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ABSTRACT 

In this study, Landsat 5-TM, 8-OLI remote sensing image data and 

classification method of Maximum Likelihood Classifier - MCL were used 

to classify and assess the changes in the area of mangrove forests in Tien 

Giang province over the period 1988-2018. The results of the image 

interpretation in 1988, 1998, 2013, 2018 and the overlapping of the 

mangrove maps over stages show the area of mangroves in Tien Giang 

province decreased continuously from 1988 to 2013, then increased from 

2013 to 2018. If considering the period of 30 years from 1988 to 2018, the 

total area of mangroves in Tien Giang province was decreased by 12,4% 

compared to the beginning, from 1.761,8 ha in 1988 reduced to 1.543,5 

ha in 2018, decreasing by 218,4 ha. The recovery rate of mangroves is 

determined to be 36 ha/year, lower than their disappearance rate in this 

period (43 ha/year). Mangroves are restored mainly from coastal 

seawater surface (accounting for 66.6%); planting mangroves in 

abandoned shrimp ponds, or planting mangroves in combination with 

aquaculture (accounting for 27.6%). 

TÓM TẮT 

Trong nghiên cứu này, tư liệu ảnh viễn thám Landsat 5-TM, 8-OLI và 

phương pháp phân loại có kiểm định Maximum Likelihood Classifier – 

MCL được sử dụng để phân loại và đánh giá biến động diện tích rừng 

ngập mặn (RNM) tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1988-2018. Kết quả giải đoán 

ảnh viễn thám năm 1988, 1998, 2013, 2018 và kết quả chồng xếp các bản 

đồ rừng ngập mặn qua các giai đoạn cho thấy diện tích RNM ở Tiền Giang 

giảm liên tục từ năm 1988 đến năm 2013, sau đó tăng từ năm 2013 đến 

năm 2018. Nếu xét trong khoảng thời gian 30 năm từ 1988 đến 2018, tổng 

diện tích RNM ở Tiền Giang đã giảm 12,4% so với ban đầu, với 1.761,8 

ha năm 1988 giảm xuống còn 1.543,5 ha năm 2018, giảm đi 218,4 ha. Tốc 

độ phục hồi của RNM được xác định là 36 ha/năm, thấp hơn so với tốc độ 

biến mất của chúng trong giai đoạn 1988-2018 (43 ha/năm). RNM được 

phục hồi chủ yếu từ mặt nước biển ven bờ (chiếm 66,6%); trồng mới RNM 

trong các ao nuôi tôm bị bỏ hoang, hoặc trồng RNM kết hợp với nuôi 

trồng thủy sản (NTTS) (chiếm 27,6%). 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Tiền Giang là tỉnh duyên hải của Đồng bằng 

sông Cửu Long (ĐBSCL), phía Đông tiếp giáp Biển 

Đông với đường bờ biển dài khoảng 32 km, trong 

đó có 21 km thuộc huyện Gò Công Đông và 11 km 

thuộc huyện Tân Phú Đông. Trước năm 2000, bên 

ngoài đê biển của tỉnh Tiền Giang đã từng có một 

đai rừng ngập mặn phòng hộ khá dày từ 100-800 m. 

Rừng ngập mặn (RNM) có vai trò quan trọng trong 

việc bảo vệ bờ biển, ngăn chặn gió bão, hạn chế xói 

lở, mở rộng diện tích đất liền và điều hòa khí hậu 

(Phạm Văn Ngọt, 2012). Tuy nhiên, trong những 

năm gần đây, do nhiều nguyên nhân khác nhau, rừng 

phòng hộ ven biển tỉnh Tiền Giang đã bị suy thoái 

dần và có nơi bị mất trắng. Các kết quả phân tích 

ảnh vệ tinh cho thấy bờ biển Gò Công Đông (từ Vàm 

Láng đến Tân Thành) đã bị xói lở nghiêm trọng với 

tốc độ xói từ 10-15 m/năm, làm mất nhiều diện tích 

RNM, đe dọa sản xuất và đời sống của người dân 

(Bùi Trọng Vinh, 2016). 

Tư liệu ảnh viễn thám Landsat với tính ưu việt là 

nguồn tư liệu cung cấp thông tin bề mặt Trái đất với 

tính chất bao phủ rộng, thông tin khách quan và lặp 

lại theo chu kỳ. Vì vậy, tư liệu ảnh này được sử dụng 

rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giám sát 

biến động lớp phủ rừng (Nardin et al., 2016; Nguyễn 

Hải Hòa, Nguyễn Văn Quốc, 2017; Pham Hong 

Tinh et al., 2019). Đã có nhiều công trình nghiên 

cứu sử dụng ảnh vệ tinh để đánh giá biến động diện 

tích RNM ở Tiền Giang cho kết quả khá chính xác 

và khách quan, tiêu biểu như:  

“Phân tích diễn biến rừng bằng ảnh viễn thám tại 

Cồn Ngang, huyện Tân Phú, tỉnh Tiền Giang (Trần 

Vũ Khánh Linh, Viên Ngọc Nam, 2017)”. Nghiên 

cứu đã sử dụng ảnh viễn thám Landsat, tính các chỉ 

số NDVI, RVI, DVI, LAI kết hợp với tổ hợp màu tự 

nhiên để tiến hành phân loại ảnh qua các năm 2001, 

2004, 2007, 2010, 2013 và 2016. Từ đó phân tích 

quá trình hình thành Cồn Ngang và RNM từ năm 

2001 đến năm 2016. Như vậy, nghiên cứu này 

không đánh giá biến động diện tích RNM trên toàn 

tỉnh Tiền Giang, mà chỉ nghiên cứu tại Cồn Ngang, 

huyện Tân Phú. 

“Sử dụng ảnh viễn thám Landsat và DSAS 4.3 

(Digital Shoreline Analysis System) để đánh giá 

một cách định lượng tốc độ biến động đường bờ biển 

Gò Công Đông (Tiền Giang) từ năm 1991 đến năm 

2014 (Bùi Trọng Vinh, 2016)”. Đồng thời, các mẫu 

trầm tích, mẫu nước biển ven bờ được thu thập và 

phân tích nhằm tìm kiếm nguyên nhân gây xói lở 

khu vực này. Có thể thấy, sự biến đổi đường bờ biển 

gây ra sự suy thoái RNM phòng hộ ven biển trên 

toàn tỉnh Tiền Giang chưa được đánh giá đầy đủ. 

Quá trình phân tích cho thấy, các nghiên cứu trên 

chỉ tập trung đánh giá biến động diện tích RNM của 

một khu vực có diện tích nhỏ, vì vậy kết quả thu 

được chưa phản ánh sự biến đổi về diện tích và sự 

phân bố không gian của RNM trên toàn tỉnh Tiền 

Giang. Nguyên nhân dẫn đến sự biến động đã phần 

nào được xác định, tuy nhiên quá trình phục hồi của 

RNM chưa được đề cập. Do đó, việc sử dụng ảnh 

viễn thám Landsat đa thời gian để đánh giá biến 

động diện tích RNM tỉnh Tiền Giang giai đoạn 

1988-2018 là việc làm cấp thiết và có ý nghĩa khoa 

học. Kết quả nghiên cứu xác định sự biến đổi về mặt 

không gian của RNM sau 30 năm, nguyên nhân dẫn 

đến sự suy giảm diện tích RNM, quá trình phục hồi 

của chúng qua các giai đoạn khác nhau. Từ đó giúp 

cho các nhà hoạch định chính sách có thể đề ra các 

giải pháp khôi phục và phát triển hệ sinh thái RNM, 

góp phần phục hồi và làm phong phú thêm các hệ 

sinh thái đa dạng ven biển. 

2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU  

2.1. Dữ liệu  

Sử dụng ảnh viễn thám Landsat 5 TM và Landsat 

8 OLI để giải đoán và thành lập các bản đồ hiện 

trạng RNM năm 1988, 1998, 2013 và 2018 và bản 

đồ biến động diện tích RNM tỉnh Tiền Giang qua 

các giai đoạn 1988-1998, 1998-2013, 2013-2018 và 

1988-2018. Để giảm thiểu ảnh hưởng của mây, ưu 

tiên sử dụng ảnh được chụp vào mùa khô (từ tháng 

11-tháng 4), thời gian ảnh được chụp phù hợp với 

thời gian cần đánh giá, nhưng do số lượng ảnh hạn 

chế nên việc sử dụng ảnh có sai khác không nhiều 

về thời gian là hoàn toàn chấp nhận được. Nghiên 

cứu này không đánh giá biến động diện tích RNM 

Tiền Giang giai đoạn 1998-2008, vì ảnh vệ tinh năm 

2008 bị lỗi sọc ảnh nên chất lượng không đảm bảo. 

Thông tin về ảnh vệ tinh được thể hiện trong  

Bảng 1. 
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Bảng 1. Dữ liệu ảnh Landsat được sử dụng để nghiên cứu 

Mã ảnh Mây 
Chất lượng 

ảnh 

Độ phân giải 

(m) 
Ngày chụp 

LT05_L1TP_125053_19880130_20170209_01_T1 1% 7 30m 30/01/1988 

LT05_L1TP_125053_19980109_20170111_01_T1 0% 9 30m 9/01/1998 

LC08_L1TP_125053_20140222_20170425_01_T1 1,98% 9 30m 22/02/2014 

LC08_L1TP_125053_20181031_20181031_01_RT 6,25% 9 30m 31/10/2018 

Nguồn: http://earthexplorer.usgs.gov 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Các bước nghiên cứu được thể hiện trên sơ đồ 

Hình 2. 

2.2.1. Phương pháp thực địa 

Trước khi tiến hành giải đoán ảnh viễn thám đã 

có chuyến khảo sát thực địa tại 8 địa điểm chính có 

RNM ở tỉnh Tiền Giang vào ngày 9/3/2018 (Hình 

1). Các điểm khảo sát phân bố dọc theo bờ biển khu 

vực nghiên cứu, đặc trưng cho RNM ven biển tỉnh 

Tiền Giang. Quá trình khảo sát có sử dụng Hệ thống 

định vị toàn cầu GPS. Đồng thời, để đánh giá tỉ lệ 

chính xác của kết quả phân loại, tiến hành đợt thực 

địa bổ sung vào ngày 27/2/2019. Quá trình thực địa 

đã thu thập tọa độ địa lý của 33 điểm mẫu cho 5 loại 

lớp phủ, rải đều trên toàn bộ khu vực nghiên cứu. 

Các điểm mẫu này được lựa chọn ngẫu nhiên, không 

trùng với các điểm nghiên cứu trong đợt 1, được sử 

dụng để đánh giá tỉ lệ chính xác của kết quả phân 

loại.  

 

Hình 1. Bản đồ các điểm nghiên cứu thực địa tại tỉnh Tiền Giang 
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2.2.2. Phương pháp xử lý ảnh vệ tinh 

Tiền Giang có diện tích tự nhiên 2.484,2 km2. 

RNM phân bố chủ yếu dọc theo bờ biển và các vùng 

ven biển của các huyện Tân Phú Đông và Gò Công 

Đông. Trên các ảnh vệ tinh, RNM được phát hiện 

bởi các đặc điểm quang phổ trong phạm vi của các 

bước sóng hồng ngoại nhìn thấy, hồng ngoại gần và 

sóng ngắn. Việc đánh giá độ tin cậy của các dấu hiệu 

trên ảnh viễn thám được thực hiện trên cơ sở thông 

tin từ các điểm khảo sát thực địa. Phân tích thông tin 

vệ tinh cho phép xác định ranh giới của RNM tỉnh 

Tiền Giang vào các năm 1988, 1998, 2013 và 2018. 

Diện tích của khu vực nghiên cứu sau khi chồng xếp 

các bản đồ là 14.518,1 ha. 

 

                               Hình 2. Sơ đồ các bước xử lý và phân loại ảnh Landsat 

2.2.3. Hệ thống phân loại thực phủ khu vực 

nghiên cứu 

Căn cứ vào kết quả khảo sát thực địa, hệ thống 

phân loại lớp phủ mặt đất của khu vực nghiên cứu 

được chia ra làm 5 loại: RNM, đất nông nghiệp, mặt 

nước, nuôi trồng thủy sản (NTTS), và đất khác 

(Bảng 2). 

Bảng 2. Hệ thống phân loại thực phủ khu vực nghiên cứu 

TT Loại thực phủ Miêu tả Ảnh thực địa 

1 RNM 
Đất có độ che phủ rừng từ 10% trở lên, bao gồm các 

loài đặc trưng của RNM. 
 

2 Đất nông nghiệp Khu vực trồng lúa, rau màu, cây lâu năm,… 

 

3 Mặt nước Sông, ao, hồ, đầm lầy và mặt nước biển. 

 

4 NTTS 
Mặt nước trong các ao nuôi nhân tạo, kết hợp với bờ 

ao và các dãy rừng ngập mặn. 
 

5 Đất khác Đất khu dân cư, giao thông, đất trống,… 
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2.2.4. Khóa giải đoán cho khu vực nghiên cứu 

Để thực hiện tốt quá trình giải đoán phải xây 

dựng được khóa giải đoán cho từng loại lớp phủ, nó 

giúp cho việc lựa chọn mẫu phân loại sau này được 

chính xác. Trong bài viết này, khóa giải đoán được 

xây dựng cho 5 loại lớp phủ mặt đất trong khu vực 

nghiên cứu của tỉnh Tiền Giang dựa trên các tổ hợp 

màu khác nhau (Bảng 3). 

Bảng 3. Khóa giải đoán cho khu vực nghiên cứu 

TT Loại thực phủ Hình tổ hợp màu Ảnh thực địa  

1 RNM 

  

2 Đất nông nghiệp 

  

3 Mặt nước 

  

4 NTTS 

  

5 Đất khác 

  

2.2.5. Phương pháp phân loại và xử lý sau phân 

loại 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân loại 

gần đúng nhất Maximum Likelihood Classifier – 

MCL. Phương pháp này dựa trên giả thuyết “Các 

band phổ có sự phân bố chuẩn sẽ được phân loại vào 

lớp mà nó có xác xuất cao nhất. Việc tính toán không 

chỉ dựa vào khoảng cách, mà còn dựa vào cả xu thế 

biến thiên độ xám trong mỗi lớp” (Tôn Sơn et al., 

2020). Đây là phương pháp phân loại chính xác 

nhưng lại mất nhiều thời gian tính toán và phụ thuộc 

vào sự phân bố chuẩn của dữ liệu. 

Sau khi phân loại ảnh, tiến hành xử lý sau phân 

loại để làm mượt kết quả phân loại. Phương pháp 

phân tích đa số Majority Analysis được sử dụng để 

gộp các pixel riêng lẻ được phân loại lẫn trong chính 

các lớp chứa nó, hoặc lấy kết quả của pixel thiểu số 

trong cửa sổ lọc để thay thế cho các pixel trung tâm. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 

LUẬN 

3.1. Diện tích RNM tỉnh Tiền Giang qua các 

năm   

Kết quả phân loại ảnh vệ tinh cho thấy tổng diện 

tích RNM tỉnh Tiền Giang năm 1988 là 1,7 nghìn 

ha, phân bố chủ yếu ở huyện Tân Phú Đông với 1,3 

nghìn ha (76,8%), huyện Gò Công Đông với 408 ha 

(23,2%) (Hình 3). Tổng diện tích RNM có sự thay 

đổi qua các năm và giữa các huyện trong tỉnh. Đến 

năm 2018, tổng diện tích RNM là 1,5 nghìn ha, trong 

đó huyện Tân Phú Đông với 907 ha (chiếm 58,8%), 

Gò Công Đông với 636 ha (chiếm 41,2%) (Bảng 4, 

Hình 4). 

Bảng 4. Diện tích RNM tỉnh Tiền Giang qua các năm 

Tỉnh Huyện 
Diện tích RNM qua các năm (ha) 

1988 1998 2013 2018 

Tiền Giang 
Tân Phú Đông 1.353,7 791,0 821,2 907,0 

Gò Công Đông 408,1 850,2 596,1 636,4 

Tổng cộng: 1.761,8 1.641,1 1.417,2 1.543,5 
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Hình 3. Bản đồ RNM tỉnh Tiền Giang năm 1988 
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Hình 4. Bản đồ RNM tỉnh Tiền Giang năm 2018 

3.2. Biến động diện tích RNM tỉnh Tiền 

Giang giai đoạn 1988-2018   

3.2.1. Biến đổi tổng diện tích RNM 

Sau 30 năm (1988-2018), diện tích RNM tỉnh 

Tiền Giang giảm 218 ha, hay giảm 12,4% so với 

diện tích RNM năm 1988. Mức độ biến đổi diện tích 

RNM có sự khác nhau giữa các huyện trong tỉnh; 

huyện Tân Phú Đông có diện tích RNM bị suy giảm 

nhiều nhất với 446 ha, trong khi đó diện tích RNM 

ở huyện Gò Công Đông lại tăng lên 228 ha (Bảng 5, 

Hình 5). 

Bảng 5. Biến đổi diện tích RNM Tiền Giang giai đoạn 1988-2018 

Tỉnh Huyện 
Diện tích RNM (ha) Giai đoạn 

1988-2018 (ha) Năm 1988 Năm 2018 

Tiền Giang 
Tân Phú Đông 1.353,7 907,0 -446,7 

Gò Công Đông 408,1 636,4 228,3 

Tổng cộng: 1.761,8 1.543,5 -218,4 
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Tuy nhiên, nếu xét trong các mốc thời gian cụ 

thể thì xu hướng biến đổi RNM khác nhau: diện tích 

RNM giảm từ năm 1988 đến 2013, sau đó tăng từ 

năm 2013 đến năm 2018 (Hình 6). 

    

                    Hình 6. Biểu đồ biến đổi diện tích RNM tỉnh Tiền Giang qua các năm 

 

     Hình 5. Bản đồ biến động RNM tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1988-2018 
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3.2.2. Tốc độ biến đổi diện tích RNM 

Trong khoảng thời gian 30 năm (1988-2018), 

diện tích RNM ở tỉnh Tiền Giang giảm 218 ha (7,3 

ha/năm), hay giảm 0,4%/năm so với diện tích RNM 

năm 1988. Trong từng giai đoạn cụ thể, tốc độ biến 

đổi diện tích RNM có sự khác nhau. Giai đoạn 1988-

1998, RNM suy giảm trên diện tích 120 ha (12 

ha/năm). Giai đoạn 1998-2013, RNM suy giảm trên 

diện tích 223 ha (15 ha/năm). Tuy nhiên, sang giai 

đoạn 2013-2018 diện tích RNM tăng 126 ha (25 

ha/năm) (Hình 7). Sự biến đổi diện tích RNM ở Tiền 

Giang trong từng giai đoạn là kết quả của hai quá 

trình đối ngược nhau: biến mất (RNM chuyển sang 

các loại đất khác) và phục hồi RNM (quá trình 

ngược lại). 

 

            Hình 7. Tốc độ biến đổi diện tích RNM tỉnh Tiền Giang qua các giai đoạn 

3.2.3. Diện tích RNM bị biến mất ở tỉnh Tiền 

Giang giai đoạn 1988-2018 

Bảng 6 cho thấy, giai đoạn 1988-2018 RNM tỉnh 

Tiền Giang bị biến mất trên diện tích 1,3 nghìn ha 

(43 ha/năm), hay 74,2% diện tích RNM năm 1988 

bị mất đi trong giai đoạn này. Trong các giai đoạn 

cụ thể, sự biến mất của RNM có sự biến đổi theo xu 

hướng giảm dần theo thời gian, điều đó được thể 

hiện trong Hình 8. 

 

                  Hình 8. Tốc độ biến mất của RNM tỉnh Tiền Giang qua các giai đoạn 

Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm diện 

tích RNM là do sự chuyển đổi từ RNM sang NTTS 

với 824 ha, chiếm 63,1% tổng diện tích RNM bị mất 

đi trong giai đoạn 1988-2018. Tiếp đến là sự suy 

giảm diện tích RNM do sạt lở bờ biển với 413 ha, 

chiếm 31,6%. Diện tích chuyển đổi từ RNM sang 

đất nông nghiệp và các loại đất khác không nhiều, 

chỉ với 70 ha, chiếm 5,4% (Trần Thị Lợi & Phạm 

Minh Cương, 2015) (Bảng 6). Trong từng giai đoạn 

cụ thể 1988-1998, 1998-2013, và 2013-2018, sự suy 

giảm diện tích RNM do chuyển đổi sang NTTS cũng 

đóng góp từ 60-72%. Điều đáng chú ý, diện tích 

RNM bị mất đi do sạc lở bờ biển liên tục tăng lên 

qua các giai đoạn: chiếm 17,1% tổng diện tích RNM 

bị mất đi trong giai đoạn 1988-1998, giai đoạn 1998-

2013 tăng lên 19%, và 29,7% cho giai đoạn 2013-

2018.  

Bảng 6. Sự chuyển đổi từ RNM sang các loại đất khác giai đoạn 1988-2018 

TT Huyện 
RNM chuyển sang các loại đất khác (ha) 

Tổng 
Đất NN Mặt nước NTTS Đất khác 

1 Tân Phú Đông 6,5 343,4 765,5 0,2 1.115,6 

2 Gò Công Đông 57,2 69,5 58,9 6,2 191,9 

Tổng: 63,7 413,0 824,5 6,4 1.307,6 

Tỉ lệ (%) 4,9 31,6 63,1 0,5 100,0 
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3.2.4. Diện tích RNM được phục hồi ở tỉnh Tiền 

Giang giai đoạn 1988-2018 

Giai đoạn 1988-2018 diện tích RNM được phục 

hồi ở Tiền Giang là 1.089 ha, chỉ bằng 83% tổng 

diện tích RNM bị mất đi trong giai đoạn này. Tốc độ 

phục hồi RNM được tính là 36 ha/năm hoặc 

2,1%/năm so với diện tích RNM năm 1988. Tốc độ 

phục hồi RNM cho các giai đoạn cụ thể 1988-1998, 

1998-2013 và 2013-2018 lần lượt là 80 ha/năm, 48 

ha/năm và 74 ha/năm (Hình 9). 

 

                   Hình 9. Tốc độ phục hồi RNM tỉnh Tiền Giang qua các giai đoạn 

Nguyên nhân dẫn đến sự phục hồi của RNM: 

RNM được phục hồi chủ yếu từ mặt nước với 725 

ha, chiếm 66,6% tổng diện tích RNM được phục hồi 

trong giai đoạn 1988-2018 (mặt nước biển ven bờ 

năm 1988 nay đã được bồi lắng trầm tích, tạo điều 

kiện thuận lợi cho RNM phát triển, đặc biệt là RNM 

được mở rộng ra phía biển ở huyện Tân Phú Đông 

trên các cồn đất mới nổi). Tiếp đến là việc trồng 

RNM trong các ao nuôi tôm bị bỏ hoang, hoặc trồng 

RNM kết hợp với NTTS với diện tích 300 ha, chiếm 

27,6% (Bảng 7). Trong từng giai đoạn cụ thể 1988-

1998, 1998-2013, và 2013-2018, RNM được phục 

hồi từ mặt nước cũng đóng góp từ 27-65% tổng diện 

tích RNM được phục hồi trong từng giai đoạn. 

Bảng 7. Phục hồi RNM tỉnh Tiền Giang giai đoạn 1988-2018 

TT Huyện 
Các loại đất khác chuyển sang RNM (ha) 

Tổng 
Đất NN Mặt nước NTTS Đất khác 

1 Tân Phú Đông 46,3 594,7 28,0 0,0 668,9 

2 Gò Công Đông 16,7 131,2 272,3 0,0 420,3 

Tổng: 63,0 725,9 300,3 0,0 1.089,2 

Tỉ lệ (%) 5,8 66,6 27,6 0,0 100,0 

3.3. Diện tích RNM không đổi ở tỉnh Tiền 

Giang sau 30 năm (1988-2018) 

 Kết quả chồng xếp bản đồ của các năm 1988, 

1998, 2013 và 2018 đã xác định diện tích RNM 

không đổi tỉnh Tiền Giang sau 30 năm (1988-2018) 

là 244 ha, chiếm 15,8% diện tích RNM năm 2018. 

Huyện Gò Công Đông có diện tích lớn nhất với 165 

ha, chiếm 68% tổng diện tích RNM không đổi của 

tỉnh; ngược lại diện tích RNM không đổi của huyện 

Tân Phú Đông chỉ chiếm 32%, với 78 ha (Bảng 8). 

Bảng 8. Diện tích RNM không đổi tỉnh Tiền Giang sau 30 năm (1988-2018) 

Tỉnh Huyện Diện tích RNM không đổi (ha) % so với diện tích  RNM năm 2018 

Tiền Giang 
Tân Phú Đông 78,2 8,6 

Gò Công Đông 165,9 26,1 

Tổng: 244,1 15,8 

3.4. Đánh giá tỉ lệ chính xác của kết quả phân 

loại 

Độ chính xác của kết quả phân loại được thực 

hiện trên ảnh phân loại năm 2018, dựa vào kết quả 

khảo sát thực địa có sự hỗ trợ của GPS (Huynh Thi 

Cam Hong et al., 2020). Việc khảo sát thực địa với 

33 điểm mẫu rải đều trên toàn bộ khu vực nghiên 

cứu, trong đó có 10 điểm là RNM, 4 điểm đất nông 

nghiệp, 5 điểm mặt nước, 8 điểm nuôi trồng thủy sản 

và 6 điểm còn lại là đất khác. Kết quả kiểm tra cho 

thấy với 601 pixel mẫu, số pixel đúng là 468, số 

pixel sai là 133, độ chính xác 77,8%. Chỉ số Kappa 

tương ứng là 0,71 (Trần Thu Hà et al.,  2016; Tôn 

Sơn et al., 2020) (Bảng 9). Ảnh phân loại năm 1988, 

1998, 2013 tác giả không tiến hành đánh giá vì 

không có dữ liệu để kiểm tra. 
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Bảng 9. Độ chính xác của kết quả phân loại năm 2018 

Phân loại RNM Đất NN Mặt nước NTTS Đất khác Tổng Độ chính xác (%) 

RNM 153   1  154 99,3 

Đất NN  47   1 48 97,9 

Mặt nước  4 48 13  65 73,8 

NTTS  56 15 127 5 203 62,5 

Đất khác 1 35  2 93 131 70,9 

Tổng 154 142 63 143 99 601  

Độ chính xác (%) 99,3 33,1 76,2 88,8 93,9   

Chỉ số Kappa tương ứng là 0,71 
 

4. KẾT LUẬN 

Sử dụng ảnh vệ tinh đa thời gian cho phép đánh 

giá sự biến động của các yếu tố phân bố theo không 

gian một cách nhanh chóng và tương đối chính xác, 

trong đó có sự thay đổi về lớp phủ thực vật, đặc biệt 

là RNM 

Kết quả phân tích cho thấy trong khoảng thời 

gian 30 năm (1988-2018), diện tích RNM ở tỉnh 

Tiền Giang giảm 218 ha (giảm 7,3 ha/năm). Tốc độ 

phục hồi của RNM được xác định là 36 ha/năm, thấp 

hơn so với tốc độ biến mất của chúng trong thời gian 

này (43 ha/năm), chỉ có 244 ha RNM không thay 

đổi. Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm diện 

tích RNM là do sự chuyển đổi từ RNM sang NTTS 

(chiếm 63,1%); sạt lở bờ biển (chiếm 31,6%). RNM 

được phục hồi chủ yếu từ mặt nước biển ven bờ 

(chiếm 66,6%); trồng mới RNM trong các ao nuôi 

tôm bị bỏ hoang, hoặc trồng RNM kết hợp với 

NTTS (chiếm 27,6%). 
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