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MỞ ĐẦU 

 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Rừng ngập mặn (RNM) là một hệ sinh thái chuyển tiếp giữa môi trường nước 

mặn và môi trường nước ngọt. Rừng ngập mặn trên thế giới tập trung chủ yếu ở vùng 

nhiệt đới và cận nhiệt đới, nằm trong khoảng vĩ độ từ 25° Bắc đến 25° Nam [75]. 

Rừng ngập mặn đóng vai trò to lớn trong phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, là 

nơi cung cấp nhiều lâm sản có giá trị cho con người. Rừng ngập mặn còn là nguồn 

cung cấp thức ăn, nơi cư trú, nơi sinh sống của nhiều loài thuỷ sản, chim nước, chim 

di cư và một số động vật như khỉ, cá sấu, lợn rừng, kỳ đà, chồn... Đây cũng là môi 

trường để con người phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản, là ngành đưa lại hiệu quả 

kinh tế cao và nguồn xuất khẩu có giá trị. Bên cạnh đó, rừng ngập mặn còn có tác 

dụng hạn chế tác động của sóng biển, gió, sự xâm thực của biển, chống xói mòn, bảo 

vệ các công trình xây dựng, nhất là hệ thống đê biển; giữ lại các trầm tích, bảo vệ các 

rạn san hô, xử lý chất thải từ lục địa; góp phần điều hoà nhiệt độ. Rừng ngập mặn còn 

có chức năng làm giảm 75% sức gió tấn công vào các đảo, để bảo vệ các hòn đảo vào 

mùa mưa bão [18]. 

Rừng ngập mặn là hệ sinh thái nhạy cảm trước tác động của con người và thiên 

nhiên. Diện tích rừng ngập mặn ngày càng bị suy giảm, mặc dù con người đã đề xuất 

và áp dụng nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái quan trọng này. 

Theo một kết quả nghiên cứu gần đây nhất của Tổ chức Liên minh rừng ngập mặn 

thế giới năm 2021 công bố: năm 2010 diện tích rừng ngập mặn thế giới giảm xuống 

136.798 km2, năm 2015 là 135.925 km2 và 2016 chỉ còn 135.882 km2 [81]. 

Theo Đỗ Đình Sâm và cs, tại Việt Nam, năm 2010, rừng ngập mặn dự tính có 

khoảng 209.741 ha, phân bố tại 28 tỉnh, thành phố ven biển. Cũng giống như tình 

trạng chung trên thế giới, rừng ngập mặn của nước ta đã và đang bị suy thoái nghiêm 

trọng mà nguyên nhân chủ yếu do chiến tranh, sức ép dân số, phát triển kinh tế. Vào 

đầu thế kỷ 20, diện tích rừng ngập mặn khá lớn, năm 1943 là hơn 408.500 ha, năm 

1982 là 252.000 ha, đến năm 2000 chỉ còn 155.290 ha, năm 2005, diện tích rừng ngập 
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mặn ở Việt Nam vào khoảng 155.000 ha. Trong những năm gần đây, có nhiều chương 

trình dự án  trồng rừng ngập mặn của các tổ chức trong nước và nước ngoài tài trợ 

nên diện tích rừng ngập mặn Việt Nam có tăng lên nhưng không nhiều, tính đến 2016 

cả nước có  179.000 ha [27]. 

Nghệ An là một trong 28 tỉnh, thành ven biển có sự hiện diện của rừng ngập 

mặn, có 6 của sông và 82 km đường bờ biển, diện tích Rừng ngập mặn có 344,8 ha, 

thuộc tiểu khu 6 khu vực III. Rừng ngập mặn của Nghệ An phân bố chủ yếu từ cửa 

sông đi sâu vào phía trong dọc theo 6 con sông lớn gồm: Sông Hoàng Mai, Sông Hầu, 

Sông Thơi huyện Quỳnh Lưu, Sông Bùng huyện Diễn Châu, Sông Cấm huyện Nghi 

Lộc, Sông Lam Thành phố Vinh. 

Vùng ven biển tỉnh Nghệ An có vị trí hết sức quan trọng về kinh tế, chính trị, 

xã hội và an ninh - quốc phòng. Nhưng tại đây, hầu hết hệ thống các công trình xây 

dựng, cơ sở kinh tế, dân sinh và hệ thống đê điều chưa có đai rừng che chắn, bảo vệ, 

nếu có cũng chưa đủ lớn trước sự tàn phá của thiên tai. Do đó, cùng với giải pháp đầu 

tư nâng cấp hệ thống đê điều, kênh mương, kiên cố hoá trong xây dựng thì giải pháp 

đầu tư trồng rừng, xây dựng hệ thống các đai rừng có ý nghĩa hết sức to lớn nhằm 

phát huy vai trò phòng hộ của rừng. Từng loại đai rừng phòng hộ sẽ có tác dụng trong 

việc chắn sóng, giảm cường độ gió bão, bảo vệ đê, bảo vệ đồng ruộng làng mạc, công 

trình xây dựng, đường giao thông [11]. 

Trong những năm gần đây, rừng ngập mặn ở tỉnh Nghệ An bị suy giảm, ảnh 

hưởng đến sư ̣phát triển bền vững của khu vưc̣ này. Nguyên nhân chủ yếu là: tỉnh 

Nghệ An chưa có quy hoạch chi tiết cho việc phát triển rừng ngập mặn vì thế trên 

đất ngập mặn vùng ven biển đang có sự quản lý của các ngành khác nhau. Các 

hoạt động ngăn mặn nhằm tăng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, chuyển diện 

tích đất rừng ngập mặn sang nuôi trồng thủy sản, đất sản xuất muối, đất thổ cư, 

xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế; khai thác rừng một cách tự do 

không có sự quản lý. Ngoài ra, người dân trồng rừng ngập mặn một cách tự phát, 

chưa có cơ sở nghiên cứu khoa học cho việc trồng rừng ngập mặn; vấn đề chọn 

giống, kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc thực vật ngập mặn (TVNM) ở vùng 
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cửa sông, ven biển của tỉnh chưa được đầu tư nghiên cứu nhiều. Những nguyên 

nhân này đã tác động xấu đến rừng phòng hộ ven biển Nghệ An, dẫn đến chất 

lượng và diện tích rừng bị giảm sút, khả năng phòng hộ của rừng bị hạn chế. Bên 

cạnh đó, những tác động đến RNM này còn làm cạn kiệt nguồn nước ngọt, tăng 

khả năng xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường, đất bị thoái hoá. Đây cũng là vùng 

chịu nhiều thiên tai, gây nhiều thiệt hại về người và của, ảnh hưởng tới sản xuất, 

đời sống của nhân dân trong vùng. 

Đứng trước tình trạng rừng ngập mặn bị suy giảm về diện tích và chất lượng, 

giải pháp trồng rừng phòng hộ ven biển là giải pháp cơ bản nhất cho việc tăng cường 

số lượng, chất lượng rừng ngập mặn, đảm bảo an toàn, bền vững về mặt sinh thái cho 

cả vùng ven biển (VVB). Chính quyền và nhiều tổ chức cùng nhân dân đã có những 

nỗ lực cao nhằm phục hồi và trồng mới rừng ngập mặn. Diện tích rừng ngập mặn 

được trồng mới từ năm 1984 trở lại là 1.106 ha nhưng đến năm 2015 nay còn lại 412,6 

ha. Hiệu quả của trồng rừng rất hạn chế do hầu hết cây trồng bị sâu bệnh, chết hoặc 

bị nước cuốn trôi [11]. Việc phát triển rừng ngập mặn không chỉ có ý nghĩa lớn trong 

bảo vệ môi trường mà còn trong việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân 

vùng ven biển, nhất là giai đoạn hiện nay khi tình hình khí hậu toàn cầu đang đối mặt 

với sự biến đổi rất phức tạp, bất lợi đối với cuộc sống của con người. 

Trên cơ sở Đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) đến 

năm 2030 của tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt tại Quyết định số 197/2021/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào điều kiện tự nhiên,  kinh tế - xã hội của vùng; 

căn cứ vào Chương trình phát triển kinh tế biển của tỉnh, quy hoạch bảo vệ và phát 

triển rừng Nghệ An giai đoạn 2021-2030; thiết nghĩ phải có một hệ thống các tiêu chí 

về điều kiện tự nhiên làm cơ sở khoa học trong vấn đề gây trồng, chăm sóc và bảo vệ 

rừng ngập mặn ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An. 

Xuất phát từ những lí do trên, đề tài “Xác lập cơ sở khoa học phục vụ quy 

hoạch phát triển rừng ngập mặn ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An” được lựa chọn 

thực hiện mang tính thời sự, có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. 
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2. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 

a. Mục tiêu 

Xác lập cơ sở khoa học nhằm phát triển rừng ngập mặn vùng ven biển tỉnh 

Nghệ An trên cơ sở đánh giá các nhân tố sinh thái tự nhiên. 

b. Nội dung 

- Xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu cho việc xác lập cơ sở 

khoa học phục quy hoạch phát triển RNM ở tỉnh Nghệ An. 

- Điều tra, đánh giá hiện trạng RNM tỉnh Nghệ An. 

- Đánh giá các nhân tố sinh thái phục vụ quy hoạch phát triển RNM tỉnh Nghệ An. 

- Định hướng không gian phát triển RNM tỉnh Nghệ An. 

- Đề xuất giải pháp phát triển RNM tỉnh Nghệ An. 

3. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

a. Giới hạn không gian 

Về phía biển khu vực nghiên cứu được xác định từ đường đẳng sâu 2 m và vào 

đất liền hết ranh giới xã (phường, thị trấn) có giáp biển, trên địa bàn 38 xã VVB tỉnh 

Nghệ An. 

b. Giới hạn nội dung 

Trong khuôn khổ của luận án, giới hạn phạm vi nghiên cứu như sau: 

- Các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển các loài 4 nhân 

tố sau: độ mặn của nước, thành phần cấp hạt, độ sâu ngập triều, hiện trạng sử dụng đất. 

- Đề tài đánh giá mức độ thích hợp cho các loài TVNM: Mắm quắn quắn (Avicennia 

lanata), Đước vòi (Rhizophora stylosa), Trang (Kandelia candel), Vẹt dù (Bruguiera 

gymnorrhiza), Bần chua (Sonneratia caseolaris) và loài Sú (Aegiceras corniculatum). 

4. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Đã có rất nhiều nghiên cứu về RNM trên thế giới và Việt Nam, theo các 

hướng khác nhau. Mỗi hướng nghiên cứu, đều có quan điểm tiếp cận và phương 

pháp nghiên cứu riêng.  

Quan điểm tiếp cận đánh giá thích hợp đất đai cho đối tượng là cây trồng đã 

được áp dụng nhiều cho các loài cây như: chè, cao su, cà phê, hồ tiêu… Tuy nhiên, 

với các loài cây ngập mặn, hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu này mới 

được áp dụng và lần đầu tiên được thực hiện tại VVB tỉnh Nghệ An.  
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Việc nghiên cứu: Xác lập cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch phát triển rừng 

ngập mặn ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An sẽ có những đóng góp mới: 

Điểm mới 1: Đánh giá được các mức độ thích hợp về các nhân tố sinh thái 

cho 6 loài thực vật ngập mặn: Mắm quắn, Đước vòi, Trang, Bần chua, Vẹt dù và Sú 

ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An. 

Điểm mới 2: Đề xuất được định hướng không gian phát triển rừng ngập mặn 

trên cơ sở kết quả đánh giá các mức độ thích hợp về các nhân tố sinh thái cho các loài 

thực vật ngập mặn nói trên, ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An. 

5. NHỮNG LUẬN ĐIỂM BẢO VỆ 

- Luận điểm 1: RNM vùng ven biển tỉnh Nghệ An đang bị suy giảm nghiêm 

trọng cả về diện tích và chất lượng, việc trồng RNM trong những năm qua gặp rất 

nhiều khó khăn. Đánh giá mức độ thích hợp các nhân tố sinh thái tự nhiên đối với 

các loài TVNM là cơ sở khoa học quan trọng để phục vụ quy hoạch và phát triển 

bền vững RNM VVB tỉnh Nghệ An. Luận điểm này được chứng minh bằng hiện 

trạng RNM tỉnh Nghệ An (diện tích; đơn vị quản lí; Thành phần loài; Giá trị sử 

dụng; Phân bố manh mún; Đặc điểm đất ngập mặn). Trên cơ sở đánh giá hiện trạng 

vùng ven biển tỉnh Nghệ An, luận án đã đánh giá mức độ thích hợp các nhân tố 

sinh thái của đất theo hướng dẫn của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên 

Hợp Quốc (1976) cho các loài TVNM mặn như: Mắm quắn, Đước vòi, Trang, Bần 

chua, Vẹt dù và loài Sú, trên 18 loại đơn vị đất đai với diện tích 715,88 ha, trên 38 

xã của 6 huyện, thị xã, thành phố (thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, huyện 

Diễn Châu, huyện Nghi Lộc, thành phố Vinh).   

Luận điểm 2: Giải pháp phát triển bền vững RNM VVB tỉnh Nghệ An được đề 

xuất dựa trên định hướng, chiến lược quốc gia về không gian phát triển RNM của các 

tỉnh và kết quả đánh giá mức độ thích hợp của các nhân tố sinh thái cho các loại TVNM 

trong danh mục được Bộ NN&PTNT khuyến cáo ưu tiên gây trồng. Luận án đã đưa ra 

đề xuất cụ thể cho 6 loại cây ngập mặn, có bản đồ phân bố rõ, cung cấp cơ sở khoa học 

phục vụ đề xuất không gian sinh thái phát triển RNM vùng ven biển tỉnh Nghệ An, 

gồm 18 đơn vị đất đai trên khu vực nghiên cứu với tổng diện tích trồng mới 340,71 ha. 

Trong đó: thị xã Hoàng Mai tổng diện tích 40,09 ha; huyện Quỳnh Lưu 123,21 ha; 
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huyện Diễn Châu 30,21 ha; huyện Nghi Lộc 110,06 ha; Thành phố Vinh 34,14 ha. Khả 

năng mở rộng không gian phát triển RNM vùng ven biển tỉnh Nghệ An phù hợp với 

quy luật phát triển tự nhiên và yêu cầu phát triển xã hội. Đồng thời, luận án, đã đề xuất 

các giải pháp căn bản để đảm bảo cho sự phát triển RNM.  

6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

a. Ý nghĩa khoa học 

- Góp phần xây dựng luận cứ khoa học cho việc phục hồi và phát triển RNM 

ở VVB. Đảm bảo phát triển KT-XH gắn với công tác bảo vệ môi trường. 

- Kết quả đề tài sẽ là cơ sở khoa học giúp các nhà hoạch định, các nhà quản lý, 

các phòng ban chức năng ra quyết định trong việc quy hoạch, bảo tồn, phục hồi và 

phát triển RNM vùng ven biển. 

b. Ý nghĩa thực tiễn 

Góp phần phục hồi và phát triển diện tích RNM tại Nghệ An nhằm tăng cường 

phòng hộ cho VVB, chắn sóng bảo vệ đê điều, giảm cường độ gió bão, bảo vệ ruộng 

đồng, làng mạc, các công trình xây dựng, đường giao thông...; vừa đem lại lợi ích 

kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương và đáp ứng 

yêu cầu của việc ứng phó biến đổi khí hậu của quốc gia. 

7. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị và phụ lục, nội dung chính luận án 

gồm 3 chương: 

Chương 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu. 

Chương 2. Đánh giá tổng hợp điều kiện sinh thái tự nhiên phục vụ phát triển 

rừng ngập mặn tỉnh Nghệ An. 

Chương 3. Định hướng quy hoạch và giải pháp phát triển rừng ngập mặn tỉnh 

Nghệ An.  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ RỪNG NGẬP MẶN  

1.1.1. Nghiên cứu về rừng ngập mặn trên thế giới 

1.1.1.1. Nghiên cứu thành phần loài và đăc̣ điểm phân bố rừng ngâp̣ măṇ 

a. Nghiên cứu về thành phần loài thực vật ngập mặn (TVNM) 

Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu và tổng hợp về thành phần 

loài TVNM. Sau đây là bảng trích dẫn kết quả các thành phần loài ngập mặn đã được 

công bố trong giai đoạn (1974 - 1984) [76]. 

Bảng 1.1. Loài thực vật ngập mặn trên thế giới 

Nguồn Họ Chi Loài 

Lugo & Snedaker (1974) 23 32 75 

Seanger et al (1983) 16 22 60 

Cintron & Schaeffer - Novelli (1983) 13 17 56 

Chapman (1970)/ Walsh (1974) 11 16 55 

Chapman (1974) 10 15 53 

Blasco (1984) 16 22 53 
 

                                                                        Nguồn: Tomlinson P.B.,1986. 

Hầu hết các nghiên cứu về RNM trên thế giới đều thống nhất khu vực Đông 

Nam Á là một trong những địa điểm phong phú và đa dạng nhất về thành phần loài 

TVNM, là trung tâm đa dạng sinh học của RNM.  

Theo Saenge et al (1983), trên toàn thế giới có 60 loài thực vật ngập mặn [72], trong 

khi đó Spalding et al. (2010) cho rằng trên toàn thế giới có 73 loài TVNM chính thức [75]. 

RNM ở Đông Nam Á là nơi có số loài đa dạng nhất, Tomlinson (1986) ghi nhận có 42 

loài TVNM [76]. Về sau, Chan et al (2009) [49], Spalding (2010) ghi nhận sự hiện diện 

của 45 loài TVNM ở khu vực này, Primavera, J. H., et al (2011), ghi nhận tại Philippines 

đã có tới 35 loài TVNM [69]. Tại các quần đảo trên Thái Bình Dương, trong đó có nhiều 

đảo san hô, loài phổ biến được tìm thấy trên đảo là Cui biển (Heritiera littoralis), Bần trắng 

(Sonneratia alba), Cóc đỏ (Lumnitzera littorea), Đâng (Rhizophora stylosa), (Bruguiera 

gymnorrhiza), Giá (Excoecaria agallocha) và Xu ổi (Xylocarpus granatum) [49]. 
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Nhận xét kết quả nghiên cứu của các công trình trên thế giới về thành 

phần loài TVNM: 

- Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu và tổng hợp về thành phần 

loài TVNM. 

- Kết quả nghiên cứu của các công trình trên đều thống nhất: 

+ Khu vực Đông Nam Á có thành phần loài TVNM rất đa dạng và phong phú, 

là trung tâm đa dạng sinh học của RNM thế giới. 

+ Số liệu có sự khác nhau là do các công trình nghiên cứu vào các thời điểm khác 

nhau và giới hạn tiêu chí đánh giá thành phần loài của từng công trình cũng khác nhau. 

 Những kết quả có thể vận dụng vào nghiên cứu RNM ven biển Nghệ An: 

Trong số các loài TVNM trên thế giới, một số loài đang phát triển thuận lợi ở 

Nghệ An là: Bần chua, Đước, Trang, Sú, Bần, Mắm… 

b. Diện tích và đăc̣ điểm phân bố rừng ngâp̣ măṇ 

FAO phối hợp với các chuyên gia RNM trên thế giới đã thống kê và công bố 

diện tích RNM của thế giới rừng từ 1980 - 2005 như sau: 

Bảng 1.2. Diện tích rừng ngập mặn trên toàn thế giới 

Nguồn Năm Số nước Diện tích (ha) 

FAO and UNEP, 1981  1980 51 15.642.673 

Saenger, Hegerl & Davie, 1983 1983 65 16.221.000 

FAO, 1994 1980 - 1985 56 16.500.000 

Groombridge, 1992 1992 87 19.847.861 

ITTO & ISME,b 1993 1993 54 12.429.115 

Fisher & Spalding, 1993 1993 91 19.881.800 

Spalding, Blasco & Field, 1997 1997 112 18.100.077 

Aizpuru, Achard & Blasco, 2000 2000 112 17.075.600 

                                                                                           Nguồn: FAO, 2007. 

Theo FAO (2007), có nhiều công trình nghiên cứu về diện tích và phân bố RNM 

trên thế giới, số liệu về diện tích, phân bố và phân vùng RNM trên thế giới có sự sai khác 

khá lớn mặc dù các nghiên cứu cùng trong một thời gian [52]. Vấn đề này được chứng 

minh qua các công trình nghiên cứu về RNM sau: 
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Dựa trên các ứng dụng của công nghệ viễn thám, theo Saenger et al. (1983), 

tổng diện tích trên thế giới được đánh giá vào khoảng 16.670.000 ha, trong đó ở vùng 

nhiệt đới Châu Á có 7.487.000 ha, ở vùng nhiệt đới Châu Mỹ có 5.781.000 ha và ở 

vùng nhiệt đới Châu Phi có 3.402.000 [72]. 

Theo Lanly, Ogino & Chihara (1988), diện tích RNM thế giới hơn 15 triệu ha, 

Groombridge (1992) là 19,9 triệu ha, Saenger et al.; Aksornkoae (1993) là 16,67 triệu 

ha, theo Thurairaja năm 1994 là 16,2 triệu ha [56]. Nhưng tất cả các quan điểm đều 

thống nhất, RNM ở Đông Nam Á có diện tích 6,8 triệu ha, phân bố rộng. Khu RNM 

lớn nhất ở Đông Nam Á được tìm thấy ở Indonesia (gần 60% tổng số diện tích Đông 

Nam Á), Malaysia (11,7%), Myanmar (8,8%), Papua New Guinea (8,7%) và Thái 

Lan(5,0%), Việt Nam (2,1%), Philippines(2,2%), Cambodia (1,3%), Brunei (0,3%), 

Timor (0,03%), Singapore (0,01%) [54]. 

Thời gian gần đây Spalding et al. (2010), công bố RNM trên thế giới là 

152.752km², phân bố ở 10 khu vực, trong đó vùng Đông Nam Á 51.049 km², 

chiếm 33,4%, tiếp đến là vùng Nam Mỹ 23.883 km², chiếm 15,6% và Đông Á 

215 km², chiếm 0,1% [75]. 

RNM trên thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng. Theo Valiela, I., et al (2010), ít 

nhất 35% diện tích RNM của thế giới biến mất trong vòng hai thập kỷ qua [78]. Alexandris, 

N., et al (2014), cho rằng nguyên nhân chính làm giảm diện tích RNM là do phát triển các 

trang trại nuôi cá, tôm và khai thác quá mức của ngành thủy sản, sự biến đổi thủy văn, ô 

nhiễm và sự nóng lên toàn cầu [46]. Nelleman, C., et al (2008), khẳng định diện tích RNM 

sẽ tiếp tục giảm mạnh hơn do các hoạt động của con người như phát triển đô thị, nuôi trồng 

thủy sản, khai thác mỏ và khai thác quá mức để lấy gỗ [67]. Theo Spalding, M., et al 

(2010), RNM của thế giới đến năm 2010 đã mất đi hơn 50.000 km2 (một phần tư) do sự 

can thiệp của con người [75] và theo nghiên cứu của Giri, C., et al (2011), ước tính tổng 

bề mặt của RNM trên toàn cầu trong năm 2000 là 137.760 km2 [55]. 

Tổ chức liên minh RNM thế giới (2021) công bố RNM của thế giới năm 1966 

diện tích 141.957 km2, năm 2007 diện tích 138.064 km2, năm 2008 diện tích 138.279 

km2, năm 2009 diện tích 138.054 km2, năm 2010 diện tích 136.798 km2, năm 2015 

diện tích 135.295 km2, 2016 diện tích RNM của thế giới còn lại 135.883 km2. Như 
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vậy từ 1966 đến 2016 diện tích RNM thế giới giảm không đều trên các vùng với               

tổng diện tích là 6.075 km2. Mỗi năm mất 121,5 km2. Có nhiều nơi RNM mất đến             

25 - 49%  và 50 - 99%, thậm chí 100% [81]. 

 

Hình 1.1. Phân bố rừng ngập mặn trên thế giới 

                      Nguồn: Tổ chức liên minh rừng ngập mặn thế giới năm 2021. 

RNM của thế giới tập trung dọc theo các bờ biển: châu Mỹ, Châu Phi, Đông 

Nam Á, Châu Úc và New Zealand. 

Theo  Aksomkoae, S. (1993), trong công trình Quản lý hệ sinh thái rừng ngập 

mặn, ông cho rằng: RNM được hình thành ở các vùng triều, dọc bờ biển ở hầu hết 

các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới [44]. Trong nghiên cứu giới thiệu về hệ sinh thái 

thế giới của Chapman, V. J. (1977), hệ sinh thái RNM được bắt gặp trên toàn thế giới 

ở vùng bờ biển nhiệt đới và cận nhiệt đới; cùng với Chapman, v.j., tác giả Tomlinson 

cũng đồng ý với quan điểm trên [51]. Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) (1994), 

trong cuốn: Sổ tay hướng dẫn quản lý rừng ngập mặn đã kết luận: RNM phân bố chủ 

yếu ở các vùng cửa sông, ven biển nhiệt đới và một vài loài ở vùng Á nhiệt đới [53]. 

Một nghiên cứu khác gần đây của tổ chức liên minh RNM thế giới năm 

(2021), đã công bố tổng diện tích RNM thế giới đến 2016 là 135.883 km2 trong đó: 

Bắc & Trung Mỹ & vùng Ca-ri-bê 20.926 km2 chiếm 32%, Nam Mỹ 18.943 km2 
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chiếm 14%, Tây & Trung Phi 19.767 km2 chiếm 15%, Đông & Nam Phi 7.276 km2 

chiếm 5%, Nam Á 8.414 km2 chiếm 6%, Đông Nam Á 43.767 chiếm 16%, Đông Á 

717 km2 chiếm 0,3%, Úc và New Zealand 9.983 km2 chiếm 7%, những hòn đảo ở 

Thái Bình Dương 6.285 km2 chiếm 5%, Trung Đông 313 km2 chiếm 0,2% [81]. 

Nhận xét kết quả nghiên cứu của các công trình trên thế giới về diện tích 

và đăc̣ điểm phân bố rừng ngâp̣ măṇ: 

- Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu về diện tích và đăc̣ điểm 

phân bố RNM. 

- Kết quả nghiên cứu của các công trình trên đều thống nhất: 

+ Vùng phân bố loài TVNM nhiều nhất đều ở vùng có khí hậu nhiệt đới. 

+ Các châu lục có nhiều RNM thứ tự là: Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi. 

+ Khu vực Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) là trung tâm đa dạng sinh 

học của RNM thế giới. 

+ Diện tích RNM ngày càng giảm do nhiều nguyên nhân, trong đó nhân tố con 

người và yếu tố tự nhiên là nguyên nhân chính. 

- Số liệu giữa các công trình có sự khác nhau là do phương pháp điều tra và 

thời gian công bố khác nhau. 

Những kết quả có thể vận dụng vào nghiên cứu RNM ven biển Nghệ An: 

Nghệ An nằm trong khu vực Đông Nam Á là trung tâm đa dạng sinh học RNM 

của thế giới. Vì vậy Nghệ An là địa bàn có thể phát triển RNM thuận lợi nếu biết vận 

dụng kiến thức về RNM của thế giới. 

1.1.1.2. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến rừng ngâp̣ măṇ      

a. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến rừng ngâp̣ măṇ 

Nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước biển ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và 

phân bố của RNM. Blasco, F. (1983), cho rằng vùng xích đạo hoặc cận xích đạo, nơi 

có nhiệt độ không khí trung bình năm 26 - 27°C, là điều kiện thuận lợi cho sinh trưởng 

của RNM. Bên cạnh đó, nhiệt độ nước biển cũng ảnh hưởng đến sự phân bố của 

RNM. Trong năm có nhiều tháng nhiệt độ của nước biển thấp hơn 16°C thì sẽ không 

xuất hiện RNM. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng từ 16- 18°C thì chỉ có 

rừng Mắm phát triển và từ 18 - 20°C chỉ có rừng Trang phát triển. Khi nhiệt độ trong 

năm luôn lớn hơn 20°C thì mới bắt đầu xuất hiện rừng Đước [47]. 
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Nghiên cứu của Hutchinhs, P., et al (1987), cho thấy Mắm biển mọc lá tươi ở 

nhiệt độ 18 - 20°C, nhiệt độ càng cao thì tỷ lệ mọc lá mới càng thấp. Nhiệt độ 26°C 

là điều kiện thuận lợi để cây Mắm phát triển. Nhiệt độ tối ưu là 27°C.  Trong khi đó, 

Sú thích hợp phạm vi nhiệt độ 21 - 26°C. Xu ổi sinh trưởng tối ưu ở 28°C. RNM duy 

trì phát triển chỉ khi nhiệt độ không khí trung bình tháng lạnh nhất cao hơn 20°C, nơi 

nhiệt độ các mùa chênh lệch không quá 10°C. TVNM sinh trưởng tốt nhất ở khu vực 

có nhiệt độ nước cao hơn 24°C. Những vùng biển có nhiệt độ nước không bao giờ 

vượt quá 24°C trong suốt năm thì RNM không phát triển [62]. 

Trong nghiên cứu của  Giesen W., et al (2006), cho rằng RNM phân bố tại các 

khu vực nơi có nhiệt độ trung bình hàng năm bằng hoặc cao hơn khoảng 18°C [54]. 

Theo Lugo AE., et al (1977), cho rằng, khi nhiệt độ giảm hoặc tăng hàng ngày và 

biên độ nhiệt hàng năm thay đổi đều ảnh hưởng đến chiều cao, kích thước của cây, số 

lượng loài, điều này có thể được quan sát dọc theo bờ biển của miền Bắc Việt Nam [64]. 

Theo Phan Nguyên Hồng (1991), nhiệt độ cao hoặc những biến động đột ngột, 

có thể có ảnh hưởng xấu đến RNM, khi nhiệt độ không khí tăng lên đến 400C và nhiệt 

độ đất tăng đến 400C, các hoạt động sinh lý của cây Đước như thoát hơi nước và hiệu 

suất quang hợp, đều giảm thiểu [16]. 

Nhận xét kết quả nghiên cứu của các công trình trên thế giới về ảnh hưởng 

của nhiệt độ đến rừng ngập măṇ: 

- Nhiệt độ không khí có ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát triển 

loài TVNM. 

- Mỗi loài TVNM thích hợp nhất với một ngưỡng nhiệt độ. 

- Nhiệt độ không khí trung bình năm 26 - 270C là điều kiện thuận lợi cho 

sinh trưởng của nhiều loài TVNM. Biến động lớn về nhiệt độ sẽ ảnh hưởng xấu 

đến TVNM. 

Những kết quả có thể vận dụng vào nghiên cứu RNM ven biển Nghệ An: 

Nhiệt độ trung bình năm của Nghệ An nằm trong giới hạn thuận lợi để phát 

triển RNM. Sự biến động về nhiệt độ ở Nghệ An cũng như các tỉnh ở Bắc Trung Bộ 

tương đối lớn ở trong đất liền nhưng tương đối nhỏ ở khu vực ven biển. Vì vậy, RNM 

ở Nghệ An có thể phát triển quanh năm. 
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b. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn đến rừng ngâp̣ măṇ 

Trong cuốn “Sinh thái học và quản lý rừng ngập mặn” của Aksomkoae, S 

(1993), đã tổng hợp các công trình nghiên cứu về ảnh hưởng độ mặn đến hệ sinh thái 

RNM của các nhà khoa học đi trước như: Bowman, H. H. M (1918) [48]; Macnae, 

W., et al (1962) [65]; Mogg, A. O. D. (1963) [66]; có kết luận chung là: trong các 

nhân tố sinh thái thì độ mặn là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến tăng trưởng, 

tỷ lệ sống, phân bố các loài TVNM. 

Theo Aksomkoae, S. (1993), RNM tồn tại, phát triển ở nơi có độ mặn từ 10 - 

30‰. Bên cạnh đó, tác giả chia TVNM thành 2 nhóm: nhóm phát triển trong khu vực 

bị ngập bởi nước lợ hoặc mặn với độ mặn từ 10 - 30‰ và nhóm phát triển ở khu vực 

ngập bởi nước ngọt hoặc nước lợ với độ mặn từ 0 - 10‰ [45]. 

Soemodihardjo, S., et al. (1996), nghiên cứu về mối quan hệ giữa độ mặn với sự 

tăng trưởng chiều cao và đường kính thân của loài Đưng được trồng ở Indonesia theo 

các tuổi 6, 11, 14, 18 và cho biết sự tăng trưởng hàng năm tương ứng là 0,7; 0,5; 0,6; 0,6 

cm [74]. Một vài loài TVNM có thể phát triển ở độ mặn rất cao. Theo Aksomkoae, S. 

(1993), Mắm biển (Avicennia marina), Giá (Excoecaria agallocha L), có thể phát triển 

ở những nơi có độ mặn cao tới 85‰. Mắm đen (Avicennia officinalis) có thể phát triển 

trong khu vực có độ mặn tối đa 63‰, Dà quánh (Ceriops decandra) có thể chịu được 

72‰, cây Bần (Sonneratia caseolaris) phát triển trong vùng có độ mặn 44‰, Đước đôi 

(Rhizophora apiculata) 65‰ và Đâng (Rhizophora stylosa) 74‰, Xu ổi (Xylocarpus 

granatum) có thể phát triển trong khu vực với độ mặn không cao hơn 34‰. Vẹt dù 

(Bruguiera gymnorrhiza) được tìm thấy trong các khu vực có độ mặn 10‰ - 20‰, Dà 

vôi (Ceriops tagal) phát triển ở những nơi độ mặn cao hơn 30‰, khả năng chịu mặn ở 

nhiều loài TVNM như Mắm có khả năng chịu sự biến động và độ mặn cao [45].  

Tuan, M. S. (1995), cho thấy trong điều kiện thí nghiệm ở độ mặn nước biển 

25‰ thì Mắm biển có sinh trưởng về đường kính và chiều cao tốt nhất. Sự tăng trưởng 

về đường kính và chiều cao giảm dần khi độ mặn nước biển tăng lên. Cây mọc ở môi 

trường không có muối thì tỷ lệ sinh trưởng thấp nhất. Quá trình quang hợp tỷ lệ nghịch 

với độ mặn của môi trường: Độ mặn càng cao thì quang hợp càng giảm nhưng các 

loài TVNM vẫn duy trì năng suất quang hợp được ở các độ mặn thí nghiệm kể cả ở 

150% độ mặn nước biển (45‰) [77]. 
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Nguyen, H. T., et al (2015), thực hiện thí nghiệm trong nhà kính và khẳng 

định: Cây Mắm biển phát triển mạnh ở môi trường nước có độ mặn từ 50 - 75% độ 

mặn nước biển (15 - 23‰), ở độ mặn 0 - 5‰ thì không phát triển [68]. 

Nhận xét kết quả nghiên cứu của các công trình trên thế giới về ảnh hưởng 

của độ mặn đến rừng ngâp̣ măṇ: 

- Độ mặn là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển 

và sự tồn tại của các loài TVNM. 

- Các loài TVNM chỉ có khả năng thích hợp tốt với một giới hạn độ mặn 

nhất định. 

- Phần lớn loài TVNM đều sinh trưởng tốt ở môi trường nước có độ mặn nước 

biển từ 15 - 28‰. Cây con sinh trưởng tốt hơn ở độ mặn thấp hơn so với cây già. 

- Nghiên cứu cây Mắm ở Việt Nam cho thấy: Sự tăng trưởng về đường kính 

và chiều cao giảm dần khi độ mặn nước biển tăng lên. Cây ở môi trường không có 

muối thì tỷ lệ sinh trưởng thấp nhất. Quá trình quang hợp tỷ lệ nghịch với độ mặn 

của nước biển. 

Những kết quả có thể vận dụng vào nghiên cứu RNM ven biển Nghệ An 

Độ mặn trung bình của nước biển khu vực cửa sông - ven biển của Nghệ An 

nằm trong giới hạn thuận lợi để phát triển RNM. Sự biến động về độ mặn ở Nghệ An 

cũng như các tỉnh ở Bắc Trung Bộ tương đối nhỏ do các sông ở đây có lưu lượng 

không quá lớn. Vì vậy RNM ở Nghệ An không bị ảnh hưởng nhiều do biến động về 

độ mặn của nước biển. 

c. Nghiên cứu ảnh hưởng của thủy triều và thể nền đến rừng ngâp̣ măṇ 

Theo tác giả Aksomkoae, S. (1993 cho rằng: hoạt động của thủy triều là yếu 

tố đặc biệt ảnh hưởng đến các hệ thống gốc của RNM. Thành phần loài và phân 

bố tại các khu vực ngập nước sẽ khác nhau theo thời gian thủy triều và tần số của 

ngập lụt. Tại các khu vực nơi ngập lụt xảy ra nhiều, chỉ có cây Đưng tồn tại, trong 

khi Vẹt dù và Xu ổi lại phân bố ở khu vực thường xuyên bị ngập. Hoạt động của 

thủy triều là yếu tố đặc biệt ảnh hưởng đến các hệ thống gốc của RNM. Tính chất 

vật lý và hóa học của các loại đất khác nhau thì thành phần loài thực vật RNM 

cũng khác nhau [45]. 
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Theo Watson, J. G. (1928), hầu hết các loài TVNM phát triển tốt nhất trên đất bùn, 

ở những khu vực phù sa tích tụ, các loài cây điển hình phát triển tốt ở nền bùn ở Đông 

Nam Á là Đưng và Mắm biển, Bần chiếm ưu thế phát triển tốt trên đất bùn sâu [79]. 

Nghiên cứu của Hou, D. (1958). cho thấy, Đâng cũng có thể phát triển trên 

nền cát và thậm chí cả trên các đảo san hô, chất nền gồm các mảnh vụn san hô, vỏ 

sò và Halimeda (vôi rong biển) [61]. 

Theo Hesse P. R.(1961), trong công trình khoa học nói đến sự khác nhau về 

các vùng đất trồng cây Đưng (Rhizophora mucronata) và cây Mắm biển (Avicennia 

marina) tác giả cho rằng cây Đưng có thể phát triển tốt trên đất lầy lội và sâu [58]. 

Bảng 1.3. Phân bố một số loài thực vật ngập mặn điển hình ở vùng ven biển 

Chế độ ngập  

nước triều 

Độ thành thục 

của đất 
Loài TVNM 

Ngập khi nước triều rất thấp Bùn rất loãng Chưa xuất hiện RNM 

Ngập khi nước triều trung bình thấp Bùn loañg 
Mắm trắng, Mắm biển, Bần 

trắng, Đước bộp 

Ngập khi nước triều cao trung bình Bùn chặt 
Vẹt dù, Vẹt trụ, Vẹt tách, 

Vẹt khang, Đước đôi 

Ngập khi nước triều cao 
Sét mềm hoặc 

sét cứng 

Giá, Gõ nước, Cóc đỏ,Cóc 

trắng, Xu ổi, Xu sung 

Ngập khi triều bất thường 
Sét cứng, đất 

rắn chắc 

Mướp xác, Dừa nước, Bần 

chua 

Nguồn: Chan, H. T., et al, 2009. 

Nhận xét kết quả nghiên cứu của các công trình trên thế giới về ảnh hưởng 

của thủy triều và lập địa đến rừng ngâp̣ măṇ: 

Từ những năm 20 của thế kỷ trước, đã có các nghiên cứu về ảnh hưởng của 

thủy triều và lập địa đến RNM. Các nghiên cứu đều cho rằng: 

- Ảnh hưởng của thủy triều đến rừng ngập mặn: 

+ Thủy triều ảnh hưởng tới RNM thông qua yếu tố độ mặn trong nước. Khi 

thủy triều cao thì độ mặn của nước cao và ngược lại. 

+ Thay đổi độ mặn trong nước do thủy triều là một trong những nhân tố hạn 

chế phát triển loài và sự phân bố trong RNM. 
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- Ảnh hưởng của thể nền đến rừng ngập mặn: 

+ Hầu hết các loài TVNM phát triển tốt nhất trên đất bùn, nơi có ở phù sa 

tích tụ. 

+ Tính chất lý - hóa của các loại đất khác nhau thì thực vật RNM cũng 

khác nhau. 

Những kết quả có thể vận dụng vào nghiên cứu RNM ven biển Nghệ An: 

Theo các công trình nghiên cứu thì yếu tố thể nền ảnh hưởng đến sinh trưởng 

của các loài TVNM. Các nhà khoa học đã công bố các dạng lập địa ngập mặn áp dụng 

cho trồng RNM, từ đó tác giả phải đánh giá yếu tố này trên toàn bộ VVB tỉnh Nghệ 

An, lựa chọn các loài TVNM phù hợp cho ĐVĐĐ cụ thể để tiến hành quy hoạch và 

đề xuất định hướng phát triển RNM. 

1.1.1.3. Nghiên cứu về kỹ thuâṭ trồng rừng ngâp̣ măṇ 

Từ rất sớm, kỹ thuật gieo ươm và trồng RNM đã được Watson, J. G. (1928), 

áp dụng tại Malaysia [79]. Giesen, W., et al (2006), đã cho ra mắt cuốn Sổ tay hướng 

dẫn kỹ thuật gieo ươm trồng RNM có phạm vi áp dụng cho vùng Đông Nam Á và 

trên toàn thế giới [54]. 

Theo Koko M. (1986), phương pháp trồng rừng phải dựa trên đặc tính của 

loài và khả năng nảy mầm của hạt giống hoặc trụ mầm, theo đó có 3 phương 

pháp được áp dụng tại một số nước Châu Á đó là trồng trực tiếp trụ mầm, trồng 

bằng cây con gieo tạo trong vườn ươm và trồng bằng cây con có sẵn mọc trong 

tự nhiên [63]. 

Saenger, P., et al (1993), đã đưa ra hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm, trồng 

thử nghiệm các loài cây Bần, cây Giá, cây Mắm đen ở Bangladesh. Bên cạnh 

lựa chọn thời điểm trồng, ông còn khẳng định tuổi của cây giống cũng ảnh 

hưởng đến tỷ lệ sống của cây, cây giống có tuổi lớn hơn 12 tháng thường có tỷ 

lệ sống thấp hơn [71]. 

Seanger, P. (1996), đưa ra tiêu chuẩn mật độ trồng Mắm biển và Sú tại 

Brisbane Airpost, Australia là 4.100 cây/ha (1,5m x1,5m), chi phí $3.000 - 

$18.000/ha, tỷ lệ sống đạt hơn 80% sau 3 tháng trồng, tuy nhiên giảm xuống chỉ còn 

50% sau 1 tháng kế tiếp [73]. 
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Chan, H. T. (1996), khi thực hiện trồng Đước và Đưng với mật độ trụ mầm 

Đước là 6.944 cây/ha (1,2 x 1,2 m), Đưng là 3.086 cây/ha (1,8 x1,8 m). Khi trồng 

bằng cây con 5 - 6 tháng tuổi là 2.500 cây/ha (2 x 2 m). Đưng cũng được trồng 2.500 

cây/ha bằng cây con bứng trong rừng với chiều cao 0,5 - 1 m, cả hai phương thức 

trồng tỷ lệ sống chỉ đạt 8% sau 3 tháng [50]. 

Tại Ấn Độ, các tác giả Ravishankar, T., et al (2004), đã xây dựng kỹ thuật gieo 

ươm cho 7 loài TVNM, đó là Mắm biển (Avicennia marina), Giá (Excoecaria 

agallocha L), Bần không cánh (Sonneratia apetala), Xu sừng (Xylocarpus 

molucensis), Sú (Aegiceras corniculatum) vẹt dù (Bruguiera gymnorrhiza)  và Đước 

đôi (Rhizophora apiculata) [70]. 

Nhận xét kết quả nghiên cứu của các công trình trên thế giới về kỹ thuâṭ 

trồng rừng ngâp̣ măṇ: 

- Phương pháp trồng RNM phải dựa trên đặc tính của loài và khả năng nảy 

mầm của hạt giống hoặc trụ mầm. 

- Tỉ lệ sống khi trồng các loài TVNM phụ thuộc vào: thời điểm trồng; tuổi của 

cây giống (cây giống có tuổi lớn hơn 12 tháng thường có tỷ lệ sống thấp). 

- Kiến thức về ky ̃thuâṭ gieo ươm và trồng rừng ngâp̣ măṇ ở trên thế giới đã 

đạt mức chi tiết phù hợp với mỗi khu vực, đặc trưng vùng miền và phù hợp với các 

tiêu chuẩn chung về các điều kiện tự nhiên. 

Những kết quả có thể vận dụng vào nghiên cứu RNM ven biển Nghệ An: 

Các thông tin về kỹ thuật trồng rừng ngâp̣ mặn thế giới đã được các nhà khoa 

học Việt Nam nghiên cứu và đưa vào ứng dụng. Tổng Cục Lâm Nghiệp thuộc Bộ 

Nông nghiệp và Phát Triển nông thôn đã có những dẫn kỹ thuật trồng, phục hồi RNM 

cụ thể. Những hướng dẫn này có thể áp dụng để tiến hành trồng RNM ven biển tỉnh 

Nghệ An là cần thiết. 

1.1.2. Nghiên cứu về rừng ngập mặn ở Việt Nam 

1.1.2.1. Nghiên cứu thành phần loài và đăc̣ điểm phân bố rừng ngâp̣ măṇ 

a. Nghiên cứu về thành phần loài thực vật ngập mặn 

Lê Công Khanh (1986), đã mô tả các đặc điểm sinh học để phân biệt các chi, 

họ cây có trong RNM. Dựa vào tính chất ngập nước và độ mặn của nước, tác giả đã 

xếp 57 loài TVNM vào 3 nhóm: nhóm mọc trên đất bồi ngập nước mặn (độ mặn của 
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nước từ 15 - 32‰) có 25 loài; nhóm sống trên đất bồi thường ngập nước lợ (độ mặn 

0,5 - 15‰) có 9 loài và nhóm sống trên đất bồi ít ngập nước lợ có 12 loài [21]. 

Theo Phan Nguyên Hồng (1999), TVNM ven biển Việt Nam có 78 loài thuộc 

2 nhóm: Nhóm loài TVNM “thực thụ” có 37 loài thuộc 20 chi, 14 họ và nhóm loài 

TVNM “gia nhập” có 42 loài thuộc 36 chi, 28 họ [18]. 

Theo Ngô Đình Quế và Võ Đại Hải (2012), số lượng loài và phân bố một số 

loài chủ yếu theo các vùng ngập mặn ven biển được thể hiện ở bảng 1.4 [25]. 

Bảng 1.4. Phân bố loại thực vật ngập mặn ven biển Việt Nam 

Vùng 

Loài TVNM 

Các loài chủ yếu Thực  

thụ 

Tham 

gia 
Cộng 

Đông Bắc 

(Quảng Ninh) 
16 36 52 

Đâng, Trang, Vẹt dù, Mắm biển, Mắm 

quăn, Sú, Bần chua. 

Đồng bằng 

Sông Hồng 
13 36 49 

Đâng, Trang, Vẹt dù, Mắm biển, Mắm 

quăn, Sú, Bần chua. 

Trung bộ 22 41 63 

BTB: Vẹt dù, Mắm quăn, Bần chua, Sú, 

Bần trắng, Dừa nước. 

NTB: Đước, Đưng, Vẹt dù, dà quánh, dà 

vôi, Mắm quăn, Mắm lưỡi đòng, Bần chua 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu, 

Cần Giờ 

31 66 97 

Đước, Đưng, Vẹt dù, Vẹt đen, Vẹt 

khang, Vẹt tách, Dà quánh, Dà vôi, 

Mắm trắng, Mắm quăn, Mắm biển, Bần 

trắng, Bần ổi, Bần chua, Dừa nước 

Đồng bằng 

Sông Cửu 

Long 

32 66 98 

Đước, Đưng, Vẹt dù, Bần đen, Vẹt khang, 

Vẹt tách, dà quánh, dà vôi, Mắm trắng, 

Mắm quăn, Mắm biển, Mắm lưỡi đồng, 

Bần trắng, Bần ổi, Bần chua, Dừa nước 
 

       Nguồn: Ngô Đình Quế và Võ Đại Hải, 2012. 

Những năm gần đây, các nghiên cứu ở Việt Nam về RNM nói chung và thành 

phần loài ngập mặn nói riêng được quan tâm nghiên cứu ở nhiều khu vực.  
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Theo Đỗ Đình Sâm và cs.(2005) Việt Nam có 37 loài TVNM thực thụ. Huyện 

Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) là địa phương có số loài TVNM nhiều nhất với 33 

loài, Cà Mau có 32 loài, Sóc Trăng 24 loài [27]. 

Theo kết quả nghiên cứu của Hoàng Văn Thơi (2013), thành phần loài 

TVNM trên thể nền đá, sỏi, san hô bán ngập triều tại huyện Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng 

Tàu có 33 loài thuộc 20 họ, trong đó nhóm TVNM thực thụ gồm 24 loài thuộc 11 

họ và nhóm loài cây tham gia gồm 9 loài cây thuộc 9 họ. Từ đó tác giả đề xuất và 

lựa chọn các loài Đâng, Đước đôi, Đưng, Dà vôi và Sú đỏ để gây trồng cho các đảo 

phía Nam [39]. 

Theo kết quả điều tra của Đặng Văn Sơn (2014), thực vật RNM ở Khu dự trữ 

sinh quyển Cần Giờ có 112 loài, 87 chi, 45 họ, 29 bộ. Trong đó, có 30 loài TVNM 

chủ yếu, 38 loài TVNM tham gia RNM và 44 loài cây du nhập [31]. 

Tại Hà Tĩnh, Trần Thị Tú và Nguyễn Hữu Đồng (2014) đã xác định được tại 

đây có 22 loài TVNM, thuộc 22 chi, 18 họ; phân bố chủ yếu ở các khu vực cửa sông 

lớn như Cửa Hội, Cửa Sót, Cửa Nhượng và Cửa Khẩu [33]. 

Kết quả nghiên cứu của Phạm Ngọc Dũng (2015), xác định tại tỉnh Thừa Thiên 

Huế có 42 loài TVNM, thuộc 30 họ, trong đó có 8 loài TVNM chính thức và 24 loài 

TVNM tham gia vào RNM [10]. 

Kết quả nghiên cứu tại tỉnh Quảng Ninh của Nguyễn Văn Thảo (2015), 

đã phát hiện được 30 loài TVNM, thuộc 28 chi, 21 họ và 2 ngành (Dương xỉ và 

Hạt kín). So với cả nước, các nhóm TVNM ở Quảng Ninh đều thấp hơn do có 

mùa đông lạnh nên một số loài TVNM không thích hợp cho sự sinh trưởng và 

phát triển [35]. 

Nhận xét kết quả nghiên cứu của các công trình ở Việt Nam về thành phần 

loài TVNM: 

- Ở Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu về RNM, trải khắp các VVB 

từ Bắc đến Nam. 

- Về số lượng loài TVNM: 
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Bảng 1.5. Số lượng loài thực vật ngập mặn đã công bố 

Tác giả Năm Loài Trường hợp ghiên cứu 

Lê Công Khanh 1986 57 Việt Nam 

PhanNguyên Hồng (1993, 1999) 78 Việt Nam 

Đỗ Đình Sâm 2005 37 Việt Nam 

Hoàng Văn Thơi 2013 33 Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Đặng Văn Sơn 2014 112 Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ 

Phạm Ngọc Dũng 2015 42 Thừa Thiên Huế 

Nguyễn Văn Thảo 2015 30 Quảng Ninh 

                                                              Nguồn: Vũ Văn Lương thống kê, 2022. 

+ Các nghiên cứu thể hiện số lượng khác nhau, ở các địa điểm nghiên cứu khác 

nhau và thời điểm cũng khác nhau. 

+ Khu vực có số lượng loài nhiều nhất là Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ đã 

ghi nhận được 112 loài, 87 chi, 45 họ, 29 bộ. 

+ Khu vực có số lượng loài ít nhất là Đồng bằng Sông Hồng: 49 loài (13 loài 

thực thụ và 36 loài tham gia). 

+ Số lượng loài TVNM cơ bản tăng dần từ Bắc vào phía Nam. 

- Về tên gọi loài TVNM: Các tác giả đưa ra một số tên/thuật ngữ khác nhau: 

“loài thực thụ” (Đỗ Đình Sâm); “loài chủ yếu” (Ngô Đình Quế, Võ Đại Hải); “CNM 

chính thức và loài cây tham gia” (Phạm Ngọc Dũng). 

Những kết quả có thể vận dụng vào nghiên cứu RNM ven biển Nghệ An: 

Kết quả của Ngô Đình Quế và Võ Đại Hải (2012), số loài TVNM ở Trung Bộ 

là 22 và theo kết quả của Trần Thị Tú và Nguyễn Hữu Đồng (2014) ở Hà Tĩnh cũng 

là 22 loài [25]. 

b. Nghiên cứu diện tích và đặc điểm phân bố rừng ngâp̣ măṇ 

Việt Nam có đường bờ biển dài 3.260 km, với trên 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ ven 

bờ, các loại hình đất ngập nước ven bờ rất phong phú như đất RNM bãi triều lầy, 

vịnh, ven đảo, cửa sông, rạn san hô; do vậy, diện tích RNM ở đây cũng rất lớn. 
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Theo Ngô Đình Quế và Võ Đại Hải (2012), Việt Nam có 30 tỉnh, thành phố 

có RNM và ĐNM ven biển chạy dài từ Móng Cái đến Hà Tiên. VVB Bắc Trung Bộ 

có 7.238ha; VVB Nam Trung Bộ có 743 ha; VVB Đông Nam Bộ có 61.110 ha; VVB 

đồng bằng sông Cửu Long có 166.282 ha. RNM phân bố và phát triển tốt ở miền 

Nam, đặc biệt ở bán đảo Cà Mau. Ở miền Bắc TVNM tuy thấp và nhỏ nhưng có giá 

trị phòng chống thiên tai rất lớn [25]. 

Đỗ Đình Sâm và cs. (2005), công bố diện tích RNM ngày càng bị thu hẹp do 

khai thác quá mức, tác động của hoạt động kinh tế và biến đổi khí hậu. Diện tích 

RNM Việt Nam đa ̃giảm sút rất lớn, từ 408.500 ha năm 1943 xuống còn 290.000 ha 

vào năm 1962 và còn 252.000 ha vào năm 1982, đến năm 1999 còn lại 156.608 ha và 

đến tháng 12 năm 2000 chỉ còn 155.290 ha [28]. 

Trong một nghiên cứu khác của Nguyễn Đình Quế và Võ Đại Hải (2012), diện 

tích RNM Việt Nam đã giảm sút rất lớn, từ 400.000 ha  năm 1943 còn 290.000 ha vào 

năm 1962; 252.000 ha vào năm 1983 và đến năm 2000 chỉ còn 156.608 ha. Năm 2016 

diện tích tăng lên 179.000 ha, nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động của con người [25]. 

Về phân bố, Phan Nguyên Hồng (1999), công bố nước ta có 29 tỉnh và thành 

phố có rừng và đất ngập mặn ven biển chạy suốt từ Móng Cái đến Hà Tiên phân chia 

thành 4 khu vực lớn và 12 tiểu khu gồm: Khu vực I: Ven biển Đông Bắc, từ mũi Ngọc 

đến mũi Đồ Sơn; Khu vực II: Ven biển đồng bằng Bắc Bộ từ mũi Đồ Sơn đến mũi 

Lạch Trường; Khu vực III: ven biển Trung Bộ, từ mũi Lạch Trường đến mũi Vũng 

Tàu; Khu vực IV: Ven biển Nam Bộ, từ mũi Vũng Tàu đến mũi Nải - Hà Tiên và 

trong mỗi vùng chia ra các tiểu vùng nhỏ hơn [18]. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2018) đã công bố diện tích rừng toàn 

quốc năm 2017, trong đó diện tích RNM cụ thể ở bảng 1.6. 

Bảng 1.6. Tổng hợp diện tích RNM toàn quốc theo vùng 

STT Khu vực Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Đông Bắc 19.426 13,4 

2 Đồng bằng sông Hồng 8.891 6,2 

3 Bắc Trung Bộ 2.069 1,4 

4 Nam Trung Bộ 360 0,2 

5 Đông Nam Bộ 41.377 28,4 

6 Tây Nam Bộ 73.372 50,4 

Tổng 145.596 100 

                                     Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2018. 
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Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2018) đã công bố diện tích rừng toàn 

quốc năm 2017, được phân bố cụ thể trên các tỉnh thể hiện rõ tại bảng 1.7. 

Bảng 1.7. Tổng hợp diện tích rừng ngập mặn toàn quốc theo các tỉnh 

STT Tỉnh Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1  Quảng Ninh 19.426 13,35 

2  Hải Phòng 2.601 1,79 

3  Nam Định 2.568 1,77 

4  Thái Bình 3.209 2,21 

5  Ninh Bình 512 0,35 

6  Thanh Hóa 968 0,66 

7  Nghệ An 341 0,23 

8  Hà Tĩnh 661 0,45 

9  Quảng Bình 17 0,01 

10  Quảng Trị 36 0,02 

11  Thừa Thiên Huế 47 0,03 

12  Quảng Nam 58 0,04 

13  Quảng Ngãi 66 0,05 

14  Bình Định 92 0,06 

15  Khánh Hòa 60 0,04 

16  Ninh Thuận 64 0,04 

17  Bình Thuận 20 0,01 

18  Đồng Nai 6.881 4,73 

19  Bà Rịa - Vũng Tàu 2.054 1,41 

20  Tp Hồ Chí Minh 32.442 22,30 

21  Long An 90 0,06 

22  Tiền Giang 808 0,56 

23  Bến Tre 3.581 2,46 

24  Trà Vinh 8.043 5,53 

25  Sóc Trăng 5.494 3,78 

26  Bạc Liêu 4.435 3,05 

27  Cà Mau 48.031 33,01 

28  Kiên Giang 2.890 1,99 

Tổng 145.496 100 

                                     Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2018. 
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Nhận xét kết quả nghiên cứu của các công trình ở Việt Nam về diện tích 

và đăc̣ điểm phân bố rừng ngâp̣ măṇ: 

- Về số lượng các đơn vị hành chính giáp biển, nước ta có 28 tỉnh, thành. Tuy 

nhiên về số lượng tỉnh, thành phố có “rừng ngập mặn và đất ven biển”, theo Ngô 

Đình Quế và Võ Đại Hải (2012) là 30; Theo Phan Nguyên Hồng là 29. Điều này là 

do sự thay đổi (tách - nhập) các tỉnh - thành qua các thời kỳ khác nhau. 

- Về phân vùng rừng ngập mặn trong cả nước: các nghiên cứu có kết quả phân 

chia khác nhau: 

+ Ngô Đình Quế, Võ Đại Hải (2012)  phân chia  thành 5 vùng gồm: (1) Đông 

Bắc (Quảng Ninh); (2). Đồng bằng Sông Hồng; (3) Trung Bộ; (4) Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Cần Giờ; (5) Đồng bằng Sông Cửu Long. 

+ Phan Nguyên Hồng đã phân chia  thành 4 khu vực lớn và 12 tiểu khu (Khu 

vực I: Ven biển Đông Bắc; Khu vực II: Ven biển đồng bằng Bắc Bộ; Khu vực III:ven 

biển Trung Bộ; Khu vực IV: Ven biển Nam Bộ). 

- Về diện tích: 

+ Diện tích RNM ở Việt Nam rất lớn. Hầu hết các VVB, trên mọi loại thể nền, 

mọi chế độ triều,… đều có RNM phát triển. 

+ Diện tích RNM bị suy giảm rõ rệt trong giai đoạn 1943 - 2000 và tăng lên sau năm 

2000. Cụ thể: năm 1943 là 400.000 ha; năm 2000 còn 156.608 ha; năm 2016 là 179.000 ha. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018 diện tích RNM 145.496 ha. 

Những kết quả có thể vận dụng vào nghiên cứu RNM ven biển Nghệ An: 

Theo kết quả phân chia vùng RNM trong cả nước của Ngô Đình Quế, Võ Đại 

Hải (5 vùng) và của Phan Nguyên Hồng (4 khu vực) thì RNM của Nghệ An đều thuộc 

vùng/khu vực 3. 

+ Diện tích RNM của cả nước ta nói chung và Nghệ An nói riêng đều bị suy 

giảm rõ rệt trong giai đoạn 1943 - 2000 và tăng lên sau năm 2000. 

1.1.2.2. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến rừng ngâp̣ măṇ 

a. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến rừng ngâp̣ măṇ 

Theo Nguyễn Ngọc Bình (1999), yếu tố nhiệt độ có ảnh hưởng trực tiếp tới sự 

có mặt hay không của RNM, tháng nào trong năm có nhiệt độ trung bình tháng thấp 

hơn 200C thì RNM sinh trưởng tốt nhất. Nếu nhiệt độ nước biển dưới 160C thì không 
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xuất hiện RNM. Nếu nhiệt độ nước biển từ 16 - 180C chỉ có rừng Mắm (Avicennia) 

phát triển. Nếu nhiệt độ nước biển từ 18 - 200C xuất hiện rừng Trang và nếu nhiệt độ 

nước biển luôn luôn lớn hơn 200C xuất hiện rừng Đước [2]. 

Nguyễn Mỹ Hằng và Phan Nguyên Hồng (1995), đã tìm hiểu về ảnh hưởng 

nhiệt độ thấp đến sự sinh trưởng của Trang, Đưng, Đước đôi ở miền Bắc Việt Nam. 

Kết quả thí nghiệm cho thấy Đưng và Đước sinh trưởng bình thường vào mùa hè và 

mùa thu, nhưng đến mùa đông khi nhiệt độ dưới 110C thì loài này không đủ điều kiện 

để tồn tại; trong khi đó Trang và Đưng vẫn vượt qua mùa đông giá rét [14]. Khi 

nghiên cứu về tăng trưởng của Trang ở các năm tuổi khác nhau trồng ở Thái Bình, 

Lê Thị Vu Lan (1998) cho thấy các tháng 12, tháng 1 và tháng 2 có thời tiết khắc 

nghiệt (lạnh, không mưa) cây vẫn tăng trưởng nhưng rất chậm; còn tháng 9, tháng 10 

và tháng 11 mưa nhiều, nhiệt độ ấm cây sinh trưởng tốt hơn [22].  

Theo Ngô Đình Quế  và Võ Đại Hải (2012), ở Việt Nam RNM cũng phân bố 

tự nhiên ở vùng Đông Bắc (Quảng Ninh), một năm có tới 4 tháng lạnh, nhiệt độ không 

khí trung bình trong tháng dưới 200C và có 1 tháng lạnh nhất trong năm (tháng I) với 

nhiệt độ không khí trung bình 14,7 - 15,80C. Điều này làm cho RNM ở đây nghèo 

nàn về số loài và mức độ sinh trưởng xấu hơn rõ rệt so với RNM phân bố tự nhiên ở 

bán đảo Cà Mau, nơi tháng có nhiệt độ thấp nhất trong năm chỉ dưới 250C [25]. 

Ngô Đình Quế và Võ Đại Hải (2012) thống kê: ở huyện Tiên Yên - tỉnh 

Quảng Ninh, trong hai ngày 17 và 18 tháng 01 năm 1961 đã xuất hiện sương muối, 

khi nhiệt độ không khí xuống thấp tới 00C làm cho cây Vẹt dù bông đỏ bị héo, khô 

lá, một số cây bị chết. Ở bán đảo Cà Mau gần như nóng quanh năm nên có số loài 

TVNM rất phong phú, có tới 33 loài TVNMCT chiếm 98% tổng số loài TVNM 

thực thụ ở Việt Nam. Trong khi vùng biển Đông Bắc (Quảng Ninh) chỉ có 10 loài 

TVNM thực thụ [25]. 

Khi nghiên cứu về loài Bần chua ở thành phố Vinh, Phan Nguyên Hồng và 

Trần Văn Ba (1994), đã kết luận: nhiệt độ thích hợp nhất cho cây Bần chua sinh 

trưởng tốt là từ 160C đến 220C, nếu nhiệt độ thấp hơn 120C hạt sẽ không nảy mầm và 

cây Bần chua sẽ phát triển chậm [17]. 

Nhận xét kết quả nghiên cứu của các công trình ở Việt Nam về ảnh hưởng của 

nhiệt độ đến rừng ngâp̣ măṇ: 
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Nhiệt độ có ảnh hưởng rõ nét đến sự phát triển của các loài TVNM: 

- Ở điều kiện nhiệt độ cao, hầu hết các loài TVNM phát triển tốt hơn ở điều 

kiện nhiệt độ thấp. Nhiệt độ nước biển <160C: không xuất hiện RNM. 

- Một số loài TVNM có thể phát triển quanh năm như: Trang, Đâng; một số 

chỉ phát triển tốt trong mùa hè và mùa thu như Đưng. 

Những kết quả có thể vận dụng vào nghiên cứu RNM ven biển Nghệ An: 

+ Trang phát triển tốt khi nhiệt độ nước biển >180C. 

+ Đước phát triển tốt khi nhiệt độ nước biển > 200C. 

+ Bần chua phát triển tốt nhất khi nhiệt độ nước biển 160C đến 220C. 

Đây là những loài TVNM có thể đưa vào quy hoạch trồng RNM của Nghệ An. 

b. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn đến rừng ngâp̣ măṇ 

Lê Công Khanh (1986), trên cơ sở tính chất ngập nước và độ mặn của nước, 

đã xếp 57 loài TVNM vào 3 nhóm: (1). Nhóm mọc trên đất bồi ngập nước mặn (độ 

mặn của nước từ 15 - 32‰) có 25 loài, trong đó có Đưng, Cóc trắng; (2). Nhóm sống 

trên đất bồi thường ngập nước lợ (độ mặn 0,5 - 15‰) có 9 loài, trong đó có Bần đen 

và (3). Nhóm sống trên đất bồi ít ngập nước lợ có 12 loài [21]. 

Phan Nguyên Hồng (1991) đã kết luận: độ mặn là một trong những nhân tố 

quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, tỷ lệ sống của các loài và phân bố 

RNM. Loại rừng này phát triển tốt ở nơi có nồng độ muối trong nước từ 10 - 25‰. 

Cây con của phần lớn TVNM sinh trưởng tốt ở độ mặn thấp, từ 25% đến 50% độ mặn 

của nước biển (30‰). Ở môi trường mặn như nước biển (30‰) thì cây con của phần 

lớn TVNM sinh trưởng kém hoặc không mọc mầm, chúng không sinh trưởng bình 

thường trong môi trường nước ngọt. Trong các nhân tố sinh thái thì khí hậu, thủy 

triều, độ mặn và đất, những nhân tố này đóng vai trò quyết định sự sinh trưởng và 

phân bố của thảm thực vật RNM. Các nhân tố khác góp phần tích cực trong việc phát 

triển hay hạn chế của kiểu thảm thực vật này [16]. 

Hong, P. N., et al (1993), khi nghiên cứu RNM ở Việt Nam, kết luận rằng mưa lớn 

trong mùa mưa được cho là nhân tố chính gây ra độ mặn thấp 0,5 - 10‰ tại vùng cửa sông 

Hồng và 1 - 10‰ ở cửa sông Cửu Long. RNM phát triển tốt ở những nơi như mũi Cà Mau 

có độ mặn trung bình là 22 - 26‰. Khi độ mặn cao 33 - 36‰ thì kích thước và số lượng 
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của các loài sẽ bị giảm. Mặt khác, có một số loài TVNM phát triển ở những nơi có độ mặn 

rất thấp nhưng cũng có một số loài TVNM như: Mắm biển, Mắm trắng, Đưng có thể chịu 

được độ mặn của đất cao vào mùa khô và độ mặn thấp trong mùa mưa [60]. 

Theo Thái Văn Trừng (1998), có 3 nhóm nhân tố sinh thái phát sinh RNM: 

thứ nhất là tính chất lý hóa của đất, thứ hai là cường độ và thời gian ngập của thủy 

triều, thứ ba là độ mặn của nước biển [40]. 

Cũng theo Phan Nguyên Hồng (1999), đã chia các loài TVNM Việt Nam thành 

hai nhóm loài. Nhóm loài có biên độ mặn rộng gồm: những loài chịu độ mặn cao trung 

bình (10 - 35‰ hoặc hơn) như Mắm, Đầng, Đưng, Dà quánh, Bần trụ…; những loài 

chịu độ mặn trung bình (15 - 30‰) có Đước, Bần tách, Vẹt dù, Sú… các loài cây này 

sống ở nơi có sự thay đổi độ mặn nhiều vào mùa mưa; những loài chịu độ mặn tương 

đối thấp (7 - 20‰) có Trang, Bần tách, Ô rô, Quao nước, cốc kèn… Nhóm loài có biên 

độ muối hẹp: những loài thân gỗ mọng nước, chịu độ mặn cao (20 - 33‰ hoặc hơn) có 

Bần tráng và Bần ổi; những loài thân thảo mọng nước, chịu độ mặn cao (25 - 35‰ 

hoặc hơn) có Muống biển, Sam biển, Hếp Hải Nam; những loài nước lợ điển hình, độ 

mặn (5 - 15‰ thấp hơn) có Dừa nước, Bần chua, Mái dầm, Na biển, Mây nước… 

chúng là những cây chỉ thị cho môi trường nước lợ; những loài chịu đất lợ sống trên 

cạn, độ mặn thấp  (1 - 10‰) từ nội địa phát tán ra vùng đất ẩm ven sông nước lợ [18]. 

Theo Nguyễn Ngọc Bình (1999), Rừng Mắm trắng sinh trưởng tốt ở nước có 

độ mặn 20 - 30‰, rừng Đước sinh trưởng tốt ở nước có độ mặn 10 - 20‰. Khi nước 

biển có độ mặn cao từ 40 - 80‰ thì rừng Mắm cũng bắt đầu sinh trưởng xấu đi rõ rệt. 

Còn ở môi trường nước có độ mặn cao hơn 90‰ thì hầu như không có loại RNM nào 

có thể tồn tại được, chỉ có một vài cây Mắm sống còi cọc [2]. 

Theo Phạm Ngọc Dũng (2015), độ mặn nước tưới ảnh hưởng lớn đến sự nảy 

mầm, tỷ lệ sống, sinh trưởng và sinh khối của cây Đước đôi và cây Vẹt khang. Giai đoạn 

từ khi gieo trụ mầm đến khi cây con 3 tháng tuổi, tưới nước ngọt có lợi nhất cho sự nảy 

mầm và sinh trưởng của cây con; từ 4 đến 6 tháng tuổi, độ mặn 10‰ có lợi nhất cho sinh 

trưởng của cây Đước đôi và 5‰ có lợi nhất cho sinh trưởng của cây Vẹt khang [10]. 

Nhận xét kết quả nghiên cứu của các công trình ở Việt Nam về ảnh hưởng 

của độ mặn đến rừng ngập măṇ: 

- Hầu hết loài TVNM phát triển tốt nhất ở độ mặn 10 - 25‰. Một số loài ngoại 

lệ: Bần chua 5 - 10‰; Mắm trắng 20 - 30‰; Đước đôi 10‰; Vẹt khang 5‰. 

- Độ ngập nước và độ mặn của nước có ảnh hưởng rất lớn đến số lượng loài TVNM: 
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+ Trên đất bồi ngập nước mặn, độ mặn 15 - 32‰: 25 loài. 

+ Trên đất bồi thường ngập nước lợ, độ mặn 0,5 - 15‰: 9 loài. 

+ Trên đất bồi ít ngập nước lợ: 12 loài. 

Những kết quả có thể vận dụng vào nghiên cứu RNM ven biển Nghệ An: 

Cũng như kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả trên, độ mặn VVB tỉnh Nghệ 

An có biên độ dao động mạnh từ 0 - 35‰; nhưng theo quy luật chung: độ mặn giảm 

dần từ cửa sông đi sâu vào đất liền, độ mặn ở các sông ở phía bắc lớn hơn các sông ở 

phía Nam của tỉnh. Đối với loài TVNM, mỗi loài chỉ thích ứng ở biên độ mặn nhất 

định, vì vậy, khi định hướng phát triển RNM tỉnh Nghệ An, độ mặn là tiêu chí quan 

trọng được đưa vào đánh giá làm cơ sở phân cấp mức độ thích hợp cho các loài 

TVNM, để xem xét để bố trí cây trồng cho hợp lý. 

c. Nghiên cứu ảnh hưởng của thủy triều và thể nền đến rừng ngâp̣ măṇ 

Thái Văn Trừng (1998), đã khái quát tính chất lý hóa của đất, cường độ và thời gian 

ngập thủy triều đều ảnh hưởng quá trình phát triển, đặc điểm phân bố của TVNM [40]. 

Nguyễn Ngọc Bình (1999), khẳng định: biên độ triều chênh lệch từ 2 - 4 m thì 

TVNM phát triển tốt. Thời gian ngập triều sự xuất hiện hay không xuất hiện và sinh 

trưởng của TVNM. Tác giả cho rằng đất ngập triều lâu hơn 8 giờ/ngày thì không xuất 

hiện TVNM, đất ngập triều từ 3 - 4 giờ/ngày thì TVNM sinh trưởng tốt, đất ngập triều 

ít hơn 2 giờ 30 phút/ngày thì TVNM bắt đầu thể hiện sinh trưởng xấu [2]. 

Khi nghiên cứu về chế độ ngập triều, Đỗ Đình Sâm và cs (2005), đã đưa ra 

hệ thống đánh giá đất ngập nước triều thành 3 cấp. Cấp 1: đất ngập triều trung bình 

từ 10 - 15 ngày trong tháng, rất thuận lợi cho các loài TVNM; cấp 2: đất ngập triều 

trung bình từ 21- 25 ngày trong tháng, thuận lợi cho các loài TVNM; cấp 3: đất 

ngập triều ít hơn 10 ngày hoặc liên tục trên 25 ngày/tháng; hạn chế sự phát triển của 

các loài TVNM [29]. 

Trong một đánh giá về thực trạng xây dựng rừng phòng hộ ngập mặn ven biển 

ở nước ta, Nguyễn Đình Quế và Võ Đại Hải (2012), cho rằng động lực có vai trò quan 

trọng đến sự hình thành RNM là thủy triều, nếu không có sự hoạt động lên xuống của 

thủy triều thì sẽ không có các RNM ven biển [25]. 
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Một nghiên cứu tại tỉnh Thừa Thiên Huế của Phạm Ngọc Dũng (2015), độ cao 

ngập triều ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ sống và sinh trưởng của cây Đước đôi. Ở 

VVB Lăng Cô, cây Đước đôi trồng trên đất ngập triều trung bình, dạng đất sét mềm, 

thời gian ngập triều ngắn sinh trưởng tốt hơn cây trồng trên đất ngập triều thấp, dạng 

đất bùn loãng, thường xuyên bị ngập triều. Kết quả thí nghiệm sau 18 tháng cho thấy, 

cây Đước đôi trồng ở các khu vực đều có tỷ lệ sống đạt khá cao từ 90 - 98,33%,                 

tăng trưởng bình quân về độ cao đạt từ 33,66 - 42,25 cm/năm; đường kính gốc đạt từ 

12,87 - 15,22 mm/năm [10]. 

Bên cạnh tính chất ngập triều thì yếu tố thể nền cũng có ảnh hưởng quan trọng 

đến sự có mặt, sự sinh trưởng và phát triển phát triển của TVNM. 

Nghiên cứu RNM của Phan Nguyên Hồng, Hoàng Thị Sản (1993) tại huyện 

Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh và mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho thấy RNM có thể tồn 

tại trên bề mặt trầm tích, cát thô, bùn, đất than bùn hoặc rạn san hô. Tuy nhiên, phát 

triển tốt nhất trên đất phù sa, đất sét. Đây là loại đất phổ biến dọc theo bờ biển, cửa 

sông và vịnh kín của Việt Nam [60]. 

Khi nghiên cứu các loại đất ở RNM Cà Mau, Nguyễn Ngọc Bình (1996), đã 

chia thành 5 loại đất gồm: ĐNM mùn rất loãng, không hiện diện các loài TVNM; 

ĐNM mùn loãng có sự hiện diện Mắm trắng tiên phong cố định bãi bồi; ĐNM dạng 

sét; ĐNM phèn tiềm tàng sét mềm có cây Đước; ĐNM phèn tiềm tàng cứng có Đước, 

Đà, Cóc trắng [3]. 

Ngô Đình Quế  và Ngô An (2001), đã đề xuất các tiêu chuẩn phân chia lập địa 

cho vùng ngập mặn ven biển với tỷ lệ bản đồ 1/10.000 - 1/25.000 phục vụ cho công 

tác trồng rừng và kinh doanh rừng. Tiếp theo các tác giả đưa ra tiêu chuẩn phân chia 

dạng lập địa cho vùng ngập mặn ven biển đồng Bằng sông Cửu Long [24]. 

Theo kết quả nghiên cứu Đỗ Đình Sâm và cs (2005), khi nghiên cứu VVB 

Đồng bằng Sông Cửu Long các tác giả cho rằng độ thành thục của đất là căn cứ quan 

trọng đến sự phân bố của thảm thực vật, điều kiện và khả năng sinh trưởng của cây 

trồng, có thể chia làm 4 cấp: bùn loãng, ký hiệu là a; bùn chặt, ký hiệu là b; sét mềm, 

ký hiệu là c; sét cứng, ký hiệu là d [28]. 
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Theo Hoàng Văn Thơi và cs (2011), đã ghi nhận TVNM phân bố trên nền cát, 

sỏi, đá, vụn san hô. Các loài Đước, Đưng, Giá… cũng sống trên các dạng đá, cát, vụn 

san hô ở các đảo ven bờ Nam Bộ như đảo Hòn Khoai, hòn Đá Bạc (Cà Mau), Hòn 

Tre, Phú Quốc (Kiên Giang) [37]. 

Nhận xét kết quả nghiên cứu của các công trình ở Việt Nam về ảnh hưởng của thủy 

triều và đất đai đến rừng ngâp̣ măṇ: 

Ở Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của thủy triều và đất đai 

đến sinh trưởng của RNM. Kết quả cho thấy: 

- Về ảnh hưởng của thủy triều: 

+ Động lực hình thành RNM là thủy triều. Không có thủy triều thì không có RNM. 

+ Biên độ/Cường độ, thời gian ngập của thủy triều ảnh hưởng đến sự phát triển 

và phân bố của các loài TVNM: 

* Biên độ triều chênh lệch từ 2 - 4 m: RNM phát triển tốt nhất. 

* Đất ngập triều > 8 giờ/ngày: không xuất hiện TVNM. 

* Đất ngập triều 3 - 4 giờ/ngày: TVNM sinh trưởng tốt. 

* Đất ngập triều < 2,5/ngày: TVNM sinh trưởng kém. 

+ Thời gian ngập triều đối với sự phát triển của các loài TVNM được chia 

thành 3 cấp: 

* Cấp 1: từ 10 - 15 ngày/tháng: rất thích hợp. 

* Cấp 2: 21- 25 ngày/tháng: thích hợp. 

* Cấp 3: < 10 ngày hoặc > 25 ngày/tháng; ít thích hợp. 

+ Cường độ, thời gian ngập của thủy triều và tính chất lý hóa của của thể nền 

đều ảnh hưởng quá trình phát sinh, phát triển, đặc điểm phân bố của các loài TVNM: 

- Về ảnh hưởng của đất đai: 

+ Độ thành thục của đất là căn cứ quan trọng đến sự phân bố của thảm thực 

vật, điều kiện và khả năng sinh trưởng của cây trổng. 

+ Ở đồng bằng sông Cửu Long: thể nền có thể chia làm 4 cấp: a. bùn loãng; b. 

bùn chặt; c. sét mềm, d. sét cứng. 

+ Ở Cà Mau (đối với các loài TVNM nói chung): 

* ĐNM mùn rất loãng: không có TVNM. 

* ĐNM mùn loãng: có Mắm trắng tiên phong cố định bãi bồi. 
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* ĐNM dạng sét và ĐNM phèn tiềm tàng sét mềm: có Đước. 

* ĐNM phèn tiềm tàng cứng: có Đước, Dà, Cóc trắng. 

+ Ở Hà Tĩnh đối với các loài như Đước vòi, Trang, Vẹt dù: trên thể nền bùn sét 

mềm và cát thô thì cây sinh trưởng tốt hơn thể nền bùn pha nhiều cát thô, đất cao cứng. 

Những kết quả có thể vận dụng vào nghiên cứu RNM ven biển Nghệ An: 

Qua các công trình nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt Nam cho thấy rằng, 

thủy triều là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phân bố và phát triển của các loài 

TVNM. Vì vậy, tiêu chí độ sâu ngập triều là tiêu chí quan trọng được đưa vào đánh giá 

làm cơ sở phân cấp mức độ thích hợp cho các loài TVNM ở VVB tỉnh Nghệ An. 

Tương tự, thành phần cơ giới (độ thuần thục của đất) và hiện trạng đất đai 

cũng là yếu tố tự nhiên được tác giả đưa vào đánh giá. 

1.1.2.3. Nghiên cứu về kỹ thuâṭ trồng rừng ngâp̣ măṇ 

Nguyễn Ngọc Bình (1999), đã đưa ra ba phương thức và kỹ thuật trồng RNM 

ở Việt Nam: trồng RNM thuần loài (như kỹ thuật trồng rừng Bần chua, Trang, Đước; 

trồng RNM hỗn hợp (như trồng rừng Mắm trắng và Đước, Mắm đen và Dừa nước, 

Rừng Bần và Đước, rừng Đước và Dà quánh, rừng Đước và Đưng, Rừng Dà vôi và 

Dà quánh); trồng RNM kết hợp nuôi trồng thủy sản (như trồng rừng Đước kết hợp 

với nuôi tôm). Bên cạnh đó, tác giả còn đưa ra quy trình từ khâu chọn giống đến trồng 

và chăm sóc [2]. 

Tác giả Đặng Công Bửu, Võ Ngươn Thảo (2011), khi nghiên cứu tại các tỉnh 

ven biển Đồng bằng sông Cửu Long đối với một số loài TVNM như: Dà vôi, Bần 

tách, Su mekong, Mắm trắng đã đưa ra những cơ sở khoa học các biện pháp gây trồng 

như chọn giống, thời vụ trồng, mật độ trồng, kỹ thuật trồng và chăm sóc [7]. 

Trong một nghiên cứu về các biện pháp kỹ thuật cải tạo thành phần cấp hạt và 

trồng cây Mắm, Bần trên bãi cát đen di động của Sở Khoa học và Công nghệ Hải 

Phòng (2006), trồng thử nghiệm tại Hải Phòng. Trong kỹ thuật này, các hố được đào 

nhằm cải tạo cục bộ theo hố khi thủy triều xuống hoặc lấy đất phù sa nơi khác đổ vào 

và trồng cây to, có cọc giữ cây khi nước thủy triều lên, xuống. Những hố trồng cây 

còn góp phần giữ đất phù sa tạo thành bãi bồi để nuôi dưỡng cây sinh trưởng. Sau hai 

năm, kết quả đã trồng được 64 ha [31]. 
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Với mục đích trồng RNM chắn sóng bảo vệ đê ven biển tại các huyện ven biển 

ở tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình, Trịnh Văn Hạnh (2011) đã áp dụng các kỹ thuật cải 

tạo cục bộ thể nền tại vị trí trồng cây (đào hố to, sâu, bổ sung thêm đất phù sa); bón 

bổ sung 75g NPK/cây; dùng cọc tre kết hợp với lưới làm công trình tạm giảm sóng 

để trồng các loài TVNM 2 năm tuổi [13].  

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (2011), đã khuyến cáo và ban hành tiêu 

chuẩn cơ sở về trồng các loài TVNM chắn sóng bảo vệ đê biển; theo đó, đối với vùng 

bãi bồi có tỷ lệ cát trên 80% thì phải cải tạo cục bộ đất đai [41]. 

Nguyễn Đình Quế và Võ Đại Hải (2012), đã hướng dẫn kỹ thuật tạo cây con, 

điều kiện gây trồng, trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ… cây Bần chua, Tran, Đước đôi, 

Vẹt dù, Mắm biển, Sú, Dừa nước, Dà vôi, Bần tách, Xu Mekong, Mắm trắng [25]. 

Hoàng Văn Thơi và Phạm Trọng Thịnh (2012), đã đưa ra kỹ thuật gieo ươm 

một số loài TVNM như: xây dựng các vườn ươm (vườn ươm chìm, vười ươm nổi, 

chọn lựa lập địa để xây dựng vườn ươm, thiết kế vườn ươm); lựa chọn loài cây trồng 

thích ứng với các dạng lập địa; kỹ thuật gieo ươm cây con túi bầu; kỹ thuật sản xuất 

một số loài TVNM như: cây Bần chua, Mắm biển, cây Đước, Cóc trắng, Dà vôi, từ 

khâu thu hái, cấy trụ mầm, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh [38]. 

Nhận xét kết quả nghiên cứu của các công trình ở Việt Nam về ky ̃thuâṭ trồng 

rừng ngâp̣ măṇ: 

Việt Nam đã có nhiều đề tài nghiên cứu về ky ̃ thuâṭ trồng rừng ngâp̣ măṇ 

chung cho cả nước hoặc ở nhiều khu vực khác nhau: 

- Chung cho cả nước: 

+ Đưa ra 3 phương thức và kỹ thuật trồng: 1. Thuần loài; 2. Hỗn hợp; 3. Kết 

hợp với nuôi trồng thủy sản. 

+ Hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm/tạo cây con, điều kiện gây trồng, trồng rừng, 

chăm sóc và bảo vệ… một số loài TVNM. 

+ Xây dựng các vườn ươm (vườn ươm chìm, vười ươm nổi, chọn lựa lập 

địa để xây dựng vườn ươm, thiết kế vườn ươm); Lựa chọn loài cây trồng thích 

ứng với các dạng lập địa; Kỹ thuật gieo ươm cây con túi bầu; Kỹ thuật sản xuất 

một số loài TVNM. 
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- Đồng bằng sông Cửu Long: Biện pháp gây trồng một số loài TVNM (chọn 

giống, thời vụ, mật độ, kỹ thuật trồng, chế độ chăm sóc). 

- Hải Phòng: Biện pháp gây trồng CNM trên bãi cát đen di động (đào hố, xử 

lí hố trồng). 

- Thanh Hóa và Ninh Bình: Biện pháp trồng RNM chắn sóng bảo vệ đê ven biển. 

Những kết quả có thể vận dụng vào nghiên cứu RNM ven biển Nghệ An: 

+ Phương thức và kỹ thuật trồng hỗn hợp. 

+ Kỹ thuật tạo cây con, điều kiện gây trồng, trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ 

các loài Bần chua, Đước, Trang. 

+ Biện pháp trồng RNM chắn sóng bảo vệ đê ven biển theo mô hình của Thanh 

Hóa và Ninh Bình. 

1.1.3. Nghiên cứu về rừng ngập mặn ven biển Nghệ An 

Trong khi nghiên cứu hệ sinh thái RNM và hệ sinh thái cửa sông - ven biển 

Việt Nam khá phong phú và trải khắp các vùng trong cả nước thì nghiên cứu, bảo tồn 

và khôi phục RNM ở Nghệ An chưa được quan tâm nhiều. Đến nay, chỉ mới có các 

công trình và hoạt động tiêu biểu sau: 

- Chương trình trồng RNM do Hội chữ thập đỏ Nhật Bản tài trợ năm 1998. 

- Nghiên cứu đa dạng sinh học ở RNM Hưng Hoà thành phố Vinh của tác giả 

Phạm Hồng Ban (2000). 

- Báo cáo điều tra phục vụ quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản mặn, lợ tỉnh Nghệ 

An của Suma (2001). 

- Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Nghệ An thực hiện đề tài: “Điều tra, đánh giá 

và đề xuất giải pháp phát triển RNM ven biển Nghệ An”. Đề tài thực hiện trong 2 

năm từ 2002 đến 2004. 

- Với sự tài trợ của Chương trình nâng cao năng lực quản lý đất đai và môi trường 

(SEMLA), đề tài “Điều tra, đánh giá sự thay đổi diện tích rừng phòng hộ ven biển, rừng 

ngập mặn ảnh hưởng đến sạt lở và biến đổi khí hậu các huyện ven biển tỉnh Nghệ An” 

được thực hiện từ tháng 7/2008 đến tháng 6/2009. Chủ nhiệm đề tài: Võ Văn Hồng. 

- Năm 2014, Nguyễn Hồng Quảng Đánh giá đa dạng sinh học và nguồn lợi 

biển ven bờ Nghệ An; đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững do Dự án 

CRSD - Nghệ An hỗ trợ vốn. 
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- Đánh giá rủi ro môi trường vùng ven biển tỉnh Nghệ An của Võ Trọng Hoàng 

và cs. (2016) thực hiện. 

Nhìn chung, các hoạt động nghiên cứu, đánh giá và sử dụng diện tích ĐNM ở 

Nghệ An gắn với sinh kế của người dân địa phương còn hạn chế. RNM - phòng hộ 

ven biển ở Nghệ An chưa được quan tâm nghiên cứu đúng mức. 

Chưa có nghiên cứu đánh giá đặc điểm ĐNMVVB của tỉnh làm cơ sở để bố 

trí cơ cấu cây trồng và kỹ thuật trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ RNM phù hợp cho 

từng đơn vị lãnh thổ tự nhiên của tỉnh. 

Chưa có nghiên cứu về kỹ thuật chọn giống, gieo ươm, gây trồng RNM ở VVB 

đặc thù như của tỉnh Nghệ An, nơi mà hệ thống sông ngắn, dốc, ít phù sa. 

Kết quả trồng RNM tại Nghệ An thời gian qua còn hạn chế. Các hoạt động 

phần lớn là tự phát theo phong trào, chưa có các hướng dẫn kỹ thuật cần thiết từ tạo 

cây giống, kỹ thuật trồng - chăm sóc phù hợp với đặc điểm điều kiện môi trường 

ĐNM rất đặc thù của tỉnh. Phần lớn các dự án đều mua cây giống từ các địa phương 

khác nên không chủ động được nguồn giống và chất lượng giống không đảm bảo. 

Xuất phát từ những tồn tại nêu trên, đề tài nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học 

phục vụ quy hoạch và phát triển RNM gắn với sinh kế của người dân hiện nay và lâu 

dài là việc rất cần thiết. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án sẽ là cơ sở khoa học góp phần vào việc 

phát triển RNM của tỉnh Nghệ An. 

Như vậy, có thể thấy rằng, các nghiên cứu về RNM trên thế giới và  ở Việt 

Nam được thực hiện muộn hơn so với các kiểu rừng khác. Các công trình tương đối 

thống nhất về một số thông tin: 

- Trên thế giới: 

+ RNM phát triển tốt nhất tại các khu vực ven biển nhiệt đới. Đông Nam Á là 

một trung tâm đa dạng sinh học RNM của thế giới. 

+ Các nhân tố có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến sự phát triển của RNM gồm: 

Nhiệt độ không khí (26 - 270C là thuận lợi nhất); Độ mặn nước biển (15 - 32‰ là 

thuận lợi nhất); Thủy triều (quyết định sự tồn tại và phân bố của RNM); Thể nền/đất 

(đất bùn có ở phù sa tích tụ là tốt nhất). Tất cả các nhân tố trên đều có quan hệ mật 

thiết với nhau. Mỗi loài TVNM thường chỉ thích ứng với đặc điểm nhất định của 

các nhân tố. 



34 

 

+ Phương pháp trồng rừng phải dựa trên đặc tính của loài và khả năng nảy 

mầm của hạt giống hoặc trụ mầm. 

- Ở Việt Nam: 

+ Số lượng loài: phong phú, tăng dần từ Bắc vào phía Nam, cao nhất là ở khu 

vực ven biển của Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Phân bố: RNM được chia thành 5 vùng (Đông Bắc/Quảng Ninh; Đồng bằng 

Sông Hồng; Trung Bộ; Bà Rịa - Vũng Tàu + Cần Giờ; Đồng bằng Sông Cửu Long) 

hoặc 4 khu vực lớn và 12 tiểu khu ven biển (Đông Bắc; Đồng bằng Bắc Bộ; Trung 

Bộ; Nam Bộ). 

+ Diện tích: có diện tích rất lớn. Bị suy giảm mạnh giai đoạn 1943 - 2000 và 

tăng lên sau năm 2000. Nguyên nhân do cả tự nhiên và con người. 

- Ở Nghệ An: 

+ Các công trình nghiên cứu còn rất ít. 

+ Số lượng loài: Kết quả của Ngô Đình Quế, Võ Đại Hải (2012), số loài 

TVNM ở Trung Bộ là 22 và của Trần Thị Tú, Nguyễn Hữu Đồng (2014) ở Hà Tĩnh 

cũng là 22 loài. 

+ Phân bố: Manh mún ở cửa sông - ven biển. 

+ Diện tích: Bị suy giảm tương ứng với thời gian suy giảm của cả nước. Tiềm 

năng mở rộng còn lớn. 

1.1.4. Nhận xét và đánh giá 

Từ các công trình nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam có thể thấy rằng, 

TVNM đã được nghiên cứu khá toàn diện, bao gồm: 

- Các nghiên cứu về thành phần, phân bố của RNM trên thế giới và Việt Nam, 

xác định được thành phân loài cho từng khu vực cũng như đặc điểm phân bố của 

chúng đã làm cơ sở để lựa chọn loài trồng rừng. 

- Các nghiên cứu về lập địa và phân chia lập địa đã được thực hiện trên thế 

giới và ở Việt nam đã làm cơ sở cho công tác bố trí cây trồng phục vụ cho trồng rừng, 

đặc biệt là vùng ngập mặn ven biển. 

-  Nghiên cứu về đặc điểm sinh thái, sinh lý cây ngập mặn gắn với các vùng 

đã xác định được các nhóm loài có khả năng thích ứng, chịu đựng được các điều kiện 

khắc nghiệt của các lập địa gây trồng. 
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- Các kết quả nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam đã cung cấp khá chi tiết và 

đầy đủ kỹ thuật thu hái, tồn trữ, gieo ươm và chăm sóc… cây con RNM giai đoạn 

vườn ươm trong điều kiện thông thường. 

- Kỹ thuật trồng rừng bao gồm cả kỹ thuật trồng trực tiếp, trồng gián tiếp và 

sử dụng cây con ngoài tự nhiên để trồng rừng đã được nghiên cứu và áp dụng trong 

thực tế trồng rừng trong nước và thế giới.  

- Kỹ thuật trồng rừng trong một số điều kiện khó khăn như các vùng xói lở 

ven biển, tác động mạnh của sóng biển, môi trường có độ mặn cao, thời tiết bất lợi… 

cũng đã được một số tác giả đi sâu nghiên cứu. 

Các nghiên cứu về TVNM cả trong và ngoài nước đã tạo cơ sở quan trọng cho 

việc gây trồng rừng ngập mặn ở nước ta. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu của các 

tác giả trong và ngoài nước mỗi tác giá nghiên cứu theo các hướng khác nhau ở các 

giai đoạn và trên các khu vực khác nhau chủ yếu thực hiện trên dạng đất bùn, bãi bồi, 

cửa sông, ven biển…  

Các nghiên cứu về xác lập cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch và phát 

triển RNM cũng đã được nghiên cứu theo các phương pháp khác nhau nhưng ở 

vùng ven biển tỉnh Nghệ An chưa được nghiên cứu. Xuất phát từ những lý do 

trên, đề tài nghiên cứu tìm ra một số cơ sở khoa học để phục vụ quy hoạch và 

phát triển RNM vùng ven biển tỉnh Nghệ An là rất cần thiết. Kết quả nghiên 

cứu này sẽ là cơ sở quan trọng để phát triển trồng rừng phòng hộ trên vùng ven 

biển tỉnh Nghệ An. 

1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC BƯỚC NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Khái niệm và thuật ngữ liên quan 

1.2.1.1. Vùng ven biển 

Hiện nay, có nhiều khái niệm, quan điểm về phạm vi không gian VVB của các 

tổ chức quốc tế, các nhà khoa học trong và ngoài nước, trong các văn bản hành chính 

quản lý của Chính phủ. 

Theo World Bank, vùng ven bờ được hiểu là dựa vào những mục tiêu thực 

tiễn, mà vùng ven bờ là một vùng đặc biệt có những thuộc tính đặc biệt, mà ranh giới 

được xác định, thường dựa vào những vấn đề được giải quyết [80]. 
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Theo Nghị định số 40/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thì vùng ven biển là vùng chuyển tiếp 

giữa lục địa và biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển được xác định 

theo ranh giới hành chính để quản lý [9]. 

Theo Nguyễn Chu Hồi và Bùi Thị Thu Hiền (2013), thì vùng bờ biển (coastal 

area) là nơi gặp gỡ giữa đất và biển, luôn chịu tác động qua lại của các quá trình lục 

địa (sông) và biển (sóng, dòng chảy và thủy triều), của các quá trình địa động lực 

(nâng trồi, sụt hạ địa chất) và trực tiếp từ các hoạt động của con người [15]. 

Các quan điểm trên đều thống nhất vùng ven biển là vùng giao hội giữa đất 

liền và biển, phạm vi không gian của vùng ven biển phụ thuộc vào các mục đích 

nghiên cứu, quản lý và sử dụng tài nguyên. Như vậy, vùng ven bờ là khu vực có giao 

diện khá hẹp giữa biển và đất liền. Đó là nơi các quá trình sinh thái phụ thuộc vào sự 

tác động lẫn nhau giữa đất liền và biển, các tác động này diễn ra khá phức tạp và nhạy 

cảm thuộc phạm vi không gian nghiên cứu của đề tài này. 

1.2.1.2. Thủy triều 

Hiện tượng thuỷ triều trong biển và đại dương là những chuyển động phức tạp 

của nước, các thuỷ vực đó do các lực hấp dẫn vũ trụ gây nên. Hiện tượng thuỷ triều 

biểu hiện dưới dạng biến đổi tuần hoàn của mực nước biển và dòng chảy [19]. 

1.2.1.3. Rừng ngập mặn 

RNM là những quần xã thực vật hình thành ở vùng cửa sông và ven biển, 

những nơi bị tác động của thủy triều ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới. Trên thế giới 

có nhiều tên gọi khác nhau về RNM như “rừng ven biển", “rừng ở vùng thủy triều" 

và “rừng ngập mặn” [52]. 

Thuật ngữ “rừng ngập mặn” dùng để chỉ các rừng ở vùng triều ven biển bao 

gồm các loài cây gỗ, cây bụi, các cây họ Dừa, thực vật biểu sinh và dương xỉ [53]. 

Như vậy, các khái niệm về RNM đều có sự thống nhất về khu vực phân bố, 

không gian vùng nước mặn ven biển và hệ sinh thái tồn tại trên đó. Về mặt tên gọi, ở 

Việt Nam, hầu hết các nhà khoa học đều thống nhất tên gọi chung là “Rừng ngập 

mặn”. Trong giới hạn đề tài này, tác giả sử dụng khái niệm “Rừng ngập mặn” như là 

một hệ sinh thái vùng cửa sông, ven biển. 
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1.2.1.4. Thực vật ngập mặn 

Theo Adger , W. N., et al (1997), thuật ngữ “thực vật ngập mặn” thường 

được hiểu như là từ ghép giữa tiếng Bồ Đào Nha là “mangue - ngập mặn” và một 

từ tiếng Anh là “grove - khu rừng nhỏ”. Thực vật ngập mặn hay còn gọi cây ngập 

mặn là các loài cây sống trong các vùng nước mặn ven biển trong vùng nhiệt đới và 

cận nhiệt đới, chủ yếu giữa vĩ độ 250 Bắc và 250Nam. Các độ mặn khác nhau tạo ra 

nhiều loài thay đổi từ nước lợ đến nước mặn (30 - 40‰), đến các môi trường có độ 

mặn lớn hơn gấp 2 lần độ mặn nước biển (đến 90‰), tại đây hàm lượng muối cô 

đặc bởi sự bốc hơi [43]. 

Theo Hogarth, P. J. (1999), TVNM hình thành một môi trường sống nước mặn 

của rừng cây thân gỗ và rừng cây bụi hay còn gọi là RNM [59]. 

Như vậy, giới hạn trong đề tài này, các thuật ngữ: TVNM, CNM, cây RNM, 

thực vật thực thụ và không thực thụ là những khái niệm đồng nhất và được hiểu là 

những loài thực vật thuộc RNM, chúng tồn tại và sinh trưởng trong môi trường vùng 

cửa sông, ven biển. 

1.2.1.5. Đất đai 

Theo FAO (1976, 1993b), đất đai là diện tích bề mặt của trái đất, các đặc tính 

của nó bao gồm các thuộc tính tương đối ổn định, hoặc có thể dự báo theo chu kỳ của 

sinh quyển bên trên và dưới nó như: Không khí, thổ nhưỡng, địa chất, thủy văn, quần 

thể động thực vật. Đất đai cũng là kết quả hoạt động của con người trong quá khứ 

và hiện tại, mà những thuộc tính này có ảnh hưởng đáng kể tới việc sử dụng đất đai 

bởi con người trong hiện tại và tương lai [42]. 

1.2.1.6. Đơn vị đất đai 

Là những vùng đất ứng với tập hợp nhiều yếu tố tự nhiên tương đối đồng nhất 

và có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sử dụng đất đai. Các yếu tô môi trường tự nhiên 

bao gồm môi trường, địa chất, địa hình, địa mạo, thủy văn, …Các đơn vị đất đai được 

thể hiện trên bản đồ đơn vị đất đai (Land Map Unit) - LMU). Mỗi đơn vị đất đai được 

hiểu là đơn vị sinh thái cơ sở, không chỉ chứa đựng các đặc trưng của đất trồng (Soils) 

như độ dày tầng mịn, độ dốc, thành phần cơ giới đất; mà còn có cả đặc trưng về khí 

hậu như nhiệt độ, mưa; các đặc trưng về khả năng tưới, thoát nước[20]. 
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1.2.1.7. Đánh giá thích hợp đất đai 

Đánh giá thích hợp đất đai hay đánh giá đất đai (Land evalution) là “Quá trình 

dự đoán tiềm năng đất đai khi sử dụng cho các mục đích cụ thể” hay là dự đoán tác 

động của mỗi đơn vị đất đai đối với từng loại hình sử dụng đất. Quá trình đánh giá có 

liên quan tới 3 lĩnh vực chính: Tài nguyên đất đai (Land resources), sử dụng đất (land 

use) và kinh tế - xã hội (Socio - economic) [42]. 

Đánh giá thích nghi tự nhiên: chỉ ra mức độ thích hợp của loại hình sử dụng đất 

đối với điều kiện tự nhiên không tính đến các điều kiện kinh tế. Nếu không thích hợp về 

mặt tự nhiên cho một loại hình sử dụng nào đó thì không đề xuất tiếp tục sử dụng. 

1.2.1.8. Phương pháp đánh giá đất đai theo FAO 

Phương pháp đánh giá đất đai (LE) của Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) 

hướng dẫn, được áp dụng vào Việt Nam từ những năm 1990. Đây là cơ sở để bảo 

đảm khai thác sử dụng đất đai hợp lý hơn theo hướng vừa phục vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, vừa bảo vệ được môi trường. Phương pháp chủ yếu là so sánh nhu cầu sinh 

thái của các loại hình sử dụng đất với các tính chất đất đai để đánh giá mức độ thích 

hợp của đất đai tại địa bàn nghiên cứu. Từ kết quả đánh giá tính chất của các đơn vị 

đất đai (ĐVĐĐ) đối với từng nhu cầu sinh thái của loại hình sử dụng đất, tiến hành 

phân hạng đất đai theo 4 mức độ thích hợp: rất thích hợp (S1), thích hợp trung bình 

(S2), kém thích hợp (S3), không thích hợp (N) [20]. 

1.2.1.9. Quy hoạch 

Theo GS. Sir Peter Hall, Đại học, Đại học Tổng hợp London, Chủ tịch Hiệp 

hội Đô thị và nông thôn Vương quốc Anh, thì “ Quy hoạch như là một hoạt động 

chung, bao gồm tạo ra một chuỗi hành động có trình tự, dẫn đến việc đạt một hay 

nhiều mục tiêu đề ra. Các phương tiện thực hiện chính sẽ là  các thuyết minh được 

hộ trợ một cách thích hợp bởi các dự báo thống kê, các quan hệ toán học, các đánh 

giá định lượng và các sơ đồ minh họa mối quan hệ giửa các thành tố khác nhau của 

bản quy hoạch. Các bản quy hoạch có thể bao gồm hoặc không bao gồm các phác 

thảo vật thể chính xác của các công trình” [57]. 

Theo Luật Quy hoạch Việt Nam năm 2017: Quy hoạch là việc sắp xếp, phân 

bố không gian và các hoạt động KT-XH, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh 
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tế kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vện môi trường trên lãnh thổ xác định 

để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững 

cho các thời kỳ xác định [26]. 

1.2.1.10. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội  

Theo  Nguyễn Bá Ân cho rằng “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

là việc lựa chọn phương án phát triển và tổ chức không gian các đối tượng kinh tế, xã 

hội, môi trường cho thời kỳ dài hạn, trên lãnh thổ xác định, có tính tới các điều kiện 

của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế” [1]. 

Theo quy định tại Luật quy hoạch (có hiệu lực từ 01/01/2019) thì: Quy hoạch 

tổng thể quốc giá là quy hoạch cấp quốc giá, mang tính chiến lược theo hướng phân 

vùng  và liên kết vùng của lãnh thổ bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển 

và vùng trời; hệ thống đô thị và nông thôn; kết cấu hạ tầng; sử dụng tài nguyên và 

bảo vệ môi trường; phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế [26]. 

1.2.1.11. Thuật ngữ trong hướng dẫn kỹ thuật trồng RNM 

- Độ mặn của nước biển: là tổng hàm lượng các muối hòa tan (tính theo gam) 

chứa trong 1 lít nước biển, ký hiệu là (‰ hay g/l) [5]. 

- Tỷ lệ cát: là tỷ lệ phần trăm (%) của cấp hạt cát trong một đơn vị khối 

lượng đất (đường kính từ 0,02 - 0,2 mm là cát mịn, đường kính từ 0,2 - 2,0 mm là 

cát thô) [5]. 

- Thành phần cơ giới đất là: tỉ lệ phần trăm của các hạt cát, hạt sét, hạt 

bụi (limon) [5]. 

- Thể nền: là lớp đất mà rễ cây xâm nhập để lấy dinh dưỡng và giúp cây 

đứng vững [5]. 

1.2.2. Quan điểm nghiên cứu của đề tài 

1.2.2.1. Quan điểm tổng hợp 

Trên quan điểm tổng hợp, các nhà khoa học xem tổng thể tự nhiên là hệ 

thống động lực tự điều chỉnh. Các hợp phần trong đó có mối liên hệ chặt chẽ với 

nhau, vì vậy khi tác động vào một bộ phận của một hợp phần trong hệ thống thì 

các mối liên hệ nội tại mà các bộ phận hợp phần khác cũng bị tác động. Việc bảo 
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vệ môi trường và khai thác nguồn lợi tự nhiên, nếu hai việc đó đều nhằm mục đích 

chung là sử dụng hợp lý các nguồn lợi tự nhiên để đảm bảo chất lượng cao nhất 

cho sự sinh tồn của con người thì giữa chúng không phải là sự mâu thuẫn với nhau 

mà là sự thống nhất của hai mặt đối lập: khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

Việc xác lập cơ sở khoa học phục vụ phát triển RNM, nghiên cứu, đánh giá, lựa 

chọn loài cây trồng đề xuất quy hoạch, phát triển RNM phù hợp với điều kiện sinh 

thái của VVB tỉnh Nghệ An theo hướng bền vững cũng theo quan điểm trên. Do 

đó, việc đánh giá tiềm năng sinh thái lãnh thổ, xây dựng không gian, đề xuất trồng 

các loài cây trên diện tích ĐNM VVB tỉnh Nghệ An cần phải xem xét đến hiện 

trạng sử dụng đất, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng môi 

trường, đặc biệt trong ngành nuôi trồng thủy hải sản tránh sự chồng chéo giữa các 

ngành kinh tế. 

1.2.2.2. Quan điểm hệ thống 

Không một sự vật hiện tượng nào tồn tại một cách độc lập, riêng lẻ, chính vì 

thế khi nghiên cứu phải xem xét các đối tượng một cách toàn diện, nhiều mặt, nhiều 

mối quan hệ bên trong và các quy luật vận động của đối tượng. Quan điểm hệ thống 

được sử dụng nhiều trong nghiên cứu khoa học: trong lĩnh vực phân bố chức năng 

vùng cảnh quan, quản lý tài nguyên môi trường, trong quy hoạch chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội... Trong phạm vi của đề tài được vận dụng vì: Các loại đất, độ 

thành thục của đất, kết cấu của đất, các tính chất lý hóa của đất, chế độ triều, độ 

mặn của nước, các tính chất của nước, quá trình phát triển, thành phần loài, sự phân 

bố của các loài TVNM có mối quan hệ mật thiết với nhau có quy luật, vì vậy, trong 

hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản, du lịch, dịch vụ nói riêng nếu một thành phần hay một bộ phận thay 

đổi theo một chiều hướng bất lợi nào đó thì ảnh hưởng đến hệ sinh thái RNM sẽ 

thay đổi. Vì thế trong quá trình nghiên cứu quan điểm hệ thống được sử dụng để 

xác định và đưa ra được các cơ sở đề xuất quy hoạch RNM, phù hợp với điều kiện 

sinh thái vùng cửa sông, ven biển của tỉnh Nghệ An nhằm mục đích phục hồi và 

phát triển bền vững. 
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1.2.2.3. Quan điểm lịch sử viễn cảnh 

Bất kỳ một hệ sinh thái nào cũng có quá trình sinh trưởng của nó và có mối 

quan hệ với nhau nên chúng ta cần phải xác định được các loại hình sử dụng đất, các 

loài cây trồng, trong quá khứ và hiện tại, để có cơ sở quy hoạch và lựa chọn các loài 

cây trồng phù hợp, tránh hiện tượng chồng chéo nhau. Việc xác lập cơ sở khoa học 

phục vụ phát triển RNM, nghiên cứu chọn loài TVNM để trồng, các giải pháp kỹ 

thuật trồng và bảo vệ RNM phù hợp với ĐNM vùng cửa sông, ven biển của tỉnh Nghệ 

An theo hướng bền vững phải dựa vào quan điểm lịch sử. 

1.2.2.4. Quan điểm phát triển bền vững 

Phát triển bền vững là phát triển hài hoà cả về kinh tế, văn hoá, xã hội, môi 

trường và tài nguyên thiên nhiên để đáp ứng những nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng 

không làm giảm chất lượng cuộc sống của các thế hệ tương lai. Đây là quan điểm thể 

hiện xuyên suốt trong hầu hết các kế hoạch phát triển của quốc gia hay của lãnh thổ. 

Trong quá trình nghiên cứu đề tài phải dựa trên quan điểm phát triển bền vững 

cả về mặt KT - XH và môi trường để đề tài có ý nghĩa về mặt thực tiễn cao, nó được 

thể hiện đem lại thu nhập cho người dân, giải quyết công ăn việc làm. Hiệu quả môi 

trường được xem xét ở góc độ đề xuất trồng các loài TVNM phù hợp với điều kiện 

sinh thái của nó để phát triển RNM có tác dụng chống xói mòn, rửa trôi, tăng độ phì, 

hạn chế lũ lụt, vừa là một không gian mang lại lợi ích kinh tế cho cư dân VVB. 

1.2.3. Quan điểm tiếp cận của đề tài 

RNM là đối tượng được quan tâm nghiên cứu rất sớm, có nhiều cách tiếp cận 

và có các hướng nghiên cứu khác nhau, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã 

thực hiện và thu được nhiều kết quả về lý thuyết và thực tiễn, các hướng tiếp cận 

chính phải kể đến như: (i) tiếp cận theo hướng nghiên cứu sinh thái cảnh quan ven 

biển, (ii) hướng nghiên cứu đánh giá cảnh quan theo tiếp cận kinh tế sinh thái, (iii) 

hướng nghiên cứu sử dụng cảnh quan ven biển theo tiếp cận hệ sinh thái [36], [34].       

Để thực hiện đề tài: “Xác lập cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch phát triển 

rừng ngập mặn ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An”, tác giả lựa chọn hướng tiếp cận 

theo phương pháp đánh giá đất đai (LE) của Tổ chức Nông lương thế giới (FAO 

1976) hướng dẫn, được áp dụng vào Việt Nam từ những năm 1990. 
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Trong luận án này, chỉ nghiên cứu nội dung: đánh giá điều kiện sinh thái tự 

nhiên phục vụ quy hoạch và phát triển RNM VVB tỉnh Nghệ An. 

Hướng nghiên cứu đánh giá thích hợp đất đai đã được nhiều nhà nghiên cứu 

trong và ngoài nước tiếp cận để nghiên cứu cảnh quan ứng dụng, nhưng đối với loại 

hình sử dụng là TVNM và phương pháp sử dụng GIS làm công cụ chính để đánh giá 

mức độ thích hợp các nhân tố sinh thái cho các loài TVNM, làm cơ sở để định hướng 

quy hoạch và phát triển RNM ven biển là hướng nghiên cứu mới. 

Về đánh giá lãnh thổ cho đối tượng là TVNM, có nhiều cách tiếp cận khác 

nhau, có thể đánh giá lãnh thổ theo tiểu vùng, có thể đánh giá lãnh thổ theo ĐVĐĐ 

và tổng hợp số liệu diện tích theo đơn vị hành chính. Ở công trình nghiên cứu này, 

tác giả nhận thức rằng cần tiếp cận đánh giá lãnh thổ cho TVNM tại VVB Nghệ An 

theo ĐVĐĐ sau đó tổng hợp diện tích các cấp độ thích hợp của từng loài TVNM và  

dữ liệu về định hướng quy hoạch phát triển RNM VVB tỉnh Nghệ An theo đơn vị 

hành chính các cấp từ tỉnh đến cấp xã, bởi kết quả này sẽ phục vụ trực tiếp cho địa 

phương tham khảo khi các cấp chính quyền triển khai Nghị định 119/2016/NĐ-CP 

và Quyết định 608/QĐ-BNN-TCLN. Mặc khác, qua tìm hiểu nếu triển khai Quy 

hoạch RNM thì sở chuyên ngành làm đầu mối chỉ đạo nhưng thực hiện công việc cụ 

thể sẽ giao cho các cấp chính quyền địa phương. 

1.2.4. Phương pháp và các bước nghiên cứu của đề tài 

1.2.4.1. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện tốt mục tiêu và nội dung đã đề ra, trong quá trình thực hiện đề tài 

các phương pháp nghiên cứu chủ yếu đã được sử dụng như sau: 

a. Phương pháp thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp tài liệu  

Đây là phương pháp kế thừa các tài liệu, số liệu từ các cơ quan, tổ chức từ 

Trung ương đến địa phương gồm các báo cáo quy hoạch, các quyết định, các công 

trình nghiên cứu khoa học liên quan, là cơ sở khoa học để xây dựng đề tài. 

- Kế thừa số liệu, tài liệu, báo cáo, các kết quả nghiên cứu có liên quan. 

- Các thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu. 

- Tập hợp, kế thừa tài liệu về ĐNM và RNM của tỉnh Nghệ An (số liệu, báo 

cáo, bản đồ, ảnh viễn thám). 
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b. Phương pháp nghiên cứu thực địa 

Khảo sát thực địa là phương pháp truyền thống, rất quan trọng với tất cả các 

ngành nghiên cứu điều kiện tự nhiên. Quá trình khảo sát tập trung chủ yếu vào đặc 

điểm địa lý tự nhiên và kinh tế thuộc khu vực nghiên cứu, đặc biệt là đặc điểm thảm 

thực vật RNM. Trong quá trình thực hiện luận án, tác giả đã tiến hành 4 đợt khảo sát 

ở địa bàn nghiên cứu: 

Ngày 10 tháng 12 năm 2018 - 16 tháng 12 năm 2018: Điều tra, đánh giá thành 

phần loài, đặc điểm phân bố của TVNM VVB tỉnh Nghệ An, thực hiện trên tất cả các 

khu vưc̣ hiêṇ có RNM của tỉnh Nghệ An. Tuyến điều tra đi theo hướng Bắc vào Nam, 

từ Thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu - huyện Diễn Châu - huyện Nghi Lộc - thị 

xã Cửa Lò - thành phố Vinh. Kết quả đã xác định được thành phần loài TVNM, đặc 

điểm phân bố, mật độ và độ che phủ của các loài TVNM chính thức VVB Nghệ An, 

đã được công bố trên Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ XI, năm 2019 

(Phụ lục 1, 2, 3). 

Ngày 13 tháng 1 năm 2018 - 17 tháng 1 năm 2018: cùng với cán bộ hướng dẫn 

khảo sát và lấy 29 mẫu trầm tích và 16 mẫu nước đại diện cho các vùng (lần 1), tuyến 

theo hướng từ Bắc vào Nam và hướng Đông lên Tây dọc theo các con sông từ thị xã 

Hoàng Mai - huyện Quỳnh Lưu - huyện Diễn Châu - huyện Nghi Lộc - thị xã Cửa Lò 

- thành phố Vinh. 

Ngày 10 tháng 7 năm 2018 - 15 tháng 7 năm 2018: cùng tuyến khảo sát ngày 

13 tháng 1 năm 2018 - 17 tháng 1 năm 2018 khảo sát và lấy 29 mẫu trầm tích và 16 

mẫu nước lần thứ 2, tuyến khảo sát đối mẫu trầm tích (Phụ lục 13, 14), mẫu nước 

(Phụ lục 7, 8). Kết quả đã xác định được một số thông số dinh dưỡng nước ven biển 

tỉnh Nghệ An, đã công bố trên Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ XI, 

năm 2019; một số tính chất lý, hóa học của đất ngập mặn VVB tỉnh Nghệ An, công 

bố trên tạp chí Đại học Huế, năm 2021. 

Ngày 26 tháng 4 năm 2019 - 31 tháng 4 năm 2019 khảo sát và đo độ sâu ngập 

triều trên địa bàn từ thị xã Hoàng Mai - huyện Quỳnh Lưu - huyện Diễn Châu - huyện 

Nghi Lộc - thị xã Cửa Lò - thành phố Vinh kết quả ở (Phụ lục 12). 
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Ngày 17 tháng 7 năm 2019 - 19 tháng 7 năm 2019 cùng cán bộ hướng 

dẫn khảo sát lần hai, tuyến đi theo hướng từ Nam ra phía Bắc, nhằm đánh giá 

tổng quan hiện trạng rừng và ĐNM VVB tỉnh Nghệ An, để kiểm tra kết quả 

khoanh vẽ hiện trạng RNM và đất trống ngập mặn VVB tỉnh Nghệ An. Từ 

những kết quả khảo sát thực địa kết hợp so sánh, đối chiếu với các kết quả 

nghiên cứu đã tổng hợp, giúp nghiên cứu sinh nắm vững đặc trưng cơ bản của 

khu vực nghiên cứu. 

- Nghiên cứu đặc điểm môi trường đất ngập mặn vùng ven biển tỉnh Nghệ An 

+ Đo độ mặn: Sử dụng khúc xạ kế ATAGO: S - 28 của Nhật Bản để đo độ 

mặn của nước tại các khu vực nghiên cứu chưa được ngành thủy sản quan trắc, gồm 

các khu vực ven biển Quỳnh Lưu, ven biển các xã thuộc huyện Quỳnh Lưu, huyện 

Diễn Châu, huyện Nghi Lộc và thành phố Vinh. 

Lấy mẫu nước để đo độ mặn: Mỗi khu vực nghiên cứu lấy tại một địa điểm cố 

định cách bờ khoảng 2 m. 

+ Đo độ sâu ngập triều: Có nhiều cách đo thủy triều có thể đo mực nước cao 

nhất trong một chu kỳ triều, phương pháp không tốn kém và dễ thực hiện được áp 

dụng để đo độ cao ngập triều các điểm ở VVB tỉnh Nghệ An. 

* Dụng cụ gồm: Cột đo thủy triều cao khoảng 3 m; đinh để gắn dây vào thanh 

gỗ; thuốc nhuộm thực phẩm màu đỏ, tan được trong nước, thước thép để đo từ mặt 

đất đến vị trí mất màu. 

* Phương pháp đo: sử dụng cuốn lịch thủy triều để theo dõi thời gian triều kiệt 

và thời gian triều cường của khu vực cần đo. Khi triều kiệt đóng cọc đo triều thật 

chặt, sau khi mực nước cao nhất trong một chu kỳ, dùng thước đo lần lượt cho các 

điểm, độ cao ngập triều được tính từ mặt đất lên điểm màu bị tan trong nước cho tất 

cả các cột để lấy kết quả độ cao ngập triều và nội suy cho tất cả các điểm khác trong 

vùng. Những điểm nào có độ cao địa hình bằng nhau thì có độ cao ngập triều giống 

nhau được đưa vào nhật ký. Theo dõi mực nước thuỷ triều được thực hiện bằng cách 

ghi chép mực nước trên cột đo thuỷ triều. 

 

 



 

 

 

 

Hình 1.2. Sơ đồ khảo sát thực địa (nguồn Google earth)  
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c. Phương pháp điều tra thành phần loài thực vật bằng ô tiêu chuẩn 

+ Ngoài thực địa: Điều tra thành phần loài bằng ô tiêu chuẩn, thiết lập ô tiêu 

chuẩn ngẫu nhiên theo Roeland Kindt &Richard Coe (2005) và Hoàng Chung (2009). 

Trên các tuyến điều tra tiến hành lập tổng số 17 ô tiêu chuẩn, kích thước 20 x 10m, 

diện tích 200 m²/ô ( Phụ lục 4). 

* Địa điểm thực hiện: Tất cả các khu vực hiện có RNM ở khu vực tỉnh Nghệ 

An, bao gồm: i) khu vực sông Cờn, sông Quèn và sông Thơi thuộc huyện Quỳnh Lưu, 

ở cửa sông Lach Vạn thuộc huyện Diễn Châu; ii) ở sông Cấm huyện Nghi Lộc; iii) ở 

sông Lam, Thành phố Vinh. 

* Tại các khu vực có RNM, tiến hành lập các tuyến điều tra. Do các quần xã 

TVNM hiện có phân bố thành dải hẹp từ vài mét đến vài chục mét nên ở mỗi khu vực 

chỉ bố trí 01 tuyến điều tra dọc theo các sông gồm: 01 tuyến ở sông Hoàng Mai, 01 

tuyến ở sông Quèn, 01 tuyến sông Thơi, 01 tuyến sông Lạch Vạn, 01 tuyến ở sông 

Cấm và 01 tuyến ở sông Lam. 

* Trên các tuyến điều tra tiến hành lập tổng số 17 ô tiêu chuẩn, kích thước 20 

x 10m, diện tích 200 m²/ô. 

+ Trong phòng thí nghiệm: Phân tích mẫu thực vật theo phương pháp của 

Nguyễn Nghĩa Thìn (2007) và Klein R. M. & Klein D. T. (1979). 

- Định loài mẫu thực vật theo phương pháp so sánh hình thái dựa vào các tài 

liệu sau: Phạm Hoàng Hộ (1999 & 2003) và Nguyễn Tiến Bân (1997). 

d. Phương pháp tính độ thường gặp và độ che phủ 

- Tính độ thường gặp = số ô tiêu chuẩn có loài/tổng số ô tiêu chuẩn 

- Độ che phủ được xác định bằng phương pháp ước lượng nhanh qua quan sát 

theo sự che phủ của tán cây. 

e. Phương pháp bản đồ và hệ thống thông tin địa lý 

Phương pháp hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - GIS) 

với sự hỗ trợ của phần mềm ArcGIS 10.2 để xây dựng và chồng xếp các bản đồ thành 

phần, xử lí dữ liệu thuộc tính và phân tích không gian, quản lý cơ sở dữ liệu và biên 

tập các loại bản đồ, phương pháp này được thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Xây dựng các lớp thông tin (bản đồ chuyên đề) về: Độ mặn của nước, 

thành phần cơ giới, độ sâu ngập triều, hiện trạng sử dụng đất. 
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Bước 2: Chuẩn hóa dữ liệu bản đồ chuyên đề 

Bước 3: Chồng xếp bản đồ chuyên đề, xây dựng bản đồ đơn vị đất đai để đánh 

giá mức độ thích hợp cho các loài TVNM VVB tỉnh Nghệ An. 

Bước 4: Xây dựng bản đồ đánh giá mức độ thích hợp cho các loài TVNM, các 

bản đồ định hướng không gian phát triển RNM của các huyện, thị xã, thành phố và 

bản đồ định hướng không gian phát triển RNM khu vực ven biển tỉnh Nghệ An. 

f. Phương pháp thực nghiệm phân tích môi trường 

- Nghiên cứu đặc điểm môi trường đất ngập mặn vùng ven biển tỉnh Nghệ An 

Đây là phương pháp quan trọng được sử dụng khi thực hiện đề tài này. Tất cả 

các mẫu đất và nước, đều được lấy theo kế hoạch và phân tích mẫu tại Phòng thí 

nghiệm khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 

+ Các chỉ số chất dinh dưỡng ở trong nước: Lấy mẫu phân tích nước: Số 

lượng: 16 mẫu, đại diện các vùng: cửa sông, bãi ngang ven biển, thời gian lấy mẫu cả 

2 mùa mưa và khô tổng số 32 mẫu. 

Bảng 1.8. Các thông số và phương pháp phân tích nước 

Thông số Phương pháp 

N - NO2 SMEWW 4500 - NO2 – B 

N - NO3 SMEWW 4500 - NO3 – E 

N - NH4 

Xác định Nitơ Amoni - Phương pháp OPP (Theo: Jota Kanda, 

Water Research, Vol 24, pp. 2746 2750, 1995) 

T - N SMEWW - 4500 - N C 

P - PO4 SMEWW 4500 - P E 

+ Lấy mẫu và phân tích đất: Dùng khoan bậc thang của Mỹ, lấy các mẫu đất ở 

độ sâu 60 cm tại 29 điểm đại diện các vùng ĐNM điển hình của tỉnh Nghệ An, theo 

phương pháp của Lê Văn Khoa và cs (1996). Tại mỗi điểm lấy 2 mẫu đất, đại diện cho 

2 mùa khô và mưa ở độ sâu 60 cm, mỗi mẫu trọng lượng 1,5 kg, bọc vào giấy tráng thiếc 

bảo quản lạnh bỏ túi nilon và ghi phiếu mẫu, vận chuyển về phòng thí nghiệm để phân 

tích, đánh giá các chỉ tiêu của đất: pH, Photpho hữu hiệu, Nitơ hữu hiệu, Photpho tổng 

số, Nito tổng số, Kali và thành phần cơ giới của đất theo các tiêu chuẩn Việt Nam. Phân 

tích tại Phòng thí nghiệm Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 
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Bảng 1.9. Các thông số và phương pháp phân tích đất 

Photpho hữu hiệu Phương pháp Oniani - TCVN 8559-2012 

Nito hữu hiệu TCVN 5455 - 2009 

Photpho tổng số TCVN 8940 - 2011 

Nito tổng số TCVN 6498 : 1999 

Kli hữu hiệu TCVN 8662:2011 

LOI (Loss onignition) Phương pháp khối lượng 

Thành phần cơ giới Theo TCVN 8567:2010 
 

g. Phương pháp đánh giá thích hợp đất đai 

Phương pháp đánh giá thích hợp đất đai, của Tổ chức Nông lương thế giới 

(FAO), hướng dẫn, được áp dụng vào Việt Nam  từ những năm 1990. Là phương 

pháp quan trọng đã được áp dụng để đánh giá mức độ thích hợp các nhân tố sinh thái 

cho 6 loài TVNM (Mắm quắn, Đước vòi, Trang, Bần chua, Sú, Vẹt), là cơ sở quan 

trọng định hướng quy hoạch RNM VVB tỉnh Nghệ An  bao gồm các bước sau: 

Bước 1: Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng đánh giá: Xác định mục tiêu 

đánh giá một cách chính xác, đầy đủ chính là căn cứ để xác định phạm vi, nhiệm vụ 

và phương pháp nghiên cứu thích hợp nhất. 

Bước 2: Xác định nhu cầu sinh thái của các dạng sử dụng ĐVĐĐ: Việc xác 

định những yêu cầu sinh thái của mỗi dạng sử dụng ĐVĐĐ chính là cơ sở để lựa chọn 

và phân cấp tiêu chí đánh giá. 

Bước 3: Lựa chọn các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá: 

Các tiêu chí lựa chọn là những yếu tố có vai trò quan trọng đối với sự phát 

triển của các đối tượng đánh giá và có sự phân hóa rõ rệt trong không gian VVB tỉnh 

Nghệ An. Tuy nhiên, tiêu chí cụ thể được xác định dựa trên nhu cầu sinh thái cho các 

mục đích sử dụng cụ thể. Ngoài ra, một số tiêu chí được xếp vào nhóm những tiêu 

chí tham khảo và sẽ được đề cập một cách cụ thể trong kiến nghị định hướng không 

gian phát triển RNM VVB tỉnh Nghệ An. 

Bước 4: Đánh giá thành phần (đánh giá riêng): Đánh giá thành phần bao gồm 

việc xây dựng bảng đánh giá thành phần đối với từng yếu tố lựa chọn, làm cơ sở để 

đánh giá thành phần cho từng ĐVĐĐ. Cụ thể là: i) Xây dựng bảng cơ sở đánh giá 

thành phần đối với các yếu tố lựa chọn dựa vào nhu cầu sinh thái của các đối tượng 



48 

 

đánh giá. Mức độ thích hợp được thể hiện dưới dạng điểm; ii) Tiến hành đánh giá 

thành phần dựa vào bảng cơ sở đánh giá thành phần, so sánh giá trị của các tính chất 

của từng ĐVĐĐ, xác định điểm tương ứng của chúng và ghi vào bảng. 

- Xác định điểm của từng đơn vị đất đai: theo từng dạng sử dụng theo công 

thức trung bình cộng theo phương pháp đánh giá đất đai, của FAO (1976). 

 

Trong đó: M0 là điểm đánh giá chung (tổng hợp); di: điểm đánh giá yếu tố thứ 

i; n: số tiêu chí đánh giá; ki: hệ số tầm quan trọng của yếu tố thứ i. 

Sau khi đánh giá tổng hợp, tác giả đã tiến hành phân hạng từng ĐVĐĐ theo 4 mức: 

Rất thích hợp (S1), thích hợp trung bình (S2), ít thích hợp (S3), không thích hợp (N) 

- Xác định trọng số của các tiêu chí trong đánh giá mức độ thích hợp các nhân 

tố sinh thái của các ĐVĐĐ: 

Tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP để đánh giá các tiêu 

chí đưa ra. Phương pháp phân tích thứ bậc AHP (Analytic Hierarchy Process - AHP) 

là một trong những phương pháp ra quyết định đa điều kiện (Multiple Criteria 

decision Making) được đề xuất bởi Thomas L. Saaty (1980), một nhà toán học người 

gốc Irắc. AHP là một phương pháp định lượng, dùng để đánh giá các phương án và 

chọn một phương án thỏa mãn các tiêu chí cho trước. Thay vì yêu cầu một khối lượng 

dữ liệu lớn, AHP sử dụng ý kiến chuyên gia và không cần quá nhiều dữ liệu để phân 

tích. Các bước thực hiện phân tích AHP: 

- Bước 1. Xây dựng cấu trúc thứ bậc của bài toán: Xác định mục tiêu (Goal), 

các tiêu chí đánh giá (Criteria) và các phương án lựa chọn (Alternative) 

- Bước 2. Tính toán trọng số của từng tiêu chí (criteria) 

+ Xây dựng ma trận so sánh cặp cho mỗi tiêu chí 

+ Tính trọng số cho từng tiêu chí 

+ Kiểm tra tỉ số nhất quán CR (Consistency Ratio: CR<10%) 

- Bước 3. Tính mức độ ưu tiên cho từng phương án và chọn phương án tốt nhất 

Để phục vụ cho việc đánh giá mức độ thích hợp của từng loại TVNM, tác giả 

tập trung vào bước 2 là tính toán trọng số cho từng tiêu chí (nhân tố ảnh hưởng đến 

mức độ thích hợp của từng loại TVNM). Để thực hiện đánh giá trọng số các tiêu chí, 

tác giả đã tham vấn ý kiến của 6 chuyên gia trong lĩnh vực liên quan đến đề tài thông 

0

1

1 n

i i

i

M k d
n 

  (1) 
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qua bảng hỏi (phụ lục 20). Sau đó, tác giả sẽ tính toán giá trị trung bình của kết quả 

so sánh thứ bậc của các tiêu chí theo ý kiến chuyên gia. Tổng hợp kết quả được thể 

hiện thành một bảng ma trận tam giác (bảng 1.10). 

Bảng 1.10. Kết quả tổng hợp ma trận tam giác đánh giá tiêu chí theo               

phương pháp AHP 

Chỉ tiêu 

Độ sâu 

ngập 

triều 

Độ mặn 
Thành phần 

cấp hạt 

Hiện trạng 

đất 

Độ sâu ngập triều 1 3.667 4.000 4.167 

Độ mặn   1 1.333 2.500 

Thành phần cấp hạt     1 2.333 

Hiện trạng đất       1 

Sử dụng trọng số của các tiêu chí và ma trận so sánh cặp để tính tỷ số nhất 

quán CR (Consistency Rate). Tuy nhiên, để thực hiện nhanh các bước tính toán, tác 

giả đã sử dụng công cụ tính toán trọng số online trên trang: http://www.isc.senshu-

u.ac.jp/~thc0456/EAHP/AHPweb.html 

Việc tính toán cụ thể trên ứng dụng online được thực hiện theo các thao tác sau: 

Bước 1: Đánh số lượng các tiêu chí cần so sánh cặp là 4 vào ô: Size of Pairwise 

Comparison Matrix (n): sau đó chọn chọn Sumit trên phần mềm như hình sau: 

 

Hình 1.3. Giao diện công cụ tính toán trọng số theo AHP ứng dụng online 

http://www.isc.senshu-u.ac.jp/~thc0456/EAHP/AHPweb.html
http://www.isc.senshu-u.ac.jp/~thc0456/EAHP/AHPweb.html
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Bước 2: Nhập điểm so sánh cặp theo nguyên tắc, so sánh giữa tiêu chí ở hàng 

với tiêu chí ở cột giao nhau.  

 

Hình 1.4. Bảng nhập ma trận so sánh cặp AHP trên ứng dụng online 

Sau đó chọn submit trên phần mềm, ta có kết quả như sau: 

 

Hình 1.5. Kết quả tính toán trọng số cho 4 tiêu chí ảnh hưởng đến mức độ thích hợp 

của các loại thực vật ngập mặn. 

Bước 3: Đọc kết quả hiện thị trên phần mềm trọng số của độ sâu ngập triều là 

0.562, trọng số của độ mặn của nước là 0.185, trọng số của thành phần cấp hạt là 

0.162, trọng số của hiện trạng đất là 0.091. Chỉ số nhất quán (C.I) = 0,039 thể hiện 

tính nhất quán cao. 
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Xây dựng bảng cơ sở đánh giá chung: Bảng cơ sở đánh giá chung được xây 

dựng dựa vào điểm trung bình cộng của các đánh giá thành phần, sử dụng 4 cấp phân 

hạng: rất thích hợp, thích hợp trung bình, ít thích hợp, không thích hợp. Khoảng cách 

giữa các hạng đánh giá trong trường hợp lấy đều nhau được tính theo công thức của 

theo phương pháp đánh giá đất đai, của FAO (1976). 

 

Trong đó: ΔD: Khoảng cách điểm giữa các hạng đánh giá; Dmax: Điểm đánh 

giá cao nhất của đơn vị ĐVĐĐ; Dmin: Điểm đánh giá thấp nhất của đơn vị ĐVĐĐ; 

M: Số lượng cấp phân hạng thích hợp phục vụ đánh giá. 

Bước 5: Đánh giá tổng hợp mức độ thích hợp các nhân tố sinh thái của các 

ĐVĐĐ: Là công đoạn cuối cùng trong đánh giá ĐVĐĐ đối với tất cả các chủ thể với 

mục đích lựa chọn được loại hình phù hợp nhất cho từng đơn vị ĐVĐĐ. 

Bước 6: Kiểm chứng thực tế và kiến nghị: Đây là khâu rất quan trọng trong 

các phương pháp đánh giá thích hợp các nhân tố sinh thái cho loại hình sử dụng đất, 

đối tượng là các loài cây trồng. Thông qua kiểm nghiệm thực tế để xác định các khâu 

trong đánh giá thích hợp các nhân tố sinh thái được tiến hành đầy đủ và chính xác 

hay không. Nếu các cấp thích hợp của ĐVĐĐ đối với mỗi dạng sử dụng không phù 

hợp với thực tế thì cần kiểm tra lại các bước trong quy trình đánh giá. Còn nếu phù 

hợp, các kết quả đánh giá là cơ sở để đề xuất kiến nghị sử dụng ĐVĐĐ. 

 Tóm lại 

Qua nghiên cứu, tác giả chọn bốn tiêu chí (gồm có 16 chỉ tiêu) để đánh giá, đó là:  

(i) Thành phần cấp hạt: đất bùn mềm, đất bùn chặt, đất sét mềm và đất sét cứng 

hoặc đất cát 

(ii) Độ sâu ngập triều: ngập triều sâu, ngập triều trung bình, ngập triều nông 

và không ngập triều 

(iii)  Độ mặn của nước: 20 - 32‰, 10 - < 200/00, 5 - < 10 0/00   và  < 5  hoặc > 320/00 

(iv) Hiện trạng sử dụng: đất trước đây có RNM, đất có khả năng trồng RNM, 

đất hiện đang nuôi trồng thủy sản và đất cát ven biển. 

Ngoài ra, yếu tố địa hình và khí hậu ở VVB Nghệ An không có sự phân hóa 

rõ ràng giữa các tiểu vùng nên sẽ được sử dụng khi đề xuất định hướng không gian 

phân bố TVNM. 

M

DD
D minmax 

(2) 
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1.2.4.2. Các bước nghiên cứu của đề tài  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Sơ đồ các bước nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ phát triển 

rừng ngập mặn ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An  

Xác định mục tiêu và nội dung nghiên cứu 

Xây dựng cơ sở lý luận và phương pháp nghiên  cứu 

cứu cứu 

Tổng quan các vấn đề  

nghiên cứu 

Cơ sở lý luận và phương 

pháp nghiên cứu 

Đánh giá tổng hợp điều 

kiện sinh thái tự  nhiên 

Hiện trạng vùng ven 

biển tỉnh Nghệ An 

Đánh giá mức độ thích hợp 

của các  nhân tố sinh thái 

Loài 

Mắm 

quắn 

Loài  

Trang 

 

Loài 

Bần 

chua 

Loài  

Đước 

vòi 

Loài 

Vẹt dù 

 

Loài Sú 

 

Định hướng quy hoạch không gian phát triển  

Kết luận và  kiến nghị 

 

Đề xuất giải pháp phát triển rừng ngập mặn 

Đặc điểm TN, KT – XH 

VVB tỉnh Nghệ An 
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CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP ĐIỀU KIỆN SINH THÁI TỰ 

NHIÊN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN RỪNG NGẬP MẶN TỈNH NGHỆ AN 

 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN RỪNG NGẬP MẶN  

2.1.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên khu vực nghiên cứu 

a. Vị trí địa lý 

- Tọa độ địa lý: 18040’00’’ đến 19018’45’’ Vĩ độ Bắc 

                          105035’15’’đến 105048’30’’ Kinh độ Đông. 

- Phạm vi ranh giới: 

+ Phía Bắc giáp huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá. 

+ Phía Nam giáp huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

+ Phía Đông giáp biển Đông. 

+ Phía Tây giáp các xã lân cận của 3 huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu và Nghi    

Lộc và Thành phố Vinh. 



 

 

   

                                        Thu nhỏ từ bản đồ tỉ lệ 1:100.000   Người thực hiện: NCS. Vũ Văn Lương                                                                                                        

                                                              Người kiểm tra: PGS.TS. Lê Văn Thăng 

Hình 2.1. Bản đồ hành chính các xã ven biển tỉnh Nghệ An
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b. Địa chất và địa hình 

- Địa chất: Địa chất VVB tỉnh Nghệ An chia thành các vùng: 

+ Vùng đồi và núi thấp được hình thành từ kỷ Triat, các loại đất chủ yếu là đất 

sét và đất cát. 

+ Vùng đồng bằng cát biển và vùng ngập mặn đã có từ lâu đời, đó là sản phẩm 

của hai quá trình nâng cao khu vực bờ và bồi tụ tạo lập đồng bằng các sản phẩm cát 

và phù sa [12].  

- Địa hình: Theo Ninh Viết Giao và cs, vùng phòng hộ ven biển tỉnh Nghệ An 

có nhiều kiểu địa hình khác nhau, có thể chia ra các vùng như sau [12].  

+ Địa hình bờ biển: Bờ biển Nghệ An có thể chia thành 2 kiểu sau: 

* Kiểu bờ biển giáp núi: Bao gồm các dãy núi ăn sát ra biển có xen kẽ bãi cát 

nhỏ, được phân bố ở: Phía Bắc huyện Quỳnh Lưu (từ tiếp giáp với tỉnh Thanh Hoá 

đến xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu; kéo dài từ xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu 

đến xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc 

* Kiểu bờ biển bãi ngang: Bao gồm các bãi cát được bồi đắp của sóng biển, 

xen lẫn với núi độc lập ăn ra sát biển, từ xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu đến 

xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, thị xã Cửa Lò. 

Cơ chế hình thành bờ biển chủ yếu là quá trình bồi tích phù sa và cát. Ngoài ra ở bờ 

biển Nghi Lộc có quá trình mài mòn từ các đồi đá tại chỗ do sóng biển mà tạo nên [12]. 

+ Địa hình đồng bằng: Địa hình vùng đồng bằng ven biển tỉnh Nghệ An nhìn 

chung chỉ cao hơn mực nước biển từ 1 - 4 m, nơi cao nhất không quá 6 m, đồng bằng 

ven biển tỉnh Nghệ An bị những dãy đồi và núi thấp chia cắt thành những ô. Mỗi ô 

đều có ít nhất một con sông chính đổ từ dãy Trường Sơn ra biển [12].  

+ Địa hình đồi, núi ven biển: Bao gồm các núi và dãy núi, đồi thấp chạy dọc 

theo bờ biển với khoảng cách từ 10 - 30 km, có khi ăn ra tận bờ biển (dãy Hoàng Mai, 

Thần Vũ, Đại Vạc) các dãy đồi núi này có độ cao từ 200 - 400 m, có độ dốc từ 25 - 

300, có đặc điểm xói mòn mạnh, trơ sỏi đá, rừng tự nhiên không còn nữa, thay vào đó 

là quần thể rừng trồng (thông nhựa, keo, bạch đàn) [12].  

+ Địa hình hải đảo ven bờ: Đây là địa hình kiểu đồi núi, gồm các dãy núi 

nhiều chỗ bị sóng đánh xói mòn tạo địa hình núi đá hiểm trở thực bì chủ yếu là các 

loài cây đặc trưng của thực vật hải đảo [12]. 
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c. Khí hậu và thủy văn 

- Khí hậu: Theo Cục Thống kê Nghệ An (2019), toàn bộ VVB tỉnh Nghệ An 

nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, giữa các huyện, thị, không có sự khác biệt 

cùng chịu ảnh hưởng khí hậu tương tự như nhau [8]. 

+ Nhiệt độ: Nhiệt độ không khí bình quân hàng năm 25,60C. 

* Nhiệt độ tối thấp: 5,50C. 

* Nhiệt độ tối cao: 40,40C. 

+Độ ẩm: Độ ẩm không khí bình quân là 85%. 

+ Lượng bốc hơi nước trung bình hàng năm 830 mm, cao nhất 1.143 mm, thấp 

nhất 563 mm. 

+ Gió: VVB chịu ảnh hưởng chung của hai loại gió mùa chính tác động vào 

tỉnh Nghệ An: gió mùa Đông Bắc khô lạnh thổi từ tháng XI đến tháng III năm sau, gió 

mùa Tây Nam khô, nóng thường xuất hiện vào trung tuần tháng V đến tháng VIII [12]. 

+ Bão: Tỉnh Nghệ An nằm trong khu vực nhiều bão, chỉ đứng sau tỉnh Quảng 

Ninh, thường chịu tác động của các cơn bão từ biển đổ vào đất liền, sức gió từ cấp 8 

trở lên, có khi giật lên cấp 12, bão thường kèm theo mưa to, sóng lớn, triều cường 

(vào khoảng tháng VIII - tháng XI) [12]. 

+ Mưa: Lượng mưa trung bình hàng năm toàn vùng là: 1.827 mm. Lượng mưa 

cao nhất 3.814 mm, lượng mưa thấp nhất 319 mm. Tháng có số ngày mưa cao nhất 

là tháng X, tháng có số ngày mưa thấp nhất là tháng VII [8]. 

- Thuỷ văn: Cả tỉnh có 82 km đường bờ biển, có 6 cửa sông, diện tích RNM có 

344,8 ha, thuộc tiểu khu 6, khu vực III, phân bố chủ yếu ở các cửa sông lớn: Sông 

Mai Giang, Hoàng Mai chảy ra Lạch Cờn (thị xã Hoàng Mai) và Lạch Quèn huyện 

Quỳnh Lưu, sông Bùng chảy ra Lạch Vạn (huyện Diễn Châu), Sông Cấm chảy ra 

cảng Cửa Lò, sông Cả chảy ra Cửa Hội (thị xã Cửa Lò). Sông Cả, sông Bùng và sông 

Cấm đã có đê, cống ngăn mặn, tất [12]. 

- Hải văn: Thuỷ triều ven biển, đảo tỉnh Nghệ An khá phức tạp. Ngoài khơi là 

chế độ nhật triều, trong lộng là bán nhật triều không đều. Hàng tháng nửa số ngày thủy 

triều lên xuống 2 lần, trong đó thời gian triều dâng trong ngày khoảng từ 9 - 10 giờ, triều 

rút khoảng 15 - 16 giờ. Biên độ triều giao động 0 - 3,5m, trung bình 2 m [12]. 

Vùng biển, đảo Nghệ An có sóng mùa đông và sóng mùa hạ, khi có gió mạnh 

hay bão gây nên hiện tượng nước dâng và nước rút. 
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Độ mặn: VVB tỉnh Nghệ An có độ mặn khá cao 32‰, Độ mặn nước biển phụ 

thuộc theo mùa, mùa mưa nước sông dâng cao, độ mặn nước biển thấp từ 5 - 32‰, 

mùa khô độ mặn cao từ 10 - 32‰ [12]. 

d. Thổ nhưỡng và sinh vật 

- Thổ nhưỡng: Loại đất chủ yếu là cát biển phân bố dọc ven biển tất cả các 

huyện thị. Ngoài ra còn có diện tích đất mặn phân bố vùng ngập triều, nhiễm mặn 

ven biển, các cửa sông, cửa lạch [12]. 

+ Thổ nhưỡng VVB tỉnh Nghệ An có thành phần chủ yếu là cát, các mẫu 

ở vùng bãi ngang, ven biển nơi không có các cửa sông đổ ra, chịu nhiều ảnh 

hưởng của biển thì hàm lượng cát cao hơn so với các vùng cửa sông, vùng ao 

nuôi trồng thủy sản. 

+ Thổ nhưỡng VVB tỉnh Nghệ An những nơi có tỷ lệ cát càng cao thì nồng độ 

chất hữu cơ thấp và ngược lại. 

+ Kết quả cho thấy thổ nhưỡng VVB tỉnh Nghệ An có đặc điểm chung là: đất 

cát, ít chua đến trung tính; hàm lượng đạm, lân, kali tổng số và các bon hữu cơ tại các 

điểm khảo sát không có sự khác biệt lớn giữa tầng mặt và tầng dưới. Tuy nhiên, tính 

chất, đặc điểm của đất ở các tiểu vùng lập địa có sự khác nhau rõ rệt. Thổ nhưỡng 

VVB tỉnh Nghệ An có nồng độ chất hữu cơ < 2%, nghĩa là hàm lượng mùn trong thổ 

nhưỡng VVB tỉnh Nghệ An nằm ở mức nghèo. 

 - Sinh vật: 

+  Thực vật: Kết quả nghiên cứu cho thấy đa dạng sinh học động vật giữa các 

vùng biển ven tỉnh Nghệ An có sự khác nhau và được thể hiện ở bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Thành phần loài động vật vùng biển ven bờ Nghệ An 

TT Nhóm loài động vật 
Số lượng 

Cửa Lò Diễn Châu Quỳnh Lưu 

1 Động vật phù du 87 87 87 

2 Động vật đáy 68 56 63 

3 Động vật thân mềm 36 36 36 

4 Giáp xác 26 28 29 

5 Cá cửa sông 136 134 130 

6 Cá ven biển 103 111 100 

Tổng 453 452 445 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, 2015. 



57 

 

+ Động vật: Đa dạng thành phần loài động vật giữa các vùng ở vùng biển ven 

bờ Nghệ An 

Từ bảng 2.1 cho thấy, tổng số lượng loài giữa vùng Cửa Lò và vùng Diễn Châu 

không chênh lệch nhiều và thấp nhất vùng Quỳnh Lưu với 445 loài. Tuy nhiên khi so 

sánh tổng số loài định danh được trên số lượng mẫu thu phân tích cho thấy độ đa dạng 

giữa các vùng rất khác nhau và được thể hiện ở bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Thành phần loài thực vật vùng biển ven biển tỉnh Nghệ An 

TT Nhóm loài thực vật 
Số lượng 

Cửa Lò Diễn Châu Quỳnh Lưu 

1 Thực vật phù du cửa sông 54 54 54 

2 Thực vật phù du ven biển 152 152 152 

3 Rong 32 20 17 

4 Thực vật rừng ngập mặn 7 12 12 

Tổng 245 238 235 

Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, 2015.  

Qua bảng 2.2 cho thấy, tổng số lượng loài giữa các vùng không chênh lệch 

nhiều và trong đó nhóm loài thực vật phù du không khác nhau giữa các vùng. Khi 

đánh giá riêng từng nhóm loài cho thấy vùng Cửa Lò có nhóm các loài rong biển đa 

dạng nhất với 32 loài nhưng lại thấp nhất về nhóm các loài thực vật RNM. Hai vùng 

Quỳnh Lưu và Diễn Châu không có sự khác biệt về các nhóm loài nghiên cứu.   

Tuy nhiên, hiện nay với sự phát triển kinh tế ồ ạt và gia tăng dân số đang tạo nên 

áp lực đối với các hê ̣sinh thái, làm giảm đa daṇg sinh hoc̣ và tăng nguy cơ môṭ số loài 

qúy hiếm có thể bi ̣biến mất. Do đó, vấn đề đặt ra là cần phải bảo tồn và phát triển [23]. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.1.2.1. Dân cư 

Theo Cục thống kê Nghệ An (2019) của tỉnh Nghệ An thì dân số, dân tộc và 

lao động và thực trạng kinh tế - xã hội của 38 xã VVB tỉnh Nghệ An như sau [8]. 

- Dân số: Tổng dân số 337.033 người (trong đó Nam là 167.202 người chiếm 

49,61%, Nữ là 169.831 người, chiếm 50,39%). Mật độ dân số tương đối cao 965/km2 

- Dân tộc: Chủ yếu là dân tộc Kinh. 
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2.1.2.2. Thực trạng kinh tế - xã hội 

a. Sản xuất nông nghiệp 

- Trồng trọt: Diện tích đất nông nghiệp: 11.618,5 ha, chiếm 36% tổng diện tích 

tự nhiên trong vùng. Trong đó: 54.400 ha đất trồng lúa và 27.103 ha đất trồng màu, 

cây công nghiệp và cây ăn quả. 

- Chăn nuôi: Chăn nuôi VVB tương đối phát triển, toàn vùng có tổng đàn gia 

súc: 308.330 con, trong đó trâu: 30.258 con, bò: 82.723 con, lợn: 164.980 con, dê: 

23.035 con, hươu: 1.202 con và các loại gia cầm trên 733.400 con. 

b. Sản xuất diêm nghiệp, ngư nghiệp, đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản, hải sản 

- Diêm nghiệp: Đồng muối ở 2 huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu 625,7 ha, sản 

lượng muối hàng năm đạt 70.000 - 85.000 tấn/ha. 

- Sản lượng thuỷ, hải sản khai thác hàng năm đạt trên 149.761 tấn. Trong đó 

diện tích nuôi cá: 793,7 ha, 999,6 ha nuôi tôm, 1.201,4 ha nuôi cua, ngao. Toàn vùng 

có 7.172 ha đất nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu là các loài tôm sú, cá, cua, ngao. 

c. Dịch vụ 

Dịch vụ, thương mại và du lịch VVB đang phát triển mạnh. Bình quân 2 xã có 

1 chợ lớn, nhỏ và một hệ thống cửa hàng, cửa hiệu. Có hàng trăm nhà nghỉ, khách 

sạn đang hoạt động (Chủ yếu là khu du lịch nghỉ mát Cửa Lò). Ngoài ra đã và đang 

xây dựng các khu du lịch sinh thái: Bãi tắm Cửa Hiền (huyện Diễn Châu), bãi tắm 

Quỳnh Phương, Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu). Khu du lịch lễ hội có đền Cờn 

(huyện Quỳnh Lưu), đền Cuông thờ Thục An Dương Vương (huyện Diễn Châu), xã 

Nghi Thiết, Nghi Thuỷ, Khu nghỉ dưỡng, du lịch cao cấp Bãi Lữ. 

d. Các ngành nghề sản xuất khác 

Ngoài những ngành sản xuất trên, VVB còn có ngành công nghiệp đóng tàu, 

chế biến hải sản, xây dựng, giao thông vận tải, mây tre đan xuất khẩu...Đặc biệt là 

quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá VVB đang được xúc tiến đầu tư và phát triển 

mạnh (Khu kinh tế Đông Nam, Khu công nghiệp Nam Cấm, Thị xã Cửa Lò, Khu du 

lịch Quỳnh Lập, Quỳnh Phương, Diễn Thành, Bãi Lữ, Đảo Ngư…). Đây là những 

ngành có giá trị sản lượng hàng hóa tương đối lớn, chiếm tỷ trọng đáng kể trong nền 

kinh tế của vùng.  
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e. Xã hội 

- Y tế: Toàn vùng có 13 bệnh viện và phòng khám khu vực với 771 giường 

bệnh, 438 bác sỹ. Tất cả các xã, phường đều có trạm xá, được trang bị máy móc có 

khả năng khám và chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. 

- Văn hóa, thông tin: 

Các xã, phường hầu hết có bưu điện văn hóa, đội văn nghệ, đài phát thanh, có 

trụ sở UBND xã đều được lắp đặt điện thoại, các huyện, thị đều có đài truyền hình, 

đài phát thanh riêng, số nhà văn hóa 259, số sân thể thao: 248 sân. 

- Trình độ dân trí: 

Theo niên giám thống kê năm 2019 trên địa bàn 6 huyện hiện có 292.599 học 

sinh từ cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; có 16.712 giáo viên với 

quy mô đào tạo dưới các hình thức công lập, bán công và dân lập. Toàn vùng hiện 

nay đã phổ cập trung học cơ sở. 

VVB có trình độ dân trí khá cao, phần lớn phổ cập trung học cơ sở, hầu hết 

dân số đều biết đọc, biết viết. Đây là nhân tố thuận lợi trong công tác tuyên truyền, 

giáo dục người nhận thức tầm quan trọng của rừng ảnh hưởng đến đời sống người 

dân VVB nói riêng và toàn xã hội nói chung, để họ tự nguyện tham gia thực hiện tốt 

công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ hệ động vật RNM. 

2.1.2.3. Thực trạng giao thông, cơ sở hạ tầng 

a. Giao thông, thuỷ lợi 

- Giao thông: Đường bộ, đường thuỷ khá phát triển đồng đều, đóng vai trò 

quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa - phát triển kinh tế vùng. 

Trong đó: Đường quốc lộ 1A dài 86 km, đường tỉnh lộ, đường Quốc phòng 

ven biển 121 km, đường liên xã, liên thôn 1.587 km. 

- Thuỷ lợi: Hệ thống thuỷ lợi đã được xây dựng tương đối lớn nhưng nhìn 

chung vẫn chưa đảm bảo tốt chức năng ngăn lũ, chống hạn cho sản xuất và đời sống 

nhân dân. Toàn vùng có hệ thống đê sông, đê biển dài 185 km; hệ thống mương tưới, 

mương tiêu trên 577 km phục vụ tưới tiêu cho hơn hàng ngàn ha đất nông nghiệp. 
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b. Điện nước sinh hoạt 

Các xã trong VVB đã có điện lưới quốc gia dùng cho sinh hoạt. Về nước phần 

lớn các hộ gia đình đang dùng giếng khơi và nước mưa là chính, số hộ dùng nước 

máy còn rất ít.  

2.1.3. Các hoạt động kinh tế xã - hội ảnh hưởng đến sự phát triển rừng ngập 

mặn ở khu vực nghiên cứu 

Theo kết quả điều tra, khảo sát cho thấy một số hoạt động KT - XH tỉnh Nghệ 

An đang làm suy giảm diện tích RNM, trong đó đáng chú ý nhất là các hoạt động sau:  

2.1.3.1. Hoạt động nuôi trồng thủy sản và đánh bắt ảnh hưởng đến rừng ngập mặn 

Trên địa tỉnh Nghệ An chỉ tính riêng diện tích ao nuôi tôm, chưa kể đến diện 

tích nuôi trồng các loại khác như: nuôi sò, hàu... Theo Cục thống kê tỉnh Nghệ An từ 

năm 2015 đến nay diên tích ao nuôi tôm tăng biểu hiện ở bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Diện tích ao nuôi tôm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 

Huyện, thị, 

Thành phố 

2015 

(ha) 

2016 

(ha) 

2017 

(ha) 

2018 

(ha) 

2019 

(ha) 

2020 

(ha) 

Tổng cộng  2.046,4 1.933,4 2.125,0 2.157,0 2.277,0 2.330,0 

Hoàng Mai  682,2 642,2 686,0 708,0 982,0 931,0 

Quỳnh Lưu  887,0 814,0 965,0 1.016,0 895,0 936,0 

Diễn Châu  184,0 184,0 184,0 151,0 136,0  136,0 

 Nghi Lộc  152,7 152,7 156,0 144,0 114,0 200,0 

TP Vinh  140,5 140,5 134,0 138,0 150,0 149,0 

                            Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, 2021. 

Diện tích ao nuôi tôm, trên toàn tỉnh chủ yếu tập trung nhiều ở huyện Quỳnh 

Lưu 936 ha và thị xã Hoàng Mai 932 ha, nhìn chung diện tích nuôi tôm trên các đơn 

vị đều tăng, năm 2015 đến 2020 cả tỉnh tăng tăng 238,6 ha, trung bình mỗi năm và 

diện tích RNM của tỉnh nói riêng đã có sự biến động đáng kể từ tổng diện tích RNM 

toàn tỉnh là 1.215 ha năm 2004, đến năm 2018 diện tích RNM chỉ còn khoảng 

340,41ha [11]. Hơn nữa diện tích các loại rừng này thường không tập trung, manh 

mún, và đứng trước áp lực của các Đề án phát triển kinh tế xã hội và nuôi trồng thủy 

sản nên có nhiều nguy cơ suy thoái và suy giảm diện tích. 
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Các hoạt động đánh bắt và nuôi trồng thủy sản gây ra một số tác động nhất định. 

Hoạt động NTTS tạo ra sức ép liên quan đến việc mất rừng do phát triển các ao nuôi tôm 

và ảnh hưởng của chất thải trong NTTS đến sự sinh trưởng và phát triển của RNM. Vấn 

đề này bắt gặp ở hầu hết các địa phương có RNM trong tỉnh Nghệ An. Theo thông kê 

của Chi cục thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh có số tàu đánh bắt 

hải sản năm 2010, số lượng tàu 4.321, năm 15 tăng lên 3.980 tàu đến 2018 số lượng còn 

lại 3.521 tàu. Hoạt động đánh bắt thủy sản tạo ra sức ép liên quan đến việc mất rừng do 

việc phát triển các bến để neo đậu tàu, ô nhiễm dầu mỡ do từ các tàu thải ra. Theo kết 

quả khảo sát, những khu vực nào có bến thuyền, tàu thì ở đó RNM không phát triển hoặc 

phát triển rất kém; vấn đề này bắt gặp ở các xã gần các cửa sông, lạch như: cảng Lạch 

Cờn, cảng Lạch Quèn, cảng Lạch Thơi, cảng Lạch Vạn, cảng Cửa Lò, cảng Cửa Hội. 

2.1.3.2. Hoạt động xây dựng hệ thống đê bao thủy lợi và các công trình khác gây 

ảnh hưởng đến rừng ngập mặn 

Để bảo vệ đồng ruộng, dân cư, ngăn nước mặn, các vùng cửa sông đều hình 

thành hệ thống đê biển và cửa sông toàn tỉnh có 180,5 km. Việc xây dựng các đê bao 

thủy lợi và các cống ngăn mặn đã làm thay đổi chế độ thủy triều cũng như các đặc 

điểm về đất đai và chất lượng nước của khu vực. Một số loài TVNM không thể sống 

được trong môi trường có độ mặn quá thấp. Vì vậy, hoạt động này có ảnh hưởng lớn 

đến sự sinh trưởng các loài TVNM. Vấn đề này bắt gặp ở một số địa phương có RNM 

trong tỉnh Nghệ An như: cống ngăn mặn như: ở xã Nghi thiết, huyện Nghi Lộc; cống 

ngăn mặn ơ kênh Nhà Lê, xã Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai tuyến đê từ dọc theo sông 

Lam, Lạch vạn, Lạch Cờn, Lạch Quèn và xây dựng công trình phục vụ quốc phòng ở 

cảng Cửa Lò. Tất cả, các hoạt động trên đã làm thay đổi các nhân tố tự nhiên vốn có 

ở các vùng đất này làm ảnh hưởng đến sự phát triển RNM. 

2.1.3.3. Các hoạt động xả thải chất thải của người dân ven biển ảnh hưởng đến 

rừng ngập mặn 

Qua khảo sát cho thấy rằng: hầu hết các cửa sông, lạch có sự phân bố RNM 

như: các chất thải của người dân thải ra một số lượng chất thải rất nhiều có nguồn 

gốc từ các hoạt động xây dựng, hoạt động sản xuất nông nghiệp và NTTS, chất thải 

có nguồn ngốc từ sinh hoạt của người dân ven biển đã ảnh hưởng đến sự phát triển 

RNM VVB tỉnh Nghệ An. 
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2.1.3.4. Hoạt động sản xuất ảnh hưởng đến rừng ngập mặn 

Hoạt động làm muối việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ NTTS kém hiệu 

quả, hay đất ven biển chưa sử dụng sang diện tích làm muối. Năm 2020 là 625,7 ha 

chủ yếu ở huyện Quỳnh Lưu và huyện Diễn Châu. Hầu hết diện tích sản xuất muốn 

hiện nay trước đây là diện tích của RNM, sau khi xây dựng đê điều ngăn mặn, các 

loài TVNM chết dần và chuyển đổi thành diện tích sản xuất muối. 

2.1.4. Đánh giá chung tác động của điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã 

hội đến hiện trạng rừng ngập mặn tỉnh Nghệ An 

2.1.4.1. Thuận lợi 

- Trong những năm gần đây được Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến hoạt 

động sản xuất lâm nghiệp, nhiều Đề án đã và đang thực hiện mang lại hiệu quả cao. 

VVB chủ yếu là dân tộc Kinh, có trình độ dân trí tương đối cao, do vậy công tác xây 

dựng rừng được thuận lợi. 

- Các huyện thị đều có các lực lượng quản lý bảo vệ rừng: BQLRPH, lâm 

trường, hạt kiểm lâm, có trình độ quản lý, kỹ thuật cao, lực lượng lao động tại 

chỗ dồi dào. 

- Điều kiện cơ sở hạ tầng, giao thông thuỷ lợi tương đối phát triển. 

- Địa hình tương đối bằng, đất đai thích hợp với một số loài cây trồng, thuận 

lợi cho việc trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng. 

2.1.4.2. Khó khăn 

- VVB chịu ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện tự nhiên khắc nghiệt: Gió bão, 

lũ lụt, hạn hán thường xuyên gây ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống nhân 

dân trên địa bàn. 

- ĐNM VVB phân bố manh mún, nghèo chất dinh dưỡng, đây là nhân tố 

ảnh hưởng xấu đến quá trình trồng, chăm sóc rừng, quá trình sinh trưởng của các 

loài TVNM. Tỷ lệ che phủ của rừng còn đạt thấp, do đó khả năng phòng hộ của 

rừng còn hạn chế. 

- Áp lực thu hẹp đất rừng phòng hộ ven biển nói chung và RNM nói riêng, để 

xây dựng các khu công nghiệp, du lịch dịch vụ ngày càng tăng. 
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- Đời sống của người dân tham gia phát triển rừng còn gặp nhiều khó khăn, 

chính sách nghề rừng chưa đầy đủ, kịp thời, vốn đầu tư thấp. Trong lúc đó nhu cầu 

về chất đốt lớn, ý thức trách nhiệm của người dân chưa cao, chưa mạnh dạn đầu tư 

cho việc sản xuất lâm nghiệp, việc quản lý bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn. 

- Mặc dù trình độ dân trí của người dân ven biển  khá cao, nhưng chưa nhận 

thức đầy đủ về bảo vệ môi trường sinh thái một cách bền vững.  

2.2. HIỆN TRẠNG VÙNG VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN 

2.2.1. Hiện trạng rừng ngập mặn tỉnh Nghệ An 

2.2.1.1. Diện tích rừng ngập mặn  

Trong những năm qua diện tích RNM tỉnh Nghệ An có xu hướng giảm dần, 

kết quả nghiên cứu của tác giả năm 2020 thể hiện ở bảng 2.4. 

Bảng 2.4. Diện tích rừng ngập mặn năm 2020 tỉnh Nghệ An 

Tên 

hành 

chính 

Tổng 

diện 

tích 

(ha) 

Tổng 

tỷ lệ 

(%) 

Phân loại đất ngập mặn 

Rừng 

ngập mặn 

Loại hình 

Tổng 
Gồm các loại sau 

ĐNMNTTS ĐNMVB ĐNMVS 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ  

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ 

lệ  

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ  

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ  

(%) 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ  

(%) 

Tổng 1.054,28 100 344,81 32,71 709,47 67,3 144,56 13,71 372,23 35,31 192,68 18,28 

Diễn 

Châu 
341,89 32,43 108,06 10,25 233,83 22,2 0 0 203,64 19,32 30,19 2,86 

Nghi Lộc 188,09 17,84 63,06 5,98 125,03 11,9 33,97 3,22 18,00 1,71 73,06 6,93 

Quỳnh 

Lưu 
287,81 27,30 93,86 8,90 193,95 18,4 70,75 6,71 84,23 7,99 38,97 3,70 

Vinh 86,30 8,19 52,16 4,95 34,14 3,24 24,42 2,32 0 0 9,72 0,92 

Cửa Lò 54,71 5,19 4,53 0,43 50,18 4,76 0 0 50,18 4,76 0 0 

Hoàng 

Mai 
95,48 9,06 23,14 2,19 72,34 6,86 15,42 1,46 16,18 1,53 40,74 3,86 
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Diện tích RNM và ĐNM VVB tỉnh Nghệ An đến năm 2020 là: 1.054,28 ha, 

trong đó diện tích RNM là 344,81 ha, chiếm 32,71% và DTĐNM 709,47 ha, chiếm 

67,3%, bao gồm: ĐNMNTTS 144,56 ha, chiếm 13,71%; ĐNMVB 372,23 ha, chiếm 

35,31%; ĐNMVS 192,68 ha, chiếm 18,28%. Đây là quỹ đất trống, phân bố manh 

mún dọc theo cửa sông ven biển. 

Huyện Diễn Châu 341,89 ha, chiếm 32,43% tổng diện tích trong đó diện tích 

RNM 108,06 ha, chiếm 10,25%, diện tích ĐNM 233,83 ha, chiếm 22,2%; huyện 

Quỳnh Lưu 287,81 ha, chiếm 27,30%, trong đó diện tích RNM 93,86 ha, chiếm 

27,3%, diện tích ĐNM193,95 ha, chiếm 18,4%; huyện Nghi Lộc 188,09 ha, chiếm 

17,84%, diện tích RNM 63,06%, chiếm 5,98%, diện tích ĐNM 125,03 ha, chiếm 

11,9%; thành phố Vinh 86,3 ha, chiếm 8,19%, diện tích RNM 52,16 ha, chiếm 4,95%, 

diện tích ĐNM 34,14 ha, chiếm 3,24%; thị Xã Hoàng Mai 95,48 ha, chiếm 9,06%, 

diện tích RNM 23,14 ha, chiếm 2,19%, diện tích ĐNM72,34 ha, chiếm 6,86%; thị xã 

Cửa Lò 54,71 ha, chiếm 5,19%, diện tích RNM 4,53 ha, chiếm 0,43%, diện tích ĐNM 

50,18 ha, chiếm 4,76%, chủ yếu là những bãi cát quy hoạch phát triển du lịch. 

2.2.1.2. Diện tích rừng ngập mặn phân theo chức năng 

Rừng ngập mặn tỉnh Nghệ An phân theo chức năng được thể hiện bảng 2.5. 

Bảng 2.5. Rừng ngập mặn tỉnh Nghệ An phân theo chức năng 

Tên hành 

chính 

Tổng 

diện tích 

(ha) 

PH (ha) 

CNK 

(ha) Tổng  

Gồm 

Rừng 

ngập 

mặn 

Đất trống ngập mặn 

Tổng 

Loại hình 

ĐNMNT

TS 

ĐNM 

VB 

ĐNM 

VS 

Tổng 1.054,28 935,36 344,81 590,55 144,56 253,31 192,68 118,92 

Diễn Châu 341,89 314,45 108,06 206,39 0 176,20 30,19 27,44 

Nghi Lộc 188,09 179,45 63,06 116,39 33,97 9,36 73,06 8,64 

Quỳnh Lưu 287,81 261,56 93,86 167,70 70,75 57,98 38,97 26,25 

TP.Vinh 86,30 86,30 52,16 34,14 24,42 0 9,72 0 

Cửa Lò 54,71 4,53 4,53 0 0 0 0 50,18 

Hoàng Mai 95,48 89,07 23,14 65,93 15,42 9,77 40,74 6,41 

Ghi chú: ĐNMNTTS: đất ngập mặn hồ nuôi tôm; ĐNMVB: đất ngập mặn ven biển; 

ĐNMVS: đất ngập mặn ven sông; CNK: chức năng khác. 
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Toàn bộ diện tích RNM và ĐNM tỉnh Nghệ An là 1.054,28 ha trong đó 344,81 

ha, phân bố trên 3 huyện, 2 thị xã, 1 thành phố, có 935,36 ha diện tích RNM và ĐNM 

được quy hoạch chức năng phòng hộ và có 118,92 ha là loại ĐNMVB chủ yếu là các 

bãi tắm có chức năng phát triển ngành du lịch ven bển. 

2.2.1.3. Diện tích rừng ngập mặn phân theo chủ quản lý 

Diện tích RNM ven biển trên địa bàn 6 huyện được giao cho các chủ rừng quản 

lý thể hiện ở bảng 2.6. 

Bảng 2.6. Rừng ngập mặn tỉnh Nghệ An phân theo chủ quản lý 

Tên hành 

chính 

Tổng 

diện 

tích 

(ha) 

Đơn vị quản lý 

Ban QLRPH (ha) HGĐ (ha) 
UBND xã, phường và 

tổ chức khác (ha) 

Tổng 
Bao gồm Tổng Bao gồm Tổng Bao gồm 

ĐNM RNM  ĐNM RNM  ĐNM RNM 

Tổng 1.054,28 292,55 187,14 105,41 13,11 2,45 10,66 748,62 519,88 228,74 

Diễn Châu 341,89 0 0 0 0 0 0 341,89 233,83 108,06 

Nghi Lộc 188,09 102,12 40,46 61,66 0 0 0 85,97 84,57 1,40 

Quỳnh Lưu 287,81 170,19 141,87 28,32 13,11 2,45 10,66 104,51 49,63 54,88 

TP. Vinh 86,30 0 0 0 0 0 0 86,30 34,14 52,16 

Cửa Lò 54,71 1,07 0 1,07 0 0 0 53,64 50,18 3,46 

Hoàng Mai 95,48 19,17 4,81 14,36 0 0 0 76,31 67,53 8,78 

Tổng diện tích RNM ven biển của tỉnh Nghệ An là: 1.054,28 ha, trong đó: 

- BQLRPH quản lý 292,55 ha, bao gồm 105,41 ha RNM và 187,14 ha ĐNM 

- HGĐ quản lý 13,11 ha, trong đó diện tích RNM 10,66 ha, diện tích ĐNM 2,45 ha 

- UBND xã quản lý 748,62 ha, trong đó diện tích RNM 228,74 ha, diện tích 

ĐNM 519,88 ha. 



 

 

 

Thu  nhỏ từ bản đồ tỉ lệ 1:100.000                                Người thực hiện: NCS. Vũ Văn Lương 

                                                                                                                            Người kiểm tra: PGS.TS. Lê Văn Thăng                                       

Hình 2.2. Bản đồ hiện trạng rừng ngập mặn tỉnh Nghệ An năm 2020 
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2.2.1.4. Thành phần thực vật ngập mặn vùng ven biển tỉnh Nghệ An 

Kết quả điều tra tại các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Hoàng 

Mai, thành phố Vinh với 17 điểm nghiên cứu, tác giả ghi nhận được thành phần loài 

TVNM chính thức có 2 ngành, 11 loài thuộc 8 họ, thành phần loài thực vật tham gia 

ngập mặn có 2 ngành, 95 loài thuộc 32 họ (Phụ lục 3). 

Kết quả nghiên cứu đã bổ sung 27 loài thuộc nhóm thực vật tham gia RNM 

gồm: TVNM chính thức phân bố ở tỉnh Nghệ An gồm 1 loài thuộc ngành Dương xỉ 

và 11 loài thuộc ngành Ngọc lan. Họ Đước có số lượng loài lớn nhất gồm có 3 loài, 

tiếp theo họ là họ Mắm và họ Ô rô (Acanthaceae) với 2 loài, các họ còn lại gồm: 

Họ Ráng, Họ Rau đắng đất, họ Thầu dầu, họ Đơn nem, họ Sú, họ Bằng lăng chỉ có1 

loài. Ở Việt Nam, TVNM chính thức gồm 37 loài (Hồng, 1993), tỉnh Thừa Thiên 

Huế có 18 loài (Hoàng Công Tín, Mai Văn Phô), vùng Nam Trung Bộ có 19 loài 

(Hoàng Văn Thơi và cs). Như vậy, thành phần loài TVNM chính thức ở tỉnh Nghệ 

An khá đơn điệu ở hình 2.3. 

 

Hình 2.3. Số lượng loài thực vật ngập mặn chính thức phân bố ở mỗi họ 

Thực vật tham gia RNM gồm 2 loài thuộc ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) 

và 93 loài Ngọc lan (Magnoliophyta). Họ Cúc có số lượng loài lớn nhất với 18 loài, 

tiếp đến là Họ Đậu (13 loài), họ Cà, họ Bông, họ Cói, họ Cỏ đều gồm 6 loài, họ Thầu 

dầu (5 loài), họ Cỏ roi ngựa (4 loài), họ Trúc đào và Rau dền gồm 3 loài, họ Khoai 

lang, Dứa dại có cùng 2 loài, các họ còn lại chỉ gồm 1 loài thể hiện ở hình 2.4. 
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Hình 2.4. Số lượng loài thực vật tham gia rừng ngập mặn phân bố ở mỗi họ 

Trong số các loài TVNM ở tỉnh Nghệ An, các loài cây thân thảo chiếm ưu thế 

với 75 loài chiếm 69,44% tiếp đến là các loài thân bụi (26 loài chiếm 24,07%), trong 

khi đó số loài thực vật thân gỗ chiếm tỉ lệ rất thấp chỉ gồm 7 loài chiếm 6,48%. Đối với 

TVNM chính thức, số loài thực vật thân gỗ, bụi và thân thảo có tỷ lệ gần tương đương. 

Trong đó cây thân gỗ và thân thảo gồm 4 loài chiếm tỷ lệ là 30,77%, cây thân bụi gồm 

5 loài với tỷ lệ là 38,46%. Trong khi đó, đối với thực vật tham gia RNM các loài cây 

thân thảo phong phú nhất với 71 loài chiếm tỷ lệ lên đến 74,74%, tiếp đến là cây thân 

bụi với 21 loài (21,11%) thấp nhất là cây thân gỗ chỉ 3 loài với tỷ lệ 3,16% (Phụ lục 5). 

Trong tổng số 107 loài TVNM chính thức và thực vật tham gia RNM có 58 

loài có giá trị sử dụng chiếm 53,21%, trong đó cây làm thuốc có số lượng loài lớn 

nhất với 41 loài chiếm 38% (trên tổng số loài hiện diện), tiếp đến là cây làm thức ăn 

cho người với 9 loài (8%), cây làm thức ăn cho gia súc là 6 loài (6%), cây cho gỗ và 

tinh dầu cùng có 3 loài (3%), cây làm cảnh gồm 2 loài (2%), cây lấy sợi và chất 

nhuộm cùng 1 loài (1%) (Phụ lục 6). 

2.2.1.5. Đặc điểm phân bố, mật độ và độ che phủ của thực vật ngập mặn 

a.  Phân bố rừng ngập mặn 

Theo kết quả nghiên cứu, nhìn chung RNM của VVB tỉnh Nghệ An phân 

bố không đều từ Bắc vào Nam, từ vùng cửa sông vào sâu trong đất liền, không tạo 

được những khu rừng diện tích lớn, mật độ và độ che phủ cũng rất khác nhau giữa 

các địa phương. 
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Trong số các loài TVNM chính thức, Sam biển và Đước vòi có độ thường 

gặp lớn nhất với 64,71%; tiếp đến là Vẹt dù (52,94%); Mắm quắn, Sú và Trang có 

độ thường gặp là 41,18%; Giá (29,41%); Ráng dại (23,53%); Ô rô to và Ô rô hoa 

dơi có cùng độ thường gặp (17,65); Bần chua có độ thường gặp thấp nhất chỉ 

5,88%. Từ kết quả này cho thấy Sam biển và Đước vòi có sự phân bố rộng, tiếp 

đến là vẹt dù, Sú và Trang, Giá, Ráng dại, Ô rô to và Ô rô hoa dơi, cuối cùng là 

Bần chua thể hiện tại (Phụ lục 4). 

b.  Độ che phủ rừng ngập mặn 

Độ che phủ của các loài thực vật thân gỗ và thân bụi cũng như mật độ của các 

loài có sự khác nhau.  

Độ che phủ lớn nhất ở Diễn Kim (L) với khoảng 90%, tại đây Trang là loài 

chiếm ưu thế (có mật độ 250 cây/200 m2). 

Tại Quỳnh Dị (A), Quỳnh Nghĩa (F), An Hòa (G) và Diễn Vạn (M) có độ che 

phủ khoảng 80%. Tại (A), Đước vòi và Bần chua là loài ưu thế, số lượng cá thể trên 

200 m2 là 120. Ở (F) và (G), Đước vòi là loài chiếm ưu thế với số lượng cá thể trên 

200 m2 tương ứng là 156 và 252. Trong khi đó ở Diễn Vạn (M) thì Trang là loài chiếm 

ưu thế (280 cây/200 m2). 

Tại Sơn Hải (H), Cầu Lạch Thơi (I), Nghi Thiết (P) và Hưng Hòa (Q) độ che 

phủ của TVNM chính thức thân gỗ và bụi khoảng 70%. Ở (H), (I) và (P), Đước vòi 

chiếm ưu thế với số lượng cá thể trên 200 m2 lần lượt là 178, 120, 108. Trong khi đó 

ở (Q), Bần chua chiếm ưu thế và có mật độ cá thể là 122/200m2. 

Ở điểm Quỳnh Phương (B), Cầu Quỳnh Phương (C) và Lạch Thơi Bắc (J), độ 

che phủ của cây gỗ và cây bụi khoảng 50%. Tại (B) và (C), Đước vòi chiếm ưu thế 

với số lượng cá thể trên 200 m2 lần lượt là 248 và 106. Tại (J) Mắm quắn và Vẹt dù 

là loài ưu thế có cùng mật độ là 48 cá thể/200 m2. 

Như vậy, Đước vòi là loài chiếm ưu thế phổ biến ở nhiều điểm nghiên cứu 

nhất (8/17 điểm) tiếp đến là Trang (3/17 điểm); Bần, Vẹt dù và Mắm là 1/17 điểm thể 

hiện ở (Phụ lục 4). 
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2.2.1.6. Diễn biến rừng ngập mặn 

RNM trên địa bàn Nghệ An biến động khá nhiều theo các năm thể hiển rõ 

ở bảng 2.7. 

Bảng 2.7. Bảng số liệu biến động (+/-) diện tích RNM tỉnh Nghệ An 

Đơn vị           

hành chính 
2002 2006 

Biến động 

hằng năm 

2002-2006 

(+/-) 

2009 

Biến động 

hằng năm 

2006-2009 

(+/-) 

2013 

Biến động 

hằng năm  

2009-2013 

(+/-) 

2018 

Biến động 

hằng năm 

2013-2018 

Hoàng Mai        23,14 4,6 

Quỳnh Lưu 343,8 217,2 -31,7 203,8 -4,5 181,5 -5,6 93,86 -17,5 

Diễn Châu 260 358,5 24,6 248,2 -36,8 105,2 -35,8 108,06 0,5 

Nghi Lộc 160 339,1 44,8 97,9 -80,4 74,6 -5,8 63,06 -2,4 

Cửa Lò        4,53 0,9 

TP. Vinh 55,8 54,9 -0,2 58,3 1,1 49,2 -2,3 62,2 2,6 

Tổng 819,60 969,70 37,5 608,1 -120,5 410,4 -49,4 344,81 -13,1 

                       Nguồn: Đoàn Điều tra Quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Nghệ An, 2020. 

RNM trên địa bàn Nghệ An biến động khá nhiều. Trước năm 1985, RNM tự 

nhiên trên địa bàn Nghệ An gần như bị tàn phá hết, chỉ còn sót lại một diện tích rất 

nhỏ hơn 55 ha rừng Bần chua tự nhiên ở xã Hưng Hòa, thành phố Vinh. 

Từ năm 1997, nhờ có các chương trình, dự án bảo vệ và trồng mới, được 

sự tài trợ kinh phí của Hội chữ thập đỏ Nhật Bản, RNM được trồng với diện tích 

rất lớn trên địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và thành phố 

Vinh (từ năm 1997 đến năm 2008). Theo Hội chữ thập đỏ Nghệ An, sau 8 năm 

trồng RNM từ 1997 đến 2004, diện tích RNM toàn tỉnh là 1.215 ha. Tuy nhiên, 

sau đó lại giảm. 
 

Nhìn chung, RNM tỉnh Nghệ An có xu hướng giảm diện tích từ năm 2006 tổng 

diện tích RNM 969,7 ha đến năm 2009 diện tích RNM giảm xuống còn lại 608,1 ha, 

trong khoảng thời gian này tất cả các huyện đều giảm, trung bình trên toàn tỉnh giảm 

120,5 ha/năm. Giảm mạnh ở huyện Nghi Lộc mỗi năm mất đi 80,4ha/năm và Diễn 

Châu mất đi 36,8 ha/năm. 
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Giai đoạn 2009 - 2013 nhìn chung giai đoạn này RNM vẫn tiếp tục giảm xuống 

nhưng có xu hướng chậm hơn, năm 2009 diện tích RNM 608,1 ha đến 2013 diện tích 

RNM còn lại 410,1 ha, tính trung bình giai đoạn này giảm 49,4 ha/năm. Diễn Châu 

là huyện giảm mạnh nhất trong giai đoạn này 35,8 ha/năm. 

Giai đoạn 2013 - 2018 diện tích RNM có giảm nhẹ, năm 2013 diện tích RNM 

cả tỉnh 410,4 ha đến năm 2018 tăng lên 344,81 ha. Trung bình mỗi năm RNM giảm 

13,1 ha/năm. 

Nguyên nhân chủ yếu do người dân tự ý chuyển đổi diện tích đất RNM sang 

nuôi trồng thủy sản (đầm tôm) hoặc quy hoạch cho mục đích khác. Nhìn chung, rừng 

và đất RNM chưa có một cách quản lý thống nhất. 

2.2.2. Đặc điểm đất ngập mặn vùng ven biển tỉnh Nghệ An 

2.2.2.1. Diện tích và phân bố của đất ngập mặn vùng ven biển 

Tổng hợp ĐNM tỉnh Nghệ An theo từng loại đất trên đơn vị xã và huyện tồn 

tại dưới 2 dạng: 

(i). ĐNM do thường xuyên bị ngập nước mặn không phải do thủy triều. 

(ii). ĐNM thường xuyên do bị ngập triều. Loại đất này phân bố ở vùng các 

cửa sông và ven biển, là đất tiềm năng để phát triển RNM của tỉnh, được khoanh vẽ, 

tính toán, thống kê, là đối tượng nghiên cứu của đề tài. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, do chịu sự chi phối khác nhau bởi các yếu tố địa 

hình, dòng chảy của nước (mặn và ngọt), đặc điểm sử dụng đất của người dân...nên 

tính chất, đặc điểm ĐNM ở các khu vực cửa sông, ven biển có sự khác nhau đáng kể. 

Để thuận lợi trong việc quản lý, sử dụng đất phục vụ cho việc trồng RNM, trên cơ sở 

tính chất của mỗi loại đất khác nhau, vị trí, hiện trạng của mỗi loại đất, đề tài phân 

chia ĐNM ở tỉnh Nghệ An thành 03 loại gồm: (i) ĐNM ao nuôi thủy sản hạ triều 

(ĐNMNTTS) là loại đất quy hoạch trồng RNM, nhưng bị lấn chiểm để NTTS; (ii) 

ĐNM cửa sông (ĐNMVS) là loại đất trống  ngập mặn ven sông được quy hoạch trồng 

RNM; (iii) ĐNM ven biển (ĐNMVB) là loại đất ngập mặn ven bờ biển ở các bãi 

ngang thể hiện ở bảng 2.8. 
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Bảng 2.8. Tổng hợp diện tích đất trống ngập mặn tỉnh Nghệ An theo các xã 

ĐƠN VỊ   

HÀNH CHÍNH 

ĐNMNTTS 

(ha) 

ĐNMVB 

(ha) 

ĐNMVS 

(ha) 

Tổng 

(ha) 

Tỷ lệ % 

 

Hoàng Mai 15,42 16,18 40,74 72,34 10,20 

Mai Hùng 4,22 0 1,91 6,13 0,86 

Quỳnh Dị 0 0 5,76 5,76 0,81 

Quỳnh Lộc 0 0 4,96 4,96 0,70 

Quỳnh Lập 0 0 4,26 4,26 0,60 

Quỳnh Phương 11,2 9 20,25 40,45 5,70 

Quỳnh Liên 0 7,18 3,6 10,78 1,52 

Quỳnh Lưu 70,75 84,23 38,97 193,95 27,34 

An Hòa 30,32 0 2,74 33,06 4,66 

Quỳnh Bảng 8,35 8,92 4,87 22,14 3,12 

Quỳnh Lương 10,58 16,09  26,67 3,76 

Quỳnh Long 0 1,26 3,34 4,6 0,65 

Quỳnh Minh 12,67 12,93 0 25,6 3,61 

Quỳnh nghĩa 0 17,33 0 17,33 2,44 

Quỳnh Thọ 0 14,4 0 14,4 2,03 

Quỳnh Thanh 7,02 0 0,1 7,12 1,00 

Quỳnh Thuận 0 13,3 17,15 30,45 4,29 

Sơn Hải 1,81 0 10,54 12,35 1,74 

Tiến Thủy 0 0 0,23 0,23 0,03 

Diễn Châu 0 203,64 30,19 233,83 32,96 

Diễn Bích 0 0 4,48 4,48 0,63 

Diễn Hải 0 16,13 0 16,13 2,27 

Diễn Hùng 0 27,24 0 27,24 3,84 

Diễn Kim 0 46,96 20,52 67,48 9,51 

Diễn Thành 0 27,44 0 27,44 3,87 

Diễn Thịnh 0 35,1 0 35,1 4,95 
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ĐƠN VỊ   

HÀNH CHÍNH 

ĐNMNTTS 

(ha) 

ĐNMVB 

(ha) 

ĐNMVS 

(ha) 

Tổng 

(ha) 

Tỷ lệ % 

 

Diễn Trung 0 50,77 0 50,77 7,16 

Diễn Vạn 0  5,19 5,19 0,73 

Nghi Lộc 33,97 18 73,06 125,03 17,62 

Nghi Quang 33,2 0 30,72 63,92 9,01 

Nghi Thái 0 0 8,82 8,82 1,24 

Nghi Thiết 0,77 3,82 17,1 21,69 3,06 

Nghi Tiến 0 6,85 0 6,85 0,97 

Nghi Yên 0 7,33 0 7,33 1,03 

Phúc Thọ 0 0 16,42 16,42 2,31 

Cửa Lò 0 50,18 0 50,18 7,07 

P. Nghi Hòa 0 11,34 0 11,34 1,60 

P. Nghi Thu 0 2 0 2 0,28 

P. Nghi Hương 0 17,06 0 17,06 2,40 

P. Nghi Hải 0 10,6 0 10,6 1,49 

P. Nghi Thủy 0 4,72 0 4,72 0,67 

P. Thu Thủy 0 4,46 0 4,46 0,63 

TP. Vinh 24,42 0 9,72 34,14 4,81 

Hưng Hòa 24,42 0 9,72 34,14 4,81 

Tổng 38 xã 144,56 372,23 192,68 709,47  

Tỷ lệ % 20,38 52,47 27,16 100,00  

Theo kết quả khoanh vẽ từ ảnh viễn thám và sự phân chia ĐNM của khu vực 

nghiên cứu của tác giả, nhằm mục đích thuận lợi cho việc quản lý, thì ĐNM tỉnh 

Nghệ An có các loại sau: 

- Đất ngập mặn ao nuôi trồng thủy sản hạ triều 

Theo kết quả khoanh vẽ, điều tra, khảo sát tại, ao nuôi thủy sản hạ triều chủ 

yếu phân bố dọc ven bờ sông Hoàng Mai, sông Hầu, sông Cấm (144,56 ha, chiếm 

20,38%), Trong đó: 
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+ Huyện Quỳnh Lưu chiếm nhiều nhất: 70,75 ha, chiếm 48,94%, phân bố tại 6 xã. 

+ Huyện Nghi Lộc: 33,97 ha, chiếm 23,5%, phân bố tại 2 xã, 

+ Thành phố Vinh có 24,42 ha, chiếm 16,89%, phân bố trên 1 xã Hưng Hòa, 

+ Thị xã Hoàng Mai có 15,42 ha, chiếm 10,67%, phân bố trên 2 xã. 

Ao nuôi thủy sản hạ triều là vùng ngập nước thường xuyên hoặc tạm thời, nằm 

dọc theo bờ sông mà ở đó ao nuôi không thể phơi khô để tiến hành các thủ tục kỹ 

thuật của hoạt động nuôi tôm. Đây nguyên là các bãi bồi ngập mặn ở ven sông, do 

người dân đắp đê, lấn phá tạo nên. Phong trào nuôi tôm nước lợ phát triển mạnh giai 

đoạn 1995 - 2000 đã biến hàng ngàn ha đất bãi bồi ngập mặn ven đầm phá của tỉnh 

Nghệ An thành hàng ngàn ao nuôi thủy sản hạ triều. 

- Đất ngập mặn ven sông 

ĐNMVS phân bố dọc theo kênh Nhà Lê, sông Hoàng Mai, sông Hầu, sông Bùng, 

Sông Cấm, Sông Lam; diện tích 192,68 ha chiếm 27,16% ĐNM cả tỉnh, trong đó: 

+ Huyện Nghi Lộc có diện tích lớn nhất: 73,06 ha chiếm 37,92%, 

+ Thị xã Hoàng Mai 40,74 ha, chiếm 21,12%, 

+ Huyên Quỳnh Lưu 38,97 ha, chiếm 20,23%, 

+ Huyện Diễn Châu có diện tích 30,19 ha, chiếm 15,67%, 

+ Thành phố Vinh 9,72 ha, chiếm 5,04%, 

+ Thị xã Cửa Lò không có ĐNMVS. 

- Đất ngập mặn ven biển 

ĐNMVB tỉnh Nghệ An có diện tích lớn nhất là 372,23 ha, chiếm 52,47% diện 

tích ĐNM cả tỉnh, trong đó: 

+ Huyện Diễn Châu diện tích lớn nhất 203,64 ha, chiếm 54,71%, 

+ Huyện Quỳnh Lưu 84,23 ha, chiếm 22,63%, 

+ Thị xã Cửa Lò 50,18 ha, chiếm 13,46%, 

+ Huyện Nghi Lộc 18 ha, chiếm 4,84%, 

+ Thị xã Hoàng Mai 16,18 ha, chiếm 4,35%, 

2.2.2.2. Đặc điểm môi trường đất ngập mặn vùng ven biển 

a. Độ mặn và một số thông số dinh dưỡng nước vùng ven biển 

Độ mặn của nước là nhân tố sinh thái quan trọng, ảnh hưởng đến sự phân bố 

của các loài TVNM. Việc xác định được độ mặn của nước có ý nghĩa rất quan trọng, 
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giúp lựa chọn, bố trí đúng cơ cấu cây trồng cho từng vùng. Tuy nhiên, các loại TVNM 

có biên độ chịu mặn khá rộng, độ mặn ở VVB của tỉnh Nghệ An không có sự khác 

biệt nhiều, nên yếu tố này không đưa vào để dánh giá trực tiếp mà chỉ được xem xét 

khi bố trí cây trồng trên từng ĐVĐĐ cụ thể. Kết quả quan trắc độ mặn và phân tích 

một số thông số nước trên các vùng ĐNM của tỉnh Nghệ An (Phụ lục 10). 

- Đặc điểm thủy hóa 

+ Nhiệt độ: Giá trị thống kê của các thông số cơ bản cho thấy, nước VVB biển 

tỉnh Nghệ An có biên độ nhiệt giữa hai đợt thu mẫu tương đối lớn. 

Trong thời gian nghiên cứu, kết quả đo đạc tại 16 điểm lấy mẫu cho thấy: Nhiệt 

độ tháng I đo được: điểm thấp nhất là 18,90C, điểm cao nhất 21,60C. Nhiệt độ tháng VII 

đo được: điểm thấp nhất 250C, điểm cao nhất là 280C. Nhìn chung nhiệt độ của khu vực 

cửa sông ven biển tỉnh Nghệ An có sự thay đổi rõ rệt giữa hai mùa và không có sự chênh 

lệch nhiệt độ lớn trên các vị trí lấy mẫu trong từng đợt. Những thay đổi đáng kể đã được 

quan sát giữa tháng I và tháng VII. Các giá trị nhiệt độ cao hơn được ghi nhận vào tháng 

VII trong nghiên cứu là do nhiệt từ ánh sáng Mặt Trời làm tăng nhiệt độ của nước mặt. 

Nhiệt độ vùng cửa sông chịu ảnh hưởng lớn bởi thời tiết và nhiệt độ trong môi trường. 

Nhiệt độ của nước rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến lượng oxy hòa tan trong nước và 

tốc độ quang hợp của thực vật thể hiện rõ trong kết quả đo nhanh tại hiện trường. 

+ Độ mặn: Kết quả nghiên cứu cho thấy: Độ mặn của nước VVB tỉnh Nghệ 

An biến động theo thời gian (theo mùa) và theo không gian (khu vực) như sau: 

* Biến đổi theo không gian: Độ mặn của nước giữa các vùng ĐNM rất khác 

nhau, thấp dần từ vùng cửa sông, cửa lạch đi sâu vào đất liền theo dòng chảy; ngay 

trong cùng một vùng cũng có những khác biệt. 

* VVB có độ mặn lớn nhất, biến động từ 25 - 32‰: ven biển Quỳnh Phương, 

Quỳnh Bảng, Diễn Trường… 

* Vùng cửa sông từ 5 - 29‰: cửa các sông Hoàng Mai, Hầu, Bùng, Lam. 

* Vùng ao nuôi tôm độ mặn có tính tương đồng với vùng cửa sông vì tất cả 

các ao nuôi tôm đều có cống thông ra sông. 

*Biến đổi theo thời gian: Độ mặn ở VVB tỉnh Nghệ An có sự khác biệt tại 2 

thời điểm lấy mẫu. 



75 

 

* Độ mặn VVB của nước rất cao, biên độ rộng: Mùa khô, từ 14 - 35‰, mùa 

mưa dao động từ 7 - 32‰, vẫn cao hơn nhiều so với các vùng khác. 

* Độ mặn của nước ở cửa sông vào mùa khô khá cao, dao động từ 15 - 22‰; 

mùa mưa dao động từ 3 - 10‰. Thời gian còn lại trong năm dao động từ 12 - 20‰. 

Trong thực tế, những lúc có lũ lớn nước ở cửa sông ngọt hóa hoàn toàn, độ mặn bằng 

0. Thời gian ngọt hóa thường chỉ kéo dài vài ngày. 

Tóm lại, độ mặn nước trên các vùng ĐNM của tỉnh Nghệ An có sự biến động 

rất lớn, từ 0 - 32‰. VVB có độ mặn lớn nhất, biến động từ 9 - 32‰, tiếp đến là vùng 

ven đầm phá, từ 0 - 32‰; vùng cửa sông có độ mặn thấp hơn, biến động từ 3 - 22‰, 

thể hiện rõ. 

- Giá trị pH: Giá trị pH trung bình vào mùa mưa trong khoảng 7,7 ± 0,35, mùa 

khô tăng lên 8,0 ± 0,32. Tương tự với sự biến đổi của độ muối, pH của cửa sông thấp 

nhất so với các vùng khác. 

- Oxy hòa tan: Giá trị DO dao động ở mức cao, trung bình khoảng 6,0 ± 1,5 

mg/L vào mùa mưa, 6,0 ± 0,7 mg/L vào mùa khô. Nhìn chung, giá trị DO ít biến động 

theo mùa trong các vùng nước. 

- Tổng chất rắn hòa tan: Qua bảng kết quả phân tích có thể thấy tổng chất rắn 

lơ lửng tại các vùng cửa sông có sự thay đổi giữa các vùng. Trong tháng I dao động 

từ 8,3 đến 33,2 (g/L), cao nhất là điểm M9 và thấp nhất là M15. Trong tháng VII, 

tổng chất rắn hòa tan dao động từ 10,4 đến 39,6 (g/L). Vùng lấy mẫu có tổng chất rắn 

hòa tan lớn nhất là M9 và thấp nhất là điểm lấy mẫu M15. 

- Độ đục: Độ đục của nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Lưu lượng nước, thời 

tiết, độ khuấy động trong nước, do các nguồn ô nhiễm tác động,… Kết quả đo đạc cho 

thấy độ đục các vùng cửa sông chênh lệch rõ rệt. Trong tháng I dao động từ 3,6 đến 

12,8. Cao nhất tại khu vực lấy mẫu M13 và thấp nhất tại M3. Trong tháng VII độ đục 

dao động từ 5,2 đến 18,3, cao nhất là điểm lấy mẫu M13, thấp nhất tại điểm mẫu M4. 

Độ đục của các mẫu thấp ở các vị trí ít có sự xáo động của các dòng nước ở vùng cửa 

sông. Một số vị trị ven biển có ảnh hưởng của sóng biển, dao động từ 3,4 - 18,3 NTU. 

- Đặc điểm một số thông số dinh dưỡng của nước vùng ven biển tỉnh Nghệ An 
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* Nitrite (NO2-): 

NO2- tồn tại trong đất và trong nước. Đây là nguồn cung cấp nitơ cho cây 

trồng. Sự có mặt nitrit trong nước cho thấy nguồn nước đã bị nhiễm bẩn từ sử dụng 

phân bón trong nông nghiệp, bể phốt, hệ thống xử lý nước thải, chất thải động vật, 

chất thải công nghiệp hoặc từ ngành công nghiệp chế biến thực phẩm. Giá trị trung 

bình ± độ lệch trung bình là 0,003 ± 0,002 mg/L đến 0,142 ± 0,009 mg/L. Giá trị 

nitrite còn cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các vị trí khác nhau (theo không gian) 

và giữa các tháng lấy mẫu (theo thời gian). Nhìn chung, giá trị N - NO2 của tháng I 

cao hơn tháng VII tại 11 vị trí. Cao ở các vị trí gần vùng nuôi thủy sản quy mô lớn 

như M3, M8, M16, và nhỏ hơn tại các vùng có NTTS: M5, M6, M7. Nitrit gây độc 

cho các loài thủy hải sản khi ở nồng độ cao (Phụ lục 10). 

* Nitrate NO3-: 

NO3- tồn tại trong đất và nước, đây là nguồn cung cấp nitơ cho cây trồng, sự 

có mặt của nitrate trong nước cho thấy nguồn nước đã bị nhiễm bẩn. 

Hàm lượng N - NO3 vào tháng VII cao hơn tháng I tại nhiều vị trí: Tháng VII 

dao động từ 0,011 - 0,301 mg/L. Tháng I từ 0,009 - 0,254 mg/L. Sự khác biệt cao nhất 

về nitrate giữa hai tháng được ghi nhận tại các vị trí M3, M5, M7, M9, M10, M12 và 

M16. Ion nitrate (NO3-) là dạng nitơ phổ biến trong nước tự nhiên và là dạng hợp chất 

nitơ bị oxy hóa cao nhất thường có trong nước mặt và nước ngầm vì nó là sản phẩm 

cuối cùng của quá trình phân hủy hiếu khí của chất nitơ hữu cơ (Phụ lục 10). 

* Amoni NH3: 

NH3 là chất khí không màu có mùi khai. Trong nước, amoni tồn tại dưới 2 

dạng: NH3+ và NH4+. Tổng NH3+ và NH4+. được gọi là tổng amoni tự do. Giá trị 

trung bình ± độ lệch chuẩn được ghi nhận đối với amoni trong đề tài này là từ 0,01 

± 0,004 mg/L đến 0,718 ± 0,039 mg/L, và từ 0,038 ± 0,011 mg/L đến 0,874 ± 0,089 

trong tháng I (Phụ lục 10). NH4+ là dạng amoniac bị ion hóa và sẽ cân bằng với 

amoniac trong dung dịch. Giá trị N - NH4 tăng lên trong các vùng nước là do sự 

phân hủy của các hợp chất giàu nitơ và có trong chất thải hữu cơ. Xu hướng biến 

đổi của nồng độ N - NH4 của 2 đợt nghiên cứu là tháng VII cao hơn tháng I. Các vị trí 

nghiên cứu hầu hết có nồng độ N - NH4 cao hơn khi so sánh với Quy chuẩn kỹ thuật 
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quốc gia về chất lượng nước biển ven biển (QCVN 10 - MT:2015/BTNMT) có giới 

hạn nồng độ 0,1 mg/L trong nước biển ven bờ cho mục đích nuôi trồng thủy sản và bảo 

tồn thủy sinh vật. Amoni được tạo ra bởi các vi khuẩn dị dưỡng là sản phẩm cuối cùng 

của sự phân hủy các chất hữu cơ và dễ dàng bị đồng hóa bởi thực vật. Các hoạt động 

trong nuôi trồng thủy hải sản, nguồn nước thải chưa qua xử lý từ các khu dân cư và 

hoạt động du lịch là đối tượng chủ yếu tại vùng nghiên cứu. 

* PhosphateP-PO4: 

Kết quả đo cho thấy mức tối thiểu của P - PO4 được ghi nhận là 0,001 mg/L 

tại M11 và cao nhất được ghi nhận là 0,262 mg/L tại M8 của tháng I. Tháng VII có 

giá trị nồng độ P - PO4 thấp nhất tại M9 là 0,001 mg/L và cao nhất là 0,459 mg/L tại 

M7 (Phụ lục 10). Trong các nguồn nước photphat tồn tại ở dạng tan, một phần lớn 

nằm ở lớp bùn dưới dạng muối ít tan (Ca, Fe, Al) hoặc trong các tế bào chết của động 

vật, thực vật. Trong điều kiện yếm khí của lớp bùn đáy, các dạng phosphat không tan 

được một số loại vi khuẩn (Acinetobacter) phân hủy thành dạng tan, thâm nhập trở 

lại nguồn nước. Các vị trí lấy mẫu khác nhau có các giá trị nitrat khác nhau. 

* Tổng nitơ: 

Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn được ghi nhận đối với Tổng nitơ trong 

nghiên cứu này là từ 0,07 ± 0,002 mg/L đến 1,24 ± 0,13 mg/L trong tháng I và từ 0,1 

± 0,07 mg/L đến 1,47 ± 0,28 (Phụ lục 10). 

So sánh kết quả phân tích chất lượng một số thông số môi trường có trong nước 

mặt của các khu vực VVB tỉnh Nghệ An với QCVN 08-MT:2015/BTNMT về chất lượng 

nước mặt cho thấy: các thông số tại các VVB đều nằm ở mức cho phép của Quy chuẩn. 

Các thông số pH, N - NO3 đạt mức cho phép ở cột A, QCVN 08-MT:2015/BTNMT, các 

thông số DO, N - NO2, P - PO4 đạt mức cho phép ở cột B của Quy chuẩn này. 

Chất lượng môi trường nước khu vực ven biển tỉnh Nghệ An (bao gồm 6 

huyện, thị xã, thành phố: Vinh, Cửa Lò, Hoàng Mai, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh 

Lưu). Có một số biểu hiện ô nhiễm như ô nhiễm amoni với hàm lượng lớn hơn giới 

hạn cho phép để nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh vật. 

Nguyên nhân gây ô nhiểm là do các chất gây ô nhiễm chủ yếu từ vùng sản xuất 

thủy hải sản, khu du lịch ven biển, khu đông dân cư xả thải ra các sông, lạch, biển. 
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Biện pháp hạn chế các chất gây ô nhiễm môi trường nước VVB tỉnh Nghệ An 

là xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung trong các khu công nghiệp, hoàn thiện 

hệ thống thu gom và xử lý nước cống, hoàn thiện phương pháp quản lý và xử lý chất 

thải rắn. Áp dụng các mô hình nuôi trồng hải sản thân thiện với môi trường. 

b. Một số tính chất lý hóa của đất ngập mặn ven biển 

- Đặc tính vật lý của trầm tích vùng ven biển  

Khi nghiên cứu đặc tính vật lý của trầm tích ven biển tỉnh Nghệ An, để đảm 

bảo tính chính xác tác giả đã lấy mẫu và phân tích đất cả hai mùa. Sau đây là kết quả 

phân tích vào mùa mưa (tháng I) thể hiện rõ tại (Phụ lục 15). 

- Kết quả cho thấy: Nồng độ chất hữu cơ trong trầm tích ven biển tỉnh Nghệ 

An vào mùa mưa thấp chỉ từ 0,07% đến 0,81%, thấp hơn ở đất có tỷ lệ cát cao và tăng 

dần khi hàm lượng thịt và sét tăng lên. 

- Kết quả phân tích thành phần cấp hạt vào mùa mưa cho thấy hàm lượng cát 

là 10,6 - 89,97%, thịt từ 6,2 - 72,6%, sét 3,57 đến 46,57%. Trong tất cả các mẫu tỷ lệ 

cát luôn lớn hơn so với sét và thịt. 

Nghiên cứu đặc tính của trầm tích theo độ sâu 10, 20, 30 cm tại vùng cửa sông 

vào mùa mưa có xu hướng chung là hàm lượng cát giảm theo độ sâu, (M1: Độ sâu 10 

cm, tỷ lệ cát chiểm 90,7%, Độ sâu 20 cm, tỷ lệ cát chiểm 86,4%, Độ sâu 30 cm, tỷ lệ 

cát chiểm 85,5%), trong khi đó hàm lượng thịt và sét có sự khác nhau theo độ sâu 

không tuân theo xu hướng nhất định. Điều này được giải thích dựa trên thủy lực vùng 

cửa sông thường lớn hơn những vùng khác, lớp bùn sét phía trên thường bị rửa trôi 

xuống các tầng dưới, hoặc bị kéo ra xa bờ. 

+ Trầm tích VVB tỉnh Nghệ An có thành phần chủ yếu là cát, các mẫu ở 

vùng bãi ngang, ven biển nơi không có các cửa sông đổ ra, chịu nhiều ảnh 

hưởng của biển thì hàm lượng cát cao hơn so với các vùng cửa sông, vùng ao 

nuôi trồng thủy sản. 

+ Những nơi có tỷ lệ cát càng cao thì nồng độ chất hữu cơ thấp và ngược lại. 

Kết quả nghiên cứu đặc tính vật lý của trầm tích ven biển tỉnh Nghệ An vào 

mùa khô (tháng VII) kết quả phân tích tại (Phụ lục 16) cho thấy: nồng độ chất hữu cơ 

trong trầm tích VVB tỉnh Nghệ An vào mùa khô được ghi nhận là 0,11% - 0,72%. 

Mức dao động thấp hơn so với mùa mưa (0,07% đến 0,81%): 
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Nghiên cứu trong mùa khô được ghi nhận có hàm lượng cát từ 16.03% - 

90.0%, thịt là từ 6,13 - 63,2%, đất sét là từ 3.6 - 31,7%; cao hơn so vơi mùa mưa 

(hàm lượng cát là 10,6% - 89,97%, thịt từ 6,2 - 72,6%, sét 3,57 đến 46,57%). 

Cũng giống như mùa mưa, những nơi nào có tỷ lệ cát trong trầm tích cao hơn, 

so với tỷ lệ thịt và sét, thì nồng độ chất hữu cơ thấp hơn và ngược lại. 

Nghiên cứu đặc tính của trầm tích theo độ sâu tại 10, 20, 30 cm tại vùng cửa 

sông vào mùa khô có xu hướng chung là hàm lượng cát giảm theo độ sâu trong khi 

đó hàm lượng thịt và sét có sự khác nhau theo độ sâu không tuân theo xu hướng nhất 

định (giống như vào mùa mưa). Điều này được giải thích dựa trên thủy lực vùng cửa 

sông thường lớn hơn những vùng khác, lớp bùn sét phía trên thường bị rửa trôi xuống 

các tầng dưới, hoặc bị kéo ra xa bờ (giống như vào mùa mưa). 

- Kết cấu của trầm tích ven biển tỉnh Nghệ An nhìn chung cả 2 mùa có sự khác 

nhau giữa các vùng như sau: Thành phần cát chiếm tỷ lệ cao so với tỉ lệ thịt và sét ở các 

mẫu được thu vào mua mưa từ vùng bãi ngang ven biển, M10 tỉ lệ cát 75,6%, M11 tỉ lệ 

cát chiếm 79,6%, M12 tỉ lệ cát chiếm 79%, M13 tỉ lệ cát chiếm 69,8%, M19 tỉ lệ cát 

chiếm 64,3%, M28 tỉ lệ cát chiếm 82,3%, M29 tỉ lệ cát chiếm 90%), vào mua kho hàm 

lượng cát ở các mẫu trên cũng cao so với tỉ lệ thịt và sét. Vùng ao nuôi tôm có hàm lượng 

cát chiếm tỷ lệ thấp hơn, vùng cửa sông tỉ lệ cát thấp hơn so với các vùng khác. 

So sánh thông số nồng độ OM (nồng độ chất hữu cơ) giữa 2 mùa mưa và mùa 

khô thấy rằng: Vào mùa mưa giá trị OM lớn hơn mùa khô. Nguyên nhân là do một 

lượng lớn phù sa được những con sông mang theo dòng chảy. Xu hướng ngược lại là 

hàm lượng cát vào mùa mưa thấp hơn mùa khô ở nhiều vị trí nghiên cứu. 

- Nồng độ OM cao nhất ở vùng cửa sông sau đó đến vùng ao nuôi tôm, thấp 

nhất ở vùng bãi ngang. 

- Nồng độ chất hữu cơ trong trầm tích là một chỉ tiêu rất quan trọng để đánh 

giá chất lượng đất ở RNM. Đối chiếu với theo thang đánh giá hàm lượng mùn 

trong đất lâm nghiệp(% theo trọng lượng khô kiệt) của Đỗ Đình Sâm, Nguyễn 

Ngọc Bình (2000). Kết quả phân tích trầm tích ven biển tỉnh Nghệ An ở trên có 

nồng độ chất hữu cơ < 2%, nghĩa là hàm lượng mùn trong trầm tích VVB tỉnh 

Nghệ An nằm ở mức nghèo mùn. 
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- Đặc tính dinh dưỡng của trầm tích vùng ven biển  

Dựa theo thang đánh giá của Phương pháp Kjeldahl đối với thông số Nitơ tổng 

số; Phương pháp Lorent cho thông số photpho tổng số; Phương pháp Babier Morgan 

cho thông số kali dễ tiêu trong trầm tích, đặc tính dinh dưỡng của trầm tích VVB tỉnh 

Nghệ An được thể hiện tại (Phụ lục 17). 

Kết quả cho thấy ĐNM ở tỉnh Nghệ An có đặc điểm chung là đất cát, ít chua 

đến trung tính; hàm lượng đạm, lân, kali tổng số và các bon hữu cơ tại các điểm khảo 

sát không có sự khác biệt lớn giữa tầng mặt và tầng dưới. Tuy nhiên, tính chất, đặc 

điểm của đất ở các tiểu vùng lập địa có sự khác nhau rõ rệt. Cụ thể: 

- Trầm tích vùng cửa sông: 

Trầm tích cửa sông thuộc loại: 

+ Ít chua đến hơi kiềm (pH biến động từ 4,4 - 7,8 vào mùa mưa và từ 5,1 - 8,1 

vào mùa khô). 

+ Nghèo kali dễ tiêu (0,0008 - 0,0085% vào mùa mưa và từ 0,0014 - 0,0068% 

vào mùa khô). 

+ Hàm lượng Nitơ tổng số ở mức nghèo. 

+ Hàm lượng photpho tổng số ở mức nghèo đến rất nghèo, P tổng số lần lượt 

là 0,003 - 0,0023% và 0,001 - 0,0025%). 

- Trầm tích vùng bãi ngang ven biển: 

Trầm tích vùng bãi ngang ven biển thuộc loại: 

+ Đất trung tính vào mùa mưa và từ trung tính đến hơi kiềm vào mùa khô (pH 

biến động từ 6,2 - 7,5 vào mùa mưa và từ 6,5 - 8,1 vào mùa khô). 

+ Nghèo kali dễ tiêu (0,0011 - 0,0031% vào mùa mưa và 0,0011 - 0,0045% 

vào mùa khô). 

+ Hàm lượng photpho tổng số ở mức nghèo (Pts từ 0,001 - 0,004% mùa mưa, 

mùa khô là từ 0,001 - 0,01%). 

+ Hàm lượng tổng nitơ ở mức nghèo đến rất nghèo (Nts từ 0,005 - 0,029% vào 

mùa mưa và từ 0,005 - 0,049% vào mùa mưa). 

+ Hàm lượng chất dinh dưỡng tổng thể thấp hơn vùng cửa sông 
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- Trầm tích vùng ao nuôi tôm: 

Trầm tích vùng ao nuôi tôm loại đất: 

+ Ít chua đến hơi kiềm được giữ ổn định trong cả năm (pH biến động từ 5,4 - 7,4), 

+ Nghèo kali dễ tiêu (0,0017 - 0,0034% vào mùa mưa và 0,0019 - 0,0035%                

vào mùa khô). 

+ Hàm lượng photpho tổng số ở mức nghèo (Pts từ 0,003 - 0,011% mùa mưa, 

mùa khô là từ 0,004 - 0,01%). 

+ Hàm lượng tổng nitơ ở mức nghèo đến rất nghèo (Nts từ 0,005 - 0,043% vào 

mùa mưa và từ 0,006 - 0,016%). 

Hàm lượng chất dinh dưỡng tại vùng này nhìn chung thấp hơn vùng cửa sông, 

có hàm lượng tương tự vùng bãi ngang ven biển. 

c. Chế độ thủy triều và độ sâu ngập triều ở các vùng đất ngập mặn 

- Chế độ thủy triều 

Vùng ven bờ biển tỉnh Nghệ An kéo dài chỉ 82 km có chế độ nhật triều không 

đều. Thủy triều biến đổi khá phức tạp, trong tháng có khoảng 10 - 13 ngày thủy triều 

có 2 lần nước lên và 2 lần nước xuống biên độ khác nhau. Biên độ thủy triều dao 

động 0 - 3,5 m mức trung bình là 2 m và có xu hướng giảm dần từ Bắc vào Nam. Nơi 

có biên độ triều lớn nhất là VVB huyện Diễn Châu.Thủy triều ảnh hưởng vào sâu 10 

- 2 km theo các cửa sồng ven biển [12]. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI TỰ NHIÊN PHỤC VỤ QUY 

HOẠCH PHÁT TRIỂN RỪNG NGẬP MẶN TỈNH NGHỆ AN 

2.3.1. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai 

2.3.1.1. Lựa chọn và phân cấp tiêu chí xây dựng bản đồ đơn vị đất đai 

a. Nguyên tắc lựa chọn 

Khi lựa chọn các tiêu chí cho việc xây dựng bản đồ ĐVĐĐ, cần phải tuân thủ 

các nguyên tắc sau: 

- Các tiêu chí được lựa chọn để ĐGĐĐ phải có sự phân hóa rõ ràng theo đơn 

vị bản đồ đất đai trên địa bàn nghiên cứu. Nguyên tắc này rất cần thiết vì có nhiều 

yếu tố quan trọng, nhưng nếu không phân hóa theo lãnh thổ thì việc lựa chọn tiêu chí 

đánh giá sẽ không có ý nghĩa. 
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- Các tiêu chí đánh giá phải ảnh hưởng rõ rệt đến quá trình sử dụng đất và điều 

kiện KT-XH ở lãnh thổ nghiên cứu. 

- Để thuận lợi cho việc đánh giá mức độ thích hợp của từng ĐVĐĐ cho từng 

loại hình sử dụng cụ thể, cần chọn số lượng các tiêu chí như nhau. 

Khi lựa chọn và phân cấp tiêu chí, cần căn cứ vào các yếu tố sau: 

- Căn cứ vào các yếu tố tự nhiên, đặc điểm và tính chất đất đai cũng như các 

yếu tố sinh thái nông nghiệp của địa bàn nghiên cứu. 

- Căn cứ vào kết quả đánh giá hiện trạng sử dụng đất, phân tích hiệu quả sử 

dụng đất trên lãnh thổ nghiên cứu. 

- Căn cứ vào yêu cầu sử dụng đất của các loại hình sử dụng đất được lựa chọn. 

b. Yêu cầu khi xây dựng tiêu chí cho bản đồ đơn vị đất đai 

Theo hướng dẫn của FAO, yêu cầu xây dựng tiêu chí cho bản đồ ĐVĐĐ là:  

- Các ĐVĐĐ càng đồng nhất càng tốt. 

- Nên vẽ các ĐVĐĐ một cách nhất quán. 

- Các ĐVĐĐ được xác định càng đơn giản càng tốt, khi xác định cần căn cứ 

vào hiện trạng sử dụng đất. 

- Các ĐVĐĐ cần được xác định theo hướng bền vững tương đối của bề mặt 

đất. Việc tập hợp các đơn vị bản đồ đất đai thành từng nhóm càng có ý nghĩa thực tế 

đối với định hướng sử dụng đất. 

c. Xác định và phân cấp tiêu chí cho bản đồ đơn vị đất đai 

Khi xác định và phân cấp tiêu chí cho bản đồ ĐVĐĐ, ngoài việc dựa vào các 

yêu cầu, nguyên tắc chung, cần phải căn cứ vào đặc thù riêng của lãnh thổ nghiên cứu 

để có hướng điều chỉnh phù hợp. 

Đối với vùng ven biển tỉnh Nghệ An, để xây dựng bản đồ ĐVĐĐ, có các tiêu 

chí cơ bản được xác định như ở bảng 2.9. 
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Bảng 2.9. Các tiêu chí và phân cấp tiêu chí xây dựng bản đồ đơn vị đất đai 

Tiêu chí Phân cấp Giá trị Ký hiệu 

1. Thành phần 

các cấp hạt 

Đất bùn mềm 
Đi lún sâu từ 30 - 40 cm; hoặc 

đất có tỷ lệ cát lẫn < 30% 
T1 

Đất bùn chặt 
Đi lún sâu từ 15 - < 30 cm; có tỷ 

lệ cát lẫn từ 30 - 50% 
T2 

Đất sét mềm 
Đi lún từ 5 - < 15 cm; đất có tỷ 

lệ cát lẫn 51 - 70% 
T3 

Đất sét cứng hoặc 

đất cát 

Đi lún < 5 cm; đất có tỷ lệ cát 

lẫn > 70% 
T4 

2. Độ sâu 

ngập triều 

Ngập triều sâu Độ sâu ngập triều > 100 cm NT1 

Ngập triều trung bình Độ sâu ngập triều từ 60 - 100 cm NT2 

Ngập triều nông Độ sâu ngập triều < 60 cm NT3 

Không ngập triều Không ngập triều NT4 

3. Độ mặn 

của nước 

20 - 30‰ M1 

10 - < 200/00 M2 

5 - < 10 0/00 M3 

< 5  hoặc > 300/00 M4 

4. Hiện trạng 

sử dụng 

đất 

Đất trước đây có RNM HT1 

Đất có khả năng trồng RNM HT2 

Đất hiện tại đang nuôi trồng thủy sản HT3 

Đất cát ven biển HT4 

2.3.1.2. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai và đặc điểm các đơn vị đất đai 

Bản đồ ĐVĐĐ VVB tỉnh Nghệ An là bản đồ tổ hợp của các bản đồ thành phần 

đã được xây dựng bằng phương pháp tích hợp các bản đồ chuyên đề như: bản đồ 

thành phần cấp hạt, bản đồ độ sâu ngập triều, bản đồ độ mặn của nước, bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất. Mỗi ĐVĐĐ chứa đựng đầy đủ các thông tin thể hiện trong các bản 

đồ chuyên đề và phân biệt với các đơn vị khác bởi sự sai khác của các tiêu chí phân 

cấp. Sau khi xây dựng được các bản đồ chuyên đề liên quan tới các đặc tính và tính 

chất đất đai, sử dụng phần mềm ArcGIS 10.2 tiến hành chồng xếp các bản đồ chuyên 

đề, kết quả xây dựng được bản đồ đơn vị đất đai gồm 18 ĐVĐĐ. Tổng diện tích các 

đơn vị đất đai VVB tỉnh Nghệ An là 715,88 ha. 



 

 

 

Thu nhỏ từ bản đồ tỉ lệ 1:100.000               Người  thực hiện: NCS. Vũ Văn Lương 

                                                                                                                                   Người kiểm tra: PGS.TS. Lê Văn Thăng 

Hình 2.5. Bản đồ đơn vị đất đai cho phát triển rừng ngập mặn vùng ven tỉnh Nghệ An
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Kết quả xác định ĐVĐĐ và các đặc điểm cụ thể của từng ĐVĐĐ khác nhau 

trên bản đồ ĐVĐĐ được tổng hợp ở bảng 2.10. 

Bảng 2.10. Đặc điểm các đơn vị đất đai ở vùng nghiên cứu 

ĐVĐ Đ 
Độ mặn của 

nước 

Ký 

hiệu 

Độ sâu 

ngập 

triều 

Ký 

hiệu 

Thành  

phần 

cơ giới 

ký 

hiệu 

Hiện 

trạng sử 

dụng đất  

ký 

hiệu 

diện 

tích 

1 5 - < 10 0/00 M3 
Ngập triệu 

sâu 
NT1 

Đất bùn 

chặt 
T2 DNMHNT HT3 1,67 

2 10 - < 200/00 M2 
Ngập triệu 

sâu 
NT1 

Đất bùn 

chặt 
T2 

DAT 

TRONG 
HT2 2,65 

3 5 - < 10 0/00 M3 
Ngập triệu 

sâu 
NT1 

Đất sét 

mềm 
T3 DNMHNT HT3 0,82 

4 20 - 30‰ M1 
Ngập triều 

nông 
NT3 

Đất sét 

cứng 

hoặc đất 

cát 

T4 
DAT 

KHAC 
HT4 37,55 

5 10 - < 200/00 M2 
Ngập triều 

trung bình 
NT1 

Đất bùn 

mềm 
T1 

DAT 

TRONG 
HT2 33.46 

6 10 - < 200/00 M2 
Ngập triều 

trung bình 
NT1 

Đất bùn 

mềm 
T1 

DAT 

TRONG 
HT2 18,18 

7 20 - 30‰ M1 
Ngập triều 

trung bình 
NT1 

Đất sét 

cứng 

hoặc 

đất cát 

T4 
DAT 

KHAC 
HT4 50,94 

8 

Nước có độ 

mặn trung 

bình 

M2 
Ngập triều 

trung bình 
NT1 

Đất sét 

cứng 

hoặc 

đất cát 

T4 
DAT 

TRONG 
HT2 25.06 

9 10 - < 200/00 M2 
Ngập triều 

trung bình 
NT1 

Đất bùn 

mềm 
T1 

DAT 

TRONG 
HT2 104,17 
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ĐVĐ Đ 
Độ mặn của 

nước 

Ký 

hiệu 

Độ sâu 

ngập 

triều 

Ký 

hiệu 

Thành  

phần 

cơ giới 

ký 

hiệu 

Hiện 

trạng sử 

dụng đất  

ký 

hiệu 

diện 

tích 

10 20 - 30‰ M1 
Ngập triều 

trung bình 
NT1 

Đất sét 

cứng 

hoặc 

đất cát 

T4 
DAT 

KHAC 
HT4 3,04 

11 5 - < 10 0/00 M3 
Ngập triều 

trung bình 
NT1 

Đất sét 

cứng 

hoặc 

đất cát 

T4 DNMHNT HT3 6,15 

12 20 - 30‰ M1 
Ngập triều 

nông 
NT3 

Đất sét 

cứng 

hoặc 

đất cát 

T4 
DAT 

KHAC 
HT4 271,64 

13 20 - 30‰ M1 
Ngập triều 

nông 
NT3 

Đất bùn 

chặt 
T2 

DAT 

KHAC 
HT4 14,45 

14 5 - < 10 0/00 M3 
Ngập triều 

nông 
NT3 

Đất bùn 

chặt 
T2 DNMHNT HT3 56,59 

15 10 - < 200/00 M2 
Ngập triều 

nông 
NT3 

Đất bùn 

chặt 
T2 

DAT 

TRONG 
HT2 10,63 

16 5 - < 10 0/00 M3 
Ngập triều 

nông 
NT3 

Đất sét 

cứng 

hoặc 

đất cát 

T4 DNMHNT HT3 40,96 

17 5 - < 10 0/00 M3 
Ngập triều 

nông 
NT3 

Đất sét 

mềm 
T3 DNMHNT HT3 28,06 

18 10 - < 200/00 M2 
Ngập triều 

nông 
NT3 

Đất sét 

mềm 
T3 

DAT 

TRONG 
HT2 9,86 

TỔNG  715,88 

Qua bảng 2.10 thấy rằng: toàn bộ diện tích đất ngập mặn VVB tỉnh Nghệ An 

được chia thành 18 ĐVĐĐ, mỗi ĐVĐĐ là những khoanh vi ĐNM có đặc tính khác 

nhau về mặt tự nhiên. 



 86  

 

2.3.2. Đánh giá và phân hạng mức độ thích hợp đất đai 

2.3.2.1. Mục tiêu và đối tượng phát triển 

a. Mục tiêu 

Nhằm xem xét tiềm năng sinh thái tự nhiên trên mỗi ĐVĐĐ phù hợp với nhu 

cầu sinh thái của một số loài TVNM (Mắm quắn, Đước vòi, Trang, Bần chua, Sú, Vẹt 

dù), trên cơ sở đó xác định được mức độ thích hợp của lãnh thổ VVB Nghệ An đối với 

TVNM nói trên, từ đó có cơ sở đề xuất định hướng không gian phát triển hợp lý TVNM.  

b. Đối tượng phát triển 

Tác giả lựa chọn đối tượng phát triển bao gồm các loài TVNM: cây Mắm quăn, 

Đước vòi, Trang, Bần chua, Sú, Vẹt dù. Các loài TVNM này được lựa chọn để đánh 

giá vì tất cả là cây bản địa, hiện đang tồn tại và phát triển tương đối tốt ở VVB tỉnh 

Nghệ An và các tỉnh khác ở miền Trung Việt Nam. 

2.3.2.2. Nhu cầu sinh thái của các đối tượng phát triển 

a. Nhu cầu sinh thái của cây Mắm quắn (Avicennia lanata) 

Mắm quắn là loài cây tiên phong, phát tán hạt giống nhờ thuỷ triều, phát 

triển tốt trên những bãi bồi mới lấn ra biển. Nhờ rừng Mắm làm giá thể giữ hạt 

giống của cây Đước, dần dần rừng Đước phát triển xâm lấn rừng Mắm trở thành 

rừng Mắm - Đước hỗn hợp rồi thành rừng Đước tự nhiên thuần loài. Mắm quắn 

thích hợp nhất với khu vực có khí hậu ấm và mưa nhiều, nhiệt độ từ 22,2 - 26,50C, 

lượng mưa từ 1.800 - 2.500 mm, thuộc nhóm cây chịu độ mặn cao (10 - 35‰), 

độ mặn thích hợp cho cây Mấm quắn dao động 20 - 35‰ , thích hợp nhất với 

dạng địa hình có độ sâu ngập triều khoảng 60 - 100 cm, đất phèn tiềm tàng mặn 

nhiều, đất bãi bồi, thành phần cấp hạt là đất bùn mềm, tỉ lệ cát lẫn <30%, đối với 

loại đất có thành phân cơ giới đất sét cứng hoặc đất cát, tỉ lệ % cát lẫn cao thì 

không thích hợp [29]. 

b. Nhu cầu sinh thái của cây Đước vòi (Đâng, Đước chằng) (Rhizophora stylosa) 

Đước vòi là loài cây có giá trị kinh tế cao trong những loài TVNM, thích hợp 

nhất với khu vực có khí hậu ấm và mưa nhiều, nhiệt độ từ 25 - 280C, lượng mưa từ 

1.800 - 2.500 mm [29]. 
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Cây Đước vòi thích hợp nhất với loại đất phèn tiềm tàng mặn nhiều, thành 

phần cấp hạt là đất bùn chặt, tỉ lệ cát lẫn < 30%. Cây Đước vòi thuộc nhóm cây chịu 

độ mặn trung bình (15 - 30‰), phát triển tốt nhất trên dạng địa hình có độ sâu ngập 

triều 30 - 60 cm; ít thích hợp đối với loại đất có thành phần cấp hạt bùn lỏng, sét cứng, 

đất có tỉ lệ cát lẫn 50 - 70% và độ sâu ngập triều rất sâu và ngập triều rất nông, độ sâu 

ngập triều > 100 cm và < 30 cm, không thích hợp với loại đất có thành phần cấp hạt 

là đất sét cứng hoặc đất cát, có tỉ lệ cát lẫn > 70% [5]. 

c. Nhu cầu sinh thái của cây Trang (Vẹt thang hay Vẹt dìa) (Kandelia candel) 

Cây gỗ nhỏ cao 4 - 10 m, nét đặc trưng của loài cây này phân bố từ Bắc vào 

Nam, chịu được biên độ nhiệt khá khắc nhiệt. Thích hợp với loại đất bùn mềm, tỉ lệ 

cát lẫn < 50%, rất thích hợp ở dạng địa hình có độ sâu ngập triều < 30 cm và độ mặn 

nước biển từ 20 - 34‰, chịu được mùa đông giá lạnh ở miền Bắc, là loài cây tiên 

phong vùng cửa sông. Với loại đất sét chặt hoặc sét rắn, tỉ lệ cát lẫn > 70%, chế độ 

thủy triều ngập triều sâu, độ sâu ngập từ 60 - 100 cm, là điều kiện khó khăn ít thích 

hợp cho sự phát triển của cây Trang và không thích hợp đối với loại đất bùn lỏng 

hoặc đất cát, có tỷ lệ cát lẫn trên 90% [4]. 

d. Nhu cầu sinh thái của cây Vẹt dù (Bruguiera gymnorrhiza) 

Cây Vẹt dù, họ Đước (Rhizophoraceae), rất thích hợp trên những bãi bồi cố định, 

loại đất phèn tiềm tàng mặn nhiều, thành phần cấp hạt là đất bùn chặt, tỉ lệ cát lẫn 30 - 

50%, hoặc sét mềm, tỉ lệ cát lẫn < 30%, độ mặn của nước biển thích hợp nhất là 15 - 25‰, 

chế độ ngập triều nông, độ sâu ngập triều < 30 cm, thời gian phơi bãi 10 - 16 giờ trong 

ngày. Tỉ lệ nẩy mầm và sống cao nhưng tốc độ tăng trưởng chậm so với các loài khác, cây 

Vẹt dù có thể chịu được độ mặn xuống đến 4‰ trong nhiều ngày là loài cây chịu được 

biên độ muối trong nước rộng; ít thích hợp với loại đất có thành phần cấp hạt loại đất sét 

cứng, tỉ lệ cát lẫn 50 - 70%, độ sâu ngập triều sâu 60 - 100 cm; không thích hợp loại đất có 

thành phần cấp hạt là loại đất bùn lỏng hoặc đất cát có lỷ lệ cát lẫn > 70% [4]. 

e. Nhu cầu sinh thái của Bần chua (Bần sẽ)(Sonneratia caseolaris) 

Cây Bần chua (Bần sẻ) cao khoảng 10 - 15 m, loài cây tiên phong ở  vùng kênh 

rạch ven sông nước lợ. Cây phân nhiều cành, tán rộng, rễ hô hấp hình chông phát 

triển, lan rộng quanh gốc theo hình phóng xạ, phân bố ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. 
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Cây Bần chua là cây trồng thích hợp với bãi bồi ven biển gần cửa sông, đất phèn tiềm 

tàng mặn nhiều. Đất phù sa có dạng bùn mềm đến chặt, tỉ lệ cát lẫn < 50%. Rất thích 

hợp bởi thủy triều thấp đến trung bình, độ sâu ngập triều thích hợp nhất 30 - 60 cm, 

thời gian ngập từ 6 - 12 giờ trong ngày, độ mặn thích hợp nhất 5 - 20‰; ít thích hợp 

với loại đất có thành phần cấp hạt là đất sét cứng, có tỉ lệ cát lẫn > 70%; không thích 

hợp với loại đất cát, tỉ lệ cát lẫn > 90% [4]. 

f. Cây Sú (Aegiceras corniculatum) 

Sú là loài cây tiên phong, mọc ở bờ sông hoặc bãi bùn gần cửa sông, độ mặn 

thích hợp nhất từ 10 - 25‰. Loại đất thích hợp nhất là đất mặn nhiều, có thành phần 

cấp hạt là đất bùn mềm hoặc đất bùn chặt, có tỷ lệ cát lẫn < 50%, Sú, chế độ ngập 

triều nông và ngập triều trung bình, độ sâu ngập triều thích hợp nhất < 30 cm; không 

thích hợp với loại đất có thành phần cấp hạt bùn lỏng, tỉ lệ cát lẫn < 10% và loại đất 

cát, có tỉ lệ cát lẫn > 90% [4]. 

2.3.2.3. Lựa chọn đơn vị, tiêu chí và phân cấp tiêu chí đánh giá 

a. Lựa chọn đơn vị đánh giá 

Nhằm lựa chọn tối ưu sử dụng hiệu quả các vùng ĐNM phục vụ trồng rừng 

phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, cố định các bãi bồi, lấn biển, chống biến đổi 

khí hậu, bảo tồn RNM và phát triển KT - XH VVB tỉnh Nghệ An, đơn vị được lựa 

chọn để đánh giá là các ĐVĐĐ VVB tỉnh Nghệ An. 

b. Lựa chọn tiêu chí và phân cấp tiêu chí đánh giá 

Các tiêu chí lựa chọn là những yếu tố có vai trò quan trọng đối với sự phát 

triển của các đối tượng đánh giá và có sự phân hóa rõ rệt trong không gian VVB tỉnh 

Nghệ An. Lựa chọn tiêu chí đánh giá là quá trình khái quát các đặc điểm nổi bật nhất 

từ các phần cấu trúc của cảnh quan cho một đối tượng cây trồng cụ thể. Khi lựa chọn 

tiêu chí để đánh giá mức độ thích hơp các nhân tố sinh thái cho TVNM VVB tỉnh 

Nghệ An tác giả tuân thủ 3 nguyên tắc sau: 

- Nhân tố được lựa chọn cần phải phản ánh rõ sự phân hóa lãnh thổ 

- Nhân tố được lựa chọn phải là những nhân tố có ảnh hưởng mạnh nhất lên 

sinh trưởng của đối tượng cây trồng cụ thể. 

- Nguyên tắc tối ưu lý tưởng cho đối tượng nghiên cứu phải là sự thỏa mãn tối 

đa và đồng bộ các nhân tố sinh thái đối với nhu cầu của nó. Ngoài ra, một số tiêu chí 

được xếp vào nhóm những tiêu chí tham khảo và sẽ được đề cập một cách cụ thể 

trong kiến nghị định hướng không gian phát triển RNM. 
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Với loại hình sử dụng đất là các loài TVNM áp dụng các nguyên tắc nêu trên 

tại VVB tỉnh Nghệ An, các tiêu chí được lựa chọn phân cấp dựa trên các nhu cầu sinh 

lý, đặc điểm sinh thái của TVNM bao gồm các tiêu chí và được phân cấp như sau: 

* Độ mặn của nước 

 Độ mặn của nước là một trong những nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến 

sự sinh trưởng, tỷ lệ sống và phân bố của các loài RNM.  

       - Nơi có độ mặn thấp < 20‰ và biến động nhiều trong năm, 4 - 20‰ ở vùng cửa 

sông: Rừng bần chua phân bố tự nhiên chiếm ưu thế.  

       - Độ mặn từ 10 - 20‰ và ít biến động trong năm (vùng bãi bồi xa cửa sông): 

Rừng đước và rừng đước vòi, phân bố tự nhiên chiếm ưu thế.  

       - Độ mặn tương đối cao 20 - 30‰ và mức biến động về độ mặn trong năm không 

nhiều: Rừng mắm trắng sinh trưởng tốt.  

       - Nếu độ mặn quá cao ≥ 8% (80‰) RNM sinh trưởng rất xấu hoặc không có loại 

RNM nào có thể tồn tại được [30]. 

* Thành phần các cấp hạt (thành phần cơ giới) 

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2016), 

ĐNM VVB tỉnh Nghệ An được phân chia các cấp như sau [5]: 

- ĐNM dạng bùn rất loãng 

Loại đất này nằm ở vùng bãi bồi non, bùn rất loãng, chân đi lún sâu vào bùn 

tới 40 - 60 cm. Đây là vùng ngập nước khi triều rất thấp bị ngập nước thường xuyên 

30ngày/tháng, trên dạng đất này chưa xuất hiện RNM. 

- ĐNM dạng bùn loãng 

Loại đất này phân bố ở các bãi bồi nông ven bờ biển, chân đi lún sâu 30 - 40 

cm, khó đi lại. Đây là vùng bị ngập nước khi triều trung bình, số ngày ngập từ 20 - 

30 ngày/tháng, với độ sâu nước ngập trung bình 40 - 60 cm. Trên dạng đất này bắt 

đầu xuất hiện RNM tiên phong cố định bãi bồi. 

- ĐNM dạng bùn chặt 

Loại đất này thường phân bố trên các bãi bồi gần cửa sông, ở vùng ngập nước 

khi triều trung bình, số ngày ngập từ 9 - 10 ngày/tháng, độ lún của chân khi đi từ 20 

- 30 cm. RNM ở đây phổ biến là Bần chua và Trang. 
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- ĐNM dạng sét mềm 

Loại đất này phân bố ở vị trí sâu trong đất liền hoặc ven sông, có chế độ ngập 

nước khi triều trung bình, độ lún của chân khi đi từ 10 - 20 cm. Các loại RNM chủ 

yếu ở đây là Trang và Sú. 

- ĐNM dạng sét cứng 

Đất dạng này được hình thành trên các bãi bồi chỉ ngập nước khi triều cao, số ngày 

ngập triều < 9 ngày/tháng, độ lún của chân khi đi < 10 cm. RNM ở đây chủ yếu là Sú. 

Như vậy, thành phần cấp hạt của đất có thể chia thành các mức như sau: 

* Độ sâu ngập triều 

Thủy triều là yếu tố rất quan trọng đối với sự phân bố và sự sinh trưởng của 

TVNM, không những có tác động trực tiếp lên thực vật do mức độ và thời gian ngập, 

mà còn ảnh hưởng đến nhiều yếu tố khác như kết cấu đất, độ mặn của đất, sự bốc hơi 

nước và các sinh vật khác trong rừng [30]. 

* Hiện trạng sử dụng đất 

Hiện trạng sử dụng ĐNM ven biển, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của 

các loài TVNM. TVNM là tấm gương phản chiếu tiềm năng của ĐNM, ngược lại TVNM 

cũng làm thay đổi tính chất lý, hóa học của ĐNM. Vì vậy, hiện trạng sử dụng đất có vai 

trò quyết định đến lựa chọn loài TVNM và các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo 

vệ RNM phù hợp. Trên cơ sở hiện trạng RNM và ĐNM tại khu vực nghiên cứu và dựa 

vào hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2018) [6]. 

Các tiêu chí phân cấp đánh giá cho cây Mắm quắn, Đước vòi, Trang, Bần chua, 

Vẹt dù, Sú là: thành phần cơ giới, độ sâu ngập triều, độ mặn của nước và hiện trạng 

sử dụng đất. Các tiêu chí tham khảo là: nhiệt độ và lượng mưa trung bình năm. Mặc 

dù các yếu tố này rất quan trọng đối với sự sinh trưởng và phát triển của các loài cây 

trên, nhưng không có sự phân hoá rõ rệt trong không gian VVB tỉnh Nghệ An, do đó 

các tiêu chí này được xếp vào nhóm các tiêu chí tham khảo. Toàn bộ VVB có nhiệt 

độ trung bình năm 25,60C, lượng mưa trung bình năm cao (1.827 mm/năm). Mặt khác 

đối với các loài TVNM VVB tỉnh Nghệ An biên độ giới hạn sinh thái của các yếu tố 

trên là rất lớn. Nên các yếu tố trên hoàn toàn nằm trong điều kiện thuận cho sự sinh 

trưởng và phát triển. 
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Bảng 2.11. Phân cấp tiêu chí đánh giá đất đai cho phát triển rừng ngập mặn 

Đối tượng 

phát triểu 
Tiêu chí 

Mức độ thích hợp 

Rất  

thích hợp  

(S1) 

Thích 

hợp 

(S2) 

Ít thích 

nghi 

(S3) 

Không 

thích 

hợp (N) 

1. Mắm 

quắn 

1. Thành phần các cấp hạt T1 T2 T3 T4 

2. Độ sâu ngập triều NT1 NT2 NT3 NT4 

3. Độ mặn của nước M1 M2 M3 M4 

4. Hiện trạng sử dụng đất HT1 HT2 HT3 HT4 

2. Đước 

vòi 

1. Thành phần các cấp hạt T1 T2 T3 T4 

2. Độ sâu ngập triều NT1 NT2 NT3 NT4 

3. Độ mặn của nước M2 M1 M3 M4 

4. Hiện trạng sử dụng đất HT1 HT2 HT3 HT4 

3. Trang 

1. Thành phần các cấp hạt T1 T2 T3 T4 

2. Độ sâu ngập triều NT3 NT2 NT1 NT4 

3. Độ mặn của nước M2 M3 M1 M4 

4. Hiện trạng sử dụng đất HT1 HT2 HT3 HT4 

4. Bần 

chua 

1. Thành phần các cấp hạt T1 T2 T3 T4 

2. Độ sâu ngập triều NT2 NT3 NT1 NT4 

3. Độ mặn của nước M3 M2 M1 M4 

4. Hiện trạng sử dụng đất HT1 HT2 HT3 HT4 

5. Vẹt dù 

1. Thành phần các cấp hạt T2 T1 T3 T4 

2. Độ sâu ngập triều NT3 NT2 NT1 NT4 

3. Độ mặn của nước M2 M3 M1 M4 

4. Hiện trạng sử dụng đất HT1 HT2 HT3 HT4 

6. Sú 

1. Thành phần các cấp hạt T1 T2 T3 T4 

2. Độ sâu ngập triều NT3 NT2 NT1 NT4 

3. Độ mặn của nước M2 M3 M1 M4 

4. Hiện trạng sử dụng đất HT1 HT2 HT3 HT4 
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2.3.2.4. Lập thang đánh giá mức độ thích hợp của đất đai cho phát triển rừng 

ngập mặn 

a. Thang đánh giá riêng cho từng đối tượng thực vật ngập mặn 

Trong đánh giá, có nhiều cách khác nhau, trong công trình này theo tác giả, 

mỗi loại TVNM có đặc điểm sinh lý và nhu cầu sinh thái khác nhau. Vì vậy, để dễ 

dàng sử dụng kết quả đánh giá phục vụ định hướng quy hoạch, công trình đánh giá 

riêng cho từng loài  TVNM được chọn nghiên cứu. Để phân bậc các tiêu chí và cho 

điểm từng bậc, đề tài đã căn cứ vào đặc điểm tự nhiên, và yêu cầu sinh thái của từng 

dạng sử dụng. 

Luận án thực hiện đánh giá thích hợp đất đai cho các loài TVNM, Theo hướng 

dẫn của FAO (1976). Theo đó mức độ thích hợp của các loài được đánh giá theo 

thang điểm 4 bậc  gồm: rất thích hợp (S1): 3 điểm; thích hợp trung bình (S2): 2 điểm; 

ít thích hợp (S3): 1 điểm, không thích hợp (N): 0 điểm nếu có một tiêu chi nào đó 

không thích hợp, mặc dù tổng điểm của các tiêu chí cao. 

 - S1(rất thích nghi): Đất đai không có hạn chế, có ý nghĩa đối với việc trồng 

RNM và không làm giảm năng suất hoặc tăng mức đầu tư quá mức. 

 - S2 (thích nghi trung bình): Đất đai có những hạn chế đối với việc trồng  

RNM; các giới hạn sẽ làm giảm năng suất hoặc lợi nhuận và làm gia tang yêu cầu đầu 

tư. Ở mức này lý tưởng mặc dù chất lương thua S1. 

 - S3 (it thích nghi): Đất đai có những giới hạn nghiêm trọng với việc trồng 

RNM, tuy nhiên để thực hiện đối với loài đất đai này cần có chi phí sản xuất lớn 

nhưng cũng có lãi. 

- N (không thích hợp): Đất đai không thích nghi với việc trồng RNM 

trong hiện tại và tương lai, vì có những giới hạn mà con người không làm thay 

đổi được. 
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Bảng 2.12. Thang đánh giá riêng cho mục đích phát triển rừng ngập mặn tỉnh Nghệ An 

Đối tượng Tiêu chí 
Đặc tính tiêu 

chí(*) 

Mức độ thích 

hợp 

Mắm quắn 

Thành phần các cấp hạt 

T1 S1 

T2 S2 

T3 S3 

T4 N 

Độ sâu ngập triều 

NT1 S1 

NT2 S2 

NT3 S3 

NT4 N 

Độ mặn của nước 

M1 S1 

M2 S2 

M3 S3 

M4 N 

Hiện trạng sử dụng đất 

HT1 S1 

HT2 S2 

HT3 S3 

HT4 N 

Đước vòi 

Thành phần các cấp hạt 

T1 S1 

T2 S2 

T3 S3 

T4 N 

Độ sâu ngập triều 

NT1 S1 

NT2 S2 

NT3 S3 

NT4 N 

Độ mặn của nước 

M2 S1 

M1 S2 

M3 S3 

M4 N 

Hiện trạng sử dụng đất 

HT1 S1 

HT2 S2 

HT3 S3 

HT4 N 
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Đối tượng Tiêu chí 
Đặc tính tiêu 

chí(*) 

Mức độ thích 

hợp 

Trang 

Thành phần các cấp hạt 

T1 S1 

T2 S2 

T3 S3 

T4 N 

Độ sâu ngập triều 

 

NT3 S1 

NT2 S2 

NT1 S3 

NT4 N 

Độ mặn của nước 

M2 S1 

M3 S2 

M1 S3 

M4 N 

Hiện trạng sử dụng đất  

HT1 S1 

HT2 S2 

HT3 S3 

HT4 N 

Bần chua 

 

Thành phần các cấp hạt 

T1 S1 

T2 S2 

T3 S3 

T4 N 

Độ sâu ngập triều 

NT2 S1 

NT3 S2 

NT1 S3 

NT4 N 

Độ mặn của nước 

M3 S1 

M2 S2 

M1 S3 

M4 N 

Hiện trạng  sử dụng đất 

HT1 S1 

HT2 S2 

HT3 S3 

HT4 N 
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Đối tượng Tiêu chí 
Đặc tính tiêu 

chí(*) 

Mức độ thích 

hợp 

Vẹt dù 

Thành phần các cấp hạt 

T2 S1 

T1 S2 

T3 S3 

T4 N 

Độ sâu ngập triều 

 

NT3 S1 

NT2 S2 

NT1 S3 

NT4 N 

Độ mặn của nước 

M2 S1 

M3 S2 

M1 S3 

M4 N 

Hiện trạng sử dụng đất 

HT1 S1 

HT2 S2 

HT3 S3 

HT4 N 

 Sú 

Thành phần các cấp hạt 

T1 S1 

T2 S2 

T3 S3 

T4 N 

Độ sâu ngập triều 

NT3 S1 

NT2 S2 

NT1 S3 

NT4 N 

Độ mặn của nước 

M2 S1 

M3 S2 

M1 S3 

M4 N 

Hiện trạng sử dụng đất 

HT1 S1 

HT2 S2 

HT3 S3 

HT4 N 

                                                                                (* Xem bảng 2.10 và bảng 2.11) 

S1: rất thích hợp, S2: thích hợp trung bình, S3: ít thích hợp, N: không thích hợp. 
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Các loài TVNM được đưa vào đánh giá trong khu vực nghiên cứu chịu ảnh 

hưởng tổng hợp của các yếu tố trên (bảng 2.12). Tuy nhiên, mỗi yếu tố có khả năng tác 

động khác nhau đến sự sinh trưởng và phát triển của các loài này. Kết quả đánh giá 

trọng số cho thấy độ sâu ngập triều đóng vai trò quan trọng nhất, không những có tác 

động trực tiếp lên các loài TVNM do mức độ và thời gian ngập, mà còn ảnh hưởng đến 

nhiều yếu tố khác như kết cấu đất, độ mặn của đất, sự bốc hơi nước và các sinh vật 

khác trong rừng, nó quyết định đến sự có mặt hay không có mặt của loài TVNM. Độ 

mặn của nước cũng có vai trò quan trọng nó ảnh hưởng đến sự phân bố và sự sinh 

trưởng của của các loài TVNM. Thành phần cấp hạt tác động đến sự phát triển của bộ 

rễ và sự sinh trưởng của cây nó ảnh hưởng đến sinh khối của các loài TVNM nhưng 

không quyết định sự có mặt của của các loài. Hiện trạng đất và rừng ngập mặn là yếu 

tố để xem xét sự phân bố tự nhiên và khả năng phát triển của các loại TVNM trong khu 

vực nghiên cứu. Điều này phù hợp với thực tế phân bố RNM tại khu vực nghiên cứu.  

Dựa vào kết quả tính trọng số của các tiêu chí đánh giá bằng phương pháp 

AHP của tác giả Saaty, T.L. and Vargas L.G., (1994) ở mục g phần 1.2.4.1 (Phương 

pháp nghiên cứu) sau khi tính toán có kết quả sau: 

- Độ sâu ngập triều có trọng số cao nhất: 0,562 

- Độ mặn của nước: 0,185  

- Thành phần cấp hạt: 0,162 

- Hiện trạng đất và rừng ngập mặn: 0,091 

Các đối tượng được đánh giá (06 loài TVNM), sẽ có sự khác nhau về đặc tính 

thích nghi sinh thái trên mỗi đơn vị đất đai (ĐVĐĐ). Mỗi ĐVĐĐ ở vùng ven biển 

tỉnh Nghệ An  đều có những đặc tính riêng biệt nhau, nên các loài TVNM sẽ có các 

mức độ thích hợp khác nhau. Vì vậy, kết quả đánh giá cho thấy các mức độ thích hợp 

đất đai của các loài (06 loài) sẽ khác nhau. Điều này thể hiện ở kết quả đánh giá cho 

từng loài TVNM. 

b. Thang đánh giá tổng hợp 

Căn cứ vào hệ thống các tiêu chí và trọng số được lựa chọn, đề tài sử dụng 

công thức tính trung bình cộng theo phương pháp đánh giá đất đai, của FAO (1976). 
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Trong đó: Mo là điểm đánh giá chung (tổng hợp); di: điểm đánh giá yếu tố thứ 

i; n: số tiêu chí đánh giá; ki: hệ số tầm quan trọng của yếu tố thứ i. 

Khoảng cách giữa các mức độ thích hợp sinh thái được tính theo công thức 

tính khoảng cách điểm theo phương pháp đánh giá đất đai, của FAO (1976). 

 

Trong đó: Dmax là điểm đánh giá chung cao nhất; Dmin là điểm đánh giá chung 

thấp nhất; M là số cấp đánh giá. 

Xây dựng bảng cơ sở đánh giá chung và phân loại mức độ thích hợp, dựa vào 

kết quả tính điểm trung bình cộng theo công thức 1 và kết quả tính khoảng cách giữa 

các mức độ thích hợp tính theo công thức 2. Kết quả phân cấp mức độ thích hợp cho 

các loài TVNM thể hiện ở bảng 2.13. 

Bảng 2.13. Thang đánh giá tổng hợp mức độ thích hợp đất đai cho các loài thực vật 

ngập mặn tỉnh Nghệ An 

Mục đích 

đánh giá 

Khoảng 

cách 

điểm 

Thang điểm đánh giá 

Không thích 

hợp (N) 

Ít thích 

hợp (S3) 

Thích hợp 

trung bình (S2) 

Rất thích 

hợp (S1) 

Mắm quắn 0,39 0 <1,94 1,94 - 2,34 >2,34 

Đước vòi 0,42 0 <1,91 1,91 - 2,33 >2,33 

Trang 0,48 0 <1,39 1,39 - 1,87 >1,87 

Bần chua 0,39 0 <1,95 1,95 - 2,34 >2,34 

Vẹt dù 0,53 0 <1,28 1,28 - 1,81 >1,81 

Sú 0,42 0 <1,49 1,49 - 1,92 >1,92 
 

 

Qua tính toán và bảng 2.13 cho thấy: 

-  Đối với loài Mắm quắn: điểm cao nhất là Dmax = 2,72, điểm thấp nhất Dmin 

= 1,56; khoảng cách điểm giữa các mức độ thích hợp được tính = 0,93; thang điểm 

đánh giá mức độ thích hợp như sau: > 2,34: rất thích hợp (S1), 1,94 - 2,34: thích hợp 

trung bình (S2), <1,94: ít thích hợp (S3) và những ĐVĐĐ nào có giá trị đánh giá điểm 

= 0: không thích hợp (N). 

0

1

1 n

i i

i

M k d
n 

 

M

DD
D minmax 

(1) 

(2) 
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- Loài Đước Vòi:  điểm cao nhất là Dmax = 2,75, điểm thấp nhất Dmin = 1,50; 

khoảng cách điểm giữa các mức độ thích hợp được tính = 0,42; thang điểm đánh giá 

mức độ thích hợp như sau: > 2,33: rất thích hợp (S1), 1,91 - 2,33: thích hợp trung 

bình (S2), <1,91: ít thích hợp (S3) và những ĐVĐĐ nào có giá trị đánh giá điểm = 0: 

không thích hợp (N). 

- Loài Trang: điểm cao nhất là Dmax = 2,35, điểm thấp nhất Dmin = 1,56; 

khoảng cách điểm giữa các mức độ thích hợp được tính = 0,39; thang điểm đánh giá 

mức độ thích hợp như sau: > 1,87: rất thích hợp (S1), 1,39 - 1,87: thích hợp trung 

bình (S2), <1,39: ít thích hợp (S3) và những ĐVĐĐ nào có giá trị đánh giá điểm = 0: 

không thích hợp (N). 

- Loài Bần chua: điểm cao nhất là Dmax = 2,72, điểm thấp nhất Dmin = 1,56; 

khoảng cách điểm giữa các mức độ thích hợp được tính = 0,93; thang điểm đánh giá 

mức độ thích hợp như sau: > 2,34: rất thích hợp (S1), 1,95 - 2,34: thích hợp trung 

bình (S2), <1,95: ít thích hợp (S3) và những ĐVĐĐ nào có giá trị đánh giá điểm = 0: 

không thích hợp (N). 

- Loài Vẹt dù: điểm cao nhất là Dmax = 2,35, điểm thấp nhất Dmin = 0,75; 

khoảng cách điểm giữa các mức độ thích hợp được tính =  0,53; thang điểm đánh giá 

mức độ thích hợp như sau: > 1,81: rất thích hợp (S1), 1,28 - 1,81: thích hợp trung 

bình (S2), <1,28: ít thích hợp (S3) và những ĐVĐĐ nào có giá trị đánh giá điểm = 0: 

không thích hợp (N). 

- Loài Sú: điểm cao nhất là Dmax = 2,35, điểm thấp nhất Dmin = 1,1; khoảng cách 

điểm giữa các mức độ thích hợp được tính = 0,42; thang điểm đánh giá mức độ thích 

hợp như sau: > 1,92 rất thích hợp (S1); 1,50 - 1,92: thích hợp trung bình (S2), <1,50: ít 

thích hợp (S3) và những ĐVĐĐ nào có giá trị đánh giá điểm = 0: không thích hợp (N). 

2.3.2.5. Kết quả đánh giá mức độ thích hợp của đất đai cho phát triển rừng ngập mặn 

a. Cây Mắm quắn (Avicennia lanata) 

Tổng diện tích ĐNM được đánh giá cho cây Mắm quắn là: 18 loại ĐVĐĐ, trong 

đó có 8 ĐVĐĐ rất thích hợp (S1), có diện tích 182,55 ha, chiếm 25,5%; 4 ĐVĐĐ thích 

hợp trung bình (S2), có diện tích 75,56, chiếm 10,55%; 1 ĐVĐĐ ít thích hợp (S3), có 

diện tích 80,15, chiểm 11,20% và 5 ĐVĐĐ không thích hơp, có diện tích 377,62 ha, 

chiếm 52,7% cho sự sinh trưởng của cây Mắm quắn, kết quả ở bảng 2.14. 
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Bảng 2.14. Kết quả đánh giá mức độ thích hợp cho cây Mắm quắn ở vùng ven biển 

tỉnh Nghệ An 

Xếp loại ĐVĐĐ Diện tích (ha) Tỉ lệ (%) 

Rất thích hợp   2, 3, 5, 6, 9, 15,17, 18 182,55 25,5 

Thích hợp trung bình   1, 8, 11, 14  75,56 10,55 

Ít thích hợp  16 80,15 11,20 

Không thích hợp  4, 7, 10, 12, 13 377,62 52,7 

Tổng 18 715,88 100 

                   

Kết quả đánh giá thích hợp các nhân tố sinh thái cho cây Mắm quắn VVB tỉnh 

Nghệ An thấy rằng: diện tích ĐNM VVB của tỉnh Nghệ An còn rất lớn nhưng hầu 

hết quỹ đất để phát triển loài Mắn quắn không nhiều. 

b. Cây Đước vòi (Đâng, Đước chằng) (Rhizophora stylosa) 

Theo kết quả đánh giá mức độ thích hợp các nhân tố sinh thái cho loài Đước 

vòi ở VVB tỉnh Nghệ An trên 18 loại ĐVĐĐ thể hiện rõ ở bảng 2.15. 

Bảng 2.15. Kết quả đánh giá mức độ thích hợp cho cây Đước vòi ở vùng ven biển 

tỉnh Nghệ An 

Xếp loại ĐVĐĐ Diện tích (ha) Tỉ lệ (%) 

Rất thích hợp  3, 6, 15, 17, 18 67.54 9.43 

Thích hợp trung bình  1, 2, 5, 9, 14, 16 237.83 33.22 

Ít thích hợp  8, 11 32.88 4.59 

Không thích hợp  4, 7, 10, 12, 13 377.62 52.75 

Tổng 18 715,88 100 

Kết quả đánh giá mức độ thích hợp các nhân tố sinh thái cho loài Đước vòi 

VVB tỉnh Nghệ An cho thấy rằng: trong 18 ĐVĐĐ có 5 ĐVĐĐ rất thích hợp (S1), 

diện tích 67,54 ha, chiếm 17,3%; có 6 ĐVĐĐ thích hợp trung bình (S2), diện tích 

237,83 ha chiếm 33,22%; 2 ĐVĐĐ ít thích hợp (S3), diện tích 32,88 ha, chiếm 4,59% 

và 5 ĐVĐĐ không thích hợp cho sự sinh trưởng của cây Đước vòi, diện tích 377,62 

ha, chiếm 52,75%. 
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c. Cây Trang (Kandelia candel) 

Kết quả đánh giá 18 loại ĐVĐĐ ở VVB tỉnh Nghệ An cho cây Trang được thể 

hiện qua bảng 2.16.  

Bảng 2.16. Kết quả đánh giá mức độ thích hợp cho cây Trang ở vùng ven biển           

tỉnh Nghệ An 

Xếp loại ĐVĐĐ Diện tích (ha) Tỉ lệ % 

Rất thích hợp  1, 3, 14, 15, 16, 17, 18 146,91 20,52 

Thích hợp trung bình  2, 5, 6,  8, 9 185,19 25,87 

Ít thích hợp  11 6,15 0,86 

Không thích hợp  4, 7, 10, 12, 13 377,62 52,75 

Tổng 18 715,88 100 
 

Từ bảng 2.16 cho thấy, có 7 ĐVĐĐ diện tích 146,91 ha rất thích hợp (S1) 

chiếm 20,52%, 5 ĐVĐĐ diện tích 185,19 ha thích hợp trung bình (S2) chiếm 25,87%, 

1 VĐĐ diện tích 6,15 ha chiếm 0,86% được đánh giá ít thích hợp và 5 ĐVĐĐ diện 

tích 177,62 ha, chiếm 52,75%, không thích hợp cho cây Trang phát triển. Như vậy, 

diện tích thuận lợi để phát triển cây Trang chỉ có 146,91 ha, chiếm 20,52%, đây là 

quỹ đất rất ít so với diện tích ĐNM của VVB tỉnh Nghệ An. 

d. Cây Bần chua (Sonneratia caseolaris) 

Toàn bộ ĐNM đánh giá mức độ thích hợp các nhân tố sinh thái cho cây Bần chua 

VVB tỉnh Nghệ An là 18 loại ĐVĐĐ, kết quả đánh giá được thể hiện ở bảng 2.17. 

Bảng 2.17. Kết quả đánh giá mức độ thích hợp cho cây Bần chua ở vùng ven biển 

tỉnh Nghệ An 

Xếp loại ĐVĐĐ Diện tích (ha) Tỉ lệ (%) 

Rất thích hợp 15, 18 20,49 2,86 

Thích hợp trung bình  1, 3, 14,16, 17 126,42 17,66 

Ít thích hợp  2, 5, 6, 8,9, 11 191,35 26,73 

Không thích hợp 4, 7, 10, 12, 13 377,62 52,75 

Tổng 18 715,88 100 
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Kết quả đánh giá đánh giá mức độ thích hợp các nhân tố sinh thái cho cây Bần 

chua VVB tỉnh Nghệ An, có 2 ĐVĐĐ với 20,49 ha rất thích hợp (S1), 2,86%, 5 

ĐVĐĐ 126,42 ha thích hợp trung bình (S2), chiếm 17,66%, 6 ĐVĐĐ với 191,35 ha 

ít thíc hợp chiếm 26,73% và 5 ĐVĐĐ không thích hợp (N), 52,75% cho sự sinh 

trưởng, phát triền của Bần chua. 

e. Cây Vẹt dù (Bruguiera gymnorrhiza)  

Theo kết quả đánh giá mức độ thích hợp các nhân tố sinh thái cho cây Vẹt dù, 

trên 18 ĐVĐĐ ở  VVB tỉnh Nghệ An, kết quả tổng hợp như ở bảng 2.18 

Bảng 2.18. Kết quả đánh giá mức độ thích hợp cho cây Vẹt dù ở vùng ven biển             

tỉnh Nghệ An 

Xếp loại ĐVĐĐ Diện tích (ha) Tỉ lệ (%) 

Rất thích hợp  1, 3, 14, 15, 17, 18 105,95 14,80 

Thích hợp trung bình 2, 5, 6, 8 , 9, 16 226,15 31,59 

Ít thích hợp  11 6,15 0,86 

Không thích hợp  4, 7, 10, 12, 13 377,62 52,75 

Tổng 18 715,88 100 

 

Trong tổng 18 ĐVĐĐ được đánh giá, trong đó có 6 ĐVĐĐ rất thích hợp (S1), 

diện tích 105,95 ha, chiếm 14,8%; có 6 ĐVĐĐ thích hợp trung bình (S2) diện tích 

226,15, chiếm 31,59%; và 1 ĐVĐĐ ít thích hợp (S3), diện tích 6,15 ha, chiếm 0,86% 

và 5 ĐVĐĐ không thích hợp (N) cho sự sinh trưởng của cây Vẹt dù, diện tích 377,62 

ha, chiếm 52,75%. 

f. Cây Sú (Aegiceras corniculatum) 

Kết quả đánh giá mức độ thích hợp các nhân tố sinh thái cho cây Sú trên 18 

loại ĐVĐĐ trong đó có 9 ĐVĐĐ rất thích hợp chiếm 31%; 4 ĐVĐĐ thích hợp 

trung bình chiếm 16,3%, và 5 ĐVĐĐ không thích hợp chiếm 52,7% cho sinh 

trưởng của cây Sú. 
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Bảng 2.19. Kết quả đánh giá mức độ thích hợp cho cây Sú ở vùng ven biển             

tỉnh Nghệ An 

Xếp loại ĐVĐĐ Diện tích (ha) Tỉ lệ % 

Rất thích hợp  1, 3, 14, 15, 17, 18 105,95 14,80 

Thích hợp trung bình   2, 5, 6, 8, 9, 11, 16 232,31 32,45 

Ít thích hợp - 0 0 

Không thích hợp  4, 7, 10, 12, 13 377,62 52,75 

Tổng 18 715,88 100 

Kết quả đánh giá các nhân tố sinh thái cho cây Sú VVB tỉnh Nghệ An cho 

thấy rằng: diện tích ĐNM VVB của tỉnh Nghệ An còn rất lớn nhưng quỹ đất để  

phát triển loài Sú không nhiều, trong tổng sô diện tích ĐNM là 715,88 ha, chỉ có 

105,95 ha chiếm 14,8% tổng diện tích là rất thích hợp để phát triển loài sú và 

232,31 ha chiếm 32,45% thích hợp trung bình, cũng giống như các loài TVNM đã 

đánh giá ở trên, hơn ½ diện tích ĐNM của VVB tỉnh Nghệ An là không thích hợp 

cho loài sú phát triển. 
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CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT 

TRIỂN RỪNG NGẬP MẶN TỈNH NGHỆ AN 

 

3.1. MỨC ĐỘ THÍCH HỢP CHO CÁC LOÀI THỰC VẬT NGẬP MẶN THEO 

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN Ở VÙNG VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN 

3.1.1. Cây Mắm quắn quắn (Avicennia lanata) 

Có thể thống kê diện tích theo mức độ thích hợp cho cây Mắm quắn tại VVB 

tỉnh Nghệ An tổng hợp theo các huyện như ở bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Kết quả đánh giá mức độ thích hợp cho cây Mắm quắn theo đơn vị hành 

chính ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An 

Huyện 
Rất thích 

hợp 

Thích hợp 

trung bình 

Ít thích 

hợp 

Không 

thích hợp 

Tổng số  

diện tích (ha) 

TX. Hoàng Mai 32,49 18,86 0 16,22 67,58 

Quỳnh Lưu 36,74 32,20 46,09 88,75 203,77 

Diễn Châu 30,28 0 0 204,28 234,55 

Nghi Lộc 73,29 0 34,06 18,06 125,41 

TX. Cửa Lò 0 0 0 50,32 50,32 

TP. Vinh 9,75 24,50 0 0 34,25 

Tổng 182,55 75,56 80,15 377,62 715,88 

Tỷ lệ % 25,5 10,55 11,20 52,7 100,00 
 

Từ bảng 3.1 cho thấy: 

- Thị xã Hoàng Mai có tổng diện tích ĐNM là 67,58 ha, phân bố đều trên 6 

phường, xã có 32,49 ha rất thích hợp (S1) cho sự phát triển cây Mắm quắn; có 18,86 

ha thích hợp trung bình (S2); diện tích còn lại 16,22 ha là không thích hợp (N) chủ 

yếu là bãi ngang, bãi cát ven biển ở các xã: Quỳnh Phương và Quỳnh Liên. 

- Huyện Quỳnh Lưu có tổng diện tích ĐNM 203,77 ha, phân bố không đều trên 

11 xã, trong đó: 36,74 ha rất thích hợp (S1), phân bố trên các xã: An Hòa, Quỳnh Bảng, 

Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh Thanh, Sơn Hải. Toàn bộ ĐVĐĐ này là đất ngập 

triều chưa có RNM thuộc loại đất mặn nhiều ven cửa sông, thành phần cấp hạt chủ yếu 

là sét mềm, bùn chặt và sét cứng, độ sâu ngập triều từ 60 - 120 cm. Có 32,20 ha thích 

hợp trung bình (S2), thuộc các xã: An Hòa, Quỳnh Bảng, Quỳnh Long, Quỳnh Minh, 

Quỳnh Thuận, Sơn Hải, Tiến Thủy có 46,09 ha ít thích hợp (S3) cho cây Mắm  quắn 
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phát trển, có 88.75 ha ĐNM ven biển ven không thích hợp cho cây Mắm quắn phát 

triển, nguyên nhân đất chủ yếu là cát rời rạc (tỷ lệ cát lẫn > 90%), nghèo chất dinh 

dưỡng, quá trình phong hóa bào mòn, rửa trôi mạnh, không có độ tơi xốp. 

- Huyện Diễn Châu: Có tổng diện tích ĐNM 243,55 ha, trong đó: 30,28 ha rất 

thích hợp (S1) phân bố ở Diện Bích, Diễn Kim, Diện Vạn và 204,28 ha được đánh 

giá không thích hợp (N), trải dài trên các xã: Diễn Hùng, Diễn Hải, Diễn Kim, Diễn 

Thành, Diễn Thịnh, Diễn Trung. Đây là những bãi cát ven biển kéo dài từ Bắc đến 

Nam của huyện Diễn Châu, thành phần cấp hạt là đất cát rời tỉ lệ cát lẫn > 80% thậm 

chí > 90%. Hàm lượng chất dinh dưỡng theo kết quả phân tích là nghèo kiệt, quá trình 

phong hóa rửa trôi do thủy triều mạnh, không có độ tơi xốp của đất. 

- Huyện Nghi Lộc: Có 125,41 ha ĐNM, trong đó: 73,29 ha rất thích hợp (S1) cho 

cây Mắm quắn phát triển, thuộc các xã: Nghi Thiết, Nghi Quang, Nghi Thái, Phúc Thọ. 

Có 34,06 ha ít thích hợp (S3) cho cây Mắm quắn phát triển và có 18,06 ha là các bãi cát 

ven biển, thành phần cấp hạt là loại đất cát (tỉ lệ cát lẫn cao 80%), trên các xã: Nghi Yên, 

Nghi Tiến, Nghi Thiết, loại đất này không thích hợp cho cây Mắm quắn phát triển. 

- Thị xã Cửa Lò: Có tổng diện tích ĐNM 50,32 ha, phân bố trên các phường 

như: Nghi Thủy, Thu Thủy, Nghi Thu, Nghi Hải, Nghi Hương và Nghi Hoa. Đây là 

những ĐVĐĐ thuộc loại đất mặn nhiều là các bãi cát vàng ven biển của Thị xã Cửa 

Lò, hầu hết đều quy hoạch làm bãi tắm phục vụ khách du lịch, toàn bộ diện tích này 

đều không thích hợp để cây Mắm quắn sinh trưởng và phát triển. 

- Thành phố Vinh: Có tổng diện tích ĐNM ven sông Lam với 34,25 ha. Trong 

đó: 9,75 ha rất thích hợp (S1) cho cấy Mắm quắn sinh trưởng phát triển tất cả các ĐVĐĐ 

ở đây thành phần cấp hạt là loại đất bùn mềm hoặc đất sét mềm (tỉ lệ cát lẫn 30 - 50%), 

hiện trạng đất chủ yếu là đất trống ngập mặn, mặn nhiều ven sông và một số ao nuôi tôm 

và có 24,50 ha thích hợp trung bình (S2) cho cây mắn quắn sinh trưởng và phát trển. 

Theo kết quả đánh giá mức độ thích hợp các nhân tố sinh thái cho loài Mắm 

quắn trên lãnh thổ 38 xã ven biển, thuộc 6 đơn vị huyện, thị xã, thành phố có tổng 

diện tích ĐNM được đánh giá 715,88 ha, kết quả thống kê được như sau: diện tích 

rất thích hợp (S1) cho cây Mắm quắn sinh trưởng và phát triển là: 182,55 ha, chiếm 

25,5%. Diện tích thích hợp trung bình (S2) là: 56 ha, chiếm 10,55%. Diện tích ít thích 

hợp (S3) cho cây Mắm quắn sinh trưởng và phát triển là: 80,15 ha, chiếm 11,2%. 

Diện tích không thích hợp (N) là: 377,62 ha, chiếm 52,7% ha. Như vậy, diện tích 

ĐNM VVB tỉnh Nghệ An đang còn nhiều nhưng quỹ đất để trồng mới và phát triển 

RNM rất hạn chế trong số đó chỉ có một số ít diện tích thuận lợi. 



 

 

 

                                                  Thu nhỏ từ bản đồ tỉ lệ 1:100.000              Người thực hiện: NCS. Vũ Văn Lương                 

                       Người kiểm tra: PGS.TS. Lê Văn Thăng 

Hình 3.1. Bản đồ phân hạng mức độ thích hợp đất đai cho cây Mắm quắn (Avicennia lanata) ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An 



105 

 

3.1.2. Cây Đước vòi (Rhizophora stylosa) 

Có thể thống kê diện tích theo mức độ thích hợp của đất đai cho cây Đước vòi 

tại VVB tỉnh Nghệ An tổng hợp theo đơn vị hành chính như ở bảng 3.2.  

Bảng 3.2. Kết quả đánh giá mức độ thích hợp cho cây Đước vòi theo đơn vị hành 

chính ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An 

Huyện 
Rất thích 

hợp (S1) 

Thích hợp 

trung bình (S2) 

Ít thích 

hợp (S3) 

Không thích 

hợp (N) 

Tổng số diện 

tích (ha) 

TX. Hoàng 

Mai 6,66 32,60 12,10 16,22 67,58 

Quỳnh Lưu 48,70 45,54 20,79 88,75 203,77 

Diễn Châu 2,43 27,85 0 204,28 234,55 

Nghi Lộc  107,35 0 18,06 125,41 

TX. Cửa Lò 0 0 0 50,32 50,32 

TP. Vinh 9,75 24,50 0 0 34,25 

Tổng 67,54 237,83 32,88 377,62 715,88 

Tỉ lệ % 9,43 33,22 4,59 52,75 100,00 

Từ bảng 3.2 cho thấy: 

- Thị xã Hoàng Mai có tổng diện tích ĐNM 67,58 ha, phân bố đều trên 6 

phường, xã. Trong đó có 6,66 ha rất thích hợp (S1) cho sự phát triển cây Đước vòi, 

phân bố trên các xã: Mai Hùng, Quỳnh Dị và Quỳnh Lộc; 32,60 ha thích hợp trung 

bình (S2) phân bố trên các xã: Mai Hùng, Quỳnh Phương và Quỳnh Liên; 12,10 ha ít 

thích hợp (S3), bị hạn chế bởi hiện trạng đất là hồ nuôi tôm và thành phần cấp hạt 

chủ yếu là cát rời rạc, diện tích còn lại 16,22 ha là không thích hợp (N) chủ yếu là bãi 

ngang, bãi cát ven biển ở các xã: Quỳnh Phương và Quỳnh Liên. 

- Huyện Quỳnh Lưu có tổng diện tích ĐNM 203,77 ha, phân bố không đều 

trên 11 xã. Trong đó có 48,70 ha rất thích hợp (S1), phân bố trên các xã: An Hòa, 

Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh và Quỳnh Thanh (đây là những ĐVĐĐ có 

thành phần cấp hạt chủ yếu là đất bùn chặt (tỉ lệ cát lẫn 30 - 5 0%), thích hợp nhất 

cho cây Đước vòi phát triển, độ sâu ngập triều từ 50 - 100 cm); có 45,54 ha thích hợp 

trung bình (S2), thuộc các xã: An Hòa và Sơn Hải (đây là những đơn vị đất có thành 
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phần cơ giới chủ yếu là Bùn mềm, sét mềm, sét cứng, các loại đất này có phần hạn 

chế với cây Đước vòi); 20,79 ha diện tích ít thích hợp (S3) ở các xã: Quỳnh Long, 

Quỳnh Thuận và Sơn Hải các ĐVĐĐ (ở đây thành phần cấp hạt chủ yếu là đất có tỉ 

lệ cát cao (> 70%)). Có 88,75 ha phân bố trên 7 xã đây là diện tích ĐNM ven biển rất 

lớn không thích hợp cho cây Đước vòi phát triển, nguyên nhân đất chủ yếu là đất các 

rời rạc (tỷ lệ cát lẫn > 90%), nghèo chất dinh dưỡng, quá trình phong hóa bào mòn, 

rửa trôi mạnh, không có độ tơi xốp. 

- Huyện Diễn Châu: Có tổng diện tích ĐNM 234,55 ha. Trong đó có 2,43 ha 

rất thích hợp (S1), phân bố ở xã Diễn Bích; 27,85 ha thích hợp trung bình (S2), thuộc 

các xã: Diễn Kim, Diễn Vạn và Diễn Bích (đây là những ĐVĐĐ thuộc loại đất mặn 

nhiều ven sông Lạch Vạn, thành phần cấp hạt là đất bùn mềm hoặc đất sét mềm (tỉ lệ 

cát lẫn 30 - 50%), không thuận lợi hoàn toàn cho cây Đước vòi phát triển) và 204,28 

ha trải dài trên các xã: Diễn Hùng, Diễn Hải, Diễn Kim, Diễn Thành, Diễn Thịnh, 

Diễn Trung không thích hợp (đây là những bãi cát ven biển kéo dài từ Bắc đến Nam 

của huyện Diễn Châu, thành phần cấp hạt là đất cát rời tỉ lệ cát lẫn > 80% thậm chí > 

90%, hàm lượng chất dinh dưỡng theo kết quả phân tích là nghèo kiệt, quá trình phong 

hóa rửa trôi do thủy triều mạnh, không có độ tơi xốp của đất).  

- Huyện Nghi Lộc: Có 125,41 ha ĐNM. Trong đó có 107,35 ha thích hợp trung 

bình (S2), thuộc các xã; Nghi Thiết, Nghi Quang, Nghi Thái, Phúc Thọ (đây là những 

ĐVĐĐ thuộc loại đất mặn nhiều ven sông, ao nuôi tôm thuộc sông Cấm, thành phần 

cấp hạt chủ yếu là loại đất sét cứng (tỉ lệ cát lẫn 50 - 70%), là yếu tố hạn chế sự phát 

triển của cây Đước vòi); có 18,06 ha là các bãi cát ven biển, thành phần cấp hạt là 

loại đất cát (tỉ lệ cát lẫn cao 80%), trên các xã: Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Thiết (loại 

đất này không thích hợp cho cây Đước vòi phát triển). 

- Thị xã Cửa Lò: Có tổng diện tích ĐNM 50,32 ha, phân bố trên các phường 

như: Nghi Thủy, Thu Thủy, Nghi Thu, Nghi Hải, Nghi Hương và Nghi Hoa. Đây là 

những ĐVĐĐ thuộc loại đất mặn nhiều là các bãi cát vàng ven biển của Thị xã Cửa 

Lò, hầu hết đều quy hoạch làm bãi tắm phục vụ khách du lịch, toàn bộ diện tích này 

đều không thích hợp để cây Đước vòi sinh trưởng. 
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- Thành phố Vinh: có tổng diện tích ĐNM ven sông Lam 34,25 ha, Trong đó 

có 9,75 ha rất thích hợp (S1) cho cây Đước vòi sinh trưởng và phát triển. Tất cả các 

ĐVĐĐ ở đây thành phần cấp hạt là loại đất bùn mềm hoặc đất sét mềm (tỉ lệ cát lẫn 

30 - 50%), hiện trạng đất chủ yếu là đất trống ngập mặn, mặn nhiều ven sông và một 

số ao nuôi tôm và có  24,50 ha thích hợp trung bình (S2) cho cây Đước vòi sinh 

trưởng và phát triển. 

Theo kết quả đánh giá giá đánh giá mức độ thích hợp các nhân tố sinh thái cho 

loài Đước vòi trên lãnh thổ 38 xã ven biển, thuộc 6 đơn vị huyện, thị xã, thành có 

tổng diện tích ĐNM được đánh giá 715,88 ha. Kết quả thống kê được như sau: diện 

tích rất thích hợp (S1) cho cây Đước vòi sinh trưởng 67,54 ha, 9,43%, diện tích thích 

hợp trung bình (S2) 327,83 ha, 33,22%, diện tích thích hợp (S3) 32,88 ha, 4,59%, 

diện tích không thích hợp (N) 377,62 ha, 52,75%. Như vậy, mặc dù diện tích ĐNM 

VVB tỉnh Nghệ An đang còn nhiều nhưng quỹ đất để trồng mới và phát triển cây 

Đước vòi rất hạn chế trong số đó chỉ có một số ít diện tích thuận lợi. 



 

 

 

Thu nhỏ từ bản đồ tỉ lệ 1:100.000    Người thực hiện: NCS. Vũ Văn Lương 

       Người kiểm tra: PGS.TS. Lê Văn Thăng 

Hình 3.2. Bản đồ phân hạng mức độ thích hợp cho cây Đước vòi (Rhizophora stylosa) ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An
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3.1.3. Cây Trang (Kandelia candel) 

Có thể thống kê diện tích theo mức độ thích hợp của đất đai cho cây Trang ở 

các đơn vị hành chính cấp huyện tại VVB tỉnh Nghệ An như ở bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Kết quả đánh giá mức độ thích hợp cho cây Trang theo đơn vị hành chính 

ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An 

Huyện 

Rất 

thích 

hợp 

Thích hợp 

trung 

bình 

Ít thích 

hợp 

Không 

thích 

hợp 

 Tổng số 

diện tích 

(ha) 

TX. Hoàng Mai 7,64 37,56 6,15 16,22  67,58 

Quỳnh Lưu 70,96 44,07 0 88,75  203,77 

Diễn Châu 0 30,28 0 204,28  234,55 

Nghi Lộc 34,06 73,29 0 18,06  125,41 

TX. Cửa Lò 0 0 0 50,32  50,32 

TP. Vinh 34,25 0 0 0  34,25 

Tổng 146,91 185,19 6,15 377,62  715,88 

Tỉ lệ % 20,52 25,87 0,86 52,75  100,00 

                                                                          

Từ bảng 3.3 cho thấy: 

- Thị xã Hoàng Mai: Có tổng diện tích ĐNM 67,58 ha. Trong đó, có 7,64 ha 

rất thích hợp (S1) cho sự phát triển cây Trang thuộc xã Mai Hùng (đất ở đây là loại 

đất mặn nhiều, có thành phần cấp hạt bùn mềm (tỉ lệ cát lẫn > 50%), độ sâu ngập triều 

60 cm rất thích hợp cho cây Trang phát triển); 37,56 ha thích hợp trung bình (S2), 

thuộc các xã: Mai Hùng, Quỳnh Phương và Quỳnh Liên, Quỳnh Lập, chủ yếu bị hạn 

chế bởi các ĐVĐĐ ở đây có thành phần cấp hạt là: Đất sét cứng (tỉ lệ cát lẫn 50 - 

70%), hiện tại có một số diện tích đang là ao nuôi tôm, độ sâu ngập triều từ 60 - 110 

cm, ít thích ghi cho cây Trang phát triển; 6,15 ha ít thích hợp (S3) ở các ĐVĐĐ bị 

giới hạn bởi độ sâu ngập triều, hiện trạng là hồ nuôi tôm và thành phần cấp hạt là cát 

rời rạc (tỉ lệ cát lẫn > 70%); 16,22 ha không thích hợp ở các xã: Quỳnh Phương và 

Quỳnh Liên, chủ yếu là bãi cát ven biển (tỉ lệ cát lẫn > 90%), đang được sử dụng làm 

bãi tắm phục vụ khách du lịch. 
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- Huyện Quỳnh Lưu: Diện tích ĐNM 203,77 ha. Trong đó có 70,96 ha rất thích 

hợp (S1), phân bố ở các xã: An Hòa, Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh và Quỳnh 

Thanh (đây là những ĐVĐĐ, thuộc loại đất mặn nhiều, hiện tại chủ yếu đang sử dụng 

làm hồ nuôi tôm và một số đơn vị là đất trống ven sông Hầu đổ ra cửa lạch Quèn, thành 

phần cấp hạt chủ yếu là đất bùn chặt (tỉ lệ cát lẫn > 30%) và đất sét mềm (tỉ lệ lẫn 30 - 

50%), độ sâu ngập triều từ 30 - 60 cm, rất thích hợp cho cây Trang phát triển); có 44,07 

ha được đánh giá ở mức độ thích hợp trung bình (S2), thuộc các xã: Sơn Hải, Tiến Thủy, 

Quỳnh Thuận, Quỳnh Long (thành phần cơ giới chủ yếu là sét mềm (tỷ lệ cát lẫn từ 50 - 

70%) và sét cứng (tỷ lệ cát lẫn từ 70 - 90%), các loại đất này có phần hạn chế sự phát 

triển đối với cây Trang, độ sâu ngập triều 90 - 110 cm, cũng là yếu tố ít thích hợp cho 

cây Trang); 88,75 ha các xã: Quỳnh Lương, Quỳnh Minh, Quỳnh nghĩa, Quỳnh Thuận, 

Quỳnh long, Quỳnh Thọ là diện tích ĐNM ven biển lớn không thích hợp cho cây Trang 

phát triển, nguyên nhân đất chủ yếu là đất các rời rạc (tỷ lệ cát lẫn > 90%). 

- Huyện Diễn Châu: Tổng diện tích ĐNM 234,55 ha. Trong đó chỉ có 30,28 

ha thích hợp thung bình cho cây Trang sinh trưởng và phát triển (S2), trên các xã: 

Diễn Kim, Diễn Vạn và Diễn Bích (đây là những ĐVĐĐ thuộc loại đất mặn nhiều 

ven sông Lạch Vạn, thành phần cấp hạt là đất bùn mềm hoặc đất sét mềm (tỉ lệ cát 

lẫn 30 - 50%), rất thuận lợi cho cây Trang phát triển, nhưng bị hạn chế bởi độ sâu 

ngập triều 80 - 110 cm); có 204,28 ha ở các xã: Diễn Hùng, Diễn Hải, Diễn Kim, 

Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn Trung, là những bãi cát ven biển thành phần cấp hạt 

là đất cát rời rạc (tỉ lệ cát lẫn > 90%) không thích hợp cho cây Trang phát triển. 

- Huyện Nghi Lộc: Tổng diện tích ĐNM 125,41 ha. Trong đó có 34,06 ha được 

đánh giá rất thích hợp (S1) cho cây Trang sinh trưởng và phát triển;  có 73,29 ha được 

đánh giá ở mức độ thích hợp trung bình (S2), thuộc các xã; Nghi Thiết, Nghi Quang, 

Nghi Thái, Phúc Thọ (đây là những ĐVĐĐ thuộc loại đất mặn nhiều ven sông Cấm 

và sông Lam, thành phần cấp hạn chủ yếu là loại đất sét cứng (tỉ lệ cát lẫn 50 - 70%), 

độ sâu ngập triều 100 - 110 cm cũng là yếu tố ít thích hợp cho cây Trang sinh trưởng; 

có 18,06 ha đất là các bãi cát ven biển, thành phần cấp hạt là loại đất cát (tỉ lệ cát lẫn 

cao 80%), trên các xã: Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Thiết, đây là các ĐVĐĐ không 

thích hợp cho loài TVNM sinh trưởng.  
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- Thị xã Cửa Lò: Có tổng diện tích ĐNM 50 ha, đây là những ĐVĐĐ thuộc 

loại đất mặn nhiều là các bãi cát vàng ven biển của thị xã Cửa Lò, hậu hết đều quy 

hoạch làm bãi tắm phục vụ khách du lịch, các ĐVĐĐ này này không thích hợp để 

cây Trang sinh trưởng. 

- Thành phố Vinh: phân bố ở xã Hưng Hòa diện tích ĐNM 34,25 ha, toàn bộ 

diện tích đều đều rất thích hợp cho cây Trang sinh trưởng vì tất cả các ĐVĐĐ ở đây 

thành phần cấp hạt là loai đất bùn mềm hoặc đất sét mềm (tỉ lệ cát lẫn 30 - 50%), độ 

sâu ngập triều 60 cm, chủ yếu là đất trống ngập mặn, mặn nhiều ven sông Lam và 

một số ao nuôi tôm. 

Như vậy VVB tỉnh Nghệ An tổng diện tích 715,88 ha ĐNM. Theo kết quả 

đánh giá thích hợp cho cây Trang, diện tích rất thích hợp (S1) là 146,91 ha, 20,52%; 

diện tích thích hợp trung bình (S2) là 185,19 ha, 25,87%, diện tích ít thích hợp (S3) 

là 6,15 ha, chiếm 0,86%; diện tích không thích hợp (N) là 377,62 ha, 52,75%. 



 

 

 

             Thu nhỏ từ bản đồ tỉ lệ 1:100.00     Người thực hiện: NCS. Vũ Văn Lương 

                                                                                                                                                                      Người kiểm tra: PGS.TS. Lê Văn Thăng                                                       

Hình 3.3. Bản đồ phân hạng mức độ thích hợp cho cây Trang (Kandelia candel) ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An        
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3.1.4. Cây Bần chua chua (Sonneratia caseolaris) 

Có thể thống kê diện tích theo mức độ thích hợp của đất đai cho cây Bần chua 

ở các đơn vị hành chính cấp huyện tại VVB tỉnh Nghệ An như ở bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Kết quả đánh giá mức độ thích hợp cho cây Bần chua theo đơn vị hành 

chính ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An 

Huyện 
Rất thích 

hợp 

Thích hợp 

trung 

bình 

Ít thích 

hợp 

Không 

thích hợp 

Tổng số 

diện tích 

(ha) 

TX. Hoang Mai 0,88 6,77 43,71 16,22 67,58 

Quỳnh Lưu 9,86 61,10 44,07 88,75 203,77 

Diễn Châu 0 0 30,28 204,28 234,55 

Nghi Lộc 0 34,06 73,29 18,06 125,41 

TX. Cửa Lò 0 0 0 50,32 50,32 

TP. Vinh 9,75 24,50 0 0 34,25 

Tổng 20,49 126,42 191,35 377,62 715,88 

Tỉ lệ % 2,86 17,66 26,73 52,75 100,00 

Từ bảng 3.4 cho thấy: 

- Thị xã Hoàng Mai: diện tích ĐNM 67,6 ha. Trong đó, có 16,3 ha rất thích 

hợp (S1), trên các xã: Mai Hùng, Quỳnh Dị và Quỳnh Lộc, Quỳnh Phương, Quỳnh 

Liên (hiện trạng đất: đất mặn nhiều, ven sông, thành phần cấp hạt đất bùn mềm 

hoặc đất bùn chặt (tỉ lệ cát lẫn < 50%), độ sâu ngập triều 60 - 100 cm); có 35,1 ha 

thích hợp trung bình (S2), phân bố trên các xã: Mai Hùng, Quỳnh Phương, Quỳnh 

Lập, Quỳnh Liên; diện tích còn lại 16,2 ha không thích hợp (N) (đây là những 

ĐVĐĐ thành phần cấp hạt là cát rời rạc tỉ (lệ cát lẫn 90%) thuộc các xã: Quỳnh 

Phương và Quỳnh Liên). 

- Huyện Quỳnh Lưu: có 83,7 ha được đánh giá rất thích hợp (S1), phân bố trên 

các xã: An Hòa, Quỳnh Bảng, Quỳnh Minh và Quỳnh Thanh, Quỳnh Lộc (đây là 

những ĐVĐĐ thuộc loại đất mặn nhiều có thành phần cấp hạt chủ yếu là đất bùn 

mềm (tỉ lệ cát lẫn >30%) và đất bùn chặt (tỉ lệ cát lẫn 30 - 50%), hiện trạng là đất 

trống ven sông và đất hồ nuôi tôm, độ sâu ngập triều 60 - 100 cm);  31,4 ha được 
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đánh giá thích hợp trung bình (S2), ở các xã: Sơn Hải, Tiến Thủy, Quỳnh Long (đây 

là những ĐVĐĐ thuộc loại đất mặn nhiều, hiện trạng là đất trống, thành phần cơ giới 

chủ yếu là sét mềm (tỉ lệ cát lẫn 50 - 70%), sét cứng (tỉ lệ cát lẫn 70 - 98%), độ sâu 

ngập triều 90 - 100 cm, các loại đất này có phần hạn chế với cây Bần chua); có 88,7 

ha phân bố trên các xã ven biển không thích hợp (N) cho cây Bần chua sinh trưởng, 

chủ yếu là đất cát rời rạc (tỷ lệ cát lẫn > 90%). 

- Huyện Diễn Châu: Có 2,4 ha đất được xếp vào mức rất thích hợp (S1), phân 

bố ở xã Diễn Kim, Diễn vạn, Diễn Bích (đây là loại đất mặn nhiều, hiện trạng đang 

còn trống ven sông lạch Vạn, thành phần cấp hạt là đất bùn chặt (tỉ lệ cát lẫn 30 - 

50%), độ sâu ngập triều 80 - 110 cm); có 204,3 ha là những bãi cát ven biển kéo dài 

từ Bắc đến Nam của huyện Diễn Châu, thành phần cấp hạt là đất cát rời (tỉ lệ cát 

lẫn >80% thậm chí > 90%), không thích hợp cho loài TVNM sinh trưởng đặc biệt 

là cây Bần chua. 

- Huyện Nghi Lộc: Có 34,1 ha đất được xếp ở mức độ rất thích hợp (S1) 

cho sự phát triển của cây Bần chua, chủ yếu thuộc xã Nghi Quang và Nghi Thiết 

(đây là những ĐVĐĐ thuộc loại đất mặn nhiều ven sông, hiện tại là ao nuôi tôm 

thuộc vùng hạ lưu sông Cấm, thành phần cấp hạt chủ yếu là loại đất sét cứng (tỉ 

lệ cát lẫn 50 - 70%), đây là yếu tố rất thích hợp cho cây Bần chua phát triển); có 

73,3 ha thuộc các xã Nghi Quang, Nghi Thiết, Nghi Thái, Phúc Thọ được xếp 

mức độ thích hợp trung bình (S2) (đây là loại đất mặn nhiều, hiện trạng đất trống, 

thành phần cấp hạt là loại đất sét mềm (tỉ lệ cát lẫn 50 - 70%), độ sâu ngập triều 

100 - 110 cm, là yếu tố hạn chế cho sự sinh trưởng của cây Bần chua); 18,1 ha 

là những ĐVĐĐ nằm trên các xã ven biển: Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Thiết, 

thành phần cấp hạt là loại đất cát (tỉ lệ cát lẫn 80%), không thích hợp cho cây 

Bần chua sinh trưởng. 

- Thị xã Cửa Lò: Có tổng diện tích ĐNM 50 ha, là những ĐVĐĐ thuộc loại 

đất mặn nhiều là các bãi cát vàng ven biển của Thị xã Cửa Lò, hầu hết đều quy hoạch 

làm bãi tắm phục vụ khách du, diện tích này đều không thích hợp để cây Bần chua 

sinh trưởng.  
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- Thành phố Vinh: phân bố ở xã Hưng Hòa, toàn bộ diện tích đều rất thích hợp 

(S1) cho cây Bần chua sinh trưởng vì tất cả các ĐVĐĐ ở đây thành phần cấp hạt là 

loại đất bùn mềm hoặc đất sét mềm (tỉ lệ cát lẫn 30 - 50%), hiện trạng đất chủ yếu là 

đất trống ngập mặn nhiều ven sông và một số ao nuôi tôm. 

VVB Nghệ An có 6 đơn vị huyện, thị xã, thành phố tổng diện tích ĐNM được 

đánh giá mức độ thích hợp các nhân tố sinh thái cho cây Bần chua là: 715,9 ha. Kết 

quả như sau: có 198,5 ha, chiếm 27,7% diện tích rất thích hợp (S1); diện tích thích 

hợp trung bình (S2) là 139,7 ha, chiếm 19,5% và diện tích không thích hợp (N) là 

377,6 ha, chiếm 52,7%. Như vậy, mặc dù diện tích ĐNM ở VVB tỉnh Nghệ An đang 

còn nhiều, nhưng quỹ đất để trồng mới và phát triển loài Bần chua cũng cò hạn chế. 

Trong đó chỉ có một số ít diện tích thuận lợi để phát triển cây bần chua. 



 

 

 

                                                         Thu nhỏ từ bản đồ tỉ lệ 1:100.00    Người thực hiện: NCS. Vũ Văn Lương                                                                                                        

                       Người kiểm tra: PGS.TS. Lê Văn Thăng 

Hình 3.4. Bản đồ phân hạng mức độ thích hợp cho cây Bần chua (Sonneratia caseolaris) ở vùng ven tỉnh Nghệ An
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3.1.5. Cây Vẹt dù (Bruguiera gymnorrhiza)  

Có thể thống kê diện tích theo mức độ thích hợp của đất đai cho cây Bần chua 

ở các đơn vị hành chính cấp huyện tại VVB tỉnh Nghệ An như ở bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Kết quả đánh giá mức độ thích hợp cho cây Vẹt dù theo đơn vị hành 

chính ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An 

Huyện 
Rất thích 

hợp 

Thích hợp 

trung bình 

Ít thích 

hợp 

Không 

thích hợp 

Tổng số 

diện tích 

(ha) 

TX. Hoang Mai 2,56 42,64 6,15 16,22 67,58 

Quỳnh Lưu 69,14 45,89 0 88,75 203,77 

Diễn Châu 0 30,28 0 204,28 234,55 

Nghi Lộc 0 107,35 0 18,06 125,41 

TX. Cửa Lò 0 0 0 50,32 50,32 

TP. Vinh 34,25 0 0 0 34,25 

Tổng 105,95 226,15 6,15 377,62 715,88 

Tỉ lệ % 14,80 31,59 0,86 52,75 100,00 

Từ bảng 3.5 cho thấy: 

- Thị xã Hoàng Mai có tổng diện tích ĐNM 67,58 ha. Trong đó 2,56 ha rất 

thích hợp (S1) cho sự phát triển cây Vẹt dù, phân bố trên các xã: Mai Hùng, Quỳnh 

Liên, (đây là loại đất mặn nhiều, thành phần cấp hạt chủ yếu là bùn chặt (tỉ lệ cát lẫn 

30 -50%), rất thích hợp cho cây Vẹt dù phát triển); 42,64 ha thích hợp trung bình 

(S2), trên các xã: Mai Hùng, Quỳnh Phương và Quỳnh Dị (hiện trạng là đất trống, 

mặn nhiều, thành phần cấp hạt chủ yếu là đất sét cứng (tỉ lệ cát lẫn 50 - 70%), là yếu 

tố giới hạn cho sự sinh trưởng của cây Vẹt dù; 6,15 ha ít thích hợp (S3), phân bố ở xã 

Quỳnh Phương và Quỳnh Lập, hiện trạng là đất mặn nhiều ven cửa sông, thành phần 

cấp hạt là sét cứng (tỉ lệ cát lẫn 50 - 70%), và đất cát (tỉ lệ cát lẫn > 70%), loại đất 

này ít thích hợp cho cây Vẹt dù phát triển; diện tích còn lại 16,2 ha không thích hợp 

(đây là các bãi ngang, bãi cát ven biển ở các xã: Quỳnh Phương và Quỳnh Liên, thành 

phần cấp hạt chủ yếu là cát (tỉ lệ cát lẫn >80%)). 

- Huyện Quỳnh Lưu: Có 69,11 ha rất thích hợp (S1), trên các xã: An Hòa, Quỳnh 

Bảng, Quỳnh Lương, Quỳnh Minh và Quỳnh Thanh (đất ở đây là loại đất mặn nhiều, đất 

trống hiện tại có một số hồ nuôi tôm và đất trống ven sông, thành phần cấp hạt chủ yếu 
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là đất bùn mềm (tỉ lệ các lẫn > 30%) và đất bùn chặt mềm (tỉ lệ các lẫn 30 - 50%), rất 

thích hợp cho cây Vẹt dù sinh trưởng, độ sâu ngập triều từ 40 - 110 cm); có 45,89 ha 

thích hợp trung bình (S2), ở các xã: Quỳnh Lộc, Quỳnh Bảng, Quỳnh Thanh, Sơn Hải 

(chủ yếu là loại đất mặn nhiều, đất trống ven sông Hầu, thành phần cơ giới là sét mềm 

(tỉ lệ cát lẫn > 30%), loại đất này có phần hạn chế với cây Bần chua, độ sâu ngập triều 

chủ yếu từ 90 - 100 cm cũng là yếu tố không hoàn toàn thuận lợi cho cây Vẹt dù sinh 

trưởng); 88,75 ha ĐNM ven biển không thích hợp cho cây Vẹt dù phát triển, nguyên 

nhân đất chủ yếu là đất các rời rạc (tỷ lệ cát lẫn > 90%), nghèo chất dinh dưỡng. 

- Huyện Diễn Châu: có 30,28 ha thích hợp trung bình (S2), trên xã Diễn Bích 

(đây là loại đất mặn nhiều ven sông Lạch Vạn, thành phần cấp hạt là đất bùn mềm (tỉ lệ 

cát lẫn < 30%), không thuận lợi hoàn toàn cho cây Vẹt dù phát triển); 204,28 ha thuộc 

các xã: Diễn Hùng, Diễn Hải, Diễn Kim, Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn Trung (đây là 

những bãi cát, thành phần cấp hạt là đất cát (tỉ lệ cát lẫn > 80% thậm chí > 90%). 

- Huyện Nghi Lộc: Có 107,3 ha thích hợp trung bình (S2), trên các xã: Nghi Thiết, 

Nghi Quang, Nghi Thái, Phúc Thọ (đây là những ĐVĐĐ thuộc loại đất mặn nhiều, hiện 

trạng là đất trống ven sông, ao nuôi tôm thuộc sông Cấm, thành phần cấp hạt là loại đất 

sét cứng (tỉ lệ cát lẫn 50 - 70%), là yếu tố hạn chế sự phát triển của cây Vẹt dù, phát 

triển); có 18,06 ha là loại đất mặn nhiều, hiện trạng là bãi ngang ven biển có thành phần 

cấp hạt là loại đất cát rời rạc (tỉ lệ cát lẫn cao 80%), trên các xã: ven biển của huyện Nghi 

Lộc, hiện tại huyện đang khai thác quỹ đất này để phát triển nghành du lịch. 

- Thị xã Cửa Lò: giống như kết quả đánh giá cho các loại TVNM khác, đây là 

những ĐVĐĐ thuộc loại đất mặn nhiều là các bãi cát ven biển toàn bộ diện tích này 

đều không thích hợp để cây Vẹt dù sinh trưởng. 

- Thành phố Vinh: theo đánh giá 34,3 ha được xếp ở mức độ rất thích hợp 

(S1), cho cây Vẹt dù sinh trưởng vì tất cả các ĐVĐĐ ở đây thành phần cấp hạt là loại 

đất bùn mềm hoặc đất sét mềm (tỉ lệ cát lẫn 30 - 50%), hiện trạng đất chủ yếu là đất 

trống ngập mặn nhiều ven sông và một số ao nuôi tôm. 

Kết quả đánh giá cho cây Vẹt dù VVB tỉnh Nghệ An: diện tích rất thích hợp 

(S1), cho cây Vẹt dù sinh trưởng là 105,95 ha, chiếm 14,8%; diện tích thích hợp trung 

bình (S2) 226,15 ha, chiếm 31,59%; diện tích ít thích hợp (S3) 6,15 ha, chiếm 0,86%, 

diện tích không thích hợp (N) 377,62 ha, chiếm 52,75%. 



 

 

 

              Thu nhỏ từ bản đồ tỉ lệ 1:100.00                      Người thực hiện: NCS. Vũ Văn Lương 

 Người kiểm tra: PGS.TS. Lê Văn  Thăng 

Hình 3.5. Bản đồ phân hạng mức độ thích hợp cho cây Vẹt dù (Bruguiera gymnorrhiza) ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An
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3.1.6. Cây Sú (Aegiceras corniculatum) 

Có thể thống kê diện tích theo mức độ thích hợp của đất đai cho cây sú ở các 

đơn vị hành chính cấp huyện tại VVB tỉnh Nghệ An như ở bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Kết quả đánh giá mức độ thích hợp cho cây Sú theo đơn vị hành chính ở 

vùng ven biển tỉnh Nghệ An 

Huyện 
Rất thích 

hợp 

Thích hợp 

trung bình 

Ít thích 

hợp 

Không 

thích hợp 

Tổng diện 

tích (ha) 

TX. Hoang Mai 2,56 48,79 0 16,22 67,58 

Quỳnh Lưu 69,14 45,89 0 88,75 203,77 

Diễn Châu 0 30,28 0 204,28 234,55 

Nghi Lộc 0 107,35 0 18,06 125,41 

T. Cửa Lò 0 0 0 50,32 50,32 

TP. Vinh 34,25 0 0 0 34,25 

Tổng 105,95 232,31 0 377,62 715,88 

Tỉ lệ % 14,80 32,45 0 52,75 100,00 

Từ bảng 3.6 cho thấy: 

- Thị xã Hoàng Mai: Diện tích ĐNM 67.58 ha. Trong đó, có 2.56 ha rất thích hợp 

(S1), đây là những ĐVĐĐ thuộc các xã: Mai Hùng, Quỳnh Dị, Quỳnh Phương, Quỳnh 

Liên (là loại đất mặn nhiều, hiện trạng là đất trống ven sông Hoàng Mai và sông Mơ, có 

thành phần cấp hạt là loại đất bùn mềm và bùn chặt (tỉ lệ cát lẫn < 50%), rất thích hợp 

cho cây Sú sinh trưởng, độ sâu ngập triều 60 - 100 cm); có 48,79 ha được đánh giá thích 

hợp trung bình (S2), thuộc các xã: Mai Hùng, Quỳnh Phương và Quỳnh Lập, Quỳnh 

Liên, các ĐVĐĐ ở đây là loại đất mặn nhiều, hiện trạng là đất trống ven sông và một số 

diện tích là ao nuôi tôm, thành phần cấp hạt là đất sét mềm và sét cứng (tỉ lệ cát lẫn > 

50%) (là loại đất có phần hạn chế cho cây Sú phát triển); 16,2 ha còn lại không thích hợp 

(N) (đây là những ĐVĐĐ thành phần cấp hạt là cát rời rạc (tỉ lệ cát lẫn 90%) thuộc các 

xã: Quỳnh Phương và Quỳnh Liên, không thích hợp cho cây Sú phát triển). 

- Huyện Quỳnh Lưu: Có 83,7 ha được đánh giá rất thích hợp (S1), phân bố 

trên các xã: An Hòa, Quỳnh Bảng, Quỳnh Minh và Quỳnh Thanh, Quỳnh Lộc (đây 

là những ĐVĐĐ thuộc loại đất mặn nhiều có thành phần cấp hạt chủ yếu là đất bùn 

mềm (tỉ lệ cát lẫn >30%) và đất bùn chặt (tỉ lệ cát lẫn 30 - 50%), hiện trạng là đất 
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trống ven sông và đất hồ nuôi tôm, độ sâu ngập triều 60 - 100 cm); 31,4 ha thích hợp 

trung bình (S2), trên các xã: Sơn Hải, Tiến Thủy, Quỳnh Long và Quỳnh Thuận (đây 

là những ĐVĐĐ thuộc loại đất mặn nhiều, hiện trạng là đất trống, thành phần cơ giới 

chủ yếu là sét mềm (tỉ lệ cát lẫn 50 - 70%), sét cứng (tỉ lệ cát lẫn > 70%), độ sâu ngập 

triều 90 - 100 cm, các loại đất này có phần hạn chế với cây Sú, 88,7 ha không thích 

hợp (N), cho cây Bần chua và cây Sú sinh trưởng và phát triển, đất chủ yếu là đất cát 

rời rạc, nằm trên các xã bãi ngang ven biển (tỷ lệ cát lẫn > 90). 

- Huyện Diễn Châu: Có 30,3 ha đất được xếp vào mức rất thích hợp (S1), phân 

bố ở xã Diễn Kim, Diễn Vạn, Diễn Bích (đây là loại đất mặn nhiều, hiện trạng đang 

còn trống ven sông Lạch Vạn, thành phần cấp hạt là đất bùn chặt (tỉ lệ cát lẫn 30 - 

50%), rất thích hợp cho cây Sú phát triển, độ sâu ngập triều 80 - 110 cm); 204,3 ha là 

những bãi cát ven biển thuộc các xã: Diễn Hùng, Diễn Hải, Diễn Kim, Diễn Thành, 

Diễn Thịnh, Diễn Trung, thành phần cấp hạt là đất cát rời rác (tỉ lệ cát lẫn > 80%), 

không thích hợp cho cây Sú phát triển. 

- Huyện Nghi Lộc: Có 34,1 ha đất được xếp ở mức độ rất thích hợp (S1), chủ 

yếu thuộc xã Nghi Quang và Nghi Thiết (đây là những ĐVĐĐ thuộc loại đất mặn 

nhiều, hiện tại là đất trống ven sông và ao nuôi tôm thuộc vùng hạ lưu sông Cấm, thành 

phần cấp hạn chủ yếu là loại đất sét cứng (tỉ lệ cát lẫn 50 - 70%), thích hợp cho cây Sú 

phát triển); có 73,3 ha thuộc các xã Nghi Quang, Nghi Thiết, Nghi Thái, Phúc Thọ 

được xếp mức độ thích hợp trung bình (S2) (đây là đất mặn nhiều, hiện trạng đất trống 

ven sông Cấm và sông Lam, thành phần cấp hạt là loại đất sét mềm (tỉ lệ cát 50 - 70%), 

độ cao ngập triều 100 - 110 cm, yếu tố có phần hạn chế cho sự sinh trưởng của cây Sú); 

18,1 ha là những ĐVĐĐ nằm trên các xã Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Thiết, thành phần 

cấp hạt là loại đất cát (tỉ lệ cát lẫn 80%), không thích hợp cho cây Sú sinh trưởng. 

- Thị xã Cửa Lò: Có tổng diện tích ĐNM 50 ha, là những ĐVĐĐ thuộc loại 

đất mặn nhiều, thành phần cấp hạt là loại đất cát rời rạc (tỉ lệ cát lẫn > 90%), loại đất 

này đều không thích hợp để cây Sú sinh trưởng. 

- Thành phố Vinh: theo kết quả đánh giá, toàn bộ diện tích ĐNM 34,25 ha thì  

toàn bộ diện tích rất thích hợp (S1), chiếm 100%, các ĐVĐĐ ở đây thành phần cấp hạt 

là loại đất bùn mềm hoặc đất sét mềm (tỉ lệ cát lẫn 30 - 50%), hiện trạng đất chủ yếu là 

đất trống ngập mặn nhiều ven sông và một số ao nuôi tôm phân bố trên xã Hưng Hòa. 



 

 

 

        Thu nhỏ từ bản đồ tỉ lệ 1:100.00   Người thực hiện: NCS. Vũ Văn Lương                                                                                                        

             Người kiểm tra: PGS.TS. Lê Văn  Thăng 

Hình 3.6. Bản đồ phân hạng mức độ thích hợp cho cây Sú (Aegiceras corniculatum) ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An
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3.2. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN RỪNG NGẬP MẶN TỈNH 

NGHỆ AN 

3.2.1. Cơ sở đề xuất định hướng 

3.2.1.1. Căn cứ pháp lý 

Dưới những tác động bất lợi của thiên tai do biến đổi khí hậu trong những năm 

gần đây và vai trò của hệ sinh thái RNM, rừng trên cát nói riêng, rừng ven biển nói 

chung, cũng như thực trạng biến động của rừng ven biển, Đảng và Nhà nước đã có 

nhiều chủ trương, chính sách nhằm tăng cường và hỗ trợ việc bảo vệ và phát triển 

RNM ven biển như sau: 

- Quyết định 120/2015/QĐ-TTg phê duyệt Đề án BV và Phát triển rừng ven 

biển ứng phó với BĐKH giai đoạn 2015-2020. 

- Quyết định số 5365/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/12/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT ban hành hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng 6 loài TVNM: Mắm trắng, Mấm 

biển, Đước đôi, Đưng, Bần trắng và Cóc trắng. 

- Luật Lâm nghiệp năm 2017. 

- Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp. 

- Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng 

xanh giai đoạn 2016 - 2020. 

- Quyết định số 1658/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/5/2017 của Bộ nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn phê duyệt đầu tư Đề án “Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và 

tăng cường tính chống chịu VVB” do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ. 

- Quyết định 1662/2021/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Bảo vệ và phát triển 

rừng ven biển nhằm ứng phó với BĐKH và thúc đẩy tang trưởng xanh giai              

đoạn 2021-2030. 

- Quyết định số 5988/QĐ-UBND.NN ngày 11/11/2009 của UBND tỉnh Nghệ 

An về việc phê duyệt quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đến năm 2020. 

- Nghị quyết 129/2014/NQ-HĐND tỉnh Nghệ An về Điều chỉnh QH 3 loại 

rừng tỉnh Nghệ An. 
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- Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 15/08/2014 của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. 

-  Quyết định số 450/QD-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Nghệ An 

về việc phê duyệt và công bố số liệu hiện trạng rừng năm 2020. 

- Quyết định số 1559/QĐ-UBND ngày 21/05/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về 

việc phê duyệt kết quả xây dựng bản đồ đầu tư các xã vùng Dự án Hiện đại hóa ngành 

lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Nghệ An. 

- Công văn số 6685/UBND-NN ngày 29/9/2020 về việc xây dựng phương án 

quản lý rừng bền vững. 

- Công văn số 6928/CV-STNMT- QLĐĐ ngày 31/12/2019 của Sở TN&MT 

về việc thống kê, kiểm kê đất đai. 

3.2.1.2. Cơ sở khoa học 

 Kết quả đánh giá mức độ thích hợp các nhân tố sinh thái (Mục 2.3, Chương 2 

và Mục 3.1, Chương 3) cho các loài TVNM VVB tỉnh Nghệ An, bao gồm 6 loài: 

Mắm quắn, Đước vòi, Trang, Bần chua, Vẹt dù và Sú. 

Trên cơ sở đặc điểm địa hình và khí hậu VVB, với cơ chế hình thành bờ 

biển chủ yếu là quá trình bồi tích phù sa và cát và nhiệt độ trung bình năm 25,60C; 

đồng thời phân tích hiện trạng sử dụng đất đai, RNM và các vấn đề môi trường 

liên quan là cơ sở tham khảo khi đề xuất định hướng không gian và phát triển 

TVNM VVB Nghệ An. Hiện nay còn một số lớn diện tích đất bị hoang hoá, chưa 

đượng trồng RNM. Trong những năm gần đây, với những tác động tiêu cực tới 

RNM, rừng trên cát ven biển để làm đầm tôm, khai thác cát, làm khu du lịch, biệt 

thự nghỉ dưỡng làm mất không ít diện tích rừng. Trước áp lực của các đề án phát 

triển KT - XH và nuôi trồng thủy sản, thời gian tới, dự báo sẽ có nhiều nguy cơ 

tiếp tục làm suy thoái và suy giảm diện tích RNM. 
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3.2.2. Quan điểm đề xuất định hướng 

Định hướng không gian phát triển RNM khu vực nghiên cứu cần đảm bảo hài 

hòa hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Trên cơ sở các kết quả đánh giá mức độ 

thích hợp các nhân tố sinh thái cho các loài TVNM, tác giả đề xuất định hướng không 

gian phát triển RNM ở VVB tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, trong quá trình đánh giá, có 

những ĐVĐĐ có mức rất thích hợp hoặc thích hợp với nhiều loài TVNM, hoặc có 

điểm đánh giá tương đương nhau, khi đó việc đề xuất bố trí cây trồng cho phù hợp 

cần phải dựa vào các nguyên tắc nhất định như sau: 

i) Đối với ĐVĐĐ kết quả đánh giá có nhiều mức độ thích hợp cho sự sinh 

trưởng của các loài TVNM. Trong trường hợp này thứ tự ưu tiên để bố trí cây 

trồng như sau: 

+ Ưu tiên số 1 mức độ rất thích hợp (S1) 

+ Ưu tiên số 2 mức độ thích hợp trung bình (S2) 

+ Ưu tiên số 3 ít thích hợp (S3) 

ii) Trong trường hợp có những ĐVĐĐ được đánh giá rất thích hợp (S1) cho 

nhiều loài TVNM thì cần phải xem xét và lựa chọn loài cây cho phù hợp để bố trí, 

nhưng phải đảm bảo cơ cấu cây trồng có tính đa dạng, xen kẽ các quần thể cây 

quyết định, cây bổ trợ, tránh độc canh trên một diện tích lớn, ngoài ra cần phải 

tính đến việc thiết kế cấu trúc tầng nhằm tận dụng tối đa điều kiện sinh thái ở 

những độ cao khác nhau. 

iii) Ngoài cơ sở là các kết quả đánh giá mức độ thích hợp các nhân tố sinh thái 

cho các loài TVNM để bố trí và định hướng không gian RNM VVB tỉnh Nghệ An thì 

một số yếu tố gián tiếp (không đưa vào tiêu chí đánh giá trực tiếp) có ý nghĩa quan 

trọng để có cơ sở bố trí cho phù hợp, như yếu tố vị trí (gần hay xa biển). 

iiii) Ngoài ra việc khảo sát khu vực nghiên cứu nắm bắt được hiện trạng thảm 

TVNM trên từng ĐVĐĐ của khu vực nghiên cứu cũng là cơ sở để bố trí các loài cây 

cho phù hợp với điều kiện sinh thái trên từng ĐVĐĐ. 
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3.2.3. Định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn 

3.2.3.1. Định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn theo đơn vị đất đai  

a) Định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn theo đơn vị đất đai các 

xã thị xã Hoàng Mai 

Bảng 3.7. Định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn theo đơn vị đất đai ở 

các xã thị xã Hoàng Mai 

Thị xã XÃ TK 

 
ĐV 

ĐĐ 

DIỆN 

TÍCH 

(ha) 
BỐ TRÍ CÂY TRỒNG 

  Tổng  43,09 

Hoàng 

Mai 

Quỳnh 

Dị 

 

341c  6 4,02 Mắm quắn, Đước vòi, Trang 

340c  6 0,98 Mắm quắn, Đước vòi, Trang 

340b  6 0,78 Mắm quắn, Đước vòi, Trang 

Mai 

Hùng 

 

344A  14 1,68 Trang, Vẹt dù, Sú 

344A  15 0,88 Mắm quắn, Trang, Bần chua, vẹt dù 

344A  5 0,88 Mắm quắn, Đước vòi, Vẹt dù 

Quỳnh 

Phương 

340b  16 5,06 Trang, Mắm quắn (S2), Đước vòi 

340b  9 20,25 Mắm quắn, Đước vòi, Sú 

Quỳnh 

Liên 

340  5 0,95 Mắm quắn, Đước vòi, Trang 

340  2 2,65 Mắm quắn, Đước vòi, Trang 

Quỳnh 

Lộc 
340A 

 
6 4,96 Mắm quắn, Đước vòi, Trang 

Thị xã Hoàng Mai có 7 ĐVĐĐ với tổng diện tích 43,09 ha ĐNM được đánh 

giá rất thích hợp để trồng các loài TVNM, trong đó: xã Quỳnh Dị có diện tích quy 

hoạch trồng mới là: 5,78 ha, phân bố trên các ĐVĐĐ số 6. Xã Mai Hùng có diện tích 

trồng mới là: 4,44 ha, phân bố trên các ĐVĐĐ sau: 5, 14, 15. Xã Quỳnh Phương có 

diện tích có diện tích là: 25,31 ha, phân bố trên ĐVĐĐ số 9 và 16. Xã Quỳnh Liên 

có diện tích trồng mới là 3,6 ha, phân bố trên các ĐVĐĐ số 2, 5. Xã Quỳnh Lộc diện 

tích trồng mới 4,96 ha, được phân bố trên các ĐVĐĐ số 6.



 

 

 
                                                                               

                           Tỉ lệ 1: 50.000      Người thực hiện: NCS. Vũ Văn Lương  

                                  Người kiểm tra: PGS.TS. Lê Văn Thăng      

Hình 3.7. Bản đồ định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn vùng ven biển thị 

xã Hoàng Mai 
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a) Định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn theo đơn vị đất đai các 

xã huyện Quỳnh Lưu 

Bảng 3.8. Định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn theo đơn vị đất đai ở 

các xã huyện Quỳnh Lưu 

HUYỆN XÃ TK ĐVĐĐ 

DIỆN 

TÍCH 

(ha) 
BỐ TRÍ CÂY 

Quỳnh 

Lưu 

An Hòa 

Tổng  123,21 

340L 1 10,82 Trang, Sú, Bần chua 

340L 14 19,02 Đước vòi, Trang, Bần chua 

340L 05 2,74 
Mắm quắn, Đước vòi, 

Trang 

Quỳnh 

Bảng 

340D 17 4,65 Đước vòi, Trang, Vẹt dù 

340D 06 3,59 Mắm quắn, Đước vòi 

344S 06 1,28 Mắm quắn, Đước vòi 

344S 17 3,14 Đước vòi, Trang, Vẹt dù 

340D 18 0,56 
Đước, Trang, Bần chua, 

Vẹt dù, Sú 

Quỳnh 

Lương 

340E 18 0,57 
Mắm quắn, Đước vòi, 

Bần chua 

340E 17 10,01 
Đước vòi, Trang, Bần 

chua 

Quỳnh 

Minh 

340G 17 6,84 
Mắm quắn, Đước vòi, 

Bần chua 

340G 18 5,83 
Mắm quắn, Đước vòi, 

Bần chua 
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Quỳnh 

Thanh 

344S 17 3,14 
Mắm quắn, Đước vòi, 

Trang, bần chua 

344S 06 0,10 
Mắm quắn, Đước vòi, 

Trang 

344S 18 2,87 
Mắm quắn, Đước vòi, 

Trang, bần chua 

344S 03 0,81 Mắm quắn, Đước vòi 

Sơn Hải 
340k 9 10,54 Mắm quắn 

340k 16 1,81 Trang, Đước 

Quỳnh 

Thọ 
340M 13 14,4 Vẹt dù, trang 

Quỳnh 

Thuấn 
340k 8 17,15 Mắm quắn, Sú 

Quỳnh Long 340k 8 3,34 Mắm quắn, Trang, 

Huyện Quỳnh Lưu có tổng diện tích 132,21 ha ĐNM được đánh giá rất thích 

hợp cho việc trồng RNM được phân bố trên 10 ĐVĐĐ, trong đó gồm: Xã An Hòa có 

32,58 ha, được phân bố trên các ĐVĐĐ: 1,5, 14. Xã Quỳnh Bảng có diện tích: 13,22 

ha, trên các ĐVĐĐ: 6, 17, 18. Xã Quỳnh Lương có diện tích: 10,58  ha, trên các 

ĐVĐĐ: 17, 18. Xã Quỳnh Minh có diễn tích: 12,67 ha, trên các ĐVĐĐ: 17, 18. Xã 

Quỳnh Thanh có diện tích: 6,92 ha, trên các ĐVĐĐ: 03, 06, 17, 18. Xã Sơn Hải có 

diện tích: 12,53 ha, phân bố trên 2 ĐVĐĐ: 9, 6. Quỳnh Thọ có diện tích: 14,4 ha, trên 

ĐVĐĐ 13. Quỳnh Thuận có diện tích 17,15 ha, trên ĐVĐĐ số 8. Quỳnh Long có 

diện tích: 3,34 ha , trên ĐVĐĐ số 8.



 

 

 

     Tỉ lệ 1: 50.000      Người thực hiện: NCS. Vũ Văn Lương  

                                                                          Người kiểm tra: PGS.TS. Lê Văn Thăng                                                                                             

Hình 3.8. Bản đồ định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn vùng ven biển 

huyện Quỳnh Lưu 
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c) Định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn theo đơn vị đất đai các xã 

huyện Diễn Châu 

Bảng 3.9. Định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn theo đơn vị đất đai ở 

các xã huyện Diễn Châu 

HUYỆN XÃ TK ĐVĐĐ 

DIỆN 

TÍCH 

(ha) 
BỐ TRÍ CÂY 

Diễn Châu 

Tổng 30,21 

Diễn Bích 

896F 05 2,05 
Mắm quắn, Đươc vòi, 

Trang 

896F 06 2,43 
Mắm quắn, Đước vòi, 

Trang 

Diễn Kim 896D 
05 

20,52 
Mắm quắn, Đước vòi, 

Trang 

Diễn Vạn 896E 05 5,21 
Mắm quắn, Đước vòi, 

Trang 

Huyện Diễn Châu có tổng 30,21 ha ĐNM được đánh giá rất thích hợp cho việc 

trồng RNM được phân bố trên 2 ĐVĐĐ số 05 và 06, trong đó gồm: Xã Diễn Bích có 

diễn tích: 4,48 ha phấn bố trên các ĐVĐĐ: 05, 06. Xã Diễn Kim có diễn tích: 20,52 

ha, trên ĐVĐĐ số 05. Xã Diễn Vạn có diễn tích: 5,21 ha, trên ĐVĐĐ số 05. 



 

 

 

    Tỉ lệ 1: 50.000               Người thực hiện: NCS. Vũ Văn Lương 

               Người kiểm tra: PGS.TS. Lê Văn Thăng 

Hình 3.9. Bản đồ định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn vùng ven biển 

huyện Diễn Châu 
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d) Định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn theo đơn vị đất đai các 

xã huyện Nghi Lộc 

Bảng 3.10. Định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn theo đơn vị đất đai ở 

các xã huyện Nghi Lộc 

HUYỆN XÃ TK ĐVĐĐ 
DIỆN 

TÍCH (ha) BỐ TRÍ CÂY 

Nghi Lộc 

Tổng 110,06 

Nghi Thiết 
960A 16 0,77 

Trang, Đước vòi, Bần 

chua  

960A 9 17,1 Mắm quắn, Đước vòi  

Nghi 

Quang 

960B 16 33, 2 
Trang, Đước vòi, Bần 

chua 

960B 9 30,72 Mắm quắn, Đước Vòi, Sú 

Nghi Thái 960M 9 8,82 Mắm quắn, Đước vòi 

Nghi Tiến 960 10 3,03 Đước vòi, Trang, Sú 

Phúc Thọ 960L 9 16,42 Mắm quắn, Đước vòi 
 

Huyện Nghi Lộc có tổng 34,06 ha, ĐNM được đánh giá rất thích hợp cho việc 

trồng RNM được phân bố trên ĐVĐĐ số 06, trong đó: Xã Nghi Quang có diễn tích: 

63,92 ha trên ĐVVĐĐ 9,16. Xã Nghi Thiết có diễn tích: 17,87 ha, trên 2 ĐVĐĐ 9,16. 

Nghi Thái có diễn tích: 8,82 ha, trên ĐVĐĐ 09. Nghi Tiến có diễn tích 3,03 ha, trên 

ĐVĐĐ 10. Xã Phuc Thọ có diễn tích: 16,42 ha, trên ĐVĐĐ 9.       



 

 

                                                                                                         

                                         Tỉ lệ 1: 50.000          Người thực hiện: NCS. Vũ Văn Lương  

            Người kiểm tra: PGS.TS. Lê Văn Thăng                                                                                                

Hình 3.10. bản đồ định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn vùng ven biển 

huyện Nghi Lộc 
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e) Định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn theo đơn vị đất đai các xã 

thành phố Vinh 

Bảng 3.11. Định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn theo đơn vị đất đai ở 

các xã thành phố Vinh 

THÀNH 

PHỐ 
XÃ TK 

ĐVĐ

Đ 

DIỆN 

TÍCH (ha) BỐ TRÍ CÂY 

Vinh 

Tổng 34,14 

Hưng 

Hòa 

1023C 14 24,42 Bần chua, Trang, Vẹt dù 

1023C 15 9,72 Bần chua, Trang, Vẹt dù 

Thành phố Vinh có tổng 34,14 ha, ĐNM được đánh giá rất thích hợp cho 

việc trồng RNM được phân bố trên 2 ĐVĐĐ tại tiểu khu 1023C, thuộc  xã Hưng 

Hòa gồm: ĐVĐĐ số 14 và 15. Tất cả diện tích này được bố trí trồng loài Bần chua, 

Trang, Vẹt dù đây là 3 loài TVNM có tầng tán khác nhau.



 

 

 

                                                                                   Tỉ lệ 1: 50.000                Người thực hiện: NCS. Vũ Văn Lương  

             Người kiểm tra: PGS.TS. Lê Văn Thăng                                                                                                

Hình 3.11. bản đồ định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn vùng ven biển thành phố Vinh 
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3.2.3.2. Định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn theo đơn vị cấp xã tỉnh 

Nghệ An 

Để thuận lợi cho việc trồng và quản lý, chăm sóc, bảo vệ và phát triển RNM 

trên các xã VVB tỉnh Nghệ An, trên cơ sở định hướng phát triển không gian RNM 

trên các ĐVĐĐ, tác giả thống kê diện tích quy hoạch trên các xã, theo từng huyện 

ở bảng 3.12. 

Bảng 3.12. Cơ cấu trồng rừng ngập mặn ở các xã ven biển tỉnh Nghệ An 

Huyện Xã 

Diện 

tích 

 (ha) 

Bố trí cây trồng 

Tổng 43,09 (12,65%) 

Hoàng 

Mai 

Quỳnh Dị 5,78 Mắm quắn, Đước vòi, Trang 

Mai Hùng 3,44 
Mắm quắn, Đước vòi, Trang, Bần chua, 

Vẹt dù  

Quỳnh Phương 25,31 Mắm quắn, Đước vòi, Trang, Sú 

Quỳnh Liên 3,6 Mắm quắn, Đước vòi, Trang 

Quỳnh Lộc 4,96 Mắm quắn, Đước vòi, Trang 

Tổng 123,21 (36,16%) 

Quỳnh 

Lưu 

An Hòa 32,58 Mắm quắn, Đước vòi, Trang, Sú, Bần chua 

Quỳnh Bảng 13,22 
Mắm quắn, Đước vòi, Trang, Vẹt dù, Bần 

chua, Sú 

Quỳnh Lương 10,58 Mắm quắn, Đước vòi, Bần chua 

Quỳnh Minh 12,67 Mắm quắn, Đước vòi, Bần chua 

Quỳnh Thanh 6.29 Mắm quắn, Đước vòi, Trang, Bần chua 

Sơn Hải 12,35 Mắm quắn, Đước Vòi, Trang 

Quỳnh Thọ 14,4 Vẹt dù, trang 

Quỳnh Thuấn 17,15 Mắm quắn, sú 

Quỳnh Long 3,34 Mắm quắn, Trang 
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Huyện Xã 

Diện 

tích 

 (ha) 

Bố trí cây trồng 

Tổng 30,21 (8,87%) 

Diễn 

Châu 

Diễn Bích 4,48 Mắm quắn, Đươc vòi, Trang 

Diễn Kim 20,52 Mắm quắn, Đước vòi, Trang 

Diễn Vạn 5,21 Mắm quắn, Đước vòi, Trang 

Tổng 110,06 (32,30%) 

Nghi 

Lộc 

Nghi Thiết 17,87 
Mắm quắn, Đước vòi (S2), Trang, Bần 

chua 

Nghi Quang 63,93 Mắm quắn, Đước Vòi, Sú, Bần chua 

Nghi Thái 8,82 Mắm quắn, Đước vòi(S2) 

Nghi Tiến 3,03 Đước vòi, Trang, Sú 

Phúc Thọ 16,42 Mắm quắn, Đước vòi (S2) 

Tổng 34,14 (10,02%) 

TP. 

Vinh 
Hưng Hòa 34,14 Bần chua, Trang, Vẹt dù 

Tổng quy hoạch 340,71 (100%) 
 

Thị xã Hoàng Mai được định hướng trồng mới diện tích RNM trên 5 xã ven 

biển bao gồm: xã Quỳnh Dị quy hoạch 5,78 ha, được bố trí trồng các loài: Mắm quắn, 

Đước vòi, Trang;  xã Mai Hùng quy hoạch 3,44 ha,  bố trí trồng các loài: Mắm quắn, 

Đước vòi, Trang, Bần chua, Vẹt dù;  xã Quỳnh Phương quy hoạch 25,31 ha, bố trí 

trồng các loài: Mắm quắn, Đước vòi, Trang, Sú; xã Quỳnh Liên quy hoạch 3,6 ha, 

được bố trí trồng các loài: Mắm quắn, Đước vòi, Trang; xã Quỳnh Lộc quy hoạch 

4,96 ha, bố trí trồng các loài: Mắm qắn, Đước vòi, Trang. 

Huyện Quỳnh Lưu được quy hoạch trồng trên 6 xã ven biển như: xã An Hòa 

có diện tích quy hoạch 32,58 ha, bố trí trồng các loài: Mắm quắn, Đước vòi, Trang, 

Sú, Bần chua. Xã Quỳnh Bảng có diện tích 13,22 ha đất ven sông Mơ, bố trí trông 

các loài: Mắm quắn, Đước vòi, Trang, Vẹt dù, Bần chua, Sú. Xã Quỳnh Lương có 
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diện tích quy hoạch 10,58 ha, Quỳnh Minh có 12,67 ha và Quỳnh Thanh 6,29 ha 

ĐNM ven sông nằm sâu trong nội địa, được bố trí trồng các loài: Mắm quắn, Đước 

vòi, Bần chu. Xã Sơn Hải có 12,35 ha ĐNM, nơi đây đã từng được dự án của Hội 

Chữ thập đỏ của Nhật Bản trồng cây Đước Vòi nhưng do không phù hợp với thổ 

nhưỡng nên cây không phát triển, ở đây bố trí chỉ trồng thuần loài cây Mắm quắn ở 

Vùng phía Bắc cầu lạch Thơi, vì thổ nhưỡng ở đây có tỷ lệ cát, độ mặn cao. Còn lại 

diện tích bố trí trồng cây Đước vòi và Trang. 

Huyện Diễn Châu tổng diện tích đất được quy hoạch trồng mới là 30,21 ha 

phân bố trên 3 xã dọc theo cửa Lạch Vạn bao gồm: xã Diễn Kim có diện tích lớn nhất 

20,52 ha, nằm sát về phía biển bố trí trồng các loài: Mắm quắn, Đước vòi, Trang. 

Những ĐVĐĐ sát biết thổ nhưỡng có thành phần cát lớn, độ mặn cao bố trí trồng cây 

Mắm quắn vào phía trong trồng hỗn loài, Đước vòi, Trang. Xã Diễn Bích có diện tích 

quy hoạch 4,48 ha, xã Diễn Vạn có diễn tích 5,21 ha, đều được bố trí trồng các loại 

cây: Mắm quắn, Đươc vòi, Trang. 

Huyện Nghi Lộc tổng diện tích quy hoạch 110.06 ha, trên 5 xã dọc trên sông 

Cấm bao gồm: xã Nghi Thiết có diện tích quy hoạch  17,87 ha, bố trí trồng các loài: 

Mắm quắn, Đước vòi, Trang, Bần chua. Cây Mắm quắn được bố trí trồng ở các 

ĐVĐĐ ở phía sát biển nơi có thổ nhưỡng có tỉ lệ cát và độ mặn cao, phía trong trồng 

cây Đước vòi, Bần chua và Trang. Xã Nghi Quang có diện tích quy hoạch 63,93 ha, 

được bố trí trồng các loài cây: Mắm quắn, Đước Vòi, Sú, Bần chua. Xã Nghi Thái 

có diện tích quy hoạch 8,82 ha, được bố trí trồng các loài: Mắm quắn, Đước vòi; xã  

Nghi Tiến có diện tích quy hoạch 3,03 ha, được bố trí trồng các loài: Đước vòi, 

Trang, Sú. Xã Phúc Thọ có 16,42 ha được quy hoạch, bố trí trồng các loài cây: Mắm 

quắn, Đước vòi. 

Thành phố Vinh có tổng diện tích được quy hoạch 34,14 ha, phân bố ở xã 

Hưng Hòa, là bờ phía bắc của cửa sông Lam, bố trí trồng các loài cây: Bần chua, 

Trang, Vẹt dù. 
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3.2.3.3. Định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn tỉnh Nghệ An 

Để thuân lợi cho việc thực thi quy hoạch, tác giả đã thống kê diện tích quy 

hoạch các loài TVNM trồng trên các huyện của tỉnh Nghê ̣An được phân bố như sau: 

Bảng 3.13. Định hướng quy hoạch phát triển rừng ngập mặn tỉnh Nghệ An 

Tên huyện 

QH 1 

loài 

cây 

QH 2 

loài 

cây 

Quy 

hoạch 3 

loài cây 

Quy 

hoạch 4 

loài cây 

Tổng diện 

tích trồng 

Tỉ lệ 

% 

TX. Hoang Mai 0 5,89 37,20 0 43,09 12.65 

Quỳnh Lưu 4,45 43,35 44,08 31,33 123,21 36,16 

Diễn Châu 20,99 0,50 8,72 0 30,21 8,87 

Nghi Lộc 1,41 41,52 67,13 0 110,06 32,30 

TP. Vinh 0 0 32,44 1,70 34,14 10,02 

Tổng cả tỉnh 26,85 91,26 198,57 33,03 340,71 100 

Qua bảng 3.13 cho thấy: 

- Thị xã Hoàng Mai có tổng diện tích quy hoạch trồng  mới RNM là: 43,09 ha, 

chiếm 12,65% diện tích quy hoạch của cả tỉnh Nghệ An. Trong đó: diện tích quy 

hoạch trồng kết hợp 2 loài cây là: 5,89 ha; diện tích quy hoạch trồng kết hợp 3 loài 

cây là: 37,02 ha. 

- Huyện Quỳnh lưu có tổng diện tích quy hoạch trồng mới RNM là: 123,21 ha, 

chiếm 36,16% diện tích quy hoạch của cả tỉnh Nghệ An. Trong đó: diện tích quy 

hoạch trồng 1 loài cây là: 4,45 ha; diện tích quy hoạch trồng kết hợp 2 loài cây là: 

43,35 ha; diện tích quy hoạch trồng kết hợp 3 loài cây là: 44,08 ha; diện tích quy 

hoạch trồng kết hợp 4 loài cây là: 31,33 ha. 

- Huyện Diễn châu có tổng diện tích quy hoạch trồng mới RNM là: 30,21 ha, 

chiếm 8.87% diện tích quy hoạch của cả tỉnh Nghệ An. Trong đó: diện tích quy hoạch 

trồng 1 loài cây là: 20,99 ha; diện tích quy hoạch trồng kết hợp 2 loài cây là: 0,50 ha; 

diện tích quy hoạch trồng kết hợp 3 loài cây là: 8,72 ha. 
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- Huyện Nghi Lộc có tổng diện tích quy hoạch trồng mới RNM là: 110,06 ha, 

chiếm 32,30% diện tích quy hoạch của cả tỉnh Nghệ An. Trong đó: diện tích quy 

hoạch trồng 1 loài cây là: 1,41 ha; diện tích quy hoạch trồng kết hợp 2 loài cây là: 

41,52 ha; diện tích quy hoạch trồng kết hợp 3 loài cây là: 67,13ha. 

- Thành phố vinh có tổng diện tích quy hoạch trồng mới RNM là: 34,14 ha, 

chiếm 10,02% diện tích quy hoạch của cả tỉnh Nghệ An. Trong đó: diện tích quy 

hoạch trồng 3 loài cây là: 32,44 ha; diện tích quy hoạch trồng kết hợp 4 loài cây 

là: 1,70 ha. 

Trên toàn tỉnh tổng diện tích quy hoạch trồng mới RNM 340,71 ha, trong đó: 

trồng  thuần loài  là: 26,85 ha; diện tích quy hoạch trồng mới  kết hợp 2 loài  91,26 

ha; diện tích quy hoạch trồng mới kết hợp 3 loài 198,57 ha; diện tích quy hoạch trồng  

mới kết hợp 4 loài là: 33,03 ha.                                                                    



 

 

 

       Thu nhỏ từ bản đồ tỉ lệ 1:100.00              Người thực hiện: NCS. Vũ Văn Lương 

                                                                                                                               Người kiểm tra: PGS.TS. Lê Văn Thăng  

Hình 3.12. Bản đồ định hướng phát triển quy hoạch rừng ngập mặn vùng ven biển tỉnh Nghệ An
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3.3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG NGẬP MẶN TỈNH NGHỆ AN 

Trên cơ sở kết quả đánh giá của đề tài, kết hợp với phương pháp phỏng vấn và 

trao đổi với chính quyền địa phương, Ban quản lý rừng phòng hộ trên vùng nghiên cứu, 

Đoàn quy hoạch lâm nghiệp tỉnh Nghệ An từ đó công trình đề xuất một số giải pháp sau: 

3.3.1. Giải pháp về quy hoạch sử dụng đất  

- Rà soát và quy hoạch ổn định cho các ngành chủ yếu sử dụng ĐNM ven biển 

có liên quan như xây dựng đê điều, trồng và bảo vệ RNM, nuôi trồng thủy sản. Phải 

coi đây là quy hoạch liên ngành và phải được Nhà nước chấp nhận về pháp lý, cắm 

mốc trên thực địa, có biển báo. 

- Chính quyền địa phương xã Quỳnh Lương và xã Quỳnh Thanh phối hợp với 

các hộ gia đình, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳnh lưu và các cấp có thẩm 

quyền để làm rõ quy hoạch sử dụng đất và quyền quản lý hiện trạng đất. Từ đó thu 

hồi lại đất để thực hiện đúng quy hoạch tổng thể của UBND tỉnh. 

- Dọc sông Lam thuộc xã Hưng Hòa, thành phố Vinh hiện nay có rất nhiều hồ 

nuôi tôm mới của người dân xây dựng trong khu vực rừng Bần chua, nên chính quyền 

địa phương xã phối hợp với hộ dân, chính quyền thành phố các cấp có thẩm quyền, 

làm rõ để thu hồi đất, thực hiện đúng quy hoạch tổng thể của tỉnh Nghệ An và trồng 

lại RNM những vùng bị lấn chiếm. 

3.3.2. Giải pháp về cơ chế chính sách 

 Hiện nay, trên trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu có một số hộ dân ở các xã 

Quỳnh Thanh và Quỳnh Minh đang có sự chồng chéo về giao khoán đất lâm 

nghiệp. Điều này dẫn đến việc quản lý RNM có sự chồng chéo giữa Ban quản lý 

rừng phòng hộ huyện Quỳnh Lưu và các hộ dân ở các xã trên, gây khó khăn trong 

công tác quản lý của nhà nước. Do đó, chính quyền địa phương cần phối hợp với 

chính quyền cấp trên để giải quyết và thống nhất chỉ có một đơn vị quản lý trên 

một diện tích RNM.  

Cần có chính sách đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân vùng ven biển 

trong bối cảnh biến đối khí hậu. 
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3.3.3. Giải pháp phối hợp với liên ngành 

Để xây dựng Đề án trồng rừng phòng hộ ven biển tỉnh Nghệ An¸ thành công, 

cần có sự hỗ trợ của các ban ngành từ tỉnh đến địa phương. 

- Các ngành Công an, Toà án cần hỗ trợ trong việc xử lý các trường hợp vi 

phạm Lâm luật, trước hết ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng bừa bãi. 

- Chính quyền địa phương các cấp và đài phát thanh truyền hình thường xuyên 

tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 

về việc xây dựng rừng phòng hộ ven biển. 

- Các ngành Ngân hàng, Kế hoạch và đầu tư... tạo điều kiện thuận lợi cung cấp 

vốn và kế hoạch thực hiện cho từng năm đúng tiến độ. 

- Các cơ quan thủy lợi, đê điều và phòng chống bão lụt phối hợp xác định hành 

lang thoát lũ các cửa sông và nghiên cứu biện pháp thoát lũ nhanh cửa sông, chống 

bồi lấp cửa sông, chống xói lở bảo vệ bờ biển, cửa sông ven biển. Sớm công bố quy 

hoạch ngành liên quan đến VVB (hệ thống đê biển, đê cửa sông,...), đồng thời tham 

gia bảo vệ rừng ven các tuyến đê như nhiệm vụ bảo vệ đê. 

- Ngành Nông nghiệp phối hợp với chủ Đề án trong việc xác định phạm vi, 

qui mô cũng như biện pháp kỹ thuật nuôi trồng thủy sản kết hợp để không làm giảm 

diện tích, chất lượng RNM. 

- Ngành Khoa học công nghệ và môi trường phối hợp nghiên cứu và đầu tư 

cho các giải pháp xử lý chất thải, chống ô nhiễm môi trường, giải pháp thay thế nguồn 

chất đốt bằng gỗ củi... 

- Ngành Du lịch, dịch vụ tham gia đầu tư, bảo vệ rừng để tạo môi trường cảnh 

quan trong sạch phục vụ cho sự nghiệp phát triển của ngành. 

Qua khảo sát trên địa bàn xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (phía Bắc lạch Thơi), 

và xã Phúc Thọ huyện Nghi Lộc… có nhiều chất thải rắn (đất, đá, cát, sỏi, bê tông, 

gạch vụn, lốp xe, nilon...) do người dân xả thải ra cánh rừng Đước vòi, Bần chua. 

Chính quyền địa phương cần kết hợp các ban ngành... giám sát và xử lý chất thải rắn 

tại đây trả lại sự trong sạch và tiến hành chọn loài cây thích hợp để phát triển RNM 

lại ở những vùng cây đã chết. 
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3.3.4. Giải pháp về khoa học công nghệ 

-  Sử dụng các giống cây trồng chất lượng cao, đã được khảo nghiệm thành 

công, ứng dụng công nghệ nhân giống bằng hom trong tạo cây giống trồng rừng. 

Chọn các giống cây trồng rừng vừa có tác dụng phòng hộ, vừa cung cấp gỗ giấy, gỗ 

mỏ và ván nhân tạo. 

- Ứng dụng các nghiên cứu về xây dựng các mô hình canh tác, trên bãi triều... 

nhằm phát huy tốt chức năng phòng hộ, xây dựng hệ thống rừng bền vững, đáp ứng 

được mục tiêu đề ra. 

- Ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến như: ứng dụng công nghệ viễn thám 

(RS) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc dự báo phòng chống cháy rừng và 

sâu bệnh hại cây rừng. 

3.3.5. Giải pháp sử dụng các công cụ kinh tế 

 Sử dụng công cụ kinh tế là giải pháp hết sức quan trọng vì nó không chỉ tạo 

điều kiện cho hoạt động hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước mà còn là biện pháp 

nhằm hạn chế mọi hoạt động của cộng đồng hướng vào RNM theo hướng không bền 

vững. Hiện nay, rất nhiều lĩnh vực việc sử dụng công cụ kinh tế trong quản lý mang 

lại hiệu quả thiết thực, vì vậy đối với việc quản lý RNM VVB Nghệ An cũng cần 

thiết áp dụng công cụ này trong quản lý. 

3.3.6. Giải pháp giám sát chất lượng môi trường 

 Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, việc kiểm toán môi trường là một trong 

những nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường bắt đầu triển khai từ khi Luật có hiệu lực thi hành, vì vậy để vừa giúp cơ quan 

quản lý RNM cũng như cơ quan quản lý môi trường có đủ dữ liệu khi thực thi nhiệm 

vụ thì việc giám sát chất lượng môi trường của VVB Nghệ An, nơi sẽ quy hoạch và 

phát triển TVNM là cần sơm được triển khai. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

Luận án được thực hiện theo hướng tiếp cận phương pháp đánh giá đất đai (LE) 

của Tổ chức Nông lương thế giới (FAO 1976) hướng dẫn, được áp dụng vào Việt 

Nam từ những năm 1990, để đánh giá mức độ thích hợp các nhân tố sinh thái cho các 

loài TVNM: Mắm quắn, Đước vòi, Trang, Bần chua, Vẹt dù và loài Sú. Công trình có 

một số kết luận sau:  

1. Luận án đã đánh giá được hiện trạng rừng ngập mặn Tỉnh Nghệ An: 

 Diện tích: RNM hiện có của tỉnh Nghệ An là 344,81 ha, chiếm 32,71% tổng 

diện tích ĐNM của tỉnh, phân bố chủ yếu ở cửa sông Bùng (huyện Diễn Châu) 108,06 

ha, chiếm 31,3%; sông Hầu, sông Thơi (huyện Quỳnh Lưu) 93,86 ha, chiếm 27,2%; 

sông Cấm (huyện Nghi Lộc) 63,06 ha, chiểm 18,2%; sông Lam (thành phố Vinh) 

52,16 ha, chiếm 15,1%; sông Hoàng Mai và kênh Nhà Lê (thị xã Hoàng Mai) 23,14 

ha, chiếm 6,7% và thị xã Cửa Lò 4,53 ha chiếm 1,3%. 

Phân theo chức năng: diện tích rừng ngập mặn tỉnh Nghệ An phân theo chức 

năng: phòng hộ: 935,36 ha, chức năng khác: 118,92 ha. 

Phân theo chủ quản lý: Hiện trạng phân theo diện tích rừng ngập mặn tỉnh Nghệ 

An phân theo chủ quản lý: BQLRPH quản lý 292,55 ha, HGĐ quản lý 13,11 ha, 

UBND xã quản lý 748,62 ha. 

Hiện trạng phân loại thực vật ngập mặn: Thực vật ngập mặn tỉnh Nghệ An có 

107 loài, trong đó có 11 loài cây ngập mặn chính thức thuộc 8 họ, (ít hơn các nghiên 

cứu trước 1 loài đó là cây cóc đỏ); 95 loài thực vật tham gia ngập mặn thuộc 32 họ, 

(bổ sung mới 27 loài). Như vậy, so với Việt Nam thành phần loài thực vật ngập mặn chính 

thức ở tỉnh Nghệ An khá đơn điệu. 

Hiện trạng về dạng sống: Dạng sống thân gỗ, bụi và thân thảo ở nhóm cây ngập 

mặn chính thức có tỷ lệ gần tương đương nhau lần lượt là 30,77%, 38,46% và 30,77%. 

Ở nhóm cây tham gia RNM, cây thân thảo có tỷ lệ loài lớn nhất là 69,44%, tiếp đến 

là cây thân bụi với 24,07% và cây thân gỗ chỉ chiếm 6,48%. 
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Về giá trị sử dụng: Cây có giá trị dung để làm thuốc có số lượng loài lớn nhất 

với 41 loài; tiếp đến là cây làm thức ăn cho người (9 loài); làm thức ăn cho gia súc (6 

loài); cây cho gỗ, tinh dầu cùng có 3 loài; cây làm cảnh có 2 loài, cây cho sợi, dầu 

béo và chất nhuộm là 1 loài. 

Độ che phủ và phân bố: Diễn Kim có độ che phủ của cây ngập mặn chính thức 

thân gỗ và thân bụi lớn nhất với 90%, tiếp đến là Quỳnh Dị (A), Quỳnh Nghĩa (F), 

An Hòa (G) và Diễn Vạn (M) có độ che phủ khoảng 80%; Sơn Hải (H), Cầu Lạch 

Thơi (I), Nghi Thiết (P) và Hưng Hòa (Q) khoảng 70%; Quỳnh Phương (B), Cầu 

Quỳnh Phương (C) và Lạch Thơi Bắc (J) khoảng 50%. 

Hiện trạng phân bố: Theo kết quả nghiên cứu, nhìn chung RNM của VVB tỉnh 

Nghệ An phân bố không đều từ Bắc vào Nam, từ vùng cửa sông vào sâu trong đất 

liền, không tạo được những khu rừng diện tích lớn, mật độ và độ che phủ cũng rất 

khác nhau giữa các địa phương.  

Hiện trạng đất ngập mặn: tổng diện tích ĐNM của tỉnh Nghệ An là 709,47 ha, 

trong đó ĐNMVB có diện tích lớn nhất 372,23 ha (52,47%); ĐNMVS 192,68 ha 

(27,16%); ĐNMNTTS144,56 ha (20,38%). 

Đặc điểm đất ngập mặn: Thành phần cơ giới thuộc loại đất cát pha, ít chua đến 

trung tính, kết cấu của đất, hàm lượng dinh dưỡng của đất, đạm, lân, kali tổng số và C 

(Carbon) hữu cơ tại các điểm khảo sát không có sự khác biệt lớn giữa tầng mặt và tầng 

dưới. Kết quả nghiên cứu cho thấy đất ở các khu vực cửa sông, và ao nuôi thủy sản 

giàu dinh dưỡng hơn đất ở vùng ven biển, hàm lượng chất hữu cơ thấp, hàm lượng mùn 

trong trầm tích  vùng ven biển tỉnh Nghệ An nằm ở mức độ nghèo mùn. 

Đặc điểm Môi trường nước mặt vùng ven biển tỉnh Nghệ An: Các thông số pH, 

N - NO3 đạt mức cho phép ở cột A, QCVN 08-MT:2015/BTNMT, các thông số DO, 

N - NO2, P - PO4 đạt mức cho phép ở cột B của Quy chuẩn này. 

2. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng vùng ven biển tỉnh Nghệ An, luận án đã đánh giá 

mức độ thích hợp các nhân tố sinh thái cho các loài TVNM như: Mắm quắn, Đước 

vòi, Trang, Bần chua, Vẹt dù và loài Sú, trên 18 loại  ĐVĐĐ với diện tích 715,9 ha, 

trên 38 xã của 6 huyện, thị xã, thành phố (thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu,  

huyện Diễn Châu, huyện nghi Lộc, thành phố Vinh). 
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Loài Mắm quắn: rất thích hợp (S1) 182,55 ha (chiếm 25,5%); thích hợp trung 

bình (S2) 75,56 ha (chiếm 10,55%); ít thích hợp (S3) 80, 15 ha (chiếm 11,20%); 

không thích hợp (N) 377,62 ha (chiếm 52,7%). 

Loài Đước vòi: rất thích hợp (S1) 67,54 ha (chiếm 9,43%); thích hơp trung bình 

(S2) 237,82 ha (chiếm 33,22%); ít thích hợp (S3) 32,88 ha (chiếm 4.59%); không 

thích hợp (N) 377,62 (chiếm 52,75%).  

Loài Trang: rất thích hợp (S1) 146,91 ha (chiếm 20,52%); thích hợp trung bình 

(S2) 185,19 ha (chiếm 25,85%); ít thích hợp (S3) 6,15 ha (chiếm 0,86%); không thích 

hợp (N) 377,62 ha (chiếm 52,75%). 

Loài Bần chua: rất thích hợp (S1) 20,49 ha (chiếm 2,86%); thích hợp trung bình 

(S2) 126,42 ha (chiếm 17,66%); ít thích hợp (S3) 191,35 ha (chiếm 26,73%); không 

thích hợp (N) 377,62 (chiếm 52, 75%). 

Loài Vẹt dù: rất thích hợp (S1) 105,95 ha (chiếm 14,80%); thích hợp trung bình 

(S2) 226,15 ha (chiếm 31,59%); ít thích hợp (N3) 6,15 ha (chiếm 0,86%); không thích 

hợp (N) 377,62 (chiếm 52,75%). 

Loài Sú: rất thích hợp (S1) 105,95 ha (chiếm 14,80); thích hợp trung bình (S2) 

232,31 ha (chiếm 32,45); không thích hợp (N) 377,62 ha (chiếm 52,75%).  

3. Trên cơ sở đánh giá mức độ thích hợp các nhân tố sinh thái cho các loài TVNM, 

luận án đã đề xuất được định hướng không gian phát triển RNM cho 18 ĐVĐĐ trên 

khu vực nghiên cứu với tổng diện tích trồng mới 340,7 ha. Trong đó: Thị xã Hoàng 

Mai có 5 ĐVĐĐ, trên 5 xã, tổng diện tích 43,09 ha (12,65%); huyện Quỳnh Lưu có 

9 ĐVĐĐ, trên 9 xã, diện tích 123,21 ha (36,16%); huyện Diễn Châu có 3 ĐVĐĐ, 

trên 3 xã, diện tích 30,21 ha (8,87%); huyện Nghi Lộc có 5 ĐVĐĐ, trên 5 xã, diện 

tích 110,06 ha (32,30%); Thành phố Vinh có 1 ĐVĐĐ, thuộc xã Hưng Hòa, với diện 

tích 34,14 ha (10,2%). 

4. Luận án, đã đề xuất các giải pháp căn bản để đảm bảo cho sự phát triển rừng ngập 

mặn vùng ven biển tỉnh Nghệ An.  
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KIẾN NGHỊ 

- Các kết quả nghiên cứu đạt được của công trình, đáp ứng cơ sở khoa học, rất 

mong được áp dụng vào thực tiễn tại tỉnh Nghệ An, sớm phục hồi màu xanh của thực 

vật ngập mặn ở VVB của địa phương. 

- Để kết quả đề tài đưa vào ứng dụng hiệu quả trong thực tế, kiến nghị khi tiến 

hành trồng, cần có những nghiên cứu về kỹ thuật: chọn giống, trồng, chăm sóc, bảo 

vệ cho các loại cây đã đánh giá ở trên. 

-  Cần có những nghiên cứu đánh giá và theo dõi RNM sau khi trồng để rút 

kinh nghiệm và mở rộng mô hình trồng rừng ngập mặn cho VVB tỉnh Nghệ An. 

-  Vận dụng kết quả nghiên cứu của luận án để xây dựng quy hoạch phát triển 

RNM của tỉnh Nghệ An và mở rộng hướng nghiên cứu cho nhiều loài thực vật ngập 

mặn khác cho việc phát triển RNM tỉnh Nghệ An. 

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các cánh rừng giống, vườn ươm cây con, để 

cung cấp cây giống tại chỗ đảm bảo số lượng, chất lượng.  

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về giá trị kinh tế, sinh thái của 

RNM; hướng dẫn cho người dân cách khai thác sản vật bền vững và bảo vệ RNM 

- Cần có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế và bảo tồn RNM cho VVB tỉnh 

Nghệ An để sử dụng hiệu quả tiềm năng tài nguyên thiên nhiên của khu vực, đồng 

thời thực hiện mục tiêu bảo tồn RNM trong bối cảnh BĐKH hiện nay. 

- Đầu tư nguồn lực thực hiện các giải pháp về khoa học, kỹ thuật bảo vệ, phục 

hồi RNM, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nuôi trồng thủy sản. 
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quốc lần thứ 3. NXB Thanh Niên, tr. 187-194. 

35. Nguyễn Văn Thảo (2015), Nghiên cứu biến động địa hình trong mối quan hệ 
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PHỤ LỤC 1: ĐIỂM Ô TIÊU CHUẨN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ THÀNH PHẦN 

LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA TVNM 

Điểm 

nghiên 

cứu 

Địa 

điểm 

Địa 

phận 
Ô TC Kinh độ Vĩ độ 

Số 

cây/2

5 m2  

Số 

cây/200 

m2 

Độ 

che 

phủ 

TX 

Hoàng 

Mai 

A 

Quỳnh Dị OT1 105°43'25,15" 19°14'58,05" 100 400 50 

Quỳnh Dị OT2 105°43'25,92" 19°14'57,07" 34 136 98 

Quỳnh Dị OT3 105°43'27,00" 19°14'58,19" 25 100 95 

B 
Quỳnh 

Phương 
OT4 105°44'27,92" 19°14'18,66" 27 108 40 

C 

Cầu Q. 

Phương 
OT5 105°43'57,79" 19°13'49,20" 21 84 40 

Cầu Q. 

Phương 
OT6 105°43'56,55" 19°13'50,17" 50 200 50 

Huyện 

Quỳnh 

Lưu 

D 
Quỳnh 

Bảng 
OT8 105°43'48,45" 19°10'31,24" 30 120 40 

E 
Quỳnh 

Liên 
OT7 105°44'1,16" 19°12'17,43" 30 120 40 

F 

Cầu 

quỳnh 

nghĩa 

OT9 105°42'7,14" 19° 7'42,06" 39 156 85 

G An Hòa OT10 105°42'15,27" 19° 6'48,49" 50 200 70 

H Sơn Hải OT13 105°40'46,64" 19° 5'41,42" 37 148 70 

I 
Cầu Lạch 

Thơi 
OT12 105°40'47,51" 19° 5'40,67" 25 100 50 

J 
Lạch 

Thơi Bắc 
OT11 105°40'19,16" 19° 5'49,91" 25 200 90 

K 
Quỳnh 

Thọ 
OT14 105°39'0,79" 19° 4'53,43" 20 160 50 

L Diễn Kim OT16 105°36'39,27" 18°59'51,35" 27 218 60-100 

M Lạch vạn OT15 105°36'26,44" 18°59'54,56" 30 240 60-100 
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Điểm 

nghiên 

cứu 

Địa 

điểm 

Địa 

phận 
Ô TC Kinh độ Vĩ độ 

Số 

cây/2

5 m2  

Số 

cây/200 

m2 

Độ 

che 

phủ 

Hyện 

Diễn 

Châu 

N Diện thịnh OT17 105°37'12,98 18°57'38,03" 0 0 0 

O 
Diễn 

Trường 
OT18 105°37'35,00 18°55'44,09" 5 40 15 

Huyện 

Nghi 

Lộc 

P 

Nghi Thiết OT19 105°41'26,30 18°50'10,96" 12 96 60 

Nghi Thiết OT20 105°41'25,85 18°50'5,58" 17 136 60 

Nghi Thiết OT21 105°42'9,46 18°50'3,40" 51 408 70 

TP, 

Vinh 
Q 

xã An Hòa OT22 105°44'8,65" 18°44'51,11" 17 136 90 

xã An Hòa OT23 105°44'31,16" 18°43'56,15" 19 152 80 

xã An Hòa OT24 105°45'15,31" 18°41'59,35" 7 56 70 

xã An Hòa OT25 105°45'22,30" 18°41'59,77" 8 64 70 
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PHỤ LỤC 2: SƠ ĐỒ ĐIỂM Ô TIÊU CHUẨN TUYẾN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ 

THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA TVNM 
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PHỤ LỤC 3: DANH LỤC THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT NGẬP MẶN 

TẠI TỈNH NGHỆAN 

TT Tên Khoa học Tên Việt Nam 
Dạng 

sống 

Bổ 

sung 

 THỰC VẬT NGẬP MẶN CHÍNH THỨC     

I POLYPODIOPHYTA NGÀNH DƯƠNG XỈ     

1 Pteridaceae Họ Ráng      

1 Acrostichum aureum L. Ráng dại Th   

II MAGNOLIOPHYTA NGÀNH NGỌC LAN     

2 Acanthaceae Họ Ô rô     

2 Acanthus ebracteatus Vahl Ô Rô hoa dơi Th   

3 Acanthus ilicifolius L. Ô Rô to Th   

3 Aizoaceae Họ Rau đắng đất     

4 Sesuvium portulacastrum (L.) L. Sam biển Th   

4 Avicenniaceae Họ Mắm     

5 Avicennia lanata Ridl. Mắm quăn B   

5 Euphorbiaceae Họ Thầu dầu     

6 Excoecaria agallocha L. Giá B   

6 Myrsinaceae Họ Đơn nem     

7 Aegiceras corniculatum (L.) Blanco Sú B   

7 Rhizophoraceae Họ Đước     

8 Bruguiera gymnorhiza (L.) Lam. Vẹt dù G   

9 Kandelia candel (L.) Druce Trang G   

10 Rhizophora stylosa Griff. Đước Vòi     

8 Sonneratiaceae Họ Bần G   

11 Sonneratia caseolaris (L.) Engl. Bần chua G   

 THỰC VẬT THAM GIA RỪNG NGẬP MẶN     

I NGÀNH DƯƠNG XỈ  POLYPODIOPHYTA     

1 Marsileaceae Họ Rau bợ     

1 Marsilea quadrifolia L. Rau bợ Th   

2 Schizaeaceae Họ Bòng bong     

2 Lygodium scandens L. Sw. Bòng bong Th   

II MAGNOLIOPHYTA NGÀNH NGỌC LAN     

(I) DICOTYLEDONEAE LỚP HAI LÁ MẦM     

3 Acanthaceae Họ Ô rô     

3 Ruellia tuberosa L. Cỏ nổ Th   

4 Aizoaceae Họ Rau đăng đất     

4 Glinus oppositifolius (L.) Aug.DC. Rau đắng Th   

5 Amaranthaceae Họ Rau dền     

5 Achyranthes aspera L. Cỏ xước Th X 
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TT Tên Khoa học Tên Việt Nam 
Dạng 

sống 

Bổ 

sung 

6 
Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex 

DC. 
Rau dệu không cuống Th X 

7 Amaranthus spinosus L. Rau dền Th   

6 Annonaceae Họ Na     

8 Annona glabra L. Na biển B   

7 Apiaceae Họ Hoa tán     

9 Hydrocotyle sibthorpioides Lam. Rau má mỡ Th   

8 Apocynaceae Họ Trúc đào     

10 Calotropis gigantea (L.) Dryand. Bồng bồng B   

11 Catharanthus roseus (L.) G.Don Dừa cạn Th   

12 Cerbera manghas L. Mướp sát B   

9 Asteraceae Họ Cúc     

13 Ageratum conyzoides L. Cứt lợn Th   

14 Bidens pilosa L. Xuyến chi Th X 

15 
Chromolaena odorata (L.) 

R.M.King & H.Rob. 
Cỏ lào Th X 

16 Conoclinium coelestinum (L.) DC. Cỏ lào tía Th X 

17 Conyza bonariensis (L.) Cronq. Cúc lá nháp Th X 

18 
Cyanthillium patulum (Aiton) 

H.Rob. 
Bạc đầu nhỏ Th   

19 Eclipta prostrata (L.) L. Cỏ mực Th X 

20 Emilia sonchifolia (L.) DC. ex DC. Chua lè Th   

21 Grangea maderaspatana (L.) Poir. Rau cóc Th   

22 Lactuca indica L. Bồ công anh Th   

23 Launaea sarmentosa (Willd.) Kuntze Sa sâm nam Th   

24 Parthenium hysterophorus L. Cúc liên chi dại Th X 

25 Pluchea indica (L.) Lees. Cúc tần Th   

26 
Pluchea pteropoda Hemsl. ex 

F.B.Forbes & Hemsl. 
Sài hồ nam Th   

27 Sphaeranthus indicus L. Cóc mẵn Th   

28 
Sphagneticola calendulacea (L.) 

Pruski 
Sài đất Th   

29 Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. Cúc bọ xít Th X 

30 Tridax procumbens L. Sao nháy Th   

10 Bignoniaceae Họ Quao     

31 
Dolichandrone spathacea (L.f.) 

K.Schum. 
Quao nước G   

11 Boraginaceae Họ Vòi voi     

32 Heliotropium indicum L. Vòi voi Th   

12 Casuarinaceae Họ Phi lao     
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TT Tên Khoa học Tên Việt Nam 
Dạng 

sống 

Bổ 

sung 

33 Casuarina equisetifolia L. Phi lao G   

13 Celastraceae Họ Dây gối     

34 Gymnosporia diversifolia Maxim. Lõa châu biển B X 

14 Ceratophyllaceae Họ Rong đuôi chồn      

35 Ceratophyllum demersum L. Rong đuôi chồn Th   

15 Chenopodiaceae Họ Rau muối     

36 Suaeda maritima (L.) Dum Muối biển Th   

16 Combretaceae Họ Bàng     

37 Terminalia catappa L. Bàng G   

17 Convolvulaceae Họ Bìm bìm     

38 Ipomoea pes-caprae (L.) R.Br. Muống biển Th   

39 
Merremia hederacea (Burm. f.) 

Hallier f. 
Bìm vàng Th X 

18 Euphorbiaceae Họ Thầu dầu      

40 Euphorbia hirta L. Cỏ sữa lá lớn Th X 

41 Euphorbia thymifolia L. Cỏ sữa lá nhỏ Th X 

42 Euphorbia tithymaloides L. Thuốc dấu Th   

43 
Microstachys chamaelea (L.) 

Müll.Arg. 
Kỳ nhông, thuốc lậu Th X 

44 Ricinus communis L. Thầu dầu B   

19 Fabaceae Họ Đậu     

45 Aganope heptaphylla (L.) Polhill Cóc kèn B  

46 Alysicarpus vaginalis (L.) DC. Hàn the. đậu vẩy ốc Th   

47 Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. Vuốt Hùm B   

48 Canavalia cathartica Thouars Đậu cộ biển Th   

49 Canavalia lineata (Thunb.) DC. Đậu đao biển Th   

50 Canavalia maritima (Sw.) DC. Đậu biển Th   

51 Crotalaria pallida Aiton Lục sạc Th   

52 
Dalbergia candenatensis (Dennst.) 

Prain 
Me nước B   

53 Desmodium triflorum DC. Tràng quả ba hoa Th X 

54 Mimosa pigra L. Mai dương B   

55 Mimosa pudica L. Trinh nữ Th   

56 Senna occidentalis (L.) Link Muồng lá khế B   

57 Senna tora (L.) Roxb. Thảo quyết minh Th X 

20 Lamiaceae Họ Hoa môi     

58 Leucas zeylanica (L.) W.T.Aiton Mè đất Th X 

59 Ocimum gratissimum L. É lá lớn Th X 

21 Lauraceae Họ Long não     
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TT Tên Khoa học Tên Việt Nam 
Dạng 

sống 

Bổ 

sung 

60 Cassytha filiformis L. Dây tơ xanh Th   

22 Malvaceae Họ Bông     

61 Abutilon indicum (L.) Sweet Cây cối xay Th   

62 Hibiscus tiliaceus L. Tra làm chiếu B   

63 Melochia corchorifolia L. Trứng cua lá bố Th   

64 Sida rhombifolia L. Ké hoa vàng B X 

65 
Thespesia populnea (L.) Soland ex. 

Correa 
Tra lâm vồ B   

66 Urena lobata L. Ké hoa đào B   

23 Phyllantheae Họ Diệp hạ châu      

67 Phyllanthus urinaria L. Chó đẻ răng cưa Th X 

24 Rhamnaceae Họ Táo     

68 Paliurus ramosissimus (Lour.) Poir. Táo na B X 

25 Sapindaceae Họ Bồ hòn     

69 Cardiospermum halicacabum L. Tầm phỏng. lồng đèn Th X 

26 Scrophulariaceae Họ Hoa mõm sói     

70 Scoparia dulcis L. Cam thảo nam Th   

27 Solanaceae Họ Cà     

71 Datura inoxia Mill. Cà dược gai Th   

72 Datura metel L. Cà dược Th   

73 Solanum capsicoides All. Cà gai quả đỏ Th   

74 Solanum diphyllum L. Cà hai lá B X 

75 Solanum mauritianum Scop. Cà đảo Th   

76 Solanum nigrum L. Lu lu đực Th X 

28 Verbenaceae Họ Cỏ roi ngựa     

77 Lantana camara L. Ngũ sắc B X 

78 Phyla nodiflora (L.) Greene Dây lức Th X 

79 Vitex rotundifolia L.f. Từ bi biển B X 

80 Volkameria inermis L. Vạng hôi B   

(II) MONOCOTYLEDONEAE LỚP MỘT LÁ MẦM      

29 Amaryllidaceae Họ Thủy tiên      

81 Crinum asiaticum L. Chuối nước Th   

30 Cyperaceae Họ Cói     

82 Cyperus malaccensis Lam. Cói lác Th   

83 

Cyperus radians Nees & Meyen ex 

Kunth 
Cỏ gấu đất cát Th   

84 Cyperus stoloniferus Retz. Củ gấu biển Th   

85 Cyperus tagetum Roxb Cói Th   
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TT Tên Khoa học Tên Việt Nam 
Dạng 

sống 

Bổ 

sung 

86 

Eleocharis parvula (Roem. & 

Schult.) Link ex Bluff, Nees & 

Schauer 

Năng tiểu Th   

87 Fimbristylis littoralis Gaudich. Cỏ lông tượng Th   

31 Pandanaceae Họ Dứa dại      

88 Pandanus odorifer (Forssk.) Kuntze Dứa sợi B   

89 

Pandanus tectorius Parkinson ex Du 

Roi 
Dứa dại B   

32 Poaceae Họ Cỏ     

90 Cynodon dactylon (L.) Pers. Cỏ gà Th   

91 

Dactyloctenium aegyptium (L.) 

Willd. 
Cỏ chân gà Th 

  

92 Leptochloa fusca (L.) Kunth Cỏ lông chông Th   

93 Paspalum vaginicum Sw. Cỏ san sát Th   

94 Phragmites vallatoria (L.) Veldk. Sậy nước Th   

95 Sporobolus virginicus (L.) Kunth Xạ tử biển Th   

 
 

Ghi chú: B - Thân bụi; G - Thân gỗ; Th - Thân thảo 

Thực vật ngập mặn chính thức: ngành: 2; họ: 8; loài: 11 

Thực vật tham gia ngập mặn: ngành: 2; họ: 32; loài: 95 

 

A - Quỳnh Dị G - An Hòa M - Diễn Vạn 

B - Quỳnh Phương H - Sơn Hải N - Diễn Thịnh 

C - Cầu Quỳnh Phương I - Cầu Lạch Thơi O - Diễn Trường 

D - Quỳnh Bảng J - Lạch Thơi Bắc P - Nghi Thiết 

E - Quỳnh Liên K - Quỳnh Thọ Q - Hưng Hòa 

F - Quỳnh Nghĩa L - Diễn Kim  
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PHỤ LỤC 4: PHÂN BỐ, MẬT ĐỘ, ĐỘ CHE PHỦ CỦA CÁC LOÀI THỰC 

VẬT NGẬP MẶN CHÍNH THỨC VÙNG VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN 

Địa 

điểm 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q DTG 

Ráng dại    + +            + 23,53 

Ô Rô to         + +       + 17,65 

Ô Rô 

hoa dơi 
        + +       + 17,65 

Mắm 

quắn 
24 74    47 36   24  50 20     41,18 

Sam biển +   + +  + +   + + + + + + + 64,71 

Giá      16 18 15 10        7 29,4 1 

Sú 48 25 40   16  15 10       21  41,18 

Vẹt dù 48 25 40     15 10 24  25 20   11  52,94 

Trang 60       15 10 16  125 140   21  41,18 

Đước 

Vòi 
60 124 53   78 126 89 60 16  50 20   54  64,71 

Bần 

chua 
                61 5,88 

Tổng số 

loài 
6 4 3 2 2 4 4 6 7 6 1 5 5 1 1 5 6  

Số loài 

thân gỗ 

bụi 

5 5 3 0 0 4 3 5 5 4 0 4 4 0 0 4 2  

Số cây 

gỗ, 

bụi/200 

m 

280 496 266 0 0 314 360 296 200 160 0 500 400 0 0 214 136  

Độ che 

phủ cây 

gỗ, bụi 

80 50 50 0 0 80 80 70 70 50 0 90 80 0 0 70 70  

         

Ghi chú: 

A - Quỳnh Dị G - An Hòa M - Diễn Vạn 

B - Quỳnh Phương H - Sơn Hải N - Diễn Thịnh 

C - Cầu Quỳnh Phương I - Cầu Lạch Thơi O - Diễn Trường 

D - Quỳnh Bảng J - Lạch Thơi Bắc P - Nghi Thiết 

E - Quỳnh Liên K - Quỳnh Thọ Q - Hưng Hòa 

F - Quỳnh Nghĩa L - Diễn Kim DTG-Độthường gặp 
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PHỤ LỤC 5: TỈ LỆ DẠNG SỐNG CỦA THỰC VẬT NGẬP MẶN TỈNH 

NGHỆ AN 

Dạng sống 
TVNMCT TVTG NM Tổng 

Số loài Tỷ lệ (%) Số loài Tỷ lệ (%) Số loài Tỷ lệ (%) 

Thân gỗ 4 30,77 3 3,16 7 6,48 

Thân bụi 5 38,46 21 22,11 26 24,07 

Thân thảo 4 30,77 71 74,74 75 69,44 

 

PHỤ LỤC 6: GIÁ TRỊ SỬ DỤNG CỦA CÁC LOÀI THỰC VẬT NGẬP MẶN 

TẠI NGHỆ AN 

Công dụng Số loài Tỷ lệ % trên tổng số loài 

Cho gỗ 3 3 

Nguyên liệu giấy sợi 1 1 

Tinh dầu 3 3 

Dầu béo 1 1 

Làm thuốc 41 38 

Chất nhuộm 1 1 

Cây cảnh 2 2 

Thức ăn cho người 9 8 

Thức ăn cho gia Súc 6 6 
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PHỤ LỤC 7: ĐIỂM THU MẪU NƯỚC VÙNG VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN 

 

Tên mẫu 
Kinh độ 

Vĩ 

 độ 

M4 105°45'00" 19° 14'14" 

M7 105°36'59" 19°00'30" 

M8 105°44'0,05" 19°13'45,94" 

M11 105°43'33" 19° 14'50" 

M9 105°422'52" 19° 6'8,00" 

M13 105°42'8,57" 19° 0'48,90" 

M12 105°42'5,28" 19° 6'44,75" 

M3 105°41'39,89" 19° 6'55,69" 

M15 105°43'50,51" 19°10'29,61" 

M6 105°40'43,59" 19° 5'35,55" 

M2 105°36'24,98" 19° 1'3,87" 

M10 105°37'40,34" 18°55'38,13" 

M1 105°42'10,60" 18°50'8,11" 

M16 105°44'21,77" 18°45'9,83" 

M5 105°45'57,50" 18°40'46,04" 

M14 105°45'22,77" 18°42'4,09" 
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PHỤ LỤC 8: SƠ ĐỒ CÁC VỊ TRÍ THU MẪU NƯỚC VÙNG VEN BIỂN  

TỈNH NGHỆ AN 
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PHỤ LỤC 9: CÁC THÔNG SỐ ĐO NHANH TẠI HIỆN TRƯỜNG 

 

Vị 

Trí 

Nhiệt độ 

(0C) 

Độ mặn 

(S‰) 
pH 

EC  

(mS/cm) 

(độ dẫn điện) 

Turbidity 

NTU 

(độ đục) 

DO 

(mg/L) 

TDS (g/L) 

(tổng chất 

rắn hòa tan) 

T1 T7 T1 T7 T1 T7 T1 T7 T1 T7 T1 T7 T1 T7 

M1 19,8 25,7 24 28 8,2 8,0 46 53 8,2 6,5 7,7 6,2 28,7 33,2 

M2 20 26,4 24 29 8,0 7,8 42 45 4,7 6,8 5,5 6,6 23,4 27 

M3 19,4 26,3 12 14 8,1 8,0 22 25 3,6 7,3 7,8 6,6 14,4 16,5 

M4 18,9 26,6 13 16 7,7 7,4 19 24 4,5 5,2 5,2 4,2 13,5 15,7 

M5 20,7 27,1 17 20 8,2 8,0 26 32 4,2 8,4 4,2 4,9 18 21,3 

M6 22 27 21 28 8,2 7,9 27 36 5,1 5,9 7,9 6,4 16,3 24 

M7 20,4 26,9 24 28 8,0 7,7 26,5 41 7,3 5,3 6 5,2 18,7 32,5 

M8 21,3 27,3 16 21 8,6 8,2 19 29 3,4 6,7 6,2 5,4 12,9 22,8 

M9 19,8 26,6 32 35 8,2 8,0 53 57 5,3 10,3 7,9 6,8 33,2 39,6 

M10 20,4 26,9 25 32 8,5 8,2 36 41 5,0 8,2 3,7 4,6 22,5 25,6 

M11 20,5 26,1 30 32 8,1 7,8 32 36 4,5 7,6 4,7 5,9 20 23 

M12 20 26,3 22 29 7,8 7,5 21 27 5,2 6,1 4,5 5,7 13,1 17,2 

M13 20,2 27 19 28 7,8 7,5 22 46 12,8 18,3 5,3 6,2 13,8 29,7 

M14 21,6 28 7 21 7,54 7,3 9 21 11,2 13,4 8,3 6,8 11,3 16,1 

M15 20,4 27,7 7 19 7,6 7,2 13 18 10,4 16 6,2 6,5 8,3 10,9 

M16 21,3 27,5 8 14 7,53 7,1 13 16 6,8 12,3 5,7 6,2 8,4 10,4 
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PHỤ LỤC 10: BẢNG GIÁ TRỊ MỘT SỐ THÔNG SỐ DINH DƯỠNG NƯỚC 

VÙNG VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN 

 

Mẫu 

N-NO2 

(mg/L) 
N-NO3 (mg/L) 

N-NH4 

(mg/L) 
T-N(mg/L) P-PO4 (mg/L) 

Tháng 

I 

Tháng 

VII 

Tháng 

I 

Tháng 

VII 

Tháng 

I 

Tháng 

VII 

Tháng 

I 

Tháng 

VII 

Tháng 

I 

Tháng 

VII 

M1 0,017 0,009 0,046 0,099 0,178 0,076 0,338 0,421 0,039 0,009 

M2 0,038 0,013 0,165 0,210 0,167 0,104 0,605 0,550 0,142 0,025 

M3 0,056 0,048 0,009 0,23 0,199 0,541 0,724 0,103 0,029 0,215 

M4 0,032 0,033 0,166 0,061 0,283 0,27 0,665 0,601 0,093 0,011 

M5 0,057 0,051 0,028 0,241 0,718 0,372 1,134 0,901 0,083 0,055 

M6 0,062 0,021 0,141 0,15 0,241 0,261 0,574 0,662 0,135 0,045 

M7 0,072 0,067 0,144 0,301 0,359 0,874 0,63 1,468 0,107 0,459 

M8 0,124 0,82 0,254 0,088 0,458 0,33 1,239 0,651 0,262 0,014 

M9 0,003 0,02 0,01 0,189 0,01 0,038 0,07 0,462 0,037 0,001 

M10 0,003 0,028 0,015 0,204 0,168 0,135 0,205 0,542 0,038 0,018 

M11 0,008 0,003 0,009 0,011 0,241 0,212 0,433 0,45 0,017 0,014 

M12 0,047 0,021 0,029 0,165 0,101 0,075 0,212 0,48 0,065 0,048 

M13 0,038 0,012 0,018 0,189 0,343 0,160 0,775 0,594 0,113 0,025 

M14 0,042 0,018 0,037 0,08 0,096 0,154 0,254 0,488 0,078 0,018 

M15 0,025 0,017 0,028 0,115 0,075 0,248 0,161 0,621 0,049 0,01 

M16 0,071 0,108 0,056 0,301 0,126 0,401 0,294 1,049 0,036 0,018 
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PHỤ LỤC 11: CHẾ ĐỘ THỦY TRIỀU Ở CÁC VÙNG ĐNM CỦA  

TỈNH NGHỆ AN 

TT 

Tiểu 

vùng lập 

địa 

Phân bố 

Chế độ thủy triều 

Nhật 

triều đều 

Bán nhật 

triều 

không đều 

1 

Ao nuôi 

thủy sản 

hạ triều 

Ven sông Hoàng Mai - ven Sông 

Lam 
X X 

2 Cửa sông 

Cửa Lạch Cờn và Lạch Quèn, 

Lạch Thơi, Lạch Vạn, Sông Cấm, 

Sông Lam 

X X 

3 Ven biển 

Bãi ngang ven biển Hoàng Mai, 

Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, 

TX Cửa Lò, 

X X 

 

 

PHỤ LỤC 12: BẢNG KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỘ SÂU NGẬP TRIỀU 

VÙNG VEN BIỂNTỈNH NGHỆ AN 

Thời gian quan trắc từ ngày 26 tháng 4 năm 2019 – ngày 31 tháng 4 năm 2019   

Vị trí Tọa độ 
Độ cao 

triều (m) 
Ghi chú 

Xã Quỳnh Dị 105°43'24,21" 19°14'59,20" 1,3 
Kênh nhà 

Lê,,, TX 

Hoàng Mai 

Xã Quỳnh Dị 105°43'44,77" 19°14'42,37" 1,1 

Xã Quỳnh Phương 105°44'29,51" 19°14'17,59" 1,3 

Cửa Lạch Quèn 105°45'9,70" 19°14'3,18" 3 

Sông Thai, 

Quỳnh Lưu 

Xã Quỳnh phương 105°44'0,52" 19°13'46,59" 1,4 

Xã Quỳnh Liên 105°43'7,45" 19°13'28,91" 1,2 

Xã Quỳnh Liên 105°42'54,33" 19°12'12,90" 1 
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Xã Quỳnh Bảng 105°42'54,33" 19°12'12,90" 1 

Xã Quỳnh Bảng 105°42'8,76" 19° 8'43,29" 0,9 Sông Hầu, 

lạch Quèn, 

Quỳnh Lưu 

Xã Quỳnh Nghĩa 105°42'10,00" 19° 7'40,00" 1,2 

Cửa Lạch Quèn 105°42'48,17" 19° 5'52,50" 1,8 

Cửa Lạch Thơi 105°40'48,07" 19° 5'36,73" 1,3 

Lạch Thơi, 

Sơn Hải, 

Quynh Lưu 

Cửa Lạch Thơi xã 

Quỳnh Thọ 
105°40'17,24" 19° 5'46,83" 1,2 

Quỳnh Thọ 105°39'34,72" 19° 5'56,88" 0,7 

Xã Diễn Hải 105°37'7,67" 19° 3'18,77" 0,7 

Cửa Lạch Vạn 105°40'17,24" 19° 5'46,83" 1,6 Sông Bùng, 

lạch Vạn, 

Diễn Châu 

Xã Diễn Kim 105°36'28,44" 19° 1'6,51" 0,9 

Xã Diễn Vạn 105°36'11,00" 19° 1'50,00" 0,7 

Xã Nghi Thiết 105°41'24,39" 18°50'9,40" 0,9 Sông Cấm 

Cửa Lò Xã Nghi Thiết 105°42'19,49" 18°50'1,90" 1,2 

Xã Nghi Xuân 105°44'25,43" 18°44'3,71" 1,2 

Sông Lam 

Cửa Hội 

Xã Hưng Hòa 105°45'5,61" 18°42'31,65" 0,8 

Xã Hưng Hòa 105°45'16,35" 18°41'59,27" 0,7 

Xã Hưng Hòa 105°45'19,94" 18°40'20,58" 0,6 
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PHỤ LỤC 13: ĐIỂM THU MẪU TRẦM TÍCH VÙNG VEN BIỂN 

TỈNH NGHỆ AN 

Tên mẫu Kinh độ Vĩ độ Ghi chú 

M2 (LC 2,2) 105°43'33" 19°14'33" Lạch Cờn điểm 2,2 

M1 (LC 2,1) 105°43'32" 19°14'52" Lạch Cờn điểm 2,1 

M4 (LC 1,2) 105°44'48" 19°14'21" Lạch Cờn điểm 1,2 

M3 (LC 1,1) 105°44'48,98" 19°14'20,61" Lạch Cờn điểm 1,1 

M5 (LCA) 105°43'56,98" 19°13'46,48" Lạch Cờn điểm ao tôm 

M6 (BNQB 1) 105°43'51,44" 19°10'29,71" Quỳnh Bảng bãi ngang 1,1 

M7 (BNQB 2) 105°43'50,52" 19°10'29,54" Quỳnh Bảng bãi ngang 1,2 

M8 (LQ 0,2) 105°42'44" 19°06'08" Lạch Quèn điểm 1,2 

M9 (LQ 2) 105°42'14" 19°06'52" Lạch Quèn điểm 2 

M10 (LQ A) 105°42'55" 19°06'45" Lạch Quèn điểm ao tôm 

M11 (LQ 0,1) 105°42'49" 19°06'10" Lạch Quèn điểm 1,1 

M12 (LQ 3,2) 105°41'39,87" 19° 6'55,72" Lạch Quèn điểm 3,2 

M13 (LQ 3,1) 105°41'39,81" 19° 6'56,00" Lạch Quèn điểm 3,1 

M14 (LT3) 105°40'45" 19°05'37" Lạch thơi 1,3 

M15 (LT 2) 105°40'38" 19°05'41" Lạch thơi 1,2 

M16 (LT 1) 105°40'44" 19°05'36" Lạch thơi 1,1 

M17 (LV 2,1) 105°36'25" 19°01'40" Lạch Vạn 2,1 

M18 (LV 2,2) 105°36'26" 19°01'30" Lạch Vạn 2,2 

M19 (LV11) 105°36'59" 19°00'33" Lạch Vạn 1,1 

M20 LV 1,2) 105°37'04" 19°00'31" Lạch Vạn 1,2 

M21 (BNDT) 105°37'37" 18°55'39" Diễn Trường bãi ngang 

M24 (CL 1,1) 105°42'11" 18°49'59" Sông Cấm 1,1 

M23 (CL 1,2) 105°42'11" 19°50'01" Sông Cấm 1,2 

M22 (CL 1,3) 105°42'12" 18°50'06" Sông Cấm 1,3 

M25 (CH 1,1) 105°44'35" 18°43'53" Sông Lam 1,1 

M24 (CH 1,2) 105°44'33" 18°43'51" Sông Lam 1,2 

M27 (CH 2,1) 105°45'17" 18°41'58" Sông Lam 2,1 

M28 (CH 2,2) 105°45'15" 18°41'59" Sông Lam 2,2 

M29 (CHA) 105°44'46" 18°40'15" Sông Lam ao nuôi tôm 
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PHỤ LỤC 14: SƠ ĐỒ CÁC VỊ TRÍ THU MẪU TRẦM TÍCH VÙNG VEN BIỂN 

TỈNH NGHỆ AN 
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PHỤ LỤC 15: ĐẶC TÍNH VẬT LÝ CỦA TRẦM TÍCH VEN BIỂN TỈNH 

NGHỆ AN ( THỜI GIAN THU MẪU THÁNG I) 

Mẫu Độ sâu 

Nồng độ OM (%) Cát (%) Thịt (%) Sét (%) 

Theo độ 

sâu 
TB 

Theo 

độ sâu 
TB 

Theo 

độ sâu 
TB 

Theo 

độ sâu 
TB 

M1 

10 cm 0,09 

0,07 

90,7 

87,5 

4,3 

6,9 

5 

5,6 20 cm 0,07 86,4 8,7 4,9 

30 cm 0,06 85,5 7,6 6,9 

M2 

10 cm 0,10 

0,09 

86,1 

90,0 

7,2 

6,2 

6,7 

3,8 20 cm 0,08 89,7 8 2,3 

30 cm 0,08 94,1 3,4 2,5 

M3 

10 cm 0,35 

0,36 

75,2 

69,9 

15,4 

18,4 

9,4 

11,7 20 cm 0,41 63,2 18,2 18,6 

30 cm 0,32 71,4 21,5 7,1 

M4 

10 cm 0,35 

0,46 

67,8 

63,4 

14,2 

24,9 

18 

11,7 20 cm 0,36 69,2 24,6 6,2 

30 cm 0,69 53,1 36 10,9 

M5 

10 cm 0,18 

0,18 

78 

72,7 

13,5 

12,6 

8,5 

14,6 20 cm 0,18 73,7 16,3 10 

30 cm 0,17 66,5 8,1 25,4 

M6 

10 cm 0,42 

0,47 

47,5 

47,5 

35,8 

37,1 

16,7 

15,4 20 cm 0,49 47,9 29,8 22,3 

30 cm 0,50 47 45,7 7,3 

M7 

10 cm 0,36 

0,48 

53,2 

43,2 

18,3 

40,7 

28,5 

16,1 20 cm 0,59 36,8 46,6 16,6 

30 cm 0,49 39,6 57,3 3,1 

M8 

10 cm 0,24 

0,22 

77,3 

80,0 

13,6 

12,7 

9,1 

7,3 20 cm 0,21 77,6 14,3 8,1 

30 cm 0,21 85,2 10,2 4,6 
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M9 

10 cm 0,28 

0,33 

74,4 

67,8 

5,4 

20,8 

20,2 

11,4 20 cm 0,41 58,9 34 7,1 

30 cm 0,32 70,1 23,1 6,8 

M10 

10 cm 0,18 

0,18 

79,3 

74,4 

16,7 

13,1 

4 

12,5 20 cm 0,18 68,7 8,3 23 

30 cm 0,17 75,2 14,3 10,5 

M11 

10 cm 0,22 

0,20 

73,1 

79,4 

17,6 

11,0 

9,3 

9,6 20 cm 0,21 84,6 3,4 12 

30 cm 0,18 80,5 12 7,5 

M12 

10 cm 0,18 

0,21 

85,2 

79,0 

11,8 

11,2 

3 

9,8 20 cm 0,21 85,3 7,3 7,4 

30 cm 0,24 66,4 14,5 19,1 

M13 

10 cm 0,29 

0,23 

53 

66,5 

3,6 

15,1 

43,3 

18,3 20 cm 0,25 62 28,3 9,7 

30 cm 0,17 84,5 13,5 2 

M14 

10 cm 0,27 

0,22 

69,2 

75,7 

18,2 

14,2 

12,6 

10,1 20 cm 0,20 75 22,1 2,9 

30 cm 0,18 82,9 2,4 14,7 

M15 

10 cm 0,69 

0,74 

32,7 

25,6 

46,6 

45,5 

20,7 

28,9 20 cm 0,68 25,6 62,9 11,5 

30 cm 0,86 18,4 27 54,6 

M16 

10 cm 0,40 

0,41 

47,3 

46,3 

43 

42,7 

9,7 

11,0 20 cm 0,38 53,2 35,4 11,4 

30 cm 0,45 38,5 49,7 11,8 

M17 

10 cm 0,83 

0,81 

8,3 

10,6 

76,4 

72,6 

15,3 

16,8 20 cm 0,76 14,7 66,3 19 

30 cm 0,84 8,8 75,1 16,1 

M18 

10 cm 0,94 

0,74 

7,3 

18,3 

53,5 

51,0 

39,2 

30,7 20 cm 0,70 19,6 36,2 44,2 

30 cm 0,59 28 63,4 8,6 

M19 

10 cm 0,18 

0,17 

83,4 

81,6 

5,2 

9,2 

11,4 

9,2 20 cm 0,16 83,8 4,9 11,3 

30 cm 0,18 77,7 17,4 4,9 
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M20 

10 cm 0,13 

0,29 

90,1 

61,7 

8,3 

22,6 

1,6 

15,7 20 cm 0,49 41 23,1 35,9 

30 cm 0,27 54 36,4 9,6 

M21 

10 cm 0,10 

0,21 

84 

63,0 

10,9 

20,3 

5,1 

16,7 20 cm 0,10 73,6 4,6 21,8 

30 cm 0,44 31,5 45,3 23,2 

M22 

10 cm 0,11 

0,15 

61,8 

60,9 

25,5 

22,1 

12,7 

17,0 20 cm 0,17 55,2 12 32,8 

30 cm 0,17 65,7 28,7 5,6 

M23 

10 cm 0,47 

0,45 

42,1 

45,3 

26 

34,4 

31,9 

20,3 20 cm 0,40 57,6 35,6 6,8 

30 cm 0,49 36,2 41,6 22,2 

M24 

10 cm 0,20 

0,24 

60,3 

54,0 

16 

23,6 

23,7 

22,4 20 cm 0,27 48,3 22 29,7 

30 cm 0,26 53,2 32,9 13,9 

M25 

10 cm 0,62 

0,59 

22,7 

23,2 

17,2 

30,2 

60,1 

46,6 20 cm 0,56 28,5 36,1 35,4 

30 cm 0,59 18,4 37,4 44,2 

M26 

10 cm 0,81 

0,75 

13,4 

13,2 

72,2 

64,4 

14,4 

22,3 20 cm 0,62 16,9 47,5 35,6 

30 cm 0,83 9,4 73,6 17 

M27 

10 cm 0,30 

0,21 

68,2 

68,7 

25,9 

23,4 

5,9 

8,0 20 cm 0,15 73,3 16,8 9,9 

30 cm 0,19 64,5 27,4 8,1 

M28 

10 cm 0,15 

0,14 

80,3 

80,7 

4,4 

6,8 

15,3 

12,5 20 cm 0,16 75,3 13,7 11 

30 cm 0,12 86,5 2,3 11,2 

M29 

10 cm 0,13 

0,12 

81,2 

87,0 

14,3 

9,4 

4,5 

3,6 20 cm 0,11 92 6,5 1,5 

30 cm 0,11 87,8 7,5 4,7 
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PHỤ LỤC 16: ĐẶC TÍNH VẬT LÝ CỦA TRẦM TÍCH VEN BIỂN  

TỈNH NGHỆ AN (THỜI GIAN THU MẪU THÁNG VII) 

Mẫu 
Độ 

sâu 

Nồng độ OM 

(%) 
Cát (%) Thịt (%) Sét (%) 

Theo 

độ sâu 
TB 

Theo 

độ sâu 
TB 

Theo 

độ sâu 
TB 

Theo 

độ sâu 
TB 

M1 

10 cm 0,43 

0,45 

36,4 

36,9 

42,4 

34,4 

21,2 

28,7 20 cm 0,44 39,2 37,6 23,2 

30 cm 0,49 35,2 23,1 41,7 

M2 

10 cm 0,49 

0,47 

29,8 

36,7 

46 

36,3 

24,2 

27,0 20 cm 0,46 36,7 25 38,3 

30 cm 0,47 43,5 38 18,5 

M3 

10 cm 0,44 

0,42 

41,3 

43,1 

45,3 

45,8 

13,4 

11,1 20 cm 0,45 38,4 56,5 5,1 

30 cm 0,36 49,6 35,6 14,8 

M4 

10 cm 0,31 

0,34 

54,5 

53,8 

41,2 

35,0 

4,3 

11,2 20 cm 0,32 43,8 39,7 16,5 

30 cm 0,39 63,2 24,1 12,7 

M5 

10 cm 0,29 

0,35 

75,5 

57,5 

16,9 

28,6 

7,6 

13,9 20 cm 0,34 45,2 34,7 20,1 

30 cm 0,41 51,9 34,2 13,9 

M6 

10 cm 0,48 

0,48 

33,4 

36,0 

46,3 

32,3 

20,3 

31,7 20 cm 0,49 34 32,4 33,6 

30 cm 0,47 40,5 18,3 41,2 

M7 

10 cm 0,54 

0,46 

23,2 

35,0 

61,8 

50,9 

15 

14,1 20 cm 0,42 37 52,5 10,5 

30 cm 0,42 44,7 38,4 16,9 

M8 

10 cm 0,27 

0,26 

76,3 

70,3 

14,5 

22,8 

9,2 

6,8 20 cm 0,25 62,3 29,3 8,4 

30 cm 0,25 72,4 24,7 2,9 

M9 

10 cm 0,22 

0,26 

80,8 

74,2 

16,3 

17,8 

2,9 

8,0 20 cm 0,26 75,1 20,8 4,1 

30 cm 0,29 66,7 16,4 16,9 
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M10 

10 cm 0,24 

0,26 

79,3 

75,6 

15,2 

17,0 

5,5 

7,3 20 cm 0,32 67,2 20 12,8 

30 cm 0,23 80,4 15,9 3,7 

M11 

10 cm 0,17 

0,19 

83,9 

79,6 

11,5 

16,8 

4,6 

3,6 20 cm 0,20 78,1 19,3 2,6 

30 cm 0,19 76,8 19,6 3,6 

M12 

10 cm 0,33 

0,24 

57,3 

73,0 

34,5 

21,4 

8,2 

5,6 20 cm 0,20 81,6 11,3 7,1 

30 cm 0,19 80 18,5 1,5 

M13 

10 cm 0,26 

0,26 

74,2 

69,8 

19,4 

23,6 

6,4 

6,7 20 cm 0,27 69,1 24,1 6,8 

30 cm 0,26 66 27,2 6,8 

M14 

10 cm 0,20 

0,44 

60 

29,6 

21,3 

52,7 

18,7 

17,7 20 cm 0,58 13,3 64 22,7 

30 cm 0,54 15,5 72,7 11,8 

M15 

10 cm 0,32 

0,38 

47,3 

48,3 

34,6 

35,6 

18,1 

16,1 20 cm 0,38 48,5 35,9 15,6 

30 cm 0,44 49,2 36,2 14,6 

M16 

10 cm 0,45 

0,46 

42 

38,0 

43 

47,6 

15 

14,4 20 cm 0,47 38,3 45,7 16 

30 cm 0,45 33,6 54,2 12,2 

M17 

10 cm 0,59 

0,72 

27,8 

19,4 

29 

53,0 

43,2 

27,6 20 cm 0,68 24,3 53,8 21,9 

30 cm 0,90 6,2 76,1 17,7 

M18 

10 cm 0,62 

0,68 

19,4 

16,0 

65,6 

63,2 

15 

20,8 20 cm 0,71 16,1 61 22,9 

30 cm 0,70 12,6 63 24,4 

M19 

10 cm 0,26 

0,25 

63,8 

64,3 

28 

27,8 

8,2 

7,9 20 cm 0,25 56 32 12 

30 cm 0,23 73 23,5 3,5 
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M20 

10 cm 0,12 

0,14 

84,5 

82,1 

7,8 

11,4 

7,7 

6,5 20 cm 0,13 81,8 12,1 6,1 

30 cm 0,16 80 14,3 5,7 

M21 

10 cm 0,10 

0,21 

90,3 

73,0 

7,2 

21,7 

2,5 

5,3 20 cm 0,10 91,1 6,7 2,2 

30 cm 0,44 37,5 51,3 11,2 

M22 

10 cm 0,13 

0,16 

86,2 

81,6 

9,2 

11,3 

4,6 

7,1 20 cm 0,17 76,2 14,3 9,5 

30 cm 0,17 82,3 10,5 7,2 

M23 

10 cm 0,40 

0,27 

58,7 

67,1 

30,7 

19,7 

10,6 

13,2 20 cm 0,23 68,2 7,9 23,9 

30 cm 0,20 74,5 20,4 5,1 

M24 

10 cm 0,34 

0,32 

55,6 

62,1 

29,7 

25,5 

14,7 

12,4 20 cm 0,34 57,2 30,6 12,2 

30 cm 0,28 73,5 16,2 10,3 

M25 

10 cm 0,62 

0,59 

33,8 

34,6 

25,3 

47,0 

40,9 

18,4 20 cm 0,56 38,3 50,6 11,1 

30 cm 0,59 31,7 65,1 3,2 

M26 

10 cm 0,31 

0,31 

46,2 

41,0 

38,2 

42,1 

15,6 

16,9 20 cm 0,27 41,5 39,1 19,4 

30 cm 0,37 35,4 48,9 15,7 

M27 

10 cm 0,25 

0,20 

63,7 

78,5 

26,5 

14,7 

9,8 

6,8 20 cm 0,16 89,3 6,4 4,3 

30 cm 0,19 82,5 11,2 6,3 

M28 

10 cm 0,13 

0,14 

84,3 

82,3 

10,7 

12,2 

5 

5,6 20 cm 0,17 78,9 13,3 7,8 

30 cm 0,13 83,6 12,5 3,9 

M29 

10 cm 0,13 

0,11 

88,3 

90,0 

7,3 

6,1 

4,4 

3,9 20 cm 0,11 91,3 6,1 2,6 

30 cm 0,09 90,4 5 4,6 
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PHỤ LỤC 17: ĐẶC ĐIỂM DINH DƯỠNG TRONG ĐẤT RNM VEN BIỂN 

TỈNH NGHỆ AN 

Vị trí 

Mùa mưa (tháng I) Mùa khô (tháng VII) 

pHKCl 
Nts 

(%) 

Pts 

(%) 

K2O 

(%) 
pHKCl 

Nts 

(%) 

Pts 

(%) 

K2O 

(%) 

M1 6,8 0,02 0,003 0,0008 6,8 0,031 0,014 0,0047 

M2 6,2 0,036 0,007 0,001 5,8 0,033 0,013 0,0048 

M3 5,5 0,063 0,015 0,0045 5,5 0,022 0,008 0,0043 

M4 5,5 0,018 0,017 0,0063 5,5 0,017 0,004 0,0035 

M5 5,4 0,019 0,011 0,0019 5,4 0,016 0,006 0,0035 

M6 6,0 0,044 0,017 0,0069 6,3 0,035 0,011 0,0048 

M7 6,9 0,049 0,016 0,0066 6,9 0,038 0,01 0,0047 

M8 7,8 0,017 0,007 0,0022 7,1 0,014 0,007 0,0025 

M9 7,4 0,043 0,007 0,0034 7,4 0,006 0,005 0,0026 

M10 6,5 0,005 0,003 0,0017 6,2 0,011 0,004 0,0025 

M11 7,7 0,004 0,004 0,002 7,7 0,007 0,001 0,0018 

M12 7,1 0,005 0,004 0,0021 7,1 0,01 0,003 0,0023 

M13 6,2 0,005 0,004 0,0031 6,5 0,005 0,004 0,0025 

M14 7,5 0,006 0,004 0,0021 7,5 0,046 0,01 0,0045 

M15 6,8 0,022 0,023 0,0079 6,7 0,023 0,011 0,0038 

M16 7,2 0,027 0,013 0,0041 8,0 0,037 0,013 0,0046 

M17 6,6 0,039 0,023 0,0085 7,0 0,061 0,019 0,0061 

M18 5,2 0,045 0,022 0,0076 6,8 0,082 0,025 0,0068 

M19 6,6 0,029 0,002 0,0017 7,7 0,013 0,001 0,0025 

M20 7,0 0,009 0,006 0,003 7,8 0,011 0,006 0,0014 

M21 6,4 0,02 0,003 0,0021 6,6 0,015 0,004 0,0021 

M22 6,7 0,012 0,003 0,0015 7,7 0,011 0,007 0,0016 

M23 6,9 0,036 0,017 0,0046 7,1 0,015 0,019 0,0027 

M24 4,8 0,038 0,008 0,0024 5,6 0,019 0,011 0,0031 
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Vị trí 

Mùa mưa (tháng I) Mùa khô (tháng VII) 

pHKCl 
Nts 

(%) 

Pts 

(%) 

K2O 

(%) 
pHKCl 

Nts 

(%) 

Pts 

(%) 

K2O 

(%) 

M25 4,4 0,051 0,015 0,006 5,1 0,051 0,019 0,006 

M26 4,9 0,058 0,014 0,0076 5,1 0,02 0,018 0,003 

M27 7,2 0,016 0,007 0,0021 6,3 0,008 0,01 0,0019 

M28 7,4 0,015 0,001 0,0014 8,1 0,012 0,005 0,0013 

M29 7,0 0,022 0,001 0,0011 7,9 0,008 0,002 0,0011 

 

PHỤ LỤC 18: VÙNG PHÂN BỐ CÁC MẪU TRẦM TÍCH VEN BIỂN  

TỈNH NGHỆ AN 

STT Vùng phân bố Các vị trí 

1 Vùng cửa sông 

M1, M2, M3, M4, M6, M7, M8, M14, M15, 

M16, M17, M18, M20, M21, M22, M23, 

M24, M25, M26 

2 Vùng bãi ngang ven biển M10, M11, M12, M13, M19, M28, M29 

3 Vùng ao nuôi tôm M5, M9, M27 

 

PHỤ LỤC 19:  TỔNG HỢP DIỆN TÍCH ĐẤT TRỐNG NGẬP MẶN VÙNG 

VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN THEO HUYỆN 

ĐƠN VỊ 

HÀNH CHÍNH 

ĐNMNTTS 

(ha) 

ĐNMVB 

(ha) 

ĐNMVS 

(ha) 

Tổng 

(ha) 

Tỷ lệ 

% 

Hoàng Mai 15,42 16,18 40,74 72,34 10,2 

Quỳnh Lưu 70,75 84,23 38,97 193,95 27,34 

Diễn Châu 0 203,64 30,19 233,83 32,96 

Nghi Lộc 33,97 18 73,06 125,03 17,62 

Cửa Lò 0 50,18 0 50,18 7,07 

TP Vinh 24,42 0 9,72 34,14 4,81 

Tổng 144,56 372,23 192,68 709,47  

Tỷ lệ % 20,38 52,47 27,16 100 100% 
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PHỤ LỤC 20: PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA 

Để phục vụ việc đánh giá trọng số cho các nhân tố tác động đến rừng ngập 

mặn vùng ven biển tỉnh Nghệ An, thuộc đề tài luận án: “Xác lập cơ sở khoa học phục vụ 

quy hoạch phát triển rừng ngập mặn ở vùng ven biển tỉnh Nghệ An”. Tác giả kính nhờ chuyên 

gia hỗ trợ đánh giá điểm cho các nhân tố theo phương pháp đánh giá thứ bậc AHP.  

Chỉ tiêu 
Độ sâu 

ngập triều 
Độ mặn 

Thành phần 

cấp hạt 

Hiện trạng 

đất 

Độ sâu ngập triều     

Độ mặn     

Thành phần cấp hạt     

Hiện trạng đất     
 

                                                                                 Xin trân trọng cảm ơn! 

 * Lưu ý: việc cho điểm dựa trên thang điểm đánh giá của T.Saaty: 

 

 

 

Phiếu kết quả lấy ý kiến chuyên gia 1 

Chỉ tiêu 
Độ sâu 

ngập triều 
Độ mặn 

Thành phần 

cấp hạt 

Hiện trạng 

đất 

Độ sâu ngập triều 1 4 4 4 

Độ mặn 1/4 1 2 3 

Thành phần cấp hạt 1/4 1/2 1 2 

Hiện trạng đất 1/4 1/3 1/2 1 
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Phiếu lấy ý kiến chuyên gia 2 

Chỉ tiêu 

Độ sâu 

ngập 

triều 

Độ mặn 
Thành phần 

cấp hạt 

Hiện trạng 

đất 

Độ sâu ngập triều 1 5 4 3 

Độ mặn 1/3 1 2 3 

Thành phần cấp hạt 1/4 1/2 1 2 

Hiện trạng đất 1/3 1/3 1/2 1 

Phiếu kết quả lấy ý kiến chuyên gia 3 

Chỉ tiêu 

Độ sâu 

ngập 

triều 

Độ mặn 
Thành phần 

cấp hạt 

Hiện trạng 

đất 

Độ sâu ngập triều 1 5 5 5 

Độ mặn 1/5  1 2 2 

Thành phần cấp hạt 1/5   1/2  1 2 

Hiện trạng đất 1/5    1/2  1/2 1 

Phiếu kết quả lấy ý kiến chuyên gia 4 

Chỉ tiêu 

Độ sâu ngập 

triều 

Độ 

mặn 

Thành phần 

cấp hạt 

Hiện trạng 

đất 

Độ sâu ngập triều 1 4 4 5 

Độ mặn 1/4 1 2 2 

Thành phần cấp hạt 1/4 1/2  1 2 

Hiện trạng đất 1/5    1/2  1/2 1 

Phiếu kết quả lấy ý kiến chuyên gia 5 

Chỉ tiêu 

Độ sâu 

ngập 

triều 

Độ mặn 
Thành phần 

cấp hạt 

Hiện trạng 

đất 

Độ sâu ngập triều 1 3 4 5 

Độ mặn  1/3 1 1 3 

Thành phần cấp hạt  1/4  1 1 3 

Hiện trạng đất  1/5  1/3  1/3 1 

Phiếu kết quả lấy ý kiến chuyên gia 6 

Chỉ tiêu 

Độ sâu 

ngập triều Độ mặn 

Thành phần 

cấp hạt 

Hiện trạng 

đất 

Độ sâu ngập triều 1 3 3 3 

Độ mặn  1/3 1 1 3 

Thành phần cấp hạt  1/3  1/1 1 3 

Hiện trạng đất  1/3 1/3   1/3 1 
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PHỤ LỤC 21: BẢNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RIÊNG  

CHO CÂY MẮM QUẮN 

 

Xã ĐVĐĐ 

Độ mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

An Hòa 14 1 2 2 1 1,72 S3 1,60 

Sơn Hải 16 1 1 2 1 1,56 S3 1,82 

Nghi Thiết 16 1 1 2 1 1,56 S3 0,77 

Nghi Quang 16 1 1 2 1 1,56 S3 5,21 

Mai Hùng 1 1 2 3 1 2,29 S2 1,67 

An Hòa 14 1 2 2 1 1,72 S3 0,48 

Nghi Quang 16 1 1 2 1 1,56 S3 22,52 

An Hòa 14 1 2 2 1 1,72 S3 3,52 

Quỳnh Bảng 17 1 3 2 1 1,89 S3 0,30 

Quỳnh Bảng 17 1 3 2 1 1,89 S3 0,19 

Nghi Quang 16 1 1 2 1 1,56 S3 3,67 

Nghi Quang 16 1 1 2 1 1,56 S3 1,89 

Quỳnh Bảng 17 1 3 2 1 1,89 S3 1,02 

Quỳnh Thanh 17 1 3 3 1 2,45 S1 3,35 

Quỳnh Minh 17 1 3 2 1 1,89 S3 6,86 

An Hòa 14 1 2 2 1 1,72 S3 13,95 

Quỳnh Bảng 17 1 3 2 1 1,89 S3 1,02 

Quỳnh Phương 11 1 1 3 1 2,12 S2 6,15 

Nghi Yên 12 3 0 3 0 2,24 N 5,82 

Nghi Tiến 10 3 1 3 0 2,40 N 3,04 

Nghi Tiến 7 3 0 3 0 2,24 N 2,52 

Quỳnh Thuận 12 3 0 2 0 1,68 N 17,59 

Nghi Thiết 12 3 0 2 0 1,68 N 3,83 

Quỳnh Phương 12 3 0 3 0 2,24 N 6,43 

Quỳnh Long 12 3 0 3 0 2,24 N 1,27 

Quỳnh Phương 16 1 1 3 1 2,12 S2 2,98 
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Xã ĐVĐĐ 

Độ mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Quỳnh Phương 16 1 1 3 1 2,12 S2 2,10 

Hưng Hòa 14 1 2 3 1 2,29 S2 5,97 

Hưng Hòa 14 1 2 3 1 2,29 S2 3,94 

Quỳnh Thọ 13 3 2 3 0 2,57 N 14,45 

Quỳnh Bảng 12 3 0 3 0 2,24 N 8,95 

Diễn Trung 12 3 0 2 0 1,68 N 50,93 

Diễn Thành 12 3 0 3 0 2,24 N 27,52 

Diễn Thịnh 12 3 0 3 0 2,24 N 35,21 

Diễn Kim 7 3 0 3 0 2,24 N 47,10 

Diễn Hùng 12 3 0 2 0 1,68 N 27,33 

Diễn Hải 12 3 0 2 0 1,68 N 16,18 

Nghi Yên 12 3 0 2 0 1,68 N 0,35 

Nghi Tiến 7 3 0 3 0 2,24 N 1,32 

Nghi Yên 12 3 0 3 0 2,24 N 1,18 

P. Nghi Thủy 12 3 0 2 0 1,68 N 4,73 

P. Thu Thủy 12 3 0 3 0 2,24 N 4,47 

P. Nghi Thu 12 3 0 2 0 1,68 N 2,01 

P. Nghi Hải 12 3 0 3 0 2,24 N 10,63 

Quỳnh nghĩa 4 3 0 2 0 1,68 N 17,38 

Quỳnh Minh 4 3 0 2 0 1,68 N 4,02 

Quỳnh Lương 12 3 0 2 0 1,68 N 16,14 

Quỳnh Minh 4 3 0 2 0 1,68 N 8,95 

Quỳnh Liên 4 3 0 2 0 1,68 N 7,20 

Quỳnh Phương 12 3 0 2 0 1,68 N 2,60 

P. Nghi Hương 12 3 0 2 0 1,68 N 17,12 

P. Nghi Hòa 12 3 0 3 0 2,24 N 11,37 

Nghi Quang 9 2 1 3 2 2,40 S1 25,93 

Mai Hùng 5 2 2 3 2 2,56 S1 0,35 
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Xã ĐVĐĐ 

Độ mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Mai Hùng 5 2 2 3 2 2,56 S1 0,20 

An Hòa 5 2 2 3 2 2,56 S1 0,52 

An Hòa 5 2 2 3 2 2,56 S1 0,29 

Sơn Hải 9 2 1 3 2 2,40 S1 0,24 

Nghi Quang 9 2 1 3 2 2,40 S1 4,88 

Diễn Vạn 5 2 2 3 2 2,56 S1 0,73 

Phúc Thọ 9 2 1 3 2 2,40 S1 0,35 

Quỳnh Phương 9 2 1 3 2 2,40 S1 13,05 

Quỳnh Liên 2 2 2 3 2 2,56 S1 0,96 

Quỳnh Lộc 6 2 3 3 2 2,72 S1 0,33 

Quỳnh Dị 6 2 3 3 2 2,72 S1 0,89 

Quỳnh Lộc 6 2 3 3 2 2,72 S1 0,85 

Quỳnh Bảng 6 2 3 3 2 2,72 S1 0,32 

Diễn Bích 5 2 2 3 2 2,56 S1 2,06 

Quỳnh Phương 9 2 1 3 2 2,40 S1 5,99 

Quỳnh Dị 6 2 3 3 2 2,72 S1 0,30 

Diễn Kim 5 2 2 3 2 2,56 S1 0,50 

Quỳnh Dị 6 2 3 3 2 2,72 S1 0,72 

Tiến Thủy 8 2 0 3 2 2,24 S2 0,23 

Diễn Bích 6 2 3 3 2 2,72 S1 2,43 

Quỳnh Dị 6 2 3 3 2 2,72 S1 0,76 

Diễn Kim 5 2 2 3 2 2,56 S1 2,08 

Quỳnh Dị 6 2 3 3 2 2,72 S1 0,98 

Diễn Kim 5 2 2 3 2 2,56 S1 8,44 

Quỳnh Dị 6 2 3 3 2 2,72 S1 0,63 

Quỳnh Lộc 6 2 3 3 2 2,72 S1 0,57 

Diễn Kim 5 2 2 3 2 2,56 S1 6,06 

Quỳnh Bảng 6 2 3 3 2 2,72 S1 2,09 
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Xã ĐVĐĐ 

Độ mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Hưng Hòa 15 2 2 3 2 2,56 S1 9,75 

Mai Hùng 5 2 2 3 2 2,56 S1 0,48 

Diễn Kim 5 2 2 3 2 2,56 S1 1,77 

Diễn Kim 5 2 2 3 2 2,56 S1 1,53 

Diễn Kim 5 2 2 3 2 2,56 S1 0,20 

Sơn Hải 9 2 1 3 2 2,40 S1 10,33 

Quỳnh Bảng 6 2 3 3 2 2,72 S1 0,41 

Quỳnh Bảng 6 2 3 3 2 2,72 S1 0,40 

Quỳnh Liên 2 2 2 3 2 2,56 S1 1,70 

Quỳnh Thuận 8 2 0 3 2 2,24 S2 17,21 

Quỳnh Long 8 2 0 3 2 2,24 S2 3,35 

Quỳnh Phương 9 2 1 3 2 2,40 S1 1,26 

Quỳnh Dị 6 2 3 3 2 2,72 S1 0,78 

Quỳnh Lộc 6 2 3 3 2 2,72 S1 3,21 

Quỳnh Lập 8 2 0 3 2 2,24 S2 4,27 

Diễn Vạn 5 2 2 3 2 2,56 S1 4,48 

Quỳnh Bảng 17 1 3 2 1 1,89 S3 0,21 

Quỳnh Bảng 17 1 3 2 1 1,89 S3 1,92 

Quỳnh Bảng 17 1 3 2 1 1,89 S3 2,08 

Hưng Hòa 14 1 2 3 1 2,29 S2 14,59 

Mai Hùng 14 1 2 3 1 2,29 S2 1,68 

An Hòa 1 1 2 3 1 2,29 S2 10,85 

An Hòa 5 2 2 3 2 2,56 S1 0,40 

Quỳnh Thanh 6 2 3 3 2 2,72 S1 0,10 

Phúc Thọ 9 2 1 3 2 2,40 S1 1,54 

An Hòa 5 2 2 3 2 2,56 S1 0,22 

Quỳnh Bảng 18 1 3 2 2 1,98 S2 0,56 

Quỳnh Bảng 6 2 3 3 2 2,72 S1 0,80 
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Xã ĐVĐĐ 

Độ mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Mai Hùng 15 1 2 3 2 2,38 S1 0,88 

Quỳnh Lương 18 1 3 3 2 2,54 S1 0,57 

Nghi Thiết 9 2 1 3 2 2,40 S1 17,15 

An Hòa 5 2 2 3 2 2,56 S1 0,87 

Quỳnh Liên 5 2 2 3 2 2,56 S1 0,96 

Quỳnh Thanh 18 1 3 3 2 2,54 S1 2,88 

Mai Hùng 5 2 2 3 2 2,56 S1 0,88 

An Hòa 5 2 2 3 2 2,56 S1 0,45 

Nghi Thái 9 2 1 3 2 2,40 S1 8,85 

Quỳnh Thanh 3 1 3 3 1 2,45 S1 0,82 

Quỳnh Lương 17 1 3 2 1 1,89 S3 10,04 

Quỳnh Bảng 17 1 3 2 1 1,89 S3 1,08 

Quỳnh Bảng 6 2 3 3 2 2,72 S1 0,87 

Phúc Thọ 9 2 1 3 2 2,40 S1 14,58 

Quỳnh Dị 6 2 3 3 2 2,72 S1 0,50 

Quỳnh Dị 6 2 3 3 2 2,72 S1 0,22 

Quỳnh Minh 18 1 3 3 2 2,54 S1 5,85 

Tổng 715,88 
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PHỤ LỤC 22: BẢNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RIÊNG CHO CÂY ĐƯỚC VÒI  

 

Xã ĐVĐĐ 

 Độ 

mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Quỳnh Thọ 13 2 2 3 0 2,38 N 14,45 

Quỳnh Phương 11 1 1 2 1 1,56 S3 6,15 

Nghi Tiến 7 2 0 2 0 1,49 N 1,32 

Nghi Tiến 7 2 0 2 0 1,49 N 2,52 

Diễn Kim 7 2 0 2 0 1,49 N 47,10 

Mai Hùng 1 1 2 2 1 1,72 S3 1,67 

An Hòa 1 1 2 3 1 2,29 S2 10,85 

Quỳnh Minh 4 2 0 3 0 2,06 N 4,02 

Quỳnh nghĩa 4 2 0 3 0 2,06 N 17,38 

Quỳnh Minh 4 2 0 3 0 2,06 N 8,95 

Quỳnh Liên 4 2 0 3 0 2,06 N 7,20 

Hưng Hòa 15 3 2 3 2 2,75 S1 9,75 

Mai Hùng 15 1 2 3 2 2,38 S1 0,88 

Nghi Tiến 10 2 1 2 0 1,66 N 3,04 

Quỳnh Thanh 3 1 3 3 1 2,45 S1 0,82 

Quỳnh Liên 2 2 2 2 2 2,00 S2 1,70 

Quỳnh Liên 2 2 2 2 2 2,00 S2 0,96 

Diễn Vạn 5 3 2 2 2 2,19 S2 4,48 

Diễn Vạn 5 3 2 2 2 2,19 S2 0,73 

Diễn Kim 5 3 2 2 2 2,19 S2 0,50 

Diễn Kim 5 3 2 2 2 2,19 S2 8,44 

Diễn Kim 5 3 2 2 2 2,19 S2 2,08 

Diễn Kim 5 3 2 2 2 2,19 S2 1,77 

Diễn Kim 5 3 2 2 2 2,19 S2 0,20 

Diễn Kim 5 3 2 2 2 2,19 S2 1,53 

Diễn Bích 5 3 2 2 2 2,19 S2 2,06 

Diễn Kim 5 3 2 2 2 2,19 S2 6,06 
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Xã ĐVĐĐ 

 Độ 

mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

An Hòa 5 3 2 2 2 2,19 S2 0,29 

An Hòa 5 3 2 2 2 2,19 S2 0,40 

An Hòa 5 3 2 2 2 2,19 S2 0,52 

An Hòa 5 3 2 2 2 2,19 S2 0,87 

An Hòa 5 3 2 2 2 2,19 S2 0,22 

An Hòa 5 3 2 2 2 2,19 S2 0,45 

Quỳnh Liên 5 3 2 2 2 2,19 S2 0,96 

Mai Hùng 5 3 2 2 2 2,19 S2 0,88 

Mai Hùng 5 3 2 2 2 2,19 S2 0,48 

Mai Hùng 5 3 2 2 2 2,19 S2 0,20 

Mai Hùng 5 3 2 2 2 2,19 S2 0,35 

Diễn Bích 6 3 3 2 2 2,35 S1 2,43 

Quỳnh Bảng 6 3 3 2 2 2,35 S1 0,41 

Quỳnh Bảng 6 3 3 2 2 2,35 S1 0,40 

Quỳnh Bảng 6 3 3 2 2 2,35 S1 0,87 

Quỳnh Bảng 6 3 3 2 2 2,35 S1 2,09 

Quỳnh Thanh 6 3 3 2 2 2,35 S1 0,10 

Quỳnh Bảng 6 3 3 2 2 2,35 S1 0,32 

Quỳnh Bảng 6 3 3 2 2 2,35 S1 0,80 

Quỳnh Dị 6 3 3 2 2 2,35 S1 0,72 

Quỳnh Dị 6 3 3 2 2 2,35 S1 0,78 

Quỳnh Dị 6 3 3 2 2 2,35 S1 0,30 

Quỳnh Dị 6 3 3 2 2 2,35 S1 0,63 

Quỳnh Dị 6 3 3 2 2 2,35 S1 0,22 

Quỳnh Dị 6 3 3 2 2 2,35 S1 0,98 

Quỳnh Dị 6 3 3 2 2 2,35 S1 0,50 

Quỳnh Dị 6 3 3 2 2 2,35 S1 0,76 

Quỳnh Lộc 6 3 3 2 2 2,35 S1 0,85 
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Xã ĐVĐĐ 

 Độ 

mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Quỳnh Lộc 6 3 3 2 2 2,35 S1 0,33 

Quỳnh Lộc 6 3 3 2 2 2,35 S1 0,57 

Quỳnh Dị 6 3 3 2 2 2,35 S1 0,89 

Quỳnh Lộc 6 3 3 2 2 2,35 S1 3,21 

Quỳnh Long 8 3 0 2 2 1,86 S3 3,35 

Tiến Thủy 8 3 0 2 2 1,86 S3 0,23 

Quỳnh Lập 8 3 0 2 2 1,86 S3 4,27 

Quỳnh Thuận 8 3 0 2 2 1,86 S3 17,21 

Nghi Quang 9 3 1 2 2 2,02 S2 4,88 

Nghi Quang 9 3 1 2 2 2,02 S2 25,93 

Sơn Hải 9 3 1 2 2 2,02 S2 10,33 

Sơn Hải 9 3 1 2 2 2,02 S2 0,24 

Nghi Thái 9 3 1 2 2 2,02 S2 8,85 

Nghi Thiết 9 3 1 2 2 2,02 S2 17,15 

Quỳnh Phương 9 3 1 2 2 2,02 S2 1,26 

Quỳnh Phương 9 3 1 2 2 2,02 S2 5,99 

Phúc Thọ 9 3 1 2 2 2,02 S2 0,35 

Phúc Thọ 9 3 1 2 2 2,02 S2 14,58 

Phúc Thọ 9 3 1 2 2 2,02 S2 1,54 

Quỳnh Phương 9 3 1 2 2 2,02 S2 13,05 

Diễn Thành 12 2 0 3 0 2,06 N 27,52 

Diễn Thịnh 12 2 0 3 0 2,06 N 35,21 

Diễn Trung 12 2 0 3 0 2,06 N 50,93 

Diễn Hải 12 2 0 3 0 2,06 N 16,18 

Diễn Hùng 12 2 0 3 0 2,06 N 27,33 

Nghi Yên 12 2 0 3 0 2,06 N 5,82 

Nghi Yên 12 2 0 3 0 2,06 N 0,35 

Nghi Yên 12 2 0 3 0 2,06 N 1,18 
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Xã ĐVĐĐ 

 Độ 

mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Quỳnh Long 12 2 0 3 0 2,06 N 1,27 

Nghi Thiết 12 2 0 3 0 2,06 N 3,83 

Quỳnh Thuận 12 2 0 3 0 2,06 N 17,59 

P. Nghi Thủy 12 2 0 3 0 2,06 N 4,73 

P. Thu Thủy 12 2 0 3 0 2,06 N 4,47 

P. Nghi Thu 12 2 0 3 0 2,06 N 2,01 

P. Nghi Hương 12 2 0 3 0 2,06 N 17,12 

Quỳnh Lương 12 2 0 3 0 2,06 N 16,14 

Quỳnh Bảng 12 2 0 3 0 2,06 N 8,95 

Quỳnh Phương 12 2 0 3 0 2,06 N 2,60 

Quỳnh Phương 12 2 0 3 0 2,06 N 6,43 

P. Nghi Hòa 12 2 0 3 0 2,06 N 11,37 

P. Nghi Hải 12 2 0 3 0 2,06 N 10,63 

An Hòa 14 1 2 3 1 2,29 S2 1,60 

An Hòa 14 1 2 3 1 2,29 S2 0,48 

An Hòa 14 1 2 3 1 2,29 S2 3,52 

An Hòa 14 1 2 3 1 2,29 S2 13,95 

Mai Hùng 14 1 2 3 1 2,29 S2 1,68 

Hưng Hòa 14 1 2 3 1 2,29 S2 14,59 

Hưng Hòa 14 1 2 3 1 2,29 S2 3,94 

Hưng Hòa 14 1 2 3 1 2,29 S2 5,97 

Sơn Hải 16 1 1 3 1 2,12 S2 1,82 

Nghi Quang 16 1 1 3 1 2,12 S2 22,52 

Nghi Quang 16 1 1 3 1 2,12 S2 3,67 

Nghi Quang 16 1 1 3 1 2,12 S2 1,89 

Nghi Quang 16 1 1 3 1 2,12 S2 5,21 

Nghi Thiết 16 1 1 3 1 2,12 S2 0,77 

Quỳnh Phương 16 1 1 3 1 2,12 S2 2,98 
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Xã ĐVĐĐ 

 Độ 

mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Quỳnh Phương 16 1 1 3 1 2,12 S2 2,10 

Quỳnh Minh 17 1 3 3 1 2,45 S1 6,86 

Quỳnh Lương 17 1 3 3 1 2,45 S1 10,04 

Quỳnh Bảng 17 1 3 3 1 2,45 S1 2,08 

Quỳnh Bảng 17 1 3 3 1 2,45 S1 1,02 

Quỳnh Bảng 17 1 3 3 1 2,45 S1 1,08 

Quỳnh Bảng 17 1 3 3 1 2,45 S1 1,02 

Quỳnh Thanh 17 1 3 3 1 2,45 S1 3,35 

Quỳnh Bảng 17 1 3 3 1 2,45 S1 0,30 

Quỳnh Bảng 17 1 3 3 1 2,45 S1 0,19 

Quỳnh Bảng 17 1 3 3 1 2,45 S1 0,21 

Quỳnh Bảng 17 1 3 3 1 2,45 S1 1,92 

Quỳnh Thanh 18 1 3 3 2 2,54 S1 2,88 

Quỳnh Lương 18 1 3 3 2 2,54 S1 0,57 

Quỳnh Bảng 18 1 3 3 2 2,54 S1 0,56 

Quỳnh Minh 18 1 3 3 2 2,54 S1 5,85 

Tổng 715,88 
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PHỤ LỤC 23: BẢNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RIÊNG CHO TRANG 

 

Xã ĐVĐĐ 

Độ 

mặn 

của 

nước 

 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

 Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

An Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 1,60 

Sơn Hải 16 2 2 2 1 1,91 S1 1,82 

Nghi Thiết 16 2 2 2 1 1,91 S1 0,77 

Nghi Quang 16 2 2 2 1 1,91 S1 5,21 

Mai Hùng 1 2 3 1 1 1,51 S2 1,67 

An Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 0,48 

Nghi Quang 16 2 2 2 1 1,91 S1 22,52 

An Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 3,52 

Quỳnh Bảng 17 2 3 2 1 2,07 S1 0,30 

Quỳnh Bảng 17 2 3 2 1 2,07 S1 0,19 

Nghi Quang 16 2 2 2 1 1,91 S1 3,67 

Nghi Quang 16 2 2 2 1 1,91 S1 1,89 

Quỳnh Bảng 17 2 3 2 1 2,07 S1 1,02 

Quỳnh Thanh 17 2 3 2 1 2,07 S1 3,35 

Quỳnh Minh 17 2 3 2 1 2,07 S1 6,86 

An Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 13,95 

Quỳnh Bảng 17 2 3 2 1 2,07 S1 1,02 

Quỳnh Phương 11 2 2 1 1 1,35 S3 6,15 

Nghi Yên 12 1 1 2 0 1,47 N 5,82 

Nghi Tiến 10 1 2 1 0 1,07 N 3,04 

Nghi Tiến 7 1 1 1 0 0,91 N 2,52 

Quỳnh Thuận 12 1 1 2 0 1,47 N 17,59 

Nghi Thiết 12 1 1 2 0 1,47 N 3,83 

Quỳnh Phương 12 1 1 2 0 1,47 N 6,43 

Quỳnh Long 12 1 1 2 0 1,47 N 1,27 

Quỳnh Phương 16 2 2 2 1 1,91 S1 2,98 
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Xã ĐVĐĐ 

Độ 

mặn 

của 

nước 

 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

 Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Quỳnh Phương 16 2 2 2 1 1,91 S1 2,10 

Hưng Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 5,97 

Hưng Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 3,94 

Quỳnh Thọ 13 1 3 2 0 1,80 N 14,45 

Quỳnh Bảng 12 1 1 2 0 1,47 N 8,95 

Diễn Trung 12 1 1 2 0 1,47 N 50,93 

Diễn Thành 12 1 1 2 0 1,47 N 27,52 

Diễn Thịnh 12 1 1 2 0 1,47 N 35,21 

Diễn Kim 7 1 1 1 0 0,91 N 47,10 

Diễn Hùng 12 1 1 2 0 1,47 N 27,33 

Diễn Hải 12 1 1 2 0 1,47 N 16,18 

Nghi Yên 12 1 0 2 0 1,31 N 0,35 

Nghi Tiến 7 1 1 1 0 0,91 N 1,32 

Nghi Yên 12 1 1 2 0 1,47 N 1,18 

P. Nghi Thủy 12 1 1 2 0 1,47 N 4,73 

P. Thu Thủy 12 1 1 2 0 1,47 N 4,47 

P. Nghi Thu 12 1 1 2 0 1,47 N 2,01 

P. Nghi Hải 12 1 1 2 0 1,47 N 10,63 

Quỳnh nghĩa 4 1 1 2 0 1,47 N 17,38 

Quỳnh Minh 4 1 1 2 0 1,47 N 4,02 

Quỳnh Lương 12 1 1 2 0 1,47 N 16,14 

Quỳnh Minh 4 1 1 2 0 1,47 N 8,95 

Quỳnh Liên 4 1 1 2 0 1,47 N 7,20 

Quỳnh Phương 12 1 1 2 0 1,47 N 2,60 

P. Nghi Hương 12 1 1 2 0 1,47 N 17,12 

P. Nghi Hòa 12 1 1 2 0 1,47 N 11,37 

Nghi Quang 9 3 2 1 2 1,62 S2 25,93 

Mai Hùng 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,35 
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Xã ĐVĐĐ 

Độ 

mặn 

của 

nước 

 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

 Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Mai Hùng 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,20 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,52 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,29 

Sơn Hải 9 3 2 1 2 1,62 S2 0,24 

Nghi Quang 9 3 2 1 2 1,62 S2 4,88 

Diễn Vạn 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,73 

Phúc Thọ 9 3 2 1 2 1,62 S2 0,35 

Quỳnh Phương 9 3 2 1 2 1,62 S2 13,05 

Quỳnh Liên 2 3 3 1 2 1,79 S2 0,96 

Quỳnh Lộc 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,33 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,89 

Quỳnh Lộc 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,85 

Quỳnh Bảng 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,32 

Diễn Bích 5 3 3 1 2 1,79 S2 2,06 

Quỳnh Phương 9 3 2 1 2 1,62 S2 5,99 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,30 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,50 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,72 

Tiến Thủy 8 3 1 1 2 1,46 S2 0,23 

Diễn Bích 6 3 3 1 2 1,79 S2 2,43 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,76 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 2,08 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,98 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 8,44 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,63 

Quỳnh Lộc 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,57 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 6,06 

Quỳnh Bảng 6 3 3 1 2 1,79 S2 2,09 
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Xã ĐVĐĐ 

Độ 

mặn 

của 

nước 

 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

 Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Hưng Hòa 15 3 3 2 2 2,35 S1 9,75 

Mai Hùng 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,48 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 1,77 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 1,53 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,20 

Sơn Hải 9 3 2 1 2 1,62 S2 10,33 

Quỳnh Bảng 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,41 

Quỳnh Bảng 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,40 

Quỳnh Liên 2 3 3 1 2 1,79 S2 1,70 

Quỳnh Thuận 8 3 1 1 2 1,46 S2 17,21 

Quỳnh Long 8 3 1 1 2 1,46 S2 3,35 

Quỳnh Phương 9 3 2 1 2 1,62 S2 1,26 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,78 

Quỳnh Lộc 6 3 3 1 2 1,79 S2 3,21 

Quỳnh Lập 8 3 1 1 2 1,46 S2 4,27 

Diễn Vạn 5 3 3 1 2 1,79 S2 4,48 

Quỳnh Bảng 17 2 3 2 1 2,07 S1 0,21 

Quỳnh Bảng 17 2 3 2 1 2,07 S1 1,92 

Quỳnh Bảng 17 2 3 2 1 2,07 S1 2,08 

Hưng Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 14,59 

Mai Hùng 14 2 3 2 1 2,07 S1 1,68 

An Hòa 1 2 3 2 1 2,07 S1 10,85 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,40 

Quỳnh Thanh 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,10 

Phúc Thọ 9 3 2 1 2 1,62 S2 1,54 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,22 

Quỳnh Bảng 18 2 3 2 2 2,16 S1 0,56 

Quỳnh Bảng 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,80 
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Xã ĐVĐĐ 

Độ 

mặn 

của 

nước 

 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

 Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Mai Hùng 15 2 3 2 2 2,16 S1 0,88 

Quỳnh Lương 18 2 3 2 2 2,16 S1 0,57 

Nghi Thiết 9 3 2 1 2 1,62 S2 17,15 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,87 

Quỳnh Liên 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,96 

Quỳnh Thanh 18 2 3 2 2 2,16 S1 2,88 

Mai Hùng 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,88 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,45 

Nghi Thái 9 3 2 1 2 1,62 S2 8,85 

Quỳnh Thanh 3 2 3 2 1 2,07 S1 0,82 

Quỳnh Lương 17 2 3 2 1 2,07 S1 10,04 

Quỳnh Bảng 17 2 3 2 1 2,07 S1 1,08 

Quỳnh Bảng 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,87 

Phúc Thọ 9 3 2 1 2 1,62 S2 14,58 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,50 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,22 

Quỳnh Minh 18 2 3 2 2 2,16 S1 5,85 

Tổng 715,88 
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PHỤ LỤC 24: BẢNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RIÊNG CHO CÂY BẦN CHUA  

Xã ĐVĐĐ 

 Độ 

mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

 Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Quỳnh Phương 11 3 2 1 1 1,53 S3 6,15 

Quỳnh Thọ 13 2 3 2 0 1,98 N 14,45 

Mai Hùng 1 3 3 1 1 1,69 S3 1,67 

An Hòa 1 3 3 2 1 2,26 S2 10,85 

Nghi Tiến 7 2 1 1 0 1,09 N 1,32 

Nghi Tiến 7 2 1 1 0 1,09 N 2,52 

Diễn Kim 7 2 1 1 0 1,09 N 47,10 

Quỳnh Minh 4 2 1 2 0 1,66 N 4,02 

Quỳnh nghĩa 4 2 1 2 0 1,66 N 17,38 

Quỳnh Minh 4 2 1 2 0 1,66 N 8,95 

Quỳnh Liên 4 2 1 2 0 1,66 N 7,20 

Nghi Tiến 10 2 2 1 0 1,26 N 3,04 

Quỳnh Thanh 3 3 3 2 1 2,26 S2 0,82 

Quỳnh Liên 2 2 3 1 2 1,60 S3 1,70 

Quỳnh Liên 2 2 3 1 2 1,60 S3 0,96 

Hưng Hòa 15 3 3 2 2 2,35 S1 9,75 

Mai Hùng 15 3 3 2 2 2,35 S1 0,88 

Diễn Vạn 5 3 3 1 2 1,79 S3 4,48 

Diễn Vạn 5 3 3 1 2 1,79 S3 0,73 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S3 0,50 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S3 8,44 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S3 2,08 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S3 1,77 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S3 0,20 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S3 1,53 

Diễn Bích 5 3 3 1 2 1,79 S3 2,06 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S3 6,06 
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Xã ĐVĐĐ 

 Độ 

mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

 Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S3 0,29 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S3 0,40 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S3 0,52 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S3 0,87 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S3 0,22 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S3 0,45 

Quỳnh Liên 5 3 3 1 2 1,79 S3 0,96 

Mai Hùng 5 3 3 1 2 1,79 S3 0,88 

Mai Hùng 5 3 3 1 2 1,79 S3 0,48 

Mai Hùng 5 3 3 1 2 1,79 S3 0,20 

Mai Hùng 5 3 3 1 2 1,79 S3 0,35 

Diễn Bích 6 3 3 1 2 1,79 S3 2,43 

Quỳnh Bảng 6 3 3 1 2 1,79 S3 0,41 

Quỳnh Bảng 6 3 3 1 2 1,79 S3 0,40 

Quỳnh Bảng 6 3 3 1 2 1,79 S3 0,87 

Quỳnh Bảng 6 3 3 1 2 1,79 S3 2,09 

Quỳnh Thanh 6 3 3 1 2 1,79 S3 0,10 

Quỳnh Bảng 6 3 3 1 2 1,79 S3 0,32 

Quỳnh Bảng 6 3 3 1 2 1,79 S3 0,80 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S3 0,72 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S3 0,78 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S3 0,30 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S3 0,63 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S3 0,22 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S3 0,98 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S3 0,50 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S3 0,76 

Quỳnh Lộc 6 3 3 1 2 1,79 S3 0,85 
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Xã ĐVĐĐ 

 Độ 

mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

 Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Quỳnh Lộc 6 3 3 1 2 1,79 S3 0,33 

Quỳnh Lộc 6 3 3 1 2 1,79 S3 0,57 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S3 0,89 

Quỳnh Lộc 6 3 3 1 2 1,79 S3 3,21 

Quỳnh Long 8 3 1 1 2 1,46 S3 3,35 

Tiến Thủy 8 3 1 1 2 1,46 S3 0,23 

Quỳnh Lập 8 3 1 1 2 1,46 S3 4,27 

Quỳnh Thuận 8 3 1 1 2 1,46 S3 17,21 

Nghi Quang 9 3 2 1 2 1,62 S3 4,88 

Nghi Quang 9 3 2 1 2 1,62 S3 25,93 

Sơn Hải 9 3 2 1 2 1,62 S3 10,33 

Sơn Hải 9 3 2 1 2 1,62 S3 0,24 

Nghi Thái 9 3 2 1 2 1,62 S3 8,85 

Nghi Thiết 9 3 2 1 2 1,62 S3 17,15 

Quỳnh Phương 9 3 2 1 2 1,62 S3 1,26 

Quỳnh Phương 9 3 2 1 2 1,62 S3 5,99 

Phúc Thọ 9 3 2 1 2 1,62 S3 0,35 

Phúc Thọ 9 3 2 1 2 1,62 S3 14,58 

Phúc Thọ 9 3 2 1 2 1,62 S3 1,54 

Quỳnh Phương 9 3 2 1 2 1,62 S3 13,05 

Diễn Thành 12 2 1 2 0 1,66 N 27,52 

Diễn Thịnh 12 2 1 2 0 1,66 N 35,21 

Diễn Trung 12 2 1 2 0 1,66 N 50,93 

Diễn Hải 12 2 1 2 0 1,66 N 16,18 

Diễn Hùng 12 2 1 2 0 1,66 N 27,33 

Nghi Yên 12 2 1 2 0 1,66 N 5,82 

Nghi Yên 12 2 0 2 0 1,49 N 0,35 

Nghi Yên 12 2 1 2 0 1,66 N 1,18 
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Xã ĐVĐĐ 

 Độ 

mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

 Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Quỳnh Long 12 2 1 2 0 1,66 N 1,27 

Nghi Thiết 12 2 1 2 0 1,66 N 3,83 

Quỳnh Thuận 12 2 1 2 0 1,66 N 17,59 

P. Nghi Thủy 12 2 1 2 0 1,66 N 4,73 

P. Thu Thủy 12 2 1 2 0 1,66 N 4,47 

P. Nghi Thu 12 2 1 2 0 1,66 N 2,01 

P. Nghi Hương 12 2 1 2 0 1,66 N 17,12 

Quỳnh Lương 12 2 1 2 0 1,66 N 16,14 

Quỳnh Bảng 12 2 1 2 0 1,66 N 8,95 

Quỳnh Phương 12 2 1 2 0 1,66 N 2,60 

Quỳnh Phương 12 2 1 2 0 1,66 N 6,43 

P. Nghi Hòa 12 2 1 2 0 1,66 N 11,37 

P. Nghi Hải 12 2 1 2 0 1,66 N 10,63 

An Hòa 14 3 3 2 1 2,26 S2 1,60 

An Hòa 14 3 3 2 1 2,26 S2 0,48 

An Hòa 14 3 3 2 1 2,26 S2 3,52 

An Hòa 14 3 3 2 1 2,26 S2 13,95 

Mai Hùng 14 3 3 2 1 2,26 S2 1,68 

Hưng Hòa 14 3 3 2 1 2,26 S2 14,59 

Hưng Hòa 14 3 3 2 1 2,26 S2 3,94 

Hưng Hòa 14 3 3 2 1 2,26 S2 5,97 

Sơn Hải 16 3 2 2 1 2,09 S2 1,82 

Nghi Quang 16 3 2 2 1 2,09 S2 22,52 

Nghi Quang 16 3 2 2 1 2,09 S2 3,67 

Nghi Quang 16 3 2 2 1 2,09 S2 1,89 

Nghi Quang 16 3 2 2 1 2,09 S2 5,21 

Nghi Thiết 16 3 2 2 1 2,09 S2 0,77 

Quỳnh Phương 16 3 2 2 1 2,09 S2 2,98 
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Xã ĐVĐĐ 

 Độ 

mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

 Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Quỳnh Phương 16 3 2 2 1 2,09 S2 2,10 

Quỳnh Minh 17 3 3 2 1 2,26 S2 6,86 

Quỳnh Lương 17 3 3 2 1 2,26 S2 10,04 

Quỳnh Bảng 17 3 3 2 1 2,26 S2 2,08 

Quỳnh Bảng 17 3 3 2 1 2,26 S2 1,02 

Quỳnh Bảng 17 3 3 2 1 2,26 S2 1,08 

Quỳnh Bảng 17 3 3 2 1 2,26 S2 1,02 

Quỳnh Thanh 17 3 3 2 1 2,26 S2 3,35 

Quỳnh Bảng 17 3 3 2 1 2,26 S2 0,30 

Quỳnh Bảng 17 3 3 2 1 2,26 S2 0,19 

Quỳnh Bảng 17 3 3 2 1 2,26 S2 0,21 

Quỳnh Bảng 17 3 3 2 1 2,26 S2 1,92 

Quỳnh Thanh 18 3 3 2 2 2,35 S1 2,88 

Quỳnh Lương 18 3 3 2 2 2,35 S1 0,57 

Quỳnh Bảng 18 3 3 2 2 2,35 S1 0,56 

Quỳnh Minh 18 3 3 2 2 2,35 S1 5,85 

Tổng 715,88 
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PHỤ LỤC 25: BẢNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RIÊNG CHO CÂY VẸT DÙ 

 

Xã  ĐVĐĐ 

Độ 

mặn 

của 

nước 

 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ sâu 

ngập 

triều 

 Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

An Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 1,60 

Sơn Hải 16 2 1 2 1 1,75 S2 1,82 

Nghi Thiết 16 2 1 2 1 1,75 S2 0,77 

Nghi Quang 16 2 1 2 1 1,75 S2 5,21 

Mai Hùng 1 2 3 1 1 1,51 S2 1,67 

An Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 0,48 

Nghi Quang 16 2 1 2 1 1,75 S2 22,52 

An Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 3,52 

Quỳnh Bảng 17 2 2 2 1 1,91 S1 0,30 

Quỳnh Bảng 17 2 2 2 1 1,91 S1 0,19 

Nghi Quang 16 2 1 2 1 1,75 S2 3,67 

Nghi Quang 16 2 1 2 1 1,75 S2 1,89 

Quỳnh Bảng 17 2 2 2 1 1,91 S1 1,02 

Quỳnh Thanh 17 2 2 2 1 1,91 S1 3,35 

Quỳnh Minh 17 2 2 2 1 1,91 S1 6,86 

An Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 13,95 

Quỳnh Bảng 17 2 2 2 1 1,91 S1 1,02 

Quỳnh Phương 11 2 1 1 1 1,19 S3 6,15 

Nghi Yên 12 1 0 2 0 1,31 N 5,82 

Nghi Tiến 10 1 1 1 0 0,91 N 3,04 

Nghi Tiến 7 1 0 1 0 0,75 N 2,52 

Quỳnh Thuận 12 1 0 2 0 1,31 N 17,59 

Nghi Thiết 12 1 0 2 0 1,31 N 3,83 

Quỳnh Phương 12 1 0 2 0 1,31 N 6,43 

Quỳnh Long 12 1 0 2 0 1,31 N 1,27 

Quỳnh Phương 16 2 1 2 1 1,75 S2 2,98 



PL - 50 

 

Xã  ĐVĐĐ 

Độ 

mặn 

của 

nước 

 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ sâu 

ngập 

triều 

 Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Quỳnh Phương 16 2 1 2 1 1,75 S2 2,10 

Hưng Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 5,97 

Hưng Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 3,94 

Quỳnh Thọ 13 1 3 2 0 1,80 N 14,45 

Quỳnh Bảng 12 1 0 2 0 1,31 N 8,95 

Diễn Trung 12 1 0 2 0 1,31 N 50,93 

Diễn Thành 12 1 0 2 0 1,31 N 27,52 

Diễn Thịnh 12 1 0 2 0 1,31 N 35,21 

Diễn Kim 7 1 0 1 0 0,75 N 47,10 

Diễn Hùng 12 1 0 2 0 1,31 N 27,33 

Diễn Hải 12 1 0 2 0 1,31 N 16,18 

Nghi Yên 12 1 0 2 0 1,31 N 0,35 

Nghi Tiến 7 1 0 1 0 0,75 N 1,32 

Nghi Yên 12 1 0 2 0 1,31 N 1,18 

P. Nghi Thủy 12 1 0 2 0 1,31 N 4,73 

P. Thu Thủy 12 1 0 2 0 1,31 N 4,47 

P. Nghi Thu 12 1 0 2 0 1,31 N 2,01 

P. Nghi Hải 12 1 0 2 0 1,31 N 10,63 

Quỳnh nghĩa 4 1 0 2 0 1,31 N 17,38 

Quỳnh Minh 4 1 0 2 0 1,31 N 4,02 

Quỳnh Lương 12 1 0 2 0 1,31 N 16,14 

Quỳnh Minh 4 1 0 2 0 1,31 N 8,95 

Quỳnh Liên 4 1 0 2 0 1,31 N 7,20 

Quỳnh Phương 12 1 0 2 0 1,31 N 2,60 

P. Nghi Hương 12 1 0 2 0 1,31 N 17,12 

P. Nghi Hòa 12 1 0 2 0 1,31 N 11,37 

Nghi Quang 9 3 1 1 2 1,46 S2 25,93 

Mai Hùng 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,35 
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Xã  ĐVĐĐ 

Độ 

mặn 

của 

nước 

 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ sâu 

ngập 

triều 

 Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Mai Hùng 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,20 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,52 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,29 

Sơn Hải 9 3 1 1 2 1,46 S2 0,24 

Nghi Quang 9 3 1 1 2 1,46 S2 4,88 

Diễn Vạn 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,73 

Phúc Thọ 9 3 1 1 2 1,46 S2 0,35 

Quỳnh Phương 9 3 1 1 2 1,46 S2 13,05 

Quỳnh Liên 2 2 3 1 2 1,60 S2 0,96 

Quỳnh Lộc 6 3 2 1 2 1,62 S2 0,33 

Quỳnh Dị 6 3 2 1 2 1,62 S2 0,89 

Quỳnh Lộc 6 3 2 1 2 1,62 S2 0,85 

Quỳnh Bảng 6 3 2 1 2 1,62 S2 0,32 

Diễn Bích 5 3 3 1 2 1,79 S2 2,06 

Quỳnh Phương 9 3 1 1 2 1,46 S2 5,99 

Quỳnh Dị 6 3 2 1 2 1,62 S2 0,30 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,50 

Quỳnh Dị 6 3 2 1 2 1,62 S2 0,72 

Tiến Thủy 8 3 0 1 2 1,30 S2 0,23 

Diễn Bích 6 3 2 1 2 1,62 S2 2,43 

Quỳnh Dị 6 3 2 1 2 1,62 S2 0,76 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 2,08 

Quỳnh Dị 6 3 2 1 2 1,62 S2 0,98 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 8,44 

Quỳnh Dị 6 3 2 1 2 1,62 S2 0,63 

Quỳnh Lộc 6 3 2 1 2 1,62 S2 0,57 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 6,06 

Quỳnh Bảng 6 3 2 1 2 1,62 S2 2,09 
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Xã  ĐVĐĐ 

Độ 

mặn 

của 

nước 

 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ sâu 

ngập 

triều 

 Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Hưng Hòa 15 3 3 2 2 2,35 S1 9,75 

Mai Hùng 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,48 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 1,77 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 1,53 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,20 

Sơn Hải 9 3 1 1 2 1,46 S2 10,33 

Quỳnh Bảng 6 3 2 1 2 1,62 S2 0,41 

Quỳnh Bảng 6 3 2 1 2 1,62 S2 0,40 

Quỳnh Liên 2 2 3 1 2 1,60 S2 1,70 

Quỳnh Thuận 8 3 0 1 2 1,30 S2 17,21 

Quỳnh Long 8 3 0 1 2 1,30 S2 3,35 

Quỳnh Phương 9 3 1 1 2 1,46 S2 1,26 

Quỳnh Dị 6 3 2 1 2 1,62 S2 0,78 

Quỳnh Lộc 6 3 2 1 2 1,62 S2 3,21 

Quỳnh Lập 8 3 0 1 2 1,30 S2 4,27 

Diễn Vạn 5 3 3 1 2 1,79 S2 4,48 

Quỳnh Bảng 17 2 2 2 1 1,91 S1 0,21 

Quỳnh Bảng 17 2 2 2 1 1,91 S1 1,92 

Quỳnh Bảng 17 2 2 2 1 1,91 S1 2,08 

Hưng Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 14,59 

Mai Hùng 14 2 3 2 1 2,07 S1 1,68 

An Hòa 1 2 3 2 1 2,07 S1 10,85 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,40 

Quỳnh Thanh 6 3 2 1 2 1,62 S2 0,10 

Phúc Thọ 9 3 1 1 2 1,46 S2 1,54 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,22 

Quỳnh Bảng 18 2 2 2 2 2,00 S1 0,56 

Quỳnh Bảng 6 3 2 1 2 1,62 S2 0,80 
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Xã  ĐVĐĐ 

Độ 

mặn 

của 

nước 

 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ sâu 

ngập 

triều 

 Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Mai Hùng 15 2 3 2 2 2,16 S1 0,88 

Quỳnh Lương 18 2 2 2 2 2,00 S1 0,57 

Nghi Thiết 9 3 1 1 2 1,46 S2 17,15 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,87 

Quỳnh Liên 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,96 

Quỳnh Thanh 18 2 2 2 2 2,00 S1 2,88 

Mai Hùng 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,88 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,45 

Nghi Thái 9 3 1 1 2 1,46 S2 8,85 

Quỳnh Thanh 3 2 2 2 1 1,91 S1 0,82 

Quỳnh Lương 17 2 2 2 1 1,91 S1 10,04 

Quỳnh Bảng 17 2 2 2 1 1,91 S1 1,08 

Quỳnh Bảng 6 3 2 1 2 1,62 S2 0,87 

Phúc Thọ 9 3 1 1 2 1,46 S2 14,58 

Quỳnh Dị 6 3 2 1 2 1,62 S2 0,50 

Quỳnh Dị 6 3 2 1 2 1,62 S2 0,22 

Quỳnh Minh 18 2 2 2 2 2,00 S1 5,85 

Tổng  715,88 
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PHỤ LỤC 26: BẢNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RIÊNG CHO CÂY SÚ 

 

Xã ĐVĐĐ 

Độ 

mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

Điểm 

hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

An Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 1,60 

Sơn Hải 16 2 2 2 1 1,91 S2 1,82 

Nghi Thiết 16 2 2 2 1 1,91 S2 0,77 

Nghi Quang 16 2 2 2 1 1,91 S2 5,21 

Mai Hùng 1 2 3 1 1 1,51 S2 1,67 

An Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 0,48 

Nghi Quang 16 2 2 2 1 1,91 S2 22,52 

An Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 3,52 

Quỳnh Bảng 17 2 3 2 1 2,07 S1 0,30 

Quỳnh Bảng 17 2 3 2 1 2,07 S1 0,19 

Nghi Quang 16 2 2 2 1 1,91 S2 3,67 

Nghi Quang 16 2 2 2 1 1,91 S2 1,89 

Quỳnh Bảng 17 2 3 2 1 2,07 S1 1,02 

Quỳnh Thanh 17 2 3 2 1 2,07 S1 3,35 

Quỳnh Minh 17 2 3 2 1 2,07 S1 6,86 

An Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 13,95 

Quỳnh Bảng 17 2 3 2 1 2,07 S1 1,02 

Quỳnh Phương 11 2 2 1 1 1,35 S2 6,15 

Nghi Yên 12 1 2 2 0 1,63 N 5,82 

Nghi Tiến 10 1 2 1 0 1,07 N 3,04 

Nghi Tiến 7 1 2 1 0 1,07 N 2,52 

Quỳnh Thuận 12 1 2 2 0 1,63 N 17,59 

Nghi Thiết 12 1 2 2 0 1,63 N 3,83 

Quỳnh Phương 12 1 2 2 0 1,63 N 6,43 

Quỳnh Long 12 1 2 2 0 1,63 N 1,27 
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Xã ĐVĐĐ 

Độ 

mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

Điểm 

hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Quỳnh Phương 16 2 2 2 1 1,91 S2 2,98 

Quỳnh Phương 16 2 2 2 1 1,91 S2 2,10 

Hưng Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 5,97 

Hưng Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 3,94 

Quỳnh Thọ 13 1 3 2 0 1,80 N 14,45 

Quỳnh Bảng 12 1 2 2 0 1,63 N 8,95 

Diễn Trung 12 1 2 2 0 1,63 N 50,93 

Diễn Thành 12 1 2 2 0 1,63 N 27,52 

Diễn Thịnh 12 1 2 2 0 1,63 N 35,21 

Diễn Kim 7 1 2 1 0 1,07 N 47,10 

Diễn Hùng 12 1 2 2 0 1,63 N 27,33 

Diễn Hải 12 1 2 2 0 1,63 N 16,18 

Nghi Yên 12 1 2 2 0 1,63 N 0,35 

Nghi Tiến 7 1 2 1 0 1,07 N 1,32 

Nghi Yên 12 1 2 2 0 1,63 N 1,18 

P,Nghi Thủy 12 1 2 2 0 1,63 N 4,73 

P. Thu Thủy 12 1 2 2 0 1,63 N 4,47 

P. Nghi Thu 12 1 2 2 0 1,63 N 2,01 

P. Nghi Hải 12 1 2 2 0 1,63 N 10,63 

Quỳnh nghĩa 4 1 2 2 0 1,63 N 17,38 

Quỳnh Minh 4 1 2 2 0 1,63 N 4,02 

Quỳnh Lương 12 1 2 2 0 1,63 N 16,14 

Quỳnh Minh 4 1 2 2 0 1,63 N 8,95 

Quỳnh Liên 4 1 2 2 0 1,63 N 7,20 

Quỳnh Phương 12 1 2 2 0 1,63 N 2,60 

P. Nghi Hương 12 1 2 2 0 1,63 N 17,12 

P. Nghi Hòa 12 1 2 2 0 1,63 N 11,37 
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Xã ĐVĐĐ 

Độ 

mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

Điểm 

hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Nghi Quang 9 3 2 1 2 1,62 S2 25,93 

Mai Hùng 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,35 

Mai Hùng 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,20 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,52 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,29 

Sơn Hải 9 3 2 1 2 1,62 S2 0,24 

Nghi Quang 9 3 2 1 2 1,62 S2 4,88 

Diễn Vạn 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,73 

Phúc Thọ 9 3 2 1 2 1,62 S2 0,35 

Quỳnh Phương 9 3 2 1 2 1,62 S2 13,05 

Quỳnh Liên 2 3 3 1 2 1,79 S2 0,96 

Quỳnh Lộc 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,33 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,89 

Quỳnh Lộc 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,85 

Quỳnh Bảng 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,32 

Diễn Bích 5 3 3 1 2 1,79 S2 2,06 

Quỳnh Phương 9 3 2 1 2 1,62 S2 5,99 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,30 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,50 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,72 

Tiến Thủy 8 3 2 1 2 1,62 S2 0,23 

Diễn Bích 6 3 3 1 2 1,79 S2 2,43 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,76 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 2,08 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,98 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 8,44 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,63 
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Xã ĐVĐĐ 

Độ 

mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

Điểm 

hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Quỳnh Lộc 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,57 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 6,06 

Quỳnh Bảng 6 3 3 1 2 1,79 S2 2,09 

Hưng Hòa 15 3 3 2 2 2,35 S1 9,75 

Mai Hùng 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,48 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 1,77 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 1,53 

Diễn Kim 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,20 

Sơn Hải 9 3 2 1 2 1,62 S2 10,33 

Quỳnh Bảng 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,41 

Quỳnh Bảng 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,40 

Quỳnh Liên 2 3 3 1 2 1,79 S2 1,70 

Quỳnh Thuận 8 3 2 1 2 1,62 S2 17,21 

Quỳnh Long 8 3 2 1 2 1,62 S2 3,35 

Quỳnh Phương 9 3 2 1 2 1,62 S2 1,26 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,78 

Quỳnh Lộc 6 3 3 1 2 1,79 S2 3,21 

Quỳnh Lập 8 3 2 1 2 1,62 S2 4,27 

Diễn Vạn 5 3 3 1 2 1,79 S2 4,48 

Quỳnh Bảng 17 2 3 2 1 2,07 S1 0,21 

Quỳnh Bảng 17 2 3 2 1 2,07 S1 1,92 

Quỳnh Bảng 17 2 3 2 1 2,07 S1 2,08 

Hưng Hòa 14 2 3 2 1 2,07 S1 14,59 

Mai Hùng 14 2 3 2 1 2,07 S1 1,68 

An Hòa 1 2 3 2 1 2,07 S1 10,85 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,40 

Quỳnh Thanh 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,10 
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Xã ĐVĐĐ 

Độ 

mặn 

của 

nước 

Thành 

phần 

cấp 

hạt 

Độ 

sâu 

ngập 

triều 

Điểm 

hiện 

trạng 

sử 

dụng 

đất 

Tổng 

điểm 

Cấp 

thích 

hợp 

Diện 

tích 

(ha) 

Phúc Thọ 9 3 2 1 2 1,62 S2 1,54 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,22 

Quỳnh Bảng 18 2 3 2 2 2,16 S1 0,56 

Quỳnh Bảng 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,80 

Mai Hùng 15 2 3 2 2 2,16 S1 0,88 

Quỳnh Lương 18 2 3 2 2 2,16 S1 0,57 

Nghi Thiết 9 3 2 1 2 1,62 S2 17,15 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,87 

Quỳnh Liên 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,96 

Quỳnh Thanh 18 2 3 2 2 2,16 S1 2,88 

Mai Hùng 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,88 

An Hòa 5 3 3 1 2 1,79 S2 0,45 

Nghi Thái 9 3 2 1 2 1,62 S2 8,85 

Quỳnh Thanh 3 2 3 2 1 2,07 S1 0,82 

Quỳnh Lương 17 2 3 2 1 2,07 S1 10,04 

Quỳnh Bảng 17 2 3 2 1 2,07 S1 1,08 

Quỳnh Bảng 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,87 

Phúc Thọ 9 3 2 1 2 1,62 S2 14,58 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,50 

Quỳnh Dị 6 3 3 1 2 1,79 S2 0,22 

Quỳnh Minh 18 2 3 2 2 2,16 S1 5,85 

Tổng 715,88 
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PHỤ LỤC 27: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THÍCH HỢP  

CHO CÂY MẮM QUẮN THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Ở VÙNG VEN 

BIỂN TỈNH NGHỆ AN 

TT Tên xã 
Không 

thích hợp 

Rất 

thích 

hợp 

Thích 

hợp 

trung 

bình 

Ít thích 

hợp 

Tổng số 

diện tích 

(ha) 

TX. Hoang Mai 16,22 32,49 18,86 0 67,58 

1 Mai Hùng 0 2,79 3,36 0 6,15 

2 Quỳnh Dị 0 5,78 0 0 5,78 

3 Quỳnh Lập 0 0 4,27 0 4,27 

4 Quỳnh Liên 7,20 3,61  0 10,81 

5 Quỳnh Phương 9,02 20,31 11,23 0 40,57 

Quỳnh Lưu 88,75 36,74 32,20 46,09 203,77 

1 An Hòa 0 2,75 10,85 19,56 33,15 

2 Quỳnh Bảng 8,95 4,90 0,56 7,81 22,22 

3 Quỳnh Lương 16,14 0,57  10,04 26,75 

4 Quỳnh Lộc 0 4,97  0 4,97 

5 Quỳnh Long 1,27  3,35 0 4,61 

6 Quỳnh Minh 12,97 5,85 0 6,86 25,68 

7 Quỳnh nghĩa 17,38 0 0 0 17,38 

8 Quỳnh Thọ 14,45 0 0 0 14,45 

9 Quỳnh Thanh 0 7,14 0 0 7,14 

10 Quỳnh Thuận 17,59  17,21 0 34,79 

11 Sơn Hải 0 10,57  1,82 12,39 

12 Tiến Thủy 0  0,23 0 0,23 

Diễn Châu 204,28 30,28 0 0 234,55 

1 Diễn Bích 0 4,49 0 0 4,49 

2 Diễn Hải 16,18 0 0 0 16,18 

3 Diễn Hùng 27,33 0 0 0 27,33 

4 Diễn Kim 47,10 20,58 0 0 67,68 

5 Diễn Thành 27,52 0 0 0 27,52 

6 Diễn Thịnh 35,21 0 0 0 35,21 
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TT Tên xã 
Không 

thích hợp 

Rất 

thích 

hợp 

Thích 

hợp 

trung 

bình 

Ít thích 

hợp 

Tổng số 

diện tích 

(ha) 

7 Diễn Trung 50,93 0 0 0 50,93 

8 Diễn Vạn 0 5,21 0 0 5,21 

Nghi Lộc 18,06 73,29 0 34,06 125,41 

1 Nghi Quang 0 30,81 0 33,29 64,10 

2 Nghi Thái  8,85   8,85 

3 Nghi Thiết 3,83 17,15 0 0,77 21,76 

4 Nghi Tiến 6,88 0 0 0 6,88 

5 Nghi Yên 7,35 0 0 0 7,35 

6 Phúc Thọ 0 16,47 0 0 16,47 

TX. Cửa Lò 50,32 0 0 0 50,32 

1 P. Nghi Hòa 11,37 0 0 0 11,37 

2 P. Nghi Thu 2,01 0 0 0 2,01 

3 P. Nghi Hương 17,12 0 0 0 17,12 

4 P. Nghi Hải 10,63 0 0 0 10,63 

5 P. Nghi Thủy 4,73 0 0 0 4,73 

6 P. Thu Thủy 4,47 0 0 0 4,47 

TP. Vinh 0 9,75 24,50 0 34,25 

1 Hưng Hòa 0 9,75 24,50 0 34,25 

Tổng  377,62 182,55 75,56 80,15 715,88 

Tỷ lệ% 52,7 25,5 10,55 11,20 100,00 
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PHỤ LỤC 28: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THÍCH HỢP CHO CÂY 

ĐƯỚC VÒI THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Ở VÙNG VEN BIỂN  

TỈNH NGHỆ AN 

 

TT Tên xã 

Không 

thích 

hợp 

Rất thích 

hợp 

Thích 

hợp trung 

bình 

Ít thích 

hợp 

Tổng số diện 

tích (ha) 

TX. Hoang Mai 16,22 6,66 32,60 12,10 67,58 

1 Mai Hùng 0 0,88 3,60 1,67 6,15 

2 Quỳnh Dị 0 5,78 0 0 5,78 

3 Quỳnh Lập 0 0 0 4,27 4,27 

4 Quỳnh Liên 7,20 0 3,61  10,81 

5 Quỳnh Phương 9,02 0 25,39 6,15 40,57 

Quỳnh Lưu 88,75 48,70 45,54 20,79 203,77 

1 An Hòa 0 0 33,15 0 33,15 

2 Quỳnh Bảng 8,95 13,27 0 0 22,22 

3 Quỳnh Lộc 0 4,97 0 0 4,97 

4 Quỳnh Long 1,27 0 0 3,35 4,61 

5 Quỳnh Lương 16,14 10,61 0 0 26,75 

6 Quỳnh Minh 12,97 12,71 0 0 25,68 

7 Quỳnh nghĩa 17,38  0 0 17,38 

8 Quỳnh Thanh 0 7,14 0 0 7,14 

9 Quỳnh Thọ 14,45 0 0 0 14,45 

10 Quỳnh Thuận 17,59 0 0 17,21 34,79 

11 Sơn Hải 0 0 12,39 0 12,39 

12 Tiến Thủy 0 0 0 0,23 0,23 

Diễn Châu 204,28 2,43 27,85 0 234,55 

1 Diễn Bích 0 2,43 2,06 0 4,49 

2 Diễn Hải 16,18 0 0 0 16,18 

3 Diễn Hùng 27,33 0 0 0 27,33 

4 Diễn Kim 47,10 0 20,58 0 67,68 

5 Diễn Thành 27,52 0 0 0 27,52 

6 Diễn Thịnh 35,21 0 0 0 35,21 
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TT Tên xã 

Không 

thích 

hợp 

Rất thích 

hợp 

Thích 

hợp trung 

bình 

Ít thích 

hợp 

Tổng số diện 

tích (ha) 

7 Diễn Trung 50,93 0 0 0 50,93 

8 Diễn Vạn 0 0 5,21 0 5,21 

Nghi Lộc 18,06 0 107,35 0 125,41 

1 Nghi Quang 0 0 64,10 0 64,10 

2 Nghi Thái 0 0 8,85 0 8,85 

3 Nghi Thiết 3,83 0 17,92 0 21,76 

4 Nghi Tiến 6,88 0 0 0 6,88 

5 Nghi Yên 7,35 0 0 0 7,35 

6 Phúc Thọ  0 16,47 0 16,47 

TX. Cửa Lò 50,32 0 0 0 50,32 

1 P. Nghi Hòa 11,37 0 0 0 11,37 

2 P. Nghi Thu 2,01 0 0 0 2,01 

3 P. Nghi Hải 10,63 0 0 0 10,63 

4 P. Nghi Hương 17,12 0 0 0 17,12 

5 P. Nghi Thủy 4,73 0 0 0 4,73 

6 P. Thu Thủy 4,47 0 0 0 4,47 

TP. Vinh 0 9,75 24,50 0 34,25 

1 Hưng Hòa 0 9,75 24,50 0 34,25 

Tổng 377,62 67,54 237,83 32,88 715,88 

Tỷ lệ % 52,75 9,43 33,22 4,59 100,00 

 

  



PL - 63 

 

PHỤ LỤC 29: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THÍCH HỢP CHO CÂY 

TRANG THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Ở VÙNG VEN BIỂN  

TỈNH NGHỆ AN 

 

TT Tên xã 
Không 

thích hợp 

Rất 

thích 

hợp 

Thích hợp 

trung 

bình 

Ít 

thích 

hợp 

Tổng số 

diện tích 

(ha) 

TX. Hoang Mai 16,22 7,64 37,56 6,15 67,58 

1 Mai Hùng 0 2,56 3,59 0 6,15 

2 Quỳnh Dị 0 0 5,78 0 5,78 

3 Quỳnh Lập 0 0 4,27 0 4,27 

4 Quỳnh Liên 7,20 0 3,61 0 10,81 

5 Quỳnh Phương 9,02 5,08 20,31 6,15 40,57 

Quỳnh Lưu 88,75 70,96 44,07 0 203,77 

1 An Hòa 0 30,40 2,75 0 33,15 

2 Quỳnh Bảng 8,95 8,37 4,90 0 22,22 

3 Quỳnh Lộc 0 0 4,97 0 4,97 

4 Quỳnh Long 1,27 0 3,35 0 4,61 

5 Quỳnh Lương 16,14 10,61 0 0 26,75 

6 Quỳnh Minh 12,97 12,71 0 0 25,68 

7 Quỳnh nghĩa 17,38 0 0 0 17,38 

8 Quỳnh Thanh 0 7,04 0,10 0 7,14 

9 Quỳnh Thọ 14,45 0 0 0 14,45 

10 Quỳnh Thuận 17,59 0 17,21 0 34,79 

11 Sơn Hải 0 1,82 10,57 0 12,39 

12 Tiến Thủy 0 0 0,23 0 0,23 

Diễn Châu 204,28 0 30,28 0 234,55 

1 Diễn Bích 0 0 4,49 0 4,49 

2 Diễn Hải 16,18 0 0 0 16,18 

3 Diễn Hùng 27,33 0 0 0 27,33 

4 Diễn Kim 47,10 0 20,58 0 67,68 

5 Diễn Thành 27,52 0 0 0 27,52 

6 Diễn Thịnh 35,21 0 0 0 35,21 
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TT Tên xã 
Không 

thích hợp 

Rất 

thích 

hợp 

Thích hợp 

trung 

bình 

Ít 

thích 

hợp 

Tổng số 

diện tích 

(ha) 

7 Diễn Trung 50,93 0 0 0 50,93 

8 Diễn Vạn 0 0 5,21 0 5,21 

Nghi Lộc 18,06 34,06 73,29 0 125,41 

1 Nghi Quang 0 33,29 30,81 0 64,10 

2 Nghi Thái 0 0 8,85 0 8,85 

3 Nghi Thiết 3,83 0,77 17,15  21,76 

4 Nghi Tiến 6,88 0 0 0 6,88 

5 Nghi Yên 7,35 0 0 0 7,35 

6 Phúc Thọ 0 0 16,47 0 16,47 

TX. Cửa Lò 50,32 0 0 0 50,32 

1 P. Nghi Hòa 11,37 0 0 0 11,37 

2 P. Nghi Thu 2,01 0 0 0 2,01 

3 P. Nghi Hải 10,63 0 0 0 10,63 

4 P. Nghi Hương 17,12 0 0 0 17,12 

5 P. Nghi Thủy 4,73 0 0 0 4,73 

6 P. Thu Thủy 4,47 0 0 0 4,47 

TP. Vinh 0 34,25 0 0 34,25 

1 Hưng Hòa 0 34,25 0 0 34,25 

Tổng 377,62 146,91 185,19 6,15 715,88 

Tỷ lệ % 52,75 20,52 25,87 0,86 100,00 
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PHỤ LỤC 30: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THÍCH HỢP CHO CÂY 

BẦN CHUA THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Ở VÙNG VEN BIỂN  

TỈNH NGHỆ AN 

 

TT Tên xã 

Không 

thích 

hợp 

Rất 

thích 

hợp 

Thích hợp 

trung bình 

Ít thích 

hợp 

Tổng số 

diện tích 

(ha) 

TX. Hoang Mai 16,22 0,88 6,77 43,71 67,58 

1 Mai Hùng 0 0,88 1,68 3,59 6,15 

2 Quỳnh Dị 0 0 0 5,78 5,78 

3 Quỳnh Lập 0 0 0 4,27 4,27 

4 Quỳnh Liên 7,20 0 0 3,61 10,81 

5 Quỳnh Phương 9,02 0 5,08 26,46 40,57 

Quỳnh Lưu 88,75 9,86 61,10 44,07 203,77 

1 An Hòa 0 0 30,40 2,75 33,15 

2 Quỳnh Bảng 8,95 0,56 7,81 4,90 22,22 

3 Quỳnh Lộc 0 0 0 4,97 4,97 

4 Quỳnh Long 1,27 0 0 3,35 4,61 

5 Quỳnh Lương 16,14 0,57 10,04 0 26,75 

6 Quỳnh Minh 12,97 5,85 6,86 0 25,68 

7 Quỳnh nghĩa 17,38 0 0 0 17,38 

8 Quỳnh Thanh 0 2,88 4,16 0,10 7,14 

9 Quỳnh Thọ 14,45 0 0 0 14,45 

10 Quỳnh Thuận 17,59 0 0 17,21 34,79 

11 Sơn Hải 0 0 1,82 10,57 12,39 

12 Tiến Thủy 0 0 0 0,23 0,23 

Diễn Châu 204,28 0 0 30,28 234,55 

1 Diễn Bích 0 0 0 4,49 4,49 

2 Diễn Hải 16,18 0 0 0 16,18 

3 Diễn Hùng 27,33 0 0 0 27,33 

4 Diễn Kim 47,10 0 0 20,58 67,68 

5 Diễn Thành 27,52 0 0 0 27,52 

6 Diễn Thịnh 35,21 0 0 0 35,21 
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TT Tên xã 

Không 

thích 

hợp 

Rất 

thích 

hợp 

Thích hợp 

trung bình 

Ít thích 

hợp 

Tổng số 

diện tích 

(ha) 

7 Diễn Trung 50,93 0 0 0 50,93 

8 Diễn Vạn 0 0 0 5,21 5,21 

Nghi Lộc 18,06 0 34,06 73,29 125,41 

1 Nghi Quang 0 0 33,29 30,81 64,10 

2 Nghi Thái 0 0 0 8,85 8,85 

3 Nghi Thiết 3,83 0 0,77 17,15 21,76 

4 Nghi Tiến 6,88 0 0 0 6,88 

5 Nghi Yên 7,35 0 0 0 7,35 

6 Phúc Thọ 0 0 0 16,47 16,47 

TX. Cửa Lò 50,32 0 0 0 50,32 

1 P. Nghi Hòa 11,37 0 0 0 11,37 

2 P. Nghi Thu 2,01 0 0 0 2,01 

3 P. Nghi Hải 10,63 0 0 0 10,63 

4 P. Nghi Hương 17,12 0 0 0 17,12 

5 P. Nghi Thủy 4,73 0 0 0 4,73 

6 P. Thu Thủy 4,47 0 0 0 4,47 

TP. Vinh 0 9,75 24,50 0 34,25 

1 Hưng Hòa 0 9,75 24,50 0 34,25 

Tổng 377,62 20,49 126,42 191,35 715,88 

Tỷ lệ % 52,75 2,86 17,66 26,73 100,00 
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PHỤ LUC 31: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THÍCH HỢP CHO CÂY 

VẸT DÙ CHUA THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Ở VÙNG VEN BIỂN  

TỈNH NGHỆ AN 

 

TT Tên xã 

Không 

thích 

hợp 

Rất 

thích 

hợp 

Thích hợp 

trung 

bình 

Ít 

thích 

hợp 

Tổng số 

diện tích 

(ha) 

 TX. Hoang Mai 16,22 2,56 42,64 6,15 67,58 

1 Mai Hùng 0 2,56 3,59 0 6,15 

2 Quỳnh Dị 0 0 5,78 0 5,78 

3 Quỳnh Lập 0 0 4,27 0 4,27 

4 Quỳnh Liên 7,20 0 3,61 0 10,81 

5 Quỳnh Phương 9,02 0 25,39 6,15 40,57 

 Quỳnh Lưu 88,75 69,14 45,89 0 203,77 

1 An Hòa 0 30,40 2,75 0 33,15 

2 Quỳnh Bảng 8,95 8,37 4,90 0 22,22 

3 Quỳnh Lộc 0 0 4,97 0 4,97 

4 Quỳnh Long 1,27 0 3,35 0 4,61 

5 Quỳnh Lương 16,14 10,61 0 0 26,75 

6 Quỳnh Minh 12,97 12,71 0 0 25,68 

7 Quỳnh nghĩa 17,38 0 0 0 17,38 

8 Quỳnh Thanh 0 7,04 0,10 0 7,14 

9 Quỳnh Thọ 14,45 0  0 14,45 

10 Quỳnh Thuận 17,59 0 17,21 0 34,79 

11 Sơn Hải 0  12,39 0 12,39 

12 Tiến Thủy 0 0 0,23 0 0,23 

Diễn Châu 204,28 0 30,28 0 234,55 

1 Diễn Bích 0 0 4,49 0 4,49 

2 Diễn Hải 16,18 0 0 0 16,18 

3 Diễn Hùng 27,33 0 0 0 27,33 

4 Diễn Kim 47,10 0 20,58 0 67,68 

5 Diễn Thành 27,52 0 0 0 27,52 
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TT Tên xã 

Không 

thích 

hợp 

Rất 

thích 

hợp 

Thích hợp 

trung 

bình 

Ít 

thích 

hợp 

Tổng số 

diện tích 

(ha) 

6 Diễn Thịnh 35,21 0 0 0 35,21 

7 Diễn Trung 50,93 0 0 0 50,93 

8 Diễn Vạn 0 0 5,21 0 5,21 

 Nghi Lộc 18,06 0 107,35 0 125,41 

1 Nghi Quang 0 0 64,10 0 64,10 

2 Nghi Thái 0 0 8,85 0 8,85 

3 Nghi Thiết 3,83 0 17,92 0 21,76 

4 Nghi Tiến 6,88 0 0 0 6,88 

5 Nghi Yên 7,35 0 0 0 7,35 

6 Phúc Thọ 0 0 16,47 0 16,47 

 TX. Cửa Lò 50,32 0 0 0 50,32 

1 P. Nghi Hòa 11,37 0 0 0 11,37 

2 P. Nghi Thu 2,01 0 0 0 2,01 

3 P. Nghi Hải 10,63 0 0 0 10,63 

4 P. Nghi Hương 17,12 0 0 0 17,12 

5 P. Nghi Thủy 4,73 0 0 0 4,73 

6 P. Thu Thủy 4,47 0 0 0 4,47 

TP. Vinh 0 34,25 0 0 34,25 

1 Hưng Hòa 0 34,25 0 0 34,25 

Tổng 377,62 105,95 226,15 6,15 715,88 

Tỷ lệ % 52,75 14,80 31,59 0,86 100,00 
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PHỤ LỤC 32: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THÍCH HỢP CHO CÂY SÚ 

THEO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH Ở VÙNG VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN 

 

TT Tên xã 
Không  

thích hợp 

Rất  

thích hợp 

Thích hợp 

trung bình 

Tổng số 

diện tích (ha) 

TX. Hoang Mai 16,22 2,56 48,79 67,58 

1 Mai Hùng 0 2,56 3,59 6,15 

2 Quỳnh Dị 0 0 5,78 5,78 

3 Quỳnh Lập 0 0 4,27 4,27 

4 Quỳnh Liên 7,20 0 3,61 10,81 

5 Quỳnh Phương 9,02 0 31,54 40,57 

Quỳnh Lưu 88,75 69,14 45,89 203,77 

1 An Hòa 0 30,40 2,75 33,15 

2 Quỳnh Bảng 8,95 8,37 4,90 22,22 

3 Quỳnh Lộc 0 0 4,97 4,97 

4 Quỳnh Long 1,27 0 3,35 4,61 

5 Quỳnh Lương 16,14 10,61 0 26,75 

6 Quỳnh Minh 12,97 12,71 0 25,68 

7 Quỳnh nghĩa 17,38 0 0 17,38 

8 Quỳnh Thanh 0 7,04 0,10 7,14 

9 Quỳnh Thọ 14,45 0 0 14,45 

10 Quỳnh Thuận 17,59 0 17,21 34,79 

11 Sơn Hải 0 0 12,39 12,39 

12 Tiến Thủy 0 0 0,23 0,23 

 Diễn Châu 204,28  30,28 234,55 

1 Diễn Bích 0 0 4,49 4,49 

2 Diễn Hải 16,18 0 0 16,18 

3 Diễn Hùng 27,33 0 0 27,33 

4 Diễn Kim 47,10 0 20,58 67,68 

5 Diễn Thành 27,52 0 0 27,52 

6 Diễn Thịnh 35,21 0 0 35,21 

7 Diễn Trung 50,93 0 0 50,93 

8 Diễn Vạn  0 5,21 5,21 
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TT Tên xã 
Không  

thích hợp 

Rất  

thích hợp 

Thích hợp 

trung bình 

Tổng số 

diện tích (ha) 

Nghi Lộc 18,06 0 107,35 125,41 

1 Nghi Quang 0 0 64,10 64,10 

2 Nghi Thái 0 0 8,85 8,85 

3 Nghi Thiết 3,83 0 17,92 21,76 

4 Nghi Tiến 6,88 0 0 6,88 

5 Nghi Yên 7,35 0 0 7,35 

6 Phúc Thọ 0 0 16,47 16,47 

TX. Cửa Lò 50,32 0 0 50,32 

1 P. Nghi Hòa 11,37 0 0 11,37 

2 P. Nghi Thu 2,01 0 0 2,01 

3 P. Nghi Hải 10,63 0 0 10,63 

4 P. Nghi Hương 17,12 0 0 17,12 

5 P. Nghi Thủy 4,73 0 0 4,73 

6 P. Thu Thủy 4,47 0 0 4,47 

TP. Vinh 0 34,25 0 34,25 

1 Hưng Hòa 0 34,25 0 34,25 

Tổng 377,62 105,95 232,31 715,88 

Tỷ lệ % 52,75 14,80 32,45 100,00 
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PHỤ LỤC 33: BẢNG KẾT QUẢ ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN PHÁT 

TRIỂN RNM VEN BIỂN TỈNH NGHÊ AN 
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Đ
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1 2.29 S2 1.53 S3 1.94 N 2.12 N 1.35 S2 1.94 N 

2 2.56 S1 2.06 N 1.79 S2 1.60 S3 1.60 S2 1.79 S2 

3 2.45 S1 2.75 S1 1.07 N 1.26 N 0.91 N 1.07 N 

4 1.68 N 1.89 N 1.05 N 1.23 N 0.89 N 1.21 N 

5 2.56 S1 2.19 S2 1.79 S3 1.79 S2 1.79 S2 1.79 S2 

6 2.72 S1 2.35 S1 1.79 S2 1.79 S3 1.62 S2 1.79 S2 

7 2.24 N 2.06 N 1.47 N 1.66 N 1.31 N 1.63 N 

8 2.24 S2 1.86 S3 1.46 S2 1.46 S3 1.30 S2 1.62 S2 

9 2.40 S1 2.02 S2 1.62 S2 1.62 S3 1.46 S2 1.62 S2 

10 2.40 S1 2.38 S1 2.07 S1 2.26 S2 1.91 S1 2.07 S1 

11 2.12 S2 2.38 N 1.35 S2 1.53 S3 1.80 N 1.35 S2 

12 1.95 N 2.06 N 1.46 N 1.65 N 1.31 N 1.63 N 

13 2.57 N 1.49 N 1.51 S2 1.69 S3 2.07 S1 1.51 S2 

14 2.01 S3 2.29 S2 2.07 S1 2.26 S2 2.07 S1 2.07 S1 

15 2.47 S1 2.00 S2 2.26 S1 2.35 S1 2.26 S1 2.26 S1 

16 1.70 S3 2.12 S2 1.91 S1 2.09 S2 1.75 S2 1.91 S2 

17 1.94 S3 2.45 S1 2.07 S1 2.26 S2 1.91 S1 2.07 S1 

18 2.40 S1 2.54 S1 2.16 S1 2.35 S1 2.00 S1 2.16 S1 
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PHỤ LỤC 34: ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN RỪNG NGẬP 

MẶN TỈNH NGHỆ AN TRÊN CÁC XÃ VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN 

Xã 

Không 

quy 

hoạch 

Quy 

hoạch 1 

loài cây 

Quy 

hoạch 2 

loài cây 

Quy 

hoạch 3 

loài cây 

Quy 

hoạch 4 

loài cây 

Tổng 

diện tích 

trồng 

(ha) 

TX. Hoàng Mai 83,42 

Mai Hùng 6,15 0 0 4,6 0 10,71 

Quỳnh 

Phương 23,47 0 0 25,39 0 48,86 

Quỳnh Dị 0 0 0,30 5,48 0 5,78 

Quỳnh Lộc 0 0 0 4,97 0 4,97 

Quỳnh Lập 4,27 0 0  0 4,27 

Quỳnh Liên 4,02 0 3,04 1,77 0 8,83 

Huyện Quỳnh Lưu 215,53 

An Hòa 0 0 0,81 24,0 0 24,82 

Quỳnh Bảng 8,95 0 4,90 0 8,37 22,22 

Quỳnh Lương 16,14 0 0 10,61 0 26,75 

Quỳnh Long 1,27 0 3,35 0 0 4,61 

Quỳnh Minh 57,95 0 0 0 12,71 70,66 

Quỳnh Nghĩa 1,67 0 0 0 0 1,67 

Quỳnh Thọ 0 0 1,32 0 0 1,32 

Quỳnh Thanh 0 0 9,75 0,10 6,23 16,07 

Quỳnh Thuận 17,59 0 17,21 0 0 34,79 

Sơn Hải 10,33 0,24  1,82 0 0 12,39 

Tiến Thủy 0,23 0 0 0 0 0,23 

Huyện Diễn Châu 194,65 

Diễn Bích 0 0 0 4,5 0 4,49 

Diễn Hải 16,18 0 0 0 0 16,18 
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Xã 

Không 

quy 

hoạch 

Quy 

hoạch 1 

loài cây 

Quy 

hoạch 2 

loài cây 

Quy 

hoạch 3 

loài cây 

Quy 

hoạch 4 

loài cây 

Tổng 

diện tích 

trồng 

(ha) 

Diễn Hùng 27,33 0 0 0 0 27,33 

Diễn Kim 7,20 16,578499 0,50 3,5 0 27,78 

Diễn Thịnh 35,21 0 0 0 0 35,21 

Diễn Thành 27,52 0 0 0 0 27,52 

Diễn Trung 50,93 0 0 0 0 50,93 

Diễn Vạn 0 4,4818 0 0,7 0 5,21 

Huyện Nghi Lộc 196,07 

Nghi Quang 0 0 0 64,1 0 64,10 

Nghi Thái 0 0 8,85 0 0 8,85 

Nghi Thiết 3,83 0,771087 17,15  0 21,76 
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PHỤ LỤC 34: MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ VÙNG VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN 

 
 

 

CBHD đo MT nước tại xã Quỳnh phương  Lấy mẫu trầm tích tại xã Quỳnh lập 

 
 

  CBHD khảo sát trầm tích tại xã Sơn Hải    CBHD lấy mẫu trầm tích Quỳnh Phương 

 

         Khảo sát ô tiêu chuẩn tại xã Nghi Thiết     Trao đổi cùng CB kiểm lâm xã Diễn Vạn    

     

       Lấy mẫu trầm tích tại Quỳnh Lập        Khảo sát rừng Trang tại Diễn Bích 
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Trao đổi cùng hạt Kiểm Lâm Diễn Châu             Lấy mẫu CNM để phân loại 

 

 

  Khảo sát Ô tiêu chuẩn tại xã Nghi Thiết      Đo nhanh hiện trường môi trường nước  

 

 

Khảo sát HT RNM tại xã Quynh Liên        Lấy mẫu trầm tích tại xã An Hòa  

 

  



PL - 76 

 

 

Phân LTVNM ở Quỳnh Dị với T.S KAZU   RNM bị phá hủy ở Quỳnh Lương                              

     

   Ao tôm trong RNM tại Quỳnh L ương     RNM bị phá hủy tại Quynh Lương 

  

       Hệ sinh thái RNM Diễn Châu                Hệ sinh thái RNM tại TP Vinh           



PL - 77 

 

 

 

 Cây Sú Sú (Aegiceras corniculatum)   Cây Bần chua (Sonneratia caseolaris) 

   
Cây Mắm quắn (Avicennia lanata)                Cây Trang (Kandelia candel) 

         
Cây Vẹt dù (Bruguiera gymnorrhiza)             Cây Đước vòi (Rhizophora stylosa) 

 


