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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết  

Hiện n y, nghiên  ứu  ảnh qu n h   ứng   ng đã đáp ứng đượ  

nhiều vấn đề thự  tế đặt r  và là  ơ sở  ho  h    ủ  việ  lự   h n  á  

m   tiêu sử   ng hợp lý lãnh thổ. Trên  ơ sở  á   ết quả nghiên  ứu 

 ảnh qu n,  ông tá  quy hoạ h và tổ  hứ  lãnh thổ sản xuất sẽ tiến 

hành xem xét, nghiên  ứu để bố trí lại  á  ngành  inh tế, xây  ựng 

những định hư ng phát triển một  á h toàn  iện  ho từng vùng lãnh 

thổ s o  ho phù hợp v i tiềm năng  hung, đồng thời  ự báo xu thế 

phát triển trong một tương l i lâu  ài và theo từng gi i đoạn    thể, 

đảm bảo sự hài hoà trong phạm vi  ả nư   nói  hung. Để  ó đượ  

những định hư ng, những phương thứ  quy hoạ h và tổ  hứ  lãnh thổ 

phù hợp thì việ  đánh giá đúng tiềm năng, nghiên  ứu  ỹ  á  quy luật 

phân hoá và phát triển  ủ   ảnh qu n, mối liên qu n và tá  động tương 

hỗ giữ   á  thành phần,  á  yếu tố tự nhiên, môi trường và giữ   á  

tổng thể tự nhiên v i nh u  ó một tầm qu n tr ng đặ  biệt,  ó những ý 

nghĩ  về  ho  h   và ứng   ng thự  tiễn hết sứ  to l n. Từ đó đề xuất 

 á  định hư ng  hông gi n và giải pháp tổ  hứ  lãnh thổ sản xuất vừ  

phù hợp v i điều  iện tự nhiên, vừ  đem lại hiệu quả  inh tế   o, giải 

quyết hài hò   á  vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường 

Tỉnh Hò  Bình là một lãnh thổ nằm trong hệ thống  ảnh qu n 

nhiệt đ i gió mù   ủ  tự nhiên Việt N m nhưng lại  ó những nét đặ  

trưng riêng và sự phân hó  phứ  tạp  ủ   á  yếu tố tự nhiên  ũng như 

 á  điều  iện  inh tế - xã hội, vì thế lãnh thổ Hò  Bình  ũng  ó sự 

phân hó  hết sứ  đ   ạng, phứ  tạp  ủ   á   ảnh qu n đị  lý. Nghiên 

 ứu tính đ   ạng  ảnh qu n trên sở xây  ựng hệ thống phân loại và 

thành lập bản đồ  ảnh qu n tỉnh Hò  Bình và trên  ơ sở đó tiến hành 

đánh giá thích nghi sinh thái  ảnh qu n  ho  á  m   đí h thự  tiễn là 

những luận  ứ  ho  h   đầy đủ và đáng tin  ậy để hoạ h định  á   ế 

hoạ h phát triển lâu  ài, xây  ựng  á  định hư ng  hông gi n bố trí 

hợp lý  á  ngành sản xuất,  inh tế, đề xuất  á  phương án tối ưu  ho 

quy hoạ h và tổ  hứ  lãnh thổ trên đị  bàn tỉnh trên  ơ sở sử   ng hợp 

lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển bền vững  inh tế xã hội và 

bảo vệ môi trường tỉnh Hò  Bình.  



 

 

Xuất phát từ những lý  o trên, để góp phần áp   ng hư ng 

nghiên  ứu  ảnh qu n ứng   ng  ho một lãnh thổ    thể, luận án đã 

lự   h n đề tài: "Cơ sở khoa học cảnh quan cho việc tổ chức lãnh 

thổ sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững tỉnh Hòa Bình".  

2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu: 

- Làm rõ quy luật phân hó  tự nhiên  ủ  lãnh thổ tỉnh Hò  Bình 

trên  ơ sở phân tí h, đánh giá  ảnh qu n. 

- Đề xuất định hư ng tổ  hứ   hông gi n và  á  giải pháp  ho tổ 

 hứ  lãnh thổ sản xuất nông, lâm nghiệp tỉnh Hò  Bình theo hư ng 

bền vững. 

2.2. Nội dung nghiên cứu: 

Để đạt đượ  những m   tiêu trên, luận án  ần thự  hiện  á  nội 

dung sau:  

- Tổng qu n những vấn đề  ơ sở lý luận và thự  tiễn về nghiên 

 ứu  ảnh qu n và tổ  hứ  lãnh thổ sản xuất. 

- Phân tí h đặ  điểm và v i trò  ủ   á  yếu tố điều  iện tự nhiên 

và  inh tế - xã hội trong thành tạo  ảnh qu n tỉnh Hò  Bình. 

- Xây  ựng hệ thống phân loại  ảnh qu n và thành lập bản đồ 

 ảnh qu n tỉnh Hò  Bình tỷ lệ 1: 100.000. 

- Phân tí h đặ  điểm đ   ạng về  ấu trú ,  hứ  năng và động lự  

 ảnh qu n, trên  ơ sở đó tiến hành xây  ựng bản đồ phân vùng  ảnh 

qu n tỉnh Hò  Bình tỷ lệ 1: 100.000. 

- Đánh giá đánh giá  ảnh qu n nhằm xá  định mứ  độ thí h nghi, 

ưu tiên  ủ   á  đơn vị  ảnh qu n  ho m   đí h phát triển nông, lâm 

nghiệp tỉnh Hò  Bình. 

- Đề xuất  á  định hư ng và giải pháp tổ  hứ   hông gi n lãnh 

thổ sản xuất nông, lâm nghiệp tỉnh Hò  Bình đến năm 2025 theo 

hư ng bền vững. 

- Đề xuất một số mô hình hệ  inh tế sinh thái nông, lâm nghiệp 

theo hư ng bền vững. 

3. Phạm vi nghiên cứu 

3.1. Phạm vi không gian 



 

 

Phạm vi  hông gi n nghiên  ứu  ủ  đề tài đượ  gi i hạn trong 

lãnh thổ tỉnh Hò  Bình,  ó toạ độ đị  lý từ 104
0
48' đến 105

0
40' kinh 

độ Đông và từ 20
0
17' đến 21

0
08' vĩ độ Bắ . 

3.2. Phạm vi khoa học 

- Luận án tập trung nghiên  ứu đặ  điểm và quy luật phân hó  

 ảnh qu n trên  ơ sở phân tí h  ấu trú ,  hứ  năng và động lự   ảnh 

qu n  ủ  lãnh thổ thông qu  bản đồ  ảnh qu n và bản đồ phân vùng 

 ảnh qu n tỷ lệ 1: 100.000. 

- Đề xuất  á  định hư ng và giải pháp tổ  hứ  lãnh thổ sản xuất 

nông, lâm nghiệp theo m   tiêu phát triển bền vững trên  ơ sở đánh 

giá mứ  độ phù hợp  ủ  từng đơn vị  ảnh qu n  ho  á  m   đí h phát 

triển  inh tế. 

4. Các luận điểm bảo vệ 

- Luận điểm 1: Hoà Bình là tỉnh  ó sự phân hó   há phứ  tạp về 

tự nhiên, đượ  thể hiện qu  hệ thống  ảnh qu n gồm 1 hệ, 1 ph  hệ, 2 

l p, 6 ph  l p, 1  iểu và 90 loại  ảnh qu n thuộ  5 tiểu vùng  ảnh 

quan.  

- Luận điểm 2: Kết quả đánh giá mứ  độ thí h nghi, ưu tiên  ủ  

 ảnh qu n  ho  á  loại hình nông, lâm nghiệp là  ơ sở  ho  h    ho 

định hư ng tổ  hứ  lãnh thổ sản xuất nông, lâm nghiệp tỉnh Hò  Bình 

theo hư ng bền vững.  

5. Những điểm mới  

- Bằng phương pháp tiếp  ận đị  lý tổng hợp và bư   đầu tiếp 

 ận áp   ng  á   hỉ số định lượng trong nghiên  ứu, đánh giá  ảnh 

qu n, phân tí h tính đ   ạng  ảnh qu n tỉnh Hò  Bình nhằm làm sáng 

tỏ sự phân hoá đ   ạng, phứ  tạp nhưng  ó quy luật tự nhiên  ủ  lãnh 

thổ nghiên  ứu. 

- Đánh giá và xá  định mứ  độ thí h nghi  ủ   á  đơn vị  ảnh 

qu n  ho phát triển một số ngành  inh tế  hủ yếu, tạo  ơ sở  ho  h   

nhằm đề xuất  á  định hư ng  hông gi n và giải pháp tổ  hứ  lãnh 

thổ sản xuất tỉnh Hò  Bình trên qu n điểm sử   ng hợp lý tài nguyên, 

bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

6.1. Ý nghĩa khoa học 



 

 

Góp phần bổ sung thêm những vấn đề về  ơ sở lý luận và phương 

pháp luận nghiên  ứu, đánh giá  ảnh qu n  ho  á  m   đí h sử   ng 

   thể. Kết quả nghiên  ứu đã làm sáng tỏ đặ  điểm và quy luật phân 

hoá tự nhiên, đồng thời xá  lập đượ   ơ sở  ho  h  ,  ơ sở đị  lý h   

nhằm đề xuất định hư ng sử   ng hợp lý tiềm năng tự nhiên, tài 

nguyên  ủ  lãnh thổ nghiên  ứu  ho  á  m   đí h thự  tiễn.  

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Luận án góp phần đư  r  định hư ng sử   ng hợp lý tài nguyên 

và  iến nghị bố trí  hông gi n lãnh thổ  ho  á  ngành sản xuất nông, 

lâm nghiệp trên  á  đơn vị  ảnh qu n, phù hợp v i điều  iện thự  tế 

và  hiến lượ  quy hoạ h tổng thể phát triển  inh tế - xã hội  ủ  đị  

phương.  

7. Cơ sở tài liệu 

Tài liệu sử   ng trong luận án  hủ yếu là những tài liệu từ  á  đề 

tài kho  h    á   ấp và nhiều tài liệu có liên quan khác. 

8. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp thu thập, tổng hợp và xử lý số liệu, Phương pháp 

 hảo sát thự  đị , Phương pháp thành lập bản đồ và hệ thông tin đị  lý 

(GIS), Phương pháp đánh giá  ảnh qu n theo hư ng tiếp  ận  inh tế sinh 

thái, Phương pháp phân tí h thứ bậ  (AHP). 

9. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần mở đầu,  ết luận và ph  l  , luận án gồm 3  hương 

được trình bày trong 130 tr ng đánh máy, gồm 170 tr ng, 16 bản đồ, 2 

lát  ắt, 13 sơ đồ, biểu đồ và 37 bảng số liệu. 

 

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA NGHIÊN CỨU CẢNH 

QUAN PHỤC VỤ TỔ CHỨC LÃNH THỔ SẢN XUẤT 

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu cảnh quan  

1.1.1. Trên thế giới 

H c thuyết cảnh qu n đã trải qua lịch sử phát triển lâu dài, đượ  

xây  ựng bắt đầu từ thế  ỷ XIX và có nhiều công trình nghiên cứu 

thuộc  á  trường phái khác nhau, mỗi h c thuyết cảnh quan có những 

đặ  trưng riêng và đạt được những thành tựu nhất định, đóng góp giá 

trị to l n cho sự phát triển của khoa h c nói chung và cảnh quan h c 



 

 

nói riêng. Từ những năm 1980 đến n y  ùng v i sự tiến bộ  ủ   ho  

h    ông nghệ,  ho  h    ảnh qu n đã phát triển nh nh  hóng về  ả 

phương pháp nghiên  ứu và ứng   ng thự  tiễn, đi sâu nghiên  ứu đ  

 ạng  ấu trú , động lự ,  hứ  năng  ảnh qu n; nghiên  ứu mối qu n 

hệ giữ   ảnh qu n và sản xuất lãnh thổ, ứng   ng vào thự  tiễn góp 

phần giải quyết  á  vấn đề sử   ng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo 

vệ môi trường và hư ng đến sự phát triển bền vững.  

Kết quả  ủ   á   ông trình nghiên  ứu  ảnh qu n trên thế gi i, 

đặ  biệt là  á   ông trình theo hư ng  ảnh qu n ứng   ng  ho m   

đí h tổ  hứ  lãnh thổ là  ơ sở để tá  giả tiếp  ận về mặt lý luận và 

phương pháp luận  hi áp   ng nghiên  ứu, đánh giá  ảnh qu n  ho 

một lãnh thổ  ó sự phân hó   há phứ  tạp như tỉnh Hò  Bình. 

1.1.2. Ở Việt Nam  

Những nhà khoa h c có công lao to l n và đặt nền móng cho 

khoa h c cảnh quan của Việt Nam không thể không nhắ  đến là 

Nguyễn Đứ  Chính, Vũ Tự Lập. Trong công trình “Về sự cần thiết 

nghiên cứu tổng hợp đất nước bằng phương pháp cảnh quan” (1970) 

các tác giả khẳng định sự cần thiết phải phát triển ứng d ng của khoa 

h c cảnh quan vào sự nghiệp phát triển đất nư c. 

Có rất nhiều tá  giả đi sâu nghiên  ứu  ảnh qu n về  ả những vấn 

đề lý luận và vận   ng vào thự  tiễn  á  vùng, miền lãnh thổ đất 

nư  . Một trong những hư ng nghiên  ứu đượ   á  nhà  ho  h   

quan tâm trong thời gi n gần đây là hư ng nghiên  ứu, đánh giá  ảnh 

qu n ph   v  m   đí h phát triển bền vững lãnh thổ.  

1.1.3. Các công trình nghiên cứu có liên quan đến luận án  

Hư ng nghiên  ứu đị  lí tự nhiên  ho  á  tỉnh miền núi  hu vự  

Tây Bắ  trong đó  ó tỉnh Hò  Bình đượ  thự  hiện từ lâu, song nghiên 

 ứu về  ảnh qu n, đặ  biệt là  ảnh qu n h   ứng   ng theo hư ng tổ 

 hứ  lãnh thổ ở Hò  Bình  òn rất hạn  hế. Tuy nhiên,  ác công trình 

này là nền tảng  ho luận án trong việ  đánh giá đúng tiềm năng về 

điều  iện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên  ủ  lãnh thổ nhằm đư  r   ơ 

sở  ho  h   đúng đắn  ho việ  tổ  hứ  lãnh thổ sản xuất nông, lâm 

nghiệp bền vững  ủ  tỉnh Hò  Bình. 



 

 

1.2. Cơ sở lý luận về nghiên cứu cảnh quan phục vụ tổ chức lãnh 

thổ sản xuất nông, lâm nghiệp  

1.2.1. Nghiên cứu đa dạng cảnh quan 

a. Nghiên cứu đa dạng cấu trúc cảnh quan 

Một trong những đặ  điểm thể hiện tính đ   ạng  ảnh qu n lãnh 

thổ là sự đ   ạng trong  ấu trú   ảnh qu n. Nghiên  ứu  ấu trú   ảnh 

qu n b o gồm  ả việ  phân tí h  ấu trú  đứng và  ấu trú  ng ng ( ấu 

trú   hông gi n)  ủ   ảnh quan. 

- Cấu trú  đứng: h y  òn g i là  ấu trú  hợp phần, gồm  á  thành 

phần  ấu tạo nên  ảnh qu n là: đá mẹ, đị  hình  ùng v i l p vỏ phong 

hoá và thổ nhưỡng,  hí hậu, thuỷ văn, sinh vật và mối qu n hệ tương 

hỗ giữ   húng v i nh u. Cá  hợp phần  ấu trú   hông phải là những 

thành phần rời rạ  mà giữ   húng  ó mối qu n hệ tương hỗ tạo nên 

tính thống nhất trong  ảnh qu n.  

- Cấu trú  ng ng: đượ  xá  định bởi số  ấp phân vị và số lượng 

 á thể  ủ  mỗi  ấp. Chính số lượng này phản ánh mứ  độ phứ  tạp, 

tính đ   ạng, tính  hông đồng nhất  ủ   ảnh qu n. Mỗi  ấp phân vị  ó 

một  ấu trú  ng ng riêng, đồng thời mỗi một  á thể  ùng một  ấp 

phân vị  ũng  ó đặ  điểm  ấu trú  riêng. Nghiên  ứu  ấu trú  ng ng là 

nghiên  ứu sự phân hoá phứ  tạp theo  hông gi n lãnh thổ  ủ   á  

đơn vị  ảnh qu n theo hệ thống phân vị từ   o xuống thấp và mối 

qu n hệ giữ   á  đơn vị  ảnh qu n trong  á   ấp phân loại.  

b. Nghiên cứu đa dạng chức năng cảnh quan 

Một đơn vị  ảnh qu n  ó 3 nhóm  hứ  năng  hính là:  hứ  năng 

tự nhiên,  hứ  năng sản xuất và  hứ  năng xã hội. 

- Chức năng tự nhiên hay còn gọi là chức năng sinh thái: là  hả 

năng  ảnh qu n  ó thể tự điều  hỉnh  á   òng vật  hất năng lượng 

nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường như:  hống xói 

mòn, rử  trôi, suy thoái đất đ i;  ân bằng mự  nư  , độ ẩm, nhiệt 

nhằm  ân bằng môi trường; ph   hồi, bảo tồn đ   ạng sinh h  . 

- Chức năng sản xuất hay chức năng kinh tế: là  hả năng  ó thể 

 ung  ấp  á  nguồn tài nguyên thiên nhiên sinh vật, vật liệu, nhiên 

liệu, môi trường đất, nư  ,  hí hậu sử   ng vào sản xuất  á  ngành 

 inh tế nông, lâm, ngư nghiệp,  ông nghiệp,  u lị h, quần  ư. 



 

 

- Chức năng xã hội: gồm  á   hả năng mà  ảnh qu n  ó thể ứng 

  ng vào  á  m   đí h: giáo    , nghiên  ứu  ho  h  , thẩm mỹ, giải 

trí h y giá trị về nhân văn. 

c. Nghiên cứu động lực cảnh quan 

Động lự  là yếu tố thú  đẩy sự phát triển  ủ   ảnh qu n trên  ơ 

sở nguồn vật  hất, năng lượng trong  ảnh qu n và tá  động  ủ   on 

người, làm th y đổi  ấu trú  và  hứ  năng  ủ   ảnh qu n,  ó thể hình 

thành  ấu trú  và  hứ  năng m i trong phạm vi  hông gi n    thể. 

1.2.2. Đánh giá cảnh quan 

- Bản chất của đánh giá cảnh quan: là xá  định mứ  độ thuận lợi 

 ủ   ảnh qu n  ho  á  m   đí h sử   ng  há  nh u.  

- Đối tượng đánh giá: là tính đặ  thù  ủ   á  điều  iện tự nhiên 

và tài nguyên thiên nhiên,  á  đặ  điểm về  ấu trú ,  hứ  năng  ủ   á  

đơn vị tự nhiên,  á  quá trình, hiện tượng tự nhiên trong mối qu n hệ 

tổng hoà, tá  động qu  lại l n nh u giữ  hệ thống tự nhiên và hệ thống 

 inh tế xã hội.  

- Mục tiêu của đánh giá cảnh quan: là đư  r  những  ết luận 

tương đối  hính xá , làm  ơ sở  ho  h    ho việ  bố trí  á  ngành sản 

xuất  inh tế phù hợp v i từng vùng lãnh thổ nhằm sử   ng hợp lý 

nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.  

- Nguyên tắc chung của đánh giá cảnh quan: thông qu  đặ  điểm, 

tính  hất  ủ   á  ngành sản xuất  ự định bố trí, phát triển trên từng 

 ảnh qu n và đặ  điểm  ảnh qu n để xá  định mứ  độ thí h hợp  ủ  

 á   ảnh qu n  ho từng ngành sản xuất  inh tế riêng biệt.  

- Phương pháp đánh giá cảnh quan: gồm  á  phương pháp mô 

hình hoá, phương pháp bản đồ, phân tí h tổng hợp, so sánh định tính, 

th ng điểm  ó tr ng số.  

1.3. Cơ sở lý luận về tổ chức lãnh thổ sản xuất nông, lâm nghiệp 

1.3.1. Khái niệm tổ chức lãnh thổ sản xuất 

Tổ  hứ  lãnh thổ sản xuất theo  hông gi n  ó 2 tính  hất  ơ bản, 

đó là: tính tổ  hứ  và tính lãnh thổ. 

- Về tính tổ chức: sự sắp xếp sao cho phù hợp các bộ phận của 

một hệ thống v i những chứ  năng nhất định, đảm bảo hệ thống vận 

hành một cách thuận lợi, đồng thời làm tối ưu hoá mối quan hệ giữa 



 

 

các bộ phận trong hệ thống v i nhau. Hệ thống lãnh thổ còn có mối 

liên hệ v i những hệ thống lãnh thổ khác và là những bộ phận của một 

hệ thống lãnh thổ l n hơn 

- Về tính lãnh thổ: một lãnh thổ bất kì luôn gắn v i một đị  điểm 

c  thể. Không thể có hai lãnh thổ giống nhau hoàn toàn nếu hai lãnh 

thổ ấy nằm ở h i đị  điểm khác nhau. Hoặc cùng một lãnh thổ nhưng 

trong quá khứ khác v i hiện tại và  ũng  hông thể giống v i tương l i. 

Điều đó  ũng tạo nên tính cá thể của lãnh thổ, giúp cho một lãnh thổ 

bất  ì luôn  ó đặc trưng riêng,  há  v i m i lãnh thổ còn lại. 

Như vậy,  ó thể hiểu “Tổ chức lãnh thổ là sự sắp xếp và phối 

hợp các đối tượng trong mối liên hệ đa ngành, đa lĩnh vực và đa lãnh 

thổ trong một vùng cụ thể nhằm sử dụng một cách hợp lí các tiềm 

năng tự nhiên, lao động, vị trí địa lí và cơ sở vật chất kĩ thuật để đem 

lại hiệu quả cao và nâng cao mức sống dân cư của vùng đó”. 

1.3.2. Các hình thức tổ chức lãnh thổ sản xuất nông, lâm nghiệp  

Có nhiều hình thứ  tổ  hứ  lãnh thổ sản xuất nông nghiệp v i  á  

quy mô và phương thứ   há  nh u. Có b  hình thứ  tổ  hứ  lãnh thổ 

sản xuất nông nghiệp qu n tr ng nhất là: xí nghiệp nông nghiệp, thể 

tổng hợp nông nghiệp và vùng nông nghiệp. Luận án tiếp  ận định 

hư ng tổ  hứ  lãnh thổ sản xuất ngành nông nghiệp ở  ấp   o nhất – 

 ấp vùng nông nghiệp. 

1.3.3. Mối quan hệ giữa đánh giá cảnh quan và tổ chức lãnh thổ 

sản xuất 

Để đư  r  những định hư ng quy hoạch và tổ chức lãnh thổ sản 

xuất phù hợp thì việ  đánh giá đúng tiềm năng, nghiên  ứu các quy 

luật phân hoá và phát triển của tự nhiên, mối liên qu n và tá  động 

tương hỗ giữa các thành phần, các yếu tố tự nhiên, môi trường và giữa 

các tổng thể tự nhiên v i nhau sẽ có một tầm quan tr ng đặc biệt. Vì 

vậy, đánh giá  ảnh quan và tổ chức lãnh thổ sản xuất là nhiệm v  đòi 

hỏi có sự tham gia của nhiều ngành khoa h c.  

 



 

 

CHƢƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CẢNH QUAN TỈNH HÒA BÌNH 

2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội - các nhân tố 

thành tạo cảnh quan  

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Vị trí địa lý 

Hoà Bình là tỉnh miền núi thuộ  tiểu vùng Tây Bắ   ủ  vùng 

trung  u miền núi Bắ  Bộ,  ó toạ độ đị  lý từ 104
0
48' đến 105

0
40' kinh 

độ Đông và từ 20
0
17' đến 21

0
08' vĩ độ Bắ . Vị trí này đã quyết định 

đến đặ  điểm và sự phân hó  phứ  tạp  ủ   á  điều  iện tự nhiên, tài 

nguyên thiên nhiên tỉnh Hò  Bình. 

2.1.1.2. Đặc điểm địa chất – kiến tạo 

Đặ  điểm đị   hất –  iến tạo  ủ  tỉnh Hò  Bình  ó lị h sử phát 

triển tương đối lâu  ài, nằm trong vùng uốn nếp phí  Tây Bắ  và  hịu 

sự ảnh hưởng  ủ   á  đ i tư ng  ấu trú   há  nh u. Phần Tây Bắ  

thuộ  đ i Ph n Xi Păng, phần Tây N m thuộ  đ i Sơn L  và  iện tí h 

l n  òn lại thuộ  đ i Ninh Bình. R nh gi i giữ   á  đ i tư ng  ấu 

trú  này đượ   hống  hế bởi  á  đứt gãy l n  hu vự . Chính điều này 

đã tạo nên  ho lãnh thổ tỉnh Hò  Bình một nền  ấu trú  đị   hất  ạng 

tuyến theo hư ng Tây Bắ  - Đông N m. Quá trình đị   hất,  iến tạo là 

nguồn gố  hình thành và phát triển  ủ  đị  hình lãnh thổ. Cá  nền 

nh m  ết hợp v i điều  iện đị  hình,  hí hậu, sinh vật đã quy định sự 

hình thành và đặ  điểm  á  loại thổ nhưỡng  há  nh u trong vùng. Vì 

vậy, đây  hính là một trong  á  nhân tố  ó v i trò qu n tr ng trong 

quá trình hình thành nền móng  ảnh qu n. 

2.1.1.3. Đặc điểm địa hình – địa mạo 

Tỉnh Hoà Bình là một trong những tỉnh miền núi Tây Bắ  Việt 

N m  ó đị  hình phân hó  hết sứ  đ   ạng và phứ  tạp,  o  hịu  hi 

phối bởi  á  hoạt động  iến tạo. Phần l n  iện tí h lãnh thổ Hò  Bình 

là núi trung bình và núi thấp v i 3088,06 m
2
,  hiếm 67,22%  iện tí h 

toàn tỉnh. Vùng đồi và   o nguyên  ó  iện tí h 1021,31 m
2
,  hiếm 

22,23%  iện tí h,  òn lại là thung lung xen đồi núi thấp  ó  iện tí h ít 

nhất v i 484,44 m
2
,  hiếm 10,55%  iện tí h. Sự phân hó  tự nhiên 

theo độ   o đị  hình  ó ảnh hưởng rất l n đến quá trình  i  huyển và 



 

 

phân bố vật  hất,  o đó  ùng v i nền nh m, yếu tố đị  hình là nhân tố 

 hủ đạo trong quá trình hình thành l p và ph  l p  ảnh qu n.  

2.1.1.4. Đặc điểm khí hậu  

Tỉnh Hò  Bình nằm trong  hu vự  miền Bắ  Việt N m nên  hí 

hậu m ng đặ  điểm  ủ   hí hậu nhiệt đ i gió mù  nhưng  ó sự biến 

tính  há nhiều  o ảnh hưởng  ủ  độ   o đị  hình. Nhiệt độ trung bình 

năm l n hơn 20
0
C, đạt tiêu  huẩn  ủ  vùng nhiệt đ i  ó tổng nhiệt độ 

l n hơn 7500
0
C, chế độ mư , ẩm  há phong phú và phân bố theo mù , 

lượng mư  trung bình hàng năm đạt  hoảng 1500 - 2500mm/năm. Độ 

ẩm  hông  hí tương đối trung bình năm tương đối   o,   o động trong 

 hoảng 82 - 85% và  ũng  ó sự phân hoá theo mù  sâu sắ . Khí hậu 

quyết định đến  á  quá trình phong hó , tạo r  sự đ   ạng, phong phú 

 ủ  thành phần thổ nhưỡng, sự phân bố và đặ  điểm  ủ   hế độ thủy 

văn, sự phát triển  ủ  sinh vật, từ đó tạo nên bộ mặt phong phú, đ  

 ạng  ủ   á  đơn vị  ảnh qu n lãnh thổ Hò  Bình.     

2.1.1.5. Đặc điểm thủy văn  

Hoà Bình là tỉnh  ó mạng lư i sông, suối phân bố tương đối  ày 

và đều  hắp v i  á   on sông l n như: sông Đà, sông Bôi, sông 

Bưởi,... và hệ thống hồ, đầm. Đặ  điểm  hế độ  òng  hảy  á  sông 

suối trong tỉnh ph  thuộ   hặt  hẽ vào  hế độ mư  và  á  điều  iện 

mặt đệm  ủ  đị  phương. Mođun  òng  hảy bình quân năm  hu vự  

TP. Hoà Bình đạt giá trị từ (19 - 25l/s/km
2
). Mù  lũ ở đây trùng v i 

mù  mư   éo  ài từ tháng VI - X, tháng XII đến tháng IV là  á  tháng 

mù   ạn. Thủy văn  ó v i trò qu n tr ng trong quá trình vận  huyển, 

phân bố lại vật  hất trong  ảnh qu n,  òng  hảy đã th m gi  vào quá 

trình xói mòn, rử  trôi h y bồi t ... 

2.1.1.6. Đặc điểm thổ nhƣỡng  

Tỉnh Hò  Bình  ó  ấu trú  đị   hất v i nền nh m đ   ạng, đị  

hình phứ  tạp  ùng v i  á  đặ  trưng về điều  iện nhiệt, ẩm hình 

thành nên 5 nhóm đất  hính: đất phù s , đất thung lũng, đất fer lit, đất 

mùn và núi đá. Trong quá trình hình thành và phát triển  ảnh qu n  ủ  

lãnh thổ, sự phân hó  đ   ạng, phứ  tạp  ủ  thổ nhưỡng và l p phủ 

thự  vật là yếu tố tạo nên tính đ   ạng  ủ   ảnh qu n. 

2.1.1.7. Đặc điểm thảm thực vật  



 

 

V i đặ  điểm về vị trí đị  lí, sự tương tá   ủ   á  yếu tố đị  hình, 

khí hậu, thổ nhưỡng và nhân tá  đã tạo nên  ho lãnh thổ Hò  Bình sự 

phong phú và đ   ạng  ủ  thảm thự  vật và hệ sinh thái. Hiện n y, 

trong tổng số  iện tí h đất tự nhiên  ủ  tỉnh 4593,81km
2
, có 

3391,74km
2
 đất lâm nghiệp  ó rừng ( hiếm 73,83%). Trong đó, rừng 

tự nhiên  hiếm gần 60%,  òn gần 40% là rừng trồng. Trong rừng tự 

nhiên thì  iện tí h phần l n là rừng núi đá, rừng gỗ ph   hồi và rừng 

nghèo. Rừng gỗ giàu và trung bình  òn giữ đượ   hông nhiều,  hỉ 

 hiếm  hoảng 7%  iện tí h rừng tự nhiên. Chính sự  ết hợp  ủ   á  

quần xã thự  vật tự nhiên và nhân tá   ùng v i  á  loại đất là  ấu hiệu 

phân  hi   á  loại  ảnh qu n trong hệ thống phân loại  ảnh qu n  ũng 

như xá  định  hứ  năng  ủ  từng đơn vị  ảnh qu n trong lãnh thổ. 

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội  

2.1.2.1. Dân cƣ và nguồn lao động 

Theo C   thống  ê tỉnh Hò  Bình, tính đến năm 2017 tổng  ân số 

toàn tỉnh là 838.847 người, mật độ  ân số đạt 183người/ m
2
. Lự  

lượng l o động trong ngành nông-lâm nghiệp  hiếm 76%, ngành  ị h 

v   hiếm 9%, ngành  ông nghiệp và xây  ựng  hiếm 3%,  òn lại là 

 á  ngành nghề  há . Về thành phần  ân tộ , Hò  Bình là một trong 

những tỉnh miền núi phí  Bắ   ó nhiều  ân tộ  thiểu số đ ng sinh 

sống. Toàn tỉnh  ó  hoảng 15  ân tộ ,  hủ yếu là 6  ân tộ : Mường, 

Kinh, Thái, Tày, Dao, Mông chiếm 99,92% tổng  ân số, trong đó 

người Mường đượ   oi là  ân  ư bản đị  trong tỉnh. Cá  sắ  thái  ân 

tộ  đã trở thành tài nguyên  ân  ư qu n tr ng  hi nhắ  t i Hò  Bình. 

2.1.2.2. Hiện trạng phát triển và cơ cấu các ngành kinh tế 

Quy mô tổng sản phẩm trong tỉnh năm 2017 ư   đạt  

37.395.014,12 triệu đồng, trong đó  hu vự  nông, lâm nghiệp và thủy 

sản  hiếm 22,30%;  hu vự   ông nghiệp và xây  ựng  hiếm 43,26%; 

 hu vự  thương mại và  ị h v   hiếm 34,44%. Thu nhập bình quân 

đầu người năm 2017 đạt  44.579 nghìn VNĐ/người/năm. 

Việ  nghiên  ứu, phân tí h đặ  điểm  á  thành phần tự nhiên, 

 inh tế - xã hội là  ơ sở qu n tr ng để xây  ựng hệ thống phân loại và 

thành lập bản đồ  ảnh qu n một lãnh thổ. Do sự phân hó  đ   ạng và 

phứ  tạp  ủ  nền nh m, điều  iện đị  hình,  hí hậu, thủy văn, thổ 



 

 

nhưỡng, sinh vật...  ủ  lãnh thổ trên  ơ sở  á  quy luật đị  đ i, phi đị  

đ i và sự tá  động qu  lại  ủ   á  nhân tố này,  ết hợp v i  á  ảnh 

hưởng tí h  ự  và tiêu  ự   ủ   á  điều  iện  inh tế - xã hội đã tạo 

nên sự  há  biệt trong  á  đơn vị  ủ  hệ thống phân loại  ảnh qu n 

 ủ  tỉnh Hò  Bình. 

2.3. Đặc điểm cảnh quan tỉnh Hòa Bình  

2.3.1. Hệ thống phân loại cảnh quan tỉnh Hòa Bình 

Hệ thống phân loại  ho bản đồ  ảnh qu n tỉnh Hò  Bình tỷ lệ 

1:100.000 gồm 6  ấp như s u : 

Bảng 1. Hệ thống phân loại cảnh quan tỉnh Hòa Bình 

STT 
Cấp phân 

loại 
Dấu hiệu đặc trƣng Tên gọi 

1 
Hệ  ảnh 

quan 

Nền bứ  xạ  hủ đạo quyết định 

tính đ i và  hế độ nhiệt ẩm 

quyết định  ường độ  ủ   hu 

trình vật  hất và năng lượng 

Hệ CQ nhiệt đ i gió 

mùa 

2 
Ph  hệ 

 ảnh qu n 

Đặ  trưng định lượng  ủ   á  

điều  iện  hí hậu đượ  quy 

định bởi sự hoạt động  ủ   hế 

độ hoàn lưu  hí quyển  ùng 

mối tương qu n nhiệt - ẩm 

Ph  hệ CQ nhiệt đ i 

gió mù   ó một mù  

đông lạnh 

3 
L p  ảnh 

quan 

Đặ  trưng hình thái phát sinh 

 ủ  đị  hình, quy định tính 

đồng nhất  ủ  h i quá trình l n 

trong  hu trình vật  hất bó  

mòn và tí h t  

- L p CQ núi và   o 

nguyên 

- L p CQ đồi 

4 
Ph  l p 

 ảnh qu n 

Đặ  trưng về trắ  lượng hình 

thái đị  hình phân tầng bên 

trong  ủ  l p  ảnh qu n 

- Ph  l p CQ núi TB 

- Ph  l p CQ núi thấp 

- Ph  l p CQ   o 

nguyên  

- Ph  l p CQ đồi   o 

- Ph  l p CQ đồi thấp    

- Ph  l p CQ thung 

lũng xen đồi núi thấp 

5 
Kiểu  ảnh 

quan 

Đặ  điểm sinh  hí hậu  hung 

quy định  iểu thảm thự  vật 

phát sinh và tính thí h ứng  ủ  

 á  quần thể thự  vật  o biến 

động  ủ   ân bằng nhiệt ẩm 

Kiểu CQ rừng  ín 

thường x nh nhiệt đ i 

gió mùa  

6 Loại  ảnh Sự  ết hợp  ủ   á  quần xã 90 loại CQ 



 

 

quan thự  vật v i  á  loại đất qu  

 á  tá  động  ủ   on người 

2.3.2. Đặc điểm đa dạng cảnh quan tỉnh Hòa Bình 

2.3.2.1. Đa dạng về cấu trúc cảnh quan tỉnh Hòa Bình 

Cấu trúc ngang của cảnh quan  hính là đặ  điểm phân hoá đ  

dạng theo không gian lãnh thổ của cảnh quan tỉnh Hòa Bình.  

a. Cấp hệ và phụ hệ cảnh quan 

Hò  Bình là một phần nằm trong Hệ  ảnh qu n nhiệt đ i gió mù  

trên toàn lãnh thổ Việt n m và nằm trong Ph  hệ  ảnh qu n nhiệt đ i 

gió mù   ó một mù  đông lạnh.  

b. Cấp lớp và phụ lớp cảnh quan 

Cảnh qu n Hò  Bình đượ   hi  làm 2 l p  ảnh qu n là: l p  ảnh 

qu n núi và   o nguyên, l p  ảnh qu n đồi. 

*) Lớp cảnh quan núi và cao nguyên: chiếm khoảng 68,26% 

diện tích toàn lãnh thổ. Đây là l p cảnh quan có sự th y đổi rõ rệt của 

khí hậu, thảm thực vật và các yếu tố tự nhiên do ảnh hưởng củ  độ cao 

đị  hình, được phân chia thành 3 ph  l p: ph  l p núi trung bình, ph  

l p núi thấp và ph  l p cao nguyên. 

*) Lớp cảnh quan đồi: là khu vực chuyển tiếp của vùng núi phía 

Tây và dải thung lũng phí  Đông tỉnh Hòa Bình, chiếm 31,74% diện 

tích toàn tỉnh. V i những đặ  điểm phức tạp của trắ  lượng hình thái 

đị  hình vùng đồi đã  éo theo sự phân hoá phức tạp trong các thành 

phần khí hậu, thổ nhưỡng và thảm thực vật. Trong l p cảnh quan này 

được chia thành 3 ph  l p: ph  l p đồi cao, ph  l p đồi thấp và ph  

l p thung lũng xen đồi núi thấp. 

c. Cấp kiểu cảnh quan 

Hòa Bình thuộc Kiểu cảnh quan rừng  ín thường xanh nhiệt đ i 

gió mùa trong hệ thống phân loại chung của cảnh quan lãnh thổ Việt 

Nam, là kiểu cảnh qu n được phân bố từ vĩ độ 16
0
B trở ra. Tuy nhiên, 

 o đặ  điểm địa hình nên khí hậu Hòa Bình có sự phân hó  đ   ạng, 

phức tạp, tá  động đến hệ thống thảm thực vật ở Hò  Bình, làm  ơ sở 

để phân hóa cảnh qu n thành  á  đơn vị loại cảnh quan trên lãnh thổ.  

d. Loại cảnh quan  



 

 

Mỗi loại cảnh qu n được thành tạo trong mối tá  động tương hỗ 

của 1 loại đất và 1 kiểu thảm thực vật. V i sự kết hợp của 16 loại đất 

và 10 quần xã thực vật hiện tại trên lãnh thổ đã hình thành nên 90 loại 

cảnh quan.  

2.3.2.2. Đa dạng về chức năng cảnh quan tỉnh Hòa Bình 

Qu  việ  phân tí h đ   ạng  ấu trú   ảnh qu n tỉnh Hò  Bình  ho 

thấy  ảnh qu n ở đây  ó sự đ   ạng trong  hứ  năng gồm:  hứ  năng 

ph   hồi và bảo tồn;  hứ  năng phòng hộ;  hứ  năng phát triển  inh 

tế. 

2.3.2.3. Đa dạng về động lực cảnh quan tỉnh Hòa Bình 

Trong quá trình hình thành và phát triển,  ảnh qu n lãnh thổ Hò  

Bình  hịu sự tá  động  ủ   ả yếu tố động lự  ở bên trong và bên 

ngoài. Từ nguồn năng lượng bứ  xạ mặt trời,  hế độ hoàn lưu gió 

mù ... tạo nên sự  huyển hoá vật  hất và năng lượng trong  ảnh quan, 

Yếu tố động lự  l n nhất  ó tính quyết định đến sự biến đổi  ủ   ảnh 

qu n  hính là  á  hoạt động  h i thá  lãnh thổ  ủ   on người.  

2.4. Phân vùng cảnh quan tỉnh Hòa Bình  

2.4.1. Nguyên tắc phân vùng cảnh quan 

Phân vùng  ảnh qu n  hính là sự phân  hi  lãnh thổ thành những 

đị  tổng thể  á biệt,  ó sự đồng nhất tương đối về  á  điều  iện tự 

nhiên,  ó r nh gi i  hép  ín và  hông lặp lại trong  hông gi n. Khi 

tiến hành phân vùng  ảnh qu n  ần đảm bảo  á  nguyên tắ   ơ bản 

như: nguyên tắ  phát sinh, nguyên tắ  tổng hợp, nguyên tắ  đồng nhất 

tương đối và nguyên tắ  toàn vẹn lãnh thổ.  

2.4.2. Đặc điểm các vùng cảnh quan tỉnh Hòa Bình 

Lãnh thổ tỉnh Hò  Bình đượ  phân thành 5 tiểu vùng  ảnh qu n:. 

- Tiểu vùng  ảnh qu n núi trung bình và   o nguyên Tân Lạ : 

 hiếm 17,44%  iện tí h toàn lãnh thổ, phân bố ở phí  Tây tỉnh Hò  

Bình. Đây  hu vự  núi trung bình  ó độ   o trên 700m v i nét đặ  

trưng là  ãy núi đá vôi  hạy     theo hư ng Tây Bắ  – Đông N m, 

xen  ẽ là  á    o nguyên, đồi, núi thấp và  á  thung lũng làm phong 

phú thêm đặ  điểm  ảnh qu n  ủ  tiểu vùng này.  

- Tiểu vùng  ảnh qu n núi trung bình Đà Bắ :  hiếm 12,41%  iện 

tí h toàn lãnh thổ. Đặ  điểm và định hư ng  h i thá  sử   ng lãnh thổ 



 

 

 ủ  tiểu vùng này  há tương đồng v i tiểu vùng  ảnh qu n núi trung 

bình và   o nguyên Tân Lạ .  

- Tiểu vùng  ảnh qu n núi thấp và thung lũng giữ  núi Sông Đà: 

 hiếm 15,46%  iện tí h toàn lãnh thổ, phân bố mở rộng 2 bờ sông Đà.  

- Tiểu vùng  ảnh qu n đồi và núi thấp Kim Bôi:  hiếm  iện tí h 

l n nhất, 34,31%  iện tí h lãnh thổ, phân bố ở  hu vự  trung tâm tỉnh 

Hòa Bình. Đặ  điểm  hung  ủ  vùng này là thấp, độ   o  hủ yếu từ 

200 - 700m. 

- Tiểu vùng  ảnh qu n thung lũng xen đồi-núi thấp Lạ  Thủy: 

 hiếm 20,37%  iện tí h toàn lãnh thổ, phân bố      á   on sông ở 

phí  Đông và Đông N m như sông Bôi, sông Bưởi…  

2.4.3. Chỉ số đa dạng cảnh quan tỉnh Hòa Bình 

Trên  ơ sở tính mật độ  ho nh vi (PD),  hỉ số Sh nnon - 

Claramunt (ShI1) và  hỉ số đ   ạng tối đ  (ShImax)  luận án đã tiến hành 

tính  hỉ số đ   ạng về  ấu trú  ng ng  ủ   ảnh qu n  ho 5 tiểu vùng 

 ảnh qu n  ủ  Hò  Bình. 

Bảng 2. Chỉ số đa dạng cấu trúc ngang cảnh quan tỉnh Hòa Bình 

STT Tiểu vùng 
Kí 

hiệu 
PD 

Chỉ số Shannon - 

Claramunt 

ShI1 ShImax 

Tỉ lệ 

% 

1 

Tiều vùng  ảnh qu n núi 

trung bình và cao nguyên 

Tân Lạ  

A1 0,08 2.01 5.36 37.50 

2 
Tiều vùng  ảnh qu n núi 

trung bình Đà Bắ  
A2 0,06 2.33 4.52 51.55 

3 

Tiểu vùng  ảnh qu n núi 

thấp và thung lũng giữ  núi 

Sông Đà 

B 0,09 2.95 5.09 57.96 

4 
Tiểu vùng  ảnh qu n đồi 

và núi thấp Kim Bôi 
C 0,09 3.36 5.78 58.13 

5 

Tiểu vùng  ảnh qu n thung 

lũng xen đồi-núi thấp Lạ  

Thủy 

D 0,17 3.59 5.39 66.60 

- Có 3 tiểu vùng có chỉ số ShI1 cao gồm B, C, D, tỉ lệ so v i 

ShImax   o hơn trên 55%. Đây là những nơi  ó tỉ lệ diện tích giữa các 

loại cảnh qu n  há  ân đối hoặc số loại cảnh quan chỉ có 01 khoanh vi 



 

 

chiếm tỉ lệ nhỏ, mứ  độ phân tán trong không gian của các khoanh vi 

cao. Mật độ khoanh vi PD trên 1km
2
 của 3 tiểu vùng này   o hơn so 

v i 2 tiểu vùng A1, A2.  Đây là khu vực diễn ra các hoạt động nhân 

sinh mạnh mẽ nhất, xuất hiện nhiều các khoanh vi có diện tích nhỏ v i 

nhiều loại hình sử d ng cảnh quan khác nhau. Tiểu vùng D là nơi diễn 

ra các hoạt động sản xuất nông nghiệp v i mứ  độ manh mún cao nên 

có chỉ số ShI1 và PD cao nhất.  

- Các tiểu vùng núi trung bình A1, A2 có hoạt động kinh tế diễn 

ra yếu hơn, v i độ cao l n và địa hình hiểm trở nên chủ yếu khai thác 

cho lâm nghiệp. Diện tích của các khoanh vi khá l n, tỉ lệ diện tích 

giữa các loại cảnh quan có sự chênh lệch khá l n nên chỉ số ShI1 và 

mật độ khoanh vi PD thấp hơn.  

 

CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG TỔ CHỨC LÃNH THỔ SẢN 

XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP TỈNH HÒA BÌNH THEO 

HƢỚNG BỀN VỮNG 

3.1. Đánh giá cảnh quan cho mục đích phát triển nông, lâm 

nghiệp  

3.1.1. Nguyên tắc, đối tƣợng và mục tiêu đánh giá  

Luận án đã xá  định đối tượng đánh giá  hính là 90 đơn vị loại 

 ảnh quan. Vì vậy, m   tiêu  ủ  luận án là lự   h n hư ng đánh giá 

 ảnh qu n  ho m   đí h phát triển nông, lâm nghiệp nhằm tìm r  

những  ơ sở  ho  h   đúng đắn, đảm bảo sử   ng hợp lý tài nguyên 

thiên nhiên trong quá trình phát triển  inh tế - xã hội. 

3.1.2. Lựa chọn và phân cấp chỉ tiêu đánh giá 

Dựa vào nhu cầu sinh thái của các ngành sản xuất nông, lâm 

nghiệp; đồng thời  ăn  ứ vào kết quả nghiên cứu đặ  điểm, chứ  năng 

củ   á  đơn vị cảnh quan, luận án đã lựa ch n các chỉ tiêu đánh giá 

 ho  á  đối tượng sản xuất, bao gồm các yếu tố địa hình, khí hậu, thổ 

nhưỡng, nư c và sinh vật… Bằng phương pháp so sánh nhu  ầu sinh 

thái của các dạng sử d ng v i tiềm năng sinh thái  ủa cảnh quan, tiến 

hành lập ma trận t m giá  để so sánh mứ  độ quan tr ng của các chỉ 

tiêu, s u đó xá  định tr ng số cho từng tiêu  hí đánh giá bằng phương 

pháp phân tích thứ bậc AHP. 



 

 

3.1.3. Kết quả đánh giá cảnh quan cho mục đich phát triển nông, 

lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình 

3.1.3.1. Đối với ngành nông nghiệp 

Kết quả điểm phân  ấp  á  mứ  độ thí h nghi cho  ây lú  nư  , 

 ây hàng năm và  ây lâu năm như s u: 

Bảng 3. Bảng điểm phân cấp đánh giá cảnh quan cho nông nghiệp 

Mục đích đánh 

giá 

Khoảng 

cách điểm 

Mức điểm đánh giá 

Kém thích 

hợp 
Thích hợp 

Rất thích 

hợp 

Cây lú  nư   0,32 1,63 – 1,95 1,96 – 2,27 2,28 – 2,59 

Cây hàng năm 0,42 1,50 – 1,91 1,92 – 2,33 2,34 – 2,75 

Cây lâu năm 0,27 1,75 – 2,01 2,02 – 2,88 2,29 – 2,55 

Bảng 4. Tổng hợp kết quả đánh giá riêng cho nông nghiệp 

Mục 

đích sử 

dụng 

Mức độ thích 

hợp 
Loại cảnh quan 

Diện 

tích 

(km
2
) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Cây lúa 

nƣớc 

Rất thí h hợp 

(U1) 
82,83,84,86,88 272,67 5,94 

Thí h hợp (U2) 
68,71,73,74,77,78,79,80,81,8

5,87 
385 8,38 

Kém thí h hợp 

(U3) 

34,37,47,48,49,50,52,61,63, 

64,66,67,70,72,75,76 
368,45 8,02 

Cây 

hàng 

năm 

Rất thí h hợp 

(H1) 
72,73,82,83,84,85,87 216,66 4,72 

Thí h hợp (H2) 
34,41,57,61,63,64,66,70, 

71,74,79,80,81,86,88 
558,65 

12,1

6 

Kém thí h hợp 

(H3) 

30,36,37,49,50,54,56,59, 

67,68,75,76,77,78 
222,16 4,84 

Cây lâu 

năm 

Rất thí h hợp 

(L1) 

63,64,70,71,72,74,75,76, 

79,80,81,82,83,84,88 
526,76 

11,4

7 

Thí h hợp (L2) 
28,30,37,41,49,50,54,57, 

59,67,68,73,77,86,87 
411 8,95 

Kém thí h hợp 

(L3) 

19,25,34,36,46,56,61, 

66,78,85 
252,41 5,49 

3.1.3.2. Đối với ngành lâm nghiệp 

Kết quả điểm phân  ấp  á  mứ  độ thí h nghi  ho rừng phòng hộ 

và rừng sản xuất như s u: 

Bảng 5. Bảng điểm phân cấp đánh giá cảnh quan cho lâm nghiệp 



 

 

Mục đích đánh 

giá 

Khoảng 

cách điểm 

Mức điểm đánh giá 

Kém thích 

hợp 
Thích hợp 

Rất thích 

hợp 

Rừng phòng hộ 0,5 1,32 – 1,82 1,83 – 2,32 2,33 – 2,83 

Rừng sản xuất 0,33 1,81 – 2,14 2,15 – 2,46 2,47 – 2,79 

Bảng 6. Tổng hợp kết quả đánh giá riêng cho lâm nghiệp 

Mục 

đích sử 

dụng 

Mức độ 

thích hợp 
Loại cảnh quan 

Diện tích 

(km
2
) 

Tỷ lệ 

(%) 

Rừng 

phòng 

hộ 

Ưu tiên   o 

(P1) 

1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15, 

16,17,18,20,22,31,40,42,43 
1464,01 31,87 

Ưu tiên TB 

(P2) 

6,12,19,21,23,24,26,27, 

29,32,35,38,39,51,58 
1352,14 29,43 

Ưu tiên thấp 

(P3) 

9,11,28,33,34,44,45,47, 

48,52,53,55,60,62,65,69 
518,02 11,28 

Rừng 

sản 

xuất 

Ưu tiên   o 

(S1) 
24,29,53,55,60,62,65,69 762,29 16,59 

Ưu tiên TB 

(S2) 

14,16,28,33,34,35,40,48,52,

58 
524,43 11,42 

Ưu tiên thấp 

(S3) 
11,12,18,19,20,39 181,66 3,95 

3.2. Định hƣớng tổ chức lãnh thổ sản xuất nông, lâm nghiệp tỉnh 

Hòa Bình đến năm 2025 

3.2.1. Căn cứ đề xuất 

Phương hư ng tổ  hứ  lãnh thổ tỉnh Hò  Bình theo  á  tiểu vùng: 

- Tiểu vùng 1 (TP. Hòa Bình - Kỳ Sơn - Lương Sơn - Bắc Lạc 

Thủy): là vùng đô thị -  ông nghiệp, động lự  phát triển  inh tế - xã 

hội  ủ  tỉnh. 

- Tiểu vùng 2 (tiểu vùng phía Đông và Nam tỉnh gồm các huyện: 

Kim Bôi, Nam Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn): xây  ựng  á   hu,   m 

công nghiệp     tuyến đường Hồ Chí Minh. Qu n tâm phát triển nông 

nghiệp hàng hó ,  ết hợp v i phát triển  ông nghiệp  hế biến... 

- Tiểu vùng 3 (tiểu vùng phía Tây và Tây Bắc gồm các huyện: 

Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Cao Phong): tập trung phát triển nông 

lâm nghiệp, nhất là trồng  ây đặ  sản như mí ,   m,  hè, trồng rừng, 

 ết hợp v i  h i thá  thủy sản, phát triển  u lị h... 



 

 

3.2.3. Đề xuất kiến nghị tổ chức lãnh thổ sản xuất nông, lâm 

nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2025 

Trên  ơ sở đánh giá hiện trạng phát triển  inh tế - xã hội, tài 

nguyên và môi trường,  á  định hư ng quy hoạ h tổng thể phát triển 

 inh tế - xã hội, quy hoạ h  á  ngành sản xuất, quy hoạ h sử   ng đất 

đến năm 2020... Đồng thời,  ự  trên  ết quả đánh giá thí h nghi sinh 

thái  á  loại  ảnh qu n tỉnh Hò  Bình  ho  á  m   đí h phát triển, 

loại bỏ những  ảnh qu n  ó mứ  đánh giá  ém thí h hợp, luận án đã 

đư  r  đề xuất định hư ng  hông gi n  ho phát triển nông, lâm nghiệp 

tỉnh Hò  Bình đến năm 2025 như s u:  

Bảng 7. Định hƣớng sử dụng các loại cảnh quan cho phát 

triển nông, lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình 

Định hƣớng 

sử dụng 

Mức độ thích 

hợp 
Các loại cảnh quan 

Diện 

tích 

(km
2
) 

Tỷ lệ 

% 

Phát triển nông nghiệp 

Cây lúa 

nư   

Rất thí h hợp 

(U1) 
82,83,84,86,88 272,66 5,94 

Thí h hợp (U2) 68,77,78 136,06 2,96 

Cây hàng 

năm 

Rất thí h hợp 

(H1) 
72,73,85,87 82,59 1,80 

Thí h hợp (H2) 34,41,57,61,66,71,79,80 273,79 5,96 

Cây lâu năm 

Rất thí h hợp 

(L1) 
63,64,70,74,75,76,81 192,44 4,19 

Thí h hợp (L2) 
25,28,30,36,37,46,49, 

50,54,56,59,67 
177,62 3,87 

Phát triển lâm nghiệp 

Rừng đặ  

  ng 

Ưu tiên   o 

(DD) 

3,4,7,8,9,10,21,22,32, 

38,42,43,45,47,51 
433,07 9,43 

Rừng phòng 

hộ 

Ưu tiên   o 

(P1) 

1,2,4,5,7,8,10,13,14,15,1

6,17, 

18,20,22,31,40,42,43 

1123,12 24,45 

Ưu tiên TB 

(P2) 

6,9,11,12,19,23,26,27, 

32,35,38,39,44,58 
938,38 20,43 

Rừng sản 

xuất 

Ưu tiên   o 

(S1) 
24,29,53,55,60,62,65,69 774,48 16,86 

Ưu tiên TB 

(S2) 
33,48,52 52,61 1,15 

a. Không gian ƣu tiên phát triển nông nghiệp 



 

 

- Ưu tiên cho phát triển cây lúa nước và cây hàng năm: phân bố 

chủ yếu ven các con sông l n của Hòa Bình như sông Đà, sông Bưởi, 

sông Bôi... Đây là  hu vực có nền nhiệt ẩm dồi  ào, đất màu mỡ, 

thành phần  inh  ưỡng   o, độ dố  địa hình nhỏ, lại gần nguồn nư c 

tư i nên rất thuận lợi  ho  ây lú  nư c và  ây hàng năm sinh trưởng, 

phát triển tốt và đạt sản lượng   o. Đây là  hu vực có chỉ số đ   ạng 

về cấu trúc ngang của cảnh quan ShI1 cao nhất so v i các tiểu vùng 

 há , đồng nghĩ  v i mứ  độ phân tán trong không gian của các 

khoanh vi cao, diện tích của các khoanh vi nhỏ, gây  hó  hăn  ho việc 

bố trí các vùng sản xuất v i diện tích l n. Tuy nhiên, khu vực này nằm 

trong tiểu vùng 2, là tiểu vùng đượ  định hư ng phát triển một nền 

nông nghiệp hàng hóa cho cả tỉnh Hòa Bình nên sẽ có nhiều thuận lợi 

cho phát triển trong thực tiễn.  

- Ưu tiên cho phát triển cây lâu năm: phân bố chủ yếu ở khu vực 

đồi thấp có độ cao trung bình từ 200 - 500m. Đất đ i  ủa khu vực này 

hầu hết là đất feralit phát triển trên các loại đá  há  nh u như đá vôi, 

đá sét, phiến sét, có tầng  ày trên 100 m, độ dốc 3 – 8
0
,  rất thích hợp 

cho trồng cây lâu năm như:  ây   m,  ây  hè,  ây  âu tằm... Đây là 

khu vực có chỉ số đ   ạng về cấu trúc ngang của cảnh quan ShI1 cao 

thứ 2 sau tiểu vùng D,  ó nghĩ  mứ  độ phân tán trong không gian của 

các khoanh vi cao, diện tích của các khoanh vi nhỏ. Đây là  hu vực 

đượ  định hư ng tập trung phát triển nông lâm nghiệp thuôc tiểu vùng 

3, nhất là trồng  ây đặc sản như mí ,   m,  hè. Vì vậy, cần ưu tiên  ho 

việc bố trí các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung v i diện tích l n 

các loại cây trồng đặ  trưng  ủ  đị  phương.  

b. Không gian ƣu tiên phát triển lâm nghiệp 

- Ưu tiên cho phát triển rừng đặc dụng: Theo quyết định số 

447/QĐ-UBND ngày 31/3/2011  ủ  UBND tỉnh Hò  Bình về việ  phê 

 uyệt đề án Dự án quy hoạ h bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hò  Bình 

gi i đoạn 2010-2020, rừng đặ    ng  ủ  tỉnh Hò  Bình nằm trong  á  

 hu bảo tồn thiên nhiên và vườn quố  gi . Không gi n ưu tiên  ho 

phát triển rừng đặ    ng phân bố tập trung ở tiểu vùng A1, A2 và một 

phần nhỏ thuộ  tiểu vùng  ảnh C. Đây là  hu vự   ó  hỉ số đ   ạng về 

 ấu trú  ng ng  ủ   ảnh qu n ShI1 thấp nhất so v i  á  tiểu vùng  há , 



 

 

đồng nghĩ  v i mứ  độ phân tán trong  hông gi n  ủ   á   ho nh vi 

thấp,  iện tí h  ủ   á   ho nh vi l n, rất thí h hợp  ho  á   hu bảo 

tồn, vùng  hứ  năng, ph   v   ông tá  nghiên  ứu  ho  h c... Trong 

định hư ng tổ  hứ  lãnh thổ  ủ  tỉnh Hò  Bình,  hu vự  này thuộ  

tiểu vùng 3, là tiểu vùng đượ  định hư ng tập trung phát triển nông 

lâm nghiệp.  

- Ưu tiên cho phát triển rừng phòng hộ: khu vực này có chức 

năng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ đất đ i, điều tiết dòng chảy, hạn 

chế lũ l t, giảm xói mòn,… tập trung chủ yếu ở vùng núi trung bình 

hoặc núi thấp  ó địa hình hiểm trở, đi lại  hó  hăn, độ dốc l n ở phía 

Tây và Tây Bắc tỉnh Hòa Bình. Đây là  hu vực có chỉ số đ   ạng về 

cấu trúc ngang của cảnh quan ShI1 thấp nhất so v i các tiểu vùng khác, 

đồng nghĩ  v i mứ  độ phân tán trong không gian của các khoanh vi 

thấp, diện tích của các khoanh vi l n, rất thích hợp cho việc phát triển 

các khu rừng phòng hộ.  

- Ưu tiên cho phát triển rừng sản xuất: phân bố tập trung chủ yếu 

ở tiểu vùng cảnh qu n đồi và núi thấp Kim Bôi (C). Đây là tiểu vùng 

có chỉ số đ   ạng về cấu trúc ngang của cảnh quan ShI1 cao thứ 2 sau 

tiểu vùng D,  ó nghĩ  mứ  độ phân tán trong không gian của các 

khoanh vi cao, diện tích của các khoanh vi nhỏ, vì vậy cần xây dựng 

các mô hình sản xuất nông, lâm kết hợp để phù hợp định hư ng tập 

trung phát triển nông lâm nghiệp của tiểu vùng 3 và phù hợp v i chức 

năng lâm nghiệp của các loại cảnh qu n được kiến nghị. 

3.2.4. Một số mô hình hệ kinh tế sinh thái bền vững cho ngành 

nông, lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình  

a. Mô hình Vƣờn tập trung 

Mô hình Vườn tập trung, lấy ví    là  ây   m C o Phong là mô 

hình hệ  inh tế sinh thái điển hình  ho  hu vự  đồi thấp, đem lại hiệu 

quả  inh tế   o, giải quyết  ông ăn việ  làm  ho l o động ở nông thôn. 

Tuy nhiên, do vốn đầu tư b n đầu về giống, phân bón, máy mó , tr ng 

thiết bị và nhân  ông...   o,  hu  ì sinh trưởng và phát triển  ủ   ây 

 ài ngày nên trong thời gi n 3 năm đầu  hư  đem lại hiệu quả  inh tế, 

tuổi th   ủ   ây  hông qu  20 năm nên  ũng gây  hó  hăn  ho người 

 ân  hi  hư  tiếp  ận đượ   á  nguồn vốn v y ưu đãi  ủ  nhà nư  .  



 

 

Điều  iện sinh trưởng và phát triển  ủ   ây   m ph  thuộ  rất 

nhiều vào điều  iện tự nhiên, đặ  biệt là nguồn nư   tư i trong mù  

 hô. Nếu  hông đảm bảo đầy đủ nư    ho  ây trồng sẽ gây mất năng 

suất, ảnh hưởng đến  hất lượng nông sản.  

b. Mô hình nông lâm kết hợp Vƣờn – Rừng 

Đây là mô hình hệ  inh tế sinh thái đem lại hiệu quả  inh tế   o, 

phù hợp v i trình độ và tập quán   nh tá   ủ  người  ân tộ  thiểu số 

tại đị  phương nên mô hình này đượ  đánh giá  há thành  ông và 

đ ng nhân rộng r  nhiều đị  phương trong tỉnh, đặ  biệt là  hu vự  đồi 

núi thấp  hiếm  iện tí h  há l n ở Hò  Bình. Tuy nhiên, trong giai 

đoạn 5 năm đầu  hi rừng  òn  hư   hép tán, trữ lượng gỗ  òn thấp, 

 á   ây ăn quả  hư  đượ  thu hoạ h, nguồn thu  hủ yếu  ó đượ  từ 

hoạt động  hăn nuôi và trồng  á   ây hàng năm nên lợi nhuận  hông 

  o, gây  hó  hăn  ho nhiều hộ nghèo  hư  tiếp  ận đượ  nguồn vốn 

v y ưu đãi  ủ  nhà nư  . Do vậy,  ần  huyến  hí h  á   hương trình 

đầu tư về vốn và  ho  h    ỹ thuật  ho người  ân đị  phương để tiếp 

t   phát triển mô hình này. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Luận án đã thự  hiện m   tiêu, nhiệm v  đặt r  và đạt đượ   á  

 ết quả như s u: 

1. Kết quả phân tí h v i trò  ủ   á  nhân tố trong quá trình thành 

tạo  ảnh qu n tỉnh Hò  Bình  ho thấy sự phân hó  hết sứ  đ   ạng và 

phứ  tạp  ủ  đặ  điểm điều  iện tự nhiên và  inh tế - xã hội  ủ  lãnh 

thổ nghiên  ứu.  

2. Trên  ơ sở nghiên  ứu, th m  hảo  á  hệ thống phân loại  ảnh 

qu n gần giống v i lãnh thổ tỉnh Hò  Bình,  ết hợp v i việ  đánh giá 

 á  nhân tố thành tạo  ảnh qu n, luận án đã xây  ựng đượ  hệ thống 

phân loại  ho bản đồ  ảnh qu n tỉnh Hò  Bình tỷ lệ 1:100.000 gồm 6 

 ấp như s u: Hệ  Ph  hệ  L p  Ph  l p  Kiểu Loại. Đặ  

điểm  ảnh qu n tỉnh Hò  Bình  ó quy luật phân hó   há rõ ràng, đượ  

 hi phối bởi Hệ và ph  hệ  ảnh qu n nhiệt đ i gió mù   ó một mù  

đông lạnh. Trên  ơ sở nét đặ  trưng về hình thái đị  hình  ủ  lãnh thổ 

đã tạo  ho  ảnh qu n tỉnh Hò  Bình 2 l p  ảnh qu n và 6 ph  l p, từ 

đó quyết định sự hình thành Kiểu  ảnh qu n rừng  ín thường x nh 



 

 

nhiệt đ i gió mù . Đơn vị  uối  ùng đượ  phân  hi  trên bản đồ  ảnh 

qu n Hò  Bình là 90 loại  ảnh qu n, đượ  thành tạo trong mối tá  

động tương hỗ giữ  thảm thự  vật v i  á  loại đất.  

3. Để làm rõ tính đ   ạng  ủ   ảnh qu n, luận án đã tiến hành 

phân tí h đặ  điểm  ủ   á  yếu tố hợp phần ( ấu trú  đứng) và phân 

hoá  ủ   á  đơn vị  ảnh qu n ( ấu trú  ng ng). Thông qu  việ  xây 

 ựng 02 tuyến lát  ắt AB và CD, đồng thời  ự  vào  á   hỉ số đ   ạng 

 ảnh qu n PD, ShI1 và ShImax  ó thể thấy mối tá  động tương hỗ, mật 

thiết giữ   á  hợp phần và qu n hệ giữ   á  đơn vị  ảnh qu n trong hệ 

thống phân loại  ủ  nó, từ đó xá  định yếu tố động lự  ở bên trong và 

bên ngoài có tác động làm th y đổi đặ  điểm  ảnh qu n  ủ  lãnh thổ 

và quy định 3  hứ  năng  ủ   ảnh qu n là:  hứ  năng ph   hồi và bảo 

tồn,  hứ  năng phòng hộ và  hứ  năng phát triển  inh tế. Đây  hính là 

 ơ sở để tiến hành phân vùng  ảnh qu n tỉnh Hò  Bình thành 5 tiểu 

vùng và là tiền đề  ho  ông tá  đánh giá  ảnh qu n ph   v   á  m   

đí h ứng   ng thự  tiễn. 

4. Để  ó  ơ sở đề xuất  á  định hư ng và giải pháp tổ  hứ  

 hông gi n lãnh thổ sản xuất nông, lâm nghiệp tỉnh Hò  Bình, luận án 

đã tiến hành đánh giá thí h nghi sinh thái  ủ   á  đơn vị  ảnh qu n 

 ho  ây hàng năm,  ây lâu năm, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Trên 

 ơ sở so sánh  á   ết quả đã đạt đượ  v i  á  định hư ng quy hoạ h 

 ủ  đị  phương, luận án đã đư  r  đượ   iến nghị bố trí  á  ngành sản 

xuất nông, lâm nghiệp  ho lãnh thổ tỉnh Hò  Bình như s u:  

- Đối v i ngành nông nghiệp:  ó 21 loại  ảnh qu n đượ  đánh giá 

là rất thí h hợp và thí h hợp  ho phát triển  ây hàng năm v i  iện tí h 

822,17km
2
,  hiếm 17,9%  iện tí h tự nhiên toàn tỉnh;  ó 18 loại  ảnh 

qu n đượ  đánh giá ưu tiên  ho phát triển  ây lâu năm v i  iện tí h 

313,03km
2
,  hiếm 6,81%  iện tí h tự nhiên toàn tỉnh. 

- Đối v i ngành lâm nghiệp:  ó 15 loại  ảnh qu n đượ  ưu tiên 

 ho phát triển rừng đặ    ng v i  iện tí h 445,31km
2
,  hiếm 9,69% 

 iện tí h tự nhiên toàn tỉnh; 33 loại  ảnh qu n đượ  ưu tiên  ho phát 

triển rừng phòng hộ v i  iện tí h 2078,78km
2
,  hiếm 45,25%  iện tí h 

tự nhiên toàn tỉnh và 11 loại  ảnh qu n đượ  ưu tiên  ho phát triển 



 

 

rừng sản xuất, v i  iện tí h 827,11km
2
,  hiếm 18%  iện tí h tự nhiên 

toàn tỉnh. 

5. Trên  ơ sở phân tí h thự  trạng phát triển  á  mô hình hệ  inh 

tế sinh thái nông, lâm nghiệp ở Hò  Bình, đồng thời  ự  vào tiềm 

năng về điều  iện tự nhiên,  inh tế - xã hội và tập quán   nh tá   ủ  

người  ân đị  phương, luận án đã lự   h n đề xuất đượ  2 mô hình 

hiện n y đ ng đem lại hiệu quả  inh tế   o và  iến nghị nhân rộng r  

toàn tỉnh là mô hình Vườn tập trung  ho phát triển  ây   m C o 

Phong và mô hình nông lâm  ết hợp Vườn – Rừng. 

Kiến nghị:  

1. Luận án m i bư   đầu tiếp  ận áp   ng  á   hỉ số định lượng 

trong nghiên  ứu  ảnh qu n, phân tí h tính đ   ạng về  ấu trú  ng ng 

 ủ   ảnh qu n thông qu  3  hỉ số mật độ  ho nh vi (PD),  hỉ số 

Shannon - Claramunt (ShI1) và  hỉ số đ   ạng tối đ  (ShImax). Để làm 

rõ hơn  á  quy luật phân hoá tự nhiên  ủ  lãnh thổ nghiên  ứu theo 

 ấu trú  ng ng  ần đánh giá thêm  á   hỉ số như:  hỉ số về hình  ạng, 

mật độ đường biên... và  ần  ó  á  nghiên  ứu sâu hơn về  á   hỉ số 

đ   ạng theo  hứ  năng  ảnh qu n. 

2. Cần tiếp t   đi sâu nghiên  ứu  á  vấn đề về động lự   ảnh 

qu n để xá  định rõ  á  yếu tố tá  động làm th y đổi  ảnh qu n lãnh 

thổ, đặ  biệt là tính biến động  ủ   ảnh qu n theo thời gi n. Làm rõ xu 

hư ng phát triển  ủ   ảnh qu n  hính là  ơ sở để xá  định  hứ  năng 

 ủ   ảnh qu n lãnh thổ nghiên  ứu, từ đó đư  r   á  phương án tổ 

 hứ  lãnh thổ sản xuất phù hợp tiềm năng tự nhiên, tài nguyên thiên 

nhiên và bảo vệ môi trường tỉnh Hò  Bình. 

3. Cá  mô hình hệ  inh tế sinh thái nông, lâm nghiệp đượ  đề 

xuất trong luận án  ần đượ  định lượng  hi tiết hơn, xây  ựng rõ quy 

trình, tính toán  á   hó  hăn và điều  iện áp   ng vào thự  tiễn tại  á  

đị  phương  há  nh u để đem lại hiệu quả  inh tế   o hơn. 
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