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TÓM TẮT 
Trong những năm gần đây, độ che phủ rừng tăng tuy nhiên chất lượng rừng ở Nghệ An nói 

chung và lưu vực thượng nguồn sông Cả nói riêng đều giảm sút do ảnh hưởng của sự phát triển kinh 
tế xã hội và áp lực gia tăng dân số. Công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý đã được ứng 
dụng để nghiên cứu sự thay đổi sử dụng đất rừng và đề xuất phương hướng sử dụng đất rừng hợp 
lý tại vùng lưu vực thượng nguồn sông Cả. Ảnh vệ tinh được sử dụng để thành lập bản đồ biến động 
diện tích rừng từ năm 1998 đến năm 2007. Kết quả xử lý ảnh vệ tinh đạt độ chính xác khá cao trên 
75% và hệ số Kappa trên 0,8. Phân tích biến động rừng cho thấy, diện tích rừng tái sinh cao hơn so 
với diện tích rừng bị mất. Tuy nhiên, trong giai đoạn năm 2003 -  2007 diện tích rừng bị mất nhiều hơn 
so với giai đoạn năm 1998 - 2003 trong khi diện tích rừng tái sinh ở giai đoạn này lại giảm. Phân tích 
không gian đa chỉ tiêu đã định hướng được những khu vực có tiềm năng phát triển rừng, đây sẽ là 
căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển rừng thích hợp của địa phương. 

Từ khóa: Phân tích không gian đa chỉ tiêu, sử dụng hợp lý đất rừng, thượng nguồn lưu vực 
sông Cả, ứng dụng GIS và viễn thám. 

SUMMARY 

In recent years, the forest cover is increasing; however, its quality in Nghe An and in upper Ca 
river basin in particularly has been decreasing significantly due to the impacts of the local socio-
economic development and the population pressure. GIS and Remote Sensing technology were 
applied for this research in order to assess the forest cover changes and to propose suitable forest 
land use planning in the upper Ca river basin. Satellite images were used for mapping of forest cover 
changes from 1998 to 2007. The results of image processing were used to build up forest map with 
accuracy level 75% and Kappa coefficient 0,8. The forest changes indicate that the area of 
reforestation were larger more than that of deforestation. However, throughout the period 2003 - 2007, 
deforestation was higher than the figure between the years 1998 - 2003 while the reforestation area in 
this period declined. The multiple Criteria Spatial Analysis (MCSA) used in this paper has identified 
the potential orientation for the development of forest, these results can serve as the base for local 
suitable forest land use planning.  

Key words: Application of GIS & RS, forest land use planning, multiple criteria spatial analysis, 
upper Ca river basin.  
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1. §ÆT VÊN §Ò 

N»m ë vïng B¾c Trung Bé ViÖt Nam, tØnh 
NghÖ An cã ®Þa h×nh rÊt phøc t¹p víi 83% diÖn 
tÝch tù nhiªn lμ ®Êt dèc vμ ®åi nói. Vïng 
th−îng nguån s«ng C¶ bao gåm ba huyÖn Kú 
S¬n, T−¬ng D−¬ng, Con Cu«ng ®ãng vai trß 
quan träng vÒ mÆt kinh tÕ x· héi vμ m«i 
tr−êng cña tØnh NghÖ An. Còng nh− c¸c vïng 
miÒn nói kh¸c cña ViÖt Nam, vïng th−îng 
nguån s«ng C¶ (tØnh NghÖ An) chÞu t¸c ®éng 
bëi nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù thay ®æi sö 
dông ®Êt rõng nh− canh t¸c n−¬ng rÉy, sù 
ph©n quyÒn trong qu¶n lý rõng, c¸c chñ 
tr−¬ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn rõng cña §¶ng 
vμ Nhμ n−íc (TrÇn §øc Viªn vμ cs., 2005).  

Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®é che phñ 
rõng t¨ng nh−ng chÊt l−îng rõng ë NghÖ An 
nãi chung vμ l−u vùc th−îng nguån s«ng C¶ 
nãi riªng ®Òu gi¶m sót do ¶nh h−ëng cña sù 
ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vμ ¸p lùc gia t¨ng 
d©n sè (TrÇn §øc Viªn vμ cs., 2005). HiÖn 
nay cã nhiÒu ph−¬ng ph¸p còng nh− c¸ch 
tiÕp cËn kh¸c nhau ®Ó theo dâi, nghiªn cøu 
sù thay ®æi líp th¶m thùc vËt. Trong ®ã, c¸c 
ph−¬ng ph¸p øng dông c«ng nghÖ viÔn th¸m 
vμ hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý (GIS) lμ nh÷ng 
ph−¬ng ph¸p hiÖn ®¹i, cã kh¶ n¨ng nghiªn 
cøu vÒ kh«ng gian ë tÇm vÜ m« trong thêi gian 
ng¾n vμ trªn mét diÖn réng (NguyÔn ThÞ Thu 
Hμ, 2008; TrÇn §øc Viªn vμ cs., 2001).  

Nghiªn cøu sù thay ®æi líp th¶m thùc vËt 
qua c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau trong ®Þnh 
h−íng quy ho¹ch sö dông ®Êt rõng hîp lý ®· 
®−îc nhiÒu t¸c gi¶ ®Ò cËp trong c¸c c«ng tr×nh 
vμ ®Ò tμi nghiªn cøu. Trong bμi b¸o nμy, 
chóng t«i mong muèn ¸p dông ph−¬ng ph¸p 
míi, cã hiÖu qu¶ vμo viÖc qu¶n lý tèt nguån 
tμi nguyªn thiªn nhiªn nãi chung vμ tμi 
nguyªn rõng ë th−îng nguån l−u vùc s«ng C¶ 
nãi riªng. C«ng nghÖ viÔn th¸m vμ hÖ thèng 
th«ng tin ®Þa lý ®· ®−îc øng dông  ®Ó nghiªn 
cøu thay ®æi sö dông ®Êt rõng trªn c¬ së ®¸nh 
gi¸ biÕn ®éng diÖn tÝch rõng tõ n¨m 1998 ®Õn 
2007 vμ c«ng cô ph©n tÝch kh«ng gian ®a chØ 
tiªu ®−îc sö dông ®Ó ®Ò xuÊt c¸c ph−¬ng 

h−íng sö dông hîp lý ®Êt rõng t¹i th−îng 
nguån l−u vùc s«ng C¶, tØnh NghÖ An. 

2. VËT LIÖU Vμ PH¦¥NG PH¸P 
      NGHI£N CøU 
2.1. §Þa ®iÓm nghiªn cøu 

Nghiªn cøu ®−îc thùc hiÖn t¹i vïng 
th−îng nguån l−u vùc s«ng C¶ gåm 3 huyÖn 
Kú S¬n, T−¬ng D−¬ng vμ Con Cu«ng thuéc 
tØnh NghÖ An.  

2.2. VËt liÖu nghiªn cøu 

VËt liÖu nghiªn cøu bao gåm d÷ liÖu 
kh«ng gian vμ d÷ liÖu phi kh«ng gian. D÷ 
liÖu phi kh«ng gian ®−îc sö dông gåm c¸c 
v¨n b¶n ph¸p quy, c¸c b¸o c¸o t×nh h×nh 
kinh tÕ x· héi cña ba huyÖn th−îng nguån 
l−u vùc s«ng C¶, tØnh NghÖ An: Con Cu«ng, 
T−¬ng D−¬ng vμ Kú S¬n.  

D÷ liÖu kh«ng gian bao gåm ¶nh vÖ tinh 
Landsat TM/ETM+ ®−îc sö dông ®Ó thμnh 
lËp b¶n ®å biÕn ®éng diÖn tÝch rõng qua hai 
giai ®o¹n tõ n¨m 1998 - 2003 vμ tõ thêi ®iÓm 
tõ n¨m 2003 ®Õn 2007 (B¶ng 1).  

2.3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

2.3.1. Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra kh¶o s¸t 
           thùc ®Þa 

Dùa trªn nh÷ng th«ng tin chung vÒ ®Þa 
®iÓm nghiªn cøu b¶ng ph©n lo¹i c¸c th¶m 
thùc vËt chÝnh ®−îc x©y dùng. §ît kh¶o s¸t 
thùc ®Þa ®· tiÕn hμnh ®Ó lÊy mÉu cho c¸c líp 
th¶m thùc vËt.  

T¹o kho¸ vμ x©y dùng quy tr×nh gi¶i 
®o¸n phôc vô viÖc ph©n lo¹i ¶nh vÖ tinh vμ 
t¹o b¶n ®å th¶m thùc vËt. 

ViÖc lÊy mÉu ®−îc hç trî bëi thiÕt bÞ 
®Þnh vÞ toμn cÇu GPS (Global Positioning 
System), x¸c ®Þnh vÞ trÝ t¹i c¸c lo¹i líp phñ 
thùc vËt ®Æc tr−ng, chôp ¶nh, ghi chÐp 
th«ng tin m« t¶ lo¹i th¶m thùc vËt/lo¹i h×nh 
sö dông ®Êt vμ lÊy c¸c ®iÓm khèng chÕ thùc 
®Þa GTPs (Ground Truth Points) phôc vô 
cho c«ng t¸c gi¶i ®o¸n ¶nh vÖ tinh vμ ®¸nh 
gi¸ ®é chÝnh x¸c cña ¶nh vÖ tinh ®· ®−îc 
gi¶i ®o¸n (H×nh 1). 
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H×nh 1. VÞ trÝ khu vùc nghiªn cøu 

B¶ng 1. Nguån ¶nh vÖ tinh sö dông trong nghiªn cøu 

Số hiệu ảnh Thời gian thu ảnh 

TT 

Hàng/Cột 

Bộ cảm 

Năm Tháng Ngày 

Độ phân giải không gian 
(mét) 

Kênh phổ sử dụng 

1 127/47 TM 1998 05 15 30 x 30 1, 2, 3, 4, 5, 7 

2 127/47 ETM+ 2003 04 03 30 x 30 1, 2, 3, 4, 5, 7 

3 127/47 ETM+ 2007 02 03 30 x 30 1, 2, 3, 4, 5, 7 

        

2.3.2. Ph−¬ng ph¸p gi¶i ®o¸n ¶nh vÖ 
           tinh (H×nh 2) 

2.3.3. Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ biÕn ®éng rõng 

Quy luËt ®Ó x¸c ®Þnh diÖn tÝch rõng bÞ 
mÊt, diÖn tÝch rõng t¸i sinh vμ diÖn tÝch 
rõng kh«ng thay ®æi ®−îc minh häa b»ng 
b¶ng 2.  
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H×nh 2. Quy tr×nh gi¶i ®o¸n ¶nh vÖ tinh 

B¶ng 2. Quy luËt x¸c ®Þnh biÕn ®éng diÖn tÝch rõng 

TT Năm trước Năm sau Loại hình chuyển đổi 

Rừng nguyên sinh Rừng tái sinh 

 Tre nứa 

Rừng tái sinh Cỏ và cây bụi 
1 

 Đất nông nghiệp 

Mất rừng 

Rừng tái sinh Rừng già 

Tre nứa 

Cỏ và cây bụi 
2 

Đất nông nghiệp và đất khác 

Rừng tái sinh 
Tái sinh rừng 

Rừng nguyên sinh Rừng nguyên sinh 
3 

Rừng tái sinh Rừng tái sinh 
Không thay đổi 

Nguồn: Nguyễn Thị Thu Hà, 2008 

Nắn 
chỉnh 

hình học
cho ảnh 

Đăng
ký 

toạ độ
cho ảnh

Tăng
cường
ảnh 

Ảnh 
vệ tinh 

 Landsat 
TM 

ETM+ 

Thành lập các 
bản đồ thảm 

thực vật 

Chuyển đổi 
dữ liệu/Chiết 
tách thông tin 
về các thảm 

thực vật  

 Thống kê 
diện tích các 

loại thảm thực 
vật  Đánh giá độ 

chính xác giải 
đoán ảnh 

Phân loại 
không có 

 kiểm định  

Lấy mẫu cho 
các loại hình 
thảm thực vật 
đặc trưng 

Phân loại ảnh 
có kiểm định 
(Maximum 
livelihood 

classification) 

Loại bỏ mây 
từ ảnh vệ tinh 
đã được hiệu 
chính và đăng 

ký toạ độ 

Giai đoạn 
tiền giải 

đoán vệ tinh 

Giai đoạn 
sau giải 

đoán ảnh vệ 
tinh 

Giai đoạn  
giải đoán 
ảnh vệ tinh 

Dữ liệu vector 
các vùng mây 

trên ảnh  

Ảnh vệ tinh khu 
vực thượng nguồn 
lưu vực sông Cả 

Dữ liệu ranh giới 
hành chính 

Số mẫu giải đoán 
ảnh vệ tinh 

Phương pháp 
ISODATA 

Địa 
hình 

GTPs Chỉ số thực 
vật NDVI 
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C¸c líp th¶m thùc vËt kh«ng ph¶i rõng 
®−îc gép nhãm, khi c¸c líp th¶m thùc vËt 
nμy ®−îc che phñ hay chuyÓn ®æi sang th¶m 
thùc vËt rõng th× ®ã lμ qu¶ tr×nh t¸i sinh 
rõng vμ ng−îc l¹i, c¸c th¶m thùc vËt rõng 
t¹i thêi ®iÓm tr−íc bÞ mÊt ®i ë giai ®o¹n sau, 
qu¸ tr×nh nμy lμ sù mÊt rõng. Sù biÕn ®æi 
cña líp th¶m thùc vËt do ho¹t ®éng canh t¸c 
lóa n−¬ng, ng−êi d©n chÆt ph¸ rõng, sau mét 
thêi gian bá hãa tõ 3 - 4 n¨m, sÏ tiÕp tôc 
canh t¸c trªn khu vùc nμy, trong thêi gian bá 
hãa, c¸c n−¬ng nμy sÏ ®−îc bao phñ bëi c¸c 
líp th¶m cá c©y bôi, nÕu qu¸ tr×nh bá hãa 
kÐo dμi tõ 5 ®Õn 10 n¨m, sÏ xuÊt hiÖn c©y gç, 
®©y lμ qu¸ tr×nh t¸i sinh rõng. 

2.3.4. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch kh«ng gian 
           ®a chØ tiªu trong thμnh lËp b¶n ®å sö 
          dông hîp lý ®Êt rõng 

ViÖc quy ho¹ch vμ sö dông hîp lý ®Êt 
rõng cÇn quan t©m ®Õn c¸c yÕu tè liªn quan, 
chän c¸c vÞ trÝ cho lo¹i h×nh sö dông ®Êt 
rõng dùa trªn mét bé c¸c chØ tiªu vÒ mÆt tù 
nhiªn, kinh tÕ x· héi. 

Sù thay ®æi c¸c ®Æc tÝnh cña mét vÞ trÝ: 
vÝ dô nh− sö dông ®Êt, thñy v¨n, kho¶ng 
c¸ch d©n c−, ®é dèc..) ¶nh h−ëng tíi tÝnh phï 
hîp cña mét lo¹i sö dông ®Êt ®Æc thï. Träng 
sè vμ ph−¬ng ph¸p cho ®iÓm cã thÓ ®−îc ¸p 
dông ®èi víi tr−êng hîp ®¸nh gi¸ nhiÒu yÕu 
tè ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh phï hîp nhÊt cho c¸c lo¹i 
h×nh sö dông ®Êt.  

Ph©n tÝch b¶n ®å ®Þnh h−íng sö dông 
®Êt rõng ®−îc dùa trªn c¸c tiªu chÝ sau:  

- Tiªu chÝ vÒ b¶o vÖ ph¸t triÓn rõng, b¶o 
vÖ ®Êt, phñ xanh ®Êt trèng ®åi nói träc. Dùa 
trªn tiªu chÝ ®Æt ra, c¸c yªu cÇu ®−îc x¸c lËp 
dùa trªn ®Æc ®iÓm tù nhiªn khu vùc nh− ®Þa 
h×nh (®é cao, ®é dèc); mËt ®é s«ng suèi; mËt 
®é d©n c−; thæ nh−ìng; lo¹i h×nh sö dông 
®Êt; ph©n bè m−a; nhiÖt ®é, v.v... 

- Tiªu chÝ b¶o vÖ vμ ph¸t triÓn rõng: T¸i 
trång rõng trªn c¸c lo¹i h×nh ®Êt c»n cçi, ®Êt 
ch−a sö dông vμ ®Êt trèng. 

- Tiªu chÝ vÒ sö dông ®Êt: §Êt rõng ®−îc 
ph©n cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n tËp thÓ ®Ó 

trång rõng, b¶o vÖ vμ ph¸t triÓn rõng, ®Êt 
trèng ®åi nói träc, ®Êt ch−a sö dông, ®Êt nói 
®¸, ®−îc sö dông ®Ó ®Þnh h−íng ph¸t triÓn 
rõng, c¸c lo¹i sö dông ®Êt nμy cã ®−îc 
chuyÓn ®æi sang rõng. Nh÷ng lo¹i líp phñ ®· 
cã rõng, cÇn ®−îc b¶o vÖ vμ ph¸t triÓn, ®èi 
víi nh÷ng lo¹i sö dông ®Êt kh¸c cÇn phñ 
xanh ®Êt trèng ®åi nói träc. 

- Tiªu chÝ vÒ thæ nh−ìng: C¸c lo¹i ®Êt 
c»n cçi, c¸c lo¹i ®Êt h×nh thμnh trªn nói cao. 

- Tiªu chÝ vÒ ®é cao, ®é dèc (®é dèc lín, 
th−êng > 40 ®é) vμ c¸c khu vùc cã ®é cao trªn 
2000 m so víi mùc n−íc biÓn kh«ng thuËn lîi 
cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, cÇn ®−a vμo ph¸t 
triÓn rõng hoÆc c©y l©u n¨m. 

- Tiªu chÝ vÒ kho¶ng c¸ch khu d©n c−: 
c¸ch xa khu d©n c−, tr¸nh c¸c t¸c ®éng nh©n 
sinh. 

TÊt c¶ b¶y líp d÷ liÖu tr−íc tiªn ®−îc 
chuyÓn ®æi vÓ d¹ng d÷ liÖu raster. Sau khi 
d÷ liÖu vector ®−îc chuyÓn sang d¹ng raster, 
d÷ liÖu d¹ng raster ®−îc g¸n gi¸ trÞ vμ träng 
sè cho tõng líp. ViÖc g¸n c¸c gi¸ trÞ cña mçi 
líp theo møc ®é phï hîp víi c¸c lo¹i h×nh sö 
dông ®Êt. Trong mçi b¶n ®å, c¸c th«ng tin 
thuéc tÝnh ®−îc chuyÓn ®æi vμ thèng nhÊt 
theo thang ®iÓm.  

§Ó ®¸nh gi¸ møc ®é thÝch nghi ph¸t 
triÓn rõng, c¨n cø vμo c¸c tiªu chÝ trªn; mçi 
tiªu chÝ ®−îc g¾n víi mét biÕn sè, mçi biÕn sè 
®−îc g¾n víi mét gi¸ trÞ träng sè nhÊt ®Þnh. 
Gi¸ trÞ träng sè dùa trªn møc ®é ¶nh h−ëng 
tíi sö dông vμ sö dông ®Êt rõng (B¶ng 3). 

PhÐp ph©n tÝch kh«ng gian víi träng sè 
vμ dùa trªn thang ®iÓm theo møc ®é ¶nh 
h−ëng tíi sö dông ®Êt, c¸c biÕn sè hay c¸c 
chØ tiªu lμ c¸c líp th«ng tin ®−îc sö dông ®Ó 
ph©n tÝch kh«ng gian. Gi¸ trÞ träng sè thÓ 
hiÖn møc ®é ¶nh h−ëng cña c¸c biÕn sè tíi 
c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt (tæng cña c¸c møc 
¶nh h−ëng lμ 1 hay 100%). 

B¶n ®å møc ®é thÝch nghi ph¸t triÓn rõng 
bao gåm tæ hîp tÊt c¶ 7 yÕu tè trªn. B¶n ®å 
nμy ®−îc x©y dùng dùa trªn tÝnh to¸n ®a chØ 
tiªu sau ®ã ®−îc ph©n l¹i thμnh c¸c møc ®é 
thÝch nghi ®Ó ph¸t triÓn rõng (B¶ng 4). 
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B¶ng 3. Gi¸ trÞ träng sè øng víi c¸c biÕn sè trong ph©n tÝch kh«ng gian ®a chØ tiªu 

STT Biến số Ngưỡng Trọng số 
1 Độ dày tầng đất mặt 0 đến 5 0,1 
2 Khoảng cách đến sông 0 đến 5 0,2 
3 Độ cao tuyệt đối 0 đến 5 0,1 
4 Độ dốc địa hình 0 đến 5 0,15 
5 Sử dụng đất 0 đến 5 0,2 
6 Khoảng cách tới bản 0 đến 5 0,1 
7 Thành phần cơ giới 0 đến 3 0,15 
 Tổng  1 

B¶ng 4. Møc ®é thÝch nghi ph¸t triÓn rõng 

Thang điểm Mức độ thích nghi 

1 Không sử dụng phát triển rừng 
2 Không thích hợp 
3 Thích hợp trung bình 
4 Rất thích hợp 

No Data Không có dữ liệu 

  

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU Vμ TH¶O 
    LUËN 
3.1. BiÕn ®éng diÖn tÝch rõng 

BiÕn ®éng rõng giai ®o¹n 1998 - 2007 
®−îc chia thμnh 2 thêi ®iÓm giai ®o¹n 1 tõ 
n¨m 1998 - 2003, giai ®o¹n 2 tõ n¨m 2003 - 
2007 (H×nh 3, h×nh 4).  

DiÖn tÝch rõng ®−îc t¸i sinh trong giai 
®o¹n tõ n¨m 1998 - 2003 cao h¬n so víi giai 
®o¹n 2003 - 2007 kho¶ng 18.075 ha (H×nh 5). 
Trong khi ®ã diÖn tÝch rõng bÞ mÊt giai ®o¹n 
2003 ®Õn 2007 th× nhiÒu h¬n giai ®o¹n tr−íc 
lμ kho¶ng 18.157 ha. Do vËy, cÇn thiÕt ph¶i 
®Ò xuÊt vμ ®Þnh h−íng sö dông ®Êt rõng cho 
phï hîp ë khu vùc th−îng nguån l−u vùc 
s«ng C¶ tØnh NghÖ An. 

3.2. KÕt qu¶ ph©n tÝch ®Þnh h−íng sö 
       dông ®Êt rõng 

KÕt qu¶ ph©n tÝch kh«ng gian ®a chØ 
tiªu gióp ta b−íc ®Çu ®Þnh h−íng ®−îc 
nh÷ng khu vùc cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn rõng. 

B¶n ®å thÝch nghi ph¸t triÓn rõng (H×nh 6) 
t¹i vïng th−îng nguån l−u vùc s«ng C¶ ®· 
®−îc x©y dùng dùa trªn bé chØ tiªu sau: ®é 

dèc ®Þa h×nh, ®é cao tuyÖt ®èi, thμnh phÇn c¬ 
giíi ®Êt, tÇng dμy ®Êt mÞn, vμ ph©n cÊp 
kho¶ng c¸ch ®Õn s«ng. Ngoμi c¸c chØ tiªu nªu 
trªn, viÖc thμnh lËp b¶n ®å thÝch nghi ph¸t 
triÓn rõng cßn dùa trªn ®Þnh h−íng ph¸t 
triÓn kinh tÕ x· héi vμ g¾n kÕt víi c¸c 
ch−¬ng tr×nh môc tiªu ph¸t triÓn rõng cña 
vïng còng nh− cña c¶ n−íc. 

Vïng kh«ng sö dông cho ph¸t triÓn rõng 
ë ®©y bao gåm c¸c khu vùc ngËp n−íc, c¸c 
khu d©n c− vμ c¸c khu vùc sö dông ®Ó ph¸t 
triÓn ®Êt n«ng nghiÖp: trång lóa n−íc, hoa 
mμu… 

Vïng kh«ng thÝch hîp cho ph¸t triÓn 
rõng bao gåm c¸c khu vùc thñy ®iÖn, c¸c lo¹i 
h×nh sö dông ®Êt: ®Êt ë, ®Êt n«ng nghiÖp 
(®Êt trång lóa, trång c©y hμng n¨m), ®Êt giao 
th«ng, ®Êt cã c¸c c«ng tr×nh x©y dùng cña 
nhμ n−íc.   

Vïng thÝch hîp trung b×nh lμ c¸c khu 
vùc ®Êt bÞ bá hãa sau canh t¸c n−¬ng rÉy, 
®Êt trèng ch−a sö dông.  

Trªn c¬ së ®ã, chóng t«i ®· tÝnh to¸n 
®−îc diÖn tÝch víi c¸c møc ®é thÝch nghi ®Ó 
ph¸t triÓn rõng theo cÊp huyÖn. 
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H×nh 3. BiÕn ®éng diÖn tÝch rõng tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m 2003 

 

H×nh 4. BiÕn ®éng diÖn tÝch rõng tõ n¨m 2003 ®Õn n¨m 2007 
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B¶ng 5. Thèng kª diÖn tÝch c¸c møc thÝch nghi ph¸t triÓn rõng theo cÊp huyÖn 

Diện tích các mức thích nghi phát triển rừng 
Tên huyện 

Rất thích hợp Thích hợp Không thích hợp 
Kỳ Sơn 3089 128483 63461 
Tương Dương 6177 139437 111803 
Con Cuông 13759 82628 57706 

Đơn vị tính: hecta 

KÕt qu¶ thèng kª (B¶ng 5) cho thÊy ®−îc 
nh÷ng khu vùc cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn rõng 
vμ  b−íc ®Çu gióp cho c¸c quy ho¹ch ®Þnh 
h−íng ®−îc khu vùc ®Ó −u tiªn më réng vμ 
ph¸t triÓn trång rõng nh»m n©ng cao ®é che 
phñ rõng ë khu vùc th−îng nguån l−u vùc 
s«ng C¶. HuyÖn Con Cu«ng cã diÖn tÝch rÊt 
thÝch hîp ®Ó ph¸t triÓn rõng lín nhÊt gÊp 
h¬n 2 lÇn diÖn tÝch cña huyÖn T−¬ng D−¬ng 
vμ kho¶ng h¬n 4 lÇn huyÖn Kú S¬n. Trong 
khi ®ã, diÖn tÝch thÝch hîp ®Ó ph¸t triÓn rõng 
ë 2 huyÖn T−¬ng D−¬ng vμ Kú S¬n lín h¬n so 
víi huyÖn Con Cu«ng. HuyÖn Con Cu«ng cã 
rõng quèc gia Pï M¸t vμ khu b¶o tån Pï 
Huèng do vËy tiÓu khÝ hËu thuËn lîi, tÝnh 
chÊt ®Êt rõng, thμnh phÇn c¬ giíi phï hîp 
cho qu¸ tr×nh t¸i sinh tù nhiªn vμ ph¸t triÓn 
rõng. Ng−îc l¹i, huyÖn Kú S¬n ®Þa h×nh phøc 
t¹p bÞ chia c¾t, giao th«ng kh«ng thuËn lîi 
nªn kh¶ n¨ng ph¸t triÓn rõng gÆp nhiÒu khã 
kh¨n. 

4. KÕT LUËN 

øng dông ¶nh c«ng nghÖ viÔn th¸m 
(Remote Sensing), hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý 
(GIS) kÕt hîp víi sö dông hÖ thèng ®Þnh vÞ 
toμn cÇu (GPS) ®Ó thμnh lËp b¶n ®å biÕn ®éng 
diÖn tÝch rõng t¹i khu vùc th−îng nguån l−u 
vùc s«ng C¶ tØnh NghÖ An qua 3 thêi ®iÓm 
n¨m 1998, 2003 vμ 2007 cho kÕt qu¶ ®¹t ®é 
chÝnh x¸c kh¸ cao trªn 75%, hÖ sè Kappa 
®Òu trªn 0,8.  

KÕt qu¶ ph©n tÝch biÕn ®éng diÖn tÝch 
rõng cho thÊy diÖn tÝch t¸i sinh rõng cao h¬n 
so víi diÖn tÝch rõng bÞ mÊt. Tuy nhiªn trong 
giai ®o¹n n¨m 2003 - 2007 diÖn tÝch rõng bÞ 
mÊt nhiÒu h¬n so víi giai ®o¹n tr−íc tõ n¨m 

1998 - 2003 trong khi diÖn tÝch rõng t¸i sinh 
ë giai ®o¹n nμy gi¶m.  

Ph©n tÝch kh«ng gian ®a chØ tiªu ®· 
®Þnh h−íng ®−îc nh÷ng khu vùc cã tiÒm 
n¨ng ph¸t triÓn rõng. Trªn c¬ së ®ã, c¸c nhμ 
ho¹ch ®Þnh vμ ph©n tÝch chÝnh s¸ch cã thÓ 
−u tiªn më réng vμ ph¸t triÓn trång rõng t¹i 
nh÷ng khu vùc thÝch hîp. Qua ph©n tÝch 
kh«ng gian ®a chØ tiªu, huyÖn Con Cu«ng cã 
tæng diÖn tÝch phï hîp ®Ó ph¸t triÓn rõng 
lín nhÊt, trong khi ®ã huyÖn Kú S¬n diÖn 
tÝch nμy thÊp nhÊt trong c¶ 3 huyÖn th−îng 
nguån l−u vùc s«ng C¶. 
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