
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

NGÔ QUỐC PHÚ 
 

 
 

ỨNG DỤNG GIS TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN 

CÙ LAO CHÀM – THÀNH PHỐ HỘI AN 

 

 

Chuyên ngành: Công nghệ Môi trường 

Mã số: 60.85.06 

 

 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT 

 
 

Đà Nẵng – Năm 2015 



 
Công trình được hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM THỊ KIM THOA 

 

Phản biện 1: PGS. TS. Trần Cát 

 

Phản biện 2: TS. Nguyễn Đình Huấn 

 

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt 
nghiệp thạc sĩ Công nghệ Môi trường họp tại Đại học Đà Nẵng vào 
ngày 31 tháng 01 năm 2015. 

 

 

Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

− Trung tâm Thông tin- Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

− Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

 



1 

 
MỞ ĐẦU 

 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Rừng được xem là “lá phổi xanh” của trái đất, rừng có vai trò rất 
quan trọng trong việc giúp điều hoà khí hậu, duy trì cân bằng sinh thái 
và sự đa dạng sinh học trên hành tinh chúng ta. Rừng làm dịu bớt nhiệt 
độ của luồng khí nóng ban ngày đồng thời duy trì được độ ẩm. Rừng 
còn bổ sung khí cho không khí và ổn định khí hậu toàn cầu bằng cách 
đồng hóa carbon và cung cấp oxi. Tuy nhiên, với tình trạng rừng ngày 
càng suy giảm thì thiên tai như hạn hán, lũ lụt xảy ra với tần xuất và 
cường độ ngày càng tăng gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Vì vậy, 
việc bảo vệ rừng và nguồn tài nguyên rừng luôn trở thành một nội 
dung, một yêu cầu không thể trì hoãn đối với tất cả các quốc gia trên 
thế giới trong cuộc chiến đầy gian khó hiện nay nhằm bảo vệ môi 
trường sống đang bị huỷ hoại ở mức báo động mà nguyên nhân chủ yếu 
là do chính hoạt động của con người gây ra.  

Quần đảo Cù Lao Chàm nằm tách xa đất liền, có sức hấp dẫn của 
môi trường không khí trong lành và phong cảnh thiên nhiên núi rừng 
giữa biển khơi, đã tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình của các làng chài 
với những bãi biển vẫn còn nguyên vẻ đẹp hoang sơ. Các hệ sinh thái 
biển như: vịnh biển, rạn san hô, thảm cỏ biển, ghềnh đá và bờ 
cát…Rừng Cù Lao Chàm có thảm thực vật và hệ động vật đa dạng, 
phong phú được đặc trưng bởi rừng lá rộng thường xanh hỗn giao phức 
tạp nhiều tầng tán. Có thể coi đây là những đặc trưng đáp ứng vai trò 
cực kỳ quan trọng trong việc nuôi dưỡng nguồn nước, chống xói mòn, 
điều tiết khí hậu trong vùng và tạo ra sinh cảnh có đa dạng loài động 
vật sinh sống Các hệ sinh thái trọng này còn tạo cho vùng biển Cù Lao 
Chàm một tiềm năng bảo tồn cao và Cù Lao Chàm đã trở thành một 
khu bảo tồn biển (KBTB) quan trọng trong hệ thống 16 KBTB Việt 
Nam.[2].  
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Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin và hệ thông 

tin địa lý, kỹ thuật "Thông tin Địa lý" (Geograpgic Information System-
GIS) ngày nay đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu và 
quản lý, đặc biệt trong quản lý và quy hoạch sử dụng-khai thác các 
nguồn tài nguyên một cách bền vững và hợp lý và đã mở ra một hướng 
nghiên cứu và tiếp cận mới cho việc quản lý tài nguyên rừng. Với 
những tính năng ưu việt, việc ứng dụng GIS trong công tác quản lý 
rừng là điều cần thiết để quản lý rừng được chính xác và cập nhật 
nhanh chóng, giảm bớt được nhiều thời gian trong việc thống kê, báo 
cáo về rừng hàng năm, giảm bớt công sức của con người, đưa ra được 
kết quả chính xác và hiệu quả cao[6].  

Từ các phân tích trên, có thể thấy việc nghiên cứu, áp dụng công 
nghệ thông tin và hệ thống thông tin địa lý trong công tác quản lý rừng 
ở khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm là rất cần thiết nhằm quản lí khai thác 
và phát triển bền vững nguồn tài nguyên này. Trên cơ sở nêu đó, đề tài 
“Ứng dụng GIS vào công tác quản lí rừng tại Khu bảo tồn biển Cù 
Lao Chàm – thành phố Hội An” được đề xuất với mục đích nghiên 
cứu, đưa ra các công cụ phục vụ trong công tác quản lí và phát triển bền 
vững rừng tại Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Sử dụng công cụ GIS thiết lập được bản đồ số với lớp thông tin 
cơ sở dữ liệuthuộc tính thực vật thân gỗ tại khu vực đảo lớn Hòn Lao - 
Cù Lao Chàm nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí và phát triển 
bền vững tài nguyên thiên nhiên rừng Cù Lao Chàm. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Ứng dụng GIS cho công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên tại khu 
vực đảo lớn hòn Lao - Cù Lao Chàm, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp điều tra khảo sát thực địa – theo các ô tiêu chuẩn 
(OTC) 
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Phương pháp bản đồ 
Phương pháp nghiên cứu đánh giá định lượng tài nguyên đa dạng 

sinh học 
Phương pháp điều tra, phỏng vấn 
Phương pháp thông kê, xử lí số liệu 
Phương pháp kế thừa 
5. Bố cục luận văn  
Luận văn dài 85 trang, bao gồm 3 chương với bố cục như sau: 
Mở đầu  
Chương 1: Tổng quan 
Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
Kết luận và kiến nghị 
Tài liệu tham khảo 
Phần phụ lục gồm một số kết quả nghiên cứu, các hình ảnh liên 

quan đến luận văn. 
CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN 
 

1.1.TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ TRONG 
CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

1.1.1. Định nghĩa về GIS 
1.1.2. Quy trình công nghệ của hệ thống GIS và các thành 

phần của một hệ thống thông tin GIS 
1.1.3. Khái lược về chức năng và tính chất của hệ thống GIS 
1.1.4. Cơ sở dữ liệu của hệ thống GIS 
a. Cơ sở dữ liệu không gian (Spatial database) 
Cơ sở dữ liệu không gian là loại dữ liệu mô tả tính chất địa lý của 

các đối tượng trên bề mặt trái đất hay trong lòng đất như: Kích thước, vị 
trí, hình dạng, diện tích của đối tượng… hay một không gian nhất định. 
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b. Cơ sở dữ liệu thuộc tính (Attribute database) 
Cơ sở dữ liệu thuộc tính là cơ sở dữ liệu được trình bày dưới 

dạng các ký tự hoặc số, hoặc ký hiệu để mô tả, phản ánh các tính chất 
thuộc tính mà không nhất thiết phải mang nặng về tính địa lý, ví dụ: 
Các thông tin về địa điểm, người sở hữu [6]. 

c. Quan hệ giữa dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính 
Đây là một ưu điểm nổi trội khác của công nghệ GIS mà các 

phần mềm đồ hoạ khác không có đó là sự liên kết chặt chẽ giữa dữ liệu 
thuộc tính và dữ liệu không gian.Các đối tượng trên bản đồ luôn có các 
thông tin thuộc tính đi kèm chúng không thể tách rời nhau được. 

Dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính được liên kết xử lý đồng 
thời thông qua các chỉ số ID (yếu tố để nhận dạng ra các đối tượng) được 
lưu giữ và quản lý chung cho các loại bản ghi nói trên [9]. 

 
Hình 1.3: Mô tả mối quan hệ dữ liệu không gian và thuộc tính 

1.1.5. Ứng dụng của hệ thống GIS trong môi trường 
a. Quản lý tài nguyên thiên nhiên. 
b. Quản lý tài nguyên Dầu mỏ - khí đốt  
c. Quản lý tài nguyên nước 
d. Quản lý tài nguyên đất 
e. Quản lý tài nguyên rừng 
1.1.6. Ứng dụng của GIS trên Thế giới và Việt Nam 
a. Thế giới 
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b.Trong nước 
1.1.7. Vấn đề ứng dụng công nghệ GIS trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam 
1.2. TỔNG QUAN VỀ KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM 

1.2.1. Điều kiện tự nhiên 
a. Vị trí địa lý  

Cù Lao Chàm là một cụm đảo gồm có 8 hòn đảo lớn nhỏ đó là 

Hòn Khô Mẹ, Hòn Khô Con, Hòn Lá, Hòn Lao, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn 

Tai và Hòn Ông với tổng diện tích khoảng 18 km2 nằm  phía đông Bắc 

thành phố Hội An cách Cửa Đại 15 km,cách trung tâm thành phố 19 km, 

thuộc phạm vi hành chính xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng 

Nam. Cù Lao Chàm nằm ở  toạ độ địa lý: Từ 15015'20" đến 15055'15" vĩ 

độ Bắc. Và từ 108022' đến 108044' kinh độ Đông[8]. 

b. Địa chất  -địa mạo 

c. Khí hậu và nhiệt độ 

d. Giá trị tài nguyên thiên nhiên 

e. Giá trị tài nguyên nhân văn 

1.2.2. Điều kiện kinh tế-xã hội 

CHƯƠNG 2 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 
2.1.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Mục tiêu tổng quát 
Sử dụng công cụ GIS thiết lập được bản đồ số với lớp phủ thực 

vật thân gỗ tại khu vực đảo lớn Hòn Lao - Cù Lao Chàm nhằm nâng 
cao hiệu quả công tác quản lí và phát triển bền vững tài nguyên rừng 
Cù Lao Chàm. 
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2.1.2. Mục tiêu cụ thể 
1. Đánh giá đa dạng sinh học thực vật thân gỗ khu vực đảo lớn 

Hòn Lao – Cù Lao Chàm. 
2. Xác định được hiện trạng quản lí và khai thác rừng, các dự án 

đầu tư và phát triển rừng, đồng thời nhận thức của người dân và chính 
quyền địa phương trong việc bảo tồn và phát triển rừng Cù Lao Chàm. 

3. Sử dụng công cụ GIS đưa ra bản đồ số trong công tác quản lí 
và phát triển bền vững tài nguyên rừng tại khu vực đảo lớn Hòn Lao -
Cù Lao Chàm. 
2.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Đối tượng nghiên cứu 
1. Tài nguyên thực vật thân gỗ ở khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm 

(bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng). 
2. Công  tác  quản lí và sử dụng các nguồn tài nguyên từ rừng 

của các cơ quan chính quyền địa phương và người dân bản địa sinh 
sống trong khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm. 

3. Ứng dụng GIS cho công tác quản lý rừng tại khu vực đảo hòn 
Lao – Cù Lao Chàm 

2.2.2. Phạm vi nghiên cứu 
1. Thực vật rừng thân gỗ tại đảo Hòn Lao KBTB Cù Lao Chàm. 
2. Áp dụng  tính toán một số chỉ số đa dạng thực vật thân gỗ tại 

KBTB Cù Lao Chàm. 
3. Ứng dụng GIS vào quá trình tạo ra bản đồ số với lớp phủ thực 

vật thân gỗ phục vụ cho công tác quản lý rừng tại khu vực đảo hòn Lao 
– Cù Lao Chàm. 
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phương pháp điều tra khảo sát thực địa – theo các ô 
tiêu chuẩn (OTC) 

2.3.2. Phương pháp bản đồ 
Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã tiến hành sử dụng phương 
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pháp bản đồ được sử dụng chủ yếu dựa trên cơ sở kỹ thuật GIS nhằm 
phân tích, xử lý các dữ liệu cơ bản ban đầu để đưa ra các thông tin, cơ 
sở dữ kiệu về bản đồ nền ứng dụng trong quản lí tài nguyên rừng của 
KBTB Cù Lao Chàm. 

2.3.3.Phương pháp nghiên cứu đánh giá định lượng tài 
nguyên đa dạng sinh học 

Đánh giá giá trị của tài nguyên đa dạng sinh học (biodiversity 
valueing) bao gồm giá trị sử dụng trực tiếp và giá trị không sử dụng, giá 
trị địa phương và toàn cầu. Phân tích định lượng các chỉ số đa dạng 
sinh học (biodiversity measurement): Chỉ số giá trị quan trọng; Tỷ lệ 
(A/F); Chỉ số đa dạng sinh học loài H; Chỉ số mức độ chiếm ưu thế; 
Chỉ số tương đồng; Độ phong phú loài (SR) [15]. 

2.3.4. Phương pháp điều tra, phỏng vấn 
2.3.5. Phương pháp thông kê, xử lí số liệu 
2.3.6. Phương pháp kế thừa 

CHƯƠNG 3 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. HIỆN TRẠNG THỰC VẬT RỪNG CÙ LAO CHÀM 
3.1.1. Thực vật thân gỗ 
a. Vị trí các ô tiêu chuẩn (OTC) 

 
Hình 3.1. Vị trí các điểm khảo sát tại đảo hòn Lao 
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b. Kết quả nghiên cứu đánh giá định lượng tài nguyên đa dạng 

sinh học thực vật thân gỗ tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm 
v Số họ, loài thực vật trong khu vực nghiên cứu: 
Trong 11 ô đo đếm có tổng cộng 40 loài thực vật thân gỗ thuộc 

28 họ; bao gồm: Anonaceae (họ Na); Apocynaceae (họ Trúc đào); 
Aquifoliaceae (họ Nhựa ruồi); Araliaceae (họ Ngũ gia bì); 
Bignoniaceae (họ Đinh); Caesalpiniaceae (họ Vang); Cauanrinacecae 
(họ Phi lao); Clusiaceae (họ Bứa);  

v Kết quả xác định chỉ số quan trọng IVI 
Bảng 3.2: Cấu trúc phân bố thảm thực vật thân gỗ tại Khu bảo tồn 

biển Cù Lao Chàm 

Stt Loài Mật độ 
(m-2) 

Tần xuất 
(%) 

Độ phong 
phú 
(m-2) 

A/F IVI 

1 Eucalyptus 
camaldulensis Dehnh. 1.273 9.091 14 1.54 9.004 

2 Litsea glutinosa 
(Lour.) C.B. Rob. 0.273 18.182 1.5 0.082 5.108 

3 Scolopia spinosa 
(Roxb.) Warb. 0.273 18.182 1.5 0.082 4.533 

4 Actinodaphne pilosa 
(Lour.) Merr. 0.091 9.091 1 0.11 1.905 

5 Garcinia oblongifolia 
Champ. 0.091 9.091 1 0.11 2.004 

6 Garcinia fusca Pierre 0.182 9.091 2 0.22 2.192 

7 Ilex condorensis 
Pierre 0.545 36.364 1.5 0.041 9.72 

8 Mallotus sp. 0.273 18.182 1.5 0.082 5.84 

9 Mallotus philippensis 
(Lam.) Müll.Arg. 4.273 90.909 4.7 0.052 55.062 

10 Sarcosperma 
angustifolium Gagnep. 0.545 27.273 2 0.073 12.417 

11 Artocarpus 
styracifolius Pierre 0.091 9.091 1 0.11 1.831 

12 Elaeocarpus 
parviflorus Span. 0.091 9.091 1 0.11 1.683 

13 Kopsia harmandiana 
Pierre ex Pit. 2.273 45.455 5 0.11 24.539 

14 Baccaurea ramiflora 
Lour. 0.273 18.182 1.5 0.082 4.27 
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15 Vitex trifolia L. 0.182 9.091 2 0.22 3.056 

16 Heteropanax fragrans 
(Roxb.) Seem. 0.182 9.091 2 0.22 2.529 

17 Intsia bijuga (Colebr.) 
Kuntze 0.091 9.091 1 0.11 1.691 

18 Aglaia cambodiana 
(Pierre) Pierre 0.091 9.091 1 0.11 1.65 

19 Aglaia sp. 0.545 36.364 1.5 0.041 9.309 

20 Alstonia scholaris (L.) 
R. Br. 0.909 9.091 10 1.1 7.297 

21 Acacia mangium 
Willd. 0.091 9.091 1 0.11 1.65 

22 

Peltophorum 
dasyrrhachis var. 

tonkinense (Pierre) 
K.Larsen & 
S.S.Larsen 

0.182 9.091 2 0.22 4.823 

23 
Barringtonia 

macrostachya (Jack) 
Kurz 

0.818 27.273 3 0.11 8.848 

24 
Gymnocladus 
angustifolius 

(Gagnep.) J.E.Vidal 
0.364 27.273 1.333 0.049 7.638 

25 Knema conferta 
(King) Warb. 0.182 9.091 2 0.22 2.406 

26 Artocarpus 
heterophyllus Lam. 0.182 9.091 2 0.22 2.176 

27 Planchonella obovata 
(R.Br.) Pierre 0.364 9.091 4 0.44 4.493 

28 Polyalthia corticosa 
Finet & Gagnep. 0.091 9.091 1 0.11 2.349 

29 Oroxylum indicum (L.) 
Kurz 0.182 9.091 2 0.22 2.406 

30 Casuarina 
equisetifolia L. 0.091 9.091 1 0.11 1.683 

31 Ormosia sp. 1.182 54.545 2.167 0.04 17.638 

32 Quercus arbutifolia 
Hickel & A.Camus 0.091 9.091 1 0.11 2.258 

33 Vernicia cordata 
(Thunb.) A. Shaw 2.636 54.545 4.833 0.089 33.486 

34 Ficus sp. 0.545 18.182 3 0.165 7.733 

35 
Ficus superba var. 
henneana (Miq.) 

Corner 
0.273 9.091 3 0.33 3.802 

36 Ficus fulva Reinw. ex 
Blume 0.364 9.091 4 0.44 5.57 

37 Aporusa fisifolia H.B.  0.545 18.182 3 0.165 7.454 
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- Kết quả bảng trên cho thấy dạng phân bố không gian của loài 
trong quần xã thực vật nghiên cứu (A/F) đều có giá trị A/F >0.05, và có 
dạng phân bố lan truyền Contagious, điều này cho thấy các điều kiện 
sống ổn định, không chịu những tác động hay thay đổi lớn của điều 
kiện môi trường. 

- Kết quả IVI cho thấy được chật tự ưu thế trong quần thể thực 
vật nghiên cứu, trong đó loài Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg là 
ưu thế cao nhất với giá trị IVI cao nhất là 55,062; tiếp theo là Vernicia 
cordata (Thunb.) A. Shaw(33,486) và Kopsia harmandiana Pierre ex 
Pit(24,539). Tuy nhiên mức độ ưu thế giữa các loài trong quần thể 
nghiên cứu này chưa cao đến mức mà một hoặc hai loài chiếm giữ hầu 
hết giá trị IVI trong tổng số 300 và do đó lấn át mạnh các loài còn lại. 

v Kết quả nghiên cứu, đánh giá các chỉ số đa dạng sinh học: 
Simpson-Cd, Shannon-H và chỉ số Sorensens-SI 

Bảng 3.3: Chỉ số mức độ chiếm ưu thế Simpson – Cd và chỉ số đa 
dạng loài Shannon – H khu thảm thực vật thân gỗ Khu bảo tồn biển 

Cù Lao Chàm 
ÔTC Số loài Số lượng cá thể Chỉ số Cd Chỉ số H 

1 6 15 0.133 1.714 
2 7 21 0.229 1.588 
3 8 27 0.134 1.942 
4 6 16 0.133 1.733 
5 8 20 0.1 1.999 
6 11 26 0.138 2.042 
7 14 28 0.074 2.434 
8 9 20 0.142 1.942 
9 4 25 0.37 1.053 
10 6 15 0.171 1.617 
RT 4 18 0.601 0.761 

Trung bình 7.54 21 0.202 1.711 

38 Ailanthus triphysa 
(Dennst.) Alston 0.455 18.182 2.5 0.137 7.854 

39 Sterculia lanceolata 
Cav. 0.273 18.182 1.5 0.082 4.887 

40 Canthium dicoccum 
(Gaertn.) Merr. 0.273 18.182 1.5 0.082 5.199 

 Tổng     300 
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Thành phần loài (S):  
Kết quả phân tích trên bảng cho thấy số lượng loài biến động trên 

các ô đo đếm từ 4 đến 14 loài, trung bình là khoảng 7,5 loài. Trong 
đó:Số lượng ô tiêu chuẩn có số loài lớn hơn mức trung bình là 5 ô, gồm 
OTC3, OTC5, OTC6, OTC7, OTC8. Còn lại là các ô có số loài nhỏ hơn 
mức trung bình. 

Số lượng cá thể (N): 
Số lượng cá thể (N) trong ô tiêu chuẩn 500 m2 biến động từ 15 

đến 28 cá thể, trung bình là 21 cá thể, qua đây ta thấy không có sự biến 
động số lượng cá thể nhiều trong quần xã nghiên cứu. 

 
Hình 3.2: Kết quả phân tích sự biến động thành phần loài và số 

lượng cá thể trong quần xã nghiên cứu 
Chỉ số Simpson – Cd: 
Thay đổi từ 0,074 đến 0,601 trung bình là 0,202 các ô tiêu chuần 

có chỉ số lớn hơn chỉ số trung bình là 3 ô, chỉ chiếm 27,2% trong tổng 
số ô điều tra. 

 
Hình 3.3: Kết quả phân tích chỉ số mức độ chiếm ưu thế Cd 

(Conentration of Dominance) 
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Chỉ số Shannon – H: 
Biến động từ 0,761 đến 2,434 trung bình là 1,711 những chỉ số 

đa dạng trên chỉ số trung bình là 7 ô, chiếm hơn 50% trên tổng số ô tiêu 
chuẩn.  

 

Hình 3.4: Kết quả phân tích chỉ số H trên khu vực nghiên cứu 
3.1.2. Hiện trạng quản lý và khai thác tài nguyên rừng của 

người dân và chính quyền địa phương trong việc bảo tồn và phát 
triển rừng Cù Lao Chàm 

a. Hoạt động khai thác tài nguyên rừng tại khu dự trữ sinh 
quyển Cù Lao Chàm 

 
Hình 3.5: Thành phần các loài lâm sản ở Cù Lao Chàm 
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Bảng 3.5: Kết quả điều tra một số cách thức thu hái, bảo quản LSNG 

Nhóm lâm sản Loài lâm sản Cách thức thu hái, bảo quản 

Thực phẩm Các loại rau Các loại rau sẵn có trong rừng với số 

lượng nhiều được thu hái quanh năm, do 

đó chỉ cần vào rừng hái và không cần 

bảo quản, dự trữ, khi thu hái thì có thể 

dùng ngay hoặc để bán. 

Các loại cây 

làm thuốc, 

nước uống 

Các loại cây làm thuốc, nước uống có sẵn 

trong rừng được lấy quanh năm. 

Đối với cây làm thuốc: Băm nhỏ phơi khô, 

hạ thổ, Cất theo thuốc Nam. 

Đối với cây làm nước: Băm nhỏ phơi 

khô, đun nước uống như nước chè. Có 

thể dùng ngay hoặc để bán 

Chất đốt  Tất cả cành nhánh cây khô trong rừng 

đều có thể thu hái và dùng làm củi để 

đun nấu, việc thu hái diển ra chủ yếu vào 

mùa nắng, cất trữ cho mùa mưa dùng 

dần, dùng rựa, búa bổ củi, cưa để cắt 

nhỏ, phơi khô cất trữ. 

b. Hoạt động quản lý khai thác lâm sản tại khu dự trữ sinh 
quyển Cù Lao Chàm 

v Đối với Ban quản lý rừng  

Công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm về 

công tác quản lý và bảo vệ rừng đã được ngăn chặn tương đối. Tuy 

nhiên tình trạng vi phạm pháp luật về khai thác các loài cây lâm sản, 

săn bắt động vật lén lút vẫn còn xảy ra. 
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v Đối với người dân địa phương 

Qua quá trình điều tra thực tế tại 4 thôn trên địa bàn xã Đảo Tân 

Hiệp, trong tổng số 77 hộ có thu nhập chính từ việc khai thác lâm sản 

có: 40 hộ hái rau rừng và lá uống; 32 hộ chặt cây lấy củi, 2 hộ bắt cua 

đá; 1 hộ chuyên săn bắt tắc kè; 2 hộ dân chặt cây thuốc làm dược liệu.  

3.1.3. Đánh giá chung về hoạt động khai thác lâm sản tại khu 
dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm 

a. Những mặt tích cực  

b. Những mặt tồn tại và nguyên nhân  

Vì lợi ích trước mắt, nhiều người dân ở đây tự ý khai thác, sơ 

chế và vận chuyển các loại lâm sản. Nhưng khó khăn lớn nhất hiện 

nay của lực lượng kiểm lâm là thiếu các quy định, chế tài điều chỉnh 

vấn đề này, dẫn đến phá vỡ cân bằng sinh thái rừng, về lâu dài sẽ ảnh 

hưởng không tốt cho rừng. Nếu không có những biện pháp hữu hiệu 

cần thiết, can thiệp kịp thời, nguồn tài nguyên sẽ bị cạn kiệt trong 

tương lai là một điều khó tránh khỏi. 

3.2. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ SỐ PHỤC VỤ CÔNG 
TÁC QUẢN LÍ RỪNG CÙ LAO CHÀM  

3.2.1. Quy trình thực hiện 
Để xây dựng cơ sở dữ liệu cho bản đồ số quản lí lâm nghiệp khu 

bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm tác giả thực hiện theo quy trình sau: 
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Hình 3.6: Quy trình thực hiện cho quá trình nghiên cứu 

3.2.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian 

 
Hình 3.7: Kết quả biên tập bản đồ dữ liệu không gian tài nguyên 

rừng KBTB Cù Lao Chàm 
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3.2.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính và chồng xếp lớp 

biên dữ liệu 

 
Hình 3.8: Kết quả quá trình kết nối thành công dữ liệu không gian 

và dữ liệu thuộc tính bằng công cụ ArcCatalog 

 
Hình 3.9: Kết quả chồng lớp cơ sở dữ liệu nền KBTB Cù Lao Chàm 

bằng công cụ ArcMap 
3.2.4. Xây dựng bản đồ DEM dưới dạng mô hình dữ liệu TIN 

(Triangulated Irregular Network) 
Bản đồ DEM dưới dạng mô hình dữ liệu TIN Bản đồ KBTB Cù 

Lao Chàm sau khi áp dụng mô hình số độ cao DEM được thể hiện tại 
hình 3.11. 

3.2.5. Tạo mô hình số độ cao (DEM) dưới dạng raster 
Bản đồ độ dốc lưu vực KBTB Cù Lao Chàm sau khi phần mềm 

chạy hoàn chỉnh được thể hiện chi tiết ở hình 3.12. 
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Hình 3.10: Bản đồ  KBTB Cù Lao Chàm sau khi áp dụng mô hình 

số độ cao DEM 

 
Hình 3.11: Bản đồ độ dốc lưu vực KBTB Cù Lao Chàm 

3.2.6. Thiết lập vị trí và liên kết thông tin các điểm khảo sát trên 
bản đồ 

Trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu, tác giả đã tiến hành 
đi khảo sát thực địa, thu thập thông tin về 11 ô tiêu chuẩn đã được đánh 
dấu trên bảng đồ, các thông tin trong quá trình điều tra được lưu giữ ở 
dạng file excel.  



18 

 

 
Hình 3.12. Tọa độ các ô tiêu chuẩn được đánh dấu trên bản đồ 

Hiển thị thông tin thuộc tính của ô tiêu chuẩn được thể hiện chi 
tiết tại hình 3.13 

 

Hình 3.13: Thông tin thuộc tính của ô tiêu chuẩn dưới dạng file excel 
3.3. QUẢN LÍ VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ SỐ 
CÙ LAO CHÀM 

3.3.1. Quản lí cơ sở dữ liệu bản đồ số  
a. Cập nhật dữ liệu  

Cơ sở dữ liệu về hiện trạng tài nguyên thiên nhiên khu bảo tồn 
biển Cù Lao Chàm luôn đòi hỏi phải thường xuyên cập nhật thông tin 
mới như: các thông tin về hiện trạng sử dụng đất, thông tin về hiện 
trạng rừng, thông tin về các chỉ số đa dạng sinh học... 
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Hình 3.14: Truy vấn cho phép cập nhật các thông tin thuộc tính 

của các điểm tọa độ khảo sát 

b. Chỉnh lý dữ liệu 
c. Lưu trữ dữ liệu 
3.3.2. Khai thác cơ sở dữ liệu bản đồ số 
a. Tìm kiếm vị trí đối tượng từ cơ sở dữ liệu 
b. Cập nhật thông tin về đa dạng sinh học trong công tác quản 

lí tài nguyên thiên nhiên  
 

 
Hình 3.14: Giao diện thông tin thuộc tính của ô tiêu chuẩn được 

hiện thị trực tiếp trên ArcMap 
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Các dữ liệu thuộc tính về hiện trạng thực vật thân gỗ trong cơ sở 

dữ liệu được lưu lại dưới dạng file excel nên quá trình cập nhật dữ liệu 

được tiến hành đơn giản thông qua các liên kết của phần mềm ArcGIS. 

 

Hình 3.15: Kết quả hiển thị thông tin thuộc tính kết nối với dữ 

liệu trên bản đồ 
c.Thiết kế, biên tập và truy suất bản đồ hiện trạng rừng  

 
Hình 3.16. Bản đồ số hiện trạng rừng KBTB Cù Lao Chàm hoàn chỉnh 
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3.3.3. Đánh giá khả năng ứng dụng vào thực tiễn của công nghệ 

GIS trong quản lý tài nguyên thiên nhiên KBTB Cù Lao Chàm 

Sau khi bước đầu ứng dụng công nghệ GIS trong việc xây dựng 

bản đồ số áp dụng cho quá trình quản lí tài nguyên thiên nhiên KBTB 

Cù Lao Chàm, tác giả rút ra một số đánh giá sau: 

a. Đánh giá ưu nhược điểm của ứng dụng GIS trong quản lý 

tài nguyên thiên nhiên Cù Lao Chàm 

• Ưu điểm 

- Dữ liệu thông tin được mã hoá, dễ dàng khai thác quản lý. 

- Có bộ cơ sở dữ liệu bản đồ số, dữ liệu thông tin hiện trạng tài 

nguyên thiên nhiên giúp người quản lý dễ dàng tìm kiếm, truy suất cập 

nhật nhanh chóng các biến động. 

• Nhược điểm 

 - Để quản lý tốt các cơ sở dữ liệu bằng GIS đòi hỏi người quản 

lý, khai thác và sử dụng phải có trình độ chuyên môn nhất định. 

- Các dữ liệu nhập vào ArcGIS đòi hỏi tính đồng nhất cao về cơ 

sở toán học cũng như cấu trúc dữ liệu. 

- Việc quản lý gọn nhẹ nhưng lại nằm hoàn toàn trên máy tính, 

điều đó có khả năng gây bất lợi trong các trường hợp như: Sự cố máy 

tính bị virut xâm hại, dễ gây mất dữ liệu toàn bộ, sự cố mất điện dẫn 

đến việc không thể truy suất xử lý được số liệu trên máy tính. 

3.3.4. Khả năng ứng dụng vào thực tiễn của đề tài 

a. Ứng dụng trong công tác quản lí tài nguyên Cù Lao Chàm 

b. Phục vụ cho học tập, nghiên cứu  
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3.3.5. Đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả tài nguyên 

thiên nhiên  
- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu: 
+ Cần phải tham khảo ý kiến chuyên gia có các nghiên cứu 

chuyên sâu về đa dạng sinh học, hiện trạng đất lâm nghiệp để bổ sung 
các thông tin về tài nguyên thiên nhiên 

+ Các dữ liệu phải được cán bộ địa phương, các chuyên gia đất 
đai điều tra, xem xét cập nhật đúng với thực tế. 

+ Dữ liệu thu thập điều tra được phải viết rõ ràng và được nhập 
vào bảng Excel đúng với các trường thông tin cụ thể và chuyển giao 
cho bộ phận có trách nhiệm lưu trữ. 

+ Các chuyên viên phần mềm kết nối cơ sở dữ liệu thuộc tính với 
dữ liệu không gian trên phần mềm quy định. 

- Quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu: 
+ Các dữ liệu về hiện trạng đất lâm nghiệp rất đa dạng, việc quản 

lý cần phải được tiến hành sắp xếp theo trình tự cụ thể và khoa học. 
+ Cần bổ sung thêm thuộc tính như loại đất, độ che phủ, hướng 

dốc, hướng gió chủ đạo, những thuộc tính liên quan đến dự báo xói 
mòn đất, trượt lở đất…để hỗ trợ cho các nhà quy hoạch cũng như người 
dân lựa chọn bố trí cây trồng phù hợp, nâng cao hiệu quả sử dụng và 
khai thác cơ sở dữ liệu.  
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CHƯƠNG 4 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 
4.1. KẾT LUẬN  

Qua quá trình nghiên cứu và làm đề tài ứng dụng GIS để xây dựng 
cơ sở dữ liệu quản lý rừng tại KBTB Cù Lao Chàm,tôi đã rút ra một số kết 
luận sau: 

- KBTB Cù Lao Chàm có nguồn lâm sản khá phong phú, đóng 
góp rất lớn vào đời sống của người dân địa phương. Nếu không có kế 
hoạch quản lí, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên sẽ rất dễ dẫn đến nguy cơ 
hệ sinh thái bị hủy diệt, không có khả năng tự tái tạo được. 

- Người dân tại địa phương sinh sống chủ yếu bằng hoạt động 
khai thác lâm sản nhưng chưa có hình thức quản lí khoa học triệt để 
trên địa bàn. 

- Công tác quản lý việc khai thác tài nguyên tại địa phương còn 
gặp rất nhiều khó khăn.Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tại địa phương chưa 
được đồng bộ cũng như đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chưa cao 
nên việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý khó. 

- Việc ứng dụng GIS vào trong công tác quản lý tài nguyên thiên 
nhiên sẽ giải quyết được một số vấn đề sau: 

+ Thuận lợi cho việc tìm kiếm, truy xuất các thông tin về tài 
nguyên rừng phục vụ cho công tác quản lý một cách nhanh chóng, 
chính xác và hiệu quả. 

+ Khả năng liên kết thông tin thuộc tính và thông tin bản đồ khá 
hoàn chỉnh, việc lưu trữ và cập nhật thông tin tốt, an toàn, góp phần 
giảm thiểu được công đoạn lưu trữ, cập nhật, chỉnh lý thủ công như 
trước đây. 
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+ Không những cung cấp thông tin vị trí, tọa độ mà còn giúp 
người quản lý có thể tra cứu thông tin chi tiết về các chỉ số đa dạng sinh 
học của từng vị trí đó. 

+ Chức năng biên tập bản đồ dễ dàng, dễ sử dụng, chức năng tạo 
lập bản đồ chuyên nghiệp, đơn giản và có tính thẩm mỹ cao. 

+ Tạo ra phương thức quản lý gọn nhẹ, khoa học thay thế dần 
cho phương thức thủ công truyền thống. 

Tóm lại, ứng dụng các phần mềm GIS vào việc xây dựng cơ sở 
dữ liệu trong công tác quản lí tài nguyên thiên nhiên là hết sức cần 
thiết, phù hợp với điều kiện hiện nay. 
4.2. KIẾN NGHỊ 

- Cần có các đề tài nghiên cứu tiếp theo nhằm xây dựng cơ sở 
dữ liệu hoàn thiện hơn để phục vụ công tác quản lý tài nguên thiên 
nhiên. 

 - Cần phải đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ, trang thiết bị tin 
học đồng bộ, đáp ứng cho mục đích quản lý tài nguyên cũng như phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 - Để thực hiện được và nâng cao hiệu quả của công tác ứng 
dụng công nghệ thông tin thì cần có đội ngũ quản lý có trình độ. Vì vậy 
cần phải tạo điều kiện cho cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức 
nghiệp vụ chuyên môn. 


