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TÓM TẮT 

Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng GIS phân tích tính phân mảnh của cảnh quan rừng tại 

tỉnh Quảng Nam” đã được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 3/2016 đến tháng 

5/2016. Mục tiêu của đề tài là phân tích tính phân mảnh của cảnh quan rừng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn 2005- 2010. 

Phương pháp tiếp cận của đề tài là ứng dụng GIS và mô hình phân mảnh rừng của 

Vogt và cộng sự (2007). Kết quả đạt được bao gồm bản đồ phân mảnh của cảnh quan 

rừng năm 2005, năm 2010 thể hiện bốn loại phân mảnh: rừng lõi, rừng khuyết lõi, rừng 

cạnh, và rừng khoanh vi. Dựa trên bản đồ phân mảnh rừng hai năm 2005, 2010, tiến hành 

đánh giá xu thế phân mảnh của cảnh quan rừng trong giai đoạn 2005- 2010 cho thấy diện 

tích rừng có xu thế tăng nhưng tính phân mảnh cảnh quan rừng lại giảm (diện tích rừng 

lõi lớn tăng, trong khi diện tích các loại rừng còn lại giảm). Phân tích các nguyên nhân 

gây phân mảnh rừng trong giai đoạn 2005- 2010 cho thấy chủ yếu là do các hoạt động con 

người như xây dựng thủy điện, phát triển cơ sở hạ tầng, nhà ở, sản xuất nông nghiệp. 

Với kết quả đạt được, đã cung cấp thông tin khoa học về tính phân mảnh của rừng, 

nhờ đó giúp các nhà quản lý đưa ra các biện pháp quản lý rừng một cách phù hợp để đảm 

bảo duy trì tính đa dạng sinh học và phát triển kinh tế- xã hội trên khu vực.  
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CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 

Phân mảnh của rừng là một hình thức phân mảnh cảnh quan, là quá trình chia cắt 

khối rừng lớn, liên tục thành các khối rừng nhỏ hơn trộn lẫn với các khu vực không phải 

rừng (Ha Văn Tiep, 2015). Các yếu tố tự nhiên và yếu tố nhân sinh khiến cho các cảnh 

quan bị phân mảnh theo các cấu trúc khác nhau, do đó ảnh hưởng tới sinh vật cũng khác 

nhau. Mặc dù môi trường sống có thể bị mất hoặc bị phân mảnh do các xáo động tự 

nhiên, nhưng con người vẫn đóng vai trò chủ đạo và có tác động tiêu cực tới quá trình 

phân mảnh rừng. Các hệ sinh thái tự nhiên bị phân mảnh là một trong những nguy cơ đe 

dọa lớn nhất đối với bảo tồn đa dạng sinh học.  

Quảng Nam là tỉnh ven biển, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đây là 

tỉnh có cả miền núi, trung du, đồng bằng, đô thị, vùng cát ven biển và hải đảo với hệ 

thống sông ngòi chằng chịt. Tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh là 1.043.837 ha. Địa hình 

thấp dần từ Tây sang Đông và chia làm 3 vùng: vùng núi phía Tây, trung du ở giữa và 

đồng bằng ven biển phía Đông (Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam, 2015). Rừng nhiệt đới lá 

rộng thường xanh là kiểu sinh thái chủ đạo của Quảng Nam, có vai trò rất quan trọng 

trong việc phòng hộ bảo vệ môi trường, phòng chống xói lở, cố định bãi bồi, đặc biệt là 

giữ vững sự cân bằng sinh thái vùng cửa sông ven biển. Tuy nhiên do nhu cầu về đất sản 

xuất, trong những năm gần đây tình trạng lấn chiếm đất rừng tự nhiên để sản xuất, nạn 

phá rừng tiếp tục diễn biến phức tạp ở một số huyện của tỉnh Quảng Nam khiến diện tích 

rừng ngày càng bị thu hẹp và chất lượng rừng cũng như môi trường sống bị giảm sút. Vì 

vậy, việc theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp hàng năm là một trong những hoạt 

động quan trọng của ngành lâm nghiệp. Kết quả kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng và đất 

lâm nghiệp có ý nghĩa quan trọng phục vụ việc hoạch định các chủ trương, xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Việc phân tích các mô hình không gian 

phân mảnh rừng có ý nghĩa quan trọng đối với môi trường cũng như giúp các nhà quản lý 

đưa ra các biện pháp quản lý rừng một cách phù hợp để đảm bảo duy trì tính đa dạng sinh 

học và phát triển kinh tế- xã hội trên khu vực. 
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Trên thế giới, các nghiên cứu tiêu biểu về phân mảnh rừng như Romesh Singh Kh 

và ctv (2013) đã nghiên cứu kiểu mẫu không gian của rừng bị phân mảnh ở Manipur, 

Đông Bắc Ấn Độ; Brian M. Holdt và ctv (2004) nghiên cứu tác động của hoạt động sử 

dụng đất đến phân mảnh rừng tại lưu vực sông Salmon, bang Connecticut, Hoa Kì; Peter 

Vogt và ctv (2007) nghiên cứu lập bản đồ mô hình không gian rừng kết hợp với việc xử lý 

hình thái tại vườn quốc gia Val Grande ở Bắc Italy. Tại Việt Nam, những nghiên cứu về 

tính phân mảnh rừng còn khá ít, điển hình như phân tích định lượng cấu trúc cảnh quan 

rừng ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Nguyễn Ánh Hoàng và ctv (2013), nghiên cứu 

đánh giá ảnh hưởng của tuyến đường tuần tra biên giới tới hệ sinh thái – xã hội ở khu vực 

Tây Nguyên của Phạm Hoài Nam (2015). 

Xuất phát từ các lý do trên, đề tài “Ứng dụng GIS phân tích tính phân mảnh của 

cảnh quan rừng tại tỉnh Quảng Nam” đã được thực hiện. 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu tổng quát của đề tài là ứng dụng GIS phân tích tính phân mảnh của cảnh 

quan rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Qua đó, cung cấp thông tin khoa học về tính 

phân mảnh của rừng, đồng thời giúp các nhà quản lý đưa ra các biện pháp quản lý rừng 

một cách phù hợp để đảm bảo duy trì tính đa dạng sinh học và phát triển kinh tế- xã hội 

trên khu vực. 

Các mục tiêu cụ thể như sau: 

 Thành lập bản đồ phân mảnh của cảnh quan rừng năm 2005, 2010, 

 Đánh giá xu thế phân mảnh của cảnh quan rừng trong giai đoạn 2005- 2010, 

 Nhận diện, phân tích các nguyên nhân (xây dựng thủy điện, phát triển cơ sở hạ 

tầng, nhà ở, sản xuất nông nghiệp) gây ra tính phân mảnh của cảnh quan rừng trong 

giai đoạn trên. 

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tính phân mảnh của rừng. 

Phạm vi nghiên cứu thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời kì 2005- 2010. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Connecticut
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CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

2.1. Tính phân mảnh của cảnh quan rừng 

2.1.1. Định nghĩa 

Phân mảnh cảnh quan được định nghĩa là quá trình chia cắt khu vực rộng lớn có các 

loại thực vật tự nhiên tương đồng thành các đơn vị nhỏ hơn, bị phân cách bởi các loại 

thực vật khác nhau hoặc sự tác động của con người (Brian M. Holdt, 2004). 

Tính phân mảnh của rừng là một hình thức phân mảnh cảnh quan, là quá trình chia 

cắt khối rừng lớn, liên tục thành các khối rừng nhỏ hơn trộn lẫn với các khu vực không 

phải rừng (Ha Văn Tiep, 2015). 

2.1.2. Nguyên nhân 

Các yếu tố tự nhiên và yếu tố nhân sinh khiến cho các cảnh quan bị phân mảnh có 

cấu trúc khác nhau, do đó ảnh hưởng khác nhau tới sinh vật. Các mức độ tác động sẽ phụ 

thuộc vào các loại thay đổi, mức độ phân mảnh và các loài có liên quan (Jason Parent và 

ctv, 2007). 

Các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng không đáng kể tới sự phân mảnh cảnh quan rừng, 

thường ở quy mô lớn nhưng tốc độ rất chậm như sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn 

cầu (Jason Parent và ctv, 2007). Phân mảnh tự nhiên có xu hướng tạo ra các mảnh rời rạc 

có đường biên mềm mại tự nhiên, các mảnh liền kề ít khác biệt, do đó hiệu ứng biên nhỏ 

đồng thời vẫn duy trì đặc trưng về cấu trúc môi trường và các quá trình tự nhiên trong 

cảnh quan (Nguyễn An Thịnh, 2013).  

Con người đã làm thay đổi đáng kể số lượng, mô hình, và thành phần của cảnh quan 

rừng toàn cầu (Riitters K. và ctv, 2000). Sự ảnh hưởng mạnh mẽ tới quá trình phân mảnh 

rừng chủ yếu do hoạt động của con người chuyển đổi rừng tự nhiên thành đất sản xuất 

nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi hoặc xây dựng đường giao thông. Ngoài ra do ảnh 

hưởng của hoạt động khai thác gỗ và sử dụng lửa có thể khiến các mảnh rừng còn sót lại 

bị xuống cấp (Ha Văn Tiep, 2015). Cảnh quan do yếu tố nhân sinh tạo ra các mảnh rời 

rạc, hình dạng đơn giản (hình vuông, hình chữ nhật, dải). Sự khác biệt giữa các mảnh rời 

rạc liền kề tương đối rõ, biên phân hóa rõ ràng, hiệu ứng biên lớn (Nguyễn An Thịnh, 

2013). 
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2.1.3. Hậu quả 

Phân mảnh rừng làm giảm tổng diện tích nơi sống và diện tích lõi dẫn đến tăng nguy 

cơ tuyệt chủng các loài động thực vật quý hiếm và mất đa đạng sinh học của cảnh quan 

rừng. Chia cắt một mảnh nơi sống có kích thước lớn làm hình thành nhiều mảnh nhỏ rời 

rạc có kích thước nhỏ hơn làm suy giảm số lượng cũng như chất lượng nơi sống của các 

loài. Thực vật và nhiều loài bò sát bị ảnh hưởng trực tiếp do không có khả năng di chuyện 

hoặc di chuyển kém. Sự phong phú của các loài với một mảnh rừng bị phân cắt phụ thuộc 

vào vị trí và kích thước của các mảnh, từ đó dẫn đến việc suy giảm quy mô loài. Phân 

mảnh đã dẫn đến sự gia tăng về không gian, tạo sự cô lập giữa các mảnh rừng. Quá trình 

phân mảnh rừng làm tăng hiệu ứng cạnh, thay đổi cơ cấu loài hoặc phân khu xảy ra tại 

ranh giới của hai môi trường sống bị phân mảnh đó (Nguyễn An Thịnh, 2013). 

2.1.4. Phương pháp phân tích tính phân mảnh 

a) Chỉ số phân mảnh 

Theo Trần Văn Ý (2014), cấu trúc của hệ sinh thái rừng đa dạng và phức tạp. Các 

giá trị đặc trưng phản ánh mức độ phân mảnh của các hệ sinh thái rừng bao gồm: giá trị 

mật độ đường giao thông, mật độ mảnh, mật độ rìa mảnh và hướng phân mảnh. Các giá trị 

này đều được tính trên một đơn vị diện tích (7.000 ha).  

Chỉ số phân mảnh của các hệ sinh thái rừng = (W1 x Mật độ đường giao thông) + 

(W2 x Mật độ mảnh) + (W3 x Mật độ rìa) + (W4 x Hướng phân mảnh)  

Trong đó, W1, W2, W3, W4 là trọng số của chỉ số, các giá trị mật độ đường giao 

thông (km/km2), mật độ mảnh (số mảnh/ô lưới lục giác rộng 7000 ha), mật độ rìa (m/ 

7000 ha), hướng phân mảnh là các giá trị đã được chuẩn hóa. 

Nguyễn An Thịnh (2013) cho rằng hình dạng, kích thước, mật độ biên, độ đa dạng, 

độ kết nối là những độ đo quan trọng để đánh giá tác động của phân mảnh cảnh quan tới 

biến động sử dụng đất. Từ đó, đưa ra chỉ số phân mảnh rừng (FFI). 

 

Trong đó: FFI là chỉ số phân mảnh rừng, nFA là tỷ lệ diện tích không có lớp phủ 

rừng (%); EDG là tỷ lệ kích thước biên của rừng (%); PSCoV’ là hệ số biến thiên kích 

thước các mảnh rừng (%). 
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Các độ đo thành phần được tính theo công thức: 

 

 

 

Trong đó: FA là diện tích không có lớp phủ rừng, TLA tổng diện tích cảnh quan, 

mTE là tổng biên rừng tự nhiên bao bọc bởi lớp phủ sử dụng đất nhân tác, nTE tổng biên 

rừng tự nhiên, nPSCo hệ số biến thiên kích thước mảnh của lớp phủ rừng, PSCoV là hệ số 

biến thiên kích thước mảnh của toàn bộ cảnh quan. 

Chỉ số phân mảnh (FI) (Nguyễn An Thịnh, 2013) định lượng quan hệ giữa số lượng 

mảnh rời rạc với tổng diện tích cảnh quan. Cảnh quan phân mảnh càng cào thì có mật độ 

mảnh rời rạc càng lớn và ngược lại. Giá trị FI bằng 0 biểu thị cảnh quan chỉ là một nơi 

sống duy nhất, nghãi là hoàn toàn chưa bị phân mảnh 

 

Trong đó, FI là chỉ số phân mảnh, NumP là tổng số mảnh rời rạc trong cảnh quan, 

TLA là tổng diện tích cảnh quan.  

Độ phân mảnh tương đối (RP) (Nguyễn An Thịnh, 2013): Độ đo này định lượng độ 

tương phản của các kiểu mảnh rời rạc lân cận, có cùng biên chung trong cảnh quan. 

 

Trong đó: n là tổng số mảnh rời rạc, Eij là số lượng các biên chung giữa các mảnh 

rời rạc i,j; Dij là giá trị khác biệt giữa mảnh thứ i và j; Nb là tổng số kiểu biên của các 

mảnh rời rạc. 

b) Mô hình của Vogt và cộng sự (2007) 

Peter Vogt.và ctv (2007) đã tiến hành phân loại cảnh quan rừng thành 4 loại chính: 

lõi, khoanh vi, cạnh và khuyết lõi. 

 Lõi (Core): xảy ra bên ngoài khu vực hiệu ứng cạnh, do đó không bị suy thoái  
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bởi sự phân mảnh như hình 2.1. 

 Khoanh vi (Patch): những mảnh rừng nhỏ hoàn toàn bị suy thoái do "hiệu ứng 

cạnh" (hình 2.2). 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Rừng lõi   Hình 2.2 Rừng Khoanh vi 

 Cạnh (Edge): xảy ra trong khu vực hiệu ứng cạnh, dọc theo rìa bên ngoài của 

mảnh rừng bị phân cắt (hình 2.3). 

 Khuyết lõi (Perforated): xảy ra trong khu vực hiệu ứng cạnh, dọc theo cạnh của 

mảnh rừng bị phân cắt (hình 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 2.3. Rừng cạnh Hình 2.4. Rừng khuyết lõi 

Minh họa bốn loại cảnh quan rừng trên bản đồ được thể hiện như hình 2.5. 

 

 



7 

 

Hình 2.5. Phân loại cảnh quan rừng 

(Peter Vogt và ctv, 2007) 

Các bước tiến hành phân mảnh rừng như sau (Peter Vogt và ctv, 2007): 

 Bước 1: Phát hiện rừng lõi: Bắt đầu với bản đồ rừng (hình 2.6), tiến hành xét 

lần lượt pixel rừng với 8 pixel lân cận. Nếu 8 pixel lân cận đều là rừng thì thu được 

rừng lõi (hình 2.7). 

 

 

 Hình 2.6. Bản đồ rừng Hình 2.7. Bản đồ rừng lõi 
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 Bước 2: Phát hiện rừng khoanh vi: Chồng lớp bản đồ rừng và bản đồ rừng lõi, 

loại bỏ rừng lõi ta thu được rừng khoanh vi (hình 2.8). 

 

Hình 2.8. Bản đồ rừng khoanh vi 

 Bước 3: Phát hiện rừng cạnh: Bắt đầu từ bản đồ không phải rừng (hình 2.9), 

loại bỏ các pixel không phải rừng khoanh vi. Tiến hành xét pixel trung tâm không 

phải rừng với 8 pixel lân cận, nếu có ít nhất 1 trong 8 pixel lân cận là rừng thì chọn 

pixel trung tâm không phải rừng đó. Sau đó, bản đồ kết quả đó với bản đồ khoanh vi 

rừng, loại bỏ các pixel khoanh vi rừng, còn lại là các pixel thuộc rừng cạnh như hình 

2.10. 

 

 Hình 2.9. Bản đồ không phải rừng Hình 2.10. Bản đồ rừng cạnh 



9 

 Bước 4: Phát hiện rừng khuyết lõi: Dựa vào bản đồ rừng lõi, bản đồ rừng 

khoanh vi, bản đồ rừng cạnh ta thu được bản đồ rừng khuyết lõi bằng cách gán nhãn 

cho các pixel rừng còn lại như hình 2.11. 

 

Hình 2.11. Bốn lớp mô hình không gian rừng  

2.2. Đặc điểm khu vực nghiên cứu 

2.2.1. Vị trí địa lý 

Quảng Nam là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải miền Trung, là cửa ngõ hành lang 

Đông – Tây, thuận lợi giao lưu kinh tế với các vùng trong nước và các nước trong khu 

vực. Tỉnh Quảng Nam nằm trong tọa độ địa lý khoảng 108o26’16” đến 108o44’04” độ 

kinh Đông và từ 15o23’38” đến 15o38’43” độ vĩ Bắc. Phía Bắc, giáp tỉnh Thừa Thiên - 

Huế và Tp. Ðà Nẵng, phía Nam giáp tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi, phía Ðông giáp biển 

Ðông, phía Tây giáp Lào. Về phương diện địa lý, có thể nói tỉnh Quảng Nam là trung tâm 

của đất nước Việt Nam (Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam, 2014). 

Diện tích của tỉnh Quảng Nam là 10.438,37 km2 với dân số năm 2014 là 1.471.806 

người, mật độ dân số 141 người/km2 (Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam, 2015). Tỉnh Quảng 

Nam bao gồm 18 đơn vị hành chính cấp huyện gồm hai thành phố, trong đó có 9 huyện 

miền núi là Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My, 

Hiệp Đức, Tiên Phước và Nông Sơn; 9 huyện, thành phố đồng bằng: thành phố Tam Kỳ, 

thành phố Hội An, huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Thăng Bình, Quế Sơn, Núi 
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Thành và Phú Ninh và 244 đơn vị hành chính cấp xã (hình 2.12) (Cục Thống kê tỉnh 

Quảng Nam, 2015).  

 

Hình 2.12. Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Nam 

2.2.2. Điều kiện tự nhiên 

a) Địa hình 

Địa hình Quảng Nam đa dạng, có đầy đủ các dạng địa hình: đồi núi, vùng bán sơn 

địa và đồng bằng ven biển. Dựa vào đặc điểm địa hình, địa thế của tỉnh có thể phân ra 3 

vùng địa hình chính (UBND tỉnh Quảng Nam, 2014): 

 Địa hình vùng núi: Tập trung ở các huyện miền núi phía Tây của tỉnh: Đông 

Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước 

và Hiệp Đức. Địa hình phức tạp, mức độ chia cắt mạnh, có hình dạng lượn sóng. Độ 

cao trung bình từ 700- 800 m, độ dốc lớn 25- 30°, có nơi trên 45°, hướng thấp dần từ 

Tây sang Đông.  

 Địa hình vùng gò đồi trung du: Vùng chuyển tiếp giữa vùng núi phía Tây và 

vùng đồng bằng ven biển, độ cao trung bình từ 100- 200 m, độ dốc trung bình 15- 
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20°, địa hình đặc trưng có dạng bát úp và lượn sóng, mức độ chia cắt trung bình. 

Vùng trung du với độ cao trung bình 100 m, địa hình đồi bát úp xen kẽ các dải đồng 

bằng, thuộc phía Tây của các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn. 

 Địa hình vùng đồng bằng ven biển: Là vùng thuộc lưu vực sông Vu Gia, Thu 

Bồn, Tam Kỳ. Địa hình tương đối bằng phẳng, nhiều nơi xen lẫn các vùng gò đồi 

thấp. 

Nhìn chung địa hình Quảng Nam khá phức tạp, đồi núi chiếm trên 3/4 diện tích, 

mức độ chia cắt mạnh, độ dốc lớn, rất khó khăn cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, khai 

thác tiềm năng đất đai với việc bảo vệ tài nguyên môi trường, thường gây ra các thiên tai 

như lũ quét, sạt lở đất. Tuy nhiên với đặc điểm địa hình đa dạng, tiềm năng đất đai phong 

phú, có điều kiện phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, đa dạng hóa cây trồng, hình thành 

các vùng chuyên canh, trồng nguyên liệu. Vùng núi phía Tây có tiềm năng rất lớn về thủy 

lợi, thủy điện. 

b) Khí hậu 

Tỉnh Quảng Nam thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió 

mùa, chỉ có 2 mùa là mùa khô và mùa mưa, ít chịu ảnh hưởng của mùa đông lạnh miền 

Bắc. Nhiệt độ trung bình năm 25°C. Từ tháng 5 đến tháng 10, không mưa nên rất oi bức, 

nhiệt độ khoảng 25- 30ºC. Lượng mưa trung bình 2.000- 2.500 mm nhưng phân bố không 

đều theo thời gian và không gian, mưa ở miền núi nhiều hơn đồng bằng, mưa tập trung 

vào các tháng 9– 12, chiếm 80% lượng mưa cả năm; mùa mưa trùng với mùa bão, nên các 

cơn bão nên các cơn bão đổ vào miền Trung thường gây ra lở đất, lũ quét ở các huyện 

Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và ngập lụt ở các huyện 

đồng bằng. Độ ẩm không khí trung bình 84%. Số giờ nắng là 1.944 giờ/năm (Cục Thống 

kê tỉnh Quảng Nam, 2015). 

c) Thủy văn 

Quảng Nam có trên 125 km bờ biển thuộc các huyện: Điện Bàn, Hội An, Duy 

Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành. Có 941 km sông ngòi tự nhiên. Sông Thu Bồn 

là một trong những sông lớn của Việt Nam với tổng diện tích lưu vực khoảng 9.000 km². 

Sông Tam Kỳ với diện tích lưu vực 800 km² là sông lớn thứ hai. Ngoài ra còn có các sông 
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có diện tích nhỏ hơn như sông Cu Đê 400 km², Tuý Loan 300 km², LiLi 280 km² (UBND 

tỉnh Quảng Nam, 2014). 

Phần lớn sông ngắn và dốc, thuỷ chế không đều, nước lũ lên nhanh. Các sông có lưu 

lượng dòng chảy lớn, đầy nước quanh năm, lưu lượng dòng chảy sông Vu Gia 400 m³/s, 

Thu Bồn 200 m³/s có giá trị thủy điện, giao thông và thủy nông lớn. Hiện tại trên hệ thống 

sông Thu Bồn, nhiều nhà máy thủy điện công suất lớn như Sông Tranh 1 và 2, Sông A 

Vương, Sông Bung đang được xây dựng góp phần cung cấp điện cho nhu cầu ngày càng 

tăng của cả nước. 

Toàn bộ đường sông đang khai thác vận tải thuỷ của tỉnh Quảng Nam dài 207 km, 

gồm 11 tuyến. Một số sông lớn: Sông Thu Bồn, sông Trường Giang dài 67 km, sông Vu 

Gia dài 52 km, sông Bà Rén dài 32 km (UBND tỉnh Quảng Nam, 2014). 

d) Thổ nhưỡng 

Tỉnh Quảng Nam có 10 nhóm đất chính được thể hiện ở bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Các nhóm đất chính tỉnh Quảng Nam 

STT Nhóm đất  Diện tích (ha) Phân bố 

1 Đất đỏ vàng  796.504 Trung du và miền núi như: Đông Giang, Tây 

Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, Nam Trà 

My, Tiên Phước, Phước Sơn, Quế Sơn, Đại 

Lộc. 

2 Đất mùn vàng đỏ 

trên núi 

 93.299 Vùng núi có độ cao 700- 2000 m, khí hậu 

lạnh và ẩm: Đông Giang, Tây Giang, Nam 

Giang. 

3 Đất phù sa  50.738 Vùng hạ lưu ven các sông thuộc các huyện 

đồng bằng như Tiên Phước, Phước Sơn. 

4 Đất cát  33.655 Khu vực ven biển: Duy Xuyên, Điện Bàn, 

Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành. 

5 Đất dốc tụ  9.153 Các thung lũng dưới chân đồi núi 

6 Đất xám bạc màu   40.057 Chủ yếu tập trung ở huyện Quế Sơn, Thăng 

Bình, Tam Kỳ. 

7 Đất mặn  13.234 Vùng ven biển, các khu vực cửa sông ở các 

huyện Điện Bàn, Hội An, Duy Xuyên, Tam 

Kỳ và Núi Thành. 

8 Đất phèn  1.297 Các huyện Điện Bàn, Thăng Bình, thành phố 

Tam Kỳ. 

9 Đất đen  464 Huyện Nam Giang 

10 Đất xói mòn trơ 

sỏi đá 

 5.436 Đồi núi phía Tây các huyện Duy Xuyên, Quế 

Sơn, Tiên Phước, Tam Kỳ Phước Sơn. 

(UBND tỉnh Quảng Nam, 2014) 
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e) Rừng 

Tỉnh Quảng Nam có nguồn tài nguyên rừng phong phú, với 726.633 ha rừng, trữ 

lượng gỗ khoảng 30 triệu m³. Diện tích rừng tự nhiên là 440.735 ha, rừng trồng là 

285.898 ha. Tỉ lệ che phủ rừng khoảng 48- 50%. Rừng giàu ở Quảng Nam hiện có khoảng 

10 nghìn ha, phân bố ở các đỉnh núi cao, diện tích rừng còn lại chủ yếu là rừng nghèo, 

rừng trung bình và rừng tái sinh, có trữ lượng gỗ khoảng 624.188 m³. Các khu bảo tồn 

thiên nhiên trên địa bàn tỉnh nằm ở sông Thanh thuộc huyện Nam Giang (Cục Thống kê 

tỉnh Quảng Nam, 2015).  

Rừng Quảng Nam thuộc loại rừng nhiệt đới lá rụng thường xanh quanh năm, rất 

phong phú, đa dạng về cấu trúc, tổ thành loài với nhiều loài thực vật quý hiếm: kiền kiền, 

lim xanh, gõ, sao đen, chò đen, dỗi, huỹnh, hồi, táu; nhiều loài dược liệu quý: sâm Ngọc 

Linh, sa nhân, ba kích, ngũ gia bì và các loại lâm sản khác: song, mây, đót, sặt. Phía Đông 

Bắc tỉnh Quảng Nam có cụm đảo Cù Lao Chàm với khu rừng đặc dụng 1.490 ha, nhiều 

loài động thực vật quý hiếm, có tính đa dạng sinh học cao. Hiện nay Cù Lao Chàm đã 

được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. 

2.2.3. Điều kiện kinh tế- xã hội 

a) Tăng trưởng, cơ cấu kinh tế 

Giai đoạn 2011- 2015, tốc độ tăng trưởng GDP đạt khá, tăng bình quân 11,5%/năm. 

GDP bình quân đầu người hơn 1.640 USD năm 2014, dự kiến khoảng 1.925 USD năm 

2015. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, theo hướng tăng tỷ trọng của 

ngành công nghiệp- xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông lâm ngư nghiệp. 

Cụ thể tỷ trọng nông nghiệp giảm xuống còn 17% năm 2014, dự kiến còn khoảng 16% 

năm 2015; công nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng lên gần 83% năm 2014, dự kiến khoảng 

84% năm 2015 (Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam, 2015). 

b) Dân cư, lao động 

Dân số Quảng Nam là 1.471.806 người, với mật độ dân số trung bình là 141 

người/km²; với 4 tộc người thiểu số cư trú lâu đời là người Cơ Tu, người Co, người Gié 

Triêng, người Xê Đăng và một số tộc người thiểu số mới di cư đến. Với 80,74% dân số 

sinh sống ở nông thôn, Quảng Nam có tỷ lệ dân số sinh sống ở nông thôn cao hơn tỷ lệ 

trung bình của cả nước. Dân số nữ có 750.089 người (tỉ lệ 50,96%). Dân số phân bố 
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không đồng đều và có sự khác biệt lớn theo vùng, theo mô hình thưa dần từ Đông sang 

Tây, phụ thuộc lớn vào địa hình (Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam, 2015). 

Quảng Nam có lực lượng lao động dồi dào, với trên 891.99 nghìn người trong đó lao 

động ngành nông nghiệp chiếm 61,57%, ngành công nghiệp và xây dựng là 16,48% và 

ngành dịch vụ là 21,95%. Tỷ lệ trong độ tuổi lao động nữ chiếm 51,41 %, nam 48,59 %. 

Tỷ lệ trong độ tuổi lao động ở thành thị chiếm 18,33 %, nông thôn 81,67 % (Cục Thống 

kê tỉnh Quảng Nam, 2015). 

Là một tỉnh với qui mô dân số trung bình, nhưng cơ cấu dân số trẻ và đa phần trong 

độ tuổi lao động sẽ đặt ra nhu cầu lớn về tiêu dùng và hưởng thụ văn hoá, nhất là các hoạt 

động văn hoá công cộng, các loại hình văn hoá, nghệ thuật mới, các hoạt động thể thao. 

Chất lượng nguồn lao động đang được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ lao động được đào 

tạo nghề chiếm 30% tổng số lao động (Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam, 2015). 

2.3. Tình hình nghiên cứu ứng dụng GIS trong phân tích tính phân mảnh của rừng 

2.3.1. Trên thế giới 

Romesh Singh Kh và ctv (2013) tiến hành nghiên cứu kiểu mẫu không gian của 

rừng bị phân mảnh ở Manipur, Đông Bắc Ấn Độ ứng dụng viễn thám và GIS. Nghiên cứu 

đã thành lập bản đồ thảm thực vật và bản đồ sử dụng đất với độ phân giải cao, sử dụng dữ 

liệu IRS Liss IV. Các chỉ số cảnh quan khác nhau (kích thước và phân tầng) đã được tính 

toán sử dụng GIS để đánh giá phân bố rừng. Kích thước trung bình của khoanh vi rừng 

ước tính là 35,4 ha. Chỉ số mảnh rừng lớn nhất (2,6) là bằng chứng rõ ràng về sự suy thoái 

rừng. Chiều fractal là 2,6 chỉ ra sự bất thường của địa hình. Như vậy phân tích cảnh quan 

cho thấy ảnh hưởng của các hoạt động do con người đến hệ sinh thái rừng thông qua hiệu 

ứng cạnh, các loài ngoại lai xâm hại, hoạt động nương rẫy và sử dụng đất. 

Brian M. Holdt và ctv (2004) đã nghiên cứu tác động của hoạt động sử dụng đất giai 

đoạn 1985- 1999 đến phân mảnh rừng ứng dụng viễn thám và GIS tại lưu vực sông 

Salmon, bang Connecticut, Hoa Kì. Những thay đổi của rừng được xác định bằng nguồn 

dữ liệu viễn thám (Landsat 30 m) kết hợp với GIS đánh giá, phát hiện xu hướng phân 

mảnh rừng dưới tác động kinh tế- xã hội. Kết quả tạo ra bản đồ thực phủ cho thấy diện 

tích đô thị tăng từ 9% lên 13%, diện tích rừng giảm đáng kể từ 75% xuống 68%. Về tính 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Connecticut
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phân mảnh của rừng, kết quả cho thấy diện tích rừng lõi giảm, rừng khuyết lõi tăng, trong 

khi rừng cạnh, rừng khoanh vi, và rừng chuyển tiếp tương đối ổn định. 

Peter Vogt và ctv (2007) đã nghiên cứu thành lập bản đồ mô hình không gian rừng 

bằng hai phương pháp kết hợp giữa xử lý hình thái ảnh và chập ảnh tại vườn quốc gia Val 

Grande ở Bắc Italy. Việc xử lý hình ảnh về hình thái ở mức độ điểm ảnh đã phân loại mô 

hình không gian rừng thành bốn loại: lõi, khuyết lõi, cạnh và khoanh vi, cho ra kết quả có 

độ chính xác không gian cao hơn so với cách tiếp cận dựa trên chập ảnh.  

2.3.2. Tại Việt Nam 

Nguyễn Ánh Hoàng và ctv (2013) đã nghiên cứu phân tích định lượng cấu trúc cảnh 

quan rừng ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Mục tiêu của đề tài là thông qua các chỉ số để 

làm sáng tỏ tính không đồng nhất và tính phức tạp tự nhiên của một lãnh thổ, từ đó làm cơ 

sở để phân tích đặc điểm, đánh giá và định hướng sử dụng hợp lý cảnh quan của lãnh thổ. 

Nghiên cứu ứng dụng ArcGIS và Patch Analyst phân tích không gian cảnh quan và các 

thuộc tính liên quan đến mô hình cảnh quan. Kết quả đạt được số liệu của các chỉ số phân 

mảnh cảnh quan NumP, PD, MPS, PSSD, SPLIT, DIVISION. Việc tính toán các chỉ số 

cảnh quan có ý nghĩa quan trọng trong phân tích cấu trúc hình thái cảnh quan theo chiều 

ngang và đối chứng kết quả đánh giá, định hướng tổ chức không gian sản xuất theo cảnh 

quan, định lượng được mối quan hệ tác động giữa các khoanh vi đối với cảnh quan và 

giữa các cảnh quan với nhau.  

Phạm Hoài Nam (2015) tiến hành nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tuyến đường 

tuần tra biên giới tới hệ sinh thái– xã hội ở khu vực 4 tỉnh Tây Nguyên. Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ viễn thám, GIS để xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ hiện trạng ở hai thời kì 

2004, 2013, thành lập bản đồ biến động sử dụng đất, xây dựng 12 bản đồ với tỷ lệ 

1:25.000 các xã biên giới của 4 tỉnh Tây Nguyên và xây dựng mô hình DPSIR giúp hiểu 

biết rõ hơn các mối liên hệ và phản hồi giữa nguyên nhân và tác động của các vấn đề môi 

trường khác nhau. 
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CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Dữ liệu 

Dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu thu thập từ Sở Môi trường và Tài nguyên tỉnh 

Quảng Nam được mô tả chi tiết ở bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu 

STT Dữ liệu Mô tả 

1 Bản đồ sử dụng đất tỉnh Quảng Nam Năm 2005, 2010 

Định dạng: ArcGIS (shp) 

Thuộc tính mô tả: Loại đất, diện tích. 

2 Bản đồ hành chính tỉnh Quảng Nam Định dạng: ArcGIS (shp) 

Thuộc tính mô tả: Ranh giới hành chính cấp huyện. 

3 Dữ liệu giao thông tỉnh Quảng Nam Định dạng: ArcGIS (shp) 

Thuộc tính mô tả: Tên, chiều dài 

4 Dữ liệu thủy văn tỉnh Quảng Nam Định dạng: ArcGIS (shp) 

Thuộc tính mô tả sông nhỏ: Tên, chiều dài. 

Thuộc tính mô tả sông lớn: Tên, chiều dài, chiều 

rộng 

 

3.2. Phương pháp 

Phương pháp nghiên cứu của đề tài được thể hiện như hình 3.1 với tiến trình thực 

hiện như sau: 

 Thu thập dữ liệu bản đồ sử dụng đất năm 2005, 2010; bản đồ ranh giới hành 

chính tỉnh Quảng Nam, dữ liệu giao thông và dữ liệu thủy văn, kế hoạch bảo vệ và 

phát triển rừng 2011- 2015. 

 Xử lý dữ liệu bao gồm biên tập hình học, thuộc tính của các dữ liệu thu thập, 

phân loại bản đồ sử dụng 2005/ 2010 thành hai lớp dữ liệu rừng và không phải rừng. 

 Phân tích tính phân mảnh của cảnh quan rừng cho năm 2005, 2010. 

 Thống kê diện tích, tỷ lệ của các loại rừng bị phân mảnh năm 2005 và 2010. 

 Với kết quả thống kê, tiến hành đánh giá xu thế phân mảnh của cảnh quan rừng 

trong giai đoạn 2005- 2010. 

 Nhận diện, phân tích các nguyên nhân gây ra tính phân mảnh của cảnh quan 

rừng trong giai đoạn 2005- 2010 như xây dựng thủy điện, phát triển cơ sở hạ tầng, 

đất ở, mở rộng sản xuất nông nghiệp. 
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Hình 3.1. Tiến trình thực hiện 

3.3. Xử lý dữ liệu 

Sử dụng chức năng công cụ Select by Attributes, tiến hành lọc ra các đối tượng là 

rừng và không phải rừng năm 2005 và năm 2010 (hình 3.2). 
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Hình 3.2. Cửa sổ hộp thoại Select by Attributes 

Tiếp theo, gán lần lượt giá trị 1 và 2 cho đối tượng là rừng và không phải rừng cho 

từng năm 2005 và 2010 (hình 3.3, hình 3.4). 

 

Hình 3.3. Bảng thuộc tính giá trị sử dụng đất năm 2005 
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Hình 3.4. Bảng thuộc tính giá trị sử dụng đất năm 2010 

3.4. Phân tích tính phân mảnh rừng 

Để phân tích tính phân mảnh rừng, đề tài sử dụng công cụ Landscape Fragmentation 

Analysis trong ArcGIS. Quy trình thực hiện như sau:  

 Khởi động ArcMap và mở ArcToolbox. 

 Trong ArcToolbox, nhấp chuột phải trên ArcToolbox, chọn Add Toolbox. 

Trong hộp thoại xuất hiện, chọn Landscape Fragmentation Analysis.tbx phù hợp với 

phiên bản ArcGIS đang dùng (ArcGIS10), chọn Open (hình 3.5). 

 Hộp thoại Landscape Fragmentation Tools xuất hiện như hình 3.6.  

 

Hình 3.5. Hộp thoại Add Toolbox 
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Hình 3.6. Hộp thoại ArcToolbox 

 Khai báo các giá trị trong hộp thoại như hình 3.7, cho ra kết quả phân tích phân 

mảnh rừng theo từng năm. 

 

Hình 3.7. Hộp thoại Landscape Fragmentation Tool 

3.5. Thống kê phân mảnh cảnh quan rừng 

Tính toán diện tích phân mảnh các loại rừng năm 2005, 2010 sử dụng công cụ Field 

Calculator như hình 3.8 và 3.9. 
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Hình 3.8. Hộp thoại Field Calculator 

 

Hình 3.9. Diện tích phân mảnh rừng 2010 
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CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Bản đồ phân mảnh cảnh quan rừng năm 2005, 2010 

4.1.1. Năm 2005 

Nhìn tổng thể, có thể thấy diện tích rừng bị phân mảnh tại tỉnh Quảng Nam năm 

2005 có sự phân bố rõ rệt theo từng vùng. Diện tích rừng bị phân mảnh lớn nhất ở phía 

Tây, nhỏ nhất ở vùng ven biển. Diện tích rừng lõi khoảng 436.328 ha (chiếm 81,27% diện 

tích rừng cả tỉnh), tiếp đến là rừng cạnh (13,3%), rừng khuyết lõi (1,31%) và rừng khoanh 

vi (0,7%) (hình 4.1, bảng 4.1). 

 

Hình 4.1. Bản đồ phân mảnh cảnh quan rừng tỉnh Quảng Nam năm 2005 

Bảng 4.1. Diện tích, tỷ lệ các loại rừng bị phân mảnh năm 2005 

STT Loại rừng Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Rừng khoanh vi 3.726,54 0,70 

2 Rừng cạnh 71.416,80 13,30 

3 Rừng khuyết lõi 7.035,39 1,31 

4 Rừng lõi nhỏ 12.095,40 2,25 

5 Rừng lõi trung bình 6.269,40 1,17 

6 Rừng lõi lớn 436.328,00 81,27 

Tổng 536.871,53 100,00 
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Diện tích rừng bị phân mảnh chủ yếu tập trung ở phía Tây của tỉnh thuộc huyện 

Đông Giang và Tây Giang với các kiểu rừng lõi lớn, rừng cạnh và rừng khuyết lõi (hình 

4.2). 

 

Hình 4.2. Bản đồ phân mảnh rừng phía Tây tỉnh Quảng Nam 2005 

Tại các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My và Phước Sơn ở phía Nam, diện tích rừng 

lõi lớn, rừng lõi nhỏ và rừng cạnh chiếm tỉ lệ lớn (hình 4.3). 

 

Hình 4.3. Bản đồ phân mảnh rừng phía Nam tỉnh Quảng Nam 2005 
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Diện tích rừng khoanh vi và rừng lõi nhỏ bị phân mảnh tập trung tại vùng ven biển 

tỉnh Quảng Nam, thuộc huyện Thăng Bình, Núi Thành, Điện Bàn, Tp. Hội An (hình 4.4). 

 

Hình 4.4. Bản đồ phân mảnh cảnh quan rừng vùng ven biển tỉnh Quảng Nam 2005 

4.1.2. Năm 2010 

Diện tích rừng bị phân mảnh tại tỉnh Quảng Nam năm 2010 có sự phân bố rõ rệt 

theo từng vùng, diện tích rừng bị phân mảnh lớn nhất ở phía Tây, diện tích rừng phân 

mảnh nhỏ nhất ở vùng ven biển.  

Diện tích rừng lõi chiếm tỉ lệ lớn nhất với 549.986 ha chiếm 90,93% diện tích rừng 

toàn tỉnh. Diện tích rừng cạnh (7,58%), rừng khuyết lõi (0,2%) và rừng khoanh vi 

(0,03%) phân mảnh chiếm diện tích rất nhỏ (hình 4.5, bảng 4.2). 
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Hình 4.5. Bản đồ phân mảnh cảnh quan rừng tỉnh Quảng Nam năm 2010 

Bảng 4.2. Diện tích, tỷ lệ các loại rừng bị phân mảnh năm 2010 

STT Loại rừng Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Rừng khoanh vi 204,30 0,03 

2 Rừng cạnh 45.856,30 7,58 

3 Rừng khuyết lõi 1.184,13 0,20 

4 Rừng lõi nhỏ 4.293,36 0,71 

5 Rừng lõi trung bình 3.324,06 0,55 

6 Rừng lõi lớn 549.986,00 90,93 

Tổng 604.848,15 100,00 

Rừng lõi lớn chiếm diện tích rất lớn ở huyện Nam Giang, Tây Giang và Đông Giang 

như hình 4.6. 
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Hình 4.6. Bản đồ phân mảnh cảnh quan rừng phía Tây tỉnh Quảng Nam 2010 

Các huyện thuộc phía Nam của tỉnh như huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước 

sơn có diện tích bị phân mảnh chủ yếu là rừng lõi lớn và rừng cạnh (hình 4.7). 

 

Hình 4.7. Bản đồ phân mảnh cảnh quan rừng phía Nam tỉnh Quảng Nam 
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Cảnh quan rừng bị phân mảnh chủ yếu ở vùng ven biển của tỉnh là rừng lõi nhỏ và 

rừng lõi lớn (hình 4.8). 

 

Hình 4.8. Bản đồ phân mảnh cảnh quan rừng vùng ven biển tỉnh Quảng Nam 2010 

4.2. Xu thế phân mảnh của cảnh quan rừng trong giai đoạn 2005- 2010 

Kết quả thống kê cho thấy quá trình phân mảnh cảnh quan rừng trong giai đoạn 

2005- 2010 có những thay đổi rõ rệt. Tuy diện tích rừng năm 2010 tăng so với năm 2005 

nhưng phân mảnh cảnh quan rừng năm 2010 lại ít hơn so với năm 2005. Cụ, diện tích 

rừng lõi lớn tăng khoảng 26%; diện tích các loại rừng còn lại giảm một cách rõ rệt, nhiều 

nhất là rừng khoanh vi (95%), ít nhất là rừng cạnh (36%) (bảng 4.3).  

Bảng 4.3. So sánh diện tích, tỷ lệ phân mảnh rừng giữa hai năm 2005 và 2010 

STT Loại rừng 

Năm 2005 Năm 2010 So sánh 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Rừng khoanh vi 3.726,54 0,70 204,30 0,03 -3.522,24 -94,52 

2 Rừng cạnh 71.416,80 13,30 45.856,30 7,58  -25.560,50 -35,79 

3 Rừng khuyết lõi 7.035,39 1,31 1.184,13 0,20 -5.851,26 -83,17 

4 Rừng lõi nhỏ 12.095,40 2,25 4.293,36 0,71 -7.802,04 -64,50 

5 Rừng lõi trung bình 6.269,40 1,17 3.324,06 0,55 -2.945,34 -46,98 

6 Rừng lõi lớn 436.328,00 81,27 549.986,00 90,93 113.658,00 26,05 

Tổng 536.871,53 100,00 604.848,15 100,00 67.976,62 12,66  
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4.3. Nguyên nhân gây ra phân mảnh cảnh quan rừng trong giai đoạn 2005- 2010 

Trong giai đoạn 2005- 2010, cảnh quan rừng tại tỉnh Quảng Nam có những chuyển 

biến rõ nét, quá trình phân mảnh cảnh quan rừng 2010 giảm so với năm 2005. Nguyên 

nhân chính gây ra tính phân mảnh chủ yếu là do các hoạt động con người. Năm 2005, 

cảnh quan rừng bị phân mảnh phần lớn do các hoạt động sản xuất nông nghiệp như phá 

rừng làm nương rẫy, trồng trọt, chăn nuôi, các hoạt động công nghiệp như phát triển cơ sở 

hạ tầng, đất ở, xây dựng thủy điện như A Vương, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2, phát triển 

nông thôn và đô thị. Hoạt động giao thông cũng là một yếu tố nhân sinh quan trọng gây 

phân mảnh cảnh quan, dẫn đến ảnh hưởng bất lợi đến các quần thể sinh vật tự nhiên (hình 

4.9). 

 

Hình 4.9. Bản đồ nguyên nhân phân mảnh cảnh quan rừng tỉnh Quảng Nam 2005 

Năm 2010, diện tích rừng lõi lớn tăng và diện tích các loại rừng khác ít bị phân 

mảnh. Nguyên nhân là do các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

đã kịp thời đưa ra những chính sách khắc phục tình trạng cảnh quan rừng bị phân mảnh 

như bảo vệ và phát triển diện tích rừng trên toàn tỉnh. Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam 

đẩy mạnh công tác phát triển rừng như khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng tập trung, 
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trồng mới rừng, đồng thời tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của các tổ quản 

lý, bảo vệ rừng tại từng địa phương, kết hợp giữa kiểm tra, tuần rừng với kiểm soát chặt 

khâu lưu thông và kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, quy hoạch tập trung các vùng sản xuất công nghiệp. Để hạn chế nạn phá 

rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam đã xây dựng dự thảo 

Nghị định chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách xóa đói, giảm nghèo, 

hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi (hình 4.10). 

 

Hình 4.10. Bản đồ nguyên nhân phân mảnh cảnh quan rừng tỉnh Quảng Nam 2010 

4.4. Thảo luận 

Nền nông nghiệp ra đời đã làm cải biến mạnh mẽ lớp vỏ cảnh quan rừng cùng với 

các hoạt động công nghiệp, phát triển kinh tế- xã hội để nâng cao đời sống con người 

càng tác động mạnh mẽ đến cảnh quan rừng. Mức độ ảnh hưởng của quá trình phân mảnh 

rừng phụ thuộc rất nhiều vào vị trí diễn ra các hoạt động phát triển. Vì vậy để bảo vệ và 

phát triển cảnh quan rừng, hạn chế tính phân mảnh rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cần 

phải thực hiện đồng bộ trong mọi mặt từ tổ chức, quản lý đến định hướng trong tương lai 

để góp phần bảo vệ môi trường sống và phát triển kinh tế- xã hội của vùng. 
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CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận 

Sau quá trình nghiên cứu, đề tài đã đạt được những kết quả sau: 

 Thành lập bản đồ phân mảnh của cảnh quan rừng năm 2005, 2010 tại tỉnh 

Quảng Nam với 4 loại: rừng lõi, rừng khuyết lõi, rừng cạnh, và rừng khoanh vi. 

 Đánh giá xu thế phân mảnh của cảnh quan rừng trong giai đoạn 2005- 2010 

cho thấy diện tích rừng có xu thế tăng nhưng tính phân mảnh cảnh quan rừng lại 

giảm (diện tích rừng lõi lớn tăng, trong khi diện tích các loại rừng còn lại giảm). 

 Phân tích các nguyên nhân gây phân mảnh rừng trong giai đoạn 2005- 2010 

cho thấy chủ yếu là do các hoạt động con người như xây dựng thủy điện, phát triển 

cơ sở hạ tầng, nhà ở, sản xuất nông nghiệp. 

5.2. Kiến nghị 

Nghiên cứu này là nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo về phân mảnh rừng. Dựa 

trên kết quả đạt được, hướng nghiên cứu tiếp theo cần thực hiện bao gồm: 

 Tiến hành khảo sát thực địa vùng nghiên cứu nhằm đánh giá cụ thể, toàn diện 

các nguyên nhân và tác động của chúng đến tính phân mảnh của rừng. 

 Cập nhật dữ liệu sử dụng đất năm 2015 để đánh giá tính phân mảnh của rừng ở 

thời điểm hiện tại. 

 Dựa trên kết quả phân tích xu thế phân mảnh rừng, tiến hành mô phỏng, dự 

báo cảnh quan rừng trong những năm tiếp theo. 
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