
 

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  

 

 

NGUYỄN THỊ DIỆU 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN  

NÔNG - LÂM NGHIỆP VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

LƯU VỰC SÔNG BUNG, TỈNH QUẢNG NAM 

 

 

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

 

HUẾ, NĂM 2022 



ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  

 

 

NGUYỄN THỊ DIỆU 

 

 

ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN  

NÔNG - LÂM NGHIỆP VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

LƯU VỰC SÔNG BUNG, TỈNH QUẢNG NAM 

 

NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

MÃ SỐ: 9850101 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 

Người hướng dẫn: 

Hướng dẫn 1: PGS.TS. LÊ VĂN THĂNG 

Hướng dẫn 2: TS. BÙI THỊ THU 

 

 

 

HUẾ, NĂM 2022 



 

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 

 

BVMT :  Bảo vệ môi trường 

CQ  :  Cảnh quan 

DVCQ : Dịch vụ cảnh quan 

DVHST :  Dịch vụ hệ sinh thái 

DTTN : Diện tích tự nhiên 

ĐKTN :  Điều kiện tự nhiên 

HST  : Hệ sinh thái 

KT-XH :  Kinh tế - xã hội 

LHSDĐ :  Loại hình sử dụng đất 

LVS  :  Lưu vực sông 

MT  :  Môi trường 

NLN :  Nông - lâm nghiệp 

SKH :  Sinh khí hậu 

STCQ :  Sinh thái cảnh quan 

TB  :  Trung bình 

TNTN :  Tài nguyên thiên nhiên 

TT  : Thị trấn 

TVCQ :  Tiểu vùng cảnh quan 

 



MỞ ĐẦU 

 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI  

LVS Bung là một trong những lưu vực chính của hệ thống sông Vu 

Gia - Thu Bồn, với diện tích 2.439,02 km2. Đây là khu vực miền núi có địa 

hình, đất đai, sinh vật có sự phân hóa khá đa dạng, có nhiều dãy núi cao, độ 

dốc lớn, sông chảy qua nhiều địa hình hiểm trở, lắm thác ghềnh nên có 

nhiều tiềm năng phát triển thủy điện và NLN. Tuy nhiên, việc phát triển 

kinh tế còn nhiều khó khăn và hạn chế do dân cư chủ yếu là dân tộc ít người, 

do ảnh hưởng của các quá trình và các hiện tượng tự nhiên bất lợi như lũ lụt 

với tần suất cao, cường độ lớn, xói mòn, sạt lở bờ sông xảy ra trên diện 

rộng,... đã ảnh hưởng đến sự phát triển các ngành kinh tế, đời sống người 

dân gặp nhiều khó khăn. 

Để đạt được mục tiêu phát triển các ngành một cách hiệu quả thì việc 

nghiên cứu, đánh giá cảnh quan (ĐGCQ) làm cơ sở đề xuất định hướng 

không gian phát triển NLN và BVMT một cách cân bằng và bền vững ở khu 

vực nghiên cứu là rất cần thiết. Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài “Đánh giá 

cảnh quan phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp và bảo vệ môi trường 

lưu vực sông Bung, tỉnh Quảng Nam” đã được lựa chọn. 

2. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

a. Mục tiêu  

Xác lập được cơ sở khoa học dựa trên kết quả nghiên cứu, ĐGCQ, 

đánh giá xói mòn và tiềm năng dịch vụ cảnh quan (DVCQ) cho phát triển 

NLN và BVMT LVS Bung theo hướng bền vững.  

b. Nội dung nghiên cứu  

- Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài. 

- Phân tích các yếu tố thành tạo CQ nhằm phản ánh quy luật phân hoá 

tự nhiên và chức năng CQ LVS Bung. 

- Đánh giá mức độ thích hợp sinh thái cảnh quan (STCQ), xói mòn đất 

và dịch vụ cảnh quan (DVCQ) cho phát triển NLN. 

- Định hướng không gian sử dụng hợp lý CQ cho phát triển NLN và 

BVMT theo hướng bền vững. 

- Đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý lãnh thổ cho NLN và BVMT khu 

vực nghiên cứu. 



3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

a. Về không gian 

LVS Bung có diện tích lưu vực là 2.439,02 km2, gồm 27 xã thuộc 3 

huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam là Tây Giang, một phần phía Tây 

huyện Nam Giang và phần diện tích phía Nam của huyện Đông Giang. 

b. Phạm vi thời gian 

- Các dữ liệu, số liệu về KT-XH, sử dụng đất, dữ liệu về MT được 

tổng hợp từ từ năm 2016 đến năm 2021;  

- Thời kỳ định hướng tổ chức không gian phát triển NLN và BVMT 

tương đồng với thời gian quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng 

Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

c. Phạm vi khoa học  

Với mục tiêu và nội dung đã đặt ra, đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu 

trong những vấn đề chủ yếu sau: 

- Nghiên cứu và thành lập bản đồ CQ LVS Bung, tỉnh Quảng Nam 

cho mục đích phát triển NLN và BVMT.  

- Việc đánh giá mức độ thích hợp STCQ cho các nhóm cây trồng chủ 

đạo ở khu vực nghiên cứu: cây trồng cạn ngắn ngày (CTCNN) gồm lúa 

nương, ngô sắn; cây lâu năm gồm cây ăn quả (chuối, dứa) và cây dược liệu 

(đẳng sâm, ba kích); rừng sản xuất. 

- Định hướng sử dụng hợp lý CQ phát triển NLN và BVMT LVS 

Bung dựa trên những cơ sở khoa học như: kết quả đánh giá thích hợp STCQ 

cho NLN (theo loại CQ), đánh giá xói mòn đất và tiềm năng DVCQ (theo 

loại và theo TVCQ), hiệu quả sử dụng CQ kết hợp hiện trạng và định hướng 

phát triển NLN... 

4. ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN  

- Đã làm rõ được đặc điểm cấu trúc, sự phân hóa có quy luật của CQ 

và thành lập bản đồ CQ LVS Bung tỷ lệ 1:100.000. 

- Đã đánh giá mức độ thích hợp STCQ kết hợp đánh giá xói mòn đất, 

tiềm năng DVCQ và hiệu quả sử dụng CQ nhằm đề xuất định hướng không 

gian phát triển NLN và BVMT LVS Bung theo loại CQ và TVCQ. 

5. LUẬN ĐIỂM BẢO VỆ  

- Luận điểm 1: Sự tương tác giữa các nhóm yếu tố tự nhiên và KT-

XH trên nền khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm đã tạo nên sự phân hóa đa dạng 

của CQ LVS Bung với 01 hệ, 01 phụ hệ, 02 kiểu, 02 lớp, 04 phụ lớp và 85 



loại CQ thuộc 3 TVCQ.  

- Luận điểm 2: Tích hợp kết quả đánh giá mức độ thích hợp STCQ 

cho phát triển NLN và đánh giá xói mòn đất, tiềm năng DVCQ, hiệu quả sử 

dụng CQ là cơ sở khoa học cho định hướng không gian phát triển NLN và 

BVMT LVS Bung, tỉnh Quảng Nam. 

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

a. Ý nghĩa khoa học 

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần hoàn thiện phương pháp 

luận và phương pháp nghiên cứu, ĐGCQ kết hợp với phân tích, đánh giá xói 

mòn và tiềm năng DVCQ, phục vụ định hướng không gian sử dụng hợp lý 

CQ cho phát triển NLN và BVMT lãnh thổ nghiên cứu. Đồng thời, luận án 

cũng làm phong phú hơn phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu CQ 

cho mục đích phát triển và quản lý bền vững LVS. 

b. Ý nghĩa thực tiễn 

Hệ thống cơ sở dữ liệu, các kết quả nghiên cứu và tập bản đồ chuyên 

đề của luận án là những tài liệu khoa học có giá trị thực tiễn, góp phần xác 

lập căn cứ, giúp các nhà quản lí và quy hoạch địa phương trong LVS Bung ra 

quyết định và vạch chiến lược phát triển bền vững KT-XH, BVMT.  

Kết quả nghiên cứu luận án còn là tài liệu tham khảo đáng tin cậy cho 

các nhà khoa học, NCS và học viên quan tâm đến nghiên cứu CQ phục vụ sử 

dụng hợp lý lãnh thổ. 

8. CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN  

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo và phụ 

lục thì nội dung chính của luận án được trình bày trong 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu. 

Chương 2. Đặc điểm và sự phân hóa CQ LVS Bung, tỉnh Quảng 

Nam. 

Chương 3. Định hướng không gian sử dụng CQ cho phát triển NLN 

và BVMT LVS Bung. 

 



Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 
1.1. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN 

ĐỀ TÀI 

1.1.1. Các công trình nghiên cứu về cảnh quan  

1.1.1.1. Quan niệm cảnh quan:  

Có 3 quan niệm: Thứ nhất, xem CQ là những cá thể địa lí không lặp lại 

trong không gian, có nội dung xác định và chỉ tiêu rõ ràng, thể hiện mối quan 

hệ tương hỗ của các hợp phần tự nhiên trong một lãnh thổ nhất định đã được 

đề cập trong công trình của Ixatsenko A.G, Solxev N.A, Berg L.C,… Thứ 

hai, xem CQ là đơn vị mang tính kiểu loại, là sự phối hợp, thống nhất biện 

chứng của các hợp phần tự nhiên, như một tổng hợp thể lãnh thổ tự nhiên 

tương đối đồng nhất, được xem xét không phụ thuộc vào phạm vi phân bố và 

có sự lặp lại trong không gian, được thể hiện trong các công trình của Pôlưnov 

B. B. Thứ ba, xem CQ là một khái niệm chung có thể dùng cho mọi đơn vị 

phân loại và phân vùng ở bất kỳ lãnh thổ nào, thể hiện trong nghiên cứu của 

Minkov F. N., Armand D.L.,...  

1.1.1.2. Hệ thống phân loại cảnh quan 

Ở Việt Nam hệ thống phân loại Phạm Hoàng Hải và cs. (1997) đã xây 

dựng hệ thống phân loại 7 cấp: hệ thống CQ → phụ hệ thống CQ → lớp CQ 

→ phụ lớp CQ → kiểu CQ → phụ kiểu CQ → loại CQ.  

1.1.1.3. Chức năng cảnh quan 

Quan niệm về chức năng CQ ở Việt Nam chưa có sự thống nhất, phụ 

thuộc vào từng bối cảnh và mục tiêu nghiên cứu. Hướng đánh giá chức 

năng CQ được tích hợp trong một số công trình nghiên cứu CQ học và sinh 

thái CQ của Phạm Hoàng Hải (1992), Nguyễn Thành Long (1993), Nguyễn 

Cao Huần (2005), Trương Quang Hải (2006),… 

1.1.1.4. Hướng nghiên cứu cảnh quan cho phát triển kinh tế, sử dụng hợp 

lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 

Tại Việt Nam, hướng nghiên cứu CQ cho phát triển kinh tế, sử dụng 

hợp lý tài nguyên và BVMT như: Nguyễn Thế Thôn (1993) Nguyễn Cao 

Huần (2005). Có ý nghĩa trong nghiên cứu CQ phục vụ định hướng sử dụng hợp 

lý lãnh thổ cho phát triển NLN hoặc sử dụng hợp lý TNTN và BVMT còn có 

những công trình của các tác giả Lê Văn Thăng (1995, Hà Văn Hành (2001), 

Nguyễn Xuân Độ (2003), Hoàng Đức Triêm (2003), Nguyễn Quang Tuấn 

(2013), Nguyễn Minh Nguyệt (2014), Bùi Thị Thu (2005, 2014),...  

 1.1.2. Tổng quan các vấn đề liên quan đến lưu vực sông 

1.1.2.1. Các nghiên cứu về tài nguyên, môi trường lưu vực sông 

Trong luận án đã tổng quan các hướng nghiên cứu quản lý tổng hợp 

LVS, hướng nghiên cứu quản lý sử dụng đất LVS, hướng nghiên cứu về tài 

nguyên rừng của LVS, hướng nghiên cứu cảnh quan LVS cho NLN và 

BVMT, hướng nghiên cứu xói mòn đất LVS. 



1.1.2.2. Các nghiên cứu về dịch vụ cảnh quan lưu vực sông 

CQ là hệ thống sinh thái - con người trong không gian, cung cấp các 

chức năng được con người coi trọng và con người thay đổi CQ để cải thiện 

chức năng của nó để có được giá trị sinh thái, xã hội và kinh tế. DVCQ là 

một cách tiếp cận đầy hứa hẹn để đánh giá các hệ sinh thái (HST) trong các 

LVS, đặc biệt là dựa trên việc sử dụng đa chức năng và phát triển bền vững.  

1.1.3. Tổng quan các công trình nghiên cứu ở lãnh thổ LVS Bung 

Nhìn chung, đã có một số công trình đã công bố về các lĩnh vực như xói 

lở, bồi tụ, tính dễ tổn thương, quản lí tổng hợp, mô phỏng dòng chảy liên 

quan đến địa bàn LVS Bung. Tuy nhiên, chưa có công trình nào đi sâu 

nghiên cứu tích hợp được kết quả đánh giá CQ và phân hạng mức độ thích 

hợp của CQ cho các loại hình sử dụng đất chính như cây công ngiệp ngắn 

ngày (CTCNN), cây lâu năm, rừng sản xuất kết hợp với đánh giá xói mòn và 

tiềm năng DVCQ nhằm đề xuất định hướng sử dụng lý lãnh thổ cho phát 

triển NLN và BVMT. Vì vậy, đề tài này không trùng lặp với các công trình 
nghiên cứu trước đây. 
1.2. QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Quan điểm nghiên cứu 

 Luận án đã sử dụng các quan điểm tiếp cận như: quan điểm tổng hợp, 

quan điểm hệ thống, quan điểm lưu vực sông, quan điểm kinh tế - sinh thái, 

quan điểm phát triển bền vững.  

1.2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận án đã sử dụng các phương pháp sau: thu thập, phân tích - tổng 

hợp số liệu, tài liệu; Phương pháp khảo sát thực địa kết hợp điều tra xã hội 

học; phương pháp thành lập bản đồ cảnh quan; phương pháp ứng dụng viễn 

thám và hệ thống tin địa lí; phương pháp đánh giá và phân hạng cảnh quan; 

phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng CQ cho NLN; phương pháp đánh 

giá xói mòn, phương pháp đánh giá tiềm năng dịch vụ cảnh quan. 

1.3.2.3. Quy trình nghiên cứu 

Quy trình nghiên cứu được chia làm 4 bước chính: 

Bước 1: Xác lập cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu: Tổng quan 

các công trình nghiên cứu và cơ sở lý luận theo hướng nghiên cứu của luận 

án. Từ đó, xác định các quan điểm và phương pháp nghiên cứu; 

Bước 2: Nghiên cứu các nhân tố hình thành và sự phân hóa CQ LVS 

Bung làm cơ sở cho phân chia các TVCQ ở LVS Bung; 

Bước 3: Đánh giá thích hợp CQ cho phát triển NLN và BVMT, đánh 

giá xói mòn đất và tiềm năng DVCQ LVS Bung làm cơ sở đề xuất định 
hướng và giải pháp phát triển NLN và BVMT theo hướng bền vững; 

Bước 4: Đề xuất định hướng không gian sử dụng CQ phát triển NLN 

và BVMT LVS Bung 

 

Chương 2. ĐẶC ĐIỂM VÀ SỰ PHÂN HÓA CẢNH QUAN 



LƯU VỰC SÔNG BUNG, TỈNH QUẢNG NAM 

 
2.1. CÁC YẾU TỐ HÌNH THÀNH CẢNH QUAN LVS BUNG 

2.1.1. Vị trí địa lí  

Sông Bung là một nhánh lớn nằm phía bên trái của hệ thống sông Vu Gia 

- Thu Bồn, thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam, phía Bắc giáp hai huyện Nam 

Đông và A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế, phía Nam giáp huyện Đắc Glei - 

tỉnh Kon Tum, phía Đông giáp Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Có biên giới 

giáp nước CHDCND Lào với chiều dài đường biên là 153 km. Khu vực biên 

giới là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, 

an ninh biên giới Quốc gia.  

2.1.2. Yếu tố tự nhiên 

2.1.2.1. Ðịa chất  

Nền địa chất của lãnh thổ nghiên cứu bao gồm nhiều loại đá, từ trầm 

tích đến magma xâm nhập, phun trào và biến chất, có tuổi từ Protezozoi đến 

Kainozoi. Nhìn chung, LVS Bung phát triển trên một cấu trúc địa chất phức 

tạp, có lịch sử hình thành lâu đời tạo nên sự đa dạng về hệ tầng địa chất, dẫn 

đến hình thành nhiều loại đất trên các loại đá mẹ khác nhau và là nguồn cung 

cấp vật chất vô cơ cho cây trồng. 

2.1.2.2. Ðịa hình 

- Địa hình núi: có độ cao trên 500 m, chiếm 81,6% diện tích lưu 

vực, phân bố tập trung khu vực phía Tây dọc theo biên giới Việt - Lào, phía 

Bắc, Tây và Tây Nam của huyện Tây Giang, phía Nam huyện Nam Giang.  

- Địa hình đồi: có độ cao từ 100 đến 500 m, chiếm 18,4% diện tích lưu 

vực, phân bố về phía Đông Nam, có hướng thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông 

Nam. Các thung lũng ven chân núi hoặc vùng đất bằng ven sông suối, phân 

bố rải rác, tập trung nhiều ở khu vực xã Mà Cooi, Cà Dy (Nam Giang) và TT 

Prao (Đông Giang).  

2.1.2.3. Khí hậu  

 Đặc điểm SKH LVS sông Bung, tỉnh Quảng Nam có sự phân hóa: 

- Loại SKH hơi nóng, mưa nhiều, mùa khô TB (I.A1.b): Loại SKH 

phân bố ở các xã Mà Cooi, Chà Vàl, Tà Pơơ, Kà Dăng,.. 

- Loại SKH hơi mát, mưa nhiều, mùa khô ngắn (II.A1.a): Loại SKH 

có diện tích lớn nhất, phân bố ở hầu hết các xã 3 huyện trong LVS Bung. 

- Loại SKH mát, mưa rất nhiều, mùa khô ngắn (III.A.a), phân bố ở 

khu vực có độ cao > 1.000 m, ở các xã vùng cao phía Tây của 2 huyện Tây 

Giang và Nam Giang. 

Sự hình thành các loại SKH có vai trò quan trọng đối với sự sinh 



trưởng và phát triển của các loài sinh vật, tùy theo đặc điểm của từng loại 

SKH để bố trí cơ cấu cây trồng và mùa vụ thích hợp. 

2.1.1.5. Thủy văn 

Lượng mưa trên LVS Thu Bồn khá phong phú TB khoảng 2.000 - 2.700 

mm nên có dòng chảy rất dồi dào. Ngoài ra, còn có hệ thống khe, suối khá 

dày đặc, có khoảng hơn 100 con suối, khe nhỏ với lưu lượng nước ít, vào 

mùa mưa thì lưu lượng dòng chảy lớn. Với hệ thống sông suối dày phục vụ 

được lượng nước tưới cho sản xuất nông nghiệp và xây dựng hệ thống thuỷ 

điện. Vào mùa khô, lượng mưa ít, mực nước lòng sông thường cạn kiệt, gây 

ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Ngược 

lại, vào mùa mưa, lượng nước lớn chảy trên địa hình dốc, dễ gây lũ lụt. 

2.1.2.6. Thổ nhưỡng  

 Theo thống kê từ bản đồ thổ nhưỡng của Phân viện Quy hoạch và Thiết 

kế Nông nghiệp miền Trung, đất trong lưu vực chủ yếu là các nhóm như ở 

bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Diện tích và cơ cấu các loại đất ở LVS Bung 
TT Ký 

hiệu 
Tên đất 

Diện tích 

(ha) 

Tỉ lệ 

(%) 

1 Py Đất phù sa ngòi suối 9.981,8 4,1 

2 X Đất xám trên phù sa cổ 1.725,1 0,7 

3 Xa Đất xám trên macma axit và đá cát 1.541,4 0,6 

4 Fe Đất nâu tím trên đá sét màu tím 12.013,2 4,9 

5 
Fk 

Đất nâu đỏ trên đá macma bazơ và trung 

tính 1.895,2 0,8 

6 Fs Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất 66.749,2 27,4 

7 Fa Đất vàng đỏ trên đá macma axit 82.238,7 33,7 

8 Fq Đất vàng nhạt trên đá cát  20.585,4 8,4 

9 Hs Đất mùn đỏ vàng trên đá sét 17.705,7 7,3 

10 Ha Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axit 20.225,4 8,3 

11 Hq Đất mùn vàng nhạt trên đá cát 4.295,1 1,8 

12 D Đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ 1.126,3 0,5 

13 E Đất xói mòn trơ sỏi đá 574,7 0,2 

14 MN Mặt nước 3.243,0 1,3 

Tổng 243.900,2 100 

Nhìn chung, với thổ nhưỡng của LVS Bung tương đối đa dạng với 

nhiều nhóm loại đất nhưng phân bố ở địa hình đồi núi dốc nên khả năng mở 

rộng đất nông nghiệp bị hạn chế. Trong quá trình hình thành và phát triển 

CQ, với sự đa dạng của thổ nhưỡng kết hợp thảm thực vật đã dẫn đến sự đa 

dạng của CQ ở khu vực này. 

 

2.1.1.7. Thảm thực vật 



a. Thảm thực vật tự nhiên 

- Rừng tự nhiên ít bị tác động: bao gồm kiểu rừng kín thường xanh mưa 

mùa á nhiệt đới ở độ cao từ 1.000 m trở lên và kiểu rừng kín thường xanh 

mưa mùa nhiệt đới ở độ cao dưới 1.000 m, phân bố ở các xã Đắc Pring, 

Lăng, Tà Pơơ, Mà Cooi, A Vương, Chơ Chun, Đắc Tôi, La Dêê, Đắc Pre, 

Tr’Hy, A Xan,... Rừng có nhiều loại chủng loại thực vật như Pơ mu, Chò, 

Giỗi, Lim, Huỳnh, Sơn Đào, Kiền Kiền…; các cây dược liệu quý như sâm 

Ba Kích, sâm Ngọc Linh; các lâm sản phụ như song mây và có nhiều khu 

rừng nguyên sinh dọc sông M’rỏỏng; rừng sinh thái Tr’lêê, đặc hữu Lim 

xanh bên dòng sông Lăng. Khu rừng sinh thái Pơmu ở Axan, Tr’Hy… 

b. Thảm thực vật nhân tác  

- Lúa: Cây lúa nước được trồng ở các khu vực địa hình thấp trũng, thung 

lũng và rải rác dọc các sông. Cây lúa nương được trồng trên các khu vực đồi 

thoải, phân bố ở các xã Ch’ơm, Gari, Bha Lêê, A Tiêng, Axan (Tây Giang), 

Chơ Chun, Chà Vàl, Zuôih,... 

- Cây hàng năm được trồng trên các loại đất phù sa, đất xám giàu mùn ở 

các khu vực thung lũng và vùng đồi có bề mặt tương đối bằng phẳng. Các 

cây hàng năm phổ biến là ngô, sắn, khoai lang, lạc... Các xã có diện tích cây 

hàng năm lớn như Tr’hy, Gari, Dang, Lăng, A Vương, A Tiêng, A Xan (Tây 

Giang), Tà Pơơ, Zuôih (Nam Giang), TT Prao, Za Hung (Đông Giang). 

- Cây lâu năm: Bao gồm cây cao su, hồ tiêu, cây bời lời và một số cây cây 

ăn quả, tập trung ở các xã như Bha Lêê, A Vương, Dang, Ch’ơm,Tr’ Hy, A Xan, 

A Tiêng, Lăng (Tây Giang); TT. Thạnh Mỹ, Za Hung (Đông Giang), các xã Cà 

Dy, Chà Vàl, Đắc Tôi (Nam Giang). Cây dược liệu gồm đẳng sâm, ba kích,… 

được xem là một trong những cây trồng “xóa đói giảm nghèo” của người dân 

vùng núi. 

- Rừng trồng: Được hình thành do các hoạt động trồng rừng, phủ xanh 

đất trống, đồi trọc của con người. Tất cả các xã của khu vực nghiên cứu đều 

có rừng trồng. Các xã có diện tích lớn là xã A Vương, Dang, Bha Lêê, Lăng 

(Tây Giang), TT. Thạnh Mỹ, Cà Dy (Nam Giang)... các xã khác diện tích nhỏ. 

- Cây trồng trong khu dân cư: Chủ yếu là các loại cây có công dụng làm 

hàng rào, lấy củi, che bóng mát và đồng thời cũng là cây ăn quả như: vải, 

nhãn, xoài, mít... 

2.1.3. Dân cư và các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên 

2.1.3.1. Dân số, dân tộc 

Theo số liệu điều tra dân số năm 2021, tổng dân số toàn LVS Bung 

khoảng 55.973 người, bình quân 22,9 người/km2. Dân cư trong khu vực bao 

gồm nhiều cộng đồng dân tộc khác nhau dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số 

như Cơ Tu, Xơ Đăng, Cor, Giẻ Triêng…, trong đó, người Cơ Tu chiếm đa 

số. Dân tộc Cơ Tu với nhiều nét văn hóa riêng được lưu truyền; đây là một 



hình thái văn hóa để phát triển về du lịch cộng đồng. Về đặc điểm quần cư: 

Cộng đồng người dân tộc thiểu số như người Cơ Tu, Giẻ - Triêng sống ở trên 

núi cao, họ khai thác những khu vực rừng có độ dốc từ 10 - 180 dưới hình 

thức du canh.  

2.1.3.2. Các hoạt động nhân sinh ảnh hưởng đến sự hình thành CQ 

 - Trong nông nghiệp: Hoạt động khai thác trồng lúa chủ yếu ở những ở 

các khu vực dọc ven các khe, suối. Phần lớn, diện tích đất này sản xuất kém 

ổn định, thường biến động hàng năm và năng suất cây trồng chưa cao. Năm 

2021, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt khoảng hơn 600 

tỷ đồng. 

- Trong lâm nghiệp: LVS Bung có nguồn tài nguyên rừng phong phú với 

183.155,1 ha đất lâm nghiệp có rừng; trong đó, diện tích rừng phòng hộ 

104.288,5 ha, đất rừng đặc dụng 45.172,7 ha và đất rừng sản xuất 33.693,9 ha. 

Trong rừng còn có nguồn dược liệu quý, đặc biệt là đẳng sâm, sâm Ngọc 

Linh, ba kích,...ĐKTN ở lưu vực rất thuận lợi cho rừng phát triển, tuy nhiên, 

diện tích rừng bị suy giảm một cách nhanh chóng do việc khai thác và chặt phá 

bừa bãi.  

- Chăn nuôi: có chiều hướng phát triển, theo số liệu thống kê đến cuối 

năm 2021, khu vực nghiên cứu có tổng đàn trâu 3.832 con, bò 13.964 con, lợn 

17.934 con, gia cầm 131.805  

- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp và xây dựng ước khoảng 1.674,3 tỷ đồng.  

- Thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ năm 2021 

khoảng 534,2 tỷ đồng. Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang, cửa khẩu phụ Tây 

Giang - Kà Lừm đã tạo nên động lực phát triển, đóng góp quan trọng vào 

tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy quá trình thu hút lao động, 

chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn.  

- Về du lịch: Về tài nguyên du lịch tự nhiên, nơi đây có nhiều CQ sinh 

thái, sông suối đẹp; núi, rừng nguyên sinh, cây di sản,... Khí hậu mát mẻ, môi 

trường tự nhiên trong lành, là những điều kiện lý tưởng và đặc thù để phát 

triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, nghiên cứu khoa học,... Bên cạnh đó, văn 

hóa phi vật thể Người Cơ Tu mang tính bản địa còn duy trì nguyên vẹn và đa 

dạng: văn hóa cộng đồng, các lễ hội, múa, hát, nghi lễ thờ cúng, phong tục, 

tập quán, văn hóa giao tiếp,...  

- Giao thông: Trong khu vực có các tuyến giao thông chính như sau: 

Đường Hồ Chí Minh: có 75 km, quốc lộ 14B (74,6 km), 14D (58,5 km ) và 

14G đi qua địa bàn nghiên cứu. Ngoài ra, trên địa bàn còn có các tuyến 

đường liên huyện, đường xã, thôn, chủ yếu là đường đất, chất lượng xấu, dễ 

bị sạt lở, đi lại khó khăn vào mùa mưa lũ.  

Như vậy, quá trình khai thác lãnh thổ xảy ra liên tục, dẫn đến hệ quả các 



CQ tự nhiên dần bị thay thế bởi những CQ thứ sinh và tái sinh với cấu trúc 

thành phần loài thực vật, cấu trúc không gian khác hẳn trạng thái ban đầu. 

Hoạt động nhân sinh đã tạo ra những CQ nhân sinh như rừng trồng, CQ cây 

công nghiệp dài ngày, CQ cây hàng năm và lúa nước. 

2.1.4. Hiện trạng môi trường và tai biến thiên nhiên 

a. Hiện trạng môi trường 

Nguồn nước mặt trên lưu vực hiện đang tiếp nhận các nguồn chất thải 

từ các hoạt động khai thác khoáng sản, xây dựng và vận hành các nhà máy 

thủy điện, sinh hoạt nhưng vẫn đảm bảo cho sinh hoạt và sản xuất. Chất 

lượng nước ngầm trong khu vực là khá tốt, đáp ứng mục đích sử dụng làm 

nước sinh hoạt.  

Khu vực nghiên cứu có mật độ che phủ của rừng còn khá cao, các hoạt 

động sản xuất công nghiệp còn ít và mật độ giao thông tại khu vực không 

cao. Vì vậy, chất lượng không khí nhìn chung còn khá tốt, đặc biệt là ở khu 

vực nông thôn. 

Trong khu vực nghiên cứu diện tích đất NLN vẫn còn chiếm tỷ lệ cao. 

Nhìn chung, chất lượng MT đất trong lưu vực vẫn còn tốt. Tuy nhiên, những 

năm gần đây, hàm lượng các kim loại nặng và dư lượng hóa chất bảo vệ thực 

vật ở khu vực nông thôn đã có sự gia tăng nhẹ, đất có hiện tượng xơ cứng, 

bạc màu. Quá trình rửa trôi làm cho đất bị bạc màu diễn ra chủ yếu ở vùng 

gò đồi, nơi có các hoạt động canh tác sản xuất nông nghiệp không hợp lý 

diễn ra trong thời gian dài. 

Công tác thu gom và xử lý rác thảichưa tiến hành đồng bộ; đa số các xã 

chưa có hệ thống thu gom. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải 

chỉ mới tập trung ở tại khu trung tâm hành chính các huyện và các xã vùng 

thấp, chưa mở rộng quy mô về các xã vùng cao. . Sự tham gia của cộng đồng 

vào việc thu gom và quản lý rác thải chưa rộng rãi và chưa triệt để; nhân dân 

còn đổ bừa bãi dọc bờ suối, đường đi, sẽ gây ô nhiễm MT xung quanh. 

b. Tai biến thiên nhiên 

- Bão, áp thấp nhiệt đới: Bão thường xảy ra trong thời gian từ tháng V 

đến tháng XII, tập trung chủ yếu vào tháng IX, X và tháng XI.  

- Sạt lở, xói lở bờ sông, suối: Với mạng lưới sông ngòi dày đặc, chiều 

rộng sông hẹp, ngắn dốc, khúc khuỷu với độ uốn khúc từ 1,5 - 2 lần, lại 

thường xuyên bị tác động bởi dòng chảy lũ nên hệ thống sông ngòi trong 

LVS Bung thường xuyên bị sạt lở, làm mất đất sản xuất và hư hỏng nhiều 

công trình hạ tầng kỹ thuật và nhà ở nhân dân.  

- Trượt lở đất đá: Theo UBND tỉnh Quảng Nam (2021), ở khu vực 

nghiên cứu, quá trình trượt lở đất diễn ra tương đối mạnh, có 182 điểm trượt 

lở. Trong đó, có 23 điểm trượt quy mô lớn, 82 khối trượt thuộc quy mô TB 

và 77 khối trượt thuộc loại nhỏ.  



- Lũ quét: Khu vực nghiên cứu đã xảy ra một số trận lũ quét năm 2020 ở 

xã A Tiêng, Lăng (Tây Giang) xã La Dêê (Nam Giang), TT P rao (Đông 

Giang),..  

- Lũ lụt: Năm 2020, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có đến 09 

đợt mưa lớn trên diện rộng, nhiều hơn năm 2019 là 06 đợt. Lũ các sông lên 

liên tiếp với 08 đợt lũ, bắt đầu từ đầu tháng X đến tháng XI năm 2020. 

- Về lũ ống: Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 năm 2020, trên địa bàn 

huyện Tây Giang, trận lũ ống đã gây thiệt hại nặng nề, nhiều điểm sạt lở lớn tại 

hầu hết các tuyến đường trên địa bàn huyện, nhiều cầu treo bị lũ cuốn trôi.  

- Hạn hán, cháy rừng: Về nắng nóng sẽ làm tăng nguy cơ cháy rừng. 

Vào năm 2020, ở huyện Đông Giang xảy ra 2 vụ cháy rừng trồng tại TT. 

Prao và rừng phòng hộ tại xã Mà Cooih. 

- Phát triển thủy điện và ảnh hưởng của nó đến môi trường: Các công 

trình thuỷ điện lớn và quan trọng đã vận hành nằm trên dòng chính hệ thống 

sông Vu Gia - Thu Bồn gồm 18 công trình. Trong đó, LVS bung có 7 công 

trình: A Vương, Sông Bung 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 2, 

Sông Bung 6 và A Vương 3, với tổng công suất 605,8 MW, tổng dung tích 

nước có khả năng điều tiết hàng tỷ m3. 

2.2. ĐẶC ĐIỂM VÀ SỰ PHÂN HÓA CẢNH QUAN LVS BUNG  

2.2.1. Phân loại cảnh quan  

2.2.1.1. Hệ thống phân loại cảnh quan 

Trên cơ sở phân tích các hệ thống phân loại CQ của các tác giả Phạm 

Hoàng Hải và cs. Nguyễn Thành Long và cs. kết hợp với đặc điểm của các 

nhân tố thành tạo CQ của LVS Bung và mục đích nghiên cứu cho NLN và 

BVMT, hệ thống phân loại CQ LVS Bung được lựa chọn gồm 6 cấp: Hệ CQ 

→ Phụ hệ CQ → Lớp CQ → Phụ lớp → Kiểu CQ → Loại CQ. Loại CQ là 

đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống phân loại CQ LVS Bung.  

2.2.1.2. Hệ thống chỉ tiêu  

Với hệ thống phân loại gồm 6 cấp với các chỉ tiêu được thể hiện qua 

bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Hệ thống chỉ tiêu phân loại cảnh quan   

TT 
Cấp phân 

loại 
Chỉ tiêu phân chia ranh giới Tên gọi 

1 Hệ CQ 
Nền bức xạ chủ đạo, cân bằng 

nhiệt ẩm quyết định tính đới. 
Hệ CQ nhiệt đới gió mùa ẩm  

2 
Phụ hệ 

CQ 

Chế độ hoàn lưu gió mùa làm 

phân phối lại nhiệt ẩm các 

đới. 

Phụ hệ CQ nhiệt đới gió mùa không 

có mùa đông 

3 
Kiểu CQ 

  

Đặc điểm SKH trong mối 

quan hệ với kiểu thảm thực 

vật phát sinh và kiểu đất. 

- Kiểu CQ rừng kín thường xanh 

mưa mùa nhiệt đới. 

- Kiểu CQ rừng kín thường xanh 



TT 
Cấp phân 

loại 
Chỉ tiêu phân chia ranh giới Tên gọi 

mưa mùa á nhiệt đới. 

4 
Lớp  

CQ 

Đặc trưng đại địa hình - theo 

hình thái phát sinh, quy định 

tính đồng nhất của hai quá 

trình lớn trong chu trình vật 

chất bóc mòn và tích tụ. 

- Lớp CQ núi (độ cao ≥ 500 m) 

- Lớp CQ đồi (100 - < 500 m) 

5 
Phụ lớp 

CQ 

Tính phân tầng của các điều 

kiện và quá trình tự nhiên. 

Phụ lớp CQ núi TB (≥1000 m) 

Phụ lớp CQ núi thấp (500 - <1000 

m) 

Phụ lớp CQ đồi cao (250 - < 500 m) 

Phụ lớp đồi TB (100 - < 250 m) 

6 Loại CQ 

Sự giống nhau tương đối của 

các dạng địa lý cấu thành CQ 

(sự kết hợp của các quần xã 

thực vật phát sinh hiện đại với 

loại đất). 

- - 85 loại CQ 

- 1 đơn vị lãnh thổ phi nông nghiệp 

- - Mặt nước tự nhiên và chuyên dùng 

2.2.1.3. Thành lập bản đồ cảnh quan 

. Trên cơ sở chồng ghép các bản đồ thành phần, bản đồ CQ LVS Bung 

được thành lập ở 1/100.000 gồm loại CQ. Thứ tự của các loại CQ được đánh 

số từ 1 đến 85, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, từ trên xuống dưới và từ trái sang 

phải, đi từ vùng núi xuống vùng đồi. Bên cạnh còn có đơn vị lãnh thổ trên đất 

phi nông nghiệp và mặt nước tự nhiên, chuyên dùng đã được phân loại riêng. 

2.2.2. Đặc điểm cảnh quan lưu vực sông Bung 

Với vị trí địa lí của lãnh thổ, LVS Bung nằm trong vùng nội chí tuyến 

Bắc Bán cầu nên thuộc hệ CQ nhiệt đới gió mùa ẩm, phụ hệ nhiệt đới gió 

mùa nóng ẩm không có mùa đông, 2 lớp CQ (núi và đồi). Do ảnh hưởng của 

địa hình đến sự phân hóa đặc điểm SKH nên đã hình thành 2 kiểu CQ: (kiểu 

CQ rừng thường xanh mưa mùa á nhiệt đới, độ cao >1000m; kiểu CQ rừng 

thường xanh mưa mùa nhiệt đới, độ cao <1.000 m). Trên cơ sở kết hợp giữa 

kiểu thảm thực vật, thể hiện mức độ nhân tác và loại đất, ở lãnh thổ nghiên 

cứu có sự phân hóa thành 85 loại CQ khác nhau. Trong đó có 63 loại CQ ở 

lớp CQ núi; 22 loại CQ ở lớp CQ đồi Ngoài ra, lãnh thổ phi nông nghiệp và 

mặt nước được phân loại riêng. 

2.2.3. Đặc điểm phân hóa cảnh quan LVS Bung  

2.2.3.1. Sự phân hóa CQ theo đai cao: 

+ Các loại CQ ở bậc độ cao từ < 1.000 m: Loại SKH hơi mát đến hơi 

nóng, nhiệt độ TB năm từ 22 - 250C, mưa nhiều, lượng mưa TB năm từ 2000 

- 2.500 mm, mùa khô ngắn đến TB. Thổ nhưỡng ưu thế là các loại đất feralit 

đỏ vàng trên đá sét và biến chất. Thảm thực vật tự nhiên đặc trưng là các 

thảm thực vật rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới. 

+ Các loại CQ ở bậc độ cao ≥ 1.000 m, tập trung ở phía Tây, Tây Bắc, 



Nam và Tây Nam của lưu vực thuộc. Đặc điểm các loại CQ thuộc khu vực có 

sự biến đổi rõ nét, khí hậu mát, lượng mưa lớn tăng (>2.500 mm). Thổ nhưỡng 

có sự xuất hiện của đất mùn vàng đỏ và đỏ vàng trên đá cát, đá macma axit, đá 

phiến sét và biến chất. Thảm thực vật đặc trưng là rừng kín thường xanh nhiệt 

đới ẩm mưa mùa á nhiệt đới, ngoài ra còn có sự xuất hiện của thảm thực vật 

rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới.  

2.2.3.2. Sự phân hóa CQ theo chiều Đông - Tây:  

Ở khu vực phía Tây, Tây Bắc, Tây Nam của lưu vực bao gồm các dãy 

núi có độ cao trên 1.000 m, chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, sườn của 

các dãy núi này đã đón các hướng gió chính: Đông Bắc, Tây Nam, gió Bắc, 

gió Nam làm cho khu vực này có lượng mưa TB trong năm rất lớn > 2500 

mm. 

Ở khu vực trung tâm và phía Đông của lưu vực là các dạng địa hình núi 

thấp, đồi và thung lũng ven sông. Khí hậu đã có sự thay đổi: nhiệt độ tăng và 

lượng mưa giảm (2000 - 2500 mm) khiến cho CQ cũng thay đổi theo. Thảm 

thực vật chủ yếu trong khu vực là các loại rừng tự nhiên, rừng trồng, cây lâu 

năm, cây công nghiệp, lúa, hoa màu. 

2.3. PHÂN VÙNG CẢNH QUAN LƯU VỰC SÔNG BUNG 

2.3.1. Phân vùng cảnh quan lưu vực sông Bung 

Chỉ tiêu phân vùng được lựa chọn từ yếu tố trội đặc trưng để làm cơ sở 

cho việc phân ra các TVCQ là sự khác nhau về nền tảng vật chất rắn trong đó 

có hướng đến cùng chức năng sử dụng cho NLN và BVMT.  

Bảng 2.3. Diện tích các TVCQ LVS Bung 
TT Tiểu vùng CQ Loại CQ Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 TVCQ núi TB 

thượng nguồn phía 

Tây LVS Bung 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 39, 44, 47, 53 

59.373,2 24,3 

2 TVCQ núi thấp 

trung tâm LVS Bung 

1, 3, 8, 13, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 4849, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 76 

134.539,7 55,1 

3 TVCQ đồi phía 

Đông LVS Bung 

39, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 57, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 

44.921,6 

 

18,4 

 

  Mặt nước và đất phi nông nghiệp 5.258,1 2,2 

Tổng 243.900,2 100 

    Nguồn: Thống kê từ bản đồ phân vùng CQ LVS Bung 
2.3.2. Đặc điểm và chức năng của các tiểu vùng cảnh quan  

- TVCQ núi trung bình thượng nguồn phía Tây LVS Bung: Nằm ở phía 

Tây Nam của lãnh thổ LVS Bung, giáp biên giới Việt - Lào, có diện tích 

59.373,2 ha (chiếm 24,3% DTTN). Trong tiểu vùng các loại CQ rừng tự 



nhiên ít bị tác động có sự phân bố tập trung, xen lẫn là các loại CQ trảng cỏ 

cây bụi do phá rừng làm nương rẫy và các loại CQ cây hàng ven sông suối. 

Chức năng tự nhiên của tiểu vùng được xác định gồm: chức năng phòng hộ 

đầu nguồn, điều tiết nước cho sông suối, hạn chế xói mòn, rửa trôi đất, hạn chế 

tốc độ dòng chảy trong mùa lũ nhất là những khu vực rừng có độ che phủ tốt. 

Ngoài ra, tiểu vùng còn có chức năng phát triển kinh tế như trồng rừng kinh tế, 

cây bản địa lấy gỗ có giá trị kinh tế cao, cây dược liệu, nông - lâm kết hợp, bảo 

vệ nguồn gen thực vật quý hiếm và có chức năng quan trọng trong bảo vệ 

QPAN biên giới Việt - Lào. 

- TVCQ núi thấp trung tâm LVS Bung: có diện 134.539,8 ha, chiếm 

55,2% DTTN. Do quá trình khai thác rừng nên lớp phủ thực vật bị phá hủy 

đang trong trạng thái phục hồi nên diện tích trảng cỏ - trảng cây bụi khá lớn, 

16.557,2 ha. Hoạt động kinh tế chính ở tiểu vùng là phát triển lâm - nông 

nghiệp (rừng trồng sản xuất có diện tích 25.237,7 ha), cây hàng năm và lâu 

năm là 5.327,4 ha. Nhìn chung, các loại CQ phân bố xen kẻ nhau, tạo nên sự 

phân hóa đa dạng trong tiểu vùng này. Chức năng chính của tiểu vùng là 

phòng hộ và bảo tồn rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và phát triển KT-XH.  

- TVCQ đồi phía Đông LVS Bung: có diện tích 44.921,3 ha, chiếm 

18,4% DTTN. Tại đây, quá trình bóc mòn, rửa trôi chủ yếu trên các sườn 

dốc, vật liệu tích tụ dưới các chân đồi.  Các thung lũng ven chân núi hoặc 

vùng đất ven sông suối địa hình tương đối bằng phẳng, hình thành các khu 

quần cư và trồng các cây công nghiệp ngắn ngày, hoa màu. Địa hình chia cắt 

mạnh và độ dốc từ 15-250 có diện tích 26.035,5 ha, có 5 nhà máy thủy điện 

đang hoạt động như: thủy điện A Vương, thủy điện sông Bung 4, thủy điện 

sông Bung 4A, thủy điện sông Bung 5 và thủy điện sông Bung 6. Trượt lở 

đất đá, sạt lở bờ sông thường xuyên xảy ra trong tiểu vùng nên ngoài chức 

năng phát triển nông - lâm kết hợp thì cần trồng rừng để phòng hộ và BVMT. 

 



Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CẢNH QUAN 

CHO PHÁT TRIỂN NÔNG - LÂM NGHIỆP VÀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG LƯU VỰC SÔNG BUNG 

 
3.1. ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN CHO PHÁT TRIỂN NLN 

3.1.1. Đánh giá mức độ thích hợp cảnh quan cho nông - lâm nghiệp 

3.1.1.1. Đơn vị đánh giá 

Trên cơ sở tham khảo các công trình nghiên cứu và với đặc thù phân 

hoá tự nhiên của LVS Bung, để phục vụ cho việc phát triển các nhóm cây 

trồng chọn lựa và giảm tính manh mún thì đơn vị cơ sở được dùng trong 

đánh giá là loại CQ. Các đặc điểm của loại CQ như độ dốc, tầng dày, thành 

phần cơ giới, lượng mưa, nhiệt độ được lấy theo chỉ số thành phần ưu thế của 

nó trích xuất từ bản đồ đất và bản đồ SKH. Lãnh thổ nghiên cứu có sự phân 

hóa thành 85 loại CQ được đưa vào đánh giá phục vụ phát triển NLN và 

BVMT. 

3.1.1.2. Lựa chọn loại hình nông - lâm nghiệp  

Nghiên cứu này đã lựa chọn ĐGCQ cho các nhóm cây trồng có ý nghĩa 

ở địa phương như CTCNN (lúa nương, ngô, sắn); cây ăn quả (dứa và chuối) 

và cây dược liệu (đẳng sâm và ba kích) và rừng sản xuất (chủ yếu là keo, 

bạch đàn). 

3.1.1.3. Phân cấp chỉ tiêu đánh giá:  

Trên cơ sở tham khảo tài liệu hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp và một số công 

trình nghiên cứu, kết hợp với khảo sát thực địa, các chỉ tiêu được lựa chọn để 

đánh giá như sau: 
Bảng 3.1. Phân cấp chỉ tiêu đánh giá cho các loại hình sản xuất NLN chủ yếu  

Loại 

hình sử 

dụng 

Chỉ tiêu 

 Mức độ thích hợp 

Rất thích 

hợp (S1) 

Thích hợp 

(S2) 

Ít thích hợp 

(S3) 

Không 

thích hợp 

(N) 

CTCN

N (lúa 

nương, 

ngô, 

sắn) 

1 Loại đất Fk Py, Fe, Fs, X 
Fa, Fq, Ha, Hs, 

Hq, Xa 
D, E 

2 Độ dốc (0) < 80 8 - <15 15 - <20 ≥ 20 

3 
Tầng dày đất 

(cm) 
≥ 70 50 - <70 30 - <50 

< 30 

4 
Thành phần cơ 

giới 
Thịt nhẹ Thịt TB, cát pha  Thịt nặng Cát 

5 
Lượng mưa TB 

năm (mm) 

2.000 - 

<2.500 
≥ 2500 - 

- 

6 
Nhiệt độ TB 

(0C) 
≥ 22 20 - <22 < 20 

- 

7 
 Khả năng cung 

cấp nước tưới 

Tưới chủ 

động 

Tưới bán chủ 

động 
Nhờ tự nhiên  

 8 Đá lẫn, đá lộ Không Ít TB Nhiều 



đầu 

Cây ăn 

quả 

(dứa, 

chuối) 

1 Loại đất Fk, Fs Fa, Fe, Fq, Py, X Xa, D 
Ha, Hq, Hs, 

E 

2 Độ dốc (0) 0 - <3  3 - <80 8 - <20 ≥ 20 

3 
Tầng dày đất 

(cm) 
≥ 70 50 - <70 30 - <50 

< 30 

4 
Thành phần cơ 

giới 
Thịt TB Thịt nhẹ 

Thịt nặng, cát 

pha 
Cát 

5 
Lượng mưa TB 

năm (mm) 

2000 - < 

2500 
≥ 2.500 - 

- 

6 
Nhiệt độ TB 

(0C) 
≥ 22 20 - <22 < 20 

- 

7 
Đá lẫn, đá lộ 

đầu 
Không Ít TB 

Nhiều 

Cây 

dược 

liệu 

(đẳng 

sâm, 

ba 

kích) 

1 Loại đất Fe Ha, Fs, Fa, Fq Py, Fk 
 D, E, Hq, 

Hs, X, Xa 

2 Độ dốc (0) 8 - <15  15 - <20 <8, 20 - <25 ≥ 25 

3 
Tầng dày đất 

(cm) 
≥ 70 50 - <70  30 - <50 

<30 

4 
Thành phần cơ 

giới 
Thịt nhẹ Thịt TB 

Thịt nặng, cát 

pha 

Cát 

5 
Đá lẫn, đá lộ 

đầu 
Không Ít TB 

Nhiều 

Rừng 

sản 

xuất 

(keo, 

bạch 

đàn) 

1 Loại đất D, Fe, X Fa, Fk, Fs, Xa, Fq 
Ha, Hs, Hq, 

E 

2 Tầng đất (cm) ≥ 100 50 - <100 30 - <50 < 30 

3 Độ dốc (độ) < 15 15 - <25 ≥25 - 

4 
Thành phần cơ 

giới 

Thịt nhẹ 

Thịt TB 
Thịt nặng Cát pha - 

5 Dạng địa hình 
Đồi cao, đồi 

TB  
Núi thấp Núi TB - 

3.1.2. Kết quả đánh giá cảnh quan cho phát triển nông - lâm nghiệp 

- CTCNN: có 26 loại CQ thích hợp S1 và S2, với diện tích là 94.640,2 

ha, chiếm 38,8% diện tích lãnh thổ nghiên cứu, diện tích không thích hợp rất 

lớn, chiếm 58,9%, với 143.771,7 ha. 

- Cây ăn quả (chuối, dứa): Kết quả phân cấp mức độ thích hợp CQ cho 

thấy, diện tích hợp S1 và S2 để trồng là 88.929,10 ha, chiếm 36,4% diện tích 

lãnh thổ nghiên cứu; có 63 loại CQ không thích hợp, chiếm 61,4 diện tích 

lãnh thổ. 

- Cây dược liệu (Đẳng sâm và ba kích): diện tích thích hợp và rất thích 

hợp là 21 loại CQ, với 100.241,3 ha, chiếm 41,9% DTTN. Kết quả đánh giá 

đã xác định LVS Bung có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển các cây 

dược liệu. Diện tích không thích hợp là 136.493,6 ha, chiếm 56%, do các loại 

đất mùn, đất xám, đất dốc tụ và độ dốc > 250 không thích hợp để trồng các 

loại cây này. 



- Rừng sản xuất: Kết quả đánh giá cho thấy, các loại CQ rất thích hợp đối 

với rừng sản xuất gồm có 18 loại CQ với 81.017,0 ha, chiếm 33,2% loại CQ 

thích có 29 loại CQ với diện tích 98.241,3 ha; loại CQ không thích hợp đối 

với rừng sản xuất gồm có 31 loại CQ, với 53.015,8 ha, chiếm 21,7% diện 

tích lãnh thổ.  
3.2. ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐẤT LƯU VỰC SÔNG BUNG 

3.2.1. Các thông số đầu vào của mô hình xói mòn RUSLE  

3.2.1.1. Hệ số xói mòn do mưa (hệ số R) 

Theo tính toán, hệ số R của LVS Bung dao động ở khoảng từ 1.097,8 

đến 1.222,6. Đây là giá trị khá cao, sẽ gây tác động rất lớn đến xói mòn đất 

trong lưu vực.  

3.2.1.2. Hệ số xói mòn của đất (hệ số K) 

Luận án đã kế thừa kết quả tính toán hệ số K của Hà Văn Hành và cs. 

Dựa vào bản đồ thổ nhưỡng LVS Bung, sau đó trích xuất thông tin thành 

phần cơ giới để xác định hệ số kháng xói K của đất, thể hiện ở bảng 3.2. 
Bảng 3.2. Hệ số K các đơn vị thổ nhưỡng LVS Bung (tấn.ha.h/ha.MJ.mm) 

TT Thành phần cơ 

giới 

Kí 

hiệu 

K Diện tích 

(ha) 

Tỉ lệ % 

1 Cát pha B 0,013 8.738,9 3,6 

2 Thịt nhẹ C 0,032 69.868,3 28,6 

3 Thịt TB D 0,055 141.883,3 58,2 

4 Thịt nặng E 0,033 20.070,5 8,2 

5 Sông suối, ao hồ  0 3.339,2 1,4 

Tổng 243.900,2 100 

     Nguồn: Tính toán từ bản đồ 
3.2.1.3. Hệ số bảo vệ đất của lớp phủ thực vật (hệ số C) 

Theo tính toán, hệ số C ở LVS Bung dao động trong khoảng giá trị từ 

0,235 đến 0,513; TB là 0,306. Nhìn chung, đây là giá trị ở khoảng TB, điều 

này phản ánh được vai trò của thảm thực vật trong việc hạn chế xói mòn đất 

ở LVS Bung. 

3.2.1.4. Chỉ số độ dài và độ dốc sườn (hệ số LS) 

Hệ số LS được tính toán theo công thức của Moore và nnk, (1986) cho 

phép mô phỏng hệ số LS ở quy mô lưu vực và CQ. Kết quả, đề tài đã thành 

lập được bản đồ hệ số địa hình LS và giá trị LS có giá trị TB là 18,03. Đây là 

giá trị rất cao, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến xói mòn đất của LVS Bung.  

3.2.1.5. Hệ số thực tiễn kiểm soát xói mòn ( Hệ số P) 

Luận án tham khảo hệ số P từ kết quả nghiên cứu của tác giả Đỗ Trung 

Hiếu (2022). Kết quả, đề tài đã tính toán được chỉ số P cho khu vực nghiên 

cứu có giá trị là 0,07. Điều này chứng minh được khi áp dụng đồng thời các 

biện pháp kiểm soát xói mòn, sẽ hạn chế tốt quá trình xói mòn đất trên LVS 

Bung. 

 



3.2.2. Đánh giá xói mòn đất lưu vực sông Bung 

3.2.2.1. Đánh giá xói mòn đất theo loại cảnh quan  

Để xây dựng mô hình xói mòn luận án đã sử dụng công thức. 

A = R * K * LS * C * P  (3.1) 

Trong đó: A: Là lượng mất đất hàng năm (tấn/ha); R: Hệ số xói mòn 

bởi mưa; K: Hệ số xói mòn của đất; LS: Hệ số chiều dài và sườn dốc; C: Hệ 

số thảm phủ; P: Hệ số bảo vệ đất. 

Căn cứ vào tiêu chuẩn TCVN 5299 - 2009 về chất lượng đất - phương 

pháp xác định mức độ xói mòn đất do mưa. 
Bảng 3.3. Kết quả đánh giá mức độ xói mòn LVS Bung 

Phân hạng xói mòn (tấn/ha/năm) 
Diện tích 

(ha) 

Diện tích 

(%) 

Cấp I Không bị xói mòn < 1 15.435,6 6,3 

Cấp II  Xói mòn nhẹ  1,1 - 5 26.275,8 10,8 

Cấp III  Xói mòn TB 50,1 - 10 26.566,3 10,9 

Cấp IV  Xói mòn mạnh 10,1 - 50 139.484,1 57,2 

Cấp V  Xói mòn rất mạnh  > 50 36.138,4 14,8 

Tổng 243.900,2 100 

Thống kê từ bản đồ xói mòn đất cho thấy các loại CQ có diện tích xói 

mòn cấp 4 và cấp 5 rất lớn: 175.553,6 ha, chiếm 72% DTTN; trong đó các 

loại CQ số 57, 7, 77, 12, 74, 56, 2, 13, 40, 66, 5, 39, 78, 4, 23, 31, 53, 16, 41, 

14, 21, 27, 61, 26, 28, 8 chiếm 80%-91% diện tích mỗi loại CQ.  

Diện tích xói mòn từ 60-80% là các loại CQ 85, 11, 6, 69, 54, 45, 22, 34, 

1, 14, 3, 36, 20, 32, 83, 17, 10, 25, 9, 5, 29, 24, 47, 68, 75, 30, 44, 50, 81, 72, 

33, 18, 64, 51, 37, 58, 70, 60, 49, 62, 43, 55, 35, 38, 48, 80.  

Nhìn chung, do đặc điểm địa hình, độ dốc lớn, lượng mưa phong phú 

nên khu vực có xói mòn cấp 4 và 5 có diện tích lớn và xói mòn xảy ra ở hầu 

hết các đơn vị CQ.  

3.2.2.2. Đánh giá xói mòn đất theo tiểu vùng cảnh quan  

Kết quả phân cấp xói mòn đất các tiểu vùng cho thấy: xói mòn cao nhất 

(cấp IV) là tiểu vùng TVCQ núi thấp trung tâm LVS Bung, với  diện tích là 

82.315,5 ha, chiếm 33,7% DTTN; TVCQ núi TB phía Tây LVS Bung có 

diện tích là 32.169,8 ha, chiếm 13,2% DTTN; TVCQ đồi phía Đông LVS 

Bung có diện tích là 24.506,5 ha, chiếm 10,0% DTTN. Tiếp đến là cấp xói 

mòn rất mạnh (cấp V): diện tích lớn nhất ở TVCQ núi thấp trung tâm LVS 

Bung là 18.213, ha, chiếm 7,5% DTTN; TVCQ núi TB phía Tây LVS Bung 

là 14.132,2 ha, chiếm 5,8% DTTN. Nhìn chung, xói mòn diễn ra ở hầu hết 
các TVCQ. Kết quả phân tích này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng 

của lớp phủ thực vật, đặc biệt là rừng phòng hộ thượng nguồn LVS Bung 

trong giảm thiểu xói mòn đất cũng như điều tiết nước cho vùng hạ lưu.  
 

 



3.3. ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DỊCH VỤ CẢNH QUAN LVS BUNG 

3.3.1. Tiềm năng DVCQ theo loại CQ ở LVS Bung 

Kết quả đánh giá tiềm năng DVCQ trên toàn lưu vực cho thấy, lãnh thổ 

LVS Bung có tiềm năng DV điều tiết rất lớn, tiềm năng dịch vụ văn hóa phần 
lớn ở mức TB, còn tiềm năng dịch vụ cung cấp thì đa phần còn ở mức thấp và TB.  

Bảng 3.4. Tiềm năng DVCQ theo loại CQ ở LVS Bung 
Nhóm loại 

CQ 
Loại CQ Tiềm năng DVCQ 

Rừng tự 

nhiên ít bị 

tác động 

1, 3, 8, 13, 17, 

21, 22, 26, 27, 

31, 36, 39, 44, 

49, 53, 56, 61, 

64, 68, 72, 74, 

75, 77, 78, 83 

Là các CQ rừng phòng hộ và rừng đặc dụng; nằm ở vị 

trí xung yếu, có vai trò phòng hộ là chủ yếu, cung cấp 

các dịch vụ điều tiết và duy trì ở mức rất cao. Đồng thời 

có khả năng cung cấp dược liệu; cung cấp nơi sống cho 

các loài hoang dã; bảo tồn thiên nhiên, có nhiều di sản 

thiên nhiên, giáo dục và NCKH. 

Trảng cỏ và 

cây bụi thứ 

sinh 

2, 4, 9, 14, 18, 

23, 28, 32, 40, 

45, 50, 63, 65, 

69, 85 

Đây là các CQ ít có khả năng cung cấp các dịch vụ văn 

hóa, điều tiết và duy trì. Giá trị cao nhất của các CQ 

này ở dịch vụ chăn nuôi P2. 

Rừng sản 

xuất 

5, 10, 15, 19, 

33, 37, 41, 46, 

51, 54, 57, 58, 

62, 66, 70, 82 

Là các CQ rừng sản xuất; có tiềm năng cao cung cấp 

các dịch vụ P3, P5, P8 (cung cấp gỗ và dược liệu và nơi 

sinh cảnh sống động thực vật) và tiềm năng cao về dịch 

vụ điều tiết như S4 (Hạn chế xói mòn, xói lở); tiềm 

năng TB cung cấp các dịch vụ S1-S3, C1. Các dịch vụ 

còn lại đều ở mức thấp, rất thấp và không liên quan. 

Cây hàng 

năm 

6, 11, 16, 24, 

29, 34, 42, 47, 

59, 67, 71, 73, 

79 

Cung cấp các dịch vụ trồng trọt (P1) ở mức 

tiềm năng lớn, có tiềm năng TB cung cấp các dịch vụ 

P8, P9 (sinh cảnh sống động thực vật và con người) và 

tiềm năng TB về dịch vụ điều tiết như S4 (Hạn chế xói 

mòn, xói lở); tiềm năng TB cung cấp các dịch vụ C1, 

C3. Các dịch vụ còn lại đều ở mức thấp, rất thấp và 

không liên quan. 

Cây lâu 

năm 

7, 12, 20, 25, 

30, 35, 38, 43, 

48, 52, 55, 60, 

76, 80, 81, 84 

Có tiềm năng cao cung cấp ở mức rất cao các dịch vụ 

P1, P5, (trồng trọt và dược liệu) tiềm năng DVCQ ở 

mức cao các dịch vụ P8, P9; S4 và C1 (nơi sinh cảnh 

sống của con người và động thực vật và tiềm năng cao 

về dịch vụ điều tiết như S4 (Hạn chế xói mòn, xói lở). 

Các dịch vụ còn lại ở mức TB, thấp, rất thấp và không 

liên quan. 

Lãnh thổ phi nông nghiệp 

 

Là các CQ đô thị và nông thôn, có khả năng rất thấp 

cung cấp các dịch vụ điều tiết và duy trì; có khả năng 

cung cấp không gian sinh sống cho con người. Đồng 

thời có tiềm năng thấp cung cấp các dịch vụ du lịch, 

nghỉ dưỡng, vui chơi, ngắm cảnh và bảo tồn di sản văn 

hóa. 

Mặt nước 

 

Có tiềm năng cao các dịch vụ P8, S1 và S3 (sinh cảnh 

sống động thực vật, điều hòa khí hậu, duy trì nguồn 

nước ngầm), tiềm năng cao các dịch vụ P6, P7, S2, C1 

(Cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu và khai thác thủy 



điện, điều tiết dòng chảy, du lịch và nghỉ dưỡng), còn 

lại có tiềm năng TB P9, C4. Các dịch vụ còn lại đều ở 

mức thấp, rất thấp đến không liên quan. 

Từ bảng 3.4 cho thấy, cấu trúc CQ có ảnh hưởng lớn đến các dịch vụ 

mà nó cung cấp. Đồng thời, qua đây cũng làm rõ những chức năng, dịch vụ 

chính, đặc thù cần được ưu tiên sử dụng, phát triển và duy trì tại các đơn vị 

CQ. 

3.3.2. Tiềm năng dịch vụ cảnh quan theo các tiểu vùng CQ 

- Đối với dịch vụ điều tiết và duy trì: tiểu vùng II và III là tiểu vùng 

cung cấp nhiều dịch vụ điều tiết và duy trì được đánh giá cao và điểm tương 

đương nhau, tiếp đó là tiểu vùng I. Trong các loại dịch vụ điều tiết và duy trì, 

dịch vụ S1 - S4 là có tiềm năng nhất. Vì vậy, đây là các dịch vụ cốt lõi của 

các TVCQ trong LVS Bung. 

- Đối với dịch vụ cung cấp: không phải mỗi tiểu vùng đều có tất cả các 

dịch vụ cung cấp, dịch vụ cung cấp đạt mức thấp ở tất cả các tiểu vùng. Dịch 

vụ P5 và P8 được cung cấp ở mức cao các tiểu vùng. Dịch vụ cung cấp P6 và 

P7 có tiềm năng rất thấp. Dịch vụ P6 và P7 cung cấp nước sinh hoạt và tưới 

tiêu, khai thác thủy điện nên chỉ có tiềm năng đối với mặt nước. Dịch vụ 

cung cấp P1, P2, P9 đạt mức trung bình ở cả 3 tiểu vùng. 

- Đối với dịch vụ văn hóa: các TVCQ có khả năng cung cấp các dịch vụ 

C1, C2, C4 Trong đó, tiểu vùng III, có tiềm năng khá tốt cung cấp các dịch 

vụ này, các tiểu vùng còn lại tiềm năng không lớn. 
3.4. ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN SỬ DỤNG CẢNH QUAN 

CHO PHÁT TRIỂN NLN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

3.4.1. Cơ sở khoa học của việc đề xuất 

Dựa vào các cơ sở như hiện trạng sử dụng cảnh quan, kết quả đánh giá 

thích hợp CQ cho NLN và BVMT, kết quả phân cấp xói mòn đất tiềm năng, 

kết quả đánh giá tiềm năng; kết quả đánh giá hiệu quả sử dụng cảnh quan cho 

nông - lâm nghiệp, định hướng phát triển nông - lâm nghiệp lưu vực sông 

Bung đến năm 2020, tầm nhìn 2030 

3.4.2. Định hướng sử dụng hợp lý cảnh quan cho phát triển nông - lâm 

nghiệp và bảo vệ môi trường  

3.4.2.1. Định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ theo đơn vị cảnh quan 

Dựa vào quan điểm đề xuất ở trên, định hướng sử dụng các loại CQ cho 

mục đích phát triển NLN trên địa bàn nghiên cứu được đề xuất ở bảng 3.5. 



Bảng 3.5 Định hướng chung sử dụng các loại CQ ở LVS Bung 

T

T 

Loại CQ Tiềm năng 

NLN 

Tiềm năng 

DVCQ 

Đặc trưng tai 

biến thiên 

nhiên 

Hướng 

sử dụng 

Diện 

tích 

(ha) 

1 

8, 26, 27, 31, 

36, 39, 44, 

49, 53, 56, 

61, 64, 68, 

72, 74, 75, 

77, 78, 83 

- Thích hợp 

trồng rừng. 

- Không thích 

hợp cho phát 

triển nông 

nghiệp 

- Dịch vụ điều 

tiết và duy trì ở 

mức rất cao. 

- Dịch vụ cung 

cấp thấp. 

- Dịch vụ văn 

hóa TB. 

CQ rừng tự nhiên 

ít bị tác động nên 

xói mòn TB, một 

số nơi độ dốc lớn, 

mưa nhiều nên có 

xói mòn mạnh và 

rất mạnh 

Lâm 

nghiệp 

phòng hộ 

và BVMT 

114.627,1 
2, 4, 18, 23, 

28, 32, 69, 

85 

Không thích 

hợp cho 

nông nghiệp 

- Tiềm năng rất 

lớn về dịch vụ 

chăn nuôi. 

- Dịch vụ điều 

tiết rất thấp. 

- Dịch vụ văn 

hóa rất thấp 

CQ đất trống và 

trảng cỏ cây bụi 

thứ sinh nên xói 

mòn đất rất 

mạnh. 

5, 6, 11, 

15, 19, 57, 66 

 

Thích hợp 

trồng rừng 

 

Dịch vụ điều 

tiết thấp và TB 

 

CQ rừng sản 

xuất và cây 

hàng năm, có 

nhiều điểm 

trượt lở, xói 

mòn rất mạnh 

2 

1, 3, 13, 18, 

21, 22 

Không thích 

hợp cho nông 

nghiệp 

- Dịch vụ điều 

tiết và duy trì ở 

mức rất cao. 

- Có biên giới 

chung với nước 

bạn Lào. 

Xói mòn TB và 

mạnh 

Lâm 

nghiệp 

phòng hộ 

BVMT và 

an ninh 

biên giới 

QG 

47.261,6 

 

3 

9, 10, 14, 31, 

40, 42, 33, 

45, 47, 37, 

50, 58, 62, 

63, 65 

Thích hợp 

trồng rừng 

 

- Dịch vụ điều 

tiết ở mức cao. 

- Cung cấp TB 

(cung cấp gỗ rất 

cao). 

- Dịch vụ văn 

hóa thấp. 

Xói mòn TB, 

mạnh và rất mạnh 

Trồng 

rừng sản 

xuất 

36.598,6 

4 

7, 12, 20, 25, 

30, 38, 43, 

48, 52, 55, 

60, 81, 84 

Rất thích hợp 

và thích hợp 

trồng dược 

liệu, cây ăn 

quả và cây 

lâu năm khác. 

- Dịch vụ điều 

tiết cao. 

- Dịch vụ cung 

cấp TB (trồng 

trọt và dược 

liệu rất cao). 

- Dịch vụ văn 

hóa TB. 

Xói mòn TB, 

mạnh và rất mạnh 

Trồng cây 

lâu năm 

 

10.304,9 

5 13, 24, 29, 

34, 35, 59, 

67, 71, 73, 

Rất thích hợp 

và thích hợp 

trồng cây 

- Dịch vụ điều 

tiết TB 

- Cung cấp thấp 

Xói mòn TB, 

mạnh và rất mạnh 

Ưu tiên 

cho 

CTCNN 

12.477,9 



76, 79, 80 ngắn ngày. (trồng trọt cao). 

- Dịch vụ văn 

hóa thấp. 

6 

46, 51, 54, 

70, 82 

Rất thích hợp 

trồng dược 

liệu và trồng 

rừng. 

 

- Dịch vụ điều 

tiết ở mức cao. 

- Cung cấp gỗ 

và dược liệu 

cao đến rất cao. 

Xói mòn TB, 

mạnh và rất mạnh 

Nông lâm 

kết hợp 

(Trồng 

rừng và kết 

hợp dược 

liệu dưới 

tán rừng) 

17.372,0 

7 

Mặt nước 
Không đánh 

giá 

- Dịch vụ điều 

tiết cao. 

- Dịch vụ cung 

cấp TB. 

- Dịch vụ văn 

hóa TB. 

Một số nơi có sạt 

lở bờ sông 

Khai thác 

kinh tế và 

BVMT 

3.339,2 

8 

Phi nông 

nghiệp 

Không đánh 

giá 

- Dịch vụ điều 

tiết thấp. 

- Dịch vụ cung 

cấp thấp. 

- Dịch vụ văn 

hóa TB. 

-Xói mòn và trượt 

lở đất đá xảy ra 

dọc đường Hồ 

Chí Minh và một 

số công trình dân 

sinh. 

Cần được 

ưu tiên 

cho phát 

triển quần 

cư đô thị 

và nông 

thôn. 

 

1.918,9 

Tổng diện tích tự nhiên 
243.900,2 

3.2.2.2. Định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ theo tiểu vùng cảnh quan 

Cơ sở khoa học cho định hướng không gian theo TVCQ là mối liên hệ 

và chức năng của đơn vị phân vùng, chú ý đến vị trí tự nhiên của chúng so 

với lưu vực; ưu tiên phát triển kinh tế tiểu vùng gắn với sử dụng TNTT và 

BVMT; ưu tiên BVMT và phòng tránh thiên tai. 
Bảng 3.6. Ðề xuất định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ cho NLN theo TVCQ 

Tên tiểu 

vùng 

Vị trí và chức năng Tiềm năng 

DVCQ 

Đặc trưng xói 

mòn và tai 

biến 

Hướng sử dụng 

TVCQ núi 
trung bình 

thượng 

nguồn phía 
Tây 

- Điều tiết dòng chảy mặt 

và giảm làm quá trình xói 

mòn nhờ lớp phủ rừng tự 
nhiên. 

- Phòng hộ, bảo tồn rừng 

và đa dạng sinh học. 
- Cung cấp và cân bằng 

nước. 

- Bảo vệ QPAN khu biên 
giới Việt -Lào. 

- Quần cư. 

- Phát triển du lịch sinh 
thái và NCKH. 

- DV điều tiết cao 

- DV văn hóa TB 

 - DV cung cấp 
thấp 

- Xói mòn cấp 

4 chiếm 13,2% 

DTTN. 
- Xói mòn cấp 

5 chiếm 5,8%. 

- Xói mòn rửa 
trôi bề mặt rất 

lớn. 

- Trượt lở đất 
đá, xói lở bờ 

sông (63 điểm 

trượt lở) 

- Phòng hộ đầu nguồn, 

BVMT và đa dạng sinh học. 

- Bảo vệ QPAN biên giới 
Việt Lào. 

- Duy trì và phát triển rừng 

sản xuất, cây bản địa lấy gỗ 
có giá trị kinh tế cao, trồng 

các loại cây dược liệu đẳng 

sâm và ba kích dưới tán 
rừng. 

- Duy trì các loại CQ cây 

hàng năm và cây lâu năm để 
đảm bảo an ninh lương thực 

và phát triển kinh tế. 

- Phát triển du lịch sinh thái 



và NCKH. 

Tiểu vùng 
CQ núi 

thấp trung 

tâm LVS 
Bung 

- Phòng hộ, bảo tồn rừng 

và đa dạng sinh học. 

- Điều tiết dòng chảy mặt 
và giảm nguy cơ xói mòn 

nhờ lớp phủ tự nhiên. 

-Trồng rừng rừng sản xuất 
và phát triển kinh tế lâm - 

nông nghiệp. 

- Quần cư. 
- Phát triển du lịch sinh 

thái và NCKH. 

- DV điều tiết 

cao 

- DV văn hóa TB 
- DV cung cấp 

thấp 

- Xói mòn cấp 

4 chiếm 33,7%. 

- Xói mòn cấp 
5 chiếm 7,5%. 

- Xói mòn rửa 

trôi bề mặt rất 
lớn. 

- Trượt lở đất 

đá, xói lở bờ 
sông (83 điểm 

trượt lở). 

- Phòng hộ, BVMT và đa 

dạng sinh học các khu bảo 

tồn Sao La và Sông Thanh. 
- Duy trì và phát triển rừng 

sản xuất, nông lâm kết hợp 

(trồng các loại cây dược liệu 
đẳng sâm và ba kích dưới 

tán rừng). 

- Duy trì và mở rộng diện 
tích CQ trồng cây hàng năm 

và cây lâu năm để đảm bảo 

an ninh lương thực và phát 
triển kinh tế. 

- Phát triển du lịch sinh thái 

và NCKH. 

Tiểu vùng 
CQ đồi 

phía Đông 

LVS Bung 

- Phòng hộ các hồ thủy 
điện và phòng hộ sông 

suối. 

- Khai thác, bảo vệ tài 
nguyên đất, rừng. 

 - Quần cư. 

- Phát triển kinh tế nông - 
lâm kết hợp, phát triển du 

lịch. 

- DV điều tiết cao 
- DV văn hóa TB 

- DV cung cấp 

thấp 

- Xói mòn cấp 
4 chiếm 10%. 

- Xói mòn cấp 

5 chiếm 15%. 
 - Trượt lở đất 

đá, trượt lở bờ 

sông ( 39 điểm) 

- Bảo vệ rừng tự nhiên, 
trồng rừng phòng hộ, 

BVMT và đa dạng sinh học. 

- Duy trì và phát triển rừng 
sản xuất, nông lâm kết hợp, 

dược liệu dưới tán rừng 

- Duy trì các nhóm loại CQ 
nông nghiệp cây hàng năm 

và cây lâu năm, cây ăn quả 

để đảm bảo an ninh lương 
thực và phát triển kinh tế. 

- Phát triển du lịch sinh thái 
và NCKH. 

3.2.3. Giải pháp phát triển nông - lâm nghiệp và bảo vệ môi trường  
Giải pháp phát triển nông - lâm nghiệp: Giải pháp thâm canh, áp dụng khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất NL, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững, giải 

pháp sử dụng đất rừng sản xuất 

Giải pháp bảo vệ môi trường: Giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường, giải 

pháp phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường 

sinh thái, đa dạng sinh học. 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. KẾT LUẬN  

 (1). Cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý lãnh thổ theo lưu vực được 

tiếp cận theo hướng nghiên cứu, ĐGCQ kết hợp đánh giá xói mòn đất và đánh 

giá DVCQ nhằm đề xuất hướng sử dụng hợp lý TNTN và BVMT LVS Bung, 

tỉnh Quảng Nam. 

(2). Sự phân hóa đa dạng và phức tạp của các nhân tố thành tạo cảnh LVS 

Bung quy định tính phức tạp, đa dạng về cấu trúc, chức năng, động lực và tính 

trội trong phân hóa CQ, được thể hiện trong hệ thống phân loại CQ gồm: 85 loại 



CQ thuộc về hệ CQ nhiệt đới gió mùa ẩm, phụ hệ nhiệt đới gió mùa nóng ẩm 

không có mùa đông, 2 kiểu CQ, 2 lớp CQ, 4 phụ lớp CQ. Dựa vào yếu tố trội là 

nền tảng vật chất rắn, có 03 TVCQ được xác định từ việc sự nhóm gộp các loại 

CQ theo phương pháp phân vùng từ dưới lên. Các loại CQ và TVCQ là các đơn 

vị không gian cho định hướng khai thác sử dụng hợp lý lãnh thổ LVS Bung cho 

NLN và BVMT. 

(3). ĐGCQ bao gồm đánh giá thích hợp CQ và đánh giá hiệu quả sử dụng 

CQ. Kết quả đánh giá và phân hạng mức độ thích hợp CQ đã xác định được 

38,8% DTTN của LVS Bung thích hợp với CTCNN; có 36,4% DTTN thích hợp 

với trồng cây ăn quả; 41,9% DTTN thích hợp với trồng cây dược liệu và 73,5% 

DTTN thích hợp với rừng sản xuất. Như vậy, kết quả đó đã phản ánh đúng tiềm 

năng và lợi thế của LVS Bung trong việc phát triển kinh tế theo hướng lâm - 

nông nghiệp. 

Kết quả đánh giá hiệu quả sử dụng CQ cho NLN cho thấy: loại CQ trồng 

cây lâu năm như cây dược liệu có hiệu quả cao (2,87 điểm); hiệu quả TB là cây 

ăn quả chuối, dứa (2,22 điểm) và loại CQ rừng trồng sản xuất (2,08 điểm); các 

loại CQ trồng cây hàng năm như lúa nương, ngô, sắn có hiệu quả thấp (1,26 - 

1,54 điểm). 

(4) Nguy cơ xói mòn đất ở LVS Bung cao và rất cao chiếm diện tích lớn 

(72% DTTN) và thường xuyên xảy nơi có độ dốc lớn, lượng mưa cao và tập 

trung vào mùa mưa. 

(5) Kết quả đánh giá tiềm năng DVCQ ở lãnh thổ nghiên cứu cho thấy, 

dịch vụ điều tiết có tiềm năng lớn, dịch vụ văn hóa có tiềm năng TB, dịch vụ 

cung cấp có tiềm năng thấp. Đây là cơ sở đặc biệt quan trọng cho việc định 

hướng sử dụng không gian hợp lý tài nguyên và BVMT LVS Bung, nhằm đảm 

bảo chức năng trội của các tiểu vùng lãnh thổ. 

(6) Từ kết quả nghiên cứu, luận án đã đề xuất một số giải pháp quy hoạch 

sử dụng đất đai, giải pháp về sử dụng đất sản xuất NLN, giải pháp bảo vệ tài 

nguyên đất NLN vùng núi, bảo đảm đủ đất sản xuất NLN cho đồng bào dân tộc 

thiểu số nhằm phát triển kinh tế và BVMT ở LVS Bung, tỉnh Quảng Nam. 

2. KIẾN NGHỊ 

(1). Những kết quả đạt được của luận án là căn cứ khoa học đáng tin cậy 

trong việc đề xuất phát triển NLN và BVMT LVS Bung. Tuy nhiên, với việc kế 

thừa nguồn tài liệu tác giả thu thập được, việc đánh giá tiềm năng DVCQ hiện 

đang theo hướng bán định lượng. Chính vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu theo 

hướng tiếp cận DVCQ LVS bằng phương pháp đánh giá định lượng cụ thể để 

xác lập thêm cơ sở khoa học cho định hướng phát triển kinh tế NLN, gắn với sử 

dụng hợp lý tài nguyên, BVMT và đảm bảo QPAN. 

(2). Cần tiếp tục nghiên cứu mô hình kinh tế sinh thái nông hộ cho người 

dân vùng núi nhằm cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cộng đồng, BVMT và 

phát triển bền vững lãnh thổ cư trú của đồng bào dân tộc ít người. 
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INTRODUCTION 

 

1. IMPORTANCE OF RESEARCH  

Bung River basin is one of the main basins of the Vu Gia - Thu Bon 

river system, with an area of 2.439,02 km2. This is a mountainous area 

with diverse terrain, soil and organisms, with many high mountain ranges, 

steep slopes, rivers flowing through dangerous terrains, and many rapids, 

so it has many potentials. hydroelectricity and agroforestry development. 

However, economic development still faces many difficulties and 

limitations because the population is mainly ethnic minorities, the 

influence of adverse natural processes and phenomena such as floods with 

high frequency and high intensity, and river bank erosion occurring on a 

large scale, ... have affected the development of economic sectors, people's 

lives faced many difficulties. 

In order to effectively achieve the goal of developing sectors, the 

study and assessment of landscapes serve as the basis for proposing spatial 

orientations for agroforestry development and environmental protection in 

a balanced and sustainable way in the área research is essential. Based on 

the above practice, the topic “Landscape assessment for agroforestry 

development and environmental protection in the Bung River basin, 

Quang Nam province” was selected. 

2. RESEARCH OBJECTIVES AND CONTENTS 

a. Objectives 

Establishing a scientific basis based on research results, landscape 

assessment, erosion assessment and landscape service potential for agro-

forestry development and environmental protection in the Bung River basin 

towards sustainability. 

b. Contents 

- Overview of research works related to the topic. 

- Analysis of landscape forming factors to reflect the laws of natural 

differentiation and landscape function in the Bung River basin. 

- Assessment of landscape ecological suitability, soil erosion and 

landscape services for agroforestry development. 

- Spatial orientation to rationally use the landscape for agroforestry 

development and environmental protection in a sustainable way. 
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- Proposing solutions to rationally use the territory for agriculture and 

forestry and protect the study area. 

3. RESEARCH SCOPE 

a. Space 

Bung River basin has a basin area of 2,439,02 km2 including 27 

communes in 3 mountainous districts in the West of Quang Nam province, 

Tay Giang, a part in the west of Nam Giang district and the Southern part of 

Dong Giang district. 

b. Time 

- Data on socioeconomic, land use, and environment are collected from 

2016 to 2021; 

- The period of orientation for the spatial organization of agroforestry 

development and environmental protection is similar to that of the 

socioeconomic development general plan of Quang Nam province in the 

period of 2021 - 2030, with a vision to 2050. 

c. Science  

With the objectives and content set out, the study limits the scope of 

research to the following main issues: 

- Research and establish landscape map of Bung River basin, Quang 

Nam province for the purpose of agroforestry development and 

environmental protection. 

- The assessment of landscape ecological suitability for the main crop 

groups in the study area: short-term upland crops including upland rice, 

maize and cassava; perennial plants including fruit trees (banana, pineapple) 

and medicinal plants (e.g. ginseng, three sizes); production forest. 

- Orientation for rational use of landscape for agricultural and forestry 

development and environmental protection in the Bung River basin based on 

scientific bases such as: results of assessment of landscape ecological 

suitability for agriculture and forestry (according to landscape type). 

landscape), assessment of soil erosion and potential for landscape services 

(by type and by landscape sub-region), efficiency of landscape use in 

combination with status and orientation for agroforestry development, ... 

4. NEW CONTRIBUTIONS OF THE DOCTORAL DISSERTATION 

- Clarified the structural features, the regular differentiation of the 

landscape and established a landscape map of the Bung River basin at a scale 



3 

 

of 1:100.000. 

- Assessed landscape ecological suitability combined with assessment 

of soil erosion, the potential for landscape services and efficiency of 

landscape use to propose spatial orientation for agroforestry development 

and environmental protection. Bung River area by landscape type and 

landscape sub-region. 

5. THEORETICAL WIEWPOINTS 

- Theoretical point 1: The interaction between groups of natural and 

socio-economic factors on the background of tropical monsoon climate has 

created a diversified differentiation of the landscape of the Bung River basin 

with 01 system, 01 sub-system, 02 types, 02 classes, 04 subclasses and 85 

types of landscapes in 3 landscape sub-regions. 

- Theoretical point 2: The integration results of the assessment of 

landscape ecological suitability for agroforestry development and assessment 

of soil erosion, the potential for landscape services, and efficiency of 

landscape use is the scientific basis for spatial orientation of agroforestry 

development and environmental protection in the Bung River basin, Quang 

Nam province. 

6. SCIENTIFIC AND PRACTICAL SIGNIFICANCE OF THE 

DOCTORAL DISSERTATION 

a. Scientific significance 

The research results of the dissertation contribute to perfecting the 

methodology and research methods, landscape assessment combined with 

analysis, assessment of erosion and potential for landscape service, serving 

spatial orientation of using the rational landscape for agroforestry 

development and environmental protection of research territory. At the same 

time, the dissertation also enriches the methodology and landscape research 

methods for the purpose of sustainable development and management of 

river basins. 

b. Practical significance 

The database system, research results and thematic atlas of the 

dissertation are scientific documents of practical value, contributing to the 

establishment of a scientific basis for local managers and planners in the 

Bung River basin to make decisions and draw up strategies for sustainable 

socio-economic development and environmental protection. 
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The research results of the dissertation are also a reliable reference for 

scientists, doctoral students and master students interested in landscape 

research for the rational use of the territory. 

8. STRUCTURE OF THE DOCTORAL DISSERTATION 

In addition to the introduction, conclusions and recommendations, 

references and appendices, the main content of the dissertation is presented 

in 3 chapters: 

Chapter 1: Theoretical basis and research methods. 

Chapter 2: Characteristics and differentiation of landscape of Bung 

River basin, Quang Nam province. 

Chapter 3: Spatial orientation of landscape use for agroforestry 

development and environmental protection in the Bung River basin. 
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Chapter 1. THEORETICAL BASIS AND RESEARCH METHODS 

 
1.1. OVERVIEW OF RESEARCH WORKS RELATED TO THE 

DISSERTATION 

1.1.1. Research works on landscape 

1.1.1.1. Concept of landscape 

There are three concepts: Firstly, the landscape is defined as geographical 

individuals that do not repeat in space, have defined content and clear criteria, 

and show the interrelationships of natural components in a certain territory 

have been mentioned in the works of Ixatsenko A.G, Solxev N.A, Berg L.C,... 

Secondly, the landscape is considered a typological unit, the dialectical 

coordination and unity of natural components. However, as a relatively 

homogeneous natural territorial aggregate, considered independent of the 

distribution range and having spatial repetition, is shown in the works of 

Polonov B. B. Thirdly, the landscape is considered as a general concept that 

can be used for any taxon and zoning in any territory, shown in the works of 

Minkov F. N., Armand D.L.,... 

1.1.1.2. Landscape classification system  

In Vietnam, the classification system Pham Hoang Hai et al. (1997) has 

built a 7-level classification system: landscape system → landscape sub-

system → landscape layer → landscape sub-layer → landscape style → 

landscape sub-style → landscape type.  

1.1.1.3. Landscape function 

The concept of landscape function in Vietnam has not been unified, 

depending on the context and research objectives. The direction of landscape 

function assessment is integrated into some landscape studies and landscape 

ecology by Pham Hoang Hai (1992), Nguyen Thanh Long (1993), Nguyen 

Cao Huan (2005), Truong Quang Hai (2006),… 

1.1.1.4. Landscape research for economic development, rational use of 

resources and environmental protection 

In Vietnam, the landscape research works for economic development, 

rational use of natural resources and environmental protection such as: Nguyen 

The Thon (1993) Nguyen Cao Huan (2005). Meaningful landscape research to 

serve the orientation of rational use of the territory for agroforestry development 

or rational use of natural resources and environmental protection are also 

research works by authors Le Van Thang ( 1995), Ha Van Hanh (2001), Nguyen 
Xuan Do (2003), Hoang Duc Triem (2003), Nguyen Quang Tuan (2013), 

Nguyen Minh Nguyet (2014), Bui Thi Thu (2005, 2014),... 
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1.1.2. Overview of issues related to river basin 

1.1.2.1. Research wokrs on resources and environment of river basins 

The dissertation has reviewed the research directions of integrated river 

basin management, land use management in river basin, forest resources of 

river basin, river basin landscape for forestry and environmental protection 

and soil erosion in river basin. 

1.1.2.2. Research works on river basin landscape service 

A landscape is an eco-human system in space that provides functions 

valued by humans, and humans alter the landscape to improve its function for 

ecological, social and economic value. Landscape services are a promising 

approach to assessing ecosystems in river basins especially based on 

multifunctional uses and sustainable development.  

1.1.3. Overview of research works in the territory of the Bung River 

basin 

In general, there have been several published works on areas such as 

erosion, accretion, vulnerability, integrated management, and flow simulation 

related to the Bung River basin. However, there has not been any intensive 

research to integrate the results of landscape assessment and classification of 

landscape suitability for the main types of land use such as short-term 

industrial crops, perennial trees, and forest production combined with erosion 

assessment and landscape service potential to propose orientations for rational 

use of the territory for agroforestry development and environmental protection. 

Therefore, this topic does not overlap with previous studies. 

1.2. VIEWPOINT, METHODS AND PROCESS OF RESEARCH 

1.2.1. Research viewpoints 

The dissertation has used approaches such as the general view, system 

view, view on the river basin, eco-economy perspective and sustainable 

development perspective. 

1.2.2. Research methods 

The dissertation used the following methods: methods of collecting, 

analyzing - synthesizing data and documents; method of field survey 

combined with sociological investigation; methods for creating landscape 

maps; application methods of remote sensing and geographic information 

systems; landscape assessment and classification methods; methods to 

evaluate the effectiveness of landscape use for forestry; method of 

assessment of erosion, method of assessment of landscape service potential. 

1.3.2.3. Reasearch process 

The research process is divided into four main steps: 

- Step 1: Establish theoretical basis and research method: Overview of 

research works and theoretical basis according to the research direction of 

the dissertation in order to determine the viewpoints and research methods; 
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- Step 2: Study the factors that form and differentiate the landscape of 

the Bung River basin as a basis for the division of landscape sub-regions in 

the Bung River basin; 

- Step 3: Assess the appropriate landscape for agroforestry development 

and environmental protection, soil erosion and landscape service potential in 

the Bung River basin as a basis for proposing orientations and solutions for 

agroforestry development and environmental protection towards 

sustainability; 

- Step 4: Propose spatial orientation using landscape for agroforestry 

development and environmental protection in the Bung River basin. 
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Chapter 2. CHARACTERISTICS AND DIFFERENTIATION  

OF LANDSCAPE IN THE BUNG RIVER BASIN,  

QUANG NAM PROVINCE 

 

2.1. FACTORS FORMING THE LANDSCAPE OF THE BUNG RIVER 

BASIN 

2.1.1. Geographical location  

The Bung River is a large tributary located on the left side of the Vu Gia 

- Thu Bon river system, in Quang Nam province, in the North by Nam Dong 

and A Luoi districts of Thua Thien Hue province, in the South by Dac Glei 

district of Kon Tum province, in the East by Dai Loc district, Quang Nam 

province. There is a border with Lao PDR with a border length of 153 km. 

Border terrritory is an area with an important strategic location in terms of 

politics, economy, defense and national border security. 

2.1.2. Natural factors 

2.1.2.1. Geological factor 

The geological background of the studied territory includes a variety of 

books, from sediments to magma intrusions, eruptions, and metamorphoses, 

dating from Protezozoic to Cenozoic. In general, the Bung River basin is 

developed on a complex geological structure, with a long history of 

formation that creates a diversity of geological formations, leading to the 

formation of many types of soil on different parent rocks and as a source of 

inorganic matter for plants.  

2.1.2.2. Topographical factor 

- Mountain topography: with an altitude of over 500 m, accounting for 

81,6% of the river basin area, concentrated in the West along the Vietnam - 

Laos border, the North, the West and the Southwest of Tay Giang district, 

the South of Nam Giang district.  

- Hilly topography: with an altitude of 100 to 500 m, accounting for 

18,4% of the river basin area, distributed to the Southeast, with a lower 

direction from the Northwest to the Southeast. The valleys along the foothills 

or the land along rivers and streams, scattered and concentrated in the 

communes of Ma Cooi, Ca Dy (Nam Giang) and Prao town (Dong Giang).  

2.1.2.3. Climate factor 

Characteristics of the bioclimate of the Bung River basin, Quang Nam 

province have a differentiation: 

- Type of bioclimate warm, rainy, medium dry season (I.A1.b): The 

type of bioclimate distribution in the communes of Ma Cooi, Cha Val, Ta 
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Poo, Ka Dang ,.. 

- Type of bioclimate with slightly cool, heavy rain, short dry season 

(II.A1.a): The type of bioclimate with the largest area, distributed in most 

communes and 3 districts in the Bung River basin. 

- Type of cool bioclimate, heavy rain, short dry season (III.A.a), 

distributed in areas with an altitude of > 1.000 m, in the Western upland 

communes of 2 districts Tay Giang and Nam Giang. 

The formation of bioclimate types plays an important role in the growth 

and development of species, depending on the characteristics of each type of 

bioclimate to arrange the appropriate crop structure and season. 

2.1.1.5. Hydrological factor 

The rainfall in the Thu Bon River basin is quite rich on average about 

2.000 – 2.700 mm, so there is a very abundant flow. In addition, there is a 

fairly dense system of slots and streams, there are more than 100 streams and 

small slots with little water flow, and in the rainy season, the flow volume is 

large. With a thick system of rivers and streams, it can serve the amount of 

irrigation water for agricultural production and the construction of 

hydropower systems. In the dry period, the rainfall is low, and the water level 

of the riverbed is often depleted, greatly affecting the daily life and 

production of the people. In contrast, in the rainy season, large amounts of 

water flow on steep terrain, easily causing flooding. 

2.1.2.6. Soil factor 

According to statistics from the soil map of the Central Institute of 

Agricultural Planning and Design, the land in the river basin is mainly 

groups as shown in Table 2.1. 

Table 2.4. Area and structure of land types in the Bung River basin 

No. Sign Land name Area (ha) Percentage 

1 Py Alluvial soil in streams 9.981,8 4,1 

2 X Gray soil on ancient alluvial 1.725,1 0,7 

3 Xa 
Gray soils on acid magma and sandy 

rocks 
1.541,4 0,6 

4 Fe Purple-brown soil on purple clay rocks 12.013,2 4,9 

5 Fk 
Red-brown soils on base and neutral 

magma rocks 1.895,2 0,8 

6 Fs 
Red-yellow soil on clay rocks and 

metamorphosis 66.749,2 27,4 

7 Fa Red-yellow soil on acid magma rocks 82.238,7 33,7 

8 Fq Light yellow soil on sandy rocks 20.585,4 8,4 

9 Hs Red-yellow humus on clay rocks 17.705,7 7,3 

10 Ha 
Red-yellow humus on acid magma 

rocks 20.225,4 8,3 
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No. Sign Land name Area (ha) Percentage 

11 Hq Light yellow humus on sandy rocks 4.295,1 1,8 

12 D Valley soils due to steep products 1.126,3 0,5 

13 E Soil erosion inert gravel 574,7 0,2 

14 MN Water surface 3.243,0 1,3 

Total 243.900,2 100 

In general, with the soil of the Bung River basin relatively diverse with 

many groups of soil types but distributed in steep mountainous topology, the 

ability to expand agricultural land is limited. The process of landscape 

formation and development with the diversity of soil combined with 

vegetation has led to the diversity of landscapes in this area. 

2.1.1.7. Vegetation factor 

a. Natural vegetation 

- Less-affected natural forests: including subtropical rainforest closed 

evergreen forest at an altitude of 1.000 m and above and tropical monsoon 

closed evergreen forest at an altitude of less than 1.000 m, distributed in 

different regions of communes Dac Pring, Lang, Tapoo, Ma Cooi, A Vuong, 

Cho Chun, Dac Toi, La Dee, Dac Pre, Tr'Hy, A Xan,... The forest has many 

kinds of plants such as Fokienia, Dipterocarpus retusus, Michelia 

tonkinensis, Erythrophleum fordii, Merawan Giaza…; precious medicinal 

plants such as Radix Morindae officinalis, Panax Vietnamensis ha et Grushv; 

secondary forest products such as rattan and many primary forests along the 

M'rong river; Tr'leê ecological forest, Erythrophleum fordii on the Lang 

river. Fokienia ecological forest in Axan, Tr'Hy… 

b. Artificial vegetation 

- Rice: Rice is grown in low-lying terrain areas, valleys along rivers. 

Upland rice is grown in hilly areas, distributed in the communes of Ch'ơm, 

Gari, Bha Leê, A Tieng, Axan (Tay Giang), Cho Chun, Cha Val, Zuoh, ... 

- Annual plants are grown on alluvial, gray soils rich in humus in valley 

and hilly areas with relatively flat surfaces. Popular annual crops are corn, 

cassava, sweet potatoes, peanuts... The communes have a large annual tree 

area such as Tr'hy, Gari, Dang, Lang, A Vuong, A Tieng, A Xan (Tay 

Giang), Ta Po, Zuohh (Nam Giang), Prao Town, Za Hung (Dong Giang).  

- Perennial plants include rubber trees, pepper, palm trees and some fruit 

trees, concentrated in communes such as Bha Leê, A Vuong, Dang, Ch'ơm, Tr' 

Hy, A Xan, A Tieng, Lang (Tay Giang); Town. Thanh My, Za Hung (Dong 

Giang), Cà Dy, Cha Val, Dac I communes (Nam Giang). Medicinal plants 

include ginseng, Radix Morindae officinalis),... are considered one of the 

“poverty alleviation” crops of mountain people. 

- Artificial forest: Formed due to the activities of planting forests, greening 

vacant land and bare hills of people. All communes of the study area have 
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artificial forests. The communes with a large area are A Vuong, Dang, Bha Leê, 

Lang (Tay Giang), Thanh My town Ca Dy (Nam Giang) ... Other communes are 

small areas. 

- Crops grown in residential areas: The crops are mainly trees used as 

hedges, firewood, shade and fruit trees such as lychee, longan, mango, and 

jackfruit ... 

2.1.3. Population and resource exploitation and use activities 

2.1.3.1. Population and ethnicity 

According to the population survey of 2021, the total population of the 

Bung River basin is about 55.973 people, an average of 22,9 people/km2. 

The population in the area includes many different ethnic communities. 

There are Kinh and ethnic minority groups such as Co Tu, Xo Dang, Cor, 

and Gie Trieng..., of which Co Tu ethnic are the majority. The Co Tu ethnic 

group with many unique cultural traits is handed down. This is a form of 

culture to develop in terms of community tourism. About population points: 

Ethnic minority communities such as the Co Tu group, and Gie- Trieng 

group live in high mountains. They exploit forest areas with slopes from 10 

to 180 in the form of nomadism. 

2.1.3.2. Human activities affect landscape formation 

- In agriculture: Rice cultivation activities are mainly in areas along the 

banks of crevices and streams. For the most part, this land area produces less 

stable, often fluctuates every year and crop yields are not high. In 2021, the 

value of agricultural, forestry and fishery production is estimated at more 

than VND 600 billion. 

- In forestry: The Bung River basin has rich forest resources with 

183.155,1 hectares of forested forest land; of which, the protected forest area 

is 104.288,5 hectares, special-use forest land is 45.172,7 hectares and 

production forest land is 33.693,9 hectares. There are also precious medicinal 

sources, especially ginseng, Panax Vietnamensis ha et Grushv and Radix 

Morindae officinalis, ... Natural conditions in the basin are very favourable 

for forest growth. However, the forest area is rapidly reduced due to 

indiscriminate logging and felling.  

- Livestock: This activity tends to develop. According to statistics by the 

end of 2021, the research area has a total herd of 3.832 buffaloes, 13.964 

cows, 17.934 pigs, 131.805 poultry. 

- Industry and handicrafts: The value of industrial production, 

handicrafts and construction is estimated at VND 1.674,3 billion.  

- Trade and services: Total retail sales of goods and services in 2021 

will be about VND 534,2 billion. The economic zone of Nam Giang border 

gate and Tay Giang - Kà Lum sub-border gate have created a driving force 
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for development, making important contributions to growth, economic 

restructuring, promoting the process of attracting labour, and shifting labour 

structure in the area. 

- Tourism: In terms of natural tourism resources, this place has many 

ecological landscapes, beautiful rivers and streams; mountains, primary 

forests, and heritage trees,... A cool climate and fresh natural environment 

are ideal and specific conditions for the development of ecotourism, resort, 

and scientific research,... In addition, the intangible culture of the indigenous 

Co Tu ethnic remains intact and diverse: community culture, festivals, 

dances, singing, worship rituals, customs, traditional laws, and 

communication culture,...  

- Traffic: In the area, there are the following main traffic routes: Ho Chi 

Minh Road: 75 km, National Highway 14B (74,6 km), 14D (58,5 km) and 

14G passing through the study area. In addition, there are inter-district roads, 

commune and village roads, mainly dirt roads, bad quality, prone to 

landslides, difficult to travel in the rainy and flood season.  

Thus, the process of territorial exploitation occurs continuously, 

resulting in natural landscapes being gradually replaced by secondary and 

regenerative landscapes with plant species composition, and spatial structure 

different from the original state. Human activities have created human 

landscapes such as plantations, long-term industrial tree landscapes, annual 

tree landscapes and rice. 

2.1.4. Practice of the environment and natural disasters 

a. Practice of the environment  

Surface water in the basin is currently receiving waste sources from 

mining activities, construction and operation of hydropower and living but 

still ensuring daily life and production. The quality of groundwater in the 

area is quite good, meeting the purpose of living water.  

The research area has a high density of forest cover, small industrial 

production activities and low traffic density in the area. Therefore, the air 

quality is generally quite good, especially in rural areas. 

In the study scope, the area of agroforestry still accounts for a high 

proportion. Overall, the quality of the soil environment in the basin remains 

good. However, in recent years, the content of heavy metals and residues of 

plant protection chemicals in rural areas has increased slightly, and the soil 

has sclerosis and discolouration. The process of leaching causes soil 

discolouration to take place mainly in hilly areas, where unreasonable 

agricultural farming activities take place for long periods. 

The collection and treatment of waste have not been carried out 

synchronously; most communes do not have a collection system. Collection, 
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transportation and treatment of waste have only been concentrated in the 

administrative centres of districts and lowland communes and have not 

expanded to highland communes. The community's participation in waste 

collection and management is not extensive. People also dump 

indiscriminately along the banks of streams and roads, which will pollute the 

surrounding environment. 

b. Natural disasters 

- Storms, tropical depressions: Storms usually occur during the period 

from May to December, focusing mainly on September, October and 

November.  

- Landslides, erosion of banks of rivers and streams: The dense network 

of rivers is narrow in width, with short slopes and bends with a meandering 

of 1,5-2 times which is often affected by flood flows, the river system in the 

Bung River basin is often landslide, causing loss of productive land and 

damage  

- Rock slide: According to the People's Committee of Quang Nam 

province (2021), in the study area, the landslide process is relatively strong. 

There are 182 landslide points. Which, there are 23 large-scale sliding 

blocks, 82 sliding blocks of average scale and 77 sliding blocks of small 

type. 

- Flash floods: The study area had some flash floods in 2020 in A Tieng 

commune, Lang (Tay Giang) La Dee commune (Nam Giang), and Prao town 

(Dong Giang),..  

- Floods: In 2020, Quang Nam province had 09 times large-scale heavy 

rains, 06 times more than in 2019. Floods on the rivers rose 08 times starting 

from early October to November of 2020. 

- Regarding pipe floods: Due to the impact of Typhoon No. 5 in 2020, in 

Tay Giang district, pipe floods have caused heavy damage, many large 

landslides at most roads in the district, many suspension bridges were washed 

away by floods.  

- Drought, forest fires: The heat will increase the risk of wildfires. In 

2020, Dong Giang district occurred 2 planted forest fires in Prao town and a 

protective forest in the commune of Ma Cooih. 

- Hydropower development and its impact on the environment: Large and 

important hydropower projects have been operated on the main lines of the Vu 

Gia - Thu Bon River system consisting of 18 projects. In particular, the Bung 

River basin has 7 projects namely A Vuong, Bung River 4, Bung River 4A, 

Bing River 5, Bung River 2, Bung River 6 and A Vuong 3 with a total 

capacity of 605.8 MW and total water capacity capable of regulating billions of 

m3. 
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2.2. CHARACTERISTICS AND DIFFERENTIATION OF THE 

LANDSCAPE OF THE BUNG RIVER BASIN  

2.2.1. Classification of landscape 

2.2.1.1. Classification system of landscape 

The landscape type is the smallest unit in the landscape of the Bung 

River basin. On the basis of analysis of the landscape classification system 

by authors Pham Hoang Hai et al, and Nguyen Thanh Long et al combined 

with the characteristics of the landscape composition factors of the Bung 

River basin and the research purposes for agroforestry and environmental 

protection, the landscape classification system of the Bung River basin is 

selected at 6 levels: Landscape system → Landscape sub-system → 

Landscape layer → Landscape sub-layer → Landscape form → Landscape 

type. The landscape type is the smallest unit in the landscape of the Bung 

River basin. 

2.2.1.2. System of criteria 

A classification system of 6 levels with indicators shown in table 2.2 

Table 2.5. The system of landscape classification criteria 

No. 
Classificati

on level 
Norms of demarcation Name 

1 
Landscape 

system 

The dominant radiation 

background, the moist heat 

balance determines the 

regionality. 

 Humid monsoon tropical 

landscape system 

2 
Landscape 

sub-system 

The monsoon circulation mode 

redistributes the humid heat of 

the zones. 

Monsoon tropical landscape 

patriarchy with no winters 

3 

Landscape 

form 

  

Bioclimate characteristics in 

relation to phylogenetic 

vegetation and soil types. 

- Tropical season evergreen forest 

landscapes. 

- Subtropical evergreen forest 

landscapes. 

4 

 

Landscape 

layer 

Topographic characteristics - 

according to the phylogenetic 

morphology, which regulates 

the uniformity of two large 

processes in the cycle of 

material erosion and 

accumulation. 

- Mountain landscape layer 

(elevation ≥ 500 m) 

- Hill landscape layer (100 - < 500 

m) 

5 
Landscape 

sub-layer 

Stratification of natural 

conditions and processes. 

Medium mountain landscape sub-

layer (≥1000 m) 

Low mountain landscape sub-layer 

(500 - < 1000 m) 

High hill landscape sub-layer (250 

- < 500 m) 

Medium hill sub-layer (100 - < 250 
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No. 
Classificati

on level 
Norms of demarcation Name 

m) 

6 
Landscape 

type 

The relative similarity of the 

geographical forms that 

constitute the landscape (the 

combination of modern arising 

plant biomes with the type of 

soil). 

- 85 Landscape categories 

- 1 non-agricultural territorial units 

-  - Natural and specialized water 

 

2.2.1.3. Establishing landscape map 

Based on the combination of component maps, the landscape map of the 

Bung River basin was established at 1/100.000 of the landscape types. The 

order of landscape types is numbered from 1 to 85, in order from small to 

large, from top to bottom and from left to right, from the mountains to the 

hills. In addition, there are also territorial units on non-agricultural land and 

natural, specialized water surfaces that have been separately classified. 

2.2.2. Characteristics of the landscape in the Bung River basin 

Due to the geographical location of the territory, the Bung River basin 

is located in the Northern Hemisphere's interior, so it belongs to the tropical 

monsoon landscape system, the subtropical hot and humid monsoon without 

winter, and 2 landscape layers (mountains and hills). Due to the influence of 

topography on the differentiation of bioclimatic characteristics, two types of 

landscapes have been formed: subtropical evergreen rain forest landscape, 

altitude > 1.000 m; monsoon evergreen forest landscape type, altitude < 

1.000 m). On the basis of the combination of vegetation types, representing 

the level of agents and soil types, in the study area, there are 85 different 

types of landscapes in the study area. Of these, there are 63 types of 

landscapes in the mountain landscape class; 22 types of landscape in the hill 

landscape layer. In addition, non-agricultural territory and water surface are 

classified separately. 

2.2.3. Characteristics of landscape differentiation of Bung River basin 

2.2.3.1. Landscape differentiation by high belt: 

+ Types of landscapes at altitudes from < 1.000 m: The bioclimate is 

slightly cool to slightly hot, with an average annual temperature of 22 - 25°C, 

with a lot of rain, with an average annual rainfall of 2.000 – 2.500 mm, and 

with a short to moderate dry season. The dominant soils are yellow-red 

fertility soils on clay and metamorphic rocks. The typical natural vegetation 

is the closed evergreen tropical rainforest vegetation. 

+ Types of landscapes at an altitude of ≥ 1.000 m, concentrated in the 

West, Northwest, South and Southwest of the basin. Features of landscape 

types in the region have a sharp change, cool climate, and increased heavy 
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rainfall (> 2.500 mm). The soil has the appearance of red-yellow and red-

yellow humus soils on sandstones, acid magma rocks, shale and 

metamorphism. The vegetation is characterized by subtropical moist tropical 

evergreen closed forests, in addition to the appearance of tropical monsoon 

evergreen forest vegetation. 

2.2.3.2. Landscape differentiation in the East-West direction 

In the Western, Northwest, and Southwest regions of the basin 

consisting of mountain ranges with an altitude of over 1.000 m, running in 

a northwest-southeast direction, the slopes of these mountain ranges have 

received the main wind directions: Northeast, Southwest, North wind, 

South wind, making this area have a very large average rainfall of the year 

> 2.500 mm. 

In the central and eastern regions of the basin are forms of low 

mountainous, hilly and riparian valleys. The climate has changed: 

temperatures have increased and precipitation has decreased (2.000 – 

2.500 mm) causing the landscape to change as well. The main vegetation 

in the area is natural forests, plantations, perennials, industrial crops, rice, 

and crops. 

2.3. LANDSCAPE ZONING OF THE BUNG RIVER 

2.3.1. Landscape zoning of the Bung River 

The zoning indicator selected from the characteristic dominant factor to 

serve as the basis for the classification of landscape sub-regions is the 

difference in solid material foundations, which are directed to the same 

functions used for agroforestry and environmental protection.  

Table 2. 6. Area of landscape su-regions of the Bung River basin  
No. Landscape sub-

region 

 Landscape type Area 

(ha) 

Rate 

(%) 

1 Medium mountain 

landscape sub-

region of the 

upstream west of the 

Bung River basin  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 39, 44, 47, 53 59.373,2 24,3 

2 Low mountain 

landscape sub-

region in the central 

of the Bung River 

basin 

1, 3, 8, 13, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 46, 47, 4849, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 76 

134.539,7 55,1 

3 Hill landscape sub-

region in the East of 

the Bung River 

basin 

39, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 57, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 

44.921,6 

 

18,4 
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 Water surface and non-agricultural land 5.258,1 2,2 

Total 243.900,2 100 

   Source: Statistics from the Bung River basin landscape zoningz 
 

2.3.2. Characteristics and functions of landscape sub-regions 

- Sub-region of medium mountain landscape upstream west of Bung 

River basin: Located in the Southwest of the territory of the Bung River, 

bordering Vietnam - Laos, with an area of 59.373,2 hectares (accounting for 

24,3% of the natural area). In the sub-region, the types of natural forest 

landscapes that are less affected have a concentrated distribution, mixed with 

shrubby landscapes caused by deforestation and other types of treescapes 

along rivers and streams. The natural functions of the subregion are defined 

as: watershed protection functions, water regulation for rivers and streams, 

limiting erosion, soil leasing, and limiting flow rate during flood seasons, 

especially in forest areas with good coverage. In addition, the subregion also 

has economic development functions such as economic reforestation, 

indigenous trees for wood with high economic value, medicinal plants, 

agroforestry, protection of rare plant genetic resources and important 

functions in the defense and security of the Vietnam-Laos border. 

- Sub-region of a low mountain landscape in the center of the Bung 

River basin: covering 134.539,8 hectares, accounting for 55,2% of the 

natural area. Due to the process of forest exploitation, the destroyed 

vegetation cover is in a state of recovery, so the area of grass and shrubs is 

quite large 16.557,2 hectares. The main economic activity in the subregion is 

forestry and agricultural development (productive plantations cover an area 

of 25.237,7 hectares), and annual and perennial trees are 5.327,4 hectares. In 

general, the types of landscapes are distributed interspersed, creating a 

diverse divide in this subregion. The main functions of the sub-region are 

forest protection and conservation, biodiversity protection and socio-

economic development 

- Hill landscape sub-region in the Eastern of the Bung River basin: 

covers an area of 44.921,3 hectares, accounting for 18,4% of the natural area. 

In this place, the process of peeling and washing away mainly on the slopes, 

material accumulates under the foothills.  Valleys along the foothills or 

riparian lands are relatively flat terrain, forming residential areas and 

growing short-term industrial crops and crops. The terrain is strongly divided 

and the slope is from 15-250 with an area of 26.035,5 hectares, there are 5 

hydropower plants in operation such as: A Vuong hydropower, Bung River 

hydropower 4, Bung River hydropower 4A, Bung River hydropower 5 and 

Bung River hydropower 6. Landslides and riverbank landslides often occur 
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in the sub-region. Therefore, in addition to the development of agroforestry, 

it is necessary to plant forests for protection and environmental protection.  
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Chapter 3. SPACE ORIENTATION OF USING LANDSCAPE FOR 

AGROFORESTRY DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL 

PROTECTION OF THE BUNG RIVER BASIN 

 

3.1. LANDSCAPE ASSESSMENT FOR AGROFORESTRY 

DEVELOPMENT 

3.1.1. Assessment of landscape suitability for agroforestry 
3.1.1.1. Unit of assessment 

On the basis of reference to research works and with the 

characteristics of natural differentiation of the Bung river basin, in order to 

serve the development of selected crop groups and reduce fragmentation, the 

base unit is used in rated as landscape type. The features of the landscape 

type such as slope, layer thickness, mechanical composition, precipitation, 

temperature are taken according to its dominant component index extracted 

from land map and bioclimatic map. The research area is divided into 85 

types of landscapes that are included in the assessment for agricultural and 

forestry development and environmental protection. 

3.1.1.2. Selecting the type of agroforestry 

This research selected landscape assessment for locally significant crop 

groups such as agricultural crops program (upland rice, maize, cassava); fruit 

trees (pineapple and banana) and medicinal plants (Codonopsis celebica and 

Panax pseudoginseng) and production forests (mainly acacia, eucalyptus). 

3.1.1.3. Classification of assessment criteria 

Based on reference to the guiding documents of the Ministry of 

Agriculture and Rural Development, the Institute of Agricultural Planning 

and Design and a number of research works, combined with field surveys, 

the criteria are selected to assess as follows: 
Table 3.1: System of assessment criteria for the main types of agricultural and 

forestry production 

Type of use Criteria 

Suitable level 

Very 

suitable 

(S1) 

Suitable (S2) 
Less suitable 

(S3) 

Not 

suitable 

(N) 

Agricultural 

crops program 

(upland rice, 

maize, cassava) 

1 Soil type Fk Py, Fe, Fs, X 
Fa, Fq, Ha, Hs, 

Hq, Xa 
D, E 

2 
Soil layer 

(cm) 
< 80 8 - <15 15 - <20 

≥ 20 

3 Slope (0) ≥ 70 50 - <70 30 - <50 < 30 

4 
Mechanical 

component 
Light soil  

Average soil, 

sandy soil 
Rich soil Sandy 

5 

Average 

rainfall per 

year (mm) 

2.000 - < 

2.500 
≥ 2500 - 

 

- 
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6 

Average 

temperature 

per year (0C) 

≥ 22 20 - < 22 < 20 

 

- 

7 
 Ability to 

provide water 

Active 

irrigation 

Semi-active 

irrigation 

Irrigated with 

rainwater 
- 

Fruit trees 

(pineapple, 

banana) 

1 Soil type Fk, Fs Fa, Fe, Fq, Py, X Xa, D 
Ha, Hq, Hs, 

E 

2 
Soil layer 

(cm) 
0 - <3  3 - < 80 8 - < 20 ≥ 20 

3 Slope (0) ≥ 70 50 - < 70 30 - < 50 < 30 

4 
Mechanical 

component 

Average 

soil 
Rich soil 

Rich soil, 

sandy soil 
Sandy 

5 

Average 

rainfall per 

year (mm) 

(mm) 

2000 - < 

2500 
≥ 2.500 - 

- 

6 

Average 

temperature 

per year (0C) 

≥ 22 20 - <22 < 20 

- 

7 

Mixed stones, 

exposed 

rocks 

No Small Average Large 

Medicinal plants 

(Codonopsis 

celebica and 

Panax 

pseudoginseng) 

1 Soil type Fe Ha, Fs, Fa, Fq Py, Fk 
 D, E, Hq, 

Hs, X, Xa 

2 
Soil layer 

(cm) 
8 - <15  15 - <20 <8, 20 - <25 

≥ 25 

3 Slope (0) ≥ 70 50 - <70  30 - <50 <30 

4 
Mechanical 

component 
Light soil Thịt TB 

Rich soil, 

sandy soil 

Sandy 

5 

Mixed stones, 

exposed 

rocks 

No Small Average Large 

Production 

forests (acacia, 

eucalyptus) 

1 Soil type D, Fe, X Fa, Fk, Fs, Xa, Fq 
Ha, Hs, Hq, 

E 

2 
Soil layer 

(cm) 
≥ 100 50 - <100 30 - <50 < 30 

3 Slope (0) < 15 15 - <25 ≥25 - 

4 
Mechanical 

component 

Rich soil 

Average 

soil 

Rich soil Sandy soil - 

5 
Topographic 

type 

Đồi cao, 

đồi TB  
Low mountains 

Average 

mountain 
- 

3.1.2. Results of landscape assessment for agroforestry development 

- Agricultural plant: There are 26 types of landscape suitable based on 

combination S1 and S2, with an area of 94.640,2 ha, accounting for 38,8% of 

the research territory, a very large unsuitable area, accounting for 58,9%, 

with 143.771,7 ha. 
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- Fruit trees (banana, pineapple): The results of the classification of 

landscape suitability show that the integrated area of S1 and S2 for planting 

is 88.929,10 ha, accounting for 36,4% of the research territory. There are 63 

types of unsuitable landscapes, occupying 61,4 areas of the territory. 

- Medicinal plants (Codonopsis celebica and Panax pseudoginseng): 
The suitable and very suitable area is 24 types of landscapes, with 102.148,6 

ha, accounting for 41,9% of the agricultural area. Assessment results have 

determined that the Bung River basin has many potentials and advantages to 

develop medicinal plants. The unsuitable area is 136.493,6 ha, accounting for 

55,9%, because the loamy soils, gray soils, sloping soils and slopes > 250 are 

not suitable for growing these crops. 

- Production forest: The assessment results show that the types of 

landscapes that are very suitable for production forests include 18 types of 

landscapes with 81.017,0 ha; types of landscapes are suitable including 29 

types of landscapes with an area of 98.241,3 ha; landscape types that are not 

suitable for production forests include 31 types of landscapes with 53.015,8 

hectares, accounting for 21,7% of the territory. 

3.2. ASSESSMENT OF SOIL EROSION IN BUNG RIVER BASIN 

3.2.1. Input indicators of the erosion model RUSLE  

3.2.1.1. Erosion coefficient due to rain (R coefficient) 

According to calculations, the R coefficient of the Bung River basin 

ranges from 1.097,8 to 1.222,6. This is a rather high value, which will have a 

great impact on soil erosion in the basin. 

3.2.1.2. Soil erosion coefficient (K coefficient) 

The dissertation has inherited the results of calculating the coefficient K 

of Ha Van Hanh et al. Based on the soil map of the Bung river basin, then 

extract the information on the mechanical composition to determine the 

erosion resistance coefficient K of the soil, shown in Table 3.2. 
Table 3.5. K coefficients of soil units of Bung River basin (ton.ha.h/ha.MJ.mm) 

No. 
Mechanical 

component 
Sign K Area (ha) Percentage 

1 Sandy soil B 0,013 8.738,9 3,6 

2 Light soil C 0,032 69.868,3 28,6 

3 Average soil D 0,055 141.883,3 58,2 

4 Rich soil E 0,033 20.070,5 8,2 

5 River, stream, pond  0 3.339,2 1,4 

Total 243.900,2 100 

     Source: Calculation from the map 
3.2.1.3. Soil protection factor of vegetation cover (coefficient C) 

According to calculations, the coefficient C in the Bung river basin 

ranges from 0,235 to 0,513, the average is 0,306. Overall, this is an average 

value. This reflects the role of vegetation in limiting soil erosion in the Bung 
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river basin. 

3.2.1.4. Index of slope length and slope (Coefficient LS) 

LS coefficient is calculated according to the formula of Moore et al., 

(1986) allowing simulation of LS coefficient at basin and landscape scale. As 

a result, the project has established a topographic coefficient map of LS and 

the average value of LS is 18,03. This is a very high value. It will greatly 

affect the soil erosion of the Bung River basin.  

3.2.1.5. Practical coefficient of erosion control (Coefficient P). 

The dissertation references the coefficient P from the research results of 

Do Trung Hieu (2022). As a result, the topic has calculated the P index for the 

study area with a value of 0,07. This proves that when applying erosion 

control measures at the same time, it will effectively limit the process of soil 

erosion on the Bung River basin. 

3.2.2. Bung Assessment of soil erosion in the Bung River basin 

3.2.2.1. Assessment of soil erosion by landscape type 

To build the erosion model, the thesis used the formula. 

A = R * K * LS * C * P  (3.1) 

In which: A: The annual amount of land loss (ton/ha); R: coefficient of 

erosion by rain; K: Soil erosion coefficient; LS: Coefficient of length and 

slope; C: Coverage coefficient; P: Soil protection factor. 

Based on the standard TCVN 5299 - 2009 on soil quality - method to 

determine the degree of soil erosion due to rain. 
Table 3.3. The results of the assessment of the level of erosion 

in the Bung River basin 

Erosion classification (ton/ha/year) Area (ha) Area (%) 

Level I No erosion < 1 15.435,6 6,3 

Level II  Mild Erosion 1,1 - 5 26.275,8 10,8 

Level III  Average erosion 50,1 - 10 26.566,3 10,9 

Level IV  Strong erosion 10,1 - 50 139.484,1 57,2 

Level V  Very strong 

erosion 

> 50 

36.138,4 14,8 

Total 243.900,2 100 

Statistics from the erosion maps show that the landscape types have a 

very large area of level 4 and level 5: 175.553,6 ha, accounting for 72% of the 

natural area; in which landscape types number 57, 7, 77, 12, 74, 56, 2, 13, 40, 

66, 5, 39, 78, 4, 23, 31, 53, 16, 41, 14, 21, 27, 61, 26, 28, 8 account for 80%-

91% of each landscape type. 

The erosion area from 60-80% is landscape types namely 85, 11, 6, 69, 

54, 45, 22, 34, 1, 14, 3, 36, 20, 32, 83, 17, 10, 25, 9, 5, 29, 24, 47, 68, 75, 30, 

44, 50, 81, 72, 33, 18, 64, 51, 37, 58, 70, 60, 49, 62, 43, 55, 35, 38, 48, 80.  

In general, due to topographical features, steep slope and abundant 

rainfall, the area with level 4 and 5 has a large area and erosion occurs in most 
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landscape units.  

3.2.2.2. Assessment of soil erosion by landscape sub-region 

The highest potential for soil erosion (level IV): the lowland landscape 

sub-region in the central of the Bung river basin has an area of 82.315,5 ha, 

accounting for 33,7% of the natural area; the sub-region of a medium 

mountain landscape in the west of the Bung River basin has an area of 

32.169,8 ha, accounting for 13,2% of the natural area; The hilly landscape 

sub-region in the east of the Bung River basin has an area of 24.506,5 ha, 

accounting for 10,0% of the natural area. Next is the very strong erosion 

level (level V): the largest area in the low mountain landscape sub-region of 

the centre of the Bung River basin is 18.213 ha, accounting for 7,5% of the 

natural área; the average mountain landscape sub-region in the west of the 

Bung River basin is 14.132,2 ha, accounting for 5,8% of the natural area. In 

general, soil erosion occurs in most landscape sub-regions. The results of this 

analysis once again confirm the importance of vegetation cover, especially 

the upstream protection forest of the Bung River basin in minimizing soil 

erosion as well as regulating water for downstream areas. 
3.3. ASSESSMENT OF THE POTENTIAL OF LANDSCAPE SERVICE 

OF THE BUNG RIVER BASIN 

3.3.1. The potencial of landscape service in the Bung River basin 

The results of the assessment of the potential for landscape service 

throughout the basin show that the territory of the Bung River basin has great 

potential for regulatory services, the potential for cultural services is mostly 

medium, while the potential for cultural services is mostly medium. Most of 

the services provided are still at low and medium level. 
Table 3.6. The potential of landscape services by landscape type in the Bung River 

basin 

Group of 

landscape 

type 

Landscape 

type 
Potential of landscape services 

Natural 

forests are 

less 

affected 

1, 3, 8, 13, 17, 

21, 22, 26, 27, 

31, 36, 39, 44, 

49, 53, 56, 61, 

64, 68, 72, 74, 

75, 77, 78, 83 

Including landscapes of protection forests and 

special-use forests; located in a critical position, 

having a primary hedging role, providing very high 

level of regulation and maintenance services. At the 

same time has the ability to provide medicinal herbs 

and habitat for wild species, nature conservation. 

There are many natural heritage, education and 

scientific research. 

Trảng cỏ 

và cây bụi 

thứ sinh 

2, 4, 9, 14, 18, 

23, 28, 32, 40, 

45, 50, 63, 65, 

69, 85 

These are landscapes that are less likely to provide 

cultural, regulatory and maintenance services. The 

highest value of these landscapes is in the livestock 

service P2. 

Production 5, 10, 15, 19, As production forest landscapes with high potential 
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forest 33, 37, 41, 46, 

51, 54, 57, 58, 

62, 66, 70, 82 

to provide services of P3, P5 and P8 (supply of 

timber and medicinal herbs and habitats of flora and 

fauna, high potential for regulatory services such as 

S4 (Reducing erosion and landslides) The average 

potential for providing services is S1, S2, S3 and C1. 

The remaining services are low, very low and 

irrelevant. 

Annual 

plant 

6, 11, 16, 24, 

29, 34, 42, 47, 

59, 67, 71, 73, 

79 

Providing farming services (P1) at great potential. 

Having the medium potential to provide services of 

P8, and P9 (vegetable flora and human habitat). 

There is medium potential for regulatory services 

such as S4 (Erosion and erosion limitation). Medium 

potential to provide services of C1, and C3. The rest 

of the services are low, very low and irrelevant. 

Perennial 

plant 

7, 12, 20, 25, 

30, 35, 38, 43, 

48, 52, 55, 60, 

76, 80, 81, 84 

There is high potential to provide very high level of 

services of P1, P5 (cultivation and medicinal herbs). 

High potential for landscape services of P8, P9, S4 

and C1 (Habitat for humans and animals and plants 

and high potential for regulatory services such as 

S4) (Erosion and erosion control). The remaining 

services are at medium, low, and very low levels and 

unrelated. 

Non-agricultural territory 

Urban and rural landscapes with very low capacity 

to provide regulation and maintenance services, 

capable of providing habitable space for people. At 

the same time, there is a low potential to provide 

tourism, resort, entertainment, sightseeing and 

cultural heritage preservation services. 

Water surface 

There is a high potential for services of P8, S1 and 

S3 (vegetable habitats, climate regulation, 

groundwater maintenance). High potential for 

services of P6, P7, S2, and C1 (supply of domestic 

water and irrigation and hydropower exploitation, 

flow regulation, tourism and resort). The rest have 

medium potential services of P9 and C4. The 

remaining services are all low, very low to 

irrelevant. 

From Table 3.4, it can be seen that landscape structure has a great 

influence on the services it provides. At the same time, it also clarifies the 

main and specific functions and services that need to be prioritized for use, 
development, and maintenance at landscape units. 

3.3.2. Potential of landscape service by landscape sub-regions 

- For regulation and maintenance services: sub-regions II and III are 

sub-regions providing many regulation and maintenance services with high 

ratings and similar scores, followed by sub-region I. Among the types of 
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regulation and maintenance services, services S1 - S4 have the most 

potential. Therefore, these are the core services of the sub-regions in the 

Bung River basin. 

- For providing services: not every sub-region has all providing services 

provided, service provision is low in all sub-regions. P5 and P8 services are 

provided at a sub-regional level. Service offers P6 and P7 very low potential. 

Services P6 and P7 provide water for domestic use and irrigation, and exploit 

hydropower, so there is only potential for water surface. Services provided at 

P1, P2, and P9 are average in all 3 sub-regions. 

- For cultural services: Sub-region is capable of providing services C1, 

C2, C4. In which, sub-region III has quite good potential to provide these 

services. The remaining sub-regions have no potential. great. 

3.4. PROPOSING SPATIAL ORIENTATION TO USE LANDSCAPE 

FOR AGROFORESTRY DEVELOPMENT AND 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 

3.4.1. The scientific basis of the proposal 

Based on such bases as the current situation of landscape use, results of 

assessment of landscape suitability for agroforestry and environmental 

protection, results of classification of potential soil erosion, results of 

potential assessment; results of assessment of the effectiveness of landscape 

use for agroforestry, orientation for agroforestry development in the Bung 

River basin up to 2020, vision to 2030. 

3.4.2. Orientation for rational use of landscape for agroforestry 

development and environmental protection 
3.4.2.1. Orientation for rational use of the territory according to landscape units 

Based on the mentioned view, the orientation of using landscape types for 

the purpose of agroforestry development in the study area is proposed in Table 

3.5. 
Table 3.5. General orientations for rational landscape use in the river basin 

No

. 

Type of 

lanscape 

Potential of 

agroforestry 

Potential of 

landscape service 

Features of 

natural 

disasters 

Instruction 

for use 

Area 

(ha) 

1 

8, 26, 27, 

31, 36, 39, 

44, 49, 53, 
56, 61, 64, 

68, 72, 74, 

75, 77, 78, 
83 

- Suitable for 

afforestation. 
- Not suitable 

for agricultural 

development 

- Regulatory service 
is very high. 

- Cultural service is 

average. 
- Providing service is 

low. 

The natural 

forest landscape 
is less affected 

so the erosion is 

moderate. In 
some places, the 

slope is large 

and rains a lot so 
there is strong 

and very strong 

erosion 

Protection 

forestry and 

environmental 
protection 

114.627,1 

2, 4, 18, 

23, 28, 

Not suitable 

for 

- Great potential for 

livestock services. 

The 

landscape is 
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32, 69, 

85 

agricultural 

development 

- Cultural service is 

low. 

- Regulatory service 
is very low. 

bare land and 

secondary 

shrub 
grassland so 

soil erosion is 

very strong. 

5, 6, 11, 

15, 19, 57, 

66 
 

Suitable for 

afforestation 

Regulatory service 
is average and low. 

 

Landscape 
production 

forest and 

annual trees. 
There are 

many 
landslides and 

very strong 

erosion 

2 

1, 3, 13, 
18, 21, 22 

Not suitable for 

agricultural 

development 

- Regulatory service 

is very high. 
- Has a common 

border with Laos. 

Erosion is 

moderate and 

strong 

Protection 
forestry, 

environment 

and national 
border security 

47.261,6 
 

3 

9, 10, 14, 

31, 40, 42, 
33, 45, 47, 

37, 50, 58, 

62, 63, 65 

Suitable for 

afforestation 

- Regulatory service 

is very high. 
- Providing service 

is average (wood 

supply service is 
very high). 

- Cultural service is 

low. 

Erosion is 

moderate, 

strong and very 
strong 

Planting 
production 

forests 

36.598,6 

4 

7, 12, 20, 
25, 30, 38, 

43, 48, 52, 

55, 60, 81, 
84 

Very suitable 
and suitable for 

growing 

medicinal 
herbs, fruit 

trees and other 

perennial 
plants. 

- Regulatory service 
is very high. 

- Providing service is 

average (cultivation 
and medicinal services 

are very high) 

- Cultural service is 
average. 

Erosion is 

moderate, 
strong and very 

strong 

Perennial crops 10.304,9 

5 

13, 24, 29, 

34, 35, 59, 
67, 71, 73, 

76, 79, 80 

Very suitable 

and suitable for 
short-term 

planting. 

- Regulatory service 

is average. 
- Providing service 

is low (cultivation 

service is high). 

- Cultural service is 

low. 

Erosion is 

moderate, 
strong and very 

strong 

Priority for 

agricultural 

crops program 

12.477,9 

6 
46, 51, 54, 

70, 82 

Very suitable 

for growing 

medicinal herbs 
and 

afforestation. 

- Regulatory service 

is high. 

- Supply of wood and 
medicinal herbs is 

high and very high. 

Erosion is 
moderate, 

strong and very 

strong 

Agroforestry 
(Afforestation 

combined with 

growing 
medicinal herbs 

under the forest 

canopy) 

17.372,0 

7 
Water 

surface 
No assessment 

- Regulatory service 
is high. 

- Cultural service is 

average. 

Some places 

have riverbank 
erosion 

Economic 
exploitation 

and 

environmental 

3.339,2 
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- Providing service 

is average. 

protection 

8 
Non-

agricultural 
No assessment 

- Regulatory service 

is low. 
- Cultural service is 

average. 

- Providing service 
is low. 

Erosion and 

landslide 
occurred along 

Ho Chi Minh 

Road and some 
civil works. 

Priority is given 
to urban and 

rural residential 

development. 

1.918,9 

Total natural area 243.900,2 

 

3.2.2.2. Orientations for rational use of the territory by sub-landscape 

The scientific basis for spatial orientation by landscape sub-region is 

the relationship and function of zoning units, paying attention to their natural 

position comparison with the basin; priority to sub-regional economic 

development in association with the use of natural resources and 

environmental protection; priority to environmental protection and disaster 

prevention. 
Table 3.6. Proposing orientations for rational use of the territory 

for agriculture, forestry and landscape sub-regions 
Name of 

sub-

region 

Location and function 

Potential of 

landscape 

service 

Characteristics 

of erosion and 

disaster 

Instruction for use 

Mid-
mountain 

landscape 

sub-region 
in the 

western 

upstream 
of the 

Bung 

River 
basin 

- Regulate surface 

runoff and reduce 
erosion based on natural 

forest cover. 

- Protection and 
conservation of forests 

and biodiversity. 

- Supply and balance 
water. 

- Protecting national 

defense and security in 
the Vietnam-Laos 

border area. 

- Residential pants. 
-Developing ecotourism 

and scientific research. 

- Regulatory 

service is 

high 
- Cultural 

service is 

average 
- Providing 

service is 

low 

- Erosion of 

level 4 accounts 

for 13,2%. 
- Erosion of 

level 5 accounts 

for 5,8%. 
- Landslide, 

riverbank slide 

(63 points). 

- Protection of water 

environment and biodiversity. 

- Protecting national defence and 
security at the Vietnam - Laos 

border. 

- Maintain and develop 
production forests, indigenous 

trees for timber of high 

economic value and plant 
medicinal plants of Codonopsis 

pilosula and Morinda officinalis 

under the forest canopy. 
- Maintain the landscape of 

annual and perennial trees to 

ensure food security and 
economic development. 

- Developing ecotourism and 

scientific research. 

Low 
mountain 

landscape 

sub-region 
in the 

center of 

the Bung 
River 

basin 

- Protection and 

conservation of forests 

and biodiversity. 
- Regulate surface 

runoff and reduce the 

risk of erosion thanks to 
the natural cover. 

- Planting production 

forests and developing 

agroforestry economy. 

- Regulatory 
service is 

high 

- Cultural 
service is 

average 

- Providing 
service is 

low 

- Erosion of 
level 4 accounts 

for 33,7%. 

- Erosion of 
level 5 accounts 

for 7,5%. 

- Landslide, 
riverbank slide 

(83 points) 

- Protection and protection of the 

environment and biodiversity of 

Sao La and Song Thanh 
conservation areas. 

- Maintain and develop 

production forests, and 
agroforestry (planting medicinal 

plants such as Codonopsis 

pilosula and Morinda officinalis 

under the forest canopy). 
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- Residential pants. 

-Developing ecotourism 

and scientific research. 

- Maintain and expand the 

landscape area planted with 

annual and perennial crops to 
ensure food security and 

economic development. 

- Developing ecotourism and 
scientific research. 

Hill 
landscape 

sub-region 
in the East 

of the 

Bung 
River 

basin 

- Protection of 

hydroelectric reservoirs 
and rivers and streams. 

- Exploiting and 
protecting land and 

forest resources. 

- Residential pants. 
- Development of 

agroforestry economy 

and tourism. 

- Regulatory 

service is 
high 

- Cultural 

service is 

average 

- Providing 

service is 
low 

- Erosion of 

level 4 accounts 
for 10%. 

- Erosion of 

level 5 accounts 

for 15%. 

- Landslide, 

riverbank slide 
(39 points) 

- Protecting natural forests, 

planting protective forests, 

protecting the environment and 
biodiversity. 

- Maintain and develop 
production forests, agroforestry, 

and medicinal herbs under the 

forest canopy 

- Maintain groups of agricultural 

landscapes with annual and 

perennial trees and fruit trees to 
ensure food security and 

economic development. 

- Development of ecotourism 
and scientific research 

 

3.2.3. Solutions for agroforestry development and environmental 

protection 

Solutions for agroforestry development: Solutions for intensive farming, 

application of science and technology to agroforestry production, sustainable 

use of agricultural land, and use of forest land for production. 

Solutions for environmental protection: Reducing pollution, protecting 

the environment, preventing and combating natural disasters and responding 

to climate change, protecting the ecological environment and biodiversity. 
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CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

1. CONCLUSIONS  

 (1). The scientific basis for the rational use of the territory by basin is 

approached in the direction of research, landscape assessment combined with 

soil erosion assessment and landscape service assessment in order to propose 

a rational use of natural resources, environmental protection in the Bung 

River basin, Quang Nam province. 

(2). The diverse and complex differentiation of the landscape forming 

factors of the Bung River basin determines the complexity and diversity of 

structure, function, dynamics and dominance in the landscape differentiation, 

which is reflected in the landscape classification system, such as 85 types of 

landscapes belonging to the tropical monsoon landscape system, the sub-

classes of the tropical monsoon hot and humid without winter, 2 landscape 

types, 2 landscape layers, 4 landscape sub-layers. Based on the dominant 

factor which is the solid material foundation, there are 03 landscape sub-

regions identified from the grouping of landscape types by the bottom-up 

zoning method. Landscape types and landscape subregions are spatial units 

for the orientation of rational exploitation and use of the territory of the Bung 

River basin for agroforestry and environmental protection.  

(3). Landscape assessment includes assessment of landscape suitability 

and effective use of landscape. The results of assessment and classification of 

landscape suitability have determined that 38,8% of the natural area of the 

Bung River basin is suitable for industrial and agricultural programs; 36,4% 

of the natural area is suitable for growing fruit trees; 41,9% of the natural 

area is suitable for growing medicinal plants and 73,5% of the natural area is 

suitable for production forests. Thus, that result reflects the potential and 

advantages of the Bung River basin in economic development in the 

direction of forestry and agriculture. 

The results of the assessment of the effectiveness of using landscape for 

agroforestry showed that: the landscape type of perennial crops such as 

medicinal plants has high efficiency (2,87 points); the average efficiency is 

banana and pineapple fruit trees (2,22 points) and production forest 

landscape (2,08 points); landscapes of annual crops such as upland rice, 

maize and cassava have low efficiency (1,26 – 1,54 points). 

(4) The potential soil erosion risk in the Bung River basin is high and 

very high, occupying a large area (72% of the natural area) and frequently 

occurring in places with steep slopes, high rainfall and concentrated in the 

rainy season. 

(5) The results of assessment of the potential of landscape services in 



30 

 

the study territory show that regulation services have great potential. Cultural 

services have medium potential. Providing services have low potential. This 

is a particularly important basis for the orientation of rational use of space 

resources and environmental protection of the Bung River basin in order to 

ensure the dominant function of the sub-territorial regions. 

(6) From the research results, the dissertation has proposed a number of 

solutions for planning land use, solutions for using land for agroforestry 

production, solutions to protect agricultural and forestry land resources in 

mountainous areas, ensuring sufficient land for forestry production for ethnic 

minorities in order to develop agroforestry and protect the environment in the 

Bung River basin, Quang Nam province. 

2. RECOMMENDATIONS 

(1). The results obtained from the dissertation are a reliable scientific basis 

for proposing the development and environmental protection of the Bung River 

basin. However based on documents collected by the author, the assessment of 

landscape service potential is currently in a semi-quantitative direction. 

Therefore, it is necessary to continue researching the approach of landscape 

services in the Bung River basin by specific quantitative assessment methods to 

establish more scientific bases for the orientation of agroforestry economic 

development, associated with rational use of resources, protection of the 

environment and assurance of national defence and security.  

(2). It is necessary to continue to invest in research into a household 

ecological economic model for people in mountainous areas to improve income, 

community life, environmental protection and sustainable development in the 

residential territory of the ethnic minorities. 



31 

 

LIST OF PUBLICATIONS RELATED TO  

THE DOCTORAL DISSERTATION 
 

1. Nguyen Thi Dieu (2018), “Application of SWAT model to assess 

the water quality of the Bung River, the section flowing through Nam 

Giang district, Quang Nam province”, Proceedings of the 10th National 

Geographic Science Conference, Natural Science and Technology 

Publishing House. 

2. Nguyen Thi Dieu (2020), “Application of GIS and AHP to assess 

land suitability for orange tree development in Tay Giang district, Quang 

Nam province”, Proceedings of the National Conference of GIS 

Application in 2020, Agriculture Publishing House. 

3. Nguyen Thi Dieu, Le Van Thang, Bui Thi Thu, Le Ngoc Hanh 

(2020), “Application GIS to build bioclimatic database in Bung river 

basin, Quang Nam province”, Proceedings of the National Conference of 

GIS Application in 2020, Agriculture Publishing House. 

4. Nguyen Thi Dieu, Le Van Thang, Bui Thi Thu (2022), 

“Establishing a landscape map of the Bung River basin, Quang Nam 

province”, Journal of Science and Technology, University of Sciences, 

Hue University, Vol. 20, No. 2, p. 157-168. 

5. Nguyen Thi Dieu, Le Van Thang, Bui Thi Thu (2022), “The 

effectiveness assessment of landscape use for agroforestry in the Bung 

River basin, Quang Nam province”, Hue University Journal of Science 

(Accepted for publication). 

 


