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1 
 

Mä ĐÄU 

 

1. TÍNH CÂP THI¾T CĂA ĐÀ TÀI  

Phát triÅn nông - lâm nghiáp (NLN) và bÁo vá môi tr¤ãng (BVMT) là mßt lĩnh 
vāc quan trọng đái vái phát triÅn kinh tÁ - xã hßi (KT-XH) miÃn núi. ĐÁng và Nhà 
n¤ác đã luôn quan tâm, xác đánh đây là nhiám vā kinh tÁ, chính trá, xã hßi có ý nghĩa 
chiÁn l¤ÿc, thÅ hián trong các V�n kián Đ¿i hßi ĐÁng toàn quác lần thā VI đÁn Đ¿i hßi 
XIII. Nhÿng chÿ tr¤¢ng này nhằm khai thác tiÃm n�ng, lÿi thÁ cÿa các đáa ph¤¢ng, 
đẩy m¿nh phát triÅn kinh tÁ, đÁm bÁo an sinh xã hßi và giÁm nghèo nhanh, bÃn vÿng 
vùng đßng bào dân tßc thiÅu sá và miÃn núi. Tuy nhiên, viêc phát triÅn NLN phā thußc 

vào táng hÿp điÃu kián tā nhiên (ĐKTN) và các yÁu tá KT-XH cũng nh¤ MT nên tiÁp 
cÁn cÁnh quan (CQ) học nghiên cāu tiÃm n�ng tā nhiên, tài nguyên, sā phân hóa có 

quy luÁt cÿa các táng hÿp thÅ tā nhiên trong mái liên quan chÁt ch¿ và tác đßng t¤¢ng 
hỗ vái điÃu kián KT-XH lãnh thá s¿ là c¢ så khoa học, c¢ så thāc tißn quan trọng cho 
viác sā dāng hÿp lý các ngußn lāc tā nhiên, tài nguyên, phát triÅn các ngành sÁn xuÃt 
kinh tÁ nói riêng và cho phát triÅn KT-XH lãnh thá nói chung theo h¤áng PTBV.  

L¤u vāc sông (LVS) đ¤ÿc xem là vùng đáa lí, là mßt há tháng cÿa tā nhiên vái 

các chāc n�ng rÃt quan trọng đái vái con ng¤ãi nh¤ cung cÃp không gian sáng, cung 
cÃp các ngußn tài nguyên quý giá cho sinh ho¿t, sÁn xuÃt nh¤ n¤ác, đÃt đai, rÿng, 

khoáng sÁn, thÿy sÁn, cũng nh¤ bÁo vá sā sáng cÿa con ng¤ãi và há sinh thái (HST), 
gắn liÃn vái các xung đßt lÿi ích giÿa các ngành, lĩnh vāc kinh tÁ có khai thác và sā 

dāng ngußn n¤ác å các ph¿m vi đáa lí, không gian và thãi gian khác nhau. Nhiám vā 
quÁn lý táng hÿp LVS không chß là quÁn lý tài nguyên n¤ác, mà còn phÁi quÁn lý các 

d¿ng tài nguyên khác nh¤ tài nguyên đÃt, tài nguyên rÿng, bÁo vá các HST và các 
ho¿t đßng cÿa con ng¤ãi trên l¤u vāc. QuÁn lý theo l¤u vāc s¿ t¿o điÃu kián thuÁn lÿi 

cho viác lÁp kÁ ho¿ch, bÁo tßn, phát triÅn và quÁn lý n¤ác, đÃt, rÿng, nhằm tái đa hóa 
lÿi ích kinh tÁ và phúc lÿi xã hßi mà không làm tán h¿i đÁn tính bÃn vÿng cÿa há tháng 

MT LVS. 

LVS Bung là mßt trong nhÿng l¤u vāc chính cÿa há tháng sông Vu Gia - Thu 

Bßn, vái dián tích 2.439,02 km2. Đây là khu vāc miÃn núi có đáa hình, đÃt đai, sinh vÁt 
có sā phân hóa khá đa d¿ng, có nhiÃu dãy núi cao, đß dác lán, sông chÁy qua nhiÃu đáa 

hình hiÅm trå, lắm thác ghÃnh nên có nhiÃu tiÃm n�ng phát triÅn thÿy đián và NLN. 
Tuy nhiên, viác phát triÅn kinh tÁ còn nhiÃu khó kh�n và h¿n chÁ do dân c¤ chÿ yÁu là 

dân tßc ít ng¤ãi, do Ánh h¤ång cÿa các quá trình và các hián t¤ÿng tā nhiên bÃt lÿi nh¤ 
lũ lāt vái tần suÃt cao, c¤ãng đß lán, xói mòn, s¿t lå bã sông xÁy ra trên dián rßng,... 
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đã Ánh h¤ång đÁn sā phát triÅn các ngành kinh tÁ, đãi sáng ng¤ãi dân gÁp nhiÃu khó 
kh�n [90]. 

ĐÅ đ¿t đ¤ÿc māc tiêu phát triÅn các ngành mßt cách hiáu quÁ thì viác nghiên cāu, 
đánh giá cÁnh quan (ĐGCQ) làm c¢ så đÃ xuÃt đánh h¤áng không gian phát triÅn NLN 

và BVMT mßt cách cân bằng và bÃn vÿng å khu vāc nghiên cāu là rÃt cần thiÁt. XuÃt 
phát tÿ thāc tißn trên, đÃ 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 đ¤ÿc lāa chọn. 

2. MĀC TIÊU VÀ NÞI DUNG NGHIÊN CĄU 

 a. Măc tiêu  

Xác lÁp đ¤ÿc c¢ så khoa học dāa trên kÁt quÁ nghiên cāu, ĐGCQ, đánh giá xói 

mòn và tiÃm n�ng dách vā cÁnh quan (DVCQ) cho phát triÅn NLN và BVMT LVS 
Bung theo h¤áng bÃn vÿng.  

b. Nái dung nghiên cću  

- Táng quan các công trình nghiên cāu có liên quan đÁn đÃ tài. 

- Phân tích các yÁu tá thành t¿o CQ nhằm phÁn ánh quy luÁt phân hoá tā nhiên 

và chāc n�ng CQ LVS Bung. 

- Đánh giá māc đß thích hÿp sinh thái cÁnh quan (STCQ), xói mòn đÃt và dách 

vā cÁnh quan (DVCQ) cho phát triÅn NLN. 

- Đánh h¤áng không gian sā dāng hÿp lý CQ cho phát triÅn NLN và BVMT 

theo h¤áng bÃn vÿng. 

- ĐÃ xuÃt giÁi pháp sā dāng hÿp lý lãnh thá cho NLN và BVMT khu vāc 

nghiên cāu. 

3. PH¾M VI NGHIÊN CĄU 

a. Về không gian 

LVS Bung có dián tích l¤u vāc là 2.439,02 km2, gßm 27 xã thußc 3 huyán miÃn 

núi phía Tây tßnh QuÁng Nam là Tây Giang, mßt phần phía Tây huyán Nam Giang và 
phần dián tích phía Nam cÿa huyán Đông Giang. 

b. Phạm vi thời gian 

- Các dÿ liáu, sá liáu vÃ KT-XH, sā dāng đÃt, dÿ liáu vÃ MT đ¤ÿc táng hÿp tÿ 

tÿ n�m 2016 đÁn n�m 2021;  

- Thãi kỳ đánh h¤áng tá chāc không gian phát triÅn NLN và BVMT t¤¢ng đßng 

vái thãi gian quy ho¿ch táng thÅ phát triÅn KT-XH tßnh QuÁng Nam thãi kỳ 2021 - 
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2030, tầm nhìn đÁn n�m 2050. 

c. Phạm vi khoa học  

Vái māc tiêu và nßi dung đã đÁt ra, đÃ tài giái h¿n ph¿m vi nghiên cāu trong 
nhÿng vÃn đÃ chÿ yÁu sau: 

- Nghiên cāu và thành lÁp bÁn đß CQ LVS Bung, tßnh QuÁng Nam cho māc 
đích phát triÅn NLN và BVMT.  

- Viác đánh giá māc đß thích hÿp STCQ cho các nhóm cây trßng chÿ đ¿o å khu 
vāc nghiên cāu: cây trßng c¿n ngắn ngày (CTCNN) gßm lúa n¤¢ng, ngô sắn; cây lâu 

n�m gßm cây �n quÁ (chuái, dāa) và cây d¤ÿc liáu (đẳng sâm, ba kích); rÿng sÁn xuÃt. 

- Đánh h¤áng sā dāng hÿp lý CQ phát triÅn NLN và BVMT LVS Bung dāa trên 

nhÿng c¢ så khoa học nh¤: kÁt quÁ đánh giá thích hÿp STCQ cho NLN (theo lo¿i CQ), 
đánh giá xói mòn đÃt và tiÃm n�ng DVCQ (theo lo¿i và theo TVCQ), hiáu quÁ sā dāng 

CQ kÁt hÿp hián tr¿ng và đánh h¤áng phát triÅn NLN... 

4. ĐIÂM MàI CĂA LU¾N ÁN  

- Đã làm rõ đ¤ÿc đÁc điÅm cÃu trúc, sā phân hóa có quy luÁt cÿa CQ và thành 

lÁp bÁn đß CQ LVS Bung tỷ lá 1:100.000. 

- Đã đánh giá māc đß thích hÿp STCQ kÁt hÿp đánh giá xói mòn đÃt, tiÃm n�ng 

DVCQ và hiáu quÁ sā dāng CQ nhằm đÃ xuÃt đánh h¤áng không gian phát triÅn NLN 
và BVMT LVS Bung theo lo¿i CQ và TVCQ. 

5. LU¾N ĐIÂM BÀO VÞ  

- LuÁn điÃm 1: Sā t¤¢ng tác giÿa các nhóm yÁu tá tā nhiên và KT-XH trên nÃn 

khí hÁu nhiát đái gió mùa ẩm đã t¿o nên sā phân hóa đa d¿ng cÿa CQ LVS Bung vái 
01 há, 01 phā há, 02 kiÅu, 02 láp, 04 phā láp và 85 lo¿i CQ thußc 3 TVCQ.  

- LuÁn điÃm 2: Tích hÿp kÁt quÁ đánh giá māc đß thích hÿp STCQ cho phát 
triÅn NLN và đánh giá xói mòn đÃt, tiÃm n�ng DVCQ, hiáu quÁ sā dāng CQ là c¢ så 

khoa học tin cÁy cho đánh h¤áng không gian phát triÅn hÿp lý bÃn vÿng NLN và 
BVMT LVS Bung, tßnh QuÁng Nam. 

6. C¡ Sä DĀ LIÞU CĂA LU¾N ÁN 

 Toàn bß c¢ så dÿ liáu thu thÁp đ¤ÿc phāc vā cho nghiên cāu đÃ tài luÁn án có 

thÅ phân chia thành các nhóm dÿ liáu nh¤ sau: 

* Các bài báo, đề tài/nhiệm vÿ, báo cáo kinh tế - xã hội: 

- Các bài báo, tài liáu nghiên cāu đã công bá trên thÁ giái và Viát Nam có h¤áng 
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nghiên cāu CQ, DVCQ, quy ho¿ch, tá chāc không gian phát triÅn kinh tÁ và BVMT;  

- Các tài liáu, báo cáo, đÃ tài, dā án vÃ ĐKTN, tài nguyên thiên nhiên (TNTN) 

LVS Bung, tßnh QuÁng Nam; 

 - Tài liáu, sá liáu tháng kê vÃ KT-XH cÿa các huyán trong LVS Bung đÁn n�m 2021;  

- Tài liáu, sá liáu vÃ tháng kê, kiÅm kê đÃt đai các đáa ph¤¢ng trong LVS Bung 
đÁn n�m 2021;  

- Các sá liáu, báo cáo quan trắc MT và phân tích, đánh giá hián tr¿ng MT giai 
đo¿n 2016 - 2021. 

* Các bản đồ và dữ liệu không gian khác  

Ngußn bÁn đß và dÿ liáu không gian đ¤ÿc thu thÁp tÿ các c¢ quan đã đ¤ÿc 

tháng kê nh¤ å bÁng 1. 
Bảng 1: Nguồn bản đồ và dữ liệu không gian phục vụ nghiên cứu đề tài 

TT Tên bÁn đß TÉ lÇ Ngußn 

1 
BÁn đß đáa chÃt QuÁng Nam - Đà 
N¿ng, mÁnh Bà Nà, n�m 2005 

1/200.000 
Cāc Đáa chÃt khoáng sÁn Viát 
Nam  

2 BÁn đß đáa hình tßnh QuÁng Nam 1/100.000 Så TN&MT tßnh QuÁng Nam 

3 
BÁn đß hián tr¿ng sā dāng đÃt các 
huyán miÃn núi tßnh QuÁng Nam 
n�m 2020 

1/100.000 Så TN&MT tßnh QuÁng Nam 

4 BÁn đß thá nh¤ỡng tßnh QuÁng Nam  1/100.000 
Phân vián Quy ho¿ch và ThiÁt 
kÁ Nông nghiáp miÃn Trung 

5 
BÁn đß 3 lo¿i rÿng tßnh QuÁng Nam 
n�m 2020 

1/100.000 
Så Nông nghiáp và Phát triÅn 
nông thông tßnh QuÁng Nam 

6 C¢ så dÿ liáu nÃn tßnh QuÁng Nam 1/100.000 Så TN&MT tßnh QuÁng Nam 

7 Ành ASTER GDEM  
đß phân giÁi  

30 m 

http://gdem.ersdac.jspacesyste
ms.or.jp/search.jsp 

8 
Ành Landsat 8 OLI chāp ngày 
7/2/2020 

đß phân giÁi  
30 m 

http://earthexplorer.usgs.gov/ 
 

9 BÁn đß l¤ÿng m¤a TB n�m 1/100.000 
Trung tâm khí t¤ÿng thÿy v�n 
Trung Trung Bß 

* Dữ liệu sơ cấp thu được trong quá trình khảo sát thực địa  

KÁt quÁ điÃu tra khÁo sát thāc đáa å các đáa ph¤¢ng trong LVS Bung tÿ n�m 
2016 đÁn n�m 2021, bao gßm các thông tin vÃ ĐKTN, KT-XH, tai biÁn thiên nhiên, 

các lo¿i hình sÁn xuÃt NLN, hián tr¿ng, kÁt quÁ sÁn xuÃt và đánh h¤áng phát triÅn mßt 
sá cây trßng chính trên LVS Bung. 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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7. Ý NGHĨA KHOA HàC VÀ THþC TIÄN CĂA ĐÀ TÀI  

a. Ý nghĩa khoa học 

KÁt quÁ nghiên cāu cÿa luÁn án góp phần hoàn thián ph¤¢ng pháp luÁn và 
ph¤¢ng pháp nghiên cāu, ĐGCQ kÁt hÿp vái phân tích, đánh giá xói mòn và tiÃm 

n�ng DVCQ, phāc vā đánh h¤áng không gian sā dāng hÿp lý CQ cho phát triÅn NLN 
và BVMT lãnh thá nghiên cāu. Đßng thãi, luÁn án cũng làm phong phú h¢n ph¤¢ng 
pháp luÁn, ph¤¢ng pháp nghiên cāu CQ cho māc đích phát triÅn và quÁn lý bÃn vÿng LVS. 

b. Ý nghĩa thực tiễn 

Há tháng c¢ så dÿ liáu, các kÁt quÁ nghiên cāu và tÁp bÁn đß chuyên đÃ cÿa 
luÁn án là nhÿng tài liáu khoa học có giá trá thāc tißn, góp phần xác lÁp c�n cā, giúp 

các nhà quÁn lí và quy ho¿ch đáa ph¤¢ng trong LVS Bung ra quyÁt đánh và v¿ch chiÁn 
l¤ÿc phát triÅn bÃn vÿng KT-XH, BVMT. 

KÁt quÁ nghiên cāu luÁn án còn là tài liáu tham khÁo đáng tin cÁy cho các nhà 
khoa học, NCS và học viên quan tâm đÁn nghiên cāu CQ phāc vā sā dāng hÿp lý lãnh thá. 

8. CÂU TRÚC CĂA LU¾N ÁN  

Ngoài phần må đầu, kÁt luÁn và kiÁn nghá, tài liáu tham khÁo và phā lāc thì 

nßi dung chính cÿa luÁn án đ¤ÿc trình bày trong 3 ch¤¢ng: 

Ch¤¢ng 1: C¢ så lý luÁn và ph¤¢ng pháp nghiên cāu. 

Ch¤¢ng 2. ĐÁc điÅm và sā phân hóa CQ LVS Bung, tßnh QuÁng Nam. 

Ch¤¢ng 3. Đánh h¤áng không gian sā dāng CQ cho phát triÅn NLN và BVMT 

LVS Bung. 
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Ch¤¢ng 1. C¡ Sä LÝ LU¾N VÀ PH£¡NG PHÁP NGHIÊN CĄU 

 

1.1. TÞNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CĄU LIÊN QUAN Đ¾N ĐÀ TÀI 

1.1.1. Các công trình nghiên cąu vÁ cÁnh quan  

1.1.1.1. Quan niệm cảnh quan 

a. Quan niệm cảnh quan cāa các nhà khoa học Nga và Đông Âu 

CQ lần đầu tiên đ¤ÿc sā dāng nh¤ mßt khái niám khoa học vào cuái thÁ kỷ XIX 

và đầu thÁ kỷ XX tÿ tiÁng Đāc là Landschaft, nghĩa là <phong cảnh=. Sā ra đãi cÿa 
khoa học CQ xuÃt phát tÿ các công trình nghiên cāu vÃ sā phân chia đáa lí tā nhiên bÃ 
mÁt Trái ĐÃt cÿa các nhà đáa lí Nga nh¤: Đocusaev V.V., Berge L.C., Patxaghe I.,.. 
Trong khoa học Đáa lí Nga và Đông Âu, CQ v¿n đang đ¤ÿc xem xét å cÁ ba khía c¿nh:  

Thứ nhất, xem CQ là nhÿng cá thÅ đáa lí không lÁp l¿i trong không gian, có nßi 
dung xác đánh và chß tiêu rõ ràng, thÅ hián mái quan há t¤¢ng hỗ cÿa các hÿp phần tā 

nhiên trong mßt lãnh thá nhÃt đánh, đ¤ÿc đÃ cÁp trong công trình cÿa Ixatsenko A.G. 
[37], Solxev N.A. [56], [57], Berg L.C. [105]. 

Thứ hai, xem CQ là đ¢n vá mang tính kiÅu lo¿i, là sā phái hÿp, tháng nhÃt bián 
chāng cÿa các hÿp phần tā nhiên, nh¤ mßt táng hÿp thÅ lãnh thá tā nhiên t¤¢ng đái 

đßng nhÃt, đ¤ÿc xem xét không phā thußc vào ph¿m vi phân bá và có sā lÁp l¿i trong 
không gian, đ¤ÿc thÅ hián trong công trình cÿa Pôl¤nov B. B [53].  

Thứ ba, xem CQ là mßt khái niám chung có thÅ dùng cho mọi đ¢n vá phân lo¿i 
và phân vùng å bÃt kỳ lãnh thá nào, thÅ hián trong nghiên cāu cÿa Minkov F. N. [45], 

Armand D.L. [3],...  

Trong đó, quan điÅm cá thÅ và kiÅu lo¿i Ánh h¤ång lán đÁn nghiên cāu CQ å 

Viát Nam. Phần lán các nghiên cāu đáa lí cÿa các nhà khoa học thußc Vián Đáa lý 
(Vián Hàn lâm Khoa học và Công nghá Viát Nam) và Khoa Đáa lý (Tr¤ãng Đ¿i học 

Khoa học Tā nhiên, Đ¿i học Quác gia Hà Nßi) đã áp dāng quan điÅm này đÅ xây dāng 
nhiÃu bÁn đß CQ å các tß lá nh¤ Nguyßn Thành Long, Ph¿m Hoàng HÁi, Nguyßn Cao 

Huần, Ph¿m Quang Anh, Nguyßn An Thánh,... å nhiÃu khu vāc khác nhau trong cÁ n¤ác.  

b. Quan niệm cảnh quan cāa các nhà khoa học Tây Âu và Bắc Mỹ 
Các nhà khoa học Tây Âu và Bắc Mỹ nhÃn m¿nh CQ như phong cảnh, CQ 

nhân sinh hay CQ văn hóa. Trong đó, CQ là phần không gian xung quanh có thÅ quan 

sát và cÁm nhÁn đ¤ÿc nên đ¤ÿc áp dāng trong quy ho¿ch, kiÁn trúc CQ, du lách; CQ 
nhân sinh nhÃn m¿nh vai trò cÿa con ng¤ãi làm biÁn đái và thành t¿o CQ [36].  

Theo tr¤ãng phái này, chÿ yÁu là các nhà sinh thái học và các nhà quy ho¿ch 
đÃt đai. Do đó, khái niám CQ đ¤ÿc xây dāng theo h¤áng lÃy sinh vÁt hoÁc con ng¤ãi 
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làm trung tâm, chú trọng nhiÃu tái đÁc tr¤ng vÃ hình thái CQ. Đ¿i dián cho tr¤ãng phái 
này có Zonneveld I. S. (1995) cho rằng, đÃt đai có vai trò quan trọng h¢n sinh vÁt sáng 

trong viác cÃu thành CQ [138]. Xác đánh đÃt đai có Ánh h¤ång đÁn cÃu trúc và chāc 
n�ng CQ thông qua các ho¿t đßng cÿa con ng¤ãi [65], [138]. 

Đ¢n vá không gian c¢ så cho nghiên cāu STCQ theo các nhà CQ Tây Âu và 
Bắc Mỹ ¤u tiên lāa chọn là đ¢n vá đáa lí (geographic unit), đ¢n vá đÃt đai (land unit), 
đ¢n vá CQ (landscape unit), hay đ¢n vá HST (ecosystem unit). Trong đó, STCQ đ¤ÿc 
coi nh¤ mßt há tháng "sinh thái - xã hßi" phāc t¿p và đòi hßi phÁi có tiÁp cÁn liên 

ngành, tích hÿp và đa quy mô nhằm đ¤a ra các giÁi pháp hÿu hiáu trong quÁn lý và sā 
dāng [48], [65]. 

Tr¤ãng phái Tây Âu và Mỹ đã āng dāng các phần mÃm tích hÿp trong GIS đÅ 
nghiên cāu cÃu trúc hình thái CQ, phân tích tính đa d¿ng và đánh giá giá trá sā dāng 

cÿa CQ,... Các mô hình phân tích không gian trong các nghiên cāu th¤ãng sā dāng các 
chß sá CQ đÅ đánh l¤ÿng và điÃu này không nhÿng giúp làm rõ các chāc n�ng sinh thái 
mà còn phÁn ánh các chāc n�ng KT-XH Ánh h¤ång đÁn CQ [110], [137], [138]. Ngoài 
ra, viác kÁt hÿp dÿ liáu vißn thám và các chß sá CQ đÅ phân tích sā biÁn đái láp phÿ s¿ 
hỗ trÿ ng¤ãi ra quyÁt đánh trong quy ho¿ch và lÁp kÁ ho¿ch đ¤ÿc tát h¢n,...  

T¿i Viát Nam, tiÁp cÁn theo h¤áng này có các nhà khoa học điÅn hình nh¤ 
Ph¿m Quang Anh, Nguyßn Cao Huần, Nguyßn An Thánh, Nguyßn Bắc Giang, thÅ hián 
trong các nghiên cāu vÃ cÃu trúc STCQ Viát Nam; nghiên cāu CQ Viát - Lào trên c¢ 
så āng dāng GIS và vißn thám; tích hÿp vißn thám, GIS và phân tích fractal trong mô 

hình hóa biÁn đái các CQ å lãnh thá Viát Nam  [2], [21], [33], [65], [66],&   

1.1.1.2. Hệ thống phân loại cảnh quan 

Các nhà Đáa lí học Liên bang Nga phân lo¿i CQ dāa vào tính đáa đái và phi đáa 
đái, nh¤: Ixatsenko A.G., Govodexki N.A. và Nikolaiev V.A.  

- Há tháng phân lo¿i CQ cÿa Gvozdexki N.A. (1961) chia thành 5 đ¢n vá phân 

lo¿i gßm láp  kiÅu  phā kiÅu  nhóm  lo¿i (d¿n theo [24]).  

- Há tháng phân lo¿i CQ cÿa Ixatsenko A.G. (1969) gßm 8 bÁc: nhóm kiÅu kiÅu 

 phā kiÅu  láp  phā láp  lo¿i  phā lo¿i  thÅ lo¿i. Trong đó, kiÅu CQ là 

đ¢n vá phân lo¿i cao nhÃt, vái nhÿng nét chung nhÃt vÃ phát sinh và cÃu trúc, cũng nh¤ 
tính chÃt cÿa các quá trình đáa lí c¢ bÁn [37]. 

- Há tháng phân lo¿i CQ cÿa Nikolaiev V.A. (1966), gßm 12 bÁc (áp dāng cho 

nghiên cāu CQ đßng bằng): tháng  há  phā há  láp  phā láp  nhóm  kiÅu 

 phā kiÅu  h¿ng  phā h¿ng  lo¿i  phā lo¿i (d¿n theo [24]).  

Nhìn chung, nhÿng há tháng phân lo¿i trên cho thÃy thā tā cÃp bÁc không đßng 
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nhÃt trong s¢ đß phân lo¿i cÿa các tác giÁ, có s¢ đß thì đÁt cÃp kiÅu trên cÃp láp, đa sá 
các s¢ đß đÁt cÃp láp trên cÃp kiÅu. 

ä Viát Nam, há tháng phân lo¿i CQ dāa trên quy luÁt phân hóa đáa đái và phi 
đáa đái, có nghiên cāu cÿa Vũ Tā LÁp (1976), há tháng phân lo¿i CQ đáa lí miÃn Bắc 

Viát Nam gßm 8 cÃp: há  láp  phā láp  nhóm  kiÅu  chÿng  lo¿i  thā 

[38]. Mỗi mßt cÃp t¤¢ng āng vái mßt chß tiêu hoÁc mßt tÁp hÿp các chß tiêu và có sā 
kÁt hÿp giÿa các cÁp thành phần cÿa CQ nh¤ nÃn nham, đáa hình, khí hÁu, thÿy v�n, 
thá nh¤ỡng và thÁm thāc vÁt. Tÿ sau n�m 1980 đÁn nay, có rÃt nhiÃu các tác giÁ 
nghiên cāu CQ cÿa vùng lãnh thá Viát Nam: Há tháng phân lo¿i cho bÁn đß CQ Viát 
Nam trên các tỷ lá đ¤ÿc tác giÁ Nguyßn Thành Long và cs. (1993), trên c¢ så há tháng 

phân lo¿i cÿa Nicolaev V.A. gßm 10 cÃp: há CQ  phā há CQ  láp CQ  phā láp 

CQ  kiÅu CQ  phā kiÅu CQ  h¿ng CQ  lo¿i CQ, ngoài ra còn các cÃp bá trÿ 

theo các đ¢n vá cÃu trúc hình thái là d¿ng, nhóm d¿ng đáa lí, dián, nhóm dián đáa lí 
[42]. Khi nghiên cāu CQ nhiát đái gió mùa Viát Nam cho māc đích sā dāng hÿp lý 

TNTN và BVMT, Ph¿m Hoàng HÁi và cs. (1997) đã xây dāng há tháng phân lo¿i 7 

cÃp: há tháng CQ  phā há tháng CQ  láp CQ  phā láp CQ  kiÅu CQ  phā 

kiÅu CQ  lo¿i CQ [23]. Đây là há tháng phân lo¿i đ¤ÿc nhiÃu tác giÁ công nhÁn và 

vÁn dāng đÅ làm c¢ så nghiên cāu nhÿng nßi dung nh¤ phân vùng CQ, đánh giá táng 
hÿp mßt phần hay toàn bß lãnh thá Viát Nam. 

Qua táng quan tài liáu cho thÃy, các tác giÁ đÃu sā dāng há tháng phân lo¿i các 
cÃp tÿ há, phā há, láp, phā láp, kiÅu, phā kiÅu, h¿ng, lo¿i CQ và tùy theo lãnh thá, tß 
lá bÁn đß, māc đích mà sā dāng mßt sá cÃp bá trÿ khác å cÃp thÃp hoÁc cÃp phā. Mỗi 
cÃp có mßt chß tiêu cā thÅ quy đánh sā phân hóa có tính há tháng và logic. 

1.1.1.3. Đánh giá cảnh quan cho phát triển kinh tế, sử dụng hợp lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trường 

Trong nhÿng n�m gần đây, nhiÃu h¤áng nghiên cāu và ĐGCQ đ¤ÿc đ¤a ra 
nh¤: đánh giá māc đß thuÁn lÿi cÿa CQ, đánh giá kinh tÁ sinh thái, đánh giá hiáu quÁ 

kinh tÁ bằng ph¤¢ng pháp sā dāng chi phí - lÿi ích (Alfred Mashall và Zvoruvkin K.B. 
1968), đánh giá Ánh h¤ång MT (Leopold, 1972; Hudson, 1984; Petermann T., 

1996;&) hoÁc tá hÿp giÿa chúng (Shishenko P.G, 1988; Nguyßn Cao Huần, 1992). C¢ 
så lý luÁn và thāc tißn trong nghiên cāu CQ là nÃn tÁng cho sā phát triÅn h¤áng 
nghiên cāu CQ học āng dāng. T¿i Đāc và Nga chÿ yÁu āng dāng CQ vào viác quÁn lý 

các HST dāa trên ph¤¢ng pháp phân tích, ĐGCQ, tr¤ãng phái này chú ý nghiên cāu 
mái quan há giÿa các yÁu tá trong CQ. Các nhà CQ học å Pháp l¿i āng dāng nghiên 

cāu CQ cho māc đích sā dāng và quy ho¿ch dāa trên các quá trình đßng lāc phát sinh: 
đáa m¿o đßng lāc và phát sinh thá nh¤ỡng. H¤áng nghiên cāu này đã đ¤ÿc 2 nhà CQ 
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Cabaussel G. và Bertran G. sā dāng đÅ xây dāng ph¤¢ng pháp phân kiÅu CQ, mỗi 
kiÅu CQ t¤¢ng āng vái mßt kiÅu thích nghi cÿa thÁm thāc vÁt tā nhiên hay nhân tác. 

Nái bÁt trong h¤áng nghiên cāu này là công trình cÿa Tricarst và Kilian vái nghiên 
cāu c¢ så cho quy ho¿ch, giÁi quyÁt mái quan há giÿa đáa m¿o đßng lāc và phát sinh 

thá nh¤ỡng (d¿n theo [78]).  

T¿i Viát Nam, h¤áng nghiên cāu CQ cho phát triÅn kinh tÁ, sā dāng hÿp lý tài 

nguyên và BVMT nh¤: 
Nguyßn ThÁ Thôn (1993) đã nghiên cāu và đánh giá cÁnh quan cho viác quy 

ho¿ch và phát triÅn kinh tÁ cũng khẳng đánh CQ và các đ¢n vá lãnh thá - d¿ng CQ, 
dián CQ là các đ¢n vá c¢ så và là đái t¤ÿng nghiên cāu cÿa đáa lý. Khi đánh giá CQ 
cho quy ho¿ch phát triÅn kinh tÁ cần có thêm sā đánh giá đánh h¤áng kinh tÁ trên các 
vùng đáa lý tā nhiên [67]. 

Nguyßn Cao Huần (2005) vái công trình đánh giá cÁnh quan (theo tiÁp cÁn kinh 
tÁ sinh thái) có giá trá đóng góp lán vái đào t¿o và nghiên cāu đáa lý theo h¤áng c¢ 
bÁn và āng dāng. Nghiên cāu này phát triÅn lý luÁn vÃ ph¤¢ng pháp ĐGCQ theo tiÁp 
cÁn kinh tÁ sinh thái vái các nßi dung chÿ yÁu là đánh giá thích nghi sinh thái, đánh giá 
kinh tÁ, đánh giá māc đß bÃn vÿng vÃ MT và xã hßi, đánh giá thích hÿp đái vái các 
ho¿t đßng sā dāng CQ, trong đó có NLN và BVMT [33].  

Có ý nghĩa trong nghiên cāu CQ phāc vā đánh h¤áng sā dāng hÿp lý lãnh thá cho 
phát triÅn NLN hoÁc sā dāng hÿp lý TNTN và BVMT còn có nhÿng công trình cÿa các 
tác giÁ Lê V�n Th�ng (1995) [62], Hà V�n Hành (2001) [25], Nguyßn Xuân Đß (2003) 

[20], Hoàng Đāc Triêm và cs (2003) [72], Nguyßn Quang TuÃn (2013) [76], Trần Anh 
TuÃn (2013) [78], Nguyßn Minh Nguyát (2014) [48], Bùi Thá Thu (2005, 2014) [68], 

[69], . Nhÿng nßi dung chính trong các công trình này nh¤ sau:  
- Phân tích các nhân tá thành t¿o cÁnh quan bao gßm: vá trí đáa lý, đáa chÃt, đáa 

hình, khí hÁu, thÿy v�n, sinh vÁt và ho¿t đßng nhân sinh. 

- Há tháng phân lo¿i CQ đ¤ÿc sā dāng chÿ yÁu dāa trên há tháng phân lo¿i cÿa 
Ph¿m Hoàng HÁi và cs. [23], Nguyßn Thành Long và cs. [42]. Tuy nhiên, tùy tÿng đáa 
bàn, quy mô dián tích và tỷ lá bÁn đß mà cÃp thÃp nhÃt trong há tháng phân lo¿i s¿ là 
h¿ng cÁnh quan [42]; lo¿i cÁnh quan [25], [62], [68], [79], [48] hoÁc d¿ng cÁnh quan 
[61], [65], [69], [76], [77]. Đây cũng chính là nhÿng đái t¤ÿng đ¤ÿc lāa chọn đÅ đánh 
giá thích nghi sinh thái CQ cho phát triÅn NLN và BVMT. 

- Viác đánh giá hiáu quÁ kinh tÁ, tính bÃn vÿng vÃ xã hßi và MT th¤ãng đ¤ÿc 
thāc hián cho các lo¿i hình sā dāng đÃt chính, trong đó đánh giá hiáu quÁ kinh tÁ đã 
đ¤ÿc l¤ÿng hóa còn viác đánh giá tính bÃn vÿng vÃ xã hßi và MT thì å mßt sá công 
trình chß dÿng l¿i å phân tích mßt cách đánh tính, ch¤a đánh giá đánh l¤ÿng. 
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- ĐÃ xuÃt quy ho¿ch cho tÿng lo¿i hoÁc nhóm cây trßng đ¤ÿc thāc hián cho tÿng 
đ¢n vá CQ còn viác đÃ xuÃt đánh h¤áng chung thì thāc hián cho tÿng TVCQ [69].  

1.1.2. Các công trình nghiên cąu vÁ l¤u vÿc sông 

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

a. Quản lý tổng hợp lưu vực sông 

LVS đ¤ÿc nghiên cāu tÿ nhiÃu lĩnh vāc và h¤áng tiÁp cÁn khác nhau. XuÃt phát 
tÿ yêu cầu BVMT và sā dāng hÿp lý tài nguyên n¤ác, nhiám vā quÁn lý táng hÿp LVS 

đã đ¤ÿc må rßng cho các lo¿i tài nguyên nh¤: tài nguyên đÃt, tài nguyên rÿng, đa d¿ng 
sinh học. NhiÃu quác gia đã dành nhÿng quan tâm đÁc biát tái vÃn đÃ quÁn lý táng hÿp 
tài nguyên và MT theo LVS: 

T¿i Mỹ có luÁt vÃ <BÁo vá LVS và phòng cháng lũ= ban hành n�m 1954, nhiám 
vā quÁn lý các l¤u vāc nhß đ¤ÿc giao cho các c¢ quan BÁo vá đÃt, còn các l¤u vāc lán 
đ¤ÿc giao cho c¢ quan QuÁn lý l¤u vāc (d¿n theo [44]). 

T¿i châu Âu, nghiên cāu cÿa Irene Lyons Murphy (1997) vÃ LVS Danube đã 
thiÁt lÁp ngußn dÿ liáu chÃt l¤ÿng n¤ác [122]. 

ä Australia, viác quÁn lý LVS Muray - Darling mang l¿i sā dāng hiáu quÁ và 
bÃn vÿng tài nguyên n¤ác, đÃt và MT cÿa l¤u vāc. Mô hình quÁn lý LVS này hián v¿n 
còn ho¿t đßng khá hiáu quÁ và đ¤ÿc xem là mßt trong nhÿng mô hình tiêu biÅu đÅ giÁi 
quyÁt các mâu thu¿n giÿa các hß dùng n¤ác khác nhau (d¿n theo [44]). 

ä Châu Á, m¿ng l¤ái các Tá chāc LVS châu Á (NARBO) (2004) đ¤ÿc thành 
lÁp vái māc đích thúc đẩy viác quÁn lý tài nguyên n¤ác táng hÿp t¿i các LVS, đÁc biát 
là các quác gia nằm trong khu vāc châu Á gió mùa.  

Trên LVS Mê Kông, các quác gia Viát Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan 

(1995) đã kí <Hiệp định về hợp tác phát triển bền vững LVS Mê Kông=. N�m 2011, 
<Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước cho hạ LVS 

Mê Kông= đã góp phần vào quá trình lÁp quy ho¿ch thích āng lán h¢n, có liên kÁt quy 
ho¿ch cÃp khu vāc và cÃp quác gia nhằm phát triÅn, quÁn lý bÃn vÿng h¿ l¤u LVS Mê Kông.  

T¿i Trung quác, Xibin J. et al. (2006) đã nghiên cāu tác đßng cÿa viác phát 
triÅn tài nguyên n¤ác đái vái MT trên các LVS nßi đáa khô cằn thußc vùng Hexi [133]. 

Xi-Yin Z., Kun L. (2020) đã nghiên cāu Ánh h¤ång cÿa t¤¢ng tác giÿa con ng¤ãi và 
n¤ác đái vái tài nguyên n¤ác và MT å LVS D¤¢ng Tā [134].  

ä Ân đß, Raveendra K. R. (2012) đã nghiên cāu vÃ tài nguyên n¤ác LVS và 
phân lo¿i LVS theo điÃu kián đáa chÃt, đáa hình và kích th¤ác l¤u vāc [124]. 

Nhìn chung, viác vÁn dāng nhÿng kinh nghiám cÿa thÁ giái vào quÁn lý LVS 
cần phÁi cân nhắc cho phù hÿp vái ĐKTN và KT-XH cÿa tÿng quác gia, khu vāc. 
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ä Viát Nam đã có mßt sá v�n bÁn pháp lý liên quan đÁn LVS nh¤: LuÁt tài 
nguyên n¤ác, LuÁt MT, LuÁt thÿy sÁn, LuÁt phát triÅn và bÁo vá rÿng, LuÁt phòng 
cháng thiên tai,... Bên c¿nh đó, Chính phÿ đã ban hành nhiÃu v�n bÁn pháp luÁt d¤ái 
d¿ng Nghá đánh, Thông t¤ h¤áng d¿n vÃ xây dāng và phát triÅn thÅ chÁ, chính sách 
quÁn lý tài nguyên n¤ác chuyÅn đái quÁn lý tài nguyên n¤ác theo h¤áng quÁn lý táng 
hÿp. Nghá đánh quan trọng đã ban hành và thāc hián trong thāc tÁ nh¤ Nghá đánh sá 
120/2008/NĐ-CP vÃ quÁn lý LVS, bao gßm: điÃu tra c¢ bÁn MT, tài nguyên n¤ác 
LVS; quy ho¿ch LVS; BVMT n¤ác LVS; điÃu hòa, phân bá tài nguyên n¤ác và 
chuyÅn n¤ác đái vái các LVS; hÿp tác quác tÁ và thāc hián các ĐiÃu ¤ác quác tÁ vÃ 
LVS; tá chāc điÃu phái LVS; trách nhiám quÁn lý LVS.  

Bên c¿nh đó, h¤áng nghiên cāu quÁn lý táng hÿp LVS đã đ¤ÿc nhiÃu nhà khoa 
học trong n¤ác nghiên cāu nh¤: Nguyßn Chu Hßi [32], Nguyßn V�n Thắng, Ngô Đình 
TuÃn, Đào Trọng Tā, Nguyßn Trọng Sinh, Nguyßn Hoàng S¢n [15], [60], [80],&  

Ngoài ra, còn có các đÃ tài nghiên cāu các giÁi pháp táng thÅ cho các LVS lán 
trên toàn quác nh¤ LVS Đà, sông Cầu, sông Nhuá - Sông Đáy, sông Ba, sông Vu Gia - 
Thu Bßn... Nhìn chung, các đÃ tài này tÁp trung nghiên cāu viác quÁn lí, sā dāng hÿp 
lí ngußn tài nguyên n¤ác và mßt sá d¿ng tài nguyên khác trên mßt LVS. 

b. Quản lý sử dÿng đất lưu vực sông 

 Do ho¿t đßng khai thác lãnh thá cÿa con ng¤ãi làm cho các lo¿i đÃt luôn có sā 
biÁn đái māc đích sā dāng theo không gian và thãi gian. BiÁn đái sā dāng đÃt, mßt 
mÁt đem l¿i lÿi ích kinh tÁ, lÿi ích xã hßi ngày mßt cao nh¤ng mÁt khác, biÁn đái sā 

dāng đÃt đã và đang tác đßng tiêu cāc đÁn tài nguyên và MT LVS. 

Margaret G., Nathaniel B. (2012) đã sā dāng ph¤¢ng pháp đánh giá đa thãi 

gian hián tr¿ng sā dāng đÃt và nhÿng thay đái liên quan đÅ hỗ trÿ quyÁt đánh å vùng 
LVS ven biÅn [118]. Anggara S. et al. (2020) đã nghiên cāu sā thay đái viác sā dāng 

đÃt å LVS Lombok å Indonesia dāa trên dÿ liáu sā dāng đÃt, láp phÿ đÃt có đß phân 
giÁi vÿa phÁi tÿ Ánh MODIS 6 [101]. 

ä Viát Nam, các nhà khoa học cũng có mßt sá nghiên cāu vÃ tác đßng cÿa thay 
đái sā dāng đÃt trên các LVS nh¤ Nguyßn V�n HiÅu, Ph¿m Thá Lÿi, ĐÁng Xuân 

Phong, Nguyßn Thá Bích Ph¤ÿng [30], [43], [51], [52].  

Ngoài ra, h¤áng nghiên cāu vÃ biÁn đßng sā dāng đÃt å các LVS bằng các 

ph¤¢ng pháp mô hình mô phßng đã làm sáng tß đ¤ÿc mái quan há giÿa láp phÿ thāc 
vÁt cũng nh¤ hián tr¿ng sā dāng đÃt đái vái MT LVS. Các nghiên cāu này là c¢ så 

giúp cho các nhà quÁn lý đáa ph¤¢ng có thêm c¢ så khoa học trong công tác quÁn lý và 
quy ho¿ch sā dāng đÃt bÃn vÿng LVS. 
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c. Tài nguyên rừng ở lưu vực sông 

Yates A.G, Bailey R. C. (2006), cho rằng, CQ và đß che phÿ đÃt có vai trò quan 

trọng đÁn nâng cao chÃt l¤ÿng dòng chÁy cÿa các LVS [136].  

Ali M.H (2010) nhÁn thÃy, ho¿t đßng quÁn lý rÿng đầu ngußn là điÃu kián tiên 

quyÁt trong cÁi thián, bÁo vá, phāc hßi ngußn n¤ác và há tháng nông nghiáp [100]. 

Trong nghiên cāu vÃ MT rÿng, Gui H. L. et al. (2013) đã chọn khu vāc đầu 

ngußn sông Đông Giang, tßnh Giang Tây và tßnh QuÁng Đông đÅ đÃ xuÃt ý t¤ång đÃn 
bù sinh thái LVS liên tßnh, thiÁt kÁ dāa trên các vùng chāc n�ng sinh thái trọng điÅm 

[113]. Ngoài ra, Robel G. (2020) đã đánh giá sā phát triÅn cÿa LVS dāa trên mái quan 
há cÿa các nhân tá N¤ác ‐ N�ng l¤ÿng ‐ Thāc phẩm ‐ MT [126]. N�m 2020, Ke Liu et 

al. đã nghiên cāu sā phái hÿp và sā không đßng nhÃt vÃ mÁt không gian giÿa phát 
triÅn kinh tÁ và MT sinh thái cÿa 36 thành phá dọc theo LVS Hoàng Hà làm m¿u, xây 

dāng mßt há tháng chß sá đánh giá vÃ phát triÅn kinh tÁ và MT sinh thái [116]. 

T¿i Viát Nam có công trình nghiên cāu cÿa Nguyßn Thá Ngọc Anh (2019) đã 
āng dāng nÃn tÁng trāc tuyÁn Google Earth Engine vái ngôn ngÿ lÁp trình JavaScript 
đÅ thāc hián các phân tích dißn biÁn đÃt rÿng và đÃt nông nghiáp qua các thãi điÅm 

1989, 2000, 2005, 2010, 2017 giúp cho các nhà quÁn lý nhằm có nhÿng bián pháp 
kiÅm soát tát h¢n cho tài nguyên và MT cÿa l¤u vāc [1],... 

Nhìn chung, các nghiên cāu vÃ tài nguyên rÿng cÿa LVS tÁp trung đánh giá 
hián tr¿ng rÿng, hián tr¿ng khai thác rÿng nhằm đÃ xuÃt các giÁi pháp quÁn lý, phát 
triÅn MT sinh thái và rÿng phòng hß LVS. KÁt quÁ nghiên cāu cho thÃy tài nguyên 
rÿng, đÁc biát là rÿng phòng hß có vai trò đÁc biát quan trọng đái vái LVS. 

d. Đánh giá cảnh quan lưu vực sông cho nông - lâm nghiệp và bảo vệ môi trường 

H¤áng nghiên cāu ĐGCQ theo LVS phāc vā đánh h¤áng phát triÅn kinh tÁ và 
BVMT đ¤ÿc thÅ hián qua các công trình nghiên cāu cÿa Vũ V�n Duẩn (2020) å LVS 

Mã [17], Nguyßn Đ�ng Đß (2013) å LVS H¤¢ng [19], Đỗ Trung HiÁu (2022) å LVS 
Cái Nha Trang [28], Nguyßn Thá HuyÃn (2014) å LVS L¿i Giang [35]; Lê Anh Hùng 

(2016) å LVS Thu Bßn [34] và Phan V�n Trung (2021) å LVS Bé [74],& Qua các 
công trình nghiên cāu này có thÅ đ¤a ra các nhÁn đánh sau:  

+ Lāa chọn đ¢n vá lãnh thá đÅ đánh giá là các đơn vị CQ (địa tổng thể) có thÅ 
dùng chung cho nhiÃu ngành hoÁc tÿng ngành cā thÅ. H¤áng này phù hÿp vái māc 

tiêu luÁn án nên đ¤ÿc tác giÁ vÁn dāng. 

+ VÃ chß tiêu đánh giá cho các lo¿i cây trßng cho NLN th¤ãng là các yÁu tá 

sinh thái mà chÿ đ¿o là đáa hình, khí hÁu, đÃt. Sá l¤ÿng chß tiêu tùy thußc vào đÁc 
điÅm cā thÅ cÿa đ¢n vá lãnh thá đánh giá, māc đích đánh giá và đái t¤ÿng đánh giá. 
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+ Ph¤¢ng pháp đánh giá cÿa đa sá các công trình là ph¤¢ng pháp thang điÅm 
táng hÿp, sā dāng bài toán TB nhân hay TB cßng nhằm l¤ÿng hóa kÁt quÁ nghiên 

cāu. Viác phân cÃp ng¤ỡng th¤ãng dùng kinh nghiám chuyên gia kÁt hÿp vái khÁo 
sát thāc đáa. 

e. Xói mòn đất ở lưu vực sông 

Ành h¤ång cÿa xói mòn đÁn MT rÃt lán. Nguyên nhân chính cÿa xói mòn đÃt 
và ô nhißm dòng chÁy mÁt là do thay đái cÿa kiÅu sā dāng đÃt trong các l¤u vāc và 
suy giÁm chÃt l¤ÿng n¤ác. Theo Ngô Thanh S¢n và cs. (2022) [59], ph¤¢ng pháp mô 
h  nh hóa đ¤¢c công nhÁn là ¤u viát đÅ ¤ác t  nh l¤ÿng đÃt bi  xói mòn xÁy ra theo thãi 
gian và không gian. Các mô hình ¤ác t  nh và mô phßng l¤ÿng đÃt bi   xói mòn có sā 

khác biát lán vÃ māc đß phāc t¿p dÿ liáu đầu vào, nguyên lý mô phßng, cách hiÅn thá 
và quy mô các dÿ liáu đầu ra. 

 Nhóm mô hình thāc nghiám có ph¤¢ng trình mÃt đÃt phá dāng (Universal Soil 
Loss Equation - USLE) [125], ph¤¢ng trình mÃt đÃt phá dāng hiáu chßnh (Revised 

Universal Soil Loss Equation - RUSLE) [132] đ¤ÿc sā dāng rßng rãi trong thãi gian 
gần đây:  

ä Trung Quác, Yang Z., Luohui L. (2004) đã áp dāng ph¤¢ng trình USLE đánh 
giá xói mòn đÃt å LVS Kim Sa å tßnh Vân Nam, Trung Quác, cho thÃy do thiÁu láp 
phÿ mÁt đÃt nên đÃt v¤ãn và đÃt rÿng bá xói mòn å các māc đß khác nhau [135]. Theo 
Chen L. et al. (2015), xói mòn đÃt đ¤ÿc xem nh¤ mßt chß sá đÅ xác đánh khu vāc bÁo 
vá đầu ngußn, bằng cách xác đánh các khu vāc đầu ngußn nh¿y cÁm vái xói mòn đÃt 
và góp phần vào hián t¤ÿng phú d¤ỡng hß å Taihu [106].  

Mohamed A. S. A. et al. (2021) đã kÁt hÿp mô hình RUSLE, vißn thám và há 
tháng thông tin đáa lí (GIS) đÅ ¤ác tính khÁ n�ng xói mòn đÃt và khu vāc tiÃm n�ng å 
khu vāc Maradi cÿa Nam trung tâm Niger, xác đánh xu h¤áng không gian cÿa xói mòn 
đÃt theo mùa [119]. 

Gần đây, có các mô hình bán thāc nghiám cÿa Morgan R. P. C. et al. (2008) có 

ph¤¢ng trình mÃt đÃt phá dāng cÁi tiÁn (Modified Universal Soil Loss Equation - 
MUSLE) và mô hình Morgan và Finney (MMF) [121]. ä Ý, Francesca B. et al. (2021) 

đã đánh giá sÁn l¤ÿng phù sa do xói mòn n¤ác có tính đÁn khÁ n�ng tác đßng cÿa biÁn 
đái khí hÁu. Mô hình này đã đ¤ÿc thāc hián kÁt hÿp há tháng thông tin đáa lí, có tính 

đÁn thÿy v�n và đáa m¿o Alpine và các thông sá khí hÁu [112].  

ä Canada, Josept R. C. F. (2021) đã āng dāng mô hình WEPP do Bß Nông 
nghiáp Hoa Kỳ-C¢ quan Nghiên cāu Nông nghiáp Hoa Kỳ phát triÅn cho các ho¿t 
đßng lÁp kÁ ho¿ch bÁo tßn đÃt và n¤ác nhằm mô phßng l¤ÿng xÁ thÁi trên bÃ mÁt và 
d¤ái bÃ mÁt hß Erie [115]& 
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Nhìn chung, nhÿng mô h  nh này mô phßng chi tiÁt dißn biÁn cÿa hián t¤ÿng xói 
mòn đÃt nên có thÅ ¤ác t  nh đ¤ÿc l¤ÿng đÃt xói mòn theo các giai đo¿n, đßng thãi có 

thÅ giÁi quyÁt mßt sá khó kh�n trong quá trình hiáu chßnh và kiÅm chāng trên thāc đáa. 
Mỗi mô hình đÃu có nhÿng ¤u điÅm, h¿n chÁ riêng và sā dāng đÁc thù cho mỗi vùng 

lãnh thá. Do đó, viác áp dāng mô hình cho các vùng khác nhau thì cần các dÿ liáu phù 
hÿp cho tÿng vùng và các thāc nghiám đÅ hiáu chßnh các thông sá cÿa mô hình [103]. 

ä Viát Nam, các công trình nghiên cāu xói mòn đ¤ÿc chú ý sau khi có Chß thá 
cÿa Thÿ t¤áng Chính phÿ sá 15/TTg ngày 11 tháng 1 n�m 1964 vÃ <Chống xói mòn, 

giữ đất, giữ màu, giữ nước=, đÁc biát là å các vùng trung du miÃn núi phía Bắc và khu 
vāc miÃn Trung.  

Mßt sá công trình nghiên cāu xói mòn đ¤ÿc đánh giá cao cÿa các tác giÁ nh¤ 
Cao V�n Bính (1962), Nguyßn Xuân Kỳ (1962), Bùi Ngọc ToÁn (1965), Nguyßn V�n 
HÁo (1965), Ph¤¢ng Chí Ph¿m (1965), Ph¿m V�n Ca (1966), Trần Tri Ph¤¢ng (1970), 
Hà Học Ngô (1971), Trần An Phong (1973)& (d¿n theo [46]). Nhìn chung, các công 

trình đã giÁi quyÁt đ¤ÿc nhiÃu vÃn đÃ vÃ xói mòn đÃt, bián pháp cháng xói mòn, tuy 
nhiên, tính đánh l¤ÿng ch¤a cao. Bên c¿nh đó, còn có các công trình nghiên cāu 

ph¤¢ng pháp cháng xói mòn đÃt cÿa ĐÁng Quang Phán (2008) [49]; nghiên cāu xói 
mòn đÃt bằng mô hình toán cÿa Nguyßn Trọng Hà (1996) [22], phân vùng xói mòn đÃt 
cÿa Nguyßn Quang Mỹ (2005) [46] và Đào Đình Bắc (1980, 1987).  

Tÿ n�m 2000 nay, viác nghiên cāu xói mòn đ¤ÿc hỗ trÿ båi công nghá GIS và 
vißn thám thÅ hián qua nhiÃu công trình nghiên cāu cÿa Trần V�n Ý (2000), Ph¿m Thá 
H¤¢ng Lan, Tr¤¢ng Đình Trọng (2012), Hà V�n Hành và cs. (2021). Ph¤¢ng pháp 
này giÁm đ¤ÿc chi phí và t�ng hiáu quÁ trong nghiên cāu xói mòn. Các nghiên cāu đÃu 

tÁp trung vào biÁn đßng hián tr¿ng sā dāng đÃt, Ánh h¤ång cÿa biÁn đái láp phÿ tái xói 
mòn LVS bằng cách áp dāng ph¤¢ng trình mÃt đÃt táng quát RUSLE hoÁc mô hình 

RMMF [26], [73]. Gần đây, các nghiên cāu cÿa Tr¤¢ng V�n CÁnh (2014) [10], Đỗ 
Trung HiÁu (2022) [28], Lê Anh Hùng (2016) [34], Nguyßn Thá HuyÃn (2015) [35],& 

cũng đã āng dāng mô hình USLE và RUSLE đÅ tính toán, phân tích xói mòn tiÃm 
n�ng, xói mòn thāc tÁ làm c¢ så khoa học cho đÃ xuÃt không gian sā dāng hÿp lý tài 

nguyên và BVMT. 

Các nghiên cāu vÃ xói mòn đÃt å trên đÃu có nhÿng điÅm chung nh¤ sau: 
- Xác đánh đ¤ÿc nhÿng nguyên nhân d¿n đÁn ho¿t đßng xói mòn trên đÃt dác và 

các tác đßng trāc tiÁp đÁn sÁn l¤ÿng nông nghiáp. 

- ĐÃ xuÃt đ¤ÿc các giÁi pháp nhằm h¿n chÁ ho¿t đßng xói mòn trên đÃt dác cÿa 
há tháng canh tác nông nghiáp å māc đß cho phép. 

- Nâng cao nhÁn thāc cÿa toàn xã hßi vÃ nguy c¢ xói mòn đÃt đái vái sā phát 
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triÅn KT-XH vùng đßi núi n¤ác ta. 

- Mßt sá công trình đã sā dāng các công cā vißn thám và GIS trong nghiên cāu 
nhằm t�ng đß chính xác trong đánh giá xói món. 

- Ngußn lāc đÅ nghiên cāu xói mòn đÃt còn h¿n chÁ vÃ quy mô và chß thāc hián 

đ¤ÿc trên mßt sá l¤u vāc điÅn hình. 

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

Dāa trên ý t¤ång rằng CQ là há tháng sinh thái - con ng¤ãi trong không gian, 
cung cÃp các chāc n�ng đ¤ÿc con ng¤ãi coi trọng và con ng¤ãi thay đái CQ đÅ cÁi 
thián chāc n�ng cÿa nó đÅ có đ¤ÿc giá trá sinh thái, xã hßi và kinh tÁ.  
 DVCQ, DVHST là mßt cách tiÁp cÁn đầy hāa hẹn đÅ đánh giá các HST trong 
các LVS, đÁc biát là dāa trên viác sā dāng đa chāc n�ng và phát triÅn bÃn vÿng. Trong 
nghiên cāu liên quan đÁn n¤ác và quÁn lý LVS Extrema, Brazil, Claudia Coleoni 
(2018) đã phân tích táng hÿp vÃ các ph¤¢ng pháp luÁn và các quá trình xÁy ra trên 

toàn bß LVS, tÿ th¤ÿng ngußn cho đÁn bã biÅn [107]. 

ä Viát Nam, h¤áng nghiên cāu DVCQ và DVHST đã đ¤ÿc nghiên cāu trong 

thãi gian gần đây nh¤ công trình cÿa Nguyßn Thái Hòa (2022) đánh giá tiÃm n�ng 
DVCQ å đái bã biÅn tßnh Phú Yên [31], Nguyßn An Thánh (2013) nghiên cāu nhÿng 

c¢ lý luÁn vÃ nghiên cāu DVCQ và āng dāng thāc tißn trong MT nhiát đái gió mùa 
[65], Đỗ Trung HiÁu (2022) đánh giá các giá trá DVHST å các māc đß cao, thÃp khác 

nhau nhằm xác lÁp c¢ så khoa học đáa lí cho sā dāng hÿp lý tài nguyên và BVMT 
LVS Cái Nha Trang, tßnh Khánh Hòa [28].  

Qua táng quan tài liáu å trên cho thÃy trong nhÿng n�m gần đây, CQ đ¤ÿc 
nghiên cāu theo nhiÃu h¤áng tiÁp cÁn khác nhau, dù xét theo h¤áng tiÁp cÁn nào thì 

CQ v¿n là đáa táng thÅ tā nhiên, còn sā khác biát cÿa các quan niám å chỗ coi CQ là 
đ¢n vá thußc cÃp phân vá nào. CQ đāÿc nghiên cāu không chß theo đÁc điÅm hình thái 

mà còn cÃu trúc, chāc n�ng, đßng lāc và DVCQ. Cách tiÁp cÁn và nhÁn thāc vÃ CQ là 
c¢ så đÅ lāa chọn các ph¤¢ng pháp nghiên cāu hÿp lý.  

1.1.3. Các công trình nghiên cąu å lãnh thß l¤u vÿc sông Bung 

Nhÿng tài liáu, đÃ tài thu thÁp đ¤ÿc có liên quan đÁn LVS Bung có thÅ tÁp hÿp 

l¿i thành các h¤áng nghiên cāu sau: 

Nghiên cāu vÃ đặc điểm tự nhiên, TNTN có liên quan đÁn lãnh thá nghiên cāu 

đ¤ÿc thÅ hián qua các công trình cÿa Đinh Phùng BÁo đã phân tích, mô tÁ đầy đÿ các 
đÁc điÅm khí hÁu và thÿy v�n cÿa tßnh QuÁng Nam [5]; Cāc Đáa chÃt Khoáng sÁn Viát 
Nam đã công bá vÃ các d¿ng tài nguyên khoáng sÁn QuÁng Nam [14]; Phân vián Quy 
ho¿ch và ThiÁt kÁ Nông nghiáp miÃn Trung (2005) đã điÃu tra bá sung, chßnh lý và 
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xây dāng bÁn đß đÃt tßnh QuÁng Nam [50]; ĐÁng Huy Rằm và Nguyßn V�n Trang tÁp 
trung nghiên cāu vÃ đÁc điÅm đáa chÃt å LVS Thu Bßn, QuÁng Nam và khu vāc lân 

cÁn [55]; Đỗ Quang Thiên đã nghiên cāu đÁc điÅm MT đáa chÃt khu vāc h¿ l¤u sông 
Thu Bßn và sā biÁn đái cÿa nó do Ánh h¤ång các ho¿t đßng kinh tÁ - công trình [64]. 

Tai biến thiên nhiên å lãnh thá nghiên cāu đã đ¤ÿc thÅ hián qua công trình cÿa 
Nguyßn Hiáu (2008) đã làm sáng tß quan há giÿa đáa hình, các quá trình đáa m¿o vái 

dißn biÁn cÿa các tai biÁn lũ lāt làm s¢ så khoa học cho công tác cÁnh báo và đÃ xuÃt 
các giÁi pháp giÁm nhẹ thiát h¿i do chúng gây ra trên LVS Thu Bßn [29]. Hoàng 

Thanh S¢n và cs. (2013) đã đánh giá hián tr¿ng và phân tích nguyên nhân gây xói lå, 
bßi tā lòng sông Vu Gia tÿ Ái Nghĩa vÃ đÁn sông Hàn; dā báo dißn biÁn lòng d¿n khi 

há tháng công trình thÿy đián å th¤ÿng l¤u đi vào ho¿t đßng và đÃ xuÃt giÁi pháp khắc 
phāc xói lå, bßi tā lòng d¿n, làm c¢ så khoa học cho viác quÁn lý bÃn vÿng tài nguyên 

n¤ác [58]. CÃn Thu V�n (2015) đã xác lÁp đ¤ÿc c¢ så khoa học cÿa ph¤¢ng pháp 
đánh giá tính dß bá tán th¤¢ng do lũ lāt trên LVS Vu Gia - Thu Bßn phāc vā quy 

ho¿ch, phòng cháng thiên tai, lũ lāt [96]. Nguyßn Thá Thu HiÃn (2019) coi l¤ÿng m¤a 
là nhân tá quan trọng, Ánh h¤ång lán đÁn quá trình phát sinh tr¤ÿt lå đÃt nên đã làm 
sáng tß mái quan há giÿa m¤a và tr¤ÿt lå đÃt, đßng thãi đã xác đánh đ¤ÿc ng¤ỡng m¤a 
gây tr¤ÿt lå đÃt, giúp cho đáa ph¤¢ng theo dõi m¤a nhằm cÁnh báo sám tr¤ÿt lå đÃt [27]. 

 Phân tích hiện trạng MT tỉnh Quảng Nam: báo cáo hián tr¿ng MT tßnh QuÁng 
Nam 5 n�m 2016 - 2020 cÿa UBND tßnh QuÁng Nam (2021) cho thÃy viác kiÅm soát 
chÃt l¤ÿng ngußn n¤ác đã và đang mang l¿i tín hiáu tích cāc trên các sông, suái, hß. 

Tuy nhiên, nguy c¢ phát sinh ô nhißm MT nói chung và ô nhißm ngußn n¤ác v¿n tiÃm 
ẩn tÿ sÁn xuÃt công nghiáp, trßng trọt, ch�n nuôi. Bên c¿nh đó, biÁn đái khí hÁu, xâm 

nhÁp mÁn và ho¿t đßng khai thác khoáng sÁn còn tác đßng ít nhiÃu đÁn chÃt l¤ÿng 
ngußn n¤ác. Các đáa ph¤¢ng có rÿng cần xây dāng kÁ ho¿ch ng�n chÁn hiáu quÁ tình 

tr¿ng phá rÿng, khai thác, vÁn chuyÅn lâm sÁn trái phép, bÁo vá rÿng đầu ngußn [91]. 
Viác đánh giá MT chiÁn l¤ÿc quy ho¿ch thÿy đián LVS Vu Gia - Thu Bßn, tßnh QuÁng 

Nam cũng đã đ¤ÿc thāc hián båi Trung tâm Quác tÁ vÃ QuÁn lý MT [75]&  
Định hướng, quy hoạch và chiến lược phát triển å đáa bàn nghiên cāu đ¤ÿc thÅ 

hián qua các báo cáo thuyÁt minh táng hÿp quy ho¿ch sā dāng đÃt đÁn n�m 2030 và 
đánh h¤áng phát triÅn bÃn vÿng cÿa UBND tßnh QuÁng Nam, kÁ ho¿ch hành đßng āng 

phó vái biÁn đái khí hÁu cÿa tßnh QuÁng Nam giai đo¿n 2021 - 2030, tầm nhìn đÁn 
n�m 2050,... Các báo cáo vÃ điÃu chßnh, bá sung Quy ho¿ch bÁo vá và phát triÅn rÿng 

giai đo¿n 2011 - 2020. 

Số liệu thống kê về các chỉ tiêu KT-XH đ¤ÿc thÅ hián đầy đÿ trong báo cáo tình 

hình phát triÅn KT-XH n�m 2021 cÿa ba huyán Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang  
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[81], [84], [87] và trong Niên giám tháng kê cÿa các huyán n�m 2021 [11], [12], [13]. 
Så Tài Nguyên MT tßnh QuÁng Nam cũng đã thāc hián kiÅm kê đÃt đai n�m 2020 cho 
biÁt đ¤ÿc các LHSDĐ chÿ yÁu å đáa bàn nghiên cāu; kÁt quÁ điÃu tra nông thôn, nông 
nghiáp và thÿy sÁn n�m 2021 cÿa Cāc Tháng kê QuÁng Nam cung cÃp nhÿng thông tin 

c¢ bÁn vÃ nông thôn, nông nghiáp và thÿy sÁn đÅ biÁt đ¤ÿc thāc tr¿ng, xu h¤áng phát 
triÅn& nhằm phāc vā công tác nghiên cāu chuyên sâu vÃ nông thôn, nông nghiáp và 

thÿy sÁn. 

Tình hình phát triển NLN qua các n�m đ¤ÿc UBND các huyán Đông Giang, 
Nam Giang và Tây Giang phân tích trong các Báo cáo táng kÁt ho¿t đßng sÁn xuÃt 
nông nghiáp n�m 2021 [82], [85], [88].  

Nguyßn Chu Hßi và cs. (2014) đã khuyÁn nghá chính sách giái thiáu nßi hàm và 
các giÁi pháp đÅ áp dāng cách tiÁp cÁn <Tÿ đầu ngußn xuáng biÅn= trong quÁn lý táng 

hÿp LVS và vùng bã biÅn. Cách tiÁp cÁn quÁn lý này gắn quÁn lý táng hÿp tài nguyên 
n¤ác vái quÁn lý táng hÿp vùng bã nhằm t�ng c¤ãng khÁ n�ng chia sẻ và giÁm thiÅu 

các xung đßt trong khai thác, sā dāng tài nguyên n¤ác ngọt và tài nguyên vùng bã 
biÅn, vì t¤¢ng lai cÿa mßt nÃn kinh tÁ án đánh và hiáu quÁ lâu dài thông qua các thÅ 
chÁ quÁn trá thích āng [32]. 

Ph¤¢ng án phát triÅn táng thÅ KT-XH cÿa các huyán Đông Giang, Nam Giang 

và Tây Giang thãi kỳ 2021 - 2030 và đÃ xuÃt tích hÿp vào quy ho¿ch tßnh QuÁng Nam 
thãi kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đÁn 2050 đã đ¤ÿc Liên danh T¤ vÃn lÁp quy ho¿ch tßnh 
QuÁng Nam thāc hián vào n�m 2022 [39], [40], [41]. 

Gần vái h¤áng nghiên cāu luÁn án có các công trình cÿa Bùi Thá Thu (2014) và 
Lê Anh Hùng (2016), Trần Công Đánh (2019)... Bùi Thá Thu đã làm rõ đÁc điÅm và sā 

phân hóa tā nhiên vái viác thành lÁp bÁn đß CQ các huyán ven biÅn tßnh QuÁng Nam. 
KÁt quÁ nghiên cāu đã đÃ xuÃt đánh h¤áng sā dāng hÿp lí lãnh thá cho NLN theo d¿ng 

CQ, đßng thãi xác lÁp các mô hình kinh tÁ sinh thái phù hÿp vái tÿng TVCQ [69]. Lê 
Anh Hùng đã đánh giá táng hÿp ĐKTN và TNTN dāa trên dāa trên liên kÁt phân tích 

l¤u vāc, ĐGCQ gắn vái hián tr¿ng sā dāng tài nguyên, hián tr¿ng MT và KT-XH cÿa 
đáa ph¤¢ng. Tÿ đó, đÃ xuÃt đánh h¤áng sā dāng lãnh thá cho phát triÅn bÃn vÿng lâm 

nông nghiáp vùng đßi núi LVS Thu Bßn cho phòng hß, phāc hßi tài nguyên và đß che 
phÿ rÿng, phát triÅn vùng chuyên canh trßng các loài cây keo, cao su, hß tiêu, phát triÅn 

kinh tÁ, án đánh dân sinh, BVMT [34]. Trần Công Đánh (2019) đã xác đánh đ¤ÿc mßt sá 
đÁc điÅm sinh học, sinh thái và phân bá cÿa loài đẳng sâm và đÃ xuÃt đ¤ÿc mßt sá giÁi 
pháp cā thÅ, có c¢ så khoa học và tính khÁ thi cao, nhằm gây trßng, phát triÅn bÃn vÿng 
loài đẳng sâm trong vùng nghiên cāu [18].  

Nhìn chung, đã có mßt sá công trình đã công bá vÃ các lĩnh vāc nh¤ xói lå, bßi 
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tā, tính dß tán th¤¢ng, quÁn lí táng hÿp, mô phßng dòng chÁy liên quan đÁn đáa bàn 
LVS Bung. Tuy nhiên, ch¤a có công trình nào đi sâu nghiên cāu tích hÿp đ¤ÿc kÁt quÁ 
ĐGCQ và phân h¿ng māc đß thích hÿp cÿa CQ cho các lo¿i hình sā dāng đÃt 
(LHSDĐ) nh¤ CTCNN, cây �n quÁ và cây d¤ÿc liáu, rÿng sÁn xuÃt, kÁt hÿp vái đánh 
giá xói mòn và tiÃm n�ng DVCQ nhằm đÃ xuÃt đánh h¤áng sā dāng lý lãnh thá cho 
phát triÅn NLN và BVMT. Vì vậy, đề tài này không trùng lặp với các công trình 

nghiên cứu trước đây. 
1.2. C¡ Sä LÝ LU¾N VÀ NGHIÊN CĄU CÀNH QUAN CHO PHÁT TRIÂN 

NÔNG - LÂM NGHIÞP VÀ BÀO VÞ MÔI TR£âNG  

1.2.1. C¢ så lý lu¿n vÁ cÁnh quan và dßch vā cÁnh quan 

1.2.1.1. Cảnh quan 

a. Khái niệm 

CQ đ¤ÿc nhiÃu nhà đáa lí quan tâm nghiên cāu, tuy nhiên cho đÁn nay, thuÁt ngÿ 

CQ v¿n đ¤ÿc hiÅu theo nhiÃu nghĩa khác nhau: 
- Solxev N.A (1962) và Ixatsenko A.G (1969), xem CQ là nhÿng cá thể đáa lý 

không lÁp l¿i trong không gian, là đ¢n vá c¢ bÁn trong há tháng phân vùng đáa lý tā nhiên.  

Theo Solxev N.A (1962), <CQ địa lý là một thể tổng hợp lãnh thổ tự nhiên đồng 

nhất về mặt phát sinh, có một nền địa chất đồng nhất, có một kiểu địa hình, có một khí 

hậu đồng nhất và bao gồm một tập hợp dạng địa lý, chā yếu và thứ yếu liên kết với 

nhau về mặt động lực và lặp lại một cách có quy luật trong không gian; tập hợp này 

chỉ thuộc riêng cho CQ địa lý đó= [56]. 

Theo Ixatsenko A.G (1969), <<CQ là một bộ phận tách biệt về mặt phát sinh cāa 

một miền CQ, đới CQ hay nói chung cāa bất cứ một đơn vị phân vùng lớn bất kỳ, đặc 

trưng bởi tính đồng nhất về mặt địa đới cũng như phi địa đới, có một cấu trúc riêng và 

một cấu tạo hình thái riêng= [37], 

- Quan điÅm khác coi CQ là tổng thể lãnh thổ tự nhiên có tính kiểu loại, thÅ hián 

sā phái hÿp, tháng nhÃt bián chāng cÿa các hÿp phần tā nhiên.  

CQ là khái niám đ¤ÿc khái quát hóa đÅ chß các táng thÅ lo¿i hình, phÁn ánh các 

khu vāc tách biát cÿa láp vß đáa lý và có nhiÃu dÃu hiáu chung nh¤ Gvozdexki N.A. 
(1961), Nikolaiev V.A. (1966),.. Nhã nghiên cāu các đÁc tính chung và tính lÁp l¿i mà 

có thÅ phát hián các thÅ táng hÿp tā nhiên bằng con đ¤ãng phân lo¿i CQ theo các cÃp 
nh¤: há CQ - phā há CQ - kiÅu CQ - phā kiÅu CQ - lo¿i CQ - h¿ng CQ,... Tiêu biÅu 

cho quan niám này là há tháng phân vá CQ cÿa Gvozdexki N.A. (1961), Nikolaiev 
V.A. (1966),...  
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- Theo UNESCO-IOC (2010), CQ là một phức hợp các hợp phần tự nhiên (địa 

chất, địa hình, khí hậu, thāy văn, thổ nhưỡng, sinh vật) và các hoạt động cāa con 

người liên quan đến khai thác, sử dÿng tài nguyên trong mối tác động qua lại lẫn nhau 

bởi dòng vật chất và năng lượng, tạo thành một tổng hợp thể lãnh thổ như một địa hệ 
thống [131]. Khái niám này phù hÿp vái các vùng ch¤a hoÁc ít bá tác đßng cÿa con ng¤ãi.  

Tÿ giÿa thÁ kỷ XX con ng¤ãi đã tác đßng m¿nh vào thiên nhiên, làm cho thiên 

nhiên bá biÁn đái theo các cÃp đß khác nhau. Các nhà đáa lí nhÃn m¿nh rằng ho¿t đßng 
cÿa con ng¤ãi là yÁu tá quyÁt đánh là biÁn đái hoÁc thành t¿o CQ mái trên nÃn cÿa CQ 

tā nhiên, khái niám CQ v�n hóa. 
- N�m 2012, UNESCO đ¤a ra đánh nghĩa vÃ CQ v�n hóa là "tài sản văn hóa đại 

diện cho các công trình kết hợp cāa thiên nhiên và con người" [130]. 

Trong công trình nghiên cāu luÁn án, CQ đ¤ÿc xem là đ¢n vá kiÅu lo¿i, đßng thãi 

vÿa là đ¢n vá cá thÅ, sā dāng kÁt hÿp hai quan điÅm trên đÅ xây dāng bÁn đß CQ và 
phân vùng CQ LVS Bung, thÅ hián đ¤ÿc ¤u thÁ cÿa kÁt quÁ nghiên cāu. 

b. Cấu trúc và động lực cảnh quan 

 CÃu trúc CQ thÅ hián rõ nhÃt đÁc tr¤ng cÿa CQ và đ¤ÿc xem xét å 3 khía c¿nh: 

cÃu trúc đāng, cÃu trúc ngang và đßng lāc CQ. 

- CÃu trúc đāng: CÃu trúc đāng cÿa CQ đ¤ÿc hiÅu là sā phân bá cÿa các thành 

phần tháng nhÃt phāc t¿p theo tầng; d¤ái cùng là nÃn đáa chÃt, phía trên là kiÅu đáa 
hình, láp phÿ thá nh¤ỡng, thÿy v�n (n¤ác mÁt và n¤ác ngầm), thÁm thāc vÁt và trên 
hÁt là tầng đái l¤u khí quyÅn. CÃu trúc đāng thÅ hián đÁc điÅm kÁt hÿp giÿa các hÿp 

phần CQ thông qua mái liên há và tác đßng t¤¢ng hỗ giÿa các thành phần cÃu t¿o 
riêng biát.  

- CÃu trúc ngang: CÃu trúc ngang cÿa CQ đ¤ÿc xác đánh båi sá cÃp phân vá và 
sá l¤ÿng cá thÅ cÿa mỗi cÃp, sá l¤ÿng này phÁn ánh māc đß phāc t¿p, tính đa d¿ng, 

tính không đßng nhÃt cÿa CQ. Mỗi cÃp phân vá có mßt cÃu trúc ngang riêng, đßng thãi 
mỗi mßt cá thÅ cùng mßt cÃp phân vá cũng có đÁc điÅm cÃu trúc riêng. Nghiên cāu cÃu 

trúc ngang là nghiên cāu sā phân hoá phāc t¿p theo không gian lãnh thá cÿa các đ¢n 
vá CQ theo há tháng phân vá tÿ cao xuáng thÃp và mái quan há giÿa các đ¢n vá CQ 

trong các cÃp phân lo¿i.  
Trong mßt ph¿m vi lãnh thá, cÃu trúc đāng và cÃu trúc ngang bá chi phái båi 

thãi gian, có nghĩa là thãi gian chi phái sā thay đái cÿa các hÿp phần trong cÃu trúc và 
sā phát triÅn cÿa CQ [2], [3], [76]. 

- Đßng lāc CQ (biÁn đái theo mùa cÿa CQ): Đßng lāc CQ nghiên cāu sā thay 
đái tr¿ng thái CQ theo thãi gian mà không phā thußc vào sā biÁn đái cÃu trúc CQ. 

Trong đó, nhÿng biÁn đái vÃ chÁ đß nhiát - ẩm là c¢ så đßng lāc cÿa các quá trình 
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thiên nhiên theo mùa. Viác nghiên cāu đßng lāc CQ theo mùa cần bắt đầu tÿ chÁ đß 
nhiát ẩm. Đßng lāc phát triÅn CQ phā thußc các yÁu tá cÿa tā nhiên (n�ng l¤ÿng bāc 

x¿ mÁt trãi, chÁ đß nhiát, c¢ chÁ ho¿t đßng cÿa gió mùa,...). Nháp điáu và xu thÁ biÁn 
đái cÿa nó phā thußc sā luân phiên tác đßng cÿa chÁ đß mùa vào lãnh thá. Tác đßng 

này làm biÁn đái CQ qua sā gia t�ng các quá trình tích tā và trao đái vÁt chÃt - n�ng 
l¤ÿng. KÁt quÁ nghiên cāu đßng lāc CQ giúp hiÅu biÁt vÃ đßng lāc và kiÅu biÁn đái 

cÿa CQ, hỗ trÿ đánh h¤áng sā dāng hÿp lý lãnh thá [3], [37]. 

Ngày nay, yÁu tá đßng lāc có tính chÃt quyÁt đánh nhÃt đÁn đßng lāc biÁn đái 

CQ là các ho¿t đßng khai thác lãnh thá cÿa con ng¤ãi. Tác đßng cÿa con ng¤ãi nÁu 
theo h¤áng tích cāc s¿ góp phần giÿ vÿng thÁ cân bằng cÿa tā nhiên, cÁi thián tát MT 

khu vāc. NÁu là nhÿng tác đßng tiêu cāc (phá rÿng, gây thoái hoá đÃt, ô nhißm MT,...) 
làm biÁn đái theo chiÃu h¤áng xÃu và suy thoái CQ. 

c. Phân vùng cảnh quan 

* Khái niệm 

Phân vùng CQ (phân vùng đáa lí tā nhiên táng hÿp) là sā phân chia lãnh thá 
thành các khu vāc riêng biát, không lÁp l¿i trong không gian, có chung ngußn gác phát 

sinh đáa đái và phi đáa đái, đßng nhÃt t¤¢ng đái vÃ đáa chÃt, đáa m¿o, khí hÁu, thÿy 
v�n, thá nh¤ỡng, sinh vÁt và māc đß tác đßng cÿa con ng¤ãi.  

Mỗi vùng CQ có tính toàn vẹn lãnh thá, mßt vá trí đáa lí riêng biát và có sā 
tháng nhÃt nßi t¿i các quá trình đáa lí tā nhiên cũng nh¤ tÁp hÿp các hÿp phần cÃu t¿o 
nên CQ [20]. Các vùng CQ nói chung là các khái lãnh thá tháng nhÃt thÅ hián trên bÁn 
đß bằng khoanh vi và có mßt tên riêng, còn trong bÁn đß CQ các CQ nằm rÁi rác vái 
các khoanh vi khác nhau trên các lãnh thá khác nhau đ¤ÿc xÁp chung vào mßt nhóm 
(mßt lo¿i, mßt kiÅu hay mßt láp) [23]. Viác phân vùng CQ cho quy ho¿ch phát triÅn 
NLN là rÃt quan trọng đÅ có thÅ có nhÿng đánh h¤áng đÃ xuÃt hÿp lý cho tÿng TVCQ 

nhằm phát triÅn NLN mßt cách bÃn vÿng.  

* Nguyên tắc phân vùng 

Trên c¢ så tham khÁo, kÁ thÿa kÁt các quÁ nghiên cāu [19 , [20 , [29 , [57 , kÁt 
hÿp vái phân tích các nhân tá thành t¿o CQ cÿa lãnh thá LVS Bung, nhÿng nguyên tắc 

chính đ¤ÿc sā dāng trong phân vùng CQ å lãnh thá nghiên cāu nh¤ sau: 
- Nguyên tắc khách quan: dāa vào viác nghiên cāu các quy luÁt phân hóa lãnh 

thá nh¤ quy luÁt đáa đái và phi đáa đái (đai cao, đáa ô),... cho thÃy, các đáa táng thÅ tā 
nhiên tßn t¿i mßt cách khách quan nên viác tuân thÿ nguyên tắc khách quan s¿ đÁm 

bÁo đ¤ÿc tính khoa học trong viác xây dāng há tháng phân vá và lāa chọn đ¤ÿc các chß 
tiêu phân vùng cho các cÃp phân vá, trong viác phát hián ranh giái các đáa đáng thÅ, s¿ 

tránh đ¤ÿc tính chÿ quan, tùy tián trong khi xây dāng bÁn đß phân vùng CQ. 
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- Nguyên tắc phát sinh: Mỗi mßt vùng CQ đÃu có lách sā đáa lí riêng đ¤ÿc hình 
thành vái sā tác đßng cÿa các quy luÁt đáa đái và phi đáa đái khác nhau. Vì vÁy, khi 

phân vùng CQ phÁi áp dāng nguyên tắc phát sinh giúp xác đánh các quy luÁt phân hóa 
lãnh thá, nguyên nhân hình thành và phát triÅn cÿa các đ¢n vá CQ. 

- Nguyên tắc đßng nhÃt t¤¢ng đái: Ranh giái phân hóa CQ không phÁi là mßt 
đ¤ãng mà là mßt dÁi. Vì vÁy, sā hình thành các đ¢n vá CQ vÿa có tính cá thÅ, vÿa có 

tính kiÅu lo¿i nên sā đßng nhÃt trong vùng không phÁi là tuyát đái mà chß là t¤¢ng đái. 
Vì vÁy, khi cÃp phân vá càng cao, lãnh thá càng rßng thì māc đß đßng nhÃt càng ít do 

dāa vào các chß tiêu khái quát h¢n. Ng¤ÿc l¿i, vái các cÃp phân vá càng thÃp, lãnh thá 
càng hẹp thì cần dāa vào các chß tiêu cā thÅ và chi tiÁt nên māc đß đßng nhÃt càng cao. 

- Nguyên tắc cùng chung lãnh thá: Nguyên tắc này đÁm bÁo cho TVCQ đ¤ÿc 
phân chia có khoanh vi khép kín, có ranh giái xác đánh, thÅ hián tính tháng nhÃt toàn 

vẹn vÃ mÁt lãnh thá cÿa các đ¢n vá CQ khác nhau å bÁc thÃp h¢n. Các đáa táng thÅ đ¤ÿc 
hình thành là do kÁt quÁ tác đßng t¤¢ng hỗ cÿa các nhân tá khác do không lÁp trong 

không gian và thãi gian. Vì vÁy, mỗi đáa táng thÅ phÁi có ranh giái khép kín. NÁu có 
nhÿng đáa táng thÅ giáng nhau vÃ các ĐKTN nh¤ng l¿i không cùng lãnh thá thì chúng ta 

có thÅ gßp chúng l¿i theo mßt kiÅu, mßt lo¿i. Theo nguyên tắc này, khi phân vùng cần 
phát hián các đ¢n vá CQ có ranh giái khép kín và không lÁp l¿i trong không gian. 

Dāa vào nguyên tắc phân vùng trên, luÁn án tiÁn hành phân chia lãnh thá thành 
các TVCQ phāc vā đánh h¤áng không gian phát triÅn NLN và BVMT LVS Bung. 

* Phương pháp phân vùng 

Phân vùng chính là sā phân chia ra nhÿng đáa táng thÅ cá biát, có ranh giái khép 
kín và không lÁp l¿i trong không gian. Mßt vùng hay TVCQ th¤ãng chāa nhiÃu đ¢n vá 
CQ cùng mßt lo¿i và ng¤ÿc l¿i, nhiÃu lo¿i CQ s¿ lÃp đầy mßt vùng hay TVCQ.  

Phân vùng CQ chÿ yÁu dāa trên sā phân tích, xác đánh sā phân hóa các nhân tá 

Ánh h¤ång đÁn sā hình thành các đ¢n vá CQ nh¤ khí hÁu, đáa chÃt, đáa hình, thá 
nh¤ỡng, thÁm thāc vÁt, ho¿t đßng nhân sinh... Vì vÁy, viác phân vùng CQ trong luÁn 

án đ¤ÿc tiÁn hành chÿ yÁu theo ph¤¢ng pháp phân vùng tÿ d¤ái lên, là nhóm các đáa 
táng thÅ nhß thành các đáa táng thÅ lán h¢n, tāc là nhóm các lo¿i CQ thành TVCQ. 

d. Chức năng cảnh quan 

Chāc n�ng cÿa CQ đ¤ÿc hình thành båi các quá trình trao đái, biÁn đái vÁt chÃt 

và n�ng l¤ÿng trong CQ [37]. Theo h¤áng giá trá, chāc n�ng CQ đ¤ÿc xác đánh nh¤ là 
khÁ n�ng cung cÃp hàng hóa và dách vā nhằm thßa mãn nhu cầu trāc tiÁp hoÁc gián tiÁp 

cÿa con ng¤ãi. Phần lán các nhà khoa học vÃ CQ đÃu tháng nhÃt rằng: CQ có 2 chāc 
n�ng c¢ bÁn là chāc n�ng tā nhiên và chāc n�ng KT-XH. Chāc n�ng tā nhiên có vai 

trò thiÁt lÁp, điÃu chßnh quá trình cân bằng HST, tiÁp nhÁn các dòng vÁt chÃt, n�ng 
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l¤ÿng đÅ đÁm bÁo cho sā tßn t¿i và phát triÅn cÿa CQ. Chāc n�ng KT-XH là khÁ n�ng 
sā dāng CQ vào māc đích KT-XH. ĐÅ mái quan há giÿa tā nhiên và con ng¤ãi phát 

triÅn bÃn vÿng thì viác sā dāng CQ phÁi phù hÿp vái chāc n�ng tā nhiên cũng nh¤ 
chāc n�ng kinh tÁ. Xác đánh chāc n�ng CQ trên c¢ så phân tích cÃu trúc CQ, do tính 

táng hÿp trong cÃu trúc CQ nên mßt đ¢n vá CQ có thÅ có nhiÃu chāc n�ng khác nhau 
và nhiÃu đ¢n vá CQ có thÅ có cùng mßt chāc n�ng [37], [38].  

Mỗi TVCQ đÃu có chāc n�ng đÁc thù và có thÅ thay đái tùy thußc vào sā thay 
đái đÁc điÅm cÃu trúc CQ. Chāc n�ng cÿa TVCQ đ¤ÿc xác đánh dāa trên chāc n�ng ¤u 
thÁ cÿa các đ¢n vá CQ trong tiÅu vùng đó, trong đó ¤u tiên hián tr¿ng kiÅu thÁm thāc 
vÁt. Nghiên cāu chāc n�ng cÿa CQ, đánh giá tiÃm n�ng ván có cÿa nó là c¢ så đÅ đánh 

h¤áng sā dāng hÿp lý CQ, bÁo vá TNTN và MT lãnh thá. 

Trên c¢ så đó, luÁn án s¿ tiÁn hành phân tích và đánh giá chāc n�ng CQ khu vāc 
nghiên cāu theo 3 chāc n�ng chính: chāc n�ng KT-XH, chāc n�ng sinh thái - MT và 
chāc n�ng QPAN.  

- Chāc n�ng KT-XH cÿa CQ là khÁ n�ng CQ có thÅ cung cÃp các dách vā tài 
nguyên, nguyên liáu phāc vā phát triÅn các ngành kinh tÁ, cung cÃp các giá trá vÃ mÁt 
thẩm mĩ, các di sÁn v�n hóa, kiÁn thāc, thông tin vÃ tā nhiên, xã hßi cho khoa học và 
giáo dāc.  

- Chāc n�ng sinh thái - MT có vai trò điÃu chßnh các dòng vÁt chÃt, n�ng l¤ÿng; 
phāc hßi, bÁo tßn đa d¿ng sinh học; đÁm bÁo MT sáng cho sinh vÁt và con ng¤ãi.  

- Chāc n�ng QPAN là đÁm bÁo vÃ mÁt trÁt tā, an ninh, án đánh vÃ chính trá - xã 

hßi, phát triÅn kinh tÁ bÃn vÿng và bÁo vá chÿ quyÃn. 
Các giá trá chāc n�ng CQ đ¤ÿc xác đánh là c¢ så khoa học đÅ lāa chọn h¤áng 

¤u tiên cho viác sā dāng và phát triÅn các lo¿i hình sÁn xuÃt phù hÿp vái há tháng tā nhiên. 
1.2.1.2. Dịch vụ cảnh quan 

a. Khái niệm 

Termoschuizen và Opdam (2009) [129] đã đÃ xuÃt khái niám vÃ DVCQ nh¤ 
một trường hợp đặc biệt cāa DVHST dùng để chỉ những dịch vÿ được cung cấp bởi 

các CQ. Bastian et al (2014) đánh nghĩa DVCQ là =sự đóng góp cāa CQ và các yếu tố 

CQ đối với cuộc sống cāa con người= [102]. Trần HuyÃn Trang và Nguyßn Cao Huần 
(2019) đã đánh nghĩa <DVCQ được hiểu là những lợi ích mà con người có được từ các 

HST trong phạm vi CQ và từ sự tương tác giữa HST với con người, có tính đến yếu tố 

không gian= [71]. 

Nh¤ vÁy, DVCQ đ¤ÿc hiÅu là nhÿng lÿi ích vÃ kinh tÁ, xã hßi, MT và v�n hóa 
mà con ng¤ãi thu đ¤ÿc tÿ CQ và các yÁu tá/hÿp phần thành t¿o CQ.  
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b. Đặc điểm 

DVCQ có các đặc điểm chính sau: 

 + DVCQ là mßt tr¤ãng hÿp đÁc biát cÿa DVHST, nhÃn m¿nh giá trá v�n hóa - 
xã hßi, cháu Ánh h¤ång cÿa sā sắp xÁp, cÃu trúc không gian và t¤¢ng tác cÿa hÿp phần 

thành t¿o CQ. 

+ Ngußn dÿ liáu đÅ đánh giá, lÁp bÁn đß DVHST là dÿ liáu sā dāng đÃt hoÁc dÿ 

liáu láp phÿ sā dāng đÃt. Tuy nhiên, viác đánh giá DVCQ dāa trên bÁn đß CQ tích hÿp 
các thông tin vÃ láp phÿ, hián tr¿ng sā dāng đÃt, thông tin vÃ các thành phần thÁm thāc 

vÁt, đßng vÁt, MT sáng, đáa chÃt, đáa hình, đáa m¿o, khí hÁu, thÿy v�n, thá nh¤ỡng và 
nhÁn thāc con ng¤ãi s¿ mang tính táng hÿp, liên ngành, phân hóa không gian rõ h¢n.  

+ CQ và DVCQ t¿o ra khuôn khá cho sā tham gia cÿa cßng đßng; ra quyÁt 
đánh, cho phép nhiÃu bên liên quan t¿i đáa ph¤¢ng tham gia vào quá trình xác đánh và 

quÁn lý CQ bÃn vÿng. 

c. Phân loại DVCQ 

+ Nhóm DVCQ cung cÃp: là tÃt cÁ các lÿi ích con ng¤ãi khai thác đ¤ÿc tÿ tā 
nhiên, gßm tÃt cÁ các sÁn phẩm dinh d¤ỡng, phi dinh d¤ỡng và n�ng l¤ÿng tÿ các há 

tháng sáng cũng nh¤ các sÁn phẩm phi sinh học. 
+ Nhóm DVCQ điÃu tiÁt: bao gßm tÃt cÁ các cách mà CQ kiÅm soát hoÁc điÃu 

chßnh các thông sá sinh học hoÁc phi sinh học xác đánh MT cÿa con ng¤ãi, tāc là tÃt cÁ 
các khía c¿nh cÿa MT xung quanh; đây là nhÿng sÁn phẩm đầu ra cÿa CQ mà con 
ng¤ãi không trāc tiÁp tiêu thā đ¤ÿc nh¤ng Ánh h¤ång đÁn sāc khße và ho¿t đßng cÿa 
con ng¤ãi.  

+ Nhóm DVCQ v�n hóa: là tÃt cÁ các lÿi ích phi vÁt chÃt góp phần vào sā phát 
triÅn và tiÁn bß v�n hóa cÿa con ng¤ãi, bao gßm vai trò cÿa các CQ trên nÃn v�n hóa 
đáa ph¤¢ng, quác gia và toàn cầu; xây dāng kiÁn thāc và truyÃn bá ý t¤ång; sáng t¿o 
(âm nh¿c, nghá thuÁt, kiÁn trúc) sinh ra tÿ nhÿng t¤¢ng tác vái thiên nhiên và giÁi trí. 

 - Đánh giá tiềm năng DVCQ:  

Đánh giá ma trÁn DVCQ là mßt trong nhÿng ph¤¢ng pháp có tính khÁ dāng cÿa 

nó å nhiÃu khu vāc trên thÁ giái, nhiÃu DVCQ có thÅ đ¤ÿc liên kÁt tÿ các lo¿i CQ đ¢n 
lẻ nh¤ DVCQ lÃy gỗ chß có thÅ đ¤ÿc khai thác tÿ rÿng, cây trßng phát triÅn trên lo¿i 
CQ nông nghiáp, hay cá chß xuÃt hián å các vùng sông n¤ác [104]. 

Trong nghiên cāu này, luÁn án đã kÁ thÿa nghiên cāu Nguyßn Thái Hòa (2022) 

[28] [31] và điÃu chßnh điÅm sá trong ma trÁn đÅ đánh giá tiÃm n�ng DVCQ cho phù 

hÿp vái đÁc tr¤ng cÿa LVS Bung.  
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1.2.2. L¤u vÿc sông  

1.2.2.1. Khái niệm  

Trong LuÁt Tài nguyên n¤ác (2012) đánh nghĩa: LVS là vùng đÃt mà trong 

ph¿m vi đó n¤ác mÁt, n¤ác d¤ái đÃt chÁy tā nhiên vào sông và thoát ra mßt cāa chung 
hoÁc thoát ra biÅn [54].  

Ph¿m vi, giái h¿n cÿa mßt LVS là giái h¿n cÿa đ¤ãng chia n¤ác trên mÁt và 
d¤ái đÃt. Trong đó, đ¤ãng chia n¤ác trên mÁt là đ¤ãng nái nhÿng điÅm có đß cao lán 

nhÃt trong mỗi mÁt cắt ngang cÿa đáa hình và đ¤ãng này thông th¤ãng là trùng vái 
đ¤ãng sáng núi. 

VÃ hình thái, mßt LVS th¤ãng đ¤ÿc chia thành 3 vùng: th¤ÿng l¤u, trung l¤u, 
h¿ l¤u và có tính liên tāc tÿ th¤ÿng l¤u cho đÁn h¿ l¤u. Sā phân chia này đ¤ÿc thāc 
hián kÁt hÿp dāa trên sā phân tích nhÿng thay đái cÿa đß cao, đß dác đáa hình, tác đß 
dòng chÁy, l¤ÿng n¤ác, đÁc điÅm hình thái, các quá trình đáa m¿o và nhÿng đÁc tr¤ng 

khác xuôi theo dòng sông. 

- Vùng th¤ÿng l¤u: Là các vùng cao vái đáa hình dác, chia cắt phāc t¿p. Đây là 
n¢i khåi ngußn cÿa các dòng sông, bÃ mÁt th¤ãng đ¤ÿc bao phÿ bằng nhÿng dián tích 
rÿng, có vai trò điÃu hòa dòng chÁy, làm giÁm dòng chÁy lũ và t�ng l¤ÿng dòng chÁy 

mùa c¿n cho LVS, nhÃt là cho vùng h¿ l¤u. 
- Vùng trung l¤u: Là vùng đßi núi hoÁc cao nguyên có đáa hình thÃp, thoÁi h¢n và 

là vùng trung gian chuyÅn n¤ác xuáng vùng h¿ l¤u. T¿i đây, các con sông th¤ãng có đß 
dác nhß h¢n, lòng sông bắt đầu må rßng và bắt đầu có bãi, đáy sông có nhiÃu cát mán. 

- Vùng h¿ l¤u: Là vùng thÃp nhÃt cÿa LVS, phần lán là đÃt bßi tā lâu n�m có 
thÅ t¿o nên các đßng bằng. Nhìn chung, khi các sông chÁy đÁn h¿ l¤u, mÁt cắt sông må 

rßng, phân thành nhiÃu nhánh đá ra biÅn. ä h¿ l¤u, sông th¤ãng có đß dác nhß, dòng 
bùn cát chÿ yÁu å đáy sông gßm cát mán và bùn. Do mÁt cắt sông må rßng nên tác đß 

dòng n¤ác giÁm, khiÁn cho quá trình bßi lắng là chÿ yÁu, còn xói lå chß xÁy ra trong 
mùa m¤a lũ t¿i mßt sá điÅm nhÃt đánh. Ra sát biÅn, sông th¤ãng dß bá phân nhánh, 

lòng sông biÁn d¿ng uán khúc và th¤ãng có sā biÁn đái vÃ hình thái d¤ái tác đßng cÿa 
quá trình bßi, xói liên tāc [35].  

Nh¤ vÁy, LVS là mßt há tháng đßng lāc gßm nhiÃu thành phần khác nhau, nh¤ 
đÃt, n¤ác, sinh vÁt,... Chúng song song tßn t¿i, phát triÅn trong mái quan há bián 

chāng l¿n nhau và t¤¢ng tác vái ho¿t đßng cÿa hoàn l¤u khí quyÅn, chu trình thÿy v�n, 
trong đó n¤ác đóng vai trò đßng lāc chÿ đ¿o [35].  

Xác đánh ranh giái LVS trong luÁn án này đ¤ÿc thāc hián bằng cách āng dāng 
phần mÃm há tháng thông tin đáa lí (GIS) (ArcGIS10.3) và mô hình SWAT. LVS 

Bung, đß cao > 300 m å chiÁm h¢n 90% dián tích tā nhiên (DTTN); vái đáa hình dác, 
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chia cắt phāc t¿p, là n¢i khåi ngußn cÿa các dòng sông trên há tháng sông Vu Gia - 
Thu Bßn nên khu vāc nghiên cāu này là th¤ÿng l¤u cÿa LVS Vu Gia - Thu Bßn. 

1.2.2.2. Quản lý tổng hợp lưu vực sông 

LVS là mßt vùng lãnh thá, mßt thāc thÅ tháng nhÃt vÃ sinh thái và MT. Các 
ĐKTN, TNTN và các ho¿t đßng KT-XH cÿa con ng¤ãi trên l¤u vāc đÃu có mái quan 
há mÁt thiÁt vái nhau. Vì vÁy, khi quy ho¿ch, sā dāng và khai thác mßt đ¢n vá lãnh thá 
phÁi đāng trên quan điÅm táng hÿp. Theo Tá chāc Cßng tác vì n¤ác toàn cầu (GWP) 
<Quản lý tổng hợp LVS là một quá trình mà trong đó con người phát triển và quản lý 
tài nguyên nước, đất và các tài nguyên khác nhằm đạt được hiệu quả tối ưu cāa các 
thành quả KT-XH một cách công bằng mà không đánh đổi bằng sự bền vững cāa các 
HST then chốt= [63]. 

LVS là há tháng lãnh thá t¤¢ng đái đßc lÁp, có mái liên há gắn bó vÃ quá trình 
trao đái vÁt chÃt và n�ng l¤ÿng. Sā biÁn đßng cÿa mỗi thành phần tā nhiên và TNTN 

đÃu có tác đßng nhanh chóng, sâu sắc, lâu dài đÁn cÃu trúc, đßng lāc và chāc n�ng CQ 
trên toàn l¤u vāc. Trên LVS cũng có nhiÃu đ¢n vá hành chính vái trình đß phát triÅn 

khác nhau, có nhiÃu ngành, nhiÃu đáa ph¤¢ng có kỹ thuÁt khai thác, nhu cầu và 
ph¤¢ng thāc sā dāng tài nguyên khác nhau cho nên sā dāng hÿp lý lãnh thá theo LVS 

phÁi dāa trên quÁn lý táng hÿp LVS gßm: quÁn lý tài nguyên n¤ác và bÁo vá các HST 
l¤u vāc, quÁn lý các ho¿t đßng cÿa con ng¤ãi trên l¤u vāc có Ánh h¤ång đÁn các tài 

nguyên nh¤ ho¿t đßng nông nghiáp, đÁc biát là nông nghiáp n¤¢ng r¿y, đánh canh, đánh 
c¤, phát triÅn dân sá, phát triÅn công nghiáp, đô thá,... Do đó, nghiên cāu cách thāc quÁn 
lý táng hÿp LVS chính là bián pháp tái ¤u h¤áng tái phát triÅn bÃn vÿng. 
1.2.2.3. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường lưu vực sông 

Các ho¿t đßng cÿa con ng¤ãi tác đßng đÁn MT l¤u vāc bao gßm: 

- Các ho¿t đßng å vùng th¤ÿng ngußn: khai thác rÿng, khai thác mß, xây dāng 

đÁp, hß chāa, xói mòn đÃt, công nghiáp, dách vā - du lách, làm đ¤ãng, sinh sáng... gây 
ra xói mòn, bßi lắng, thuác trÿ sâu, t�ng đß đāc và các chÃt rắn l¢ lāng, chÃt l¤ÿng 

n¤ác ao hß, các HST; 

- Sā dāng đÃt: nông nghiáp trên đÃt dác, hoá chÃt nông nghiáp (thuác trÿ sâu, 

diát cß), trßng cây công nghiáp (cà phê, chè) ch�n thÁ gia súc, c¢ giái hóa nông 
nghiáp... gây ô nhißm, xói mòn, đá thÁi các lo¿i chÃt thÁi,...  

- TÁp quán cÿa c¤ dân: du canh, đát n¤¢ng r¿y, quÁn lý kém, nông nghiáp 
truyÃn tháng bá mÃt đi, di dân bÃt hÿp pháp, thói quen trßng lúa gây tác đßng xÃu đÁn 

rÿng và đa d¿ng sinh học, xói mòn t�ng; 
- Tranh chÃp tài nguyên n¤ác giÿa th¤ÿng l¤u và h¿ l¤u: đắp đÁp ng�n sông, 

làm há tháng thÿy nông gây tác đßng xÃu đÁn rÿng và đa d¿nh sinh học, thay đái dòng 
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chÁy, biÁn đái chÃt l¤ÿng n¤ác, xâm nhÁp mÁn vùng cāa sông ven biÅn [68]. 

Nh¤ vÁy, sā dāng hÿp lý TNTN, BVMT là khai thác sā dāng ngußn TNTN 

trong phát triÅn KT-XH sao cho phù hÿp vái chāc n�ng, khÁ n�ng tā nhiên cÿa các 
TVCQ; vÿa đáp āng đ¤ÿc nhu cầu, đßng thãi đÁm bÁo đ¤ÿc sāc tái t¿o, phāc hßi cÿa 

tā nhiên, phòng ngÿa tai biÁn, cÁi thián chÃt l¤ÿng MT hián t¿i và trong t¤¢ng lai. Nßi 
dung này đ¤ÿc thÅ hián trong luÁn án nh¤ sau: 

+ VÃ kinh tÁ: Sā dāng hÿp lý ĐKTN, TNTN cho các ngành kinh tÁ NLN nhằm 
đem l¿i lÿi ích trong vùng đßi núi. 

+ VÃ MT: £u tiên phāc hßi láp phÿ rÿng phòng hß, rÿng sÁn xuÃt, đÃt tráng và 
phòng cháng tai biÁn MT nh¤ xói mòn đÃt, tr¤ÿt lå, lũ quét, ngÁp lāt,.. 

+ VÃ xã hßi: £u tiên đầu t¤ phát triÅn sÁn xuÃt nhằm xóa đói giÁm nghèo. 

1.2.2.4. Đánh giá xói mòn đất lưu vực sông 

a. Xói mòn đất 

Theo Nguyßn Quang Mỹ (2005), Xói mòn đÃt là quá trình phá huỷ láp thá 
nh¤ỡng (bao gßm cÁ phá huỷ thành phần c¢, lý, hoá, chÃt dinh d¤ỡng v.v... cÿa đÃt) 
d¤ái tác đßng cÿa các nhân tá tā nhiên và nhân sinh, làm giÁm đß phì nhiêu cÿa đÃt, 
gây ra b¿c màu, thoái hoá đÃt, laterit hoá, tr¢ sßi đá,... Ánh h¤ång trāc tiÁp đÁn sā sáng 

và phát triÅn cÿa rÿng và các thÁm thāc vÁt, thÁm cây trßng khác [46].  

Các quá trình đáa m¿o cùng đÁc điÅm vÃ đáa hình đã phát sinh mßt sá vÃn đÃ 
liên quan đÁn MT đÃt mà điÅn hình là xói mòn đÃt. Sā tác đßng tiÃm tàng lán nhÃt gây 
tán thÃt đÃt do xói mòn là do sā bào mòn cÿa dòng chÁy t¿m thãi trên s¤ãn dác khi 

m¤a lán. Quá trình này làm mÃt đÃt trên đÃt dác và tích tā sÁn phẩm d¤ái chân núi, 
thung lũng sông. Nhÿng khu vāc không có láp phÿ rÿng che chắn cßng thêm hình thāc 

canh tác không hÿp lý làm xói mòn dißn ra càng m¿nh m¿ h¢n. Tÿ đó có thÅ thÃy, viác 
nghiên cāu xói mòn đÃt khu vāc có ý nghĩa quan trọng giúp ng¤ãi quÁn lý có nhÿng 

chính sách hÿp lý đÅ bÁo vá tài nguyên đÃt, MT đÃt cÿa LVS [28].  

b. Đánh giá xói mòn đất lưu vực sông 

Hián nay, viác đánh giá xói mòn đÃt có thÅ đ¤ÿc thāc hián bằng nhiÃu ph¤¢ng 
pháp nh¤: ph¤¢ng pháp phân lo¿i, phân vùng lãnh thá theo māc đß xói mòn; ph¤¢ng 
pháp đánh giá xói mòn dùng đßng vá phóng x¿; ph¤¢ng pháp mô hình hóa. LuÁn án 
lāa chọn ph¤¢ng pháp mô hình mÃt đÃt phá dāng hiáu chßnh RUSLE [125]. Đây là mô 
hình cÁi tiÁn nh¤ng v¿n tuân theo công thāc cÿa mô hình USLE truyÃn tháng [132] đÅ 
đánh giá l¤ÿng mÃt đÃt vái mßt sá cÁp nhÁt sau: chß sá xói mòn do m¤a đ¤ÿc tính trên 

m¤a TB n�m, há sá phā đÅ đánh giá yÁu tá bÁo vá đÃt cÿa láp phÿ, cách tính mái cho 
đß dài, đß dác cÿa s¤ãn dác và các bián pháp bÁo vá đÃt trong canh tác (tích hÿp hián 
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tr¿ng sā dāng đÃt và các ph¤¢ng thāc cách tác theo đ¤ãng đßng māc- contouring, 
b�ng dÁi - strip cropping, rußng bÁc thang - terrace). 

1.2.3. Đánh giá cÁnh quan cho nông - lâm nghißp và bÁo vß môi tr¤ãng 

1.2.3.1. Đánh giá cảnh quan 

BÁn chÃt cÿa công tác ĐGCQ là xác đánh māc đß thuÁn lÿi cÿa đ¢n vá CQ cho 

các māc đích sā dāng khác nhau. Mỗi lo¿i hình sā dāng có mßt yêu cầu nhÃt đánh đái 
vái CQ và bÁn thân mỗi mßt đ¢n vá CQ cũng chß phù hÿp vái mßt hoÁc mßt sá lo¿i 
hình sā dāng nhÃt đánh. Viác ĐGCQ cho phép xác đánh đ¤ÿc tiÃm n�ng tā nhiên cÿa 
các đ¢n vá CQ c¢ så đái chiÁu, so sánh māc đß thuÁn lÿi cÿa CQ đái vái tÿng lo¿i hình 

sā dāng [33]. ĐGCQ đ¤ÿc vÁn dāng trong luÁn án là đánh giá táng hÿp các táng thÅ tā 
nhiên (đ¢n vá CQ) cho māc đích NLN, cā thÅ là ĐGCQ cho các LHSDĐ chính trong 

NLN và BVMT. Tÿ đó, đÃ xuÃt không gian sā dāng hÿp lý CQ theo h¤áng phát triÅn 
bÃn vÿng. 

1.2.3.2. Đánh giá cảnh quan cho phát triển nông - lâm nghiệp và bảo vệ môi trường 

Trong nghiên cāu CQ āng dāng, đánh giá thích hÿp sinh thái CQ đ¤ÿc xem là 

mßt b¤ác đánh giá rÃt quan trọng trong ĐGCQ cho phát triÅn NLN và BVMT. ĐÅ thāc 
hián ĐGCQ cần phÁi xác đánh rõ đái t¤ÿng, māc đích, nßi dung, ph¤¢ng pháp đánh 
giá và lāa chọn chß tiêu hÿp lý.  

Đái t¤ÿng đánh giá là tính đÁc thù cÿa các ĐKTN và TNTN, các đÁc điÅm vÃ 
cÃu trúc, chāc n�ng cÿa các đ¢n vá CQ, các quá trình, hián t¤ÿng tā nhiên trong mái 
quan há táng hoà, tác đßng qua l¿i l¿n nhau giÿa há tháng tā nhiên và há tháng kinh tÁ 
xã hßi.  

Māc tiêu cÿa viác ĐGCQ là đ¤a ra nhÿng kÁt luÁn t¤¢ng đái chính xác, làm c¢ 
så khoa học cho đánh h¤áng không gian sā dāng hÿp lý CQ cho phát triÅn NLN và 
BVMT. 

Tuỳ thußc māc đích, đái t¤ÿng và yêu cầu māc đß chi tiÁt mà có thÅ đánh giá 
theo các cách khác nhau nh¤: đánh giá māc đß thích hÿp sinh thái CQ, đánh giá hiáu 
quÁ KT-XH và MT, đánh giá chung, đÃ xuÃt đánh h¤áng sā dāng,& Qua tham khÁo 
mßt sá nghiên cāu vÃ ph¤¢ng pháp ĐGCQ cÿa các tác giÁ trong và ngoài n¤ác; vái 

māc tiêu nghiên cāu cÿa luÁn án, lāa chọn ph¤¢ng pháp đánh giá thích hÿp sinh thái 
CQ theo quy trình đánh giá cÿa Nguyßn Cao Huần [33].  

 Lāa chọn chß tiêu có ý nghĩa rÃt quan trọng quyÁt đánh đß chính xác cÿa các kÁt 
quÁ đánh giá. Khi đánh giá cho tÿng tÿng lo¿i cây trßng thì sá l¤ÿng các chß tiêu lāa 
chọn phÁi phù hÿp vái đÁc tính sinh thái cÿa các lo¿i cây và ph¿m vi nghiên cāu cÿa 
lãnh thá. Lāa chọn chß tiêu cần tuân thÿ các nguyên tắc sau:  
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+ Nguyên tắc rÃt cần thiÁt là lāa chọn chß tiêu đánh giá phÁi có sā phân hoá rõ 
trong lãnh thá. Vì nÁu có nhiÃu yÁu tá quan trọng nh¤ng không phân hoá theo lãnh thá 

thì viác lāa chọn yÁu tá này cho tÃt cÁ các đ¢n vá s¿ không có ý nghĩa, không đánh giá 
đ¤ÿc māc đß thuÁn lÿi cÿa tÿng đ¢n vá lãnh thá. 

+ Các chß tiêu đ¤ÿc lāa chọn phÁi có Ánh h¤ång mßt cách m¿nh m¿ đÁn quá 
trình sinh tr¤ång và phát triÅn cÿa đái t¤ÿng đánh giá. 

+ Sá l¤ÿng các chß tiêu đ¤ÿc lāa chọn và phân cÃp đánh giá có thÅ khác nhau, 
tùy thußc đái t¤ÿng đánh giá. Ngoài ra, lāa chọn chß tiêu còn tuỳ thußc vào đÁc điÅm 

phân hoá cÿa lãnh thá và māc tiêu nghiên cāu.  

1.2.3.3. Định hướng không gian sử dụng cảnh quan cho phát triển nông - lâm 

nghiệp và bảo vệ môi trường 

C¢ så khoa học quan trọng nhÃt cÿa viác sā dāng hÿp lý ĐKTN, TNTN cho 
phát triÅn NLN tr¤ác hÁt phÁi đ¤ÿc lāa chọn tÿ các đÁc điÅm đÁc tr¤ng cÿa tā nhiên, 

các điÃu kián MT - sinh thái lãnh thá. Do đó, đánh h¤áng không gian sā dāng CQ cho 
phát triÅn NLN và BVMT là kÁt quÁ cÿa viác áp dāng ph¤¢ng pháp tiÁp cÁn táng hÿp, 

xem xét, nghiên cāu đÅ bá trí các ho¿t đßng sÁn xuÃt NLN theo các đ¢n vá CQ. Dāa 
trên kÁt quÁ ĐGCQ, đái chāng vái hián tr¿ng phân bá và phát triÅn NLN đÅ tránh 

chuyÅn đái māc đích sā dāng đÃt NLN mßt cách tràn lan, không phù hÿp vái quy 
ho¿ch phát triÅn NLN theo ngành và theo vùng cÿa đáa ph¤¢ng (tßnh, huyán). 

Trên c¢ så tham khÁo nhiÃu công trình [25], [35], [62], [69], [76] cho thÃy, mỗi 
đ¢n vá CQ có thÅ thích hÿp vái nhiÃu LHSDĐ NLN thì viác lāa chọn bá trí lo¿i hình 

nào phÁi trên c¢ så xem xét đầy đÿ các yÁu tá sau: phù hÿp vÃ māc đß thích hÿp sinh 
thái; đáp āng nhu cầu xã hßi; có hiáu quÁ kinh tÁ cao nh¤ng bÁo vá đ¤ÿc MT; giÁm 

thiÅu nguy c¢ xÁy ra các tai biÁn thiên nhiên trên các đ¢n vá CQ; phù hÿp vái trình đß 
ng¤ãi lao đßng, khÁ n�ng tiÁp thu khoa học công nghá và phong tāc, tÁp quán sÁn xuÃt 
å đáa ph¤¢ng;& 

1.3. QUAN ĐIÂM, H£àNG TI¾P C¾N VÀ PH£¡NG PHÁP NGHIÊN CĄU 

1.3.1. Quan điÃm nghiên cąu và h¤áng ti¿p c¿n căa lu¿n án 

1.3.1.1. Quan điểm nghiên cứu 

a. Quan điểm tổng hợp 

Quan điÅm táng hÿp đòi hßi phÁi nhìn các sā vÁt, hián t¤ÿng đáa lí trong mái 

quan há t¤¢ng tác vái nhau, båi sā vÁt, hián t¤ÿng đáa lí tÿ thÁ giái vô c¢, hÿu c¢ đÁn 
xã hßi loài ng¤ãi đÃu có quy luÁt vÁn đßng phāc t¿p. Sā tác đßng cÿa con ng¤ãi vào 

mßt hÿp phần hay bß phÁn tā nhiên nào đó có thÅ gây ra nhÿng biÁn đái lán trong ho¿t 
đßng cÿa cÁ táng thÅ. Quan điÅm này chß đ¿o nßi dung và ph¤¢ng pháp nghiên cāu cÿa 
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đáa lí học vái đái t¤ÿng nghiên cāu là các táng thÅ đáa lí tā nhiên, táng thÅ đáa lí KT-
XH. VÁn dāng quan điÅm này đÅ ĐGCQ phāc vā đánh h¤áng phát triÅn NLN và 

BVMT LVS Bung, xem xét các nhân tá hình thành CQ trong mái tác đßng qua l¿i, 
t¤¢ng tác l¿n nhau đÅ t¿o nên sā phân hóa đa d¿ng vÃ CQ å lãnh thá nghiên cāu; dāa 

vào kÁt quÁ đánh giá māc đß thích hÿp sinh thái cÿa các nhóm cây trßng trên mỗi đ¢n 
vá CQ, kÁt hÿp vái hián tr¿ng sā dāng đÃt, quy ho¿ch phát triÅn KT-XH, NLN đÅ đÃ 

xuÃt h¤áng sā dāng lo¿i hình sā dāng trên tÿng đ¢n vá CQ mßt cách hÿp lý. 

b. Quan điểm hệ thống 

Quan điÅm há tháng là ph¤¢ng pháp luÁn nhÁn thāc khoa học đái vái các đái 

t¤ÿng nghiên cāu mßt cách há tháng. C¢ så cÿa quan điÅm há tháng là quan niám vÃ sā 
hoàn chßnh và sā tháng nhÃt vÃ đßng lāc cÿa các mái liên há bên trong há tháng. Đßng 

thãi, đÁc điÅm, sā vÁn đßng cÿa há tháng còn cháu sā chi phái cÿa các mái liên há vái 
bên ngoài há tháng.  

LuÁn án đã vÁn dāng quan điÅm há tháng vào phân tích cÃu trúc đāng, cÃu trúc 
ngang và chāc n�ng cÿa các đ¢n vá CQ. Ngoài tiÃm n�ng tài nguyên thì các chāc n�ng 
phòng hß, chāc n�ng kinh tÁ... cÿa các TVCQ cũng đ¤ÿc xem xét mßt cách cā thÅ trên 
quan điÅm há tháng khi đÃ xuÃt đánh h¤áng sā dāng hÿp lý lãnh thá. 

Đßng thãi, LVS là mßt thāc thÅ tháng nhÃt và hoàn chßnh, giÿa các thành phần 
trong l¤u vāc có mái quan há chÁt ch¿ vái nhau thông qua quá trình trao đái vÁt chÃt 
và n�ng l¤ÿng. Trong LVS cùng tßn t¿i nhiÃu d¿ng tài nguyên, nhiÃu ngành và nhiÃu 
đáa ph¤¢ng cùng quÁn lý. Vì vÁy, khai thác LVS không thÅ tiÁn hành trong nßi bß 
nhÿng ranh giái hành chính cÿa mỗi đáa ph¤¢ng hay trong ph¿m vi trách nhiám cÿa 
tÿng ngành mà phÁi đ¤ÿc xem xét trên quan điÅm quÁn lý táng hÿp liên ngành, liên 
tßnh, liên huyán. Quan điÅm LVS đ¤ÿc vÁn dāng trong đÃ tài nhằm bá trí hÿp lý mßt 
sá lo¿i hoÁc nhóm cây trßng phù hÿp vái sā phân hóa ĐKTN trên toàn LVS, giúp khai 
thác hiáu quÁ lÿi thÁ tā nhiên và đÁm bÁo cân bằng HST. 

c. Quan điểm kinh tế - sinh thái 

 Quan điÅm kinh tÁ - sinh thái đ¤ÿc hiÅu là mỗi ho¿t đßng kinh tÁ cÿa con ng¤ãi 
tác đßng vào MT tā nhiên không chß chú ý đÁn lÿi ích kinh tÁ mà còn cần đÁm bÁo sā 

phù hÿp vái tā nhiên và sā bÃn vÿng cÿa MT sinh thái. Nghiên cāu đã vÁn dāng quan 
điÅm này vào đánh giá thích hÿp sinh thái cho māc đích phát triÅn NLN nhằm đem l¿i 
hiáu quÁ kinh tÁ và BVMT LVS Bung. 

d. Quan điểm lưu vực sông 

LVS là mßt thāc thÅ tháng nhÃt và hoàn chßnh, giÿa các thành phần trong l¤u 
vāc có mái quan há chÁt ch¿ vái nhau thông qua quá trình trao đái vÁt chÃt và n�ng 
l¤ÿng, mọi ho¿t đßng KT - XH cÿa con ng¤ãi trên bÃ mÁt LVS đÃu có mái quan há 
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mÁt thiÁt vái nhau theo không gian và thãi gian tÿ th¤ÿng, trung đÁn h¿ l¤u cÿa l¤u 
vāc. Trong LVS cùng tßn t¿i nhiÃu d¿ng tài nguyên, nhiÃu ngành và nhiÃu đáa ph¤¢ng 
cùng quÁn lý. Vì vÁy, khai thác LVS không thÅ tiÁn hành trong nßi bß nhÿng ranh giái 
hành chính cÿa mỗi đáa ph¤¢ng hay trong ph¿m vi trách nhiám cÿa tÿng ngành mà 

phÁi đ¤ÿc dāa trên quan điÅm quÁn lý táng hÿp liên ngành, liên tßnh. Quan điÅm LVS 
đ¤ÿc vÁn dāng trong đÃ tài nhằm bá trí hÿp lý mßt sá cây trßng phù hÿp vái sā phân 

hóa ĐKTN trên toàn LVS, giúp khai thác hiáu quÁ lÿi thÁ tā nhiên và đÁm bÁo cân 
bằng HST. BÁn chÃt liên kÁt phân tích l¤u vāc vái phân tích, ĐGCQ là cách liên kÁt 
giÿa cÃu trúc ngang cÿa l¤u vāc vái cÃu trúc ngang và cÃu trúc đāng cÿa CQ.  

Tÿ phân tích táng quan và lý luÁn chung các h¤áng nghiên cāu, xác đánh h¤áng 

tiÁp cÁn nghiên cāu cÿa luÁn án là liên kÁt phân tích l¤u vāc vái phân tích, ĐGCQ, xói 
mòn đÃt và tiÃm n�ng DVCQ làm c¢ så đánh h¤áng không gian sā dāng hÿp lý CQ 

cho phát triÅn NLN và BVMT. 

e. Quan điểm phát triển bền vững 

Sā phát triÅn kinh tÁ bÃn vÿng phÁi đÁm bÁo 3 māc tiêu: BVMT, hiáu quÁ kinh 

tÁ và án đánh, công bằng xã hßi. Quan điÅm phát triÅn bÃn vÿng h¤áng tái sā hài hòa 
mái quan há giÿa con ng¤ãi và tā nhiên trong sā t¤¢ng tác giÿa há tháng tā nhiên và 
há tháng KT-XH. VÁn dāng quan điÅm này vào trong đánh giá, đÃ xuÃt đánh h¤áng 

phát triÅn NLN và BVMT, nghiên cāu không nhÿng dāa vào tiÃm n�ng tā nhiên cÿa 
các đ¢n vá CQ mà còn xem xét đÁn hiáu quÁ kinh tÁ, hiáu quÁ xã hßi và MT cÿa các 

LHSDĐ đ¤ÿc lāa chọn; hián tr¿ng sā dāng đÃt và ph¤¢ng h¤áng phát triÅn KT-XH 
cÿa các đáa ph¤¢ng... 
1.3.1.2. Hướng tiếp cận nghiên cứu luận án  

Trên quan điÅm xem LVS là mßt táng hÿp thÅ lãnh thá hoàn chßnh, mọi ho¿t 
đßng KT - XH cÿa con ng¤ãi trên bÃ mÁt LVS đÃu có mái quan há mÁt thiÁt vái nhau 

theo không gian và thãi gian. Vái đÁc thù lãnh thá nghiên cāu là LVS Bung, thußc khu 

vāc đßi núi tßnh QuÁng Nam, có thÁ m¿nh vÃ phát triÅn NLN, hình thái CQ ch¤a có sā 

phân mÁnh và thay đái lán nh¤ å các đô thá cßng vái nhÿng ¤u điÅm cÿa h¤áng tiÁp 

cÁn nghiên cāu CQ theo cÃu trúc đāng, cÃu trúc ngang và đßng lāc CQ cÿa các nhà 

khoa học Nga và Đông Âu. H¤áng tiÁp cÁn nghiên cāu cÿa luÁn án là liên kÁt phân 

tích l¤u vāc vái phân tích cÃu trúc - đánh giá CQ. 

Trong các nghiên cāu quÁn lý táng hÿp LVS, tiÁp cÁn theo h¤áng sinh thái CQ 

đ¤ÿc xem là tái ¤u. VÃn đÃ cần chú trọng nhÃt trong phát triÅn bÃn vÿng t¿i các LVS 

là xác đánh chāc n�ng sinh thái cho các lo¿i hình sā dāng CQ, h¤áng tái māc tiêu án 

đánh dân sinh, phát triÅn KT-XH và bÁo vá môi tr¤ãng LVS. Do đó, luÁn án tiÁp cÁn 
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nghiên cāu theo h¤áng đánh giá xói mòn đÃt và đánh giá tiÃm DVCQ làm c¢ så đÃ 

xuÃt đánh h¤áng không gian sā dāng hÿp lý TNTN và BVMT cho LVS Bung.  

1.3.3. Ph¤¢ng pháp nghiên cąu 

1.3.3.1. Phương pháp thu thập, phân tích - tổng hợp số liệu, tài liệu 

Ph¤¢ng pháp này đ¤ÿc sā dāng đÅ thu thÁp các ngußn dÿ liáu bÁn đß, dÿ liáu 

vißn thám và các báo cáo liên quan đÁn ĐKTN, KT-XH, hián tr¿ng tài nguyên và MT 
các huyán trong LVS Bung đ¤ÿc thÅ hián rõ trong phần c¢ så dÿ liáu cÿa luÁn án.  

Ph¤¢ng pháp phân tích - táng hÿp đ¤ÿc tiÁn hành đÅ phân tích mái quan há cÿa 
các cÁp hÿp phần trong cÃu trúc CQ, xác đánh tính án đánh và biÁn đßng cÿa CQ LVS 
Bung. Ph¤¢ng pháp này cho phép xác đánh cÃu trúc, chāc n�ng, chu trình trao đái vÁt 
chÃt n�ng l¤ÿng giÿa các hÿp phần và trong nßi bß tÿng hÿp phần CQ, đÅ phát hián sā 
phân hóa CQ å LVS Bung, thành lÁp bÁng ma trÁn chú giÁi khi thành lÁp bÁn đß CQ 
LVS Bung, sā dāng ph¤¢ng pháp này đÅ phân tích - táng hÿp tÃt cÁ các ĐKTN, TNTN 

trong mái tác đßng qua l¿i giÿa các hÿp phần tā nhiên, các điÃu kián KT-XH và sā Ánh 
h¤ång đÁn MT đÅ lāa chọn LHSDĐ hÿp lý trên mỗi đ¢n vá CQ. 
1.3.3.2. Phương pháp khảo sát thực địa kết hợp điều tra xã hội học 

Ph¤¢ng pháp khÁo sát thāc đáa đ¤ÿc tiÁn hành đÅ khÁo sát chi tiÁt vÃ các nhân 

tá thành t¿o CQ và hián tr¿ng phát triÅn mßt sá cây trßng chính trên LVS Bung; khÁo 

sát các hián t¤ÿng tai biÁn thiên nhiên; khÁo sát, điÃu tra và phßng vÃn nông hß vÃ hiáu 

quÁ kinh tÁ các LHSDĐ và làm c¢ så thành lÁp bÁn đß CQ, đánh giá hiáu quÁ kinh tÁ, 
đÃ xuÃt nhÿng đánh h¤áng phát triÅn NLN và BVMT. 

Trong các đÿt đi thāc đáa vào n�m 2019, 2020 và 2021, ngoài viác thāc hián 

khÁo sát theo các tuyÁn dọc Quác lß 14G, Quác lß 14D và Quác lß 14B thì còn khÁo 

sát chi tiÁt t¿i mßt sá điÅm chìa khóa xã Ch’¡m, Trà Hy, Chà Vàl, A Rooi đÅ thÃy 

đ¤ÿc sā phân hóa lãnh thá theo đß cao,... 

Các tuyÁn khÁo sát chÿ yÁu đ¤ÿc thāc hián nh¤ sau: 

+ TuyÁn dọc theo Quác lß 14D: Thá trÃn (TT.) Th¿nh Mỹ  xã Tà P¢¢  Chà 

Vàl (Nam Giang). 

+ TuyÁn dọc theo Quác lß 14G: TT. Prao  xã A Tiêng  L�ng  Tr’Hy  

Ch’¡m (Tây Giang). 

+ TuyÁn dọc theo 14G: TT. Prao  xã Za Hung  Arooi (Đông Giang). 

Các điÅm và tuyÁn thāc đáa thÅ hián å hình 1.1. 

Trong quá trình đi thāc đáa, đã tiÁn hành khÁo sát khu vāc nghiên cāu theo 
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tuyÁn hoÁc theo các điÅm chìa khóa đÅ kiÅm tra, đái chāng nhÿng kÁt quÁ đã thāc hián 
trong phòng. Trong quá trình đi khÁo sát thāc đáa, còn kÁt hÿp vái điÃu tra xã hßi học 
theo phiÁu điÃu tra phßng vÃn đã đ¤ÿc thiÁt kÁ cho các hß gia đình đÅ thu nhÁp các 
thông tin vÃ ngußn thu nhÁp và māc đầu t¤ cho các LHSDĐ nh¤ giáng, phân bón, 
thuác bÁo vá thāc vÁt, n�ng suÃt, sÁn l¤ÿng, giá bán, mßt sá thông tin vÃ MT, nhÿng 
thuÁn lÿi, khó kh�n trong phát triÅn kinh tÁ& 

Đáa điÅm khÁo sát là đ¢n vá hành chính cÃp xã. Sá xã cần khÁo sát å LVS Bung 
theo công thāc [47]:      :         (1.1) 

Trong đó: k là số xã cần khảo sát; n: Tổng số xã đā điều kiện khảo sát 
Xã đ¤ÿc lāa chọn phÁi có ít nhÃt 70% dián tích lãnh thá nằm trong LVS Bung 

và có đÿ các lo¿i cây trßng chính trong l¤u vāc nh¤ lúa n¤¢ng, ngô, sắn, dāa, chuái, 
cây d¤ÿc liáu và cây keo, riêng cây d¤ÿc liáu phát triÅn trên vùng núi TB. LVS Bung 
có 27 xã, trong đó có 25 xã đáp āng điÃu kián trên, có 2 xã là Kà D�ng (Đông Giang) 
và xã Tà Bhinh (Nam Giang) chß có 1 phần nhß dián tích nằm trong LVS Bung. 

Tÿ công thāc (1.1) thì cỡ m¿u xã đ¤ÿc xác đánh đÅ điÃu tra là k = 4 xã. Các xã 
đ¤ÿc chọn đ¤ÿc phân bá trên 3 kiÅu đáa hình: ä vùng núi TB (> 1000 m) có 2 xã 
Ch’¡m, Trà Hy (Tây Giang); vùng núi thÃp (tÿ 500 - 1000 m) có xã A Rooi (Đông 
Giang) và vùng đßi (< 500 m) có xã Chà Vàl (Nam Giang).  

Cỡ m¿u hß gia đình trßng trọt đ¤ÿc lāa chọn theo công thāc cÿa Taro Yamane 

(1967) [128].                  (1.2) 

Trong đó: n là là cỡ mẫu hộ khảo sát, N: Tổng số hộ gia đình trồng trọt, e: Mức 

sai số mong muốn. 

Theo sá liáu tháng kê å 4 xã khÁo sát trong LVS Bung có 997 hß trßng trọt. Vái 

viác lāa chọn e = 0,1; t¤¢ng đ¤¢ng vái đß tin cÁy là 90% thì trong nghiên cāu này đã 

xác đánh đ¤ÿc cỡ m¿u hß gia đình cần điÃu tra là n = 91, cßng thêm 10% sá hß dā 

phòng nên táng sá hß điÃu tra là 100 hß. Sā phân bá sá hß điÃu tra å mỗi xã nh¤ å 

bÁng 1.1. 
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Hình 1.1. Sơ đồ các điểm, tuyến khảo sát thực địa 
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Bảng 1.1. Cỡ mẫu điều tra xã hội học ở lưu vực sông Bung 

Sß 
TT 

Xã Sß há/xã 
Cÿ m¿u/xã  
vãi e = 10% 

Cÿ m¿u/xã khi điÁu tra 
thêm 10% dą phòng 

1 Trà Hy 189 17 19 
2 Ch ¡m 218 20 22 
3 Chà Vàl  408 37 41 
4 A Rooi  182 17 18 

Táng 997 91 100 
 

Các hß gia đình đ¤ÿc lāa chọn đÅ phßng vÃn vÃ hiáu quÁ sā dāng CQ có dián 

tích trßng nhß nhÃt là 500 m2 và có kinh nghiám trßng trọt. Trong táng sá 100 phiÁu 
điÃu tra thu vÃ thì có 09 phiÁu không đầy đÿ thông tin nên bá lo¿i, còn 91 phiÁu điÃu 

tra hß gia đình đ¤ÿc nhÁp vào phần mÃm Excel đÅ xā lý.  

1.3.3.3. Phương pháp thành lập bản đồ cảnh quan 

BÁn đß CQ là mßt bÁn đß táng hÿp phÁn ánh mßt cách đầy đÿ, khách quan các 
đÁc điÅm cÿa tā nhiên, mái quan há và tác đßng t¤¢ng hỗ giÿa các thành phần riêng lẻ 
cÿa tā nhiên [38] [23]. BÁn đß CQ thÅ hián các đ¢n vá phân lo¿i CQ. 

ĐÅ thành lÁp bÁn đß CQ LVS Bung, tßnh QuÁng Nam, sau khi xây dāng há 

tháng phân lo¿i thì thành lÁp bÁng chú giÁi d¿ng ma trÁn. BÁng chú giÁi đ¤ÿc xÁp vào 
2 nhóm là: nÃn nhiát - ẩm xÁp theo hàng ngang; nÃn dinh d¤ỡng và vÁt chÃt rắn xÁp 
theo cßt dọc. 

NÃn nhiát - ẩm gßm các cÃp phân lo¿i là há CQ, phā há CQ và kiÅu CQ thÅ hián 
ngußn n�ng l¤ÿng bāc x¿ mÁt trãi, hoàn l¤u khí quyÅn theo mùa và đÁc điÅm SKH å 

lãnh thá nghiên cāu. 

NÃn dinh d¤ỡng và vÁt chÃt rắn gßm các cÃp phân lo¿i là láp CQ, phā láp thÅ 
hián cÃu trúc hình thái đáa hình; tính phân tầng cÿa các điÃu kián và quá trình tā nhiên 
trong há tháng đai cao và h¤áng di chuyÅn cÿa vÁt chÃt. 

Lo¿i CQ là kÁt quÁ giao thoa giÿa hàng ngang và cßt dọc t¿o ra các ô ma trÁn có 
ghi sá và tô màu đÁc tr¤ng cho đ¢n vá CQ (các khoanh vi). Thā tā cÿa các lo¿i CQ 

đ¤ÿc đánh sá tÿ nhß đÁn lán và tÿ trái sang phÁi (đi tÿ vùng núi xuáng đßng bằng); 
nÃn màu thÅ hián các h¿ng CQ theo gam màu sinh thái. 

LuÁn án đã sā dāng và kÁt hÿp nhiÃu ph¤¢ng pháp nh¤: ph¤¢ng pháp yÁu tá 
trßi, ph¤¢ng pháp so sánh theo đÁc điÅm riêng biát cÿa các chß tiêu phân lo¿i tÿng cÃp 
CQ, ph¤¢ng pháp phân tích táng hÿp đÅ xác đánh các đ¢n vá CQ các cÃp cũng nh¤ thÅ 
hián các khoanh vi trên bÁn đß CQ. Sau khi lāa chọn há tháng phân lo¿i và chß tiêu 
phân lo¿i, sā dāng các phần mÃm GIS (ArcGIS 10.3 và Mapinfo 15.0) chßng xÁp các 
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bÁn đß thành phần nh¤ bÁn đß đáa hình, bÁn đß thá nh¤ỡng, bÁn đß thÁm thāc vÁt, bÁn 
đß SKH cùng tỷ lá 1: 100.000 đÅ thành lÁp bÁn đß CQ. Tÿ kÁt quÁ thành lÁp bÁn đß CQ, 
tiÁn hành chßng xÁp vái bÁn đß hián tr¿ng sā dāng đÃt đÅ tìm ra các lo¿i và nhóm CQ 
đ¤ÿc sā dāng cho NLN. 
1.3.3.4. Phương pháp ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống tin địa lí  

GIS đ¤ÿc thiÁt kÁ nh¤ mßt há tháng chung đÅ quÁn lý dÿ liáu không gian, vái 
sā phát triÅn và āng dāng ngày càng rßng rãi trong quÁn lý tài nguyên, MT, nông 
nghiáp, y tÁ, quy ho¿ch,...  

Nghiên cāu đã sā dāng các phần mÃm āng dāng GIS là ArcGIS 10.3 và 
MapInfo 15.0 đÅ xác đánh LVS, thành lÁp các bÁn đß đ¢n tính cÿa LVS Bung nh¤ 

hành chính, đáa chÃt, đáa hình, SKH, thÿy v�n, thÁm thāc vÁt, thá nh¤ỡng å cùng t ỷ 
lá  1:100.000; sau đó, tiÁn hành chßng xÁp các lo¿i bÁn đß thành phần trên đÅ thành lÁp 
bÁn đß CQ và phân vùng CQ LVS Bung. Bên c¿nh đó, còn sā dāng các phần mÃm 
GIS đÅ phân tích không gian, xây dāng c¢ så dÿ liáu thußc tính vÃ ĐKTN, hián tr¿ng 
sā dāng đÃt, đÁc điÅm lo¿i CQ, TVCQ&. 

Āng dāng công nghá vißn thám và GIS đÅ xây dāng bÁn đß xói mòn: Dāa trên 
c¢ så tài liáu thu thÁp, tiÁn hành chuẩn hóa dÿ liáu đÅ xây dāng các bÁn đß đ¢n tính 
phāc vā cho viác tính toán xói mòn đÃt å LVS Bung. Mỗi bÁn đß đ¢n tính đ¤ÿc xem 
nh¤ là mßt thông sá đầu vào trong mô hình; sau đó dāa vào các công cā tích hÿp trong 

phần mÃm ArcGIS 10.3 đÅ tính toán và đánh giá l¤ÿng đÃt xói mòn. Ngoài ra, phần 
mÃm SAGA (System for Automated Geographic Analysis) cũng đ¤ÿc sā dāng đÅ tính 

toán chß sá đáa hình LS. 

Ph¤¢ng pháp vißn thám đ¤ÿc sā dāng trong nghiên cāu đÅ thành lÁp bÁn đß 

thÁm phÿ và các chß sá thāc vÁt. Ành Landsat là ngußn sá liáu phá biÁn đÅ thành lÁp 
bÁn đß thÁm phÿ vái đß phân giÁi TB (30 m). Ành Landsat 8 đ¤ÿc tÁi mißn phí tÿ 

website https://earthexplorer.usgs.gov dùng đÅ thành lÁp bÁn đß thÁm phÿ đÃt và tính 
toán chß sá NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Sā dāng mßt sá phần 

mÃm liên quan nh¤ ArcGIS và SAGA đÅ tiÃn xā lý và giÁi đoán Ánh. 

1.3.3.5. Phương pháp đánh giá và phân hạng cảnh quan 

a. Phương pháp đánh giá cảnh quan 

Có nhiÃu ph¤¢ng pháp ĐGCQ khác nhau. VÃ nguyên tắc thì tiÁn hành đánh giá 
thành phần (tÿng chß tiêu) tr¤ác và đánh giá táng hÿp sau. 

- Đánh giá thành phần: Viác đánh giá thành phần māc đß thích hÿp cÿa các 

lo¿i CQ đ¤ÿc thāc hián bằng cách so sánh mßt đÁc điÅm cÿa các lo¿i CQ vái yêu cầu 
sinh thái cÿa các LHSDĐ đ¤ÿc lāa chọn rßi cho các điÅm sá đánh giá thành phần 

t¤¢ng āng vái các h¿ng nh¤ sau: 
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+ RÃt thích hÿp (S1): 3 điÅm.  + Thích hÿp TB (S2): 2 điÅm 

+ Ít thích hÿp (S3): 1 điÅm,   + Không thích hÿp (N): 0 điÅm. 

- Đánh giá tổng hợp: Theo kÁt quÁ nghiên cāu cÿa các tác giÁ đi tr¤ác [25], 
[35], [48], [62], [69], [76], ph¤¢ng pháp đánh giá táng hÿp theo bài toán TB nhân có 

nhiÃu ¤u điÅm nên đ¤ÿc lāa chọn đÅ đánh giá māc đß thích hÿp STCQ. ĐiÅm đánh giá 
táng hÿp đ¤ÿc tính theo công thāc:    √                (1.3)  

Trong đó:  M: ĐiÅm đánh giá táng hÿp cÿa đ¢n vá CQ. 

    a1, a2, a3,...an: ĐiÅm đánh giá thành phần cÿa chß tiêu 1, 2,...,n. 

n: Sá l¤ÿng chß tiêu dùng đÅ đánh giá. 
NÁu trong ĐGCQ, chß cần xuÃt hián 1 chß tiêu không thích hÿp (có điÅm t¤¢ng 

āng là 0 điÅm) do yÁu tá giái h¿n mà cây trßng không thÅ v¤ÿt qua, khi đó kÁt quÁ 
đánh giá táng hÿp bằng 0 điÅm và đ¤ÿc xÁp vào h¿ng không thích hÿp (N).  

Giá trá TB nhân điÅm các chß tiêu s¿ cho kÁt quÁ đánh giá táng hÿp cÿa tÿng 

lo¿i CQ.  

b. Phân hạng mức độ thích hợp sinh thái cảnh quan 

Trong lãnh thá nghiên cāu, các lo¿i CQ có điÅm sá TB nhân bằng 0 thì chúng 
đ¤ÿc xÁp vào h¿ng không thích hÿp (N). Các lo¿i CQ có kÁt quÁ tính TB nhân khác 0 

thì đ¤ÿc tiÁn hành phân h¿ng theo các māc thích hÿp S1, S2, S3. 

- RÃt thích hÿp (S1): ä māc đß này, nhÿng điÃu kián sinh thái không có các 

Ánh h¤ång h¿n chÁ đái vái cây trßng, cây trßng s¿ đ¿t n�ng suÃt và hiáu quÁ kinh tÁ 
cao nhÃt. Ành h¤ång cÿa cây trßng vái MT là ít nhÃt. 

- Thích hÿp (S2): Cây trßng v¿n có thÅ sinh tr¤ång và phát triÅn tát mÁc dù 
điÃu kián sinh thái có mßt sá h¿n chÁ vái cây trßng. N�ng suÃt và sÁn l¤ÿng cây trßng 

có thÅ giÁm nh¤ng có thÅ khắc phāc bằng các bián pháp kỹ thuÁt, có thÅ chÃp nhÁn đ¤ÿc. 
- Ít thích hÿp (S3): Đây là māc đß thích hÿp sinh thái thÃp do các h¿n chÁ cÿa 

điÃu kián sinh thái rÃt khó khắc phāc hoÁc phÁi đầu t¤ rÃt lán, hiáu quÁ kinh tÁ kém. 
Māc đß này có thÅ khai thác khi có điÃu kián hoÁc có thÅ chuyÅn đái sang māc đích 
sā dāng khác khi cần thiÁt. 

- Māc không thích hÿp (N): Đây là māc đß h¿n chÁ cÿa các điÃu kián sinh thái 
đái vái sā sinh tr¤ång và phát triÅn cây trßng. N�ng suÃt và hiáu quÁ rÃt thÃp, sÁn xuÃt 
thua lỗ, không có khÁ n�ng hoàn ván, khi canh tác s¿ Ánh h¤ång đÁn MT. 

KhoÁng cách điÅm cÿa mỗi māc đß thuÁn lÿi trong đánh giá táng hÿp đ¤ÿc tính 
theo công thāc tính khoÁng cách điÅm do Nguyßn Cao Huần (2005) đÃ xuÃt, phù hÿp 
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vái điÃu kián cā thÅ cÿa lãnh thá nghiên cāu  [33].  

                   (1.4) 

Trong đó:  Dmax: ĐiÅm đánh giá cao nhÃt (3 điÅm);  
Dmin: ĐiÅm đánh giá thÃp nhÃt (1 điÅm);  

   M: Sá cÃp phân h¿ng thích hÿp (3 h¿ng). 

KÁt quÁ tính toán khoÁng cách điÅm nh¤ sau: 

               

Tÿ đó, phân h¿ng kÁt quÁ đánh giá táng hÿp māc đß thích hÿp sinh thái theo 4 cÃp: 

- H¿ng không thích hÿp (N): có điÅm TB nhân là 0; h¿ng ít thích hÿp (S3): có 
điÅm đánh giá 1,00 - 1,66; h¿ng thích hÿp TB (S2): có điÅm đánh giá tÿ 1,67 - 2,33; 

h¿ng rÃt thích hÿp (S1): có điÅm đánh giá tÿ 2,34 - 3,00. 

1.3.3.6. Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng cảnh quan cho nông - lâm nghiệp 

Đánh giá hiáu quÁ sā dāng CQ å 3 khía c¿nh kinh tÁ, xã hßi và MT trong NLN. 
* Hiệu quả kinh tế: Ph¤¢ng pháp phân tích chi phí - lÿi ích [33] đã đ¤ÿc sā 

dāng nhằm xác đánh mßt sá đ¿i l¤ÿng nh¤:  
+ Giá trá gia t�ng VA (Value Added) đ¤ÿc sā dāng đÅ đánh giá hiáu quÁ sā 

dāng CQ nông nghiáp trßng cây hàng n�m:   

                (1.5)  

Trong đó: B: lÿi nhuÁn trong n�m, C: Chi phí trong n�m. 
+ Giá trá hián t¿i ròng NPV (Net present Value) đ¤ÿc sā dāng đÅ ĐGCQ nông 

nghiáp trßng cây lâu n�m:  

     ∑      (   )        (1.6) 

Trong đó: Bt: lÿi nhuÁn thu đ¤ÿc n�m thā t; Ct: chi phí sÁn xuÃt n�m thā t; t: 

thãi gian t¤¢ng āng (t = 0, 1,... n); n: sá n�m thāc hián trßng cây; r: há sá chiÁt khÃu 
(lãi suÃt thanh toán). 

Dāa vào thāc tÁ vay ván sÁn xuÃt cÿa các hß nông dân, r đ¤ÿc lāa chọn theo lãi 
suÃt TB cÿa Ngân hàng Chính sách xã hßi tßnh QuÁng Nam trong giai đo¿n 2017- 2021 

là 6,6%/n�m đÅ tính NPV cho cây lâu n�m và rÿng sÁn xuÃt. 
Giá trá PV và NPV âm thì viác khai thác, sā dāng CQ không hiáu quÁ. 
+ Tỷ suÃt lÿi ích - chi phí BCR (Benefit - Cost Ratio): 

        ∑   (   )     ∑   (   )          (1.7) 

  Tỷ suÃt lÿi ích - chi phí (BCR) >1 và càng lán thì thu nhÁp trên mßt đ¢n vá đầu 
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t¤ càng cao. Đ¿i l¤ÿng này cho phép so sánh hiáu quÁ sā dāng đßng ván đầu t¤ vào 
các đ¢n vá CQ. 

+ Giá trá ngày công lao đßng = PV hoÁc NPV/ sá công lao đßng (1.8) 

ĐÅ thuÁn lÿi cho viác phân cÃp hiáu quÁ kinh tÁ cÿa viác sā dāng CQ, c�n cā 

vào điÃu kián thāc tÁ cÿa đáa ph¤¢ng, các chß tiêu đánh giá hiáu quÁ kinh tÁ đ¤ÿc phân 
thành 3 cÃp: Cao, TB, thÃp. KhoÁng cách giÿa các cÃp (bÁc) đ¤ÿc xác đánh theo công 

thāc (1.4). 

* Hiệu quả xã hội và MT: Dāa vào kÁt quÁ khÁo sát thāc đáa và vÁn dāng 

Thông t¤ sá 60/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 cÿa Bß Tài nguyên và MT V/v 
Quy đánh vÃ kỹ thuÁt điÃu tra, đánh giá đÃt đai vào đánh giá hiáu quÁ xã hßi và MT sā 

dāng CQ cho NLN å LVS Bung. 

- Hiáu quÁ xã hßi gßm các chß tiêu: 

+ GiÁi quyÁt nhu cầu lao đßng: chß tiêu sá công lao đßng cần thiÁt đÅ hoàn 
thành sÁn xuÃt cho ha/n�m. 

+ Māc đß chÃp nhÁn cÿa ng¤ãi sā dāng thÅ hián qua dân đ¤ÿc phßng vÃn mong 
muán tiÁp tāc phát triÅn các nhóm hoÁc lo¿i cây trßng. 

+ Māc đß phù hÿp vái chiÁn l¤ÿc, quy ho¿ch ngành thÅ hián å phù hÿp đánh 
h¤áng và quy ho¿ch phát triÅn KT-XH cÿa đáa ph¤¢ng. 

- Hiáu quÁ MT gßm các chß tiêu: 

+ Māc đß duy trì bÁo vá đÃt thÅ hián å māc đß xói mòn rāa trôi đÃt, làm giÁm 
đß phì nhiêu đÃt. 

+ Māc đß che phÿ đÃt: ThÅ hián qua thãi gian che phÿ trong n�m, tính theo thãi 
gian sinh tr¤ång cÿa mßt lo¿i cây trßng tÿ gieo trßng đÁn thu ho¿ch, xác đánh đ¤ÿc sá 

tháng đÃt đ¤ÿc cây che phÿ trong mßt n�m. 
+ GiÁm thiÅu thoái hóa, ô nhißm đÃt: Thông qua māc đß sā dāng phân bón, 

thuác bÁo vá thāc vÁt và Ánh h¤ång cÿa nó đÁn MT đÃt. 
Tÿ kÁt quÁ đánh giá thành phần, tiÁn hành phân cÃp tÿ cao xuáng thÃp theo 

thang điÅm 3, 2, 1. Sau đó, tiÁn hành đánh giá táng hÿp hiáu quÁ sā dāng CQ theo bài 
toán TB nhân å công thāc (1.3) 

Hiáu quÁ sā dāng CQ đ¤ÿc phân h¿ng theo 3 cÃp vái khoÁng cách đÃu cÿa 
điÅm đánh giá: H¿ng thÃp tÿ 1,00 - 1,66 điÅm; h¿ng TB: 1,67 - 2,33 điÅm; h¿ng cao tÿ 

2,34 - 3,00 điÅm.  

1.3.3.7. Phương pháp đánh giá xói mòn  

Xói mòn là mßt quá trình bao gßm tách và vÁn chuyÅn các vÁt liáu bÃ mÁt d¤ái 
sā tác đßng cÿa n¤ác và gió tÿ n¢i này đÁn n¢i khác. Có nhiÃu mô hình ¤ác tính xói 
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mòn, nghiên cāu này lāa chọn mô hình mô hình mÃt đÃt phá dāng hiáu chßnh RUSLE 
(Revised Universal Soil Loss Equation) đ¤ÿc điÃu chßnh bá sung đÅ cÁi thián đß chính 

xác cÿa các yÁu tá cÿa mô hình USLE. Mô hình RUSLE đ¤ÿc Renard và cßng sā 
(1997) phát triÅn [125] dāa trên mô hình USLE - Universal Soil Loss Equation cÿa 

Wischmeier V.H và Smith D.D  [132]. Ph¤¢ng trình RUSLE đã đ¤ÿc cÁp nhÁt nh¤ng 
v¿n tuân theo công thāc t¤¢ng tā nh¤ USLE, có d¿ng nh¤ sau:                 (1.9) 

Trong đó:  
- A là l¤ÿng đÃt xói mòn TB n�m (tÃn/ha/n�m). 
- R là n�ng l¤ÿng m¤a (MJ.mm/ha.h) 

- K là há sá xói mòn cÿa đÃt, đ¤ÿc xác đánh dāa trên lo¿i đÃt, thành phần c¢ 
giái và hàm l¤ÿng hÿu c¢ trong đÃt (tÃn.ha.h/ha.MJ.mm). 

- L là chiÃu dài s¤ãn dác (m), đ¤ÿc tính toán tÿ mô hình sá đß cao. 

- S là đß dác cÿa s¤ãn (%), đ¤ÿc tính toán tÿ mô hình sá đß cao. 

- C là chß sá bÁo vá đÃt cÿa láp phÿ, đ¤ÿc xác đánh trên c¢ så hián tr¿ng láp phÿ. 

- P là các bián pháp bÁo vá đÃt trong canh tác, đ¤ÿc xác đánh thông qua các bián 
pháp canh tác. 

a. Hệ số xói mòn do mưa (hệ số R): Há sá xói mòn do m¤a (há sá R) là khÁ n�ng 
gây ra xói mòn cÿa m¤a, t¤¢ng āng vái tiÃm n�ng xói mòn do m¤a trong điÃu kián đÃt 
tráng vái đß dác 9%. Có rÃt nhiÃu công thāc đÅ tính toán há sá R. LuÁn án sā dāng 
công thāc tính R cÿa Nguyßn Trọng Hà (1996) [22].                            (1.10) 

Trong đó: R: Há sá xói mòn cÿa m¤a và dòng chÁy (MJ.mm/ha.h) 

 P: l¤ÿng m¤a TB n�m cÿa khu vāc nghiên cāu 

Đây là công thāc đ¤ÿc áp dāng rßng rãi trong viác tính toán há sá xói mòn đÃt do 
m¤a å Viát Nam.  

b. Hệ số xói mòn cāa đất (hệ số K) 

Há sá K đ¤ÿc xác đánh bằng l¤ÿng đÃt mÃt đi cho mßt đ¢n vá xói mòn cÿa m¤a 
trong điÃu kián chuẩn, nghĩa là chiÃu dài s¤ãn là 22,4 m, đß dác 9%; trßng luáng theo 
chiÃu tÿ trên xuáng s¤ãn dác. Há sá K đ¤ÿc xác đánh thông qua sā dāng mô hình toán 
cÿa Wischmeier H. W và Smith D.D. (1978) [132] hoÁc đ¤ÿc tính theo công thāc:                    (     )       (   )       (   ) (1.11) 

 Trong đó: K: Há sá xói mòn đÃt cÿa đÃt 
M đ¤ÿc xác đánh: (%) M = (%limon +% cát mán)(100% -%sét) 
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OS: Hàm l¤ÿng chÃt hÿu c¢ trong đÃt, đo bằng phần tr�m 

A: Há sá phā thußc vào hình d¿ng, sắp xÁp và lo¿i kÁt cÃu đÃt 
D: Há sá phā thußc khÁ n�ng tiêu thÃm cÿa đÃt. 

c. Hệ số bảo vệ đất cāa lớp phā thực vật (hệ số C): Há sá C đÁc tr¤ng cho māc 

đß h¿n chÁ xói mòn cÿa láp phÿ thāc vÁt. Đây là mßt trong nhÿng nhân tá quan trọng 
nhÃt cÿa cÿa ph¤¢ng trình RUSLE. Láp thÁm thāc vÁt có tác dāng che phÿ bÁo vá đÃt, 
giÁm đßng n�ng cÿa m¤a, cÁi thián cÃu trúc đÃt, đß thÃm cÿa đÃt, làm giÁm hoÁc triát 
quá trình t¿o dòng chÁy. 

Há sá C phā thußc vào cây trßng và điÃu kián canh tác cÿa mỗi vùng. Ví dā, 
theo Nguyßn Trọng Hà và cs. å vùng Xuân Mai, Hòa Bình, há sá C dao đßng tÿ 0,05 - 
0,07; C å vùng đÃt tráng bằng1; C å đÃt lúa n¤¢ng bằng 0,5 [22]. 

Ph¤¢ng pháp xác đánh há sá C trong luÁn án là dāa vào bÁn đß chß sá thāc vÁt 
NDVI, chß sá NDVI đ¤ÿc tính toán dā trên sā khác biát vÃ đß phÁn x¿ quang phá giÿa 
kênh cÁn hßng ngo¿i (NIR) và kênh đß (RED) theo công thāc sau [114]:      (         ) (         )       (1.12) 

Trong đó: NIR, RED lần l¤ÿt là n�ng l¤ÿng phÁn x¿ trên kênh hßng ngo¿i gần 

và kênh đß (W/M2). ĐÅ thành lÁp bÁn đß há sá C cÿa LVS Bung theo công thāc: 

                             (1.13)  

Đây là công thāc đ¤ÿc áp dāng cho vùng khí hÁu nhiát đái [108]. Nghiên cāu sā 
dāng kênh 4 và kênh 5 cÿa Ánh Landsat 8 đÅ tính giá trá NDVI.  

d. Chỉ số độ dài và độ dốc sườn (hệ số LS): Chß sá LS là đ¿i l¤ÿng biÅu thá cho 
Ánh h¤ång cÿa đß dác đáa hình (S) và chiÃu dài s¤ãn dác (L) đÁn quá trình xói mòn đÃt 
do n¤ác m¤a.  

VÃ lý thuyÁt, khi t�ng tác đß dòng chÁy lên gÃp đôi thì māc đß vÁn chuyÅn đái 
vái các h¿t có thÅ lán h¢n 64 lần, nó cho phép mang các vÁt liáu huyÃn phù (hòa tan 
trong n¤ác) lán h¢n gÃp 30 lần và kÁt quÁ làm t�ng sāc m¿nh cÿa xói mòn gÃp 4 lần. 
ChiÃu dài dác cũng góp phần quan trọng đái vái khÁ n�ng xói mòn đÃt båi vì chúng 
må rßng dián tích nghiêng cÿa dác, do đó tÁp trung nhiÃu l¤ÿng n¤ác chÁy trên mÁt. 
Vì vÁy, khi ng¤ãi ta thiÁt kÁ nhÿng kênh, m¤¢ng kháng chÁ cắt ngang s¤ãn dác s¿ làm 
giÁm đáng kÅ l¤ÿng đÃt mÃt. Ành h¤ång cÿa chiÃu dài s¤ãn dác và đß dác đáa hình 
đ¤ÿc thÅ hián qua há sá LS, tính toán thông qua bÁn đß đáa hình. 

Há sá LS đ¤ÿc tính toán theo công thāc cÿa Moore I. D. et al (1986) cho phép 
mô phßng há sá LS å quy mô l¤u vāc và CQ [120].  



41 
 

   (   )  (        )   (           )    (1.14)  

Trong đó, m = 0,4 và n = 1,3; As là khu vāc thu n¤ác trên s¤ãn so vái đß dài 
đ¤ãng đßng māc å đß cao mà dòng chÁy s¤ãn chÁy vào các dòng suái và x là đß dác - 
tính bằng đß.  

Công thāc LS đ¤ÿc phát triÅn båi Moore I. D. et al. đ¤ÿc tích hÿp trong phần 

mÃm SAGA dß dàng ¤ác tính LS tÿ mô hình sá đß cao DEM.  

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

Há sá P đ¤ÿc đánh nghĩa là tỷ lá mÃt đÃt tÿ bÃt cā ph¤¢ng thāc bÁo vá đÃt nào 
so vái cách làm đÃt dọc theo s¤ãn dác. YÁu tá này phÁn ánh hiáu quÁ tác đßng cÿa 
con ng¤ãi trong canh tác đái vái quá trình xói mòn đÃt cā thÅ nh¤ viác trßng cây theo 
đ¤ãng đßng māc, trßng cây theo b�ng dÁi và các ho¿t đßng trÿ giúp khác, tỷ lá đÃt 
mÃt đ¤ÿc xác đánh đái vái tÿng bián pháp xác đánh khi chúng đ¤ÿc áp dāng trên đÃt 
dác. Trong công thāc mÃt đÃt phá dāng giá trá cÿa yÁu tá P, đ¤ÿc thành lÁp 3 yÁu tá 

phā và đ¤ÿc tính theo công thāc sau:                    (1.15) 

Trong đó: Pc: yÁu tá phā làm đÃt theo đ¤ãng đßng; Pst: yÁu tá phā đ¤ãng viÃn 
thāc vÁt theo đ¤ãng đßng māc; Pter: YÁu tá phā đắp bã ng�n xói. 

Viác xác đánh há sá P đòi hßi phÁi quan sát lâu dài và thāc nghiám công phu, 
phāc t¿p. Trong luÁn án, há sá P đ¤ÿc tham khÁo tÿ kÁt quÁ nghiên cāu cÿa Đỗ Trung 
HiÁu (2022) [28]. C�n cā vào tiêu chuẩn TCVN 5299 - 2009 vÃ chÃt l¤ÿng đÃt - 
ph¤¢ng pháp xác đánh māc đß xói mòn đÃt do m¤a [6]. 

 
Hình 1.2. Sơ đồ xây dựng bản đồ xói mòn đất lưu vực sông Bung 
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1.3.2.8. Phương pháp đánh giá tiềm năng dịch vụ cảnh quan 

Viác đánh giá DVCQ LVS Bung đ¤ÿc thāc hián bằng ma trÁn đánh giá tiÃm 

n�ng DVCQ cÿa Nguyßn Thái Hòa (2022) [31] và điÃu chßnh cho phù hÿp vái lãnh thá 
nghiên cāu. Māc tiêu cÿa ph¤¢ng pháp là xác đánh và đánh giá đ¤ÿc sā phân hóa, tiÃm 

n�ng cÿa các DVCQ t¿i LVS Bung nên đ¢n vá đ¤ÿc sā dāng đÅ đánh giá là nhóm lo¿i CQ.  

Trong nghiên cāu này đã lāa chọn các lo¿i dách vā điÅn hình, đóng vai trò quan 
trọng trong LVS Bung. Há tháng DVCQ LVS Bung phân hóa theo 3 nhóm DVCQ: 
nhóm dách vā cung cÃp, nhóm dách vā điÃu tiÁt và duy trì, nhóm dách vā v�n hóa. Mỗi 

nhóm có các chß thá DVCQ (bÁng 1.2). 

Bảng 1.2. Hệ thống phân loại dịch vụ và chỉ thị dịch vụ cảnh quan lưu vực sông Bung 

Nhóm dËch vă DËch vă CQ ChÉ thË DVCQ Ký hiÇu 

 

 

 

DËch vă 
cung cÃp 

Trßng trọt Trßng trọt P1 

Ch�n nuôi Ch�n nuôi gia súc P2 

Gỗ Khai thác gỗ P3 

Thÿy sÁn Nuôi trßng thÿy sÁn P4 

D¤ÿc liáu Khai thác d¤ÿc liáu P5 

N¤ác s¿ch Cung cung cÃp n¤ác sinh 
ho¿t và t¤ái tiêu 

P6 

Thÿy đián Khai thác thÿy đián P8 

Sinh cÁnh sáng 
Đßng, thāc vÁt hoang dã P9 

Con ng¤ãi P10 

 

 

DËch vă điÁu 
ti¿t và duy trì 

ĐiÃu hòa khí hÁu ĐiÃu hòa khí hÁu S1 

ĐiÃu tiÁt dòng chÁy ĐiÃu tiÁt dòng chÁy S2 

Duy trì ngußn n¤ác ngầm Duy trì ngußn n¤ác ngầm S3 

H¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt lå H¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt lå S4 

L¤u trÿ các bon L¤u trÿ các bon S5 

BÁo tßn đa d¿ng sinh học BÁo tßn đa d¿ng sinh học S6 

 

DËch vă 
v�n hóa 

Du lách và nghß d¤ỡng Du lách và nghß d¤ỡng C1 

Di sÁn v�n hóa Di sÁn v�n hóa C2 

Di sÁn thiên nhiên Di sÁn thiên nhiên C3 

Giáo dāc và NCKH Giáo dāc và NCKH C4 

ĐiÅm đánh giá tầm quan trọng hoÁc tiÃm n�ng DVCQ theo thang đo tÿ 0 đÁn 5 

điÅm cho tÿng chß thá DVCQ. Cā thÅ nh¤ sau: 

0: Không có tiÃm n�ng;   1: Kém quan trọng/tiÃm n�ng rÃt thÃp; 

2: Ít quan trọng/tiÃm n�ng thÃp;  3: Quan trọng vÿa/tiÃm n�ng TB;  

4: Khá quan trọng/tiÃm n�ng khá lán; 5: RÃt quan trọng/tiÃm n�ng lán. 
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TiÃm n�ng DVCQ đ¤ÿc đánh giá theo bài toán là TB cßng cho tÿng nhóm lo¿i 
CQ. Viác phân bÁc tiÃm n�ng DVCQ đ¤ÿc thāc hián theo khoÁng cách đÃu (công 

thāc 1.4). 
BÁn đß tiÃm n�ng DVCQ cÿa tÿng nhóm dách vā s¿ đ¤ÿc xây dāng bằng phân 

tích chuyên đÃ Ranges trong phần mÃm Mapinfo 15.0. Trong đó, chú giÁi cÿa bÁn đß 
DVCQ đ¤ÿc xây dāng theo kÁt quÁ phân tích và đ¤ÿc phân lo¿i theo 5 cÃp: TiÃm n�ng 
rÃt lán (g 4 điÅm); tiÃm n�ng lán (3 - < 4); TiÃm n�ng TB (2 - < 3 điÅm); tiÃm n�ng thÃp 

(1 - < 2 điÅm); tiÃm n�ng rÃt thÃp (< 1 điÅm).  

1.3.4. Quy trình nghiên cąu 
Quy trình nghiên cāu đ¤ÿc chia làm 4 b¤ác chính và đ¤ÿc thÅ hián å hình 1.3:

 
Hình 1.3. Quy trình nghiên cứu của luận án 
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Bước 1: Xác lÁp c¢ så lý luÁn và ph¤¢ng pháp nghiên cāu: Táng quan các công 
trình nghiên cāu và c¢ så lý luÁn theo h¤áng nghiên cāu cÿa luÁn án. Tÿ đó, xác đánh 
các quan điÅm và ph¤¢ng pháp nghiên cāu; 

Bước 2: Nghiên cāu các nhân tá hình thành và sā phân hóa CQ LVS Bung làm 

c¢ så cho phân chia các TVCQ å LVS Bung; 

Bước 3: Đánh giá thích hÿp CQ cho phát triÅn NLN và BVMT, đánh giá xói 
mòn đÃt và tiÃm n�ng DVCQ LVS Bung làm c¢ så đÃ xuÃt đánh h¤áng và giÁi pháp 

phát triÅn NLN và BVMT theo h¤áng bÃn vÿng; 

Bước 4: ĐÃ xuÃt đánh h¤áng không gian sā dāng CQ phát triÅn NLN và BVMT 

LVS Bung 

TiÃu k¿t ch¤¢ng 1 

Nghiên cāu CQ đã trÁi qua mßt quá trình phát triÅn lâu dài và gắn liÃn vái sā 
phát triÅn cÿa các khoa học liên quan; tá chāc lãnh thá gắn vái phát triÅn KT-XH làm 

phân dá các quan điÅm khoa học, hình thành các tr¤ãng phái nghiên cāu CQ trên thÁ 
giái nh¤: tr¤ãng phái các nhà khoa học Tây Âu và Bắc Mỹ ¤u thÁ å nhÿng lãnh thá có 

sā biÁn đßng lán vÃ láp phÿ CQ nh¤ å các đô thá và khu đông dân c¤; tr¤ãng phái 
nghiên cāu CQ cÿa các nhà khoa học Nga và Đông Âu chÿ yÁu vào khoa học đáa lí, 

phù hÿp vái lãnh thá có sā phân hóa, thÅ hián tính kiÅu lo¿i trong nghiên cāu CQ. Vái 
lãnh thá nghiên cāu là LVS Bung thußc vùng đßi núi, có sā phân hóa đa d¿ng vÃ tā 

nhiên nên h¤áng tiÁp cÁn nghiên cāu, ĐGCQ trong luÁn án đ¤ÿc lāa chọn theo h¤áng 
tiÁp cÁn cÿa các nhà khoa học Nga và Đông Âu.  

Tÿ viác phân tích nhÿng lý luÁn vÃ nghiên cāu, ĐGCQ cho phát triÅn NLN và 
BVMT, luÁn án đã xác đánh đ¤ÿc các quan điÅm, ph¤¢ng pháp và quy trình nghiên 
cāu phù hÿp vái đÁc thù cÿa lãnh thá LVS Bung.  

Trong các nghiên cāu quÁn lý táng hÿp LVS, tiÁp cÁn theo h¤áng sinh thái CQ 

đ¤ÿc xem là tái ¤u. Ngoài ra, luÁn án tiÁp cÁn nghiên cāu theo h¤áng đánh giá xói 
mòn đÃt và đánh giá tiÃm DVCQ làm c¢ så đÃ xuÃt đánh h¤áng không gian sā dāng 

hÿp lý TNTN và BVMT cho LVS Bung, tßnh QuÁng Nam. 



45 
 

Ch¤¢ng 2. Đ¾C ĐIÂM VÀ Sþ PHÂN HÓA CÀNH QUAN L£U VþC 
SÔNG BUNG, TàNH QUÀNG NAM 

 

2.1. CÁC NHÂN TÞ HÌNH THÀNH CÀNH QUAN L£U VþC SÔNG BUNG 

2.1.1. Nhân tß tÿ nhiên 

2.1.1.1. Vị trí địa lí  

Sông Bung là mßt nhánh lán nằm phía bên trái cÿa há tháng sông Vu Gia - Thu 
Bßn, bắt ngußn tÿ vùng núi cao trên 1.800 m giáp biên giái Viát - Lào, thußc đáa phÁn 

tßnh QuÁng Nam, phía Bắc giáp hai huyán Nam Đông và A L¤ái cÿa tßnh Thÿa Thiên 
HuÁ, phía Nam giáp huyán Đắc Glei - tßnh Kon Tum, phía Đông giáp huyán Đ¿i Lßc, 

tßnh QuÁng Nam. Dián tích l¤u vāc là 2.439,002 km2 (tháng kê tÿ kÁt quÁ xác đánh 
ranh giái LVS bằng āng dāng GIS) và có giái h¿n tọa đß tÿ 15023’41= đÁn 1603’54=vĩ 
đß Bắc; tÿ 107012’35= đÁn 107050’01= kinh đß Đông (hình 2.1). 

VÃ đáa giái hành chính LVS Bung gßm 27 xã, 3 huyán Tây Giang, mßt phần dián 

tích Nam Giang và Đông Giang. Có đ¤ãng Hß Chí Minh đi qua và có biên giái giáp 
n¤ác CHDCND Lào vái chiÃu dài đ¤ãng biên là 153 km. Đây là đáa bàn có vá trí chiÁn 

l¤ÿc quan trọng vÃ chính trá, kinh tÁ, quác phòng, an ninh biên giái Quác gia.  

LVS Bung nằm trên hành lang Bắc và cām Tây Bắc tßnh QuÁng Nam. Vái sā 

hình thành cāa khẩu phā Tây Giang - Kà Lÿm s¿ góp phần quan trọng trong viác t�ng 
c¤ãng giao l¤u kinh tÁ, th¤¢ng m¿i, t¿o điÃu kián cho viác đi l¿i giÿa nhân dân hai 

n¤ác, må rßng hÿp tác kinh tÁ đái vái tßnh Sê Kông và các tßnh Nam Lào, Đông Bắc 
Thái Lan nói riêng và khu kinh tÁ cāa khẩu Nam Giang nói chung.  

Bảng 2.1. Diện tích các huyện trong lưu vực sông Bung 

STT HuyÇn 
DiÇn tích 

 tą nhiên (km2) 

DiÇn tích  

LVS Bung (km2) 

DiÇn tích 

LVS Bung (%) 

1 Tây Giang 913,7 913,72 37,5 

2 Nam Giang 1.846,6 1.225,40 50,2 

3 Đông Giang 812,6 299,90 12,3 

Táng 3.572,9 2.439,02 100 

 Nguồn:  [11], [12], [13] 

Vá trí đáa lí này đã t¿o nên sā phân hóa đa d¿ng, phāc t¿p vÃ ĐKTN, TNTN, tÿ 

đó t¿o nên sā phân hóa đa d¿ng cÿa CQ. Đây cũng là n¢i th¤ãng xuyên cháu Ánh h¤ång 

cÿa thiên tai nh¤ s¿t lå đÃt, tr¤ÿt đÃt, xói mòn đÃt..., gây khó kh�n cho phát triÅn kinh 

tÁ, ho¿t đßng sÁn xuÃt, đãi sáng, sinh ho¿t, MT sáng cÿa dân c¤. 
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Hình 2.1. Sơ đồ vị trí lưu vực sông Bung trên bản đồ hành chính tỉnh Quảng Nam 
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2.1.1.2. Ðịa chất   

Đáa chÃt là nhân tá thành t¿o nÃn tÁng rắn và dinh d¤ỡng trong CQ. Trên c¢ så 

tham khÁo bÁn đß đáa chÃt và khoáng sÁn, tß lá 1/200.000 tã Bà Nà cÿa Táng cāc Đáa 
chÃt và Khoáng sÁn Viát Nam [14], có thÅ khái quát các nhóm đá t¿o đÃt å LVS Bung 

nh¤ sau:  
- Nhóm đá magma xâm nhÁp: SÁn phẩm phong hóa đ¤ÿc hình thành tÿ các lo¿i 

đá magma s¿ t¿o ra các lo¿i đÃt nh¤ đÃt nâu đß trên đá macma baz¢ và trung tính (Fk), 
xói mòn tr¢ sßi đá (E). Tầng đÃt th¤ãng tÿ mßng đÁn TB, có nhiÃu đá l¿n và đá lß đầu; 

thành phần c¢ giái nhẹ; quá trình rāa trôi m¿nh. 

- Nhóm đá trầm tích: SÁn phẩm phong hóa đ¤ÿc hình thành tÿ các lo¿i đá trầm 

tích lāc nguyên t¿o nên các lo¿i đÃt nh¤ đÃt vàng nh¿t trên đá cát (Fq) và đÃt nâu tím 
trên đá sét màu tím (Fe). Tầng đÃt th¤ãng mßng đÁn TB, có nhiÃu đá l¿n, thành phần 
c¢ giái tÿ thát TB đÁn nhẹ.  

Các lo¿i đÃt đ¤ÿc hình thành tÿ các thành t¿o trầm tích Đá Tā bå rãi, phân bá 
dọc theo các thung lũng sông suái. Gßm đÃt đß vàng trên phù sa cá (Fp), đÃt xám trên 

phù sa cá (X), tầng đÃt th¤ãng dày, không có đá l¿n và đá lß đầu; thành phần c¢ giái 
thát TB đÁn thát nhẹ; quá trình rāa trôi yÁu [50]. 

- Nhóm đá biÁn chÃt gßm các đá tuái tÿ Proterozoi (PR) đÁn Paleozoi (PZ), quá 
trình phong hóa hóa học t¿o ra đÃt đß vàng trên đá phiÁn sét (Fs) có đß dày tầng đÃt tÿ 

mßng đÁn TB, có nhiÃu đá l¿n; thành phần c¢ giái thát TB đÁn thát nhẹ.Nhìn chung, sā 
phong phú và đa d¿ng vÃ láp vß phong hóa cÿa các thành t¿o đáa chÃt khác nhau å 

LVS nghiên cāu đã t¿o ra láp thá nh¤ỡng vái nhiÃu lo¿i đÃt rÃt có giá trá cho NLN. 

2.1.1.3. Ðịa hình 

Sā phân hóa tā nhiên theo đß cao đáa hình là nguyên nhân hình thành nên các 
láp và phā láp trong há tháng phân lo¿i CQ. LVS Bung có đáa hình đßi núi rÃt phāc 

t¿p, đß dác lán, māc đß chia cắt m¿nh, h¤áng thÃp dần tÿ Tây sang Đông (hình 2.3).  
Theo Vũ Tā LÁp [38], các kiÅu đáa hình å khu vāc nghiên cāu đ¤ÿc phân chia 

nh¤ å bÁng 2.2. 
Bảng 2.2. Diện tích các kiểu địa hình ở lưu vực sông Bung 

STT KiÃu đËa hình 
Đá cao tuyÇt 

đßi (m) 
Đá chia cÃt 

sâu (m) 
DiÇn tích 

(ha) 
TÉ lÇ  
(%) 

1 
Núi 

( g 500 m) 
Núi TB g 1000 g100 57.141,1 23,4 

Núi thÃp 500 - <1000 g100 141.976,9 58,2 

2 
Đßi 

(20 - < 500 m) 
Đßi cao 250 - <500 <100 34.837,9 14,3 

Đßi TB  100 - <250 <100 9.944,3 4,1 
Táng  243.900,2 100 

 Nguồn: Tính toán từ bản đồ phân kiểu địa hình LVS Bung 
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Hình 2.2. Sơ đồ địa chất lưu vực sông Bung, tỉnh Quảng Nam 
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Hình 2.3. Sơ đồ phân bậc địa hình lưu vực sông Bung, tỉnh Quảng Nam 
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- Địa hình núi: Có đß cao trên 500 m, chiÁm 81,6% dián tích l¤u vāc, phân bá 
tÁp trung khu vāc phía Tây dọc theo biên giái Viát - Lào, phía Bắc, Tây và Tây Nam 

cÿa huyán Tây Giang, phía Nam huyán Nam Giang. Nhìn chung, đáa hình LVS Bung 

hầu hÁt là đßi núi, chia cắt sâu, đß dác lán nên có tiÃm n�ng thÿy đián phong phú và 
phát triÅn lâm nghiáp.  

Tuy nhiên, đáa hình cũng gây khó kh�n cho viác xây dāng c¢ så h¿ tầng, phân 
bá sÁn xuÃt và viác āng dāng các tiÁn bß khoa học kỹ thuÁt vào sÁn xuÃt, đÃt đai dß bá 
xói mòn, rāa trôi.  

- Đáa hình đßi: Có đß cao tÿ 100 đÁn 500 m, chiÁm 18,4% dián tích l¤u vāc, 
phân bá vÃ phía Đông Nam, có h¤áng thÃp dần tÿ Tây Bắc xuáng Đông Nam. Các 
thung lũng ven chân núi hoÁc vùng đÃt bằng ven sông suái, phân bá rÁi rác, tÁp trung 
nhiÃu å khu vāc xã Mà Cooi, Cà Dy (Nam Giang) và TT. Prao (Đông Giang).  

Nhìn chung, đáa hình LVS Bung khá phāc t¿p, đßi núi chiÁm ¤u thÁ nên có sā 
phân hóa đa d¿ng vÃ tā nhiên nên có thÅ đa d¿ng hóa cây trßng và hình thành các vùng 

chuyên canh, trßng cây nguyên liáu. Tuy nhiên, vái māc đß chia cắt m¿nh, đß dác lán, 

th¤ãng xÁy ra các thiên tai nh¤ lũ quét, s¿t lå đÃt Ánh h¤ång lán đÁn sinh ho¿t và sÁn 
xuÃt cÿa ng¤ãi dân, gây khó kh�n cho viác xây dāng c¢ så h¿ tầng. Vì vÁy, viác khai 

thác tiÃm n�ng đÃt đai n¢i đây phÁi gắn liÃn vái viác BVMT.  

2.1.1.4. Khí hậu  

a. Đặc điểm chung 

LVS Bung nằm trong khu vāc nhiát đái ẩm gió mùa Đông Tr¤ãng S¢n nóng ẩm, 

m¤a nhiÃu và m¤a theo mùa. Mßt n�m có hai mùa: mùa m¤a th¤ãng kéo dài tÿ tháng X 

đÁn tháng XII, mùa khô kéo dài tÿ tháng II đÁn tháng VIII, tháng I là tháng chuyÅn tiÁp 

sang mùa khô và tháng IX là các tháng chuyÅn tiÁp sang mùa m¤a [92]. 

b. Các yếu tố khí hậu 

- Lãnh thá có mßt nÃn nhiát đß khá cao, nhiát đß TB n�m là 23,70C; sá giã nắng 

bình quân trong n�m gần 2.000 giã; táng tích ôn lán (9.0000C), thuÁn lÿi cho sā sinh 

tr¤ång phát triÅn cÿa cây trßng và vÁt nuôi  [92]. 

C�n cā chuỗi sá liáu khí t¤ÿng, thÿy v�n tÿ 1980 đÁn 2020 cÿa các tr¿m Tam Kỳ, 
Sông Bung 2, Đà N¿ng và Nam Đông (Thÿa Thiên HuÁ), nhiát đß không khí TB đ¤ÿc 
thÅ hián å bÁng 2.3. 
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Bảng 2.3. Nhiệt độ trung bình tháng, năm ở lãnh thổ nghiên cứu (
0
C) 

 Tháng  

 Tr¿m 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

TB 

N�m 

 Tam Kỳ 21,5 22,3 24,5 26,7 28,4 29,2 29,0 28,7 27,2 25,7 24,1 21,9 25,8 

 Nam Đông 20,4 21,5 23,8 26,4 27,4 28,1 27,9 27,6 26,4 24,3 22,7 20,5 24,8 

 Đà N¿ng 21,6 22,5 24,3 26,5 28,4 29,5 29,2 28,7 27,6 26,2 24,4 22,4 25,9 

 Sông Bung 2 20,2 21,9 22,9 24,6 25,7 26,9 25,8 25,4 24,9 23,6 22,7 19,8 23,7 

 Nguồn:  [9], [92] 

- L¤ÿng m¤a trong n�m trên l¤u vāc tÿ 2.000 - 2.700 mm. Hàng n�m th¤ãng có 
4 tháng vái l¤ÿng m¤a < 100 mm (tháng I đÁn tháng IV), l¤ÿng m¤a nhiÃu nhÃt tÁp 

trung vào 3 tháng IX, X, XI, đ¤ÿc thÅ hián å bÁng 2.4. 
 Bảng 2.4. Lượng mưa trung bình tháng, năm của các trạm lân cận (mm) 

 Tháng 
Tr¿m 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
TB 

N�m 

Th¿nh Mỹ 41,2 20,3 42,7 95,9 235,2 197,6 155,9 194,8 315,8 477,2 368,2 130,8 2.275,6 

Hßi Khách 63,8 29,2 51,4 99 187,8 163 159,8 180,6 308,2 466,9 456,7 197,2 2.363,6 

Hiên 28,2 20,6 46,9 99,7 227,1 179,1 163 199,5 333,1 478 344,9 109,4 2.229,5 

Nam Đông  95,3 54 57,8 95,3 222,9 199,9 157 231,1 442,7 959,5 763,8 311,1 3.599,4 

Sông Bung 2 33,4 45,4 46,4 99,4 192,4 156,4 240,4 237,4 457,4 362,4 273,4 186,4 2.330,8 

          Nguồn:  [9], [92] 

- Đß ẩm không khí t¤¢ng đái cao tÿ 77 - 86%. Các tháng có đß ẩm cao là các 
tháng mùa m¤a, th¤ãng r¢i vào tháng 11 và đß ẩm nhß nhÃt là tháng 7. 

- Gió: gió mùa Đông Bắc xuÃt hián trong mùa m¤a, trong mùa khô xuÃt hián 
gió mùa Tây Nam và vào giÿa tháng 6 đÁn cuái tháng 7 th¤ãng hay có nhÿng đÿt gió 

khô nóng tÿ Lào thái sang. 

- Bão và áp thÃp nhiát đái xuÃt hián trong khoÁng tháng IX đÁn tháng XII, đôi 
khi có bão trái mùa xÁy ra vào tháng V hoÁc tháng VI. Mùa m¤a trùng vái mùa bão, 
l¤ÿng m¤a lán vái đáa hình dác th¤ãng gây ra hián t¤ÿng lå đÃt, lũ quét và ngÁp lāt å 

các vùng ven sông. 

c. Sự phân hóa và đặc điểm sinh khí hậu ở lưu vực sông Bung 

 * Hệ thống chỉ tiêu xác định sự phân hóa SKH ở LVS Bung 

Trên c¢ så tham khÁo chß tiêu phân lo¿i SKH áp dāng cho lãnh thá Viát Nam 

cÿa các tác giÁ đi tr¤ác [69], [97], [98], chß tiêu phân lo¿i SKH å lãnh thá nghiên cāu 
đ¤ÿc xây dāng chÿ yÁu dāa vào nÃn tÁng nhiát và ẩm. Đây là hai yÁu tá chÿ đ¿o hình 

thành nên đÁc tr¤ng khí hÁu cÿa mßt khu vāc.  



52 
 

ä LVS Bung, hai chß tiêu chính đ¤ÿc lāa chọn đÅ phân lo¿i là nhiát đß TB n�m 
và táng l¤ÿng m¤a TB n�m vái chuỗi sá liáu tÿ n�m 1980 đÁn 2020 cÿa các tr¿m khí 
t¤ÿng và đo m¤a trong tßnh QuÁng Nam, TP Đà N¿ng, tr¿m Nam Đông (Thÿa Thiên 

HuÁ). Ngoài ra, do nằm å khu vāc nhiát đái gió mùa, có tßn t¿i mßt thãi kỳ mùa khô 

nên há tháng chß tiêu phân lo¿i SKH LVS Bung đ¤ÿc bá sung thêm chß tiêu đß dài mùa 
khô. Đây cũng là mßt trong nhÿng yÁu tá h¿n chÁ đái vái sinh tr¤ång cÿa thāc vÁt. Chß 
tiêu tháng khô đ¤ÿc xác đánh theo công thāc cÿa Gaussen R   2T (R: Táng l¤ÿng m¤a 
TB tháng; T: nhiát đß TB tháng). Há tháng chß tiêu thành lÁp bÁn đß SKH LVS Bung 
đ¤ÿc trình bày d¿ng bÁng d¿ng ma trÁn nh¤ å bÁng 2.5. 

Bảng 2.5. Hệ thống chỉ tiêu phân loại sinh khí hậu lưu vực sông Bung 

ÆM 

 

NHIÆT 

Táng l¤āng 

m¤a TB n�m 

A: M¤a rÃt nhiÁu 

(>2.500 mm)  

A1: M¤a nhiÁu  

(2000 - 2500 mm) 

Nhiát đß TB n�m (oC) 
 Mùa khô  a: Mùa khô ngắn 

  2 tháng 

a: Mùa khô ngắn 

  2 tháng 

b: Mùa khô TB 

3 - 4 tháng 

I. Khí hÁu h¢i nóng 25 > T g 220C   I.A1.b 

II. Khí hÁu h¢i mát 22 > T g 200C  II.A1.a  

III. Khí hÁu mát < 200C III.A.a   

* Đặc điểm SKH LVS sông Bung, tỉnh Quảng Nam 

Sau khi tiÁn hành chßng ghép có phân tích và chßnh hÿp các bÁn đß thành phần 

vÃ nhiát đß TB n�m, táng l¤ÿng m¤a TB n�m và phân bá đß dài mùa khô, bÁn đß SKH 

LVS Bung đ¤ÿc thành lÁp (hình 2.4) vái 3 lo¿i SKH nh¤ sau: 

- Lo¿i SKH h¢i nóng, m¤a nhiÃu, mùa khô TB (I.A1.b): Lo¿i SKH phân bá å 

các xã Mà Cooi, Chà Vàl, Tà P¢¢, Kà D�ng,.. 

- Lo¿i SKH h¢i mát, m¤a nhiÃu, mùa khô ngắn (II.A1.a): Lo¿i SKH có dián 

tích lán nhÃt, phân bá å hầu hÁt các xã 3 huyán trong LVS Bung. 

- Lo¿i SKH mát, m¤a rÃt nhiÃu, mùa khô ngắn (III.A.a), phân bá å khu vāc có 

đß cao > 1.000 m, å các xã vùng cao phía Tây cÿa 2 huyán Tây Giang và Nam Giang. 

Sā hình thành các lo¿i SKH có vai trò quan trọng đái vái sā sinh tr¤ång và phát 

triÅn cÿa các loài sinh vÁt, tùy theo đÁc điÅm cÿa tÿng lo¿i SKH đÅ bá trí c¢ cÃu cây 

trßng và mùa vā thích hÿp. 
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Hình 2.4. Sơ đồ phân loại sinh khí hậu LVS Bung, tỉnh Quảng Nam 
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2.1.1.5. Thủy văn 

L¤ÿng m¤a trên LVS Thu Bßn khá phong phú TB khoÁng 2.000 - 2.700 mm 
nên có dòng chÁy rÃt dßi dào [9]. Do phā thußc vào yÁu tá đáa hình nên hầu hÁt sông 
suái trong l¤u vāc th¤ãng nhß hẹp, uán l¤ÿn, lòng sông dác, nhiÃu ghÃnh đá. Sông 

Bung đ¤ÿc hình thành tÿ nhiÃu nhánh chính nh¤: Tam A Pout, Dak Pring, A V¤¢ng, 
A Mó,& tÿ hai h¤áng chính là Bắc hoÁc Nam (hình 2.5). Ngoài ra, còn có há tháng 

khe, suái khá dày đÁc, có khoÁng h¢n 100 con suái, khe nhß vái l¤u l¤ÿng n¤ác ít, vào 
mùa m¤a thì l¤u l¤ÿng dòng chÁy lán. 

ChÁ đß dòng chÁy å LVS Bung có hai mùa rõ rát là mùa lũ và mùa kiát [9]: 

Mùa lũ tÿ tháng X đÁn hÁt tháng XII. Tuy nhiên, có nhÿng n�m mùa lũ kéo dài 
h¢n bình th¤ãng: đÁn 4 - 5 tháng, tÿ tháng IX n�m tr¤ác đÁn tháng I n�m sau. Vào 
mùa lũ, do đáa hình l¤u vāc có đß dác lán, l¿i th¤ãng có m¤a to tÁp trung nên lũ lên 
nhanh và xuáng nhanh, tác đß dòng chÁy lán, l¤ÿng dòng chÁy chiÁm h¢n 70% cÿa cÁ 

n�m. Do m¤a lán tÁp trung trên nhÿng vùng hẹp và dác, nên các sông đÃu có l¤u 
l¤ÿng mùa lũ lán, đßnh lũ th¤ãng rÃt cao. Trong điÃu kián mÁt đám khá dác bá ph¢i 
trong nhiÃu tháng mùa khô và m¤a r¢i vái c¤ãng đß lán, dòng chÁy lũ th¤ãng công 
phá bã rÃt m¿nh, gây s¿t lå bã sông, ngÁp lāt, Ánh h¤ång lán đÁn sÁn xuÃt NLN. 

Mùa kiát tÿ tháng I đÁn tháng VIII, tháng kiát nhÃt th¤ãng là IV. L¤ÿng dòng 
chÁy mùa kiát chÿ yÁu là do n¤ác ngầm cung cÃp, táng l¤ÿng dòng chÁy mùa kiát 
chiÁm khoÁng 30% l¤ÿng dòng chÁy cÁ n�m nên thiÁu n¤ác cho sÁn xuÃt NLN. Mùa 
kiát trong khu vāc có thÅ đ¤ÿc chia thành 2 thãi kỳ:  

Thãi kỳ dòng chÁy án đánh: Dòng chÁy trong thãi gian này chÿ yÁu là do l¤ÿng 
nƣác trÿ trong LVS cung cÃp nên xu h¤áng giÁm dần theo thãi gian và sau đó án đánh 

(th¤ãng tÿ tháng I đÁn tháng IV hàng n�m);  
Thãi kỳ dòng chÁy không án đánh, nằm khoÁng tÿ tháng V đÁn tháng VIII, 

ngußn n¤ác cung cÃp cho dòng chÁy ngoài l¤ÿng n¤ác ngầm còn có l¤ÿng m¤a trong 
mà c¿n (m¤a tiÅu mãn). 

Nhìn chung, LVS Bung có ngußn n¤ác dßi dào, là điÃu kián thuÁn lÿi cho khai 
thác n¤ác phāc vā sÁn xuÃt. Há tháng sông suái có đß dác lán, nhiÃu ghÃnh thác nên 

có tiÃm n�ng phát triÅn thÿy lÿi, thÿy đián. Tuy nhiên, các khúc sông chÁy qua có đß 
dác lán, chiÃu dài cÿa sông ngắn, mùa m¤a n¤ác dâng cao và chÁy xiÁt nh¤ng mùa 
khô l¿i c¿n kiát nhanh, làm Ánh h¤ång đÁn sÁn xuÃt và đãi sáng dân c¤. Sā phân hóa 
hai mùa m¤a, khô cÿa chÁ đß khí hÁu, theo đó là hai mùa lũ, c¿n cÿa thÿy chÁ sông 

ngòi đã chi phái đßng lāc theo mùa cÿa CQ thiên nhiên. 
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Hình 2.5. Sơ đồ mạng lưới thủy văn trên lưu vực sông Bung, tỉnh Quảng Nam 
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2.1.1.6. Thổ nhưỡng  

 Theo tháng kê tÿ bÁn đß thá nh¤ỡng cÿa Phân vián Quy ho¿ch và ThiÁt kÁ 
Nông nghiáp miÃn Trung [50], đÃt trong l¤u vāc chÿ yÁu là các nhóm nh¤ bÁng 2.6. 

Bảng 2.6. Diện tích và cơ cấu các loại đất ở lưu vực sông Bung 

ST
T 

Ký hiÇu Tên đÃt 
DiÇn tích 

(ha) 
TÉ lÇ 
(%) 

1 Py ĐÃt phù sa ngòi suái 9.981,8 4,1 

2 X ĐÃt xám trên phù sa cá 1.725,1 0,7 

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

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

5 Fk ĐÃt nâu đß trên đá macma baz¢ và trung tính 1.895,2 0,8 

6 Fs ĐÃt đß vàng trên đá sét và biÁn chÃt 66.749,2 27,4 

7 Fa ĐÃt vàng đß trên đá macma axit 82.238,7 33,7 

8 Fq ĐÃt vàng nh¿t trên đá cát  20.585,4 8,4 

9 Hs ĐÃt mùn đß vàng trên đá sét 17.705,7 7,3 

10 Ha ĐÃt mùn vàng đß trên đá macma axit 20.225,4 8,3 

11 Hq ĐÃt mùn vàng nh¿t trên đá cát 4.295,1 1,8 

12 D ĐÃt thung lũng do sÁn phẩm dác tā 1.126,3 0,5 

13 E ĐÃt xói mòn tr¢ sßi đá 574,7 0,2 

14 MN MÁt n¤ác 3.243,0 1,3 

Táng 243.900,2 100 

 Nguồn: [50] 

Sā phân bá các lo¿i đÃt å LVS Bung đ¤ÿc thÅ hián å hình 2.6.  

Các nhóm đÃt chÿ yÁu trong l¤u vāc bao gßm: 

(1) Nhóm đÃt phù sa (P): Có dián tích 9.981,8 ha, chiÁm 4,1% DTTN l¤u vāc, 

chÿ yÁu là đÃt phù sa ngòi suái (Py); phân bá dọc sông suái nhß å các xã La Dêê (Nam 
Giang), A Nông, A Tiêng, A V¤¢ng, L�ng, (Tây Giang), Tà Lu, Mà Cooi, Za Hung 
(Đông Giang)... ĐÃt này có đß phì tiÃm tàng cao, nh¤ng thành phần c¢ giái thô, l¿n 
nhiÃu khoáng vÁt, hàm l¤ÿng mùn TB, lân và kali nghèo, phân bá å đáa hình thÃp trũng, 
khÁ n�ng thoát n¤ác kém. ĐÃt có khÁ n�ng thích hÿp vái lúa, hoa màu..  

(2) Nhóm đÃt xám: Có táng dián tích là 3.266,5 ha, chiÁm 1,3% táng DTTN, 

chÿ yÁu phân bá å xã Mà Cooi (Đông Giang), La Dêê, Chà Vàl và TT. Th¿nh Mỹ 
(Nam Giang). 

- ĐÃt xám trên phù sa cá (X) có dián tích rßng 1.725,1 ha, chiÁm 0,7% táng 
DTTN, chÿ yÁu phân bá å xã Mà Cooi (Đông Giang).  

- ĐÃt xám trên đá magma axít và đá cát (Xa) có dián tích 1.541,1 ha, chiÁm 
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0,6% táng DTTN phân bá å Mà Cooi, TT.Th¿nh Mỹ, La Dêê, Chà Vàl (Nam Giang),..  

(3) Nhóm đÃt đß vàng (F): Có dián tích 183.481,7 ha, chiÁm 75,2% táng 

DTTN, phân bá å hầu hÁt các xã trong l¤u vāc, thuÁn lÿi cho trßng cây lâu n�m. 
- ĐÃt nâu tím trên đá sét (Fe), dián tích 12.013,2 ha, chiÁm 4,9% táng DTTN. 

Phân bá å A Nông, A Rooi, A V¤¢ng, L�ng (Tây Giang), Mà Cooi, Tà Lu (Đông 
Giang), Ch¢ Chun, Đắc Pring (Nam Giang),... Lo¿i đÃt này thích hÿp cho trßng hoa 

màu, cây công nghiáp và cây �n quÁ. 
- ĐÃt nâu đß trên đá bazan (Fk) có dián tích ít, khoÁng 1.895,2ha, chiÁm 0,8% 

táng DTTN. Phân bá A Xan, Ch’¡m, Tr’Hy (Tây Giang),.. 
- ĐÃt đß vàng trên trên đá sét và biÁn chÃt (Fs) có dián tích 66.749,2 ha (chiÁm 

27,4%); phân bá hầu hÁt 27 xã trong l¤u vāc, lán nhÃt là xã L�ng, A V¤¢ng (Tây 
Giang), Ch¢ Chun, Đắc Pring, La Dêê, La êê (Nam Giang). 

- ĐÃt vàng đß trên đá mácma axít (Fa), dián tích 82.238,7 ha (chiÁm 24,9% táng 
DTTN), phân bá å hầu hÁt các xã trong l¤u vāc, nhiÃu nhÃt å các xã Zuooich, Ch¢ 
Chun, Chà Vàl, Tà P¢¢, Đắc Đắc Pring, Laêê, Đắc Pre, Đắc Tôi (Nam Giang), Mà 
Cooi (Đông Giang),... 

- ĐÃt vàng nh¿t trên đá cát (Fq) có dián tích 20.585,4 ha (chiÁm 8,4%); phân bá 
chÿ yÁu å các xã vùng đßi nh¤ Dang, L�ng (Tây Giang), TT. Prao, Mà Cooi (Đông 
Giang), Zuôich, Tà P¢¢, Tà Bhinh (Nam Giang). 

(4) Nhóm đÃt mùn, mùn vàng đß trên núi (H) có dián tích 42.226,2 ha, chiÁm 
17,3% táng DTTN, phân bá å nhÿng n¢i có đß cao tuyát đái 800 m trå lên. 

- ĐÃt mùn đß vàng trên đá phiÁn sét và biÁn chÃt (Hs) có dián tích 17.705,7 ha, 
(chiÁm 7,3% táng DTTN; phân bá å Tr’Hy, L�ng, A Xan, Ch’¢m, A V¤¢ng, Đắc Tôi, 

A Rooi, Dang (Tây Giang). 

- ĐÃt mùn vàng đß trên đá macma axit (Ha) có dián tích 20.225,4 ha (chiÁm 

8,3%); phân bá vái dián tích lán nhÃt là Đắc Pring, Đắc Pre (Nam Giang), L�ng, 
Tr'Hy, A Tiêng và Ch’¡m (Tây Giang). 

 - ĐÃt mùn vàng đß trên đá cát (Hq) có dián tích 4.295,1 ha (chiÁm 1,8%) táng 
DTTN; phân bá trên 10 xã nh¤ Ch¢ Chun, Đắc Pring (Nam Giang), Ga Ri, L�ng, 
Tr'Hy, A Xan, A Tiêng, A V¤¢ng (Tây Giang). 

(5) Nhóm đÃt thung lũng do sÁn phẩm dác tā (D): Có dián tích 1.126,3 ha (chiÁm 

0,5%), phân bá å các thung lũng giÿa núi å xã A Tiêng, A V¤¢ng, A Xan, Bha Lê, 
Dang, Ga Ri, L�ng (Tây Giang), Mà Cooi và Tà Lu (Đông Giang). ĐÃt này có đß phì 

t¤¢ng đái khá nên có thÅ sā dāng đÅ trßng cây hàng n�m.  
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Hình 2.6. Sơ đồ đất lưu vực sông Bung, tỉnh Quảng Nam 
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 (6) Nhóm đÃt xói mòn tr¢ sßi đá (E) có dián tích, dián tích 574,7 ha (chiÁm 

0,2%), phân bá chÿ yÁu å vùng đßi núi Tà P¢¢ (Đông Giang).  
Nhìn chung, thá nh¤ỡng cÿa LVS Bung t¤¢ng đái đa d¿ng vái nhiÃu lo¿i đÃt, 

trên các d¿ng đáa hình, trong đó đáa hình đßi núi dác chiÁm ¤u thÁ nên khÁ n�ng må 
rßng đÃt nông nghiáp bá h¿n chÁ. Do đó, trong quá trình hình thành và phát triÅn CQ, 

sā phân hóa đa d¿ng, phāc t¿p cÿa thá nh¤ỡng kÁt hÿp thÁm thāc vÁt là yÁu tá t¿o nên 

tính đa d¿ng vÃ lo¿i CQ å khu vāc này. 

2.1.1.7. Thảm thực vật 

Sā tác đßng táng hòa cÿa các yÁu tá vá trí đáa lí, đáa hình, khí hÁu, thá nh¤ỡng 

và ho¿t đßng nhân sinh đã t¿o nên sā phong phú, đa d¿ng thÁm thāc vÁt cÿa LVS 

Bung. C�n cā vào đÁc điÅm sinh thái phát sinh và hián tr¿ng thÁm thāc vÁt, thÁm thāc 

vÁt LVS Bung đ¤ÿc chia thành các kiÅu sau: láp phÿ thāc vÁt tā nhiên và láp phÿ thāc 

vÁt nhân tác (hình 2.7). Dián tích các kiÅu thÁm thāc vÁt đ¤ÿc thÅ hián å bÁng 2.7:  

Bảng 2.7. Diện tích các kiểu thảm thực vật lưu vực sông Bung 

STT KiÃu thÁm thąc vÁt DiÇn tích (ha) 
A ThÁm thąc vÁt tą nhiên  

I Rừng kín thường xanh mưa mùa á nhiệt đới  

- Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 48.752,3 

- TrÁng cß và cây bāi thā sinh 3.333,9 

II Rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới  

- Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 104.081,5 

- TrÁng cß và cây bāi thā sinh 20.701,2 

B ThÁm thąc vÁt nhân tác  

- Rÿng trßng sÁn xuÃt 33.245,6 

- Cây hàng n�m 9.191,7 

- Cây lâu n�m 19.338,1 

- Cây trßng trong khu dân c¤ 1.918,9 

                                                                                        Nguồn:  [91] 

a. Thảm thực vật tự nhiên 

- Rừng tự nhiên ít bị tác động: bao gßm kiÅu rÿng kín th¤ãng xanh m¤a mùa á 
nhiát đái å đß cao tÿ 1.000 m trå lên, phân bá å các xã biên giái 2 huyán Tây Giang và 

Nam Giang và kiÅu rÿng kín th¤ãng xanh m¤a mùa nhiát đái å đß cao d¤ái 1.000 m, 

dián tích phân bá å các xã Đắc Pring, L�ng, Tà P¢¢, Mà Cooi, A V¤¢ng, Ch¢ Chun, 
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Đắc Tôi, La Dêê, Đắc Pre, Tr’Hy, A Xan,...  

Rÿng có nhiÃu lo¿i chÿng lo¿i thāc vÁt nh¤ P¢ mu, Chò, Giỗi, Lim, Huỳnh, 

S¢n Đào, KiÃn KiÃn&; các cây d¤ÿc liáu quý nh¤ sâm Ba Kích, sâm Ngọc Linh; các 

lâm sÁn phā nh¤ song mây và có nhiÃu khu rÿng nguyên sinh dọc sông M’rßßng; rÿng 

sinh thái Tr’lêê, đÁc hÿu Lim xanh bên dòng sông L�ng. Khu rÿng sinh thái P¢mu å 

Axan, Tr’Hy& 

- Trảng cỏ và cây bÿi thứ sinh: Hình thành tÿ sā thoái hóa cÿa rÿng th¤ãng xanh 

do con ng¤ãi khai thác lÃy đÃt làm n¤¢ng r¿y và bá bß hoang sau khi đÃt đã b¿c màu. 

Phân bá chÿ yÁu å trên các đßnh, s¤ãn núi, đßi vái tầng đÃt khá mßng, māc đß bào mòn 

rāa trôi m¿nh, tÁp trung chÿ yÁu å các xã Zuôich, L�ng, Ch¢ Chun, Chà Vàl, Đắc Pre, 

La Dêê, Tà P¢¢& 

b. Thảm thực vật nhân tác  

- Cây hàng năm: Cây lúa n¤ác đ¤ÿc trßng å các khu vāc đáa hình thÃp trũng, 
thung lũng và rÁi rác dọc các sông. Cây lúa n¤¢ng đ¤ÿc trßng trên các khu vāc đßi 

thoÁi, phân bá å các xã Ch’¢m, Gari, Bha Lêê, A Tiêng, Axan (Tây Giang), Ch¢ Chun, 
Chà Vàl, Zuôih,.... Cây hàng n�m khác đ¤ÿc trßng trên các lo¿i đÃt phù sa, đÃt xám 

giàu mùn å các khu vāc thung lũng và vùng đßi có bÃ mÁt t¤¢ng đái bằng phẳng. Các 

cây hàng n�m phá biÁn là ngô, sắn, khoai lang, l¿c... Các xã có dián tích cây hàng n�m 
lán nh¤ Tr’hy, Gari, Dang, L�ng, A V¤¢ng, A Tiêng, A Xan (Tây Giang), Tà P¢¢, 

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

- Cây lâu năm: Bao gßm cây cao su, hß tiêu, cây bãi lãi và mßt sá cây cây �n quÁ, 
tÁp trung å các xã nh¤ Bha Lêê, A V¤¢ng, Dang, Ch’¢m,Tr’ Hy, A Xan, A Tiêng, L�ng 

(Tây Giang); TT. Th¿nh Mỹ, Za Hung (Đông Giang), các xã Cà Dy, Chà Vàl, Đắc Tôi 
(Nam Giang). Cây d¤ÿc liáu gßm đẳng sâm, ba kích,& đ¤ÿc xem là mßt trong nhÿng cây 
trßng <xóa đói giÁm nghèo= cÿa ng¤ãi dân vùng núi. 

- Rừng trồng sản xuất: Đ¤ÿc hình thành do các ho¿t đßng trßng rÿng, phÿ xanh 

đÃt tráng, đßi trọc cÿa con ng¤ãi. TÃt cÁ các xã cÿa khu vāc nghiên cāu đÃu có rÿng 

trßng. Các xã có dián tích lán là xã A V¤¢ng, Dang, Bha Lêê, L�ng (Tây Giang), TT. 
Th¿nh Mỹ, Cà Dy (Nam Giang)... các xã khác dián tích nhß. 

- Cây trồng trong khu dân cư: Chÿ yÁu là các lo¿i cây có công dāng làm hàng 

rào, lÃy cÿi, che bóng mát và đßng thãi cũng là cây �n quÁ nh¤: vÁi, nhãn, xoài, mít... 
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Hình 2.7. Sơ đồ thảm thực vật lưu vực sông Bung, tỉnh Quảng Nam năm 2020 
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2.1.2. Dân c¤ và các ho¿t đßng khai thác, sÿ dāng tài nguyên 

2.1.2.1. Dân số, dân tộc 

Theo sá liáu điÃu tra dân sá n�m 2021, táng dân sá toàn LVS Bung khoÁng 

55.973 ng¤ãi, bình quân 22,9 ng¤ãi/km2. Trong đó, nhÿng ng¤ãi trong đß tuái lao 
đßng chiÁm 61,5% dân sá; lao đßng nông nghiáp chiÁm khoÁng 62,7% dân sá trong đß 

tuái lao đßng, còn l¿i là lao đßng công nghiáp, xây dāng và dách vā. Tỷ lá lao đßng 
qua đào t¿o còn thÃp. Tình tr¿ng thÃt nghiáp cao, lao đßng hiáu quÁ thÃp, đãi sáng còn 

khó kh�n, sá hß đói nghèo trong khu vāc chiÁm tß lá <35% táng sá hß [11], [12], [13].  

Dân c¤ trong khu vāc bao gßm nhiÃu cßng đßng dân tßc khác nhau dân tßc 
Kinh và các dân tßc thiÅu sá nh¤ C¢ Tu, X¢ Đ�ng, Cor, Giẻ Triêng,& Trong đó, 
ng¤ãi C¢ Tu chiÁm đa sá. Dân tßc C¢ Tu vái nhiÃu nét v�n hóa riêng đ¤ÿc l¤u truyÃn, 

thuÁn lÿi cho phát triÅn du lách cßng đßng. 

ĐÁc điÅm quần c¤: Dân c¤ phân bá không đßng đÃu, tÁp trung chÿ yÁu å khu 

vāc TT. Th¿nh Mỹ, TT. Prao, trung tâm các xã và dọc theo các tuyÁn đ¤ãng giao 
thông. Các cßng đßng đßng bào Kinh sinh sáng dọc theo các đ¤ãng giao thông chính, 

các điÅm nút thá tā, thá trÃn, sáng bằng nghÃ nông và các ho¿t đßng th¤¢ng m¿i - dách 
vā. Cßng đßng ng¤ãi dân tßc thiÅu sá nh¤ ng¤ãi C¢ Tu, Giẻ - Triêng sáng å trên núi 

cao, họ khai thác nhÿng khu vāc rÿng có đß dác tÿ 10 - 180 d¤ái hình thāc du canh. 
T¿i mßt sá khu tái đánh c¤, đãi sáng cÿa ng¤ãi dân, chÿ yÁu là đßng bào dân tßc thiÅu 

sá v¿n gÁp mßt sá khó kh�n, sau nhiÃu n�m v¿n ch¤a án đánh đ¤ÿc. Nguyên nhân là 
do viác phÁi di chuyÅn n¢i å, n¢i sÁn xuÃt khiÁn tÁp quán sinh sáng cÿa bà con bá đÁo 

lßn. Có nhÿng n¢i, mÁc dù ng¤ãi dân đ¤ÿc bá trí đÃt tái đánh c¤, đánh canh nh¤ng v¿n 
canh tác theo lái luân canh. 

2.1.2.2. Các hoạt động nhân sinh ảnh hưởng đến sự hình thành cảnh quan 

 Con ng¤ãi là mßt thành phần cÿa há tháng tā nhiên, tßn t¿i và phát triÅn trong 

mái tác đßng t¤¢ng hỗ vái các hÿp phần tā nhiên khác. Các ho¿t đßng phát triÅn cÿa 
con ng¤ãi thông qua viác khai thác, sā dāng tài nguyên là tác nhân quan trọng trong 

viác làm biÁn đái và thành t¿o CQ [35], gßm nhÿng ho¿t đßng sā dāng đÃt trong nông 
nghiáp, lâm nghiáp, nuôi trßng thÿy sÁn, xây dāng hß và đÁp chāa n¤ác, xây dāng các 

điÅm quần c¤,& 

- Trong nông nghiệp: Ho¿t đßng khai thác trßng lúa chÿ yÁu å nhÿng å các khu 

vāc dọc ven các khe, suái. Viác sÁn xuÃt nông nghiáp ch¤a áp dāng đ¤ÿc các tiÁn bß 
khoa học kỹ thuÁt, trong canh tác còn mang tính truyÃn tháng, chÿ yÁu theo tÁp tāc đáa 
ph¤¢ng nên hiáu quÁ kinh tÁ không cao. Các lo¿i cây trßng c¿n chính å đây nh¤: ngô, 
sắn, l¿c, rau, đÁu các lo¿i, phân bá å xã Tr’Hy, Gari, Dang, L�ng, A V¤¢ng, A Tiêng 
(Tây Giang), TT. Prao, A Roi, Za Hung (Đông Giang); Tà P¢, Chà Vàl (Nam Giang). 
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Phần lán, dián tích đÃt này sÁn xuÃt kém án đánh, th¤ãng biÁn đßng hàng n�m và n�ng 
suÃt cây trßng ch¤a cao. 

Tÿ mßt nÃn sÁn xuÃt manh mún, phā thußc hoàn toàn vào tā nhiên, tā cung tā 
cÃp, đßc canh cây lúa, đÁn nay, sÁn xuÃt nông nghiáp cÿa các huyán trong LVS đã phát 
triÅn theo h¤áng đa d¿ng hóa, c¢ giái hóa, trong đó ¤u tiên các lo¿i cây trßng n�ng 
suÃt, có giá trá kinh tÁ cao nh¤ cây d¤ÿc liáu (đẳng sâm, ba kích),... đây là ngußn 

nguyên liáu dßi dào phāc vā ngành công nghiáp chÁ biÁn hàng xuÃt khẩu. Công tác 
giao đÃt, giao rÿng thāc hián tích cāc nên đß che phÿ rÿng đ¤ÿc nâng lên, cā thÅ Tây 

Giang là 72,5%, Nam Giang 71,4% và Đông Giang 62,5% [81], [84], [87].  

N�m 2021, giá trá sÁn xuÃt nông, lâm nghiáp và thuỷ sÁn ¤ác đ¿t khoÁng h¢n 
600 tỷ đßng. Ngành nông nghiáp đ¿t mßt sá kÁt quÁ nh¤ sau: Táng dián tích đÃt sÁn 
xuÃt nông nghiáp khoÁng 32.106,3 ha. Táng sÁn l¤ÿng l¤¢ng thāc có h¿t 13.490,61 

tÃn. Dián tích trßng lúa gßm lúa n¤ác và lúa n¤¢ng là 5.747,2 ha, sÁn l¤ÿng lúa 
14.406,3 tÃn [81], [84], [87]. Cây hàng n�m có dián tích là 4.082,4 ha, chÿ yÁu là các 

lo¿i ngô, khoai, sắn, l¿c, rau đÁu các lo¿i. Dián tích trßng cây lâu n�m đ¿t 17.868,1 ha; 
chÿ yÁu là cao su, hß tiêu, chè và cây d¤ÿc liáu, tÁp trung nhiÃu å các xã Bha Lêê, A 

V¤¢ng, Dang, Ch’¡m, A Tiêng, L�ng (Tây Giang), TT. Th¿nh Mỹ, các xã Cà Dy, Chà 
Vàl (Nam Giang); TT Prao, Za Hung (Đông Giang). So vái các lo¿i đÃt nông nghiáp 

khác, đÃt trßng cây lâu n�m mang l¿i hiáu quÁ kinh tÁ cao h¢n nhã đầu t¤ phát triÅn 
các mô hình trßng cây �n quÁ, kinh tÁ trang tr¿i, cây d¤ÿc liáu. 

- Trong lâm nghiệp: LVS Bung có ngußn tài nguyên rÿng phong phú vái 
183.155,1 ha đÃt lâm nghiáp có rÿng, trong đó, dián tích rÿng phòng hß 104.288,5 ha, đÃt 
rÿng đÁc dāng 45.172,7 ha và đÃt rÿng sÁn xuÃt 33.693,9 ha [11], [12], [13]. Trong rÿng 
còn có ngußn d¤ÿc liáu quý, đÁc biát là đẳng sâm, sâm Ngọc Linh, ba kích,... 

Ho¿t đßng bÁo tßn và trßng rÿng: ĐKTN å l¤u vāc rÃt thuÁn lÿi cho rÿng phát 
triÅn, tuy nhiên, dián tích rÿng bá suy giÁm mßt cách nhanh chóng do viác khai thác và 
chÁt phá bÿa bãi. Trong n�m qua, các đáa ph¤¢ng t�ng c¤ãng công tác lãnh đ¿o, chß 
đ¿o, tÁp trung huy đßng các ngußn ván tÿ ch¤¢ng trình, dā án đÅ phát triÅn kinh tÁ lâm 
nghiáp. Cùng vái viác làm tát công tác trßng rÿng, nhiám vā bÁo vá rÿng, phòng cháy, 
chÿa cháy rÿng cũng có nhiÃu chuyÅn biÁn. Thông qua công tác giao đÃt, giao rÿng 
cho các tá chāc, cá nhân, nhiÃu mô hình kinh tÁ v¤ãn rÿng, v¤ãn đßi đ¤ÿc hình thành 

theo h¤áng xã hßi hóa lâm nghiáp, góp phần vÿa đem l¿i hiáu quÁ kinh tÁ gia đình và 
vÿa nâng cao tác đß che phÿ rÿng. 

- Chăn nuôi: có chiÃu h¤áng phát triÅn, theo sá liáu tháng kê đÁn cuái n�m 
2021, khu vāc nghiên cāu có táng đàn trâu 3.832 con, bò 13.964 con, lÿn 17.934 con, 

gia cầm 131.805 con [81], [84], [87]. Các ch¤¢ng trình, chính sách vÃ phát triÅn cây, 
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con giáng, mô hình ch�n nuôi thāc hián ngày càng có hiáu quÁ. Hằng n�m, các huyán 
đã cÃp hàng tr�m ngàn cây giáng và hàng tr�m con giáng (heo cß, heo rÿng lai và bò) 
hỗ trÿ cho nhân dân các xã, thá trÃn thāc hián chuyÅn đái c¢ cÃu cây trßng, con vÁt 
nuôi; các mô hình vÃ ch�n nuôi tÁp trung theo hình thāc trang tr¿i đã dần hình thành và 
mang l¿i hiáu quÁ kinh tÁ cao nh¤ t¿i: TT. Th¿nh Mỹ, xã Tà P¢& đã góp phần thāc 
hián thắng lÿi māc tiêu giÁm nghèo. 

- Nuôi trồng thuỷ sản: Do Ánh h¤ång thãi tiÁt m¤a bão kéo dài, tình tr¿ng s¿t lå 
đÃt, đá th¤ãng xuyên xÁy ra, nên trong nhÿng n�m gần đây lĩnh vāc thÿy sÁn trên đáa 

bàn nghiên cāu bá Ánh h¤ång nghiêm trọng, dián tích nuôi trßng bá suy giÁm xuáng 
còn khoÁng 34 ha. Lòng khe suái bá c¿n làm mÃt n¢i sinh sáng cùng vái viác đánh bắt 
mang tính hÿy diát, nên sá l¤ÿng và sÁn l¤ÿng các loài thÿy sÁn không còn dßi dào, 
phong phú nh¤ tr¤ác đây. Dòng sông có nhiÃu bÁc thang thÿy đián s¿ cÁn trå sā di 

chuyÅn cÿa các loài thÿy sÁn theo mùa sinh sÁn làm mÃt đi sā đa d¿ng vÃ chÿng lo¿i. 
- Công nghiệp - tiểu thā công nghiệp: Giá trá sÁn xuÃt công nghiáp - tiÅu thÿ 

công nghiáp và xây dāng ¤ác khoÁng 1.674,3 tỷ đßng. Đây là lĩnh vāc ch¤a phát triÅn 
trên đáa bàn, ch¤a có các c¢ så sÁn xuÃt vái quy mô lán, chÿ yÁu tÁp trung phát triÅn 

các ngành nh¤ khai thác mÿ cao su, công nghiáp khai khoáng (vàng sa khoáng) và sÁn 
xuÃt vÁt liáu xây dāng nh¤ xi m�ng, cát, đá.., chÁ biÁn nông lâm sÁn, thāc �n gia súc, 
mßc dân dāng, đan lát, dát vÁi...  

+ Khu vāc nghiên cāu có các cām công nghiáp: cām công nghiáp xã Ba, huyán 
Đông Giang có vái dián tích 7,2 ha đã đi vào ho¿t đßng, cām công nghiáp thôn Hoa, 
TT. Th¿nh Mỹ (Nam Giang) có dián tích trên 37 ha, cām công nghiáp Cà Đ�ng, xã Tà 
Bhing huyán Tây Giang.  

+ VÃ làng nghÃ và dách vā nông thôn: Hián nay, trên đáa bàn nghiên cāu có các 
làng nghÃ đang ho¿t đßng nh¤: Làng nghÃ dát thá cẩm xã A Tiêng, xã L�ng (Tây 
Giang), xã Tà Lu (Đông Giang); nghÃ đan lát mây tre thôn R’cung, xã Bha Lêê, nghÃ 
gám K’noonh, xã Axan (Tây Giang), th¤¢ng hiáu r¤ÿu cần truyÃn tháng Đông Giang, 
th¤¢ng hiáu chè dây Ra Zéh, xã T¤, át A Riêu Mà Cooih, r¤ÿu Ka Cun (Đông Giang). 

+ LVS Bung có tiÃm n�ng thÿy đián rÃt lán, các thÿy đián Sông Bung 4, Sông 
Bung 2, Sông Bung 5 và Sông Bung 6 (Nam Giang), sông Bung 3 và thÿy đián A 
V¤¢ng (Tây Giang)& đang ho¿t đßng, cung cÃp sÁn l¤ÿng đián cho há tháng l¤ái đián 
quác gia, góp phần phát triÅn KT-XH và đÁm bÁo QPAN trên đáa bàn. Tuy nhiên, viác 
phát triÅn thÿy đián l¿i gây tác h¿i nhấn chìm rừng đầu nguồn, vÃ phía h¿ l¤u, do dòng 
chÁy c¿n kiát, nhiÃu vùng bá xâm thāc, thay đổi dòng chảy, ngăn dòng trầm tích, hạn 

chế cấp nước cho các mÿc tiêu khác, thay đổi xấu chất lượng nước, gây lũ lÿt vùng hạ 

lưu đã Ánh h¤ång tiêu cāc đÁn sÁn xuÃt và đãi sáng. 
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Nhìn chung, công nghiáp - tiÅu thÿ công nghiáp phát triÅn đã góp phần quan 
trọng vào t�ng tr¤ång và chuyÅn dách c¢ cÃu kinh tÁ, c¢ cÃu lao đßng theo h¤áng tiÁn 
bß, phát triÅn h¿ tầng, KT-XH và nâng cao chÃt l¤ÿng cußc sáng nhân dân.  

- Thương mại, dịch vÿ: Táng māc bán lẻ hàng hoá và dách vā n�m 2021 khoÁng 
534,2 tỷ đßng. Khu kinh tÁ Cāa khẩu Nam Giang, cāa khẩu phā Tây Giang - Kà Lÿm 
đã t¿o nên đßng lāc phát triÅn, đóng góp quan trọng vào t�ng tr¤ång, chuyÅn dách c¢ 
cÃu kinh tÁ, thúc đẩy quá trình thu hút lao đßng, chuyÅn dách c¢ cÃu lao đßng trên đáa 
bàn. Các ngành dách vā tÿng b¤ác đ¤ÿc må rßng vÃ quy mô, chÃt l¤ÿng, đã có thêm 
nhiÃu c¢ så kinh doanh dách vā đi vào ho¿t đßng, hàng hóa phong phú, đa d¿ng, đáp 
āng nhu cầu mua sắm cÿa nhân dân.  

Về du lịch: Khu vāc nghiên cāu có vá trí chiÁn l¤ÿc, đóng vai trò quan trọng đái 
vái phát triÅn KT-XH, du lách cÿa khu vāc Tây Bắc QuÁng Nam. VÃ tài nguyên du 
lách tā nhiên, n¢i đây có nhiÃu CQ sinh thái, sông suái đẹp; núi, rÿng nguyên sinh, cây 
di sÁn,... Khí hÁu mát mẻ, MT tā nhiên trong lành, là nhÿng điÃu kián lý t¤ång và đÁc 
thù đÅ phát triÅn du lách sinh thái, nghß d¤ỡng, NCKH,... Bên c¿nh đó, v�n hóa phi vÁt 
thÅ Ng¤ãi C¢ Tu mang tính bÁn đáa còn duy trì nguyên vẹn và đa d¿ng: v�n hóa cßng 
đßng, các lß hßi, múa, hát, nghi lß thã cúng, phong tāc, tÁp quán, v�n hóa giao tiÁp,... 
Lo¿i hình du dách cßng đßng đang hình thành và phát triÅn t¿i các điÅm xã, thôn trên 
đáa bàn huyán, thu hút ng¤ãi dân đÁn tham quan du lách, khám phá v�n hóa truyÃn 
tháng C¢ Tu nh¤ Làng Ta Lang, xã Bha Lêê (Tây Giang); xã Tà Bhing Nam Giang); 
làng Đhrôßng, TT. Prao (Đông Giang), đem l¿i ngußn thu cho ng¤ãi dân và đóng góp 
tích cāc vào sā phát triÅn kinh tÁ cÿa các huyán trong l¤u vāc. 

- Giao thông: Trong khu vāc có các tuyÁn giao thông chính nh¤ sau: 
+ Đ¤ãng Hß Chí Minh: có 75 km đi qua đáa bàn nghiên cāu hián đang đ¤ÿc 

xây dāng, nÃn rßng 9 - 12 m, kÁt cÃu bê tông nhāa hoÁc bê tông xi m�ng.  
+ Quác lß 14B (74,6 km), 14D (58,5 km) và 14G đi qua đáa bàn nghiên cāu. 

Hián các tuyÁn này đang đ¤ÿc thi công nâng cÃp må rßng, t¤¢ng lai s¿ trå thành tuyÁn 
xuyên Á khu vāc vùng nam HÁi Vân. Đây là 3 tuyÁn giao thông có ý nghĩa quan trọng 
trong chiÁn l¤ÿc phát triÅn KT-XH cÿa các huyán trong LVS. 

+ Ngoài ra, trên đáa bàn còn có các tuyÁn đ¤ãng liên huyán, đ¤ãng xã, thôn, 
chÿ yÁu là đ¤ãng đÃt, chÃt l¤ÿng xÃu, dß bá s¿t lå, đi l¿i khó kh�n vào mùa m¤a lũ.  

Nhìn chung, ho¿t đßng nhân sinh cÿa con ng¤ãi là nhân tá quan trọng trong 
hình thành và phát triÅn CQ. Con ng¤ãi tác đßng vào tā nhiên ngày càng toàn dián và 

sâu sắc. Viác khai thác TNTN phāc vā cho nhu cầu phát triÅn KT-XH trāc tiÁp hoÁc 
gián tiÁp đã làm biÁn đái MT và các thành phần tā nhiên, đßng thãi hình thành nên 

mßt sá CQ nhân sinh mái [69]. CQ hián tr¿ng cÿa LVS Bung đã bá biÁn đái sâu sắc so 
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vái tr¿ng thái nguyên sinh, chÿ yÁu là do khai thác làm n¤¢ng r¿y và chÁt phá rÿng, 
khai thác khoáng sÁn, må đ¤ãng giao thông, xây dāng công trình thÿy đián å vùng 

th¤ÿng l¤u đã làm thay đái đáa hình; phá vỡ cân bằng trọng lāc cÿa CQ, làm di chuyÅn 
khái l¤ÿng vÁt chÃt lán trong CQ; t�ng xói mòn; s¿t lå bã sông; bßi tā và lắng đọng 

vÁt chÃt å lòng sông. 

Nh¤ vÁy, quá trình khai thác lãnh thá xÁy ra liên tāc, d¿n đÁn há quÁ các CQ tā 
nhiên dần bá thay thÁ båi nhÿng CQ thā sinh và tái sinh vái cÃu trúc thành phần loài 
thāc vÁt, cÃu trúc không gian khác hẳn tr¿ng thái ban đầu. Ho¿t đßng nhân sinh đã t¿o 
ra nhÿng CQ nhân sinh nh¤ rÿng trßng, CQ cây công nghiáp dài ngày, CQ cây hàng 
n�m và lúa n¤ác. 
2.1.3. Hißn tr¿ng môi tr¤ãng và tai bi¿n thiên nhiên  

2.1.3.1. Hiện trạng môi trường 

a. Môi trường nước 

- MT n¤ác mÁt: Ngußn n¤ác mÁt trên đáa bàn nghiên cāu khá dßi dßi, bao gßm 
các sông nh¤ A V¤¢ng, Tam Apout, Sông Bung, sông Đak Pring và há tháng khe suái 

dày đÁc, đây là ngußn cung cÃp n¤ác cho sinh ho¿t, sÁn xuÃt cũng nh¤ là trāc tiêu 
n¤ác cÿa khu vāc.  

Ngußn n¤ác mÁt trên l¤u vāc hián đang tiÁp nhÁn các ngußn chÃt thÁi tÿ các 
ho¿t đßng khai thác khoáng sÁn, xây dāng và vÁn hành các nhà máy thÿy đián, sinh 

ho¿t nh¤ng v¿n đÁm bÁo cho sinh ho¿t và sÁn xuÃt. Tuy nhiên, å mßt sá khu vāc khu 
vāc tiÁp nhÁn các ngußn thÁi trên đã tác đßng xÃu đÁn ngußn n¤ác, làm biÁn đái dòng 

chÁy, xói lå cāc bß bã sông, cā thÅ nh¤ ho¿t đßng khai thác khoáng sÁn: Theo Liên 
danh T¤ vÃn lÁp quy ho¿ch tßnh QuÁng Nam (2022) [39], [40], [41] trên đáa bàn 

nghiên cāu có khoÁng 6 công ty đ¤ÿc cÃp phép khai thác khoáng sÁn. Ngoài ra, còn có 
khai thác vàng trái phép å các xã Trà Hy, A Tiêng và L�ng (Tây Giang); Th¿nh Mỹ 1 

và Th¿nh Mỹ 2, xã Đắc Pring (Nam Giang) và khai thác đÃt đá trái phép å nhiÃu xã 
trong khu vāc. N¤ác thÁi tÿ khai thác, chÁ biÁn khoáng sÁn phát sinh khá lán bao gßm 

n¤ác rß tÿ khu mß, n¤ác thÁi tuyÅn đãi quÁng, bắt kim lo¿i chāa l¤ÿng lán cÁn l¢ lāng, 
kim lo¿i nÁng và các hóa chÃt đßc h¿i nh¤ xyanua, thÿy ngân,... và phần lán các ngußn 

n¤ác thÁi này đÃu không đ¤ÿc xā lý hoÁc xā lý ch¤a đ¿t tr¤ác khi xÁ thÁi ra sông suái, 
nhÃt là các mß ho¿t đßng trái phép vái quy trình khai thác thô s¢, khai thác tÁn thu, sā 

dāng hóa chÃt đßc h¿i đã gây Ánh h¤ång xÃu đÁn chÃt l¤ÿng n¤ác đầu ngußn. Ngoài 
ra, bāi và tiÁng ßn trong khai thác mß, sÁn xuÃt vÁt liáu xây dāng cũng gây ra các tác 
đßng tiêu cāc đÁn HST, MT và sāc khße cßng đßng dân c¤, công nhân trong và quanh 
khu vāc khai thác. 
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- MT n¤ác ngầm: Ngußn gây ô nhißm n¤ác ngầm trong khu vāc chÿ yÁu do 
n¤ác thÁi sinh ho¿t, n¤ác thÁi sÁn xuÃt ch¤a qua xā lý thÃm vào đÃt xâm nhÁp ngußn 

n¤ác ngầm; do hián t¤ÿng ngÁp úng vào mùa m¤a; do sā dāng thuác bÁo vá thāc vÁt, 
phân bón trong sÁn xuÃt nông nghiáp,... Nhìn chung, chÃt l¤ÿng n¤ác ngầm trong khu 

vāc là khá tát, đáp āng māc đích sā dāng làm n¤ác sinh ho¿t [39], [40], [41]. 

b. Môi trường không khí 

Khu vāc nghiên cāu có mÁt đß che phÿ cÿa rÿng còn khá cao, các ho¿t đßng 
sÁn xuÃt công nghiáp còn ít và mÁt đß giao thông t¿i khu vāc không cao. Vì vÁy, chÃt 
l¤ÿng không khí nhìn chung còn khá tát, đÁc biát là å khu vāc nông thôn.  

Ngußn gây ô nhißm không khí trong khu vāc chÿ yÁu do ho¿t đßng giao thông, 

ho¿t đßng khai thác khoáng sÁn và ho¿t đßng đát n¤¢ng làm r¿y cÿa đßng bào dân tßc 
vùng cao này còn làm sÁn sinh các khí carbon dioxit (CO2), metan (CH4) và Nit¢ ôxit 
(N2O), đây là nhÿng lo¿i khí t¿o ra hiáu āng nhà kính.  

ChÃt l¤ÿng MT không khí t¿i các khu vāc khai thác, chÁ biÁn khoáng sÁn 

th¤ãng bá ô nhißm båi khí thÁi, bāi và mùi hôi. Viác khai thác khoáng sÁn trái phép, 
thÿ công nhß lẻ v¿n còn xÁy ra å nhÿng thung lũng và mßt sá đo¿n sông gây ô nhißm 

MT do mùi hôi tÿ bùn thÁi không đ¤ÿc xā lý. MÁt đß tham gia giao thông ngày càng 
t�ng cao đÁc biát t¿i các tuyÁn đ¤ãng quác lß 14B, 14D, 14G, ĐT609, các tuyÁn 

đ¤ãng chuyên chå vÁt liáu xây dāng, khoáng sÁn, cùng vái ho¿t đßng xây dāng c¢ så 
h¿ tầng cũng đang góp phần làm chÃt l¤ÿng MT không khí có chiÃu h¤áng xÃu dần  
[39], [40], [41]. 

c. Môi trường đất 

Trong khu vāc nghiên cāu dián tích đÃt NLN v¿n còn chiÁm tỷ lá cao. Nhìn 

chung, chÃt l¤ÿng MT đÃt trong l¤u vāc v¿n còn tát. Tuy nhiên, nhÿng n�m gần đây, 
hàm l¤ÿng các kim lo¿i nÁng và d¤ l¤ÿng hóa chÃt bÁo vá thāc vÁt å khu vāc nông 

thôn đã có sā gia t�ng nhẹ, đÃt có hián t¤ÿng x¢ cāng, b¿c màu. Quá trình rāa trôi làm 
cho đÃt bá b¿c màu dißn ra chÿ yÁu å vùng gò đßi, n¢i có các ho¿t đßng canh tác sÁn 

xuÃt nông nghiáp không hÿp lý dißn ra trong thãi gian dài. Viác chuyÅn đái māc đích 
sā dāng đÃt cùng các ho¿t đßng phát triÅn KT-XH nh¤ chÃt thÁi sinh ho¿t ch¤a đ¤ÿc 

thu gom và xā lý triát, thÁi bÿa bãi ra ngoài MT; ho¿t đßng khai thác khoáng sÁn và 
đầu t¤ xây dāng c¢ så h¿ tầng,... cũng gây tác đßng bÃt lÿi đÁn MT đÃt, d¿n đÁn đÃt 
đai dß bá thoái hóa, chÃt l¤ÿng đÃt đai bá giÁm dần [39], [40], [41]. 

d. Công tác thu gom quản lí chất thải rắn 

Công tác thu gom và xā lý rác thÁich¤a tiÁn hành đßng bß; đa sá các xã ch¤a có 
há tháng thu gom. Công tác thu gom, vÁn chuyÅn và xā lý rác thÁi chß mái tÁp trung å 

t¿i khu trung tâm hành chính các huyán và các xã vùng thÃp, ch¤a må rßng quy mô vÃ 
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các xã vùng cao. Mỗi huyán đÃu xây dāng mßt bãi rác tÁp trung rác thÁi rßng h¢n 1,5 
ha. Quy trình xā lý là chôn lÃp hÿp vá sinh. Sā tham gia cÿa cßng đßng vào viác thu 

gom và quÁn lý rác thÁi ch¤a rßng rãi và ch¤a triát đÅ; nhân dân còn đá bÿa bãi dọc bã 
suái, đ¤ãng đi, s¿ gây ô nhißm MT xung quanh [39], [40], [41].  

e. Hiện trạng hệ sinh thái 

- HST nông nghiáp: Thāc vÁt chÿ yÁu là các lo¿i CTCNN nh¤ lúa, ngô, khoai, 

sắn&và cây công nghiáp lâu n�m nh¤ cao su, keo, chè, tiêu,... Há đßng vÁt là các lo¿i 
gia súc, gia cầm nh¤ trâu, bò, heo, gà,& 

- HST lâm nghiêp: LVS Bung có dián tích rÿng tā nhiên lán, điÃu kián khí hÁu, 
thá nh¤ỡng thuÁn lÿi, do đó tài nguyên rÿng, thāc vÁt rÿng trên đáa bàn huyán rÃt phát 

triÅn vái nhiÃu loài cây d¤ÿc liáu, cây lâm sÁn ngoài gỗ có giá trá kinh tÁ cao, phân bá 
trong tā nhiên nh¤ nÃm lim xanh, lan gÃm, sâm bÁy lá mßt hoa, sa nhân tím& Bên 
c¿nh đó, dián tích rÿng trßng vái các lo¿i cây chính nh¤: chò, xoan đào, lim xanh trßng 
hỗn giao vái keo, b¿ch đàn å nhÿng vùng đÃt tráng đßi trọc.  

LVS Bung có V¤ãn quác gia Sông Thanh và Khu bÁo tßn loài và sinh cÁnh Sao 
La. V¤ãn quác gia Sông Thanh có táng dián tích 76.669 ha [70], nằm trên hai huyán 

Ph¤ác S¢n và Nam Giang (La Dêê, La Êê, Đắc Pring, Đắc Pre, Chà Vàl, Tà Bhinh, Cà 
Dy). Đây là mßt trong nhÿng khu rÿng đÁc dāng có dián tích lán nhÃt trong cÁ n¤ác, 

có đa d¿ng sinh học cao, đ¤ÿc Quỹ BÁo tßn thiên nhiên ThÁ giái đánh giá là mßt trong 
200 trung tâm đa d¿ng sinh học toàn cầu, và mßt trong rÃt ít khu vāc bÁo tßn đ¤ÿc 
nhiÃu loài thú lán đang bá đe dọa toàn cầu nh¤ Chà vá chân nâu, Chà vá chân xám, 
V¤ÿn trung bß, GÃu, Mang lán, Mang Tr¤ãng S¢n [93],.. 

Khu bÁo tßn loài và sinh cÁnh Sao La nằm phía Tây Bắc cÿa tßnh QuÁng Nam, 

trÁi dài trên 2 huyán Đông Giang và Tây Giang. Có HST rÿng nhiát đái trên đai đáa 
hình đÃt thÃp vùng Trung Tr¤ãng S¢n vái há đßng thāc vÁt phong phú và sā hián dián 

cÿa các loài quý hiÁm trong Sách Đß ThÁ giái và Viát Nam nh¤ Sao la, Mang Tr¤ãng 
s¢n, Thß vằn,&.thāc vÁt nh¤ KiÃn kiÃn, Gõ, Giỗi, S¢n huyÁt vì vÁy đây là n¢i th¤ãng 

xuyên bá tác đßng båi ng¤ãi dân đáa ph¤¢ng và ng¤ãi tÿ các n¢i khác đÁn đÅ khai thác 
gỗ, lâm sÁn ngoài gỗ và s�n, b¿y bắt đßng vÁt, nên cần đ¤ÿc ¤u tiên bÁo vá [4].  

Rÿng å LVS Bung không chß có giá trá vÃ đa d¿ng sinh học mà còn có ý nghĩa 
bÁo vá MT sinh thái. Rÿng trāc tiÁp bÁo vá đầu ngußn cÿa các con sông chính và h¿n 

chÁ lũ lāt trong mùa m¤a. Tuy nhiên hián nay, viác khai thác rÿng mßt cách bÿa bãi 
còn dißn ra nh¤ khai thác gỗ trái phép, ch�n thÁ gia súc, lÃn chiÁm đÃt rÿng&đã làm 

cho dián tích rÿng ngày mßt thu hẹp. Đß che phÿ rÿng nhÿng n�m gần đây có chiÃu 
h¤áng giÁm do n¿n cháy rÿng, chÃt l¤ÿng rÿng ch¤a đ¤ÿc cÁi thián. MÁc dù dián tích 

trßng mái rÿng không ngÿng đ¤ÿc t�ng lên, công tác quÁn lý, bÁo vá rÿng ngày càng 
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đ¤ÿc t�ng c¤ãng song thāc tr¿ng đß che phÿ bằng cây rÿng hián nay v¿n ch¤a đÁm 
bÁo ng¤ỡng an toàn cho MT sinh thái  [39], [40], [41]. 

2.1.3.2. Tai biến thiên nhiên  

Trong 5 n�m gần đây, tình hình thiên tai trên đáa bàn tßnh QuÁng Nam nói 

chung và các huyán trong LVS Bung nói riêng trong bái cÁnh biÁn đái khí hÁu dißn 
biÁn rÃt thÃt th¤ãng, cāc đoan vÃ l¤ÿng m¤a, nhiát đß, tần suÃt bão lũ. Trên đáa bàn 

nghiên cāu th¤ãng xÁy ra các lo¿i hình thiên tai, trong đó chÿ yÁu là bão lũ, ngÁp úng. 
LVS Bung có đáa hình phần lán là đßi núi dác chiÁm h¢n 70% dián tích đÃt tā nhiên 

nên khÁ n�ng tÁp trung l¤ÿng n¤ác nhanh. L¤ÿng m¤a trong mùa lũ lán, sông suái 
ngắn và dác do đó lũ xÁy ra vái c¤ãng suÃt lũ lán.  

Trong nhÿng n�m qua, tần suÃt cÿa nhÿng tai biÁn thiên nhiên xÁy ra mang tính 
ng¿u nhiên và không mang tính chu kỳ. Tuy nhiên, vào mùa hè, nhÿng đÿt nắng nóng 
th¤ãng có xu thÁ nóng h¢n, l¤ÿng m¤a th¤ãng tÁp trung vào ít ngày h¢n và c¤ãng đß 

m¤a lán h¢n dß gây ra lũ. Ngoài ra, mỗi n�m TB å QuÁng Nam có khoÁng 3 tháng 
h¿n, nhÿng n�m nhẹ h¿n chß tÁp trung vào tháng I, tháng II, tháng V và kÁt thúc vào 

thãi kỳ m¤a tiÅu mãn. Nhÿng n�m nÁng, h¿n bắt đầu tÿ tháng 1 và kéo dài cho đÁn 
tháng VI, tháng VII thÁm chí tháng VIII, Ánh h¤ång lán đÁn ho¿t đßng sÁn xuÃt nông 

nghiáp và cußc sáng cÿa ng¤ãi dân. Bên c¿nh đó khu vāc nghiên cāu còn có các lo¿i 
thiên tai sau: 

- Bão, áp thấp nhiệt đới: Bão th¤ãng tÁp trung chÿ yÁu vào tháng IX, X và 
tháng XI. Các c¢n bão và áp thÃp nhiát đái th¤ãng đi kèm vái m¤a to. Vì vÁy, ngoài 

viác xuÃt hián gió m¿nh, trên đÃt liÃn còn bá Ánh h¤ång cÿa lũ, ngÁp lāt [90]. N�m 
2020, thiên tai dißn ra dßn dÁp, khác liát, mang nhiÃu yÁu tá dá th¤ãng, v¤ÿt māc 
lách sā trên nhiÃu vùng miÃn cÁ n¤ác trong đó có các huyán miÃn núi cÿa tßnh QuÁng 
Nam. Trên biÅn Đông có 14 c¢n bão và 01 áp thÃp nhiát đái ho¿t đßng, nhiÃu h¢n 06 
c¢n bão so vái n�m 2019 và xÃp xß trên TB nhiÃu n�m vái c¤ãng đß m¿nh sāc tàn phá 
lán, rßng và thãi gian Ánh h¤ång kéo dài; có 12 đÿt không khí l¿nh, tÁp trung trong các 
tháng XI, XII n�m 2020 [90]. 

- Sạt lở, xói lở bờ sông, suối: Vái m¿ng l¤ái sông ngòi dày đÁc, chiÃu rßng sông 

hẹp, ngắn dác, khúc khuỷu vái đß uán khúc tÿ 1,5 - 2 lần, l¿i th¤ãng xuyên bá tác đßng 
båi dòng chÁy lũ nên há tháng sông ngòi trong LVS Bung th¤ãng xuyên bá s¿t lå, làm 

mÃt đÃt sÁn xuÃt và h¤ hßng nhiÃu công trình h¿ tầng kỹ thuÁt và nhà å nhân dân. Mßt 
sá khu vāc th¤ãng xuyên xÁy ra s¿t lå å Thôn Pa Ooi (xã La Êê); thôn 47, 48, 49A, 

49B (Xã Đắc Pring) huyán Nam Giang. NhiÃu điÅm có nguy c¢ s¿t lå núi rÃt cao nh¤ 
các điÅm s¿t lå núi å xã BHa Lêê, Xã L�ng, xã Ch’¡m (Tây Giang); Kà D�ng, TT. 
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Prao, xã Tà Lu, Z¢ Ngây, A Ting (Đông Giang); Xã Đắc Pre, Xã Đắc Pring, xã La Dê 
(Nam Giang) [90]. 

Do nhiÃu tác đßng khác nhau, khi có m¤a lũ, tình hình s¿t lå núi ngày càng có 
dißn biÁn phāc t¿p gây nhiÃu thiát h¿i vÃ ng¤ãi và tài sÁn. MÁc dù, å đây đã có giÁi 
pháp công trình cháng tr¤ÿt bằng kè, t¤ãng chắn bê tông, nh¤ng đo¿n đ¤ãng Hß Chí 
Minh hàng n�m v¿n bá phá huỷ nghiêm trọng [90].  

- Trượt lở đất đá: Khu vāc miÃn núi có đáa m¿o, đáa chÃt phāc t¿p, đß dác cÿa 
các s¤ãn núi khá lán. Khi xuÃt hián m¤a lán kéo dài nhiÃu ngày, cùng vái tác đßng 

cÿa con ng¤ãi nh¤ b¿t núi, må đ¤ãng, chÁt phá rÿng, khai thác khoáng sÁn trái phép... 
đã gây ra s¿t lå đßi núi, s¤ãn dác nhiÃu n¢i. Tr¤ÿt lå đÃt cũng xÁy ra m¿nh m¿ trên các 

mái taluy dọc theo các tuyÁn quác lß và đ¤ãng Hß Chí Minh. 

Qua các báo cáo phòng cháng lāt bão hàng n�m cho thÃy, LVS Bung là l¤u vāc 

có māc đß tr¤ÿt lå đÃt lán. Theo UBND tßnh QuÁng Nam (2021), å khu vāc nghiên 
cāu, quá trình tr¤ÿt lå đÃt dißn ra t¤¢ng đái m¿nh, có 182 điÅm tr¤ÿt lå. Trong đó, có 
23 điÅm tr¤ÿt quy mô lán, 82 khái tr¤ÿt thußc quy mô TB và 77 khái tr¤ÿt thußc lo¿i 
nhß [90]. Tr¤ÿt lå phân bá hầu khắp trên đáa bàn các huyán Tây Giang, Đông Giang, 
Nam Giang vái mÁt đß rÃt lán. Tr¤ÿt lå đÃt th¤ãng gây ra nhiÃu thiát h¿i cho ng¤ãi 
dân và c¢ så h¿ tầng các đáa ph¤¢ng. 

- Lũ quét: Vái đáa hình núi chiÁm đÁn 80% dián tích, phần lán đáa hình bá chia 
cắt m¿nh theo kiÅu đßi bát úp, đß dác lán, cßng vái tÁp quán sinh ho¿t và canh tác cÿa 
đßng bào dân tßc thiÅu sá đáa ph¤¢ng chÿ yÁu tÁp trung t¿i các vùng trũng, thÃp, ven 

sông, suái nên khi m¤a lán, dòng chÁy lũ th¤ãng chÁy xiÁt và tÁp trung rÃt nhanh, t¿o 
ra nhÿng trÁn lũ quét bÃt ngã, d¿n đÁn nhÿng thiát h¿i khó l¤ãng. Ngoài ra, dân c¤ 
th¤ãng bá trí thành tÿng cām riêng lẻ theo tÿng khu vāc đßi, núi khép kín båi các khe, 
suái nên khi xÁy ra lũ quét, cuán trôi cầu, cáng cắt đāt giao thông, cô lÁp hoàn toàn 

nhiÃu khu vāc dân c¤, khó kh�n trong công tác cāu hß, cāu trÿ. Khu vāc nghiên cāu 
đã xÁy ra mßt sá trÁn lũ quét n�m 2020 å xã A Tiêng, L�ng (Tây Giang) xã La Dêê 
(Nam Giang), TT P rao (Đông Giang),& 

- Lũ lÿt: N�m 2020, l¤ÿng m¤a t¿i các đáa ph¤¢ng trên đáa bàn tßnh có dißn biÁn 
rÃt bÃt th¤ãng. M¤a biÁn đßng rÃt lán, các tháng mùa khô l¤ÿng m¤a thÃp h¢n TB 
nhiÃu n�m nh¤ng các tháng mùa m¤a, nhÃt là tháng X, XI, l¤ÿng m¤a v¤ÿt giá trá TB. 
N�m 2020, các đáa ph¤¢ng trong tßnh QuÁng Nam có đÁn 09 đÿt m¤a lán trên dián 
rßng, nhiÃu h¢n n�m 2019 là 06 đÿt. Lũ các sông lên liên tiÁp vái 08 đÿt lũ, bắt đầu tÿ 
đầu tháng X đÁn tháng XI n�m 2020 [90]. 
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Hình 2.8. Sơ đồ phân bố các điểm trượt lở ở LVS Bung 
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+ ä Nam Giang, thiên tai n�m 2020 đã gây thiát h¿i quá lán vÃ tài sÁn, c¢ så h¿ 
tầng, MT và điÃu kián sáng cÿa ng¤ãi dân: nhà cāa sāp đá, tác mái và h¤ h¿i, ngÁp 

lāt, đÃt đá trôi vào nhà; trên 365 ha cây cái, hoa màu, lúa r¿y chuẩn bá thu ho¿ch bá 
mÃt trắng; hàng tr�m gia súc, gia cầm bá n¤ác lũ cuán trôi... ĐÁc biát, tuyÁn đ¤ãng Hß 

Chí Minh qua đáa bàn huyán giáp vái đáa phÁn huyán Ph¤ác S¢n bá s¿t lå nÁng t¿i 
Km1535+800. Ngoài ra, các tuyÁn giao thông tÿ xã Chà Vàl đi xã Đắc Pring, xã La Êê 

đi xã Ch¢ Chun, thôn Công Dßn đÁn thôn Pà Rum (xã Zuôih) bá s¿t lå nhiÃu điÅm ách 
tắc giao thông... Theo tháng kê, táng hÿp cÿa các đ¢n vá, đáa ph¤¢ng, táng thiát h¿i 
¤ác tính h¢n 107,925 tỷ đßng [86].  

+ Huyán Tây Giang: Do Ánh h¤ång cÿa hoàn l¤u bão vào n�m 2020, trên đáa 
bàn huyán có m¤a to đÁn rÃt to và gây lũ quét, lũ áng làm s¿t lå đÃt đá nghiêm trọng, 
gây thiát h¿i nÁng nÃ đÁn công trình giao thông, kÁt cÃu h¿ tầng KT-XH h¤ hßng nÁng, 
nhà cāa bá h¤ hßng nÁng, nhiÃu xã và thôn bá cô lÁp. M¤a lũ đã làm đāt gãy, s¿t lå 130 
điÅm, vùi lÃp nhiÃu công trình thÿy lÿi, gây ngÁp h¢n 300 c�n nhà cÿa bà con. Ngoài 

ra, lũ trên sông A V¤¢ng chÁy qua huyán Tây Giang đá vÃ cũng gây ngÁp úng nhiÃu 
hoa màu và trâu bò cÿa đßng bào vùng cao bá chÁt do ng¿t n¤ác. Đÿt m¤a cũng gây 
thiát h¿i nÁng cho há tháng giao thông trên đáa bàn Tây Giang, đÁc biát là tuyÁn 
ĐT606 bá chia cắt do s¿t lå, lũ ngÁp sâu làm tắc đ¤ãng lên các xã vùng cao cÿa huyán. 

Āác tính thiát h¿i do bão sá 5 gây ra cho huyán 173,4 là tỷ đßng [89].  

+ Huyán Đông Giang, n�m 2020 cũng gánh cháu và Ánh h¤ång 3 c¢n bão sá 5, 
6, 9 và 1 áp thÃp nhiát đái gây Ánh h¤ång lán đÁn đãi sáng và tài sÁn cÿa ng¤ãi dân. 

Các c¢n bão đã làm nhiÃu tuyÁn đ¤ãng s¿t lỡ, h¤ hßng nÁng; cây cái bá gãy, há tháng 
thông tin th¤ãng xuyên gián đo¿n; nhiÃu ngôi nhà ngÁp sâu trong n¤ác; nhiÃu gia súc, 

gia cầm cÿa ng¤ãi dân bá cuán trôi; m¤a bão làm cô lÁp nhiÃu đáa ph¤¢ng. £ác tính 
thiát h¿i do áp thÃp nhiát đái gây ra vÃ ng¤ãi, nhà å, các công trình kinh tÁ h¿ tầng, 

công trình dân sinh, công trình sÁn xuÃt trên 405 tỷ đßng [83]. 

- Về lũ ống: Do Ánh h¤ång hoàn l¤u bão sá 5 n�m 2020, trên đáa bàn huyán Tây 
Giang, trÁn lũ áng đã gây thiát h¿i nÁng nÃ, nhiÃu điÅm s¿t lå lán t¿i hầu hÁt các tuyÁn 
đ¤ãng trên đáa bàn huyán, nhiÃu cầu treo bá lũ cuán trôi. Lũ áng làm cuán trôi rußng 

n¤¢ng, nhà cāa, tàn phá trên 20 chiÁc cầu treo dân sinh vào các làng bÁn, làm cô lÁp 
hoàn toàn các vùng dân c¤ cÿa hàng ngàn hß dân å huyán biên giái Tây Giang, tßnh 

QuÁng Nam, các xã B'H Lê, A V¤¢ng, A Nông và A Tiêng thiát h¿i nÁng nhÃt  [89].  

- Hạn hán, cháy rừng: VÃ nắng nóng s¿ làm t�ng nguy c¢ cháy rÿng. Vào n�m 
2020, å huyán Đông Giang xÁy ra 2 vā cháy rÿng trßng t¿i TT. Prao và rÿng phòng hß 
t¿i xã Mà Cooih. 
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- Phát triển thāy điện và ảnh hưởng cāa nó đến MT: Tính đÁn nay, trên toàn l¤u 
vāc có khoÁng h¢n 15 hß chāa thÿy đián, thÿy lÿi lán, TB, nhß bao gßm cÁ nhÿng hß 

đang vÁn hành, đang xây dāng và dā kiÁn xây dāng. Các công trình thuỷ đián lán và 
quan trọng đã vÁn hành nằm trên dòng chính há tháng sông Vu Gia - Thu Bßn đã đ¤ÿc 

đ¤a vào Quy trình vÁn hành liên hß chāa trên l¤u vāc do Thÿ t¤áng Chính phÿ ban hành 
sá 1865/QĐ-TTg n�m 2019 gßm 18 công trình. Trong đó, LVS bung có 7 công trình: A 

V¤¢ng, Sông Bung 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 2, Sông Bung 6 và A 
V¤¢ng 3, vái táng công suÃt 605,8 MW, táng dung tích n¤ác có khÁ n�ng điÃu tiÁt hàng 

tỷ m3 .  

Viác phát triÅn nhiÃu nhà máy thÿy đián đã Ánh h¤ång rÃt lán đÁn con ng¤ãi, 

tài nguyên và MT. Thÿy đián đòi hßi mßt l¤ÿng n¤ác lán tÿ các con sông và phá hÿy 
HST sông. Viác vÁn hành nhà máy thÿy đián, n¿n phá hÿy rÿng đang t¿o ra xung đßt 

vÃ sā dāng n¤ác; hÿy ho¿i sinh kÁ và là nguyên nhân gây ra sā di c¤ cÿa nhiÃu cßng 
đßng, nhÿng ng¤ãi có cußc sáng truyÃn tháng lâu đãi c¿nh các con sông. Mßt sá sā cá 

đã xÁy ra liên quan đÁn thÿy đián vào n�m 2016 nh¤ vỡ cáng d¿n dòng đÁp thÿy đián 
Sông Bung 2 (huyán Nam Giang) khiÁn 28 triáu m3 n¤ác đá xuáng h¿ du đã cuán trôi 

nhiÃu nhà cāa, cầu cáng, cây trßng, ng¤ãi dân phÁi tháo ch¿y lên núi trú tránh. N�m 
2019, thÿy đián Đắk Mi 4 xÁ lũ ngay và trong c¢n bão vái l¤u l¤ÿng lán và đây là 
nguyên nhân chính gây ngÁp lāt cho các đáa ph¤¢ng trong l¤u vāc  [91].  

Dián tích đÃt NLN giÁm do thu hßi đÅ xây dāng các thÿy đián đã chÁt phá nhiÃu 
dián tích rÿng, đÁc biát là rÿng tā nhiên. Rÿng bá mÃt, thÁm thāc vÁt bá mÃt, đÃt đai bá 
phong hóa, mÃt khÁ n�ng giÁm lũ và điÃu tiÁt lũ, gây ra các vā s¿t đÃt, tr¤ÿt đÃt Ánh 
h¤ång rÃt lán đÁn đãi sáng và phát triÅn kinh tÁ cÿa ng¤ãi dân đáa ph¤¢ng. 
2.2. Đ¾C ĐIÂM VÀ Sþ PHÂN HÓA CÀNH QUAN L£U VþC SÔNG BUNG  

2.2.1. Phân lo¿i cÁnh quan  

2.2.1.1. Hệ thống phân loại cảnh quan 

Há tháng phân lo¿i CQ LVS Bung đòi hßi phÁi phù hÿp vái tỷ lá bÁn đß và đÁc 

điÅm tā nhiên lãnh thá, māc đích nghiên cāu và c¢ så tài liáu [25], [61], [76], [78]. 
Trên c¢ så phân tích các há tháng phân lo¿i CQ cÿa các tác giÁ trên thÁ giái và å Viát 

Nam, đÁc biát là há tháng phân lo¿i CQ cÿa Ph¿m Hoàng HÁi và cs. [23], Nguyßn 
Thành Long và cs. [42], kÁt hÿp vái đÁc điÅm cÿa các nhân tá thành t¿o CQ å LVS 

Bung và māc đích nghiên cāu cho NLN và BVMT, há tháng phân lo¿i CQ LVS Bung 
đ¤ÿc lāa chọn gßm 6 cÃp: Há CQ → Phā há CQ → KiÅu CQ → Láp CQ → Phā láp 
CQ → Lo¿i CQ. Lo¿i CQ là đ¢n vá nhß nhÃt trong há tháng phân lo¿i CQ LVS Bung.  
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2.2.1.2. Hệ thống chỉ tiêu  

 Vái há tháng phân lo¿i gßm 6 cÃp vái các chß tiêu đ¤ÿc thÅ hián qua bÁng 2.8. 
 Bảng 2.8. Hệ thống chỉ tiêu phân loại cảnh quan 

Sß 
TT 

CÃp 
phân 
lo¿i 

ChÉ tiêu phân chia ranh giãi Tên gÍi 

1 Há CQ 
NÃn bāc x¿ chÿ đ¿o, cân bằng nhiát 
ẩm quyÁt đánh tính đái. 

Há CQ nhiát đái gió mùa ẩm  

2 
Phā há 

CQ 
ChÁ đß hoàn l¤u gió mùa làm phân 
phái l¿i nhiát ẩm các đái. 

Phā há CQ nhiát đái gió mùa không có 
mùa đông 

3 
KiÅu 
CQ 

  

ĐÁc điÅm SKH trong mái quan há 
vái kiÅu thÁm thāc vÁt phát sinh và 
kiÅu đÃt. 

- KiÅu CQ rÿng kín th¤ãng xanh m¤a 
mùa nhiát đái. 
- KiÅu CQ rÿng kín th¤ãng xanh m¤a 
mùa á nhiát đái. 

4 
Láp  
CQ 

ĐÁc tr¤ng đ¿i đáa hình - theo hình 
thái phát sinh, quy đánh tính đßng 
nhÃt cÿa hai quá trình lán trong chu 
trình vÁt chÃt bóc mòn và tích tā. 

- Láp CQ núi (đß cao g 500 m) 
- Láp CQ đßi (100 - < 500 m) 

5 
Phā láp 

CQ 
Tính phân tầng cÿa các điÃu kián và 
quá trình tā nhiên. 

Phā láp CQ núi TB (g1000 m) 
Phā láp CQ núi thÃp (500 - <1000 m) 
Phā láp CQ đßi cao (250 - < 500 m) 
Phā láp đßi TB (100 - < 250 m) 

6 
Lo¿i 
CQ 

Sā giáng nhau t¤¢ng đái cÿa các 
d¿ng đáa lý cÃu thành CQ (sā kÁt 
hÿp cÿa các quần xã thāc vÁt phát 
sinh hián đ¿i vái lo¿i đÃt). 

 - 85 lo¿i CQ 
- 1 đ¢n vá lãnh thá phi nông nghiáp 

 - MÁt n¤ác tā nhiên và chuyên dùng 

 

Hình 2.9. Sơ đồ hệ thống phân loại cảnh quan lưu vực sông Bung, tỉnh Quảng Nam 
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2.2.1.3. Thành lập bản đồ cảnh quan 

Viác thành lÁp bÁng chú giÁi d¿ng ma trÁn là công viác quan trọng trong thành 
lÁp bÁn đß CQ LVS Bung. BÁng chú giÁi thÅ hián rõ cÃu trúc, chāc n�ng và đßng lāc 
CQ. Các cÃp cÿa há tháng phân lo¿i CQ đ¤ÿc xÁp vào 2 nhóm: hàng ngang là nÃn nhiát - 
ẩm, cßt dọc là nÃn dinh d¤ỡng và vÁt chÃt rắn. Lo¿i CQ là kÁt quÁ giao thoa giÿa hàng và 
cßt, thÅ hián sā kÁt hÿp giÿa các kiÅu thÁm thāc vÁt hián t¿i vái các lo¿i đÃt. 

Trên c¢ så chßng ghép các bÁn đß thành phần, bÁn đß CQ LVS Bung đ¤ÿc 
thành lÁp å 1/100.000 gßm lo¿i CQ. Thā tā cÿa các lo¿i CQ đ¤ÿc đánh sá tÿ 1 đÁn 85, 

theo thā tā tÿ nhß đÁn lán, tÿ trên xuáng d¤ái và tÿ trái sang phÁi, đi tÿ vùng núi 
xuáng vùng đßi (hình 2.10). Bên c¿nh còn có đ¢n vá lãnh thá trên đÃt phi nông nghiáp 
và mÁt n¤ác tā nhiên, chuyên dùng đã đ¤ÿc phân lo¿i riêng. 
2.2.2. Đ¿c điÃm cÁnh quan l¤u vÿc sông Bung 

2.2.2.1. Hệ cảnh quan  

Vái vá trí đáa lí cÿa lãnh thá, LVS Bung nằm trong vùng nßi chí tuyÁn Bắc Bán 
cầu. Thãi gian chiÁu sáng dài nên lãnh thá nghiên cāu nhÁn đ¤ÿc l¤ÿng bāc x¿ lán. 

Hàng n�m, nhÁn đ¤ÿc l¤ÿng bāc x¿ lán tÿ 80 - 100 kcal/cm2/n�m. Ðây là ngußn n�ng 
l¤ÿng cần thiÁt đÅ thāc hián các quá trình phát triÅn cÿa CQ. Đßng thãi, å đây còn có 
sā luân phiên tác đßng cÿa các khái khí theo mùa: vào mùa hè, khu vāc nghiên cāu có 
h¤áng gió thánh hành là Tây Nam; vào mùa đông, h¤áng gió thánh hành là Bắc đÁn 
Đông Bắc, Tây Bắc, t¿o nên 2 mùa: mùa m¤a và mùa ít m¤a (mùa khô) rõ rát. Sá giã 
nắng TB trong l¤u vāc å vùng núi là 1.700 - 1.900 giã, vùng đßng bằng tÿ 2.000 - 

2.300 giã. Vái nÃn nhiát đß cao và khá án đánh trong mßt thãi gian dài cßng vái sā 
phân hóa nhiát đß theo đß cao đã t¿o nên quần thÅ sinh vÁt nhiát đái và á nhiát đái rÃt 
phong phú và đa d¿ng vÃ thành phần loài, māc đß t�ng tr¤ång và cÃu trúc nên khu vāc 
nghiên cāu đ¤ÿc xác đánh thußc há CQ nhiát đái gió mùa ẩm Châu Á. 

2.2.2.2. Phụ hệ cảnh quan  

LVS Bung nằm å phía Nam cÿa đèo HÁi Vân nên vào mùa đông, Ánh h¤ång 
cÿa gió mùa Đông Bắc l¿nh å đây đã suy yÁu đi rÃt nhiÃu. Nhiát đß TB tháng I, tháng 
có nhiát đß thÃp nhÃt trong n�m cũng trên 200C, biên đß nhiát n�m là 6,80C. ä miÃn núi 

vái đß cao trên 600 m có nhiát đß thÃp nhÃt khoÁng 18 - 200C. Vái đÁc tr¤ng cÿa khu 

vāc chuyÅn tiÁp và đáa hình đa d¿ng đã phân đánh l¿i hàng lo¿t các quá trình và hián 
t¤ÿng tā nhiên khác. Do đó, lãnh thá nghiên cāu đ¤ÿc xác đánh thußc phā há CQ nhiát 
đái gió mùa, không có mùa đông. 
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Hình 2.10. Sơ đồ cảnh quan lưu vực sông Bung, tỉnh Quảng Nam  
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(Kèm theo sơ đồ cảnh quan lưu vực sông Bung, tỉnh Quảng Nam) 
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2.2.2.3. Kiểu cảnh quan  

Sā kÁt hÿp tác đßng cÿa hoàn l¤u gió mùa và đáa hình miÃn núi chia cắt phāc 

t¿p t¿o nên sā phân bá nhiát - ẩm theo mùa. Sinh tr¤ång và phát triÅn trong điÃu kián 
sinh thái đó, giái thāc vÁt thích nghi và hình thành đÁc tính th¤ãng xanh å các vùng 

ẩm cao t¿o nên quần thÅ rÿng th¤ãng xanh m¤a mùa. Do Ánh h¤ång cÿa đáa hình đÁn 
sā phân hóa đÁc điÅm SKH nên khu vāc nghiên cāu hình thành 2 kiÅu CQ:  

- Kiểu CQ rừng thường xanh mưa mùa á nhiệt đới: độ cao  1.000 m, táng nhiát 
đß 4500 - 7.5000C, gßm: 

Đây là kiÅu rÿng rÃt quan trọng, phân bá tÿ cao đß 1000 m trå lên (có đßnh cao 
đÁn 2.000 m), táng nhiát đß 4.500 - 7.5000C, dián tích khoÁng 70.103,6 ha. Phần lán 

thÁm thāc vÁt rÿng còn nguyên sinh, ch¤a bá tác đßng cÿa con ng¤ãi. Tầng cây gỗ ¤u 
thÁ cao tÿ 7 - 25 m. Thành phần thāc vÁt chiÁm ¤u thÁ cÁ vÃ sá cá thÅ và sá loài nh¤ 
họ Dẻ, Chè, Thích, Re, Mßc lan, Đỗ quyên, Côm và Hßi. Tùy n¢i mà chÿ yÁu s¿ có sā 

xuÃt hián rãi rác các loài h¿t trần nh¤ P¢mu, Thông tre, B¿ch tùng hay Thông lông gà 
và Hßng tùng. ĐÁc biát, tÿ cao đß 1.800 m trå lên xuÃt hián kiÅu phā rÿng rêu, vái ¤u 
thÁ cÿa Đỗ quyên (trên đßnh núi K’lang, thußc xã Tr’Hy và mßt phần thußc xã L�ng). 
Đây là mßt lo¿i sinh cÁnh đÁc biát, có quần thÅ rÿng nguyên sinh, há đßng thāc vÁt vô 

cùng phong phú, đa d¿ng vÃ sá l¤ÿng, chÿng lo¿i còn nguyên vẹn ch¤a có sā tác đßng 
cÿa con ng¤ãi, có dián tích lên đÁn hàng tr�m ha, t¿o nên mßt CQ đßc đáo, nhÃt là khi 

Đỗ quyên ra hoa.  

Bên c¿nh đó, còn kiÅu rÿng hỗn giao cây lá rßng - lá kim á nhiát đái: kiÅu rÿng 

này xuÃt hián å đß cao trên 1.000 m, thành phần loài cây gỗ ¤u thÁ t¤¢ng tā nh¤ kiÅu 
rÿng kín th¤ãng xanh m¤a mùa á nhiát đái núi thÃp, nh¤ng thành phần các loài cây h¿t 
trần trå nên quan trọng và tham gia vào tá thành chính cÿa rÿng. Tầng tán rÿng cao 
khoÁng 18 - 25 m. Cây v¤ÿt tán có thÅ cao đÁn 35 m. ĐÁc biát, t¿i Tây Giang å mßt 

dián tích lán rÿng lo¿i này vái P¢mu chiÁm ¤u thÁ mà kích th¤ác quần thÅ đ¤ÿc xem 
nh¤ hàng đầu trên thÁ giái, vái hàng ngàn cá thÅ có đ¤ãng kính tÿ 1,0 m trå lên phân 

bá trên dián tích khoÁng 240 ha, trong đó nhiÃu cá thÅ có tuái thọ h¢n 1.000 n�m. 
- Kiểu CQ rừng thường xanh mưa mùa nhiệt đới, độ cao <1.000 m, táng nhiát 

đß > 7.5000C, gßm: 

 + KiÅu rÿng th¤ãng xanh ít bá tác đßng nằm å đai cao đß 700 m - 1.000 m có 

dián tích không đáng kÅ trong vùng nghiên cāu. CÃu trúc rÿng: 1 tầng cây gỗ lán có 
giá trá, cao khoÁng 25 m, đ¤ãng kính å đß cao 1,3 m tính tÿ mÁt đÃt tÿ 35 - 80 cm, mßt 

tầng cây gỗ thā sinh trung niên cao 15 -17 m, đ¤ãng kính tÿ 20 - 35 cm; mßt tầng cây 
gỗ tái sinh cao d¤ái 10 m và cây có đ¤ãng kính thân d¤ái 7 cm. Cũng trong tầng này 

xuÃt hián nhiÃu loài cây bāi, quyÁt, cây gỗ thân thÁo và cuái cùng là mßt tầng cß thÃp 
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xen l¿n vái láp thÁm māc rÿng và cây mầm tái sinh. 

+ Rÿng th¤ãng xanh thā sinh, đß cao d¤ái 700 m: KiÅu rÿng th¤ãng xanh thā 

sinh đ¤ÿc hình thành do viác phá rÿng làm n¤¢ng r¿y, khai thác gỗ tài nguyên trên 
dián rßng. Các loài cây gỗ tiên phong sinh tr¤ång và phát triÅn thành rÿng, sau đó 
nhÿng khu rÿng thā sinh này l¿i tiÁp tāc bá khai thác trái phép d¿n đÁn nghèo kiát. Hầu 
hÁt, các lo¿i gỗ quý có giá trá đÃu bá khai thác kiát, chß còn l¿i nhÿng loài gỗ t¿p, kém 

phẩm chÃt và các loài tái sinh. KiÅu rÿng này phân bá rÁi rác thành tÿng mÁnh dián 
tích nhß xen l¿n vái rÿng tre nāa và rÿng hỗn giao tre nāa, phân bá trên các s¤ãn dác 

dọc theo nhánh sông Bung n¢i mà con ng¤ãi có thÅ dß dàng khai thác và làm n¤¢ng 
r¿y. CÃu trúc rÿng bao gßm: 1 tầng là nhÿng cây gỗ có giá trá nh¤ng sá l¤ÿng không 

nhiÃu và đ¤ãng kính D1,3 th¤ãng d¤ái 40 cm, mßt vài cây có đ¤ãng kính trên 50 cm. 
Tuy nhiên, phần lán chúng là nhÿng cây cong queo sâu bánh, hoÁc là nhÿng cây nằm 

trên nhÿng đáa hình vô cùng hiÅm trå, mßt tầng cây gỗ tiên phong thußc rÿng thā sinh 
đang å giai đo¿n trung niên, cao 17 - 20 m, đ¤ãng kính D1,3 tÿ 20 - 40 cm, mßt tầng 

cây gỗ tái sinh gßm cao d¤ái 10 m và đ¤ãng kính thân d¤ái 7cm, cũng trong tầng này 
xuÃt hián nhiÃu loài cây bāi, quyÁt, cây gỗ thân thÁo và cuái cùng là mßt tầng cß thÃp 

xen l¿n vái láp thÁm māc rÿng và cây mầm tái sinh. T¿i đây chÿ yÁu gÁp các loài cây 
trong họ Dẻ, Trâm, Thầu dầu,.. 

+ TrÁng cß cây bāi: Hình thành tÿ sā thoái hóa cÿa rÿng th¤ãng xanh do con 
ng¤ãi khai thác lÃy đÃt làm n¤¢ng r¿y và bá bß hoang khi đÃt đã b¿c màu, các loài cây 
rÿng ¤a sáng tái sinh và phát triÅn. Sá loài biÁn đßng d¤ái 50 loài trên 1 ha, cây gỗ lán 

chiÁm khoÁng 10%, cây bāi thân gỗ chiÁm 40%, cây cß thân thÁo chiÁm 50% táng sá 
cây. Sá l¤ÿng cá thÅ biÁn đßng rÃt lán, phā thußc vào thãi gian bá hoang hóa tÿ 5.000 - 

20.000 cây/ha, đ¤ãng kính bình quân 1,5 - 6,0 cm, chiÃu cao 1,5 - 6,0 m. 

2.2.2.4. Lớp và phụ lớp cảnh quan  

Do sā phân tầng trong há tháng đai cao nên dāa vào đß cao tuyát đái, có thÅ 
phân chia lãnh thá nghiên cāu ra thành 2 láp CQ, 4 phā láp CQ: 

- Láp CQ núi hình thành trên các đáa hình có đß cao trên g 500 m, cÃu t¿o chÿ 
yÁu båi đá cāng d¿ng khái có ngußn gác macma, phun trào bazan và đá biÁn chÃt, 
phân bá hầu hÁt các xã trong l¤u vāc. Đáa hình có sā phân cắt m¿nh, mßt sá đßnh có 
đß cao tuyát đái trên 2.000 m. ä đây, quy luÁt phi đáa đái chiÁm ¤u thÁ đã t¿o nên sā 

phân hóa các quá trình và hián t¤ÿng tā nhiên theo đai cao, gßm các phā láp: 

+ Phā láp CQ núi TB (đß cao g 1.000 m), māc đß chia cắt đáa hình m¿nh, phần 

lán dián tích tÁp trung t¿i vùng th¤ÿng ngußn phía Tây và Tây Nam cÿa LVS Bung. 

+ Phā láp núi thÃp (đß cao 500 - <1.000 m), tÁp trung chÿ yÁu t¿i hầu hÁt các xã 

thußc 2 huyán Nam Giang, Tây Giang. 
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- Láp CQ đßi: Láp CQ này có đß cao tÿ 100 - <500 m, phân bá phía đông cÿa 
LVS Bung. Do nằm å vá trí chuyÅn tiÁp giÿa vùng núi thÃp và đßng bằng nên láp CQ 

này có các quá trình ngo¿i sinh nh¤: xâm thāc, bào mòn, rāa trôi và tích tā å đáy thung 
lũng chiÁm ¤u thÁ đ¤ÿc phân chia thành 2 phā láp: 

+ Phā láp đßi cao (đß cao 250 - <500 m), phân bá phía Đông huyán Nam Giang 

và phía Nam cÿa huyán Đông Giang. 

+ Phā láp đßi TB (đß cao 100 - <250 m), phân bá dọc thung lũng sông Bung 
thußc đáa phÁn các huyán Đông Giang và Nam Giang. 

2.2.2.5. Loại cảnh quan 

 Trên c¢ så kÁt hÿp giÿa kiÅu thÁm thāc vÁt, thÅ hián māc đß nhân tác và lo¿i 
đÃt, å lãnh thá nghiên cāu có sā phân hóa thành 85 lo¿i CQ khác nhau. Trong đó có 63 

lo¿i CQ å láp CQ núi; 22 lo¿i CQ å láp CQ đßi. Bên c¿nh đó, toàn bß đÃt phi nông 
nghiáp gßm đÃt å, đÃt chuyên dùng, đÃt nghĩa trang, nghĩa đáa& đ¤ÿc phân lo¿i riêng 

thành lãnh thá phi nông nghiáp và mÁt n¤ác (tā nhiên và chuyên dùng).  

Bảng 2.9. Các loại hình sử dụng cảnh quan ở lưu vực sông Bung, tỉnh Quảng Nam 

TT Lo¿i hình sā dăng CQ Lo¿i CQ DiÇn tích (ha) 

1 Trßng cây hàng n�m 
13 lo¿i CQ: 6, 11, 16, 24, 29, 34, 42, 
47, 59, 67, 71, 73, 79 

9.191,7 

2 Trßng cây lâu n�m 
16 lo¿i CQ: 7, 12, 20, 25, 30, 35, 38, 

43, 48, 52, 55, 60, 76, 80, 81, 84 
19.338,0 

3 Trßng rÿng sÁn xuÃt 
16 lo¿i CQ: 5, 10, 15, 19, 33, 37, 41, 
46, 51, 54, 57, 58, 62, 66, 70, 82 

33.245,6 

4 BÁo vá rÿng tā nhiên  
25 lo¿i CQ: 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 

152.833,7 

5 
Ch¤a sā dāng (trÁng cß và 
cây bāi thā sinh) 

15 lo¿i CQ: 2, 4, 9, 14, 18, 23, 28, 32, 
40, 45, 50, 63, 65, 69, 85 

24.033,1 

6 Lãnh thá phi nông nghiáp 1.918,9 

7 MÁt n¤ác tā nhiên và chuyên dùng 3.339,2 

Táng diÇn tích 243.900,2 

     Nguồn: Trích xuất từ bản đồ CQ LVS Bung, tỉnh Quảng Nam 
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2.2.3. Sÿ phân hóa cÁnh quan và chąc n�ng cÁnh quan l¤u vÿc sông Bung  

2.2.3.1. Sự phân hóa cảnh quan lưu vực sông Bung 

- Sự phân hóa CQ theo đai cao: 

Là khu vāc đßi núi nên quy luÁt đai cao thÅ hián rõ trong sā phân hóa đÁc điÅm 

các lo¿i CQ trên toàn l¤u vāc. 

+ Các lo¿i CQ å bÁc đß cao tÿ < 1.000 m: Các lo¿i CQ t¿i khu vāc này có sā 

thay đái khá rõ vÃ đÁc điÅm SKH. Lo¿i SKH h¢i mát đÁn h¢i nóng, nhiát đß TB n�m 
tÿ 22 - 250C, m¤a nhiÃu, l¤ÿng m¤a TB n�m tÿ 2000 - 2.500 mm, mùa khô ngắn (2 -3 

tháng khô) đÁn TB (3 đÁn 4 tháng khô). Thá nh¤ỡng ¤u thÁ là các lo¿i đÃt feralit đß 

vàng trên đá sét và biÁn chÃt. ThÁm thāc vÁt tā nhiên đÁc tr¤ng là các thÁm thāc vÁt 
rÿng kín th¤ãng xanh m¤a mùa nhiát đái. 

+ Các lo¿i CQ å bÁc đß cao g 1.000 m, tÁp trung å phía Tây, Tây Bắc, Nam và 

Tây Nam cÿa l¤u vāc thußc các huyán Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang. ĐÁc điÅm 

các lo¿i CQ có sā biÁn đái rõ quy luÁt theo đai cao vái lo¿i SKH mát, nhiát đß TB n�m 

< 200C, l¤ÿng m¤a TB n�m lán >2.500 mm và mùa khô ngắn (2 – 3 tháng khô). Thá 
nh¤ỡng có sā xuÃt hián cÿa đÃt mùn vàng đß và đß vàng trên đá cát, đá macma axit, đá 
phiÁn sét và biÁn chÃt. ThÁm thāc vÁt đÁc tr¤ng là rÿng kín th¤ãng xanh nhiát đái ẩm 

m¤a mùa á nhiát đái, ngoài ra còn có sā xuÃt hián cÿa thÁm thāc vÁt rÿng kín th¤ãng 

xanh m¤a mùa nhiát đái. Các lo¿i CQ å khu vāc này là hành lang tā nhiên, n¢i hßi tā 

nhiÃu điÃu kián thuÁn lÿi cho sā đa d¿ng tài nguyên sinh học, n¢i phân bá dòng vÁt chÃt 
cho s¤ãn Đông Tr¤ãng S¢n, nên cần phÁi bÁo vá rÿng và đa d¿ng sinh học. Bên c¿nh 

đó, còn có đ¤ãng biên giái dài 153 km vái n¤ác b¿n Lào nên có vá trí chiÁn l¤ÿc quan 

trọng vÃ chính trá, kinh tÁ, quác phòng, an ninh biên giái quác gia.  

- Sự phân hóa CQ theo chiều Đông - Tây: Do vá trí đáa lí, cÃu trúc đáa chÃt, đÁc 

điÅm đáa hình và ho¿t đßng nhân tác cũng đã t¿o nên sā phân hóa CQ LVS Bung theo 
chiÃu Đông - Tây: 

ä khu vāc phía Tây, Tây Bắc, Tây Nam cÿa l¤u vāc bao gßm các dãy núi có đß 
cao trên 1.000 m, ch¿y theo h¤áng Tây Bắc - Đông Nam, s¤ãn cÿa các dãy núi này đã 
đón các h¤áng gió chính: Đông Bắc, Tây Nam, gió Bắc, gió Nam làm cho khu vāc này 

có l¤ÿng m¤a TB trong n�m rÃt lán > 2500 mm. 

ä khu vāc trung tâm và phía Đông cÿa l¤u vāc là các d¿ng đáa hình núi thÃp, 

đßi và thung lũng ven sông. Khí hÁu đã có sā thay đái: nhiát đß t�ng và l¤ÿng m¤a 

giÁm (2000 - 2500 mm) khiÁn cho CQ cũng thay đái theo. ThÁm thāc vÁt chÿ yÁu 

trong khu vāc là các lo¿i rÿng tā nhiên, rÿng trßng, cây lâu n�m, cây công nghiáp, lúa, hoa màu. 
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2.2.3.2. Chức năng cảnh quan lưu vực sông Bung 

Chāc n�ng CQ là ho¿t đßng cÿa CQ liên quan tái dòng vÁt chÃt, n�ng l¤ÿng và 
sinh vÁt. Các chāc n�ng tā nhiên cÿa CQ quy đánh chāc n�ng KT-XH cÿa CQ cũng 
nh¤ dách vā mà CQ đó cung cÃp cho con ng¤ãi. KÁt quÁ phân tích và xác đánh chāc 
n�ng các đ¢n vá CQ là mßt trong nhÿng c�n cā quan trọng đÅ tiÁn hành ĐGCQ cho 
các māc đích sā dāng khác nhau. Trên c¢ så chāc n�ng cÿa tÿng CQ, luÁn án lāa 
chọn các māc đích đÅ đánh giá phù hÿp vái đÁc điÅm tā nhiên cÿa lãnh thá. 

KÁt quÁ phân tích đÁc điÅm các đ¢n vá CQ LVS Bung cho thÃy, CQ å khu vāc 
nghiên cāu có sā phân hóa đa d¿ng, mỗi CQ có thÅ có nhiÃu chāc n�ng và mỗi chāc 
n�ng có å nhiÃu lo¿i CQ. Trong đó, có các chāc n�ng chÿ yÁu nh¤ sau: chāc n�ng KT-

XH, chāc n�ng sinh thái - MT và chāc n�ng QPAN. Đái vái LVS Bung, chāc n�ng 
CQ đ¤ÿc phân tích theo các phā láp CQ đ¤ÿc thÅ hián å bÁng 2.10. 

Bảng 2.10. Chức năng của phụ lớp cảnh quan lưu vực sông Bung 

Phă lãp 
CQ 

Chćc n�ng sinh thái – MT Chćc n�ng KT-XH và QPAN 

1. Phā láp 
núi TB 

- - Đáa hình núi, đß dác lán, bá chia cắt m¿nh. 
- TiÁp nhÁn vÁt chÃt tÿ khí quyÅn và vÁn chuyÅn 
vÁt chÃt xuáng các phā láp phía d¤ái. 
- Cung cÃp và cân bằng n¤ác. 
- ĐiÃu tiÁt dòng chÁy mÁt và giÁm làm quá trình 
xói mòn nhã láp phÿ rÿng tā nhiên. 
- Phòng hß, bÁo tßn rÿng và đa d¿ng sinh học. 
- Xói mòn, rāa trôi bÃ mÁt rÃt lán. 

 
- BÁo vá QPAN khu biên giái 
Viát - Lào. 
- Quần c¤. 
- Phát triÅn du lách sinh thái và 
NCKH. 

2. Phā láp 
núi thÃp 

- VÁn chuyÅn vÁt chÃt và n�ng l¤ÿng. 
- Xói mòn, rāa trôi, tr¤ÿt lå đÃt đá lán. 
- Phòng hß, bÁo tßn rÿng và đa d¿ng sinh học. 
- ĐiÃu tiÁt dòng chÁy mÁt và giÁm nguy c¢ xói 
mòn nhã láp phÿ tā nhiên. 

- Trßng rÿng rÿng sÁn xuÃt và 
phát triÅn kinh tÁ NLN. 
- Quần c¤. 
- Phát triÅn du lách sinh thái và 
NCKH. 

3. Phā láp 
đßi cao 

- Đáa hình đßi, dác xen l¿n mßt sá bÃ mÁt san 
bằng. 
- VÁn chuyÅn vÁt chÃt xuáng khu vāc h¿ l¤u. 
- Phòng hß. 

- - Xói mòn, rāa trôi lán. 

- Quần c¤. 
- Phát triÅn du lách sinh thái. 
- Trßng rÿng sÁn xuÃt và phát 
triÅn kinh tÁ lâm-nông nghiáp.  

5. Phā láp 
đßi TB  

- ChuyÅn tiÁp tÿ đßng bằng lên núi, vÁn chuyÅn 
vÁt chÃt giÁm dần. 
- Phòng hß. 
- Xói mòn, rāa trôi trên các s¤ãn, tích tā vÁt 
chÃt d¤ái chân s¤ãn. 

- Khai thác, bÁo vá tài nguyên 
đÃt, rÿng. 
- Quần c¤ trên các đßi. 
- Phát triÅn kinh tÁ nông - lâm 
kÁt hÿp, phát triÅn du lách. 
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- Phÿ lớp núi TB: Đây là khu vāc cao nhÃt, nằm å phía tây khu vāc nghiên cāu 
vái quá trình bóc mòn chiÁm vai trò chÿ đ¿o. Vái thÁm thāc vÁt rÿng tā nhiên phát 
triÅn trên núi TB, láp phÿ thāc vÁt tā nhiên còn giÿ đ¤ÿc nét nguyên sinh, đß dác lán, 
đáa hình cắt xẻ, CQ có chāc n�ng chính là vÁn chuyÅn vÁt chÃt xuáng các phā láp 
phía d¤ái thông qua dòng chÁy mÁt, điÃu tiÁt dòng chÁy mÁt và các tai biÁn tr¤ÿt lå, 
xói mòn đÃt nhã láp phÿ tā nhiên. Đây cũng là khu vāc bắt ngußn cÿa mßt sá sông 
chính nên có vai trò quan trọng trong viác cung cÃp và điÃu tiÁt n¤ác cho l¤u vāc nên 
chāc n�ng bÁo tßn đa d¿ng sinh học và phòng hß đóng vai trò quyÁt đánh, bÁo vá 

QPAN khu biên giái Viát - Lào còn chāc n�ng sÁn xuÃt là thā yÁu. 
- Phÿ lớp núi thấp: Nằm å khu vāc trung tâm LVS, đ¤ÿc cÃu t¿o chÿ yÁu båi cát 

bßt kÁt cÿa há tầng A V¤¢ng, há tầng sông Bung và phāc há Đ¿i Lßc, vái các lo¿i đá 
phiÁn, cußi kÁt, s¿n, cát kÁt,.. đß dác lán. Do đó, chāc n�ng chính cÿa tiÅu vùng là 
vÁn chuyÅn vÁt chÃt xuáng các phā láp thÃp bên d¤ái thông qua dòng chÁy mÁt, điÃu 
tiÁt dòng chÁy mÁt và các tai biÁn tr¤ÿt lå, xói mòn đÃt nên chāc n�ng kinh tÁ sinh 
thái quan trọng, ngoài ra thì chāc n�ng sÁn xuÃt nh¤ trßng rÿng và cây lâu n�m. 

- Phÿ lớp đồi cao: Đây là khu vāc chuyÅn tiÁp tÿ đßng bằng lên miÃn núi, 
nh¤ng đß dác n¢i đây khá lán, đáa hình cắt xẻ nên trßng rÿng phòng hß, bÁo vá nhằm 
ng�n chÁn xâm thāc, bóc mòn, điÃu chßnh cán cân vÁt chÃt là chÿ yÁu. Chāc n�ng tā 
nhiên cÿa phā láp này bao gßm: vÁn chuyÅn vÁt chÃt và n�ng l¤ÿng xuáng khu vāc 
h¿ l¤u; phòng hß tā nhiên đÁc biát là các tai biÁn tr¤ÿt lå đÃt, xói mòn rāa trôi bÃ mÁt. 
Bên c¿nh trßng rÿng phòng hß ng¤ãi dân có thÅ kÁt hÿp vái trßng rÿng sÁn xuÃt và 

mßt sá mô hình kinh tÁ sinh thái v¤ãn - rÿng vÿa có tác dāng bÁo vá đÃt, vÿa nâng 
cao hiáu quÁ kinh tÁ, giúp xóa đái giÁm nghèo cho ng¤ãi dân vùng núi. 

- Phÿ lớp đồi TB: có vai trò và chāc n�ng quan trọng đái vái sā phát triÅn KT-
XH miÃn núi có chāc n�ng dân sinh và kinh tÁ quan trọng.Vái đáa hình dác, đ¤ÿc cÃu 
t¿o chÿ yÁu båi đÃt đá cÿa há tầng sông Bung, n¢i đây tÁp trung nhiÃu nhà máy thÿy 
đián, nên ngoài chāc n�ng phòng hß và khai thác các chāc n�ng phát triÅn kinh tÁ 
nông, lâm nghiáp. Các đßi th¤ãng là n¢i tÁp trung các điÅm quần c¤ nông thôn vái 
ho¿t đßng trßng rÿng kinh tÁ và ch�n nuôi gia súc. Trong khi đó, t¿i các thung lũng 
dọc sông vÿa đ¤ÿc bßi đắp hằng n�m båi phù sa sông l¿i vÿa đ¤ÿc cung cÃp vÁt chÃt 
tÿ các CQ phía trên nên thuÁn lÿi cho sÁn xuÃt nông nghiáp, đÁc biát là cây hàng n�m. 

2.3. PHÂN VÙNG CÀNH QUAN L£U VþC SÔNG BUNG 

2.3.1. Phân vùng cÁnh quan l¤u vÿc sông Bung 

Mỗi TVCQ có nhÿng đÁc tr¤ng riêng vÃ ngußn gác, hình thái, đÁc điÅm cÃu 
trúc đáa chÃt, đáa hình, thá nh¤ỡng, thāc vÁt, hián tr¿ng sā dāng và māc đß nhân tác,... 

Phân tích đÁc điÅm TVCQ là c¢ så đÅ đánh h¤áng sā dāng hÿp lý lãnh thá trong phát 
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triÅn kinh tÁ và BVMT. 

Sā phân hóa vÃ các yÁu tá sinh thái CQ å LVS Bung chß xem xét trong ph¿m vi 

nßi bß vùng nên cÃp phân vá cao nhÃt đ¤ÿc sā dāng å đây là cÃp tiÅu vùng. CÃp TVCQ 
đ¤ÿc táng hÿp tÿ các lo¿i CQ phân bá gần nhau và liên kÁt nhau vÃ mÁt lãnh thá, có 

cùng chāc n�ng trong đánh h¤áng sā dāng CQ cho phát triÅn NLN và BVMT. Chß tiêu 
phân vùng đ¤ÿc lāa chọn tÿ yÁu tá trßi đÁc tr¤ng đÅ làm c¢ så cho viác phân ra các 

TVCQ là sā khác nhau vÃ nÃn tÁng vÁt chÃt rắn trong đó có h¤áng đÁn cùng chāc n�ng 
sā dāng cho NLN và BVMT. Sā khác nhau này mang tính chÃt t¤¢ng đái và chß xét 

trong khuôn khá cÿa công tác nghiên cāu CQ cho phát triÅn NLN và BVMT å LVS 
Bung. KÁt quÁ phân vùng CQ LVS Bung đ¤ÿc thÅ hián å bÁng 2.11 và hình 2.11. 

Bảng 2.11. Diện tích các tiểu vùng cảnh quan lưu vực sông Bung 

TT TiÃu vùng CQ Lo¿i CQ 
DiÇn tích 

(ha) 
Tỷ lÇ 
(%) 

1 
TVCQ núi TB 

th¤ÿng ngußn phía 
Tây LVS Bung 

1, 2, 13, 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 thÃp 

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 55,2 

3 
TVCQ đßi 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 
 

 MÁt n¤ác và lãnh thá phi nông nghiáp 5.258,1 2,2 

Táng 243.900,2 100 

    Nguồn: Thống kê từ bản đồ phân vùng CQ LVS Bung 

2.3.2. Đ¿c điÃm và chąc n�ng căa các tiÃu vùng cÁnh quan  

- TVCQ núi TB thượng nguồn phía Tây LVS Bung: Nằm å phía Tây Nam cÿa 
lãnh thá LVS Bung, giáp biên giái Viát - Lào, n¢i bắt ngußn cÿa mßt sá nhánh chính 

sông Bung, có dián tích 59.373,2 ha (chiÁm 24,3% DTTN). TiÅu vùng này phát triÅn 
trên nÃn đáa chÃt đ¤ÿc cÃu t¿o båi đá cát bßt kÁt và đá phiÁn sét vái nhiÃu vách dác 

trên 250, quá trình bóc mòn táng hÿp và đá lå chiÁm ¤u thÁ. Do đáa hình núi cao nên 
khí hÁu có sā thay đái theo đai cao, l¤ÿng nhiát dßi dào, đß ẩm lán, l¤ÿng m¤a trên 
2.500 mm/n�m nên thÁm thāc vÁt rÿng phát triÅn m¿nh đÁc biát là rÿng th¤ãng xanh 
m¤a mùa á nhiát đái (rÿng tā nhiên ít bá tác đßng có dián tích 50.384,5 ha). Tuy nhiên, 

hián nay ho¿t đßng khai thác rÿng đã làm suy giÁm mßt phần dián tích rÿng tā nhiên 
cũng nh¤ các lo¿i đßng, thāc vÁt quý hiÁm.  
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Đáa hình khu vāc này khá hiÅm trå nên ít có dân c¤ sinh sáng, chÿ yÁu ng¤ãi 
dân tßc tiÅu sá và sā tác đßng cÿa con ng¤ãi còn h¿n chÁ nên thÁm thāc vÁt tā nhiên 

còn nhiÃu. ĐÁc biát, t¿i các khu vāc å chân núi, ho¿t đßng khai thác rÿng trái phép d¿n 
đÁn thu hẹp rÿng nguyên sinh và thay vào đó là CQ rÿng trßng (2.514,8 ha). 

Thá nh¤ỡng có sā phân hóa đa d¿ng vái các lo¿i đÃt mùn vàng đß trên đá 
macma axit (Ha), đÃt mùn đß vàng trên đá phiÁn sét và biÁn chÃt (Hs), đÃt vàng đß trên 

đá macma axit (Fa), đÃt đß vàng trên đá sét và biÁn chÃt (Fs), đÃt nâu đß trên đá bazan 
(Fk). Do nằm trên đáa hình cao nên tiÅu vùng có quá trình xói mòn, rāa trôi khá m¿nh, 

đÃt có tiÃm n�ng thoái hóa TB đÁn m¿nh. ChÃt l¤ÿng MT trong tiÅu vùng còn khá tát. 
Do đáa hình hiÅm trå và đß dác lán, khÁ n�ng bào mòn và vÁn chuyÅn vÁt chÃt å đây khá 
m¿nh làm cho láp vß thá nh¤ỡng và vß phong hóa mßng, cân bằng vÁt chÃt không án 
đánh. Trong tiÅu vùng các lo¿i CQ rÿng tā nhiên ít bá tác đßng có sā phân bá tÁp trung, 

xen l¿n là các lo¿i CQ trÁng cß cây bāi do phá rÿng làm n¤¢ng r¿y và các lo¿i CQ cây 
hàng ven sông suái.  

Chāc n�ng tā nhiên cÿa tiÅu vùng đ¤ÿc xác đánh gßm: chāc n�ng phòng hß đầu 
ngußn, điÃu tiÁt n¤ác cho sông suái, h¿n chÁ xói mòn, rāa trôi đÃt, h¿n chÁ tác đß dòng 

chÁy trong mùa lũ nhÃt là nhÿng khu vāc rÿng có đß che phÿ tát. Ngoài ra, tiÅu vùng 
còn có chāc n�ng phát triÅn kinh tÁ nh¤ trßng rÿng kinh tÁ, cây bÁn đáa lÃy gỗ có giá trá 
kinh tÁ cao, cây d¤ÿc liáu, nông - lâm kÁt hÿp, bÁo vá ngußn gen thāc vÁt quý hiÁm và 
có chāc n�ng quan trọng trong bÁo vá QPAN biên giái Viát - Lào. 

- TVCQ núi thấp trung tâm LVS Bung: có dián 134.539,8 ha, chiÁm 55,2% 

DTTN, phát triÅn trên nÃn đá cÿa há tầng A V¤¢ng, há tầng sông Bung và thành t¿o 
macma xâm nhÁp thußc phāc há BÁn Giằng - QuÁ S¢n; phāc há Chà Vàl và phāc há 
HÁi Vân. Khu vāc này có đáa hình bá chia cắt, quá trình bóc mòn táng hÿp, đá lå và 
xâm thāc sông suái chiÁm ¤u thÁ có dián tích 121.163,3 ha. 

 Thá nh¤ỡng đÁc tr¤ng trong tiÅu vùng là các lo¿i đÃt vàng đß trên đá macma 
axit (Fa) và đÃt đß vàng trên đá sét và biÁn chÃt (Fs), xen l¿n mßt sá lo¿i đÃt mùn å đß 

cao trên 900 m, đÃt phù sa ngòi suái (Py) và đÃt dác tā (D). HST chÿ yÁu là rÿng tā 
nhiên là 77.787,7 ha. Tuy nhiên, do quá trình khai thác rÿng nên láp phÿ thāc vÁt bá 
phá hÿy đang trong tr¿ng thái phāc hßi nên dián tích trÁng cß - trÁng cây bāi khá lán, 
16.557,2 ha, rÿng trßng sÁn xuÃt có dián tích 25.237,7 ha, cây hàng n�m và lâu n�m là 
5.327,4 ha. Nhìn chung, các lo¿i CQ phân bá xen kẻ nhau, t¿o nên sā phân hóa đa 
d¿ng trong tiÅu vùng này. 

Chāc n�ng chính cÿa tiÅu vùng là phòng hß và bÁo tßn rÿng, bÁo vá đa d¿ng 
sinh học và phát triÅn KT-XH.  
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Hình 2.11. Sơ đồ phân vùng cảnh quan lưu vực sông Bung, tỉnh Quảng Nam  
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- TVCQ đồi phía Đông LVS Bung: có dián tích 44.921,3 ha, chiÁm 18,4% 
DTTN, đ¤ÿc cÃu t¿o chÿ yÁu båi đÃt đá cÿa há tầng A V¤¢ng, há tầng sông Bung, há 

tầng Bàn Cã và thành t¿o macma xâm nhÁp thußc phāc há BÁn Giằng - QuÁ S¢n. T¿i 
đây, quá trình bóc mòn, rāa trôi chÿ yÁu trên các s¤ãn dác, vÁt liáu tích tā d¤ái các 

chân đßi.  Thá nh¤ỡng đÁc là các lo¿i đÃt vàng đß trên đá macma axit (Fa), đÃt đß 
vàng trên đá sét và biÁn chÃt (Fs) và đÃt phù sa ngòi suái (Py),... 

Trong tiÅu vùng chÿ yÁu là rÿng phòng hß và rÿng đÁc dāng vái 23.907,0 ha; 
cây lâu n�m đ¤ÿc trßng å nhÿng n¢i có đß dác < 150 vái dián tích là 7.387,1 ha, phân 

bá å mßt phần các xã Chà Vàl, Đắc Pre, Đắc Pring, Tà P¢¢, Mà Cooi, TT. Th¿nh Mỹ, 
Ka D�ng (Nam Giang); rÿng sÁn xuÃt 5.674,9 ha. Các thung lũng ven chân núi hoÁc 

vùng đÃt ven sông suái đáa hình t¤¢ng đái bằng phẳng, hình thành các khu quần c¤ và 
trßng các cây công nghiáp ngắn ngày, hoa màu. 

Đáa hình chia cắt m¿nh và đß dác tÿ 15-250 có dián tích 26.035,5 ha, trong tiÅu 
vùng có 5 nhà máy thÿy đián đang ho¿t đßng nh¤: thÿy đián A V¤¢ng, thÿy đián sông 

Bung 4, thÿy đián sông Bung 4A, thÿy đián sông Bung 5 và thÿy đián sông Bung 6. 
Tr¤ÿt lå đÃt đá, s¿t lå bã sông th¤ãng xuyên xÁy ra trong tiÅu vùng nên ngoài chāc 

n�ng phát triÅn nông - lâm kÁt hÿp thì cần trßng rÿng đÅ phòng hß và BVMT. 
 

TiÃu k¿t ch¤¢ng 2 

Trên c¢ så nghiên cāu đÁc điÅm và sā phân hóa CQ LVS Bung có thÅ rút ra 

mßt sá kÁt luÁn nh¤ sau: 

Nhân tá tā nhiên có nhiÃu hÿp phần thành t¿o CQ, mỗi hÿp phần giÿ vai trò đÁc 

tr¤ng trong viác thành t¿o CQ LVS Bung. Bên c¿nh đó, dân c¤ và các ho¿t đßng khai 
thác, sā dāng tài nguyên là nhân tá có vai trò trāc tiÁp d¿n đÁn sā biÁn đái cÿa các CQ 

tā nhiên hình thành các CQ nhân t¿o. Các nhân tá này có mái quan há chÁt ch¿, tác 
đßng qua l¿i vái nhau trong mßt thÅ tháng nhÃt, t¿o nên sā phân hoá và làm biÁn đái 

CQ LVS Bung. 

- Vái há tháng phân lo¿i CQ LVS Bung gßm 6 cÃp: Há CQ → Phā há CQ → 
KiÅu CQ → Láp CQ → Phā láp CQ → Lo¿i CQ, bÁn đß CQ LVS Bung tỷ lá 1:100.000 
đ¤ÿc thành lÁp gßm 85 lo¿i CQ thußc há CQ nhiát đái gió mùa ẩm, phā há nhiát đái gió 

mùa nóng ẩm không có mùa đông, 2 kiÅu, 2 láp, 4 phā láp. Ngoài ra, lãnh thá phi nông 
nghiáp và mÁt n¤ác đ¤ÿc phân lo¿i riêng. Sā phân bá các đ¢n vá CQ đã phÁn ánh sā 

phân hóa CQ LVS Bung theo quy luÁt đai cao đ¤ÿc thÅ hián rõ trong sā phân hóa đÁc 
điÅm các lo¿i CQ trên toàn l¤u vāc; bên c¿nh đó, vá trí đáa lí, cÃu trúc đáa chÃt, đÁc điÅm 

đáa hình và ho¿t đßng nhân tác cũng đã t¿o nên sā phân hóa CQ LVS Bung theo chiÃu 
Đông - Tây. 
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- Trong phân vùng CQ å LVS Bung, nÃn tÁng vÁt chÃt rắn là yÁu tá trßi đ¤ÿc 
dùng làm c¢ så đÅ phân chia lãnh thá nghiên cāu thành 3 TVCQ. Mỗi tiÅu vùng đÃu 

chāa đāng các chāc n�ng nhÃt đánh trong phát triÅn NLN và BVMT.  

- Lo¿i CQ và tiÅu vùng CQ là c¢ så đÅ tiÁp tāc nghiên cāu, ĐGCQ, tiÃm n�ng 
DVCQ và phân tích xói mòn phāc vā cho đánh h¤áng sā dāng hÿp lý lãnh thá cho 
phát triÅn NLN và BVMT å LVS Bung. 
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Ch¤¢ng 3. ĐÞNH H£àNG KHÔNG GIAN Sþ DĀNG CÀNH QUAN CHO 

PHÁT TRIÂN NÔNG - LÂM NGHIÞP VÀ BÀO VÞ MÔI TR£âNG L£U 
VþC SÔNG BUNG 

 

3.1. ĐÁNH GIÁ CÀNH QUAN CHO PHÁT TRIÂN NÔNG - LÂM NGHIÞP  

3.1.1. Đánh giá mąc đß thích hÿp cÁnh quan cho nông - lâm nghißp  

3.1.1.1. Lựa chọn loại hình nông – lâm nghiệp để đánh giá 

a. Lựa chọn loại hình nông - lâm nghiệp để đánh giá 

Trong nhÿng n�m qua, sÁn xuÃt NLN giÿ đ¤ÿc nháp đß t�ng tr¤ång, có chuyÅn 
biÁn trong c¢ cÃu sÁn xuÃt, chuyÅn đái mùa vā và tÿng b¤ác nâng cao hiáu quÁ sÁn 

xuÃt. Mßt sá cây �n quÁ và cây d¤ÿc liáu đã đ¤ÿc phát triÅn đÅ nâng cao đãi sáng cÿa 
ng¤ãi dân. Dián tích các lo¿i CQ theo lo¿i hình sā dāng CQ cho NLN å LVS Bung thÅ 

hián å bÁng 3.1. 

Bảng 3.1. Diện tích các loại hình sử dụng cảnh quan cho nông - lâm nghiệp  

 ở lưu vực sông Bung 

Lo¿i hình sā dăng CQ 
cho NLN 

HuyÇn Táng 
diÇn tích 

(ha) 

Tỷ lÇ 
(%) Tây Giang Nam Giang Đông Giang 

1. Trßng lúa n¤ãc 545,2 144,8 144,8 834,8 0,3 

2. Trßng cây hàng n�m  
- Lúa n¤¢ng 
- Ngô 
- Sắn 
- Rau, đÁu 

 
2.203,9 

 
2.118,6 

 
468,7 

 
4.791,2 

 
2,0 

126,4  1.210,0 699,2 1.909,2 0,8 

981,8 476,7 457,5 1.916,0 0,8 

330,3    236,5 566,8 0,2 

3. Trßng cây lâu n�m 
- Chuái 
- Dāa 
- Ba kích 
- Đẳng sâm 

78,1 325,3  350 753,4 0,3 

53,1 324,1 50,0  377,2 0,2 

149,0 30,0 60,0 239,0 0,1 

393,0 10,0 40,0 443,0 
0,2 

4. Trßng rÿng sÁn xuÃt 
(Keo, b¿ch đàn...) 

16.883,2 12.625,9 4.184,8 33.693,9 13,8 

TàNG 45.524,5 18,6 

 Nguồn: [16] 

Tÿ bÁng 3.1 cho thÃy, dián tích CQ trßng lúa n¤ác chß có 834,8 ha (0,34%) và 

phân bá rÃt manh mún. CQ trßng cây hàng n�m thì rau, đÁu có dián tích nhß 566,8 ha 
(0,23%); lúa n¤¢ng là cây l¤¢ng thāc chính; ngô, sắn bá sung l¤¢ng thāc cho ng¤ãi 
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dân khi lúa n¤¢ng mÃt mùa. Lo¿i CQ cây lâu n�m nh¤ chuái, dāa, d¤ÿc liáu đẳng sâm 
và ba kích đang là các lo¿i cây chÿ lāc giúp ng¤ãi dân đáa ph¤¢ng thoát nghèo. Do đß 

dác đáa hình lán, khÁ n�ng t¤ái h¿n chÁ, đÃt đai không thuÁn lÿi nên lúa n¤ác và rau 
đÁu khó có thÅ må rßng dián tích. Vì vÁy, nghiên cāu này đã lāa chọn ĐGCQ cho các 

nhóm cây trßng có ý nghĩa å đáa ph¤¢ng nh¤ CTCNN (lúa n¤¢ng, ngô, sắn); cây �n 
quÁ (dāa và chuái) và cây d¤ÿc liáu (đẳng sâm và ba kích) và rÿng sÁn xuÃt (chÿ yÁu 

là keo, b¿ch đàn). 

b. Nhu cầu sinh thái cāa một số cây trồng 

- CTCNN: Nhu cầu sinh thái cÿa tÁp đoàn mßt sá cây trßng ngắn ngày t¤¢ng tā 
nhau đ¤ÿc trßng å LVS Bung là các lo¿i cây nhiát đái ẩm nh¤ lúa n¤¢ng, khoai, sắn. 

Đây là nhÿng cây đóng vai trò quan trọng trong giÁi quyÁt nhu cầu l¤¢ng thāc cho khu 
vāc nghiên cāu. Các lo¿i cây này thích hÿp vái khí hÁu nóng, ẩm đÁn h¢i khô, tầng đÃt 
khoÁng tÿ 30 - 70 cm. Mßt sá cây có thÅ trßng đ¤ÿc å nhÿng điÃu kián khô h¿n, phân bá 
rßng å núi thÃp, đßi và đß dác đáa hình d¤ái 150. Các lo¿i cây này thích hÿp vái lo¿i đÃt 
đÃt đß vàng, đÃt xám và đÃt phù sa, vái thành phần c¢ giái tÿ TB đÁn nhẹ, t¢i xáp và 
thoát n¤ác tát, nhiát đß cao, nhiÃu m¤a, không ngÁp lāt, tầng đÃt không quá mßng. 

- Nhóm cây lâu năm: Nhóm cây lâu n�m thích hÿp vái nhiÃu lo¿i đÃt nh¤ đß 
vàng, mùn vàng đß trên núi, đÃt xám và đÃt phù sa đáa hình cao; đÃt có đß phì thÃp 

nh¤ng yêu cầu thành phần c¢ giái nhẹ, có khÁ n�ng giÿ n¤ác, t¢i, xáp. Cây lâu n�m có 
thÅ trßng đÁn đß dác 20 - 250 nh¤ng tầng dày đÃt tÿ 50 cm trå lên mái phát triÅn đ¤ÿc 
lâu dài. Vái LHSDĐ cây lâu n�m, luÁn án lāa chọn cây �n quÁ (đ¿i dián là cây dāa và 

chuái) và cây d¤ÿc liáu (đ¿i dián là đẳng sâm và ba kích). 

Cây ăn quả: 

 + Cây dāa: Dāa đ¤ÿc coi là mßt trong nhÿng cây �n quÁ nhiát đái hàng đầu, có 
mùi th¢m, chāa nhiÃu đ¤ãng, l¤ÿng calo khá cao, giàu chÃt khoáng, nhiÃu vitamin cần 

thiÁt A, B1, B2, PP, C,... Theo kÁt quÁ khÁo sát và ngußn tài liáu thu thÁp đ¤ÿc thì dāa 
là lo¿i cây trßng bÁn đáa và mang l¿i hiáu quÁ kinh tÁ cho ng¤ãi dân. Theo Bß Nông 

nghiáp và Phát triÅn Nông thôn (2010) [7], dāa thích hÿp vái khu vāc có nhiát đß 
không khí >200C. L¤ÿng m¤a TB n�m thích hÿp nhÃt là 1.200 - 1.500 mm. Cây dāa 

không kén đÃt, trßng đ¤ÿc å đÃt đßi dác, dß thoát n¤ác. Các lo¿i đÃt thích hÿp cho 
trßng dāa nh¤: đÃt đß vàng, đÃt phù sa vái tầng dày > 30 cm.  

+ Cây chuái: Cây chuái là lo¿i cây dß trßng, yêu cầu vÃ đÃt không quá nghiêm 
khắc và khí hÁu nhiát đái gió mùa đ¤ÿc đánh giá là phù hÿp nhÃt cho sā phát triÅn cÿa 

lo¿i cây này. Chuái có thÅ trßng trên nhiÃu lo¿i đÃt, nh¤ng tát nhÃt là trên đÃt phù sa, 
đÃt nâu đß, nâu vàng, thành phần c¢ giái là thát nhẹ, tầng đÃt dày, đÃt thoáng có cÃu 

t¤ÿng tát và đß xáp cao, nhiÃu mùn, giàu dinh d¤ỡng, giÿ ẩm và thoát n¤ác tát. Chuái 
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sinh tr¤ång và phát triÅn thuÁn lÿi khi l¤ÿng m¤a mỗi tháng khoÁng 130 - 150 mm là 
đáp āng đÿ yêu cầu n¤ác cÿa cây. 

Cây dược liệu: 

 + Cây đẳng sâm: Đẳng sâm là cây thân thÁo, leo bằng thân quÃn, ¤a ẩm, ¤a 
sáng, phát triÅn m¿nh trên feralít đÃt đß vàng (Fe, Fs, Fa, Fq, Ha), t¢i xáp và giàu mùn. 
Loài đẳng sâm mọc trên tÃt cÁ các d¿ng sinh cÁnh khác nhau. Trong tā nhiên, å khu vāc 

nghiên cāu, loài đẳng sâm th¤ãng phân bá nhiÃu å rÿng thā sinh, bìa rÿng, ven suái, 
n¤¢ng r¿y bß hoang, ä đß cao tÿ 700 - 1.500 m có thÅ tìm thÃy đẳng sâm mọc tā nhiên, 

khÁ n�ng sinh tr¤ång, tái sinh tā nhiên t�ng dần theo đß cao. Đẳng sâm là loài cây ¤a ẩm 
nh¤ng không cháu ngÁp n¤ác, nÁu ngÁp n¤ác s¿ thái rß cÿ làm chÁt cây [18]. 

+ Cây ba kích: Là lo¿i cây thân thÁo, dây leo, ¤a sáng å giai đo¿n tr¤ång thành, 
cháu bóng nhÃt là cây d¤ái 2 n�m tuái (khi cây non là cây ¤a bóng, khi tr¤ång thành là 

cây ¤a sáng). Cây phát triÅn tát å điÃu kián nhiát đß tÿ 22°- 32°C. Đß ẩm không khí TB 
tÿ 80 - 90%. L¤ÿng m¤a bình quân n�m tÿ 1.400 - 2.600 mm. Ba kích thích hÿp đÃt 
feralit đß vàng và đÃt feralit trên đßi, núi giàu mùn. Cây trßng sau 5 đÁn 6 n�m mái thu 
d¤ÿc liáu, càng đÅ lâu n�m thì sÁn l¤ÿng càng cao, chÃt l¤ÿng d¤ÿc liáu càng tát. 

- Rừng sản xuất: ĐÃt cho rÿng sÁn xuÃt đ¤ÿc trßng å nhÿng n¢i có đáa hình khá 
dác å vùng đßi núi, th¤ãng tÿ 150 - 250 và cÁ > 250. Trßng rÿng sÁn xuÃt nh¤ng vÿa 

đem l¿i thu nhÁp tÿ viác kinh doanh khai thác gỗ và lâm sÁn khác đßng thãi vÿa giÿ 
vai trò phòng hß và BVMT. 

3.1.1.2. Lựa chọn đơn vị và chỉ tiêu đánh giá 

a. Lựa chọn đơn vị đánh giá 

Vái đÁc thù phân hoá tā nhiên cÿa LVS Bung, đÅ phāc vā cho viác phát triÅn các 
nhóm cây trßng chọn lāa và giÁm tính manh mún thì đ¢n vá c¢ så đ¤ÿc dùng trong 

đánh giá là lo¿i CQ. Các đÁc điÅm cÿa lo¿i CQ nh¤ đß dác, tầng dày, thành phần c¢ 
giái, l¤ÿng m¤a, nhiát đß, khÁ n�ng t¤ái,.. đ¤ÿc lÃy theo chß sá thành phần ¤u thÁ cÿa 

nó trích xuÃt tÿ bÁn đß đÃt và bÁn đß SKH.  

Lãnh thá nghiên cāu có sā phân hóa thành 85 lo¿i CQ đ¤ÿc đ¤a vào đánh giá 
phāc vā phát triÅn NLN và BVMT.  

b. Nguyên tắc lựa chọn chỉ tiêu đánh giá 

+ Các chß tiêu lāa chọn đÅ đánh giá phÁi có sā phân hóa rõ rát trong lãnh thá å 
nghiên cāu. 

+ Các chß tiêu đ¤ÿc lāa chọn đÅ đánh giá phÁi Ánh h¤ång mßt cách m¿nh m¿ 
đÁn quá trình sinh tr¤ång và phát triÅn cÿa các lo¿i hình sÁn xuÃt NLN. 

+ Sá l¤ÿng các chß tiêu đ¤ÿc lāa chọn và phân cÃp đánh giá phā thußc vào các 
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lo¿i hình sÁn xuÃt và nhu cầu sinh thái cā thÅ cÿa tÿng lo¿i hình sā dāng NLN.  

Ngoài ra, còn tùy thußc vào đÁc điÅm phân hóa cÿa lãnh thá và māc tiêu nghiên 

cāu đÅ lāa chọn chß tiêu phù hÿp. 

c. Lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu 

Trên c¢ så tham khÁo tài liáu h¤áng d¿n cÿa Bß Nông nghiáp và Phát triÅn nông 
thôn [7], Vián Quy ho¿ch và ThiÁt kÁ Nông nghiáp [99] và mßt sá công trình nghiên 

cāu cÿa Lê V�n Th�ng (1995) [62], Hà V�n Hành (2001) [25], Nguyßn Quang TuÃn 
(2013) [76], Nguyßn Minh Nguyát (2014) [48] và Bùi Thá Thu (2014) [69], kÁt hÿp 

vái khÁo sát thāc đáa, các chß tiêu đ¤ÿc lāa chọn đÅ đánh giá nh¤ sau: 
- Nhóm chỉ tiêu thổ nhưỡng: Các chß tiêu vÃ đÃt đ¤ÿc sā dāng đÅ đánh giá là lo¿i 

đÃt, tầng dày, thành phần c¢ giái, đá l¿n, đá lß đầu,... Trong đó, lo¿i đÃt và tầng dày là 
yÁu tá quan trọng, quyÁt đánh khÁ n�ng phát triÅn cÿa cây trßng, bên c¿nh đó còn biÅu 

hián tính bÃn vÿng cÿa CQ. Các nhóm cây trßng thích hÿp vái nhÿng đÁc điÅm thá 
nh¤ỡng khác nhau.  

- Nhóm chỉ tiêu về địa hình: Đáa hình Ánh h¤ång trāc tiÁp đÁn phân bá cÿa nhiát 
đß, l¤ÿng m¤a và có tác đßng đÁn thành t¿o láp phÿ thá nh¤ỡng, Ánh h¤ång đÁn đß 

sâu māc n¤ác ngầm, đß ẩm đÃt, sā di đßng cÿa các nguyên tá hóa học trong CQ, tác 
đß bóc mòn, bßi tā... Đß dác đáa hình vÿa đÁc tr¤ng cho khÁ n�ng tích tā vÁt chÃt cÿa 

CQ, vÿa Ánh h¤ång lán đÁn māc đß khai thác và bá trí lo¿i cây trßng trên lãnh thá.  

- Nhóm chỉ tiêu khí hậu: Đái vái sÁn xuÃt NLN thì nhiát đß và l¤ÿng m¤a tác 
đßng m¿nh đÁn khÁ n�ng sinh tr¤ång, phát triÅn, n�ng suÃt cây trßng, nhu cầu t¤ái đÅ 
cây trßng có thÅ phát triÅn bình th¤ãng. 

Các chß tiêu chính đ¤ÿc lāa chọn đÅ đánh giá cho NLN và BVMT đ¤ÿc phân cÃp 

theo nh¤ sau: 
(1) Loại đất: ĐÃt trßng có vai trò quan trọng đái vái cây trßng, quyÁt đánh sā 

phát triÅn sinh tr¤ång tát - xÃu cÿa cây, quyÁt đánh n�ng suÃt cây trßng. ä lãnh thá 
nghiên cāu có 6 nhóm vái 13 lo¿i đÃt chÿ yÁu là: Py, Fa, Fe, Fk, Fq, Fs, Ha, Hq, Hs, 

X, Xa, D, E. 

(2) Ðộ dốc: Ðß dác có liên quan mÁt thiÁt đÁn vÃn đÃ xói mòn, điÃu kián canh 

tác, khÁ n�ng t¤ái tiêu và xây dāng c¢ så h¿ tầng nông nghiáp. Ðß dác bÃ mÁt đÃt å 
LVS Bung đ¤ÿc phân ra các cÃp: Đß dác < 30, tÿ 3 - < 8, tÿ 8 - < 150, tÿ 15 - < 200, 20 

- < 250 và đß dác g 250.  

(3) Tầng dày cāa đất: Ðß dày tầng đÃt liên quan chÁt ch¿ vái l¤ÿng m¤a, đß dác 

đáa hình, chiÃu dài s¤ãn, lo¿i đÃt, láp phÿ thāc vÁt, chÁ đß canh tác. Viác nghiên cāu 
tầng dày đÃt giúp cho viác đánh giá tiÃm n�ng dā trÿ dinh d¤ỡng cÿa đÃt, quÁn lý và 
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quy ho¿ch sā dāng đÃt mßt cách hÿp lý. ä LVS Bung, tầng dày đ¤ÿc chia làm 5 cÃp 
là: g 100 cm, tÿ 70 - <100 cm, tÿ 50 - < 70 cm, tÿ 30 - < 50 cm và < 30 cm. 

(4) Thành phần cơ giới: Thành phần c¢ giái có liên quan đÁn māc đß giÿ n¤ác 
và thoát n¤ác, đß t¢i xáp và khÁ n�ng hÃp phā cÿa đÃt. Mỗi lo¿i cây trßng có thÅ thích 

hÿp đ¤ÿc vái các lo¿i đÃt có thành phần c¢ giái khác nhau. ä đáa bàn nghiên cāu, 
thành phần c¢ giái đ¤ÿc phân thành 4 lo¿i: cát pha, thát nhẹ, thát TB và thát nÁng. 

(5) Nhiệt độ TB năm: Là nhân tá Ánh h¤ång đÁn ho¿t đßng sinh tr¤ång và phát 
triÅn cÿa cây trßng. Dāa vào sā phân hóa đß cao và kÁt quÁ thành lÁp bÁn đß các lo¿i 
SKH å LVS Bung, nhiát đß TB n�m trên lãnh thá nghiên cāu đ¤ÿc chia làm 3 cÃp theo 
các khu vāc: g 220C; 200C - < 220C và < 200C. 

(6) Lượng mưa TB năm: Đây là yÁu tá khí hÁu quan trọng, có Ánh h¤ång đÁn đß 
ẩm không khí, đÁn đß ẩm cÿa đÃt và c¢ cÃu cây trßng. L¤ÿng m¤a TB n�m å LVS 

Bung đ¤ÿc đ¤ÿc chia thành 2 cÃp: Tÿ 2.000 - < 2.500 mm và g 2.500 mm.  

(7) Khả năng cung cấp nước tưới: N¤ác là yÁu tá quan trọng quyÁt đánh đÁn sā 

sinh tr¤ång cÿa cây trßng. Ngay cÁ vái các cây trßng c¿n, t¤ái n¤ác đÿ s¿ ra t�ng n�ng 
suÃt. LVS Bung có có m¿ng l¤ái sông suái dày đÁc nh¤ng đáa hình chia cắt m¿nh, đß 

dác lán, nên khÁ n�ng t¤ái h¿n chÁ. KhÁ n�ng cung cÃp n¤ác t¤ái đ¤ÿc chia làm 3 cÃp: 
t¤ái chÿ đßng, t¤ái bán chÿ đßng, nhã tā nhiên. T¤ái chÿ đßng đái vái nhÿng n¢i có 
các công trình thÿy lÿi hoàn toàn chÿ đßng vÃ mÁt t¤ái tiêu, đÁm bÁo trên 70% thãi 
gian cần t¤ái. T¤ái bán chÿ đßng đái vái nhÿng khu vāc ven sông suái, đáa hình t¤¢ng 
đái dác, có thÅ t¤ái nhã vào há tháng thÿy lÿi và 1 phần n¤ác ngầm. T¤ái nhã tā nhiên 

đái vái nhÿng khu vāc xa ngußn n¤ác, đáa hình dác, viác t¤ái n¤ác chß dāa vào n¤ác trãi. 

(8 ) Mức độ đá lẫn: có Ánh h¤ång đÁn khÁ n�ng làm đÃt và sā phát triÅn cÿa bß 

rß cây trßng và đ¤ÿc tính bằng phần tr�m theo thÅ tích. Trong nghiên cāu này, māc đß 
đá l¿n đ¤ÿc phân thành 4 cÃp: không (māc đß đá l¿n <10%), ít (māc đß đá l¿n tÿ 10 - 

<30%), TB (30 - <50%) và nhiÃu g50%). 

Bảng 3.2. Các chỉ tiêu đánh giá thích hợp cảnh quan cho nông - lâm nghiệp 

TT Tiêu chí  ChÉ tiêu đánh giá 

 
 

1 

 
 
Lo¿i đÃt 

- Py  ĐÃt phù sa ngòi suái 
- X  ĐÃt xám trên phù sa cá 
- Xa  ĐÃt xám trên macma axit và đá cát 
- Fe  ĐÃt nâu tím trên đá sét màu tím 
- Fk  ĐÃt nâu đß trên đá macma baz¢ và trung tính 
- Fs  ĐÃt đß vàng trên đá sét và biÁn chÃt 
- Fa  ĐÃt vàng đß trên đá macma axit 
- Fq  ĐÃt vàng nh¿t trên đá cát  
- Hs  ĐÃt mùn đß vàng trên đá sét 
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TT Tiêu chí  ChÉ tiêu đánh giá 
- Ha  ĐÃt mùn vàng đß trên đá macma axit 
- Hq  ĐÃt mùn vàng nh¿t trên đá cát 
- D  ĐÃt thung lũng do sÁn phẩm dác tā 
- E  ĐÃt xói mòn tr¢ sßi đá 

 
2 

 
Đß dác (đß) 

- 0 - < 30 
- 3 - < 80 
- 8 - < 150 
- 15 - < 200  
- 20 - < 250  
- g 250 

 
3 

 
Tầng dày cÿa đÃt (cm) 

- g 100 
- 70 - < 100 
- 50 - < 70 
- 30 - < 50 
- < 30  

4 Thành phần c¢ giái 

- Cát pha  
- Thát nhẹ  
- Thát TB  
- Thát nÁng, sét 

5 
L¤ÿng m¤a TB n�m  
 (mm) 

- 2.000 - < 2.500  
- g 2.500  

 
6 

 
Nhiát đß (0C) 

- g 220C;  
- 200C - < 220C 
- < 200C 

7 
KhÁ n�ng cung cÃp 
n¤ác t¤ái 

- T¤ái chÿ đßng 
- T¤ái bán chÿ đßng 
- Nhã tā nhiên 

8 Đá l¿n, đá lß đầu 

- Không 
- Ít  
- TB 
- NhiÃu    

 

3.1.1.3. Phân cấp chỉ tiêu đánh giá cho các loại hình sản xuất nông - lâm nghiệp  

Trên c¢ så tham khÁo các công trình nghiên cāu vÃ đánh giá thích hÿp sinh thái 
cÿa CQ cho các lo¿i hoÁc nhóm cây trßng [7], [25], [35], [48], [62], [69], [76] kÁt hÿp 

vái TCVN 8409:2010 [99] và công trình nghiên cāu vÃ cây d¤ÿc liáu [18], yêu cầu 
sinh thái cÿa các lo¿i hình sā dāng chÿ yÁu trong nông nghiáp å LVS Bung đ¤ÿc xác 

đánh và tóm tắt nh¤ å bÁng 3.3.   
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Bảng 3.3. Phân cấp chỉ tiêu đánh giá cho các loại hình sản xuất nông - lâm nghiệp chủ yếu  

Loại 

hình sử 

dụng 

Chỉ tiêu 

Mức độ thích hợp 

RÃt thích 
hāp (S1) 

Thích hāp 
(S2) 

Ít thích hāp 
(S3) 

Không thích 
hāp (N) 

CTCNN 
(lúa 

n¤¢ng, 
ngô, 
sÃn) 

1 Lo¿i đÃt Fk Py, Fe, Fs, X 
Fa, Fq, Ha, Hs, 

Hq, Xa 
D, E 

2 Đß dác (0) < 80 8 - <15 15 - <20 g 20 
3 Tầng dày đÃt (cm) g 70 50 - <70 30 - <50 < 30 

4 Thành phần c¢ giái Thát nhẹ Thát TB, cát 
pha  

Thát nÁng Cát 

5 
L¤ÿng m¤a TB 
n�m (mm) 

2.000 - 
<2.500 

g 2500 - 
- 

6 Nhiát đß TB (0C) g 22 20 - <22 < 20 - 
7 Đá l¿n, đá lß đầu Không Ít TB NhiÃu 

8 
 KhÁ n�ng cung cÃp 
n¤ác t¤ái 

T¤ái chÿ 
đßng 

T¤ái bán chÿ 
đßng 

Nhã tā nhiên - 

Cây �n 
quÁ 

(dća, 
chußi) 

1 Lo¿i đÃt Fk, Fs 
Fa, Fe, Fq, Py, 

X 
Xa, D 

Ha, Hq, Hs, 
E 

2 Đß dác (0) 0 - <3  3 - <80 8 - <20 g 20 
3 Tầng dày đÃt (cm) g 70 50 - <70 30 - <50 < 30 

4 Thành phần c¢ giái Thát TB Thát nhẹ Thát nÁng, cát 
pha 

Cát 

5 
L¤ÿng m¤a TB n�m 
(mm) 

2000 - < 
2500 

g 2.500 - 
- 

6 Nhiát đß TB (0C) g 22 20 - <22 < 20 - 
7 Đá l¿n, đá lß đầu Không Ít TB NhiÃu 

Cây 
d¤āc 
liÇu 

(đẳng 
sâm, ba 

kích) 

1 Lo¿i đÃt Fe Ha, Fs, Fa, Fq Py, Fk 
 D, E, Hq, 
Hs, X, Xa 

2 Đß dác (0) 8 - <15  15 - <20 <8, 20 - <25 g 25 
3 Tầng dày đÃt (cm) g 70 50 - <70  30 - <50 <30 

4 Thành phần c¢ giái Thát nhẹ Thát TB 
Thát nÁng, cát 

pha 
Cát 

5 Đá l¿n, đá lß đầu Không Ít TB NhiÃu 

Rÿng 
sÁn xuÃt 

(keo, 
b¿ch 
đàn) 

1 Lo¿i đÃt D, Fe, X Fa, Fk, Fs, Xa, Fq 
Ha, Hs, Hq, 

E 
2 Tầng đÃt (cm) g 100 50 - <100 30 - <50 < 30 
3 Đß dác (đß) < 15 15 - <25 g25 - 

4 Thành phần c¢ giái 
Thát nhẹ 
Thát TB 

Thát nÁng Cát pha - 

5 D¿ng đáa hình 
Đßi cao, đßi 
TB và thÃp 

Núi thÃp Núi TB - 
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3.1.2. K¿t quÁ đánh giá cÁnh quan cho phát triÃn nông - lâm nghißp 

 - CTCNN: Dāa vào há tháng chß tiêu và thang phân cÃp māc đß thích hÿp CQ 

cho CTCNN, kÁt quÁ đánh giá và phân h¿ng māc đß thích hÿp sinh thái cho CTCNN 

thÅ hián å bÁng 3.4.  

Bảng 3.4. Kết quả đánh giá và phân hạng mức độ thích hợp cảnh quan cho cây  

trồng cạn ngắn ngày 

CÃp phân h¿ng Lo¿i CQ 
DiÇn tích 

(ha) 

Tỷ lÇ 

(%) 

RÃt thích hÿp (S1)  3 lo¿i CQ: 71, 81, 84 554,1 0,2 

Thích hÿp (S2) 

 

23 lo¿i CQ: 6, 18, 24, 25, 30, 31, 35, 36, 40, 43, 

45, 46, 49, 54, 55, 60, 67, 70, 73, 76, 79, 80, 82 
94.086,1 38,6 

Ít thích hÿp (S3) 1 lo¿i CQ: 10 230,3 0,1 

Không thích hÿp (N) 

 

59 lo¿i CQ: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 

33, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 

53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 

72, 74, 75, 77, 78, 83, 85 

143.771,7 58,9 

Khu vāc không đánh giá 5.258,1 2,2 

Táng 243.900,2 100 

Tÿ bÁng 3.4 cho thÃy, có 26 lo¿i CQ thích hÿp S1 và S2, vái dián tích là 

94.640,2 ha, chiÁm 38,8% dián tích lãnh thá nghiên cāu có khÁ n�ng thích hÿp đÅ 

CTCNN; dián tích không thích hÿp lán, chiÁm 58,9%, vái 201.036,7 ha. Có 58 lo¿i 
CQ không thích hÿp, do đß dác lán h¢n 200 chiÁm dián tích lán và tầng dày đÃt mßng 

Ánh h¤ång đÁn điÃu kián canh tác, khÁ n�ng t¤ái tiêu h¿n chÁ.  
  



97 
 

- Cây ăn quả (chuối, dứa): KÁt quÁ đánh giá thích hÿp CQ cho cây �n quÁ đ¤ÿc 

thÅ hián å bÁng 3.5 

Bảng 3.5. Kết quả đánh giá và phân hạng mức độ thích hợp cảnh quan cho cây ăn quả  

CÃp phân h¿ng Lo¿i CQ 
DiÇn tích 

(ha) 

Tỷ lÇ 

(%) 

RÃt thích hÿp (S1) 

 
4 lo¿i CQ: 70, 71, 81, 84 2.503,8 1,0 

Thích hÿp (S2) 

 

18 lo¿i CQ: 6, 24, 25, 31, 35, 43, 45, 49, 

54, 55, 60, 62, 67, 73, 76, 79, 80, 82 
86.425,4 35,4 

Ít thích hÿp (S3) 

 
0 lo¿i CQ 0 0 

Không thích hÿp (N) 

 

63 lo¿i CQ: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 

17, 18, 19, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 

23, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 

46, 47, 48, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 50, 51, 

52, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 

68, 69, 72, 74, 75, 77, 78, 83, 85 

149.713,0 

 
61,4 

Lãnh thá không đánh giá 5.258,1 2,2 

Táng 243.900,2 100 

 

KÁt quÁ phân cÃp māc đß thích hÿp CQ đái vái cây �n quÁ å bÁng 3.5 cho thÃy, 

dián tích hÿp S1 và S2 đÅ trßng là 88.929,10 ha, chiÁm 36,4% dián tích lãnh thá 

nghiên cāu; có 63 lo¿i CQ không thích hÿp chÿ yÁu do phân bá trên các lo¿i đÃt mùn 

nh¤ Ha, Hq, Hs và nhÿng n¢i có đß dác > 200, vái 149.713,0 ha, chiÁm 61,4 dián tích 

lãnh thá. 
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Hình 3.1. Sơ đồ phân hạng thích hợp CQ đối với cây trồng cạn ngắn ngày ở LVS 

Bung 
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Hình 3.2. Sơ đồ phân hạng thích hợp cảnh quan đối với cây ăn quả ở LVS Bung 
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- Cây dược liệu (Đẳng sâm và ba kích): KÁt quÁ phân cÃp māc đß thích hÿp CQ 

cho māc đích trßng cây d¤ÿc liáu đ¤ÿc thÅ hián å bÁng 3.6. 

Bảng 3.6. Kết quả đánh giá và phân hạng mức độ thích hợp cảnh quan cho cây dược liệu 

CÃp phân h¿ng Lo¿i CQ 
DiÇn tích 

(ha) 

Tỷ lÇ 

(%) 

RÃt thích hÿp (S1) 
8 lo¿i CQ: 6, 31, 35, 49, 55, 70, 79, 80 

 
59.612,6 24,4 

 

Thích hÿp (S2) 

13 lo¿i CQ: 24, 25, 30, 41, 43, 45, 54, 60, 

67, 73, 76, 81, 82 

 

40.628,7 16,7 

Ít thích hÿp (S3) 3 lo¿i CQ 1.907,3 0,8 

Không thích hÿp (N) 

61 lo¿i CQ: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 

39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 53, 56, 57, 

58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 72, 

74, 75, 77, 78, 83, 84, 85 

136.493,6 56,0 

 Lãnh thá không đánh giá 5.258,1 2,2 

Táng 243.900,2 100 

Tÿ bÁng 3.6 cho thÃy, cây d¤ÿc liáu có rÃt nhiÃu điÃu kián thuÁn lÿi đÅ phát 

triÅn, dián tích thích hÿp và rÃt thích hÿp là 21 lo¿i CQ, vái 100.241,3 ha, chiÁm 

41,1% DTTN; phân bá chÿ yÁu trên các lo¿i đÃt đß, tầng dày đÃt trên 50 cm, đß 

dác tÿ 80 - 200, tÁp trung å đáa hình núi TB và núi thÃp. 

KÁt quÁ đánh giá đã xác đánh LVS Bung có nhiÃu tiÃm n�ng và lÿi thÁ đÅ phát 

triÅn các cây d¤ÿc liáu. Dián tích không thích hÿp là 136.493,6 ha, chiÁm 56,0%, 

nguyên nhân do các lo¿i đÃt mùn, đÃt xám, đÃt dác tā và đß dác > 250 không thích hÿp 

đÅ trßng các lo¿i cây này. 

  



101 
 

+ Rừng sản xuất là rÿng đ¤ÿc sā dāng chÿ yÁu đÅ sÁn xuÃt, kinh doanh gỗ, các 

lâm sÁn ngoài gỗ và kÁt hÿp phòng hß, góp phần BVMT. KÁt quÁ đánh giá và phân h¿ng 

māc đß thích hÿp CQ cho māc đích trßng rÿng sÁn xuÃt đ¤ÿc thÅ hián å bÁng 3.7.  

Bảng 3.7. Kết quả đánh giá và phân hạng mức độ thích hợp cảnh quan cho rừng sản xuất 

CÃp phân h¿ng Lo¿i CQ 

DiÇn tích 

(ha) 

Tỷ lÇ 

(%) 

RÃt thích hÿp (S1) 
18 lo¿i CQ: 31, 35, 41, 43, 45, 54, 55, 62, 

70, 71, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 84 
81.017,0 33,2 

Thích hÿp (S2) 

29 lo¿i CQ: 3, 6, 12, 21, 24, 25, 26, 32, 

33, 34, 42, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 

61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 78, 82 

98.241,3 40,3 

Ít thích hÿp (S3) 7 lo¿i CQ: 4, 5, 13, 20, 22, 23, 72 6.368,1 2,6 

Không thích hÿp (N) 

31 lo¿i CQ: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 

39, 40, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 63, 76, 85 

53.015,8 21,7 

 Lãnh thá không đánh giá 5.258,1 2,2 

Táng 243.900,2 100 

KÁt quÁ đánh giá å bÁng 3.7 cho thÃy, các lo¿i CQ rÃt thích hÿp đái vái rÿng 

sÁn xuÃt gßm có 18 lo¿i CQ vái 81.017,0 ha, chiÁm 33,2% dián tích lãnh thá nghiên 

cāu, phân bá chÿ yÁu å vùng đßi phía đông và đông nam cÿa LVS Bung. Lo¿i CQ 

thích hÿp đái vái rÿng sÁn xuÃt gßm có 29 lo¿i CQ vái dián tích 98.241,3 ha, chiÁm 

40,3% DTTN, phân bá chÿ yÁu å đáa hình núi thÃp, å nhÿng khu vāc có thành phần c¢ 

giái là thát nÁng. Lo¿i CQ không thích hÿp đái vái rÿng sÁn xuÃt gßm có 31 lo¿i CQ, 

vái 53.015,8 ha, chiÁm 21,7% dián tích lãnh thá. Do các lo¿i CQ này tÁp trung trên các 

lo¿i đÃt mùn và đÃt tr¢ sßi đá, tầng đÃt mßng. 
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Hình 3.3. Sơ đồ phân hạng thích hợp CQ đối với cây dược liệu ở LVS Bung 
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Hình 3.4. Sơ đồ phân hạng thích hợp CQ đối với rừng sản xuất ở LVS Bung 
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3.2. ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐÂT L£U VþC SÔNG BUNG 

3.2.1. Các thông sß đÅu vào căa mô hình xói mòn RUSLE  

LVS Bung là n¢i đáa hình đßi núi có đß dác lán, l¤ÿng m¤a cao và tÁp trung 

theo mùa. Chính vì vÁy hián t¤ÿng xói mòn trên l¤u vāc này dißn ra rÃt m¿nh, ph¿m vi 

rßng, Ánh h¤ång nghiêm trọng đÁn đãi sáng dân sinh cÿa bß phÁn lán dân c¤ cÿa khu 

vāc. MÁt khác, vÃn đÃ xói mòn đÃt trong LVS Bung còn Ánh h¤ång trāc tiÁp đÁn canh 

tác nông nghiáp cÿa phần lán ng¤ãi dân, đßng thãi cũng Ánh h¤ång đÁn ngußn cung 

cÃp n¤ác ngọt cho các khu vāc phía h¿ l¤u.  

ĐÅ thành lÁp bÁn đß xói mòn cho khu vāc nghiên cāu bằng mô hình RUSLE và 

GIS, c�n cā vào sā phù hÿp giÿa đÁc điÅm tā nhiên cÿa đáa ph¤¢ng, ngußn sá liáu s¿n 

có và yêu cầu cÿa mô hình, mô hình RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation)  

[125] đã đ¤ÿc lāa chọn đÅ tính toán l¤ÿng đÃt mÃt đi hàng n�m cho LVS Bung. Mô 
hình đòi hßi 05 thông sá đầu vào bao gßm m¤a, đáa hình (đß dác và chiÃu dài s¤ãn), 

đÃt, thÁm phÿ và các bián pháp quÁn lý. 

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

L¤ÿng đÃt xói mòn phā thußc rÃt lán vào các yÁu tá nh¤: L¤ÿng m¤a, c¤ãng đß 
m¤a, sā phân bá m¤a theo thãi gian và tần suÃt m¤a. ĐiÃu kián đÅ xÁy ra quá trình xói 
mòn và rāa trôi đÃt thì phÁi có dòng chÁy bÃ mÁt hình thành do n¤ác m¤a. Tác đßng 
cÿa m¤a gây xói mòn đÃt phā thußc vào tính chÃt vÁt lý cÿa m¤a, chÿ yÁu là kích 

th¤ác h¿t m¤a và tác đß r¢i. Ðây là th¤ác đo sāc m¿nh xói mòn cÿa m¤a và sāc chÁy 
tràn trên mÁt. LuÁn án sā dāng công thāc (1.10) cÿa Nguyßn Trọng Hà (1996) [22]. 

Tÿ dÿ liáu bÁn đß l¤ÿng m¤a TB n�m cÿa LVS Bung (bÁng 2.4), tiÁn hành raster 
hóa đÅ đ¤ÿc dÿ liáu l¤ÿng m¤a, áp dāng công thāc (1.9) đÅ tính toán há sá R cho khu 

vāc nghiên cāu, kÁt quÁ thành lÁp đ¤ÿc bÁn đß há sá R cho LVS Bung. Theo tính toán, 

há sá R cÿa LVS Bung dao đßng å khoÁng tÿ 1.097,8 đÁn 1.222,6. Đây là giá trá khá 
cao, s¿ gây tác đßng rÃt lán đÁn xói mòn đÃt trong l¤u vāc, kÁt quÁ thành lÁp bÁn đß há 
sá R LVS Bung thÅ hián å phā lāc Ánh.  

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

Tính xói mòn cÿa đÃt (há sá K) là mßt nhân tá biÅu thá tính dß bá tán th¤¢ng cÿa 
đÃt vái xói mòn và là nghách đÁo cÿa tính kháng xói mòn cÿa đÃt. ĐÃt có giá trá K 
càng lán thì khÁ n�ng xói mòn càng cao. Há sá K đ¤ÿc xác đánh thông qua sā dāng 
mô hình toán cÿa Wischmeier H. W và Smith D.D. (1978) [132] hoÁc đ¤ÿc tính theo 

công thāc (1.11). 
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 ĐÅ áp dāng công thāc này đÅ tính há sá K cho LVS Bung thì yêu cầu đÁt ra là 

cần phÁi lÃy m¿u các lo¿i đÃt ngoài thāc đáa. Sau đó tiÁn hành phân tích các m¿u này 

đÅ có đ¤ÿc các chß sá: thành phần c¢ giái, hàm l¤ÿng chÃt hÿu c¢, đß thÃm, cÃu trúc. 

LuÁn án đã kÁ thÿa kÁt quÁ tính toán há sá K đ¤ÿc phát triÅn båi Steward và cs 

[117],dāa vào bÁn đß thá nh¤ỡng LVS Bung, sau đó trích xuÃt thông tin thành phần c¢ 
giái đÅ xác đánh há sá kháng xói K cÿa đÃt, thÅ hián å bÁng 3.8 và phā lāc Ánh bÁn đß. 

Bảng 3.8. Hệ số K các đơn vị thổ nhưỡng lưu vực sông Bung (tấn.ha.h/ha.MJ.mm) 

TT Thành phÅn c¢ giãi Kí hiÇu K DiÇn tích (ha) TÉ lÇ % 

1 Cát pha B 0,013 8.738,9 3,6 

2 Thát nhẹ C 0,032 69.868,3 28,6 

3 Thát TB D 0,055 141.883,3 58,2 

4 Thát nÁng E 0,033 20.070,5 8,2 

5 Sông suái, ao hß  0 3.339,2 1,4 

Táng 243.900,2 100 

 Nguồn: Tính toán tÿ bÁn đß 

KÁt quÁ å bÁng 3.8 cho thÃy, trong LVS Bung có thành phần c¢ giái đÃt chÿ yÁu 
là thát TB (58,2%) vái há sá K khá lán là 0,055. TiÁp đÁn là thát nhẹ (28,6%) vái há 
sá K là 0,032. Lo¿i thát nÁng (8,2%) vái há sá K là 0,033, cát pha có dián tích nhß 

(3,6%) vái há sá K là 0,013 và sông, suái, ao hß (1,4%) vái há sá K là 0. 

3.2.1.3. Hệ số bảo vệ đất của lớp phủ thực vật (hệ số C) 

Đây là mßt trong nhÿng nhân tá quan trọng nhÃt cÿa cÿa ph¤¢ng trình RUSLE. 
Láp thÁm thāc vÁt có tác dāng che phÿ bÁo vá đÃt, giÁm đßng n�ng cÿa m¤a, cÁi thián 
cÃu trúc đÃt, đß thÃm cÿa đÃt, làm giÁm hoÁc triát quá trình t¿o dòng chÁy. Giá trá C 
th¤ãng đ¤ÿc tính toán båi nhÿng nhà khoa học có kinh nghiám, hiÅu biÁt vÃ Ánh 
h¤ång cÿa đß che phÿ và quÁn lý trong mỗi vùng xác đánh. Ðß che phÿ cÿa cây trßng 
có ý nghĩa trong viác giÁm tác đß va đÁp cÿa h¿t m¤a vào đÃt và h¿n chÁ tác đß dòng 
chÁy trên mÁt.  

Trong luÁn án này, đÅ thành lÁp bÁn đß há sá C cÿa LVS Bung, sā dāng kênh 4 và 
kênh 5 cÿa Ánh Landsat 8 đÅ tính giá trá NDVI, áp dāng công thāc (1.12 và 1.13), kÁt 
quÁ đã thành lÁp đ¤ÿc bÁn đß há sá C. Theo tính toán, há sá C å LVS Bung dao đßng 
trong khoÁng giá trá tÿ 0,235 đÁn 0,513; TB là 0,306. Nhìn chung, đây là giá trá å 
khoÁng TB, điÃu này phÁn ánh đ¤ÿc vai trò cÿa thÁm thāc vÁt trong viác h¿n chÁ xói 
mòn đÃt å LVS Bung. 
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3.2.1.4. Chỉ số độ dài và độ dốc sườn (hệ số LS) 

YÁu tá đáa hình Ánh h¤ång lán nhÃt tái quá trình xói mòn đÃt là đß dác (S) và 

chiÃu dài s¤ãn dác đáa hình (L). Trong cùng các điÃu kián nh¤ nhau đÃt có đß dác 
càng lán khÁ n�ng xói mòn càng lán båi vì chúng làm tác đß cÿa dòng chÁy và l¤ÿng 
n¤ác chÁy tràn t�ng lên. Há sá LS đ¤ÿc tính toán theo công thāc (1.14) cÿa Moore và 
nnk (1986) và đ¤ÿc tích hÿp trong phần mÃm SAGA dß dàng ¤ác tính LS tÿ mô hình 
sá đß cao DEM. KÁt quÁ, đÃ tài đã thành lÁp đ¤ÿc bÁn đß há sá đáa hình LS và giá trá 
LS có giá trá TB là 18,03. Đây là giá trá rÃt cao, nó s¿ Ánh h¤ång rÃt lán đÁn xói mòn 
đÃt cÿa LVS Bung.  

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

Ph¤¢ng thāc canh tác và các bián pháp bÁo vá đÃt trong quá trình canh tác nông 

nghiáp Ánh h¤ång lán đÁn l¤ÿng đÃt xói mòn. Trong sā dāng đÃt dác bián pháp chính 
đÅ bÁo vá đÃt có liên quan đÁn khÁ n�ng che phÿ bÃ mÁt và quÁn lý cây trßng luôn cần 
phÁi có sā trÿ giúp cÿa các ho¿t đßng khác, các ho¿t đßng trÿ giúp (yÁu tá P) bao gßm 
viác làm đÃt theo đ¤ãng đßng māc, trßng các b�ng dÁi cây trßng theo đ¤ãng đßng 
māc, các há tháng rußng bÁc thang và các há tháng đ¤ãng d¿n thoát n¤ác,.... ĐÅ tính 
toán giá trá cÿa yÁu tá P, sā dāng công thāc (1.15).  

Viác xác đánh há sá P đòi hßi phÁi quan sát lâu dài và thāc nghiám công phu, 
phāc t¿p, luÁn án tham khÁo há sá P tÿ kÁt quÁ nghiên cāu cÿa tác giÁ Đỗ Trung HiÁu 
(2022) [28]. 

Bảng 3.9. Giá trị hệ số P trên lưu vực sông Bung 

Đá dßc (%) Pc Pst Pt P 

0 - 7,0 0,55 0,27 0,1 0,0149 

7,0 - 11,3 0,6 0,3 0,12 0,0216 

11,3 - 17,6 0,8 0,4 0,16 0,0512 

17,6 - 26,8 0,9 0,45 0,18 0,0729 

> 26,8 1 0,5 0,2 0,1 

Trong đó, Pc, Pst, Pt lần l¤ÿt là há sá P āng vái tr¤ãng hÿp canh tác theo 

đ¤ãng đßng māc, theo dÁi b�ng, theo rußng bÁc thang.  

KÁt quÁ, đÃ tài đã tính toán đ¤ÿc chß sá P cho khu vāc nghiên cāu có giá trá là 
0,07. ĐiÃu này chāng minh đ¤ÿc khi áp dāng đßng thãi các bián pháp kiÅm soát xói 
mòn, s¿ h¿n chÁ tát quá trình xói mòn đÃt trên LVS Bung. 
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3.2.2. Đánh giá xói mòn đÃt l¤u vÿc sông Bung 

3.2.2.1. Đánh giá xói mòn đất theo loại cảnh quan  

BÁn đß xói mòn thÅ hián Ánh h¤ång cÿa ĐKTN nh¤ l¤ÿng m¤a, lo¿i đÃt, đß 
dác, đß dài s¤ãn dác và láp phÿ đÁn xói mòn đÃt. ĐÅ xây dāng mô hình xói mòn đÃt 
theo công thāc (1.9) luÁn án đã sā dāng ph¤¢ng pháp chßng láp sá học. KÁt quÁ A 
chính là giá trá trên tÿng điÅm Ánh t¤¢ng āng nhân vái nhau, thành lÁp đ¤ÿc bÁn đß 
xói mòn đÃt. Viác phân cÃp hián tr¿ng xói mòn đÃt đ¤ÿc áp dāng khác nhau å khá 
nhiÃu tác giÁ t¤¢ng āng vái đÁc tr¤ng lãnh thá nghiên cāu. C�n cā vào tiêu chuẩn 
TCVN 5299 - 2009 vÃ chÃt l¤ÿng đÃt - ph¤¢ng pháp xác đánh māc đß xói mòn đÃt do 
m¤a [6]. 

Bảng 3.10. Kết quả đánh giá mức độ xói mòn lưu vực sông Bung 

Phân h¿ng xói mòn (tÃn/ha/n�m) DiÇn tích 
(ha) 

DiÇn tích 
(%) 

CÃp I Xói mòn rÃt nhẹ < 1 15.435,6 6,3 

CÃp II  Xói mòn nhẹ  1 - <5 26.275,8 10,8 

CÃp III  Xói mòn TB 5 - <10 26.566,3 10,9 

CÃp IV  Xói mòn m¿nh 10 - <50 139.484,1 57,2 

CÃp V  Xói mòn rÃt m¿nh  g 50 36.138,4 14,8 

Táng 243.900,2 100 

Qua bÁng 3.10 cho thÃy, phần lán dián tích cÿa LVS Bung có quá trình xói mòn 
đÃt dißn ra m¿nh (57,2%), tiÁp đÁn là cÃp xói mòn rÃt m¿nh chiÁm 14,8%. Các cÃp xói 
mòn nhẹ (10,8%) và TB (10,9%) có dián tích t¤¢ng đ¤¢ng nhau và dián tích không xói 
mòn chß chiÁm 6,3% DTTN. Nhìn chung, xói mòn dißn ra m¿nh trên hầu khắp LVS 
Bung, đÁc biát là nhÿng khu vāc có đß dác đáa hình lán. 

Tháng kê tÿ bÁn đß xói mòn cho thÃy các lo¿i CQ có dián tích xói mòn cÃp 4 và 
cÃp 5 rÃt lán: 175.553,6 ha, chiÁm 72% DTTN; trong đó các lo¿i CQ sá 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 chiÁm 
80%-91% dián tích mỗi lo¿i CQ. Dián tích xói mòn tÿ 60-80% là các lo¿i 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 đÁc điÅm đáa hình, đß dác lán, l¤ÿng m¤a phong phú nên khu 
vāc có xói mòn cÃp 4 và 5 có dián tích lán và xói mòn xÁy ra å hầu hÁt các đ¢n vá CQ. 
Ành h¤ång đÁn xói mòn trên toàn l¤u vāc là l¤ÿng m¤a (chß sá R). Vái chß sá R å khu 
vāc phía Tây cao h¢n so vái vùng đßng bằng phía Đông cÿa lãnh thá, s¤ãn å phía Tây 
dài và dác. ĐiÃu này cho thÃy, sā Ánh h¤ång cÿa hai hÿp phần l¤ÿng m¤a và đáa hình 
đÁn xói mòn là rÃt lán, có ý nghĩa quyÁt đánh đÁn xói mòn (ch¤a tính đÁn láp phÿ thāc 
vÁt và bián pháp quÁn lý canh tác). 
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Hình 3.5. Sơ đồ phân cấp xói mòn tiềm năng ở LVS Bung, tỉnh Quảng Nam 
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3.2.2.2. Đánh giá xói mòn đất theo tiểu vùng cảnh quan  

KÁt quÁ phân cÃp xói mòn đÃt t¤¢ng āng vái các tiÅu vùng cho thÃy: đa sá các 

tiÅu vùng đÃu có các cÃp xói mòn đÃt khác nhau, tiÅu vùng có tiÃm n�ng xói mòn cao 
nhÃt å cÃp IV: tiÅu vùng TVCQ núi thÃp trung tâm LVS Bung có dián tích là 82.315,5 

ha, chiÁm 33,7% DTTN; TVCQ núi TB phía Tây LVS Bung có dián tích là 32.169,8 

ha, chiÁm 13,2% DTTN; TVCQ đßi phía Đông LVS Bung có dián tích là 24.506,5 ha, 

chiÁm 10,0% DTTN. TiÁp đÁn là cÃp xói mòn rÃt m¿nh (cÃp V): dián tích lán nhÃt å 

TVCQ núi thÃp trung tâm LVS Bung là 18.213, ha, chiÁm 7,5% DTTN; TVCQ núi TB 

phía Tây LVS Bung là 14.132,2 ha, chiÁm 5,8% DTTN. KÁt quÁ tính toán đ¤ÿc tháng 

kê å bÁng 3.11. 

Bảng 3.11. Kết quả phân cấp xói mòn đất ở các tiểu vùng cảnh quan 

TVCQ 

CÃp 1 CÃp 2  CÃp 3  CÃp 4  CÃp 5  
Táng 

(<1 ha) (1,1 - 5 ha) (5,1 - 10 ha) (10,1 - 50 ha) (> 50 ha) 

Dián tích 
(ha) 

Tỷ 
lá 

(%) 

Dián 
tích (ha) 

Tỷ 
lá 

(%) 

Dián 
tích (ha) 

Tỷ 
lá 

(%) 

Dián tích 
(ha) 

Tỷ 
lá 

(%) 

Dián 
tích (ha) 

Tỷ 
lá 

(%) 

Dián tích 
(ha) 

Tỷ lá 
(%) 

Phi nông 

nghiáp 
1.437,5 0,6 130,1 0,1 89,3 0,0 219,7 0,1 42,5 0,0 1.918,9 0,8 

Sông suái 2.849,1 1,2 74,1 0,0 69,2 0,0 228,5 0,1 118,1 0,0 3.339,1 1,4 

TVCQ 

đßi phía 
Đông 
LVS 

Bung 

3.425,6 1,4 7.005,9 2,9 6.299,7 2,6 24.506,5 10,0 3.683,5 1,5 44.921,2 18,4 

TVCQ 

núi thÃp 
trung tâm 

LVS 

Bung 

5.474,3 2,3 13.415,3 5,5 15.005,8 6,2 82.277,2 33,7 18.175,5 7,5 134.348,1 55,1 

TVCQ 

núi TB 

phía Tây 

LVS 

Bung 

2.275,1 0,9 5.673,2 2,3 5.122,6 2,1 32.169,8 13,2 14.132,2 5,8 59.372,9 24,3 

Táng 15.461,6 6,4 26.298,6 10,8 26.586,6 10,9 139.401,7 57,1 36.151,8 14,8 243.900,2 100,0 

 

Tÿ å bÁng 3.11 cho thÃy, xói mòn dißn ra å hầu hÁt các TVCQ. Nhÿng khu vāc 

có đß dác lán, l¤ÿng m¤a càng lán thì quá trình xói mòn dißn ra càng m¿nh, nhÿng 
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khu vāc có yÁu tá láp phÿ rÿng thì quá trình xói mòn dißn ra các các cÃp thÃp. KÁt quÁ 

phân tích này mßt lần nÿa khẳng đánh tầm quan trọng cÿa láp phÿ thāc vÁt, đÁc biát là 

rÿng phòng hß th¤ÿng ngußn LVS Bung trong giÁm thiÅu xói mòn đÃt cũng nh¤ điÃu 

tiÁt n¤ác cho vùng h¿ l¤u. Do vÁy, trong bái cÁnh biÁn đái khí hÁu đang có nhÿng biÁn 

đái bÃt th¤ãng vÃ thãi tiÁt cāc đoan, viác duy trì rÿng phòng hß và các bián pháp canh 
tác cháng xói mòn là rÃt quan trọng.  

3.3. ĐÁNH GIÁ TIÀM N�NG DÞCH VĀ CÀNH QUAN L£U VþC SÔNG BUNG 

3.3.1. Hß thßng phân lo¿i dßch vā cÁnh quan 

Trên c¢ så tham khÁo há tháng phân lo¿i quác tÁ chung vÃ các DVHST (CICES) 

đ¤ÿc phát triÅn tÿ công viác vÃ h¿ch toán MT do C¢ quan MT Châu Âu (EEA) thāc 

hián (phiên bÁn 5.1, 2018) [127], há tháng phân lo¿i và lÁp bÁn đß DVCQ cÿa 

Fagerholm et al. (2012) [109], há tháng phân lo¿i chāc n�ng/DVCQ cÿa Mander và 

Uuemaa (d¿n theo [111]) và há tháng phân lo¿i đ¤ÿc sā dāng trong đánh giá sā 

DVCQ cÿa Nguyßn Thái Hòa (2022) [31], kÁt hÿp vái các kÁt quÁ điÃu tra, khÁo sát 

thāc đáa cho thÃy, å LVS Bung có 3 nhóm DVCQ: Dách vā cung cÃp; Dách vā điÃu tiÁt 
và duy trì; Dách vā v�n hóa. Há tháng phân lo¿i dách vā và chß thá cÁnh quan l¤u vāc 
sông Bung thÅ hián å bÁng 3.12. 
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Bảng 3.12. Hệ thống phân loại dịch vụ và chỉ thị cảnh quan lưu vực sông Bung 
Nhóm DV DËch vă cung cÃp DËch vă điÁu ti¿t và duy trì DËch vă v�n hóa 
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Nhóm lo¿i CQ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
P_t

b 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S_tb C1  C2 C3 C4 C_tb 

Rÿng tā nhiên 
ít bá tác đßng 

 Đß cao > 1000 m 1 1 1 0 4 0 0 5 1 1,44 5 5 5 5 5 5 5,00 2 2 4 2 2,50 

 Đß cao < 1000 m 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,33 5 5 5 5 5 4 4,83 4 2 3 2 2,75 

Rÿng sÁn xuÃt 2 2 5 0 4 0 0 4 2 2,11 3 3 3 4 3 3 3,17 3 2 0 2 1,75 

TrÁng cß và cây bāi thā sinh  2 5 1 0 1 0 0 1 1 1,22 1 1 1 1 1 1 1,00 1 2 0 1 1,00 

Cây hàng n�m  4 2 1 0 1 0 0 3 3 1,56 2 2 2 3 2 2 2,17 3 2 0 2 1,75  

Cây lâu n�m  5 2 2 0 5 0 0 4 4 2,44 3 3 3 4 3 3 3,17 4 2 0 3 2,25 

MÁt n¤ác  0 0 0 5 0 4 4 5 3 2,33 5 4 5 1 2 3 3,33 4 2 2 3 2,75 

Lãnh thá phi nông nghiáp  3 3 1 1 1 0 0 2 5 1,78 2 1 1 1 1 2 1,33 3 5 1 3 3,00 

Viác cho điÅm các chß tiêu đ¤ÿc thāc hián theo ph¤¢ng pháp chuyÅn giao giá trá t¤¢ng đ¤¢ng cÿa kÁt quÁ nghiên cāu tÿ lãnh thá có nhiÃu 
nét t¤¢ng đßng vÃ tā nhiên và KT-XH [31] là tßnh Phú Yên áp dāng vào LVS Bung. 

Theo Nguyßn Thái Hòa (2022) [31], chß tiêu tÿng nhóm và điÅm đánh giá tầm quan trọng/tiÃm n�ng cho cung cÃp dách vā tÿ 0 - 5 điÅm. 
Không có tiÃm n�ng: 0 điÅm; Kém quan trọng/tiÃm n�ng rÃt thÃp: 1 điÅm; Ít quan trọng, tiÃm n�ng thÃp: 2 điÅm; Quan trọng vÿa/tiÃm n�ng TB: 3 

điÅm; Khá quan trọng/tiÃm n�ng khá lán: 4 điÅm; RÃt quan trọng, tiÃm n�ng lán: 5 điÅm. 
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3.3.2. Đánh giá tiÁm n�ng dßch vā cÁnh quan l¤u vÿc sông Bung  

Trên c¢ så táng hÿp ma trÁn điÅm đánh giá vÃ tiÃm n�ng các DVCQ å LVS 

Bung, sau đó tiÁn hành phân cÃp, kÁt quÁ phân cÃp tiÃm n�ng cÿa các DVCQ nh¤ sau: 
- Dịch vÿ cung cấp: KÁt quÁ phân tích có thÅ thÃy rằng tiÃm n�ng dách vā cung 

cÃp cÿa LVS Bung phần lán là māc thÃp, vái dián tích 191.316,7 ha, chiÁm 78,4% 
DTTN. Đây là vùng có đáa hình phân cắt m¿nh, đßc dác lán, rÿng tā nhiên phát triÅn 

nên tiÃm n�ng DVCQ cung cÃp rÃt thÃp.  
CÃp tiÃm n�ng DVCQ TB gßm 52.583,6 ha, chiÁm 21,6% DTTN, không có 

tiÃm n�ng DVCQ māc cao và rÃt cao. TiÃm n�ng DVCQ cung cÃp mang l¿i chÿ yÁu tÿ 
các nhóm lo¿i CQ rÿng sÁn xuÃt, cây lâu n�m, cây hàng n�m. 

- Dịch vÿ điều tiết: TiÃm n�ng dách vā điÃu tiÁt cÿa LVS Bung phần lán đ¿t giá 
trá rÃt cao vái dián tích 152.833,8 ha, chiÁm 62,7% DTTN, tÁp trung å các khu vāc có 
CQ rÿng tā nhiên ít bá tác đßng, CQ rÿng trßng sÁn xuÃt và CQ trßng cây lâu n�m có 
DVCQ điÃu tiÁt å māc cao; CQ trßng cây hàng n�m có māc tiÃm n�ng DVCQ TB và 
CQ trÁng cß và cây bāi có tiÃm n�ng DVCQ điÃu tiÁt å māc thÃp và kÁt quÁ thÅ hián å 

bÁng bÁng 3.13. 

 Bảng 3.13. Phân hạng tiềm năng dịch vụ điều tiết trên lưu vực sông Bung 

Phân h¿ng tiÁm 
n�ng DVCQ 

Lo¿i CQ 
DiÇn tích 

(ha) 
TÉ lÇ 
(%) 

RÃt lán 
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 
152.833,7 62,7 

Lán 
5, 10, 15, 19, 33, 37, 41, 46, 51, 54, 57, 58, 

62, 66, 70, 82, 86 
36.584,8 15,0 

TB 
7, 12, 20, 25, 30, 35, 38, 43, 48, 52, 55, 60, 

76, 80, 81, 84 
19.338,0 7,9 

ThÃp 
2, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 18, 23, 24, 28, 29, 32, 
34, 40, 42, 45, 47, 50, 59, 63, 65, 67, 69, 

71, 73, 79, 85, 87 
35.143,7 14,4 

Táng DTTN 243.900,2 100 

KÁt quÁ phân tích cho thÃy tầm quan trọng cÿa rÿng trong viác duy trì khÁ 
n�ng điÃu hòa khí hÁu, điÃu tiÁt dòng chÁy, duy trì ngußn n¤ác ngầm, h¿n chÁ xói 
mòn, l¤u trÿ các bôn, bÁo tßn đa d¿ng sinh học. Rÿng h¿n chÁ đ¤ÿc xói mòn đÃt, rÿng 
bá tàn phá d¿n đÁn bÃ mÁt đÃt đai cháu Ánh h¤ång trāc tiÁp cÿa n¤ác m¤a, dòng chÁy 

bÃ mÁt và là nguyên nhân c¢ bÁn làm cho xói mòn đÃt t�ng nhanh. MÁt khác, rÿng 
điÃu tiÁt dòng chÁy h¿n chÁ lũ lāt, cung cÃp ngußn n¤ác; rÿng và ngußn n¤ác không 

thÅ tách rãi nhau. Vì vÁy, trong vùng nhiát đái láp thÁm thāc vÁt s¿ phát triÅn tát t¤¢i 
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å nhÿng n¢i có ngußn n¤ác dßi dào. Ngußn n¤ác nhÁ ra tÿ rÿng và đÃt rÿng th¤ãng 
mang l¿i lÿi ích to lán đái vái đãi sáng và sinh ho¿t cÿa con ng¤ãi. Ngoài ra, thāc vÁt 
sáng mà chÿ yÁu là các HST rÿng giÿ l¿i và tích trÿ, hay hÃp thā cac bon trong khí 
quyÅn. Vì thÁ sā tßn t¿i cÿa thāc vÁt có vai trò đáng kÅ trong viác cháng l¿i hián 

t¤ÿng nóng lên toàn cầu. 
- Dịch vÿ văn hóa: TiÃm n�ng dách vā v�n hóa cÿa LVS Bung là nhÿng ngußn 

lÿi phi vÁt chÃt mà con ng¤ãi có đ¤ÿc tÿ các HST bao gßm: GiÁi trí và du lách; Thẩm 
mỹ CQ; Di sÁn v�n hóa; Di sÁn thiên nhiên.  

Bảng 3.14. Kết quả phân hạng tiềm năng dịch vụ văn hóa lưu vực sông Bung 

Phân h¿ng 
tiÁm n�ng  

DVCQ 

Lo¿i CQ DiÇn tích 
(ha) 

TÉ lê 
(%) 

Cao 86 1.918,9 0,8 

Trung bình 
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, 86 

156.173,3 64,0 

ThÃp 

2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 
23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 
41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 
58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 76, 
79, 80, 81, 82, 84, 85 

85.808,4 35,2 

Táng  243.900,2 100,0 

Tÿ bÁng 3.14 cho thÃy, tiÃm n�ng dách vā v�n hóa chÿ yÁu å māc TB chiÁm 

dián tích lán 156.173,3 ha, chiÁm 64,0% DTTN; māc thÃp là 85.808,4 ha, chiÁm 

35,2% DTTN; māc cao có dián tích nhß 1.918,9 ha, chiÁm 0,8% DTTN (đây là HST 
phi nông nghiáp).  

Giá trá thẩm mỹ CQ và di sÁn thiên nhiên cÿa nhÿng cánh rÿng tā nhiên å LVS 

Bung lán, vái cÁnh núi non hùng vĩ và nhiÃu con suái đẹp, nhÿng cánh rÿng P¢ mu và 
rÿng Đỗ quyên, có khu bÁo tßn vùng Sinh vÁt cÁnh Sao La và khu bÁo tßn thiên nhiên 

Sông Thanh (tiÃm n�ng phát triÅn du lách sinh thái). Bên c¿nh đó, LVS Bung phần lán 

là ng¤ãi C¢ Tu sinh sáng rÃt lâu đãi, là mßt trong sá ít dân tßc thiÅu sá å khu vāc 

Tr¤ãng S¢n-Tây Nguyên còn bÁo l¤u đ¤ÿc các giá trá nguyên gác cÿa v�n hóa truyÃn 

tháng. Đây là mßt trong nhÿng tiÃm n�ng và thÁ m¿nh đÅ phát triÅn du lách v�n hóa 
trong LVS. 

KÁt quÁ đánh giá tiÃm n�ng DVCQ trên toàn l¤u vāc cho thÃy, lãnh thá LVS 
Bung có tiÃm n�ng DV điÃu tiÁt rÃt lán, tiÃm n�ng dách vā v�n hóa phần lán å māc 

TB, còn tiÃm n�ng dách vā cung cÃp thì đa phần còn å māc thÃp và TB.  
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Hình 3.6. Sơ đồ phân hạng tiềm năng dịch vụ cung cấp LVS Bung, tỉnh Quảng Nam 
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Hình 3.7. Sơ đồ phân hạng tiềm năng dịch vụ điều tiết LVS Bung 
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Hình 3.8. Sơ đồ phân hạng tiềm năng dịch vụ văn hóa LVS Bung 
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KÁt quÁ tháng kê tiÃm n�ng dách vā các lo¿i CQ å LVS Bung nh¤ å bÁng 3.15. 

Bảng 3.15. Tiềm năng dịch vụ cảnh quan theo loại cảnh quan ở lưu vực sông Bung 

Nhóm 
lo¿i CQ 

Lo¿i CQ TiÁm n�ng DVCQ 

Rÿng tā 
nhiên ít 
bá tác 
đßng 

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 rÿng phòng hß và rÿng đÁc dāng; nằm å vá trí xung 
yÁu, có vai trò phòng hß là chÿ yÁu, cung cÃp các dách vā điÃu 
tiÁt và duy trì å māc rÃt cao. Đßng thãi có khÁ n�ng cung cÃp 
d¤ÿc liáu; cung cÃp n¢i sáng cho các loài hoang dã; bÁo tßn 
thiên nhiên, có nhiÃu di sÁn thiên nhiên, giáo dāc và NCKH. 

TrÁng cß 
và cây 
bāi thā 
sinh 

2, 4, 9, 14, 18, 
23, 28, 32, 40, 
45, 50, 63, 65, 

69, 85 

Đây là các CQ ít có khÁ n�ng cung cÃp các dách vā v�n hóa, điÃu 
tiÁt và duy trì. Giá trá cao nhÃt cÿa các CQ này å dách vā ch�n 
nuôi P2. 

Rÿng 
sÁn xuÃt 

5, 10, 15, 19, 
33, 37, 41, 46, 
51, 54, 57, 58, 
62, 66, 70, 82 

Là các CQ rÿng sÁn xuÃt; có tiÃm n�ng cao cung cÃp các dách vā 
P3, P5, P8 (cung cÃp gỗ và d¤ÿc liáu và n¢i sinh cÁnh sáng đßng 
thāc vÁt) và tiÃm n�ng cao vÃ dách vā điÃu tiÁt nh¤ S4 (H¿n chÁ 
xói mòn, xói lå); tiÃm n�ng TB cung cÃp các dách vā S1-S3, C1. 
Các dách vā còn l¿i đÃu å māc thÃp, rÃt thÃp và không liên quan. 

Cây 
hàng 
n�m 

6, 11, 16, 24, 
29, 34, 42, 47, 
59, 67, 71, 73, 

79 

Cung cÃp các dách vā trßng trọt (P1) å māc 
tiÃm n�ng lán, có tiÃm n�ng TB cung cÃp các dách vā P8, P9 
(sinh cÁnh sáng đßng thāc vÁt và con ng¤ãi) và tiÃm n�ng TB vÃ 
dách vā điÃu tiÁt nh¤ S4 (H¿n chÁ xói mòn, xói lå); tiÃm n�ng 
TB cung cÃp các dách vā C1, C3. Các dách vā còn l¿i đÃu å māc 
thÃp, rÃt thÃp và không liên quan. 

Cây lâu 
n�m 

7, 12, 20, 25, 
30, 35, 38, 43, 
48, 52, 55, 60, 
76, 80, 81, 84 

Có tiÃm n�ng cao cung cÃp å māc rÃt cao các dách vā P1, P5, 
(trßng trọt và d¤ÿc liáu) tiÃm n�ng DVCQ å māc cao các dách 
vā P8, P9; S4 và C1 (n¢i sinh cÁnh sáng cÿa con ng¤ãi và đßng 
thāc vÁt và tiÃm n�ng cao vÃ dách vā điÃu tiÁt nh¤ S4 (H¿n chÁ 
xói mòn, xói lå). Các dách vā còn l¿i å māc TB, thÃp, rÃt thÃp và 
không liên quan. 

ĐÃt phi nông nghiáp 
 

Là các CQ đô thá và nông thôn, có khÁ n�ng rÃt thÃp cung cÃp 
các dách vā điÃu tiÁt và duy trì; có khÁ n�ng cung cÃp không gian 
sinh sáng cho con ng¤ãi. Đßng thãi có tiÃm n�ng thÃp cung cÃp 
các dách vā du lách, nghß d¤ỡng, vui ch¢i, ngắm cÁnh và bÁo tßn 
di sÁn v�n hóa. 

MÁt n¤ác 
 

Có tiÃm n�ng cao các dách vā P8, S1 và S3 (sinh cÁnh sáng đßng 
thāc vÁt, điÃu hòa khí hÁu, duy trì ngußn n¤ác ngầm), tiÃm n�ng 
cao các dách vā P6, P7, S2, C1 (Cung cÃp n¤ác sinh ho¿t và t¤ái 
tiêu và khai thác thÿy đián, điÃu tiÁt dòng chÁy, du lách và nghß 
d¤ỡng), còn l¿i có tiÃm n�ng TB P9, C4. Các dách vā còn l¿i đÃu 
å māc thÃp, rÃt thÃp đÁn không liên quan. 
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Tÿ bÁng 3.15 cho thÃy, cÃu trúc CQ có Ánh h¤ång lán đÁn các dách vā mà nó 

cung cÃp. Đßng thãi, qua đây cũng làm rõ nhÿng chāc n�ng, dách vā chính, đÁc thù 

cần đ¤ÿc ¤u tiên sā dāng, phát triÅn và duy trì t¿i các đ¢n vá CQ. 

3.3.3. Đánh giá tiÁm n�ng dßch vā cÁnh quan theo tiÃu vùng  

Giá trá TB cÿa các DVCQ theo tÿng TVCQ đ¤ÿc thÅ hián bÁng 3.16. 

Bảng 3.16. Kết quả đánh giá tiềm năng dịch vụ cảnh quan theo các tiểu vùng cảnh quan 

DVCQ 
TVCQ núi TB th¤āng ngußn 

phía Tây LVS Bung  
(I) 

TVCQ núi thÃp 
trung tâm LVS Bung  

(II) 

TVCQ đßi phía 
Đông LVS Bung 

(III) 
P1 2,4 2,5 2,3 

P2 2,1 2,1 2,0 

P3 1,6 2,0 1,9 

P4 0,2 0,1 0,2 

P5 2,9 3,1 2,8 

P6 0,1 0,1 0,1 

P7 0,1 0,1 0,1 

P8 3,6 3,8 3,8 

P9 2,0 2,2 2,1 

P_tb 1,7 1,8 1,7 

S1 3,2 3,3 3,3 

S2 3,2 3,2 3,3 

S3 3,2 3,2 3,3 

S4 3,5 3,7 3,7 

S5 3,1 3,2 3,2 

S6 3,2 3,2 3,3 

S_tb 3,2 3,3 3,3 

C1 2,6 2,8 2,9 

C2 2,1 2,1 2,1 

C3 1,4 1,1 1,1 

C4 2,0 2,1 2,1 

C_tb 2,0 2,0 2,1 

KÁt quÁ tính toán theo các TVCQ å bÁng 3.16 cho thÃy, dách vā điÃu tiÁt và duy trì 
đ¤ÿc đánh giá cao nhÃt cho tÃt cÁ các tiÅu vùng, tiÁp đó là dách vā cung cÃp và dách vā v�n 
hóa - xã hßi. 

- Đối với dịch vÿ điều tiết và duy trì: các tiÅu vùng cung cÃp nhiÃu dách vā điÃu tiÁt và 
duy trì đ¤ÿc đánh giá cao và điÅm t¤¢ng đ¤¢ng nhau. Trong các lo¿i dách vā điÃu tiÁt và duy 
trì, dách vā S1 - S4 là có tiÃm n�ng nhÃt. Vì vÁy, đây là các dách vā cát lõi cÿa các TVCQ 
trong LVS Bung. 
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- Đối với dịch vÿ cung cấp: không phÁi mỗi tiÅu vùng đÃu có tÃt cÁ các dách vā cung 
cÃp, dách vā cung cÃp đ¿t māc thÃp å tÃt cÁ các tiÅu vùng. Dách vā P5 và P8 đ¤ÿc cung cÃp å 
māc cao các tiÅu vùng. Dách vā cung cÃp P6 và P7 có tiÃm n�ng rÃt thÃp. Dách vā P6 và P7 
cung cÃp n¤ác sinh ho¿t và t¤ái tiêu, khai thác thÿy đián nên chß có tiÃm n�ng đái vái mÁt 
n¤ác. Dách vā cung cÃp P1, P2, P9 đ¿t māc TB å cÁ 3 tiÅu vùng. 

- Đối với dịch vÿ văn hóa: các TVCQ có khÁ n�ng cung cÃp các dách vā C1, C2, C4 
Trong đó, tiÅu vùng III, có tiÃm n�ng khá tát cung cÃp các dách vā này, các tiÅu vùng còn l¿i 
tiÃm n�ng không lán. 

3.4. ĐÀ XUÂT ĐÞNH H£àNG KHÔNG GIAN Sþ DĀNG CÀNH QUAN CHO 

PHÁT TRIÂN NÔNG - LÂM NGHIÞP VÀ BÀO VÞ MÔI TR£âNG 

3.4.1. C¢ så khoa hác căa vißc đÁ xuÃt 

3.4.1.1. Hiện trạng sử dụng cảnh quan cho nông - lâm nghiệp ở lưu vực sông Bung 

a. Các loại hình sử dÿng cảnh quan cho nông - lâm nghiệp ở lưu vực sông Bung 

LVS Bung gßm nhÿng huyán å vùng đßi núi cÿa tßnh QuÁng Nam, dián tích CQ 
trßng lúa n¤ác không nhiÃu, ng¤ãi dân n¢i đây sáng dāa vào rÿng và n¤¢ng r¿y là 

chính. Duy trì cây lúa đÅ c¢ bÁn đÿ g¿o, giÁi quyÁt cái �n cho ng¤ãi dân đáa ph¤¢ng, 
viác trßng lúa å đây n�ng suÃt thÃp, hiáu quÁ không cao.  

Bảng 3.17. Các loại hình sử dụng cảnh quan cho phát triển nông- lâm nghiệp 

ở lưu vực sông Bung 

 
STT 

 
Lo¿i hình sā dăng CQ 

 
Kí 

hiÇu 

HuyÇn 
Táng diÇn 

tích (ha) 
Tây 

Giang 

Nam 

Giang 

(11/12 xã) 

Đông 
Giang 
6/11 xã 

1 Nông nghiệp NNP 11.010 12.901 8.194,8 32.106,3 

1.1 Trßng lúa 
LUC 
LUK 

2.749,1 2.384,6 613,5 5.747,2 

1.2 Trßng cây HN khác HNK 2.570,1 1.011 497.7 4.078,8 

1.3 Trßng cây lâu n�m CLN 5.691,1 9.505,6 2.604,3 17.801 

2 Lâm nghiệp  
 

69.734,2 89.236,2 24.184,7 183.155,1 

2.1 Rÿng phòng hß RPH 44.046,9 43.477 16.764,6 104.288,5 

2.2 Rÿng đÁc dāng RDD 8.804,1 33.133,3 3.235,3 45.172,7 

2.3 Rÿng sÁn xuÃt RSX 16.883,2 12.625,9 4.184,8 33.693,9 

3 Nuôi trồng thủy sản NTS 25,5 12,7 12,1 50,3 

Ngußn: [11], [12], [13]. 

Qua bÁng 3.17 cho thÃy dián tích CQ cho phát triÅn NLN å LVS Bung là 
15.311,7 ha, trong đó sÁn xuÃt nông nghiáp là 32.106,3 ha, chiÁm 13,2% DTTN; lâm 

nghiáp là 183.155,1 ha chiÁm 75,1% DTTN. 
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Hình 3.9. Sơ đồ hiện trạng sử dụng CQ cho phát triển NLN và BVMT ở LVS Bung  
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b. Những thuận lợi, khó khăn trong sử dÿng CQ cho phát triển nông - lâm 

nghiệp ở LVS Bung  

- Thuận lợi: Là khu vāc đßi núi cÿa tßnh QuÁng Nam, CQ đa d¿ng và nhã có 
ngußn tài nguyên rÿng phong phú, đÃt đai, đáa hình, sinh thái đa d¿ng, há đßng vÁt - 
thāc vÁt phong phú và nhiÃu loài quý hiÁm, nhiÃu lo¿i cây d¤ÿc liáu quý có giá trá kinh 
tÁ tÁ cao nh¤ sâm Ngọc Linh, ba kích và đẳng sâm (Tây Giang và Nam Giang). Ngoài 

ra, đây cũng là khu vāc có m¿ng l¤ái sông suái dày đÁc thuÁn lÿi cho sÁn xuÃt NLN. 

Phần lán dián tích rÿng tā nhiên trên đáa bàn nghiên cāu đã đ¤ÿc giao khoán 

các cho nhóm hß đÅ thāc hián công tác quÁn lý bÁo vá rÿng nên dß dàng trong viác 
lßng ghép các chính sách đÅ nuôi trßng, phát triÅn cây d¤ÿc liáu. 

SÁn xuÃt nông nghiáp nhÿng n�m qua có chuyÅn biÁn, nhÃt là sÁn xuÃt l¤¢ng 
thāc. Dián tích lúa n¤ác āng dāng há tháng thâm canh lúa cÁi tiÁn (SRI) đ¤ÿc må 

rßng. Các cây trßng khác cho thu nhÁp cao và án đánh nh¤ keo lai, chuái, đÁu xanh, 
dāa, cây d¤ÿc liáu,&; xuÃt hián thêm nhiÃu mô hình ch�n nuôi có quÁn lý theo h¤áng 

thâm canh, có hiáu quÁ kinh tÁ. 
- Khó khăn: Do đáa hình đßi núi cao và có đß dác lán, giao thông đi l¿i khó 

kh�n, th¤ãng bá chia cắt trong mùa m¤a lũ. Vì thÁ, khu vāc ít có điÃu kián đÅ thu hút 
ngußn lāc tÿ bên ngoài vào.  

TÁp quán sÁn xuÃt cÿa ng¤ãi dân t¿i mßt sá đáa ph¤¢ng miÃn núi v¿n áp dāng 
các ph¤¢ng thāc canh tác l¿c hÁu, ph¤¢ng thāc sÁn xuÃt du canh phát rÿng làm r¿y, bß 
hoang 3 - 5 n�m, sau đó quay trå l¿i canh tác. MÁt khác, v¿n còn áp dāng ph¤¢ng pháp 
phát dọn s¿ch thāc bì, cß d¿i và đát tr¤ác khi gieo trßng. Do đó, bÃ mÁt đÃt và dinh 
d¤ỡng trong đÃt bá rÿa trôi nhiÃu, bên c¿nh đó vào mùa m¤a hay xÁy ra s¿t lå đÃt, làm 

cho n�ng suÃt cây trßng ngày càng giÁm đi, gây thiát h¿i vÃ kinh tÁ và đãi sáng cÿa 
cßng đßng. 

Các dā án xây dāng thÿy đián sau khi thu hßi đÃt NLN làm chia cắt vùng đÃt 
sÁn xuÃt cÿa ng¤ãi dân, d¿n đÁn tình tr¿ng ng¤ãi dân gÁp khó kh�n trong viác đi l¿i 

đÁn n¢i sÁn xuÃt NLN, mßt sá vùng không bá thu hßi nh¤ng sau khi thu hßi đÃt các 
vùng lân cÁn thì không có đ¤ãng đi l¿i, d¿n đÁn ng¤ãi dân phÁi bß hoang đÃt sÁn xuÃt. 

TÁp quán ch�n nuôi gia súc gia cầm còn thÁ rông và ch¤a chÿ đßng đ¤ÿc thāc 
�n, nhÃt là trong nhÿng vā rét, kỹ thuÁt ch�n nuôi cÿa nông dân ch¤a cao. Các sÁn 

phẩm nông nghiáp trên đáa bàn các huyán chÿ yÁu v¿n mang tính tā cung tā cÃp, ch¤a 
trå thành hàng hóa chÿ lāc, n�ng suÃt lao đßng trong nông nghiáp còn thÃp. 

NhiÃu rÿi ro trong sÁn xuÃt NLN trên đáa bàn nh¤ ngÁp lāt, thiÁu n¤ác, xói/s¿t 
lå đÃt: Nguyên nhân do tā nhiên, thÿy đián và con ng¤ãi gây ra. 
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3.4.1.2. Kết quả đánh giá cảnh quan cho nông - lâm nghiệp và bảo vệ môi trường 

KÁt quÁ đánh giá cho thÃy tiÃm n�ng tā nhiên cÿa mßt lãnh thá đái vái mßt sá 
māc tiêu phát triÅn kinh tÁ. Là mßt trong nhÿng c¢ så khoa học quan trọng đÅ đÃ xuÃt 
sā dāng hÿp lý lãnh thá. KÁt quÁ đánh giá māc đß thích hÿp cÿa các lo¿i CQ trên LVS 

Bung cho mßt sá lo¿i hình sÁn xuÃt NLN nh¤ sau: 
+ Có 22 lo¿i CQ vái dián tích 37.375,10 ha, chiÁm 15,% DTTN cÿa LVS Bung 

thích hÿp vái CTCNN. 

+ Có 22 lo¿i CQ vái dián tích 88.929,20 ha, chiÁm 36,4% DTTN thích hÿp vái 

trßng cây �n quÁ. 
+ Có 24 lo¿i CQ vái dián tích 102.148,60 ha, chiÁm 41,9% DTTN thích hÿp vái 

trßng cây d¤ÿc liáu. 

+ Có 47 lo¿i CQ vái dián tích 179.258,30 ha (chiÁm 73,5%) thích hÿp vái trßng 
rÿng sÁn xuÃt. 

Qua kÁt quÁ đánh giá, phân h¿ng cho thÃy, LVS Bung có tiÃm n�ng thích hÿp 
đÅ phát triÅn NLN, điÃu này phÁn ánh đúng tiÃm n�ng và lÿi thÁ cÿa LVS Bung trong 

viác phát triÅn kinh tÁ lâm nông nghiáp nh¤ trßng rÿng, CTCNN, công nghiáp dài 
ngày và cây �n quÁ. Tuy nhiên, dián tích ít thích hÿp và không thích hÿp cho các lo¿i 
hình đã đ¤ÿc lāa chọn cũng chiÁm dián tích khá lán, cho thÃy māc đß phân hóa 
phāc t¿p cÿa ĐKTN trên lãnh thá, gây khó kh�n trong viác bá trí hÿp lý các lo¿i cây 
trßng trên l¤u vāc. 

- KÁt quÁ phân cÃp xói mòn đÃt tiÃm n�ng t¤¢ng āng vái các tiÅu vùng cho thÃy: 

TVCQ đßi phía Đông LVS Bung có dián tích xói mòn cÃp 4 và 5 là 28.190,0 ha, 
chiÁm 11,6% DTTN; TVCQ núi thÃp trung tâm LVS Bung là 100.452,7 ha, chiÁm 

41,2% DTTN; TVCQ núi TB phía Tây LVS Bung là 46.302,0 ha, chiÁm 19,0 % 
DTTN. Nh¤ vÁy, xói mòn dißn ra å hầu hÁt các TVCQ, đÁc biát là nhÿng n¢i có đß 

dác đáa hình và l¤ÿng m¤a lán. Nhÿng khu vāc có đß dác lán, l¤ÿng m¤a càng lán thì 
quá trình xói mòn dißn ra càng m¿nh, nhÿng khu vāc có yÁu tá láp phÿ rÿng thì quá 

trình xói mòn dißn ra các các cÃp thÃp. 

- KÁt quÁ đánh giá tiÃm n�ng DVCQ cho thÃy, các lo¿i CQ rÿng tā nhiên ít bá 
tác đßng cung cÃp các dách vā điÃu tiÁt và duy trì å māc rÃt cao; các lo¿i CQ trÁng cß 
và cây bāi thā sinh có tiÃm n�ng lán nhÃt là dách vā ch�n nuôi; nhóm lo¿i CQ trßng 

rÿng sÁn xuÃt có tiÃm n�ng dách vā cung cÃp và dách vā điÃu tiÁt å māc cao; nhóm lo¿i 
CQ trßng cây hàng n�m có tiÃm n�ng cao vÃ dách vā trßng trọt; CQ trßng cây lâu n�m 
(có tiÃm n�ng cung cÃp å māc rÃt cao các dách vā trßng trọt và d¤ÿc liáu, ngoài ra còn 
có tiÃm n�ng cao vÃ dách vā điÃu tiÁt; mÁt n¤ác có tiÃm n�ng cao vÃ cung cÃp sinh 

cÁnh sáng cho đßng thāc vÁt, điÃu hòa khí hÁu và duy trì ngußn n¤ác ngầm; lãnh thá 
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phi nông nghiáp cung cÃp các dách vā điÃu tiÁt và duy trì å māc thÃp nh¤ng l¿i cung 
cÃp không gian sinh sáng cho con ng¤ãi å māc rÃt cao.  

3.4.1.3. Kết quả đánh giá hiệu quả sử dụng cảnh quan cho nông - lâm nghiệp 

a. Lựa chọn và phân cấp chỉ tiêu đánh giá  
Dāa vào kÁt quÁ khÁo sát thāc đáa và h¤áng d¿n đánh giá hiáu quÁ kinh tÁ, xã 

hßi và MT đái vái đÃt nông nghiáp theo Thông t¤ sá 60/2015/TT-BTNMT cÿa Bß Tài 

nguyên và MT [8], có thÅ lāa chọn và phân cÃp chß tiêu đánh giá nh¤ å bÁng 3.18. 

Bảng 3.18. Phân cấp chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng cảnh quan cho nông - lâm nghiệp 

TT 
HiÇu 
quÁ 

ChÉ tiêu (đ¢n vË) - ký hiÇu Phân cÃp 
ĐiÃm đánh 

giá 

1 
Kinh 
tÁ 

1.1. Lÿi nhuÁn (1.000 đ) - LN** 

 - VA/ha/n�m 

 - NPV/ha/n�m  

6.600 - 40.202,7 1 

40.202,8 - 73.805,3 2 

73.805,4 - 107.408 3 

1.2. Tỷ suÃt lÿi ích - chi phí - 
BCR** 

< 1,5 1 

1,5 - <2,0 2 

g 2,0 3 

1.3. Giá trá ngày công lao đßng 
(1.000 đ) - GNC** 

73 - 176,3 1 

176,4 - 279,7 2 

279,8 - 383,0 3 

2 Xã hßi 

2.1. GiÁi quyÁt nhu cầu lao 
đßng (Công/ha) - LĐ** 

ThÃp (<163,6) 1 

TB (163,6 -262,0) 2 

Cao (g262,1) 3 

2.2. Māc đß chÃp nhÁn cÿa ng¤ãi 
sā dāng CQ - CN* 

Không chÃp nhÁn 1 

Ít chÃp nhÁn 2 

ChÃp nhÁn 3 

2.3. Māc đß phù hÿp vái chiÁn 
l¤ÿc, quy ho¿ch ngành (PHN)* 

Không phù hÿp 1 

Phù hÿp 2 

RÃt phù hÿp 3 

3 MT 

3.1. Duy trì bÁo vá đÃt - BVD* 

Tác đßng đÁn đÃt và 
gây suy thoái 

1 

Duy trì bÁo vá đÃt 2 

CÁi thián đÃt tát 3 

3.2. T�ng khÁ n�ng che phÿ đÃt và 
phòng hß cÿa rÿng - TCP* 

ThÃp (<10%) 1 

TB (10 - <30%) 2 
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TT 
HiÇu 
quÁ 

ChÉ tiêu (đ¢n vË) - ký hiÇu Phân cÃp 
ĐiÃm đánh 

giá 

Cao (g30%) 3 

3.3. GiÁm thiÅu thoái hóa, ô nhißm 
đÃt - GTH* 

Nhẹ (< 5%) 1 

TB (5 - < 10%) 2 

NhiÃu (g 10%) 3 

Ghi chú: Phân cấp dựa vào *Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT [9] và  

**tình hình thực tế điều tra 

b. Kết quả phân tích và đánh giá hiệu quả sử dÿng cảnh quan cho nông - 

lâm nghiệp 

 *. Hiệu quả kinh tế: KÁt quÁ tính toán hiáu quÁ kinh tÁ cÿa viác sā dāng CQ cho 

NLN å LVS Bung đ¤ÿc thÅ hián qua bÁng 3.19.  

 Bảng 3.19. Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng cảnh quan cho nông - lâm nghiệp  

ở lưu vực Bung năm 2021 

Lo¿i hình sā dăng CQ cho 
NLN 

Doanh 
thu/ha/n�m 
(1.000 đßng) 

Chi phí sÁn 
xuÃt/ha/n�m 

(1.000 đßng) 

VA ho¿c 

NPV/ha/n�m 

 (1.000 đßng) 

Tỷ suÃt lāi 
ích - chi phí 

(BCR) 

Giá trË ngày 
công lao đáng 

(1.000 đ) 

1. Trßng cây hàng n�m      

- Lúa n¤¢ng 25.100 12.900 12.200 1,9 106 

- Ngô 15.200 8.280 6.920 1,8 73 

- Sắn 13.800 7.200 6.600 1,9 102 

2. Trßng cây lâu n�m      

- Dāa 70.000 12.000 53.666 5,5 383 

- Chuái 62.500 13.903 44.727 4,2 372 

- Đẳng sâm 192.000 64.087 107.408 2,8 263 

3. Trßng rÿng sÁn xuÃt (keo) 50.850 17.300 22.306 2,3 124 

 Nguồn: Xử lý từ kết quả khảo sát nông hộ tháng 11 năm 2021 

Theo kÁt quÁ tính toán å bÁng 3.19, cho thÃy hiáu quÁ kinh tÁ cÿa viác sā dāng 

CQ cho NLN theo thā tā tÿ cao đÁn thÃp là: CQ trßng cây lâu n�m  CQ trßng rÿng 

 CQ trßng cây hàng n�m. Trong CQ trßng cây lâu n�m, xét theo giá trá hián t¿i ròng 

(NPV) thì trßng cây đẳng sâm có lÿi nhuÁn cao nhÃt (107.408.000 đßng); xét theo tỷ 

suÃt lÿi ích - chi phí (BCR) thì trßng dāa có hiáu quÁ sā dāng đßng ván cao nhÃt (5,5); 
xét theo giá trá ngày công lao đßng thì trßng dāa đ¿t giá trá cao nhÃt (383.000 

đßng/ngày). Đái vái CQ trßng cây hàng n�m, nhìn chung có hiáu quÁ kinh tÁ thÃp h¢n 
so vái CQ trßng cây lâu n�m. Cā thÅ, giá trá gia t�ng (VA) tÿ 6.600.000 đÁn 2.200.000 
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đßng/n�m; tỷ suÃt lÿi ích - chi phí (BCR) tÿ 1,8 đÁn 1,9; giá trá ngày công lao đßng tÿ 
73.000 đÁn 106.000 đßng; trong đó hiáu quÁ kinh tÁ CQ trßng ngô là thÃp nhÃt. 

Tuy nhiên, viác sā dāng CQ cho NLN còn phā thußc vào māc đß thích hÿp sinh 
thái, đầu t¤ ban đầu, ngußn giáng, trình đß kỹ thuÁt thâm canh, thá tr¤ãng đầu ra. 

*. Hiệu quả xã hội:  

+ GiÁi quyÁt nhu cầu lao đßng (LĐ): Theo kÁt quÁ điÃu tra, phần lán nông hß sā 

dāng CQ trßng cây hàng n�m đÃu tÁn dāng hÁt lao đßng cÿa gia đình. Đái vái CQ 
trßng cây lâu n�m nh¤ dāa, đẳng sâm và trßng rÿng th¤ãng có dián tích canh tác lán 

nên các nông hß phÁi thuê lao đßng đÅ ch�m sóc và thu ho¿ch. Sá công lao đßng/ha 
nh¤ sau: Đái vái CQ trßng lúa n¤¢ng: 230,6 công, ngô: 190,4 công å māc TB, đái vái 

CQ trßng sắn: 65,0 công; dāa: 125,1 công, chuái: 115,2 công và keo: 102 công đ¤ÿc 
đánh giá å māc thÃp. Đái vái CQ trßng đẳng sâm: 360,7 công nên đã giÁi quyÁt viác 

làm cho ng¤ãi dân đáa ph¤¢ng å māc cao. 

+ Māc đß chÃp nhÁn cÿa ng¤ãi sā dāng CQ (CN): Theo kÁt quÁ điÃu tra, trßng 

lúa n¤¢ng đÁm bÁo án đánh an ninh l¤¢ng thāc trong vùng nên đ¤ÿc sā chÃp thuÁn cÿa 
đa sá ng¤ãi dân; trßng chuái, dāa và d¤ÿc liáu đ¿t hiáu quÁ cao cÁ vÃ khÁ n�ng cung 
cÃp sÁn phẩm cho thá tr¤ãng, thu hút lao đßng và đang đ¤ÿc nhân rßng nên ng¤ãi sā 
dāng CQ chÃp nhÁn. Viác trßng ngô, sắn tÁn dāng đ¤ÿc ngußn lao đßng d¤ thÿa t¿i 
chỗ; có thá tr¤ãng tiêu thā nh¤ng hiáu quÁ kinh tÁ không cao, do đó, ng¤ãi dân bắt đầu 
chuyÅn đái trßng các lo¿i cây có hiáu quÁ kinh tÁ cao h¢n nên đ¤ÿc đánh giá å å māc 
ít chÃp nhÁn. Trßng rÿng đÁm bÁo cung cÃp nguyên liáu cho các nhà máy chÁ biÁn trên 

đáa bàn tßnh nên cũng đ¿t hiáu quÁ xã hßi å māc chÃp nhÁn.  

+ Māc đß phù hÿp vái chiÁn l¤ÿc, quy ho¿ch ngành (PHN): Viác trßng các lo¿i 
cây chÿ đ¿o trong chiÁn l¤ÿc xóa đói giÁm nghèo cÿa đáa ph¤¢ng å LVS Bung là 
chuái, dāa, đẳng sâm và keo vÿa đÅ phát triÅn kinh tÁ, vÿa BVMT nên rÃt phù hÿp vái 

chiÁn l¤ÿc, quy ho¿ch ngành [94]. Lúa n¤¢ng, ngô, sắn đ¤ÿc duy trì đÅ đÁm bÁn an 
ninh l¤¢ng thāc t¿i đáa ph¤¢ng nên đ¤ÿc đánh giá å māc phù hÿp vái chiÁn l¤ÿc, quy 

ho¿ch ngành. 

 - Hiệu quả MT: 

+ Duy trì bÁo vá đÃt (BVĐ): Khu vāc nghiên cāu là vùng đßi núi, dân tßc ít 
ng¤ãi. Do đó, các lo¿i CQ đ¤ÿc sā dāng đÅ trßng cây d¤ÿc liáu và trßng rÿng sÁn xuÃt 
đã h¿n chÁ tình tr¿ng du canh du c¤, phá rÿng làm n¤¢ng r¿y, t¿o nên mßt láp phÿ 
thāc vÁt giÿ cho đÃt luôn đ¤ÿc bao phÿ, giúp bÁo vá đÃt tránh khßi tác đßng cÿa tā 

nhiên gây xói mòn, rāa trôi nên cÁi thián đÃt tát. Đái vái lo¿i hình canh tác sắn, trong 
quá trình canh tác, đßng bào dân tßc thiÅu sá đã h¿n chÁ bón phân cÁi t¿o đÃt nên dß 
làm c¿n kiát các chÃt dinh d¤ỡng å trong đÃt, gây suy thoái đÃt. Đái vái lúa n¤¢ng, 
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ngô, chuái và dāa, muán có n�ng suÃt và sÁn l¤ÿng cao nên ng¤ãi dân vùng núi đã 
bón vô c¢ đÅ duy trì bÁo vá đÃt. 

+ T�ng khÁ n�ng che phÿ đÃt (TCP): Theo Bß Tài nguyên và MT (2015) [8], lúa 
n¤¢ng, ngô và sắn là cây trßng ngắn ngày nên ít có khÁ n�ng t�ng đß che phÿ đÃt. Do 

vÁy, viác t�ng khÁ n�ng che phÿ chß å māc thÃp. Cây �n quÁ nh¤ chuái, dāa có khÁ 
n�ng t�ng đß che phÿ å māc TB. Trßng rÿng và d¤ÿc liáu đẳng sâm, ba kích d¤ái tán 

rÿng có đß che phÿ 75 - 80%. Lo¿i CQ này có ý nghĩa lán trong vÃn đÃ bÁo vá đÃt dác, 
t�ng dián tích che phÿ, cháng xói mòn rāa trôi đßng thãi t¿o CQ MT sinh thái đẹp nên 

khÁ n�ng t�ng đß che phÿ đÃt å māc cao.  

+ GiÁm thiÅu thoái hóa, ô nhißm đÃt (GTH): Qua khÁo sát cho thÃy phần lán 

các hß gia đình chÿ yÁu sÁn xuÃt theo tÁp quán và thói quen nên māc đß GTH å các 
lo¿i hình sā dāng CQ là khác nhau. Các lo¿i CQ trßng cây �n quÁ nh¤ chuái và dāa 

th¤ãng đ¤ÿc bón mßt l¤ÿng phân bón vô c¢ (khoÁng 100 - 140 kg N; 45,3 - 60,9 kg 
P2O5 và 100 - 110 kg K2O) nên GTH å māc TB. Đái vái CQ trßng lúa, ngô, sắn, viác 

phun thuác bÁo vá thāc vÁt s¿ giÁm đ¤ÿc māc đß sâu bánh h¿i cây trßng nh¤ng ng¤ãi 
dân không l¿m dāng, chß phun theo tÁp quán và thói quen nên viác GTH đái vái CQ 

trßng cây hàng n�m å māc nhẹ. CQ trßng keo và đẳng sâm d¤ái tán rÿng giúp h¿n chÁ 
xói mòn đÃt, nhÿng đÁc tính lý hóa và vi sinh vÁt học cÿa đÃt không bá phá hÿy, đß phì 

nhiêu đ¤ÿc duy trì, rÿng l¿i liên tāc t¿o chÃt hÿu c¢ nên sā dāng CQ cho trßng rÿng 
sÁn xuÃt và d¤ÿc liáu đẳng sâm d¤ái tán rÿng s¿ làm GTH nhiÃu. KÁt quÁ đánh giá 
táng hÿp hiáu quÁ sā dāng CQ đ¤ÿc thÅ hián å bÁng 3.20. 

Bảng 3.20. Kết quả đánh giá tổng hợp hiệu quả sử dụng cảnh quan cho nông - lâm nghiệp ở 

lưu vực sông Bung 

 HiÇu  

 quÁ 

Lo¿i  
hình sā  
dăng CQ  

Kinh t¿ Xã hái MT 
ĐiÃm 
đánh 
giá 

Phân 
h¿ng 

LN BCR GNC LĐ CN PHN BVD TCP GTH 

Lúa n¤¢ng 1 2 1 2 3 2 2 1 1 1,54 ThÃp 

Ngô 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1,47 ThÃp 

Sắn 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1,26 ThÃp 

Dāa 2 3 3 1 3 3 2 2 2 2,22 TB 

Chuái 2 3 3 1 3 3 2 2 2 2,22 TB 

Đẳng sâm 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2,87 Cao 

Trßng keo 1 3 1 1 3 3 3 3 3 2,08 TB 
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Qua bÁng 3.20 cho thÃy, hiáu quÁ sā dāng CQ trßng cây hàng n�m å māc thÃp 
(điÅm đánh giá tÿ 1,26 đÁn 1,54). Đái vái CQ trßng cây lâu n�m nh¤ trßng dāa và 

chuái có hiáu quÁ sā dāng å māc TB (2,22 điÅm) và trßng d¤ÿc liáu đẳng sâm å māc 
cao (2,87 điÅm); CQ trßng rÿng sÁn xuÃt có hiáu quÁ å māc TB (2,08 điÅm). Tÿ kÁt 
quÁ đánh giá hiáu quÁ sā dāng CQ này kÁt hÿp vái đánh giá thích hÿp CQ, đÃ xuÃt giÁi 
pháp thay thÁ các rÿng keo không hiáu quÁ sang trßng cây d¤ÿc liáu và trßng xen cây 

d¤ÿc liáu d¤ái tán rÿng vÿa đem l¿i hiáu quÁ kinh tÁ, vÿa bÁo vá đ¤ÿc MT. 

3.4.1.4. Kết quả đánh giá tiềm năng dịch vụ cảnh quan  

 KÁt quÁ đánh giá tiÃm n�ng DVCQ theo lo¿i CQ å LVS Bung thÅ hián å phā 
lāc 8 và theo nhóm lo¿i CQ thÅ hián å bÁng 3.21. 

Bảng 3.21. Kết quả phân tích tiềm năng dịch vụ cảnh quan chủ đạo theo nhóm loại CQ 

Nhóm lo¿i CQ 
ĐiÃm TB các DVCQ 

DVCQ chą đ¿o 
DVCC DVĐT DVVH 

Rÿng tā 
nhiên ít bá 
tác đßng 

 Đß cao > 1000 m 1,44 5,00 2,50 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, di sÁn thiên nhiên 

 Đß cao < 1000 m 1,33 4,83 2,75 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du lách và 
nghß d¤ỡng, di sÁn thiên nhiên 

Rÿng sÁn xuÃt 2,11 3,17 1,75 
Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt 
lå, dách vā du lách và nghß d¤ỡng 

TrÁng cß và cây bāi thā sinh  1,22 1,00 1,00 Cung cÃp dách vā ch�n nuôi gia súc, trßng trọt 

Cây hàng n�m  1,56 2,17 1,75 
Cung cÃp trßng trọt và ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 

Cây lâu n�m  2,44 3,17 2,25 
Cung cÃp DV trßng trọt, d¤ÿc liáu, sinh cÁnh 
sáng, điÃu tiÁt, giáo dāc và NCKH 

MÁt n¤ác  2,33 3,33 2,75 

ĐiÃu hòa khí hÁu, điÃu hòa dòng chÁy, duy trì 
ngußn n¤ác ngầm, khai thác thÿy đián, sinh 
cÁnh sáng, cung cÃp n¤ác sinh ho¿t và t¤ái 
tiêu, DV du lách và nghß d¤ỡng 

Lãnh thá phi nông nghiáp  1,78 1,33 3,00 
Sinh cÁnh sáng con ng¤ãi, di sÁn v�n hóa, DV 
du lách, NCKH 

 

3.4.1.5. Định hướng phát triển nông - lâm nghiệp lưu vực sông Bung đến năm 
2030, tầm nhìn 2050 

Đánh h¤áng phát triÅn chính trong LVS Bung đ¤ÿc trích l¤ÿc tÿ Đánh h¤áng 

phát triÅn NLN tßnh QuÁng Nam theo thā tā ¤u tiên: NLN - Công nghiáp -Th¤¢ng m¿i 
và dách vā nhß [95]; đánh h¤áng chung cÿa các huyán Đông Giang, Nam Giang và Tây 
Giang thãi kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đÁn 2050 [39], [40], [41] gắn liÃn phát triÅn KT-
XH vái viác tÁp trung cÁi thián sinh kÁ, thay đái tÁp quán, nhÁn thāc cÿa đßng bào dân 
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tßc thiÅu sá, cā thÅ: 
Quy ho¿ch đÃt nông nghiáp å miÃn núi (kÅ cÁ n¤¢ng r¿y), trên c¢ så đó đầu t¤ 

khai hoang cÁi t¿o đßng rußng gắn vái phát triÅn thuỷ lÿi nhß, bÁo đÁm dián tích lúa 

án đánh cho tÿng thôn, bÁn; T�ng c¤ãng công tác khuyÁn nông, áp dāng các bián pháp 

canh tác mái (nhÃt là canh tác trên đÃt dác, rußng bÁc thang), đßng thãi må rßng dián 

tích sÁn xuÃt ngô, nhÃt là ngô lai nhằm đÁm bÁo án đánh l¤¢ng thāc trên tÿng thôn bÁn, 

nâng cao đãi sáng cÿa đßng bào dân tßc, h¿n chÁ tái đa n¿n phá rÿng làm r¿y, chÃm 

dāt du canh du c¤. 

T�ng tỷ trọng ngành ch�n nuôi và lâm nghiáp, các vùng trßng cây công nghiáp 
có giá trá kinh tÁ cao gắn vái viác chÁ biÁn, tiêu thā sÁn phẩm cho nhân dân. Chú trọng 
nhân rßng phát triÅn mßt sá cây d¤ÿc liáu có giá trá kinh tÁ cao nh¤: sâm Ngọc Linh, 
sâm ba kích, đẳng sâm,... t¿i các huyán có điÃu kián khí hÁu và thá nh¤ỡng phù hÿp, 

kÁt hÿp vái đẩy m¿nh āng dāng, chuyÅn giao các tiÁn bß khoa học kỹ thuÁt vào sÁn 
xuÃt, xây dāng các mô hình m¿u đÅ h¤áng d¿n và nhân rßng trong nhân dân. Phát triÅn 
và bÁo tßn vùng sinh vÁt cÁnh Sao La, V¤ãn Quác gia Sông Thanh. 

3.4.2. Đßnh h¤áng sÿ dāng hÿp lý cÁnh quan cho phát triÃn nông - lâm nghißp và 

bÁo vß MT  

3.4.2.1. Đßnh h¤áng sÿ dāng hÿp lý lãnh thß theo đ¢n vß cÁnh quan 

a. Quan điểm đề xuất định hướng 

- Trên các lo¿i CQ có khÁ n�ng sā dāng cho lâm nghiáp có thÁm thāc vÁt là 

rÿng phòng hß, rÿng đÁc dāng và rÿng sÁn xuÃt å vùng đßi núi dác thì ¤u tiên giÿ 

nguyên hián tr¿ng. Đái vái các lo¿i CQ trên đÃt ch¤a sā dāng nằm giÿa các khu rÿng 

phòng hß và đÁc dāng thì đánh h¤áng trßng rÿng đÅ khoanh nuôi bÁo vá. 

- ä các lo¿i CQ có khÁ n�ng sā dāng cho NLN:  

+ VÃ nguyên tắc, nhÿng lo¿i CQ đ¤ÿc xÁp h¿ng māc đß thích hÿp sinh thái 

khác nhau thì ¤u tiên chọn theo lo¿i hình sÁn xuÃt có h¿ng cao nhÃt. Tuy nhiên, trong 

mßt sá tr¤ãng hÿp cần xem xét thêm vÃ hián tr¿ng, quy ho¿ch và vá trí phân bá, ngußn 

lao đßng, vÃn đÃ an ninh l¤¢ng thāc, khÁ n�ng tiêu thā, chÁ biÁn sÁn phẩm& đÅ đÃ 

xuÃt ph¤¢ng án quy ho¿ch. 

+ Nhÿng lo¿i CQ đ¤ÿc xÁp h¿ng māc đß thích hÿp sinh thái bằng nhau thì ¤u tiên 
giÿ nguyên hián tr¿ng hoÁc lo¿i CQ trên đÃt ch¤a sā dāng thì ¤u tiên chọn quy ho¿ch lo¿i 
hình sā dāng CQ có hiáu kinh tÁ, xã hßi và MT cao h¢n. 

+ Nhÿng lo¿i CQ không thích hÿp hoÁc ít thích hÿp cho các lo¿i hình sÁn xuÃt 
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đ¤a vào đánh giá thì ¤u tiên đÃ xuÃt trßng keo - mßt lo¿i cây phá biÁn trong thÁm thāc 

vÁt rÿng trßng, dß tính, có thá tr¤ãng tiêu thā và hiáu quÁ KT-XH và MT đÅ BVMT. 

+ Viác đÃ xuÃt trßng đẳng sâm d¤ái tán rÿng là mô hình nông - lâm kÁt hÿp có 

hiáu quÁ cần đ¤ÿc quan tâm å nhÿng lo¿i CQ đ¤ÿc đánh giá å māc rÃt thích hÿp sinh 

thái (S1) và thích hÿp sinh thái (S2). 

+ Gắn phát triÅn kinh tÁ vái xây dāng và bÁo vá tá quác, đÁm bÁo quác phòng 

và an ninh. 

+ GiÁm thiÅu và thích āng vái các tác đßng cÿa tai biÁn thiên nhiên và thích āng 

vái biÁn đái khí hÁu. 

b. Kết quả đề xuất 

 Dāa vào quan điÅm đÃ xuÃt å trên, đánh h¤áng sā dāng các lo¿i CQ cho māc 

đích phát triÅn NLN trên đáa bàn nghiên cāu đ¤ÿc đÃ xuÃt å bÁng 3.22, hình 3.10 và 

phā lāc 9. 

Bảng 3.22. Định hướng chung sử dụng các loại cảnh quan ở lưu vực sông Bung 

Sß 
TT 

Lo¿i CQ 
TiÁm n�ng 

NLN 
TiÁm n�ng DVCQ 

Đ¿c tr¤ng tai bi¿n 
thiên nhiên 

H¤ãng sā 
dăng 

DiÇn tích 
(ha) 

TÉ 
 lÇ 

% 

1 

8, 26, 27, 31, 

36, 39, 44, 49, 

53, 56, 61, 64, 

68, 72, 74, 75, 

77, 78, 83 

- Thích hÿp 
trßng rÿng. 

- Không thích 

hÿp cho phát 
triÅn nông 
nghiáp 

- Dách vā điÃu tiÁt và 

duy trì å māc rÃt cao. 

- Dách vā cung cÃp thÃp. 

- Dách vā v�n hóa TB. 

CQ rÿng tā nhiên ít 
bá tác đßng nên xói 
mòn TB, mßt sá n¢i 
đß dác lán, m¤a 
nhiÃu nên có xói 
mòn m¿nh và rÃt 

m¿nh 

Lâm nghiáp 

phòng hß và 

BVMT 

114.627,1 47,0 
2, 4, 18, 23, 28, 

32, 69, 85 

Không thích 

hÿp cho nông 

nghiáp 

- TiÃm n�ng rÃt lán vÃ dách 

vā ch�n nuôi. 

- Dách vā điÃu tiÁt rÃt 
thÃp. 

- Dách vā v�n hóa rÃt 
thÃp 

CQ đÃt tráng và 
trÁng cß cây bāi thā 

sinh nên xói mòn 

đÃt rÃt m¿nh. 

5, 6, 11, 

15, 19, 57, 66 

 

Thích hÿp 
trßng rÿng 

 

Dách vā điÃu tiÁt thÃp và 

TB 

 

CQ rÿng sÁn xuÃt 
và cây hàng n�m, 
có nhiÃu điÅm tr¤ÿt 
lå, xói mòn rÃt 

m¿nh 

2 
1, 3, 13, 18, 21, 

22 

Không thích 

hÿp cho nông 
nghiáp 

- Dách vā điÃu tiÁt và 

duy trì å māc rÃt cao. 

- Có biên giái chung vái 

n¤ác b¿n Lào. 

Xói mòn TB và 

m¿nh 

Lâm nghiáp 

phòng hß 

BVMT và an 

ninh biên giái 

 

47.261,6 

 

19,4 
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Sß 
TT 

Lo¿i CQ 
TiÁm n�ng 

NLN 
TiÁm n�ng DVCQ 

Đ¿c tr¤ng tai bi¿n 
thiên nhiên 

H¤ãng sā 
dăng 

DiÇn tích 
(ha) 

TÉ 
 lÇ 

% 

QG 

3 

9, 10, 14, 31, 

40, 42, 33, 45, 

47, 37, 50, 58, 

62, 63, 65 

Thích hÿp 
trßng rÿng 

 

- Dách vā điÃu tiÁt å māc 
cao. 

- Cung cÃp TB (cung cÃp 
gỗ rÃt cao). 

- Dách vā v�n hóa thÃp. 

Xói mòn TB, m¿nh 
và rÃt m¿nh 

Phát triÅn 

kinh tÁ trßng 

rÿng sÁn xuÃt 

và phòng hß 

BVMT 

36.598,6 15,0 

4 

7, 12, 20, 25, 

30, 38, 43, 48, 

52, 55, 60, 81, 

84 

RÃt thích hÿp 
và thích hÿp 
trßng d¤ÿc 
liáu, cây �n 

quÁ và cây lâu 
n�m khác. 

- Dách vā điÃu tiÁt cao. 

- Dách vā cung cÃp TB 

(trßng trọt và d¤ÿc liáu 
rÃt cao). 

- Dách vā v�n hóa TB. 

Xói mòn TB, m¿nh 
và rÃt m¿nh 

Phát triÅn 

kinh tÁ, trßng 

d¤ÿc liáu, cây 

�n quÁ và cây 

lâu n�m khác 

10.304,9 4,2 

5 

13, 24, 29, 34, 

35, 59, 67, 71, 

73, 76, 79, 80 

RÃt thích hÿp 
và thích hÿp 
trßng cây 
ngắn ngày. 

- Dách vā điÃu tiÁt TB 

- Cung cÃp thÃp (trßng 
trọt cao). 

- Dách vā v�n hóa thÃp. 

Xói mòn TB, m¿nh 
và rÃt m¿nh 

Phát triÅn 

kinh tÁ, ¤u 

tiên cho 

CTCNN 

12.477,9 5,1 

6 
46, 51, 54, 70, 

82 

RÃt thích hÿp 
trßng d¤ÿc 
liáu và trßng 

rÿng. 

 

- Dách vā điÃu tiÁt å māc 

cao. 

- Cung cÃp gỗ và d¤ÿc 
liáu cao đÁn rÃt cao. 

Xói mòn TB, m¿nh 
và rÃt m¿nh 

Phát triÅn kinh 

tÁ nông lâm kÁt 
hÿp 

(Trßng rÿng và 

kÁt hÿp d¤ÿc 

liáu d¤ái tán 

rÿng) 

17.372,0 7,1 

7 MÁt n¤ác 
Không đánh 

giá 

- Dách vā điÃu tiÁt cao. 

- Dách vā cung cÃp TB. 

- Dách vā v�n hóa TB. 

Mßt sá n¢i có s¿t lå 
bã sông 

Khai thác 

kinh tÁ và 

BVMT 

3.339,2 1,4 

8 Phi nông nghiáp 
Không đánh 

giá 

- Dách vā điÃu tiÁt thÃp. 

- Dách vā cung cÃp thÃp. 

- Dách vā v�n hóa TB. 

-Xói mòn và tr¤ÿt 
lå đÃt đá xÁy ra dọc 
đ¤ãng Hß Chí 
Minh và mßt sá 

công trình dân sinh. 

Cần đ¤ÿc ¤u 
tiên cho phát 

triÅn quần c¤ 
đô thá và nông 

thôn. 

 

1.918,9 0,8 

Táng diÇn tích tą nhiên 243.900,2 100 
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Hình 3.10. Sơ đồ đề xuất định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ cho NLN và BVMT 
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3.4.2.2. Đßnh h¤áng sÿ dāng hÿp lý lãnh thß theo tiÃu vùng cÁnh quan 

ĐÅ đÃ xuÃt sā đánh h¤áng sā dāng đÃt hÿp lý, có hiáu quÁ cần phÁi dāa vào 

nhiÃu yÁu tá nh¤: kÁt quÁ đánh giá hián tr¿ng sā dāng đÃt; đánh giá hiáu quÁ kinh tÁ, 
xã hßi và MT đái vái các lo¿i hình sā dāng CQ; māc đß thích hÿp CQ; kÁt quÁ đánh 
giá xói mòn đÃt và tiÃm n�ng DVCQ; đánh h¤áng phát triÅn các cây trßng chính trên 
đáa bàn tßnh QuÁng Nam; quy ho¿ch sā dāng đÃt cÿa các huyán và cÿa tßnh đÁn n�m 
2030; phong tāc và tÁp quán canh tác cÿa ng¤ãi dân đáa ph¤¢ng.  

C¢ så khoa học cho đánh h¤áng không gian theo TVCQ là mái liên há và chāc 

n�ng cÿa đ¢n vá phân vùng, chú ý đÁn vá trí tā nhiên cÿa chúng so vái l¤u vāc; ¤u tiên 
phát triÅn kinh tÁ tiÅu vùng gắn vái sā dāng TNTT và BVMT; ¤u tiên BVMT và 
phòng tránh thiên tai. 

Bảng 3.23. Ðề xuất định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ cho nông - lâm nghiệp theo  

tiểu vùng cảnh quan 

Tên tiÃu 
vùng 

VË trí và chćc n�ng 
TiÁm n�ng 

DVCQ 
Đ¿c tr¤ng xói 

mòn và tai bi¿n 
H¤ãng sā dăng 

TVCQ núi 
TB th¤ÿng 
ngußn phía 

Tây 

- ĐiÃu tiÁt dòng chÁy 
mÁt và giÁm làm quá 
trình xói mòn nhã láp 
phÿ rÿng tā nhiên. 
- Phòng hß, bÁo tßn 
rÿng và đa d¿ng sinh 
học. 
- Cung cÃp và cân 
bằng n¤ác. 
- BÁo vá QPAN khu 
biên giái Viát -Lào. 

- Quần c¤. 
- Phát triÅn du lách 
sinh thái và NCKH. 

- DV điÃu 
tiÁt cao 

- DV v�n 
hóa TB 

- DV cung 
cÃp thÃp 

- Xói mòn cÃp 4 
chiÁm 13,2% 
DTTN. 

- Xói mòn cÃp 5 
chiÁm 5,8%. 
- Xói mòn rāa 
trôi bÃ mÁt rÃt 
lán. 
- Tr¤ÿt lå đÃt đá, 
xói lå bã sông 
(63 điÅm tr¤ÿt 
lå) 

- Phòng hß đầu ngußn, BVMT và đa 
d¿ng sinh học. 
- BÁo vá QPAN biên giái Viát Lào. 
- Phát triÅn kinh kÁ (trßng rÿng sÁn 
xuÃt, cây bÁn đáa lÃy gỗ có giá trá 
kinh tÁ cao, trßng các lo¿i cây d¤ÿc 
liáu đẳng sâm và ba kích d¤ái tán 
rÿng. 
- Duy trì các lo¿i CQ cây hàng n�m 
và cây lâu n�m đÅ đÁm bÁo an ninh 
l¤¢ng thāc và phát triÅn kinh tÁ. 
- Phát triÅn du lách sinh thái. 

TiÅu vùng 
CQ núi 

thÃp trung 
tâm LVS 

Bung 

- Phòng hß, bÁo tßn 
rÿng và đa d¿ng sinh 
học. 
- ĐiÃu tiÁt dòng chÁy 
mÁt và giÁm nguy c¢ 
xói mòn nhã láp phÿ 
tā nhiên. 
-Trßng rÿng rÿng sÁn 
xuÃt và phát triÅn kinh 
tÁ lâm - nông nghiáp. 

- DV điÃu 
tiÁt cao 

- DV v�n 
hóa TB 

- DV cung 
cÃp thÃp 

- Xói mòn cÃp 4 
chiÁm 33,7%. 
- Xói mòn cÃp 5 
chiÁm 7,5%. 
- Xói mòn rāa 
trôi bÃ mÁt rÃt 
lán. 
- Tr¤ÿt lå đÃt đá, 
xói lå bã sông 

- BÁo vá rÿng phòng hß, rÿng đÁc 
dāng, bÁo vá đa d¿ng sinh học các 
khu bÁo tßn Sao La và Sông 
Thanh. 

- Phát triÅn rÿng sÁn xuÃt, nông 
lâm kÁt. 
- Må rßng dián tích CQ trßng cây 
chuái, dāa và lâu n�m khác đÅ đÁm 
bÁo an ninh l¤¢ng thāc và phát 
triÅn kinh tÁ. 
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Tên tiÃu 
vùng 

VË trí và chćc n�ng 
TiÁm n�ng 

DVCQ 
Đ¿c tr¤ng xói 

mòn và tai bi¿n 
H¤ãng sā dăng 

- Quần c¤. 
- Phát triÅn du lách 
sinh thái và NCKH. 

(83 điÅm tr¤ÿt 
lå). 

- Phát triÅn du lách sinh thái và du 
lách cßng đßng. 

TiÅu vùng 
CQ đßi 

phía Đông 
LVS Bung 

- Phòng hß các hß 
thÿy đián và phòng hß 
sông suái. 
- Khai thác, bÁo vá tài 
nguyên đÃt, rÿng. 
- Quần c¤. 
- Phát triÅn kinh tÁ 
nông - lâm kÁt hÿp, 
phát triÅn du lách. 

- DV điÃu 
tiÁt cao 

- DV v�n 
hóa TB 

- DV cung 
cÃp thÃp 

- Xói mòn cÃp 4 
chiÁm 10%. 
- Xói mòn cÃp 5 
chiÁm 15%. 
 - Tr¤ÿt lå đÃt đá, 
tr¤ÿt lå bã sông  
( 39 điÅm) 

- BÁo vá rÿng tā nhiên, trßng rÿng 
phòng hß vùng hß thÿy đián. 
- Phát triÅn rÿng sÁn xuÃt, nông 
lâm kÁt hÿp. 
- ĐÁm bÁo an ninh l¤¢ng thāc và 
phát triÅn kinh tÁ,  duy trì các 
nhóm lo¿i CQ nông nghiáp cây 
hàng n�m và cây lâu n�m, cây �n 
quÁ. 
- Phát triÅn du lách sinh thái, du 
lách cßng đßng và NCKH. 

3.4.3. GiÁi pháp phát triÃn nông - lâm nghißp và bÁo vß môi tr¤ãng  

3.4.3.1. Giải pháp phát triển nông - lâm nghiệp  

- Giải pháp thâm canh, áp dÿng khoa học kỹ thuật vào sản xuất NLN 

+ Phát triÅn sÁn xuÃt nông nghiáp hàng hoá theo h¤áng thâm canh, chuyên 
canh; chuyÅn đái c¢ cÃu cây trßng, xây dāng các vùng chuyên canh sÁn xuÃt các sÁn 

phẩm hàng hoá có giá trá kinh tÁ cao gắn vái thá tr¤ãng tiêu thā.  

+ Áp dāng các bián pháp cÁi t¿o và bÁo vá đÃt trong sÁn xuÃt nông nghiáp nhằm 

án đánh chÃt l¤ÿng đÃt, đÁc biát là vái các vùng đÃt có đß dác cao. Áp dāng các bián 
pháp kỹ thuÁt canh tác trên đÃt dác phù hÿp nh¤ trßng cây theo đ¤ãng đßng māc đÅ 

h¿n chÁ xói mòn, rāa trôi đÃt. 
+ Đầu t¤ phát triÅn công trình thuỷ lÿi, kÁt hÿp duy tu bÁo d¤ỡng, bê tông hoá 

há tháng kênh m¤¢ng, t�ng dián tích n¤ác t¤ái chÿ đßng trên các đßng.  

+ Đầu t¤ xây dāng v¤ãn ¤¢m đÅ sÁn xuÃt các lo¿i giáng mô, hom phāc vā phát 
triÅn rÿng n�ng suÃt cao. KhuyÁn khích các doanh nghiáp, tá chāc, cá nhân đầu t¤ phát 
triÅn rÿng. Đẩy nhanh viác giao đÃt, giao rÿng, cÃp giÃy chāng nhÁn quyÃn sā dāng 

đÃt, đÁm bÁo tÃt cÁ các hß dân có nhu cầu đÃu đ¤ÿc nhÁn giao khoán và h¤ång lÿi tÿ 
rÿng, đÃt rÿng. 
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Hình 3.11. Sơ đồ đề xuất định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ cho NLN và BVMT 

theo TVCQ 
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+ Áp dāng hài hòa các bián pháp canh tác bÃn vÿng trên đÃt dác đÅ h¿n chÁ tình 
tr¿ng xói mòn trên đÃt dác hoÁc sÁn xuÃt theo ph¤¢ng thāc NLKH, đây là mô hình 
canh tác bÃn vÿng, phá thÁ đßc canh, đ¤a tiÁn bß khoa học kỹ thuÁt, giáng mái, nâng 
cao n�ng suÃt, chÃt l¤ÿng và đa d¿ng hóa cây trßng, vÁt nuôi. 

+ Th¤ãng xuyên thāc hián các bián pháp phòng cháng dách bánh, thiên tai 
nhằm tránh và giÁm thiÅu thiát h¿i do yÁu tá khách quan mang l¿i. 

+ Có chính sách hỗ trÿ phát triÅn các đ¢n vá cung cÃp dách vā sÁn xuÃt, chÁ biÁn 
sau thu ho¿ch và tiêu thā sÁn phẩm cho nhân dân. 

- Sử dÿng đất sản xuất nông nghiệp bền vững: khu vāc nghiên cāu có tỷ lá dián 
tích đÃt đßi núi cao, quỹ đÃt thuÁn lÿi cho sÁn xuÃt nông nghiáp không nhiÃu (khoÁng 

18,6%), trong khi đ¿i bß phÁn dân c¤ sáng bằng nghÃ sÁn xuÃt NLN. Vì vÁy, cần án 
đánh quỹ đÃt giành cho nông nghiáp nhằm đÁm bÁo māc tiêu vÃ an toàn l¤¢ng thāc 

cũng nh¤ giÁi quyÁt viác làm cho ng¤ãi lao đßng.  

+ BÁo đÁm đÿ đÃt sÁn xuÃt nông nghiáp cho đßng bào dân tßc thiÅu sá, hỗ trÿ 

sinh kÁ bÃn vÿng cho đßng bào dân tßc thiÅu sá, có c¢ chÁ khuyÁn khích sÁn xuÃt NLN 
và canh tác n¤¢ng r¿y cá đánh, chÃm dāt n¿n đát phá rÿng làm n¤¢ng r¿y du canh. 

Đầu t¤ cÁi t¿o đßng rußng, bÁo đÁm dián tích lúa án đánh cho tÿng thôn, bÁn và nhu 
cầu tā túc l¤¢ng thāc cho nhân dân. àn đánh đÃt trßng lúa r¿y gắn liÃn vái các khu dân 

c¤ lâu đãi, t�ng c¤ãng công tác đánh canh đánh c¤, h¿n chÁ phá rÿng làm r¿y.  

+ Đẩy m¿nh phát triÅn các cây trßng đÁc sÁn, ¤u tiên nuôi trßng, phát triÅn cây, 
con bÁn đáa và các giáng cây �n quÁ, cây d¤ÿc liáu có giá trá đang là thÁ m¿nh cÿa 

LVS Bung nh¤ cây d¤ÿc liáu đẳng sâm, ba kích, cây �n quÁ chuái, dāa,... nhằm khai 
thác tái đa các tiÃm n�ng vÃ ĐKTN và đÁc thù KT-XH cÿa tÿng đáa ph¤¢ng, t¿o sÁn 

phẩm hàng hóa. Phát triÅn du lách cßng đßng, vái các làng trßng cây d¤ÿc liáu. 

+ ChuyÅn đái mßt sá dián tích đÃt n¤¢ng r¿y trßng lúa kém hiáu quÁ sang trßng 

các lo¿i cây thāc phẩm có giá trá nh¤: rau, đÁu, ngô, cây �n quÁ, cây công nghiáp...đÅ 
cung cÃp nguyên liáu cho công nghiáp chÁ biÁn hoÁc ch�n nuôi. 

+ GiÁm dián tích canh tác trßng cây ngắn ngày trên đÃt dác, chuyÅn sang trßng 
cây lâu n�m, cây �n quÁ, trßng rÿng hoÁc canh tác theo mô hình nông lâm kÁt hÿp 

(trßng keo kÁt hÿp d¤ÿc liáu đẳng sâm, ba kích d¤ái tán rÿng). ĐÃt v¤ãn t¿p trong khu 
dân c¤ cần đ¤ÿc cÁi t¿o thành các v¤ãn cây �n quÁ (trßng chuái và dāa). Viác chuyÅn 

đái māc đích sā dāng đÃt nhằm thúc đẩy chuyÅn đái c¢ cÃu kinh tÁ phù hÿp vái 
ĐKTN, tiÃm n�ng vÃ ván và lao đßng cÿa đáa ph¤¢ng. 

- Giải pháp sử dÿng đất rừng sản xuất:  

+ Ch�m sóc bÁo vá ván rÿng hián có, đẩy m¿nh khoanh nuôi tái sinh trßng 

rÿng, phÿ xanh đÃt tráng đßi trọc, t�ng đß che phÿ rÿng, bÁo vá đa d¿ng sinh học.  
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+ Đầu t¤ phát triÅn ván rÿng, må rßng trßng rÿng sÁn xuÃt, rÿng phòng hß trên 
dián tích đÃt đßi núi ch¤a sā dāng, phát huy hiáu quÁ viác tá chāc sÁn xuÃt kinh doanh 

nghÃ rÿng. Khoanh vùng các dián tích đÃt lâm nghiáp đang có nguy c¢ bá tàn phá và 
cần đ¤ÿc bÁo vá. 

+ Đầu t¤ kinh phí trßng rÿng đÅ nâng cao đß che phÿ, gắn liÃn ch¤¢ng trình 
đánh canh đánh c¤, án đánh đãi sáng cho nhân dân. Có chính sách đầu t¤, hỗ trÿ, 

khuyÁn khích phát triÅn các mô hình kinh tÁ trang tr¿i, kinh tÁ v¤ãn rÿng, v¤ãn nhà, 
cÁi t¿o v¤ãn t¿p t¿o đßng lāc thúc đẩy khai thác tát tiÃm n�ng đÃt lâm nghiáp. 

+ Phát triÅn mô hình nông - lâm kÁt hÿp, d¤ÿc liáu d¤ái tán rÿng, trßng rÿng 
kÁt hÿp vái ch�n nuôi đ¿i gia súc, các mô hình canh tác nông. 

+ Nâng cao hiáu lāc quÁn lý nhà n¤ác vÃ tài nguyên đÃt lâm nghiáp. VÁn đßng 
ng¤ãi dân tích cāc tham gia bÁo vá đÃt nông - lâm nghiáp trên đáa bàn. Đẩy m¿nh giao 

đÃt, giao rÿng, khoán rÿng cho đßng bào. 

3.4.3.2. Giải pháp bảo vệ môi trường 

- Giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ MT  

+ Nghiêm cÃm hành vi khai thác khoáng sÁn trái phép, nhÃt là ho¿t đßng khai 
thác vàng. T�ng c¤ãng công tác quÁn lý ho¿t đßng khai thác khoáng sÁn trên đáa bàn 

huyán, phāc hßi MT t¿i khu vāc khai thác. 

+ Viác sā dāng phân bón, hóa chÃt bÁo vá thāc vÁt và kích thích sinh tr¤ång 

phÁi hÿp lý. Bên c¿nh đó, viác canh tác hÿp lý, giÁm tình tr¿ng thoái hóa, b¿c màu và 
rāa trôi đÃt. 

+ Ngußn gây ô nhißm không khí chính å đây là do khí thÁi tÿ ho¿t đßng giao 
thông, xây dāng công trình và c¢ så h¿ tầng, nên có quy ho¿ch trßng cây xanh hÿp lý 

å tÿng khu vāc, dọc theo các trāc đ¤ãng. Cây xanh vÿa góp phần cÁi thián điÃu kián vi 
khí hÁu, vÿa là yÁu tá đÅ giÁm tiÁng ßn, giÁm khói bāi cho MT, đßng thãi cũng t¿o CQ 

cho đô thá. 
+ Nhân rßng mô hình xã hßi hóa trong công tác thu gom, vÁn chuyÅn chÃt thÁi 

rắn sinh ho¿t, đÁc biát là t¿i các xã.  
+ KiÅm soát đ¤ÿc quy trình vÁn hành hß chāa cÿa các hß thÿy đián, nhÃt là các 

thÿy đián nhß. ĐiÃu chßnh māc tiêu và quy trình hß chāa thÿy đián đÅ hài hòa cÁ ba 
māc tiêu đó là phát đián, phòng cháng lũ và phòng cháng h¿n. 

- Giải pháp phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu 

Āng phó vái biÁn đái khí hÁu phÁi tiÁn hành đßng thãi thích āng và giÁm nhẹ, 

trong đó thích āng vái biÁn đái khí hÁu, chÿ đßng phòng, tránh thiên tai là trọng tâm. 
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+ Chính quyÃn cần có nhÿng chính sách hỗ trÿ và phát triÅn kinh tÁ cho đßng 
bào dân tßc thiÅu sá đÅ họ án đánh chỗ å và sÁn xuÃt nhằm h¿n chÁ n¿n du canh, du c¤, 
phá rÿng làm r¿y. 

+ Các hián t¤ÿng m¤a lán gây ngÁp úng, s¿t lå đÃt đá, s¿t lå bã sông, bã suái 

trong mùa lũ; nắng nóng, khô h¿n trong mùa khô là nhÿng lo¿i hình thiên tai th¤ãng 
xuyên xÁy ra cần đ¤ÿc h¿n chÁ đÅ giÁm thiÅu rÿi ro, do đó phÁi tuyên truyÃn, phá biÁn 
kiÁn thāc, nâng cao nhÁn thāc vÃ biÁn đái khí hÁu và tác đßng cÿa nó tái cßng đßng, tÿ 
đó tiÁn hành các bián pháp āng phó nhằm giÁm thiÅu thiát h¿i do thiên tai gây ra và 
nâng cao khÁ n�ng thích āng cÿa ng¤ãi dân vái biÁn đái khí hÁu. Tá chāc các chiÁn 
dách truyÃn thông theo chÿ đÃ thích āng vái biÁn đái khí hÁu bằng nhiÃu hình thāc và 

phù hÿp vái điÃu kián cā thÅ cÿa mỗi đáa ph¤¢ng. 
+ Xây dāng kÁ ho¿ch và triÅn khai xây dāng kè sông suái, bá trí l¿i các khu dân 

c¤, xây dāng c¢ så h¿ tầng å nhÿng n¢i có nguy c¢ s¿t lå hoÁc xÁy ra lũ quét cao, bÁo 
vá đÃt sÁn xuÃt cÿa ng¤ãi dân.  

+ ChuyÅn đái c¢ cÃu, giáng cây trßng, vÁt nuôi, điÃu chßnh mùa vā, kỹ thuÁt sÁn 
xuÃt nông nghiáp thích āng vái biÁn đái khí hÁu. T�ng c¤ãng kiÁn thāc, nâng cao n�ng 
lāc thích āng, bÁo đÁm sinh kÁ cho ng¤ãi dân nhÿng vùng có nguy c¢ bá Ánh h¤ång 
nÁng cÿa biÁn đái khí hÁu, vùng th¤ãng xuyên bá tác đßng cÿa thiên tai. 

+ GiÁi pháp lâu dài phÿ xanh đßi núi trọc, giÿ vÿng rÿng đầu ngußn; xóa bß du 
canh, du c¤, chÁt phá rÿng, đát n¤¢ng r¿y; thāc hián kỹ thuÁt canh tác trên đÃt dác, 
cháng xói mòn, tr¤ÿt lå đÃt. 

+ Āng dāng khoa học công nghá đÅ cÁnh báo, dā báo sám đÅ giúp cho công tác 
phòng cháng thiên tai chÿ đßng h¢n, giÁm thiÅu thiát h¿i h¢n.  

- Bảo vệ MT sinh thái, đa dạng sinh học: 
Rÿng không chß có giá trá vÃ đa d¿ng sinh học mà còn có ý nghĩa BVMT sinh 

thái. BÁo vá duy trì và phát triÅn thÁm thāc vÁt å khu vāc đầu ngußn, khu vāc núi cao, 
khu vāc có tính phòng hß, nhằm h¿n chÁ lũ lāt trong mùa m¤a, duy trì ngußn n¤ác, 

đÁm bÁo cháng s¿t lå đÃt, cháng xói mòn vùng đßi núi. 

+ V¤ãn quác gia Sông Thanh là mßt trong nhÿng khu bÁo tßn thiên nhiên lán 
cÿa Viát Nam båi sā quan trọng cÿa quần đßng vÁt có vú, có đa d¿ng sinh học cao vái 
300 loài đßng vÁt và 350 thāc vÁt, trong đó có 14 loài đßng vÁt và 3 loài thāc vÁt nằm 
trong sách đß cÿa Tá chāc BÁo tßn thiên nhiên quác tÁ (IUCN) nh¤ Cầy vằn, Thß vằn 
Tr¤ãng S¢n và loài Mang lán nên cần có bián pháp bÁo vá nghiêm ngÁt. 

+ Khu bÁo tßn loài và sinh cÁnh Sao La Đông Giang - Tây Giang: BÁo tßn loài 
Sao La, mßt loài đßng vÁt quý hiÁm mái phát hián t¿i Viát Nam; bÁo tßn các HST 

https://thanhnien.vn/cong-nghe/
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cũng nh¤ các sinh cÁnh sinh sáng cÿa loài Sao La; góp phần bÁo tßn các loài đßng 
thāc vÁt quí hiÁm phân bá trong vùng Tr¤ãng S¢n. 

+ Khai thác vàng đầu ngußn trái phép dọc các con gây ô nhißm các dòng suái, 
th¤ãng kèm theo s�n bắt đßng vÁt hoang dã nên xóa bß các ho¿t đßng khai thác vàng 

này là ¤u tiên cần thiÁt đÅ giÁm mái đe dọa cho da d¿ng sinh học. 

TiÃu k¿t ch¤¢ng 3 

Trong nghiên cāu đã lāa chọn đ¢n vá CQ đÅ đánh giá māc đß thích hÿp cÿa 85 
lo¿i CQ có khÁ n�ng sā dāng cho NLN và BVMT å LVS Bung. KÁt quÁ đánh giá và 
phân h¿ng māc đß thích hÿp CQ đã xác đánh đ¤ÿc tiÃm n�ng tā nhiên cÿa lãnh thá: 
38,8% DTTN cÿa LVS Bung thích hÿp (S1, S2) vái CTCNN; 36,4% DTTN thích hÿp 

(S1, S2) vái trßng cây �n quÁ chuái, dāa; 41,9% DTTN thích hÿp (S1, S2) vái trßng 
cây d¤ÿc liáu đẳng sâm và ba kích; có 73,5% DTTN thích hÿp (S1, S2) vái trßng rÿng 
sÁn xuÃt. 

CQ LVS Bung rÃt đa d¿ng vÃ viác khai thác và sā dāng cho phát triÅn KT-XH. 
KÁt quÁ đánh giá hiáu quÁ sā dāng CQ cho NLN cho thÃy: nhóm lo¿i CQ trßng cây lâu 

n�m nh¤ cây d¤ÿc liáu có hiáu quÁ cao (2,87 điÅm); cây �n quÁ nh¤ chuái và dāa có 
hiáu quÁ å māc TB (2,22 điÅm); Nhóm lo¿i CQ rÿng sÁn xuÃt å māc TB (2,08 điÅm); 

nhóm lo¿i CQ trßng cây hàng n�m nh¤ lúa n¤¢ng, ngô, sắn có hiáu quÁ thÃp (1,26 - 1,54 
điÅm). 

Phân tích xói mòn đÃt theo các TVCQ å LVS Bung cho thÃy, yÁu tá Ánh h¤ång 
lán nhÃt đÁn xói mòn tiÃm n�ng là đß dác đáa hình và l¤ÿng m¤a. ä vùng núi càng 

cao, đß dác lán, l¤ÿng m¤a nhiÃu thì quá trình xói mòn dißn ra càng m¿nh. Tuy nhiên, 
khi phân tích xói mòn thāc tÁ chß ra rằng nhân tá bÁo vá đÃt cÿa thÁm thāc vÁt (há sá 

C) và các bián pháp bÁo vá đÃt (há sá P) có tác đßng rõ rát thông qua láp phÿ rÿng å 
th¤ÿng ngußn và các bián pháp canh tác giÁm xói mòn trên LVS Bung. 

KÁt quÁ đánh giá tiÃm n�ng DVCQ cho thÃy, LVS Bung có tiÃm n�ng lán vÃ 
dách vā điÃu tiÁt, dách vā v�n hóa å māc TB, dách vā cung cÃp å māc thÃp. Đây là c¢ 
så đÁc biát quan trọng cho viác đánh h¤áng sā dāng không gian hÿp lý tài nguyên và 
BVMT LVS Bung, nhằm đÁm bÁo chāc n�ng trßi cÿa các tiÅu vùng lãnh thá. 

Tÿ kÁt quÁ đánh giá å trên cùng vái viác phân tích hián tr¿ng sā dāng CQ, đánh 
h¤áng phát triÅn NLN&, nhÿng đánh h¤áng không gian CQ cho phát triÅn NLN và 

BVMT theo lo¿i CQ và TVCQ đ¤ÿc đÃ xuÃt nhằm phát triÅn NLN và BVMT LVS 
Bung theo h¤áng bÃn vÿng. Bên c¿nh đó, cần thāc hián mßt sá giÁi pháp có liên quan 

đÅ sám đ¤a nhÿng đánh h¤áng sā dāng hÿp lý lãnh thá nói trên vào thāc tißn. 
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K¾T LU¾N VÀ KI¾N NGHÞ 

 

1. K¾T LU¾N  

Qua nghiên cāu ĐGCQ phāc vā phát triÅn NLN và BVMT LVS Bung có thÅ 
rút ra mßt sá kÁt luÁn nh¤ sau: 

(1). C¢ så khoa học cho viác sā dāng hÿp lý lãnh thá theo l¤u vāc đ¤ÿc tiÁp 
cÁn theo h¤áng nghiên cāu, ĐGCQ kÁt hÿp đánh giá xói mòn đÃt và đánh giá DVCQ 
nhằm đÃ xuÃt h¤áng sā dāng hÿp lý TNTN và BVMT LVS Bung, tßnh QuÁng Nam. 

(2). Sā phân hóa đa d¿ng và phāc t¿p cÿa các nhân tá thành t¿o cÁnh LVS Bung 
quy đánh tính phāc t¿p, đa d¿ng vÃ cÃu trúc, chāc n�ng, đßng lāc và tính trßi trong 
phân hóa CQ, đ¤ÿc thÅ hián trong há tháng phân lo¿i CQ gßm: 85 lo¿i CQ thußc vÃ há 
CQ nhiát đái gió mùa ẩm, phā há nhiát đái gió mùa nóng ẩm không có mùa đông, 2 
kiÅu CQ, 2 láp CQ, 4 phā láp CQ. Dāa vào yÁu tá trßi là nÃn tÁng vÁt chÃt rắn, có 03 

TVCQ đ¤ÿc xác đánh tÿ viác sā nhóm gßp các lo¿i CQ theo ph¤¢ng pháp phân vùng 
tÿ d¤ái lên. Các lo¿i CQ và TVCQ là các đ¢n vá không gian cho đánh h¤áng khai thác 
sā dāng hÿp lý lãnh thá LVS Bung cho NLN và BVMT. 

(3). ĐGCQ bao gßm đánh giá thích hÿp CQ và đánh giá hiáu quÁ sā dāng CQ. 
KÁt quÁ đánh giá và phân h¿ng māc đß thích hÿp CQ đã xác đánh đ¤ÿc 38,8% DTTN 
cÿa LVS Bung thích hÿp vái CTCNN; có 38,8% DTTN thích hÿp vái trßng cây �n 
quÁ; 41,9% DTTN thích hÿp vái trßng cây d¤ÿc liáu và 73,5% DTTN thích hÿp vái 
rÿng sÁn xuÃt. Nh¤ vÁy, kÁt quÁ đó đã phÁn ánh đúng tiÃm n�ng và lÿi thÁ cÿa LVS 
Bung trong viác phát triÅn kinh tÁ theo h¤áng lâm - nông nghiáp. 

KÁt quÁ đánh giá hiáu quÁ sā dāng CQ cho NLN cho thÃy: lo¿i CQ trßng cây 

lâu n�m nh¤ cây d¤ÿc liáu có hiáu quÁ cao (2,87 điÅm); hiáu quÁ TB là cây �n quÁ 
chuái, dāa (2,22 điÅm) và lo¿i CQ rÿng trßng sÁn xuÃt (2,08 điÅm); các lo¿i CQ trßng 
cây hàng n�m nh¤ lúa n¤¢ng, ngô, sắn có hiáu quÁ thÃp (1,26 - 1,54 điÅm). 

(4) Nguy c¢ xói mòn đÃt tiÃm n�ng å LVS Bung cao và rÃt cao chiÁm dián tích 
lán (72% DTTN) và th¤ãng xuyên xÁy n¢i có đß dác lán, l¤ÿng m¤a cao và tÁp trung 
vào mùa m¤a. 

(5) KÁt quÁ đánh giá tiÃm n�ng DVCQ å lãnh thá nghiên cāu cho thÃy, dách vā 
điÃu tiÁt có tiÃm n�ng lán, dách vā v�n hóa có tiÃm n�ng TB, dách vā cung cÃp có tiÃm 
n�ng thÃp. Đây là c¢ så đÁc biát quan trọng cho viác đánh h¤áng sā dāng không gian 
hÿp lý tài nguyên và BVMT LVS Bung, nhằm đÁm bÁo chāc n�ng trßi cÿa các tiÅu 
vùng lãnh thá. 
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(6) Tÿ kÁt quÁ nghiên cāu, luÁn án đã đÃ xuÃt mßt sá giÁi pháp quy ho¿ch sā 
dāng đÃt đai, giÁi pháp vÃ sā dāng đÃt sÁn xuÃt NLN, giÁi pháp bÁo vá tài nguyên đÃt 
NLN vùng núi, bÁo đÁm đÿ đÃt sÁn xuÃt NLN cho đßng bào dân tßc thiÅu sá nhằm 
phát triÅn NLN và BVMT å LVS Bung, tßnh QuÁng Nam. 
2. KI¾N NGHÞ 

(1). Nhÿng kÁt quÁ đ¿t đ¤ÿc cÿa luÁn án là c�n cā khoa học đáng tin cÁy trong 
viác đÃ xuÃt phát triÅn NLN và BVMT LVS Bung. Tuy nhiên, vái viác kÁ thÿa ngußn 
tài liáu tác giÁ thu thÁp đ¤ÿc, viác đánh giá tiÃm n�ng DVCQ hián đang theo h¤áng 
bán đánh l¤ÿng. Chính vì vÁy, cần tiÁp tāc nghiên cāu theo h¤áng tiÁp cÁn DVCQ 
LVS bằng ph¤¢ng pháp đánh giá đánh l¤ÿng cā thÅ đÅ xác lÁp thêm c¢ så khoa học 
cho đánh h¤áng phát triÅn kinh tÁ NLN, gắn vái sā dāng hÿp lý tài nguyên, BVMT và 
đÁm bÁo QPAN. 

(2). Cần tiÁp tāc đầu t¤ nghiên cāu mô hình kinh tÁ sinh thái nông hß cho ng¤ãi 
dân vùng núi nhằm cÁi thián thu nhÁp, nâng cao đãi sáng cßng đßng, BVMT và phát 
triÅn bÃn vÿng lãnh thá c¤ trú cÿa đßng bào dân tßc ít ng¤ãi. 
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PHĀ LĀC 

Phụ lục 1. Đặc điểm các loại cảnh quan LVS Bung 

Lo¿i 
CQ 

Đá cao đËa 
hình 
(m) 

Lo¿i 
đÃt 

NhiÇt 
đá 

(00C) 

L¤āng m¤a 
(mm) 

Sß 
tháng 
khô 

KiÃu thÁm 
DiÇn tích 

(ha) 

1 1000 - 2000 Ha < 20 > 2500   2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 10.283,4 

2 1000 - 2000 Ha < 20 > 2500   2 TrÁng cß và cây bāi thā sinh 362,1 

3 1000 - 2000 Hs < 20 > 2500   2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 7.723,1 

4 1000 - 2000 Hs < 20 > 2500   2 TrÁng cß và cây bāi thā sinh 985,9 

5 1000 - 2000 Hs < 20 > 2500   2 Rÿng trßng sÁn xuÃt 744,5 

6 1000 - 2000 Hs < 20 > 2500   2 Cây hàng n�m 230,3 

7 1000 - 2000 Hs < 20 > 2500   2 Cây lâu n�m 151,2 

8 1000 - 2000 Hq < 20 > 2500   2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 1.383,2 

9 1000 - 2000 Hq < 20 > 2500   2 TrÁng cß và cây bāi thā sinh 175,5 

10 1000 - 2000 Hq < 20 > 2500   2 Rÿng trßng sÁn xuÃt 627,2 

11 1000 - 2000 Hq < 20 > 2500   2 Cây hàng n�m 345,6 

12 1000 - 2000 Hq < 20 > 2500   2 Cây lâu n�m 281,8 

13 1000 - 2000 Fa < 20 > 2500   2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 6.702,2 

14 1000 - 2000 Fa < 20 > 2500   2 TrÁng cß và cây bāi thā sinh 630,9 

15 1000 - 2000 Fa < 20 > 2500   2 Rÿng trßng sÁn xuÃt 610,2 

16 1000 - 2000 Fa < 20 > 2500   2 Cây hàng n�m 654,3 

17 1000 - 2000 Fs < 20 > 2500   2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 19.531,9 

18 1000 - 2000 Fs < 20 > 2500   2 TrÁng cß và cây bāi thā sinh 819,5 

19 1000 - 2000 Fs < 20 > 2500   2 Rÿng trßng sÁn xuÃt 425,4 

20 1000 - 2000 Fq < 20 > 2500   2 Cây lâu n�m 297,4 

21 1000 - 2000 Fe < 20 > 2500   2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 2.446,1 

22 1000 - 2000 Fk < 20 > 2500   2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 574,9 

23 1000 - 2000 Fk < 20 > 2500   2 TrÁng cß và cây bāi thā sinh 358,0 

24 1000 - 2000 Fk < 20 > 2500   2 Cây hàng n�m 443,6 

25 1000 - 2000 Fk < 20 > 2500   2 Cây lâu n�m 518,7 

26 1000 - 2000 D < 20 > 2500   2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 107,5 

27 500 - 1000 Ha 20 - 22 2000 - 2500   2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 8.018,3 

28 500 - 1000 Ha 20 - 22 2000 - 2500   2 TrÁng cß và cây bāi thā sinh 1.136,9 

29 500 - 1000 Ha 20 - 22 2000 - 2500   2 Cây hàng n�m 260,6 

30 500 - 1000 Ha 20 - 22 2000 - 2500   2 Cây lâu n�m 164,1 

31 500 - 1000 Hs 20 - 22 2000 - 2500   2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 4.279,6 

32 500 - 1000 Hs 20 - 22 2000 - 2500   2 TrÁng cß và cây bāi thā sinh 576,7 

33 500 - 1000 Hs 20 - 22 2000 - 2500   2 Rÿng trßng sÁn xuÃt 2.284,0 

34 500 - 1000 Hs 20 - 22 2000 - 2500   2 Cây hàng n�m 130,9 

35 500 - 1000 Hs 20 - 22 2000 - 2500   2 Cây lâu n�m 599,5 

36 500 - 1000 Hq 20 - 22 2000 - 2500   2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 868,4 

37 500 - 1000 Hq 20 - 22 2000 - 2500   2 Rÿng trßng sÁn xuÃt 206,3 

38 500 - 1000 Hq 20 - 22 2000 - 2500   2 Cây lâu n�m 214,8 
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Lo¿i 
CQ 

Đá cao đËa 
hình 
(m) 

Lo¿i 
đÃt 

NhiÇt 
đá 

(00C) 

L¤āng m¤a 
(mm) 

Sß 
tháng 
khô 

KiÃu thÁm 
DiÇn tích 

(ha) 

39 500 - 1000 Fa 20 - 22 2000 - 2500   2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 42.499,8 

40 500 - 1000 Fa 20 - 22 2000 - 2500   2 TrÁng cß và cây bāi thā sinh 7.164,3 

41 500 - 1000 Fa 20 - 22 2000 - 2500   2 Rÿng trßng sÁn xuÃt 7.152,6 

42 500 - 1000 Fa 20 - 22 2000 - 2500   2 Cây hàng n�m 177,7 

43 500 - 1000 Fa 20 - 22 2000 - 2500   2 Cây lâu n�m 2.235,3 

44 500 - 1000 Fs 20 - 22 2000 - 2500   2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 12.115,4 

45 500 - 1000 Fs 20 - 22 2000 - 2500   2 TrÁng cß và cây bāi thā sinh 4.159,5 

46 500 - 1000 Fs 20 - 22 2000 - 2500   2 Rÿng trßng sÁn xuÃt 10.545,6 

47 500 - 1000 Fs 20 - 22 2000 - 2500   2 Cây hàng n�m 4.993,3 

48 500 - 1000 Fs 20 - 22 2000 - 2500   2 Cây lâu n�m 3.813,2 

49 500 - 1000 Fq 20 - 22 2000 - 2500   2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 9.617,3 

50 500 - 1000 Fq 20 - 22 2000 - 2500   2 TrÁng cß và cây bāi thā sinh 3.387,6 

51 500 - 1000 Fq 20 - 22 2000 - 2500   2 Rÿng trßng sÁn xuÃt 1.538,3 

52 500 - 1000 Fq 20 - 22 2000 - 2500   2 Cây lâu n�m 116,4 

53 500 - 1000 Fe 20 - 22 2000 - 2500   2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 5.192,7 

54 500 - 1000 Fe 20 - 22 2000 - 2500   2 Rÿng trßng sÁn xuÃt 1.306,0 

55 500 - 1000 Fe 20 - 22 2000 - 2500   2 Cây lâu n�m 1.626,8 

56 500 - 1000 X 20 - 22 2000 - 2500   2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 866,7 

57 500 - 1000 Xa 20 - 22 2000 - 2500   2 Rÿng trßng sÁn xuÃt 178,8 

58 500 - 1000 Py 20 - 22 2000 - 2500   2 Rÿng trßng sÁn xuÃt 1.715,6 

59 500 - 1000 Py 20 - 22 2000 - 2500   2 Cây hàng n�m 133,9 

60 500 - 1000 Py 20 - 22 2000 - 2500   2 Cây lâu n�m 583,7 

61 500 - 1000 D 20 - 22 2000 - 2500   2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 247,2 

62 500 - 1000 D 20 - 22 2000 - 2500   2 Rÿng trßng sÁn xuÃt 546,2 

63 500 - 1000 E 20 - 22 2000 - 2500 < 2 TrÁng cß và cây bāi thā sinh 218,8 

64 300 - 500 Fa > 22 2000 - 2500 3 - 4 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 4.138,1 

65 300 - 500 Fa > 22 2000 - 2500 3 - 4 TrÁng cß và cây bāi thā sinh 3.159,1 

66 300 - 500 Fa > 22 2000 - 2500 3 - 4 Rÿng trßng sÁn xuÃt 1.382,8 

67 300 - 500 Fa > 22 2000 - 2500 3 - 4 Cây hàng n�m 905,7 

68 300 - 500 Fs > 22 2000 - 2500 3 - 4 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 6.569,0 

69 300 - 500 Fs > 22 2000 - 2500 3 - 4 TrÁng cß và cây bāi thā sinh 542,4 

70 300 - 500 Fs > 22 2000 - 2500 3 - 4 Rÿng trßng sÁn xuÃt 1.949,7 

71 300 - 500 Fs > 22 2000 - 2500 3 - 4 Cây hàng n�m 252,6 

72 300 - 500 Fq > 22 2000 - 2500 3 - 4 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 3.077,2 

73 300 - 500 Fq > 22 2000 - 2500 3 - 4 Cây hàng n�m 518,8 

74 300 - 500 Fe > 22 2000 - 2500 3 - 4 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 1.441,6 

75 300 - 500 X > 22 2000 - 2500 3 - 4 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 564,9 

76 300 - 500 Py > 22 2000 - 2500 3 - 4 Cây lâu n�m 7.548,6 

77 300 - 500 D > 22 2000 - 2500 3 - 4 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 225,4 

78 100-300 Fa > 22 2000 - 2500 3 - 4 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 3.796,3 

79 100-300 Fa > 22 2000 - 2500 3 - 4 Cây hàng n�m 144,4 



PL 3 

 

Lo¿i 
CQ 

Đá cao đËa 
hình 
(m) 

Lo¿i 
đÃt 

NhiÇt 
đá 

(00C) 

L¤āng m¤a 
(mm) 

Sß 
tháng 
khô 

KiÃu thÁm 
DiÇn tích 

(ha) 

80 100-300 Fa > 22 2000 - 2500 3 - 4 Cây lâu n�m 885,0 

81 100-300 Fs > 22 2000 - 2500 3 - 4 Cây lâu n�m 132,9 

82 100-300 Fq > 22 2000 - 2500 3 - 4 Rÿng trßng sÁn xuÃt 2.032,4 

83 100-300 X > 22 2000 - 2500 3 - 4 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 563,6 

84 100-300 X > 22 2000 - 2500 3 - 4 Cây lâu n�m 168,6 

85 100-300 E > 22 2000 - 2500 3 - 4 TrÁng cß và cây bāi thā sinh 355,9 

Lãnh thá phi nông nghiáp 1.918,9 
MÁt n¤ác tā nhiên và chuyên dùng 3.339,2 

Táng DTTN 243.900,2 
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Phụ lục 2. Đặc điểm thành phần các loại cảnh quan LVS Bung 

Lo¿i 
CQ 

Lo¿i 
đÃt 

ThÁm 
thąc 
vÁt 

TÅng dày 
(cm) 

TPCG 
Đá 
dßc 
(đá) 

KhÁ n�ng 
t¤ãi 

NhiÇt 
đá (0C) 

L¤āng m¤a 
(mm) 

Đá l¿n 
Đá lá 
đÅu 

DiÇn tích 
(ha) 

1 Ha a g 100 Thát nhẹ g 25 
Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 Không 10.283,4 

2 Ha b 50 - < 70 Thát nhẹ g 25 
Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 TB 362,1 

3 Fa a g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 Không 6.702,2 

4 Fa b 30 - < 50 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 TB 630,9 

5 Fa c 30 - < 50 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 TB 610,2 

6 Fa d 50 - < 70 
Thát trung 

bình 
8 - < 
15 

Chÿ đßng < 20 g 2500 Không 654,3 

7 Hs a g 100 Thát nÁng g 25 
Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 Ít 7.723,1 

8 Hs b g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 TB 985,9 

9 Hs c g 100 Thát nÁng g 25 
Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 TB 744,5 

10 Hs d g 100 Thát nÁng 
15 - < 

20 
Bán chÿ 
đßng 

< 20 g 2500 Ít 230,3 

11 Hs e g 100 Thát nÁng g 25 
Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 TB 151,2 

12 Fs a g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 Không 19.531,9 

13 Fs b 50 - < 70 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 TB 819,5 

14 Fs c < 30 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 Ít 425,4 

15 Hq a 70 - <100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 Không 1.383,2 

16 Hq b 70 - <100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 TB 175,5 

17 Hq c 70 - <100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 Không 627,2 

18 Hq d g 100 Thát nÁng 
8 - < 
15 

Chÿ đßng < 20 g 2500 Không 345,6 

19 Hq e 70 - <100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 Không 281,8 

20 Fq e 30 - < 50 Thát nhẹ g 25 
Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 TB 297,4 

21 Fe a g 100 Thát nÁng g 25 
Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 TB 2.446,1 

22 Fk a 50 - < 70 Thát nÁng g 25 
Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 Không 574,9 

23 Fk b 50 - < 70 Thát nÁng g 25 
Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 TB 358,0 

24 Fk d g 100 Thát nÁng 
8 - < 
15 

Chÿ đßng < 20 g 2500 Không 443,6 

25 Fk e 50 - < 70 Thát nÁng 
8 - < 
15 

Chÿ đßng < 20 g 2500 Không 518,7 

26 D a g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

< 20 g 2500 Không 107,5 
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Lo¿i 
CQ 

Lo¿i 
đÃt 

ThÁm 
thąc 
vÁt 

TÅng dày 
(cm) 

TPCG 
Đá 
dßc 
(đá) 

KhÁ n�ng 
t¤ãi 

NhiÇt 
đá (0C) 

L¤āng m¤a 
(mm) 

Đá l¿n 
Đá lá 
đÅu 

DiÇn tích 
(ha) 

27 Ha a < 30 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Không 8.018,3 

28 Ha b g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 TB 1.136,9 

29 Ha d g 100 Thát nhẹ g 25 
Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Ít 260,6 

30 Ha e g 100 Thát nÁng 
8 - < 
15 

Bán chÿ 
đßng 

20 - 22 2000 - < 2500 TB 164,1 

31 Fa a g 100 
Thát trung 

bình 
8 - < 
15 

Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Ít 42.499,8 

32 Fa b 50 - < 70 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 TB 7.164,3 

33 Fa c g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Ít 7.152,6 

34 Fa d g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Ít 177,7 

35 Fa e 50 - < 70 Thát nhẹ 
8 - < 
15 

Bán chÿ 
đßng 

20 - 22 2000 - < 2500 Không 2.235,3 

36 Hs a g 100 
Thát trung 

bình 
8 - < 
15 

Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Ít 4.279,6 

37 Hs b g 100 Thát nÁng g 25 
Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 TB 576,7 

38 Hs c g 100 Thát nÁng g 25 
Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Không 2.284,0 

39 Hs d 70 - <100 
Thát trung 

bình 
20 - < 

25 
Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Không 130,9 

40 Hs e g 100 Thát nÁng 
8 - < 
15 

Bán chÿ 
đßng 

20 - 22 2000 - < 2500 Ít 599,5 

41 Fs a g 100 
Thát trung 

bình 
20 - < 

25 
Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Không 12.115,4 

42 Fs b 50 - < 70 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 TB 4.159,5 

43 Fs c g 100 
Thát trung 

bình 
15 - < 

20 
Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 TB 10.545,6 

44 Fs d g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Không 4.993,3 

45 Fs e g 100 
Thát trung 

bình 
15 - < 

20 
Bán chÿ 
đßng 

20 - 22 2000 - < 2500 TB 3.813,2 

46 Hq a 70 - <100 
Thát trung 

bình 
8 - < 
15 

Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Ít 868,4 

47 Hq c 70 - <100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Ít 206,3 

48 Hq e 70 - <100 
Thát trung 

bình 
20 - < 

25 
Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Không 214,8 

49 Fq a g 100 
Thát trung 

bình 
8 - < 
15 

Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Không 9.617,3 

50 Fq b g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 TB 3.387,6 

51 Fq c g 100 
Thát trung 

bình 
20 - < 

25 
Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 TB 1.538,3 

52 Fq e g 100 
Thát trung 

bình 
20 - < 

25 
Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 TB 116,4 

53 Fe a g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Không 5.192,7 



PL 6 

 

Lo¿i 
CQ 

Lo¿i 
đÃt 

ThÁm 
thąc 
vÁt 

TÅng dày 
(cm) 

TPCG 
Đá 
dßc 
(đá) 

KhÁ n�ng 
t¤ãi 

NhiÇt 
đá (0C) 

L¤āng m¤a 
(mm) 

Đá l¿n 
Đá lá 
đÅu 

DiÇn tích 
(ha) 

54 Fe c g 100 Thát nÁng 
8 - < 
15 

Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Ít 1.306,0 

55 Fe e g 100 
Thát trung 

bình 
15 - < 

20 
Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Ít 1.626,8 

56 X a g 100 Thát nhẹ g 25 
Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 TB 866,7 

57 Xa c 50 - < 70 Thát nhẹ g 25 
Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 TB 178,8 

58 Py c g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Không 1.715,6 

59 Py d g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Ít 133,9 

60 Py e g 100 
Thát trung 

bình 
8 - < 
15 

Chÿ đßng 20 - 22 2000 - < 2500 Ít 583,7 

61 D a g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 TB 247,2 

62 D c g 100 
Thát trung 

bình 
15 - < 

20 
Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 Không 546,2 

63 E b g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

20 - 22 2000 - < 2500 NhiÃu 218,8 

64 Fa a g 100 Thát nhẹ g 25 
Nhã tā 
nhiên 

> 22 2000 - < 2500 TB 4.138,1 

65 Fa b 50 - < 70 Thát nhẹ g 25 
Nhã tā 
nhiên 

> 22 2000 - < 2500 TB 3.159,1 

66 Fa c g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

> 22 2000 - < 2500 Ít 1.382,8 

67 Fa d 30 - < 50 
Thát trung 

bình 
8 - < 
15 

Bán chÿ 
đßng 

> 22 2000 - < 2500 Ít 905,7 

68 Fs a g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

> 22 2000 - < 2500 Ít 6.569,0 

69 Fs b g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

> 22 2000 - < 2500 TB 542,4 

70 Fs c g 100 
Thát trung 

bình 
8 - < 
15 

Nhã tā 
nhiên 

> 22 2000 - < 2500 Ít 1.949,7 

71 Fs d g 100 
Thát trung 

bình 
0 - < 

8 
Chÿ đßng > 22 2000 - < 2500 TB 252,6 

72 Fq a 30 - < 50 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

> 22 2000 - < 2500 Không 3.077,2 

73 Fq d g 100 Thát nÁng 
8 - < 
15 

Bán chÿ 
đßng 

> 22 2000 - < 2500 TB 518,8 

74 Fe a g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

> 22 2000 - < 2500 Không 1.441,6 

75 X a g 100 Thát nhẹ g 25 
Nhã tā 
nhiên 

> 22 2000 - < 2500 Ít 564,9 

76 Py e 50 - < 70 
Thát trung 

bình 
8 - < 
15 

Chÿ đßng > 22 2000 - < 2500 Ít 7.548,6 

77 D a g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

> 22 2000 - < 2500 TB 225,4 

78 Fa a g 100 
Thát trung 

bình 
g 25 

Nhã tā 
nhiên 

> 22 2000 - < 2500 Ít 3.796,3 

79 Fa d 70 - <100 Thát nhẹ 
8 - < 
15 

Bán chÿ 
đßng 

> 22 2000 - < 2500 Ít 144,4 

80 Fa e g 100 Thát nhẹ 
8 - < 
15 

Bán chÿ 
đßng 

> 22 2000 - < 2500 Ít 885,0 



PL 7 

 

Lo¿i 
CQ 

Lo¿i 
đÃt 

ThÁm 
thąc 
vÁt 

TÅng dày 
(cm) 

TPCG 
Đá 
dßc 
(đá) 

KhÁ n�ng 
t¤ãi 

NhiÇt 
đá (0C) 

L¤āng m¤a 
(mm) 

Đá l¿n 
Đá lá 
đÅu 

DiÇn tích 
(ha) 

81 Fs e g 100 Thát nhẹ 
0 - < 

8 
Chÿ đßng > 22 2000 - < 2500 Ít 132,9 

82 Fq c 30 - < 50 
Thát trung 

bình 
8 - < 
15 

Nhã tā 
nhiên 

> 22 2000 - < 2500 Không 2.032,4 

83 X a g 100 Thát nhẹ g 25 
Nhã tā 
nhiên 

> 22 2000 - < 2500 TB 563,6 

84 X e g 100 Thát nhẹ 
0 - < 

8 
Chÿ đßng > 22 2000 - < 2500 Không 168,6 

85 E b 50 - < 70 Thát nhẹ g 25 
Nhã tā 
nhiên 

> 22 2000 - < 2500 NhiÃu 355,9 

ĐÃt phi nông nghiáp 3.339,20 

MÁt n¤ác tā nhiên và chuyên dùng 1.918,90 

Táng DTTN 243.900,2 

 

  



PL 8 

 

Phụ lục 3. Kết quả đánh giá và phân hạng mức độ thích hợp CQ cho CTCNN  

Lo¿i 
CQ 

Lo¿i 
đÃt 

Đá 
dßc 

TÅng 
dày 

TPCG 
L¤āng 
m¤a 

NhiÇt 
đá 

T¤ãi 
Đá 
l¿n 

ĐiÃm 
ĐG 

Phân 

h¿ng 

DiÇn tích 

(ha) 

1 1 0 3 3 2 1 1 3 0,00 N 10.283,4 

2 1 0 2 3 2 1 1 1 0,00 N 362,1 

3 1 0 3 2 2 1 1 3 0,00 N 6.702,2 

4 1 0 1 2 2 1 1 1 0,00 N 630,9 

5 1 0 1 2 2 1 1 1 0,00 N 610,2 

6 1 2 2 2 2 1 3 3 1,86 S2 654,3 

7 1 0 3 1 2 1 1 2 0,00 N 7.723,1 

8 1 0 3 2 2 1 1 1 0,00 N 985,9 

9 1 0 3 1 2 1 1 1 0,00 N 744,5 

10 1 1 3 1 2 1 2 2 1,49 S3 230,3 

11 1 0 3 1 2 1 1 1 0,00 N 151,2 

12 2 0 3 2 2 1 1 3 0,00 N 19.531,9 

13 2 0 2 2 2 1 1 1 0,00 N 819,5 

14 2 0 0 2 2 1 1 2 0,00 N 425,4 

15 1 0 3 2 2 1 1 3 0,00 N 1.383,2 

16 1 0 3 2 2 1 1 1 0,00 N 175,5 

17 1 0 3 2 2 1 1 3 0,00 N 627,2 

18 1 2 3 1 2 1 3 3 1,80 S2 345,6 

19 1 0 3 2 2 1 1 3 0,00 N 281,8 

20 1 0 1 3 2 1 1 1 0,00 N 297,4 

21 2 0 3 1 2 1 1 1 0,00 N 2.446,1 

22 3 0 2 1 2 1 1 3 0,00 N 574,9 

23 3 0 2 1 2 1 1 1 0,00 N 358,0 

24 3 2 3 1 2 1 3 3 2,06 S2 443,6 

25 3 2 2 1 2 1 3 3 1,96 S2 518,7 

26 0 0 3 2 2 1 1 3 0,00 N 107,5 

27 1 0 0 2 3 2 1 3 0,00 N 8.018,3 

28 1 0 3 2 3 2 1 1 0,00 N 1.136,9 

29 1 0 3 3 3 2 1 2 0,00 N 260,6 

30 1 2 3 1 3 2 2 1 1,71 S2 164,1 

31 1 2 3 2 3 2 1 2 1,86 S2 42.499,8 

32 1 0 2 2 3 2 1 1 0,00 N 7.164,3 

33 1 0 3 2 3 2 1 2 0,00 N 7.152,6 

34 1 0 3 2 3 2 1 2 0,00 N 177,7 

35 1 2 2 3 3 2 2 3 2,14 S2 2.235,3 

36 1 2 3 2 3 2 1 2 1,86 S2 4.279,6 



PL 9 

 

Lo¿i 
CQ 

Lo¿i 
đÃt 

Đá 
dßc 

TÅng 
dày 

TPCG 
L¤āng 
m¤a 

NhiÇt 
đá 

T¤ãi 
Đá 
l¿n 

ĐiÃm 
ĐG 

Phân 

h¿ng 

DiÇn tích 

(ha) 

37 1 0 3 1 3 2 1 1 0,00 N 576,7 

38 1 0 3 1 3 2 1 3 0,00 N 2.284,0 

39 1 0 3 2 3 2 1 3 0,00 N 130,9 

40 1 2 3 1 3 2 2 2 1,86 S2 599,5 

41 2 0 3 2 3 2 1 3 0,00 N 12.115,4 

42 2 0 2 2 3 2 1 1 0,00 N 4.159,5 

43 2 1 3 2 3 2 1 1 1,71 S2 10.545,6 

44 2 0 3 2 3 2 1 3 0,00 N 4.993,3 

45 2 1 3 2 3 2 2 1 1,86 S2 3.813,2 

46 1 2 3 2 3 2 1 2 1,86 S2 868,4 

47 1 0 3 2 3 2 1 2 0,00 N 206,3 

48 1 0 3 2 3 2 1 3 0,00 N 214,8 

49 1 2 3 2 3 2 1 3 1,96 S2 9.617,3 

50 1 0 3 2 3 2 1 1 0,00 N 3.387,6 

51 1 0 3 2 3 2 1 1 0,00 N 1.538,3 

52 1 0 3 2 3 2 1 1 0,00 N 116,4 

53 2 0 3 2 3 2 1 3 0,00 N 5.192,7 

54 2 2 3 1 3 2 1 2 1,86 S2 1.306,0 

55 2 1 3 2 3 2 1 2 1,86 S2 1.626,8 

56 2 0 3 3 3 2 1 1 0,00 N 866,7 

57 1 0 2 3 3 2 1 1 0,00 N 178,8 

58 2 0 3 2 3 2 1 3 0,00 N 1.715,6 

59 2 0 3 2 3 2 1 2 0,00 N 133,9 

60 2 2 3 2 3 2 3 2 2,33 S2 583,7 

61 0 0 3 2 3 2 1 1 0,00 N 247,2 

62 0 1 3 2 3 2 1 3 0,00 N 546,2 

63 0 0 3 2 3 2 1 0 0,00 N 218,8 

64 1 0 3 3 3 3 1 1 0,00 N 4.138,1 

65 1 0 2 3 3 3 1 1 0,00 N 3.159,1 

66 1 0 3 2 3 3 1 2 0,00 N 1.382,8 

67 1 2 1 2 3 3 2 2 1,86 S2 905,7 

68 2 0 3 2 3 3 1 2 0,00 N 6.569,0 

69 2 0 3 2 3 3 1 1 0,00 N 542,4 

70 2 2 3 2 3 3 1 2 2,14 S2 1.949,7 

71 2 3 3 2 3 3 3 1 2,36 S1 252,6 

72 1 0 1 2 3 3 1 3 0,00 N 3.077,2 

73 1 2 3 1 3 3 2 1 1,80 S2 518,8 



PL 10 

 

Lo¿i 
CQ 

Lo¿i 
đÃt 

Đá 
dßc 

TÅng 
dày 

TPCG 
L¤āng 
m¤a 

NhiÇt 
đá 

T¤ãi 
Đá 
l¿n 

ĐiÃm 
ĐG 

Phân 

h¿ng 

DiÇn tích 

(ha) 

74 2 0 3 2 3 3 1 3 0,00 N 1.441,6 

75 2 0 3 3 3 3 1 2 0,00 N 564,9 

76 2 2 2 2 3 3 3 2 2,33 S2 7.548,6 

77 0 0 3 2 3 3 1 1 0,00 N 225,4 

78 1 0 3 2 3 3 1 2 0,00 N 3.796,3 

79 1 2 3 3 3 3 2 2 2,25 S2 144,4 

80 1 2 3 3 3 3 2 2 2,25 S2 885,0 

81 2 3 3 3 3 3 3 2 2,71 S1 132,9 

82 1 2 1 2 3 3 1 3 1,80 S2 2.032,4 

83 2 0 3 3 3 3 1 1 0,00 N 563,6 

84 2 3 3 3 3 3 3 3 2,85 S1 168,6 

85 0 0 2 3 3 3 1 0 0,00 N 355,9 

Khu vāc không đánh giá 
ĐÃt phi nông nghiáp 3.339,2 

MÁt n¤ác tā nhiên và chuyên dùng 1.918,9 

Táng DTTN 243.900,2 

 

  



PL 11 

 

Phụ lục 4. Kết quả đánh giá tổng hợp và phân hạng mức độ thích hợp CQ cây ăn quả 

Lo¿i 
CQ 

Lo¿i 
đÃt 

Đá 
dßc 

TÅng 
dày 

TPCG 
L¤āng 
m¤a 

NhiÇt 
đá 

Đá l¿n ĐiÃm ĐG 
Phân 

h¿ng 

DiÇn tích 

(ha) 

1 0 0 3 2 2 1 3 0,00 N 10.283,4 

2 0 0 2 2 2 1 1 0,00 N 362,1 

3 2 0 3 3 2 1 3 0,00 N 6.702,2 

4 2 0 1 3 2 1 1 0,00 N 630,9 

5 2 0 1 3 2 1 1 0,00 N 610,2 

6 2 1 2 3 2 1 3 1,84 S2 654,3 

7 0 0 3 1 2 1 2 0,00 N 7.723,1 

8 0 0 3 3 2 1 1 0,00 N 985,9 

9 0 0 3 1 2 1 1 0,00 N 744,5 

10 0 1 3 1 2 1 2 0,00 N 230,3 

11 0 0 3 1 2 1 1 0,00 N 151,2 

12 3 0 3 3 2 1 3 0,00 N 19.531,9 

13 3 0 2 3 2 1 1 0,00 N 819,5 

14 3 0 0 3 2 1 2 0,00 N 425,4 

15 0 0 3 3 2 1 3 0,00 N 1.383,2 

16 0 0 3 3 2 1 1 0,00 N 175,5 

17 0 0 3 3 2 1 3 0,00 N 627,2 

18 0 1 3 1 2 1 3 0,00 N 345,6 

19 0 0 3 3 2 1 3 0,00 N 281,8 

20 2 0 1 2 2 1 1 0,00 N 297,4 

21 2 0 3 1 2 1 1 0,00 N 2.446,1 

22 3 0 2 1 2 1 3 0,00 N 574,9 

23 3 0 2 1 2 1 1 0,00 N 358,0 

24 3 1 3 1 2 1 3 1,77 S2 443,6 

25 3 1 2 1 2 1 3 1,67 S2 518,7 

26 1 0 3 3 2 1 3 0,00 N 107,5 

27 0 0 0 3 3 2 3 0,00 N 8.018,3 

28 0 0 3 3 3 2 1 0,00 N 1.136,9 

29 0 0 3 2 3 2 2 0,00 N 260,6 

30 0 1 3 1 3 2 1 0,00 N 164,1 

31 2 1 3 3 3 2 2 2,16 S2 42.499,8 

32 2 0 2 3 3 2 1 0,00 N 7.164,3 

33 2 0 3 3 3 2 2 0,00 N 7.152,6 

34 2 0 3 3 3 2 2 0,00 N 177,7 

35 2 1 2 2 3 2 3 2,03 S2 2.235,3 

36 0 1 3 3 3 2 2 0,00 N 4.279,6 

37 0 0 3 1 3 2 1 0,00 N 576,7 

38 0 0 3 1 3 2 3 0,00 N 2.284,0 

39 0 0 3 3 3 2 3 0,00 N 130,9 

40 0 1 3 1 3 2 2 0,00 N 599,5 



PL 12 

 

Lo¿i 
CQ 

Lo¿i 
đÃt 

Đá 
dßc 

TÅng 
dày 

TPCG 
L¤āng 
m¤a 

NhiÇt 
đá 

Đá l¿n ĐiÃm ĐG 
Phân 

h¿ng 

DiÇn tích 

(ha) 

41 3 0 3 3 3 2 3 0,00 N 12.115,4 

42 3 0 2 3 3 2 1 0,00 N 4.159,5 

43 3 1 3 3 3 2 1 2,07 S2 10.545,6 

44 3 0 3 3 3 2 3 0,00 N 4.993,3 

45 3 1 3 3 3 2 1 2,07 S2 3.813,2 

46 0 1 3 3 3 2 2 0,00 N 868,4 

47 0 0 3 3 3 2 2 0,00 N 206,3 

48 0 0 3 3 3 2 3 0,00 N 214,8 

49 2 1 3 3 3 2 3 2,28 S2 9.617,3 

50 2 0 3 3 3 2 1 0,00 N 3.387,6 

51 2 0 3 3 3 2 1 0,00 N 1.538,3 

52 2 0 3 3 3 2 1 0,00 N 116,4 

53 2 0 3 3 3 2 3 0,00 N 5.192,7 

54 2 1 3 1 3 2 2 1,84 S2 1.306,0 

55 2 1 3 3 3 2 2 2,16 S2 1.626,8 

56 2 0 3 2 3 2 1 0,00 N 866,7 

57 1 0 2 2 3 2 1 0,00 N 178,8 

58 2 0 3 3 3 2 3 0,00 N 1.715,6 

59 2 0 3 3 3 2 2 0,00 N 133,9 

60 2 1 3 3 3 2 2 2,16 S2 583,7 

61 1 0 3 3 3 2 1 0,00 N 247,2 

62 1 1 3 3 3 2 3 2,07 S2 546,2 

63 0 0 3 3 3 2 0 0,00 N 218,8 

64 2 0 3 2 3 3 1 0,00 N 4.138,1 

65 2 0 2 2 3 3 1 0,00 N 3.159,1 

66 2 0 3 3 3 3 2 0,00 N 1.382,8 

67 2 1 1 3 3 3 2 1,95 S2 905,7 

68 3 0 3 3 3 3 2 0,00 N 6.569,0 

69 3 0 3 3 3 3 1 0,00 N 542,4 

70 3 1 3 3 3 3 2 2,42 S1 1.949,7 

71 3 3 3 3 3 3 1 2,56 S1 252,6 

72 2 0 1 3 3 3 3 0,00 N 3.077,2 

73 2 1 3 1 3 3 1 1,77 S2 518,8 

74 2 0 3 3 3 3 3 0,00 N 1.441,6 

75 2 0 3 2 3 3 2 0,00 N 564,9 

76 2 1 2 3 3 3 2 2,16 S2 7.548,6 

77 1 0 3 3 3 3 1 0,00 N 225,4 

78 2 0 3 3 3 3 2 0,00 N 3.796,3 

79 2 1 3 2 3 3 2 2,16 S2 144,4 

80 2 1 3 2 3 3 2 2,16 S2 885,0 

81 3 3 3 2 3 3 2 2,67 S1 132,9 



PL 13 

 

Lo¿i 
CQ 

Lo¿i 
đÃt 

Đá 
dßc 

TÅng 
dày 

TPCG 
L¤āng 
m¤a 

NhiÇt 
đá 

Đá l¿n ĐiÃm ĐG 
Phân 

h¿ng 

DiÇn tích 

(ha) 

82 2 1 1 3 3 3 3 2,07 S2 2.032,4 

83 2 0 3 2 3 3 1 0,00 N 563,6 

84 2 3 3 2 3 3 3 2,67 S1 168,6 

85 0 0 2 2 3 3 0 0,00 N 355,9 

Khu vāc không đánh giá 
ĐÃt phi nông nghiáp 3.339,2 

MÁt n¤ác tā nhiên và chuyên dùng 1.918,9 

Táng DTTN 243.900,2 
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Phụ lục 5. Kết quả đánh giá và phân hạng mức độ thích hợp CQ cho cây dược liệu 

Lo¿i 
CQ 

Lo¿i 
đÃt 

Đá dßc TÅng dày TPCG Đá l¿n ĐiÃm ĐG Phân h¿ng 
DiÇn tích 

(ha) 

1 2 0 3 3 3 0,00 N 10.283,4 

2 2 0 2 3 1 0,00 N 362,1 

3 2 0 3 2 3 0,00 N 6.702,2 

4 2 0 1 2 1 0,00 N 630,9 

5 2 0 1 2 1 0,00 N 610,2 

6 2 3 2 2 3 2,35 S1 654,3 

7 0 0 3 1 2 0,00 N 7.723,1 

8 0 0 3 2 1 0,00 N 985,9 

9 0 0 3 1 1 0,00 N 744,5 

10 0 2 3 1 2 0,00 N 230,3 

11 0 0 3 1 1 0,00 N 151,2 

12 2 0 3 2 3 0,00 N 19.531,9 

13 2 0 2 2 1 0,00 N 819,5 

14 2 0 0 2 2 0,00 N 425,4 

15 0 0 3 2 3 0,00 N 1.383,2 

16 0 0 3 2 1 0,00 N 175,5 

17 0 0 3 2 3 0,00 N 627,2 

18 0 3 3 1 3 0,00 N 345,6 

19 0 0 3 2 3 0,00 N 281,8 

20 2 0 1 3 1 0,00 N 297,4 

21 3 0 3 1 1 0,00 N 2.446,1 

22 1 0 2 1 3 0,00 N 574,9 

23 1 0 2 1 1 0,00 N 358,0 

24 1 3 3 1 3 1,93 S2 443,6 

25 1 3 2 1 3 1,78 S2 518,7 

26 0 0 3 2 3 0,00 N 107,5 

27 2 0 0 2 3 0,00 N 8.018,3 

28 2 0 3 2 1 0,00 N 1.136,9 

29 2 0 3 3 2 0,00 N 260,6 

30 2 3 3 1 1 1,78 S2 164,1 

31 2 3 3 2 2 2,35 S1 42.499,8 

32 2 0 2 2 1 0,00 N 7.164,3 

33 2 0 3 2 2 0,00 N 7.152,6 

34 2 0 3 2 2 0,00 N 177,7 

35 2 3 2 3 3 2,55 S1 2.235,3 

36 0 3 3 2 2 0,00 N 4.279,6 

37 0 0 3 1 1 0,00 N 576,7 

38 0 0 3 1 3 0,00 N 2.284,0 

39 0 1 3 2 3 0,00 N 130,9 

40 0 3 3 1 2 0,00 N 599,5 



PL 15 

 

Lo¿i 
CQ 

Lo¿i 
đÃt 

Đá dßc TÅng dày TPCG Đá l¿n ĐiÃm ĐG Phân h¿ng 
DiÇn tích 

(ha) 

41 2 1 3 2 3 2,05 S2 12.115,4 

42 2 0 2 2 1 0,00 N 4.159,5 

43 2 2 3 2 1 1,89 S2 10.545,6 

44 2 0 3 2 3 0,00 N 4.993,3 

45 2 2 3 2 1 1,89 S2 3.813,2 

46 0 3 3 2 2 0,00 N 868,4 

47 0 0 3 2 2 0,00 N 206,3 

48 0 1 3 2 3 0,00 N 214,8 

49 2 3 3 2 3 2,55 S1 9.617,3 

50 2 0 3 2 1 0,00 N 3.387,6 

51 2 1 3 2 1 1,64 S3 1.538,3 

52 2 1 3 2 1 1,64 S3 116,4 

53 3 0 3 2 3 0,00 N 5.192,7 

54 3 3 3 1 2 2,22 S2 1.306,0 

55 3 2 3 2 2 2,35 S1 1.626,8 

56 0 0 3 3 1 0,00 N 866,7 

57 0 0 2 3 1 0,00 N 178,8 

58 1 0 3 2 3 0,00 N 1.715,6 

59 1 0 3 2 2 0,00 N 133,9 

60 1 3 3 2 2 2,05 S2 583,7 

61 0 0 3 2 1 0,00 N 247,2 

62 0 2 3 2 3 0,00 N 546,2 

63 0 0 3 2 0 0,00 N 218,8 

64 2 0 3 3 1 0,00 N 4.138,1 

65 2 0 2 3 1 0,00 N 3.159,1 

66 2 0 3 2 2 0,00 N 1.382,8 

67 2 3 1 2 2 1,89 S2 905,7 

68 2 0 3 2 2 0,00 N 6.569,0 

69 2 0 3 2 1 0,00 N 542,4 

70 2 3 3 2 2 2,35 S1 1.949,7 

71 2 1 3 2 1 1,64 S3 252,6 

72 2 0 1 2 3 0,00 N 3.077,2 

73 2 3 3 1 1 1,78 S2 518,8 

74 3 0 3 2 3 0,00 N 1.441,6 

75 0 0 3 3 2 0,00 N 564,9 

76 1 3 2 2 2 1,89 S2 7.548,6 

77 0 0 3 2 1 0,00 N 225,4 

78 2 0 3 2 2 0,00 N 3.796,3 

79 2 3 3 3 2 2,55 S1 144,4 

80 2 3 3 3 2 2,55 S1 885,0 

81 2 1 3 3 2 2,05 S2 132,9 



PL 16 

 

Lo¿i 
CQ 

Lo¿i 
đÃt 

Đá dßc TÅng dày TPCG Đá l¿n ĐiÃm ĐG Phân h¿ng 
DiÇn tích 

(ha) 

82 2 3 1 2 3 2,05 S2 2.032,4 

83 0 0 3 3 1 0,00 N 563,6 

84 0 1 3 3 3 0,00 N 168,6 

85 0 0 2 3 0 0,00 N 355,9 

Khu vāc không đánh giá 
ĐÃt phi nông nghiáp 3.339,2 

MÁt n¤ác tā nhiên và chuyên dùng 1.918,9 

Táng DTTN 243.900,2 
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Phụ lục 6. Kết quả đánh giá và phân hạng mức độ thích hợp CQ cho rừng trồng sản xuất 

Lo¿i 
CQ 

Lo¿i 
đÃt 

TÅng 
dày 

Đá dßc TPCG 
D¿ng đËa 

hình 

ĐiÃm 
ĐG 

Phân 

h¿ng 

DiÇn tích 

(ha) 

1 0 3 1 3 1 0,00 N 10.283,4 

2 0 2 1 3 1 0,00 N 362,1 

3 2 3 1 3 1 1,78 S2 6.702,2 

4 2 1 1 3 1 1,43 S3 630,9 

5 2 1 1 3 1 1,43 S3 610,2 

6 2 2 3 3 1 2,05 S2 654,3 

7 0 3 1 2 1 0,00 N 7.723,1 

8 0 3 1 3 1 0,00 N 985,9 

9 0 3 1 2 1 0,00 N 744,5 

10 0 3 2 2 1 0,00 N 230,3 

11 0 3 1 2 1 0,00 N 151,2 

12 2 3 1 3 1 1,78 S2 19.531,9 

13 2 2 1 3 1 1,64 S3 819,5 

14 2 0 1 3 1 0,00 N 425,4 

15 0 2 1 3 1 0,00 N 1.383,2 

16 0 2 1 3 1 0,00 N 175,5 

17 0 2 1 3 1 0,00 N 627,2 

18 0 3 3 2 1 0,00 N 345,6 

19 0 2 1 3 1 0,00 N 281,8 

20 1 1 1 3 1 1,25 S3 297,4 

21 3 3 1 2 1 1,78 S2 2.446,1 

22 2 2 1 2 1 1,52 S3 574,9 

23 2 2 1 2 1 1,52 S3 358,0 

24 2 3 3 2 1 2,05 S2 443,6 

25 2 2 3 2 1 1,89 S2 518,7 

26 3 3 1 3 1 1,93 S2 107,5 

27 0 0 1 3 2 0,00 N 8.018,3 

28 0 3 1 3 2 0,00 N 1.136,9 

29 0 3 1 3 2 0,00 N 260,6 

30 0 3 3 2 2 0,00 N 164,1 

31 2 3 3 3 2 2,55 S1 42.499,8 

32 2 2 1 3 2 1,89 S2 7.164,3 

33 2 3 1 3 2 2,05 S2 7.152,6 

34 2 3 1 3 2 2,05 S2 177,7 

35 2 2 3 3 2 2,35 S1 2.235,3 

36 0 3 3 3 2 0,00 N 4.279,6 
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Lo¿i 
CQ 

Lo¿i 
đÃt 

TÅng 
dày 

Đá dßc TPCG 
D¿ng đËa 

hình 

ĐiÃm 
ĐG 

Phân 

h¿ng 

DiÇn tích 

(ha) 

37 0 3 1 2 2 0,00 N 576,7 

38 0 3 1 2 2 0,00 N 2.284,0 

39 0 2 2 3 2 0,00 N 130,9 

40 0 3 3 2 2 0,00 N 599,5 

41 2 3 2 3 2 2,35 S1 12.115,4 

42 2 2 1 3 2 1,89 S2 4.159,5 

43 2 3 2 3 2 2,35 S1 10.545,6 

44 2 3 1 3 2 2,05 S2 4.993,3 

45 2 3 2 3 2 2,35 S1 3.813,2 

46 0 2 3 3 2 0,00 N 868,4 

47 0 2 1 3 2 0,00 N 206,3 

48 0 2 2 3 2 0,00 N 214,8 

49 1 3 3 3 2 2,22 S2 9.617,3 

50 1 3 1 3 2 1,78 S2 3.387,6 

51 1 3 2 3 2 2,05 S2 1.538,3 

52 1 3 2 3 2 2,05 S2 116,4 

53 3 3 1 3 2 2,22 S2 5.192,7 

54 3 3 3 2 2 2,55 S1 1.306,0 

55 3 3 2 3 2 2,55 S1 1.626,8 

56 3 3 1 3 2 2,22 S2 866,7 

57 2 2 1 3 2 1,89 S2 178,8 

58 0 3 1 3 2 0,00 N 1.715,6 

59 0 3 1 3 2 0,00 N 133,9 

60 0 3 3 3 2 0,00 N 583,7 

61 3 3 1 3 2 2,22 S2 247,2 

62 3 3 2 3 2 2,55 S1 546,2 

63 0 3 1 3 2 0,00 N 218,8 

64 2 3 1 3 3 2,22 S2 4.138,1 

65 2 2 1 3 3 2,05 S2 3.159,1 

66 2 3 1 3 3 2,22 S2 1.382,8 

67 2 1 3 3 3 2,22 S2 905,7 

68 2 3 1 3 3 2,22 S2 6.569,0 

69 2 3 1 3 3 2,22 S2 542,4 

70 2 3 3 3 3 2,77 S1 1.949,7 

71 2 3 3 3 3 2,77 S1 252,6 

72 1 1 1 3 3 1,55 S3 3.077,2 

73 1 3 3 2 3 2,22 S2 518,8 
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Lo¿i 
CQ 

Lo¿i 
đÃt 

TÅng 
dày 

Đá dßc TPCG 
D¿ng đËa 

hình 

ĐiÃm 
ĐG 

Phân 

h¿ng 

DiÇn tích 

(ha) 

74 3 3 1 3 3 2,41 S1 1.441,6 

75 3 3 1 3 3 2,41 S1 564,9 

76 0 2 3 3 3 0,00 N 7.548,6 

77 3 3 1 3 3 2,41 S1 225,4 

78 2 3 1 3 3 2,22 S2 3.796,3 

79 2 2 3 3 3 2,55 S1 144,4 

80 2 3 3 3 3 2,77 S1 885,0 

81 2 3 3 3 3 2,77 S1 132,9 

82 1 1 3 3 3 1,93 S2 2.032,4 

83 3 3 1 3 3 2,41 S1 563,6 

84 3 3 3 3 3 3,00 S1 168,6 

85 0 2 1 3 3 0,00 N 355,9 

Khu vāc không đánh giá 
ĐÃt phi nông nghiáp 3.339,2 

MÁt n¤ác tā nhiên và chuyên dùng 1.918,9 

Táng DTTN 243.900,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PL 20 

 

Phụ lục 7. Diện tích các cấp xói mòn theo loại CQ LVS Bung 

Lo¿i 
CQ 

Xói mòn hiÇn tr¿ng 

 
DiÇn tích  

(ha) 

 
Táng DT 
cÃp 4 và 5 

 (ha) 

 
TÉ lÇ % 

2 cÃp XM 
4+5 /DT lo¿i 

CQ 

CÃp 1 
(<1 ha) 

CÃp 2 
(1.1 - 5 ha) 

CÃp 3 
(5.1 - 10 

ha) 

CÃp 4 
(10.1 - 50 

ha) 

CÃp 5 
 (> 50 

ha) 

1 305,1 1.016,6 923,1 5.704,9 2.333,8 10.283,4 8.038,7 78,2 

2 8,3 19,9 19,9 168,1 145,9 362,1 313,9 86,7 

3 197,6 471,8 435,5 3.796,3 2.822,0 7.723,1 6.618,3 85,7 

4 58,7 46,9 61,2 489,5 329,6 985,9 819,1 83,1 

5 18,6 47,2 46,0 389,4 243,4 744,5 632,8 85,0 

6 13,9 10,9 11,9 124,7 68,9 230,3 193,5 84,0 

7 7,8 12,5 13,7 97,4 19,8 151,2 117,2 77,5 

8 30,8 93,5 90,6 824,3 344,0 1.383,2 1.168,3 84,5 

9 6,5 15,8 20,7 125,7 6,8 175,5 132,4 75,5 

10 20,8 50,5 56,1 332,4 167,4 627,2 499,7 79,7 

11 8,7 12,9 15,4 183,7 124,8 345,6 308,5 89,3 

12 14,5 26,6 25,4 178,1 37,2 281,8 215,3 76,4 

13 392,8 912,7 718,7 3.551,6 1.126,5 6.702,2 4.678,0 69,8 

14 19,2 59,4 63,3 379,2 109,9 630,9 489,1 77,5 

15 23,6 51,2 46,0 373,9 115,5 610,2 489,4 80,2 

16 30,9 62,9 65,7 398,3 96,4 654,3 494,7 75,6 

17 758,4 2.063,0 1.829,8 10.658,5 4.222,2 19.531,9 14.880,6 76,2 

18 27,0 63,9 75,2 492,2 161,2 819,5 653,4 79,7 

19 6,6 17,4 23,3 279,1 99,0 425,4 378,1 88,9 

20 7,8 31,7 29,2 192,2 36,5 297,4 228,7 76,9 

21 71,4 195,5 160,4 1.060,4 958,4 2.446,1 2.018,8 82,5 

22 22,1 53,0 48,5 325,7 125,6 574,9 451,2 78,5 

23 12,9 19,5 23,7 218,9 83,0 358,0 301,9 84,3 

24 23,2 46,8 40,3 239,1 94,2 443,6 333,3 75,1 

25 40,0 48,6 35,5 301,2 93,5 518,7 394,7 76,1 

26 2,7 7,0 10,0 56,4 31,3 107,5 87,7 81,6 

27 202,8 583,0 634,4 4.954,9 1.643,2 8.018,3 6.598,1 82,3 

28 31,2 72,4 110,1 756,5 166,8 1.136,9 923,3 81,2 

29 22,2 20,3 21,5 151,9 44,7 260,6 196,6 75,5 

30 9,4 16,1 17,8 94,6 26,1 164,1 120,7 73,6 

31 101,2 259,4 299,3 2.633,7 985,9 4.279,6 3.619,7 84,6 

32 19,0 26,9 40,3 372,7 117,7 576,7 490,5 85,0 

33 121,2 115,1 143,3 1.405,3 499,1 2.284,0 1.904,5 83,4 

34 12,4 27,3 17,6 63,8 9,8 130,9 73,6 56,2 

35 42,9 79,8 84,5 362,6 29,7 599,5 392,3 65,4 

36 13,8 56,0 66,7 539,7 192,2 868,4 732,0 84,3 

37 7,5 15,8 24,6 152,7 5,8 206,3 158,4 76,8 

38 6,0 27,0 29,9 144,2 7,6 214,8 151,9 70,7 

39 1.217,5 3.719,9 4.322,1 26.186,7 7.053,7 42.499,8 33.240,4 78,2 
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Lo¿i 
CQ 

Xói mòn hiÇn tr¿ng 

 
DiÇn tích  

(ha) 

 
Táng DT 
cÃp 4 và 5 

 (ha) 

 
TÉ lÇ % 

2 cÃp XM 
4+5 /DT lo¿i 

CQ 

CÃp 1 
(<1 ha) 

CÃp 2 
(1.1 - 5 ha) 

CÃp 3 
(5.1 - 10 

ha) 

CÃp 4 
(10.1 - 50 

ha) 

CÃp 5 
 (> 50 

ha) 

40 302,8 998,0 1.239,5 4.302,6 321,4 7.164,3 4.623,9 64,5 

41 280,7 786,6 891,4 4.676,7 517,2 7.152,6 5.193,9 72,6 

42 19,2 11,4 7,5 105,0 34,6 177,7 139,5 78,5 

43 310,0 604,1 421,5 853,4 46,4 2.235,3 899,8 40,3 

44 490,2 1.219,5 1.329,1 7.178,2 1.898,4 12.115,4 9.076,6 74,9 

45 198,3 582,0 724,0 2.363,6 291,6 4.159,5 2.655,2 63,8 

46 548,5 837,0 990,6 6.872,2 1.297,2 10.545,6 8.169,4 77,5 

47 397,8 661,3 598,3 2.968,4 367,5 4.993,3 3.335,9 66,8 

48 243,6 551,8 572,1 2.292,0 153,8 3.813,2 2.445,8 64,1 

49 651,6 1.322,4 1.314,8 5.852,5 476,0 9.617,3 6.328,5 65,8 

50 145,8 376,5 417,5 2.032,0 415,9 3.387,6 2.447,9 72,3 

51 42,7 195,6 241,2 971,4 87,4 1.538,3 1.058,8 68,8 

52 4,0 20,9 46,8 42,3 2,4 116,4 44,7 38,4 

53 103,2 328,2 390,9 3.147,9 1.222,5 5.192,7 4.370,4 84,2 

54 32,4 116,5 131,0 882,9 143,1 1.306,0 1.026,1 78,6 

55 142,9 224,6 201,3 956,8 101,3 1.626,8 1.058,0 65,0 

56 18,1 33,5 55,6 617,3 142,1 866,7 759,4 87,6 

57 2,0 5,0 8,4 123,3 40,2 178,8 163,4 91,4 

58 154,0 204,8 215,8 957,8 183,2 1.715,6 1.141,0 66,5 

59 33,9 21,7 14,5 59,6 4,2 133,9 63,8 47,7 

60 28,5 91,4 77,6 370,2 15,9 583,7 386,2 66,2 

61 2,9 15,3 26,7 193,5 8,8 247,2 202,3 81,8 

62 30,0 72,3 86,1 335,4 22,4 546,2 357,9 65,5 

63 47,2 72,5 29,9 66,7 2,5 218,8 69,2 31,6 

64 179,3 507,6 573,1 2.533,3 344,9 4.138,1 2.878,1 69,6 

65 151,3 565,0 590,2 1.748,4 104,1 3.159,1 1.852,5 58,6 

66 68,4 61,3 77,5 843,0 332,7 1.382,8 1.175,6 85,0 

67 137,7 246,2 181,0 325,2 15,6 905,7 340,8 37,6 

68 265,3 649,7 753,2 4.178,5 722,3 6.569,0 4.900,8 74,6 

69 12,8 38,7 61,4 406,2 23,3 542,4 429,5 79,2 

70 103,4 263,6 287,5 1.165,8 129,5 1.949,7 1.295,3 66,4 

71 35,3 47,2 41,3 115,1 13,7 252,6 128,8 51,0 

72 119,0 371,1 399,1 1.932,8 255,3 3.077,2 2.188,0 71,1 

73 69,7 137,5 135,3 166,5 9,8 518,8 176,4 34,0 

74 19,6 70,5 86,2 927,3 338,0 1.441,6 1.265,3 87,8 

75 16,5 53,4 74,1 360,3 60,6 564,9 420,9 74,5 

76 1.272,9 2.210,1 1.456,7 2.544,8 64,1 7.548,6 2.608,9 34,6 

77 16,5 2,5 5,6 158,2 42,6 225,4 200,8 89,1 

78 118,0 213,2 258,2 2.418,6 788,2 3.796,3 3.206,8 84,5 

79 10,3 38,0 35,3 57,1 3,7 144,4 60,8 42,1 
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Lo¿i 
CQ 

Xói mòn hiÇn tr¿ng 

 
DiÇn tích  

(ha) 

 
Táng DT 
cÃp 4 và 5 

 (ha) 

 
TÉ lÇ % 

2 cÃp XM 
4+5 /DT lo¿i 

CQ 

CÃp 1 
(<1 ha) 

CÃp 2 
(1.1 - 5 ha) 

CÃp 3 
(5.1 - 10 

ha) 

CÃp 4 
(10.1 - 50 

ha) 

CÃp 5 
 (> 50 

ha) 

80 69,3 117,2 141,1 528,3 29,1 885,0 557,4 63,0 

81 11,5 13,6 13,1 90,5 4,2 132,9 94,7 71,2 

82 183,0 583,2 427,7 763,6 74,9 2.032,4 838,5 41,3 

83 11,2 56,1 64,5 368,4 63,4 563,6 431,8 76,6 

84 18,7 25,1 23,8 98,1 3,0 168,6 101,0 59,9 

85 19,7 18,4 33,7 266,5 17,7 355,9 284,2 79,8 
ĐÃt 
phi 
NN 

1.437,4 130,1 89,3 219,6 42,4 1.918,9 262,1 13,7 

MÁt 
n¤ác 

2.946,9 49,7 44,8 204,1 93,7 3.339,2 297,8 8,9 

Táng 15.461,3 26.298,7 26.586,7 139.401,7 36.151,9 243.900,3 175.553,6 72,0 

 

 

 

 

 

 

 



PL 23 

 

Phụ lục 8: Kết quả đánh giá tiềm năng DVCQ lưu vực sông Bung, tỉnh Quảng Nam 

Đánh giá DËch vă cung cÃp DËch vă điÁu ti¿t và duy trì DËch vă v�n hóa 

Tr
un

g 
bì

nh
 tÃ

t c
Á 

cá
c 

dË
ch

 v
ă 

 P
hâ

n 
h¿

ng
 ti

Ám
 n

�n
g 

dË
ch

 v
ă 

C
Q

 

0: Không có tiÁm 
n�ng; 
 1: TiÁm n�ng rÃt 
thÃp;  
2:TiÁm n�ng 
thÃp; 
3: TiÁm n�ng 
trung bình; 
4: TiÁm n�ng lãn; 
5: TiÁm n�ng lãn 

Tr
ßn
g 
trọ
t 

Ch
�n
 n
uô
i g
ia
 sú

c 

K
ha
i t
há
c 
gỗ

 

N
uô
i t
rß
ng
 th
ÿy
 sÁ
n 

K
ha
i t
há
c 
d¤
ÿc
 li
áu

 

Cu
ng
 c
Ãp
 n
¤á
c 
sin

h 
ho
¿t
 v
à 
t¤
ái
 ti
êu

 

K
ha
i t
há
c 
th
ÿy
 đ
iá
n 

 

Si
nh
 c
Án
h 
sá
ng
 đ
ßn
g 

th
āc
 v
Át

 

Si
nh
 c
Án
h 
sá
ng
 c
on
 

ng
¤ã
i 

T
ru

ng
 b

ìn
h 

Đ
iÃ
u 
hò
a 
kh
í h
Áu

 

Đ
iÃ
u 
hò
a 
dò
ng
 c
hÁ
y 

D
uy
 tr
ì n
gu
ßn
 n
¤á
c 

ng
ầm

 

H
¿n
 c
hÁ
 x
ói
 m
òn
, x
ói
 

lå
 

L¤
u 
trÿ

 c
ác
 b
on

 

BÁ
o 
tß
n 
đa
 d
¿n
g 
sin

h 
họ
c 

T
ru

ng
 b

ìn
h 

D
u 
lác
h 
và
 n
gh
ß 

d¤
ỡn
g 

D
i s
Án
 v
�n
 h
óa

 

D
i s
Án
 th
iê
n 
nh
iê
n 

G
iá
o 
dā
c 
và
 N
CK

H
 

T
ru

ng
 b

ìn
h 

Tr
ßn
g 
trọ
t 

Ch
�n
 n
uô
i 

G
ỗ 

Th
ÿy
 sÁ
n 

D
¤ÿ
c 
liá
u 

N
¤á
c 
m
Át

 

Si
nh
 c
Án
h 
sá
ng

 

Đ
iÃ
u 
hò
a 
kh
í 

hÁ
u 

Đ
iÃ
u 
tiÁ
t d
òn
g 

ch
Áy

 

D
uy
 tr
ì n
gu
ßn
 

n¤
ác
 n
gầ
m

 

H
¿n
 c
hÁ
 x
ói
 

m
òn
, t
r¤
ÿt
 lå

 

L¤
u 
trÿ

 c
ác
 

bo
n 

BÁ
o 
tß
n 
đa
 

d¿
ng
 si
nh
 h
ọc

 

D
u 
lác
h 
và
 n
gh
ß 

d¤
ỡn
g 

D
i s
Án
 v
�n
 h
óa

 

D
i s
Án
 th

iê
n 

nh
iê

n 

G
iá
o 
dā
c 
và
 

N
C

K
H

 

Nhóm 
lo¿i 
CQ 

CQ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P_tb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S_tb C1  C2 C3 C4 C_tb T_tb 

Rÿng 
tā 

nhiên 
ít bá 
tác 
đßng 

1 1 1 1 0 4 0 0 5 1 1,44 5 5 5 5 5 5 5,00 2 2 4 2 2,50 2,98 TB 

3 1 1 1 0 4 0 0 5 1 1,44 5 5 5 5 5 5 5,00 2 2 4 2 2,50 2,98 TB 

8 1 1 1 0 4 0 0 5 1 1,44 5 5 5 5 5 5 5,00 2 2 4 2 2,50 2,98 TB 

13 1 1 1 0 4 0 0 5 1 1,44 5 5 5 5 5 5 5,00 2 2 4 2 2,50 2,98 TB 

17 1 1 1 0 4 0 0 5 1 1,44 5 5 5 5 5 5 5,00 2 2 4 2 2,50 2,98 TB 

21 1 1 1 0 4 0 0 5 1 1,44 5 5 5 5 5 5 5,00 2 2 4 2 2,50 2,98 TB 

22 1 1 1 0 4 0 0 5 1 1,44 5 5 5 5 5 5 5,00 2 2 4 2 2,50 2,98 TB 

26 1 1 1 0 4 0 0 5 1 1,44 5 5 5 5 5 5 5,00 2 2 4 2 2,50 2,98 TB 

27 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,33 5 5 5 5 5 5 5,00 3 2 3 2 2,50 2,94 TB 

31 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,33 5 5 5 5 5 5 5,00 3 2 3 2 2,50 2,94 TB 

36 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,33 5 5 5 5 5 5 5,00 3 2 3 2 2,50 2,94 TB 

39 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,33 5 5 5 5 5 5 5,00 3 2 3 2 2,50 2,94 TB 

44 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,33 5 5 5 5 5 5 5,00 3 2 3 2 2,50 2,94 TB 

49 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,33 5 5 5 5 5 5 5,00 3 2 3 2 2,50 2,94 TB 

53 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,33 5 5 5 5 5 5 5,00 3 2 3 2 2,50 2,94 TB 

56 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,33 5 5 5 5 5 5 5,00 3 2 3 2 2,50 2,94 TB 

61 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,33 5 5 5 5 5 5 5,00 3 2 3 2 2,50 2,94 TB 

64 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,33 5 5 5 5 5 5 5,00 3 2 3 2 2,50 2,94 TB 

68 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,33 5 5 5 5 5 5 5,00 3 2 3 2 2,50 2,94 TB 

72 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,33 5 5 5 5 5 5 5,00 3 2 3 2 2,50 2,94 TB 
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Đánh giá DËch vă cung cÃp DËch vă điÁu ti¿t và duy trì DËch vă v�n hóa 

Tr
un

g 
bì

nh
 tÃ

t c
Á 

cá
c 

dË
ch

 v
ă 

 P
hâ

n 
h¿

ng
 ti

Ám
 n

�n
g 

dË
ch
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Nhóm 
lo¿i 
CQ 

CQ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P_tb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S_tb C1  C2 C3 C4 C_tb T_tb 

74 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,33 5 5 5 5 5 5 5,00 3 2 3 2 2,50 2,94 TB 

75 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,33 5 5 5 5 5 5 5,00 3 2 3 2 2,50 2,94 TB 

77 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,33 5 5 5 5 5 5 5,00 3 2 3 2 2,50 2,94 TB 

78 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,33 5 5 5 5 5 5 5,00 3 2 3 2 2,50 2,94 TB 

83 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,33 5 5 5 5 5 5 5,00 3 2 3 2 2,50 2,94 TB 
RTN_tb 1 1 1 0 3,32 0 0 5 1 1,37 5 5 5 5 5 4 5 2,68 2 3,32 2 2,5 2,96 TB 

Rÿng 
sÁn 
xuÃt 

5 2 2 5 0 4 0 0 4 2 2,11 3 3 3 4 3 3 3,17 3 2 0 2 1,75 2,34 TB 

10 2 2 5 0 4 0 0 4 2 2,11 3 3 3 4 3 3 3,17 3 2 0 2 1,75 2,34 TB 

15 2 2 5 0 4 0 0 4 2 2,11 3 3 3 4 3 3 3,17 3 2 0 2 1,75 2,34 TB 

19 2 2 5 0 4 0 0 4 2 2,11 3 3 3 4 3 3 3,17 3 2 0 2 1,75 2,34 TB 

33 2 2 5 0 4 0 0 4 2 2,11 3 3 3 4 3 3 3,17 3 2 0 2 1,75 2,34 TB 

37 2 2 5 0 4 0 0 4 2 2,11 3 3 3 4 3 3 3,17 3 2 0 2 1,75 2,34 TB 

41 2 2 5 0 4 0 0 4 2 2,11 3 3 3 4 3 3 3,17 3 2 0 2 1,75 2,34 TB 

46 2 2 5 0 4 0 0 4 2 2,11 3 3 3 4 3 3 3,17 3 2 0 2 1,75 2,34 TB 

51 2 2 5 0 4 0 0 4 2 2,11 3 3 3 4 3 3 3,17 3 2 0 2 1,75 2,34 TB 

54 2 2 5 0 4 0 0 4 2 2,11 3 3 3 4 3 3 3,17 3 2 0 2 1,75 2,34 TB 

57 2 2 5 0 4 0 0 4 2 2,11 3 3 3 4 3 3 3,17 3 2 0 2 1,75 2,34 TB 

58 2 2 5 0 4 0 0 4 2 2,11 3 3 3 4 3 3 3,17 3 2 0 2 1,75 2,34 TB 

62 2 2 5 0 4 0 0 4 2 2,11 3 3 3 4 3 3 3,17 3 2 0 2 1,75 2,34 TB 

66 2 2 5 0 4 0 0 4 2 2,11 3 3 3 4 3 3 3,17 3 2 0 2 1,75 2,34 TB 

70 2 2 5 0 4 0 0 4 2 2,11 3 3 3 4 3 3 3,17 3 2 0 2 1,75 2,34 TB 

82 2 2 5 0 4 0 0 4 2 2,11 3 3 3 4 3 3 3,17 3 2 0 2 1,75 2,34 TB 
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Nhóm 
lo¿i 
CQ 

CQ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P_tb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S_tb C1  C2 C3 C4 C_tb T_tb 

SX_tb 2 2 5 0 4 0 0 4 2 2,11 3 3 3 4 3 3 3,17 3 2 0 2 1,75 2,34 TB 

TrÁng 
cß và 
cây 

bāi thā 
sinh 

2 2 5 1 0 1 0 0 1 1 1,22 1 1 1 1 1 1 1,00 1 2 0 1 1,00 1,07 ThÃp 

4 2 5 1 0 1 0 0 1 1 1,22 1 1 1 1 1 1 1,00 1 2 0 1 1,00 1,07 ThÃp 

9 2 5 1 0 1 0 0 1 1 1,22 1 1 1 1 1 1 1,00 1 2 0 1 1,00 1,07 ThÃp 

14 2 5 1 0 1 0 0 1 1 1,22 1 1 1 1 1 1 1,00 1 2 0 1 1,00 1,07 ThÃp 

18 2 5 1 0 1 0 0 1 1 1,22 1 1 1 1 1 1 1,00 1 2 0 1 1,00 1,07 ThÃp 

23 2 5 1 0 1 0 0 1 1 1,22 1 1 1 1 1 1 1,00 1 2 0 1 1,00 1,07 ThÃp 

28 2 5 1 0 1 0 0 1 1 1,22 1 1 1 1 1 1 1,00 1 2 0 1 1,00 1,07 ThÃp 

32 2 5 1 0 1 0 0 1 1 1,22 1 1 1 1 1 1 1,00 1 2 0 1 1,00 1,07 ThÃp 

40 2 5 1 0 1 0 0 1 1 1,22 1 1 1 1 1 1 1,00 1 2 0 1 1,00 1,07 ThÃp 

45 2 5 1 0 1 0 0 1 1 1,22 1 1 1 1 1 1 1,00 1 2 0 1 1,00 1,07 ThÃp 

50 2 5 1 0 1 0 0 1 1 1,22 1 1 1 1 1 1 1,00 1 2 0 1 1,00 1,07 ThÃp 

63 2 5 1 0 1 0 0 1 1 1,22 1 1 1 1 1 1 1,00 1 2 0 1 1,00 1,07 ThÃp 

65 2 5 1 0 1 0 0 1 1 1,22 1 1 1 1 1 1 1,00 1 2 0 1 1,00 1,07 ThÃp 

69 2 5 1 0 1 0 0 1 1 1,22 1 1 1 1 1 1 1,00 1 2 0 1 1,00 1,07 ThÃp 

85 2 5 1 0 1 0 0 1 1 1,22 1 1 1 1 1 1 1,00 1 2 0 1 1,00 1,07 ThÃp 
TC_tb 2 5 1 0 1 0 0 1 1 1,22 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1,07 ThÃp 

Cây 
hàng 
n�m 

6 4 2 1 0 1 0 0 3 3 1,56 2 2 2 3 2 2 2,17 3 2 0 2 1,75 1,82 ThÃp 

11 4 2 1 0 1 0 0 3 3 1,56 2 2 2 3 2 2 2,17 3 2 0 2 1,75 1,82 ThÃp 

16 4 2 1 0 1 0 0 3 3 1,56 2 2 2 3 2 2 2,17 3 2 0 2 1,75 1,82 ThÃp 

24 4 2 1 0 1 0 0 3 3 1,56 2 2 2 3 2 2 2,17 3 2 0 2 1,75 1,82 ThÃp 

29 4 2 1 0 1 0 0 3 3 1,56 2 2 2 3 2 2 2,17 3 2 0 2 1,75 1,82 ThÃp 
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CQ 

CQ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P_tb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S_tb C1  C2 C3 C4 C_tb T_tb 

34 4 2 1 0 1 0 0 3 3 1,56 2 2 2 3 2 2 2,17 3 2 0 2 1,75 1,82 ThÃp 

42 4 2 1 0 1 0 0 3 3 1,56 2 2 2 3 2 2 2,17 3 2 0 2 1,75 1,82 ThÃp 

47 4 2 1 0 1 0 0 3 3 1,56 2 2 2 3 2 2 2,17 3 2 0 2 1,75 1,82 ThÃp 

59 4 2 1 0 1 0 0 3 3 1,56 2 2 2 3 2 2 2,17 3 2 0 2 1,75 1,82 ThÃp 

67 4 2 1 0 1 0 0 3 3 1,56 2 2 2 3 2 2 2,17 3 2 0 2 1,75 1,82 ThÃp 

71 4 2 1 0 1 0 0 3 3 1,56 2 2 2 3 2 2 2,17 3 2 0 2 1,75 1,82 ThÃp 

73 4 2 1 0 1 0 0 3 3 1,56 2 2 2 3 2 2 2,17 3 2 0 2 1,75 1,82 ThÃp 

79 4 2 1 0 1 0 0 3 3 1,56 2 2 2 3 2 2 2,17 3 2 0 2 1,75 1,82 ThÃp 
HN_tb 4 2 1 0 1 0 0 3 3 1,6 2 2 2 3 2 2 2,2 3 2 0 2 1,75 1,82 ThÃp 

Cây 
lâu 
n�m 

7 5 2 2 0 5 0 0 4 4 2,44 3 3 3 4 3 3 3,17 4 2 0 3 2,25 2,62 TB 

12 5 2 2 0 5 0 0 4 4 2,44 3 3 3 4 3 3 3,17 4 2 0 3 2,25 2,62 TB 

20 5 2 2 0 5 0 0 4 4 2,44 3 3 3 4 3 3 3,17 4 2 0 3 2,25 2,62 TB 

25 5 2 2 0 5 0 0 4 4 2,44 3 3 3 4 3 3 3,17 4 2 0 3 2,25 2,62 TB 

30 5 2 2 0 5 0 0 4 4 2,44 3 3 3 4 3 3 3,17 4 2 0 3 2,25 2,62 TB 

35 5 2 2 0 5 0 0 4 4 2,44 3 3 3 4 3 3 3,17 4 2 0 3 2,25 2,62 TB 

38 5 2 2 0 5 0 0 4 4 2,44 3 3 3 4 3 3 3,17 4 2 0 3 2,25 2,62 TB 

43 5 2 2 0 5 0 0 4 4 2,44 3 3 3 4 3 3 3,17 4 2 0 3 2,25 2,62 TB 

48 5 2 2 0 5 0 0 4 4 2,44 3 3 3 4 3 3 3,17 4 2 0 3 2,25 2,62 TB 

52 5 2 2 0 5 0 0 4 4 2,44 3 3 3 4 3 3 3,17 4 2 0 3 2,25 2,62 TB 

55 5 2 2 0 5 0 0 4 4 2,44 3 3 3 4 3 3 3,17 4 2 0 3 2,25 2,62 TB 

60 5 2 2 0 5 0 0 4 4 2,44 3 3 3 4 3 3 3,17 4 2 0 3 2,25 2,62 TB 

76 5 2 2 0 5 0 0 4 4 2,44 3 3 3 4 3 3 3,17 4 2 0 3 2,25 2,62 TB 
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CQ 

CQ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P_tb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S_tb C1  C2 C3 C4 C_tb T_tb 

80 5 2 2 0 5 0 0 4 4 2,44 3 3 3 4 3 3 3,17 4 2 0 3 2,25 2,62 TB 

81 5 2 2 0 5 0 0 4 4 2,44 3 3 3 4 3 3 3,17 4 2 0 3 2,25 2,62 TB 

84 5 2 2 0 5 0 0 4 4 2,44 3 3 3 4 3 3 3,17 4 2 0 3 2,25 2,62 TB 
LN_tb 5 2 2 0 5 0 0 4 4 2,4 3 3 3 4 3 3 3,2 4 2 0 3 2,3 2,62 TB 

ĐÃt phi nông 
nghiáp 

3 3 1 1 1 0 0 2 5 1,78 2 1 1 1 1 2 1,33 3 5 1 3 3,00 2,04 
TB 

MÁt n¤ác tā nhiên 
và chuyên dùng 

0 0 0 5 0 4 4 5 3 2,33 5 4 5 1 2 3 3,33 4 2 2 3 2,75 2,81 
TB 

 ∑_tb 2,43 2,14 1,57 0,86 2,19 0,57 0,57 3,43 2,71 1,83 3,00 2,71 2,86 2,71 2,43 2,57 2,74 2,95 2,43 0,90 2,29 2,14 2,24   
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Phụ lục 9: Dịch vụ cảnh quan chủ đạo theo loại cảnh quan 

Lo¿i 
CQ 

DËch vă cung cÃp DËch vă điÁu ti¿t và duy trì DËch vă v�n hóa 
DVCQ chą đ¿o P 

1 
P 
2 

P 
3 

P 
4 

P 
5 

P 
6 

P 
7 

P 
8 

P 
9 

P 
_tb 

S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
5 

S 
6 

S 
_tb 

C 
1 

C 
2 

C 
3 

C 
4 

C 
_tb 

1 1 1 1 0 4 0 0 5 1 1,4 5 5 5 5 5 5 5,0 2 2 4 2 2,5 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, di sÁn thiên nhiên 

2 2 4 1 0 1 0 0 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1,0 1 2 0 1 1,0 
Cung cÃp dách vā ch�n 
nuôi gia súc, trßng trọt 

3 1 1 1 0 4 0 0 5 1 1,4 5 5 5 5 5 5 5,0 2 2 4 2 2,5 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, di sÁn thiên nhiên 

4 2 4 1 0 1 0 0 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1,0 1 2 0 1 1,0 
Cung cÃp dách vā ch�n 
nuôi gia súc, trßng trọt 

5 2 2 5 0 4 0 0 3 2 2,0 3 3 3 4 3 2 3,0 3 2 0 2 1,8 

Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, 
h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt lå, 
dách vā du lách và nghß 
d¤ỡng 

6 3 3 1 0 2 0 0 2 4 1,7 2 2 2 2 2 1 1,8 2 2 0 2 1,5 
Cung cÃp trßng trọt và 
ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 

7 5 2 2 0 5 0 0 3 3 2,2 3 3 3 3 2 3 2,8 2 2 0 3 1,8 

Cung cÃp DV trßng trọt, 
d¤ÿc liáu, sinh cÁnh sáng, 
điÃu tiÁt, giáo dāc và 
NCKH  

8 1 1 1 0 4 0 0 5 1 1,4 5 5 5 5 5 5 5,0 2 2 4 2 2,5 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, di sÁn thiên nhiên 

9 2 4 1 0 1 0 0 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1,0 1 2 0 1 1,0 
Cung cÃp dách vā ch�n 
nuôi gia súc, trßng trọt 

10 2 2 5 0 4 0 0 3 2 2,0 3 3 3 4 3 2 3,0 3 2 0 2 1,8 

Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, 
h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt lå, 
dách vā du lách và nghß 
d¤ỡng 

11 3 3 1 0 2 0 0 2 4 1,7 2 2 2 2 2 1 1,8 2 2 0 2 1,5 
Cung cÃp trßng trọt và 
ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 

12 5 2 2 0 5 0 0 3 3 2,2 3 3 3 3 2 3 2,8 2 2 0 3 1,8 

Cung cÃp DV trßng trọt, 
d¤ÿc liáu, sinh cÁnh sáng, 
điÃu tiÁt, giáo dāc và 
NCKH  

13 1 1 1 0 4 0 0 5 1 1,4 5 5 5 5 5 5 5,0 2 2 4 2 2,5 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, di sÁn thiên nhiên 

14 2 4 1 0 1 0 0 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1,0 1 2 0 1 1,0 
Cung cÃp dách vā ch�n 
nuôi gia súc, trßng trọt 

15 2 2 5 0 4 0 0 3 2 2,0 3 3 3 4 3 2 3,0 3 2 0 2 1,8 

Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, 
h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt lå, 
dách vā du lách và nghß 
d¤ỡng 

16 3 3 1 0 2 0 0 2 4 1,7 2 2 2 2 2 1 1,8 2 2 0 2 1,5 
Cung cÃp trßng trọt và 
ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 

17 1 1 1 0 4 0 0 5 1 1,4 5 5 5 5 5 5 5,0 2 2 4 2 2,5 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, di sÁn thiên nhiên 

18 2 4 1 0 1 0 0 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1,0 1 2 0 1 1,0 
Cung cÃp dách vā ch�n 
nuôi gia súc, trßng trọt 

19 2 2 5 0 4 0 0 3 2 2,0 3 3 3 4 3 2 3,0 3 2 0 2 1,8 

Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, 
h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt lå, 
dách vā du lách và nghß 
d¤ỡng 

20 5 2 2 0 5 0 0 3 3 2,2 3 3 3 3 2 3 2,8 2 2 0 3 1,8 

Cung cÃp DV trßng trọt, 
d¤ÿc liáu, sinh cÁnh sáng, 
điÃu tiÁt, giáo dāc và 
NCKH  

21 1 1 1 0 4 0 0 5 1 1,4 5 5 5 5 5 5 5,0 2 2 4 2 2,5 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, di sÁn thiên nhiên 
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22 1 1 1 0 4 0 0 5 1 1,4 5 5 5 5 5 5 5,0 2 2 4 2 2,5 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, di sÁn thiên nhiên 

23 2 4 1 0 1 0 0 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1,0 1 2 0 1 1,0 
Cung cÃp dách vā ch�n 
nuôi gia súc, trßng trọt 

24 3 3 1 0 2 0 0 2 4 1,7 2 2 2 2 2 1 1,8 2 2 0 2 1,5 
Cung cÃp trßng trọt và 
ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 

25 5 2 2 0 5 0 0 3 3 2,2 3 3 3 3 2 3 2,8 2 2 0 3 1,8 

Cung cÃp DV trßng trọt, 
d¤ÿc liáu, sinh cÁnh sáng, 
điÃu tiÁt, giáo dāc và 
NCKH  

26 1 1 1 0 4 0 0 5 1 1,4 5 5 5 5 5 5 5,0 2 2 4 2 2,5 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, di sÁn thiên nhiên 

27 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,3 5 5 5 5 5 4 4,8 3 2 3 2 2,5 

Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du 
lách và nghß d¤ỡng, di sÁn 
thiên nhiên  

28 2 4 1 0 1 0 0 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1,0 1 2 0 1 1,0 
Cung cÃp dách vā ch�n 
nuôi gia súc, trßng trọt 

29 3 3 1 0 2 0 0 2 4 1,7 2 2 2 2 2 1 1,8 2 2 0 2 1,5 
Cung cÃp trßng trọt và 
ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 

30 5 2 2 0 5 0 0 3 3 2,2 3 3 3 3 2 3 2,8 2 2 0 3 1,8 

Cung cÃp DV trßng trọt, 
d¤ÿc liáu, sinh cÁnh sáng, 
điÃu tiÁt, giáo dāc và 
NCKH  

31 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,3 5 5 5 5 5 4 4,8 3 2 3 2 2,5 

Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du 
lách và nghß d¤ỡng, di sÁn 
thiên nhiên  

32 2 4 1 0 1 0 0 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1,0 1 2 0 1 1,0 
Cung cÃp dách vā ch�n 
nuôi gia súc, trßng trọt 

33 2 2 5 0 4 0 0 3 2 2,0 3 3 3 4 3 2 3,0 3 2 0 2 1,8 

Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, 
h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt lå, 
dách vā du lách và nghß 
d¤ỡng 

34 3 3 1 0 2 0 0 2 4 1,7 2 2 2 2 2 1 1,8 2 2 0 2 1,5 
Cung cÃp trßng trọt và 
ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 

35 5 2 2 0 5 0 0 3 3 2,2 3 3 3 3 2 3 2,8 2 2 0 3 1,8 

Cung cÃp DV trßng trọt, 
d¤ÿc liáu, sinh cÁnh sáng, 
điÃu tiÁt, giáo dāc và 
NCKH  

36 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,3 5 5 5 5 5 4 4,8 3 2 3 2 2,5 

Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du 
lách và nghß d¤ỡng, di sÁn 
thiên nhiên  

37 2 2 5 0 4 0 0 3 2 2,0 3 3 3 4 3 2 3,0 3 2 0 2 1,8 

Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, 
h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt lå, 
dách vā du lách và nghß 
d¤ỡng 

38 5 2 2 0 5 0 0 3 3 2,2 3 3 3 3 2 3 2,8 2 2 0 3 1,8 

Cung cÃp DV trßng trọt, 
d¤ÿc liáu, sinh cÁnh sáng, 
điÃu tiÁt, giáo dāc và 
NCKH  

39 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,3 5 5 5 5 5 4 4,8 3 2 3 2 2,5 

Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du 
lách và nghß d¤ỡng, di sÁn 
thiên nhiên  

40 2 4 1 0 1 0 0 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1,0 1 2 0 1 1,0 
Cung cÃp dách vā ch�n 
nuôi gia súc, trßng trọt 

41 2 2 5 0 4 0 0 3 2 2,0 3 3 3 4 3 2 3,0 3 2 0 2 1,8 

Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, 
h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt lå, 
dách vā du lách và nghß 
d¤ỡng 
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42 3 3 1 0 2 0 0 2 4 1,7 2 2 2 2 2 1 1,8 2 2 0 2 1,5 
Cung cÃp trßng trọt và 
ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 

43 5 2 2 0 5 0 0 3 3 2,2 3 3 3 3 2 3 2,8 2 2 0 3 1,8 

Cung cÃp DV trßng trọt, 
d¤ÿc liáu, sinh cÁnh sáng, 
điÃu tiÁt, giáo dāc và 
NCKH  

44 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,3 5 5 5 5 5 4 4,8 3 2 3 2 2,5 

Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du 
lách và nghß d¤ỡng, di sÁn 
thiên nhiên  

45 2 4 1 0 1 0 0 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1,0 1 2 0 1 1,0 
Cung cÃp dách vā ch�n 
nuôi gia súc, trßng trọt 

46 2 2 5 0 4 0 0 3 2 2,0 3 3 3 4 3 2 3,0 3 2 0 2 1,8 

Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, 
h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt lå, 
dách vā du lách và nghß 
d¤ỡng 

47 3 3 1 0 2 0 0 2 4 1,7 2 2 2 2 2 1 1,8 2 2 0 2 1,5 
Cung cÃp trßng trọt và 
ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 

48 5 2 2 0 5 0 0 3 3 2,2 3 3 3 3 2 3 2,8 2 2 0 3 1,8 

Cung cÃp DV trßng trọt, 
d¤ÿc liáu, sinh cÁnh sáng, 
điÃu tiÁt, giáo dāc và 
NCKH  

49 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,3 5 5 5 5 5 4 4,8 3 2 3 2 2,5 

Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du 
lách và nghß d¤ỡng, di sÁn 
thiên nhiên  

50 2 4 1 0 1 0 0 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1,0 1 2 0 1 1,0 
Cung cÃp dách vā ch�n 
nuôi gia súc, trßng trọt 

51 2 2 5 0 4 0 0 3 2 2,0 3 3 3 4 3 2 3,0 3 2 0 2 1,8 

Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, 
h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt lå, 
dách vā du lách và nghß 
d¤ỡng 

52 5 2 2 0 5 0 0 3 3 2,2 3 3 3 3 2 3 2,8 2 2 0 3 1,8 

Cung cÃp DV trßng trọt, 
d¤ÿc liáu, sinh cÁnh sáng, 
điÃu tiÁt, giáo dāc và 
NCKH  

53 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,3 5 5 5 5 5 4 4,8 3 2 3 2 2,5 

Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du 
lách và nghß d¤ỡng, di sÁn 
thiên nhiên  

54 2 2 5 0 4 0 0 3 2 2,0 3 3 3 4 3 2 3,0 3 2 0 2 1,8 

Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, 
h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt lå, 
dách vā du lách và nghß 
d¤ỡng 

55 5 2 2 0 5 0 0 3 3 2,2 3 3 3 3 2 3 2,8 2 2 0 3 1,8 

Cung cÃp DV trßng trọt, 
d¤ÿc liáu, sinh cÁnh sáng, 
điÃu tiÁt, giáo dāc và 
NCKH  

56 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,3 5 5 5 5 5 4 4,8 3 2 3 2 2,5 

Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du 
lách và nghß d¤ỡng, di sÁn 
thiên nhiên  

57 2 2 5 0 4 0 0 3 2 2,0 3 3 3 4 3 2 3,0 3 2 0 2 1,8 

Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, 
h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt lå, 
dách vā du lách và nghß 
d¤ỡng 

58 2 2 5 0 4 0 0 3 2 2,0 3 3 3 4 3 2 3,0 3 2 0 2 1,8 

Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, 
h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt lå, 
dách vā du lách và nghß 
d¤ỡng 

59 3 3 1 0 2 0 0 2 4 1,7 2 2 2 2 2 1 1,8 2 2 0 2 1,5 
Cung cÃp trßng trọt và 
ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 

60 5 2 2 0 5 0 0 3 3 2,2 3 3 3 3 2 3 2,8 2 2 0 3 1,8 

Cung cÃp DV trßng trọt, 
d¤ÿc liáu, sinh cÁnh sáng, 
điÃu tiÁt, giáo dāc và 
NCKH  
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61 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,3 5 5 5 5 5 4 4,8 3 2 3 2 2,5 

Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du 
lách và nghß d¤ỡng, di sÁn 
thiên nhiên  

62 2 2 5 0 4 0 0 3 2 2,0 3 3 3 4 3 2 3,0 3 2 0 2 1,8 

Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, 
h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt lå, 
dách vā du lách và nghß 
d¤ỡng 

63 2 4 1 0 1 0 0 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1,0 1 2 0 1 1,0 
Cung cÃp dách vā ch�n 
nuôi gia súc, trßng trọt 

64 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,3 5 5 5 5 5 4 4,8 3 2 3 2 2,5 

Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du 
lách và nghß d¤ỡng, di sÁn 
thiên nhiên  

65 2 4 1 0 1 0 0 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1,0 1 2 0 1 1,0 
Cung cÃp dách vā ch�n 
nuôi gia súc, trßng trọt 

66 2 2 5 0 4 0 0 3 2 2,0 3 3 3 4 3 2 3,0 3 2 0 2 1,8 

Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, 
h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt lå, 
dách vā du lách và nghß 
d¤ỡng 

67 3 3 1 0 2 0 0 2 4 1,7 2 2 2 2 2 1 1,8 2 2 0 2 1,5 
Cung cÃp trßng trọt và 
ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 

68 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,3 5 5 5 5 5 4 4,8 3 2 3 2 2,5 

Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du 
lách và nghß d¤ỡng, di sÁn 
thiên nhiên  

69 2 4 1 0 1 0 0 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1,0 1 2 0 1 1,0 
Cung cÃp dách vā ch�n 
nuôi gia súc, trßng trọt 

70 2 2 5 0 4 0 0 3 2 2,0 3 3 3 4 3 2 3,0 3 2 0 2 1,8 

Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, 
h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt lå, 
dách vā du lách và nghß 
d¤ỡng 

71 3 3 1 0 2 0 0 2 4 1,7 2 2 2 2 2 1 1,8 2 2 0 2 1,5 
Cung cÃp trßng trọt và 
ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 

72 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,3 5 5 5 5 5 4 4,8 3 2 3 2 2,5 

Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du 
lách và nghß d¤ỡng, di sÁn 
thiên nhiên  

73 3 3 1 0 2 0 0 2 4 1,7 2 2 2 2 2 1 1,8 2 2 0 2 1,6 
Cung cÃp trßng trọt và 
ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 

74 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,3 5 5 5 5 5 4 4,8 3 2 3 2 2,5 

Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du 
lách và nghß d¤ỡng, di sÁn 
thiên nhiên  

75 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,3 5 5 5 5 5 4 4,8 3 2 3 2 2,5 

Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du 
lách và nghß d¤ỡng, di sÁn 
thiên nhiên  

76 5 2 2 0 5 0 0 3 3 2,2 3 3 3 3 2 3 2,8 2 2 0 3 1,8 

Cung cÃp DV trßng trọt, 
d¤ÿc liáu, sinh cÁnh sáng, 
điÃu tiÁt, giáo dāc và 
NCKH  

77 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,3 5 5 5 5 5 4 4,8 3 2 3 2 2,5 

Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du 
lách và nghß d¤ỡng, di sÁn 
thiên nhiên  

78 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,3 5 5 5 5 5 4 4,8 3 2 3 2 2,5 

Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du 
lách và nghß d¤ỡng, di sÁn 
thiên nhiên  
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79 3 3 1 0 2 0 0 2 4 1,7 2 2 2 2 2 1 1,8 2 2 0 2 1,6 
Cung cÃp trßng trọt và 
ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 

80 5 2 2 0 5 0 0 3 3 2,2 3 3 3 3 2 3 2,8 2 2 0 3 1,8 

Cung cÃp DV trßng trọt, 
d¤ÿc liáu, sinh cÁnh sáng, 
điÃu tiÁt, giáo dāc và 
NCKH  

81 5 2 2 0 5 0 0 3 3 2,2 3 3 3 3 2 3 2,8 2 2 0 3 1,8 

Cung cÃp DV trßng trọt, 
d¤ÿc liáu, sinh cÁnh sáng, 
điÃu tiÁt, giáo dāc và 
NCKH  

82 2 2 5 0 4 0 0 3 2 2,0 3 3 3 4 3 2 3,0 3 2 0 2 1,8 

Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, 
h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt lå, 
dách vā du lách và nghß 
d¤ỡng 

83 1 1 1 0 3 0 0 5 1 1,3 5 5 5 5 5 4 4,8 3 2 3 2 2,5 

Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, 
sinh cÁnh sáng đßng thāc 
vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du 
lách và nghß d¤ỡng, di sÁn 
thiên nhiên  

84 5 2 2 0 5 0 0 3 3 2,2 3 3 3 3 2 3 2,8 2 2 0 3 1,8 

Cung cÃp DV trßng trọt, 
d¤ÿc liáu, sinh cÁnh sáng, 
điÃu tiÁt, giáo dāc và 
NCKH  

85 2 4 1 0 1 0 0 1 1 1,1 1 1 1 1 1 1 1,0 1 2 0 1 1,0 
Cung cÃp dách vā ch�n 
nuôi gia súc, trßng trọt 

MÁt 
n¤ác 0 0 0 3 0 3 4 5 1 1,8 5 4 4 1 2 3 3,2 3 2 2 3 2,5 

ĐiÃu hòa khí hÁu, điÃu hòa 
dòng chÁy, duy trì ngußn 
n¤ác ngầm, khai thác thÿy 
đián, sinh cÁnh sáng, cung 
cÃp n¤ác sinh ho¿t và t¤ái 
tiêu, DV du lách và nghß 
d¤ỡng 

ĐÃt 
phi 
NN 

2 2 1 1 1 0 0 2 5 1,6 1 1 1 1 1 1 1,0 3 5 1 3 3,0 
Sinh cÁnh sáng con ng¤ãi, 
di sÁn v�n hóa, DV du lách, 
NCKH 
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    Phụ lục 10. Định hướng pháp triển nông – lâm nghiệp theo loại cảnh quan ở lưu vực sông Bung, tỉnh Quảng Nam 

Lo¿i 
CQ 

Trßng 
c¿n 

Cây lâu 
n�m Rÿng 

sÁn 
xuÃt 

HiÇn tr¿ng DVCQ chą đ¿o 

Táng DT 
xói mòn cÃp 

4 và 5 
(ha) 

ĐËnh h¤ãng 
DiÇn tích 

(ha) Cây 
�n 

quÁ 

Cây 
d¤āc 
liÇu 

1 N N N N Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, di sÁn thiên nhiên 

8.038,7 Phòng hß và BVMT 10.283,4 

2 N N N N TrÁng cß và cây bāi thā sinh Cung cÃp dách vā ch�n nuôi gia súc, trßng trọt 313,9 Phòng hß và BVMT 362,1 

3 N N N S2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, di sÁn thiên nhiên 

6.618,3 Phòng hß và BVMT 7.723,1 

4 N N N S3 TrÁng cß và cây bāi thā sinh Cung cÃp dách vā ch�n nuôi gia súc, trßng trọt 819,1 Phòng hß và BVMT 985,9 

5 N N N S3 Rÿng trßng sÁn xuÃt Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt 
lå, dách vā du lách và nghß d¤ỡng 

632,8 Phòng hß và BVMT 744,5 

6 S2 S2 S1 S2 Cây hàng n�m 
Cung cÃp trßng trọt và ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 193,5 Phòng hß và BVMT 230,3 

7 N N N N Cây lâu n�m 
Cung cÃp DV trßng trọt, d¤ÿc liáu, sinh cÁnh 
sáng, điÃu tiÁt, giáo dāc và NCKH 

117,2 Cây lâu n�m 151,2 

8 N N N N Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, di sÁn thiên nhiên 

1.168,3 Phòng hß và BVMT 1.383,2 

9 N N N N TrÁng cß và cây bāi thā sinh Cung cÃp dách vā ch�n nuôi gia súc, trßng trọt 132,4 Trßng rÿng sÁn xuÃt 175,5 

10 S3 N N N Rÿng trßng sÁn xuÃt Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt 
lå, dách vā du lách và nghß d¤ỡng 

499,7 Trßng rÿng sÁn xuÃt 627,2 

11 N N N N Cây hàng n�m 
Cung cÃp trßng trọt và ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 308,5 Phòng hß và BVMT 345,6 

12 N N N S2 Cây lâu n�m 
Cung cÃp DV trßng trọt, d¤ÿc liáu, sinh cÁnh 
sáng, điÃu tiÁt, giáo dāc và NCKH 

215,3 Cây lâu n�m 281,8 

13 N N N S3 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, di sÁn thiên nhiên 

4.678,0 Phòng hß và BVMT 6.702,2 

14 N N N N TrÁng cß và cây bāi thā sinh Cung cÃp dách vā ch�n nuôi gia súc, trßng trọt 489,1 Trßng rÿng sÁn xuÃt 630,9 

15 N N N N Rÿng trßng sÁn xuÃt Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt 
lå, dách vā du lách và nghß d¤ỡng 

489,4 Phòng hß và BVMT 610,2 

16 N N N N Cây hàng n�m 
Cung cÃp trßng trọt và ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 494,7 Cây hàng n�m 654,3 

17 N N N N Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, di sÁn thiên nhiên 

14.880,6 Phòng hß và BVMT 19.531,9 

18 S2 N N N TrÁng cß và cây bāi thā sinh Cung cÃp dách vā ch�n nuôi gia súc, trßng trọt 653,4 Phòng hß và BVMT 819,5 

19 N N N N Rÿng trßng sÁn xuÃt Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt 378,1 Phòng hß và BVMT 425,4 
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lå, dách vā du lách và nghß d¤ỡng 

20 N N N S3 Cây lâu n�m 
Cung cÃp DV trßng trọt, d¤ÿc liáu, sinh cÁnh 
sáng, điÃu tiÁt, giáo dāc và NCKH 

228,7 Cây lâu n�m 297,4 

21 N N N S2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, di sÁn thiên nhiên 

2.018,8 Phòng hß và BVMT 2.446,1 

22 N N N S3 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, di sÁn thiên nhiên 

451,2 Phòng hß và BVMT 574,9 

23 N N N S3 TrÁng cß và cây bāi thā sinh Cung cÃp dách vā ch�n nuôi gia súc, trßng trọt 301,9 Phòng hß và BVMT 358,0 

24 S2 S2 S2 S2 Cây hàng n�m 
Cung cÃp trßng trọt và ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 333,3 Cây hàng n�m 443,6 

25 S2 S2 S2 S2 Cây lâu n�m 
Cung cÃp DV trßng trọt, d¤ÿc liáu, sinh cÁnh 
sáng, điÃu tiÁt, giáo dāc và NCKH 

394,7 �n quÁ + D¤ÿc liáu 518,7 

26 N N N S2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, di sÁn thiên nhiên 

87,7 Phòng hß và BVMT 107,5 

27 N N N N Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du lách và 
nghß d¤ỡng, di sÁn thiên nhiên 

6.598,1 Phòng hß và BVMT 8.018,3 

28 N N N N TrÁng cß và cây bāi thā sinh Cung cÃp dách vā ch�n nuôi gia súc, trßng trọt 923,3 Phòng hß và BVMT 1.136,9 

29 N N N N Cây hàng n�m 
Cung cÃp trßng trọt và ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 196,6 Cây hàng n�m 260,6 

30 S2 N S2 N Cây lâu n�m 
Cung cÃp DV trßng trọt, d¤ÿc liáu, sinh cÁnh 
sáng, điÃu tiÁt, giáo dāc và NCKH 

120,7 D¤ÿc liáu 164,1 

31 S2 S2 S1 S1 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du lách và 
nghß d¤ỡng, di sÁn thiên nhiên 

3.619,7 Phòng hß và BVMT 4.279,6 

32 N N N S2 TrÁng cß và cây bāi thā sinh Cung cÃp dách vā ch�n nuôi gia súc, trßng trọt 490,5 Phòng hß và BVMT 576,7 

33 N N N S2 Rÿng trßng sÁn xuÃt Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt 
lå, dách vā du lách và nghß d¤ỡng 

1.904,5 Trßng rÿng sÁn xuÃt 2.284,0 

34 N N N S2 Cây hàng n�m 
Cung cÃp trßng trọt và ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 73,6 Cây hàng n�m 130,9 

35 S2 S2 S1 S1 Cây lâu n�m 
Cung cÃp DV trßng trọt, d¤ÿc liáu, sinh cÁnh 
sáng, điÃu tiÁt, giáo dāc và NCKH 

392,3 Cây hàng n�m 599,5 

36 S2 N N N Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du lách và 
nghß d¤ỡng, di sÁn thiên nhiên 

732,0 Phòng hß và BVMT 868,4 
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37 N N N N Rÿng trßng sÁn xuÃt Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt 
lå, dách vā du lách và nghß d¤ỡng 

158,4 Trßng rÿng sÁn xuÃt 206,3 

38 N N N N Cây lâu n�m 
Cung cÃp DV trßng trọt, d¤ÿc liáu, sinh cÁnh 
sáng, điÃu tiÁt, giáo dāc và NCKH 

151,9 Cây lâu n�m 214,8 

39 N N N N Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du lách và 
nghß d¤ỡng, di sÁn thiên nhiên 

33.240,4 Phòng hß và BVMT 42.499,8 

40 S2 N N N TrÁng cß và cây bāi thā sinh Cung cÃp dách vā ch�n nuôi gia súc, trßng trọt 4.623,9 
Cây hàng n�m  
Trßng rÿng sÁn xuÃt 7.164,3 

41 N N S2 S1 Rÿng trßng sÁn xuÃt Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt 
lå, dách vā du lách và nghß d¤ỡng 

5.193,9 Trßng rÿng sÁn xuÃt 7.152,6 

42 N N N S2 Cây hàng n�m 
Cung cÃp trßng trọt và ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 139,5 Trßng rÿng sÁn xuÃt 177,7 

43 S2 S2 S2 S1 Cây lâu n�m 
Cung cÃp DV trßng trọt, d¤ÿc liáu, sinh cÁnh 
sáng, điÃu tiÁt, giáo dāc và NCKH 

899,8 
D¤ÿc liáu  
Trßng rÿng 

2.235,3 

44 N N N S2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du lách và 
nghß d¤ỡng, di sÁn thiên nhiên 

9.076,6 Phòng hß và BVMT 12.115,4 

45 S2 S2 S2 S1 TrÁng cß và cây bāi thā sinh Cung cÃp dách vā ch�n nuôi gia súc, trßng trọt 2.655,2 
Trßng rÿng sÁn xuÃt 
D¤ÿc liáu  4.159,5 

46 S2 N N N Rÿng trßng sÁn xuÃt Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt 
lå, dách vā du lách và nghß d¤ỡng 

8.169,4 Nông lâm kÁt hÿp 10.545,6 

47 N N N N Cây hàng n�m 
Cung cÃp trßng trọt và ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 3.335,9 Trßng rÿng sÁn xuÃt 4.993,3 

48 N N N N Cây lâu n�m 
Cung cÃp DV trßng trọt, d¤ÿc liáu, sinh cÁnh 
sáng, điÃu tiÁt, giáo dāc và NCKH 

2.445,8 Cây lâu n�m khác 3.813,2 

49 S2 S2 S1 S2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du lách và 
nghß d¤ỡng, di sÁn thiên nhiên 

6.328,5 Phòng hß và BVMT 9.617,3 

50 N N N S2 TrÁng cß và cây bāi thā sinh Cung cÃp dách vā ch�n nuôi gia súc, trßng trọt 2.447,9 Trßng rÿng sÁn xuÃt 3.387,6 

51 N N S3 S2 Rÿng trßng sÁn xuÃt Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt 
lå, dách vā du lách và nghß d¤ỡng 

1.058,8 Nông lâm kÁt hÿp 1.538,3 

52 N N S3 S2 Cây lâu n�m 
Cung cÃp DV trßng trọt, d¤ÿc liáu, sinh cÁnh 
sáng, điÃu tiÁt, giáo dāc và NCKH 

44,7 D¤ÿc liáu 116,4 

53 N N N S2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du lách và 4.370,4 Phòng hß và BVMT 5.192,7 
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nghß d¤ỡng, di sÁn thiên nhiên 

54 S2 S2 S2 S1 Rÿng trßng sÁn xuÃt Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt 
lå, dách vā du lách và nghß d¤ỡng 

1.026,1 Nông lâm kÁt hÿp 1.306,0 

55 S2 S2 S1 S1 Cây lâu n�m 
Cung cÃp DV trßng trọt, d¤ÿc liáu, sinh cÁnh 
sáng, điÃu tiÁt, giáo dāc và NCKH 

1.058,0 D¤ÿc liáu 1.626,8 

56 N N N S2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du lách và 
nghß d¤ỡng, di sÁn thiên nhiên 

759,4 Phòng hß và BVMT 866,7 

57 N N N S2 Rÿng trßng sÁn xuÃt Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt 
lå, dách vā du lách và nghß d¤ỡng 

163,4 Phòng hß và BVMT 178,8 

58 N N N N Rÿng trßng sÁn xuÃt Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt 
lå, dách vā du lách và nghß d¤ỡng 

1.141,0 Trßng rÿng sÁn xuÃt 1.715,6 

59 N N N N Cây hàng n�m 
Cung cÃp trßng trọt và ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 63,8 Cây hàng n�m 133,9 

60 S2 S2 S2 N Cây lâu n�m 
Cung cÃp DV trßng trọt, d¤ÿc liáu, sinh cÁnh 
sáng, điÃu tiÁt, giáo dāc và NCKH 

386,2 D¤ÿc liáu 583,7 

61 N N N S2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du lách và 
nghß d¤ỡng, di sÁn thiên nhiên 

202,3 Phòng hß và BVMT 247,2 

62 N S2 N S1 Rÿng trßng sÁn xuÃt Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt 
lå, dách vā du lách và nghß d¤ỡng 

357,9 Trßng rÿng sÁn xuÃt 546,2 

63 N N N N TrÁng cß và cây bāi thā sinh Cung cÃp dách vā ch�n nuôi gia súc, trßng trọt 69,2 Trßng rÿng sÁn xuÃt 218,8 

64 N N N S2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du lách và 
nghß d¤ỡng, di sÁn thiên nhiên 

2.878,1 Phòng hß và BVMT 4.138,1 

65 N N N S2 TrÁng cß và cây bāi thā sinh Cung cÃp dách vā ch�n nuôi gia súc, trßng trọt 1.852,5 Trßng rÿng sÁn xuÃt 3.159,1 

66 N N N S2 Rÿng trßng sÁn xuÃt Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt 
lå, dách vā du lách và nghß d¤ỡng 

1.175,6 Phòng hß và BVMT 1.382,8 

67 S2 S2 S2 S2 Cây hàng n�m 
Cung cÃp trßng trọt và ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 340,8 Cây hàng n�m 905,7 

68 N N N S2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du lách và 
nghß d¤ỡng, di sÁn thiên nhiên 

4.900,8 Phòng hß và BVMT 6.569,0 

69 N N N S2 TrÁng cß và cây bāi thā sinh Cung cÃp dách vā ch�n nuôi gia súc, trßng trọt 429,5 Phòng hß và BVMT 542,4 
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70 S2 S1 S1 S1 Rÿng trßng sÁn xuÃt Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt 
lå, dách vā du lách và nghß d¤ỡng 

1.295,3 Nông lâm kÁt hÿp 1.949,7 

71 S1 S1 S3 S1 Cây hàng n�m 
Cung cÃp trßng trọt và ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 128,8 Cây hàng n�m 252,6 

72 N N N S3 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du lách và 
nghß d¤ỡng, di sÁn thiên nhiên 

2.188,0 Phòng hß và BVMT 3.077,2 

73 S2 S2 S2 S2 Cây hàng n�m 
Cung cÃp trßng trọt và ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 176,4 Cây hàng n�m 518,8 

74 N N N S1 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du lách và 
nghß d¤ỡng, di sÁn thiên nhiên 

1.265,3 Phòng hß và BVMT 1.441,6 

75 N N N S1 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du lách và 
nghß d¤ỡng, di sÁn thiên nhiên 

420,9 Phòng hß và BVMT 564,9 

76 S2 S2 S2 N Cây lâu n�m 
Cung cÃp DV trßng trọt, d¤ÿc liáu, sinh cÁnh 
sáng, điÃu tiÁt, giáo dāc và NCKH 

2.608,9 Cây hàng n�m 7.548,6 

77 N N N S1 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du lách và 
nghß d¤ỡng, di sÁn thiên nhiên 

200,8 Phòng hß và BVMT 225,4 

78 N N N S2 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du lách và 
nghß d¤ỡng, di sÁn thiên nhiên 

3.206,8 Phòng hß và BVMT 3.796,3 

79 S2 S2 S1 S1 Cây hàng n�m 
Cung cÃp trßng trọt và ch�n nuôi và sinh cÁnh 
sáng con ng¤ãi 60,8 Cây hàng n�m 144,4 

80 S2 S2 S1 S1 Cây lâu n�m 
Cung cÃp DV trßng trọt, d¤ÿc liáu, sinh cÁnh 
sáng, điÃu tiÁt, giáo dāc và NCKH 

557,4 Cây hàng n�m 885,0 

81 S1 S1 S2 S1 Cây lâu n�m 
Cung cÃp DV trßng trọt, d¤ÿc liáu, sinh cÁnh 
sáng, điÃu tiÁt, giáo dāc và NCKH 

94,7 �n quÁ 132,9 

82 S2 S2 S2 S2 Rÿng trßng sÁn xuÃt Cung cÃp gỗ, d¤ÿc liáu, h¿n chÁ xói mòn, tr¤ÿt 
lå, dách vā du lách và nghß d¤ỡng 

838,5 Nông lâm kÁt hÿp 2.032,4 

83 N N N S1 Rÿng tā nhiên ít bá tác đßng 
Dách vā điÃu tiÁt và duy trì, sinh cÁnh sáng 
đßng thāc vÁt, khai thác d¤ÿc liáu, du lách và 
nghß d¤ỡng, di sÁn thiên nhiên 

431,8 Phòng hß và BVMT 563,6 

84 S1 S1 N S1 Cây lâu n�m 
Cung cÃp DV trßng trọt, d¤ÿc liáu, sinh cÁnh 
sáng, điÃu tiÁt, giáo dāc và NCKH 

101,0 �n quÁ chuái + Dāa 168,6 
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Lo¿i 
CQ 

Trßng 
c¿n 

Cây lâu 
n�m Rÿng 

sÁn 
xuÃt 

HiÇn tr¿ng DVCQ chą đ¿o 

Táng DT 
xói mòn cÃp 

4 và 5 
(ha) 

ĐËnh h¤ãng 
DiÇn tích 

(ha) Cây 
�n 

quÁ 

Cây 
d¤āc 
liÇu 

85 N N N N TrÁng cß và cây bāi thā sinh Cung cÃp dách vā ch�n nuôi gia súc, trßng trọt 284,2 Phòng hß và BVMT 355,9 

86 MÁt n¤ác 

ĐiÃu hòa khí hÁu, điÃu hòa dòng chÁy, duy trì 
ngußn n¤ác ngầm, khai thác thÿy đián, sinh 
cÁnh sáng, cung cÃp n¤ác sinh ho¿t và t¤ái tiêu, 
DV du lách và nghß d¤ỡng 

262,1 Phòng hß và BVMT 3.339,2 

87 Lãnh thá phi nông nghiáp 
Sinh cÁnh sáng con ng¤ãi, di sÁn v�n hóa, DV 
du lách, NCKH 

297,8 
Sinh cÁnh sáng con 
ng¤ãi, di sÁn v�n hóa, 
DV du lách, NCKH 

1.918,9 

TàNG DIÆN TÍCH TĄ NHIÊN 243.900,2 
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Phụ lục 11. Sơ đồ kết quả các thông số đầu vào của mô hình RUSLE ở lưu vực sông Bung 
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Phă lăc 11. 

 PHI¾U ĐIÀU TRA KINH T¾ NÔNG - LÂM NGHIÆP CÁC Hà GIA 
ĐÌNH æ CÁC HUYÆN LVS BUNG, TÈNH QUÀNG NAM 

 

ĐÅ góp phần phát triÅn nông - lâm nghiáp theo h¤áng bÃn vÿng å l¤u vāc sông Bung, 
xin Ông/Bà vui lòng cung cÃp mßt sá thông tin sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên chÿ hß: &&&&&&&&&&&.& Giái tính&&&&&.. 
2. N�m sinh&&&&&&&&&&&&&&&... Dân tßc&&&&&&. 
3. Táng sá ng¤ãi trong gia đình: &&&&&. 
4. Táng sá lao đßng trong gia đình: &&..........& trong đó: Sá ng¤ãi làm nghÃ nông - 
lâm nghiáp là:&& 

5. Đáa chß: Đßi&&&&&&&. Thôn, bÁn&&&&&&&Xã&&&&&&&& 
Huyán&&&& 

II. K¾T QUÀ SÀN XUÂT NÔNG - LÂM NGHIÆP 

2.1. Cây hàng n�m (lúa, ngô, sÃn,..) 

Lo¿i cây 

Dián 
tích 
(sào 
/ha) 

N�ng 
suÃt 

SÁn 
l¤ÿng 

Đ¢n 
giá 

N¤ác t¤ái Các khoÁn chi phí (1000 đßng) Thu 
nhÁp 
tÿ SP 
phā 

(t¿/ha) (kg) 
(1000 
đ/kg) 

Thÿy 
lÿi/ 
giÁng 

N¤ác 
trãi 

Thuê 
công 
LĐ 

Phân 
bón 

Thuác 
BVTV 

Giáng 
Cày, 
làm 
đÃt 

Chi 
phí 

khác 

 Lúa n¤¢ng                           

 Ngô                           

 Sắn                           

2.2. Cây lâu n�m và rÿng trßng (Chußi, dća, keo, đẳng sâm,...) 

Lo¿i cây 
N�m 
trßng 

N�m 
thu 
ho¿ch 

Táng chi phí vÃ giáng, công ch�m sóc, phân 
bón trong n�m thā... (1000đ) 

Táng thu nhÁp trong n�m 
thā.... (1000 đ) 

0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
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2.3. Lo¿i hình sÁn xuÃt lâm nghiÇp gia đình Ông (Bà) đang làm là gì? (Đánh dÃu 

X vào đáp án mà gia đình làm): 

Lo¿i hình 
Đánh dÃu X vào 

đáp án chÍn DiÇn tích (ha) 

Nông, lâm kÁt hÿp   

BÁo vá rÿng tā nhiên   

Trßng rÿng sÁn xuÃt   

Khác: &.&&   
 

2.5. Ông (Bà) có hài lòng vãi lo¿i cây trßng, c¢ cÃu cây trßng hiÇn t¿i và hiÇu quÁ 

cąa nó mang l¿i cho gia đình hay không ( đánh dÃu x vào cát t¤¢ng ćng)? 

Lo¿i cây trßng Hài lòng Không hài lòng 

Lúa n¤¢ng   

Ngô (bắp)   

Sắn   

Chuái   

Dāa   

Đẳng sâm   

Trßng rÿng   

   

2.6. Trong quá trình ch�m sóc, gia đình th¤ång sā dăng nhăng lo¿i phân bón 

nào, liÁu l¤āng là bao nhiêu? 

 Lo¿i phân bón (kg/ha) 
 

Lo¿i cây trßng 

 
Phân 

chußng 

 
Phân đ¿m 

 
Phân kali 

 
Phân đ¿m 

Phân khác  
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2.7. Khi cây trßng bË sâu bÇnh, gia đình Ông/Bà đã xā lý bằng nhăng ph¤¢ng 
pháp nào? (Ghi rõ tên cąa tÿng ph¤¢ng pháp): 

Lo¿i cây trßng Sâu bÇnh phá bi¿n Ph¤¢ng pháp xā lý 

Lúa n¤¢ng   

Ngô (bắp)   

Sắn   

Chuái   

Dāa   

Đẳng sâm   

Trßng rÿng   

2.8. Tình hình tiêu thă sÁn phÇm cây trßng cąa gia đình Ông (Bà) diÅn ra theo 

chiÁu h¤ãng nào sau đây (đánh dÃu X vào cát t¤¢ng ćng): 

KhÁ n�ng tiêu thă Hình thćc tiêu thă 

ThuÁn lÿi  Khó kh�n  Tā bán sÁn phẩm  Hÿp đßng vái doanh nghiáp  

   

   

2.9. Ông( Bà) có nhÁn đ¤āc są hß trā tÿ các chính sách nhà n¤ãc vÁ vay vßn, hß 

trā gißng cây, h¤ãng d¿n khuy¿n nông không? 

3. THUÀN LĀI VÀ KHÓ KH�N TRONG S�N XUÂT NÔNG - LÂM 

NGHIÆP 

a. ThuÁn lāi 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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b. Khó kh�n 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

4. NGUYÆN VÌNG CĄA GIA ĐÌNH ĐÂ PHÁT TRIÂN KINH T¾ 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..&&&&&&&&& 

 

Xin trân trọng cám ơn ý kiến cāa Ông (bà)! 
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 Phụ lục 12. Một số hình ảnh khảo sát ngoài thực địa 

 

Hình 1:CQ trßng lúa n¤¢ng ç xã A Tiêng, huyÇn Tây Giang 

 

 

Hình 2: CQ trßng Dća ç xã Arooi, huyÇn Đông Giang 
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Hình 3. CQ trßng sÃn ç vùng đßi xã Chà Vàl huyÇn Nam Giang 

 
Hình 4: CQ rÿng trßng xã A Rooi, huyÇn Đông Giang 
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Hình 5: CQ trßng sÃn ç vùng đßi xã Chà Vàl huyÇn Nam Giang 

 

Hình 6: CQ trßng ngô ç xã A Xan, huyÇn Tây Giang
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Hình 7. CQ trÁng có cây băi thć sinh ( trßng rÿng) 
 

 
Hình 8. DÍn đÃt và trßng chußi  
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Hình 10: Cây Ba Kích ç xã Tr’ Hy, huyÇn Tây Giang 

 

 

Hình 11: Cây Đẳng sâm ç xã Ch ¡m, huyÇn Tây Giang 


