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MỞ ĐẦU 
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

 Rừng ngập mặn là nguồn tài nguyên vô cùng quý báu vùng ven 

biển nhiệt ñới và á nhiệt ñới. Trải dài trên nhiều vĩ tuyến và có khí 

hậu thay ñổi từ Bắc ñến Nam, hệ sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam 

có ñộ ña dạng sinh học rất cao. 

 Không những cung cấp các lâm sản có giá trị, là nơi sống và bãi 

ñẻ của nhiều loài ñộng vật. Trong bối cảnh biến ñổi khí hậu, rừng 

ngập mặn ñóng vai trò như một dãy ñê thiên nhiên, ngăn chặn và bảo 

vệ rất hiệu quả miền duyên hải trước sự dâng cao của nước biển. 

 Tuy nhiên, rừng ngập mặn là một hệ sinh thái nhạy cảm với 

những tác ñộng của con người và thiên nhiên. Thảm thực vật ngập 

mặn hiện nay bị suy thoái một cách nhanh chóng, kể cả về số lượng 

và chất lượng rừng ở nhiều ñịa phương ven biển trong cả nước trong 

ñó có Quảng Nam. 

 Xuất phát từ thực tiễn, chúng tôi chọn ñề tài: “Nghiên cứu hiện 

trạng và ñề xuất các biện pháp bảo tồn và phục hồi hệ thực vật 

ngập mặn ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam”  

2. MỤC TIÊU VÀ NHI ỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI  

2.1. Mục tiêu của ñề tài 

 Điều tra hiện trạng hệ thực vật ngập mặn ở huyện Duy Xuyên 

tỉnh Quảng Nam, trên cơ sở ñó ñề xuất các biện pháp quản lý, phục 

hồi hệ thực vật ngập mặn ở ñịa phương. 

2.2. Nhiệm vụ của ñề tài 

 - Điều tra thành phần loài và cấu trúc rừng ngập mặn ở huyện 

Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

 - Xây dựng bản ñồ phân bố hệ thực vật ngập mặn ở huyện Duy 

Xuyên. 
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 - Tìm hiểu ảnh hưởng của các nhân tố môi trường ñến hệ thực vật 

ngập mặn huyện Duy Xuyên. 

 - Tìm hiểu ảnh hưởng các tác ñộng nhân sinh ñến hệ thực vật 

ngập mặn ở ñịa phương.  

 - Đề xuất các biện pháp bảo tồn và phục hồi hệ thực vật ngập 

mặn ở huyện Duy Xuyên. 

3. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

3.1. Ý nghĩa khoa học 

 Kết quả nghiên cứu ñóng góp thêm dữ liệu về thực vật ngập mặn 

ở Quảng Nam, là tài liệu giúp cho các nhà quản lý có cơ sở trong việc 

hoạch ñịnh chính sách, kế hoạch và giải pháp quản lý hữu hiệu tài 

nguyên rừng ngập mặn.  

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

 - Đề xuất một số biện pháp giúp các nhà quản lí có cơ sở cho 

việc bảo tồn và phục hồi hệ thực vật ngập mặn ở ñịa phương. 

 - Giúp cộng ñồng ñịa phương sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên 

thực vật ngập mặn. 

4. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

 Luận văn gồm các phần sau:  

 Phần mở ñầu 

 Phần nội dung gồm 3 chương 

 Chương 1: Tổng quan các vấn ñề nghiên cứu 

 Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. 

 Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận. 

 Phần kết luận và kiến nghị 

 

 

 



5 

Chương 1 
TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. TỔNG QUAN VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU RỪNG NGẬP MẶN 

1.1.1. Lịch sử nghiên cứu rừng ngập mặn trên thế giới 

1.1.1.1. Khái niệm về rừng ngập mặn 

 Thuật ngữ “rừng ngập mặn” dùng ñể chỉ vùng ñất ngập nước 

chịu tác ñộng của thủy triều, bao gồm các rừng ngập mặn, bãi triều, 

vùng nước mặn và các sinh cảnh khác thuộc vùng ngập triều khu vực 

nhiệt ñới và cận nhiệt ñới. 

1.1.1.2. Phân bố rừng ngập mặn trên thế giới 

 Rừng ngập mặn phân bố chủ yếu ở các vùng cửa sông, ven biển 

nhiệt ñới và một vài loài ở vùng á nhiệt ñới (FAO,1994). 

 Ước tính năm 1997, toàn thế giới có khoảng 181.000 km2 hệ sinh 

thái rừng ngập mặn, nhưng theo một ước tính gần ñây thì con số này 

hiện nay giảm xuống dưới 150.000 km2 (FAO, 2003). 

1.1.1.3. Một số lĩnh vực nghiên cứu rừng ngập mặn trên thế giới 

a. Nghiên cứu về các nhân tố sinh thái 

b. Nghiên cứu về sinh trưởng của cây ngập mặn 

c. Nghiên cứu về trồng rừng 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu rừng ngập mặn ở Việt Nam 

1.1.2.1. Diện tích và phân bố rừng ngập mặn ở Việt Nam 

 Theo Phan Nguyên Hồng (1970, 1991, 1993, 1996) dựa vào các 

yếu tố ñịa lý, khảo sát thực ñịa và một phần kết quả viễn thám ñã chia 

rừng ngập mặn Việt Nam ra làm 4 khu vực và 12 tiểu khu.  

 Theo kết quả kiểm kê rừng toàn quốc, diện tích rừng ngập mặn 

tính ñến ngày 21/12/1999 là 156.608 ha, trong ñó diện tích rừng ngập 

mặn tự nhiên là 59.732 ha chiếm 38,1% và diện  tích rừng ngập mặn 

trồng là 96.876 ha chiếm 61,95%.  
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1.1.2.2. Một số lĩnh vực nghiên cứu rừng ngập mặn ở Việt Nam 

a. Nghiên cứu các nhân tố sinh thái ảnh hưởng ñến phân bố, sinh 

trưởng rừng ngập mặn 

 Phan Nguyên Hồng ñã ñề cập ñến vấn ñề phân bố, sinh thái, sinh 

lý sinh khối … rừng ngập mặn Việt Nam như sau: khí hậu, thủy triều, 

ñộ mặn và ñất ñóng vai trò quyết ñịnh sự sinh trưởng và phân bố của 

thảm thực vật rừng ngập mặn. Các nhân tố khác góp phần tích cực 

trong việc phát triển hay hạn chế của kiểu thảm thực vật này. 

 Theo Thái Văn Trừng (1998) có 3 nhóm nhân tố sinh thái phát 

sinh rừng ngập mặn: thứ nhất là tính chất lý hóa của ñất, thứ hai là 

cường ñộ và thời gian ngập của thủy triều, thứ ba là ñộ mặn của nước. 

b. Nghiên cứu về sinh khối, năng suất lượng rơi 

c. Nghiên cứu về ñất rừng ngập mặn 

1.1.3. Tình hình nghiên cứu rừng ngập mặn ở miền Trung và 

Quảng Nam 

 Trước năm 1975, hầu như không có một công trình nghiên cứu 

nào nghiên cứu về rừng ngập mặn ở miền Trung. Từ năm 1975 ñến 

nay ñã có một số công trình nghiên cứu của các nhà khoa học.

 Rừng ngập mặn ở Quảng Nam chưa ñược nghiên cứu ñầy ñủ, do 

vậy thành phần, số lượng, hiện trạng về sinh thái môi trường của hệ 

thực vật ngập mặn chưa có những số liệu thống kê cụ thể. 

1.2. ĐIỀU KI ỆN TỰ NHIÊN KHU V ỰC NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Vị trí ñịa lí và ñịa hình 

 Duy Xuyên là một huyện ñồng bằng nằm ở phía bắc tỉnh Quảng 

Nam. Có toạ ñộ ñịa lý từ 15042’55” ñến 15051’42” vĩ ñộ Bắc từ 

108002’26” ñến 108024’25” kinh ñộ Đông.          

1.2.2. Khí hậu 

1.2.3. Thủy văn và hải văn 
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Chương 2 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1.  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

 Hệ thực vật ngập mặn ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

2.2. ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN C ỨU 

 Nghiên cứu tại 3 xã: Duy Vinh, Duy Thành, Duy Nghĩa thuộc 

huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

2.3. THỜI GIAN NGHIÊN C ỨU 

 Tiến hành từ tháng 9/2010 ñến 08/2011. 

2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

 Tiến hành thu thập số liệu thông qua phương pháp tham khảo văn 

bản, trên cơ sở kế thừa những tài liệu sẵn có, chúng tôi sẽ tiến hành 

phân tích và tổng hợp những vấn ñề liên quan ñến ñề tài. 

2.4.2. Phương pháp nghiên cứu thành phần loài và cấu trúc của 

hệ thực vật ngập mặn 

 Sử dụng 2 phương pháp chính: ñiều tra theo tuyến và ñiều tra 

theo ô tiêu chuẩn (theo Ilvepalo, Thái Văn Trừng bổ sung 1970). 

2.4.2.1. Phương pháp ñiều tra theo tuyến 

 - Lập tuyến ñiều tra: chọn các tuyến ñiều tra dọc bờ sông ở 3 xã 

Duy Vinh, Duy Thành, Duy Nghĩa.  

 - Dùng thuyền máy và ñi bộ theo các tuyến ñiều tra. 

 - Vị trí phân bố của các loài cây ngập mặn ñược xác ñịnh trên 

bản ñồ và máy GPS. 

2.4.2.2. Phương pháp ñiều tra theo ô tiêu chuẩn 

a. Hình dạng ô tiêu chuẩn: Ô nghiên cứu hình vuông. 
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b. Diện tích (kích thước) ô tiêu chuẩn 

 Ở mỗi xã chúng tôi chọn 3 ÔTC, các ÔTC ñược bố trí dọc theo 

tuyến từ mép nước mặn ñi vào phía trong: ô thứ nhất ở phía trong gần 

bờ nhất, ô thứ hai ở giữa, ô thứ ba ở phía ngoài cùng tiếp giáp với 

nước sông.  

 Kích thước của ÔTC là 100m2 (10m x 10m) 

 Kết hợp ñiều tra theo tuyến và ñiều tra ÔTC ñể thu thập các số 

liệu sau: 

 + Thành phần loài  

 + Mật ñộ: ñếm số cây trong mỗi ÔTC rồi tính ra số cây/ha. 

 + Tần số gặp ñược tính theo công thức của Nguyễn Nghĩa Thìn:  

   Tần số gặp (%) = (Số ô tìm thấy loài/ Tổng số ô nghiên cứu) x 100 

 + Xác ñịnh ñộ tàn che: ñược xác ñịnh là phần diện tích mặt ñất 

mà tán cây che phủ tính theo giá trị phần trăm so với diện tích khu 

vực nghiên cứu. 

2.4.3. Nghiên cứu các yếu tố môi trường 

 - Đo ñộ mặn: bằng thiết bị SALINITY METER SM - 802, một 

tháng một lần tại các ô tiêu chuẩn ở khu vực nghiên cứu. 

 - Đo biên ñộ triều: ñược ño bằng thước chia ñơn vị ñến cm. 

2.4.4. Phương pháp PRA 

 - PRA (Participatory Rural Appraisal) là phương pháp ñánh giá 

nông thôn có sự tham gia của người dân. 

 - Các cộng tác viên là những người dân trong vùng nghiên cứu. 

 - Sử dụng phỏng vấn dùng câu hỏi mở phỏng vấn bán cấu trúc và 

xây dựng phiếu ñiều tra. 

 - Đối tượng: người dân trong khu vực có rừng ngập mặn, người 

khai thác và kinh doanh các sản phẩm từ rừng ngập mặn, cán bộ quản 

lý, ñại diện chính quyền ñịa phương. 
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2.4.5. Phương pháp ñánh giá ñộ giàu loài thực vật 

2.4.5.1. Chỉ số ña dạng loài Shannon – Weiner 

 Là chỉ số biểu hiện mức ñộ ña dạng nội tại của mẫu. Công thức tính: 

  ( )ttH i

s

i
i

ln
1

' ∗−= ∑
−

  với  
N
nt

i

i

i
=  

 Trong ñó: 

  H’ : Chỉ số ña dạng loài Shannon – Weiner 

  ni : Số lượng cá thể của loài thứ I trong mỗi OTC. 

  Ni : Tổng số cá thể của OTC 

 Chỉ số H’ càng lớn, mức ñộ ña dạng, ñồng ñều giữa các loài càng cao.  

2.4.5.2. Chỉ số ña dạng Simpson 

 Công thức tính: 

    ( )
( )∑

= −
−

=
n

i ii

ii

NN
nnD

1 1

1           

  

 Trong ñó: 

  D: Chỉ số ña dạng Simpson 

  ni : Số lượng cá thể của loài thứ i trong mỗi ÔTC 

  Ni : Tổng số cá thể của ÔTC 

 Như vậy, có thể thấy D nằm trong khoảng 0 ≤ D ≤ 1.  

 D càng gần về 0 thì lâm phần càng ña dạng về loài và mức ñộ 

ñồng ñều về số lượng cá thể trong mỗi loài càng cao. 

2.4.6. Phương pháp xử lý số liệu  

 - Dùng GIS và sử dụng phần mềm Mapinfo Professional ñể xây 

dựng bản ñồ phân bố rừng ngập mặn.  

 - Xử lý số liệu và vẽ ñồ thị bằng Microsoft Excel 2003. 
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Chương 3 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. HIỆN TRẠNG HỆ THỰC VẬT NGẬP MẶN Ở HUYỆN 

DUY XUYÊN, T ỈNH QUẢNG NAM 

3.1.1. Diện tích và phân bố rừng ngập mặn 

 Bảng 3.1: Diện tích rừng ngập mặn ở huyện Duy Xuyên 

Đơn vị: Ha 

Địa ñiểm Diện tích ñất tự 
nhiên  

Diện tích rừng  
ngập mặn 

Xã Duy Vinh 882,5 12,3 
Xã Duy Thành 942,6 3,2 
Xã Duy Nghĩa 1344,3 6,4 

Tổng 3151,4 21,9 

(Số liệu tính ñến tháng 8/2011)  

 Tổng diện tích rừng ngập mặn ở huyện Duy Xuyên là 21,9 ha, 

phân bố dọc theo bờ sông ở các xã Duy Vinh, Duy Nghĩa, Duy 

Thành. 

Hình 3.1:  Bản ñồ phân bố rừng ngập mặn tại huyện Duy Xuyên 
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3.1.2. Thành phần loài thực vật rừng ngập mặn 

Bảng 3.2: Danh lục các loài thực vật ngập mặn tại huyện Duy 

Xuyên 
Họ thực vật Loài thực vật S

T
T 

Tên 
Việt 
Nam 

Tên khoa học 
ST
T 

Tên 
Việt 
Nam 

Tên khoa học 
Dạng 
sống 

           Các loài ngập mặn chủ yếu 

1 Ô rô 
trắng 

Acanthus 
ebracteatus Vahl Bu 

1 Họ Ô 
rô 

ACANTHACE
AE 

2 Ô rô gai Acanthus 
ilicifolius L. Bu 

2 Họ 
Dừa ARECACEAE 3 Dừa 

nước 
Nypa fruticans 
Wurmb G 

3 
Họ 
Thầu 
Dầu 

EUPHORBIAC
EAE 4 Giá Excoecaria 

agallocha L. G 

4 Họ 
Ráng 

PTERIDACEA
E 5 Ráng Acrostichum 

aureum L. C 

6 Đước 
ñôi 

Rhizophora 
apiculata Bl. G 

5 Họ 
Đước 

RHIZOPHORACE
AE 

7 Vẹt dù 
Bruguiera 
gymnorrhiza 
Lam. 

G 

6 Họ 
Trôm 

STERCULIAC
EAE 8 Cui biển Heritiera 

littoralis Dryand G 

             Những loài thực vật tham gia rừng ngập mặn 

7 
Họ 
Trúc 
Đào 

APOCYNACE
AE 9 Mớp Cerbera odollam 

Gaertn G 

8 
Họ 
Bìm 
Bìm 

CONVOLVULAC
EAE 10 Muống 

biển 
Ipomoea pes-
caprae (L.) DL 

9 Họ Cói CYPERACEAE 11 Cói 

Cyperus 
malaccensis 
Lam. 
 

C 

12 

12 Cỏ cú 
biển 

Cyperus 
stoloniterus 
Vahl. 

C 

13 Lác 
chiếu 

Cyperus 
tagetiformis 
Roxb. 

C 

14 Đậu cộ 
biển 

Canavalia 
cathartica Du 
Petit. Thouars 

DL 
10 Họ 

Đậu 
LEGUMINOSA
E 

15 Cốc kèn Derris trifoliata 
Lour. DL 

16 Sậy Phragmites 
vallatoria (L.) C 

11 Họ 
Lúa POACEAE 

17 Cỏ cáy 
Sporobolus 
virginicus (L.) 
Kunth 

C 

Trong ñó:       G: Cây thân gỗ         Bu: Cây bụi           C: Cây cỏ                       

  GB: Cây gỗ dạng bụi DL: Dây leo 

 Hệ thực vật ngập mặn ở huyện Duy Xuyên gồm 17 loài, 11 họ 

thực vật. Trong ñó có 8 loài thực vật ngập mặn chính thức, 9 loài 

thực vật tham gia vào rừng ngập mặn. 

 Đối chiếu với kết quả nghiên cứu của Phan Nguyên Hồng: các 

loài thực vật ngập mặn chính thức ở ñây chỉ chiếm 22,9% tổng số 

loài cây ngập mặn chính thức ở Việt Nam, các loài thực vật tham gia 

rừng ngập mặn chiếm 12,7% tổng số loài cây tham gia rừng ngập 

mặn ở Việt Nam. 

 Như vậy, hệ thực vật ngập mặn ở khu vực nghiên cứu có tính ña 

dạng về thành phần loài không cao, ñặc trưng cho hệ thực vật ngập 

mặn ở miền Trung trung bộ.  
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3.1.3. Một số ñặc trưng về cấu trúc rừng ngập mặn 

3.1.3.1. Cấu trúc mật ñộ 

Bảng 3.4: Mật ñộ của thực vật ngập mặn thân gỗ tại các ô ñiều 

tra 
Vị trí Ô tiêu chuẩn Số cây/ô Số cây/ha 

ÔTC 1 91 9100 
ÔTC 2 76 7600 Xã Duy Vinh 
ÔTC 3 65 6500 
ÔTC 4 42 4200 
ÔTC 5 63 6300 Xã Duy Thành 
ÔTC 6 60 6000 
ÔTC 7 72 7200 
ÔTC 8 84 8400 Xã Duy Nghĩa 
ÔTC 9 48 4800 

 Mật ñộ phân bố của cây ngập mặn ở khu vực nghiên cứu tương 

ñối cao, mật ñộ trung bình trong các ô nghiên cứu là: 6677 cây/ha. 

Như vậy, hệ thực vật ngập mặn thích nghi tốt với các ñiều kiện môi 

trường tại ñịa phương. 

 Đồng thời, mật ñộ cây ngập mặn cũng có sự chênh lệch trong các 

ô nghiên cứu. Tại ÔTC1 có mật ñộ cao nhất với 9100 cây/ha và ÔTC 

4 có mật ñộ thấp nhất trong các ÔTC với 4200 cây/ha.  

 Sự chênh lệch về mật ñộ giữa các ÔTC phụ thuộc vào nhiều yếu 

tố, trong ñó các hoạt ñộng của con người ảnh hưởng rất lớn ñến mật 

ñộ cây ngập mặn tại các vị trí nghiên cứu.   

 Trong các xã, mật ñộ cây ngập mặn cũng có sự thay ñổi theo 

từng vị trí nghiên cứu.  

3.1.3.2. Tần số gặp 

 Qua bảng 3.5 ta thấy rằng: dừa nước có tần số gặp cao nhất, có 

mặt ở tất cả các ô tiêu chuẩn. Đây là loài thực vật ngập mặn thích 

nghi tốt với môi trường nước lợ và các yếu tố môi trường khác. Tiếp 
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ñến là loài ráng có tần số gặp là 77,8%. Các loài còn lại có tần số gặp 

không cao. Riêng loài ñước ñôi có tần số gặp thấp nhất (11,1%). 

Bảng 3.5: Tần số gặp của các loài thực vật ngập mặn tại  

huyện Duy Xuyên 
TT Loài thực vật Tần số gặp (%) 
1 Ô rô trắng 33,3 
2 Ô rô gai 44,4 
3 Dừa nước 100 
4 Mắm quăn 33,3 
5 Giá 44,4 
6 Ráng 77,8 
7 Đước ñôi 11,1 
8 Cui biển 44,4 

3.1.3.3. Độ tàn che 

Bảng 3.6: Độ tàn che của các tầng cây cao tại các ô ñiều tra 
Vị trí ÔTC Độ tàn che Trung bình 

ÔTC 1 94% 
ÔTC 2 88% Xã Duy Vinh 
ÔTC 3 83% 

88% 

ÔTC 4 64% 
ÔTC 5 82% Xã Duy Thành 
ÔTC 6 80% 

75% 

ÔTC 7 84% 
ÔTC 8 91% Xã Duy Nghĩa 
ÔTC 9 77% 

84% 

 Độ tàn che của các vị trí trong khu vực nghiên cứu có sự lệch 

nhau lớn. Độ tàn che cao nhất và tương ñối ñồng ñều  trong khu vực 

xã Duy Vinh (88%), thấp nhất ở khu vực xã Duy Thành (75%). 

 Ngoài ra, trong cùng 1 xã ñộ tàn che của cây ngập mặn cũng có 

sự thay ñổi tương tự như sự thay ñổi về yếu tố mật ñộ cây.  

 Độ tàn che của các ô tiêu chuẩn trong khu vực nghiên cứu tương 

ñối cao (trung bình bằng 83%). 
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3.1.3.4. Cấu trúc tổ thành  

Bảng 3.7: Cấu trúc tổ thành rừng ngập mặn ở các xã  

tại huyện Duy Xuyên 

Vị trí 

Khoảng 
cách so với 
cửa sông 

(km) 

Công thức  
Cấu trúc tổ thành 

Xã Duy Vinh 5,7 74%DN + 17%V + 7%G + 2%Cu 
Xã Duy Thành 11,3 92%DN + 5%Cu + 3%G 
Xã Duy Nghĩa 4,3 89%DN + 5%Cu + 4%G + 2%D 

Ghi chú: DN: Dừa nước, V: Vẹt dù, G: Giá, D: Đước, Cu: Cui biển 

 Cấu trúc tổ thành rừng ngập mặn ở các ñịa ñiểm nghiên cứu khác 

nhau thì có sự thay ñổi. Tuy nhiên, nhìn chung cấu trúc tổ thành cây 

ngập mặn ở khu vực tương ñối ñơn giản, ở tất cả các vị trí lấy mẫu 

thì dừa nước ñều là quần thể chiếm ưu thế. Đồng thời cấu trúc tổ 

thành ở khu vực càng xa cửa sông càng ñơn giản hơn so với các khu 

vực gần cửa sông hơn. 

 3.2. ĐA DẠNG HỆ THỰC VẬT NGẬP MẶN TẠI HUY ỆN DUY 

XUYÊN 

3.2.1. Đa dạng về dạng sống các loài cây ngập mặn 

Bảng 3.8: Tỷ lệ các dạng sống của thực vật ngập mặn 

tại huyện Duy Xuyên 
STT Dạng sống Kí hiệu Số lượng loài Tỷ lệ % 

1 Cây gỗ G 6 35,3 
2 Cây bụi Bu 2 11,8 
3 Dây leo DL 3 17,6 
4 Cây thân cỏ C 6 35,3 

 Ở thảm thực vật ngập mặn thì các loài cây thân gỗ và thân cỏ 

chiếm tỷ lệ cao nhất (35,3%) ñều gồm có 6 loài thực vật. Tiếp theo là 

các loài cây dạng thân dây leo chiếm tỷ lệ thấp hơn (17,6%) gồm 3 

loài. Cây thân cỏ chiếm tỷ lệ thấp nhất (11,8%) gồm 2 loài. 
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3.2.2. Các chỉ số ña dạng thực vật 

3.2.2.1. Chỉ số ña dạng loài Shannon – Weiner 

Bảng 3.9: Chỉ số ña dạng Shannon trong các ô tiêu chuẩn  
Các 

chỉ số 
ÔTC1 ÔTC2 ÔTC3 ÔTC4 ÔTC5 ÔTC6 ÔTC7 ÔTC8 ÔTC9 

H’ 0,964 1,057 1,138 0.765 1.128 0.500 1.000 1,281 1.116 

Hmax 1,386 1,386 1,386 1,099 1,609 0,693 1,386 1,791 1,386 

EH 0,696 0,762 0,762 0,696 0,701 0,722 0,721 0,715 0,805 

 Qua bảng ta thấy chỉ số ña dạng loài Shannon H’ của 9 ô tiêu 

chuẩn biến ñộng từ 0,5 – 1,281, trung bình là 0,994. Chỉ số H’ không 

ñồng ñều ở các ô nghiên cứu.  

 Chỉ số ña dạng loài Shannon – Weiner thường biến ñộng trong 

khoảng 0 – 6,00. Ở khu vực nghiên cứu, chỉ số H’ trung bình bằng 

0,994. Như vậy, sự ña dạng về thành phần loài cây trong khu vực là 

không cao so với hệ thực vật ở các khu rừng trên ñất cao. 

3.2.2.2. Chỉ số ña dạng Simpson 

Bảng 3.10: Chỉ số ña dạng Simpsons trong các ô tiêu chuẩn 
Các 
chỉ 
số 

ÔTC1 ÔTC2 ÔTC3 ÔTC4 ÔTC5 ÔTC6 ÔTC7 ÔTC8 ÔTC9 

D 0,491 0,444 0,392 0,571 0,419 0,679 0,463 0,301 0,393 

1/D 2,038 2,252 2,552 1,751 2,387 1,473 2,159 3,327 2,547 

 Chỉ số ña dạng Simpson trong các ÔTC biến ñộng từ: 0,301 – 

0,679, trung bình là 0,461. Trong các ô tiêu chuẩn có sự khác nhau về 

ña dạng loài vì các ô này ñược ñặt ở các vị trí khác nhau, chịu ảnh 

hưởng của các tác nhân môi trường khác nhau. 

 - ÔTC8 có chỉ số D = 0,301 thấp nhất có nghĩa là có sự ñồng ñều 

về số lượng cá thể của các loài cao nhất.  
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 - ÔTC6 có chỉ số D = 0,679 cao nhất có nghĩa là số lượng cá thể 

các loài cây không ñều nhau, mức ñộ chiếm ưu thế của các loài cao.  

3.3. CÁC YẾU TỐ SINH THÁI TÁC ĐỘNG ĐẾN HỆ THỰC 

VẬT NGẬP MẶN HUYỆN DUY XUYÊN 

3.3.1. Độ mặn 

Bảng 3.11: Độ mặn tại các ñịa ñiểm nghiên cứu 

Độ mặn (‰) 

Mùa mưa Mùa khô Vị trí 

Khoảng 
cách từ 

cửa 
sông 
(km) 

Tri ều 
lên 

Tri ều 
xuống 

Trung 
bình 

Tri ều 
lên 

Tri ều 
xuống 

Trung 
bình 

Duy 
Vinh 

5,7 4,6‰ 2,4‰ 3,5‰ 18,2‰ 10,5‰ 14,4‰ 

Duy 
Thành 

11,3 3,1‰ 2,0‰ 2,6‰ 13,0‰ 7,3‰ 10,2‰ 

Duy 
Nghĩa 

4,3 5,2‰ 3.2‰ 4.2‰ 20,1‰ 11,7‰ 15,9‰ 

 Độ mặn trung bình năm khoảng 8,4‰, ñây là mức ñộ cho phép 

ñể các các cây ngập mặn có thể tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, ñộ 

mặn trung bình tương ñối thấp ảnh hưởng ñến thành phần loài cây 

ngập mặn. Các loài cây ngập mặn phân bố chủ yếu ở khu vực là các 

loài cây nước lợ và các loài cây có biên ñộ muối rộng.  

3.3.2. Thủy tri ều 

       Bảng 3.13: Biên ñộ tri ều tại các ñịa ñiểm ñiều tra       ĐVT: m 
Mức ñộ ngập tri ều 

Địa ñiểm 
Khoảng 

cách so với 
cửa sông 

Cao 
nhất 

Thấp 
nhất 

Biên ñộ 
tri ều 

Duy Vinh 5,7 1,3 0,6 0,7 
Duy Thành 11,3 0,9 0,4 0,5 
Duy Nghĩa 4,3 1,5 0,7 0,8 

 Biên ñộ triều trong khu vực vào khoảng 0,5 ñến 0,8m. Chế ñộ 

bán nhật triều thuận lợi cho sự phát triển của các loài cây ngập mặn, 
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tuy nhiên biên ñộ triều thấp làm cho sự phân bố của rừng chỉ trong 

phạm vi tương ñối hẹp. 

3.3.3. Khí hậu 

3.3.3.1. Nhiệt ñộ không khí 

 Nhiệt ñộ trung bình trong cả năm tại huyện Duy Xuyên là tương 

ñối cao (26,3oC), biên ñộ nhiệt hẹp (chênh lệch khoảng 7,2 oC). Nhiệt 

ñộ ở khu vực nghiên cứu tương ñối phù hợp với sự sinh trưởng của 

các loài cây ngập mặn.  

3.3.3.2. Lượng mưa 

 Lượng mưa cả năm tại khu vực nghiên cứu tương ñối cao là: 

2359,4mm, thuận lợi cho sinh trưởng của các loài thực vật ngập mặn. 

3.3.4. Thể nền 

 Ở khu vực nghiên cứu, cây ngập mặn chủ yếu sống trên các bãi 

bồi do các sông mang ra có nguồn gốc ñất lateritic, và có hàm lượng 

cát khá lớn khả năng cung cấp chất dinh dưỡng cho cây ngập mặn 

kém vì vậy kích thước cây ở ñây tương ñối nhỏ. 

3.4. CÁC TÁC ĐỘNG NHÂN SINH ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỪNG 

NGẬP MẶN Ở HUYỆN DUY XUYÊN 

3.4.1. Công dụng của các loài cây ngập mặn và các giá trị khai 

thác 

 Qua bảng 3.16 ta thấy giá trị sử dụng các loài cây ngập mặn tại 

khu vực là khá lớn. Số lượng các loài cây có thể sử dụng làm dược 

liệu là nhiều nhất (10 loài). Tiếp ñến là nhóm các cây sử dụng làm gỗ 

củi; bảo vệ ñê, chắn sóng, xói mòn; làm thức ăn chăn nuôi cho gia 

súc và cho sợi, hàng thủ công, nuôi ong (6 và 5 loài). Nhóm các loài 

cây ngập mặn có thể làm thức ăn chiếm tỷ lệ thấp nhất (chỉ có 2 loài, 

chiếm 12% số loài ñược tìm thấy).  
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Bảng 3.16: Công dụng của một số loài cây ngập mặn  

tại huyện Duy Xuyên 

TT Nhóm công dụng Số lượng 
loài Tỷ lệ % 

1 Làm dược liệu 10 59 
2 Cho gỗ củi 6 35 
3 Làm thức ăn 2 12 
4 Thức ăn chăn nuôi cho gia súc 5 19 
5 Bảo vệ ñê, chắn sóng, xói mòn 6 35 

6 Cho sợi, hàng thủ công, nuôi 
ong 5 29 

 Như vậy, giá trị của hệ thực vật ngập mặn của rất lớn, ñem lại lợi 

ích cao cho người dân ñịa phương. Tuy nhiên, giá trị của rừng ngập 

mặn chưa ñược người dân khai thác một cách hợp lí và bền vững. 

3.4.2. Các nguyên nhân gây suy thoái ñến hệ thực vật rừng ngập 

mặn 

3.4.2.1. Phát triển ao nuôi tôm 

 Do chưa hiểu hết giá trị của rừng ngập mặn và do lợi ích kinh tế  

nên nhiều người dân ñã tự ý phá rừng ngập mặn ñể làm ao nuôi tôm. 

Mặt khác, một số hộ gia ñình cũng chạy theo phong trào nuôi tôm mà 

không nắm vững kỹ thuật nuôi: nuôi tôm với mật ñộ quá dày, chế ñộ 

ăn không thích hợp cùng các nguồn giống không chọn lọc và hệ 

thống xử lý nước thải không ñảm bảo sẽ tạo ñiều kiện cho bệnh ở 

tôm phát triển ảnh hưởng rất lớn ñến sự phân bố và sinh trưởng của 

các loài cây ngập mặn. 

3.4.2.2. Đánh bắt thủy sản trên sông 

 Hiện nay, ở khu vực 3 xã Duy Vinh, Duy Thành, Duy Nghĩa có 

khoảng 170 người dân sống bằng nghề khai thác thủy sản trên sông, 

chủ yếu các hộ dân thuộc diện hộ nghèo của các xã. Số lượng ghe, 

tàu ñánh bắt thủy sản trên sông ngày càng nhiều, tập trung khai thác 
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quá mức ñặc biệt là việc sử dụng các công cụ ñánh bắt mang tính 

hủy diệt làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, mất cân bằng sinh thái, 

ảnh hưởng rất lớn ñến hệ sinh thái rừng ngập mặn. 

3.4.2.3. Công tác quản lý, bảo vệ rừng ngập mặn chưa hiệu quả 

 Ở Duy Xuyên trước năm 2000, thì diện tích rừng ngập mặn hầu 

như không ñược quản lý và bảo vệ. Đa số các cây ngập mặn ñều 

mọc tự nhiên hoặc do người dân ñịa phương trồng. Việc tự ý chặt 

phá rừng ngập mặn ñể làm ao nuôi tôm không ñược các cấp chính 

quyền ñịa phương quan tâm và xử lý kịp thời. Đến khi phong trào 

nuôi tôm gặp nhiều bất lợi do dịch bệnh, ảnh hưởng rất lớn ñến ñời 

sống người dân trong khu vực thì chính quyền ñịa phương mới bắt 

ñầu quan tâm ñến việc bảo vệ và quản lý rừng ngập mặn. Tuy nhiên 

việc quản lý ở ñịa phương còn rất lỏng lẻo, không có sự quản lý 

chặt chẽ. 

 Hiện nay có hai cách quản lý ñối với rừng ngập mặn nơi ñây: 

 - Đối với diện tích rừng ngập mặn ñược cá nhân và các hộ gia 

ñình trồng, họ có quyền sở hữu quản lý và khai thác. Tuy nhiên, hiện 

nay một số hộ gia ñình ñã tự ý chặt phá và sử dụng ñất rừng ngập 

mặn vào các mục ñích khác.  

 - Đối với diện tích rừng ngập mặn ven sông thuộc quyền quản lý 

của chính quyền ñịa phương ñã có phương thức giao khoán sử dụng 

cho các hộ gia ñình. Tuy nhiên, do lợi ích kinh tế không cao nên 

nhiều hộ dân ñược giao khoán không còn quản lý rừng, thậm chí còn 

tự ý khai thác. Chính quyền ñịa phương chưa có giải pháp can thiệp, 

xử lý kịp thời. 

3.4.2.4. Hiện tượng xói lỡ bờ sông 

 Hầu hết rừng ngập mặn phân bố dọc theo bờ sông nên việc xói lỡ 

bờ sông ñã làm thiệt hại một diện tích rừng ngập mặn rất lớn, ảnh 
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hưởng ñến sinh trưởng của cây ngập mặn và phá hủy nơi sống của 

các ñộng vật ñáy. 

3.4.2.5.Xây dựng hệ thống ñê bao thủy lợi và các công trình khác 

 Sự xây dựng các ñê bao thủy lợi và các ñập ngăn mặn ñã làm 

thay ñổi chế ñộ thủy triều cũng như ñặc ñiểm về ñất ñai và nước của 

khu vực. Một số cây ngập mặn không thể sống ñược trong môi 

trường có ñộ mặn thấp, vì vậy ảnh hưởng rất lớn ñến sự sinh trưởng 

của cây ngập mặn. 

3.4.2.6. Nhận thức về vai trò của hệ thực vật ngập mặn của người 

dân ñịa phương còn thấp  

Hình 3.8: Biểu ñồ nhận thức của người dân ñịa phương về 

vai trò của rừng ngập mặn 

 Như vậy, số người dân ñịa phương không biết ñến vai trò của 

rừng ngập mặn là không ít (28%), ngoài ra còn số ñông người dân 

không thấy hết ñược vai trò của rừng ngập mặn, họ không nhìn thấy 

lợi ích xã hội và môi trường lâu dài của rừng ngập mặn dẫn ñến hành 

vi phá rừng ñể ñáp ứng về nhu cầu kinh tế trước mắt. 
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3.5. ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN VÀ PHỤC HỒI HỆ 

THỰC VẬT NGẬP MẶN TẠI HUY ỆN DUY XUYÊN 

3.5.1. Đề xuất các biện pháp bảo tồn hệ thực vật ngập mặn 

3.5.1.1. Đề xuất biện pháp quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng ñồng 

a. Cơ sở của việc ñề xuất biện pháp quản lý rừng ngập mặn dựa vào 

cộng ñồng 

 Rừng ngập mặn là tài sản chung của cộng ñồng. Các chính sách 

của cộng ñồng và hành ñộng của cộng ñồng thường trực tiếp xác ñịnh 

phân bố tối ưu của các nguồn tài nguyên. 

 Rừng ngập mặn ở huyện Duy Xuyên có lịch sử lâu dài. Người 

dân ñịa phương chính là người hiểu biết về cây ngập mặn, có kinh 

nghiệm khai thác quản lý nguồn tài nguyên này. Chính vì vậy, việc 

quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng ñồng sẽ mang lại lới ích to lớn 

bền vững. 

b. Tiến trình quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng ñồng 

 - Xác ñịnh nhu cầu của cộng ñồng trong việc bảo tồn, phục hồi 

và quản lý rừng ngập mặn 

 - Tập huấn cho cộng ñồng về rừng ngập mặn 

 - Xây dựng kế hoạch triển khai quản lý rừng ngập mặn dựa vào 

cộng ñồng 

2.5.1.2. Khai thác các sản phẩm từ rừng ngập mặn và nuôi trồng 

thủy sản theo hướng bền vững 

 Các nhà chuyên môn sẽ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ 

giúp người dân có thể thực hiện có hiệu quả mô hình sản xuất nông 

lâm ngư kết hợp theo hướng bền vững, nhằm nâng cao ñời sống 

người dân cũng như giảm áp lực lên hệ sinh thái rừng ngập mặn.  

 Trong ñó mô hình nuôi sinh thái hoặc nuôi các ñối tượng thân thiện với 

môi trường là một trong các hoạt ñộng cần triển khai sớm ở ñịa phương. 
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Ngoài ra, các biện pháp khai thác các sản phẩm từ rừng ngập mặn một cách 

bền vững. 

3.5.2. Đề xuất các biện pháp tuyển chọn, trồng phục hồi và phát 

tri ển hệ thực vật ngập mặn 

3.5.2.1. Tiêu chí ñể tuyển chọn các loài cây ngập mặn 

 Bảng 3.20: Tiêu chí ñể tuyển chọn các loài cây ngập mặn ñể 

gây trồng 

Tiêu chí Lý do chọn 

Chọn các loại cây thích hợp với 

môi trường nước lợ và các cây 

ngập mặn có biên ñộ muối rộng 

Do ñộ mặn trong nước ở khu 

vực không cao nên các loài cây 

thích nghi với nồng ñộ muối cao 

không sinh trưởng và phát triển 

ñược 

Chọn các cây ngập mặn có sẵn 

ở trong tỉnh Quảng Nam 

Các loài này ñã thích ứng với 

ñiều kiện khí hậu, ñất ñai của 

vùng nghiên cứu và thuận lợi 

cho việc lấy giống, vận chuyển 

giống 

Chọn những cây có thể làm bãi 

ñẻ và thức ăn cho tôm 

Trong vùng nghiên cứu có nhiều 

hộ dân nuôi tôm 

Chọn những loài cây có khả 

năng chống xói lỡ 

Trong vùng nghiên cứu thường 

xuyên xảy ra bão lụt và hiện 

tượng xói lỡ bờ sông 

Chọn những cây có dáng ñẹp Tạo cảnh quan cho khu vực càng 

ñẹp, nhằm phục vụ tốt hơn cho 

dịch vụ du lịch sinh thái 
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 Dựa trên các tiêu chí trên, chúng tôi ñề xuất chọn các loài cây 

ngập mặn sau ñể trồng làm giống tại ñịa phương: 

 - Dừa nước (Nypa fruticans Wurmb) 

 - Đước ñôi (Rhizophora apiculata Bl) 

 - Vẹt dù (Bruguiera gymnorrhiza Lam.) 

 - Bần trắng (Sonnoeratia abla J. Sm in Rees) 

 - Sú (Aegiceras corniculatum (L.) Blco) 

3.5.2.2. Chọn ñịa ñiểm lấy giống 

 Căn cứ vào nguồn gốc ở ñịa phương có thể chọn ñịa ñiểm lấy 

giống tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An và xã Tam Hải, huyện 

Núi Thành. Tại Duy Xuyên và các ñịa ñiểm trên ñều có ñiều kiện khí 

hậu, ñất ñai, thủy văn… tương tự nhau. 

3.5.2.3. Kỹ thuật tạo giống và trồng phục hồi rừng ngập mặn 

a. Kỹ thuật tạo giống 

 Đối với dừa nước: Theo kinh nghiệm của nhiều người dân ñịa 

phương, việc trồng trực tiếp là rất chậm, tỷ lệ tồn tại và phát triển 

không cao, vì vậy nên thành lập vườn ươm. 

 Đối với các cây ngập mặn khác như ñước ñôi, vẹt dù: ñược người 

dân ñịa phương di trồng tuy nhiên tỷ lệ sống sót của của các cây con 

không cao vì vậy nên thành lập vườn ươm cây con ñể tỷ lệ tồn tại cao hơn. 

b. Kỹ thuật trồng cây ngập mặn 

 - Mật ñộ trồng không quá dày, tạo ra các khoảng trống ñể cho 

cây tái sinh hoặc trồng cây khác. 

 - Trồng các khu rừng có cấu trúc ña dạng hơn về cả cấu trúc tầng 

tán và thành phần loài. 

 - Ở khu vực nghiên cứu, hiện tượng xói lỡ diễn ra nghiêm trọng 

nên cần phải có các giải pháp công trình ñể hỗ trợ việc trồng phục hồi 

các cây ngập mặn.  



25 

KẾT LUẬN VÀ KI ẾN NGHỊ 
1. KẾT LUẬN 

a. Hiện trạng rừng ngập mặn ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

 Qua quá trình nghiên cứu hiện trạng rừng ngập mặn ở huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam, chúng tôi ñã ñưa ra một số kết luận như sau: 

 - Rừng ngập mặn ở huyện Duy Xuyên phân bố dọc theo bờ sông 

ở 3 xã Duy Vinh, Duy Nghĩa, Duy Thành với diện tích nhỏ bằng 21,9 

ha. 

 - Hệ thực vật ngập mặn ở khu vực có tính ña dạng về thành phần 

loài không cao, bao gồm 17 loài thuộc 10 họ, trong ñó có 8 loài thực 

vật ngập mặn chính thức và 9 loài thực vật tham gia rừng ngập mặn. 

 - Hệ thực vật có ñặc trưng về mật ñộ cây ngập mặn và ñộ tàn che 

tương ñối cao. Cấu trúc tổ thành loài thực vật ngập mặn tương ñối 

ñơn giản, dừa nước là loài chiếm ưu thế về cấu trúc tổ thành. 

 - Các loài thực vật ngập mặn tồn tại dưới nhiều dạng sống khác 

nhau, trong ñó các loài cây thân gỗ và thân cỏ chiếm tỷ lệ cao nhất 

(35,3%). Tuy nhiên, khi nghiên cứu về các chỉ số ña dạng thực vật 

với chỉ số ña dạng loài Shannon – Weiner (H’ = 0,994) và chỉ số 

Simpson (D = 0,461) cho thấy rằng hệ thực vật ngập mặn tại ñịa 

phương có ñộ ña dạng loài thấp và sự ñồng ñều về số lượng cá thể 

của các loài không cao. 

 - Các nhân tố sinh thái như ñộ mặn nước, khí hậu, chế ñộ triều và 

thể nền ảnh hưởng rất lớn ñến thành phần loài, sự phân bố và sinh 

trưởng của các loài cây ngập mặn. Với ñộ mặn trung bình khoảng 

8,4% nên các loài cây ngập mặn chủ yếu là các loài cây nước lợ và 

các loài cây có biên ñộ muối rộng. Nhiệt ñộ không khí, lượng mưa và 

chế ñộ triều tương ñối thuận lợi cho sự phân bố của các loài cây ngập 

mặn. Tuy nhiên, thể nền và biên ñộ triều làm cho các loài thực vật 
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ngập mặn chỉ phân bố trong phạm vi hẹp về chiều ngang và kích 

thước cây nhỏ. 

 - Hiện nay diện tích rừng ngập mặn ở Duy Xuyên ñã bị suy giảm 

nhiều do nhiều nguyên nhân như: phát triển diện tích mặt nước nuôi 

tôm, các hoạt ñộng khai thác thủy sản trên sông với các công cụ ñánh 

bắt mang tính hủy diệt, hiện tượng xói lỡ bờ sông, công tác bảo vệ và 

quản lý rừng chưa hiệu quả, việc xây dựng hệ thống ñê bao thủy lợi 

và ñặc biệt là nhận thức của người dân ñịa phương về vai trò của 

rừng ngập mặn còn thấp.  

b. Đề xuất các biện pháp bảo tồn và phục hồi hệ thực vật ngập mặn 

 Qua ñiều tra hiện trạng rừng ngập mặn, chúng tôi ñề xuất một số 

biện pháp nhằm bảo tồn và phục hồi hệ thực vật ngập mặn như sau:  

 - Đề xuất mô hình quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng ñồng, vì 

lợi ích của cộng ñồng.  

 - Khai thác các sản phẩm từ rừng ngập mặn và nuôi trồng thủy 

sản theo hướng bền vững. 

 - Tuyển chọn, tạo giống và phổ biến kỹ thuật trồng các loài cây 

ngập mặn ở ñịa phương ñể nâng cao hiệu quả trồng, phục hồi hệ thực 

vật ngập mặn.  

2. KIẾN NGHỊ 

 - Tiếp tục tiến hành các nghiên cứu ñể ñưa một số loài cây ngập 

mặn khác trồng thêm vào khu vực ñể tăng ña dạng của hệ thực vật 

ngập mặn nhưng không phá vỡ cấu trúc ñặc thù của rừng. 

 - Cần phục hồi hệ thực vật ngập mặn trong các khu vực nuôi 

trồng thủy sản, nghiên cứu mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững.   

  - Tuyên truyền cho cộng ñồng hiểu ñược vai trò của việc phục 

hồi và bảo tồn hệ thực vật ngập mặn ñể mọi người dân ñịa phương 

tích cực tham gia bảo vệ và phục hồi. 


