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Phần 1 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Theo tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa liên hiệp quốc 

UNESCO, cho đến nay Việt Nam có tám di sản thiên nhiên và văn hóa 

vật thể quốc tế được công nhận. Trong đó có năm di sản ở Miền Trung, 

trải dài từ Thanh Hóa (Thành nhà Hồ), qua Quảng Bình (Vườn quốc 

gia Phong Nha Kẻ Bàng), tới Thừa Thiên Huế (Quần thể di tích cố đô 

Huế) về đến Quảng Nam (Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn)  [29]   . 

Với lợi thế về mặt vị trí và sân bay quốc tế, Đà Nẵng đã làm tốt vai trò 

là điểm nối kết con đường di sản miền Trung này; đặc biệt là khu vực 

Trung Trung bộ ( Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng – Quảng Nam) với 2,35 

triệu lượt khách du lịch đến sân bay Đà Nẵng năm 2018 (tăng 48,7 % 

so với năm 2017) và 145 ngàn lượt khách cập cảng Tiên Sa (tăng 36% 

so với năm 2017)  [38] . Trước đó, năm 2017, ba địa phương này đã 

công bố nhận diện thương hiệu du lịch với tên gọi “Tinh hoa Việt 

Nam” (The Essence of Vietnam) và hai chuỗi sản phẩm đặc trưng là 

“Con đường di sản văn hoá” & “Con đường thiên nhiên” [74]. 

Mặc dù vậy, cụ thể như tuyến đường từ Đà Nẵng đến Phố cổ 

Hội An chỉ đang đóng vai trò đơn thuần là giao thông đến và đi, chưa 

khai thác được tiềm năng về văn hóa - những mắc xích quan trọng để 

xâu chuỗi câu chuyện của hai địa phương này. Trong khi ấy, vùng đất 

này đã từng ghi dấu vào lịch sử ngoại thương của xứ Đàng Trong với 

dòng Lộ Cảnh Giang nối liền tiền cảng Đà Nẵng và thương cảng Hội 

An, được ghi chép trong Đại Nam nhất thống chí, Quốc sử quán triều 
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Nguyễn [4,9,11,17,71]. Ngày nay, con sông này được biết đến với tên gọi 

sông Cổ Cò, được xác định bắt đầu từ ngã ba sông Hàn - sông Cẩm Lệ 

tới cửa Đại, gắn liền với linh địa Quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn 

- Biểu tượng trên logo của TP Đà Nẵng và các thực thể văn hóa sống 

khác như Làng căn cứ cách mạng K20, Làng nghề đá Non Nước, Chùa 

Quán Thế Âm, Làng rau Trà Quế. 

Nhìn thấy được những tiềm năng đó, từ năm 2003 chính quyền 

Quảng Nam và Đà Nẵng đã nhiều lần họp bàn việc cùng nhau khơi 

thông dòng chảy sông Cổ Cò để khai thác tuyến du lịch đường thủy từ 

cửa Hàn đến cửa Đại; vì với nhiều biến thiên của tự nhiên, dòng sông 

này bị bồi lấp, đứt gãy thành nhiều đoạn. Đến năm 2019, kế hoạch nạo 

vét, khơi thông dòng sông này này đã chính thức được triển khai trên 

cơ sở đảm bảo đồng bộ về hạ tầng, kiến trúc cảnh quan và gìn giữ và 

phát huy giá trị văn hóa dọc tuyến sông [70] . Tuy nhiên, quá trình thi 

công trên địa phận Đà Nẵng đã gặp không ít vấn đề như nguồn nước 

bị xâm nhập mặn dẫn đến thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô, tình trạng 

ngập khu vực đô thị xung quanh khi mưa trên diện rộng… [7,23,35, 70] .  

Với vai trò là động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm 

miền Trung [37] hành trình du lịch văn hóa Đà Nẵng – Hội An không 

những góp phần làm đa dạng phương thức và nội dung hành trình du 

lịch mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Từ đó, kỳ vọng tạo 

ra tiền đề cho việc khai thác các hành trình kết nối du lịch văn hóa tiếp 

theo trên “Con đường di sản văn hóa” và “Con đường thiên nhiên” 

Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam như tổng cục Du lịch Việt 

Nam đã xác định trong buổi công bố thương hiệu “Tinh hoa Việt Nam” 
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năm 2017 [74]. Như vậy, nghiên cứu khoa học về việc tổ chức kiến trúc 

cảnh quan sông Cổ Cò tại TP Đà Nẵng hướng tới kết nối DLVH Đà 

Nẵng - Hội An và phát triển KTĐP, xem xét trên nền tảng cảnh quan 

văn hóa và cảnh quan sinh thái tự nhiên, là thực sự cần thiết trong bối 

cảnh này. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực sông 

Cổ Cò Đà Nẵng với mục tiêu chính là hướng tới kết nối du lịch văn 

hóa và phát triển kinh tế địa phương. Từ đó, Luận văn xác định các 

mục tiêu nghiên cứu cụ thể là: 

 Mục tiêu 1: Xây dựng mạng lưới kết nối TNNV của khu vực Sông 

Cổ Cò TP Đà Nẵng hướng đến DLVH và phát triển KTĐP. Theo 

đó, Luận văn xác định hai mục tiêu cụ thể cần đạt được là: 

o Xác định các TNNV hiện có của khu vực Sông Cổ Cò TP Đà Nẵng 

o Xác định các TNNV tiềm năng của Sông Cổ Cò TP Đà Nẵng 

o Hình thành mạng lưới kết nối TNNV của Sông Cổ Cò TP Đà Nẵng 

 Mục tiêu 2: TCKG KTCQ khu vực Sông Cổ Cò TP Đà Nẵng hướng 

đến DLVH và phát triển KTĐP. Theo đó, Luận văn xác định hai 

mục tiêu cụ thể cần đạt được là: 

o Phân vùng không gian KTCQ sông Cổ Cò TP Đà Nẵng theo CQST  

o Tổ chức không gian sông Cổ Cò TP Đà Nẵng hướng đến DLVH 

và phát triển KTĐP 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: Khu vực Sông Cổ Cò tại thành phố 

Đà Nẵng 
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 Phạm vi nghiên cứu: khu vực sông Cổ Cò và các khu vực 

lân cận thuộc địa thuộc Quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành 

Sơn tại TP Đà Nẵng, ranh giới như Hình 1. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

o Phương pháp sinh thái cảnh quan 

o Phương pháp hình thái 

o Phương pháp chuyên gia 

o Phương pháp sơ đồ hóa 

o Phương pháp bản đồ 

5. Ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn của đề tài 

  Ý nghĩa khoa học: Phương pháp TCKG KTCQ của luận văn 

là kết hợp của việc tổ chức mạng lưới kết nối TNNV trên nền Phân 

vùng KTCQ đô thị  của KVNC theo PP CQST đô thị.  

  Giá trị thực tiễn: Luận văn đưa ra các giải pháp TCKG KTCQ 

khu vực sông Cổ Cò TP Đà Nẵng. 

6. Cấu trúc luận văn 

Theo cấu trúc Luận văn trong Hình 2, một phần kết quả về xác 

định các TNNV ở Mục tiêu 1 của Luận văn sẽ đạt được trong Chương 

1 trong quá trình phân tích thực trạng TNNV của KVNC. Tiếp theo 

đó, trong Chương 2, một phần kết quả của Luận văn sẽ đạt được khi 

áp dụng PP CQST để giải đoán ảnh viễn thám cho ra diễn tiến Lớp 

phủ bề mặt (Land Cover –LC). Cuối cùng, trong Chương 3, Luận văn 

xây dựng các giải pháp tổng hợp dựa trên các kết quả thực trạng ở 

Chương 1, Chương 2 kết hợp nền tảng hiểu biết về đề tài và KVNC 

cùng với CSKH, CSPL và bài học kinh nghiệm. 
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                            Phần 2 

                  NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ SÔNG CỔ CÒ TP ĐÀ NẴNG 

1.1. Các khái niệm, thuật ngữ 

1.1.1. Kiến trúc cảnh quan: là một lĩnh vực chuyên môn khoa học 

nhằm giải quyết các vấn đề từ quy hoạch cảnh quan vùng đến thiết kế 

cảnh quan chi tiết cho không gian sống của con người trên cơ sở tích 

hợp cảnh quan sinh thái và cảnh quan văn hóa. 

1.1.2. Cảnh quan văn hóa: đã được công nhận trên cơ sở địa lý học 

là các nghiên cứu các tác động có điều kiện của con người vào cảnh 

quan tự nhiên mà tạo được kết quả minh chứng cho sự phát triển của 

kinh tế - xã hội của cộng đồng trên một khu vực địa lý xác định. 

1.1.3. Cảnh quan sinh thái: được xem xét dựa trên các nguyên tắc 

của sinh thái cảnh quan ứng dụng nhằm áp dụng cho CQST đô thị như 

một liên ngành tích hợp sinh thái - địa lý - quy hoạch nhằm hỗ trợ các 

nhà quy hoạch thiết chế và kiểm soát việc sử dụng đất trong đô thị. 

1.1.4. Du lịch văn hóa: là phương thức truyền tải những điều vô 

hình nhưng có thực, đang vươn lên từ đời sống bên trong của di sản, 

di tích, lễ hội, tập tục một cách tế nhị vào khung nhìn của du khách 

thông qua hai hoạt động chính là tham quan khu di tích lịch sử, văn 

hóa và tìm hiểu lối sống địa phương; đồng thời phản chiếu cách ứng 

xử của con người đối với môi trường để phục vụ đời sống kinh tế - xã 

hội địa phương (Hình 1.1; Hình 1.2). 

1.1.5. Phát triển kinh tế địa phương:  là việc tận dụng nguồn lực 

địa phương để phát triển nội lực, tuần hoàn kinh tế địa phương, hạn 
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chế tác động đến môi trường tự nhiên trên cơ sở luôn gắn kết với tổng 

thể kinh tế của khu vực (Hình 1.3). 

1.2. Khái quát đặc điểm khu vực sông Cổ Cò TP Đà Nẵng 

1.2.1. Vị trí và mối liên hệ vùng khu vực Sông Cổ Cò TP Đà Nẵng 

1.2.1.1. Vị trí TP Đà Nẵng và mối liên hệ vùng 

TP Đà Nẵng là thành phố trực thuộc trung ương (từ 1997), nằm 

trong vùng duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam, là thành phố trọng 

điểm của khu vực kinh tế miền Trung và Tây Nguyên (Hình 1.4). 

1.2.1.2. Vị trí khu vực sông Cổ Cò và mối liên hệ vùng 

 Sông Cổ Cò nằm phía Đông Bắc vùng hạ du Vu Gia – Thu 

Bồn (Hình 1.5). KVNC gồm các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành 

Sơn (Hình 1.6). Sông Cổ Cò chảy qua địa phận Đà Nẵng, Thị xã Điện 

Bàn và TP Hội An [70] (Hình 1.7). 

1.2.2. Điều kiện tự nhiên  

 Địa hình& địa chất: KVNC nằm trong địa hình đồng bằng 

của TP Đà Nẵng, tuy nhiên bị chia cắt nhiều nên nhỏ và hẹp. Cao độ 

trung bình 50m so với mực nước biển, độ dốc thấp hơn 10% (Hình 1.8). 

 

 Khí hậu & thủy văn: Khu vực sông Cổ Cò thuộc Vùng đồng 

bằng ven biển và trung du miền núi của Thành phố Đà Nẵng, có những 

đặc điểm như phân biệt mùa mưa và mùa khô rõ rệt (Bảng 1.1). 

1.2.3. Lược sử khu vực sông Cổ Cò TP Đà Nẵng 

Khu vực sông Cổ Cò TP Đà Nẵng trải qua ba giai đoạn chính: 

(i) Từ giữa TK XVI- hết TKXIII; (ii) Từ TK XIX-hết XX; (iii) Từ TK 

XIX đến nay (Hình1.9). 
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1.3. Đánh giá hiện trạng khu vực sông Cổ Cò Tp Đà Nẵng 

1.3.1. Hiện trạng sử dụng đất và không gian cảnh quan 

Hiện trạng sử dụng đất và không gian cảnh quan KVNC được 

đánh giá dựa trên định hướng của đồ án điều chỉnh QHC và QHPK đã 

phê duyệt năm 2013 và 2016 (Hình 1.10, Hình 1.11 & Bảng 1.2) 

Hiện trạng KTCQ Sông Cổ Cò thành phố Đà Nẵng chia làm 07 

đoạn từ Bắc đến Nam như Hình 1.12, Hình 1.13. 

1.3.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội: các KDC cũ vẫn còn sinh sống 

bằng các hình thức kinh tế nông nghiệp và nghề chế tác đá mỹ nghệ. 

Các KDC mới chủ yếu là hình thức KTDV. 

1.3.3. Hiện trạng mạng lưới giao thông: Mạng lưới giao thông 

đường bộ của KVNC tương đối hoàn thiện (Hình 1.14). 

1.3.4. Hiện trạng mạng lưới cấp thoát nước:Mạng lưới Cấp nước 

cho KVNC hiện nay chủ yếu là nguồn nước mặt. Mạng lưới thoát nước 

là hợp phần 03 lưu vực chính như Hình1.15. 

1.3.5. Hiện trạng mạng lưới xử lý chất thải: Các trạm trung 

chuyển và các điểm tập kết rác còn khá gần dân cư, không có cây xanh 

cách ly, nên phát sinh mùi hôi và nước rác, gây ô nhiễm, ảnh hưởng 

sức khỏe cộng đồng xung quanh. 

1.4. Thực trạng TNNV trong KVNC 

Dựa vào các cứ liệu về di sản văn hóa, các tư liệu lịch sử và các 

tác phẩm dân gian truyền miệng mà tác giả thu thập được thể hiện rõ 

khu vực này mang trong mình đầy đủ những dấu vết của ba nền văn 

hóa: văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chămpa và văn hóa Việt cùng với tài 

nguyên vật thể và phi vật thể còn lại trong KVNC (Bảng 1.3; Bảng 
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1.4; Bảng 1.5; Bảng 1.6). Bảng 1.6 là một phần kết quả Luận văn đạt 

được trong Chương 1. 

1.5. Các nghiên cứu có liên quan đến đề tài: 

o  Khai thác yếu tố nơi chốn nhằm tạo lập bản sắc đô thị. Lấy 

TP Đà Nẵng làm địa bàn nghiên cứu – Luận án Tiến Sĩ Kiến Trúc, 

Nguyễn Văn Chương (2012) 

o TCKG KTCQ nhằm khai thác hiệu quả khu vực ven sông 

trong các đô thị duyên hải Trung Bộ (Áp dụng cho TP Đà Nẵng) – 

Luận án Tiến sĩ, Lê Thị Ly Na (2017) 

o Nghiên cứu về Quy hoạch không gian xanh Đà Nẵng dựa trên 

nguyên tắc Sinh Thái học , Đỗ Duy Thịnh (2019). 

Kết luận Chương 1: 

Khu vực sông Cổ Cò Đà Nẵng thuộc với không gian KTCQ gắn 

liền với yếu tố nước và là khu vực gặp nhau giữa ba nhánh sông trong 

hệ thống sông hạ du Vu Gia – Thu Bồn [33,34,73], được xác định là 

vị trí mang tiềm năng trong việc kết nối hành trình DLVH bằng đường 

sông từ Đà Nẵng đến Hội An [2,3,4,8,13,14,19,42,68,76]. Bên cạnh 

đó, Luận văn đã tập hợp và thống kê các vị trí địa điểm mang giá trị 

TNNV trở thành điểm đến cho hoạt động tham quan các khu di tích, 

văn hóa, lịch sử của hoạt động DLVH (Bảng 1.6). Đây được xem như 

một phần kết quả trong Mục tiêu 1, xác định được các TNNV hiện có 

trong KVNC để xây dựng mạng lưới kết nối TNNV trong KVNC. Từ 

đó, làm cơ sở để phát hiện ra các TNNV ở dạng tiềm năng của KVNC. 

 



 

 

   



 

 

   



 

 

   



 

 

   



 

 

  

 

 



 

 

   



 

 

   



 

 

  

 

 



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



 

   



9 

 

  

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ TCKG KTCQ SÔNG CỔ 

CÒ TP ĐÀ NẴNG HƯỚNG ĐẾN KẾT NỐI DLVH VÀ PHÁT 

TRIỂN KTĐP 

2.1. CSKH về xây dựng mạng lưới tài nguyên KTCQ hướng đến 

kết nối DLVH 

2.1.1. Cơ sở Sinh thái học đô thị: Sinh thái cảnh quan là một ngành 

khoa học chỉ rõ tương tác giữa môi trường và sinh vật thông qua các 

yếu tố cấu trúc cảnh quan. CQST đô thị là lĩnh vực khoa học liên 

ngành tích hợp sinh thái – địa lý – quy hoạch. PP tiếp cận CQST đô 

thị luôn được đặt trên nền tảng sinh thái cảnh quan (Hình 2.1). 

2.1.2. Cơ sở Hình thái học đô thị: Đô thị về bản chất được xem như 

một thể thống nhất mà ở đó các thành phần không gian được gắn bó 

một cách hữu cơ. Theo đó, luận văn sử dụng các PP cụ thể như: (i) PP 

Phân tích chuyển hóa; (ii) PP Chồng xếp bản đồ; (iii) PP bóc tách phân 

lớp bản đồ; (iv) PP Sơ đồ hóa. 

2.1.3. CSKH về kết nối DLVH khu vực sông Cổ Cò TP Đà Nẵng 

Kết nối DLVH được xem xét trên ba cấp độ là: Kết nối Du 

khách với địa điểm DLVH, Kết nối Du khách với Khu vực DLVH và 

Kết nối Du khách với Vùng DLVH (Hình 2.2, Hình 2.3). 

2.2. CSKH trong việc kết hợp DLVH và phát triển KTĐP 

2.2.1. Cơ sở về phát triển KTĐP dựa trên tiềm năng về DLVH  

DLVH mở ra sự gắn kết giữa kinh tế hiện có của địa phương và 

các dịch vụ du lịch được tạo ra tương ứng; từ đó thiết lập cấu trúc mới 

cho nền kinh tế địa phương (Hình 2.4). 
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2.2.2. CCSH kết nối DLVH và phát triển KTĐP hướng đến kinh 

tế cộng đồng: Các bên liên quan trong hoạt động DLVH và Mối quan 

hệ luận văn tập trung phân tích (Hình 2.5). Từ đó xem xét các yếu tố 

cần tiếp cận trong mô hình KTĐP đơn giản (Hình 2.6). 

2.3. Cơ sở khoa học về TCKG KTCQ 

2.3.1. CSKH vê TCKG theo phương pháp CQST đô thị 

2.3.1.1. Lý thuyết CQST đô thị ứng dụng: Luận văn chủ yếu sử dụng 

lý thuyết về mô hình Động lực – Nguồn – Đích và PCM (Mảnh rời 

rạc- Hành lang – Thể nền) (Hình 2.7, Hình 2.8). 

2.3.1.2. CSKH về giải đoán ảnh viễn thám trong phân tích lớp phủ 

mặt đất theo cơ sở CQST: tính biến đổi lớp phủ bề mặt CQST đô thị 

(Land Cover –LC) trên mục đích sử dụng đất của con người (Land 

Use – LS). Thông số ảnh vệ tinh là yếu tố biểu hiện hình thái khách 

quan cho CQST đô thị (Hình 2.9). 

2.3.1.3. Hiện trạng CQST của KVNC thông qua giải đoản ảnh 

viễn thám: Tác giả thu thập hình ảnh vệ tinh tương ứng khoảng thời 

gian từ sau 1997 – TP Đà Nẵng trực thuộc trung ương. Sau khi phân 

tích tương quan các lớp phủ mặt đất với các loại đất thông qua hiểu 

biết quy hoạch về KVNC và kiểm tra thực tế hiện trạng ở Bảng 2.1, 

Bảng 2.2, Bảng 2.3 dùng phần mềm ArcMap (ArcGIS) giải đoán ảnh 

đến được kết quả như Bảng 2.4, Bảng 2.5.  

2.3.1.4 CSKH tổ chức không gian đất ngập nước ven sông: Đất 

ngập nước là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành nên cảnh 

quan của một khu vực trong đô thị. Việc duy trì và tái tạo ĐNN cần 
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nhìn nhận ở cấp độ liên ngành và cộng đồng dựa trên việc hiểu biết 

các kiến thức chuyên môn về ĐNN nhân tạo (Hình 2.11). 

2.3.2. Lý thuyết về nơi chốn và cảm thụ cảnh quan 

Nơi chốn vượt lên trên một khái niệm thông thường về địa 

điểm, nó phản ánh mối quan hệ giữa những yếu tố cật chất có trong 

môi trường tự nhiên và môi trường xây dựng. 

TCKG KTCQ khu vực sông hướng đến DLVH là tổ chức 

những hình thức hữu hình tại một thời điểm cảm thụ cảnh quan của 

con người về không gian là sự tích hợp hình ảnh bộ nhớ lưu lại trước 

đó và khung hình hiện tại với tốc độ di chuyển chậm (bằng thuyền). 

2.3.3. CSKH về bảo tồn di sản văn hóa trong hoạt động DLVH 

DLVH phải đạt được những kết quả tích cực và phải giảm thiểu 

những tác động bất lợi lên di sản và lối sổng của cộng đồng chủ nhà, 

mà vẫn đáp ứng được các yêu cầu và ước mong của khách tham quan. 

2.4. Cơ sở pháp lý liên quan đến việc TCKG KTCQ sông Cổ Cò 

TP Đà Nẵng: Các đồ án QHC, QHPK và Các CSPL liên quan đến 

sông Cổ Cò, Các CSPL về bảo tồn di sản văn hóa, CSPL về giao thông 

đường thủy nội địa. 

2.5. Bài học kinh nghiệm: Bài học về TCKG thích ứng với nước trong 

đô thị - Không gian cho nước (Room for the River) – Hà Lan; Bài học 

“ Mô hình nuôi cá thân thiện với môi trường trên Vịnh Hạ Long”; Bài 

học từ Làng rau Trà Quế; Cảnh quan đôi bờ sông Hương – TP Huế. 

Kết luận Chương 2: 

 Quá trình đô thị hóa của KVNC từ năm 2000 đến nay đã cho 

thấy sự biến đổi lớn Lớp phủ mặt đất. Thông qua phương pháp CQST, 
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luận văn đã xác định được các thành phần sinh thái còn lại theo phản 

ảnh của ảnh viễn thám, điều này đem lại góc nhìn khác cho TCKG 

KTCQ với đánh giá hiện trạng KTCQ theo mục đích sử dụng đất. 

Đồng thời, cũng xác lập việc hình thành cách thức TCKG KTCQ cần 

quan tâm đến các lớp sinh thái còn lại của khu vực, cũng như có cách 

thức phục hồi, đan xen đúng mực với mật độ sử dụng đất trong đô thị. 

Đây là một phần của Kết quả nghiên cứu đạt được trong Chương 2. 

Việc TCKG KTCQ hướng đến kết nối DLVH và phát triển KTĐP cần 

được xem như chiến lược hướng tới linh tế cộng động, để xây dựng 

sức mạnh nội tại và hình thành khả năng tự điều chỉnh của địa phương, 

vừa giảm các tác động tiêu cực lên các TNNV trong khu vực, vừa đa 

dạng hóa hoạt động DLVH, đồng thời gia tăng vòng đời của DLVH. 

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VỀ TCKG KTCQ SÔNG CỔ CÒ TP ĐÀ 

NẴNG HƯỚNG ĐẾN KẾT NỐI DLVH VÀ PHÁT TRIỂN KTĐP 

3.1. Quan điểm kết nối DLVH của luận văn 

Luận văn xem xét kết nối DLVH ở khía cạnh kết nối du khách 

với tài nguyên nhân văn và đặt khu vực nghiên cứu trong bối cảnh 

chung này. Việc phát triển KTĐP là bối cảnh cụ thể trong bối cảnh 

chung – kết nối DLVH. Cảnh quan văn hóa được xác định trên nền 

cảnh quan tự nhiên, lấy cơ sở theo phân tích cảnh quan sinh thái đô thị 

phù hợp với bối cảnh khu vực mà luận văn xem xét.  

3.2. Mạng lưới kết nối TNNV khu vực sông Cổ Cò Đà Nẵng 

3.2.1. Xác định TNNV tiềm năng kết nối DLVH: KVNC chủ yếu 

giải quyết mục đích ở, vì vậy luận văn tiến hành xem xét quá trình thay 
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Hình 2.4 



 

 

  

 

 

Hình 2.5:     Các bên liên quan trong hoạt động DLVH và Mối quan hệ Luận văn tập 

trung phân tích ( 1-2-3) 

(Nguồn: Trần Thúy Anh, Blakely J. Edward ,Tác giả) 

 



 

 

  

 

 

Hình 2.6:     Các yếu tố cần tiếp cận trong mô hình phát 

triển KTĐP đơn giản 

(Nguồn: Trần Thúy Anh, Blakely J. Edward ,Tác giả) 

 

 

 



 

 

  

 

Hình 2.9 
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Sự mất đi bề mặt thảm thực vật  

– bề mặt lớp phủ mặt đất có thực vật 

 (mất gần 17%), trong đó chiếm lượng  

lớn là đất canh tác – đất ngập nước của  

toàn khu vực sông. 

. Hiện tại, khu vực chỉ còn  

lại các đám sinh cảnh rời rạc, duy nhất  

được kết nối với nhau bởi mặt nước. 

      

Hình 2.10 : Diễn 

biến tình trạng 



 

 

    



 

 

  

 

 

 

 

 

Hình 2.12. Minh họa cho việc cắt cảnh khung nhìn 

trong sắp xếp bố cục không gian KTCQ, Nguồn : 

Steffen Nijhuis 
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đổi các KDC để xác định các TNNV ở dạng tiềm năng cần kết nối với 

các TNNV đang có (Bảng 1.6 _ Chương 1). 

Sự tồn tại và thay đổi các KDC địa phương từ 1859 đến trước 

1997 khu vực sông Cổ Cò Đà Nẵng theo Hình 3.2. 

Các thay đổi về quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội từ 1997 tác 

động lên KDC địa phương sông Cổ Cò Đà Nẵng theo Hình 3.3 

Các TNNV tiềm năng của khu vực sông Cổ Cò Đà Nẵng 

mang yếu tố kinh tế truyền thống địa phương tổng kết theo Bảng 3.1 

3.2.2. Mạng lưới kết nối TNNN sông Cổ Cò TP Đà Nẵng 

Luận văn xem xét việc kết nối trong mối quan hệ giữa các bên 

liên quan  Người dân đia phương – Du Khách – Nhà cung ứng dịch 

vụ nhằm đáp ứng hai hoạt động chính của DLVH  (Tham quan khu di 

tích văn hóa và tìm hiểu lối sống người dân) và Gia tăng vòng đời 

DLVH, giảm rò rỉ trong nền KTĐP. Theo đó giải quyết các vấn đề: 

 Kết nối DLVH thích ứng với phản ứng tâm lý cộng đồng dân 

cư: quá trình tổ chức không gian nơi mà các hoạt động DLVH diễn ra, 

nhất là các mô hình kết hợp KTTT như trên cần hài hòa yếu tố lợi ích 

cộng đồng và lợi ích của du khách. 

 Kết nối DLVH tương ứng với đa dạng hóa vai trò người dân 

địa phương như Hình 3.4. 

 Mạng lưới kết nối DLVH khu vực sông Cổ Cò Đà Nẵng như 

Hình 3.5, Hình 3.6, Bảng 3.2. 

3.3. Tổ chức không gian KTCQ sông Cổ Cò Đà Nẵng 

3.3.1. Phân vùng không gian KTCQ theo CQST đô thị 
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3.3.1.1. Cơ cấu phân vùng kông gian KTCQ theo mô hình Động 

lực – Nguồn – Đích và mô hình PCM 

Dòng vật chất khu vực sông Cổ Cò được xem là di chuyển đến 

HST đích là nước – sông, từ HST nguồn (trên cạn) qua các HST đệm 

(đất ngập nước), có thể qua các HST trung gian như bãi bồi lại tiếp tục 

di chuyển đến đích – Nước. 

Cơ cấu phân vùng thể nền theo mô hình Động lực – Nguồn 

đích xác định cơ sở kết nối tiếp theo khi áp dụng mô hình PCM (Mảnh 

rời rạc – Hành lang – Thể nền) Hình 3.7, Hình 3.8. 

Trong mô hình PCM, cách thức kết nối được diễn ra từ cá thể 

này đến cá thể khác trong từng HST, hay cộng đồng sinh thái, không 

phải là kết nối từ quần thể này sang quần thể khác. Từ đó, tác giả 

hướng đến phân tích kết quả giải đoán thành các mảnh rời rạc (P-

patch) bằng phần mềm Arcmap (của ArcGis), kết quả như Hình 3.9, 

Hình 3.10. Sau đó,tác giả tiến hành mô phỏng Phân vùng CQST theo 

màu giải đoán ảnh viễn thám để so sánh kết quả với mô hinh sinh thái 

giai đoạn 2002, cho ra kết quả như Hình 3.11. 

3.3.1.2. Phân vùng không gian KTCQ theo các hoạt động KTTT 

tương ứng với yếu tố nước 

Luận văn xác định phân vùng không gian KTCQ theo các hoạt 

động KTTT tương ứng với yếu tố nước thành 4 vùng chính: (i) Vùng 

CQST nước lợ & KTTT nuôi trồng thủy sản; (ii) Vùng CQST nước 

ngọt & KTTT trồng rau màu; (iii) Vùng CQST nước ngọt & KTTT 

Chế tác đá; (iv) Vùng CQST nước ngọt & KT dịch vụ DLVH (Hình 

3.13). 
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3.3.1.3. Kết quả phân vùng không gian KTCQ khu vực sông Cổ 

Cò Đà Nẵng 

Luận văn đề xuất dành ra không gian cho nước bằng cách xây 

dựng kênh nước theo đường Diên Hồng, đường nối KĐT Hòa Xuân 2 

và Bình kỳ nối liền dòng nước từ khu vực Bình Kỳ qua Cẩm Lệ  và từ 

Đồng Nò qua Bình Kỳ (Hình 3. 13) kết hợp với hành lang CQST đất 

ngập nước như các HST đệm vừa là yếu tố cảnh quan, giao thông nối 

kết các khu vực trên sông Cổ Cò. 

Từ đó, Luận văn đi đến kết luận Phân vùng không gian KTCQ 

cho khu vực sông Cổ Cò thành 11 vùng với 8 loại chính. Tám loại 

chính phân theo loại nước và thảm thực vật, kết hợp với các yếu tố 

KTTT để nhằm chọn lựa cây trồng phù hợp cảnh quan thành 11 loại. 

theo (Hình 3.14). 

3.3.2. TCKG KTCQ trên nền Phân vùng không gian KTCQ 

3.3.2.1. Tổ chức giao thông 

Giao thông du lịch đường sông trong khu vực sông Cổ Cò kết 

hợp thuyền máy, ghe và các điểm dừng tại các bến neo thuyền để du 

khách thong thả vãn cảnh, ghé thăm di tích, tham gia các hoạt động 

văn hóa, trải nghiệm hoạt động KTTT gắn với sông nước. Các bến 

neo thuyền có hai loại, ba vị trí kết hợp với đập ngăn mặn tại Cầu Hòa 

Xuân, cầu Trung Lương và cầu số IV (cầu Bờ Quan), Ba vị trí còn lại 

gắn với các địa danh quan trọng như Bến Ngự - Cụm Lăng Ông Ngư, 

Miếu Bà; Khu DTLS K20, Khu đô thị FPT (Hình 3.15). 

3.3.2.2. Tổ chức tầm nhìn 
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Ngũ Hành Sơn là điểm nhấn quan trọng nhất trong tổ chức 

tầm nhìn của khu vực. Theo đó, các công trình Vùng nhìn 1- Từ phía 

Cẩm Lệ thấp hơn núi và được phép cao dần về phía núi. Các công 

trình Vùng nhìn 2, thấp hơn chiều cao núi, tôn trọng điểm nhìn Ngũ 

Hành Sơn như điểm báo đến ranh giới TP Đà Nẵng khi đi từ Hội An 

(Hình 3.16). 

3.3.3. Tổng hợp các nguyên tắc TCKG KTCQ khu vưc sông Cổ 

Cò hướng đến kết nối DLVH và phát triển KTĐP 

Trên cơ sở Phân vùng không gian KTCQ, tổ chức giao thông 

và tổ chức tầm nhìn khu vực sông Cổ Cò TP Đà Nẵng, Luận văn 

hướng đến việc tổng hợp các nguyên tắc chính, để đảm bảo tôn trong 

CQST còn lại của khu vực, tôn trọng các TNNV trong mạng lưới 

TNNV của khu vực, tôn trọng tầm nhìn điểm nhấn Ngũ Hành Sơn, 

giao thông phù hợp với nhịp sống thong thả của khu vực và trải 

nghiệm của hoạt động DLVH. Luận văn không xem xét việc TCKG 

KTCQ khu vực ở mức độ chi tiết để không gây gò bó, đảm bảo tính 

sáng tạo từ các nguyên tắc chung trong các hạng mục thiết kế cảnh 

quan cho từng khu vực cụ thể.  

Kết luận Chương 3 

Luận văn bắt đầu việc nghiên cứu và giải quyết các điều kiện 

cần cho việc TCKG KTCQ từ Chương 1, Chương 2. Vì vậy kết quả 

đạt được ở Chương 3 không thể thiếu vắng việc xác định TNNV ở 

Chương 1 và giải đoán ảnh viễn thám theo phương pháp CQST ở 

Chương 2. Từ đó, tác giả xác định quan điểm kết nối DLVH của luận 

văn, lấy đó làm bối cảnh tổng thể cho khu vực sông Cổ Cò. Tại chương 
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này, các kết quả đạt được gồm mạng lưới kết nối TNNV khu 

vực sông Cổ Cò Đà Nẵng, Phân vùng không gian KTCQ theo cơ sở 

CQST và Tổ chức không gian KTCQ sông Cổ Cò. Việc phân vùng 

khu vực theo hướng CQST là một lần nữa luận văn kết nối các hoạt 

động con người với sinh thái tự nhiên. 

 

Phần III 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Luận văn với đề tài tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

sông Cổ Cò TP Đà Nẵng hướng đến kết nối DLVH và phát triển 

KTĐP đã từng bước đề cập tính cấp thiết của đề tài để xác định mục 

tiêu nghiên cứu là xây dựng mạng lưới kết nối TNNV khu vực sông 

Cổ Cò TP Đà Nẵng và mục tiêu TCKG KTCQ khu vực này. Kết quả 

nghiên cứu trong cả ba chương, kết quả ở Chương 1 mặc dù mang tính 

thực trạng nhưng góp phần định hình khung TNNV của khu vực, kết 

quả ở Chương 2 mặc dù là hiện trạng CQST khu vực nhưng mang tính 

tiền đề cho phương pháp CQST sau này. Cũng từ các nền tảng này, 

tác giả đưa ra các giải pháp đứng trên quan điểm kết nối DLVH của 

Luận văn, lấy kết nối DLVH làm bối cảnh chính và phát triển KTĐP 

là bối cảnh cụ thể. Khi đó việc TCKG KTCQ đưa ra hướng giải quyết 

kết nối các hoạt động của con người với CQST tự nhiên hướng đến 

bối cảnh cụ thể, bối cảnh chính đi đến các kết luận: 

  Mạng lưới kết nối TNNV của khu vực sông Cổ Cò Đà Nẵng 

gồm các TNNV đã có và TNNV ở dạng tiềm năng. Các TNNV đã có 
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trong khu vực được xác định thông qua việc đánh giá thực trạng nguồn 

lực DLVH – TNNV bằng các hiểu biết về lịch sử khu vực kết hợp với 

bản đồ, xác thực các thông tin và tổng kết lại. Tiếp theo đó, dựa vào 

bối cảnh cụ thể đề ra, xây dựng các cách thức tiềm kiếm tiềm năng 

dựa trên mục tiêu phát triển KTĐP, tự điều chỉnh nền KTĐP, tăng sức 

mạnh nội tại bằng cách phát huy các nguồn lực địa phương. Từ những 

yếu tố đó, Luận văn xác định các KDC địa phương gắn với các hình 

thức KTTT chính là TNNV tiềm năng. Cuối cùng, mạng lưới kết nối 

TNNV của khu vực sông Cổ Cò là nơi kết nối du khách với các TNNV; 

du khách được kết nối với các TNNV vật thể và phi vật thể thông qua 

hai hoạt động chính Tham quan các Khu di tích lịch sử, văn hóa và tìm 

hiểu lối sống địa phương. Hoạt động tìm hiểu lối sống này bao gồm cả 

việc kết nối du khách với hoạt động văn hóa- xã hội và trải nghiệm với 

hoạt động kinh tế. 

  Việc tiến hành TCKG KTCQ đi từ Phân vùng không gian 

theo hướng CQST như quan điểm tạo lập môi trường sống của con 

người thích ứng với yếu tố tự nhiên của khu vực sông Cổ Cò, mỗi vùng 

lãnh thổ sẽ mang những hoạt động văn hóa riêng biệt ứng với nó. 

o  Bằng cách giải đoán ảnh viễn thám trong 20 năm phát triển 

đô thị trở lại đây và kết hợp mô hình Động lực – Nguồn - Đích, Luận 

văn nhận thấy được các diễn tiến mang tính sinh thái của khu vực như: 

sự mất đi HST trung gian ở giữa ngã ba sông, sự mất đi các HST đệm 

giữa 06 thể nền hiện tại của KVNC. Trên cơ cấu phân vùng theo mô 

hình động lực – nguồn – đích này, luận văn tiếp tục tách lớp và phân 

loại các mảnh rời rạc theo mô hình PCM (Mảnh rời rạc – Hành lang – 
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Thể nền) để tiến hành kết nối các mảnh rời rạc với nhau theo nguyên 

tắc kết nối cá thể giữa các quần thể khác nhau trong KVNC. Kết quả 

trả lại là 04 vùng theo các yếu tố thảm thực vật tương ứng với nước. 

Kết hợp với 04 vùng KTTT tương ứng với nước gồm: nuôi trồng thủy 

sản nước lợ, trồng rau màu và chế tác đá mỹ nghệ , luận văn đi đến 

phân vùng không gian KTCQ khu vực sông Cổ Cò gồm 11 vùng chính. 

Mỗi vùng mang vai trò riêng như vùng đệm, vùng nguồn, vùng đích, 

vùng trung gian tương ứng với yếu tố nước lợ nước ngọt và các hình 

thức KTTT trong khu vực. 

o Hành trình tổ chức giao thông và tầm nhìn được xây dựng 

như kịch bản DLVH khi thuyền xuôi từ Cửa Hàn đến Cửa Đại và 

ngược lại. Khi Thuyền đi từ sông Hàn đến khu vực sông Cổ Cò, du 

khách được mở rộng tầm nhìn với quang cảnh trải daì theo chiều ngang 

và chiều dọc. Đây cũng chính là điểm phân biệt vật lý của khu vực này 

so với sông Hàn hay đoạn sông Cổ Cò phía Điện Bàn, Hội An. Giao 

thông khu vực được kết hợp bằng thuyền máy và các thuyền chèo tay 

cùng với hoạt động dừng đỗ tại các bến neo thuyền để đến các khu di 

tích và đổi phương tiện tại khúc sông nối liền K20 - Đình làng Khuê 

Bắc – Ngũ Hành Sơn.  

o Tầm nhìn khu vực trên nguyên tắc tôn trọng Danh thắng Ngũ 

Hành Sơn – biểu tượng trên logo hành chính và du lịch Đà Nẵng, các 

khu vực trong vùng nhìn hạn chế đến núi không được xây cao tầng, 

cao độ cao dần về phía núi. Theo đó, không gian cũng được xác định 

tầm nhìn mở rộng tại phía ngã ba sông, hạn chế các công trình cao 
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tầng tại KĐT Hòa Xuân, mở rộng từ phía giữa sông, cao dần về hai 

bên bờ. 

2. Kiến nghị 

Đứng từ quan điểm tôn trọng và mục tiêu kết nối các hoạt động của 

con người với cảnh quan sinh thái tự nhiên, luận văn có những kiến 

nghị sau: 

 Cần có các đồ án TCKG KTCQ cho các khu vực đặc thù như 

dòng sông vượt qua các ranh giới hành chính và các cấp chính quyền 

địa phương cần kết nối với nhau để đồng hành cùng các chuyên gia 

thực hiện các đồ án này. 

 Đối với các đồ án TCKG KTCQ khu vực sông nói riêng và 

cảnh quan đô thị nói chung cần quan tâm thực hiện lớp nền cảnh quan 

theo tinh thần CQST đô thị. Điều này không chỉ kết nối hoạt động của 

con người với thiên nhiên, mà còn hướng đến kết nối liên ngành trong 

công tác quy hoạch, từ đó có cái nhìn đa chiều, hạn chế xung đột 

chuyên môn, giải quyết tốt hơn các vấn đề về KTCQ đô thị. 

 Trong các hoạt động KTĐP, vai trò của chính quyền địa 

phương hết sức quan trọng, vì vậy dựa trên cách thức giải quyết mối 

quan hệ Người dân địa phương – Du Khách – Nhà cung ứng dịch vụ 

du lịch, rất cần sự tác động, tạo môi trường thuận lợi cùng với chính 

sách tháo gỡ khó khăn để tạo điều kiện cho hoạt động DLVH./. 

 

 

 

 


