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Tóm tắt: Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá. Hiện nay, do yêu cầu của sự 

phát triển kinh tế và xã hội đã tạo ra những áp lực lớn đến sựbiến động đất đai. 

Sự tăng dân số, sự phát triển của các đô thị, sự tăng trưởng kinh tế và một số vấn 

đề khác đã và đang tác động rất lớn đếnhiện trạng sử dụng đất. Nghiên cứu đã 

ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) và mô hình chuỗi Markov đánh giá 

biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, 

tỉnh Quảng Nam. Bên cạnh đó nghiên cứu còn tiến hành xem xét sự tác động của 

biến đổi sử dụng đất đến tài nguyên nước, cụ thể là lưu lượng dòng chảy của lưu 

vực thông qua mô hình đánh giá đất và nước (SWAT). Kết quả phân tích cho thấy 

trong vòng 5 năm (2005-2010) diện tích đất lâm nghiệp tăng 63.104,82 ha 

(346,44%), diện tích đất ở tăng 62.258,35 ha (341,79 %), đất chưa sử dụng giảm 

đi 72.336,9 ha (397,12%). Lưu lượng dòng chảy trung bình hàng năm của lưu 

vực giảm 1,4 lần trong mùa khô và 1,3 lần trong mùa mưa. Nguyên nhân chính 

ảnh hưởng đến sự thay đổi lưu lượng dòng chảy trên lưu vực là do diện tích đất 

lâm nghiệp tăng bởingười dân trong lưu vực đã nhận thức được lợi ích kinh tế do 

rừng mang lại, đồng thời được sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án của các tổ 

chức trong và ngoài nước. Ngoài ra việc diện tích rừng tăng còn giúp tăng cường 

khả năng giữ và điều tiết nước trên lưu vực vào mùa mưa lũ. 

I. MỞ ĐẦU 

Phát hiện biến động là quá trình xác 

định sự thay đổi về trạng thái của một đối 

tượng hoặc một hiện tượng bằng cách 

quan sát nó ở nhiều thời điểm khác nhau 

[10]. Đây được xem là một tiến trình quan 

trọng trong việc theo dõi và quản lý tài 

nguyên thiên nhiên bởi vì nó cung cấp 

những kết quả phân tích định lượng của 

sự phân bố không gian của đối tượng 

quan tâm. Theo Macleod và Congation 

(1998), có 4 khía cạnh quan trọng cần 

xem xét khi đánh giá biến động tài 

nguyên thiên nhiên như sử dụng đất, bao 

gồm: 1) Phát hiện sự biến động đã xảy ra; 

2) Tìm hiểu bản chất của sự biến động đó; 

3) Đo lường phạm vi biến động; 4) Đánh 

giá mô hình phân bố không gian của sự 

biến động [7].  

Một cách tiếp cận được đề xuất bởi 

Evans et al. (2004) [2], Camorani et al. 

(2005) [1], Evrard et al. (2007) [4] rất 

đáng được lưu tâm cho rằng định lượng 

tác động của thay đổi lớp phủ bề mặt và 

quản lý đất đai tại lưu vực là vấn đề cốt 

lõi trong quản lý lũ lụt. Với những bằng 

chứng đáng tin cậy, O'Connell et al. 

(2007) [9] cho rằng thực tiễn quản lý đất 

đai có thể làm gia tăng dòng chảy bề mặt 

và vì thế có thể hạn chế tần suất lũ lụt 

thông qua những biện pháp quản lý đất 

đai phù hợp (Martyn et al., 2000; Evans 

and Boardman, 2003) [3, 6]. 
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Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn là 

một lưu vực sông lớn của nước ta với diện 

tích 10.350 km2, với hệ thống sông phức 

tạp gồm nhiều hồ thủy điện lớn phần 

thượng lưu (thủy điện A Vương, thủy 

điện sông Tranh 2, thủy điện sông Bung) 

và có 2 sông chính: Vu Gia  và Thu Bồn. 

Lưu vực sông chảy qua 14 huyện, thị tỉnh 

Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và một 

phần huyện Đăk Glei (Kon Tum) Lưu vực 

sông chịu ảnh hưởng lớn điều kiện thời 

tiết của khu vực miền Trung, với địa hình 

ngắn và dốc đặc trưng với vùng đồi núi 

phía tây có độ cao 2000 m, hình thành lũ 

nhanh nhưng rút chậm, với mô đun dòng 

chảy trung bình năm 60,0-80,0 l/s km2, 

tính từ năm 1980 đến nay, lưu vực đã ghi 

nhận một số đợt lũ lớn như tháng 

11/1980, 10/1981, 10/1983, 10/1986, 

10/1990, 10/1992, 9/2009…  

Xuất phát từ những lập luận trên, 

nghiên cứu này đã được thực hiện nhằm 

đánh giá biến động sử dụng đất lưu vực 

sông Vu Gia Thu Bồn giai đoạn 2005-

2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Hình 

1). Kết quả nghiên cứu nhằm cung cấp cái 

nhìn tổng quát về hiện trạng sử dụng đất 

của lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn, đánh 

giá tác động của việc thay đổi lớp phủ bề 

mặt đến dòng chảy mặt, lũ lụt trên lưu 

vực trong quá khứ cũng như trong tương 

lai, làm cơ sở cho việc đề xuất các biện 

pháp quản lý sử dụng đất sao cho vừa đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 

vừa bảo vệ nguồn nước, giảm thiểu nguy 

cơ lũ lụt. 

 
Hình 1. Khu vực nghiên cứu.  

II. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU  

1. Dữ liệu nghiên cứu 

Trong công tác quản lý đất đai hiện 

nay, thông tin kiểm kê đất đai được lưu 

trữ phổ biến ở hai định dạng: 1) dữ liệu 

dạng số liệu thống kê trong các tài liệu hồ 

sơ, sổ sách, văn bản và trong máy tính;  

2) dữ liệu dạng đồ họa dưới dạng bản đồ 

thể hiện trên giấy (bản đồ giấy) hoặc lưu 

trong băng, đĩa từ (bản đồ số). Riêng bản 

đồ số, kể từ năm 2000, đã được sử dụng 

phổ biến với hệ quy chiếu VN2000 và trở 

thành cách thể hiện thông tin đất đai hữu 
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hiệu, trực quan hơn cả bởi vì nó không chỉ 

cung cấp thông tin thuộc tính về diện tích 

các loại hình sử dụng đất mà còn cho biết 

vị trí phân bố không gian của từng loại. 

Hơn nữa, đây cũng là định dạng dữ liệu 

đầu vào phù hợp cho GIS. Chính vì những 

lý do trên, nghiên cứu đã tiến hành thu 

thập nhiều nguồn dữ liệu khác nhau ở cả 2 

định dạng số liệu thống kê và bản đồ số 

(Bảng 1). 

Bảng 1. Các loại dữ liệu phục vụ nghiên cứu 

Loại dữ liệu  Nguồn thu thập 

Bản đồ sử dụng đất, số liệu thống kê diện 

tích các loại hình sử dụng đất tỉnh Quảng 

Nam 2005, 2010 

 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 

Bản đồ địa hình tỉnh Quảng Nam  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 

Bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Quảng Nam  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 

Bản đồ thủy văn tỉnh Quảng Nam  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam 

Số liệu khí tượng, thủy văn khu vực tỉnh 

Quảng Nam 

 Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ 

Số liệu kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2005 đến 2010 

 Niên giám thống kê - Cục thống kê tỉnh Quảng Nam 

 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện mục tiêu ban đầu nêu ra 

là đánh giá biến động sử dụng đất và xem 

xét sự tác động của sự biến động này đến 

lưu lượng dòng chảy nên nghiên cứu được 

bắt đầu với việc thu thập, chuyển đổi định 

dạng và xử lý dữ liệu đầu vào cho thuật 

toán chuỗi Markov và mô hình SWAT. 

Dữ liệu về sử dụng đất được chuyển đổi 

và biên tập từ định dạng *.dng sang định 

dạng *.shp, tiếp đến được cắt theo ranh 

giới lưu vực Vu Gia Thu Bồn nhằm tạo ra 

bản đồ sử dụng đất tương ứng theo ranh 

giới lưu vực. Dữ liệu sau khi biên tập 

được nhóm và gán mã theo các loại hình 

sử dụng đất, cụ thể nghiên cứu đã nhóm 

thành 7 loại hình sử dụng đất. Để thành 

lập bản đồ biến động nghiên cứu tiến 

hành chồng ghép bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2005 và bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất năm 2010. Sau khi có được 

bản đồ biến động thì thuật toán chuỗi 

Markov được áp dụng để đánh giá sự biến 

động sử dụng đất tại lưu vực sông Vu Gia 

- Thu Bồn giai đoạn 2005-2010 và bước 

tiếp theo là xem xét sự tác động của việc 

thay đổi sử dụng đất đến lưu lượng dòng 

chảy. Trong bước này sau khi có được các 

dữ liệu cần thiết để chạy mô hình SWAT 

bao gồm dữ liệu địa hình, dữ liệu sử dụng 

đất, dữ liệu thổ nhưỡng và dữ liệu khí 

tượng thủy văn đã được thiết lập và chạy 

mô hình. Sau đó, kết quả mô phỏng lưu 

lượng dòng chảy của  mô hình SWAT 

được hiệu chỉnh và kiểm định với cùng 

thời gian đánh giá biến động để tăng 

cường độ tin cậy. Khái quát về quy trình 

và các bước thực hiện nghiên cứu được 

thể hiện dưới dạng sơ đồ như Hình 2. 

3. Thuật toán chuỗi Markov 

Mô hình Markov Chain được ứng dụng 

để xác định mức độ xu hướng biến động 

về diện tích giữa từng loại hình sử dụng 

đất.Tổng quát hóa của mô hình được 

minh họa như Hình 3. 

Với ij là xác suất thay đổi được xác 

định từ việc chồng lớp bản đồ sử dụng đất 

tại 2 thời điểm khác nhau.ij được xác 

định thông qua công thức: 

ij =  Aij/Ai 

Với: Aij là diện tích mà loại hình i 

chuyển cho loại hình j ở thời điểm thứ 

hai; Ai là diện tích của loại hình i tại thời 

điểm thứ nhất. 
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Hình 2. Sơ đồ tiến trình nghiên cứu. 

 

Hình 3. Sơ đồ chuyển đổi các loại hình sử dụng đất. 

Dựa trên giá trị của ij mà nghiên cứu 

tiến hành đánh giá sự biến động của các 

loại hình sử dụng đất. Qua giá trị này 

chúng ta sẽ biết được một loại hình sử 

dụng đất đã chuyển bao nhiêu phần trăm 

diện tích của mình ở thời điểm thứ nhất 

cho một loại hình sử dụng đất khác ở thời 

điểm thứ hai. Hay nói một cách khác quá 
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trình đánh giá biến động sử dụng đất 

trong nghiên cứu này không chỉ đơn giản 

xem xét về mặt tăng hay giảm diện tích 

của một loại hình mà còn tìm hiểu diện 

tích của loại hình đó ở thời điểm thứ hai 

đã chuyển cho những loại hình nào cũng 

như là nhận được từ những loại hình nào. 

4. Mô hình SWAT 

Mô hình SWAT là mô hình phân bố 

vật lý được phát triển để dự đoán tác động 

của thực tiễn quản lý đất đai đến nước, sự 

bồi lắng và lượng hóa chất sinh ra từ hoạt 

động nông nghiệp trên những lưu vực 

rộng lớn và phức tạp trong khoảng thời 

gian dài [9]. Trong mô hình này, một lưu 

vực được chia nhỏ thành các tiểu lưu vực. 

Tiểu lưu vực sau đó được tiếp tục phân 

chia thành các đơn vị thủy văn 

(Hydrological Response Units - HRUs) 

dựa trên thổ nhưỡng, sử dụng đất và độ 

dốc, nhờ đó nâng cao mức độ chi tiết của 

mô phỏng. Mô hình này mô phỏng tiến 

trình thủy văn ở mỗi HRU bằng cách sử 

dụng phương trình cân bằng nước, bao 

gồm mưa, dòng chảy bề mặt, bốc hơi 

nước, sự thấm nước và dòng chảy ngầm. 

Mô hình SWAT cung cấp hai phương 

pháp ước lượng dòng chảy bề mặt: 

phương pháp đường cong số SCS [12] và 

phương pháp thấm Green-Ampt [5]. 

Trong nghiên cứu này mô hình SWAT 

được sử dụng để mô phỏng lưu lượng 

dòng chảy tại thời điểm 2005, 2010 tương 

ứng với dữ liệu hiện trạng sử dụng đất 

năm 2005 và 2010 các dữ liệu khác như 

địa hình, thổ nhưỡng và khí tượng thủy 

văn không thay đổi cho hai kịch bản mô 

phỏng. Thông qua kết quả mô phỏng lưu 

lượng dòng chảy mặt mà nghiên cứu đánh 

giá sự tác động của biến động sử dụng đất 

đến các đặc điểm của lưu lượng dòng 

chảy tại hai thời điểm trên lưu vực sông 

Vu Gia - Thu Bồn. Thêm vào đó, lưu 

lượng dòng chảy mô phỏng  được hiệu 

chỉnh và kiểm định dựa vào hệ số tương 

quan và NSI để đảm bảo độ tin cậy của 

mô hình. 

Nên cụ thể hơn là mô tả khai quát như 

vậy. người đọc không hiểu được các tác 

giải đã áp dụng cụ thể như thế nào 

Nên dẫn ra cụ thể về kết quả đánh giá 

mức độ đáng tin cậy 

III. KẾT QUẢ 

1. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất lưu 
vực sông Vu Gia – Thu Bồn 2005 - 2010 

Hiện trạng sử dụng đất trên lưu vực 

sông Vu Gia - Thu Bồn năm 2005 có 7 

loại hình sử dụng đất gồm (Hình 3): Đất 

lâm nghiệp (LNP), Đất sản xuất nông 

nghiệp (SXN), Đất chuyên dụng (CDG), 

Đất chưa sử dụng (CSD), Đất ở (OTC), 

Đất tôn giáo, tín ngưỡng (TTN), 

Đất nghĩa trang, nghĩa địa (NTD). Diện 

tích đất tự nhiên năm 2005 khoảng 

858.861,19 ha trong đó đất có diện tích 

lớn nhất là lâm nghiệp 466.840,15ha 

chiếm 54,356 % và đất sản xuất nông 

nghiệp với diện tích là 166.108,66 chiếm 

19,341%.
 

Bảng 1. Bảng thay đổi các loại hình sử dụng đất trong giai đoạn 2005-2010 trên lưu vực 
sông Vu Gia – Thu Bồn 

Nhóm sử dụng đất 
Năm 2005 Năm 2010 

Diện tích (ha) % Diện tích (ha) % 

CDG 18.215,19 2,12 5.911,22 0,69 

CSD 185.284,61 21,56 112.947,73 13,15 

LNP 466.840,15 54,36 529.944,97 61,70 

NTD 38,79 0,01 415,90 0,05 

OTC 22.350,08 2,60 84.608,43 9,85 

SXN 166.108,66 19,34 124.967,11 14,55 

TTN 23,71 0,01 65,83 0,01 

Tổng sổ  858.861,19 100 858.861,19 100 
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Thực trạng cơ cấu loại hình sử dụng 

đất ở Quảng Nam cho thấy sử dụng đất 

cho ngành lâm nghiệp và nông nghiệp 

chiếm ưu thế do trên lưu vực sông Vu Gia 

- Thu Bồn có nguồn rừng và lâm sản 

ngoài gỗ rất phong phú có vai trò quan 

trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Hơn 

nữa, lưu vực còn là nơi cung cấp lượng 

nước lớn phục vụ phát triển thủy điện với 

46 dự án thủy điện được phê duyệt quy 

hoạch có công suất hơn 1.500 MW năm 

2007 còn là nơi lưu trữ nguồn nước, bảo 

vệ môi trường đất tạo nên hệ sinh thái 

phong phú đa dạng. Năm 2010 diện tích 

đất lâm nghiệp tăng lên đáng kể 

(529.944,97 ha) chiếm 61,70% bởi nhiều 

chính sách, cơ chế nhà nước ban hành 

cùng với cơ chế bảo vệ, phát triển rừng 

gắn với giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên 

diện tích đất nông nghiệp giảm đi chỉ còn 

124.967,11 ha chiếm 14,55% do sự phát 

triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa 

nhanh với nguồn lao động dồi dào. Hơn 

nữa với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

giảm dần tỷ trọng nông lâm nghiệp, thủy 

sản; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ ngày 

càng tăng thêm, đóng góp tăng trưởng 

GDP ngành công nghiệp và xây dựng 

năm 2006 là 6.006.226 triệu đồng, năm 

2010 là 12.937.620 triệu đồng. Các loại 

hình sử dụng đất khác có sự thay đổi 

không đáng kể (Hình 4). 

2. Đánh giá biến động sử dụng đất giai 
đoạn 2005-2010 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 

2005 và năm 2010 sau khi gộp loại hình 

sử dụng đất được tiến hành chồng lớp để 

xây dựng bản đồ biến động sử dụng đất 

giai đoạn 2005 - 2010. Trên cơ sở xây 

dựng bản đồ biến động kết hợp tính toán 

ta xây dựng được ma trận biến động sử 

dụng đất giai đoạn 2005-2010 sử dụng 

chuỗi Markov hỗ trợ.Dựa trên ma trận 

biến động cho ta thấy sự thay đổi của các 

loại hình sử dụng đất từ năm 2005 đến 

năm 2010 có sự biến động  cụ thể được 

trình bày trong Bảng 2. 

 
Hình 3. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên LVS Vu Gia Thu Bồn năm 2005. 
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Hình 4. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên LVS Vu Gia Thu Bồn năm 2010. 

Đất lâm nghiệp giữ lại khoảng 

367.666,51 ha có sự thay đổi 341,79% so 

với năm 2005, chuyển sang đất nông 

nghiệp 38.255,49 ha, đất ở khoảng 

24.783,57 ha; 

Đất nông nghiệp chỉ giữ lại 43.677,62 

ha giảm đi 225,86% so với năm 2005, 

chuyển sang đất lâm nghiệp 49.678,21 ha, 

đất ở 36.858,33 ha;. 

Đất chuyên dùng giữ lại 876,48 ha 

giảm 67,55 %,chuyển sang đất lâm nghiệp 

6.715,97 ha, đất ở 3.820,36, đất sản xuất 

nông nghiệp 3.751,54 ha; 

Đất chưa sử dụng giảm72.336,88 ha 

giữ lại 38.732 ha, chuyển 103.503,79 đất 

lâm nghiệp, 33.350,25 đất nông nghiệp. 

Bảng 2. Ma trận chuyển đổi sử dụng đất lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn giai đoạn 2005-2010 
Nhóm 

sử 

dụng 

đất 

Nhóm sử dụng đất Mức độ thay đổi 

CDG CSD LNP NTD OTC SXN TTN 
Tổng 

(2005) 
DT (ha) Tỉ lệ % 

CDG 876,48 2.851,90 6.715,97 165,90 3.820,36 3.751,54 33,05 18.215,19 ↓12.303,97 ↓67,55 
CSD 1.669,52 38.732,06 103.503,79 49,63 7.979,35 33.350,25 

 

185.284,61 ↓72.336,88 ↓397,12 

LNP 3.007,67 33.109,35 367.666,51 0,01 24.783,57 38.255,49 17,56 466.840,15 ↑63.104,81 ↑346,44 

NTD 
 

5,55 1,05 
 

20,27 11,92 
 

38,79 ↑377.12 ↑2,07 

OTC 10,26 2.850,60 2.378,06 65,25 11.133,67 5.912,23 
 

22.350,08 ↑62.258,35 ↑341,79 

SXN 347,30 35.396,88 49.678,21 135,10 36.858,33 43.677,62 15,23 166.108,66 ↓41.141,55 ↓225,86 

TTN 
 

1,38 1,38 
 

12,89 8,06 
 

23,71 ↑42,12 ↑0,23 

Tổng 

(2010) 
5.911,22 112.947,73 529.944,97 415.90 84.608,43 124.967,11 65,83 858.861,19 
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Hình 5. Biểu đồ so sánh lưu lượng dòng chảy giữa 2 kịch bản ở nhánh sông Thu Bồn. 

 

Hình 6. Biểu đồ so sánh lưu lượng dòng chảy giữa 2 kịch bản ở nhánh sông Vu Gia 

3. Đánh giá biến động sử dụng đất đến 
lưu lượng dòng chảy nước mặt lưu vực 
sông Vu Gia Thu Bồn giai đoạn 2005 - 
2010 

Sự biến động sử dụng đất ở lưu vực sông 

Vu Gia - Thu Bồn có tác động trực tiếp 

hoặc gián tiếp đến các đối tượng tài 

nguyên thiên nhiên khác trong lưu vực. 

Nghiên cứu mô phỏng dòng chảy lưu vực 

theo hai kịch bản sử dụng đất năm 2005 

và 2010 với chuỗi số liệu khí tượng chung 

từ năm 1990-2010 nhằm đánh giá lưu 

lượng dòng chảy của lưu vực. Kết quả lưu 

lượng dòng chảy của mô hình được hiệu 

chỉnh và kiểm định với số liệu thủy văn 

tại trạm thủy văn Thạnh Mỹ (hay Thành 

Mỹ) dành cho nhánh sông Vu Gia và trạm 

Nông Sơn dành cho nhánh sông Thu Bồn 

với kết quả chấp nhận được. 

Trong nghiên cứu do chỉ có sự thay đổi 

trong dữ liệu sử dụng đất ngoài ra các yếu 
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tố dữ liệu đầu vào khác cho mô hình như 

thổ nhưỡng hoặc thời tiết không thay đổi 

nên nhìn chung lưu lượng dòng chảy của 

các kịch bản có sự biến đổi tương tự ở các 

tháng trong năm cụ thể là tăng vào mùa 

mưa và giảm vào mùa khô. Nhưng chính 

sự thay đổi lớp phủ bề mặt đã làm cho 

lượng nước thay đổi cả về lưu lượng dòng 

chảy của các tháng trong năm hoặc tổng 

lưu lượng dòng chảy của năm.Vào các 

tháng mùa khô lưu lượng dòng chảy của 

kịch bản 2005 cao hơn lưu lượng dòng 

chảy của kịch bản 2010 cho cả 2 nhánh 

sông Thu Bồn và Vu Gia lần lượt từ 

khoảng 1,5 đến 1,3 lần. Nhưng trong giai 

đoạn đầu của mùa khô khoảng tháng 1 

nhìn vào biểu đồ ở Hình 5 và Hình 6 

chúng ta có thể thấy được lưu lượng dòng 

chảy của kịch bản 2010 cao hơn kịch bản 

2005 điều này đã chứng minh được phần 

nào vai trò của rừng trong việc giữ và 

điều tiết nước trong thời gian đầu mùa 

khô. Nhưng khả năng điều tiết này không 

kéo dài được lâu nên các tháng tiếp theo 

của mùa khô tiếp theo lưu lượng dòng 

chảy kịch 2010 thấp hơn kịch bản 2005. 

Tương tự trong các tháng mùa mưa xu 

hướng chung là lưu lượng dòng chảy của 

kịch bản 2005 cao hơn lưu lượng dòng 

chảy của kịch bản 2010 1,3 lần ở nhánh 

sông Thu Bồn và 1,4 lần ở nhánh sông Vu 

Gia. Trung bình lưu lượng dòng chảy 

tháng của kịch bản 2010 so với kịch bản 

2005 giảm 19,65%  ở nhánh sông Vu Gia 

và giảm 15,09% ở nhánh sông Thu Bồn. 

Như vậy chúng ta có thể thấy được cụ thể 

vai trò của rừng trong việc điều tiết dòng 

chảy nước mặt ở lưu vực sông Vu Gia -  

Thu Bồn vào mùa mưa lũ. 

 

 
Hình 7. Sự thay đổi các thành phần cân bằng nước giữa 2 kịch bản. 

Ngoài ra để thấy rõ hơn sự tác động 

của việc thay đổi lớp phủ bề mặt đến tài 

nguyên nước, nghiên cứu còn so sánh sự 

khác nhau giữa các thành thành phần cân 

bằng trước trong lưu vực như dòng chảy 

trễ (LAT_Q), dòng chảy ngầm (GW_Q) 

và lượng nước trong đất (SW) (Hình 7.). 

Đối với các thành phần cân bằng nước ở 

kịch bản 2010 đều có sự thay đổi so với 

kịch bản 2005 cụ thể như sau dòng chảy 

trễ tăng 26,78%, dòng chảy ngầm tăng 

30,71%, riêng lượng nước trong đất chỉ có 

sự tăng nhẹ 4,78 %. 

IV. KẾT LUẬN 

Như vậy, trong giai đoạn 2005-2010 

biến động sử dụng đất trên lưu vực sông 

Vu Gia - Thu Bồn giai đoạn 2005-2010 đã 

có sự biến động theo hướng tích cực, đất 

ở có sự gia tăng, trong đó đất lâm nghiệp 

tăng mạnh nhất khoảng 346,44%, diện 

tích đất ở tăng khoảng 341,79 %, đất chưa 

sử dụng đã được khai thác và  tận dụng 

hơn, nên đã giảm đi 397,12%. Sự biến 

động đã và đang kéo theo sự thay đổi của 

các đối tượng tài nguyên khác mà đặc biệt 

là tài nguyên nước. Mặc dù có sự suy 



58 

giảm trong lưu lượng dòng chảy mặt của 

kịch bản 2010 so với kịch bản 2005 giảm 

19,65% ở nhánh sông Vu Gia và giảm 

15,09% ở nhánh sông Thu Bồn. Nhưng sự 

gia tăng diện tích rừng đã góp phần điều 

tiết lưu lượng dòng chảy vào mùa mưa từ 

1,3 đến 1,4 ở các nhánh sông Thu Bồn và 

Vu Gia. 

Sự đánh giá biến động sử dụng đất ứng 

dụng công nghệ GIS, thuật toán chuỗi 

Markov và mô hình SWAT là cách tiếp 

cận hiệu quả qua cách chỉ ra biến động 

giữa các loại hình sử dụng đất, không chỉ 

đơn thuần là thống kê diện tích mà còn 

lượng hóa được phần nào sự biến động sử 

dụng đất này đến các đối tượng tài 

nguyên khác đặc biệt là tài nguyên nước 

và đất. Việc đánh giá này sẽ là cơ sở vững 

chắchỗ trợ cho các nhà quản lý đưa ra 

những kế hoạch sử dụng đất hiệu quả hơn, 

cảnh báo thực trạng sử dụng đất cho 

người dân, đề xuất các biện pháp quản lý 

sử dụng đất sao cho vừa đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo vệ 

nguồn nước, giảm thiểu nguy cơ lũ lụt. 

Lời cảm ơn: Tập thể tác giá trân trọng 

cảm ơn đề tài mã số KC.01.24/11-15 về 

các số liệu nghiên cứu. Tập thể tác giả đặc 

biệt cảm ơn sự hỗ trợ kinh phí của Trường 

Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN 

thông qua đề tài mã số TN. 15.21 để thực 

hiện nghiên cứu này. 
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SUMMARY 

Effect of Land Use Change on Water Discharge in Vu Gia – Thu Bồn Watershed 

Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Bích, Lê Hoàng Tú, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Kim Lợi 

Land is a high precious natural resource. Currently, the requirements of economic 

and social development make pressure on the land use change. The growth up of 

population, the expand cities and urban areas, the economic development, and other 

issues have been making a huge impact to the status of land use. The study takes 

application of GIS and the model of Markov chain to calculate the land use change in 

the period from 2005 to 2010 on the basin of Vu Gia - Thu Bon, Quang Nam 

province. Besides that, the study also considers about the effect of land use change to 

water discharge by using Soil and Water Assessment Tool model (SWAT). Analysis 

results showed that within 5 years (2005-2010), the area of forest land increased 

63,104.82 ha (346.44%), the area of resident land increased 62,258.35 ha (341.79%), 

and the area of unpurposed land reduced 72,336.9 hectares (397.12%). Simulation result 

of annually streamflow in Vu Gia – Thu Bon watershed decreases 1.4 times in the dry 

season and 1.3 times in the rain season. Because of the changing in land cover so that 

affects to water discharge especially rising of land forest. The main reasons leading to 

the increase of the forest area are people's awareness of the economic benefits brought 

by the forest, and the supports from the programs or projects of local government and 

international organizations. In addition, the increasing of forest land also contributes in 

control flood in the rain season. 
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