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ABSTRACT 

The development of Soil and Water Assessment Tool (SWAT) is a continuation of USDA 
Agricultural Research Service (ARS) modeling experience that spans a period of roughly 30 
years. The Soil and Water Assessment (SWAT) is a physically based continuous-event hydrologic 
model developed to predict the impact of land management practices on water, sediment, and 
agricultural chemical yields in large, complex watersheds with varying soils, land use, and 
management conditions over long periods of time. The Integrated SWAT and MapWindown have 
been used in Environmental Impact Assessment.  

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay tài nguyên thiên nhiên ở nước ta đang trên đà xuống dốc, các hệ thống sông, 
suối đang bị ô nhiễm nghiêm trọng đặc biệt là các khu đô thị lớn với sự xuất hiện của nhiều khu 
công nghiệp nặng làm cho môi trường sống ngày càng ô nhiễm. Đồng thời quá trình canh tác 
nông lâm nghiệp cũng gặp khó khăn do đất đai bị ô nhiễm, xói mòn, hàm lượng chất dinh dưỡng 
hạn chế. Chính vì vậy việc đánh giá tác động môi trường là việc làm rất cần thiết hiện nay. Ngày 
này với sự phát triển như vũ bão của hệ thống thông tin địa lý (GIS) đã xuất hiện nhiều phần 
mềm, đặc biệt có một số phần mềm chuyên dùng cho lĩnh vực môi trường. Tuy nhiên hiện nay 
các phần mềm dành cho GIS và môi trường điều là các phần mềm thương mại với giá rất cao nên 
không phù hợp với một số cơ quan ở Việt Nam. Hiện nay đã có nhiều phần mềm GIS miễn phí 
rất phù hợp cho những bạn sinh viên nghiên cứu về lĩnh vực GIS. Đặc biệt là bộ phần mềm 
MapWindow GIS và công cụ MWSWAT dùng cho lĩnh vực nghiên cứu về tác động môi trường 
khá hoàn hảo. Ưu điểm của bộ phần mềm này là hoàn toàn miễn phí, sử dụng khá đơn giản không 
phức tạp như các phần mềm thương mại khác. Nhược điểm của chúng là đối với các lưu vực lớn 
việc phân tích dữ liệu mất nhiều thời gian hơn. 
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TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH SWAT 

1. Giới thiệu về mô hình SWAT 

SWAT (Soil and Water Assessment Tool) là công cụ đánh giá nước và đất. SWAT được 
xây dựng bởi tiến sĩ Jeff Arnold ở Trung tâm phục vụ nghiên cứu nông nghiệp (ARS - 
Agricultural Research Service) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA - United States 
Department of Agriculture ). Mô hình được xây dựng nhằm đánh giá và dự đoán các tác động của 
thực tiễn quản lý đất đai tác động đến nguồn nước, lượng bùn, và lượng hóa chất trong nông 
nghiệp sinh ra trên một lưu vực rộng lớn và phức tạp với sự không ổn định về các yếu tố như đất, 
sử dụng đất và điều kiện quản lý trong một thời gian dài. Mô hình là sự tập hợp những phép toán 
hồi quy để thể hiện mối quan hệ giữa giá trị thông số đầu vào và thông số đầu ra.  

SWAT cho phép mô hình hóa nhiều quá trình vật lí trên cùng một lưu vực, một lưu vực sẽ 
được chia thành các tiểu lưu vực, trong mỗi tiểu lưu vực được chia thành các đơn vị thủy văn 
(HRUs) – có những đặc trưng riêng duy nhất về đất và sử dụng đất. Sự phân chia này giúp người 
sử dụng có thể áp dụng kết quả nghiên cứu của một vùng này vào một vùng khác khi chúng có sự 
tương đồng nhất định. 

2. MWSWAT (MapWindow Interface for Soil and Water Assessment Tool) 

Dự án WaterBase (George et.al. [2006]) là một dự án của Đại học Liên Hiệp Quốc – Viện 
Quốc tế Công nghệ Phần mềm - Macao (UNU) với mục tiêu của dự án là nhằm quản lý tổng hợp 
nguồn nước, đặc biệt dành cho những nước đang phát triển, do: 

 Phần mềm, nguồn tài liệu, dữ liệu, tài liệu đào tạo được miễn phí và là nguồn mở. 
 Nhóm cộng đồng những người sử dụng 

và phát triển: Google group. 
MWSWAT được viết tắt từ 

MapWindown Interface for Soil and Water 
Assessement Tool. MWSWAT là một phần 
mềm mã nguồn mở, giúp chúng ta đánh giá đất 
và nước tại một lưu vực thông qua các thông số 
về địa hình, đất, loại hình sử dụng đất và các dữ 
liệu về thời tiết. Thông qua bộ công cụ này sẽ 
giúp chúng ta nhận được kết quả về bồi lắng 
lòng hồ, xói mòn, các dữ liệu về NO3, N, P, 
lượng nước bề mặt, … 
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3. Tiến trình 

3.1 Dữ liệu về DEM 

Xây dựng các dữ liệu về DEM sẽ tạo các lưu vực cần nghiên cứu. Tại tiến trình này sẽ tạo lưu 
vực, các tiểu lưu vực, dòng chảy và điểm xả cuối của lưu vực. 

 

Hình 2. Ranh lưu vực và các tiểu lưu vực 

3.2 Dữ liệu về thủy văn 

Các dữ liệu này sẽ tạo các thông số về sử dụng đất, loại đất và phân cấp độ dốc trong lưu 
vực để tính toán các thông số cho từng tiểu lưu vực cụ thể. 

 

Hình 3. Dữ liệu đầu vào của các giá trị HRU 

Khi đó chương trình tự động tính toán các giá trị về độ cao, sử dụng đất, loại đất, độ dốc 
và các giá trị HRUs của lưu vực cũng như từng tiểu lưu vực cụ thể.  
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Hình 4. Các giá trị về độ cao, loại đất, độ dốc, loại hình sử dụng đất 

3.3 Dữ liệu về thời tiết 

Dữ liệu thời tiết bao gồm các thành phần: Trạm đo - Lượng mưa + tuyết rơi - Nhiệt độ 
hông khí - Độ ẩm không khí tương đối - Năng lượng bức xạ mặt trời - Tốc độ gió. Trong đó, ba 
thành phần bắt buộc sử dụng trong mô hình MWSWAT là: trạm đo, lượng mưa, nhiệt độ. Còn ba 
thành phần còn lại có thể tùy chọn có hoặc không phụ thuộc vào điều kiện thu thập số liệu. 

Dựa vào dữ liệu này, chúng ta sẽ tính toán các giá trị hàng ngày, hàng tháng hoặc hàng 
năm các giá trị về xói mòn, NO3, N, P, bồi lắng lòng hồ, … Khi viết các dữ liệu này vào, ta có thể 
thay đổi thông tin của chúng bằng các giá trị phù hợp tại khu vực nghiên cứu.  
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Hình 5. Dữ liệu về thời tiết 

Để viết kết quả ta có thể sử dụng phần SWAT Editor để điều chỉnh thông số phù hợp 
trước khi viết kết quả. SWAT Editor cho phép người sử dụng điều chỉnh các thông số tương ứng 
cho khu vực nghiên cứu. Về nguyên tắt, nếu chạy dữ liệu mặt định ta vẫn cho ra được kết quả 
nhưng chúng chỉ đúng khi ta thay đổi thông tin về loại đất, loại hình sử dụng đất, địa hình… 
Muốn điều chỉnh ta kích chọn Edit File để điều chỉnh và chạy lại kết quả. (hình minh họa SWAT 
Editor) 

 

Hình 6. Điều chỉnh dữ liệu bằng SWAT Editor 
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DỮ LIỆU ĐẤU RA CỦA MÔ HÌNH MWSWAT 

Bộ dữ liệu đầu ra của MWSWAT cung cấp rất nhiều thông số: tổng trữ lượng nước trên 
toàn lưu vực, tổng khối lượng NO3 (vào/ra), tổng khối lượng P (vào/ra), lưu lượng dòng vào/ra, 
tổng khối lượng đất bồi lắng (vào/ra)… 

Bảng 1. Kết quả các chỉ số môi trường nước 

 
Thông qua bảng trên ta có thể xác định được lượng mưa (PREC –mm), lượng nước chưa 

bão hòa (LATQ – mm), lượng nước ngầm (GWQ – mm), lượng nước của toàn bộ lưu vực nghiên 
cứu (WATER YIELD), lượng bồi lắng hay mất đất (SED– mm), lượng NO3 bề mặt (NO3 
SURQ), lượng NO3 tầng chưa bão hòa (NO3 LATQ), lượng NO3 của thảm thực vật (NO3 CROP), 
lượng N tổng, lượng P hữu cơ. 

Ngoài ra chúng ta có thể xác định các thông số về môi trường theo từng tiểu lưu vực, dựa 
vào đơn vị HRU, nhánh sông các chỉ tiêu như lượng nước bề mặt, các giá trị về N,P, NO3, xói 
mòn 

Bảng 2. Kết quả theo đơn vị thủy văn (HRUs)      Bảng 3. Kết quả theo nhánh sông 
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Bảng 4. Kết quả theo tiểu lưu vực 

 

KẾT LUẬN  

Thông qua phần mềm MapWindow GIS và MWSWAT ta có thể đánh giá được các thông 
số về xói mòn, NO3, N, P, lượng nước bốc hơi tiềm năng và thực tế, tổng lượng nước, … trong 
lưu vực nói chung và trong từng tiểu lưu vực nói riêng theo thời gian. Ngoài ra MWSWAT còn 
cho phép đánh giá các thông số trên dựa vào từng loại hình sử dụng đất, thông qua đó ta có thể 
xác định loại hình sử dụng đất nào ảnh hưởng đến môi trường nhiều nhất từ đó đưa ra phương án 
quy hoạch sử dụng đất cụ thể. 
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1.1 Tóm tắt: 
1.2 Dự án “Nghiên cứu thực hành quản lý tốt hơn đối với cây cá thể gỗ quý hiếm trong rừng tự 

nhiên” được thực hiện ở 2 địa điểm là khu BTTN Vĩnh Cửu và khu rừng phòng hộ Tân Phú 
tỉnh Đồng Nai. Kết quả dự án đã điều tra được 110 loài cây thân gỗ quý hiếm hoặc có giá 
trị bảo tồn, định vị bằng GPS đồng thời quản lý chúng bằng phần mềm Mapinfo,. Ngoài ra 
dự án còn biên sọan tài liệu nhận diện cây rừng giúp cho các cán bộ của  hai đơn vị lâm 
nghiệp này dễ dàng trong việc hướng dẫn các khách tham quan theo các tuyến du lịch sinh 
thái ở 2 địa điểm này. 

1.3 Đặt vấn đề: 

Công tác quản lý tài nguyên rừng ở các đơn vị lâm nghiệp trước nay chủ yếu là điều tra nắm các 
thông tin về rừng, như diện tích, loại đất loại rừng, trạng thái, tổ thành, trữ lượng rừng và lập bản 
đồ, sổ sách thống kê, thực hiện theo dõi diễn biến rừng hàng năm trên từng đơn vị tổ chức rừng 
(tiểu khu, khoảnh, lô). Từ năm 2000, thực hiện dự án kiểm kê rừng và theo dõi diễn biến rừng và 
đất lâm nghiệp, ngành lâm nghiệp ứng dụng các tiện ích của công nghệ thông tin cùng các thiết bị 
kỹ thuật cao, đã số hóa toàn bộ các thông tin, số liệu, bản đồ kiểm kê rừng năm 1999 và diễn biến 
rừng hàng năm, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quy hoạch, kế hoạch về quản lý, bảo vệ, 
phát triển rừng và điều hành các hoạt động lâm nghiệp.  

Trong thực tế, cách thức quản lý tài nguyên rừng như nói trên chưa đáp ứng yêu cầu của một số 
hoạt động đòi hỏi cung cấp thông tin cụ thể của cá thể cây rừng đang sinh trưởng trong quần thụ 
tự nhiên. Đặc biệt là trong hoạt động du lịch sinh thái rừng, khách tham quan thường mong muốn 
biết rõ tại thực địa các thông tin của cây rừng mà họ quan tâm, tận mắt nhìn thấy chỗ cây đứng, 
hình dạng và một số đặc trưng của cây. 

Nhằm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cây cá thể gỗ quý hiếm, bản địa, dự án đã phối 
hợp với hai đơn vị chủ rừng: Khu bảo tồn thiên nhiên và di tích Vĩnh Cửu (KBTTNDT) và Ban 
quản lý rừng phòng hộ Tân Phú (BQLRPH) - thực hiện việc nghiên cứu phương thức quản lý tốt 
hơn đối với cây cá thể trong rừng tự nhiên và xây dựng các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, giúp các 
đơn vị chủ rừng nâng cao một bước trong công tác quản lý tài nguyên rừng. Cán bộ quản lý rừng 
sẽ nắm vững một số kiến thức cơ bản về việc điều tra, định vị, lập bản đồ hiện trạng và xây dựng 
cơ sở dữ liệu cây cá thể, để hình thành một sản phẩm du lịch sinh thái tham quan cây rừng trong 
rừng tự nhiên hoặc phục vụ công tác quản lý đối với một số đối tượng cây cá thể được quan tâm.  

1.4  Mục tiêu nghiên cứu 

- Cung cấp thông tin về tài nguyên rừng, đặc biệt là thông tin về cây gỗ quý hiếm. 
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-  Xây dựng tài liệu kỹ thuật hướng dẫn khả thi về thực hành quản lý tốt hơn đối với cây cá 
thể gỗ quý hiếm trong rừng tự nhiên. 

-        Hình thành một sản phẩm du lịch sinh thái cho 2 đơn vị lâm nghiệp ở đây. 

 Nội dung nghiên cứu 

- Điều tra, định vị và gắn biển tên cho cây gỗ quý hiếm trong một tiểu khu điển hình hoặc 
theo một tuyến du lịch sinh thái. Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với cây điều tra và quản lý dữ 
liệu bằng phần mềm. 

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ thuật quản lý cây cá thể trong rừng tự nhiên,  và tài liệu 
giới thiệu cây gỗ  quý hiếm, bản địa thuộc KBTTNDT Vĩnh Cửu và BQLRPH Tân Phú. 

1.5 Phương pháp nghiên cứu 

-  Thu thập các tài liệu, bản đồ hiện trạng rừng của đơn vị chủ rừng và tiểu khu điều tra; các 
tài liệu khoa học về phân loại thực vật rừng. 

- Phương pháp điều tra cây cá thể trong quần thụ tự nhiên: đối tượng cây cá thể được chọn 
trong vòng 50m hai bên tuyến đường phục vụ du lịch sinh thái, chiều dài mỗi tuyến khoảng 2 km, 
là thích hợp với nhu cầu tham quan của khách du lịch. Loài cây điều tra gồm những loài trong 
danh mục cây quý hiếm đã được quy định trong Sách đỏ Việt Nam 2007 hoặc Danh lục đỏ IUCN 
2009; và phát triển thêm một số loài đặc hữu địa phương hoặc mang tên địa phương, loài có giá 
trị bảo tồn. Sau khi đã định vị và định danh cây, thực hiện đóng bảng tên cây. 

1.5.1  Nội nghiệp 

- Tổng hợp và phân tích các thông tin thứ cấp. 

- Phần mềm MapInfo cùng các phần mềm hỗ trợ khác như: MapSource, Garfile để xử lý các 
thông tin địa lý thu thập tại thực địa, xây dựng các lớp bản đồ chuyên đề. 

- Biên soạn tài liệu kỹ thuật. 

2 Kết quả:  

Tổng hợp kết quả điều tra tại hai tuyến trên đã ghi nhận được 110 loài cây trong đó có 6 loài cây 
quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam 2007 (Bảng 1), 18 loài cây có trong danh mục của IUCN 
2009 (bảng 2), 2 loài cây đặc hữu của địa phương và 5 loài cây mang tên địa phương (bảng 3) 
được trình bày sau đây: 
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Bảng 1: Danh sách loài cây điều tra nằm trong Sách đỏ Việt Nam (2007) 

TT Tên Việt Nam Tên khoa học Họ thực vật Địa điểm 

1 Cẩm lai bà rịa Dalbergia bariensis Fabaceae Tân Phú 

2 Trắc 
Dalbergia 
cochinchinensis Fabaceae Tân Phú 

3 Gõ đỏ Afzelia xylocarpa Fabaceae Vĩnh Cửu 

4 Gõ mật Sindora siamensis Fabaceae Vĩnh Cửu, Tân Phú 

5 Vên vên Anisoptera costata Dipterocarpaceae Vĩnh Cửu, Tân Phú 

6 Dầu song nàng Dipterocarpus dyeri Dipterocarpaceae Vĩnh Cửu, Tân Phú 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Hình 1: Bản đồ vị trí cây gỗ quý hiếm và bản địa ở  khu rừng phòng hộ Tân Phú  
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  Hình 2: Bản đồ vị trí cây gỗ quý hiếm và bản địa ở Khu BTTN Vĩnh Cửu 

 Bảng 2: Danh sách loài cây nằm trong Danh lục đỏ IUCN (2009) 

TT Tên Việt Nam Tên khoa học Họ thực vật Địa điểm 

1 Cẩm lai bà rịa Dalbergia bariensis Fabaceae Tân Phú 

2 Trắc 
Dalbergia 
cochinchinensis Fabaceae Tân Phú 

3 Gõ đỏ Afzelia xylocarpa Fabaceae Vĩnh Cửu 

4 Gõ mật Sindora siamensis Fabaceae Vĩnh Cửu, Tân Phú 

5 Vên vên Anisoptera costata Dipterocarpaceae Vĩnh Cửu, Tân Phú 

6 Dầu song nàng Dipterocarpus dyeri Dipterocarpaceae Vĩnh Cửu, Tân Phú 
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7 Dầu rái Dipterocarpus alatus Dipterocarpaceae Tân Phú 

8 Dầu mít Dipterocarpus costatus Dipterocarpaceae Tân Phú 

9 Dầu lông Dipterocarpus intricatus Dipterocarpaceae Tân Phú 

10 Chò chai Shorea guiso Dipterocarpaceae Vĩnh Cửu, Tân Phú 

11 Chò chỉ Shorea thorelii Dipterocarpaceae Vĩnh Cửu, Tân Phú 

12 Sến mủ Shorea roxburghii Dipterocarpaceae Vĩnh Cửu, Tân Phú 

13 Sao đen Hopea odorata Dipterocarpaceae Tân Phú 

14 Cầy Irvingia malayana Ixonanthaceae Vĩnh Cửu, Tân Phú 

15 Máu chó cầu Knema globularia Myristicaceae Vĩnh Cửu, Tân Phú 

16 Máu chó lá lớn Knema pierrei Myristicaceae Vĩnh Cửu  

17 Mò cua Alstonia scholaris Apocynaceae  Tân Phú 

18 Tung Tetrameles nudiflora Datiscaceae Vĩnh Cửu  

 

Bảng 3: Danh sách loài cây đặc hữu hoặc mang tên địa phương 

TT Tên Việt Nam Tên khoa học Họ thực vật Địa điểm 

1 Xoài Đồng Nai Mangifera dongnaiense Anacardiaceae Vĩnh Cửu 

2 Ngâu Biên Hòa Aglaia hoaensis Meliaceae Vĩnh Cửu, Tân Phú 

3 Côm Đồng Nai Elaeocarpus dongnaiense Elaeocarpaceae Tân Phú 

4 Cồng tía Calophyllum saigonense Clusiaceae Vĩnh Cửu, Tân Phú 

5 Thúi Đồng Nai Parkia dongnaiense Fabaceae Vĩnh Cửu 
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4 Xây dựng phần mềm hướng dẫn thực hành quản lý tốt hơn đối với cây cá thể trong 
rừng tự nhiên 

4.1.1  Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý cây cá thể 

Dữ liệu cần thiết để quản lý cây cá thể trong quần thụ tự nhiên bao gồm: bản đồ, tài liệu, tiêu bản 
của cây cá thể. Dự án tập trung vào hai loại dữ liệu mà cán bộ quản lý rừng ở các đơn vị có điều 
kiện thực hiện là bản đồ và tài liệu.  

Bản đồ tuyến điều tra và cây cá thể: Bản đồ định vị tuyến điều tra và cây cá thể được thực hiện 
bằng thiết bị định vị GPS cầm tay. Sau đó chuyển các dữ liệu từ GPS vào máy tính bằng chương 
trình GarFile, MapSourse và  quản lý dữ liệu trên phần mềm Mapinfo  

* Xây dựng dữ liệu thuộc tính 

Cấu trúc dữ liệu thuộc tính căn cứ vào các chỉ tiêu cần quản lý được ghi trên phiếu điều tra, có 
thể gồm các trường như sau: Số thứ tự, Khoảnh, Tiểu khu, Trạm, Mã số cây, Kinh độ, Vĩ độ, Tên 
loài cây, Tên khoa học, Họ thực vật , Chu vi 1,3m, Đường kính 1,3m, Chiều cao vút ngọn, Chiều 
cao dưới cành, Bán kính tán cây theo 4 hướng, Khoảng cách của cây đến tuyến đường chính, 
Khoảng cách đến tuyến đường nhánh, Phân loại cây (quý hiếm, bản địa), Đặc điểm thân cây, Đặc 
điểm gốc cây, Đặc điểm rễ cây, Hướng nghiêng của cây, Tình hình sinh trưởng của cây, Tình 
hình sâu bệnh hại của cây, Không gian sinh trưởng, Loại đất, Độ cao tại vị trí của cây so với mực 
nước biển, Số hiệu ảnh chụp, Năm điều tra, Đơn vị điều tra, File liên kết, ... 

Nhập các thông tin thu thập trên phiếu điều tra vào bảng cấu trúc dữ liệu. 

* Bản đồ nền 

Bản đồ tuyến du lịch sinh thái và bản đồ vị trí cây cá thể được biên tập trên bản đồ nền của tiểu 
khu điều tra, được trích xuất từ bộ bản đồ hiện trạng theo dõi diễn biến rừng của đơn vị chủ rừng, 
thường gồm các lớp: Rừng; Ranh tiểu khu; Khoảnh; Lô trạng thái; Giao thông; Thủy văn; Đường 
bình độ; Lưới; Tên trạng thái; Tên tiểu khu, Tên khoảnh, ... 

* Tài liệu 

Thu thập thông tin khoa học của các loài cây đã điều tra, biên tập thành hai loại tài liệu: Tài liệu 
liên kết và Tài liệu tham khảo. 

Tài liệu liên kết được biên tập thành file văn bản (.doc), mỗi loài cây một file, và lưu trong một 
thư mục. Dùng công cụ Hotlink của MapInfo để khai thác dữ liệu liên kết. 

Tài liệu tham khảo được biên soạn thành sách hướng dẫn về nhận dạng cây rừng.  

4.1.2 Khai thác dữ liệu 

* Kết xuất bản đồ hiện trạng cây cá thể 

Dùng chương trình MapInfo biên tập bản đồ hiện trạng cây quý hiếm, bản địa trên bản đồ nền của 
tiểu khu. Các bước kết xuất bản đồ như sau: 
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* Truy vấn thông tin từ dữ liệu thuộc tính 

Dùng công cụ Query của MapInfo để truy vấn thông tin từ cơ sở dữ liệu đã xây dựng. 

* Liên kết thông tin mở rộng 

Sử dụng công cụ HotLink của chương trình MapInfo để liên kết đối tượng cây cá thể đến các tài 
liệu liên quan được lưu theo định dạng khác, như văn bản, bảng tính, hình ảnh, âm thanh, phim, 
... .  

4.1.3 Mở rộng dữ liệu 

* Bổ sung thông tin thuộc tính 

Căn cứ yêu cầu quản lý, đơn vị sử dụng hoặc cán bộ có thể điều chỉnh, bổ sung các chi tiết thuộc 
tính. Công việc này được thực hiện trong MapInfo bằng cách sửa chữa trực tiếp trong cấu trúc dữ 
liệu. 

* Bổ sung thông tin liên kết 

Trong tài liệu này, thông tin liên kết mô tả cây rừng được biên tập theo kiểu văn bản (.doc). Để 
mở rộng thêm thông tin liên kết có định dạng khác, thực hiện như sau: 

Vào menu Table > Maintenance > Table Structure... 

Trong hộp thoại Modify Structure, thêm trường mới để chứa đường dẫn đến file thông tin liên 
kết. Mỗi loại thông tin liên kết cần một trường riêng. 

* Bổ sung đối tượng cây cá thể 

Tài liệu này đã cung cấp kết quả điều tra cây cá thể, gồm 500 cây gỗ quý hiếm, bản địa ở tiểu khu 
92 KBTTNDT Vĩnh Cửu và 500 cây ở tiểu khu 86 BQLRPH Tân Phú. Trong quá trình hoạt 
động, cán bộ quản lý có thể điều tra bổ sung đối tượng cây cá thể và dùng công cụ của MapInfo 
để kết nối với dữ liệu đã điều tra. 

4.2 Hiệu quả của áp dụng kỹ thuật đề xuất 

So với bản đồ giấy thường dùng các phương pháp thủ công trong quản lý tài nguyên rừng trước 
đây, kỹ thuật thực hành quản lý tốt hơn đối với cây cá thể trong rừng tự nhiên sẽ mang lại hiệu 
quả như sau: 

- Giảm khối lượng công việc trong quản lý tài nguyên rừng bằng công nghệ thông tin và thiết 
bị tiên tiến. 

- Góp phần cùng các cơ quan chức năng nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật quản lý 
cây cá thể trong rừng tự nhiên để áp dụng cho các đơn vị có rừng tự nhiên.  

- Cập nhật khối lượng thông tin về đối tượng cây rừng một cách đầy đủ nhất về hiện trạng, vị 
trí, sinh trưởng, 

- Góp phần gia tăng hiệu quả trong công tác quản lý rừng của cán bộ kỹ thuật ở các đơn vị 
chủ rừng. 
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5 Kết luận và đề nghị 

5.1 Kết luận: 

Hoạt động nghiên cứu xây dựng hướng dẫn "Thực hành quản lý tốt hơn (BMP) đối với cây cá thể 
trong rừng tự nhiên" đã áp dụng kết hợp thực địa và nội nghiệp, điều tra và cập nhật thông tin có 
sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và thiết bị định vị toàn cầu (GPS). 

Hoạt động chỉ thử nghiệm trên 2 tuyến điều tra ngắn, nhưng đã thu được kết quả khả quan và 
chứng minh được tính khả thi của quy trình. Kết quả chi tiết như sau: 

- Bộ dữ liệu không gian và bản đồ cho 500 cây gỗ quý hiếm, bản địa tại tiểu khu 92 
KBTTNDT Vĩnh Cửu và 500 cây tại tiểu khu 86 BQLRPH Tân Phú.  

- Bộ dữ liệu thuộc tính của 1.000 cây gỗ nêu trên với 43 trường dữ liệu 

 tích hợp với dữ liệu không gian. 

- Cách cập nhật và khai thác thông tin phục vụ cho công tác quản lý bằng cách truy vấn dữ 
liệu thuộc tính của đối tượng quản lý. 

- Liên kết trực tiếp dữ liệu MapInfo đến dữ liệu Winword của cây quan tâm để mở rộng khả 
năng diễn giải tài liệu khoa học có liên quan. 

- Đối với những dữ liệu đã xây dựng được, cán bộ quản lý có thể cập nhật, bổ sung thông tin 
hoặc phát triển thêm nội dung quản lý bằng cách điều chỉnh, bổ sung cấu trúc dữ liệu thuộc 
tính, mở rộng liên kết với các tài liệu định dạng khác, ... 

5.2 Đề nghị: 

- Phương pháp đã áp dụng xây dựng trên quy mô điều tra nhỏ, nhưng khi áp dụng trên quy 
mô lớn, cán bộ kỹ thuật cần phải tìm hiểu xây dựng có sắp xếp thêm thông tin thuộc tính 
của thực vật để truy xuất thông tin tốt hơn. Các đơn vị chủ rừng phải liên kết với các nhà 
khoa học của các trường đại học để biết và tạo thêm nhiều thông tin dữ liệu thuộc tính. 

- Cập nhập thông tin thay đổi từ thực địa một cách thường xuyên như sự thay đổi về diện 
tích, hiện trạng sử dụng, tình hình sinh trưởng của cây rừng, … 

- Cơ quan quản lý cần chuyển giao công nghệ GIS đến các trạm kiểm lâm, phân trường, tiểu 
khu. Tạo điều kiện tốt nhất để các trạm được tiếp xúc với công nghệ thông tin và thiết bị 
tiên tiến một cách đầy đủ và hiệu quả nhất. 

- Đào tạo, tập huấn về phương pháp này đến từng trạm kiểm lâm xã để hướng dẫn cách sử 
dụng thành thạo, và phát triển hơn nữa ứng dụng của công nghệ thông tin trong quản lý tài 
nguyên rừng rất đa dạng này. 
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