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TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện ở huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ năm 2009 nhằm xác định hệ số
lớp phủ đất (C) phục vụ tính xói mòn đất theo phương trình mất đất phổ dụng (USLE). Bản đồ hệ số
C được xây dựng từ tư liệu ảnh vệ tinh Spot 5 trên cơ sở tiếp cận theo hai phương pháp: giải đoán
ảnh xây dựng bản đồ lớp phủ thực vật kết hợp tham khảo thư viện hệ số C và phương pháp tính C
theo chỉ số thực vật (NDVI). Mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm nhất định. Tùy vào
đặc điểm cụ thể của từng vùng và yêu cầu, mục tiêu của nghiên cứu để lựa chọn phương pháp tiếp
cận phù hợp.
Từ khóa: Chỉ số khác biệt thực vật, hệ số, lớp phủ đất, phương trình mất đất phổ dụng, xói mòn
đất, viễn thám.

SUMMARY
This research has been conducted in Tam Nong district, Phu Tho province in 2009. Universal Soil
Loss Equation (USLE) is used for identifying land cover factor (C). The C factor is derived from
satellite images of Spot 5 by using two different methods. The first one is conducted by combining an
interpolation of land cover factor and the result of C factor from other researches. The second one is
based on Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). The paper showed the advantages and
disadvantage of each method and suggests that method selection should depend on both specific
characteristics of research area and the study objectives.
Key words: Factor, land cover, normalized difference vegetation index, remote Sensing, soil
erosion, universal soil loss equation.

1. §ÆT VÊN §Ò
Th¶m thùc vËt che phñ ®ãng vai trß nh−
mét líp tÇng gi÷a bÇu khÝ quyÓn vμ ®Êt.
Nh÷ng thμnh phÇn trªn bÒ mÆt ®Êt cña c©y
nh− l¸ vμ th©n c©y cã chøc n¨ng hÊp thô
n−íc m−a vμ n−íc trªn bÒ mÆt ®Êt. Nh÷ng
thμnh phÇn d−íi bÒ mÆt ®Êt nh− bé rÔ, ®ãng
vai trß trong viÖc cung cÊp chÊt dinh d−ìng

cho ®Êt. C¸c thμnh phÇn cña c©y nªu trªn
cßn ®¶m nhËn chøc n¨ng ch¾n vμ gi¶m t¸c
®éng cña m−a khi r¬i xuèng bÒ mÆt ®Êt
(Zihni Erencin).
HÖ sè líp phñ ®Êt (C) lμ mét trong
nh÷ng th«ng sè quan träng cña USLE (m«
h×nh mÊt ®Êt phæ dông) v× nã ®¸nh gi¸ t¸c
®éng tæng hîp mèi t−¬ng quan gi÷a sù thay
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øng dông c«ng nghÖ viÔn th¸m vμ GIS
®Ó m« h×nh hãa, tÝnh to¸n xãi mßn ®Êt theo
ph−¬ng tr×nh USLE cña Wischmeier vμ
Smith lμ ph−¬ng ph¸p hiÖn ®¹i, cã kh¶ n¨ng
gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ë tÇm vÜ m« trong
thêi gian ng¾n. Tõ t− liÖu ¶nh viÔn th¸m, cã
thÓ thμnh lËp b¶n ®å líp phñ ®Êt vμ b¶n ®å
chØ sè kh¸c biÖt thùc vËt (NDVI), sau ®ã tÝnh
to¸n x¸c ®Þnh hÖ sè C, phôc vô cho nghiªn
cøu xãi mßn ®Êt theo ph−¬ng tr×nh USLE.

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU
Thu thËp d÷ liÖu vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn,
b¶n ®å sö dông ®Êt, c¸c lo¹i h×nh sö dông
®Êt vïng nghiªn cøu.
TiÕn hμnh ®iÒu tra thu thËp c¸c th«ng
tin vÒ sö dông ®Êt cña huyÖn phôc vô lËp
b¶n ®å líp phñ (Land Cover). Sau ®ã dùa
trªn nh÷ng th«ng tin ®iÒu tra ngoμi thùc ®Þa,
tiÕn hμnh x©y dùng b¶ng ph©n lo¹i th¶m
thùc vËt. Th«ng qua b¶ng ph©n lo¹i, tiÕn
hμnh lÊy mÉu cho c¸c líp th¶m thùc vËt, lËp
khãa gi¶i ®o¸n ¶nh phôc vô gi¶i ®o¸n ¶nh vÖ
tinh. Qu¸ tr×nh ®iÒu tra thùc ®Þa ®−îc thùc
hiÖn dùa trªn viÖc sö dông hÖ thèng ®Þnh vÞ
toμn cÇu (GPS), x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c lo¹i líp
phñ thùc vËt ®Æc tr−ng, chôp ¶nh, ghi chÐp
th«ng tin m« t¶ lo¹i h×nh sö dông ®Êt
Nghiªn cøu sö dông ph−¬ng ph¸p viÔn
th¸m bao gåm:
+ Gi¶i ®o¸n ¶nh vÖ tinh thμnh lËp b¶n ®å
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líp phñ thùc vËt: Sö dông ph−¬ng ph¸p gi¶i
®o¸n ¶nh b»ng m¾t th−êng (phÇn mÒm
MicroStation 8.0, ArcGIS 9.3) thμnh lËp b¶n
®å líp phñ thùc vËt.
+ X©y dùng b¶n ®å chØ sè thùc vËt
(NDVI): B¶n ®å chØ sè thùc vËt ®−îc x©y
dùng tõ 2 kªnh phæ ®á vμ cËn hång ngo¹i cña
¶nh vÖ tinh nh»m phôc vô lËp b¶n ®å hÖ sè
C b»ng phÇn mÒm ENVI 4.5.
Tham kh¶o, sö dông b¶ng tra hÖ sè C ®·
c«ng bè vμ sö dông ph−¬ng tr×nh tÝnh hÖ sè
C theo c«ng thøc cña De Jong (1994).
Xö lý kÕt qu¶, x©y dùng b¶n ®å hÖ sè líp
phñ ®Êt (C) b»ng phÇn mÒm ArrcGIS 9.3.
Tæng hîp, thèng kª sè liÖu tõ kÕt qu¶
®iÒu tra vμ nghiªn cøu b»ng phÇn mÒm Excel.

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU
3.1. Kh¸i qu¸t vïng nghiªn cøu
HuyÖn Tam N«ng n»m ë phÝa §«ng
Nam cña tØnh Phó Thä, cã täa ®é ®Þa lý tõ
21013 ®Õn 21024 ®é vÜ B¾c, 105009 ®Õn
105021 ®é kinh §«ng. Trung t©m cña huyÖn
lμ thÞ trÊn H−ng Hãa c¸ch thμnh phè ViÖt
Tr× 30 km ®−êng bé theo quèc lé 32A, 32C,
quèc lé 2 (TrÇn Quèc Vinh, 2010).
§Þa giíi hμnh chÝnh cña huyÖn:
- PhÝa B¾c gi¸p thÞ x· Phó Thä víi ranh
giíi tù nhiªn lμ s«ng Hång.
- PhÝa Nam gi¸p huyÖn Thanh Thñy vμ
Thanh S¬n.
- PhÝa §«ng gi¸p huyÖn L©m Thao víi
ranh giíi lμ s«ng Hång.
- PhÝa §«ng Nam gi¸p tØnh Hμ T©y cò
víi ranh giíi tù nhiªn lμ s«ng §μ.
- PhÝa T©y gi¸p huyÖn Thanh Ba víi
ranh giíi tù nhiªn lμ s«ng Hång, gi¸p huyÖn
CÈm Khª vμ huyÖn Yªn LËp.
HuyÖn Tam N«ng cã 19 x· vμ 1 thÞ trÊn
víi tæng diÖn tÝch tù nhiªn lμ 15.596,92 ha.
Theo sè liÖu thèng kª n¨m 2008, c¬ cÊu
c¸c lo¹i ®Êt cña huyÖn ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1.
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B¶ng 1. C¬ cÊu ®Êt ®ai huyÖn Tam N«ng
STT
1
2
3

Nhóm đất
Tổng diện tích tự nhiên
Nhóm đất nông nghiệp
Nhóm đất phi nông nghiệp
Nhóm đất chưa sử dụng

Tû lÖ ®Êt n«ng nghiÖp trªn ®Þa bμn huyÖn
Tam N«ng kh¸ lín, chiÕm 71,86% diÖn tÝch
®Êt tù nhiªn. DiÖn tÝch ®Êt phi n«ng nghiÖp
chiÕm 25,6% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn.
HuyÖn Tam N«ng cã vÞ trÝ ®Þa lý, khÝ
hËu thuËn lîi, ®Þa h×nh xen lÉn ®ång b»ng,
trung du vμ miÒn nói; mang l¹i cho huyÖn
nhiÒu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng
nghiÖp tæng hîp vμ ®a d¹ng hãa c©y trång.
Vïng ®ång b»ng thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn
c©y l−¬ng thùc, nu«i trång thñy s¶n, trång
c©y ng¾n ngμy (ng«, s¾n, l¹c, ®Ëu t−¬ng) cho
n¨ng suÊt cao; vïng ®åi gß thÊp vμ mét sè
b·i båi ven s«ng thuËn lîi víi viÖc ch¨n nu«i
®¹i gia sóc theo h−íng hμng hãa (bß h−íng
n¹c, bß h−íng s÷a).
3.2. C¬ së lý luËn x©y dùng b¶n ®å hÖ sè C
HÖ sè C ®Æc tr−ng cho møc ®é h¹n chÕ xãi
mßn ®Êt, phô thuéc vμo líp phñ thùc vËt. VÒ
mÆt c¬ chÕ, líp phñ thùc vËt cã hai t¸c dông
chÝnh lμ lμm gi¶m ®éng n¨ng cña h¹t m−a
khi r¬i xuèng mÆt ®Êt vμ gióp gi÷ h¹t ®Êt
khái bÞ c¸c dßng ch¶y trμn trªn mÆt cuèn tr«i.
HÖ sè C theo ®Þnh nghÜa cña Wischmeier
vμ Smith (1978) lμ tû lÖ gi÷a l−îng ®Êt mÊt
trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch cã líp phñ thùc vËt
vμ sù qu¶n lý cña con ng−êi víi l−îng ®Êt
mÊt trªn diÖn tÝch ®Êt trèng t−¬ng øng.
§Ó x¸c ®Þnh hÖ sè C, hiÖn nay th−êng
dïng hai ph−¬ng ph¸p:
- Ph−¬ng ph¸p thø nhÊt lμ x¸c ®Þnh t¹i
thùc ®Þa theo c¸ch cña Wischmeier vμ Smith
(1978). Líp phñ thùc vËt sÏ ¶nh h−ëng ®Õn
xãi mßn theo hai c¸ch:
+ T¸n c©y cña líp phñ lμm gi¶m ®éng
n¨ng cña h¹t m−a r¬i – mét yÕu tè trùc tiÕp
g©y lªn xãi mßn.
+ RÔ c©y gióp b¶o vÖ ®Êt, chèng l¹i sù
röa xãi cña m−a còng nh− c¸c dßng n−íc mÆt
t¹m thêi.

Diện tích (ha)
15.596,92
11.207,95
3.992,36
396,61

Cơ cấu (%)
100
71,86
25,6
2,54

Víi lý do trªn, líp phñ thùc vËt cïng víi
sù qu¶n lý ®Êt, ®Æc biÖt víi ®Êt n«ng nghiÖp
lμ kh«ng thÓ t¸ch rêi trong c¸c nghiªn cøu
xãi mßn. Wischmeier vμ nhiÒu t¸c gi¶ kh¸c
®Òu cho r»ng cÇn nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña
líp phñ thùc vËt theo tõng giai ®o¹n trong
mét n¨m (phô thuéc vμo giai ®o¹n ph¸t triÓn
cña c©y trång) vμ hÖ sè C sÏ ®−îc tÝnh dùa
trªn c¸c giai ®o¹n ®ã.
Ph−¬ng ph¸p nμy ®ßi hái ph¶i cã ®Çu t−
lín trong thêi gian l©u dμi nh−ng ®em l¹i kÕt
qu¶ ®¸ng tin cËy.
- Ph−¬ng ph¸p thø hai lμ sö dông b¶n ®å
hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt hoÆc ¶nh vÖ tinh ®Ó lÊy
ra c¸c th«ng tin vÒ líp phñ thùc vËt sau ®ã
tham kh¶o hÖ sè C cña tõng lo¹i hiÖn tr¹ng
tõ sè liÖu ®· c«ng bè hoÆc dïng c«ng thøc tÝnh
hÖ sè C theo chØ sè thùc vËt. Nh− vËy, thμnh
lËp b¶n ®å hÖ sè C cã thÓ ®−îc coi lμ thμnh lËp
mét lo¹i b¶n ®å líp phñ ®Æc biÖt. ViÖc thμnh
lËp b¶n ®å hÖ sè C b»ng t− liÖu viÔn th¸m ®·
®−îc tiÕp cËn b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, tõ
ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i tù ®éng ®Õn ph©n
tÝch thμnh phÇn chÝnh hay tÝnh C theo NDVI
nh»m sö dông ®−îc c¸c hÖ sè vÒ phæ.
Th«ng th−êng, hÖ sè C tham kh¶o tõ tμi
liÖu cña Wischmeier vμ Smith (1978). Tõng
lo¹i c©y trång nhÊt ®Þnh l¹i cã gi¸ trÞ hÖ sè C
thay ®æi trong kho¶ng réng, v× vËy chän gi¸
trÞ hÖ sè C tõ tμi liÖu còng cã ¶nh h−ëng
®¸ng kÓ ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng.
HÖ sè C kh«ng thÓ ®−îc x¸c ®Þnh trùc
tiÕp tõ ¶nh, nh−ng cã thÓ ®−îc x¸c ®Þnh
th«ng qua b¶n ®å hiÖn tr¹ng líp phñ thùc
vËt hoÆc chØ sè kh¸c biÖt thùc vËt ®−îc thμnh
lËp tõ ¶nh. A.Folly (1996) ®· ®Ò xuÊt nªn kÕt
hîp c¶ hai ph−¬ng ph¸p gi¶i ®o¸n ¶nh viÔn
th¸m b»ng m¾t vμ gi¶i ®o¸n sè ®Ó thμnh lËp
b¶n ®å hiÖn tr¹ng líp phñ tõ ¶nh viÔn th¸m.
TiÕp theo, hÖ sè C cña khu thùc nghiÖm ®−îc
x¸c ®Þnh b»ng c¸ch tham kh¶o tõ th− viÖn vÒ
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hÖ sè C ®· cã. Trong thùc tÕ, c¸c líp hiÖn
tr¹ng sö dông ®Êt ®−îc ph©n lo¹i ®«i khi
kh«ng trïng víi c¸c líp ®−îc x©y dùng hÖ sè
C, trong tr−êng hîp nμy c¸c t¸c gi¶ sö dông
gi¸ trÞ trung b×nh.
3.3. X©y dùng b¶n ®å hÖ sè C
3.3.1. X©y dùng b¶n ®å hÖ sè C tõ b¶n ®å
líp phñ

- Thu thËp d÷ liÖu ¶nh vÖ tinh
Nghiªn cøu ®· thu thËp c¸c t− liÖu ¶nh
vÖ tinh bao gåm c¸c th«ng tin:
+ Lo¹i ¶nh: ¶nh vÖ tinh Spot 5, ngμy
chôp: 14/11/2008 (H×nh 1).
+ §é ph©n gi¶i 2,5 m víi kªnh toμn s¾c
(panchromatic) vμ 10 m víi kªnh ®a phæ.
T− liÖu ¶nh viÔn th¸m nghiªn cøu nμy
thu thËp ®· ®−îc hiÖu chØnh phæ vμ lo¹i trõ
c¸c nhiÔu trong qu¸ tr×nh thu nhËn ¶nh.
- Gi¶i ®o¸n ¶nh vÖ tinh Spot.
Nghiªn cøu lùa chän ph−¬ng ph¸p gi¶i
®o¸n ¶nh lμ ph−¬ng ph¸p gi¶i ®o¸n ¶nh
b»ng m¾t. Khãa gi¶i ®o¸n ¶nh ®−îc x©y
dùng dùa trªn hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, ®é
ph©n gi¶i ¶nh. KÕt qu¶ ®· x©y dùng ®−îc
khãa gi¶i ®o¸n ¶nh gåm 9 lo¹i h×nh sö dông
®Êt cña huyÖn Tam N«ng gåm: ®Êt s«ng suèi,
mÆt n−íc chuyªn dïng; ®Êt chuyªn nu«i
trång thñy s¶n n−íc ngät; ®Êt chuyªn trång
lóa n−íc, ®Êt trång c©y hμng n¨m kh¸c (®Êt
rau, mμu, ng«, khoai, s¾n...), ®Êt trång c©y
l©u n¨m, ®Êt giao th«ng, ®Êt rõng, ®Êt phi
n«ng nghiÖp (®Êt ë, ®Êt trô së c¬ quan, c«ng
tr×nh c«ng céng...) (B¶ng 2).
B¶ng 2. HÖ sè C c¸c lo¹i thùc vËt
chÝnh cña huyÖn Tam N«ng
Lúa
Cây hàng năm
Cây ăn quả
Phi NN
Rừng (thưa)
Đất trống
Cỏ, cây bụi
Mặt nước

0,060
0,200
0,300
0,170
0,040
1,000
0,830
0,000

Tõ khãa gi¶i ®o¸n ¶nh ®· x©y dùng
b»ng ph−¬ng ph¸p kh¶o s¸t ngoμi thùc ®Þa,
nghiªn cøu tiÕn hμnh gi¶i ®o¸n ¶nh theo
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ph−¬ng ph¸p b»ng m¾t nhê phÇn mÒm
ArcGIS 9.3. KÕt qu¶ ®· x©y dùng ®−îc b¶n
®å líp phñ thùc vËt huyÖn Tam N«ng tØnh
Phó Thä (H×nh 2).
Tõ b¶n ®å líp phñ ®Êt ®· thμnh lËp, sö
dông c¸c t− liÖu kh¸c nhau vÒ hÖ sè C,
nghiªn cøu ®· x©y dùng ®−îc b¶ng tra C cho
mét sè c©y trång chÝnh cho huyÖn Tam N«ng
tØnh Phó Thä (B¶ng 2). B»ng c¸ch tra b¶ng
hÖ sè C theo c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt, cã thÓ
x©y dùng ®−îc b¶n ®å hÖ sè C.
ViÖc tham kh¶o hÖ sè C tõ c¸c tμi liÖu
kh¸c nhau ®· c«ng bè còng cã thÓ dÉn ®Õn
nh÷ng sai lÖch nhÊt ®Þnh cho tõng ®Þa bμn
cô thÓ. V× vËy, cÇn n¾m ch¾c khu vùc nghiªn
cøu ®Ó cã nh÷ng nhËn ®Þnh, lùa chän ®óng
®¾n. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ë ViÖt Nam,
viÖc ®o ®¹c tÝnh to¸n C trªn thùc ®Þa lμ ®iÒu
khã kh¨n do ®ßi hái kinh phÝ lín. V× vËy,
c¸ch tham kh¶o hÖ sè C vÉn lμ sù lùa chän
®−îc sö dông trong thùc tÕ.
3.3.2. X©y dùng b¶n ®å hÖ sè C tõ b¶n ®å chØ
sè kh¸c biÖt thùc vËt

ChØ sè kh¸c biÖt thùc vËt (Normalized
Difference Vegetation Index: NDVI), dïng
¶nh ®a phæ ®Ó t¨ng c−êng kh¶ n¨ng gi¶i
®o¸n c¸c ®èi t−îng thùc vËt. NDVI ®Ó lμm
næi bËt c¸c yÕu tè thùc vËt. KÕt qu¶ tÝnh
to¸n NDVI lμ mét ¶nh ®en tr¾ng. Nh÷ng
vïng thùc vËt cã thÓ rÊt khã ®−îc nh×n thÊy
sÏ dÔ dμng ®−îc nhËn biÕt trªn ¶nh NDVI.
NDVI dïng hai kªnh phæ lμ ®á vμ cËn hång
ngo¹i. Kªnh cËn hång ngo¹i lμm næi bËt sù
t−¬ng ph¶n gi÷a n−íc vμ thùc vËt, cßn kªnh
®á sÏ lμm næi bËt sù t−¬ng ph¶n gi÷a thùc
vËt vμ c¸c vïng nh©n t¹o. ¶nh NDVI lμ ¶nh
®en tr¾ng, mμu trªn ¶nh cμng tèi th× gi¸ trÞ
NDVI cμng thÊp, mμu cμng s¸ng th× gi¸ trÞ
NDVI cμng cao. Vïng thùc vËt kháe sÏ hiÓn
thÞ víi c¸c « mμu tr¾ng. KÕt qu¶ lμ, thùc vËt
xanh sÏ cã gi¸ trÞ chØ sè cao, n−íc cã gi¸ trÞ
©m, ®Êt trèng mang chØ sè b»ng 0. C¸c gi¸ trÞ
ph¶n x¹ kh¸c nhau chØ ra sù kh¸c nhau vÒ
møc ®é che phñ thùc vËt. ViÖc t¹o ra chØ sè
thùc vËt cã thÓ gióp dÔ dμng gi¶i ®o¸n ¶nh
®Ó t¹o ra b¶n ®å th¶m phñ thùc vËt mét c¸ch
chÝnh x¸c h¬n (Gao, 1996).

Trần Quốc Vinh, Đào Châu Thu

H×nh 1. ¶nh vÖ tinh Spot
huyÖn Tam N«ng
Khi øng dông d÷ liÖu viÔn th¸m, De
Jong vμ cs. (1994) ®· miªu t¶ viÖc sö dông
c¸c chØ sè thùc vËt ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè C cho
m« h×nh xãi mßn ®Êt. Sö dông d÷ liÖu tõ 33
biÓu ®å ph©n tÝch sè liÖu, c¸c t¸c gi¶ miªu t¶
mèi t−¬ng quan tuyÕn tÝnh gi÷a NDVI vμ hÖ
sè C trong m« h×nh USLE . Ph−¬ng ph¸p x¸c
®Þnh b¶n ®å hÖ sè C ®−îc De Jong (1994) ®−a
ra nh− sau:
C = 0,431- 0,805* NDVI.
NDVI = (NIR-RED)/(RED+NIR)
Trong ®ã:
- NIR lμ c−êng ®é ph¶n x¹ cña c¸c ®èi
t−îng ®èi víi b−íc sãng cËn hång ngo¹i.
- RED lμ c−êng ®é ph¶n x¹ cña c¸c ®èi
t−îng trªn mÆt ®Êt ®èi víi b−íc sãng ®á.
C«ng thøc nμy ®· ®−îc nghiªn cøu nμy
lùa chän ®Ó tÝnh hÖ sè C cho huyÖn Tam
N«ng tõ nguån d÷ liÖu ¶nh ®a phæ Spot 5
chôp th¸ng 11/2008, víi ®é ph©n gi¶i ¶nh lμ
10 m. Tõ ¶nh vÖ tinh Spot, tiÕn hμnh ph©n
lo¹i ¶nh vÖ tinh theo NDVI b»ng phÇn mÒm
Envi 4.5. Sau ®ã sö dông phÇn mÒm ArcGIS
9.3 ®Ó xö lý vμ tÝnh hÖ sè C theo c«ng thøc

H×nh 2. B¶n ®å líp phñ ®Êt
huyÖn Tam N«ng
De Jong (1994), kÕt qu¶ ta thu ®−îc b¶n ®å
chØ sè thùc vËt (H×nh 3) vμ b¶n ®å hÖ sè C
(H×nh 4).
3.4. Vμi nhËn xÐt tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu
KÕt qu¶ so s¸nh hÖ sè C theo hai ph−¬ng
ph¸p cho thÊy, khu vùc ®Êt trèng cã hÖ sè C
t−¬ng ®èi s¸t nhau (tõ 0,9 - 1,0). §èi víi khu
vùc cã thùc vËt sinh tr−ëng nh− rõng, bôi
c©y, hÖ sè C cßn cã sù sai lÖch.
X¸c ®Þnh C theo ph−¬ng ph¸p viÔn th¸m
vμ tham kh¶o tμi liÖu cã h¹n chÕ lμ c¸c lo¹i
tμi liÖu tham kh¶o ®Òu kh«ng ®−îc thùc hiÖn
t¹i vïng nghiªn cøu. MÆt kh¸c, sù ph©n lo¹i
thùc vËt mang tÝnh kh¸i qu¸t lín, ch−a tÝnh
®Õn sù kh¸c nhau trong khu vùc. V× vËy, nã
cã ¶nh h−ëng ®Õn kÕt qu¶ tÝnh to¸n.
Khi sö dông ph−¬ng ph¸p viÔn th¸m
dùa trªn NDVI, mçi mét ®iÓm ¶nh ®−îc
ph©n lo¹i theo gi¸ trÞ møc ®é ph¶n x¹ cña nã
v× vËy møc ®é kh¸c biÖt cña hÖ sè C nhiÒu
h¬n. Ngoμi ra, hÖ sè C ®−îc tÝnh hμng n¨m,
nghÜa lμ liªn quan ®Õn ®é che phñ cña thùc
vËt trong suèt 1 n¨m. Tuy nhiªn, tÝnh theo
NDVI chØ cã gi¸ trÞ t¹i thêi ®iÓm chôp ¶nh.
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Ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám xây dựng bản đồ hệ số lớp phủ đất (C) trong nghiên cứu xói mòn...

H×nh 3. B¶n ®å chØ sè thùc vËt
huyÖn Tam N«ng tØnh Phó Thä

4. KÕT LUËN
- Nghiªn cøu ®· x©y dùng b¶n ®å hÖ sè
líp phñ ®Êt C sö dông t− liÖu ¶nh vÖ tinh
theo 2 ph−¬ng ph¸p: tõ b¶n ®å líp phñ ®Êt
vμ tõ b¶n ®å chØ sè thùc vËt NDVI. KÕt qu¶
cho thÊy r»ng, gi÷a hai ph−¬ng ph¸p cßn cã
sù sai lÖch vÒ hÖ sè C ë khu vùc thùc vËt
sinh tr−ëng.
- Ph−¬ng ph¸p x©y dùng b¶n ®å C tõ
gi¶i ®o¸n ¶nh vμ tham kh¶o c¸c tμi liÖu th−
viÖn C cã −u ®iÓm cho kÕt hîp ®−îc víi tri
thøc vμ kinh nghiÖm cña ng−êi t¸c nghiÖp,
nh−ng cã nh−îc ®iÓm lμ khã ph©n biÖt ë
nh÷ng n¬i thùc vËt kh«ng ®ång nhÊt. KÕt
qu¶ nghiªn cøu b−íc ®Çu ®· ®Ò xuÊt b¶ng hÖ
sè C cho c¸c lo¹i thùc vËt chÝnh cña huyÖn
Tam N«ng, tØnh Phó Thä.
- Ph−¬ng ph¸p x©y dùng b¶n ®å C tõ chØ
sè thùc vËt cã −u ®iÓm nghiªn cøu ë nh÷ng
khu vùc lín, Ýt ph¶i ®i thùc ®Þa, nh−ng cã
nh−îc ®iÓm lμ chØ ®−a ra kÕt qu¶ t¹i mét
thêi ®iÓm chôp ¶nh.
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