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Kí hiệu   Giải thích 

BV10 : Dòng keo lai BV10 

BV16 : Dòng keo lai BV16 

BV32 : Dòng keo lai BV32 

BV33 : Dòng keo lai BV33 

BV71 : Dòng keo lai BV71 

D1.3 : Đường kính ở vị trí 1,3 mét 

Dạng đất 1 
: Đất rừng khộp có đặc điểm, đất xám phát triển trên đá cát 

và granit (Xa) có tầng đất dày trên 75cm.  

Dạng đất 2 

: Đất rừng khộp có đặc điểm, đất xám phát triển trên đá cát 

và granit (Xa) có dạng đất loang lỗ, tầng đất mỏng dưới 

75cm (dạng đất 2). 

Dt : Đường kính tán 

DTTN : Diện tích tự nhiên 

Hvn : Chiều cao vút ngọn 

KL2 : Dòng keo lai Tân Mai KL2 

KL20 : Dòng keo lai Tân Mai KL20 

ÔTC : Ô tiêu chuẩn 

Pk : Sinh khối khô 

Pt : Sinh khối tươi 

QĐ-TCLN-KL : Quyết định-Tổng cục Lâm nghiệp-Kiểm Lâm 

TA3 : Dòng keo lai TA3 

UBND : Ủy ban nhân dân 

V : Thể tích 

        QĐ-BNN-TCLN: Quyết định –Bộ Nông nghiêp- Tổng cục lâm nghiệp  
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MỞ ĐẦU 
 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Rừng là một hệ sinh thái mà quần xã cây rừng giữ vai trò chủ đạo trong mối quan 

hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường. Rừng giữ vai trò quan trọng đối với con 

người như cung cấp gỗ, củi, là nguồn thu nhập chính của đồng bào các dân tộc miền núi, 

là cơ sở quan trọng để phân bố dân cư, điều tiết lao động xã hội, góp phần xóa đói giảm 

nghèo. Rừng chứa đựng trong đó sự đa dạng sinh học phong phú. Tuy nhiên, việc bảo 

vệ và phát triển rừng luôn đứng trước những thách thức to lớn khi mà phần lớn dân cư 

vẫn phải sống dựa vào canh tác nông nghiệp. Vào khoảng đầu thế kỷ XX rừng nước ta 

có khoảng 14,5 triệu ha rừng, đến năm 1981 rừng còn lại 7,8 triệu ha rừng. Theo số liệu 

thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến thời điểm tháng 12 năm 

2015 diện tích rừng cả nước là 14,06 triệu ha. Mặc dù diện tích rừng tăng từ 7,8 triệu ha 

(năm 1981) lên 14,06 triệu ha (năm 2015) nhưng hiện tượng mất rừng vẫn tiếp diễn ở 

nhiều nơi như Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ.  

Đắk Lắk với diện tích tự nhiên hơn 13.125 km2, diện tích đất có rừng toàn tỉnh 

năm 2015 là 597.146 ha, trong đó diện tích rừng khộp khoảng 189.600 ha chiếm 32% 

diện tích rừng tự nhiên toàn tỉnh. Những năm vừa qua, việc khai thác không theo kế 

hoạch, làm chất lượng rừng khộp bị giảm sút nghiêm trọng. Mặt khác, việc phát rừng 

làm nương rẫy cũng như tình trạng di dân không hợp lý đã làm cho diện tích rừng 

khộp ngày càng giảm sút cũng như nhiều loài thực vật và động vật hoang dã quý hiếm 

giảm dần về số lượng và mất dần những đặc tính di truyền tốt. Việc chuyển đổi mục 

đích sử dụng rừng sang trồng cây nông nghiệp một cách ồ ạt làm cho độ che phủ của 

rừng khộp giảm dần. 

Ở Ea Súp, việc chặt trắng rừng khộp để trồng các cây công nghiệp như cao su, 

điều đã biểu hiện năng suất thấp, tỷ lệ cây chết cao và tỏ ra không phù hợp với điều 

kiện lập địa rừng khộp. Điều đó cho thấy rằng các loài cây này không phù hợp với 

điều kiện lập địa rừng khộp là tầng đất mỏng và biến thiên rất lớn trên diện tích hẹp, 

lớp đá ong, phiến thạch, lớp sét bí chặt xuất hiện gần mặt đất. Mùa khô nắng hạn, nhiệt 

độ không khí cao, mùa mưa trên vùng bằng phẳng thường ngập úng. Trên vùng sườn 

dốc thường xuất hiện đá tảng, đá lẫn gần mặt đất, phiến sét dày đặt trong lớp đất mặt. 

Vì vậy, việc chuyển đổi rừng khộp sang trồng cây công nghiệp sẽ mang lại nhiều rủi ro 

về kinh tế và môi trường. 

Cho đến nay nghiên cứu về rừng khộp ở Tây Nguyên chỉ nghiên cứu cơ bản như 

tăng trưởng, cấu trúc, tái sinh, đa dạng sinh học, lập địa, quản lý bền vững, làm giàu 

rừng khộp bằng cây tếch. Trồng rừng trên đất trống bằng cây có giá trị kinh tế và phù 

hợp với hệ sinh thái rừng này đặt ra là cấp bách. 
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Các loài keo có phạm vi phân bố rộng  trên nhiều dạng đất và ở nhiều nước trên 

thế giới cả về phân bố tự nhiên và phân bố nhân tạo (trồng rừng). Đặc điểm sinh thái 

của keo có khả năng thích nghi rộng với các loại đất và khí hậu. Vì vậy, loài cây này 

có khả năng sinh trưởng và phát triển phù hợp trên vùng đất rừng khộp Tây Nguyên có 

dạng lập địa khắc nghiệt. 

Từ trước tới nay, chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu đánh giá hiện trạng, 

chọn loài, dòng keo phù hợp trên đất rừng rừng khộp Tây Nguyên nói chung và Đắk 

Lắk nói riêng. Vì vậy, nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu hiện trạng và tuyển chọn loài, 

dòng keo phù hợp cho vùng đất rừng khộp tỉnh Đắk Lắk” nhằm đánh giá được hiện 

trạng rừng và lựa chọn được loài keo và dòng keo lai phù hợp trồng trên đất rừng 

khộp, góp phần cải thiện đời sống kinh tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc 

phòng cho khu vực Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung đặt ra là hết sức cần 

thiết hiện nay. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Mục tiêu chung: 

Đánh giá được hiện trạng và chọn loài keo, dòng keo thích hợp để phát triển gây 

trồng nhằm góp phần cải thiện đời sống cho người dân và bảo vệ cải tạo môi trường 

vùng đất rừng khộp tỉnh Đắk Lắk. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Đánh giá hiện trạng trồng rừng keo trên đất rừng khộp huyện Ea Súp, tỉnh Đắk 

Lắk. 

- Đánh giá chọn được loài keo, dòng keo lai và dạng đất trồng rừng phù hợp trên 

đất rừng khộp huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. 

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

Ý nghĩa khoa học: 

Luận án đã nghiên cứu một cách có hệ thống sử dụng các phương pháp truyền 

thống và hiện đại để đánh giá các chỉ tiêu cơ bản chủ yếu nhằm chọn loài keo, dòng 

keo lai và dạng lập địa trồng rừng phù hợp. Các chỉ tiêu chủ yếu đó là: tỷ lệ sống, sinh 

trưởng cây (sinh trưởng đường kính ngang ngực D1.3, chiều cao vút ngọn Hvn, đường 

kính tán Dt), sinh khối cây (sinh khối tươi và sinh khối khô), khả năng hấp thụ  CO2. 

Tổng hợp phân tích so sánh và lựa chọn loài, dòng keo lai ưu tú và lập địa trồng phù 

hợp trên vùng đất rừng khộp. Vì vậy, đề tài luận án có ý nghĩa khoa học cao và độ tin 

cậy cho phép. 

Ý nghĩa thực tiễn: 
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   Luận án đã chọn được loài keo, dòng keo lai ưu tú và dạng lập địa trồng rừng 

phù hợp trên đất rừng khộp làm cơ sở cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và vùng Tây Nguyên 

nói chung áp dụng kết quả nghiên cứu này vào thực tiễn sản xuất trong việc quy hoạch 

vùng đất trồng rừng, chọn loài keo trồng, dòng keo lai trồng rừng có hiệu quả nhất.  

4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

- Luận án chọn được dạng đất rừng khộp trồng keo đó là dạng đất xám phát triển trên đá 

cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm. 

- Luận án chọn được loài keo trồng phù hợp ở rừng khộp đó là loài keo lai. 

- Luận án chọn được dòng keo lai BV10 và BV71 trồng phù hợp trên dạng đất 1. 

- Luận án chọn được dòng keo lai BV10 trồng phù hợp trên dạng đất 2. 

5. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chính của luận án gồm 143 trang, chia 

thành 3 chương:  

Chương 1: Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 
 

1. 1. TRÊN THẾ GIỚI 

1.1.1. Đặc điểm sinh thái, phân bố về các loài keo 

Các loài keo (Acacia sp) có nguồn gốc xuất xứ ở Australia, Papua New Guinea, 

Indonesia và được trồng ở một số nơi như Thái Lan, Trung Quốc, một số quốc gia ở 

Châu Phi…và Việt Nam. 

Tại Thái Lan có 23 xuất xứ của 12 loài keo từ Australia. 

Tại Indonesia có 5 khảo nghiệm loài được xây dựng trên vùng đất chua phèn ở 

Đông Timor, trong đó có 3 khảo nghiệm tại vùng đất thấp và hai khảo nghiệm trên 

vùng đất cao. 

Tại Phillippin có 13 xuất xứ của 11 loài keo được trồng khảo nghiệm tại tỉnh 

Cebu. Kết quả cho thấy A.neurocapa (xuất xứ 18170), A.crassiacarpa(xuất xứ 17604 

và 17948), A.leptocarpa (xuất xứ 18003) và A.oraria (xuất xứ 16140) là những loài có 

triển vọng. 

Ở Châu Phi với sự hợp tác quốc tế của CRISO, các khảo nghiệm loài và xuất xứ 

đã được xây dựng tại Niger, Burkina Faso, North Cameroon và Senegal vào các năm 

1985, 1986 ở những vùng chỉ có lượng mưa bình quân năm từ 600 – 700 mm. 

Tại Kenya một số khảo nghiệm các loài keo cũng đã được xây dựng tại các vùng 

bán khô hạn. Hai khảo nghiệm đã được xây dựng tại Marimanta và Lanchiathurio năm 

1989 (F.Chege và M.Stewart, 1991). 

Keo lá tràm (A. auriculiformis) có nguồn gốc từ Australia, Papua New Guinea và 

Indonesia, phân bố chủ yếu ở 8 – 16o vĩ độ Nam, ở độ cao 100m, có thể đến trên 400m 

so với mực nước biển, lượng mưa 1400 – 3400 mm/năm, song có thể chịu được lượng 

mưa 500 – 1000 mm/năm (Doran, Turnbull và cộng sự, 1997). Keo lá tràm thường có 

kích thước trung bình, thân ngắn nhiều cành nhánh, song trên các lập địa tốt loài này 

có thể cao 30m với đường kính 80cm và thân thẳng đơn trục (Pinyopusarerk, 1990). 

Đây là loài cây sinh trưởng nhanh, gỗ có tỷ trọng 0,5 – 0,6, thậm chí 0,7, nhiệt lượng 

cao (4800 – 4900 Kcal/kg) (Viện Hàn lâm khoa học Mỹ, 1984), có thể dùng làm gỗ 

củi, làm giấy, làm gỗ xây dựng và gỗ đồ mộc. Đây cũng là loài cây có nốt sần chứa cả 

Rhizobium và Bradyrhizobium có khả năng tổng hợp nitơ tự do trong khí quyển rất 

cao (Dart, và cộng sự, 1991), có khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu đất đai ở 

nước ta từ vùng cát ven biển tương đối khô hạn đến vùng núi thấp dưới 400m ở Tây 

Nguyên. Từ năm 1980, nhiều địa phương Đồng Nai cây keo lá tràm đã được lấy giống 

để trồng rừng ở nhiều nơi. Hiện nay keo lá tràm đang là loài cây chủ yếu cho trồng 

rừng kinh tế và phòng hộ ở nước ta (dẫn theo Lê Đình Khả, 2003) [25], [29]. 
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Keo tai tượng (A.mangium) có nguồn gốc từ Australia, Papua New Guinea và 

Indonesia. Phân bố chủ yếu ở 8 – 18o vĩ độ Nam, độ cao 300m trên mặt nước biển, 

lượng mưa 1500 – 3000 mm/năm (Doran, Turnbull và cộng sự, 1997). Tuy mới được 

đưa vào nước ta đầu những năm 1980, song keo tai tượng đang được trồng rất phổ 

biến ở nhiều nơi. Keo tai tượng có thân cây thẳng đẹp, sinh trưởng nhanh hơn keo lá 

tràm, rễ có nốt sần có khả năng cải tạo đất, song có nhược điểm là rễ nông, dễ bị đổ 

khi có gió bão. Gỗ keo tai tượng có tỷ trọng 0,45 – 0,50, ở giai đoạn sau 12 tuổi có thể 

đạt 0,59 (Razali & Mohd, 1992), thích hợp cho sản xuất gỗ dán, ván dăm, làm giấy. 

Hiện nay keo tai tượng đang được trồng ở nhiều nơi cùng với keo lá tràm làm nguyên 

liệu cho công nghiệp (dẫn theo Lê Đình Khả, 2003) [25], [29]. 

Keo lai là tên gọi viết tắt của giống lai tự nhiên giữa hai loài keo tai tượng 

(Acacia mangium) và keo lá tràm (Acacia auriculiformis). Giống lai này được Messrs 

Hepbum và Shim phát hiện năm 1972 trong những hàng cây trồng ven đường. Năm 

1978 khi xem xét các mẫu tiêu bản tại phòng tiêu bản thực vật ở Queensland 

(Australia) Pedkey đã xác nhận đó là giống lai tự nhiên giữa keo tai tượng và keo lá 

tràm (dẫn theo Lê Đình Khả, 1999) [28]. Trong tự nhiên keo lai cũng được phát hiện ở 

Papu New Guinea (Turnbull, 1986 [90]; Gun et al, 1988 [73]; Grinfin, 1988 [74]). 

Nghiên cứu năm 1987 của Rufelds cho thấy tại miền Bắc Sabah – Malaisia, keo 

lai xuất hiện ở rừng keo tai tượng 3 – 4 cây/ha (Rufelds, 1987) [87], còn Wong thì thấy 

xuất hiện tỷ lệ 1/500 cây. 

Năm 1991, Cyrin Pinso và Robert NaSi đã thấy tại khu Ulukukut cây lai tự nhiên 

đời F1 sinh trưởng khá hơn các xuất xứ của keo tai tượng ở Sabah. Các tác giả này 

cũng thấy rằng gỗ của keo lai là trung gian giữa keo tai tượng và keo lá tràm, có phẩm 

chất tốt hơn keo tai tượng [82]. 

Tại Thái Lan (Kij Kar, 1992) [77], keo lai được tìm thấy ở vườn ươm keo tai 

tượng (lấy giống từ Malaisia) tại trạm nghiên cứu Jon – Pu của Viện nghiên cứu Lâm 

nghiệp Đài Loan (Kiang Tao et al, 1989) [78]. Trong giai đoạn vườn ươm keo lai hình 

thành lá giả (Phylod) sớm hơn keo tai tượng và muộn hơn keo lá tràm. 

Keo lai đã được nghiên cứu nhân giống thành công bằng hom (Griffin, 1991). 

Tuy nhiên, trên thế giới vẫn chưa có những nghiên cứu về tính chất vật lý và cơ học 

cũng như tính chất bột giấy của keo lai và chưa có những nghiên cứu chọn lọc cây trội 

và khảo nghiệm dòng vô tính để từ đó tạo ra các dòng tốt nhất để đưa vào sản xuất (Lê 

Đình Khả, 1999) [28]. 

Hiện nay keo lai được trồng ở nhiều quốc gia trên thế giới như Australia, Papua 

New Guinea và Indonesia, Malaisia, Philippin do keo lai phù hợp với nhiều điều kiện 

sinh thái, cây phát triển nhanh, trồng dễ sống, trong một chu kỳ cho một sinh khối lớn 

hơn các loài keo khác và chất lượng gỗ tốt, màu sắc tương đối đẹp. 
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Sinh trưởng qua các số liệu khảo nghiệm và trồng rừng thực tế thì cây keo lai 

sinh trưởng rất nhanh và cho sinh khối lớn hơn rất nhiều so với các loài cây keo bố mẹ 

và các giống keo khác. 

1.1.2. Đặc điểm sinh trưởng cây rừng 

Nghiên cứu năng suất rừng thực chất là nghiên cứu sinh trưởng và đánh giá khả 

năng sản xuất của rừng. Sinh trưởng của cây rừng và lâm phần phụ thuộc vào nhiều 

nhân tố, trong đó có điều kiện tự nhiên và biện pháp tác động của con người. Do vậy, 

nếu không có nghiên cứu thực nghiệm thì không thể xác định được sinh trưởng của 

cây rừng và lâm phần. Ở Châu Âu theo Alder – (1980) từ những năm 1870 đã xuất 

hiện phương pháp nghiên cứu sinh trưởng và sản lượng rừng khác nhau. Các nhà khoa 

học nghiên cứu sản lượng rừng như G.Baur, H.Cotta, Draudt, M.Hartig, E.Weise, 

H.Thomasius… Các tác giả này chủ yếu áp dụng kỹ thuật phân tích thống kê toán học, 

phân tích tương quan và hồi quy, qua đó xác định sản lượng gỗ của lâm phần. Quy luật 

sinh trưởng của cây rừng có thể được mô phỏng bằng nhiều hàm sinh trưởng khác 

nhau như: Gompertz (1825), Mitschirlich (1919), Petterson (1929), Korf (1939), 

Vekhulet (1952), Michailov (1953), H.Thomasius (1965), Sless (1970), Shumacher 

(1980)… (theo Phạm Xuân Hoàn, 2001) [24]. 

Quá trình nghiên cứu sinh trưởng và sản lượng rừng thông thường được tiến hành 

qua hai bước: 

Bước 1: Phân loại rừng và đất rừng làm cơ sở đánh giá mức độ phù hợp của loài 

cây trên điều kiện lập địa cụ thể. 

Bước 2: Nghiên cứu quy luật sinh trưởng của cây rừng hay lâm phần theo các chỉ 

tiêu có liên quan đến sản lượng, như: đường kính, chiều cao, tổng tiết diện ngang, thể 

tích… 

-  Nghiên cứu quy luật phân bố số cây theo cỡ kính (N/D): 

Phân bố số cây theo cỡ kính là một trong những quy luật cơ bản của cấu trúc 

rừng và được nghiên cứu khá đầy đủ ngay từ cuối thế kỷ 19. Những tác giả đầu tiên 

nghiên cứu vấn đề này là: Veize (1980), Vimmenauer (1890, 1918), Schiffel (1898, 

1899, 1902), Tretchiakov (1921, 1927, 1934, 1965), Đồng Sỹ Hiền (1974), Svalov 

(1977), Mosskalov) (theo Nguyễn Ngọc Lung và Đào Công Khanh (199), Nguyễn 

Ngọc Lung (1987), (1999)) [34], [35], [36]. 

Balley (1973) sử dụng hàm Weibull, Schiffel, Naslund (1936, 1937) xác lập quy 

luật phân bố Charlier cho phân bố số cây theo đường kính của lâm phần thuần loài, 

đều tuổi sau khép tán (theo Phạm Ngọc Giao (1995) [16]. Drachenko, Svalov sử dụng 

phân bố Gamma biểu thị phân bố số cây theo đường kính lâm phần thông ôn đới. 
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Để tăng tính mềm dẻo, một số tác giả đã dùng họ hàm khác nhau như: Loetch 

(1973) dùng họ hàm Bêta, Roemisch, K (1975) nghiên cứu khả năng dùng hàm 

Gamma mô phỏng sự biến đổi của phân bố đường kính cây rừng theo tuổi. Lembeke, 

Knapp và Ditima (theo Phạm Ngọc Giao (1995) [16]) sử dụng phân bố Gamma với 

các tham số thông qua các phương phương trình biểu thị mối tương quan giữa tuổi và 

chiều cao tầng trội như: 

𝑏 =  𝑎0 +  𝑎1.
1

𝐴
+  𝑎2.

1

𝐴2
 

𝑝 =  𝑎0 +  𝑎1. 𝐴 +  𝑎2. 𝐴2 

Clutter, JL và Allison, B.J (1973) (Phùng Nhuệ Giang (2003) [15]) dùng đường 

kính bình quân cộng, sai tiêu chuẩn đường kính và đường kính nhỏ nhất để tính các 

tham số của phân bố Weibull với giả thiết các đại lượng này quan hệ với tuổi, mật độ 

lâm phần. 

Khi nghiên cứu đường kính bình quân của lâm phần, Veize (1980) thấy có 57,5% 

số cây có đường kính nhỏ hơn đường kính bình quân (theo Nguyễn Ngọc Lung và Đào 

Công Khanh) [34]. 

Nguyễn Viết Khoa (2011) [31], về sinh trưởng keo lai, Pinso và Nasi (1991) [82] 

thấy cây lai có ưu thế lai và ưu thế lai này có thể chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố di 

truyền lẫn điều kiện lập địa. Họ cũng thấy sinh trưởng của cây keo lai tự nhiên đời F1 

tốt hơn xuất xứ Sabah của keo tai tượng, song kém hơn xuất xứ ngoại lai như Oriomo 

(Papua New Guinea) hoặc Claudie River (Queesland, Australia), còn sinh trưởng của 

những cây đời F2 trở đi thì không đồng đều so với trị số trung bình và còn kém hơn cả 

keo tai tượng, mặc dầu một số cây có khá hơn. 

Từ năm 1991, khảo sát của Cyril Pinso đã cho thấy keo lai có rất nhiều đặc trưng 

nổi bật so với bố mẹ là nó sinh trưởng nhanh, hình thân có độ thẳng trung gian giữa 

hai loài bố và mẹ, chất lượng gỗ khá hơn so với loài A.mangium. Khi đánh giá các chỉ 

tiêu chất lượng của cây keo lai, Pinso và Nasi (1991) [82] thấy rằng độ thẳng thân, 

đoạn thân dưới cành, độ tròn đều của thân... ở cây keo lai đều tốt hơn 2 loài keo bố mẹ 

và cho rằng keo lai rất phù hợp cho trồng rừng thương mại. Cây keo lai còn có ưu 

điểm là có đỉnh ngọn sinh trưởng tốt, thân cây đơn trục và tỉa cành tự nhiên tốt 

(Pinyopusarerk, 1990) [83]. 

1.1.3. Sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 

Sinh khối được xác định là tất cả chất hữu cơ ở dạng sống và chết, ở trên hoặc ở 

dưới mặt đất (Brown, 1997; Ponce-Hernandez, 2004) [68], [84]. 

Sinh khối là đơn vị đánh giá năng suất của lâm phần. Mặt khác, để có được số 
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liệu về hấp thụ CO2, khả năng và động thái quá trình hấp thụ CO2 của rừng, người ta 

phải tính từ sinh khối của rừng. Chính vì vậy, điều tra sinh khối cũng chính là điều tra 

hấp thụ CO2 của rừng (Ritson và Sochacki, 2003) [85]. Các phương pháp xác định 

sinh khối và hấp thụ CO2 trên mặt đất được trình bày bởi các tác giả như Brown, 1997; 

McKenzie và ctv, 2000 và Snowdon và ctv, 2000 [68], [0], [89]. 

Sinh khối dưới mặt đất của lâm phần là trọng lượng phần rễ sống của cây. Rễ cây 

chiếm một phần quan trọng trong tổng sinh khối lâm phần. Theo Cairn và ctv (1997) 

[69], sinh khối của rễ cây trong rừng dao động từ khoảng 3 tấn/ha đến 206 tấn/ha, tùy 

theo loại rừng. Tuy nhiên, điều tra để xác định tổng lượng rễ cây dưới mặt đất là công 

việc khó khăn, đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian, công sức. 

Sinh khối trên mặt đất được cho là những biến dự đoán tốt nhất cho sinh khối rễ 

dưới mặt đất. Ngoài ra, sinh khối dưới mặt đất còn có quan hệ chặt chẽ với nhiều nhân 

tố điều tra trên mặt đất. Zianis và Mencuccini (2004) [91], đã tổng kết số liệu từ các 

nghiên cứu trên toàn cầu và nhận thấy sinh khối rễ có mối quan hệ chặt chẽ với đường 

kính ngang ngực, chiều cao cây. Sử dụng các phương trình này là phương pháp tin cậy 

để xác định sinh khối dưới mặt đất của rừng. Gần đây, hàng loạt các phương trình thực 

nghiệm đã được xây dựng và sử dụng trong tính toán sinh khối và hấp thụ CO2 trong 

đất (Brown, 1997; Snowdon và ctv, 2000; IPCC, 2003) [68], [89], [76]. 

Mặc dù hầu hết CO2 được hấp thụ bởi các hệ sinh thái trên mặt đất là qua lá và 

hấp thụ CO2 phần lớn nằm trên sinh khối trên mặt đất, hơn một nửa CO2 hấp thụ được 

sẽ chuyển xuống dưới mặt đất thông qua rễ và các quá trình phân hủy, tiết dịch của rễ 

kết hợp với lá và gỗ rơi rụng xuống đất. 

Có hai dạng Carbon trong đất là các-bon-nat (Carbon vô cơ từ quá trình phong 

hóa) và Carbon hữu cơ được sinh ra từ quá trình phân hủy thực vật và động vật chết. 

Hợp chất hữu cơ trong đất bao gồm Carbon rất quan trọng và có thể coi như là “nhiên 

liệu” để chạy cỗ máy đất (Dalal và Carter, 2000; Fisher và Binkley, 2000; IPCC, 2000) 

[70], [72], [75]. Quá trình tích lũy và phân hủy thực vật, động vật chết trong đất là quá 

trình sinh học cơ bản chiếm vị trí rất quan trọng trong chu trình Carbon. Quan trọng 

hơn nữa, trong quá trình Carbon tuần hoàn vào khí quyển ở dạng các-bo-níc (CO2), Ni 

tơ (N) được tạo thành dạng dễ tiêu như (NH4
+) và NO3

-, ngoài ra còn có các nguyên tố 

khác như Phốt pho (P), Lưu huỳnh (S) và các chất vi lượng Fe, Mn, Cu, B, Mo, Zn… 

được tạo thành dưới dạng thực vật có thể hấp thụ được và vì vậy rất quan trọng cho 

sinh trưởng của cây trồng (McColl và Gressel, 1995; Fisher và Binkley, 2000) [79], 

[72]. Lượng Carbon trong đất phụ thuộc lượng vật chết, rơi rụng chuyển thành chất 

hữu cơ, và lượng mất đi từ quá trình hô hấp của sinh vật dị dưỡng và sự xói mòn 

(Dalal và Carter, 2000) [70]. Trong các bể Carbon ở phần lục địa, Carbon hữu cơ 

chiếm phần lớn nhất đạt tới 1,500 Pg C tính đến độ sâu 1 m và 2,456 Pg tính đến độ 
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sâu 2m. Thảm thực vật (650 Pg) và không khí (750 Pg) nhỏ hơn rất nhiều so với ở 

trong đất. Carbon vô cơ chiếm khoảng 1700 Pg nhưng nó chủ yếu ở dưới các dạng 

tương đối bền (vd: Carbonnat) nên ít thay đổi theo thời gian (Robert, 2001) [86]. Vì 

vậy, nghiên cứu về động thái biến đổi Carbon trong đất chủ yếu chỉ xét đến Carbon 

hữu cơ. 

Hơn 2/3 lượng Carbon trong các hệ sinh thái rừng chứa trong đất và ở dạng hữu 

cơ phân hủy (peat deposits) (Dixon và ctv, 1994) [71]. Phá rừng và các hoạt động sử 

dụng đất không bền vững làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chu trình Carbon toàn cầu 

do sự tăng lên nhanh chóng phát thải khí nhà kính từ sinh khối trên và dưới mặt đất 

(dẫn theo Vũ Thị Thùy Trang) [57]. 

1.1.4. Nghiên cứu về đất lâm nghiệp 

Vấn đề nghiên cứu ảnh hưởng của rừng tự nhiên và rừng trồng đến độ phì đất đã 

được nghiên cứu nhiều năm như Richard (1948, 1959), Zon C. V (1954, 1971), 

Remezov (1959), Rodin và Bazilevich (1967), Saly.R (1985), William. Fritchett 

(1979)… (dẫn theo Nguyễn Xuân Quát, 1994) [47]. 

Một số loài cây mọc nhanh đã được trồng trên diện tích lớn ở nhiều nước trong 

vùng nhiệt đới, như một số loài bạch đàn: E. Camal, E. Tere, thông: Pinus caribeae, P. 

Mass, P. Kesiya… Albizia falcata. Ormand và Will (theo Chijoke 1980) khi nghiên 

cứu sau khai thác rừng P. Radiata với chu kỳ ngắn đã cho thấy đất rừng bị thoái hóa 

khá rõ. Năm 1978 Turvey cũng cho biết khi thay thế rừng tự nhiên bằng P. Radiata 

với chu kỳ 15 – 20 năm sản lượng 400 m3/ha đã làm giảm độ phì đất do khai thác. Hơn 

nữa do thảm mục rừng thông khó phân giải nên làm chậm quay vòng các chất khoáng 

ở các dạng lập địa này (dẫn theo Nguyễn Công Vinh, 2000) [65]. 

Các nghiên cứu của Evan (1978) với Acacia trong chu kỳ cho thấy năng suất 

rừng không bị giảm. Các nghiên cứu của Trertov (1974), đã chứng minh rằng khi phá 

rừng tự nhiên để trồng thuần loại mỡ, bồ đề, luồng và tre diễn sự thoái hóa lý tính và 

chất hữu cơ là khá rõ rệt (dẫn theo Đỗ Đình Sâm, 2001) [51]. 

1.1.5. Đặc điểm rừng khộp 

Các tác giả đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này (Simmathiri et. Al, 

1998) [88] đã tổng hợp hầu hết các công trình nghiên cứu của nhiều tác giả về rừng 

khộp trên thế giới, bao gồm các vấn đề về phân dạng thực vật cây gỗ, sinh thái và kỹ 

thuật lâm sinh. Trong đó có kỹ thuật làm giàu rừng khộp cũng được đề cập và được 

xem như là một giải pháp lâm sinh đối với kiểu rừng này; đặc biệt là đối với các lâm 

phần khộp nghèo kiệt, suy thoái, Peter E. và Bảo Huy (2003) [81]. Tuy nhiên, loài cây 

làm giàu đã áp dụng cũng chỉ dừng lại là các loài cây thuộc họ dầu (Barnard, 1954, 
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Tang anh Wadley, 1976, 1993, 1996 (dẫn theo Simmathiri et. Al, 1998) [88]. Đặc biệt 

các tác giả này cho biết trong nghiên cứu hiện nay về lựa chọn các loại cây làm giàu 

rừng khộp, chủ yếu hiện nay là dựa vào các loài cây các loài cây có sẵn của rừng khộp. 

Vì vậy, các tác giả đã khuyến cáo cần có nghiên cứu lựa chọn thêm loài cây làm giàu 

rừng khộp, trong đó cần tập trung là các loài cây mọc nhanh, phù hợp sinh thái như 

nhu cầu ánh sáng, nước. Đây là những định hướng quan trọng để tiến hành thử nghiệm 

nghiên cứu đưa các loài cây khác làm giàu rừng khộp.  

1.1.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế cây lâm nghiệp 

Trên thế giới, các phương pháp và kỹ thuật đánh giá hiệu quả kinh tế ngày càng 

hoàn thiện và thống nhất. Tại Hoa kỳ, John E.Gunter (1974) đã đưa ra những cơ sở 

khoa học để đánh giá hiệu quả rừng trồng với những nội dung về lãi suất, cơ sở tính lãi 

suất, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả rừng trồng, đánh giá cây gỗ và đất rừng. Hans.M.G 

và Amoldo.H.Gontresal (1979) đã xây dựng và áp dụng một số phương pháp phân tích 

các dự án đầu tư trồng rừng (Phạm Xuân Hoàn, 2001) [24]. Hiệu quả của phương pháp 

này được đánh giá trên hai mặt: 

- Phân tích tài chính. 

- Phân tích kinh tế. 

Năm 1979, tổ chức Nông nghiệp và lương thực thế giới (FAO), đã xuất bản giáo 

trình: "Phân tích các dự án lâm nghiệp" do Hans M - Gregesen và Amoldo H. 

Contresal biên soạn. 

1.2. Ở VIỆT NAM 

1.2.1. Đặc điểm sinh thái, phân bố các loài keo 

Ở Việt Nam các loài keo (Acacia sp) chiếm một vị trí quan trọng trong chiến 

lược trồng rừng cung cấp nguyên liệu giấy trong nước, xuất khẩu và bảo vệ môi trường 

sinh thái. Vào những năm 1960 gần 20 loài keo đã được đưa vào trồng ở Việt Nam để 

gây trồng thử nghiệm, có nhiều nghiên cứu về các loài keo được thực hiện. 

Năm 1990-1991 thông qua dự án UNDP một bộ giống 39 xuất xứ của 5 loài keo 

vùng thấp đã xây dựng tại Đá Chông (Ba Vì, Hà Tây), Đông Hà (Quảng Trị), Đại Lãi 

(Vĩnh Phúc). Trong các năm 1992-1994 một số khảo nghiệm khác đã được xây dựng 

tại Sông Mây (Đồng Nai) và Bầu Bàng (Bình Dương), Măng Giang (Gia Lai), Bãi 

Bằng (Phú Thọ), một số khảo nghiệm hiện nay vẫn được duy trì, một số không còn 

nữa. 

Keo lai được trung tâm nghiên cứu Giống cây rừng (Viện khoa học Lâm nghiệp 

Việt Nam) phát hiện tại Ba Vì (Hà Tây), Đông Nam Bộ và Tân Tạo (Thành Phố Hồ 
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Chí Minh) và đã có những nghiên cứu đầu tiên (Lê Đình Khả, Nguyễn Đình Hải, 

Phạm Văn Tuấn, Trần Cự, 1993 - 1995). Keo lai còn được phát hiện rãi rác nhiều nơi 

như ở Nam Bộ (Tân Tạo, Trảng Bom, Sông Mây, Trị An), ở Trung Bộ (Thanh Hóa, 

Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng), ở Tây Nguyên (Pleiku, Kon Tum), ở Bắc Bộ (Hà Tây, 

Hòa Bình, Tuyên Quang). Keo lai tự nhiên ở Ba Vì được xác định là keo tai tượng 

(Acacia Mangium) (xuất xứ Daitree thuộc Bang Queensland) với keo lá tràm (Acacia 

auriculiformis) (xuất xứ Darwin thuộc Bang Northern Terrioria) của Australia. Keo lai 

ở Đông Nam Bộ được lấy từ khu khảo nghiệm giống trồng năm 1984. 

Keo lai có ưu thế rõ rệt về sinh trưởng so với keo lá tràm và keo tai tượng. Ưu 

thế này thể hiện rõ ở Ba Vì lẫn Đông Nam Bộ và nhiều nơi khác. Theo điều tra sinh 

trưởng tại rừng trồng keo tai tượng có xuất hịên keo lai tại Ba Vì cho thấy, keo lai  

sinh trưởng nhanh hơn keo tai tưọng từ 1,5 – 1,6 lần về chiều cao và 1,6 -1,98 lần về 

đường kính. Đặc biệt, ở giai đọan 4 tuổi rưỡi keo lai có thể tích gấp 2 lần keo tai tượng 

(Lê Đình Khả cùng cộng sự, 1999) [28]. 

Tại Sông Mây, so sánh với keo lá tràm cùng tuổi, keo lai sinh trưởng nhanh hơn 

1,3 lần về chiều cao và 1,5 lần về đường kính (Lê Đình Khả cùng cộng sự, 1999) [28]. 

Tuy nhiên, một số nơi keo lai phát triển kém, cành lá xum xuê hơn keo tai tượng. 

Do vậy, khi trồng rừng keo lai cần xác định nguồn gốc để lựa chọn những dòng keo lai 

sinh trưởng tốt. Một số dòng sinh trưởng nhanh, chất lượng tốt, có thể nhân giống 

nhanh hàng loạt để phát triển vào sản xuất, đó là các dòng BV10, BV16, BV29, BV32 

và BV33. 

Nghiên cứu giá trị sử dụng về tiềm năng bột giấy cây keo lai của Lê Đình Khả, 

Lê Quang Phúc (1995 - 1999) [30] cho thấy: keo lai có tỷ trọng gỗ trung gian giữa keo 

tai tượng và keo lá tràm, tỷ trọng gỗ keo lai trung bình khoảng 0,455 g/cm3 ở tuổi 4. 

Trong khi đó keo tai tượng là 0,414 g/cm3. Khối lượng gỗ keo lai gấp 3-4 lần hai loài 

keo bố mẹ. Giấy được sản xuất từ các dòng keo lai được chọn có độ dài và độ chịu kéo 

cao hơn rõ rệt so với hai loài keo bố mẹ. 

Phùng Nhuệ Giang (2003) [15] nghiên cứu tính chất vật lý và cơ học của mẫu 

keo lai 5 tuổi được lấy tại Ba Vì (Hà Tây) cho thấy, keo lai có độ co rút, độ hút ẩm, 

sức chống uốn tĩnh, chống va đập, chống trượt, chống tách mức trung gian giữa hai 

loài bố mẹ. 

Nghiên cứu nốt sần và khả năng cải tạo đất của keo lai và hai loài keo bố mẹ của 

Lê Đình Khả, Ngô Đình Quế, Nguyễn Đình Hải (1999) cho thấy keo lá tràm và keo tai 

tượng là những loài có nốt sần chứa vi khuẩn cố định Nitơ tự do. Nốt sần của keo lá 

tràm chứa các loài vi khuẩn Nitơ tự do rất đa dạng, nốt sần của keo tai tượng chứa các 

loài vi khuẩn Nitơ tự do có tính chất chuyên hóa. Sau khi được nhiễm khuẩn 1 năm ở 
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vườn ươm, những công thức được nhiễm khuẩn ở keo tai tượng có tăng trưởng nhanh 

hơn so với keo lá tràm. Tăng trưởng của keo lai được nhiễm khuẩn có tính chất trung 

gian giữa hai loài bố mẹ (Lê Đình Khả, 1999) [28]. 

Nghiên cứu khả năng chịu hạn của một số dòng keo lai được chọn tại Ba Vì của 

Lê Đình Khả, Đoàn Thị Mai (1999) [28], Phùng Nhuệ Giang, (2003) [15] trong các 

dòng keo lai được lựa chọn cho thấy có sự khác nhau về cường độ thoát hơi nước, áp 

suất thẩm thấu, độ ẩm cây héo và tính chịu hạn cao hơn bố mẹ trong các dòng BV5, 

BV10 và BV16. 

Khảo nghiệm các xuất xứ keo lá tràm tiến hành theo dự án ACIAR 9310 hợp tác 

với Australia. Khảo nghiệm xây dựng năm 1994 tại Cẩm Quỳ Ba Vì - Hà Tây, Đông 

Hà - Quảng Trị, Sông Mây - Đồng Nai. Sau 03 năm cho thấy xuất xứ South Coen 

(Qld) là xuất xứ có sinh trưởng tốt tại Sông Mây và Đông Hà, Rifle Creek (Qld) có 

sinh trưởng tốt tại Cẩm Quỳ, Lower Pasco (Qld) có sinh trưởng tốt tại Đông Hà 

(Montagu và cs, 1998), (Lê Đình Khả và cộng tác viên (2003) [29]). 

Ở Sông Mây thể tích thân cây trung bình của 16 xuất xứ là 90 dm3/cây thì ở 

Đông Hà là 30,1dm3/cây, ở Ba Vì là 20,4 dm3/cây. Như vậy, ở giai đoạn 05 tuổi mật 

độ trồng như nhau (2x3m) keo lá tràm tại Sông Mây có sinh trưởng thể tích gấp 3 lần ở 

Đông Hà và gấp hơn 4 lần ở Cẩm Quỳ (nơi có đất xấu hơn Đá Chông thuộc Ba Vì). 

Điều đó chứng tỏ điều kiện khí hậu, đất đai có ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng của 

keo lá tràm (Lê Đình Khả và cộng tác viên (2003), [29]). 

Khảo nghiệm xuất xứ keo tai tượng do trung tâm khoa học sản xuất lâm nghiệp 

Đông Nam Bộ xây dựng tại Bầu Bàng (Bình Dương) và Sông Mây (Đồng Nai) trong 

các năm 1989 – 1990. Đây là hai khu vực có khí hậu gần giống nhau, song keo tai 

tượng được trồng ở hai nơi có điều kiện đất đai khác nhau đã có  sinh trưởng hết sức 

khác nhau. Tại Sông Mây nơi có đất sâu không bị ngập trong mùa mưa, sau 8,5 năm 

các xuất xứ keo tai tượng có thể đạt thể tích 289- 432 dm3/ cây, trong lúc đó tại Bầu 

Bàng cây bị ngập trong mùa mưa thể tích thân cây trong cùng thời gian chỉ đạt 114- 

281 dm3/cây (Lê Đình Khả và cộng tác viên (2003), [29]). 

Một số khảo nghiệm xuất xứ khác cho keo tai tượng ở Bầu Bàng được đánh giá ở 

giai đoạn 7 tuổi cho thấy các xuất xứ nổi trội là Kennedy River (Qld) và Cardwell 

(Qld) có thể tích thân cây tương ứng là 56,9 dm3/cây và 52,1 dm3/cây. Trong khi đó 

các xuất xứ Mossman (Qld) và Ingham (Qld) có thể tích thân cây 34-35 dm3/cây (tại 

Đá Chông). Còn tại Đồng Nai, keo tai tượng có thể tích là 21 dm3/cây  Điều đó chứng 

tỏ một số xuất xứ có khả năng thích ứng rộng, có thể sinh trưởng tốt trong các lập địa 

khác nhau, một số xuất xứ chỉ thích hợp với một số lập địa nhất định, ở Đồng Nai 

thuộc nhóm có sinh trưởng kém nhất (Lê Đình Khả và cộng tác viên (2003), [29]). 
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Kết quả khảo nghiệm keo tai tượng cho thấy xuất xứ Deri-Deri (PNG) và 

Cardwell (Qld) là những xuất xứ có sinh trưởng tốt và có triển vọng nhất cho các lập 

địa ở vùng Đông Nam Bộ (Lê Đình Khả và cộng tác viên (2003), [29]). 

1.2.2. Đặc điểm sinh trưởng cây rừng 

Về sinh trưởng và sản lượng rừng ở nước ta đã có nhiều tác giả nghiên cứu. Đồng 

Sĩ Hiền (1970) [19] và một số tác giả Viện lâm nghiệp đã lập biểu thể tích cây đứng 

rừng Việt Nam. Biểu được lập theo 2 nhân tố D, H riêng cho từng loài nhưng chung 

cho các địa phương, tác giả chọn f01 làm hệ số tính thể tích thân cây. 

Nghiên cứu sinh sinh trưởng và sản lượng rừng ở nước ta còn mới so với các 

nước có nền lâm nghiệp phát triển. Lần đầu tiên Vũ Đình Phương (1972) (trích theo 

Phạm Xuân Hoàn (2001) [24]) đã sử dụng chiều cao bình quân cộng lâm phần theo 

tuổi làm chỉ tiêu phân chia cấp đất cho rừng Bồ đề (Styrax tonkinensis). 

Đồng Sĩ Hiền (1974) [19] đã xây dựng biểu thể tích và độ thon cây đứng cho 

rừng tự nhiên hỗn loài ở Việt Nam. 

Các tác giả như Phùng Ngọc Lan (1986), Nguyễn Ngọc Lung (1987, 1993), Vũ 

Tiến Hinh (1993), Vũ Nhâm (1988), Trịnh Đức Huy (1985, 1987, 1988)... đã sử dụng 

tương quan giữa các nhân tố điều tra lâm phần để xác định các quy luật sinh trưởng. 

Những nghiên cứu trên phục vụ cho việc xác định cường độ tỉa thưa, dự đoán sản 

lượng gỗ, lập biểu cấp đất, biểu sản phẩm,... cho một số loài cây trồng như Pinus 

massoniana, Manglietia glauca, Acacia auriculiformis, Eucalyptus... (trích theo Phạm 

Xuân Hoàn (2001) [24]). 

Nguyễn Trọng Bình (1996) [1] đã xây dựng một số phương pháp mô phỏng quá 

trình sinh trưởng trên cơ sở vận dụng lý thuyết quá trình ngẫu nhiên cho ba loài Pinus 

merkusii, Pinus massoniana và Manglietia glauca. Tác giả đã rút ra kết luận, đối với 

loài sinh trưởng nhanh như Manglietia glauca có thể dùng hàm Gompertz để mô 

phỏng quá trình sinh trưởng, còn lại hai loài thông có tốc độ sinh trưởng trung bình, 

như Pinus massoniana và sinh trưởng chậm như Pinus merkusii, dùng hàm Korf thích 

hợp hơn. 

Đồng Sĩ Hiền (1974) [19] đã dùng họ đường cong Pearson biểu thị phân bố số 

cây theo cỡ kính của rừng tự nhiên. Vũ Nhâm (1988) [40] và Vũ Tiến Hinh (1990) 

[20] cho thấy, có thể dùng phân bố Weibull với hai tham số để biểu thị phân bố cho 

những lâm phần thuần loài, đều tuổi như thông đuôi ngựa (Pinus massoniana), thông 

nhựa (Pinus merkussii), mỡ (Manglietia glauca) và bồ đề (Styrax tonkinensis). 

Nguyễn Ngọc Lung, Đào Công Khanh (1999) [34] nghiên cứu phân bố số cây 

theo cỡ kính đã thử nghiệm 3 phân bố: Poison, Charlier, Weibull cho rừng thông ba lá 
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(Pinus kesiya) và rút ra kết luận: hàm Charlier kiểu A là phù hợp nhất. 

Vũ Nhâm (1988) [40] dùng phương trình h = a + b.logd xác lập quan hệ H-D cho 

mỗi lâm phần làm cơ sở cho lập biểu thương phẩm gỗ trụ mõ rừng thông đuôi ngựa. 

Vũ Tiến Hinh (2000) [22] dùng phương trình h = a + b.logd xác lập quan hệ H/D cho 

các loài mỡ, sa mộc, thông đuôi ngựa. 

Nói chung, đối với rừng trồng thuần loài dạng phương trình thường sử dụng biểu 

thị đường cong chiều cao là phương trình Logarit. 

Đồng Sĩ Hiền (1974) [19] đã kiểm tra hai dạng phương trình V = a + b.d2.h; V = 

K.db.ha và kết luận: Có thể lập thể tích cho một số loài cây rừng tự nhiên theo dạng 

phương trình V = K.db.ha, phương trình này đã được viện điều tra quy hoạch rừng sử 

dụng để lập biểu cho một số loại rừng trồng thuần loài như: Đước, tràm, bạch đàn,... 

Phạm Ngọc Giao (1976) đưa ra phương trình: V = a + b.h + c.d2.h và  được Bộ 

môn Điều tra quy hoạch rừng thử nghiệm và giới thiệu để lập biểu thể tích cho loài 

thông nhựa và thông đuôi ngựa vùng Đông Bắc. Biểu này sử dụng rộng rãi nhất. 

Việc kiểm nghiệm biểu thể tích, các tác giả trong và ngoài nước thường dùng 

phương pháp chặt trắng lâm phần làm tài liệu đối chứng để kiểm tra biểu. Cách làm 

này có độ chính xác cao, nhưng rất tốn kém. 

Nguyễn Trọng Bình (2003) [2] và một số tác giả khác đã lập biểu sinh trưởng và 

sản lượng tạm thời cho rừng keo lai trồng thuần loài trên phạm vi tòan quốc. Rừng keo 

lai được chia thành 4 cấp đất theo chiều cao cây có tiết diện bình quân (đối tượng 

không tỉa thưa) và chiều cao H0 (đối tượng có tỉa thưa). Với mỗi biểu cấp đất lập 1 

biểu quá trình sinh trưởng. 

Đánh giá sinh trưởng keo lá tràm ở giai đoạn 5 tuổi cho thấy tại Cẩm Quỳ 

Halroyed (Qld) là xuất xứ có sinh trưởng tốt nhất, tiếp đó là xuất xứ Rifle Creek (Qld) 

và Goomadeer R (NT). Tại Đông Hà xuất xứ có sinh trưởng tốt nhất là Wondo Village 

(Qld), tiếp đó là các xuất xứ Lower Pascoe (Qld), Goomadeer (NT), Morehead (PNG) 

và Manton (NT). Tại Sông Mây các xuất xứ có sinh trưởng tốt nhất là Wenlock R 

(Qld), Halroyed (Qld), Morehead (PNG) (Lê Đình Khả và cộng tác viên (2003), [29]). 

Đặng Thành Nhân (2007) [39] nghiên cứu sinh trưởng rừng keo lai dòng BV10 

làm nguyên liệu giấy ở huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk trên dạng đất cấp I: ở giai đoạn 3 

tuổi cho năng suất 81 m3/ha, giai đoạn 4 tuổi 137 m3/ha, giai đoạn 5 tuổi 157 m3/ha, 

giai đoạn 6 tuổi 192 m3/ha, giai đoạn 7 tuổi 219 m3/ha . Trên dạng đất cấp II: ở giai 

đoạn 3 tuổi cho năng suất 72 m3/ha, giai đoạn 4 tuổi 101 m3/ha, giai đoạn 5 tuổi 120 

m3/ha, giai đoạn 6 tuổi 172 m3/ha, giai đoạn 7 tuổi 197 m3/ha. Trên dạng đất cấp III: ở 

giai đoạn 3 tuổi cho năng suất 53 m3/ha, giai đoạn 4 tuổi 65 m3/ha, giai đoạn 5 tuổi 90 

m3/ha, giai đoạn 6 tuổi 113 m3/ha, giai đoạn 7 tuổi 129 m3/ha. 
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1.2.3. Sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 

Nghiên cứu về sinh khối ở nước ta khá muộn (vào thập kỷ 80). Tuy vậy cũng đạt 

được những kết quả nhất định. 

Nguyễn Hoàng Trí (1986) [58] với đề tài nghiên cứu “góp phần nghiên cứu sinh 

khối và năng suất quần xã Đước Đôi ở Cà Mau - Minh Hải” đã áp dụng phương pháp 

cây mẫu để nghiên cứu năng suất, sinh khối một số quần xã rừng Đước đôi ven biển 

Minh Hải, đóng góp quan trọng về mặt lý luận và thực tiễn đối với hệ sinh thái rừng 

ngập mặn ven biển ở nước ta. 

Vũ Văn Thông (1998) [56] nghiên cứu cơ sở xác định sinh khối cây cá thể và 

lâm phần keo lá tràm tại tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng mô hình xác định sinh khối 

keo lá tràm, lập các bảng tra sinh khối tạm thời phục vụ cho công tác điều tra kinh 

doanh rừng. 

Hoàng Văn Dưỡng (2000) [9] đã tìm ra quy luật quan hệ giữa sinh khối tươi và 

sinh khối khô của các bộ phận thân cây keo lá tràm, lập được biểu điều tra sinh khối và 

ứng dụng biểu xác định sinh khối cây cá thể và lâm phần keo lá tràm. 

Võ Đại Hải (2007) [17], Ngô Đình Quế (2005) [48], Vũ Tấn Phương (2006) [45] 

dùng phương pháp lập ÔTC xác định sinh khối thông qua cây tiêu chuẩn. Đây là 

phương pháp chủ yếu nhất. Các ÔTC được lập đại diện cho các lâm phần rừng trồng 

về loài cây, cấp tuổi, cấp đất, lập địa... Diện tích ÔTC thường dao động từ 100-1000 

m2. Trên ÔTC đo đếm đường kính (D1,3), chiều cao vút ngọn (Hvn), Dt, chiều dài tán 

(Lt); tính toán các đại lượng bình quân và từ đó lựa chọn cây tiêu chuẩn. Tiến hành 

chặt hạ cây tiêu chuẩn, lấy mẫu về sấy trong phòng thí nghiệm để xác định sinh khối 

khô, từ sinh khối khô cây tiêu chuẩn sẽ tính được sinh khối tầng cây gỗ. Việc xác định 

sinh khối tầng cây bụi thảm tươi và vật rơi rụng cũng được xác định thông qua hệ 

thống ô thứ cấp. 

Nguyễn Ngọc Lung, Nguyễn Tường Vân (2004) [37] đã áp dụng tính toán khả 

năng hấp thụ CO2 cho rừng thông ba lá ở Lâm Đồng. Phương pháp này dựa vào biểu 

sản lượng hay còn gọi là biểu quá trình sinh trưởng để có tổng trữ lượng thân cây 

gỗ/ha cho từng độ tuổi (M m3/ha), nhân với khối lượng khô bình quân của loài cây gỗ 

đó để có khối lượng khô thân cây, lại nhân với một hệ số chuyển đổi cho từng loại 

rừng để có khối lượng sinh khối khô. 

Có ba dạng mô hình sinh trưởng chính, đó là (1) Mô hình thực nghiệm, thống kê; 

(2) Mô hình động thái; và (3) Mô hình tổng hợp. Có nhiều loài cây và rừng trồng của 

các loài cây này đã xây dựng được biểu thể tích và biểu sản lượng từ các mô hình sinh 
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trưởng và quan hệ thực nghiệm ở nước ta như rừng trồng keo lá tràm, mỡ, quế, sa mộc, 

thông mã vĩ (Vũ Tiến Hinh, 1999-2004), keo tai tượng, thông nhựa, tếch, bạch đàn 

Urophylla (Đào Công Khanh, 2002), thông ba lá (Nguyễn Ngọc Lung và Đào Công 

Khanh, 1999). Dựa trên các kết quả này kết hợp điều tra bổ sung các số liệu sẵn có 

khác như tỷ trọng gỗ, tỷ lệ sinh khối gỗ/tổng sinh khối, có thể tính ra được sinh khối 

rừng trồng. Tuy nhiên, các công trình này đã được thực hiện từ  lâu, mặt khác lại chỉ 

nghiên cứu cho những vùng sinh thái cụ thể nên trước khi sử dụng phải tiến hành 

nghiên cứu bổ sung và kiểm tra độ chính xác (dẫn theo Đặng Thịnh Triều, 2010) [60]. 

Đặng Đình Triều (2008) [59] nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của rừng thông 

mã vĩ (Pinus massoniana Lambert) trồng thuần loài trên các cấp đất khác nhau tại 

vùng Đông Bắc Việt Nam dao động từ 33,2 – 179,4 tấn/ha tùy theo cấp tuổi và cấp 

đất. Trong đó tầng cây gỗ: chiếm trung bình 58,88%, tiếp đó Carbon trong đất chiếm 

trung bình 33,5%, Carbon tích lũy trong vật rơi rụng trung bình 5,18% và Carbon 

trong cây bụi thảm tươi trung bình 2,44%. 

Võ Đại Hải, Đặng Thái Dương (2009) [18] và cộng sự nghiên cứu năng suất sinh 

khối và khả năng hấp thụ CO2 của một số dạng rừng trồng chủ yếu ở Việt nam đã chỉ 

ra rằng tổng lượng CO2 hấp thụ toàn lâm phần với các nhân tố như đường kính, chiều 

cao, mật độ, tuổi cây trồng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.  

Bảo Huy (2009) [27] trong nghiên cứu về “Ước lượng năng lực hấp thụ CO2 của 

bời lời đỏ (Litsea glutinosa) trong mô hình nông lâm kết hợp bời lời đỏ - sắn ở huyện 

Mang Yang, tỉnh Gia Lai – Tây Nguyên, Việt Nam” đã xác định được tỷ lệ % Carbon 

tích lũy so với sinh khối cả cây là: 47,4%. Tác giả cũng đã tìm ra mô hình quan hệ 

giữa sinh khối và các nhân tố điều tra cá thể là: 

Log (Sinh khối tươi cây kg) = - 0,0600462 + 1,47477 * log(Dg cm). Với R2  = 0,916. 

Phạm Xuân Quý (2010) [50] đã nghiên cứu xây dựng mô hình dự đoán sinh khối 

rừng tràm (Melaleuca cajuputi) ở khu vực Tây Nam bộ xác định được sinh khối tươi 

và sinh khối khô của các bộ phận trên mặt đất của rừng Tràm có mối quan hệ rất chặt 

chẽ với đường kính thân cây cả vỏ và chiều cao toàn thân cây. 

Biểu sinh khối tươi và sinh khối khô của rừng tràm có được dự đoán dựa theo 

đường kính thân cây cả vỏ và chiều cao thân cây. Nếu dự đoán sinh khối tươi và sinh 

khối khô của rừng tràm chỉ dựa theo đường kính thân cây cả vỏ, thì mô hình dự đoán 

thích hợp là mô hình Gompertz. Nếu dự đoán sinh khối tươi và sinh khối khô của rừng 

Tràm dựa theo đường kính thân cây cả vỏ và chiều cao thân cây, thì mô hình dự đoán 

thích hợp thay đổi tùy theo bộ phận sinh khối. 

Viên Ngọc Nam (2011) [38] nghiên cứu tích tụ Carbon của rừng Đước đôi 

(Rhizophora apiculata) trồng ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, Thành 

Phố Hồ Chí Minh xác định được tỷ lệ Carbon tích lũy trong cây cá thể của thân là cao 
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nhất và tăng theo khi đường kính tăng; tỷ lệ Carbon tích lũy trong lá giảm dần khi 

đường kính tăng lên, trong khi đó tỷ lệ Carbon trong cành và rễ tương đối ít biến động. 

Trung bình trong quần thể là 97,26 tấn C/ha, biến động từ 58,68 – 138,65 tấn C/ha hay 

356,76 tấn CO2/ha biến động từ 215,66 – 508,39 tấn CO2/ha. 

Vũ Tấn Phương (2011) [46] nghiên cứu sinh khối và trữ lượng Carbon của rừng 

trồng thông ba lá thuần loài ở huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang xác định sinh khối 

khô của rừng trồng 5 tuổi với mật độ 1.600 cây/ha là khoảng 47,83 ± 9,8 tấn khô/ha; 

rừng trồng 12 tuổi là 99,87 ± 22,8 tấn khô/ha; rừng 17 tuổi là 159,56 ± 21,5 tấn 

khô/ha; rừng 26 tuổi là 322,69 ± 8,7 tấn khô/ha và rừng 30 tuổi là 466,60 ± 12,2 

tấn/ha. 

Sinh khối khô của thân chiếm tỷ trọng lớn và tăng nhanh theo tuổi rừng. Ở tuổi 5, 

sinh khối thân chiếm khoảng 42% và ở tuổi 30 sinh khối thân chiếm 82%. 

Dương Viết Tình, Nguyễn Thái Dũng (2012) [52] nghiên cứu khả năng hấp thụ 

CO2 ở một số trạng thái rừng tự nhiên tại Bạch Mã – Thừa Thiên Huế kết luận rằng: 

Trạng thái rừng IIIA3 với tổ thành là những cây gỗ lớn nên trữ lượng và sinh khối lớn 

hơn nhiều so với rừng IIB, trữ lượng trung bình của rừng IIIA3 là 287,74 m³/ha và của 

rừng IIB là 95,28 m³/ha. 

1.2.4. Nghiên cứu về đất lâm nghiệp 

Ở Việt Nam đánh giá chất lượng môi trường đất thường dựa vào tính chất quan 

trọng nhất của đất là [4]: Tính chất về lý học, tính chất hóa học, tính chất sinh học. 

*  Tính chất về hóa học: 

Tính chất về hóa học thông dụng là: Độ chua của đất, được biểu thị bằng pHKCl; 

hàm lượng chất hữu cơ (OM); hàm lượng N, P, K dạng tổng số và dạng dễ tiêu; dung 

tích hấp phụ trao đổi cation của đất (CEC) hàm lượng canxi, magie trao đổi. 

* Đặc trưng về lý học: 

- Để đánh giá ô nhiễm môi trường đất về mặt lý học thường sử dụng 2 chỉ tiêu: 

Nhiệt độ và mức độ nhiễm xạ. 

- Đối với đất rừng, các chỉ tiêu lý học quan trọng là: Thành phần cơ giới, dung 

trọng, độ xốp và tầng dày đất. 

- Để đánh giá mức độ suy thoái môi trường đất (mức nguy hiểm hơn) thường 

dùng các chỉ tiêu sau: Mức độ xói mòn, tầng đất mỏng, mất cấu trúc, sức thấm nước 

kém và đất chặt hạn chế sự phát triển của bộ rễ. 

* Đặc trưng sinh học: 

Các thông số sinh học (số trứng giun, số lượng vi sinh vật và động vật không 
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xương sống) là những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sự lành mạnh của môi trường 

đất. Sự đa dạng các quần thể sinh vật đất là một chỉ thị đáng tin cậy chứng minh độ 

sạch của môi trường đất. Do đó, ở tất cả các nước và ở Việt Nam khi đánh giá chất 

lượng môi trường đất đều đặc biệt quan tâm tới chỉ tiêu độ phì đất, đặc điểm hóa, lý 

tính đất. 

Nguyễn Ngọc Bình (1970) nghiên cứu sự thay đổi các tính chất và độ phì của đất 

qua các quá trình diễn thế thoái hoá và phục hồi rừng của các thảm thực vật ở Miền 

Bắc Việt Nam cho thấy độ phì đất biến động rất lớn ứng với mỗi loại thảm thực vật. 

Thảm thực vật đóng vai trò rất quan trong trong việc duy trì độ phì đất (dẫn theo Thái 

Phiên, Nguyễn Huệ, 1996) [44]. 

Khi nghiên cứu đặc điểm của đất trồng rừng thông nhựa và ảnh hưởng của rừng 

đến độ phì đất, Ngô Đình Quế (1985) cho thấy sau 8 - 10 năm trồng rừng thông nhựa, 

tính chất hoá học đất có thay đổi nhưng không nhiều, khả năng tích luỹ mùn của rừng 

thấp, độ chua thuỷ phân tăng. Tuy nhiên, lý tính của đất được cải thiện đáng kể, cụ thể 

là độ xốp của đất dưới rừng thông tăng lên ở tầng 0-20 cm 2 - 4%, độ ẩm của đất tăng 

1 - 3% so với nơi đất trống. 

Hoàng Xuân Tý (1988) [55] nghiên cứu rừng trồng bồ đề (Styrax tonkinensis) 

thuần loại ở 4 hạng đất khác nhau (hạng I đến hạng IV) để theo dõi ảnh hưởng của 

rừng Bồ đề đến các đặc điểm cơ bản của đất trong suốt chu kỳ kinh doanh 10 năm. Tác 

giả đã chứng minh rằng hàm lượng đạm và mùn đều bị giảm ở 4 hạng đất khi phá rừng 

tự nhiên để trồng rừng bồ đề. Sự suy giảm mạnh nhất là ở hạng đất I và II, đặc biệt là 

trong 2-3 năm đầu mà chủ yếu ở tầng đất mặt. Kết quả nghiên cứu của tác giả cũng chỉ 

ra rằng sau khi phá rừng gỗ tự nhiên để trồng các loại rừng bồ đề (Styax tonkinensis), 

mỡ (Manglietia glauca), lim xanh (Erythryphloeum fordii), tre diễn (Dendrocalamus 

sp) theo phương thức đốt và trồng thuần loại đều dẫn đến sự thay đổi rõ rệt đến độ phì 

của đất (dẫn theo Nguyễn Viết Khoa, 2011) [31]. 

Năm 1999, Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đình Thành cho rằng rừng trồng bạch 

đàn 3 - 6 tuổi ở các dạng địa hình khác nhau chưa có biểu hiện làm khô kiệt nước và 

dinh dưỡng đất quá mạnh, mà ngược lại một số tính chất lý, hoá học của đất phần nào 

được cải thiện tốt hơn so với đất trống đã bỏ hoang hoá trong cùng một khu vực, cùng 

dạng lập địa và cùng độ cao. Tuy nhiên, tác giả cũng thấy đất dưới rừng keo lá tràm 

cùng tuổi biến đổi theo hướng tích cực một cách rõ rệt hơn so với đất trồng bạch đàn. 

Lê Đình Khả, Ngô Đình Quế, Nguyễn Đình Hải (1999) [28] nghiên cứu về “Nốt 

sần và khả năng cải tạo đất của keo lai và các loài keo bố mẹ” cho thấy keo lai có tác 

dụng cải tạo nâng cao độ phì đất là rất rõ so với keo lá tràm và keo tai tượng. Một số 

vùng như Đại Lải, Phù Ninh, Ba Vì khi nghiên cứu về diễn biến của độ phì đất dưới 

tán rừng bạch đàn trồng thuần loài. Ngô Đình Quế và cộng sự (2005) [48] đã nhận 



19 

 

thấy một số chỉ tiêu của độ phì đất được cải thiện sau khi trồng rừng bạch đàn hoặc ít 

ra thì cũng không bị giảm đi đáng kể như là đạm, lân tổng số, kali dễ tiêu. 

Phạm Ngọc Mậu (2007) [42] cho biết mỗi năm một ha rừng bạch đàn uro tuổi 4 

có thể hoàn trả lại cho đất 98kg đạm, tương đương 190kg phân Urê, 5,78kg P205 tương 

đương với 34kg super lân và 4,45kg K20 tương đương 8,1kg phân kali clorua cho đất 

thông qua lượng rơi rụng của rừng. Với keo tai tượng 6 tuổi, các trị số tương ứng là 

226kg đạm (tương đương với 491kg phân urê), 7,57kg lân (tương đương 44kg super 

lân) và 8,81kg K20 (tương đương 16kg KCl). 

1.2.5. Đặc điểm rừng khộp 

Rừng khộp Việt Nam phân bố chủ yếu tập trung tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, 

Kom Tum, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh,... Phân bố theo vĩ độ 

khoảng 140B (Gia Lai) đến 110B (Tây Ninh). Độ cao từ 150m đến 800m so với mực 

nước biển, (Cẩm nang lâm nghiệp, 2006), (Trần Văn Con, 2011) [6], [5]. 

Khí hậu rừng khộp: Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa. Mùa mưa từ tháng 5 

đến tháng 10, lượng mưa chiếm 90% tổng lượng mưa cả năm. Mùa khô từ tháng 11 

đến tháng 4 năm sau. Trong mùa khô nước mặt và nước ngầm cạn kiệt. Chế độ nhiệt 

độ khắc nghiệt, tổng tích nhiệt hằng năm từ 7500-90000C. Nhiệt độ không khí trung 

bình từ 21- 270C, nhiệt độ tối cao khoảng 400C, nhiệt độ tối thấp khoảng 100C. Lượng 

mưa trung bình từ 1.200mm-1.800mm, độ ẩm không  khí trung bình 80-85% . 

Đất rừng khộp: Chủ yếu là các loại đất xám phát triển trên đá bazan, granit có 

tầng đất mỏng, kết von mạnh, có đá ong, thường bị xói mòn rửa trôi mạnh dẫn đến có 

nhiều đá nổi trên bề mặt. Hàng năm thường bị tác động bởi lửa rừng, do vậy tầng đất 

mặt bị chai cứng trong mùa khô, mỏng thậm chí không có tầng A (tầng đất mặt), có 

nơi không có tầng B làm lộ dần tầng C, cấu tượng đất bị phá vỡ, mùa mưa bị úng nước 

do khi xuống sâu 0,5m đến 1m gặp tầng đá mẹ, có nơi tầng đất chỉ dày 20-30cm, 

không có khả năng giữ ẩm. Có 7 dạng đất trên các lập địa rừng khộp: Đất phát triển 

trên đá mẹ phiến thạch sét, thường xuất hiện loài dầu đồng chiếm ưu thế 

(Dipterocarpus tuberculatus); đất Feralit vàng nhạt trên đá mẹ sa phiến thạch, thạch 

anh, riolit thường xuất hiện loại dầu trà beng (Dipterocarpus obtussifolios) chiếm ưu 

thế; đất xám bạc màu trên phù sa cổ; đất nâu sẫm có tầng sét trên phù sa cổ; đất phù sa 

bạc màu glây; đất xám bạc màu trên sản phẩm dốc tụ; đất đỏ bazan tầng đất mỏng. 

Căn cứ vào chế độ ngập nước trong mùa mưa có thể chia rừng khộp thành 4 

nhóm lập địa như sau: Nhóm I - ngập úng kéo dài trong mùa mưa và thiếu nước trong 

mùa khô; nhóm II - ngập nước trung bình, tầng Glây sâu hơn, đất lẫn nhiều sỏi đá; 

nhóm III - đất thoát nước, tầng đất dày, không có hiện tượng Glây; nhóm IV - đất thoát 

nước nhưng tầng đất mỏng, thiếu nước, đất nghèo dinh dưỡng, (dẫn theo Trần Văn 
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Con, 2011) [5]. 

Hệ thực vật rừng khộp: Liên quan hệ thực vật Malaysia – Indonesia với tổ thành 

loài cây họ dầu (Dipterocarpaceae) chiếm ưu thế. Qua điều tra khảo sát của các nhà 

khoa học, rừng khộp Tây Nguyên hiện có 404 loài thực vật thuộc 94 họ, trong đó 120 

loài cung cấp gỗ với nhiều loài gỗ quý như giáng hương (Pterocarpus 

macrocarpus Kurz.), cẩm lai (Dalbergia bariensis), cà te (Afzelia xylocarpa (Kurz) 

Craib), trắc (Dalbergia cochinchinensis Pierre), gụ mật (Sindora siamensis Teijsn. ex 

Miq).., ngoài ra còn có các loài cây họ khác như cẩm xe (Xylia xylocarpa) thuộc họ 

Mimosaceae, lọng bàng (Dillenniahe terosepala) thuộc họ Dillenniaceae, đẻn (Vitex 

pendencilaria) họ Verbenaceae, mai xiêm (Orchrocarpus sp), ma cà (Buchanania 

arbrescens) họ Anacardiaceae,... 

Mật độ cây rừng khộp có đường kính trên 10cm khoảng 150-350 cây/ha. Rừng 

khộp ở Tây Nguyên có cấu trúc tầng tán đơn giản chỉ gồm 2 tầng tán, tầng ưu thế sinh 

thái gồm các cây gỗ, tầng dưới tán là các cây bụi và cây cỏ, số loài cây gỗ dao động từ 

12-27 loài, tỉ lệ hỗn loài từ 1/137 đến 1/36, chiều cao cây bình quân 20-25m, tăng 

trưởng chậm, đường kính cây tăng bình quân khoảng 0,33cm/năm, tăng trưởng trữ 

lượng rừng khoảng 4m3/ha/năm, tầng thảm tươi thưa chủ yếu là le tre. 

Có 4 loài ưu hợp phổ biến trong rừng khộp: Ưu hợp cẩm liên (Shorea siamensis), 

ưu hợp cà chít (Shorea obtusa), ưu hợp dầu đồng (Dipterocarpus tuberculatus), ưu 

hợp dầu trà beng (Dipterocarpus obtussifolius). 

Tái sinh rừng khộp rất mạnh, phần lớn hạt cây có cánh khả năng phát tán nhờ gió 

mạnh, lửa rừng hàng năm là nhân tố sinh thái quan trọng cho hệ động thực vật rừng 

khộp, tác động trực tiếp đến hệ sinh thái đặc thù này, tạo nên đặc tính sinh thái đặc 

trưng của rừng khộp như khả năng chịu hạn hán, chống chịu lửa rừng, khả năng tái 

sinh chồi và hạt đều mạnh. 

Nói đến tài nguyên quý giá của rừng khộp phải nói đến sự đa dạng của các loài 

động vật. Theo điều tra hiện có 62 loài thú thuộc 26 họ 11 bộ, 196 loài chim thuộc 46 

họ 18 bộ, 46 loài bò sát, 15 loài ếch nhái, 15 loài cá và hàng nghìn loài côn trùng, động 

vật đất. Có nhiều động vật quý hiếm như: bò tót, trâu, bò rừng, hươu cà tông, hươu 

vàng, hổ, vọoc bạc, voọc ngũ sắc, gà lôi, cá sấu... riêng chó rừng là loài thú ăn thịt đầu 

tiên phát hiện thấy ở Việt Nam. Trong số 51 loài động vật quý hiếm ở Đông Dương thì 

rừng khộp Tây Nguyên có 38 loài, loài thú đặc hữu có 5 loài. Đây là những nguồn gien 

tự nhiên dự trữ quan trọng cho ngành chăn nuôi trong tương lai không những ở nước ta 

mà còn với quốc tế bảo vệ tài nguyên (IUCN). 

Do có tính đặc thù cao, vì vậy đây là một loại rừng đặc biệt có nhiều giá trị to lớn 

về mặt khoa học, nguồn dự trữ gen động thực vật, các loại tài nguyên giá trị khác như: 
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gỗ quý, nhựa, tananh, dược liệu v.v... Nó cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong 

bảo tồn tài nguyên đất đai, động thực vật tại Tây Nguyên (Cẩm nang ngành Lâm 

nghiệp, 2006) [6], (Trần Văn Con, 2011) [5], (Bảo Huy, 2013) [26]. 

1.2.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế cây lâm nghiệp 

Việc đánh giá hiệu quả kinh tế là một trong những vấn đề quan trọng của hoạt 

động trồng rừng. Năm 1990, Đỗ Hoàng Toàn (trích theo Phạm Xuân Hoàn, 2001) [24] 

hiệu quả kinh tế là “một trường hợp đặc biệt của chỉ tiêu hiệu quả nói chung” căn cứ 

vào chi phí đã bỏ ra và kết quả thu được, sẽ xác định được hiệu quả kinh tế cơ bản: 

a = k/c 

Trong đó:  

a: hiệu quả kinh tế 

k: Kết quả đạt được (đã được lượng hoá) 

c: chi phí bỏ ra (đã được lượng hoá) 

Ứng dụng và đánh giá hiệu quả kinh tế theo quan điểm "động" có các tác giả Đỗ 

Doãn Triệu (1995) [61], [62], Nông Phương Nhung (2005) [41], Nguyễn Trần Quế 

(1995), Nguyễn Ngọc Mai (1996)… Các tác giả này đã nghiên cứu hoàn thiện phương 

pháp và xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả quản lý dự án đầu 

tư,…trong các doanh nghiệp. Trong lâm nghiệp, các tác giả như Trần Hậu Huệ (1996), 

Bùi Việt Hải (1998)... đã áp dụng phương pháp cân đối giữa chi phí và thu nhập để 

đánh giá hiệu quả kinh tế cho một chu kỳ kinh doanh các lâm phần keo lá tràm ở Đồng 

Nai và một số tỉnh vùng nguyên liệu giấy ở miền Đông Nam Bộ. 

Tại trường Đại học Lâm nghiệp, từ năm 1991 bắt đầu đưa vào chương trình 

giảng dạy các phương pháp, kỹ thuật và hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động 

sản xuất kinh doanh trong lâm nghiệp. Các nội dung đó đã được đề cập trong một số 

bài giảng và giáo trình như: Trần Hữu Dào (1993) [7], phân tích các dự án lâm nghiệp; 

Trần Hữu Dào (1997) [8], quản lý dự án đầu tư; Nguyễn Văn Đệ, Phạm Xuân Phương, 

Nguyễn Nghĩa Biên, Nguyễn Văn Tuấn (2005) [13], kinh tế lâm nghiệp. 

Nhìn chung, việc đánh giá hiệu quả kinh tế đã có nghiên cứu nhưng còn mới mẻ, 

nên khả năng vận dụng, phổ cập còn hạn chế. 

Hiện nay, chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này tại Đắk Lắk. Nhưng từ thực tế 

kết quả khai thác gỗ của các đơn vị trồng rừng keo lá tràm làm gỗ nguyên liệu và chế 

biến đồ gỗ dân dụng của các Công ty trồng rừng thì tại Công ty lâm nghiệp M’Đrăk 

(Đắk Lắk) 01 ha rừng keo lá tràm trồng 10 năm tuổi giá bán cây đứng là 65 triệu 

đồng/ha, Công ty Lâm nghiệp huyện Ea Kar rừng keo lá tràm 8 năm tuổi giá bán 40 
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triệu đồng/ha. Tại Hàm Tân và Bắc Bình (Bình Thuận) rừng keo lá tràm 7 năm tuổi giá 

bán cây đứng là 45 triệu/ha. Tại khu vực Trị An, Long Thành (Đồng Nai) rừng keo lá 

tràm 8 năm tuổi trữ lượng gỗ bình quân từ 130 - 150 m3/ha, giá bán cây đứng 40,5 

triệu đồng/ha, tại Xuân Lộc (Đồng Nai) rừng keo lá tràm 9 năm tuổi giá bán cây đứng 

trung bình là 50,5 triệu đồng/ha. Tại khu vực Bù Đăng (Bình Phước) rừng keo lá tràm 

7 năm tuổi giá bán cây đứng trung bình 50 triệu đồng/ha. 

Đặng Thành Nhân (2007) [39] nghiên cứu hiệu quả rừng keo lai ở M’Đrăk, tỉnh 

Đắk Lắk trên dạng đất cấp I: Từ tuổi 3 trở đi thì kinh doanh rừng trồng keo lai có lãi. 

Lợi nhuận tuổi 3 là 10,53 triệu đồng/ha, tuổi 4 là 23,78 triệu đồng/ha, tuổi 5 là 25,42 

triệu đồng/ha, tuổi 6 là 30,11 triệu đồng/ha và tuổi 7 là 32,24 triệu đồng/ha. Để thu lợi 

nhuận có thể  thu hoạch từ tuổi 3 trở đi. Tuổi 3 trở đi có BCR >1 Chương trình đầu tư 

có lãi. IRR từ năm thứ 3 trở đi cho giá trị lớn hơn lãi suất vay nên đầu tư có lãi từ năm 

thứ 3. Mức lãi cao nhất để kinh doanh không thua lỗ ở tuổi 4 là 56,75%, ở tuổi 5 là 

42,352%, tuổi 6 là 36,65% và tuổi 7 là 32,55%. Như vậy mức lãi 7,2% như hiện nay 

thì kinh doanh rừng trồng chấp nhận được. Trên dạng đất cấp II: NPV năm thứ 3 trở đi 

đều > 0 nên đầu tư có lãi. Lợi nhuận ròng hiện tại ở tuổi 4 là 13.397.92 đồng/ha, tuổi 5 

là 17.518.530 đồng/ha, tuổi 6 là 25.509.544 đồng/ha và tuổi 7 là 27.028.478 đồng/ha. 

Ở tuổi 6 và tuổi 7 cho giá trị cao. Vì vậy, có thể khai thác rừng keo lai ngay ở tuổi 4, 

nhưng phù hợp nhất là tuổi 6 và tuổi 7. Trên dạng đất cấp III: Lợi nhuận ròng năm thứ 

3 là 1.904.243 đồng/ha, năm thứ là 3.103.669 đồng/ha, năm thứ 5 là 7.485.110 

đồng/ha, năm thứ 6 là 10.457.879 đồng/ha và năm thứ 7 là 16.032.781 đồng/ha. 

Đặng Dung (2007) [12] nghiên cứu hiệu quả kinh tế của rừng keo lai dòng BV10 

làm nguyên liệu giấy tại các xã Cư Króa, huyện M’Đrăk – Đắk Lắk; xã Đăk Rồ huyện 

Krông Nô và xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông thì keo lai 6 năm tuổi 

đều cho lãi nhưng mức độ lãi khác nhau. Khu vực xã Đăk Rồ cho lãi cao nhất 

32.124.063 đồng/ha, tiếp đến là Cư K’Roá lãi 26.815.388 đồng/ha, thấp nhất là Quảng 

Khê lãi 14.832.098 đồng/ha. Mặt khác, thực hiện phương án trồng keo lai làm nguyên 

liệu giấy sẽ làm tăng nguồn vốn đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực lâm nghiệp, tăng hiệu 

quả sử dụng đất đai qua đó làm tăng thu nhập của địa phương. 

Phạm Quang Oánh (2009) [43] kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế bằng phương 

pháp phân tích chi phí - thu nhập có tính đến giá trị của đồng tiền theo thời gian 

(CBA), chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng NPV (lợi nhuận được quy về giá trị đồng tiền ở 

thời điểm hiện tại) đạt được từ 8,8 triệu đến 26 triệu đồng trong vòng 8 năm, trung 

bình lãi 1,1 đến 3,25 triệu đồng/ha/năm theo cấp năng suất xấu đến tốt. 

Nhận xét chung: 

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã có các nghiên cứu về các lĩnh vực sinh 

trưởng, sinh khối, kinh tế... Các nghiên cứu đều thấy rằng keo có phạm vi phân bố 
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rộng trên nhiều dạng đất và ở nhiều nước trên thế giới cả về phân bố tự nhiên và phân 

bố nhân tạo (trồng rừng). Qua đó cho thấy đặc điểm sinh thái của keo có khả năng 

thích nghi rộng với các loại đất và khí hậu. Vì vậy, loài cây này có khả năng sinh 

trưởng và phát triển phù hợp trên vùng đất rừng khộp Tây Nguyên có dạng lập địa 

khắc nghiệt. 

Về sinh trưởng của loài keo, qua kết quả các nghiên cứu đều cho thấy keo là loài 

cây sinh trưởng nhanh, sớm cho gỗ và loại cây có khả năng cải tạo đất tốt vì hệ rễ có 

nốt sần. 

Tuy vậy các đánh giá cho thấy sinh trưởng các dạng đất khác nhau thì cho sinh 

trưởng khác nhau. Vì vậy, việc chọn dạng đất trồng cây keo là quan trọng. 

Các phương pháp đánh giá sinh trưởng chủ yếu chọn phương pháp truyền thống 

và các chỉ tiêu đánh giá là đường kính, chiều cao và thể tích. Các phương pháp đánh 

giá sinh khối, nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 rất cần thiết, vì ngoài gỗ thì còn giá trị 

môi trường sống. Các đánh giá về đất có nhiều công trình nghiên cứu cả về đất nông 

nghiệp, lâm nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, đặc tính lý hóa tính đất, từ đó đánh giá 

được đất để chọn cây phù hợp. 

Rừng khộp ở Đắk Lắk tính đến tháng 12 năm 2015 hiện còn 189.598 ha, nhiều 

nhất là huyện Ea Súp có 65.522ha. Theo thống kê, trước đây diện tích rừng khộp Đắk 

Lắk có khoảng 357.000ha. Như vậy  ước tính đến nay diện tích rừng khộp Đắk Lắk bị 

mất khoảng 167.000ha. Đây là diện tích đất rừng khộp bị khai phá do di dân tự do, 

chuyển đổi mục đích sang trồng cây công nghiệp. Đặc điểm đất rừng khộp là tầng đất 

mỏng và biến thiên lớn trên diện tích hẹp, lớp đá ong, phiến thạch, lớp sét bí chặt xuất 

hiện gần mặt đất. Mùa khô nắng hạn, nhiệt độ không khí cao, mùa mưa trên vùng bằng 

phẳng thường ngập úng. 

Vì vậy, đất rừng khộp cũng cần phải đánh giá về mọi mặt để chọn cây trồng nói 

chung và cây keo nói riêng cho phù hợp nhằm đảm bảo tỷ lệ sống và cho năng suất cao. 

Tuy vậy, rừng khộp Tây Nguyên chưa có có tác giả nào nghiên cứu các vấn đề 

sinh trưởng, sinh khối của các loài keo được trồng trên vùng đất này. Vì vậy, đề tài có 

tính kế thừa các phương pháp trên thế giới cũng như ở Việt Nam để nghiên cứu các 

loài keo trên đất rừng khộp. 
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. PHẠM VI,  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Phạm vi nghiên cứu 

- Về không gian: 

+ Nghiên cứu về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội và đặc điểm đất, thực vật 

rừng khộp của tỉnh Đắk Lắk. 

+ Nghiên cứu về chọn đất, chọn loài, chọn dòng keo được nghiên cứu trên đất 

rừng khộp huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. 

- Về thời gian: từ tháng 10/2013 đến tháng 10/2016. 

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 

- Rừng và đất rừng khộp tỉnh Đắk Lắk. 

- Đất và rừng trồng 3 loài keo lai, keo lá tràm, keo tai tượng giai đoạn 6 năm tuổi 

trên vùng đất rừng khộp huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. 

- Các dòng keo lai BV10, BV16, BV32, BV33, BV71, KL2, KL20, TA3 giai 

đoạn 5 năm tuổi trồng trên đất rừng khộp tỉnh Đắk Lắk. 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

- Hiện trạng đất đai và rừng khộp tỉnh Đắk Lắk 

- Nghiên cứu tuyển chọn loài keo trồng trên đất rừng khộp 

- Nghiên cứu chọn dạng đất rừng khộp phù hợp trồng keo lai trên đất rừng khộp tỉnh 

Đắk Lắk 

- Nghiên cứu chọn dòng keo lai thích hợp trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng dày trên 75cm tại huyên Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk 

- Nghiên cứu chọn dòng keo lai thích hợp trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm tại huyên Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phương pháp điều tra, bố trí thí nghiệm và thu thập số liệu 

2.3.1.1. Phương pháp thu thập số liệu  

- Những tài liệu liên quan đến đặc điểm hình thái thực vật, phân bố, đặc điểm 

sinh học, sinh  thái học, giá trị, kỹ thuật gây trồng, quản lý, bảo tồn... các loài keo 

trong nước và trên thế giới. 

- Những tài liệu về các mô hình gây trồng keo trên địa bàn các tỉnh miền Trung 



25 

 

và Tây Nguyên. 

- Hồ sơ trồng rừng các loài keo, dòng keo, rừng trồng khảo nghiệm. 

- Những tài liệu về điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội tại địa bàn nghiên cứu. 

- Những báo cáo về các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp ở khu vực liên 

quan. 

- Các kết quả nghiên cứu về chọn giống, nhân giống và gây trồng keo có triển 

vọng để đưa vào làm đối tượng nghiên cứu kỹ thuật gây trồng rừng. 

- Các kết quả nghiên cứu, các kỹ thuật tiến bộ, hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và 

gây trồng, kinh doanh keo mà đề tài nghiên cứu để vận dụng trong quá trình thiết lập 

thí nghiệm nghiên cứu và xây dựng hướng dẫn kỹ thuật nhân giống và gây trồng rừng. 

- Đề tài sử dụng PRA để thu thập tài liệu, thông tin thứ cấp từ các Sở 

NN&PTNT, Chi cục Phát triển Lâm Nghiệp, các Ban quản lý, phòng Nông nghiệp các 

huyện và người trồng rừng, niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk. 

- Dùng công cụ PRA (phỏng vấn, thảo luận, đi hiện trường với người sản xuất và 

quản lý, xác định các loại rừng đã trồng, kỹ thuật trồng...) 

- Thu thập các tài liệu về đất đai, khí hậu, thủy văn, các tài liệu về thiết kế trồng 

rừng, quy hoạch sử dụng đất, các loại bản đồ (bản đồ phân bố rừng khộp, bản đồ địa 

hình, bản đồ đất, bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, rừng,...). 

- Điều tra, phúc tra lại thực địa về rừng trồng, đánh giá kiểm tra diện tích một vài 

điểm rừng trồng. 

2.3.1.2. Phương pháp điều tra và thu thập số liệu về sinh trưởng 

- Đối với 3 loài keo, keo tai tượng và keo lá tràm rừng trồng 6 năm tuổi 

+ Đơn vị điều tra là các ô tiêu chuẩn đại diện cho điều kiện lập đia và tuổi 

+ Diện tích ô tiêu chuẩn là 500m2 

+ Số ô tiêu chuẩn: Mỗi loài lập 3 ô tiêu chuẩn theo phương pháp điển hình[21] 

+ Đo đếm toàn bộ các cây trong ô tiêu chuẩn về các chỉ tiêu: D1,3, Hvn, Dt và tỷ lệ 

sống. 

  - Đối với rừng trồng trồng keo lai BV10 trên 2 dạng đất 5 năm tuổi :  

+ Đơn vị điều tra là các ô tiêu chuẩn đại diện cho điều kiện lập đia và tuổi 

+ Diện tích ô tiêu chuẩn là 500m2 

+ Số ô tiêu chuẩn: Mỗi dạng đất lập 9 ô tiêu chuẩn theo phương pháp điển 

hình[21] 
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+ Đo đếm toàn bộ các cây trong ô tiêu chuẩn về các chỉ tiêu: D1,3, Hvn, Dt và tỷ lệ 

sống. 

 -Đối với các dòng keo lai trồng khảo nghiệm 

 + Đo đếm toàn bộ các cây trong ô thí nghiệm về các chỉ tiêu: D1,3, Hvn, Dt và tỷ 

lệ sống. 

+ Đường kính (D1.3) được tính như sau: 

Đo tất cả các cây ở trong ô theo phương pháp đo vanh thân cây ở vị trí 1,3m 

(C1.3) sau đó chuyển đổi sang (D1.3) theo công thức: 

𝐷1.3 =
𝐶1.3

3,1416
 (3,1416 là giá trị gần đúng của  ) 

+ Chiều cao vút ngọn (Hvn) đo bằng thước Blumeleiss có độ chính xác 1dm. 

+ Đường kính tán (Dt): 

Sau khi đo được đường kính theo 2 hướng Đông - Tây và Nam - Bắc thì lấy giá 

trị trung bình theo công thức: 

2

NBĐT
Dt


  

Trong đó: ĐT: Đường kính tán đo theo hướng Đông - Tây. 

      NB: Đường kính tán đo theo hướng Nam - Bắc. 

2.3.1.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm  

Mô hình bố trí thí nghiệm do công ty Cổ phần tập đoàn Tân mai thực hiện. Nhằm 

xác định được các dòng keo có khả năng thích nghi cao đối với điều kiện sinh thái đặc 

thù của khu vực Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk; chọn lọc và giữ các dòng phù hợp để làm 

nguồn giống sản xuất trong những năm tiếp theo. Nghiên cứu sinh chỉ trình bày theo 

mô hình bố trí thí nghiệm của công ty. 

- Đối với các dòng keo lai trồng  thí nghiệm trên đất xám phát triển trên đá cát và 

Granit tầng đất dày trên 75 cm.  

+ Diện tích là 1,5 ha. Cự ly trồng là 4x2m, mật độ trồng là 1.250 cây/ha. 

+  Bố trí thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên 8 công thức (dòng) 4 lần lặp, mỗi lần 

lặp có 49 cây. Như vậy mỗi công thức thí nghiệm (mỗi dòng keo lai) gồm có 196 cây . 

Tổng số cây là 1.568 cây [32], [3].  

- Đối với các dòng keo lai trồng thí nghiệm trên đất xám phát triển trên đá cát và 

Granit tầng đất mỏng dưới 75 cm. 

+ Diện tích là 1ha. Cự ly trồng là 4x2m, mật độ trồng là 1.250 cây/ha. 
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+  Bố trí thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên 8 công thức (dòng) 4 lần lặp, mỗi lần 

lặp có 10 cây. Như vậy mỗi công thức thí nghiệm (mỗi dòng keo lai) gồm có 40 cây . 

Tổng số cây là 320 cây [32], [3]. 

2.3.1.4. Phương pháp điều tra và thu thập số liệu  về sinh khối, khả năng hấp thụ CO2  

- Đo và xác định cây tiêu chuẩn trung bình của loài, dòng keo cần điều tra. 

- Tiến hành chặt hạ, đào gốc cây tiêu chuẩn trung bình trên các ô tiêu chuẩn và 

trên các công thức thí nghiệm. Đối với 3 loài keo chặt hạ 3 cây, đối với 2 dạng đất chặt 

hạ 2 cây, 8 dòng keo lai dạng đất 1 chặt hạ 8 cây, 8 dòng keo lai trên dạng đất 2 chặt 

hạ 8 cây. Tổng cộng chặt hạ 21 cây. 

- Tách riêng biệt các phần của cây thành các bộ phận: thân, cành nhánh, lá và gốc rễ; 

- Sau khi tách các bộ phận của cây, sử dụng cân để cân và xác định khối lượng 

của thân, cành, lá, gốc rễ. 

- Ghi chép đầy đủ tất cả thông tin trong quá trình đo đếm sinh khối của cây cá lẻ 

bằng phương pháp chặt hạ vào phiếu điều tra. 

- Lấy mẫu phân tích sinh khối khô: Mẫu để phân tích sinh khối khô được lấy 

ngay sau khi xác định xong trọng lượng tươi của từng bộ phận của cây (thân, cành, lá, 

gốc rễ). Các bước lấy mẫu được thực hiện như sau: 

  + Mẫu phân tích sinh khối khô: Yêu cầu lấy 04 mẫu cho mỗi cây tiêu chuẩn, đó 

là: mẫu thân, cành, lá và gốc rễ. Mẫu phải đại diện cho các bộ phận của cây. Mỗi bộ 

phận của cây( thân, cành, lá, gốc rễ) lấy 200g. Thân cây cưa 4 thớt ở 4 vị trí là tại vị trí 

gốc cây (0.0m), tại vị trí 1/4 chiều dài thân cây; 1/2 chiều dài thân cây và tại vị trí 3/4 

chiều dài thân cây. Chẻ gỗ 4 thớt trộn đều lấy 200g. Phần cành tính trung bình đường 

kính cành, cưa 1 thớt ở giữa cành trung bình, chẻ và cân lấy 200g. Phần lá trộn các lá 

cành, ngọn lấy ngẫu nhiên 1 mẫu 200g. Phần gốc rễ, cưa gỗ phần thớt gốc và cưa 1 

thớt gỗ ở rễ có đường kính trung bình chẻ nhỏ trộn đều rồi lấy 200g. Các mẫu thân, 

cành , lá, gốc rễ bỏ thành từng bì riêng, mồi bì 200g 

+ Tất cả các mẫu phải có nhãn mác để sử dụng cho việc nhận dạng mẫu trong 

quá trình phân tích, tổng hợp số liệu. Nhãn mác ghi như sau: 

+ Với mẫu phân tích sinh khối khô, sau khi cho mẫu vào trong túi nilon, sử dụng 

bút viết trên nilon để ghi nhãn mác cho mẫu. Thông tin cần thiết gồm: i) Tên cây; ii) 

Đường kính DBH; iii) Tên mẫu (thân, cành, lá, gốc rễ). 

+ Thông tin cho mẫu phân tích khối lượng thể tích gỗ bao gồm: i) Mã cây 

lấy mẫu; ii) Vị trí lấy mẫu (vị trí 0.0m; 1/4 chiều dài thân, 1/2 chiều dài thân, 3 /4 

chiều dài thân). 

+ Cân sinh khối tươi (Pt) và lấy mẫu phân tích sinh khối khô (Pk) của các bộ phận  

gốc rễ, thân, cành, lá của cây. Trọng lượng mẫu của từng bộ phận của cây được lấy 
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200 gam và đem về phòng thí nghiệm để xác định sinh khối khô.  

+ Sử dụng cân kỹ thuật, cân chính xác trọng lượng các mẫu lấy để phân tích sinh 

khối khô. Khối lượng của mẫu phải được xác định ngay sau khi lấy mẫu [66]; 

- Tất cả mẫu được phân tích tại Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng và môi trường – 

Khoa Nông Lâm – Trường Đại học Tây Nguyên. 

+ Mẫu được sấy khô bằng tủ sấy ở nhiệt độ 105oC. 

+ Cân mẫu 3 lần bằng cân điện tử với độ chính xác 0,1g đến khi khối lượng mẫu 

khô không đổi. 

+ Xác định sinh khối khô của cây và phân tích hàm lượng CO2 chứa trong cây. 

2.3.1.5. Phương pháp điều tra thu thập số liệu  và phân tích đất 

- Phương pháp điều tra đất 

Đối với 3 loài keo, mỗi loài đào 1 phẩu diện , tổng cộng 3 phẩu diện 

Đối với 2 dạng đất, mỗi dạng đào 1 phẩu diện, tổng cộng 2 phẩu diện 

Đối với các dòng khảo nghiệm, mỗi vùng bố trí thí nghiệm đào1 phẩu diện, tổng 

cộng 2 phẩu diện. 

Phẫu diện đất được chọn điển hình cho từng dạng đất, điển hình cho từng loài 

keo, dòng keo lai, nằm ở trung tâm ô tiêu chuẩn, có kích thước chiều rộng 70-80cm, 

chiều dài 1,2m, chiều sâu tối đa 1,2m. Tuy nhiên khi đào đến tầng  kết cứng, đá mẹ thì 

dừng lại [49]. Phẫu diện được chụp ảnh và mô tả các đặc điểm và ghi chép vào phiếu 

điều tra phẫu diện đất. 

+ Tầng đất được phân chia dựa vào các yếu tố: 

* Sự thay đổi màu sắc từ trên xuống. 

* Sự thay đổi về độ xốp. 

* Sự thay đổi về độ đá lẫn, thành phần cơ giới và kết cấu đất. 

+ Sau đó mô tả phẫu diện và ghi đầy đủ vào phiếu điều tra 

+ Lấy mẫu phân tích: Lấy các mẫu đất ở các độ sâu 0-25cm, 25-50cm, 50-75cm, 

75- 100cm, phân tích hàm lượng và thành phần lý hoá tính của đất. 

+ Mẫu được lấy theo thứ tự từ dưới lên. Dùng dao thăm đất lấy nhiều chỗ trên 

mặt phẫu diện ở từng độ sâu, sau đó bóp nhỏ, nhặt qua rễ cây, mảnh đá rồi cho vào túi 

nylon đựng mẫu. Mỗi tầng đất (mẫu đất) lấy 500g cho vào túi đựng mẫu. 

+ Mỗi túi đựng mẫu đất đều phải có nhãn ghi lý lịch mẫu. Nhãn ghi như sau: Ký 

hiệu phẫu diện, độ sâu lấy mẫu, ký hiệu dạng lập địa, ngày lấy mẫu và người lấy mẫu. 



29 

 

+ Độ dày tầng đất tính từ mặt đất xuống đến nơi có tỷ lệ đá lẫn, kết von chiếm 

trên 70%. 

- Phương pháp phân tích đất 

Mẫu đất được phân tích tại Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây 

Nguyên. Các chỉ tiêu lý, hóa tính đất theo phương pháp thông dụng. 

+ pH: Đo trên máy pH mét. 

+ Mùn %: Phương pháp Tiurin. 

+ N%: Phương pháp Kjendhal (theo Bremner). 

+ P2O5%: Phương pháp so màu trên máy Spectrophotometer. 

+ K2O%: Đo trên máy quang kế ngọn lửa. 

+ P2O5 dễ tiêu: Phương pháp oniani lên màu bằng hỗn hợp axit ascorbic 

antimoantartrat. 

+ K2O dễ tiêu: Đo trên máy quang kế. 

+ Ca++, Mg++: Phương pháp chuẩn độ bằng Trilon B, rút tinh bằng NaCl 1N. 

Phân cấp chia hàm lượng mùn trong đất (theo Trần Văn Chính 2006 [4]): 

Cấp I: < 2% đất nghèo mùn 

Cấp II: 2-3% đất mùn trung bình 

Cấp III: 3-5% đất giàu mùn 

Cấp IV: ≥ 5% đất rất giàu mùn 

2.3.1.6. Phương pháp điều tra phân bố và diện tích rừng trồng keo và rừng khộp 

 Sử dụng viễn thám để xác định vùng phân bố và diện tích rừng trồng keo và rừng 

khộp 

2.3.2. Phương pháp xử lý số liệu 

2.3.2.1. Phương pháp đánh giá về tỷ lệ sống, sinh trưởng, sinh khối và khả năng 

hấp thụ CO2 của các dòng keo lai và lựa chọn dạng đất và chọn dòng keo lai phù 

hợp với từng dạng đất 

- Tỷ lệ cây sống: Tỷ lệ cây sống được tính bằng tỷ lệ % số cây hiện còn tại thời 

điểm điều tra so với mật độ cây trồng ban đầu. 

- Thể tích thân cây được tính bằng công thức: V = G.H.f 

Trong đó: 𝐺 =  
𝜋

4
𝐷1.3

2  
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G là tiết diện ngang ở vị trí 1.3m của thân cây; 

H là chiều cao vút ngọn; 

f là hình số thân cây (f = 0,5 theo Quyết định 689/QĐ-TCLN-KL); 

D1,3 là đường kính thân cây ở vị trí chiều cao thân cây 1,3 mét. 

+ Trữ lượng rừng trên 01 ha được tính bằng công thức: M = Vbq x n 

Trong đó: M là trữ lượng (m3/ha);  

 Vbq là thể tích bình quân của cây;  

 n là số cây trên ha. 

 - Sử dụng phần mềm Excel trong xử lý thống kê trong lâm nghiệp để phân tích 

và xử lý số liệu: 

+ Dùng tiêu chuẩn 𝜒𝑡
2 để đánh giá tỷ lệ sống. 

+ Sử dụng phân tích phương sai một nhân tố để đánh giá mức độ biến động giữa 

các công thức thí nghiệm về các chỉ tiêu: Đường kính (D1.3), chiều cao vút ngọn (Hvn), 

đường kính tán (Dt) và thể tích (V). Nhập số liệu vào phần mềm Excel để tính toán và 

thu được kết quả Ft và F05. So sánh Ft và F05 nếu Ft > F05 thì tiếp tục dùng tiêu chuẩn t 

(student) so sánh để tìm được dạng đất cho cây sinh trưởng tốt nhất [33]. 

2.3.2.2. Phương pháp tính toán sinh khối khô, trữ lượng carbon và CO2 

Sinh khối là đơn vị đánh giá năng suất của lâm phần, để có được số liệu về hấp 

thụ cacsbon, người ta phait itnhs từ sinh khối của rừng. Chính vì vậy điều tra sinh khối 

cũng chính là điều tra hấp thụ cacsbon của rừng. 

+ Trữ lượng Carbon được tính dựa trên sinh khối khô của cây keo nhân với hệ số 

chuyển đổi là cố định 0,5 thừa nhận bởi Ủy ban Quốc tế về biến đổi khí hậu [76]. Vì 

vậy việc chọn hệ số chuyển đổi có vai trò quan trọng cho tính chính xác của phương 

pháp này. 

 Mc = Mk x 0,5 

+ Trữ lượng CO2  được tính theo công thức:  

Mco2 = Mc x 3,67  

 Trong đó: Mc là trữ lượng cacbon; Mk là trữ lượng khô của rừng được tính từ 

sinh khối khô của cây; Mco2 là trữ lượng CO2 của rừng. 

Dựa trên trọng lượng khô kiệt của mẫu, độ ẩm của từng mẫu bộ phận như thân, 

vỏ, cành, lá và gốc rễ sẽ được xác định theo công thức:  

Mi(%) = 
𝐹𝑊𝑖−𝐷𝑊𝑖

𝐹𝑊𝑖
 x100 
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 Trong đó:  

Mi là độ ẩm của bộ phận i của cây (thân, cành, lá và gốc rễ) tính bằng %;  

FWi là trọng lượng tươi của mẫu i (thân, cành, lá và gốc rễ) tính bằng 

gam;  

DWi là trọng lượng khô kiệt của mẫu i (thân, cành, lá và gốc rễ) tính 

bằng gam. 

 - Tính sinh khối khô của từng bộ phận thân, cành, lá và gốc rễ của cây cá thể giải 

tích theo công thức:   

Wi  = TFi x (1-Mi) 

Trong đó:  

Wi là sinh khối khô của bộ phận i (thân, cành, lá và gốc rễ), tính bằng kg;  

TFi là tổng sinh khối tươi của bộ phận i (thân, cành, lá và gốc rễ), tính 

bằng kg;  

Mi là độ ẩm (hàm lượng nước) trong bộ phận i (thân, cành, lá và gốc 

rễ) được tính bằng %. 

 - Dựa trên sinh khối khô của từng bộ phận, tính tổng sinh khối của cây cá thể 

bằng cách cộng sinh khối khô của từng bộ phận của cây.  

- Xác định hệ số chuyển đổi sinh khối (BEF): Được xác định theo phương trình: 

BFF = 
𝑊𝑡

𝑉
 

Trong đó:  

BEF là hệ số chuyển đổi sinh khối, tính bằng Mg/m3; 

Wt là tổng sinh khối cây cá thể, tính bằng Mg/cây; 

V là thể tích gỗ của cây cá thể, tính bằng m3/cây. 

2.3.2.3. Phương pháp so sánh và chọn lựa loài keo phù hợp 

Dùng phương pháp AHP và hệ số quan trọng của từng chỉ tiêu quan sát, đo đếm 

đề tài chọn ra loài nào có tổng số điểm cao nhất là loài được chọn có hiệu quả cao nhất 

để gây trồng. 

Trên cơ sở đó, các tiêu chí được đánh giá như sau: 

Dựa vào tỷ lệ sống, sinh trưởng, sinh khối, khả năng cố định CO2, hiệu quả kinh 

tế v.v… để lựa chọn loài keo, dạng cấp đất và dòng keo lai phù hợp trồng trên đất rừng 

khộp tỉnh Đắk Lắk. Điểm đánh giá như sau:  

- Tỷ lệ sống là một chỉ tiêu rất quan trọng vì quyết định đến sự thành rừng hay 



32 

 

không và trử lượng rừng khi giai đoạn khai thác, cho hệ số 3. 

- Đường kính (D1.3), chiều cao vút ngọn (Hvn) là hai chỉ tiêu quan trọng, chỉ tiêu 

sinh trưởng nói lên hình dạng thân cây, tỷ lệ lợi dụng gỗ và liên quan trực tiêp đến thể 

tích thân cây cho các chỉ tiêu khác, cho hệ số 2. 

- Đường kính tán (Dt)  là chỉ tiêu ít quan trọng vì chỉ liên quan đến độ che phủ, 

không liên quan đến hiệu quả kinh doanh nên cho hệ số 1. 

- Thể tích (V) là chỉ tiêu tuyệt đối quan trọng vì liên quan đến về đánh giá giá trị 

kinh tế của rừng với các định giá rừng bằng đơn vị m3/ha nên cho hệ số 4. 

- Sinh khối là chỉ tiêu tuyệt đối quan trọng vì đánh giá giá trị kinh tế của rừng với 

cách định giá rừng bằng đơn vị tấn/ha vì vậy cho hệ số 4. 

- Lượng carbon và CO2 của cây là chỉ tiêu rất quan trọng trong đánh giá giá trị 

môi trường và chi trả dịch vụ môi trường rừng được tính hệ số 3. 

Bảng 2. 1: Thang điểm đánh giá về mức độ quan trọng của các chỉ tiêu 

TT Chỉ tiêu Hệ số quan trọng 

1 Tỷ lệ sống 3 

2 D1.3 2 

3 Hvn 2 

4 Dt 1 

5 V 4 

6 Sinh khối cây 4 

7 Lượng CO2 3 

8 Lượng Carbon 3 

- Thang điểm đánh giá đối với 3 loài được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp 3-

2-1 điểm. 

- Thang điểm đánh giá trồng keo lai trên 2 dạng đất được sắp xếp theo thứ tự 2 - 

1 điểm. 

- Thang điểm đánh giá 8 dòng keo lai theo thứ tự 8-7-6-5-4-3-2-1 điểm. 

2.4. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

2.4.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk 

2.4.1.1. Điều kiện tự nhiên 

a) Vị trí địa lý 

Đắk Lắk là một trong 5 tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, có tọa độ địa lý từ 

12o09’45” đến 13o25’06” vĩ độ Bắc và 107o28’57” đến 108o59’37” kinh độ Đông. 
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Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 1.312.537 ha (chiếm 24% diện tích vùng Tây 

Nguyên và 4% diện tích cả nước) bao gồm 15 đơn vị hành chính (1 thành phố, 1 thị xã 

và 13 huyện, trong đó có 2 huyện biên giới). 

b) Địa hình 

Địa hình của tỉnh Đắk Lắk có sự xen kẽ giữa các địa hình thung lũng, cao 

nguyên xen giữa núi cao và núi cao trung bình, có hướng thấp dần từ Đông Nam 

sang Tây Bắc. 

- Địa hình núi cao phân bố ở phía Đông Nam, có độ cao từ 1000 - 1500m, chiếm 

25% diện tích toàn tỉnh. Dãy núi cao nhất là dãy Chư Yang Sin với ngọn cao nhất tới 

2.445 m. Vùng núi thấp, trung bình Chư Dơ Jiu: nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh, độ cao 

trung bình 600 - 700 m (đỉnh Chư Dơ Jiu cao 1.103m), chiếm 10% diện tích toàn tỉnh. 

- Địa hình cao nguyên chiếm phần lớn diện tích tự nhiên của tỉnh, địa hình bằng 

phẳng, đại diện có 2 cao nguyên lớn là: 

+ Cao nguyên Buôn Ma Thuột có địa hình thấp hơn, nằm ở trung tâm tỉnh, độ 

cao trung bình 450 - 500 m, diện tích khoảng 371 km2, chiếm 28,4% diện tích toàn 

tỉnh. Trên địa hình này phần lớn đã được khai thác và đưa vào sản xuất trong nhiều 

năm nay. 

+ Cao nguyên M’Drăk: nằm ở phía Đông tỉnh tiếp giáp với tỉnh Khánh Hoà, độ 

cao trung bình 400- 500 m, địa hình cao nguyên này gồ ghề, có các dãy núi cao ở phía 

Đông và Nam. 

- Địa hình bán bình nguyên Ea Súp là vùng đất rộng lớn nằm ở phía Tây tỉnh, 

tiếp giáp với các cao nguyên. Bề mặt ở đây bị bóc mòn, có địa hình khá bằng phẳng, 

độ cao trung bình 180m, có một vài dãy núi nhô lên như Yok Đôn, Chư M’Lanh... 

- Địa hình vùng bằng trũng Krông Pắc – Lắk: nằm ở phía Đông - Nam của tỉnh, 

giữa cao nguyên Buôn Ma Thuột và dãy núi cao Chư Yang Sin, độ cao trung bình 400-

500m. Đây là vùng trũng bị lũ lụt vào các tháng 9, tháng 10 hàng năm. 

Địa hình phức tạp và đa dạng cùng với sự khác biệt về khí hậu tạo ra ở Đắk Lắk 

có nhiều vùng sinh thái khác nhau, điều kiện để đa dạng hóa nông nghiệp và lâm 

nghiệp; song cũng đặt ra nhiều vấn đề trong khai thác tài nguyên tự nhiên phải chú ý 

đến các hiện tượng tự nhiên bất lợi như xói mòn đất, rửa trôi, sụt lở đất đá... 

c) Khí hậu 

Khí hậu tỉnh Đắk Lắk vừa mang tính chất khí hậu cao nguyên nhiệt đới ẩm, vừa 

chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam khô nóng. Khí hậu có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và 

mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 10, tập trung 90% lượng mưa 

hàng năm. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, lượng mưa không đáng kể. 
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Nhiệt độ trung bình năm 23 - 240C, nhiệt độ cao nhất 370C, tháng nóng nhất là 

tháng 4. Nhiệt độ thấp nhất 140C, tháng lạnh nhất vào tháng 12. Có những năm nhiệt 

độ bất thường nắng nóng, dễ gây cháy rừng, khô hạn thiếu nước ảnh hướng tới sản 

xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. Tổng số giờ nắng trong năm trung bình 2000 - 

2300 giờ. Tổng tích ôn cao 8.0000C rất phù hợp với phát triển các cây trồng nhiệt đới 

lâu năm. 

Lượng mưa bình quân toàn vùng 1.600 - 2.000 mm, tổng lượng nước đến lãnh 

thổ Đắk Lắk 20,5 tỷ m3 nước, chuyển vào dòng chảy thuộc lưu vực sông Sêrêpôk, 

sông Ba. Nhưng do lượng mưa phân bố không đều theo thời gian, theo vùng lãnh thổ 

và địa hình chia cắt phức tạp, mùa mưa thường gây ngập úng cục bộ tại một số vùng 

ven sông: Krông Ana, Lăk và Krông Păk, mùa khô thiếu nước nghiêm trọng. Tháng 

mưa nhiều nhất vào tháng 8- 9, ở trung tâm cao nguyên Đắk Lắk tới 1900 - 2100 mm; 

mưa ít nhất vào tháng 1, 2, nhất là ở Krông Păk, Krông Bông, phía Tây M’Đrăk và 

Đông Krông Buk. 

Lượng nước mùa lũ chiếm từ 70 - 80% lượng nước cả năm. Lượng nước tháng 

lớn nhất chiếm từ 20 - 29% lượng nước cả năm. Lượng nước tháng kiệt nhất chiếm từ 

2 - 2,5% lượng nước cả năm. 

Độ ẩm không khí trung bình 81 - 83%. Độ bốc hơi mùa khô 14,6 - 15,7 

mm/ngày, mùa mưa 1,5 - 1,7 mm/ngày. Hướng gió thịnh hành mùa mưa là Tây Nam, 

mùa khô là Đông Bắc, tốc độ gió bình quân 2,4 -5,4 m/s, hầu như không có bão nên ít 

gây ảnh hưởng đối với các cây trồng dễ gãy, đổ. 

d) Thủy văn  

Đắk Lắk có nhiều sông suối, phân bố đều trên địa bàn tỉnh, mật độ sông suối 0,8 

km/km2. Đắk Lắk có hai hệ thống sông chính là Sêrêpôk và sông Ba. 

Ngoài hệ thống sông chảy qua lãnh thổ của Đắk Lắk, do đặc điểm địa hình, sự ưu 

đãi của thiên nhiên và bàn tay của con người Tây Nguyên đã hình thành gần 441 hồ tự 

nhiên và nhân tạo, độ sâu từ vài mét tới 25m. Tổng dung tích các hồ chứa 200 - 450 

triệu m3 nước. Đây có thể coi là các khu vực chứa nước trên cao nguyên Đắk Lắk phục 

vụ cho các nhu cầu dân sinh kinh tế: Tưới tiêu, du lịch tham quan, nuôi trồng thủy sản, 

bảo vệ môi trường. 

e) Tài nguyên thiên nhiên 

* Tài nguyên đất: 

- Thổ nhưỡng: Theo kết quả phân loại đất đã được công bố năm 1995 (FAO - 

UNESCO), đất Đắk Lắk được chia thành 11 nhóm và 84 đơn vị đất đai. Các nhóm đất 

chính là: 
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+ Nhóm đất phù sa (Fluvisols) có diện tích 14.708 ha chiếm 1,1% diện tích tự 

nhiên (DTTN), đất được hình thành do sự bồi lắng phù sa của các sông suối, phân bố 

ven sông Krông Ana, Krông Nô. 

+ Nhóm đất Gley (Gleysols) có 29.350 ha chiếm 2,2% diện tích tự nhiên, phân 

bố tập trung ở các vùng trũng thuộc huyện Lắk, Krông Ana và rải rác ở các vùng ngập 

nước quanh năm. 

+ Nhóm đất than bùn (Histosols) phân bố ở một số thung lũng kín vùng Bazan, 

diện tích 210 ha, chiếm 0,01% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Khu vực than bùn Ea Nhái 

(Công ty cà phê Thắng Lợi) đã làm hồ chứa nước và một số diện tích đã và đang được 

khai thác làm phân vi sinh. 

+ Nhóm đất đen (Luvisols) có 38.694 ha chiếm 3% DTTN toàn tỉnh phân bố 

xung quanh các miệng núi lửa, vùng rìa các khối bazan và các thung lũng bazan. 

+ Nhóm đất xám (Acrisols) có 579.309 nghìn ha, chiếm 44,1% DTTN toàn tỉnh, 

phân bố hầu hết ở các huyện, trên dạng địa hình có độ dốc. 

+ Nhóm đất đỏ (Ferralson) có 311.340 nghìn ha, chiếm 23,7% DTTN toàn tỉnh, 

phân bố tập trung tại các khối bazan Buôn Ma Thuột, phần lớn có độ dốc thấp, tầng 

đất mịn dày, có thành phần cơ giới nặng (tỷ lệ sét trên 40%) tơi xốp khi ẩm, khả năng 

giữ và hấp thu nước tốt. Nhóm đất này thích hợp với các loại cây công nghiệp dài ngày 

như cà phê, cao su, dâu tằm... 

+ Nhóm đất nâu (Lixisols) có 146.055 ha (chiếm 11,1% DTTN), phân bố ở địa 

hình ít dốc, thành phần cơ giới tầng mặt nhẹ, xuống sâu nặng dần, khả năng giữ nước 

và dinh dưỡng tốt. 

+ Nhóm đất nâu thẫm (Phaeozems) có 22.343 ha (chiếm 1,7% DTTN), phát triển 

trên đá bọt Bazan, ở vùng rìa cao nguyên bazan, ở chân gò, đồi bazan, có độ dốc thấp. 

Đất có hàm lượng dinh dưỡng cao thành phần cơ giới thịt nhẹ đến trung bình. Tầng đất 

mịn không dày, lẫn nhiều sỏi sạn. 

+ Nhóm đất có tầng sét chặt, cơ giới phân dị (Planols) ký hiệu (PL): Diện tích 

32.980 ha (chiếm 2,51% DTTN), nhóm đất này phân bố ở huyện Ea Súp trên địa hình 

bán bình nguyên, địa hình lòng chảo hoặc thung lũng. Do quá trình hình thành đất chủ 

đạo là quá trình rửa trôi tạo nên tầng sét chặt trong đất. 

+ Nhóm đất mới biến đổi (Cambisols): Ký hiệu CM: Diện tích 23.498ha, chiếm 

1,7% diện tích tự nhiên của tỉnh.+ Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá (Leptosols) có 79.132 

ha chiếm 6,03% DTTN toàn tỉnh, phân bố chủ yếu ở Tây huyện Ea Súp, và vùng núi 

thấp và gò đồi rải rác ở các huyện. 

+ Nhóm đất nứt nẻ (Vertisols) có diện tích 3.794 ha chiếm 0,3% DTTN toàn tỉnh, 
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phân bố tập trung ở huyện Krông Pắk và vùng núi thấp và gò đồi rải rác ở các huyện. 

* Tài nguyên nước: 

- Nước mặt: Hàng năm tổng lượng dòng chảy mặt của các lưu vực sông chính 

như Sêrêpôk 9 tỷ m3, Ea H’Leo 1,98 tỷ m3, sông Ba ở phía Đông khoảng 3,25 tỷ m3, 

nên nhìn chung Đắk Lắk có nguồn nước mặt khá phong phú. Tuy vậy, lượng nước mặt 

lại phân phối không đều, tạo nên 2 mùa, mùa mưa kéo dài dễ gây lụt úng và mùa khô 

thiếu nước nghiêm trọng. Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 642 hồ đập với dung tích 

khoảng 500 triệu m3 cung cấp nước tưới cho các vùng nông nghiệp. Bên cạnh đó còn 

có các hồ chứa thuỷ điện với tổng diện tích khoảng 6.800 ha, tuy nhiên nguồn nước 

chủ yếu phục vụ mục đích phát điện, khả năng cung cấp nước tưới cho nông nghiệp bị 

hạn chế. 

- Nước ngầm: Tài nguyên nước ngầm tập trung ở khối Bazan Buôn Ma Thuột - 

Krông Búk. Các khu vực bình nguyên có tiềm năng nước ngầm phong phú, tại khu vực 

này có thể khai thác nước để phục vụ sinh hoạt, kinh tế vườn và tưới cây trồng; trong 

khi khu vực núi cao có lượng nước rất kém, việc đầu tư đòi hỏi nguồn kinh phí lớn. 

* Tài nguyên rừng và đa dạng sinh học: 

- Tài nguyên rừng: Tổng diện tích đất có rừng toàn tỉnh năm 2013 là: 597.146 ha, 

trong đó: đất rừng sản xuất chiếm khoảng 52%, đất rừng đặc dụng chiếm 36,7%, còn 

lại là rừng phòng hộ. Diện tích còn rừng tự nhiên ở Đắk Lắk phân bổ ở phía Nam 

thuộc vùng núi cao Chư Yang Sin (rừng thường xanh), phía Tây thuộc huyện Ea Súp 

và Buôn Đôn bao gồm vườn Quốc gia Yôk Đôn và phía Tây Ea Súp giáp với 

Campuchia (rừng khộp) và còn lại ở vùng núi thuộc huyện M'Đrắk, Ea Kar, Ea H’leo. 

Rừng Đắk Lắk nằm ở thượng lưu các sông suối lớn nên đóng vai trò quan trọng về 

phòng hộ và vảo vệ nguồn sinh thủy không những cho tỉnh và khu vực. Tuy nhiên, 

trong những năm gần đây, diện tích rừng bị suy giảm cả về diện tích và chất lượng 

rừng, chủ yếu là do khai thác quá mức. Những vùng còn rừng tự nhiên hiện nay phần 

lớn nằm ở địa hình dốc, hiểm trở hoặc là các khu bảo tồn thiên nhiên, không thích hợp 

cho sản xuất nông nghiệp. 

- Đa dạng sinh học: Đắk Lắk nằm trong khu vực có đa dạng sinh học cao, có hệ 

sinh thái rừng, hệ sinh thái nông nghiệp đa dạng và phong phú về số lượng loài. Rừng 

Đắk Lắk còn nhiều loài động thực vật đặc hữu, đặc biệt có hệ sinh thái rừng khộp điển 

hình riêng có của vùng Tây Nguyên. Diện tích còn rừng tự nhiên ở Đắk Lắk phân bổ ở 

phía Nam thuộc vùng núi cao Chư Yang Sin (rừng thường xanh), phía Tây thuộc 

huyện Ea Súp và Buôn Đôn bao gồm vườn Quốc gia Yôk Đôn và phía Tây Ea Súp 

giáp với Campuchia (rừng khộp) và còn lại ở vùng núi thuộc huyện M'Đrắk, Ea Kar, 

Ea H’leo. Hệ động vật phong phú trong đó có nhiều loài đặc hữu và có một số loài thú 

quý hiếm nằm trong sách đỏ thế giới là: bò tót, hổ, beo, voọc vá, cầy giông, gà lôi, gà 

http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B2_t%C3%B3t
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%95
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Beo&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%E1%BB%8Doc_v%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BA%A7y_gi%C3%B4ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A0_l%C3%B4i&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A0_ti%E1%BB%81n&action=edit&redlink=1
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tiền, cu li nhỏ... phân bố chủ yếu ở vườn quốc gia Yok Đôn, Chư Yang Sin, các khu 

bảo tồn Nam Kar, Ea Sô. 

* Tài nguyên khoáng sản: 

Đắk Lắk là tỉnh có tiềm năng về tài nguyên khoáng sản, chủ yếu là: 

- Cao lanh: Có trữ lượng 36,9 triệu tấn phân bố chủ yếu trên địa bàn huyện 

M’Đrắk và Ea Kar, được sử dụng trong sản xuất gạch ngói. 

- Felspat: Có trữ lượng 2,74 triệu tấn tại 2 mỏ Krông Năng (huyện M’Đrắk), và 

Lắk Bo (huyện Ea Kar), được khai thác và cung cấp cho các cơ sở sản xuất gốm sứ. 

- Cát, cuội sỏi xây dựng: Phân bố ở các thềm sông suối, các vùng trũng sông suối 

tại các huyện Krông Ana, Lắk, Krông Bông, Krông Pắk, Ea H’Leo, Buôn Ma Thuột. 

Riêng mỏ Bắk Chư Pông (huyện Ea H’leo) có trữ lượng khoảng 8 triệu m3 cát sỏi. 

- Đá vật liệu xây dựng: Đá granit có trữ lượng gần 1 tỷ m3 tại các huyện Ea 

H’Leo và Krông Bông; đá Bazan và các loại đá khác có hầu hết ở các huyện trong tỉnh 

đã được khai thác để xây dựng. 

- Than bùn: Phân bổ rải rác trên địa bàn một số huyện với 20 khu vực chứa than. 

Các mỏ than bùn điển hình: Ea Pook, Buôn JaWam, Cuor Đăng, Krông Ana, Ea 

Ktur… 

Ngoài các loại khoáng sản trên, Đắk Lắk còn có tiềm năng khai thác một số loại 

khoáng sản khác như: vàng, chì, kẽm… 

* Tài nguyên du lịch: 

Điều kiện tự nhiên và xã hội đã tạo cho Đắk Lắk có nguồn tài nguyên du lịch 

phong phú và đa dạng với các yếu tố tự nhiên (rừng núi, sông hồ, thác ghềnh...) cùng 

yếu tố bản sắc văn hóa (lễ hội, phong tục tập quán, nghề truyền thống, di tích lịch sử 

văn hoá. 

2.4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

a) Về kinh tế 

Kinh tế chủ đạo của tỉnh Đắk Lắk chủ yếu dựa vào sản xuất Nông nghiệp và xuất 

khẩu nông - lâm sản. 

Đắk Lắk có diện tích tự nhiên đứng thứ 4 cả nước, trong đó diện tích đất nông 

nghiệp trên 480.000 ha, rất thuận lợi cho việc phát triển các loại cây trồng có giá trị 

kinh tế và xuất khẩu như: Cà phê, cao su, hồ tiêu .. cho năng suất cao và chất lượng 

tốt, phù hợp cho công nghiệp chế biến. Toàn tỉnh hiện có 33.000 con trâu, 191.000 con 

bò, 658.000 con lợn, 6.000.000 con gia cầm, đang phát triển nhanh, là môi trường tốt 

để các nhà đầu tư lựa chọn đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi đại gia súc với qui mô công 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%A0_ti%E1%BB%81n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cu_li_nh%E1%BB%8F&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%E1%BA%A5t_kh%E1%BA%A9u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%E1%BA%A5t_kh%E1%BA%A9u


38 

 

nghiệp, gắn với xây dựng các nhà máy chế biến thức ăn gia súc ... 

Với vị trí nằm ở trung tâm khu vực Tây Nguyên vì vậy Đắk Lắk thuận lợi cho 

việc giao lưu hàng hoá, trong những năm qua tỉnh được đánh giá có sức mua lớn nhất 

khu vực. Hệ thống các Siêu thị, Trung tâm Thương mại và chợ trên địa bàn tỉnh cơ bản 

đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm cho các du khách đến tham quan và đầu tư tại Đắk Lắk. 

Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh như: Cà phê với sản lượng bình quân hằng 

năm 400.000 tấn, cao su 30.000 tấn, điều 25.000 tấn, hồ tiêu 12.000 tấn, ca cao 700 

tấn, Sắn 450.000 tấn, Mật ong trên 5000 tấn. Bên cạnh các sản phẩm xuất khẩu chủ lực 

như trên Đắk Lắk còn có thế mạnh trong các lĩnh vực sản phẩm nội thất; hàng thủ 

công mỹ nghệ, lưu niệm, thổ cẩm,...Trong thời gian qua, hoạt động xuất khẩu trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hàng hoá do các doanh 

nghiệp trên địa bàn sản xuất ra đã được xuất khẩu sang 59 quốc gia và vùng lãnh thổ 

với số lượng và chủng loại các mặt hàng phong phú với kim ngạch xuất khẩu hàng 

năm trên 650 triệu USD. 

b) Dân số 

Tổng dân số toàn tỉnh là 1.827,8 nghìn người, mật độ dân số trung bình 139,3 

người/km2 (năm 2013). Trong đó, dân số đô thị là 440,4 nghìn người, chiếm 24,1% 

tổng dân số. Dân số trong độ tuổi lao động chiếm 61% tổng dân số với khoảng trên 1 

triệu người trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ dân số nam chiếm 50,45%, tỷ lệ dân số theo 

nhóm tuổi từ 15 đến dưới 30 chiếm 28,9% dân số; nhóm tuổi trung niên từ 30 đến dưới 

50 chiếm 27,2% dân số; nhóm tuổi từ 50 đến dưới 60 chiếm 6,68% và nhóm tuổi từ 60 

trở lên chiếm 5,75%. 

Dân cư tập trung đông đúc ở các thành phố, thị trấn, khu vực đô thị hóa trên các 

trục quốc lộ lớn như đường 14, 26, 27. Các khu vực có mật độ dân số cao là TP. Buôn 

Ma Thuột (913,75 người/km2), thị xã Buôn Hồ (362,9 người/km2), các huyện Cư Kuin, 

Krông Pắc (300-350 người/km2). Ngoài các đô thị, dân cư thường phân bố thành các 

điểm quần cư dọc theo các tuyến giao thông,  hoặc rải rác trên các vùng canh tác nông 

nghiệp. Nhiều nơi dân cư thưa thớt như các huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Lắk, M’Đrắk 

mật độ chỉ có 35-52 người/km2. 

Trên địa bàn Đắk Lắk hiện có 44 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó các dân tộc 

có dân số đông nhất là Kinh với khoảng 1,2 triệu, Ê đê khoảng 309 nghìn người, Tày 

khoảng 53 nghìn người, Mơ Nông khoảng 40 nghìn người, còn lại là các dân tộc khác 

như Gia rai, Bana, Nùng, Mường, Mông… 

Cơ cấu dân cư theo dân tộc của Đắk Lắk rất phức tạp với nhiều dân tộc cả bản 

địa (như Ê đê, Bana, Mơ nông) và nhập cư (như Kinh, Tày, Nùng, Mông, Dao…) cùng 

đan xen sinh sống. Bộ phận dân nhập trong cơ cấu dân số lớn, chủ yếu là người Kinh 

nhưng cũng có hàng chục vạn dân nhập cư là người của các dân tộc thiểu số vùng Tây 
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Bắc như Tày, Nùng, Mông, Dao di cư đến. 

Về tôn giáo, 75,4% dân số Đắk Lắk không theo tôn giáo nào, 24,4% dân số theo 

bốn tôn giáo chính là: Công giáo, Tin Lành, Phật giáo và Cao Đài. Cả bốn tôn giáo này 

đều tồn tại ở 15 đơn vị hành chính của tỉnh và đang có những ảnh hưởng sâu rộng đến 

đời sống văn hóa nhân dân. 

Cơ cấu dân cư đa dạng với thành phần dân di cư lớn đã tạo cho Đắk Lắk một môi 

trường văn hóa đa dạng và tính năng động trong hoạt động kinh tế, là điều kiện tốt cho 

phát triển kinh tế. Song với đặc điểm nhập cư phức tạp, trình độ dân trí không đều và 

sự khác biệt trong văn hóa giữa các dân tộc, giữa nhóm định cư và nhập cư cũng tạo ra 

không ít phức tạp trong môi trường xã hội của tỉnh [64]. 

* Nhận xét chung: 

Đắk Lắk có vị trí thuận lợi để mở rộng giao lưu với các tỉnh khác trong nước và 

giao lưu hội nhập với các tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển: 

Là tỉnh nằm ở vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, trong đó TP Buôn Ma Thuột 

được xác định là đô thị Trung tâm vùng Tây Nguyên. Phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai, phía 

Nam giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Tây Nam giáp tỉnh Đắk Nông, phía Đông giáp tỉnh 

Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa, phía Tây giáp các tỉnh Mondulkiri và Rattanakiri của 

Vương quốc Campuchia. Cùng mạng lưới giao thông đường bộ quan trọng gồm QL 

14, QL 26, QL 27 giúp tỉnh kết nối với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên và các tỉnh 

Duyên hải Nam Trung bộ. Bên cạnh đó, sân bay Buôn Ma Thuột cùng nhiều tuyến 

khác cho phép Đắk Lắk kết nối với các tỉnh trong vùng Đông Nam bộ, vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long và cả nước. 

 Với đường biên giới chung với Campuchia dài khoảng 73 km và cửa khẩu Đắk 

Ruê là điều kiện thuận lợi giúp tỉnh mở rộng thị trường và các mối quan hệ kinh tế với 

các nước khác trong khu vực, tăng cường khả năng hợp tác và hội nhập quốc tế. 

Bên cạnh những thuận lợi về quan hệ kinh tế, Đắk Lắk còn là tỉnh có vị trí quan 

trọng trong vấn đề an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường của vùng Tây Nguyên và 

cả nước. Do vậy, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh luôn phải gắn với bảo 

đảm quốc phòng, an ninh nhằm xây dựng nền kinh tế phát triển bền vững và góp phần 

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 

Địa hình phức tạp và đa dạng cùng với sự khác biệt về khí hậu tạo ra ở Đắk Lắk 

có nhiều vùng sinh thái khác nhau, điều kiện để đa dạng hóa nông nghiệp và lâm 

nghiệp; song cũng đặt ra nhiều vấn đề trong khai thác tài nguyên tự nhiên phải chú ý 

đến các hiện tượng tự nhiên bất lợi như xói mòn đất, rửa trôi, sụt lở đất đá... 

Khí hậu Đắk Lắk có nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ mặt trời và tổng nhiệt độ cao phù 
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hợp với sản xuất nông nghiệp đa dạng, cho phép hình thành và phát triển một nền nông 

nghiệp với năng suất và chất lượng cao với các sản phẩm đặc trưng như cà phê, cao su, 

hồ tiêu, bông và nhiều cây lương thực, thực phẩm có giá trị khác. Tuy nhiên, do phân 

hóa hai mùa rỏ rệt nên luôn phải chú ý đến việc giữ nước, chống hạn vào mùa khô và 

xói mòn vào mùa mưa. 

Ngoài ra, Đắk Lắk còn có các sông suối nhỏ nằm trên các lưu vực sông Ba, thuận 

tiện cho việc xây dựng thủy điện nhỏ và vừa có công suất 15 - 1.500 KW, được đánh 

giá có khả năng xây dựng trong 10 - 15 năm tới khoảng 100 nhà máy thuỷ điện vừa và 

nhỏ với tổng công suất lắp đặt 182 MW, sản lượng điện hàng năm 800 triệu KWh 

Đất đai ở Đắk Lắk khá thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp (dễ khai thác, đầu 

tư cải tạo thấp, độ an toàn sinh thái cao). Nhóm đất đỏ có diện tích 324.679 ha 

chiếm 24,81% diện tích tự nhiên của tỉnh, phần lớn nằm trên địa hình tương đối 

bằng phẳng rất phù hợp cho phát triển cây công nghiệp dài ngày như cà phê, cao su 

v.v. Ngoài ra còn có nhiều loại đất khác như đất xám, đất nâu, đất nâu thẫm, thích 

nghi với nhiều loại cây trồng khác nhau như cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả 

và một số cây lâu năm khác... Đây là điều kiện khá thuận lợi cho phát triển sản xuất 

nông nghiệp đa dạng. 

Tài nguyên khoáng sản tỉnh Đắk Lắk được đánh giá là có tiềm năng rất lớn với 

trên 30 loại khoáng sản khác nhau phân bố trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó những 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng chiếm tỷ trọng lớn. Đây là một lợi thế để Đắk Lắk 

phát triển về công nghiệp khai thác, chuyển dịch cơ cấu ngành nghề và cung cấp 

nguyên vật liệu ổn định cho các ngành khác trên địa bàn. Tuy nhiên, để khai thác 

nguồn tài nguyên này có hiệu quả cao cần thiết có nghiên cứu thăm dò chi tiết tránh 

ảnh hưởng đến môi trường của tỉnh. 

Trên địa bàn Đắk Lắk hiện có 44 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó các dân tộc 

có dân số đông nhất là Kinh với khoảng 1,2 triệu, Ê đê khoảng 309 nghìn người, Tày 

khoảng 53 nghìn người, Mơ Nông khoảng 40 nghìn người, còn lại là các dân tộc khác 

như Gia rai, Bana, Nùng, Mường, Mông… 

Cơ cấu dân cư theo dân tộc của Đắk Lắk rất phức tạp với nhiều dân tộc cả bản 

địa (như Ê đê, Bana, Mơ nông) và nhập cư (như Kinh, Tày, Nùng, Mông, Dao…) cùng 

đan xen sinh sống. Bộ phận dân nhập trong cơ cấu dân số lớn, chủ yếu là người Kinh 

nhưng cũng có hàng chục vạn dân nhập cư là người của các dân tộc thiểu số vùng Tây 

Bắc như Tày, Nùng, Mông, Dao di cư đến. 

Về tôn giáo, 75,4% dân số Đắk Lắk không theo tôn giáo nào, 24,4% dân số theo 

bốn tôn giáo chính là: Công giáo, Tin Lành, Phật giáo và Cao Đài. Cả bốn tôn giáo này 

đều tồn tại ở 15 đơn vị hành chính của tỉnh và đang có những ảnh hưởng sâu rộng đến 

đời sống văn hóa nhân dân. 
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Cơ cấu dân cư đa dạng với thành phần dân di cư lớn đã tạo cho Đắk Lắk một môi 

trường văn hóa đa dạng và tính năng động trong hoạt động kinh tế, là điều kiện tốt cho 

phát triển kinh tế. Song với đặc điểm nhập cư phức tạp, trình độ dân trí không đều và 

sự khác biệt trong văn hóa giữa các dân tộc, giữa nhóm định cư và nhập cư cũng tạo ra 

không ít phức tạp trong môi trường xã hội của tỉnh. 

2.4.2. Điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội huyện Ea Súp 

2.4.2.1. Điều kiện tự nhiên 

a) Vị trí địa lý 

Huyện Ea Súp nằm về phía tây bắc tỉnh Đắk Lắk, trung tâm huyện cách thành 

phố Buôn Ma Thuột 70 km; có tổng diện tích tự nhiên 176.563 ha, với 10 đơn vị hành 

chính (09 xã và 01 thị trấn). 

- Phía Bắc giáp huyện Chư Prông - tỉnh Gia Lai; 

- Phía Đông giáp 02 huyện Ea H’leo - Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk; 

- Phía Nam giáp huyện Buôn Đôn - tỉnh Đắk Lắk; 

- Phía Tây giáp nước Campuchia. 

b) Địa hình 

Địa hình tương đối bằng, độ cao trung bình 170 – 180 m và thấp dần theo hướng 

Đông Nam - Tây Bắc. Phần lớn đất đai của bán bình nguyên Ea Súp là đất phiến thạch, 

phiến sét, xám, tầng mỏng và đặc trưng thực vật là rừng khộp rụng lá vào mùa khô. 

Huyện có hai dạng địa hình chính: 

- Bắc bán bình nguyên Ea Súp: Địa hình bằng phẳng thoải dần về phía Tây - Bắc, 

tạo nên bán bình nguyên rộng, là toàn bộ lưu vực suối Ea Súp và Ea H’leo. Vùng này có 

tiềm năng về sản xuất lương thực nếu được đầu tư xây dựng thuỷ lợi qui mô lớn. 

- Nam bán bình nguyên Ea Súp: Vùng giáp Bản Đôn địa hình bằng thoải, có núi 

xen kẽ tạo nên những bán bình nguyên hẹp, địa hình thấp dần theo hướng Tây Nam. 

c) Khí hậu 

Ea Súp là vùng tiểu khí hậu cá biệt, chịu ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu nhiệt 

đới lục địa cao nguyên, có nền nhiệt độ cao. Nhiệt độ trung bình hàng năm 23,5oC, 

nhiệt độ trung bình cao nhất 39,5o C, nhiệt độ trung bình thấp nhất 15,0o C, tổng tích 

ôn 8.500 - 9000oC, số giờ nắng trung bình trong năm 2.372 giờ. 

* Nhiệt độ: 

Nhiệt độ cao đều trong năm, Độ ẩm trung bình 80% - 90%, Lượng bốc hơi trung 

bình là 950 mm/năm, với tổng nhiệt độ trong năm là 8.500 – 9000oC rất thuận lợi cho 
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việc hình thành và phát triển một nền nông nghiệp đa dạng. 

* Chế độ mưa: 

Nằm trong vùng có lượng mưa khá lớn (trên 1.560 mm/năm) và chia thành hai 

mùa: 

- Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 11. Lượng mưa và số ngày mưa trung 

bình cao. Lượng mưa trung bình cả mùa đạt 1.200 mm (Chiếm 76,9% lượng mưa cả 

năm). Lượng bốc hơi bình quân mùa đạt 950 mm/năm. Chỉ số ẩm ướt bằng 2,38% ẩm 

độ không khí. Với chỉ số này, các loại cây trồng có thể sinh trưởng và phát triển bình 

thường nhưng muốn đạt năng suất cao, cần tưới bổ sung. Tuy nhiên mùa mưa thường 

hay bị ngập úng tại một số địa bàn vùng trũng ở các xã như Ya T’Mốt, Ia Rvê, Ia 

Lốp… gây khó khăn trong việc sản xuất và giao thông đi lại của nhân dân vào mùa 

mưa lũ. 

- Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Thời tiết thường khô nóng 

nhưng vào những buổi sáng thỉnh thoảng có sương mù. Đặc trưng của khí hậu Ea Súp 

mùa khô thường gây hạn hán ở những vùng chưa có hệ thống kênh mương thủy lợi 

hoặc những đoạn kênh mương công suất tưới thấp … 

d) Tài nguyên thiên nhiên 

* Tài nguyên đất đai: 

Theo kết quả điều tra phân loại loại đất của Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông 

nghiệp và  quản lý đất đai tỉnh Đắk Lắk, kết quả điều tra bổ sung qua việc thực hiện 

các dự án đầu tư. Đất đai trên địa bàn chủ yếu được hình thành trên đá phiến sét, đá kết 

và đá granít. Thành phần cơ giới gồm cát pha, thịt nhẹ đến trung bình, độ phì thấp, 

thường bị chặt, cứng khi khô hạn và lầy thụt khi ngập nước. Nhiều khu vực có kết von, 

đá ong đáy và đá lộ đầu. Trên địa bàn có 4 nhóm đất ứng với 7 đơn vị phân loại đất, 

một số đơn vị phân loại đất chính như sau: 

Bảng 2. 2: Thống kê diện tích các loại đất huyện Ea Súp 

Tên đất Việt Nam 
Ký 

hiệu 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu so với 

tổng diện tích 

tự nhiên (%) 

I. Nhóm đất đỏ vàng  39.930 22,62 

1. Đất đỏ vàng trên đá granit Fa 1.755 0,99 

2. Đất vàng nhạt trên đá cát Fq 22.500 12,74 
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Tên đất Việt Nam 
Ký 

hiệu 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu so với 

tổng diện tích 

tự nhiên (%) 

3. Đất đỏ vàng trên đá phiến sét và đá biến chất Fs 15.675 8,88 

II. Nhóm đất phù sa  8.328 4,72 

4. Đất phù sa ngòi suối Py 8.328 4,72 

III. Nhóm đất xám bạc màu  117.684 66,65 

5. Đất xám trên phù sa cổ X 18.000 10,19 

6. Đất xám trên đá cát và granit Xa 99.684 56,46 

IV. Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá E 5.687 3,22 

7. Đất xói mòn trơ sỏi đá E 5.687 3,22 

Tổng cộng  165.942 93,98 

* Tài nguyên rừng: 

- Theo số liệu thống kê đất đai và kết quả rà soát 03 loại rừng trên địa bàn huyện có: 

+ Đất rừng tự nhiên sản xuất:  98.897 ha. 

+ Đất rừng tự nhiên phòng hộ:  6.359 ha. 

+ Đất rừng tự nhiên đặc dụng: 14.438 ha. 

* Tài nguyên nước: 

Nguồn nước: Nguồn nước mặt trên địa bàn huyện được cung cấp bởi hệ thống 

sông suối và một số hồ đập. Sông suối thường có lưu lượng chảy vào mùa mưa khá lớn 

nhưng lại thường khô kiệt vào mùa khô. Trên địa bàn có 2 sông lớn là sông Ya H’leo 

và Ea Súp, một số suối nhỏ như Ia Lốp, Ea Rốk, Ea Khal, Ya T’Mốt... Hàng năm lưu 

lượng bình quân của các lưu vực sông chính như Ea H’Leo 135 m3/s, sông Ea Súp  

8,25 m3/s. Tổng lưu lượng dòng chảy ứng với tần suất 75% tại khu vực đập Ea Súp hạ 

là 184 triệu m3. Trên địa bàn huyện còn có hệ thống các hồ Ea Súp thượng, Ea Súp hạ, 

hồ trung chuyển, năng lực tưới thiết kế 9.545 ha, phục vụ sinh hoạt cho 15.000 dân, 

phát triển thuỷ sản và tạo cảnh quan môi trường. Hiện nay đập IaJLơi khu vực buôn 

Ba Na (xã IaJLơi) tưới khoảng 90 ha: ngoài ra, còn một số hồ tự nhiên, hồ nhỏ khác 

như: hồ Cá Sấu, hồ Trung đoàn, hồ 59 ở khu vực xã IaRvê… có thể khai thác phục vụ 

sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng. 
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Nước ngầm: Hiện nay ở thị trấn Ea Súp và một số xã có dự án nước sạch, bên 

cạnh đó nhiều hộ đã khoan giếng, khai thác nước ngầm để phục vụ sinh hoạt. Theo báo 

cáo của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk, kết 

quả điều tra của Công ty Tư vấn Thuỷ Lợi I (HEC I) và đoàn Địa chất 704: Nguồn 

nước ngầm trên địa bàn có độ pH trung bình 5 - 6, lưu lượng 0,082 1/s/m, hệ số thấm 

K= 5,7 x10-2 cm/s. Với những đặc tính trên, huyện Ea Súp được đánh giá thuộc vùng 

điều kiện cấp nước sinh hoạt khó khăn do nguồn nước ngầm nghèo, trữ lượng khai 

thác dự báo thấp. Đối với giếng đào, phần lớn nước xuất hiện ở độ sâu từ 10 - 15 m 

(mùa khô) và một số khu vực nước rất hạn chế, chất lượng nước không đảm bảo, 

thường có lắng đọng, sử dụng ăn uống phải thông qua các hệ thống lọc. 

e) Tài nguyên khác 

* Tài nguyên khoáng sản: 

Nguồn nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng như: Cát, đá, đất sét sản xuất 

gạch ngói... phân bố dọc theo các tuyến giao thông như mỏ đá xã Cư Mlan, Ia Rvê, 

lò gạch tại xã Ea Lê, Ia Jlơi… dễ khai thác và tiện lợi cho vận chuyển nhưng trữ 

lượng trung bình. 

* Tài nguyên nhân văn: 

Huyện Ea Súp là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em, ngoài các dân tộc tại 

chỗ như: Ê Đê, M’Nông, JaRai... còn có các dân tộc di cư đến địa bàn như Tày, Nùng, 

Mường, Dao, Thái, H’Mông... Cộng đồng các dân tộc ở Ea Súp với những truyền 

thống riêng của mình đã hình thành nên một nền văn hoá rất đa dạng, phong phú và có 

những nét độc đáo riêng, trong đó nổi lên bản sắc văn hoá truyền thống của người Ê 

Đê, Ja Rai thể hiện sự giàu có, đa dạng của kho tàng văn hoá dân gian được sáng tạo, 

lưu truyền, bảo tồn. Bên cạnh đó các sinh hoạt lễ hội, phong tục tập quán được các dân 

tộc trong huyện gìn giữ và phát triển. Đó là những nhân tố cơ bản và sức mạnh tinh 

thần để hướng tới sự phát triển kinh tế xã hội, trong xu thế hội nhập cả nước, khu vực 

và quốc tế; là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ và chính quyền các cấp lãnh đạo nhân 

dân vững bước tiến lên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá xây dựng huyện 

Ea Súp giàu, đẹp, văn minh. 

* Tài nguyên du lịch: 

Tài nguyên du lịch của huyện được tạo thành từ những nét đặc thù của cảnh quan 

tự nhiên kết hợp với truyền thống văn hoá dân tộc lâu đời, điển hình là: 

- Các cộng đồng dân tộc với những truyền thống riêng của từng dân tộc đã hình 

thành nên một nền văn hóa đa dạng, phong phú và độc đáo, trong đó nổi bật lên bản 

sắc văn hóa truyền thống của người Ê Đê, Ja Rai… 
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- Hiện nay hồ Ea Súp thượng có một lợi thế nằm trên trục đường của dự án du 

lịch “Con đường xanh Tây Nguyên” đang xây dựng, ngoài ra còn nằm trong tam giác 

du lịch Buôn Đôn – Ea Súp – Cư M’ga. 

- Trên địa bàn huyện còn có khu di tích lịch sử tháp Yang Prông, đây là tháp 

Chàm duy nhất ở Tây Nguyên là điểm thu hút nhiều nhà nghiên cứu và khách du lịch 

tâm linh đến tham qua. 

Ngoài ra tài nguyên du lịch của huyện còn được thể hiện qua các lễ hội truyền 

thống văn hóa, lịch sử địa phương như: Lễ hội cồng chiêng, lễ hội đua voi và các lễ 

hội của các dân tộc phía Bắc. 

2.4.2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

a) Dân số và lao động 

* Dân số: 

Theo số liệu thống kê công an huyện Ea Súp, đến cuối năm 2014 dân số toàn 

huyện là 77.000 người, gồm 22 dân tộc (chủ yếu là dân tộc Kinh chiếm trên 58%, dân 

tộc thiểu số chiếm gần 39%). Mật độ dân số bình quân 36,5 người/km2 (thấp hơn mức 

trung bình của tỉnh 47,7 người/km2), dân cư của huyện bố không đồng đều giữa các 

đơn vị hành chính, đa số tập trung với mật độ cao tại thị trấn Ea Súp và khu vực trung 

tâm nơi có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế với hệ thống hạ tầng cơ sở đồng bộ. 

Trên địa bàn huyện Ea Súp có trên 80% dân số được chuyển đến theo các dự án 

kinh tế mới, kinh tế quốc phòng và dự án ổn định dân di cư ngoài kế hoạch. Từ năm 

2006 đến nay toàn huyện đã bố trí, sắp xếp trên 7.500 khẩu, bình quân mỗi năm dân số 

tăng gần 2.500 khẩu, trong đó trên 1.700 khẩu được bổ sung từ các dự án nêu trên. 

Đến cuối năm 2014 tăng dân số cơ học gần 2.300 người (4,81%) so với năm 2013, dân 

đến dưới hình thức bổ sung xen ghép các dự án kinh tế mới, đến nhận khoán trong các 

dự án kinh tế - quốc phòng và di dân ngoài kế hoạch. Tình trạng dân di cư ngoài kế 

hoạch vào địa bàn huyện đã phá rừng, lấn chiếm đất rừng làm đất sản xuất không theo 

quy hoạch, xâm hại tài nguyên, môi trường sinh thái và gây phức tạp về an ninh, chính 

trị, xã hội trên địa bàn.  

* Lao động: 

Nguồn lao động  năm 2014 có 62.530 lao động, chiếm 83,2% dân số trung bình 

của huyện. Trong đó người trong độ tuổi có khả năng lao động 44.900 người, chiếm 

59,86% dân số. Chuyển dịch cơ cấu lao động trong các ngành còn chậm: Lao động 

nông, lâm nghiệp thủy sản năm 2013 chiếm 85,35%, năm 2014 chiếm 52,6%; lao động 

ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 2,19% năm 2013 lên 19,4 % năm 2014; lao 

động dịch vụ thương mại tăng từ 2,89% năm 2013 lên 28% năm 2014. Lao động chưa 
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qua đào tạo khoảng 72% nguồn lao động toàn huyện, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, 

vùng dân di dân ngoài kế hoạch chưa có kinh nghiệm sản xuất trên vùng đất mới. 

Những yếu tố đó, ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động, nhất 

là trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn của huyện. 

Trong quá trình đổi mới, đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện đang dần 

được nâng cao, những nhu cầu về ăn, mặc, học hành, khám chữa bệnh được đáp ứng 

ngày càng tốt hơn. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 29,33% dân số, giảm so với năm 2013 là 

2,82 %/năm. Thu nhập bình quân đầu người những năm gần đây đã có nhiều chuyển 

biến, năm 2013 thu nhập bình quân/người là 14,6 triệu đồng/người/năm đến năm 2014 

tăng 22 triệu đồng/người/năm, lương thực bình quân  đầu người: 1.613 kg/người/năm. 

b) Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 

* Kinh tế nông lâm nghiệp: 

Trong nhưng năm qua mặc dù thời tiết diễn biến thất thường, thiên tai  lũ lụt, hạn 

hán và dịch bệnh gia súc, gia cầm thường xuyên xảy ra… đã ảnh hướng tới sản xuất 

nông lâm nghiệp, song giá trị sản xuất nông nghiệp vẫn giữ được nhịp độ tăng dần, tốc 

độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 14% trong giai đoạn (2012-2014). Tổng giá trị 

sản phẩm ngành nông nghiệp năm 2014 đạt 526 tỷ đồng. Các hoạt động chính của sản 

xuất nông nghiệp như sau: 

- Trồng trọt: Ngành nông nghiệp phát triển, sản xuất lương thực và các cây trồng 

ngắn ngày làm chủ lực, phát triển một số diện tích cây công nghiệp ngắn ngày và thí 

điểm một số cây công nghiệp dài ngày (keo lai, cao su…). Cơ cấu cây trồng vật nuôi 

tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực, đúng hướng và đảm bảo sự phát triển bền vững, 

theo hướng phát triển sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Năm 2014 tổng diện tích gieo 

trồng là 51.360 ha, trong đó: diện tích cây hàng năm 36.640 ha (Riêng diện tích lúa đạt 

16.130 ha tăng 4%, tương đương 667 ha). Diện tích cây lâu năm 14.720 ha, giảm 1% 

so với năm 2013; ước tính sản lượng cả năm đạt 120.980 tấn, tăng 11% so với năm 

2013; trong đó: sản lượng lúa đạt 82.270 tấn, tăng 17%; sản lượng ngô đạt 38.710 tấn. 

Bình quân lương thực đầu người 1.613 kg/người/năm, bằng 104% kế hoạch, tăng 12% 

so với năm 2013. 

Diện tích cây điều hiện có 1.785 ha, sản lượng đạt trên 920 tấn. Diện tích cây lâu 

năm trên địa bàn huyện ngoài cây điều còn có một số loại cây khác như: Cây cà phê; 

hồ tiêu; cao su và cây ăn quả, tuy nhiên do điều kiện sinh thái, khí hậu, đất đai… 

không phù hợp nên hiệu quả kinh tế các loại cây trồng này đạt thấp. 

- Chăn nuôi: Ngành chăn nuôi những năm qua đã có những tiến bộ rõ rệt, đàn gia 

súc, gia cầm phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đàn gia súc, gia cầm phát triển 

ổn định, công tác phòng chống dịch được chú trọng, tăng cường kiểm soát giết mổ và 
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kiểm dịch gia súc. Tổng đàn gia súc, gia cầm ước đạt 283.008 con, trong đó: Đàn trâu, 

bò 20.688 con; Đàn lợn 30.154 con; Dê 586 con; Đàn gia cầm 177.000 con, sản lượng 

thịt đạt 1.690 tấn. Hiệu quả chăn nuôi gia súc, gia cầm có mức tăng trưởng khá và ổn 

định trong giá trị sản xuất nông nghiệp. 

- Thuỷ sản: Khai thác tốt hiệu quả 1.916 ha mặt nước ao hồ tự nhiên, năng suất 

đạt 1.744 tấn; trong đó: Sản lượng nuôi trồng 1.344 tấn, sản lượng khai thác 400 tấn. 

Trong công tác nuôi trồng thủy sản, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã chỉ đạo các 

ngành khảo sát các xã có tiềm năng nuôi trồng thủy sản và tìm hiểu hộ có nhu cầu nuôi 

trổng thủy sản để định hướng phát triển. 

- Lâm nghiệp: Công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường. UBND 

huyện thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng, các xã, các chủ rừng… 

thực hiện Chỉ thị 12 và 08; các đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các chủ rừng triển khai 

đồng bộ các biện pháp như: tuyên truyền, phổ biến Luật quản lý bảo vệ và phát triển 

rừng; thành lập các tổ chốt chặn các điểm nóng; tuần tra, truy quét các đối tượng vi 

phạm; đo đạc, thống kê diện tích rừng bị lấn chiếm... Đến năm 2014, trên địa bàn 

huyện có 27 dự án tổng diện tích 20.365,11 ha được UBND tỉnh cho thuê đất trồng cao 

su và khoanh nuôi bảo vệ rừng, trồng mới rừng, các dự án được triển khai thực hiện 

nhưng tiến độ còn chậm, do gặp khó khăn trong việc giải quyết hồ sơ, thủ tục, chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất rừng và giải quyết tranh chấp đất đai với người dân trong 

vùng dự án và do nguồn tài chính, khả năng nhân lực quản lý rừng và đất rừng của các 

doanh nghiệp còn hạn chế. 

* Kinh tế công nghiệp: 

Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện trong những 

năm qua phát triển khá ổn định cả về ngành nghề, cơ sở sản xuất và giá trị sản xuất. 

Đến năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn (tính 

theo giá trị so sánh năm 1994) ước đạt 191 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở một số mặt 

hàng: đá xây dựng, cát, gạch, xay xát lương thực... Đến cuối năm 2014 có 362 cơ sở, 

trong đó: Có 3 Doanh nghiệp Nhà nước và 349 cơ sở công nghiệp ngoài nhà nước với 

1.195 lao động, lực lượng lao động chất lượng cao tập trung ở các doanh nghiệp lớn và 

các lĩnh vực công nghiệp chủ đạo của huyện như: chế biến nông sản, sản xuất nguyên, 

vật liệu xây dựng... Các ngành tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm phục vụ tiêu dùng cho 

sinh hoạt như: sản xuất các đồ gia dụng, điện dân dụng... 

Nhìn chung, ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bước đầu phát triển khá 

tốt, đã khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương, vượt qua những thử thách 

của cơ chế thị trường để đi vào ổn định và phát triển sản xuất. 

Xây dựng cơ bản: Triển khai 68 công trình xây dựng với tổng vốn đầu tư 543 tỷ 
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đồng, bao gồm: 29 công trình chuyển tiếp từ năm 2013 với kinh phí đầu tư 493,1 tỷ 

đồng; mở mới 20 công trình 36,8 tỷ đồng; duy tu, bảo dưỡng 03 công trình 0,5 tỷ 

đồng; sửa chữa, cải tạo 16 công trình 12,3 tỷ đồng. Nhìn chung, do thực hiện chính 

sách của Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và quản lý nợ đọng xây dựng cơ bản 

từ nguồn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ, chuyển đổi hình thức đầu tư 

một số dự án và cắt giảm chi, đầu tư công nên vốn bố trí cho công trình còn ít và 

chậm, dàn trải phải gia hạn và kéo dãn tiến độ thời gian thi công. 

Điện lực: Tiếp tục phát triển mạng lưới cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt 

của nhân dân, đến cuối năm 2014 có 80% số hộ, 98% thôn buôn được sử dụng điện 

trực tiếp.  Toàn địa bàn có  343,288 km đường dây các loại, 112 trạm biến áp, trong đó 

có 18 trạm dung lượng > 150 KVA, 62 trạm dung lượng 75 - 150 KVA và 36 trạm 

dung lượng < 75 KVA. 

* Kinh tế dịch vụ: 

- Về thương mại: Hoạt động kinh doanh dịch vụ, hàng hoá cơ bản ổn định. Tổng 

mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ ước thực hiện năm 2014 (tính theo giá trị so sánh 

năm 1994) ước được khoảng 505 tỷ đồng, chủ yếu doanh thu là từ bán lẻ hàng hoá và 

các hoạt động dịch vụ, thương mại, hộ cá thể. Tình hình lưu thông hàng hóa trên thị 

trường khá ổn định, hàng hóa đa dạng, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; 

giá cả hầu hết các mặt hàng thiết yếu nhìn chung biến động không lớn. 

Việc mở rộng hoạt động thương mại tại các vùng giáp ranh với thị trấn Ea Súp đã 

làm tăng doanh số bán hàng và tạo được việc làm cho người lao động. Hoạt động 

thương mại tại các chợ  khá sôi động, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân 

dân trên địa bàn; hoạt động quản lý thị trường được tăng cường. 

- Bưu chính - Viễn thông: Cùng với việc nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc trực 

tuyến, ngành bưu chính viễn thông đã đầu tư xây dựng hệ thống điện thoại vô tuyến 

phục vụ nhu cầu về thông tin liên lạc, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiện nay 

đã có 9/9 xã có bưu điện văn hoá xã. 

- Vận tải: Hoạt động vận tải ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng, đáp 

ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân. Tổng giá trị hoạt động 

vận tải ước đạt 55 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch, vượt 10% so với năm trước (theo giá 

so sánh 1994). Khối lượng vận chuyển hành khách được 101.200 lượt người, luân 

chuyển 61.500.000 lượt hành khách.km; vận tải hàng hóa được 18.000 tấn, khối lượng 

luân chuyển hàng hóa 1.750.000 tấn.km [63]. 

2.4.3. Lịch sử rừng trồng các loài keo và các dòng keo tại khu vực nghiên cứu 

Năm 2001 Bộ Quốc phòng lập dự án đầu tư phát triển kinh tế quốc phòng trên 

địa bàn biên giới huyện Ea súp tỉnh Đắk Lắk gồm 3 xã dọc biên giới Campuchia ( Ea 
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Bung, Ya Lốp, EaT Mốt) và đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt theo quyết định số 

2041/QĐ-BQP ngày 31 tháng 8 năm 2001. Tổng diện tích tự nhiên 23.221 ha. Trong 

đó: Diện tích trồng điều cao sản là 10.000 ha; Diện tích trồng bông là 3.000 ha; diện 

tích trồng lúa nước là 5.000 ha; diện tích khoanh nuôi rừng là 7.500 ha; bố trí và đảm 

bảo ổn định đời sống là 2.000 hộ. Đến năm 2006 theo báo cáo của binh đoàn 16 ( Bộ 

Quốc phòng) thì diện tích trồng điều lên đến 13.670 ha. Tuy nhiên thực trạng rừng 

điều trên không hiệu quả (sinh trưởng kém và năng suất thấp). Trước tình hình đó, 

Binh đoàn 16 đã cho chuyển đổi cây trồng và đã liên kết với Công ty Cổ phần giấy 

Tân Mai trồng rừng keo thay thế cây điều. Năm 2008 Công ty CP Giấy Tân Mai lập dự 

án đầu tư trồng 2.000 ha rừng nguyên liệu giấy giai đoạn 2008 - 2013 tại khu vực 

huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk nhằm cung cấp nguyên liệu giấy cho nhà máy bột và giấy 

Tây Nguyên đi vào hoạt động [10]. 

* Mục tiêu: Việc đầu tư trồng rừng ngoài mục đích kinh tế còn góp phần phủ 

xanh đất trống đồi núi trọc, góp phần tích cực vào công tác định canh định cư cho 

đồng bào vùng biên giới, giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo cho đồng 

bào địa phương, góp phần thực hiện chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng của 

chính phủ. 

Đến nay, công ty đã trồng được 5.600,47 ha, bao gồm các loài keo lai, keo lá 

tràm và keo tai tượng.  
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
 

3.1. HIỆN TRẠNG ĐẤT ĐAI VÀ RỪNG KHỘP TỈNH ĐẮK LẮK 

3.1.1. Hiện trạng đất đai tỉnh Đắk Lắk 

3.1.1.1. Hiện trạng sử dụng đất của tỉnh Đắk Lắk 

Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 1.312,5 nghìn ha [64], trong đó: 

+ Đất nông nghiệp 

Tổng diện tích đất nông nghiệp  là 1.139 nghìn ha, chiếm 86,68% DTTN, tăng 

5,7 nghìn ha so với năm 2010 và tăng 54,4 nghìn ha so với năm 2005. Trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp hiện có 539,1 nghìn ha, chiếm 41,07% DTTN, tăng 

6,93 nghìn ha so với năm 2010, so với năm 2005 tăng 74,25 nghìn ha. Trong đó, đất 

trồng lúa hiện có 61,59 nghìn ha, tăng 3,05 nghìn ha so với 2010, tăng 8,15 nghìn ha 

so với 2005. Diện tích đất trồng cây hàng năm khác ở mức 155 nghìn ha, tăng 751 ha 

so với 2010 và 11,09 nghìn ha so với 2005. Tổng diện tích các loại cây lâu năm trên 

địa bàn tỉnh hiện đã ở mức 321,3 nghìn ha (chiếm tới 24,5% DTTN toàn tỉnh) tăng tới 

58,3 nghìn ha so với năm 2005. Như vậy, trong giai đoạn 2005-2013, trung bình mỗi 

năm tỉnh có thêm trên 10 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó phần lớn được 

sử dụng để trồng các loại cây lâu năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng này có xu hướng giảm 

nhanh trong nhiều năm trở lại đây do quỹ đất để chuyển đổi đã bị thu hẹp nhiều. Giai 

đoạn 2010-2013, mỗi năm chỉ tăng thêm khoảng 2.200 ha. 

- Diện tích đất lâm nghiệp có rừng hiện có 597,14 nghìn ha, bằng 45,5% DTTN, 

giảm 2,76 nghìn ha so với năm 2010 và giảm tới 21,08 nghìn ha so với năm 2005. 

Trong đó, rừng sản xuất hiện có 310 nghìn ha, giảm gần 2,2 nghìn ha so với năm 2010 

nhưng đã tăng tới 63,7 nghìn ha so với năm 2005. Tổng diện tích rừng phòng hộ và 

rừng đặc dụng hiện ở mức 287 nghìn ha (chiếm ~22% DTTN), giảm 84,6 nghìn ha so 

với năm 2005. 

- Đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh hiện có 2,78 nghìn ha, tăng 1,18 nghìn 

ha so với năm 2005 và đã tăng thêm 495 ha so với 2010. 

+ Đất phi nông nghiệp 

Đất phi nông nghiệp hiện có 103,7 nghìn ha, chiếm 7,9% DTTN. Kinh tế phát 

triển đã thúc đẩy việc chuyển đất nông nghiệp sang các mục đích khác như làm đường 

giao thông, thủy lợi và xây dựng. So với năm 2005, diện tích đất phi nông nghiệp đã 

tăng 12,12 nghìn ha, tính riêng từ năm 2010 đến nay đã tăng thêm 1.846 ha. Trong đó, 

tổng diện tích đất ở (cả đô thị và nông thôn) hiện có 14.776 ha, tăng 408 ha so với 

2010 và tăng 1.810 ha so với năm 2005. 
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+ Đất chưa sử dụng 

Diện tích đất chưa sử dụng đã giảm từ mức 136,3 nghìn ha (tương đương 10,3% 

DTTN) năm 2005 xuống 77,4 nghìn ha năm 2010, đến năm 2013 chỉ còn 69,8 nghìn 

ha (bằng 5,32% DTTN). Quỹ đất chưa sử dụng được huy động vào nhiều mục đích, 

nhưng phần lớn được chuyển thành đất nông nghiệp. 

So với số liệu dự kiến trong quy hoạch 2009, thực trạng sử dụng đất năm 2014 có 

một số điểm đáng chú ý như sau: 

a) Đối với đất nông nghiệp 

Nhìn chung, tổng diện tích đất nông nghiệp trong thực tế đã gần được như dự 

kiến, nhưng cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp lại phát triển không theo dự kiến, cụ thể 

như sau: 

- Diện tích đất sản xuất nông nghiệp đã bành trướng nhanh chóng và đã vượt dự 

kiến, thực tế 2010 có tới 532,1 nghìn ha so với dự kiến là 472,3 nghìn ha. Diện tích 

cây hàng năm và lâu năm đều đã vượt dự kiến, trong đó đáng chú ý là diện tích trồng 

cây lâu năm đã vượt xa dự kiến tới 46,9 nghìn ha (314,9 nghìn ha/268,0 nghìn ha) 

phản ánh tình trạng chuyển đổi ồ ạt các loại đất khác sang trồng các loại cây công 

nghiệp, trong đó có hiện tượng chuyển đổi ngoài quy hoạch. 

- Sự thu hẹp nhanh hơn dự kiến của đất lâm nghiệp: năm 2010 thực tế còn khoảng 

600 nghìn ha so với dự kiến 664 nghìn ha. Trong đó, diện tích rừng sản xuất có xu hướng 

phát triển nhanh, trong khi rừng đặc dụng và rừng phòng hộ lại có xu hướng giảm. 

b) Đối với đất phi nông nghiệp 

Nhìn chung diện tích đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp tương đối thấp 

so với dự kiến (chỉ sử dụng 101,8 nghìn ha so với dự kiến 121,1 nghìn ha), đạt 84% so 

với dự kiến. 

Diện tích đất chuyên dùng vượt dự kiến 474 ha (60.833 ha so với 60.359 ha). 

Mở rộng diện tích đất ở bằng 90% dự kiến (thực sử dụng 14.368 ha so với 15.875 ha). 

Các loại đất phi nông nghiệp khác nhìn chung thấp, chỉ bằng 60% dự kiến (thực 

sử dụng 26,6 nghìn ha so với dự kiến 44,8 nghìn ha). 

Nhìn chung, diện tích đất phi nông nghiệp tăng chậm hơn dự kiến do nhiều 

nguyên nhân: Như trong kỳ có một phần diện tích đất quốc phòng, an ninh được 

chuyển loại và giao về địa phương quản lý, diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan do 

thiếu vốn đầu tư, đất khu cụm công nghiệp thấp hơn dự kiến do tỷ lệ lấp đầy thấp, 

nhiều loại đất khác nhu cầu sử dụng cũng thấp hơn dự kiến. 

c) Đối với đất chưa sử dụng 
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Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng thấp hơn khá nhiều so với dự kiến, diện tích 

đất chưa sử dụng thực còn 77,4 nghìn ha, so với dự kiến là 51,5 nghìn ha. 

Tóm lại, giai đoạn vừa qua chứng kiến sự tăng lên nhanh chóng của đất sản xuất 

nông nghiệp, đặc biệt là sự mở rộng diện tích các loại cây công nghiệp lâu năm đã 

vượt khỏi dự kiến, trong khi đất rừng tự nhiên có xu hướng giảm nhanh. Đây là điều 

cần lưu ý quản lý trong giai đoạn tới. Đất chuyên dùng sử dụng vào mục đích xây 

dựng cơ sở hạ tầng nhìn chung đúng như kế hoạch. Riêng đất khu cụm công nghiệp 

thấp hơn dự kiến do thiếu vốn đầu tư, chậm giải phóng mặt bằng và do tỷ lệ lấp đầy 

còn thấp, giai đoạn tới cần có giải pháp thu hút, khuyến khích đầu tư để tăng hiệu quả 

sử dụng quỹ đất này. Như vậy, thời gian tới, với dư địa đất phi nông nghiệp còn khá 

lớn, tỉnh có thể tính toán sử dụng để thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt là tại khu vực 

các đô thị và phục vụ cho việc đô thị hóa, công nghiệp hóa. 

3.1.1.2. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Ea Súp 

Tổng diện tích tự nhiên của huyện Ea Súp là 176.563 ha, chiếm tỷ lệ 13,4% diện 

tích tự nhiên của tỉnh Đắk Lắk, gồm 3 nhóm đất: 

- Đất nông nghiệp: 161.943 ha, chiếm 91,72% DTTN của huyện, gồm: 

+ Đất sản xuất nông nghiệp 25.002 ha, chiếm 15% diện tích đất nông nghiệp, 

trong đó cây hàng năm 10.375 ha; cây lâu năm có diện tích 14.627 ha chủ yếu là Điều, 

cà phê, tiêu và một số loại cây ăn quả. 

+ Đất lâm nghiệp có diện tích 136.878 ha, chiếm 77,5% DTTN. Trong đó diện 

tích rừng khộp là 65.522,7 ha. 

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản diện tích không đáng kể với 63 ha. 

- Đất phi nông nghiệp: 7.161 ha, chiếm 4% DTTN, trong đó: 

+ Đất ở: 448 ha (Đất ở nông thôn: 379 ha; Đất ở đô thị: 69 ha). 

+ Đất chuyên dùng: 1.711 ha (Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: 28 ha; 

Đất quốc phòng, an ninh: 85 ha; Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: 64 ha; Đất 

có mục đích công cộng: 1534 ha). 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 68 ha. 

+ Đất sông suối và mặt nước: 4.934 ha. 

-  Đất chưa sử dụng: 7.459 ha, chiếm 4,2% DTTN, gồm: 

+ Đất bằng chưa sử dụng: 3.708 ha. 

+ Đất đồi núi chưa sử dụng: 3.751 ha. 
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Hình 3. 1: Bản đồ hiện trạng và đất đai huyện Ea Súp 

* Nhận xét chung: 

Ea Súp là một huyện biên giới có vị trí cách xa thành phố Buôn Ma Thuột nên 

việc giao lưu kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện còn gặp nhiều khó khăn. 

Mùa khô kéo dài 6 tháng kèm theo ẩm độ thấp, lượng bốc hơi lớn, mưa ít, nắng 

nhiều và nhiệt độ cao làm cho hệ số tưới ở đây cao hơn các vùng khác từ 1,3 - 1,5 lần, 

gây khó khăn cho việc bố trí các cây trồng cạn. Mùa mưa lượng mưa tập trung lớn từ 

80 - 90% tổng lượng mưa cả năm gây ngập úng và xói mòn trên diện rộng, ảnh hưởng 

lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. 

 Do lượng mưa phân bố không đều trong năm, nền địa chất phần lớn không thuận 

lợi cho việc tích tụ nước ngầm nên trong mùa khô việc khai thác nước phục vụ cho sản 

xuất và sinh hoạt rất khó khăn. 

Đất đai trong vùng thuộc các nhóm đất có độ phì thấp, hàm lượng các thành phần 

trong đất đạt từ nghèo đến trung bình nên trong quá trình canh tác cần có sự đầu tư 

hợp lý để tạo điều kiện không ngừng năng suất và cải tạo đất. 

Tuy diện tích rừng còn lớn nhưng trữ lượng rừng thấp, diện tích rừng nghèo và 

rừng non chiếm phần lớn do đó hiệu quả kinh tế của nguồn tài nguyên này mang lại 
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không cao. 

- Nền kinh tế của các xã trên địa bàn huyện phát triển chưa bền vững, do phụ 

thuộc rất lớn vào sản xuất nông nghiệp, mà sản xuất nông nghiệp luôn chịu sự chi phối 

lớn của khí hậu và giá cả thị trường, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ra còn chậm. 

- Năng suất và chất lượng các sản phẩm sản xuất trên địa bàn không cao, tình 

hình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp diễn ra còn chậm, ngành chăn nuôi còn 

nhiều hạn chế do giá cả và dịch bệnh. 

- Các ngành kinh tế phi nông nghiệp mặc dù đã hình thành, nhưng tốc độ phát 

triển chưa cao, tỷ trọng cơ cấu kinh tế của các ngành này còn quá thấp và đến nay hầu 

như sự phát triển của ngành vẫn mang tính tự phát, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao. 

- Hệ thống giao thông đã được đầu tư xây dựng, tuy vậy vẫn còn nhiều tuyến 

đường đất, mùa mưa đi lại khó khăn, làm ảnh hưởng không tốt đến sinh hoạt và đời 

sống sản xuất của người dân. 

- Nguồn điện an toàn chưa được đầu tư xây dựng đầy đủ đáp ứng cho nhu cầu 

sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Vẫn tồn tại tình trạng các hộ dân ở cuối các tuyến 

đường dây phải tự kéo điện bằng đường điện kém an toàn từ đường dây chính vào nhà 

cách vài trăm mét (trụ gỗ, dây không đủ tải…). 

- Các xã đã có trạm y tế, tuy vậy trang thiết bị của trạm y tế xã còn thiếu, ảnh 

hưởng không tốt đến việc khám chữa bệnh cho nhân dân trong xã. 

- Lực lượng lao động trẻ tuy dồi dào nhưng phần lớn chưa được đào tạo chuyên 

môn, chưa đủ năng lực cho việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ 

mới vào phát triển sản xuất. 

3.1.1.3. Hiện trạng trồng rừng keo 

Năm 2008 Công ty CP Giấy Tân Mai lập dự án đầu tư trồng 2.000 ha rừng 

nguyên liệu giấy giai đoạn 2008 - 2013 tại khu vực huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk nhằm 

cung cấp nguyên liệu giấy cho nhà máy bột và giấy Tây Nguyên đi vào hoạt động [10]. 

* Mục tiêu: Việc đầu tư trồng rừng ngoài mục đích kinh tế còn góp phần phủ 

xanh đất trống đồi núi trọc, góp phần tích cực vào công tác định canh định cư cho 

đồng bào vùng biên giới, giải quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo cho đồng 

bào địa phương, góp phần thực hiện chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng của 

chính phủ. 

Đến nay, công ty đã trồng được 5.600,47 ha, bao gồm các loài keo lai, keo lá 

tràm và keo tai tượng. 
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Bảng 3. 1: Diện tích rừng trồng 3 loài keo 

Đơn vị: ha 

Năm 

Loài 
2008 2009 2010 2011 Tổng 

Keo lai 623,43 1224,79 2503,56 708,38 5.060,16 

Keo lá tràm 39,11 2,03 3,62 0,00 44,76 

Keo tai tượng 495,55 0,00 0,00 0,00 495,55 

Tổng 1.158,09 1.226,82 2.507,18 708,38 5.600,47 

Qua bảng 3.2 cho thấy keo lai là loài được chọn trồng nhiều nhất ở huyện Ea 

Súp, tỉnh Đắk Lắk với tổng diện tích sau bốn năm trồng từ năm 2008 đến năm 2011 

đạt 5060,16 ha; lớn hơn rất nhiều so với hai loài keo còn lại. 

 

Hình 3. 2: Bản đồ hiện trạng trồng rừng keo tại huyện Ea Súp 
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3.1.1.4. Hiện trạng và đặc điểm đất khu vực nghiên cứu 

Đất rừng khộp ở địa bàn nghiên cứu chủ yếu phân bố ở độ cao 200 – 600m, với 2 

kiểu địa hình chính là: dốc thoải phân bố ở độ cao 300 – 600m và bình nguyên phân 

bố ở  độ cao trung bình khoảng 200 – 300m. 

Hầu hết đất rừng khộp thuộc nhóm đất xám phát triển trên đá mẹ granit hoặc đá cát. 

Theo kết quả điều tra phân loại đất trên bản đồ tỷ lệ 1/50.000 của Viện Quy 

hoạch và Thiết kế Nông nghiệp và Ban quản lý ruộng đất tỉnh Đắk Lắk năm 1978, 

phúc tra, điều tra bổ sung qua thực hiện các dự án đầu tư từ 1980 đến 2005 [11]. Đất 

đai trên địa bàn nghiên cứu chủ yếu được hình thành trên đá phiến sét, đá cát kết và đá 

granít. Thành phần cơ giới cát pha, thịt nhẹ đến trung bình, độ phì thấp, thường bị 

chặt, cứng khi khô hạn và lầy thụt khi ngập nước. Nhiều khu vực có kết von, đá ong 

đáy và đá lộ đầu. Trên địa bàn có 4 nhóm đất ứng với 7 đơn vị phân loại đất, một số 

đơn vị phân loại đất chính như sau: 

* Đất xám trên đá cát và granít (Xa): 

Diện tích 99.684 ha, phân bố ở các khu vực trong huyện, tập trung ở xã Ia Rvê, Ia 

Lốp, Ia Jlơi, Ea Bung... chiếm 56,46% diện tích tự nhiên, độ dốc chủ yếu 0 - 8o 

(81.288 ha), 46,04% diện tích tự nhiên, tầng dày trên 100 cm chiếm gần 15%, tầng dày 

70 - 100 cm: 13.744 ha, chiếm gần 8%, tầng dày 50 - 70 cm 34.744 ha, 19,68% và 

tầng dày dưới 50 cm chiếm 14% diện tích tự nhiên. Đất có thành phần cơ giới cát pha 

đến thịt nhẹ, chua, độ phì kém, nghèo lân. Có thể bố trí trồng cây lâu năm: Điều, cây 

ăn trái... (nơi tầng dày trên 70 cm), cây hàng năm và trồng cỏ. Hiện nay đã khai thác 

một số diện tích trồng điều, cây lương thực và hoa màu khác. 

- Hiện trạng sử dụng: Nhóm đất hiện được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nông 

lâm nghiệp ở huyện Ea Súp. 

- Hướng sử dụng: Nhóm đất xám có những đặc điểm phát sinh và nông học đa 

dạng. Có nhiều loại đất xám: 

+ Đất xám điển hình là loại đất có tầng đật mịn dày, thoát nước tốt, thích hợp cho 

sinh trưởng phát triển của các cây trồng cạn ngắn ngày, các cây lâu năm và cây rừng. 

+ Đất xám loang lổ là loại đất xám bị thoái. Vì vậy khi sử dụng loại đất này trong 

sản xuất nông lâm nghiệp cần lưu ý độ sâu xuất hiện, tầng loang lổ, tầng đá lẫn, hay tầng 

đá mẹ cứng rắn. Đất có tầng đất mịn dày hơn 50cm có thể trồng các cây cạn ngắn ngày, 

một số cây lâu năm và cây rừng. Đất có tầng đất mịn dày dưới 50cm, thích hợp hơn cả 

để phát triển các cây trồng cạn ngắn ngày, ít thích hợp cho cây lâu năm và cây rừng. 

+ Đất xám glây thích hợp cho các cây trồng ưa nước (lúa, rau) hoặc phương thức 

đa canh (lúa-màu; lúa-cây công nghiệp ngắn ngày). 
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+ Đất xám kết von là loại đất bị thoái hóa. Khi sử dụng loại đất này vào sản xuất 

nông lâm nghiệp cần lưu ý đến độ sâu xuất hiện tầng kết von để bố trí cây hợp lý. Đất 

có tầng kết von nông chỉ thích hợp cho một số cây trồng cạn ngắn ngày có bộ rể ăn 

nông. Đất có tầng kết von sâu hoặc rất sâu có thể phát triển các cây trồng cạn ngắn 

ngày, một số cây lâu năm phù hợp với môi trường sinh thái ở đây. 

+Đất xám ferralit là loại đất tố trong nhóm đất xám. Tuy nhiên loại đất này cũng 

có tầng đất mịn dày, mỏng khác nhau và tính chất đất đa dạng. Đất xám ferralit có tầng 

đất mịn dày hơn 50cm, thích hợp cho sinh trưởng phát triển của nhiều cây trồng ngắn 

ngày, một số cây lâu năm và cây rừng. Đất xám ferralit có tầng đất mịn mỏng hơn 

50cm, chủ yếu dành cho phát triển của các cây trồng cạn ngắn ngày. 

+ Đất xám ferralit có tầng loang lổ là loại đất bị thoái hóa. Loại đất có độ phì 

nhiêu khá hơn đất xám loang lổ, tuy nhiên hướng sử dụng cũng tương tự các loại đất 

nói trên. 

+ Đất xám ferralit kết von có độ phì và khả năng sản xuất khá hơn đất xám kết 

von , tuy nhiên hướng sử dụng tương tự như loại đất trên. 

* Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq): 

Diện tích 22.500 ha, chiếm 12,74% tổng diện tích, phân bố rải rác ở các xã Ea 

Lê, Ea Rốk, Ia Jlơi, Ia Lốp, Cư Mlan độ dốc chủ yếu 0 – 8o, trong đó diện tích có tầng 

dày trên 100 cm chiếm trên 50% và bằng 7,28% diện tích tự nhiên. Đất có thành phần 

cơ giới cát pha đến thịt nhẹ, pHKcl từ 4 - 4,8, nghèo mùn, hàm lượng lân di động và độ 

no bazơ thấp, kali khá, một vài khu vực có đá lộ đầu và kết von đáy phẫu diện. Có thể 

bố trí được nhiều loại cây trồng song cần bón vôi cải tạo và nâng cao độ phì cho dất. 

Thành phần khoáng: Đá ong và kết von sắt kết cứng giàu sesquioxide. Sắt tự do 

thể hiện dưới dạng khoáng oxide lepidocrocite (FeOOH), goethite (FeOOH) hay 

Hematite (Fe2O3); nhôm tự do xuất hiện dưới dạng gibbsite (Al2O3.3H2O). Các lớp vỏ 

sắt kết đá cổ chứa nhiều hecmatite và boehmite và ít hydroxyte sắt và oxide nhôm hơn 

so với đá ong. Silic tự do tồn tại dưới dạng thạch anh. Các khoáng nguyên sinh dễ 

phong hóa biến mất. Khoáng sét phổ biến là kaolinite. 

Tính chất nước: Đất loang lổ phổ biến ở vùng có lượng mưa lớn hơn lượng bốc 

thoát hơi nước. Lượng mưa thấm có thể là nguyên nhân hình thành tầng bị rửa trôi có 

màu bạc trắng, đặc biệt là khi tầng đất mặt giàu mùn. Đất loang lổ với các đặc trưng 

glây hay đọng nước phổ biến ở địa hình thấp, trũng. 

Tính chất vật lý: Tầng loang lổ (đá ong) cản trở thấm nước và phát triển của rễ 

cây. Đất loang lổ thường chai cứng, tỉ trọng rất cao (lên tới 2,5-3,6 g/cm3). 
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Hiện trạng sử dụng: Phần lớn diện tích loại đất này nằm dưới rừng cây dầu 

(khộp) xen le, cỏ tranh, cây bụi. Một phần diện tích đã và đang khai thác trồng keo lá 

tràm, lúa, màu, cây công nghiệp ngắn ngày, điều,… 

Hướng sử dụng: Đất vàng nhạt loang lổ ít có giá trị trong sản xuất nông nghiệp, 

bởi lẽ bị ngập nước vào mừa mưa, tầng đá ong giày và cứng rắn rễ cây khó mọc, độ 

phì nhiêu thấp. Nhóm đất này cần được bảo vệ cải tạo: giữ rừng và lớp phủ thực vật 

quanh năm; tiêu thoát nước vào mùa mưa; thâm canh các cây trồng hằng năm; chọn cơ 

cấu cây trồng và mùa vụ hợp lý. 

* Đất xám trên phù sa cổ (X): 

Diện tích 18.000 ha, chiếm 10,2% diện tích tự nhiên phân bố tập trung ở các xã 

Ea Bung, Ya Tờ Mốt, Cư M’Lan, độ dốc 0 -  8o: 16.366 ha, 90,92% và chiếm 9,27% 

diện tích tự nhiên, tầng dày trên 100 cm 8.178 ha, và từ 70 - 100 cm: 3.513 ha. Đất có 

độ phì và hàm lượng các chất dinh dưỡng thấp, chua. Bố trí trồng được nhiều loại cây 

dài ngày và đậu đỗ, hoa màu khác, nơi thấp có thể trồng lúa nước. 

Hiện trạng sử dụng: Đất sét chặt đang được sử dụng đa dạng trong sản xuất nông 

lâm nghiệp: dưới rừng thưa; trồng cỏ; trồng lúa; diện tích nhỏ trồng điều. 

Hướng sử dụng: Đất xám trên phù sa cổ có những hạn chế chính: 

- Sét có hoạt tính thấp do sét bị phá hủy trong quá trình thủy phân sắt. 

- Tầng mặt khả năng giữ ẩm kém, cấu trúc kém. Đất bị ngập úng vào mùa mưa. 

- Đây là nhóm đất thoái hóa hóa học. Tầng đất mặt bị mất sét, các cation kiềm, 

kiềm thổ nên khả năng trao đổi cation thấp. 

- Thảm thực vật trên đất sét chặt thường thưa thớt, phát triển kém, hệ thống rễ ăn 

nông khó chống chịu khô hạn và gió. 

Đất xám trên phù sa cổ có thể có thể sử dụng làm đồng cỏ chăn thả gia súc, hoặc 

cải tạo và thâm canh để phát triển lúa. Có thể tưới nước hoặc giữ ẩm cho đất để trồng 

một số cây hoa màu ngắn ngày vào mùa khô. 

* Đất đỏ vàng trên đá phiến sét (Fs): 

Diện tích 15.675 ha, chiếm 8,88% tổng diện tích, phân bố chủ yếu ở các xã Ea 

Bung, Cư Mlan, Ea Lê, Cư Kbang. Độ dốc 0 – 3o: 3.299 ha, 3 – 8o: 8.020 ha; tầng dày 

trên 100 cm: 5.002 ha, còn lại chủ yếu đất tầng mỏng dưới 50 cm. Thành phần cơ giới 

từ thịt trung bình đến thịt nặng, cấu tượng tảng, cục sắc cạnh, chặt, cấp hạt sét chiếm 

45 - 55% và lên đến 60% ở các tầng tích tụ, đất chua, cation trao đổi và độ no bazơ 

thấp. Mùn, đạm trung bình, lân và ka li nghèo, khả năng thấm và giữ nước kém, mùa 

khô bị chai cứng. 
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- Hiện trạng sử dụng: 

Đất đỏ vàng trên đá phiến sét hiện được sử dụng trồng các cây có giá trị kinh tế 

cao như cà phê, điều và một số cây ăn quả. 

- Hướng sử dụng: 

Trồng cây lâu năm, chú ý bảo vệ đất, chóng xói mòn, giữ ẩm đất, vào mùa khô, 

đảm bảo tưới và thâm canh cây trồng. 

* Đất phù sa ngòi, suối (Py): 

Diện tích 8.328 ha, chiếm 4,72% tổng diện tích, độ dốc 0 -  3o, tầng dày chủ yếu 

trên 100 cm, phân bố ven các suối Ea Hleo, Ea Súp, thuộc các xã Ea Rốk, Ea Lê, Ia 

Lốp. Hiện nay phần lớn diện tích đã được khai thác trồng lúa nước và hoa màu. 

Hiện trạng sử dụng: Nhóm đất phù sa hiện được sử dụng rộng rãi trong sản 

xuất nông nghiệp: Trồng lúa, màu, cây công nghiệp (ngắn ngày và lâu năm) của 

huyện Ea Súp. 

Hướng sử dụng: Sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. Để sử dụng có hiệu quả và 

bền vững nhóm đất này cần quan tâm và bảo vệ, cải tạo đất và thâm canh cây trồng. 

Đảm bảo thủy lợi để trồng lúa, chống lũ quét vào mùa mưa, giữ ẩm cho mùa khô. Coi 

trọng bón đủ và cân đối các loại phân, nhất là các loại phân lân và kali. 

Ngoài ra trên địa bàn huyện còn 2 loại đất: Đất đỏ vàng trên đá granít (Fa) 1.755 

ha phân bố phía đông xã Cư Kbang và đất xói mòn trơ sỏi đá (E) 5.687 ha ở xã Ea 

Rốk. Hai loại đất này hiện nay và tương lai chủ yếu sử dụng cho mục đích lâm nghiệp. 

Kết quả phân tích các mẫu đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá cho thấy: Đất có hàm lượng 

chất hữu cơ tầng mặt trung bình là 0,86%, thuộc loại nghèo. Đạm tổng số trong tầng 

đất mặt trung bình là 0,07%, thuộc loại nghèo. Lân tổng số trong đất trung bình là 

0,11%, thuộc loại trung bình. Kali tổng số trong các tầng đất trung bình là 0,40% thuộc 

loại trung bình. Lân dễ tiêu từ 11 mg/100g đất đa số thuộc loại nghèo. Kali dễ tiêu từ 

11 mg/100g đất đa số thuộc loại nghèo. Tổng số cation kiềm trao đổi trong đất trung 

bình là 10,92 meq/100g đất. Dung tích hấp thu trung bình là 11 meq/100g đất, thuộc 

loại trung bình. Độ no bazơ trung bình là 51%. pHKcl dao động từ 4,55 đến 5,75, thuộc 

loại chua đến ít chua. Al3+ trung bình là 0,60meq/100g đất, thuộc loại thấp. H+ dao 

động từ 0,04-0,96 meq/100g đất, thuộc loại thấp. 

Hiện trạng sử dụng: Hiện nhóm đất này nằm dưới rừng nghèo, thảm thực vật phủ 

thưa thớt. 

Hướng sử dụng: Bảo vệ, phục hồi và phát triển vốn rừng. 

Nhìn chung đất đai trên địa bàn phân bố tương đối tập trung theo từng đơn vị 

phân loại. Đất có độ dốc 0 – 3o chiếm 36,15%, 3 – 8o chiếm 41,97% diện tích tự nhiên, 
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tầng dày trên 100 cm 61.343 ha, chiếm 34,74%; 70 - 100 cm: 18.746 ha, 10,62%; 50 - 

70 cm: 41.520 ha chiếm 23,52% diện tích tự nhiên, đất tầng mỏng dưới 50 cm chiếm 

28,33%. Hầu hết các loại đất nghèo mùn, hàm lượng N,P,K thấp, đất chua, cứng chặt 

khi khô hạn. Do đó tuy khả năng mở rộng đất sản xuất nông nghiệp lớn, song cần phải 

cải tạo bằng các biện pháp khoa học kỹ thuật: Bón phân, sinh học, hoá học, thuỷ lợi... 

nâng cao độ phì, giữ ẩm cho đất... sản xuất mới mang lại hiệu quả và  chống nguy cơ 

sa mạc hoá. 

* Những vấn đề bức xúc về môi trường mà nơi khu vực nghiên cứu đang phải 

đối mặt: 

- Tình trạng khô hạn kéo dài hơn 6 tháng (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau). 

- Đất đồi, dốc bị rửa trôi và xói mòn mạnh nên phần lớn diện tích có tầng đất hữu 

hiệu rất mỏng, hoặc trơ sỏi đá, khả năng sản xuất rất thấp. 

- Diện tích đất bằng, thoải có tầng đất hữu hiệu mỏng. Phẫu diện đất có tầng kết 

von đá ong hoặc tầng sét chặt nông, bị ngập úng kéo dài vào mùa mưa. 

- Đa số diện tích đất của vùng có cơ giới nhẹ, cấu trúc kém, rất rắn chặt vào mùa 

khô, giữ nước kém vào mùa mưa. 

- Phần lớn diện tích các loại đất của vùng có độ phì nhiêu thấp và mất cân bằng 

dinh dưỡng. Đất nghèo các nguyên tố đa lượng (NPK) và một số nguyên tố vi lượng 

như đồng, kẽm, coban. 

- Đất chua, độ no bazơ thấp, dung tích hấp thụ thấp. 

- Diện tích đất rừng lớn nhưng cấu trúc lâm phần nghèo, sinh khối và tỷ lệ che 

phủ thấp, hiệu quả kinh tế thấp. Tình trạng chặt phá rừng còn phổ biến. 

* Giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường: 

Ưu tiên sử dụng đất tốt cho nông nghiệp, dành đất xấu (đất có khả năng sản xuất 

thấp) cho các mục đích phi nông nghiệp. Điều hòa giữa áp lực dân số và tăng trưởng 

về kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng đất bền vững. Quản lý hệ thống nông nghiệp 

nhằm đảm bảo có sản phẩm tối đa về lâu dài, đồng thời duy trì độ phì nhiêu đất. Đảm 

bảo phát triển tài nguyên rừng nhằm thỏa mãn nhu cầu về thương mại, chất đốt, xây 

dựng và dân dụng mà không làm mất nguồn nước và thoái hóa đất. Sử dụng đất trên cơ 

sở quy hoạch đảm bảo lợi ích trước mắt cũng như lâu dài của con người sử dụng đất và 

cộng đồng. Khi phân bố sử dụng đất cho các ngành kinh tế quốc dân cần sử dụng bản 

đồ, tài liệu đất, đánh giá phân hạng đất đai mới xây dựng, nâng cao chất lượng quy 

hoạch và dự báo sử dụng lâu dài. 

Sử dụng đất phù hợp với điều kiện sinh thái tự nhiên, theo lợi thế so sánh, không 

áp đặt thiên nhiên theo ý muốn chủ quan để tránh những đầu tư quá tốn kém nhưng 

không hiệu quả [11]. 
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3.1.1.5. Đặc điểm đất vùng điều tra và bố trí thí nghiệm   

Để nắm rõ thêm thành phần lý, hóa tính của đất nơi nghiên cứu, chúng tôi tiến 

hành đào phẩu diện nằm ở trung tâm ô tiêu chuẩn của loài keo, dạng đất, dòng keo lai 

và lấy mẫu phân tích. Kết quả phân tích được tổng hợp như sau: 

- Đặc điểm lý hóa tính của đất rừng khộp sau khi trồng keo lai, keo lá tràm, keo 

tai tượng 6 năm tuổi. 

+ Đặc điểm lý hóa tính của đất rừng khộp sau khi trồng keo lai: 

Mô tả phẫu diện: Địa điểm phẩu diện ở thôn 11, xã Ea Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk. Đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa), thực vật dưới rừng là cỏ hòa 

thảo, độ dốc 0 – 30. 

(0 – 25 cm): Cát khô, màu xám nhạt. 

 

(25 – 50 cm): Cát pha thịt nhẹ, khô, màu xám. 

(50 – 75 cm): Cát pha thịt nhẹ, khô, màu xám. 

(75 – 100 cm): Thịt pha cát, khô, màu vàng Nhạt. 

Hình 3. 3: Phẫu diện đất rừng keo lai 

Đặc điểm lý tính: 

Bảng 3. 2: Đặc điểm lý tính của đất rừng keo lai 

Độ sâu (cm) Sét (%) Thịt (%) Cát (%) Nhận xét 

0-25 7,76 4,55 87,69 Cát 

25-50 15,20 0,90 83,90 Cát pha thịt nhẹ 

50-75 14,78 0,75 84,47 Cát pha thịt nhẹ 

75-100 17,16 3,38 79,01 Thịt pha cát nhẹ 

TB 13,73 2,40 83,77  
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Qua bảng 3.2 cho thấy: Thành phần sét chiếm 13,73%; thành phần thịt chiếm 

2,40% và cát chiếm 83,77%. 

Đặc điểm hóa tính: 

Bảng 3. 3: Đặc điểm hóa tính của đất dưới rừng trồng keo lai 

Độ sâu 

(cm) 
pHkcl 

Mùn 

(%) 

N    

(%) 

P2O5 

(mg/100gđ) 

K2O 

(mg/100gđ) 

Ca2+ 

(ldl/100gđ) 

Mg2+ 

(ldl/100gđ) 

0-25 4,40 2,69 0,10 0,86 4,35 0,58 0,35 

25-50 4,13 1,42 0,07 0,60 3,61 0,58 0,50 

50-75 4,07 0,46 0,04 0,51 3,31 0,74 0,52 

75-100 3,93 0,08 0,04 0,37 3,00 0,87 0,53 

TB 4,13 1,16 0,06 0,59 3,57 0,69 0,48 

Kết quả bảng 3.3 cho thấy: 

Độ pH trung bình đo được ở rừng keo lai biến động không lớn, từ 3,93 – 4,40; 

chứng tỏ đất vẫn mang tính chất chua. Càng xuống sâu độ chua càng tăng, tầng đất 75-

100 cm lớn nhất (pH = 3,93). 

Lượng mùn trong đất tính bình quân đến độ sâu 100 cm của phẫu diện đất biến 

động từ 0,08% đến 2,69% thuộc loại đất nghèo mùn đến trung bình. Ở tầng đất từ 0-25 

cm hàm lượng mùn cao nhất, càng xuống sâu hàm lượng mùn càng giảm. 

Hàm lượng đạm tổng số bình quân ở tầng đất 0-100 cm của phẫu diện biến động 

từ 0,04% đến 0,10% thuộc loại nghèo đạm. Hàm lượng đạm giảm dần theo chiều sâu, 

tầng đất từ 25-50 cm có lượng đạm tổng số cao nhất (0,1%). 

Hàm lượng lân dễ tiêu tính bình quân của các tầng từ 0-100 cm biến động từ 0,37 

mg đến 0,86 mg/100gđ. Kali dễ tiêu tính bình quân tầng đất từ 0-100 cm biến động từ 

3,0 đến 4,35 thuộc dạng rất thấp. Hàm lượng lân và kali dễ tiêu giảm giần theo chiều 

sâu của phẫu diện. 

Các ion Ca2+ và Mg2+ có hàm lượng rất thấp. Ca2+ biến động từ 0,58 ldl đến 0,87 

ldl/100gđ và Mg2+ biến động từ 0,35 ldl đến 0,53 ldl/100gđ. Hàm lượng Ca2+ và Mg2+ 

cao nhất ở tầng đất từ 75-100 cm của phẫu diện. 

+ Đặc điểm lý hóa tính của đất rừng khộp sau khi trồng keo lá tràm: 

Mô tả phẫu diện: Địa điểm phẩu diện ở thôn 2, xã Ea Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk. Đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa), thực vật dưới rừng là cỏ hòa 

thảo, độ dốc 0 – 30. 
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(0 – 25 cm): Thịt pha cát và sét, khô, xám đậm. 
 

(25 – 50 cm):  Thịt pha cát và sét, khô, xám. 

(50 – 75 cm):  Thịt pha cát và sét, khô, vàng nhạt. 

(75 – 100 cm):  Thịt pha cát và sét, đá ong dày đặc. 

Hình 3. 4: Phẫu diện đất rừng keo lá tràm 

Đặc điểm lý tính: 

Bảng 3. 4: Đặc điểm lý tính của đất rừng keo lá tràm 

Độ sâu (cm) Sét (%) Thịt (%) Cát (%) Nhận xét 

0-25 23,20 16,12 60,68 Thịt nhẹ pha cát và sét 

25-50 25,08 16,44 58,48 Thịt nhẹ pha cát và sét 

50-75 27,52 18,22 54,26 Thịt nhẹ pha cát và sét 

75-100 24,63 15,49 59,88 Thịt nhẹ pha cát và sét 

TB 25,11 16,57 58,33  

 

Qua bảng 3.4 cho thấy: Thành phần sét chiếm 25,11%; thành phần thịt chiếm 

16,57% và cát chiếm 58,33%. 
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Đặc điểm hóa tính: 

Bảng 3. 5: Đặc điểm hóa tính của đất dưới rừng trồng keo lá tràm 

Độ 

sâu 

(cm) 

pHkcl 

Mùn 

(%) 

N   

(%) 

P2O5 

(mg/100gđ) 

K2O 

(mg/100gđ) 

Ca2+ 

(ldl/100gđ) 

Mg2+ 

(ldl/100gđ) 

0-25 3,81 0,66 0,03 0,18 1,99 0,06 0,21 

25-50 3,73 0,50 0,03 0,16 1,93 0,06 0,24 

50-75 3,70 0,43 0,03 0,15 1,61 0,09 0,33 

75-100 3,62 0,38 0,02 0,13 1,58 0,12 0,41 

TB 3,72 0,49 0,03 0,16 1,80 0,08 0,30 

 

Kết quả bảng 3.5 cho thấy: 

Độ pH trung bình đo được ở rừng keo lá tràm biến động giữa các độ sâu không 

lớn, từ 3,62 – 3,81; chứng tỏ đất vẫn mang tính chất rất chua. 

Lượng mùn trong đất tính bình quân đến độ sâu 100 cm của phẫu diện đất biến 

động từ 0,38% đến 0,66% thuộc loại đất rất nghèo mùn. 

Hàm lượng đạm tổng số bình quân ở tầng đất 0-100 cm của phẫu diện đạt 0,03%; 

thuộc loại nghèo đạm. 

Hàm lượng lân dễ tiêu tính bình quân của các tầng từ 0-100 cm biến động không 

lớn từ 0,13 mg đến 0,18 mg/100gđ. Kali dễ tiêu tính bình quân tầng đất từ 0-100 cm 

biến động không lớn từ 1,58 mg và cao nhất là 1,99 mg/100gđ. Đất thuộc dạng nghèo 

lân và kali. 

Các ion Ca2+ và Mg2+ có hàm lượng rất thấp. Ca2+ biến động từ 0,06 ldl đến 0,12 

ldl/100gđ và Mg2+ biến động không lớn từ 0,21 ldl đến 0,41 ldl/100gđ. 

+ Đặc điểm lý hóa tính của đất rừng khộp sau khi trồng keo tai tượng: 

 Mô tả phẫu diện: Địa điểm phẩu diện ở thôn 1, xã Ea Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk. Đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa), thực vật dưới rừng là cỏ hòa 

thảo, độ dốc 0 – 30. 
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(0 – 25 cm): Thịt nhẹ pha cát, khô, màu xám đậm. 

 

 

(25 – 50 cm): Thịt nhẹ pha cát và sét, khô, màu 

xám vàng nhạt. 

(50 – 75 cm): Thịt nhẹ pha cát và sét, khô, màu 

xám vàng nhạt. 

(75 – 100 cm): Sét, khô, loang lổ đỏ vằn, đá feralit 

dày đặc. 

Hình 3. 5: Phẫu diện đất rừng keo tai tượng 

Đặc điểm lý tính: 

Bảng 3. 6 Đặc điểm lý tính của đất rừng keo tai tượng 

Độ sâu (cm) Sét (%) Thịt (%) Cát (%) Nhận xét 

0-25 16,54 15,98 67,48 Thịt nhẹ pha cát 

25-50 23,32 15,35 61,33 Thịt nhẹ pha cát và sét 

50-75 27,90 19,25 52,85 Thịt nhẹ pha sét và cát 

75-100 33,42 21,91 44,67 Thịt nhẹ pha sét và cát 

TB 25,30 18,12 56,58  

Qua bảng 3.6 cho thấy: Thành phần sét chiếm 25,30%; thành phần thịt chiếm 

18,12% và cát chiếm 56,58%. 
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Đặc điểm hóa tính: 

Bảng 3. 7: Đặc điểm hóa tính của đất dưới rừng trồng keo tai tượng 

Độ sâu 

(cm) 
pHkcl 

Mùn 

(%) 

N  

(%) 

P2O5 

(mg/100gđ) 

K2O 

(mg/100gđ) 

Ca2+ 

(ldl/100gđ) 

Mg2+ 

(ldl/100gđ) 

0-25 4,16 1,67 0,08 0,30 2,37 1,72 0,61 

25-50 4,06 0,92 0,08 0,20 2,30 1,76 0,66 

50-75 4,02 0,83 0,06 0,16 2,22 3,33 1,43 

75-100 3,93 0,58 0,04 0,10 2,13 5,45 2,45 

TB 4,04 1,00 0,07 0,19 2,26 3,07 1,29 

Kết quả bảng 3.7 cho thấy: 

Độ pH trung bình đo được ở rừng keo tai tượng biến động không nhiều từ 3,93 – 

4,16; chứng tỏ đất vẫn mang tính chất chua. Độ chua ở tầng đất 75-100 cm lớn nhất 

(pH = 3,93). 

Lượng mùn trong đất tính bình quân đến độ sâu 100 cm của phẫu diện đất biến 

động từ 0,58% đến 1,67% thuộc loại đất nghèo mùn. Ở tầng đất từ 0-25 cm hàm lượng 

mùn cao nhất, càng xuống sâu hàm lượng mùn càng giảm. 

Hàm lượng đạm tổng số bình quân ở tầng đất 0-100 cm của phẫu diện biến động 

từ 0,04% đến 0,08% thuộc loại đất nghèo đạm. 

Hàm lượng lân dễ tiêu tính bình quân của các tầng từ 0-100 cm biến động từ 0,1 

mg đến 0,3 mg/100gđ. Tầng đất mặt (0-25 cm) có hàm lượng lân cao nhất. Kali dễ tiêu 

tính bình quân tầng đất từ 0-100 cm biến động không lớn (2,13 – 2,37 mg/100gđ). Đất 

thuộc dạng nghèo lân và kali. 

Các ion Ca2+ và Mg2+ biến động rất lớn. Ca2+ trung bình của các tầng đất từ 0-

100 cm biến động từ 1,72 ldl đến 5,45 ldl/100gđ. Mg2+ biến động từ 0,61 ldl đến 2,45 

ldl/100gđ. Hàm lượng Ca2+ và Mg2+ cao nhất ở tầng đất từ 75-100 cm của phẫu diện. 

- Đặc điểm lý hóa tính rừng trồng keo lai BV10 trên 2 dạng đất. 

+ Đặc điểm lý hóa tính rừng trồng keo lai trên dạng đất 1: 

Mô tả phẫu diện: Địa điểm phẩu diện ở thôn 11, xã Ea Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk. Đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm, thực vật 

dưới rừng là cỏ hòa thảo, độ dốc 0 – 30. 
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- (0 – 25 cm): Cát, khô, màu xám đậm. 

 

(25 – 50 cm): Cát pha thịt nhẹ, khô, màu 

xám nhạt. 

(50 – 75 cm): Cát pha thịt nhẹ, khô, màu 

xám nhạt. 

(75 – 100 cm): Thịt pha cát nhẹ, khô, màu 

xám vàng đậm. 

Hình 3. 6: Phẫu diện đất trồng keo lai trên dạng đất 1 

Đặc điểm lý tính: 

Bảng 3. 8: Đặc điểm lý tính đất rừng trồng keo lai trên dạng đất 1 

Độ sâu (cm) Sét (%) Thịt (%) Cát (%) Nhận xét 

0-25 8,62 6,46 84,92 Cát 

25-50 16,88 3,20 79,92 Cát pha thịt nhẹ 

50-75 20,06 1,12 78,82 Cát pha thịt nhẹ 

75-100 22,35 1,05 76,60 Thịt pha cát nhẹ 

TB 16,98 2,96 80,07  

 

Đất có kết cấu chặt, cứng vào mùa khô và sình lầy vào mùa mưa. Thường có độ 

dày > 100 cm; thành phần cơ giới cát pha, thịt nhẹ. Thành phần sét dao động từ 8,62% 

đến 22,35%; thành phần thịt dao động từ 1,05% đến 6,46% và thành phần cát dao 

động từ 76,60% đến 84,92%. 
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 Đặc điểm hóa tính: 

Bảng 3. 9: Đặc điểm hóa tính của đất rừng trồng keo lai trên dạng đất 1 

Độ sâu 

(cm) 
pHKCl 

Mùn 

(%) 

N  

(%) 

P2O5 

(mg/100gđ) 

K2O 

(mg/100gđ) 

Ca2+ 

(ldl/100gđ) 

Mg2+ 

(ldl/100gđ) 

0-25 4,52 2,83 0,14 0,88 4,28 0,51 0,40 

25-50 4,32 1,66 0,11 0,72 3,66 0,55 0,51 

50-75 4,05 0,53 0,06 0,43 3,11 0,64 0,62 

75-100 3,89 0,18 0,04 0,31 2,94 0,86 0,63 

TB 4,20 1,30 0,09 0,59 3,50 0,64 0,54 

 

Qua bảng 3.9 cho thấy: 

Độ pH trung bình đo được ở rừng keo lai trồng trên dạng đất cấp 1 biến động từ 3,89 

– 4,52; chứng tỏ đất hơi chua. Độ chua ở tầng đất 75-100 cm lớn nhất (pH = 3,89). 

Lượng mùn trong đất tính bình quân đến độ sâu 100 cm của phẫu diện đất biến 

động từ 0,18% đến 2,83% thuộc loại đất nghèo mùn đến trung bình. Ở tầng đất từ 0-25 

cm có hàm lượng mùn cao nhất (2,83%), hàm lượng mùn trung bình (1,30%), càng 

xuống sâu hàm lượng mùn rất nghèo. 

Hàm lượng đạm tổng số bình quân ở tầng đất 0-100 cm của phẫu diện biến động 

từ 0,04% đến 0,14% thuộc loại đất nghèo đạm. Hàm lượng đạm giảm dần theo chiều 

sâu, tầng đất từ 0-25 cm có lượng đạm tổng số cao nhất (0,14%). 

Hàm lượng lân dễ tiêu tính bình quân của các tầng từ 0-100 cm biến động từ 0,31 

mg đến 0,88 mg/100gđ thuộc loại nghèo lân. Tầng đất mặt (0-25 cm) có hàm lượng 

lân cao nhất (0,88 mg/100gđ), tầng đất 75-100 cm có hàm lượng lân thấp nhất (0,31 

mg/100gđ). Kali dễ tiêu tính bình quân tầng đất từ 0-100 cm biến động từ 2,94 đến 

4,28 thuộc dạng rất thấp, thấp nhất là 2,94 mg/100gđ ở tầng 75-100 cm và cao nhất là 

4,28 mg/100gđ ở tầng 0-25 cm. 

Các ion Ca2+ và Mg2+ có hàm lượng rất thấp. Ca2+ biến động từ 0,51 ldl đến 0,86 

ldl/100gđ và Mg2+ biến động từ 0,40 ldl đến 0,63 ldl/100gđ. 

+ Đặc điểm lý hóa tính rừng trồng keo lai trên dạng đất 2: 

Mô tả phẫu diện: Địa điểm phẫu diện ở thôn 6, xã Ea Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk. Đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm, thực vật 

dưới rừng là cỏ hòa thảo, độ dốc 0 – 30. 
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(0 – 25 cm): Thịt pha cát và sét, khô, màu 

vàng nhạt. 

 

(25 – 50 cm): Sét, khô, đá feralit đỏ sẫm 

dày đặc. 

Hình 3. 7: Phẫu diện đất trồng keo lai thí nghiệm trên dạng đất 2 

Đặc điểm lý tính: 

Bảng 3. 10: Đặc điểm lý tính đất rừng trồng keo lai trên dạng đất 2 

Độ sâu (cm) Sét (%) Thịt (%) Cát (%) Nhận xét 

0-25 12,78 9,75 77,47 Thịt nhẹ pha cát và sét 

25-50 27,66 19,52 52,82 Thịt nhẹ pha cát và sét 

TB 20,22 14,64 65,14  

 

Đất có kết cấu chặt, cứng vào mùa khô và sình lầy vào mùa mưa. Độ dày tầng 

đất mỏng <100 cm; thành phần cơ giới cát pha, kết von, sỏi dày đặc. Thành phần sét 

dao động từ 12,78% đến 27,66%; thành phần thịt dao động từ 9,75% đến 19,52%; 

thành phần cát dao động từ 52,82% đến 77,47% và thành phần sỏi ở độ sâu 25-50 cm 

chiếm 75%. 
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Đặc điểm hóa tính: 

Bảng 3. 21: Đặc điểm hóa tính của đất rừng trồng keo lai trên dạng đất 2 

Độ sâu  

(cm) 
pHKCl 

Mùn 

(%) 

N  

(%) 

P2O5 

(mg/100gđ) 

K2O 

(mg/100gđ) 

Ca2+ 

(ldl/100gđ) 

Mg2+ 

(ldl/100gđ) 

0-25 4,54 1,66 0,06 0,35 3,94 2,34 0,76 

25-50 4,40 1,24 0,06 0,31 4,71 3,58 1,49 

TB 4,47 1,45 0,06 0,33 4,33 2,96 1,13 

 

Qua bảng 3.11 cho thấy: 

Độ pH trung bình đo được ở đất rừng keo lai trồng trên dạng đất 2 biến động từ 

4,40 - 4,54; chứng tỏ đất vẫn mang tính chất chua. Độ chua ở tầng đất 25-50 cm lớn 

nhất (pH = 4,40). 

Lượng mùn trong đất tính bình quân đến độ sâu 50 cm của phẫu diện đất biến 

động từ 1,24% đến 1,66% thuộc loại đất hơi nghèo mùn, càng xuống sâu hàm lượng 

mùn càng giảm. 

Hàm lượng đạm tổng số bình quân ở tầng đất 0-50 cm của phẫu diện đạt 0,06% 

thuộc loại đất nghèo đạm. 

Hàm lượng lân dễ tiêu tính bình quân của các tầng từ 0-50 cm biến động không 

nhiều từ 0,31 mg đến 0,35 mg/100gđ thuộc dạng đất nghèo. Kali dễ tiêu tính bình quân 

tầng đất từ 0-50 cm biến động từ 3,94 mg đến 4,71 mg/100gđ thuộc hàm lượng rất 

nghèo. 

Các ion Ca2+ và Mg2+ có hàm lượng thấp. Ca2+ biến động từ 2,34 ldl đến 3,58 

ldl/100gđ và Mg2+  biến động từ 0,76 ldl đến 1,49 ldl/100gđ. 

- Đặc điểm lý hóa tính đất trồng các dòng keo lai trên 2 dạng đất. 

+ Đặc điểm lý hóa tính đất trồng các dòng keo lai trên dạng đất 1: 

Mô tả phẫu diện: Địa điểm phẩu diện ở thôn 11, xã Ea Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk. Đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm, thực vật 

dưới rừng là cỏ hòa thảo, độ dốc 0 – 30. 
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(0 – 25 cm): Thịt nhẹ pha cát, khô, màu 

xám đen. 

 

(25 – 50 cm): Thịt nhẹ pha cát và sét, 

khô, màu xám nhạt. 

(50 – 75 cm): Thịt nhẹ pha sét và cát, 

khô, màu xám nhạt. 

(75 – 100 cm): Thịt nhẹ pha sét, khô, 

loang lỗ đỏ vằn. 

Hình 3. 8: Phẫu diện đất trồng các dòng keo lai  trên dạng đất 1 

Đặc điểm lý tính: 

Bảng 3. 32: Đặc điểm lý tính đất trồng các dòng keo lai trên dạng đất 1 

Độ sâu (cm) Sét (%) Thịt (%) Cát (%) Nhận xét 

0-25 5,58 4,85 89,57 Thịt nhẹ pha cát 

25-50 14,57 1,33 84,10 Thịt nhẹ pha cát và sét 

50-75 13,82 0,80 85,38 Thịt nhẹ pha sét và cát 

75-100 14,26 4,01 81,73 Thịt nhẹ pha sét và cát 

TB 12,06 2,75 85,20   

 

Qua bảng 3.12 cho thấy: Thành phần sét chiếm 12,06%; thành phần thịt chiếm 

2,75% và cát chiếm 85,20%. 
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Đặc điểm hóa tính: 

Bảng 3. 43: Đặc điểm hóa tính đất trồng các dòng keo lai  trên dạng đất 1 

Độ sâu 

(cm) 
pHKCL 

Mùn 

(%) 

N 

(%) 

P2O5 

(mg/100gđ) 

K2O 

(mg/100gđ) 

Ca2+ 

(ldl/100gđ) 

Mg2+ 

(ldl/100gđ) 

0-25 4,58 2,85 0,08 0,72 4,57 0,55 0,33 

25-50 4,57 1,33 0,06 0,69 3,28 0,61 0,43 

50-75 3,82 0,75 0,06 0,41 3,18 0,70 0,59 

75-100 3,44 0,07 0,04 0,35 3,09 0,91 0,66 

TB 4,10 1,25 0,06 0,54 3,53 0,69 0,50 

 

Kết quả bảng 3.13 cho thấy: 

Độ pH trung bình đo được ở khu vực đất trồng lô khảo nghiệm 8 dạng keo lai 

trên dạng đất 1 biến động từ 3,44 – 4,58; chứng tỏ đất vẫn mang tính chất chua. Độ 

chua ở tầng đất 75-100 cm lớn nhất (pH = 3,44). 

Lượng mùn trong đất tính bình quân đến độ sâu 100 cm của phẫu diện đất biến 

động từ 0,07% đến 2,85% thuộc loại đất hơi nghèo mùn. Ở tầng đất từ 0-25 cm hàm 

lượng mùn cao nhất (2,85%). 

Hàm lượng đạm tổng số bình quân ở tầng đất 0-100 cm của phẫu diện biến động 

từ 0,04% đến 0,08% thuộc loại nghèo đạm. 

Hàm lượng lân dễ tiêu tính bình quân của các tầng từ 0-100 cm biến động từ 0,35 

mg/100gđ đến 0,72 mg/100gđ. Tầng đất mặt (0-25 cm) có hàm lượng lân cao nhất 

(0,72 mg/100gđ). Kali dễ tiêu tính bình quân tầng đất từ 0-100 cm biến động từ 3,09 

mg/100gđ và cao nhất là 4,57 mg/100gđ. Đất thuộc loại nghèo lân và kali. 

Ca2+ và Mg2+ trung bình của các tầng đất từ 0-100 cm biến động từ 0,55 ldl đến 

0,91 ldl/100gđ đối với Ca2+ và 0,33 ldl đến 0,66 ldl/100gđ đối với Mg2+. 

+Đặc điểm lý hóa tính đất trồng các dòng keo lai trên dạng đất 2: 

- Mô tả phẫu diện: Địa điểm phẩu diện ở thôn 11, xã Ea Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh 

Đắk Lắk. Đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm, thực vật 

dưới rừng là cỏ hòa thảo, độ dốc 0 – 30. 
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(0 – 25 cm): Thịt pha cát, khô, màu vàng nhạt. 

 

(<25 cm): Sét, khô, đá feralit đỏ sẫm dày đặc. 

Hình 3. 9: Phẫu diện đất rừng trồng các dòng keo lai trên dạng đất 2 

 Đặc điểm lý tính: 

Bảng 3. 54: Đặc điểm lý tính đất rừng trồng các dòng keo lai trên dạng đất 2 

Độ sâu (cm) Sét (%) Thịt (%) Cát (%) Sỏi (%) Nhận xét 

0-25 17,70 5,06 77,24 57,14 Thịt nhẹ pha cát và sét 

Qua bảng 3.14 cho thấy: Thành phần sét chiếm 17,70%; thành phần thịt chiếm 

5,06%; thành phần cát chiếm 77,24% và sỏi chiếm 57,14%. 

Đặc điểm hóa tính: 

Bảng 3. 65: Đặc điểm hóa tính của đất rừng trồng các dòng keo lai thực nghiệm trên 

dạng đất 2 

Độ sâu 

(cm) 
pHKCL 

Mùn 

(%) 

N  

(%) 

P2O5 

(mg/100gđ) 

K2O 

(mg/100gđ) 

Ca2+ 

(ldl/100gđ) 

Mg2+ 

(ldl/100gđ) 

0-25 3,74 0,91 0,05 0,20 3,16 0,70 0,64 

Kết quả bảng 3.15 cho thấy: 

Độ pH đo được ở rừng trồng 8 dòng keo lai trên dạng đất 2 đạt 3,74; chứng tỏ đất 

vẫn mang tính chất rất chua. 
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Lượng mùn trong đất tính bình quân đến độ sâu 25 cm của phẫu diện đất đạt 

0,91% thuộc loại đất nghèo mùn. 

Hàm lượng đạm tổng số bình quân ở tầng đất 0-25 cm của phẫu diện đạt 0,05%; 

thuộc loại nghèo đạm. 

Hàm lượng lân dễ tiêu tính bình quân của các tầng từ 0-25 cm đạt 0,20 

mg/100gđ. Kali dễ tiêu tính bình quân tầng đất từ 0-25 cm đạt 3,16 mg/100gđ. Đất 

nghèo lân và rất nghèo kali. 

Ca2+ và Mg2+của tầng đất từ 0-25 cm đạt 0,70 ldl/100gđ đối với Ca2+ và 0,64 

ldl/100gđ đối với Mg2+. 

Như vậy, đất trồng rừng hiện tại chủ yếu trồng trên đất xám. Đất xám ở đây có 2 

dạng cơ bản: Đất xám cấp 1 (tầng đất dày trên 100cm) và đất xám cấp 2 (tầng đất dày          

dưới 50cm). Đa số là đất nghèo mùn, hàm lượng mùn dao động từ 0,07% đến 2,85%. 

Độ pH đạt từ 3,44 đến 4,58 chứng tỏ đất vẫn mang tính chất rất chua. Hàm lượng 

đạm tổng số bình quân từ 0,02 đến 0,14 thuộc loại nghèo đạm. Hàm lượng lân dễ tiêu 

đạt từ 0,10 đến 0,88 mg/100gđ. Kali dễ tiêu từ 1,58 đến 4,71 mg/100gđ. Đất nghèo lân 

và rất nghèo kali. Ca2+ và Mg2+ đạt từ  0,06 đến 5,45 ldl/100gđ đối với Ca2+ và từ 0,21 

đến 2,45 ldl/100gđ đối với Mg2+. 

* Nhận xét chung: 

Đất đai trên địa bàn chủ yếu được hình thành trên đá phiến sét, đá cát kết và đá 

granít. Thành phần cơ giới cát pha, thịt nhẹ đến trung bình, độ phì thấp, thường bị 

chặt, cứng khi khô hạn và lầy thụt khi ngập nước. Nhiều khu vực có kết von, đá ong 

đáy và đá lộ đầu. Trên địa bàn có 4 nhóm đất ứng với 7 đơn vị phân loại đất, một số 

đơn vị phân loại đất chính như sau: 

- Đất xám trên đá cát và granít (Xa) 

Diện tích 99.684 ha, chiếm 56,46% diện tích tự nhiên, độ dốc chủ yếu 0 – 80 

(81.288 ha), 46,04% diện tích tự nhiên, tầng dày trên 100 cm chiếm gần 15%, tầng dày 

70 - 100 cm: 13.744 ha, chiếm gần 8%, tầng dày 50 - 70 cm 34.744 ha, 19,68% và 

tầng dày dưới 50 cm chiếm 14% diện tích tự nhiên. Đất có thành phần cơ giới cát pha 

đến thịt nhẹ, chua, độ phì kém, nghèo lân. Có thể bố trí trồng cây lâu năm: điều, cây ăn 

trái... (nơi tầng dày trên 70 cm), cây hàng năm và trồng cỏ. Hiện nay đã khai thác một 

số diện tích trồng điều, cây lương thực và hoa màu khác. 

Hiện trạng sử dụng: Nhóm đất hiện được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nông 

lâm nghiệp ở huyện Ea Súp. 
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- Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq) 

Diện tích 22.500 ha, chiếm 12,74% tổng diện tích, phân bố rải rác ở các xã Ea 

Lê, Ea Rốk, Ia Jlơi, Ia Lốp, Cư Mlan độ dốc chủ yếu 0 – 80, trong đó diện tích có tầng 

dày trên 100 cm chiếm trên 50% và bằng 7,28% diện tích tự nhiên. Đất có thành phần 

cơ giới cát pha đến thịt nhẹ, pHKcl từ 4 - 4,8, nghèo mùn, hàm lượng lân di động và độ 

no bazơ thấp, ka li khá, một vài khu vực có đá lộ đầu và kết von đáy phẫu diện. Có thể 

bố trí được nhiều loại cây trồng song cần bón vôi cải tạo và nâng cao độ phì cho dất. 

- Đất xám trên phù sa cổ (X) 

Diện tích 18.000 ha, chiếm 10,2% diện tích tự nhiên phân bố tập trung ở các xã 

Ea Bung, Ya Tờ Mốt, Cư M’Lan, độ dốc 0 -  80 : 16.366 ha, 90,92% và chiếm 9,27% 

diện tích tự nhiên, tầng dày trên 100 cm 8.178 ha, và từ 70 - 100 cm: 3.513 ha. Đất có 

độ phì và hàm lượng các chất dinh dưỡng thấp, chua. Bố trí trồng được nhiều loại cây 

dài ngày và đậu đỗ, hoa màu khác, nơi thấp có thể trồng lúa nước. 

- Đất đỏ vàng trên đá phiến sét (Fs) 

Diện tích 15.675 ha, chiếm 8,88% tổng diện tích, phân bố chủ yếu ở các xã Ea 

Bung, Cư Mlan, Ea Lê, Cư Kbang. Độ dốc 0 – 30 : 3.299 ha, 3 – 80 : 8.020 ha; tầng dày 

trên 100 cm: 5.002 ha, còn lại chủ yếu đất tầng mỏng dưới 50 cm. Thành phần cơ giới 

từ thịt trung bình đến thịt nặng, cấu tượng tảng, cục sắc cạnh, chặt, cấp hạt sét chiếm 

45 - 55% và lên đến 60% ở các tầng tích tụ, đất chua, cation trao đổi và độ no bazơ 

thấp. Mùn, đạm trung bình, lân và ka li nghèo, khả năng thấm và giữ nước kém, mùa 

khô bị chai cứng. 

Hiện trạng sử dụng: Đất đỏ vàng hiện được sử dụng trồng các cây có giá trị kinh 

tế cao như cà phê, điều và một số cây ăn quả. 

- Ngoài ra trên địa bàn huyện còn 2 loại đất: Đất đỏ vàng trên đá granít (Fa)  

1.755 ha phân bố phía đông xã Cư Kbang và đất xói mòn trơ sỏi đá (E) 5.687 ha ở 

xã Ea Rốk. Hai loại đất này hiện nay và tương lai chủ yếu sử dụng cho  mục đích 

lâm nghiệp. 

3.1.2. Hiện trạng và đặc điểm của rừng khộp tỉnh Đắk Lắk 

3.1.2.1. Hiện trạng,  phân bố và sinh thái rừng khộp 

Rừng khộp phân bố trên nhiều địa hình khác nhau. Trên vùng đất bằng phẳng 

úng nước trong mùa mưa và khô hạn trong mùa khô thường xuất hiện rừng khộp 

nghèo. Rừng khộp ở Đắk Lắk phân bố chủ yếu ở 3 huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Ea 

H’Leo và Vườn Quốc gia Jok Đôn. Kết quả điều tra rừng năm 2011 của dự án 

FLITCH thì tổng diện tích rừng khộp Đắk Lắk là 216.582,5 ha, trong đó: 
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- Vườn Quốc gia Jok Đôn:  94,7 ha 

- Huyện Ea Súp:  83.227,6 ha 

- Huyện Buôn Đôn:  14.646,8 ha 

- Huyện Ea H’Leo:  23.988,1 ha 

Đến năm 2014 diện tích rừng khộp 189.598 ha, trong đó: 

- Vườn Quốc gia Jok Đôn:  94,7 ha 

- Huyện Ea súp:  65.522,7 ha 

- Huyện Buôn Đôn:  12.253,1ha 

- Huyện Ea H’Leo:  17.123,0  ha 

Như vậy, trong khoảng 4 năm diện tích rừng khộp đã bị mất do chuyển đổi sang 

trồng cây cao su, canh tác khác là 26.963,6 ha. 

Bảng 3. 76: Đặc điểm phân bố rừng khộp ở Đắk Lắk 

Tên 

huyện 

Tổng 

diện tích 

tự nhiên 

(ha) 

Chia ra (ha) 

Đất sản 

xuất 

nông 

nghiệp 

Đất lâm nghiệp 

Đất 

chuyên 

dùng 

Đất ở 
Đất 

khác Đất rừng 

khộp 

Đất lâm 

nghiệp 

khác 

Buôn Đôn 141.040 22.502 106.953,1 34.086,9 4.912 562 4.009 

Ea Súp 176.563 40.125 65.522,7 54.255,3 2.437 695 13.528 

Ea H’Leo 133.512 68.341 17.123 36.121 4.574 1077 6276 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk, 2014) 
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Hình 3. 10: Bản đồ phân bố rừng khộp tỉnh Đắk Lắk 

Qua bảng 3.17 cho thấy: Huyện Buôn Đôn có diện tích tự nhiên 141.040 ha, 

trong đó diện tích rừng khộp 106.953,1 ha gồm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Yok 

Đôn là 94,7 ha đất rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn và một ít diện 

tích rừng sản xuất chủ yếu rừng khộp nghèo trả về cho huyện quản lý sử dụng là 

12.253,1 ha. 

Huyện Ea súp có tổng diện tích tự nhiên 176563 ha, trong đó rừng khộp chiếm 

65.522,7 ha, số diện tích rừng khộp bị khai phá 54.255,3 ha. Đây là diện tích đất lâm 

nghiệp cần được phục hồi. Vì vậy các dự án trồng rừng, trồng cây công nghiệp đều tập 

trung  vào vùng đất này. 

Đặc điểm khí hậu khu vực rừng khộp nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa. Mùa 

mưa từ tháng 5 đến tháng 10, đặc biệt tháng 7 có lượng mưa cao nhất và tập trung 

nhất. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, trong đó có 3 tháng 

rất khô. 

Theo số liệu quan sát của các nhà khí tượng, lượng mưa hàng năm trong vùng 

phân bố rừng khộp là 2200 mm hay 85% tổng lượng mưa này thuộc về mùa mưa. 

Nhiệt độ trung bình trong tháng là 250C. Tháng lạnh nhất trong năm là tháng 
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giêng với nhiệt độ bình quân khoảng 170C. Nhiệt độ không khí tối đa khi trời nắng là 

+450 C và tổng nhiệt độ trong năm là 8.5000C. 

Sự bốc hơi và ẩm độ phụ thuộc vào mùa khô và mùa mưa. Mùa khô lượng bốc 

hơi rất lớn (khoảng 75%) và mùa mưa lượng bốc hơi rất nhỏ (10%). Độ ẩm trung bình 

60% đến 85% và cũng phụ thuộc theo hai mùa. 

Nhiệt độ, lượng mưa, lượng bốc hơi và độ ẩm của không khí làm ảnh hưởng sâu 

sắc đến sinh trưởng và phá triển của rừng khộp. Những nhân tố trên được sử dụng như 

yếu tố sinh học và lâm học khi xác định điều kiện thuận lợi của nơi sinh trưởng đối với 

nâng cao năng suất cho cả rừng tự nhiên và rừng trồng. 

Đất rừng khộp chủ yếu phân bố ở độ cao 200 – 600m, với 2 kiểu địa hình chính 

là: dốc thoải phân bố  ở độ cao 300 – 600m và bình nguyên phân bố ở  độ cao trung 

bình khoảng 200 – 300m [14]. 

Bảng 3. 87: Đặc điểm sinh thái rừng khộp ở tỉnh Đắk Lắk 

STT Huyện 
t0  TB 

(0C) 

t0  tối 

cao (0C) 

t0  tối 

thấp 

Lượng 

mưa TB 

(mm) 

Độ ẩm 

không 

khí (%) 

Độ cao 

TB (m) 

1 
Buôn 

Đôn 
25 38 19 1600 81 400 

2 Ea Súp 25,5 38,5 18,8 1700 80 200 

3 
Ea 

H’Leo 
23 31,8 16,9 1937 82 550 

Dao 

động 

230-

25,50 

23-

25,5 

31,8-

38,5 
16,9-19 

1600-

1937 
81-82 200-550 

3.1.2.2. Đặc điểm lâm học 

Rừng khộp có cấu trúc đơn giản, cấp tuổi không đồng đều, năng suất sinh trưởng 

thấp, năng lực tái sinh kém, thường không quá 10.000 cây/ha. Rừng đã qua khai thác 

tái sinh càng kém, khoảng 1.500 – 3.000 cây/ha. Điều kiện sinh thái khá cực đoan, chỉ 

chấp nhận cho những loại cây nào chịu được nạn lửa rừng hàng năm. Thực bì bao gồm 

cây rụng lá xen lẫn cây thường xanh ở mức độ khác nhau, trong đó cây chỉ thị là 

những loài thuộc họ dầu như: Dầu đọt tím (Dipterocarpus grandiflorus), dầu bao (D. 

Baudii), dầu rái (D.alatus), kiền kiền (Hopea pierrei), sao (H. Hainanensis), vên vên 

(Anisoptera cochinchinenis), sến (Shorea roxburghii), chò chỉ tàu (Parashorea 

chinensis)… 
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Những loài cây ưu thế của rừng khộp có vỏ rất dày, cứng chịu được lửa rừng. Kết 

cấu hình thái và giải phẫu của lá cây có những lông nhọn nhằm hạn chế sự thoát hơi 

nước hay những bộ phận riêng biệt của những loài này như hình dạng của tán lá phù 

hợp với những loài cây ưa sáng, chịu được khô hạn. Đây là những dấu hiệu thích nghi 

của chúng với điều kiện sinh trưởng và phát triển. 

Về tái sinh của rừng khộp là tái sinh hạt nhưng trong quá trình sinh trưởng và 

phát triển gặp lửa rừng phần trên mặt đất bị chết và năm sau gặp mùa mưa chúng lại 

tiếp tục sinh trưởng, phát triển và cứ lặp lại như vậy cho đến khi cây tái sinh vượt qua 

được giai đoạn nguy hiểm về lửa rừng. Vì quá trình tích tụ sinh trưởng khi đó bộ rễ 

cây rừng phát triển đủ lớn thu hút chất dinh dưỡng rộng hơn và sâu hơn cho nên không 

những nó hút được nhiều chất dinh dưỡng hơn mà còn tránh được độ nóng trên mặt đất 

(Hoàng Sỹ Động, 2002) [14]. 

3.1.2.3. Đặc điểm đa dạng sinh học 

Hệ sinh thái rừng khộp không đa dạng, phong phú như các hệ sinh thái rừng 

thường xanh. Thảm cây gỗ chủ yếu là các loài cây họ dầu, nhất là cây dầu rái. Trên 

sườn dốc, nơi có tầng đất sâu hoặc điều kiện thủy cấp thuận lợi hơn, thường xuất hiện 

rừng khộp giàu. Loài rừng này có các loài thực vật phong phú, cây mọc dày thành 

nhiều tầng xanh tươi, ngoài các loài cây chỉ thị thuộc họ dầu, rừng khộp giàu còn có 

nhiều cây gỗ quý như: giáng hương, trắc, cẩm lai, gụ, mun… Tuy nhiên, đôi khi trên 

sườn dốc có đá tảng, đá xếp lớp gần mặt đất, cũng xuất hiện rừng khộp nghèo tương tự 

vùng bằng phẳng, ngập úng. 

* Các dạng thảm thực vật rừng khộp: 

- Thảm cây gỗ với các loài cây họ dầu gồm các lâm phần chính như lâm phần cà 

chít, lâm phần dầu đồng, lâm phần dầu trà beng, lâm phần chiêu liêu, lâm phần cẩm 

liên hoặc lâm phần hỗn giao của các loài cây gỗ nêu trên là chủ yếu. 

Bảng 3. 98: Danh mục các loài thực vật ở rừng khộp tỉnh Đắk Lắk 

Họ 

Loài 

Tên Việt Nam Tên Khoa học 

1. Dầu 

(Dipterocarpaceae) 

Dầu đồng D. Turbeculatus 

Dầu Trà beng D. Obtusifolius 

Dầu Song nàng D. Intricatus 

Cà chít Shorea obtusa 
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Họ 

Loài 

Tên Việt Nam Tên Khoa học 

Cẩm liên Shorea siamaen sis 

Kiền kiền Hopea pierriei Hance 1877 

Vên vên Anisoptera costata Korth 

2. Bàng  

(Combretaceae) 

Chiêu liêu nghệ 
Terminalia nigrovenulosa Pierre ex 

laness- 1916 

Chiêu liêu đen T. Tomentosa 

3. Tuế  

(Cycadaceae) 

Tuế lá xẻ Cucas micholitzi Dyer 1905 

Tuế chìm Cycas immersa 

4. Lan    

(Ochidaceae) 
Hoàng Thảo trinh 

Dendrobium virgineum Rei chenb. F. 

1884 

5. Đay        

(Tiliaceae) 
Sơn tàu Schoutenia hypoleuca Pierre, 1808 

6. Kơ nia 

(Irvingiaceae) 
Kơ nia Irvingia malayna. Ex Bem 1875 

7. Trúc đào 

(Apocynaceae) 
Ba gạc lá to 

Rauvolfia cambodiana Pierre ex pit 

1935 

8. Bụt mọc 

(Taxodiaceae) 
Thông nước 

Glyptostrobus pensilis (Staunt) 

K.Kock 

9. Đậu (Fabaceae) 

Cẩm lai  Dalbergia oliveri  Gramble ex prain 

Trắc D. Cochinchinensis, Pierre 1898 

Giáng Hương quả to Pterocarpus macrocarpus Kurr 

Cà te Afzelia xylocarpa 

Căm xe Xylia xylocarpa 
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Họ 

Loài 

Tên Việt Nam Tên Khoa học 

10. Vang 

(Caesalpiniaceae) 
Gụ mật 

Sindora siamensis Teyem. Ex Mig 

1867 

11. Thồi lồi 

(Cryptoroniaceae) 
Thồi lồi Crypteronia paniculata 

12. Gối hạc 

(Leeaceae) 
Gối hạc Leea eaquata 

13. Họ Đinh 

(Bigniniaceae) 

Quao xẻ tua - loài 

mới 
Stereospermun fimbriatum 

14. Gạo    

(Bombaceae) 

Gạo lông đen- loài 

mới 
Bombax insignis 

 

- Thảm lồ ô và tre nhỏ mọc rãi rác xen kẽ cùng cây sầm sì trong những khoảng 

trống của những loài cây gỗ nêu trên 

- Thảm cỏ với những loài lông lợn, cỏ tranh, nghệ… 

Ngoài ra trên khu vực phân bố của rừng khộp còn những kiểu phụ trồng rừng như 

tếch, sao đen, dầu rái, vên vên, keo, bạch đàn, bời lời, thông, cao su cùng một số cây 

bản địa khác. Các diện tích cây cà phê, điều tăng lên rất nhanh thay thế diện tích rừng 

khộp bị tàn phá. Ngoài ra còn có các thảm cây trồng nông nghiệp như: Lúa nước, sắn, 

ngô, bơ, xoài, sầu riêng… 

Về động vật, rừng khộp còn là nơi cư trú của nhiều loài động vật hoang dã như 

voi (Elephan maximus), hổ (Panthera tigris), hươu (Cervus porcinus), nai (Rusa 

unicolor), lợn (Sus scrofa), trâu rừng (Bubalus bubalis), bò rừng (Bos javanicus), 

mang lớn (Magamulticus vuquangensis), công (Pavo muticus), sơn dương 

(Capricornis sumatraensis), vượn má hung (Hylobates gabriellae), sếu cổ trụi (Grus 

anigone), hạc cổ trắng (Ciconia episcopus), bò tót (Bos gaurus), cà toong (Cervus 

eldi), chó rừng (Canis eureus) [67]… 
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Bảng 3. 19: Danh mục các loài thú ở rừng khộp tỉnh Đắk Lắk 

TT Tên Việt Nam Tên Khoa học 

1 Chồn dơi Cynocephalus vasruegatus 

2 Cu li lớn Nycticebus coucang 

3 Cu li nhỏ Nycticebus pygmaeus 

4 Khỉ mặt đỏ Macaca arctoides 

5 Khỉ đuôi dài Macaca fascicularis 

6 Khỉ vàng Macaca mulatta 

7 Khỉ đuôi lợn Macaca nemestrina 

8 Chà vá chân đen Pygathrix nigripes 

9 Voọc bạc Trachypithecus germaini 

10 Vượn má hung Nomacus gabriellae 

11 Chó rừng Canis aureus 

12 Sói đỏ Cuon alpinus 

13 Gấu chó Helarctos malayanus 

14 Gấu ngựa Ursus thibetanus 

15 Chồn vàng Martes flavigula 

16 Rái cá vuốt bé Aonyx cinereus 

17 Rái cá thường Lutra lutra 

18 Rái cá lông mượt Lutrogale perspicillata 

19 Cầy mực Arctictis binturong 

20 Cầy vòi hương Paradoxurus hermaphrodius 

21 Cầy giông sọc Viverra megaspila 

22 Cầy Tây Nguyên Veverra tainguenensis 
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TT Tên Việt Nam Tên Khoa học 

23 Cầy hương Viverricula indica 

24 Beo lửa Catopuma temminckii 

25 Mèo ri Felis chaus 

26 Báo gấm Neofelis nebulosa 

27 Báo hoa mai Panthera pardus 

28 Hổ Panthera tigris 

29 Mèo rừng Prionailurus bengalensis 

30 Mèo cá Prionailurus viverrinus 

31 Voi châu Á Elephas maximus 

32 Cheo cheo Nam dương Tragalus iavanicus 

33 Nai cà toong Cervus eldii 

34 Hươu vàng Cervus porcinus 

35 Hoẵng Muntiacus muntjak 

36 Mang lớn Muntiacus vuquangensis 

37 Bò tót Bos gaurus 

38 Bò rừng Bos javanicus 

39 Bò xám Bos sauveli 

40 Trâu rừng Bubalus bubalis 

41 Sơn dương Capricornis sumatraensis 

42 Tê tê Manis javanica 

43 Sóc bay bé Hylopetes spadiceus 

44 Sóc bay lớn Petaurista petaurista 
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Từ số liệu thống kê và phân tích ở trên thì nhận thấy sự đa dạng sinh học ở rừng 

khộp không bằng những kiểu rừng khác như rừng lá rộng thường xanh, rừng nữa rụng 

lá nhưng nó phong phú hơn kiểu rừng thông, kiểu rừng phụ tre nứa. 

* Nhận xét chung: 

- Đặc điểm phân bố, sinh thái rừng khộp: 

Rừng khộp ở Đắk Lắk phân bố chủ yếu ở 3 huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Ea H’Leo 

và Vườn Quốc gia Jok Đôn. Tổng diện tích rừng khộp hiện có 189.598 ha trong đó: 

Vườn Quốc gia Jok Đôn: 94,7 ha, huyện Ea Súp: 65.522,7 ha, huyện Buôn Đôn: 

12.253,1 ha, huyện Ea H’Leo: 17.123,0  ha. 

Đặc điểm khí hậu khu vực rừng khộp nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa. Mùa 

mưa từ tháng 5 đến tháng 10, đặc biệt tháng 7 có lượng mưa cao nhất và tập trung 

nhất. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, trong đó có 3 tháng 

rất khô. 

Theo số liệu quan sát của các nhà khí tượng, lượng mưa hàng năm trong vùng 

phân bố rừng khộp là 2200 mm hay 85% tổng lượng mưa này thuộc về mùa mưa. 

Nhiệt độ trung bình trong tháng là 250C. Tháng lạnh nhất trong năm là tháng 

giêng với nhiệt độ bình quân khoảng 170C. Nhiệt độ không khí tối đa khi trời nắng là 

+450C và tổng nhiệt độ trong năm là 8.5000C. 

Sự bốc hơi và ẩm độ phụ thuộc vào mùa khô và mùa mưa. Mùa khô lượng bốc 

hơi rất lớn (khoảng 75%) và mùa mưa lượng bốc hơi rất nhỏ (10%). Độ ẩm trung bình 

60% đến 85% và cũng phụ thuộc theo hai mùa. 

Nhiệt độ, lượng mưa, lượng bốc hơi và độ ẩm của không khí làm ảnh hưởng sâu 

sắc đến sinh trưởng và phá triển của rừng khộp. Những nhân tố trên được sử dụng như 

yếu tố sinh học và lâm học khi xác định điều kiện thuận lợi của nơi sinh trưởng đối với 

nâng cao năng suất cho cả rừng tự nhiên và rừng trồng. 

Đất rừng khộp chủ yếu phân bố ở độ cao 200 – 600m, với 2 kiểu địa hình chính 

là: dốc thoải phân bố  ở độ cao 300 – 600m và bình nguyên phân bố ở  độ cao trung 

bình khoảng 200 – 300m . 

- Đặc điểm  lâm học: 

Rừng khộp có cấu trúc đơn giản, cấp tuổi không đồng đều, năng suất sinh trưởng 

thấp, năng lực tái sinh kém, thường không quá 10.000 cây/ha. Rừng đã qua khai thác 

tái sinh càng kém, khoảng 1.500 - 3.000 cây/ha. Điều kiện sinh thái khá cực đoan, chỉ 

chấp nhận cho những loại cây nào chịu được nạn lửa rừng hàng năm. Thực bì bao gồm 

cây rụng lá xen lẫn cây thường xanh ở mức độ khác nhau, trong đó cây chỉ thị là 

những loài thuộc họ dầu như: Dầu đọt tím (Dipterocarpus grandiflorus), dầu bao (D. 
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baudii), dầu rái (D.alatus), kiền kiền (Hopea pierrei), sao (H. hainanensis), vên vên 

(Anisoptera cochinchinenis), sến (Shorea roxburghii), chò chỉ tàu (Parashorea 

chinensis)… 

Những loài cây ưu thế của rừng khộp có vỏ rất dày, cứng chịu được lửa rừng. Kết 

cấu hình thái và giải phẩu của lá cây có những lông nhọn nhằm hạn chế sự thoát hơi 

nước hay những bộ phận riêng biệt của những loài này như hình dạng của tán lá phù 

hợp với những loài cây ưa sáng, chịu được khô hạn. Đây là những dấu hiệu thích nghi 

của chúng với điều kiện sinh trưởng và phát triển. 

Về tái sinh của rừng khộp là tái sinh hạt nhưng trong quá trình sinh trưởng và phát 

triển gặp lửa rừng phần trên mặt đất bị chết và năm sau gặp mùa mưa chúng lại tiếp tục 

sinh trưởng, phát triển và cứ lặp lại như vậy cho đến khi cây tái sinh vượt qua được giai 

đoạn nguy hiểm về lửa rừng. Vì quá trình tích tụ sinh trưởng khi đó bộ rễ cây rừng phát 

triển đủ lớn thu hút chất dinh dưỡng rộng hơn và sâu hơn cho nên không những nó hút 

được nhiều chất dinh dưỡng hơn mà còn tránh được độ nóng trên mặt đất. 

- Đặc điểm đa dạng sinh học: 

Hệ sinh thái rừng khộp không đa dạng, phong phú như các hệ sinh thái rừng 

thường xanh. Thảm cây gỗ chủ yếu các loài cây họ dầu gồm các lâm phần chính như 

lâm phần cà chít, lâm phần dầu đồng, lâm phần dầu trà beng, lâm phần chiêu liêu, lâm 

phần cẩm liên hoặc lâm phần hỗn giao của các loài cây gỗ nêu trên là chủ yếu. Thảm 

lồ ô và tre nhỏ mọc rãi rác xen kẽ cùng cây sầm sì trong những khoảng trống của 

những loài cây gỗ nêu trên thảm cỏ với những loài lông lợn, cỏ tranh, nghệ… 

Ngoài ra trên khu vực phân bố của rừng khộp còn những kiểu phụ trồng rừng như 

tếch, sao đen, dầu rái, vên vên, keo, bạch đàn, bời lời, thông, cao su cùng một số cây 

bản địa khác. Các diện tích cây cà phê, Điều tăng lên rất nhanh thay thế diện tích rừng 

khộp bị tàn phá. Ngoài ra còn có các thảm cây trồng nông nghiệp như: Lúa nước, sắn, 

ngô, bơ, xoài, sầu riêng… 

Về động vật, rừng khộp còn là nơi cư trú của nhiều loài động vật hoang dã như 

voi (Elephan maximus), hổ (Panthera tigris), hươu (Cervus porcinus), nai (Rusa 

unicolor), lợn (Sus scrofa), trâu rừng (Bubalus bubalis), bò rừng (Bos javanicus), 

mang lớn (Magamulticus vuquangensis), công (Pavo muticus), sơn dương 

(Capricornis sumatraensis), vượn má hung (Hylobates gabriellae), sếu cổ trụi (Grus 

anigone), hạc cổ trắng (Ciconia episcopus), bò tót (Bos gaurus), cà toong (Cervus 

eldi), chó rừng (Canis eureus) [67]… 

Đa dạng sinh học ở rừng khộp không bằng những kiểu rừng khác như rừng lá 

rộng thường xanh, rừng nữa rụng lá nhưng nó phong phú hơn kiểu rừng thông, kiểu 

rừng phụ tre nứa. 
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3.2. NGHIÊN CỨU CHỌN LOÀI KEO TRỒNG TRÊN ĐẤT RỪNG 

KHỘP TỈNH ĐẮK LẮK 

3.2.1. Nghiên cứu đánh giá tỷ lệ sống và sinh trưởng của rừng keo lai, keo lá 

tràm, keo tai tượng 

3.2.1.1. Đánh giá tỷ lệ sống (tỷ lệ cây hiện còn) 

Tỷ lệ sống là chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá để chọn loài cây trồng cho 

một vùng lập địa nhất định. Đối tượng nghiên cứu là rừng trồng với mật độ ban đầu là 

2220 cây/ ha và không trồng dặm, không tỉa thưa trong quá trình chăm sóc. Kết quả 

đánh giá tỷ lệ sống của các loài keo trong 3 ô tiêu chuẩn với diện tích 500m2/1 ôtc 

được tổng hợp ở bảng 3.20. 

Bảng 3. 100: Tỷ lệ sống của 3 loài keo giai đoạn 6 năm tuổi 

Loài 
Kết quả quan sát 

Tổng 
Tỷ lệ sống 

(%) 
Số cây sống Số cây chết 

Keo lai 256 77 333 76,88 

Keo lá tràm 239 94 333 71,77 

Keo tai tượng 176 157 333 52,85 

Tổng 671 328 999  

 

Biểu đồ 3. 1: Tỷ lệ sống 3 loài keo trồng trên đất rừng khộp 

Qua bảng 3.20 và biểu đồ 3.1 cho thấy tỷ lệ sống 3 loài keo có sự sai khác. Loài 

keo lai cho tỷ lệ sống cao nhất (76,88%) và loài keo tai tượng cho tỷ lệ sống thấp nhất 

(52,85%). Để đánh giá tỷ lệ sống của 3 loài keo, sử dụng tiêu chuẩn 𝜒𝑡
2. Kết quả phân 

tích cho thấy: 𝜒𝑡
2 = 48,38 > 𝜒𝑡

2 = 5,99; điều đó chứng tỏ rằng tỷ lệ sống của 3 loài keo 
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sai khác rõ rệt. Vì vậy, dựa vào tiêu chí tỷ lệ sống thì chọn loài keo lai trồng trên đất 

rừng khộp để cho tỷ lệ sống tốt nhất. 

3.2.1.2. Kết quả đánh giá sinh trưởng của các loài keo trồng tại khu vực nghiên cứu 

Sinh trưởng là chỉ tiêu nói lên được tính thích nghi của loài với lập địa nơi gây 

trồng và đặc tính di truyền của loài. Kết quả tính toán và xử lý số liệu sinh trưởng 

được tổng hợp ở bảng 3.21. 

Bảng 3. 111: Sinh trưởng của 3 loài keo giai đoạn 6 năm tuổi 

Loài 

Chỉ tiêu  
Keo lai 

Keo lá 

tràm 

Keo tai 

tượng 
Ft F05 

D1.3 (cm) 

ÔTC 1 11,9 8,1 11,0 

38,39 5,14 

ÔTC 2 11,2 8,1 10,5 

ÔTC 3 10,6 7,8 10,0 

TB 11,2 8,0 10,5 

Hvn (m) 

ÔTC 1 13,0 11,6 11,7 

12,22 5,14 

ÔTC 2 12,6 12,0 11,1 

ÔTC 3 12,2 11,6 11,1 

TB 12,6 11,7 11,3 

Dt (m) 

ÔTC 1 1,8 2,3 1,7 

6,69 5,14 

ÔTC 2 1,4 2,0 1,4 

ÔTC 3 1,8 1,9 1,4 

TB 1,6 2,1 1,5 

V (m3) 

ÔTC 1 0,0800 0,0320 0,0616 

18,91 5,14 

ÔTC 2 0,0674 0,0343 0,0529 

ÔTC 3 0,0593 0,0311 0,0480 

TB 0,0689 0,0325 0,0542 
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Biểu đồ 3. 2:  Đường kính (D1.3) của các 

loài keo trồng trên đất rừng khộp 

Biểu đồ 3. 3: Chiều cao vút ngọn của 

các loài keo trồng trên đất rừng khộp 

 

Biểu đồ 3. 4: Đường kính tán của các 

loài keo trồng trên đất rừng khộp 

Biểu đồ 3. 5: Thể tích của các loài keo 

trồng trên đất rừng khộp 

Qua bảng 3.21 và các biểu đồ 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 cho thấy sinh trưởng của các loài 

keo trồng trên vùng đất rừng khộp có sự khác nhau. Kết quả phân tích đánh giá chọn 

loài keo dựa trên các chỉ tiêu như sau: 

- Về sinh trưởng đường kính D1.3: Các loài keo khác nhau cho sinh trưởng về 

đường kính D1.3 khác nhau. Loài keo lai cho sinh trưởng đường kính (D1.3) trung bình 

cao nhất (11,2 cm), tiếp sau đó là keo tai tượng (10,5 cm) và thấp nhất là keo lá tràm 

(8,0 cm). Kết quả phân tích phương sai cho thấy Ft = 38,39 > F05 = 5,14; điều đó 
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chứng tỏ sinh trưởng về đường kính D1.3 giữa 3 loài có sự sai khác nhau rõ rệt với độ 

tin cậy 95%. 

Kết quả tính toán tiêu chuẩn t đối với trị số trung bình lớn nhất và lớn thứ hai để 

xác định loài có sinh trưởng đường kính D1.3 tốt nhất được tt = 1,59 < t05 = 2,78. Điều 

này chứng tỏ sinh trưởng về đường kính D1.3 giữa loài lớn nhất và lớn nhì chưa có sự 

sai khác. Vì vậy, về mặt sinh trưởng D1.3 chọn keo lai và keo tai tượng trồng trên đất 

rừng khộp để cho sinh trưởng là tốt nhất. 

- Về sinh trưởng chiều cao vút ngọn (Hvn): Cũng giống như đường kính D1.3, sinh 

trưởng về chiều cao vút ngọn của các loài keo khác nhau có sự sai khác rõ rệt. Loài 

keo lai vẫn cho sinh trưởng chiều cao vút ngọn lớn nhất (12,6 m), keo lá tràm (11,7 m) 

và thấp nhất là keo tai tượng (11,3m). Kết quả phân tích phương sai cho thấy Ft = 

12,22 > F05 = 5,14; điều đó chứng tỏ sinh trưởng về chiều cao vút ngọn giữa 3 loài có 

sự sai khác nhau rõ rệt với độ tin cậy 95%. 

Kết quả xác định loài keo cho sinh trưởng tốt nhất trong số hai loài có sinh 

trưởng chiều cao vút ngọn lớn nhất và lớn thứ hai bằng tiêu chuẩn t cho thấy tt = 3,47 > 

t05 = 2,78. Chứng tỏ đã có sự sai khác rõ rệt về chiều cao vút ngọn giữa hai loài keo lai 

và keo lá tràm với mức ý nghĩa  = 0,05. Chọn loài keo lai trồng trên đất rừng khộp để 

cho sinh trưởng chiều cao vút ngọn là tốt nhất. 

- Về sinh trưởng đường kính tán (Dt): Sinh trưởng về đường kính tán của các loài 

keo trồng trên đất rừng khộp có sự khác nhau. Loài keo lá tràm cho sinh trường đường 

kính tán lớn nhất (2,1m), tiếp theo là keo lai (1,6m) và nhỏ nhất là keo tai tượng (1,5m). 

Kết quả phân tích phương sai cho thấy Ft = 6,69 > F05 = 5,14; điều đó chứng tỏ sinh 

trưởng về đường kính tán giữa 3 loài có sự sai khác nhau rõ rệt với độ tin cậy 95%. 

Dùng tiêu chuẩn t để lựa chọn loài cho sinh trưởng tốt nhất về đường kính tán thu 

được tt = 2,38 < t05 = 2,78. Do đó sinh trưởng về dường kính tán của keo lá tràm và keo 

lai chưa có sự sai khác rõ rệt. Vì vậy, về mặt sinh trưởng đường kính tán chọn keo lá 

tràm và keo lai trồng trên đất rừng khộp để cho sinh trưởng là tốt nhất. 

- Về sinh trưởng thể tích (V): Sinh trưởng về thể tích của các loài keo có sự khác. 

Loài keo lai cho sinh trưởng thể tích cao nhất (0,0689 m3), keo tai tượng (0,0542 m3) 

và thấp nhất là keo lá tràm (0,0325 m3). Kết quả phân tích phương sai cho thấy Ft = 

18,91 > F05 = 5,14; điều đó chứng tỏ sinh trưởng về thể tích giữa 3 loài có sự sai khác 

nhau rõ rệt với độ tin cậy 95%. 

Để chọn được loài tốt nhất, phù hợp trên đất rừng khộp ta dùng tiêu chuẩn t. Kết 

quả tính toán cho thấy tt = 2,04 < t05 = 2,78; điều này chứng tỏ sinh trưởng về thể tích 

giữa loài lớn nhất và lớn nhì chưa có sự sai khác.  

Vì vậy, sau khi đánh giá tổng hợp về các chỉ tiêu sinh trưởng đường kính, chiều 
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cao, đường kính tán và  thể tích  thì chọn keo lai trồng trên đất rừng khộp là tốt nhất. 

3.2.2. Nghiên cứu đánh giá sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 của 3 loài keo 

3.2.2.1. Sinh khối của 3 loài keo 

Bảng 3. 122: Sinh khối tươi và sinh khối khô 3 loài keo giai đoạn 6 năm tuổi 

  Đơn vị: Kg 

Chỉ tiêu 

Loài            
Thân Cành Lá Gốc rễ Tổng Tấn/ha 

Keo lai 

Pt 113,0 18,2 11,0 38,2 180,4 400,5 

Pk 60,7 10,9 3,7 17,3 92,6 205,6 

W% 46,3 40,2 66,1 54,8 48,7 48,7 

Keo lá tràm 

Pt 56,0 16,5 8,2 17,5 98,2 218,0 

Pk 31,0 9,6 3,3 7,7 51,7 114,7 

W% 44,7 41,7 59,2 56,0 47,4 47,4 

Keo tai tượng 

Pt 86,5 12,5 9,6 26,6 135,2 300,1 

Pk 46,5 6,8 2,9 11,6 67,8 150,6 

W% 46,3 45,5 69,9 56,3 49,8 49,8 

(Ghi chú: Pt: Sinh khối tươi, Pk: Sinh khối khô, W%: Hàm lượng nước) 

Qua bảng 3.22 cho thấy: Keo lai là loài cho sinh khối lớn nhất, tiếp đến là keo tai 

tượng và thấp nhất là keo lá tràm. Cụ thể: Keo lai cho tổng sinh khối tươi các bộ phận 

đạt 180,4 kg/cây và 400,5 tấn/ha; sinh khối toàn thân cây khô đạt 92,6 kg/cây và 205,6 

tấn/ha. Keo lá tràm cho tổng sinh khối tươi các bộ phận đạt 98,2 kg/cây và 218,0 

tấn/ha; sinh khối toàn thân cây khô đạt 51,7 kg/cây và 114,7 tấn/ha. Keo tai tượng cho 

tổng sinh khối tươi các bộ phận đạt 135,2 kg/cây và 300,1 tấn/ha; sinh khối toàn thân 

cây khô đạt 67,8 kg/cây và 150,6 tấn/ha. Trong 3 loài keo thì lá là bộ phận chứa hàm 

lượng nước lớn nhất, tiếp đến là gốc rễ, thân và thấp nhất là cành (W% lá > W% gốc rễ  > 

W% thân > W% cành). Dựa vào chỉ tiêu sinh khối thì keo lai là loài vượt trội nhất vì vậy 

chọn loài keo này trồng rừng là phù hợp. 

3.2.2.2.  Khả năng hấp thụ CO2 của 3 loài keo 
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Trữ lượng Carbon được tính dựa trên sinh khối khô của cây keo nhân với hệ số 

mặc định 0,5 thừa nhận bởi Ủy ban Quốc tế về biến đổi khí hậu (IPCC, 2003). Kết quả 

tính toán thể hiện bảng 3.23. 

Bảng 3. 133: Trữ lượng Carbon của rừng 3 loài keo 

Loài 

Trữ lượng Carbon (tấn/ha) 

Tổng 

Thân Cành Lá Gốc rễ 

Keo lai 67,4 12,1 4,1 19,2 102,8 

Keo lá tràm 34,4 10,7 3,7 8,5 57,3 

Keo tai tượng 51,6 7,6 3,2 12,9 75,3 

Kết quả bảng 3.23 cho thấy: Trữ lượng  carbon chứa trong sinh khối các loài keo 

là khác nhau. Keo lai có trữ lượng Carbon lớn nhất (102,8 tấn/ha), tiếp đến là keo tai 

tượng (75,3 tấn/ha) và thấp nhất là keo lá tràm (57,3 tấn/ha). 

Hàm lượng CO2 được tính theo công thức Mco2 = Mc x 3,67. Kết quả được thể 

hiện qua bảng 3.24 

Bảng 3. 144: Hàm lượng CO2  của rừng 3 loài keo 

Loài 

Hàm lượng CO2 (tấn/ha) 

Tổng 

Thân Cành Lá Gốc rễ 

Keo lai 247,2 44,4 15,2 70,4 377,2 

Keo lá tràm 126,3 39,2 13,6 31,4 210,5 

Keo tai tượng 189,4 27,8 11,8 47,4 276,3 

Kết quả bảng 3.24 cho thấy: Hàm lượng CO2 hấp thụ trong các bộ phận của 3 

loài keo có sự khác nhau. Ở keo lai, hàm lượng CO2 thân cây hấp thụ được là 247,2 

tấn, cành là 44,4 tấn, lá là 15,2 tấn và gốc rễ là 70,4 tấn. Ở keo lá tràm, hàm lượng CO2 

thân cây hấp thụ được là 126,3 tấn, cành là 39,2 tấn, lá là 13,6 tấn và gốc rễ là 31,4 

tấn. Ở keo tai tượng, hàm lượng CO2 thân cây hấp thụ được là 189,4 tấn, cành là 27,8 

tấn, lá là 11,8 tấn và gốc rễ là 47,4 tấn. Như vậy, keo lai có hàm lượng CO2 hấp thụ 

cao nhất (377,2 tấn/ha), tiếp đến là keo tai tượng (276,4 tấn/ha) và thấp nhất là keo lá 

tràm (210,5 tấn/ha). 
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3.2.3. Hiệu quả kinh tế từ hấp thụ CO2 của các loài keo lai, keo lá tràm và keo 

tai tượng 

Dự đoán lượng giá trị hấp thụ CO2 theo mức giá do Viện chiến lược, chính sách 

tài nguyên và môi trường (Bộ KH và CN) cung cấp để quy đổi giá trị CO2 thành tiền 

cho 1 ha rừng là 10 USD/tấn CO2 [57], kết quả tính được thể hiện ở bảng 3.25. 

Bảng 3. 155: Giá trị kinh tế từ lượng CO2 hấp thụ trong cây 

Loài 
MCO2 

(tấn/ha) 

Đơn giá 

(USD/tấn CO2) 
Tỷ giá 

Thành tiền 

VNĐ/ha  

Keo lai 377,2 10  21.830  82.342.532 

Keo lá tràm 210,5 10  21.830  45.945.279 

Keo tai tượng 276,3 10  21.830  60.323.432 

 

Kết quả bảng 3.25 cho thấy: Giá trị kinh tế từ CO2 loài keo lai thu được cao nhất 

là 82.342.532 đồng/ha, tiếp đến là keo tai tượng là 60.323.432 đồng/ha/6 năm và thấp 

nhất là keo lá tràm  45.945.279 đồng/ha/ 6 năm. Như vậy, các loài keo không những 

đem lại lợi ích kinh tế về nguyên liệu giấy và gỗ mà còn đem lại giá trị kinh tế từ 

lượng CO2 hấp thụ, cải thiện môi trường. 

3.2.4. Đặc điểm đất trồng rừng của các loài keo 

 Kết quả phân tích đặc tính hóa học của đất dưới rừng trồng 3 loài keo được tổng 

hợp ở bảng 3.26. 

Bảng 3. 166: Đặc điểm đất trồng rừng của 3 loài keo 

Loài pHkcl 
Mùn 

(%) 

N 

(%) 

P2O5 

(mg/100gđ) 

K2O 

(mg/100gđ) 

Ca2+ 

(ldl/100gđ) 

Mg2+ 

(ldl/100gđ) 

Keo lai 4,13 1,16 0,06 0,59 3,57 0,69 0,48 

Keo lá tràm 3,72 0,49 0,03 0,16 1,80 0,08 0,30 

Keo tai tượng 4,04 1,00 0,07 0,19 2,26 3,07 1,29 

Kết quả bảng 3.26 cho thấy: 

Về độ chua của đất tốt nhất là keo lai (pH = 4,13), tiếp đến là keo tai tượng (pH = 

4,04) và thấp nhất là keo lá tràm (pH = 3,72). 

Về độ mùn đất của keo lai là tốt nhất (Mùn = 1,16%), tiếp đến là keo tai tượng 
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(Mùn = 1,00%) và thấp nhất là keo lá tràm (Mùn = 0,49%). 

Về hàm lượng đạm của keo tai tượng tốt nhất (N = 0,07%), tiếp đến là keo lai (N 

= 0,06%) và thấp nhất là keo lá tràm (N = 0,03%). 

Về hàm lượng lân dễ tiêu của keo lai là tốt nhất (P2O5 = 0,59 mg/100gđ), tiếp đến 

là keo tai tượng (P2O5 = 0,19 mg/100gđ) và thấp nhất là keo lá tràm (P2O5 = 0,16 

mg/100gđ). 

Keo lai có hàm lượng Kali dễ tiêu tốt nhất (K2O = 3,57 mg/100gđ), tiếp đến là 

keo tai tượng (K2O = 2,26 mg/100gđ) và thấp nhất là keo lá tràm (K2O = 1,80 

mg/100gđ). 

Khả năng làm giảm hoạt động của các ion Ca2+ và Mg2+ của keo lá tràm là tốt 

nhất (Ca2+ = 0,08 ldl/100gđ; Mg2+ = 0,30 ldl/100gđ), tiếp đến là keo lai (Ca2+ = 0,69 

ldl/100gđ; Mg2+ = 0,48 ldl/100gđ) và thấp nhất là keo tai tượng (Ca2+ = 3,07 ldl/100gđ; 

Mg2+ = 1,29 ldl/100gđ). Qua kết quả phân tích cho thấy keo lai là loài có khả năng cải 

tạo đất tốt hơn keo lá tràm và keo tai tượng. 

3.2.5. Tuyển chọn loài keo trồng phù hợp trên vùng đất rừng khộp tỉnh Đắk 

Lắk 

Dựa vào kết quả đánh giá về tỷ lệ sống, sinh trưởng, sinh khối, khả năng hấp thụ 

CO2 và hiệu quả kinh tế của các loài keo sử dụng phương pháp phân tích da tiêu chí và 

tổng hợp để lựa chọn được loài keo trồng phù hợp trên vùng đất rừng khộp tỉnh Đắk Lắk. 

Kết quả tính toán được thể hiện ở bảng 3.27. 

Bảng 3. 177: Tổng hợp các chỉ tiêu lựa chọn loài keo trồng trên đất rừng khộp 

Chỉ tiêu 

Loài 

Hệ số 
Keo lai Keo lá tràm Keo tai tượng 

Điểm 
Điểm x 

Hệ số 
Điểm 

Điểm x 

Hệ số 
Điểm 

Điểm x 

Hệ số 

Tỷ lệ sống 3 9 2 6 1 3 3 

D1.3 3 6 1 2 2 4 2 

Hvn 3 6 2 4 1 2 2 

Dt 2 2 3 3 1 1 1 

V 3 12 1 4 2 8 4 

Sinh khối 3 12 1 4 2 8 4 

Cố định CO2 3 9 1 3 2 6 3 

Tổng điểm 20 56 11 26 11 32 19 

Từ kết quả bảng 3.27 cho thấy: Loài keo lai có tổng số điểm cao nhất là 56, tổng 
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điểm keo tai tượng là 32 và thấp nhất là keo lá tràm là 26. Vì vậy, đề tài đã tìm ra được 

loài keo lai là loài gây trồng phù hợp nhất trên đất rừng khộp tỉnh Đắk Lắk. 

* Nhận xét chung: 

Đề tài chọn được loài keo phù hợp trồng trên đất rừng rừng khộp thông qua đánh 

giá đặc điểm sinh trưởng, sinh khối, hiệu quả kinh tế của 3 loài keo và chọn được keo 

lai là thích hợp nhất, thông qua các chỉ tiêu: 

- Về tỷ lệ sống: Loài keo lai cho tỷ lệ sống cao nhất (76,88%), tiếp đến là keo lá 

tràm (71,77%) và loài keo tai tượng cho tỷ lệ sống thấp nhất (52,85%).Vì vậy, nên 

chọn keo lai để cho tỷ lệ sống phù hợp. 

- Về đường kính (D1.3): Loài keo lai cho kết quả cao nhất (11,2cm), tiếp đến là 

keo tai tượng (10,5cm) và thấp nhất là keo lá tràm (8,0cm). Qua kết quả kiểm tra về 

sinh trưởng đường kính (D1.3) thì chọn loài keo lai trồng trên đất rừng khộp để cho 

sinh trưởng tốt nhất. 

- Về chiều cao vút ngọn (Hvn): Keo lai cho kết quả cao nhất (12,6m), tiếp đến là 

keo lá tràm (11,7m) và thấp nhất là keo tai tượng (11,3m). Qua kiểm tra thì chỉ nên 

chọn loài keo lai trồng trên đất rừng khộp để cho sinh trưởng tốt nhất. 

- Về đường kính tán (Dt): Keo lá tràm cho kết quả cao nhất (2,1m), tiếp đến là 

keo lai (1,6m) và thấp nhất là keo tai tượng (1,5m). Qua kết quả kiểm tra về sinh 

trưởng đường kính tán thì chọn keo lá tràm trồng trên đất rừng khộp để cho sinh 

trưởng tốt nhất. 

- Về thể tích (V): Keo lai cho kết quả cao nhất (0,0689 m3/cây), tiếp đến là keo 

tai tượng (0,0542 m3/cây) và thấp nhất là keo lá tràm (0,0325 m3/cây). Qua kết quả 

phân tích thì chọn keo lai trồng trên đất rừng khộp để cho sinh trưởng tốt nhất. 

- Về sinh khối và hấp thụ CO2: Keo lai là loài cho sinh khối và khả năng hấp thụ 

CO2 vượt trội hơn keo tai tượng và keo lá tràm. Với tổng sinh khối tươi đạt 400,5 

tấn/ha; tổng sinh khối khô đạt 205,6 tấn/ha; trữ lượng Carbon đạt 102,8 tấn/ha; hàm 

lượng CO2 hấp thụ được 299,0 tấn/ha và hiệu quả kinh tế mang lại từ CO2 hấp thụ 

được là 82.324.253 đồng/ha. 

Đánh giá và tổng hợp kết quả về tỷ lệ sống, đường kính (D1.3), chiều cao, đường 

kính tán, thể tích, sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 của 3 loài keo trồng trên vùng 

đất rừng khộp, đã chọn được loài keo lai là loài có các chỉ tiêu ưu tú vượt trội. Vì vậy, 

chọn keo lai trồng rừng trên đất rừng khộp tỉnh Đắk Lắk là có hiệu quả nhất. 
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3.3. NGHIÊN CỨU CHỌN DẠNG ĐẤT RỪNG KHỘP PHÙ HỢP TRỒNG 

KEO LAI Ở  HUYỆN EA SÚP, TỈNH ĐẮK LẮK 

3.3.1. Nghiên cứu đánh giá tỷ lệ sống và sinh trưởng của keo lai trên 2 dạng 

đất  

Theo nguyên tắc đất nào cây ấy, vì vậy để chọn được dạng đất để trồng keo cho 

hiệu quả kinh tế và môi trường cao là rất cần thiết. Rừng trồng keo lai được trồng thí 

nghiệm trên 2 dạng đất. Dạng đất 1 là: Đất rừng khộp có đặc điểm, đất xám phát triển 

trên đá cát và granit (Xa) có tầng đất dày trên 75cm. Dạng đất 2 là: Đất rừng khộp có 

đặc điểm, đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) có dạng đất loang lổ, tầng đất 

mỏng dưới 75cm (dạng đất 2). Rừng trồng được đánh giá ở giai đoạn 5 năm tuổi trồng 

với mật độ trồng 1660 cây/ha và kỹ thuật trồng, chăm sóc như nhau. 

3.3.1.1. Về tỷ lệ sống (tỷ lệ cây hiện còn) 

Tỷ lệ sống là chỉ tiêu quan trọng trong việc đánh giá để chọn dạng đất phù hợp 

trồng keo lai. Đối tượng nghiên cứu là rừng trồng keo lai với mật độ ban đầu là 1.660 

cây/ha và không tỉa thưa trong quá trình chăm sóc. 

Bảng 3. 188: Tỷ lệ sống keo lai trồng trên 2 dạng đất 

Dạng đất 
Kết quả quan sát 

Tổng Tỷ lệ sống (%) 
Số cây sống/ha Số cây chết/ha 

Dạng đất 1 1347 313 1660 81,1 

Dạng đất 2 1222 438 1660 73,6 

Tổng 2569 751 3320  

 

Biểu đồ 3. 6: Tỷ lệ sống keo lai trồng trên 2 dạng đất 
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Qua bảng 3.28 và biểu đồ 3.6 cho thấy: Sau 5 năm trồng thì tỷ lệ sống của keo lai 

trên 2 dạng đất đều trên 70%, đạt yêu cầu về kỹ thuật. Tuy nhiên tỷ lệ sống của keo lai 

trồng trên 2 dạng đất có sự sai khác. Keo lai trồng trên dạng đất 1 cho tỷ lệ sống 

(81,1%) cao hơn keo lai trồng trên dạng đất 2 (73,6%). Để đánh giá sự sai khác về tỷ 

sống của keo lai trồng trên 2 dạng đất có ý nghĩa hay không, ta sử dụng tiêu chuẩn 𝜒𝑡
2 

để kiểm tra. 

Kết quả tính toán cho thấy giá trị 𝜒𝑡
2 = 26,65 lớn hơn giá trị 𝜒05

2  = 3,84 tra bảng 

với bậc tự do k = 1. Điều đó chứng tỏ rằng tỷ lệ sống của keo lai trồng trên 2 dạng đất 

có sự sai khác rõ rệt. Nên chọn dạng đất 1 trồng keo lai để cho tỷ lệ sống tốt nhất. 

3.3.1.2. Về sinh trưởng keo lai trồng trên 2 dạng đất 

Để đánh giá sinh trưởng rừng trồng keo lai trên hai dạng đất  ta dựa vào các chỉ 

tiêu về D1.3, Hvn, Dt và V. Kết quả phân tích được tổng hợp ở bảng 3.30. 

Bảng 3. 29: Sinh trưởng rừng trồng keo lai trên 2 dạng đất 

Chỉ 

tiêu 

Dạng 

đất 

ÔTC 

TB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

D1.3 

(cm) 

DĐ1 9,7 10,4 9,7 10,1 10,2 10,4 10,9 10,1 10,4 10,2 

DĐ2 6,6 6,9 6,5 6,9 7,1 7,0 7,0 6,6 6,6 6,8 

Ft = 552,56; F05 = 4,49 

tt = 23,51; t05 = 2,12 

Hvn 

(m) 

DĐ1 12,7 13,1 12,6 12,8 12,9 13,1 13,5 12,9 13,1 13,0 

DĐ2 8,3 9,0 8,4 8,7 8,8 8,6 8,6 8,5 8,5 8,6 

Ft = 1445,55; F05 = 4,49 

tt = 38,02; t05 = 2,12 

Dt 

(m) 

DĐ1 1,8 2,0 1,5 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 

DĐ2 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Ft = 293,24 > F05 = 4,49 

tt = 17,12 > t05 = 2,12 
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Chỉ 

tiêu 

Dạng 

đất 

ÔTC 

TB 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V 

(m3) 

DĐ1 0,0536 0,0652 0,0522 0,0601 0,0619 0,0656 0,0723 0,0585 0,0644 0,0615 

DĐ2 0,0160 0,0187 0,0150 0,0183 0,0188 0,0183 0,0180 0,0160 0,163 0,0173 

Ft = 423,37; F05 = 4,49 

tt = 20,58; t05 = 2,12 

 

  



98 

 

 

Biểu đồ 3. 7: Đường kính (D1.3) của keo 

lai trồng trên 2 dạng đất 

Biểu đồ 3. 8: Chiều cao vút ngọn của 

keo lai trồng trên 2 dạng đất 

 

Biểu đồ 3. 9: Đường kính tán của keo lai 

trồng trên 2 dạng đất 

Biểu đồ 3. 10: Thể tích của keo lai 

trồng trên 2 dạng đất 

Qua bảng 3.29 và các biểu đồ 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 cho thấy sinh trưởng của keo lai 

trồng trên 2 dạng đất của rừng khộp có sự khác nhau. Kết quả phân tích đánh giá chọn 

dạng đất trồng keo lai dựa trên các chỉ tiêu như sau: 

- Về đường kính (D1.3): 

Keo lai trồng trên dạng đất 1 cho kết quả (10,2 cm) tốt hơn keo lai trồng dạng đất 

2 (6,8 cm). Tuy nhiên, để biết sự sai khác đó có ý nghĩa hay không ta dùng tiêu chuẩn 

F để kiểm tra. 

Qua kết quả phân tích phương sai cho thấy: Ft = 552,56 > F05 = 4,49. Điều này 

chứng tỏ sinh trưởng về đường kính (D1.3) của keo lai giữa 2 dạng đất đã có sự chênh 

lệch với độ tin cậy ≥ 95%. 

Để tìm được đất trồng keo lai BV10 cho sinh trưởng đường kính (D1.3) tốt nhất ta 

dựa vào tiêu chuẩn t. 
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Kết quả tính toán cho thấy: tt  = 23,51 > t05  = 2,12 có nghĩa là sinh trưởng về 

đường kính (D1.3) của keo lai trồng trên 2 dạng đất khác nhau rõ rệt. Vì vậy, trên vùng 

đất rừng khộp ta nên chọn dạng đất 1 để trồng keo lai cho sinh trưởng về đường kính 

(D1.3) là tốt nhất. 

- Về chiều cao vút ngọn (Hvn): 

Keo lai trồng trên dạng đất 1 cho kết quả (13,0 cm) tốt hơn keo lai trồng trên 

dạng đất 2 (8,6 cm). Tuy nhiên, để biết sự sai khác đó có ý nghĩa hay không ta dùng 

tiêu chuẩn F để kiểm tra. 

Qua kết quả phân tích phương sai cho thấy: Ft = 1445,55 > F05 = 4,49. Điều này 

chứng tỏ sinh trưởng về chiều cao vút ngọn của Keo lai giữa 2 dạng đất đã có sự chênh 

lệch với độ tin cậy ≥ 95%. 

Để tìm được dạng đất trồng keo lai BV10 cho sinh trưởng chiều cao vút ngọn tốt 

nhất ta dựa vào tiêu chuẩn t. 

Kết quả tính toán cho thấy: tt = 38,02 > t05 = 2,12 có nghĩa là sinh trưởng về chiều 

cao vút ngọn của keo lai trồng trên 2 dạng đất khác nhau rõ rệt. Vì vậy, trên vùng đất 

rừng khộp ta nên chọn dạng đất 1 để trồng Keo lai cho sinh trưởng về chiều cao vút 

ngọn là tốt nhất. 

- Về đường kính tán (Dt): 

Keo lai trồng trên dạng đất 1 cho kết quả (1,8 m) tốt hơn keo lai trồng trên dạng 

đất 2 (0,9 m). Tuy nhiên, để biết sự sai khác đó có ý nghĩa hay không ta dùng tiêu 

chuẩn F để kiểm tra. 

Qua kết quả phân tích phương sai cho thấy: Ft = 293,24 > F05 = 4,49. Điều này 

chứng tỏ sinh trưởng về đường kính tán của keo lai giữa 2 dạng đất đã có sự chênh 

lệch với độ tin cậy ≥ 95%. 

Để tìm được dạng đất trồng keo lai BV10 cho sinh trưởng đường kính tán tốt 

nhất giữa hai số trung bình lớn thứ nhất và lớn thứ hai dựa vào tiêu chuẩn t. 

Kết quả tính toán cho thấy: tt = 17,12 > t05 = 2,12 có nghĩa là sinh trưởng về 

đường kính tán của keo lai trồng trên 2 dạng đất khác nhau rõ rệt. Vì vậy, trên vùng 

đất rừng khộp ta nên chọn dạng đất 1 để trồng keo lai cho sinh trưởng về đường kính 

tán là tốt nhất. 

- Về thể tích (V): 

Keo lai trồng trên dạng đất 1 cho kết quả (0,0615 m3/cây) tốt hơn keo lai trồng 

trên dạng đất 2 (0,0173 m3/cây). Tuy nhiên, để biết sự sai khác đó có ý nghĩa hay 

không ta dùng tiêu chuẩn F để kiểm tra. 
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Qua kết quả phân tích phương sai cho thấy: Ft = 423,37 > F05 = 4,49. Điều này 

chứng tỏ sinh trưởng về thể tích của keo lai giữa 2 dạng đất đã có sự chênh lệch với độ 

tin cậy ≥ 95%. 

Để tìm được dạng cấp trồng keo lai cho sinh trưởng thể tích tốt nhất ta dựa vào 

tiêu chuẩn t. 

Kết quả tính toán cho thấy: tt = 20,58 > t05 = 2,12 có nghĩa là sinh trưởng về thể 

tích của keo lai trồng trên 2 dạng đất khác nhau rõ rệt. Vì vậy, trên vùng đất rừng khộp 

ta nên chọn dạng đất 1 để trồng keo lai cho sinh trưởng về thể tích là tốt nhất. 

3.3.2. Nghiên cứu đánh giá sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 của keo lai trên 

2 dạng đất  

3.4.2.1. Sinh khối keo lai trồng trên 2 dạng đất 

Sau khi chặt hạ tiến hành xác định sinh khối tươi từng bộ phận cây tiêu chuẩn 

của keo lai trồng trên hai dạng đất. Lấy mẫu phân tích và tính toán sinh khối khô từng 

bộ phận. Kết quả thu được ở bảng 3.30. 

Bảng 3. 190: Sinh khối cây tiêu chuẩn keo lai trồng trên 2 dạng đất 

Dạng đất 
Sinh khối (kg) 

Tổng 
Thân Cành Lá Gốc rễ 

Dạng đất 1 
Pt 93,5 15,5 11,0 31,0 151,0 

Pk 51,7 9,1 3,6 13,4 77,8 

Dạng đất 2 
Pt 38,0 9,6 6,2 18,5 72,3 

Pk 20,6 5,1 2,0 7,7 35,4 

Qua bảng 3.30 cho thấy: Keo lai trồng trên dạng đất 1 cho sinh khối lớn hơn rất 

nhiều so với keo lai trồng trên dạng đất 2. Cụ thể: Keo lai trồng trên dạng dạng đất 1 

cho tổng sinh khối tươi các bộ phận đạt 151,0 kg/cây, sinh khối toàn thân cây khô đạt 

77,8 kg/cây. Keo lai trồng trên dạng dạng đất 2 cho tổng sinh khối tươi các bộ phận 

đạt 72,3 kg/cây, sinh khối toàn thân cây khô đạt 35,4 kg/cây. 

Sinh khối của 01 ha rừng được tính bằng khối lượng tươi (khô) của một cây trung 

bình nhân với mật độ cây hiện còn tại thời điểm nghiên cứu. Kết quả phân tích thu 

được ở bảng 3.32. 
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Bảng 3. 201: Sinh khối keo lai trồng trên 2 dạng đất 

Dạng đất 

Sinh khối (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Gốc rễ Tổng 

Dạng đất 1 

Pt 125,9 20,9 14,8 41,7 203,3 

Pk 69,6 12,2 4,9 18,0 104,8 

Dạng đất 2 

Pt 46,4 11,7 7,6 22,6 88,4 

Pk 25,1 6,2 2,4 9,5 43,2 

 (Ghi chú: Pt: Sinh khối tươi, Pk: Sinh khối khô) 

Qua bảng 3.31 cho thấy: Keo lai trồng trên dạng đất 1 cho sinh khối lớn hơn rất 

nhiều so với keo lai trồng trên dạng đất 2. Cụ thể: Keo lai trồng trên dạng đất 1 cho 

tổng sinh khối tươi đạt 203,3 tấn/ha và sinh khối khô đạt 104,8 tấn/ha. Keo lai trồng 

trên dạng đất 2 cho tổng sinh khối tươi đạt 84,4 tấn/ha và sinh khối khô đạt 43,2 

tấn/ha. 

3.3.2.2. Khả năng hấp thụ CO2 rừng trồng keo lai trên 2 dạng đất 

a) Trữ lượng Carbon của keo lai trồng trên 2 dạng đất 

Trữ lượng Carbon được tính dựa trên sinh khối khô của cây keo nhân với hệ số 

mặc định 0,5 thừa nhận bởi Ủy ban Quốc tế về biến đổi khí hậu (IPCC, 2003). Kết quả 

tính toán thể hiện bảng 3.32. 

Bảng 3. 212: Trữ lượng Carbon trong sinh khối của keo lai trồng trên 2 dạng đất 

Dạng đất 

Trữ lượng Carbon (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Gốc rễ Tổng 

Dạng đất 1 34,8 6,1 2,5 9,0 52,4 

Dạng đất 2 12,6 3,1 1,2 4,7 21,6 
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Biểu đồ 3. 11: Trữ lượng Carbon trong sinh khối của keo lai trồng trên 2 dạng đất 

Qua bảng 3.32 và biểu đồ 3.11 cho thấy: Trữ lượng Carbon chứa trong sinh khối 

các keo lai trồng trên 2 dạng đất là khác nhau. Keo lai trồng trên dạng đất 1 có trữ 

lượng Carbon đạt 52,4 tấn/ha và keo lai trồng trên dạng đất 2 có trữ lượng Carbon đạt 

21,6 tấn/ha. 

b) Hàm lượng CO2 của keo lai trồng trên 2 dạng đất 

Hàm lượng CO2 được tính theo công thức Mco2 = Mc x 3,67. Kết quả được thể 

hiện qua bảng 3.33. 

Bảng 3. 223: Hàm lượng CO2 của  keo lai trồng trên 2 dạng đất 

Dạng đất 

Hàm lượng CO2 (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Gốc rễ Tổng 

Dạng đất 1 127,7 22,5 9,0 33,1 192,2 

Dạng đất 2 46,1 11,4 4,4 17,3 79,3 
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Biểu đồ 3. 12: Hàm lượng CO2 của keo lai trồng trên 2 dạng đất 

Qua bảng 3.33 và biểu đồ 3.12 cho thấy: Hàm lượng CO2 hấp thụ trong các bộ 

phận của keo lai trồng trên 2 dạng đất có sự khác nhau. Keo lai ở dạng đất 1 có hàm 

lượng CO2 thân cây hấp thụ được là 127,7 tấn, cành là 22,5 tấn, lá là 9,0 tấn và gốc rễ 

là 33,1 tấn. Keo lai dạng đất 2 có hàm lượng CO2 thân cây hấp thụ được là 46,1 tấn, 

cành là 11,4 tấn, lá là 4,4 tấn và gốc rễ là 17,7 tấn. 

3.3.3. Hiệu quả kinh tế từ hấp thụ CO2 của keo lai trồng trên 2 dạng đất 

Dự đoán lượng giá hấp thụ CO2 theo mức giá do Viện chiến lược, chính sách tài 

nguyên và môi trường (Bộ KH và CN) cung cấp để quy đổi giá trị CO2 thành tiền cho 

1 ha rừng là 10 USD/tấn CO2, kết quả tính được thể hiện ở bảng 3.34. 

Bảng 3. 234: Giá trị kinh tế từ hàm lượng CO2 hấp thụ trong cây 

Dạng đất MCO2 (tấn/ha) 
Đơn giá  

(USD/tấn CO2) 
Tỷ giá Thành tiền VNĐ/ha 

Dạng đất 1 192,2 10 21.830 41.962.613 

Dạng đất 2 79,3 10 21.830 17.309.017 

 

Kết quả bảng 3.34 cho thấy: Giá trị kinh tế từ CO2 loài keo lai trồng trên dạng đất 

1 thu được là 41.962.613 đồng/ha/5 năm và keo lai trên dạng đất 2 thu được là 

17.309.017 đồng/ha/5 năm. 
  



104 

 

3.3.4. Tuyển chọn dạng đất phù hợp trồng keo lai trên vùng đất rừng khộp 

tỉnh Đắk Lắk 

Từ những phân tích trên, chúng tôi tiến hành tổng hợp các chỉ tiêu để chọn dạng 

đất trồng keo lai phù hợp trên vùng đất rừng khộp. Kết quả thu được ở bảng 3.35. 

Bảng 3. 245: Tổng hợp các chỉ tiêu lựa chọn dạng đất trồng keo lai 

Chỉ tiêu 

Dạng đất 1 Dạng đất 2 

Hệ số 
Điểm 

Điểm x 

Hệ số 
Điểm 

Điểm x 

Hệ số 

Tỷ lệ sống 2 6 1 3 3 

D1.3 2 4 1 2 2 

Hvn 2 4 1 2 2 

Dt 2 2 1 1 1 

V 2 8 1 4 4 

Sinh khối 2 8 1 4 4 

Cố định CO2 2 6 1 3 3 

Lượng Carbon 2 8 1 4 4 

Tổng điểm 16 46 8 23 20 

Từ kết quả bảng 3.35 cho thấy: Keo lai trồng trên dạng đất 1 có tổng điểm (46 

điểm) cao hơn trồng trên dạng đất 2 (23 điểm). Vì vậy, trên vùng đất rừng khộp ta 

chọn dạng đất 1 (có tầng đất dày >100 cm) để trồng keo lai cho kết quả tốt nhất về tất 

cả các chỉ tiêu. 

 Như vậy, trên dạng đất 1 (có tầng đất dày >75 cm) rừng trồng keo lai thích ứng 

và cho năng suất tốt hơn trên dạng đất 2 (tầng đất <75 cm). Vì vậy, chỉ nên trồng rừng 

keo lai trên dạng đất 1, trên dạng đất 2 chỉ trồng rừng phục vụ cho mục đích cảnh 

quan, phòng hộ, quốc phòng và trồng các cây nông nghiệp ngắn ngày. 

* Nhận xét chung: 

Trên hai dạng đất 1 và dạng đất 2, đề tài chọn được dạng đất 1 phù hợp với rừng 

trồng keo lai thông qua các chỉ tiêu: 

- Về tỷ lệ sống: Keo lai trồng trên dạng đất 1 cho tỷ lệ sống (81,1%) cao hơn keo 

lai trồng trên dạng đất 2 (73,6%). Nên chọn dạng đất 1 để trồng keo lai cho tỷ lệ sống 

tốt nhất. 
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- Về đường kính (D1.3): Keo lai trồng trên dạng đất 1 cho kết quả (10,2 cm) tốt 

hơn keo lai trồng dạng đất 2 (6,8 cm). Qua kết quả kiểm tra thì chỉ nên chọn dạng 

đất 1 để trồng keo lai cho sinh trưởng về đường kính (D1.3) là tốt nhất. 

- Về chiều cao vút ngọn (Hvn): Keo lai B trồng trên dạng đất 1 cho kết quả (13,0 

cm) tốt hơn keo lai B trồng trên dạng đất 2 (8,6 cm). Qua kiểm tra thì chỉ nên chọn 

chọn dạng đất 1 để trồng keo lai cho sinh trưởng về chiều cao vút ngọn là tốt nhất. 

- Về đường kính tán (Dt): Keo lai trồng trên dạng đất 1 cho kết quả (1,8 m) tốt 

hơn keo lai trồng trên dạng đất 2 (0,9 m). Qua kết quả kiểm tra ta nên chọn dạng đất 1 

để trồng keo lai cho sinh trưởng về đường kính tán là tốt nhất. 

- Về thể tích (V): Keo lai trồng trên dạng đất 1 cho kết quả (0,0615 m3/cây) 

tốt hơn keo lai trồng trên dạng đất 2 (0,0173 m3/cây). Qua kết quả phân tích thì ta 

nên chọn dạng đất 1 để trồng keo lai cho sinh trưởng về thể tích là tốt nhất. 

- Về sinh khối và hấp thụ CO2: keo lai trồng trên dạng đất 1 cho sinh khối và 

khả năng hấp thụ CO2 lớn hơn nhiều so với keo lai trồng trên dạng đất 2. Với tổng 

sinh khối tươi đạt 151,0 kg/cây và 203,3 tấn/ha; sinh khối toàn thân cây khô đạt 

77,8 kg/cây và 104,8 tấn/ha; trữ lượng Carbon đạt 52,4 tấn/ha; hàm lượng CO2 hấp 

thụ được 192,2 tấn/ha và hiệu quả kinh tế mang lại từ CO2 hấp thụ được là 

41.962.613 đồng/ha. 

Thông qua đánh giá và tổng hợp kết quả về tỷ lệ sống, đường kính (D1.3), chiều 

cao, đường kính tán, thể tích, sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 của  keo lai trồng trên 

2 dạng đất, đã chọn được dạng đất 1 cho các chỉ tiêu ưu tú vượt trội. Vì vậy, đề tài 

chọn được dạng đất 1 (những vùng đất có độ dày tầng đất >75cm) trồng keo lai cho 

sinh trưởng và hiệu quả tốt nhất. 

3.4. NGHIÊN CỨU CHỌN DÒNG KEO LAI PHÙ HỢP TRỒNG TRÊN 

ĐẤT XÁM PHÁT TRIỂN TRÊN ĐÁ CÁT VÀ GRANIT (Xa) TẦNG DÀY 

TRÊN 75cm TẠI HUYỆN EA SÚP, TỈNH ĐẮK LẮK 

 Các dòng keo lai BV10, BV16, BV32, BV33, BV71, KL2, KL20 và TA3 được 

trồng khảo nghiệm trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 

75cm. Với mật độ 1250 cây/ha (4x2m). 

3.4.1. Nghiên cứu đánh giá tỷ lệ sống và sinh trưởng các dòng keo lai trồng 

trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

3.4.1.1. Về tỷ lệ sống (tỷ lệ cây hiện còn) 

Tỷ lệ sống là số cây hiện còn của các dòng keo lai trồng khảo nghiệm tại thời 

điểm đánh giá. Đối tượng nghiên cứu là rừng trồng khảo nghiệm các dòng keo lai 

trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm với mật độ 
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trồng ban đầu là 1.250 cây/ha. Kết quả phân tích thu được ở bảng 3.36. 

Bảng 3. 256: Tỷ lệ sống các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

Dòng 
Kết quả quan sát 

Tổng số cây Tỷ lệ sống (%) 
Số cây sống Số cây chết 

BV10 162 34 196 82,7 

BV16 175 21 196 89,3 

BV32 167 29 196 85,2 

BV33 163 33 196 83,2 

BV71 151 45 196 77,0 

KL2 150 46 196 76,5 

KL20 156 40 196 79,6 

TA3 175 21 196 89,3 

Tổng 1299 269 1568  

 

 

Biểu đồ 3. 13: Tỷ lệ sống của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá 

cát và granit (Xa) tầng  dày trên 75cm 
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Qua bảng 3.36 và biểu đồ 3.13 cho thấy: Tỷ lệ sống của 8 dòng dòng keo lai 

trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm có sự sai 

khác; dao động từ 76,5% đến 89,3%. Để đánh giá sự sai khác về tỷ lệ sống của 8 dòng 

keo lai trồng trên có ý nghĩa hay không, ta sử dụng tiêu chuẩn 𝜒𝑡
2 để kiểm tra. 

Kết quả phân tích cho thấy giá trị 𝜒𝑡
2 = 48,6 lớn hơn giá trị 𝜒05

2  = 14,07 tra bảng 

với bậc tự do k = 7. Vậy nên tỷ lệ sống của 8 dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển 

trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm là không thuần nhất. Chọn dòng BV16 và 

TA3 để cho tỷ lệ sống tốt nhất. 

3.4.1.2. Về sinh trưởng 

Đề tài tiến hành đánh giá sinh trưởng các dòng keo lai trồng trên đất xám phát 

triển trên đá cát và granit (Xa) tầng  dày trên 75cm thông qua các chỉ tiêu về D1.3, Hvn, 

Dt, và V. Số liệu được phân tích và tổng hợp ở bảng 3.37. 
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Bảng 3. 267: Sinh trưởng các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

Chỉ 

tiêu 

Lần 

lặp 

Dòng 

BV10 BV16 BV32 BV33 BV71 KL2 KL20 TA3 

D1.3 

(cm) 

1 10,6 10,0 11,0 10,6 11,4 9,7 7,2 11,4 

2 12,4 9,8 10,3 10,8 11,2 9,6 10,5 8,2 

3 11,5 10,3 9,8 11,1 11,6 11,4 10,5 10,2 

4 11,6 10,7 10,6 9,7 12,5 10,4 9,9 11,2 

TB 11,5 10,2 10,4 10,6 11,7 10,3 9,5 10,2 

Ft, F05 Ft = 2,33; F05 = 2,42 

Hvn 

(m) 

1 13,2 12,9 13,6 13,2 13,9 12,6 9,8 13,9 

2 15,3 12,8 12,6 13,5 14,8 11,8 12,2 10,9 

3 14,9 12,1 13,0 13,1 14,6 14,2 11,9 12,8 

4 14,9 13,2 13,1 12,9 15,4 13,4 12,4 13,0 

TB 14,6 12,8 13,1 13,2 14,7 13,0 11,6 12,6 

Ft, F05 Ft = 5,55; F05 = 2,42 

tt, t05 tt = 0,16; t05 = 2,45 

Dt 

(m) 

1 2,4 2,1 2,4 2,6 2,7 2,0 1,9 2,4 

2 2,5 2,2 2,6 2,2 2,5 2,0 2,1 2,1 

3 2,5 2,1 2,1 2,7 2,4 2,4 2,5 2,4 

4 2,4 2,6 2,6 2,0 2,4 2,4 2,1 2,1 

TB 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,2 2,2 2,3 

Ft, F05 Ft = 1,36; F05 = 2,42 

V 

(m3) 

1 0,0639 0,0576 0,0685 0,0666 0,0763 0,0540 0,0214 0,0804 

2 0,1013 0,0516 0,0615 0,0677 0,0758 0,0447 0,0574 0,0303 

3 0,0875 0,0537 0,0543 0,0724 0,0827 0,0752 0,0567 0,0553 

4 0,085 0,0674 0,0632 0,0513 0,1013 0,0623 0,0516 0,0763 

TB 0,0848 0,0576 0,0619 0,0645 0,0840 0,0590 0,0468 0,0606 

Ft, F05 Ft = 3,58; F05 = 2,42 

tt, t05 tt = 0,08; t05 = 2,45 
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Biểu đồ 3. 14: Đường kính (D1,3) của các 

dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển 

trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 

75cm 

Biểu đồ 3. 15: Chiều cao vút ngọn của 

các dòng keo lai trồng trên trồng trên đất 

xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) 

tầng dày trên 75cm 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3.16: Đường kính tán của các 

dòng keo lai trồng trên  đất xám phát 

triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày 

trên 75cm 

Biểu đồ 3.17: Thể tích của các dòng keo 

lai trồng trên đất xám phát triển trên đá 

cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

Qua bảng 3.37 và các biểu đồ 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 cho thấy sinh trưởng về các 

chỉ tiêu của 8 dòng Keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng 

dày trên 75cm có sự khác nhau. Cụ thể: 

- Về đường kính (D1.3): 

Số liệu cho thấy, đường kính của các dòng keo lai khảo nghiệm trồng trên đất 

xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm  có đường kính biến động 

từ 9,5cm đến 11,7cm. Dòng BV71 đạt sinh trưởng cao nhất (11,7 cm) và dòng KL20 

sinh trưởng kém nhất (9,5 cm). Tuy nhiên, để biết sự sai khác đó có ý nghĩa hay không 
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ta dùng tiêu chuẩn F để kiểm tra. 

Qua kết quả phân tích phương sai cho thấy: Ft = 2,33 < F05 = 2,42. Điều này 

chứng tỏ sinh trưởng về đường kính (D1.3) của 8 dòng keo lai trồng trên đất xám phát 

triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm chưa có sự chênh lệch với độ tin 

cậy ≥ 95%. 

- Về chiều cao vút ngọn (Hvn): 

Chiều cao vút ngọn của các dòng keo lai khảo nghiệm ở thời điểm 5 tuổi từ 

11,6m đến 14,7m. Dòng BV71 đạt sinh trưởng cao nhất (14,7 m) và dòng KL20 sinh 

trưởng kém nhất (11,6 m). Tuy nhiên, để biết sự sai khác đó có ý nghĩa hay không ta 

dùng tiêu chuẩn F để kiểm tra. 

Qua kết quả phân tích phương sai cho thấy: F t = 5,55 > F05 = 2,42. Điều này 

chứng tỏ sinh trưởng về chiều cao vút ngọn của 8 dòng keo lai trồng trên đất xám 

phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75 cm đã có sự chênh lệch với độ 

tin cậy ≥ 95%. 

Để tìm được dòng keo lai cho sinh trưởng chiều cao vút ngọn tốt nhất giữa hai số 

trung bình lớn thứ nhất và lớn thứ hai dựa vào tiêu chuẩn t. 

Kết quả phân tích cho thấy: tt = 0,16 < t05 = 2,45 có nghĩa là sinh trưởng về chiều 

cao vút ngọn giữa dòng BV71 và dòng BV10 chưa có sự sai khác rõ rệt. Vì vậy, về 

mặt sinh trưởng chiều cao vút ngọn ta lựa hai dòng BV71 và BV10 để cho sinh trưởng 

tốt nhất. 

- Về đường kính tán (Dt): 

Đường kính tán của 8 dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng dày trên 75 cm có sự khác nhau: dao động từ 2,2 đến 2,5 mét. Tuy 

nhiên, để biết sự sai khác đó có ý nghĩa hay không ta dùng tiêu chuẩn F để kiểm tra. 

Qua kết quả phân tích phương sai cho thấy: Ft = 1,36 < F05 = 2,42. Điều này 

chứng tỏ sinh trưởng về đường kính tán của 8 dòng keo lai trồng trên đất xám phát 

triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75 cm  chưa có sự chênh lệch với độ tin 

cậy ≥ 95%. 

- Về thể tích (V): 

Dòng BV10 đạt sinh trưởng cao nhất (0,0848 m3/cây) và dòng KL20 sinh trưởng 

kém nhất (0,0468 m3/cây). Tuy nhiên, để biết sự sai khác đó có ý nghĩa hay không ta 

dùng tiêu chuẩn F để kiểm tra. 

Qua kết quả phân tích phương sai cho thấy: Ft = 3,58 > F05 = 2,42. Điều này 

chứng tỏ sinh trưởng về thể tích của 8 dòng Keo lai trồng trên đất xám phát triển trên 
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đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75 cm đã có sự chênh lệch với độ tin cậy ≥ 95%. 

Để tìm được dòng keo lai cho sinh trưởng thể tích tốt nhất giữa hai số trung bình 

lớn thứ nhất và lớn thứ hai dựa vào tiêu chuẩn t. 

Kết quả phân tích cho thấy: tt = 0,08 < t05 = 2,45 có nghĩa là sinh trưởng về thể 

tích giữa dòng BV10 và dòng BV71 chưa có sự sai khác rõ rệt. Vì vậy, về mặt sinh 

trưởng thể tích chọn dòng BV10 và BV71 trồng để cho sinh trưởng tốt nhất. 

3.4.2. Nghiên cứu đánh giá sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 của các dòng 

keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 

75cm 

3.4.2.1. Sinh khối của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

 a) Sinh khối tươi của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

Sau khi chặt hạ tiến hành xác định sinh khối tươi từng bộ phận cây tiêu chuẩn 

của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày 

trên 75cm. Kết quả thu được ở bảng 3.38. 

Bảng 3. 278: Sinh khối tươi cây tiêu chuẩn của các dòng keo lai trồng trên đất xám 

phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

Dòng keo lai 

Sinh khối tươi (kg) 

Tổng 

Thân Cành Lá Gốc rễ 

BV10 90,9 23,4 11,5 34,6 160,4 

BV16 90 8,4 6,8 25,4 130,6 

BV32 65,5 12 8,5 19 105 

BV33 75 10,3 9,5 22 116,8 

BV71 130 27,7 14 47,4 219,1 

KL2 68 11,5 10,2 20 109,7 

KL20 53 16 13,5 17,6 100,1 

TA3 72 12,5 9 21,4 114,9 
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Qua bảng 3.38 cho thấy: Sinh khối tươi của 8 dòng keo lai trồng trên đất xám 

phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75 cm có sự chênh lệch. Cụ thể: 

Dòng BV71 có tổng sinh khối tươi lớn nhất đạt 219,1 kg/cây và dòng cho sinh khối 

tươi thấp nhất là KL20 chỉ đạt 100,1 kg/cây. 

Sau khi chặt hạ và cân sinh khối tươi cây tiêu chuẩn của các dòng keo lai, sinh 

khối tươi của 01 ha rừng trồng các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá 

cát và granit (Xa) tầng dày trên 75 cm thu được ở bảng 3.39. 

Bảng 3. 39: Sinh khối của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát 

và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

Dòng keo lai 
Trữ lượng sinh khối tươi (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Gốc rễ Tổng 

BV10 93,9 24,2 11,9 35,7 165,7 

BV16 100,4 9,4 7,6 28,3 145,8 

BV32 69,8 12,8 9,1 20,2 111,8 

BV33 78,0 10,7 9,9 22,9 121,4 

BV71 125,2 26,7 13,5 45,6 211,0 

KL2 65,1 11,0 9,8 19,1 104,9 

KL20 52,7 15,9 13,4 17,5 99,6 

TA3 80,4 14,0 10,0 23,9 128,2 

 

Biểu đồ 3. 18: Trữ lượng sinh khối tươi của các dòng keo lai trồng trên xám phát triển 

trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 
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Qua bảng 3.39 và biểu đồ 3.18 cho thấy: Sinh khối tươi của 8 dòng keo lai có sự 

chênh lệch. Cụ thể: Dòng BV71 có tổng sinh khối tươi lớn nhất đạt 211,0 tấn/ha và 

thấp nhất là dòng KL20 chỉ đạt 99,6 tấn/ha. 

b) Sinh khối khô của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng đất dày trên 75cm 

Sau khi lấy mẫu phân tích sinh khối khô, kết quả tính toán sinh khối khô các 

dòng Keo lai trồng trên dạng đất 1 được thể hiện ở bảng 3.40. 

Bảng 3. 40: Sinh khối khô cây tiêu chuẩn của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát 

triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

Dòng keo lai 

Sinh khối khô (kg) 

Tổng 

Thân Cành Lá Gốc rễ 

BV10 49,9 13,9 4,6 15,5 83,8 

BV16 51,2 4,8 2,0 10,9 68,9 

BV32 36,6 7,0 2,6 8,6 54,8 

BV33 42,7 5,6 3,5 9,8 61,6 

BV71 75,3 17,4 5,3 21,6 119,6 

KL2 37,2 6,2 3,6 8,6 55,6 

KL20 28,0 8,1 4,5 8,2 48,8 

TA3 39,5 7,4 2,7 10,0 59,7 

 

Qua bảng 3.40 cho thấy: Tương tự như sinh khối tươi, sinh khối khô của 8 dòng 

Keo lai có sự chênh lệch. Cụ thể: Dòng BV71 có tổng sinh khối khô lớn nhất đạt 119,6 

kg/cây và dòng cho sinh khối khô thấp nhất là KL20 chỉ đạt 48,8 kg/cây. 
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Bảng 3. 281: Trữ lượng sinh khối khô của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát 

triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

Dòng keo lai 

Trữ lượng sinh khối khô (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Gốc rễ Tổng 

BV10 51,5 14,4 4,7 16,0 86,6 

BV16 57,2 5,4 2,3 12,2 76,9 

BV32 39,0 7,4 2,8 9,1 58,3 

BV33 44,4 5,8 3,6 10,2 64,0 

BV71 72,5 16,7 5,1 20,8 115,1 

KL2 35,6 5,9 3,4 8,2 53,2 

KL20 27,9 8,0 4,4 8,2 48,5 

TA3 44,1 8,2 3,1 11,2 66,6 

 

 

Biểu đồ 3. 19: Trữ lượng sinh khối khô của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát 

triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 
 

Qua bảng 3.41 và biểu đồ 3.19 cho thấy: Tương tự như sinh khối tươi, dòng 

BV71 cho tổng sinh khối khô lớn nhất đạt 115,1 tấn/ha và thấp nhất là dòng KL20 chỉ 

đạt 48,5 tấn/ha. 
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c) Khả năng hấp thụ CO2 của các dòng keo lai trồng trên trên đất xám phát triển 

trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

- Trữ lượng Carbon của các dòng keo lai trồng trên trên đất xám phát triển trên 

đá cát và granit (Xa) tầng đất dày trên 75cm: 

Trữ lượng Carbon được tính dựa trên sinh khối khô của cây keo nhân với hệ số 

mặc định 0,5 thừa nhận bởi Ủy ban Quốc tế về biến đổi khí hậu (IPCC, 2003). Kết quả 

tính toán thể hiện bảng 3.42. 

Bảng 3. 292: Trữ lượng Carbon trong sinh khối của các dòng keo lai trồng trên trên 

đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

Dòng keo lai 
Trữ lượng Carbon (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Gốc rễ Tổng 

BV10 25,8 7,2 2,4 8,0 43,3 

BV16 28,6 2,7 1,1 6,1 38,5 

BV32 19,5 3,7 1,4 4,6 29,2 

BV33 22,2 2,9 1,8 5,1 32,0 

BV71 36,3 8,4 2,5 10,4 57,6 

KL2 17,8 3,0 1,7 4,1 26,6 

KL20 13,9 4,0 2,2 4,1 24,3 

TA3 22,1 4,1 1,5 5,6 33,3 

 

 

Biểu đồ 3. 20: Trữ lượng Carbon trong sinh khối của các dòng keo lai trồng trên trên 

đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 
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Qua bảng 3.42 và biểu đồ 3.20 cho thấy: Trữ lượng Carbon chứa trong sinh khối 

8 dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 

75cm có sự khác nhau. Dòng có trữ lượng Carbon lớn nhất là dòng BV71 (57,6 tấn/ha) 

và thấp nhất là dòng KL20 (24,3 tấn/ha). 

- Trữ lượng CO2 của các dòng keo lai trồng: 

Hàm lượng CO2 được tính theo công thức Mco2 = Mc x 3,67. Kết quả được thể 

hiện qua bảng 3.43. 

Bảng 3. 303: Trữ lượng CO2 được hấp thụ trong các dòng keo lai lai trồng trên trên 

đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

Dòng keo lai 
Hàm lượng CO2 (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Gốc rễ Tổng 

BV10 94,5 26,4 8,6 29,4 158,9 

BV16 104,9 9,9 4,1 22,3 141,2 

BV32 71,5 13,7 5,1 16,8 107,0 

BV33 81,4 10,7 6,7 18,7 117,4 

BV71 133,1 30,7 9,3 38,2 211,3 

KL2 65,4 10,9 6,3 15,1 97,7 

KL20 51,1 14,8 8,1 15,0 89,0 

TA3 81,0 15,1 5,6 20,6 122,2 

 

Biểu đồ 3. 21: Hàm lượng CO2 được hấp thụ trong các dòng keo lai trồng trên đất 

xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 
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Qua bảng 3.43 và biểu đồ 3.21 cho thấy: Hàm lượng CO2 hấp thụ giữa các dòng 

Keo lai có sự sai khác. Dòng BV71 hấp thụ CO2 lớn nhất: Thân cây hấp thụ được là 

133,1 tấn, cành cây hấp thụ được 30,7 tấn, lá hấp thụ được 9,3 tấn và gốc rễ hấp thụ 

được 38,2 tấn. Còn dòng hấp thụ CO2 thấp nhất là dòng KL20: Thân cây hấp thụ được 

là 51,1 tấn, cành cây hấp thụ được 14,8 tấn, lá hấp thụ được 8,1 tấn và gốc rễ hấp thụ 

được 15,0 tấn. 

3.4.3. Hiệu quả kinh tế từ lượng CO2 hấp thụ được của các dòng keo lai 

Dự đoán lượng giá hấp thụ CO2 theo mức giá do Viện chiến lược, chính sách tài 

nguyên và môi trường (Bộ KH và CN) cung cấp để quy đổi giá trị CO2 thành tiền cho 

1 ha rừng là 10 USD/tấn CO2, kết quả tính toán hiệu quả kinh tế rừng trồng các dòng 

Keo lai trên dạng đất 1 được thể hiện ở bảng 3.44. 

Bảng 3. 314: Giá trị kinh tế từ CO2 hấp thụ được của các dòng keo lai trồng trên đất 

xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

Dòng 

Keo lai 

MCO2 

(tấn/ha) 

Đơn giá 

 (USD/tấn CO2) 

Tỷ giá 

(VNĐ/USD) 

Thành tiền  

(VNĐ/5 năm) 

BV10 158,9 10 21.830 34.696.832 

BV16 141,2 10 21.830 30.824.580 

BV32 107,0 10 21.830 23.359.427 

BV33 117,4 10 21.830 25.631.470 

BV71 211,3 10 21.830 46.123.554 

KL2 97,7 10 21.830 21.323.324 

KL20 89,0 10 21.830 19.437.214 

TA3 122,2 10 21.830 26.668.379 

 

Qua bảng 3.44 cho thấy: Giá trị kinh tế do hàm lượng CO2 hấp thụ được trong 8 

dòng keo lai  trồng trên trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 

75cm có sự chênh lệch. Dòng cho giá trị kinh tế về CO2 lớn nhất là dòng BV71 

(46.123.554 đồng/ha/5năm) và thấp nhất là dòng KL20 (19.437.214 đồng/ha/5 năm). 
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3.4.4. Tuyển chọn dòng keo lai phù hợp trồng trên đất xám phát triển trên đá 

cát và granit (Xa) tầng đất dày trên 75cm 

Kết quả đánh giá tuyển chọn dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá 

cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cn thông qua tổng hợp các chỉ tiêu về tỷ lệ sống, 

sinh trưởng, sinh khối, khả năng hấp thụ CO2 và hiệu quả kinh tế. Kết quả phân tích 

được tổng hợp ở bảng 3.45 và 3.46. 

Bảng 3. 325: Tổng hợp điểm đánh giá để chọn dòng phù hợp 

Chỉ tiêu 
Dòng Hệ 

số BV10 BV16 BV32 BV33 BV71 KL2 KL20 TA3 

Tỷ lệ sống 5 8 6 7 3 2 4 8 3 

D1.3 8 8 8 8 8 8 8 8 2 

Hvn 8 4 6 7 8 5 2 3 2 

Dt 8 8 8 8 8 8 8 8 1 

V 8 3 6 7 8 4 2 5 4 

Sinh khối 7 6 2 5 8 3 1 4 4 

Cố định CO2 7 6 2 5 8 3 1 4 3 

 

Bảng 3. 336: Tổng hợp điểm và nhân hệ số các lựa chọn dòng keo lai trồng trên đất 

xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm 

Chỉ tiêu 
Dòng 

BV10 BV16 BV32 BV33 BV71 KL2 KL20 TA3 

Tỷ lệ sống 15 24 18 21 9 6 12 24 

D1.3 16 16 16 16 16 16 16 16 

Hvn 16 8 12 14 16 10 4 6 

Dt 8 8 8 8 8 8 8 8 

V 32 12 24 28 32 16 8 20 

Sinh khối 28 24 8 20 32 12 4 16 

Cố định CO2 21 18 6 15 24 9 3 12 

Tổng điểm 136 110 92 122 133 77 55 102 
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Từ kết quả bảng 3.45 và bảng 3.46 cho thấy: Dòng BV10 có tổng điểm cao nhất 

(136 điểm), tiếp đến là dòng BV71 (133 điểm) và thấp nhất là dòng KL20 (55 điểm). 

Vì vậy, ta chọn dòng BV10 và BV71 trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit 

(Xa) tầng dày trên 75cn ở đất rừng khộp để cho kết quả tốt nhất về tất cả các chỉ tiêu. 

* Nhận xét chung: 

Kết quả nghiên cứu 8 dòng keo lai trồng khảo nghiệm trên đất xám phát triển trên 

đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm thì 2 dòng keo BV10 và BV71 thích ứng nhất 

với lập địa rừng khộp. 

- Về tỷ lệ sống: Dòng keo lai TA3 và BV16 cho tỷ sống cao nhất (89,3%), thấp 

nhất là dòng KL2 (76,5%). Tỷ lệ sống đạt trên 70% chứng tỏ các dòng keo lai trồng 

trên đất rừng khộp là thích hợp với điều kiện lập địa rừng khộp tỉnh Đắk Lắk. Qua kết 

quả kiểm tra thì chỉ nên chọn 2 dòng keo lai cho tỷ lệ sống cao là dòng BV16 và TA3. 

- Về đường kính (D1.3): Dòng BV71 đạt sinh trưởng cao nhất (11,7cm) và dòng 

KL20 sinh trưởng kém nhất (9,5cm). Qua kết quả kiểm tra thì các dòng Keo lai đều 

được chọn gây trồng về mặt sinh trưởng đường kính (D1.3). 

- Về chiều cao vút ngọn (Hvn): Dòng BV71 cho sinh trưởng đường kính cao nhất 

(14,7m), thấp nhất là dòng KL20 (11,6m). Qua kết quả kiểm tra thì chọn 2 dòng cho 

sinh trưởng chiều cao là dòng BV71 và dòng BV10. 

- Về đường kính tán (Dt): Sinh trưởng về đường kính tán của 8 dòng keo lai trồng 

trên dạng đất 1 chưa có sự chênh lệch với độ tin cậy ≥ 95%. 

- Về thể tích (V): Dòng BV10 đạt sinh trưởng cao nhất (0,0848 m3/cây) và dòng 

KL20 sinh trưởng kém nhất (0,0468 m3/cây). Qua kết quả phân tích thì dựa vào thể 

tích và trữ lượng chỉ chọn 2 dòng keo lai BV10 và BV71. 

- Về sinh khối và khả năng hấp thụ CO2: 

+ Dòng BV71 có tổng sinh khối tươi lớn nhất (219,1 kg/cây và 211,0 tấn/ha) và 

thấp nhất là dòng KL20 (100,1 kg/cây và 99,6 tấn/ha). 

+ Dòng BV71 cho tổng sinh khối khô lớn nhất (119,6 kg/cây và 115,1 tấn/ha) và 

thấp nhất là dòng KL20 (48,8 kg/cây và 48,5 tấn/ha). 

+ Dòng có trữ lượng Carbon lớn nhất là dòng BV71 (57,6 tấn/ha) và thấp nhất là 

dòng KL20 (24,3 tấn/ha). 

+ Dòng BV71 hấp thụ CO2 lớn nhất: Dòng BV71 hấp thụ CO2 lớn nhất: Thân 

cây hấp thụ được là 133,1 tấn, cành cây hấp thụ được 30,7 tấn, lá hấp thụ được 9,3 tấn 

và gốc rễ hấp thụ được 38,2 tấn. Còn dòng hấp thụ CO2 thấp nhất là dòng KL20: Thân 

cây hấp thụ được là 51,1 tấn, cành cây hấp thụ được 14,8 tấn, lá hấp thụ được 8,1 tấn 

và gốc rễ hấp thụ được 15,0 tấn. 
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+ Dòng cho giá trị kinh tế về CO2 lớn nhất là dòng BV71 (46.123.554 đồng/ha) 

và thấp nhất là dòng KL20 (19.437.214 đồng/ha). 

Qua đánh giá trên đã xác định được 2 dòng keo lai ưu tú vượt trội về sinh trưởng, 

sinh khối, khả năng cố định CO2 để phát triển trồng rừng có hiệu quả trên đất rừng 

khộp tỉnh Đắk Lắk gồm BV10 và BV71. 

3.5. NGHIÊN CỨU CHỌN DÒNG KEO LAI PHÙ HỢP TRỒNG TRÊN 

ĐẤT XÁM PHÁT TRIỂN TRÊN ĐÁ CÁT VÀ GRANIT (Xa) TẦNG 

MỎNG DƯỚI 75cm TẠI HUYỆN EA SÚP, TỈNH ĐẮK LẮK 

3.5.1. Nghiên cứu đánh giá tỷ lệ sống và sinh trưởng các dòng keo lai trồng 

trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

3.5.1.1. Về tỷ lệ sống (tỷ lệ cây hiện còn) 

Tỷ lệ sống là số cây hiện còn của các dòng keo lai trồng khảo nghiệm tại thời 

điểm đánh giá. Đối tượng nghiên cứu là rừng trồng khảo nghiệm các dòng keo lai 

trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm  với mật 

độ trồng ban đầu là 1.250 cây/ha. Kết quả phân tích thu được ở bảng 3.47. 

Bảng 3. 347: Tỷ lệ sống các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Dòng 
Kết quả quan sát 

Tổng Tỷ lệ sống (%) 
Số cây sống Số cây chết 

BV10 34 6 40 85,0 

BV16 27 13 40 67,5 

BV32 29 11 40 72,5 

BV33 25 15 40 62,5 

BV71 28 12 40 70,0 

KL2 27 13 40 67,5 

KL20 34 6 40 85,0 

TA3 23 17 40 57,5 

Tổng 227 93 320  

 

 



121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 3. 22: Tỷ lệ sống các dòng Keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Qua bảng 3.47 và biểu đồ 3.22 cho thấy: Tỷ lệ sống của 8 dòng dòng keo lai 

trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm  có sự sai 

khác; dao động từ 57,5% đến 85,0%. Để đánh giá sự sai khác về tỷ sống của 8 dòng 

Keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm  

có ý nghĩa hay không, ta sử dụng tiêu chuẩn 𝜒𝑡
2 để kiểm tra. 

Kết quả phân tích cho thấy giá trị 𝜒𝑡
2 = 19,16 lớn hơn giá trị 𝜒05

2  = 14,07 tra bảng 

với bậc tự do k = 7. Vậy nên tỷ lệ sống của 8 dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển 

trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm  là không thuần nhất. Chọn dòng 

BV10 và KL20 để cho tỷ lệ sống tốt nhất. 

3.5.1.2. Về sinh trưởng  

Đề tài tiến hành đánh giá sinh trưởng các dòng keo lai trồng trên đất xám phát 

triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm thông qua các chỉ tiêu về D1.3, 

Hvn, Dt, V. Số liệu được phân tích và tổng hợp ở bảng 3.48. 
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Bảng 3. 358: Sinh trưởng các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Chỉ 

tiêu 

Lần 

lặp 

Dòng 

BV10 BV16 BV32 BV33 BV71 KL2 KL20 TA3 

D1.3 

(cm) 

1 7,7 7,8 7,5 8,6 8,7 8,4 8,9 9,7 

2 10,4 8,9 7,3 6,0 7,4 8,2 8,5 8,4 

3 8,4 11,1 9,7 7,3 10,0 10,5 10,0 11,0 

4 10,7 9,5 7,0 9,4 10,3 7,2 9,4 11,0 

TB 9,3 9,2 7,9 7,8 9,1 8,6 9,2 10,0 

Ft, F05 Ft = 1,30; F05 = 2,42 

Hvn 

(m) 

1 8,1 8,3 8,4 10,3 9,3 8,4 9,1 9,6 

2 10,8 9,6 8,5 6,6 8,3 7,9 8,0 8,6 

3 8,5 10,3 10,1 8,8 9,8 9,7 9,7 10,4 

4 10,6 9,7 7,0 10,3 9,5 7,0 8,5 10,4 

TB 9,5 9,5 8,5 9,0 9,2 8,2 8,8 9,8 

Ft, F05 Ft = 0,85; F05 = 2,42 

Dt 

(m) 

1 1,4 1,5 1,3 2,1 1,4 2,0 1,7 1,5 

2 1,4 1,5 1,2 0,9 1,2 1,9 1,8 2,1 

3 1,1 1,8 1,8 1,0 1,5 1,5 1,5 1,9 

4 1,8 1,4 1,0 1,4 1,8 1,3 1,5 2,1 

TB 1,4 1,5 1,3 1,3 1,5 1,7 1,6 1,9 

Ft, F05 Ft = 1,52; F05 = 2,42 

V 

(m3) 

1 0,0198 0,0206 0,0195 0,0320 0,0311 0,0253 0,0312 0,0421 

2 0,0483 0,0311 0,0196 0,0104 0,0192 0,0220 0,0271 0,0286 

3 0,0243 0,0578 0,0412 0,0199 0,0144 0,0461 0,0419 0,0528 

4 0,0520 0,0367 0,0136 0,0369 0,0408 0,0141 0,0308 0,0534 

TB 0,0361 0,0365 0,0235 0,0248 0,0264 0,0269 0,0327 0,0442 

Ft, F05 Ft = 1,28; F05 = 2,42 
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Biểu đồ 3. 23: Đường kính (D1.3) của các 

dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển 

trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 

75cm 

Biểu đồ 3. 24: Chiều cao vút ngọn của 

các dòng keo lai trồng trên đất xám phát 

triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng 

dưới 75cm 

 

 

Biểu đồ 3. 25: Đường kính tán của các dòng 

keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá 

cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Biểu đồ 3. 26: Thể tích của các dòng keo 

lai trồng trên đất xám phát triển trên đá 

cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Qua bảng 3.48 và các biểu đồ 3.23, 3.24, 3.25, 3.26 cho thấy sinh trưởng về các 

chỉ tiêu của 8 dòng Keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng 

mỏng dưới 75cm  chưa có sự khác nhau. Cụ thể: 

- Về đường kính (D1.3): 

Dòng TA3 đạt sinh trưởng cao nhất (10,0 cm) và dòng BV33 sinh trưởng kém 

nhất (7,8 cm). Tuy nhiên, để biết sự sai khác đó có ý nghĩa hay không ta dùng tiêu 

chuẩn F để kiểm tra. 

 

Qua kết quả phân tích phương sai cho thấy: Ft = 1,30 < F05 = 2,42. Điều này chứng 
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tỏ sinh trưởng về đường kính (D1.3) của 8 dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên 

đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm  chưa có sự chênh lệch với độ tin cậy ≥ 95%. 

- Về chiều cao vút ngọn (Hvn): 

Dòng TA3 đạt sinh trưởng cao nhất (9,8 m) và dòng KL2 sinh trưởng kém nhất 

(8,2 m). Tuy nhiên, để biết sự sai khác đó có ý nghĩa hay không ta dùng tiêu chuẩn F 

để kiểm tra. 

Qua kết quả phân tích phương sai cho thấy: Ft = 0,85 < F05 = 2,42. Điều này 

chứng tỏ sinh trưởng về chiều cao vút ngọn của 8 dòng keo lai trồng trên đất xám phát 

triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm  chưa có sự chênh lệch với độ tin 

cậy ≥ 95%. 

- Về đường kính tán (Dt): 

Đường kính tán của 8 dòng keo lai trồng trên dạng đất 2 có sự khác nhau: dao 

động từ 1,3 đến 1,9 mét. Tuy nhiên, để biết sự sai khác đó có ý nghĩa hay không ta 

dùng tiêu chuẩn F để kiểm tra. 

Qua kết quả phân tích phương sai cho thấy: Ft = 1,52 < F05 = 2,42. Điều này 

chứng tỏ sinh trưởng về đường kính tán của 8 dòng keo lai trồng trên đất xám phát 

triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm  chưa có sự chênh lệch với độ tin 

cậy ≥ 95%. 

- Về thể tích (V): 

Dòng TA3 đạt sinh trưởng cao nhất (0,0442 m3/cây) và dòng BV32 sinh trưởng 

kém nhất (0,0235 m3/cây). Tuy nhiên, để biết sự sai khác đó có ý nghĩa hay không ta 

dùng tiêu chuẩn F để kiểm tra. 

Qua kết quả phân tích phương sai cho thấy: Ft = 1,28 < F05 = 2,42. Điều này chứng 

tỏ sinh trưởng về thể tích của 8 dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm  chưa có sự chênh lệch với độ tin cậy ≥ 95%. 

3.5.2. Nghiên cứu đánh giá sinh khối và khả năng hấp thụ CO2 của các dòng 

keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng 

dưới 75cm   

3.5.2.1. Sinh khối của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm   

a) Sinh khối tươi của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm   

Sau khi chặt hạ tiến hành xác định sinh khối tươi từng bộ phận cây tiêu chuẩn 

của các dòng keo lai trồng trên dạng đất 2. Kết quả thu được ở bảng 3.49. 
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Bảng 3. 49: Sinh khối tươi cây tiêu chuẩn của các dòng keo lai trồng trên đất xám 

phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Dòng 
Sinh khối tươi (kg) 

Tổng 
Thân Cành Lá Gốc rễ 

BV10 54,5 16 10,5 18 99 

BV16 48 16 11 15,5 90,5 

BV32 38 11 9,8 10 68,8 

BV33 42,5 13,7 5,8 11 73 

BV71 43 17,5 10 14 84,5 

KL2 44,6 9,5 7 10,5 71,6 

KL20 47 19 13 16,5 95,5 

TA3 58 13,5 10,6 18 100,1 

Qua bảng 3.49 cho thấy: Sinh khối tươi của 8 dòng keo lai trồng trên đất xám 

phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm có sự chênh lệch. Cụ thể: 

Dòng TA3 có tổng sinh khối tươi lớn nhất đạt 100,1 kg/cây và dòng cho sinh khối tươi 

thấp nhất là BV32 chỉ đạt 68,8 kg/cây. 

Sinh khối tươi của 01 ha rừng trồng các dòng keo lai trồng trên đất xám phát 

triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm  được tính bằng sinh khối cây 

tiêu chuẩn nhân với mật độ hiện còn của các dòng. Kết quả tổng hợp ở bảng 3.50. 

Bảng 3. 360: Sinh khối tươi của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá 

cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Dòng 
Sinh khối tươi (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Gốc rễ Tổng 

BV10 57,9 17,0 11,2 19,1 105,2 

BV16 40,5 13,5 9,3 13,1 76,4 

BV32 39,0 15,9 9,1 12,7 76,6 

BV33 33,2 10,7 4,5 8,6 57,0 

BV71 33,3 9,6 8,6 8,8 60,2 

KL2 37,6 8,0 5,9 8,9 60,4 

KL20 49,9 20,2 13,8 17,5 101,5 

TA3 41,7 9,7 7,6 12,9 71,9 
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Biểu đồ 3. 27: Sinh khối tươi của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên 

đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Qua bảng 3.50 và biểu đồ 3.27 cho thấy: Sinh khối tươi của 8 dòng keo trồng trên 

đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm có sự chênh lệch. 

Cụ thể: Dòng BV10 có tổng sinh khối tươi lớn nhất đạt 105,2 tấn/ha và thấp nhất là 

dòng BV32 có tổng sinh khối tươi nhỏ nhất chỉ đạt 57,0 tấn/ha. 

b) Sinh khối khô của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm   

Sau khi lấy mẫu phân tích sinh khối khô, kết quả tính toán sinh khối khô các 

dòng Keo lai  trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 

75cm  được thể hiện ở bảng 3.51. 

Bảng 3. 371: Sinh khối khô cây tiêu chuẩn của các dòng keo lai trồng trên đất xám 

phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Dòng 
Sinh khối khô (kg) 

Tổng 
Thân Cành Lá Gốc rễ 

BV10 28,9 8,8 4,1 8,1 49,8 

BV16 25,2 9,2 4,2 7,3 45,9 

BV32 21,7 6,1 3,6 4,3 35,7 

BV33 23,7 7,6 1,8 5,2 38,2 

BV71 25,1 9,4 3,4 6,3 44,2 

KL2 24,2 5,1 2,8 4,6 36,7 

KL20 25,5 10,2 4,8 6,9 47,4 

TA3 32,2 7,8 3,8 8,2 51,9 
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Qua bảng 3.51 cho thấy: Tương tự như sinh khối tươi, sinh khối khô của 8 dòng 

keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm  

có sự chênh lệch. Cụ thể: Dòng TA3 có tổng sinh khối khô lớn nhất đạt 51,9 kg/cây và 

dòng cho sinh khối khô thấp nhất là BV32 chỉ đạt 35,7 kg/cây. 

Sau khi lấy mẫu phân tích sinh khối khô thì kết quả tính toán sinh khối khô cho 

01 ha rừng trồng các dòng keo lai được tổng hợp ở bảng 3.52. 

Bảng 3. 382: Sinh khối khô của các dòng keo lai  trồng trên đất xám phát triển trên đá 

cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Dòng 
Sinh khối khô (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Gốc rễ Tổng 

BV10 30,7 9,3 4,3 8,6 52,9 

BV16 21,2 7,8 3,5 6,2 38,7 

BV32 22,3 8,8 3,3 5,4 39,8 

BV33 18,5 5,9 1,4 4,0 29,8 

BV71 19,4 5,2 2,9 3,9 31,4 

KL2 20,5 4,3 2,3 3,8 30,9 

KL20 27,1 10,9 5,1 7,3 50,4 

TA3 23,1 5,6 2,7 5,9 37,3 

 

 

Biểu đồ 3. 28: Sinh khối khô của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên 

đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Qua bảng 3.52 và biểu đồ 3.28 cho thấy: Tương tự như sinh khối tươi, dòng 

BV10 cho tổng sinh khối khô lớn nhất đạt 52,9 tấn/ha và thấp nhất là dòng BV33 có 

tổng sinh khối khô chỉ đạt 29,8 tấn/ha. 
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3.5.2.2. Khả năng hấp thụ CO2 của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển 

trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm   

a) Trữ lượng Carbon của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá 

cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm   

Trữ lượng Carbon được tính dựa trên sinh khối khô của cây keo nhân với hệ số 

mặc định 0,5 thừa nhận bởi Ủy ban Quốc tế về biến đổi khí hậu (IPCC, 2003). Kết quả 

tính toán thể hiện bảng 3.53: 

Bảng 3. 393: Trữ lượng Carbon trong sinh khối của các dòng keo lai trồng trên đất 

xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Dòng 
Trữ lượng Carbon (tấn/ha) 

Thân Cành Lá Gốc rễ Tổng 

BV10 15,3 4,7 2,2 4,3 26,5 

BV16 10,6 3,9 1,8 3,1 19,4 

BV32 9,8 2,8 1,6 1,9 16,2 

BV33 9,2 3,0 0,7 2,0 14,9 

BV71 11,0 4,1 1,5 2,7 19,3 

KL2 10,2 2,2 1,2 1,9 15,5 

KL20 13,5 5,4 2,6 3,7 25,2 

TA3 11,6 2,8 1,4 2,9 18,6 

 

Biểu đồ 3. 29: Trữ lượng Carbon trong sinh khối của các dòng keo lai trồng trên đất 

xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 
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Qua bảng 3.53 và biểu đồ 3.29 cho thấy: Trữ lượng Carbon chứa trong sinh khối 

8 dòng Keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 

75cm  có sự khác nhau. Dòng có trữ lượng Carbon lớn nhất là dòng BV10 (26,5 

tấn/ha) và thấp nhất là dòng BV33 (14,9 tấn/ha). 

b) Hàm lượng CO2 của các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát 

và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Hàm lượng CO2 được tính theo công thức Mco2 = Mc x 3,67. Kết quả được thể 

hiện qua bảng 3.54. 

Bảng 3. 404: Hàm lượng CO2 hấp thụ trong các dòng keo lai trồng trên đất xám phát 

triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Dòng 
Hàm lượng CO2 (tấn/ha) 

Tổng 
Thân Cành Lá Gốc rễ 

BV10 56,3 17,1 7,9 15,8 97,1 

BV16 39,0 14,2 6,5 11,4 71,1 

BV32 36,1 10,2 5,9 7,1 59,4 

BV33 33,9 10,9 2,6 7,4 54,7 

BV71 40,3 15,1 5,5 10,1 71,0 

KL2 37,5 7,9 4,3 7,1 56,8 

KL20 49,7 19,9 9,4 13,4 92,4 

TA3 42,4 10,2 5,0 10,8 68,4 

 

Biểu đồ 3. 30: Hàm lượng CO2 hấp thụ trong các dòng keo lai trồng trên đất xám phát 

triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 
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Qua bảng 3.54 và biểu đồ 3.30 cho thấy: Hàm lượng CO2 hấp thụ giữa các dòng 

keo lai có sự sai khác. Dòng BV10 hấp thụ CO2 lớn nhất: thân cây hấp thụ được là 

56,3 tấn, cành cây hấp thụ được 17,1 tấn, lá hấp thụ được 7,9 tấn và gốc rễ hấp thụ 

được 15,8 tấn. Còn dòng hấp thụ CO2 thấp nhất là dòng BV33: thân cây hấp thụ được 

là 33,9 tấn, cành cây hấp thụ được 10,9 tấn, lá hấp thụ được 2,6 tấn và gốc rễ hấp thụ 

được 7,4 tấn. 

3.5.3. Hiệu quả kinh tế từ hấp thụ CO2 của các dòng keo lai trồng trên đất 

xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Dự đoán lượng giá hấp thụ CO2 theo mức giá do Viện chiến lược, chính sách tài 

nguyên và môi trường (Bộ KH và CN) cung cấp để quy đổi giá trị CO2 thành tiền cho 

1 ha rừng là 10 USD/tấn CO2, kết quả tính toán hiệu quả kinh tế rừng trồng các dòng 

Keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm  

được thể hiện ở bảng 3.55. 

Bảng 3. 415: Giá trị kinh tế do hàm lượng CO2 hấp thụ trong cây của các dòng keo lai 

trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Dòng MCO2 (tấn/ha) Đơn giá (USD/tấn CO2) Tỷ giá Thành tiền VNĐ 

BV10 97,1 10 21.830 21.199.972 

BV16 71,1 10 21.830 15.513.140 

BV32 59,4 10 21.830 12.962.209 

BV33 54,7 10 21.830 11.949.833 

BV71 71,0 10 21.830 15.490.874 

KL2 56,8 10 21.830 12.395.387 

KL20 92,4 10 21.830 20.172.214 

TA3 68,4 10 21.830 14.940.155 

Qua bảng 3.55 cho thấy: Giá trị kinh tế do hàm lượng CO2 hấp thụ được trong 8 

dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 

75cm  có sự chênh lệch. Dòng cho giá trị kinh tế về CO2 lớn nhất là dòng BV10 

(21.199.972 đồng/ha/5năm) và thấp nhất là dòng BV33 (11.949.833 đồng/ha/5năm). 

Như vậy, 8 dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) 

tầng mỏng dưới 75cm  có 1 dòng thích hợp nhất là dòng BV10. 
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3.5.4. Tuyển chọn dòng keo lai phù hợp trồng trên đất xám phát triển trên đá 

cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Kết quả đánh giá tuyển chọn dòng keo lai trồng trên dạng đất 2 trên vùng đất rừng 

khộp tỉnh Đắk Lắk thông qua tổng hợp các chỉ tiêu về tỷ lệ sống, sinh trưởng, sinh khối 

và khả năng hấp thụ CO2. Kết quả phân tích được tổng hợp ở bảng 3.56 và 3.57. 

Bảng 3. 426: Tổng hợp điểm  các chỉ tiêu nghiên cứu của dòng 

Chỉ tiêu 
Dòng 

Hệ số 
BV10 BV16 BV32 BV33 BV71 KL2 KL20 TA3 

Tỷ lệ sống 8 5 7 4 6 5 8 3 3 

D1.3 8 8 8 8 8 8 8 8 2 

Hvn 8 8 8 8 8 8 8 8 2 

Dt 8 8 8 8 8 8 8 8 1 

V 8 8 8 8 8 8 8 8 4 

Sinh khối 8 6 3 1 5 2 7 4 4 

Cố định CO2 8 6 3 1 5 2 7 4 3 

Hiệu quả kinh tế 8 5 2 1 4 3 7 6 4 

 

Bảng 3. 437: Tổng hợp điểm và nhân hệ số để lựa chọn dòng keo lai trồng trên đất 

xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm 

Chỉ tiêu 
Dòng 

BV10 BV16 BV32 BV33 BV71 KL2 KL20 TA3 

Tỷ lệ sống 24 15 21 12 18 15 24 9 

D1.3 16 16 16 16 16 16 16 16 

Hvn 16 16 16 16 16 16 16 16 

Dt 8 8 8 8 8 8 8 8 

V 32 32 32 32 32 32 32 32 

Sinh khối 24 18 9 3 15 6 21 12 

Cố định CO2 24 18 9 3 15 6 21 12 

Hiệu quả kinh tế 32 20 8 4 16 12 28 24 

Tổng điểm 176 143 119 94 136 111 166 129 
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Từ kết quả bảng 3.56 và 3.57 cho thấy: Dòng BV10 có tổng điểm cao nhất (176 

điểm) và thấp nhất là dòng BV33 (94 điểm). Vì vậy, ta chọn dòng BV10 trồng trên 

dạng đất 2 ở đất rừng khộp để cho kết quả tốt nhất về tất cả các chỉ tiêu. 

* Nhận chung xét: 

Như vậy, 8 dòng keo trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng 

dày trên 75cm  có 2 dòng thích hợp nhất là BV10 và BV71. Còn 8 dòng keo lai trồng 

trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm  có 1 dòng 

thích hợp nhất là BV10. 

Kết quả nghiên cứu 8 dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm thì dòng keo lai BV10 thích ứng nhất với dạng đất 2 

của rừng khộp. 

- Về tỷ lệ sống: Dòng keo lai BV10 và KL20 cho tỷ sống cao nhất (85,0%), thấp 

nhất là dòng TA3 (57,5%). Qua kết quả kiểm tra thì chỉ nên chọn dòng keo lai BV10 

và KL20 cho tỷ lệ sống cao. 

- Về đường kính (D1.3): Dòng TA3 đạt sinh trưởng cao nhất (10,0 cm) và dòng 

BV33 sinh trưởng kém nhất (7,8 cm). Qua kết quả kiểm tra thì sinh trưởng về đường 

kính (D1.3) của 8 dòng keo lai trồng trên dạng đất 2 chưa có sự chênh lệch với độ tin 

cậy ≥ 95%. 

- Về chiều cao vút ngọn (Hvn): Dòng TA3 cho sinh trưởng đường kính cao nhất 

(9,8m), thấp nhất là dòng KL2 (8,2m). Qua kết quả kiểm tra thì sinh trưởng về chiều 

cao vút ngọn của 8 dòng keo lai trồng trên dạng đất 2 chưa có sự chênh lệch với độ tin 

cậy ≥ 95%. 

- Về đường kính tán (Dt): Sinh trưởng về đường kính tán của 8 dòng keo lai trồng 

trên dạng đất 2 có sự khác nhau: dao động từ 1,3 đến 1,9 mét. Qua kết quả kiểm tra thì 

sinh trưởng về đường kính tán của 8 dòng keo lai trồng trên dạng đất 2 chưa có sự 

chênh lệch với độ tin cậy ≥ 95%. 

- Về thể tích (V): Dòng TA3 đạt sinh trưởng cao nhất (0,0442 m3/cây) và dòng 

BV32 sinh trưởng kém nhất (0,0235 m3/cây). Qua kết quả phân tích sinh trưởng về thể 

tích của 8 dòng keo lai trồng trên dạng đất 2 chưa có sự chênh lệch với độ tin cậy ≥ 95%. 

- Về đánh giá sinh khối và hấp thụ CO2 của 8 dòng keo lai trồng trên dạng đất 2: 

Dòng BV10 cho kết quả vượt trội hơn các dòng keo lai còn lại. Cụ thể: 

+ Dòng BV10 có tổng sinh khối tươi lớn nhất đạt 105,2 tấn/ha và thấp nhất là 

dòng BV32 có tổng sinh khối tươi chỉ đạt 57,0 tấn/ha. 

+ Dòng BV10 cho tổng sinh khối khô lớn nhất đạt 52,9 tấn/ha và thấp nhất là 

dòng BV33 có tổng sinh khối khô chỉ đạt 29,8 tấn/ha. 
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+ Dòng có trữ lượng Carbon lớn nhất là dòng BV10 (26,5 tấn/ha) và thấp nhất là 

dòng BV33 (14,9 tấn/ha). 

+ Dòng BV10 hấp thụ CO2 lớn nhất: Thân cây hấp thụ được là 56,3 tấn, cành cây 

hấp thụ được 17,1 tấn, lá hấp thụ được 7,9 tấn và gốc rễ hấp thụ được 15,8 tấn. Còn 

dòng hấp thụ CO2 thấp nhất là dòng BV33: Thân cây hấp thụ được là 33,9 tấn, cành 

cây hấp thụ được 10,9 tấn, lá hấp thụ được 2,6 tấn và gốc rễ hấp thụ được 7,4 tấn. 

+ Dòng cho giá trị kinh tế về CO2 lớn nhất là dòng BV10 (21.199.972 đồng/ha) 

và thấp nhất là dòng BV33 (11.949.833 đồng/ha). 

Qua đánh giá trên thì ta chọn dòng BV10 trồng trên đất xám phát triển trên đá cát 

và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm   ở đất rừng khộp để cho kết quả tốt nhất về tất cả 

các chỉ tiêu. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

KẾT LUẬN 

1. Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đắk Lắk và huyên Ea Súp 

Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 1.312,5 nghìn ha, trong đó: Diện tích đất lâm 

nghiệp có rừng hiện có 597,14 nghìn ha, bằng 45,5% DTTN (rừng sản xuất hiện có 

310 nghìn ha, tổng diện tích rừng phòng hộ và rừng đặc dụng hiện ở mức 287 nghìn ha 

chiếm ~22% DTTN) 

Tổng diện tích tự nhiên của huyện Ea Súp là 176.563 ha, chiếm tỷ lệ 13,4% diện 

tích tự nhiên của tỉnh Đắk Lắk, gồm 3 nhóm đất: Đất nông nghiệp: 161.943 ha, chiếm 

91,72%, đất phi nông nghiệp: 7.161 ha, chiếm 4%, đất chưa sử dụng: 7.459 ha, chiếm 

4,2% DTTN. Trong đó đất lâm nghiệp có diện tích 136.878 ha, chiếm 77,5% DTTN. 

Trong đó diện tích rừng khộp là 65.522,7 ha. 

2. Đặc điểm đất đai rừng khộp Ea Súp và hiện trạng đất trồng rừng các loài keo, 

dòng keo tại Ea Súp 

Đất rừng khộp ở địa bàn nghiên cứu chủ yếu phân bố ở độ cao 200 – 600m, với 2 

kiểu địa hình chính là: Dốc thoải phân bố ở độ cao và bình nguyên, hầu hết đất rừng 

khộp thuộc nhóm đất xám phát triển trên đá mẹ granit hoặc đá cát. Trên địa bàn có 4 

nhóm đất ứng với 7 đơn vị phân loại đất, một số đơn vị phân loại đất chính như sau: 

Đất xám trên đá cát và granít (Xa), đất xám trên phù sa cổ (X), đất đỏ vàng trên 

đá phiến sét (Fs), đất phù sa ngòi, suối (Py), 

Tổng diện tích đất trồng các loại rừng keo ở Ea Súp là 5.600,47 ha, trong đó: Keo 

lai 5060,16 ha, Keo lá tràm 44,76 ha, Keo tai tượng 495,55 ha. 

3. Đặc điểm phân bố rừng khộp 

Rừng khộp ở Đắk Lắk phân bố chủ yếu ở 3 huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Ea H’Leo 

và Vườn Quốc gia Jok Đôn. Tổng diện tích rừng khộp hiện có 189.598 ha trong đó: 

Vườn Quốc gia Jok Đôn: 94,7 ha, huyện Ea Súp: 65.522,7 ha, huyện Buôn Đôn: 

12.253,1 ha, huyện Ea H’Leo: 17.123,0  ha 

4. Tuyển chọn loài keo phù hợp cho đất rừng khộp 

Keo lai là cây trồng phù hợp và hiệu quả nhất so với 2 loài keo là tràm và keo tai 

tượng.Thể hiện qua các chỉ tiêu sau: Keo lai có tỷ lệ sống cao nhất (76,88%), tiếp theo 

là keo lá tràm (71,77%) và thấp nhất là keo tai tượng (52,85%); Keo lai sinh trưởng tốt 

nhất với D1.3 = 11,2 cm; Hvn = 12,6 m; Dt = 1,6 m; V = 0,0689 m3; tiếp đến là keo tai 

tượng và thấp nhất là keo lá tràm. Keo lai là loài cho sinh khối lớn nhất, tiếp đến là keo 

tai tượng và thấp nhất là keo lá tràm. Keo lai có trữ lượng Carbon lớn nhất (102,8 
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tấn/ha), tiếp đến là keo tai tượng (75,3 tấn/ha) và thấp nhất là keo lá tràm (57,3 tấn/ha). 

Hàm lượng CO2 hấp thụ ở keo lai là 377,2 tấn/ha; keo lá tràm là 210,5 tấn/ha và keo 

tai tượng là 276,3 tấn/ha. Giá trị kinh tế từ CO2 loài keo lai thu được là 82.342.532 

đồng/ha, keo lá tràm là 45.945.279 đồng/ha và keo tai tượng là 60.323.432 đồng/ha.  

5. Lựa chọn dạng đất phù hợp trồng keo lai 

Rừng trồng keo lai trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 

75cm (dạng 1) thích ứng và hiệu quả hơn rừng trồng keo lai trên đất tầng mỏng dưới 

75cm thông qua các chỉ tiêu: Đường kính thân cây (D1.3); chiều cao vút ngọn (Hvn); 

đường kính tán cây (Dt); thể tích cây (V); sinh khối tươi (Pt); sinh khối khô (Pk); trữ 

lượng Carbon (Mc); trữ lượng CO2 (Mco2) và ước tính lượng tiền thu được từ nguồn 

CO2 cho thấy: tất cả các chỉ tiêu của cây trồng ở dạng đất 1 đều lớn hơn rõ rệt, với 

tổng số điểm là 46 điểm cao hơn hẳn dạng đất 2 là 23 điểm. Từ đó đã chọn lựa và xác 

định được rừng trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) tầng dày trên 

75cm (dạng 1) là dạng đất trồng keo lai trên đất rừng khộp huyện Ea Súp, tỉnh Đắk lắk 

là phù hợp nhất và hiệu quả tốt nhất 

6. Tuyển chọn các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng dày trên 75cm (dạng 1)  

2 dòng keo lai BV10 và BV71 l là cây trồng phù hợp và hiệu quả hơn 6 dòng keo 

lai BV16, BV32, BV33, KL2, KL20, TA3 cùng trồng trên đất xám phát triển trên đá 

cát và granit (Xa) tầng dày trên 75cm (dạng 1) thể hiện các chỉ tiêu: Với thể tích toàn 

thân: Dòng BV10 đạt (0,0848 m3/cây), Dòng BV71đạt (0,0840 m3/cây). Với sinh khối 

tươi: Dòng BV10 đạt 165,7 tấn/ha, Dòng BV71đạt 211,0 tấn/ha. Với sinh khối khô: 

Dòng BV10 đạt 86,6 tấn/ha, Dòng BV71 đạt 115,1 tấn/ha. Với khả năng hấp thụ 

carbon: Dòng BV10 đạt 158,9 tấn/ha, Dòng BV71đạt 211,3 tấn/ha. Giá trị kinh tế từ 

CO2 dòng BV10 thu được là 34.696.832 đồng/ha, dòng BV71 thu được là 46.123.554 

đồng/ha.. 

7. Tuyển chọn các dòng keo lai trồng trên đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm (dạng 2)  

Dòng keo lai BV10 là cây trồng phù hợp và hiêu quả hơn 7 dòng keo lai BV16, 

BV32, BV71, BV33, KL2, KL20, TA3 cùng trồng trên đất xám phát triển trên đá cát 

và granit (Xa) tầng mỏng dưới 75cm (dạng 2) thể hiện các chỉ tiêu: Với thể tích toàn 

thân đạt (0,0361 m3/cây), sinh khối tươi đạt 105,2 tấn/ha, sinh khối khô đạt 52,9 tấn/ha 

và lượng cacbon tích luỹ đạt 26,5 tấn/ha và lượng CO2 tích luỹ được là 97,1 tấn/ha. 

Giá trị kinh tế từ CO2 dòng BV10 thu được là 21.199.972 đồng/ha.  

TỒN TẠI 

 Do thời gian, nguồn lực có hạn chế nên luận án chưa đánh giá đầy đủ về hiện 

trạng đất đai và rừng khộp tỉnh Đắk Lắk, chưa đánh giá rừng trồng ở các dạng đất, cấp 
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đất và trên các vùng đất rừng khộp khác. 

 Chưa đánh giá đầy đủ 5 bể chứa carbon. 

 Rừng trồng các loài keo và các mô hình thí nghiệm chỉ thừa kế nên hạn chế về 

nhiều mặt như lấy mẫu, chặt hạ... 

KIẾN NGHỊ 

- Qua nghiên cứu của đề tài và thực tế sản xuất cho thấy, keo lai là loài cây có 

khả năng phát triển tốt trên điều kiện đất khộp tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy, nên có quy 

hoạch, kế hoạch cụ thể để đưa keo lai vào trồng ở các vùng đất rừng khộp nhằm nâng 

cao hiệu năng phòng hộ, cải tạo và bảo vệ môi trường sống, giảm thiểu biến đổi khí 

hậu, góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho người dân trồng rừng tại tỉnh Đắk Lắk. 

- Nên phát triển trồng rừng keo lai trên vùng đất xám phát triển trên đá cát và 

granit (Xa) tầng dày trên 75cm, các vùng đất xám phát triển trên đá cát và granit (Xa) 

tầng mỏng dưới 75cm nên trồng các cây nông nghiệp ngắn ngày và trồng rừng cho 

mục đích phòng hộ và cảnh quan. 

- Các tổ chức và cá nhân liên quan đến các hoạt động chọn giống và trồng rừng 

keo lai trên vùng đất rừng khộp tỉnh Đắk Lắk cần nắm bắt thông tin kết quả của đề tài 

này kịp thời để ứng dụng vào sản xuất. Đặc biệt là sử dụng nguồn giống từ 2 dòng ưu 

tú BV10 và BV71 đã được lựa chọn để phát triển vào sản xuất. 

- Để xác định được dạng lập địa, loài keo trồng phù hợp trên đất rừng khộp Tây 

Nguyên cần có những công trình nghiên cứu tiếp theo về các dạng lập địa, các dòng 

keo lai mới có nguồn giống sau này. 

- Kết quả nghiên cứu, đề tài chọn được keo lai, dạng lập địa phù hợp và các dòng 

keo lai ưu tú. Đề nghị các cơ sở sản xuất Lâm nghiệp ứng dụng để sản xuất. 

- Tiếp tục nghiên cứu trữ lượng Carbon rừng trồng keo ở các khu vực khác để 

phát triển trồng rừng một cách hợp lý. 

- Tiếp tục nghiên cứu về sinh khối và trữ lượng Carbon rừng trồng keo ở các độ 

tuổi khác nhau để tìm hiểu được quy luật tương quan về khả năng hấp thụ CO2 theo 

từng độ tuổi. 
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