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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài: 

Bình Định là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, diện tích tự nhiên: 

6.025 km² với 11 đơn vị hành chính gồm thành phố Quy Nhơn và 10 

huyện, thị xã. Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Ngãi, điểm cực Bắc 

14
0
42’10” vĩ độ, 108

0
55’4” kinh độ. Phía Nam giáp tỉnh Phú Yên, 

điểm cực Nam 13
0
39’10” vĩ độ, 108

0
54’00” kinh độ. Phía Tây giáp 

tỉnh Gia Lai, điểm cực Tây 14
0
27’ vĩ độ, 108

0
27’ kinh độ. Phía Đông 

giáp Biển Đông với bờ biển dài 134 km, điểm cực Đông là xã Nhơn 

Châu thuộc thành phố Quy Nhơn. Bình Định có vị trí chiến lược hết 

sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của miền Trung, là 

một trong những cửa ngõ ra biển của các tỉnh Tây Nguyên, vùng 

Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. 

Bình Định có nhiều thuận lợi giao lưu với bên ngoài bởi cảng 

biển Quy Nhơn, sân bay Phù Cát, hệ thống Quốc lộ 1A, 1D, đường 

sắt Bắc Nam chạy qua và đường Quốc lộ 19 nối cảng biển Quy Nhơn 

với Trung tâm vùng Bắc Tây Nguyên, vùng Nam Lào và Đông Bắc 

Campuchia. Bờ biển Bình Định dài 134km chạy từ thành phố Quy 

Nhơn đến Hoài Nhơn, một bên là núi một bên là biển với nhiều bãi 

tắm đẹp, cấu trúc khá đặc biệt xen kẽ rất nhiều đầm, vịnh, đều là vị 

trí thuận lợi để phát triển du lịch và nuôi trồng thủy, hải sản. 

Hằng năm, Bình Định thường bị tác động trực tiếp các loại 

thiên tai gồm bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, nắng nóng, hạn hán, 

dông lốc, triều cường, xâm nhập mặn, sạt lở đất và các hiện tượng 

thời tiết cực đoan khác như nước biển dâng, gió Tây khô nóng, gió 

mùa Đông Bắc. 

Bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt gây hậu quả rất nặng nề về kinh 
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tế, xã hội và môi trường. Từ 1990 đến nay, năm nào cũng xảy ra bão, 

lũ lụt. Bình quân mỗi năm xảy ra 3,5 đợt lũ, chịu ảnh hưởng của 1 – 

2 cơn bão. Trong giai đoạn 1999 – 2016, Bình Định chịu ảnh hưởng 

trực tiếp của 10 cơn bão, 402 người chết, 306 người bị thương, gần 

7.000 hộ gia đình nhà bị sập, 56.500 nhà bị hư hỏng, 500 tàu bị chìm 

và hư hỏng nặng, giá trị thiệt hại 8.800 tỷ đồng. Đặc biệt trong năm 

2016 với 05 đợt lũ từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12 đã gây thiệt hại 

nặng nề về cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi và dân sinh, ước tính 

thiệt hại đến hơn 2.200 tỷ đồng. 

Do tác động của mưa, lũ, bão trên các tuyến bờ sông, bờ biển 

của Bình Định đã xảy ra tình trạng sạt lở khá phổ biến. Sạt lở đất 

thường gây hư hỏng các công trình cơ sở hạ tầng, uy hiếp các khu 

dân cư, làm mất đất, gây thiệt hại lớn về kinh tế xã hội và môi 

trường. Toàn tỉnh có 61 điểm sạt lở với tổng chiều dài 16.507 m; 

trong đó: sạt lở bờ sông 54 điểm, chiều dài 14.192m; bờ biển có 7 

điểm, chiều dài 2.315m. Có 18 điểm trong tình trạng nguy hiểm ảnh 

hưởng đến an toàn dân cư và các công trình hạ tầng kỹ thuật. Một số 

điểm sạt lở nghiêm trọng là: sạt lở bờ đê sông Hà Thanh tại thôn 

Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước ảnh hưởng trực tiếp 13 

hộ dân; vỡ 60 m đê sông Kôn (đoạn đê Ông Ngôn) tại xã Phước Hòa, 

huyện Tuy Phước làm cho 2 ngôi nhà và nhiều tài sản bị cuốn trôi; 

vỡ 130 m đê sông Cạn, 20 m đê sông La Tinh tại xã Mỹ Chánh 

huyện Phù Mỹ làm 5 ngôi nhà bị đổ sập; kè biển Tam Quan bị sóng 

đánh sập nhiều đoạn với chiều dài 200 m.  

Đường bờ được định nghĩa là đường biên giữa đất và nước, nó 

là một trong những đặc trưng quan trọng trên bề mặt trái đất. Việc 

khám phá và đo lường sự thay đổi đường bờ là một công việc quan 

trọng trong công tác quản lý và theo dõi vùng ven biển, bao gồm 
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nhiều vấn đề quan trọng như bảo vệ và mở rộng đường bờ, bảo vệ 

nguồn tài nguyên biển hay dự đoán mức độ tổn thương. Mặc dù định 

nghĩa đơn giản nhưng việc theo dõi, giám sát diễn biến thay đổi 

đường bờ rất khó. Ngày nay, với sự tích hợp của công nghệ viễn 

thám và GIS, việc theo dõi và tính toán các diễn biến đường bờ được 

thực hiện khá nhanh và hiệu quả. Hiện nay, chúng ta có thể thực hiện 

đo vẽ đường bờ bằng các thiết bị hiện đại như hệ thống định vị toàn 

cầu hoặc hệ thống máy quay và nguồn thông tin từ ảnh vệ tinh. 

Nguồn dữ liệu từ ảnh vệ tinh sẽ được đưa vào hệ thống thông tin địa 

lý (GIS) để xử lý, phân tích và đánh giá diễn biến bờ.  

Trong bối cảnh thiên tai đang có xu hướng cực đoan hơn bởi 

tác động của biến đổi khí hậu, công tác phòng, chống thiên tai được 

xác định là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, xuyên suốt trong quá 

trình phát triển kinh tế, xã hội. Với tác động của xói lở bờ sông, bờ 

biển như trên, nếu không có nghiên cứu, đánh giá  sẽ tiếp tục gây 

thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng. Do đó, nghiên 

cứu xác định quy mô, xu hướng biến động đường bờ nhằm cung cấp 

thông tin hữu ích phục vụ công tác định hướng quy hoạch, khai thác 

hợi lý các vùng cửa sông, ven biển là hết sức cần thiết. Đây chính là 

động lực giúp tác giả thực hiện đề tài: ứng dụng ảnh vệ tinh đánh 

giá diễn biến đường bờ biển, tỉnh Bình Định. 

Kết quả nghiên cứu hy vọng cung cấp cho chính quyền địa 

phương và các cơ quan quản lý thiên tai trên địa bàn những thông tin 

cần thiết để giúp chủ động đối phó cũng như giảm thiểu thiệt hại do 

hiện tượng xói lở bờ biển gây ra trên tỉnh Bình Định. 

2. Mục đích nghiên cứu: 

- Phân tích ảnh vệ tinh nhằm đánh giá diễn biến đường bờ 

biển khu vực tỉnh Bình Định. 



4 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: 

- Đối tượng nghiên cứu: sự thay đổi của đường bờ biển dựa 

trên các phân tích từ ảnh vệ tinh. 

- Phạm vi nghiên cứu: bờ biển tỉnh Bình Định. 

4. Nội dung nghiên cứu: 

- Sử dụng phần mềm xử lý ảnh xác định đường bờ biển khu 

vực tỉnh Bình Định dựa vào dữ liệu vệ tinh. 

- Ứng dụng công nghệ GIS phân tích diễn biến đường bờ theo 

thời gian. 

- Phân tích xu hướng diễn biến đường bờ trong tương lai. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu: 

Đề tài sẽ sử dụng các phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp phân tích tài liệu; 

- Phương pháp kế thừa các kết quả nghiên cứu liên quan; 

- Phương pháp mô hình hóa; 

- Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình; 

- Phương pháp thống kê khách quan. 

6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: 

Cung cấp cho các cơ quan chức năng những thông tin hữu ích 

về diễn biến đường bờ khu vực tỉnh Bình Định nhằm: 

- Quy hoạch, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên ven biển; 

- Giảm thiểu tác động của thiên tai sạt lở đất;  

- Chủ động đối phó với biến đổi khí hậu và mực nước biển 

dâng. 

7. Bố cục và nội dung luận văn: 

Luận văn gồm phần Mở đầu, 03 chương và phần Kết luận và 

kiến nghị. 

Mở đầu 

Chƣơng 1: Tổng quan về khu vực nghiên cứu. 

Chƣơng 2: Cơ sở dữ liệu và phƣơng pháp đánh giá. 

Chƣơng 3: Phân tích diễn biến đƣờng bờ theo thời gian. 
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Kết luận và kiến nghị. 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên khu vực nghiên cứu 

1.1.1. Đặc điểm địa lý tự nhiên: 

a) Vị trí địa lý 

b) Đặc điểm địa hình 

1.1.2. Điều kiện khí tượng, thủy văn 

a) Khí hậu 

b) Thủy văn 

c) Thủy triều 

1.1.3. Tài nguyên thiên nhiên 

a) Tài nguyên đất  

b) Tài nguyên rừng  

c) Tài nguyên khoáng sản  

d) Tài nguyên du lịch  

e) Tài nguyên biển 

1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 

1.2.1. Tình hình dân sinh kinh tế 

a) Dân số và lực lượng lao động 

b) Y  tế 

c) Tình trạng kinh tế 

1.2.2. Cơ sở hạ tầng 

a) Giao thông 

b) Bưu chính viễn thông 

c) Thương nghiệp 

d) Hoạt động du lịch và các dịch vụ khác 

e) Cung cấp điện nước 

f)     Giáo dục và đào tạo 
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g) Sức khỏe cộng đồng 

1.3. Hiện trạng hệ thống đê biển 

Nếu không kể các đường bờ của các hải đảo, bán đảo, tỉnh 

Bình Định có khoảng 134 km bờ biển. Toàn tỉnh Bình Định đã hình 

thành các hệ thống đê cửa sông, đê biển có tổng chiều dài 95 km. 

+ Đê biển: Hệ thống đê Đông bao quanh đầm Thị Nại, có 

tổng chiều dài 45.843 m có nhiệm vụ ngăn mặn, tiêu úng thoát lũ. 

+ Đê cửa sông: xây dựng dựng được 21.530 m đê cửa sông ở 

4 cửa sông: Hà Thanh, Tân Giảng, An Lợi và La Tinh có nhiệm vụ 

ngăn mặn và làm đường giao thông. 

+ Kè bờ: đã xây dựng được 29.840 m kè. 

1.3.1. Hiện trạng cồn cát ven biển 

a) Phạm vi cồn cát trên toàn tỉnh 

b) Đặc điểm địa hình cồn cát ven biển 

c) Tình trạng biến động dải cồn cát 

1.3.2. Thực trạng sử dụng và khai thác trên khu vực dải 

cồn cát sát biển 

a) Về hoạt động nuôi trồng thủy – hải sản trên và lân cận 

vùng cồn cát 

b) Về hoạt động du lịch 

c) Về xây dựng hạ tầng giao thông ven biển 

d) Các hoạt động kinh tế khác trên và lân cận dải cồn cát 

sát biển 
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CHƢƠNG 2: CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH 

GIÁ 

2.1. Một số khái niệm 

2.2. Ảnh vệ tinh Landsat 

2.2.1. Đặc điểm 

Vệ tinh Landsat là tên gọi chung cho hệ thống các vệ tinh 

chuyên dùng vào mục đích thăm dò tài nguyên Trái Đất. Đầu tiên nó 

mang tên ERTS (Earth Resource Technology Sattellite) - kỹ thuật vệ 

tinh thăm dò Trái Đất.  

–

LANDSAT, ERTS – 1 được đ

. 

Vệ tinh   Bộ cảm biến 

LANDSAT 1 23/06/1972 06/01/1978 RBV, MSS 

LANDSAT 2 21/01/1975 25/02/1982 MSS 

LANDSAT 3 05/03/1978 31/03/1983 MSS 

LANDSAT 4 16/07/1982 15/06/2001 TM, MSS 

LANDSAT 5 01/03/1984 05/06/2013 TM 

LANDSAT 6 05/03/1993 
phóng 

ETM 

LANDSAT 7 15/04/1999 Đang hoạt động ETM+ 

LANDSAT 8 11/02/2013 Đang hoạt động OLI, TIRS 

Hình 2.1. Các thế hệ vệ tinh trong chương trình Landsat 
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2.2.2. Ứng dụng công nghệ viễn thám, ảnh vệ tinh 

2.3. Các phƣơng pháp nghiên cứu biến động đƣờng bờ từ ảnh 

vệ tinh 

2.3.1. Phương pháp tổ hợp màu 

2.3.2. Phương pháp phân ngưỡng 

2.3.3. Phương pháp tỉ lệ ảnh 

2.3.4. Lựa chọn phương pháp nghiên cứu biến động 

đường bờ từ ảnh vệ tinh 

Phân tích các phương pháp sử dụng tư liệu viễn thám trong 

chiết tách thông tin ranh giới nước – đất liền phục vụ công tác đánh 

giá biến đ

–

công trên ảnh tổ hợp màu cũng phụ thuộc vào kinh nghiệm người sử 

dụng. 

thể tự động xác định ranh giới nước – đất liền, tuy nhiên nhược điểm 

của phương pháp này là sự phức tạp trong lấy ngưỡng cũng như độ 

chính xác không cao. 

Phương pháp tách ranh giới nước – đất li

ều này cũng ảnh 

hưởng đến độ chính xác kết quả xác định đường bờ. 

 trong xác định thông tin đường bờ. Phương pháp do Alesheikh 

đề xuất là sự phát triển phương pháp tỉ lệ ảnh Winasor do sử dụng 
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thêm kết quả phân ngưỡng ở kênh hồng ngoại giữa, giúp nâng cao độ 

chính xác khi chiết tách thông tin đường bờ. Với những ưu điểm 

vệ tinh Landsat đa thời gian.. 

Trong phương pháp này, trước tiên, cần xác định giá trị 

ngưỡng trên kênh ảnh 5 (hồng ngoại g

một giá trị cụ thể cho tất cả các khu vực khác. Giá trị ngưỡng để xác 

định ranh giới nước – đất liền được xác định dựa vào phân tích 

histogram. 

–

ra nhầm lẫn trong xác định ranh giới. Để nâng cao độ chính xác, hai 

ảnh tỉ số này được tích hợp để tạo ra một ảnh tỉ số mới nhằm bổ sung 

thông tin cho nhau. Ảnh thu được sau bước này sẽ được lọc nhiễu 

nhằm loại bỏ các đối tượng không cần thiết trên ảnh. Kết
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CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN ĐƢỜNG BỜ THEO 

THỜI GIAN 

3.1. Công nghệ GIS 

3.1.1. Khái niệm GIS 

Hệ thông tin địa lý (GIS) là một tập hợp có tổ chức bao gồm: 

phần cứng, phần mềm máy tính, dữ liệu địa lý và con người, được 

thiết kế nhằm mục đích nắm bắt, lưu trữ, cập nhật, điều khiển, phân 

tích và kết xuất. (Theo ESRI – Enviromental Symtem Research 

Institute). 

3.1.2. Chức năng của GIS 

- Nhập dữ liệu 

- Phân tích dữ liệu 

- Kết xuất dữ liệu 

- Quản lý dữ liệu 

3.1.3. Thành phần của GIS 

3.1.4. Phần mềm ArcGIS 

3.1.5. Giới thiệu ArcMap 

3.2. Diễn biến đƣờng bờ khu vực tỉnh Bình Định 

3.2.1. Dữ liệu nghiên cứu 

Ảnh vệ tinh sử dụng trong nghiên cứu này là ảnh Landsat 

được cung cấp bởi U.S Geological Survey (USGS), tải miễn phí tại 

website www.glovis.usgs.gov của trung tâm NASA (Hoa Kỳ). Trong 

nghiên cứu, sử dụng 6 ảnh Landsat đặc trưng cho các giai đoạn khác 

nhau để phân tích diễn biến đường bờ khu vực tỉnh Bình Định. 

Vệ tinh Năm 
Bước sóng 

(μm) 
Dải màu 

Độ phân 

dải (m) 

Landsat 1 

(MSS) 
1975 

Band 4: 0.50 - 

0.60 
Green 79 
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Vệ tinh Năm 
Bước sóng 

(μm) 
Dải màu 

Độ phân 

dải (m) 

Band 5: 0.60 

– 0.70 
Red 79 

Band 6: 0.70 

– 0.80 
Near IR 79 

Band 7: 0.80 

– 1.10 
Near IR 79 

Landsat 5 

(TM) 

1988, 

1997,  

2001,  

2010 

Band 1: 0.45 

– 0.52 
Blue 30 

Band 2: 0.52 

– 0.60 
Green 30 

Band 3: 0.63 

– 0.69 
Red 30 

Band 4: 0.76 

– 0.90 
Near IR 30 

Band 5: 1.55 

– 1.75 
Mid IR 30 

Band 6: 10.4 

– 12.5 
Thermal 120 

Band 7: 2.08 

– 2.35 
SWIR 30 

Landsat 8 

(OLI_TIRS) 
2017 

Band 1: 0.43 - 

0.45 

Coastal 

earosol 
30 

Band 2: 0.45 - 

0.51 
Blue 30 

Band 3: 0.53 - 

0.59 
Green 30 

Band 4: 0.64 - 

0.67 
Red 30 

Band 5: 0.85 - Near IR 30 
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Vệ tinh Năm 
Bước sóng 

(μm) 
Dải màu 

Độ phân 

dải (m) 

0.88 

Band 6: 1.57 - 

1.65 
Mid IR 30 

Band 7: 2.11 - 

2.29 
SWIR 30 

Band 8: 0.50 - 

0.68 
Panchromatic 15 

Band 9: 1.36 - 

1.38 
Cirrus 30 

Band 

10:10.60 - 

11.19 

Thermal 

Infrared 

(TIRS) 1 

100 * 

(30) 

Band 

11:11.50 - 

12.51 

Thermal 

Infrared 

(TIRS) 2 

100 * 

(30) 

Bảng 3.1: Dữ liệu ảnh Landsat 

3.2.2. Các bƣớc thực hiện 

 

a) Ghép ảnh 

b) Xóa sọc ảnh Landsat 7 

 c) Số hóa đường bờ 

Tiến hành số hóa đường bờ, sau đó chồng các bản đồ đường 

bờ qua các năm 1975, 1988, 1997, 2001, 2010 và 2017 để tìm ra khu 

vực bồi tụ hay sạt lở của khu vực nghiên cứu. Để quá trình số hóa 
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được chính xác, đường bờ được làm nổi bật qua các chỉ số NDWI, 

MDWI, AWEI theo công thức dưới đây: 

Chỉ số Công thức 

Normalized Differenc 

Water Index 

NDWI = (Green – NIR)/(Green + NIR) 

[8] 

Modified Normalized 

Difference Water Index 

MNDWI = (Green – MIR)/(Green + 

MIR) [9] 

Automated Water 

Extraction Index 

AWEI = Blue + 2,5 x Green – 1,5 x 

(NIR+MIR) – 0,25 x SWIR   [10] 

Bảng 3.2: Chỉ số số hóa đường bờ 

3.3. Kết quả phân tích 

3.3.1. Diễn biến đường bờ khu vực tỉnh Bình Định theo 

phương pháp NDWI 

 
Giai 

đoạn 

Hoài 

Nhơn 

Phù 

Mỹ 

Phù 

Cát 

Tuy 

Phước 

Quy 

Nhơn 
Tổng 

Xói 

lở 

1975-

1988 
321 656 230 84 485 1776 

1988-

1997 
205 85 99 384 98 872 

1997-

2001 
85 144 42 48 82 401 

2001-

2010 
65 51 59 55 58 288 

2010-

2017 
14 2 3 22 16 58 

Bồi 

lắng 

1975-

1988 
87 37 27 446 169 766 

1988-

1997 
54 148 35 29 187 453 

1997-

2001 
93 35 52 92 111 383 

2001-

2010 
237 103 53 101 260 754 

2010-

2017 
199 604 573 255 617 2249 
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Bảng 3.3: Diện tích xói lở và bồi lắng theo phƣơng pháp NDWI 

qua các giai đoạn (ha) 

 

Hình 3.8: Diện tích xói lở bờ theo phƣơng pháp NDWI qua các 

giai đoạn 

 

Hình 3.9: Diện tích bồi lắng theo phƣơng pháp NDWI qua các 

giai đoạn 
Từ kết quả ở trên cho thấy sự thay đổi đường bờ qua các giai 

đoạn như sau: 

- Giai đoạn có diện tích xói lở lớn nhất là giai đoạn 1975 – 

1988, diện tích 1776 (ha); giai đoạn có diện tích xói lở nhỏ nhất là 

giai đoạn 2010 – 2017, diện tích 58 (ha). 

- Giai đoạn có diện tích bồi lắng lớn nhất là giai đoạn 2010 – 

2017, với diện tích 2249 (ha); giai đoạn có diện tích bồi lắng nhỏ 

nhất là giai đoạn 1997 – 2001, với diện tích 383 (ha). 

- Giai đoạn 1975 – 1988, huyện Phù Mỹ có diện tích xói lở lớn 

nhất, với diện tích 656 (ha), huyện Tuy Phước có diện tích xói lở ít 

nhất, với diện tích 84 (ha). Về bồi lắng, huyện Tuy Phước có diện 
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tích bồi lắng lớn nhất, 446 (ha) và huyện Phù Cát có diện tích bồi 

lắng ít nhất, 27 (ha). 

- Giai đoạn 1988 – 1997, huyện Tuy Phước có diện tích xói lở 

lớn nhất, với diện tích 384 (ha), huyện Phù Mỹ có diện tích xói lở ít 

nhất, với diện tích 85 (ha). Về bồi lắng, thành phố Quy Nhơn có diện 

tích bồi lắng lớn nhất, 187 (ha) và huyện Tuy Phước có diện tích bồi 

lắng ít nhất, 29 (ha). 

- Giai đoạn 1997 – 2001, huyện Phù Mỹ có diện tích xói lở lớn 

nhất, với diện tích 144 (ha), huyện Phù Cát có diện tích xói lở ít nhất, 

với diện tích 42 (ha). Về bồi lắng, thành phố Quy Nhơn có diện tích 

bồi lắng lớn nhất, 111 (ha) và huyện Phù Mỹ có diện tích bồi lắng ít 

nhất, 35 (ha). 

- Giai đoạn 2001 – 2010, huyện Hoài Nhơn có diện tích xói lở 

lớn nhất, với diện tích 65 (ha), huyện Phù Mỹ có diện tích xói lở ít 

nhất, với diện tích 51 (ha). Về bồi lắng, thành phố Quy Nhơn có diện 

tích bồi lắng lớn nhất, 260 (ha) và huyện Phù Mỹ có diện tích bồi 

lắng ít nhất, 53 (ha). 

- Giai đoạn 2010 – 2007, huyện Tuy Phước có diện tích xói lở 

lớn nhất, với diện tích 22 (ha), huyện Phù Mỹ có diện tích xói lở ít 

nhất, với diện tích 02 (ha). Về bồi lắng, thành phố Quy Nhơn có diện 

tích bồi lắng lớn nhất, 617 (ha) và huyện Hoài Nhơn có diện tích bồi 

lắng ít nhất, 199 (ha). 

3.3.2. Diễn biến đường bờ khu vực tỉnh Bình Định theo 

phương pháp MNDWI 

 
Giai 

đoạn 

Hoài 

Nhơn 

Phù 

Mỹ 

Phù 

Cát 

Tuy 

Phước 

Quy 

Nhơn 
Tổng 

Xói 

lở 

1988-

1997 
298 225 282 1102 376 2283 

1997-

2001 
120 92 58 36 72 378 

2001-

2010 
58 67 64 459 59 707 

2010-

2017 
308 145 148 140 190 930 

Bồi 

lắng 

1988-

1997 
54 45 53 74 77 302 
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Giai 

đoạn 

Hoài 

Nhơn 

Phù 

Mỹ 

Phù 

Cát 

Tuy 

Phước 

Quy 

Nhơn 
Tổng 

1997-

2001 
84 68 221 834 174 1382 

2001-

2010 
275 162 158 157 402 1153 

2010-

2017 
55 80 28 393 164 720 

Bảng 3.4: Diện tích xói lở và bồi lắng theo phƣơng pháp MNDWI 

qua các giai đoạn (ha) 

 

Hình 3.14: Diện tích xói lở theo phƣơng pháp MNDWI qua các 

giai đoạn 

 

Hình 3.15: Diện tích bồi lắng theo phƣơng pháp MNDWI qua 

các giai đoạn 

Từ kết quả ở trên cho thấy sự thay đổi đường bờ qua các giai 

đoạn như sau: 
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- Giai đoạn có diện tích xói lở lớn nhất là giai đoạn 1988 – 

1997, với diện tích 2283 (ha); giai đoạn có diện tích xói lở nhỏ nhất 

là giai đoạn 2001 – 2010, với diện tích 707 (ha). 

- Giai đoạn có diện tích bồi lắng lớn nhất là giai đoạn 1997 – 

2001, với diện tích 1382 (ha); giai đoạn có diện tích bồi lắng nhỏ 

nhất là giai đoạn 1988 – 1997, với diện tích 302 (ha). 

- Giai đoạn 1988 – 1997, huyện Tuy Phước có diện tích xói lở 

lớn nhất, với diện tích 1102 (ha), huyện Phù Mỹ có diện tích xói lở ít 

nhất, với diện tích 225 (ha). Về bồi lắng, thành phố Quy Nhơn có 

diện tích bồi lắng lớn nhất, 77 (ha) và huyện Phù Mỹ có diện tích bồi 

lắng ít nhất, 45 (ha). 

- Giai đoạn 1997 – 2001, huyện Hoài Nhơn có diện tích xói lở 

lớn nhất, với diện tích 120 (ha), huyện Tuy Phước có diện tích xói lở 

ít nhất, với diện tích 36 (ha). Về bồi lắng, huyện Tuy Phước có diện 

tích bồi lắng lớn nhất, 834 (ha) và huyện Phù Mỹ có diện tích bồi 

lắng ít nhất, 68 (ha). 

- Giai đoạn 2001 – 2010, huyện Tuy Phước có diện tích xói lở 

lớn nhất, với diện tích 459 (ha), huyện Hoài Nhơn có diện tích xói lở 

ít nhất, với diện tích 58 (ha). Về bồi lắng, thành phố Quy Nhơn có 

diện tích bồi lắng lớn nhất, 402 (ha) và huyện Tuy Phước có diện 

tích bồi lắng ít nhất, 157 (ha). 

- Giai đoạn 2010 – 2007, huyện Hoài Nhơn có diện tích xói lở 

lớn nhất, với diện tích 308 (ha), huyện Tuy Phước có diện tích xói lở 

ít nhất, với diện tích 140 (ha). Về bồi lắng, huyện Tuy Phước có diện 

tích bồi lắng lớn nhất, 393 (ha) và huyện Phù Cát có diện tích bồi 

lắng ít nhất, 28 (ha). 
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3.3.3. Diễn biến đường bờ khu vực tỉnh Bình Định theo 

phương pháp AWEI 

 
Giai 

đoạn 

Hoài 

Nhơn 

Phù 

Mỹ 

Phù 

Cát 

Tuy 

Phước 

Quy 

Nhơn 
Tổng 

Xói 

lở 

1988-

1997 
110 69 546 1480 165 2370 

1997-

2001 
212 84 71 11 100 479 

2001-

2010 
182 55 120 1812 109 2278 

2010-

2017 
20 8 12 15 17 72 

Bồi 

lắng 

1988-

1997 
60 20 46 56 270 452 

1997-

2001 
264 28 1217 1792 163 3463 

2001-

2010 
276 87 125 105 287 880 

2010-

2017 
285 190 1477 1956 975 4884 

Bảng 3.5: Diện tích xói lở và bồi lắng theo phƣơng pháp AWEI 

qua các giai đoạn (ha) 

 

Hình 3.20: Diện tích xói lở theo phƣơng pháp AWEI qua các giai 

đoạn 
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Hình 3.21: Diện tích xói lở theo phƣơng pháp AWEI qua các giai 

đoạn 

Từ kết quả ở trên cho thấy sự thay đổi đường bờ qua các giai 

đoạn như sau: 

- Giai đoạn có diện tích xói lở lớn nhất là giai đoạn 1988 – 

1997, với diện tích 2387 (ha); giai đoạn có diện tích xói lở nhỏ nhất 

là giai đoạn 2001 – 2010, với diện tích 2278 (ha). 

- Giai đoạn có diện tích bồi lắng lớn nhất là giai đoạn 2010 – 

2017, với diện tích 4884 (ha); giai đoạn có diện tích bồi lắng nhỏ 

nhất là giai đoạn 1988 – 1997, với diện tích 452 (ha). 

- Giai đoạn 1988 – 1997, huyện Tuy Phước có diện tích xói lở 

lớn nhất, với diện tích 1480 (ha), huyện Phù Mỹ có diện tích xói lở ít 

nhất, với diện tích 69 (ha). Về bồi lắng, thành phố Quy Nhơn có diện 

tích bồi lắng lớn nhất, 270 (ha) và huyện Phù Mỹ có diện tích bồi 

lắng ít nhất, 20 (ha). 

- Giai đoạn 1997 – 2001, huyện Hoài Nhơn có diện tích xói lở 

lớn nhất, với diện tích 212 (ha), huyện Tuy Phước có diện tích xói lở 

ít nhất, với diện tích 11 (ha). Về bồi lắng, huyện Tuy Phước có diện 

tích bồi lắng lớn nhất, 1792 (ha) và huyện Phù Mỹ có diện tích bồi 

lắng ít nhất, 28 (ha). 

- Giai đoạn 2001 – 2010, huyện Tuy Phước có diện tích xói lở 

lớn nhất, với diện tích 1812 (ha), huyện Phù Mỹ có diện tích xói lở ít 

nhất, với diện tích 55 (ha). Về bồi lắng, thành phố Quy Nhơn có diện 
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tích bồi lắng lớn nhất, 287 (ha) và huyện Phù Mỹ có diện tích bồi 

lắng ít nhất, 87 (ha). 

- Giai đoạn 2010 – 2007, huyện Hoài Nhơn có diện tích xói lở 

lớn nhất, với diện tích 20 (ha), huyện Phù Mỹ có diện tích xói lở ít 

nhất, với diện tích 8 (ha). Về bồi lắng, huyện Tuy Phước có diện tích 

bồi lắng lớn nhất, 1956 (ha) và huyện Phù Cát có diện tích bồi lắng ít 

nhất, 190 (ha). 

3.3.4. So sánh diễn biến đường bờ theo từng phương 

pháp NDWI, MNDWI và AWEI 

a) Khu vực tỉnh Bình Định 

Giai 

đoạn 

Diện tích xói (ha) Diện tích xói trung bình năm (ha) 

NDWI MNDWI AWEI TB NDWI MNDWI AWEI TB 

1988 

- 

1997 

872 2283 2370 1842 97 254 263 205 

1997 

- 

2001 

401 378 479 419 100 95 120 105 

2001 

- 

2010 

288 707 2278 1091 32 79 253 121 

2010 

- 

2017 

58 930 72 353 8 133 10 50 

Bảng 3.6: Diện tích xói lở khu vực tỉnh Bình Định theo 

từng phƣơng pháp NDWI, MNDWI và AWEI (ha) 
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Hình 3.22: Diện tích xói lở tỉnh Bình Định qua các giai đoạn 

Giai 

đoạn 

Diện tích bồi (ha) Diện tích bồi trung bình năm (ha) 

NDWI MNDWI AWEI TB NDWI MNDWI AWEI TB 

1988 

- 

1997 

453 302 452 402 50 34 50 45 

1997 

- 

2001 

383 1382 3463 1743 96 346 866 436 

2001 

- 

2010 

754 1153 880 929 84 128 98 103 

2010 

- 

2017 

2249 720 4884 2617 321 103 698 374 

Bảng 3.7: Diện tích bồi lắng khu vực tỉnh Bình Định theo 

từng phƣơng pháp NDWI, MNDWI và AWEI (ha) 
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Hình 3.23: Diện tích bồi lắng tỉnh Bình Định qua các giai đoạn 

Từ kết quả ở trên cho thấy sự thay đổi đường bờ khu vực tỉnh 

Bình Định qua các giai đoạn như sau: 

- Giai đoạn có diện tích xói lở lớn nhất theo trung bình cả ba 

phương pháp là giai đoạn 1988 – 1997, với diện tích là 1842 ha, 

trung bình 205 ha/năm. Giai đoạn có diện tích xói lở nhỏ nhất theo 

trung bình cả ba phương pháp là giai đoạn 2010 – 2017, với diện tích 

353 ha, trung bình 50 ha/năm. 

- Giai đoạn có diện tích bồi lắng lớn nhất theo trung bình cả ba 

phương pháp là giai đoạn 2010 – 2017, với diện tích 2617 ha, trung 

bình 374 ha/năm. Giai đoạn có diện tích bồi lắng nhỏ nhất theo trung 

bình cả ba phương pháp là giai đoạn 1988 – 1997, với diện tích 402 

ha, trung bình 45 ha/năm. 

- Giai đoạn 1988 – 1997: Diện tích xói lở theo phương pháp 

AWEI (2370 ha) là lớn nhất, nhỏ nhất là phương pháp NDWI (872 

ha). Diện tích bồi lắng theo phương pháp NDWI và AWEI là lớn 

nhất và tương đương nhau (453ha ~ 452 ha). 

- Giai đoạn 1997 – 2001: Diện tích xói lở theo phương pháp 

AWEI (479 ha) là lớn nhất, nhỏ nhất là phương pháp NDWI (401 

ha). Diện tích bồi lắng theo phương pháp AWEI là lớn nhất (3463 

ha), nhỏ nhất là phương pháp NDWI (383 ha). 
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- Giai đoạn 2001 – 2010: Diện tích xói lở theo phương pháp 

AWEI (2278 ha) là lớn nhất, nhỏ nhất là phương pháp NDWI (288 

ha). Diện tích bồi lắng theo phương pháp MNDWI là lớn nhất (1153 

ha), nhỏ nhất là phương pháp NDWI (754 ha). 

- Giai đoạn 2010 – 2017: Diện tích xói lở theo phương pháp 

MNDWI (930 ha) là lớn nhất, nhỏ nhất là phương pháp NDWI (58 

ha). Diện tích bồi lắng theo phương pháp AWEI là lớn nhất (4884 

ha), nhỏ nhất là phương pháp MNDWI (720 ha). 

b) Khu vực huyện Hoài Nhơn 

c) Khu vực huyện Phù Mỹ 

d) Khu vực huyện Phù Cát 

e) Khu vực huyện Tuy Phước 

f) Khu vực thành phố Quy Nhơn 
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KẾT LUẬN 

 Tình hình xói lở và bồi lắng khu vực ven bờ biển tỉnh Bình 

Định giai đoạn 1975 – 2017 diễn ra phức tạp. Quá trình xói lở và bồi 

tụ luôn đan xen với nhau trong từng thời kỳ. Trong đó, khu vực đầm 

Thị Nại tại huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn có diện tích 

bồi lắng và xói lở nhiều nhất. Tại các cửa Tam Quan, cửa sông Lại 

Giang và cửa Đê Gi cũng có sự biến động về đường bờ lớn. 

Việc sử dụng ảnh vệ tinh Landsat và kỹ thuật GIS bằng các 

phương pháp làm nổi bật đường bờ trong nghiên cứu cho kết quả 

đáng tin cậy. 13 bản đồ diễn biến đường bờ theo thời gian đã được 

thiết lập cho khu vực tỉnh Bình Định theo ba phương pháp. Những 

kết quả này sẽ cung cấp thêm tổng quan chung về xu hướng vận 

chuyển bùn cát, tài liệu phục vụ cho mô phỏng và kiểm định các bài 

toán về diễn biến hình thái phục vụ cho thiết kế kỹ thuật các công 

trình, quản lý tài nguyên khu vực tỉnh Bình Định từ quá khứ đến hiện 

tại và tương lai. 

 

KIẾN NGHỊ 

 Để nâng cao mức độ tin cậy của kết quả diễn biến đường bờ 

biển trong luận văn này, thì cần tiếp tục có những nghiên cứu sâu 

hơn, đầy đủ chi tiết hơn và đặc biệt là yêu cầu về xác định các yếu tố 

có ảnh hưởng đến thay đổi đường bờ (như ảnh hưởng của các công 

trình ven biển, sự thay đổi của thảm thực vật ven biển, sử dụng đất, 

chế độ thủy triều, sóng …..). 

 Cần lắp đặt các trạm quan trắc ven biển, đặt biệt là tại các vị 

trí cửa sông để kết quả kiểm chứng và dự báo được chính xác hơn. 

 


