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Tóm tắt: 

Phân tích diễn biến và dự báo đường bờ biển đóng một vai trò quan trọng đối với công tác quản 

lý tổng hợp vùng duyên hải. Điều này trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu và 

nước biển dâng. Ngày nay, có rất nhiều phương pháp được sử dụng để đánh giá đường bờ biển 

như: Khảo sát trắc địa và GPS, chụp ảnh trên không, viễn thám,…Tuy nhiên, công nghệ viễn 

thám đang vượt trội so với những kỹ thuật khác, do dữ liệu thu thập trong thời gian dài, khả năng 

thu thập trong phạm vi lớn. Vì vậy, với mục tiêu cung cấp cái nhìn tổng quan về diễn biến đường 

bờ biển ở thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua cũng như dự đoán xu hướng thay đổi trong 

tương lai, công nghệ viễn thám được chọn để phân tích và xây dựng bản đồ diễn biến đường bờ 

dọc theo vịnh Đà Nẵng qua bốn giai đoạn từ năm 1972 đến 2017. 

         Từ khóa : Đường bờ; Bản đồ diễn biến đường bờ; Viễn thám; Vịnh Đà Nẵng; Thành phố Đà 

Nẵng.    

Abstract: 

Shoreline variation analysis and prediction play an important role in integrated coastal zone 

management. It becomes more pressing in the context of climate change and sea level rise. 

Nowadays, there are lot of methods to assess the change of shoreline such as: Geodetic survey 

and GPS, aerial photography, remote sensing… However, the Iast technique is increasingIy 

competitive compared to the others due to the long time acquisition data and the observed capacity 

in large scale. Therefore, with the aims of providing an overview about the shoreline variation in 

Danang city over the past time as well predicting the change tendency in the future, remote 

sensing technique is chosen to analyze and map the shoreline variation along Danang Bay through 

four stages from 1972 to 2017. 
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