
Mangroves for the Future
INVESTING IN COASTAL ECOSYSTEMS

www.mangrovesforthefuture.org

ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT SỬ DỤNG ẢNH VIỄN 

THÁM ĐA THỜI GIAN SPOT5 KHU VỰC DỰ ÁN HAI TỈNH BẾN 
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Rừng ngập mặn cho Tương lai (MFF) là một sáng kiến dựa  trên hợp tác nhằm tăng cường đầu tư vào các hệ sinh thái 

ven biển hỗ trợ phát triển bền vững. Dưới sự đồng chủ trì của IUCN và UNDP, MFF đem đến một diễn đàn hợp tác cho 

nhiều quốc gia, ngành và các tổ chức nhằm đối phó với những thách thức trong bảo tồn hệ sinh thái ven biển và tạo 

sinh kế bền vững. Mục tiêu của MFF là thúc đẩy cách tiếp cận tổng hợp ở quy mô toàn cầu đối với quản lý ven biển và 

tăng cường sức chống chịu cho cộng đồng ven biển sống phụ thuộc vào hệ sinh thái. 

MFF hoạt động dựa trên nỗ lực quản lý ven biển trước và sau thảm họa sóng thần năm 2004 tại Ấn Độ Dương. Ban 

đầu sáng kiến tập trung vào những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của sóng thần - Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Man-

đi-vơ, Sây-shel, Sri Lanka và Thái lan. Thời gian gần đây, MFF đang mở rộng ra các nước thành viên khác là Băng-la-

đét, Cam-pu-chia, Pa-kis-tan và Việt Nam.

Mặc dù MFF chọn rừng ngập mặn là hệ sinh thái tiêu biểu, sáng kiến này cũng hướng tới tất cả các hệ sinh thái ven 

biển khác như rạn san hô, vùng cửa sông, đầm phá, bãi biển, thảm cỏ biển và đất ngập nước. 

MFF tài trợ các Dự án Quy mô nhỏ, trung và lớn, hỗ trợ các sáng kiến thực tế, trình diễn các mô hình quản lý ven biển 

hiệu quả. Mỗi quốc gia thành viên sẽ quản lý MFF thông qua Ban điều phối Quốc gia với các thành viên là đại diện từ 

Chính phủ, các tổ chức Phi Chính phủ và khu vực tư nhân. 

MFF ưu tiên giải quyết các vấn đề trong quản lý hệ sinh thái ven biển bền vững một cách lâu dài bao gồm thích ứng và 

giảm thiểu biến đổi khí hậu, giảm rủi ro thiên tai, thúc đẩy sức khỏe hệ sinh thái, phát triển sinh kế bền vững, và khuyến 

khích sự tham gia tích cực của khu vực tư nhân nhằm xây dựng các thông lệ kinh doanh bền vững. Tập trung vào 

nâng cao kiến thức, tăng quyền cho cộng đồng địa phương và vận động các giải pháp chính sách nhằm hỗ trợ các bài 

học kinh nghiệm tốt nhất cho quản lý hệ sinh thái tổng hợp ven biển. 

Trong tương lai, MFF sẽ tăng cường tập trung vào nâng cao sức chống chịu của cộng đồng ven biển sống phụ thuộc 

vào hệ sinh thái thông qua các giải pháp dựa vào thiên nhiên, giới thiệu các lợi ích trong việc giảm thiểu và thích ứng 

với biến đổi khí hậu nhờ vào việc duy trì hệ sinh thái rừng ngập mặn khỏe mạnh và bảo vệ các hệ sinh thái ven biển 

khác. 

MFF nhận được sự tài trợ của Danida, Norad và Sida.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập: www.mangrovesforthefuture.org
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Việc qui định về các thực thể địa lý và nội dung trình bày trong ấn phẩm này không phản ánh bất cứ quan 

điểm nào của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) hoặc Sáng kiến Rừng ngập mặn cho Tương 

lai (MFF) về tư cách pháp lý của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ hay khu vực và các cơ quan có thẩm quyền của 

họ, cũng như không thể hiện bất cứ quan điểm nào về phân định ranh giới của các quốc gia, lãnh thổ hay 

khu vực đó.

Quan điểm thể hiện trong ấn phẩm này không nhất thiết thể hiện quan điểm của IUCN hoặc Sáng kiến 

Rừng ngập mặn cho Tương lai, cũng không nhất thiết thừa nhận các tên thương mại hoặc quy trình 

thương mại. 

IUCN và Chương trình Rừng ngập mặn cho Tương lai không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào trong 

quá trình dịch tài liệu này sang các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh hoặc ngược lại. 

Ấn phẩm được xuất bản trong khuôn khổ Chương trình Rừng ngập mặn cho Tương lai với sự tài trợ của 

Danida, Norad và Sida.

Cơ quan xuất bản: IUCN, Gland, Thụy Sĩ phối hợp với Chương trình Rừng ngập mặn cho Tương lai, 

Băng-cốc, Thái-lan.
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Cộng đồng ven biển tại nhiều quốc gia Châu á đặc biệt dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi 

khí hậu. Sự gia tăng của hiện tượng thời tiết cực đoan đang tác động trực tiếp đến cuộc sống của 

hàng riệu người dân, phá hủy hệ sinh thái và tài nguyên mà cuộc sống của họ phụ thuộc vào. t

Báo cáo này được xuất bản trong khuôn khổ Sáng kiến Rừng ngập mặn cho Tương lai (MFF). MFF là 

một sáng kiến độc đáo dựa trên mô hình đối tác nhằm thúc đẩy đầu tư vào bảo tồn phát triển bền 

vững vùng ven biển. Dưới sự đồng chủ trì của IUCN và UNDP, MFF tiến hành khôi phục sức khỏe hệ 

sinh thái ven biển, góp phần nâng cao sức chống chịu của cộng đồng ven biển tại Châu á. Sáng kiến 

cũng tập trung vào nâng cao kiến thức, trao quyền cho cộng đồng địa phương, nâng cao năng lực 

cho các cơ quan nhà nước, và đưa ra các giải pháp chính sách hỗ trợ các bài học kinh nghiệm tốt 

nhất trong quản lý tổng hợp vùng ven biển. 

Trong tương lai, MFF sẽ tăng cường tập trung vào nâng cao sức chống chịu của cộng đồng thông 

qua các giải pháp dựa vào thiên nhiên, giới thiệu các lợi ích trong việc giảm thiểu và thích ứng với 

biến đổi khí hậu nhờ vào việc duy trì hệ sinh thái rừng ngập mặn khỏe mạnh và bảo vệ các thảm thực 

vật ven biển khác. 

Hệ sinh thái ven biển khỏe mạnh đóng vai trò chủ yếu hỗ trợ cộng đồng ven biển thích ứng trước tác 

động của biến đổi khí hậu. Rừng ngập mặn và các hệ sinh thái ven biển khác góp phần hỗ trợ bảo tồn 

đa dạng sinh học, nâng cao sinh kế và đời sống người dân, đồng thời giảm các rủi ro mà vẫn đảm bảo 

hiệu quả chi phí đối với những nguy cơ như xói lở ven biển, các cơn bão lớn và sóng thần. Rừng ngặp 

mặn cũng đem lại cơ hội giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu thông qua trữ lượng tích tụ các-

bon cao, nhờ đó góp phần Giảm phát thải Khí nhà kính do Phá rừng và suy thoái rừng (REDD+).

Bên cạnh đó, MFF cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước và quản lý tài nguyên ven 

biển thông qua việc xây dựng các mô hình đồng quản lý, chi trả cho các dịch vụ hệ sinh thái và cơ chế 

chia sẻ tài nguyên công bằng có lợi cho cộng đồng ven biển truyền thống. Điều này đặc biệt quan 

trọng trong bối cảnh công tác bảo tồn thường có chi phí cơ hội cao khi việc sử dụng các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên (cụ thể như nuôi trồng thủy sản) thường thu lơi nhuận cao hơn trong ngắn hạn. 

Trong khi đó, cộng đồng địa phượng - đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất do các quyết định liên 

quan đến nguồn tài nguyên - lại không có tiếng nói. 

Báo cáo này là một trong những cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái tiêu biểu đang được xây dựng và 

thử nghiệm ở Châu á. Báo cáo này được MFF xuất bản và chia sẻ như là nguồn tài nguyên và công 

cụ học tập cho các nhà quản lý vùng ven biển, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về những 

thách thức trong bảo tồn tài nguyên vùng ven biển Châu á và hỗ trợ cộng đồng người dân khu vực 

này. 
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Bến Tre và Trà Vinh là hai tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, được coi là khu vực dễ tổn thương 

nhất khi mực nước biển dâng do có độ cao so với mực nước biển thấp. Xói lở bờ biển và xâm nhập 

mặn ảnh hưởng mạnh tới các sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giao thông, nước sinh hoạt 

và các hoạt động khác của con người. Trong những năm cao điểm xâm nhập mặn có thể lan rộng vào 

đất liền khoảng 60-80km tới tận huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Rừng ngập mặn được biết đến như một môi trường sống rất quan trọng đối với các sinh vật biển, đặc 

biệt là các loài cá nhỏ, tôm, cua, sò, là những loài trú ngụ và lấy thức ăn từ hệ thống rễ cây ngập mặn. 

Rừng ngập mặn cũng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ bờ biển, tích trữ trầm tích và lọc nước. 

Rừng ngập mặn ở Bến Tre và Trà Vinh không những bị tàn phá, thu hẹp trong những năm 1970 do 

chiến tranh mà gần đây còn bị hạn chế khả năng phát triển mở rộng do xói lở bờ biển.

Một số dự án do các tổ chức quốc tế tài trợ về bảo tồn rừng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long 

đang được thực hiện bằng cách thử nghiệm chương trình đồng quản lý dựa vào cộng đồng, gia tăng 

giá trị cho hệ thống canh tác đa canh rừng ngập mặn  tôm, cua, cá, hỗ trợ chứng nhận nuôi tôm hữu 

cơ, giám sát sự biến động của rừng ngập mặn, và các hoạt động khác nhằm tăng cơ hội và khuyến 

khích đông đảo người dân tham gia vào công tác bảo tồn rừng ngập mặn.

Nghiên cứu đánh giá biến động rừng ngập mặn này được tài trợ bởi chương trình Rừng ngập mặn 

cho Tương lai (MFF Mangroves For the Future) với mục đích tăng cường khả năng phục hồi của 

rừng ngập mặn tại năm huyện ven biển của Bến Tre và Trà Vinh. Đề tài đi sâu vào phân tích, đánh giá 

biến động lớp phủ rừng khu vực ven biển đồng bằng sông Cửu Long sử dụng ảnh vệ tinh SPOT5 đa 
1

thời gian từ 2005, 2009 đến 2012 tại Bến Tre, Trà Vinh (IUCN 2012) , và đến năm 2013 ở tỉnh Cà Mau 
2

(IUCN 2013) .

Mục tiêu của nghiên cứu này là: 

· Phân loại lớp phủ ở khu vực dự án hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh bằng ảnh SPOT 5 chụp năm 
 

2012;

· Kiểm chứng kết quả phân loại năm 2012 và chuẩn hóa kết quả năm 2005 trên cùng một khu 
 

vực, sử dụng số liệu, thông tin điều tra thực địa;

· Xây dựng bản đồ biến động lớp phủ giai đoạn từ 2005 đến 2012, tập trung vào 5 huyện ven 
 

biển của hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.

2.GIỚI THIỆU

1
.IUCN (2012) Báo cáo về phân loại lớp phủ và đánh giá biến động sử dụng đất cho đồng bằng sông Cửu Long 

sử dụng ảnh viễn thám đa thời gian SPOT
2
.IUCN (2013) Báo cáo về phân loại lớp phủ và đánh giá biến động sử dụng đất cho tỉnh Cà Mau sử dụng ảnh 

viễn thám đa thời gian SPOT

2

3.1. Dữ liệu

Nghiên cứu này sử dụng ảnh đa phổ SPOT5 có độ phân giải 10m (số hiệu 276 đến 330 và 276 đến 

331). Các ảnh thu thập đều được chụp vào mùa khô, thời điểm từ tháng 1 đến tháng 4 (Bảng 1), nhằm 

hạn chế tối đa sự sai khác về đặc trưng phản xạ phổ của các đối tượng trên ảnh. Đồng thời việc này 

cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình giải đoán, phân loại ảnh và đối chiếu giữa các thời 

điểm. 

Bảng 1. Ảnh SPOT 5 chụp 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Số hiệu ảnh Thời điểm 1 Thời điểm 2 Thời điểm 3

275-330

275-331

276-330

276-331

277-330

2005-01-21

2005-01-21

2004-01-12

2005-02-22

2005-02-22

2009-03-15

2009-03-15

N/A

N/A

2004-01-18

N/A

N/A

2012-02-14

2012-01-02

N/A

Khu vực nghiên cứu bao gồm 19 xã thuộc 5 huyện ven biển của 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh (Bảng 2, 

Hình 1).

Bảng 2. Các xã trong khu vực nghiên cứu 

Tỉnh TỉnhHuyện HuyệnXã Xã

Bến Tre

Ba Tri

Bảo Thạnh

Bình Đại

Thạnh Phú

Bảo Thuận

An Thủy

Thừa Đức

Thới Thuận

An Điền

Giao Thạnh

Thạnh Hải

Thạnh Phong

Trà Vinh

Cầu Ngang

Duyên Hải

Mỹ Long Bắc

Mỹ Long Nam

Hiệp Mỹ Đông

Hiệp Mỹ Tây

Hiệp Thạnh

Trường Long Hòa

Dân Thành

Long Khánh

Đông Hải

Long Vĩnh

3.DỮ LIỆU VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 
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Hình 1. Ảnh vệ tinh SPOT5 khu vực dự án

3.2. Hệ thống phân loại lớp phủ

Nghiên cứu này chú ý đặc biệt đến những biến động về các loại đất ven biển và đất nuôi trồng thủy 

sản. Để thống nhất, hệ thống phân loại lớp phủ trong nghiên cứu sử dụng các nhãn sử dụng đất do Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành trên cả nước, và cũng là những loại đất mà các nghiên cứu của 

IUCN đã sử dụng trước đó. Tuy nhiên, một vài loại đất không xuất hiện trong khu vực nghiên cứu đã 

được loại bỏ và một số loại lớp đất mới được thêm vào, như đất trồng cây phi lao, loại cây thường 

được trồng ven biển để chắn gió và chống xói mòn dọc các đê biển (Bảng 3)

Nhóm Mã Loại đất Viết tắt

Đất nông nghiệp

Đất ở

Đất rừng

Mặt nước

Đất ngập nước

Các loại đất khác

1

2

3

4

16

5

6

17

23

8

11

13

Đất trồng lúa

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất làm muối/Ruộng muối

Đất trồng cây ăn quả lâu năm

Đất trồng cây hàng năm khác

Khu dân cư

Rừng ngập mặn

Rừng ngập mặn thưa/rừng non

Đất trồng cây phi lao

Mặt nước sông, hồ, kênh, rạch

Bãi triều

Đất cát (dải cát ven biển)

RICE

AQUA

SALT

FRUIT

ANNUAL

HOUSE

MANG

SPARSE

CAS

RIV/SEA

TIDAL

SAND

Bảng 3. Hệ thống phân loại cho 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh 

Cho đến nay, có một vài định nghĩa chưa thống nhất về “lớp phủ rừng”. Trong nghiên cứu này, khái 

niệm “rừng ngập mặn” và “rừng ngập mặn thưa” được cân nhắc và đưa ra để phù hợp với mục tiêu 

của dự án. Theo đó, khái niệm rừng ngập mặn và rừng ngập mặn thưa được xây dựng trên cơ sở cân 

nhắc tất cả các khái niệm rừng phổ biến như của Công ước khung Liên hiệp quốc về Biến đổi khí hậu 

(UNFCCC), Tổ chức Nông lương thế giới (FAO), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ 

NN&PTNT), Bộ Tài nguyên và Môi trường về Cơ chế phát triển sạch (CDM). Các tiêu chí về diện tích 

tối thiểu, chiều cao tối thiểu, độ che phủ, chiều dài băng rừng được đề xuất từ các tiêu chí tối thiểu về 

rừng đã được công nhận và phải phù hợp với phương pháp tiếp cận phân loại từ ảnh vệ tinh (Bảng 4).

Bảng 4. Các khái niệm về “rừng”

Ngưỡng UNFCCC FAO MARD CDM
Rừng ngập 

mặn

Rừng ngập 

mặn thưa

Diện tích tối thiểu

Chiều cao tối thiểu

Độ che phủ tán

Chiều dài dải rừng

0.05-1.0 0.5 0.5 0.5 0.05 0.05

2-5 5 5 3 2 1-2

10-30 10 10 30 30 10-30

N/a N/a 20 N/a 20 20



76

3.3. Phương pháp phân loại lớp phủ

Trước tiên, để đảm bảo tính thống nhất, các cảnh ảnh SPOT5 được đưa về cùng hệ quy chiếu 

UTM WGS 84, múi chiếu 48 Bắc. 

Phương pháp phân loại bán tự động ISODATA được áp dụng để phân loại toàn bộ ảnh vệ tinh 

mỗi năm ở khu vực nghiên cứu thành 80 đến 100 lớp. Sau đó, những lớp này được đánh giá trực 

quan và gộp nhóm lại thành các loại hình lớp phủ chính như đã xây dựng (Bảng 3). Phương 

pháp lọc ma trận cũng được sử dụng để làm mượt kết quả phân loại, hạn chế hiện tượng răng 

cưa của dạng dữ liệu raster. 

Sau khi phân loại, công tác đánh giá độ chính xác được thực hiện để đánh giá chất lượng kết quả 

bằng cách đối sánh kết quả phân loại với thông tin điều tra thực địa. Dữ liệu sử dụng để đánh giá 

là các điểm tham chiếu đã được điều tra, xây dựng thông qua đợt khảo sát thực địa ở địa 

phương. Trong  phạm vi của đề tài, việc đánh giá độ chính xác tập trung vào các loại đất phổ biến 

cần quan tâm như đất nuôi trồng thủy sản, rừng ngập mặn, rừng thưa và đất trồng cây hàng 

năm.

Kết quả phân loại của năm 2005 cũng được kiểm chứng bằng các thông tin thực địa. Một vài loại 

lớp phủ chưa rõ ràng đã được cập nhật, phân loại lại để tương thích và đối chiếu với kết quả 

phân loại thực trạng lớp phủ năm 2012.

· Rừng ngập mặn là diện tích cây ngập mặn có chiều cao cây tối thiểu 2m, độ che phủ tán 30%, 

diện tích từ 0.05ha trở lên hoặc là dải cây ngập mặn có chiều dài trên 20m. 

· Rừng ngập mặn thưa là các cây ngập mặn cao 1-2m, với độ che phủ 10-30%, diện tích tối 

thiểu 0.05 ha hoặc là một dải cây ngập mặn có chiều dài trên 20m. 

Hình 2. Xử lý biến động



Độ chính xác thực tế =        %
nij

n +i

Độ chính xác tổng thể =        %
nij

n+ j

3.4 . Phương pháp đánh giá biến động lớp phủ

Đánh giá biến động lớp phủ được tiến hành bằng cách chồng xếp kết quả năm 2005 và 2012 (Hình 

2). Với phương pháp này, những biến động lớp phủ không hợp lý sẽ được loại trừ. Tiếp sau đó, kết 

quả biến động lớp phủ giữa hai năm 2005 và 2012 được mã hóa tương ứng với các loại hình biến 

động dưới dạng XXYY, trong đó XX là mã loại hình lớp phủ năm 2005, YY là mã loại hình lớp phủ năm 

2012.

Hình 3. Xử lý biến động

3.5.    Đánh giá độ chính xác 

Quá trình đánh giá độ chính xác sử dụng các điểm tham chiếu thực địa được thu thập trong suốt 

quá trình điều tra, khảo sát thực địa. Ma trận đánh giá độ chính xác được áp dụng để thể hiện kết 

quả đối chiếu giữa các điểm thực địa và kết quả phân loại. Ma trận này thể hiện 3 loại độ chính 

xác: độ chính xác tổng thể, độ chính xác nhà sản xuất và độ chính xác người sử dụng.

Độ chính xác tổng thế được tính bằng cách: lấy tổng số điểm tham chiếu thực địa được phân loại 

đúng (kết quả phân loại giống với kết quả thực địa) chia cho tổng số điểm tham chiếu thực địa. Nó 

được tính bằng công thức sau:

k
i=1

n

n ij
Độ chính xác tổng thể = 

Trong đó : 

· k = số loại lớp phủ 

· nij= tổng số điểm được phân loại đúng tương ứng trong kết quả phân loại (i) và ngoài 

thực địa (j)

              ·         n = tổng số điểm tham chiếu thực địa 

Nhược điểm của trị đo độ chính xác tổng thể là nó không thể hiện được độ chính xác của từng lớp 

riêng lẻ sau khi phân loại. Độ chính xác phân loại và độ chính xác thực tế là hai phương pháp đánh giá 

độ chính xác cho từng lớp riêng lẻ. 

Độ chính xác phân loại là xác suất mà một loại lớp phủ nhất định trên ảnh vệ tinh được phân loại đúng 

với loại hình lớp phủ đó ở ngoài thực địa. Nó được tính bằng công thức:

Độ chính xác thực tế là xác suất để một loại hình lớp phủ nhất định trên thực địa được xác định trùng 

khớp với chính nó trên kết quả phân loại ảnh vệ tinh. Nó được tính bằng công thức:

Tháng 7 năm 2013, nhóm nghiên cứu đã thực hiện 1 chuyến đi thực địa 4 ngày tại các huyện Bình 

Đại, Ba Tri của tỉnh Bến Tre và các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh. Chuyến đi thực 

địa được thiết kế và thực hiện bao quát toàn bộ khu vực, đảm bảo sự phân bố đều, rộng khắp của các 

điểm thực địa, và đảm bảo đủ số điểm cần thiết tại những khu vực có nhiều biến động về rừng ngập 

mặn.

Nhóm nghiên cứu đã thu thập được 140 điểm thực địa. Tại mỗi điểm, nhóm nghiên cứu ghi chép lại 

tọa độ GPS, mô tả lại cảnh quan, thực trạng, diễn thế lớp phủ xung điểm thực địa, đồng thời tiến hành 

chụp ảnh thực địa theo các hướng quan sát, mô tả. Những thông tin này là cơ sở quan trọng để xây 

dựng hệ thống điểm tham chiếu thực địa gồm 399 điểm dùng trong quá trình đánh giá độ chính xác 

(Hình 3). 

98
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4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Kết quả phân tích được thực hiện tập trung vào 5 huyện ven biển khu vực dự án hai tỉnh Bến Tre 

và Trà Vinh. Ranh giới tính toán thống kê được sử dụng là dữ liệu ranh giới hành chính quốc gia 

xây dựng và cập nhật năm 2008. 

4.1.  Hiện trạng lớp phủ năm 2005

4.1.1.  Bến Tre

Đất nuôi trồng thủy sản là loại đất có diện tích lớn nhất trong khu vực nghiên cứu, chiếm khoảng 

15.871 ha, tương đương với 45% tổng diện tích toàn khu vực dự án tại tỉnh Bến Tre (Bảng 5). Đất 

nuôi trồng thủy sản được phân bố rộng khắp trên toàn vùng nhưng có xu hướng giảm dần về phía bờ 

biển (Hình 4).

Rừng ngập mặn và rừng ngập mặn thưa che phủ 2,980 ha và 2,655 ha tương ứng với 8.4% và 7.5% 

diện tích cả khu vực. Rừng ngập mặn tập trung ở ven biển là rừng phòng hộ trong khi rừng thưa 

thường phân bố xung quanh như vùng đệm của rừng ngập mặn và trong vùng đất nuôi trồng thủy 

sản. Hầu hết rừng ngập mặn (5,6%) tập trung ở huyện Thạnh Phú trong khi rừng thưa chủ yếu tập 

trung ở huyện Bình Đại (Hình 4). Đất trồng cây phi lao có diện tích khoảng 11.5ha và tập trung ở 

những vùng đất cát ven biển. Đất làm muối chiếm 1,050ha, tương đương với 4% tổng diện tích cả 

khu vực và tập trung chủ yếu ở huyện Ba Tri.

4

Đất nuôi trồng thủy sản là loại đất có diện tích lớn nhất trong khu vực nghiên cứu, chiếm khoảng 

15.871 ha, tương đương với 45% tổng diện tích toàn khu vực dự án tại tỉnh Bến Tre (Bảng 5). Đất 

nuôi trồng thủy sản được phân bố rộng khắp trên toàn vùng nhưng có xu hướng giảm dần về phía bờ 

biển (Hình 5).
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4.1.2.   Trà vinh

Đất nuôi trồng thủy sản là loại đất chiếm ưu thế, với diện tích 16,540 ha, tương đương với 44% tổng 

diện tích khu vực (Bảng 6). Diện tích đất nuôi trồng thủy sản ở khu vực dự án thuộc huyện Duyên Hải 

có tỷ lệ 86.9 %, lớn hơn nhiều so với loại đất này ở Cầu Ngang. Rừng ngập mặn thưa cũng khá phổ 

biến, chiếm 5,086 ha, tương đương với 13.4% tổng diện tích khu vực dự án ở tỉnh.

Rừng ngập mặn chiếm 7% diện tích khu vực, nhỏ hơn nhiều so với rừng ngập mặn thưa. Các diện tích 

rừng ngập mặn chủ yếu phân bố gần cửa sông ở xã Mỹ Long Bắc và Mỹ Long Nam thuộc huyện Cầu 

Ngang, và tại  xã Long Vĩnh,  Đông Hải thuộc huyện Duyên Hải (Hình 5).

Đất trồng cây phi lao ở đây có diện tích lớn hơn so với Bến Tre, chiếm 113 ha, chủ yếu tập trung tại xã 

Đông Hải. Đất trồng cây hàng năm như rau, màu, ngô, khoai chiếm 4.7% và và phân bố nhiều trong 

vùng đất, cát dọc theo bờ biển xã Hiệp Thạnh, Trường Long Hòa và Đông Hải.

4.1.2.   Trà vinh

Ngang, và tại xã Long Vĩnh, Đông Hải thuộc huyện Duyên Hải (Hình 6).
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4.2.   Hiện trạng lớp phủ năm 2012

4.2.1.  Bến Tre

Đất nuôi trồng thủy sản vẫn là loại đất chiếm diện tích lớn nhất, tương đương với 44.5% diện tích cả 

khu vực (Bảng 7). Từ năm 2005 đến 2012, chỉ 39ha đất nuôi trồng thủy sản bị chuyển đổi sang các 

mục đích khác trong khu vực dự án. Mặt nước là loại lớp phủ chiếm ưu thế thứ 2, tương đương với 

19% toàn khu vực.

Từ năm 2005 đến 2012, diện tích rừng ngập mặn và rừng ngập mặn thưa tăng nhẹ tương ứng với 

9.3% và 7.8% diện tích toàn vùng dự án. Phần lớn diện tích rừng ngập mặn phân bố tập trung ở 

huyện Thạnh Phú (Hình 7). Ở Ba Tri, diện tích rừng ngập mặn giảm đi 27.4ha trong khi diện tích rừng 

lại tăng lên ở huyện Bình Đại (72.4 ha) và Thạnh Phú (298.6 ha). Đất trồng phi lao được mở rộng rõ 

rệt (28ha) phân bố ở huyện Thạnh Phú.

6
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4.2.2.  Trà Vinh

Đất nuôi trồng thủy sản, chiếm diện tích lớn nhất, tăng từ 43.4% năm 2005 lên 46.5% năm 2012, chủ 

yếu do sự chuyển đổi, biến động từ đất trồng lúa và rừng ngập mặn thưa (Bảng 8).

Rừng ngập mặn tăng từ 6.8% năm 2005 lên 10.3% năm 2012 trong khi diện tích rừng ngập mặn thưa 

không thay đổi nhiều. Rừng ngập mặn và rừng ngập mặn thưa chủ yếu tập trung ở các xã Long 

Khánh, Long Vĩnh và Đông Hải (Hình 8). Diện tích đất trồng phi lao tăng hơn 2 lần, từ 0.3% năm 2005 

đến 0.8% năm 2012.

Diện tích bãi triều giảm đáng kể từ 1.4% năm 2005 xuống 0.3% năm 2012. Điều này có thể được lý 

giải do xói lở bờ biển hoặc độ cao thủy triều khác nhau giữa các thời điểm khi vệ tinh ghi nhận tín hiệu. 



1918

4.3.   Phân tích biến động lớp phủ

4.3.1.  Bến Tre

Rừng ngập mặn tăng từ 3,029ha năm 2005 lên 3,330ha in 2012 (Bảng 9). Trong tổng số 3,029ha, có 

2,322ha diện tích rừng ngập mặn không thay đổi, chiếm 70% tổng diện tích rừng, 30% còn lại là biến 

động từ rừng ngập mặn thưa (372ha), đất nuôi trồng thủy sản (279ha), đất mặt nước (236ha) và đất 

bãi triều (118ha). Rừng ngập mặn bị mất chủ yếu do suy thoái thành rừng ngập mặn thưa (305ha) và 

chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản (274ha). Do xói lở bờ biển, đặc biệt ở xã Thạnh Hải, 80ha rừng 

ngập mặn bị chuyển thành mặt nước và 31ha chuyển thành đất bãi ngập triều (Hình 10).

Diện tích từng ngập mặn thưa tăng từ 2,617ha năm 2005 đến 2,772 ha năm 2012. Trong đó, 1,093ha 

(39%) được duy trì từ năm 2005. Trong số diện tích rừng ngập mặn thưa bị suy giảm có 931ha là do 

chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là ở xã Thừa Đức và Thới Thuận (Hình 10). Ở chiều 

ngược lại, 1,056 ha đất nuôi trồng thủy sản, 305ha rừng ngập mặn và 223ha đất mặt nước biến động 

thành rừng thưa (Bảng 9).

Đất nuôi trồng thủy sản còn lại chiếm diện tích lớn nhất. Năm 2005, diện tích loại đất sản xuất này là 

15,891ha, tương đương với 44.7% diện tích cả khu vực. Đến năm 2012, diện tích đất này vẫn chiếm 

44.5% diện tích toàn khu vực, tương đương với 15,834 ha (Hình 11). Các loại đất khác bị chuyển đổi 

thành đất nuôi trồng thủy sản được thể hiện trong bản đồ Hình 11. Ma trận biến động phản ánh sự 

chuyển đổi đáng kể giữa các loại đất nuôi trồng thủy sản, rừng ngập mặn và rừng ngập mặn thưa từ 

năm 2005 đến năm 2012 cho thấy biến động mục đích sử dụng đất rất lớn trong 7 năm ở khu vực dự 

án.
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tỉnh Bến Tre năm 2012
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4.3.2.  Trà vinh

Trong giai đoạn 2005-2012, diện tích che phủ rừng ngập mặn tăng lên 33%, từ 2,620ha lên 3,935ha 

(Bảng 10). Tuy nhiên, chỉ 51% diện tích rừng ngập mặn năm 2005 được duy trì đến năm 2012; 49% 

diện tích còn lại bị mất là do suy thoái thành rừng thưa (843 ha) và chuyển đổi thành đất nuôi trồng 

thủy sản (649ha), biến động một phần thành diện tích mặt nước (272ha) và đất bãi triều (154 ha). Bản 

đồ hình 12 cho thấy hầu hết diện tích rừng ngập mặn mới tập trung ở các xã Mỹ Long Nam, Long 

Khánh, Long Vĩnh và Đông Hải. Từ năm 2005 đến 2012, diện tích rừng ngập mặn mất đi nhỏ hơn 

nhiều so với diện tích rừng ngập mặn tăng lên. 234ha rừng ngập mặn chuyển thành đất thủy sản, 

325ha suy thoái thành rừng ngập mặn thưa và 34ha biến động thành đất mặt nước. Rừng ngập mặn 

bị mất chủ yếu tập trung ở 2 xã Trường Long Hòa và Long Vĩnh.

Diện tích rừng ngập mặn thưa không biến động nhiều trong giai đoạn nghiên cứu. Năm 2005 diện 

tích rừng ngập mặn thưa là 5,069ha và năm 2012 là 5,019ha. Tuy nhiên, trong 5069ha rừng ngập 

mặn thưa từ năm 2005, chỉ có 1,898ha (38%) được duy trì đến năm 2012. 62% rừng thưa bị biến 

động là do chuyển đổi thành đất thủy sản (2709ha), đất mặt nước (43 ha), đất bãi triều (41ha) và 

325ha phát triển tái sinh thành rừng ngập mặn. Rừng ngập mặn và rừng ngập mặn thưa bị mất chủ 

yếu tập trụng ở xã Long Khánh và Long Vĩnh (Hình 12). Từ năm 2005 đến 2012, 63% tương đương 

3,171ha diện tích rừng ngập mặn thưa bị chuyển đổi thành các loại hình lớp phủ khác.

Trong giai đoạn 2005-2012, diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng lên 1,156 ha, chủ yếu do chuyển 

đổi từ đất lúa và rừng ngập mặn thưa (Hình 13). Số liệu thống kê (Bảng 10) cho thấy 2,065ha tương 

đương với 12% diện tích đất nuôi trồng thủy sản tăng lên ở năm 2012 là do chuyển đổi mục đích từ 

rừng ngập mặn thưa. Ở chiều ngược lại, 649ha rừng ngập mặn và 2,709ha diện tích rừng ngập mặn 

thưa đã được phục hồi từ đất nuôi trồng thủy sản. Ở Trà Vinh, đất trồng cây phi lao chiếm một diện 

tích tương đối lớn so với Bến Tre. Diện tích cây phi lao đã tăng 2.8 lần, từ 112ha năm 2005 lên 318ha 

năm 2012.
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tỉnh Trà Vinh năm 2012

Hình 14. Cấu trúc các loại hình lớp phủ khu vực dự án tỉnh Trà Vinh
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