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MỞ ĐẦU 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Biến đổi khí hậu luôn là vấn đề nóng hổi được đưa ra để tranh luận. Nó không 

chỉ là vấn đề của riêng một quốc gia nào mà là vấn đề chung của toàn xã hội. Biến đổi 

khí hậu là sự thay đổi của khí hậu vượt ra khỏi trạng thái trung bình đã được duy trì 

trong một thời gian dài, thường là một vài thập kỉ hoặc dài hơn [5] hoặc Theo Điều 1 

Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu [20]: "Biến đổi khí hậu" 

nghĩa là thay đổi của khí hậu do hoạt động của con người (trực tiếp hoặc gián tiếp) làm 

thay đổi thành phần của khí quyển toàn cầu và sự thay đổi này được cộng thêm vào 

khả năng biến động tự nhiên của khí hậu quan sát được trong những thời kỳ có thể so 

sánh được. Nó có thể là sự nóng lên của trái đất, sự dâng cao mực nước biển do tan 

băng, sự thay đổi cường độ hoạt động của quá trình hoàn lưu khí quyển, chu trình tuần 

hoàn nước trong tự nhiên. Nguyên nhân dẫn tới việc biến đổi khí hậu vô cùng đa dạng. 

Nó có thể là do sự thay đổi của môi trường thiên nhiên, hiệu ứng nhà kính tăng lên 

trong khí quyển ở mức độ cao. Tuy nhiên nguyên nhân có tác động lớn nhất chính là 

do con người. Vì mật độ dân số gia tăng nhanh chóng, nhu cầu nhà ở, lương thực tăng 

cao, các nhà máy xí nghiệp được xây dựng nhiều. Trong khi đó, rừng bị khai thác và 

phá hủy, nhiều loài động vật hoang dã gần như rơi vào tuyệt chủng. Sự mất cân bằng 

trong hệ sinh thái đã dẫn đến những thay đổi trong khí hậu trên toàn cầu. Biến đổi khí 

hậu đang tác động rộng lớn trên toàn thế giới. Từ vài năm trở lại đây nhân loại phải 

đứng trước những đe dọa của thiên nhiên, thiên tai và dịch bệnh gây nguy hại cho đời 

sống con người. Băng tan hai cực, sóng thần, … lần lượt các thảm họa thiên tai diễn ra 

trên diện rộng trên nhiều quốc gia. 

Trước những ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu, các ngành các lĩnh vực đều đã vào 

cuộc tìm cách ứng phó quá trình này. Các nhà khoa học trên thế giới đã phát hiện ra 

rằng: Đất có một đặc tính quan trọng ít được chú ý “Khả năng cô lập Cacbon, giảm 

phát thải khí nhà kính” [75]. Như ta đã biết trong không khí hiện có khoảng 830 tỷ tấn 

Cacbon. Mỗi năm, con người thải thêm khoảng 10 tỷ tấn. Đất có thể chứa 4.800 tỷ tấn, 

gấp 6 lần không khí. Johannes Lehmann thuộc Đại học Cornell - đồng tác giả nghiên 

cứu - cho biết: "Chúng ta có thể làm giảm đáng kể lượng Cacbon trong khí quyển bằng 

cách sử dụng đất, sử dụng công nghệ quản lý đất để giảm khí nhà kính"  [75]. Do vậy, 

việc tìm hiểu mối liên hệ giữa Cacbon với một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp 

đang là một vấn đề rất được quan tâm trên thế giới nói chung cũng như ở Việt Nam 

nói riêng. Nó không chỉ đơn thuần xác định được lượng tích lũy Cacbon trong đất mà 

còn đánh giá được loại hình sử dụng đất cho khả năng tích lũy lượng Cacbon tốt nhất 

từ đó điều chỉnh quy hoạch theo hướng bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. 
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Với trữ lượng Cacbon vào khoảng 1500 tỉ tấn, đất là bể Cacbon lớn thứ hai trên 

thế giới sau đại dương, lớn hơn hai lần lượng Cacbon trong không khí và khoảng ba 

lần lượng Cacbon tích lũy trong thực vật của các hệ sinh thái trên cạn và là mắt xích 

quan trọng trong chu trình Cacbon toàn cầu [4]. Ở nước ta, cùng với việc tham gia vào 

chương trình REDD+, các nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu nhằm xác định 

lượng Cacbon tích lũy trong các hệ sinh thái, các loại hình sử dụng đất nhằm xác định 

tín chỉ Cacbon trong giảm phát thải và thu được nguồn tài chính từ dịch vụ môi trường 

hấp thụ Cacbon [3]. Tuy đã có nhiều công trình, một số hướng dẫn về việc điều tra và 

và xác định trữ lượng Cacbon cấp quốc gia tuy nhiên các nghiên cứu chỉ dừng lại ở 

việc đánh giá khả năng hấp thụ Cacbon của đất rừng, mà chưa xác định trữ lượng 

Cacbon của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp khác. Hiện nay, hướng tiếp cận mới 

của thế giới về biến đổi khí hậu là nghiên cứu các biện pháp thích ứng, thích nghi với 

sự thay đổi của khí hậu không chỉ dừng ở phạm vi toàn cầu và khu vực, mà tập trung 

vào phạm vi địa phương để đề xuất các biện pháp làm giảm đáng kể lượng Cacbon 

trong khí quyển bằng cách sử dụng đất, sử dụng công nghệ quản lý đất để giảm khí 

nhà kính [77].  

Huyện Bố Trạch là huyện của tỉnh Quảng Bình đang trên đà phát triển, có cơ cấu 

sử dụng đất đa dạng, có rừng Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng với hệ sinh thái đa dạng 

phong phú, là lá phổi xanh có vai trò quan trọng trong điều hòa và giảm thiểu biến đổi 

khí hậu. Theo kết quả kiểm kê đất đai đến ngày 31/12/2019, tổng diện tích tự nhiên 

của huyện Bố Trạch là 211.549,10 ha với nhiều loại hình sử dụng đất [50]. Để phục vụ 

phát triển kinh tế xã hội ở địa phương thời gian qua vấn đề chuyển đổi loại hình sử 

dụng đất nông nghiệp diễn ra nhiều, quá trình này sẽ gây ảnh hưởng tới khả năng tích 

lũy Cacbon làm gia tăng tác động của biến đổi khí hậu. Xuất phát từ thực tế đó, nghiên 

cứu tập trung tìm hiểu khả năng tích lũy Cacbon của các loại hình sử dụng đất nông 

nghiệp ở huyện Bố Trạch đồng thời tìm hiểu về biến động sử dụng đất nông nghiệp 

trong thời gian qua, từ đó hỗ trợ cho công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

trong thời gian tới nhằm nâng cao khả năng tích lũy Cacbon trong đất hướng đến hạn 

chế biến đổi khí hậu là một vấn đề vô cùng cần thiết. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu chung 

Đánh giá được khả năng tích lũy Cacbon của một số loại hình sử dụng đất nông 

nghiệp và góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hạn chế phát thải khí CO2 giảm 

thiểu Biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 

- Đánh giá được biến động sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình bằng ảnh viễn thám độ phân giải cao. 
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- Đánh giá được khả năng tích lũy Cacbon của một số loại hình sử dụng đất nông 

nghiệp tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

- Dự báo được sự thay đổi sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030 ở huyện Bố 

Trạch nhằm đánh giá khả năng tích lũy Cacbon trong tương lai. 

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

a. Ý nghĩa khoa học 

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bổ sung và hoàn thiện cơ sở lý luận về 

việc giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, những kết quả đề tài sẽ 

góp phần vào nguồn tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý xây dựng chính sách, nâng 

cao năng lực kỹ thuật, quản lý tài nguyên đất và xây dựng mô hình dự đoán quá trình 

sử dụng đất. Đề tài sẽ tạo ra một sự hiểu biết sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa khả 

năng tích lũy Cacbon với sự thay đổi sử dụng đất, đóng góp vào lý thuyết mối quan hệ 

giữa tích lũy Cacbon, thay đổi sử dụng đất và biến đổi khí hậu. 

b. Ý nghĩa thực tiễn 

Quá trình nghiên cứu khả năng tích lũy Cacbon của một số loại hình sử dụng đất 

trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình góp phần đánh giá chính xác khả năng 

tích lũy Cacbon trên mặt đất của từng loại hình sử dụng đất, nhờ đó phát hiện ra loại 

hình sử dụng đất nào có khả năng tích lũy Cacbon tốt nhất.  

Với các kết quả đã thu được luận án sẽ hỗ trợ cho chính quyền địa phương 

trong việc xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cũng như kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm trong giai đoạn này nhằm đảm bảo đáp ứng đất đai cho 

sự phát triển kinh tế xã hội đồng thời đảm bảo giảm thiểu quá trình biến đổi khí hậu. 

4. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI 

- Luận án đã tính toán được khả năng tích lũy Cacbon và xây dựng được bản đồ 

phân bố trữ lượng Cacbon của một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp bằng sử dụng 

công nghệ GIS và Viễn thám. Từ đó, đánh giá một cách tổng quát loại đất nào có khả 

năng tích lũy Cacbon tốt nhất. 

- Dự báo được sự thay đổi sử dụng đất nông nghiệp bằng chuỗi Markov đến năm 

2030 nhằm đánh giá khả năng tích lũy Cacbon trong tương lai tại huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình.  
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Chương I. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1.1. Khái niệm về đất nông nghiệp và biến động sử dụng đất 

1.1.1.1. Khái niệm về đất nông nghiệp 

Nhóm đất nông nghiệp là đất sử dụng vào mục đích sản xuất, nghiên cứu, thí 

nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối và mục đích bảo 

vệ, phát triển rừng; bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng 

thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác (kể cả đất làm bờ lô, bờ thửa nằm 

trong khu đất của một đối tượng sử dụng đất để phục vụ cho mục đích nông nghiệp 

của đối tượng đó) [43]. 

Loại hình sử dụng đất là bức tranh mô tả thực trạng sử dụng đất của một vùng đất 

với những phương thức quản lý sản xuất trong các điều kiện môi trường tự nhiên, kinh 

tế - xã hội và kĩ thuật được xác định. Các thuộc tính của loại hình sử dụng đất bao gồm 

sản phẩm, lợi ích, định hướng thị trường, trình độ người sử dụng đất [43]. 

Những loại hình sử dụng đất có thể hiểu theo nghĩa rộng là các loại hình sử dụng 

đất chính hoặc có thể được mô tả chi tiết hơn với khái niệm các kiểu sử dụng đất. Kiểu 

sử dụng đất là một loại sử dụng đất đai, được mô tả chi tiết theo các thuộc tính nhất 

định để đánh giá các nhu cầu sử dụng đất đai của nó và để lập kế hoạch đầu tư cần 

thiết. Nhiều khi người ta không tách bạch các loại hình sử dụng đất chính và các kiểu 

sử dụng đất một cách riêng biệt mà gọi chung là các loại hình sử dụng đất với mức độ 

chi tiết thay đổi theo trình độ, phạm vi và các mục đích nghiên cứu [43]. 

1.1.1.2. Phân loại đất nông nghiệp 

Theo Thông tư 27/2018/TT-của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 14 tháng 12 

năm 2018 về thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, căn cứ vào 

mục đích sử dụng đất, đất đai được phân loại thành ba nhóm đất chính là: nhóm đất 

nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trong đó, nhóm 

đất nông nghiệp gồm: 

-Đất sản xuất nông nghiệp gồm đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu 

năm.Trong đất trồng cây hàng năm bao gồm các loại: Đất trồng lúa (gồm đất chuyên 

trồng lúa nước, đất trồng lúa nước còn lại và đất trồng lúa nương); đất trồng cây hàng 

năm khác (gồm đất bằng trồng cây hàng năm khác và đất nương rẫy trồng cây hàng 

năm khác); 

- Đất lâm nghiệp bao gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng; trong đó gồm đất có rừng tự nhiên, đất có rừng trồng và đất đang được sử dụng 

để bảo vệ, phát triển rừng; 
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- Đất nuôi trồng thủy sản; 

- Đất làm muối; 

- Đất nông nghiệp khác. 

a. Đất sản xuất nông nghiệp 

Đất trồng cây hàng năm là đất sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được gieo 

trồng, cho thu hoạch và kết thúc chu kỳ sản xuất trong thời gian không quá một (01) 

năm; kể cả cây hàng năm được lưu gốc để thu hoạch trong thời gian không quá năm 

(05) năm và trường hợp trồng cây hàng năm theo chế độ canh tác không thường xuyên 

theo chu kỳ. Đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm 

khác [43]. 

Đất trồng cây lâu năm là đất sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được trồng 

một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm theo quy định tại Thông tư liên 

tịch số 22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên và Môi trường, bao gồm : 

- Cây công nghiệp lâu năm: Là cây lâu năm cho sản phẩm dùng làm nguyên liệu 

để sản xuất công nghiệp hoặc phải qua chế biến mới sử dụng được như cây cao su, ca 

cao, cà phê, chè, điều, hồ tiêu, dừa, v.v; 

- Cây ăn quả lâu năm: Là cây lâu năm cho sản phẩm là quả để ăn tươi hoặc kết 

hợp chế biến như cây bưởi, cam, chôm chôm, mận, mơ, măng cụt, nhãn, sầu riêng, vải, 

xoài, v.v; 

 - Cây dược liệu lâu năm là cây lâu năm cho sản phẩm làm dược liệu như hồi, 

quế, đỗ trọng, long não, sâm, v.v; 

- Các loại cây lâu năm khác là các loại cây lâu năm để lấy gỗ, làm bóng mát, tạo 

cảnh quan (như cây xoan, bạch đàn, xà cừ, keo, hoa sữa, bụt mọc, lộc vừng, v.v); kể cả 

trường hợp trồng hỗn hợp nhiều loại cây lâu năm khác nhau hoặc có xen lẫn cây lâu 

năm và cây hàng năm. 

Trường hợp đất trồng cây lâu năm có kết hợp nuôi trồng thủy sản, kinh doanh 

dịch vụ thì ngoài việc thống kê theo mục đích trồng cây lâu năm còn phải thống kê 

thêm theo các mục đích khác là nuôi trồng thủy sản, sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp (trường hợp sử dụng đồng thời vào cả hai mục đích khác thì thống kê theo cả 

hai mục đích đó). 

b. Đất lâm nghiệp 

Đất lâm nghiệp: Thống kê, kiểm kê đối với diện tích đất đang có rừng (gồm rừng 

tự nhiên và rừng trồng) đạt tiêu chuẩn rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp 

và đất đang được sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng nhưng chưa đạt tiêu chuẩn 
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rừng.Trường hợp các loại cây lâu năm đã trồng trên đất thuộc quy hoạch lâm nghiệp 

mà phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì vẫn thống 

kê, kiểm kê vào đất lâm nghiệp.Trường hợp đất lâm nghiệp được phép sử dụng kết 

hợp nuôi trồng thủy sản hoặc sản xuất, kinh doanh dịch vụ khác thì ngoài việc thống 

kê theo mục đích lâm nghiệp còn phải thống kê thêm theo các mục đích kết hợp khác 

(nuôi trồng thủy sản; sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; trường hợp sử dụng đồng 

thời vào cả hai mục đích khác thì thống kê cả hai mục đích phụ đó) [43]. 

Đất lâm nghiệp bao gồm đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 

dụng, trong đó gồm đất có rừng tự nhiên, đất có rừng trồng và đất đang được sử dụng 

để bảo vệ, phát triển rừng. 

Đất rừng sản xuất: Thống kê, kiểm kê đối với đất đang có rừng và đất đang được 

sử dụng để phát triển rừng cho mục đích chủ yếu để cung cấp lâm sản; sản xuất, kinh 

doanh lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cung ứng 

dịch vụ môi trường rừng. Đất rừng sản xuất bao gồm đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên, đất có rừng sản xuất là rừng trồng và đất đang được sử dụng để bảo vệ, phát 

triển rừng sản xuất. 

Đất rừng phòng hộ: Thống kê, kiểm kê đối với đất đang có rừng và đất đang 

được sử dụng để phát triển rừng cho mục đích chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ 

đất, chống xói mòn, sạt lở, lũ quét, lũ ống, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều 

hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, kết hợp du lịch sinh 

thái, nghỉ dưỡng, giải trí; cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Đất rừng phòng hộ bao 

gồm: đất có rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, đất có rừng phòng hộ là rừng trồng và đất 

đang được sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng phòng hộ. 

Đất rừng đặc dụng: Thống kê, kiểm kê đối với đất đang có rừng và đất đang được 

sử dụng để phát triển rừng cho mục đích chủ yếu để bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, 

nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, tín 

ngưỡng, danh lam thắng cảnh kết hợp du lịch sinh thái; nghỉ dưỡng, giải trí trừ phân 

khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng; cung ứng dịch vụ môi trường rừng (như 

vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên; khu bảo tồn loài - sinh cảnh; khu bảo vệ cảnh 

quan bao gồm rừng bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; rừng tín 

ngưỡng; rừng bảo vệ môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, 

khu công nghệ cao; khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; vườn thực vật quốc 

gia; rừng giống quốc gia). Đất rừng đặc dụng bao gồm: đất có rừng đặc dụng là rừng 

tự nhiên, đất có rừng đặc dụng là rừng trồng và đất đang được sử dụng để bảo vệ, phát 

triển rừng đặc dụng. 

c. Đất nuôi trồng thủy sản 

Đất nuôi trồng thủy sản là đất được sử dụng chuyên vào mục đích nuôi, trồng 

thủy sản nước lợ, nước mặn và nước ngọt [43]. 
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c. Đất làm muối 

Đất làm muối là ruộng muối để sử dụng vào mục đích sản xuất muối [43]. 

d. Đất nông nghiệp khác 

Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác 

phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây 

dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật 

cho phép, kể cả các loại nhà khác gắn liền với khu vực chuồng trại để phục vụ cho chăn 

nuôi; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí 

nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh [43]. 

Như vậy, theo phân loại đất nông nghiệp các loại hình sử dụng đất như đất nuôi 

trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác không sử dụng để trồng trọt do 

đó tác giả nghiên cứu không nghiên cứu ba loại hình này. Mặt khác, đối với loại hình 

đất lâm nghiệp căn cứ theo chức năng rừng được phân thành các loại hình sử dụng đất 

rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Căn cứ vào nguồn gốc và địa hình tác 

giả phân thành rừng tự nhiên và rừng trồng. Do vậy, đề tài tập trung nghiên cứu loại 

hình đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng tự nhiên và đất rừng 

trồng. Tuy nhiên, do loại hình đất trồng cây lâu năm và đất rừng trồng có chung một 

đặc điểm nên tác giả đưa hai hình thức này nhóm thành một nhóm. 

1.1.1.3. Khái niệm biến động sử dụng đất 

Từ trước đến nay chưa có khái niệm chính xác về đánh giá biến động. 

Nhưng đánh giá biến động có thể được hiểu là: Việc theo dõi, giám sát và quản lý đối 

tượng nghiên cứu để từ đó thấy được sự thay đổi về đặc điểm, tính chất của đối tượng 

nghiên cứu, sự thay đổi có thể định lượng được. Ví dụ: Diện tích đất chuyên mục 

đích sử dụng, diện tích rừng mất đi hay được trồng mới,… 

Đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất là đánh giá được sự thay đổi về loại 

hình sử dụng đất qua các thời điểm dưới sự tác động từ các yếu tố tự nhiên, kinh tế - 

xã hội, sự khai thác, sử dụng của con người. Mọi vật trên thế giới tự nhiên không bao 

giờ bất biến mà luôn luôn biến động không ngừng, động lực của mọi sự biến động 

đó là quan hệ tương tác giữa các thành phần của tự nhiên. Như vậy để khai thác 

tài nguyên đất đai của một khu vực có hiệu quả, bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này 

và không làm suy thoái môi trường tự nhiên thì nhất thiết phải nghiên cứu biến động 

của đất đai. Sự biến động đất đai do con người sử dụng vào các mục đích kinh tế - 

xã hội có thể phù hợp hay không phù hợp với quy luật của tự nhiên, cần phải nghiên 

cứu để tránh sử dụng đất đai có tác động xấu đến môi trường sinh thái. 

Như vậy biến động tình hình sử dụng đất là xem xét quá trình thay đổi của 

diện tích đất thông qua thông tin thu thập được theo thời gian để tìm ra quy luật và 
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những nguyên nhân thay đổi từ đó có biện pháp sử dụng đúng đắn với nguồn tài 

nguyên này [6]. 

1.1.1.4. Những đặc trưng của biến động sử dụng đất 

Biến động sử dụng đất có những đặc trưng cơ bản như sau [6]: 

- Quy mô biến động: 

+ Biến động về diện tích sử dụng đất đai nói chung. 

+ Biến động về diện tích của từng loại hình sử dụng đất. 

+ Biến động về đặc điểm của những loại đất. 

- Mức độ biến động:  

+ Mức độ biến động thể hiện qua số lượng diện tích tăng hoặc giảm của các 

loại hình sử dụng đất giữa đầu thời kỳ và cuối thời kỳ nghiên cứu. 

+ Mức độ biến động được xác định thông qua việc xác định diện tích tăng, 

giảm và số phần trăm tăng giảm của từng loại hình sử dụng đất giữ cuối và đầu thời kỳ 

đánh giá 

1.1.1.5. Những nhân tố gây nên tình hình biến động sử dụng đất 

Các yếu tố tự nhiên là cơ sở quyết định cơ cấu sử dụng đất đai vào các mục 

đích kinh tế - xã hội bao gồm các yếu tố sau: Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, thủy văn, 

thảm thực vật [6]. 

Các yếu tố kinh tế - xã hội có tác động lớn đến sự thay đổi diện tích các loại 

hình sử dụng đất đai bao gồm các yếu tố sau [6]: 

+ Sự phát triển các ngành kinh tế như: Dịch vụ, xây dựng, giao thông và 

các ngành kinh tế khác. 

+ Gia tăng dân số. 

+ Các dự án đầu tư phát triển kinh tế. 

+ Thị trường tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa. 

1.1.1.6. Ý nghĩa thực tiễn trong đánh giá tình hình biến động sử dụng đất 

Đánh giá tình hình biến động sử dụng đất có ý nghĩa rất lớn trong việc sử 

dụng đất đai [6]: 

+ Là cơ sở khai thác tài nguyên đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội có 

hiệu quả và bảo vệ môi trường sinh thái. 

+ Mặc khác khi đánh giá biến động sử dụng đất cho ta biết nhu cầu sử dụng 

đất giữa các ngành kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Dựa vào vị trí địa lý, diện 
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tích tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của khu vực nghiên cứu, từ đó biết được sự 

phân bốcác ngành, các lĩnh vực kinh tế và biết được những điều kiện thuận lợi, khó 

khăn đối với nền kinh tế xã hội và biết được đất đai biến động theo chiều hướng tích 

cực hay tiêu cực, để từ đó đưa ra những phương hướng phát triển đúng đắn cho nền 

kinh tế và các phương pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất, bảo vệ mội trường 

sinh thái. 

Do đó đánh giá biến động sử dụng đất có ý nghĩa hết sức quan trọng là tiền 

đề, cơ sở đầu tư và thu hút nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, để phát triển đúng hướng, 

ổn định trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên 

quý giá của quốc gia. 

1.1.2. Sinh khối và khả năng tích lũy Carbon  

1.1.2.1. Sinh khối 

Sinh khối thực vật được hiểu là khối lượng các vật chất hữu cơ còn sống hay đã 

chết của thực vật có thể chưa khô (sinh khối tươi), tuy nhiên phổ biến được hiểu là 

trọng lượng khô của thực vật. 

Theo Brown (1997), sinh khối thực vật được định nghĩa là tất cả các thành phần 

sống của thực vật ở trên mặt đất và dưới mặt đất cả cây bụi, cây non, bao gồm cành, lá, 

vỏ cây và các thực vật đã chết và được biểu thị bằng đơn vị là tấn hoặc mega-gram. 

Sinh khối rừng bao gồm: sinh khối trên bề mặt đất (AGB); sinh khối dưới bề mặt đất; 

khối vật chất hữu cơ đã chết; rác vụn [59]. 

Sinh khối là tổng lượng chất hữu cơ có được trên một đơn vị diện tích tại một 

thời điểm được tính bằng tấn/ha theo khối lượng khô. Sinh khối được định nghĩa là tổng 

số lượng của các vật chất hữu cơ sống và trơ ở trên và dưới mặt đất thể hiện trong tấn chất 

khô trên một đơn vị diện tích, thể tích vùng [107].  

Sinh khối của trái đất hiện chiếm một tỷ lệ nhỏ so với trọng lượng của toàn bộ 

trái đất và rất bé so với thạch quyển, thuỷ quyển. Tuy nhiên, trong thời gian địa chất 

lâu dài, từ khi xuất hiện vào khoảng 3 tỷ năm trước đây, sinh khối trái đất đã thực hiện 

một chu trình biến đổi mạnh mẽ một khối lượng lớn vật chất trên trái đất. Sinh khối có 

mặt trên hầu hết các loại đất đá trầm tích, biến chất và các khoáng sản trầm tích của 

trái đất dưới dạng vật chất hữu cơ [108]. 

1.1.2.2. Trữ lượng Cacbon  

Là khả năng tích lũy Cacbon của từng loại hình sử dụng đất trên từng dạng địa 

hình, qua đó chúng ta có thể nhận ra được loại hình sử dụng đất nào phát triển trên 

dạng địa hình nào có trữ lượng Cacbon lớn nhất [91]. Từ đó đưa những loại hình sử 

dụng đất đó vào quy hoạch sử dụng đất trong thời gian tới nhằm tăng cường khả năng 

tích lũy Cacbon trong đất từ đó chống biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường. 
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Trữ lượng Cacbon là khả năng hấp thụ Cacbon và tích lũy Cacbon trên một đơn 

vị diện tích tính bằng tấn/ha. Cacbon trong sinh khối cây đều bắt nguồn từ khí CO2 

trong không khí thông qua quá trình sinh trưởng của cây. Việc mất thảm thực vật che 

phủ, đốt rừng hoặc phân hủy gỗ sẽ làm Cacbon trở lại bầu không khí ở dạng CO2, hoặc 

CH4 nếu cây bị phân hủy. Như vậy, rừng là các kho chứa đựng Cacbon hấp thụ được 

trong không khí, mặc dù có một số chu trình luân chuyển về cơ bản loại khí này diễn 

ra hàng ngày. Một trong những chu trình luân chuyển (sản xuất) sẽ làm Cacbon quay 

trở lại bầu khí quyển, nhưng một phần sẽ đi vào chuỗi thức ăn hoặc được giữ lại trong 

đất. Cacbon đất thường tồn tại ổn định trong đất trong một thời gian dài [36]. 

 

Hình 1.1. Các thành phần sinh khối trên mặt đất và dưới mặt đất [36] 

Sinh khối là đơn vị đánh giá năng suất của lâm phần, mặc khác để có các số liệu 

về hấp thụ Cacbon, khả năng và động thái quá trình hấp thụ Cacbon của rừng người ta 

phải tính sinh khối của rừng. Chính vì vậy, điều tra sinh khối cũng chính là điều tra hấp 

thụ Cacbon của rừng [88]. 

Để đo đếm lượng Carbon trong hệ sinh thái và biến đổi của chúng thì công nghệ 

viễn thám và GIS là một lựa chọn tối ưu. Ngày nay, công nghệ viễn thám áp dụng 

trong rất nhiều lĩnh vực, phương pháp sử dụng các công nghệ viễn thám và GIS với 

các công cụ như ảnh hàng không, ảnh vệ tinh, laze, radar, hệ thống định vị toàn cầu 

(GPS)… đã được triển khai thực hiện ở nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. 

Đây là phương pháp có khả năng đánh giá nhanh sinh khối các trạng thái rừng với ưu 

điểm là tiết kiệm được thời gian và kinh phí thực hiện so với các phương pháp khác. 

1.1.3. Mối quan hệ giữa sinh khối thực vật theo diện tích và khả năng tích lũy 

Cacbon ở các loại hình sử dụng đất  

1.1.3.1. Theo quan điểm từ trước đến nay 
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Đất đai nói chung cũng như đất nông nghiệp nói riêng là tài nguyên vô cùng quý 

giá, là điều kiện cho sự sống của động - thực vật và con người trên trái đất. Đất đai là 

điều kiện rất cần thiết để con người tồn tại và tái sản xuất các thế hệ kế tiếp nhau của 

loài người. Đất đai tham gia vào tất cả các ngành kinh tế của xã hội, đối với từng 

ngành cụ thể đất đai có vị trí khác nhau [42], [53]. 

Trong nông nghiệp nói chung và ngành trồng trọt nói riêng, đất đai có vị trí đặc 

biệt. Đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu, đặc biệt và không thể thay thế. Đặc biệt vì đất 

đai vừa là đối tượng lao động, vừa là tư liệu lao động. Đất đai là đối tượng lao động vì 

đất đai chịu sự tác động của con người trong quá trình sản xuất như: cày, bừa, xới để 

có môi trường tốt cho sinh vật phát triển. Đất đai là tư liệu lao động vì đất đai phát huy 

tác dụng như một công cụ lao động. Con người sử dụng đất đai để trồng trọt và chăn 

nuôi. Không có đất đai thì không có sản xuất nông nghiệp. Với sinh vật, đất đai không 

chỉ là môi trường sống, mà còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Năng 

suất cây trồng, vật nuôi phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đất đai. Diện tích, chất 

lượng của đất đai quy định lợi thế so sánh của mỗi vùng cũng như cơ cấu sản xuất của 

từng nông trại và của cả vùng. Vì vậy, việc quản lý, sử dụng đất đai nói chung cũng 

như đất nông nghiệp nói riêng một cách đúng hướng, có hiệu quả, sẽ góp phần làm 

tăng thu nhập, ổn định kinh tế, chính trị và xã hội [33], [36], [42], [53]. 

Bên cạnh đó, một bộ phận lớn đất ngập nước: các đầm lầy, sông ngòi, kênh rạch, 

rừng ngập mặn, các vũng, vịnh ven biển, hồ nước nhân tạo,…còn có nhiều vai trò quan 

trọng khác. Đây là nơi cung cấp nhiên liệu, thức ăn, là nơi diễn ra các hoạt động giải 

trí, nuôi trồng thủy sản, lưu trữ các nguồn gien quý hiếm. Ngoài ra, đất nông nghiệp 

cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lọc nước thải, điều hoà dòng chảy (giảm lũ lụt 

và hạn hán), điều hòa khí hậu địa phương, chống xói lở ở bờ biển, ổn định mạch nước 

ngầm cho nguồn sản xuất nông nghiệp, tích lũy nước ngầm, là nơi cư trú của các loài 

chim, phát triển du lịch. 

1.1.3.2. Theo quan điểm mới 

Đất đai nói chung và đất nông nghiệp nói riêng không đơn thuần chỉ còn là môi 

trường sống nữa, nó có vai trò và đóng góp quan trọng hơn trong biến đổi khí hậu toàn 

cầu. Các nhà nghiên cứu đã ước tính rằng khoảng một nửa số Cacbon bị chôn vùi trong 

đất do xói mòn sẽ được giải phóng vào khí quyển trong vòng khoảng 500 năm, và có thể 

nhanh hơn do biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu có thể đẩy nhanh tốc độ phân hủy, hỗ 

trợ giải phóng lượng Cacbon bị chôn vùi. Sự chuyển đổi đất nông nghiệp, nguồn gốc lớn 

nhất có tính lịch sử của hiện tượng xói mòn trên toàn cầu và bắt đầu chủ yếu trong 

khoảng 150 năm qua. Vì vậy, hầu hết Cacbon đã “ẩn” trong đất trong suốt thời gian này 

chưa bị giải phóng ra nhưng có thể trở thành một nguồn Cacbon quan trọng trong tương 

lai, với các tác động về quản lý đất. Như vậy, có thể khẳng định lượng Cacbon hiện diện 
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trong đất và thực vật đã bị mất vào bầu khí quyển là kết quả của quá trình xói mòn đất 

mà nguyên nhân là do quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp. Để quá trình xói mòn được 

giảm thiểu các biện pháp nông nghiệp được tính tới như là cày xới nông, đảm bảo rằng 

đất được che phủ, không bị bỏ hoang [17], [23], [46]. Theo nghiên cứu của tác giả 

Kristof Van Oost, Trường Đại học Catholique de Louvain, Proceedings of the National 

Academy of Sciences, tạp chí Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia thì "Chúng 

ta cần biết ở đâu và có bao nhiêu Cacbon đang được giải phóng hoặc bị lưu giữ để phát 

triển các biện pháp hợp lý và hiệu quả về chi phí nhằm hạn chế biến đổi khí hậu" [77]. 

Như vậy, với việc các nhà khoa học trên thế giới đã phát hiện ra rằng: Đất có một đặc 

tính quan trọng ít được chú ý “Khả năng cô lập Cacbon, giảm phát thải khí nhà kính” 

[37] thì "Chúng ta có thể làm giảm đáng kể lượng Cacbon trong khí quyển bằng cách 

sử dụng đất, sử dụng công nghệ quản lý đất để giảm khí nhà kính" [35]. 

Theo đó, từ việc xác định lượng Cacbon hiện diện trong đất và thực vật đã bị mất 

vào bầu khí quyển là kết quả của quá trình xói mòn đất mà nguyên nhân là do quá trình 

chuyển đổi đất nông nghiệp tác giả đã tập trung đánh giá vào các loại hình sử dụng đất 

có canh tác đất nông nghiệp bao gồm: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, 

đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng. Tuy nhiên, qua quá trình 

nghiên cứu tác giả nhận thấy việc phân chia các loại hình đất rừng sản xuất, đất rừng 

phòng hộ và đất rừng đặc dụng theo quy định tại Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 

14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ yếu là căn cứ vào chức năng của 

rừng, chưa phù hợp do đó tác giả căn cứ vào hình thái của rừng và định nghĩa đất lâm 

nghiệp tại Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường để phân chia thành đất rừng tự nhiên và đất rừng trồng. Mặt khác, qua quá trình 

điều tra, thu thập số liệu tại thực địa, tác giả nhận thấy các loại cây trồng đặc trưng tại 

loại hình đất trồng cây lâu năm và đất trồng rừng sản xuất là như nhau (có cùng ngưỡng 

chỉ số NDVI) (thực tế Thông tư 27/2018/TT-BTNMT cũng đã xác định “Trường hợp 

các loại cây lâu năm đã trồng trên đất thuộc quy hoạch lâm nghiệp mà phù hợp với 

quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì vẫn thống kê, kiểm kê vào 

đất lâm nghiệp.” điều này là phù hợp với thực tế cây cao su tại huyện Bố Trạch). Như 

vậy, từ những tìm hiểu về đất nông nghiệp tác giả tập trung nghiên cứu vào 3 loại hình 

sử dụng đất chính: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm và rừng sản xuất, đất 

rừng tự nhiên. 

Xuất phát từ những cơ sở trên có thể xác định được khả năng tích lũy Cacbon của 

03 loại hình sử dụng đất: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm và rừng sản 

xuất. Ngoài ra, trong ngành Lâm nghiệp, rừng sản xuất có cả rừng trồng và rừng tự 

nhiên nhưng thực tế rừng trồng gồm có rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc 

dụng. Đề phù hợp với thực tiễn nghiên cứu, tác giả tập trung đánh giá trữ lượng 

Cacbon của các loại hình sử dụng đất gồm có cây hàng năm, cây lâu năm, rừng sản 

https://luatduonggia.vn/thong-tu-28-2004-tt-btnmt-ngay-01-thang-11-nam-2004
https://luatduonggia.vn/thong-tu-28-2004-tt-btnmt-ngay-01-thang-11-nam-2004
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xuất và rừng tự nhiên. Từ đó đánh giá tổng quát được loại hình sử dụng đất nào có khả 

năng tích lũy Cacbon tốt nhất, làm cơ sở để định hướng quy hoạch trong thời gian tới 

nhằm giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

1.1.4. Tổng quan GIS và viễn thám 

1.1.4.1. Khái niệm và chức năng của GIS 

GIS là thuật ngữ viết tắt của các từ tiếng Anh: “Geographic Information 

Symtem” và được dịch thuật là hệ thống thông tin địa lý. Khái niệm “thông tin” đề cập 

đến phần dữ liệu được quản lý bởi GIS. Đó là các dữ liệu về thuộc tính và không gian 

của đối tượng. GIS có tính “hệ thống” tức là hệ thống GIS được xây dựng từ các mô 

đun. Việc tạo các mô đun giúp thuận lợi trong việc quản lý và hợp nhất. GIS là một hệ 

thống có ứng dụng rất lớn. Từ năm 1980 đến nay đã có rất nhiều các định nghĩa được 

đưa ra, tuy nhiên không có định nghĩa nào khái quát đầy đủ về GIS vì phần lớn chúng 

đều được xây dựng trên khía cạnh ứng dụng cụ thể trong từng lĩnh vực. 

Theo Calkin và Tomlinson "Hệ thông tin địa lý là một hệ thống thông tin bao 

gồm một số hệ con (subsystem) có khả năng biến đổi các dữ liệu địa lý thành những 

thông tin có ích"  [61]. 

Theo Burrough (1986) GIS được định nghĩa như sau: “GIS là một tổ hợp công cụ 

cho việc thu thập, lưu trữ, thể hiện và chuyển đổi các số liệu mang tính chất không 

gian từ thế giới để phục vụ cho các mục đích cụ thể” [55]. 

Hệ thống thông tin địa lý là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính để thu 

thập, lưu trữ, truy cập, phân tích và thể hiện dữ liệu không gian. Hệ thống thông tin địa 

lý là một hệ thống tự động thu thập, lưu trữ, truy vấn, phân tích và hiển thị dữ liệu 

không gian [40]. 

Hệ thống thông tin địa lý là một tổ chức tổng thể của bốn hợp phần: phần cứng 

máy tính, phần mềm, tư liệu địa lý và người điều hành được thiết kế hoạt động một 

cách có hiệu quả nhằm tiếp nhận, lưu trữ, điều khiển, phân tích và hiển thị toàn bộ các 

dạng dữ liệu địa lý. Hệ thống thông tin địa lý có mục tiêu đầu tiên là xử lý hệ thống dữ 

liệu trong môi trường không gian địa lý [40]. 

Theo Viện nghiên cứu Hệ thống môi trường - ESRI, Mỹ năm 1997: "GIS là công 

cụ trên cơ sở máy tính để thành lập bản đồ và phân tích các tồn tại và các sự kiện xảy 

ra trên trái đất. Công cụ GIS tích hợp các thao tác cơ sở dữ liệu như truy vấn và phân 

tích thống kê bản đồ”. 

Cho đến nay, quan niệm chung là: Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một hệ 

thống kết hợp giữa con người và hệ thống máy tính cùng các thiết bị ngoại vi để lưu 

trữ, xử lý, phân tích, hiển thị các thông tin địa lý để phục vụ một mục đích nghiên cứu 

nhất định. 
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Do vậy, nếu xét dưới góc độ hệ thống, thì Hệ thống thông tin địa lý có thể được 

hiểu như một hệ thống gồm các hợp phần: Phần cứng, Phần mềm, Cơ sở dữ liệu và Cơ 

sở tri thức chuyên gia, nơi tập hợp các định hướng, chủ trương ứng dụng của nhà quản 

lý, các kiến thức chuyên ngành và các kiến thức về công nghệ thông tin. Chính tập hợp 

các tri thức chuyên gia này sẽ quyết định xem Hệ thống thông tin địa lý sẽ được xây 

dựng theo mô hình ứng dụng nào, lộ trình và phương thức tổ chức thực hiện như thế 

nào. Chỉ trên cơ sở đó người ta mới quyết định xem Hệ thống thông tin địa lý định xây 

dựng sẽ phải đảm đương các chức năng trợ giúp quyết định gì và cũng mới có thể có các 

quyết định về nội dung, cấu trúc các hợp phần còn lại của hệ thống cũng như cơ cấu tài 

chính cần đầu tư cho việc hình thành và phát triển hệ thống Hệ thống thông tin địa lý. 

Với một xã hội có sự tham gia của người dân vào quá trình quản lý thì sự đóng góp tri 

thức từ phía cộng đồng đang ngày càng trở nên quan trọng và có vai trò không thể thiếu. 

Xét dưới góc độ ứng dụng trong quản lý nhà nước, Hệ thống thông tin địa lý có 

thể được hiểu như là một công nghệ xử lý các dữ liệu có toạ độ (bản đồ) để biến chúng 

thành các thông tin trợ giúp quyết định cho các nhà quản lý. Do các ứng dụng Hệ 

thống thông tin địa lý trong thực tế quản lý nhà nước có tính đa dạng và phức tạp xét 

cả về khía cạnh tự nhiên, xã hội lẫn khía cạnh quản lý, những năm gần đây Hệ thống 

thông tin địa lý thường đựơc hiểu như một hệ thống thông tin đa quy mô và đa tỷ lệ. 

Tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng mà hệ thống có thể phải tích hợp thông tin ở 

nhiều mức khác nhau, nói đúng hơn, là ở các tỷ lệ khác nhau 

GIS bao gồm có năm thành phần cơ bản là: phần cứng, phần mềm, dữ liệu, con 

người và phương pháp, cụ thể như sau: 

- Phần cứng: Thực hiện các hoạt động của GIS bao gồm thiết bị nhập số liệu (bàn 

phím, bàn số hóa…), thiết bị lưu trữ dữ liệu (đĩa cứng, CD, USB…), thiết bị xử lý số 

liệu, thiết bị sản xuất sản phẩm. Ngày nay, phần mềm GIS có khả năng chạy trên rất 

nhiều dạng phần cứng, từ máy chủ trung tâm đến các máy trạm hoạt động độc lập hoặc 

liên kết mạng. 

- Phần mềm: Phần mềm GIS cung cấp các chức năng và các công cụ cần thiết để 

lưu trữ, phân tích và hiển thị thông tin địa lý. Các thành phần chính trong phần mềm 

GIS là: Công cụ nhập và thao tác trên các thông tin địa lý; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu; 

Công cụ hỗ trợ hỏi đáp, phân tích và hiển thị địa lý; Giao diện đồ hoạ. 

- Dữ liệu: Hệ GIS bao gồm dữ liệu không gian và dữ liệu phi không gian. Hai 

loại dữ liệu này có mối liên hệ mật thiết với nhau, đây cũng chính là sự kết hợp tạo ra 

thế mạnh của các phần mềm trong GIS so với các phần mềm khác. 

- Con người: Hệ thống GIS cần những người có kỹ năng để điều khiển và quản lý 

hệ thống. Công nghệ GIS sẽ bị hạn chế nếu không có con người tham gia quản lý hệ 

thống và phát triển những ứng dụng GIS trong thực tế. Người sử dụng GIS có thể là 
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những chuyên gia kỹ thuật, người thiết kế và duy trì hệ thống, hoặc những người dùng 

GIS để giải quyết các vấn đề trong công việc. 

- Phương pháp/Quy trình làm việc: Các chuyên gia điều hành GIS bằng các hàm, 

thủ tục và các quyết định từ các phương pháp. Sự thành công trong các thao tác với 

GIS phụ thuộc rất nhiều vào việc hoạch định phương pháp tiến hành công việc [55]. 

Một hệ thống thông tin địa lý bao gồm các chức năng cơ bản sau: Thu thập dữ 

liệu: Dữ liệu có thể lấy từ rất nhiều nguồn, có thể là bản đồ giấy, ảnh chụp, bản đồ 

số…; Lưu trữ: Dữ liệu có thể được lưu dưới dạng vector hay raster; Truy vấn: Người 

dùng có thể truy vấn thông tin đồ họa hiển thị trên bản đồ; Phân tích: Đây là chức năng 

hỗ trợ việc ra quyết định của người dùng. Xác định những tình huống có thể xảy ra khi 

bản đồ có sự thay đổi; Hiển thị: Hiển thị các thông tin trong cơ sở dữ liệu như bản đồ, 

các thông tin thuộc tính; Xuất dữ liệu: Hỗ trợ việc kết xuất dữ liệu bản đồ dưới nhiều 

định dạng: giấy in, web, ảnh, file… 

1.1.4.2. Khái niệm và phân loại ảnh viễn thám 

Viễn thám là sự thu nhận và phân tích thông tin về đối tượng mà không có sự tiếp 

xúc trực tiếp với đối tượng nghiên cứu. Bằng các công cụ kỹ thuật, viễn thám có thể 

thu nhận các thông tin, dự kiện của các vật thể, các hiện tượng tự nhiên hoặc một vùng 

lãnh thổ nào đó ở một khoảng cách nhất định.Viễn thám sử dụng phổ điện từ để ghi 

nhận hình ảnh mặt đất, đại dương và khí quyển [37]. 

Cơ sở tư liệu của viễn thám là sóng điện từ được phát xạ hoặc bức xạ từ các vật 

thể, các đối tượng trên bề mặt Trái Đất. Sóng điện từ có 4 tính chất cơ bản: bước sóng, 

hướng lan truyền, biên độ và mặt phân cực. Mỗi một thuộc tính cơ bản này sẽ phản 

ánh nội dung thông tin khác nhau của vật thể, phụ thuộc vào thành phần vật chất và 

cấu trúc của chúng, làm cho mỗi đối tượng được xác định và nhận biết một cách duy 

nhất. Sóng điện từ phản xạ hoặc bức xạ từ vật thể trên bề mặt Trái Đất sẽ được thu 

nhận bằng các hệ thống thu ảnh gọi là bộ cảm (sensor). Các bộ cảm được lắp đặt trên 

các phương tiện (platform) kinh khí cầu, máy bay hoặc vệ tinh. Xử lý, phân tích, giải 

đoán các tấm ảnh viễn thám sẽ cho ra các thông tin về đối tượng cần nghiên cứu [21]. 

Tùy thuộc vào bước sóng điện từ, phản xạ hay bức xạ từ các vật thể được thu 

nhận bởi bộ cảm biến sẽ tạo ra các ảnh viễn thám có màu sắc khác nhau. Thể hiện màu 

dữ liệu ảnh vệ tinh giữ vai trò rất quan trọng trong việc giải đoán ảnh bằng mắt, nếu 

ảnh đa phổ gồm 3 kênh được ghi nhận tương ứng cùng vùng phổ của đỏ, lục và xanh 

lơ sẽ cho phép tái tạo màu tự nhiên trên màn hình hiển thị ảnh. Viễn thám có thể phân 

loại làm 3 loại cơ bản theo bước sóng sử dụng, bao gồm: Viễn thám trong dải sóng 

nhìn thấy và hồng ngoại; Viễn thám hồng ngoại nhiệt; và Viễn thám siêu cao tần. 

Ảnh viễn thám (còn gọi là ảnh vệ tinh) là ảnh số thể hiện các vật thể trên bề mặt 
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trái đất được thu nhận bởi các bộ cảm biến đặt trên vệ tinh. Tùy thuộc vào vùng bước 

sóng được sử dụng để thu nhận, ảnh viễn thám được phân thành ba loại cơ bản: 

Ảnh quang học: Nguồn năng lượng chính là bức xạ mặt trời; 

Ảnh nhiệt: Nguồn năng lượng chính là bức xạ nhiệt của vật thể; 

Ảnh rada: Nguồn năng lượng chính là sóng rada phản xạ từ các vật thể do vệ tinh 

phát xuống theo những bước sóng đã được xác định. 

1.1.4.3. Ứng dụng GIS và viễn thám trong thành lập bản đồ biến động sử dụng 

đất 

Biến động là sự biến đổi, thay đổi, thay thế trạng thái này bằng một trạng thái 

khác của sự vật, hiện tượng tồn tại trong môi trường tự nhiên cũng như trong môi 

trường xã hội. Phát hiện biến động là quá trình nhận dạng biến đổi, sự khác biệt về trạng thái 

của sự vật, hiện tượng bằng cách quan sát chúng tại các thời điểm khác nhau. Để nghiên cứu 

biến động sử dụng đất, người ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau từ số 

liệu thống kê, từ các cuộc điều tra nông nghiệp nông thôn… Các phương pháp này 

mặc dù có ưu điểm là độ chính xác cao nhưng nhược điểm của chúng là tốn kém thời 

gian và kinh phí. Phương pháp nghiên cứu biến động sử dụng đất từ tư liệu viễn thám 

đa thời gian sẽ khắc phục được các nhược điểm đó. 

a. Thành lập bản đồ biến động bằng phương pháp so sánh sau phân loại  

Bản chất của phương pháp này là từ kết quả phân loại ảnh ở hai thời điểm khác 

nhau, sau đó thành lập được bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại hai thời điểm đó. Sau đó 

chồng ghép hai bản đồ hiện trạng để xây dựng bản đồ biến động. Các bản đồ hiện 

trạng có thể thực hiện dưới dạng bản đồ raster. Quy trình thành lập bản đồ biến động 

lớp phủ bề mặt theo phương pháp này có thể tóm tắt như hình 1.2.   

 

Hình 1.2. Thành lập bản đồ biến động bằng phương pháp so sánh sau phân loại 
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Theo J. Jensen, ưu điểm của phương pháp này cho biết sự thay đổi từ loại đất gì 

sang loại đất gì và chúng ta cũng có thể sử dụng các bản đồ hiện trạng sử dụng đất đã 

được thành lập trước đó. 

Nhược điểm của phương pháp này là phải phân loại độc lập các ảnh viễn thám 

nên độ chính xác phụ thuộc vào độ chính xác của từng phép phân loại và thường độ 

chính xác không cao vì các sai sót trong quá trình phân loại của từng ảnh vẫn được giữ 

nguyên trong bản đồ biến động [4]. 

b. Thành lập bản đồ biến động bằng phương pháp phân loại trực tiếp ảnh đa 

thời gian. 

Ưu điểm của phương pháp này là chỉ phải phân loại một lần. Nhưng nhược 

điểm lớn nhất của nó là rất phức tạp trong lấy mẫu vì phải lấy tất cả các mẫu biến động 

và không biến động. Hơn nữa, ảnh hưởng của sự thay đổi theo thời gian (các mùa 

trong năm) và ảnh hưởng của khí quyển của các ảnh ở các thời điểm khác nhau cũng 

không dễ được loại trừ, do đó ảnh hưởng đến độ chính xác của phương pháp, hơn nữa 

phương pháp này chỉ cho ta biết được chỗ biến động và chỗ không biến động chứ không 

cho biết được biến động như thế nào [4]. 

c Thành lập bản đồ biến động bằng phương pháp chồng xếp ảnh phân loại lên 

bản đồ đã có 

Trong một số trường hợp mà khu vực nghiên cứu đã có bản đồ hiện trạng được 

thành lập từ ảnh viễn thám (ví dụ ảnh hàng không) hoặc đã có bản đồ được số hóa thì 

thay vì sử dụng ảnh viễn thám ở thời điểm 1 chúng ta sử dụng các nguồn dữ liệu đã 

sẵn có. Tiến hành phân loại ảnh ở thời điểm thứ hai, sau đó tiến hành so sánh các pixel 

tương tự như phương pháp so sánh sau phân loại để tìm ra biến động và thông tin biến 

động. 

Ưu điểm của phương pháp này là sử dụng được nguồn dữ liệu đã biết, giảm 

được nguồn sai số do bỏ sót hay tổng quát và biết được thông tin chi tiết về sự biến 

động. Hơn nữa chỉ cần phân loại độc lập ảnh ở thời điểm 2. 

Tuy nhiên phương pháp này cũng có nhược điểm là dữ liệu số hóa có thể 

không đủ độ chính xác hoặc dữ liệu bản đồ không tương thích với hệ thống phân 

loại [4]. 

d. Thành lập bản đồ biến động bằng phương pháp cộng màu trên một kênh 

ảnh 

Trong phương pháp này ta chọn một kênh ảnh nhất định (ví dụ kênh 1) sau đó 

ghi từng ảnh ở các thời điểm lên một băng từ đặc biệt của hệ thống xử lý ảnh số. Khi 

đó màu sắc của dữ liệu ảnh chồng xếp sẽ cho thấy sự biến động hay không biến động 

theo nguyên lý tổ hợp màu. 

Ưu điểm của phương pháp này có thể xác định được biến động của hai thậm chí 

ba thời điểm ảnh ở cùng một lần xử lý ảnh. 
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Tuy nhiên kỹ thuật xử lý ảnh theo phương pháp này không cung cấp được số 

liệu cụ thể về diện tích biến động từ loại đất này sang loại đất khác. Tuy vậy đây là 

phương pháp tối ưu để nghiên cứu biến động trên phạm vi rộng lớn như vùng hoặc 

lãnh thổ [4]. 

* So sánh các phương pháp thành lập bản đồ biến động 

Từ các kết quả thực nghiệm của các nghiên cứu đã công bố cho thấy: 

- Các phương pháp thành lập bản đồ biến động trừ các phương pháp liên quan đến 

phép phân loại thông thường, các phương pháp còn lại đều phải xác định ngưỡng phân chia 

bằng thực nghiệm để tách các pixel biến động và không biến động. Trên thực tế, việc xác 

định ngưỡng chính xác là vấn đề không đơn giản. 

- Các phương pháp như phân loại trực tiếp ảnh đa thời gian, phương pháp cộng 

màu đều rất đòi hỏi người xử lý phải có trình độ và hiểu biết nhất định về kỹ thuật xử 

lý ảnh. Vì vậy khó thực hiện với những người không phải thuộc cơ quan chuyên môn. 

Thêm vào đó, để phát hiện biến động thực sự, các phương pháp này đòi hỏi những tư 

liệu viễn thám phải được thu thập cùng thời điểm trong các năm. Tuy nhiên, rất khó để 

có thể thu nhận được dữ liệu viễn thám trong cùng một thời điểm của các năm, đặc 

biệt là ở vùng nhiệt đới, nơi mà mây che phủ phổ biến nhiều ngày trong năm. Đồng 

thời cũng phải lưu ý tới độ ẩm của đất và lượng nước còn trên thảm thực vật trong 

trường hợp thời tiết lâu ngày không mưa và vừa mới mưa xong tại thời điểm thu nhận 

ảnh. 

- Phương pháp so sánh sau phân loại là một trong số các phương pháp được sử 

dụng rộng rãi nhất. Bản đồ biến động được thành lập từ kết quả phân loại có kiểm định 

đạt độ chính xác cao nhất. 

- Trong phương pháp so sánh sau phân loại, ảnh của từng thời điểm được phân 

loại độc lập nên tránh được nhiều vấn đề như không phải chuẩn hóa ảnh hưởng của khí 

quyển và bộ cảm ứng điện từ trên ảnh chụp tại các thời điểm khác nhau, không phải lấy 

mẫu lại kích thước pixel trong trường hợp dữ liệu đa thời gian không cùng độ phân giải 

không gian. Ngoài ra, phương pháp này cũng là phương pháp phù hợp cho việc chuyển 

kết quả phân loại về hệ thông tin địa lý GIS để phân tích biến động sau phân loại. 

Phương pháp này được cho là ít nhạy cảm với những thay đổi phổ của đối 

tượng do sự khác nhau của độ ẩm đất và chỉ số thực vật. 

Tuy nhiên phương pháp này có hạn chế là phụ thuộc vào độ chính xác của từng 

ảnh phân loại và tốn kém khá nhiều thời gian [4]. 

1.1.5. Mô hình hóa sử dụng đất phục vụ công tác dự đoán tình hình sử dụng đất 

1.1.5.1. Khái niệm mô hình, mô hình hóa và mô hình hóa không gian 

a. Khái niệm mô hình 

Theo nghĩa hẹp, mô hình là mẫu, tiêu chuẩn. Dựa vào đó để tạo ra sản phẩm hàng 
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loạt. Mô hình còn được hiểu là thiết bị, cơ cấu tái hiện hay bắt chước cấu tạo và hoạt động 

của cơ cấu khác (của nguyên mẫu hay cái được mô hình hoá) vì mục đích khoa học và sản 

xuất. Theo nghĩa rộng, mô hình là hình ảnh (hình tượng, sơ đồ, sự mô tả) ước lệ của một 

khách thểhay một hệ thống các khách thể, các quá trình hoặc hiện tượng [39]. 

b. Khái niệm mô hình hóa 

Theo từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam (Tập II, 2002), mô hình hóa được 

hiểu là sự tái hiện những đặc trưng của một khách thể nào đó dựa trên khách thể khác 

tương tự được xây dựng lên để phục vụ cho việc nghiên cứu, khách thể khác ấy gọi là 

mô hình [39]. 

Tóm lại, mô hình hoá là một khoa học về cách mô phỏng, giản lược các thông số 

thực tế nhưng vẫn diễn tả được tính chất của từng thành phần trong mô hình. Mô hình 

không hoàn toàn là một vật thể hiện thực nhưng nó giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn hệ 

thống thực tế [16]. 

c. Mô hình hóa không gian 

Mô hình hóa không gian (Spatial modeling): Là quá trình mô hình hóa sử dụng 

những thông tin không gian làm dữ liệu đầu vào. Thông qua thuộc tính của các dạng 

dữ liệu, khái quát hóa và mô phỏng thế giới thực dựa trên các hàm toán cụ thể. Với lợi 

thế về mô phỏng thông tin không gian, kết quả của quá trình mô hình hóa không gian 

sẽ cho hình ảnh trực quan cũng như quy luật vận động, thay đổi của một đối tượng 

nhất định trong thực tế [39]. 

1.1.5.2. Mô hình hóa thay đổi sử dụng đất phục vụ công tác dự đoán tình hình sử 

dụng đất 

Dự báo là công việc cần phải làm trong các hoạt động nghiên cứu cũng như quản 

lý. Dự báo chính xác thì các chính sách đề ra mới đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của 

thực tế. Việc chuyển đổi sử dụng đất là vấn đề mà các nhà nghiên cứu cũng như các 

nhà quản lý rất quan tâm. Hệ thống sử dụng đất rất phức tạp và có mối liên hệ chặt chẽ 

với hệ thống xã hội và hệ sinh thái. Sử dụng đất không chỉ nói đến lớp đất và sinh khối 

trên mặt đất mà còn bao hàm cả mục đích khai thác mặt đất của con người. Việc thay 

đổi sử dụng đất không phải lúc nào cũng đem lại lợi ích cho cuộc sống con người. Để 

tránh hậu quả không mong muốn của thay đổi sử dụng đất, tiếp cận một cách hệ thống 

là một quá trình mà con người dự định thay đổi sử dụng đất dựa trên các mục tiêu đề 

ra kết hợp với các chức năng của hệ thống sử dụng đất hiện tại. 

Để dự báo tình hình sử dụng đất chính xác phục vụ định hướng việc sắp xếp hợp 

lý các loại hình sử dụng đất, nâng cao hiệu quả về mặt kinh tế, không ảnh hưởng đến 

môi trường thì việc ứng dụng các mô hình hóa, phương pháp là rất cần thiết, mỗi 

phương pháp có ưu điểm và nhược điểm riêng, cụ thể: 
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Một phương pháp điển hình trong việc nghiên cứu biến đổi không gian đô thị là 

phương pháp mạng tự động đang được dùng rất nhiều trong những nghiên cứu gần 

đây. Nó được phát minh bởi Von Neumann vào năm 1966 và lần đầu tiên được sử 

dụng bởi Tobler năm1979. 

Một phương pháp khác nghiên cứu biến đổi sử dụng đất là chuỗi Markov do nhà 

toán học Markov phát minh vào năm 1907 và được áp dụng vào nghiên cứu biến đổi 

không gian đô thị vào đầu những năm 90 của thế kỷ 20. 

Trong toán học, một xích Markov hay chuỗi Markov (thời gian rời rạc), đặt theo 

tên nhà toán học người Nga Andrei Andreyevich Markov, là một quá trình ngẫu nhiên 

thời gian rời rạc với tính chất Markov. Trong một quá trình như vậy, quá khứ không 

liên quan đến việc tiên đoán tương lai mà việc đó chỉ phụ thuộc theo kiến thức hiện tại. 

Ngoài ra, khái niệm Mạng tự động (Cellular automata) không phải là khái niệm mới. 

Khái niệm này được xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1940 trong lĩnh vực khoa học máy 

tính. Von Neumann and Ulam được biết đến là những người đầu tiên đưa ra khái niệm 

này. Sau đó Conway phát triển tiếp khái niệm này trong lĩnh vực máy tính và chế tạo 

Robot nhưng tại thời điểm đó, việc áp dụng khái niệm này chưa hoàn toàn thành công 

do hạn chế về tốc độ tính toán của máy tính điện tử. Mặc dù khái niệm mạng tự động 

xuất phát từ lĩnh vực khoa học máy tính nhằm phát triển Robot, hiện nay khái niệm 

được ứng dụng rộng rãi trong nhiều chuyên ngành khoa học như Vật lý, Toán học, 

Khoa học tự nhiên, GIS, Viễn thám [24]. 

Nhược điểm thuật toán Markov là nội suy tuyến tính để dự báo sự thay đổi trạng 

thái của các pixel theo các bước thời gian khác nhau mà chưa xác định được ngưỡng 

đánh giá các yếu tố tự nhiên, chính sách phát triển và các yếu tố kinh tế - xã hội. Để 

khắc phục nhược điểm của thuật toán Markov, việc bổ sung và tích hợp thuật toán 

mảng tự động (Cellular Automata) kết hợp với phân tích chuỗi Markov để đưa các 

ngưỡng được xác định bằng phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu (Multi Criteria 

Evaluation - MCE) nhằm gia tăng độ chính xác của kết quả mô hình hóa là cần thiết. 

Theo đó, IDRISI là một phần mềm đang được sử dụng rộng rãi và phù hợp. 

Một mô hình là kết quả của quá trình trừu tượng hóa (mô phỏng) của một khu 

vực của thế giới thực nhằm mục đích tìm hiểu mối quan hệ phức tạp trên thực tế. Một 

mô hình thường là kết quả của việc kiểm chứng mối quan hệ giữa hai (hoặc nhiều hơn) 

dãy số liệu. Mô hình còn được sử dụng để tìm hiểu và lý giải tại sao và bằng cách thức 

như thế nào những dữ liệu đó có thể tương tác với nhau hoặc lý giải cách thức của các 

mối quan hệ nhằm góp phần hiểu rõ hơn thế giới thực và các hệ thống nhỏ hơn nằm 

trong khu vực. 

1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Thực trạng biến động và tích lũy Cacbon trong các loại hình sử dụng đất 

trên Thế giới và Việt Nam 
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1.2.1.1. Thế giới 

Bể chứa Cacbon toàn cầu (C) 2500 gigatons (Gt) bao gồm khoảng 1550 Gt 

Cacbon hữu cơ đất (SOC) và 950 Gt Cacbon vô cơ đất (SIC). Bể đất C có kích thước 

gấp 3,3 lần bể khí quyển (760 Gt) và 4,5 lần kích thước của bể sinh học (560 Gt). 

Lượng Cacbon hữu cơ đất SOC có độ sâu tới 1 m dao động từ 30 tấn / ha ở vùng khí 

hậu khô cằn đến 800 tấn / ha trong đất hữu cơ ở vùng lạnh và phạm vi chiếm ưu thế từ 

50 đến 150 tấn / ha. Nhóm Cacbon hữu cơ đất SOC thể hiện trạng thái cân bằng động, 

việc chuyển đổi hệ sinh thái tự nhiên sang nông nghiệp gây ra sự suy giảm của nhóm 

SOC tới 60% ở vùng đất ôn đới và 75% trở lên trong đất canh tác của vùng nhiệt đới. 

Sự suy giảm đã trầm trọng hơn khi đầu ra của C vượt quá đầu vào và khi đất suy thoái 

ngày càng nghiêm trọng. Một số loại đất đã mất từ 20 đến 80 tấn C / ha, chủ yếu được 

thải vào khí quyển. Sự suy giảm nghiêm trọng của bể Cacbon hữu cơ đất SOC làm suy 

giảm chất lượng đất, làm giảm năng suất sinh khối và ảnh hưởng xấu đến chất lượng 

nước, và sự cạn kiệt có thể bị làm trầm trọng thêm bởi sự nóng lên toàn cầu [98]. 

Các hệ sinh thái trên cạn đã góp phần làm giàu CO2 trong vũ trụ trong cả thời đại 

công nghiệp và tiền công nghiệp. Trong thời kỳ tiền chế tạo, tổng phát thải C từ các hệ 

sinh thái trên cạn được cho là khoảng hai lần (320 Gt hoặc 0,04 Gt C / năm trong 7800 

năm) so với thời đại công nghiệp (160 Gt hoặc 0,8 Gt C / năm trong 200 năm) (1). 

Giữa năm 1850 và 1998, phát thải từ quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch (270 ± 30 Gt) 

gấp khoảng hai lần so với hệ sinh thái trên cạn (136 ± 55 Gt) (2). Loại thứ hai bao gồm 

78 ± 12 Gt từ đất, trong đó khoảng một phần ba là do suy thoái đất và xói mòn nhanh 

và hai phần ba cho khoáng hóa. Các khoảng thời gian mất SOC lịch sử rộng rãi, từ 44 

đến 537 Gt, với phạm vi phổ biến từ 55 đến 78 Gt (3) [6]. 

Theo ước tính, hoạt động trồng rừng và tái trồng rừng trên thế giới có tỷ lệ hấp 

thụ CO2 ở sinh khối trên mặt đất và dưới mặt đất là 0,4-1,2 tấn/ha/năm ở vùng cực bắc, 

1,5-4,5 tấn/ha/năm ở vùng ôn đới và 4-8  tấn/ha/năm ở các vùng nhiệt đới [64]. Brown 

và cộng sự (1996) đã ước lượng, tổng lượng Cacbon mà hoạt động trồng rừng trên thế 

giới có thể hấp thụ trên thế giới trong 55 năm (1995-2050) là vào khoảng 60-87 Gt C, 

với 70% ở rừng nhiệt đới, với 25% ở rừng ôn đới và 5% ở rừng Cực Bắc (Cairns và 

cộng sự, 1997). Tính tổng lại, rừng, trồng rừng có thể hấp thụ được 11-15% tổng 

lượng CO2 phát thải từ nguyên liệu hóa thạch trong thời gian tương đương [59]. 

Sự cô lập Cacbon của đất để giảm thiểu biến đổi khí hậu: Ước tính tổng tiềm 

năng của trình tự cô lập Cacbon trong đất trên thế giới rất khác nhau, từ mức thấp 0,4 

đến 0,6 Gt C / năm (9) đến mức cao 0,6 đến 1,2 Gt C / năm (13). Như vậy, tiềm năng 

là hữu hạn về năng lực và thời gian. 

Ngày 5 tháng 12 năm 2017, tại Rome FAO đã ra mắt  bản đồ cho thấy lượng dự trữ 

Cacbon trong đất. Bản đồ Cacbon hữu cơ đất toàn cầu, minh họa lượng dự trữ Cacbon 

hữu cơ của đất trong 30 cm đất đầu tiên, cho thấy vị trí các khu vực tự nhiên có trữ lượng 
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Cacbon cao do đó đòi hỏi cần phải được bảo tồn, cũng như các khu vực có khả năng tăng 

cường tích lũy Cacbon thêm. Thông tin này có thể tạo ra một công cụ mạnh mẽ để hướng 

dẫn việc ra quyết định đối với các hoạt động nhằm bảo tồn và tăng trữ lượng Cacbon 

trong đất hiện tại, giúp chiến thắng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. 

Chất hữu cơ trong đất, với thành phần chính là Cacbon, rất quan trọng đối với 

sức khỏe và độ phì của đất, thấm và giữ nước cũng như sản xuất lương thực, đồng thời 

cố định Cacbon trong không khí giảm biến đổi khí hậu. Do đó, một hệ thống lưu trữ 

Cacbon chính, bảo tồn và phục hồi đất là rất cần thiết cho cả nông nghiệp bền vững và 

giảm thiểu biến đổi khí hậu. Các loại hình sử dụng đất trên thế giới hoạt động như một 

bể chứa Cacbon trên mặt đất lớn nhất, làm giảm khí nhà kính trong khí quyển. Tăng 

cường vai trò này có thể bù đắp đáng kể sự gia tăng nhanh chóng của Cacbon dioxide 

trong khí quyển. Trong một quyết định lịch sử về nông nghiệp, hội nghị về biến đổi 

khí hậu gần đây ở Bon (COP23) đã nhận ra sự cần thiết phải cải thiện Cacbon của đất, 

sức khỏe của đất và độ phì của đất. Do đó, "Đất là nền tảng của nông nghiệp, nó là nơi 

thực phẩm bắt đầu," Phó Tổng Giám đốc FAO Maria Helena Semedo cho biết. "Duy 

trì các chức năng quan trọng của đất và các dịch vụ hệ sinh thái để hỗ trợ sản xuất 

lương thực và tăng khả năng phục hồi trước khí hậu thay đổi đòi hỏi thực hành quản lý 

đất bền vững” [1]. 

Bản đồ Cacbon hữu cơ đất toàn cầu  cho thấy trong 30 cm đất đầu tiên chứa 

khoảng 680 tỷ tấn Cacbon - gần gấp đôi lượng hiện diện trong bầu khí quyển của 

chúng ta. Đây là một lượng đáng kể so với lượng Cacbon được lưu trữ trong toàn bộ 

thảm thực vật (560 tỷ tấn). Hơn 60% trong số 680 tỷ tấn Cacbon được tìm thấy ở mười 

quốc gia (Nga, Canada, Mỹ, Trung Quốc, Brazil, Indonesia, Úc, Argentina, 

Kazakhstan và Cộng hòa Dân chủ Congo). Điều này có nghĩa là các hành động nên 

được thực hiện theo hướng bảo vệ các loại hình sử dụng đất giàu Cacbon tự nhiên này 

để tránh lượng Cacbon này thải vào khí quyển. Sự xuống cấp của một phần ba đất trên 

thế giới đã thúc đẩy quá trình thải Cacbon vào khí quyển. Khôi phục các loại hình sử 

dụng đất này có thể loại bỏ tới 63 tỷ tấn Cacbon, làm giảm đáng kể ảnh hưởng của 

biến đổi khí hậu. 

Các loại hình sử dụng đất có hàm lượng Cacbon hữu cơ cao có khả năng cho 

năng suất cao hơn, có khả năng lọc nước tốt hơn và cung cấp cho cây trồng các điều 

kiện độ ẩm tối ưu. Nước được lưu trữ trong đất đóng vai trò là nguồn cung cấp cho 

90% sản lượng nông nghiệp của thế giới và chiếm khoảng 65% lượng nước ngọt. Tăng 

Cacbon hữu cơ của đất bằng cách quản lý được cải thiện có thể giúp duy trì năng suất 

trong điều kiện khô hơn. Do đó, các hành động nên được thực hiện để thúc đẩy sự cô 

lập hơn nữa trong đó các điều kiện phù hợp cho mục đích đó. Cần thúc đẩy các 

phương pháp mới như sử dụng các loài cây rễ sâu, tương ứng với việc sử dụng các loại 

hình sử dụng đất phù hợp với loài cây rễ sâu. Phó Tổng Giám đốc FAO Maria Helena 
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Semedo cho rằng "Duy trì - nhưng đặc biệt là tăng - trữ lượng Cacbon trong đất sẽ trở 

thành một nghĩa vụ vì điều này sẽ cho phép chúng tôi mở khóa toàn bộ tiềm năng của 

đất để hỗ trợ các hành động giảm thiểu và thích ứng trong điều kiện khí hậu thay đổi". 

Trong một phần của một cuộc khảo sát mới, các nhà nghiên cứu đã đề cập chi tiết 

cách Cacbon liên kết hóa học và vật lý với các khoáng vật dưới đất trên toàn cầu. Kết 

quả của cuộc khảo sát mới đây đã được công bố trên tạp chí Nature Climate Change. 

"Chúng tôi hiểu về các loại đất trên Trái đất ít hơn là trên bề mặt sao Hỏa", Marc 

Kramer, giáo sư hóa học môi trường tại trường Đại học Washington, Vancouver và là 

đồng tác giả nghiên cứu nói. "Trước khi bắt đầu suy nghĩ về việc lưu trữ Cacbon dưới 

đất, chúng ta cần phải thực sự hiểu về nó. Kết quả nghiên cứu làm nổi bật bước đột 

phá trong nhận thức của chúng ta". 

Theo đó, ít nhất ¼ tổng lượng Cacbon được lưu trữ dưới đất được tìm thấy trong 

các khoáng vật nằm cách mặt đất khoảng 1,8m. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy bể 

chứa Cacbon độc đáo này sẽ tích trữ Cacbon kém hiệu quả khi hành tinh ấm lên. Để 

hiểu rõ hơn tác động của sự gia tăng nồng độ CO2 trong khí quyển đến khí hậu của 

hành tinh, các nhà khoa học cần mô phỏng chính xác hơn nhiều chu trình Cacbon của 

Trái đất. Đất là nơi diễn ra một trong những chu trình Cacbon đó. Sau khi phân tích dữ 

liệu về khí hậu và các mẫu đất được thu thập tại 65 vị trí khác nhau ở châu Mỹ, New 

Caledonia, Inđônêxia và châu Âu, các nhà nghiên cứu đã lập bản đồ toàn cầu về khả 

năng hấp thụ Cacbon của đất. Dữ liệu mới cho thấy lượng Cacbon tối thiểu được lưu 

trữ trong trầm tích sa mạc và rừng khô, nhưng dưới bề mặt của đất rừng ẩm ướt 

khoảng 1,8m, các nhà khoa học đã phát hiện khối lượng lớn Cacbon liên kết với các 

khoáng vật phản ứng. Sự tồn tại của nước và chất hữu cơ phân hủy trên bề mặt của 

rừng giúp lọc Cacbon từ trên cao và vận chuyển đến các khoáng vật nằm bên dưới 

[98]. 

1.2.1.2. Việt Nam 

Tại Việt Nam, việc ứng dụng dữ liệu viễn thám trong công tác xác định sinh khối 

trên mặt đất đã được thực hiện rộng rãi ở nước ta cũng như trên thế giới. Tuy nhiên, đa 

số nghiên cứu tập trung vào lớp phủ rừng và chủ yếu với ảnh viễn thám quang học mà 

chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá khả năng tích lũy Cacbon của những loại hình sử 

dụng đất khác. Do vậy, hiện nay chưa có số liệu chính xác về khả năng tích lũy 

Cacbon thực tiễn tại Việt Nam.  

Hiện nay, việc lập bản đồ Cacbon ở  Việt Nam vẫn còn ở thời kỳ khởi điểm, chưa 

có thông tin rõ ràng nào về trữ lượng Cacbon, chỉ có các số liệu về phát thải từ sự thay 

đổi độ che phủ lấy từ mức tăng tổng giá trị mất rừng nhờ sử dụng tiêu chuẩn của IPCC 

để ước tính lượng (tấn) CO2/ha rừng. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện các nghiên cứu 

đo lượng Cacbon trên mặt đất và lượng sinh khí nhưng chủ yếu là đối với rừng tự 
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nhiên; rất ít nghiên cứu và đánh giá đối lượng Cacbon dưới đất và rừng tự nhiên; JICA 

và SNV là những tổ chức dẫn đầu trong việc nghiên cứu và hỗ trợ lĩnh vực này với 

REDD+. Cụ thể là, công trình của SNV’s do McNally và các cộng sự (2009) thực 

hiện, Holland và McNally (2010) (Hình 1.3 và hình 1.4) đưa ra cơ sở cho công việc 

tiếp theo. Các tác giả cho rằng các hoạt động REDD+ nên tập trung vào những diện 

tích vẫn còn trữ lượng Cacbon rừng lớn và đang bị đe dọa mất rừng hoặc suy kiệt 

rừng. FAO (2010) cũng đưa ra các con số về trữ lượng Cacbon cho thấy trữ lượng 

Cacbon có tăng nhẹ ở Việt Nam [41]. 

 

Hình 1.3. Trữ lượng Cacbon trung bình theo tỉnh và huyện của Việt Nam năm 2000 [89] 
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Hình 1.4. Trữ lượng Cacbon ở Việt Nam vào năm 2000 [89] 

Nghiên cứu này đã xác định được 4 nguyên nhân trực tiếp và ba nguyên nhân 

gián triếp gây mất rừng và suy giảm rừng. Các nguyên nhân trực tiếp gồm: 1) chuyển 

đổi đất để phát triển sản xuất nông nghiệp; 2) chuyển đổi đất để phát triển cơ sở hạ 

tầng; 3) khai thác gỗ có phép và trái phép; và 4) cháy rừng. Các nguyên nhân gián tiếp 

gồm: 1) áp lực tăng dân số và di dân; 2) năng lực quản lý rừng của Nhà nước yếu; và 

3) thiếu kinh phí bảo vệ rừng. Những nguyên nhân này và tác động của chúng rất khác 

nhau theo từng vùng và thay đổi qua thời gian; điều đó cho thấy không có một công 

thức chung cho các mô hình REDD trên toàn quốc. Thay vì, chính phủ cần xác định 

những nguyên tắc chính và chính sách chung nhưng cho phép các chương trình địa 

phương được thiết kế và thực hiện dựa trên các yếu tố và nhu cầu kinh tế xã hội đặc 

trưng của địa phương (Ví dụ, chuyển đổi đất để phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển 

sản xuất nông nghiệp), đồng thời đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế (Ví dụ, tăng 

nhu cầu đối với thủy sản và lâm sản). Để khắc phục những nguyên nhân này, những 

năm qua nhà nước đã đề ra các chính sách và chương trình khác nhau nhằm giải quyết 

việc giảm mất rừng và suy giảm rừng.  

Những chính sách và chương trình này bao gồm chương trình trồng rừng quốc 

gia, chương trình trồng 5 triệu ha rừng (CT 661); chính sách giao đất; Chiến lược Phát 

triển lâm nghiệp Quốc gia, Quyết định 380 và Nghị định 99, nhằm mục tiêu tăng 

cường tiền chi trả cho dịch vụ môi trường rừng. Những chính sách này đã có đóng góp 

vào giảm thiểu tình trạng mất rừng và suy thoái rừng [41]. Tuy nhiên, các chính này 

chỉ khắc phục, cải thiện được diện tích đất rừng nhưng đã bị khai thác, hoặc đưa đất 

chưa sử dụng để đưa vào trồng rừng. Nguyên nhân về việc chuyển đổi đất để phát triển 
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cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế vẫn chưa được kết hợp hài hòa dẫn đến một diện tích 

lớn đất không còn khả năng tích lũy Cacbon. Quy hoạch sử dụng đất chính là một 

trong nhưng nguyên nhân ảnh hưởng đến quá trình tích lũy Cacbon chống biến đổi khí 

hậu của Việt Nam trong thời gian qua. 

1.3. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở 

VIỆT NAM 

1.3.1. Các công trình nghiên cứu về tích lũy Cacbon và sử dụng đất ở trên Thế 

Giới 

Sinh khối là một thông số quan trọng để xác định chức năng của môi trường hệ 

sinh thái. Sinh khối đại diện trực tiếp cho khối lượng Cacbon lưu trữ trong thực vật, 

sinh khối được phân thành 2 dạng: sinh khối trên mặt đất chiếm khoảng 75% - 80% 

lượng Cacbon lưu trữ (nằm trong cành, thân, lá của cây) và sinh khối dưới mặt đất 

chiếm khoảng 20% - 25% lượng Cacbon lưu trữ (nằm trong đất, rễ cây). Những nghiên 

cứu về việc xác định sinh khối được các nhà khoa học đặc biệt quan tâm để xây dựng 

mô hình sản xuất của hệ sinh thái, đáp ứng cho việc tính toán và dự báo chi phí 

Cacbon.Việc dùng phương pháp xác định trực tiếp đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí. 

Đến năm 1980 với sự phát triển mạnh của công nghệ viễn thám thì đã mang lại một cơ 

hội mới để xác định sinh khối thực vật bằng việc sử dụng các bước sóng nhìn thấy và 

đến năm 1990 là sử dụng ảnh viễn thám. 

Nghiên cứu về phương pháp xác định lượng CO2 hấp thụ của hệ sinh thái rừng 

của tác giả K.G.Mac Dicken (K.G. MacDicken, 1997) đã lập các mô hình mối quan hệ 

giữa sinh khối với các yếu tố như: Đường kính, chiều cao, mật độ cây rừng để giám sát 

Cacbon hấp thụ trong lâm nghiệp và nông lâm kết hợp [73]. 

Nghiên cứu của Timothy R.H. Pearson và Sandra L. Brown (1997) về hướng 

dẫn đo Cacbon rừng; Nghiên cứu lượng Cacbon lưu trữ trong rừng trồng nguyên liệu 

giấy của Romani Pirard (2005) đã tính lượng Cacbon lưu trữ trên tổng sinh khối tươi 

trên mặt đất thông qua lượng sinh khối khô (không còn độ ẩm) bằng cách lấy tổng sinh 

khối tươi nhân với hệ số 0.49, sau đó nhân sinh khối khô với hệ số 0.5 để xác định 

lượng Cacbon lưu trữ trong cây [59]. 

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Úc thì rừng nguyên sinh có khả năng lưu 

giữ CO2 gấp 3 lần so với ước tính hiện thời nhiều hơn 60% so với rừng trồng. Ước tính 

Cacbon lưu trữ trong sinh khối và đất khoảng 3 lần lượng Cacbon có trong khí quyển 

và khoảng 35% khí nhà kính trong khí quyển là hậu quả của nạn phá rừng trong quá 

khứ và 18% lượng phát thải khí này hàng năm là do nạn phá rừng liên tục. Theo Roger 

M.Gifford (2000) trong chu trình Cacbon toàn cầu, lượng Cacbon lưu trữ trong thực 

vật thân gỗ và trong lòng đất khoảng 2,5Tt; trong khi đó khí quyển chỉ chứa 0,8Tt và 
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hầu hết lượng Cacbon trên trái đất được tích lũy trong sinh khối cây rừng, đặc biệt là 

rừng mưa nhiệt đới [66]. 

Nghiên cứu của Joyotee Smith và Sara J. Scherr (2002) đánh giá trữ lượng 

Cacbon tích lũy trong các kiểu rừng nhiệt đới và các loại hình sử dụng đất ở Brazil, 

Indonesia và Camaron, bao gồm trong sinh khối thực vật và dưới mặt đất từ 0 - 20cm. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng Cacbon lưu trữ trong thực vật giảm dần từ kiểu 

rừng nguyên sinh đến rừng phục hồi sau nương rẫy và giảm mạnh đối với các loại đất 

nông nghiệp.Trong khi đó phần dưới mặt đất lượng Cacbon ít biến động hơn, nhưng 

cũng có xu hướng giảm dần từ đất rừng tự nhiên đến đất không có rừng [72]. 

Nghiên cứu của NurAzim M Azizi và Mazlan Hashim đã ứng dụng dữ liệu viễn 

thám có độ phân giải cao như Spot - 4 và Quickbird để nghiên cứu sinh khối trên mặt 

đất của khu vực đô thị (NurAznim M. Azizi & Mazlan Hashim, 2002). Kết quả của 

nghiên cứu đã đưa ra được công thức tính sinh khối trên mặt đất ở vùng đô thị [86]. 

Jenkins và cộng sự vào năm 2003 đã lập được mối tương quan giữa lượng Cacbon 

hấp thụ và đường kính ngang ngực cho các loại cây khác nhau ở Bắc nước Mỹ [71]. 

Nghiên cứu của Raul Ponce- Hernandez và Cộng sự (2004) về “Đánh giá trữ 

lượng Cacbon và mô hình hóa các kịch bản thắng- thắng hấp thụ Cacbon thông qua 

thay đổi sử dụng đất” đã thực hiện tính sinh khối Cacbon của các loại hình sử dụng đất 

khác nhau, trong đó có loại hình sử dụng đất trồng cây hàng năm bằng cách lập các 

ÔTC tính sinh khối ở thực địa và tính sinh khối thông qua công nghệ viễn thám [87]. 

Nghiên cứu năm 2010 của Fábio Furlan Gama và cộng sự đã ứng dụng dữ liệu 

SAR để thành lập bản đồ ở rừng mưa Amazon nhằm xác định mối quan hệ giữa sinh 

khối với thể tích các khu rừng [65]. 

Nghiên cứu của Y. Yamagata và Cộng sự vào năm 2010 về lập bản đồ Cacbon 

rừng sử dụng ảnh vệ tinh hay nghiên cứu của A. Baccini và cộng sự vào năm 2008 về 

“Lập bản đồ Cacbon rừng nhiệt đới: quy mô từ địa phương tới quốc gia” đã sử dụng 

phương pháp điều tra thực địa kết hợp với giải đoán ảnh viễn thám để điều tra diện tích 

rừng, xây dựng bản đồ trữ lượng sinh khối và trữ lượng Cacbon rừng, kết quả cho thấy 

kết quả sinh khối dao động từ 50t/ha (tương đương với 25tC/ha) tới 360t/ha [99]. 

Nghiên cứu thực hiện năm 2011 tại Bang San Fancisco của nước Mỹ của tác giả  

Miguel Clavero và cộng sự [63] với nội dung đánh giá các chỉ số của hiện tượng biến 

đổi khí hậu có thể bị ảnh hưởng bởi động thái sử dụng đất. Các thành phần khác nhau 

của sự thay đổi toàn cầu có thể có hiệu ứng tương tác đa dạng sinh học và điều này có 

thể ảnh hưởng đến khả năng phát hiện những hậu quả của biến đổi khí hậu thông qua 

việc đánh giá các chỉ số đa dạng sinh học. Ở đây, tác giả phân tích các chỉ số biến đổi 

http://db.vista.gov.vn:2114/central/indexinglinkhandler/sng/au/Clavero,+Miguel/$N?accountid=47774
http://db.vista.gov.vn:2114/central/indexinglinkhandler/sng/au/Clavero,+Miguel/$N?accountid=47774
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khí hậu có thể bị ảnh hưởng bởi động thái sử dụng đất mà không phải trực tiếp xác 

định bởi biến đổi khí hậu. Để đạt được mục tiêu này, tác giả đã phân tích ba chỉ số ở 

cấp cộng đồng tác động lên biến đổi khí hậu dựa vào môi trường, nhiệt độ tối ưu và vĩ 

độ trung bình của sự phân bố của các loài chim hiện nay tại cộng đồng địa phương. 

Các tác giả đã sử dụng nhiều mô hình hồi quy để liên hệ các biến thể trong các chỉ số 

biến đổi khí hậu: i) nhiệt độ môi trường; ii) ba cảnh quan độ dốc phản ánh quá trình 

quan trọng hiện nay do thay đổi sử dụng đất (bỏ đất, tác động cháy và đô thị hóa), tất 

cả trong số họ có các khu vực rừng ở cực dương của họ. Từ đó các tác giả thấy rằng, 

với vài ngoại lệ, cảnh quan độ dốc xác định các số liệu của các chỉ số biến đổi khí hậu 

mạnh như nhiệt độ. Kết quả cho thấy rằng những thay đổi sử dụng đất có thể đảo 

ngược, ẩn hoặc làm trầm trọng thêm sự nhận thức của chúng ta về tác động biến đổi 

khí hậu khi đo lường thông qua các chỉ số biến đổi khí hậu trong cộng đồng. Các tác 

giả nhấn mạnh sự cần thiết của sự tương tác giữa biến đổi khí hậu và động thái sử 

dụng đất để hiểu các chỉ số thay đổi khí hậu hiện nay chỉ là những gì và có thể cô lập 

tác động biến đổi khí hậu thực sự. 

Nghiên cứu của nhóm tác giả Aosaar và cộng sự năm 2013 về “Nghiên cứu 

chương trình dài hạn trên - và dưới – của nhóm sản xuất sinh khối trong mối qua hệ 

giữa nitơ và Cacbon tích lũy năng động trong cây Trăn xám (alnus incana (L.) 

Moench.) trồng trên đất nông nghiệp trước đây” [58]. Đây là đề tài thực hiện nhằm 

nghiên cứu sự sản xuất sinh khối ở trên và dưới mặt đất của của cây Trăn trong mối 

quan hệ giữa nito và Cacbon tích lũy trồng trên đất nông nghiệp. Nhận thấy tiềm năng 

của loại cây này về lĩnh vực lâm nghiệp trong ngắn ngày các tác giả đã nghiên cứu về 

hệ sinh thái của loài cây này từ đó quản lý chúng một cách bền vững và thân thiện với 

môi trường. Các nghiên cứu trong chuỗi thời gian liên tục 17 năm được thực hiện 

trong một trang trại trồng cây trăn xám trên một vùng đất nông nghiệp bị bỏ hoang. 

Các kết quả của sinh khối ở trên và dưới mặt đất của 17 năm được so sánh với các dữ 

liệu tương ứng trước đó được công bố ở độ tuổi từ 5 đến 10 năm. Mục tiêu của nghiên 

cứu này là đánh giá sinh khối ở trên mặt đất (AGB) và đất sản xuất; sinh khối dưới 

lòng đất gồm: sinh khối gốc cây thô (CRB), sinh khối rễ mịn (FRB) và sản xuất gốc tốt 

(FRP); Cacbon (C) và nitơ (N) năng động tích lũy trong cây Trăn màu xám phát triển 

trên đất canh tác cũ. Các kết quả chính của sau 17 năm như sau: AGB 120,8 tấn/ha; 

tăng hàng năm hiện tại của năm khối lượng gốc 5,7 tấn/ha; tính CRB 22,3 tấn/ha; FRB 

81 +/- A 10 g/m2 ; sinh khối bướu 31 +/- A 19 g/m2 ; mỹ gốc necromass 11 +/- A 2 

g/m2 ; FRP 53 g DM m2 /năm; tỷ lệ doanh thu gốc phạt 0,54/năm ; và tuổi thọ gốc phạt 

1,9 năm. FRB được quan chặt chẽ với tiết diện ngang đứng và ngăn chặn hàng loạt 

hiệu quả gốc Mỹ là cao nhất ở tuổi 10 năm; ở tuổi 17 năm, nó đã giảm nhẹ. Xám sủi 

đứng tăng đáng kể N, C-org trong tầng đất mặt. Vai trò của rễ tốt cho việc cô lập của C 

là khá khiêm tốn so với lá xả rác C thông [58]. 

Đề tài:“Tích lũy Cacbon và nitơ trong hệ thống thực vật và đất sau khi trồng rừng 
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của các cồn cát hoạt động tại Horqin Sandy của Trung Quốc”. Đây là đề tài được thưc 

hiện bởi nhóm các tác giả Li Yuqiang và đồng nghiệp nhằm nghiên cứu khả năng tích 

lũy Cacbon và nitơ trong hệ thống thực vật và đất sau khi trồng rừng của các cồn cát 

hoạt động tại Horqin Sandy của Trung Quốc [79]. Các tác giả đánh giá trồng rừng của 

vùng đất khô hạn là một lựa chọn hiệu quả tiềm năng để hấp thụ các bon đồng thời 

phục hồi đất bị thoái hóa và các hệ sinh thái. Tại vùng đất Horqin Sandy của Trung 

Quốc các tác giả đã khảo sát ảnh hưởng của việc trồng rừng sử dụng cây thông Mông 

Cổ (Pinus sylvestris var. Mongolica Litv.) Đây là khu vực có những cồn cát hoạt động 

trên Cacbon (C) và nitơ (N) lưu trữ trong hệ thống thực vật và đất. Các đồn điền trồng 

28- và 38- năm có trữ lượng sinh khối C của hệ sinh thái gấp tương ứng 72 và 160 lần 

so với lưu trữ C sinh khối của hệ sinh thái có những cồn cát hoạt động; sinh khối hệ 

sinh thái lưu trữ N tương ứng là 48 và 105 lần giá trị cho những vùng có cồn cát hoạt 

động, so với 1,8 và 2,3 lần cho tổng số đất C (hữu cơ cộng với vô cơ) lưu trữ và 1,4 và 

1,5 lần cho tổng số đất lưu trữ tồn tại. Tỷ lệ tích tụ C và N trong hệ thực vật và đất 

trong thời gian 38 năm tương ứng là 678 kg C/ha/năm và 23 kg N /ha/năm. Các hiệu 

ứng đáng chú ý của trồng rừng trên đất C và N chủ yếu xuất hiện trong 20 cm trên của 

đất. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trồng rừng của các cồn cát hoạt động với cây thông 

Mông Cổ có tiềm năng cao trong việc cô lập C và N trong thực vật và đất. Sinh khối 

đã đóng một vai trò quan trọng hơn so với đất cho C cô lập, nhưng đất đã đóng một vai 

trò quan trọng hơn so với sinh khối N cô lập. (C) 2013 Elsevier B.V. Tất cả quyền 

được bảo lưu. Đây là một cơ sở nghiên cứu khẳng định vai trò của đất trong việc tích 

lũy Cacbon [79]. 

Đề tài “Mất tích lũy Cacbon đất dài hạn trong một lưu vực sau việc chuyển đổi 

rừng sang đất canh tác ở miền Bắc nước Lào”. Đây là đề tài được thực hiện bởi nhóm 

tác giả Huon Sylvain và cộng sự nghiên cứu việc mất lượng Cacbon tích lũy trong đất 

sau việc chuyển đổi rừng sang đất canh tác ở Miền Bắc nước Lào [67]. Các tác giá 

đánh giá năng lượng sinh học đang trở thành một lựa chọn quan trọng trong chính sách 

thay đổi toàn cầu. Trong nông nghiệp, trồng cây năng lượng cho dầu diesel sinh học, 

khí sinh học, hoặc sản xuất ethanol sinh học đã nhận được sự chú ý đáng kể trong 

những thập kỷ qua. Vượt ra ngoài điều này, việc trồng cây Miscanthus, được sử dụng 

làm nhiên liệu rắn để đốt, có thể dẫn đến sự gia tăng hàm lượng chất hữu cơ trong đất 

so với sử dụng đất nông nghiệp khác, vì tiềm năng C-cô lập trong đất của cây trồng 

Miscanthus là cao. Điều này có thể gián tiếp góp phần làm giảm nồng độ CO2 trong 

khí quyển. Mục tiêu của việc này là để điều tra sự phát triển của Cacbon và nguồn gốc 

Cacbon từ cây Miscanthus trong đất, cũng như để ước tính trữ lượng Cacbon trong đất 

trồng Miscanthus sử dụng kỹ thuật 13C-tự nhiên-phong phú. Các cuộc điều tra đã 

được thực hiện liên quan đến đất sâu lên đến 150 Cm trong một chuỗi của 2, 5, và 16 

năm trồng tương đối với một vùng đất tham khảo trồng ngũ cốc. Các khoản tổng C 
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hữu cơ (TOC) và C nguồn gốc từ cây Miscanthus (Miscanthus-C) tăng theo thời gian 

canh tác. Ví dụ, TOC tăng 12,8-21,3 g C/ Kg sau 16 năm trồng ở độ sâu 15 Cm, theo 

đó phần Miscanthus-C đạt 5,8 g C/ Kg. Ngoài ra trong các lớp đất sâu hơn xuống 60 

Cm đã phát hiện một sự thay đổi đáng kể của Cacbon từ cây Miscanthus mặc dù tổng 

Cacbon hữu cơ không được nâng cao đáng kể. Ở độ sâu đất dưới 60 Cm, không có sự 

khác biệt đáng kể giữa các phương pháp nghiên cứu đã được tìm thấy cho trữ lượng C 

từ cây Miscanthus. Trong vòng 16 năm của nông nghiệp thương mại liên tục, cây 

Miscanthus đã tích lũy tổng cộng 17,7 Mg C ha bắt nguồn từ Miscanthus cặn bã (C4-

C), tương đương với 1,1 Mg C4-C ha năm. Thặng dư hàng năm có thể hoạt động như 

việc điều hòa CO2 trong sự cân bằng khí nhà kính. Hơn nữa, các đặc tính có lợi của 

trồng Miscanthus kết hợp với một yêu cầu thấp về độ phì nhiêu có thể chứng minh cho 

tình trạng cây Miscanthus như một loại cây năng lượng sinh học đầu vào thấp và phát 

triển một cách bền vững [67]. 

1.3.2. Các công trình nghiên cứu về tích lũy Cacbon và sử dụng đất ở Việt Nam 

1.3.2.1. Các công trình nghiên cứu liên quan đánh giá khả năng tích lũy Cacbon 

của các loại hình sử dụng đất 

Nhận thấy vai trò của việc tích lũy Cacbon của một số loại cây trên một số loại 

hình sử dụng đất, một số tác giả đã có hướng đánh giá khả năng tích lũy Cacbon, tuy 

nhiên mới đi sâu vào đất lâm nghiệp, đất rừng chưa đi sâu vào các loại hình sử dụng 

đất nói chung nhưng cũng góp phần đánh giá được khả năng tích lũy Cacbon của loại 

hình sử dụng đất này. Cụ thể: 

Đề tài “Nghiên cứu sinh khối và năng suất của rừng đước đôi (Rhizophora 

apiculata) ở Cà Mau”. Đây là đề tài thực hiện bởi tác giả Nguyễn Hoàng Trí thực hiện 

năm 1986. Đây là công trình nghiên cứu sinh khối tương đối đầy đủ, nhưng trong phần 

nghiên cứu sinh khối tác giả đề cập đến 4 loại rừng là rừng trưởng thành, rừng tái sinh 

tự nhiên, rừng tái sinh nhân tạo và rừng xấu mà chưa xét đến tuổi rừng trồng. Tác giả 

đã xác định được sinh khối tổng số cảu đước đôi trưởng thành ở Cà Mau là 267.839,29 

kg/ha có thể vượt hoặc tương đương với một số loại rừng ngập mặn trên thế giới. 

Trong khi đó sinh khối của loại rừng tái sinh nhân tạo là 33.846,8 kg/ha, thấp nhất là 

sinh khối rừng tái sinh tự nhiên 14.004,28 kg/ha [23]. 

Đề tài “Khả năng tích lũy Cacbon rừng trồng Tếch (Tectona grandis L.F) tại xã 

Chiềng Hạc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La”. Đây là đề tài của tác giả Nguyễn Công 

Hoan và cộng sự thực hiện tại Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên. Đề 

tài đi sâu và nghiên cứu khả năng tích lũy Cacbon với nội dung: Trong những năm gần 

đây, vai trò của rừng trong việc hấp thụ khí CO2 giảm thiểu lượng khí nhà kính đang 

được cộng đồng quốc tế và Việt Nam rất quan tâm. Do vậy việc nghiên cứu tích lũy 

Cacbon là một yêu cầu khách quan và cấp bách phục vụ cho việc tính toán giá trị hấp 
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thụ CO2 của rừng. Nghiên cứu này được thực hiện tại xã Chiềng Hạc, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La là nơi có rừng trồng Tếch phân bố. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

sinh khối tươi tầng cây gỗ trên cấp đất II đạt 74 tấn/ha; trên cấp đất III là 45,5 tấn/ha. 

Sinh khối khô tang cây gỗ trên cấp đất II đạt 32,33 tấn/ha; trên cấp đất III là 17,98 

tấn/ha. Tổng trữ lượng Cacbon tích lũy rừng Tếch trên cấp đất II là 15,75 tấn/ha và cấp 

đất III là 8,68 tấn/ha [22]. 

Tác giả Ngô Đình Quế vào năm 2006 đã xác định lượng Cacbon tích lũy trong 

các khu rừng trồng các loài keo tai tượng, keo lá tràm, keo lai, thông 3 lá, thông mã vĩ, 

thông nhựa và bạch đàn. Kết quả nghiên cứu: Rừng keo lai 3-12 tuổi (mật độ 800-1300 

cây/ha) có lượng hấp thụ Cacbon tương ứng là 60-407,37 tấn/ha. Rừng keo lá tràm 5-

21 tuổi (mật độ 133-1517 cây/ha) có lượng hấp thụ Cacbon tương ứng là 66,2-292,39 

tấn/ha. Đối với rừng thông nhựa tuổi từ 5-21 tuổi có khả năng hấp thụ Cacbon 18,8- 

467,69 tấn/ha. Rừng trồng bạch đàn Urophylla tuổi từ 3 - 12 tuổi (mật độ 1200 - 1800 

cây/ha) có khả năng hấp thụ Cacbon là 107,8-378,71 tấn/ha [21]. 

Tác giả Vũ Tấn Phương và Nguyễn Viết Xuân vào năm 2008 đã xác định trữ 

lượng Cacbon tại rừng trồng keo lai ở Việt Nam. Nghiên cứu đã xác định trữ lượng 

Cacbon tại rừng trồng keo lai cao nhất ở miền Nam, tiếp đến là miền Trung và thấp 

nhất là ở miền Bắc. Lượng Cacbon do rừng keo lai hấp thụ là từ 7-10 tC/ha/năm 

(tương đương với 26-36 tấn CO2e/ha/năm [56]. 

Trần Bình Đà và Lê Quốc Doanh vào năm 2009 đã sử dụng phương pháp đánh 

giá tích lũy Cacbon nhanh, đối tượng là các phương thức nông lâm kết hợp ở vùng 

đệm Vườn quốc gia Tam Đảo. Khả năng tích lũy Cacbon được tính tại các loại rừng 

Vải với Bạch Đàn; Vải với Keo tai tượng và Vải với Thông lần lượt đạt 16,07 tấn/ha; 

21,84 tấn/ha và 20,81 tấn/ha. Đến năm 2011 ông tiến hành nghiên cứu khả năng hấp 

thu CO2 của thảm rừng phục hồi sau nương rẫy tại khu bảo tồn thiên nhiên Thượng 

Tiến, tỉnh Hòa Bình đã xác định lượng CO2 hấp thu từ thành phần thực vật của các 

trạng thái như sau: IIA - 10 năm bỏ hóa đạt 9,08 tấn/ha, IIB - 20 năm bỏ hóa đạt 

137,17 tấn/ha, SS - 10 năm bỏ hóa đạt 55,64 tấn/ha, và SS - 12 năm bỏ hóa đạt 74,60 

tấn/ha [46]. 

Nhóm nghiên cứu của Bùi Nguyễn Lâm Hà, Lê Văn Trung, Bùi Thị Nga (2011) 

(2011) đã sử dụng ảnh vệ tinh ALOS AVNIR - 2 có độ phân giải không gian 10m, 

gồm 3 kênh nằm trong vùng khả tiến và kênh 4 có bước sóng nằm thuộc vùng hồng 

ngoại đểtính toán các chỉ số liên quan đến sinh khối. Kết quả thống kê chỉ số NDVI 

cho vườn quốc gia Cát Tiên cho giá trị trung bình khá cao với NDVI. Vùng có giá trị 

LAI khoảng từ 0 - 14 ước tính có sinh khối rất thấp. Vùng có giá trị LAI từ 1,5 - 2,9 có 



 32 

sinh khối mức thấp. Vùng có sinh khối trung bình thể hiện ở khu vực rừng tái sinh, 

rừng trồng với giá trị LAI từ 3,0 - 4,4. Và vùng thể hiện sinh khối cao thuộc khu vực 

rừng tự nhiên, rừng trồng lâu năm với giá trị LAI từ 4,5 - 6,0. Đồng thời, mối quan hệ 

giữ các chỉ số NDVI-LAI và NDVI-fAPAR tương quan chặt chẽ với nhau. Khi diện 

tích bề mặt lá tăng lên phần năng lượng được hấp thu bởi hoạt động quang hợp cũng 

tăng theo. Do vậy, thành lập bản đồ chỉ số NDVI từ ảnh vệ tinh đã tạo ra giải pháp 

hiệu quả trong ước tính sinh khối rừng trên khu vực rộng [19]. 

 Ngoài ra ở Tây Nguyên, Bảo Huy và cộng sự (2012) [4] đã xây dựng một hệ 

thống các mô hình ước tính sinh khối và carbon của cả 5 bể chứa và đưa ra giải pháp 

ứng dụng ảnh vệ tinh và GIS để giám sát lượng phát thải – hấp thụ từ rừng. Đây là cơ 

sở để tính được sự biến động C trên từng đơn vịdiện tích rừng, trạng thái rừng khi vây 

dựng FREL và FRL. Bảo Huy (2013), đã phân loại rừng bằng ảnh vệ tinh SPOT 5 cho 

rừng lá rộng thường xanh ở khu vực huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, phân chia rừng 

thành 3 lớp/ khối trạng thái cho mối quan hệ sinh khối cây rừng trên mặt đất và chỉ số 

ảnh là cao nhất, với R2 = 88,01% và sử dụng mô hình này để ước tính TAGTB [6]. 

Nghiên cứu của tác giả Dương Viết Tình và Nguyễn Thái Dũng năm 2012 về 

khả năng cố định CO2 một số trạng thái rừng của Vườn Quốc gia Bạch Mã tại huyện 

Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu đã thu được kết quả khả năng hấp thụ 

CO2 của trạng tái rừng IIIA3và IIB lần lượt là: 264 tấn/ha và 87.24 tấn/ha [17]. 

Nghiên cứu của Trần Quốc Bảo và Nguyễn Thái Sơn năm 2013 đã sử dụng ảnh 

vệ tinh SPOT-5, kết hợp với số liệu điều tra trên 30 ô tiêu chuẩn điển hình ở các trạng 

thái rừng ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh nhằm thành lập bản đồ tài 

nguyên rừng, tính toán sinh khối và lượng Cacbon hấp thụ cho các trạng thái rừng 

[10]. 

Đề tài nghiên cứu khoa học của Hồ Đình Duẩn và cộng sự vào năm 2014 về 

Ứng dụng ảnh viễn thám Radar đa thời gian đánh giá khả năng hấp thụ CO2 của rừng 

tự nhiên tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả đã thu nhận được sinh khối rừng giàu 353.92 

tấn/ha, sinh khối rừng trung bình đạt 222.21 tấn/ha, sinh khối rừng nghèo 143.07 

tấn/ha, rừng chưa có trữ lượng ước tính rất thấp là 4.22 tấn/ha [14]. 

Như vậy, các công trình nghiên cứu trên chỉ mới nghiên cứu về sự thay đổi trữ 

lượng Cacbon trong đất và chỉ chủ yếu tập trung loại hình sử dụng đất rừng. Những 

nghiên cứu này cho thấy sau khi có sự thay đổi về loại cây trồng trên đất hay chính là 

việc thay đổi mục đích sử dụng đất đều có ảnh hưởng tới khả năng tích lũy Cacbon 

trong đất. Và việc xác định loại hình sử dụng đất nào (đất rừng núi, đất gò đồi, đất 

vùng đồng bằng hay đất cát ven biển) có khả năng tích lũy Cacbon tốt ra sao trong đất 
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thì cũng có ý nghĩa tới việc loại hình sử dụng đất đó có khả năng giảm thiểu và góp 

phần trong việc chống lại biến đổi khí hậu. 

1.3.2.2. Các công trình nghiên cứu liên quan mô hình hóa sự thay đổi sử dụng đất 

nhằm dự báo việc sử dụng đất các loại hình sử dụng đất 

Một số đề tài đã nghiên cứu nội dung này là đề tài “Mô hình thay đổi sử dụng đất 

vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long (Model for land use changes in coastal area of 

Mekong dealta)” của tác giả Trương Chí Quang và đồng nghiệp thực hiện tại Khoa Môi 

trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ và Viện nghiên cứu phát triển – 

IRD, Pháp. Sự thay đổi kiểu sử dụng đất ở xã Bình Thạnh được thống kê từ năm 2005 

đến 2010 có thay đổi khá lớn. Phần lớn do sự tác động của hai yếu tố: (1) hệ thống đê, 

cống ảnh hưởng đến yếu tố chất lượng đất nước khiến vùng đất trồng lúa một vụ có thể 

làm thêm vụ màu, (2) Sự biến động của giá cả thị trường nông sản do xuống thấp. Mô 

hình được lập trên hê nền GAMA với công cụ thiết kế mô hình trực quan và hỗ trợ 

mạnh dữ liệu địa lý giúp thiết lập mô hình dễ dàng và thân thiện. Kết quả kiểm chứng 

mô hình dựa trên sự so sánh kết quả mô phỏng và bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 

2010 của xã Bình Thạnh cho thấy sai lệch thấp, mức sai lệch lớn nhất là 4,9% diện tích 

đất  của xã đối với  loại hình sử dụng đất trồng cây hàng năm và tối thiểu là 1,3% đối 

với đất chuyên trồng lúa. Mô hình xây dựng cho xã thuộc khu vực tiếp giáp giữa vùng 

nước mặn và ngọt nên kết quả này cho thấy mô hình có thể được hiệu chỉnh dữ liệu để 

chạy cho các khu vực có điều kiện tương tự ở Đồng Bằng Sông Cửu Long giúp cung 

cấp thông tin tham khảo cho công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp 

của địa phương trong tương lai. Tuy nhiên đề tài có một hạn chế là nguồn dữ liệu cho 

mô hình là các bản đồ hiện trạng sử dụng đất của ngành Tài nguyên môi trường phát 

hành năm năm một lần nêu thiếu dữ liệu kiểm chứng thêm trong năm năm tiếp theo. Bên 

cạnh đó loại hình sử dụng đất lúa khác được gom từ nhiều loại hình sử dụng đất canh tác 

bao gồm lúa màu và lúa thủy sản nên chưa được tách riêng ra để mô phỏng [49]. 

Nguyễn Mạnh Cường, năm 1995, với nghiên cứu “Xây dựng bản đồ rừng trên cơ 

sở ứng dụng thông tin viễn thám” [27]; Chu Thị Bình, năm 2001, với nghiên cứu “Ứng 

dụng công nghệ tin học để khai thác thông tin cơ bản trên tư liệu viễn thám, nhằm 

phục vụ việc nghiên cứu một số đặc trưng về rừng Việt Nam” [9]. Nguyễn Quốc 

Khánh, năm 2007, “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS xây dựng bản 

đồ hiên trạng tài nguyên thiên nhiên phục vụ công tác quy hoạch bảo vệ môi trường 

cấp tỉnh” [30]. Vũ Ngọc Bích, năm 2007, “Nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh và công 

nghệ GIS trong việc giám sát hiện trạng tài nguyên rừng” [54]. 

Nguyễn Trường Sơn (2009), tác giả kết hợp GIS và viễn thám trong việc giám 

sát hiện trạng rừng tại huyện Yên Thế, Bắc Giang. Tác giả sử dụng ảnh Landsat 7 năm 

1999 và ảnh SPOT 5 năm 2003, tác giả sử dụng phương pháp phân loại có kiểm định 
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theo thuật toán ML (Maxximum likelihood - phân loại gần đúng nhất) kết hợp với kết 

quả giải đoán theo phương pháp phân loại ảnh theo chỉ số thực vật NDVI, kết quả 

phân loại qua 2 giai đoạn, sử dụng ArcGIS để đánh giá biến động diện tích. Kết quả 

cho thấy diện tích rừng tự nhiên giảm 5,36%, diện tích rừng trồng tăng 5,36% [35]. 

Ngoài ra còn có đề tài “Phát hiện và mô hình hóa các thay đổi về sử dụng đất, 

quy hoạch sử dụng đất tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam”. Đề tài nghiên cứu sự thay 

đổi sử dụng đất thành phố Đà Nẵng và tiến hành mô phỏng sự thay đổi tương lai của 

các loại h́nh sử dụng đất tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2009-2030, ba kịch bản với 

nhiệm vụ khác nhau, cụ thể là, kịch bản A "phát triển như bình thường", kịch bản B 

"phát triển tích cực", và kịch bản C "phát triển tối ưu". Tất cả các kịch bản đều thấy 

rằng có một sự gia tăng liên tục đất đô thị, và giảm dần trong nông nghiệp, đất trống, 

và vùng cây bụi. Sự thay đổi của khu vực thành thị năm 2030 là cao nhất theo kịch bản 

B với 17.152,7 ha (99,16%) và thấp nhất theo kịch bản C với 9.794,23 ha (56,62%). 

Kết quả kịch bản B trong sự mất đất nhiều nhất của nông nghiệp diện tích 6.098,96 ha 

(83,61%), trong khi kịch bản C cho thấy sự mất đất nhiều nhất của khu vực nông 

nghiệp 1.996,98 ha (27,40%) trong thời gian mô phỏng [85]. 

Tống Thị Huyền Ái (2012) với nghiên cứu “Đo đạc trắc lượng lớp phủ trên ảnh 

vệ tinh đa thời gian phục vụ nghiên cứu biến đổi đất nông nghiệp huyện Đông Anh, 

Hà Nội”. Trong quá trình giải đoán ảnh tác giả đã sử dụng phần mềm eCognition, phân 

loại theo phương pháp định hướng đối tượng. Kết quả tác giả đã đi đến kết luận 

“Phương pháp phân loại định hướng đối tượng được thực hiện trên phần mềm 

eCognition là một phương pháp hiệu quả, cho phép cải thiện đáng kể độ chính xác của 

kết quả phân loại ảnh”. Đánh giá độ chính xác phân loại ảnh năm 2005 bằng phương 

pháp ô mẫu cho kết quả độ chính xác tổng quát 91,6% và hệ số Kappa là 0,84 [44]. 

Theo Nguyễn Hữu Ngữ và cs. (2016) đã nghiên cứu về “Ứng dụng GIS và chuỗi 

Markov trong xây dựng bản đồ biến động sử dụng đất và dự báo thay đổi sử dụng đất 

trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương” đã đưa ra kết luận việc đánh giá biến động 

sử dụng đất bằng công cụ GIS và chuỗi Markov, đã  thành lập được bản đồ biến động 

sử dụng đất và xác định được biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010 và 2010 - 

2015. Kết quả biến động về diện tích của các nhóm đất giai đoạn năm 2005 - 2010 đất 

nông nghiệp giảm mạnh do chuyển qua đất ở và đất phi nông nghiệp, đất phi nông 

nghiệp tăng. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu còn cho thấy giai đoạn 2005 - 2015 mức 

độ biến động sử dụng đất của thị xã Dĩ An rất lớn [24]. 

Theo Huỳnh Văn Chương và cs. (2016), với nghiên cứu: “Sử dụng ảnh vệ tinh 

Landsat nghiên cứu sự suy giảm diện tích rừng trên địa bàn huyện Đại Lộc; tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 1995-2014” đã cho thấy trong vòng 20 năm qua, diện tích rừng 

trên địa bàn huyện đã suy giảm nghiêm trọng, chủ yếu chuyển sang các loại lớp phủ 
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như đồi trọc, cây bụi và cây trồng hàng năm tập trung tại các xã Đại Lãnh, Đại Sơn, 

Đại Hưng [13]. 

Theo Nguyễn Từ Đức và cs. (2016), với nghiên cứu “Ứng dụng GIS và viễn 

thám nghiên cứu xu hướng biến động đất lâm nghiệp khu vực phía tây nam tỉnh Quảng 

Bình giai đoạn 2005 - 2015,” từ dữ liệu ảnh vệ tinh SPOT thu thập ở 2 thời điểm năm  

2005 và 2015 và xác định các nguyên nhân chính gây ra sự biến động đó. Độ chính 

xác phân loại ảnh vệ tinh SPOT năm 2005, 2015 đạt tương ứng là 76%; 95,4%; đề tài 

đã thành lập được bản đồ hiện trạng đất rừng, bản đồ biến động sử dụng đất khu vực 

nghiên cứu [36]. 

Dựa trên các công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước và trên thế giới 

cho thấy hầu hết các công trình nghiên cứu khả năng tích lũy Cacbon của rừng tự 

nhiên, rừng gỗ… đều là các loại hình sử dụng đất có khả năng tích lũy Cacbon cao mà 

quên mất rằng biến đổi khí hậu do nhiều nguyên nhân trong đó việc phát triển cơ sở hạ 

tầng cũng là một phần quan trọng. Ngoài ra, các công trình nghiên cứu về sự thay đổi 

trữ lượng Cacbon trong đất sau khi có sự thay đổi về loại cây trồng trên đất nhưng nó 

là cơ sở để khẳng định việc thay đổi loại cây trồng trên đất hay nói một cách tổng quát 

việc thay đổi mục đích sử dụng đất đều ảnh hưởng tới khả năng tích lũy Cacbon trong 

đất. Và việc loại hình sử dụng đất nào: đất rừng núi, đất gò đồi, đất vùng đồng bằng 

hay đất cát ven biển có khả năng tích lũy Cacbon trong đất tốt hơn ảnh hưởng trực tiếp 

tới việc loại hình sử dụng đất đó có khả năng giảm thiểu và có vai trò hơn trong việc 

chống biến đổi khí hậu. 

Như vậy, qua tìm hiểu các đề tài nghiên cứu của những chuyên gia trong và 

ngoài nước thuộc các lĩnh vực đất đai, nông nghiệp, biến đổi khí hậu… thấy rằng các 

đề tài trên hầu như chỉ mới đánh giá riêng lẻ khả năng tích lũy Cacbon của một số loại 

cây trên một số loại hình sử dụng đất cụ thể, sự thay đổi của sinh khối Cacbon khi 

chuyển mục đích sử dụng đất hay đánh giá các chỉ số của hiện tượng biến đổi khí hậu 

có thể bị ảnh hưởng bởi động thái sử dụng đất chứ chưa có một đề tài nào nghiên cứu 

về tổng quan khả năng tích lũy Cacbon của một số loại hình sử dụng đất nhằm giảm 

thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu. Mặt khác, các nghiên cứu cụ thể cho huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình về hướng nghiên cứu này vẫn chưa được thực hiện. Chính vì 

vậy, luận án này sẽ tập trung thực hiện nghiên cứu khả năng tích lũy Cacbon của một 

số loại hình sử dụng đất nông nghiệp. Đây là một hướng nghiên cứu mới và đúng đắn 

phù hợp xu thế mà việc tập trung phát triển hiệu quả kinh tế đã vô tình đẩy môi trường 

vào những khó khăn, thách thức mà biến đổi khí hậu là một vấn đề hết sức đáng lưu 

tâm. Đề tài sau khi hoàn thành không chỉ dừng lại ở mức đánh giá cây trồng nào, loại 

hình sử dụng đất nào có khả năng tích lũy Cacbon quan trọng nhất, kết quả nghiên cứu 

sẽ hỗ trợ cho việc lập phương án quy hoạch sử dụng đất tại địa phương, đảm bảo vừa 

đạt mục tiêu hiệu quả kinh tế vừa giảm thiểu biến đổi khí hậu. 

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/congtrinhkhoahoc/chitiet/24136
http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/congtrinhkhoahoc/chitiet/24136
http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/congtrinhkhoahoc/chitiet/24136
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Chương II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG  

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

2.1. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài này bao gồm: 

- Công nghệ GIS và viễn thám trong đánh giá khả năng tích lũy Cacbon trên mặt 

đất. 

- Tình hình thay đổi sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Bố Trạch; 

- Sinh khối và trữ lượng Cacbon trên mặt đất của 3 loại hình sử dụng đất nông 

nghiệp chính gồm có: (1) Đất trồng cây hàng năm; (2) Đất trồng cây lâu năm & đất 

trồng rừng sản xuất (Qua khảo sát thực tế vùng nghiên cứu thì tại huyện Bố Trạch cho 

thấy trên diện tích đất trồng cây lâu năm và đất trồng rừng sản xuất chủ yếu trồng các 

loại cây giống nhau nên đề tài tiến hành gộp nhóm 2 loại hình này để đánh giá); (3) 

Đất rừng tự nhiên; (do dữ liệu ảnh viễn thám chỉ cung cấp được thông tin  phản xạ phổ 

phục vụ xác định Cacbon trên mặt đất). 

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về không gian: Luận án được thực hiện trên địa bàn huyện huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình; 

- Phạm vi thời gian nghiên cứu: Giai đoạn nghiên cứu của Luận án từ năm 2016 

đến năm 2019. Đánh giá biến động sử dụng đất từ năm 2005 đến năm 2018 và đánh 

giá sinh khối và trữ lượng Cacbon năm 2018. 

- Phạm vi thời gian dự báo: Nghiên cứu tập trung dự báo sự thay đổi sử dụng đất 

nông nghiệp bằng mô hình Markov đến năm 2030 ở huyện Bố Trạch nhằm đánh giá 

khả năng tích lũy Cacbon trong tương lai. 

- Phạm vi số liệu: Các số liệu về kinh tế-xã hội và và các số liệu khác có liên 

quan đến đề tài được thu thập từ 2005 – 2018; Các số liệu quy hoạch sử dụng đất năm 

2030; số liệu về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội huyện Bố Trạch đến năm 2025. 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

-  Khái quát đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và tình hình sử dụng đất 

tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

- Đánh giá sự thay đổi các loại hình sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2005-

2018 tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

- Đánh giá khả năng tích lũy Cacbon của một số loại hình sử dụng đất nông 

nghiệp tại huyện Bố Trạch. 
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- Dự báo sự thay đổi sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030 của huyện Bố 

Trạch. 

- Đề xuất các giải pháp sử dụng đất nhằm tăng khả năng tích lũy Cacbon ở huyện 

Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu, tài liệu 

Thu thập các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; Bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất tỷ lệ 1:50000, số liệu thống kê, kiểm kê đất đai khu vực nghiên cứu 

từ Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Bố Trạch, 

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bố Trạch;  

Thu thập ảnh viễn thám: ảnh viễn thám SPOT chụp tại khu vực nghiên cứu của 

các năm 2005, 2010 và ảnh Sentinel 2 chụp tại khu vực nghiên cứu năm 2018. Ngoài 

ra còn thu thập thêm ảnh Landsat được dùng để kiểm tra và so sánh độ chính xác giữa 

các kết quả giải đoán. Ảnh được sử dụng trong nghiên cứu là ảnh SPOT và Sentinel 2 có 

chất lượng tốt, độ che phủ mây thấp, có thể sử dụng để giải đoán với các thông số cơ bản 

thể hiện bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Thông tin ảnh vệ tinh sử dụng trong đề tài 

Năm chụp ảnh Thông tin ảnh viễn thám 

2005 

Tên ảnh 
Ảnh 1: 272-315_04012005 

Ảnh 2: 273-315_26012005 

Ngày chụp 
Ảnh 1: 04/01/2005 

Ảnh 2: 26/01/2005 

Tỷ lệ mây 9.8% 

Vệ tinh SPOT5 

Độ phân giải 10x10m 

2010 

Tên ảnh 
Ảnh 1: 272-315_12032010 

Ảnh 2: 273-315_24022010 

Ngày chụp 
Ảnh 1: 12/03/2010 

Ảnh 2: 24/02/2010 

Tỷ lệ mây 4,7% 
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Vệ tinh SPOT5 

Độ phân giải 10x10m 

2018 

Tên ảnh 
S2A_MSIL1C_20181102T031901_N0206_R118_ 

T48QXE_20181105T173148 

Ngày chụp 05/11/2018 

Tỷ lệ mây 2,2% 

Vệ tinh Sentinel 2 

Độ phân giải 10x10m 

2.3.2. Phương pháp tính toán trữ lượng Cacbon tích lũy trong sinh khối trên mặt 

đất của các loại sử dụng đất 

2.3.2.1. Phương pháp điều tra thực địa để xác định sinh khối thực tế 

Phương pháp điều tra thực địa, lấy mẫu điểm GPS được sử dụng để cung cấp dữ 

liệu đầu vào cho tính toán trên ảnh viễn thám và đánh giá độ chính xác và đối chiếu 

các kết quả khi giải đoán ảnh viễn thám với thực địa. Sử dụng máy định vị toàn cầu 

GPS Garmin eTrex 10 để xác định vị trí các đối tượng cần điều tra, nghiên cứu. Đó là 

vị trí dùng để xác định trữ lượng sinh khối, Cacbon của loại hình sử dụng đất tại thời 

điểm khảo sát. Chụp ảnh vị trí điểm khảo sát nhằm có được những nguồn tài liệu đáng 

tin cậy phục vụ việc hiệu chỉnh phương pháp giải đoán.  

Trong nghiên cứu này có 166 ô tiêu chuẩn đại diện cho các loại hình sử dụng đất 

nông nghiệp ở khu vực nghiên cứu. Thời gian đi lấy mẫu từ các ÔTC để tính sinh khối 

diễn ra vào tháng 11 năm 2018. Danh sách các điểm đo GPS nằm ở phụ lục 1. 

Kích thước các ô tiêu chuẩn có thiết kế lồng vào nhau với hai tiểu vùng để đo 

đếm cây (phụ thuộc vào đường kính ở chiều cao ngang ngực (DBH) của cây) các tiêu 

chí điều tra tại từng tiểu vùng được mô tả tại hình 2.1. 
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Hình 2.1. Bố trí các tiểu vùng điều tra trong 1 ô tiêu chuẩn [98] 

Đường kính ngang ngực (DBH) tối thiểu của cây đứng đang sống và đã chết là 

8cm, phù hợp với mức đường kính tối thiểu được áp dụng trong quá trình thực hiện 

kiểm kế rừng cấp quốc gia. Việc áp dụng thiết kế ô mẫu lồng ghép giúp giảm thời gian 

đo đếm ở hiện trường một cách đáng kể, do sự phân bố đường kính cây điển hình 

trong rừng tự nhiên giống với một đường cong hình chữ J ngược với số lượng nhiều 

những cây nhỏ và số ít các cây to: 

(1) Toàn bộ tiểu vùng A của ô tiêu chuẩn (20 x 25 m = 500 m2): tất cả cây có 

đường kính ngang ngực ≥ 30 cm sẽ được đo. 

(2) Tiểu vùng B (10 x 10 m = 100 m2): những cây đường kính ngang ngực từ 8-

30 cm sẽ được đo; ngoài ra, cây gãy đổ và gốc cây với đường kính ≥10 cm cũng sẽ 

được đo. 

(3) Tiểu vùng C (4 x 4 m = 16 m2): Đo đếm những cây trồng trên loại hình sử 

dụng đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm kích thước đường kính ngang 

ngực nhỏ hơn 8cm. 

Cách thiết kế các ô tiêu chuẩn như trên là thích hợp đối với tất cả các loại hình sử 

dụng đất. Vì có thể thấy trước được rằng khó có những rừng trồng nào có cây với 

đường kính ≥ 30 cm dbh, do đó các cây rừng trồng sẽ được đo đếm ở những ô thứ cấp 

10 x 10 m hoặc 4 x 4 m. 

       a) Đối với loại hình sử dụng đất rừng tự nhiên, đất trồng cây lâu năm và đất 

rừng sản xuất (bao gồm các loại hình sử dụng đất của cây có đường kính >2cm) 

          Việc xác định hình dạng và kích thước mẫu (các ô tiêu chuẩn) phụ thuộc vào 

mật độ phân bố cây rừng và kiểu rừng. Theo tài liệu tập huấn đánh giá Cacbon tại Việt 

Nam của Tổ chức Winrock và dự án LEAF năm 2012 và quá trình khảo sát thực tế địa 

bàn nghiên cứu thì nhóm nghiên cứu đã quyết định lập các ô tiêu chuẩn có kích thước 

20 x 25 m; 10 x 10 m (Winrock, 2012). 

          Sau khi xác định tên cây trong ÔTC, tiến hành thu thập số liệu trên ÔTC cho đối 

tượng là cây gỗ gồm các chỉ tiêu sau: 
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          Đường kính ngang ngực (D1.3,cm): Đo chu vi thân cây (G1,3,cm) tại vị trí ngang 

ngực 1,3m cho các cây có đường D1,3≤ 2cm. Sau đó quy đổi ra đường kính (D1.3,cm) 

theo công thức sau: 

                       D = G/3.14                                                     (2.1) 

        Chiều cao vút ngọn (Hvn,m) được đo bằng thước đo cao Blume Leiss đo cho tất cả 

các cây có đường kính lớn hơn 2cm. 

Độ cao địa hình, tọa độ được đo bằng máy GPS. 

- Tính toán xác định sinh khối 

 Sau khi thu thập các chỉ số D1.3 và Hvn của cây lâm nghiệp và cây lâu năm trong các ô 

tiêu chuẩn. Tiến hành xác định sinh khối và trữ lượng của loại hình sử dụng đất lâm nghiệp. 

 Theo Brown (1997) tính sinh khối dựa vào đường kính và chiều cao theo công 

thức sau: 

AGB= EXP(-3,1141+0,9719*Ln(D2*H))    (đơn vị tấn/ha).               (2.2) 

 Trong đó: AGB: sinh khối trên mặt đất; EXP: là hàm lũy thừa của cơ số e; D: 

đường kính ngang ngực (đơn vị cm); H: chiều cao vút ngọn (đơn vị m) 

 Trong giới hạn của đề tài chỉ xác định giá trị sinh khối trên mặt đất. 

 b) Trường hợp cây hàng năm và cây lâu năm có đường kính ngang ngực < 2cm 

trong ô tiêu chuẩn 

 Sau khi khảo sát thực địa thì nhóm nghiên cứu đã quyết định lập ô tiêu chuẩn 

hình vuông có kích thước 4 x 4 m. Để ước tính sinh khối của cây trong ô tiêu chuẩn 4 

× 4 m thì việc đo đếm sẽ sử dụng phương pháp chặt hạ toàn diện để đo đếm sinh khối. 

Nghĩa là, tại mỗi ô tiêu chuẩn nghiên cứu, chặt toàn bộ cây bụi và thảm tươi ở vị trí sát 

mặt đất và tiến hành cân để xác định tổng trọng lượng. Sau đó, từng bộ phận: thân 

cành và lá (đối với cây bụi) và cỏ (không tách riêng lá và thân) được tách riêng và cân 

ngay tại hiện trường bằng cân có độ chính xác 0.1 gram để xác định sinh khối cuả từng 

bộ phận. 

 c) Trường hợp các cây trên lớp thân thảo, cây trồng, đồng cỏ và lấy mẫu rác 

 Các cây lớp thân thảo, rác và các mảnh vụn hữu cơ khác thu thập được trong các 

ô tiêu chuẩn của loại hình sử dụng đất trồng cây hàng năm có kích thước 1 × 1 m được 

đưa đến phòng thí nghiệm, sấy khô và cân nặng. Các giá trị kết quả là ước lượng chất 

hữu cơ khô mỗi mét vuông. sau đó kết quả tính toán sinh khối ngoại suy đến 16 m2 của 

kích thước ô tiêu chuẩn. 

Bảng 2.2. Các loại hình sử dụng đất chính ở khu vực nghiên cứu 

Mã số Loại hình sử dụng đất 

1 Đất trồng cây hàng năm 

2 Đất trồng cây lâu năm & Rừng trồng sản xuất 
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3 Đất rừng tự nhiên 

4 Đất khác 

Bảng 2.3. Các đối tượng sử dụng đất ở khu vực nghiên cứu 

Mã số Chủ rừng 

01 Ban quản lý rừng phòng hộ hoặc rừng đặc dụng 

02 Tổ chức kinh tế (nhà nước) 

03 Tổ chức kinh tế (tư nhân) 

04 Hộ gia đình người Việt 

05 Người Việt sống ở nước ngoài 

06 Các tổ chức/cá nhân nước ngoài 

07 Cộng đồng thôn bản 

08 Lực lượng vũ trang nhân dân 

09 Các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

10 UBND (chưa giao) 

Bảng 2.4. Phân cấp độ cao ở khu vực nghiên cứu 

Mã số Cao độ 

1 0 < 500 m 

2 500 < 1.000 m 

3 1.000 < 1.500 m 

4 >= 1.500 m 

Độ dốc: ghi theo số độ (°) với máy đo độ dốc (ví dụ Suunto). Việc đọc tính từ 

tâm ô mẫu (chiếu lên dốc/xuống dốc, theo góc vuông với phương hướng đường cơ sở). 

Việc đo độ dốc được thực hiện với việc ngắm vào mắt của người làm bia ngắm (có 

chiều cao tương đương) đứng cách người đo 15 m từ tâm ô. 
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Cấp trạng thái đất rừng: ghi theo cấp trạng thái rừng (Ib, Ic, IIa, IIb, IIIa1, IIIa2, 

IIIa3, IIIb, IV) từ bản đồ nền điều tra và trạng thái rừng trong điều kiện thực tế tại thực 

địa. Ví dụ: IIb / Ic. Ghi “X” làm mã số cho trạng thái rừng thực tế trong trường hợp đất 

rừng đã được chuyển đổi, ví dụ sang đất nông nghiệp hoặc đất nương rẫy. Ví dụ: IIa / 

X. 

Bảng 2.5. Các loại quần thụ ở khu vực nghiên cứu 

Mã số Loại quần thụ 

01 Cây tự nhiên 

02 Cây trồng 
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Bảng 2.6. Các mức độ che tán lá ở khu vực nghiên cứu 

Mã số Mô tả 

01 < 10% tán che 

02 10 - 20% tán che 

03 20 - 30% tán che 

04 30 - 40% tán che 

05 40 - 50% tán che 

06 50 - 60% tán che 

07 60 - 70% tán che 

08 70 - 80% tán che 

09 80 - 90% tán che 

10 90 – 100% tán che 

Việc đánh giá độ tàn che thông thường phải được tiến hành đo đếm bằng công cụ 

vi quang kế hình cầu. Tuy nhiên trong trường hợp điều kiện điều tra không có công cụ 

thì tiến đánh giá độ tàn che bằng trực quan. Tiến hành chia các ô mẫu nhỏ thành 4 tiểu 

ô mẫu dạng hình chữ nhật có cùng kích thước (lý tưởng là 10 x 12.5 m), trong mỗi tiểu 

ô mẫu dạng hình chữ nhật, sẽ ước tính độ tàn che. Độ tàn che được ghi lại sẽ được tính 

trên cơ sở bình quân của kết quả ước tính độ tàn che trong 4 tiểu ô mẫu. 
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2.3.2.2. Phương pháp xác định sinh khối trên mặt đất từ ảnh viễn thám 

           Trên cơ sở số liệu điều tra ngoài thực tế tiến hành tính toán sinh khối bề mặt tán 

rừng trên ảnh viễn thám theo khung logic ở hình 2.2. 

 

Hình 2.2. Khung logic tính sinh khối bề mặt tán rừng từ ảnh viễn thám 

a. Tiền xử lý ảnh 

- Hiệu chỉnh bức xạ 

 Bức xạ mặt trời truyền qua khí quyển ảnh hưởng đến các điều kiện khí tượng 

bằng sự truyền năng lượng vào không khí và trái đất. Chính vì vậy, để đảm bảo sự 

tương đồng nhất định về mặt bức xạ cần thiết phải thực hiện hiệu chỉnh bức xạ. Việc 

điều chỉnh bức xạ là một điều cần thiết để chuyển đổi giá trị số của phần tử ảnh (DN-

Digital Number) không đơn vị sang giá trị thực của bức xạ (Lƛ) việc thực hiện này 

được thực hiện theo biểu thức sau: 

             (2.3) 

 Trong đó: 

 QCAL = giá trị bức xạ đã được hiệu chỉnh và tính định lượng ở dạng số nguyên 

 QCALMIN = 1, QCALMAX = 255 

 LMIN và LMAX là giá trị bức xạ phổ ở dạng nguyên 
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 Đơn vị của    là  

 - Nâng cao độ phân giải 

 Nâng cao độ phân giải của ảnh sẽ làm nổi bật hình ảnh sao cho người giải đoán 

dễ đọc, dễ phân biệt nội dung trên ảnh hơn so với ảnh gốc nhằm giảm sai sót trong 

phân loại khi giải đoán. Tùy từng trường hợp cụ thể và tùy vào từng ảnh vệ tinh cùng 

với đặc điểm của từng kênh ảnh mà có cách nâng cao độ phân giả khác nhau. Đề tài đã 

sử dụng ảnh SPOT có độ phân giải cao 10m vì thế việc nâng cao độ phân giải ảnh là 

không cần thiết. 

 - Cắt ảnh theo khu vực nghiên cứu 

 Khu vực nghiên cứu chỉ là một phần nhỏ trong ảnh được chụp nên sau khi đã 

hiệu chỉnh ta tiến hành cắt ảnh theo khu vực nghiên cứu để giảm dung lượng ảnh và để 

thuận lợi cho việc xử lý. Một file ảnh ranh giới của khu vực nghiên cứu được dùng để 

cắt khu vực nghiên cứu trong ENVI 5.0 bằng thanh công cụ Basic Tools/Resize Data. 

 - Đánh giá độ chính xác sau phân loại ảnh 

 Để đánh giá độ chính xác sau khi phân loại ảnh nghiên cứu sử dụng chỉ số Kappa 

(k). Hệ số Kappa (k) là thước đo chỉ mức độ phù hợp giữa dữ liệu đối chứng (biến 1) 

và kết quả phân loại (biến 2) theo công thức 2.3. 

b. Tính toán các chỉ số ảnh liên quan 

- Tính chỉ số thực vật (NDVI) 

 NDVI được sử dụng để thể hiện và giám sát phân bố các loại hình sử dụng đất 

của khu vực nghiên cứu. Chỉ số NDVI được tính toán dựa trên sự khác biệt phản xạ 

ánh sáng cận hồng ngoại và ánh sáng đỏ của ảnh SPOT 

Công thức tính NDVI như sau: 

NDVI =                                                       (2.4) 

Trong đó: 

 NIR là giá trị số của phần tử ảnh thu nhận vùng cận hồng ngoại. 

 VIS là giá trị số của phần tử ảnh thu nhận vùng ánh sáng đỏ. 

 NDVI có giá trị từ -1 đến 1. Giá trị NDVI càng lớn thể hiện hoạt động quang hợp 

càng mạnh. 

 - Tính tỉ số giữa diện tích bề mặt lá của tán cây với diện tích bề mặt đất mà cây 

phát triển tại đó (LAI) 

 LAI là chìa khóa cho cấu trúc đặc trưng của thảm thực vật và có mối quan hệ 

chặt chẽ với hoạt động quang hợp, sự bốc hơi nước, năng suất và điều kiện của thảm 

thực vật. LAI có thể được sử dụng để ước tính sinh khối, động thái của thảm thực vật 

hay dự báo mùa vụ. Chỉ số LAI có giá trị từ 0 đến 6. Khi LAI càng thấp thì thảm thực 

vật phát triển không tốt. 
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 Để tính được chỉ số LAI trên ảnh ta dựa vào mối quan hệ giữa chỉ số NDVI trên 

ảnh và chỉ số LAI thực tế thể hiện qua phương trình sau: 

 LAI = a + b * NDVI                                                      (2.5) 

 Trong đó: Hệ số a và b sẽ tính được khi ta sử dụng phần mềm SPSS để phân tích 

mối quan hệ giữa chỉ số NDVI và LAI thực tế 

 - Tính chỉ số phần bức xạ mặt trời được hấp thụ bởi thực vật thông qua quá trình 

quang hợp (fAPAR) 

 Để xác định chỉ số phần bức xạ mặt trời được hấp thụ bởi thực vật thông qua quá 

trình quang hợp (fAPAR) theo tác giả  (Ochi & Shibasaki, 1999) chỉ số này được xác 

định trên cơ sở mối quan hệ với chỉ số thực vật (NDVI) thể hiện qua phương trình sau 

và phương trình này được áp dụng chung cho các nước trong khu vực Đông Nam Á. 

fAPAR = - 0,08 + 1,075 * NDVI                                            (2.6) 

 Trong đó: Các hệ số a =-0,08 và b =1,075 là những hệ số thực nghiệm được xác 

định cho khu vực Đông Nam Á. 

 c. Tính sinh khối các trạng thái rừng, cây hàng năm và cây lâu năm trên ảnh viễn 

thám 

 Theo nghiên cứu của  (Schucknecht et al., 2015) trong nghiên cứu “Ước tính sinh 

khối đồng cỏ phục vụ công tác quản lý ở Niger”, để thiết lập được phương trình cho 

việc tính sinh khối trên ảnh viễn thám sử dụng công thức dưới đây. 

Be = a * CFAPAR + b                                 (2.7) 

 Trong đó: Be chính là sinh khối ước tính trên ảnh, a và b là hai hệ số mà ta có 

được khi phân tích phương trình mối quan hệ giữa sinh khối thực tế và chỉ số fAPAR 

trên ảnh. 

 CFAPAR chính là ký hiệu của phương trình fAPAR trên ảnh viễn thám. 

 Như vậy, để có được phương trình tính sinh khối trên ảnh thì ta phải phân tích 

mối quan hệ giữa sinh khối từ các ô tiêu chuẩn trên thực địa và chỉ số fAPAR từ các ô 

tiêu chuẩn trên ảnh. Và công cụ được sử dụng để đưa ra phương trình mối quan hệ 

giữa hai yếu tố trên là hàm hồi quy tuyến tính trong phần mềm Excel. Sau khi tính 

toán ta thu được các giá trị của 2 hệ số a và b. 

 d. Phương pháp xác định trữ lượng Cacbon 

 Theo Ủy ban liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) năm 2003 thì lượng 

Cacbon được tính thông qua hệ số mặc định với sinh khối khô theo công thức: 

Lượng Cacbon: CBS = 0.5 * TAB. (đơn vị tấn/ha).                            (2.8) 

Trong đó: 

TAB là tổng sinh khối trên mặt và được tính theo công thức sau: 

 TAB = AGB + BGB (sinh khối các bộ phận cây dưới mặt đất)                     (2.9) 

 Tuy nhiên, như đã trình bày trong phần phạm vi nghiên cứu thì đề tài này chỉ 

tính sinh khối trên mặt đất nên lượng Cacbon được tính thể hiện qua công thức sau: 
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 Lượng Cacbon: CBS = 0.5 * AGB                                                                 (2.10) 

 Lượng CO2: CO2= 3.67 * CBS                                                                      (2.11) 

2.3.2. Phương pháp ứng dụng viễn thám 

2.3.2.1. Phương pháp giải đoán ảnh viễn thám SPOT, Sentinel-2 xây dựng bản đồ 

lớp phủ sử đụng dất nông nghiệp 

a. Xây dựng mẫu khóa giải đoán ảnh 

Nghiên cứu này sử dụng các kênh khác nhau để hiệu chỉnh bức xạ. Đối với ảnh 

SPOT thì hiệu chỉnh Kênh 2 và Kênh 3, còn đối với ảnh Sentinel thì hiệu chỉnh Kênh 4 

và Kênh 5. Sau khi phân mảnh ảnh viễn thám, tiến hành xây dựng khóa giải đoán ảnh. 

Để thực hiện công việc này, trước hết phải xác định được cần phân loại ảnh thành bao 

nhiêu lớp, sau đó đặt tên và gán màu cho mỗi lớp. Qua quá trình khảo sát thực địa, 

trong nghiên cứu này, tiến hành phân loại ảnh các 04 nhóm đất (trong đó có 03 nhóm 

thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài và 01 nhóm (Đất khác) đưa vào để xác định biến 

động tăng giảm của các nhóm đất nghiên cứu), cụ thể như sau: (1) Đất trồng cây hàng 

năm; (2) Đất trồng cây lâu năm & đất trồng rừng sản xuất; (3) Đất rừng tự nhiên; (4) 

Đất khác. 

Tiến hành khảo sát thực địa để lấy mẫu đặc trưng cho các trạng thái: Đất rừng 

tự nhiên; Đất trồng cây lâu năm & đất trồng rừng sản xuất; Đất trồng cây hàng năm; 

Đất khác bằng máy đo GPS cầm tay. Tổng số mẫu đi khảo sát là 241 mẫu (gồm 166 

mẫu thuộc phạm vi nghiên cứu và 75 mẫu gồm các loại hình còn lại để đối chiếu biến 

động tăng giảm cho nhóm thuộc phạm vi nghiên cứu), cụ thể như sau: Đất rừng tự 

nhiên 68 mẫu; Đất trồng cây lâu năm & đất trồng rừng sản xuất 49 mẫu; Đất trồng cây 

hàng năm 49 mẫu; Đất khác 75 mẫu, cụ thể ở bảng 2.7 và 2.8. 

Bảng 2.7. Số mẫu từng loại hình sử dụng đất 

Loại 

hình sử 

dụng 

đất 

Đất rừng tự 

nhiên (RTN) 

Đất trồng cây lâu năm 

& rừng trồng sản xuất 

(RSX&CLN) 

Đất trồng cây 

hàng năm 

(CHN) 

Đất 

khác 

(DK) 

Số mẫu 68 49 49 75 

Bảng 2.8. Các mẫu thu thập để giải đoán 

Loại mẫu Mẫu trên ảnh Mẫu thực tế 
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Đất rừng tự nhiên 

  

Đất trồng cây lâu 

năm & đất trồng 

rừng sản xuất 
  

Đất trồng cây hàng 

năm 

  

Đất khác 

 
 

Mẫu GPS thu thập được phải trải khắp các nơi trên địa bàn huyện Bố Trạch và 

đảm bảo được sự có mặt của tất cả các loại hình sử dụng đất có trên địa bàn nghiên 

cứu. Tọa độ của các điểm lấy mẫu nằm ở phụ lục 1 và hình 2.2. 

 

Hình 2.2. Vị trí các điểm lấy mẫu của các loại hình sử dụng đất nghiên cứu 

b. Thiết lập các đặc trưng mẫu 
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Để phục vụ giải đoán ảnh bằng phần mềm eCognition, ngoài các giá trị độ sáng 

của từng kênh phổ, thiết lập thêm các chỉ số về đối tượng ảnh cần được phân loại gồm: 

độ sáng trung bình của các kênh phổ (Brightness), chỉ số thực vật (NDVI) và tỷ số 

thực vật (RIV). Tập hợp các giá trị này tạo nên một đặc trưng cho đối tượng ảnh. 

Giá trị độ sáng trung bình (Brightness) được xác định bởi công thức (2.3): 

Brightness = (kênh 1 + kênh 2 + … + kênh n)/n                    (2.3) 

Tỷ số thực vật RIV (Ratio Index Vegetation) được xác định bởi các công thức (2.4): 

RIV = Nir/Red                  (2.4) 

Trong đó, NIR là giá trị bức xạ của bước sóng cận hồng ngoại (Near InfraRed), 

red là giá trị bức xạ của bước sóng nhìn thấy (Visible). 

Chỉ số thực vật NDVI (Normalazation Difference Vegetation index) được dùng 

rất rộng rãi để xác định mật độ phân bố của thảm thực vật, đánh giá trạng thái sinh 

trưởng và phát triển của cây trồng. 

Khoảng giá trị của NDVI từ -1 đến +1. 

Giá trị NDVI thấp thể hiện nơi đó NIR (Near InfraRed) và Vi (Visible) có độ 

phản xạ gần bằng nhau, cho thấy khu vực đó độ che phủ thực vật thấp. 

Giá trị NDVI cao thì nơi đó NIR có độ phản xạ cao hơn độ phản xạ của Vi, cho 

thấy khu vực đó có độ che phủ thực vật tốt. 

Giá trị NDVI có giá trị âm cho thấy ở đó Vi có độ phản xạ cao hơn độ phản xạ của 

NIR (Near InfraRed), nơi đấy không có thực vật, là những thể mặt nước hay do mây phủ. 

Trong thực tế, giá trị của NDVI sẽ tiến dần về 0 nếu không có cây xanh và tiến 

dần về 1 nếu có mật độ thực vật cao. 

Tỷ số thực vật RIV được dùng để đánh giá mức độ che phủ và phân biệt các lớp 

thảm thực vật khác nhau nhất là những thảm thực vật có độ che phủ cao. Trong thực 

tế, giá trị RIV sẽ tiến về không nếu không có cây xanh và tăng dần theo hàm lượng 

sinh khối và chất diệp lục trong lá cây. 

c. Thống kê các đặc trưng mẫu 

Từ các mẫu điều tra ngoài thực địa từ máy GPS cầm tay tiến hành xác định các 

đặc trưng của đối tượng ảnh mẫu trên ảnh. Sau đó, lập bảng thống kê các đặc trưng 

từng loại đối tượng ảnh mẫu trên Excel. 

d. Phân loại và xử lý ảnh viễn thám 

- Phân ngưỡng các lớp sử dụng đất 

Sử dụng phương pháp toán học xử lý các giá trị phân ngưỡng mang tính định 

lượng để: tìm thuật toán phân loại các đối tượng ảnh mẫu và xác định độ chính xác của 

kết quả giải đoán ảnh. 

Tìm thuật toán phân loại các đối tượng ảnh mẫu. 

Từ bảng thống kê các đặc trưng từng loại đối tượng ảnh mẫu, lập bảng tính trên 

phần mềm Excel để tìm thuật toán phân loại các đối tượng ảnh mẫu. 
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Phương pháp để tìm thuật toán phân loại các đối tượng ảnh mẫu được khái quát 

như hình. 

 

Hình 2.3. Sơ đồ tìm thuật toán phân loại các đối tượng ảnh mẫu 

- Đánh giá độ chính xác của kết quả giải đoán ảnh. 

Từ kết quả giải đoán ảnh và kết quả điều tra ngoài thực địa, tiến hành lập bảng ma 

trận sai số trên phần mềm Excel để đánh giá độ chính xác của kết quả giải đoán ảnh. 

Độ chính xác kết quả giải đoán ảnh được đánh giá thông qua độ chính xác tổng 

thể của kết quả giải đoán và hệ số Kappa. 

Hệ số Kappa được tính theo công thức: 

                                  (2.5) 

Trong đó: 
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N: Tổng số pixel lấy mẫu hay tổng số mẫu 

K: Hệ số Kappa 

nii: Số pixels hay số mẫu phân loại chính xác của lớp thứ i 

ni+: Tổng số pixels hay số mẫu điều tra của lớp thứ i 

n+i: Tổng số pixels hay số mẫu lớp thứ i sau điều tra 

Hệ số này đánh giá khả năng phân loại các trạng thái khác nhau và được 

chia làm các mức sau: 

Bảng 2.9. Phân ngưỡng độ chính xác dựa vào hệ số Kappa 

Hệ số Kapa Chỉ số đồng thuận 

K < 0,2 Thấp (poor agreement) 

0,2 ≤ K < 0,4 Dưới trung bình (fair) 

0,4 ≤ K < 0,6 Trung bình, vừa phải (Moderate) 

0,6 ≤ K < 0,8 Tốt (good) 

0,8 ≤ K ≤ 1 Rất tốt (very good) 

 Các ảnh viễn thám được giải đoán để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất theo 

quy trình hình 2.4. 

Tiến hành xây dựng những điểm kiểm chứng ngoài thực địa có tọa độ, tên trạng 

thái nhằm đánh giá mức độ tin cậy của kết quả giải đoán ảnh. 

So sánh trạng thái ngoài thực địa và trên bản đồ có cùng vị trí. Tỷ lệ giữa số điểm 

đúng trạng thái và tổng số điểm kiểm chứng là mức độ tin cây của kết quả giải đoán. 

Nếu độ tin cậy của kết quả giải đoán chưa đạt yêu cầu đề ra, người sử dụng phải 

quay lại thực hiện lại bước chọn mẫu với những điều chỉnh rất nhỏ các ngưỡng của 

từng đặc trưng ảnh. 

 Ngoài ra, trên địa bàn nghiên cứu huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nhóm tác giả 

Đinh Vũ Long và cộng sự [15] đã sử dụng ảnh viễn thám Landsat có độ phân giải trung 

bình và phương pháp phân loại ảnh dựa vào pixel với thuật toán Maximumlikehood bằng 

phần mềm ENVI để tiến hành đánh giá biến động sử dụng đất ở huyện Bố Trạch. Nghiên 

cứu này đã xây dựng được bản đồ hiện trạng có độ chính xác kết quả giải đoán ảnh hệ số 

Kappa đạt được là 0,83 (nghĩa là độ chính xác phân loại là 86,96%). Từ đó, để tăng cường 

độ chính xác của kết quả giải đoán ảnh trong nghiên cứu này, đề tài đã sử dụng phương 
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pháp định hướng đối tượng với ảnh có chất lượng cao để cải thiện độ chính xác so với kết 

quả của phương pháp phân loại dựa trên pixel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4. Quy trình giải đoán ảnh viễn thám tại vùng nghiên cứu 

Đánh giá độ 

chính xác 

BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT 

HUYỆN BỐ TRẠCH 

 

Khảo sát thực địa 

Hệ số kappa 
Đạt yêu cầu 

Xử lý ảnh 

Phân mảnh ảnh 

Xác định các chỉ số phục 

vụ quá trình phân loại 

đối tượng 

 

Thiết lập bộ khóa giải 

đoán và phân loại 

 

Phần  mềm 

ENVI 

Phần mềm 

eCognition 

Không đạt yêu cầu 

Tiền xử lý 

ảnh 

Bản đồ địa hình 

Chuyển về định dạng 

IMG 

Nắn ảnh hình học 

Tăng chất lượng ảnh 

Cắt ảnh theo ranh giới 

hành chính khu vực 

nghiên cứu 

 

Dữ liệu ảnh viễn thám 
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2.3.3. Phương pháp ứng dụng GIS thành lập bản đồ 

Trong phương pháp này, tác giả sử dụng phần mềm ArcGIS 10.3 để xây dựng bản 

đồ hiện trạng và bản đồ biến động sử dụng đất. Để đánh giá biến động được thì cần 

chuẩn hóa dữ liệu đáp ứng yêu cầu thống nhất và chuẩn xác về cơ sở dữ liệu không gian 

và cơ sở dữ liệu thuộc tính. Về cơ sở dữ liệu không gian chuẩn hóa về ranh giới khu vực 

nghiên cứu giữa các năm phải trùng khít nhau, ranh giới các vùng phải khép kín. Về cơ 

sở dữ liệu thuộc tính yêu cầu thiết kế các trường cơ sở dữ liệu giữa các năm phải hoàn 

toàn giống nhau về tên trường, độ rộng, kiểu trường,…Với số liệu bản đồ đã được chuẩn 

hóa ở các thời điểm, tiến hành biên tập các lớp thông tin về hiện trạng sử dụng đất của 3 

thời điểm 2005, 2010 và 2018. Từ đó tác giả tiến hành chồng ghép các bản đồ hiện trạng 

để xây dựng bản đồ biến động sử dụng đất giữa hai thời kỳ 2005-2010 và 2010-2018 

cho huyện Bố Trạch, làm cơ sở dự báo biến động sử dụng đất đến năm 2030. 

Đánh giá biến động được thực hiện trên phần mềm ArcGIS 10.3 do đó cần có 

sự chuyển đổi định dạng dữ liệu thông qua các công cụ của GIS. Sau đó biên tập thành 

lập bản đồ lớp phủ sử dụng đất của 3 thời điểm 2005, 2010 và 2018 từ ảnh viễn thám. 

Áp dụng chuỗi Markov để dự báo xu hướng biến động sử dụng đất. Để đánh giá biến 

động được thì cần phải chuẩn hóa dữ liệu đáp ứng yêu cầu thống nhất và chuẩn xác 

về cơ sở dữ liệu không gian và cơ sở dữ liệu thuộc tính.  

Về cơ sở dữ liệu không gian chuẩn hóa về ranh giới khu vực nghiên cứu giữa 

các năm phải trùng khít nhau, ranh giới các vùng phải khép kín. Về cơ sở dữ liệu thuộc 

tính yêu cầu thiết kế các trường cơ sở dữ liệu giữa các năm phải hoàn toàn giống nhau 

về tên trường, độ rộng, kiểu trường. Với số liệu bản đồ đã được chuẩn hóa ở các thời 

điểm, tiến hành chồng xếp các lớp thông tin về hiện trạng sử dụng đất của 3 thời điểm 

2005, 2010 và 2018 sẽ cho ra kết quả biến động. 

Trên cơ sở xây dựng được bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005, 2010, 2018 

tiến hành nhóm các nhóm đất cho 3 năm phải giống nhau, rồi lập ma trận biến động sử 

dụng đất giai đoạn 2005 – 2010, 2010 – 2018 và thành lập bản đồ biến động (hình 2.5).  
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Hình 2.5. Quy trình ứng dụng GIS thành lập bản đồ biến động sử dụng đất 

Ngoài ra, luận án cũng sử dụng phần mềm Arcgis10.3 để xây dựng bản đồ hiện 

trạng, bản đồ NDVI, bản đồ chỉ số LAI, bản đồ sinh khối và bản đồ Cacbon từ số liệu 

phân tích tại khu vực nghiên cứu. Sử dụng công cụ GIS để phân tích, tính toán xác 

định độ tàn che từ các ô tiêu chuẩn từ ảnh chụp trong quá trình đi thực địa, phục vụ 

cho quá trình nghiên cứu. 

2.3.4. Phương pháp dự báo thay đổi sử dụng đất bằng chuỗi Markov  

2.3.4.1. Phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu 

Phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu (Multi Criteria Evaluation - MCE) được sử 

dụng để đánh giá thích hợp cho các loại hình sử dụng đất. Phương pháp này được 

Saaty (1980) phát triển trong một quy trình phân tích thứ bậc (Analytical Hierarchy 

Process – AHP). Trong nghiên cứu này sẽ tính toán trọng số của các yếu tố ảnh hưởng 

tốc độ đô thị hóa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình gồm các yếu tố: Địa hình, hiện 

trạng sử dụng đất và kinh tế - xã hội. Ba yếu tố ảnh hưởng chính này được chia ra làm 

9 yếu tố phụ để so sánh cặp đôi theo quy trình hai bước. 

Bước 1: Xác định các yếu tố cần đánh giá 

Các yếu tố cho sự phát triển và mở rộng đô thị huyện Bố Trạch được lựa chọn để 

đánh giá thể hiện ở bảng 2.10. 

Bảng 2.10. Yếu tố chính và yếu tố phụ trong quá trình đô thị hóa 

STT Yếu tố chính Yếu tố phụ 

1 Địa hình Độ cao 
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Độ dốc 

2 Hiện trạng sử dụng đất 

Đất đô thị 

Đất chưa sử dụng 

Đất lúa 

Đất rừng 

3 Điều kiện kinh tế - xã hội 

Khoảng cách từ khu dân cư 

Khoảng cách từ đường giao thông 

Khoảng cách đến điểm du lịch – dịch vụ 

Bước 2: Tính toán trọng số cho các yếu tố 

Để xác định trọng số cho các yếu tố đã đề ra, ta lập ra một ma trận vuông cấp n. Sau 

đó ta tiến hành so sánh các chỉ tiêu theo từng cặp. Nếu người đánh giá cho rằng chỉ tiêu 

C1 quan trọng bằng chỉ tiêu C2 thì tại ô (1,2) người ta điền số 1, nếu người đánh giá cho 

rằng chỉ tiêu C1 quan trọng chỉ bằng 1/3 chỉ tiêu C3 thì tại ô (1,3) người ta điền vào đó số 

1/3. Đó cũng là lý do tại sao các ô nằm trên đường chéo của ma trận có giá trị là 1. Các 

đại lượng đó được ký hiệu là các aij. Các aij hoặc nghịch đảo của chúng phải là các số 

nguyên từ 1 đến 9. Các ô thuộc nửa dưới của ma trận có giá trị bằng giá trị nghịch đảo của 

các ô tương ứng ở nửa trên, đối xứng qua đường chéo của ma trận. 
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Bảng 2.11. Thang điểm so sánh các yếu tố 

Mức độ Định nghĩa Giải thích 

1 Quan trọng bằng nhau 2 thành phần có tính chất: Bằng nhau 

3 
Sự quan trọng yếu giữa một 

thành phần vớithành phần kia 
Kinh nghiệm và nhận định hơn 

5 
Cơ bản hay quan trọng nhiều 

giữa cái này và cái kia 

Nghiêng về một thành phần hơn thành 

phần kia 

7 
Sự quan trọng được biểu lộ 

mạnh giữa cái này hơn cái kia 

Một thành phần được ưu tiên rất nhiều hơn 

cái kia và được biểu lộ trong thực hành 

9 
Sự quan trọng tuyệt đối giữa 

cái này hơn cái kia 
Sự quan trọng hơn hẳn ở trên mức có thể 

2,4,6,8 Mức trung gian giữacác mức 
Cần sự thỏa hiệp giữa hai mức độ nhận 

định 

Bảng 2.12. Ma trận so sánh tầm quan trọng giữa các cặp đôi yếu tố 

 a1 a2 a3 ... an-1 an 

a1 1 a12 a13  a1n-1 a1n 

a2 a21 1 a23  a2n-1 a2n 

a3 a31 a32 1  a3n-1 a3n 

an an1 an2 an3  ann-1 1 

Sau khi thành lập xong ma trận, người đánh giá sẽ tiến hành tính toán các trọng 

số của các tiêu chí thông qua các đại lượng sau đây: 

 
1/n

1 12( ) ( ) ...( )i i inW a a a  
 

1

ii

n

ni

i

a
Wii

a





 

Khi đó, ta có ma trận 2 như sau: 
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Bảng 2.13. Ma trận trọng số các yếu tố 

 X1 X2 X3 X4 

X1 w11 w12 w13 w14 

X2 w21 w22 w23 w24 

X3 w31 w32 w33 w34 

X4 w41 w42 w43 w44 

Tác giả AHP (ông Saaty), đưa ra khái niệm “xung khắc”. Nếu tỉ số nhất quán đạt 

mức <=10% thì đánh giá trong chấp nhận được và ngược lại thì người đánh giá phải 

đánh giá và tính toán lại. 

Tính tỉ số nhất quán (consistency ratio – CR): 

CI
CR

RI


 

2
1.845 1RI

n

  
    

    

max

1

n
CI

n

 


  

Trong đó: CI: Chỉ số nhất quán (Consistency Index); RI: Chỉ số ngẫu nhiên 

(Random Index); n: Số nhân tố; λmax: Giá trị riêng của ma trận so sánh. 

2.3.4.2. Phương pháp logic mờ 

GIS là một hệ thống thông tin quản lý dữ liệu không gian và phi không gian do 

đó các thông tin đưa vào đều có vị trí xác định? Vậy tính không rõ ràng ở đâu? Tính 

không rõ ràng trong các hệ thống GIS có nghĩa là thông tin không hoàn hảo, không 

chính xác và mập mờ. Tính không rõ ràng là một đặc trưng tưởng chừng không có của 

dữ liệu địa lý nhưng nó lại luôn luôn hiện hữu ngay trong bản thân của cơ sở dữ liệu 

này. Hiện nay các phương pháp sử dụng để diễn tả và phân tích thông tin địa lý thường 

mang tính chất chuyên gia để phỏng đoán tính chính xác, bởi vì khi đặt ra các yêu cầu 

giảibài toán trong GIS thì hàng loạt các tham số đưa ra đều liên quan với tính không rõ 

ràng của dữ liệu. Như vậy, để giải quyết vấn đề mô hình hóa dự báo biến động nghiên 

cứu sử dụng phương pháp phân lớp mờ (Fuzzy Reclasification), mỗi một loại hình sử 

dụng đất sẽ được phân loại và được gán thông tin thích hợp với từng ngưỡng mà chúng 

tham gia vào biến động sử dụng đất. Bảng sau là một ví dụ về phân lớp mờ đối với độ 

dốc bề mặt. 
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Bảng 2.14. Minh họa logic mờ độ dốc 

Lớp Fuzzy (byte) Độ dốc 

1 255 3 - 8 

2 128 8 - 15 

3 64 15 - 25 

4 0 >25 

 

2.3.4.3. Phương pháp dự báo thay đổi sử dụng đất bằng mô hình Markov Chain 

Mô hình Markov Chain đã được ứng dụng để xác định khả năng thay đổi các 

kiểu sử dụng đất dựa trên sự tiến triển các kiểu sử dụng đất và các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự thay đổi. Tổng quát hóa của mô hình được minh họa như sau [24]: 

   Các kiểu sử dụng đất ở thời điểm to                      Các kiểu sử dụng đất thời điểm t1 

 

Hình 2.6. Mô hình chuỗi Markov 

Với ij: Là xác suất thay đổi được xác định từ việc “Overlay” bản đồ sử dụng 

đất tại 2 thời điểm khác nhau. Để dự đoán phân bố các kiểu sử dụng đất khác nhau vào 

các thời điểm khác nhau. Để dự đoán phân bố các kiểu sử dụng đất khác nhau vào các 

thời điểm tiếp theo có thể ứng dụng mô hình Markov Chain sử dụng các công thức 

(2.17) như sau: 

    (2.17) 

Công thức 3.1 có thể được viết lại dưới dạng tổng quát hóa của ma trận 

Đây có thể được viết lại dưới dạng tổng quát hóa của ma trận như sau: 
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[V1,V2,…, V4] *   = [V1, V2,…V3]2   

Dự báo về sự thay đổi các kiểu sử dụng đất theo thời gian theo phương trình 

toán học sau: 

                 Vt2 = M * Vt1                       (2.18) 

Trong đó:  

M: Tỉ lệ thay đổi của các kiểu sử dụng đất trong khoảng thời gian thu thập số liệu.  

Vt1: Diện tích của kiểu sử dụng đất tại thời điểm thứ nhất.  

Vt2: Diện tích của kiểu sử dụng đất tại thời điểm t.  

Để tiến hành dự báo trước tiên cần xác định được khoảng thời gian dự báo. 

Trên cơ sở kết quả đánh giá biến động sử dụng đất khu vực nghiên cứu giai đoạn 

2005- 2018, nghiên cứu đã ứng dụng mô hình phân tích chuỗi Markov nhằm dự báo 

biến động sử dụng đất huyện Bố Trạch tới năm 2030 theo công thức 2.19 sau: 

TDB = TCT + (TCT - TCD) (2)                     (2.19) 

Trong đó: TDB: Thời điểm dự báo; TCT: Mốc thời gian cận trên của quá trình 

đánh giá; TCD: Mốc thời gian cận dưới của quá trình đánh giá. 

2.3.4.4. Khung logic xây dựng mô hình dự báo thay đổi sử dụng đất 

Để đánh giá biến động loại hình sử dụng đất khu vực nghiên cứu giai đoạn 2005 - 

2010 dựa trên nguồn tư liệu viễn thám ảnh SPOT và Sentinal-2 tại các thời điểm 2005, 

2010 và 2018. Sau khi xây dựng bản đồ phân loại sử dụng đất qua các năm 2005, 2010 

và 2018. Tác giả thực hiện mô hình hóa thay đổi sử dụng đất huyện Bố Trạch tới năm 

2030, nội dung các bước tiến hành mô hình hóa thay đổi sử dụng đất ở hình 2.6. 
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Hình 2.7. Quy trình dự báo thay đổi sử dụng đất khu vực nghiên cứu 

2.3.5. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 

Một số phương pháp thu thập số liệu gốc chưa qua xử lý, hoặc đã xử lý nhưng 

chưa đáp ứng được yêu cầu của nội dung nghiên cứu. Vì vậy, các loại số liệu trên sẽ 

được phân tích, chọn lọc để nhập và xử lý số liệu trên các phần mềm thống kê SPSS và 

phần mềm Microsoft Excel. 

Sử dụng phần mềm SPSS 20 để phân tích mối quan hệ giữa chỉ số NDVI trên 

ảnh và chỉ số LAI thực tế. Trong đó, NDVI là biến độc lập và LAI là biến phụ thuộc. 

Bản đồ sử dụng đất các năm 2005, 

2010, 2018 

 

Bản đồ địa hình 

- Bản đồ giao thông 

- Bản đồ thuỷ văn 

- Bản đồ DEM 

- Bản đồ độ dốc 

 

MARKOV 

Ma trận xác 

suất chuyển đổi 

 

Đặt điều kiện và gán trọng số 

Bản đồ phân 

vùng hạn chế  

Bản đồ các chỉ 

tiêu phân bố 

Chuỗi bản đồ phù hợp với 

từng loại hình sử dụng đất 

CA-MARKOV 

Bản đồ dự báo thay đổi sử dụng 

đất năm 2018, 2030 
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Ta có phương trình tuyến tính ban đầu: 

y = ax +b                                                   (2.15) 

Để tính hệ số tương quan Pearson (Pearson correlation coefficient): Cho hai biến 

số x, y từ n mẫu, hệ số tương quan Pearson được tính theo công thức: 

                                      (2.16) 

  Trong đó,  và  là giá trị trung bình của biến x và y. Nếu giá trị của r là dương 

(r >0), hai biến x và y cùng biến thiên theo một hướng; nếu giá trị của r là âm (r <0), x 

và y liên hệ đảo ngược, tức là khi x tăng thì y giảm, và ngược lại. Nếu r =1 hay r =-1, 

mối liên hệ của x và y được xác định; có nghĩa là cho bất cứ giá trị nào của x, chúng ta 

có thể xác định được giá trị của y. Nếu r = 0, hai biến x và y hoàn toàn độc lập, không 

có liên hệ với nhau. Giá trị r được phân loại như sau: 0.1 ≤ r < 0.3 mối tương quan 

thấp, 0.3 ≤ r < 0.5 mối tương quan trung bình, 0.5 ≤ r mối tương quan cao. 
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Chương III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ TÌNH HÌNH 

SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội  

3.1.1.1. Điều kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

Huyện Bố Trạch nằm ngay cửa ngỏ phía Bắc thành phố Đồng Hới huyện lỵ là thị 

trấn Hoàn Lão, huyện nằm ở tọa độ địa lý: 17014’39” đến 17043'48” vĩ độ Bắc; 

105058’3’’ đến 106035’573’’ Kinh độ Đông. 

 

Hình 3.1. Hình ảnh thu nhỏ bản đồ hành chính huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

Phạm vi địa giới hành chính như sau: 

- Phía Bắc giáp huyện Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn; Phía Tây Bắc giáp huyện 

Minh Hóa; 

- Phía Nam giáp huyện Quảng Ninh; Phía Đông Nam giáp TP. Đồng Hới; 

- Phía Đông giáp Biển Đông; 

- Phía Tây giáp tỉnh Khăm Muộn - Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 

Huyện Bố Trạch có 30 xã, thị trấn. Huyện có nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí 

địa lý, thế mạnh về thương mại và dịch vụ du lịch: Có các tuyến đường giao thông 

huyết mạch chạy qua là đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam và các 

Tỉnh lộ 2 (đường tỉnh 561), tỉnh lộ 2B (đường tỉnh 560), đường tỉnh 567, tỉnh lộ 3 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%AAn_H%C3%B3a
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ninh_(Qu%E1%BA%A3ng_B%C3%ACnh)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o
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(đường tỉnh 566), tỉnh lộ 11 (đường tỉnh 565) nối hệ thống Quốc lộ 1A; đường Hồ Chí 

Minh và đường Tỉnh 562 tạo thành mạng lưới giao thông ngang - dọc tương đối hoàn 

chỉnh; Bố Trạch có cửa khẩu Cà Roòng, các danh thắng nổi tiếng như vườn quốc gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới, khu du 

lịch, nghỉ mát Đá Nhảy. Vì vậy, huyện Bố Trạch có một vị trí quan trọng trong phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Bình. 

b. Địa hình, địa mạo 

Huyện Bố Trạch có địa hình nghiêng dần từ Tây sang Đông, gồm có các dạng địa 

hình sau: 

- Địa hình núi đá vôi: tập trung ở các xã Thượng Trạch, Tân Trạch và một phần diện 

tích phía Tây của xã Xuân Trạch, Sơn Trạch, Phúc Trạch. Các khối núi đá vôi ở đây bị 

chia cắt thành những dải liên tục hoặc độc lập với những cột đá đa dạng, phức tạp. 

Địa hình gò đồi: giáp giữa địa hình núi đá vôi và địa hình đồng bằng. Độ cao 

trung bình của dạng địa hình này từ 100 - 200 m, thuộc địa bàn các xã: Lý Trạch, Nam 

Trạch, Hòa Trạch, Sơn Lộc, Cự Nẫm, Vạn Trạch, Tây Trạch, Phú Định, Nông Trường 

Việt Trung. 

Địa hình đồng bằng: là vùng đất hẹp chạy dọc theo Quốc lộ 1A. Địa hình tương 

đối bằng phẳng, thỉnh thoảng có một vài đồi gò thấp độ dốc nhỏ, nơi cao nhất là 60 m 

so với mặt biển. Địa hình này phân bố ở các xã: Đại Trạch, Đồng Trạch, Bắc Trạch, 

Mỹ Trạch, thị trấn Hoàn Lão, Phú Trạch, Hạ Trạch, Lý Trạch, Hoàn Trạch, Vạn Trạch, 

Trung Trạch, Đại Trạch. 

Địa hình ven biển: Dọc theo bờ biển huyện Bố Trạch có những cồn cát và dải cát 

trắng vàng giáp vùng đồng bằng, ổn định, địa hình bằng và thấp, cao từ 2 m - 50 m. 

Vùng này gồm các xã Nhân Trạch, Trung Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch và một phần 

xã Thanh Trạch. 

c. Khí hậu 

Bố Trạch có khí hậu đậm nét đặc trưng của vùng nhiệt đới gió mùa vùng Bắc 

Trung Bộ, mùa hè nóng lắm ít mưa, mùa đông lạnh mưa nhiều. 

Chế độ mưa: Lượng mua trung bình năm từ 2.100 – 2.300 mm, phân bố không 

đồng đều theo vùng và theo mùa. 

Chế độ nhiệt và độ ẩm : Nhiệt độ cao nhất trung bình trong năm là 34,30 C vào 

tháng 6, thấp nhất trung bình là 16,90 C vào tháng 1. 

Độ ẩm cao nhất trung bình là 97% vào tháng 4, thấp nhất trung bình là 71% vào 

tháng 7. 

Gió, bão: Hàng năm Bố Trạch thường chịu ảnh hưởng của hai luồng gió chính. 

Gió mùa Đông Bắc thổi từ vịnh Bắc Bộ vào trong thời gian từ tháng 11 đến tháng 3 
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năm sau. Gió mùa Tây Nam (gió Lào) thổi từ vịnh Ben gan tràn qua lục địa luồn qua 

các các dãy núi phía tây, đặc biệt là dãy Trường Sơn thổi qua. Gió mùa Tây Nam bắt 

đầu từ tháng 4 đến tháng 10 năm sau, tháng 6 đến tháng 7 gió mùa Tây Nam rất khô và 

nóng, nhân dân thường gọi là “gió Lào”. 

Trung bình hàng năm chịu ảnh hưởng khoảng 4 - 5 trận bão. Sức gió của những 

cơn bão thường có cường độ từ cấp 7 đến cấp 9, thậm chí có những trận bão lên đến 

cấp 12 hoặc 13. Bố Trạch là một vùng bán sơn địa một mặt giáp biển  nên thường phải 

chịu sự phá hoại nặng nề của những trận bão lớn, gây sạt lỡ các cửa sông. Các cơn bão 

này thường kèm theo mưa lớn và hay gây ra ngập úng , lũ lụt, gây ra các hậu quả 

nghiệm trọng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân. 

d. Thuỷ văn 

Hệ thống thủy văn của huyện bao gồm: sông Gianh, sông Lý Hòa, sông Dinh, 

sông Son và hệ thống các sông, suối nhỏ phân bổ đều trên địa bàn huyện. Đặc điểm 

chung của sông, suối trên địa bàn huyện là chiều dài ngắn, độ uốn khúc lớn lưu vực 

nhỏ, lòng sông, suối dốc nên tốc độ dòng chảy lớn nhất là về mùa lũ. 

e. Tài nguyên đất 

Bảng 3.1. Phân loại đất huyện Bố Trạch 

Đơn vị: ha 

Tên đất Kí hiệu Diện tích 

I. Nhóm đất cát  2.688 

1. Cồn cát trắng Cc 2.001 

2. Đất cát biển C 687 

II. Nhóm đất mặn  1.552 

3. Đất mặn nhiều Mn 411 

4. Đất mặn trung bình M 1.141 

III. Nhóm đất phù sa  9.143 

5. Đất phù sa không được bồi trung tính ít chua Pc 4.516 

6. Đất phù sa glây Pg 4.158 

7. Đất phù sa ngòi suối Py 424 
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Tên đất Kí hiệu Diện tích 

IV. Nhóm đất xám bạc màu  3.225 

8. Đất xám bạc màu trên phù sa cổ Xb 120 

9. Đất xám bạc màu trên đá macma axít Xa 2.881 

10. Đất xám bạc màu glây Xg 224 

V. Nhóm đất đỏ vàng  109.850 

11. Đất đỏ vàng trên đá vôi Fv 74 

12. Đất đỏ vàng trên đá phiến sét Fs 33.947 

13. Đất đỏ vàng trên đá macma Axít Fa 25.145 

14. Đất đỏ vàng trên đá cát Fq 31.752 

15. Đất đỏ vàng trên phù sa cổ Fp 5.440 

VI. Đất mùn vàng đỏ trên núi  1.390 

16. Đất mùn vàng trên đá sét Hs 935 

17. Đất mùn vàng trên đá macma Axít Ha 455 

VII. Nhóm Đất xói mòn trơ sỏ đá  4.186 

Đất xói mòn trơ sỏ đá E 4.186 

Tổng diện tích đất 132.034 

Sông suối 2.453,58 

Núi đá 77.061,3 

(Nguồn: UBND huyện Bố Trạch, 2018 [50]) 

Với tổng diện tích tự nhiên là 211.548,88 ha, phân loại đất đai huyện Bố Trạch 

được phân thành 18 loại đất cụ thể như sau: 

* Nhóm đất cát: Nhóm đất này có diện tích 2.688 ha có 2 loại đất là cồn cát trắng 

và đất cát biển bao gồm: Đại Trạch, Trung Trạch, Đức Trạch và Thanh Trạch, xã 

Trung Trạch và Đức Trạch. 
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* Nhóm đất mặn: Diện tích 1.552 ha, có 2 loại đất: 

- Đất mặn nhiều (Mn): Có diện tích 411 ha phân bố ven dọc hạ lưu sông Son 

thuộc địa phận xã Mỹ Trạch và đoạn gần cửa sông Gianh đổ ra biển Đông thuộc các xã 

Hạ Trạch, Bắc Trạch và Thanh Trạch. 

- Đất mặn trung bình và ít (M): Diện tích 1.141 ha. Đất đã thoát khỏi ảnh hưởng 

của thủy triều, bị nhiễm mặn do trước đây bị thủy triều, nay đã được đê bảo vệ, một số 

diện tích bị mặn do thấm qua mạch nước ngầm. Đất mặn trung bình và ít có thành 

phần cơ giới giữa các tầng khác nhau. Tầng 1 có tỷ lệ cấp hạt cát 69,2% các tầng dưới 

tăng lên tới 72%. Loại đất phân bố ở một số xã như: Hạ Trạch, Bắc Trạch, Hải Trạch, 

Phú Trạch, Hoàn Trạch, Đồng Trạch 

* Nhóm đất phù sa: Diện tích 9.143 ha, có 3 loại đất: 

- Đất phù sa không được bồi ít chua (Pe): Đất phù sa không được bồi ít chua có 

diện tích 4.516 ha. Phân bố hầu hết ở các xã Đồng Trạch, Phú Trạch, Hoàn Trạch, Sơn 

Lộc, Liên Trạch. 

- Đất phù sa glây (Pg): Diện tích 4.158 ha. Phân bố ở các xã Hoàn Trạch, Đồng 

Trạch, Liên Trạch, Hạ Trạch, Thanh Trạch, Phú Trạch. 

- Đất phù sa ngòi, suối: Diện tích 424 ha. Loại đất này phân bố chủ yếu ven các 

suối thuộc các xã: Nam Trạch, Nông Trường Việt Trung, Cự Nẫm và Hưng Trạch. 

* Nhóm đất xám bạc màu: Diện tích 3.225 ha và có 3 loại đất đó là: 

-  Đất xám bạc màu trên phù sa cổ: (Xb) diện tích 120 ha phân bố chủ yếu ở xã 

Phú Định. Đất có thành phần cơ giới nhẹ và ít thay đổi giữa các tầng. 

- Đất xám bạc màu trên đá macma Axít (Xa): Diện tích 2.881 ha, phân bố rải rác 

ở địa hình ven chân đồi, có hình lượn sóng nhẹ, thoát nước nhanh, tập trung ở các xã: 

Tây Trạch, Thị trấn Hoàn Lão, Lâm Trạch, Vạn Trạch… 

- Đất xám bạc màu Glây (Xg): Diện tích 224 ha, phân bố chủ yếu ở xã Phúc 

Trạch. Loại đất này có chất dinh dưỡng thấp, nhưng có giá trị trong sản xuất nông 

nghiệp vì nó nằm ở địa hình bằng dễ thoát nước. Trên loại đất này hiện đang trồng lúa, 

màu hoặc cây công nghiệp ngắn ngày. 

* Nhóm đất đỏ vàng: Diện tích 109.850 ha, chiếm 51,92% diện tích đất tự nhiên của 

huyện Bố Trạch. Nhóm đất này có 6 loại, đất phân bố hầu hết ở các xã thuộc vùng gò đồi. 

* Nhóm mùn vàng đỏ trên núi: Diện tích 1.390 ha, có 2 loại đất đó là: 

- Đất mùn vàng đỏ trên đá sét (Hs): Diện tích 935 ha, phân bố chủ yếu ở xã Tân 

Trạch và Thị trấn NT Việt Trung. 

- Đất mùn vàng trên đá macma Axít (Ha): Diện tích 455 ha, phân bố chủ yếu ở 

xã Tân Trạch, Thượng Trạch. 
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* Nhóm xói mòn trơ sỏi đá (E): Có diện tích 4.186 ha, phân bố ở các xã Thanh 

Trạch, Bắc Trạch, Hạ Trạch, Cự Nẫm, Vạn Trạch, Phú Định và Thị trấn Nông trường 

Việt Trung. Trên địa hình đồi núi, có tầng đất rất mỏng dưới 10 cm, có nhiều đá lộ 

đầu, đất bị xói mòn rửa trôi mạnh, dinh dưỡng rất thấp. Loại đất này không thích hợp 

với sản xuất nông nghiệp, chỉ dành để phát triển lâm nghiệp, trồng cây che phủ đất, cải 

tạo môi sinh. 

f. Tài nguyên nước 

Huyện Bố Trạch được thiên nhiên ưu đãi về tài nguyên nước, bao gồm nguồn 

nước mặt và nước ngầm. 

- Nguồn nước mặt: Bố Trạch có nước mặt dồi dào do có sự hiện diện của hệ 

thống sông suối dày đặc và lượng mưa hàng năm tương đối cao, trong vùng lại rất 

nhiều ao, hồ, đầm chứa nước. Sự phân bố dòng chảy đối với các sông suối ở Bố Trạch 

theo mùa rõ rệt. Hầu hết các con sông chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của mưa lũ ở thượng 

nguồn và chế độ thủy triều ở hạ lưu. Vì vậy vùng đất thấp ở hạ lưu các con sông 

thường bị nhiễm mặn tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp. 

- Nguồn nước ngầm: Ngoài những nguồn nước mặt, bên dưới có những tầng 

ngậm nước có khối lượng lớn. Theo số liệu điều tra khảo sát của ngành địa chất thuỷ 

văn thì tầng nước ngầm ở huyện Bố Trạch là một vùng giàu nước nhưng không đều. 

Việc cung cấp nước sinh hoạt ở nông thôn huyện Bố Trạch hầu như hoàn toàn dựa vào 

khai thác tầng nước ngầm. 

g. Tài nguyên rừng 

Toàn huyện có 167.040,27 ha đất rừng, chiếm 78,96% diện tích tự nhiên, trong 

đó: Diện tích rừng sản xuất 55.546,08 ha, rừng đặc dụng 93.014,37 ha, rừng phòng hộ 

18.479,82 ha. Rừng ở huyện Bố Trạch thuộc kiểu rừng nhiệt đới thường xanh nửa rụng 

lá, vùng núi cao có thể gặp các loại rừng lá á kim, á nhiệt đới. Thảm thực vật rừng rất 

đa dạng và phong phú, có nhiều loại gỗ quý như: lim xanh, sến, táu, đinh, gụ, pơ mu… 

và nhiều loại thú quý hiếm như: hổ, báo, hươu đen, trĩ sao, gà lôi… Rừng trồng phần 

lớn là thông nhựa, phi lao, bạch đàn và keo các loại. Đất có khả năng lâm nghiệp còn 

khoảng trên 3.500 ha, trong đó có 245 ha bãi cát ven biển cần được trồng rừng phi lao 

phòng hộ chống cát bay, cát lấp. 

Đặc biệt, khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng có nhiều loại động vật 

và thực vật quý hiếm, mới đây phát hiện được 2 loại thú quý trên thế giới ít nơi có như 

Sao La, Mang Lớn. 

3.1.1.2. Thực trạng môi trường 

- Vùng ven biển: Môi trường vùng này có cả môi trường ven biển và môi trường 

cửa sông đổ ra biển như cửa sông Gianh, sông Dinh, sông Lý Hòa. Các con sông này 
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mang phù sa thượng nguồn và bào mòn trên địa phận các huyện Bố Trạch, Minh Hóa, 

Tuyên Hóa ra biển. Hàng năm thường có bão làm nước biển dâng lên làm đất bị nhiễm 

mặn. Để phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện nay nhiều nơi bị ngập úng và nhiễm 

mặn đang dần được chuyển sang xây dựng các khu nuôi trồng thuỷ sản. Các đầm phá 

cũng được cải tạo sử dụng vào mục đích nuôi trồng thuỷ sản như tôm sú, tôm he, cua. 

Vùng biển Bố Trạch nước không sâu nên nhiệt độ trong nước biển diễn biến ít phức 

tạp giữa tầng mặt và tầng đáy giữa vùng khơi và vùng lộng. Cũng như các vùng nông 

thôn khác của vùng đồng bằng ven biển toàn bộ nước thải trong sinh hoạt, sản xuất của 

dân cư trong vùng được thải trực tiếp ra môi trường sống. Chưa có hệ thống thu gom 

nước thải, cũng như xử lí nước thải trước khi đổ ra biển hoặc sông. 

- Vùng đồng bằng: Là vùng đất hẹp chạy dọc theo quốc lộ 1A hình thành bởi phù 

sa các con sông lớn, là vùng sản xuất nông nghiệp, canh tác cây hàng năm chính của 

huyện. Ở vùng này một số xã do chỉ trồng trọt được cây hàng năm và độc canh cây 

lúa. Cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào các hoạt động nông nghiệp sơ cấp, trong khi 

đó bình quân diện tích đất sản xuất tính trên đầu người tương đối thấp. Vì vậy mức thu 

nhập bình quân thấp và còn nhiều khó khăn lớn trong việc đáp ứng các nhu cầu thiết 

yếu. Điều đó gây ra sức ép đối với nhiều loại tài nguyên trong vùng. 

Trong những năm vừa qua, nền kinh tế nước ta nói chung và của huyện Bố Trạch 

nói riêng phát triển mạnh, quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn đang 

được thúc đẩy, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề thủ công được hình 

thành và phát triển tại vùng đồng bằng vì vậy vấn đề ô nhiễm môi trường đang là thách 

thức lớn đối với chính quyền các cấp trong vấn đề quản lý. Nước thải trong hoạt động 

sản xuất và sinh hoạt thường được thải trực tiếp từ nơi sản xuất ra môi trường xung 

quanh mà phần lớn là ao hồ sông, suối hoặc tự thấm vào tầng đất mặt. 

- Vùng gò đồi: Là vùng tiếp giáp giữa vùng núi và đồng bằng dọc đường Hồ Chí 

Minh nhánh phía Đông, gồm những đồi bát úp tạo nên những thung lũng nhỏ. Đây là 

địa bàn có tiềm năng về đất đai và nguồn lao động thuận lợi cho phát triển kinh tế, 

nhất là phát triển trồng cây công nghiệp lâu năm (cao su) và lâm nghiệp, kinh tế trang 

trại (trồng trọt và chăn nuôi). Tình trạng thoái hoá đất đai và tài nguyên rừng ở đây vẫn 

ngày càng gia tăng nếu như không quản lý và khai thác đúng mức. Địa hình gò đồi có 

độ dốc và do rừng bị tàn phá nên hiện nay đất bị xói mòn, sụt lở, ảnh hưởng trực tiếp 

đế sản xuất và đời sống của các xã vùng gò đồi. Ở vùng này, hàng năm có hàng trăm 

héc ta (ha) rừng bị phá huỷ, trong khi đó tốc độ trồng rừng, phát triển rừng chậm. Do 

suy thoái môi trường sống, đặc biệt do mất rừng và do khai thác quá mức, nên nhiều 

loại động vật, thực vật đang bị đe doạ. Việc khai thác, sử dụng tài nguyên rừng của 

vùng chưa kiểm soát chặt chẽ nên đã gây ra tình trạng biến đổi môi trường sinh thái ở 

một số nơi. Năng lực quản lý và bảo vệ môi trường còn kém, ý thức giữ gìn bảo vệ 

môi trường chưa cao của người dân cũng là những thách thức to lớn đối với phát triển 
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bền vững của vùng gò đồi. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ tái tạo môi trường vùng gò 

đồi không những mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho dân cư trên địa bàn mà còn ảnh 

hưởng trực tiếp đến vùng đồng bằng và vùng ven biển của huyện. 

3.1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội huyện Bố Trạch 

3.1.2.1. Khu vực kinh tế nông nghiệp 

Bố Trạch xác định nông nghiệp vẫn là lĩnh vực giữ vai trò quan trọng trong việc 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Với quan điểm chỉ đạo chuyển dần từ việc tăng 

về số lượng sang phát triển, nâng cao chất lượng và giá trị, việc chuyển dịch cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi, cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp có những chuyển biến tích cực. 

Diện tích gieo trồng cây hàng năm thực hiện 17.002 ha. Sản lượng lương thực đạt 

41,116 tấn, đạt 91,4% KH; Thực hiện cánh đồng mẫu lớn và công tác chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, công tác khuyến nông tiếp tục được đẩy mạnh. Tình hình dịch bệnh trên các 

loại cây trồng cơ bản được kiểm soát tốt. Cây lâu năm đang được các hộ gia đình tiếp 

tục chăm sóc, đầu tư, khai thác có hiệu quả. Việc quản lý khai thác sử dụng các công 

trình thủy lợi tương đối hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu phục vụ cho sản xuất. 

Chăn nuôi chủ yếu duy trì ở các trang trại, gia trại; chăn nuôi trong nông hộ 

giảm. Chất lượng đàn vật nuôi tăng lên rõ rệt, nhiều loại giống bò, gia cầm chất lượng 

cao đưa vào sử dụng; việc đa dạng hóa con nuôi ngày càng được người dân chú trọng. 

Công tác kiểm dịch, kiểm tra thú y được tăng cường, dịch bệnh trên vật nuôi cơ bản 

được khống chế, nhất là dịch tả lợn Châu Phi. 

Công tác trồng rừng được chú trọng, diện tích trồng mới rừng tập trung 850 ha, đạt 

154,5%KH; khai thác gỗ từ rừng trồng với sản lượng 59.175m3, đạt 169%KH. Công tác 

giao đất lâm nghiệp, giao khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư được 

triển khai thực hiện, đạt kết quả nhất định. Mặc dù, công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi 

phạm lâm luật, phòng cháy chữa cháy rừng được tập trung chỉ đạo, quán triệt, tuy nhiên 

do thời tiết nắng nóng và ý thức chấp hành của một số chủ rừng còn hạn chế nên tình 

trạng cháy rừng vẫn còn xảy ra, tình trạng vi phạm lâm luật có chiều hướng tăng. 

Tổng sản lượng đánh bắt và nuôi trồng 25.550 tấn, đạt 104,8% KH, tăng 4,8% so 

cùng kỳ. Thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đã động viên ngư dân 

tham gia sản xuất trên các vùng biển xa và mạnh dạn đầu tư phát triển nuôi trồng thủy 

sản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và tiếp tục 

cho ngư dân ký cam kết không khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và 

không theo quy định. 

3.1.2.2. Khu vực Sản xuất tiểu thủ công nghiệp -  dịch vụ 

Sản xuất công nghiệp - TTCN tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất công nghiệp 

thực hiện 1.012,2 tỷ đồng, đạt 105,3%KH, tăng 12,9% so cùng kỳ. Một số ngành sản 

xuất có lợi thế tiếp tục hoạt động có hiệu quả. Thực hiện có hiệu quả chính sách 
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khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xúc tiến thương mại, hỗ 

trợ đăng ký thương hiệu, nhãn mác cho các cơ sở. Phối hợp, đôn đốc chỉ đạo triển khai 

một số dự án điện trên địa bàn đảm bảo theo đúng tiến độ. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, du lịch đạt 4.964 tỷ đồng, đạt 

97,3%KH, tăng 12,4% so cùng kỳ. Hoạt động thương mại duy trì ổn định, công tác 

quản lý thị trường, giá cả được tăng cường, tình hình cung cầu hàng hóa được đảm 

bảo, các mặt hàng thiết yếu được cung ứng đầy đủ, kịp thời. Thực hiện tốt cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, hướng dẫn, chấn chỉnh các 

hoạt động kinh doanh du lịch đảm bảo việc đón và phục vụ du khách tốt nhất. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá và xúc tiến du lịch với phương thức 

đa dạng, nội dung phong phú. Tập trung nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản 

phẩm, dịch vụ du lịch; tiếp tục khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng, các dự án phát 

triển ngành du lịch; tổng số lượt khách du lịch đến Bố Trạch tăng khá đạt 937 nghìn 

lượt, đạt 105,3%KH, tăng 12,2% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 171 

nghìn lượt, tăng 19,6% so cùng kỳ; doanh thu ngành du lịch đạt gần 272 tỷ đồng tăng 

12,2% so cùng kỳ. 

Hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá của nhân dân 

trên địa bàn. Các loại hình dịch vụ khác như: tài chính, ngân hàng, bưu chính, viễn 

thông, bảo hiểm, khám chữa bệnh, tư vấn pháp luật,… tiếp tục phát triển, đáp ứng tốt 

hơn nhu cầu của nhân dân. 

Tuy nhiên, mức tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ còn chậm; sản 

phẩm du lịch vẫn còn ít so với tiềm năng, nhiều sản phẩm du lịch chưa hoàn thiện. Hoạt 

động kinh doanh lữ hành còn yếu; thời gian khách lưu trú còn thấp, thiếu các khu vui 

chơi giải trí, cơ sở lưu trú và nghỉ dưỡng cao cấp, các dịch vụ hỗ trợ phục vụ du khách. 

Tiếp tục tăng cường huy động mọi nguồn lực, tranh thủ các nguồn vốn từ các dự 

án, các chương trình mục tiêu của TW, tỉnh, huy động nhân dân để phát triển cơ sở hạ 

tầng; tập trung ưu tiên các nguồn lực để xây dựng các hạng mục công trình tại Trung 

tâm huyện lỵ mới và công trình xây dựng nông thôn mới. 

3.1.2.3. Xây dựng cơ sở phát triển hạ tầng 

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3.780 tỷ đồng, đạt 117%KH, tăng 9,4% so 

cùng kỳ. Công tác đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản 

chuyển biến tích cực; đã triển khai thực hiện tốt các quy trình thẩm định chủ trương 

đầu tư, thẩm định dự án, kế hoạch đấu thầu theo quy định. Tình hình quyết toán công 

trình hoàn thành có nhiều chuyển biến tích cực. 

Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị được thực hiện nghiêm túc; hoàn 

thành xây dựng Đề án và đã được UBND tỉnh công nhận xã Sơn Trạch đạt tiêu chí đô 
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thị loại V; triển khai thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão 

đến năm 2035 phục vụ yêu cầu đầu tư phát triển; tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý 

trật tự xây dựng tại thị trấn Hoàn Lão. 

Mặc dù công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản thường xuyên được đôn đốc chỉ 

đạo, tuy nhiên một số địa phương chưa tập trung thực hiện, số nợ ngân sách cấp xã còn 

cao; một số chủ đầu tư chưa quan tâm đến công tác quản lý chất lượng công trình. 

3.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

Huyện Bố Trạch có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên khoáng sản, tài 

nguyên nước, biển và bờ biển, nguồn nhân lực, về truyền thống văn hoá giúp cho 

huyện đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế. 

Về vị trí địa lý: Bố Trạch nằm ngay cửa ngõ phía Bắc thành phố Đồng Hới - là 

trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế và khoa học kỹ thuật của tỉnh, giáp sân bay dân 

dụng Đồng Hới và nằm về phía Nam khu kinh tế cảng nước sâu Hòn La là khu vực dự 

kiến sẽ là động lực phát triển công nghiệp dịch vụ của tỉnh trong tương lai gần. Có hệ 

thống đường quốc gia chạy dọc theo chiều dài của huyện từ Bắc vào Nam như đường 

Quốc lộ 1, hệ thống đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, nhánh Tây và đường tỉnh lộ 562 

nối các xã phía Tây của huyện. Cùng với cảng Gianh, cửa khẩu Cà Roòng hoàn thành 

sẽ là lợi thế để  khai thác các nguồn lực bên trong, giao lưu kinh tế - khoa học kỹ thuật 

trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập  kinh tế thế giới hiện nay. 

Về địa hình: Bố Trạch là một huyện có lãnh thổ nằm theo chiều ngang hẹp nhất 

của nước ta từ biên giới với Lào xuống Biển Đông, địa hình vùng núi của huyện dốc, 

chia cắt mạnh bởi rất nhiều sông suối nhỏ. Giao lưu đi lại giữa các xã vùng núi cao với 

các vùng khác trong huyện có nhiều khó khăn. Việc xây dựng và phát triển giao thông 

đường bộ ở khu vực này đòi hỏi vốn đầu tư lớn. 

Về khí hậu - thời tiết: Bố Trạch có khí hậu đậm nét đặc trưng của vùng nhiệt đới 

gió mùa Bắc Trung Bộ, mùa hè chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam rất khô và 

nóng, mùa đông lạnh mưa nhiều. Đây là một vùng có khí hậu khắc nghiệt. Hàng năm 

thường có nhiều trận bão lụt, nước biển dâng gây thiệt hại không nhỏ đến sản xuất, đời 

sống và con người. 

Về tài nguyên: Huyện Bố Trạch có nguồn tài nguyên khoáng sản khá phong phú, 

có tiềm năng về đất đai, biển, sông hồ nước lợ và nước ngọt, có đồng bằng phì nhiêu, 

có vùng gò đồi rộng lớn… là lợi thế để phát triển đa dạng cây trồng, vật nuôi. Đây là 

điều kiện để tạo thành những vùng sản xuất chuyên canh một số nông sản phẩm có giá 

trị hàng hóa cao, ổn định, có giá trị xuất khẩu như cao su, hồ tiêu, thủy hải sản, gia súc, 

nhựa thông… 

Về kinh tế: Trong thời gian qua tuy phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức, 
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đặc biệt là ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, nhưng với quyết tâm cao trong việc 

điều hành và tổ chức thực hiện các mục tiêu trọng yếu mà HĐND đề ra, cùng với sự 

chỉ đạo kịp thời của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn 

thể chính trị; sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể nhân dân trong huyện nên tình hình kinh 

tế nhìn chung vẫn duy trì được đà phát triển, nông nghiệp tiếp tục được mùa, thu ngân 

sách đúng tiến độ, du lịch - dịch vụ có bước phát triển khá. Tuy vậy, kinh tế Bố Trạch 

vẫn đang trong tình trạng phát triển chưa có bước đột phá, chuyển dịch cơ cấu chưa 

mạnh, thiếu bền vững, chưa phát huy hết tiềm năng và lợi thế sẵn có của huyện; sản 

xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp; tiến 

độ thực hiện một số chương trình, dự án còn chậm; cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ và tốc 

độ cải thiện chưa đáp ứng yêu cầu đô thị hóa. 

Về văn hóa - xã hội: Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã 

hội được đảm bảo; công tác giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội đạt 

nhiều kết quả; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự 

an toàn xã hội được giữ vững, cải cách hành chính, cải cách tư pháp có nhiều tiến bộ. 

Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền tiếp tục được nâng cao. 

Tóm lại, Bố Trạch có rất nhiều tiềm năng và lợi thế để có thể xây dựng nên một 

huyện văn minh, giàu đẹp và hiện đại nếu có sự đồng sức, đồng lòng và đồng thuận 

của cả hệ thống chính trị và của toàn thể nhân dân. 

3.1.4. Tình hình sử dụng đất tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

3.1.4.1. Hiện trạng sử dụng đất tại huyện Bố Trạch 

Bảng 3.2. Hiện trạng sử dụng đất tại huyện Bố Trạch năm 2018 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

 Tổng diện tích tự nhiên  211.548,88 100 

1 Đất nông nghiệp NNP 196.243,95 92,76 

1.1 Đất trồng lúa LUA 7.337,92 3,47 

 Đất chuyên trồng lúa nước LUC 4.183,56 1,98 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 9.370,49 4,43 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 10.663,98 5,04 

1.4 Đất rừng phòng hộ RSX 18.473,82 8,73 

1.5 Đất rừng đặc dụng RPH 93.014,37 43,97 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

1.6 Đất rừng sản xuất RDD 55.296,44 26,14 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 1.342,06 0,63 

1.8 Đất nông nghiệp khác  NKH 87,29 0,04 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 11.928,81 5,64 

2.1 Đất quốc phòng CQP 1.030,50 0,49 

2.2 Đất an ninh CAN 80,08 0,04 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 21,61 0,01 

2.4 Đất thương mại dịch vụ TMD 284,73 0,14 

2.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 56,91 0,03 

2.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 71,29 0,03 

2.7 
Đất phát triển hạ tầng quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 5.184,06 2,45 

2.8 Đất di tích lịch sử-văn hóa DDT 26,04 0,01 

2.9 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 33,29 0,02 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 1.340,57 0,63 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 134,04 0,06 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan CTS 21,08 0,01 

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 9,02 0,00 

2.14 Đất cơ sở tôn giáo TON 17,15 0,01 

2.15 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà 

hỏa tang táng mới đúng NTD 
742,24 0,35 

2.16 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 313,89 0,15 

3 Đất chưa sử dụng CSD 3.376,12 1,60 

(Nguồn: UBND huyện Bố Trạch, 2019 [50]) 

Qua bảng 3.2 cho thấy huyện Bố Trạch có diện tích đất nông nghiệp: 196.673,24 

ha chiếm 92,97 % diện tích tự nhiên. Trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp: 28.206,64 ha 
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chiếm 13,33 % diện tích tự nhiên. Đất lâm nghiệp: 167.035,24 ha chiếm 78,96 % diện 

tích tự nhiên. Đất nuôi trồng thuỷ sản: 1.338,59 ha chiếm 0,63 % diện tích tự nhiên.  Đất 

nông nghiệp khác: 92,77 ha chiếm 0,04 % diện tích tự nhiên. Đối với đất phi nông 

nghiệp có diện tích là 11.398,26 ha chiếm 5,39 % diện tích tự nhiên. Trong đó: Đất ở: 

1.418,44 ha chiếm 0,67 % diện tích tự nhiên. Đất chuyên dùng: 6.444,62 ha chiếm 3,05 

% diện tích tự nhiên. Đất tôn giáo: 14,36 ha chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên. Đất tín 

ngưỡng: 11,43 ha chiếm 0,01 % diện tích tự nhiên. Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hỏa táng: 736,13 ha chiếm 0,35 % diện tích tự nhiên. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, 

suối: 2.459,48 ha chiếm 1,16 % diện tích tự nhiên. Đất có mặt nước chuyên dùng: 

313,80 ha chiếm 0,15 % diện tích tự nhiên. Đối với đất chưa sử dụng: 3.477,38 ha chiếm 

1,64 % diện tích tự nhiên. Trong đó: Đất bằng chưa sử dụng: 1.878,30 ha chiếm 0,88% 

diện tích tự nhiên.  Đất đồi núi chưa sử dụng: 227,61 ha chiếm 0,11 % diện tích tự 

nhiên. Núi đá không có rừng cây: 1.371,47 ha chiếm 0,65 % diện tích tự nhiên. 

 

Hình 3.2. Cơ cấu sử dụng đất năm 2018 của huyện Bố Trạch 

3.1.4.2. Biến động cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn huyện 

Trong những năm vừa qua tình hình sử dụng đất tại địa bàn huyện Bố Trạch đã 

có nhiều chuyển biến rõ rệt, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế 

- xã hội của huyện Bố Trạch. Từ các số liệu thông qua các kỳ kiểm kê, thống kê đất 

đai qua các năm từ giai đoạn 2005 đến 2018 được thể hiện qua bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Cơ cấu và diện tích đất đai huyện Bố Trạch giai đoạn 2005-2018 

Loại hình  

sử dụng đất 

2005 2010 2018 

Diện tích 

 (ha) 

Tỷ lệ 

 % 

Diện tích 

 (ha) 

Tỷ lệ 

 % 

Diện tích 

 (ha) 

Tỷ lệ 

 % 

Đất NN 192.641,00 90,74 195.987,47 92,27 196.673,24 92,97 

Đất PNN 10.123,84 4,77 11.568,57 5,45 113.98,26 5,39 
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Đất CSD 9.545,00 4,50 4.861,59 2,29 3.477,38 1,64 

Tổng 212.309,84 100,00 212.417,63 100,00 211.548,88 100,00 

(Nguồn: UBND huyện Bố Trạch, 2019 [51]) 

Qua bảng 3.3 có thể thấy tổng diện tích đất tự nhiên có xu hướng giảm qua từng 

năm từ 212.309,84 ha (năm 2005) xuống 211.548,88 ha (năm 2018) giảm 760,96 ha. 

Như vậy trong khoảng thời gian 13 năm, diện tích đất tự nhiên tại huyện Bố Trạch đã 

giảm xuống nhiều so với năm 2005. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả này như 

quá trình xâm lấn của biển tại các xã Nhân Trạch, Đại Trạch… quá trình đo đạc. 

Trong khi đó theo chiều ngược lại, tỷ lệ các loại hình sử dụng đất qua các năm 

cũng biến động theo thời gian qua từng năm, diện tích đất nông nghiệp lại tăng từ 

192.641,00 ha (năm 2005) lên 196.673,24 ha năm 2018 tăng 4.032,24 ha. Tỷ lệ diện tích 

đất chưa sử dụng cũng theo xu hướng giảm từ 9.545,00 ha (năm 2005) xuống 3.477,38 

ha (năm 2018) là do đất trống được sử dụng cho xây dựng và quy hoạch các khu công 

nghiệp, cơ sở hạ tầng, khu thành phố mới, khu du lịch. Diện tích đất phi nông nghiệp lại 

có sự tăng giảm qua các năm từ 10.123,84 ha (năm 2005) đến năm 2010 là 11.568,57 ha 

tăng 1.444,73 ha nhưng đến năm 2018 thì diện tích đất lại có sự thay đổi, giảm 170,31 

ha. Sự biến động sử dụng đất như vậy là do chiến lược phát triển của huyện Bố Trạch 

theo hướng "Dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp" với sự quy hoạch huyện Bố Trạch 

thành một trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ tài chính, du lịch của cả nước, có 

vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị của tỉnh Quảng Bình. 

Như vậy có thể nhận thấy trong khoảng thời gian 13 năm, huyện Bố Trạch từ 

năm 2005 đến năm 2018, quá trình đô thị hóa đã dẫn đến sự thay đổi cơ cấu sử dụng 

đất tại huyện Bố Trạch một cách rõ rệt mà biểu hiện cụ thể là giảm mạnh tỷ trọng diện 

tích đất nông nghiệp và đất chưa sử dụng để chuyển sang đất phi nông nghiệp nhằm 

phục vụ cho nhu cầu phát triển đô thị của huyện. 

3.1.4.3. Thực trạng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại huyện Bố Trạch 

Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại huyện Bố Trạch trong những năm 

gần đây đã khoanh định được quỹ đất sản xuất nông nghiệp, đất trồng lúa, đất trồng 

cây công nghiệp lâu năm có hiệu quả kinh tế cao; công tác quản lý đất lâm nghiệp, bảo 

vệ và phát triển rừng có những chuyển biến tích cực so với thời kỳ trước, từng bước 

ngăn chặn suy thoái rừng, đất lâm nghiệp; ưu tiên bố trí đủ quỹ đất vào các mục đích 

phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch và các mục đích sản xuất kinh doanh khác; tạo 

nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh thông qua giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; diện tích đất chưa sử dụng được đưa khai thác 

đưa vào sử dụng một cách hợp lý, góp phần cân bằng quỹ đất sử dụng vào các mục 

đích theo yêu cầu phát triển các mục tiêu kinh tế -xã hội của địa phương. 
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Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bố Trạch so với các 

chỉ tiêu kế hoạch đề ra đạt tương đối khá tốt như: Đất trồng lúa (100,70%), đất trồng 

cây hàng năm khác (104,15%), đất rừng phòng hộ (103,26%), đất rừng đặc dụng 

(100,02%), đất nuôi trồng thủy sản (101,16%), đất quốc phòng (100%), đất an ninh 

(99,11%), đất có di tích lịch sử - văn hóa (100%). Cho thấy các chỉ tiêu về đất nông 

nghiệp đạt chỉ tiêu theo chiều hướng tích cực góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả 

sử dụng đất theo định hướng quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

Nhìn chung, việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Bố Trạch đã 

đạt được những thành quả nhất định. Quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đều 

dựa trên những quan điểm khai thác sử dụng quỹ đất đai, đảm bảo sử dụng hợp lý và 

hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển phù hợp với quan 

điểm phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch ở một số chỉ tiêu 

còn đạt thấp do còn thiếu nhà đầu tư, nguồn vốn. 

Công tác thực hiện kế hoạch sử dụng đất huyện Bố Trạch trong thời gian qua 

còn có hạn chế, số liệu điều tra ban đầu còn chưa đầy đủ, thiếu chính xác nên chỉ tiêu 

kế hoạch đưa ra chưa sát, quá trình dự báo và tính toán các chỉ tiêu chưa phù hợp với 

tiến trình phát triển. Vì vậy, nhiều chỉ tiêu chưa đạt và nhiều chỉ tiêu vượt xa so với 

chỉ tiêu kế hoạch. Còn có một số loại hình sử dụng đất đạt chỉ tiêu thấp như: Đất khu 

công nghiệp, đất cụm công nghiệp, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất vật 

liệu xây dựng, làm đồ gốm. 

Công tác giải phòng mặt bằng, bồi thường khi thu hồi đất để thực hiện các dự án 

đăng ký trong năm kế hoạch còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc dẫn đến dự án chậm 

triển khai thực hiện hoặc không triển khai được. 

Việc tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã 

được phê duyệt ở các cấp chưa nghiêm và thường xuyên. Tình trạng sử dụng đất sai 

với quy hoạch, kế hoạch chưa được phát hiện và xử lý kịp thời. 

Một số hạng mục công trình đã có trong chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất nhưng cơ 

quan chủ đầu tư chưa lập xong dự án và hồ sơ đất đai, phải đẩy lùi tiến độ thực hiện. 

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được các cấp có thẩm 

quyền quan tâm nhưng còn thiếu nhà đầu tư, thiếu nguồn vốn nên chưa chủ động xây 

dựng được các dự án chi tiết. 

Công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng ở một số địa phương gặp nhiều khó 

khăn làm chậm tiến độ xây dựng… Chính vì vậy, mặc dù kết quả thực hiện đất phi 

nông nghiệp đạt được còn thấp so với chỉ tiêu quy hoạch, nhưng trong thực tiễn sử 

dụng đất đã phát sinh nhiều công trình nằm ngoài quy hoạch được duyệt, làm ảnh 

hưởng không nhỏ đến chỉ tiêu quy hoạch của tỉnh Quảng Bình đã đề ra trước đây. 
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Trình độ nhận biết của người dân còn chưa cao nên người dân chưa quan tâm đến tầm 

quan trọng của việc thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

3.2. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 

2005-2018 TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

3.2.1. Xây dựng bản đồ hiện trạng lớp phủ sử dụng đất từ ảnh vệ tinh  

Để đánh giá sự thay đổi các loại hình sử dụng đất tại các thời điểm khác nhau, 

đòi hỏi hệ thống số liệu, bản đồ hiện trạng sử dụng đất của các thời kỳ phải cơ bản đầy 

đủ và chính xác. Tuy nhiên, do quá trình quản lý sử dụng đất những năm trước đây còn 

hạn chế, trước khi luật đất đai 2013 có hiệu lực từ ngày 1/7/2014, công tác thống kê, 

kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp 

xã được thành lập theo quy định tại Thông tư số 28/2004/TT-BTNMT ngày 

01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, bản đồ khoanh vẽ bằng phương pháp 

thủ công dựa trên thực địa và hồ sơ địa chính chưa được đầy đủ do đó bộc lộ những 

hạn chế về số liệu diện tích đất tự nhiên và diện tích các loại hình sử dụng đất chi tiết 

không khớp nhau, số liệu sau khi đo đạc có thay đổi tăng hoặc giảm trong khi đó có xã 

chưa đo mới nên khi tổng hợp số liệu có thay đổi về diện tích đất tự nhiên. Trình độ 

cán bộ làm công tác thống kê, kiểm kê đất đai chưa có kinh nghiệm nên còn có sai sót, 

nhầm lẫn. Tuy nhiên, từ năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ứng dụng Công 

nghệ vào công tác thống kê, kiểm kê; xây dựng bản đồ dạng số và bản đồ khoảnh vẽ 

đến từng thửa đất với từng mục đích, sau đó đưa bản đồ lên trang quản lý chung về dữ 

liệu thống kê, kiểm kê để tự động xuất ra dữ liệu (tk.gdla.gov.vn). Điều này góp phần 

khắc phục hoàn toàn hạn chế về sự không thống nhất số liệu trước đây mắc phải. 

Theo quy định việc kiểm kê đất đai được thực hiện 5 năm một lần đồng thời với 

việc xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất do vậy việc phân tích biến động sử dụng 

đất từ năm 2005 đến 2018 được xây dựng từ hiện trạng sử dụng đất năm 2005, 2010 và 

2015; công tác xác định loại hình sử dụng đất theo phương pháp khoanh vẽ thông 

thường được thực hiện theo phương pháp truyền thống, mất nhiều thời gian mà lại 

không chính xác, do đó việc đánh giá diện tích từng loại hình sử dụng đất theo các kỳ 

kiểm kê khó thực hiện. Việc áp dụng phương pháp kiểm kê mới theo Thông tư 

27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường giúp cho việc 

xác định loại hình sử dụng đất chi tiết và chính xác hơn, tuy nhiên lại mất nhiều thời 

gian, không phù hợp cho việc đánh giá đất đai biến động hàng ngày, hàng giờ. Do đó, 

việc ứng dụng ảnh viễn thám để đánh giá hiện trạng đất là phương pháp đánh giá nhanh, 

mang lại hiệu quả và giảm bớt chi phí so với việc điều tra, kiểm kê số liệu đất đai. 

Hiện nay, sự phát triển của công nghệ Viễn thám đã cho ra đời nhiều sản phẩm 

ảnh viễn thám có độ phân giải cao từ 1m - 10m, với sự trợ giúp của các phần mềm 

GIS, các dữ liệu ảnh viễn thám có thể giúp đánh giá chính xác về diễn biến bề mặt đất. 
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Vì vậy, đánh giá, phân tích sự biến động các loại hình sử dụng đất trong thời kỳ từ 

năm 2005 đến năm 2018 trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bằng ứng 

dụng công nghệ GIS và Viễn thám nhằm giải quyết sự thống nhất về số liệu giữa giai 

đoạn trước và sau khi Luật đất đai năm 2014 có hiệu lực, đảm bảo độ chính xác và 

khách quan về dữ liệu biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2018 phục vụ cho các 

nội dung nghiên cứu kế tiếp. 

3.2.1.1. Kết quả giải đoán ảnh viễn thám  

Phương pháp giải đoán ảnh theo phương pháp định hướng đối tượng, ngoài việc tận 

dụng tất cả các kênh ảnh để phục vụ cho việc giải đoán, còn có thể đưa các yếu tố khác 

vào để phục vụ cho việc giải đoán, cụ thể trong nghiên cứu này là chỉ số NDVI, RIV và 

bản đồ dạng vector là ranh giới các loại hình sử dụng đất. Mặt khác, mỗi đối tượng ảnh có 

thể được giải đoán bằng một hoặc nhiều thuật toán khác nhau và mỗi thuật toán có thể sử 

dụng một hoặc nhiều kênh ảnh. Các thuật toán đều mang tính chất định lượng cụ thể và 

được xây dựng một cách khách quan, trên cơ sở từ các đặc trưng của các đối tượng ảnh 

mẫu, không phụ thuộc vào trình độ hay tính chủ quan của người giải đoán. 

Trong nghiên cứu này, ảnh Sentinel 2A và ảnh SPOT được giải đoán tự động, 

thực hiện trên phần eCognition từ bộ khóa “Rule set” được lập như trên cho kết quả 

thể hiện ở các hình 3.4, hình 3.5 và hình 3.6. 

 

Hình 3.4. Hình ảnh thu nhỏ của bản đồ lớp phủ sử dụng đất huyện Bố Trạch năm 

2005 được xây dựng bằng phần mềm eCognition 
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Hình 3.5. Hình ảnh thu nhỏ của bản đồ lớp phủ sử dụng đất huyện Bố Trạch năm 

2010 được xây dựng bằng phần mềm eCognition 

 

Hình 3.6. Hình ảnh thu nhỏ của bản đồ lớp phủ sử dụng đất huyện Bố Trạch năm 

2018 được xây dựng bằng phần mềm eCognition 

Từ kết quả giải đoán này có thể nhận thấy ảnh ít bị chia thành những mảnh vụn khi 

phân loại. Đây là một kết quả mang lại nhiều khả quan khi giải đoán ảnh viễn thám hiện 

nay. Ngoài ra, phần mềm eCognition còn cho phép giải đoán ảnh bán tự động, nghĩa là, 
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kết hợp với giải đoán tự động nghiên cứu có thể phân loại lại những đối tượng ảnh bị giải 

đoán không chính xác hoặc tách các đối tượng ảnh bị lẫn bởi hai trạng thái khác nhau. 

3.2.1.2. Đánh giá độ chính xác kết quả giải đoán 

  Để đánh giá độ chính xác kết quả giải đoán ảnh, tiến hành điều tra lấy mẫu. 

Mẫu điều tra này phải độc lập với mẫu dùng giải đoán, phải có tất cả các trạng thái sử 

dụng đất đã được giải đoán và thuận lợi cho việc đi khảo sát. Mẫu dùng để đánh giá độ 

chính xác cho tất cả các trạng thái sử dụng đất đã được giải đoán là: Đất rừng tự nhiên; 

Đất trồng cây lâu năm và đất trồng rừng sản xuất; Đất trồng cây hàng năm; Đất khác. 

Số lượng điểm mẫu điều tra thực địa là 241 mẫu. Tọa độ các các điểm mẫu xem phụ 

lục 1. Kết quả điều tra thực địa được so sánh với kết quả giải đoán ảnh để đánh giá độ 

chính xác kết quả giải đoán ảnh năm 2005, năm 2010 và năm 2018 theo phương pháp 

định hướng đối tượng với  kết quả phân loại lần lượt là 93,0 % và hệ số Kappa = 0.89 

(năm 2005); 95,44% và hệ số Kappa = 0.93 (năm 2010); 96,14 % và hệ số Kappa = 0.94 

(năm 2018). Từ kết quả này cho thấy, độ chính xác kết quả phân loại đạt yêu cầu (quy 

định không dưới 75%) và khả năng phân loại ở các năm đạt mức độ chấp thuận cao 

(Kappa ≥ 0,80).  

3.2.2. Đánh giá biến động sử dụng đất huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

3.2.2.1. Đánh giá biến động sử dụng đất huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình giai 

đoạn 2005 – 2010 

  Trên cơ sở dữ liệu bản đồ sau khi phân loại ảnh sử dụng phần mềm ArcGIS 

10.3 chồng xếp bản đồ của huyện giai đoạn 2005 – 2010 thể hiện bản đồ biến động sử 

dụng đất ở hình 3.7. 
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Hình 3.7. Hình ảnh thu nhỏ của bản đồ biến động các lớp phủ huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình giai đoạn năm 2005 – 2010  

Sau khi chồng xếp bản đồ tác giả tiến hành tính toán để có được ma trận biến động sử 

dụng đất giai đoạn 2005 - 2010 như bảng 3.4. 
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Bảng 3.4. Ma trận biến động diện tích các loại hình sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 

(Đơn vị tính: ha) 

Loại đất Mã Diện tích  

năm 2005 

Chu chuyển các loại đất đến năm 2010 Cộng giảm Diện tích 

năm 2010 
 CHN CLN-

RTSX 

RTN ĐK 

Tổng diện tích đất tự nhiên  211.548,88      211.548,88 

Đất trồng cây hàng năm CHN 19.111,04 16.856,93 1.111,73 0 1.142,38 768,59 18.342,45 

Đất trồng cây lâu năm & 

Rừng trồng sản xuất 

CLN-

RTSX 
25.083,88 941,15 23.363,27 0 779,46 -10.763,91 35.847,79 

Đất rừng tự nhiên RTN 149.989,91 106,78 5.093,55 143.923,69 865,89 6.066,22 143.923,69 

Đất khác ĐK 17.364,05 437,59 6.279,24 0 10.647,22 929,10 13.434,95 

Cộng tăng   1.485,52 12.484,52  2.787,73   

Diện tích năm 2010  211.548,88 18.342,45 35.847,79 143.923,69 13.434,95   

 (Nguồn: Xử lý số liệu từ bản đồ, 2020) 
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 Tổng diện tích tự nhiên của giai đoạn năm 2005 - 2010 là 211.548,88 ha. Sau khi 

tính toán thì các loại hình sử dụng đất có sự thay đổi được thể hiện ở bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Thống kê tổng diện tích các loại hình biến động sử dụng đất giai đoạn 

2005-2010 

Loại hình sử dụng đất 
Năm 2005 

(ha) 

Năm 2010 

(ha) 

Tăng (+) Giảm 

(-) 
Diện tích (ha) 

Đất trồng cây hàng năm 19.111,04 18.342,45 -768,59 

Đất trồng cây lâu năm & Rừng trồng 

sản xuất 
25.083,88 35.847,79 10.763,91 

Đất rừng tự nhiên 149.989,91 143.923,69 -6.066,22 

Đất khác 17.364,05 13.434,95 -3.929,10 

(Nguồn: Xử lý số liệu từ bản đồ, 2020) 

Dựa trên ma trận ở bảng 3.5 cho thấy diện tích các loại hình sử dụng đất từ năm 

2005 đến năm 2010 biến động khá lớn cụ thể: 

- Đất trồng cây hàng năm phần lớn khoảng 1.142,38 ha đã chuyển sang đất khác 

(chủ yếu sử dụng vào mục đích xây dựng), chuyển sang Đất trồng cây lâu năm & 

Rừng trồng sản xuất khoảng 1.111,73 ha, giữ lại 16.856,93 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm & Rừng trồng sản xuất giữ lại khoảng 93,14 % 

(143.923,69 ha); 6,86 % chuyển sang các loại hình còn lại, trong đó nhiều nhất là đất 

trồng cây hàng năm khoảng 941,15 ha (3,75%), chuyển sang đất khác khoảng 779,46 

ha (3,11%). 

- Đất rừng tự nhiên phần lớn khoảng 3,4 % (5.083,55 ha) đã chuyển sang đất 

trồng cây lâu năm & Rừng trồng sản xuất; chuyển sang đất khác khoảng 0,58% 

(865,89 ha), giữ lại 143.923,69 ha (95,96%), một số ít chuyển sang đất trồng cây hàng 

năm khoảng 106,78 ha (3,46 %). 

- Đất khác phần lớn khoảng 36,16 % (6.279,24 ha) đã chuyển sang đất trồng cây lâu 

năm & Rừng trồng sản xuất; chuyển sang đất trồng cây hàng năm khoảng 2,52% (437,59 

ha), giữ lại 10.647,22 ha (chủ yếu là chuyển mục đích nội bộ trong nhóm đất khác). 

Kết quả của sự biến động về diện tích của các loại hình sử dụng đất giai đoạn 

2005-2010 cho thấy diện tích đất trồng cây lâu năm & Rừng trồng sản xuất tăng mạnh 

nhất khoảng 10.763,91 ha. 
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Hình 3.8. Biểu đồ thống kê tổng diện tích các loại hình biến động giai đoạn  

2005-2010 

Từ kết quả phân tích biến động cho thấy giai đoạn 2005-2010 các nhóm đất 

nông nghiệp chủ yếu biến động nội bộ, cụ thể là từ nhóm đất rừng tự nhiên sang nhóm 

đất trồng cây lâu năm & Rừng trồng sản xuất và từ nhóm đất trồng cây lâu năm & 

Rừng trồng sản xuất sang nhóm đất trồng cây hàng năm. Ngoài ra, có một phần diện 

tích đất nông nghiệp chuyển sang đất khác (đất xây dựng, chưa sử dụng…). Việc 

chuyển đổi này phù hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội của huyện Bố Trạch trong 

giai đoạn 2005 – 2010, tập trung khai hoang, phát triển nông nghiệp, chuyển đổi rừng 

nghèo kiệt sang cây công nghiệp có giá trị cao như cao su và xây dựng hạ tầng cơ bản 

trên toàn địa bàn huyện; điều này góp phần tạo động lực thúc đầy cho nền kinh tế 

huyện tuy nhiên mặt trái của nó là nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng tích lũy Cacbon 

của các loại hình sử dụng đất nếu khả năng tích lũy Cacbon của các nhóm này có sự 

chênh lệch. 
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3.2.2.2. Đánh giá biến động sử dụng đất huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình giai 

đoạn 2010 – 2018 

Trên cơ sở dữ liệu bản đồ sau khi phân loại ảnh sử dụng phần mềm ArcGIS 

10.3 chồng xếp bản đồ của huyện giai đoạn 2010 – 2018 thể hiện bản đồ biến 

động sử dụng đất ở hình 3.9. 

 
 

Hình 3.9. Hình ảnh thu nhỏ bản đồ biến động các lớp phủ của huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình giai đoạn 2010 – 2018 

        Sau khi chồng xếp bản đồ nghiên cứu tiến hành tính toán để có được ma trận biến 

động sử dụng đất giai đoạn 2010-2018 như bảng 3.6. 
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Bảng 3.6. Ma trận biến động diện tích các loại hình sử dụng đất giai đoạn 2010-2018 

(Đơn vị tính: ha) 

Loại đất Mã 
Diện tích  

năm 2010 

Chu chuyển các loại đất đến năm 2018 

Cộng giảm 
Diện tích 

năm 2018 
CHN 

CLN-

RTSX 
RTN ĐK 

Tổng diện tích đất tự nhiên  211.548,88      211.548,88 

Đất trồng cây hàng năm CHN 18.342,45 15.143,41 1.774,72 0 1.424,32 1.173,30 17.169,15 

Đất trồng cây lâu năm & 

Rừng trồng sản xuất 

CLN-

RTSX 
35.847,79 1.023,97 32.556,45 0 2.267,37 -4.970,85 40.818,64 

Đất rừng tự nhiên RTN 143.923,69 273,25 5.020,0 137.739,6 890,84 6.184,09 137.739,6 

Đất khác ĐK 13.434,95 728,52 1.467,47 0 11.238,96 -2.386,54 15.821,49 

Cộng tăng   2.025,74 8.262,19  4.582,53   

Diện tích năm 2018  211.548,88 17.169,15 40.818,64 137.739,6 15.821,49   

 (Nguồn: Xử lý số liệu từ bản đồ, 2020) 

Tổng diện tích tự nhiên của giai đoạn năm 2010 - 2018 là 211.548,88 ha. Sau khi tính toán thì các loại hình sử dụng đất có sự 

thay đổi được thể hiện ở bảng 3.7. 
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Bảng 3.7. Thông kê tổng diện tích các loại hình biến động sử dụng đất giai đoạn 

2010-2018 

Loại hình sử dụng đất Năm 2010 (ha) Năm 2018 (ha) 

Tăng (+) Giảm (-) 

Diện tích (ha) 

Đất trồng cây hàng năm 18.342,45 17.169,15 -1.173,3 

Đất trồng cây lâu năm & 

Rừng trồng sản xuất 
35.847,79 40.818,64 4.970,85 

Đất rừng tự nhiên 143.923,69 137.739,6 -6.184,09 

Đất khác 13.434,95 15.821,49 2.386,54 

(Nguồn: Xử lý số liệu từ bản đồ, 2020) 

Dựa trên ma trận ở bảng 3.7 cho thấy diện tích các loại hình sử dụng đất từ năm 

2010 đến năm 2018 có sự biến động sử dụng đất cụ thể: 

- Đất trồng cây hàng năm phần lớn khoảng 1.774,72 ha đã chuyển sang đất trồng 

cây lâu năm & Rừng trồng sản xuất; chuyển sang đất đất khác (chủ yếu sử dụng vào 

mục đích xây dựng) khoảng 1.424,32 ha, giữ lại 15.143,41 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm & Rừng trồng sản xuất giữ lại khoảng 90,82 % 

(32.556,45 ha); 9,18 % chuyển sang các loại hình còn lại, trong đó nhiều nhất là đất 

khác khoảng 2.267,37 ha (6,32%), chuyển sang đất trồng cây hàng năm khoảng 

1.023,97 ha (2,86%). 

- Đất rừng tự nhiên phần lớn khoảng 3,49 % (5.020,0 ha) đã chuyển sang đất 

trồng cây lâu năm & Rừng trồng sản xuất; chuyển sang đất khác khoảng 0,62% 

(890,84 ha), giữ lại 137.739,60 ha (95,7 %), một số ít chuyển sang đất trồng cây hàng 

năm khoảng 273,25 ha (0,19 %). 

- Đất khác phần lớn khoảng 10,92 % (1.467,47 ha) đã chuyển sang đất trồng cây lâu 

năm & Rừng trồng sản xuất; chuyển sang đất trồng cây hàng năm khoảng 5,42 % (728,52 

ha), giữ lại 11.238,96 ha (chủ yếu là chuyển mục đích nội bộ trong nhóm đất khác). 
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Hình 3.10. Biểu đồ thống kê tổng diện tích các loại hình biến động giai đoạn  

2010-2018 (Đơn vị: ha) 

Từ kết quả phân tích biến động cho thấy giai đoạn 2010-2018 việc chuyển đổi 

các nhóm đất không còn tập trung trong nhóm đất nông nghiệp nữa, bên cạnh việc 

chuyển đổi trong nội bộ nhóm đất nông nghiệp, một diện tích lớn đất nông nghiệp đã 

chuyển sang nhóm đất khác (đất xây dựng, chưa sử dụng…). Việc chuyển đổi này phù 

hợp với xu thế phát triển kinh tế xã hội của huyện Bố Trạch trong giai đoạn 2010 – 

2018, tập trung đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng trên toàn địa bàn huyện, từng bước 

chuyển dịch nền kinh tế từ nông nghiệp sang thương mại, dịch vụ và điều này cũng 

ảnh hưởng đến khả năng tích lũy Cacbon của các loại hình sử dụng đất nếu khả năng 

tích lũy Cacbon của các nhóm này có sự chênh lệch. 

Qua quá trình phân tích, đánh giá một cách tổng quát biến động về diện tích của 

các loại hình sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2018 cho thấy diện tích đất trồng cây lâu 

năm và rừng trồng sản xuất tăng mạnh nhất, diện tích rừng tự nhiên giảm mạnh nhất. 

Tuy nhiên xu hướng chỉ tập trung vào giai đoạn 2005-2010, còn giai đoạn 2010-2018 

bên cạnh việc chuyển đổi trong nội bộ các nhóm đất nông nghiệp, việc chuyển đổi 

nhóm đất nông nghiệp sang nhóm đất khác đã tăng mạnh.  Mục đích của việc phân tích 

biến động các nhóm đất nông nghiệp trong giai đoạn 2005-2018 ở huyện Bố Trạch để 

thấy được nhóm đất nào biến động nhiều nhất trong những năm qua, điều này có nguy 

cơ ảnh hưởng đến khả năng tích lũy Cacbon của các nhóm đất nghiên cứu nếu khả 

năng tích lũy Cacbon của các nhóm này có sự chênh lệch.  

Như các nhà khoa học trên thế giới đã nhận định rằng sự chuyển đổi đất nông 

nghiệp là một trong những nguyên nhân gây ra sự mất mát Cacbon trong đất và thực 
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vật [77]. Đây cũng là cơ sở quan trọng giúp cho chính quyền địa phương khi thực hiện 

công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong những năm tới có những định hướng 

sử dụng đất phù hợp, nên tăng giảm những nhóm đất như thế nào mà không ảnh hưởng 

nhiều đến sự tích lũy Cacbon trong đất của các nhóm đất này. 

3.3. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TÍCH LŨY CACBON CỦA MỘT SỐ LOẠI HÌNH 

SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH 

3.3.1. Đặc điểm của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Bố Trạch 

a. Đặc điểm của loại hình sử dụng đất trồng cây lâu năm và rừng trồng sản xuất 

Đất trồng cây lâu năm và rừng trồng sản xuất trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình phân bố không đều, đa số nằm ở trung tâm huyện, thuộc các xã: Hưng 

Trạch, Tây Trạch, Sơn Lộc, Cự Nẫm, Hòa Trạch, Phú Định, Thị Trấn Nông Trường 

Việt Trung, Lý Trạch. Chủ yếu là đất trồng cây công nghiệp lâu năm, cụ thể là cao su, 

có một phần diện tích nhỏ trồng hồ tiêu. Ngoài ra còn có cây ăn quả lâu năm nhưng 

diện tích không đáng kể. 

b. Đặc điểm của loại hình sử dụng đất trồng cây hàng năm 

Đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa, rau màu, ngô, khoai…) trên địa bàn 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình phân bố tại các xã Tây Trạch, Đồng Trạch, Bắc 

Trạch, Mỹ Trạch, thị trấn Hoàn Lão, Phú Trạch, Hạ Trạch, Lý Trạch, Hoàn Trạch, Vạn 

Trạch, Trung Trạch, Đại Trạch. Vùng này địa hình tương đối bằng phẳng, thỉnh thoảng 

có một vài đồi gò thấp độ dốc nhỏ. Nơi cao nhất là 60 mét so với mặt biển. Ngoài ra 

còn phân bố tại các xã Nhân Trạch, Đại Trạch, Trung Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch và 

Thanh Trạch. Vùng này địa hình bằng và thấp, có nhiều cồn cát giáp vùng đồng bằng. 

Đây là các dạng địa hình rất thuận tiện cho việc phát triển trồng lúa nước và phát triển 

cây trồng hàng năm. 

c. Đặc điểm của loại hình sử dụng đất rừng tự nhiên  

        Loại hình sử dụng đất rừng tự nhiên là loại hình có sẵn trong tự nhiên hoặc phục 

hồi bằng tái sinh tự nhiên, phân bố chủ yếu tại các xã ở miền núi như Thượng Trạch, 

Tân Trạch, Xuân Trạch, Sơn Trạch (nay là TT Phong Nha) và Phúc Trạch, khu vực 

này gồm các khối núi đá vôi liên tục, địa hình chia cắt rất mạnh, với những vách đá 

dựng đứng, đỉnh lởm chởm, thường kéo theo quá trình karst hình thành nên các nhũ 

đá, mảng đá, nấm đá, chuông đá, cột đá đa dạng, phức tạp, đẹp kỳ diệu trong các hang 

động. Trong vùng núi đá vôi hầu như không có sông suối trên bề mặt mà chỉ thấy ở 

vành ngoài. Các mắt hút rãi rác trong các thung đưa nước thoát theo các sông ngầm. 

Dọc biên giới Việt - Lào là những vùng đất trũng hẹp có độ cao trên dưới 700 mét. 
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3.3.2. Xác định sinh khối các loại hình sử dụng đất thực tế 

3.3.2.1. Thu thập số liệu từ các ô tiêu chuẩn ngoài thực địa 

a. Xác định vị trí ô tiêu chuẩn 

Vì điều kiện địa hình huyện rộng, hiểm trở, hạn chế về thời gian và nhân lực nên 

đề tài chỉ lập 166 ô tiêu chuẩn đại diện cho các loại hình sử dụng đất trên địa bàn 

nghiên cứu. 

b. Xác định tỉ số giữa diện tích bề mặt lá của tán cây với diện tích bề mặt đất mà 

cây phát triển (LAI) 

Từ kết quả số liệu điều tra, thu thập được ngoài thực địa tác giả xác định Chỉ số 

LAI thực tế (giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, giá trị trung bình và độ lệch chuẩn) của 

từng loại hình sử dụng đất cụ thể như sau: 

Bảng 3.8. Tỷ số LAI của nhóm đất trồng cây lâu năm và rừng trồng sản xuất 

LAI thực tế (%) Loại hình 

Min 40 

Đất trồng cây lâu năm & Rừng 

trồng sản xuất 

Max 95 

Trung bình 71,63 

Độ lệch chuẩn 10,96 

(Nguồn : Xử lý số liệu điều tra, 2020) 

           Từ bảng 3.8 cho thấy trong 49 ô tiêu chuẩn thực tế thu thập được từ thực địa giá 

trị độ tàn che nhỏ nhất của loại hình đất trồng cây lâu năm và rừng trồng sản xuất là 

40%, lớn nhất là 95%, độ tàn che trung bình là 71%, độ lệnh chuẩn tàn che trung bình 

là 11%. 

           Từ kết quả thu thập tại thực địa cho thấy loại hình đất trồng cây lâu năm và 

rừng trồng sản xuất có giá trị LAI chênh lệch khá lớn, nguyên nhân là do để đảm bảo 

tính khách quan của mẫu, nghiên cứu đã thu thập các giá trị ở các điều kiện sinh 

trưởng, phát triển khác nhau. Qua khảo sát, nhóm loại hình sử dụng đất này có thời 

điểm trồng và khai thác tương tự nhau do phong trào trồng và phát triển theo xu hướng 

của thị trưởng tại thời điểm đó (giá trị sản phẩm cao) do vậy ngoài việc sự phát triển 

khác nhau do điều kiện sinh trưởng thì các yếu tố khác là khá tương đồng. Vì vậy, kết 

quả điều tra khảo sát khá khách quan và có độ chính xác tương đối cao. 
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Bảng 3.9. Tỷ số LAI của loại hình đất trồng cây hàng năm 

LAI thực tế (%) Loại hình 

Min 50 

Đất trồng cây hàng năm 
Max 90 

Trung bình 71,33 

Độ lệch chuẩn 10,04 

(Nguồn: Xử lý số liệu điều tra, 2020) 

 Từ bảng 3.9 cho thấy trong 49 ô tiêu chuẩn thực tế thu thập được từ thực địa giá 

trị độ tàn che nhỏ nhất của loại hình đất trồng cây hàng năm là 50%, lớn nhất là 90%, 

độ tàn che trung bình là 71%, độ lệnh chuẩn tàn che trung bình là 10%. 

 Từ kết quả thu thập tại thực địa cho thấy loại hình đất trồng cây hàng năm có giá 

trị LAI chênh lệch cũng khá lớn, nguyên nhân là do để đảm bảo tính khách quan của 

mẫu, nghiên cứu đã thu thập các giá trị ở các điều kiện sinh trưởng, phát triển khác 

nhau. Qua khảo sát, nhóm loại hình sử dụng đất này có thời điểm trồng và khai thác 

tương tự nhau nhưng lại có tốc độ phát triển khác nhau ở các xã khác nhau và ở các 

loại cây trồng khác nhau dẫn đến sự chênh lệch giữa các giá trị nghiên cứu. Tuy nhiên, 

để đảm bảo tính khách quan, đặc trưng cho một nhóm loại hình sử dụng đất thì sự 

chênh lệch là chấp nhận được. 

Bảng 3.10. Tỷ số LAI của loại hình đất rừng tự nhiên 

LAI thực tế (%) Loại hình 

Min 80 

Đất rừng tự nhiên 
Max 95 

Trung bình 89,12 

Độ lệch chuẩn 2,43 

(Nguồn : Xử lý số liệu điều tra, 2020) 

Từ bảng 3.10 cho thấy trong 68 ô tiêu chuẩn thực tế thu thập được từ thực địa giá 

trị độ tàn che nhỏ nhất của loại hình đất rừng tự nhiên là 80%, lớn nhất là 95%, độ tàn che 

trung bình là 89%, độ lệnh chuẩn tàn che trung bình là 2%. 

Từ kết quả thu thập tại thực địa cho thấy loại hình đất rừng tự nhiên có giá trị LAI 

chênh lệch không quá lớn, nguyên nhân là do đặc trưng của nhóm rừng tự nhiên có 

thời gian phát triển tương đối dài, mẫu nghiên cứu tuy sinh trưởng, phát triển ở các 
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khu vực khác nhau nhưng lại là khu vực ít chịu sự tác động của con người, do vậy độ 

che phủ khá cao.  

3.3.2.2. Xác định sinh khối các loại hình sử dụng đất từ thực địa 

Nghiên cứu này xác định sinh khối, trữ lượng Cacbon từ thực địa ở 166 ô tiểu 

chuẩn  đại diện cho loại hình sử dụng đất trồng cây lâu năm và rừng sản xuất, loại hình 

sử dụng đất trồng cây hàng năm, loại hình sử dụng đất rừng tự nhiên trên địa bàn 

huyện Bố Trạch. 

Theo số liệu thống kê từ điều tra ô mẫu, áp dụng công thức (2.2) tính sinh khối, 

(2.11) tính lượng Cacbon, nghiên cứu tính được sinh khối và lượng Cacbon của các 

loại hình đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm & rừng sản xuất, đất trồng 

rừng tự nhiên tại các ô tiêu chuẩn dựa trên việc xây dựng mối tương quan giữa các yếu 

tố của cây. Kết quả sinh khối cụ thể của 166 ô tiêu chuẩn thể hiện ở bảng 3.11. 

Bảng 3.11. Kết quả sinh khối 

STT Loại hình 

Sinh khối (Tấn/ha) 

Số ô 

tiêu 

chuẩn 

Min Max Tổng 
Trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

1 Đất trồng cây hàng 

năm 

49 13,94 19,5 827,49 16,89 1,3 

2 Đất trồng cây lâu 

năm và rừng trồng 

sản xuất 

49 32,24 71,79 2.821,79 57,59 10,96 

3 Đất rừng tự nhiên 68 375,29 675,25 32.952,16 484,59 72,93 

(Nguồn : Xử lý số liệu điều tra, 2020) 

Qua kết quả tính toán cho thấy có sự chênh lệch lớn trữ lượng sinh khối giữa các 

loại hình sử dụng đất và giữa các vùng khác nhau trong cùng một loại hình sử dụng 

đất, cụ thể: 

- Đối với loại hình cây hàng năm: sinh khối thấp nhất là 13,94 tấn/ha, trong khi 

đó sinh khối cao nhất là 19,5 tấn/ha, sinh khối trung bình là 16,89 tấn/ha, độ lệch 

chuẩn sinh khối là 1,3 tấn/ha. Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch về giá trị sinh khối 

là do sự phát triển không đồng đều của đại diện các loại hình sử dụng đất (cây lúa, 

ngô, khoai) tại các khu vực khác nhau. 

- Đối với loại hình cây lâu năm và rừng trồng sản xuất: sinh khối thấp nhất là 

32,24 tấn/ha, trong khi đó sinh khối cao nhất là 71,79 tấn/ha, sinh khối trung bình là 

57,59 tấn/ha, độ lệch chuẩn sinh khối là 10,96 tấn/ha. Nguyên nhân dẫn đến sự chênh 
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lệch về giá trị sinh khối là do quá trình lập ô tiêu chuẩn để điều tra sinh khối thực tế ở 

những vị trí chưa có tính đại diện cao, một số khu vực đất trồng cây lâu năm năm đang 

trong quá trình tái sinh do đó trữ lượng thấp. 

- Đối với loại hình rừng tự nhiên: sinh khối thấp nhất là 375,29 tấn/ha, trong khi 

đó sinh khối cao nhất là 675,25 tấn/ha, sinh khối trung bình là 484,59 tấn/ha, độ lệch 

chuẩn sinh khối là 72,93 tấn/ha. Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch khá lớn về giá trị 

sinh khối là do để tăng tính khách quan cho mẫu, trừ những trường hợp không thể thu 

thập được số liệu do địa hình dốc núi cheo leo thì tác giả không tiến hành đo đếm, 

những trường hợp còn lại như núi đá vôi, núi đá không có rừng cây (chỉ bao gồm cây 

bụi, cây dây leo) vẫn được tác giả tiến hành đo đếm, nghiên cứu. 

3.3.3. Xác định sinh khối của một số loại hình sử dụng đất từ ảnh viễn thám 

3.3.3.1. Tiền xử lý ảnh 

a. Hiệu chỉnh bức xạ 

 Bức xạ mặt trời truyền qua khí quyển ảnh hưởng đến các điều kiện khí tượng 

bằng sự truyền năng lượng vào không khí và trái đất. Vậy nên hiệu chỉnh bức xạ là 

một điều cần thiết để chuyển đổi giá trị số của phần tử ảnh không đơn vị sang giá trị 

thực của bức xạ. Công thức hiệu chỉnh đã được nêu ở phương pháp nghiên cứu theo 

công thức (3). Nghiên cứu sử dụng 2 kênh để hiệu chỉnh bức xạ là Kênh NIR và Kênh 

Red từ ảnh vệ tinh sentinel-2 với độ phân giải 10mx10m. Sử dụng công cụ Customize/ 

Estensions trong phần mềm Arcgis 10.3 để hiệu chỉnh. 

b. Ghép các kênh ảnh 

Ảnh Sentinel-2 sau khi tải về bao gồm có 12 Kênh tách riêng nhau do đó tác giả 

phải tiến hành ghép các Kênh lại với nhau để thuận tiện trong qua trình giải đoán. 

c. Cắt ảnh 

Đề tài thực hiện trên phạm vi huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cần cắt ảnh theo 

khu vực nghiên cứu.Mở file ảnh ranh giới của huyện Bố Trạch được dùng để cắt khu 

vực nghiên cứu trong ENVI 5.0 bằng thanh công cụ Basic Tools/Resize Data. Thu 

được kết quả ở hình 3.11. 
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Hình 3.11. Ảnh khu vực nghiên cứu sau khi xử lý 

3.3.3.2. Tính các chỉ số từ ảnh viễn thám phục vụ tính sinh khối 

a. Tính chỉ số thực vật (NDVI) 

        Nghiên cứu sử dụng ảnh để tính toán chỉ số thực vật NDVI bằng công cụ Math 

trong phần mềm ArcMap với các kênh được sử dụng là kênh 1, kênh 2, kênh 3, kênh 4 

và giá trị độ sáng trung bình (Brightness). 

 

Hình 3.12. Hình ảnh thu nhỏ của bản đồ chỉ số khác biệt thực vật NDVI 

Từ bản đồ chỉ số thực vật kết hợp với tọa độ của các điểm đi thực địa hay tọa độ 

của các ô tiêu chuẩn, sử dụng công cụ Pixel Locator nghiên cứu thu được chỉ số NDVI 

trên ảnh của các ô tiêu chuẩn như ở bảng 3.12. 
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Bảng 3.12. Thông tin chỉ số NDVI ở các ô tiêu chuẩn 

Giá trị NDVI trên ảnh 

Min 0,311 

Max 0,877 

Trung bình 0,68 

Độ lệch chuẩn 0,12 

 

 Qua bảng 3.12 cho thấy giá trị NDVI ở huyện Bố Trạch thấp nhất là 0,311 (đối 

với loại hình đất trồng cây lâu năm và rừng trồng sản xuất tại ô tiêu chuẩn 10), giá trị 

NDVI cao nhất là 0,877 (đối với loại hình đất rừng tự nhiên tại ô tiêu chuẩn 62), giá trị 

NDVI trung bình là 0,69, độ lệch chuẩn là 0,12. 

b. Tính tỉ số giữa diện tích bề mặt lá của tán cây với diện tích bề mặt đất 

mà cây phát triển tại đó (LAI) 

Căn cứ chỉ số LAI thực tế được xác định tại các ô tiêu chuẩn chúng tôi tiến hành xây 

dựng bản đồ LAI. Ở đây nghiên cứu sử dụng phần mềm SPSS để phân tích mối quan hệ 

giữa chỉ số NDVI và chỉ số LAI. Kết quả sau khi chạy phần mềm SPSS nghiên cứu thu 

được phương trình thể hiện mối quan hệ giữa chỉ số NDVI và LAI với R2 đó là: 

LAI = 57,25*NDVI + 27,52                                    (1) 

Kết quả phân tích thu được R2 = 0,75. Xây dựng bản đồ LAI từ ảnh vệ tinh sentinel-

2 theo công thức (1) bằng công cụ Raster calculator (Spatial analyst tool/Map algebra) 

trong phần ArcGIS. Từ đó nghiên cứu đã thu được bản đồ LAI theo hình 3.13. 

 

Hình 3.13. Hình ảnh thu nhỏ của bản đồ chỉ số LAI từ ảnh vệ tinh sentinel tại huyện 

Bố Trạch 
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Sử dụng công cụ Pixel Locator trong ENVI tác giả thu được chỉ số LAI các điểm 

ô tiêu chuẩn trên bản đồ kết quả tính thể hiện ở bảng 3.13. 

Bảng 3.13. Tỉ số giữa diện tích bề mặt lá của tán cây với diện tích bề mặt đất loại hình 

cây cây hàng năm phát triển trên địa bàn huyện Bố Trạch (LAICHN) 

Giá trị (%) 
LAI 

thực tế 

LAI 

trên 

ảnh 

Chênh 

lệch giá 

trị 

Tỷ lệ phần trăm 

= giá trị chênh 

lệch /LAI thực tế 

Loại 

hình 

Min 40,00 44,74 -15,63 -17,36 Đất 

trồng 

cây lâu 

năm và 

rừng 

trồng 

sản 

xuất 

Max 95,00 85,85 31,08 77,70 

Trung bình 71,63 70,94 -0,69 -0,01 

Độ lệch chuẩn 10,96 9,68 6,83 13,74 

(Nguồn: Xử lý số liệu từ bản đồ, 2020) 

 Qua bảng 3.16 cho thấy rằng giá trị trung bình của chỉ số LAI đi điều tra thực địa 

và chỉ số LAI trên ảnh là tương đối gần giống nhau lần lượt là 71,63% và 70,94%. Với 

tỷ lệ về sai số tính chỉ số LAI thực tế với chỉ số LAI trên ảnh có sai số độ lệch chuẩn là 

khoảng 13,74%, hay nói cách khác tính sinh khối có thể cho độ chính xác tới 86,26%. 

Giá trị tối đa LAI thu được là 6 và giá trị tối thiểu là 0. Giá trị LAI nhỏ nhất được xác 

định là các vị trí hồ nước và vùng đất trống, những khu vực được che phủ bởi một 

thảm thực vật rậm rạp với lượng sinh khối lớn thì chỉ số LAI có giá trị lớn. Theo 

Nguyễn Thị Hà và cộng sự thì giá trị LAI của đất trồng cây lâu năm dao động từ 3 đến 

6 [34], tác giả đã so sánh chỉ số LAI được tính trên ảnh cho khu vực nghiên cứu với 

kết quả của nghiên cứu này thì khá phù hợp. 

Bảng 3.14. Tỉ số giữa diện tích bề mặt lá của tán cây với diện tích bề mặt đất loại hình 

cây lâu năm và rừng trồng sản xuất phát triển trên địa bàn huyện Bố Trạch (LAICLN&RSX) 

Giá trị (%) 
LAI 

thực tế 

LAI 

trên 

ảnh 

Chênh 

lệch 

giá trị 

Tỷ lệ phần trăm = 

giá trị chênh lệch 

/LAI thực tế 

Loại hình 

Min 50,00 53,11 -5,47 -9,12 
Đất trồng 

cây hàng 

năm 

Max 90,00 87,45 23,04 46,08 

Trung bình 71,33 73,14 1,82 3,51 

Độ lệch chuẩn 10,04 7,80 6,58 11,28 

(Nguồn: Xử lý số liệu từ bản đồ, 2020) 
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          Qua bảng 3.14 cho thấy rằng giá trị trung bình của chỉ số LAI đi điều tra thực địa 

và chỉ số LAI trên ảnh là tương đối gần giống nhau lần lượt là 71,33% và 73,14%. Với 

tỷ lệ về sai số tính chỉ số LAI thực tế với chỉ số LAI trên ảnh có sai số độ lệch chuẩn là 

khoảng 11,28%, hay nói cách khác tính sinh khối có thể cho độ chính xác tới 88,72%. 

Bảng 3.15. Tỉ số giữa diện tích bề mặt lá của tán cây với diện tích bề mặt đất loại hình 

rừng tự nhiên phát triển trên địa bàn huyện Bố Trạch (LAIRTN) 

Giá trị (%) 
LAI 

thực tế 

LAI 

trên 

ảnh 

Chênh 

lệch giá 

trị 

Tỷ lệ phần trăm 

= giá trị chênh 

lệch /LAI thực tế 

Loại 

hình 

Min 80,00 79,44 -6,19 -6,88 

Đất 

rừng tự 

nhiên 

Max 95,00 95,11 10,11 11,89 

Trung bình 89,12 88,29 -0,83 -0,91 

Độ lệch chuẩn 2,43 2,74 2,13 2,42 

(Nguồn: Xử lý số liệu từ bản đồ, 2020) 

 Qua bảng 3.15 cho thấy rằng giá trị trung bình của chỉ số LAI đi điều tra thực 

địa và chỉ số LAI trên ảnh là tương đối gần giống nhau lần lượt là 89,12% và 88,29%. 

Với tỷ lệ về sai số tính chỉ số LAI thực tế với chỉ số LAI trên ảnh có sai số độ lệch 

chuẩn là khoảng 2,42%, hay nói cách khác tính sinh khối có thể cho độ chính xác tới 

97,58%. 

c. Tính chỉ số bức xạ mặt trời được hấp thụ bởi thực vật thông qua quá 

trình quang hợp (fAPAR) 

Sau khi tính được chỉ số NDVI trên ảnh nghiên cứu sử dụng công thức (2) để 

tính chỉ số fAPAR từ đó tác giả thành lập được bản đồ fAPAR. Ở đây bản đồ fAPAR 

được thành lập bằng công cụ Raster calculator (Spatial analyst tool/Map algebra) 

trong phần mềm ArcGIS với phương trình: 

fAPAR  = - 0,08 + 1,075* b1                                                     (2) 

Trong đó: b1 chính là kênh ảnh NDVI. 

Nghiên cứu thu được bản đồ fAPAR theo Hình 3.13. 
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Hình 3.14. Hình ảnh thu nhỏ của bản đồ phân bố fAPAR của huyện Bố Trạch 

Nghiên cứu sử dụng công cụ Pixel Locator trong ENVI để thu được bảng giá trị 

chỉ số fAPAR trên bản đồ fAPAR tại các điểm mẫu ở bảng 3.16. 

Bảng 3.16. Bảng chỉ số fAPAR tại các điểm ô tiêu chuẩn 

Giá trị NDVI Trên ảnh FAPAR 

Min 0,311 0,254 

Max 0,877 0,863 

Trung Bình 0,693 0,665 

Độ lệch chuẩn 0,119 0,128 

 Từ bảng 3.16 cho thấy giá trị bức xạ được hấp thụ cho hoạt động quang 

hợp (fAPAR) trung bình cho toàn khu vực nghiên cứu là 0,665, có nghĩa là 66,5% bức 

xạ mặt trời trong vùng ánh sáng nhìn thấy được sử dụng để tạo sinh khối. 

Kết hợp với biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa chỉ số NDVI và fAPAR cho thấy 

giữa NDVI và fAPAR có có mối tương quan thuận với R2 = 0,5185. Khi chỉ số NDVI 

có giá trị cao thì chỉ số fAPAR cũng có giá trị cao. 
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Hình 3.15. Biểu đồ mối tương quan giữa chỉ số NDVI và fAPAR 

3.3.4. Thành lập bản đồ trữ lượng sinh khối và Cacbon của các loại hình sử dụng 

đất nông nghiệp huyện Bố Trạch 

3.3.4.1. Xác định giá trị sinh khối của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp 

Để có được phương trình tính sinh khối trên ảnh theo công thức (2.7) thì nghiên 

cứu đã tiến hành phân tích mối quan hệ giữa sinh khối từ các ô tiêu chuẩn trên thực địa 

và chỉ số fAPAR từ các ô tiêu chuẩn trên ảnh cho từng loại hình sử dụng đất. 

a. Loại hình đất trồng cây hàng năm khác 

Sử dụng hàm hồi quy tuyến tính trong Excel nghiên cứu đã xác định được 2 hệ số 

cần thiết a = 90,62 và b = 5,86. 

Be = 90,62 + 5,86 * CFAPAR                                  (3) 

Trong đó: 

 Be chính là sinh khối ước tính trên ảnh, a và b là hai hệ số có được khi phân tích 

phương trình mối quan hệ giữa sinh khối thực tế và chỉ số fAPAR trên ảnh. 

CFAPAR chính là ký hiệu của phương trình fAPAR trên ảnh viễn thám 

b. Loại hình đất trồng cây lâu năm và rừng trồng sản xuất 

Sử dụng hàm hồi quy tuyến tính trong Excel nghiên cứu xác định được 2 hệ số 

cần thiết a = 11,73 và b = 9,89. 

Be = 11,73 + 9,89* CFAPAR                          (4) 

Trong đó: 

 Be chính là sinh khối ước tính trên ảnh, a và b là hai hệ số có được khi phân tích 

phương trình mối quan hệ giữa sinh khối thực tế và chỉ số fAPAR trên ảnh.. 

CFAPAR chính là ký hiệu của phương trình fAPAR trên ảnh viễn thám. 

c. Loại hình đất rừng tự nhiên 

Sử dụng hàm hồi quy tuyến tính trong Excel nghiên cứu xác định được 2 hệ số 

cần thiết a = 1625,46 và b = -783,96. 

Be = 1625,46* CFAPAR – 783,96                         (5) 
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 Trong đó: 

 Be chính là sinh khối ước tính trên ảnh, a và b là hai hệ số có được khi phân tích 

phương trình mối quan hệ giữa sinh khối thực tế và chỉ số fAPAR trên ảnh. 

 CFAPAR chính là ký hiệu của phương trình fAPAR trên ảnh viễn thám. 

 Sau khi có được phương trình tính sinh khối trên ảnh, bằng công cụ Raster  

calculator (Spatial analyst tool/Map algebra) nghiên cứ đã xây dựng bản đồ phân cấp 

sinh khối tại huyện Bố Trạch thể hiện ở hình 3.15. 

 

Giá trị sinh khối Đất cây lâu năm & Rừng sản xuất 

 

Giá trị sinh khối Đất cây hàng năm 

 

Giá trị sinh khối Đất rừng tự nhiên 

Hình 3.16. Hình ảnh thu nhỏ của các bản đồ phân cấp sinh khối các loại hình sử dụng 

đất nông nghiệp tại huyện Bố Trạch 
 

           Như vậy, từ kết quả phân tích và xây dựng bản đổ giá trị sinh khối của loại hình 

sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất rừng tự nhiên, đất trồng cây lâu năm và rừng 

trồng sản xuất nghiên cứu chỉ ra rằng giá trị sinh khối của đất trồng cây hàng năm là 

nhỏ nhất, của đất rừng tự nhiên là lớn nhất, thậm chí có khu vực hoàn toàn không có 

sinh khối (khu vực có giá trị âm như cồn cát trắng ven biển, khu đô thị đã bê tông hóa 

hay các ao, hồ, sông, suối….). 
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3.3.4.2. Đánh giá kết quả tính sinh khối của các loại hình sử dụng đất nông nghiệp 

tại huyện Bố Trạch 

Để đánh giá độ tin cậy của giá trị sinh khối được ước lượng từ ảnh viễn thám, 

chúng tôi tiến hành so sánh với giá trị sinh khối điều tra ngoài thực địa thông qua sai 

số độ lệch chuẩn và sai số trung phương tương đối. 

Bảng 3.17. Giá trị sinh khối của loại hình Đất trồng cây lâu năm&rừng trồng sản xuất 

OTC 
Sinh khối thực tế 

(tấn/ha) 

Sinh khối trên ảnh 

(tấn/ha) 
Giá trị chênh lệch Tỷ lệ (%) 

1 53,50 56,86 3,36 6,28 

2 47,85 48,58 0,73 1,53 

3 46,81 49,75 2,94 6,27 

4 46,16 50,72 4,57 9,90 

5 65,86 63,39 -2,48 -3,76 

6 64,93 60,95 -3,98 -6,13 

7 48,69 48,97 0,28 0,57 

8 41,45 42,74 1,29 3,10 

9 63,00 61,34 -1,66 -2,64 

10 32,24 28,90 -3,34 -10,35 

11 33,48 30,66 -2,83 -8,44 

12 51,42 49,36 -2,06 -4,01 

13 62,77 60,56 -2,21 -3,52 

14 52,16 54,82 2,65 5,08 

15 61,57 57,74 -3,83 -6,22 

16 54,28 53,45 -0,83 -1,53 

17 41,80 40,59 -1,20 -2,88 

18 61,72 57,25 -4,47 -7,25 

19 64,99 63,49 -1,50 -2,31 

20 66,59 65,04 -1,54 -2,32 

21 68,77 70,89 2,12 3,08 

22 41,11 42,83 1,73 4,20 

23 42,57 47,22 4,65 10,92 

24 47,96 49,46 1,50 3,13 
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OTC 
Sinh khối thực tế 

(tấn/ha) 

Sinh khối trên ảnh 

(tấn/ha) 
Giá trị chênh lệch Tỷ lệ (%) 

25 68,25 71,96 3,71 5,44 

26 67,07 67,19 0,11 0,17 

27 61,50 57,35 -4,15 -6,75 

28 62,49 65,82 3,34 5,34 

29 64,56 67,09 2,53 3,91 

30 42,60 45,56 2,96 6,94 

31 40,48 43,61 3,14 7,74 

32 62,24 58,42 -3,82 -6,14 

33 62,01 57,45 -4,57 -7,37 

34 48,84 49,17 0,33 0,67 

35 60,89 58,52 -2,37 -3,90 

36 60,91 63,39 2,48 4,07 

37 60,61 59,39 -1,22 -2,01 

38 71,40 73,91 2,51 3,51 

39 61,17 62,80 1,63 2,67 

40 48,20 53,55 5,34 11,09 

41 60,24 64,75 4,51 7,49 

42 70,80 70,30 -0,50 -0,71 

43 71,51 68,75 -2,76 -3,86 

44 71,06 70,01 -1,04 -1,47 

45 70,89 69,43 -1,46 -2,06 

46 64,05 61,34 -2,70 -4,22 

47 68,03 67,58 -0,46 -0,67 

48 68,49 66,99 -1,50 -2,18 

49 71,79 71,86 0,07 0,10 

Sai số độ lệch chuẩn 2,78 5,29 

Sai số trùng phương tương đối 2,39 4,42 

(Nguồn: Xử lý số liệu năm 2020) 
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Từ bảng 3.17 cho thấy chênh lệch giữa giá trị sinh khối tính toán thực tế và sinh 

khối được xác định bằng ảnh viễn thám có sai số trung phương khoảng 2,39 tấn/ha. Sai 

số trung phương ở đây tương đối nhỏ vì cùng 1 loại hình sử dụng đất (trồng cây lâu 

năm và rừng trồng sản xuất) và cùng trồng một số loại cây (cao su, thông, bạch đàn…) 

nên sinh khối tương đối ngang nhau. Tỷ lệ về sai số tính sinh khối trên ảnh với sinh 

khối thựccó sai số độ lệch chuẩn là khoảng 5,29% hay nói cách khác tính sinh khối 

trên ảnh viễn thám có thể cho độ chính xác tới 94,71%. Với độ chính xác của phương 

pháp nghiên cứu 94,71% là chấp nhận được và có thể áp dụng phương pháp sử dụng 

ảnh viễn thám trong việc đánh giá nhanh sinh khối cũng như trữ lượng Cacbon. 

Bảng 3.18. Giá trị sinh khối của loại hình Đất trồng cây hàng năm 

OTC 
Sinh khối thực tế 

(tấn/ha) 

Sinh khối trên ảnh 

(tấn/ha) 
Giá trị chênh lệch Tỷ lệ (%) 

1 17,00 17,26 0,26 1,51 

2 17,94 17,23 -0,71 -3,93 

3 14,56 14,25 -0,31 -2,14 

4 14,75 15,14 0,39 2,67 

5 16,94 17,48 0,55 3,22 

6 17,38 17,80 0,42 2,43 

7 18,00 18,28 0,28 1,53 

8 17,25 17,82 0,57 3,32 

9 17,19 17,90 0,71 4,14 

10 16,50 17,61 1,11 6,72 

11 13,94 14,05 0,11 0,80 

12 15,31 16,25 0,94 6,13 

13 15,75 15,99 0,24 1,50 

14 16,81 15,42 -1,39 -8,28 

15 19,00 18,01 -0,99 -5,20 

16 19,44 18,91 -0,53 -2,74 

17 14,00 14,72 0,72 5,11 

18 14,88 15,57 0,70 4,68 

19 15,44 15,97 0,54 3,47 

20 18,56 17,80 -0,76 -4,12 

21 15,50 17,50 2,00 12,88 

22 15,00 15,67 0,67 4,48 
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OTC 
Sinh khối thực tế 

(tấn/ha) 

Sinh khối trên ảnh 

(tấn/ha) 
Giá trị chênh lệch Tỷ lệ (%) 

23 17,00 17,82 0,82 4,84 

24 16,00 16,73 0,73 4,55 

25 16,50 16,77 0,27 1,61 

26 17,00 17,58 0,58 3,44 

27 16,50 16,41 -0,09 -0,52 

28 17,30 17,57 0,27 1,57 

29 18,38 18,43 0,05 0,28 

30 17,63 16,36 -1,26 -7,16 

31 18,00 17,26 -0,74 -4,13 

32 16,19 15,56 -0,63 -3,88 

33 16,88 15,89 -0,99 -5,86 

34 17,75 17,55 -0,20 -1,15 

35 16,25 16,28 0,03 0,16 

36 17,25 16,88 -0,37 -2,15 

37 17,19 17,65 0,46 2,67 

38 17,56 17,40 -0,17 -0,95 

39 18,38 17,86 -0,51 -2,80 

40 17,13 16,87 -0,26 -1,51 

41 17,06 17,35 0,28 1,66 

42 17,00 16,89 -0,11 -0,63 

43 16,81 16,43 -0,39 -2,29 

44 17,56 16,67 -0,90 -5,11 

45 16,13 16,16 0,04 0,23 

46 18,81 17,95 -0,86 -4,59 

47 17,63 16,99 -0,63 -3,59 

48 17,00 16,57 -0,43 -2,56 

49 19,50 18,73 -0,77 -3,95 

Sai số độ lệch chuẩn 0,69 4,14 

Sai số trùng phương tương đối 0,57 3,36 

(Nguồn: Xử lý số liệu năm 2020) 



 106 

Từ bảng 3.18 cho thấy chênh lệch giữa giá trị sinh khối tính toán thực tế và sinh 

khối được xác định bằng ảnh viễn thám có sai số trung phương khoảng 0,57 tấn/ha. Sai 

số trung phương ở đây tương đối nhỏ vì cùng 1 loại hình sử dụng đất (trồng cây hàng 

năm) và cùng 1 loại cây (lúa) nên sinh khối tương đối ngang nhau. Tỷ lệ về sai số tính 

sinh khối trên ảnh với sinh khối thực có sai số độ lệch chuẩn là khoảng 4,14% hay nói 

cách khác tính sinh khối trên ảnh viễn thám có thể cho độ chính xác tới 95,86%. Với 

độ chính xác của phương pháp nghiên cứu 95,86% là chấp nhận được và có thể áp 

dụng phương pháp sử dụng ảnh viễn thám trong việc đánh giá nhanh sinh khối cũng 

như trữ lượng Cacbon phục vụ cho công tác quy hoạch, bảo vệ môi trường. 

Bảng 3.19. Giá trị sinh khối của loại hình Đất rừng tự nhiên 

OTC 
Sinh khối thực tế 

(tấn/ha) 

Sinh khối trên ảnh 

(tấn/ha) 
Giá trị chênh lệch Tỷ lệ (%) 

1 611,43 542,55 -68,88 -11,27 

2 587,63 490,13 -97,50 -16,59 

3 556,24 526,82 -29,42 -5,29 

4 563,28 539,06 -24,23 -4,30 

5 527,51 525,08 -2,43 -0,46 

6 380,96 409,75 28,79 7,56 

7 469,34 495,37 26,04 5,55 

8 412,93 497,12 84,19 20,39 

9 567,31 518,09 -49,22 -8,68 

10 587,79 528,57 -59,21 -10,07 

11 471,46 511,10 39,64 8,41 

12 410,26 463,92 53,66 13,08 

13 410,56 472,66 62,10 15,13 

14 392,10 472,66 80,56 20,55 

15 578,24 516,34 -61,90 -10,70 

16 483,07 500,61 17,55 3,63 

17 521,98 493,62 -28,35 -5,43 

18 659,12 547,79 -111,33 -16,89 

19 510,99 528,57 17,58 3,44 
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OTC 
Sinh khối thực tế 

(tấn/ha) 

Sinh khối trên ảnh 

(tấn/ha) 
Giá trị chênh lệch Tỷ lệ (%) 

20 420,17 474,40 54,23 12,91 

21 544,13 509,35 -34,78 -6,39 

22 439,24 374,80 -64,43 -14,67 

23 426,28 304,91 -121,38 -28,47 

24 401,05 435,96 34,91 8,70 

25 401,22 441,20 39,98 9,96 

26 407,22 441,20 33,98 8,34 

27 461,81 477,90 16,09 3,48 

28 425,94 414,99 -10,95 -2,57 

29 561,36 493,62 -67,74 -12,07 

30 552,98 488,38 -64,60 -11,68 

31 422,89 477,90 55,01 13,01 

32 384,75 442,95 58,20 15,13 

33 375,29 425,48 50,19 13,37 

34 564,76 525,08 -39,69 -7,03 

35 459,01 484,89 25,88 5,64 

36 446,54 479,64 33,10 7,41 

37 525,69 491,88 -33,81 -6,43 

38 435,12 446,44 11,33 2,60 

39 583,08 563,52 -19,56 -3,35 

40 416,20 442,95 26,75 6,43 

41 580,01 535,56 -44,45 -7,66 

42 452,98 451,69 -1,29 -0,29 

43 423,51 463,92 40,41 9,54 

44 582,85 502,36 -80,49 -13,81 

45 410,21 390,53 -19,68 -4,80 

46 443,40 500,61 57,22 12,90 
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OTC 
Sinh khối thực tế 

(tấn/ha) 

Sinh khối trên ảnh 

(tấn/ha) 
Giá trị chênh lệch Tỷ lệ (%) 

47 459,04 488,38 29,34 6,39 

48 496,44 516,34 19,90 4,01 

49 458,19 439,46 -18,73 -4,09 

50 480,64 455,18 -25,46 -5,30 

51 416,80 343,35 -73,45 -17,62 

52 572,02 514,59 -57,43 -10,04 

53 428,16 425,48 -2,69 -0,63 

54 450,32 479,64 29,32 6,51 

55 449,86 444,70 -5,16 -1,15 

56 520,04 525,08 5,04 0,97 

57 433,26 395,77 -37,49 -8,65 

58 421,85 380,04 -41,81 -9,91 

59 536,44 502,36 -34,08 -6,35 

60 467,16 462,17 -4,99 -1,07 

61 624,22 575,75 -48,47 -7,77 

62 675,25 612,45 -62,80 -9,30 

63 456,35 525,08 68,72 15,06 

64 493,90 490,13 -3,77 -0,76 

65 426,67 463,92 37,25 8,73 

66 495,05 423,73 -71,32 -14,41 

67 469,19 493,62 24,44 5,21 

68 471,44 525,08 53,63 11,38 

Sai số độ lệch chuẩn 49,17 10,35 

Sai số trùng phương tương đối 41,67 8,67 

(Nguồn: Xử lý số liệu năm 2020) 

Từ bảng 3.19 cho thấy chênh lệch giữa giá trị sinh khối tính toán thực tế và sinh 

khối được xác định bằng ảnh viễn thám có sai số trung phương khoảng 41,67 tấn/ha. 

Sai số trung phương ở đây lớn hơn các loại hình khác vì sinh khối của rừng tự nhiên 
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khá lớn vậy dễ dẫn đến sai số hơn. Tỷ lệ về sai số tính sinh khối trên ảnh với sinh khối 

thựccó sai số độ lệch chuẩn là khoảng 10,35% hay nói cách khác tính sinh khối trên 

ảnh viễn thám có thể cho độ chính xác tới 89,65%. Với độ chính xác của phương pháp 

nghiên cứu 89,65% là chấp nhận được và có thể áp dụng phương pháp sử dụng ảnh 

viễn thám trong việc đánh giá nhanh sinh khối cũng như trữ lượng Cacbon phục vụ 

cho công tác quy hoạch, bảo vệ môi trường. 

3.3.4.3. Xây dựng bản đồ Cacbon tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 

Khi đã có bản đồ sinh khối của khu vực nghiên cứu kết hợp với công thức ở 

phương pháp nghiên cứu, nghiên cứu đã xây dựng được bản đồ Cacbon của huyện Bố 

Trạch thể hiện ở hình 3.17. 

 

Bản đồ Cacbon của Đất cây lâu năm & Rừng sản xuất 

 

Bản đồ Cacbon của Đất cây hàng năm 

 

Bản đồ Cacbon của Đất Rừng tự nhiên 

 

Hình 3.17. Hình ảnh thu nhỏ của các bản đồ Cacbon tại huyện Bố Trạch 

Sử dụng công cụ Pixel Locator trong ENVI nghiên cứu thu được giá trị Cacbon 

trung bình trên bản đồ Cacbon của từng loại hình sử dụng đất tại các điểm thể hiện ở 

các bảng 3.20, 3.21 và 3.22. 
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Bảng 3.20. Giá trị Cacbon của loại hình đất trồng cây lâu năm và rừng trồng sản xuất 

Giá trị 
Lượng Cacbon 

(Tấn/ha) 

Min 14,45 

Max 36,95 

Trung bình 28,79 

Độ lệch chuẩn 5,30 

(Nguồn: Xử lý số liệu từ bản đồ, 2020) 

Bảng 3.21. Giá trị Cacbon của loại hình đất trồng cây hàng năm 

Giá trị 
Lượng Cacbon 

(Tấn/ha) 

Min 7,02 

Max 9,45 

Trung bình 8,44 

Độ lệch chuẩn 0,55 

(Nguồn: Xử lý số liệu từ bản đồ, 2020) 

Bảng 3.22. Giá trị Cacbon của loại hình đất rừng tự nhiên 

Giá trị 
Lượng Cacbon 

(Tấn/ha) 

Min 152,45 

Max 306,22 

Trung bình 239,30 

Độ lệch chuẩn 26,93 

(Nguồn: Xử lý số liệu từ bản đồ, 2020) 
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 Sau khi tính toán được giá trị Cacbon của từng loại hình sử dụng đất nông 

nghiệp, nghiên cứu tiến hành khoanh vùng ranh giới sử dụng đất của loại hình sử dụng 

đất trồng cây lâu năm và rừng trồng sản xuất, đất trồng cây hàng năm, đất rừng tự 

nhiên và các loại khác trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2018. Sau đó, tiến hành 

cắt bản đồ Cacbon từng loại hình sử dụng đất theo ranh giới loại hình sử dụng đất 

tương ứng đã có. Cuối cùng, tiến hành ghép bản đồ Cacbon từng loại hình theo ranh 

giới sử dụng đất, kết quả xây dựng được bản đồ giá trị Cacbon cho các loại hình sử 

dụng đất nông nghiệp ở huyện Bố Trạch. Kết quả thu được ở hình 3.18. 

 

Hình 3.18. Hình ảnh thu nhỏ của bản đồ Cacbon các loại hình sử dụng đất nông 

nghiệp tại huyện Bố Trạch 

             Qua các bảng giá trị Cacbon từ bảng 3.20, 3.21, 3.22 và phân bố không gian 

giá trị Cacbon của từng loại hình sử dụng đất nông nghiệp ở hình 3.18 cho thấy giá trị 

Cacbon của của đất rừng tự nhiên là lớn nhất đạt từ 152,45 tấn/ha – 306,22 tấn/ha, 

trung bình đạt 239,30 tấn/ha. Tiếp đến, là đất trồng cây lâu năm và rừng trồng sản xuất 

có giá trị tích lũy Cacbon nhiều thứ hai với giá trị từ 14,45 tấn/ha – 36,95 tấn/ha, trung 

bình đạt 28,79 tấn/ha. Nhóm đất có giá trị Cacbon thấp nhất trong khu vực là đất trồng 

cây hàng năm chỉ đạt từ 7,02 tấn/ha – 9,45 tấn/ha, trung bình đạt 8,44 tấn/ha. 



 112 

Bảng 3.23. Thống kê diện tích các loại hình sử dụng đất nông nghiệp và giá trị 

Cacbon tại huyện Bố Trạch 

Loại hình sử dụng đất 
Năm 2010 

(ha) 

Năm 2018 

(ha) 

Biến động diện 

tích 2010-2018 

(ha) 

Giá trị trung 

bình Cacbon 

(Tấn/ha/năm) 

Đất trồng cây hàng năm 18.342,45 17.169,15 -1.173,3 8,44 

Đất trồng cây lâu năm & 

Rừng trồng sản xuất 
35.847,79 40.818,64 + 4.970,85 28,79 

Đất rừng tự nhiên 143.923,69 137.739,6 -6.184,09 239,30 

(Nguồn: Tổng hợp xử lý số liệu, 2020) 

 Qua bảng 3.23 cho thấy, trong các nhóm đất nghiên cứu thì đất rừng tự nhiên có 

giá trị trung bình Cacbon lớn nhất (239,30 tấn/ha) so với các nhóm đất khác, tuy nhiên 

nhóm đất này cũng có diện tích bị giảm nhiều nhất trong giai đoạn 2010-2018 với hơn 

6.184,09 ha đất. Các vùng có trữ lượng Cacbon lớn đối với đất rừng tự nhiên tập trung 

chủ yếu ở các xã Hưng Trạch, Thượng Trạch, Sơn Trạch, Tân Trạch. Như đã biết rừng 

là các kho chứa đựng Carbon hấp thụ được trong không khí, mặc dù có một số chu 

trình luân chuyển về cơ bản loại khí này diễn ra hàng ngày. Một trong những chu trình 

luân chuyển (sản xuất) sẽ làm Carbon quay trở lại bầu khí quyển, nhưng một phần sẽ 

đi vào chuỗi thức ăn hoặc được giữ lại trong đất. Carbon đất thường tồn tại ổn định 

trong đất trong một thời gian dài. Vì vậy, việc bảo vệ rừng và lớp thảm phủ rừng có ý 

nghĩa, vai trò quan trọng trong việc tích lũy Cacbon, hạn chế biến đổi khí hậu. 

 Đối với nhóm đất đất trồng cây lâu năm & đất rừng sản xuất có giá trị Cacbon ở 

mức trung bình với 28,79 tấn/ha, điều đáng ghi nhận là nhóm đất này có khả năng tích 

lũy Cacbon ở mức trung bình nhưng diện tích đất của nhóm này có xu hướng tăng 

đáng kể trong giai đoạn 2010-2018. Qua khảo sát thực tế cho thấy nhóm đất trồng cây 

lâu năm& đất rừng sản xuất trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình phân bố 

không đều, đa số nằm ở trung tâm huyện, thuộc các xã: Hưng Trạch, Tây Trạch, Sơn 

Lộc, Cự Nẫm, Hòa Trạch, Phú Định, Thị Trấn Nông Trường Việt Trung, Lý Trạch. 

Cây trồng chủ yếu của nhóm đất này là cao su, có một phần diện tích nhỏ trồng hồ 

tiêu. Ngoài ra còn có cây ăn quả lâu năm nhưng diện tích không đáng kể. Qua sự phân 

bố Cacbon trên bản đồ cho thấy 2 xã là xã Hòa Trạch và Lý Trạch có diện tích đất 

trồng cây cao su nhiều trong huyện có giá trị sinh khối và trữ lượng Cacbon lớn nhất. 

 Đối với đất trồng cây hàng năm ở huyện Bố Trạch gồm đất trồng cây hàng năm 

khác và đất trồng lúa, phân bố ở toàn khắp các xã trong huyện. Đất trồng cây hàng năm 

khác bao gồm các loại cây trồng điển hình như: Dưa hấu, ngô, sắn, kê… phân bố ở vùng 
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phía Tây và phía Nam của huyện Bố Trạch. Trữ lượng sinh khối và Cacbon ở thực tế 

của đất trồng cây hàng năm ở mức thấp hơn với 2 nhóm đất còn lại với 8,44 tấn/ha. Các 

giá trị tính toán trên ảnh viễn thám và trên thực địa cho thấy đất trồng cây hàng năm có 

khả năng tích lũy Cacbon ở mức trung bình với giá trị Cacbon cao nhất xác định được 

trên ảnh viễn thám là 9,45 tấn/ha, với đặc điểm sinh trưởng của cây hàng năm, giá trị 

này là phù hợp, cho thấy cây hàng năm có khả năng tích lũy Cacbon khá tốt. Tuy nhiên, 

qua bảng biến động diện tích đất thì nhóm đất này có diện tích giảm rất lớn trong giai 

đoạn 2010-2018 là 1.173,3ha. Vì vậy, định hướng sử dụng đất trong tương lai huyện cần 

xem xét và cân nhắc việc chuyển đổi quỹ đất này sang các loại hình sử dụng đất khác 

mà không làm giảm đi sự tích lũy Cacbon của nhóm đất trồng cây hàng năm này. 

 Như vậy, việc xác định sinh khối và trữ lượng Cacbon của các loại hình sử dụng 

đất nông nghiệp giúp các nhà quản lý xác định được loại hình sử dụng đất nào có khả 

năng tích lũy Cacbon tốt nhất để có giải pháp tăng diện tích; đồng thời việc xây dựng 

bản đồ Cacbon các loại hình sử dụng đất cũng giúp các nhà quy hoạch có cái nhìn tổng 

quát khu vực nào có trữ lượng Cacbon cao nhất, từ đó xây dựng chiến lược phát triển 

kinh tế mà vẫn duy trì khả năng tích lũy Cacbon góp phần ứng phó với biến đổi khí 

hậu. Điều này cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng phương án quy hoạch sử 

dụng đất huyện Bố Trạch trong thời gian tới nhằm nâng cao khả năng tích lũy Cacbon 

trong đất hướng đến hạn chế biến đổi khí hậu. 

3.4. DỰ BÁO SỰ THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2030 

CỦA HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

Nghiên cứu về sự thay đổi sử dụng đất dựa trên nguồn tư liệu không gian là ảnh 

Spot 5 và ảnh Sentinel - 2, bản đồ khoảng cách đến đường giao thông, bản đồ khoảng 

cách đến sông hồ, bản đồ độ dốc, bản đồ DEM trên địa bàn huyện Bố Trạch. 

Từ đó, tiến hành xây dựng chuỗi Markov và ứng dụng mạng tự động trên cơ sở 

các bản đồ phân cấp mức độ thích nghi của các loại hình sử dụng đất để đánh giá và 

dự báo quá trình thay đổi sử dụng đất khu vực nghiên cứu đến năm 2030. 

3.4.1. Phân cấp thích hợp 

Phân cấp mức độ thích hợp (suitability): Thường được sử dụng trong quá trình 

đánh giá đa chỉ tiêu (Multi Criteria Evaluation) trong các bài toán mô hình hóa thông 

tin không gian. Phân cấp thích hợp thể hiện mức độ thích hợp đối với một mục tiêu 

đánh giá cụ thể nào đó của tất cả các địa điểm trong khu vực nghiên cứu. 

Đối với bài toán mô hình hóa thay đổi sử dụng đất huyện Bố Trạch, tác giả tập 

trung các loại hình sử dụng đất: Đất trồng cây hàng năm, Đất trồng cây lâu năm & 

Rừng sản xuất, Đất rừng tự nhiên, Đất khác là các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng tích 

lũy Cacbon và sự phát triển huyện Bố Trạch. Các bước phân cấp thích hợp được thể 

hiện ở hình 3.19. 
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Hình 3.19. Quy trình phân cấp mức độ thích hợp cho dự báo sử dụng đất 

Các dữ liệu được raster hóa và đưa vào phần mềm IDRISI để đánh giá đa chỉ tiêu 

là các dạng dữ liệu ảnh raster có giá trị độ xám từ 0 - 255, do vậy, khi phân cấp thích 

hợp trong IDRISI đối với các dữ liệu này, tùy theo số cấp phân cấp mà chia ra thang 

điểm nằm trong khoảng giá trị từ 0 đến 255. 

Như vậy, đối với bài toán mô hình hóa thay đổi sử dụng đất của các loại hình sử 

dụng: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm & rừng sản xuất, đất rừng tự 

nhiên, đất khác tại huyện Bố Trạch phải được phân cấp mức độ thích hợp dựa trên các 

tiêu chí đánh giá. 

3.4.2. Phân ngưỡng các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất 

Bên cạnh đó, sự thay đổi các loại hình sử dụng đất huyện Bố Trạch cũng phụ 

thuộc rất nhiều vào đặc điểm tự nhiên và các yếu tố kinh tế - xã hội. 

Qua quá trình nghiên cứu, luận án đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến sự 

thay đổi các loại hình sử dụng đất trong thời gian qua đó là đặc điểm địa hình, đặc 

điểm sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, do hạn chế về mặt thời gian 

cũng như số liệu nên đề tài đã chia thành những yếu tố nhỏ như sau: Yếu tố độ dốc, 

yếu tố độ cao, khoảng cách đến đường, khoảng cách đến nước được đưa vào đánh giá 

phân cấp, tạo ngưỡng tương ứng với 4 nhân tố nêu trên để nâng cao độ chính xác cho 

bản đồ dự báo những năm tiếp theo của quá trình sử dụng đất. 
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Bảng 3.24. Phân cấp thích hợp các yếu tố ảnh hưởng tới loại hình sử dụng đất 

TT Yếu tố Ngưỡng giá trị Điểm Mức độ phù hợp 

1 Độ dốc 

0 – 8 255 Rất thích hợp 

8 – 15 128 Thích hợp 

15 - 25 75 Thích hợp vừa 

> 25 0 Ít thích hợp 

2 

Khoảng cách tới 

đường giao 

thông 

0 - 200 255 Rất thích hợp 

200 - 500 128 Thích hợp 

500 - 1000 75 Thích hợp vừa 

>1000 0 Ít thích hợp 

3 
Khoảng cách 

đến nước 

0 - 200 255 Rất thích hợp 

200 - 500 128 Thích hợp 

500 - 1000 75 Thích hợp vừa 

> 1000 0 Ít thích hợp 

4 Độ cao 

0 - 200 255 Rất thích hợp 

200 - 500 128 Thích hợp 

500 - 150 75 Thích hợp vừa 

>150 0 Ít thích hợp 

(Nguồn: Xử lý số liệu điều tra, 2020) 

Sau khi xác định được các ngưỡng giá trị thích hợp cho các loại hình sử dụng đất. 

Đề tài thực hiện phân cấp điểm bằng hàm Fuzzy của phần mềm IDRISI và kết quả của 

quá trình phân cấp mức độ thích hợp các nhân tố được thể hiện ở hình 3.20 và hình 3.21. 
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Hình 3.20. Ảnh phân ngưỡng thích hợp giao thông và nước 

  

Hình 3.21. Ảnh phân ngưỡng thích hợp nhân độ dốc và độ cao 

3.4.3. Xây dựng bộ trọng số cho các yếu tố ảnh hưởng đến các loại hình sử dụng 

đất huyện Bố Trạch 

Để xác định được một cách khách quan nhất về mức độ thích hợp của từng yếu tố 

ảnh hưởng đến loại hình sử dụng đất. Bài toán mô hình hóa thay đổi sử dụng đất sử 

dụng phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu để xác định các trọng số cho các yếu tố. Mức 

độ thích hợp của từng loại hình sử dụng đất được đánh giá như sau: 

a. Loại hình đất trồng cây hàng năm 

Mức độ thích hợp được phân cấp dựa vào đánh giá 4 chỉ tiêu đó là: Độ dốc, đô 

cao, khoảng cách đến nước, khoảng cách để giao thông, kết quả thể hiện ở bảng 3.25. 
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Bảng 3.25. Mức độ quan trọng loại hình đất trồng cây hàng năm với các yếu tố 

Yếu tố Độ dốc Độ cao Nước Giao thông Trọng số 

Độ dốc 1 1/3 1/3 1/2 0,107 

Độ cao 3 1 2 1 0,358 

Nước 3 1/2 1 2 0,304 

Giao thông 2 1 1/2 1 0,232 

Tỷ số nhất quán 0,064 

(Nguồn: Xử lý số liệu điều tra, 2020) 

b. Loại hình đất trồng cây lâu năm và rừng sản xuất 

Mức độ thích hợp được phân cấp dựa vào đánh giá 4 chỉ tiêu đó là: Độ dốc, đô 

cao, khoảng cách đến nước, khoảng cách để giao thông, kết quả thể hiện ở bảng 3.26. 

Bảng 3.26. Mức độ quan trọng loại hình trồng cây lâu năm và rừng sản xuất với các 

yếu tố 

Yếu tố Độ dốc Độ cao Nước Giao thông Trọng số 

Độ dốc 1 1/3 1 2 0,227 

Độ cao 3 1 1/2 1 0,281 

Nước 1 2 1 3 0,371 

Giao thông 1/2 1/2 1/3 1 0,120 

Tỷ số nhất quán 0,08 

(Nguồn: Xử lý số liệu điều tra, 2020) 

c. Loại hình đất rừng tự nhiên 

Được phân cấp dựa trên việc đánh giá 4 chỉ tiêu: Độ dốc, độ cao, khoảng cách 

đến nước, khoảng cách để giao thông, kết quả thể hiện ở bảng 3.27. 
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Bảng 3.27. Mức độ quan trọng loại hình đất rừng tự nhiên với các yếu tố 

Yếu tố Độ dốc Độ cao Nước Giao thông Trọng số 

Độ dốc 1 4 3 2 0,470 

Độ cao 1/3 1 1/3 1 0,113 

Nước 1/3 3 1 3 0,289 

Giao thông 1/2 1/2 1/3 1 0,128 

Tỷ số nhất quán 0,042 

(Nguồn: Xử lý số liệu điều tra, 2020) 

d. Loại hình đất khác 

Được phân cấp dựa trên việc đánh giá 4 chỉ tiêu: Độ dốc, đô cao, khoảng cách 

đến nước, khoảng cách để giao thông, kết quả thể hiện ở bảng 3.28. 

Bảng 3.28. Mức độ quan trọng loại hình sử dụng đất khác với các yếu tố 

Yếu tố Độ dốc Độ cao Nước Giao thông Trọng số 

Độ dốc 1 1 2 1/2 0,243 

Độ cao 1 1 1 1 0,243 

Nước ½ 1 1 1/2 0,174 

Giao thông 2 2 2 1 0,340 

Tỷ số nhất quán 0,046 

(Nguồn: Xử lý số liệu điều tra, 2020) 

Để xây dựng bản đồ thích hợp cho tất cả các loại hình sử dụng đất, đề tài sử dụng 

bộ công cụ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support) phần mềm IDRISI. Mục đích của 

quá trình này là xây dựng các bản đồ sử dụng đất phù hợp với các nhân tố được đưa vào 

mô hình, tạo cơ sở cho việc dự báo sự thay đổi sử dụng đất cho những năm tiếp theo. 

Bước đầu tiên của quá trình là thực hiện tạo một thư mục để chứa tất cả các lớp 

cần đánh giá, sau khi tạo xong tiến hành đánh số loại hình sử dụng đất và đặt tên lần 

lượt theo thứ tự cho các lớp cần đánh giá: Đất trồng cây hàng năm, Đất trồng cây lâu 

năm & Rừng sản xuất, Đất rừng tự nhiên, Đất khác.  Sau khi đặt tên các đối tượng loại 
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hình sử dụng đất, chương trình sẽ lần lượt đi từng các đối tượng để xác định nhân tố và 

trọng số cho các lớp bản đồ. 

3.4.4. Ứng dụng mạng tự động và chuỗi Markov mô hình hóa thay đổi sử dụng 

đất huyện Bố Trạch 

3.4.4.1. Xây dựng ma trận xác xuất thay đổi sử dụng đất 

Xây dựng ma trận thay đổi sử dụng đất: Bản chất của phương pháp phân tích chuỗi 

Markov là xây dựng mối liên hệ giữa 2 bản đồ sử dụng đất tại hai thời điểm đánh giá 

nhằm tạo cơ sở khoa học cho quá trình mô hình hóa ở các bước tiếp theo. Về nguyên 

tắc, khi xây dựng thời điểm dự báo nghiên cứu cần hai (02) mốc thời điểm để xây dưng 

mối liên hệ. Như vậy, mốc thời điểm được dự báo dự kiến là năm 2015 và 2020. Tuy 

nhiên, do quá trình thu thập ảnh viễn thám Spot 5 thời điểm 2005 là đầu năm 2005, ảnh 

viễn thám Spot 5 thời điểm 2010 được thu thập vào cuối năm. Như vậy, về lý thuyết, 

khoảng thời gian để xây dưng mối liên là là 5 năm nhưng thực tế khoảng thời gian này 

cũng gần 7 năm. Để đảm bảo số liệu sát với thực tế và kế thừa nguồn dữ liệu đã có sẵn 

(bản đồ hiện trạng xây dựng từ ảnh viễn thám 2018), đề tài đã xác định mốc thời gian dự 

báo là 2018 với bước nhảy thời gian (time steps) cho quá trình đánh giá là 7 năm. 

Đề tài thực hiện xây dựng ma trận chuyển dịch từ giai đoạn 2005 - 2010, mục 

đích của quá trình này là xây dựng bản đồ dự báo thay đổi sử dụng đất đến năm 2018 

trên cơ sở biến động sử dụng đất từ năm 2005 và 2010. 

Bảng 3.29. Ma trận xác suất chuyển đổi chuẩn hóa giai đoạn 2005-2010 

2010 

2005 
RTN CHN CLN_RSX Đất khác 

RTN 0,7248 0,0028 0,2205 0,0519 

CHN 0,3785 0,2192 0,155 0,2473 

CLN_RSX 0,4779 0,0104 0,4336 0,0781 

Đất khác 0,3437 0,049 0,3186 0,2888 

(Nguồn: Phân tích, xử lý số liệu, 2020) 

Ma trận này được xem như là quy luật chuyển đổi của các loại hình sử dụng đất 

trong quãng thời gian từ đầu năm 2005 đến cuối năm 2010. Do đó, có thể kết hợp với 

số liệu bản đồ sử dụng đất năm 2010 để dự đoán quy mô sử dụng đất cho các năm cần 

dự báo thay đổi sử dụng đất. 
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3.4.4.2. Mô hình hóa thay đổi sử dụng đất huyện Bố Trạch đến năm 2030 

Với ưu điểm là đưa được yếu tố không gian đó chính là các bản đồ phân cấp 

thích hợp đã xây dựng ở các bước trên vào bài toán thống kê Markov, mô hình CA - 

Markov cho phép dự báo sự biến đổi sử dụng đất huyện Bố Trạch trong khoảng thời 

gian xác định. 

a. Dự báo sự thay đổi sử dụng đất đến năm 2018 

Dựa trên nguồn tư liệu đầu vào là ảnh vệ tinh Spot 5 năm 2005 và 2010, mô hình 

CA - Markov cho phép dự báo được sự thay đổi sử dụng đất huyện Bố Trạch đến năm 

2018. Với việc sử dụng 4 bản đồ phân cấp thích hợp và 1 bản đồ hạn chế phân vùng 

phát triển làm ngưỡng giới hạn của quá trình thay đổi lớp sử dụng đất huyện Bố Trạch 

đề tài đã thu được kết quả mô hình hóa được thể hiện trong hình 3.22. 

 

Hình 3.22. Hình ảnh thu nhỏ bản đồ dự báo sử dụng đất huyện Bố Trạch năm 2018 

Sử dụng chức năng kiểm chứng Validate của phần mềm IDRISI, so sánh kết quả 

mô hình hóa đến năm 2018 và bản đồ phân loại lớp phủ năm 2018. 
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Hình 3.23. Kiểm chứng kết quả mô hình hóa và ảnh phân loại thực tế năm 2018 

Qua kết quả chạy kiểm chứng cho thấy mô hình hóa đạt tỷ lệ chính xác khá cao 

(hơn 91%) với kết quả phân loại ảnh Sentinel 2 năm 2018. Ngoài ra, để tăng độ chính 

xác của mô hình, đề tài đã thu thập số liệu các loại hình sử dụng đất từ kết quả thống 

kê đất đai năm 2018 kết hợp với điều tra, thu thập số liệu nguồn gốc rừng tại kiểm kê 

rừng 2018 của Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, kết quả so sánh giữa các nguồn số 

liệu thể hiện ở bảng 3.30. 

Bảng 3.30. Kiểm chứng kết quả mô hình dự báo với kết quả phân loại và số liệu thống 

kê đất đai 

ĐVT: ha 

Loại hình sử dụng đất 
Kết quả dự 

báo 2018 

Phân loại lớp 

phủ 2018 

Thống kê đất 

đai 2018 

Đất trồng cây hàng năm 18.617,78 17.169,15 17.147,22 

Đất trồng cây lâu năm & 

Rừng trồng sản xuất 
41.086,1 40.818,64 39.265,96 

Đất rừng tự nhiên 137.078,1 137.739,6 139.348,12 

Đất khác 14.766,9 15.821,49 15.787,58 

(Nguồn: Phân tích, xử lý số liệu, 2020) 
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Hình 3.24. Diện tích sử dụng đất theo phân loại năm 2018, dự báo năm 2018 và thống 

kê đất đai 2018 

Qua bảng 3.30 và hình 3.24 cho thấy kết quả thống kê các loại hình sử dụng đất 

dự báo được so sánh với ảnh kết quả phân loại 2018 và thống kê đất đai kết hợp điều 

tra phân loại nguồn gốc rừng một lần nữa cho thấy, số liệu diện tích các loại hình sử 

dụng đất giữa bản đồ phân loại sử dụng đất năm 2018 và bản đồ mô phỏng sử dụng đất 

2018 không chênh lệch nhau nhiều. Đây là cơ sở hết sức quan trọng để sử dụng mô 

hình mô phỏng biến động sử dụng đất cho những năm tiếp theo. 

b. Dự báo sự thay đổi sử dụng đất đến năm 2030 

Qua chức năng kiểm chứng kết quả dự báo sử dụng đất năm 2018, cho thấy được 

kết quả mô hình hóa này có độ chính xác khá cao. Do đó, đề tài tiếp tục sử dụng mô 

hình hóa để mô phỏng sự thay đổi sử dụng đất huyện Bố Trạch đến năm 2030. Kết quả 

thay đổi sử dụng đất khu vực nghiên cứu tới năm 2030 được so sánh với bản đồ sử 

dụng đất năm 2005 cho kết quả cụ thể được thể hiện ở bảng 3.31. 
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Bảng 3.31. Ma trận diện tích sử dụng đất các loại hình sử dụng đất giai đoạn 2005-2030 

(Đơn vị tính: ha) 

  Loại đất Mã Diện tích  

năm 2005 

Chu chuyển các loại đất đến năm 2030 Cộng giảm Diện tích 

năm 2030 
CHN CLN-

RTSX 

RTN ĐK 

Tổng diện tích đất tự nhiên  211.548,88      211.548,88 

Đất trồng cây hàng năm CHN 19.111,04 12.056,93 2.213,07 0 4.841,04 2.309,96 16.801,08 

Đất trồng cây lâu năm & 

Rừng trồng sản xuất 

CLN-

RTSX 
25.083,88 1.152,6 19.363,28 0 4.568,00 -11.530,12 36.614,00 

Đất rừng tự nhiên RTN 149.989,91 1.608,50 10.559,82 137.012,6 808,99 12.977,31 137.012,6 

Đất khác ĐK 17.364,05 1.983,05 4.477,83 0 10.903,17 -3.757,15 21.121,2 

Cộng tăng   4.744,15 17.250,72  10.218,03   

Diện tích năm 2030  211.548,88 16.801,08 36.614,00 137.012,6 21.121,2   

 (Nguồn: Kết quả xử lý số liệu, 2020) 

Tổng diện tích tự nhiên đến năm 2030 được dự báo là 211.548,88 ha. Sau khi tính toán thì các loại hình sử dụng đất có sự thay 

đổi được thể hiện ở bảng 3.32.  
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Bảng 3.32. Thống kê tổng diện tích các loại hình sử dụng đất năm 2005 và dự báo 

năm 2030 

Loại hình sử dụng đất 
Năm 2005 

(ha) 

Dự báo năm 

2030 (ha) 

Tăng (+) Giảm (-) 

Diện tích (ha) 

Đất trồng cây hàng năm 19.111,04 16.801,08 -2.309,96 

Đất trồng cây lâu năm & Rừng trồng 

sản xuất 
25.083,88 36.614,0 11.530,12 

Đất rừng tự nhiên 149.989,91 137.012,6 -12.977,31 

Đất khác 17.364,05 21.121,2 3.757,15 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu, 2020) 

 Kết quả của sự biến động về diện tích của các loại hình sử dụng đất giai đoạn 

2005-2030 thể hiện ở hình 3.25. 

(Đơn vị: ha) 

 

Hình 3.25. Thống kê tổng diện tích các loại hình biến động giai đoạn 2005-2030 
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Hình 3.26. Diện tích các loại hình sử dụng đất năm 2005 và dự báo năm 2030 

Qua hình 3.26 cho thấy sự thay đổi các loại hình sử dụng đất một cách tương đối 

rõ nét, với sự gia tăng mạnh mẽ của đất trồng cây lâu năm và rừng sản xuất đồng thời 

giảm mạnh đất rừng tự nhiên. Xu hướng dịch chuyển từ đất trồng cây hàng năm sang 

đất khác (sang đất ở, đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ)…. 

Như vậy, với dự báo tốc độ biến động như trên trong thời gian tới huyện nên có 

những chính sách sử dụng đất hợp lý, đặc biệt là hạn chế chuyển đất rừng tự nhiên 

sang đất rừng sản xuất và đất trồng cây lâu năm. Với tình hình biến đổi khí hậu như 

hiện nay, nhất là các vụ sạt lở đất trong mùa mưa lũ hiện nay, việc thay thế diện tích 

đất rừng tự nhiên bởi các loại rừng sản xuất chất lượng kém, không phù hợp với hệ 

sinh thái, hạn chế trong khả năng tích lũy Cacbon sẽ ảnh hưởng tới khả năng chống 

biến đổi khí hậu của huyện Bố Trạch nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung. 

 

Hình 3.27. Hình ảnh thu nhỏ của bản đồ dự báo thay đổi sử dụng đất huyện Bố Trạch 

năm 2030 
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 Từ kết quả mô hình hóa, sau khi tính toán thì các loại hình sử dụng đất có sự thay 

đổi được thể hiện ở bảng 3.33. 

Bảng 3.33.  Thông kê tổng diện tích các loại hình sử dụng đất năm 2005 và dự báo 

năm 2030 

Loại hình 

sử dụng đất 

Năm 2005 

(ha) 

Dự báo 

năm  2018 

(ha) 

Dự báo 

năm 2030 

(ha) 

2005-2018 2018-2030 2005-2030 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

(ha) 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

(ha) 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

(ha 

Đất trồng cây 

hàng năm 
19.111,04 18.617,78 16.801,08 -493,26 -1.816,7 -2.309,96 

Đất trồng cây 

lâu năm & 

Rừng trồng sản 

xuất 

25.083,88 41.086,10 36.614,0 16.002,22 -4.472,1 11.530,12 

Đất rừng tự 

nhiên 
149.989,91 137.078,10 137.012,6 -12.911,81 -65,5 -12.977,31 

Đất khác 17.364,05 14.766,90 21.121,2 -2.597,15 6.354,3 3.757,15 

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu, 2020) 

Kết quả của sự biến động về diện tích của các loại hình sử dụng đất giai đoạn 

2005-2030 thể hiện ở hình 3.28. 

(Đơn vị: ha) 

 

Hình 3.28. Thống kê tổng diện tích các loại hình sử dụng đất giai đoạn  

2005-2030 tại huyện Bố Trạch 
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Hình 3.29. Xu hướng biến động các loại hình sử dụng đất năm 2005 và dự báo năm 

2018, dự báo năm 2030 tại huyện Bố Trạch 

Qua hình 3.29 cho thấy xu hướng biến động sử dụng đất trong giai đoạn 2005-

2030 cụ thể với từng loại hình như sau: 

- Loại hình sử dụng đất rừng tự nhiên có xu hướng giảm mạnh, biến động giảm 

12.977,31 ha, trong khi đó đất trồng cây lâu năm và rừng trồng sản xuất lại có xu 

hướng tăng mạnh, biến động tăng 11.530,12 ha. Tuy nhiên, xu hướng nói trên chỉ tập 

trung vào giai đoạn 2005-2010, sau đó giảm dần ở giai đoạn 2010-2018 (phù hợp với 

kết quả phân loại ảnh), khi mà chính sách bảo vệ rừng được quan tâm, việc chuyển 

mục đích đất rừng tự nhiên bị hạn chế thì rừng tự nhiên cũng có xu hướng giảm nhẹ 

cho giai đoạn 2018-2030, áp dụng theo quy định của luật Lâm nghiệp năm 2017 và chỉ 

thị 13-CT/TW về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thì từ 2018 cho đến nay 

diện tích rừng tự nhiên duy trì ổn định. Tuy nhiên, dự báo đến năm 2030 diện tích này 

giảm rất nhỏ để phục vụ các dự án an ninh, quốc phòng quan trọng của huyện. 

- Loại hình Đất trồng cây lâu năm và rừng trồng sản xuất có xu hướng tăng mạnh 

trong giai đoạn 2005-2018, biến động tăng 16.002,22 ha, phù hợp với quá trình giảm 

diện tích đất rừng tự nhiên. Nguyên nhân giải thích cho biến động này có thể kể đến 

như quá trình người dân sản xuất các loại cây công nghiệp trên các rừng tự nhiên 

nghèo kiệt, mang lại lợi ích hơn về kinh tế trong thời gian trước, đặc biệt là vùng sâu, 

vùng xa nơi mà người dân tộc thiểu số sống nhờ rừng. Theo thời gian, chính sách nhà 

nước xiết chặt hơn dẫn đến xu hướng trên giảm dần những năm gần đây, thay thế vào 

đó là xu hướng phát triển mạnh mẽ nền kinh tế trong những năm tới, các dự án Khu 

nhà ở thương mại, khu đô thị xuất hiện ngày càng nhiều hơn, làm giảm diện tích đất 

nông nghiệp nói chung và đất Đất trồng cây lâu năm & Rừng trồng sản xuất nói riêng, 
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nhất là vùng ven biển và thị trấn Phong Nha với diện tích giảm 4.472,1 ha. 

- Loại hình biến động mạnh và tương đối phức tạp là đất khác (gồm đất ở, giao 

thông, thủy lợi, thương mại, dịch vụ, đất sông, ngòi, kênh rạch, suối, đất chưa sử 

dụng…). Với việc đề tài tập trung nghiên cứu biến động của ba loại hình sử dụng đất: 

trồng cây hàng năm, cây lâu năm & rừng trồng sản xuất và rừng tự nhiên thì việc các 

loại hình sử dụng đất còn lại vào nhóm đất khác không được sử dụng để đánh giá kết 

quả nghiên cứu. Tuy nhiên, để giải thích cho sự biến động khá phức tạp của loại hình 

này có thể kể đến việc nền kinh tế huyện chưa phát triển trong những năm 2005-2010 

khi mà cơ sở hạ tầng còn chưa phát triển, diện tích hoang hóa, đất cát, đất chưa canh 

tác chiếm đa số. Sau khi có các dự án trồng rừng của nhà nước, diện tích đất khác 

giảm đi đáng kể (xu hướng giảm diện tích đất hoang hóa và tăng diên tích rừng trồng 

sản xuất) với diện tích giảm 2.597,15 ha so với năm 2005. Trong những năm gần đây 

tốc độ đô thị hóa của huyện Bố Trạch tương đối nhanh, xu hướng giảm diện tích đất 

trồng cây hàng năm, đất cây lâu năm & rừng trồng sản xuất và đất chưa sử dụng… 

trong khi diện tích các loại hình kinh doanh sản xuất thương mại, dịch vụ, công 

nghiệp, hạ tầng kỹ thuật tăng lên khá mạnh. Việc phát triển các dự án khu nhà ở 

thương mại, khu đô thị….trong những năm qua và xu hướng trong những năm tới 

khiến diện tích đất khác tăng lên 6.354,3 ha (xu hướng chuyển dịch tư đất chưa sử 

dụng, đất hoang hóa sang đất hạ tầng kỹ thuật, khu nhà ở, khu đô thị…). 

3.4.5. So sánh kết quả dự báo với kết quả quy hoạch sử dụng đất và định hướng 

phát triển kinh tế-xã hội của huyện Bố Trạch 

3.4.5.1. Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội huyện Bố Trạch 

Để đánh giá kết quả dự báo sử dụng đất bằng chuỗi Markov đến năm 2030 của 

nghiên cứu có phù hợp với định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện Bố 

Trạch, luận án đã so sánh các chỉ tiêu sử dụng đất dự báo của nghiên cứu với kế hoạch 

phát triển kinh tế-xã hội huyện Bố Trạch đến năm 2025. Do hiện nay, kế hoạch phát 

triển kinh tế tổng thể của Tỉnh là đến năm 2030 và của các huyện chỉ có đến năm 2025. 

Định hướng phát triển đến năm 2025, tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực 

nông, lâm nghiệp và thủy sản còn dưới 50%;  Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình 

quân hàng năm 6,04 - 6,08%, sản lượng lương thực đạt 40.500 tấn; Tỷ trọng chăn nuôi 

trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 50-55%; Sản lượng thủy sản đạt 25.000 tấn, 

trong đó, sản lượng đánh bắt đạt 21.000 tấn; Có ít nhất 30 sản phẩm OCOP đạt từ 3 

sao trở lên; Diện tích trồng rừng tập trung bình quân hàng năm 2.000 ha, độ che phủ 

rừng 65-67%. 

Giá trị sản xuất công nghiệp 5 năm 2021-2025 (theo giá so sánh năm 2010) phấn 

đấu bình quân đạt 3.394 tỷ đồng/năm, tăng trưởng bình quân 10,4%/năm. Tập trung 

phát triển tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề nông thôn có lợi thế gắn với các 
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vùng nguyên liệu, ưu tiên sản xuất sản phẩm phục vụ du lịch và tiêu dùng nội tỉnh để 

từng bước hướng đến các thị trường lớn hơn. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp bảo 

quản, chế biến để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm; chú trọng phát triển công 

nghiệp xanh, năng lượng tái tạo. Thực hiện các chính sách khuyến công kịp thời, có 

giải pháp hữu hiệu để tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển đa dạng 

ngành nghề phi nông nghiệp, nâng cao năng suất lao động ở nông thôn; phát triển 

nhóm các sản phẩm phục vụ du lịch. 

Các ngành dịch vụ định hướng đến năm 2025 tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ, 

du lịch đạt 13.222,8 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 7,4%, trong đó, 

doanh thu du lịch đạt 460 tỷ đồng, doanh thu vận tải đạt 1.108 tỷ đồng; phát triển một 

cách toàn diện và cân đối giữa các ngành trong lĩnh vực dịch vụ, tỷ trọng dịch vụ 

chiếm 54% trong toàn bộ nền kinh tế huyện. 

Tập trung xác định và xây dựng quy hoạch vùng, ngành, trước hết là những vùng, 

ngành trọng điểm. Ưu tiên nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình giao thông có 

tính kết nối cao, đầu tư xây dựng, chỉnh trang hạ tầng đô thị: Hoàn Lão, Phong Nha, 

Nông trường Việt Trung, hạ tầng các khu dân cư tập trung theo hướng nâng cao chất 

lượng và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Đầu tư xây dựng hoàn thành Trung tâm hành 

chính huyện và một số công trình tạo điểm nhấn. Kêu gọi đầu tư các dự án cấp thiết có 

tổng mức đầu tư lớn. Nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa; tiếp tục gia cố, sửa chữa 

nâng cấp hệ thống đê, kè chống xói lở bờ sông, bờ biển nhằm thực hiện mục tiêu thích 

ứng với biến đổi khí hậu. Đầu tư nạo vét, khơi thông tuyến sông Đào đoạn từ sông Son 

nối với sông Lý Hòa. 

Như vậy, so sánh kết quả dự báo các nhóm đất đến năm 2030 khá phù hợp định 

hướng phát triển 5 năm của huyện (2021-2025), theo kết quả dự báo các nhóm đất 

nông nghiệp có xu hướng biến động giảm đến năm 2030 là phù hợp với kế hoạch phát 

triển của huyện với mục tiêu tỷ trọng lao động trong lĩnh vực này giảm còn dưới 50%. 

Ngoài ra, theo mô hình dự báo diện tích đất trồng rừng sản xuất có xu hướng tăng, 

trong khi kế hoạch phát triển của huyện là tăng độ che phủ rừng lên đến gần 70%, đặc 

biệt là rừng trồng. Nhóm các ngành dịch vụ, công nghiệp có xu hướng tăng tương ứng 

với xu hướng biến động tăng của nhóm đất phi nông nghiệp. Đề tài đưa ra mô hình dự 

báo đến năm 2030 phù hợp với xu hướng và tiến trình phát triển của huyện, có thể thấy 

kế hoạch phát triển 5 năm của huyện đến 2025 cũng nằm trong tiến trình phát triển, 

đúng với dự báo của mô hình đến 2030. 



 130 

3.4.5.2. Quy hoạch sử dụng đất năm 2030 huyện Bố Trạch 

Bảng 3.34. So sánh kết quả dự báo và quy hoạch sử dụng đất của huyện Bố Trạch 

năm 2030 

STT LUT 

Dự báo năm 2030 Quy hoạch năm 2030 Chênh lệch 

diện tích 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đất trồng cây hàng năm 16.801,08 7,94 13.537,00 6,48 +3.264,08 

2 Đất trồng cây lâu năm & 

Rừng trồng sản xuất 
36.614,0 17,31 61.953,91 29,65 -25.339,91 

3 Đất rừng tự nhiên 137.012,6 64,77 111.186,41 53,20 +25.826,19 

4 Đất khác 21.121,2 9,98 22.307,03 10,67 -1.185,83 

Tổng 21.1548,88 100 20.8984,35 100 +2.564,53 

(Nguồn: UBND huyện Bố Trạch, 2021, [52]) 

Dựa vào bảng 3.34 cho thấy số liệu dự báo bằng chuỗi Markov và kết quả quy 

hoạch sử dụng đất của huyện Bố Trạch có sự chênh lệch không quá lớn. Do đó chuỗi 

Markov là một công cụ hỗ trợ trong quá trình thành lập, đánh giá và dự báo có cơ sở 

và độ chính xác tương đối cao. Trên cơ sở đó tác giả tiến hành đề xuất một số phương 

pháp sử dụng đất vì mục đích giúp huyện Bố trạch định hướng phát triển bền vững 

trong tương lai. Như vậy, dựa vào kết quả dự báo biến động sử dụng đất đến năm 2030 

và kiểm chứng với quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thì chiều hướng biến động sử 

dụng đất ở huyện Bố Trạch là giảm diện tích đất chưa sử dụng và đất nông nghiệp, 

tăng diện tích đất phi nông nghiệp, đất ở và đất rừng. Chiều hướng này là phù hợp với 

quan điểm phát triển kinh tế xã hội của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đến năm 

2030, vừa đảm bảo phát triển cơ sở hạ tầng thành phố nhưng vẫn góp phần bảo vệ diện 

tích rừng và mở rộng diện tích này trong tương lai, vừa phục vụ phát triển kinh tế vừa 

bảo vệ tài nguyên đất. 
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Bảng 3.35. Mối quan hệ giữa kết quả dự báo và giá trị trung bình Cacbon của các 

loại hình sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Bố Trạch 

Loại hình sử dụng đất 
Dự báo năm  

2018 (ha) 

Dự báo năm 

2030 (ha) 

Biến động 

diện tích 

2018-2030 

(ha) 

Giá trị trung 

bình Cacbon 

năm 2018 

(Tấn/ha) 

Đất trồng cây hàng năm 18.617,78 16.801,08 -1.816,7 8,44 

Đất trồng cây lâu năm & 

Rừng trồng sản xuất 
41.086,10 36.614,0 -4.472,1 

28,79 

Đất rừng tự nhiên 137.078,10 137.012,6 -65,5 239,30 

(Nguồn: Tổng hợp xử lý số liệu, 2020) 

Qua kết quả của việc dự báo sự thay đổi sử dụng đất ở huyện Bố Trạch cho thấy 

nhóm đất trồng cây lâu năm & Rừng trồng sản xuất có diện tích giảm nhiều nhất dự 

báo đến năm 2030, trong khi kết quả nghiên cứu về khả năng tích lũy Cacbon của 

nhóm đất này có giá trị lớn xếp vị trí thứ hai sau đất rừng tự nhiên. Như vậy, nếu dự 

báo trong tương lai quỹ đất này có xu hướng giảm diện tích nhiều sẽ ít nhiều ảnh 

hưởng đến khả năng tích lũy Cacbon của đất trồng cây lâu năm&rừng sản xuất. Bên 

cạnh đó, như kết quả nghiên cứu đã chỉ ra nhóm đất trồng cây hàng năm cũng là một 

trong những nhóm đất có khả năng tích lũy Cacbon khá tốt. Tuy nhiên, cũng như 

nhóm đất trồng cây lâu năm&rừng sản xuất thì đất trồng cây hàng năm có diện tích dự 

báo đến năm 2030 cũng giảm mạnh so với năm 2018. Mặc dù vậy, nhóm đất rừng tự 

nhiên lại có diện tích dự báo giảm rất ít so với các 2 nhóm đất còn lại, điều này rất có 

nghĩa đối với việc hạn chế biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên đất đai khi khả năng 

tích lũy Cacbon của nhóm đất rừng tự nhiên là rất cao. 

3.5. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG 

TÍCH LŨY CACBON Ở HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 

3.5.1. Quan điểm đề xuất các giải pháp  

Theo định hướng phát triển bền vững của huyện Bố Trạch giai đoạn 2021-2030 

hướng tới tương lai có nền kinh tế tăng trưởng ổn định dựa trên nền nông nghiệp hàng 

hóa, công nghiệp chế biến sâu, du lịch văn hóa, sinh thái và dịch vụ, đảm bảo không 

ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của toàn dân, phát  triển xã hội văn minh và 

bình đẳng giữa các cộng đồng dân tộc. Với định hướng đó thì tương lai huyện Bố Trạch 

sẽ quy hoạch sử dụng đất mở rộng, thu hẹp các loại hình sử dụng đất. Cụ thể như sau: 

- Đất lâm nghiệp cần được bảo vệ và phát triển để chống xói mòn đất, điều tiết 

nguồn nước, bảo vệ các công trình thủy điện, thủy lợi. Hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn 
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là nơi nuôi dưỡng nguồn nước, bảo vệ đất, bảo vệ môi trường sống, tạo nên nhiều vùng 

sinh thái phong phú, đa dạng. Cần bảo tồn các khu rừng phòng hộ, khu rừng đặc dụng. 

Nâng cao nhận thức và huy động mọi nguồn lực tham gia bảo vệ và phát triển rừng. 

- Đất nông nghiệp cần được mở rộng để quy hoạch sử dụng bền vững, đẩy mạnh 

chuyển đổi ruộng đất, dồn điền đổi thửa, tạo điều kiện thích hợp cho canh tác theo 

phương thức hiện đại, nâng cao hệ số sử dụng đất và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị 

diện tích. Tập trung mở rộng sản xuất và thị trường sản phẩm nông nghiệp sạch, chú 

trọng khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm, làm tốt công tác chuyển giao kỹ thuật tiến bộ 

tới hộ nông dân, đặc biệt các thành tựu về công nghệ sinh học. 

- Đất phi nông nghiệp: Đi đôi với phát triển kinh tế, xã hội bắt buộc diện tích đất phi 

nông nghiệp cũng cần phải được mở rộng; hoàn thiện hạ tầng cơ sở, công trình thủy lợi, 

giao thông, cũng cố mạng lưới y tế, lưới điện, mở rộng các khu công nghiệp, bến cảng 

thuận lợi giao lưu, sản xuất hàng hóa, xây dựng và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể. 

- Đất chưa sử dụng chủ yếu đất cát ven biển, đất ven khe suối, đất ngập mặn ven 

sông, tận dụng triệt để đưa vào khai thác để nuôi trồng thuỷ, hải sản, trồng rừng ngập 

mặn chống xói lỡ bảo vệ đê biển, đê sông. 

Từ định hướng sử dụng đất của huyện Bố Trạch. Trong phạm vi đề tài “Nghiên 

cứu khả năng tích lũy Cacbon của một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện 

Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” để tích luỹ Cacbon trong các loại hình sử dụng đất góp 

phần chống biến đổi khí hậu phải tập trung bảo vệ được diện tích đất rừng tự nhiên, đất 

rừng trồng, đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm có lượng sinh khối Cacbon 

lớn; đồng thời tùy điều kiện từng vùng để đưa nhóm đất chưa sử dụng vào mục đích 

nông nghiệp, đất công viên và trồng cây phân tán trong khu dân cư. 

3.5.2. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng khả năng tích lũy Cacbon ở huyện Bố 

Trạch 

Sản xuất trên cơ sở hệ thống nông nghiệp bền vững, nâng cao khả năng chống 

chịu với biến đổi khí hậu tại huyện Bố Trạch với mục tiêu nâng cao hiệu suất cây trồng, 

hạn chế đến mức thấp nhất lượng Cacbon trong không khí đồng thời lưu trữ dưới dạng 

vật chất hữu cơ và sinh khối trong nhiều năm sẽ là mục tiêu, là định hướng của huyện 

Bố Trạch trong những năm tới. Cacbon có thể tồn tại trong đất nhiều thế kỷ nếu đất 

không bị cải tạo để canh tác hoặc bị quản lý yếu kém. Dưới dạng cây, Cacbon sẽ tồn tại 

trong nhiều thập kỷ, thậm chí nhiều thế kỷ. Cả hai dạng này không mang tính lâu bền và 

dễ bị tác động, nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong giảm thiểu biến đổi khí hậu. 

Ngoài ra, phương pháp tăng độ che phủ của cây trồng, tăng lượng mùn cho đất do cây 

trồng tạo ra có thể giúp tăng sản lượng, khôi phục đất bị thoái hóa, và tăng khả năng giữ 

nước cho đất.  
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3.5.2.1. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng khả năng tích lũy Cacbon theo từng loại 

hình sử dụng đất 

- Nhóm đất rừng tự nhiên là nhóm đất có khả năng tích luỹ lượng sinh khối 

Cacbon lớn nhất, tuy nhiên kết quả nghiên cứu lại chỉ ra trong thời gian từ 2005 đến 

2018 diện tích nhóm đất này lại giảm nhiều nhất, nguyên nhân ở những nơi có rừng 

nghèo kiệt chuyển đổi sang trồng rừng khai thác nguyên liệu, trồng cao su, cây ăn quả... 

mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhằm nâng cao mức sống của người dân sinh sống tại 

các xã có nhiều đất rừng, sống bằng nghề rừng, hạn chế đến mức thấp nhất việc khai 

thác gỗ, hủy hoại rừng vì cuộc sống mưu sinh. Tuy nhiên, mặc dù diện tích đất rừng tự 

nhiên giảm nhưng tỉnh Quảng Bình nói chung và huyện Bố Trạch nói riêng cần nâng 

cao chất lượng rừng bằng chính sách đóng cửa rừng, giao rừng cho tổ chức, cá nhân 

khoanh nuôi bảo vệ rừng. Từ đó, nâng cao khả năng tích lũy Cacbon của nhóm đất này, 

đồng thời vẫn đảm bảo định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện. 

- Nhóm đất rừng trồng sản xuất và cây lâu năm là nhóm đất có khả năng tích luỹ 

Cacbon tốt chỉ sau nhóm đất rừng tự nhiên. Mặc dù lượng tích luỹ Cacbon không nhiều 

bằng rừng tự nhiên nhưng nhóm đất này chiếm diện tích khá lớn thuộc vùng đồi núi. 

Nhà nước tác động bằng chính sách cho thuê đất nên người sử dụng đất quan tâm hơn 

giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích đã tập trung cải tạo, đầu tư khoa học tiên tiến, 

công nghệ sinh học; loại cây trồng chính cao su, keo, tràm và các loại cây ăn quả.... 

nhóm cây này có khả năng tích luỹ Cacbon cao để tăng khả năng tích lũy sinh khối, 

đồng thời đóng góp tăng trưởng kinh tế ổn định dựa trên nền nông nghiệp hàng hóa, 

công nghiệp chế biến sâu như:  

+ Giải pháp trồng đa canh cây lâu năm, đặc biệt là xây dựng hệ thống nông lâm 

kết hợp đa tầng, được sử dụng vùng đất tiếp giáp giữa đồi núi, đồng bằng, đất bằng ở 

vùng núi, giải pháp này có cấp độ cô lập Cacbon cao nhất so với bất kỳ hệ thống sản 

xuất thực phẩm nào; bằng chính sách khuyến nông, khuyến lâm, các Hội nông dân, Hội 

Cựu Chiến binh, đào tạo, tập huấn tạo cây giống, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình 

bền vững tại các vùng nông thôn, bản, vùng sâu, vùng xa của huyện Bố Trạch.  

+ Giải pháp trồng cây phân tán trong khu đô thị, khu dân cư, dọc đường giao 

thông, công viên, cây cảnh, cảnh quan môi trường điều hoà khí hậu và góp phần tích luỹ 

lượng Cacbon vùng đồng bằng, khu đô thị, nơi đã được bê tông hoá trong quá trình đô 

thị hoá. Giải pháp này không chỉ mang lại mảng xanh cho thành phố, tạo ra môi trường 

sống gần gũi với thiên nhiên mà còn góp phần nâng cao khả năng tích lũy Cacbon cho 

đất công viên cây xanh (thuộc nhóm đất khác vốn sẽ không có khả năng tích lũy Cacbon 

nếu không có cây xanh). 

- Nhóm đất trồng cây hàng năm: 

+ Lựa chọn giống cây trồng che phủ đất, luân canh cây trồng, giảm bớt canh tác, sử 

dụng phân hữu cơ hoặc phân chuồng… giải pháp này tuy có khả năng cô lập thấp, nhưng 

tiến bộ hơn nhiều so với giải pháp phát thải Cacbon tiêu chuẩn như canh tác hàng năm. 
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+ Xây dựng hệ thống nông lâm kết hợp, tích hợp trồng cây với sản xuất nông 

nghiệp. Giải pháp này có thể kết hợp trồng cây trồng hàng năm, chăn nuôi gia súc với 

cây trồng lâu năm. Một số hệ thống kết hợp cây lấy gỗ hoặc cây ăn quả và cây trồng 

hàng năm với khoảng cách thích hợp để tối thiểu hóa sự cạnh tranh nâng cao khả năng 

phát triển, từ đó nâng cao khả năng tích lũy Cacbon. Trong thực tế, nếu thực hiện đúng, 

nhiều hệ thống có thể sản xuất vượt phương pháp độc canh, cho phép canh tác nhiều cây 

lương thực hơn và giảm áp lực phá rừng (nguyên nhân chính giảm thiểu khả năng tích 

lũy cabon của đất). 

+ Tích hợp các loài cây có khả năng bảo vệ, như chắn gió, hoặc cung cấp các lợi 

ích bảo tồn như hàng rào chắn ven sông suối hoặc chống xói mòn ven bờ vừa đảm bảo 

chức năng phòng hộ, vừa nâng cao khả năng tích lũy Cacbon. 

+ Kết hợp các loài cây cố định nitơ và cây bụi để tạo dinh dưỡng cho đất mà 

không cần sử dụng phân bón hóa học từ đó nâng cao tỷ lệ cô lập Cacbon hơn so với với 

canh tác cải tiến hằng năm không kết hợp cây xanh. 

3.5.2.2. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng khả năng tích lũy Cacbon theo từng vùng  

Bên cạnh việc tập trung nâng cao khả năng tích lũy Cacbon cho từng loại hình sử 

dụng đất, nghiên cứu đưa ra nhóm giải pháp tác động lên từng vùng có đặc điểm tự 

nhiên tương đồng nhằm tạo ra các vùng kinh tế nhỏ, đảm bảo vừa phát triển kinh tế hiệu 

quả vừa duy trì khả năng tích lũy Cacbon từ đó xây dựng nền kinh tế phát triển bền 

vững cụ thể từng vùng như sau: 

- Vùng núi khu vực phía Tây của huyện Bố Trạch, tập trung chủ yếu nhóm đất 

rừng tự nhiên, đất trồng cây lâu năm và rừng trồng sản xuất. Đặc trưng của vùng núi là 

nơi tập trung nhiều núi đá vôi, hạn chế canh tác nông nghiệp và tập trung nhiều người 

dân tộc thiểu số sống nhờ rừng, nền kinh tế chủ yếu tập trung vào khai thác lâm sản. Do 

vậy, để đảm bảo nhu cầu sinh sống của người dân, đề tài kiến nghị đưa ra một số giải 

pháp cụ thể như tăng cường giao đất, giao rừng cho người dân tộc thiểu số, thu hồi một 

phần diện tích đất trồng cây lâu năm và rừng trồng sản xuất của các nông, lâm trường để 

giao khoán cho người dân, vừa đảm bảo ổn định đời sống người dân địa phương, vừa 

hạn chế việc người dân khai thác, chặt phá diện tích đất rừng tự nhiên nhằm duy trì diện 

tích đất rừng tự nhiên đang có. 

- Vùng núi phía Tây, nơi có danh thắng Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã 

được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, là lợi thế hết sức to lớn để phát 

triển nền kinh tế không khói theo hướng đẩy mạnh kinh tế du lịch, dịch vụ. Giải pháp 

vừa tận dụng mọi nguồn lực đẩy mạnh nền kinh tế theo định hướng của huyện, vừa duy 

trì lượng sinh khối hiện nay chính là việc không chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng 

tự nhiên, đất trồng cây lâu năm và rừng trồng sản xuất sang nhóm đất thương mại dịch 

vụ, mà cần phải tận dụng rừng để phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng. Vừa tạo 
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điểm nhấn du lịch, vừa đảm bảo duy trì khả năng tích lũy Cacbon cho vùng núi phía 

Tây.  

- Vùng trung du và đồng bằng: Vùng này tập trung nhiều nhóm đất trồng cây lâu 

năm & rừng trồng sản xuất, đất cây hàng năm, là vùng đệm của vùng núi đá vôi phía 

Tây. Vùng này có điều kiện tự nhiên để phát triển kinh tế hơn do đất đai tốt hơn, giao 

thông thuận lợi hơn, để phát triển kinh tế gắn với duy trì, thậm chí nâng cao khả năng 

tích lũy Cacbon hơn, đề tài kiến nghị một số giải pháp sau: 

+ Phủ xanh đất trống đồi núi trọc, đây là khu vực trung du có diện tích đất chưa 

sử dụng nhiều nhất tại huyện Bố Trạch, do đó việc tận dụng và cải tạo diện tích đất đồi 

núi để trồng các loại cây phù hợp với đất cây lâu năm & rừng trồng sản xuất là giải pháp 

hiệu quả để nâng cao khả năng tích lũy Cacbon cho vùng. 

+ Xây dựng mô hình kết hợp cây và đồng cỏ, trồng cây kết hợp với chăn nuôi tập 

trung trong đó cây có giá trị tích lũy Cacbon được trồng để làm thức ăn cho gia súc được 

trồng với mật độ cao trên những đồng cỏ, làm giảm lượng khí phát thải metan, hơn nữa 

còn đảm bảo sản xuất chăn nuôi thân thiện với khí hậu là giải pháp đảm bảo phát triển 

kinh tế theo hướng nông nghiệp hiệu quả và bền vững. 

+ Với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay, việc hình thành các khu đô thị với 

tốc độ nhanh sẽ làm giảm diện tích đất nông nghiệp mà cụ thể là diện tích đất trồng cây 

lâu năm & rừng trồng sản xuất, đất cây hàng năm sẽ suy giảm một cách đáng kể. Để 

đảm bảo quá trình đô thị hóa vẫn duy trì được lượng Cacbon tích lũy, góp phần chống 

biến đổi khí hậu, UBND tỉnh Quảng Bình nói chung và UBND huyện Bố Trạch nói 

riêng cần có định hướng, lồng ghép mảng xanh trong các khu đô thị, xây dựng các công 

viên cây xanh, hành lang xanh xen kẽ trong khu dân cư, góp phần giảm thiểu diện tích 

đất bị bê tông hóa, đô thị hóa. 

+ Có chính sách hạn chế việc chuyển mục đích sử dụng đất, việc chuyển mục 

đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đòi hỏi phải được kiểm soát 

chặt chẽ, phù hợp quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm 

đảm bảo duy trì diện tích các nhóm đất nông nghiệp có khả năng tích lũy Cacbon đã 

xác định khi xây dựng phương án quy hoạch. 

- Vùng ven biển: là vùng tập trung chủ yếu nhóm đất trồng cây hàng năm và đất 

chưa sử dụng. Vùng này có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất, ít chịu tác động xấu của 

thời tiết, có cơ sở hạ tầng hiện đại, là động lực thúc đẩy cho nền kinh tế của cả huyện. 

Tuy nhiên, khi mà quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh như hiện nay, chính quyền vẫn 

không thể lơ là để duy trì, thậm chí nâng cao khả năng tích lũy Cacbon của các loại hình 

sử dụng đất nông nghiệp. Giảm diện tích đất chưa sử dụng chủ yếu ở ven biển, ven khe 

suối và khu vực ngập mặn ven sông để trồng các loại cây có khả năng thích ứng với điều 

kiện khắc nghiệt như cây bần, đú, sú... vừa góp phần chống xói lỡ bảo vệ đê biển, đê 
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sông, vừa tăng khả năng tích lũy Cacbon từ đó chống biến đổi khí hậu. 

Như nghiên cứu đã khẳng định, nhóm đất trồng cây hàng năm tuy có lượng 

Cacbon thấp nhưng nếu xét trong khoảng thời gian phát triển thì đây lại là nhóm đất có 

khả năng tích lũy Cacbon cực kỳ tốt và hiệu quả. Do vậy, việc khoanh vùng nghiêm 

ngặt nhóm đất trồng cây hàng năm mang lại hiệu quả tích lũy Cacbon cao như cây lúa 

là rất cần thiết. Trên thực tế, khi nghiên cứu đề tài này, nhận thấy được vai trò hết sức 

quan trọng của nhóm đất này, với vai trò đang công tác của mình tác giải đã khoanh 

vùng bảo vệ nghiêm ngặt đất trồng cây hàng năm khác (đất chuyên trồng lúa nước) và 

lồng ghép vào bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 – 2030 để đảm 

bảo diện tích đất nói trên trong thời gian tới không được chuyển sang các mục đích 

khác. Từ đó góp phần vừa mang lại hiệu quả kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực vừa 

đảm bảo duy trì lượng Cacbon được tích lũy trong nhóm đất này. 

3.5.3. Giải pháp sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất nhằm hạn chế suy giảm sự 

tích lũy Cacbon trong các loại sử dụng đất  

3.5.3.1. Giải pháp về sử dụng đất 

- Quỹ đất nông nghiệp ngày càng bị hạn chế đặc biệt là đất trồng lúa vì vậy phải 

sử dụng đất nông nghiệp một cách tiết kiệm, khuyến khích khai hoang mở rộng diện 

tích. 

 - Cần phải hạn chế tối đa việc chuyển mục đích sử dụng đất. Việc chuyển mục 

đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đòi hỏi phải được kiểm soát 

chặt chẽ, làm đúng theo Luật Đất đai và theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Cần chú trọng sản xuất theo hướng thâm canh, chuyên canh những vùng đất 

sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, với những vùng đất kém hiệu quả, cần chuyển đổi 

cây trồng đem lại năng suất cao nhất. Với những vùng đất kém chất lượng, không thể 

sử dụng để trồng cây ngắn ngày thì có thể sử dụng để trồng cây lâu năm như cây ăn 

quả. 

- Đẩy mạnh trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc và trồng lại rừng trên đất 

rừng đã khai thác để tăng độ che phủ đất bảo vệ đất và môi trường sinh thái. 

3.5.3.2. Giải pháp quy hoạch sử dụng đất theo hướng phát triển bền vững 

Với kết quả mô hình hóa sử dụng đất, cho thấy diện tích trong tương lai tại 

huyện Bố Trạch chủ yếu tăng về đất phi nông nghiệp, chủ yếu là về đất chuyên dùng 

và đất ở. Với tình hình đó để việc thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất hợp lý, 

phù hợp với nguồn tài nguyên đất đai hiện có thì huyện Bố Trạch cần phải đưa ra 

những phương hướng cụ thể. Đặc biệt huyện cần có chiến lược phát triển rõ ràng nhằm 

đảm bảo diện tích đất nông nghiệp nói chung, đất cây lâu năm & rừng trồng sản xuất 
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và đất rừng tự nhiên nói riêng nhằm duy trì khả năng tích lũy Cacbon của các loại hình 

sử dụng đất trong thời gian tới. 

Đối với tình hình đất trên địa bàn huyện Bố Trạch, qua việc mô hình hóa thì 

chúng ta thấy được trong thời gian tới, xu hướng chuyển mục đích đất rừng tự nhiên đã 

giảm mạnh, gần như không còn chuyển đất rừng tự nhiên sang các mục đích khác, 

điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác đảm bảo khả năng tích lũy 

Cacbon của loại hình sử dụng đất có khả năng tích lũy Cacbon tốt nhất hiện này. Tuy 

nhiên, điều này cũng đặt ra cho huyện một gợi ý đó là bên cạnh việc duy trì diện tích 

đất rừng tự nhiên hiện có, việc chuyển đổi diện tích đất rừng trồng không hiệu quả về 

mặt kinh tế sang diện tích đất rừng tự nhiên sẽ góp phần nâng cao khả năng tích lũy 

Cacbon trong đất hạn chế biến đổi khí hậu. Trong công tác thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Bố Trạch cần chú trọng đến việc quản lý và bảo 

vệ các khu vực đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm & rừng trồng sản xuất , 

nhất là khu vực đất rừng tự nhiên, khu bảo tồn thiên nhiên. Cần có những phương án 

cụ thể cho công tác quản lý, đảm bảo sự thống nhất và nhanh chống về quản lý đất đai 

tại địa bàn huyện. 

Đối với mỗi phương án quy hoạch sử dụng đất cần có các cơ chế tạo quỹ đất để 

thu hút đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Có các 

giải pháp và chính sách cụ thể bảo đảm quỹ đất cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y 

tế, văn hóa, thể dục thể thao, trong đó lưu ý đất cho xã hội hóa các lĩnh vực này. Xác 

định vị trí quy hoạch sử dụng đất trong hệ thống quy hoạch để đảm bảo tính thống nhất 

trong quản lý và bố trí sử dụng hợp lý quỹ đất trên phạm vi toàn huyện, đáp ứng mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh tại địa bàn. Kiên quyết thu hồi 

đất đối với những dự án đã được giao, cho thuê đất nhưng không thực hiện đầu tư 

đúng thời gian quy định nhằm tạo quỹ đất phục vụ các dự án có hiệu quả về mặt kinh 

tế nhằm hạn chế việc chuyển mục đích đất rừng sang mục đích phi nông nghiệp. 

Hiện nay, quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch 

sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 đang thực hiện. Kết quả dự báo các loại 

hình sử dụng đất trong thời gian tới là cơ sở để xây dựng phương án sử dụng đất trong 

công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hợp lý. Đẩy mạnh công tác rà soát quy 

hoạch, công bố quy hoạch định kỳ nhằm thông tin rộng rãi, công khai về quy hoạch, 

phát hiện và xử lý kịp thời các dự án không khả thi để điều chỉnh quy hoạch hoặc hủy 

bỏ quy hoạch kịp thời. Quan trọng hơn là cần rà soát lại quy hoạch chung tại huyện Bố 

Trạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến các năm tiếp theo để tích hợp vào quy hoạch tỉnh 

trong thời gian tới. 

Hiện nay, khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ nên việc ứng dụng chúng 

vào thực hiện công tác quy hoạch là cần thiết, với tính chính xác cao, có thể đưa ra các 
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phương án nhanh, đảm bảo cho việc thực hiện quy hoạch tại địa phương. Bên cạch đó, 

huyện Bố Trạch cần chú trọng đến nguồn nhân lực trong công tác đào tạo cán bộ 

chuyên môn có đủ năng lực lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đạt hiệu quả và chất 

lượng, đồng bộ hóa phương pháp thống kê số liệu, đặc biệt cần chính xác hóa hệ thống 

dữ liệu bằng phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc quản lý và cho các nhà khoa học dễ dàng nghiên cứu xây dựng các mô hình dự 

báo có tính chính xác cao, từ đó đưa ra các giải pháp quy hoạch sử dụng đất hợp lý. 

Có chính sách khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu tư bảo vệ, cải tạo, nâng 

cao chất lượng đất nhất là các loại hình sử dụng đất có khả năng tích lũy Cacbon cao 

như đất trồng cây lâu năm & rừng trồng sản xuất, đất rừng tự nhiên. Khuyến khích 

khai hoang, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi 

nông nghiệp nhằm sử dụng triệt để, tiết kiệm và hiệu quả quỹ đất tự nhiên trên địa bàn 

huyện. 

Quy hoạch sử dụng đất phải đáp ứng đủ nhu cầu đất ở của người dân và bảo vê 

môi trường nhất là chất lượng môi trường sống. Đất ở cần bố trí tập trung trên cơ sở 

khu dân cư cũ, hình thành các khu dân cư quy mô lớn nhằm tiết kiệm đất, giảm chi phí 

đầu tư cơ sở hạ tầng nâng cao đời sống người dân. Cần phải có đủ quỹ đất để xây dựng 

cơ sở hạ tầng, văn hóa phúc lợi như y tế, giáo dục, giao thông... chú trọng nhiều hơn 

nữa đến vấn đề quy hoạch đất trồng cây xanh nhất là đất trồng cây lâu năm & rừng sản 

xuất trong khu dân cư để tạo mảng xanh cho đô thị. Tái phát triển các khu trung tâm 

theo hướng tăng mật độ xây dựng một cách hợp lý và hướng sinh thái, xây dựng không 

gian mở. Lồng ghép các đánh giá rủi ro thiên tai, phương án bảo vệ môi trường vào 

các phương án và giải pháp quy hoạch sử dụng đất để chủ động hạn chế, giảm thiểu rủi 

ro, nâng cao khả năng tích lũy Cacbon, chống biến đổi khí hậu. 
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 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Qua quá trình thực hiện luận án về nghiên cứu khả năng tích lũy Cacbon của một 

số loại hình sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nghiên cứu 

rút ra một số kết luận sau: 

1) Kết quả cho thấy có sự biến động mạnh mẽ về các loại hình sử dụng đất ở 

huyện Bố Trạch. Từ năm 2005 đến năm 2010 cho thấy diện tích đất trồng cây lâu năm 

& Rừng trồng sản xuất tăng mạnh nhất khoảng 10.763,91 ha. Kết quả của sự biến động 

về diện tích của các loại hình sử dụng đất giai đoạn 2010-2018 cho thấy diện tích đất 

trồng cây lâu năm và rừng trồng sản xuất tăng mạnh nhất khoảng 4.970,85ha, diện tích 

rừng tự nhiên giảm mạnh nhất khoảng 6.184,09 ha. Điều này phản ánh định hướng 

phát triển kinh tế của vùng là ưu tiên phát triển nông nghiệp. Sự dịch chuyển cơ cấu 

kinh tế đã làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất và là nguyên nhân chính của biến động 

sự dụng đất. 

2) Kết quả về đánh giá khả năng tích lũy Cacbon của các loại hình sử dụng đất 

nông nghiệp ở huyện Bố Trạch cho thấy giá trị Cacbon của của đất rừng tự nhiên là 

lớn nhất đạt từ 152,45 tấn/ha – 306,22 tấn/ha, trung bình đạt 239,30 tấn/ha. Tiếp đến, 

là đất trồng cây lâu năm&rừng trồng sản xuất có giá trị tích lũy Cacbon nhiều thứ hai 

với giá trị từ 14,45 tấn/ha – 36,95 tấn/ha, trung bình đạt 28,79 tấn/ha. Nhóm đất có giá 

trị Cacbon thấp nhất trong khu vực là đất trồng cây hàng năm chỉ đạt từ 7,02 tấn/ha – 

9,45 tấn/ha, trung bình đạt 8,44 tấn/ha. Việc xác định sinh khối và trữ lượng Cacbon 

của cây lâu năm không những góp phần giảm khí thải và ứng phó với biến đổi khí hậu, 

mà còn cung cấp cơ sở khoa học và tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất trong thời gian tới nhằm nâng cao khả năng tích lũy Cacbon trong 

đất hướng đến hạn chế biến đổi khí hậu. 

3) Kết quả về dự báo xu hướng biến động sử dụng đất trong giai đoạn 2005-2030 

ở huyện Bố Trạch cho thấy loại hình sử dụng đất rừng tự nhiên có xu hướng giảm 

mạnh, biến động giảm 12.977,31 ha, trong khi đó đất trồng cây lâu năm và rừng trồng 

sản xuất lại có xu hướng tăng mạnh, biến động tăng 11.530,12 ha. Loại hình biến động 

mạnh và tương đối phức tạp là đất khác (gồm đất ở, giao thông, thủy lợi, thương mại, 

dịch vụ, đất sông, ngòi, kênh rạch, suối, đất chưa sử dụng…). Kết quả của mô hình đã 

được kiểm chứng với kết quả thống kê đất đai của huyện, với kết quả phân loại từ ảnh, 

với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện và so sánh với kết quả quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 đều cho thấy sự tương đồng và phù hợp với định hướng phát 

triển của huyện. 

4) Từ các kết quả nghiên cứu, đã đề xuất được các nhóm giải pháp nhằm tăng 

khả năng tích lũy Cacbon theo từng loại hình sử dụng đất và theo từng vùng cụ thể tại 
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huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Với các giải pháp này, UBND huyện Bố Trạch sẽ 

có cơ sở để sử dụng đất một cách hiệu quả nhằm tăng khả năng tích lũy Cacbon ứng 

phó với biến đổi khí hậu. 

2. KIẾN NGHỊ 

1) Nhà nước cần có quy định chặt chẽ hạn chế đến mức thấp nhất việc chuyển 

diện tích đất nông nghiệp, đặc biệt là diện tích đất chuyên trồng lúa có năng suất và 

hiệu quả kinh tế cao sang mục đích phi nông nghiệp. 

2) Cần phải hạn chế tối đa việc chuyển mục đích sử dụng đất. Việc chuyển mục 

đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đòi hỏi phải được kiểm soát 

chặt chẽ, làm đúng theo Luật Đất đai và theo quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

3) Trên cơ sở bản đồ hiện trạng sử dụng đất, UBND huyện thường xuyên cập 

nhật biến động đất đai hàng năm lên bản đồ và lập biểu biến động hàng năm để theo 

dõi, quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả hơn. 

4) Cần đẩy mạnh trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc và trồng lại rừng 

trên đất rừng đã khai thác để tăng độ che phủ đất bảo vệ đất và môi trường sinh thái. 

5) Đối với UBND tỉnh Quảng Bình nói chung và huyện Bố Trạch nói riêng cần 

nâng cao chất lượng rừng bằng chính sách đóng cửa rừng, giao rừng cho tổ chức, cá 

nhân khoanh nuôi bảo vệ rừng. Từ đó, nâng cao khả năng tích lũy Cacbon của nhóm 

đất này, đồng thời vẫn đảm bảo định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1.1. Phiếu lấy mẫu OTC nhóm đất trồng cây lâu năm&rừng sản xuất 

Thông tin chung và các tham số về địa điểm 

Số hiệu ÔTC  Kích thước ÔTC  Dời ô mẫu  

Tọa độ (x)   Tọa độ (y)  Mã số xã  

Loại hình sdđ  Đối tượng sdđ  Cao độ  

Độ che của tán lá  Ngày điều tra  Tổ trưởng  

Số liệu cây có đường kính >= 8cm và =< 30cm lấy mẫu trong 

 ÔTC 10 m x 10 m 

STT Tên loài G (cm) H (m) Ghi chú 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 



 

Phụ lục 1.2. Phiếu lấy mẫu OTC nhóm đất trồng cây hàng năm 

Thông tin chung và các tham số về địa điểm 

Số hiệu OTC 

 

 Kích thước OTC  

Tọa độ (x) 

 

 Tọa độ (y)  

Loại hình sdđ 

 

 Ngày điều tra  

Số liệu cây hàng năm lấy mẫu trong ÔTC cấp 4 m x 4 m 

STT Tên loài cây Số cây 

< 8 cm 

Khối lượng tươi (Sinh 

khối) (kg) 

1 

 

   

2 

 

   

3 

 

   

4 

 

   

 



 

Phụ lục 1.3. Phiếu lấy mẫu OTC nhóm đất rừng tự nhiên 

Thông tin chung và các tham số về địa điểm 

Số hiệu OTC  
Kích thước 

OTC 
 Dời ô mẫu  

Tọa độ (x)  Tọa độ (y)  Mã số xã  

Loại hình sdđ  
Đối tượng 

sdđ 
 Cao độ  

Độ dốc  
Trạng thái 

rừng 
 

Loại quần 

thụ 
 

Độ che của tán 

lá 
 Ngày điều tra  Tổ trưởng  

Số liệu cây có đường kính >= 8 cm và =< 30 cm lấy mẫu trong ÔTC 10 m x 10 m 

STTT Tên loài 
Đường 

kính (m) 

Chiều cao 

(m) 

Mã số chất 

lượng cây 

Cây sống 

(1)/ cây 

chết (2) 

Ghi chú 

1       

2       

3       

4       

5       

Dữ liệu cây đường kính ngang ngực DBH > 30 cm lấy mẫu trong ÔTC 20 x 25 m 

STT Tên loài 
Đường 

kính (cm) 

Chiều cao 

(m) 

Mã số chất 

lượng cây 

Cây sống 

(1)/ cây 

chết (2) 

Ghi chú 

1       

2       

3       

4       

5       

6       



 

Phụ lục 2.1. Nhập số liệu và kết quả tính toán sinh khối 

tại vị trí các ô tiêu chuẩn đất trồng lâu năm và rừng trồng sx 

STT OTC X Y Lượng Cacbon (Tấn/ha) 

1 1 552953.00 1944751.00 28.43 

2 2 552662.00 1944183.00 24.29 

3 3 545866.00 1951231.00 24.88 

4 4 552971.00 1942964.00 25.36 

5 5 546658.00 1943869.00 31.69 

6 6 547787.00 1941776.00 30.48 

7 7 552075.00 1936924.00 24.49 

8 8 553520.00 1936068.00 21.37 

9 9 552292.00 1942587.00 30.67 

10 10 552739.00 1941522.00 14.45 

11 11 553485.00 1941689.00 15.33 

12 12 558909.00 1938703.00 24.68 

13 13 558770.00 1938006.00 30.28 

14 14 558532.00 1937299.00 27.41 

15 15 558436.00 1936710.00 28.87 

16 16 559170.00 1935437.00 26.73 

17 17 540693.00 1944734.00 20.30 

18 18 549117.00 1944308.00 28.63 

19 19 546480.00 1952276.00 31.74 

20 20 546276.00 1952579.00 32.52 

21 21 545817.00 1952293.00 35.44 

22 22 545872.00 1951476.00 21.42 

23 23 553563.00 1946533.00 23.61 

24 24 540823.00 1945685.00 24.73 

25 25 539670.00 1944499.00 35.98 

26 26 550766.03 1940127.61 33.59 

27 27 549646.08 1940393.03 28.67 

28 28 551484.81 1940439.79 32.91 

29 29 552431.21 1940480.52 33.54 



 

30 30 553102.68 1940533.22 22.78 

31 31 550925.13 1939058.79 21.81 

32 32 552365.91 1938907.51 29.21 

33 33 554148.56 1938894.47 28.72 

34 34 555432.75 1938937.95 24.58 

35 35 553292.10 1936724.52 29.26 

36 36 556615.56 1936436.58 31.69 

37 37 558492.54 1936438.69 29.70 

38 38 550248.42 1933162.50 36.95 

39 39 549825.61 1931519.03 31.40 

40 40 551945.17 1931344.95 26.77 

41 41 553431.66 1930264.27 32.38 

42 42 554830.07 1929941.13 35.15 

43 43 551393.22 1928473.02 34.37 

44 44 553000.06 1928055.23 35.01 

45 45 538009.00 1939321.00 34.71 

46 46 545289.00 1954580.00 30.67 

47 47 544036.00 1954271.00 33.79 

48 48 535499.00 1946637.00 33.50 

49 49 534045.00 1946340.00 35.93 

Min 14.45 

Max 36.95 

Trung bình 28.79 

Độ lệch chuẩn 5.30 

 



 

Phụ lục 2.2. Nhập số liệu và kết quả tính toán sinh khối 

tại vị trí các ô tiêu chuẩn đất trồng cây hàng năm 

STT OTC X Y 
Lượng Cacbon 

(Tấn/ha) 

50 1 555081.00 1949519.00 8.63 

51 2 557448.00 1941933.00 8.62 

52 3 558382.62 1939685.95 7.13 

53 4 558285.05 1940135.59 7.57 

54 5 558484.41 1941216.26 8.74 

55 6 548076.86 1957758.98 8.90 

56 7 547756.12 1957815.09 9.14 

57 8 544575.39 1957327.69 8.91 

58 9 544007.59 1957946.10 8.95 

59 10 546134.99 1957089.70 8.80 

60 11 550730.42 1946793.13 7.02 

61 12 551636.60 1946741.75 8.13 

62 13 551996.17 1946098.67 7.99 

63 14 555674.00 1945482.00 7.71 

64 15 552677.00 1946975.00 9.01 

65 16 551680.00 1948022.00 9.45 

66 17 554288.00 1945179.00 7.36 

67 18 552641.00 1943807.00 7.79 

68 19 552920.00 1941077.00 7.99 

69 20 549007.00 1957523.00 8.90 

70 21 548378.00 1957664.00 8.75 

71 22 546935.00 1957903.00 7.84 

72 23 546190.00 1957657.00 8.91 

73 24 543889.00 1949126.00 8.36 

74 25 543745.00 1949096.00 8.38 

75 26 547340.00 1949471.00 8.79 

76 27 548115.00 1949442.00 8.21 

77 28 549088.00 1949128.00 8.79 



 

78 29 551090.00 1948289.00 9.21 

79 30 554268.44 1938507.43 8.18 

80 31 554504.24 1936412.90 8.63 

81 32 554094.12 1936390.47 7.78 

82 33 548957.32 1956962.50 7.94 

83 34 544095.16 1958710.45 8.77 

84 35 544835.46 1957625.89 8.14 

85 36 550390.45 1949140.43 8.44 

86 37 552140.01 1948291.14 8.82 

87 38 541641.34 1958467.44 8.70 

88 39 543944.23 1958726.21 8.93 

89 40 543008.34 1959578.93 8.43 

90 41 553969.08 1940330.30 8.67 

91 42 553620.17 1940937.64 8.45 

92 43 548963.77 1939689.24 8.21 

93 44 550733.95 1950138.85 8.33 

94 45 549590.87 1950235.35 8.08 

95 46 551118.65 1949160.66 8.97 

96 47 534393.10 1947414.15 8.50 

97 48 533572.72 1947840.34 8.28 

98 49 532321.67 1948866.08 9.36 

Min 7.02 

Max 9.45 

Trung bình 8.44 

Độ lệch chuẩn 0.55 

 



 

Phụ lục 2.3. Nhập số liệu và kết quả tính toán sinh khối 

tại vị trí các ô tiêu chuẩn đất rừng tự nhiên 

STT 
OTC X Y 

Lượng Cacbon 

(Tấn/ha) 

99 1 516758.00 1915531.00 271.28 

100 2 515686.00 1917616.00 245.06 

101 3 515886.00 1916431.00 263.41 

102 4 514101.00 1922209.00 269.53 

103 5 511855.00 1920462.00 262.54 

104 6 513494.00 1918484.00 204.88 

105 7 529323.00 1916728.00 247.69 

106 8 528984.00 1917325.00 248.56 

107 9 527890.00 1917369.00 259.04 

108 10 530891.00 1914224.00 264.29 

109 11 529447.00 1915347.00 255.55 

110 12 541595.00 1930440.00 231.96 

111 13 543725.00 1928737.00 236.33 

112 14 541957.00 1929299.00 236.33 

113 15 543279.00 1934566.00 258.17 

114 16 541853.00 1935395.00 250.31 

115 17 541983.00 1934299.00 246.81 

116 18 540365.00 1933794.00 273.90 

117 19 540864.00 1934721.00 264.29 

118 20 543520.00 1935416.00 237.20 

119 21 535059.00 1936334.00 254.68 

120 22 535766.00 1934908.00 187.40 

121 23 532772.00 1935087.00 152.45 

122 24 531916.00 1935372.00 217.98 

123 25 512605.00 1922897.00 220.60 

124 26 527993.10 1932154.80 220.60 

125 27 520115.00 1952375.00 238.95 

126 28 507051.00 1951468.00 207.50 

127 29 513086.00 1950241.00 246.81 

128 30 525087.00 1950173.00 244.19 

129 31 506085.00 1948461.00 238.95 

130 32 515072.00 1947732.00 221.48 

131 33 525123.00 1945694.00 212.74 

132 34 524040.00 1941177.00 262.54 

133 35 528523.00 1937966.00 242.44 

134 36 535985.00 1932132.00 239.82 



 

135 37 535997.00 1932111.00 245.94 

136 38 530004.00 1934145.00 223.22 

137 39 522994.00 1933178.00 281.76 

138 40 525972.00 1928162.00 221.48 

139 41 537968.00 1927102.00 267.78 

140 42 519476.00 1929199.00 225.84 

141 43 521152.00 1924186.00 231.96 

142 44 523868.00 1921807.00 251.18 

143 45 520082.00 1949189.00 195.26 

144 46 522939.00 1928485.00 250.31 

145 47 538937.00 1926315.00 244.19 

146 48 518953.00 1924920.00 258.17 

147 49 527051.00 1933877.00 219.73 

148 50 523039.00 1943389.00 227.59 

149 51 535766.00 1929687.00 171.68 

150 52 533958.00 1930347.00 257.30 

151 53 539296.00 1930721.00 212.74 

152 54 537961.00 1931317.00 239.82 

153 55 540793.00 1928974.00 222.35 

154 56 539950.00 1928309.00 262.54 

155 57 537335.00 1933287.00 197.89 

156 58 538985.00 1933315.00 190.02 

157 59 528209.00 1929366.00 251.18 

158 60 526030.00 1929382.00 231.09 

159 61 524394.00 1935070.00 287.88 

160 62 524981.00 1934388.00 306.22 

161 63 527888.00 1936353.00 262.54 

162 64 526070.00 1936389.00 245.06 

163 65 520188.00 1941736.00 231.96 

164 66 522017.00 1941404.00 211.86 

165 67 520116.00 1931576.00 246.81 

166 68 521966.00 1931402.00 262.54 

Min 152.45 

Max 306.22 

Trung bình 239.30 

Độ lệch chuẩn 26.93 

 



 

Phụ lục 3. Một số hình ảnh liên quan đến đề tài 

Hình ảnh lấy mẫu LUT cây trồng hàng năm 

 

  

 

 

 

 

 

Hình ảnh lấy mẫu LUT cây trồng lâu năm& rừng sản xuất 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh lấy mẫu đất rừng tự nhiên 

 


