
 0 

 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

KHOA KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG & TRÁI ĐẤT 

---------------&&-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƢƠNG BÀI GẢNG 

HỌC PHẦN: CƠ SỞ CẢNH QUAN HỌC 

Số tín chỉ: 02 (30 tiết) 

 

 

 

Đối tượng: Cử nhân khoa học Địa lý, Khoa học Môi trường 

 

 

Biên soạn: Th.S Phạm Thị Hồng Nhung 

 

 

 

 

 

 

Thái Nguyên, năm 2011 



 1 

 

1. Tên môn học: Cơ sở cảnh quan học. 

2. Tên môn học bằng tiếng Anh: The basic of Landscape. 

3. Số đơn vị học trình của môn học: 2 

4. Phân bổ thời gian: 25 tiết lý thuyết 

                                   10 tiết bài tập, thảo luận 

5. Điều kiện tiên quyết:  

Sinh viên đã học qua các môn cơ bản nhƣ các khoa học trái đất, tài 

nguyên thiên nhiên. 

6. Mục tiêu học phần:  

- Cung cấp các kiến thức về khoa học cảnh quan và thành lập bản đồ cảnh 

quan. 

- Giúp sinh viên có khả năng phân tích tổng hợp, tham gia các hoạt động 

nghiên cứu điều tra đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, quy hoạch sử dụng 

hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trƣờng. 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Giáo trình, bài giảng chính  

1. A.G. Ixtrenko, 1969,  Cảnh quan học và phân vùng địa lý tự nhiên, Ngƣời 

dịch Vũ Tự Lập, Nxb. Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội. 

2. Phạm Thị Hồng Nhung, 2010, Đề cương bài giảng Cơ sở cảnh quan, Khoa 

Khoc học Môi trƣờng và Trái Đất, Trƣờng Đại học Khoa học, Đại học Thái 

Nguyên. 

7.2. Tài liệu tham khảo  

3. A.G. Ixtrenko, 1985, Cảnh quan học ứng dụng, Ngƣời dịch Đào Trọng 

Năng, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội. 

4. X.V. Kalexnik,1978, Những quy luật địa lý chung của Trái Đất, Ngƣời dịch 

Đào Trọng Năng, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội. 
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5. Nguyễn Thành Long và nnk, 1984, Thành lập bản đồ cảnh quan các tỷ lệ, 

Viện khoa học Việt Nam. 

6. Phạm Hoàng Hải, 1997, Cơ sở cảnh quan học của việc sử dụng hơp lý tài 

nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường lãnh thổ Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nôi 

7. Lê Bá Thảo, 1988, Cơ sở địa lý tự lý tự nhiên- Tập III, Nxb Giáo dục, Hà 

Nội. 

8. Phạm Thế Thôn, 2007, Địa lý sinh thái môi trường, Nxb Khoa học kỹ thuật, 

Hà Nội. 

9. Nguyễn An Thịnh, 2010, Đề cương bài giảng Cơ sở sinh thái cảnh quan, 

Khoa Địa lý, Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia, Hà Nội 

8. Nguyễn Văn Vinh và nnk, 1999, Phân vùng cảnh quan Việt Nam (Phần đất 

liền và thềm lục địa), Phòng Sinh thái cảnh quan- Viện Địa lý- Trung tâm Khoa học 

Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, Hà Nội. 

8. Cách tính điểm 

- Điểm giữa kỳ: 15%. 

- Điểm thảo luận, bài tập, chuyên cần: 15%: 

+ Bài tập: 5%. 

+ Chuyên cần (đi học đầy đủ, phát biểu xây dựng bài): 5%. 

+ Điểm thảo luận: 5%. 

- Điểm thi kết thúc học phần: 70%. 
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CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN KHOA HỌC CẢNH QUAN 

1.1. Đối tƣợng của cảnh quan học 

Cảnh quan học là một bộ môn khoa học phát triển nhanh chóng, hiện trở 

thành một ngành quan trọng nhất của địa lý hiện đại. Những kết quả nghiên cứu 

của nó đƣợc ứng dụng để giải quyết hàng loạt các vấn đề cấp bách hiện nay, 

đặc biệt nhằm qui hoạch khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi 

trƣờng. Nó là khoa học nghiên cứu mối tác động tƣơng hỗ giữa các các hợp 

phần cấu trúc, các quy luật phân hoá để ứng dụng trong quá trình phát triển 

kinh tế và xã hội. 

Trong đó, cảnh quan là một quyển đặc thù của Trái Đất. Các hợp phần cấu 

trúc tham gia vào quá trình hình thành cảnh quan là địa hình, nham thạch, khí hậu, 

nƣớc, đất và sinh vật. Trong đó, diễn ra quá trình trao đổi vật chất và năng lƣợng 

với sự phân hoá phức tạp trong không gian và theo cả trục thời gian.  

1.1.1. Đối tượng nghiên cứu của địa lý tự nhiên 

Địa lý tự nhiên là một trong hai nhánh quan trọng của khoa học địa lý. 

Đối tƣợng nghiên cứu là lớp vỏ địa lý Trái Đất, thành phần, cấu trúc, các quy 

luật phát triển và sự phân dị lãnh thổ. 

Lớp vỏ địa lý là một hệ thống vật chất toàn vẹn. Tính toàn vẹn của lớp 

vỏ địa lý đƣợc quyết định bởi sự trao đổi vật chất và năng lƣợng liên tục xảy ra 

giữa các bộ phận riêng biệt cấu tạo bởi các quyển. Chính mối quan hệ này làm 

cho lớp vỏ địa lý là một hệ thống. Hệ thống này bao gồm nhiều thành phần, hay 

chính là do một số quyển của Trái Đất hợp lại, tức là gồm các lớp vỏ bộ phận. 

Trên cùng là khí quyển (lớp khí quyển sát mặt đất đến độ cao 6- 8 km của tầng 

đối lƣu, nhiều nhất đến giới hạn tầng ôzon), thủy quyển (lớp nƣớc trên bề mặt 

đến độ sâu tối đa khoảng 11km), sinh quyển, thổ nhƣỡng quyển, thạch quyển 

(tầng đá trầm tích khoảng 4- 5 km và các thể xâm nhập macma).  

Nhƣ vậy, địa lý tự nhiên chỉ nghiên cứu phần bề mặt Trái Đất trong 

phạm vi từ tầng trên của thạch quyển đến phần dƣới của khí quyển. Phạm vi đó 
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đƣợc gọi là lớp vỏ địa lý- bộ phận phức tạp nhất của Trái Đất có sự tác động 

của con ngƣời. 

Các quyển cấu tạo nên lớp vỏ địa lý là đối tƣợng nghiên cứu của các 

khoa học chuyên ngành của địa lý tự nhiên ví dụ nhƣ Địa mạo học, Khí hậu 

học, Thủy văn học, Thổ nhƣỡng học, Sinh vật học. 

1.1.2. Đối tượng nghiên cứu của địa lý tự nhiên tổng hợp 

Các hợp phần của lớp vỏ địa lý hay các hợp phần của lớp vỏ cảnh quan 

dƣới góc độ của cảnh quan học thay đổi trong không gian từ nơi này đến nơi 

khác trong mối quan hệ phụ thuộc, tƣơng tác lẫn nhau. Chính sự phụ thuộc và 

tác động qua lại này đã tạo nên các tổng hợp thể vật chất phức tạp. 

Nghiên cứu tổng hợp các quyển đó trong mối quan hệ tác động qua lại 

với nhau trong lớp vỏ địa lý trên những lãnh thổ khác nhau là nhiệm vụ của địa 

lý tự nhiên tổng hợp. Nghiên cứu địa lý tự nhiên tổng hợp là nghiên cứu các thể 

tổng hợp lãnh thổ địa lý hay thể tổng hợp lãnh thổ tự nhiên, hay tổng hợp thể tự 

nhiên khác nhau trên các phần lãnh thổ khác nhau (các địa tổng thể). 

Theo Ixatsenko, 1991: "Tổng hợp thể tự nhiên không phải là một tập hợp 

đơn giản, mà là một phức hợp các yếu tố tạo nên một thực thể vật chất phức 

tạp có tính toàn vẹn và thống nhất. Nó được coi là một hệ thống không gian và 

thời gian của các hợp phần địa lý có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau trong sự phân 

bố và phát triển như một thể thống nhất ". 

Tổng hợp thể tự nhiên tồn tại ở 2 dạng: tổng hợp thể tự nhiên đầy đủ và 

tổng hợp thể tự nhiên không đầy đủ. Dạng thứ nhất bao gồm các hợp phần đang 

tồn tại ở nơi xác định với đầy đủ tất cả các thành phần tự nhiên. Dạng thứ hai 

chỉ bao gồm các thành phần riêng biệt, hoặc các bộ phận của thành phần có 

quan hệ chặt chẽ với nhau hơn cả nhƣ địa mạo- thổ nhƣỡng, thực vật- thổ 

nhƣỡng, đơn vị đất đai, đơn vị sinh thái cảnh. 

Thể tổng hợp lãnh thổ tự nhiên đƣợc xem nhƣ là một hệ thống đặc biệt, 

có mức độ tổ chức cao với cấu trúc phức tạp và mối quan hệ phụ thuộc lẫn 

nhau giữa các hợp phần và tuân thủ theo những qui luật chung. Hệ thống này 

gọi là địa hệ. Địa hệ có đặc điểm sau: 
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- Gồm nhiều yếu tố và bộ phận cấu tạo, giữa chúng tồn tại mối tác động 

và phụ thuộc lẫn nhau bởi các dòng vật chất, năng lƣợng và thông tin. 

- Mỗi một địa hệ thống bất kỳ cũng là một bộ phận của địa hệ bậc cao. 

- Địa hệ thống có mối quan hệ với môi trƣờng bên ngoài. 

Nhƣ vậy, địa hệ thống là một khái niệm chung, có qui mô khác nhau từ 

lớn đến nhỏ từ điểm địa lý đến toàn bộ lớp vỏ địa lý, từ cấp địa phƣơng đến cấp 

khu vực và cấp hành tinh. 

1.1.3. Đối tượng nghiên cứu của cảnh quan học 

 Trong các địa tổng thể ấy thì các tổng thể lãnh thổ tự nhiên nhỏ, không 

lớn, có quan hệ mật thiết với sự tồn tại và phát triển của con ngƣời mà con 

ngƣời quan sát đƣợc, nhận thức đƣợc, sử dụng đƣợc gọi là cảnh quan. Cảnh 

quan là phạm vi không gian lãnh thổ của bề mặt Trái Đất nơi mà con ngƣời và 

các thể sinh vật sinh sống tác động qua lại và có mối quan hệ mật thiết với 

nhau. Nó là bậc cơ sở cho phân vùng địa lý tự nhiên vì các đơn vị lớn hơn chỉ 

là sự kết hợp về lãnh thổ của các cảnh quan (ví dụ miền Bắc Việt Nam gồm 

577 cá thể cảnh quan). Nghiên cứu các thể tổng hợp thể lãnh thổ tự nhiên của 

lớp vỏ địa lý trong đó chú trọng nghiên cứu cảnh quan đƣợc gọi là khoa học địa 

lý cảnh quan. 

Cảnh quan học có đối tƣợng nghiên cứu là các thể tổng hợp địa lý, cấu 

tạo, sự phát triển và sự phân bố của chúng. Nói cách khác, cảnh quan học là 

một bộ phận của địa lý tự nhiên, nghiên cứu sự phân hóa lãnh thổ của lớp vỏ 

địa lý. 

1.2. Khái niệm về cảnh quan 

1.2.1. Quan điểm về cảnh quan 

Từ  “cảnh quan” là tên gọi khá cổ của một ngành khoa học địa lý hoàn 

chỉnh, đƣợc sử dụng để biểu thị tƣ tƣởng chung về một tập hợp quan hệ tƣơng 

hỗ của các hiện tƣợng khác nhau trên bề mặt Trái Đất. 
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Cảnh quan lần đầu tiên đƣợc sử dụng nhƣ là một khái niệm khoa học vào 

cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, lấy từ tiếng Đức (die Landschaft) nghĩa là 

“quang cảnh”. Sự ra đời của khoa học cảnh quan xuất phát từ các công trình 

nghiên cứu về sự phân chia địa lý tự nhiên bề mặt Trái Đất của các nhà địa lý 

Nga kinh điển nhƣ: V.V. Đocusaev, L.C. Berge, G.N. Vƣxotxkii... hay G.F. 

Morozov (Đức); Z. Passage, A. Hettner (Anh)... 

Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay vẫn tồn tại các quan điểm khác 

nhau về cảnh quan. Trên cơ sở các quan điểm chung này có các định nghĩa 

khác nhau về cảnh quan. 

Trong khoa học Địa lý Xô viết có 3 nhóm quan điểm chính về cảnh 

quan. Theo đó khái niệm cảnh quan đƣợc hiểu theo 3 nghĩa tùy theo khối lƣợng 

và nội dung muốn diễn tả. 

a, Quan điểm coi cảnh quan là khái niệm chung 

Đây là quan điểm đầu tiên về cảnh quan. Ý nghĩa sử dụng của từ "cảnh 

quan” giống với khí hậu, địa hình, thổ nhƣỡng... đồng nghĩa với tổng thể địa lý 

ở các cấp phân vị khác nhau và phân vùng khác nhau với các đại diện tiêu biểu 

nhƣ F.N. Milkov, D.L. Acmand...  

D. L. Armand đã cho rằng "tổng hợp thể lãnh thổ tự nhiên là một phần 

lãnh thổ hay khu vực đƣợc phân chia một cách ƣớc lệ bằng các ranh giới thẳng 

đứng theo nguyên tắc đồng nhất tƣơng đối và các ranh giới nằm ngang theo 

nguyên tắc mất dần ảnh hƣởng của nhân tố mà theo đó tổng thể đƣợc định ra... 

vì thuật ngữ tổng thể lãnh thổ hay khu vực tự nhiên rất dài, tuy chính xác nhƣng 

không thuận nên tôi thay nó bằng thuật ngữ ngắn gọn là "cảnh quan"”. 

b, Quan điểm khác coi cảnh quan mang tính kiểu loại (khái niệm loại 

hình) 

Khi đó cảnh quan là khái niệm được khái quát hóa để chỉ các tổng thể 

loại hình nhƣ theo B.B. Polunop, N.A. Govodexki..., phản ánh các khu vực 

tách biệt của lớp vỏ địa lý có nhiều dấu hiệu chung. 

Những ngƣời theo quan niệm này cho rằng: các thể tổng hợp địa lý tự 

nhiên chứa đựng trong nó các đặc tính phản ánh tính chất chung và tính chất 
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riêng biệt của tổ hợp các thành phần cấu tạo nên chúng. Nhờ vào việc nghiên 

cứu các đặc tính chung nào đó, tính lặp lại mà ngƣời ta có thể phát hiện các thể 

tổng hợp tự nhiên bằng con đƣờng phân loại cảnh quan theo các cấp phân loại 

nhƣ hệ cảnh quan - phụ hệ cảnh quan - kiểu cảnh quan - phụ kiểu cảnh quan - 

loại cảnh quan - hạng cảnh quan... Tiêu biểu cho quan niệm này là hệ thống 

phân vị cảnh quan của N.A. Gvozedexki. Hệ thống phân loại này ứng dụng cho 

việc thành lập bản đồ cảnh quan. 

Cảnh quan khi mang tính kiểu loại đƣợc áp dụng cho cả cảnh quan tự 

nhiên và cảnh quan nhân sinh, là đối tƣợng áp dụng các biện pháp bảo vệ thiên 

nhiên, nghiên cứu cảnh quan khi nhiều yếu tố chƣa định lƣợng một cách chắc 

chắn và cần phải công nhận tính đồng nhất tƣơng đối để có thể gộp chúng vào 

cùng một nhóm. 

Ngoài cách phân loại cảnh quan nhƣ đã nêu ở trên, cần phải chú ý đến 

cách phân loại cảnh quan theo quan điểm phân loại các tổng thể địa lý. Trên cơ 

sở đã xác định đƣợc các tổng thể địa lý, dựa vào một nhóm các dấu hiệu nào đó 

mà ta có thể tiến hành phân loại chúng cho mục đích cụ thể. Các tác giả tiêu 

biểu cho cách phân loại này là A.G. Ixatsenko, Vũ Tự Lập. 

c, Quan điểm coi cảnh quan là những cá thể địa lý (khái niệm cá thể) 

Cảnh quan là những cá thể địa lý không lặp lại trong không gian, là đơn 

vị cơ bản trong hệ thống phân vùng địa lý tự nhiên, có nội dung xác định và chỉ 

tiêu rõ ràng, thể hiện sự quan hệ tƣơng hỗ của các hợp phần tự nhiên trong một 

lãnh thổ nhất định. Nó là một lãnh thổ cụ thể (cá thể), đồng nhất về mặt phát 

sinh và lịch sử phát triển, đặc trưng nền địa chất đồng nhất, một kiểu khí hậu 

đồng nhất, một phức hợp thổ nhưỡng, sinh vật quần đồng nhất và có một cấu 

trúc. Các đơn vị cá thể cảnh quan đƣợc xác định theo các nguyên tắc, phƣơng 

pháp phân vùng địa lý tự nhiên theo hệ thống phân vị từ trên xuống dƣới và có 

thể đƣợc nghiên cứu bằng phƣơng pháp hoạ đồ cảnh quan thực địa.  

Ngƣời đầu tiên đề xƣớng quan điểm này là L.X.Berg và đƣợc phát triển 

trong các công trình của A.A. Grigoriev (1957), X.V. Ixatsenko (1953, 1965, 

1989), N.A. Xonlxev (1948, 1949). 
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Quan niệm cá thể đƣợc dùng cho nghiên cứu phân vùng địa lý tự nhiên 

và nghiên cứu cảnh quan ở tỷ tỷ lệ nhỏ, trung bình khi có đầy đủ các cơ sở. 

 Như vậy, ba quan điểm kể trên đều giống nhau ở một điểm là coi cảnh 

quan là một tổng thể địa lý tự nhiên, song sự khác biệt là ở chỗ coi cảnh quan là 

đơn vị thuộc cấp phân vị nào. Phần lớn các học giả đều tán thành quan điểm 

của L.X. Becgo coi cảnh quan là một trong những đơn vị cấp thấp của phân 

vùng địa lý tự nhiên.  

1.2.2. Các khái niệm về cảnh quan 

a, Khái niệm của các nhà địa lý Liên Xô (cũ) và Việt Nam 

Các khái niệm, định nghĩa về cảnh quan đƣợc các nhà khoa học đƣa ra ở 

các thời điểm khác nhau thể hiện sự phát triển của khoa học này. Mặc dù, đến 

nay có nhiều định nghĩa khác nhau về chi tiết nhƣng tƣơng đối gần nhau. 

Theo L.X. Berg- ngƣời đầu tiên đặt nền móng cho việc nghiên cứu cảnh 

quan ở Liên Xô, năm 1931 đã viết: “Cảnh quan địa lý là một tập hợp hay một 

nhóm các sự vật, các hiện tượng, trong đó đặc biệt là địa hình, khí hậu, nước, 

đất, lớp phủ thực vật và giới động vật cũng như hoạt động của con người hòa 

trộn với nhau vào một thể thống nhất hòa hợp, lặp lại một cách điển hình trên 

một đới nhất định nào đó của Trái Đất”. 

Đến S.V. Kalexnik (năm 1959): “ Cảnh quan địa lý là một bộ phận nhỏ 

của bề mặt Trái Đất, khác biệt về chất với các bộ phận khác, được bao bọc bởi 

các ranh giới tự nhiên và bản thân là một sự kết hợp các hiện tượng và đối 

tượng tác động lẫn nhau một cách có quy luật được biểu hiện một cách điển 

hình trên một không gian rộng và có quan hệ mọi mặt với lớp vỏ địa lý”. Ông 

còn nhấn mạnh rằng: “Cảnh quan phải đƣợc phân chia trực tiếp ngoài thực địa 

bằng con đƣờng trắc hội cảnh quan ”. Định nghĩa này nhƣ một khái niệm chung 

trong khoa học địa lý, giống nhƣ khái niệm chung về thổ nhƣỡng, khí hậu, sinh 

vật... 

Năm 1962, N.A. Xolsev đƣa ra định nghĩa rõ ràng hơn với những tiêu 

chuẩn nhƣ: “Cảnh quan địa lý là một tổng thể tự nhiên có lãnh thổ đồng nhất 

về mặt phát sinh, có một nền địa chất đồng nhất, một kiểu địa hình, một khí hậu 
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giống nhau và bao ngoài một tập hợp các cảnh khu chính và phụ, đặc trưng 

cho cảnh quan đó, liên kết với nhau về mặt động lực, lặp đi lặp lại trong không 

gian một cách có quy luật”. 

Định nghĩa này nhấn mạnh cảnh quan là một hệ thống những tổng hợp 

thể lãnh thổ tự nhiên đơn giản, cấu tạo một cách có quy luật, đƣợc xác lập tựa 

nhƣ là “từ dƣới lên”. Tuy nhiên, cảnh quan lần lƣợt cũng lại là một phần của 

những đơn vị lãnh thổ phức tạp hơn của lớp vỏ địa lý, tức là cả “từ trên xuống”. 

Sau đó, N.A. Xolsev lại đƣa ra các điều kiện chủ yếu cho các cảnh quan 

độc lập (cá thể) nhƣ sau: 

1. Lãnh thổ mà các cảnh quan hình thành phải là một nền địa chất đồng 

nhất. 

2. Sau khi hình thành nền thì lịch sử phát triển tiếp theo của cảnh quan 

phải đồng  nhất về không gian. 

3. Phải có một khí hậu đồng nhất trong phạm vi của cảnh quan, trong đó 

mọi biến đổi của các điều kiện khí hậu đều đồng dạng. Cảnh quan là một hệ 

thống cấu tạo có quy luật của các tổng thể tự nhiên bậc thấp. 

Từ đó A.G. Ixatsenko đã đƣa ra khái niệm cảnh quan năm 1965 để bổ 

sung định nghĩa của Xolsev nhƣ sau: “Cảnh quan là một phần riêng biệt về mặt 

phát sinh của một miền cảnh quan, một đới cảnh quan và nói chung của bất kỳ 

một đơn vị khu vực lớn nào, bộ phận nào đặc biệt có tính đồng nhất về mặt địa 

đới cũng như phi địa đới và có một cấu trúc cá biệt, cấu tạo hình thái riêng”. 

Đối với cảnh quan miền núi, Ixatsenko cũng có định nghĩa nhƣ sau: 

“Cảnh quan miền núi là một bộ phận của tầng cảnh quan, trong phạm vi một hệ 

thống đai cao riêng (địa phƣơng), đồng nhất về phƣơng diện cấu trúc, nham 

thạch và địa mạo”. 

Gần đây, ông cũng đƣa ra một định nghĩa ngắn gọn hơn: “Cảnh quan là 

một địa hệ thống nhất về mặt phát sinh, đồng nhất về các dấu hiệu địa đới và 

phi địa đới, bao gồm một tập hợp các đặc trưng của các địa hệ liên kết bậc 

thấp”. 

Khi nghiên cứu cảnh quan địa lý miền Bắc Việt Nam, GS. Vũ Tự Lập 
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(1975) đã đƣa ra định nghĩa: “Cảnh quan địa lý là một địa tổng thể, được phân 

hoá ra trong phạm vi một đới ngang ở đồng bằng và một đai cao ở miền núi, có 

một cấu trúc thẳng đứng đồng nhất về nền địa chất, về kiểu địa hình, kiểu khí 

hậu, kiểu thuỷ văn, về đại tổ hợp thổ nhưỡng và đại tổ hợp thực vật và bao gồm 

một tập hợp có quy luật của những dạng địa lý và những đơn vị cấu tạo nhỏ 

khác theo một cấu trúc ngang đồng nhất”. 

Tại Việt Nam, cảnh quan đƣợc hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp” 

+ Theo nghĩa rộng, cảnh quan “là một tổng thể địa lý nào đó như vùng 

đầm lầy, miền rừng tai ga, đới hoang mạc, rừng nhiệt đới..., đôi khi bao hàm ý 

nghĩa về kiểu cảnh quan đầm lầy, cảnh quan rừng tai ga”. 

+ Theo nghĩa rộng, cảnh quan “là một đơn vị lãnh thổ cụ thể đồng nhất 

về nguồn gốc phát sinh, lịch sử phát triển và không thể phân chia được về mặt 

địa đới cũng như phi địa đới, có một nền địa chất đồng nhất, một kiểu địa hình, 

một khí hậu đồng nhất, một tổ hợp đồng nhất các điều kiện nhiệt- thủy văn, thổ 

nhưỡng, sinh quần và các đặc trưng bởi một tập hộ có qui luật các đơn vị cấu 

tạo đơn giản cấp thấp hơn là dạng và diện địa lý. Cảnh quan là cấp phân vnị 

trong hệ thống phân vùng phân vùng địa lý tự nhiên, được coi là đơn vị cơ sở 

và là đối tượng nghiên cứu cơ bản của cảnh quan học” (Từ điển bách khoa 

Việt Nam, 2005). 

b, Một số khái niệm cảnh quan khác 

Ngoài ra ở các nƣớc khác, các nhà địa lý cũng đƣa ra những khái niệm 

khác nhau về cảnh quan.  

Nhà địa lý Đức Neef (1967) đã đƣa ra khái niệm rằng: “Cảnh quan là 

một phần của bề mặt Trái Đất được đặc trưng bởi cấu trúc đồng nhất, diện 

mạo bề ngoài, vị trí trong không gian và các thành phần cấu trúc (gồm địa 

hình, thổ nhưỡng, khí hậu, cân bằng nước, quần hệ thực vật, quần hệ động vật, 

con người và các tạo vật nhân sinh trong cảnh quan. Sự tích hợp có qui luật 

của tất cả các thành phần cấu trúc trong cảnh quan hình thành một phức hệ 

địa lý (geographical complex), hay một địa hệ thống (geosystem). Do đó, cảnh 
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quan là một thực thể thuộc tất cả các quyển của Trái Đất, bao gồm các quyển 

vô sinh và hữu sinh”. 

Theo G. Bertrand (1968): “Cảnh quan là một sự phối hợp cơ động, bất 

ổn định của các yếu tố địa lý khác nhau: tự  nhiên vật lý, sinh học, nhân tác. 

Chúng tác động lên nhau một cách biện chứng và làm cho cảnh quan trở thành 

một thể tổng hợp địa lý”. 

Th.Brossard, I.C. Wieber (1980) đã giới thiệu quan điểm của mình về 

cảnh quan – cái mà cần thiết nghiên cứu trong 3 khía cạnh: cảnh quan là sự 

biểu hiện hệ thống các lực bên ngoài (tự nhiên và nhân sinh) tác động vào nó, 

cảnh quan là phần trông thấy bề mặt trái đất, biểu hiện sự tổ hợp có quy luật 

của các yếu tố tự nhiên và nhân sinh”. 

c, Nhận xét về các khái niệm cảnh quan 

Các khái niệm, định nghĩa trên về cảnh quan đã có ý nghĩa to lớn trong 

việc nghiên cứu cảnh quan ở một giai đoạn nhất định trong lịch sử. Do các khái 

niệm này thể hiện các hƣớng nghiên cứu khác nhau của cảnh quan nên dễ gây 

những hiểu biết không thấu đáo về cảnh quan, về đối tƣợng và phạm vi nghiên 

cứu, mức độ biểu hiện các quy luật phân hóa.  

Định nghĩa khởi thảo của L.X. Berg có ƣu điểm là đề cập đến thành 

phần của cảnh quan, nhƣng chưa đề cập đến quy mô, cấu trúc của lãnh thổ, 

qui mô của các thành phần cấu trúc trong một đới rất rộng lớn khó xác định. 

Định nghĩa của Kalexnik phản ánh quy mô lãnh thổ của cảnh quan là một bộ 

phận nhỏ của bề mặt Trái Đất, phản ánh được tính chất của cảnh quan là hoạt 

động tƣơng tác của các thành phần, nhƣng lại không nói đƣợc các thành phần 

cấu trúc cảnh quan.  

Các định nghĩa của A.A. Xolsev và A.G. Ixatsenko nói rõ được thành 

phần cấu trúc cảnh quan có qui mô nằm trong miền và đới, nhƣng vẫn chung 

chung về một khí hậu giống nhau, kiểu địa hình, nền địa chất, mặt phát sinh 

đồng nhất, một cấu trúc riêng, một cấu tạo hình thái riêng, nên khó xác định 

một cách cụ thể. 
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Các quan điểm và khái niệm của các nhà cảnh quan Pháp nêu lên khá rõ 

ràng về qui mô lãnh thổ, là phần trông thấy đƣợc của bề mặt Trái Đất, là bề mặt 

đƣợc nhận thức, nhƣng vẫn chung chung về các đặc trƣng có tính nguyên tắc, 

thiếu cụ thể về các thành phần cấu trúc của cảnh quan. 

Quan điểm của Vũ Tự Lập khá rõ ràng về cấu trúc không gian lãnh thổ 

của cảnh quan, song vẫn còn chung chung về nền địa chất, kiểu địa hình, kiểu 

khí hậu, kiểu thủy văn và đặc biệt là đại tổ hợp thổ nhƣỡng, đại tổ hợp thực vật 

với quy mô rất khó xác định. Mặt khác, ông coi cảnh quan là cá thể khi phân 

định chúng, nhƣng đối với các thành phần của cảnh quan ông lại dùng tính kiểu 

loại của chúng để xác định cho cảnh quan. Mà tính kiểu loại chỉ khái quát một 

số chỉ tiêu nào đó, không đặc trƣng cho bản chất thành phần nên đem tính kiểu 

loại mà xác định bản chất của cá thể cảnh quan là không hợp lôgic. Khó xác 

định đƣợc tính cá thể của cảnh quan khi các thành phần của chúng chỉ là kiểu 

loại theo các chỉ tiêu phân loại khác nhau. 

Vì thế, không phải bất cứ một tên gọi cảnh quan nào cũng có thể đồng 

nghĩa nhƣ nhau. Một cảnh quan trong công trình của N.A. Xolsev, hay 

Isatxenko khác với cảnh quan của Vũ Tự Lập, của I.P.Geraximov và càng khác 

hơn với cảnh quan kỹ thuật hay cảnh quan nhân văn. Cho nên cần hiểu đúng 

bản chất của cảnh quan, chứ không thể hiểu theo tên gọi vì chƣa có một định 

nghĩa thống nhất cho cảnh quan. 

Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học này thì sẽ hoàn thiện dần và đi 

đến một khái niệm chung về cảnh quan. 

1.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu 

1.2.1. Phương pháp thực địa 

Đối với những lãnh thổ chƣa đƣợc nghiên cứu hoặc ít nghiên cứu thì 

phƣơng pháp thực địa đóng vai trò chủ đạo. Đây là phƣơng pháp nghiên cứu 

truyền thống và rất quan trọng khi nghiên cứu các thành phần tự nhiên. 

Phƣơng pháp khảo sát thực đia đƣợc các nhà địa lý Liên Xô xây dựng 

trong thập niên 60 của thế kỷ XX (A.A.Vidina, N.A. Xontxev, 1962; A.G. 

Ixatsenko, 1961; K.V. Paskang, 1969...) và đƣợc GS. Vũ Tự Lập xây dựng khi 
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nghiên cứu cảnh quan địa lý miền Bắc Việt Nam trong thập niên 70 cùng thế 

kỷ. Trong công trình này GS đã trình bày cụ thể các vấn đề lý thuyết, cũng nhƣ 

thực tiễn sử dụng của phƣơng pháp.  

Quá trình thực hiện phƣơng pháp thực địa đƣợc tiến hành qua các giai 

đoạn sau: 

- Giai đoạn chuẩn bị trƣớc khi thực địa, còn gọi tiền thực địa. 

- Giai đoạn khảo sát thực địa khái quát, hay còn gọi là giai đoạn sơ thám. 

- Giai đoạn khảo sát chi tiết. 

- Giai đoạn tổng kết. 

1.2.1.1. Giai đoạn chuẩn bị 

Giai đoạn này có các nhiệm vụ sau: 

- Thu thập tài liệu, số liệu, các bản đồ, qui hoạch, các loại ảnh máy bay, 

ảnh vệ tinh. 

- Xây dựng hệ thống phân loại, lập bản đồ cảnh quan dự kiến với bản chú 

giải chi tiết cho toàn lãnh thổ nghiên cứu. Khi lập bản đồ cảnh quan sẽ thấy 

ngay những điểm nghi ngờ, còn thiếu cần khảo sát, bổ sung, từ đó đƣa ra những 

yêu cầu về tài liệu, số liệu phải thu thập trong quá trình thực địa. Đồng thời đƣa 

ra các biểu mẫu thống nhất, in sẵn để tiện ghi chép trong khi khảo sát, thu thập 

tài liệu. 

- Vạch các tuyến thực địa dựa vào bản đồ cảnh quan dự kiến và bản chú 

giải. Việc lựa chọn các tuyến cần ít nhất, ngắn nhất nhƣng vẫn phải đảm bảo 

cắt qua nhiều cảnh quan đặc trƣng và phù hợp với điều kiện đi lại, ăn ở của 

đoàn khảo sát. 

- Trên cơ sở các tuyến thực địa với các nội dung, yêu cầu cụ thể quyết 

định thành phần chuyên gia, số lƣợng ngƣời trong đoàn khảo sát, những trang, 

thiết bị cần thiết và phƣơng tiện giao thông. 

1.2.1.2. Giai đoạn sơ thám  

* Nhiệm vụ: 
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- Làm quen với thực địa, khảo sát, chỉnh lí “bản đồ cảnh quan dự kiến, 

chọn các lộ trình chính thức và các địa điểm chìa khóa, số ngƣời trong đoàn, 

trang thiết bị tối cần thiết.  

- Nhiệm vụ quan trọng là xác định sơ bộ ranh giới cảnh quan cấp lớn nhƣ 

lớp, phụ lớp thông qua quan sát hình thái địa hình và thảm thực vật. 

* Cách thức tiến hành: 

- Tiến hành nhanh, gọn nên cần sử dụng các phƣơng tiện giao thông. 

- Giai đoạn sơ thám có ý nghĩa quyết định đến việc triển khai toàn bộ kế 

hoạch khảo sát, kể cả nội dung, phƣơng pháp và cách thức tổ chức cho nên 

ngƣời thực hiện nên là những ngƣời có kinh nghiệm. 

1.2.1.3. Giai đoạn khảo sát thực địa chi tiết 

Giai đoạn này đƣợc thực hiện theo hai phƣơng pháp: phƣơng pháp 

nghiên cứu theo tuyến và phƣơng pháp nghiên cứu tại các địa điểm chìa khóa. 

a, Nghiên cứu theo tuyến lộ trình 

* Nhiệm vụ: 

- Thu thập, mô tả các thành phần tự nhiên (các yếu tố thành tạo cảnh 

quan) theo các biểu mẫu thống nhất. 

- Nghiên cứu chi tiết tiến hành phát hiện các cảnh quan cấp thấp, xây 

dựng lát cắt tổng hợp, xác định cấu trúc ngang và mối quan hệ giữa các thành 

phần đó để hoàn thiện ranh giới các đơn vị, thể hiện chúng trên bản đồ. 

- Thu thập các tài liệu KT-XH, mốc biến động của tự nhiên trong lịch sử 

từ tài liệu địa phƣơng. 

* Cách thức tiến hành: 

- Mật độ lộ trình quyết định đến kết quả nghiên cứu vì ranh giới các dạng 

cảnh quan chỉ đƣợc xác định ở những vùng quan sát đƣợc ở hai bên đƣờng đi, 

còn khoảng giữa hai lộ trình xác định bằng phƣơng pháp ngoại suy. 

Lộ trình phải cắt qua tất cả các đơn vị cảnh quan, từ điểm cao nhất đến 

điểm thấp nhất, qua các sƣờn phân thủy, các sƣờn, thềm đất, bãi bồi, lòng sông. 



 15 

- Tùy theo tỷ lệ nghiên cứu và đặc điểm tự nhiên của địa phƣơng mà lựa 

chọn mật độ lộ trình. Tỷ lệ bản đồ càng lớn thì mật độ tuyến nghiên cứu càng 

dày. Theo GS. Vũ Tự Lập, khoảng cách dao động cũng dao động từ 1km (tỷ lệ 

1/25.000), 2,5km (tỷ lệ 1/50.000) và 5km (tỷ lệ 1/100.000). 

- Tại các trạm nghiên cứu nên dừng lâu hơn (khoảng 1h) và nghiên cứu 

kỹ tất cả các thành phần tự nhiên, nhất là địa chất- địa mạo, thổ nhƣỡng- thực 

vật và chế độ ẩm...thông qua nghiên cứu các vết lộ địa chất, phẫu diện đất, lấy 

mẫu thực vật. 

- Các tài liệu thu thập phải đƣợc ghi trong sổ nhật kí hành trình, đánh dấu 

bằng hệ thống ký hiệu trên bản đồ. Tại các đoạn quan trọng có thể áp dụng 

phƣơng pháp lát cắt tổng hợp. 

- Kết quả là bản đồ các dạng cảnh quan với một bản chú giải đầy đủ, 

trong đó chú ý đến xây dựng các chỉ tiêu để phát hiện các đơn vị cảnh quan và 

phân loại chúng. 

Ngoài ra, lát cắt còn kèm theo bảng chú giải, ghi địa điểm, hƣớng cắt, 

ngày xây dựng, tác giả và tỷ lệ đo. 

 

b, Giai đoạn nghiên cứu tại các địa điểm chìa khóa 

* Nhiệm vụ: 

- Đây là giai đoạn quan trọng nhất cho phép tìm hiểu cấu trúc đứng, đặc 

trƣng định lƣợng và động lực của cảnh quan. 

- Địa điểm chìa khóa phải phản ánh đƣợc khá đầy đủ các nét đặc trƣng 

của cảnh quan địa lý, do đó phải bao gồm ít nhất một số lƣợng lớn các đơn vị 
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cảnh quan điển hình. Diện tích của địa điểm tùy thuộc vào cấu trúc ngang của 

các đơn vị cảnh quan. Đồng thời phải nghiên cứu các điểm trong khoảng thời 

gian dài, từ một vài tuần đến một vài mùa. 

* Cách thức tiến hành:  

- Tiến hành đo đạc các yếu tố địa hình (độ dốc, chiều dài sƣờn, mƣơng 

xói...), các dạng vi địa hình và tìm hiểu động lực phát triển của chúng. 

- Quan trắc vi khí hậu, nhiệt độ đất, dòng chảy mặt, nƣớc ngầm và lƣợng 

đất bị xói mòn... 

- Lấy các mẫu đất đá, nƣớc, thực vật và động vật theo qui định để phân 

tích trong phòng. 

1.2.1.4. Bước tổng hợp cuối đợt khảo sát 

Sau mỗi đợt, mỗi giai đoạn khảo sát thực địa đều có sơ kết và tổ chức hội thảo.  

- Trƣớc tiên, cần tổng hợp các tài liệu, bản đồ, lát cắt tổng hợp, ảnh chụp, 

số liệu thu thập để phân tích, so sánh, rồi đánh giá toàn bộ, hội chỉnh có sự 

tham gia của góp ý của chuyên gia. 

- Thành lập bản đồ cảnh quan và bản chú giải. 

- Viết báo cáo: cần nêu ra những đặc điểm chung, qui luật phân bố và 

qúa trình phát sinh, phát triển. Mỗi đơn vị cảnh quan cần nêu ra những đặc 

trƣng định tính và định lƣợng, hƣớng bảo vệ, cải tạo, sử dụng hợp lý. Đồng thời 

cần chỉ ra những điểm tồn tại tiếp tục hoàn thiện và phƣơng hƣớng nghiên cứu 

tiếp theo. 

Ngoài ra, trong phƣơng pháp thực địa còn có phƣơng pháp lát cắt cảnh 

quan, phƣơng pháp khảo sát ô địa thực vật, phƣơng pháp quan trắc xử lý số liệu 

vi khí hậu. 

1.2.2. Nhóm phương pháp trong phòng 

Phƣơng pháp này đóng vai trò chủ đạo đối với những lãnh thổ đã đƣợc 

nghiên cứu, với nguồn tài liệu, tƣ liệu, số liệu phong phú; còn phƣơng pháp 

thực địa sẽ chỉ là thứ yếu, có tính chất thẩm tra, bổ sung. 
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Những tài liệu buộc phải thu thập để nghiên cứu là các báo cáo, bài báo, 

các đề tài, dự án; các bản đồ thành phần (địa mạo, địa hình, khí hậu, sinh khí 

hậu, thổ nhƣỡng, thực vật); số liệu quan trắc của các trạm khí tƣợng, thủy văn; 

các loại ảnh (máy bay, vệ tinh); các tài liệu, báo cáo về tình hình KT-XH (hiện 

trạng sử dụng đất, các công trình cải tạo tự nhiên, các số liệu về các ngành kinh 

tế, dân cƣ, qui hoạch tổng thể...); báo cáo về hiện trạng môi trƣờng... Chúng rất 

cần thiết cho thành lập bản đồ cảnh quan và nghiên cứu cảnh quan. 

1.2.2.1. Phương pháp địa lý so sánh 

Đây là phƣơng pháp cơ bản nhất trong nghiên cứu cảnh quan. Mục đích 

là hệ thống hóa các thành phần tự nhiên, phát hiện các đặc trƣng riêng biệt và 

tính tƣơng đồng của các đơn vị cảnh quan cùng cấp. Dựa vào các qui luật địa 

lý, xác định quá trình hình thành và sự phân hóa của các đơn vị cảnh quan để 

sắp xếp các cấp phân vị thành một hệ thống phân loại hoặc phân vùng. Thực 

chất của công tác phân loại và phân vùng cảnh quan là tìm ra những sự “giống 

nhau” và “khác nhau”  giữa các địa tổng thể, chia nhỏ hay gộp lại, tức là cắt 

nghĩa sự hình thành, phân hóa của địa tổng thể dựa vào những qui luật địa lý 

phổ biến (địa đới, địa ô, kiến tạo- địa mạo, đai cao, lịch sử phát triển và nhân 

tác) và những tác nhân địa phƣơng. 

Tài liệu so sánh là các bản đồ địa chất, địa hình, thổ nhƣỡng, khí hậu, 

sinh vật và các tài liệu khí tƣợng thủy văn. Khi phân tích liên hợp các tài liệu 

độc lập, khách quan khác nhau có thể phát hiện ra quan hệ tƣơng hỗ giữa các 

thành phần, tìm ra những thành phần trội trong quá trình hình thành các địa 

tổng thể. Đồng thời qua đó phát hiện ra những chỗ hợp, không hợp qui luật, từ 

đó phát huy tác dụng ngƣợc trở lại của khoa học địa lý tổng hợp với các khoa 

học bộ phận. 

1.2.2.2. Phương pháp lịch sử 

Đây là phƣơng pháp cổ địa lý, nhằm nghiên cứu để thấy đƣợc diễn biến 

của các đơn vị cảnh quan. Sử dụng các phƣơng pháp định lƣợng chính xác nhƣ 

phƣơng pháp bào tử phấn hoa, phƣơng pháp cacbon phóng xạ, phƣơng pháp 
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phân tích các tài liệu địa chất- kiến tạo, tài liệu địa lý lịch sử, tài liệu về các giai 

đoạn diễn thế của thực bì rừng.. 

1.2.2.3. Phương pháp thống kê- biểu đồ  

Phƣơng pháp này sử dụng chủ yếu với các tài liệu có khối lƣợng lớn và 

liên tục nhƣ tài liệu khí hậu- thủy văn. Có thể dùng biểu đồ để thể hiện sự biến 

thiên của một yếu tố nhƣ lƣu lƣợng nƣớc của sông ngòi, hay biểu thị sự tƣơng 

quan nào đó nhƣ tƣơng quan nhiệt ẩm, hay biểu thị tần suất % nhƣ biểu đồ khí 

hậu quan tần suất thời tiết hàng tháng của E.E. Fedorov. 

Còn phƣơng pháp thống kê thì phổ biến là phƣơng pháp thống kê theo 

bảng, theo phiếu. Bảng là một công cụ phân tích so sánh đơn giản, trên đó mỗi 

tính chất biểu thị trong một cột, một dòng nhất định. Các tính chất có thể đặc 

trƣng bằng trị số trung bình, bằng cực trị, độ biến thiên, tần suất, xác suất. 

Phiếu là những tờ rời trên đó ghi tóm tắt bằng chữ hoặc bằng ký hiệu những 

tính chất quan trọng của địa tổng thể, khi muốn phân loại hoặc so sánh chỉ cần 

nhóm các phiếu đồng nhất về một vấn đề nào đó vào với nhau.  

1.2.2.4. Phương pháp hệ thống 

Còn gọi là phƣơng pháp tiếp cận hệ thống đƣợc L.Bertalanffy sử dụng 

đầu tiên 1950. 

Bởi cảnh quan là những đơn vị lãnh thổ địa lý tự nhiên có một hệ thống 

phức tạp các thành phần cấu tạo thành (cấu trúc đứng) và một hệ thống quan hệ 

giữa các đơn vị cảnh quan cấp nhỏ với các đơn vị cấp lớn hơn (cấu trúc ngang). 

Phƣơng pháp phân tích hệ thống trong cảnh quan sử dụng để phân tích 

mối quan hệ giữa các cặp hợp phần trong cấu trúc của nó, xác định tính ổn định 

của chúng và qua đó có thể xác định đƣợc đặc tính biến động của cảnh quan. 

Các cặp hợp phần thƣờng đƣợc phân tích: 

- Đá mẹ- vỏ phong hóa- thổ nhƣỡng, 

- Địa mạo- khí hậu. 

- Địa mạo- thổ nhƣỡng. 

- Khí hậu- sinh vật. 

- Khí hậu- thủy văn... 
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Những mối quan hệ này đƣợc sử dụng để nghiên cứu cảnh quan không 

những ở hiện tại mà còn đƣợc dung để nghiên cứu quá trình phát triển của cảnh 

quan. 

Phân tích hệ thống lãnh thổ đó kết hợp với nghiên cứu mối quan hệ giữa 

hệ thống với các hệ sinh thái trên đó để hiểu rõ quá trình trao đổi vật chất và 

năng lƣợng, từ đó biết đƣợc cấu trúc, chức năng của cảnh quan. 

1.2.2.5. Phương pháp tổng hợp 

Phƣơng pháp này nhằm xác định những phân dị chung nhất của các đơn 

vị cảnh quan dựa trên kết quả nghiên cứu theo phƣơng pháp phân tích hệ thống. 

Các đặc điểm chung của cảnh quan đƣợc sắp xếp theo một hệ thống nhất định 

thể hiện tính có tổ chức của các đơn vị cảnh quan. 

Phƣơng pháp tổng hợp thƣờng đƣợc tiến hành bằng cách tổ hợp ma trận 

về phát sinh các đơn vị cảnh quan. Các yếu tố sinh thái- phát sinh của các đơn 

vị cảnh quan đƣợc thể hiện trong toàn bộ nội dung của ma trận, do đó thể hiện 

đƣợc tính logic của hệ thống phân loại cảnh quan từ cao đến thấp. 

1.2.2.6. Phương pháp bản đồ, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý 

Đây là những động lực thúc đẩy sự phát triển của cảnh quan hiện đại. 

Chúng là những phƣơng pháp không thể thiếu khi nghiên cứu cảnh quan. 

Địa lý bắt đầu và kết thúc bằng bản đồ. Phƣơng pháp bản đồ là phƣơng 

pháp thể hiện nội dung các đối tƣợng của các nhân tố trên bản đồ. Các bản đồ 

địa lý tổng hợp và các bản đồ chuyên đề đều có tác dụng cung cấp các thông tin 

chính xác và ngắn gọn về đối tƣợng nghiên cứu, trong đó phƣơng pháp trắc 

nghiệm bản đồ thƣờng đƣợc coi trọng sử dụng. Công việc chuẩn bị bản đồ cho 

nghiên cứu cảnh quan đƣợc bắt đầu từ việc thu thập, phân loại, biên tập, thành 

lập bản đồ chuyên đề về các hợp phần tự nhiên của cảnh quan, làm cơ sở cho 

việc xây dựng hệ thống phân loại và thành lập bản đồ cảnh quan. 

Ngoài ra, phƣơng pháp bản đồ còn là phƣơng pháp hữu hiệu để thể hiện 

sự phân bố không gian các phƣơng án qui hoạch và thiết kế lãnh thổ, đồng thời 

giúp cho các nhà quản lý đƣa ra những quyết định về sử dụng lãnh thổ một 

cách nhanh chóng và hiệu quả hơn so với việc đọc các văn bản. 
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Với nhiều tính năng hoàn hảo, GIS cho phép khai thác đƣợc nhiều thông 

tin quan trọng. Sử dụng phƣơng pháp này trong nghiên cứu cảnh quan là tích 

hợp các lớp thông tin dựa trên tính chỉnh hợp của các thành phần cảnh quan 

(địa chất, địa hình, khí hậu, thủy văn, thổ nhƣỡng, sinh vật) đƣợc sử dụng để 

xây dựng các bản đồ chuyên đề, đo đạc diện tích, chồng xếp các lớp bản đồ, 

giải các bài toán phân tích không gian về cấu trúc cảnh quan. Phƣơng pháp GIS 

kết hợp với phƣơng pháp viễn thám trong phân loại ảnh viễn thám, làm căn cứ 

bổ sung  thông tin hiệu chỉnh bản đồ thảm thực vật, thổ nhƣỡng, địa hình. Các 

kết quả phân tích GIS và viễn thám đƣợc sự hỗ trợ của phƣơng pháp bản đồ, 

biểu thị kết quả chỉnh hợp các lớp thông tin về sự phân hóa và mối quan hệ về 

không gian của các đối tƣợng địa lý. 

Phƣơng pháp viễn thám trong nghiên cứu cảnh quan chủ yếu là phân tích 

ảnh (máy bay, vệ tinh) đoán đọc cấu trúc và phân bố của các đơn vị cảnh quan, 

cũng nhƣ đoán đọc cảnh quan thông qua một số yếu tố chỉ thị. 

Thông qua ảnh vệ tinh đọc đƣợc thông tin về cấu trúc và trạng thái  cảnh 

quan. Về cấu trúc cảnh quan, chủ yếu đoán đọc về đặc điểm ngoại mạo qua các 

thành phần nhƣ địa chất, thổ nhƣỡng, mạng lƣới sông ngoài, thực vật và kết 

quả là tổ hợp tự nhiên. 

Về cấu trúc địa chất bằng phƣơng pháp viễn thám thấy đƣợc cấu trúc uốn 

nếp, khối tảng, đứt gãy kiến tạo, đƣờng tiếp xúc các loại đá. Vì thế, ở mức độ 

nào đó nói lên vai trò của nội sinh trong thành tạo các đơn vị. Ngoài ra, qua ảnh 

còn đọc đƣợc về thành phần nham thạch (nhất là những vùng không còn lớp 

phủ thực vật). Đây là yếu tố chỉ thị để đoán đọc cảnh quan. 

Địa hình cũng là yếu tố đoán đọc. Sự phân hóa về hình thái địa hình 

đƣợc thể hiện trên ảnh nhờ sự khác biệt ở sự phản sáng mỗi loại nham thạch 

cấu thành yếu tố địa hình, sự khác biệt về mức độ đón sáng của mỗi sƣờn và 

những điều kiện địa mạo sẽ kéo theo các đặc trƣng về kiểu đất, thảm thực vật. 

Các dạng trung và đại địa hình, nhất là các núi cao và trung bình thể hiện trên 

ảnh rất rõ do độ chia cắt sâu lớn. 
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Tính chất chỉ thị của lớp phủ thổ nhƣỡng trong đoán đọc cảnh quan trên 

ảnh vệ tinh do khác nhau về độ chói của đất liên quan đến sự biến đổi về thành 

phần khoáng, thành phần cơ giới, độ ẩm và mức độ nhiễm mặn của đất. Những 

biểu hiện này thể hiện rõ ở vùng đất cày và đất không có lớp phủ thực vật. Trên 

ảnh, những tổ hợp đất khác nhau có hình thái khác nhau, sự phân bố và ranh 

giới của chúng cho phép nhận xét về nham và phần nào về nguồn gốc tích tụ. 

Lớp phủ thực vật ảnh hƣởng đến đặc điểm biểu hiện cảnh quan trên ảnh. 

Ảnh vệ tinh cho phép nhận biết các đai và đới thực vật, cấu trúc và các kiểu 

thảm thực vật. Đặc điểm cấu trúc và sự phân bố các kiểu thảm thực vật  là yếu 

tố nhận biết cảnh quan. Vai trò chỉ thị để nhận biết cảnh quan có vai trò to lớn ở 

các vùng ấm. 

Yếu tố thủy văn có tầm quan trọng để đoán đọc cảnh quan. Mạng lƣới 

sông ngòi, ao hồ, mƣơng xói, đầm lầy… đƣợc sử dụng để đoán đọc cảnh quan 

nhƣ yếu tố định vị.  

Ngoài ra, ảnh vệ tinh còn đoán đọc trạng thái động của cảnh quan tự 

nhiên và nhân sinh. Bản đồ cảnh quan đƣợc xây dựng bằng phƣơng pháp viễn 

thám mang tính động lực- cấu trúc, mỗi cảnh quan đƣợc thể hiện trên bản đồ 

nhƣ một hệ thống bất biến dƣới dạng của phức hệ động thái và biến đổi nhân 

tác. Những bản đồ cảnh quan này có giá trị to lớn đối với việc giải quyết các 

vấn đề sử dụng hợp lý đất đai và bảo vệ môi trƣờng. 

Xây dựng bản đồ cảnh quan bằng phƣơng pháp viễn thám thu đƣợc kết 

quả nhanh chóng và chính xác nhƣng phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của 

ngƣời thành lập. 

1.4.2.7. Phương pháp đánh giá tổng hợp 

Đây là phƣơng pháp cơ bản cho mục đích đánh giá tổng hợp các ĐKTN, 

TNTN cho các mục đích phát triển KT-XH của các địa tổng thể, mô hình hóa 

các hoạt động giữa tự nhiên với KT-XH, phục vụ việc dự báo cho sự biến đổi 

của môi trƣờng, điều chỉnh tác động của con ngƣời, xây dựng cơ sở  cho việc 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng. 

1.3. Sự phát triển của cảnh quan học 
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1.3.1. Các tiền đề phát triển của học thuyết cảnh quan 

Sự xuất hiện của bất kỳ học thuyết mới nào đều đƣợc chuẩn bị từ những phát 

triển của nhiều ngành khoa học và nó ra đời khi có những tiền đề nhất định. 

Học thuyết cảnh quan đƣợc sáng lập bởi Docusaev (1846- 1943) từ cuối thế 

kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX. Thời điểm này hƣớng nghiên cứu các tổng hợp thể địa lý 

tự nhiên lãnh thổ đã ở vào giai đoạn phân tích các lƣợng thông tin địa lý, khái niệm 

về tổng hợp thể địa lý tự nhiên đã đƣợc hình thành nhờ sự tiến bộ trong phƣơng 

pháp nghiên cứu từ phân tích đến tổng hợp của khoa học tự nhiên. Khi đó học 

thuyết Dacuyn xuất hiện trong sinh vật với sự ra đời của hai môn khoa học: sinh địa 

học và thổ nhƣỡng học. Các nhà sinh vật học và thổ nhƣỡng học là những ngƣời 

đầu tiên đề cập đến mối quan hệ tƣơng hỗ, phức tạp giữa giới vô sinh và giới hữu 

sinh. Điều đó, làm cho các khoa học bộ phận tiến dần đến sự tổng hợp của địa lý. 

Đây là tiền đề thứ nhất cho sự phát triển của khoa học cảnh quan. 

Tiền đề thứ hai là những đòi hỏi của hoạt động KT-XH. Vào thời kỳ này, 

thực tiễn sản xuất chỉ ra rằng muốn giải quyết những vấn đề nóng bỏng trong quá 

trình khai thác tự nhiên cần phải hiểu biết rõ ràng, đầy đủ các mối quan hệ giữa các 

hợp phần tự nhiên của môi trƣờng tự nhiên và các tổng hợp thể địa lý tự nhiên lãnh 

thổ cụ thể. 

Với hai tiền đề trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành khoa học 

cảnh quan. 

Tuy nhiên, nguồn gốc học thuyết ra đời sâu xa hơn, gốc rễ của nó ăn sâu vào 

kinh nghiệm thực tiễn của nhân dân và sự phát triển của nó liên quan đến những 

vấn đề kinh tế quốc dân. 

1.4.2. Lịch sử phát triển của cảnh quan 

1.4.2.1. Nghiên cứu cảnh quan ở Nga, Liên Xô cũ và các nước khác trên 

thế giới 

Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, địa lý học bƣớc vào giai đoạn phát 

triển hết sức phức tạp. Sự chuyên môn hoá trong nghiên cứu các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên nhƣ khoảng sản, nƣớc, đất đai, rừng.v.v... đã thúc đẩy sự 

phân dị và phát triển của các bộ môn địa lý. Trong bối cảnh phức tạp đó, V.V. 
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Docutraiev cho rằng: "Đất là kết quả của mối tác động qua lại của mọi hợp 

phần địa lý: đá gốc, nhiệt, ẩm, địa hình, các thể sinh vật, nó là sản phẩm của 

cảnh quan và đồng thời là "gương" của cảnh quan". Ông đã coi đất là khâu cuối 

cùng trong hệ thống mối liên quan địa lý và vì thế coi nghiên cứu đất là một 

điểm mới, điểm xuất phát để đi đến nghiên cứu tổng hợp địa lý, là điểm tựa để 

tổng quát hoá nghiên cứu địa lý. 

Công trình vĩ đại nhất của V.V. Docutraiev là học thuyết về các đới thiên 

nhiên, hay còn gọi là các đới lịch sử - tự nhiên nghiên cứu toàn bộ thiên nhiên 

thống nhất toàn vẹn không chia cắt, chứ không tách rời ra từng phần”. Quan niệm 

về tính đới tự nhiên của V.V. Docutraev đã đƣợc các học trò của ông phát triển 

cả về mặt lý thuyết và thực tiễn.  

Cũng trong thời gian này, quan điểm địa lý cảnh quan còn đƣợc nghiên 

cứu độc lập bởi các nhà địa lý Đức, tiêu biểu là Z. Passarge (1867 - 1958). Năm 

1913 ông đã xuất bản một công trình về địa lý cảnh quan, trong đó ông xác 

định cảnh quan nhƣ là một miền, có tất cả các hợp phần tự nhiên kết hợp tƣơng 

ứng với nhau trong phạm vi đó ở "mọi điểm tồn tại". 

Nhƣ vậy, giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là giai đoạn đặt nền 

móng cho việc hình thành khái niệm cảnh quan. Cảnh quan đã trở thành đối 

tƣợng nghiên cứu của địa lý và lần đầu tiên một định nghĩa về cảnh quan ra đời. 

Bergơ L.G. cho rằng "Cảnh quan nhƣ là một miền, trong đó tính chất địa hình, 

khí hậu, lớp phủ thực vật và thổ nhƣỡng đƣợc gắn kết thành một thể thống nhất 

hài hoà, lặp lại một cảnh điển hình trong một khoảng của một đới nhất định của 

quả đất". 

Giai đoạn những năm 20 - 30 của thế kỷ XX học thuyết cảnh quan đã phát 

triển với nhiều điểm mới quan trọng, nhƣng cũng chƣa thống nhất thành một học 

thuyết. Việc đo vẽ cảnh quan ngoài thực địa vẫn chƣa đƣợc chú trọng và vì thế 

chƣa có tác dụng tích cực đối với việc phát triển lý thuyết của địa lý tự nhiên.  

Sau chiến tranh thế giới thứ 2, cảnh quan học đƣợc khôi phục bằng việc 

triển khai đo vẽ cảnh quan ngoài thực địa. N.A. Xolsev đã định nghĩa “cảnh 

quan là đơn vị phân vị cơ bản nhất trong dãy các thể tổng hợp tự nhiên, đây là 
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một hệ lãnh thổ đơn nhất phát sinh đƣợc cấu trúc từ những bộ phận hình thái 

phối kết có quy luật là các cảnh khu và cảnh diện” . 

Bên cạnh hƣớng nghiên cứu hình thái học cảnh quan, hƣớng nghiên cứu 

định lƣợng cũng đƣợc phát triển. B.B. Polƣnov đã nghiên cứu về sự chuyển 

động của các nguyên tố hoá học theo chiều thẳng đứng và nằm ngang trong cấu 

trúc cảnh quan. Một hƣớng nghiên cứu khác có liên quan tới cảnh quan học đó 

là sinh địa quần thể gắn với tên tuổi của V.N. Xukasev (1880 - 1917).  

Ở các nƣớc Đông Âu sau Đại chiến thứ hai, các vấn đề về cảnh quan cũng 

chịu ảnh hƣởng của học thuyết về cảnh quan của Liên Xô và đã thành lập đƣợc 

bản đồ cảnh quan. 

Đối với các nƣớc tƣ bản, đặc biệt là ở Pháp, cảnh quan học phát triển theo 

trƣờng phái của các nƣớc Tây Âu với các tác giả: A. Ghebecxơn (Anh ); S. 

Passarge, E. Neef, A. Pen (Đức)... Ví dụ nhƣ ở Pháp, từ những năm 30 của thế kỷ 

20 đã xuất hiện sự phân loại một số kiểu cảnh quan của nƣớc Pháp và đến năm 

1967 Passarge đã đƣa ra bảng phân kiểu cảnh quan tỷ lệ 1:100.000. Còn ở Mỹ, 

những năm 50, các nhà địa lý đã nói đến khái niệm “vùng tổng cộng”, chúng tập 

hợp những thành phần tự nhiên, sinh vật và xã hội và cũng đã xây dựng đƣợc một 

số bản đồ kiểu đất đai trồng trọt, đó nhƣ là bản đồ cảnh quan thực dụng.  

Giai đoạn phát triển hiện nay của cảnh quan học đƣợc bắt đầu vào 

khoảng giữa những năm 60 của thế kỷ XX, khi mà cảnh quan học đã có bƣớc 

ngoặt trong việc nghiên cứu cấu trúc, chức năng và động lực, đi sâu vào nghiên 

cứu tính hoàn chỉnh, tính thứ bậc, tính tổ chức, cấu trúc - chức năng, trạng thái, 

tính bền vững ... của cảnh quan, theo hƣớng này có thể tìm thấy trong công 

trình nghiên cứu của V.B. Xôtrava (1978). 

Để đáp ứng đƣợc nội dung nghiên cứu cấu trúc - động lực của các thể 

tổng hợp lãnh thổ đòi hỏi phải có những phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng. 

Các phƣơng pháp địa hoá cảnh quan đã có những giá trị nhờ vào các công trình 

của M.A. Glazovxkaia. Ngành vật lý cảnh quan do D.L.Armand đề xuất, dùng 

các phƣơng pháp vật lý hiện đại để nghiên cứu mối tác động qua lại của các 

hợp phần thành tạo cảnh quan. Việc thu thập đƣợc nhiều dữ kiện, số liệu đƣợc 
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quan trắc tại các trạm nghiên cứu định vị đã giúp cho việc ứng dụng phƣơng 

pháp toán học, nhằm xây dựng mô hình biểu đồ và toán học của các địa hệ. Sự 

bùng nổ của công nghệ tin học trong những năm gần đây đã giúp cho địa lý nói 

chung, cảnh quan nói riêng có đƣợc các công cụ nghiên cứu hữu hiệu là công 

nghệ viễn thám, hệ thông tin địa lý (GIS). 

Một nét nổi bật nữa của giai đoạn hiện nay là việc mở rộng ứng dụng các 

kết quả nghiên cứu cảnh quan cho phát triển nông nghiệp, cũng nhƣ cho các 

lĩnh vực khác nhƣ du lịch giải trí, nghỉ ngơi, an dƣỡng, đánh giá các công trình 

xây dựng, đƣờng xá... Các nghiên cứu cảnh quan đã tạo cơ sở khoa học cho 

việc tối ƣu hoá môi trƣờng thiên nhiên, tiến tới thiết kế cảnh quan. 

Trong các công trình nghiên cứu cảnh quan, các tác giả  đều đƣa ra các 

hệ thống phân loại, nhƣng nhìn chung các hệ thống phân loại này đều đƣợc xây 

dựng cho những lãnh thổ rộng lớn. Khi áp dụng vào thực tế Việt Nam  thƣờng 

chỉ sử dụng đƣợc một đến hai cấp cuối, mà chỉ tiêu phân loại chủ yếu là kiểu 

địa hình – nham  thạch hoặc thổ nhƣỡng – sinh vật. 

Khoa học về cảnh quan ngày càng đƣợc phát triển và càng đƣợc ứng dụng 

rộng rãi trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trƣờng nhiều nƣớc. Tháng 10 

năm 2000, Hội nghị khoa học về cảnh quan đa chức năng của toàn thế giới đã họp 

ở Roskilde (Đan Mạch) nhằm giải quyết các vấn đề nhƣ thống nhất khái niệm 

cảnh quan, cảnh quan đa chức năng nhƣng chủ yếu hƣớng tới vấn đề môi trƣờng 

và PTBV, kiểm soát cảnh quan lục địa đa chức năng... Đến nay, khoa học về đánh 

giá tổng hợp vẫn đang dần hoàn thiện về phƣơng pháp và lý luận, song vẫn rất có 

giá trị với thực tiễn của các quốc gia. 

1.4.2.2. Nghiên cứu cảnh quan ở Việt Nam 

Có thể khẳng định rằng, tất cả các công trình nghiên cứu cảnh quan ở 

nƣớc ta chủ yếu đều dựa trên nền tảng, lý luận khoa học cảnh quan của trƣờng 

phái nƣớc Nga Xô Viết. Tuỳ vào từng giai đoạn phát triển và để đáp ứng nhu 

cầu thực tiễn mà nội dung các công trình nghiên cứu cảnh quan đƣợc thể hiện 

dƣới các tiêu đề: "Phân vùng địa lý tự nhiên", "Cảnh quan địa lý", "Nghiên cứu 

cảnh quan", "Cơ sở cảnh quan", "Sinh thái cảnh quan", "CQST", "Phân vùng 
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cảnh quan", "Phân tích cảnh quan". Dựa vào sản phẩm phân hoá lãnh thổ thành 

các đơn vị cảnh quan theo tính cá thể hay kiểu loại có thể chia ra hai giai đoạn 

phát triển cảnh quan học ở Việt Nam nhƣ sau: 

a, Giai đoạn từ năm 1954 – 1980 

 Đặc điểm của giai đoạn này là phát hiện sự phân hoá lãnh thổ theo hệ 

thống phân vị theo hƣớng phân vùng địa lý tự nhiên, nghĩa là đi tìm các cá thể 

của các địa tổng thể. Đầu tiên phải kể đến công trình "Việt Nam" của T. N. 

Sêglova (1957). Tác giả đã chia các khu vực tự nhiên của Việt Nam theo một 

hệ thống phân vị đơn giản gồm 2 cấp vùng và á vùng, trong đó vùng đƣợc phân 

chia theo yếu tố khí hậu có kết hợp với yếu tố địa hình, kiến tạo, thực vật, còn 

chỉ tiêu cấp á vùng chủ yếu dựa vào yếu tố địa mạo. Tiếp theo là công trình 

"Thiên nhiên miền Bắc Việt Nam" của V.M. Fridlan (1961). 

Sau 2 công trình phân vùng của tác giả nƣớc ngoài nói trên là một loạt 

các công trình của các tác giả trong nƣớc. Đầu tiên là " Địa lý tự nhiên Việt 

Nam " của Nguyễn Đức Chính - Vũ Tự Lập, trong đó các tác giả đã phân vùng 

với hệ thống phân vị gồm 6 cấp: đới  xứ  miền  khu  vùng  cảnh. 

Trong giai đoạn này, có một công trình rất đáng chú ý về mặt lý luận và 

là giáo trình cơ bản cho sinh viên chuyên ngành cảnh quan, đó là tác phẩm 

"Cảnh quan địa lý miền Bắc Việt Nam"của Vũ Tự Lập (1976), trong đó tác giả 

đã đƣa ra một hệ thống phân vị riêng, khá đầy đủ từ cấp lớn nhất đến cấp nhỏ 

nhất. Ƣu điểm của hệ thống phân vị này là có sự kết hợp nhuần nhuyễn tính địa 

đới và phi địa đới trong sự phân chia các cấp phân vị. Lần đầu tiên ở Việt Nam, 

mỗi một cấp đƣợc xây dựng dựa trên những chỉ tiêu xác định. Đối với cấp cảnh 

địa lý - cấp quan trọng nhất, có sự đồng nhất cả về tính địa đới và phi địa đới. 

Với cách xây dựng hệ thống phân vị nhƣ đã nói ở trên, tác giả nhấn mạnh việc 

nghiên cứu cảnh quan có thể tiến hành theo cách từ trên xuống bằng con đƣờng 

phân vùng, hoặc theo cách từ dƣới lên (hoạ đồ cảnh quan), nghĩa là công tác 

nghiên cứu cảnh quan không chỉ là sự kế thừa, phân tích có chọn lọc các kết 

quả nghiên cứu của các chuyên ngành, mà còn là công việc độc lập của các nhà 

cảnh quan từ quá trình khảo sát ngoài thực địa cho đến phân tích các tƣ liệu, tài 

liệu đã thu thập đƣợc trong các phòng thí nghiệm. 
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Cũng trong giai đoạn này, một công trình phân vùng khác mà ý nghĩa 

thực tiễn đối với việc định hƣớng sản xuất cho đến nay, mặc dù đã trải qua trên 

20 năm nhƣng vẫn còn có những giá trị. Đó là công trình phân vùng địa lý tự 

nhiên Tây Nguyên của tập thể tác giả do Trần Quang Ngãi, Hoàng Đức Triêm 

làm chủ biên tiến hành trong giai đoạn 1976 - 1980 và đƣợc công bố chính thức 

vào năm 1984 trong Tuyển tập báo cáo khoa học của Chƣơng trình điều tra 

tổng hợp Tây Nguyên 1976 - 1980.  

Tổng quan trong giai đoạn có thể nhận xét sau: 

- Cơ sở lý luận về khoa học cảnh quan đã đƣợc các nhà địa lý Việt Nam 

tiếp thu một cách có hệ thống và đã vận dụng một cách mềm dẻo trong điều 

kiện thiên nhiên cụ thể của Việt Nam. 

- Kết quả nghiên cứu của cảnh quan học đã bƣớc đầu xâm nhập thực tiễn, 

điều đó nói lên khả năng đáp ứng của cảnh quan học đối với nhu cầu phát triển 

KT-XH của đất nƣớc. 

b, Giai đoạn sau 1980 đến nay 

Tại Việt Nam, nghiên cứu tài nguyên phục vụ phát triển KT-XH theo 

hƣớng tiếp cận cảnh quan đƣợc thực hiện từ những năm 60 của thế kỷ trƣớc. 

Qua một thời gian ngắn, nó thực sự trở thành một lĩnh vực nghiên cứu có giá trị 

thực tiễn cao, đặc biệt trong nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên và BVMT.  

Năm 1997, trong cuốn ”Cơ sở cảnh quan học của việc sử dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường lãnh thổ các tác giả Phạm Hoàng Hải”, 

Nguyễn Thƣợng Hùng, Nguyễn Ngọc Khánh đã đề cập khá đầy đủ về những 

biến đổi của tự nhiên dƣới các tác động của con ngƣời, đƣa ra một cách khái 

quát phƣơng pháp đánh giá cảnh quan với các lãnh thổ cụ thể cũng nhƣ các giải 

pháp sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trƣờng. 

Tiếp theo có nhiều nhà khoa học đã ứng dụng tiếp cận nghiên cứu cảnh 

quan trong nhiều lĩnh vực khác nhau: Nghiên cứu, đánh giá các hệ sinh thái (Phạm 

Quang Anh và nnk, 1985; Nguyễn Văn Trƣơng, 1992; Đào Thế Tuấn, 1984; 

Nguyễn Cao Huần, 2005; Phạm Hoàng Hải, 1997); Nghiên cứu xây dựng bản đồ 

(Nguyễn Thành Long và nnk, 1992; Nguyễn Thơ Các 1999); Ứng dụng cảnh quan 
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trong nghiên cứu lập qui hoạch phát triển KT-XH và qui hoạch bảo vệ môi trƣờng 

(Nguyễn Cao Huần và nnk, 2003, 2004, 2005; Phạm Quang Anh, 1996; Nguyễn 

Văn Vinh, 1996; Nguyễn Trọng Tiến, 1996; Hà Văn Hành, 2001; Phạm Quang 

Tuấn, 2004))... 

Phần lớn các nhà cảnh quan học của Việt Nam đƣợc đào tạo hoặc chịu ảnh 

hƣởng bởi các quan điểm khác nhau về cảnh quan nên đến nay các quan điểm về 

cảnh quan cũng chƣa đƣợc thống nhất, trong đó có quan điểm đi theo sự phân loại 

(classifiation) cảnh quan, có quan điểm theo sự phân vị (taxonomy) cảnh quan trên 

cơ sở các quy mô khác nhau của các tổng thể lãnh thổ tự nhiên 

Nói tóm lại, khoa học cảnh quan ở Việt Nam phát triển trong sự tiếp thu 

những kiến thức lý thuyết của nƣớc ngoài (chủ yếu là trƣờng phái Liên Xô cũ) 

và sự vận dụng cụ thể trên các quy mô vùng lãnh thổ và tỉ lệ nghiên cứu khác 

nhau. Nhìn chung số lƣợng các công trình nghiên cứu cảnh quan còn ít, đội ngũ 

các nhà cảnh quan còn mỏng, chƣa có đƣợc những tiếng nói chung cần thiết, 

điều đó phản ánh tính chất phức tạp của đối tƣợng nghiên cứu của bộ môn khoa 

học này. 

........................................................................... 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 1 

1.1. Trình bày nội dung của các luận điểm cơ bản áp dụng để nghiên cứu 

cảnh quan? Lấy ví dụ minh họa và nêu ý nghĩa của các luận điểm vận dụng khi 

nghiên cứu cảnh quan? 

1.2. Diễn giải lịch sử phát triển của cảnh quan trên thế giới và Việt Nam? 

Ý nghĩa thực tiễn của khoa học cảnh quan trong giai đoạn hiện nay? 

1.3. Ứng dụng của GIS và viễn thám trong nghiên cứu cảnh quan? 
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CHƯƠNG 2: CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN  

CỦA SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ 

3 tiết (2-2-0) 

Sự phân hóa địa lý trên bề mặt Trái Đất rất phức tạp và sự phong phú của 

cảnh quan cuối cùng là hậu quả của lịch sử phát triển không đồng đều của các 

bộ phận khác nhau trên bề mặt Trái Đất. Sự phát triển đó về hƣớng và cƣờng 

độ lần lƣợt phụ thuộc vào sự tƣơng quan của hai nhân tố là năng lƣợng Mặt 

Trời và năng lƣợng bên trong của Trái Đất. Mỗi một nhân tố sẽ quyết định sự 

phân bố của các địa tổng thể tạo nên sự phân hóa của lãnh thổ hoặc là tuân theo 

quy luật địa đới hoặc phi địa đới. 

2.1. Quy luật địa đới 

2.1.1. Khái niệm và nguyên nhân 

Quy luật địa đới là quy luật phản ánh đặc tính phân dị độc đáo về nét cấu 

trúc của lớp vỏ địa lý, thể hiện sự thay đổi có quy luật của các thành phần của 

lớp vỏ địa lý và các tổng thể địa lý tự nhiên (hay cảnh quan địa lý) theo vĩ độ 

(từ xích đạo đến hai cực). 

Nguyên nhân căn bản là do hình dạng cầu của Trái Đất (chính xác là 

hình elip quay) và vị trí tƣơng đối của từng thành phần (không tính đến yếu tố 

địa hình: lục địa hay đại dƣơng) so với Mặt Trời. 

Ngoài nguyên nhân chủ yếu trên thì điều kiện cần thiết là sự rọi chiếu 

của tia sáng Mặt Trời với một góc nhỏ dần từ xích đạo đến 2 cực, khoảng cách 

giữa Trái Đất và Mặt Trời, kích thƣớc và khối lƣợng của Trái Đất, độ nghiêng 

của trục Trái Đất trên mặt phẳng hoàng đạo. 

Nhƣ S.V.Kalexnik đã nhận thấy, trên Trái đất sẽ hoàn toàn không có tính 

địa đới nếu nhƣ nó nằm ở vị trí cách xa mặt trời nhƣ vị trí của Diêm Vƣơng 

tính: Trái Đất sẽ nhận đƣợc nhiệt của Mặt Trời nhỏ hơn1600 lần so với bây giờ 

và toàn bộ bề mặt của nó sẽ biến thành một hoang mạc băng tuyết hoàn toàn. 
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Sự tồn tại của tính địa đới còn phụ thuộc gián tiếp vào kích thƣớc của Trái Đất: 

nếu giảm kích thƣớc (và khối lƣợng) của hành tinh rút cục khí quyển sẽ biến 

mất, và thực tế sẽ không còn xuất hiện tính địa đới nữa. Độ nghiêng của trục 

Trái đất đối với mặt phẳng hoàng đạo (dƣới một góc gần 65
0
 33’) cũng quyết 

định sự thu thập không đồng đều của bức xạ mặt trời theo mùa và điều đó sẽ 

làm phức tạp hoá tính địa đới –tăng cƣờng tính tƣơng phản về sự thay đổi địa 

đới và tăng số lƣợng của các đới. Cuối cùng, sự phức tạp hoá rõ rệt các hiện 

tƣợng của các hiện tƣợng địa đới cũng có liên quan với chuyển động ngày đêm 

ngày đêm của địa cầu. Lực Côriolít trong đó đóng một vai trò đặc biệt, lực 

Côriolít gây ra sự lệch hƣớng của các vật chất chuyển động, trong đó có các 

khối khí và dẫn tới sự phân bố lại đáng kể nhiệt và ẩm. 

Năng lƣợng mặt trời thực tế là nguồn duy nhất của các quá trình lý hoá 

và sinh vật tiến hành trên bề mặt Trái Đất. Cƣờng độ của các quá trình đó do 

năng lƣợng nhiệt và ánh sáng mặt trời đi tới quyết định trực tiếp, vì thế nên các 

quá trình đó nhất định phải có tính chất địa đới. 

Nhƣ vậy, sự tồn tại của tính địa đới trên địa cầu hoàn toàn do nguyên 

nhân hành tinh vũ trụ, hay là các nguyên nhân thiên văn gây nên, song các hình 

thức thể hiện lại do bản chất của chính lớp vỏ địa lý làm biến đổi các tác động 

bên ngoài. Do đó, các nguyên nhân vũ trụ chỉ tạo nên các điều kiện cần thiết cơ 

bản cho sự xuất hiện của tính địa đới, còn nội dung cụ thể do những điều kiện 

đặc thù của lớp vỏ địa lý tạo nên. Tính địa đới sẽ có nội dung cụ thể trong 

những điều kiện đặc thù của lớp vỏ địa lý với cấu tạo phức tạp và thành phần 

vật chất phong phú của nó. 

2.1.2. Phạm vi biểu hiện của tính địa đới 

Càng xa bề mặt Trái Đất (lên trên hay xuống dƣới) tính địa đới càng yếu 

dần. Khi xuống các khu vực sâu thẳm của đại dƣơng, với nhiệt độ thƣờng rất 

thấp (-0,5 đến 4
0
C), không có ánh sáng Mặt Trời, các khối nƣớc hoàn toàn yên 

lặng. Ở đây hoàn toàn không có sự thay đổi của các đới. 

Lên các tầng cao khí quyển, tính địa đới cũng giảm đi. Nhiệt độ càng lên 

cao càng giảm do cách xa nguồn năng lƣợng từ bức xạ nghịch của mặt đất 
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(trung bình 0,6
0
C/100m). Giới hạn ảnh hƣởng của tính địa đới đến độ cao 

20km. 

Tính địa đới cũng mất đi một cách nhanh chóng ở trong vỏ Trái Đất. 

Những dao động về nhiệt độ giữa ngày và đêm, giữa các mùa trong năm không 

quá độ sâu 15- 30m. Ở bên dƣới tầng đẳng nhiệt này, nhiệt độ càng xuống sâu 

càng tăng do nguồn năng lƣợng ở trong lòng Trái Đất, có tác dụng duy trì các 

quá trình phi địa đới. 

Nhƣ vậy, càng tiến dần đến ranh giới của vỏ cảnh quan tính địa đới càng 

yếu dần đi. 

2.1.3. Nội dung biểu hiện 

Do sự phân bố có tính chất của năng lƣợng Mặt Trời trên Trái Đất nên 

hầu hết các yếu tố tự nhiên đều mang tính địa đới. Với mỗi một thành phần địa 

lý, tính địa đới biểu hiện theo những nét riêng phù hợp với bản chất riêng của 

nó nhƣ tính địa đới của nhiệt độ không khí, nhiệt độ đất và nƣớc, sự bốc hơi, 

lƣợng mây, mƣa, khí áp và gió, tính chất của các khối khí, khí hậu, của điều 

kiện ẩm, của các quá trình thủy văn và cân bằng nƣớc, các quá trình lầy hóa, 

của các quá trình địa hóa, của lớp phủ thổ nhƣỡng, sự lắng đọng các đá trầm 

tích, các kiểu thảm thực vật và các dạng sinh sống của động vật, thực vật và 

cuối cùng là các địa tổng thể. 

2.1.3.1. Tính địa đới của khí hậu 

Các đới khí hậu là sự biểu hiện rất rõ của quy luật địa đới. Bởi, khí hậu là 

kết quả phối hợp của ba nhân tố chủ yếu là bức xạ Mặt Trời, hoàn lƣu khí 

quyển và sự tuần hoàn của nƣớc. Mỗi nhân tố kể trên đều phụ thuộc vào vị trí 

địa lý của địa phƣơng (vĩ độ, độ cao so với mực nƣớc biển, vị trí gần hay xa 

biển) và các đặc tính của bề mặt đệm (dòng biển, lớp phủ thực vật, thổ nhƣỡng, 

băng tuyết.... Nhƣ vậy, trong các yếu tố hình thành khí hậu, ngoài địa hình và 

sự phân bố lục địa, đại dƣơng thì các nhân tố khác đều có tính địa đới. 

Theo B.P. Alitxov  (1952) thì Trái Đất đƣợc chia thành 7 đới khí hậu: 
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1. Đới xích đạo: trong phạm vi từ 5
0
N đến 10

0
B. Gió yếu chiếm ƣu thế. 

Thời tiết nóng, ẩm quanh năm, t
0
 trung bình hàng tháng tƣ 25- 28

0
, lƣợng mƣa 

từ 1.000- 3.000mm. 

2. Đới cận xích đạo: Đặc tính của đới là sự thay đổi theo mùa của các 

khối khí: mùa hạ là khối khí xích đạo di chuyển lên, mùa đông là khối khí chí 

tuyến. Vì thế, chênh lệch nhiệt độ năm không đáng kể, mùa đông chỉ hơi mát 

hơn mùa hạ một chút. Lƣợng mƣa có sự phân hóa theo không gian (bên trong 

lục địa mƣa ít, khoảng 1.000- 1.500mm), thời gian (mƣa vào mùa hạ). 

3. Đới nhiệt đới của hai bán cầu: Đới này nằm trong giới hạn 10
0
B đến 

30
0
B và 5

0
N đến 25

0
N. Khối khí chí tuyến với gió tín phong thống trị. Thời tiết 

tốt chiếm ƣu thế. Mùa đông vẫn nóng nhƣng có lạnh hơn mùa hạ một chút. Có 

thế phân biệt thành 3 kiểu khí hậu: 

a, Các miền có tín phong bền vững ở bờ phía Tây của Nam Mỹ giữa 5- 

20
0
B, bờ biển Xahara, hoang mạc Namip... Thời tiết mát hầu nhƣ không có 

mƣa, độ ẩm không khí cao, sƣơng mù dày đặc và gió brizơ phát triển mạnh. 

b, Các miền có tín phong có mƣa đi qua nhƣ Trung tâm châu Mỹ, Tây 

ấn, Madagaxca... 

c, Các miền khô nóng nhƣ Xahara, Calahari, đại bộ phận châu úc, Bắc 

Achentina, nửa phía Nam bán đảo Arap. 

4. Đới cận nhiệt: Nó phân bố trong khoảng 30
0
 đến 42

0
 ở Bắc bán cầu và 

28
0
 đến 40

0
 ở Nam bán cầu. Sự phân hóa mùa đã rõ nét, có thể đã có tuyết rơi 

nhƣng rất hiếm. Trừ các miền gió mùa, hoạt động của xoáy tản (xoáy thuận) 

chiếm ƣu thế vào mùa hạ, xoáy tụ (xoáy nghịch vào mùa đông). Các kiểu khí 

hậu nhƣ: 

a, Khí hậu Địa Trung Hải với mùa hạ sáng sủa và yên lặng, mùa đông có 

mƣa nhƣ khu vực Địa Trung Hải, miền Trung Chile, Tây Nam châu Úc, 

Caliphocnia. 

b, Các miền gió mùa với mùa hạ nóng và hay có mƣa và mùa đông tƣơng 

đối lạnh, khô khan nhƣ ở phía Bắc Trung Quốc, Urungoay... 
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c, Các miền khô khan với mùa hạ nóng nhƣ bờ Nam châu Úc, Mehico, 

phía Tây nƣớc Mỹ... 

d, Các miền đều ẩm trong suốt năm nhƣ Tây Nam châu Úc, miền Trung 

Acghentina... 

5. Đới ôn hòa: Giới hạn của nó đến vĩ độ 60
0
 Bắc và Nam bán cầu. Gió 

Tây chiếm ƣu thế và hoạt động của xoáy tụ trên các đại dƣơng trong suốt năm 

nên hay có mƣa. Biểu hiện mùa rất rõ rệt, chênh lệch nhiệt độ năm và giữa đất- 

biển lớn. Mùa đông có tuyết rơi. Các kiểu khí hậu chính: 

a, Mùa đông với thời tiết không ổn định và có gió mạnh, mùa hạ thời tiết 

yên tĩnh hơn nhƣ ở nƣớc Anh, ven biển Nauy... 

b, Các kiểu khí hậu khác nhau ở đại lục nhƣ phần bên trong nƣớc Mỹ, 

Nam và Đông Nam châu Âu thuộc Liên Xô cũ, Mông Cổ... 

c, Khí hậu chuyển tiếp từ khí hậu lục địa sang đại dƣơng nhƣ đại bộ phận 

châu Âu... 

d, Các miền gió mùa nhƣ Viễn Đông, Bắc Nhật Bản... 

e, Các miền có mùa hạ mát, ẩm và mùa đông lạnh, có tuyết rơi nhƣ 

Camsatca, Labrado... 

6. Đới cận cực: Mùa hạ và mùa đông nhiệt độ chênh lệch lớn, có tầng 

đóng băng vĩnh viễn. 

7. Đới cực: Dao động nhiệt độ ngày đêm và các mùa nhỏ. Mƣa ít. Mùa 

hạ lạnh và nhiều sƣơng mù, với các kiểu khí hậu: 

a, Khí hậu có mùa đông tƣơng đối ấm nhƣ bán đảo Nam Cực, ven biển 

Baphin, Spitbecghen, Tamua... 

b, Khí hậu có mùa đông lạnh nhƣ quần đảo Canada, ven biển 

Voxtocnoxibiec... 

c, Khí hậu với mùa đông rất lạnh, mùa hạ nhiệt độ thấp nhƣ châu Nam 

Cực, Grinlan. 

2.1.3.2. Tính địa đới của cảnh quan 
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Tính địa đới của cảnh quan trên bề mặt Trái đất là hậu quả tất yếu của 

những sự thay đổi địa đới quan sát thấy trong các quá trình địa lý bộ phận khác 

nhau và trong các thành phần địa lý riêng biệt. Các cảnh quan đƣợc sắp xếp một 

cách có quy luật tạo thành một hệ thống các đới cảnh quan (đới địa lý tự nhiên), 

mỗi một đới là tổng hợp thể địa lý độc lập của bậc cao. Nguyên tắc phân chia các 

đới cảnh quan, việc xác định ranh giới cũng nhƣ đặc trƣng mọi mặt của chúng là 

nhiệm vụ của phân vùng địa lý tự nhiên (phân vùng cảnh quan).  

Trong thực tế, các đới cảnh quan tạo thành một mạng rất phức tạp trên bề 

mặt Trái Đất; các đới thƣờng bị đứt quãng và không phải bao giờ cũng hƣớng 

dọc theo các vĩ tuyến, các ranh giới có dạng không đều đặn và chuyển tiếp từ 

đới này sang đới khác lúc thì đột ngột, lúc thì từ từ.  

 Đới cảnh quan đƣợc chia trong phạm vi vòng đai, hay á vòng đai với 

một chỉ số tƣơng quan nhất định nhƣ chỉ số khô hạn của M.I. Budƣcô, A.A. 

Grigoriev (K = B/L x r, trong đó K là chỉ số khô hạn, B là cán cân bức xạ, L là 

tiềm nhiệt hóa hơi, r là lƣợng mƣa); hệ số thủy nhiệt của T.G. Xêlianhinov (K = 

r/10 x ∑t- trong đó K là chỉ số thủy nhiệt, r là lƣợng mƣa, ∑t là tổng nhiệt độ 

trung bình năm trong suốt thời kỳ có nhiệt độ trung bình ngày trên 10
0
C); hệ số 

ẩm của N.N. Ivanop, G.N. Vƣxotxki; hay dựa trên cảnh địa lý phối hợp với đất 

đai, thực vật của Becgơ; hay dựa vào chuyển động của khối không khí căn bản 

của Alissov. 

Khung 2.1. Ví dụ phân đới khí hậu theo hệ số ẩm của N.N. Ivanop 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa trên nguồn nhiệt cung cấp hàng năm và hệ số nhiệt ẩm, ngƣời ta 

chia lớp vỏ cảnh quan lục địa của Trái Đất thành các vòng đai và đới nhƣ sau: 

Hệ số ẩm của N.N. Ivanop: K =r/E0 (r là lƣợng mƣa năm, E0 là lƣợng 

bốc hơi năm). Phân ra thành các đới: 

- Đới rừng và đài nguyên: K > 1. 

- Đới rừng- thảo nguyên: K từ 1- 0,6. 

- Đới thảo nguyên: K từ 0,6- 0,3. 

- Đới bán hoang mạc: K từ 0,3- 0,12. 

- Đới hoang mạc: K < 0,12. 
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1.Vòng đai cực 

Phân bố trên các bán đảo Bắc Băng Dƣơng đến ngang vĩ tuyến 70
0
B, còn 

ở Nam Cực giới hạn xuống tới 60
0
N. Địa hình phần lớn đóng băng vĩnh cửu. 

Lƣợng bức xạ Mặt Trời trung bình từ 5- 20 kcal/cm2/năm. Nhiệt độ thấp <5
0
C, 

lƣợng mƣa thấp < 200mm, dƣới dạng tuyết là chính, độ bốc hơi không đáng kể 

nên thừa ẩm. Phong hóa vật lý chiếm ƣu thế và quá trình hình thành đất biểu 

hiện rất yếu.
 

Gồm có 2 đới: 

- Đới hoang mạc Bắc Cực: ranh giới theo đƣờng đẳng nhiệt 5
0
C của 

tháng nóng nhất, bao phủ phần phía Bắc của quần đảo Canada, Greeland, một 

phần quần đảo Spitbecghen và các đảo Bắc Cực của Nga. 

Cán cân bức xạ hàng năm từ -5 đến + 8 kcal/cm
2
; nhiệt độ tháng lạnh 

nhất từ -6 đến -49
0
C, tháng nóng nhất từ -14 đến +5

0
C. Mƣa tuyết là chủ yếu, 

trung bình 75- 500mm. 

Tầng đóng băng vĩnh viễn bao phủ khắp mọi nơi nên phong hóa băng là 

chủ đạo. Vỏ phong hóa vụn thô, đất thô và rất mỏng, đôi khi có dấu vết của 

hiện tƣợng xôlônsăc. Địa hình phổ biến là đồi băng tích, đá trán cừu, fio, đất 

dạng dải, các đấu băng và lũng băng. 

Thực vật thống trị là rêu, địa y, một số loài hòa thảo nhƣ cây thuốc phiện 

cực (papaver), hoa thông (polemonium). Giới động vật rất nghèo về loài, điển 

hình là bò xạ, tuần lộc, chồn Bắc Cực, ven biển có gấu trắng, chim hải âu, nhạn 

biển. 

- Đới hoang mạc Nam Cực đặc trƣng bằng cán cân bức xạ âm, quanh 

năm khoảng -8 kcal/cm
2
, tháng nóng nhất nhiệt độ dƣới 0

0
C, tháng lạnh nhất từ 

-16 đến -72
0
C, thƣờng xuyên có bão tuyết. 

Thực vật chủ yếu bậc thấp gồm rêu, địa y, tảo, nấm hạ đẳng. Động vật 

điển hình là hải cẩu, hải yến, chim cánh cụt. 

2. Vòng đai á cực 

Phân bố ở các vĩ tuyến bắc 70- 65
0
, có biểu hiện mùa rõ rệt. Lƣợng mƣa 

rơi không quá 300mm/năm, gồm 2 đới: 
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- Đới đài nguyên: bao chiếm rìa phía Bắc của châu Âu, châu Á, miền 

duyên hải Grinland, ranh giới có khi lên đến 73
0
B, hoặc xuống dƣới 60

0
B. 

Lạnh quanh năm, cán cân bức xạ năm 7-12 kcal/cm
2
. Tháng nóng nhất từ 

5- 13
0
C, tháng lạnh nhất từ -35 đến -5

0
C. Mùa đông dài, lạnh; mùa hạ ngắn, 

mát. 

Có nhiều đầm lầy, hồ, ao, nƣớc ngầm nằm không sâu; băng vĩnh cửu phổ 

biến. Đất rất ẩm, độ dầy nhỏ gồm đất glay đài nguyên, đất đài nguyên potzon 

hóa yếu. 

Thực vật thống trị là rêu, địa y, cây bụi. Rừng chỉ phân bố dọc sông, 

suối. Sinh khối thực vật 40- 250 tạ/ha. Động vật nghèo, chủ yếu tuần lộc, sói 

đài nguyên, chồn Bắc Cực, cá đối bông, cú bắc cực, gà gô trắng đài nguyên. 

Chim là thành phần chiếm số lƣợng lớn nhất, hầu hết chim di cƣ. 

- Đài nguyên rừng: là đới chuyển tiếp giữa đài nguyên và rừng taiga. 

Lƣợng mƣa khoảng 200- 400mm/năm, nhiệt độ tháng lạnh nhất từ -10 đến -

40
0
C, tháng nóng nhất 10- 14

0
C. Quá trình đầm lầy hóa phát triển nên phổ biến 

là đất đầm lầy và đất potzon- glây. Thảm thực vật là sự kết hợp giữa rêu và 

rừng thƣa (thông, liễu lùn...). Sinh khối thực vật từ 250- 500 tạ/ha. 

3. Vòng đai ôn hòa 

Ranh giới với đới nóng vạch theo đƣờng đẳng nhiệt 20
0
C trong khoảng 

từ 65- 40 và 45
0
B, 55 đến 37-40

0
N. Có 4 mùa biểu hiện rõ rệt. Cán cân bức xạ 

hàng năm dao động từ 20- 60kcal/cm
2
, gồm 6 đới: 

- Đới rừng taiga (rừng lá kim): tập trung ở Bắc Mỹ, phần Liên Xô (cũ) 

thuộc châu Âu. Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất từ -10 đến -40
0
C, tháng 

nóng nhất từ 13- 19
0
C. Mùa đông lạnh, khắc nghiệt. Lƣợng mƣa trung bình 

400- 600mm/năm. 

Mạng lƣới sông ngòi dày đặc, nhiều đầm lầy, nƣớc ngầm nằm không sâu. 

Vỏ phong hóa sialt- sét với các loại đất nhƣ đất đông kết dƣới rừng taiga, đất 

potzon hóa, đất potzon hóa cỏ thứ cấp và đất đầm lầy. 

Thực vật thống trị là rừng lá kim, lá nhỏ, cấu trúc đơn giản, ẩm ƣớt và 

tối. Ngoài ra còn có đồng cỏ, thực vật đầm lầy. Sinh khối thực vật khoảng 500- 
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3.500 tạ/ha. Động vật khá phong phú với các loài nhƣ nai, hƣơu, sóc, chuột, 

gấu nâu, hải li, hoẵng... 

- Đới rừng hỗn hợp và rừng lá rộng: phân bố ở ôn đới hải dƣơng ấm, ẩm. 

Ở Bắc bán cầu bao chiếm phần phía đông nƣớc Mỹ, Tây Âu (trừ Địa 

Trung Hải) và châu Á- Thái Bình Dƣơng. Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất -

12 đến +5
0
C, tháng nóng nhất từ +15 đến +24

0
C. Tổng lƣợng mƣa 500- 

1.500mm/năm. Mạng lƣới thủy văn dày đặc, nhiều đầm lầy, nƣớc ngầm nằm 

không sâu. Loại đất phổ biến là đất pôtzon hóa cỏ thứ cấp, đất nâu. Gồm có 

rừng là kim xen kẽ với cây lá to nhƣ bồ đề, dẻ, sồi và rừng lá rộng là sồi, dẻ. 

Động vật thƣờng gặp là lợn rừng, hƣơu sao, chồn, hổ, gà lôi, thỏ trắng, gấu nâu, 

hƣơu đá... 

Ở Nam bán cầu phân bố ở dọc bờ Tây Nam Mỹ cho tới 38
0
N, đảo 

Taxmani và phía Nam Niu Dilân. Mƣa nhiều, khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung 

bình tháng lạnh nhất 5-8
0
C, tháng nóng nhất 10- 18

0
C. Phát triển cây thƣờng 

xanh rậm rạp trên đất nâu gồm cây lá rộng xen lá kim, cây bụi, dây lao và phụ 

sinh. Động vật đặc trƣng là hƣơu, thú mỏ vịt, thú có túi. 

- Đới thảo nguyên- rừng: là đới chuyển tiếp từ đới rừng sang đới thảo 

nguyên. Phân bố thành dải liên tục ở Sibia, phần châu Âu thuộc Liên Xô (cũ), 

phần trung tâm lục địa Bắc Mỹ.  

Khí hậu ấm và khô khan hơn: nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất từ -5 

đến +20
0
C, tháng nóng nhất từ 18 đến 25

0
C. Lƣợng mƣa giảm chỉ từ 400- 

1.000mm/năm. Sông có lũ vào mùa xuân. Vỏ phong hóa giàu Ca. Đất phổ biến 

là đất rừng xám và đất đen bị rửa trôi. Thảm thực vật rừng xen kẽ với đồng cỏ. 

Động vật giống đới rừng và đới thảo nguyên. 

- Đới thảo nguyên: phát triển rộng rãi ở Bắc Mỹ, ở Liên Xô (cũ), 

Hungari, Mông Cổ. Địa hình bằng phẳng, khí hậu nóng và khô hơn. Nhiệt độ 

trung bình tháng lạnh nhất từ 0 đến 20
0
C, tháng nóng nhất từ 20- 23

0
C. Lƣợng 

mƣa chỉ 140- 250mm/năm, tập trung vào đầu mùa hạ. Sông ngòi thƣa thớt, mực 

nƣớc ngầm nằm sâu. Đất phổ biến là đất đen (secnoziom) và đất hạt dẻ. Thực 
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vật chủ yếu là cỏ cao, rậm, cây bụi. Đồng cỏ chủ yếu là loài gặm nhấm và ăn 

cỏ. 

- Đới bán hoang mạc: là đới chuyển tiếp giữa thảo nguyên và hoang mạc, 

bao chiếm ở Cadăctan, lan sang Trung Á, thảo nguyên phía Đông của Bắc Mỹ, 

cao nguyên Patagoni ở Nam Mỹ. Nhiệt độ có sự phân hóa rõ nét: ở BBC, t
0
TB 

tháng lạnh nhất từ -16 đến – 4
0
C, nóng nhất từ 22- 25

0
C; NBC tƣơng ứng là 4-

5
0
C và 10-18

0
C. Lƣợng mƣa thấp (150mm/năm).  

Vỏ phong hóa tích tụ cacbonat, sulphat và muối ăn. Đất phổ biến là đất 

hạt dẻ sáng, đất nâu hoang mạc. Địa hình đặc trƣng là cồn cát. Thực vật chính 

là cỏ vũ mao, cỏ ngải. Động vật có sự pha trộn của đới thảo nguyên và đới 

hoang mạc. 

- Đới hoang mạc: phân bố ở phía Tây Bắc Mỹ, Trung Á, ở Liên Xô cũ từ 

bờ biển Caxpi đến miền trƣớc núi Dzungacxki, Alatau. Biên độ dao đông nhiệt 

độ lớn: t
0
TB tháng lạnh nhất từ 0- 15

0
C, tháng nóng nhất 23- 32

0
C. Lƣợng mƣa 

năm 15- 250mm/năm. 

Nƣớc ngầm nằm sâu và thƣờng bị mặn. Địa hình phổ biến là đụn cát, 

lũng thổi mòn, tacƣa với các loại đất nhƣ đất nâu và nâu xám, đất xolonsac. 

Thực vật thƣa thớt, chủ yếu là các loài chịu hạn nhƣ cỏ muối, cỏ ngải. Các loài 

động vật điển hình là thằn lằn, rắn, bọ hung... 

4. Vòng đai cận nhiệt 

Kéo dài từ 45-40
0
 đến 35-30

0
B, N. Khí hậu có sự phân hóa mùa rõ rệt do 

sự đan xen hoạt động của các khối không khí theo mùa. Gồm 4 đới: 

- Đới cận nhiệt Địa Trung Hải: phân bố ở Nam Âu, dải hẹp ven biển dọc 

theo dãy Atlat, Tây Á, bán đảo Tiểu Á, phía Bắc biển Đen, Tây Bắc Phi, ven 

biển Bắc Mỹ (Caliphornia).  

Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất từ 4- 12
0
C, tháng nóng nhất từ 18- 

28
0
C. Lƣợng mƣa từ 400- 1000mm/năm và mƣa vào mùa lạnh. Đất thƣớng gặp 

là đất nâu gạch và đất nâu gạch xám. Thực vật phổ biến là cây bụi thƣớng xanh, 

cây bụi rụng lá, cây lá kim. Động vật hỗn hợp của cận nhiệt và ôn đới nhƣ sƣ 

tử, dê rừng, cừu có bờm, hƣơu dama... 
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- Đới rừng hỗn hợp cận nhiệt thƣờng xanh: phân bố ở phía Đông các lục 

địa, chịu tác dụng của gió mùa. Nhiệt độ tháng lạnh nhất thƣờng cao hơn 0
0
C, 

có chỗ đến 19
0
C, tháng nóng nhất 21- 28

0
C. Lƣợng mƣa 800- 1.200mm/năm, 

mƣa nhiều vào mùa hạ. 

Đất đỏ và đỏ vàng là phổ biến. Thành phần rừng phức tạp với sự hỗn hợp 

cây lá rộng, cây lá kim phƣơng nam. Sinh khối thực vật 4.100 tạ/ha. Thế giới 

động vật là các loài lá rộng ôn đới, có thêm dạng ƣa nóng (cá sấu aligatơ, vẹt, 

chim ruồi...). 

- Đới xavan cận nhiệt: là đới chuyển tiếp giữa đới rừng và đới hoang mạc 

phân bố tại đồng bằng trung tâm Bắc Mỹ, phía Đông châu Úc. Nhiệt độ tháng 

lạnh nhất từ 4- 16
0
C, tháng nóng nhất 20- 25

0
C. Lƣợng mƣa 500- 1.200 

mm/năm. Có loại đất nâu, đất đen hung đỏ, đôi chỗ có đất secnoziom. Thực vật 

là cỏ cao, rải rác có đám rừng thƣa. Động vật mang tính chuyển tiếp, điển hình 

là bò sát, hổ, cá sấu, chuột túi... 

- Đới hoang mạc và nửa hoang mạc cận nhiệt: chiếm một diện tích hẹp ở 

Libi- Ai cập, cao nguyên Namibia (châu Phi), hoang mạc Atacama, hoang mạc 

Victoria Lớn (Nam Úc), Trung Á (Nam 40
0
B). 

Nhiệt độ TB tháng lạnh nhất 13- 19
0
C, tháng nóng nhất 25-35

0
C. Lƣợng 

mƣa 50- 400 mm/năm, thƣờng không quá 200 mm/năm. Nƣớc ngầm và các hồ 

đều bị mặn.  

Phong hóa vật lý thống trị, đất tích tụ các loại muối, có đất nâu, nâu xám, 

xôlônsăc. Thảm thực vật rất thƣa thớt, chủ yếu là cỏ thứ cấp, thực vật ƣa muối, 

cây bụi nhỏ. Động vật gồm loài gặm nhấm bò sát và các loài có móng (sơn 

dƣơng, thằn lằn, bọ cạp...) 

5. Vòng đai nhiệt đới: 

Nằm giữa 35- 20
0
B, N, giới hạn bằng đƣờng đẳng nhiệt 20

0
C. Cán cân 

bức xạ lớn 70- 80 kcal/cm
2
/năm. Gồm 3 đới: 

- Đới rừng thƣờng xanh nhiệt đới: phân bố ở phía đông các lục địa, chịu 

ảnh hƣởng mạnh mẽ của hoàn lƣu gió mùa. Lƣợng mƣa từ 1.000- 2000 

mm/năm. Nhiệt độ tháng lạnh nhất 18
0
C, tháng nóng nhất 28

0
C. Mạng lƣới 
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thủy văn phát triển. Tầng phong hóa dày (có nơi đến 80m), gồm vỏ sialit-ferit 

và alit. Đất feralit đỏ vàng là chủ yếu. Rừng thƣờng xuyên ẩm ƣớt với các loài 

thƣờng xanh. Động vật giống ở xích đạo. 

- Đới xavan và rừng thƣa nhiệt đới: là đới chuyển tiếp giữa rừng và 

hoang mạc, phân bố rộng ở Nam Phi, Nam Mỹ, châu Úc và châu Á (Tây Bắc 

Ấn Độ). 

Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất thay đổi từ 12 đến 20
0
C, tháng nóng 

nhất 20- 35
0
C. Lƣợng mƣa ít 100- 500 mm/năm. Khí hậu phân hóa 2 mùa: mùa 

khô và mùa ẩm. Mạng lƣới sông ngòi thƣa thớt, nƣớc ngầm nằm sâu và thƣờng 

bị muối hóa. Có các loại đất màu nâu đỏ, nâu và nâu xám, có đá ong. Xavan có 

đồng cỏ cao nhiệt đới, còn có rừng thƣa khô khan. Thế giới động vật cực kỳ 

phong phú gồm các loài có móng, loài gặm nhấm, động vật ăn thịt lớn, bò sát... 

- Đới hoang mạc và bán hoang mạc: phân bố ở phía Tây Mêhicô, hạ lƣu 

sông Côlôrađô, Bắc Phi, bán đảo Arap, trung tâm châu Úc. 

Khí hậu nóng khô, biên độ dao động nhiệt độ lớn. Nhiệt độ trung bình 

tháng nóng từ 7- 35
0
C. Lƣợng mƣa từ 50- 200mm/năm, độ ẩm không khí 

không quá 30%. Phong hóa vật lý thống trị. Địa hình thành tạo do gió phổ biến 

với cồn cát, đồi cát. 

Thảm thực vật thƣa thớt gồm xƣơng rồng, bụi gai... Thế giới động vật 

nghèo hơn xavan, gồm có các loài thú có móng, bò sát... 

6. Vòng đai á xích đạo: 

Phân bố ở 20, 10
0
B, N. Có mùa mƣa, mùa khô kéo dài. Lƣợng mƣa trung 

bình 1.000-1.500 mm/năm. Nhiệt độ cao quanh năm. Gồm 2 đới: 

- Đới rừng rụng lá theo mùa: Thời kỳ ẩm kéo dài đến 20 ngày, có đất đỏ. 

Có các loài sinh vật đới nóng. 

- Đới xavan và rừng thƣa cận xích đạo có thời kỳ khô kéo dài đến 8 

tháng: có cỏ cao xen tán lá rộng, rụng lá vào mùa khô. Động vật giống ở rừng 

thƣa nhiệt đới. 

7. Vòng đai xích đạo: 
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Nằm ở hai bên đƣờng xích đạo đƣợc giới hạn đến 5
0
 B, N gồm đồng 

bằng sông Amazôn, trung tâm châu Phi, một số đảo ở Inđônêxia, Tân Ghinê. 

Vòng đai chỉ có một đới cảnh quan là đới rừng xích đạo ẩm ƣớt hay đới 

rừng mƣa nhiệt đới. Khí hậu nóng, ẩm quanh năm. Cán cân bức xạ trên 80 

kcal/cm
2
/năm. Nhiệt độ trung bình 24- 28

0
C. Lƣợng mƣa từ 1.500- 3.000 mm. 

Mạng lƣới sông ngòi dày đặc, nƣớc ngầm nằm ngay sát mặt đất.  

Vỏ phong hóa sialit- feralit có độ dày lớn, sự khoáng hóa mạnh nên tích 

tụ mùn trong đất không nhiều với loại đất phổ biến là đất feralit, laterit từ màu 

nâu đỏ đến đỏ vàng. 

 Rừng ẩm ƣớt quanh năm, nhiều tầng tán, rừng kín, tối, đa dạng về thành 

phần loài, nhiều dây leo, cây phụ sinh. Giới động vật vô cùng phong phú với 

nhiều loài sống trên cây, nhiều loài chim, côn trùng, sâu bọ. 

2.2. Quy luật phi địa đới  

2.2.1. Khái niệm và nguyên nhân 

Tính phi địa đới không phụ thuộc vào bức xạ Mặt Trời. Quy luật phi địa 

đới là quy luật phản ánh đặc tính phân dị độc đáo của lớp vỏ địa lý Trái Đất, đó 

là sự thay đổi có quy luật của các thành phần địa lý và các tổng thể địa lý (cảnh 

quan địa lý) không theo kinh độ (phân hóa Đông- Tây). 

Nguyên nhân căn bản của tính phi địa đới chính là sự phân dị mạnh mẽ 

và rõ nét của yếu tố địa hình, sự phân bố đất và biển. Nguồn gốc của nó không 

phụ thuộc hoàn toàn vào năng lƣợng bức xạ Mặt Trời mà chủ yếu từ nguồn 

năng lƣợng bên trong lòng đất. Nguồn năng lƣợng bên trong lòng Trái Đất gây 

ra các hiện tƣợng nhƣ biển tiến và biển thoái, sự hình thành các đứt gãy, các 

nếp uốn, các dãy núi, núi lửa, động đất. 

* Nguồn năng lƣợng của các quá trình phi địa đới:  

1. Năng lƣợng do phân hủy phóng xạ của uran và tôri với 4,3 x 

10
20

cal/năm. Con số này khá tƣơng đƣơng với độ lớn của dòng nhiệt từ dƣới 

sâu lên bề mặt đất: 1,2 x 10
-6

 cal/cm
2
 trong một giây. 
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Theo thời gian, năng lƣợng do sự phân hủy phóng xạ cũng giảm dần, 

cách đây 3 tỷ năm và 5 tỷ năm con số này tƣơng ứng là lớn gấp 2 lần; 5,5 lần. 

2. Năng lƣợng do phân dị trọng lực theo nhiều ý kiến cho rằng đủ để giải 

thích các vận động kiến tạo. 

3. Năng lƣợng sinh ra do sự tự quay của Trái Đất,  

4. Năng lƣợng đƣợc tạo ra do bán kính Trái Đất thu ngắn lại khoảng 4- 

5cm/năm(vì sự nén chặt của vật chất trong bao Manti và sự chuyển từ trạng thái 

nguyên tử sang trạng thái hạt nhân của vật chất đó) tạo ra 1,5 x 10
29

 erg/năm. 

5. Năng lƣợng do ma sát của thủy triều (bằng 65% năng lƣợng phóng 

xạ). 

6. Năng lƣợng của các mối quan hệ giữa các nguyên tử khoáng vật. Theo 

nghiên cứu của N.V.Beelov và V.I.Leebedev (1957) do mối liên hệ giữa Al và 

O2 trong đá trầm tích. Khi đá này bị chìm sâu xuống dƣới đất có thể giải phóng 

năng lƣợng tích lũy và trở thành nguyên nhân gây sự biến đổi của đá (biến chất, 

nóng chảy), cũng nhƣ kích động của vận động kiến tạo. 

Sự phân hóa đa dạng của các yếu tố địa hình (độ cao, hƣớng sƣờn), sự 

phân hóa gần hay xa các biển, đại dƣơng... đã tạo nên sự phức tạp của tự nhiên 

theo chiều vĩ tuyến, với những bức khảm rất đặc thù cho tự nhiên mỗi vùng. 

2.2.2. Nội dung 

Tác dụng phi địa đới biểu hiện ở sự hình thành các vành đai theo độ cao 

và sự phân dị theo kinh độ. 

2.2.2.1. Quy luật địa ô 

Quy luật địa ô là quy luật thể hiện sự phân dị theo kinh độ, nghĩa là sự 

phân chia các vòng đai nằm ngang thành các khu và các đới thành tỉnh hay 

tƣớng. “Tỉnh” hay “tƣớng” là các địa tổng thể nhỏ (các đơn vị hình thái cảnh 

quan). 

Quy luật này thƣờng biểu hiện rõ nét ở một lãnh thổ rộng lớn nằm cạnh 

biển, đại dƣơng. Trên lãnh thổ đó nếu có ba điều kiện sau thì sẽ có sự phân chia 

đới địa lý thành các ô (các tỉnh hay tƣớng). Trƣớc tiên do ảnh hưởng địa hình, 

nếu một dãy núi kéo dài theo phƣơng kinh tuyến sẽ có tác dụng nhƣ bức chắn 
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các tác dụng từ biển. Gió từ biển thổi vào mang theo khối không khí ẩm sẽ trút 

mƣa xuống sƣờn hƣớng ra biển trở lên khô nóng khi xuống sƣờn đối diện. Vì 

thế, hai sƣờn đối diện nhau sẽ có khí hậu và cảnh quan đối lập do hiệu ứng 

“phơn” và tác dụng bức chắn địa hình. 

Điều kiện tiếp theo là sự phân bố đất và biển, tức là lãnh thổ đó rộng lớn, 

nằm lại cạnh một đại dƣơng. Nó biểu hiện một cách rõ rệt nhất thông qua thông 

số độ lục địa. Nó đƣợc tính dựa trên cơ sở biên độ hàng năm của nhiệt độ trung 

bình hàng tháng hoặc tỷ số giữa tần số xuất hiện trên lãnh thổ nào đó và trong 

khoảng thời gian nào đó của các khối khí hải dƣơng với tần số xuất hiện của 

các khối khí lục địa. Công thức tính độ lục địa đƣợc Jinkiewier (1951) và X.P. 

Khromov (1957) đƣa ra nhƣ sau: 

                   

 

 

Trong đó, K là chỉ số độ lục địa, A là biên độ thực tế hàng năm của một 

địa điểm, a là vĩ độ của địa điểm. 

Nếu nơi nào đó có độ lục địa lớn, tức là nơi đó nằm sâu trong lục địa, khí 

hậu khắc nghiệt do ít chịu ảnh hƣởng của biển, đại dƣơng. Biên độ dao động 

nhiệt năm và ngày đêm lớn, ít mƣa, khô khan. Ngƣợc lại, nơi nào gần biển, đại 

dƣơng thì khí hậu khá điều hòa nóng, ẩm vào mùa đông và ấm, ẩm vào mùa hè. 

Vì thế, biên độ dao động nhiệt giữa các mùa trong năm cũng nhƣ ngày đêm 

nhỏ. 

Cuối cùng là do thành phần của đá. Sự tồn tại các tỉnh sinh địa hóa đƣợc 

tách ra theo nguyên tố vi lƣợng nào đó, theo mối tƣơng quan khác nhau và sự 

kết hợp của chúng (Ermolaev, 1960), cũng phụ thuộc nhiều vào cấu tạo địa 

chất. Tính địa đới của các quá trình thủy hóa bị phá vỡ bởi sự có mặt các 

khoáng sàn muối hay các tầng đá bị muối hóa. 

2.2.2.2. Quy luật đai cao 

Thể hiện ở miền núi đã làm phức tạp hóa tính địa đới. Mỗi khối núi có hệ 

thống đai cao riêng, tùy thuộc vào độ cao tuyệt đối, vị trí của khối núi theo đới, 

      A - 5,4 sina 
K = 
                    A 
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vào lịch sử phát triển của khối núi và đặc điểm hình thái của nó. Đai cao địa lý 

là một tổng thể, trong đó thành phần khí hậu, thổ nhƣỡng, sinh vật có mối quan 

hệ chặt chẽ, trong đó điều kiện nhiệt- ẩm đóng vai trò quyết định.  

Tính vành đai theo độ cao hình thành do sự giảm nhiệt độ và sự thay đổi 

lượng mưa theo độ cao, trong đó yếu tố nhiệt có vai trò quyết định. Càng lên 

cao nhiệt độ càng giảm do sự gia tăng của bức xạ sóng dài. Gradien nhiệt trung 

bình giảm 0,6- 0,65
0
C/100m (giảm nhanh hơn theo vĩ độ, ở Bắc bán cầu 

khoảng  0,5
0
C/1 độ vĩ). 

Điều kiện ẩm ƣớt cũng thay đổi quan trọng theo mức độ lên cao trên núi. 

Với sự tăng lên của độ cao tuyệt đối lƣợng chứa ẩm của không khí và lƣợng 

mƣa rơi phải giảm đi một cách có quy luật. Song nhờ có vai trò chắn của các 

sƣờn núi, nhƣ đã nói ở trên mà lƣợng mƣa trong các vùng núi tăng lên tới một 

giới hạn độ cao nào đó, sau đó lại giảm xuống. Giới hạn đó ở trong các miền 

núi khác nhau nằm trên những độ cao không đồng nhất, thƣờng ở các miền khô 

hạn nằm cao hơn các miền ẩm ƣớt. Nhƣ ở Anpanh lƣợng mƣa rơi lớn nhất ở độ 

cao gần 2000m, ở Capcadơ trên độ cao trung bình gần 3000m, ở miền núi 

Trung Á gần 4000m và cao hơn, Hymalaya 1.300m, còn ở nhiệt đới chỉ lên đến 

1.000m. Tùy thuộc vào vị trí tƣơng hỗ của các dãy núi, sự thay đổi độ dốc của 

chúng, độ chia cắt và vào các nhân tố sơn văn khác, sự phân bố vũ lƣợng bị 

phức tạp hóa một cách mạnh mẽ. Bởi vậy sự phân bố các điều kiện ẩm ƣớt khí 

quyển trong các vùng núi có tính chất đặc biệt nhiều vẻ, trong đó độ cao tuyệt 

đối chỉ có vai trò gián tiếp. 

Ảnh hƣởng của hướng sườn phơi lên đai cao cũng rất rõ. Nếu một sƣờn 

bị phơi ra ánh sáng Mặt Trời và một sƣờn khuất trong bóng râm, nếu một sƣờn 

có đỉnh nhọn sắc, một sƣờn bằng phẳng thì các điều kiện về sự hun nóng, về độ 

ẩm, sự lƣu thông không khí sẽ khác nhau. Vì thế, cùng một độ cao nhƣng hai 

sƣờn có sự không đối xứng ở hai sƣờn đối lập. 

Mức độ biểu hiện của hƣớng phơi còn phụ thuộc vào hướng chạy của 

các dãy núi. Các dãy núi chạy song song với dòng không khí hoặc bị khuất gió 

thì không đón gió nên không gây mƣa. Ngƣợc lại, các dãy núi thẳng góc với 

hƣớng gió, sẽ chặn đƣờng vận chuyển của dòng không khí ẩm nên gây mƣa. 
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Ngoài ra, tính vành đai theo độ cao còn bị ảnh hưởng bởi các dạng địa 

hình cụ thể chứ không đơn giản là do ảnh hƣởng của độ cao. Ngoài ra, trong 

những điều kiện nhất định xuất hiện hiện tƣợng đảo ngƣợc của tính vành đai 

theo độ cao nhƣ các thung lũng và lòng chảo thuộc phần phía Nam dãy Uran là 

rừng tai ga, nhƣng phía trên mọc rừng lá rộng ôn đới. 

Bên cạnh đó, mỗi miền núi tùy thuộc vào độ cao và vị trí địa lý thì đặc 

điểm phổ vành đai có những nét riêng. Nếu một dãy núi kéo dài theo hƣớng vĩ 

tuyến và đặt ở vĩ độ thấp thì các vành đai sẽ thay đổi tuần tự nhƣ theo đới. Nếu 

một dãy núi kéo dài theo kinh tuyến thì các đới có xu hƣớng hạ thấp dần khi đi 

từ Nam lên Bắc. Một miền núi càng cao và càng gần xích đạo thì phổ vành đai 

càng đầy đủ, nghĩa là có các vành đai khác nhau. Một miền núi càng thấp và 

càng xa xích đạo phổ vành đai theo độ cao càng ít. 

Ở Việt Nam, qui luật đai cao thể hiện nhƣ sau: 

Các vành đai tự nhiên theo độ cao ở Việt Nam (Vũ Tự Lập 1978): 

 * Đai nội chí tuyến chân núi (0 – 600 m) 

 * Đai á nhiệt đới trên núi (600 – 2.600 m) 

 * Đai ôn đới trên núi (trên 2.600 m) 

* Đai nội chí tuyến chân núi từ 0 đến 600 m 

- Mùa hạ nóng t
0
 trung bình >25

0
C thoả mãn yêu cầu nhiệt cao của các 

loài cây nhiệt đới và á xích đạo, kéo dài 5 tháng ở phía bắc đèo Ngang, sau đèo 

Ngang mùa nóng kéo dài 7 tháng, sau đèo Hải Vân hầu nhƣ quanh năm nhiệt 

độ trung bình tháng >25
0
C. 

- Ranh giới trên 300 m đã rút ngắn độ dài mùa nóng xuống 2 tháng so 

với dới 300 m. 

- Dới 100 m không có mùa đông rét (nhiệt độ dới 15
0
C gây hại cho cây 

trồng nhiệt đới). 

Dựa vào sự phân hoá nhiệt độ theo độ cao chia thành các á đai: 

    + á đai 0 – 100 m: ở miền Bắc không có mùa đông rét. 

   ở miền Nam nóng quanh năm. 
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    + á đai 100 – 300 m: ở miền Bắc có nơi đã có mùa đông rét. 

   ở miền Nam mùa nóng đã giảm sút. 

    + á đai 300 – 600 m: ở miền Bắc nhiều nơi có mùa đông rét. 

   ở miền Nam mùa nóng giảm đến một nửa. 

* Đai á nhiệt đới trên núi từ 600 đến 2.600 m 

- Có mùa hạ mát dƣới 25
0
C. 

- Ít có biến động mang tính địa phƣơng nhƣ đai chân núi.      

- Từ độ cao 1.600 m trở lên hầu nhƣ đồng nhất trên toàn lãnh thổ, không 

có sự phân hoá Bắc – Nam. 

Chia thành các á đai: 

    + á đai 600 – 1.000 m: Mang tính chyển tiếp vì số tháng có t
0
>20

0
C 

chiếm đa số tuyệt đối, phát triển các loài cây nhiệt đới dễ tính và đất feralit 

vàng đỏ.. 

    + á đai 1.000 – 1.600 m: là á đai á nhiệt đới điển hình ở miền Bắc, 

thực bì và thổ nhƣỡng mang sắc thái á nhiệt đới rõ rệt với các loài cây họ Dẻ, 

họ Re chiếm u thế tuyệt đối trên đất vàng á nhiệt đới nhiều mùn.  

    + á đai 1.600 – 2.600 m: là á đai chuyển tiếp lên đai ôn đới do không 

còn tháng nào t
0
>20

0
C. Tháng nóng nhất cũng chỉ xấp xỉ mùa hạ ôn đới, nhƣng 

mùa đông chƣa lạnh bằng ôn đới. Hình thành đai rừng rêu trên đất mùn alit do 

khí hậu lạnh và ẩm ớt quanh năm  

* Đai ôn đới trên núi trên 2.600 m 

Đai này chỉ phát triển hạn chế ở lãnh thổ phía Bắc trên các đỉnh núi cao 

trên dới 3.000 m nh Fan Xi Pan, Pu Si Lung, ở miền Nam chỉ có Ngọc Lĩnh cao 

(2.598 m), chƣa đến 2.600 m. 

Trên đai này nhiệt độ quanh năm rét dƣới 200C, mùa đông lạnh dƣới 10
0
C. 

Thực vật ôn đới chiếm ƣu thế gồm các loài cây lá rộng nhƣ Đỗ quyên, 

cây lá kim chỉ có hai loài là Lãnh sam và Thiết sam phát triển trên các sƣờn ẩm, 

đất dày hơn ở sống đỉnh. Trên 2.800 m Trúc lùn chiếm ƣu thế, có nơi tạo thành 

một thảm thấp mọc dày đặc trên đờng sống đỉnh hẹp, dốc, đất mỏng trơ đá gố.c 
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2.2.2.3. Qui luật kiến tạo- địa mạo 

a, Nguyên nhân:  

Do sự phác biệt về cấu trúc địa chất - kiến tạo của lãnh thổ là các nền 

bằng và địa tào, giới hạn bởi các đứt gãy sâu, hoạt động mạnh và lâu dài; sự 

khác biệt về cấu trúc địa hình, các dạng địa mạo (hƣớng phơi, sƣờn dốc, thung 

lũng giữa núi, thung lũng lòng chảo, v.v.)  

b, Biểu hiện:  

- Hình thành các đơn vị cảnh quan địa lý phi địa đới 

- Sự hình thành các hiện tƣợng đặc biệt nhƣ đoản nghịch nhiệt trong 

thung lũng lòng chảo, hình thành các vùng khô hạn khuất núi, sự thay đổi mạng 

lƣới sông ngòi theo địa hình bề mặt và sƣờn cao nguyên. 

c, Biểu hiện điều kiện kiến tạo địa mạo ở Việt Nam 

Sự phân hoá theo điều kiện kiến tạo địa mạo ở Việt Nam do sự khác biệt 

về cấu trúc lãnh thổ (địa chất - kiến tạo) và cấu trúc địa hình (địa hình - địa 

mạo)  

Hệ quả là hình thành các xứ địa lý tự nhiên liên quan đến cấu trúc địa 

chất và các đơn vị lãnh thổ cấp miền, khu, vùng địa lý tự nhiên:   

 * Xứ nền Hoa Nam với móng kết tinh, song laị có các thành tạo uốn nếp 

ở vùng rìa, hình thành cấu trúc địa hình dạng vòng cung ở miền Bắc và Đông 

Bắc Bắc Bộ. Bộ phận chủ yếu là khối nâng Việt Bắc và rìa là vùng trũng kiểu 

nền Quảng Đông- Quảng Tây. 

* Xứ địa tào Đông Dƣơng là một địa tào tái sinh trên cơ sở nền móng kết 

tinh tiền Cambri. Bao gồm nhiều địa khối nhỏ nhƣ Hoàng Liên Sơn, cánh cung 

sông Mã, Pu Hoạt, Pu Lai Leng, Công Tum. Các địa khối giống nhau gồm có 

nền đá biến chất tiền Cambri và đá xâm nhập granit, các trầm tích Cổ Sinh và 

Trung Sinh với lớp phủ khá dày. Chế độ địa tào chấm dứt vào cuối Trung Sinh 

và tiếp theo là các vận động nâng lên Tân kiến tạo. 

Trong xứ địa máng Đông Dƣơng có phân hoá thành nhiều đơn vị địa máng 

nhỏ nhƣ địa máng Tây Bắc (ranh giới phía Nam là đứt gãy sông Mã), địa máng 

Sầm Nƣa- sông Cả (ranh giới phía Nam là sông Cả), địa máng Trƣờng Sơn. 
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2.2.3. Mối quan hệ tương hỗ của quy luật địa đới và phi địa đới 

Quy luật địa đới và phi địa đới xuất hiện khắp mọi nơi trên Trái Đất và 

tác động đồng thời lên bất kỳ một thành phần địa lý hay bất kỳ một cảnh quan 

nào. 

Có thể nói các nhân tố địa đới tạo nên bối cảnh xác định cho sự xuất hiện 

các quy luật phi địa đới. Nếu nhƣ các nhân tố địa đới nhƣ muốn san bằng sự 

phân hóa phi địa đới của các lục địa thì các nhân tố địa đới lại phá hủy sự cân 

bằng phi địa đới do đặc tính hoạt động cao và thƣờng xuyên liên tục. Vì thế, rất 

khó có thể kết luận nhân tố nào là bắt đầu, nhân tố nào là tiến bộ, nhân tố nào là 

bảo thủ. 

Việt Nam đặt ở khu vực nội chí tuyến nên bất kỳ địa điểm nào cũng 

mang tính chất của khu vực chí tuyến. Song do lãnh thổ nƣớc ta kéo dài theo 

đƣờng kinh tuyến nên từ Nam lên Bắc có sự phân hóa của bức xạ và nhiệt độ 

theo vĩ độ. Tuy nhiên sự phân hóa này đáng lẽ ra sẽ không rõ nhƣng do tác 

dụng của gió mùa mùa đông đã phá hủy tính địa đới. Tác dụng phi địa đới do 

ảnh hƣởng của gió mùa, vị trí giáp biển đã tạo nên các ô khí hậu khác nhau. 

Mặt khác, do ảnh hƣởng của độ cao cũng tạo nên các đai cao. Dƣờng nhƣ, các 

tác dụng phi địa đới đã san bằng tính địa đới song không phải biểu hiện ở tất cả 

các nơi và trong mọi thời gian. Vì thế, hai tác động này luôn đạt đƣợc sự cân 

bằng, thống nhất với nhau. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 2 

2.1. Phân tích qui luật địa đới và biểu hiện của qui luật trong sự phân hóa 

của tự nhiên Việt Nam? Ý nghĩa của qui luật trong nghiên cứu cảnh quan? 

2.2. Phân tích qui luật phi địa đới và biểu hiện của qui luật trong sự phân 

hóa của tự nhiên Việt Nam? Ý nghĩa của qui luật trong nghiên cứu cảnh quan? 
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Chƣơng 3: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA CẢNH QUAN 

9 tiết (8-2-0) 

3.1. Các hợp phần và các nhân tố thành tạo cảnh quan  

3.1.1. Hợp phần cảnh quan (Landscape components) 

a, Khái quát chung  

* Khái niệm: Nó là “các thực thể địa lý độc lập tương đối nhưng tác 

động lẫn nhau thành tạo môi trường địa phương trong cảnh quan, bao gồm địa 

chất, địa hình, khí hậu địa phương, thổ nhưỡng, lớp phủ thực vật (đối với cảnh 

quan tự nhiên, bán tự nhiên) hoặc lớp phủ thổ nhưỡng được sử dụng ở hiện tại 

(đối với cảnh quan văn hóa). Mối liên hệ giữa các hợp phần thông qua các quá 

trình trao đổi vật chtấ và năng lượng trong cấu trúc đứng, cấu trúc thời gian 

của cảnh quan”. 

Mô hình khái niệm về các hợp phần cảnh quan: 

LP = f (G, T, Cl, Wl, S, C) 

Trong đó: LP-  cấu trúc cảnh quan; G- mẫu chất; T- địa hình; Cl- khí 

hậu địa phương; Wl- thủy văn địa phương; S- thổ nhưỡng; C- lớp phủ (thực vật 

hoặc sử dụng đất); f- hàm quan hệ nội tại giữa các biến hợp phần. 

* Đặc điểm: 

- Là những bộ phận cấu trúc cơ bản của lớp vỏ địa lý (thạch quyển, thổ 

nhƣỡng quyển, khí quyển, thủy quyển và sinh quyển). 

- Các thành phần của các bậc phân vị trong hệ thống phân loại cảnh quan 

tƣơng ứng với các bậc phân vị trong phân chia lãnh thổ của các hợp phần. 

- Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể mà vai trò thành tạo cảnh quan của các 

hợp phần thể hiện khác nhau. 

* Các tiêu chí phân chia hợp phần: 

- Căn cứ vào mức độ biến đổi do hoạt động phát triển của con ngƣời: hợp 

phần tự nhiên và hợp phần nhân sinh. 

- Căn cứ vào đặc tính: hợp phần vô cơ và hợp phần hữu cơ. 



 50 

- Căn cứ vào khả năng biến đổi trong cảnh quan: hợp phần ít bị biến đổi 

(nền rắn, bao gồm địa hình- mẫu chất) là cơ sở định vị cảnh quan; hợp phần 

tích cực (sinh vật) là yếu tố điều chỉnh, phục hồi và ổn định cảnh quan. 

- Căn cứ vào chức năng trong cảnh quan: hợp phần nền tảng nhiệt- ẩm; 

hợp phần nền tảng rắn; hợp phần nền tảng dinh dƣỡng; hợp phần sử dụng đất. 

b, Đặc điểm của các hợp phần cảnh quan theo A.G. Isatxenko 

Các hợp phần và yếu tố thành tạo cảnh quan là những bộ phận cấu tạo 

không chỉ của cảnh quan mà còn của bất cứ địa tổng thể khác- từ cảnh tƣớng 

đến lớp vỏ địa lý. 

Với tƣ cách là các thể tổng hợp lãnh thổ tự nhiên, cảnh quan đƣợc cấu 

tạo từ tất cả các thành phần, yếu tố tự nhiên. Trong đó, lớp vỏ rắn (địa chất), 

thủy quyển, khí quyển, quần xã sinh vật và thổ nhƣỡng là các thành phần vật 

chất có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Địa hình và khí hậu đóng vai trò đặc biệt 

quan trọng trong đời sống cảnh quan nên chúng đƣợc xếp vào thành phần cấu 

tạo với tƣ cách là thành phần đặc biệt quan trọng. Ngoài ra, cảnh quan còn 

đƣợc cấu tạo nên từ thành phần đặc biệt đó là thành phần cấu tạo năng lƣợng. 

Trƣớc hết, tất cả mọi định nghĩa về cảnh quan đều nhấn mạnh về một 

nền địa chất đồng nhất trong cảnh quan. Điều đó có nghĩa là sự đồng nhất của 

thành phần nham thạch và điều kiện thế nằm của nham thạch bề mặt. Những 

đặc điểm đó lại liên quan đến cấu tạo của đáy nếp uốn, với chỗ lồi, lõm của nếp 

uốn. Các nền địa chất đơn giản này tƣơng đối hiếm gặp, xuất hiện lẻ tẻ ở một 

số nơi nhƣ phù sa Đệ Tứ ở đồng bằng sông Hồng, đá granit tuổi Nguyên sinh ở 

khối núi thƣợng nguồn sông Chảy, hay đá vôi tuổi Triat ở khối cacxtơ ở phía 

Nam cao nguyên Mộc Châu. 

Tuy nhiên, nền địa chất của cảnh quan không nhất thiết phải chỉ gồm một  

kiểu mẫu nham mà có thể là một tổng thể các nham thạch đƣợc hình thành 

trong điều kiện cấu trúc nham tƣớng nhất định và liên quan với nhau về mặt 

lãnh thổ phân bố. Chính vì thế, sự xen kẽ, thay thế lẫn nhau giữa các loại nham 

vẫn tuân theo một qui luật kiến tạo nhất định, nói cách khác chúng vẫn tạo 

thành một thể thống nhất, một nền địa chất. Ví dụ nhƣ dãy núi Con Voi trong 
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đới sông Hồng là một nếp uốn cổ có tầng nham thạch dƣới cùng là các đá biến 

chất mạnh nhƣ gơnai, amphibolit, pegmatit, diệp thạch kết tinh. Trên cùng phủ 

trầm tích lục nguyên tuổi Đệ Tam gồm đá cuội kết, cát kết.. Cao nguyên Đắc 

Lắc gồm cả đá bazan, sa thạch, diệp thạch, granit, đaxit, riolit và gabro.  

Địa hình với tƣ cách là một thành phần cấu tạo cảnh quan là bao gồm tất cả 

các cấp của địa hình từ những nét bao quát của bề mặt lục địa hoặc những máng 

trũng đại dƣơng đến độ gồ ghề của lớp đất cày. Nói cách khác, trong cảnh quan 

tồn tại các thang bậc địa hình khác nhau từ “đại địa hình”, “trung địa hình” đến “vi 

địa hình”, song các nội dung này chƣa chính xác và chƣa đƣợc thống nhất. Đối với 

bậc cảnh quan cần chú trọng đến thể tổng hợp địa mạo. Nó là bậc phân chia bề 

mặt Trái Đất tƣơng ứng với bậc cảnh quan. Thể tổng hợp địa mạo gắn liền với nền 

địa chất đồng nhất và với tính chất cùng kiểu của các quá trình địa mạo ngoại sinh.  

Chẳng hạn nhƣ với cấp dạng cảnh quan, thể tổng hợp địa mạo là kiểu địa 

hình. Đó là tập hợp các dạng trung địa hình âm và dƣơng; cấu tạo địa chất cùng 

với hƣớng và cƣờng độ của các quá trình kiến tạo, nhất là tân kiến tạo (nội lực); 

tính chất của các quá trình ngoại lực; giai đoạn phát triển (GS. Vũ Tự Lập, 1976). 

Theo chỉ tiêu này, miền Bắc Việt Nam chia thành 60 kiểu địa hình, thuộc 17 nhóm 

kiểu và 4 lớp địa hình. 

Quan hệ giữa khí hậu và cảnh quan đã đƣợc S.P. Khromop giải quyết một 

cách đúng đắn. Hợp phần khí hậu đƣợc chia thành các bậc tỷ lệ khác nhau về 

lãnh thổ liên quan đến việc hình thành cảnh quan ở các cấp phân vị khác nhau. 

Các khái niệm liên quan đến là đại khí hậu, khí hậu cảnh quan, khí hậu địa 

phƣơng và vi khí hậu. Trong đó, đại khí hậu chỉ một tập hợp các điều kiện khí 

hậu của một miền hay đới địa lý nào đó, tức là bậc cao của phân vùng địa lý tự 

nhiên. Khí hậu địa phƣơng là khí hậu cảnh khu, đƣợc đặc trƣng bởi những quan 

trắc của trạm khí tƣợng. Vì thế, đại diện cho khí hậu cảnh quan trong phần lớn 

các trƣờng hợp cần dựa trên những tài liệu của một số trạm trên những cảnh 

khu điển hình. 
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Thủy quyển thể hiện bằng nhiều dạng trong các cảnh quan lục địa. Trong 

mỗi cảnh quan đều quan sát thấy một tập hợp dạng tích lũy nƣớc có quy luật với 

những đặc điểm động lực, hóa học và chế độ nhiệt...riêng. 

Thế giới sinh vật trong cảnh quan là một tổng hợp thể tƣơng đối phức tạp 

của các sinh quần. Trong một cảnh quan có thể gặp những quần xã thuộc nhiều 

kiểu thực vật khác nhau. Mặt khác, cùng một quần hệ hay quần hợp thực vật lại 

gặp trong nhiều cảnh quan.  

 

Vì thế, mỗi cảnh quan là sự phối hợp có quy luật các quần xã thực vật khác 

nhau (các sinh quần nói chung), tạo nên trong cảnh quan hàng loạt các đặc trƣng 

(gọi là sinh thái điển hình) có liên quan đến sự thay đổi sinh cảnh theo cảnh khu 

và cảnh tƣớng. 

Thổ nhƣỡng trong cảnh quan cũng tƣơng tự nhƣ sinh vật. Bất cứ một cảnh 

quan nào cũng bao chiếm một tập hợp có quy luật các kiểu đất theo lãnh thổ, kiểu 

phụ, các loại và các biến dạng thổ nhƣỡng mà tập hợp theo lãnh thổ này tƣơng 

ứng với vùng thổ nhƣỡng. Ngoài ra ở một số cảnh quan đặc biệt còn có thành 

phần đặc hữu nhƣ băng hà, băng kết vĩnh cửu... 

3.1.2. Các nhân tố thành tạo cảnh quan 

Đó là “những nhân tố không- thời gian trong nội tại và bên ngoài cảnh 

quan có vai trò hình thành cấu trúc, chức năng và chế độ động lực trong cảnh 

Hình 3.1: Cảnh quan thung lũng sông Aguanus, miền Bắc Canada gồm 5 hệ 

sinh thái khác nhau ở cấp phân vị thấp hơn (Ducruc, 1985) 
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quan”. Nếu các hợp phần của cảnh quan chỉ đƣợc xem xét trong cùng một hệ 

thống (cảnh quan đƣợc nghiên cứu), thì các nhân tố thành tạo cảnh quan đƣợc 

xem xét cả hệ thống nghiên cứu và hệ thống lớn hơn. 

Các nhân tố thành tạo cảnh quan bao gồm: 

(1) Các hợp phần cảnh quan. 

(2) Nhóm nhân tố vùng: gồm 3 nhân tố là địa chất- kiến tạo, đại khí hậu, 

khu hệ sinh vật có ảnh hƣởng trực tiếp đến đặc điểm, cơ chế hình thành các hợp 

phần cảnh quan. 

(3) Nhân tố con người: tham gia vào thành tạo cảnh quan thể hiện ở các 

dạng hoạt động phát triển của con ngƣời ảnh hƣởng đến cấu trúc và các quá 

trình hệ sinh thái trong cảnh quan. Con ngƣời cũng là một yếu tố chủ đạo gây 

biến đổi cảnh quan bao gồm cả cảnh quan tự nhiên và cảnh quan văn hóa. 

(4) Nhân tố thời gian: còn gọi là thời gian thành tạo cảnh quan, liên quan 

đến động lực biến đổi cảnh quan nhƣ sự phân mùa tạo nên sự thay đổi của cảnh 

quan theo mùa với các hiện tƣợng rụng lá, tan băng, đâm chồi- nẩy lộc… 

Mối quan hệ tƣơng tác trong nội tại các nhóm nhân tố thành tạo cảnh 

quan và tƣơng tác giữa các nhóm nhân tố thành tạo có vai trò là những yếu tố 

động lực hình thành cấu trúc, chức năng và động lực cảnh quan. Do đó, mối 

quan hệ giữa các nhân tố thành tạo cảnh quan đƣợc thể hiện theo cấu trúc đứng, 

cấu trúc ngang và cấu trúc thời gian của cảnh quan. 

Mô hình khái niệm về các nhân tố thành tạo cảnh quan: 

LT= f (G, T, Cl, Wl, S, C) g1 (Tec, Cr, F, H) g2 (H)t 

hoặc LT= LP g (Tec, Cr, F) t 

Trong đó: LT- toàn bộ đặc điểm cấu trúc, chức năng và động lực cảnh 

quan; Tec- địa chất, kiến tạo; Cr- đại khí hậu; F- khu hệ sinh vật; H- con ngƣời; 

t- thời gian; f- hàm quan hệ giữa các biến hợp phần; g1 và g2 là hàm quan hệ 

giữa các biến ngoại cảnh. 

Các nhân tố thành tạo cảnh quan tƣơng tác với nhau, có vai trò trực tiếp 

và gián tiếp hình thành các hợp phần khác cũng nhƣ các đơn vị cảnh quan. 
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3.2. Cấu trúc của cảnh quan 

Có nhiều định nghĩa về cấu trúc cảnh quan nhƣ: “Là sự sắp xếp nội tại 

trong cảnh quan bất đồng nhất được xác định bởi thành phần, hình dạng và tỷ 

lệ của các đơn vị hình thái” (Neef, 1973), “là tính tổ chức của các bộ phận cấu 

thành trong không gian và tính điều chỉnh trạng thái theo thời gian (được xem 

như là cấu trúc không gian và thời gian của địa hệ) (Kalexnik, 1978), “là đặc 

điểm tổ chức không gian ba chiều trên bề mặt của cảnh quan” (Bastian và 

Steinhard, 2002)… 

Cấu trúc cảnh quan đƣợc tạo thành bởi mối quan hệ tác động tương hỗ giữa 

các bộ phận cấu tạo cảnh quan quyết định cấu trúc hay tổ chức bên trong của nó, 

do sự trao đổi vật chất và năng lƣợng. Theo Kalecnik, cấu trúc cảnh quan là một 

tập hợp của 3 đặc điểm sau: 

- Đặc điểm liên hệ tƣơng hỗ và tác động tƣơng hỗ giữa các thành phần cấu 

tạo riêng biệt. 

- Đặc điểm kết hợp giữa các đơn vị hình thái. 

- Những nét quan trọng nhất của nhịp điệu theo mùa, biểu hiện trong sự 

thay đổi cảnh trí. 

Xét theo đầy đủ các khía cạnh, có định nghĩa tổng quát hơn: “Cấu trúc 

cảnh quan là đặc điểm sắp xếp trong không gian, mối liên hệ giữa các hợp 

phần và nhịp điệu biến đổi theo thời gian trong nội tại cảnh quan, bao gồm cấu 

trúc đứng, cấu trúc ngang và cấu trúc thời gian” (Nguyễn An Thịnh, 2010). 

Hình 3.2: Mô hình tương tác – phát sinh giữa các nhân tố thành tạo cảnh quan 

(Phạm Quang Anh, 1996) 
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Việc nghiên cứu cấu trúc cảnh quan (1978) gồm 3 khía cạnh: cấu trúc thẳng 

đứng, cấu trúc ngang (cấu trúc không gian) và cấu trúc động lực (cấu trúc thời 

gian).  

3.2.1. Cấu trúc không gian của cảnh quan  

3.2.1.1. Cấu trúc thẳng đứng của cảnh quan 

a, Đặc điểm 

Cấu trúc thẳng đứng của cảnh quan đƣợc tạo nên bởi đặc điểm liên hệ và 

mối quan hệ tác động tƣơng hỗ giữa các thành phần cấu tạo của cảnh quan, phụ 

thuộc vào hƣớng thay đổi của các thành phần cấu tạo trong quá trình phát triển 

cũng nhƣ vào tuổi và lịch sử phát triển của thể tổng hợp.  

Cấu trúc đứng thể hiện từ dƣới lên trên bao gồm một tập hợp có quy luật 

của các hợp phần của 5 quyển trong môi trƣờng địa lý: địa chất- địa hình- khí 

hậu- sinh vật- thổ nhƣỡng. Nó đƣợc biểu thị qua lát cắt tổng hợp nói lên sự sắp 

xếp các thành phần theo tầng từ dƣới lên trên và ngƣợc lại. Nằm dƣới cùng là 

nham thạch, rồi đến vỏ phong hóa và đất với các tầng nƣớc ngầm, trên đó là địa 

hình với màng lƣới sông ngòi, tầng trên cùng là thực bì và lớp không khí bao 

quanh.  

Cấu trúc thẳng đứng tồn tại trong mọi đơn vị lãnh thổ của nó, từ cấp 

phân vị cao đến cấp phân vị thấp. Vì thế, nó rất phức tạp, nó có sự khác nhau ở 

mỗi cấp phân vị, ngay cả các cá thể của cấp phân vị đó. Do đó, xác định cấu 

trúc thẳng đứng của một địa tổng thể thuộc cấp phân vị nào cần phải xác định 

rõ các thành phần thuộc cấp phân vị nào tƣơng đƣơng với cấp phân vị của địa 

tổng thể đang xét. 

b, Phân tích cấu trúc thẳng đứng 

Phân tích cấu trúc đứng của cảnh quan thực chất là phân tích đặc điểm và 

mối quan hệ phát sinh giữa các hợp phần cảnh quan. Vì thế, cần phải xác định 

sự tham gia của các thành phần tự nhiên vào quá trình phát sinh và phát triển 

của các cảnh quan. 
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Về vai trò, chức năng của các hợp phần trong thành tạo cảnh quan có nhiều ý 

kiến không đồng nhất.  

* Một số tác giả cho rằng các hợp phần có vai trò nhƣ nhau trong thành tạo 

cảnh quan thể hiện ở mức độ bảo thủ hay tiến bộ của nó.  

Do các hợp phần của cảnh quan có vai trò nhƣ nhau trong quá trình thành tạo 

cảnh quan nên cấu trúc thẳng đứng của cảnh quan có dạng cấu trúc đơn nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Mô hình đơn hệ thống (V.X. Preobrajenxki) 

* Những nhà khoa học khác cho rằng mỗi hợp phần có vai trò, chức năng 

riêng trong cảnh quan.  

Tiêu biểu cho quan điểm này là N.I. Xolsev đã phân biệt các nhân tố 

thành tạo cảnh quan theo tính trội- kém hay mạnh với thứ tự:   

Cấu trúc địa chất            Nham thạch            Địa hình                Khí hậu 

 

Động vật                   Thực vật                   Đất                           Nƣớc                        

Theo ông, nền nham là nhân tố trội của cảnh quan, trong khi sinh vật 

phải phụ thuộc vào các nhân tố kia. 

* Theo quan điểm của A.G. Ixatsenko và một số nhà địa lý khác 

Địa chất 

Sinh vật 

Đất 

Địa hình Khí hậu 

Thủy văn 
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 A.G. Ixatsenko và các nhà địa lý có khuynh hƣớng chia các thành 

phần cấu tạo của cảnh quan thành chủ yếu và phụ, trong đó thƣờng địa hình 

với cấu tạo địa chất, khí hậu là các thành phần chính. Sở dĩ nhƣ vậy, vì hai 

thành phần cấu tạo trên của thể tổng hợp địa lý là những cái có trƣớc không 

chỉ theo thời gian xuất hiện trong lịch sử Trái Đất mà chúng còn là khâu đầu 

tiên của dây chuyền phản ứng các tác động tƣơng hỗ. Khí hậu và tổng hợp 

thể địa mạo là những thành phần cấu tạo đầu tiên chịu sự tác động trực tiếp 

của qui luật địa đới và phi địa đới nên chúng đóng vai trò quan trọng nhất 

trong sự phân hoá các điều kiện tự nhiên theo không gian và trong việc hình 

thành ranh giới cảnh quan. 

- Thạch quyển đƣợc coi là nền tảng rắn của cảnh quan gồm: địa chất, địa 

hình 

Vật chất của thạch quyển đi vào thành phần cấu tạo của sinh vật, thổ 

nhƣỡng, trong nƣớc, thậm chí cả trong không khí. Đây là thành phần cấu tạo 

bền vững nhất, bảo thủ nhất.  

+ Địa chất: Những kết quả tác động của các điều kiện địa lý tự nhiên ở 

các thời kỳ địa chất là di tích của cảnh quan đã mất lâu năm còn giữ lại rõ nét ở 

các dạng mẫu nham khác nhau và các dạng địa hình khác nhau. Sự phong phú 

của các thành phần cấu tạo vật chất và các dạng bên ngoài (mặt ngoài) là 

nguyên nhân chủ yếu của mức độ tƣơng phản trong phân bố cảnh quan. Nó 

quyết định đặc điểm hình thái địa hình và động lực của quá trình di chuyển, 

phân bố lại vật chất trong chu trình sinh- địa- hoá cảnh quan, tạo nên đặc thù 

của cảnh quan hiện đại 

 Nham thạch hình thành đất gọi là đá mẹ, là nguồn cung cấp vật chất vô 

cơ cho đất và ảnh hƣởng tới thành phần cơ giới, khoáng học và hóa học cho 

đất. 

+ Địa hình: có liên quan trực tiếp đến cấu trúc địa chất. Nó là cơ sở vật 

chất bền vững quyết định tính chất của khí hậu, thủy văn, thổ nhƣỡng, sinh vật 

trong cảnh quan. Vì thế, việc phân tích đặc điểm và phân loại địa hình đóng vai 

trò chủ chốt trong xác định cấu trúc thẳng đứng của cảnh quan. 
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Ảnh hƣởng của địa hình đến cảnh quan thể hiện ở độ cao, độ dốc, địa thế 

và hƣớng phơi. 

  Độ cao 

Ảnh hƣởng sinh thái của độ cao địa hình là hình thành các vành đai sinh 

thái cảnh quan theo độ cao, đƣợc thể hiện ở sự giảm nhiệt độ theo qui luật đoản 

nhiệt với trị số gradient là 0,6
0
C/100m và lƣợng mƣa, khí áp, thành phần khí 

quyển cũng biến đổi theo. 

Vành đai thẳng đứng là đặc tính của các hệ thống núi, đƣợc hình thành 

gần giống với sự phân đới theo vĩ độ trên bề mặt Trái Đất. Mỗi một đai cao 

mang đặc điểm riêng về điều kiện tự nhiên dẫn đến sự phân bố thực vật theo 

các đai là khác nhau. Địa hình ảnh hƣởng đến các nhân tố khác nhƣ khí hậu, 

thủy văn, thổ nhƣỡng, khu hệ sinh vật… 

Độ cao địa hình là một nguyên nhân tạo nên năng lượng địa hình. Là cơ 

sở phân bố lại vật chất và năng lƣợng trong vòng tuần hoàn vật chất- năng 

lƣợng trong cảnh quan, cũng là cơ sở phân bố của quần xã sinh vật và cộng 

đồng dân cƣ. 

  Địa thế và hƣớng phơi của địa hình 

Địa thế là một bộ phận của địa hình (một bộ phận của sƣờn đồi, đỉnh núi, 

thung lũng, chân núi…) đƣợc đặc trƣng bằng một độ cao tƣơng đối xác định so 

với cơ sở xâm thực địa phƣơng, hƣớng sƣờn, dạng sƣờn, hƣớng phơi. Cò ở 

những nơi địa hình bằng phẳng, đặc điểm địa thế phụ thuộc vào các dạng vi địa 

hình cũng nhƣ mức độ gần hay xa các đƣờng tiêu nƣớc tự nhiên. 

Nó ảnh hƣởng đến sự chuyển động của các khối không khí, làm thay đổi 

hƣớng và tốc độ gió ở lớp sát mặt đất, nên dẫn đến sự thay đổi lƣợng mƣa theo 

địa thế. 

Hƣớng sƣờn phơi ảnh hƣởng đến sự phân phối bức xạ (chủ yếu là trực 

xạ). Đối với khu vực ôn đới trong suốt năm sƣờn phía Bắc sẽ nhận đƣợc bức xạ 

Mặt Trời ít hơn so với mặt phẳng nằm ngang, còn sƣờn phía Nam sẽ nhận đƣợc 
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nhiều hơn. Sƣờn đƣợc chiếu sáng có ảnh hƣởng lớn đến sự phân bố, số lƣợng 

loài, tốc độ tăng trƣởng và phát triển của loài đó. 

 Độ dốc địa hình 

Là nguyên nhân phân phối lại nhiệt- ẩm và vật chất rắn, bởi độ dốc khác 

nhau sẽ chi phối tới lƣợng bức xạ Mặt Trời. Chẳng hạn vào mùa đông, các 

sƣờn dốc đứng phía Nam sẽ nhận đƣợc một lƣợng bức xạ Mặt Trời lớn gấp 

nhiều lần sƣờn thoải, còn sƣờn dốc đứng phía Bắc gần nhƣ không nhận đƣợc 

trực xạ. Mùa hè sƣờn dốc đứng phía Nam sẽ nhận đƣợc một lƣợng bức xạ giảm 

vì tia sáng Mặt Trời vào lúc giữa trƣa sẽ rọi xuống mặt đất một góc tù, cụ thể 

tại vĩ tuyến 50
0
B, sƣờn dốc 45

0
 sẽ nhận đƣợc trực xạ kém hai lần so với bề mặt 

nằm ngang. 

Cƣờng độ dòng chảy, sự di chuyển vật chất hòa tan và các vật liệu vỡ 

vụn phụ thuộc vào độ dốc, dạng sƣờn dẫn tới những biến đổi trong thành phần 

cơ giới, độ dày trầm tích, độ ẩm của đất. Cƣờng độ bốc hơi cũng phụ thuộc vào 

hƣớng sƣờn nên quyết định độ sâu của mực nƣớc ngầm. Vì thế, độ dốc địa hình 

quyết định khả năng tồn tại, phát triển của sinh vật, đặc biệt với động vật lớn 

khó leo trèo do độ dốc địa hình lớn. 

- Các hợp phần nền tảng nhiệt- ẩm trong cảnh quan: khí hậu và thủy văn 

địa phƣơng 

+ Khí hậu: 

Khác biệt với thạch quyển, ý nghĩa đặc thù của khí quyển đƣợc quyết 

định bởi tính dễ chuyển động đặc biệt của môi trƣờng không khí, đó là đặc tính 

linh động của các khối không khí. Sự chuyển động cơ giới của các khối không 

khí sẽ lôi kéo sự di chuyển cũng nhƣ lắng đọng của một số các vật chất ở bề 

mặt nhƣ các hạt khoáng, hạt giống thực vật... cũng nhƣ thành tạo các dạng địa 

hình. Nhƣng trên hết là việc phân phối lại nhiệt và ẩm trên bề mặt Trái Đất tạo 

nên các kiểu khí hậu khác nhau. Đó cũng là cơ sở phân chia các đơn vị trong 

cảnh quan. 



 60 

Ngoài vai trò của khí hậu (biểu hiện của hoạt động của khí quyển) thì 

tham gia vào hình thành cảnh quan còn có các vật chất trong không khí. Trong 

đó, oxy là nguồn vật chất chủ yếu của các phản ứng oxy hoá, cácbonic là 

nguyên liệu chủ yếu cấu tạo vật chất hữu cơ và một trong những yếu tố chính 

tạo thành chế độ nhiệt của bề mặt, hơi nƣớc là nguồn cung cấp ẩm và cũng là 

một yếu tố quan trọng điều hoà chế độ nhiệt của bề mặt Trái Đất. 

+ Thủy văn địa phƣơng: Nƣớc tham gia vào cấu trúc đứng của cảnh quan 

với vai trò là nhân tố địa hoá học quan trọng nhất, là môi trƣờng của các phản 

ứng hoá học. Nó thực hiện một công cơ học lớn qua quá trình tuần hoàn chuyển 

từ trạng thái này sang trạng thái khác và thâm nhập vào tất cả các thành phần 

cấu tạo khác. Phần lớn các nguyên tố hoá học di động trong nƣớc, chuyển động 

cơ học- dòng chảy là nhân tố phân phối lại vật chất giữa các cảnh quan và giữa 

các bộ phận hình thái cảnh quan. 

- Hợp phần nền tảng dinh dưỡng: thổ nhưỡng 

Thổ nhƣỡng là một hợp phần cấu tạo đặc biệt của cảnh quan do tính chất 

tái sinh trong cảnh quan- kết quả tác động của thể hữu cơ tới nham thạch trong 

điều kiện có năng lƣợng mặt trời, độ ẩm và không khí tham gia. Nó biểu hiện 

rõ nhất mối tác động tƣơng hỗ giữa thiên nhiên sống và thiên nhiên chết. Sau 

đó, những quá trình hình thành thổ nhƣỡng lần lƣợt lại có tác động trở lại điều 

kiện ẩm, sự phát triển sinh vật và việc hình thành trầm tích. 

- Hợp phần nền tảng hữu cơ trong cảnh quan là lớp phủ thực vật. 

 Tất cả các thành phần vô cơ trên là cơ sở đầu tiên cho sự hình thành các 

vật chất hữu cơ. Các thể hữu cơ nhờ vào phần tử của lớp không khí, lớp nƣớc, 

lớp vỏ rắn. Tuy nhiên các thành phần vật chất hữu cơ lại đóng vai trò chủ động, 

theo V.I.Vecnatxki, vật chất sống là lực tác động thƣờng xuyên nhất và mạnh 

mẽ nhất bởi khả năng trao đổi vật chất, năng lƣợng. Vai trò quan trọng nhất của 

sinh vật là hình thành nên các thành phần khí và ion của nƣớc trong thiên nhiên 

cũng nhƣ các đặc tính hoá học. Lƣợng ẩm chủ yếu đi qua thực vật, bốc hơi từ 

mặt đất nên thực bì đóng vai trò quan trọng nhất trong vòng tuần hoàn ẩm. Tất 
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cả các lớp trầm tích đƣợc hình thành với sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp 

của các thể hữu cơ. 

Như vậy, địa hình với đặc tính bảo thủ của mình có vai trò chủ đạo trong 

sự hình thành cảnh quan. Tuy nhiên trong quá trình phát triển của cảnh quan, 

vai trò chủ đạo luôn luôn thuộc về những thành phần cấu tạo năng động, tiến 

bộ. Mặc dù vậy, sự tác động tƣơng hỗ giữa các thành phần cấu tạo địa lý rất đa 

dạng và phức tạp. Vì thế, việc phân ra các thành phần cấu tạo chủ đạo hay phụ 

thuộc chỉ có tính chất tƣơng đối, chỉ có ý nghĩa trong một thời điểm chứ không 

phải cả lịch sử phát triển của cảnh quan. 

3.2.1.2. Cấu trúc ngang của cảnh quan 

a, Khái quát chung về cấu trúc ngang 

Là đặc điểm kết hợp các yếu tố cảnh quan hay các đơn vị cấu tạo hình 

thái, thể hiện quy luật sắp xếp và mối quan hệ giữa các yếu tố cảnh quan trong 

không gian địa lý. 

Cấu trúc ngang bao gồm các địa tổng thể đồng cấp hay khác cấp có mối 

quan hệ phức tạp tạo nên một đơn vị địa lý nhất định. Ví dụ cảnh quan huyện 

Quảng Ninh (Quảng Bình) thuộc phụ hệ cảnh quan nhiệt đới gió mùa với một 

mùa đông lạnh ẩm có 3 lớp, 3 phụ lớp, bao gồm 47 loại, 74 dạng cảnh quan. 

Cảnh quan huyện Sa Pa mặc dù vẫn thuộc phụ hệ cảnh quan nhiệt đới gió mùa 

với mùa đông lạnh ẩm, với 1 lớp và 3 phụ lớp cảnh quan nhƣng do sự chia cắt 

phức tạp của địa hình miền núi đã tạo nên 8 kiểu, 11 phụ kiểu, 34 loại và 85 

dạng cảnh quan.  

Nhƣ vậy, cấu trúc ngang nói lên tính không đồng nhất của địa tổng thể. Địa 

tổng thể càng lớn, càng thuộc cấp phân vị cao càng có cấu trúc ngang phức tạp. 

Nội dung của nghiên cứu cấu trúc ngang: 

- Tìm hiểu số lƣợng cấp dƣới đang xét, số lƣợng cá thể mỗi cấp, đặc trƣng 

của từng cá thể hay từng kiểu loại về mặt hình thái, diện tích, cấu trúc, động lực. 

- Tìm hiểu mối quan hệ giữa các cá thể hay các kiểu loại, đánh giá vai trò 

của chúng trong việc hình thành địa tổng thể. 
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Nghiên cứu cấu trúc ngang của cảnh quan là công việc khó khăn và phức 

tạp hơn nhiều so với cấu trúc thẳng đứng vì nó thể hiện sự phân hóa trong nội 

tại cảnh quan liên quan đến tổng hợp các thành phần cấu tạo. Tuy nhiên giữa 

cấu trúc ngang và cấu trúc thẳng đứng có mối quan hệ phụ thuộc. Cấu trúc thẳng 

đứng càng không đồng nhất thì cấu trúc ngang càng phức tạp 

b, Các đơn vị cấu tạo hình thái 

Cấu trúc ngang của cảnh quan đƣợc tạo thành từ các cấp phân vị cảnh quan 

thấp hơn, bao gồm nhóm dạng      dạng địa lý        nhóm diện        diện địa lý. Nó 

chính là các đơn vị cấu trúc hình thái của cảnh quan. Cấu tạo hình thái cảnh quan 

đƣợc nghiên cứu bởi môn khoa học hình thái học cảnh quan. Đó là môn khoa học 

của cảnh quan có nhiệm vụ nghiên cứu các qui luật phân chia lãnh thổ bên trong 

của cảnh quan tƣơng quan lẫn nhau giữa các bộ phận cấu tạo hình thái cảnh quan. 

* Diện địa lý  

- Khái niệm: 

Từ cũ gọi là "cảnh tướng” (faxia), với nhiều đồng nghĩa nhƣ biến thái 

(R.I. Abôlin), cảnh quan sơ đẳng (B.B. Pôlƣnôp), vi cảnh quan (I.V. Larin), địa 

sinh quần (V.N. Xucatsev). Quan niệm về từ cảnh tƣớng có trong chuyên ngành 

địa chất, nhƣng có nội dung địa lý vì "tƣớng, nham tƣớng chỉ một tổng hợp các 

điều kiện tự nhiên hình thành nên nham thạch trầm tích”. Hiện nay, thuật ngữ 

này đƣợc thay thế bằng "diện địa lý” hay "cảnh diện”, "dạng cảnh quan”. 

Nó đƣợc coi nhƣ là “một loại nguyên tử riêng của cảnh quan địa lý (A.I. 

Perelman). Nó là một đơn vị địa lý tự nhiên nhỏ nhất, không thể phân chia ra 

đƣợc, hình thành tổng hợp bởi 

nhiều nhân tố đồng nhất.  

Vì thế, diện địa lý là đơn vị 

địa lý tự nhiên nhỏ nhất, đặc trưng 

bởi sự đồng nhất về địa thế (trung 

địa hình hay vi địa hình), về vi khí 

hậu, về chế độ ẩm, về đá trên mặt 

(nham mẹ đồng nhất), về biến 

Hình 3.4:  Thực thể cảnh quan không gian nhỏ nhất 

(một diện cảnh quan) với các quá trình tương tác 

giữa các hợp phần cấu trúc  
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chủng thổ nhưỡng và về sinh- địa quần thể (GS Vũ Tự Lập). 

- Đặc trƣng cơ bản: 

+ Sự phân hóa của cảnh diện do địa thế. Địa thế là một bộ phận 

(element) của địa hình (một bộ phận của sƣờn đồi hay thung lũng của đỉnh núi, 

chân núi...), nó đặc trƣng bằng một độ cao tƣơng đối xác định so với cơ sở xâm 

thực địa phƣơng, hƣớng sƣờn, độ dốc và dạng sƣờn. Nếu bề mặt bằng phẳng thì 

địa thế phụ thuộc vào các dạng của vi địa hình cũng nhƣ các mức độ gần hay xa 

các đƣờng tiêu nƣớc tự nhiên. 

Nhƣ vậy, những địa thế khác nhau phân biệt nhau về tính chất thoát nƣớc 

tự nhiên, về cân bằng nƣớc, về chế độ gió, lƣợng mƣa, về bức xạ nên khác nhau 

về chế độ nhiệt và ẩm, tƣơng quan nhập và xuất của các vật chất khoáng. Điều 

đó có nghĩa trong phạm vi của cảnh quan ứng với mỗi địa thế là các điều kiện 

sinh thái hay sinh cảnh đồng nhất nên sẽ có một quần thể sinh vật đồng nhất. 

+ Là hạt nhân địa hóa học và năng lƣợng đầu tiên trong cảnh quan, tựa 

nhƣ tế bào trong vật thể sống. Tuy nhiên, cảnh diện không phải là hệ thống tự 

lập, vòng tuần hoàn đóng kín mà lệ thuộc lẫn nhau chặt chẽ. Thƣờng các cảnh 

diện thay thế nhau một cách có qui luật theo lát cắt địa hình, tạo nên hàng loạt 

các cảnh diện. Một loạt cảnh diện tƣơng ứng với các địa hình lồi, lõm, nối hai 

ba bốn dạng địa lý. 

+ Cảnh diện thứ sinh liên quan đến hoạt động của con ngƣời. Vì thế, 

những cảnh diện gốc ở một khoảng thời gian nào đó sẽ có hàng loạt các cảnh 

diện thứ sinh do tác động của con ngƣời nhƣ đốt rừng, chặt rừng, canh tác 

đất...hoặc các cảnh diện đƣợc phục hồi sau khi con ngƣời ngừng tác động nhƣ 

đất nghỉ nhiều năm, mỏ khoáng, miền đồng cỏ, rừng cây thứ sinh... Các cảnh 

diện này có thể trở lại trạng thái gần nhƣ ban đầu sau khi con ngƣời ngừng tác 

động. 

+ Quá trình thành tạo ngắn nên dễ biến đổi, không bền vững tƣơng đối. 

- Dấu hiệu phân loại: theo G.S Vũ Tự Lập đã phân cảnh diện làm 4 cấp” 

lớp- kiểu- loại- thứ tƣơng ứng với dấu hiệu phân vị là địa thế, biến chủng đất 
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và độ phì, quần thể sinh vật và năng suất, mức độ nhân tác và biện pháp sử 

dụng, cụ thể là: 

+ Đầu tiên là địa thế, có bao gồm cả độ dốc, hƣớng phơi và độ cao tƣơng 

đối. Địa thế có quan hệ chặt chẽ với mực nƣớc ngầm và nƣớc trên mặt, do đó 

có thể đại diện cho điều kiện ẩm (ngập nƣớc thƣờng xuyên, ngập nƣớc định kỳ, 

chịu ảnh hƣởng của nƣớc ngầm và không chịu ảnh hƣởng của nƣớc ngầm). 

+ Dấu hiệu thứ 2 là biến chủng thổ nhƣỡng, đại diện cho cả các thành 

phần đất và nham. Dấu hiệu này bao gồm các tính chất nhƣ chiều dày, thành 

phần cơ giới, độ ẩm đất và độ phì. 

+ Dấu hiệu thứ 3 là quần thể thực vật, đại diện cho cả vi khí hậu, đồng 

thời cũng là chỉ thị cho mối quan hệ giữa sinh vật và sinh cảnh vô cơ. Quần thể 

thực vật không chỉ đƣợc xác định theo tỷ lệ tổ thành cây mà còn cần phải đánh 

giá theo năng suất (tạ/ha hay m
3
/ha). 

+ Dấu hiệu cuối cùng là phải xét đến mức độ tác động của con ngƣời, vì 

hoạt động kinh tế làm thay đổi mạnh mẽ thực bì, thổ bì cũng nhƣ chế độ nƣớc 

và vi khí hậu của các diện tự nhiên nguyên sinh. 

- Phân loại: theo B.B. Pôlƣnôv có 3 kiểu cảnh diện sơ đẳng: kiểu tàn tích, 

kiểu phía trên mực nƣớc và kiểu phía dƣới mực nƣớc. 
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Hình 3.5: Sơ đồ các kiểu cảnh quan cơ bản (theo 

B.B.Pôlưnôv): I- tàn tích; II- phía trên mực nước; III- 

phía dưới mực nước; 1- đem vật chất vào cảnh quan; 2- 

đem vật chất ra khỏi cảnh quan 
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+ Kiểu tàn tích nằm ở vị trí phân thuỷ, mực nƣớc ngầm nằm sâu. Vật chất 

đem vào ít (chỉ từ khí quyển), chủ yếu bị tiêu hao vật chất bởi dòng chảy và các 

dòng ngầm đi xuống nên đất bị rửa trôi. Lớp vật chất này di chuyển và tích tụ 

vùng trũng dƣới thấp qua thời gian dài tạo nên lớp vỏ phong hoá dày, có sự tích 

luỹ các nguyên tố hoá học. Thực vật phải đấu tranh với sự cuốn trôi liên tục của 

nguyên tố khoáng. 

+ Kiểu phía trên mực nước là những cảnh quan hình thành ở vị trí gần 

thế nằm của nƣớc ngầm. Nƣớc ngầm dâng lên mặt do bốc hơi cộng với hợp 

chất hòa tan dẫn đến mặt đất giàu chất hòa tan có khả năng di động mạnh. Do 

đó, các tầng trên mặt giàu những nguyên tố hoá học có khả năng di động mạnh 

nhất (đất Sôlôsac). Ngoài ra, vật chất còn tới do các dòng chảy từ các địa thế 

tàn tích ở trên. 

+ Kiểu cảnh quan nằm phía dưới mực nước đƣợc hình thành trên các 

đáy bồn chứa nƣớc. Vật liệu chủ yếu do dòng chảy cung cấp nên thổ nhƣỡng 

hình thành do lớp trầm tích của vật liệu phía trên (bùn đáy). Sinh vật là các 

dạng sống đặc biệt trong điều kiện của môi trƣờng nƣớc (thực vật thuỷ sinh). 

Ba kiểu "cảnh quan sơ đẳng” của B.B. Pôlƣnôv tạo nên những khâu cơ 

bản liên kết về mặt phát sinh và là đặc trƣng cho hầu hết mọi cảnh quan. Còn 

việc phân loại cảnh diện trên phải làm theo từng khu địa lý tự nhiên riêng và 

các nhóm cảnh quan giống nhau, còn bên trong mỗi nhóm cảnh quan trƣớc hết 

dựa vào cơ sở phân tích hàng loạt các địa thế điển hình.  

Ví dụ tham khảo sơ đồ các địa thế chủ yếu của các tác giả sau: 

 Các địa thế chủ yếu chạy dọc theo lát cắt địa hình từ vùng phân 

thủy đến bồn chứa nƣớc của GS. Vũ Tự Lập (1976): 



 66 

 

Hình 3.6: Những địa thế có thể gặp trên một lát cắt địa hình từ vùng phân thủy 

 đến vùng chứa nước 

(1) Địa thế nhô cao trên mặt đỉnh, tƣơng ứng với vị trí tàn tích của 

B.B. Pôlƣnov và M.A. Glazovxkaia, vị trí tự lập của A.I. Perelman. Ở 

đây, dòng nƣớc trên mặt di chuyển khá mạnh, dễ bị xói mòn đất, độ ẩm 

đất thấp nên chỉ có các thực vật chịu khô hạn. 

(2) Địa thế yên ngựa là bộ phận của đỉnh bị hạ thấp, nằm giữa hai 

đỉnh nhô, tƣơng ứng với vị trí tàn tích- tích tụ M.A. Glazovxkaia. Đây 

thƣờng là đầu nguồn, nơi chia nƣớc cho hai khe rãnh đang đào xói hai 

bên sƣờn. 

(3) Địa thế bằng phẳng trên đỉnh: chỉ xuất hiện khi bề mặt đỉnh rộng, 

thoải, nếu có đỉnh nhô thì ở đây cũng là vị trí tàn tích. 

(4) Địa thế trũng trên đỉnh, ứng với vị trí tích tụ- tàn tích, đã có tình 

trạng nƣớc đọng và tình trạng đầm lầy hóa, nên ẩm nhất trong số các địa 

thế trên đỉnh. 

Thông thƣờng rất hiếm gặp đỉnh có đủ cả 4 địa thế, mà chỉ xuất hiện bộ 

đôi, bộ ba nhƣ 1- 2, 1-3, 3- 4, 1- 3- 4...) 

(5) Địa thế sườn trên, ứng với vị trí á tàn tích, hơi lồi. 

(6) Địa thế thân sườn, thƣờng dốc, khi sƣờn dài có thể có dạng phức 

tạp nhƣ dạng bậc thang, cũng là vị trí á tàn tích. 

(7) Địa thế sườn dưới, ứng vị trí tàn tích- tích tụ, có thể có sƣờn tích 

và nƣớc ngầm chảy ra. 
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Tuy nhiên, không phải sƣờn nào cũng có 3 địa thế phân biệt rõ, nhiều khi 

chỉ có 2 (5-6, 6-7). 

Đối với dạng địa hình bằng phẳng nằm trên mực nƣớc, thƣờng là bậc 

thềm bồi tụ hay bãi bồi với những địa thế biến dạng của vị trí trên mặt nƣớc của 

B.B. Pôlƣnov. Bộ phân nhô cao, cấu tạo bằng vật liệu tƣơng đối thô, là địa thế 

gờ (11), vốn là gờ đất gần lòng sông. Tại những bộ phận trung tâm nằm thấp 

hơn gờ đât và tỏa rộng, có những di tích của lòng sông cũ, có địa thế mặt thềm 

hoặc mặt bãi bồi (9) và địa thế lòng sông cũ. Sát sƣờn thung lũng hoặc chân 

thềm, có địa thế trũng (8), là những vũng nƣớc đầm lầy hóa ít đƣợc bồi nhất. 

Cuối cùng, nếu sƣờn của của bậc thềm hay bãi bồi thể hiện rõ có địa thế chân 

bậc thềm hay chân bãi bồi (12). 

Đối với bồn chứa nƣớc hay lòng sông suối, có thể phân nhỏ thành 3 địa thế: 

(13)  Địa thế bờ, nơi mực nƣớc dao động. 

(14)  Địa thế nước nông, luôn ngập nƣớc nhƣng không sâu đến 2 m. 

(15)  Địa thế nước sâu, mực nƣớc sâu quá 2m. 

Như vậy, từ vùng phân thủy qua thềm, bãi bồi xuống đến lòng sông, suối 

gặp 15 địa thế biến dạng của 3 vị trí cơ bản của B.B. Pôlƣnov đã đƣa ra từ năm 

1956. 

 Sơ đồ các địa thế của K.G. Raman áp dụng cho nƣớc Cộng hòa 

Litva. 
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Hình  3.7: Sơ đồ các địa thế chủ yếu (theo K.G. Raman): 

I- Thung  lũng, II- Đồng bằng, III- Vùng trũng, IV- Đồi 

a, Thềm; b , Bãi bồi;  c, Lòng;   d, Sườn thung lũng 

1. Mực nước ngầm;  2. Than bùn;  3. Trầm tích sườn 

2.  
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*Nhóm diện địa lý 

Bao gồm các diện địa lý có quan hệ mật thiết với nhau, phát sinh trên 

cùng một yếu tố của dạng trung địa hình.  

Khi có sự khác biệt theo hƣớng thể hiện rõ, hoặc trong các đặc điểm tự 

nhiên, hoặc trong sự trao đổi vật chất và năng lƣợng thì nhóm diện là tập hợp 

của những diện cùng nằm trên một hướng. Các diện này có thể khác nhau về 

thành phần cơ giới, về độ ẩm, về mức độ glây hoặc kết von, về cƣờng độ rửa trôi 

hoặc xói mòn, về thành phần loài thực vật  song phải có sự liên kết với nhau về 

mặt địa hóa và về năng lƣợng (nhiệt độ, ánh sáng).  

Vì thế, sự thay đổi tự nhiên trong các nhóm diện là sự thay đổi có qui luật, 

sự thay đổi do có sự trao đổi vật chất và năng lƣợng chỉ diễn ra trong một yếu tố 

địa hình (nhƣ các bộ phận khác nhau của sƣờn, của bề mặt phân thủy). 

* Á dạng và dạng địa lý: 

- Khái niệm: 

Dạng địa lý là tập hợp các nhóm diện địa lý phát triển trên mỗi một dạng 

trung địa hình âm hoặc dương. Trong trƣờng hợp dạng trung địa hình là địa 

hình âm, không đồng nhất về nham thạch thì mỗi một bộ phận của dạng trung 

địa hình ứng với mỗi một nham thạch sẽ là một á dạng.  

 

- Dấu hiệu phân loại các dạng địa lý theo GS. Vũ Tự Lập: 

Hình 3.8: Mô hình cấu trúc ngang của cảnh địa lý đồi xen thung lũng 

 bồi tụ- xâm thực (Vũ Tự Lập, 1976) 
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+ Đặc điểm quan trọng để phân biệt là dạng trung địa hình và các quá 

trình địa mạo diễn ra trên các dạng địa hình đó (xâm thực, bồi tụ, lũ tích, trƣợt 

đất, caxto và tiềm thực, thổi mòn...) cũng nhƣ quá trình hình thành đất. 

+ Dấu hiệu thứ 2 là nham thạch, vì các dạng địa hình phát triển trên các 

nham thạch khác nhau về nhiều đặc điểm (hình dáng đỉnh, sƣờn, độ dốc...), vỏ 

phong hóa khác nhau về hàm lƣợng nguyên tố hóa học, điều kiện thủy địa chất 

khác nhau. 

+ Dấu hiệu loại thứ 3 là tiểu tổ hợp đất, là tập hợp các biến chủng đất 

(hay khoanh đất sơ đẳng theo V.M. Friland) theo các dạng trung địa hình. Trên 

các dạng địa lý đơn giản, đồng nhất về mẫu nham, các khoanh đất trong tiểu tổ 

hợp đất có mối quan hệ phát sinh rõ rệt, lặp lại một cách đều đặn, có qui luật, 

tạo nên các chuỗi đất. 

Trên các cảnh dạng phức tạp, đa nham các khoanh đất không có quan hệ 

phát sinh chặt chẽ, không lặp lại nhịp nhàng và tạo thành các dãy đất. 

+ Dấu hiệu thứ 4 là tiểu tổ hợp thực vật là tập hợp quần hợp các quần- ƣu 

hợp (sinh địa quần theo V.N. Xukatsev) theo các dạng trung địa hình. 

+ Cuối cùng là xét đến tác động của các hoạt động kinh tế. Ở cấp dạng 

đã ổn định hơn với các tác động. Do đó, tác động nhân tác đối với cấp dạng 

đƣợc xác định theo quan hệ tỷ lệ giữa các diện thứ sinh nhân tá trong dạng, 

hoặc lấy theo tác động chủ yếu nhất. 

- Phân loại: 

Tuỳ thuộc vào mức độ phức tạp của cấu tạo bên trong mà phân biệt ra các 

dạng đơn giản và phức tạp.  

+ Theo N.A. Xolxev thì các dạng đơn giản thì mỗi bộ phận trung địa hình 

chỉ có một diện địa lý, còn các dạng phức tạp lại có một hệ thống toàn vẹn các 

diện địa lý. Ví dụ trên một khe rãnh, mỗi sƣờn chỉ có một cảnh diện thì nó đƣợc 

xem là dạng đơn giản, nhƣng nếu trên một khe lớn đó bị chia cắt thành vài khe 

nhỏ tạo nên vài cảnh diện thì đó là dạng phức tạp.  

+ A.G. Ixatsenko và cộng sự đã nhận thấy: quan niệm cảnh dạng phức 

tạp cần hiểu một cách rộng hơn phù hợp với tính nhiều vẻ của các dạng cấu tạo 
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của các đơn vị hình thái cảnh quan. Theo ông sự hình thành các dạng cảnh 

phức tạp liên quan một số yếu tố sau: 

1/ Dạng trung địa hình lớn với các dạng trung bình “chồng lên” hay “cắt 

xẻ” bậc hai (khe với rãnh đáy, đồi dài với máng hay vùng đầm lầy với hồ). 

2/ Dạng trung địa hình đồng nhất những khác về nham thạch nhƣ ví dụ 

mà N.A. Xolntxev đƣa ra một khe gồm 3 cảnh dạng độc lập: a/ Cảnh dạng trên 

một khe khô cạn một phần đƣợc phủ cỏ với đất thịt trên moren; b/ Phần giữa là 

một khe ẩm với các sƣờn đất trƣợt phủ đất sét Jura; c/ Phần dƣới là một khe 

(banca) nhỏ khô phủ đá vôi thạch thán và có sƣờn cấu trúc theo bậc. 

3/ Cảnh dạng của miền phân thuỷ rộng (thống trị) với các đoạn nhỏ là 

các phụ cảnh dạng hay các cảnh diện riêng biệt, là các đầm lầy, vùng trũng, 

caxtơ... 

4/ Các cảnh dạng hai, ba bậc nhƣ hệ thống các đầm lầy nối nhau mà mỗi 

đầm lầy là một cảnh dạng đơn giản. 

Mặt khác, theo A.G. Ixatsenko khi phân loại các cảnh dạng cần xuất phát 

từ sự giống nhau và khác nhau có tính phát sinh tồn tại giữa chúng, cả từ sự kết 

hợp các cảnh diện. Từ quan điểm này có thể phân biệt ra hai bậc cơ sở của các 

cảnh dạng: 

1. Các cảnh dạng có liên quan đến các dạng lồi của trung địa hình với 

các miền phân thuỷ cao (bằng phẳng) thoát nƣớc tốt, mực nƣớc ngầm nằm sâu, 

sự vận chuyển vật chất đi xuống tạo nên các cảnh diện tàn tích chiếm ƣu thế. 

2. Các cảnh dạng lõm của trung địa hình (do xâm thực sụt lún, caxtơ...) 

cũng nhƣ các thềm thấp có độ ẩm đầy đủ do dòng trên mặt và dòng ngầm cung 

cấp, có sự thống trị của cảnh diện trên mực nƣớc và dƣới mực nƣớc. 

Nếu muốn phân chia các bậc nhỏ hơn thì phải xét tới các dạng phát sinh 

của địa hình, nham thạch, tính chất của độ ẩm và sự thoát nƣớc. 

+ GS. Vũ Tự Lập: với sự kết hợp 5 dấu hiệu phân loại trên đã hình thành 

5 bậc sau trong hệ thống phân loại các dạng cảnh quan trong phạm vi miền 

cảnh quan phía Bắc Việt Nam: 
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Bảng 3.1: Hệ thống phân loại các dạng cảnh quan 

Số TT Tên bậc Dấu hiệu phân loại 

1 Lớp Dạng trung địa hình theo phát sinh 

2 Nhóm Nham thạch và lớp vỏ phong hóa 

3 Kiểu Tiểu tổ hợp đất 

4 Loại Tiểu tổ hợp thực vật 

5 Thứ Mức độ nhân tác và biện pháp sử dụng bảo vệ, cải tạo 

* Nhóm dạng đia lý 

Là tập hợp của nhiều dạng bao gồm những dạng không tách rời nhau 

phát triển trên một dạng trung địa hình âm hoặc dƣơng cỡ lớn, có thêm một số 

dạng trung địa hình âm hoặc dƣơng cỡ nhỏ phát triển ở trên, nhƣ nhóm dạng 

đồi- khe rãnh. Nhóm dạng cũng có khi là một chuỗi dạng nối tiếp nhau nhƣ 

chuỗi đầm lầy, dãy ao… 

Như vậy, dƣới cấp cảnh địa lý còn có sự phân hóa phức tạp thành nhiều 

cấp. Cấp nhỏ nhất không thể chia cắt đƣợc, có sự đồng nhất về tất cả các thành 

phần là cấp diện địa lý. Chỉ thị cho một diện là một quần thể thực vật (quần 

hợp, ƣu hợp), đúng hơn là một sinh địa quần. Các cấp trên cấp diện đã kém 

đồng nhất, thƣờng là tập hợp diện địa lý theo các dạng trung địa hình, tiểu địa 

hình và theo nham thạch. Chỉ thị cho nhóm diện địa lý là hƣớng của các dạng 

trung địa hình, cho dạng là dạng trung địa hình. Các diện trên nhóm diện và 

trên dạng địa lý liên kết với nhau theo những kết hợp vật chất và năng lƣợng 

nối liền các dạng địa hình âm và dƣơng, khiến cho các dạng này xâm nhập vào 

nhau thành một thể tổng hợp cao hơn là cảnh địa lý. 

Dƣới đây là hệ thống các dấu hiệu nhận biết các đơn vị hình thái cảnh 

quan theo tổ hợp đất và thực vật: 
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Bảng 3.2: Hệ thống địa lý của các tổ hợp đất và thực vật 

Đơn vị 

địa lý 

Đơn vị 

địa hình 

Tổ hợp đất Tổ hợp 

thực vật 

Quần hệ thực vật 

(theo cây lập quần) 

Diện và 

nhóm diện 

địa lý 

- Yếu tố của 

dạng trung địa 

hình. 

- Tiểu địa hình 

- Khoanh đất sơ 

đẳng đơn giản 

và phức tạp 

- Vi tổ hợp đất 

- Quần hợp, ƣu 

hợp, phức hợp. 

 

- Vi tổ hợp 

thực vật 

- Quần hợp, ƣu hợp, 

phức hợp. 

 

- Nhóm quần- ƣu 

hợp 

Á dạng và 

dạng địa lý 

Dạng trung địa 

hình 

 

Tiểu tổ hợp đất Tiểu tổ hợp 

thực vật 

Lớp quần- ƣu hợp, 

quần hệ 

Nhóm dạng 

và á cảnh 

địa lý 

Dạng trung địa 

hình phức tạp 

 

Trung tổ hợp 

đất 

Trung tổ hợp 

thực vật 

Nhóm quần hệ 

Cảnh địa lý Kiểu địa hình Đại tổ hợp đất. Đại tổ hợp 

thực vật 

Lớp quần hệ 

3.2.2. Cấu trúc động lực của cảnh quan  

3.2.2.1. Nhịp điệu cảnh quan 

Các quá trình địa lý tự nhiên trong cảnh quan đều có tính chất nhịp điệu. Tính 

nhịp điệu là một mặt không thể tách rời với sự phát triển đi lên của cảnh quan.  

Có nhiều loại nhịp điệu: nhịp điệu ngày, nhịp điệu mùa, nhịp điệu nhiều 

năm (hay nhịp điệu trong phạm vi thế kỷ), nhịp điệu ngoài phạm vi thế kỷ và 

các chu kỳ địa chất.  Tuy nhiên, nhịp điệu ngày và nhịp điệu mùa đƣợc nghiên 

cứu nhiều hơn đặc biệt nhịp điệu mùa. Tìm hiểu cấu trúc cảnh quan thì nghiên 

cứu nhịp điệu mùa có tầm quan trọng đặc biệt. Nó là một trong các chỉ tiêu chủ 

yếu để phân loại cảnh quan (mỗi đới cảnh quan đều đặc trƣng bởi một chế độ 

mùa riêng cho mình). Ví dụ: tính chất mùa thể hiện rất rõ ở cảnh quan vành đai 

ôn đới (4 mùa). Còn các cảnh quan gió mùa có sự tƣơng phản rõ rệt trong động 
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lực mùa: mùa hè độ ẩm dƣ thừa, nhiệt độ cao tạo điều kiện cho thế giới hữu cơ 

phát triển mạnh và đẩy nhanh cƣờng độ của các quá trình địa hoá. 

Tính nhịp điệu mùa không phải là sự lặp lại đơn giản của một hiện 

tƣợng. Bởi mỗi một vòng chu kỳ / nhịp điệu, không phải là vòng khép kín mà 

theo hình xoáy trôn ốc của sự phát triển. Mỗi một chu kỳ tiếp theo đều bắt đầu 

trên cơ sở có một biến đổi ít nhiều của chu kỳ trƣớc. Ví dụ nhƣ sau mỗi một 

chu kỳ trong phát triển cảnh quan còn sót lại những biến đổi không thuận 

nghịch và từ năm này sang năm khác chúng sẽ tích luỹ một lƣợng chất khoáng 

và hữu cơ nhất định nào đó. Vì thế, các hiện tƣợng có tính nhịp điệu tiến triển 

trên nền phát triển không ngừng của vỏ cảnh quan nên chúng không thể lặp lại 

tình trạng ban đầu vào cuối nhịp điệu. 

3.5.2.2. Động lực của cảnh quan 

a, Động lực mùa 

Động lực cảnh quan nghiên cứu sự thay đổi trạng thái cảnh quan theo thời 

gian mà không trùng với sự thay đổi cấu trúc cảnh quan. Trong đó, những biến đổi 

về chế độ nhiệt ẩm là cơ sở động lực của các quá trình thiên nhiên theo mùa. 

Nghiên cứu những hiện tƣợng theo mùa là nhiệm vụ của vật hậu học. 

Vật hậu học theo X.V. Kalecnik là một ngành của địa lý, một khoa học về động 

lực theo mùa của cảnh quan. Nhiệm vụ của chúng là phân tích một cách đầy đủ 

năng lƣợng và chế độ nƣớc của cảnh quan trong sự biến đổi theo mùa. Do đó, 

nghiên cứu động lực cảnh quan theo mùa cần bắt đầu từ chế độ nhiệt ẩm.  

Nhiệt độ bao gồm bức xạ và nhiệt bình lƣu xâm nhập vào. Sự tổn thất 

nhiệt do bốc hơi từ mặt đất, thực vật và tuyết do hô hấp; quang hợp; trao đổi 

nhiệt nhiễu động với lớp không khí sát mặt đất; vào tan tuyết, băng giá.  

Độ ẩm trong cảnh quan đƣợc cung cấp bởi mƣa, sự ngƣng tụ trong đất, 

dòng chảy, băng, tuyết tan và mất đi do quá trình bốc hơi, sự thoát hơi của thực 

vật. Về chế độ ẩm phải nghiên cứu cán cân nƣớc nhằm đánh giá về số lƣợng 

động lực của sự xâm nhập và tiêu ẩm, lƣợng trữ ẩm trong cảnh quan; động lực 

lớp tuyết. 
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Nhiệm vụ tiếp theo là nghiên cứu và giải thích mối quan hệ của hàm số 

giữa động lực của nhiệt và ẩm, diễn biến của các quá trình trong cảnh quan với 

cân bằng vật chất khoáng và hữu cơ, sự tích luỹ và sự phá huỷ của nó theo mùa 

với vòng tuần hoàn sinh vật, chuyển dịch của muối trong đất theo mùa. 

Nhƣ vậy, động lực phát triển cảnh quan phụ thuộc các yếu tố của tự 

nhiên (năng lƣợng bức xạ mặt trời, chế độ nhiệt, cơ chế hoạt động của gió 

mùa...). Nhịp điệu và xu thế biến đổi của nó phụ thuộc sự luân phiên tác động 

của chế độ mùa vào lãnh thổ. Tác động này làm biến đổi cảnh quan qua sự gia 

tăng các quá trình tích tụ và trao đổi vật chất – năng lƣợng trong nó, cả những 

tác động kìm hãm hay thúc đẩy các quá trình tự nhiên. 

b, Các tác động của con người  

Ngày nay yếu tố động lực có tính chất quyết định nhất đến động lực biến 

đổi cảnh quan là các hoạt động khai thác lãnh thổ của con ngƣời. Tác động của 

con ngƣời nếu theo hƣớng tích cực sẽ góp phần giữ vững thế cân bằng của tự 

nhiên, tăng sinh khối cảnh quan, cải thiện tốt môi trƣờng khu vực. Nếu là 

những tác động tiêu cực (phá rừng, gây thoái hoá đất, ô nhiễm môi trƣờng...) 

làm biến đổi theo chiều hƣớng xấu và suy thoái cảnh quan. 

* Các hƣớng tác động tích cực: 

- Làm thay đổi chế độ ẩm của các khu vực lãnh thổ khác nhau, nhƣ là 

các hoạt động thủy lợi, đặc biệt là xây dựng các hồ chứa nƣớc. Việc điều khiển 

chế độ nƣớc theo mùa đã làm biến đổi cán cân ẩm của cảnh quan cũng nhƣ 

nhịp điệu phát triển của chúng. 

- Hình thành nên các cảnh quan nhân sinh với các cây trồng thuần loại 

trong các hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái nông- lâm nghiệp, hệ sinh thái ngƣ 

nghiệp...trong đó cán cân vật chất đƣợc điều khiển một phần hoặc hoàn toàn. 

- Thay đổi bề mặt địa hình, tạo nên các quần thể kiến trúc; hình thành các 

cảnh quan đô thị, cảnh quan công nghiệp có cấu trúc, chức năng đặc thù riêng. 

* Các hƣớng tác động tiêu cực: 

- Phá hủy cân bằng trọng lực: Việc phá hủy cân bằng trọng lực đã dẫn 

đến sự di chuyển cơ học một khối lƣợng lớn vật chất trong các cảnh quan có 
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thể dẫn đến các hậu quả kinh tế trực tiếp hay gián tiếp. Trong đó, khai thác 

khoáng sản và các hoạt động đào bới khác dẫn đến sự di chuyển một lƣợng rất 

lớn vật chất rắn. Ở Quảng Ninh, các bãi đổ thải trong quá trình khai thác than đã 

tạo nên những quả đồi cao  tới 100-250m, nhiều moong khai thác lộ thiên tạo 

nên những địa hình có độ sâu từ -50m đến -150m dƣới mực nƣớc biển. Hiệu 

ứng đầu tiên của hoạt động này là tạo nên các núi đất thải, thay đổi địa hình bề mặt, 

tạo nên các diện, dạng cảnh quan nhân sinh, gây sụt lún bề mặt đất, hủy hoại rừng, 

biến động đất canh tác.  

Đồng thời, các phá hủy cân bằng trọng lực kèm theo các quá trình liên 

quan đến vòng tuần hoàn địa hóa, đó là sự phân tán, di chuyển của các chất độc 

hại trong đất thải, xỉ thải nhƣ muối, lƣu huỳnh, kim loại nặng...làm nhiễm bẩn 

nguồn nƣớc mặt, nƣớc ngầm cũng nhƣ không khí. Nếu cƣờng độ di chuyển các 

chất này lớn sẽ làm phá hủy lớp phủ thực vật hoặc làm mất khả năng phát triển 

của cây cối do nhiễm độc, nên ảnh hƣởng đến sự phát triển của cảnh quan. 

- Thay đổi vòng tuần hoàn nước và cán cân nước: Những hoạt động sử 

dụng dòng nƣớc nhƣ tƣới nƣớc, dẫn nƣớc, trữ nƣớc...đã làm tăng cƣờng quá trình 

thoát hơi và bốc hơi của bề mặt đệm. Theo tính toán việc tƣới nƣớc đã tiêu tốn 

khoảng ¾ các dòng nƣớc trên Trái Đất, tƣới cho khoảng 2,2 triệu km
2
 (chiếm 

1,5% diện tích các lục địa). Trong con số này, một nửa là đƣợc thực vật hấp thụ, 

còn lại là bốc hơi bề mặt và thấm xuống đất. Đối với cảnh quan khô hạn, việc tƣới 

nƣớc không hợp lý sẽ làm thay đổi đáng kể lƣợng trữ nƣớc bề mặt. 

 Sự xuất hiện của các hồ chứa nƣớc nhân tạo đã dẫn đến các quá trình 

thứ sinh nhƣ tái tạo bờ hồ (sập lở, trƣợt, sụt, rửa lũa...); nâng cao mực xâm thực 

cơ sở và làm lầy hóa các vùng trũng thấp. Đối với các hồ đập lớn ảnh hƣởng 

mạnh đến các công trình thủy lợi ở vùng hạ lƣu, đến biên mặn và các điều kiện 

sinh thái vùng cửa sông, ven biển, đến quá trình bồi đắp châu thổ, đến thành 

phần hóa học của phù sa...tức là đến cán cân vật chất của dòng chảy. 

- Sự phá vỡ cân bằng sinh học và tuần hoàn sinh học của vật chất trong 

cảnh quan: Vật chất sống rất nhạy cảm với các tác động của con ngƣời và biến 

đổi nhanh chóng sau tác động nhân sinh. Nhiều quần xã sau các tác động nhân 
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sinh đã bị biến đổi một phần hoặc bị thay thế hoàn toàn nhƣ rừng ngập mặn 

biến thành khu nuôi trồng thủy sản, thảm rừng thành nƣơng rẫy hay trảng cỏ... 

Ở những khu vực mà cân bằng của các thành phần kém bền vững nhƣ 

cảnh quan nhiệt đới ẩm, các tác động làm giảm lớp phủ bề mặt dẫn đến rửa trôi, 

xói mòn làm thoái hóa đất, giảm độ phì của đất, tạo ra các quần thể kém chất 

lƣợng...gây nên sự thoái hóa cảnh quan. Theo tính toán, lƣợng vật chất trong 

đất có thể mất đi sau 50- 150 năm canh tác do nhiều quần xã nhân tạo chỉ lấy đi 

mà không tích lũy vật chất cho đất. Ở Mỹ, việc khai khẩn đất hoang hàng năm 

đã làm cuốn trôi  đi 1,5- 3,0 tỷ tấn đất, làm mất đi 40 triệu tấn đạm, lân và kali 

từ những năm 30 của thế kỷ XX. 

Sự phá vỡ cân bằng sinh học và tuần hoàn sinh học của vật chất hầu nhƣ 

chỉ diễn ra ở phạm vi nhỏ, cục bộ. Tuy nhiên một vài hậu quả gián tiếp của sự 

phá hủy này có thể lan rộng ở phạm vi lớn qua sự vận chuyển của dòng nƣớc, 

của sự tích đọng vật chất và sự di chuyển các chất hóa học bằng đƣờng nƣớc. 

- Sự di chuyển có tính công nghệ các chất hóa học trong cảnh quan: Sự 

di chuyển này nằm trong tuần hoàn địa hóa công nghệ (tuần hoàn địa hóa nhân 

sinh). Trong quá trình sản xuất, các chất hóa học đƣợc đƣa vào cảnh quan qua 

chất thải, nƣớc thải, ở các dạng chất thải khác nhƣ CO2, C, Cu, Fe, Al, S, N2, P, 

K, Zn, Cd, Hg, Pb, phenol, amoniac... gây ô nhiễm bầu khí quyển, ô nhiễm 

nguồn nƣớc, đất, thủng tầng ôzôn, hiệu ứng nhà kính... 

- Sự biến đổi cán cân nhiệt của cảnh quan: Đó là sự gia tăng của hàm 

lƣợng khí CO2 làm tăng hiệu ứng nhà kính, gây ra sự nóng lên của khí hậu toàn 

cầu. Ngoài ra, hiện tƣợng mang tính hành tinh nay còn đƣợc tăng cƣờng do sự 

gia tăng hàm lƣợng bụi trong khí quyển. Bởi, các phần tử bụi hình thành các 

đám mây và gia tăng bức xạ khuếch tán, hấp thụ bức xạ sóng dài.  

Trong khoảng thời gian từ 1885 đến 1940 do thay đổi của nồng độ CO2 

trong khí quyển từ 0,027% đến 0,035%. Năm 2005, nồng độ CO2 trong bầu khí 

quyển đã đạt mức kỷ lục, tăng 2,6 ppm so với năm 2004. Dự báo, nếu không có 

biện pháp khắc phục hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ Trái Đất sẽ tăng lên 1,5-4,5
0
C 
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vào năm 2050. Trong 50 năm (1958- 2007), nhiệt độ trung bình năm ở Việt 

Nam tăng lên khoảng 0,5- 0,7
0
C. 

Như vậy, thực tế hiện nay không có cảnh quan nào mà không bị tác động 

trực tiếp hay gián tiếp của con ngƣời tạo nên các cảnh quan nhân sinh. Các 

cảnh quan này hầu hết đều kém bền vững hơn cảnh quan ban đầu. Tuy nhiên, 

khi muốn xem xét sự bền vững của cảnh quan cần xem xét khả năng phục hồi 

lại trạng thái ban đầu, làm sáng tỏ khả năng bảo tồn trạng thái phá vỡ đến đâu, 

ở mức độ nào. 

3.3. Chức năng của cảnh quan 

3.3.1. Khái niệm 

Chức năng cảnh quan biểu thị quan hệ tƣơng tác giữa các nhân tố không 

gian, bao gồm dòng năng lƣợng, vật chất và sinh vật trong cảnh quan. 

Chức năng cảnh quan đƣợc hiểu theo 2 nghĩa: 

1/ Các quá trình nội tại trong cảnh quan:  

+ Bao gồm các quá trình địa lý tự nhiên và quá trình sinh thái trong nội 

tại cảnh quan nhƣ quá trình địa mạo, thủy văn, chu trình các chất dinh dƣỡng, 

dòng năng lƣợng trong chuỗi, lƣới thức ăn. 

+ Đƣợc hiểu theo nghĩa “vận hành”, “hoạt động” của cảnh quan liên 

quan đến dòng vật chất, năng lƣợng và sinh vật. Theo hƣớng này, chức năng 

của cảnh quan đƣợc định nghĩa là “tổng hợp các quá trao đổi, biến đổi vật chất 

và năng lượng trong cảnh quan” (A.G.Ixatsenko), “là dòng năng lượng, dinh 

dưỡng khoáng và sinh vật giữa các yếu tố cảnh quan…hoặc quá trình tương 

tác mảnh rời rạc- thể nền” (Forman, 1981). 

+ Nghĩa này đƣợc áp dụng rộng rãi với cảnh quan tự nhiên, trong đó các 

quá trình trong cảnh quan có ƣu thế nổi bật hơn dịch vụ trong cảnh quan. 

+ Chức năng cảnh quan bao gồm các quá trình sơ đẳng mang tính cơ 

học, hoá học, sinh học. Vì thế, chức năng hoạt động của cảnh quan tuân theo 

những định luật vật lý học, sinh học, hoá học. Thí dụ: sự vận động cơ giới của 

vật chất, sự quang hợp, quá trình khoáng hoá. 
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2/ Các lợi ích con người thu được từ các thuộc tính và các quá trình của 

cảnh quan 

+ Đó là lợi ích thu đƣợc từ các thuộc tính, các quá trình địa lý tự nhiên 

và quá trình hệ sinh thái của cảnh quan nhƣ chức năng cung cấp thức ăn, phân 

giải chất ô nhiễm… 

+ Theo Dự án Đánh giá Hệ sinh thái Thiên niên kỷ (2003), chức năng 

cảnh quan biểu thị: khả năng của một cảnh quan cung cấp hàng hóa và dịch vụ 

cho xã hội”. Các hàng hóa, dịch vụ này đều có lợi ích cho con ngƣời nhƣ cung 

cấp thức ăn, nƣớc uống… 

3.3.2. Các kênh chức năng 

Có 3  hƣớng  khoa học nghiên cứu về chức năng cảnh quan: 

+ Địa vật lý cảnh quan 

+ Địa hoá cảnh quan 

+ Sinh học cảnh quan (địa sinh vật quần lạc) 

Theo Ixatsenko có 3 kênh liên lạc chính giữa các thành phần cấu tạo của 

cảnh quan là: 

1. Sự vận chuyển cơ giới (theo trọng lực)  

 Đó là sự chuyển động theo một hƣớng duy nhất (theo chiều ngang) do 

nguyên nhân trọng lực (không có chiều ngƣợc lại), chủ yếu tạo thành mối liên 

kết bên ngoài của cảnh quan. 

  Sự vận chuyển cơ giới diễn ra nhƣ sau: các vật chất - đá.. chuyển động 

theo sƣờn dốc; các hợp chất lơ lửng trong nƣớc; các bụi khí quyển. 

2. Sự chuyển hóa sinh hóa học 

Sự chuyển hóa này đƣợc thực hiện nhờ năng lƣợng Mặt Trời. Nó đóng 

vai trò quan trọng để điều chỉnh và ổn định cảnh quan. 

Sự chuyển hoá sinh vật giữ lại vật chất trong cảnh quan, có vai trò quan 

trọng trong mối quan hệ giữa các thành phần (mối quan hệ bên trong cảnh 

quan).  

3. Các quá trình vật lý 
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Đảm bảo sự trao đổi theo chiều thẳng đứng giữa các thành phần nhờ có 

năng lƣợng Mặt Trời (trao đổi năng lƣợng). 

Để đánh giá định lƣợng chức năng cảnh quan và tƣơng quan trao đổi vật 

chất và năng lƣợng bên trong, bên ngoài cảnh quan cần có dữ liệu về cân bằng 

vật chất và năng lƣợng, nghĩa là cần biết:  nguồn vào, sự vận chuyển và tích tụ 

bên trong, nguồn ra. 

 Tuy nhiên, hiện nay việc nghiên cứu chức năng của cảnh quan còn rất ít, 

không đồng bộ, không đủ. 

4.3.3. Các quá trình trao đổi vật chất và năng lượng trong cảnh quan 

a, Sự di động các chất không sinh học trong thạch quyển 

Các dòng vật chất trong cảnh quan phụ thuộc phần lớn vào tác động của   

trọng lực và chủ yếu thực hiện mối quan hệ bên ngoài của cảnh quan. Còn sự 

tham gia vào trao đổi vật chất bên trong của cảnh quan (theo chiều thẳng đứng, 

giữa các thành phần cảnh quan) ít có ý nghĩa. 

 Bản chất địa lý của sự di động này là không có sự trở lại (theo một 

hƣớng đi xuống), điều này khác với tuần hoàn sinh học. 

Có 2 dạng cơ bản của sự vận chuyển vật chất trong thạch quyển : 

1- Vật chất tích đọng ở chân sƣờn do tác động của trọng lực dƣới dạng 

bào mòn một số lƣợng lớn các vật chất rắn; các hợp chất lơ lửng trong nƣớc; 

các bụi khí quyển. 

2- Dƣới dạng không hoà tan trong dung dịch (các ion theo dòng nƣớc và 

tham gia vào các phản ứng địa hoá. 

Đại lƣợng vận chuyển cơ học các vật chất rắn không cho phép tính toán 

một cách chính xác, chỉ có thể xem xét 2 chỉ số: Chỉ số tổng hợp vật chất rắn là 

dòng chảy rắn, đúng hơn là các chất lơ lửng. Tuy nhiên không tính đến sự phân 

bố vật chất trong cảnh quan và trƣớc hết là sự mang chuyển vật chất theo dòng 

chảy sƣờn và vật chất theo dòng chảy sông. 

Cƣờng độ bào mòn trong cảnh quan phụ thuộc vào mức độ phân cắt địa 

hình, độ bền vững chống lại xói mòn, đại lƣợng dòng chảy, mức độ phát triển 

của thực vật. Thí dụ: dòng chảy rắn ở rừng lá rộng: 10-20 tấn /km
2
 năm; Thảo 
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nguyên; 50-100; Xích đạo: không lớn mặc dù mƣa nhiều (có lớp phủ thực vật 

tốt): Lƣu vực Kongo-18-37, Amazon  -67-87.  

b, Tuần hoàn ẩm trong cảnh quan 

Toàn bộ chu kỳ của vòng tuần hoàn ẩm trong cảnh quan chia ra thành hai 

thời kỳ chính: 1/ Thời kỳ cân bằng nƣớc dƣơng (tức là lƣợng mƣa rơi cao hơn 

lƣợng tiêu phí cho bốc hơi và dòng chảy. 2/ Thời kỳ cân bằng ẩm âm (lƣợng 

tiêu phí cho bốc hơi và dòng chảy lại cao hơn lƣợng mƣa rơi). Trong thời kỳ 

đầu, cảnh quan sẽ tích lũy ẩm và hình thành những lƣợng trữ ẩm và sẽ bị mất đi 

vào thời kỳ sau. Mùa hè vòng tuần hoàn ẩm hoạt động mạnh nhất 

c, Tuần hoàn sinh học trong cảnh quan 

* Nguyên lý: 

Trong cơ cấu của cảnh quan có sự tồn tại của sinh vật. Đây là khối vật 

chất sống khá đặc biệt, có vai trò to lớn trong việc cung cấp vật chất cho cảnh 

quan. Khối sinh vật này chia thành 3 nhóm chính: nhóm các sinh vật sản xuất, 

nhóm các sinh vật tiêu thụ và nhóm các sinh vật phân hủy. Hoạt động tích cực 

của 3 nhóm này tạo nên vòng tuần hoàn sinh học cho cảnh quan. Trong đó cây 

xanh là bộ phận tích cực nhất, bao gồm tập hợp các sinh vật hoạt tính cao và có 

sinh khối cao nhất. Chúng là các sinh vật sản xuất của cảnh quan. 

Chu trình sinh địa hoá (hay tuần hoàn sinh học nhỏ) là một trong những 

mắt xích chức năng của địa hệ. Điều chủ yếu của chu trình này là quá trình 

thành tạo năng suất, tức là thành tạo các vật chất hữu cơ. 

Trong chu trình sinh địa hoá bao gồm các quá trình đối lập (tích tụ sinh 

học và quá trình khoáng hoá) đã tạo thành chu trình sinh học thống nhất của các 

nguyên tố hoá học trong cảnh quan. 

- Tích tụ sinh học là sự tích luỹ sinh vật của các hợp chất khoáng. Sinh 

vật tích luỹ các chất nhờ việc lấy các nguyên tố từ nƣớc, không khí, thổ 

nhƣỡng, chuyển chúng sang trạng thái ít di động hơn và làm giảm khả năng di 

động của chúng sang cảnh quan. Tham gia vào quá trình tích luỹ sinh học có 

quá trình quang hợp và quá trình hoá hợp. 
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+ Quang hợp là phản ứng oxy hoá- khử xảy ra trong cây xanh với sự 

tham gia của diệp lục tố nhờ có năng lƣợng Mặt Trời, với phƣơng trình phản 

ứng:                                              ánh sáng 

6CO2  +  6H2O  +  2818kJ       =         C6H12O6  + 6O2 

                                               diệp lục 

+ Hoá hợp bao gồm các phản ứng hoá học khác nhau, đƣợc tìm ra bởi 

nhà vi sinh vật ngƣời Nga (1856- 1953) phát hiện vào năm 1890. Ông thấy một 

nhóm vi sinh vật (Nitrosomonas, Nitrobacter...) có khả năng oxy hoá amôniac 

thành muối nitơ và sau đó thành axitnitơric theo phản ứng: 

2NH3  +   3O2   =  2HNO2  + 2H2O + 660,7kJ (Nitrosomonas) 

2HNO2  +  O2  =  2HNO3 + 180,6kJ (Nitrobacter) 

Năng lƣợng từ các phản ứng oxy hoá đƣợc vi sinh vật sử dụng để tổng 

hợp các chất hữu cơ từ khí CO2, nƣớc và các vật chất khoáng khác. Ngoài ra 

còn tìm thấy các vi sinh vật oxy hoá đƣợc lƣu huỳnh, hyđrosunphua, sắt hai, 

mangan, hyđro, mêtan, than đá. 

Sự tích luỹ vật chất sống trong cảnh quan diễn ra theo nhiều cách và nó 

là một đặc trƣng địa hoá quan trọng của cảnh quan. Nó dao động từ hàng chục 

nghìn tấn trên một hecta của cảnh quan nhiệt đới ẩm tới 0,01 tấn/ha của cảnh 

quan đá có phủ địa y. 

- Một phần lớn khối sinh khối thực vật sau khi chết đi bị, phá huỷ do 

động vật, vi khuẩn, nấm (chủ yếu là vi khuẩn). Cuối cùng các vật chất hữu cơ 

chết này đƣợc khoáng hóa. Sự khoáng hoá các vật chất hữu cơ là quá trình 

phân huỷ các chất hữu cơ để giải phóng các nguyên tố hoá học từ các thành 

phần hữu cơ phức tạp, giàu năng lƣợng, hình thành nên các hợp chất khoáng 

đơn giản hơn, nghèo năng lƣợng hơn nhƣ CO2, H2O, CaCO3, Na2SO4 ... Các 

sản phẩm khoáng hoá quay trở lại khí quyển (CO2 và hợp chất bay) và đất (các 

nguyên tố tro và Nitơ) nên khả năng di động của chúng tăng lên. 

Quá trình hình thành và phân huỷ vật chất hữu cơ không phải lúc nào 

cũng cân bằng: Khoảng 1% sinh khối qua một thời gian dài có thể bị tách ra 
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khỏi vòng tuần hoàn và tích tụ trong đất (ở dạng mùn và trong các đá trầm 

tích). 

* Các chỉ số đặc trƣng cho tuần hoàn sinh học: 

- Khối lượng của tuần hoàn sinh vật gồm: 

+ Tiềm năng sinh khối thực vật (quan trọng nhất) là lƣợng vật chất hữu 

cơ bị rơi rụng và tích tụ, tính theo tạ/ha và số lƣợng nguyên tố hoá học đồng 

thời có trong thành phần vật chất sống của cảnh quan. Đây là chỉ số quan trọng 

nhất. 

+ Cấu trúc của khối lượng sinh vật (tỷ lệ của bộ phận có màu xanh, của 

bộ phận trên mặt đất lâu năm, của rễ, của động vật, vi sinh vật...). 

- Cường độ tuần hoàn của sinh vật: để đánh giá số lƣợng vật chất sống 

tạo thành và phân huỷ trong một đơn vị thời gian gồm gia tăng hàng năm của 

khối lƣợng sinh vật (tuyệt đối tính theo tạ/ha, tƣơng đối tính theo % khối lƣợng 

sinh vật), khối lƣợng vật chất rơi rụng (tuyệt đối tính theo tạ/ha, tƣơng đối tính 

theo % khối lƣợng sinh vật). Từ đó có chỉ số tỷ số sinh khối thực vật và chất 

hữu cơ bị rơi rụng để đánh giá cƣờng độ tuần hoàn sinh học. 

Thành phần hoá học tham gia vào  sự chuyển hoá sinh học chủ yếu là các 

nguyên tố nguồn gốc sinh học: N, K, Ca, Si, sau đó là P, Mg, S, Fe, Al... 

- Chỉ số hấp thụ sinh học: Ax =Lx / Nx 

Trong đó:  Lx- hàm lƣợng nguyên tố x  có trong thực vật                                            

                  Nx- hàm lƣợng nguyên tố có trong đất hoặc đá nơi mà thực 

vật sống. 

Nếu Ax > 1 thì yếu tố đƣợc tích luỹ trong thực vật. 

Nếu Ax < 1 thì yếu tố không đƣợc tích lũy trong thực vật. 

- Cường độ phân huỷ:     K=   Ot  / Ox    

Trong đ:  Ot  là thảm mục                                        

                Ox  là vật chất rơi rụng (còn  tơi) 
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d, Sự di động các chất trong cảnh quan 

Vai trò đặc biệt quan trọng trong việc di dộng các chất thuộc về vòng 

tuần hoàn sinh vật. Cơ sở nhận thức sự di động của các nguyên tố hóa học 

trong cảnh quan là sự gắn bó các thành phần hóa học trong nham thạch, lớp vỏ 

phong hóa, nƣớc trên mặt và nƣớc ngầm, thổ nhƣỡng và sinh vật, nhất là sự di 

động của các nguyên tố di động mạnh nhất. 

Khả năng di động (tính năng động) của các nguyên tố hóa học trƣớc tiên 

do những tính chất bên trong chúng, tức là cấu tạo lớp điện tử của các nguyên 

tử quyết định. Ví dụ Cl di động hơn Ca, nhƣng Ca lại di động hớn Fe. Tuy 

nhiên phụ thuộc vào điều kiện địa lý tự nhiên, khả năng di động ngay cùng một 

nguyên tố có thể thay đổi trong một giới hạn rộng rãi. Nhƣ vậy, chính cảnh 

quan tạo điều kiện cụ thể cho sự di động các nguyên tố. Chẳng hạn ở cảnh quan 

này Cl và Na di động mạnh nhất, nhƣng ở cảnh quan kia lại là Ca... 

Các thành phần cấu tạo của vỏ địa lý là những nhân tố trực tiếp làm di 

động các nguyên tố hóa học. Bức xạ Mặt Trời đƣợc sinh vật biến đổi là nguồn 

năng lƣợng quan trọng nhất của các quá trình địa hóa học. Điều kiện nhiệt độ 

ảnh hƣởng tới tốc độ của các phản ứng hóa học.  

Nƣớc là môi trƣờng để diễn ra các quá trình di chuyển địa hóa học. Tính 

chất của các quá trình địa hóa học ở mức độ lớn phụ thuộc vào các dạng nằm 

của nƣớc trong thiên nhiên cũng nhƣ tính chất hóa lý và sự chuyển động của 

chúng. Những đặc điểm này lại do khí hậu, giới sinh vật, địa hình và các thành 

phần khác của cảnh quan quyết định. Chẳng hạn nhƣ nƣớc sa mạc quá trình oxy 

hóa chiếm ƣu thế, nƣớc đầm lầy và đài nguyên lại là quá trình khử oxy. Ngoài 

ra, các dòng chảy (trên mặt và dƣới đất) quyết định sự phân phối lại các nguyên 

tố hóa học bên trong cảnh quan và với cảnh quan khác. 

Nham thạch là nguồn nguyên liệu chủ yếu của các nguyên tố, những 

nguyên tố đó có thể bị thu hút vào quá trình di chuyển. Tuy nhiên, mức độ di 

chuyển còn phụ thuộc vào dạng nằm của các nguyên tố. Ngay cả Na nếu chứa 

trong loại nham khó bị phong hóa thì khả năng di động cũng rất thấp. Nếu 

trong nham thạch có các muối dễ hòa tan thì khả năng di động của nguyên tố 



 84 

tăng lên rõ rệt. Điều kiện thế nằm của nham thạch ảnh hƣởng gián tiếp thông 

qua ảnh hƣởng tới tốc độ và hƣớng chuyển động của nƣớc tới cƣờng độ di 

chuyển của các nguyên tố. 

Tính chất và cƣờng độ của các quá trình địa hóa phụ thuộc trực tiếp vào 

khối vật chất sống, vào sản lƣợng hàng năm, vào đặc điểm sinh thái và sinh vật. 

Tất cả tính chất của thế giới hữu cơ biến đổi theo cảnh quan. Ví dụ ở cảnh quan 

rừng, khối lƣợng vật chất sống lớn nhất, vòng tuần hoàn có cƣờng độ mạnh. 

Trái lại ở các cảnh quan sa mạc, sản lƣợng sinh vật thấp, vòng tuần hoàn sinh 

vật yếu, tƣơng đối ít các sinh vật tham gia. 

Cuối cùng, địa hình cũng có ý nghĩa nhất định đến sự di chuyển của các 

nguyên tố hóa học. Địa hình định hƣớng sự di chuyển của nƣớc, nhân tố chủ đạo 

ảnh hƣởng đến cƣờng độ di chuyển của các nguyên tố cũng nhƣ sự phân phối của 

chúng trong cảnh quan. Ví dụ: địa hình bằng phẳng tạo điều kiện làm lắng đọng 

nƣớc, môi trƣờng ẩm sẽ dẫn tới thiếu oxy tạo nên môi trƣờng khử oxy. 

Nhƣ vậy, những đặc điểm di động của các nguyên tố hóa học ở các bộ 

phận lớp vỏ địa lý khác nhau là do một tập hợp các thành phần cấu tạo cảnh 

quan, tức là toàn vẹn cảnh quan quyết định. 

e, Năng lượng cảnh quan 

Thành phần cấu tạo năng lƣợng trong cảnh quan quan trọng nhất là bức 

xạ Mặt Trời. Đây là nguồn năng lƣợng chủ yếu cho mọi hoạt động của các 

thành phần trong cảnh quan. 

Tiếp theo là năng lƣợng của quá trình kiến tạo và núi lửa, mà chúng biểu 

hiện trực tiếp chủ yếu qua các miền hoạt động kiến tạo. Tác động gián tiếp của 

nguồn năng lƣợng bên trong cũng rất lớn. Nó là tiền đề để tạo nên sự vận động 

của các khối thạch quyển, hình thành các dạng địa hình, làm cho vật chất và các 

nguyên tố hóa học của cảnh quan di chuyển theo trọng lực.  

Ngoài ra năng lƣợng của cảnh quan còn đƣợc tạo thành từ các quá trình 

tuần hoàn ẩm, tuần hoàn sinh học, các vòng tuần hoàn của nƣớc và khí. 

4.3.4. Các chức năng của cảnh quan 
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Hiện nay việc nghiên cứu chức năng của cảnh quan còn rất ít, không 

đồng bộ, không đủ do tính chất phức tạp của nó. Tuy nhiên khi đƣa tiếp cận 

sinh thái vào nghiên cứu cảnh quan sẽ cho phép tìm hiểu vai trò, chức năng của 

từng khối vật chất, từng đơn vị cảnh quan.  

a, Các hệ thống phân loại chức năng cảnh quan  
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Bảng 5.1. Hệ thống phân loại chức năng cảnh quan của Neiman (1977) 

 



 87 

 

 

 

Bảng 5.2. Chức năng, giá trị hàng hóa và dịch vụ của cảnh quan tự nhiên và 

bán tự nhiên (de Groot, 1992; Costaza, 1997; de Groot, 2002) 
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b, Một số chức năng của cảnh quan 

*Chức năng sản xuất:  

Là sự tổng hợp chất hữu cơ, chất xanh của cảnh quan có liên quan đến 

các yếu tố tham gia vào quá trình quang hợp và hô hấp, quá trình nuôi trồng các 

loại cây, con. Chức năng sản xuất tạo ra nguồn thức ăn sơ cấp, nguồn nguyên 

vật liệu cho công nghiệp chế biến, cung cấp dƣợc liệu và các vật liệu hữu cơ 

đặc biệt. Nếu không có sản xuất thì không tồn tại xã hội nói riêng và thế giới 

sinh vật nói chung. Quá trình sản xuất có thể là tự nhiên nhƣ tổng hợp chất hữu 

cơ của cây rừng nhƣng cũng có thể do con ngƣời nuôi trồng. Sản xuất lao động 

là hoạt động cơ bản của con ngƣời, nó khẳng định vị thế quan trọng của chức 

năng đƣợc nghiên cứu.  

Quá trình tổng hợp chất hữu cơ ban đầu nhờ đặc tính đặc biệt của diệp 

lục đã đƣợc các nhà sinh hóa, sinh thái học nghiên cứu. Trong lớp phủ cảnh 

quan, sự phân hóa không gian chức năng quang hợp diễn ra phức tạp phụ thuộc 

vào cấu trúc thành phần loài cũng nhƣ mùa sinh trƣởng và các tác động của con 

ngƣời về giống, thuốc hóa học, phân bón,… 

 Do nhu cầu sử dụng tại chỗ cũng nhƣ tạo nguồn hàng hóa trao đổi mà 

con ngƣời tác động vào chức năng sản xuất mang đặc thù tập quán canh tác 

cùng các giống đƣợc chọn lọc từ tự nhiên, giống ngoại lai, … cho thấy chức 

năng sản xuất của cảnh quan rất đa dạng. Riêng trồng lúa đã có sự khác nhau 

giữa đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ. Nếu nhƣ nhân dân miền Nam trƣớc kia 

hay gieo sạ (lúa trời) thì nhân dân có truyền thống gieo cấy một vụ lúa chiêm 

(vụ cấy dầm) và một vụ lúa mùa (vụ cấy ải). 

Trong chức năng sản xuất, chức năng quang hợp là chức năng đặc thù 

nhất của sinh quyển hoặc cảnh quan quyển. Chức năng này biến các chất vô cơ 

thành chất hữu cơ. 



 89 

* Chức năng sinh sản 

Là sự tạo ta cá thể mới để duy trì và phát triển số lƣợng cá thể của loài 

sinh vật trong lớp phủ cảnh quan.  

Có nhiều phƣơng thức sinh sản để duy trì số lƣợng cá thể. Sự phát triển 

số lƣợng cá thể của loài còn phụ thuộc vào nguồn thức ăn, tính thích nghi môi 

trƣờng sống, sự cạnh tranh giữa các loài. Quá trình sinh sản phụ thuộc phƣơng 

thức, tập tính của loài nhƣ kiểu sinh sản, mùa sinh sản và các điều kiện đặc thù 

khác. 

Chức năng sinh sản trong các đơn vị cảnh quan diễn ra có những điểm 

giống nhau nhƣng cũng có điểm khác nhau do cấu trúc hình thành. Số lƣợng cá 

thể sinh ra trong một đơn vị thời gian là tham số đo khả năng sinh sản của loài. 

Chức năng sinh sản của hợp phần sinh vật trong cảnh quan đƣợc  thực hiện 

bằng nhiều loại hình sinh sản. Mỗi loại hình sinh sản đƣợc thực hiện trong 

những hoàn cảnh môi trƣờng thích hợp.  

Chức năng sinh sản liên hệ mật thiết với chức năng sản xuất. Vòng đời 

của các cá thể một loài sinh vật đều hữu hạn. Nếu cá thể mới không ra đời thì 

chức năng sản xuất cũng không tồn tại.  

* Chức năng tự điều chỉnh:  

Là sự phản ứng của các đơn vị cảnh quan với các biến động môi trƣờng 

nhằm duy trì trạng thái cân bằng đã đƣợc xác lập. 

Các cảnh quan tồn tại nhờ trao đổi vật chất và năng lƣợng, nhƣng nó vẫn 

có xu hƣớng bảo tồn cấu trúc cũ. Chính đặc tính này quyết định tính tự khôi 

phục của cảnh quan. Khi cấu trúc bị phá vỡ, chúng vẫn có xu hƣớng lặp lại 

trong điều kiện các yếu tố gốc không bị biến đổi. Chính các tính chất này đã 

làm cho cảnh quan duy trì đƣợc cấu trúc của mình. 

Các đặc điểm của cảnh quan ở các địa phƣơng khác nhau luôn luôn đƣợc 

duy trì, cũng nhƣ các quy luật tiến hóa, khôi phục của chúng không bị thay đổi 

nhƣ là gen di truyền. 

Trong quá trình phát triển, nhiều quá trình tiến tới trạng thái cân bằng 

nhƣ quá trình xói mòn giật lùi tạo thành trắc diện dọc cân bằng của mƣơng xói, 

hình thành các khu rừng già (giá trị năng suất quang hợp cao nhất)… Tạo lập 
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trạng thái cân bằng cảnh quan ban đầu sau khi bị tác động còn có thể biểu đạt 

bằng  tính kháng, tính chống chịu,… 

Khả năng tự điều chỉnh có những giới hạn xác định. Khai thác vƣợt qua 

các giới hạn đó thì chức năng tự điều chỉnh không còn tác dụng. 

* Chức năng thông tin:  

Là sự hình thành các tín hiệu để khai báo quá trình phát sinh, phát triển 

cảnh quan trong đó bao hàm các nguồn thông tin tự nhiên, kinh tế và xã hội. 

Các thông tin khai báo trạng thái cảnh quan, có thông tin khai báo xu thế biến 

đổi cảnh quan, các thông tin khai báo các ngƣỡng phát triển. 

Các đơn vị cảnh quan là các đơn vị có thuộc tính tài nguyên và môi 

trƣờng. Sự trao đổi vật chất và năng lƣợng diễn ra theo những trật tự đƣợc xác 

lập và đều có thể tiếp cận quan sát, theo dõi, tìm hiểu các luật tác động tƣơng 

hỗ lẫn nhau để có thông tin hệ thống. Các phản ứng của các đơn vị cảnh quan 

với các biến động tự nhiên hoặc tác động của con ngƣời đều đƣợc thể hiện, lƣu 

trữ. Các dòng năng lƣợng và vật chất di chuyển từ đơn vị cảnh quan này sang các 

đơn vị cảnh quan khác nhƣ sự di chuyển của các loài thú, sự vận chuyển hàng hóa 

từ vùng này sang vùng khác là các dấu hiệu phát hiện, dự báo và điều khiển. 

Quá trình tạo lập và trao đổi thông tin trong xã hội ngày càng phát triển 

mạnh đáp ứng nhu cầu xã hội. Các loại thông tin có giá trị kinh tế đƣợc hình 

thành và đƣa vào khai thác trong văn hóa tuyên truyền, giáo dục, du lịch, y tế, 

sản xuất nông lâm ngƣ nghiệp.  

* Chức năng tự làm sạch 

 Các cảnh quan có khả năng tự làm sạch môi trƣờng. Bản thân các cảnh 

quan có khả năng sản xuất nhờ quá trình phong hoá và quang hợp chúng cũng 

thải ra môi trƣờng lƣợng chất thải khổng lồ: lƣợng rơi rụng, chất thải qua quá 

trình tiêu hoá… Nhƣng bản thân chúng cũng có khả năng tự làm sạch. Quá 

trình đó chủ yếu do quá trình phong hoá và các vi sinh vật đảm nhận. Chúng 

phân huỷ các chất hữu cơ thành các chất khoáng và khí, giới sinh vật lại hấp 

thụ chúng. Quá trình này xảy ra ở các đới địa lý mang tính chất khác nhau và 

tốc độ cũng rất khác nhau. 
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Đặc tính nữa của các cảnh quan là có khả năng điều hoà quá trình đồng 

hoá, phân huỷ các chất thải khác. Trong tất cả các loại chất thải do con ngƣời 

tạo ra, chỉ trừ có thủy tinh, ni lông và một số kim loại mà thực vật và động vật 

không phân huỷ đƣợc. 

Thực vật ngăn cản làm khuyếch tán tiếng ồn, hấp thụ bụi và ngăn cản 

vành phân tán của chúng. 

Các chất hữu cơ bị phân huỷ nhanh chóng và quay trở lại vòng tuần hoàn 

cây - đất – cây. Một số vi sinh vật lại có khả năng phân huỷ dần và hấp thụ các 

kim loại nặng. 

*  Chức năng không gian:   

Cảnh quan là không gian cho các hoạt động kinh tế. 

Bản thân các cảnh quan tự nhiên không có nhiệm vụ này. Chúng hoạt 

động theo bản năng do các hoạt động theo bản năng do các quy luật tự nhiên. 

Khi có tác động của con ngƣời, chúng bị chi phối bởi các lực không là thuộc 

tính. Đối với hoạt động kinh tế – xã hội, chúng là nền tảng của mọi hoạt động. 

Đối với từng giai đoạn phát triển xã hội – kinh tế, chức năng này bị thay đổi. 

Từ các chức năng chính này có thể liệt kê một số chức năng cụ thể của 

các cảnh quan nhƣ sau : 

- Chức năng phòng hộ và bảo vệ môi trƣờng. 

- Chức năng phục hồi và bảo tồn tự nhiên. 

- Chức năng khai thác kinh tế. 

- Chức năng định cƣ. 

- Chức năng thuỷ điện. 

- Chức năng nuôi trồng thuỷ hải sản. 

- Chức năng thuỷ lợi. 

- Chức năng phòng hộ bảo vệ bờ biển. 

.... 

3.4. Ranh giới cảnh quan  

3.4.1. Khái niệm 
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Ranh giới cảnh quan là vùng chuyển tiếp giữa các cảnh quan ở tất cả các 

mặt. Khái niệm này đồng nghĩa với khái niệm vùng chuyển tiếp (ecoton). Ví dụ 

nhƣ ranh giới giữa đất/nƣớc, kiểm thảm thực vật khô/ ƣa ẩm, nƣớc mặt/ nƣớc 

ngầm, đất nông nghiệp/ đồng cỏ, núi/đồng bằng, thảo nguyên/bán hoang mạc… 

Các cảnh quan tách biệt với nhau bởi các ranh giới tự nhiên hoặc ranh 

giới nhân tạo. Việc chuyển cảnh quan này sang cảnh quan khác có nghĩa là xây 

dựng lại cấu trúc, thể hiện qua sự biến đổi các thành phần cấu tạo cũng nhƣ cấu 

tạo hình thái. Ranh giới cảnh quan rõ khi sự biến đổi cấu trúc cảnh quan diễn ra 

mạnh mẽ, đột ngột và ngƣợc lại. 

3.4.2. Nguồn gốc  

Nguồn gốc ranh giới cảnh quan gắn liền với tác động của các nhân tố địa 

đới và phi địa đới. Nó bị biến dạng và biểu hiện trong cảnh quan qua thể tổng hợp 

địa mạo và khí hậu.  

Tuy nhiên trong những trƣờng hợp cụ thể sự thay đổi cảnh quan trong 

không gian lại do một nhân tố nào đó có ý nghĩa quyết định. Mỗi một trƣờng hợp 

cụ thể có thể có một yếu tố quyết định nhƣ sự thay đổi đột ngột của nham gốc và 

nham đệ tứ, sự thay đổi độ cao so với mực nƣớc biển. Vì thế, không nên cho rằng 

ranh giới của mọi cảnh quan đều do một nhân tố chủ yếu nào đó gây ra. Những 

ranh giới này ngay cả trong cùng một cảnh quan trên các bộ phận khác nhau cũng 

có thể có nguồn gốc khác nhau.  

3.4.3. Đặc điểm 

Ranh giới cảnh quan có 3 đặc điểm chính: là tính bất đồng nhất tƣơng đối, 

tính động lực và phụ thuộc vào qui mô. 

a, Tính bất đồng nhất tương đối 

Ranh giới cảnh quan có tính tổng hợp với ý nghĩa bao gồm nhiều ranh 

giới bộ phận. Vì thế tính chất của nó cũng phức tạp, bởi các thành phần cấu 

thành ranh giới có mức độ biến đổi không đồng nhất. Mức độ biến đổi của các 

thành phần địa lý tuân theo những quy luật đặc thù riêng. Một vài ranh giới bộ 

phận (khí hậu, thủy văn, địa lý động vật) về bản chất thƣờng không rõ, ranh giới 
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khác (địa thực vật, thổ nhƣỡng) vừa rõ vừa mờ, đặc biệt loại ranh giới thứ ba (địa 

chất- địa mạo) thƣờng rõ rệt hơn. 

Tuy nhiên, ranh giới cảnh quan rõ nét do nhân tố chủ đạo nào đó gây ra. 

Trong đó, nhân tố địa chất- địa mạo mang tính phi địa đới do tính bảo thủ của 

mình mà tạo nên những ranh giới cảnh quan bền vững hơn cả. Những giới hạn 

cảnh quan tƣơng đối rõ có liên quan đến sự thay thế các nham thạch bề mặt. Phù 

hợp với địa hình, lƣới thủy văn cũng tạo ra những ranh giới phi địa đới kiểu trên. 

Tuy nhiên, một số giới hạn cảnh quan lại do sự thay thế của các điều kiện địa đới 

tạo nên, chính là khí hậu. 

Mặc dù vậy, các nhân tố chủ đạo vẫn chịu sự chi phối của các thành phần 

tự nhiên khác nên trên cùng một cảnh quan ở các bộ phận khác nhau của ranh 

giới có thể có nguồn gốc khác nhau. Điều này có thể tìm thấy ở ranh giới cấp 

dạng cảnh quan đƣợc vạch ra bởi các kiểu địa hình, song có thể là do thành 

phần của khí hậu. 

Do đó, không có những đƣờng ranh giới tuyệt đối rõ rệt, vì thế đƣờng ranh 

giới vạch ra ít nhiều mang tính qui ƣớc, bởi tính liên tục của địa lý quyển. Những 

ranh giới thƣờng đƣợc coi là rõ rệt nhƣ địa hình, nham thạch, sông, biển... cũng là 

một dải chuyển tiếp. Sự chuyển từ cảnh địa lý này sang cảnh địa lý khác diễn ra từ 

từ, tuy rằng có thể gồm nhiều bƣớc nhảy vọt. 

Tính bất đồng nhất tƣơng đối của ranh giới cảnh quan thể hiện ở khía 

cạnh cặp giá trị đồng nhất- bất đồng nhất sẽ thay đổi theo qui mô lãnh thổ 

nghiên cứu (hoặc tỷ lệ bản đồ, hoặc độ phân giải ảnh viễn thám). 

b, Tính động lực 

 Mức độ biểu hiện của giới hạn không gian ở các thành phần cấu tạo 

khác nhau đều có liên quan đến tính biến động và tính biến đổi trong không 

gian của chúng. Mặc dù, sự phát triển của thành phần cấu tạo tạo điều kiện lẫn 

nhau trong không gian và thời gian, nhƣng diễn ra với tốc độ khác nhau. Mỗi 

hợp phần cấu tạo đều có quán tính đối với các nguyên nhân biến đổi: thành 

phần này thích ứng với những biến đổi khá nhanh, cái khác thích ứng chậm 

hơn. 
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Ranh giới là một phạm trù lịch sử, có thể biến đổi theo thời gian và do ảnh 

hƣởng của nhiều tác nhân, trong đó có ảnh hƣởng của hoạt động KT-XH của loài 

ngƣời. Cùng với sự biến đổi của các địa tổng thể theo mùa, các ranh giới cũng 

biến đổi theo. Ví dụ nhƣ ở miền Bắc Việt Nam, ranh giới á nhiệt đới xuống thấp 

và lan quá xuống phía Nam nhƣng vào mùa hè ranh giới này lại trở về độ cao 

600m, đồng thời rút về phía Bắc vĩ tuyến 25
0
B. 

Ngoài ra, ranh giới cảnh quan cũng chịu sự tác động của con ngƣời làm 

chuyển dịch, tức là tạo ra các ranh giới nhân sinh.  Tuy nhiên, ranh giới của các 

địa tổng thể cấp cao nhƣ đới, xứ, miền, khu, đai cao...rất khó có thể cải tạo. Còn ở 

các địa tổng thể cấp thấp nhƣ diện, dạng, cảnh quan hoàn toàn có thể tạo ra các 

ranh giới nhân sinh nhƣng cần tôn trọng qui luật của tự nhiên thì mới sử dụng, cải 

tạo tƣ nhiên. 

c, Phụ thuộc vào qui mô 

  Ranh giới cũng có cấp phân vị và tính chất của ranh giới thay đổi tuỳ theo 

cấp phân vị của địa tổng thể. Cấp ranh giới càng cao, thì dải chuyển tiếp càng rộng 

lớn, sự trùng hợp giữa các thành phần càng khó, ranh giới càng mơ hồ nên cần 

dựa vào phƣơng pháp nhân tố trội để xác định. Chẳng hạn nhƣ cấp đới dựa vào 

khí hậu (tƣơng quan nhiệt ẩm), cấp xứ dựa vào đơn vị địa cấu trúc có chung 

những nét về đại địa hình, hay dấu hiệu sơn văn cho cấp khu... Ngƣợc lại, ranh 

giới cho cấp phân vị thấp nhƣ dạng, diện cảnh quan càng rõ rệt. 

Khu vực ranh giới có diện tích thay đổi và thƣờng nhỏ hơn hai địa tổng thể 

mà chúng phân cách, nhƣng tối đa có thể tƣơng đƣơng nhƣ đới chuyển tiếp thảo 

nguyên rừng, đài nguyên rừng, bán hoang mạc... Việc xác định ranh giới căn cứ 

vào sự phân tích các đặc điểm, động lực, thành phần chủ yếu của các địa tổng thể, 

mà không phải là sự lắp ghép một cách cơ học (tập hợp ranh giới diện cảnh quan 

tạo thành ranh giới dạng cảnh quan). 

Ranh giới cảnh quan không bao giờ là một đƣờng kẻ hình học. Ví dụ nhƣ 

ranh giới do sông hay đƣờng bờ biển tạo nên cũng không phải là đƣờng thẳng vì 

mực mặt nƣớc dao động luôn nên ranh giới cảnh quan là một dải chuyển tiếp nằm 

giữa mực trên và mực dƣới của mép nƣớc.  
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Ngoài ra, trong cảnh quan còn tồn tại cả giới hạn thẳng đứng vì nó trải từ 

trên xuống hoặc từ dƣới lên. Giới hạn dƣới của cảnh quan trên lục địa đƣợc xác 

định đến độ sâu mấy chục mét. Ở đó có sự tác động tƣơng hỗ trực tiếp giữa các 

thành phần cấu tạo vật chất và năng lƣợng của cảnh quan. Nơi diễn ra các quá 

trình địa lý đặc biệt nhƣ sự biến dạng của năng lƣợng Mặt Trời, sự tuần hoàn ẩm, 

phong hóa, hoạt động địa hóa học (chủ yếu là quá trình oxy hóa)..., song cũng tuân 

theo nhịp điệu mùa. Ví dụ nhƣ dao động nhiệt độ ở nhiệt đới đến độ sâu 5- 10m, 

ôn đới 15- 20m. Quá trình oxy hóa đến độ sâu dày nhất là 60m. Chiều dày của vỏ 

phong hóa từ vài mét đến vài chục mét. Các thể hữu cơ xâm nhập vào thạch quyển 

tới độ sâu 3km. 

Tầng bên ngoài của cảnh quan là những lớp dƣới của đối lƣu khí quyển và 

tầng trên của nham thạch không bị biến đổi. 

3.5. Sự phát triển của cảnh quan 

3.5.1. Tính bền vững và trạng thái ổn định 

a, Tính bền vững 

 Là khả năng của cảnh quan giữ lại cấu trúc hoặc khả năng trở lại trạng 

thái ban đầu sau khi bị tác động. Nguyên nhân do cảnh quan có khả năng hấp 

thụ hoặc làm tiêu tán các xáo động và ngăn ngừa chúng khuếch đại thành các 

xáo động qui mô lớn, cƣờng độ mạnh. 

 Tính bền vững của cảnh quan đƣợc xác định dựa trên 3 tiêu chí là khả 

năng đàn hồi, tính chống chịu, khả năng phục hồi của cảnh quan: 

+ Khả năng đàn hồi: khả năng của một cảnh quan trở lại trạng thái ban 

đầu khi xảy ra các xáo động. Trong đó có thể là trạng thái phục hồi không hoàn 

toàn giống trạng thái trƣớc đó nhƣng cảnh quan vẫn duy trì đƣợc tất cả các yếu 

tố cấu trúc cơ bản (cấu trúc nơi sống, độ phì đất…) và các quá trình chủ đạo 

(vòng tuần hoàn của nƣớc và chu trình các chất dinh dƣỡng…). 

+ Tính chống chịu: khả năng của một hệ thống giữ đƣợc trạng thái 

nguyên thủy khỏi các tác động. 

+ Khả năng phục hồi: tốc độ trở lại trạng thái ban đầu của một cảnh quan 

sau tác động làm biến đổi cảnh quan. 
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- Đặc điểm của tính bền vững: 

Tính bền vững không có nghĩa là tính ổn định tuyệt đối, không biến 

động. Nó dao động quanh trạng thái trung bình nào đó, tức là cân bằng động. 

Biên độ dao động càng rộng càng ít rủi ro xảy ra của sự thay đổi không thuận 

nghịch trong sự tác động dị thƣờng của các yếu tố bên ngoài. Bất kỳ cảnh quan 

nào cũng đều có giới hạn (đều có ngƣỡng).  

Mức độ bền vững của địa hệ tỷ lệ với bậc của nó. Địa hệ cấp càng nhỏ 

tính bền vững đối với các tác động bên ngoài càng thấp: 

Diện < Dạng < Cảnh quan 

Tính bền vững có ý nghĩa lớn đặc biệt khi nghiên cứu cảnh quan liên 

quan tới các yếu tố nhân sinh và nghiên cứu phát triển bền vững 

b, Tính ổn định, bất ổn định và trạng thái ổn định của cảnh quan 

Do cảnh quan là một hệ thống động lực cao nên một cảnh quan luôn có 

xu thế dịch chuyển xa khỏi một trạng thái ổn định. Trạng thái ổn định đƣợc 

định nghĩa là “trạng thái của một cảnh quan được xác định trong một khoảng 

biến thiên”. 

Trạng thái bất ổn định xảy ra khi cảnh quan vƣợt ra khỏi các ngƣỡng dẫn 

tới không thể phục hồi lại trạng thái ban đầu, nếu có thể phục hồi cần một 

khoảng thời gian rất dài hoặc phải bổ sung nguồn vật chất và năng lƣợng vào 

(mất tầng đất canh tác, phá rừng…). 

Vì thế thời kỳ ổn định: “là khoảng thời gian một cảnh quan duy trì một 

trạng thái ổn định” 

Trạng thái ổn định của cảnh quan phụ thuộc vào độ ổn định cảnh quan 

(landscape stability) hoặc độ bất ổn định (landscape instability). Là hai đại 

lƣợng đƣợc xác định dựa trên giá trị tƣơng quan giữa độ bền vững, khả năng 

phục hồi và độ đàn hồi của cảnh quan nhƣ: 

+ Các cảnh quan có sinh khối thấp: dễ bị biến đổi nhanh chóng (độ bền 

vững thấp) nhƣng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu (khả năng phục 

hồi nhanh và độ đàn hồi cao). 
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+ Các cảnh quan có sinh khối cao: các cảnh quan này có độ bền vững 

cao đối với các xáo động, do đó duy trì trạng thái ổn định trong một thời gian 

dài. 

+ Các cảnh quan không có sinh khối: duy trì trạng thái ổn định vật lý. 

3.5.2. Sự phát triển và tiến hóa của cảnh quan 

a,  Khái niệm 

A.G.Ixatsenko gọi là sự tự phát triển của cảnh quan.  Sự phát triển cảnh 

quan (landscape development) là: “biến đổi tiến bộ của cảnh quan dưới tác 

động của các mâu thuẫn bên trong” (Ixatsenko, 1969). Động lực của sự phát 

triển là sự giải quyết các mâu thuẫn bên trong. Sự phát triển này liên quan chặt 

chẽ đến động lực tự nhiên bên trong cảnh quan. 

Hay theo Naveh: “Sự phát triển của cảnh quan là sự phát triển không 

liên tục của cảnh quan với các bước nhảy rẽ nhánh lên một cấp tổ chức cao 

hơn”. Khái niệm tiến hóa này gắn liền với tiến hóa của xã hội loài ngƣời nên 

thƣờng giới hạn trong Holocen. 

b, Cơ chế 

Cảnh quan phát triển nhƣ là một hệ thống vật chất, nhƣng tốc độ của các 

thành phần cấu tạo cũng nhƣ của các đơn vị hình thái không phù hợp nhau. 

Cảnh diện có thể biến đổi nhanh chóng, nhóm cảnh diện thì chậm hơn, còn 

cảnh quan thì lại chậm hơn cả. Trong số các thành phần cấu tạo thì sinh vật 

biến động nhất, thì thổ nhƣỡng biến đổi chậm hơn, còn khí hậu và địa hình thì 

biến đổi chậm hơn cả. 

Nếu cảnh quan phát triển một cách liên tục thì trong cảnh quan hiện đại 

luôn tồn tại những nét thuộc về quá khứ, những nét hiện đại và những nét tiến 

bộ quyết định sự phát triển của nó trong tƣơng lai, hay đó là các phần tử tàn dƣ, 

bảo thủ và tiến bộ.  

Những phần tử tàn dư hay yếu tố di lưu sẽ giữ lại những nét của quá khứ, 

cho ta biết lịch sử phát triển của cảnh quan và cắt nghĩa đặc điểm trong cảnh 

quan hiện đại. Đó có thể là các dạng địa hình (địa hình băng hà), lƣới thủy văn 

(lòng sông khô trên sa mạc), sinh vật và thổ nhƣỡng.  
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Những phần tử bảo thủ hay những yếu tố hiện đại hoàn toàn phù hợp với 

điều kiện hiện thời và quyết định cấu trúc hiện tại của cảnh quan.  

Còn các yếu tố tiến bộ, là cái mới, cái đang sinh ra trong cảnh quan chỉ 

rõ tính chất biến động của cảnh quan và khuynh hƣớng phát triển của nó (nhƣ 

các đảo rừng trong thảo nguyên...). Sự tích lũy dần về các phần tử cấu trúc mới 

trong cảnh quan sẽ dẫn đến sự biến đổi về chất, sẽ dần hình thành cảnh quan 

mới tại đó. Đây là cơ chế phát triển của cảnh quan. 

c, Các giai đoạn phát triển 

Có hai giai đoạn phát triển cảnh quan: 

- Giai đoạn hình thành cấu trúc: Cảnh quan hình thành vừa từ từ nhƣng 

cũng tƣơng đối nhanh của những đặc điểm cấu trúc cảnh quan. Sự kế thừa giữa 

cảnh quan cũ và mới vẫn còn đƣợc bảo tồn rõ rệt ngay sau khi có tai họa xảy ra. 

Những thành phần bảo thủ nhất nhƣ nền địa chất, các dạng địa hình là yếu tố 

tàn dƣ, làm nền để phát triển cảnh quan mới. Cảnh quan có tính biến đổi nhanh 

(mang nét điển hình của cảnh quan trẻ) và kiến trúc còn chƣa đƣợc hình thành 

(sinh vật quần chƣa hình thành, thổ nhƣỡng ở giai đoạn phát triển ban đầu, địa 

hình ít bị chia cắt, mạng lƣới thuỷ văn chƣa đƣợc hoàn thiện...Ví dụ : Đảo giữa 

sông---> Dải bồi tụ . 
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- Giai đoạn ổn định cấu trúc: Các thành phần cấu tạo tƣơng đối phù hợp 

với nhau, với điều kiện địa đới và phi địa đới chung. Cảnh quan có cấu trúc bền 

vững hơn. Giai đoạn này dài hơn, hình thành các mối tác động tƣơng hỗ mâu 

thuẫn nhau của các thành phần phần cấu tạo cảnh quan trở thành nguồn lực 

biến đổi. Sự thay đổi cấu trúc bằng con đƣờng tích lũy các phần tử tiến bộ phải 

trải qua một thời gian rất dài và không có ranh giới rõ rệt vì bƣớc nhảy vọt về 

chất cần một thời gian dài nếu nhƣ không có sự can thiệp của các nhân tố bên 

ngoài. 

Nhƣ vậy, sự tự phát triển của cảnh quan diễn ra tƣơng đối chậm và ít 

biểu hiện ở dạng thuần khiết vì sự tác động chồng chất của các nhân tố bên 

ngoài. Những tác động này không những làm lệch sự phát triển bình thƣờng 

của cảnh quan mà còn có thể đình trệ cũng nhƣ tiêu diệt. Hiện nay, sự phát triển 

của đại đa số cảnh quan đều có sự can thiệp của con ngƣời. 

3.6. Biến đổi cảnh quan 

3.6.1. Khái niệm biến đổi cảnh quan 

Biến đổi cảnh quan (landscape change) là: “sự thay đổi cấu trúc và chức 

năng của cảnh quan theo thời gian”. 

Nó là một quá trình gồm chuỗi ba sự kiện: (1) tác động đến cảnh quan  

 (2) thay đổi cấu trúc cảnh quan        (3) thay đổi chức năng hoặc quá 

trình hệ sinh thái trong cảnh quan. Hệ quả là cảnh quan đạt đến một cấu trúc 

mới hoặc mất đi cấu trúc cũ dƣới ảnh hƣởng bên ngoài hoặc sự phát triển nội 

tại. 

Đặc điểm biến đổi cảnh quan đƣợc xem xét ở 4 khía cạnh chính: 

1. Đặc điểm biến đổi cấu trúc không gian (cấu trúc đứng và cấu trúc 

ngang): xem những cảnh quan nào, hợp phần hoặc yếu tố cấu trúc nào biến đổi. 

2. Xu thế biến đổi: đƣợc xác định thông qua tần số, khoảng thời gian và 

cƣờng độ biến đổi cảnh quan. Khi bản chất, tần số và cƣờng độ biến đổi cảnh 

quan có thể đƣợc mô tả hoặc xác định thì cần đánh giá từng khía cạnh biến đổi 

này trong khung cảnh toàn cầu của cảnh quan theo hƣớng tích cực hoặc tiêu 

cực.  Do đó, để đánh giá cần có một cơ sở hoặc thời gian qui chuẩn. 
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3. Qui mô không gian và vị trí lãnh thổ xảy ra biến đổi cảnh quan: cấp 

địa phƣơng, vùng hoặc toàn cầu. Ví dụ nhƣ biến đổi cảnh quan do cháy rừng ở 

qui mô địa phƣơng, biến đổi rừng ngập mặn ở khu vực nhiệt đới, biến đổi cảnh 

quan lục địa ở qui mô toàn cầu do biến đổi khí hậu. 

4. Thời kỳ xảy ra biến đổi cảnh quan: biến đổi cảnh quan đƣợc đặc trƣng 

trong một thời kỳ nhất định, liên quan đến cấu trúc cảnh quan và các yếu tố gây 

biến đổi cảnh quan hiện tại. Biến đổi cảnh quan do băng hà Đệ Tứ. 

3.6.2. Các kiểu biến đổi của cảnh quan 

a, Phân loại dựa trên tính thuận nghịch của quá trình 

Có 2 kiểu biến đổi: thuận nghịch và không thuận nghịch: 

- Biến đổi thuận nghịch là sự biến đổi với sự trở lại trạng thái ban đầu 

sau lần tác động không có sự tái tạo cảnh quan về chất lƣợng chỉ thực hiện chức 

năng biến đổi trạng thái cảnh quan. Ví dụ nhƣ biến đổi theo mùa thuộc về biến 

đổi thuận nghịch, thực chất chúng không mang theo một cái gì mới vào trong 

trật tự đã xác lập của sự vật. Thuộc loại này còn có những sự biến đổi có tính 

tai nạn (động đất, cháy lớn...), sau đó cảnh quan lại khôi phục gần giống trạng 

thái trƣớc tai nạn. 

- Biến đổi không thuận nghịch hay còn gọi là tiến bộ là sự biến đổi theo 

một phía, một hƣớng nhất định mà không quay trở lại trạng thái ban đầu. Theo 

L.S. Becgo thì khí hậu, các nhân tố địa chất (sự nâng lên, hạ xuống của mực 

nƣớc biển), hoạt động của con ngƣời, sinh vật là các tác nhân gây ra sự biến đổi 

không thuận nghịch. 

b, Phân loại dựa trên các yếu tố tác động và mức độ biến đổi 

* Biến đổi đột ngột:  

Là biến đổi cảnh quan do yếu tố ngoại cảnh bất lợi là thiên tai, tai biến 

(lửa, bão, lũ, động đất, sóng thần…), chiến tranh, bệnh tật… Các yếu tố này 

gây ra tác động mạnh trong thời gian ngắn, ở các qui mô không gian khác nhau 

làm cho cảnh quan biến đổi đột ngột. Sau đó, trạng thái cảnh quan bị biến đổi ít 

phụ thuộc vào trạng thái ban đầu, mà chỉ phụ thuộc vào tác động. 
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* Biến đổi tuần tự:  

Do yếu tố ngoại cảnh tác động trong một khoảng thời gian dài, tạo ra sự 

biến đổi cảnh quan trong đó trạng thái bị biến đổi phụ thuộc nhiều vào trạng 

thái trƣớc đó. Do đó, kiểu biến đổi này có khả năng dự đoán. 

Có 3 dạng biến đổi cảnh quan tuần tự: 

- Biến động lớp phủ mặt đất do sử dụng đất: nguyên nhân do hoạt động 

phát triển của con ngƣời nhƣ công nghiệp, nông nghiệp, quần cƣ, xây dựng, 

thƣơng mại. Trên phạm vi toàn cầu, những hệ quả của biến đổi sử dụng đất 

nhìn nhận ở hai khía cạnh biến đổi khí hậu và biến đổi đa dạng sinh học. 

 Biến đổi khí hậu: Biến đổi lớp phủ mặt đất do sử dụng đất là một nhân 

tố quan trọng làm tăng lƣợng CO2 trong phạm vi toàn cầu và đóng góp vào biến 

đổi khí hậu toàn cầu. Theo Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu của 

Liên Hợp Quốc (IPCC) ƣớc tính biến đổi sử dụng đất (phá rừng chuyển thành 

đất nông nghiệp…) phát thải khoảng 1,6±0,8Gt cacbon vào khí quyển mỗi năm 

tƣơng đối lớn nếu so sánh với nguồn phát thải CO2 chính trên Trái Đất từ đốt 

nhiên liệu hóa thạch và sản xuất xi măng đạt 6,3± 0,6 Gt cacbon mỗi năm. 

 Biến đổi đa dạng sinh học: Qui mô và loại hình sử dụng đất trực tiếp ảnh 

hƣởng đến nơi sống tự nhiên và sẽ tác động đến đa dạng sinh học cả qui mô 

Hình 3.11 
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toàn cầu, địa phƣơng. Tác động chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các khu 

vực còn tƣơng đối hoang sơ, các khu vực đa dạng sinh học cao thành khu vực 

phát triển  kinh tế nên dẫn tới những hệ quả sinh thái nghiêm trọng là mất nơi 

sống, suy thoái và phân mảnh cảnh quan. Các nguyên nhân trên đều là những 

nhân tố gây mất đa dạng sinh học qui mô lớn, ngay cả trong trƣờng hợp cảnh 

quan đƣợc phục hồi khỏi mất nơi sống và suy thoái cảnh quan nhƣng sự phân 

mảnh cảnh quan là một nhân tố giới hạn đối với nhiều loài đã từng cƣ trú trong 

nơi sống đó. Vì vậy, chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng đƣợc coi là nguyên 

nhân lớn nhất gây tuyệt chủng đối với các sinh vật trên lục địa. 

- Diễn thế sinh thái: diễn thế sinh thái tạo ra sự phát triển tuần tự của 

cảnh quan theo thời gian. Các nhân tố gây diễn thế sinh thái bao gồm các nhân 

tố vô sinh (tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã sinh vật), các nhân tố 

hữu sinh (tác động của quần xã lên ngoại cảnh làm biến đổi mạnh mẽ ngoại 

cảnh đến mức gây diễn thế), nhân tố con người với những tác động vô ý thức 

(đôt, phá rừng…) hay có ý thức (cải tạo thiên nhiên, xây hồ thủy lợi…) có vai 

trò quan trọng trong định hƣớng diễn thế. Trong diễn thế sinh thái, sự biến đổi 

quan trọng nhất đƣợc quan tâm là thay đổi cấu trúc của quần xã sinh vật và lớp 

phủ thổ nhƣỡng. 

- Suy thoái cảnh quan: là sự suy giảm ổn định của các thuộc tính của 

cảnh quan, là kết quả tác động của các nhân tố tự nhiên và nguyên sinh. Nó 

đƣợc đặc trƣng bởi sự biến đổi cực đoan trong phạm vi rộng của cấu trúc cảnh 

quan, biểu thị bằng sự mất toàn bộ khả năng thực hiện tái sản xuất tài nguyên 

và môi trƣờng nhƣ axit hóa, phú dƣỡng, khô cằn… Hai hợp phần chịu ảnh 

hƣởng rõ rệt là suy thoái lớp phủ thực vật và thoái hóa đất. 

Suy thoái lớp phủ thực vật là sự suy giảm lớp phủ thực vật và đa dạng 

sinh học cũng nhƣ các nguồn lâm sản. Tình trạng đó dẫn tới những hậu quả môi 

trƣờng nghiêm trọng do sự phá vỡ cân bằng sinh thái nhƣ tăng cƣờng quá trình 

xói mòn, rửa trôi, thoái hóa đất, lũ lụt, hạn hán diễn ra mãnh liệt. Sự suy thoái 

lớp phủ thực vật là nguyên nhân chính dẫn đến suy thoái đất. 

Thoái hóa đất là dấu hiệu chung của sự suy giảm nhất thời hoặc thƣờng 

xuyên khả năng sản xuất của đất đai (UNEP, 1992), là những quá trình thay đổi 
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các tính chất lý, hóa, sinh học của đất dẫn đến làm giảm hoặc mất đi khả năng 

thực hiện chức năng của mình. Điều này dẫn đến sự phá hủy cấu trúc đất, các 

chất dinh dƣỡng, làm suy giảm độ phì nên sẽ ảnh hƣởng đến các hợp phần khác 

của cảnh quan. Hiện nay, thoái hóa đất, sa mạc hóa và hoang mạc hóa là một 

trong những vấn đề môi trƣờng và tài nguyên thiên nhiên mà nhiều quốc gia, 

nhiều vùng lãnh thổ đang phải đối mặt. 

 

  

(a)                                            (b) 

Hình 3.12. Suy thoái cảnh quan do biến đổi cảnh quan tuần tự: (a) Suy thoái 

lơp phủ thực vật do đốt phá rừng mưa nhiệt đới ở Madagaxca, (b) Thoái hóa đất do 

mất lớp phủ rừng tăng cường quá  trình xói mòn ở vùng đất Cheltenham- Canada, 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 3 

3.1. Phân tích vai trò của các hợp phần trong thành tạo cấu trúc đứng 

cảnh quan (lấy ví dụ ở Việt Nam)? 

3.2. Phân tích các chức năng chính của cảnh quan? 

3.3. Động lực mùa của cảnh quan? Động lực mùa của cảnh quan Việt 

Nam? 
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Chƣơng 4: PHÂN LOẠI, PHÂN VÙNG CẢNH QUAN 

6 tiết (5-0-2) 

4.1. Phân loại cảnh quan 

4.1.1. Nguyên tắc phân loại 

Phân loại cảnh quan là một trong những vấn đề cấp thiết và cũng là phức 

tạp nhất của cảnh quan học, là khâu quan trọng để thành lập bản đồ cảnh quan. 

Có nhiều cách phân loại cảnh quan:  

- Cách thứ nhất là phân chúng theo thứ tự nhất định căn cứ vào nguồn 

gốc tự nhiên, vào nguồn gốc phát sinh hay sự tƣơng tự nhau. Đây là sự phân 

loại theo nghĩa rộng, sự sắp xếp thành một hệ thống các cấp.  

- Cách thứ hai là phân loại theo loại hình tức là phân thành các kiểu, 

giống, loài...  

Đến nay, các phƣơng án phân loại và phân vị chung vẫn chƣa có ý kiến 

thống nhất. Vì thế, khi tiến hành nghiên cứu, thành lập bản đồ cảnh quan trên 

một lãnh thổ nào đó, các tác giả thƣờng xác lập một hệ thống phân loại mới 

trên cơ sở những hệ thống phân loại có từ trƣớc. Hệ thống phân loại phải vừa 

đảm bảo khách quan, vừa đảm bảo tính logic khoa học và ứng dụng thực tiễn. 

Hệ thống phân loại cảnh quan đều phải đảm bảo những nguyên tắc nhất 

định: 

- Phải bao quát đầy đủ các cá thể. 

- Tuỳ thuộc vào mức độ phân hoá của lãnh thổ mà lựa chọn hệ thống 

phân loại không quá phức tạp, cồng kềnh song cũng không đƣợc bỏ qua những 

bậc cần thiết. 

Ngoài ra, theo Vũ Tự Lập trong “Cảnh quan miền Bắc” cũng đƣa ra các 

nguyên tắc khi tiến hành phân loại cảnh quan nhƣ sau: 

- Phân loại riêng từng cấp phân vị, mỗi hệ thống có số lƣợng cá thể 

riêng, chỉ tiêu phân loại riêng và số lƣợng bậc phân loại riêng. 



 105 

- Hệ thống phân loại phải phản ánh đúng đắn mối quan hệ biện chứng 

giữa các quy luật phân hóa không gian phổ biến của cấp địa quyển, đây là 

nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành các cấp. 

- Hệ thống phân loại phải bao quát đầy đủ các cấp có thể áp dụng cho 

việc thành lập bản đồ cảnh quan ở mọi tỷ lệ, cho mọi lãnh thổ lớn nhỏ, cả cho 

miền núi và đồng bằng. Hệ thống phân loại phải bao quát đầy đủ các cá thể, 

không thể có tình trạng không thể biết xếp một cá thể vào một bậc phân loại 

nào, đồng thời cũng không đƣợc xếp một cá thể vào vài bậc phân loại khác 

nhau. 

- Mỗi bậc phân loại chỉ đƣợc dùng một tiêu chí. Nếu muốn dùng nhiều 

chỉ tiêu thì phải kết hợp chúng lại thành chỉ tiêu tổng hợp. 

- Hệ thống phân loại phải có số bậc hợp lý tùy thuộc vào tính chất của 

đối tƣợng phân loại. Tránh tình trạng quá nhiều (sẽ gây rƣờm rà), song cũng 

tránh thiếu bậc (gây khó hiểu cho mối liên hệ giữa các bậc).  

- Chú ý đến danh pháp cho từng bậc phân loại khác nhau, đồng thời đơn 

vị bậc dƣới nếu có dấu vết của bậc trên trong tên gọi và ký hiệu. 

4.1.2. Chỉ tiêu và hệ thống phân loại 

4.1.2.1. Phân loại cảnh quan của các nhà địa lý Liên Xô 

Các nhà Địa lý học Liên Xô cũ phân loại cảnh quan dựa vào tính địa đới 

và phi địa đới. Có nhiều cách phân loại, nhƣng theo A.E. Phedina (1973) thì 3 

phƣơng án đƣợc chấp nhận rộng rãi là phƣơng án của A.G. Ixatsenko, của N.A. 

Govodexki và V.A. Nicolaep. 

Hệ thống phân loại cảnh quan của A.G. Ixatsenko (1961) gồm 8 bậc: 

nhóm kiểu    kiểu   phụ kiểu    lớp    phụ lớp    loại    phụ loại   biến chủng (thể 

loại). Trong đó, kiểu cảnh quan là đơn vị phân loại cao nhất, với những nét 

tƣơng tự chung nhất về phát sinh và cấu trúc, cũng nhƣ tính chất của các quá 

trình địa lý cơ bản. 

Bảng 4.1. Bảng phân loại cảnh quan của A.G. Ixatsenko 

STT Đơn vị Dấu hiệu 
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1 Nhóm kiểu Có những nét địa đới tƣơng tự các cảnh quan trong phạm 

vi địa ô và lục địa khác nhau. 

2 Kiểu Có cùng điều kiện thủy nhiệt, cùng đặc điểm về cấu trúc, 

đồng nhất về quá trình di động của các nguyên tố hóa học, 

các quá trình ngoại sinh hình thành thổ nhƣỡng, thành 

phần và cấu trúc các quần thể sinh vật. 

3 Phụ kiểu Có những khác nhau theo tính địa đới bậc thứ và những 

dấu hiệu chuyển tiếp trong cấu trúc 

4 Lớp Mức độ tác động điển hình cao các nhân tố kiến tạo sơn 

văn, cấu trúc đới của các cảnh quan. 

5 Phụ lớp Ở miền núi sự phát triển đầy đủ của dãy vòng đai theo 

chiều cao điển hình. 

6 Loại Cùng chung nguồn gốc, kiểu địa hình, đá mẹ và cấu trúc 

hình thế. 

7 Phụ loại Có một vài đặc điểm về bối cảnh. 

8 Biến chủng (thể 

loại) 

Những đặc điểm theo khí hậu địa phƣơng. 

Hệ thống phân loại cảnh quan của N.A. Gvozdexki (1961), gồm 5 bậc:  

Lớp      kiểu      phụ kiểu       nhóm        loại. 

Bảng 4.2. Bảng phân loại cảnh quan của N.A. Gvozdexki 

STT Đơn vị Dấu hiệu 

1 Lớp Những dấu hiệu địa chất- địa mạo quyết định tính chất biểu 

hiện tính địa đới và mối tƣơng quan nhiệt ẩm. 

2 Kiểu Những dấu hiệu mang tính đới (chỉ số khô hạn bức xạ, tuần 

hoàn sinh vật của các phần tử di động nguyên tố loại hình 

của sự di động theo nƣớc, kiểu thực bì và thổ nhƣỡng). 

3 Phụ kiểu 

(biến thể) 

Tính địa đới (các á đới theo chiều ngang và các vòng đai 

theo chiều cao) và tính địa khu theo kinh tuyến. 

4 Nhóm Những đặc điểm địa chất- địa mạo. 

5 Loại Tính đồng nhất về các điều kiện tự nhiên. 
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Hệ thống phân loại cảnh quan của Nikolaev (1966),  gồm 12 cấp:  

Thống     hệ     phụ hệ    lớp     phụ lớp     nhóm     kiểu     phụ kiểu     hạng 

Phụ hạng     loại      phụ loại. 

Bảng 4.3. Bảng phân loại cảnh quan của Nhikolaev 

STT Đơn vị Dấu hiệu 

1 Thống Kiểu tiếp xúc của các quyển địa lý trong cấu trúc lớp vỏ 

cảnh quan. 

2 Hệ Cân bằng nhiệt ẩm và biểu hiện của cơ sở năng lƣợng phân 

bố trong không gian thông qua tính địa đới của cảnh quan 

3 Phụ hệ Tính địa ô của các đới làm phân bố lại nền tảng nhiệt ẩm của 

các đới. 

4 Lớp Cấu trúc hình thái của các đơn vị cấp lớn (đại địa hình) đã 

xác định kiểu địa đới của lãnh thổ (địa đới theo vĩ độ và đai 

cao theo chiều cao). Có 2 lớp chủ yếu là đồng bằng và núi. 

5 Phụ lớp Sự phân hóa tầng trong cấu trúc cảnh quan ở miền núi và 

đồng bằng làm phân hóa cƣờng độ các quá trình địa lý tự 

nhiên. 

6 Nhóm Những đặc điểm về chế độ địa hóa theo mức độ thoát nƣớc. 

7 Kiểu Những chỉ số sinh khí hậu 

8 Phụ kiểu Mang dấu hiệu của kiểu nhƣng ở cấp phụ kiểu thổ nhƣỡng 

và phụ lớp quần thể thực vật mang tính chất của các quần 

thể chuyển tiếp. 

9 Hạng Các kiểu địa hình phát sinh. 

10 Phụ hạng Các kiểu địa hình phát sinh và nham thạch bề mặt 

11 Loại Sự giống nhau của các dạng ƣu thế. 

12 Phụ loại Ƣu thế về diện tích của các dạng phụ thuộc. 

Những hệ thống phân loại trên cho thấy thứ tự cấp bậc không đồng nhất 

trong sơ đồ phân loại của các tác giả, có sơ đồ thì đặt cấp kiểu trên cấp lớp, đa 

số các sơ đồ đặt cấp lớp trên cấp kiểu. 

4.1.2.2.  Phân loại cảnh quan áp dụng cho lãnh thổ Việt Nam 
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1/ Phân loại cảnh quan của các tác giả nƣớc ngoài 

Năm 1957, T.N. Sêglova (Liên Xô) trong công trình “Việt Nam” đã sử 

dụng hệ thống phân loại gồm hai cấp là vùng và á vùng để phân chia các khu vực 

địa lý tự nhiên của Việt Nam và Singapore. Chỉ tiêu để phân chia vùng là yếu tố 

địa chất – kiến tạo, khí hậu, thực vật, trong đó yếu tố chủ đạo là khí hậu. Chỉ tiêu 

để phân chia á vùng là các nhân tố địa mạo. 

Năm 1962, Fridland trong cuốn “Thiên nhiên miền Bắc Việt Nam”, đã sử 

dụng hệ thống phân loại gồm 5 cấp: lãnh thổ, tỉnh, quận, á quận, vùng để phân 

vùng địa lý tự nhiên Việt Nam. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các cấp không rõ 

ràng. Miền Bắc đƣợc chia làm 3 lãnh thổ: đồng bằng, đồi, núi. Lãnh thổ đồng 

bằng và đồi đƣợc chia ra thành tỉnh và vùng. Lãnh thổ núi chia thành quận  á 

quận  đới (đối với khu vực đá silicat) hoặc vùng (đối với khu vực đá vôi). Hệ 

thống phân vị này không chỉ rõ quan hệ của các cấp với cấp trên nó và không 

rõ chỉ tiêu cho từng cấp cụ thể. 

2/ Phân loại cảnh quan của các tác giả Việt Nam 

Cảnh quan học tuy đƣợc áp dụng vào nghiên cứu tại Việt Nam muộn 

hơn các nƣớc khác nhƣng đã thu đƣợc nhiều thành công. Nhiều công trình 

nghiên cứu cảnh quan trên lãnh thổ đã xây dựng đƣợc các hệ thống phân loại.  

Trong tác phẩm “Cảnh quan miền Bắc Việt Nam” của Vũ Tự Lập đã đưa 

ra hệ thống phân loại các cảnh địa lý miền Bắc Việt Nam gồm 8 cấp, mỗi cấp 

đều có một chỉ tiêu hoặc một tập hợp chỉ tiêu tƣơng ứng với cấp đó.  

Để xác định các cá thể cảnh địa lý miền Bắc Việt Nam, ông xét lần lƣợt 

từng cặp hai nhân tố, xuất phát từ nền địa chất và kiểu địa hình (nền tảng rắn) sau 

đó kết hợp giữa nền tảng rắn với khí hậu. Tiếp đến kết hợp giữa nền tảng rắn – khí 

hậu với thuỷ văn – hải văn,thổ nhƣỡng cuối cùng kết hợp với thực vật. 

Bảng 4.4. Hệ thống phân loại cảnh quan của Vũ Tự Lập (1976) 

Số 

bậc 

Tên bậc Chỉ tiêu phân loại Số đơn vị 

phân loại 

1 Hệ Đồng nhất về nền tảng nhiệt – ẩm 

(tổng nhiệt độ và hệ số thuỷ văn)  

9 
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2 Lớp Đồng nhất về nền tảng nhiệt - ẩm và 

nhóm kiểu địa hình. 

53 

3 Lớp phụ Đồng nhất về nền tảng nhiệt – ẩm, 

nhóm kiểu địa hình và kiểu địa hình. 

118 

4 Nhóm Đồng nhất về nền tảng nhiệt – ẩm, 

nhóm kiểu địa hình và kiểu địa hình 

và nhóm kiểu khí hậu. 

287 

5 Kiểu Đồng nhất về nền tảng nhiệt – ẩm, 

nhóm kiểu địa hình, kiểu địa hình, 

nhóm kiểu khí hậu và đại tổ hợp đất. 

343 

6 Chủng Đồng nhất về toàn bộ môi trƣờng vô 

cơ (nền tảng nhiệt – ẩm, nhóm kiểu 

địa hình, kiểu địa hình, nhóm kiểu khí 

hậu, đại tổ hợp đất, nền địa chất, loại 

thuỷ văn). 

560 

7 Loại Đồng nhất về toàn bộ hoàn cảnh tự 

nhiên (môi trƣờng vô cơ, trạng thái 

thực bì và đại tổ hợp thực vật). 

565 

8 Thứ Đồng nhất về biện pháp sử dụng, bảo 

vệ và cải tạo. 

Tạm thời 

chƣa phân 

loại 

 Hệ thống phân loại 7 cấp của Phạm Quang Anh (1983) cho  xây dựng 

bản đồ cảnh quan Việt Nam tỷ lệ 1:2 000 000 dựa trên hệ thống phân loại của 

Nicolaev gồm: khối cảnh quan- hệ- phụ hệ- lớp- phụ lớp- nhóm- kiểu cảnh 

quan, trong đó kiểu cảnh quan là cấp cơ sở, đƣợc hiểu là kiểu khu vực cảnh 

quan tƣơng tự nhau về mặt phát sinh, có ý nghĩa ứng dụng thực tiễn; hệ phân 

loại 6 cấp của tập thể tác giả phòng Địa lý tự nhiên tổng hợp (Viện Khoa học 

Việt Nam) phục vụ thành lập bản đồ cảnh quan tỷ lệ 1: 250.000, phục vụ cho 

đánh giá tổng hợp điều kiện địa lý tự nhiên Tây Nguyên với 6 cấp hệ cảnh 

quan- lớp- phụ lớp- kiểu- phụ kiểu- hạng cảnh quan,… 



 110 

Năm 1992, tập thể tác giả phòng Địa lý tự nhiên thuộc Trung tâm Địa lý 

và tài nguyên thiên nhiên đã đƣa ra hệ thống phân loại cảnh quan cho các tỷ lệ 

bản đồ trong công trình “Nghiên cứu xây dựng bản đồ cảnh quan các tỷ lệ trên 

lãnh thổ Việt Nam”. Hệ thống phân loại này gồm 10 cấp, trong đó cao nhất là 

cấp hệ cảnh quan và thấp nhất là cấp dạng cảnh quan tạo nên cấu trúc hình thái 

của mỗi đơn vị cảnh quan.  

Bảng 4.5. Hệ thống phân loại cảnh quan của phòng Địa lý tự nhiên 

Đơn vị Dấu hiệu 

Hệ cảnh 

quan 

Nền bức xạ chủ đạo quyết định tính đới. Chế độ nhiệt - ẩm quyết 

định cƣờng độ lớn của chu trình vật chất và năng lƣợng. 

Phụ hệ 

cảnh quan 

 Chế độ hoàn lƣu gió mùa quyết định phân bố lại nhiệt - ẩm gây 

ảnh hƣởng lớn tới chu trình vật chất. 

Lớp cảnh 

quan 

Đặc điểm các khối địa hình lớn quy định tính đồng nhất của hai 

quá trình lớn trong chu trình vật chất bóc mòn và tích tụ 

Phụ lớp 

cảnh quan 

Sự phân tầng bên trong của lớp. 

Kiểu cảnh 

quan 

Đặc điểm sinh khí hậu (kiểu thảm thực vật phát sinh -  kiểu đất) 

Phụ kiểu 

cảnh quan 

Các đặc trƣng cực đoan của khí hậu ảnh hƣởng đến các điều kiện 

sinh thái 

Hạng 

cảnh quan 

Các kiểu địa hình phát sinh 

Loại cảnh 

quan 

Sự giống nhau tƣơng đối của các dạng địa lý cấu thành cảnh quan 

(sự kết hợp của các quần xã thực vật phát sinh hiện đại với loại đất) 

Các đơn vị cấu trúc hình thái 

Dạng địa 

lý 
 

Nhóm 

dạng địa 

lý 

  

Diện địa 

lý 
 

Nhóm 

diện 
 

Năm 1997 trong cuốn: “Cơ sở cảnh quan học của việc sử dụng hợp lý tài 

nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trƣờng lãnh thổ Việt Nam” của các tác giả 

Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Thƣợng Hùng, Nguyễn Ngọc Khánh đã xây dựng hệ 
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thống phân loại gồm 7 cấp cho bản đồ cảnh quan Việt Nam tỷ lệ 1: 1.000.000. 

Nội dung và chỉ tiêu phân chia các cấp nhƣ sau: 

Bảng 4.7. Hệ thống phân loại cảnh quan của Phạm Hoàng Hải, Nguyễn 

Thƣợng Hùng, Nguyễn Ngọc Khánh 

Đơn 

vị 
Dấu hiệu 

Một số ví dụ 

Hệ 

thống 

cảnh 

quan 

Đặc trƣng trong quy mô đới tự 

nhiên đƣợc qui định bởi vị trí của 

lãnh thổ so với Mặt Trời và các 

hoạt động tự quay của Trái Đất 

xung quanh mình nó. 

Hệ thống cảnh quan nhiệt đới ẩm gió 

mùa. 

Phụ 

hệ 

thống 

cảnh 

quan 

 Đặc trƣng định lƣợng của các 

điều kiện khí hậu đƣợc qui định 

bởi sự hoạt động của chế độ hoàn 

lƣu khí quyển trong mối tƣơng tác 

giữa các điều kiện nhiệt  và ẩm ở 

quy mô á đới. Nó quyết định sự 

tồn tại và phát triển của các quần 

thể thực vật liên quan đến vùng 

sinh thái hệ thực vật. 

- Phụ hệ thống cảnh quan chịu ảnh 

hƣởng của mùa đông lạnh, ẩm bởi hệ 

thực vật Hymalaya- cây họ Dầu. 

- Phụ hệ thống cảnh quan khí hậu lạnh, 

khô, đặc trƣng bởi hai hệ thực vật 

Hymalaya khô, ẩm Ấn- Miến. 

- Phụ hệ thống cảnh quan khí hậu 

nóng, ẩm với 2 hệ thực vật tiêu biểu 

đặc trƣng Mã Lai- Indonesia. 

Lớp 

cảnh 

quan 

Đặc trƣng hình thái phát sinh của 

đại địa hình lãnh thổ, quyết định 

các quá trình thành tạo và thành 

phần vật chất mang tính phi địa 

đới biểu hiện bằng đặc trƣng định 

lƣợng của cân bằng vật chất, quá 

trình di chuyển vật chất, lƣợng 

sinh khối, cƣờng độ tuần hoàn 

sinh vật của các quần thể phù hợp 

với điều kiện sinh thái qui định 

bởi sự kết hợp giữa yếu tố địa 

hình và khí hậu. 

 - Lớp cảnh quan núi đặc trƣng bởi các 

quá trình di chuyển khe rãnh, rừng rậm 

thƣờng xanh mƣa mùa. 

- Lớp cảnh quan cao nguyên- di 

chuyển bề mặt+ tích tụ. 

- Lớp cảnh quan đồi- di chuyển bề 

mặt+ khe rãnh. 

- Lớp cảnh quan đồng bằng- tích tụ vật 

chất. 

- Lớp cảnh quan đảo ven bờ- quá trình 

tích tụ và di chuyển hỗn hợp. 
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Phụ 

lớp 

cảnh 

quan 

Đặc trƣng trắc lƣợng hình thái địa 

hình trong khuôn khổ lớp, thể 

hiện cân bằng vật chất giữa các 

đặc trƣng trắc lƣợng hình thái địa 

hình, các đặc điểm khí hậu và đặc 

trƣng của quần thể thực vật: sinh 

khối, mức tăng trƣởng, tuần hoàn 

sinh vật theo các ngƣỡng độ cao. 

- Phụ lớp cảnh quan trên núi cao. 

- Phụ lớp cảnh quan trên núi trung bình. 

- Phụ lớp cảnh quan trên núi thấp. 

- Phụ lớp cảnh quan trên cao nguyên cao. 

- Phụ lớp cảnh quan đồng bằng ven 

biển. 

Kiểu 

cảnh 

quan 

Những đặc điểm sinh khí hậu 

chung quyết định sự thành tạo các 

kiểu thảm thực vật, tính chất thích 

ứng của đặc điểm phát sinh quần 

thể thực vật theo đặc trƣng biến 

động của của cân bằng nhiệt ẩm. 

- Kiểu cảnh quan rừng rậm thƣờng 

xanh nhiệt đới, mƣa mùa trên núi thấp. 

- Kiểu cảnh quan rừng nửa rụng lá  

nhiệt đới, mƣa mùa trên núi thấp. 

Phụ 

kiểu 

cảnh 

quan 

Những đại lƣợng đặc trƣng sinh 

khí hậu cực đoan quyết định thành 

phần loài của các kiểu thảm thực 

vật, quy định các ngƣỡng tới hạn 

phát triển của các loài thực vật 

cấu thành các kiểu thảm theo 

nguồn gốc phát sinh. 

- Phụ kiểu cảnh quan rừng rậm thƣờng 

xanh nhiệt đới, mƣa mùa với một mùa 

lạnh dài, mùa khô ngắn hơi ẩm. 

- Phụ kiểu cảnh quan rừng nửa rụng lá  

nhiệt đới, mƣa mùa với một mùa khô 

kéo dài, không có mùa đông lạnh. 

 

Loại 

(nhóm 

loại) 

cảnh 

quan 

Đặc trƣng bởi mối quan hệ tƣơng 

hỗ giữa các nhóm quần xã thực 

vật và các loại đất trong chu trình 

sinh học nhỏ, quyết định mối cân 

bằng vật chất của cảnh quan 

thông qua các điều kiện khí hậu, 

thổ nhƣỡng, cộng với các tác 

động của các hoạt động nhân tác. 

- Loại cảnh quan rừng rậm thƣờng 

xanh cây lá rộng trên đất ferali vàng đỏ 

trên phún phiến thạch sét vùng núi 

trung bình. 

- Loại cảnh quan cây bụi trảng cỏ 

nghèo kiệt trên đất xói món trơ sỏi đá 

vùng đồi. 

 

 

 

 



 113 

Khung 4.1. Phân loại địa hình theo kích thƣớc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung 4.2. Sự phân chia chế độ nhiệt- ẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân hóa mùa của chế độ nhiệt- ẩm nhƣ sau: 

- Theo chế độ nhiệt: 

+ Không có mùa lạnh. 

+ Mùa lạnh ngắn (1 tháng). 

+ Mùa lạnh trung bình (2- 3 tháng). 

+ Mùa lạnh dài (> 3 tháng). 

- Theo chế độ ẩm : 

+ Mùa khô ngắn (< 2 tháng). 

+ Mùa khô trung bình (3- 4 tháng). 

+ Mùa khô dài (5- 6 tháng). 

 

Theo kích thƣớc địa hình đƣợc chia thành các cấp sau: 

- Địa hình hành tinh: là những dạng ứng với những bộ phận lớn nhất 

của bề mặt Trái Đất, quyết định hình dạng chung của chúng nhƣ khối trồi 

đại lục, bồn trũng đại dƣơng. Kích thƣớc từ 10
7
 -10

6
 km

2
. 

- Vĩ địa hình là những dạng địa hình cỡ lớn nhất trong phạm vi mỗi 

dạng địa hình hành tinh. Kích thƣớc từ 10
6
 -10

5
 km

2
 nhƣ miền núi, miền 

sơn nguyên, miền đồng bằng đại lục (ứng với miền nền cổ), các dãy sống 

núi giữa đại dƣơng… 

- Đại địa hình là những bộ phận lớn của mặt đất thuộc phạm vi mỗi 

vĩ địa hình Kích thƣớc từ 10
5
 -10

2
 km

2
, nhƣ các dải núi trong miền núi, các 

bồn trũng giữa núi, các miền đất cao, miền đất trũng ở đồng bằng. 

- Trung địa hình: có diện tích từ 10
2
- 10 km

2
 khớp với những nếp lồi, 

nếp lõm nhỏ nhƣ quả đồi, khối núi sót, máng xâm thực, phễu caxtơ loại 

lớn… 

- Vi địa hình: những dạng địa hình có kích thƣớc nhỏ nhất, đóng vai 

trò làm phức tạp thêm diện mạo địa hình nhƣ gợn sóng cát, đụn cát, các 

luống, gò bờm ngựa trên bãi bồi sông… 
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Qua hệ thống phân loại cảnh quan của các tác giả cho thấy: 

- Có sự khác nhau giữa các hệ thống phân loại. Nếu nghiên cứu ở bản đồ 

tỷ lệ khác nhau sẽ xuất hiện các đơn vị phân loại khác nhau. 

- Lãnh thổ càng nhỏ thì đơn vị phân loại càng chi tiết. 

- Một số đơn vị cơ sở đƣợc nhiều nhà khoa học thừa nhận là: lớp cảnh 

quan, phụ lớp cảnh quan, kiểu cảnh quan, phụ kiểu cảnh quan và loại cảnh 

quan. 

Vì thế, tên gọi một cảnh quan ở các hệ thống phân loại khác nhau là 

không đồng nhất với nhau. Do đó, khi nghiên cứu cảnh quan cần hiểu đúng bản 

chất chứ không thể hiểu theo tên gọi. 

4.2. Phân vùng cảnh quan 

4.2.1. Bản chất và nội dung của phân vùng cảnh quan 

4.2.1.1. Bản chất 

a, Khái quát chung 

Phân vùng cảnh quan là nhiệm vụ quan trọng của địa lý tự nhiên, là khâu 

nối có quy luật của việc nghiên cứu cảnh quan và ứng dụng của nó cho mỗi 

lãnh thổ cụ thể. 

Khái niệm về phân vùng cảnh quan đƣợc các nhà địa lý tự nhiên xác định 

nhƣ là sự giải thích về sự tồn tại một cách khách quan trên bề mặt Trái Đất các 

tổng thể tự nhiên, đo vẽ, nhóm gộp chúng trên bản đồ, nghiên cứu thành phần 

cũng nhƣ các quá trình động lực phát triển. 

Theo A.G. Ixatsenko: “Phân vùng cảnh quan đƣợc xem nhƣ là một 

phƣơng pháp toàn năng nhằm sắp xếp và hệ thống lại các lãnh thổ đã đƣợc sử 

dụng rộng rãi trong các khoa học địa lý, kể cả phân vùng tự nhiên bộ phận cũng 

nhƣ phân vùng địa lý tự nhiên tổng hợp hay gọi cách khác là phân vùng cảnh 

quan”. 

Vì vậy, phân vùng cảnh quan có thể đƣợc xem nhƣ là một kết quả tổng hợp 

nghiên cứu cảnh quan, phản ánh một cách có hệ thống, có qui luật các đặc điểm 

các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của mỗi vùng đƣợc phân chia. 
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Mỗi vùng cảnh quan có đặc tính toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất nội tại tạo 

bởi khái quát chung nhƣ vị trí địa lý và lịch sử phát sinh, phát triển, bởi sự thống 

nhất của các quá trình địa lý cũng nhƣ tập hợp các phần cấu tạo- các cảnh quan. 

b, Sự giống và khác nhau giữa phân loại và phân vùng cảnh quan 

- Giống nhau: Phân vùng cảnh quan là một dạng hệ thống hóa đặc biệt 

các cảnh quan. Nó gần giống nhƣ phân loại cảnh quan là ở chỗ đều nhóm các 

cảnh quan lại. 

- Khác nhau: 

Phân loại Phân vùng 

- Khi nhóm có tính chất kiểu loại các 

cảnh quan thì chỉ xem đến tƣơng đồng 

về chất mà không tính đến tƣơng quan 

phân bố của các cảnh quan cũng nhƣ 

quan hệ lãnh thổ của chúng. 

 

- Thể hiện trên bản đồ cảnh quan là 

các cảnh quan nằm rải rác với các 

khoanh vi khác nhau trên các lãnh thổ 

khác nhau đƣợc xếp chung vào một 

nhóm (một loại, một kiểu, một lớp). 

- Khi phân loại sẽ lƣợc bỏ những đơn 

vị riêng của mỗi đơn vị trong một 

nhóm, tức là chỉ chọn lựa những dấu 

hiệu chung. Cấp phân vị càng lớn thì 

tính chất chung càng lớn. 

 

- Điểm cần quan tâm đầu tiên là đặc 

điểm toàn vẹn phát sinh của lãnh thổ.  

 

 

 

 

- Vùng cảnh quan nói chung là các 

khối lãnh thổ thống nhất thể hiện trên 

bản đồ bằng khoanh vi và có một tên 

riêng. 

 

- Khi phân vùng lại gần nhƣ “cá thể 

hóa” các cảnh quan. Mức độ cá thể 

càng cao thì cấp phân vùng càng lớn. 

c, Nội dung : 
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Phân vùng cảnh quan vừa là cơ sở khoa học, vừa là cơ sở vạn năng cho 

mỗi mục đích ứng dụng, tức là làm cơ sở cho việc giải quyết các nhiệm vụ thực 

tiễn theo các hƣớng sau: 

- Xác định mức chi tiết tối ƣu của phân vùng, mức độ phức tạp và đa 

dạng của các vùng cho phép lựa chọn bậc thấp nhất để đáp ứng các nhiệm vụ 

thực tiễn. 

- Xác định các đặc trƣng định hƣớng của các vùng, tức là lựa chọn các 

chi tiết cần thiết về điều kiện tự nhiên và tài nguyên. Đặc trƣng mỗi vùng cần 

phải đƣợc lựa chọn có định hƣớng, việc lựa chọn chỉ tiêu cần xem xét đến mục 

đích ứng dụng của phân vùng nhƣ là cho xây dựng, hay cho phân vùng sản xuất 

nông nghiệp... 

- Nhóm các vùng theo mục đích ứng dụng, hoặc tƣơng tự nhƣ việc nhóm 

các cảnh quan vào các vùng để giải quyết các nhiệm vụ cụ thể nào đó. 

4.2.2. Nguyên tắc và phương pháp phân vùng 

4.2.2.1. Nguyên tắc 

 Khi tiến hành phân vùng cảnh quan nói riêng hay phân vùng địa lý tự 

nhiên nói chung có thể áp dụng nhiều nguyên tắc cơ bản nhƣ nguyên tắc phát 

sinh, nguyên tắc đồng nhất tƣơng đối, phân tích- tổng hợp và nguyên tắc toàn 

vẹn lãnh thổ. Tuy nhiên, mỗi một lãnh thổ việc áp dụng các nguyên tắc là 

không đồng nhất.  

* Nguyên tắc phát sinh hay nguyên tắc lịch sử:  

Nguyên tắc phát sinh trong nghiên cứu cảnh quan trả lời đƣợc một cách 

chính xác những câu hỏi sau: Trong thời gian nào cảnh quan đƣợc thành tạo? 

Nguyên nhân hình thành? Đặc điểm tự phát triển trong quá khứ và tƣơng lai?  

Vì thế, nguyên tắc này cho phép nhận biết và giải thích đƣợc nguồn gốc 

phát sinh không chỉ thành phần hay các yếu tố thành tạo mà còn cả các tổng thể 

tự nhiên và mối liên quan tác động giữa chúng trong tự nhiên. Khi phân vùng 

cảnh quan, việc sử dụng nguyên tắc này sẽ làm rõ hơn đặc điểm của từng đơn 

vị lãnh thổ theo từng cấp phân chia khác nhau và chi tiết hơn là các đặc trƣng 

thành phần của nó là các tổng hợp thể tự nhiên tồn tại ở mỗi vùng. 
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Nguyên tắc này có thể xác định mỗi vùng hay miền cảnh quan là một sản 

phẩm hình thành và phát triển qua một quá trình lịch sử lâu dài dựa trên sự 

tƣơng tác của các nhân tố khác nhau. Tuy nhiên trong thực tế khó tái tạo và xác 

định đầy đủ, tuyệt đối nguồn gốc và lịch sử phát triển của mỗi một đơn vị nên 

nguyên tắc này chỉ có thể giải thích một cách tƣơng đối sự phân dị lãnh thổ 

diễn ra nhƣ thế nào, với nguyên nhân và thời gian ra sao, qua đó giải thích đƣợc 

mức độ đồng nhất tƣơng đối của sự thống nhất phát sinh nội tại của vùng hay 

xác định mức độ đồng nhất phát sinh của cảnh quan trong mỗi vùng cảnh quan. 

* Nguyên tắc đồng nhất, phân tích- tổng hợp và toàn vẹn lãnh thổ:  

Giữa các bộ phận, các vùng có mối quan hệ gắn kết nhờ dòng trao đổi 

vật chất và năng lƣợng. Vì thế, khi phân vùng cần coi chúng là một thể thống 

nhất toàn vẹn lãnh thổ của các tổng thể khác nhau ở bậc thấp hơn, nghĩa là phân 

định đƣợc một hệ thống các cấp phân vị với chỉ tiêu rõ ràng. 

4.2.2.2. Các phương pháp phân vùng 

Trong phân vùng cảnh quan thƣờng áp dụng nhiều phƣơng pháp nhƣ:  

Phƣơng pháp phân tích ảnh hàng không, phƣơng pháp phân tích và so sánh các 

bản đồ phân vùng bộ phận hay các thành phần cảnh quan, phƣơng pháp điều tra 

khảo sát tổng hợp, phƣơng pháp phân tích yếu tố trội và phân tích tổng hợp các 

thành phần tự nhiên… 

Trong đó, phƣơng pháp phân tích yếu tố trội đƣợc thể hiện trong việc 

phản ánh các đặc trƣng của tự nhiên. Nó giải thích sự không đồng nhất về vai 

trò, vị trí, sự liên quan giữa các yếu tố hợp phần của cảnh quan. Từ các đặc 

trƣng này, tính trội của một hay vài yếu tố hợp phần có thể dễ dàng phân tích 

một cách định tính hay phân tích sâu hơn. Ví dụ nhƣ ở Việt Nam với trên 3/4 

diện tích lãnh thổ là địa hình đồi núi nên có sự phân hóa sâu sắc về mặt địa 

hình nên có sự phân chia rõ rệt thành các miền cảnh quan nhƣ miền cảnh quan 

núi, miền cảnh quan đồng bằng… 

Một phƣơng pháp quan trọng trong phân vùng cảnh quan là phƣơng pháp 

phân tích các yếu tố thành phần của các tổng hợp thể tự nhiên lãnh thổ. Với 

phƣơng pháp này có thể xác định phân vùng cảnh quan một mặt là quá trình 
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phân chia lãnh thổ thành một tập hợp các đơn vị, các tổng thể tự nhiên khác 

nhau, mặt khác nó lại liên kết, gộp nhiều cảnh quan cá thể có những đặc trƣng 

khá gần gũi, tƣơng tự vào một đơn vị phân vùng. Đây là nét đặc thù, khác biệt 

lớn giữa phân vùng cảnh quan và phân vùng địa lý tự nhiên. 

Các phƣơng pháp khác nhƣ phân tích ảnh, điều tra, khảo sát tổng hợp, 

phân tích bản đồ, viễn thám là các phƣơng pháp phần nhiều mang tính kỹ thuật, 

bổ trợ trong việc chính xác hóa ranh giới, thể hiện contour các đơn vị phân 

chia, thống nhất hóa các đặc trƣng, các thành phần và các tổng thể tự nhiên 

trong phạm vi phân vùng… 

4.2.3. Hệ thống phân vị trong phân vùng cảnh quan 

4.2.3.1. Chỉ tiêu của các cấp phân vị trong phân vùng 

* Vòng địa lý: 

- Là đơn vị thƣờng dùng để phân chia các lãnh thổ rộng lớn nhƣ cả một 

châu lục, một bán cầu. 

- Cơ sở phân chia là nhiệt lƣợng, hoặc là cân bằng bức xạ tính theo 

kcal/cm
2
/năm, hoặc tổng nhiệt độ trên 10

0
C (0

0
 ở vùng núi cao hoặc vùng gió 

mùa). 

- Số lƣợng vòng địa lý thay đổi tuỳ theo mỗi quan điểm, song chia làm 5 

vòng là tƣơng đối hợp lý: xích đạo (9.500
0
C), nhiệt đới (7.500

0
C), á nhiệt đới 

(4.500
0
C), ôn đới (1.700

0
C), hàn đới (dƣới 1.700

0
C). 

- Mỗi vòng địa lý bao gồm một số đới nên ranh giới của vòng là ranh 

giới của đới ở ngoại vi. 

* Ô địa lý: 

- Quyết định bởi bình lƣu của khí quyển và các dòng biển ở vùng duyên 

hải. 

- Các ô địa lý khác nhau ở mức độ lục địa, tính chất khô, ẩm, nóng, lạnh 

của các khối không khí tác động chủ yếu trong năm. 

- Ranh giới các ô địa lý hoặc trùng với các dãy núi lớn, hoặc trùng với 

ranh giới của các front ngăn cách các khối không khí có nguồn gốc lục địa hoặc 

hải dƣơng. 
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- Mỗi ô địa lý có một tập hợp đới riêng vì thế các kiểu thực bì địa đới là 

một trong những cơ sở để vạch ranh giới các địa ô. 

* Xứ địa lý: 

- Là một khu vực rộng lớn (từ vài chục đến vài triệu km
2
) có một lịch sử 

phát triển lâu dài và phức tạp của một địa- cấu trúc (nền bằng, khiên, vùng uốn 

nếp...). 

- Vì thế, nó là một đơn vị kiến tạo - địa mạo lớn, đồng nhất về địa cấu 

trúc, tân kiến tạo và đại địa hình, có một đại khí hậu riêng. 

- Ranh giới các xứ chủ yếu vạch ra theo đại địa hình, có xét tới cấu trúc 

địa chất- kiến tạo và đại khí hậu. 

* Đới địa lý: 

Đới địa lý có thể chạy qua vài xứ và cùng với xứ đƣợc dùng làm đơn vị 

xuất phát để chia các đơn vị có tính chất tổng hợp cao hơn có sự thống nhất cao 

về địa đới và phi địa đới. 

Tiêu chuẩn của đới: 

- Là một bộ phận của một vòng địa lý nhất định. 

- Có một chỉ số tƣơng quan nhiệt - ẩm nhất định. 

- Có một kiểu thực vật và một kiểu thổ nhƣỡng địa đới nhất định. 

Diện tích đới cũng rộng lớn, từ hàng chục vạn, hàng triệu km
2
 và theo 

chiều bắc- nam có thể rộng 5- 10 độ vĩ tuyến. 

* Miền địa lý: 

Miền là sự đan cắt giữa một xứ và một đới, với kích thƣớc dao động từ 

hàng vạn đến hàng chục vạn km
2
. Tại đồng bằng, miền là một khúc đới chạy 

qua xứ, nghĩa là một đới theo nghĩa hẹp. Tại xứ núi, miền đƣợc phân theo tính 

địa đới của cấu trúc đai cao thể hiện ở: 

- Đai chân núi tiếp giáp với đồng bằng hay ở các thung lũng chia cắt sâu 

mà đáy nằm ở độ cao vùng chân núi. 

- Sự sắp xếp các đai cao, nghĩa là cách chuyển tiếp từ đai cao này lên đai 

cao khác, ở số lƣợng các đai. 
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- Ranh giới và tính chất các đai cao (các loài cây, đặc điểm thổ nhƣỡng, 

địa hoá...) 

* Khu địa lý: 

- Là cấp dùng chung cho cả miền núi và đồng bằng. 

- Đƣợc phân hoá ra trong miền chủ yếu do nguyên nhân địa chất- địa 

mạo nên ở miền núi thƣờng tƣơng ứng với một hệ thống sơn văn lớn, còn đồng 

bằng là do điều kiện nham thạch, hoặc do địa mạo (băng hà, bóc mòn, châu 

thổ...). 

- Diện tích các khu dao động từ hàng ngàn đến hàng vạn km
2
. 

- Nhƣ vậy, khu là sự phân hoá phi địa đới thứ cấp trong miền, chỉ tiêu 

không rõ ràng và tuỳ thuộc vào từng miền có sự thay đổi điều kiện địa chất- địa 

mạo quyết định. 

* Khối địa lý: 

- Cấp này chỉ đƣợc dùng khi khu núi bị cắt xẻ mạnh. 

- Là một đơn vị địa chất- địa mạo tách biệt ra trong phạm vi khu núi và 

phải bao gồm ít nhất hai đai cao. 

- Kích thƣớc từ hàng ngàn đến hàng trăm km
2
. 

* Đai cao địa lý: 

- Là các địa tổng thể có một lãnh thổ với ranh giới khép kín đƣợc phân ra 

do độ cao. 

- Có kiểu sinh- khí hậu giống nhau. 

* Á khu địa lý: 

- Là cấp bổ trợ dùng cho các khu đồng bằng khi có sự phân hoá địa đới 

thuộc cấp á đới. 

- Á khu đồng bằng là một khúc á đới. 

Qua hệ thống chỉ tiêu đƣa ra cho các cấp phân vị, chỉ cấp đới và cấp xứ 

là tƣơng đối chính xác và sự đan cắt của chúng dẫn đến cấp miền. Vì thế cần 

một cấp thấp khác mà có thể xác định rõ ràng là cấp cảnh địa lý.  

* Vùng địa lý tự nhiên: 
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Bao gồm các cảnh quan, đƣợc hợp nhất từ một số cảnh quan theo nguyên 

tắc phát sinh và tổng hợp, tức là theo các nhân tố chi phối, chủ đạo về mặt phát 

sinh địa chất, địa hình để xác lập nên vùng lãnh thổ. 

Vùng địa lý tự nhiên đƣợc đồng nhất tƣơng đối bởi một kiến trúc địa chất 

trong đới, có một tập hợp các thể hình thái địa hình, trong đó có địa hình trội 

của cảnh quan trội, đồng thời có những đặc trƣng của tất cả các hợp phần tự 

nhiên, trong đó có các đặc điểm của khí hậu địa phƣơng ƣu thế, thuỷ văn, thổ 

nhƣỡng, sinh vật có liên quan chặt chẽ về mặt phát sinh do sự chi phối của nền 

cấu trúc địa chất. 

4.2.3.2. Hệ thống phân vị trong phân vùng cảnh quan trên thế giới 

Cơ sở ban đầu để xây dựng hệ thống phân vị phân vùng là dữ kiện của 

hai kiểu phân hóa và tích hóa- kiểu địa đới và phi địa đới. Điều đó có nghĩa 

nguyên tắc chủ yếu của phân vùng là phải xem xét nhân tố địa đới và phi địa 

đới. Trên cơ sở nguyên tắc này, các tác giả lại xây dựng nhiều loại hệ thống 

phân vị khác nhau: một hàng, hai hàng hoặc ba hàng. 

Tuy nhiên vai trò của chúng lại khác nhau trong mỗi bậc phân loại nên 

xuất hiện các quan điểm khác nhau khi xây dựng hệ thống phân loại. Có thể 

phân ra 3 nhóm quan điểm chính. 

- Nhóm thứ nhất lại loại bỏ hoàn toàn quy luật địa đới và coi chỉ có nhân 

tố phi địa đới (địa chất- địa mạo) mới là nhân tố chủ đạo phân hoá các địa tổng 

thể (I.A. Xontxev, 1958, 1960; G. D. Rikhter, 1964 ). Mọi tính chất khác của 

địa tổng thể nhƣ khí hậu, thuỷ văn, thổ nhƣỡng, sinh vật đều chỉ xem xét trong 

mối tƣơng quan trực tiếp, trong khung cảnh sẵn có với cơ sở địa chất, địa mạo. 

Tiêu biểu cho nhóm quan điểm này có N.A.Xontxev (1958, 1960) chia thành: 

Xứ - Miền - Quận - Khối - Cảnh. 

Ƣu điểm của nhóm quan điểm này là dễ dàng vạch ranh giới cho các địa 

tổng thể và sự phụ thuộc của mỗi cấp trong hệ thống phân vị rõ ràng. Nhƣợc 

điểm là coi nhẹ tác động địa đới nên thiếu hẳn một số đơn vị địa đới quan trọng 

là vòng, đới 
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- Nhóm quan điểm thứ hai coi nhân tố địa đới và phi địa đới có giá trị 

ngang nhau trong sự hình thành hệ thống phân vị, nhƣng có một số khác biệt cơ 

bản dẫn tới sự hình thành 3 nhóm phụ. 

+ Thứ nhất là coi hai quy luật địa đới và phi địa đới có sự luân phiên 

nhịp nhàng với đại diện là F.N. Minkov (1956, 1959) “Vòng - Xứ - Đới - Khu - 

Dải - Vùng”. Đây là sự luân phiên rất máy móc, ít ngƣời tán thành vì quy luật 

địa đới và phi địa đới có nguồn gốc phát sinh hoàn toàn khác nhau, độc lập với 

nhau. 

+ Thứ hai coi hai quy luật địa đới và phi địa đới có sự luân phiên không 

nhịp nhàng với đại diện A.A. Grigoriep “Vòng - Ô hay Khu - Đới - Miền - 

Khối - Vùng - Cảnh” , V.B. Xotsava “Vòng - Miền - Đới - Khu - Khối - Vùng - 

Nhóm dạng - Dạng”. Tuy đƣợc nhiều ngƣời tán thành hơn, song khó có thể 

chấp nhận sự phụ thuộc trực tiếp của các đơn vị phi địa đới vào các đơn vị địa 

đới (Xứ hay đới, ô và vòng, miền và vòng...) 
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Hình 4.1. Sơ đồ phân vùng cảnh quan của N.I. Mikhailov và N.A.Gvozdetxki 

+ Thứ ba khắc phục nhƣợc điểm trên bằng cách không tách rời nhân tố 

địa đới và phi địa đới mà phải xét đồng thời chúng ở tất cả các cấp phân vị, nên 

không có sự luân phiên. Tuy nhiên, trong thực tế có lúc, có nơi tính trội vẫn 

nghiêng về một nhân tố nên vẫn phải có tính trội trong hệ thống phân vị (mà 

thƣờng là phi địa đới) hoặc phải chia nhánh trong phân chia (nhánh núi và đồng 

bằng) nhƣng không vẽ ra mô hình. Tại miền núi chia ra các đơn vị phi địa đới 

nhƣ miền và á khu (giống N.A.Xontxev), tại đồng bằng chia thành đới, á đới 

(giống nhóm phụ thứ hai). Khi xét đến hai nhân tố cùng lúc thì phải xét trong 

cùng một cấp bậc. Đại diện cho nhóm phụ này là N.I.Mikhailov, 

N.A.Gvozdetxki. Điểm tích cực nhất trong hệ thống phân vị của N.I.Mikhailov 

là bao gồm cả những bậc cao nhất và thấp nhất của thang phân vị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhóm thứ ba cho rằng không có sự phụ thuộc trực tiếp giữa hai nhân tố 

địa đới và phi địa đới vì xuất phát từ những nguồn gốc phát sinh khác nhau 

phải tách yếu tố địa đới và phi địa đới thành những dãy độc lập: một dãy sắp 

xếp các cấp phân vị theo tính địa đới, một dãy theo tính phi địa đới và một dãy 

kết hợp. Sự gặp gỡ của hai dãy theo A.G. Ixatrenko là cấp cảnh,  D.L. Arman, 

V.I. Prokaep là cấp khối. Hệ thống hai dãy nhập thành một dãy ở các đơn vị 
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cấp thấp phản ánh đúng đắn mối quan hệ tƣơng hỗ giữa các qui luật phân hoá 

của địa lý, giữ đƣợc tính chất toàn vẹn và sự phụ thuộc trực tiếp của mỗi cấp 

trong từng dãy, lại cho phép tìm ra những đơn vị liên kết đồng nhất. Đại diện 

cho các tác giả này có thể kể đến D.L. Arman (1965), V.I. Prokaep (1967) và 

A.G. Ixatsenko (1965).  

Nhƣ vậy các hệ thống phân loại đã loại bỏ mối tƣơng tác giữa các nhân 

tố địa đới và phi địa đới. Mặc dù nguồn gốc và nguyên nhân hình thành có khác 

nhau nhƣng bên trong mỗi đơn vị tổng thể tự nhiên bao giờ cũng có sự biểu 

hiện của cả hai nhân tố này mặc dù mức độ khác nhau, khó có thể tách biệt 

từng nhân tố. 

Nhƣợc điểm của nhóm thứ ba là quá cƣờng điệu tính độc lập của hai dãy, 

trong khi trên thực tế thì chúng luôn đi cùng nhau. 

4.2.3.2. Hệ thống phân vị trong phân vùng cảnh quan Việt Nam tỷ lệ 

1/1.000.000 

Việc phân vùng tự nhiên lãnh thổ Việt Nam đƣợc đề cập đến từ những 

năm 60 của thế kỷ 20. Sơ đồ phân vùng đƣợc Tổ phân vùng UBKHKT Nhà 

nƣớc đƣa ra với hệ thống các đơn vị nhƣ sau:  

Đới- Miền- Khu- Vùng tự nhiên 

Vũ Tự Lập (1978) khi phân vùng địa lý tự nhiên miền Bắc Việt Nam đã 

đƣa ra hệ thống đơn vị là: Đới- Miền- Khu địa lý tự nhiên và đã phân chia lãnh 

thổ Việt Nam thành 2 đới, 3 miền, 13 khu. 

Kết quả phân vùng của Phòng Địa lý Thổ nhƣỡng- Trung tâm Địa lý Tài 

nguyên (1992) đã xây dựng hệ thống phân vùng gồm: Đới- Á đới- Miền- Á 

miền- Vùng địa lý tự nhiên và theo đó lãnh thổ Việt Nam nằm trong đới rừng 

gió mùa nhiệt đới, 2 á đới, 9 miền, 2 á miền (thuộc miền Trƣờng Sơn Nam) và 

66 vùng cảnh quan. Trong đó, cơ sở phân chia miền cảnh quan dựa vào các đặc 

điểm tác động phi địa đới và dựa trên cơ sở nhóm gộp các vùng cảnh quan nhƣ 

là đơn vị cơ sở của bản đồ phân vùng cảnh quan tỷ lệ 1\1.000.000. Về dấu hiệu 

phân chia: 

* Miền cảnh quan: 
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- Tập hợp các vùng cảnh quan tƣơng đồng về mặt phát sinh. 

- Có cùng cấu trúc địa chất- địa mạo, cùng một lịch sử phát triển; có 

những đặc điểm tƣơng đồng về điều kiện khí hậu dƣới tác động của hoàn lƣu và 

địa hình. 

- Có những đặc điểm tƣơng đòng về nguồn gốc phát sinh, lịch sử phát 

triển và cấu trúc của quần hệ sinh vật. 

- Có cùng đặc điểm chung về thành phần dân tộc tạo nên mức độ tƣơng 

đồng về tác động kỹ thuật vào tự nhiên.  

Dựa vào chỉ tiêu này phân chia trên lãnh thổ Việt Nam thành 8 miền 

cảnh quan nhƣ sau: 

+ Miền cảnh quan Đông Bắc Bắc bộ. 

+ Miền cảnh quan đồng bằng Bắc bộ. 

+ Miền cảnh quan trên núi và cao nguyên Tây Bắc Bắc bộ 

+ Miền cảnh quan Bắc Trung bộ 

+ Miền cảnh quan Duyên hải Nam Trung bộ. 

+ Miền cảnh quan trên núi và cao nguyên Tây Nguyên. 

+ Miền cảnh quan đồng bằng cao Đông Nam Bộ. 

+ Miền cảnh quan đồng bằng Nam bộ. 

* Vùng cảnh quan 

- Trên cùng một lãnh thổ đồng nhất về mặt phát sinh, phát triển tạo nên 

sự đồng nhất về chất, hƣớng tác động của các quá trình tự nhiên. 

- Khá đồng nhất về chế độ nhiệt- ẩm đƣợc tạo bởi sự thống nhất tác động 

của hoàn lƣu theo không gian và thời gian. 

- Có nhịp điệu tuần hoàn khá đồng nhất, tạo nên sự thống nhất tƣơng đối 

của động lực phát triển vùng. 

- Mức độ khai thác, sử dụng lãnh thổ đồng nhất. 

- Cộng đồng dân tộc xã hội đồng nhất. 

- Hƣớng sử dụng lãnh thổ khá đồng nhất. 
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Các kết quả phân vùng trên cho thấy, ở cấp đới khá đồng nhất về chỉ tiêu 

phân chia. Các đới tự nhiên (các đới cảnh quan) đƣợc xác định theo các chỉ tiêu 

nhiệt- ẩm thì nƣớc ta nằm trong vùng nội chí tuyến thuộc đới nhiệt đới gió mùa. 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 4 

4.1. Trình bày hệ thống phân loại áp dụng cho xây dựng bản đồ cảnh 

quan 1\1.000.000 theo tác giả Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Thƣợng Hùng, 

Nguyễn Ngọc Khánh? Phân tích đặc điểm của các cấp phân vị trong thang phân 

loại đó? 

4.2. Xây dựng hệ thống phân loại cho cảnh quan lãnh thổ Sa Pa? 
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CHƢƠNG 5. BẢN ĐỒ CẢNH QUAN 

3 tiết (3-0-0) 

5.1. Những quan niệm chung 

Theo PGS. TSKH Phạm Hoàng Hải và nnk: “Bản đồ cảnh quan là một bản 

đồ tổng hợp phản ánh một cách đầy đủ, khách quan các đặc điểm của tự nhiên, 

mối quan hệ tác động tương hỗ giữa các thành phần riêng lẻ của tự nhiên”. 

Bản đồ cảnh quan thể hiện các đơn vị phân loại cảnh quan. Mỗi một đơn 

vị phân loại cảnh quan hay một thể tổng hợp tự nhiên là một phần của lớp vỏ 

Trái Đất mà trên đó xảy ra các quá trình tác động tƣơng hỗ đồng nhất giữa một 

bên là tổng thể các yếu tố tự nhiên của môi trƣờng và một bên là giới sinh vật, 

mà kết quả là mối quan hệ, tác động tƣơng hỗ đó là duy trì và phát triển quá 

trình thành tạo sinh khối, sự phát triển của sinh vật. Vì thế, nghiên cứu các đơn 

vị cảnh quan là nghiên cứu mối quan hệ và tác động tƣơng hỗ giữa hai tập hợp 

các yếu tố thành tạo cảnh quan và thành phần của tự nhiên là vô sinh và hữu 

sinh, trong đó biểu hiện một cấu trúc hoàn chỉnh một đơn vị tổng hợp tự nhiên 

hoàn chỉnh. 

Chính mối quan hệ tác động tƣơng hỗ giữa các thành phần và yếu tố 

thành tạo cảnh quan đƣợc thể hiện thông qua quá trình trao đổi vật chất và năng 

lƣợng giữa chúng với nhau. Các quá trình trao đổi này có sự khác nhau giữa 

các đơn vị cảnh quan tạo nên năng suất sinh học khác nhau. Vì thế để nắm 

vững các tính chất và thành phần cũng nhƣ các biện pháp khai thác, sử dụng 

cần phải đánh giá đƣợc các đơn vị cảnh quan, các thành phần, yếu tố thành tạo 

cảnh quan. Vì vậy, để xây dựng cơ sở khoa học cho việc khai thác, sử dụng hợp 

lý tự nhiên cần xây dựng một bản đồ tổng hợp- bản đồ cảnh quan của lãnh thổ. 

Thông qua các đơn vị cảnh quan cụ thể, cấu trúc hệ thống phân loại sẽ thấy 

đƣợc một cách khách quan các đặc điểm về thành phần và yếu tố tự nhiên cũng 

nhƣ cung cấp những thông tin quan trọng về mối quan hệ giữa chúng, những 

qui luật hình thành, sự phân bố tự nhiên của chúng. 
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Hình 5.1. Bản đồ cảnh quan huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên 

5.2. Nguyên tắc thành lập bản đồ cảnh quan 

Nghiên cứu và xây dựng bản đồ CQ phải cần có những phƣơng pháp 

khoa học, đúng đắn và khi thực hiện các phƣơng pháp đó phải dựa trên các 
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nguyên tắc nhất định mới tránh sự sai lệch. Các nguyên tắc thƣờng đƣợc sử 

dụng là: nguyên tắc đồng nhất phát sinh, nguyên tắc lịch sử, nguyên tắc tổng 

hợp, nguyên tắc đồng nhất về chức năng của từng đơn vị lãnh thổ. 

5.2.1. Nguyên tắc đồng nhất phát sinh- hình thái 

Nguyên tắc này đỏi hỏi phải phân tích chi tiết những qui luật phân hóa lãnh 

thổ để tạo thành các đơn vị cảnh quan ở các cấp khác nhau, trên cơ sở đó xác định 

đƣợc quá trình phát sinh, phát triển của các đơn vị cảnh quan này và so sánh với 

quá trình phát sinh hiện tại của cảnh quan giúp cho việc dự đoán sự phát triển 

tƣơng lai của cảnh quan. Những đơn vị cảnh quan có cùng nguồn gốc phát sinh và 

hình thái tƣơng đối giống nhau sẽ đƣợc xếp vào một đơn vị cấp lớn hơn, trái lại 

một đơn vị lãnh thổ có hình thái tƣơng đối đồng nhất nhƣng không cùng nguồn 

gốc phát sinh sẽ đƣợc phân thành các đơn vị cảnh quan khác nhau. 

Trên cơ sở đó vạch ra ranh giới các cấp đơn vị cảnh quan. Vạch ra đƣợc 

trên bản đồ các đơn vị cảnh quan theo nguyên tắc phát sinh- hình thái và nắm 

đƣợc quá trình phát triển của chúng là cơ sở khoa học để điều khiển và sử dụng 

hợp lý cảnh quan. 

Nhƣ vậy, khi xây dựng bản đồ cảnh quan một lãnh thổ cảnh quan thì cơ 

sở khoa học đầu tiên là phải có một hệ thống phân loại đƣợc thể hiện cụ thể 

trên bản đồ. Các bản đồ cảnh quan ở bất kỳ tỷ lệ nào thì các chỉ tiêu phân loại 

của từng cấp phân vị phải là đặc điểm đặc trƣng của môi trƣờng tự nhiên có 

liên quan, ảnh hƣởng trực tiếp đến đặc trƣng sinh thái của sinh vật. Các chỉ tiêu 

phân chia vừa có tính khách quan vừa đảm bảo tính logic khoa học và ứng 

dụng thực tiễn. 

Khi xây dựng bản đồ cảnh quan thƣờng sử dụng các chỉ tiêu hợp phần 

nhƣ địa hình, khí hậu, nƣớc, động vật, thực vật, thổ nhƣỡng... nhƣ các yếu tố 

thành tạo cảnh quan hoàn toàn bình đẳng trong các thể tổng hợp và đƣợc phân 

chia theo hệ thống kiểu loại với các tính chất định tính và định lƣợng riêng. Ví 

dụ với yếu tố khí hậu bản đồ cảnh quan thƣờng sử dụng giá trị trung bình nhiều 
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năm của mƣa, nhiệt; hay ở đặc điểm của yếu tố địa hình sử dụng các ngƣỡng 

trắc lƣợng (độ cao) địa hình đƣợc xác định trong mối liên quan với sự biến đổi 

của điều kiện nhiệt, ẩm, cấu trúc và thành phần của lớp phủ thổ nhƣỡng, lớp 

phủ thực vật. 

5.2.2. Nguyên tắc phát sinh lịch sử 

Nguyên tắc phát sinh lịch sử hay nguyên tắc lịch sử phục hồi là nguyên 

tắc quan trọng khi xây dựng bản đồ cảnh quan. Nguyên nhân là do sự biến đổi 

không ngừng của tự nhiên và sự thay đổi của các điều kiện tự nhiên. Tuy nhiên 

nếu chỉ áp dụng nguyên tắc phát sinh lịch sử khi xây dựng bản đồ cảnh quan là 

chƣa đầy đủ vì nó chƣa phản ánh đƣợc sự biến đổi hiện tại của tự nhiên theo 

thời gian, đặc biệt là không phản ánh đúng hƣớng sử dụng lãnh thổ phù hợp. 

Khung 5.1. Ví dụ về sự thay đổi của cảnh quan kéo theo sự thay đổi trong  

hƣớng sử dụng 

 

 

 

 

 

Mặc dù vậy, nguyên tắc này đƣợc sử dụng khi nghiên cứu sẽ giúp cho 

việc phát hiện xu thế phát triển của các địa tổng thể dƣới tác động của nhân tác 

và tác động của tự nhiên. Từ đó đề xuất các biện pháp phù hợp cho sử dụng, 

cải tạo và bảo vệ tự nhiên, môi trƣờng tích cực và hiệu quả nhất. Nói cách 

khác, giá trị thời điểm của cảnh quan khi nghiên cứu giúp chúng ta xác định 

đƣợc trạng thái hiện tại trong bối cảnh lịch sử phát sinh, phát triển của chúng. 

5.2.3. Nguyên tắc tổng hợp 

Các đơn vị cảnh quan là những tổng hợp thể tự nhiên vì thế việc phân 

chia ranh giới là một công việc khó khăn, phức tạp. Do đó, khi xây dựng bản 

đồ cảnh quan thƣờng sử dụng nhân tố trội khi xác định ranh giới các đơn vị. 

Theo lý thuyết chung cảnh quan nhiệt đới ẩm, gió mùa của Việt Nam phù hợp 

với các cây trồng ƣa ẩm, ƣa nóng. Tuy nhiên ở thời điểm hiện nay, hầu hết các cảnh 

quan đều biến đổi khá lớn dƣới tác động của hoạt động nhân tác. Tình trạng khai 

thác, chặt phá rừng bừa bãi đã dẫn đến nhiều đơn vị cảnh quan rừng rậm nhiệt đới 

thƣờng xanh, mƣa mùa điển hình trƣớc đây đã biến thành các cảnh quan cây bụi, 

trảng cỏ thứ sinh nghèo kiệt với đặc điểm của các điều kiện tự nhiên không phù hợp 

cho canh tác 
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Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng nhân tố trội thì kết quả của việc phân định ranh 

giới cảnh quan lại trùng khớp với bản đồ của một yếu tố nào đó. 

Chính vì thế, nhân tố trội chỉ sử dụng khi phác thảo, còn khi vạch ranh 

giới chính thức của các đơn vị cảnh quan cần phải xét đến tất cả các hợp phần 

tạo cảnh quan trong mối quan hệ tƣơng hỗ giữa các hợp phần đó.  

Khung 5.2. Xác định ranh giới cấp phụ hệ cảnh quan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4. Nguyên tắc đồng nhất tương đối 

 

 

 

Hệ thống các đơn vị cảnh quan là hệ thống phân loại gồm nhiều cấp biểu 

hiện mức độ phân hóa không đồng nhất của các cấp đơn vị. Mỗi cấp của đơn vị 

cảnh quan có chỉ tiêu phân chia nhất định phản ánh mối quan hệ hữu cơ giữa 

các hợp phần của cảnh quan. Mỗi đơn vị cấp lớn phải bao gồm ít nhất là hai 

đơn vị cấp nhỏ hơn. Chính một số đơn vị cấp nhỏ có những đặc trƣng tƣơng 

đối đồng nhất để tổ thành các đơn vị cấp lớn. Nhƣ vậy, tính đồng nhất ở mỗi 

Ví dụ khi xác định sơ bộ các đơn vị cấp phụ hệ cảnh quan ở Việt Nam là dựa 

vào yếu tố bức xạ và hoàn lƣu gió mùa, nhƣng khi vạch ranh giới chính thức lại 

phải xét đến tất cả các yếu tố địa hình, thủy văn, thổ nhƣỡng, lớp phủ thực vật...và 

đặc biệt là sự tác động tƣơng hỗ của các yếu tố đó.  Ở đây, sự tác động của hoàn 

lƣu gió mùa tƣơng tác với yếu tố địa hình (các ranh giới) tạo nên sự biến đổi của 

điều kiện nhiệt- ẩm. Kết quả là sự phù hợp của yếu tố sinh vật với điều kiện nhiệt- 

ẩm với sự hòa trộn của các luồng di cƣ với hệ sinh vật bản địa. Vì thế, hệ thống 

cảnh quan Việt Nam chia làm 3 phụ hệ: 

+ Phụ hệ cảnh quan nhiệt đới có mùa đông lạnh, ẩm đƣợc phân bố chủ yếu ở 

phần Đông Bắc, Đồng bằng sông Hồng và khu vực Bắc Trung Bộ kéo dài đến địa 

phận đèo Bạch Mã (vĩ tuyến 16
0
 vĩ Bắc). 

+ Phụ hệ cảnh quan nhiệt đới có mùa đông hơi lạnh và một mùa khô tồn tại 

ở khu vực Tây Bắc và cực Tây Bắc Trung Bộ. 

+ Phụ hệ cảnh quan nhiệt đới có một mùa khô, nóng đƣợc phân bố ở phía 

Nam bao gồm Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 
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cấp chỉ là những nét đặc trƣng chung nhất của cấp đó. Những đơn vị ở cấp 

càng nhỏ thì tính đồng nhất của hợp phần càng cao. 

Khung 5.3. Tính đồng nhất của cảnh quan ở cấp lớp và phụ lớp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhƣ vậy, theo nguyên tắc này những đơn vị cảnh quan có các hợp phần 

cùng nguồn gốc phát sinh, quá trình phát triển và hình thái tƣơng đối đồng nhất 

đều có thể xếp vào cùng cấp mặc dù chúng có thể phân bố xa nhau. Chẳng hạn, 

loại cảnh quan rừng nguyên sinh phát triển trên đất feralit mùn vàng nhạt trên 

núi (loại cảnh quan số 1) của CQ Đại Từ (Thái Nguyên) phân bố ở khu vực dãy 

Tam Đảo, ở độ cao trên 1.000m nhƣng nằm rải rác với số lần xuất hiện là 9. 

5.3. Xây dựng bản đồ cảnh quan 

5.3.1. Cách thức xây dựng bản đồ cảnh quan 

a,  Xây dựng bảng chú giải 

Cấp lớp CQ núi của Việt Nam chia thành 3 phụ lớp: 

+ Phụ lớp cảnh quan núi cao. 

+ Phụ lớp cảnh quan núi trung bình. 

+ Phụ lớp cảnh quan núi thấp. 

+ Phụ lớp cảnh quan vùng trũng giữa núi 

Tính đồng nhất chung nhất là cảnh quan này thƣờng tƣơng ứng với nhóm kiểu 

địa hình núi có độ cao tuyệt đối trên 500m, thuộc 2 xứ núi Hoa Nam và Đông Dƣơng. 

Các núi có tuổi thành tạo không đồng nhất, song hầu nhƣ đƣợc cải tạo vào chu kỳ tạo 

núi Indonxini và kết thúc trong chu kỳ Kimeri. Các dãy núi đều có dấu hiệu của các bề 

mặt san bằng- dấu ấn của pha tạo núi trong chu kỳ tạo núi Hymalaya. Đồng thời tác 

động của các quá trình ngoại sinh làm cho bề mặt bị cắt xẻ, có nơi sâu hàng ngàn mét 

tạo thành các đèo nhƣ Lũng Lô, Khau Cọ, đèo Mây, đèo Ngang... Khí hậu có sự phân 

hóa theo đai cao, trên 1.500m tồn tại mùa lạnh quanh năm. Đây là các bồn thu nƣớc 

lớn với mạng lƣới sông, suối dài quá trình xâm thực- bóc mòn là quá trình chính. Cân 

bằng vật chất trong cảnh quan luôn trong trạng thái thiếu hụt vì chức năng chủ yếu là 

cung cấp vật chất cho các lớp cảnh quan dƣới thấp. Tình trạng khai thác rừng, khai 

thác khoáng sản và các hoạt động canh tác nông nghiệp làm biến đổi cảnh quan mạnh 

mẽ. 
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Bảng chú giải của bản đồ cảnh quan thể hiện toàn bộ hệ thống phân loại 

của cảnh quan một lãnh thổ, từ bậc phân vị cao đến bậc phân vị thấp. Do đó 

phải xây dựng bảng chú giải trƣớc mới xác định đƣợc đơn vị cơ sở để thể hiện 

trên bản đồ cảnh quan. 

 

Hình 5.2. Bảng chú giải của bản đồ cảnh quan huyện Đại Từ 

Bảng chú giải đƣợc xây dựng theo bảng ma trận. Các cột dọc ở lề bên 

trái biểu diễn nền tảng rắn (địa hình, loại đất). Cột ngang ở bên trên biểu diễn 

nền tảng nhiệt- ẩm (kiểu khí hậu, thực vật, thuỷ văn). Sự giao thoa giữa các cột 

dọc và hàng ngang tạo ra các ô ma trận có ghi số và tô màu đặc trƣng cho đơn 

vị cảnh quan (các khoanh vi). Mỗi khoanh vi ký hiệu bằng chữ in hoa hoặc in 

thƣờng, chữ viết hoa hoặc viết thƣờng, nhƣng thƣờng là đánh số. Số hiệu và 

màu sắc trên ô ma trận của bản chú giải ghi và tô đúng theo số, màu trên bản 

đồ. Từ mỗi ô ma trận của bản chú giải theo chiều ngang sẽ đọc đƣợc các thông 
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tin về địa hình, đất, đá, theo chiều dọc sẽ đọc đƣợc các thông tin về khí hậu, 

thủy văn, sinh vật.  

b, Thành lập bản đồ cảnh quan 

Bản đồ cảnh quan đƣợc thành lập trên cơ sở tổng hợp các bản đồ thành 

phần nhƣ bản đồ địa mạo, bản đồ địa hình, bản đồ sinh khí hậu, bản đồ thảm 

thực vật, bản đồ thổ nhƣỡng, bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Đơn vị cơ sở trên 

bản đồ thƣờng là thể hiện cho cấp phân vị thấp nhất của cảnh quan khu vực 

nghiên cứu. Tùy theo qui mô lãnh thổ, tỷ lệ nghiên cứu thì đơn vị cơ sở có sự 

khác nhau, có thể là loại, hay dạng, hay nhóm dạng cảnh quan. Trong đó: 

- Bản đồ địa mạo, địa hình là cơ sở nền rắn và phân chia các lớp cảnh quan. 

- Bản đồ sinh khí hậu đƣợc sử dụng làm cơ sở chia ra các kiểu cảnh quan. 

- Bản đồ thảm thực vật là cơ sở để phân chia ra nhóm thực vật tự nhiên 

và nhóm thực vật nhân tác. 

- Bản đồ đất kết hợp với bản đồ thảm thực vật và các bản đồ khác là cơ 

sở phân chia các loại cảnh quan. Khi chia đến cấp dạng cảnh quan cần kết hợp 

giữa bản đồ thổ nhƣỡng thêm với bản đồ địa mạo căn cứ vào độ dốc. 

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là cơ sở để phân ra thành các nhóm HST 

đặc trƣng, ví dụ nhƣ rừng nguyên sinh ít bị tác động, rừng thứ sinh, rừng trồng, 

trảng cỏ xen nƣơng rẫy, cây hàng năm và cây công nghiệp, lúa nƣớc, diện tích 

mặt nƣớc... Bản đồ này còn là cơ sở kiểm tra bản đồ cảnh quan với thực tế để 

biết đƣợc hợp lý với thực tiễn. 

Trƣớc khi chƣa có sự hỗ trợ của máy tính, việc thành lập bản đồ cảnh 

quan dựa vào phƣơng pháp họa đồ, chồng ghép các bản đồ thành phần bằng tay 

trên bàn kính hay trên giấy can theo trình tự bản đồ địa mạo, bản đồ địa hình, 

bản đồ sinh khí hậu, bản đồ thảm thực vật, bản đồ thổ nhƣỡng. 

Hiện nay, công việc này có sự hỗ trợ của công nghệ GIS để thành lập các 

bản đồ chuyên đề, sau đó chồng xếp lên nhau để có bản đồ tổng hợp. Trong đó, 

phần mềm Mapinfo là phần mềm đƣợc sử dụng thông dụng với chức năng tổ 

chức các thông tin theo tập tin, theo các lớp đối tƣợng và liên kết các thông tin 

thuộc tính với các đối tƣợng bản đồ. Phần mềm Map sử dụng để xử lý, số hóa 
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các bản đồ thành phần. Tiến hành chồng xếp các lớp thông tin của bản đồ thành 

phần để có ranh giới và khoanh vi của đơn vị cơ sở, đơn vị thấp nhất của CQ 

khu vực nghiên cứu. 

5.3.2. Xây dựng bản đồ cảnh quan các tỷ lệ 

Các loại bản đồ cảnh quan đƣợc xây dựng ở rất nhiều tỷ lệ khác nhau. 

Theo những qui định của tỷ lệ bản đồ chia làm 3 loại: tỷ lệ nhỏ, tỷ lệ trung bình 

và tỷ lệ lớn. 

Bản đồ cảnh quan tỷ lệ nhỏ và trung bình mang tính khái quát nhằm phản 

ánh các qui luật chủ yếu của sự phân hóa tự nhiên trong không gian, trong thời 

gian và thể hiện mối quan hệ tƣơng hỗ giữa các hợp phần trong cảnh quan. Đơn 

vị cơ sở trong các bản đồ cảnh quan tỷ lệ nhỏ (1\2.000.000 đến 1\1.000.0000) 

lấy đơn vị cơ sở là kiểu cảnh quan. Bản đồ cảnh quan tỷ lệ trung bình 

(1\500.000 đến 1\250.000) thƣờng có đơn vị cơ sở là hạng cảnh quan. Vì thế, 

bản đồ cảnh quan này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Là cơ sở đáng tin 

cậy cho công tác qui hoạch chung, có tính chiến lƣợc về phát triển KT-XH và 

bảo vệ môi trƣờng. 

Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay việc khai thác đất đai, mở rộng sản xuất và 

sử dụng TNTN đƣợc thực hiện trong phạm vi tƣơng đối hẹp. Việc xây dựng qui 

hoạch và kế hoạch sản xuất, bảo vệ môi trƣờng ngoài tuân theo các qui luật 

chung còn cần các thông tin chi tiết, cụ thệ từ các bản đồ cảnh quan tỷ lệ lớn (từ 

1\100.000 đến 1\10.000). Cấp đơn vị cơ sở có thể từ loại đến dạng, diện cảnh 

quan. 

Việc nghiên cứu, xây dựng bản đồ CQ ở tỷ lệ lớn không những có giá trị 

khoa học mà còn có giá trị thực tiễn cao. Bởi vì việc khai thác đất đai, sử dụng 

tài nguyên diễn ra trên các đơn vị CQ hạng, loại, dạng, diện nên việc nắm đƣợc 

đặc điểm các thành phần và mối quan hệ giữa chúng cho phép xác định các 

biện pháp khai thác hợp lý và phòng ngừa những bất lợi hay những tiêu cực xảy 

ra sau khai thác. Với việc sử dụng hợp lý, đúng đắn TNTN là tạo điều kiện cho 
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các dạng tài nguyên phục hồi, tái tạo nhanh hơn, hạn chế tình trạng cạn kiệt 

nhanh chóng tài nguyên không phục hồi đƣợc. 

BÀI TẬP CHƢƠNG 5 

5.1. Xây dựng bản đồ cảnh quan (họa đồ cảnh quan và thành lập trên 

Mapinfo) huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 

 

 

1. Cảnh quan học nhân sinh 

Cũng giống nhƣ những quan niệm về CQ, CQNS đƣợc xem xét ở nhiều góc độ, 

cách tiếp cận, thậm chí với những tên gọi khác nhau. Nhiều tác giả gọi những CQ 

đƣợc hình thành do những tác động của con ngƣời vào CQ tự nhiên là CQNS, song 

một số tác giả khác lại gọi đó là CQ văn hóa vì cho rằng đó là kết quả của những hoạt 

động văn hóa tự nhiên. 

Nhà địa lý văn hóa Mỹ Sauer xem xét những CQ đƣợc thành tạo sau khi có hoạt 

động của một nền văn hóa, một nhóm yếu tố văn hóa lên tự nhiên, những CQ đó đƣợc 

ông gọi là CQ văn hóa. Từ đây có thể thấy rằng, cảnh quan tự nhiên qua thời gian 

chịu sự chi phối của nhân tố con ngƣời (VH) hình thành nên các đơn vị lãnh thổ 

mang dấu ấn của con ngƣời với các dạng hoạt động nhân sinh phong phú và đa dạng 

(dân số, nông nghiệp, công nghiệp...), đó chính là CQ văn hóa hay còn gọi là CQNS. 

Nhƣ vậy, Sauer và nhiều nhà địa lý khác đã thừa nhận và đánh giá cao vai trò của tầm 

VH tới việc hình thành CQVH. Ứng với một cộng đồng ngƣời trong một giai đoạn 

lịch sử  nhất định sẽ cho ra đời một bộ mặt đặc thù của CQNS trong một vùng lãnh 

thổ cụ thể. Điều này khẳng định, sự hình thành và phát triển của CQNS trong một 

vùng lãnh thổ cụ thể. Điều này khẳng định, sự hình thành và phát triển của CQNS 

phụ thuộc chặt chẽ vào những giá trị thực và sự thay đổi của tầm văn hóa theo không 

gian và thời gian. 

Quan niệm và cách nhìn nhận của Sauer đƣợc nhiều nhà địa lý nhân văn tán 

thành và ủng hộ. “CQVH được thành tạo từ CQTN bởi sự tác động của nhóm yếu tố 

VH. VH là chủ thể tác động, CQ tự nhiên là đối tượng bị tác động và CQVH là kết 

quả”. Theo thời gian bản thân một tầm văn hóa cũng bị thay đổi do sự phát triển của 

XH và dẫn đến những CQ cũng thay đổi theo, đồng thời trải qua các giai đoạn phát 

triển khác nhau, CQ có thể đạt tới trạng thái cực đỉnh của quá trình phát triển. Tuy 

nhiên, quan niệm về CQVH còn chƣa có tính thống nhất cao, thậm chí “với sự xâm 

nhập của một nền VH hay một nhóm yếu tố văn hóa ngoại lai sẽ làm cho những hợp 

phần của CQVH thay đổi, thậm chí đƣợc trẻ hóa hoặc xuất hiện CQVH mới với cấu 

trúc khác trƣớc”. 
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Thuật ngữ, CQNS đƣợc Gozep sử dụng từ năm 1930 khi ông dùng nó vào việc 

định rõ đặc tính các dạng lãnh thổ ở khu vực địa hình cát. Tiếp theo, Ramenxki đã 

chú ý tới các đơn vị cảnh quan hình thành dƣới các tác động của con ngƣời. Ông cho 

rằng, đối tƣợng nghiên cứu của CQ học không phải chỉ ở mỗi đơn vị CQ tự nhiên mà 

cả ở những CQ bị biến đổi do tác động của con ngƣời và cả những CQVH do con 

ngƣời tạo ra, đó chính là CQNS. Tuy nhiên khi đó những khái niệm về CQNS đƣa ra 

còn chƣa rõ rằng và tùy thuộc vào những nghiên cứu cụ thể, tùy vào góc độ nhìn nhận 

mà quan niệm của mỗi ngƣời có khác nhau. 

Năm 1973 Minkov đã đƣa ra khái niệm “CQNS là các CQ được xây dựng bởi 

con người và cũng là các CQ tự nhiên mà trong đó có bất kỳ một thành phần nào bị 

thay đổi tận gốc và không tận gốc của các hợp phần đó”. Nhƣ vậy, Minkov thừa 

nhận rõ ràng sự hiện hữu của CQNS, nó không chỉ là các CQ đƣợc xây dựng bởi các 

công trình kỹ thuật của con ngƣời, mà còn bao gồm các CQ tự nhiên đã bị tác động 

để dẫn đến một hợp phần nào đó bị thay đổi. 

Trong khi đó, Drozdov (1988) lại xem xét CQNS ở khía cạnh dƣới mọi hình 

thức tác động chủ quan và khách quan của con ngƣời. Theo ông “CQNS là các địa 

tổng thể mà trong đó có sự biến dạng nảy sinh liên quan đến sự xuất hiện của hoạt 

động con người”. Đây là một khái niệm khá rộng, hàm chứa cả sự thay đổi CQ dƣới 

tác động gián tiếp của con ngƣời. Có thể nhận thấy rằng, hầu hết những CQ tự nhiên 

khi xuất hiện những tác động trực tiếp hay gián tiếp (quản lý, bảo tồn) đều trở thành 

CQNS và nhƣ vậy cũng giống nhƣ Sauer và nhiều nhà địa lý khác, CQNS của 

Drozdov chứa đựng 2 nhóm nhân tố cấu thành là tự nhiên và nhân sinh. 

Theo hƣớng này, trong các công trình nghiên cứu của mình, Ixatsenko (1991) 

cũng xem CQNS chỉ là sự biến dạng khác nhau của CQ tự nhiên do hoạt động của 

con ngƣời gây ra. 

Từ điển Bách khoa toàn thƣ địa lý Liên Xô (1988) chỉ rõ: “CQNS là CQ địa lý 

được tạo nên từ kết quả các hoạt động có mục đích của con người, đồng thời cũng là 

những CQ xuất hiện trong quá trình biến đổi CQ tự nhiên ngoài ý thức của con 

người”. Qua đó, một lần nữa các nhà địa lý Xô Viết khẳng định những CQ tự nhiên 

khi xuất hiện các dạng hoạt động nhân sinh (chủ ý hay vô ý) đều là những CQ nhân 

sinh. Nhƣ vậy, về bản chất thì CQNS hình thành do kết quả của các tác động trực tiếp 

hay gián tiếp của con ngƣời. 

Giống nhƣ quan niệm của Ixatsenko, Nguyễn Văn Vinh và cộng sự xem xét 

CQNS ở góc độ là những CQ bị biến đổi bởi sự hoạt động có ý thức hay vô ý thức 

của con ngƣời. Tuy không thể hiện trong khái niệm, nhƣng các tác giả chú ý đến mức 

độ tác động của con ngƣời vào các đơn vị tự nhiên để dẫn đến sự hình thành CQNS. 

Hơn nữa, tác động phải dẫn đến những thay đổi về lƣợng trong CQ nhƣng cũng có 

thể chƣa đủ làm cho CQ tự nhiên biến đổi (CQ bị tác động yếu). 
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Theo Nguyễn Cao Huần, “CQNS là CQ tự nhiên mà trong đó có bất kì một hợp 

phần nào đó bị biến đổi hoặc được bảo tồn bởi hoạt động của con người”. Hoạt động 

của con ngƣời nhƣ một yếu tố thành tạo và quản lý CQ. Tác giả nhận thấy trong thực 

tế có những CQ ít bị biến đổi nhƣng đƣợc bảo tồn, quản lý bởi con ngƣời và có xu thế 

đƣợc cải thiện nhờ sự quản lý khôn ngoan của con ngƣời, đó cũng là một dạng 

CQNS, ví dụ khu bảo tồn thiên nhiên, rừng cấm...Tác giả cũng cho rằng sự khác biệt 

lớn của CQNS so với CQTN là nó chịu sự chi phối rõ rệt của quy luật XH. 

Tóm lại, hầu hết các tác giả đều thừa nhận sự tồn tại của CQNS và đó là những 

CQ hiện đại mang dấu ấn của hoạt động con ngƣời. Nếu nhƣ dạng hoạt động thể hiện 

hình thức thì nội dung của nó biểu đạt tầm văn hóa của một cộng đồng ngƣời trên một 

lãnh thổ cụ thể ở một giai đoạn lịch sử nhất định mà kết quả là tạo nên những CQ 

gồm các hợp phần tự nhiên hòa nhập với những yếu tố do con ngƣời tác động, tạo 

dựng nên và nó tiếp tục bị biến đổi theo nhu cầu và tầm nhận thức của con ngƣời. 

Điều này lần nữa khẳng định tính đúng đắn trong quan niệm của nhiều tác giả Bắc 

Mỹ về sự hình thành CQNS. 
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Seminar: 6 tiết (0- 0- 6) 

1. Qui luật địa đới và biểu hiện của qui luật ở Việt Nam. 

2. Qui luật phi địa đới và biểu hiện của qui luật ở Việt Nam. 

3. Các hợp phần và yếu tố cơ bản thành tạo cảnh quan Việt Nam. 

4. Phân tích các tác động của con ngƣời đến việc hình thành và phát 

triển cảnh quan hiện đại. 

5. Hệ thống các đơn vị phân vùng cảnh quan Việt Nam tỷ lệ 

1/1.000.000. 

6. Hệ thống các cấp phân vị, các chỉ tiêu phân loại áp dụng cho bản đồ 

cảnh quan Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000. 

7. Đặc điểm động lực của cảnh quan nhiệt đới gió mùa Việt Nam. 

8. Phân tích các chức năng của cảnh quan nhiệt đới gió mùa Việt Nam 

HƢỚNG DẪN 

1. Nội dung  

- Lớp Địa chia 3 nhóm thực hiện chủ đề 6, 7, 8. 

- Lớp MT chia 5 nhóm thực hiện chủ đề 1, 2, 3, 4, 5. 

2. Yêu cầu 

- Mỗi nhóm cử 1 nhóm trƣởng và chia các nội dung cụ thể cho từng thành viên (nộp 

bản phân công nhiệm vụ cho giáo viên). 

- Nội dung đánh máy bản Word (không quá 30 trang), đƣợc format theo mẫu của 

NCKH (nếu không sẽ trừ điểm). 

- Báo cáo bằng Power point: đẹp, khoa học và trình bày không quá 30 phút, bốc thăm 

trình bày. 

- Báo cáo trong 2 buổi của 2 tuần cuối tháng 4: 4 nhóm\buổi.  

 


