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MỞ ĐẦU 

Cuba là đối tác truyền thống của Việt Nam, hai nước đã ký Hiệp định khung về 

hợp tác khoa học – kỹ thuật ở cấp Chính phủ năm 1997. Tại Kỳ họp lần thứ 35 Ủy ban 

Liên Chính phủ Việt Nam – Cuba được tổ chức vào tháng 10/2017 tại Hà Nội, hai Bên 

khẳng định tầm quan trọng của hợp tác trong lĩnh vực KH&CN giữa hai nước, đặc biệt 

xác định KH&CN giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ lợi 

ích dân sinh. Theo đó, Việt Nam và Cuba tăng cường hơn nữa hợp tác để đưa nghiên 

cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN vào đời sống, mang lại lợi ích cho cộng 

đồng khoa học và nhân dân hai nước. 

Trong các nội dung hợp tác khoa học hiện nay giữa hai nước, vấn đề Nghiên cứu 

hiện trạng nguồn nước mặt và dự báo xâm nhập mặn tại lưu vực sông Cauto làm cơ sở 

đề xuất các giải pháp tăng cường sản xuất lúa gạo và cải thiện cấp nước cho người dân 

có ý nghĩa quan trọng. Công việc không chỉ thể hiện mối quan hệ hợp tác giữa hai nước 

mà còn là nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân Cuba 

ở các khu vực thuộc lưu vực sông Cauto. 

Yếu tố không thể bỏ qua khi nghiên cứu hiện trạng sông Cauto đó là xâm nhập 

mặn. Nồng độ mặn vượt mức đã tác động đến tình hình sản xuất, canh tác trong lưu vực, 

ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. Nghiên cứu xâm nhập mặn trên sông 

Cauto là bước đi cần thiết để có biện pháp ứng phó phù hợp và là tiền đề để nghiên cứu 

các nội dung tiếp theo. Ứng dụng ảnh viễn thám vào xác định độ mặn nước sông đã 

được áp dụng, tuy nhiên mỗi phương pháp có những đặc điểm riêng. Việc chọn lựa 

phương pháp phù hợp để nghiên cứu sao cho phù hợp nhất với sông Cauto là cần thiết. 
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I. Nghiên cứu đặc điểm lưu vực sông Cauto làm cơ sở xác định phương pháp nghiên 

cứu 

I.1. Đặc điểm sông Cauto 

Sông Cauto thuộc tỉnh Granma và Santiago de Cuba, miền đông Cuba. Đây là 

con sông dài nhất của hòn đảo, bắt nguồn từ Sierra Maestra về phía tây qua các đầm lầy 

phù sa vào Golfo (gulf) de Guacanayabo. Các phụ lưu của nó bao gồm các sông Salado, 

Bayamo và Contramaestre. Sông Cauto có thể điều hướng trong khoảng 70 dặm. Dọc 

theo sông, người dân trồng lúa, mía, thuốc lá và nuôi gia súc. 

Lưu vực sông Cauto chiếm 8,1% lãnh thổ đất nước và là nơi sinh sống của khoảng 

một triệu người. Trong lưu vực đó, các sông Caney, Mefán Caña, Yarayabo và một số 

khác như Guaos và Tusas có liên kết với sông Cauto và kết thúc ở vịnh Guacanayabo. 

Trên lưu vực của Cauto có rất nhiều dự án đã và đang được hình thành, do chính 

phủ Cuba đứng đầu, nhằm giảm thiểu tác động của ô nhiễm và hạn hán. Các dự án này 

theo đuổi mục tiêu bảo vệ hệ động thực vật, thông qua việc trồng lại rừng, loại bỏ các 

nguồn gây ô nhiễm và các biện pháp giáo dục môi trường có lợi cho thiên nhiên và con 

người. Do việc sử dụng không hợp lý các tài nguyên mà thiên nhiên đã ban tặng cho 

sông Cauto, cùng với một số yếu tố khí hậu đã làm cho số lượng các loài động thực vật 

sinh sống trong môi trường tự nhiên ở sông Cauto bị sụt giảm. Vào năm 2003, diện tích 

các rừng cây lớn chiếm 11% tổng diện tích sông. 

Năm 1959, chính phủ Cuba đã tìm cách cải thiện hệ sinh thái hiện có trên sông, 

thành lập các tổ chức thuộc chính phủ chịu trách nhiệm duy trì luật pháp và kiểm tra liên 

tục tình hình của dòng sông. Vào năm 2003, tại phiên họp thứ 6 của Hội nghị Công ước 

Liên hợp quốc, diễn ra tại Havana từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2003, một 

số thống kê và các phương pháp đã được đưa ra để áp dụng, nhằm giảm bớt tình trạng 

sa mạc hóa trên lưu vực sông. Hiện nay, môi trường của sông Cauto được xếp vào loại 

phục hồi tốt, bởi vì phần lớn các vùng quanh sông đã được trồng lại rừng, giảm số lượng 

các nguồn gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng đến lưu vực. 

Lượng mưa ở Cuba có sự thay đổi theo mùa và theo năm cao, đặc trưng bởi lượng 

mưa mùa hè và mùa đông tương đối khô. Theo mùa, Cuba bị ảnh hưởng bởi các cơn bão 

đối lưu và lốc xoáy nhiệt đới vào mùa hè và mùa thu, được điều chỉnh một phần bởi El 

Nino – Southern Oscillation (ENSO) ở khoảng thời gian hàng năm. Sự thay đổi của 

những hiện tượng này tạo ra sự thay đổi của những năm mưa nhiều và hạn hán kéo 

dài. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng lượng mưa trên lãnh thổ Cuba dự kiến sẽ 

giảm trong mùa mưa (tháng 5 - tháng 10) và tăng trong mùa khô (Tháng 11 – Tháng 

4). Khoảng 70% lượng mưa hàng năm xảy ra trong thời kỳ ẩm ướt theo mùa, sự giảm 

lượng mưa hàng năm dự kiến có thể dẫn đến sự suy giảm các thành phần của chu trình 

dòng chảy. Tác động của những thay đổi có thể xảy ra này là mối quan tâm của khu vực, 

cụ thể là cho các nhà quản lý, những người có thể cần phải điều chỉnh các hoạt động và 

cơ sở hạ tầng theo các biến đổi trong chế độ lượng mưa và dòng chảy. 
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Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng ở lưu vực đầu nguồn lớn nhất của Cuba, 

sông Cauto, nơi có 10% dân số sinh sống. Ngoài ra, tài nguyên nước trong lưu vực đã 

bị áp lực do nhu cầu tưới tiêu tăng lên, vì nông nghiệp là mục đích sử dụng đất chính ở 

lòng chảo sông Cauto. Mặt khác, lũ lụt và hạn hán thường xuyên, thiếu nguồn cung cấp 

nước, sạt lở đất và xói mòn đất đã được ghi nhận ở lưu vực. 

Lưu vực sông Cauto lớn nhất ở Cuba, có diện tích bề mặt 9540 km2, cũng là sông 

dài nhất đất nước, với chiều dài 343 km. Khí hậu của lưu vực này được đặc trưng bởi 

mưa mùa (tháng 5 - tháng 10) và mùa khô (tháng 11 - tháng 4), lượng mưa trung bình 

1260 mm/năm. Do đó, dòng chảy có tính chất theo mùa, với dòng chảy cao hơn vào mùa 

hè và dòng chảy trung bình hàng năm là 63 m3/s. Sông Cauto chảy qua 4 trong số 5 tỉnh 

của miền đông nam Cuba trước khi chảy ra biển Caribe. Nông nghiệp là hoạt động kinh 

tế chính; cây trồng chiếm ưu thế ở thung lũng sông Cauto, trong khi rừng thường xanh 

bao phủ phần trên của lưu vực. Hai lưu vực con La Fuente và Las Coloradas nằm trong 

phần giữa và phần trên của lưu vực Cauto. Cả hai lưu vực con đều đóng một vai trò quan 

trọng đối với nguồn nước lưu vực, đặc biệt là trong mùa mưa. 

 

Hình I.1: Lưu vực sông Cauto và các lưu vực con 

 

Bảng I.1: Thông số lượng mưa, lưu lượng, nhiệt độ của các lưu vực 

 

Lưu vực phụ La Fuente nằm ở vùng giữa độ cao; nó có độ cao từ 120 đến 500 

masl và diện tích 75 km2, trong khi Las Coloradas nằm ở vùng trên cao giữa 500 và 

1000 masl với diện tích 64 km2, cả hai lưu vực con không có đập nào. Các lưu vực này 



 

4 

 

có mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 và mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4, trung bình 

lượng mưa hàng năm 1625 mm/năm ở La Fuente và 1447 mm/năm ở Las 

Coloradas. Trung bình nhiệt độ hàng tháng dao động từ 19 đến 21oC. Các loại đất ở cả 

hai lưu vực phụ được đặc trưng bởi đất fersialitic, ferralitic và nâu với cacbonat [1].  

 

 

Hình I.2: Đặc điểm vật lí của lưu vực sông Cauto: (a) sử dụng đất, (b) loại đất, (c) độ 

dốc 

I.2. Tác động từ hoạt động của khu dân cư trên lưu vực đến chất lượng nước sông 

Cauto  

Các khu định cư đô thị trên sông Cauto đang làm ô nhiễm nguồn nước của họ, 

đặc biệt là đối với thành phố Palma Soriano, nơi nước thải thô chảy trực tiếp ra sông 

Cauto. Điều kiện sống thấp của khu vực đô thị đã dẫn đến việc ô nhiễm Cauto. Nước 

thải thô từ thành phố đổ thẳng ra sông, làm ô nhiễm nguồn nước và gây ra sự suy thoái 

liên tục của hệ sinh thái xung quanh nó, ảnh hưởng đến các cộng đồng xung quanh. Cộng 

đồng người Afro Haiti ở Palma Soriano đặc biệt lo ngại về sự suy thoái chất lượng nước 

ở sông Cauto và họ đã yêu cầu sự hỗ trợ của quốc tế. 

Các vấn đề địa phương tạo cơ hội để phát triển các giải pháp thiết kế tích hợp các 

vấn đề xã hội và môi trường cho một cộng đồng đang cần sự giúp đỡ. Vấn đề này đã 

dẫn đến một số hậu quả nguy hại không chỉ đối với môi trường mà còn ảnh hưởng đến 

sức khỏe của người dân, vì sông vừa là nguồn cung cấp nước uống, vừa là bể chứa nước 

thải. Sau cơn bão Sandy năm 2012, nhiều đợt bùng phát dịch tả đã xảy ra. 

Về quản lý tài nguyên nước, hệ thống giám sát nói chung còn hạn chế do nguồn 

tài chính hạn hẹp của Nhà nước phân bổ cho lĩnh vực quản lý nước. Kết quả là hiệu suất 

tưới tổng thể thấp dẫn tới thất thoát nước và công tác quản lý không đảm bảo. Mức độ 

lưu trữ nước mưa thấp tại địa phương dẫn đến nhu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ tài nguyên 

nước thông qua các dải rừng và thiết lập hệ thống vệ sinh xung quanh đập, sông, suối, 

diện tích các lưu vực nước mặt và nước ngầm. Điều này cùng với sự thiếu quan tâm đến 

các biện pháp chống xói mòn ở những khu vực cao đã gây xói mòn đất, một hiện tượng 
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có thể ảnh hưởng đến chất lượng của dòng chảy và các công trình thủy lợi, do hiện tượng 

phú dưỡng và phù sa hóa. Tái phục hồi chức năng của Nhà nước trong việc cải tiến và 

bảo trì các hệ thống thủy lợi và thủy lực cơ sở hạ tầng xuống cấp ngày càng được quan 

tâm. 

Trên lưu vực sông Cauto có 116 trạm quan trắc chất lượng nước vận hành bởi 

INRH và 128 nguồn gây ô nhiễm. Lưu vực này là một trong những lưu vực sông nhận 

được sự quan tâm của chính quyền về việc cải tạo kể từ năm 1899. Nơi đây đã diễn ra 

một sự cải tạo mạnh mẽ về mặt cảnh quan, giữ các điều kiện tự nhiên ở một phần nhỏ 

nhất vùng cao của Sierra Maestra và gần các bờ biển. Hiện nay, cảnh quan trên lưu vực 

sông Cauto đã được cải tạo ở nhiều mức độ, từ cải tạo vừa phải đến cải tạo nhiều.  

Trong một nghiên cứu do INRH thực hiện vào giữa những năm 1990, kết quả 

cho thấy: 

- Nước của sông Cauto đã tăng đáng kể độ dẫn điện, tổng số muối hòa tan, canxi, 

magiê và đặc biệt là clorua và natri từ thành phố Palma Soriano. 

- Sông Salado có nước được khử trùng bằng clo, bicacbonat, natri và canxi. Các 

trạm quan trắc cho thấy giá trị trung bình của tổng số muối hòa tan cao hơn hàm lượng 

tối đa cho phép đối với thủy lợi. 

- Nước của sông Bayamo có độ dẫn điện rất thấp, phân loại như nước canxi 

bicacbonat. 

- Trong sông Contramaestre, tổng số muối hòa tan trong nước của nó không cao 

mặc dù giá trị tối đa 703 mg/l. 

- Các thông số còn lại được phân tích trong các nhánh của Cauto cho thấy chất 

lượng nước khá tốt. 

II. Các phương pháp xác định độ mặn 

II.1. Phương pháp xác định độ mặn thông dụng 

II.1.1. Xác định độ mặn tại hiện trường thông qua bộ thử nhanh 

Phương pháp xác định độ mặn tại hiện trường thông qua việc xác định hàm lượng 

chlor trong nước đã được nghiên cứu, khảo sát, từ đó tìm được công thức thực nghiệm 

về mối liên hệ giữa hàm lượng ion Cl- và độ mặn trong nước. Độ mặn trong nước được 

xác định bởi bộ thử nhanh tại hiện trường (KIT) [2].  

Độ mặn được tính bằng tổng hàm lượng muối tan trong một kg nước. Giữa độ 

mặn và hàm lượng ion Cl- trong nước có sự tương quan mật thiết. Vì vậy, nếu xác định 

được độ chlor (0/00) thì có thể tính được độ mặn (0/00) của nước. Độ chlor được tính 

tương đương với số gam ion của tất cả các halogen (trừ fluor) chứa trong 1 kg nước 

biển. Trong nước mặn cũng như nước lợ, hàm lượng trung bình của ion Br- và I- rất nhỏ 

so với hàm lượng ion Cl- , vì vậy trong thực nghiệm coi đương lượng gram Br- và I- bằng 

đương lượng gram của Cl- và độ chlor được tính bằng số gram ion Cl-, có trong một lít 

nước biển. 
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Trong nghiên cứu chế tạo bộ thử nhanh (KIT) độ mặn của nhóm tác giả Nguyễn 

Thị Nhung, Nguyễn Thị Kim Thường thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 

để tìm sự tương quan giữa độ mặn và hàm lượng ion clo trong nước, nhóm nghiên cứu 

lấy nước ở các đầm tôm, cửa sông và ở các cống mở đón nước từ biển vào của khu vực 

nuôi trồng thuỷ sản huyện Hải Hậu, Nam Định. Hàm lượng ion clo được xác định bằng 

phương pháp chuẩn độ trực tiếp với dung dịch chuẩn là AgNO3, chỉ thị là K2CrO4 ở môi 

trường pH = 6-10. Độ mặn được đo trên máy Multiline P4 của hãng WTW. Kết 

quả  được trình bày trên bảng sau. 

Bảng II.1: Kết quả đo độ mặn bằng KIT của nghiên cứu tham khảo 

Ký hiệu 

mẫu 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

Độ mặn 

(o/oo) (đo 

trên máy) 

5,25 10,23 8,35 20,52 15,75 13,25 25,75 22,52 4,35 6,85 

Hàm lượng 

Cl- (g/l) 

(pp chuẩn 

độ) 

2,88 5,59 4,49 11,15 8,56 7,28 14,07 12,17 2,33 3,74 

Hệ số tính 

độ mặn 

thông qua 

hàm lượng 

Cl- 

1,82 1,83 1,86 1,84 1,84 1,82 1,83 1,85 1,87 1,83 

 

Từ kết quả thực nghiệm, tìm được mối liên hệ giữa hàm lượng Cl- với độ mặn 

(đo được trên máy Multiline P4(WTW)). Hệ số thực nghiệm trung bình là 1.839 (hệ số 

thực nghiệm = độ mặn đo được bằng máy / hàm lượng Cl- xác định bằng phương pháp 

chuẩn độ). 

Như vậy, độ mặn xác định thông qua hàm lượng clo được tính theo công thức 

sau: 

 Độ mặn (0/00) = hàm lượng ion Cl-(g/l) x 1,84 

Với mục đích là chế tạo KIT kiểm tra độ mặn tiện lợi, dễ sử dụng và có độ chính 

xác đáp ứng yêu cầu phân tích tại hiện trường, chúng tôi đã khảo sát để tìm thể tích mẫu 

phân tích, nồng độ dung dịch chuẩn thích hợp. 

Các thí nghiệm được tiến hành  như sau: chuẩn bị dãy dung dịch chuẩn có độ 

mặn là  5, 7, 10, 13, 15, 18, 20, 23, 25 và 300/00 (độ mặn được kiểm tra trên máy 

Multiline P4 của WTW). 
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+ Xác định độ mặn bằng KIT: Dùng ống hút lấy 5 giọt nước (tương đương với 

0,25 ml) của các dung dịch chuẩn trên cho vào cốc nghiệm, pha loãng bằng nước cất 

đến vạch 5 ml, lắc đều, cho 2 giọt chỉ thị K2CrO4 10% và dùng dung dịch chuẩn 

AgNO3 chuẩn đến khi dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu đỏ gạch. Đếm số giọt 

dung dịch AgNO3 vừa chuẩn. 

 + Xác định độ mặn bằng phương pháp chuẩn độ trong phòng thí nghiệm: hút 1 

ml dung dịch chuẩn cho vào bình tam giác, thêm khoảng 20 ml nước cất 2 lần, cho 0,5 

ml K2CrO4 10%, lắc đều, chuẩn bằng dung dịch AgNO3 0,1 N đến khi dung dịch chuyển 

từ màu vàng sang màu đỏ gạch. Độ mặn của mẫu được tính theo công thức sau: 

Độ mặn (0/00) =1,84 x 0,1 x 35,5 

Trong đó: 1,84 là hệ số tính độ mặn, 0,1 là nồng độ của dung dịch chuẩn 

AgNO3, 35,5 là đương lượng gram của Cl-. 

Bảng II.2: Kết quả thực nghiệm của nghiên cứu tham khảo 

Độ mặn 

chuẩn (0/00 ) 
5 7 10 13 15 18 20 23 25 30 

Số giọt 

dung dịch 

chuẩn 

AgNO3 (xác 

định bằng 

KIT) 

  

5 

  

7 

  

10 

  

13 

  

15 

  

17 

  

20 

  

23 

  

25 

  

29 

Độ mặn tính 

theo hàm 

lượng 

Cl- (0/00) (pp 

phòng Thí 

nghiệm) 

  

4,83 

  

7,18 

  

10,12 

  

13,06 

  

15,28 

  

16,98 

  

20,25 

  

22,86 

  

25,15 

  

29,39 

 

Từ kết quả thực nghiệm nhận thấy, với điều kiện trong nghiên cứu đã chọn thì độ 

mặn của nước chính bằng số giọt AgNO3 chuẩn được. Phương pháp này thích hợp cho 

việc xác định độ mặn của nước cửa sông ven biển, nước biển có độ mặn dao động trong 

khoảng 5 – 25 0/00, vì số giọt dung dịch chuẩn AgNO3 không quá ít và cũng không quá 

nhiều. Sai số tuyệt đối so với phương pháp phòng thí nghiệm và máy đo nằm trong 

khoảng từ  ± 0,2 đến ± 1,0 0/00. 

II.1.2. Xác định độ mặn thông qua phân tích mẫu 

Sự thay đổi theo không gian và theo mùa về độ mặn, độ pH, độ dẫn điện (EC) và 

hàm lượng tổng chất rắn hòa tan (TDS) của nước mặt và nước lỗ rỗng đã được khảo sát 
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trong một số thảm thực vật ngập mặn (TVNM) ven sông Tiền từ tháng 4 năm 2016 đến 

tháng 4 năm 2017. Tổng số 5 tuyến khảo sát (3 ô mẫu/tuyến) được lựa chọn để thu mẫu. 

Các kết quả của nghiên cứu góp phần hiểu rõ ảnh hưởng của độ mặn, pH, EC, và TSD 

đối với tính bền vững của những thảm TVNM ven sông này, đặc biệt trong bối cảnh 

biến đổi khí hậu. 

Trong nghiên cứu Khảo sát độ mặn của nước mặt và nước lỗ rỗng trong một số 

thảm thực vật ngập mặn ven sông Tiền, tỉnh Tiền Giang của nhóm tác giả Nguyễn Đức 

Hưng trên Tạp chí khoa học của trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đã đề cập 

đến công tác lấy mẫu phân tích. Mẫu nước mặt và nước lỗ rỗng được thu thập trong 

khoảng thời gian thủy triều xuống thấp. Các đợt thực địa vào tháng 04/2016 và tháng 

04/2017 đại diện cho mùa khô, tháng 7/2016 và tháng 12/2016 đại diện cho mùa mưa. 

Đối với nước mặt trên sông, điểm lấy mẫu chính là ở tầng nước mặt (0 – 50cm), 

ở giữa dòng chảy. Tại mỗi tuyến, 3 mẫu nước mặt được thu thập trong mỗi đợt thực địa. 

Thu mẫu nước lỗ rỗng trong lớp trầm tích bề mặt cùng thời điểm với các mẫu nước mặt, 

bằng cách đào ngẫu nhiên 3 lỗ sâu 15cm trong mỗi ô mẫu tiêu chuẩn, chờ từ 20 – 30 

phút và thu mẫu nước thấm vào lỗ đã đào. Như vậy, tại mỗi tuyến nghiên cứu sẽ có 9 

mẫu nước lỗ rỗng được thu thập. Các thông số pH, Độ mặn, độ dẫn điện đều được tiến 

hành đo tại thực địa. Độ mặn (g/L) của nước mặt và nước lỗ rỗng (qua giấy lọc GF/C, 

Whatman) được đo bằng khúc xạ kế (HI FR, HANNA Instruments). pH được xác định 

bằng cách sử dụng một máy đo độ pH EcoTest với dung dịch đệm 4 và 7 (HANNA 

Instruments). Độ dẫn điện (mS/cm) được xác định bằng máy đo độ dẫn có chế độ bù 

nhiệt độ tự động (MW302, Milwaukee). Để đo tổng rắn hòa tan (TDS), một thể tích 20 

mL mẫu nước sau khi khuấy được lọc qua giấy lọc (GF/C, Whatman) đặt trên một cốc 

Becher loại 50 mL. Cốc chứa được làm bay hơi ở 180 ± 2°C, sau đó làm nguội và cân 

lại. Sự khác biệt về trọng lượng của cốc trước và sau khi làm khô là tổng lượng chất rắn 

hòa tan (g/L) [19]. Tính đa dạng của các kiểu thảm TVNM được tính bằng chỉ số đa 

dạng Shannon (H): H = - (pA.lnpA + pB.lnpB + pC.ln pC +...). Trong đó, pA, pB là độ 

phong phú tương đối của loài A, loài B. Độ cao tương đối của bề mặt nền so với mực 

thủy triều trung bình được đo cách sử dụng ống cân mực nước. 

Độ mặn nước mặt và nước lỗ rỗng có xu hướng giảm dần về phí thượng nguồn 

và giảm rõ rệt vào mùa mưa. Tại mỗi vị trí, không có sự chênh lệch rõ ràng về độ mặn 

của nước mặt so với nước lỗ rỗng. Điều này có thể do lớp trầm tích bề mặt (0 – 15cm) 

thường xuyên tiếp xúc với nước mặt, và các ô mẫu đều có thực vật che phủ nên tỉ lệ bốc 

thoát hơi thấp. Khu vực cửa biển có độ mặn cao nhất của nước mặt là 23g/L và 16,5g/L 

vào mùa mưa. Đối với nước lỗ rỗng độ mặn cao nhất là 21,1g/L vào mùa khô và 14,1g/L 

vào mùa mưa. Tại vị trí xa cửa biển, độ mặn thường nhỏ hơn 5g/L.  

Theo dõi diễn biến độ mặn cao nhất của nước mặt được ghi nhận tại Trạm thủy 

văn Vàm Kênh (cách cửa biển 5km) và Trạm thủy văn Hòa Bình (cách cửa biển 30km) 

trên sông Cửa Tiểu, nhận thấy độ mặn cao nhất tập trung vào cuối mùa khô, dao động 

20 – 25g/L. Các giá trị đo độ mặn trong nghiên cứu này cũng phù hợp và nằm trong biên 

độ theo dõi của các trạm thủy văn nói trên. Như vậy, sự phân vùng TVNM ven sông 
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Tiền dựa theo độ mặn có sự thay đổi theo mùa, trong mùa khô gồm 3 phân vùng khác 

nhau: mặn nhiều, mặn trung bình và mặn ít. Độ mặn đóng vai trò rất quan trọng trong 

việc phân bố và tăng trưởng của các loài TVNM. 

Nhìn chung, TVNM chịu được độ mặn cao hơn các loài thực vật khác, tuy nhiên 

chúng các cây con TVNM thích nghi và phát triển tốt khi có độ mặn vừa phải, khi độ 

mặn quá thấp thì tính cạnh tranh của chúng bị suy giảm đáng kể. Các thực nghiệm chứng 

minh khi độ mặn cao, các cây con của TVNM phải sử dụng nhiều năng lượng hơn để 

duy trì cân bằng nước và nồng độ ion hơn là để tăng trưởng và phát triển. Trong nghiên 

cứu, các giá trị về độ mặn khác nhau tại các vị trí và theo mùa nhưng vẫn nằm trong 

vùng cho phép sự tăng trưởng và phát triển bình thường của các thảm TVNM. 

Từ các số liệu thu thập được về độ mặn và các thông số liên quan khác trong các 

thảm TVNM ven sông Tiền, tiến hành xác định các giá trị trung bình cho các vị trí đối 

với nước mặt và cho các ô mẫu đối với nước lỗ rỗng. Sau đó xác định tương quan giữa 

các cặp thông số thông qua hệ số Pearson. 

Bảng II.3: Hệ số tương quan giữa độ mặn và các thông số liên quan sau khi phân tích 

mẫu 

 

II.1.3. Xác định độ mặn bằng các thiết bị cầm tay 

Độ mặn thay đổi từ nơi này đến nơi khác trong các đại dương, tuy nhiên tỷ lệ 

tương đối của các thành phần hòa tan chính vẫn hầu như không đổi. Mặc dù có số lượng 

nhỏ hơn của các ion khác trong ví dụ, K+, Mg2
+, SO4

2-), natri (Na+) và clorua ion (Cl-) 

chiếm khoảng 91% tất cả các ion trong nước biển. Nước ngọt có nồng độ các ion muối 

thấp hơn nhiều. 

Độ mặn thường được xác định từ phép đo độ dẫn điện (EC). Độ dẫn điện được 

xác định bằng cách truyền một dòng điện giữa hai tấm kim loại hoặc điện cực trong mẫu 

nước và dễ dàng đo được dòng điện giữa các tấm. Việc áp dụng các phép đo độ dẫn điện 

để ước tính hàm lượng ion trong nước biển đã dẫn đến sự phát triển của Thang Đo Độ 

Mặn Thực Nghiệm 1978 (PSS-78). 
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PSS-78 đã được xem xét bởi hội nghị Joint Panel về các tiêu chuẩn hải dương 

học và được khuyến cáo bởi các tất cả các tổ chức liên quan như là thước đo để đánh 

giá về dữ kiện độ mặn trong tương lai. Độ mặn thực tế của mẫu nước biển được xác định 

theo độ dẫn điện của mẫu tương ứng ở nhiệt độ 15 º C và áp suất tiêu chuẩn 1atm, theo 

đó có khoảng 32.4356 g KCl  trong 1kg dung dịch  Kali Clorua ở cùng điều kiện nhiệt 

độ và áp suất. Tỉ lệ bằng 1 tương ứng với độ mặn thực tế là 35 (nước biển tiêu 

chuẩn). Khi định nghĩa theo tỉ lệ, độ mặn thực tế được thể hiện là số không thứ nguyên. 

Để biết được độ mặn của nước, người ta sử dụng khúc xạ kế cầm tay. Đây là một 

phương pháp xác định độ mặn trong nước được ứng dụng phổ biến nhất nhờ sự tiện lợi, 

nhanh chóng và tính chính xác cao. Các khúc xạ kế đo độ mặn là thiết bị quang năng, 

sử dụng ứng dụng của các tính chất về quang học để xác định được độ mặn. 

Độ mặn của nước sẽ phụ thuộc vào lượng các muối hòa tan trong đó, các muối 

này có thể tác động gây phản xạ, tán xạ ánh sáng. Nồng độ, lượng muối sẽ quyết định 

mức độ tác động với ánh sáng. Bằng việc đo lường sự tác động đó, các khúc xạ kế có 

thể tính toán và xác định được độ mặn của nước.  

Chỉ số này được tính bằng tổng hàm lượng muối tan trong một kg nước. Giữa độ 

mặn và hàm lượng ion Cl- trong nước biển có sự tương quan mật thiết. Vì vậy, nếu xác 

định được độ chlor (‰) thì có thể tính được độ mặn (‰) của nước. 

Công thức tính độ mặn của nước biển được tóm gọn như sau: 

Độ mặn (‰) = hàm lượng ion Cl-(g/l) x 1,84. 

Một số tiêu chí đánh giá độ mặn của nước: 

- Nước ngọt: 0.01 - 0.5 ppt (các sông hồ, hồ chứa) 

- Nước ngọt nhạt: 0.01 - 0.2 ppt 

- Nước ngọt lợ: 0.2 - 0.5 ppt 

- Nước lợ: 0.5 - 30 ppt (các hồ, biển nội địa, cửa sông) 

- Nước lợ nhạt: 0.5 - 4 ppt 

- Nước lợ vừa: 4 - 18 ppt 

- Nước lợ mặn: 18 - 30 ppt 

- Nước mặn: trên 30 ppt 

- Nước biển: 30 - 40 ppt (Đại dương, biển hở, biển nội địa, vịnh vũng, cửa sông) 

- Nước quá mặn: 40 - 300 ppt (một số hồ, vịnh, vũng) 

Nếu nguồn nước có độ mặn cao hơn mức cho phép, cần thực hiện các biện pháp 

khắc phục phù hợp, kịp thời để đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt, môi trường sinh 

trưởng phát triển của các loài động vật, thực vật và thủy sản. 

https://maydochuyendung.com/khuc-xa-ke
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II.2. Phương pháp xác định độ mặn từ ảnh viễn thám 

II.2.1. Phương pháp xác định độ mặn từ ảnh viễn thám trên thế giới 

a. Nghiên cứu Kỹ thuật viễn thám dự báo xâm nhập mặn: ứng dụng cho vùng ít dữ liệu 

thuộc vùng duyên hải đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam của các tác giả Phuong T.B 

Nguyen, Werapong Koedsin, Donald McNeil and Tri P.D Van [3] 

Nghiên cứu đã tập trung để dự báo xâm nhập mặn cho vùng hạ lưu sông Mekong, 

nơi có ít dữ liệu thu thập về độ mặn nước trên sông. Nhóm nghiên cứu sử dụng ảnh vệ 

tinh Landsat-8 OLI để xử lý và phân tích dữ liệu về đối tượng nước trên sông Mekong. 

Có 25 hình ảnh vệ tinh đã được sử dụng bao gồm hầu hết là cảnh ít mây vào mùa 

khô (tháng 1 - 6) từ năm 2013 đến năm 2016. Cảnh ảnh nằm trong khoảng từ 124/53 

đến 125/53 đường dẫn/hàng. Những hình ảnh này đã được sử dụng để trích xuất dữ liệu 

phản xạ cho một pixel đơn lẻ cũng có dữ liệu về độ mặn được đo tại hiện trường vào 

thời điểm đó. Vùng nghiên cứu gồm 17 trạm đo độ mặn đã được áp dụng ở vùng chức 

năng quan tâm (ROI) trong ENVI để xác định 103 mẫu từ những hình ảnh này. 

 Đầu tiên, nhóm nghiên cứu hiệu chỉnh đo bức xạ được thực hiện để chuẩn hóa 

hình ảnh vệ tinh cho các yếu tố như suy giảm cảm biến, sự thay đổi khoảng cách Trái 

đất - Mặt trời, góc tới, góc nhìn và thời gian thu thập dữ liệu đã được áp dụng cho dữ 

liệu hình ảnh. Quá trình này liên quan đến việc chuyển đổi Số kỹ thuật số (DN) thành 

bức xạ bằng cách sử dụng các thông số hiệu chuẩn đi kèm với siêu dữ liệu hình ảnh. Hình 

ảnh sau đó trong khí quyển được hiệu chỉnh và chuyển đổi thành phản xạ bằng cách sử 

dụng độ phân giải vừa phải phân tích khí quyển dựa trên đường truyền nhanh trong khí 

quyển của thuật toán siêu ống phổ (FLAASH dựa trên MOD-TRAN) theo chương trình 

ENVI 5.3. 

Thứ hai, thuật toán Chức năng của mặt nạ (Fmask) đã được áp dụng để phát hiện 

các đám mây và bóng mây trên bản đồ mây đã tạo. Cuối cùng, mặt nạ của khu vực 

nghiên cứu được chuẩn bị cho mỗi hình ảnh vệ tinh duy nhất được tạo ra bằng cách 

chồng lên bản đồ mạng lưới sông và bản đồ mây. Hình ảnh phản xạ được chuẩn bị khi 

đầu vào đã bị xóa đám mây, bóng mây và tập trung vào vùng nước. Tùy theo từng vật 

thể (nước, đất) mà độ phản xạ quang phổ có bước sóng xác định nhưng phạm vi phải 

nằm trong khoảng 0-1. Thông thường, quang phổ độ phản xạ của nước trong khá 

thấp. Độ phản xạ bước sóng của nước biển nhỏ giữa 400 nm và 850 nm, dao động từ 

0,01 đến 0,14. Trong nghiên cứu này, có nghĩa là độ phản xạ của nước vào khoảng 0,03-

0,13. 
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Hình II.1: Giá trị bước sóng phản xạ cực đại, tối thiểu và trung bình của vùng nước 

nghiên cứu 

Dữ liệu nước mặn được thu thập đồng thời với ảnh vệ tinh tại 14 trạm thủy văn: 

Vàm Kênh 1 (VK1), Long Hải (LH), Hòa Bình (HB), Hòa Định (HD), Mỹ Thoa (MT), 

Bình Đại ( BD), Lộc Thuận (LT), An Thuận (AT), Sơn Đốc (SD), Giồng Chôm (GC), 

Mỹ Hòa (MH), Bến Trại (BT), Hương Mỹ (HM) và Khánh Thạnh Tân (KTT ) và 3 

cống: Vàm Kênh 2 (VK2), Vàm Giồng (VG) và Xuân Hòa (XH) dọc các sông: sông 

Tiêu, sông Đại, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên (Hình 1). Số liệu về nước mặn do 

Trung tâm Đo lường Thủy văn Tiền Giang và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Tiền Giang cung cấp trong các mùa khô (từ tháng 1 đến tháng 6) từ năm 2013 đến năm 

2016. Các trạm thủy văn đo độ mặn bằng máy đo độ dẫn điện (EC) được chế tạo bởi 

Yellow Springs Instruments (YSI); dọc theo các đường cắt ngang, các mẫu nước mặn 

đo được được thu thập bằng cách trộn nước ở độ sâu 0,5 m và nước bề mặt cứ sau 2 giờ. 

Để đánh giá thành phần dải hiệu quả của bảy dải, phương pháp hồi quy đa tuyến 

tính đã được sử dụng. Hồi quy đa tuyến tính (MLR), Cây quyết định (DT) và Mô hình 

rừng ngẫu nhiên (RF) được áp dụng để phát triển mối quan hệ giữa độ mặn và phản xạ 

từ Landsat-8 OLI sử dụng phiên bản R sorfware 3.3.2. Nghiên cứu này cũng đã sử dụng 

mô hình Step-wise để phát triển các vị trí phản xạ để dự đoán dựa trên dữ liệu thực. Đầu 

vào cho các mô hình này được chuẩn bị bằng cách sử dụng 103 mẫu làm dữ liệu thực 

thiết lập và sau đó được chia thành 50:50 cho mục đích đào tạo và kiểm tra. Mô hình tốt 

nhất đã được sử dụng dự báo xâm nhập mặn cho toàn bộ khu vực nghiên cứu bằng phần 

mềm R và ArcGIS. Các mô hình tốt nhất đã được sử dụng để phát hiện xâm nhập mặn 

cho toàn bộ khu vực nghiên cứu trong đầu mùa khô: ngày 24/01/2015 và ngày 

09/02/2015. 

Để chọn các băng tần phù hợp cho việc phát triển mô hình, dữ liệu bước sóng 

phản xạ từ 7 băng tần được xem xét để khảo sát mối tương quan: 
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- Băng tần 1 - Aerosol (0,433-0,453 μm),  

- Băng tần 2 - Bule (0,450-0,515 μm),  

- Băng tần 3 - Màu xanh lá cây (0,525-0,600 μm),  

- Băng tần 4 - Đỏ (0,630-0,680 μm),  

- Băng tần 5 - Hồng ngoại gần (0,845-0,885 μm),  

- Băng tần 6 - Hồng ngoại sóng ngắn 1 (1.560-1.660 μm),  

- Băng tần 7 - Hồng ngoại sóng ngắn 2 (2,08-2,35 μm).  

MLR được sử dụng để phân tích các mối quan hệ này. Các giá trị xác suất (p -

value) và hệ số xác định (R2) là các yếu tố để đánh giá là các dải hiệu quả để sử dụng 

làm đầu vào để áp dụng mô hình thống kê. 

Phổ tổng hợp của 7 băng tần bao gồm băng tần 1 - Cực xanh (Duyên hải / 

Aerosol), băng tần 2 - Xanh lam, băng tần 3 - Xanh lục, băng tần 4 - Đỏ, băng tần 5 - 

Hồng ngoại gần (NIR), băng tần 6 - Hồng ngoại sóng ngắn 1 (SWIR-1) và băng tần 7 - 

Hồng ngoại sóng ngắn 2 (SWIR-2) dự đoán hiệu quả cao có ý nghĩa đối với mô hình độ 

mặn (hình II.2).  

 

Hình II.2: Mối quan hệ giữa độ mặn và các dải tổng hợp 

Nghiên cứu nhận thấy sự kết hợp các băng tần 2, 3, 4 và 7 có giá trị p – value lớn 

hơn sự kết hợp của 7 dải. Việc sử dụng một băng tần đơn lẻ không mang lại khả năng 

hoạt động hiệu quả và chỉ băng tần 3 thể hiện mức tương quan cao với độ mặn. Do đó, 

bốn băng tần 2, 3, 4 và 7 được chọn làm đầu vào để phát triển các mô hình xâm nhập 

mặn. 
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Các băng tần đã chọn (tức là Băng tần 2, Băng tần 3, Băng tần 4 và Băng tần 7) 

được sử dụng làm đầu vào của mỗi quá trình nghiên cứu hồi quy đa tuyến tính với các 

mô hình MLR, DT và RF. Mô hình MLR trình bày R2 khá tốt trong đào tạo khi R2 và 

RMSE lần lượt là 50,23% và 4,15, trong khi kiểm định cho thấy mức không tương quan 

có ý nghĩa với R2 là 22,61% và RMSE là 4,12. Phạm vi độ mặn dự đoán giá trị là 0 - 20 

ppt trong quá trình đào tạo, cao hơn trong các lần chạy kiểm định. 

Mô hình DT chỉ ra mối tương quan ít có ý nghĩa hơn trong cả đào tạo và kiểm 

định, các giá trị R2 là 25,41% và 13,09% trong khi giá trị RMSE là 2,72 và 2,83 tương 

ứng cho đào tạo và kiểm định. Phạm vi độ mặn dự đoán của DT là khoảng 5 - 15 ppt 

trong đào tạo cũng như kiểm định. Tuy nhiên, RMSE của mô hình DT tốt hơn của mô 

hình MLR cho tất cả các quá trình xử lý; giá trị p là 9,7 × 10-5 trong DT và 2,0 × 10-7 

trong MLR. 

Mô hình RF có mối tương quan cao với độ mặn trong quá trình đào tạo (R2 và 

RMSE lần lượt là 90,41% và 1,1). Tuy nhiên, kiểm định cũng cho thấy hạn chế của mô 

hình (R2 và RMSE lần lượt là 22,55% và 2,13). Phạm vi độ mặn dự đoán nằm trong 

khoảng 4 - 18 ppt trong bài đào tạo và 6 - 18 ppt trong kiểm định. Kết quả cho thấy mô 

hình RF là mô hình xâm nhập mặn tốt nhất. Giá trị p của RF có mức ý nghĩa rất cao với 

p -value <2.0 × 10-16 trong đào tạo và p -value <0,0002 trong kiểm định. Hơn nữa, dựa 

trên kết quả cho thấy trong nghiên cứu này, RF hoạt động tốt trong quá trình đào tạo 

nhưng kiểm định mô hình bộc lộ những điểm yếu có thể do số lần quan sát không đủ. 

Dữ liệu vị trí và phản xạ được kết hợp dưới dạng các tham số trong mô hình Step-

wise cho thấy mối quan hệ tốt với độ mặn. Giá trị R2 của đào tạo và kiểm định tương 

ứng đạt 77,48% và 74,16%, trong khi RMSE là 2,57 và 2,96. Tuy nhiên, một số giá trị 

dự đoán bất thường thấp hơn 0 ppt trong cả đào tạo và kiểm tra, trong đó 0 ppt là đặc 

biệt trong thực tế quan sát độ mặn. Do đó, các vấn đề địa phương cần xác minh mô hình 

nếu nó được sử dụng ở khu vực nghiên cứu.  

 

Trong đó x là vĩ độ; y là kinh độ; B2 , B3 , B4 và B7 là các dải quang phổ 

Landsat-8 OLI (tức là tương ứng Band 2, Band 3, Band 4 và Band 7). 

Lập bản đồ xâm nhập mặn dựa trên mô hình vị trí phản xạ cho thấy độ mặn phân 

hóa rõ rệt giữa cửa sông và thượng nguồn sông. Các sông Cửa Tiểu và Cửa Đại bị nhiễm 

mặn cao trong khi sông Cổ Chiên-Cung, sông Hậu có độ mặn thấp nhất. Kết quả cho 

thấy sự thay đổi trong nước mặn nồng độ và sự xâm nhập vào các ngày khác nhau. Trung 

bình của độ mặn là 7,12 ppt và độ lệch chuẩn là 9,88 ppt vào ngày 24 tháng 1 năm 

2015. Nó là 6,44 ppt tại trung bình và 9,48 ppt tại Độ lệch chuẩn (SD) vào ngày 9 tháng 

2 năm 2015. 
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Hình II.3: Bản đồ phân bố độ mặn hạ lưu sông Mekong 

b. Nghiên cứu Theo dõi xâm nhập mặn ở đồng bằng Ayeyarwady, Myanmar, sử dụng 

dữ liệu từ vệ tinh Sentinel-2 của nhóm tác giả Toru Sakai, Keisuke Omori, Aung Naing 

Oo, Yan Naung Zaw [4] 

Phân tích hồi quy thường được sử dụng để mô hình hóa mối quan hệ giữa hai 

biến, trong đó một biến thường gặp khó khăn trong việc đo lường, xác định (thường là 

số liệu từ công tác đo thực địa) và dữ liệu còn lại hoàn toàn có thể xác định được (ví dụ 

như thông số dải quang phổ từ ảnh vệ tinh). Trong nghiên cứu, nhóm tác giả đã đánh giá 

liệu dữ liệu từ ảnh vệ tinh Sentinel-2 có thể được sử dụng để ước tính độ mặn trong nước 

ở đồng bằng Ayeyarwady của Myanmar. 

Để có được mối quan hệ giữa dữ liệu Sentinel-2 và độ mặn trong nước trước tiên 

nhóm tác giả tìm mối quan hệ giữa độ phản xạ của các dải ảnh và tính dẫn điện (EC) 

của nước, bước đầu nhóm tác giả trích xuất các pixel nơi lấy mẫu nước sông từ hai hình 

ảnh Sentinel-2 vào ngày 12 tháng 3 năm 2018 (mực thủy triều: 0,38 m) và ngày 2 tháng 

12 năm 2018 (1,27 m). Sau đó, dữ liệu từ sông và các đợt lấy mẫu đã được hợp nhất để 

kiểm tra mô hình hồi quy có tốt hay không. Bốn quang phổ là các dải thường được sử 

dụng trong nhiều nghiên cứu trước đây, cụ thể là, xanh lam (bước sóng trung tâm 490 

nm), xanh lục (560 nm), đỏ (665 nm), và hồng ngoại (842 nm), và tỷ lệ dải được tạo ra 

bởi sự kết hợp bốn băng tần được coi là các biến giải thích. Tuyến tính, bậc hai, hàm mũ 

và các mô hình năng lượng được đánh giá để ước tính tính dẫn điện từ hình ảnh Sentinel-

2. Độ chính xác của các mô hình đã hiệu chỉnh đã được đánh giá bằng cách sử dụng 

kiểm định chéo. Loại kiểm định chéo này đảm bảo rằng dữ liệu đào tạo và kiểm định 

các tập hợp là độc lập về mặt không gian.  

Trong nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ 91 mẫu để hiệu chỉnh và kiểm định các 

mô hình hồi quy. Trong 91 mẫu, một mẫu được sử dụng để kiểm định và 90 mẫu còn lại 

được sử dụng làm dữ liệu đào tạo để phù hợp với mô hình hồi quy sử dụng phương pháp 

bình phương nhỏ nhất. Kết quả mô hình hồi quy sau đó được sử dụng để ước tính tính 



 

16 

 

dẫn điện trong nước. Quy trình hồi quy được lặp lại 91 lần để ước tính độ mặn của tất 

cả các mẫu, sau đó so sánh hệ số xác định (R2), sai số trung bình căn bậc hai (RMSE), 

và sai số tuyệt đối trung bình (MAE) của tất cả các giá trị mô hình để xác định mô hình 

phù hợp nhất. Cuối cùng, mô hình phù hợp nhất đã được sử dụng để ước tính sự phân 

bố theo thời gian và không gian của độ mặn ở vùng đồng bằng từ ảnh vệ tinh Sentinel-

2 trong mùa khô từ tháng mười một đến tháng tư. 

Dữ liệu vệ tinh được sử dụng trong nghiên cứu này là từ Sentinel-2 mức 

1C. Những dữ liệu này được chỉnh sửa phản xạ trên bầu không khí với 13 dải quang phổ 

trải dài từ xanh lam đến tia hồng ngoại sóng ngắn ở độ phân giải không gian 10, 20 và 

60 m, các giá trị phản xạ được nhân với 10.000. Dữ liệu có sẵn miễn phí từ Copernicus 

Open Access Hub và được phân phối dưới dạng các ô kích thước 110 × 110 km trong 

phép chiếu UTM / WGS84. Nghiên cứu dử dụng dữ liệu từ 4 vùng, cụ thể là T46QFD, 

T46QGD, T46PFC và T46PGC, bao phủ bảy cửa sông ở miền tây của châu thổ 

Ayeyarwady và bao gồm các phụ lưu như sông Pathein, sông Ywe và sông Pyamalow. 

 

Hình II.4: Vị trí thu thập ảnh vệ tinh Sentinel-2 

Ảnh vệ tinh Sentinel-2 có chu kỳ truy cập lại 10 ngày (chu kỳ truy cập lại 5 ngày 

cho Sentinel-2A và hệ thống đi cùng Sentinel-2B). Bầu không khí cao nhất của sản phẩm 

cấp 1C đã được chuyển đổi thành điều chỉnh phản xạ bầu không khí bằng cách sử dụng 

phiên bản Sen2Cor 2.8 được triển khai trong Công cụ nền tảng (SNAP) phiên bản 6.0. 

Kết quả hồi quy cho thấy mối quan hệ giữa độ đục và EC, giữa độ đục và SSC, 

mối quan hệ tích lũy giữa độ đục và EC có R2 = 0,451 và mối quan hệ tuyến tính giữa 

độ đục và EC có R2 = 0,953. EC, độ đục và SSC có liên quan với nhau. 

Nhóm tác giả đã sử dụng các dải quang phổ đơn hoặc tỷ lệ giữa hai dải từ hình 

ảnh Sentinel-2 để xác định mô hình hồi quy có thể được sử dụng để ước tính Ec và đã 

chọn mô hình phù hợp nhất cho từng biến giải thích từ hồi quy tuyến tính, bậc hai, hàm 

mũ và lũy thừa, như chi tiết trong. Độ chính xác nghiên cứu với tất cả các biến giải thích 

tốt nhất với dải màu xanh lục, với các giá trị R2, RMSE và MAE được kiểm định 
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chéo tương ứng là 0,776, 4,896 dS m−1 và 3,340 dS m−1. Bằng cách lặp lại tính toán 

91 lần để xác nhận thông số thống kê, nhận thấy mô hình tương đối ổn định với tiêu 

chuẩn thấp các sai lệch. Độ chính xác phù hợp cũng được chấp nhận với tỷ lệ từ dải 

xanh lam sang xanh lục, với R2, RMSE, MAE được kiểm định chéo, các giá trị tương 

ứng là 0,744, 5,239 dS m−1 và 4,054 dS m−1. 

Độ chính xác của hồi quy dựa trên dải hồng ngoại thấp. Độ phản xạ của EC và 

dải màu xanh lục có mối tương quan mạnh mẽ được định lượng trên mọi con sông và 

đợt lấy mẫu. Điều này cho thấy rằng mô hình hồi quy có thể được sử dụng để giá sát các 

biến thể không gian và thời gian đối với độ mặn trong nước sông.  

 

Hình II.5: Mối quan hệ giữa EC và độ phản xạ của dải green từ ảnh Sentinel-2 

Kết quả xác nhận chéo cho kết quả phù hợp nhất với mô hình (dải màu xanh lá 

cây), trong đó có mối liên hệ tốt giữa đo lường và ước tính EC và xu hướng sử dụng dải 

màu xanh và đỏ là tương tự. Độ đục của nước sông thay đổi theo không gian, cao ở khu 

vực thượng nguồn, nơi phản xạ của các dải màu xanh lá cây, xanh lam và đỏ cũng 

cao. Ngược lại, độ phản xạ thấp gần cửa sông, cho thấy độ đục rất thấp. 
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Hình II.6: Những thay đổi về không gian và thời gian của EC trong mùa khô 

Nước xung quanh các cửa sông nói chung là ít đục hơn so với ở thượng nguồn 

trong mùa khô, và độ phản xạ của Sentinel-2 cũng thấp hơn ở các khu vực ít đục 

hơn. Điều này cho thấy rằng nó có thể ước tính độ mặn từ hình ảnh vệ tinh. Nhóm nghiên 

cứu so sánh các mối quan hệ giữa EC và điều khiển bằng vệ tinh các chỉ số với dữ liệu 

được thu thập từ ba con sông ở Ayeyar – vùng đồng bằng héo úa vào đầu và cuối mùa 

khô. Các tương quan là tốt nhất cho mô hình hồi quy bậc hai với một dải màu xanh lục 

duy nhất (R2 = 0,776).  

Tương tự, tại Đồng bằng sông Cửu Long, việc sử dụng dải màu xanh lá cây của 

Landsat-8 OLI đã trình bày mối quan hệ với độ mặn trong lựa chọn dải đơn, trường hợp 

này khuyến nghị kết hợp nhiều băng tần để nâng cao độ nhạy của nước mặt. Tỷ lệ dải 

xanh lam trên xanh lục phổ biến hơn chỉ số để ước tính độ mặn và các biến số liên quan 

đến nước khác. Kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy mối quan hệ tốt giữa tỷ lệ dải 

xanh lam và EC (R2 = 0,744). Hình ảnh vệ tinh đã được sử dụng để quan sát sự phân bố 

của EC và SSC ở các vùng nước cửa sông và ven biển trong nhiều năm.  

Đồng bằng Ayeyarwady có khí hậu gió mùa khô - ướt rõ rệt, chỉ với 4,2% lượng 

mưa hàng năm trong mùa khô. Khi lượng mưa thấp, tính dẫn điện của nước sông cũng 

thấp. Xâm nhập mặn xảy ra do lượng mưa cực thấp và lưu lượng sông trong mùa 

khô. Mức độ xâm nhập mặn dần tăng lên qua mùa khô và đạt đỉnh vào tháng 3 vào cuối 

mùa khô. Sau đó, nước mặn bị đẩy về phía bờ biển khi dòng chảy của sông gia tăng vào 

mùa mưa. Tuy nhiên, khoảng cách của xâm nhập mặn và giá trị EC thay đổi tùy theo 

sông 

Giám sát khu vực rộng lớn bằng sentinel-2 rất hữu ích cho đánh giá diễn biến 

xâm nhập mặn. Xâm nhập mặn không chỉ thay đổi giữa các mùa mà còn giữa các 

năm. Xâm nhập mặn và việc giảm sút sản lượng mùa màng trong mùa khô có thể không 
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tránh khỏi ở một số khu vực ở đồng bằng, nhưng quản lý nước mặn là quan trọng đối 

với ruộng lúa. EC của nước sông nên được sử dụng để theo dõi độ mặn. Hệ thống viễn 

thám, chẳng hạn như Sentinel-2, có thể cung cấp thông tin cơ bản về EC vào những thời 

điểm thích hợp. Các phép đo EC trên lớn các khu vực sau đó có thể được sử dụng để 

phát triển để ứng dụng quản lý nguồn nước với các chiến lược để bảo vệ nông nghiệp 

khỏi bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn. 

Mức độ bao phủ và độ phân giải của Sentinel-2 phù hợp với nghiên cứu xâm 

ngập mặn sông trên các khu vực rộng lớn. Sự phản xạ từ các dải nhìn thấy của Sentinel-

2 có tương quan chặt chẽ với độ mặn nước sông. Khi nước ngọt chảy trộn với nước biển, 

các hạt lơ lửng keo tụ và lắng là gây ra, dẫn đến độ đục ít hơn khi độ mặn tăng lên. 

Mô hình phù hợp nhất sử dụng dải màu xanh lá cây cho thấy độ chính xác ở mức 

cao và cho các giá trị R2, RMSE và MAE tương ứng là 0,776; 4,896 dS m−1 và 3,340 

dS m−1. Mô hình trong nghiên cứu có thể được sử dụng để ước tính độ mặn trên các 

khu vực rộng lớn. Độ mặn của sông thay đổi đáng kể theo không gian và thời gian. Giám 

sát xâm nhập mặn nước sông có thể mang lại lợi ích cho sự phát triển. Dữ liệu từ 

Sentinel-2 có thể được kết hợp với dữ liệu đo độ mặn nước sông để cung cấp thông tin 

có thể hỗ trợ việc quản lý các vùng nông nghiệp. 

c. Nghiên cứu Viễn thám dự đoán độ mặn nước cửa sông của tác giả Y. Jun Xu [5] 

Nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu dự đoán độ mặn sử dụng hình ảnh vệ tinh 

để điều tra xâm nhập mặn do triều cường ở Hồ Pontchartrain, một cửa sông lớn ở phía 

bắc của New Orleans ở Bắc Vịnh Mexico. Nghiên cứu được tiến hành ngay sau cơn bão 

Katrina vào tháng 8 năm 2005. Sau đó, nhóm tiến hành các phép đo xuyên hồ về độ mặn 

và chất rắn lơ lửng, sử dụng dữ liệu trường và các hình ảnh Landsat bổ sung để hiệu 

chỉnh lại và tinh chỉnh mô hình dự báo độ mặn và áp dụng nó để ước tính độ mặn của 

hồ sau bốn cơn bão lớn xảy ra từ năm 2002 đến năm 2008. 

Ngoài nước mặn xâm nhập được điều chỉnh bởi thủy triều hàng ngày, các hiện 

tượng thời tiết cực đoan như nước dâng do bão mạnh từ cơn bão Lili năm 2002, cả cơn 

bão Katrina và Rita năm 2005, và cơn bão Gustav vào năm 2008, cũng có thể thay đổi 

độ mặn bình thường và phân bố không gian của độ mặn trong hồ Pontchartrain ở mức 

độ lớn trong một thời gian ngắn. Do đó, dao động độ mặn ngay lập tức có thể ảnh hưởng 

đến cửa sông các tính chất hóa học và vật lý bao gồm độ mặn, nhiệt độ, độ đục, và nồng 

độ các chất dinh dưỡng, trầm tích và oxy hòa tan. Trong khi đó, những tác động tiềm 

năng này thay đổi độ mặn có thể gây ra những ảnh hưởng lâu dài đến chức năng hệ sinh 

thái cửa sông. 

Nghiên cứu được thực hiện theo hai bước sử dụng viễn thám, GIS và mô hình 

thống kê kỹ thuật. Đầu tiên, một mô hình dự báo độ mặn được xây dựng bằng cách áp 

dụng đa biến thống kê hồi quy đến hệ số phản xạ để lại nước thu được từ ảnh vệ tinh 

Landsat và đồng thời đo độ mặn tại chỗ. Sau đó, mô hình được áp dụng cho nhiều ngày 

dựa hình ảnh Landsat để dự đoán mức độ mặn trong toàn bộ hồ. Từ những dự đoán, 

nhóm nghiên cứu so sánh nhiều mức độ mặn và các mô hình không gian mà không có 
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nhiễu động do bão trên hồ và đánh giá sự đổ bộ của bão ảnh hưởng đến độ mặn bình 

thường trong hồ như thế nào.  

Mười tám cảnh của hình ảnh Landsat TM-5 được sử dụng trong nghiên cứu này 

đã thu được từ USGS. Mười hai cảnh, một hình ảnh mỗi tháng cho mỗi 12 tháng từ 

tháng Giêng đến tháng Mười Hai, là được lựa chọn để đánh giá sự thay đổi độ mặn theo 

mùa bình thường mà không có triều cường do bão các tác động. Sáu hình ảnh còn lại 

được thu thập sau khi các cơn bão đổ bộ vào đất liền Katrina, Rita, Gustav và Lili. Một 

mô hình dự báo độ mặn, như được trình bày bên dưới, đã được xây dựng với phương 

pháp tiếp cận bình phương nhỏ nhất bình thường (OLS) ngược. 

 

Trong đó độ mặn tính bằng ppt và từ TM1 đến TM5 là các giá trị phản xạ bắt 

nguồn từ Landsat TM các dải từ 1 đến 5. 

Mô hình được phát triển để mô phỏng độ mặn trong Hồ Pontchartrain đã được 

thử nghiệm bằng cách sử dụng 20 phần trăm các phép đo hiện trường dưới dạng dữ liệu 

xác nhận độc lập. Kết quả của việc này kiểm tra cho thấy rằng khả năng dự đoán của mô 

hình cao (R2 = 0,89 và RMSE trong tổng số xác nhận = 0,49). Mô hình sau đó được sử 

dụng để kiểm tra sự dao động của mức độ mặn trong hồ theo các tình huống khác 

nhau. Một trong những điều này chỉ ra rằng có những sự thay đổi trong năm của độ mặn 

trong hồ Pontchartrain trong điều kiện bình thường đã loại trừ tác động của bão. Hơn 

nữa, sự phân bố không gian của độ mặn mức độ rộng rãi có thể được phân thành ba loại: 

(1) độ mặn cao ở miền Nam một phần của hồ có độ mặn thấp dọc theo bờ biển phía bắc 

và phía tây; (2) độ mặn thấp ở các phần phía nam và phía tây của hồ với mức độ cao độ 

mặn dọc theo bờ biển phía Bắc; và (3) được phân phối đồng đều hơn độ mặn do sự pha 

trộn nhiều hơn giữa nước ngọt và nước mặn. Độ mặn mực nước trong hồ đã thể hiện 

mức cao hơn giữa tháng 11 và tháng 3. Có khả năng là những hình thái độ mặn này trong 

hồ chủ yếu được hình thành do nước ngọt thải ra từ lưu vực Thượng hồ Pontchartrain, 

nhưng các yếu tố khác như sự lắng lại của trầm tích đáy do gió, sự trộn lẫn của nước 

ngọt và nước mặn, và động lực thủy triều có thể đóng những vai trò quan trọng trong sự 

biến đổi không gian và thời gian của độ mặn trong hồ. 
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Hình II.7: Phân bố độ mặn bình thường (theo tháng) trong Hồ Pontchartrain được dự 

đoán bằng mô hình hồi quy thực nghiệm được phát triển với hình ảnh Landsat TM và 

đồng thời đo độ mặn tại chỗ 

Bản đồ độ mặn sau các cơn bão Katrina, Rita, Gustav và Lili cho thấy nước dâng 

trong cơn bão ngay lập tức làm thay đổi mức độ mặn và mô hình trong hồ và sự phục 

hồi về điều kiện bình thường có thể phân biệt được. Xả nước ngọt được chứng minh là 

lực lượng chính trong việc phục hồi độ mặn sau bão Katrina và Rita. Có thể dễ dàng 

nhận thấy sự xáo trộn rõ ràng từ cơn bão Gustav khi so sánh hai bản đồ độ mặn trước và 

sau Gustav (bản đồ vào ngày 30 tháng 8 năm 2008 và ngày 1 tháng 10 năm 2008). Đặc 

biệt, độ mặn tăng từ 0,2-5,7 ppt pre-Gustav lên 4,4 - 8.9 ppt hậu Gustav. Sau khi Gustav 

đổ bộ, lượng lớn nước ngọt xả ra từ Đèo Bắc, sông Tangipahoa, có thể đã góp phần vào 

mức thấp nồng độ mặn được tìm thấy ở phía tây và phía đông, nhưng độ mặn ở các phần 

trung tâm của hồ vẫn vẫn ở mức cao. Mười bốn ngày sau cơn bão Lili, độ mặn giảm 

xuống 1,2-6,5 ppt (mức thấp hơn nhiều) so với 4,3-7,6 ppt vào ngày 15 tháng 9 năm 
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2002. Có thể kết luận rằng lượng mưa mạnh của cơn bão ở phía tây của hồ đã gây ra xả 

nước ngọt, do đó làm loãng nước mặn trong hồ từ Vịnh Mexico. 

 

Hình II.8: Mức độ mặn được dự đoán trong hồ Pontchartrain ngay sau khi có nhiễu 

động của các cơn bão Katrina (30/8/2005), Rita (24/9/2005), Gustav (1/9/2008) và 

Lili (3/10/2002) 

Chất lượng nước cửa sông có thể được đánh giá bằng việc phân tích các mẫu 

nước, nhưng sẽ không thực tế nếu thu thập đủ dữ liệu thực địa để đánh giá chính xác 

chất lượng nước qua toàn bộ một cửa sông. Tuy nhiên, viễn thám mang lại những ưu 

điểm vượt trội về mặt không gian và những hạn chế về mặt thời gian trong khi cung cấp 

thông tin với chi phí tương đối thấp nhưng đáng tin cậy liên quan đến quang học nước, 

có thể được sử dụng để đánh giá chất lượng nước (bao gồm cả độ mặn) trên các thủy 

vực cửa sông lớn.  

Trong khi các muối hòa tan được phát hiện có ít ảnh hưởng đến sự hấp thụ ánh 

sáng trung bình phổ ở một cửa sông, Hồ Pontchartrain nghiên cứu đã chứng minh rằng 

các mô hình thực nghiệm có thể được phát triển liên quan đến phổ phản xạ của nước 



 

24 

 

với các phép đo độ mặn tại chỗ. Mối quan hệ bền chặt giữa độ mặn và độ phản xạ để lại 

nước mà mô hình tiết lộ có thể do đóng mối tương quan của độ mặn bề mặt với sự hấp 

thụ ánh sáng của CDOM, cũng như sự tán xạ của chất rắn lơ lửng. Tuy nhiên, các đặc 

tính quang học có thể bị ảnh hưởng bởi vật chất trong khu vực cửa sông (bao gồm sử 

dụng đất, lớp phủ đất và đất kết cấu và loại). Đây là tất cả các quy trình dành riêng cho 

từng mô hình, yêu cầu một mô hình hiện có sẽ cần được hiệu chuẩn để sử dụng tại chỗ. 

Khi một mô hình như vậy đã được hiệu chỉnh và xác nhận, các bản đồ độ mặn trong 

không gian có thể được sản xuất để tìm ra những ảnh hưởng mà các kịch bản khác nhau 

có thể có đối với mức độ mặn của một cửa sông. Những bản đồ này có thể đặc biệt hữu 

ích cho việc: đánh giá những thay đổi môi trường sống tiềm ẩn do mực nước biển dâng 

và xâm nhập mặn, đánh giá các áp lực môi trường đối với đa dạng sinh học của các cửa 

sông và môi trường xung quanh chúng, hoặc điều tra các tác động của việc sử dụng đất 

thay đổi đối với lưu vực của một cửa sông có trên vùng nước của nó. Ví dụ, bản đồ theo 

dõi những thay đổi sau các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt (chẳng hạn như bão) sẽ vô 

giá để điều tra các tác động tức thời mà nước mặn xâm nhập (do bão nước dâng) có trên 

các hệ sinh thái dưới nước và ven biển. 

d. Nghiên cứu Phương pháp tiếp cận viễn thám và GIS tích hợp để phân tích chất lượng 

nước sông Gomti, Uttar Pradesh của nhóm tác giả Shivangi S. Somvanshi, Dr P 

Kunwar, SP Shukla [6] 

Nghiên cứu đề cập đến việc phát triển công cụ ra quyết định để lập bản đồ thông 

số chất lượng nước của sông Gomti ở một số huyện Lucknow, Sitapur và Barabanki của 

Uttar Pradesh, Ấn Độ. Lập bản đồ được thực hiện bằng cách sử dụng dữ liệu IRS LISS 

III kết hợp với phép đo điểm mẫu đã chọn. Giá trị độ phản xạ của mỗi dải dữ liệu IRS 

LISS III đã được tính toán và giá trị bức xạ quan sát được trên các điểm mẫu đó của mỗi 

dải cùng với các tỷ lệ dải và các thành phần chính được so sánh với các phép đo tại chỗ 

của các thông số chất lượng nước. 

Sử dụng dữ liệu bức xạ của hình ảnh trước gió mùa và dữ liệu đo đạc tại chỗ về 

chất lượng nước các tham số tương quan và nhiều mô hình hồi quy tuyến tính đã được 

phát triển và lựa chọn các tổ hợp dải thích hợp nhất có R2 cao nhất giá trị. Với sự giúp 

đỡ của những thông số chất lượng nước hồi quy tuyến tính nhiều lần này được dự đoán 

sau đó so với các giá trị thu được thông qua phân tích chất lượng nước trong phòng thí 

nghiệm. Những tổ hợp băng tần thích hợp và các thành phần chính của dữ liệu ảnh vệ 

tinh thu thập trước thời điểm gió mùa được sử dụng trong ước tính các thông số chất 

lượng nước. 

Đánh giá chất lượng nước và phân bổ các nguồn ô nhiễm của sông được thực 

hiện bằng cách sử dụng phân tích trong phòng thí nghiệm tại chỗ và các kỹ thuật thống 

kê đa biến. Những kỹ thuật truyền thống này tốn nhiều thời gian, tốn kém, ngược lại, sử 

dụng kỹ thuật viễn thám là một cách tiết kiệm để giám sát chất lượng nước, vì nó có thể 

giám sát các khu vực rộng lớn trong thời gian ngắn trên cơ sở lặp đi lặp lại. Cũng dễ 

dàng cập nhật các thông số chất lượng nước bằng dữ liệu viễn thám, cho phép giám sát 

liên tục chất lượng nước. Một số nhà điều tra đã nghiên cứu khả năng ứng dụng của kỹ 
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thuật viễn thám trong xác định và giám sát chất lượng nước và cho thấy kết quả kahr 

quan của phương pháp này. 

Năm địa điểm đã được chọn cho các thông số chất lượng nước ở sông Gomti. Các 

mẫu từ 3 điểm (1/4, 1/2, 3/4) trên chiều rộng sông, từ mỗi vị trí lấy mẫu được thu thập 

trong mỗi vị trí của sông Gomti, bao gồm 15 điểm lấy mẫu đại diện. Tọa độ của từng vị 

trí điểm mẫu được ghi lại trên thực địa thông qua GPS cầm tay. 

Dữ liệu vệ tinh của Vệ tinh Viễn thám Ấn Độ (IRS) P6 LISS III (Đường dẫn - 

100, Hàng - 52, 53) vào ngày 10/5/2007 (trước gió mùa) và 6/10/2006 (sau gió mùa) 

được mua từ Trung tâm Viễn thám Quốc gia, Hyderabad với độ phân giải đa phương 

diện ở hai dải có thể nhìn thấy (dải 1 = Xanh lục, dải 2 = Đỏ), hồng ngoại gần (dải 3 = 

NIR) và hồng ngoại trung bình các dải màu đỏ (dải 4 = MIR). 

Các hình ảnh đã được chỉnh sửa về mặt hình học có giá trị bức xạ được xử lý 

thêm với dải phân tích tỷ lệ và thành phần chính để thu được các giá trị bức xạ khác 

nhau. Đánh giá có hiệu quả trong việc nâng cao hoặc thể hiện thông tin tiềm ẩn khi có 

mối quan hệ ngược giữa hai phản ứng quang phổ đối với cùng một hiện tượng lý 

sinh. Các kênh ảnh hữu ích nhất cho nghiên cứu các vật thể nước có màu đỏ, xanh lục 

và hồng ngoại gần. Tỷ lệ băng tần đã được sử dụng trong nghiên cứu này là R / G, R / 

NIR, NIR / G và MIR / G. những tỷ lệ này đã được thực hiện bằng cách sử dụng mô-

đun của phần mềm Erdas Imagine 9.1. Phân tích thành phần chính (PCA) là một phân 

tích tuyến tính phép biến đổi quay các trục của không gian hình ảnh dọc theo các đường 

có phương sai lớn nhất. Các phép quay dựa trên các ký hiệu riêng trực giao của ma trận 

hiệp phương sai được tạo ra từ một mẫu dữ liệu hình ảnh từ các kênh đầu vào. Đầu ra 

từ sự chuyển đổi này là một tập hợp các kênh hình ảnh. Trục PCA1 được kéo dài nhất 

và các giá trị của nó cao nhất và giữ lại gần hai phần ba thông tin có trong tổng số của 

bốn dải này, trục 2, Ax3 và Ax4 của PCA 2, PCA3 và PCA4 được nối tiếp nhau. Giá trị 

phản xạ của các băng tần, tỷ lệ băng tần và các thành phần chính đã được sử dụng trong 

nghiên cứu này. 

Phân tích thống kê được thực hiện bằng phần mềm STATISTICA 6.0. Nhiều 

tuyến tính hồi quy được sử dụng để tìm ra mối quan hệ giữa các thông số chất lượng 

nước (các biến phụ thuộc) và dữ liệu bức xạ LISS III (các biến độc lập). Bội số hệ số 

tương quan (R2) được ước tính trong mỗi sự kết hợp của các biến độc lập với các biến 

phụ thuộc. Giá trị lớn nhất của R2 đã được xem xét trong phương trình hồi quy. Trong 

thời gian phân tích cũng đã được coi là mức độ tin cậy 95% và các thông số thống kê 

khác. Nhiều R được điều chỉnh, F, P, lỗi tiêu chuẩn, ... Độc lập các biến đã được chọn 

để tối đa giá trị R2 đối với các biến phụ thuộc. 

Việc lựa chọn các biến độc lập dựa trên kỹ thuật và để loại bỏ các biến độc lập 

không đáng kể; chỉ những biến độc lập đó kết hợp có giá trị R2 cao nhất với các biến 

phụ thuộc đã được chọn cho phương trình và mô hình để ước tính các thông số chất 

lượng nước. Nhiều nghiên cứu đã thiết lập các mô hình hồi quy sử dụng ý nghĩa thống 
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kê của đa tương quan hệ số (R2), sai số chuẩn của ước lượng Y trung bình (SE (Y)), giá 

trị tỷ lệ F và xác suất (P) ở mức tin cậy 95%. 

Nhiều mô hình hồi quy tuyến tính, được phát triển giữa các thông số chất lượng 

nước và giá trị bức xạ của dải LISS III cho 15 vị trí mẫu, được mở rộng cho toàn bộ 

nghiên cứu khu vực lập bản đồ các thông số chất lượng nước cho cả mùa trước và sau 

gió mùa bằng cách sử dụng phần mềm Eardas Imagine 9.1. Việc mở rộng các mô hình 

này đến khu vực nghiên cứu được thực hiện bằng cách sử dụng một hàm phân biệt tuyến 

tính đơn giản. Áp dụng chức năng này cho mỗi pixel trong khu vực nghiên cứu và sau 

đó nhóm các biến chất lượng nước liên tục này thành các lớp rời rạc đã hoàn thành việc 

phân loại. Một chức năng duy nhất cho từng tham số chất lượng nước đã được áp dụng 

cho dữ liệu LISS III, tạo ra chín bản đồ tham số chất lượng nước trước và sau thời điểm 

gió mùa. Kết quả của các phân loại này được hiển thị dưới dạng nước bản đồ chất lượng. 

Phòng thí nghiệm phân tích các mẫu chất lượng nước của 15 vị trí lấy mẫu ngày 

10/5/2007 và 6/10/2006. Quang phổ bức xạ của mỗi dải được tính toán từ ảnh vệ 

tinh. Các giá trị bức xạ quang phổ của các băng tần, tỷ lệ băng tần và các thành phần 

chính đã được sử dụng trong nghiên cứu này. Nhiều hồi quy tuyến tính đã được sử dụng 

để thiết lập mối quan hệ giữa các thông số chất lượng nước (biến phụ thuộc) và LISS III 

dữ liệu bức xạ (các biến độc lập). Dữ liệu bức xạ quang phổ của hình ảnh trước gió mùa 

và trong dữ liệu đo lường hiện trường về mối tương quan các thông số chất lượng nước 

và hồi quy đa tuyến tính các mô hình đã được phát triển và lựa chọn các tổ hợp băng tần 

phù hợp nhất đang có giá trị R2 cao nhất. 

 

Hình II.9: Bản đồ các thông số chất lượng nước vào tháng 5 
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Hình II.10: Bản đồ các thông số chất lượng nước vào tháng 10 

Nghiên cứu này đã chứng minh rằng tất cả các dải dữ liệu IRS P6 LISS III đều 

đóng góp vào các biến chất lượng. Dữ liệu băng tần đơn đã được sử dụng rộng rãi trong 

nghiên cứu chất lượng nước. Tuy nhiên, những nỗ lực đã được thực hiện để tìm ra sự 

kết hợp của các dải LISS III sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn về các biến chất lượng 

nước so với thông tin có sẵn trong một nhóm. Kết quả của nghiên cứu này cũng chỉ ra 

rằng điều cần thiết là phải chọn sự kết hợp khả thi của các dải trong phân tích hồi quy 

tuyến tính.  

Nghiên cứu này cho thấy tất cả chín biến chất lượng nước đều có kết quả truy 

xuất thỏa mãn theo sai số tương đối trung bình, là một trong những chỉ số quan trọng 

nhất đối với ứng dụng thực tế quan trắc chất lượng nước qua viễn thám. Nghiên cứu này 

cũng đã chứng minh rằng dữ liệu IRS P6 LISS III có khả năng mô hình hóa chất lượng 

nước sông. Mục đích của việc xây dựng thông số chất lượng nước mặt từ dữ liệu IRS 

P6 LISS III, các thông số được sử dụng trong nghiên cứu này được ước tính đáng kể sử 

dụng các thuật toán hồi quy bội số. Do đó, nghiên cứu đã chứng minh rằng cảm biến từ 

xa là một công cụ có giá trị trong việc thu thập thông tin về các quá trình diễn ra trên bề 

mặt giám sát chất lượng nước. 

Dữ liệu bức xạ IRS P6 LISS III có thể được sử dụng thành công để lập một số 

bản đồ về các thông số chất lượng nước bề mặt cho sông Gomti. Các dải khả kiến và dải 

hồng ngoại với chính các thành phần cho thấy mối quan hệ đáng kể giữa các thông số 

chất lượng nước và giá trị bức xạ trong nhiều mô hình phương trình hồi quy tuyến tính 

được phát triển cho điều này. Trong các nghiên cứu bổ sung cần thiết vào các thời điểm 

khác nhau trong năm và theo các luồng điều kiện khác nhau để phát triển các mô hình 
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tổng quát hóa. Dữ liệu viễn thám lặp lại có thể được coi là có tiềm năng cung cấp một 

phương pháp thay thế để thu thập và xử lý thông tin chất lượng nước mặt. 

e. Nghiên cứu đánh giá độ mặn bằng cách sử dụng ảnh viễn thám với kênh hồng ngoại 

gần của tác giả Nguyễn Kim Anh và đồng nghiệp [7] 

Dữ liệu ảnh thu thập là Landsat 8 OLI cấp 1T được hiệu chỉnh ảnh hưởng của 

phóng xạ và góc chiếu với độ phân giải 30 m. Các mẫu thực địa địa được lấy phân tích 

để làm dữ liệu tương quan với số liệu từ ảnh vệ tinh. Các mẫu thực địa được phân tích 

lượng ăn mòn EC 1:5, độ dẫn điện được đo ở 25oC. Để loại bỏ hiệu ứng khí quyển, mô 

hình FLAASH đã được áp dụng. Các giá trị sóng phản xạ của các kênh ảnh được chuyển 

đổi thành giá trị điện trở. Phần mềm Arcgis 10.3 được sử dụng tính toán và phân tích 

các chỉ số. Mối quan hệ giữa các giá trị sóng phản xạ và độ mặn được thiết lập. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy việc sử dụng hình ảnh Landsat 8 OLI cho phép ước tính giá trị độ 

mặn với sự chính xác chấp nhận. Các giá trị của kênh ảnh hồng ngoại gần NIR và chỉ số 

VSSI có tương quan cao với EC 1:5 (dS/m) với hệ số xác định 0,89 và 0,77 với các giá 

trị gradient (độ lệch chuẩn) tương ứng 0,38 và 0,28. 

II.2.2. Phương pháp xác định độ mặn từ ảnh viễn thám trong nước 

Nghiên cứu đánh giá xâm nhập mặn vùng cửa sông từ dữ liệu viễn thám kết hợp 

quan trắc mặt đất của nhóm tác giả Nguyễn Nguyên Vũ, Lê Văn Trung, Trần Thị Vân [8] 

Bài báo trình bày phương pháp kết hợp ảnh vệ tinh có độ phân giải không gian 

và thời gian phù hợp với số liệu quan trắc độ mặn của nước từ các trạm đo mặn cố định, 

từ đó, xác định sự tương quan giữa giá trị độ mặn thực tế tại các trạm quan trắc với giá 

trị phản xạ của pixel tại cùng vị trí và cùng thời điểm bởi từng kênh phổ trên ảnh vệ tinh. 

Sự kết hợp này được thực hiện trên cơ sở tích hợp công nghệ viễn thám và hệ thống 

thông tin địa lý (GIS) để tận dụng ưu thế của hai kỹ thuật này trong việc thu thập, lưu 

trữ, phân tích và xử lý dữ liệu địa lý để nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng, cập nhật 

và phân tích dữ liệu không gian. 

Để giám sát xâm nhập mặn trên các con sông và kênh rạch chính thuộc sông Cửu 

Long, dữ liệu đo mặn của 11 trạm quan trắc phân bố tại các cửa sông và dọc các sông 

do Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cung cấp vào năm 2014 được sử dụng. 

Các trạm cung cấp dữ liệu độ mặn liên tục trong ngày (2 giờ/lần) từ tháng 1 đến tháng 

6 trong năm. Dữ liệu được tổ chức, lưu trữ và quản lý trong GIS để tạo cơ sở đánh giá 

xu hướng xâm nhập mặn theo không an và thời gian. 

Dữ liệu ảnh vệ tinh được thu thập là ảnh vệ tinh Landsat 8 (độ phân giải không 

gian 30 m) thu nhận lúc 10 giờ sáng các ngày 22/02/2014, 10/3/2014, 26/3/2014, 

27/4/2014, 13/5/2014. Kích thước của mỗi cảnh ảnh là 185 km x 180 km. Các ảnh 

Landsat 8 được tải xuống từ trang web của Hiệp hội Khảo sát địa chất Hoa Kỳ (United 

States Geological Survey - USGS) với định dạng GeoTIFF. Các pixel mặt nước trên ảnh 

Landsat 8 được tách riêng để so sánh với giá trị độ mặn được đo cùng thời điểm tại vị 

trí tương ứng ngoài thực địa. 
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Đối tượng được nghiên cứu là nước trên sông Cửu Long, vì vậy bước đầu trong 

nghiên cứu là tách khu vực mặt nước. Các pixel mặt nước trên ảnh viễn thám cần được 

tách riêng để so sánh với giá trị độ mặn tại vị trí tương ứng ngoài thực địa. Để chiết tách 

mặt nước trong khu vực nghiên cứu, chỉ số NDWI (Normalized Difference Water Index) 

được sử dụng như sau: 

 

Trong đó, Green là giá trị độ sáng của kênh 3, NIR là giá trị độ sáng của kênh 5 

đối với ảnh Landsat 8. Chỉ số NDWI nhằm làm nổi bật khả năng phản xạ của nước trong 

bước sóng Green (0,525-0,600 μm) so với bước sóng cận hồng ngoại NIR (0,845-0,885 

μm). Các pixel có giá trị NDWI dương (0 < NDWI < 1) đại diện cho đối tượng mặt nước 

trên ảnh. 

Ảnh viễn thám chụp ở các kênh phổ gần nhau có độ tương quan rất cao, vì vậy 

thông tin của chúng bị trùng lặp lớn gây nhiễu ảnh hoặc dư thừa thông tin. Bản chất của 

phương pháp phân tích thành phần chính là một thuật toán thống kê nhằm biến đổi tập 

dữ liệu đa biến tương quan vào một tập dữ liệu đa biến không tương quan (gọi là các 

thành phần chính - PC). Các thành phần chính này loại bỏ những thông tin trùng lắp, từ 

đó tạo ảnh mới chứa thông tin chủ yếu dễ nhận biết hơn so với ảnh gốc, giúp làm nổi 

bật hơn đặc tính phổ của một số đối tượng trên bề mặt Trái đất. Các loại muối chủ yếu 

phản xạ mạnh tại dải bước sóng từ 0,4 – 1,4 μm tương ứng với các kênh ảnh 1, 2, 3, 4, 

5 của ảnh Landsat 8, do đó, nghiên cứu thực hiện phân tích thành phần chính riêng cho 

các kênh ảnh này. 

Nghiên cứu phát triển các mô hình thực nghiệm để ước lượng độ mặn trong nước 

thông qua hàm số với các biến đầu vào là giá trị phổ của các kênh ảnh và các thành phần 

chính có tương quan cao với độ mặn thực địa, mối tương quan này được xác định dựa 

vào hệ số tương quan Pearson (r). Kỹ thuật phân tích hồi quy tuyến tính và phi tuyến, 

với đơn biến và đa biến được sử dụng để định lượng mối quan hệ giữa giá trị phản xạ 

của ảnh vệ tinh và giá trị độ mặn trong nước từ đó phát triển các mô hình thực nghiệm. 

Nghiên cứu sử dụng 40/55 giá trị của bộ dữ liệu giá trị độ mặn thực địa và giá trị phản 

xạ phổ của ảnh Landsat 8 (tại vị trí và thời gian tương ứng với thời gian đo mặn ở thực 

địa) để xây dựng các mô hình mô phỏng độ mặn trong nước từ giá trị phản xạ bề mặt. 

15 giá trị còn lại trong bộ dữ liệu được dùng để đánh giá sự phù hợp của các mô hình 

thông qua việc tính toán căn bậc hai của sai số toàn phương trung bình (Root Mean 

Square Error – RMSE). Mô hình tối ưu nhất được lựa chọn là mô hình có hệ số xác định 

bội R2 lớn nhất và RMSE nhỏ nhất. Trong các mô hình này, giá trị độ mặn đóng vai trò 

là biến phụ thuộc, trong khi đó giá trị các kênh ảnh và các thành phần chính là các biến 

độc lập. 

Trước khi xây dựng mô hình cần khảo sát sự tương quan giữa các biến độc lập 

(giá trị phổ của ảnh viễn thám) và biến phụ thuộc (giá trị độ mặn) để làm cơ sở lựa chọn 

các biến độc lập phù hợp, là các biến có tương quan cao với biến phụ thuộc. Mức độ 
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tương quan giữa các biến được thể hiện qua hệ số tương quan Pearson. Tương quan giữa 

các kênh phổ ảnh Landsat 8 (từ kênh 1 đến kênh 5) tại năm thời điểm ảnh 22/02/2014, 

10/3/2014, 26/3/2014, 27/4/2014, 13/5/2014 và giá trị độ mặn đo tại 11 trạm đo mặn của 

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ tại cùng vị trí và cùng thời điểm thu nhận ảnh. 

Bảng II.4: Hệ số tương quan (r) giữa các kênh ảnh Landsat 8 và độ mặn đo ở thực địa 

TT Kênh ảnh Landsat 8 Hệ số tương quan (r) 

1 Kênh 1 - Coastal Aerosol 0,67790 

2 Kênh 2 - Blue 0,785104 

3 Kênh 3 - Green 0,81233 

4 Kênh 4 - Red 0,82786 

5 Kênh 5 – Near Infrared (NIR) -0,58903 

 

Kênh 1, kênh 2, kênh 3, kênh 4, kênh 5 có tương quan tốt với giá trí độ mặn thực 

địa (hệ số Pearson r > 0,5). Trong đó, kênh 4 (kênh khả kiến Red, bước sóng 0,525 – 

0,60 μm) có tương quan mạnh nhất với hệ số Pearson r = 0,83. Kết quả trên cho thấy có 

thể sử dụng giá trị các kênh khả kiến và cận hồng ngoại (bước sóng từ 0,4 – 1,4 μm) của 

ảnh Landsat 8 để phát triển mô hình mô phỏng độ mặn trong nước. Cùng với việc phân 

tích tương quan giữa các kênh phổ 1, 2, 3, 4, 5 của ảnh Landsat 8 và giá trị độ mặn thực 

địa, nghiên cứu này tiến hành khảo sát tương quan giữa độ mặn thực địa và các thành 

phần chính tính toán từ năm kênh ảnh Landsat 8 gốc này. Các thành phần chính này loại 

bỏ được những thông tin trùng lắp nên nó chứa các thông tin chủ yếu dễ nhận biết hơn 

so với ảnh gốc, giúp làm nổi bật hơn đặc tính phổ của các đối tượng, vì vậy, nó là biến 

số có thể đưa vào để phát triển mô hình mô phỏng độ mặn. Kết quả tính toán hệ số tương 

quan Pearson giữa năm thành phần chính PC1 đến PC5 với giá trị độ mặn thực địa được 

thể hiện trong bảng. 

Bảng II.5: Hệ số tương quan (r) giữa các thành phần chính và độ mặn thực tế 

TT Kênh ảnh Landsat 8 Hệ số tương quan (r) 

1 PC1 0,860305 

2 PC2 0,562152 

3 PC3 -0,503505 

4 PC4 -0,26186 

5 PC5 0,240409 
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Bảng trên cho thấy thành phần chính thứ nhất PC1 có tương quan mạnh nhất với 

giá trị độ mặn thực địa (hệ số Pearson r = 0,86). Từ đó, nghiên cứu lựa chọn thành phần 

chính PC1 để đưa vào bộ dữ liệu phát triển mô hình mô phỏng độ mặn. 

Nghiên cứu tiến hành phát triển mô hình thực nghiệm ước lượng độ mặn dựa vào 

40 mẫu quan sát, các mô hình này có thể được sử dụng để mô phỏng sự phân bố không 

gian của độ mặn dựa vào năng lượng phản xạ phổ của ảnh vệ tinh. 

Bảng II.6: Kết quả mô hình thực nghiệm ước lượng độ mặn dùng các kênh phổ Blue, 

Green, Red 

TT Mô hình R2 RMSE 

1 S = 0,0014.e0,0006(PC1) 0,8195 1,592 

2 S = 0,0001.e0,0011(G) 0,7859 2,029 

3 S = 0,0131.e0,0007(R) 0,751 2,073 

4 S = 0,0042.(PC1) – 54,015 0,7401 2,317 

5 S = 0,00001.e0,0012(B) 0,7269 2,651 

6 S = 0,0053.(R) – 41,889 0,6854 2,761 

7 S = 0,0081.(G) – 74,6 0,6599 3,601 

8 S = 0,0095.(B) – 94,186 0,6164 4,081 

 

Các mô hình trong bảng đều có hệ số xác định bội R2 lớn hơn 0,6. Các mô hình 

dạng phi tuyến có hệ số xác định bội R2 cao hơn so với các mô hình dạng tuyến tính 

(0,73 – 0,82 so với 0,61 – 0,74). Các mô hình tuyến tính và phi tuyến sử dụng thành 

phần chính PC1 có hệ số xác định bội R2 lớn hơn các mô hình sử dụng kênh khả kiến. 

Như vậy, mô hình phù hợp nhất là mô hình phi tuyến số 1 dạng Exponential sử dụng 

thành phần chính PC1 có hệ số xác định bội R2 lớn nhất và sai số RMSE nhỏ nhất. Các 

thông số thống kê của mô hình số 1 như giá trị kiểm định t-stat = 5,68 và trị số p-value 

= 0,00075 (< 0,05) cho thấy có mối liên hệ giữa giá trị độ mặn đo ở thực địa và giá trị 

thành phần chính PC1 của ảnh Landsat 8 tại cùng thời điểm và cùng vị trí đo mặn, và 

mối liên hệ này có ý nghĩa thống kê. Trị số R2 = 0,8195 cho biết mối liên hệ chặt chẽ 

giữa hai biến độ mặn và PC1 và mô hình giải thích được khoảng 82% các khác biệt về 

độ mặn thực địa giữa các vị trí khác nhau trên ảnh thành phần chính PC1. Có sự tương 

quan chặt chẽ giữa dữ liệu thực địa và dữ liệu ước tính từ mô hình (trên cơ sở bộ dữ liệu 

kiểm tra gồm 15 mẫu quan sát) thể hiện thông qua mối quan hệ tuyến tính với hệ số R2 

= 0,8948 (hệ số tương quan r = 0,945; kiểm định t = 10,705; p-value = 8,116e-8). Hình 

… thể hiện biểu đồ tương quan giữa 40 giá trị độ mặn quan trắc thực tế và giá trị phản 

xạ phổ tương ứng của ảnh thành phần chính PC1 với sai số bình phương nhỏ nhất 

(RMSE=1,592) và hình … thể hiện kết quả đánh giá mô hình giám sát. 
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Hình II.11: Biểu đồ tương quan của 40 giá trị độ mặn quan trắc thực tế và giá trị phản 

xạ phổ tương ứng 

 

 

Hình II.12: Kết quả đánh giá mô hình giám sát 
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Hình II.13: Bản đồ phân vùng độ mặn trên một số nhánh sông Cửu Long 

Kết quả đạt được có thể cung cấp thông tin trực quan cho các nhà khoa học kết 

hợp mô hình về thủy triều và lưu lượng nước từ thượng nguồn để tạo các hệ thống cảnh 

báo sớm. Ngoài ra, giải pháp đề xuất nhằm hỗ trợ nhà quản lý đưa ra giải pháp ứng phó 

xâm nhập mặn phù hợp, phân vùng ảnh hưởng mặn trong các khu vực canh tác nông 

nghiệp ở nội đồng, lập kế hoạch mùa vụ nhằm hạn chế thiệt hại do xâm nhập mặn. 

III. Lựa chọn phương pháp xác định độ mặn từ ảnh viễn thám cho lưu vực sông 

Cauto 

Các phương pháp xác định độ mặn bằng máy đo, thiết bị cầm tay, bộ thử nhanh 

được sử dụng tuy nhiên chúng có những đặc điểm mà khó áp dụng trong những nghiên 

cứu chuyên sâu hoặc trong công tác phát triển nghiên cứu về mức độ xâm nhập mặn, cụ 

thể: 

- Phạm vi quan trắc, lấy mẫu nhỏ. 

- Cần nhiều nhân công và thời gian. 

- Phụ thuộc thời tiết và các yếu tố trang thiết bị. 

- Chỉ lấy được dữ liệu tại một số thời điểm nhất định. 

Với viễn thám thì các yêu cầu trên đều được giải quyết bởi chúng có đặc điểm: 

- Phạm vi bao phủ rộng. 

- Dữ liệu ảnh được thu thập trong thời gian dài, hỗ trợ nghiên cứu đặc điểm đối 

tượng kể cả trog các giai đoạn trước. 

- Với sự hỗ trợ của máy tính, việc xử lý ảnh viễn thám để thu thập dữ liệu không 

cần nhiều nhân công và tốc độ xử lý nhanh giúp giảm thời gian nghiên cứu. 
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Ảnh viễn thám rõ ràng có những ưu điểm trong nghiên cứu, do đó hiện nay các 

nhà khoa học trong nước và quốc tế đang ứng dụng ngày càng nhiều hơn vào các công 

trình nghiên cứu của mình [9, 10]. 

Độ mặn của nước vượt ngưỡng là một trong những hiểm họa môi trường phổ 

biến khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở vùng khô cằn và bán khô hạn. Sự phát triển của 

nước nhiễm mặn là một hiện tượng động, cần được theo dõi thường xuyên để đảm bảo 

kiến thức cập nhật về mức độ, mức độ nghiêm trọng, phân bố không gian, tính chất và 

độ lớn. Để giám sát các quy trình động, như nhiễm mặn, dữ liệu cảm biến từ xa có tiềm 

năng lớn; nó sử dụng chụp ảnh hàng không, hồng ngoại nhiệt hoặc dữ liệu đa quang mua 

lại từ các nền tảng như vệ tinh Landsat. Trước đây, độ mặn đã được đo bằng cách thu 

thập các mẫu ở khu vực quan tâm, và sau đó các mẫu được phân tích trong phòng thí 

nghiệm để xác định độ mặn trong mẫu nhưng phương pháp này tốn thời gian và chi phí.  

Tuy nhiên, ảnh vệ tinh cung cấp dữ liệu nhanh hơn và hiệu quả hơn về mặt kinh 

tế, phương tiện, kỹ thuật giám sát và lập bản đồ độ mặn. Có nhiều vệ tinh và cảm biến, 

hữu ích trong việc phát hiện và giám sát độ mặn. Dữ liệu đa dạng như LANDSAT, 

SPOT, IKONOS, EO-1, IRS và Terra-ASTER với độ phân giải có thể được thay đổi từ 

trung bình đến cao cũng như cảm biến từ xa.  

Viễn thám từ lâu đã được hứa hẹn là một công cụ để giám sát quy mô lớn đối với 

chất lượng nước. Từ đầu những năm 1970, các cảm biến vệ tinh đã được sử dụng để 

kiểm tra nhiều lĩnh vực trong đó có các yếu tố cấu thành chất lượng nước. Trong 50 năm 

kể từ đó, các nhà khoa học đã xây dựng hàng trăm ấn phẩm trình bày các mô hình ước 

tính các đặc tính sinh học, hóa học và vật lý của các vùng nước phức tạp. Bất chấp sự 

gia tăng của các ấn phẩm, các đánh giá hiện có hầu như chỉ tập trung vào các phương 

pháp tiếp cận phương pháp luận hơn là vào những đóng góp khoa học của viễn thám để 

chúng ta hiểu chất lượng nước, do đó sử dụng công nghệ ảnh viễn thám giúp nâng cao 

kiến thức về động lực vùng nước nội địa vẫn còn hạn chế. 

Công việc được xem xét ở đây chủ yếu tập trung vào các cảm biến vệ tinh quang 

học thụ động có khả năng ở quy mô lớn nghiên cứu viễn thám. Nói chung, đây là các 

cảm biến màu đại dương như: 

- Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) 

- Medium Resolution Imaging Spectrometer (MERIS) 

- Sentinel-3 Ocean and Land Cover Instrument (OLCI) 

- Land surface optical sensors bao gồm tập hợp các loại ảnh vệ tinh Landsat 

Multispectral Scanner (MSS): 

+ Thematic Mapper (TM) 

+ Enhanced Thematic Mapper (ETM+) 

+ Operational Land Imager (OLI) 

- Sentinel 2 A/B MultiSpectral Instrument (MSI) 
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- SPOT High-Resolution Geometric Sensor (HRG) 

Một nhóm nhỏ các nhà nghiên cứu đã sử dụng các cảm biến thương mại có độ 

phân giải cao bao gồm WorldView 2 và IKONOS. Các cảm biến trên khác nhau đáng 

kể về khả năng ứng dụng của chúng, phần lớn dựa trên độ phân giải không gian, thời 

gian, quang phổ và đo bức xạ của chúng. Thời gian và không gian độ phân giải xác định 

quy mô của các quá trình có thể được ghi lại bởi một cảm biến nhất định. Nói chung, 

cảm biến bề mặt có độ phân giải không gian tốt hơn (~ 10 – 30m) nhưng độ phân giải 

theo thời gian thô hơn (~ 1 – 2 tuần), cho phép phát hiện các mô hình không gian về 

chất lượng nước trong các vùng nước nhỏ hơn (ví dụ: các hồ nhỏ và sông) nhưng chỉ có 

1 - 2 lần quan sát mỗi tháng tùy thuộc vào cảm biến và điều kiện mây che phủ. 

Tương tự, cảm biến màu đại dương được đặc trưng bởi độ phân giải không gian 

thô (~ 300 – 1000 m) nhưng độ phân giải thời gian tốt hơn (~ hàng ngày), hạn chế quan 

sát đối với các vùng nước lớn nhưng tạo điều kiện kiểm tra các quá trình xảy ra trong 

khoảng thời gian ngắn. Thảo luận sâu hơn về các hiệu ứng có độ phân giải khác nhau 

trên các cảm biến đại dương và trên cạn có thể được tìm thấy ở Ủy ban Vệ tinh Quan 

sát Trái đất (CEOS) (2018).  

Việc nghiên cứu chất lượng nước ở các hồ, sông và cửa sông bằng cách sử dụng 

viễn thám đã được mở rộng về cơ bản trong hơn 50 năm qua. Khi xem xét mục đích của 

các nghiê cứu, rõ ràng là chỉ trong vòng 10–15 năm trở lại đây, ứng dụng viễn thám cho 

vùng nước nội địa luôn được sử dụng như một công cụ phân tích mạnh mẽ để cung cấp 

thông tin về đối tượng là chất lượng nước. Trong các bài báo được xem xét cho phân 

tích này, nhiều nghiên cứu đã được xuất bản trong mười năm qua với một tốc độ nhanh 

hơn nhiều so với tốc độ phát triển của nghiên cứu học thuật nói chung [11]. 

Các nghiên cứu cũng đang mở rộng sang các khung thời gian dài hơn và trên các 

quy mô không gian lớn hơn. Trước năm 2008, nghiên cứu trung bình bao phủ hàng chục 

km vuông trong khoảng thời gian 2 năm. Sau năm 2008, nghiên cứu trung bình kiểm tra 

hàng trăm km vuông trong khoảng thời gian 5 năm. Sự mở rộng này cho thấy rằng quy 

mô nghiên cứu được phát triển mạnh, áp dụng nghiên cứu cho nhiều nguồn nước riêng 

biệt. Tương tự, các nghiên cứu dài hạn phần lớn tập trung vào các số liệu đơn giản hơn 

như độ trong của nước và TSS, một phần do những thách thức đang diễn ra trong việc 

mô hình hóa quang phổ phức tạp hơn chl-a và CDOM. Các vệ tinh như Landsat cung 

cấp chuỗi quan sát trong thời gian dài nhưng thiếu đo bức xạ và độ phân giải phổ để mô 

hình hóa các thông số phức tạp hơn.  

Sự thay đổi về trọng tâm, quy mô và thời lượng nghiên cứu này cho thấy rằng 

viễn thám đang trở thành công cụ hữu ích để tìm hiểu về chất lượng nước nội địa. Các 

nghiên cứu đại diện cho sự thay đổi đối với khoa học dựa trên giả thuyết khác nhau tập 

trung đáng kể vào trọng tâm của chúng, với sự chú trọng vào các quá trình thủy văn, các 

yếu tố ảnh hưởng chất lượng nước, xác định mối nguy hại và các tác động làm chất 

lượng nước xuống cấp. 
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Các nghiên cứu kiểm tra các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước từ quy mô 

nhỏ đến quy mô lớn chiếm phần lớn trong các nghiên cứu khoa học về nước mặt. Gần 

đây nhiều nghiên cứu đã xem xét tới vấn đề khí hậu, con người và các biến quy mô cảnh 

quan tương tác với các đặc tính chất lượng nước. Các nghiên cứu khác tập trung vào các 

yếu tố khí hậu ảnh hưởng đến chất lượng nước đã sử dụng viễn thám để phân tích tác 

động của nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số chất lượng nước. Một tập hợp tài liệu bổ 

sung được đánh giá cao khi xem xét các phát triển nghiên cứu vùng nước ngọt; đặc biệt, 

các nhà nghiên cứu đang tiếp tục mở rộng quy mô không gian của khu vực nghiên 

cứu. Nhu cầu về các sản phẩm dữ liệu toàn cầu ngày càng được chú ý trong những năm 

gần đây như một khía cạnh thiết yếu để bảo vệ các nguồn nước ngọt bị đe dọa [12]. 

Các phương pháp chính hiện nay trong nghiên cứu độ mặn của nước sông là sử 

dụng ảnh viễn thám để xác định mức độ nhiễm mặn của từng khu vực. Cơ sở của phương 

pháp này là mối liên hệ giữa dữ liệu phản xạ của một số dải sóng của ảnh viễn thám và 

độ mặn được đo thực tế trên sông tại cùng thời điểm với ảnh vệ tinh được thu thập. Mẫu 

nước được thu thập trên các vị trí cụ thể trên sông, càng nhiều mẫu nước được thu thập 

việc so sánh, đối chiếu càng mang lại tính chính xác cao. Giá trị độ mặn tại vị trí thu 

thập được đối chiếu với giá trị các kênh ảnh vệ tinh tại pixel có tọa độ trùng với vị trí 

lấy mẫu. Việc đối chiếu được tiến hành với từng kênh ảnh độc lập và các tổ hợp kênh 

ảnh. Mô hình hồi quy tuyến tính được sử dụng để xác định mối liên hệ giữa giá trị thực 

tế của độ mặn và giá trị tổ hợp từ một số kênh ảnh có sự liên hệ cao với giá trị thực tế. 

Phân tích hồi quy (regression analysis) là kỹ thuật thống kê dùng để ước lượng 

phương trình phù hợp nhất với các tập hợp kết quả quan sát của biến phụ thuộc và biến 

độc lập. Nó cho phép đạt được kết quả ước lượng tốt nhất về mối quan hệ chân thực 

giữa các biến số. Từ phương trình ước lượng được này, người ta có thể dự báo về biến 

phụ thuộc (chưa biết) dựa vào giá trị cho trước của biến độc lập (đã biết). Phương trình 

hồi quy không đem lại dự báo chính xác về biến phụ thuộc khi biết giá trị của biến độc 

lập. Lý do là các hệ số hồi quy ước lượng được từ kết quả quan sát mẫu chỉ là con số 

ước lượng tốt nhất cho các tham số chân thực của tổng thể, vì vậy chúng phụ thuộc vào 

những biến thiên ngẫu nhiên. Kết quả là có thể thiết lập một phân phối có điều kiện để 

cho các giá trị có khả năng xuất hiện của biến phụ thuộc C do phương trình hồi quy dự 

báo cho một giá trị cho trước của biến độc lập Y. Độ lệch tiêu chuẩn của phân phối có 

điều kiện này là chỉ báo về các giới hạn mà chúng ta hy vọng rằng chỉ tiêu cho tiêu dùng 

sẽ rơi vào đó với một mức thu nhập cho trước. Vấn đề này được phản ánh trong đại 

lượng thống kê có tên là sai số chuẩn của ước lượng - đại lượng biểu thị các giới hạn 

ước lượng được mà trong đó chúng ta hy vọng C sẽ rời vào với một Y cho trước và một 

xác suất cho trước. 

Khi các mối quan hệ cơ bản giữa những biến số độc lập và phụ thuộc không phải 

tuyến tính (phi tuyến), phương pháp hồi quy tuyến tính không ứng dụng được. Tuy 

nhiên, các mối quan hệ có dạng cong (phi tuyến) có thể chuyển thành quan hệ tuyến tính 

bằng cách sử dụng logarit tự nhiên của các biến số, qua đó làm cho chúng tuân theo 

phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính. 
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Tạo được mối liên hệ giữa tổ hợp kênh ảnh vệ tinh và giá trị đo lường thực tế của 

độ mặn từ mô hình hồi quy sẽ hỗ trợ xác định độ mặn trong nước vào các thời điểm khác 

nhau thông qua ảnh viễn thám. Từ ảnh viễn thám hoàn toàn có thể tính được giá trị mặn 

tại các vị trí trên sông tại các thời điểm khác nhau. Từ đó phân vùng độ mặn theo không 

gian cũng như xác định mức mặn theo thời gian để hỗ trợ cho công tác quản lý và ra 

quyết định. 

Nhiều loại ảnh vệ tinh có thể được sử dụng để nghiên cứu độ mặn, có thể kể đến 

như Landsat-5, Landsat-7, Landsat-8, Sentinel-2, Sentinel-3, Modis, Spot … Mỗi loại 

ảnh vệ tinh có những đặc điểm riêng để phù hợp với từng nội dung cần thu thập trên bề 

mặt Trái Đất. Với đối tượng nghiên cứu là sông Cauto thuộc Cuba, đây là một trong 

những sông lớn của đất nước vì vậy có thể áp dụng nhiều loại ảnh vào nghiên cứu. 

Qua các nghiên cứu trong nước và trên thế giới có thể thấy phương pháp nghiên 

cứu dựa vào sự tương quan giữa ảnh viễn thám và độ mặn trong nước có sự chính xác 

tương đối cao, các chỉ số đánh giá kết quả R2, RMSE đều cho giá trị khá cao. Do vậy, 

phương pháp này là hoàn toàn có thể áp dụng cho nghiên cứu xâm nhập mặn trên các 

con sông mà cụ thể là áp dụng cho sông Cauto. 
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KẾT LUẬN 

Các nghiên cứu được công bố đã cho thấy khả năng ứng dụng viễn thám trong 

nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực của khoa học, trong đó có nghiên cứu xâm nhập mặn. Để 

ứng dụng ảnh viễn thám vào phân tích độ mặn trong nước, trước tiên cần tìm được mối 

quan hệ giữa giá trị độ mặn thực tế và giá trị của các kênh ảnh vệ tinh. Bằng mô hình 

hồi quy tuyến tính sẽ tìm được hàm số thể hiện sự liên hệ này, giá trị của nồng độ muối 

thực tế sẽ được biểu diễn thông qua giá trị của các kênh ảnh hoặc là giá trị tổ hợp của 

các kênh ảnh phù hợp. Những kênh ảnh được phân tích, chọn lựa là những kênh ảnh có 

độ phản xạ tốt với các thành phần vật chất tạo nên độ mặn của nước, giá trị của các kênh 

ảnh này có sự thay đổi phù hợp với diễn biến thay đổi nồng độ muối trong nước.  

Tuy nhiên để tạo ra được nghiên cứu với kết quả khả quan thì việc thu thập dữ 

liệu là hết sức quan trọng, nó bao gồm cả vị trí lấy mẫu tại thực địa cũng như ảnh viễn 

thám sử dụng. Vị trí lấy mẫu ở thực địa cần đảm bảo tính tự nhiên của dòng chảy, tránh 

bị các tác động làm thay đổi chất lượng mẫu, chẳng hạn như các vị trí gần bờ. Với nghiên 

cứu yêu cầu sự diễn biến theo thời gian của hiện tượng xâm nhập mặn cần xác định thời 

điểm lấy mẫu sao cho thể hiện sự thay đổi của nồng độ mặn trong nước là rõ ràng nhất. 

Đối với dữ liệu ảnh viễn thám, điều quan tâm là các sản phẩm được hiệu chỉnh khí 

quyển, bức xạ … Mây là yếu tố quan trong không kém khi phân tích ảnh, các ảnh có 

diện tích che phủ bời mây quá nhiều dẫn đến không thể phân tích được sự tương quan 

giữa các kênh ảnh và số liệu đo thực tế.  
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