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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong xu thế phát triển kinh tế-xã hội, đô thị hó xuất hiện v i tư á h là
một trong những tá nhân làm th y đổi đặ điểm tự nhiên và văn hó -xã hội ủ
một khu vự . quá trình đô thị hó iễn r xung qu nh khu vự i sản là bài toán
phứ tạp, đòi hỏi nhiều hơn nghiên ứu á tá động ủ đô thị hó t i i tí h lị h
sử nhằm đảm bảo sự ân bằng giữ việ bảo tồn và phát triển bền vững. Bởi vì
đô thị hó ảnh hưởng đến Di sản văn hó theo nhiều á h, hẳng hạn như (1) phá
hủy hoặ th y đổi ảnh qu n lị h sử ủ á i tí h để phát triển ơ sở hạ tầng
hiện đại; (2) xó bỏ đất nông nghiệp, không gi n x nh ủ lối sống truyền thống;
và (3) th y đổi nhân khẩu họ hoặ nền kinh tế trong khu vự đô thị. Như vậy,
nghiên ứu tá động ủ quá trình đô thị hó t i khu vự bảo tồn i sản lị h sử là
nhiệm vụ ần thiết đối v i sự phát triển ủ á quố gi và khu vự .
Để xác định mứ độ rủi ro ảnh hưởng t i Di sản văn hóa và tự nhiên,
UNESCO đã sử ụng Giá trị nổi bật toàn ầu (Outstanding Universal Value OUV) (UNESCO, 2008). Dự trên ơ sở Giá trị nổi bật toàn ầu, sẽ đánh giá
mứ độ rủi ro đối v i Di sản văn hó . Đáng hú ý, biến động l p phủ/sử ụng
đất gây r o quá trình đô thị hó là một trong yếu tố then hốt ảnh hưởng t i
OUV, làm th y đổi mụ đí h sử ụng đất v i sự suy giảm đột ngột ủ iện
tí h đất nông nghiệp, gi tăng mạng lư i gi o thông hiện đại ũng như xuất
hiện á khu ông nghiệp, trung tâm giải trí- u lị h. Đồng thời, quá trình đô
thị hó òn làm th y đổi tính đồng nhất ủ m u ạng ảnh qu n, nghĩ là
ảnh qu n ó thể bị gộp lại, hi tá h trong quá trình đô thị hó . Đặ biệt, sự
phân hi m u ạng ảnh qu n thành á mảnh nhỏ, rời rạ đã phá vỡ quy
hoạ h không gi n tại nhiều thành phố, đe ọ t i mụ tiêu phát triển bền
vững ủ khu vự đã đượ tìm thấy trong số á tá động khá nh u ủ đô
thị hó đối v i biến động l p phủ/sử ụng đất.
Sự phát triển ủ ông nghệ viễn thám đượ đặ trưng bởi ảnh đ thời
gi n và độ phân giải không gi n o ho phép phân loại đối tượng để hiết
tá h thông tin l p phủ/sử ụng đất một á h nh nh hóng và hi tiết. Cùng
v i đó, nhiều thuật toán xử lý ảnh không ngừng đượ gi i thiệu trong á
công trình nghiên ứu nhằm mụ đí h nâng o độ hính xá . Do đó, ảnh vệ
tinh độ phân giải không gi n o đượ sử ụng rộng rãi trong ông trình
nghiên ứu và thự nghiệm, đặ biệt là khu vự đô thị, nơi đối tượng l p
phủ/sử ụng đất bị hi ắt nhỏ và m nh mún. Bên ạnh đó, ông nghệ GIS
là ông ụ qu n trọng để phân tí h, ự đoán và ự báo sự th y đổi ủ môi
trường và sự ố thông qu việ phát triển á mô hình ự trên nền tảng GIS.
Việ tí h hợp ông nghệ viễn thám và GIS ho phép xây ựng bứ tr nh tổng
thể, hi tiết về sự biến động và sự phân mảnh m u ạng ảnh qu n trong khu
vự . Đồng thời, GIS và Fr gst ls giúp ho việ thiết lập mô hình tính toán
từng hỉ số rủi ro đối v i Giá trị nổi bật toàn ầu ủ i sản.
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Quần thể i tí h Huế (The Complex of Huế Monuments - CHM) đã ó
một lị h sử lâu đời và giá trị văn hó
o trư khi đượ UNESCO ông nhận
là Di sản văn hó thế gi i đầu tiên tại Việt N m. Nhiều điều tr và nghiên
ứu về sự th y đổi ảnh qu n, sự tăng trưởng ủ u lị h, ô nhiễm môi
trường, u lị h bền vững và hính sá h quản lý môi trường ó liên qu n đến
i sản đã đượ tiến hành. Tuy nhiên, á nghiên ứu tổng thể xá định và
đánh giá định lượng mứ độ rủi ro đối v i giá trị ủ Di sản văn hó thế gi i
ở thành phố Huế là không ó.
Từ những luận giải trên đây, Tá giả lự họn đề tài: “Nghiên cứu ảnh
hưởng của quá trình đô thị hóa tới sự bảo tồn di sản thành phố Huế bằng công
nghệ viễn thám và GIS“ làm định hư ng nghiên ứu ủ luận án.
2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu
Mục tiêu: Xác lập luận cứ khoa họ trên ơ sở phân tích không gian
và đánh giá định lượng rủi ro đối v i Giá trị nổi bật toàn cầu (ROUV)
trong việc bảo tồn Di sản văn hó thế gi i dựa trên dữ liệu viễn thám và
GIS. Trên ơ sở đó, phục vụ định hư ng tổ chức không gian Di sản văn
hóa nói chung và tại thành phố Huế nói riêng.
Nội dung nghiên cứu: Thu thập, khảo sát thự đị , phân tí h và xử
lý tài liệu; Xây ựng khung lý thuyết và phương pháp ứng ụng viễn thám
và GIS trong đánh giá tá động ủ quá trình đô thị hó t i bảo tồn Di sản
văn hó ; Xử lý ữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải không gi n o đ thời
gi n phụ vụ hiết xuất thông tin l p phủ/sử ụng đất và phân tí h quá
trình mở rộng đô thị trong khu vự Quần thể i tí h Huế; Phát triển á
hỉ số rủi ro đối v i Giá trị nổi bật toàn ầu ủ Di sản văn hó thế gi i
trong bổi ảnh đô thị hó ; Đánh giá rủi ro đối v i Giá trị nổi bật toàn ầu
ủ Quần thể i tí h Huế.
3. Giới hạn phạm vi
 Về không gian: Khu vực Quần thể di tích Huế thuộc phạm vi
thành phố Huế và một vài vùng phụ cận thuộc thị xã Hương Thủy, Hương
Trà và huyện Phú Vang thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế.
 Về thời gian: Gi i đoạn năm 1968-2020.
4. Những điểm mới của luận án
 Sử ụng họ máy (M hine Le rning) v i thuật toán SVM
(Support Ve tor M hine) trong phân loại ự trên đối tượng (Obje tb se ) ho ảnh vệ tinh độ phân giải không gi n o, phụ vụ đánh giá
định lượng xu hư ng mở rộng đô thị ở quy mô không gi n và thời gi n.
 Tí h hợp á yếu tố tự nhiên, số liệu độ đo ảnh qu n và á yếu
tố xã hội tá động trự tiếp lên m u ạng ảnh qu n (L n s pe P ttern)
xung qu nh i tí h để xây ựng á hỉ số rủi ro phụ vụ đánh giá định
lượng và định tính tá động ủ quá trình đô thị hó lên Giá trị nổi bật
toàn ầu ủ Quần thể i tí h Huế.
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5. Các luận điểm bảo vệ
 Luận điểm 1: Sử ụng ữ liệu ảnh vệ tinh độ phân giải không gi n
o và GIS trong phân tí h định lượng tá động ủ đô thị hoá đến á i
tí h ho phép đư r ơ sở kho họ phụ vụ định hư ng tổ hứ không
gi n để bảo tồn Di sản văn hó nói hung và tại thành phố Huế nói riêng.
 Luận điểm 2: Quá trình đô thị hó ở thành phố Huế đã tăng tính
phân mảnh m u ạng ảnh qu n (L n s pe P ttern) ủ á i tí h và tá
động tiêu ự đến khả năng bảo tồn Giá trị nổi bật toàn ầu ủ Quần thể i
tí h Huế - Di sản văn hó thế gi i.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
 Ý nghĩa khoa học: Kết quả nghiên ứu ủ luận án góp phần nâng
o hiệu quả ủ tiếp ận đối tượng trong xử lý ữ liệu ảnh vệ tinh độ
phân giải không gi n o và phân tí h tính phân mảnh m u ạng ảnh
qu n ủ á khu vự ó i tí h ư i tá động ủ đô thị hoá.
 Ý nghĩa thực tiễn: Nghiên ứu này nhấn mạnh sự ần thiết ủ
phát triển đô thị bền vững trong những khu vự ó i tí h để làm giảm
nhẹ ảnh hưởng xấu đến i tí h và môi trường xung qu nh. Việ tí h hợp
á hỉ số rủi ro đối v i khu vự Quần thể i tí h Huế ho phép hỉ r sự
phân bố không gi n ủ á mứ độ tá động ủ đô thị hoá đến á i
tí h ần bảo tồn ở thành phố Huế. Đồng thời đây ũng là ơ sở kho họ
ó thể giúp định hư ng tổ hứ không gi n và điều hỉnh quy hoạ h đô
thị và quy hoạ h bảo tồn trong tương l i để UNESCO tái đề ử Quần thể
i tí h Huế là Di sản ảnh qu n văn hó thế gi i.
7. Cơ sở tài liệu
Ngoài những nghiên ứu lý luận, thự tiễn trong và ngoài nư ,
trong quá trình thự hiện á nhiệm vụ ủ luận án, Tá giả đã sử ụng dữ
liệu thu thập từ thự đị , dữ liệu ảnh viễn thám, dữ liệu bản đồ, phần mềm
huyên ụng.
8. Cấu trúc của luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu th m khảo và phụ lụ , nội ung
ủ Luận án đượ trình bày trong 3 hương
CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁCH TIẾP CẬN ĐÁNH GIÁ
ẢNH HƢỞNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA TỚI BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA
1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA
TỚI BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA
1.1.1. Lý thuyết về đô thị hóa
1.1.1.1. Quan niệm và đặc điểm của đô thị hóa
Đô thị hó đượ thể hiện trong rất nhiều khái niệm khá nh u. Tuy
nhiên, ù ở gó độ nghiên ứu nào, á khái niệm này đều đề ập đến sự
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gi tăng ủ ân số đô thị ũng như thể hiện v i trò ủ đô thị hó đối v i
sự phát triển kinh tế-xã hội (Verbeek, 2014); đô thị hó đồng nghĩ v i
việ mở rộng iện tí h đất đô thị và luôn tá động đến á đối tượng l p
phủ/sử ụng đất khá (LCLU).
1.1.1.2. Cơ sở thực tiễn về đô thị hóa trên thế giới và ở Việt Nam
Quá trình đô thị hó ó thể tạo r những thá h thứ , hệ lụy và rủi ro
l n trong đó ó vấn đề quản lý sử ụng đất nói hung, vấn đề bảo tồn Di
sản văn hó ở á vùng đô thị hó nói riêng ũng như vấn đề ổn định và
phát triển bền vững ho người ân nếu không ó quy hoạ h kho họ
ũng như tầm nhìn x và rộng.
1.1.2. Những yếu tố của đô thị hóa ảnh hưởng tới bảo tồn Di sản văn hóa
Cá h tiếp ận trong nghiên ứu ảnh hưởng từ quá trình đô thị hó t i sự
bảo tồn Di sản văn hó ngày àng đ ạng. Phần l n số lượng á nghiên ứu
hư ng t i kh i thá những giá trị i sản mà từng ngành qu n tâm. Chư ó
nghiên ứu đầy đủ m ng tính liên ngành để giải quyết vấn đề này. Đây là
những khó khăn hính trong quá trình thự hiện bảo tồn Di sản văn hó trong
bối ảnh đô thị hó iễn r liên tụ và nh nh hóng. Vì vậy, ần ó á h á h
tiếp ận m ng tính ự báo, hỉ báo, đảm bảo uy trì quản lý và kiểm soát á
tá động không mong muốn theo không gi n và thời gi n.
1.1.3. Sử dụng GIS và viễn thám phân tích ảnh hƣởng của đô thị hóa
tới bảo tồn Di sản văn hóa
Cá nghiên ứu đô thị hó hiện n y đ ng sử ụng rất nhiều ữ liệu viễn
thám là á ữ liệu ho phép thành lập bản đồ và mô hình hó á hiện tượng
iễn r trên bề mặt Trái Đất trong đó ó sử ụng đất đô thị (Ban, 2015). Song
song v i việ hiết tá h thông tin nói trên, nhiều nghiên ứu đã sử ụng á
phương pháp độ đo ảnh qu n (L n s pe Metri s) để đánh giá qu n hệ ủ
đối tượng l p phủ/sử ụng đất, hoặ giữ á đối tượng trên không gi n và
tương tá ủ húng theo thời gi n. Yếu tố này là hỉ số tá động ủ sử ụng
đất lên ảnh qu n và hệ sinh thái ủ khu bảo tồn, ủ á khu i sản. Cá hỉ
số độ đo ảnh qu n là một ái nhìn m i để xá định giá trị ủ vùng bảo tồn.
Vì vậy, á ông ụ viễn thám tí h hợp sẽ ũng ấp một lự họn hữu
hiệu để nghiên ứu và giải thí h đượ một á h định lượng quá trình biến đổi
l p phủ/sử ụng đất, phân tí h rủi ro đối v i giá trị ủ Di sản văn hó ở đ
ấp độ theo không gi n và thời gi n, hỗ trợ người r quyết định đánh giá, lập
kế hoạ h và quản lý i sản văn hó đượ tốt hơn.
1.1.4. Các công trình nghiên cứu liên quan đến quá trình đô thị hóa
và bảo tồn Di sản văn tại Thừa Thiên-Huế
Trong trường hợp ụ thể ủ khu vự thành phố Huế đến n y hư
ó nghiên ứu một á h đầy đủ ó hệ thống về á tá động ủ biến đổi
LCLU, đặ biệt ủ đô thị hó đến bảo tồn DSVH trong đó ó tính đến tá
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động theo ả h i hiều tí h ự và tiêu ự t i á i tí h ũng như rủi ro
đến Giá trị nổi bật toàn ầu (Outst n ing Univers l V lue - OUV) ủ
Quần thể i tí h Huế - Di sản văn hó thế gi i. Đây là một trong những
vấn đề mà á nghiên ứu đi trư
hư tiếp ận, òn bỏ ngỏ sẽ là khoảng
trống nhất định mà Tá giả sẽ tiếp tụ tìm hiểu, nghiên ứu.
1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA ĐÔ THỊ
HÓA TỚI BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA
1.2.1. Quan điểm và tiêu chí đánh giá, xác định giá trị DSVH
1.2.1.1. Quan điểm về Di sản văn hóa
Trư hết, DSVH đượ oi là một phần ủ “môi trường nhân tạo”.
Đây là một thuật ngữ đượ hấp nhận rộng rãi khi đề ập t i bất kỳ “ ấu
trú nhân tạo” khi so sánh v i “môi trường tự nhiên”. Bên trong á môi
trường nhân tạo đó tồn tại á giá trị lị h sử hoặ kiến trú đượ oi là
DSVH. Cá giá trị văn hó , đặ biệt trong bối ảnh Châu Á, tồn tại
“không thể tá h rời” khỏi bối ảnh lị h sử và môi trường tự nhiên ủ nó
(UNESCO, 2017). Do vậy, để đánh giá những ảnh hưởng từ bên ngoài t i
bảo tồn DSVH không đơn thuần là một đánh giá thể hiện sự kết hợp h i
phương iện tự nhiên và on người trong đó.
1.2.1.2. Tiêu chí xác định giá trị Di sản văn hóa thế giới
Để đủ điều kiện đư vào nh sá h i sản thế gi i, á đặ tính tạo
nên một DSVH phải đáp ứng đượ một số tiêu hí ụ thể trong “Giá trị
nổi bật toàn ầu” và ũng phải đáp ứng á tiêu hí về sự thống nhất và
tính toàn vẹn. Cá hoạt động bảo tồn i sản đượ xây ựng, đượ ơ hế
quản lý phù hợp nhưng á mối đe ọ từ hính hoạt động phát triển ủ
on người đã và đ ng gây r á tổn thương nghiêm trọng ho i sản.
1.2.1.3. Tiêu chí đánh giá các giá trị di sản theo quan điểm của Việt Nam
Luật Di sản văn hoá số 28/2001/QH10 và sử đổi số 32/2009/QH12 về giá
trị lị h sử, văn hó , nghệ thuật và kiến trú ủ i sản. Nhìn hung, á văn bản
luật về bảo tồn i sản ủ Việt N m hầu hết hỉ tập trung vào tôn tạo ảnh qu n
và trùng tu i tí h hơn là bảo vệ và thí h ứng hó . Nội hàm ụ thể ủ khái niệm
i sản m i hỉ xá định á đối tượng i tí h và ổ vật, hư thể hiện nhận thứ
về sự mở rộng phạm vi bảo tồn.
Như vậy, á qu n điểm, tiêu hí ủ UNESCO, ủ Việt N m đã ó tá
ụng hỉ đạo ông tá bảo tồn Di sản văn hó . Đây là những văn bản pháp lý
qu n trọng nhất định hư ng á hoạt động bảo vệ Giá trị nổi bật toàn ầu và
tính toàn vẹn, tính xá thự ủ Di sản văn hó thế gi i.
1.2.2. Mối tác động qua lại giữa đô thị hóa và bảo tồn DSVH
1.2.2.1. Quan hệ giữa lớp phủ/sử dụng đất và bảo tồn DSVH
Cá Di sản văn hó trên thế gi i đều hịu sứ ép ủ đô thị hó và
á hoạt động u lị h o nhu ầu ngày àng gi tăng về khá h sạn, nhà
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hàng và á ị h vụ đi kèm (Taylor, 2016). Điều này đã tá động trự tiếp
lên ảnh qu n ủ i sản, là phần hứ đựng nhiều giá trị văn hó .
1.2.2.2. Đô thị hóa và nguy cơ rủi ro trong bảo tồn Di sản văn hóa
Áp lự ủ sự phát triển đô thị không theo quy hoạ h, định hư ng
phát triển ủ đị phương ó thể làm biến đổi LCLU, môi trường và ảnh
qu n ủ một khu vự . Mở rộng đô thị ó thể là một trong những mối đe
ọ qu n trọng nhất đối v i khu vự Di sản văn hó và o đó ần ó á
biện pháp thí h hợp nhằm ngăn ngừ sự phá huỷ đó khi không ó tài liệu
hoặ hư đượ điều tr đầy đủ (Lane, 2011).
1.2.3. Cơ sở lý luận về phƣơng pháp đánh giá ảnh hƣởng của đô thị
hóa tới bảo tồn Di sản văn hóa
1.2.3.1. Xử lý dữ liệu viễn thám ứng dụng trong nghiên cứu mở rộng
không gian đô thị trong quá trình đô thị hóa
Để ó thể xá định tính toàn vẹn từng khu i tí h thì ả thông tin đ
phổ l n thông tin ảnh ó độ hi tiết không gi n o đều ần thiết. Phương
pháp trộn ảnh, như một giải pháp th y thế ó thể đượ ùng để tí h hợp
mứ độ hi tiết hình họ ủ ảnh toàn sắ (PAN) v i thông tin màu ủ
ảnh đ phổ (MS) v i độ phân giải không gi n thấp để tạo ảnh đ phổ độ
phân giải không gi n o, ó thể ho khả năng suy giải tăng lên và á kết
quả ó độ tin ậy o hơn, đem lại một gó nhìn rõ ràng hơn đối v i đối
tượng nghiên ứu (Amolins, 2007)
Trong thập kỷ trở lại đây, ùng v i sự gi tăng nhu ầu ứng ụng ủ
ảnh viễn thám, phương pháp phân loại ự trên đối tượng (Obje t-based)
đã ho thấy ưu thế hơn so v i á phương pháp phân loại sử ụng giá trị
ủ pixel (Pixel-b se ) trên á phương iện như phân tí h hình ảnh đ tỷ
lệ, giảm thiểu sự xuất hiện ủ á đối tượng th y đổi nhỏ và nhầm l n,
phát hiện biến động ủ á đối tượng l p phủ/sử ụng đất tốt hơn
(Myint, 2011).
1.2.3.2. Các chỉ số chiết xuất từ dữ liệu viễn thám sử dụng trong nghiên
cứu quá trình đô thị hóa tác động tới bảo tồn Di sản văn hóa
 Chỉ số độ đo cảnh quan (Landscape Metrics - LMs): Đối v i á
ảnh qu n DSVH, phương pháp độ đo này ho phép đánh giá tính phân
mảnh, đo đạ ấu trú không gi n-thời gi n và động lự ủ sự mở rộng
đô thị, môi trường sống xung qu nh DSVH.
 Chỉ số đô thị hóa (Urbanization Indices - UIs): Quy mô và ường
độ đô thị hó đượ oi là những hỉ số đại iện ho tình trạng mở rộng
ủ đô thị (Ban, 2015).
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Vì vậy, trong nghiên ứu ủ Luận án, tá giả sẽ sử ụng một số hỉ
số độ đo ảnh qu n và hỉ số đô thị hó để nghiên ứu, phân tí h quá trình
đô thị hó tá động t i bảo tồn DSVH.
1.2.3.3. GIS và MCDA
ứng dụng trong nghiên
cứu ảnh hưởng của quá
trình đô thị hóa đến bảo
tồn Di sản văn hóa
Đây là một cách tiếp
cận phổ biến để giải
quyết các vấn đề liên
qu n đến không gian
cùng v i đánh giá mứ độ
rủi ro từ các yếu tố tự
nhiên và nhân tạo đối v i
giá trị của DSVH
(Alpaos, 2020). Vì vậy,
tác giả sẽ sử dụng
phương pháp phân tí h
quyết định nhiều tiêu chí
(MCDA) v i quá trình
phân cấp thứ bậc (AHP)
để xá định và phân tích
mứ độ rủi ro đối v i Giá
trị nổi bật toàn cầu của
Quần thể di tích Huế - Di
sản văn hó thế gi i.
Hình 1.1 Khung lý thuyết và phương pháp nghiên
cứu của Luận án.

1.3. QUAN ĐIỂM VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.3.1. Quan điểm nghiên cứu
Qu n điểm lị h sử; qu n điểm hệ thống và tổng hợp; qu n điểm liên
ngành; qu n điểm phát triển bề vững và bảo tồn.
1.3.2. Phƣơng pháp nghiên cứu
(i) Phương pháp thu thập, xử lý và phân tí h ữ liệu; (ii) Phương
pháp khảo sát thự đị ; (iii) Phương pháp viễn thám; (iv) Phương pháp
bản đồ và phân tí h không gi n trong môi trường GIS; (v) Phương pháp
phân tí h tương qu n và hồi quy. Quy trình nghiên ứu ủ Luận án đượ
thể hiện trong Hình 1.1.
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CHƢƠNG 2. VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG PHÂN TÍCH QUÁ
TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA VÀ BẢO TỒN DSVH THÀNH PHỐ HUẾ
2.1. PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH
TẾ - XÃ HỘI
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.1.1. Vị trí địa lý và phạm vi nghiên cứu
Quần thể i tí h Huế (CHM) b o gồm nhiều i tí h trải rộng trên một
khu vự rộng ở thành phố Huế và một số vùng phụ ận thuộ tỉnh Thừ
Thiên-Huế (Hình 2.1). trải ài trên á tọ độ từ 16o21’15’’-16o30’27’’ vĩ
độ Bắ và 107o30’50’’-107o38’16’’ kinh độ Đông.

Hình 2.1 Khu vự nghiên ứu và vị trí ủ 12 i tí h trong CHM.
2.1.1.2. Đặc điểm địa hình
Đị hình khu vự CHM khá đ ạng, v i h i ạng đị hình hính:
(i) Đị hình đồi, núi thấp xâm thự bó mòn phát triển trên á đá trầm
tí h, phân bố phí Tây ủ Quần thể i tí h Huế giáp nh phí Bắ
ủ thị xã Hương Trà; (ii) Đị hình đồng bằng tí h tụ phân bố ở phí
Bắ và phí Đông ủ CHM giáp nh phí Tây ủ thị xã Hương
Thủy và đượ hi thành h i khu vự hính là phí Bắ Sông Hương
và phí N m Sông Hương.
2.1.1.3. Đặc điểm khí hậu và thủy văn
CHM nằm trong vùng khí hậu huyển tiếp giữ miền Bắ và miền
N m nên ó h i mù rõ rệt là mù khô và mù mư . Khu vự CHM hịu
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ảnh hưởng trự tiếp ủ hế độ thuỷ văn hệ thống Sông Hương, là sông
l n nhất ủ tỉnh Thừ Thiên-Huế. Từ khi hình thành và phát triển đến
n y, thành phố Huế luôn gắn liền v i Sông Hương.
2.1.1.4. Đặc điểm sử dụng đất và định hướng phát triển đô thị Huế
Theo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên-Huế, không gi n đô
thị Huế hiện hữu là đô thị di sản, cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn di tích
văn hó lịch sử. Đất đ i trong phạm vi nghiên cứu đã được gộp lại và thể
hiện trong (Bảng 2.1).
Bảng 2.1 Cá loại LCLU trong khu vự Quần thể i tí h Huế.
LCLU

Viết tắt

Đất nông
nghiệp

AGRL

Xây dựng
mật độ cao

HDB

Xây dựng
mật độ thấp
Rừng và cây
bụi

LDB
FRS

Mặt nư c

WS

Đất khác

OL

Không gian
xanh đô thị
Nghĩ tr ng

UGS
CEM

Miêu tả
Đất được sử dụng cho mục đích trồng trọt, gồm các diện tích đất trồng
trọt theo mùa vụ (lúa nước), đất nông nghiệp bỏ trống trong giai đoạn
làm đất với các mảng hoặc thảm thực vật thưa thớt.
Gồm tất cả các bề mặt lớp phủ nhân tạo, như dân cư có mật độ cao của
các tòa nhà, hoạt động thương mại, khu công nghiệp hoặc hạ tầng dành
cho giao thông. Khu vực này đã tổ chức các mô hình không gian.
Khu dân cư xen kẽ cây xanh. Các khu định cư của con người phân bố
thưa thớt ở ngoại ô.
Rừng tự nhiên, rừng trồng, rừng phục hồi hoặc khu vực bảo tồn tự nhiên.
Hồ, suối, kênh và các vùng nước nhân tạo có hình dáng khác nhau
(thường là không đều). Ao nước cũng được liệt kê trong loại lớp phủ/sử
dụng đất này.
Khu vực có thảm thực vật có ít hơn 1/3 tổng diện tích bề mặt, bề mặt
trống trải chủ yếu là diện tích đất cằn cỗi với tầng đất mỏng, đất cát hoặc
đá, hoặc các loại đất khác.
Gồm tất cả các hành lang xanh, vành đai xanh, nêm xanh, cây xanh trong
công viên, rừng tự nhiên, nhân tạo trong khu đô thị.
Khu chôn cất, xây mộ cho người quá cố.

2.1.2. Điều kiện kinh tế-xã hội
2.1.2.1. Khái quát một số đặc trưng của quá trình đô thị hóa tại Thừa
Thiên-Huế
 Đặc điểm dân cư: Có thể thấy việ th y đổi hỉ số đô thị-nông
thôn đã đánh ấu sự th y đổi mạnh mẽ về ơ ấu ân số và đồng thời
phản ánh quá trình đô thị hó đ ng iễn r ngày àng nh nh trong khu
vự nghiên ứu và ó thể tá động đến không gi n ảnh qu n thiên nhiên
ủ á i tí h.
 Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển đô thị: Hệ thống đường gi o
thông toàn tỉnh Thừ Thiên-Huế ó đầy đủ á loại hình gi o thông kết
nối tỉnh v i á vùng trong ả nư , khu vự và thế gi i, b o gồm ả
đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không.
Tóm lại, những tá động trực tiếp có thể xảy ra từ sự gi tăng ân số
đô thị và phát triển ơ sở hạ tầng giao thông hiện đại t i sự biến động hiện
trạng cảnh quan thiên nhiên xung quanh các di tích.
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2.1.2.2. Một số vấn đề bảo tồn Di sản văn hóa tại Thừa Thiên-Huế
 Quy hoạch khoanh vùng bảo vệ các DSVH: Khu vự bảo vệ DSVH
hiện n y đượ hi làm h i khu vự hính b o gồm: Khu vự I (vùng lõi);
Khu vự II (vùng đệm). Tiêu huẩn đánh giá lự họn Khu vự I và Khu vự
II không đượ quy định rõ ràng ụ thể trong Luật DSVH và Luật DSVH ũng
không thể b o quát hết đượ iện tí h nguyên thủy ủ á i tí h này o tình
trạng phát triển ân ư và sản xuất nông nghiệp ở á khu vự xung qu nh i
tích.
 Các vấn đề tồn đọng: (i) Cảnh qu n đô thị; (ii) Gi o thông; và (iii)
Dân số.
Tóm lại, ần ó ơ hế đặ thù riêng để bảo vệ DSVH tại Huế.
UNESCO ũng đã khuyến nghị đối v i Quần thể i tí h Huế ần ó những
hính sá h ưu tiên để mở rộng vùng bảo vệ ủ á khu i tí h, bảo vệ một
á h bền vững á giá trị ảnh qu n thiên nhiên và nguyên tắ Phong Thủy
h y gọi là vùng bảo vệ ảnh qu n văn hó .
2.2. ỨNG DỤNG GIS VÀ VIỄN THÁM ĐỘ PHÂN GIẢI CAO
TRONG PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA VÀ BẢO TỒN
DI SẢN VĂN HÓA
2.2.1. Phƣơng pháp xử lý dữ liệu ảnh vệ tinh đa thời gian và bản đồ
khu vực Quần thể di tích Huế
Cá bư
ủ khung phương pháp xử lý ữ liệu ảnh vệ tinh đ thời
gi n và bản đồ đượ tóm tắt trong sơ đồ Hình 2.2.

Hình 2.2 Sơ đồ khung phương pháp xử lý ảnh vệ tinh và bản đồ.
2.2.1.1. Xử lý dữ liệu bản đồ
Dữ liệu đượ thự hiện theo á quy trình s u: (i) Chuyển đổi thông
tin s ng định ạng số; (ii) Chỉnh sử thủ ông để kiểm tr và ải thiện độ
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hính xá ủ á đối tượng; (iii) Phân loại lại và tổng hợp ữ liệu thành
định ạng r ster; (iv) Chuẩn hó ữ liệu và (v) Đánh giá độ hính xá ủ
kết quả.
2.2.1.2. Xử lý dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian
Hiệu hỉnh bứ xạ phổ nhằm thu đượ ảnh phản xạ “thự ” ủ đối
tượng. Cần phải huẩn hoá phổ để ảnh vệ tinh đ thời gi n về ùng một
thời gi n, có như vậy vấn đề nghiên ứu biến động LCLU m i ó độ tin
ậy o. Trộn ảnh PAN v i MS để làm nổi trội ưu điểm nhằm tăng ường
hất lượng ảnh và làm sắ nét ảnh (đối tượng trên ảnh) là điều ần thiết
trư khi tiến hành suy giải ảnh vệ tinh. Đặ biệt, trong khu vự nghiên
ứu là á đối tượng i tí h ủ DSVH thường ó iện tí h không l n, rất
khó nhận biết và qu n sát trên á loại ảnh đ phổ (MS) ó độ phân giải
không gi n thấp và trung bình.
2.2.1.3. Phương pháp phân loại và phân tích biến động lớp phủ/sử
dụng đất
Trong nghiên ứu ủ luận án, tá giả sử ụng phương pháp phân
loại ự trên đối tượng (OBIA). Cá bư thự hiện b o gồm: Phân đoạn
ảnh; lự họn á đặ trưng; phân loại LCLU bằng thuật toán Support
Vector Machine (SVM); đánh giá độ hính xá và hỉnh sử thủ ông. Để
đánh giá quá trình biến đổi LCLU ở khu vự nghiên ứu, tá giả đã sử
ụng mô hình (post- l ssifi tion) ự vào kết quả phân loại trên ữ liệu
ảnh vệ tinh á năm (1995, 2000, 2005, 2011, 2016 và 2020) và bản đồ
khảo sát năm 1968.
2.2.2. Phát triển các chỉ số rủi ro đối với Giá trị nổi bật toàn cầu của
Di sản văn hóa thế giới trong bổi cảnh đô thị hóa
2.2.2.1. Lựa chọn chỉ số đô thị hóa và độ đo cảnh quan
 Chỉ số đô thị hóa (UIs): Trong nghiên ứu ủ Luận án, tá giả sử
ụng á hỉ số đô thị hó : (i) Tăng hàng năm - AI; (ii) Mở rộng hàng
năm - AE và (iii) Cường độ đô thị hó - UII. Trong đó, UII đượ sử ụng
để đo lường mứ độ mở rộng không gi n đô thị. Chỉ số ường độ đô thị
hó (UII) đượ tính ho mỗi đơn vị không gi n trong gi i đoạn 19682020. Trong nghiên ứu này, UII đượ gán thành năm l p tương ứng v i
hỉ số ường độ đô thị hó , ụ thể: Phát triển rất thấp (<10%); Phát triển
thấp (10-20%); Phát triển vừ phải (20-40%); Phát triển nh nh (40-70%);
và Phát triển rất nh nh (70-100%).
 Chỉ số độ đo cảnh quan (LMs): Dự trên phân tí h tương qu n
giữ á độ đo ảnh qu n, tá giả đã lự họn á hỉ số độ đo phù hợp
v i khu vự nghiên ứu từ sáu nhóm hỉ số Fr gst ls (Are -Edge; Shape;
Core re ; Contr st; Aggreg tion; Diversity) để phân tí h m u ạng ảnh
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quan theo không gian-thời gi n. Cá hỉ số đượ lự họn b o gồm: Chỉ
số mảnh rời rạ l n nhất - LPI; Chỉ số số hiều fr t l hu vi- iện tí h PAFRAC; Chỉ số mật độ phân đoạn lõi - DCAD; Chỉ số tổng độ tương
phản biên - TECI; Chỉ số hình ạng ảnh qu n - LSI; Chỉ số phân nhỏ
ảnh qu n - DIVISION; và Chỉ số đ ạng Sh nnon - SHDI.
2.2.2.2. Xác định rủi ro đối với Giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di
tích Huế
Để bảo vệ ũng như bảo tồn Giá trị nổi bật toàn ầu, một phương pháp
xá định rủi ro ảnh hưởng đến giá trị này đã đượ phát triển. Mỗi loại tá
động rủi ro, trong trường hợp này đượ thể hiện liên qu n đến việ mất giá trị
ự kiến đối v i i sản. Cá hỉ số rủi ro đối v i khu vự Quần thể i tí h Huế
ó thể đượ phân loại thành b nhóm hỉ số hính: (A) Các chỉ số rủi ro tự
nhiên (độ ố , độ o, nhiệt độ và khoảng á h đến mạng lư i thủy văn); (B)
Chỉ số dễ bị tổn thương xã hội (mật độ ân số, khoảng á h giữ á i sản
văn hó đến mạng lư i gi o thông hiện đại); và (C) Độ nhạy của các số liệu
mẫu dạng cảnh quan (LPI, PAFRAC, DCAD, TECI, LSI , DIVISION và
SHDI). Cá ữ liệu này đượ huyển đổi thành bộ ữ liệu r ster để phụ vụ
ho quá trình phân tí h rủi ro.
2.2.2.3. Phân tích rủi ro đối với Giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di
tích Huế - Di sản văn hóa thế giới
Mứ độ rủi ro liên qu n đến á hỉ số rủi ro và đượ phân ngưỡng
bằng á h sử ụng hứ năng “n tur l bre k” trong Ar GIS thành 5 mứ
độ rủi ro (Bảng 2.2).
Bảng 2.2 Mứ độ rủi ro ủ á tá động đối v i việ bảo tồn DSVH.
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Trong nghiên ứu này, tá giả ó thể đánh giá tình trạng và xu hư ng
hiện tại ủ từng mứ độ rủi ro đối v i OUV.
 Rất thấp: Tất ả á yếu tố tá động đến Giá trị nổi bật toàn ầu
(OUV) về ơ bản v n òn nguyên vẹn. Mặt khá , tình trạng hung ủ
húng ổn định mà không ó bất kỳ ảnh hưởng đáng hú ý nào. Nếu ó,
hỉ ó một sự xáo trộn nhỏ ủ á yếu tố này.
 Thấp: Một số mất/ hoặ th y đổi á yếu tố thiết yếu đã xảy r ,
nhưng tình trạng hung ủ húng không ảnh hưởng đến á yếu tố ủ
OUV liên tụ hoặ đáng kể.
 Vừa phải: Một số mất mát hoặ th y đổi á yếu tố thiết yếu đã
xảy r và tình trạng hung ủ húng đã ảnh hưởng đến á yếu tố này
ủ OUV liên tụ hoặ đáng kể.
 Cao: Mất/ hoặ th y đổi nhiều yếu tố ần thiết đã xảy r , làm
hỏng đáng kể đến á yếu tố OUV này.
 Rất cao: Mất/ hoặ th y đổi hầu hết á yếu tố ần thiết đã xảy
r , gây r sự mất mát đáng kể ủ OUV.
CHƢƠNG 3. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA TỚI BẢO
TỒN DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI - QUẦN THỂ DI TÍCH HUẾ
3.1. ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA VÀ KHÔNG GIAN DI
SẢN THÀNH PHỐ HUẾ
3.1.1. Một số vấn đề về đô thị hóa tại thành phố Huế
3.1.1.1. Quá trình đô thị hóa tại thành phố Huế
Quá trình đô thị hó ở đô thị Huế không ó sự hậu thu n thường
xuyên, tối ần thiết trong những đột phá về ơ sở hạ tầng và huyển biến
kinh tế-xã hội ở ả trung tâm l n ngoại vi liền kề đô thị. Vì thế, không
gi n đô thị Huế luôn hạn hế trong một bán kính ngắn ngủn; đặ biệt,
hư ng Tây Bắ và hư ng Bắ Kinh Thành Huế v n là những khoảng
trống òn m ng đậm tính hất nông thôn.
3.1.1.2. Về điều chỉnh quy hoạch chung cho đô thị Huế đến năm 2030
và tầm nhìn đến năm 2050
Điều hỉnh quy hoạ h hung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm
nhìn đến năm 2050, v i một số nét ơ bản như s u: (i) Về quy mô và tính
hất; (ii) Tầm nhìn và mụ tiêu phát triển đô thị; (iii) Định hư ng phát
triển không gi n đô thị; (iv) Định hư ng phát triển không gi n khu vự
hỉnh tr ng bảo tồn.
3.1.1.3. Sức ép của quá trình đô thị hóa đến bảo tồn DSVH tại Huế
Dân ư sống trong á khu bảo tồn i tí h ngày àng tăng o gi tăng
ân số tự nhiên, n đến tình trạng hiếm ụng đất, ơi n i nhà trái phép
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ngày àng gi tăng. Trong khi việ kho nh vùng tất ả á khu bảo tồn
(vùng đệm) hư đượ hoàn thành, nhiều vụ vi phạm v n xảy r ở một số
khu i sản.
3.1.2. Đặc điểm phân bố không gian và khu vực bảo vệ CHM
3.1.2.1. Không gian cảnh quan và sự hình thành Giá trị nổi bật toàn
cầu của Quần thể di tích Huế
Ng y từ khi họn Huế làm kinh đô, á vu triều Nguyễn đã khẳng
định “Kinh sư là nơi miền núi, miền biển đều họp về, đứng giữ h i miền
Nam-Bắ , đất đ i o ráo, non sông phẳng lặng; sông l n ngăn phí
trư ; núi o giữ phí s u, rồng uốn-hổ ngồi, hình thế vững hãi, ấy là
o trời đất xếp đặt, thật là thượng đô ủ nhà vu ”. Nhìn chung, quy
hoạ h kiến trú ư i triều Nguyễn tuân theo một số nguyên tắ triết lý
Phong Thủy phương Đông về lự họn đị điểm và phương hư ng.
3.1.2.2. Bảo tồn Giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể di tích Huế trong
quá trình mở rộng đô thị Huế
CHM v i nhiệm vụ trọng tâm là bảo tồn bền vững á i tí h quố
gi đặ biệt, i sản UNESCO và mở rộng đị gi i i sản b o gồm ảnh
qu n văn hó xung qu nh ó liên qu n về mặt không gi n v i những i
tí h ốt lõi, môi trường lưu vự Sông Hương gắn v i CHM và tất ả á
i tí h, khu vự ảnh qu n đượ ho là ó giá trị i sản đáng kể liên
qu n t i Huế và hư đượ liệt kê trong nh mụ đượ ông nhận i
sản thế gi i.
3.2. TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN BẢO TỒN
DI SẢN VĂN HÓA - KHU VỰC QUẦN THỂ DI TÍCH HUẾ
3.2.1. Phân tích kết quả phân loại LCLU và xu thế mở rộng không
gian đô thị
3.2.1.1. Biến động LCLU khu vực CHM giai đoạn 1968-2020
Khi so sánh v i á m u kiểm hứng năm 1968, 1995, 2000, 2005,
2011, 2016 và 2020, độ hính xá như s u:
 Độ hính xá phân loại tổng thể (OA) đượ ư tính là 85,63%
năm 1968; 85,37% (1995); 85,52% (2000); 86,32% (2005); 87,57%
(2011); 89,17% (2016); và 89,23% năm 2020.
 Hệ số K pp lần lượt là 0,84 (1968); 0,82 (1995); 0,83 (2000);
0,84 (2005); 0,85 (2011); 0,87 (2016); và 0,87 (2020).
Cá giá trị độ hính xá thu đượ phù hợp v i tiêu huẩn phân loại
LCLU ó nguồn gố từ ảnh vệ tinh, bằng hoặ
o hơn 85% đối v i OA
và 0,75 đối v i hệ số K pp .
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Hình 3.1 Kết quả phân loại LCLU trong gi i đoạn 1968-2020.
Cơ ấu thành phần á đối tượng LCLU khu vự Quần thể i tí h
Huế ó sự th y đổi qu từng gi i đoạn 1968 - 2020 (Hình 3.2).

Hình 3.2 Cơ ấu thành phần á loại LCLU ủ khu vự CHM.
Biến động iện tí h đất đô thị (HDB và LDB) ó sự gi tăng khá
nh u qu á thời kỳ. Tóm lại, trong ả gi i đoạn từ năm 1968 - 2020,
iện tí h đất đô thị (HDB và LDB) tăng nh nh từ 3.488,21 h (năm 1968)
lên 6.540,32 h (năm 2020). Từ bảng m trận huyển đổi iện tí h ủ
á loại LCLU khu vự CHM (Bảng 3.1). Diện tí h đất đô thị tăng lên
nhận đượ từ phần iện tí h đất AGRL (2.128,84 h ), FRS (467 h ), UGS
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(234,08 ha), CEM (166,98 ha), OL (72,17 h ) và WS (11,5 h ) huyển
sang.
Bảng 3.1 M trận huyển đổi iện tí h giữ á loại LCLU
gi i đoạn 1968 - 2020.

LCLU 1968

Ma trận
chuyển đổi (ha)
AGRL
OL
CEM
FRS
HDB
LDB
UGS
WS
Tổng

AGRL
4.276,00
25,65
5,94
673,51
0,01
7,98
5,11
25,45
5.019,65

LCLU 2020
OL
CEM
FRS
UGS
WS
Tổng
HDB
LDB
14,69 235,45 49,40 479,56 1.649,28 18,17 29,13 6.751,67
0,03
0,01
0,03
0,04
97,92
2,48
69,69
2,34 637,92 0,25
0,27
813,70
61,77 105,21
69,45 98,71 7.097,46
54,82 8.460,94
467,00
0,01
581,72
0,98
0,12
0,11
582,95
1,40 12,01
5,11
908,43 1.968,62 1,18
0,54 2.905,26
0,56 16,43
95,12 138,96 1.267,73 18,99 1.542,89
0,81
8,79
6,48 1.220,53 1.273,56
2,47
9,03
88,47 1.001,33 7.161,03 2.131,55 4.408,77 1.294,4 1.324,14 22.428,90

Trong vòng 52 năm (1968 - 2020), iện tí h đất đô thị (HDB và LDB)
tăng lên 3.052,11 h . Trong đó, GĐI (1968-1995) kéo ài 27 năm iện tí h
đất đô thị tăng 1.035,13 h và GĐII (1995-2020) ó 25 năm tăng lên 2.016,88
h . Như vậy, GĐII (1995-2020) tăng gấp 1,95 lần so v i GĐI (1968-1995),
điều này hứng tỏ s u khi CHM đượ UNESCO ông nhận là Di sản văn hó
thế gi i vào năm 1993 thì iện tí h đô thị đượ mở rộng nh nh hơn so v i
trư khi CHM đượ ông nhận là Di sản văn hó thế gi i.

Hình 3.3 Bản đồ biến động LCLU gi i đoạn 1968-2020.
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3.2.1.2. Xu thế mở rộng không gian đô thị và ước tính chỉ số đô thị hóa
trong vùng lân cận của các Di sản văn hóa
Quá trình đô thị hó ở khu vự Quần thể i tí h Huế đã tăng lên đáng
kể từ hính sá h ải á h và mở ử ủ đất nư .
Bảng 3.2 Mở rộng iện tí h đô thị trong khu vự CHM.
Thời kỳ

Diện tích mở rộng
(AI) (ha)

Mở rộng hàng năm
(AER) (ha/năm)

Cƣờng độ đô thị
hóa (UII) (%)

1968 - 1995
1995 - 2000
2000 - 2005
2005 - 2011
2011 - 2016
2016 - 2020
1995 - 2005
2005 - 2016
1968 - 2020

1.035,23
119,76
310,56
526,02
592,83
518,29
430,32
1.118,85
3.102,69

38,34
23,95
62,11
87,67
118.56
129,57
43,03
101,71
59,67

0,17
0,11
0,28
0,39
0,53
0,58
0,19
0,45
0,26

Bảng 3.2 ho thấy, ường độ đô thị hó (UII) gi i đoạn 1968-2016 là
0,26 đượ oi là tố độ mở rộng nhanh. Do việ thu thập ữ liệu không
gi n không đầy đủ ủ 2 năm 1968 và 2020. Khi xem xét á thời kỳ phát
triển khá nh u ủ khu vự nghiên ứu, phân bố không gi n ủ UII đã
đượ đánh giá trong khoảng thời gi n 10 năm và đượ hi thành h i thời
kỳ ụ thể: (TK1) 1995 - 2005 và (TK2) 2005 - 2016 (Hình 3.4).

Hình 3.4 Phân bố không gi n ủ

hỉ số UII trong TK1 (bên trái) và TK2 (bên phải)
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Nhìn hung, hầu hết á khu vự mở rộng đô thị nh nh hóng ó thể
nhìn thấy xung qu nh bên ngoài ủ á khu vự bảo vệ á i tí h. Quá trình
mở rộng đô thị bắt đầu ở trung tâm thành phố Huế, nơi tập trung hầu hết á
i tí h và l n rộng r á khu vự phí Đông và Đông N m (Hình 3.5).

Hình 3.5 Phân bố không gi n đất đô thị (HDB và LDB) ủ Quần thể i
tí h Huế trong gi n đoạn 1968-2020.
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3.2.2. Biến động không gian cảnh quan dựa trên ước tính độ đo
cảnh quan
Kết quả phân tí h phân mảnh ảnh qu n trên ơ sở biến động LCLU
trong khu vự Quần thể i tí h Huế từ năm 1995 đến năm 2016 đượ xá
định ự trên á số liệu không gi n (Hình 3.6).

Hình 3.6 Phân bố không gi n ủ
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á

hỉ số đánh giá ROUV.

Cá mô hình l p phủ/sử ụng đất bị phân tán và không đồng đều làm
ho mật độ mảnh rời rạ ủ toàn bộ ảnh qu n khá nh u đáng kể về không
gian và thời gi n. Duy trì á đặ điểm văn hó ơ bản, ảnh qu n thiên nhiên
và điều kiện sinh thái xung qu nh ngày àng trở nên qu n trọng. Về mặt này,
một phân tí h kỹ lưỡng đã đượ thự hiện để xá định và lập bản đồ á mối
đe ọ tiềm tàng đối v i bảo tồn i sản trong Quần thể i tí h Huế như đượ
trình bày trong phần tiếp theo.
3.3. PHÂN TÍCH RỦI RO ĐỐI VỚI GIÁ TRỊ NỔI BẬT TOÀN CẦU
TRONG VIỆC BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA
3.3.1. Xây dựng bản đồ rủi ro đối với Giá trị nổi bật toàn cầu của
Quần thể di tích Huế trong giai đoạn 1995 - 2016
Việ phân tí h rủi ro đối v i Giá trị nổi bật toàn ầu (ROUV) đượ
thự hiện thông qu trọng số ặp bằng á h sử ụng mô hình không gi n
AHP và GIS. Cá kết quả ó trọng số đượ tìm thấy ho:
 Cá nhóm mụ tiêu: A (0.205), B (0.078), C (0.716) v i CI =
0.017 và CR = 0.033 < 0.10 (thỏ mãn điều kiện).
 Cá thành phần phụ thuộ ủ á nhóm: A1 (0.294), A2 (0.177),
A3 (0.088), và A4 (0.439) v i CI = 0.057 và CR = 0.063 <0.10 (thỏ
mãn), B1 (0.2), B2 (0.8) v i CI = 0.000 và CR = 0.000 <0.10 (thỏ mãn),
C1 (0.472); C2 (0.115); C3 (0.202); C4 (0.039); C5 (0.076); C6 (0.067)
và C7 (0.027) v i CI = 0.056 và CR = 0.042 <0.10 (thỏ mãn).
Hình 3.7 mô tả phân bố không gi n ủ ROUV trong Quần thể i
tí h Huế năm 1995, 2005, 2016 và ROUV đượ phân ngưỡng bằng á h
sử ụng hứ năng “N tur l bre k” trong Ar GIS.

Hình 3.7 Phân bố không gi n về rủi ro đối v i Giá trị nổi bật toàn ầu
năm 1995 (bên trái), 2005 (giữ ) và 2016 (bên phải).
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Từ Hình 3.7, điều đáng hú ý là á khu vự đượ phân loại rủi ro
o hơn đượ tìm thấy ọ theo Sông Hương, nơi mật độ tập trung o
ủ á i tí h. Ngoài r , àng x khoảng á h từ trung tâm thành phố
Huế, ROUV àng thấp. Hình 3.8 minh họ ái nhìn ận ảnh hơn về bốn
đị điểm i tí h đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi quá trình đô thị hó .

Hình 3.8 Quá trình huyển đổi ROUV trong 3 năm (1995-2005-2016).
Dự trên á quy định về r nh gi i bảo tồn i tí h đượ UNESCOICOMOS khuyến nghị và theo luật i sản sử đổi ủ Việt N m, phân
tí h hi tiết về ROUV ở h i khu vự , b o gồm (I) vùng đệm và (II) vùng
bảo vệ ảnh qu n văn hó .
 R nh gi i ủ khu vự II đượ xá định bằng á h b o gồm á
khu vự trong phạm vi 300-m đối v i á i tí h M1 (Kinh Thành Huế)
và M5 (Lăng Dụ Đứ ) và;
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 Phạm vi 500-m đối v i á i tí h ở ngoại ô thành phố b o gồm
M2 (Chù Thiên Mụ), M3 (Văn Thánh-Võ Thánh), M4 (Hồ Quyên-Voi
Ré), M6 (Đàn N m Gi o), M7 (Lăng Tự Đứ ), M8 (Điện Hòn Chén), M9
(Lăng Thiệu Trị), M10 (Lăng Khải Định), M11 (Lăng Minh Mạng), và
M12 (Lăng Gi Long).
Lưu ý rằng ó một xu hư ng tăng trưởng trong rủi ro rất o ở vùng
đệm và vùng bảo vệ ảnh qu n văn hó từ năm 1995 đến 2016. Điều này
ó thể đượ giải thí h bằng á h xem xét á số liệu ảnh qu n, đượ sử
ụng để ư tính ROUV. Trong gi i đoạn 1995-2016, đô thị hó nh nh
chóng thay đổi sử ụng đất từ đất nông nghiệp (ARGL) huyên đổi s ng
đất đô thị (HDB và LDB). Cá khu vự không gi n x nh (FRS và UGS)
đã bị thu hẹp, trong khi á khu vự xây ựng và ơ sở hạ tầng hiện đại
đã đượ mở rộng.
3.3.2. Mối tƣơng quan giữa chỉ số đô thì hóa và rủi ro đối với Giá trị
nổi bật toàn cầu của CHM trong giai đoạn 1995 - 2016
Quá trình đô thị hó đã ó một mối liên hệ không gi n ụ thể v i
những th y đổi trong ROUV. Để hiểu đượ mối qu n hệ này, mối tương
qu n giữ UII và ROUV đã đượ phân tí h trong khu vự nghiên ứu
xem Hình 3.9 á sơ đồ phân tán ho thấy mối qu n hệ tuyến tính ương
ó ý nghĩ giữ UII và ROUV trong thời kỳ 1995-2005 và thời kỳ 20052016 v i á hệ số xá định (R2) lần lượt là 0,6143 và 0,6771. Do đó, mối
qu n hệ ủ đô thị hó v i ROUV đã hỗ trợ những kết quả này.

Hình 3.9 Sơ đồ phân tán mối qu n hệ giữ

hỉ số UII và ROUV.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết quả nghiên ứu đề tài Luận án “"Nghiên cứu ảnh hưởng của quá
trình đô thị hóa tới sự bảo tồn di sản thành phố Huế bằng công nghệ viễn
thám và GIS” đã khẳng định rằng: á luận điểm ủ Luận án đã đượ
hứng minh đầy đủ và tường minh. Dự trên ơ sở lý luận và kết quả
nghiên ứu, Luận án đư r một số kết luận và kiến nghị:
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A. Kết luận
1. Nghiên ứu đã áp ụng thành ông tiếp ận liên ngành theo qu n điểm,
tiêu hí ủ UNESCO trong đánh giá và hứng minh đượ tính h i
hiều ủ mối qu n hệ giữ động lự phát triển o i sản tạo r và nhu
ầu bảo tồn Di sản văn hó tại thành phố Huế.
2. Về nghiên ứu xử lý ữ liệu ảnh viễn thám độ phân giải không gi n o
ủ khu vự nghiên ứu. Ảnh trộn theo phương pháp UNB vừ bảo tồn
đượ á đặ tính giá trị phổ ủ ảnh đ phổ (MS) ũng như bảo tồn
đượ á đặ tính về độ phân giải không gi n ủ ảnh toàn sắ (PAN).
3. V i khu vự Quần thể i tí h Huế, nơi l p phủ/sử ụng đất ó đặ thù
đô thị, sử ụng họ máy (M hine Le rning) v i thuật toán SVM
(Support Ve tor M hine) trong phân loại ự trên đối tượng (Obje tb se ) ho ảnh viễn thám độ phân giải không gi n o là phương pháp
ho kết quả v i độ hính xá cao.
4. Biến động l p phủ/sử ụng đất đượ đề tài sử ụng như là hỉ báo qu n
trọng ủ á hoạt động liên qu n đến phát triển trong bối ảnh tổ hợp
i tí h ở Huế. Kết quả ho thấy AGRL hiếm khoảng 30% iện tí h
đất hiện ó vào năm 1968 đã giảm xuống 22% vào năm 2020. Cá
iện tí h FRS ũng ó xu hư ng giảm tương tự AGRL từ 38% (1968)
xuống 32% (2020). Trong khi đó, iện tí h đất ở đô thị (HDB và LDB)
tăng 15% trong gi i đoạn 1968-2020, hủ yếu o phát triển ơ sở hạ
tầng, đô thị hó nh nh, gi tăng ân số và phát triển kinh tế. Nhưng
những th y đổi l n trong việ sử ụng đất đã n đến sự th y đổi đáng
kể trong á m u ạng ảnh qu n ở CHM.
5. Tí h hợp á yếu tố tự nhiên, số liệu độ đo ảnh qu n và á yếu tố xã
hội tá động trự tiếp lên ảnh qu n xung qu nh ủ á i tí h để xây
ựng á hỉ số rủi ro phụ vụ đánh giá định lượng và định tính tá
động ủ quá trình đô thị hó lên Giá trị nổi bật toàn ầu ủ Quần thể
i tí h Huế.
6. Quá trình đô thị hó ở thành phố Huế từ việ mở rộng r nh gi i đô thị
và phát triển ơ sở hạ tầng hiện đại đã góp phần đáng kể vào sự gi
tăng ủ sự phân mảnh ảnh qu n không gi n ủ á i tí h và tá
động tiêu ự đến khả năng bảo tồn Giá trị nổi bật toàn ầu ủ Quần
thể i tí h Huế. Cụ thể, năm 1995, phân bố rủi ro rất thấp (26,29%)
giảm xuống òn 19,89% vào năm 2016, trong khi khu vự ROUV ó
rủi ro o tăng lên đáng kể 19,78% (1995), 23,74% (2016) và rủi ro rất
o từ 1,26% (1995) tăng lên 6,67% (2016).
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7. Dự trên á quy định về r nh gi i bảo tồn i tí h đượ UNESCOICOMOS khuyến nghị và theo luật i sản sử đổi ủ Việt N m, phân
tí h hi tiết về ROUV ở h i khu vự , b o gồm (I) vùng đệm và (II)
vùng bảo vệ ảnh qu n văn hó . Kết quả ho thấy, bốn đị điểm i tí h
đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi quá trình đô thị hó là M1 (Kinh Thành
Huế), M2 (Chù Thiên Mụ), M4 (Hồ Quyền-Voi Ré), và M6 (Đàn
Nam Giao).
8. Kết quả ủ nghiên ứu là ông trình đầu tiên kết hợp á yếu tố tự
nhiên, số liệu độ đo ảnh qu n và á yếu tố xã hội trong việ đánh giá
định lượng rủi ro đối v i á khu vự xung qu nh ủ Di sản văn hó ,
v n òn một số hạn hế trong nghiên ứu như bị gi i hạn bởi ữ liệu
sẵn ó, đối v i á nghiên ứu sâu hơn, á yếu tố liên qu n khá ần
đượ đư vào.
B. Kiến nghị
1. Di sản văn hó thế gi i đ ng hịu tá động không những ủ thiên t i
ngày àng gi tăng trong bối ảnh biến đổi khí hậu mà òn ủ á
hoạt động kinh tế-xã hội như quá trình đô thị hó , phát triển u lị h.
Cá tá động này đã và sẽ tạo r á biến động hiện trạng l p phủ/sử
ụng đất mà á vệ tinh qu n sát Trái Đất ó thể qu n sát đượ . Việ
vừ bảo tồn vừ phát triển kinh tế một á h bền vững luôn ần ó
thông tin về hiện trạng, về iễn thế ủ l p phủ/sử ụng đất liên qu n
trự tiếp hoặ gián tiếp đến không gi n bảo tồn.
2. Từ á phân tí h Giá trị nổi bật toàn ầu ho thấy đánh giá rủi ro ủ
khu vự Quần thể i tí h Huế, ũng như á r nh gi i, vùng đệm và
vùng bảo vệ ảnh qu n văn hó ần đượ sử đổi để phản ánh định
nghĩ rộng hơn về đị điểm văn hó như một ảnh qu n văn hó như
các hệ sinh thái lị h sử tại á lăng mộ ủ triểu Nguyễn ở thượng
nguồn Sông Hương để ung ấp một mứ độ bảo vệ mạnh mẽ hơn.
Điều qu n trọng là phải hỗ trợ hiện trạng và định hư ng trong tương
l i để mở đường tái đề ử Quần thể i tí h Huế là Di sản văn hó thế
gi i ủ UNESCO.
3. V i á h tiếp ận đánh giá rủi ro đến Giá trị nổi bật toàn ầu ủ Di sản
văn hó thế gi i đượ trình bày trong nghiên ứu này ó thể đượ sử
ụng ho á khu vự khá ó đặ điểm tương tự. Đồng thời đây ũng
là ơ sở kho họ ó thể giúp định hư ng điều hỉnh quy hoạ h đô thị
và quy hoạ h bảo tồn.
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