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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân tôi, công 

trình được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi trong 

thời gian từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 11 năm 2018. Các số liệu và kết quả nghiên 

cứu trình bày trong luận án là trung thực và chưa từng công bố trong các công trình 

nghiên cứu nào khác. Nếu có gì sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Luận án có sử dụng một phần kết quả của nhiệm vụ: "Nghiên cứu bổ sung một 

số giải pháp kỹ thuật lâm sinh gây trồng cây Sến trung (Homalium ceylanicum 

(Gardner) Benth) cung cấp gỗ lớn tại vùng Bắc Trung Bộ" được thực hiện từ 2017 - 

2019, do tác giả là chủ nhiệm nhiệm vụ. 

 
Huế, ngày 20 tháng 5 năm 2019 

Người viết cam đoan 

  

 NCS Vũ Đức Bình 
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LỜI CẢM ƠN 
 

Công trình nghiên cứu "Nghiên cứu cơ sở khoa học cho giải pháp bảo tồn, phục 

hồi và phát  triển loài cây Sến trung (Homalium ceylanicum (Gardner) Benth) tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế" được hoàn thành theo chương trình nghiên cứu sinh hệ chính quy 

tập trung tại Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, giai đoạn 2015 - 2018.  

Trước hết, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và kính trọng đến PGS.TS. 

Nguyễn Văn Lợi - Người hướng dẫn khoa học đã dành nhiều thời gian, công sức, tận 

tình chỉ bảo, truyền đạt kinh nghiệm và giúp đỡ tác giả hoàn thành luận án này. 

Trong quá trình thực hiện và hoàn thiện luận án, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sự 

quan tâm, giúp đỡ của: Ban giám hiệu, Khoa Lâm nghiệp, Phòng đào tạo Trường Đại 

học Nông Lâm Huế, Ban đào tạo Trường Đại học Huế, Ban lãnh đạo và các nghiên 

cứu viên Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ, Viện Khoa học Lâm nghiệp 

Việt Nam. 

Tôi xin tỏ lòng biết ơn đến Ban lãnh đạo và cán bộ Sở NN&PTNT, Chi cục 

Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, VQG Bạch Mã, các hạt kiểm lâm và kiểm lâm địa 

bàn các huyện Phú Lộc, huyện Nam Đông, Thị xã Hương Thủy, Thị xã Hương 

Trà, BQLRPH Sông Hương, BQLRPH Hương Thủy, Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Tiền Phong ... đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tác giả trong điều 

tra, thu thập số liệu thứ cấp và ngoại nghiệp.  

Tôi xin chân thành cảm ơn GS.TS Võ Đại Hải, PGS.TS Đặng Thái Dương, 

PGS.TS Phạm Xuân Hoàn, TS. Trần Minh Đức, TS. Huỳnh Văn Kéo, TS. Ngô Tùng 

Đức, TS. Hoàng Huy Tuấn, TS. Hoàng Văn Thắng, TS. Hồ Thanh Hà, TS. Phạm Xuân 

Đỉnh, TS. Nguyễn Thị Liệu ... đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho luận án. 

Tôi xin cảm ơn sự động viên, giúp đỡ nhiều mặt của các cộng sự, đồng nghiệp, 

bạn bè và người thân trong gia đình đã động viên khích lệ, giúp đỡ tôi trong suốt quá 

trình thực hiện và hoàn thành luận án này. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng và nỗ lực của bản thân nhưng chắc chắn luận án 

vẫn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận được những ý kiến 

đóng góp quý báu của các nhà khoa học và đồng nghiệp. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 

 

Huế, ngày 20 tháng 5 năm 2019 

Tác giả 

 

 

Vũ Đức Bình 
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AHP Analytic Hierarchy Process - Phương pháp phân tích thứ bậc 

BĐKH Biến đổi khí hậu 

BQLRPH Ban quản lý rừng phòng hộ 

BV&PTR Bảo vệ và phát triển rừng 

CT Công thức 

CTTN Công thức thí nghiệm 

CTr Cây trội 

D1.3 (cm) Đường kính tại vị trí 1,3 m 

ĐDSH Đa dạng sinh học 

Dt (m) Đường kính tán 

FAHP 
Fuzzy Analytical Hierarchy Process - Phương pháp phân tích 

thứ bậc mờ 

FAO 
Food and Agriculture Organization of the United Nations 

- Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc 

GIS Geographic Information System - Hệ thống thông tin địa lý 

GPS Global Positioning System - Hệ thống định vị toàn cầu 

Hdc (m) Chiều cao dưới cành 

Hvn (m) Chiều cao vút ngọn 

IBA Indole-3-butyric acid 

IV % Important Values - Chỉ số quan trọng (%) 

K2O % Kali tổng số 

KBTTN Khu bảo tồn thiên nhiên 

KTST Kích thích sinh trưởng 

KHCN Khoa học công nghệ 

http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/home/en/
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KTXH Kinh tế xã hội 

N % Đạm tổng số 

NAA 1-Naphthylacetic acid 

NDVI 
Normalized Difference Vegetation Index - Chỉ số khác biệt thực 

vật 

NLKH Nông lâm kết hợp 

NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

ÔDB Ô dạng bản 

ÔTC Ô tiêu chuẩn 

P2O5 % Lân tổng số 

pH KCl Độ chua trao đổi 

QLBVR Quản lý bảo vệ rừng 

SPSS 
Statistical Package for the Social Sciences - Phần mềm phân 

tích thống kê  

St Sến trung 

TB Trung bình 

T.L.S (%) Tỷ lệ sống (%) 

TXB Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh trung bình 

TXG Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh giàu 

TXN Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh nghèo 

TXP Rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh phục hồi 

UBND Ủy ban nhân dân 

VQG Vườn quốc gia 
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MỞ ĐẦU 

  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thừa Thiên Huế là một tỉnh ven biển thuộc vùng Bắc Trung Bộ với tổng diện 

tích tự nhiên là 502.629 ha, trong đó diện tích có rừng là 311.051 ha (gồm 212.180 ha 

rừng tự nhiên và 98.871 ha rừng trồng), độ che phủ của tỉnh đạt 57,34 % (Bộ 

NN&PTNT, 2019) [13]. Tuy nhiên, xét về mặt đa dạng sinh học, kinh tế và môi 

trường, việc mở rộng diện tích rừng trồng, nâng cao độ che phủ chủ yếu bằng các loài 

cây Keo và Bạch đàn mọc nhanh, chu kỳ kinh doanh ngắn (5 đến 7 năm) chưa phải là 

mục tiêu phát triển tối ưu của ngành lâm nghiệp. Việc sử dụng cây bản địa làm mục 

đích trồng rừng và phục hồi, làm giàu rừng là một vấn đề lớn đang được ngành lâm 

nghiệp quan tâm trong những năm gần đây. Việc thiếu thông tin về đặc điểm sinh học 

của loài gây nên những khó khăn trong việc đề xuất các giải pháp lâm sinh, góp phần 

bảo tồn và phát triển các loài cây gỗ quý hiếm, cây bản địa, cây có giá trị kinh tế cao. 

Trong tập đoàn các loài cây gỗ lớn đã được định danh ở Việt Nam, cây Sến 

trung (Homalium ceylanicum (Gardner) Benth) được xác định là loài cây trồng rừng 

chủ yếu tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ (Bộ NN&PTNT, 2014) [11]. Ở nước ta, có 

thể nói thông tin về cây Sến trung chưa nhiều, chủ yếu là về mô tả hình thái, phân bố, 

đặc tính sinh thái,… Gỗ Sến trung có vân gỗ xoắn, kết cấu mịn, chất gỗ cứng, nặng, 

dễ chế biến, ít bị mối mọt và thường được dùng đóng tàu thuyền, làm tà vẹt, xây 

dựng (Lê Thị Diên và cs, 2009)[17]. Cây có hình dáng đẹp, nên còn được chọn làm 

cây cảnh, cây đô thị. Đây là loài cây có khả năng phục hồi rừng trên đất nghèo, vì 

vậy hiện nay Sến trung là một trong số các loài cây được ưu tiên cho việc phục hồi 

và phát triển vốn rừng, nâng cao khả năng phòng hộ của rừng. Do gỗ tốt và có giá trị 

nên bị chặt phá nhiều, dẫn đến số lượng cá thể Sến trung ở rừng tự nhiên ngày càng 

suy giảm nghiêm trọng.  

Ở Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, các kết quả nghiên 

cứu về Sến trung còn rất ít, mới dừng lại ở một số kỹ thuật tạo cây con từ hạt, gây 

trồng thử nghiệm trong các dự án và được đúc rút sơ bộ thành hướng dẫn kỹ thuật gây 

trồng loài Sến trung. Hiện nay, đối với nghiên cứu về cây Sến trung ở nước ta còn có 

một số khoảng trống là thiếu các thông tin về đặc điểm lâm học, chưa có giống tốt 

được chọn lọc, thiếu các thông tin về tổng kết đánh giá về kỹ thuật và mô hình thành 

công, thất bại để đúc rút kinh nghiệm, chưa có hệ thống kỹ thuật gây trồng rừng Sến 

trung từ khâu xác định lập địa trồng thích hợp, kỹ thuật nhân giống, tiêu chuẩn cây 

con, mật độ trồng, bón phân, tỉa thưa nuôi dưỡng rừng với mục tiêu bảo tồn và phát 

triển bền vững loài cây này. 
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Xuất phát từ những lý do trên, đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho giải 

pháp bảo tồn, phục hồi và phát triển loài cây Sến trung (Homalium ceylanicum 

(Gardner) Benth) tại tỉnh Thừa Thiên Huế” là rất cần thiết và có ý nghĩa khoa học, 

thực tiễn. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Mục tiêu chung: Xác định được các cơ sở khoa học về đặc điểm sinh học, lâm 

học và các cơ sở thực tiễn về thực trạng quản lý, tổng kết các mô hình rừng trồng, kỹ 

thuật nhân giống nhằm bảo tồn, phục hồi và phát triển loài cây Sến trung (Homalium 

ceylanicum (Gardner) Benth) tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Mục tiêu cụ thể:  

- Xác định được một số đặc điểm sinh học, lâm học, thực trạng quần thể và hoạt 

động quản lý bảo tồn loài Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Xác định được cơ sở khoa học trong quy hoạch và kỹ thuật nhân giống phục 

vụ bảo tồn và phát triển loài Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Đề xuất được các giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển loài cây Sến trung 

tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

Ý nghĩa khoa học: Cung cấp cơ sở khoa học về đặc điểm sinh học và lâm học, 

kỹ thuật gây trồng nhằm đề xuất các giải pháp góp phần phục hồi, bảo tồn và phát triển 

loài cây Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Ý nghĩa thực tiễn:  

- Chọn lọc được 50 cây trội và góp phần bổ sung, hoàn thiện các biện pháp kỹ 

thuật gây trồng cây Sến trung nhằm cung cấp gỗ lớn, bền vững về kinh tế và môi 

trường sinh thái; 

- Xây dựng được bản đồ phân bố tự nhiên, bản đồ phân chia lập địa thích hợp 

cho phục hồi, bảo tồn và phát triển loài cây Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

4. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

-  Luận án bổ sung thông tin mới, cơ bản về đặc điểm sinh học và lâm học loài 

cây Sến trung trong quần xã rừng tự nhiên, rừng trồng làm cơ sở đề xuất các giải pháp 

quản lý bảo tồn, phục hồi và phát triển loài tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Luận án đã chọn lọc được 50 cây trội, đánh giá được các mô hình rừng trồng 

và đề xuất hướng dẫn kỹ thuật gây trồng loài cây Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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5. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN 

Luận án, ngoài phần tài liệu tham khảo và các phụ lục gồm 130 trang trong đó 

có 46 bảng số liệu, 23 hình minh hoạ và 101 tài liệu tham khảo được kết cấu thành 5 

phần sau đây: 

- Phần mở đầu (3 trang) 

- Chương 1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu (19 trang) 

- Chương 2. Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu (30 trang) 

- Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận (75 trang) 

- Kết luận và đề nghị (3 trang).  
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Chương 1.  

TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

 

1.1. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ LOÀI CÂY SẾN TRUNG 

1.1.1. Tên gọi, phân loại 

Cây Sến trung có tên khoa học là Homalium ceylanicum (Gardner) Benth. Đây 

là tên đã được chấp nhận của một loài trong chi Homalium (họ Salicaceae). Hồ sơ có 

nguồn gốc từ Tropicos (dữ liệu được cung cấp vào 18/4/2012) đây là một tên được 

chấp nhận (hồ sơ 50120570) với các chi tiết xuất bản đầu tiên là J. Linn. Soc., Bot. 

4:35 năm 1860 [99]. Tên đồng nghĩa: Blackwellia ceylanica Gardner, Calcutta J. Nat. 

Hist. 7: 452. 1847; Homalium balansae Gagnepain; H. bhamoense Cubitt & W. W. 

Smith; H. ceylanicum var. laoticum (Gagnepain) G. S. Fan; H. hainanense Gagnepain; 

H. laoticum Gagnepain; H. laoticum var. glabratum C. Y. Wu  [99]. 

Tên gọi tiếng Anh là Liyan, Blackwellia zeylanica Gard, H. ceylanicum 

Gardner. Ở Ấn Độ gọi Sến trung là Kalmattiga, Hulikaddi Mara, Kala, Kalavaram, 

Kalladamba, Kaluvaluka, Manthalamukhi, Manthala Mukhi, Manthalamukhi [100]. 

Tekuri và cs (2014) [91] đã phân loại Sến trung (Homalium ceylanicum 

(Gardner) Benth) thuộc giới thực vật, ngành Magnoliophyta (Hạt kín), lớp 

Magnoliopsida (Mộc lan), Bộ Violales (Hoa tím), Họ Flacourtiaceae (Mùng quân), 

Chi Homalium. 

Chi Homalium có trên 150 loài thực vật thân gỗ có phân bố rộng ở vùng nhiệt 

đới thế giới tập trung ở khu vực Đông Nam Á và Madagascar (Sleumer 1954, 1973, 

Applequist, 2013) [86], [87], [54]. Trong đó có 33 tên loài trong chi Homalium đã 

được chấp nhận. Tuy nhiên, những loài thuộc chi Homalium đã được mô tả nhưng còn 

thiếu nhiều thông tin về đặc điểm và phân bố của chúng (Sleumer, 1954) [86]. 

Theo Lai SS. (1999) [68], Sến trung là loài cây thuộc chi Homalium, thường 

sống ở rừng thường xanh và bán thường xanh. Sến trung phân bố tại các tỉnh Quảng 

Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Hoa Nam, Giang Tây, Vân Nam Trung Quốc. Ngoài ra, 

loài này còn phân bố tự nhiên ở Băng La Đét, Ấn Độ, Lào, Myanma, Nepal, Sri Lanka, 

Thái Lan và Việt Nam (Qiu Xiao Jun và Wang Xioy Zhi, 2006) [46]. 

Phạm Hoàng Hộ (1999) [20] cho rằng Sến trung có tên gọi là Chà ran sến với 

tên khoa học là Homalium ceylanicum (Gardn.) Benth. Lê Mộng Chân và Lê Thị 

Huyên (2000) [14], trong giáo trình thực vật rừng cho rằng Sến trung có tên gọi là Chà 

ran bông trắng, Chà ran xây lan, Chà ran tích lan. Trần Hợp (2002) [21], trong cuốn 

"Tài nguyên cây gỗ Việt Nam" cho rằng Sến trung có tên gọi là Chà ran xây lan, Nạp 
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ốc với tên khoa học là Homalium ceylanicum (Gardn.) Benth hoặc Homalium 

hainanense Gardnep. Theo Lê Thị Diên và cs (2009) [17], Sến trung còn có tên gọi là 

Sến ngọn đỏ, Chà ran sến thuộc họ Mùng quân (Flacourtiaceae).  

Lê Mộng Chân và Lê Thị Huyên (2000) [14], đã mô tả đặc điểm của họ Mùng 

quân hay họ Bồ quân (Flacourtiaceae) là cây gỗ hay cây bụi, thường có gai đơn hoặc 

phân nhánh trên thân, cành hoặc nách lá. Lá đơn, mép nguyên hoặc có răng cưa, mọc 

cách, có lá kèm sớm rụng, đôi khi không có lá kèm. Hoa tự bông chùm, viên thùy, ngù 

hoặc sim, ít khi đơn lẻ. Hoa đều, lưỡng tính hoặc đơn tính khác gốc, xếp lợp thường 

sống dai trên quả. Cánh tràng 3 đến 6, rời xếp lợp, đôi khi phát triển to và sống dai. Ở 

một số loài hoa không có tràng. Nhị 1 đến nhiều, rời hoặc chỉ nhị hợp thành ống. Bao 

phấn 2 ô nứt dọc. Trung đới đôi khi có tuyến, triền hoa trong hoặc ngoài nhị. Bầu 

trung hoặc bầu trên 1 ô, đính noãn trên. Quả mập hoặc quả nang, đôi khi quả hạch. Hạt 

dẹt, có vỏ giả đôi khi có cánh, hạt nhiều phôi nhũ. Họ này có 86 chi, 850 loài. Phân bố 

ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới. Việt Nam có 11 chi và 45 loài. 

Kết quả nghiên cứu của Tagane và cs (2016) [90], cho rằng ở Việt Nam có 11 

loài của chi Homalium được biết như: Homalium caryophyllaceum (Zoll. & Moritz) 

Benth., H. ceylanicum (Gardner) Benth, H. cochinchinense (Lour.) Druce, H. 

dasyanthum (Turcz.) W. Theob, H. dictyoneurum (Hance) Warb., H. grandiflorum 

Benth., H. mollissimum Merr., H. myriandrum Merr., H. petelotii Merr., H. 

phanerophlebium F. C. How & W. C. Ko, và H. tomentosum (Vent.) Benth. 

1.1.2. Phân bố 

Tại Trung Quốc, Sến trung phân bố tại các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải 

Nam, Hoa Nam, Giang Tây, Vân Nam. Ngoài ra, loài này còn phân bố tự nhiên ở 

Băng La Đét, Ấn Độ, Lào, Myanma, Nepal, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam 

(Homalium, Flora of China, 2007) [64]. 

Theo Lê Mộng Chân và Lê Thị Huyên (2000) [14], tại Việt Nam Sến trung có 

phân bố rộng, gặp ở các tỉnh Bắc Cạn, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Ở Thừa Thiên Huế, Sến trung đã được người dân gây 

trồng trên 100 năm nay (Lê Thị Diên và cs, 2009) [17]. 

1.1.3. Giá trị sử dụng 

Các kết quả nghiên cứu cho thấy, sản phẩm từ cây Sến trung được sử dụng chủ 

yếu cho y học và cung cấp gỗ gia dụng. Sến trung được trồng làm cây cảnh và gỗ của 

nó được sử dụng vì mục đích thương mại (Sililan, 1859) [83]. Madhavachetty và cs 

(2008) [72], cho rằng gỗ Sến trung rất cứng và tốt, thường dùng để xây dựng và làm 

đồ nội thất, điêu khắc. Vỏ cây và lá của cây Sến trung có nhiều công dụng truyền 

thống chữa bệnh tiểu đường, thấp khớp và các hoạt động lành vết thương. 
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Hầu hết các nghiên cứu trên thế giới về cây Sến trung đều tập trung vào vấn đề 

chiết xuất các chất hóa học từ loài cây này dùng để chữa bệnh ung thư (Ekabo và cs 

(1993) [60]; Shashank và cs (2011) [81]; Yuan và cs (2014) [98]; Swathi và cs (2014) 

[89]. Các nghiên cứu cho thấy một số chất được chiết xuất từ các bộ phận của cây Sến 

trung rất có giá trị trong y học. Đây là cơ sở quan trọng cho việc gây trồng và phát 

triển loài cây này ở một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Srilanka… 

Theo Lê Mộng Chân và Lê Thị Huyên (2000) [14], Lê Thị Diên và cs [17], giá 

trị sử dụng của Sến trung ở Việt Nam mới chỉ chủ yếu là cung cấp gỗ phục vụ chế biến 

đồ mộc. Sến trung là cây cho gỗ nhỡ hoặc lớn, lõi giác phân biệt, giác màu trắng ngà, 

lõi màu nâu đỏ, cứng và nặng (tỷ trọng 0,8 đến 0,84), thớ hơi xoắn, mịn, chịu nước 

mặn tốt. Gỗ dùng trong xây dựng, đóng tàu thuyền, làm cột buồm, cột trụ lưới đánh cá, 

nò sáo trong nuôi trồng hải sản, chuồng trại chăn nuôi, nông cụ và đóng đồ thông 

thường. Sến trung có tán hẹp, hình tháp nhọn, rễ ăn sâu ít làm khô đất, lá hoai mục 

nhanh nên rất thích hợp cho việc trồng phòng hộ cho cây nông nghiệp, cây ăn quả; 

trồng xen hay trồng lục hóa tạo cảnh quan.  

1.2. NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI 

1.2.1. Kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh học và lâm học cây Sến trung 

1.2.1.1. Đặc điểm hình thái và vật hậu 

Cây Sến trung được một số tác giả trên thế giới mô tả về hình dáng bên ngoài. 

Đây là cơ sở khoa học cho việc định loại và phân biệt Sến trung với những loài cây 

khác, đặc biệt những loài trong chi Homalium.  

Tekuri và cs (2014) [91] đã mô tả đặc điểm cây Sến trung ở Ấn Độ có thể cao 

đến 25 m; Vỏ nhẵn màu xám với các đốm màu trắng cam; Cành hình trụ nhẵn, mảnh; 

Đường kính cây 30 cm. Lá đơn, mọc cách; lá kèm sớm rụng, cuống lá nhẵn dài 0,5 đến 

1,3 cm; Mặt cắt ngang lá phẳng lồi; Phiến lá mỏng hình elíp 7,5 - 13 cm x 3,6 - 7,6 cm, 

đỉnh có đầu nhọn hoặc gần tròn, mép lá có khía nhẵn nhọn; gân giữa ở trên phẳng và 

gân phụ gồm 6 đến 8 cặp. Hoa hình chùm bông nhọn dài, thanh mảnh với chùm bị 

ngắt nhiều hoa nhỏ; hoa thường xanh màu trắng, đôi khi có vài cụm màu đỏ thẫm trên 

cùng 1 bông. Quả nang. Hạt nhỏ, nhiều, thuôn dài hoặc góc cạnh. 

Lai (1999) [68], đã mô tả Sến trung ở Trung Quốc là cây gỗ cao từ 6 m đến 30 

m, có khi đến 40 m, có bạnh vè, vỏ mỏng đến thô, cành màu nâu, lông nhẵn. Lá kèm 

tuyến tính mũi mác nhẵn sớm rụng, dài 1,5 đến 3 mm. Cuống lá nhẵn, mịn dài 5 đến 

12 mm. Phiến lá có thể biến đổi hình dạng và kích thước từ hình elíp đến hình trụ, 

hiếm khi có hình trứng ngược, đầu nhọn rộng 1,5 đến 2,5 (-3) cm, lá mỏng với kích 

thước 6 - 18 (-20) x 2,5 - 8 (- 9) cm, lá phẳng, nhẵn, bên ngoài có lông ngắn, gân bên 

gồm 7 đến 10 cặp, gốc lá nhọn với hai mặt lồi, mép lá có răng cưa tù nhọn, mũi lá từ 
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nhọn đến tròn, đôi khi co lại nhọn tới 1cm. Cụm hoa hình chùm rủ ở nách lá, dài 5 - 20 

(- 30) cm; trục cụm hoa thưa đến dày, lông tơ thưa thớt ngắn màu nâu xám nhạt, lá 

kèm sớm rụng dài 2 mm hình tam giác hẹp. Cuống hoa dài 1 đến 3 mm, nối với nhau ở 

trên hoặc ở giữa, có lông dày, ngắn. Hoa nhiều, mỗi chùm từ 3 đến 20 hoa, đôi khi tập 

trung nhiều cuống hoa dài đường kính từ 2,5 đến 3 mm; vào mùa nở hoa thơm ngát. 

Ống đài dài từ 0,5 đến 1,5 mm, có lông ngắn (0,1 đến 0,2 mm) màu trắng mật độ từ 

thưa đến dày. Đài hoa hình cầu dài hay hình thìa mũi nhọn dài 0,5 - 2 x 0,3 - 0,5 mm, 

lớp lông bên ngoài ống đài, bên trong hơi dày đặc, mép có lông màu trắng nhạt rậm 

rạp dài từ 1/2 đến 1 lần độ rộng cánh đài. Tràng hoa có màu trắng nhạt hay hồng nhạt, 

hình trứng, 0,8 - 2 x 0,6 mm, chỉ nhị nhẵn dài 2 đến 3 mm, bao phấn 0,4 mm; 4 đến 6 

giá noãn, mỗi giá noãn mang 3 đến 6 noãn. Bầu giữa, nhụy 4 đến 6, vòi nhụy dài 1 đến 

2 mm, có lông ở dưới đáy. 

Về vật hậu: Theo Lai (1999) [68], mùa ra hoa ở Trung Quốc từ tháng 1 đến 

tháng 11, mùa quả từ tháng 2 đến tháng 12. Tại Srilanka, Ấn Độ, mùa hoa quả từ tháng 

2 đến tháng 7 (Tekuri và cs, 2014) [91]. 

Như vậy, việc phân loại, tên gọi và mô tả hình thái của loài cây Sến trung 

tương đối rõ ràng, không chỉ có tác dụng nhận biết và phân biệt các loài mà còn có ý 

nghĩa lớn khi nghiên cứu tại Việt Nam. 

1.2.1.2. Đặc điểm lâm học 

- Đặc điểm phân bố:  

Lai (1999) [68], cho rằng Sến trung phân bố dưới tán rừng thường xanh và bán 

thường xanh độ cao từ 400 m đến 1.200 m so với mực nước biển. 

- Đặc điểm sinh thái, sinh lý: 

Sến trung là cây ưa sáng, chịu bóng giai đoạn đầu. Thích hợp với nhiệt độ bình 

quân từ 22 0C đến 24 0C, tháng lạnh nhất trên 15 0C, lượng mưa bình quân năm từ 

1.500 đến 2.400 mm, độ ẩm tương đối từ 75 % đến 85 %. Sến trung có hệ thống rễ 

phát triển có khả năng cản gió tốt. Phát triển tốt với đất đai màu mỡ và thoát nước, độ 

dốc thấp, tầng đất sâu, hàm lượng mùn cao, tăng trưởng kém nơi đất khô hạn và cằn 

cỗi. Chúng thường mọc thưa thớt hoặc với mật độ dày trong các vùng thung lũng, bìa 

rừng, rừng mưa, rừng lá rộng thường xanh, dọc theo các con suối, khe núi, hoặc vùng 

dốc thoải (Homalium, Flora of China, 2007) [64]. 

Kết quả nghiên cứu của Yang và cs (2013) [96], về khả năng phát tán và nảy 

mầm của 66 loài cây có nguồn gốc tại rừng nhiệt đới gió mùa thường xanh ở đảo Hải 

Nam của Trung Quốc cho thấy Sến trung là loài cây thuộc trong nhóm nảy mầm nhanh 

và đồng đều với tỷ lệ nảy mầm bình quân là 24,6 %, sau 12 ngày bắt đầu nảy mầm; 33 

ngày kết thúc nảy mầm; quả nang; phát tán nhờ gió. 
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Song và cs (1980) [88], đã nghiên cứu ảnh hưởng của chất dinh dưỡng khoáng 

đến sinh trưởng lâm phần rừng trồng Sến trung tại đảo Hải Nam, Trung Quốc. Đây là 

loài cây quý hiếm, có sinh trưởng nhanh và cho chất lượng gỗ tốt. Tốc độ sinh trưởng 

của rừng trồng bắt đầu tăng trong 2 đến 3 năm sau khi lâm phần khép tán. Tác giả đã 

sử dụng phương pháp phân tích thực vật để nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng khoáng 

của lâm phần. Trong thời kỳ đầu, sinh trưởng của Sến trung tăng nhanh cả đường kính 

và chiều cao trên đất có hàm lượng N và P cao. Sau một thời gian, tốc độ sinh trưởng 

giảm xuống do cạn kiệt N, P trong đất và tăng hàm lượng N, P trong lá. Tác giả đề 

xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh như bón phân có thể cải thiện sinh trưởng của 

lâm phần.  

Fu và Jin (1992) [61], đã xếp loài này ở mức độ dễ bị nguy hiểm. Nhóm tác giả 

đã khẳng định chúng là loài cây gỗ quý hiếm, có giá trị kinh tế cao nhưng số lượng 

quần thể loài đã bị đe dọa bởi việc khai thác bừa bãi và cháy rừng. Năng lực tái sinh tự 

nhiên của loài này kém bởi vì tỷ lệ đậu quả thấp mặc dù loài này ra hoa rất nhiều. 

Như vậy, những thông tin cơ bản về đặc điểm phân bố và sinh thái của Sến 

trung tương đối rõ và là tài liệu tham khảo tốt cho nghiên cứu bảo tồn phục hồi và 

phát triển loài cây này ở Việt Nam. 

1.2.2. Một số kết quả nghiên cứu về chọn và nhân giống cây Sến trung 

Đối với cây Sến trung các nghiên cứu về chọn và nhân giống ở các nước cũng 

mới chỉ bắt đầu trong khoảng 8 đến 10 năm trở lại đây nên kết quả nghiên cứu còn ít 

và chủ yếu là kinh nghiệm địa phương. 

1.2.2.1. Về chọn giống 

Hiện nay, kết quả nghiên cứu về chọn giống Sến trung còn rất hạn chế. Công 

trình nghiên cứu của Qian Jun và cs (2016) [77], đã đánh giá sinh trưởng cây con của 6 

xuất xứ Sến trung tại Hải Nam, Trung Quốc. Hạt giống được thu hái vào tháng 8, 

tháng 9 cùng năm và gieo ươm với 6 xuất xứ tại 5 khu vực trong đó bao gồm: 1 xuất 

xứ Haikou, 2 xuất xứ Ledong, xuất xứ Pro Gao, Tunchang và Wuzhishan. Kết quả 

theo dõi tăng trưởng hàng tháng của cây con Sến trung cho thấy xuất xứ Ledong 1 có 

tăng trưởng cao nhất so với các xuất xứ khác. Kết quả phân tích hệ số biến động của 

đường kính gốc giữa các xuất xứ là tương đối lớn tương ứng là 0,53 và 0,44. Sến trung 

là loài cây gỗ nhiệt đới có giá trị. Tăng trưởng về chiều cao và đường kính giữa các 

xuất xứ có sự sai khác rõ rệt. Do đó, cần có các biện pháp kỹ thuật trồng rừng nguyên 

liệu để phát triển loài cây gỗ có giá trị sử dụng cao này. Tuy nhiên, mức độ sinh 

trưởng, phát triển của khảo nghiệm trên chưa được đánh giá cụ thể. 
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1.2.2.2. Về nhân giống 

Đã có một số công trình nghiên cứu cho rằng Sến trung có thể nhân giống bằng 

phương pháp hữu tính (từ hạt) và nhân giống vô tính bằng phương pháp giâm hom. 

a. Nhân giống hữu tính Sến trung (từ hạt): 

Theo Qiu Xiao Jun và Wang Xioy Zhi (2006) [46], Sến trung có thể gieo hạt và 

giâm hom. Cây 10 tuổi mới ra hoa kết quả, thường lấy hạt giống ở những cây trên 15 

tuổi. Chu kỳ sai quả rõ rệt thường là 1 đến 2 năm. Mỗi năm có 2 lần ra hoa kết quả, lần 

thứ nhất ra hoa tháng 4, tháng 5; quả chín tháng 7, tháng 8; lần thứ hai ra hoa tháng 9, 

tháng 10, quả chín tháng giêng năm sau (quan sát ở đảo Hải Nam). Ở Nam Ninh ra hoa 

lần thứ nhất vào tháng 5, tháng 6, quả chín tháng 8, ra hoa lần thứ hai vào tháng 9, 

tháng 10, quả chín tháng giêng năm sau. Khi chín vỏ quả từ màu xanh chuyển sang 

màu tro xám hoặc màu nâu. Quả có chiều dài từ 2 đến 4 mm, đường kính từ 1,5 đến 2 

mm, mỗi quả có 3 đến 5 hạt, hạt rất nhẹ, màu trắng. Ở Hải Nam có trọng lượng 1.000 

hạt là 1 g, còn ở Nam Ninh là 0,6 đến 0,8 g, mỗi gam có từ 1.200 đến 1.600 hạt. Hạt 

thích hợp gieo ngay sau khi thu hái. Nếu hạt cất trữ khô thông thường chỉ sau 2 đến 3 

tháng đã mất sức nảy mầm hoàn toàn. Nếu hạt trộn lẫn tro, bịt kín thì sau vài năm tỷ lệ 

nảy mầm là 20 % đến 25 %. Hạt sau khi gieo cần làm giàn che tránh mưa, mùa hè cần 

che sáng. Với cây trồng đường phố cần đánh cây chuyển hai lần, nuôi cây cao tới 4 vụ, 

đường kính 5 đến 6 cm, tỉa cành, cắt lá rồi đem trồng.  

Chen và cs (2015) [56], đã tổng kết các kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh 

học, gieo ươm, cất trữ hạt giống, nhân giống bằng giâm hom, lựa chọn chuẩn bị đất 

trồng rừng, quản lý bảo vệ, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và các kỹ thuật trồng rừng, 

để hỗ trợ kỹ thuật canh tác cho việc thúc đẩy trồng rừng Sến trung quy mô lớn tại 

Trung Quốc. Các biện pháp kỹ thuật nhân giống gieo ươm từ hạt bao gồm: 

+ Thu hái hạt giống Sến trung: Hạt giống nên thu hái từ những cây mẹ tốt nhất 

của lâm phần 15 tuổi. Thu hái hạt giống vào tháng 6 và tháng 7 có chất lượng tốt nhất. 

Khi quả Sến trung chuyển màu thành màu nâu sẫm là quả đã chín. Khi thu hái thường 

cắt cành mang quả của cây. Sau khi thu hái cần phơi khô nhưng không phơi trực tiếp 

dưới ánh nắng mặt trời để không làm giảm sức nảy mầm của hạt giống. Sau khi sấy 

chà tay, rây lỗ lớn (khẩu độ 1 cm) để loại bỏ cuống, cành, lá và các mảnh vụn khác và 

sau đó phơi từ 0,5 đến 1 giờ, nhẹ nhàng chà xát để loại bỏ các đài hoa nhằm thu được 

hạt giống có độ tinh khiết cao. 

+ Cất trữ hạt giống Sến trung: Hạt giống phải được sấy khô và làm sạch hoàn 

toàn trước khi lưu trữ. Kết quả thử nghiệm cất trữ trong bình hút ẩm và túi bảo 

quản cất trữ khô kín (chất làm khô là CaCl2) cho thấy trước 28 tháng bảo quản, tỷ 

lệ nảy mầm về cơ bản không thay đổi là 43%; cất trữ tiếp 12 tháng tỷ lệ nảy mầm là 

35 % nhưng sau 18 tháng tỷ lệ nảy mầm là 17 %, sau 19 tháng hoàn toàn mất khả 
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năng nảy mầm và cất trữ thường trong túi sau khoảng 5 tháng đã hoàn toàn mất khả 

năng nảy mầm. 

+ Gieo ươm Sến trung từ hạt: Trước khi gieo hạt cần khử trùng bề mặt luống 

gieo bằng KMnO4  nồng độ 3 %. Do hạt giống Sến trung có chứa dầu nên trước khi 

gieo cần có các biện pháp xử lý hạt nảy mầm. Có ba cách xử lý hạt giống thường được 

áp dụng: (i). Ngâm túi hạt giống vào nước lạnh ngâm 12 giờ và sau đó trải rộng ra đến 

khi khô hạt giống; (ii). Sử dụng túi gạc của hạt giống, ngâm trong nước lạnh sau 24 

giờ, đưa vào tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, bổ sung nước vào buổi tối để duy trì độ 

ẩm, thực hiện 7 ngày liên tục cho đến khi hạt bắt đầu nảy mầm sau nó có thể được gieo 

trên cát; (iii). Ngâm nước ấm 50 ℃ sau 24 giờ gieo hạt khô. Gieo hạt giống trên luống 

rồi phủ một lớp cát mịn hoặc đất sàng nhỏ tùy theo các mức độ (dày khoảng 0,5 cm). 

Sau khi gieo, rắc xung quanh một lượng nhỏ của carbofuran (C12H15NO3) để phòng trừ 

kiến ăn hạt giống. Sau đó phủ một lớp rơm dày khoảng 2 cm trên luống, ngày tưới từ 1 

đến 2 lần để giữ độ ẩm đất cho đến khi các hạt giống nảy mầm hoàn toàn. Gỡ bỏ lớp 

rơm rạ và tăng cường chăm sóc tưới nước, bón phân, kiểm soát độ ẩm cho thích hợp, tùy 

theo điều kiện sinh trưởng của cây con có thể dùng phân bón lá. 

Những thông tin về nhân giống Sến trung từ hạt của một số tác giả trên rất 

quan trọng và cần thiết để định hướng cho công tác nhân giống. Tuy nhiên, các kết 

quả nghiên cứu còn thiếu các thông tin có liên quan đến thời điểm thu hái ở từng vùng 

nhất là ở Việt Nam, ảnh hưởng của các phương pháp xử lý hạt giống đến thời gian nảy 

mầm hạt giống. Đây là vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu. 

b. Về nhân giống vô tính Sến trung bằng phương pháp giâm hom 

Đã có một số công trình nghiên cứu về nhân giống Sến trung bằng phương pháp 

giâm hom của Xue Yang và cs (2009) [97], Lu và cs (2016) [69].  

Xue Yang và cs (2009) [97], đã nghiên cứu kỹ thuật giâm hom Sến trung tại 

Viện nghiên cứu giống cây Lâm nghiệp Quỳnh Sơn, thị trấn Vân Long, thành phố Hải 

Khẩu, tỉnh Hải Nam. Các tác giả sử dụng cây giống từ 1 đến 1,5 tuổi, sinh trưởng tốt, 

không sâu bệnh để cắt hom. Sử dụng các chất kích thích ra rễ như: NAA, IBA và ABT 

dạng bột với các nồng độ khác nhau là 50 ppm, 150 ppm, 500 ppm, 1.000 ppm. Mỗi 

loại thuốc được thí nghiệm với 100 cành hom, lặp lại 4 lần, sau khi cắt cành 7 ngày, 15 

ngày và 25 ngày thống kê về tỷ lệ ra rễ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cùng một loại 

thuốc kích thích sinh trưởng nhưng nồng độ khác nhau khả năng ra rễ cũng khác nhau. 

Tuy nhiên, giữa các loại thuốc với các nồng độ khác nhau về cơ bản ảnh hưởng không 

rõ rệt đến tỷ lệ ra rễ. Công thức thuốc kích thích ra rễ ABT 50 ppm có tỷ lệ ra rễ cao 

nhất, đạt 80,6 %. Tác giả khuyến nghị cần nhân giống giâm hom từ cây mẹ được chọn 

lọc và sản xuất cây giống, gây trồng thử nghiệm, phát triển trồng rừng kinh tế Sến 

trung năng suất cao. 
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Lu và cs (2016) [69], đã nghiên cứu ảnh hưởng của các chất kích thích sinh 

trưởng đối với việc giâm hom cây Sến trung, tác giả sử dụng 4 loại chất IBA, NAA, 

IAA, ABT với các nồng độ (50, 100, 200, 500, 1.000 mg/L). Kết quả là IAA nồng độ 

500 mg/L và IBA 200 mg/L cho kết quả tốt nhất với tỷ lệ sống trung bình tương ứng là 

83,33 % và 80,0 %. IAA nồng độ 500 mg/L có ảnh hưởng tốt đối với sinh trưởng của 

cây và tác giả khuyến cáo sử dụng IAA 500 mg/L để giâm hom cây Sến trung. 

Tóm lại, các tác giả trên khi nghiên cứu giâm hom Sến trung mới chỉ quan tâm đến 

nồng độ các loại chất kích thích ra rễ. Trong khi đó, tỷ lệ ra rễ của hom còn chịu ảnh 

hưởng loại hom, mùa vụ giâm hom và chế độ tưới... Các tác giả đã đề nghị tiếp tục mở rộng 

nghiên cứu và triển khai vào sản xuất. Đây là những thông tin quan trọng, là tài liệu tham 

khảo tốt để thực hiện các nghiên cứu về nhân giống vô tính Sến trung ở Việt Nam.  

1.2.3. Kết quả nghiên cứu về trồng và nuôi dưỡng rừng Sến trung 

Tại Kerala, Ấn Độ Sến trung thường xuất hiện ở rừng thứ sinh, với sinh trưởng 

nhanh và được sử dụng nhiều trong các chương trình trồng rừng (Nair và cs, 1985) [75].  

Theo Simmathiri (2016) [84], tại Trung Quốc tiêu chuẩn cây giống xuất vườn 

trồng rừng đạt chiều cao 1 m, đường kính gốc đạt 1 cm. Ở tỉnh Hải Nam trồng mùa 

mưa và mùa hè, còn các tỉnh phía Nam trồng vào mùa xuân. Ở các lập địa bằng phẳng, 

độ dốc vừa phải, giai đoạn sau khi trồng 1 đến 2 năm có thể trồng xen canh cây nông 

nghiệp. Tại đảo Hải Nam, đã trồng mô hình rừng phòng hộ ven biển các loài cây sinh 

trưởng nhanh như Xoan ta (Melia azedarach), Chắp (Beischimiedia glauca) và Trám 

trẩu (Mytilartia laosensis) với các loài cây gỗ cứng như Sến trung, Sưa (Dalbergia 

odorifera) và cây Mù u (Calophyllum inophyllum) để làm giàu rừng dưới tán Phi lao 

(Casuarina equisetifolia). Sau 2 năm theo dõi đã có những kết quả rất tích cực.  

Bên cạnh đó, người dân tại đảo Hải Nam còn sử dụng Sến trung và một số 

loài cây như Xoan ta, Cao su (Hevea brasiliensis), Keo tương tư (Acacia confusa), 

Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) là cây trồng che bóng cho Chè (Camellia 

sinensis), Cà phê (Coffea spp), Hồ tiêu (Piper nigrum), Riềng (Alpinia oxyphylla), 

Ba kích (Morinda officinalis), Sa nhân đỏ (Amomum villosum), Dong riềng (Canna 

edulis), Sắn (Manihot esculenta) (Watanabe và cs, 1988) [95].  

Chen và cs (2015) [57], ở Viện Lâm nghiệp Hải Nam đã tổng hợp các nghiên 

cứu về kỹ thuật trồng rừng cây Sến trung. Chọn đất trồng rừng có độ dốc vừa phải, 

tầng đất dày, ẩm ướt. Trồng rừng nguyên liệu ven biển nên chọn nơi tương đối thoáng 

gió, trồng rừng trên núi nên chọn đất hạng III hoặc tốt hơn là tầng đất sâu và thung 

lũng. Chuẩn bị đất trồng rừng thường là đào hố với kích thước 60 cm x 50 cm x 50 cm. 

Những nơi có điều kiện có thể áp dụng bón phân 300 g/hố hoặc phân chuồng 2 kg/hố. 

Về mật độ trồng rừng tại Trung Quốc thường áp dụng mật độ 2.000 cây/ha (2,0 m x 

2,5 m) để trồng rừng nguyên liệu giấy với chu kỳ ngắn. Nếu trồng rừng gỗ lớn có thể 

http://caod.oriprobe.com/articles/found.htm?key_author=LU+Nai-hui
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trồng thưa hơn với khoảng cách 2,0 m x 3,0 m hoặc 3,0 m x 2,5 m tương đương với 

mật độ 1.660 cây/ha và 1.330 cây/ha. Nếu trồng hỗn giao có thể trồng khoảng cách cây 

cách cây 5 đến 6 m. Tại khu vực phía Nam Trung Quốc trồng rừng vào mùa xuân, khu 

vực đảo Hải Nam và phía nam tỉnh Vân Nam thì mùa trồng rừng thích hợp từ tháng 6 

đến tháng 9. Nếu có điều kiện tưới nước và trồng rừng bằng cây con có bầu có thể 

trồng được cả mùa mưa và mùa khô. Tại Trung Quốc thường áp dụng phương thức 

trồng rừng hỗn giao với Thông nhựa (Pinus merkusii), Sa mộc (Cunninghamia 

lanceolata), Keo và một số loài cây khác. Hỗn giao theo hàng hoặc hỗn giao theo đám. 

Rừng non sau khi trồng từ 1 đến 3 tuổi cần được chăm sóc làm cỏ và vun gốc 1 đến 2 

lần / năm, trước và sau mùa mưa chăm sóc một lần. Để nuôi dưỡng tạo rừng gỗ lớn, 

nơi điều kiện lập địa kém và tùy theo điều kiện sinh trưởng cây trồng có thể bón phân 

1 đến 2 lần. Hàm lượng phân bón căn cứ vào điều kiện lập địa, tuổi và mục tiêu kinh 

doanh nhưng thường bón phân từ 200 đến 300 g/cây. Nó rất cần thiết để nuôi dưỡng 

tạo đường kính gỗ lớn kết hợp với tỉa thưa phù hợp trong giai đoạn 5 đến 7 tuổi. Tỷ lệ 

tỉa thưa khoảng 40 % số cây và chu kỳ kinh doanh gỗ giấy là từ 6 đến 7 năm. 

Tóm lại, điểm qua các kết quả nghiên cứu trên thế giới về cây Sến trung cho 

thấy có nhiều công trình nghiên cứu công phu, đi sâu vào giải quyết một số vấn đề cơ 

bản như đặc điểm hình thái, phân loại, tên gọi, phân bố, sinh thái, đặc điểm vật 

hậu,…. Những kết quả nghiên cứu này không những làm cơ sở khoa học cho việc đề 

xuất một số biện pháp kỹ thuật gây trồng Sến trung thông qua một số nghiên cứu thực 

nghiệm để kiểm chứng trong từng điều kiện cụ thể khác nhau mà còn định hướng cho 

những nghiên cứu tiếp theo trong từng trường hợp cụ thể ở mỗi địa phương, mỗi vùng 

sinh thái hay mỗi quốc gia. Tuy nhiên một số kết quả nghiên cứu về đặc điểm hình 

thái, vật hậu, phân bố, sinh thái, kỹ thuật lâm sinh có liên quan đến cây Sến trung trên 

thế giới không nhiều, còn một số nội dung nghiên cứu ít được đề cập, đặc biệt là chọn 

giống và nhân giống, còn thiếu các thông tin như ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái 

tới sinh trưởng và phát triển của Sến trung làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất biện 

pháp kỹ thuật lâm sinh hợp lý trong trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng. Đây cũng là 

một trong những tồn tại cần được nghiên cứu bổ sung.   

1.2.4. Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng trên thế giới 

Việc sử dụng công nghệ GIS cho nhiều mục đích khác nhau đã trở nên rất phổ 

biến trên toàn thế giới trong khoảng 3 thập kỷ gần đây. Trong lĩnh vực Lâm nghiệp, hiện 

nay trên thế giới đã có những nghiên cứu, ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý, bảo 

vệ rừng. Viện tài nguyên thế giới (WRI: World Resource Institute) đã sử dụng ảnh viễn 

thám và kỹ thuật GIS để đánh giá ảnh hưởng của phá rừng với các quốc gia và người 

dân trên toàn thế giới. Viện tài nguyên thế giới đã sử dụng phần mềm GIS để kiểm soát 

diện tích rừng trên toàn cầu. Với phần mềm chuyên dụng GIS, các dự báo có thể được 

phân tích dưới dạng bản đồ hoặc biểu đồ (dẫn theo Nguyễn Văn Lợi, 2011) [30].  
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Hutacharoen (1987) [65], đã sử dụng GIS để đánh giá sự tàn phá rừng ở tỉnh 

Chiang Mai, Thái Lan. Năm 1990, Chính phủ Indonesia cũng ứng dụng GIS để quản lý 

và khai thác rừng trong thiết kế mạng lưới đường vận chuyển, giám sát và giao đất rừng 

(Siti và cs, 1990) [85]. Ở các nước ôn đới, GIS đã được ứng dụng và phát triển trong 

quản lý lửa rừng. Pons và cs (1997) [76], đã sử dụng mô hình dựa trên cơ sở dữ liệu GIS 

để tiên đoán và kiểm soát lửa rừng ở Catalan, Tây Ban Nha. Công nghệ GIS cũng đã 

được sử dụng để lập kế hoạch quản lý lửa rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ (Bilgili, 1997) [55].  

Tim và cs (1999) [93], đã nghiên cứu sự thay đổi năng suất và dinh dưỡng rừng 

ở New-Zealand cho thấy rằng xu hướng về không gian và thời gian của năng suất rừng 

(gồm chỉ số lập địa và phốt pho trong lá) có thể được dự đoán và giải thích bằng cách 

sử dụng công nghệ GIS. Tuy nhiên, chỉ số tiết diện ngang và các chỉ số dinh dưỡng 

trong lá khác thì không thể hiện rõ ràng phụ thuộc vào phân bố không gian. Các bản 

đồ đất cơ bản chỉ cung cấp được sự phân lớp theo các tầng đất của hàm lượng N trong 

lá. Timo và Ari (2006) [94], đã sử dụng công nghệ GIS để nghiên cứu năng suất thực 

địa rừng, trong đó chú trọng đến chiều cao cây tại miền Nam và Trung Phần Lan cho 

thấy các biến có ý nghĩa tác động nhất là tổng nhiệt độ, vĩ độ và thời gian của mùa sinh 

trưởng. Chirici và cs (2007) [58], đã sử dụng viễn thám và GIS để mô hình hóa năng 

suất của rừng tại Ý với việc sử dụng tương quan giữa khả năng hấp thụ ánh sáng của 

tán cây với năng suất sinh khối. Shuhong Deng (2011) [82], đã sử dụng cách tiếp cận 

GIS để lượng hóa và lập bản đồ giá trị kinh tế cho việc tích lũy cacbon của các hệ sinh 

thái rừng. Hasmadi và cs (2010) [63] đã sử dụng công nghệ GIS như là một công cụ 

trong phát triển và so sánh hệ thống giao thông khu bảo tồn rừng Ayer Hitam, 

Selangor, Malaysia. 

Trong lĩnh vực đánh giá thích nghi đất đai, đã có nhiều nghiên cứu ứng 

dụng AHP để tính trọng số các yếu tố đất đai (Thapa và Murayama, 2008 [92]; 

Chen và cs, 2010 [56]) và sử dụng phương pháp AHP dựa trên GIS cho mục đích 

trồng lúa (Nyeko, 2012 [74], Kihoro và cs, 2013 [66]; Getachew và Besufekad, 

2015 [62]; Konan và cs, 2015 [67]). Tuy nhiên, để khắc phục những hạn chế của 

phương pháp AHP, một số tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc mờ 

(FAHP). LuLi và cs (2009) [70], đã sử dụng FAHP để đánh giá tác động môi trường 

sinh thái cho khu vực hồ Danjiangkou, Trung Quốc. Maddahi và cs (2017) [73], đã 

sử dụng phương pháp tiếp cận quyết định đa tiêu chí dựa trên GIS để phân tích đất 

phù hợp cho canh tác lúa tại vùng trung tâm của quận Amol, Iran. Nghiên cứu đã 

sử dụng phương pháp FAHP để phân tích tính phù hợp đất và chọn các vùng đất 

để sử dụng tốt nhất có thể. Kết quả cho thấy FAHP là một phương pháp hiệu quả 

để tăng độ chính xác của trọng số của các tiêu chí ảnh hưởng đến phân tích tính 

phù hợp của đất đai.  



14 

 

Với những ứng dụng rộng rãi, GIS đã trở thành công nghệ quan trọng. Nó tham 

gia vào hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống con người và ngày càng được ứng dụng 

rộng rãi trong các ngành trong đó có nông lâm nghiệp. 

1.3. NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM 

1.3.1. Kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh học và lâm học cây Sến trung 

1.3.1.1. Đặc điểm hình thái và vật hậu 

Nghiên cứu về đặc điểm hình thái Sến trung đã được một số tác giả quan tâm 

nghiên cứu như Phạm Hoàng Hộ (1999) [20], Lê Mộng Chân và Lê Thị Huyên (2000) 

[14], Trần Hợp (2002) [21], Lê Thị Diên và cs (2009) [17]. Các tác giả đều thống nhất 

mô tả Sến trung là cây gỗ lớn thường xanh, thân thẳng và cao từ 30 đến 40 m, đường 

kính đạt tới 80 cm. Vỏ màu xám nâu, nhẵn, thịt vỏ màu vàng nhạt. Cành mảnh nhẵn, 

vết lá rụng rõ. Lá đơn mọc cách hình trái xoan rộng hoặc trái xoan thuôn, dài 6 đến 8 

cm, rộng 4 đến 5 cm, đỉnh có mũi nhọn ngắn, gốc hình nêm rộng hoặc gần hình tròn, 

hay có khía nông, rất ít khi có răng cửa nhỏ, mặt trên màu xanh bóng, mặt dưới nhạt 

hơn. Hai mặt lá nhẵn, gân bên 6 đến 10 đôi. Cuống lá dài 1 cm. Hoa tự bông ở nách lá 

gần đầu cành dài 10 đến 30 cm. Hoa mẫu 4 đến 6, đài hợp gốc, đài và tràng đều phủ 

nhiều lông. Nhị ở gốc tràng, đĩa mật xẻ thùy rõ, bầu trung, vòi nhụy 4 đến 5 vươn dài. 

Quả hình cầu, đường kính 2,5 mm, khi chín màu nâu, nâu nhạt. Tuy nhiên, các mô tả 

này chưa đủ căn cứ để nhận biết loài Sến trung trong thực tiễn sản xuất. 

- Về vật hậu: Lê Thị Diên và cs (2009)[17], cho rằng Sến trung ra hoa tháng 6, 

tháng 7, mùa quả tháng 9, tháng 10. Từ tháng 7 đến tháng 9 khi quả chín gié màu vàng 

nhạt, quả mẩy chắc có thể thu hái hạt giống.  

Như vậy, mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu về đặc điểm sinh học của loài cây 

Sến trung nhưng các nghiên cứu trên đã bước đầu cho thấy được một số đặc điểm hình 

thái và vật hậu chính của loài cây này. Đây là những tài liệu tham khảo rất tốt cho việc 

nghiên cứu bảo tồn, phục hồi và phát triển loài cây này ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 

1.3.1.2. Đặc điểm lâm học  

Theo Lê Thị Diên và cs (2009) [17], Sến trung là cây mọc nhanh ưa sáng, khi 

nhỏ cần chịu bóng nhẹ, khi lớn chiếm tầng cao nhất của rừng. Tái sinh chồi tốt. 

Thường gặp Sến trung trong rừng nhiệt đới thường xanh dưới 800 m. Theo nghiên cứu 

của Trần Hợp (2000) [21] cho thấy, Sến trung phân bố rải rác trong rừng nhiệt đới 

thường xanh, cây có khả năng tái sinh bằng hạt kém, cây con chịu bóng, tăng trưởng 

tương đối nhanh ở nơi đất tốt và có khả năng tái sinh chồi rất khỏe. 

Lê Doãn Anh và cs (2013) [3], đã nghiên cứu đặc điểm lâm học cây Sến trung 

tại khu vực mở rộng VQG Bạch Mã. Kết quả cho thấy tại các lâm phần có Sến trung 

phân bố, thành phần loài cây tầng cao hết sức phức tạp, nhìn chung toàn khu vực số 
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lượng loài biến động từ 12 đến 17 loài. Loài Sến trung không tham gia vào công thức 

tổ thành. Sến trung là một loài cây ưa sáng. Sến trung thường mọc chung cùng các loài 

Chò, Mít nài, Bời lời, các loài Trâm, Gò đồng, Hoàng đàn giả, Giổi lá láng, các loài 

Dẻ. Hàm khoảng cách và hàm Meyer mô phỏng tốt cho quy luật phân bố N/D1.3 tại các 

lâm phần có Sến trung phân bố, trong khi hàm khoảng cách và hàm Weibull mô phỏng 

tốt cho quy luật phân bố N/Hvn.  

Kết quả nghiên cứu cấu trúc tổ thành cây tái sinh Sến trung tại khu vực mở rộng 

VQG Bạch Mã của Lê Doãn Anh và cs (2013) [3] cho thấy trong 03 ô tiêu chuẩn (với 

diện tích 2.000 m2/ÔTC) điều tra thành phần loài gồm từ 11 đến 12 loài như các loài 

Dẻ, Sơn, Mít nài, Gội, Ươi bay, Máu chó, Chân chim, Trường và một số loài khác. 

Cây Sến trung có khả năng tái sinh kém, không có cây tái sinh trong các ô điều tra. 

Mật độ cây tái sinh của lâm phần biến động từ 3.200 cây/ha đến 3.600 cây/ha, chủ yếu 

là tái sinh từ hạt và có phẩm chất tốt, năng lực tái sinh lâm phần rất mạnh. Cây tái sinh 

có triển vọng (chiều cao trên 2 m) chiếm từ 34,09 % đến 47,50 % đáp ứng đủ số lượng 

để phục hồi rừng. Tác giả khuyến nghị cần tăng cường các biện pháp khoanh nuôi bảo 

vệ, xúc tiến tái sinh tự nhiên để đẩy nhanh tốc độ phục hồi rừng. 

Kết quả nghiên cứu trên đã cung cấp một số thông tin cơ bản về đặc điểm lâm 

học, đặc điểm phân bố, khả năng tái sinh tự nhiên và thành phần loài cây thường mọc và 

mô phỏng quy luật phân bố số cây theo cỡ kính và chiều cao vút ngọn. Tuy nhiên, kết 

quả nghiên cứu này mới chỉ thực hiện trên phạm vi hẹp với 3 ô tiêu chuẩn 2.000 m2 giới 

hạn trong khu vực mở rộng của VQG Bạch Mã, do vậy để nghiên cứu đầy đủ hơn về 

đặc điểm lâm học cây Sến trung cần phải tiến hành điều tra toàn diện trên các trạng thái 

rừng khác nhau nơi có Sến trung phân bố và cần phải tiếp tục nghiên cứu về đặc điểm 

sinh học, đặc điểm phân bố của cây, đặc biệt là quá trình tái sinh tự nhiên và nghiên cứu 

về nhân giống để tạo ra nguồn giống phục vụ cho hoạt động bảo tồn và phát triển loài. 

1.3.2. Một số kết quả nghiên cứu về chọn và nhân giống cây Sến trung 

Đối với cây Sến trung, các công trình nghiên cứu về chọn và nhân giống ở Việt 

Nam còn rất hạn chế.  

- Về chọn giống: Chưa có công trình nghiên cứu nào ở Việt Nam về chọn giống 

cây Sến trung. Nghiên cứu chọn giống Sến trung tại Thừa Thiên Huế chưa có các 

nghiên cứu hệ thống từ khâu khảo nghiệm xuất xứ, đến chọn lọc cây trội đến khảo 

nghiệm hậu thế và nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhân giống trước hết là chọn 

xuất xứ và cây trội để cung cấp giống có chất lượng cao cho trồng rừng tại vùng Bắc 

Trung Bộ và khu vực miền Trung. Đây cũng là vấn đề tồn tại cần nghiên cứu giải 

quyết trong thời gian tới. 
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- Về nhân giống hữu tính:  

Nhân giống hữu tính Sến trung đã được một số nhà khoa học quan tâm nghiên 

cứu và đã đạt được những kết quả bước đầu, điển hình là công trình nghiên cứu của 

các tác giả Lê Thị Diên và cs (2009) [17] và Nguyễn Phương Văn (2016) [47]. 

Nguyễn Phương Văn (2016) [47], đã nghiên cứu thực nghiệm gieo ươm cây con 

Sến trung tại vườn ươm Trường Đại học Quảng Bình cho thấy độ che bóng không ảnh 

hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của loài Sến trung ở giai đoạn vườn ươm, trong 

khi hỗn hợp ruột bầu lại có ảnh hưởng, cụ thể: bón phân super lân có hàm lượng 3 

hoặc 4 % cho sinh trưởng chiều cao và đường kính gốc tốt nhất; phân chuồng hoai có 

tỷ lệ 10 % hoặc 20 % sẽ có tác động đến sinh trưởng chiều cao, tỷ lệ phân chuồng hoai 

20 % hoặc 30 % cho sinh trưởng đường kính gốc tốt nhất của Sến trung.  

Lê Thị Diên và cs (2009) [17], đã đề cập đến các nội dung cơ bản của nhân 

giống hữu tính Sến trung như chọn nguồn giống, thu hái và sơ chế hạt giống, bảo quản, 

xử lý hạt giống, gieo ươm, chăm sóc cây con, tiêu chuẩn cây con đem trồng tương đối 

cụ thể và chi tiết. Về nguồn giống nên thu hái ở những lâm phần từ 15 tuổi trở lên và 

khảo sát về khả năng cho hạt hữu hiệu (hạt chắc có khả năng nảy mầm) trước khi thu 

hái. Tiến hành thu hái từ tháng 7 đến tháng 9. Khi quả chín gié màu vàng nhạt, quả 

mẩy chắc. Thời điểm thu hái tốt nhất là vào lúc 2/3 cây đều có quả chín. Dùng sào 

hoặc kéo cắt cành cao để cắt những cành mang quả. Sau khi cắt cành mang quả, để 

nguyên cả cành đem ủ nơi mát và hơi ẩm trong 2 đến 3 ngày cho quả chín đều rồi mới 

tách các chùm mang quả khỏi cành đem phơi dưới nắng nhẹ hay hong gió cho khô. 

Dùng bao tay để vò nhẹ quả đã khô để loại bỏ cuống quả và mày, sau đó dùng rây và 

dụng cụ thổi gió (như quạt hay máy sấy tóc) để loại bỏ hạt lép và tạp vật. Hạt giống 

bảo quản khô mát thông thường có thể duy trì được khả năng nảy mầm trong thời gian 

6 đến 10 tháng nhưng tỷ lệ nảy mầm giảm khá nhanh. Nếu bảo quản khô lạnh thì chất 

lượng sẽ ổn định và thời gian có thể kéo dài trên 1 năm. Chuẩn bị luống gieo hạt: Sau 

khi làm đất thành luống, tiến hành sàng 3 đến 4 kg phân chuồng hoai trên 1 m2 mặt 

luống và san cho bằng phẳng và đều. Rải đều trên mặt luống một lớp cát sạch, khoảng 

3 đến 4 rổ cho 10 m2. Tưới nước ẩm khắp mặt luống rồi phun phòng nấm bằng Benlate 

nồng độ 0,5 %. Xử lý hạt giống: Diệt khuẩn bằng cách ngâm hạt trong dung dịch thuốc 

tím nồng độ 0,1 % trong thời gian 30 phút. Vớt ra tiếp tục ngâm trong nước ấm từ 8 

đến 12 giờ. Ủ hạt trong túi vải bông để nơi thoáng mát và phải giữ ẩm thường xuyên. 

Hàng ngày tiến hành rửa chua bằng nước lã 1 lần/ngày cho đến khi hạt nứt nanh đem 

gieo. Trộn đều hạt với tro bếp hoặc cát ẩm theo tỷ lệ 1/2 rồi đem gieo bằng cách sàng 

đều nhiều lượt trên mặt luống. Hạt gieo xong cần rải thêm 1 lớp cát mỏng. Dùng rơm 

rạ đã khử trùng phủ trên mặt luống để giữ độ ẩm, tránh mưa nắng. Do cây mầm nhỏ 

nên yếu nên khi tưới nước cần dùng bình phun thuốc trừ sâu để phun tưới nhẹ nhàng. 

Tạo bầu: Sử dụng bầu có kích thước 12 x 15 cm. Hỗn hợp ruột bầu gồm 94 % đất tầng 
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mặt + 5 % phân chuồng hoai + 1 % supe lân. Cấy cây: Dùng cây mạ có 2 đến 3 cặp lá 

để cấy, chỉ tiến hành cấy cây khi trời râm mát. Trước khi cấy cây cần tưới nước cho 

đất bầu ướt và để ráo. Dùng que nhọn chọc lỗ sâu 1 đến 2 cm ở giữa bầu, hướng cây 

mầm sao cho cổ rễ ngang mặt bầu và dùng que ép chặt đất rễ mầm. Sau khi cấy xong 

tiến hành cắm ràng ràng che mặt luống và tưới nước cho cây. Chăm sóc cây con: Giai 

đoạn đầu cần che bóng 50 % sau đó dỡ bỏ dần giàn che và dỡ bỏ hoàn toàn trước khi 

xuất vườn 2 đến 3 tháng. Tưới nước giữ độ ẩm đất. tưới liên tục ít nhất 1 lần trên ngày 

trong 20 ngày đầu, sau đó chỉ tưới khi đất khô. Cần làm cỏ phá váng 10 đến 15 ngày 1 

lần. Đảo bầu, xén rễ định kỳ khi rễ đã phát triển mạnh ra khỏi bầu, kết hợp với phân 

loại cây trồng. Có thể bón thúc cho cây trong giai đoạn 3 tháng đến 6 tháng tuổi. Dùng 

hỗn hợp phân NPK pha ở nồng độ 0,5 % để tưới cho cây. Tiêu chuẩn cây con xuất 

vườn đạt 12 đến 18 tháng tuổi, cân đối, cứng cáp, chiều cao 40 đến 60 cm, cây không 

bị sâu bệnh, cụt ngọn, không nhiều thân. 

- Về nhân giống sinh dưỡng: Nghiên cứu về nhân giống sinh dưỡng Sến trung 

còn rất hạn chế, các kết quả mới chỉ dừng lại ở mức độ nhận định, chưa có công trình 

nào công bố. Theo kết quả đánh giá tình hình gây trồng và sinh trưởng cây Sến trung tại 

Thừa Thiên Huế của Lê Doãn Anh và Lê Thị Diên (2011) [2] cho thấy trong giai đoạn 

1997 - 1998, Lâm trường Tiền Phong (nay là Công ty TNHH Một thành viên Lâm 

nghiệp Tiền Phong) đã sản xuất giâm hom Sến trung được 23.000 cây. Điều này chứng 

tỏ Sến trung có khả năng nhân giống bằng hom. Đây là một trong những giải pháp có 

thể khắc phục được hiện tượng thiếu hạt giống Sến trung để trồng rừng hiện nay. 

Như vậy, các kết quả nghiên cứu về nhân giống sinh dưỡng còn rất hạn chế. Kết 

quả mới chỉ dừng lại ở mức độ bước đầu nghiên cứu, chưa có thông tin cụ thể về nhân 

giống bằng phương pháp giâm hom và nuôi cấy mô. Qua một số nghiên cứu về nhân 

giống nêu trên cũng đã chỉ ra được phương pháp thu hái, bảo quản, xử lý hạt để đạt tỷ 

lệ nảy mầm cao; ảnh hưởng của thành phần ruột bầu, mức độ che sáng đến sinh trưởng 

và tỷ lệ sống của cây con trong giai đoạn vườn ươm. Đây là những thông tin hữu ích 

để đề tài tham khảo, kế thừa thực hiện. Tuy nhiên, ngoài các thí nghiệm đã có về gieo 

ươm cây con, đề tài sẽ nghiên cứu bổ sung các thí nghiệm khác cho nội dung nghiên 

cứu tạo cây con Sến trung trong vườn ươm nhằm góp phần nâng cao chất lượng giống 

Sến trung phục vụ trồng và phục hồi rừng hiện nay.  

1.3.3. Kết quả nghiên cứu về trồng và nuôi dưỡng rừng Sến trung 

Trong quá trình thực hiện Dự án 661 và một số chương trình trồng rừng khác, 

theo những mục tiêu đã đề ra, công tác trồng rừng và làm giàu rừng đã sử dụng các 

loài cây bản địa, đặc hữu ở từng vùng sinh thái khác nhau. Phân viện điều tra quy 

hoạch rừng Trung Trung Bộ (2004) [34], đã tổng hợp kết quả gây trồng loài Sến trung 

tại các tỉnh Trung Trung Bộ cho thấy diện tích rừng trồng Sến trung tại miền Trung có 
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8.000 ha. Địa phương trồng nhiều nhất là Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Sến trung 

được trồng hỗn giao với Keo hoặc với các cây trồng bản địa khác. Kết quả đánh giá 

cho thấy nếu trồng Sến trung trên đất khô cằn, có tầng đất mỏng thì cây sinh trưởng 

chậm, tăng trưởng về đường kính đạt 0,3 đến 0,6 cm/năm, tăng trưởng về chiều cao 

đạt 0,2 đến 0,4 m/năm. Nhưng nếu trồng trên đất có tầng đất dày, độ ẩm cao thì khả 

năng sinh trưởng tốt hơn, tăng trưởng về đường kính đạt đến 0,8 cm/năm và tăng 

trưởng về chiều cao đạt 0,8 m/năm. Đây là loài cây sinh trưởng trung bình nhưng loài 

này đáp ứng được cho công tác trồng rừng kinh doanh gỗ lớn với chu kỳ khoảng trên 

25 năm trở lên. 

Tuy nhiên, cũng như một số loài cây gỗ rừng có giá trị khác, quần thể loài Sến 

trung ngoài tự nhiên đang có nguy cơ bị đe dọa. Kết quả nghiên cứu của "Dự án 

nghiên cứu quản lý tài nguyên vùng đồi núi dựa vào cộng đồng" tại Thừa Thiên Huế 

cho thấy, tại vùng đầu nguồn sông Bồ, số lượng quần thể loài Sến trung giảm dần theo 

thời gian (Lê Văn An, 2002) [1]. Qua khảo sát ở Huế, chỉ có 10 % số cây trội dự tuyển 

có tỷ lệ hạt hữu hiệu đạt từ 30 % trở lên (Trần Minh Đức, 2001) [18]. 

Kết quả nghiên cứu của Lê Doãn Anh và Lê Thị Diên (2011) [2], cho thấy trong 

những năm 1996 - 1998 tổng diện tích rừng trồng Sến trung tại địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế đã lên tới 1.660,3 ha. Các đơn vị có diện tích trồng cây Sến trung nhiều 

nhất là Lâm trường Phú Lộc, Lâm trường Phong Điền và BQLRPH Sông Hương. Tình 

hình sản xuất giống cây Sến trung tại Thừa Thiên Huế từ 1995 - 1999 cho thấy chủ 

yếu nhân giống bằng hạt, Lâm trường Tiền Phong đã sản xuất giâm hom Sến trung 

năm 1997 - 1998 được 23.000 cây. Trong giai đoạn 1996 - 2000 nhu cầu gây trồng Sến 

trung ngày càng tăng qua các năm với phương thức trồng xen giữa Sến trung với Keo 

lai. Tuy nhiên, trong những năm gần đây diện tích trồng Sến trung đã giảm nhiều, hiện 

chỉ còn một số lâm phần ở các BQLRPH còn duy trì và phát triển. 

Kết quả kiểm kê rừng năm 2016 của tỉnh Thừa Thiên Huế [50], tổng diện tích 

rừng và đất lâm nghiệp toàn tỉnh là 348.836,9 ha. Diện tích có rừng 283.003 ha (Rừng tự 

nhiên 212.172,2 ha; Rừng trồng 70.830,8 ha). Đề án nâng cao chất lượng giống cây 

trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 - 2025 [52], cho thấy 

trong giai đoạn 2010 - 2016, trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện nhiều chương trình, 

dự án lớn về phát triển lâm nghiệp như dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2010 - 

2016, dự án trồng rừng bảo vệ môi trường JIFPRO, dự án đầu tư phát triển rừng ven 

biển đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2015 - 2020, dự án hành lang bảo tồn 

ĐDSH tiểu vùng Mê Kông. Hàng năm, các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trồng 

rừng sản xuất khoảng 5.000 ha. Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang quản lý 56 nguồn 

giống cây trồng lâm nghiệp với diện tích là 28,63 ha (rừng giống chuyển hóa 18,10 ha 

và vườn cung cấp hom 10,53 ha). Cây trội được tuyển chọn cho các loài Kiền kiền, Lát 

hoa, Gụ lau, Lim xanh, Dó bầu, Sưa đỏ, Muồng đen, Phi lao, Chò chỉ, Đước đôi, Bần 



19 

 

chua. Tuy nhiên, chưa có diện tích rừng giống, vườn giống và cây trội của loài cây Sến 

trung. Trong đề án cũng đã xác định cây Sến trung là một trong những cây bản địa được 

ưu tiên phát triển phục vụ trồng rừng kinh tế và trồng làm giàu, trồng bổ sung trong 

khoanh nuôi và trồng rừng phòng hộ đầu nguồn trong giai đoạn 2018 - 2025. Trong giai 

đoạn 2014 - 2017, dự án hành lang bảo tồn ĐDSH tiểu vùng Mê Kông (dự án BCC) đã 

trồng mới rừng được 588,7 ha (năm 2014: 17,7 ha, năm 2015: 100,0 ha, năm 2016: 

380,0 ha và năm 2017: 91,0 ha), Khoanh nuôi tái sinh trồng bổ sung rừng được 510 ha 

(năm 2014: 50 ha và năm 2015: 460 ha) với các loài cây như Sến trung, Lim xanh, Sao 

đen, Gụ lau, Kiền kiền, Sưa. 

Theo quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế về việc phê duyệt kế hoạch BV&PTR tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 

- 2020 [49], bình quân mỗi năm thực hiện nhiệm vụ phát triển rừng, cụ thể như sau: 

Khoanh nuôi tái sinh rừng: 600 ha/năm; Trồng rừng: 7.000 ha/năm (trong đó trồng 

mới phòng hộ, đặc dụng là 600 ha/năm); Cải tạo rừng: Bình quân 100 ha/năm; Làm 

giàu rừng: Bình quân 50 ha/năm; Nuôi dưỡng rừng: Bình quân 84 ha/năm; Tỉa thưa 

nâng cấp rừng: Bình quân 800 ha/năm; Trồng cây phân tán: Bình quân 01 triệu 

cây/năm. Nhu cầu giống phục vụ trồng rừng khoảng 25 triệu cây giống/năm. Như vậy, 

để đáp ứng nhu cầu cây giống có chất lượng phục vụ trồng rừng hàng năm trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế cần phải đầu tư xây dựng hệ thống nguồn giống các loài cây mọc 

nhanh, cây lâm sản ngoài gỗ, cây bản địa trong đó có loài cây Sến trung. Trước mắt, 

cần tuyển chọn cây trội, xây dựng rừng giống, vườn giống, rừng giống chuyển hóa để 

cung cấp vật liệu giống có chất lượng di truyền tốt cho trồng rừng. 

Theo kết quả điều tra của Võ Văn Hưng và cs (2018) [24], đã đánh giá sinh 

trưởng mô hình trồng rừng hỗn giao Sến trung và Keo tai tượng tại Triệu Phong, 

Quảng Trị cho thấy: Về phương thức trồng là hỗn giao theo băng (2 hàng Sến trung + 

3 hàng Keo tai tượng). Mật độ khi trồng 1.650 cây/ha (cây cách cây 2m, hàng cách 

hàng 3m), (Sến trung 660 cây/ha, Keo tai tượng 990 cây/ha). Mật độ hiện tại biến động 

từ 900 đến 1.100 cây/ha. Cây Sến trung có mức sinh trưởng thấp (D1.3 10,62 cm; Hvn 

5,79 m) tại giai đoạn 14 năm tuổi. Tác giả cũng đánh giá mô hình Sến trung và Keo tai 

tượng là khá phù hợp để trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tại Quảng Trị. 

Về kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng đã được một số tác giả nghiên cứu đề 

cập, điển hình có kết quả nghiên cứu của Lê Thị Diên và cộng sự (2009) [17]. 

Nhóm tác giả đã tổng kết, đề xuất một số biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc 

nuôi dưỡng rừng như sau: 

- Chọn đất trồng rừng: Sến trung ưa đất ẩm, có phù sa bồi tụ hàng năm, đất dốc 

tụ chân đồi, độ dốc thấp. Cây có thể sống được trên đất thoái hóa hay đá lộ đầu nhưng 

sinh trưởng chậm và tỷ lệ thành rừng thấp. 
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- Phương thức trồng: Có thể trồng phân tán, thuần loài hay hỗn giao, nông lâm 

kết hợp với các loài cây trồng khác. 

- Kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng: Thời vụ trồng ở khu vực miền 

Trung có thể trồng vào tháng 9 đến tháng 12, có thể trồng thêm vụ xuân (tháng 1 đến 

tháng 3). Có thể trồng Sến trung với mật độ từ 830 cây/ha (cự ly 3 x 4 m) hoặc 1.100 

cây/ha (cự ly 3 x 3 m). Tiến hành làm đất cuốc hố cục bộ với kích thước 40 x 40 x 40 

cm. Thời gian cuốc hố trước khi trồng 1 tháng. Bón lót 60 g phân NPK và vi sinh theo 

tỷ lệ 1 : 1 cho mỗi hố. Sau khi trồng rừng, cần được chăm sóc và bảo vệ liên tục cho 

đến khi rừng khép tán đặc biệt là trong 3 năm đầu. Năm thứ nhất chủ yếu là trồng dặm, 

phát dọn toàn bộ dây leo, cây bụi và cỏ dại và những cây phi mục đích, xới đất xung 

quanh hố với bán kính rộng 40 cm đến 50 cm. Năm thứ hai và năm thứ ba chủ yếu là 

phát dọn thực bì, xới vun gốc và bón thúc với liều lượng hỗn hợp 100g NPK và vi sinh 

tỷ lệ 1 : 1 bón cho một gốc. Thường xuyên bảo vệ và phòng chống cháy rừng. 

Hiện nay, chưa thấy có tài liệu nào công bố về sâu bệnh hại Sến trung. Trong 

thực tế cho thấy cây Sến trung thường ít xuất hiện sâu bệnh hại. Vấn đề này cần phải 

được tiếp tục nghiên cứu nhất là trong thời kỳ biến đổi khí hậu hiện nay. 

Những kết quả nghiên cứu được tổng hợp trên cho thấy, các thông tin đưa ra 

tương đối đầy đủ về các biện pháp kỹ thuật lâm sinh trồng rừng Sến trung từ khâu xác 

định điều kiện gây trồng, phương thức trồng, mật độ trồng cho tới chăm sóc, nuôi 

dưỡng. Tuy nhiên, các đề xuất thường dựa trên kinh nghiệm gây trồng các loài cây 

khác, trong thực tế hiện nay các mô hình rừng trồng Sến trung không đạt được những 

kết quả như mong đợi, khả năng tái sinh tự nhiên của loài rất kém. Do vậy, cần có các 

nghiên cứu về chọn giống và các biện pháp kỹ thuật gây trồng góp phần phục hồi và phát 

triển loài.  

1.3.4. Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng tại Việt Nam 

Tại Việt Nam công nghệ GIS cũng được thí điểm khá sớm. Đến nay đã được 

ứng dụng trong khá nhiều ngành như quy hoạch Nông Lâm nghiệp, quản lý rừng, lưu 

trữ tư liệu địa chất, đo đạc bản đồ, địa chính, quản lý đô thị... (dẫn theo Nguyễn Văn 

Lợi, 2011 [30]).  

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) hình thành từ những năm 60 của thế kỷ trước và 

cho đến nay, GIS đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trên toàn thế giới. GIS là 

công cụ để tích hợp, xử lý, phân tích và quản lý các dịch vụ xã hội, phòng chống dịch 

bệnh, bảo tồn đa dạng sinh học, sinh thái môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, 

quản lý thảm họa, quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý nguồn nhân lực, bảo vệ 

quốc phòng an ninh biển đảo … 
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Đặng Ngọc Quốc Hưng (2009) [23], đã ứng dụng viễn thám và GIS để giám 

sát, đánh giá nhanh sự thay đổi lớp phủ thực vật rừng ở khu vực diện tích rừng mới mở 

rộng của Vườn Quốc gia Bạch Mã ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nguyễn 

Trường Sơn (2008) [36], đã nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh và công nghệ GIS trong 

việc giám sát hiện trạng tài nguyên rừng; Phạm Ngọc Tùng (2009) [45], đã ứng dụng 

công nghệ GIS trong điều chế rừng tại Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, tỉnh 

Đăk Nông. 

AHP (Analytic Hierachy Process) là phương pháp phân tích thứ bậc được 

nghiên cứu và phát triển bởi Thomas L. Saaty năm 1980 [79]. Ở Việt Nam, có một số 

nghiên cứu ứng dụng GIS và phương pháp AHP để đánh giá sự thích hợp đất với cây 

trồng, đánh giá tiềm năng đất đai, lựa chọn cây trồng.  

Huỳnh Văn Chương (2009) [15], đã tích hợp GIS và AHP để đánh giá sự thích 

hợp đất đa tiêu chí cho cây Keo lai tại hai xã Phú Sơn và Bình Thành, thị xã Hương 

Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Võ Văn Hảo (2009) [19], đã ứng dụng AHP và GIS đánh 

giá xác định sự thích nghi của Thông hai lá (Pinus merkusii) và Keo lá tràm (Acacia 

auriculiformis) tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Tác giả đã xác định các trọng số cho 

từng nhân tố về thích nghi Thông hai lá như sau: Loại đất (0,335); Độ dốc (0,179); Độ 

cao (0,273), Độ dày tầng đất (0,109) và lượng mưa (0,104). Tương tự cho trọng số đối 

với Keo lá tràm: Loại đất (0,399); Độ dốc (0,209); Độ cao (0,196), Độ dày tầng đất 

(0,131) và lượng mưa (0,065). Phạm Hoàng Phi (2017) [35], đã ứng dụng phương pháp 

AHP để xác định trọng số của 15 tiêu chí chọn loài cây trồng cho đường phố Hà Nội. 

Liên quan đến việc ứng dụng GIS và viễn thám trong việc bảo tồn và phát triển  

các loài động thực vật rừng ở Việt Nam có một số nghiên cứu của Nguyễn Văn Lợi và 

cs (2014, 2015)[31, 32, 33]; Trần Thị Thu Thủy (2014) [40]. Các tác giả đã sử dụng 

phương pháp tiếp cận mô hình để phân tích các nhân tố môi trường sinh thái dựa trên 

cơ sở GIS. Nguyễn Văn Lợi và cs (2014) [31], đã xây dựng mô hình phân bố loài Sao 

la (Pseudoryx nghetinhensis) ở khu bảo tồn Sao la Quảng Nam dựa trên cơ sở lý 

thuyết về sự thích nghi sinh thái. Các điều kiện sinh thái thích hợp của Sao la cùng với 

số liệu điều tra trên thực địa, tư liệu viễn thám và số liệu thứ cấp được mô hình hóa để 

xác định vùng phân bố của loài Sao la. Nguyễn Văn Lợi và cs (2015) [32], đã sử dụng 

ảnh vệ tinh Landsat OLI kết hợp với kết quả điều tra trên thực địa trong GIS để xác 

định sinh khối rừng, lượng Cacbon tích lũy và khả năng hấp thụ CO2 của tầng cây gỗ 

của các trạng thái rừng tự nhiên tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trần Thị 

Thu Thủy (2015) [40], đã ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám nghiên cứu phân bố 

của cây Bách vàng (Xanthocyparis vietnamensis) tại Cao Bằng. 
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* Nhận xét chung: 

- Mặc dù đã có một số kết quả nghiên cứu đề cập đến đặc điểm sinh học, kể cả 

đặc điểm sinh thái, cấu trúc tổ thành loài và đặc điểm lâm học nhưng chưa nghiên cứu 

đầy đủ và hệ thống các vấn đề đặc điểm hình thái, đặc điểm vật hậu, sinh trưởng, tái 

sinh, cấu trúc tầng thứ làm cơ sở đề xuất các biện pháp kỹ thuật cụ thể. Vì thế, các mô 

hình trồng rừng Sến trung trước đây không mấy thành công. 

- Trên thế giới các công trình nghiên cứu về cây Sến trung tuy không nhiều 

nhưng cũng khá đa dạng và toàn diện về các mặt tên gọi, phân loại, giá trị sử dụng, đặc 

điểm phân bố, sinh thái, chọn và nhân giống cho đến trồng và chăm sóc rừng. Những 

nghiên cứu liên quan đến đặc điểm lâm học của Sến trung còn hạn chế và tản mạn, 

chưa có hệ thống. Các nghiên cứu về chọn giống và hệ thống các biện pháp kỹ thuật 

gây trồng, đặc biệt là trồng rừng thâm canh cung cấp gỗ lớn còn chưa được quan tâm 

thỏa đáng. 

- Ở nước ta, có thể nói thông tin về loài cây Sến trung chưa nhiều. Các kết quả 

nghiên cứu còn ít, việc gây trồng chủ yếu ở quy mô nhỏ mang tính chất thử nghiệm, 

chưa có quy trình kỹ thuật gây trồng, kể cả từ khâu tạo giống. Mặc dù là loài cây đa 

tác dụng và có giá trị nhưng hiện nay Sến trung vẫn chưa được phát triển sâu rộng ở 

Việt Nam do còn thiếu các thông tin, cơ sở khoa học về chọn và nhân giống, lựa chọn 

lập địa phù hợp với các yêu cầu sinh lý - sinh thái, sinh trưởng, kỹ thuật gây trồng …  

- GIS là công nghệ được ứng dụng trên nhiều lĩnh vực trong quản lý tài nguyên 

trên thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào ứng dụng GIS để xây 

dựng bản đồ phân bố tự nhiên, quy hoạch bảo tồn và phát triển cho loài cây Sến trung. 

Đây là công cụ được sử dụng trong đề tài để xây dựng bản đồ phân bố tự nhiên, quy 

hoạch bảo tồn và phát triển loài cây Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế.   
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Chương 2. 

ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Loài cây Sến trung (Homalium ceylanicum (Gardner) Benth).  

- Các mô hình rừng trồng và rừng tự nhiên có Sến trung phân bố tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về không gian:  

+ Nghiên cứu về đặc điểm lâm học, phân bố và sinh thái tại rừng tự nhiên có 

Sến trung phân bố ở tỉnh Thừa Thiên Huế.  

+ Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, tổng kết các mô hình rừng trồng Sến trung 

hiện có tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

+ Nghiên cứu về chọn cây trội tại tỉnh Thừa Thiên Huế và hoàn thiện kỹ thuật 

nhân giống cây Sến trung tại tỉnh Quảng Trị.   

- Về thời gian: từ tháng 11/2015 đến tháng 11/2018. 

2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra, đề tài tiến hành các nội dung 

nghiên cứu sau: 

2.2.1. Nghiên cứu đặc điểm sinh học và lâm học cây Sến trung tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

- Đặc điểm hình thái và vật hậu cây Sến trung tại Thừa Thiên Huế 

- Đặc điểm phân bố và sinh thái loài cây Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của trạng thái rừng đến mật độ phân bố loài Sến trung; 

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố địa hình (độ cao, độ dốc) và yếu tố vi lập 

địa (đất đai, khí hậu) đến đặc điểm phân bố, sinh trưởng, phát triển của cây Sến trung. 

- Đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên có Sến trung phân bố tại Thừa Thiên Huế. 

- Mối quan hệ giữa loài Sến trung và các loài khác trong rừng tự nhiên. 

- Đặc điểm tái sinh cây Sến trung tại Thừa Thiên Huế. 
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2.2.2. Nghiên cứu đánh giá thực trạng rừng trồng và công tác quản lý, bảo tồn, 

các mối đe dọa, nguy cơ suy giảm loài Sến trung trong rừng tự nhiên tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

- Đánh giá thực trạng quản lý, bảo tồn và các mối đe dọa, nguy cơ suy giảm loài 

Sến trung trong rừng tự nhiên tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

+ Thực trạng quản lý và bảo tồn loài Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế; 

+ Các mối đe dọa và nguy cơ suy giảm loài Sến trung. 

- Đánh giá thực trạng rừng trồng và sinh trưởng loài Sến trung trên các mô hình 

rừng trồng  

+ Đánh giá tổng kết các mô hình và biện pháp kỹ thuật gây trồng Sến trung; 

+ Đánh giá sinh trưởng Sến trung trong các mô hình rừng trồng; 

2.2.3. Nghiên cứu chọn lọc cây trội và hoàn thiện kỹ thuật nhân giống cây Sến trung 

- Nghiên cứu chọn lọc cây trội Sến trung 

- Nghiên cứu kiểm nghiệm hạt giống Sến trung 

- Nghiên cứu kỹ thuật tạo cây con Sến trung từ hạt 

- Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống cây con Sến trung từ hom 

2.2.4. Xây dựng bản đồ khu vực phân bố tiềm năng và thích hợp cho phục hồi 

rừng bằng loài cây Sến trung ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Nghiên cứu và lựa chọn mô hình phân bố loài dựa trên cơ sở lý thuyết về sự 

thích nghi sinh thái của loài Sến trung 

- Xây dựng bản đồ phân bố loài Sến trung ở trong rừng tự nhiên 

- Xây dựng bản đồ tiềm năng thích hợp cho phục hồi rừng bằng loài Sến trung 

2.2.5. Đề xuất các giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển loài Sến trung bền 

vững tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong bảo tồn và 

phát triển loài cây Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển loài cây Sến trung tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 
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2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Quan điểm và cách tiếp cận của đề tài 

Rừng là một hệ sinh thái hoàn chỉnh có mức ổn định tương đối, các thành phần 

cấu thành của hệ sinh thái rừng luôn có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. 

Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đề tài tập trung vào một loài cây gỗ trong thành 

phần của hệ sinh thái rừng, về những đặc tính sinh học và lâm học của loài nhưng 

không thể tách rời tính thống nhất của hệ sinh thái rừng.  

Quan điểm và phương pháp luận nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu những đặc 

điểm sinh học và lâm học của loài không tách rời những đặc tính đó trong mối quan hệ 

tương tác hữu cơ của loài trong quần xã (cấu trúc rừng tự nhiên). Việc nghiên cứu các 

đặc tính cụ thể khác của loài chỉ có ý nghĩa nhấn mạnh vai trò chủ đạo của các nhân tố 

sinh thái đối với các giai đoạn hình thành, tham gia quần xã của loài. 

Để giải quyết vấn đề đặt ra sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống, trên cơ sở 

kết hợp tiếp cận sinh thái cá thể và sinh thái quần thể điển hình.   

- Tiếp cận hệ sinh thái: Hệ sinh thái được cấu tạo bởi quần xã sinh vật và các 

yếu tố môi trường. Quá trình diễn biến của HST chính là quá trình biến đổi các yếu tố 

cấu thành. Cơ sở khoa học để bảo tồn loài là dựa trên tính thống nhất, toàn vẹn cấu trúc 

chức năng của từng thành phần trong HST.  

- Sinh vật nói chung và cây rừng nói riêng có mối quan hệ mật thiết với hoàn 

cảnh sinh thái (đất đai, khí hậu, địa hình ...) trong suốt chu kỳ sống. Nghiên cứu đặc 

điểm sinh học, lâm học, sinh trưởng và phát triển của loài cây rừng cần thực hiện tại 

khu phân bố tự nhiên là cách tiếp cận nhanh nhất. 

- Tiếp cận hệ thống: Để bảo tồn, phục hồi và phát triển loài cây Sến trung tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế cần phải nghiên cứu toàn diện về đặc điểm hình thái, vật hậu, cấu 

trúc, tái sinh, nhân giống cho tới kỹ thuật trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng. Cần 

phải lồng ghép các giải pháp quản lý bảo tồn và phát triển loài vào các chương trình 

quy hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương với mục tiêu phát triển bền vững. 

- Tiếp cận có sự tham gia: Việc gây trồng, bảo tồn và phát triển loài cây Sến 

trung  có sự tham gia của nhiều đối tượng khác nhau như hộ gia đình, cá nhân, tổ chức 

... Vì vậy, trong quá trình nghiên cứu tiếp cận có sự tham gia sẽ được áp dụng đặc biệt 

trong điều tra khảo sát khu vực phân bố, đặc điểm vật hậu, các biện pháp kỹ thuật gây 

trồng loài, các mối đe dọa và nguy cơ suy giảm loài trong rừng tự nhiên nhằm cung 

cấp các thông tin phục vụ đề xuất các giải pháp bảo tồn, phục hồi và phát triển loài cây 

Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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Các bước tiến hành của đề tài được sơ đồ hoá như sau: 

Hình 2.1. Sơ đồ các bước tiến hành đề tài 

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

2.3.2.1. Phương pháp kế thừa 

- Kế thừa có chọn lọc các báo cáo, các tài liệu khoa học đã công bố về loài cây 

Sến trung. 

- Số liệu đã có về điều kiện tự nhiên, KTXH, tình hình gây trồng, phát triển loài 

cây Sến trung và những khó khăn, tồn tại cần giải quyết. 

2.3.2.2. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học và lâm học cây Sến trung trong 

mối quan hệ với quần xã thực vật rừng nơi Sến trung phân bố 

a. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái và vật hậu cây Sến trung 

Sử dụng phương pháp chuyên gia, phương pháp phân tích các kết quả, tài liệu 

liên quan đã có, kết hợp với quan sát mô tả, lấy tiêu bản trên các cây tiêu chuẩn ở rừng 

tự nhiên để nghiên cứu đặc điểm hình thái và vật hậu. 

- Tiêu chuẩn cây mẫu: Cây được lựa chọn là cây sinh trưởng tốt, thân thẳng, 

không sâu bệnh và đã cho hoa, quả ổn định ít nhất 3 năm. 

Thu thập và phân tích 

các tài liệu đã có 

Phân loại và lựa chọn địa 

điểm nghiên cứu chi tiết 

Chọn cây trội và 

hoàn thiện kỹ thuật 

nhân giống 

Phân tích và xử lý các số liệu thu được 

Điều tra khảo sát sơ bộ 

khu vực nghiên cứu 

Đánh giá thực trạng rừng trồng 

và công tác quản lý, bảo tồn và 

các nguy cơ suy giảm loài  

 

Đề xuất các giải pháp phục hồi, bảo 

tồn và phát triển loài Sến trung tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nghiên cứu đặc 

điểm sinh học, lâm 

học cây Sến trung 

Xây dựng bản đồ phân bố tiềm năng 

và thích hợp cho phục hồi rừng bằng 

loài cây Sến trung ở Thừa Thiên Huế 
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- Cách thức lấy mẫu: Mỗi địa điểm tại huyện Nam Đông và huyện Phú Lộc, 

tỉnh Thừa Thiên Huế chọn 3 cây tiêu chuẩn, mỗi cây chọn 4 cành theo các hướng 

Đông, Tây, Nam, Bắc để theo dõi các chỉ tiêu: Thời kỳ rụng lá, nảy chồi, ra hoa, nở 

hoa, kết quả, quả chín và rơi rụng. 

- Thời gian theo dõi các chỉ tiêu trên là 24 tháng từ 01/01/2016 đến 31/12/2017. 

 b. Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng các nhân tố sinh thái đến đặc điểm 

phân bố, sinh trưởng và phát triển của cây Sến trung 

 Tại các ÔTC đã lập ở rừng tự nhiên trên một số trạng thái rừng có Sến trung 

phân bố thu thập số liệu của các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát 

triển của loài gồm: 

 - Độ cao được xác định bằng máy định vị GPS. 

 - Hướng phơi xác định bằng địa bàn cầm tay. 

 - Đo độ dốc: Máy Sunnto. 

 - Máy đo độ ẩm đất và pH đất: Máy KELWAY SOIL TESTER. 

 - Đo độ ẩm không khí và nhiệt độ: Máy EXTECH 45258 Mini Thermo – 

Anemometer+ (Units mode). 

 - Các yếu tố khí tượng kế thừa số liệu từ trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh. 

Phương pháp nghiên cứu đặc điểm phân bố cây Sến trung: Kế thừa có chọn lọc 

số liệu, tài liệu thu thập được về vùng phân bố quá khứ và hiện tại của loài Sến trung 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiến hành điều tra khảo sát 12 tuyến chính và 60 

tuyến phụ, các tuyến điều tra được bố trí đi qua tất cả hầu hết các trạng thái rừng và 

kiểu địa hình thuộc huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế với sự 

tham gia của người dân địa phương và cán bộ kiểm lâm có kinh nghiệm về nhận dạng 

cây rừng để xác định vị trí và khu vực phân bố loài cây Sến trung trên thực địa và tiến 

hành xác định các loài ưu hợp/loài khác. 

Phương pháp nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái nơi có Sến trung phân bố:  

+ Các đặc trưng về khí hậu: Số liệu khí tượng của các địa điểm nghiên cứu được 

kế thừa trong các báo cáo của các đơn vị trên địa bàn hoặc các tài liệu đã công bố.   

+ Đặc trưng địa hình: Gồm độ cao, độ dốc và hướng dốc được xác định bằng 

cách sử dụng bản đồ địa hình kết hợp với máy định vị cầm tay GPS. 

+ Đánh giá đặc điểm tính chất lý, hóa học của đất đai nơi có Sến trung phân bố: 

Đào 06 phẫu diện đất tại ô tiêu chuẩn đại diện ở các vị trí địa hình (chân, sườn và đỉnh 

đồi). Lấy mẫu đất theo tầng đất từ 0 - 30 cm và từ 30 - 60 cm, sau đó trộn đều các mẫu 
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đất theo tầng để phân tích đất tại 02 khu vực nghiên cứu. Mẫu đất được phân tích tại 

Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (Phường Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội). 

+ Điều tra độ tàn che theo phương pháp 100 điểm: Chia ô tiêu chuẩn (ÔTC) 

thành 5 tuyến bằng nhau. Trên mỗi tuyến lập 20 điểm. Tại mỗi điểm, dùng ống đo độ 

tàn che ngắm. Nếu gặp tán ghi 1, gặp mép tán ghi 0,5, không gặp tán ghi 0. Sau đó 

cộng tổng lại và chia cho 100 được độ tàn che của ÔTC.  

c. Phương pháp nghiên cứu cấu trúc rừng tự nhiên có cây Sến trung phân bố 

Sử dụng phương pháp điều tra theo tuyến, điều tra trên ô mẫu, điều tra phỏng 

vấn và tham vấn các bên có liên quan và người dân địa phương để điều tra đặc điểm 

lâm học của cây Sến trung trong rừng tự nhiên. Kế thừa có chọn lọc các tài liệu liên 

quan, bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng rừng, kết quả phỏng vấn cán bộ kỹ thuật, 

kiểm lâm viên của VQG Bạch Mã và người dân địa phương xác định các khu phân bố 

của loài Sến trung. Trên cơ sở xác định được vùng phân bố của loài Sến trung, tiến 

hành phân tuyến điều tra gồm 12 tuyến chính và 60 tuyến phụ, sơ thám và chọn đặt ô 

tiêu chuẩn (ÔTC) với diện tích 2.500 m2 (50 m x 50 m). Tổng số ÔTC đã lập là 24 ô 

(huyện Phú Lộc 12 ô; huyện Nam Đông 12 ô). Trong đó lập 3 ÔTC trên mỗi trạng thái 

của rừng gỗ tự nhiên núi đất lá rộng thường xanh gồm rừng giàu, trung bình, nghèo và 

phục hồi. Các trạng thái rừng được xác định theo tiêu chí quy định tại Thông tư 

34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Bộ 

NN&PTNT, 2009) [10]. 

* Thu thập số liệu tầng cây cao: Thu thập các chỉ tiêu của tất cả các cây gỗ có 

đường kính từ 6 cm trở lên, bao gồm: Tên loài cây, D1.3, Hvn và Dt. 

* Xử lý số liệu tầng cây cao: 

+ Nghiên cứu cấu trúc tổ thành của lâm phần có phân bố Sến trung tự nhiên. 

Sử dụng phương pháp tính tỷ lệ tổ thành tầng cây cao theo giá trị quan trọng 

IV% của Daniel Marmillod (1982) [59] và Vũ Đình Huề (1984) [22], Đào Công 

Khanh (1996) [29]: 

IV % = 

N (%)+ G (%) 

                                      (2.1) 

2 

Trong đó:   IV %: Giá trị quan trọng của loài;  

N %:  Tỷ lệ % theo số cây của loài trong ÔTC;  

G %: Tỷ lệ % theo tổng tiết diện ngang của loài trong ÔTC 
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N (%) = 
Mật độ của loài x 100

Mật độ của lâm phần
            (2.2) 

G (%) = 
Tổng tiết diện ngang của loài x 100

Tổng tiết diện ngang của các loài trong lâm phần
          (2.3) 

N (cây/ha) = n1 + n2 + …. + nn (mật độ lâm phần). 

G (m2/ha) = g1 + g2 + …. +  gn (G là tổng tiết diện d1,3 của các loài trong 

lâm phần); gi là tiết diện của loài i. 

Theo Daniel Marmilod (1982) [59], trong rừng nhiệt đới loài cây nào có trị số 

IV% > 5 % là loài có tầm quan trọng về sinh thái của lâm phần. Theo Thái Văn Trừng 

(1978) [41], tỷ lệ chung của của các loài ưu thế của rừng nhiệt đới hỗn loài phải chiếm 

trên 50%. Dựa vào hai quan điểm trên, loài có ý nghĩa về mặt sinh thái được lựa chọn 

là những loài có IV %  5%. 

+ Nghiên cứu cấu trúc tầng thứ của lâm phần có phân bố Sến trung tự nhiên 

được thực hiện dựa vào cách phân chia cấu trúc tầng thứ lâm phần của Thái Văn 

Trừng (1978) [41]. Xác định kết cấu tầng thứ của tầng cây cao theo 𝐻𝑣𝑛
̅̅ ̅̅ ̅ theo 3 mức 

cao: A1 > 20m, A2 từ 10 - 20 m và A3 dưới 10 m. 

+ Mô phỏng quy luật phân bố số cây theo đường kính (N/D1,3) và chiều cao 

(N/Hvn): căn cứ vào phân bố thực nghiệm, tiến hành mô hình hóa quy luật cấu trúc cho 

phân bố lý thuyết theo hàm phân bố Meyer, Weibull và phân bố khoảng cách trên phần 

mềm Excel theo phương pháp của Nguyễn Hải Tuất, Ngô Kim Khôi (1996) [43]. 

+ Nghiên cứu quy luật tương quan giữa đường kính (D1,3) và chiều cao (Hvn) 

Từ số liệu Hvn và D1,3 của các cây Sến trung ở mỗi vùng lập phương trình quan 

hệ D - H theo một số dạng phương trình có sẵn trong phần mềm SPSS. Chọn phương 

trình thích hợp nhất theo hệ số tương quan R và đánh giá mối quan hệ giữa sinh trưởng 

chiều cao và đường kính của cây Sến trung ở các điều kiện khác nhau. 

- Phương pháp nghiên cứu mối quan hệ giữa loài Sến trung và các loài cây 

khác trong lâm phần 

Sử dụng phương pháp điều tra ô 6 cây để nghiên cứu mối quan hệ giữa cây Sến 

trung với các loài khác trong rừng tự nhiên. Cụ thể lấy cây Sến trung trưởng thành làm 

trung tâm, lập 60 ô tiêu chuẩn (huyện Phú Lộc 30 ô, huyện Nam Đông 30 ô). Sau đó 

tiến hành điều tra 06 cây gỗ lớn mọc gần nhất (cây mọc kèm, kể cả cây Sến trung xuất 

hiện cùng nếu có). Các chỉ tiêu điều tra trong ô gồm: D1.3; Hvn và khoảng cách từ cây 

Sến trung đến cây mọc kèm. Xác định mối quan hệ giữa Sến trung với các loài cây mọc 
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kèm sử dụng chỉ số tần suất xuất hiện của loài theo số ô quan sát (fô) và theo số cây (fc) 

(Hoàng Văn Thắng, 2003 [37]), cụ thể: 

+ Tần suất xuất hiện loài theo số ô:  

 fô (%) =  (2.4) 

Trong đó, nô là số ô có loài xuất hiện; Nô tổng số ô điều tra  

+ Tần suất xuất hiện loài theo số cây:  

 fc (%) =  (2.5) 

Trong đó, nc là số cá thể của loài; Nc là tổng số cá thể của tất cả các loài.  

Căn cứ vào giá trị của fô và fc để chia các loài cây cùng xuất hiện với loài Sến 

trung theo các nhóm sau: 

Nhóm 1: Rất hay gặp, gồm những loài có fô > 30 % và fc > 7 %. 

Nhóm 2: Hay gặp, gồm những loài có 15 % ≤ fô ≤ 30 % và 3 % ≤ fc ≤ 7 %. 

Nhóm 3: Ít gặp, gồm những loài có f ô < 15 % và f c< 3 %. 

+ Nghiên cứu kiểu phân bố cây rừng: 

* Phương pháp xác định cấu trúc mặt bằng cây rừng: Theo phương pháp của 

Bảo Huy (1993) [25]. Phương pháp áp dụng là phân bố khoảng cách từ một cây 

chọn ngẫu nhiên đến cây gần nhất, với dung lượng mẫu n > 30 (số khoảng cách đo) 

tính theo tiêu chuẩn U. 

  
( 0,5).

0,26136

x n
U

 
                    (2.6) 

Trong đó: x : Khoảng cách bình quân giữa các cây (Lấy tổng khoảng cách 

chia cho số lần đo là  n). 

  : Số cây trên một m2 diện tích đất rừng (Tổng số cây điều tra trong ô/tổng 

diện tích các ô tiêu chuẩn). Nếu: 

U  ≤ 1,96  Cây rừng phân bố ngẫu nhiên trên mặt đất rừng. 

U  > 1,96  Cây rừng phân bố cách đều trên mặt đất rừng. 

U  < -1,96  Cây rừng phân bố cụm trên mặt đất rừng. 

100*
ô

ô

N

n

100*
c

c

N

n
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d. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên: 

* Thu thập số liệu cây tái sinh: Trong ÔTC sơ cấp lập 5 ô dạng bản 25 m2 (5m 

x 5m) các ÔDB được bố trí tại 04 góc ÔTC và 01 ÔDB ở giữa tâm ÔTC để điều tra 

cây tái sinh (có D1.3 < 6 cm, Hvn ≥ 20 cm) bao gồm: Loài cây, phẩm chất cây, chiều 

cao vút ngọn, phẩm chất và nguồn gốc tái sinh. Ngoài ra trong mỗi ô dạng bản chọn 

ngẫu nhiên 7 - 8 cây tái sinh và đo khoảng cách từ cây được chọn đến cây tái sinh gần 

nhất để nghiên cứu kiểu phân bố tầng cây tái sinh trên mặt đất.  

+ Phân bố số cây tái sinh theo chiều cao: Đề tài chia chiều cao theo 4 cấp: Cấp 

I (0,2 - ≤ 0,5 m); Cấp II (0,5 - ≤ 1,0 m); Cấp III (1,0 - ≤ 2,0 m); Cấp IV (> 2 m).  

+ Phẩm chất cây tái sinh phân làm 3 cấp:  

+ Cây tốt (A): là cây sinh trưởng tốt, thân tròn thẳng, tán lá phát triển đều, 

không sâu bệnh, khuyết tật. 

+ Cây trung bình (B): là cây sinh trưởng bình thường, ít khuyết tật. 

+ Cây xấu (C): là cây sinh trưởng kém, cong queo, khuyết tật, sâu bệnh. 

Cây triển vọng là cây thuộc loài mục đích, sinh trưởng tốt, chiều cao trên 2m 

vượt trên lớp cây bụi, thảm tươi xung quanh và có phẩm chất đạt từ trung bình đến tốt. 

* Xử lý số liệu cây tái sinh:  

- Xác định tổ thành loài cây tái sinh 

+ Tỷ lệ tổ thành cây tái sinh được xác định theo công thức:  

 




m

i

ni

ni
Ki

.1

10*

 

                      (2.7) 

Trong đó:  Ki : Hệ số tổ thành loài thứ i;   

ni : Số cá thể của loài i trong lâm phần;  

m : Số loài trong lâm phần 

+ Mật độ cây tái sinh:  

 10.000
S

n
N/ha                         (2.8) 

Trong đó:  S : Tổng diện tích các ô dạng bản điều tra cây tái sinh (m2); 

n : Số lượng cây tái sinh điều tra 
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- Tỷ lệ chất lượng cây tái sinh:  

 100
N

n
N%                         (2.9) 

Trong đó:  N % : Tỷ lệ phần trăm cây tốt, trung bình, xấu; 

n  :  Tổng số cây tốt, trung bình, xấu;  

                  N : Tổng số cây tái sinh. 

+ Tỷ lệ cây triển vọng:  

CTV (%) = 
100

)2(

1

x

Ni

HN
n

i








 

                                    (2.10) 

Trong đó: CTV (%) : Tỷ lệ cây triển vọng 

 
∑N (h≥2) 

: Tổng số cây tái sinh có phẩm chất từ trung bình trở 

lên có chiều cao ≥ 2m; 

 



n

i

Ni
1

 : Tổng số cây tái sinh điều tra 

2.3.2.3. Phương pháp đánh giá thực trạng rừng trồng và công tác quản lý, bảo tồn 

và các mối nguy cơ suy giảm loài Sến trung trong rừng tự nhiên   

 a. Phương pháp nghiên cứu thực trạng quản lý, bảo tồn và các mối nguy cơ suy 

giảm loài Sến trung trong rừng tự nhiên ở vùng nghiên cứu. 

Sử dụng công cụ điều tra nhanh, câu hỏi phỏng vấn có định hướng đối với 30 

người là các cán bộ quản lý, kỹ thuật của các chủ rừng (các Lâm trường, các 

BQLRPH, Ban quản lý rừng đặc dụng, VQG Bạch Mã trên địa bàn nghiên cứu), phỏng 

vấn các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp, người dân địa phương ... để đánh giá 

về hiện trạng khai thác sử dụng đối với loài cây Sến trung; xác định kiến thức bản địa 

về loài và quan điểm các bên liên quan về bảo tồn loài. Đánh giá các mối đe dọa, nguy 

cơ suy giảm loài Sến trung ở rừng tự nhiên.  

b. Phương pháp nghiên cứu đánh giá tổng kết các mô hình rừng trồng cây Sến trung  

- Phương pháp đánh giá tổng kết các biện pháp kỹ thuật gây trồng Sến trung: 

Tiến hành trao đổi, phỏng vấn 50 người bao gồm cán bộ kỹ thuật lâm nghiệp tại các 

đơn vị và một số người dân có trồng rừng Sến trung. Thu thập các thông tin về nguồn 

giống, thời gian thu hái quả hạt chín, cách thu hái, chế biến bảo quản hạt giống, làm 
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đất, hỗn hợp ruột bầu, thời vụ gieo ươm, xử lý hạt giống, gieo hạt, cấy cây, che sáng, 

tưới nước, làm cỏ, phá váng, phòng trừ sâu bệnh hại, đảo bầu, tiêu chuẩn cây con xuất 

vườn, thời vụ trồng, đất trồng thích hợp, xử lý thực bì, làm đất, mật độ trồng, bón 

phân, trồng cây, chăm sóc, tỉa cành, phòng trừ sâu bệnh hại, lửa rừng, tuổi tỉa thưa, 

mật độ để lại, tuổi khai thác, chế biến và sử dụng gỗ Sến trung. 

- Phương pháp đánh giá sinh trưởng Sến trung trên các mô hình rừng trồng: 

 Trên các mô hình rừng trồng Sến trung ở các độ tuổi khác nhau, tác giả lập 3 

ÔTC/mô hình. Diện tích ÔTC là 500 m2 (20 x 25 m). Trong các ÔTC tiến hành điều 

tra các chỉ tiêu: D1.3, Hvn, Dt. Các mô hình rừng trồng Sến trung tại các địa điểm: 

+ Mô hình 1: Rừng trồng hỗn giao (Keo lai + Sến trung) và mô hình 2 (Keo tái 

sinh + Sến trung) tại khoảnh 5, tiểu khu 141, xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh 

Thừa Thiên Huế (thuộc BQLRPH Sông Hương). Cây Sến trung trồng hỗn giao với 

Keo năm 1998. Mật độ trồng ban đầu 1.650 cây/ha (825 cây Sến trung và 825 cây 

Keo). Mô hình 1 (Keo + Sến trung) đã khai thác Keo để giải phóng đường điện năm 

2009; Mô hình 2 (Keo tái sinh + Sến trung) đã tỉa thưa cây Keo năm 2011. Diện tích 

mô hình 5,0 ha. 

+ Mô hình 3: Rừng trồng hỗn giao (Sến trung + Dầu rái, Sao đen) tại tiểu khu 

141, xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (thuộc BQLRPH Sông 

Hương). Mô hình được trồng năm 1998, trồng hỗn giao (Sến trung + Keo) với mật độ 

trồng ban đầu 1.650 cây/ha (3 m x 2 m) trong đó Sến trung 450 cây/ha. Năm 2006, đã 

khai thác Keo và trồng bổ sung Dầu rái, Sao đen. Diện tích mô hình 3,0 ha. 

+ Mô hình 4: Rừng trồng thuần loài Sến trung tại khoảnh 9, tiểu khu 114, xã 

Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (thuộc Công ty  Lâm nghiệp 

Tiền Phong). Năm trồng tháng 11 năm 2014. Mật độ trồng 1.650 cây/ha (3 m x 2 m). 

Diện tích 2,0 ha. 

+ Mô hình 5: Rừng trồng thuần loài Sến trung tại vườn nhà hộ gia đình Ông 

Phan Thọ tại thôn Đông Hòa, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Mô hình được trồng năm 2010, mật độ trồng ban đầu 1.110 cây/ha (3 m  x 3 m). 

+ Mô hình 6: Rừng trồng thuần loài Sến trung tại vườn nhà Hộ gia đình Ông 

Nguyễn Văn Cao tại thôn 2, xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Mô hình được trồng năm 2001, thuần loài theo đám với mật độ trồng ban đầu 1.110 

cây/ha (3 m x 3 m). 

Xử lý số liệu:  

+ Tính các đặc trưng thống kê của D1.3, Hvn, Dt trên phần mềm Excel theo 

phương pháp của Nguyễn Hải Tuất, Ngô Kim Khôi (1996) [43]. 

+ Thể tích thân cây cả vỏ (V) bình quân được tính theo công thức: 



34 

 

𝑉 =  
𝜋.(𝐷1.3)2

4
. 𝐻𝑣𝑛. 𝑓     (m3)    (2.11)  

Trong đó:  π = 3,14;  f là hệ số hình dạng (lấy bằng 0,5) 

+ Trữ lượng lâm phần (M) (m3/ha) = V * N    (2.12) 

Trong đó:  N là mật độ cây/ha ở thời điểm điều tra. 

Lượng tăng trưởng bình quân năm: m (m3/ha/năm) = M/A  (2.13) 

Trong đó:   A là số tuổi rừng;  M là trữ lượng lâm phần. 

2.3.2.4. Phương pháp nghiên cứu chọn cây trội và hoàn thiện kỹ thuật nhân giống 

a. Phương pháp nghiên cứu chọn cây trội:  

Tiến hành theo phương pháp chọn lọc cây trội trong rừng tự nhiên và rừng 

trồng theo Tiêu chuẩn quốc gia số 8775-2017: Giống cây lâm nghiệp - Cây trội (Bộ 

KHCN, 2017) [4]. Tiêu chuẩn cây trội như sau: Thân cây thẳng tròn đều không xoắn 

vặn; cành nhánh nhỏ; cây rất phát triển. Tuổi tối thiểu 10 tuổi. Cây trội trong rừng 

trồng, rừng giống trồng, cây trồng phân tán có độ vượt so với trị số bình quân của quần 

thể cây xung quanh ít nhất 25 % về đường kính và 10 % về chiều cao. Cây trội trong 

rừng tự nhiên có đường kính ≥ 20 cm; Hvn đã tham gia vào tán rừng. Hdc ít nhất bằng 

1/2 Hvn. Đã ra hoa, kết  quả và không có dấu hiệu bị sâu bệnh gây hại. 

          Chọn lọc cây trội từ rừng tự nhiên: Các cây trội được chọn lọc có D1.3 từ 20 cm 

trở lên và đảm bảo được các tiêu chuẩn phẩm chất thân cây như độ thẳng thân, thân 

tròn; Hdc, độ nhỏ cành, phát triển ngọn và chỉ tiêu sức khỏe. Sử dụng phương pháp cho 

điểm bằng mục trắc theo 4 chỉ tiêu theo phương pháp của Lê Đình Khả (2003) [28] để 

đánh giá phẩm chất cây trội. 

Phương pháp kiểm tra cây trội: Quan sát bằng mắt thường tại hiện trường về 

hình thái và sâu bệnh hại. Kiểm tra hồ sơ ghi chép thời điểm ra hoa, quả chín; tỷ lệ ra 

hoa, đậu quả; tỷ lệ nảy mầm của hạt. Sử dụng thước kẹp kính và dụng cụ đo chiều cao 

để xác định D1.3, Hvn, Hdc. Quá trình chọn cây trội Sến trung trong rừng trồng và cây 

phân tán vườn nhà được tiến hành theo 3 bước gồm:  

- Khảo sát các khu vực có Sến trung phân bố tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Lập ÔTC (500 m2) đối với rừng trồng và thu thập một số chỉ tiêu mô tả đặc 

điểm lâm phần (loài, mật độ, D1,3, Dt, Hvn, Hdc). 

-  Thu thập số liệu sinh trưởng (D1,3, Dt, Hvn, Hdc) và một số chỉ tiêu chất lượng 

(độ thẳng thân (Đtt), độ nhỏ cành ( Đnc), hình thái tán (Ht), tình trạng ra hoa, quả) theo 

phương pháp cho điểm (Lê Đình Khả, 1998 [27]; 2003 [28]) của cây trội dự tuyển và 5 

cây xung quanh (quần thể so sánh). 
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- Xác định cây trội: các cây trội là những cây trội dự tuyển có sinh trưởng 

đường kính và chiều cao ở mức trung bình trở lên so với quần thể so sánh, có tỷ lệ lợi 

dụng gỗ (% dcH ), chỉ số chất lượng tổng hợp ( CLI ) đạt trên 60. 

S = ± 
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1

2






n

xx
n

i

i

                             (2.14)

 Trong đó:  S là độ lệch chuẩn; xi là trị số giữa cỡ thứ i; x  là số bình quân  

% dcH  = %100
H

H

vn

dc

x                    (2.15) 

Trong đó:  + dcH : chiều cao dưới cành của cây trội 

+ vnH : chiều cao vút ngọn của cây trội 

CLI  = ttĐ x ncĐ  x tH                                   (2.16) 

Trong đó: + CLI : Chỉ số chất lượng tổng hợp;  + ttĐ : độ thẳng thân; 

+ ncĐ : độ nhỏ cành;    + tH : hình thái tán. 

 Xây dựng hồ sơ lý lịch 50 cây trội đã được tuyển chọn để quản lý và sử dụng 

lâu dài theo Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết 

định số 89/2005/QĐ-BNN (Bộ NN&PTNT, 2005) [9]. Bản đồ phân bố cây trội tuyển 

chọn được xây dựng trên phần mềm ArcGIS 10.0. 

 b. Phương pháp nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật nhân giống Sến trung 

 (1) Phương pháp kiểm nghiệm một số chỉ tiêu về hạt giống Sến trung 

 Thu hái hạt giống của 5 cây mẹ Sến trung tại 5 địa điểm khác nhau tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế từ ngày 15/8/2017 đến ngày 20/8/2017. Tại các xã Hồng Tiến, xã 

Hương Bình, thị xã Hương Trà; xã Thủy Xuân, thành phố Huế; xã Xuân Lộc, huyện 

Phú Lộc và xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi chế biến 

hạt giống, xác định các chỉ tiêu gieo ươm của hạt bằng phương pháp chính quy thông 

dụng. Các chỉ tiêu chất lượng hạt giống được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ngành 

04TCN 33: 2001 (Bộ NN&PTNT, 2001) [7]. 

 - Độ thuần của hạt: Độ thuần (độ sạch) của hạt và được xác định theo công thức: 

100x
tra  kiÓmmÉu lîng Khèi

 khiÕttinhh¹t  lîng Khèi
(%) F   (2.17) 
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 - Khối lượng 1.000 hạt: Thí nghiệm được rút ngẫu nhiên trong 5 lô hạt, mỗi 

công thức 1.000 hạt với 03 lần lặp lại. Số liệu thu thập được áp dụng phương pháp 

phân tích phương sai 1 nhân tố với 3 lần lặp lại để đánh giá kết quả thí nghiệm. 

 - Kiểm nghiệm độ tốt, xấu của hạt:  

 Hóa chất: Dùng Xanhmetylen 1 %. Dung lượng mẫu: 100 hạt thuần khiết. 

 Tiêu chuẩn đánh giá: Áp dụng phương pháp kiểm nghiệm nhanh hạt giống do 

Trần Minh Đức (2001) [18]. Từ lô hạt bằng phương pháp chia nhỏ và rút mẫu ngẫu 

nhiên để có được 100 hạt. Lần lượt rải đều số hạt này lên các tờ giấy thấm (giấy lọc 

trong phòng thí nghiệm), bên dưới lót kính hay mặt đá rồi dùng vật cứng ép vừa đủ 

mạnh cho hạt bị dẹp hoàn toàn. Đem tờ giấy thấm soi vào nguồn sáng sẽ đếm được số 

vết dầu loang tương ứng với số hạt còn phôi. Những vết dầu có đường kính càng lớn 

và không màu tương ứng với những hạt đó có chất lượng tốt. Cần loại bỏ những vết 

dầu có kích thước nhỏ hay màu sắc không bình thường. Số lượng vết dầu thống kê 

được có thể xem là tỷ lệ hạt có khả năng nảy mầm của lô hạt. 

 - Kiểm nghiệm tỷ lệ nảy mầm: Tỷ lệ nảy mầm là tỷ số % số hạt đã nảy mầm so 

với số hạt đem kiểm nghiệm. Công thức tính tỷ lệ nảy mầm: 

100
N

n
E  (2.18) 

 Trong đó:  E: Tỉ lệ nảy mầm (%);    n: Số hạt đã nảy mầm;  

   N: Số hạt đem kiểm nghiệm. 

(2) Phương pháp nghiên cứu nhân giống Sến trung bằng hạt 

* Thí nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ nước ngâm đến tỷ lệ nảy mầm hạt giống 

cây Sến trung.  

CT1. Hạt giống ngâm trong nước 20 0C  

CT2. Hạt giống ngâm trong nước 40 0C 

CT3. Hạt giống ngâm trong nước 60 0C 

CT4. Hạt giống ngâm trong nước 80 0C 

CT5. Hạt giống ngâm trong nước 100 0C 

Bố trí thí nghiệm 5 công thức theo khối ngẫu nhiên 3 lần lặp. Do hạt Sến trung 

nhỏ nên trong thí nghiệm sử dụng 0,3 g hạt/1 lần lặp/1 công thức (khoảng 500 hạt), 

đồng nhất các yếu tố chỉ thay đổi nhiệt độ ngâm chọn công thức tốt nhất. Dùng nhiệt 

kế kỹ thuật số KL - 4101 để xác định nhiệt độ của nước ở các công thức thí nghiệm. 

Nhiệt độ ban đầu 20 0C chính là nhiệt độ của nước lã tại thời điểm đo. Nhiệt độ ban 
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đầu 40 0C tương ứng với 1 phần nước sôi và 2 phần nước lạnh. Nhiệt độ ban đầu 60 0C 

tương ứng với 2 phần nước sôi và 1 phần nước lạnh. Nhiệt độ ban đầu 80 0C tương 

ứng với 4 phần nước sôi và 1 phần nước lạnh. Nước 100 0C là nước đang sôi. Cho hạt 

vào nước theo các công thức nhiệt độ, khấy đều và để ngâm trong nước đó trong thời 

gian là 8 giờ. Sau khi ngâm, hạt giống được vớt ra, rửa sạch và để ráo. Trộn đều hạt 

với cát hơi ẩm theo tỷ lệ 1 : 2 rồi đem gieo bằng cách sàng đều nhiều lượt trên luống 

có cát ẩm trong nhà giâm hom. Hạt gieo xong cần rải lên trên thêm một lớp cát mỏng. 

Phủ một lớp lưới đen lên trên. Hàng ngày tưới nước và thu thập số lượng hạt nảy mầm 

của từng công thức sau 30 ngày gieo. Xác định tỷ lệ nảy mầm, ngày bắt đầu nảy mầm, 

thời gian nảy mầm rút ra kết luận công thức xử lý hạt nảy mầm tốt nhất.  

* Thí nghiệm ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng cây giống Sến 

trung giai đoạn vườn ươm 

Hỗn hợp ruột bầu là đất tầng B dưới tán rừng có độ ẩm ban đầu 30 %, phân 

chuồng hoai và NPK Văn Điển (10:5:3). Trộn đóng bầu theo tỷ lệ % khối lượng bầu, 

bao gồm 6 CTTN. 

CT1. 99% đất + 1% NPK 

CT2. 95% đất + 5% phân chuồng ủ hoai mục,  

CT3. 94 % đất + 5% phân chuồng ủ hoai mục + 1% NPK; 

CT4. 90% đất + 10% phân chuồng hoai 

CT5. 89% đất + 10% phân chuồng hoai + 1% NPK 

CT6. 100 % đất (đối chứng) 

 Khối lượng thí nghiệm gồm: 6 công thức x 3 lần lặp x 100 cây/lặp = 1.800 bầu; 

tra cây mầm vào bầu, chăm sóc, thu thập số liệu và đánh giá, lựa chọn công thức thành 

phần hỗn hợp ruột bầu cho tỷ lệ sống và sinh trưởng cây con tốt nhất.  

* Thí nghiệm ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng cây Sến trung 

giai đoạn vườn ươm 

 Thí nghiệm tưới nước cho cây ươm được thực hiện từ khi cấy cây mầm vào bầu 

đến khi cây 3 tháng tuổi. Bố trí thí nghiệm gồm 4 công thức, ô cách ô 0,5 m; khối cách 

khối 1 m.  

 CT1. Tưới 1 ngày 2 lần   CT3. Tưới 2 ngày 1 lần 

 CT2. Tưới 1 ngày 1 lần   CT4. Tưới 3 ngày 1 lần    

 Tất cả các công thức đều tưới đạt đến độ ẩm bão hòa. CT1 tưới vào 7 giờ sáng 

và 5 giờ chiều, các công thức còn lại tưới vào 5 giờ chiều. Hỗn hợp ruột bầu (94 % đất 

+ 5 % phân chuồng ủ hoai mục + 1% NPK).  
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Lượng nước cần thiết cho một lần tưới 1 m2 theo các công thức tưới nước (bầu 

kích cỡ 7 x 12 cm). Tưới nước được áp dụng trong thí nghiệm như sau: Tưới nước đảm 

bảo đến mức ruột bầu bão hòa nước lúc 5 giờ chiều. Diện tích ô thí nghiệm 0,5m x 0,5m = 

0,25 m2, xếp được 50 bầu. Diện tích bề mặt túi bầu là 0,00385 m2 x 50 = 0,1925 m2, 

chiếm 77 % diện tích. Diện tích khe hở: 0,25 m2 - 0,1925 m2 = 0,0575 m2 chiếm 23 % 

diện tích. 

+ CT1: Khối lượng bầu lúc tưới bão hòa là 469 g, lúc chưa tưới là 451g. 

Lượng nước vào túi bầu là: (469 g - 451g) x 50 bầu = 900 g = 0,9 lít. 

Lượng nước rơi xuống khe hở là: 0,9 x 23/77 = 0,269 lít. 

Lượng nước cần tưới cho 1 lần/m2 (0,9 lít + 0,269 lít) / 0,25 = 4,7 lít / 1 m2 

Tương tự tính cho các công thức còn lại: 

+ CT2: (469 g - 445 g) x 50/77 x 100 / 0,25 = 6,2 lít/1m2 

+ CT3: (469 g - 440 g) x 50/77 x 100 / 0,25 = 7,5 lít/1m2 

+ CT4: (469 g - 432 g) x 50/77 x 100  /0,25 = 9,6 lít/1m2 

* Thí nghiệm ảnh hưởng của chế độ che sáng đến sinh trưởng của cây con Sến 

trung giai đoạn vườn ươm. Gồm 04 công thức: 

CT1: Che 25% ánh sáng trực xạ;  

CT2: Che 50% ánh sáng trực xạ;  

CT3: Che 75% ánh sáng trực xạ; 

CT đối chứng: không che sáng. 

Thí nghiệm đồng nhất các yếu tố khác, chỉ thay đổi chế độ sáng. Các thí nghiệm 

bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ 3 lần lặp lại, dung lượng mẫu của mỗi công thức là 

100 cây con có bầu. Dàn che ánh sáng bằng thanh gỗ đóng thành phên với khoảnh 

cách và kích thước của các thanh trên phên đan được tính toán và thiết kế theo công 

thức thực nghiệm của Nguyễn Hữu Thước (1964) [39]. Tỷ lệ che sáng được tính theo 

công thức 2.19. 

CS (%) = 
(𝑋+𝑎)2−𝑋

(𝑋+𝑎)2
 x 100   (2.19) 

Trong đó:  CS % là tỷ lệ che sáng (%);  

X là khoảng cách giữa các nan;  

a là bề rộng các nan;  

(X + a)2 là diện tích cần che sáng. 
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Các thanh gỗ có chiều rộng 3,0 cm, dày 1,0 cm được sử dụng làm nan cho giàn 

che. Khoảng cách giữa các nan khi che 25 % là 19,4 cm, khi che 50 % là 7,2 cm; khi 

che 75 % là 3,0 cm. Chế độ chăm sóc và tưới nước đồng nhất như nhau, gồm: nhặt cỏ, 

phá váng 2 lần/tháng, tưới nước đủ ẩm 2 lần/ngày vào buổi sáng sớm và chiều tối. 

Luống cây và giàn che được làm theo hướng Đông - Tây để tránh nắng xiên vào buổi 

sáng và buổi chiều. Định kỳ 1 tháng 1 lần điều tra đo đếm các chỉ tiêu: Tỷ lệ sống; 

Sinh trưởng HVN và D0. 

(3). Phương pháp nghiên cứu giâm hom Sến trung   

- Nguồn vật liệu phục vụ nghiên cứu giâm hom cây Sến trung được lấy từ 

vườn vật liệu trồng tháng 11 năm 2016. Cây trồng vườn vật liệu được gieo ươm từ 

hạt của các cây mẹ được tuyển chọn tại Thừa Thiên Huế. Tiêu chuẩn cây giống trồng 

vườn vật liệu: cây 24 tháng tuổi, cao trên 50 cm, đường kính gốc 4,0 mm, không sâu 

bệnh. Diện tích trồng vườn vật liệu 120 m2, cây cách cây 0,5 m, hàng cách hàng 0,6 

m. Trước khi trồng cuốc hố 30 x 30 x 30 cm, bón lót 100 g NPK Văn Điển (10 : 5 : 

3). Cây sau khi trồng thường xuyên chăm sóc như làm cỏ, tưới nước. Sau 9 tháng bắt 

đầu trẻ hóa, tỉa cành tạo chồi và kết hợp bón thúc100 g NPK Văn Điển (10 : 5 : 3) / 

cây. Loại hom được sử dụng là hom chồi ngọn, có chiều dài từ 12 đến 14 cm (trừ thí 

nghiệm loại hom).  

- Thí nghiệm giâm hom được thực hiện trong nhà giâm hom có mái che, sử 

dụng hệ thống tưới phun tự động, thời gian mỗi lần tưới từ 10 đến 15 giây và điều 

chỉnh số lần tưới phun trong ngày phù hợp với điều kiện thời tiết. Trong 10 ngày đầu, 

thời gian giãn cách giữa 2 lần tưới từ 10 đến 30 phút. Giai đoạn sau, thời gian giãn 

cách giữa 2 lần tưới từ 20 đến 60 phút.  

- Cắt hom: Hom được cắt vào buổi sáng sớm hoặc buổi chiều mát. Hom sau khi 

cắt được xử lý bằng Viben C nồng độ 0,3 % trong thời gian 15 phút. 

- Các thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của IBA và NAA, ảnh hưởng của loại 

hom, giá thể đến tỷ lệ ra rễ của hom được thực hiện từ tháng 6 đến tháng 8. 

* Thí nghiệm ảnh hưởng của loại và nồng độ chất kích thích ra rễ đến khả năng ra 

rễ của hom cây Sến trung 

Thí nghiệm đồng nhất các yếu tố khác, chỉ thay đổi nồng độ IBA và NAA để xử 

lý hom. Gồm 15 công thức thí nghiệm với 3 lần lặp lại. 

CT1. IBA 100 ppm CT6. IBA 750 ppm CT11. NAA 450 ppm 

CT2. IBA 200 ppm CT7. IBA 900 ppm CT12. NAA 600 ppm 

CT3. IBA 300 ppm CT8. NAA 100 ppm CT13. NAA 750 ppm 

CT4. IBA 450 ppm CT 9. NAA 200 ppm CT14. NAA 900 ppm 

CT5. IBA 600 ppm CT10. NAA 300 ppm CT15. Đối chứng. 
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 - Bố trí thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên đầy đủ, 3 lần lặp lại, dung lượng mẫu 90 

hom/ 1 CTTN * 3 lặp = 270 hom/công thức. Các hom trong thí nghiệm này được xử lý 

bằng thuốc IBA, NAA với nồng độ khác nhau trong 10 phút, để khô và cấy trên giá thể 

đất tầng B. Công thức đối chứng không sử dụng chất kích thích sinh trưởng. 

 * Thí nghiệm ảnh hưởng của loại hom đến sinh trưởng hom cây Sến trung 

Bố trí 03 công thức thí nghiệm: 

CT1. Hom ngọn CT2. Hom giữa  CT3. Hom gốc 

Hom ngọn được lấy từ chồi ngọn của cây giống đã được trẻ hóa. Hom giữa là 

hom được lấy từ các chồi mọc từ cành và hom gốc là hom được cắt từ cành sát gốc cây 

giống vật liệu. Hom được ngâm thuốc IBA nồng độ 300 ppm trong 10 phút, để khô, 

sau đó được cấy vào giá thể bầu đất (100 % đất tầng B). Dung lượng mẫu 90 hom/1 

CTTN * 3 lặp = 270 hom/công thức. 

*Thí nghiệm ảnh hưởng của loại giá thể giâm hom đến khả năng ra rễ hom cây 

Sến trung 

Thí nghiệm đồng nhất các yếu tố khác, chỉ thay đổi giá thể để giâm hom. 

CT1. 100 % đất tầng B  

CT2. 50 % đất tầng B + 50 % cát;  

CT3. 100 % cát. 

(Đất tầng B: Đất thịt nhẹ, pH từ 6 - 7, đất dưới tán rừng, được ủ 6 tháng trước 

khi đóng bầu). Bố trí thí nghiệm theo khối ngẫu nhiên đầy đủ, 3 lần lặp lại, dung lượng 

mẫu 90 hom/ 1 CTTN * 3 lặp = 270 hom/công thức. 

* Thí nghiệm ảnh hưởng của thời vụ đến khả năng ra rễ hom cây Sến trung. 

Thí nghiệm giâm hom được thực hiện 4 lần tại 4 mùa xuân, hè, thu, đông.  

TT 
Thí nghiệm mùa vụ 

giâm hom 
Ngày cắm hom 

Ngày thu thập số liệu 

(sau 45 ngày) 

1 Mùa xuân 01/3/2018 15/4/2018 

2 Mùa hè 02/7/2018 15/8/2018 

3 Mùa thu 06/10/2017 19/11/2017 

4 Mùa đông 02/12/2017 15/01/2018 



41 

 

 Các thí nghiệm đồng nhất về giá thể là 100% đất tầng B, chất kích thích ra rễ 

IBA nồng độ 300 ppm và loại hom ngọn. Mỗi mùa 3 lặp x 90 hom = 270 hom. Thí 

nghiệm trong 45 ngày: rửa sạch giá thể để đo đếm rễ cây, số rễ trên mỗi cây, chiều dài 

rễ dài nhất.  

(4). Phương pháp thu thập và xử lý số liệu thí nghiệm nhân giống 

a. Thu thập số liệu 

- Tỷ lệ nảy mầm: Đếm hạt nứt nanh hàng ngày đến 30 ngày sau khi xử lý. 

- Tỷ lệ ra rễ của hom: Tiến hành đếm tỷ lệ ra rễ, đo chiều dài rễ và số rễ cây hom 

giai đoạn 45 ngày tuổi . 

- Đo sinh trưởng: Do, Hvn cây con giai đoạn 3 tháng tuổi và 6 tháng tuổi. Đo 

đường kính gốc bằng thước kẹp palme, đo cao bằng thước đo cao. Số liệu đo đếm ghi 

vào bảng biểu đã thiết kế sẵn để xử lý. 

b. Xử lý số liệu 

Số liệu nghiên cứu được phân tích, xử lý bằng phần mềm SPSS 22.0 (Nguyễn 

Hải Tuất và Nguyễn Trọng Bình , 2005) [44]. 

Số liệu thu thập được áp dụng phương pháp phân tích phương sai 1 nhân tố với 

3 lần lặp lại để đánh giá kết quả thí nghiệm. 

Tính các đặc trưng thống kê theo từng chỉ tiêu để đánh giá kết quả thí nghiệm. 

Trung bình mẫu (Xtb) được tính theo công thức: 





n

i

Xi
n

X
1

1
       (2.20) 

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của thí nghiệm gieo ươm Sến trung dựa trên 

phân tích phương sai nếu: Sig > 0,05 hay Ftính > Ftra bảng (F0,05) thì các yếu tố thí nghiệm 

ảnh hưởng rõ rệt đến nhân tố đánh giá của Sến trung (Tỷ lệ nảy mầm, tỷ lệ ra rễ, sinh 

trưởng đường kính gốc, chiều cao vút ngọn). 

Kết quả phân nhóm theo Duncan: Các công thức được phân cùng một nhóm thì 

xem như đồng nhất với nhau, tức là sai khác không hoàn toàn, các công thức phân 

khác nhóm thì sai khác hoàn toàn. 

*  Tỷ lệ nảy mầm: Tính theo công thức (2.18). 

* Tỷ lệ ra rễ: 

100
N

n
Xrr      (2.21) 
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 Trong đó:  Xrr: là tỷ lệ ra rễ của hom;   

n: là số hom ra rễ;  

N: là tổng số hom thí nghiệm 

* Số rễ trung bình trên mỗi hom: 

Ntb = Tổng số rễ của các hom ra rễ / Số hom ra rễ    (2.22) 

* Chiều dài trung bình của rễ dài nhất:  

Ltb max =Tổng số chiều dài các rễ dài nhất của các hom ra rễ/ Số hom ra rễ (2.23)   

 * Chỉ số ra rễ: 

Ri = Số rễ trung bình trên mỗi hom (Ntb)  Chiều dài trung bình của rễ dài nhất 

(Ltb); Ri = Ntb  Ltb         (2.24) 

 (5). Địa điểm bố trí thí nghiệm nhân giống 

Tất cả các thí nghiệm nhân giống từ hạt và giâm hom cây Sến trung được bố trí 

tại vườn ươm Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ (Viện Khoa học Lâm 

nghiệp Việt Nam). 

2.3.2.5. Phương pháp xây dựng bản đồ phục hồi và phát triển loài Sến trung tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

a. Vật liệu nghiên cứu  

- Dữ liệu không gian:  

- Bản đồ ranh giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.  

- Bản đồ số địa hình tỉnh Thừa Thiên Huế ở tỷ lệ 1 : 25.000.  

- Bản đồ số đất tỉnh Thừa Thiên Huế ở tỷ lệ 1 : 25.000. 

- Bản đồ số khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế ở tỷ lệ 1 : 25.000. 

- Bản đồ số kiểm kê rừng năm 2016 ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Tư liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 OLI tháng 9 năm 2017 được tải miễn phí trên 

website: http://glovis.ugs.gov. 

- Dữ liệu thuộc tính gồm: Thông tin về độ tàn che và tầng thứ và các loài cây 

mọc kèm của các thảm thực vật rừng. Thông tin yêu cầu về mặt sinh thái của loài cây 

Sến trung. Thông tin về loại đất, độ dày tầng đất và khí hậu nơi Sến trung phân bố. 

b. Phương pháp xây dựng bản đồ phân bố loài 

Ứng dụng mô hình tích hợp GIS và phương pháp phân tích thứ bậc mờ 

(FAHP) để đánh giá các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến phân bố và xác định vùng 

http://www.glcf.umiacs.umd.edu/
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thích hợp cho phân bố Sến trung trong rừng tự nhiên ở tỉnh Thừa Thiên Huế theo 

trình tự các bước sau: 

Bước 1: Xác định các nhân tố sinh thái và các chỉ tiêu ảnh hưởng đến vùng 

phân bố Sến trung  

Phân bố và sự biến động về mật độ cây Sến trung có liên quan khá rõ nét với khí 

hậu, đất, địa hình và thảm thực vật rừng. Căn cứ vào kết quả điều tra về đặc điểm phân bố, 

toàn bộ các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến phân bố loài Sến trung được nhóm thành 4 

nhân tố sinh thái chính đặc trưng bao trùm lên các nhân tố sinh thái khác để xây dựng bản 

đồ phân bố cho loài Sến trung, bao gồm i) Nhân tố khí hậu: lượng mưa và nhiệt độ, ii) 

nhân tố đất/ thổ nhưỡng: loại đất và độ sâu tầng đất, iii) nhân tố địa hình: Độ cao tuyệt 

đối, độ dốc và vị trí địa hình, và iv) thảm thực vật rừng: Loại rừng. Do khu vực nghiên 

cứu có loài cây Sến trung phân bố trong tự nhiên luôn luôn xuất hiện các loài cây mọc 

kèm, nên nhân tố thảm thực vật rừng được xem như vừa là nhân tố chính vừa là nhân 

tố phụ.   

Bước 2: Xác định trọng số và điểm thích hợp của các nhân tố sinh thái ảnh 

hưởng đến phân bố loài Sến trung.   

Vai trò và tầm quan trọng của 4 nhân tố sinh thái  chính (khí hậu, đất, địa hình và 

thảm thực vật rừng) và 8 nhân tố sinh thái phụ lựa chọn (lượng mưa, nhiệt độ, loại đất, độ 

sâu tầng đất, độ cao tuyệt đối, độ dốc, vị trí địa hình và loại rừng) xác định dựa trên cơ sở 

so sánh giữa các chỉ tiêu của từng nhân tố sinh thái với yêu cầu về mặt sinh thái và môi 

trường sống của loài Sến trung. Qua điều tra trên thực địa cho thấy 4 nhân tố sinh thái 

chính và 8 nhân tố sinh thái phụ có vai trò và tầm quan trọng khác nhau ảnh hưởng đến 

phân bố loài Sến trung. Do đó, việc xác định tầm quan trọng của các nhân tố được thể 

hiện thông qua trọng số tương ứng cho mỗi nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến phân bố loài 

Sến trung là rất cần thiết. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc mờ 

FAHP (Fuzzy Analytic Hierarchy Process) kết hợp với việc tham khảo ý kiến của các nhà 

chuyên môn địa phương thông qua ma trận so sánh cặp đôi tương quan giữa các nhân tố 

sinh thái lựa chọn được thể hiện ở bảng 2.1.  

Bảng 2.1. Ma trận so sánh cặp đôi tương quan giữa các nhân tố sinh thái lựa chọn 

Nhân tố ảnh hưởng 

 

(X1) (X2) … (Xn) Trọng số 

Nhân tố chính/phụ 1 (X1) 1 X12 … X1n W1 

Nhân tố chính/phụ  2 (X2) X21 1 … X2n W2 

... .... ... 1 ... ... 

Nhân tố chính/phụ  (Xn) Xn1 Xn2 … 1 Wn 
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Trên cơ sở căn cứ yêu cầu sinh thái của loài Sến trung, nghiên cứu đã tiến hành 

sắp xếp các chỉ tiêu của nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến vùng thích hợp phân bố cho 

loài Sến trung. Mỗi chỉ tiêu của từng nhân tố sinh thái tương ứng với số điểm như sau: 

Phù hợp cao (3 điểm), phù hợp trung bình (2 điểm), phù hợp thấp (1 điểm) và không có 

Sến trung phân bố (0 điểm). Trọng số tính toán theo phương pháp mờ FAHP và điểm 

thích hợp của các chỉ tiêu theo từng nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến vùng thích hợp 

cho phân bố loài Sến trung được tích hợp vào GIS để xác định vùng thích hợp phân bố 

cho loài Sến trung được thể hiện ở phụ lục 01. 

Để ma trận so sánh cặp đôi tương quan giữa các nhân tố sinh thái lựa chọn đạt 

độ tin cậy cho phép. Kết quả đánh giá trọng số của các nhân tố ảnh hưởng được kiểm 

chứng bằng tỉ số nhất quán (Consistency ratio: CR) tính theo công thức dưới đây:  

𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 (2.25) 𝐶𝐼 =  

𝜆𝑚𝑎𝑥 −  𝑛

𝑛 − 1
 (2.26) 

Trong đó: CI: chỉ số nhất quán (Consistency Index), RI: chỉ số ngẫu nhiên 

(Random Index) và λmax là giá trị riêng của ma trận so sánh. 

Sử dụng chỉ số ngẫu nhiên (RI) của Saaty (1980, 2000) [79], [80], tương ứng 

với số lượng nhân tố ảnh hưởng (n) được thể hiện ở bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Chỉ số ngẫu nhiên RI do Saaty đề xuất 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0,00 0,00 0,52 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

λmax là giá trị riêng của ma trận so sánh được tính theo công thức sau: 
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(2.27) 

Kết quả chấp nhận khi giá trị tỷ số nhất quán CR < 0,1 hay < 10%, nếu lớn 

hơn đòi hỏi phải thực hiện lại ma trận so sánh cặp đôi để thay đổi mức độ ảnh 

hưởng nhân tố sinh thái đến phân bố loài Sến trung trong tự nhiên.  

Tổng hợp kết quả kiểm tra độ tin cậy của các trọng số hay tầm quan trọng của 

các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến phân bố loài cây Sến trung trong rừng tự nhiên 

tỉnh Thừa Thiên Huế được thể hiện tại phụ lục 02. Kết quả cho thấy, chỉ số nhất 

quán < 0,1 hay 10 % đạt yêu cầu, nên các trọng số hay tầm quan trọng của các nhân tố 
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sinh thái ảnh hưởng đến vùng phân bố của loài Sến trung được chấp nhận để đưa vào 

tích hợp trong GIS để tính toán các chỉ số thích hợp vùng phân bố. 

Phương pháp tính trọng số theo tiến trình phân tích thứ bậc mờ FAHP được thể 

hiện ở hình 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Phương pháp tính trọng số của các nhân tố ảnh hưởng 

Bước 3. Xây dựng các lớp nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến phân bố loài  

- Xây dựng lớp dữ liệu thực vật rừng che phủ: Ảnh Landsat 8 OLI tháng 9 năm 

2017 được chọn để phân tích và tách các lớp thảm thực vật rừng tự nhiên. Trước khi 

tiến hành phân loại, chúng tôi đã thực hiện nắn chỉnh ảnh để đưa về hệ thống tọa độ 

quy chuẩn VN2000 ở múi chiếu 3 độ và trộn các kênh có độ phân giải không gian 30 

m với kênh toàn sắc có độ phân giải 15 m. Sử dụng kết quả phân loại không kiểm định 

ISODATA, kết quả phân tích chỉ số thực vật NDVI, cùng với dữ liệu thứ cấp (kết quả 

kiểm kê tài nguyên rừng năm 2016) và số liệu điều tra trên thực địa để chọn mẫu phân 

loại. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phân loại có kiểm định Maximum 

Likelihood để phân loại thảm thực vật rừng.  

- Xây dựng dữ liệu đai cao và độ dốc: Lớp bản đồ đai cao và độ dốc ảnh hưởng 

đến phân bố loài Sến trung được xây dựng từ mô hình số độ cao (DEM) bằng phần 

mềm 3D Analyst và Spatial Analyst. 

- Xây dựng lớp dữ liệu vị trí địa hình: Lớp địa hình được xây dựng từ công cụ 

buffer có sẵn trong phần mềm chuyên dụng GIS và mô hình số độ cao (DEM). Sử 

Thiết lập thứ bậc các nhân tố chính và phụ 

So sánh các nhân tố chính và phụ lựa chọn 

Tính toán trọng số nhân tố chính và phụ (W) 

Tính tỷ số nhất quán nhân tố chính và phụ (CR) 

CR < 0,1 (chấp nhận) CR ≥ 0,1 (không chấp nhận) 

Trọng số nhân tố 

chính (W1) 

Trọng số nhân tố 

phụ (W2) 

Trọng số chung (Wj=W1*W2) 
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dụng phần mềm ArcGIS để nội suy và tính toán khoảng cách tiếp cận các con suối 

tương ứng với các mức độ ảnh hưởng của nó đến phân bố loài Sến trung. 

- Xây dựng lớp dữ liệu về đất: Lớp dữ liệu về loại đất và độ dày tầng đất được 

xây dựng dụa trên nguồn dữ liệu của bản đồ đất kết hợp với quả phân tích đất trên khu 

vực có Sến trung phân bố.   

 - Xây dựng lớp dữ liệu về khí hậu: Lớp dữ liệu về lượng mưa và nhiệt độ được 

xây dựng dựa trên nguồn dữ liệu của bản khí hậu kết hợp với kết quả điều tra trên khu 

vực có Sến trung phân bố.    

Bước 4. Xây dựng bản đồ phân bố loài Sến trung:  

Tích hợp các lớp nhân tố sinh thái, tính chỉ số thích hợp phân bố (SI) dựa trên 

cơ sở các phép tính phân tích không gian và thuộc tính (mô hình GIS) trong phần mềm 

chuyên dụng GIS theo phương trình sau: 

  
1 1

W R
mn

i j

SI j ij Cj
 

   (2.28) 

Trong đó: 

SI : Chỉ số vùng thích hợp phân bố cho loài Sến trung. 

Wj :  Trọng số chỉ mức độ quan trọng của nhân tố sinh thái thứ j  

Rij:  Điểm thích hợp của lớp thứ i trong nhân tố sinh thái và môi trường thứ j.  

n: Số lượng các nhân tố sinh thái và môi trường được xem xét cho mục tiêu xác 

định vùng phân bố cho loài Sến trung. 

Cj là giá trị của nhân tố sinh thái giới hạn thứ j cho loài Sến trung và nhận giá 

trị bằng 0 cho đất không có thực vật rừng tự nhiên và đai cao trên 1.110 mét. 

Bản đồ phân bố loài Sến trung dựa trên cơ sở phân tích chỉ số thích hợp tổng 

hợp SI cho từng vị trí/địa điểm, chỉ số này được phân ra 4 phân hạng phân bố, i) 

phù hợp cao, ii) phù hợp trung bình, iii) phù hợp thấp và iv) không có phân bố loài 

Sến trung. 

c. Phương pháp xây dựng bản đồ phù hợp loài Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Trên cơ sở dữ liệu loài Sến trung, mô hình không gian dựa trên cơ sở GIS, kết 

quả điều tra ngoài thực địa và bản đồ phân bố loài Sến trung ở tự nhiên để xây dựng 

bản đồ phân hạng phù hợp phục vụ quản lý, quy hoạch và phát triển bền vững loài Sến 

trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Trình tự các bước ứng dụng GIS được thể hiện ở hình 2.3. 
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Hình 2.3. Xây dựng bản đồ phân bố và phân hạng phù hợp phục vụ quản lý, quy 

hoạch và phát triển bền vững loài Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

2.3.2.6. Phương pháp đề xuất các giải pháp bảo tồn, phục hồi và phát triển loài cây 

Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Sử dụng phương pháp phân tích SWOT trong bảo tồn và phát triển loài Sến 

trung tại Thừa Thiên Huế. Một số giải pháp bảo tồn, phục hồi và phát triển loài được 

đề xuất trên cơ sở tham khảo các tài liệu hiện có kết hợp với các kết quả mới được 

nghiên cứu của đề tài về đặc điểm sinh học, lâm học, chọn tạo giống và gây trồng rừng 

Sến trung. 

2.4. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

2.4.1. Vị trí địa lý, ranh giới 

Thừa Thiên Huế là một tỉnh ven biển thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Phía 

Bắc giáp tỉnh Quảng Trị. Phía Đông giáp biển Đông. Phía Nam giáp thành phố Đà Nẵng 

và tỉnh Quảng Nam. Phía Tây giáp dãy Trường Sơn và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 

Lào. Đơn vị hành chính gồm 1 thành phố Huế, 2 thị xã (Hương Thủy, Hương Trà), 6 

huyện (Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới, Nam Đông), 8 thị trấn, 

39 phường và 105 xã. Thừa Thiên Huế nằm trên trục giao thông quan trọng xuyên Bắc - 

Nam, trục hành lang Đông - Tây nối Thái Lan, Lào, Việt Nam theo đường 9.  

Địa 

hình 

Hiện trạng  

rừng 

Số liệu điều 

tra thực địa 

Dữ liệu 

GPS 
Đất 

 

Khí hậu 

Xây dựng cơ sở dữ liệu loài Sến trung 

Phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự thích hợp 
So sánh và xác định các trọng số 

bằng phương pháp mờ FAHP 

Mô hình không gian dựa trên cơ sở GIS 

Bản đồ phân hạng sự phù hợp 

loài Sến trung 

 

Bản đồ phân bố tự nhiên  

loài Sến trung 

Giải pháp và khuyến nghị hỗ trợ ra quyết định về quản lý, 

quy hoạch bảo tồn và phát triển loài Sến trung 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%8B_tr%E1%BA%A5n_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
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2.4.2. Địa hình 

Thừa Thiên Huế nằm trên một dải đất hẹp với chiều dài 127 km, chiều rộng 

trung bình 60 km với đầy đủ các dạng địa hình rừng núi, gò đồi, đồng bằng duyên hải, 

đầm, phá và biển tập trung trong một không gian hẹp, thấp dần từ Tây sang Đông, phía 

Tây là dãy núi cao, phía giữa là đồi núi thấp và phía Đông là dải đồng bằng nhỏ hẹp. 

Phần phía Tây chủ yếu là đồi núi chiếm tới 70% diện tích tự nhiên. Núi chiếm khoảng 

1/4 diện tích tự nhiên, phần lớn các đỉnh núi có độ cao từ 800 đến hơn 1.000 m, trong 

đó có núi Bạch Mã và Hải Vân. Địa hình phần đồi phân bố chủ yếu ở vùng trung du, 

trong các thung lũng, chiếm khoảng 1/4 diện tích tự nhiên, độ cao phần lớn dưới 500 

m, có đặc điểm chủ yếu là đỉnh rộng, sườn thoải 20 - 250. Vùng đồng bằng điển hình 

cho kiểu đồng bằng mài mòn, tích tụ, có cồn cát và cả hệ thống đầm phá. Diện tích 

vùng đồng bằng chiếm khoảng 1.400 km2. 

2.4.3. Đất đai 

Thừa Thiên Huế có tổng diện tích tự nhiên là 503.320,53ha, trong đó diện tích 

đất khoảng 465.205 ha; hồ, ao, đầm, sông suối, núi đá là 37.125,53 ha. Đất đồi núi 

chiếm trên 3/4 tổng diện tích tự nhiên, còn đất đồng bằng duyên hải chỉ dưới 1/5 tổng 

diện tích tự nhiên của tỉnh. Thừa Thiên Huế có các loại đất chủ yếu sau: 

 a. Đất đồng bằng 

-  Đất cát biển: Chiếm 10 % trong tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh, trải dài 

từ bờ biển Phong Điền đến Phú Lộc. Đất có thành phần cơ giới nhẹ, cát chiếm 75 % 

đến 90 %, hạt sét từ 10 đến 15 %, độ pH từ 4,5 đến 5,5, tỷ lệ mùn và đạm thấp. 

 - Đất mặn: Tập trung chủ yếu vùng phía tây phá Tam Giang 13.250 ha chiếm 

2,7 % diện tích đất tự nhiên. Đất được hình thành do sản phẩm bồi tụ của sông và biển, 

do gần đầm, phá nên thường xuyên bị nhiễm mặn, độ pH từ 4,4 đến 4,8. 

 - Đất phù sa: Được hình thành do sự bồi đắp phù sa của các sông diện tích 

khoảng 41.073 ha (8,9 % diện tích đất tự nhiên). 

b. Đất ở trung du và miền núi 

- Đất feralit đỏ vàng: Có diện tích 339.197 ha, chiếm 66,3 % diện tích đất của 

tỉnh. Đất thường chua, tầng đất mỏng, thành phần cơ giới thay đổi theo đá mẹ. Các loại 

đất feralit dưới rừng mới khai thác có hàm lượng mùn, đạm và kali tương đối cao. 

- Đất feralit nâu vàng trên phù sa cổ: Diện tích 8.822 ha, phân bố vùng chân núi 

thấp, nằm sát các đồng bằng. Đất có màu nâu vàng, xám vàng, thành phần cơ giới nhẹ, 

tương đối xốp, được sử dụng để trồng cây lâu năm, cây công nghiệp ngắn ngày, lập 

vườn cây ăn quả... 
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Ngoài các loại đất trên Thừa Thiên Huế còn có các loại sau: Đất bồi tụ vùng 

thung lũng, đất bạc màu: Diện tích khoảng 1.341 ha, đất feralit bị xói mòn trơ sỏi đá 

diện tích khoảng 13.363 ha, đất feralit mùn trên núi: Diện tích khoảng 20.529 ha, phân 

bố ở vùng núi cao (Bạch Mã, ReLao...). 

2.4.4. Khí hậu, thủy văn 

a. Đặc điểm khí hậu 

Đặc điểm chung của khí hậu Thừa Thiên Huế là nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, mưa 

theo mùa. Một năm có hai mùa: mùa khô và mùa mưa. Mùa khô bắt đầu từ tháng 2 đến 

tháng 9 trong năm, mùa mưa bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào tháng 01 năm sau.  

- Chế độ gió: Gió mùa Tây Nam xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 7 trong năm. Đặc 

điểm gió Tây Nam thường khô nóng, nền nhiệt cao, độ ẩm không khí thấp làm ảnh 

hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng và dễ gây ra hạn hán vụ hè 

thu. Gió mùa Đông Bắc xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau. Gió mùa Đông Bắc 

về làm cho nhiệt độ giảm thấp, gây giá lạnh có hại cho sinh trưởng, phát triển của thực 

vật và có khi gây nên sương muối làm giảm năng suất hoặc chết nhiều loại cây trồng. 

- Chế độ mưa: Tổng lượng mưa bình quân trong năm là 3.056 mm, lượng mưa 

thấp nhất là 27,9 mm vào tháng 1 và cao nhất là 1.043 mm vào tháng 10 trong năm. 

Mưa phân bố chủ yếu vào các tháng 9 đến tháng 12. 

- Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình hàng năm của Thừa Thiên Huế khoảng 

250C. Tổng lượng bức xạ nhiệt trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam của tỉnh và 

dao động trong khoảng từ 110 đến 140 kcal/cm2, lượng bức xạ thấp nhất vào tháng 12.  

- Độ ẩm: Từ tháng 9 đến tháng 3 độ ẩm không khí cao trên 90 %. Độ ẩm tương 

đối trung bình năm 87 %, cao nhất 95 % (vào tháng 12), thấp nhất 77 % (vào tháng 6). 

b. Thủy văn: Tổng chiều dài sông suối và sông đào đạt tới 1.055 km, tổng diện 

tích lưu vực tới 4.195 km2. Mật độ sông suối dao động trong khoảng 0,3 đến 1 

km/km2, có nơi tới 1,5 đến 2,5 km/km2. Thừa Thiên Huế có hệ thống sông ngòi khá 

dày đặc nhưng các sông đều nhỏ, độ dốc lớn.  

2.4.5. Tài nguyên rừng 

Tổng diện tích rừng năm 2018 của Thừa Thiên Huế là 311.051 ha. Trong đó, 

rừng tự nhiên là 212.180 ha và rừng trồng là 98.871 ha, độ che phủ rừng đạt 57,34 % 

[Bộ NN&PTNT, 2019) [13].  
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a. Hệ thực vật rừng 

Thực vật rừng tự nhiên trong khu vực thuộc kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm 

nhiệt đới. Tổ thành loài tương đối phong phú và đa dạng, là nơi hội tụ của nhiều luồng 

thực vật di cư đến. Đối với rừng tự nhiên trên cạn tiêu biểu là các loài trong họ Dẻ 

(Fagaceae), họ Long não (Lauraceae), họ Ngọc lan (Magnoliaceae), họ Xoan 

(Meliaceae), họ Cà phê (Rubiaceae)… Đối với thực vật rừng ngập mặn, với các loài 

cây như Đước (Rhyzophora sp), Vẹt (Bruguriera sp), Mắm (Avicennia marina), Sú 

(Acgyceras corniculatum)... 

 b. Kiểu thảm thực vật rừng 

Tỉnh Thừa Thiên Huế có các kiểu thảm thực vật sau:  

- Kiểu phụ rừng kín thứ sinh nhân tác trên vùng đồi núi: Tập trung chủ yếu ở 

địa bàn vùng đồi, núi của huyện Phú Lộc, tài nguyên rừng bị suy giảm, các loài thực 

vật quý hiếm dần dần bị biến mất. Thay vào đó là một số loài cây gỗ nhỏ, cây bụi có 

giá trị kinh tế thấp thuộc họ Ban (Hypericaceae), họ Hồ đào (Juglandaceae), họ Long 

não (Lauraceae), họ Sim (Myrtaceae), họ Cà phê (Rubiaceae), họ Dung 

(Sympolocaceae), họ Đay (Tiliaceae)...  

- Kiểu phụ rừng kín thứ sinh nhân tác trên vùng cát: Với trạng thái rừng phục 

hồi dạng rú cát còn sót lại, chỉ phân bố trên phạm vi hẹp ở các huyện Phong Điền và 

Phú Vang. Thực vật ở đây đơn giản về tổ thành loài, chủ yếu là Trâm bù (Syzygium 

corticosum), Dẻ cát (Lithocarpus sabulicolus), Bời lời nhớt (Litsea brevipes). Mật độ 

cây phân bố theo đám hoặc theo cụm và độ che phủ tương đối cao nên khả năng phòng 

hộ cho vùng cát rất quan trọng.  

- Kiểu phụ rừng kín thứ sinh nhân tác trên vùng đất ngập mặn: So với thực vật 

rừng trên cạn, rừng ngập mặn không chỉ hạn chế về diện tích mà còn hạn chế cả về 

thành phần loài cây với các loài: Đước (Rhyzophora sp), Vẹt (Bruguriera sp), Mắm 

(Avicennia marina), Sú (Acgyceras corniculatum)... 

- Kiểu phụ rừng trồng vùng đồi, núi: Thường trồng thuần loài hoặc hỗn giao, tiêu 

biểu có các loài Thông nhựa (Pinus merkusii), Keo lá tràm (Acacia auriculiformis), Keo 

tai tượng (A. mangium), Keo lai (Acacia auriculiformis x Acacia mangium). 

- Kiểu phụ rừng trồng trên vùng cát: Các loài cây trồng chủ yếu là Phi lao 

(Casuarina equisetifolia), Keo lá tràm (Acacia auriculiformis), Keo lá liềm (A. 

crassicarpa), các loài Keo chịu hạn như A. difficilis, A. tumida, A. torulosa. 
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c. Tài nguyên động vật rừng 

 Theo số liệu tổng hợp, thu nhập, thành phần động vật Thừa Thiên Huế bao 

gồm: 1.977 loài (327 họ, 65 bộ) của 6 lớp động vật nổi bật. Trong đó, côn trùng: 1.045 

loài (142 họ, 18 bộ); cá xương: 278 loài (74 họ, 17 bộ); ếch nhái: 38 loài (6 họ, thuộc 

bộ không đuôi); bò sát: 78 loài (17 họ, 2 bộ); chim: 362 loài (56 họ, 15 bộ); thú: 176 

loài (32 họ, 12 bộ). Trong đó có nhiều loại động vật đặc hữu, quý hiếm như loài Cà 

cuống (Leuthoceras indicus) thuộc lớp côn trùng, động vật không xương sống; Về 

động vật có xương sống, 13 loài động vật đặc hữu của Việt Nam phân bố tại Thừa 

Thiên Huế, như: Chồn dơi (Cynocephalus variegatus), Dơi mũi ống cánh lông 

(Harpiocephalus harpia), Rái cá lông mũi (Lutra sumatrana), Mang lớn 

(Megamuntiacus vuquanghensis), Gà lôi lam mào trắng (Lophura edwardsi), Gà lôi 

trắng (Lophura nycthemera), Gà so trung bộ (Arborophila merlini), Gà so gutta (A. 

rufogularis), Ếch nhẽo (Rana kuhli), Cá chình mun (Anguilla bicolor) và Cá dầy 

(Cyprinus centralus). Ngoài các loài động vật đặc hữu của tỉnh, trong các hệ sinh thái 

Thừa Thiên Huế còn gặp những loài, phụ loài đặc hữu cho cả khu vực Đông Dương, 

thậm chí cả vùng Đông Nam Á như Sao la (Pseudoryx nghetinhensis), Voọc chà vá 

chân nâu (Pygathrix nemaeus) (UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, 2005) [48]. 

2.4.6. Nhận xét và đánh giá chung 

Thừa Thiên Huế có vị trí địa lý và giao thông thuận lợi để mở rộng quan hệ 

kinh tế xã hội với các tỉnh trong cả nước, với nước bạn Lào và thế giới qua đường 

biển. Đây là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng thuộc vùng kinh tế trọng điểm của 

miền Trung. Thừa Thiên Huế có nhiều lợi thế, tiềm năng rất lớn về phát triển nông lâm 

nghiệp đặc biệt là phát triển những loài cây bản địa có tiềm năng trồng rừng gỗ nhỡ, 

gỗ lớn. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện các chương trình và dự án lâm 

nghiệp về trồng rừng, phục hồi rừng bằng việc lựa chọn các loài cây bản địa phù hợp 

với điều kiện lập địa của địa phương. Sến trung không những là loài cây bản địa có giá 

trị về gỗ, tạo cảnh quan mà còn được sử dụng để trồng rừng và phục hồi rừng tự nhiên. 

Do đó, cần phải được nghiên cứu bảo tồn, gây trồng và phát triển loài cây này để nâng 

cao đời sống thu nhập của các cộng đồng dân tộc tại tỉnh Thừa Thiên Huế góp phần 

gìn giữ và bảo vệ môi trường. 
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2.5. TỔNG HỢP SỐ LIỆU PHỤC VỤ LUẬN ÁN 

Tổng hợp các số liệu phục vụ đề tài luận án được ghi trong bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Tổng hợp số liệu phục vụ đề tài 

TT Hạng mục số liệu, công việc Đơn vị tính Số lượng 

1 Số liệu khí tượng thủy văn Năm 5 

3 Số mẫu đất đã phân tích Mẫu 9 

4 Ô tiêu chuẩn 2.500 m2 đã lập để nghiên cứu Ô 24 

5 Ô dạng bản 25 m2 đã lập để nghiên cứu tái sinh Ô 120 

6 
Ô tiêu chuẩn 6 cây nghiên cứu mối quan hệ 

giữa Sến trung và các loài khác 
Ô 60 

7 Cây mẹ Sến trung theo dõi vật hậu Cây 6 

8 Cây trội dự tuyển Sến trung Cây 60 

9 
Nghiên cứu phẩm chất hạt giống và thí nghiệm 

gieo ươm từ hạt 
Kg 2 

10 
Phỏng vấn kiến thức bản địa của người dân địa 

phương về sản phẩm cây Sến trung 
Phiếu 50 

11 Hom để thí nghiệm nhân giống Hom 6.070 

12 
Ô tiêu chuẩn 500 m2 nghiên cứu đánh giá sinh 

trưởng các mô hình rừng trồng 
Ô 18 

13 Cây giống Sến trung trồng vườn vật liệu Cây 500 
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Chương 3.  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ LÂM HỌC CÂY SẾN TRUNG TẠI 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

3.1.1. Đặc điểm hình thái và vật hậu cây Sến trung  

3.1.1.1. Đặc điểm hình thái của cây Sến trung 

Kết quả điều tra cho thấy loài Sến trung phân bố tự nhiên có đặc điểm hình thái 

như sau: 

a. Hình thái thân cây 

Sến trung là cây gỗ lớn thường xanh, thân thẳng, tròn đều, chiều cao cây tới 

40m, đường kính đạt đến 80 cm. Vỏ cây màu xám hoặc nâu xám, thịt vỏ màu vàng 

nhạt, dày 5 đến 8 cm, có vị hơi chua. Cành non hình trụ, mảnh, vàng nâu không có 

lông, vết lá rụng rõ, cành mọc hơi ngang, góc phân cành từ 45 - 1000.  

 

Hình 3.1. Hình thái thân cây Sến trung 

b. Hình thái lá 

Lá đơn mọc cách, dài, hình trứng trái xoan hoặc trái xoan thuôn, dài 11 đến 18 

cm, rộng 5 đến 8 cm, đỉnh có mũi nhọn ngắn, gốc hình nêm rộng hoặc gần hình tròn, 

mép nguyên hoặc có răng cưa nhỏ. Mặt trên lá xanh bóng, mặt dưới nhạt hơn, không 

có lông, gân giữa nổi rõ ở mặt dưới, gân bên mảnh 8 đến 12 đôi, gân nhỏ hình mạng 

lưới, cuống lá dài 5 đến 12 mm. Lá non màu hồng nâu có đường viền đỏ. 
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c. Hình thái hoa 

Cụm hoa chùm có hình bông ở nách lá gần đầu cành dài 10 - 20 cm. Hoa lưỡng 

tính nhỏ, rộng khoảng 3 mm, có nhiều lông tơ màu hơi trắng; cuống hoa dài 1 - 3 mm. 

Mỗi chùm có 3 - 20 hoa. Hoa mẫu 4 - 6, đài hợp gốc, lá đài có hình dải hẹp và thuôn 

dài ở phía ngoài, đài và tràng đều phủ nhiều lông tơ nhẵn mịn ở bên trong, rìa có lông 

tương đối dài. Cánh hoa 4 - 5, có hình trái xoan kích cỡ 2 mm x 1 mm; Nhị hoa 4 - 6, 

hoa đơn, chỉ nhị dài 2 - 2,2 mm, nhẵn. Bao phấn có hình vành khoảng 0,4 mm. Bầu 

gần hạ, một ô mang 4 - 6 giá noãn và 5 - 6 vòi nhụy hình sợi. 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Hình thái lá Sến trung từ non đến già 

Hình 3.2a. Mặt trước lá Hình 3.2b. Mặt sau lá 

 

Hình 3.3. Hình thái hoa và quả Sến trung  

(Hình 3.3a. Chùm hoa; Hình 3.3b. Chùm quả lúc chín; Hình 3.3c. Quả khô)  

d. Hình thái quả 

Quả nang hình cầu mang đài đồng trưởng, đường kính 2,5 mm, dài 2,5 - 5 mm, 

khi chín màu nâu nhạt. Hạt rất nhỏ, độ ẩm hạt  7 - 8 %; độ thuần 40 - 50 %; số lượng 

hạt rất cao từ 1,5 - 2,0 triệu hạt/kg. 

Kết quả nghiên cứu về đặc điểm hình thái trên hoàn toàn phù hợp với những 

công bố trước đây. Tuy nhiên, nếu không mô tả kỹ, cụ thể về một số dấu hiệu hình thái 

quan trọng như hình dạng, kích cỡ phiến lá, số gân, cơ quan sinh sản (hoa, quả) đặc 

biệt là những cây đang trong giai đoạn phát triển (chưa ra hoa, quả) thì cũng khó nhận 

biết loài. 
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3.1.1.2. Đặc điểm vật hậu cây Sến trung  

Đề tài tiến hành quan sát những biến đổi vật hậu của Sến trung tại Thừa Thiên 

Huế kết quả được tập hợp tại bảng 3.1. 

Bảng 3.1. Đặc điểm vật hậu của Sến trung ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đặc 

điểm 
Thời gian 

Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cơ 

quan 

sinh 

dưỡng 

Nảy chồi             

Ra lá non             

Lá rụng             

Cơ 

quan 

sinh 

sản 

Ra hoa             

Hình thành quả non             

Quả chín, rụng quả             

Kết quả bảng 3.1 cho thấy Sến trung nảy chồi từ tháng 2 đến tháng 4 và ra lá 

non màu đỏ nhạt từ tháng 3 đến cuối tháng 5. Thời kỳ rụng lá thường vào tháng 1 đến 

tháng 2. Cây bắt đầu ra hoa kết quả vào tháng 5 đến tháng 7 với những chùm hoa rất 

đẹp (hình 3.3.a). Giai đoạn hình thành quả non từ tháng 6 đến tháng 8. Thời gian dài 

nhất của pha vật hậu sinh sản là quá trình kết quả và cũng là thời gian phát triển quả từ 

non tới già kết thúc vào tháng 10. Thời kỳ quả chín và rụng quả từ tháng 8 đến tháng 

10. Kết quả này cũng phù hợp với nhận định của Lê Thị Diên và cộng sự (2009) [17]. 

Vì vậy, cần chú ý hiện tượng quả chín khác nhau để có thời gian thu hái thích hợp. 

Qua điều tra tại Thừa Thiên Huế cho thấy chu kỳ sai quả của Sến trung 1 đến 2 

năm một lần và trùng với năm sai quả của cây Nhãn. Chu kỳ sai quả chỉ xảy ra ở từng 

cây riêng lẻ, do đó trong công tác trồng rừng phải theo dõi từng cây để biết số lượng 

cây sai quả và cây ít quả mà có kế hoạch thu hái và cất trữ đáp ứng nhu cầu về giống 

phục vụ trồng rừng. 

3.1.2. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái đến phân bố cây Sến trung tại Thừa 

Thiên Huế 

Sến trung có phân bố tương đối rộng trên phạm vi nhiều tỉnh như Bắc Cạn, 

Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Ngoài 

ra, còn có phân bố tại huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Tây 

Nguyên. Tuy nhiên, số lượng quần thể loài Sến trung ngoài tự nhiên đang bị suy giảm 
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mạnh do khai thác trái phép và khu phân bố tự nhiên ngày càng thu hẹp. Hiện nay, qua 

khảo sát và phỏng vấn điều tra cho thấy tại Thừa Thiên Huế khu vực phân bố tự nhiên 

của Sến trung chủ yếu tại huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông, huyện Hương Thủy.   

Qua điều tra cho thấy sự phân bố của loài cây Sến trung chịu ảnh hưởng lớn của 

các nhân tố sinh thái chủ yếu như: Khí hậu, đất, địa hình và đặc điểm trạng thái rừng 

có loài Sến trung phân bố. Trọng số hay tầm quan trọng các nhân tố sinh thái đến phân 

bố loài cây Sến trung được tích hợp trong GIS để xác định vùng thích hợp phân bố cho 

loài Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3.1.2.1. Ảnh hưởng của nhân tố khí hậu đến phân bố loài cây Sến trung tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Nhân tố khí hậu là một trong những nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến 

phân bố, tổ thành các loài thực vật trong tự nhiên, kiểu thảm thực vật rừng và sự hình 

thành các loại đất, đồng thời cũng ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng và phát triển của 

các loài cây rừng. Trong nhân tố khí hậu, nhân tố nhiệt độ và lượng mưa được xem xét 

như là yếu tố giới hạn cho vùng phân bố một số loài cây, trong đó có loài Sến trung. 

Qua kết quả điều tra trên thực địa cho thấy phân bố của loài Sến trung có quan hệ rất 

mật thiết đến sự phân bố của lượng mưa và nhiệt độ trung bình hàng năm. Kết quả tóm 

tắt đặc điểm khí hậu khu vực có Sến trung phân bố được tổng hợp qua bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Tóm tắt đặc điểm khí hậu khu vực Sến trung phân bố 

Địa điểm trạm quan trắc 
Nhiệt độ TB  

(oC) 

Lượng mưa TB 

năm (mm) 

Độ ẩm không 

khí TB (%) 

Thành phố Huế 25,4 2.929,2 86,5 

Huyện Nam Đông 25,3 3.490,1 86,4 

Huyện A Lưới 22,4 3.681,6 89,4 

Trung bình năm: 24,4 3.367,0 87,4 

(Nguồn: Các trạm quan trắc khí tượng ở tỉnh Thừa Thiên Huế từ 2010 - 2016) 

Số liệu bảng 3.2 cho thấy, Sến trung phân bố tự nhiên ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

có nhiệt độ trung bình năm là 24,4 0C, trong đó thấp nhất là tại huyện A Lưới 22,4 0C 

và cao nhất tại thành phố Huế là 25,4 0C; Lượng mưa bình quân năm là 3.367,0 mm, 

thấp nhất là tại Huế 2.929,2 mm và cao nhất tại huyện A Lưới là 3.681,6 mm; Độ ẩm 

bình quân không khí là 87,4 %, thấp nhất tại huyện Nam Đông 86,4 % và cao nhất tại 

huyện A Lưới 89,4 %. Như vậy, với lượng mưa trung bình hàng năm trên 2.500 mm 

thuộc loại mưa ẩm rất phù hợp cho kiểu thảm thực vật rừng kín thường xanh lá rộng 
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được hình thành, sinh trưởng và phát triển trong đó có loài cây Sến trung.Vì vậy, xét 

về mặt khí hậu Sến trung có thể gây trồng ở nhiều vùng ở tỉnh Thừa Thiên Huế nói 

riêng và khu vực miền Trung nói chung. 

Dựa vào ảnh hưởng của khí hậu đến phân bố loài Sến trung, hai lớp dữ liệu 

lượng mưa và nhiệt độ trung bình hàng năm được tích hợp trong GIS. Kết quả phân 

tích và thống kê diện tích dựa trên cơ sở GIS ở mỗi cấp lượng mưa và nhiệt độ tương 

ứng với mức độ tác động tổng hợp của hai chính tố sinh thái này ảnh hưởng đến phân 

bố loài Sến trung được thể hiện ở bảng 3.3.   

Bảng 3.3. Ảnh hưởng của nhân tố khí hậu đến phân bố loài Sến trung 

TT Phân cấp phù hợp phân bố Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Vùng thích hợp cao 19.221,9 3,82 

2 Vùng thích hợp trung bình 169.909,7 33,76 

3 Vùng thích hợp thấp 785,8 0,16 

4 Không có Sến trung phân bố 313.403,1 62,27 

 Tổng cộng: 503.320,5 100,00 

Qua bảng đánh giá ảnh hưởng của nhân tố khí hậu đến phân bố loài Sến trung 

trong rừng tự nhiên, kết quả cho thấy 37,73 % tổng diện tích tự nhiên tỉnh Thừa Thiên 

Huế được đánh giá là phù hợp cho loài Sến trung phân bố, trong đó phần lớn diện tích 

được đánh giá phù hợp ở mức độ trung bình (chiếm 33,76 %), trong khi đó diện tích 

được đánh giá có vùng phân bố ở mức độ cao và thấp chỉ chiếm lần lượt tương ứng là 

3,82 % và 0,16 %.  

3.1.2.2. Ảnh hưởng của đặc điểm đất đến phân bố loài cây Sến trung tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đất là một trong những nhóm nhân tố sinh thái có tầm quan trọng nhiều mặt đối 

với thảm thực vật. Đất là giá đỡ cho cây đứng vững và cung cấp nước, dinh dưỡng 

khoáng, chất vi lượng cho cây sinh trưởng, phát triển. Tuy nhiên, nhu cầu dinh dưỡng 

khoáng của mỗi loài cây trồng rất phức tạp, phụ thuộc nhiều vào yếu tố như 

khí hậu, đặc điểm đất, nhu cầu sinh học của chúng. Vì vậy, thông qua phân tích các chỉ 

tiêu lý hóa trong đất có Sến trung phân bố nhằm tìm hiểu nhu cầu dinh dưỡng của loài, 

làm cơ sở cho việc quy hoạch và phát triển loài cây Sến trung. Đặc điểm đất đai khu 

vực phân bố Sến trung được tổng hợp tại bảng 3.4. 
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Bảng 3.4. Kết quả phân tích các chỉ tiêu lý hóa các phẫu diện đất 

TT Chỉ tiêu phân tích ĐVT 
Phú Lộc Nam Đông 

0-30cm 30-60cm 0-30cm 30-60cm 

1 pHKCl  4,00 4,36 4,13 4,50 

2 Mùn % 1,93 1,80 2,68 2,74 

3 Đạm %N 0,12 0,08 0,12 0,07 

4 Phốt pho dễ tiêu mgP2O5/100g 1,39 1,16 1,47 1,07 

5 Kali dễ tiêu mg K2O/100g 12,17 5,54 11,21 3,37 

6 Thành phần cơ giới      

6.1 Cát thô (2-0,2 mm) % 37,10 37,17 43,11 37,60 

6.2 Cát mịn (0,2-0,02 mm) % 27,74 27,53 18,11 26,72 

6.3 Limon (0,02-0,002 mm) % 9,00 8,36 12,88 7,50 

Kết quả bảng 3.4 cho thấy, đất tại khu vực có Sến trung phân bố thuộc loại đất 

Feralit đỏ vàng phát triển trên trên loại đá mẹ macma axit, tầng đất dày từ 70 đến 100 

cm. Đất hơi chua với pHKCl từ 4,0 đến 4,5, hàm lượng mùn và đạm ở mức trung bình, 

lân và kali dễ tiêu nghèo, thành phần cơ giới thịt nhẹ. Đặc điểm chung của đất có cây 

Sến trung phân bố trong tự nhiên là thích hợp với điều kiện đất ẩm, hơi chua, thành 

phần cơ giới thịt nhẹ đến trung bình. Đây là căn cứ ban đầu cho việc chọn đất gây 

trồng và phát triển loài cây này. 

Đất có ảnh hưởng đến sự phân bố và thành phần của thảm thực vật rừng. Trong 

nhân tố đất, độ dày tầng đất và loại đất là những nhân tố có ảnh hưởng đến vùng phân 

bố của loài cây. Kết quả điều tra cho thấy phân bố loài cây Sến trung có quan hệ mật 

thiết đối với loại đất và độ dày tầng đất. Dựa vào ảnh hưởng của nhân tố thổ nhưỡng 

đến phân bố loài Sến trung trong tự nhiên, hai lớp dữ liệu độ dày tầng đất và loại đất 

được tích hợp trong GIS. Kết quả phân tích và thống kê diện tích ở mỗi cấp độ dày 

tầng đất và loại đất tương ứng với mức độ tác động tổng hợp của hai nhân tố sinh thái 

này đến phân bố loài Sến trung được thể hiện ở bảng 3.5.   

Bảng 3.5. Ảnh hưởng của nhân tố thổ nhưỡng đến phân bố loài Sến trung 

TT Phân cấp phù hợp phân bố Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Vùng thích hợp cao 19.706,7 3,92 

2 Vùng thích hợp trung bình 131.660,2 26,16 

3 Vùng thích hợp thấp 2.062,2 0,40 

4 Không có sến trung phân bố 349.891,4 69,52 

 Tổng cộng: 503.320,5 100,00 
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Hình 3.4. Bản đồ dự báo phân bố loài cây Sến trung theo lượng mưa và nhiệt độ tại tỉnh Thừa Thiên Huế 
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Hình 3.5. Bản đồ dự báo phân bố loài cây Sến trung theo loại đất và độ dày tầng đất tại tỉnh Thừa Thiên Huế 
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Qua bảng 3.5 kết quả cho thấy khoảng 30,48 % tổng diện tích các loại đất hiện 

có ở tỉnh Thừa Thiên Huế được đánh giá là phù hợp cho loài Sến trung phân bố, trong 

đó phần lớn diện tích có các loài Sến trung phân bố ở nhóm loại đất đỏ vàng, có độ 

dày tầng đất trên 70 cm. Tuy nhiên, diện tích được đánh giá có Sến trung phân bố 

trong rừng tự nhiên ở mức độ phù hợp cao chỉ có 19.706,7 ha chiếm 3,92 %, tập trung 

chủ yếu trên loại đất feralit đỏ vàng phát triển trên loại đá mẹ macma axit (Fa) và đất 

dốc tụ (D). 

3.1.2.3. Ảnh hưởng của địa hình đến phân bố loài cây Sến trung tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Địa hình là một nhân tố độc lập của hoàn cảnh, tác động đến thảm thực vật như 

là sự phối hợp giữa đất và khí hậu. Đai cao, độ dốc và vị trí địa hình của nhân tố địa 

hình có ảnh hưởng đến sự phân bố của sinh vật ở vùng núi. Nhiệt độ, độ ẩm không khí 

thay đổi theo độ cao của địa hình, dẫn đến việc hình thành các vành đai sinh vật khác 

nhau. Các vị trí địa hình khác nhau thường nhận được lượng nhiệt, ẩm và chế độ chiếu 

sáng khác nhau, do đó ảnh hưởng tới độ cao bắt đầu và kết thúc của các vành đai sinh 

vật. Thực tế cho thấy, có những quần xã thực vật với nhiều loài cây phù hợp mục đích 

kinh doanh lại phân bố trên những địa hình phức tạp, do đó việc mở rộng khu phân bố 

cho chúng luôn bị giới hạn bởi yếu tố địa hình. Qua điều tra thực địa cho thấy địa hình 

là nhân tố có ảnh hưởng lớn và quan hệ mật thiết đến phân bố loài cây Sến trung.  

a. Ảnh hưởng của độ cao đến phân bố cây Sến trung 

Tại các độ cao khác nhau có nhiệt độ và độ ẩm khác nhau ảnh hưởng đến phân 

bố và sự phát triển của các loài thực vật, trong đó có loài Sến trung. Kết quả điều tra về 

phân bố loài Sến trung theo độ cao tại khu vực nghiên cứu được tổng hợp ở bảng 3.6. 

Bảng 3.6. Mật độ của Sến trung trong rừng tự nhiên phân bố theo độ cao khu vực 

nghiên cứu 

TT 
Đai cao  

(m) 

Mật độ lâm phần 

(cây/ha) 

Mật độ của  

Sến trung  

(cây/ha) 

Tỷ lệ % của 

Sến trung 

(%) 

1 ≤ 300 589 9,0 1,58 

2 300 - 600 531 11,0 2,14 

3 600 - 900 585 7,0 1,14 

4 900 - 1110 825 5,0 0,65 

5 > 1.110 892 0,0 0,00 
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Kết quả bảng 3.6 cho thấy tại khu vực nghiên cứu thuộc huyện Phú Lộc và Nam 

Đông, Sến trung phân bố rải rác trên độ cao từ 10 đến 1.110 m. Tỷ lệ cây Sến trung 

biến động từ 0,65 % đến 2,14 % so với số cây của lâm phần. Mật độ cây Sến trung 

bình quân tập trung chủ yếu ở độ cao từ 300 m đến 600 m với mật độ trung bình 11 

cây/ha, mật độ đã giảm xuống 7 cây/ha ở độ cao trên 600 m đến 900 m và 5 cây/ha ở 

độ cao trên 900 m đến 1.110 m. Trên độ cao 1.110 m không thấy Sến trung phân bố.  

Kết quả nghiên cứu trên cũng tương đối đồng nhất so với nghiên cứu của Lê 

Doãn Anh và cộng sự (2013) [3] thực hiện tại khu vực mở rộng của VQG Bạch Mã 

thuộc huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế đều cho rằng Sến trung chỉ phân bố 

rải rác tại các khu vực ven khe suối tại các nơi rừng đã mở tán, phân bố đến độ cao 

800 m và chủ yếu ở độ cao từ 300 đến 600 m. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy 

ngoài phạm vi phân bố trên Sến trung còn phân bố rải rác đến độ cao dưới 1.110 m 

thuộc khu vực huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

b. Ảnh hưởng của vị trí địa hình đến phân bố cây Sến trung 

Độ cao, hướng sườn, độ dốc của địa hình ảnh hưởng đến sự phân bố của sinh 

vật ở vùng núi. Nhiệt độ, độ ẩm không khí thay đổi theo độ cao của địa hình, dẫn đến 

việc hình thành các vành đai sinh vật khác nhau. Các hướng sườn khác nhau thường 

nhận được lượng nhiệt, ẩm và chế độ chiếu sáng khác nhau, do đó ảnh hưởng tới độ 

cao bắt đầu và kết thúc của các vành đai sinh vật. Kết quả điều tra đặc điểm phân bố 

cây Sến trung theo các vị trí địa hình được tổng hợp tại bảng 3.7. 

Bảng 3.7. Mật độ của Sến trung trong rừng tự nhiên phân bố theo vị trí địa hình tại 

huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế 

Vị trí địa hình 

Huyện Phú Lộc Huyện Nam Đông 

Mật độ 

toàn 

rừng 

(cây/ha) 

Mật độ 

của Sến 

trung 

(cây/ha) 

Tỷ lệ % 

của Sến 

trung 

(%) 

Mật độ 

toàn 

rừng 

(cây/ha) 

Mật độ 

của Sến 

trung 

(cây/ha) 

Tỷ lệ % 

của Sến 

trung 

(%) 

Chân núi, ven khe suối 654 7 1,07 566 6 0,99 

Sườn núi, ven khe suối 711 10 1,34 578 9 1,58 

Đỉnh núi  (cao trên 600 m 

và xung quanh đỉnh 200 m) 
880 0 0 848 0 0 
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Kết quả bảng 3.7 cho thấy, Sến trung phân bố theo dạng địa hình cũng mang 

tính đặc thù. Sến trung không phân bố trên các đỉnh núi cao (độ cao trên 600 m), cũng 

không tập trung nhiều ở chân và sườn của các ngọn núi cao, mà chúng phân bố chủ 

yếu ven khe suối tại vị trí chân đến sườn núi thường cách khe, suối từ 10 đến 100 m, 

độ dốc từ 150 đến 300. Các cá thể Sến trung phân bố rải rác trên tuyến, không tập trung 

và số lượng cá thể dao động từ 6 đến 10 cây/ha. Với mật độ này, có thể khẳng định 

rằng tỷ lệ phân bố của loài này trong tự nhiên quá thấp (0,99 % đến 1,58 %), đồng 

nghĩa với số lượng cá thể của những cây Sến trung đang ở mức báo động.  

Kết quả phân tích và thống kê diện tích dựa trên cơ sở GIS ở mỗi cấp đai cao, 

cấp độ dốc và vị trí địa hình tương ứng với mức độ tác động tổng hợp của ba nhân tố 

sinh thái này ảnh hưởng đến phân bố loài Sến trung được thể hiện ở bảng 3.8.   

Bảng 3.8. Ảnh hưởng của nhân tố địa hình đến phân bố loài Sến trung 

TT Phân cấp phù hợp Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Phù hợp cao 68.877,5 13,68 

2 Phù hợp trung bình 73.400,6 14,58 

3 Phù hợp thấp 4.353,9 0,87 

4 Không phù hợp 356.688,5 70,87 

 Tổng 503.320,5 100,0 

Qua bảng 3.8 cho thấy vùng thích hợp cho loài Sến trung phân bố trong rừng tự 

nhiên là 146.632,0 ha chiếm 29,13 % tổng diện tích vùng nghiên cứu, trong đó phần 

lớn diện tích được đánh giá là vùng thích hợp ở mức độ cao và trung bình (chiếm 

28,27 %). Địa hình đai cao từ 300 đến 600m, độ dốc dưới 100 và khu vực ven suối, 

chân núi được đánh giá là vùng phân bố thích hợp cao cho loài Sến trung. Trong khi 

đó, cấp độ cao trên 1.110 m và xung quanh đỉnh 200 m ở các đỉnh núi cao trên 600 m 

không ghi nhận sự hiện diện của loài cây này. 

3.1.2.4. Ảnh hưởng của thảm thực vật rừng đến phân bố cây Sến trung 

Kết quả điều tra 24 ÔTC cho thấy, loài Sến trung có khu phân bố khá rộng, mọc 

rải rác trong các trạng thái rừng tự nhiên lá rộng thường xanh. Tổng hợp kết quả điều 

tra về đặc điểm trạng thái rừng tự nhiên nơi Sến trung phân bố được thể hiện qua bảng 

3.9 và bảng 3.10. 
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Bảng 3.9. Mật độ, độ tàn che và các loài cây mọc kèm với Sến trung trên các trạng thái 

rừng ở huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế 

TT 

Các 

trạng 

thái 

rừng 

Độ 

tàn 

che 

TB 

Số 

lượng 

loài 

Các loài cây mọc 

kèm với Sến trung 

Mật độ 

lâm 

phần 

(cây/ ha) 

Mật độ 

của Sến 

trung 

(cây/ ha) 

Tỷ lệ % 

của Sến 

trung 

(%) 

1 TXG 0,8 56 
Dẻ gai, Chò đen, 

Trâm mốc, Bời lời 

đỏ 

1.015 4 0,39 

2 TXB 0,7 55 
Mít nài, Trâm mốc, 

Dẻ gai, Trường vải 
761 9 1,23 

3 TXN 0,5 49 
Dẻ gai, Trâm mốc, 

Ươi, Trám trắng, 

Ngát 

495 11 2,16 

4 TXP 0,4 51 

Dẻ gai, Trâm mốc, 

Chò đen, Bời lời đỏ, 

Trám trắng 

496 8 1,61 

Bảng 3.10. Mật độ, độ tàn che và các loài cây mọc kèm với Sến trung trung trên các 

trạng thái rừng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế 

TT 

Các 

trạng 

thái 

rừng 

Độ 

tàn 

che 

TB 

Số 

lượng 

loài 

Các loài cây mọc 

kèm với Sến trung 

Mật độ 

lâm 

phần 

(cây/ ha) 

Mật độ 

của Sến 

trung 

(cây/ ha) 

Tỷ lệ % 

của Sến 

trung 

(%) 

1 TXG 0,8 29 

Dẻ gai, Chò đen, 

Trâm mốc,  Trường 

vải, Trám trắng 

656 4 0,61 

2 TXB 0,7 43 

Ngát, Mít nài, Trám 

trắng, Trâm mốc, Dẻ 

gai, Trường vải 

589 8 1,36 

3 TXN 0,5 47 

Mít nài, Dẻ gai, 

Trường khế,  

Thành ngạnh 

580 8 1,38 

4 TXP 0,4 42 
Dẻ gai, Mít nài, Trâm 

mốc, Ngát, Máu chó 
467 11 2,29 
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Kết quả bảng 3.9 và bảng 3.10 cho thấy trên các trạng thái rừng tự nhiên huyện 

Phú Lộc và Nam Đông số lượng loài cây khá đa dạng dao động từ 29 đến 56 loài. Sến 

trung phân bố rải rác cách dọc hai bên khe, suối từ 10 đến 100 m tại các trạng thái 

rừng thường xanh từ rừng phục hồi, rừng nghèo đến trung bình, rừng giàu với độ tàn 

che từ 0,4 đến 0,8. Số lượng cá thể Sến trung biến động từ 4 đến 11 cây/ha, cây Sến 

trung chỉ chiếm từ 0,39 % đến 2,29 % tổng số cây lâm phần. Kết quả nghiên cứu cũng 

cho thấy trong rừng tự nhiên, loài Dẻ gai sapa (Castanopsis chapaensis) và Trâm mốc 

(Syzygium cuminii Druce) thường xuất hiện nhiều lần bên cạnh loài Sến trung, tiếp sau 

đó là loài Trường vải (Paranephelium spirei), Trám trắng (Canarium album), Chò đen 

(Parashorea stellata) và Mít nài (Artocarpus asperula).  

Qua điều tra trên thực địa ở tỉnh Thừa Thiên Huế, nhóm nghiên cứu đã xác định 

được tần số xuất hiện và phân bố loài Sến trung trong rừng tự nhiên thường có quan hệ 

chặt chẽ với độ tàn che của thảm thực vật rừng. Loài Sến trung phân bố rải rác chủ yếu 

ở những khu rừng đã bị tác động có độ tàn che từ 0,4 đến 0,8. Ở những khu rừng ít bị 

tác động có độ tàn che trên 0,8 hầu như không thấy sự xuất hiện của loài Sến trung. 

Nhân tố thảm thực vật rừng được thiết lập dựa trên cơ sở sử dụng phương pháp 

phân loại có sự giám sát (Maximum Likelihood) trên tư liệu ảnh Landsat 8 OLI tháng 9 

năm 2017. Phân loại ảnh ban đầu được phân ra làm thành các lớp thảm thực vật riêng 

biệt, sau đó được hợp nhất lại thành 4 dạng thảm thực vật rừng che phủ chính, tương 

ứng với mức độ ảnh hưởng của từng loại đến phân bố loài Sến trung, bao gồm rừng tự 

nhiên độ tàn che 0,3 đến 0,5, rừng tự nhiên độ tàn che 0,5 đến 0,7, rừng tự nhiên độ tàn 

che 0,7 đến 0,8, rừng tự nhiên độ tàn che ≥ 0,8 và dạng che phủ khác (rừng trồng, đất 

nông nghiệp, đất thổ cư và đất trống). Kết quả phân tích và thống kê về diện tích ở mỗi 

dạng che phủ tương ứng với mức độ ảnh hưởng của nó đến phân bố loài Sến trung 

trong rừng tự nhiên được thể hiện ở bảng 3.11 và hình 3.6. 

Qua bảng 3.11 và hình 3.6 ảnh hưởng của nhân tố thảm thực vật đến phân bố 

loài Sến trung trong rừng tự nhiên, kết quả cho thấy khoảng 28,76 % tổng diện tích 

vùng nghiên cứu được đánh giá là có thể có loài Sến trung phân bố, trong đó phần lớn 

diện tích có Sến trung phân bố được xác định là vùng phân bố ở mức độ thích hợp cao, 

thuộc thảm thực vật rừng có độ tàn che nhỏ hơn 0,5 chiếm 20,22 %, trong khi đó diện 

tích được đánh giá có thể có Sến trung phân bố ở mức độ trung bình và thấp chỉ chiếm 

tỷ lệ tương ứng lần lượt là 5,92 % và 2,62 %. 
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Bảng 3.11. Ảnh hưởng của nhân tố thảm thực vật đến phân bố loài Sến trung 

TT Phân cấp phù hợp phân bố Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Vùng thích hợp cao 101.782,2 20,22 

2 Vùng thích hợp trung bình 29.794,0 5,92 

3 Vùng thích hợp thấp 13.183,7 2,62 

4 Không có sến trung phân bố 358.560,6 71,24 

 Tổng cộng: 503.320,5 100,00 

Tóm lại, các kết quả nghiên cứu về đặc điểm phân bố cây Sến trung theo các 

nhân tố khí hậu, đất, địa hình và thảm thực vật rừng đã góp phần xác định một cách 

cụ thể hơn về phân bố của Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế mà một số tác giả trước 

đây đã đề cập. Những thông tin về phân bố loài sẽ giúp cho chúng ta có thể khái quát 

vùng khí hậu, đất đai, là cơ sở quan trọng để tham khảo, vận dụng trong việc chọn 

vùng và điều kiện gây trồng, phát triển rừng Sến trung một cách có hiệu quả. 

3.1.3. Một  số đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên có Sến trung phân bố 

Nghiên cứu sâu về các nhân tố cấu trúc rừng làm cơ sở đề xuất các biện pháp 

kỹ thuật quản lý và bảo tồn, phục hồi rừng là rất quan trọng. Trong phạm vi nghiên 

cứu này, đề tài đã lựa chọn các trạng thái rừng tự nhiên còn ít bị tác động và có Sến 

trung phân bố tại huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3.1.3.1. Đặc điểm cấu trúc tầng cây cao rừng tự nhiên có Sến trung phân bố 

a. Một số nhân tố điều tra lâm phần 

Kết quả nghiên cứu đường kính và chiều cao bình quân của toàn lâm phần nói 

chung và loài Sến trung nói riêng được thể hiện qua bảng 3.12. 
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Hình 3.6. Bản đồ dự báo phân bố loài cây Sến trung dựa trên nhân tố thảm thực vật rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế 
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Bảng 3.12. Đường kính và chiều cao bình quân của lâm phần và Sến trung 

Địa 

điểm 

điều 

tra 

Các 

trạng 

thái 

rừng 

Mật độ 

trung 

bình 

(cây/ha) 

Mật độ 

cây Sến 

trung 

(cây/ha) 

Lâm phần Sến trung 

3.1D  

(cm) 

vnH  

(m) 

Trữ 

lượng 

lâm 

phần 

(m3/ha) 

3.1D  

(cm) 

vnH  

(m) 

Trữ 

lượng 

cây Sến 

trung 

(m3/ha) 

Huyện 

Phú 

Lộc 

TXG 1.015 4 15,6 12,8 136,8 23,6 17,8 1,7 

TXB 761 9 15,4 11,0 85,2 18,8 15,6 2,2 

TXN 495 11 13,1 10,5 38,8 19,2 15,9 2,7 

TXP 496 8 17,5 10,5 69,2 27,2 16,7 4,3 

Huyện 

Nam 

Đông 

TXG 656 4 20,8 13,2 161,2 20,5 18,7 1,4 

TXB 589 8 18,0 13,6 111,4 27,3 18,8 4,9 

TXN 580 8 18,7 12,6 110,3 28,1 17,8 4,8 

TXP 467 11 17,8 13,7 87,5 22,1 17,5 3,9 

Kết quả ở bảng 3.12 cho thấy các chỉ tiêu đường kính và chiều cao bình quân 

của các ô tiêu chuẩn có sự chênh lệch khá lớn. Về mật độ lâm phần ở các trạng thái 

rừng tự nhiên nơi Sến trung phân bố biến động từ 467 cây/ha đến 1.015 cây/ha. 3.1D từ 

13,1 cm đến 20,8 cm; vnH từ 10,5 m đến 13,7 m. Trên các ô tiêu chuẩn điều tra, Sến 

trung có đường kính và đặc biệt là chiều cao bình quân lớn hơn so với đường kính, 

chiều cao bình quân của lâm phần với 3.1D từ 18,8 cm đến 28,1 cm; vnH  từ 15,6 m đến 

18,8 m. Trữ lượng các lâm phần có Sến trung phân bố biến động 38,8 m3/ha đến 162,2 

m3/ha, trong khi đó trữ lượng của loài Sến trung chỉ biến động từ 1,4 m3/ha đến 4,9 

m3/ha, chiếm tỷ lệ từ 0,8 % đến 6,9 % so với trữ lượng lâm phần. Điều này chứng tỏ, 

dù số lượng cá thể ít chỉ từ 4 đến 11 cây/ha nhưng Sến trung cũng chiếm lượng sinh 

khối nhất định trong lâm phần và đây là một loài cây ưa sáng, thường nằm ở tầng trên 

của tán rừng. 
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b. Cấu trúc tổ thành của rừng tự nhiên có Sến trung phân bố 

Công thức tổ thành theo chỉ số quan trọng IV % là chỉ số chỉ mức độ quan trọng 

của loài đối với lâm phần mà nó phân bố. Chỉ số IV % không chỉ phụ thuộc vào số cây 

mà còn phụ thuộc vào tổng tiết diện ngang của loài trong hệ sinh thái, loài có chỉ số 

IV% càng cao thì mức độ ảnh hưởng của nó tới lâm phần càng lớn và ngược lại. 

Những loài có chỉ số IV% ≥ 5% được coi là những loài kiến tạo nên hoàn cảnh rừng, 

tạo ra sinh cảnh của lâm phần. Kết quả điều tra và tính toán tổ thành rừng theo chỉ số 

quan trọng (IV%) được tổng hợp ở bảng 3.13. 

Bảng 3.13. Tổ thành theo IV % trên các trạng thái rừng tự nhiên có Sến trung phân bố 

Địa 

điểm 

điều 

tra 

Các 

trạng 

thái 

rừng 

Số 

loài 
Công thức tổ thành 

IV% 

của 

Sến 

trung 

Huyện 

Phú 

Lộc 

TXG 56 

11,2 Chò đen+8,8 Trâm mốc+8,6 Bời lời+8,0 Dẻ gai 

sapa+5,6 Côm tầng+5,6 Bưởi bung+52,2 Loài khác 

(gồm 50 loài khác) 

0,6 

TXB 55 
10,5 Mít nài + 8,2 Trâm mốc + 5,4 Gò đồng + 5,4 

Trường đỏ + 70,5 Loài khác (gồm 51 loài khác) 
1,5 

TXN 49 
9,6 Dẻ gai sapa +9,1 Trám trắng + 6,4 Trâm mốc + 6,3 

Sổ bà + 5,1 Ngát + 63,5 Loài khác (gồm 44 loài khác) 
3,3 

TXP 51 
7,3 Dẻ gai sapa+6,7 Bời lời+6,5 Trâm xanh+6,1 Mít 

nài+5,7 Tim lang+67,7 Loài khác (gồm 46 loài khác) 
2,7 

Huyện

Nam 

Đông 

TXG 29 

14,0 Dẻ gai sapa+11,2 Kiền kiền +7,2 Chò đen+6,3 Dẻ 

gai ấn độ+5,8 Chò nâu+5,6 Trường vải+5,6 Trường 

khế+5,2 Trám trắng+39,1 Loài khác (gồm 21 loài khác) 

0,6 

TXB 43 
9,9 Mít nài + 9,8 Trám trắng + 8,0 Ngát + 7,1 Kiền kiền 

+ 65,2 Loài khác (gồm 39 loài khác) 
2,1 

TXN 47 
9,7 Mít nài +6,8 Dẻ gai sapa +6,1 Ngát + 5,2 Trâm mốc 

+72,2 Loài khác (gồm 43 loài khác) 
2,1 

TXP 43 

8,1 Mít nài+7,9 Dẻ gai sapa+5,9 Trâm tán+5,7 Trâm 

sang+5,7 Trâm mốc+5,7 Chò đen+5,1 Máu chó+55,9 

Loài khác (gồm 36 loài khác) 

2,8 
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Qua bảng 3.13 cho thấy, trên các trạng thái rừng tự nhiên có Sến trung phân bố 

là rừng hỗn loài lá rộng thường xanh với số lượng loài khá đa dạng dao động từ 29 đến 

56 loài. Tuy nhiên, chỉ có 25 loài tham gia chính vào công thức tổ thành và các loài 

khác có hệ số tổ thành thấp chiếm dao động từ 21 đến 50 loài đã tạo nên những hệ sinh 

thái rừng có tính bền vững cao, khả năng thích ứng tốt với điều kiện môi trường. Tổ 

thành tầng cây cao gồm các loài cây chiếm ưu thế như Dẻ gai sapa (Castanopsis 

chapaensis), Trâm mốc (Syzygium cuminii), Trám trắng (Canarium album), Mít nài 

(Artocarpus asperula), Ngát (Gironniera subaequalis), Chò đen (Parashorea stellata), 

Trâm tán (Memecylon umbellatum), Máu chó ((Knema globularia) và Trường vải 

(Paranephelium spirei)... Tại các ô điều tra cho thấy Sến trung có hệ số tổ thành thấp 

dao động từ 0,6 % đến 3,3 % và không tham gia vào công thức tổ thành, chứng tỏ đây 

không phải là loài chiếm ưu thế sinh thái. Tại khu vực nghiên cứu, số lượng cá thể Sến 

trung còn lại rất hạn chế và đang có nguy cơ đe dọa cao. Do vậy, việc nghiên cứu bảo 

tồn và phát triển loài cây này là hết sức cần thiết. 

c. Cấu trúc tầng thứ của rừng tự nhiên có Sến trung phân bố 

 Cấu trúc tầng thứ quần xã là sự sắp xếp không gian phân bố của các loài cây theo 

chiều cao. Nếu phân chia chiều cao của rừng theo 3 tầng A1 trên 20 m, A2 từ 10 - 20m  và 

A3 dưới 10 m thì rừng tự nhiên có Sến trung phân bố có kết cấu tầng thứ như ở bảng 3.14. 

Bảng 3.14. Kết cấu tầng thứ rừng tự nhiên có Sến trung phân bố 

Các 

trạng 

thái 

rừng 

Tầng thứ 

Đặc điểm cấu trúc tầng thứ 

Số cây 

(cây/ ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

vnH  

(m) 
S% 

N Sến 

trung 

(cây/ha) 

vnH  

(m) 
S% 

Phú 

Lộc 

A3 (<10m) 215 31,1 7,6 16,5 1,0 9,4 6,0 

A2 (10-20m) 449 64,9 12,6 18,1 7,0 16,7 10,5 

A1 (>20m) 28 4,0 22,8 12,8 1,0 21,0 - 

Cộng: 692 100,0 
  

 
  

Nam 

Đông 

A3 (<10m) 128 22,4 7,9 15,2 - - - 

A2 (10-20m) 403 70,3 14,0 17,2 6,0 17,1 8,2 

A1 (> 20m) 42 7,3 23,1 13,6 2,0 21,7 6,0 

Cộng: 573 100,0 
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Kết quả ở bảng 3.14 cho thấy trên các trạng thái rừng tự nhiên ở khu vực nghiên 

cứu tại huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế số cây tập trung chủ 

yếu ở tầng A2: 10 - 20 m (chiếm từ 64,9 % đến 70,3 %), tiếp đến là tầng A3 < 10 m 

(chiếm từ 22,4 % đến 31,1 %) và thấp nhất là tầng A1 (chỉ chiếm từ 4,0 % đến 7,3 %). 

Sến trung cũng tập trung chủ yếu ở tầng A2 (tại Phú Lộc có 7 cây/ha, Nam Đông có 6 

cây/ha). Về chiều cao bình quân, sự chênh lệch của Sến trung so với lâm phần là đáng 

kể. Do vậy, muốn phục hồi rừng tự nhiên nơi có Sến trung phân bố cần có biện pháp 

tác động thích hợp như mở tán hoặc trồng bổ sung. 

d. Phân bố số cây theo chiều cao và đường kính của lâm phần có Sến trung 

phân bố 

* Phân bố số cây theo cỡ đường kính (N/D1.3) 

Phân bố số cây theo cỡ đường kính là một trong những chỉ tiêu cấu trúc quan 

trọng của quy luật kết cấu lâm phần. Quy luật phân bố N/D1,3 thể hiện quy luật sắp xếp, 

tổ hợp các thành phần cấu tạo nên quần thể thực vật rừng theo không gian và thời gian. 

Trong rừng tự nhiên, phân bố N/D1,3 hợp lý thì cây rừng tận dụng được tối đa điều 

kiện lập địa nhất là ánh sáng và tạo được năng suất sinh khối cao nhất. Trong hoạt 

động kinh doanh và lợi dụng rừng, con người có thể điều tiết mật độ hợp lý, xác định 

được vốn rừng để lại, lượng khai thác và đề xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh thích 

hợp, từ đó có thể điều chỉnh lại cấu trúc rừng hợp lý.  

Kết quả nghiên cứu mô phỏng phân bố N/D1.3 của các trạng thái rừng có Sến 

trung phân bố ở Thừa Thiên Huế bằng các phân bố Weibull, Meyer và khoảng cách 

cho thấy phân bố số cây theo cỡ đường kính theo dạng hàm phân bố khoảng cách là 

phù hợp nhất và được trình bày ở bảng 3.15. 

Bảng 3.15. Kết quả mô phỏng và kiểm tra lý thuyết về luật phân bố N/D1,3 rừng tự 

nhiên có Sến trung phân bố ở Thừa Thiên Huế 

Các trạng 

thái rừng 
Phân bố α β λ χ 05

2  χ t
2 

Kết 

luận 

Phú Lộc Khoảng cách 0,2750  0,6545 5,99 4,00 H0
+ 

Phú Lộc Meyer 950,06 0,0708  7,81 2.445,03 H0
− 

Phú Lộc Weibull   0,00022 5,99 3.084,67 H0
− 

Nam Đông Khoảng cách 0,3772  0,4956 9,49 4,71 H0
+ 

Nam Đông Meyer 2.129,69 0,0819  9,49 84,61 H0
− 

Nam Đông Weibull   0,0001 5,99 3.174,56 H0
− 
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Hình 3.7. Phân bố N/D1,3 tại  

Phú Lộc - Thừa Thiên Huế 

 

Hình 3.8. Phân bố N/D1,3 tại  

Nam Đông - Thừa Thiên Huế 

Kết quả bảng 3.15, hình 3.7 và hình 3.8 cho thấy quy luật phân bố số cây theo 

cỡ đường kính được mô phỏng bằng phân bố khoảng cách đối với rừng tự nhiên có 

Sến trung phân bố ở huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông được chấp nhận với mức ý 

nghĩa α = 0,05 (χ 𝑡
2 < χ 05

2 ). Phân bố số cây theo cỡ kính ở rừng tự nhiên khu vực 

nghiên cứu đều có dạng một đỉnh lệch trái, số cây tập trung ở cấp kính từ 11 cm đến 

21 cm và sau đó giảm dần ở các cấp kính tăng chứng tỏ các lâm phần đang ở trong giai 

đoạn phục hồi sau khai thác kiệt. 

* Phân bố số cây theo chiều cao vút ngọn (N/Hvn) 

Đề tài mô phỏng phân bố số cây theo chiều cao vút ngọn N/Hvn trên các trạng 

thái rừng tại khu vực nghiên cứu bằng các phân bố Weibull, Meyer và khoảng cách. 

Kết quả được trình bày ở bảng 3.16. 

Bảng 3.16. Kết quả mô phỏng và kiểm tra lý thuyết về luật phân bố N/Hvn rừng tự 

nhiên có Sến trung phân bố ở Thừa Thiên Huế 

Các trạng 

thái rừng 
Phân bố α β λ χ 05

2  χ t
2 

Kết 

luận 

Phú Lộc Khoảng cách 0,4548  0,0530 11,07 269,82 H0
− 

Phú Lộc Meyer 2.738,97 0,1969  11,07 2.888,56 H0
− 

Phú Lộc Weibull   0,000832 7,81 152,16 H0
− 

Nam Đông Khoảng cách 0,5526  0,0303 9,49.07 462,62 H0
− 

Nam Đông Meyer 540,05 0,0862  9,49 2.374,88 H0
− 

Nam Đông Weibull   0,000526 9,49 64,06 H0
− 
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Kết quả bảng 3.16, cho thấy phân bố N/Hvn trên các trạng thái rừng tại khu vực 

nghiên cứu được mô phỏng bằng các phân bố Weibull, Meyer và khoảng cách đều 

không được chấp nhận với mức ý nghĩa α = 0,05 (χ 𝑡
2 > χ 05

2 ). Do các lâm phần Sến 

trung phân bố tại huyện Nam Đông, Phú Lộc là rừng tự nhiên hỗn loài nhiều tầng tán, 

khác tuổi. Lâm phần đã qua khai thác chọn không có quy tắc nhiều lần dẫn đến phá vỡ 

quy luật phân bố của rừng. 

e. Quy luật tương quan giữa đường kính và chiều cao của Sến trung 

Đề tài tiến hành thử nghiệm các dạng phương trình kể trên để tính toán và lựa 

chọn. Kết quả tính toán lựa chọn và xác lập phương trình tương quan biểu diễn mối 

quan hệ giữa sinh trưởng đường kính ngang ngực và chiều cao vút ngọn (D1,3 - Hvn) tốt 

nhất với hệ số tương quan cao tại khu vực nghiên cứu, được trình bày ở bảng 3.17.  

Bảng 3.17. Phương trình tương quan Hvn và D1,3 Sến trung tự nhiên 

Dạng hàm Hệ số tương quan (R) Phương trình tương quan 

Logarithmic 0,69 Hvn = 1,491+5,091.D1.3 

Quadratic 0,72 Hvn = 6,842+0,665.D1.3 - 0,008.D1.3
2  

Cubic 0,74 Hvn = 2,412+1,22.D1.3-0,029.D1.3
2 +0,0002.D1.3

3  

Power 0,70 Hvn =6,035*0,335D
1.3 

S 0,79 Hvn = e(3,189 - 7,311/D
1.3

) 

Logistic 0,58 Hvn = 1/(1 + 0,077*0,989D
1.3) 

Kết quả bảng 3.17 cho thấy, hệ số tương quan của các phương trình liên hệ giữa 

các chỉ tiêu sinh trưởng đường kính ngang ngực và chiều cao vút ngọn đạt từ 0,58 đến 

0,79 (tương quan chặt và tương đối chặt). Kiểm tra sự tồn tại của các hệ số tương quan 

và các hệ số a, b cho thấy ở 6 phương trình đều tồn tại vì SigF, Siga, Sigb đều nhỏ hơn 

0,05. Hàm chữ S biểu thị tốt nhất mối quan hệ giữa đường kính ngang ngực và chiều 

cao vút ngọn theo phương trình hồi quy: Hvn = e(3,189 - 7,311/D
1.3

). 

Như vậy, có thể sử dụng chỉ tiêu sinh trưởng đường kính như một yếu tố đại 

diện cho sinh trưởng chiều cao của Sến trung. Đường kính chẳng những là chỉ tiêu liên 

hệ chặt chẽ nhất với nhiều chỉ tiêu sinh trưởng khác mà còn dễ điều tra và có sai số ít 

nhất. Có thể sử dụng phương trình biểu diễn mối quan hệ này để mô phỏng mức sinh 

trưởng chiều cao theo đường kính ở từng vùng trong việc đánh giá lâm phần chọn lọc 

cây trội. 
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3.1.4. Mối quan hệ giữa Sến trung và các loài khác 

Để nghiên cứu sâu về mối quan hệ qua lại giữa Sến trung và các loài trong rừng 

tự nhiên là rất cần thiết cho việc điều chỉnh tổ thành loài cây trong các lâm phần khi 

cần tác động các giải pháp lâm sinh và quan trọng hơn là làm cơ sở cho việc lựa chọn 

và phối hợp các loài cây với Sến trung trong trồng rừng hỗn loài. Qua nghiên cứu 60 

ÔTC 6 cây tại tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng cộng 420 cá thể, đã xác định được 25 loài 

cây mọc kèm xuất hiện cùng với Sến trung, kết quả thể hiện ở bảng 3.18. 

Bảng 3.18. Số ô quan sát và số loài cây mọc kèm xuất hiện cùng Sến trung tại Thừa 

Thiên Huế 

Địa điểm nghiên cứu 
Số ô quan 

sát 

Số ô có Sến 

trung xuất hiện 

cùng nó 

Số loài xuất 

hiện cùng 

Sến trung 

Xã Lộc Trì - Huyện Phú Lộc  15 1 22 

Xã Lộc Hòa - Huyện Phú Lộc  15 2 23 

Xã Hương Phú - Huyện Nam Đông  10 1 21 

Xã Thượng Nhật - Huyện Nam Đông  20 1 23 

Tổng số 60 5  

Kết quả nghiên cứu số ô quan sát và số loài cây mọc kèm xuất hiện cùng Sến 

trung (bảng 3.18) cho thấy, số loài xuất hiện cùng Sến trung dao động từ 21 đến 23 

loài, cao nhất ở xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc và xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông là 

23 loài, tiếp đến là ở xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc với 22 loài và thấp nhất ở xã Hương 

Phú, huyện Nam Đông là 21 loài. Số ô có loài Sến trung xuất hiện cùng chính nó 

chiếm tỷ lệ rất thấp là 5 ô / 60 ô điều tra chiếm tỷ lệ 8,3 % tổng số ô điều tra. Như vậy, 

có thể khẳng định loài Sến trung có tính quần thụ rất thấp. Các cá thể Sến trung sống 

độc lập, phân bố rất rải rác trong lâm phần. Kết quả nghiên cứu về một số chỉ tiêu sinh 

trưởng của loài Sến trung và các loài cây mọc kèm được thể hiện tại bảng 3.19. 

  



75 

 

Bảng 3.19. Chỉ tiêu sinh trưởng của loài Sến trung và cây mọc kèm tại Thừa Thiên Huế 

TT Loài cây 

Số 

cây 

(cây) 

Các chỉ tiêu sinh 

trưởng 

Khoảng cách từ cây Sến 

trung đến cây mọc kèm 

(m) 

3.1D

(cm) 
vnH (m) Min Max 

Trung 

bình 

I Sến trung 60 21,6 16,2 
   

II Cây mọc kèm  
      

1 Bời lời 9 13,0 10,4 3 7 4,5 

2 Chân chim 16 12,7 10,1 1,8 9 4,9 

3 Chẹo tía 15 13,7 10,9 3 8,5 5,3 

4 Chò đen 26 20,6 16,6 4 8 5,4 

5 Côm tầng 12 14,4 11,6 4 7 5,2 

6 Dẻ gai sapa 26 14,8 11,6 2 9 4,5 

7 Gáo vàng 5 16,7 13,1 2 6,5 4,6 

8 Gò đồng 5 13,2 10,8 3 4 3,6 

9 Huỷnh 5 17,2 13,7 3 5 4,4 

10 Máu chó 16 14,7 11,4 3 8 4,7 

11 Máu chó lá to 2 18,7 11,5 3,5 5 4,3 

12 Mít nài 18 21,2 12,8 3 8 5,0 

13 Ngát 20 17,7 11,2 3 7,5 5,3 

14 Sến trung 5 21,5 15,6 4 8 5,8 

15 Sơn huyết 17 17,4 13,4 2 7 4,7 

16 Sung 2 20,0 11,0 4 6 5,0 

17 Thành ngạnh 10 10,6 9,1 3 7 5,4 

18 Tim lang 19 18,3 11,2 2,5 7 4,7 

19 Trám hồng 9 15,2 11,6 4 8 5,2 

20 Trâm mốc 24 15,3 11,1 1,5 7 4,2 

21 Trâm tán 16 14,2 10,8 2,5 8 5,1 

22 Trám trắng 27 16,6 12,9 1,5 8 4,4 

23 Trường mật 14 18,8 15,3 2,5 8 5,0 

24 Trường vải 20 16,6 11,9 2,5 9 4,8 

25 Ươi 21 17,8 15,2 2,5 8 4,8 

26 Vạng trứng 1 15,8 13,0 4 4 4,0 

 
TB cây mọc kèm   

 
16,5 12,3 2,9 7,2 4,8 
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Kết quả tại bảng 3.19 cho thấy, tại các trạng thái rừng ở khu vực điều tra cây 

Sến trung đều có sinh trưởng về đường kính, chiều cao vút ngọn lớn hơn cây mọc kèm. 

Các chỉ tiêu 3.1D , vnH của cây Sến trung là 21,6 cm và 16,2 m, trong khi 3.1D , vnH

của cây mọc kèm lần lượt là 16,5 cm và 12,3 m. Chứng tỏ Sến trung nằm ở tầng cao 

của tán rừng, điều này hoàn toàn phù hợp với đặc tính sinh thái của Sến trung vốn là 

loài cây ưa sáng ngay từ giai đoạn nhỏ. 

 Khoảng cách trung bình từ cây làm tâm đến cây mọc kèm cho biết khả năng 

phân bố trên mặt đất của nhóm loài cây mọc kèm với Sến trung. Về khoảng cách từ 

cây Sến trung đến cây mọc kèm thấp nhất là 1,5 m, xa nhất là 9,0 m và trung bình từ 

3,6 m đến 5,8 m. Đối với các loài cây rất hay gặp như cây Trâm mốc, Trám trắng có 

cự ly gần nhất với cây Sến trung là 1,5 m, tiếp đó là Dẻ gai sapa, Chân chim, Gáo vàng 

và Sơn huyết với cự ly gần nhất là 2,0 m.  

Mức độ quan hệ giữa Sến trung với các loài cây mọc kèm ở khu vực nghiên cứu 

được đánh giá dựa vào 2 chỉ số là tần suất xuất hiện của loài theo số ô và tần suất xuất 

hiện theo số cây. Kết quả tổng hợp mức độ xuất hiện của nhóm loài cây mọc kèm với cây 

Sến trung ở Thừa Thiên Huế được tổng hợp tại bảng 3.20. 

Bảng 3.20. Mức độ xuất hiện của nhóm loài cây mọc kèm với cây Sến trung  

TT Loài cây mọc kèm Tên khoa học fc fô 
Mức độ 

xuất hiện 

1 Trám trắng Canarium album Raeusch. 7,5 33,3 Nhóm loài 

rất hay 

gặp 

2 Dẻ gai sapa Castanopsis chapaensis Luong 7,2 33,3 

3 Chò đen Parashorea stellata Kurz 7,2 36,7 

4 Trâm mốc Syzygium cuminii Druce. 6,7 31,7 

Nhóm loài 

hay gặp 

5 Ươi Scaphium lychnophorum Kost. 5,8 26,7 

6 Trường vải Paranephelium spirei Lecomte 5,6 26,7 

7 Ngát Gironniera subaequalis Planch 5,6 25,0 

8 Tim lang Barringtonia micrantha Gagnep 5,3 30,0 

9 Mít nài Artocarpus asperula Gagn. 5,0 25,0 

10 Sơn huyết Melanorrhoea laccifera Pierre 4,7 21,7 

11 Máu chó Knema globularia (Lam.) Warb. 4,4 20,0 

12 Chân chim Schefflera lenticellata Sang. 4,4 26,7 

13 Trâm tán Memecylon umbellatum Burm.f. 4,4 26,7 

14 Chẹo tía Engelhardtia colobrookeana 4,2 21,7 

15 Trường mật Pometia pinnata J.R.et G.Forst. 3,9 21,7 

16 Côm tầng Elaeocarpus dubius DC 3,3 20,0 
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TT Loài cây mọc kèm Tên khoa học fc fô 
Mức độ 

xuất hiện 

17 Thành ngạnh Cratoxylon formosum (Jack.) Dyer. 2,8 15,0 

Nhóm loài 

ít gặp 

18 Bời lời đỏ Machilus odoratissima Ness  2,5 15,0 

19 Trám hồng Canarium begalense Roxb 2,5 15,0 

20 Sến trung Homalium ceylanicum Benth 1,4 8,3 

21 Gò đồng Gordonia axillaris Dietr. 1,4 8,3 

22 Gáo vàng Adina sessilliflora (Roxb.) Merr.  1,4 8,3 

23 Huỷnh Tarrietia javanica Blume 1,4 8,3 

24 Máu chó lá to Knema pierrei Warb 0,6 3,3 

25 Sung Ficus glomerata Roxb. 0,6 3,3 

26 Vạng trứng Endospernum chinense Benth. 0,3 1,7 
 

Dẫn liệu bảng 3.20 cho thấy, trong các trạng 

thái rừng tự nhiên tại huyện Phú Lộc và huyện Nam 

Đông tỉnh Thừa Thiên Huế có 25 loài cây mọc kèm 

với cây Sến trung. Trong đó, nhóm loài rất hay gặp là 

Trám trắng, Dẻ gai sapa và Chò đen. Xếp sau đó là 

nhóm loài cây hay gặp có 13 loài gồm Trâm mốc, 

Ươi, Trường vải, Ngát, Tim lang, Mít nài, Sơn huyết, 

Máu chó, Chân chim, Trâm tán, Chẹo tía, Trường mật 

và Côm tầng với tần suất xuất hiện theo ô điều tra dao 

động từ 20,0 % đến 31,7 %, tần suất xuất hiện theo cá 

thể từ 3,3 % đến 6,7 %. Còn lại 9 loài thuộc nhóm ít 

gặp với tần suất xuất hiện theo cá thể < 3,0 %, tần 

suất xuất hiện theo ô điều tra < 15 % (trừ trường hợp 

loài Thành ngạnh, Trám hồng và Bời lời đỏ có fô = 

15,0 % nhưng fc < 3 %).  Ngoài ra, trong 60 ÔTC điều 

tra chỉ có 5 ô có Sến trung xuất hiện cùng với tần suất 

xuất hiện thấp và thuộc nhóm ít gặp. 

Hình 3.9. Rừng tự nhiên nơi có 

Sến trung phân bố tại Nam 

Đông - Thừa Thiên Huế 

 

Tóm lại, tại khu vực nghiên cứu các loài cây mọc kèm của Sến trung thuộc 

nhóm rất hay gặp có thể xem xét nghiên cứu trồng rừng hỗn giao gồm có Trám trắng, 

Chò đen, Dẻ gai sapa, đây cũng là các loài có khoảng cách đến cây Sến trung tương 

đối phù hợp (tương ứng từ 4,4 m đến 4,5 m). Tần suất xuất hiện theo số cây của Sến 

trung rất thấp chỉ chiếm 1,4 % và tần suất xuất hiện theo ô điều tra là 8,3 %. Điều đó 

cho thấy Sến trung là loài cây có tính quần thụ thấp, đây là cơ sở khoa học cho thấy 

Sến trung có thể trồng rừng thuần loài. 

https://indiabiodiversity.org/species/show/244912
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3.1.5. Đặc điểm tái sinh nơi có Sến trung phân bố tại huyện Phú Lộc và Nam 

Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế 

3.1.5.1. Cấu trúc tổ thành cây tái sinh  

Kết quả điều tra và tính toán tổ thành loài cây tái sinh trên các trạng thái rừng tại 

khu vực nghiên cứu được tổng hợp tại bảng 3.21. 

Bảng 3.21. Tổ thành cây tái sinh dưới tán rừng tự nhiên tại khu vực nghiên cứu 

Địa 

điểm 

điều 

tra 

Các 

trạng 

thái 

rừng 

Số 

loài 

N cây 

tái sinh 

(cây/ ha) 

N St 

(cây/ 

ha) 

Công thức tổ thành cây tái sinh 

Phú 

Lộc 

TXG 47 13.013 27 

1,8Trmoc+1,2Bl+0,9Chden+0,8Dgsp+0,8

Bb+4,6Lk (gồm 1 cây Sến trung;  

42 loài khác) 

TXB 45 10.240 0 

1,0Trmoc + 1,0Nc + 1,0Trtan + 0,8Dgsp 

+0,8Gd + 0,6Trdo + 0,5Trxanh + 4,3Lk 

(gồm 38 loài khác) 

TXN 30 4.400 27 

1,1Dgsp + 0,9Lx + 0,9Trmoc + 0,7Ngat + 

0,6Tl + 0,6Trt + 0,5Bl + 0,5Trhong + 

4,2Lk (22 loài khác; 1 cây Sến trung) 

TXP 30 4.373 0 

1,5Dgsp + 1,5Tl + 0,7Trmoc + 0,7Ln + 

0,6Trt + 0,5Trxanh + 4,6Lk (gồm 24 loài 

khác; 0 cây Sến trung) 

Nam 

Đông 

TXG 20 5.867 0 

1,7Sh + 0,9Dgsp + 0,9Mc +0,7Kien + 

0,7Cc + 0,7Trt + 0,5Trmoc + 0,5Trvai + 

0,5Trtan + 0,5Ui + 2,5Lk (Gồm 10 loài 

khác; 0 cây Sến trung) 

TXB 22 6.667 0 

1,0Chden +1,0Trmoc + 1,0Ngat + 

0,8Trtan + 0,8Trt + 0,7Trdo + 0,6Dgsp + 

0,6Sh + 0,5Mc + 3,0Lk (Gồm 13 loài 

khác; 0 cây Sến trung) 

TXN 17 4.133 0 

2,5Ui + 1,2Dgsp + 1,0Chden + 1,0Trmoc 

+ 0,6Trtan + 0,6Trdo + 0,5Trkhe + 

0,5Mc+ 0,5Trt + 0,5Trvai + 1,3Lk (Gồm 7 

loài khác; 0 cây Sến trung) 

TXP 21 7.120 0 

1,8Trmoc + 1,3Ngat + 1,1Sh + 0,8Trtan + 

0,7Mn + 0,6H + 0,6Ui + 0,6Kien +0,5Trt 

+ 2,1Lk (gồm 12 loài; 0 cây Sến trung) 

Ghi chú:  Bl: Bời lời; Bb: Bưởi bung; Cc: Chân chim; Chden: Chò đen; Dgsp: Dẻ 

gai sapa; Ui: Ươi; Gd: Gò đồng; Kien: Kiền kiền; Lk: Loài khác; Ln: Lá nến; Lx: Lim xẹt; 

Mc: Máu chó; Nc: Nanh chuột; Ngat: Ngát; Mn: Mít nài; Sh: Sơn huyết; St: Sến trung; Tl: 

Tim lang; Trmoc: Trâm mốc; Trdo: Trâm đỏ; Trxanh: Trâm xanh; Trtan: Trâm tán; Trt: 

Trám trắng; Trkhe: Trường khế; Trvai: Trường vải; Trhong: Trám hồng; H: Huỷnh. 
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Kết quả bảng 3.21 cho thấy, tổ thành loài cây tái sinh dao động từ 17 đến 47 

loài, các loài cây tái sinh chiếm ưu thế chủ yếu là: Mít nài (Artocarpus asperula), Ươi 

(Scaphium lychnophorum), Chò đen (Parashorea stellata), Dẻ gai sapa (Castanopsis 

chapaensis), Bời lời đỏ (Machilus odoratissima), Máu chó (Knema globularia), Ngát 

(Gironniera subaequalis )... Mật độ cây tái sinh trung bình biến động từ 4.133 - 13.013 

cây/ha. Theo kết quả điều tra trong 120 ô dạng bản chỉ có 02 ô có cây Sến trung tái 

sinh. Số lượng cây tái sinh của Sến trung tại khu vực nghiên cứu là rất thấp. Xuất phát 

từ đặc điểm sinh lý của hạt giống Sến trung có chứa dầu, là thức ăn yêu thích của một 

số loài chim, kiến và côn trùng. Đây là những bằng chứng, cần phải thực hiện giải 

pháp kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp với trồng bổ sung các loài cây mục 

đích, trong đó có loài Sến trung để bảo tồn và phát triển loài. 

3.1.5.2. Mật độ, chất lượng và nguồn gốc cây tái sinh 

Mật độ, phẩm chất, nguồn gốc là những chỉ tiêu đánh giá năng lực tái sinh của 

cây rừng. Kết quả nghiên cứu về mật độ, chất lượng và nguồn gốc cây tái sinh tại các ô 

tiêu chuẩn có Sến trung phân bố trên các trạng thái rừng tại khu vực nghiên cứu được 

thể hiện qua bảng 3.22. 

Bảng 3.22. Kết quả nghiên cứu về chất lượng và nguồn gốc cây tái sinh 

Các trạng 

thái rừng 

Ntb/ha 

(cây/ha) 

Phẩm chất Nguồn gốc 

Tốt % TB % Xấu % Chồi % Hạt % 

Phú Lộc 8.007 5.347 66,8 1.467 18,3 1.193 14,9 587 7,3 7.420 92,7 

Nam Đông 5.960 4.393 73,7 1.240 20,8 327 5,5 340 5,8 5.620 94,3 

 

Từ kết quả bảng 3.22 cho thấy năng lực tái 

sinh của cây rừng rất mạnh, có khả năng phát 

triển thành cây tầng cao trong tương lai. Mật độ 

cây tái sinh trung bình là 5.960 cây/ha tại Nam 

Đông và tại Phú Lộc là 8.007 cây/ha. Trong đó tỷ 

lệ cây tốt tại Phú Lộc, Nam Đông tương ứng là 

66,8 % và 73,7 %, cây trung bình chiếm 18,3% 

đến 20,8 % và cây xấu chiếm 14,91 % đến 5,5 %. 

Về nguồn gốc cây tái sinh, chủ yếu là cây tái sinh 

từ hạt chiếm từ 92,7 % đến 94,3 %, cây tái sinh 

từ chồi chỉ chiếm từ 5,8 % đến 7,3 %.  
 

Hình 3.10. Cây con tái sinh Sến 

trung tại Phú Lộc - Thừa Thiên Huế 
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3.1.5.3. Phân bố số cây tái sinh theo chiều cao 

Phân bố số cây tái sinh theo các cấp chiều cao được tổng hợp qua bảng 3.23. 

Bảng 3.23. Phân bố số cây tái sinh theo cấp chiều cao tại khu vực nghiên cứu 

Các trạng 

thái rừng 

N ts tb 

(cây/ha) 

Phân chia theo chiều cao (m) 

Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV 

0,2 – ≤ 0,5 m 0,5 – ≤ 1,0 m 1,0 – ≤ 2,0 m > 2 m 

Cây/ha % Cây/ha % Cây/ha % Cây/ha % 

Phú Lộc 8.007 920 11,5 1.260 15,7 1.320 16,5 4.507 56,3 

Nam Đông 5.960 2.907 48,8 553 9,3 620 10,4 1.880 31,5 

 

Hình 3.11. Biểu đồ phân bố số cây tái sinh theo cấp chiều cao tại Thừa Thiên Huế  

Qua bảng 3.23 và hình 3.11 cho thấy có sự biến động về phân bố số cây theo 

cấp chiều cao tại khu vực nghiên cứu. Tại huyện Phú Lộc, cây cấp IV chiếm chủ yếu 

(56,3 %) tiếp đó là cây cấp cấp III (16,5 %), cây cấp II (15,7 %) và cây cấp I (11,5 %). 

Tại huyện Nam Đông, cây cấp I chiếm tỷ lệ cao nhất (48,8 %) tiếp đó là cây cấp IV, 

cấp II, cấp III, do đây là diện tích thuộc khu vực mở rộng của VQG Bạch Mã, các lâm 

phần đang trong thời kỳ phục hồi sau khai thác kiệt do lịch sử để lại của Lâm trường 

Nam Đông. Tỷ lệ cây tái sinh triển vọng tại khu vực huyện Nam Đông (1.873 cây/ha), 

huyện Phú Lộc (3.980 cây/ha), đối chiếu với công thức tổ thành thì trên khu vực 

nghiên cứu lượng cây tái sinh đáp ứng đủ số lượng để phục hồi rừng.  

Cấp chiều cao 



81 

 

3.1.5.4. Phân bố cây tái sinh theo mặt phẳng ngang 

 Kết quả nghiên cứu phân bố cây tái sinh theo mặt phẳng nằm ngang tại các 

trạng thái rừng ở huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế được tổng hợp 

tại bảng 3.24. 

Bảng 3.24. Phân bố cây tái sinh theo mặt phẳng nằm ngang ở huyện Phú Lộc và Nam 

Đông tỉnh Thừa Thiên Huế 

Các trạng  

thái rừng 

Kí hiệu trạng 

thái rừng 

Mạng hình phân bố 

x  l n U Kết luận 

Huyện Phú Lộc 

TXG 2,6 1,30 35 56,99 Đều 

TXB 3,0 1,02 35 56,62 Đều 

TXN 3,2 0,44 35 37,13 Đều 

TXP 3,2 0,44 35 36,52 Đều 

Huyện  

Nam Đông 

TXG 3,1 0,59 35 43,21 Đều 

TXB 3,1 0,67 35 45,53 Đều 

TXN 3,3 0,41 35 37,07 Đều 

TXP 3,1 0,72 35 47,62 Đều 

Kết quả kiểm tra mạng hình phân bố cây tái sinh theo mặt phẳng nằm ngang 

bằng tiêu chuẩn U cho thấy, giá trị U tính toán trong các ô tiêu chuẩn đều lớn hơn 

1,96. Điều đó có nghĩa là phân bố cây tái sinh trên bề mặt đất ở các trạng thái rừng tự 

nhiên có Sến trung phân bố ở huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên 

Huế có dạng phân bố đều. Với quy luật này ta có thể thấy, cây tái sinh ở khu vực 

nghiên cứu phân bố đều sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc phục hồi rừng đạt hiệu quả 

tốt và nhanh chóng. 

Tóm lại, từ các kết quả nghiên cứu về đặc điểm tái sinh tại các lâm phần có Sến 

trung phân bố cho thấy, mặc dù năng lực tái sinh của các loài cây khác rất tốt nhưng 

trong lâm phần tỷ lệ cây tái sinh loài Sến trung rất thấp. Chính vì vậy, với mục tiêu 

bảo tồn loài cây này, cần kết hợp biện pháp khoanh nuôi bảo vệ, xúc tiến tái sinh tự 

nhiên các loài cây hiện có và trồng bổ sung các loài cây mục đích, trong đó có loài 

Sến trung. Cần có các nghiên cứu về nhân giống Sến trung để tạo nguồn giống phục 

vụ trồng rừng, góp phần bảo tồn tồn và phát triển loài cây này. 
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3.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG RỪNG TRỒNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

BẢO TỒN, CÁC MỐI ĐE DỌA, NGUY CƠ SUY GIẢM LOÀI SẾN TRUNG 

TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

3.2.1. Thực trạng quản lý, bảo tồn và các mối đe dọa, nguy cơ suy giảm loài Sến 

trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

3.2.1.1. Thực trạng quản lý và bảo tồn loài Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương có tài nguyên sinh vật đa dạng, 

được đánh giá là thuộc loại cao của Việt Nam và khu vực. Hiện nay, công tác quản lý, 

bảo tồn các loài động thực vật trên địa bàn tỉnh chủ yếu tại các Vườn quốc gia, các khu 

bảo tồn thiên nhiên và các BQLRPH. Do địa bàn tỉnh khá rộng và các quần thể Sến 

trung ở tự nhiên còn rất ít nên trong giới hạn nghiên cứu về tình trạng quản lý bảo tồn 

và nguy cơ suy giảm loài Sến trung chỉ được thực hiện tại huyện Phú Lộc và huyện 

Nam Đông thuộc sự quản lý của VQG Bạch Mã. 

VQG Bạch Mã là nơi có sự đa dạng hiếm thấy về khu hệ động, thực vật và tiềm 

năng du lịch thiên nhiên to lớn của Việt Nam. Về động vật, qua điều tra nghiên cứu đã 

ghi nhận được 1.715 loài (chiếm 7 % tổng số loài trong cả nước) thuộc 52 bộ, 258 họ, 

1080 giống. Về hệ nấm và thực vật có 2.420 loài (chiếm gần 17% tổng số loài thực vật 

của Việt Nam) trong đó có 74 loài thuộc sách đỏ Việt Nam (Huỳnh Văn Kéo và cs, 

2016) [26]. 

Trong những năm gần đây, do trình độ dân trí và nhận thức về pháp luật của 

một bộ phận dân cư còn hạn chế, đời sống của một số hộ gia đình, nhất là đồng bào 

dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn, đã tạo áp lực lớn đến tài nguyên rừng, do vậy tình 

trạng vi phạm luật BV&PTR, khai thác gỗ, lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép 

vẫn xảy ra. Từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn quản lý của VQG Bạch Mã đã xảy ra 

268 vụ vi phạm (trong đó, 82 vụ vi phạm có chủ; 43 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp 

luật, 10 vụ khai thác rừng trái pháp luật, 11 vụ phá rừng trái pháp luật, 16 vụ vi phạm 

các quy định chung, 01 vụ lấn chiếm đất rừng, 01 vụ mua bán lâm sản trái phép; 186 

vụ vi phạm không chủ thừa nhận; 03 vụ khởi tố truy cứu trách nhiệm hình sự). Tiến 

hành tịch thu 189,480 m3 gỗ xẻ các loại, phạt tiền 178,65 triệu đồng và nộp Ngân sách 

nhà nước 2,077 tỷ đồng. Hồ sơ các vụ vi phạm được lưu trữ, sắp xếp đầy đủ, văn bản 

áp dụng xử phạt vi phạm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành (UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế, 2018) [53]. 

Để làm tốt công tác QL&BVR, phòng chống chữa cháy rừng, VQG Bạch Mã 

đã dành phần lớn nguồn lực về tài chính, con người, các chương trình, dự án tập trung 

cho hoạt động quản lý, bảo vệ rừng cũng như các hoạt động tuyên truyền giáo dục 

nâng cao nhận thức, phát triển sinh kế cho người dân vùng đệm. Đến nay tình trạng 

xâm lấn rừng đã giảm, tuy nhiên chưa hoàn toàn được đẩy lùi triệt để. Kết quả điều tra, 
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khảo sát cho thấy với việc quản lý chặt chẽ, việc khai thác loài Sến trung hầu như rất ít 

xảy ra tại khu vực quản lý của VQG Bạch Mã. Việc khai thác loài cây này với mục 

đích là lấy gỗ làm nhà đã diễn ra mạnh vào những năm 80, 90 với phương thức khai 

thác chủ yếu là khai thác chọn thủ công. Theo đánh giá của người dân, trước đây Sến 

trung ở vùng này rất nhiều nhưng do khai thác bừa bãi nên số lượng Sến trung ngày 

càng suy giảm. Theo người dân và cán bộ kiểm lâm Vườn, việc khai thác loài cây này 

ảnh hưởng rất nhiều đến trữ lượng và hệ sinh thái. Nếu có biện pháp kỹ thuật lâm sinh 

tác động phù hợp có thể bảo tồn và phát triển được loài cây Sến trung. Hiện nay, số 

lượng cây Sến trung còn lại rất ít, tập trung chủ yếu ở sườn núi ven các khe suối như 

khu vực Hồ Truồi, Thác Mơ, Khe Marai, La Vân, Ta Lu ... thuộc địa bàn quản lý của 

VQG Bạch Mã. 

* Các hoạt động bảo tồn, phát triển loài Sến trung tại VQG Bạch Mã: 

a) Các hoạt động bảo tồn loài tại khu vực nghiên cứu 

Trong giai đoạn 2010 đến nay, có nhiều chương trình, đề tài nguyên cứu đã 

được thực hiện như đề tài "Nghiên cứu bảo tồn cây thuốc ở VQG Bạch Mã" trong 

khuôn khổ Dự án "Bảo tồn cây thuốc cổ truyền" của Viện Dược liệu - Bộ Y tế (năm 

1998 - 2013); "Nghiên cứu bảo tồn hai loài cây nguy cấp, quý hiếm Gụ lau (Sindora 

tonkinensis) và Kiền kiền (Hopea pierrei) tại VQG Bạch Mã" (năm 2009 - 2013); 

"Nghiên cứu xây dựng các mô hình phục hồi rừng tự nhiên tại phân khu phục hồi sinh 

thái ở VQG Bạch Mã" (năm 2005-2012); "Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng loài Sến 

trung (Homalium ceylanicum) tại tỉnh Thừa Thiên Huế" (năm 2010-2012). 

Trong những năm 2015 - 2018, VQG Bạch Mã đã thực hiện nhiều đề tài nghiên 

cứu như: "Sưu tập và bảo tồn một số loài lan rừng ở VQG Bạch Mã"; đề tài "Sưu tập 

các loài thực vật thuộc bộ Gừng (Zingiberales) ở VQG Bạch Mã; đề tài "Nghiên cứu 

nhân giống một số loài thực vật quý hiếm ở VQG Bạch Mã; đề tài "Nghiên cứu xây 

dựng Atlas điện tử VQG Bạch Mã", "Xây dựng hệ thống tiêu bản thực vật bậc cao của 

VQG Bạch Mã".  

Xuất phát từ thực trạng trên VQG Bạch Mã đã tiến hành điều tra, khảo sát, lập 

hồ sơ cơ bản về khu vực phân bố của Sến trung trong phạm vi vườn để phục vụ cho 

công tác quản lý, theo dõi diễn biến của loài. Bên cạnh đó, Vườn cũng đã tiến hành tổ 

chức nghiên cứu về các đặc điểm sinh học, sinh thái, thống kê số lượng, trữ lượng, 

theo dõi tình hình sinh trưởng, nghiên cứu thử nghiệm nhân giống Sến trung bằng hạt, 

để làm cơ sở đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển loài thích hợp. 

Vườn đã giải quyết sinh kế một bộ phận dân cư trong vùng đệm bằng nhiều 

chương trình, dự án của Nhà nước và quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống nhằm ổn 

định KTXH địa phương góp phần bảo vệ rừng và bảo tồn tài nguyên ĐDSH trong đó 

có loài Sến trung. 
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Xác định được tầm quan trọng của người dân trong công tác quản lý bảo vệ 

rừng và bảo tồn ĐDSH, VQG Bạch Mã đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm nâng cao 

nhận thức của người dân. Tuyên truyền tầm quan trọng của ĐDSH nói chung và của 

các loài có nguy cơ bị suy giảm về số lượng nói riêng (Re hương, Chò đen, Chóc máu, 

Kiền kiền, Sến trung và một số loài cây quý hiếm khác) thông qua việc thành lập các 

câu lạc bộ xanh ở các trường vùng đệm; thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục 

bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ các loài có nguy cơ bị suy thoái cho cộng đồng. 

Lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuần tra bảo vệ rừng và ngăn chặn các hoạt 

động trái phép nguy hại đến tài nguyên rừng nói chung, đến Sến trung nói riêng. 

b) Các hoạt động phát triển loài Sến trung tại khu vực nghiên cứu 

VQG Bạch Mã đã tiến hành trồng Sến 

trung để làm giàu rừng trên nhiều vị trí khác 

nhau với mục đích phục vụ công tác nghiên 

cứu và phát triển loài.  

Năm 2010, VQG Bạch Mã đã nhân 

giống thử nghiệm Sến trung bằng hạt và sản 

xuất 3.500 cây con đạt tiêu chuẩn xuất vườn. 

Năm 2011, Vườn đã tiến hành trồng 5 ha mô 

hình thử nghiệm Sến trung trong đó: Mô hình 

trồng thuần loài 2,1 ha; mô hình trồng hỗn 

loài: 2,1 ha; mô hình trồng phân tán tại các xã 

khu vực vùng đệm: 0,8 ha với các công thức 

mật độ khác nhau. Từ các hoạt động bảo tồn 

loài nói chung và loài Sến trung của vườn nói 

riêng cho thấy, VQG Bạch Mã đã và đang tiến 

hành một số biện pháp nhằm làm giảm mối đe 

dọa cũng như phát triển bền vững loài cây này.  

 

Hình 3.12. Mô hình trồng làm giàu 

rừng bằng cây Sến trung tại VQG 

Bạch Mã 

3.2.1.2. Các mối đe dọa và nguy cơ suy giảm loài Sến trung 

Muốn bảo tồn một loài nào đó trước hết phải tìm được những mối đe doạ đối 

với loài. Sến trung nói riêng, thực vật rừng nói chung không thể sống tách rời nhau mà 

sống chung với nhau tạo thành quần thể. Vì vậy, mọi tác động, mối đe doạ đến tài 

nguyên rừng, cũng là mối đe doạ ít nhiều đến loài.  

Diện tích và tài nguyên rừng của tỉnh Thừa Thiên Huế bị đe dọa do nhiều yếu tố 

gây ra. Trong chiến tranh chống Mỹ, rừng bị tàn phá nặng nề do hậu quả của bom đạn 

và bị rải chất rụng lá. Đến nay, hậu quả của nó vẫn còn do người dân đốt rừng tìm 

kiếm mảnh bom, phế liệu để bán. Sau chiến tranh, hoạt động khai thác gỗ, lâm sản 
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phụ, săn bắt và làm nương rẫy là các mối đe doạ tới tài nguyên rừng trong vùng. Hiện 

nay, các hoạt động này đang là các mối đe doạ chính tới tài nguyên rừng, đặc biệt đối 

với các sinh cảnh, loài động vật và thực vật có giá trị bảo tồn mang tính toàn cầu và 

trong vùng. Kết quả điều tra đã xác định hiện nay có 5 mối đe dọa trực tiếp và nguyên 

nhân của các mối đe dọa, chi tiết được trình bày tại bảng 3.25. 

Bảng 3.25. Các mối đe dọa và nguy cơ suy giảm loài Sến trung tại Thừa Thiên Huế 

Các mối đe doạ trực tiếp Nguyên nhân của các mối đe doạ 

1) Khai thác gỗ trái phép 
- Nhu cầu thị trường 

- Sử dụng tại chỗ  

2) Xâm lấn đất rừng để canh tác 

- Thiếu đất canh tác  

- Thuỷ lợi thiếu  

- Không có ngành nghề phụ 

3) Cháy rừng - Thu nhặt phế liệu 

- Canh tác du canh  

- Lấy mật ong 

- Đốt tạo đồng cỏ chăn nuôi 

4) Nhận thức cộng đồng hạn chế - Trình độ dân trí thấp 

- Phong tục tập quán 

5) Xây dựng và phát triển cơ sở 

hạ tầng 

- Phá vỡ hệ sinh thái 

- Khai thác trái phép thuận lợi 

- Khó khăn trong QLBVR 

(1) Hoạt động khai thác gỗ trái phép 

Khai thác gỗ trái phép diễn ra khá phổ biến trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh 

Thừa Thiên Huế. Gỗ bị khai thác bởi người dân địa phương và những người từ nơi 

khác tới. Gỗ được khai thác để sử dụng tại chỗ như làm nhà và vật dụng hoặc để bán. 

Nơi có cường độ khai thác mạnh, tập trung là những vùng rừng gần dân cư như khu 

vực các huyện Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới ... 

Nhu cầu gỗ sử dụng tại chỗ hiện nay trong vùng khá cao do truyền thống người 

dân bản xứ làm nhà sàn, thêm vào đó là điều kiện kinh tế hạn hẹp nên họ chưa có khả 

năng làm nhà bằng vật liệu khác. Khai thác gỗ trái phép cho mục đích thương mại, 
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phương thức chính là khai thác chọn đối với các loài có giá trị kinh tế cao như Gõ, 

Lim ... đã làm các loài gỗ quý này trở nên rất khan hiếm. Hoạt động khai thác gỗ chủ 

yếu là lao động nam. Trong vùng còn khá nhiều hộ tham gia vào hoạt động khai thác 

gỗ cho mục đích thương mại. Người dân bản xứ tham gia vào hoạt động khai thác gỗ 

theo các công đoạn như đi kéo thuê, cho thuê trâu kéo gỗ hoặc là thợ cưa... Gỗ sau khi 

được khai thác thường được bán ngay tại địa phương. Trong vùng gỗ được vận chuyển 

chủ yếu theo đường bộ và theo đường sông suối. 

Mặc dù các BQLRPH, VQG, KBTTN và lực lượng kiểm lâm đã có nhiều nỗ 

lực trong hoạt động tuần tra ngăn chặn, song kết quả đạt được còn hạn chế. Hoạt động 

khai thác gỗ trái phép từ KBTTN và VQG được đánh giá là một trong hai thách thức 

lớn nhất đối với hoạt động bảo tồn và đây cũng là sức ép lớn nhất tới tài nguyên rừng 

trong vùng. Hậu quả của hoạt động này là:  

(1) Làm diện tích rừng suy giảm, chất lượng rừng nghèo kiệt;  

(2) Thay đổi và phá vỡ cấu trúc rừng;  

(3) Thu hẹp sinh cảnh sống và gây nhiễu loạn đối với các loài động vật sinh 

sống trong vùng;  

(4) Giảm chức năng phòng hộ và bảo vệ các công trình.  

Việc khai thác trái phép loài Sến 

trung phục vụ cho nhu cầu gia dụng của 

nhân dân địa phương được bắt đầu từ 

lâu và hiện giờ vẫn còn xảy ra. Với đặc 

điểm thân thẳng, gỗ rất cứng, tốt, không 

mối mọt nên gỗ Sến trung thường được 

dùng làm cột nhà, đòn tay hay rui mèn 

nên nhu cầu về loài cây này khá lớn, 

đây cũng là một mối đe dọa đối với Sến 

trung. Do đặc điểm phân bố loài Sến 

trung rải rác ven các khe suối, tiện 

đường vận xuất nên những cây có 

đường kính từ 30 cm đến 40 cm rất dễ 

bị khai thác trái phép. 

 

Hình 3.13. Gốc cây Sến trung đã bị chặt hạ 

tại huyện Nam Đông - Thừa Thiên Huế 

(2) Hoạt động xâm lấn đất rừng để canh tác 

Canh tác du canh là tập quán canh tác lâu đời của cộng đồng người bản xứ trong 

vùng, phá rừng làm nương rẫy là một trong những nguyên nhân chính làm diện tích rừng 

trong vùng bị suy giảm. Hiện nay, canh tác du canh còn rất phổ biến, thường mỗi hộ gia 
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đình có từ 2 đến 4 mảnh nương, sau 1 đến 2 vụ canh tác tới khi đất bị bạc màu thì họ lại 

chuyển qua mảnh khác. Hiện tượng xâm lấn đất rừng để canh tác còn đang diễn ra, tuy 

nhiên diện tích xâm lấn vào trong các KBTTN và VQG chỉ trên phạm vi nhỏ đối với 

các thôn bản nằm gần phân khu phục hồi sinh thái. Đối tượng xâm phạm là rừng non 

và nương rẫy cũ. Lực lượng kiểm lâm đã triển khai xác định vùng canh tác nương rẫy 

cho người dân địa phương, tuy nhiên chưa có quy hoạch sử dụng đất đai cụ thể chính 

thức được tiến hành trong vùng. Hầu hết cây rừng phần đất dốc tụ ở chân và sườn đồi 

đã bị khai phá làm rẫy để trồng cây nông nghiệp kể từ sau giải phóng (1975) đến nay. 

Những năm gần đây với xu hướng trồng cây Keo và Cao su đã tạo thêm sức ép, đe dọa 

thu hẹp thêm những khoảnh rừng tự nhiên còn lại, trong đó có loài Sến trung. 

(3) Cháy rừng 

Đến nay, cháy rừng chưa xảy ra đối với rừng tự nhiên, chủ yếu là rừng trồng và 

đất trống lau lách ở ngoài diện tích các Khu bảo tồn, VQG và BQLRPH ... Nguyên nhân 

dẫn tới cháy rừng chủ yếu là đốt để tạo đồng cỏ chăn nuôi, dùng lửa bắt ong, làm rẫy và 

thu nhặt phế liệu. Cháy rừng là mối đe dọa có thể là nguyên nhân gây suy giảm loài, gây 

cản trở quá trình tái sinh tự nhiên, quá trình phục hồi rừng. Tuy nhiên, trong những năm 

gần đây nhờ làm tốt công tác phòng chống chữa cháy rừng với phương châm "phòng là 

chính, chữa cháy phải kịp thời và triệt để" nên đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do 

cháy rừng gây ra trên địa bàn tỉnh. 

(4) Nhận thức của cộng đồng còn hạn chế 

Nhận thức của người dân về vai trò và tầm quan trọng của tài nguyên rừng, 

ĐDSH còn thấp. Các thái độ coi thường pháp luật, chống đối không chấp hành các yêu 

cầu của lực lượng kiểm lâm thường xuyên xảy ra.  

(5) Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng 

Việc xây dựng hệ thống đường giao thông, hồ chứa nước, thủy điện… đã ít 

nhiều gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường 

sống của loài Sến trung. Đường cao tốc La Sơn - Túy Loan đi qua VQG Bạch Mã đã 

chia cắt sinh cảnh sống của các loài sinh vật giữa khu Nam và khu Bắc của vườn, gây 

ảnh hưởng đến rừng nguyên sinh và đe dọa hệ sinh thái. Bên cạnh đó, việc thi công 

đường còn vô tình tạo cơ hội cho các đối tượng khai thác rừng trái phép. Mặt khác 

việc xây dựng các thủy điện trên địa bàn làm mất đất canh tác của người dân, do đó 

người dân xâm lấn rừng là điều khó tránh khỏi. Thủy điện Bình Điền nằm ở thượng 

nguồn sông Hương của tỉnh Thừa Thiên Huế, được bao bọc bởi hệ thống rừng phòng 

hộ rộng lớn. Mặc dù các tuyến đường thuỷ từ rừng ra lòng hồ thủy điện được bố trí 

nhiều trạm kiểm lâm canh giữ, thế nhưng lòng hồ thủy điện vẫn bị lâm tặc biến thành 

con đường vận chuyển gỗ sau khi khai thác trái phép. 
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Ngoài 5 mối đe dọa nguy cơ suy giảm loài cây Sến trung đã phân tích ở trên thì 

việc chăn thả gia súc, khai thác lâm sản ngoài gỗ và đặc điểm sinh học của loài Sến 

trung phân bố rất rải rác, khả năng tái sinh tự nhiên kém cũng làm hạn chế việc bảo tồn 

và phát triển loài này trong tự nhiên. 

Tóm lại, từ việc xác định các mối đe dọa và nguy cơ suy giảm loài Sến trung 

làm cơ sở để bảo tồn và phát triển loài ngoài việc tăng cường công tác QLBVR, kiểm 

soát hoạt động xâm canh, phòng chống chữa cháy rừng cần tiến hành nâng cao năng 

lực cho cán bộ quản lý, đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, cải thiện sinh kế, giáo dục 

về bảo tồn và nâng cao nhận thức của người dân kết hợp với việc phổ biến kỹ thuật 

bảo tồn và gây trồng loài một cách bền vững. 

3.2.2. Đánh giá thực trạng rừng trồng và sinh trưởng loài Sến trung trên các mô 

hình rừng trồng  

3.2.2.1. Thực trạng các mô hình và biện pháp kỹ thuật gây trồng Sến trung 

a. Tình hình gây trồng cây Sến trung ở Thừa Thiên Huế 

Hiện nay, việc ưu tiên trồng rừng bằng các loài cây bản địa có ý nghĩa vô cùng 

quan trọng. Cho đến nay đã có một số loài cây được đưa vào nghiên cứu, triển khai 

trồng thử và tỏ ra có nhiều triển vọng. Sến trung có thể đáp ứng cho công tác trồng 

rừng sản xuất kinh doanh gỗ lớn chu kỳ 25 năm trở lên với chất lượng gỗ tốt, cứng, 

nặng, dễ chế biến, ít bị mối mọt, thường được dùng đóng tàu thuyền, xây dựng… Hiện 

nay, Sến trung là loài cây được đề xuất trồng thành rừng phòng hộ và đặc dụng trên 

địa bàn các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Đây là loài cây bản địa có sức mạnh 

của loài cây tiên phong, nó không những chịu đựng mà còn chinh phục và cải tạo được 

những loại đất nghèo đã bị thoái hóa và những vùng có khí hậu khắc nghiệt. Đặc biệt 

trong công tác trồng rừng phòng hộ đầu nguồn chống hạn hán, lũ lụt, nó thể hiện được 

nhiều ưu điểm và đã trở thành một trong những loài cây bản địa trồng chính từ những 

năm 1998, 1999 tại BQLRPH Sông Hương và ở các lâm trường, ban quản lý rừng trên 

địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình.  

Sến trung được trồng chủ yếu như trồng phân tán ở vườn nhà và trồng hỗn giao 

chủ yếu với Keo lai, Keo tai tượng và Keo lá tràm, tỷ lệ hỗn giao từ 15 đến 50 %. 

Theo kết quả kiểm kê rừng năm 2016 của Bộ NN&PTNT [12], Thừa Thiên Huế có 

253.523,0 ha rừng hỗn giao cây bản địa nhưng chưa xác định chính xác được diện tích 

trồng rừng Sến trung hiện có trên địa bàn tỉnh. Kết quả điều tra về hiện trạng gây trồng 

cây Sến trung tại Thừa Thiên Huế như sau: 

- Quy mô gây trồng: 

Tổng hợp kết quả điều tra về quy mô gây trồng Sến trung của các tổ chức và hộ 

gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được thể hiện qua bảng 3.26. 
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Bảng 3.26. Quy mô gây trồng Sến trung của tổ chức và hộ gia đình  

trên địa bàn Thừa Thiên Huế 

Quy mô 

 

Chỉ tiêu 

Lớn 

(> 1ha,  

khoảng > 500 cây ) 

Trung bình 

(> 50 cây) 

Nhỏ 

(< 50 cây) 

Số hộ, cơ quan 4 25 21 

Tỷ lệ (%) 8,0 50,0 42,0 

Kết quả bảng 3.26 cho thấy số lượng hộ gia đình tham gia trồng Sến trung ở 

quy mô trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất là 50 % sau đó là số hộ trồng quy mô nhỏ (42 

%) và có tỷ lệ thấp nhất đó là số hộ trồng ở quy mô lớn trên 1,0 ha (8 %). Cây Sến 

trung được trồng phân tán chủ yếu trong vườn nhà, diện tích rừng trồng tập trung của 

các hộ gia đình còn hạn chế. Qua phỏng vấn cho thấy việc trồng cây phân tán với quy 

mô nhỏ sẽ dễ quản lý, không cần đầu tư tiền lớn, đầu tư quỹ đất không nhiều. Thực tế, 

trong điều kiện hiện nay việc phát triển trồng rừng tập trung Sến trung với quy mô lớn 

gặp phải những khó khăn thách thức như: Cần nguồn vốn và diện tích đất đủ để trồng 

rừng, vấn đề sâu bệnh hại và rủi ro cao hơn ... 

- Cách thức quản lý:  

Trên địa bàn nghiên cứu hiện nay có 3 phương thức quản lý chủ yếu đó là hộ 

gia đình, nhóm hộ, cơ quan (công ty). Trong đó hình thức quản lý theo hộ gia đình là 

phổ biến nhất chiếm 86 % do phần lớn các hộ trồng trong vườn nhà với số lượng ít. 

Phương thức quản lý theo cơ quan, đơn vị chiếm 8 %, chủ yếu diện tích cây trồng phân 

tán trong khuôn viên cơ quan đơn vị. Trên thực tế quy mô gây trồng trồng Sến trung 

thường không lớn, diện tích gây trồng nhỏ nên phương thức quản lý nhóm hộ chiếm tỷ 

lệ rất thấp chỉ có 6 %. Tuy nhiên, tất cả các phương thức quản lý trên đều có hiệu quả 

cao do nó gắn liền với trách nhiệm và quyền lợi của chủ thể quản lý.  

Bảng 3.27. Phương thức quản lý cây Sến trung trên địa bàn Thừa Thiên Huế 

Cách quản lý 

Chỉ tiêu 
Hộ gia đình Nhóm hộ Cơ quan, công ty 

Số hộ, cơ quan 43 3 4 

Tỷ lệ (%) 86,0 6,0 8,0 
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- Phương thức trồng: 

Phương thức trồng Sến trung trên địa bàn nghiên cứu chủ yếu gồm: trồng tập trung 

thành rừng, trồng trong vườn, khuôn viên cơ quan và trồng ở đường phố, công viên. 

Trong đó cách trồng nhỏ lẻ trong vườn nhà, cơ quan được nhiều người áp dụng chiếm 86 

% số mẫu được điều tra. Còn lại là trồng thành rừng, trồng đường phố, công viên. 

Bảng 3.28. Thống kê các hộ có phương thức trồng khác nhau 

   Cách trồng          

 

Chỉ tiêu 

Trồng thành rừng 
Trồng trong vườn, khuôn 

viên nhà, cơ quan 

Đường 

phố, 

công 

viên Thuần loài Xen Keo Thuần loài Xen vườn nhà 

Số hộ, cơ quan 2 2 15 28 3 

Tỷ lệ (%) 4,0 4,0 30,0 56,0 6,0 

Phương thức trồng xen với các loại cây rừng hay cây nông nghiệp là phương 

thức khá phổ biến, đối với cách trồng trong vườn nhà thì trồng xen với các cây như 

Chuối, Mít, Ổi..., trong trường hợp trồng thành rừng thì người ta trồng xen Sến trung 

với Keo. Phương thức này khá hiệu quả trong việc tận dụng không gian dinh dưỡng và 

thích hợp với một loài cây bản địa chịu bóng nhẹ trong gian đoạn đầu. 

Phương thức trồng thuần loài thích hợp đối với những nơi có đất trống, có thể 

trồng với quy mô lớn. Phương thức này sẽ thuận tiện khi chăm sóc và khai thác khi có 

sản phẩm nhưng thường khó khăn trong công tác bảo vệ, nhất là phòng chống gia súc 

phá hoại khi rừng còn non và phòng trừ dịch sâu bệnh. 

Tóm lại, từ kết quả tổng hợp tình hình gây trồng loài Sến trung từ năm 1996 đến 

nay cho thấy trong những năm gần đây diện tích rừng trồng Sến trung đã giảm rất 

nhiều, hiện chỉ còn một số lâm phần thuộc các BQLRPH còn duy trì và phát triển. 

Phương thức quản lý theo hộ gia đình là phổ biến nhất, với quy mô nhỏ, được trồng 

phân tán trong vườn nhà theo hình thức thuần loài hoặc trồng xen với cây nông nghiệp.   

b. Thực trạng về nguồn giống trồng rừng cây Sến trung 

Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nguồn giống Sến trung đều được thu hái đại 

trà từ những cây đường phố hoặc cây ven đường, trong khuôn viên cơ quan, trường 

học, chùa, lăng tẩm, cây phân tán ở vườn nhà. Các giống này không ổn định, không có 

nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng giống không được kiểm tra, kiểm nghiệm, chọn lọc 

hay khảo nghiệm nên ảnh hưởng lớn đến chất lượng rừng trồng Sến trung hiện nay. 

Tính đến tháng 3 năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 131 cơ sở sản xuất kinh doanh 

giống cây lâm nghiệp, tuy nhiên chỉ có 43 cơ sở có giấy phép đăng ký kinh doanh, số 
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còn lại chủ yếu là các đối tượng hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh giống lâm 

nghiệp nhỏ lẻ, manh mún, sản xuất theo mùa vụ trồng rừng (UBND tỉnh Thừa Thiên 

Huế, 2018) [52]. Theo kết quả điều tra phỏng vấn một số cơ sở sản xuất cây giống Sến 

trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế như vườn ươm Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ 

và tư vấn Nông lâm nghiệp Đồng Tiến, vườn ươm Hải Cát, vườn ươm Bình Điền 

thuộc Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong, cây giống Sến trung 

được sản xuất để cung cấp chủ yếu cho các chương trình dự án của tỉnh và cung cấp 

cho các hộ gia đình trồng phân tán tại vườn nhà. Nguồn giống mà các cơ sở sản xuất 

giống sử dụng được thu hái chủ yếu từ các cây phân tán ở vườn nhà và cây đường phố. 

Do thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có diện tích rừng giống, vườn giống, lâm 

phần tuyển chọn cây Sến trung.  

c. Thực trạng về kỹ thuật và lập địa trồng rừng Sến trung 

Kết quả điều tra cho thấy có 2 phương thức trồng rừng phổ biến là trồng hỗn 

giao và thuần loài. Rừng trồng thuần loài bằng cây con có bầu rất phổ biến trên địa bàn 

tỉnh. Phương thức trồng rừng hỗn giao chủ yếu là hỗn giao giữa cây Sến trung với các 

cây bản địa khác như Muồng đen, Bời lời, Lim xanh, Vạng trứng, Dầu rái, Sao đen và 

hỗn giao giữa Sến trung và Keo (Keo lá tràm, Keo tai tượng, Keo lai). Rừng trồng hỗn 

giao Sến trung được trồng trên đất trống trồng rừng theo băng, rạch và theo dải đất 

trống hoặc trồng rừng toàn diện dưới tán rừng trồng. Trước khi trồng tiến hành làm đất 

cục bộ cuốc hố với kích thước 30 x 30 x30 cm hoặc 40 x 40 x 40 cm. Sau khi trồng 1 

tháng tiến hành kiểm tra trồng dặm. Hàng năm tiến hành chăm sóc, quản lý bảo vệ. 

Mật độ trồng tùy theo các phương thức trồng thuần loài hoặc hỗn giao. Trồng 

hỗn giao Sến trung và cây bản địa theo băng chặt 2 m đến 8 m có mật độ ban đầu là 

625 cây/ha. Phương thức trồng hỗn giao Sến trung và Keo trồng với mật độ từ 1.110 

cây đến 1660 cây/ha, trong đó tỷ lệ cây Sến trung từ 30 - 45 % (khoảng 500 cây/ha). 

Rừng trồng hỗn loài theo băng trên đất trống với mật độ từ 830 cây/ha và 1660 cây/ha, 

số lượng cây Sến trung từ 400 đến 550 cây (chiếm từ 36 % đến 45 % số cây). Mô hình 

trồng cây Sến trung dưới tán rừng Keo đã khép tán với mật độ từ 400 đến 500 cây/ha. 

Thời vụ trồng rừng Sến trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thường được 

trồng vào vụ thu đông (tháng 9 đến tháng 12) và tra dặm vào vụ xuân. Thời gian chăm 

sóc rừng trồng thường là 3 năm kể từ vụ xuân năm sau. 

Theo kết quả điều tra cho thấy các mô hình rừng trồng Sến trung trên địa bàn 

tỉnh cũng khá đa dạng, cây trồng có tỷ lệ sống đạt khá cao trên 80 % (có nơi đạt 90 % 

trên lập địa còn hoàn cảnh rừng và đất còn tính chất đất rừng). Tuy nhiên, tốc độ sinh 

trưởng kém đặc biệt trên các lập địa xấu, đất bị xói mòn mạnh mất tính chất đất rừng, 

tầng đất mỏng thảm thực bì chủ yếu là cỏ tranh và lau lách. Hiện nay, các mô hình 

rừng trồng Sến trung trên địa bàn tỉnh ít thành công, chủ yếu là do các nguyên nhân 
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như sử dụng giống kém chất lượng, chưa xác định đúng lập địa cho trồng rừng Sến 

trung, chế độ chăm sóc và áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh tác động chưa hợp 

lý. Các mô hình trên chỉ tập trung chăm sóc trong 3 năm đầu, sau đó không còn chế độ 

chăm sóc. Thực bì, thảm tươi che phủ mạnh đã chèn ép hạn chế sinh trưởng và phát 

triển cây trồng. Bên cạnh đó, với áp lực lớn về kinh tế nên các Công ty lâm nghiệp, hộ 

gia đình trồng rừng ít quan tâm đến cây bản địa như Sến trung mà chỉ tập trung vào 

việc tận dụng cây phụ trợ như các loài Keo, không tiến hành khai thác tỉa thưa Keo 

theo đúng quy trình kỹ thuật (khoảng 4 đến 5 năm) gây hạn chế không gian dinh 

dưỡng, sinh trưởng và phát triển của cây Sến trung. 

d. Tình hình tiêu thụ sản phẩm cây Sến trung trên thị trường 

Về hạt giống Sến trung: Hạt giống được thu hái tại các cây đô thị và cây phân 

tán được bán với giá khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng/1 kg. Do hạt giống có tỷ lệ hữu hiệu 

thấp và mất nhanh sức nảy mầm (cất trữ thông thường giữ được từ 2 đến 3 tháng) nên 

nguồn giống phục vụ trồng rừng Sến trung trên địa bàn tỉnh rất hạn chế và chất lượng 

chưa cao. 

Cây giống Sến trung: Theo số liệu điều tra tại các cơ sở sản xuất cây giống Sến 

trung, giá cây con được bán tùy thuộc vào tuổi cây con xuất vườn và kích thước cây 

giống. Đối với cây giống trồng rừng thường có 2 loại là cây con có bầu 12 tháng tuổi 

(tiêu chuẩn cây con: Do từ 4 đến 5 mm, Hvn từ 35 đến 50 cm) với đơn giá là 6.000 

đ/cây và cây con có bầu 24 tháng tuổi (tiêu chuẩn cây con: Do từ 8 đến 10 mm, Hvn từ 

80 đến 100 cm) với đơn giá là 8.000 đến 10.000 đ/cây. 

Sản phẩm gỗ Sến trung: Gỗ Sến trung có vân gỗ xoắn, kết cấu mịn, chất gỗ 

cứng, nặng, dễ chế biến, ít bị mối mọt, thường được dùng đóng tàu thuyền, làm tà vẹt, 

xây dựng. Do vậy, gỗ Sến trung cũng có giá trên thị trường. Qua điều tra, phỏng vấn 

người dân địa phương, cây gỗ Sến trung có đường kính từ 40 cm trở lên với chiều dài 

khúc gỗ từ 8 đến 10 m được các thương lái mua từ 4 đến 6 triệu/cây.  

Tóm lại, trên cơ sở phân tích thực trạng về tình hình gây trồng, nguồn giống, kỹ 

thuật, lập địa trồng rừng và nhu cầu về thị trường hạt giống, cây giống và sản phẩm 

gỗ cây Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế cho thấy diện tích rừng trồng Sến trung 

đang suy giảm nghiêm trọng, tỷ lệ các mô hình rừng trồng thành công thấp trong khi 

đó nhu cầu về các sản phẩm cây Sến trung rất cao. Mặc dù, là cây bản địa có giá trị 

nhưng Sến trung vẫn chưa phát triển đúng tiềm năng của nó. Đây là cơ sở thực tiễn 

quan trọng để nghiên cứu các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững loài cây này 

trên địa bàn tỉnh và khu vực miền Trung. 
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3.2.2.2 Đánh giá sinh trưởng Sến trung trong các mô hình rừng trồng  

a. Kết quả đánh giá sinh trưởng các mô hình rừng trồng Sến trung 

* Đánh giá mô hình rừng trồng hỗn giao Sến trung: 

Kết quả đánh giá sinh trưởng 03 mô hình rừng trồng hỗn giao Sến trung với 

Keo được trồng từ năm 1998 thuộc dự án 327 của BQLRPH Sông Hương được tổng 

hợp tại bảng 3.29.   

Bảng 3.29. Các chỉ tiêu sinh trưởng của cây Sến trung tại mô hình rừng trồng hỗn giao 

Mô hình 
Vị trí 

ÔTC 

Mật 

độ 

trồng 

(cây/ 

ha) 

Mật 

độ 

St 

(cây 

/ha) 

D1.3 

(cm) 

S 

D1.3 

% 

Hvn 

(m) 

SHvn 

(%) 

Dt 

(m) 

SDt  

(%) 

Tuổi 

(năm) 
M St 

(m3/ha) 

∆m 

(m3/ha/ 

năm) 

Mô hình 

1: Sến 

trung + 

Keo lai 

1 825 620 16,9 14,2 13,8 6,8 2,5 13,0 18,5 95,7 5,2 

2 825 580 16,5 7,1 13,6 5,9 2,5 13,3 18,5 84,2 4,6 

3 825 500 16,6 7,1 13,5 4,9 2,4 14,0 18,5 72,7 3,9 

TB 825 567 16,6 9,5 13,6 5,9 2,5 13,4 18,5 84,2 4,6 

Mô hình 

2: Sến 

trung + 

Keo tái 

sinh 

1 825 640 12,8 10,5 12,2 5,2 2,2 13,1 18,5 49,9 2,7 

2 825 560 12,6 9,8 12,0 4,9 2,2 13,0 18,5 41,7 2,3 

3 825 480 12,5 9,3 12,1 5,3 2,1 7,7 18,5 35,5 1,9 

TB 825 560 12,6 9,9 12,1 5,2 2,2 11,3 18,5 42,4 2,3 

Mô hình 

3. Sến 

trung + 

Sao đen, 

Dầu rái 

1 450 340 17,5 25,4 15,9 20,6 6,4 14,0 18,5 65 3,5 

2 450 300 16,4 16,1 14,4 17,4 6,3 9,7 18,5 45,7 2,5 

3 450 260 15,6 16,8 14,2 11,0 6,2 11,6 18,5 35,3 1,9 

TB 450 300 16,5 19,4 14,8 16,3 6,3 11,8 18,5 48,7 2,6 

Đối với 02 mô hình Sến trung hỗn giao với Keo, sinh trưởng D1.3, Hvn, Dt ở mô 

hình  1 (Sến trung dưới đường điện, đã khai thác Keo năm 2009) lớn hơn nhiều so với 

mô hình 2 (Sến trung và Keo lai tái sinh, đã khai thác Keo năm 2011 và để cây tái sinh 

tự nhiên đến nay). Cụ thể tại mô hình 1 có sinh trưởng trung bình về D1.3 là 16,6 cm, 

Hvn là 13,6 m và Dt là 2,5 m; tương ứng với mô hình 2 có D1.3 là 12,6 cm, Hvn là 12,1 

m và Dt là 2,17 m. Điều này chứng tỏ cây Sến trung là loài cây ưa sáng. Keo lai sau 

khi được khai thác đã tạo điều kiện mở tán giúp Sến trung có không gian dinh dưỡng 

để sinh trưởng và phát triển tốt. Mô hình 3 (hỗn giao Sến trung và Sao đen, Dầu rái) có 
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mật độ cây Sến trung hiện tại từ 260 cây/ha đến 340 cây/ha, sinh trưởng trung bình về 

D1.3 là 16,5 cm, Hvn là 14,8 m và Dt là 6,3 m, trữ lượng bình quân đạt 48,7 m3/ha. Cây 

Sến trung tại mô hình hỗn giao với cây bản địa có sinh trưởng về chiều cao và đường 

kính tán tốt hơn tại mô hình 1 và mô hình 2, do cây ít bị chèn ép không gian dinh 

dưỡng (được mở tán khi khai thác Keo năm 2006). Hệ số biến động về các chỉ tiêu 

sinh trưởng D1,3, Hvn và Dt  của mô hình 3, SD1.3 biến động từ 16,1 % đến 25,4 %; SHvn 

từ 11,0 % đến 20,6 %; SDt từ 9,7 % đến 14,0 %. Về trữ lượng bình quân của mô hình 3 

là 48,7 m3/ha. 

 Tăng trưởng bình quân năm của cả 03 mô hình đạt từ 0,66 đến 0,92 

cm/cây/năm đối với đường kính D1.3 và 0,63 đến 0,84 m/cây/năm đối với chiều cao 

Hvn. Lượng tăng trưởng bình quân năm về trữ lượng trong các mô hình rừng trồng hỗn 

giao từ 2,3 đến 4,6 m3/ha/năm. 

* Đánh giá mô hình rừng trồng thuần loài Sến trung: 

 Kết quả đánh giá sinh trưởng các mô hình rừng trồng thuần loài Sến trung được 

tổng hợp qua bảng 3.30. 

Bảng 3.30. Kết quả đánh giá sinh trưởng mô hình rừng trồng thuần loài Sến trung 

Mô 

hình 
ÔTC 

Mật 

độ 

trồng 

(cây/ 

ha) 

Mật độ 

St hiện 

tại  

(cây/ 

ha) 

D1.3 SD Hvn SHvn Dt SDt Tuổi M/ha ∆m 

(cm) (%) (m) (%) (m) (%) (Năm) (m3/ha) 
(m3/ha/ 

năm) 

Mô 

hình 4. 

Xã 

Hương 

Bình 

1 1.650 1.280 4,0 15,5 4,0 17,7 1,9 13,1 2,5 3,2 1,3 

2 1.650 1.240 3,8 16,7 3,9 18,0 1,9 13,5 2,5 2,7 1,1 

3 1.650 1.160 3,6 13,2 3,6 24,4 1,8 11,5 2,5 2,1 0,8 

TB 1.650 1.227 3,8 15,1 3,8 20,0 1,9 12,7 2,5 2,7 1,1 

Mô 

hình 5. 

Xã 

Bình 

Điền 

1 1.110 1.040 13,6 19,5 11,0 13,2 2,5 21,6 7,0 83,1 11,9 

2 1.110 1.000 13,3 17,9 10,5 13,0 2,4 21,5 7,0 72,9 10,4 

3 1.110 960 13,0 19,7 10,2 15,7 2,0 25,6 7,0 65,0 9,3 

TB 1.110 1.000 13,3 19,0 10,6 13,9 2,3 22,9 7,0 73,6 10,5 

Mô 

hình 6. 

Xã 

Hồng 

Tiến 

1 1.110 620 24,2 19,6 20,1 9,3 5,0 13,2 17,0 286,5 16,9 

2 1.110 540 23,8 16,2 19,2 9,4 4,4 16,5 17,0 230,5 13,6 

3 1.110 400 23,6 15,9 18,6 8,8 4,2 10,9 17,0 162,6 9,6 

TB 1.110 520 23,9 17,2 19,3 9,2 4,5 13,5 17,0 226,5 13,3 
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Kết quả bảng 3.30 cho 

thấy, độ biến động về các chỉ 

tiêu sinh trưởng ở mức trung 

bình, cây trồng khá đồng đều. 

Mô hình 1 giai đoạn 2,5 tuổi có 

độ biến động về chiều cao lớn 

nhất là 24,4 %. Mô hình rừng 

trồng thuần loài Sến trung ở 

vườn nhà giai đoạn 17 năm tuổi 

có trữ lượng bình quân cao nhất 

đạt 226,5 m3/ha. Sến trung sinh 

trưởng chậm trong giai đoạn 

mới trồng. Tăng trưởng bình 

quân giai đoạn 2,5 tuổi ở mô 

hình thuộc Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Tiền Phong 

đạt 1,1 m3/ha/năm. Giai đoạn 7 - 

17 năm tuổi đã tăng lên tương 

ứng từ 10,5 m3/ha/năm đến 13,3 

m3/ha/năm.  

 

Hình 3.14. Mô hình Sến trung thuần loài 2,5 

tuổi tại Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong (tháng 

11/2014 - tháng 4/2017) 

Mô hình thuần loài, tăng trưởng bình quân về đường kính đạt 1,52 cm/cây/năm 

và tăng trưởng chiều cao đạt 1,53 m/cây/năm ở giai đoạn 2,5 năm tuổi. Đến giai đoạn 

7 đến 17 năm tuổi, tăng trưởng đường kính đạt từ 1,4 đến 1,9 cm/cây/năm và tăng 

trưởng chiều cao từ 1,1 đến 1,6 m/cây/năm.  

Sến trung là loài cây bản địa thích hợp trồng thuần loài trên diện tích đất có tầng 

đất dày, ẩm, đặc biệt là đất vườn nhà. Đây là loài cây bản địa có tiềm năng, đem lại 

hiệu quả kinh tế cho người dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

3.3. KẾT QUẢ CHỌN LỌC CÂY TRỘI VÀ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG CÂY 

SẾN TRUNG 

3.3.1. Chọn lọc cây trội Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

Qua điều tra, khảo sát và áp dụng phương pháp 5 cây so sánh để đánh giá cây 

trội dự tuyển và chọn lọc cây trội. Theo các tiêu chuẩn về các chỉ tiêu sinh trưởng 

(đường kính, chiều cao) và các chỉ tiêu chất lượng như độ thẳng thân cây, độ nhỏ cành, 

hình thái tán để xác định cây trội. Kết quả đánh giá đặc điểm sinh trưởng và chỉ tiêu 

chất lượng cây trội Sến trung được tổng hợp qua bảng 3.31. 
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Bảng 3.31. Đặc điểm sinh trưởng và chỉ tiêu chất lượng của 50 cây trội tuyển chọn tại 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

TT 
Ký hiệu 

D1.3 (cm) Hvn (m) Hdc (m) % Hdc (%) 

Sx  

(độ lệch chuẩn) 
Icl CLI  

Ctr D1.3 Hvn Hdc Ctr QTSS 

1 ST01 34,0 25,0 18,0 72,0 1,3 1,3 1,5 80 34,5 

2 ST02 36,0 24,0 17,0 70,8 1,5 1,5 1,4 60 33,8 

3 ST03 25,0 20,0 16,0 80,0 1,6 1,5 1,7 60 42,0 

4 ST04 24,5 24,0 20,0 83,3 1,4 1,6 2,8 48 48,0 

5 ST05 25,5 24,0 20,0 83,3 1,6 1,7 1,6 100 51,0 

6 ST06 26,7 23,5 19,0 80,9 1,5 1,7 1,7 60 48,0 

7 ST07 30,0 24,0 18,0 75,0 1,2 1,5 1,5 60 53,0 

8 ST08 27,5 22,0 16,5 75,0 1,2 1,6 1,5 64 52,0 

9 ST09 21,5 20,0 16,0 80,0 1,6 1,6 1,7 60 46,0 

10 ST10 22,0 20,0 15,0 75,0 1,6 1,5 1,7 64 42,0 

11 ST11 30,0 26,0 16,0 61,5 1,3 1,6 1,6 100 42,0 

12 ST12 27,0 24,5 17,0 69,4 1,5 1,7 1,8 60 43,8 

13 ST13 29,3 24,0 17,0 70,8 1,5 1,7 1,4 60 45,8 

14 ST14 25,5 25,0 16,0 64,0 1,5 1,6 1,6 60 51,3 

15 ST15 27,0 24,5 15,5 63,3 1,2 1,6 1,4 64 54,3 

16 ST16 28,7 19,0 15,0 78,9 1,5 1,2 1,5 60 52,0 

17 ST17 25,3 20,5 14,0 68,3 1,4 1,5 1,6 64 54,0 

18 ST18 25,8 24,0 19,0 79,2 1,7 1,7 1,6 60 49,0 

19 ST19 27,1 25,5 19,5 76,5 1,4 1,8 1,7 100 45,0 

20 ST20 30,5 24,0 16,0 66,7 1,6 1,6 1,6 60 52,0 

21 ST21 22,0 22,0 15,0 68,2 1,6 1,4 1,7 64 42,0 

22 ST22 26,0 22,0 15,0 68,2 1,5 1,4 1,3 60 46,0 

23 ST23 21,5 20,0 13,0 65,0 1,6 1,3 1,4 64 46,0 

24 ST24 23,4 21,0 14,0 66,7 1,2 1,3 1,3 60 39,0 

25 ST25 24,8 22,0 13,5 61,4 1,2 1,5 2,5 60 45,0 
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TT 
Ký hiệu 

D1.3 (cm) Hvn (m) Hdc (m) % Hdc (%) 

Sx  

(độ lệch chuẩn) 
Icl CLI  

Ctr D1.3 Hvn Hdc Ctr QTSS 

26 ST26 33,0 24,0 14,5 60,4 1,7 1,3 1,6 80 39,8 

27 ST27 24,0 20,0 13,5 67,5 1,6 1,5 1,6 60 45,0 

28 ST28 28,0 20,0 14,0 70,0 1,6 1,3 1,6 60 49,0 

29 ST29 30,4 26,0 19,0 73,1 1,2 1,6 1,4 80 53,0 

30 ST30 34,5 27,0 19,5 72,2 1,7 1,4 1,6 60 56,0 

31 ST31 32,5 28,0 19,0 67,9 1,6 1,8 1,5 75 49,0 

32 ST32 36,4 27,0 17,0 63,0 1,3 1,5 1,7 64 46,0 

33 ST33 34,5 28,0 19,0 67,9 1,7 1,6 1,8 100 42,0 

34 ST34 35,5 28,0 18,0 64,3 1,5 1,6 1,6 80 49,0 

35 ST35 35,7 30,0 20,0 66,7 1,2 1,5 1,2 60 46,0 

36 ST36 30,0 27,0 19,5 72,2 1,5 1,4 1,6 80 53,0 

37 ST37 26,0 23,0 15,0 65,2 1,4 1,5 1,3 100 49,0 

38 ST38 24,0 20,0 13,5 67,5 1,3 1,5 1,3 75 42,0 

39 ST39 28,0 20,0 15,0 75,0 1,4 1,4 1,2 64 36,8 

40 ST40 25,0 22,0 17,0 77,3 1,6 1,6 1,7 75 45,0 

41 ST41 27,0 25,0 20,0 80,0 1,5 1,8 3,3 80 52,0 

42 ST42 26,0 22,0 17,0 77,3 1,6 1,8 1,7 80 49,0 

43 ST43 45,0 22,0 16,0 72,7 1,7 1,6 1,7 60 39,8 

44 ST44 40,0 20,0 15,0 75,0 1,5 1,3 1,4 80 49,0 

45 ST45 30,0 28,0 18,0 64,3 1,5 1,6 1,8 60 46,0 

46 ST46 40,0 22,0 15,0 68,2 1,5 1,3 1,7 64 52,0 

47 ST47 30,0 23,0 16,0 69,6 1,5 1,7 1,6 80 46,0 

48 ST48 30,0 26,0 19,0 73,1 1,5 1,3 1,5 80 43,0 

49 ST49 28,0 26,0 18,0 69,2 1,6 1,3 1,5 64 39,0 

50 ST50 30,4 27,0 19,0 70,4 1,6 1,7 1,6 80 45,0 
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Số liệu tập hợp ở bảng 3.31 cho thấy các trội được tuyển chọn có đặc điểm sinh 

trưởng về đường kính (D1,3) lớn hơn trung bình của quần thể so sánh từ 1,2 đến 1,7 lần 

độ lệch chuẩn (Sx) và về chiều cao (Hvn) từ 1,2 đến 1,8 lần Sx và đối với chiều cao dưới 

cành (Hdc) từ 1,2 đến 3,3 lần Sx. 

Các chỉ tiêu chất lượng cho thấy những cây trội đã chọn đều có sinh trưởng khá 

tốt, từ 21,5 đến 45,0 cm về đường kính ngang ngực (D1,3), từ 19,0 đến 30,0 m về chiều 

cao vút ngọn (Hvn) và từ 13,0 đến 20,0 m về chiều cao dưới cành (Hdc). Các cây trội 

được chọn đều rất thẳng, thân không xoắn vặn, cành nhỏ, góc phân cành lớn và không 

sâu bệnh (Hình 3.15 và các hình ảnh tại phụ lục 20). Một số chỉ tiêu chất lượng như độ 

thẳng thân, độ nhỏ cành, hình thái tán đạt số điểm khá cao từ 4 đến 5 điểm. Nên chỉ số 

chất lượng cây trội (ICL) đều đạt trị số cao hơn rất nhiều so với các cây cùng loài trong 

lâm phần, biến động từ 60 đến 100. Trong đó, có 5 cây chiếm 10,0 % tổng số cây trội 

đạt trị số ICL = 100 (gồm những cây ST5, ST11, ST22, ST33, ST37). Hơn nữa, tỷ lệ lợi 

dụng gỗ của các cây trội đều khá cao, đạt từ 60,4 đến 83,3 %. Đây là chỉ tiêu chất 

lượng quan trọng và được định lượng rõ ràng nhất.  

Kết quả theo dõi về khả năng ra hoa, kết quả của các cây trội trong 2 năm 2017 

và năm 2018 cho thấy các cây trội đều đã cho hoa quả, đặc biệt là năm 2018 hoa quả 

rất nhiều. Các cây trội này cần tiếp tục theo dõi và công nhận giống để cung cấp vật 

liệu giống cho sản xuất cũng như nhân giống vô tính để xây dựng các chương trình 

khảo nghiệm giống Sến trung. 

  

Hình 3.15. Hình thái cây trội Sến trung tại Thừa Thiên Huế 

ST05 ST11 
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3.3.2. Một số đặc điểm sinh lý hạt giống Sến trung 

Kết quả kiểm nghiệm một số đặc điểm sinh lý hạt giống Sến trung được tổng 

hợp qua bảng 3.32 và bảng 3.33. 

Bảng 3.32. Kiểm nghiệm khối lượng 1.000 hạt và tỷ lệ nảy mầm hạt giống Sến trung 

Mẫu hạt giống 

 tại các địa điểm thu hái  

Khối lượng 

1.000 hạt 

trung bình 

(g) 

Số hạt / 

1.000 g 

(hạt) 

Tỷ lệ 

hạt tốt 

(%) 

Tỷ lệ 

nảy 

mầm 

(%) 

Tỷ lệ nảy 

mầm của 

hạt tốt 

(%) 

Mẫu số 1: Xã Hồng Tiến- Thị 

xã Hương Trà - Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

0,557b 1.794.258 7,0 7,0 39,7 

Mẫu số 2: Xã Hương Bình - 

TX Hương Trà - Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

0,575b 1.740.139 9,0 9,0 53,5 

Mẫu số 3: Xã Thủy Xuân - 

Thành phố Huế - Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

0,569b 1.756.440 8,0 6,0 48,9 

Mẫu số 4: Xã Xuân Lộc - 

Huyện Phú Lộc - Tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

0,602a 1.660.210 10,0 10,0 51,4 

Mẫu số 5: Xã Hương Phú - 

Huyện Nam Đông  

- Tỉnh Thừa Thiên Huế 

0,530c 1.887.980 9,0 8,0 44,0 

Trung bình 0,567 1.764.706 8,6 8,0 47,5 

Ft 22,64 

    

Sig 0,000 

    

Chú thích: Các chữ cái khác nhau trên cùng một cột chỉ ra sự sai khác có ý 

nghĩa thống kê của trung bình mẫu với p < 0,05 (Duncan's test) và được sử dụng lặp 

lại cho các bảng sau. 
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Bảng 3.33. Kiểm nghiệm độ thuần của hạt giống Sến trung 

TT 
Mẫu hạt giống tại các địa 

điểm thu hái  

Khối lượng 

mẫu kiểm 

nghiệm (g) 

Khối 

lượng hạt 

thuần (g) 

Khối 

lượng 

hạt xấu 

(g) 

Khối 

lượng 

tạp vật 

(g) 

Độ 

thuần 

(%) 

1 

Mẫu số 1: Xã Hồng Tiến- 

Thị xã Hương Trà - Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

100,0 42,5 52,3 5,2 42,5 

2 

Mẫu số 2: Xã Hương 

Bình - TX Hương Trà - 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

100,0 48,4 47,2 4,4 48,4 

3 

Mẫu số 3: Xã Thủy Xuân 

- Thành phố Huế - Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

100,0 40,4 55,4 4,2 40,4 

4 

Mẫu số 4: Xã Xuân Lộc - 

Huyện Phú Lộc - Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

100,0 52,0 42,5 5,5 52,0 

5 

Mẫu số 5: Xã Hương Phú 

- Huyện Nam Đông - 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

100,0 45,0 51,5 3,5 45,0 

Kết quả ở bảng 3.32 và bảng 3.33 cho thấy mẫu hạt thu hái tại các địa điểm 

khác nhau có ảnh hưởng rõ rệt đến trọng lượng 1.000 hạt Sến trung (Sig Ft < 0,05). 

Mẫu hạt giống số 5 được thu hái tại xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên 

Huế có trọng lượng 1.000 hạt lớn nhất là 0,602 g. Khối lượng của 1.000 hạt Sến trung 

trung bình là 0,567 g. Với hệ số biến động 3,0 % nên 1 kg hạt có thể có khoảng từ 1,61 

đến 1,92 triệu hạt, trung bình có 1,764 triệu hạt. Độ thuần của 05 mẫu hạt giống biến 

động từ 40,4 đến 50,2 % (bảng 3.33). Mặc dù số hạt Sến trung rất nhiều, nhưng tỷ lệ 

hạt chắc lại rất ít. Tỷ lệ hạt tốt cũng khác nhau giữa các địa điểm thu hái khác nhau. 

Do tỷ lệ hạt tốt thấp nên tỷ lệ nảy mầm của cây Sến trung cũng rất thấp, tỷ lệ nảy mầm 

bình quân của 5 mẫu kiểm nghiệm đều dưới 10 % trong tổng lượng hạt đem gieo. Tỷ 

lệ nảy mầm của hạt tốt đạt từ 39,7 đến 52 %.  



101 

 

3.3.3. Hoàn thiện kỹ thuật nhân giống cây Sến trung từ hạt 

3.3.3.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ nước ngâm đến tỷ lệ nảy mầm của hạt giống cây 

Sến trung 

Xử lý hạt trước khi gieo bằng cách ngâm trong nước ở các thang nhiệt độ khác 

nhau là biện pháp kết hợp ảnh hưởng giữa nhiệt độ và độ ẩm để kích thích hạt giống 

nảy mầm. Hạt Sến trung sau khi được xử lý được trộn với đất pha cát và gieo trên 

luống có cát ẩm ở nhà có mái che, sau 8 đến 10 ngày hạt đã bắt đầu nảy mầm. Kết quả 

điều tra thống kê tỷ lệ nảy mầm theo các công thức thí nghiệm nhiệt độ nước ngâm sau 

30 ngày được tổng hợp qua bảng 3.34. 

Bảng 3.34. Ảnh hưởng của nhiệt độ nước ngâm tới tỷ lệ nảy mầm của hạt giống  

Công thức thí nghiệm 
Tỷ lệ nảy mầm (%) 

Ft Sig 
Lặp 1 Lặp 2 Lặp 3 TB  

CT5: Ngâm hạt 8 giờ trong nước 

có nhiệt độ ban đầu 1000 C 
28,8 30,4 29,6 29,6c 

508,477 0,000 

CT4: Ngâm hạt 8 giờ trong nước 

có nhiệt độ ban đầu 800 C 
34,0 36,8 36,0 35,6b 

CT3: Ngâm hạt 8 giờ trong nước 

có nhiệt độ ban đầu 600 C 
40,4 40,8 41,0 40,7a 

CT2: Ngâm hạt 8 giờ trong nước 

có nhiệt độ ban đầu 400 C 
14,0 15,6 16,6 15,4d 

CT1: Ngâm hạt 8 giờ trong nước 

lã (nhiệt độ ban đầu 200 C) 
11,2 11,8 12,0 11,7e 

 

Qua bảng 3.34 và kết quả phân tích phương sai cho thấy các phương pháp xử lý 

hạt với các thang nhiệt độ khác nhau có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ nảy mầm (Ft = 

508,477 > F0,05; Sig < 0,05). Thông qua tiêu chuẩn Duncan đã xác định được công 

thức xử lý hạt giống tốt nhất là CT3 (ngâm hạt trong 8 giờ trong nước có nhiệt độ ban 

đầu là 60 0C) với tỷ lệ nảy mầm bình quân đạt 40,7 %.  
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Kết quả nghiên cứu trên cũng 

phù hợp với nghiên cứu của Lê Thị 

Diên và cộng sự (2009) [17]. Tuy 

nhiên, kết quả thí nghiệm về tỷ lệ 

nảy mầm đạt được còn chưa cao vì 

tỷ lệ nảy mầm của hạt chịu ảnh 

hưởng của rất nhiều yếu tố như đặc 

điểm sinh lý của hạt và tỷ lệ thụ 

phấn chéo. Thực tế, lô hạt giống thí 

nghiệm được thu hái từ các cây mẹ 

khác nhau nên có độ đồng đều thấp 

ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm. 

 
 

Hình 3.16. Cây mầm Sến trung 

3.3.3.2. Ảnh hưởng của hỗn hợp ruột bầu đến sinh trưởng cây giống Sến trung giai 

đoạn vườn ươm 

Ruột bầu vừa là giá thể, vừa là môi trường cung cấp các chất dinh dưỡng cần 

thiết cho cây con. Tùy thuộc từng loài cây và từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của 

cây mà nhu cầu về phân bón của cây cũng khác nhau. Hỗn hợp ruột bầu có ảnh hưởng 

lớn đến tỷ lệ sống cũng như khả năng sinh trưởng của cây con giai đoạn vườn ươm.  

Kết quả theo dõi về tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng của cây con Sến trung 

giai đoạn 3 tháng và 6 tháng tuổi tại vườn ươm được tổng hợp ở bảng 3.35. 

 Kết quả bảng 3.35 cho thấy: 

- Tỷ lệ sống cây Sến trung ở các CT hỗn hợp ruột bầu giai đoạn 3 tháng tuổi đạt 

khá cao trung bình từ 90,0 % đến 93,7 %; sau 6 tháng tuổi tỷ lệ sống ở các CTTN đã 

giảm nhưng không đáng kể, vẫn đạt từ 87,7 % đến 92,7 %. Kiểm tra thống kê cho thấy 

các CT hỗn hợp ruột bầu không ảnh hưởng đến TLS cây con (Sig > 0,05).  

 - Các CT hỗn hợp ruột bầu khác nhau đã ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng cây 

Sến trung giai đoạn từ 3 đến 6 tháng tuổi (Sig < 0,05). Cụ thể: 

 + Giai đoạn 3 tháng tuổi, công thức 3 (94 % đất + 5 % phân chuồng hoai + 1 % 

NPK) cho sinh trưởng về đường kính gốc, chiều cao tốt nhất (đường kính đạt 1,24 mm 

và sinh trưởng về chiều cao đạt 6,91cm) và có sự sai khác rõ rệt với các CT khác. Tiếp 

đến là CT5, CT4, CT2, CT1 và thấp nhất là CT đối chứng. Ở các CT còn lại, sinh 

trưởng về đường kính và chiều cao chưa thật sự rõ nét về mặt thống kê. 
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Bảng 3.35. Sinh trưởng của Sến trung ở các công thức hỗn hợp ruột bầu 

Công thức thí nghiệm hỗn hợp 

ruột bầu 

Giai đoạn 3 tháng tuổi Giai đoạn 6 tháng tuổi 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

Do 

(mm) 

Hvn 

(cm) 

Tỷ lệ 

sống 

(%) 

Do 

(mm) 

Hvn 

(cm) 

CT1. 99 % đất + 1 % NPK 91,7 1,19b 6,58bc 90,3 3,03bc 24,37cd 

CT2. 95 % đất + 5 % phân 

chuồng hoai 
90,0 1,18b 6,68abc 87,7 3,02bc 24,81bc 

CT3. 94 % đất + 5 % phân 

chuồng hoai + 1 %NPK 
93,7 1,24a 6,91a 91,3 3,11a 25,81a 

CT4. 90 % đất + 10 % phân 

chuồng hoai 
92,7 1,22ab 6,80ab 89,7 3,06ab 24,98b 

CT5. 89 % đất + 10 % phân 

chuồng hoai+1 %NPK 
93,3 1,23ab 6,72abc 92,7 3,10a 25,49a 

CT6. 100 % đất (đối chứng) 92,3 1,20ab 6,53c 90,3 2,98c 23,91d 

Ft 1,100 2,444 2,969 1,938 5,406 14,832 

Sig 0,410 0,033 0,012 0,161 0,000 0,000 

 + Giai đoạn 6 tháng tuổi, CT3 (94 % đất + 5 % phân chuồng hoai + 1 % NPK) 

vẫn là CT có sinh trưởng về đường kính gốc, chiều cao tốt nhất trong các CTTN. Tiếp 

đến là CT 5 (89 % đất + 10 % phân chuồng hoai + 1 % NPK). Xét về mặt thống kê, 

sinh trưởng về đường kính và chiều cao cây con Sến trung ở hai CT này chưa có sự sai 

khác rõ rệt. 

Tóm lại, tổng hợp kết quả phân tích tỷ lệ sống và sinh trưởng cây con Sến trung 

qua các định kỳ thu thập số liệu cho thấy hỗn hợp ruột bầu ở CT 3 (94 % đất + 5 % 

phân chuồng hoai + 1 % NPK) và CT 5 (89 % đất + 10 % phân chuồng hoai +1 % 

NPK) được sử dụng để nhân giống cây con Sến trung từ hạt là tốt nhất. 

3.3.3.3. Ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng cây con Sến trung giai 

đoạn vườn ươm 

Nước là thành phần không thể thiếu cho sinh trưởng và phát triển của thực vật, 

nếu thiếu nước các hoạt động sống của cây bị đình trệ, nếu thiếu quá nhiều cây có thể 

bị chết. Nước là nhân tố sinh thái mà con người có thể điều khiển được, tưới nước hợp 

lý là biện pháp kỹ thuật đảm bảo nhu cầu nước cho cây. Sinh trưởng của cây con Sến 

trung ở các công thức tưới nước sau 3 tháng thí nghiệm được tổng hợp tại bảng 3.36. 
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Bảng 3.36. Sinh trưởng của Sến trung 3 tháng tuổi ở các công thức tưới nước 

Công thức thí nghiệm  

tưới nước 
Tỷ lệ sống (%) Do (mm) Hvn (cm) 

CT1. Tưới 1 ngày 2 lần 98,3a 1,23a 6,91a 

CT2. Tưới 1 ngày 1 lần 97,0a 1,19ab 6,76ab 

CT3. Tưới 2 ngày 1 lần 91,7b 1,18b 6,64bc 

CT4. Tưới 3 ngày 1 lần 85,3c 1,16b 6,49c 

Ft 27,993 4,470 5,569 

Sig 0,000 0,004 0,001 

  

 

Hình 3.17. Cây con Sến trung ở CT1 (ngày tưới 2 lần) giai đoạn 3 tháng tuổi 

Kết quả tại bảng 3.36 cho thấy, các CTTN tưới nước có ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ 

lệ sống, sinh trưởng cây con Sến trung giai đoạn 3 tháng tuổi. Kết quả phân tích thống 

kê theo tiêu chuẩn Duncan cho thấy công thức (tưới 1 ngày 2 lần) cho tỷ lệ sống và 

sinh trưởng cây con Sến trung tốt nhất trong giai đoạn 3 tháng tuổi. Cụ thể: 

- Giai đoạn 3 tháng tuổi, CT1 (tưới 1 ngày 2 lần) cho tỷ lệ sống cao nhất là 98,3 

%, công thức 4 (3 ngày tưới 1 lần) có tỷ lệ thấp nhất đạt 85,3 %. 



105 

 

- Về sinh trưởng đường kính gốc và chiều cao cây con Sến trung giai đoạn 3 

tháng cho thấy công thức 1 (tưới 1 ngày 2 lần) và công thức 2 (tưới 1 ngày 1 lần) đều 

thuộc nhóm có sinh trưởng tốt nhất. Tuy nhiên về măt thống kê thì CT2 vẫn chưa có 

sự sai khác rõ rệt đối với các công thức CT3, CT4. Như vậy, trong thực tế tùy theo vào 

điều kiện thời tiết để lựa chọn số lần tưới 1 - 2 lần/ ngày. 

3.3.3.4. Ảnh hưởng của độ che sáng đến sinh trưởng cây con Sến trung 

Ánh sáng đóng vai trò quan trọng đến sự sinh trưởng của cây con. Mỗi loại cây 

khác nhau và ở mỗi giai đoạn tuổi khác nhau thì nhu cầu về cường độ ánh sáng cũng 

khác nhau. Vì thế, cần phải nghiên cứu chế độ ánh sáng thích hợp trong giai đoạn 

vườn ươm để đảm bảo chất lượng cây giống phục vụ trồng rừng.  

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ che sáng đến sinh trưởng cây con Sến 

trung được thể hiện ở bảng 3.37. 

Bảng 3.37. Sinh trưởng của cây con Sến trung ở các công thức che sáng 

Công thức 

 thí nghiệm 

che sáng 

Giai đoạn 3 tháng tuổi Giai đoạn 6 tháng tuổi 

Tỷ lệ sống 

(%) 

Do 

(mm) 

Hvn 

(cm) 

Tỷ lệ sống 

(%) 

Do 

(mm) 
Hvn (cm) 

Không che 91,0c 1,15a 6,45b 88,7c 3,01 24,40bc 

Che 25% 99,0a 1,11b 6,62ab 97,3a 3,04 25,23a 

Che 50% 98,3ab 1,19a 6,78a 97,0a 3,03 24,86ab 

Che 75% 96,7c 1,17a 6,46b 94,7b 2,97 24,04c 

Ft 33,976 6,332 3,922 38,644 1,519 6,381 

Sig 0,000 0,000 0,009 0,000 0,2094 0,0003 

Kết quả tại bảng 3.37 cho thấy ở các công thức che sáng có ảnh hưởng rõ rệt 

đến tỷ lệ sống của cây con Sến trung (Sig < 0,05). Cây con ở công thức không che có 

tỷ lệ sống thấp nhất đạt từ 87,3 % đến 91 % và công thức che 25 % và 50 % có tỷ lệ 

sống rất cao đạt từ 97,3 % đến 99 %. Kết quả phân tích bằng tiêu chuẩn Duncan cho 

thấy, ở giai đoạn 3 tháng tuổi công thức che sáng 50 % có tỷ lệ sống cao nhất đạt 98,3 

% và đến giai đoạn 6 tháng tuổi công thức che sáng 25 % có tỷ lệ sống đạt cao nhất đạt 

97,3 %. Điều này cũng phù hợp với điều kiện khí hậu của vùng Bắc Trung Bộ vì giai 

đoạn bố trí thí nghiệm là từ tháng 9 đến tháng 12, mưa nhiều, nhiệt độ bình quân từ 22 

đến 28 0C. 
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- Ảnh hưởng của độ che sáng đến sinh trưởng đường kính gốc cây con Sến 

trung giai đoạn vườn ươm: 

Phân tích phương sai một nhân tố bằng phần mềm SPSS cho thấy xác suất F 

về đường kính gốc cây con Sến trung giai đoạn 3 tháng tuổi tại các công thức che 

sáng là có sự khác nhau rõ rệt. Kết quả kiểm tra sai dị giữa các trung bình mẫu 

bằng tiêu chuẩn Duncan cho thấy, ở giai đoạn 3 tháng tuổi sinh trưởng đường kính 

gốc cao nhất tại công thức che sáng 50 % (1,19 mm), tiếp đó là công thức che sáng 

75 % (1,17 mm) và thấp nhất ở công thức che 25 % (1,11 mm). Giai đoạn 6 tháng 

tuổi, sai khác về đường kính gốc cây con Sến trung ở các công thức che sáng là 

chưa rõ rệt với Sig Ft > 0,05. 

 

Hình 3.18. Cây con Sến trung tại công thức che sáng 25% giai đoạn 6 tháng tuổi 

- Ảnh hưởng của độ che sáng đến sinh trưởng chiều cao vút ngọn cây con 

Sến trung giai đoạn vườn ươm: 

Khả năng sinh trưởng chiều cao của cây con Sến trung trong giai đoạn vườn 

ươm cũng khác nhau rõ rệt giữa các công thức che sáng (Sig < 0,05). Thông qua tiêu 

chuẩn Duncan để lựa chọn công thức che sáng tốt nhất cho sinh trưởng chiều cao của 

cây con Sến trung ở từng giai đoạn vườn ươm cho thấy:  

- Ở giai đoạn 3 tháng tuổi, Hvn đạt cao nhất tại công thức che 50 % (6,78 cm), tiếp 

đến là công thức che sáng 25 % (6,62 cm) và thấp nhất tại công thức không che sáng. 

- Giai đoạn 6 tháng tuổi, công thức che sáng 25 % cho sinh trưởng Hvn cao nhất 

(25,23 cm), tiếp đến là công thức che sáng 50 % và thấp nhất là công thức che sáng 75%. 

Như vậy, kết quả nghiên cứu trên cho thấy, ở giai đoạn 3 đến 6 tháng tuổi cây 

con Sến trung chịu bóng nhẹ và sinh trưởng tốt nhất khi che sáng 50% nhưng đến giai 

đoạn 6 tháng tuổi công thức che sáng 25% là phù hợp nhất. 
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3.3.4. Kỹ thuật nhân giống Sến trung bằng hom 

3.3.4.1. Ảnh hưởng của IBA và NAA đến khả năng ra rễ của hom Sến trung 

Tỷ lệ ra rễ là chỉ tiêu quan trọng nhất có tính quyết định đến thành công hay 

thất bại trong nhân giống bằng phương pháp giâm hom. Tỷ lệ ra rễ của hom phụ thuộc 

vào rất nhiều yếu tố, trong đó sử dụng chất kích thích ra rễ là một yếu tố được quan 

tâm để thúc đẩy và nâng cao tỷ lệ ra rễ của hom giâm. Đối với giâm hom cây lâm 

nghiệp hiện nay thường sử dụng các chất NAA và IBA để kích thích ra rễ của hom. 

Việc xác định được loại thuốc và nồng độ IBA và NAA phù hợp cho quá trình ra rễ 

của hom Sến trung là rất cần thiết, góp phần rút ngắn thời gian ra rễ, giúp hom sinh 

trưởng, phát triển tốt.   

Kết quả đo đếm và xử lý số liệu ảnh hưởng của thuốc kích thích ra rễ IBA và 

NAA đến khả năng ra rễ của hom Sến trung sau 45 ngày giâm hom được thể hiện 

trên bảng 3.38. 

Bảng 3.38. Ảnh hưởng của IBA và NAA đến khả năng ra rễ của Sến trung  

Công thức thí nghiệm 
Tỷ lệ ra rễ 

(%) 

Số rễ trung 

bình / hom 

(cái) 

Chiều dài trung 

bình rễ dài nhất 

(cm) 

Chỉ số ra rễ 

trung bình 

CT1. IBA 100 ppm 49,3d 4,82abc 7,90ab 38,04ab 

CT2. IBA 200 ppm 63,0b 4,80abcd 7,93ab 37,91ab 

CT3. IBA 300 ppm 70,4a 5,05a 8,15a 41,18a 

CT4. IBA 450 ppm 56,3c 4,68abcd 7,81bc 36,57bcd 

CT5. IBA 600 ppm 48,1d 4,59bcd 7,71bc 35,39bcde 

CT6. IBA 750 ppm 37,0g 4,44cde 7,65bc 33,95degh 

CT7. IBA 900 ppm 25,2h 4,37de 7,55cd 32,43egh 

CT8. NAA 100 ppm 37,0g 4,37de 7,14gh 31,47gh 

CT9. NAA 200 ppm 40,7eg 4,55cd 7,20eg 32,84egh 

CT10. NAA 300 ppm 45,9de 4,71abcd 7,37eg 34,85bcdeg 

CT11. NAA 450 ppm 57,4bc 4,99ab 7,50cde 37,64bc 

CT12. NAA 600 ppm 47,8d 4,76abcd 7,15gh 34,18cdegh 

CT13. NAA 750 ppm 36,7g 4,48cd 6,85hi 30,86h 

CT14. NAA 900 ppm 30,0h 4,05e 6,71i 27,11i 

CT15. Đối chứng 47,4d 4,36de 7,54cd 32,51egh 

Ft 32,584 4,101 15,533 10,079 

Sig Ft 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Qua bảng 3.38, hình 3.19 và kết quả phân tích phương sai cho thấy:  

- Về tỷ lệ ra rễ: Nồng độ thuốc KTST 

IBA và NAA đều có ảnh hưởng đến khả năng 

ra rễ của hom Sến trung (Sig Ft < 0,05). Tuy 

nhiên, nồng độ chất KTST khác nhau cho tỷ lệ 

ra rễ khác nhau. Tỷ lệ ra rễ cao nhất là 70,4 % 

khi xử lý hom bằng IBA nồng độ 300 ppm và 

sai khác hoàn toàn so với các CTTN còn lại 

(Sig Ft < 0,05 và kết quả phân nhóm rõ rệt). Tỷ 

lệ ra rễ thấp nhất khi xử lý hom bằng IBA 900 

ppm với tỷ lệ 25,2 %, thấp hơn cả công thức đối 

chứng không sử dụng thuốc KTST là 47,4 %. 

Đối với CTTN sử dụng thuốc NAA thì tỷ lệ ra 

rễ cao nhất đạt 57,4 % ở nồng độ 450 ppm. 

 

Hình 3.19. Cây hom thuốc KTST 

IBA 300 ppm sau 45 ngày tuổi 

- Về chất lượng của bộ rễ cây hom Sến trung: Chất lượng bộ rễ được đánh giá 

qua các chỉ tiêu: số rễ trung bình, chiều dài trung bình của rễ, chỉ số ra rễ. Kết quả cho 

thấy có sự khác biệt rõ ràng giữa các CTTN. Chỉ số ra rễ của hom cây Sến trung tại 

các CTTN về loại thuốc và nồng độ chất kích thích sinh trưởng là có sự khác nhau rõ 

rệt (Sig < 0,05). Sử dụng tiêu chuẩn Duncan để kiểm tra sai dị giữa các trung bình mẫu 

nhằm lựa chọn CTTN có chỉ số ra rễ cao nhất cho hom cây Sến trung cho thấy chất 

KTST IBA nồng độ 300 ppm có chỉ số ra rễ cao nhất là 41,18.  

Như vậy, công thức thuốc IBA nồng độ 300 ppm là công thức tốt nhất được sử 

dụng trong thực tế sản xuất giâm hom cây Sến trung. 

3.3.4.2. Ảnh hưởng của loại hom đến khả năng ra rễ hom Sến trung 

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của loại hom đến khả năng ra rễ của Sến trung 

được thể hiện qua bảng 3.39. 

Bảng 3.39. Ảnh hưởng của loại hom đến khả năng ra rễ của Sến trung 

Công thức 
Tỷ lệ ra rễ 

(%) 

Số rễ trung 

bình/ hom (cái) 

Chiều dài TB 

dài nhất (cm) 

Chỉ số ra 

rễ 

CT1: Hom ngọn 70,00a 4,45a 7,69a 34,67a 

CT2: Hom giữa 61,11b 3,44b 6,82b 23,62b 

CT3: Hom gốc 58,15b 3,22b 6,50b 21,28b 

Ft 6,253 34,769 15,588 47,382 

Sig 0,034 0,000 0,000 0,000 
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Kết quả bảng 3.39 cho thấy: 

- Về tỷ lệ ra rễ: Qua phân tích phương sai một nhân tố về tỷ lệ ra rễ cho kết quả 

Sig Ft < 0,05 đã khẳng định tỷ lệ ra rễ của hom Sến trung dưới ảnh hưởng của loại 

hom giâm là có sự khác nhau rõ rệt và công thức 1 (hom ngọn) có tỷ lệ ra rễ cao nhất 

đạt 70,0 %, cao gấp 1,1 đến 1,2 lần so với tỷ lệ ra rễ của hom giữa và hom gốc.  

- Chất lượng bộ rễ của hom cây Sến trung: Số rễ trung bình/hom: Hom chồi 

ngọn (4,45 cái) cao gấp 1,3 đến 1,4 lần so với hom giữa (3,44 cái) và hom gốc (3,22 

cái). Chiều dài rễ trung bình/hom: Hom ngọn (7,69 cm) cao nhất, tiếp đến là hom giữa 

(6,82 cm) và hom gốc (6,5 cm). Chỉ số ra rễ: Hom ngọn (34,67) cao gấp từ 1,4 đến 1,6 

lần hom giữa (23,62) và hom gốc (21,28).  

Kết quả phân tích phương sai cho thấy Sig Ft về chỉ số ra rễ của hom cây Sến 

trung nhỏ hơn 0,05, chứng tỏ chỉ số ra rễ của hom cây Sến trung tại các CTTN có sự 

khác nhau rõ rệt. CTTN sử dụng hom ngọn là công thức có chỉ số ra rễ cao nhất 

(34,67). Như vậy, công thức 1 (hom ngọn) có chất lượng bộ rễ cao nhất, cây hom sinh 

trưởng tốt nhất và được sử dụng vào sản xuất giâm hom cây giống Sến trung. Tuy 

nhiên, trong quá trình theo dõi sinh trưởng của loại hom Sến trung tại vườn ươm cho 

thấy, hom được cắt từ hom giữa và hom gốc, đặc biệt là hom gốc có tính bảo lưu cục 

bộ rõ rệt. Cây hom có chiều hướng mọc nghiêng khoảng 30 - 45 độ. Đây là một đặc 

điểm cần lưu ý trong quá trình nhân giống Sến trung bằng phương pháp giâm hom.  

3.3.4.3. Ảnh hưởng của loại giá thể đến khả năng ra rễ của hom Sến trung 

Các chỉ tiêu ra rễ của hom cây Sến trung ở các CTTN ảnh hưởng bởi giá thể 

giâm hom được thể hiện qua bảng 3.40.   

Bảng 3.40. Ảnh hưởng của giá thể đến khả năng ra rễ của Sến trung 

Công thức 
Tỷ lệ ra rễ 

(%) 

Số rễ trung 

bình/ hom 

(cái) 

Chiều dài 

TB dài nhất 

(cm) 

Chỉ số  

ra rễ 

CT1. 100 % đất tầng B 67,40a 4,40 7,36 32,92a 

CT2. 50 % đất tầng B + 50 % cát 57,40b 4,13 7,17 28,60b 

CT3. 100 % Cát 62,60ab 4,02 7,14 29,55b 

Ft 8,183 2,672 0,649 4,506 

Sig 0,019 0,07 0,523 0,011 



110 

 

- Về tỷ lệ ra rễ: Qua phân tích phương sai một nhân tố về tỷ lệ ra rễ cho kết quả 

Sig Ft < 0,05 cho thấy tỷ lệ ra rễ của hom cây Sến trung dưới ảnh hưởng của loại giá 

thể là có sự khác nhau rõ rệt và công thức 1 (100 % đất tầng B) có tỷ lệ ra rễ cao nhất 

là 67,4 %, tiếp đó là công thức 3 (100 % cát) đạt 62,6 % và thấp nhất là công thức 2 

đạt 57,4 %. 

- Về chất lượng của bộ rễ cây hom Sến trung: Kết quả phân tích phương sai cho 

thấy chưa có sự khác biệt rõ ràng về số rễ trên hom và chiều dài rễ dài nhất giữa các 

CTTN. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các loại giá thể khác nhau cho chỉ số ra rễ khác nhau 

rõ rệt với Sig Ft < 0,05. Sử dụng tiêu chuẩn Duncan để kiểm tra sai dị giữa các trung 

bình mẫu nhằm lựa chọn công thức có chỉ số ra rễ cao nhất cho hom cây Sến trung cho 

thấy công thức 1 (100 % đất tầng B) có chỉ số ra rễ cao nhất (32,92), tiếp đó là công 

thức 3 và công thức 2 tương ứng với chỉ số ra rễ là 29,55 và 28,6.  

Như vậy, có thể sử dụng giá thể giâm hom là 100% đất tầng B hoặc cắm hom 

trên giá thể 100 % cát. Tuy nhiên, trong thực tế sản xuất khi sử dụng công thức giá thể 

giâm hom 100 % cát sẽ làm tăng chi phí nhân công do phải cấy hom hai lần và phải cắt 

bớt rễ để thuận tiện khi cấy cây vào bầu. Bên cạnh đó, việc cắt bớt rễ sẽ làm chậm khả 

năng sinh trưởng của cây hom. Do vậy, trong sản xuất nên sử dụng giá thể 100% đất 

tầng B để giâm hom Sến trung. 

3.3.4.4. Thí nghiệm ảnh hưởng của thời vụ đến khả năng ra rễ của hom 

Các chỉ tiêu ra rễ của hom cây Sến trung ở các CTTN ảnh hưởng bởi thời vụ 

giâm hom được thể hiện qua bảng 3.41. 

Bảng 3.41. Ảnh hưởng của thời vụ đến khả năng ra rễ của Sến trung 

Công thức mùa 

vụ giâm hom 
Tỷ lệ ra rễ (%) 

Số rễ trung 

bình/ hom (cái) 

Chiều dài TB 

dài nhất (cm) 

Chỉ số  

ra rễ 

Xuân 55,56b 4,27a 7,21b 30,64b 

Hè 75,56a 4,43a 7,67a 34,31a 

Thu 47,04b 4,06a 6,95b 28,19b 

Đông 20,74c 3,36b 6,03c 20,10c 

Ft 70,02 7,815 15,617 18,979 

Sig 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Qua bảng 3.41 cho thấy:  

- Về tỷ lệ ra rễ: Ảnh hưởng của thời vụ giâm hom đến tỷ lệ ra rễ của hom cây Sến 

trung có sự khác nhau rõ rệt (Sig Ft < 0,05). Kết quả phân nhóm theo tiêu chuẩn Duncan 

cho thấy giâm hom vào mùa hè (tháng 6 đến tháng 8) có tỷ lệ ra rễ cao nhất là 75,56 %, 

tiếp đó là mùa xuân (55,56 %), mùa thu (47,04 %) và thấp nhất là mùa đông (20,74 %). 

- Về chất lượng của bộ rễ cây hom Sến trung: Kết quả phân tích phương sai cho 

thấy có sự sai khác rõ rệt về số rễ trên hom, chiều dài rễ dài nhất và chỉ số ra rễ giữa các 

CTTN với Sig Ft < 0,05. Sử dụng tiêu chuẩn Duncan để kiểm tra sai dị giữa các trung 

bình mẫu nhằm lựa chọn công thức có chỉ số ra rễ cao nhất cho hom Sến trung cho thấy, 

CTTN mùa vụ giâm hom thích hợp nhất là vào mùa hè (từ tháng 6 đến tháng 8) có chỉ 

số ra rễ tốt nhất (34,31), tiếp đó là mùa xuân (30,64), mùa thu (28,19) và thấp nhất là 

mùa đông (20,1). Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với điều kiện thời tiết tại khu vực 

các tỉnh Bắc Trung Bộ. Vào mùa đông (từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau) thời tiết 

thường lạnh, độ ẩm cao, mưa nhiều nên tỷ lệ ra rễ thấp. Còn vào mùa hè thường nắng 

nóng nên rất thích hợp cho nhân giống bằng phương pháp giâm hom cây Sến trung. 

Tóm lại, thời vụ giâm hom thích hợp giâm hom cây Sến trung tại khu vực các 

tỉnh vùng Bắc Trung Bộ là vào mùa hè. 

3.4. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ KHU VỰC PHÂN BỐ VÀ BẢN ĐỒ THÍCH HỢP CHO 

PHỤC HỒI RỪNG BẰNG LOÀI SẾN TRUNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

3.4.1. Xây dựng bản đồ phân bố loài cây Sến trung trong rừng tự nhiên ở tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Bản đồ vùng phân bố loài Sến trung trong rừng tự nhiên được thiết lập dựa trên 

cơ sở phân tích các lớp dữ liệu ảnh hưởng đến phân bố loài Sến trung. Các lớp dữ liệu 

sau khi đã được phân hạng phân bố, xác định trọng số và điểm tương ứng với từng 

mức độ phân bố được chuyển từ dữ liệu Vector sang dữ liệu Raster, rồi sau đó tích hợp 

từng bước trong GIS theo phương trình sau: 

SI= (0,252*LM + 0,126*NĐ + 0,177*LĐ + 0,118*ĐDTĐ + 0,103*ĐC + 

0,072*VTĐH + 0,050*ĐD + 0,102*LR) пCj 

Trong đó, SI: Chỉ số thích hợp phân bố Sến trung; LM: Lượng mưa trung bình 

năm, NĐ: Nhiệt độ trung bình năm, LĐ: Loại đất, ĐDTĐ: Độ dày tầng đất, ĐC: Đai 

cao; VTĐH: Vị trí địa hình, ĐD: Độ dốc, LR: Loại rừng. 

Kết quả tích hợp các lớp dữ liệu sinh thái ảnh hưởng đến phân bố là bản đồ dự 

báo mật độ phân bố cho loài Sến trung với các giá trị chỉ số vùng phân bố mật độ khác 



112 

 

nhau cho mỗi pixel. Để xây dựng vùng phân bố cho loài, nghiên cứu đã tiến hành phân 

loại lại chỉ số vùng thích hợp phân bố (SI) thành 4 hạng phân bố: thích hợp cao, thích 

hợp trung bình, thích hợp thấp và không có Sến trung tương ứng với ngưỡng giá trị ≥ 

2,5 ; 1,5 - 2,5; 1 - 1,5 và 0. Diện tích và vị trí các phân hạng phân bố cho loài Sến 

trung ở tỉnh Thừa Thiên Huế được thể hiện ở bảng 3.42 và hình 3.20. 

Bảng 3.42. Tổng hợp diện tích phân cấp phân bố Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

TT Điểm thích hợp Phân cấp phù hợp phân bố Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 > 2,5 Vùng thích hợp cao 25.708,4 5,11 

2 1,5 - 2,5 Vùng thích hợp trung bình 74.667,4 14,83 

3 0,5 - 1,5 Vùng thích hợp thấp 712,2 0,14 

4 < 0,5 Không có sến trung phân bố 402.232,5 79,92 

  Tổng cộng: 503.320,5 100,00 

Qua bảng 3.42 kết quả cho thấy diện tích vùng nghiên cứu được đánh giá là có 

Sến trung phân bố ở các mức độ khác nhau trong rừng tự nhiên là 101.088,0 ha, chiếm 

20,08 % tổng diện tích tự nhiên. Trên toàn bộ diện tích có Sến trung phân bố, phần lớn 

diện tích được đánh giá vùng thích hợp cho phân bố loài Sến trung ở mức trung bình 

với diện tích là 74.667,4 ha (chiếm 14,83 %). Trong khi đó, diện tích được xác định 

phân bố ở mức độ cao cho loài Sến trung trong rừng tự nhiên chỉ chiếm tỷ lệ là 5,11 

%. Những địa điểm loài Sến trung phân bố trong tự nhiên ở mức độ thích hợp cao tập 

trung chủ yếu ở các xã Thượng Nhật, Thượng Lộ và Hương Lộc (huyện Nam Đông), 

xã Lộc Trì, Lộc Thủy và Lộc Điền (huyện Phú Lộc) thuộc khu vực quản lý của VQG 

Bạch Mã (hình 3.20). Kết quả này phù hợp với kết quả điều tra trên thực địa, phỏng 

vấn người dân địa phương và các nhà nghiên cứu Sến trung trước đây ghi nhận về 

vùng phân bố Sến trung ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều này khẳng định mức độ chính 

xác của bản đồ phân vùng thích hợp cho loài Sến trung phân bố trong rừng tự nhiên ở 

tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua mô hình sinh thái dựa trên cơ sở GIS. 

3.4.2. Xây dựng bản đồ phù hợp cho loài cây Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

 Bản đồ phân hạng phù hợp phân bố cho loài cây Sến trung được xây dựng dựa 

trên cơ sở phân tích bản đồ phân bố tự nhiên của loài kết hợp với số liệu điều tra trên 

thực địa. Kết quả phân tích, thống kê diện tích và vị trí phân hạng phân bố cho loài 

Sến trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được thể hiện qua bảng 3.43 và hình 3.21. 
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Bảng 3.43. Tổng hợp diện tích phân cấp phù hợp loài cây Sến trung tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

TT Phân cấp phù hợp Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Không phù hợp 287.398,67 57,10 

2 Phù hợp thấp 5.371,84 1,07 

3 Phù hợp trung bình 170.679,45 33,91 

4 Phù hợp cao 39.870,53 7,92 

 Tổng cộng: 503.320,50 100,00 

 Qua bảng 3.43 và hình 3.21 cho thấy diện tích vùng nghiên cứu được phân cấp 

đánh giá là phù hợp với loài cây Sến trung là 215.921,82 ha (chiếm 42,9 % tổng diện 

tích tự nhiên vùng nghiên cứu). Trên toàn bộ diện tích có Sến trung phân bố, phần lớn 

diện tích được đánh giá phù hợp với mức độ trung bình là 170.679,45 ha (chiếm 33,91 

%). Trong khi đó, diện tích được xác định có mức độ phù hợp cao và thấp chỉ chiểm tỷ 

lệ thấp lần lượt tương ứng là 7,91 % và 1,07 %. 

3.5. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LOÀI CÂY SẾN 

TRUNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

3.5.1. Phân tích SWOT trong bảo tồn và phát triển loài cây Sến trung tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Kết quả phân tích SWOT về bảo tồn và phát triển loài cây Sến trung tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế được thể hiện qua bảng 3.44. 
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Hình 3.20. Bản đồ dự báo các khu vực có Sến trung phân bố trong rừng tự nhiên ở tỉnh Thừa Thiên Huế 
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Hình 3.21. Bản đồ phân hạng phù hợp đối với loài Sến trung 
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Bảng 3.44. Phân tích SWOT về bảo tồn và phát triển loài cây Sến trung 

Điểm mạnh (Strengs) Điểm yếu (Weakness) 

- Cây Sến trung là cây bản địa phù hợp 

với điều kiện tự nhiên của tỉnh Thừa 

Thiên Huế và hiện nay nhu cầu về sản 

phẩm gỗ cây Sến trung rất lớn.  

- Lực lượng lao động dồi dào, giá nhân 

công rẻ. Người dân có truyền thống sản 

xuất gắn bó với rừng. 

- Diện tích đất quy hoạch để sản xuất lâm 

nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế còn lớn, 

trong đó nhiều diện tích rừng có cây Sến 

trung phân bố tự nhiên. 

- Hệ thống chính sách về cơ bản đã khuyến 

khích được người dân tham gia phát triển 

các loài cây gỗ bản địa có giá trị. 

- Chính quyền địa phương và các ngành 

đã phối hợp thực hiện để nâng cao hiệu 

quả công tác QLBVR, góp phần bảo tồn 

và phát triển loài. 

- Việc phát triển cây Sến trung khó 

khăn do khả năng tái sinh tự nhiên kém, 

nguồn giống có chất lượng còn hạn chế. 

- Vị trí địa lý ít thuận lợi, điều kiện khí 

hậu khắc nghiệt, địa hình bị chia cắt 

mạnh, quá trình gây trồng và phát triển 

loài gặp nhiều khó khăn. 

- Trình độ dân trí còn thấp, không đồng 

đều, ý thức bảo vệ rừng Sến trung chưa 

cao. 

- Tập quán chăn thả gia súc bừa bãi, 

phá rừng, đốt nương làm rẫy gây khó 

khăn cho công tác QLBVR dẫn đến số 

lượng rừng Sến trung bị suy giảm. 

 - Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học 

kỹ thuật vào gây trồng Sến trung theo 

hướng thâm canh cung cấp gỗ lớn còn 

hạn chế 

Những cơ hội (Opportunities) Những thách thức (Threats) 

- Công tác bảo tồn và phát triển loài cây 

bản địa đang nhận được sự quan tâm đặc 

biệt của Đảng và Nhà nước, các tổ chức 

quốc tế với nhiều chương trình, dự án 

đầu tư về phát triển vùng đệm, bảo tồn 

ĐDSH, hỗ trợ về vốn và khoa học kỹ 

thuật gây trồng thâm canh các loài cây gỗ 

bản địa theo hướng gỗ lớn. 

- Có nhiều diện tích đất chưa có rừng và một 

số diện tích rừng nghèo kiệt có thể trồng, 

khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh và trồng làm 

giàu rừng bằng loài cây Sến trung. 

- Cơ hội hưởng lợi từ chính sách chi trả 

dịch vụ môi trường rừng là cơ hội tốt để 

các chủ rừng QLBVR, trong đó có bảo 

tồn và phát triển cây Sến trung. 

- Hệ thống cán bộ phụ trách lâm nghiệp 

còn mỏng, cán bộ phụ trách nhiều xã, 

kiêm nhiều mảng, phụ cấp hỗ trợ thấp. 

- Điều kiện cơ sở hạ tầng thấp, kinh tế 

còn nhiều thiếu thốn,… gây khó khăn 

cho việc bảo tồn và phát triển loài. 

- Đời sống người dân còn nghèo, mức 

tăng dân số cao, đất canh tác nông 

nghiệp ít, an ninh lương thực không 

đảm bảo gây nên sức ép đối với việc 

bảo tồn và phát triển loài. 

- Thị trường nông lâm sản không ổn 

định, giá cả thay đổi bất thường. 

- Cạnh tranh từ việc phát triển gây trồng 

các loài cây có giá trị kinh tế và chu kỳ 

kinh doanh ngắn dưới 5 năm như các loài 

Keo và một số cây nông nghiệp. 
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3.5.2. Các giải pháp bảo tồn và phát triển loài cây Sến trung tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Qua điều tra và nghiên cứu loài Sến trung tại Thừa Thiên Huế cho thấy loài 

đang bị đe dọa nghiêm trọng, các mô hình rừng trồng Sến trung ít thành công. Chính 

vì vậy việc tìm ra các giải pháp bảo tồn và phát triển loài là rất cần thiết. Muốn bảo tồn 

và phát triển loài một cách hiệu quả cần phải kết hợp hài hòa các quan điểm và định 

hướng sau: 

- Bảo tồn và phát triển cây Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế cần có quan điểm 

tổng hợp, gắn bảo tồn, phục hồi và phát triển gây trồng với phát triển kinh tế xã hội 

của địa phương, từng bước nâng cao đời sống, nhận thức của người dân.  

- Phát triển trồng cây Sến trung phải dựa trên các điều kiện cụ thể về tiểu khí 

hậu, tập quán, kinh nghiệm kỹ thuật sản xuất của từng xã, huyện và của tỉnh.  

- Tăng cường ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, kỹ thuật lâm sinh và sử 

dụng đất dốc bền vững nhằm nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng cây Sến 

trung, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường 

sinh thái. 

- Phát triển trồng cây Sến trung cần kết hợp hài hoà giữa trồng rừng cây Sến 

trung tập trung quy mô lớn với quy mô nhỏ và trồng cây phân tán do đất lâm nghiệp 

được giao rất phân tán, manh mún, địa hình chia cắt, độ dốc lớn. 

Dựa vào kết quả nghiên cứu các chuyên đề về đặc điểm sinh học, lâm học và 

dựa trên tình trạng nguy cấp của loài, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực nghiên 

cứu kết hợp với các ý kiến tham vấn của các chuyên gia, nhóm nghiên cứu tiến hành 

đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát triển loài Sến trung trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế như sau: 

3.5.2.1. Các giải pháp chung 

a. Giải pháp về quản lý bảo vệ rừng 

Công tác bảo vệ rừng trong những năm qua tuy có kết quả nhưng vẫn còn tồn 

tại những hạn chế: sự phối hợp giữa cơ quan quản lý chuyên ngành và các lực lượng 

(công an, quân đội, kiểm lâm) trong công tác bảo vệ rừng chưa chặt chẽ. Công tác xác 

minh nguồn gốc lâm sản và xử lý vi phạm chưa triệt để nên tình trạng vi phạm Luật 

bảo vệ và phát triển rừng lại có những diễn biến phức tạp. Công tác tuyên truyền, giáo 

dục pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, về quản lý sử dụng bền vững loài, trong đó 

có loài Sến trung tuy đã được quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhưng chưa thường xuyên; 

công tác phối hợp giữa các địa phương còn những hạn chế, chưa thực sự chủ động. Vì 

vậy, để góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, bảo vệ rừng nói chung và 

bảo vệ loài Sến trung nói riêng, cần thực hiện các nội dung, các hoạt động như: 
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- Các BQLRPH, VQG, KBTTN tăng cường công tác QLBVR, tăng cường kiểm 

soát các hoạt động khai thác gỗ và săn bắt động vật hoang dã, kiểm soát hoạt động 

xâm canh và phòng chống chữa cháy rừng. 

- Tăng cường phối kết hợp giữa lực lượng kiểm lâm với các lực lượng liên 

ngành trong việc xây dựng nội quy, quy ước bảo vệ rừng, ngăn chặn, truy quét, xử lý 

các vi phạm lâm luật. 

- Tăng cường đầu tư, tập trung các nguồn lực, lồng ghép các nội dung để tập 

huấn nâng cao năng lực cho toàn lực lượng nhằm quản lý BV&PTR hiệu quả nhất. 

- Quy hoạch vùng quản lý bảo vệ nghiêm ngặt, làm biển báo, đánh dấu trên 

thực địa và ứng dụng công nghệ GIS trong giám sát bảo tồn loài Sến trung và các loài 

quý hiếm khác. Cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về các nhân tố sinh thái, nhân tác ảnh 

hưởng đến phân bố loài và các bản đồ chuyên đề như bản đồ phân bố mức độ thích 

hợp, bản đồ tiềm năng loài có ý nghĩa quan trọng trong quản lý bảo tồn và phát triển 

loài tại Thừa Thiên Huế.  

b. Giải pháp tuyên truyền và nâng cao nhận thức người dân về bảo tồn ĐDSH 

Nâng cao nhận thức cho người dân về khai thác và sử dụng bền vững, lợi ích 

lâu dài nguồn tài nguyên rừng, bảo tồn ĐDSH, luật bảo vệ và phát triển rừng, luật đa 

dạng sinh học, hậu quả của việc suy thoái ĐDSH, vai trò của rừng trong việc ứng phó 

với biến đổi khí hậu, … thông qua các lớp tập huấn, các hội thảo, các buổi tuyên 

truyền đến cộng đồng người dân sống gần rừng. Quan tâm đặc biệt đến những người 

dân sống gần khu phân bố của loài, cần giải thích cho họ thấy tính nguy cấp và ý nghĩa 

thiết thực của việc bảo tồn loài Sến trung, vận động họ cùng tham gia. Xây dựng 

chương trình giáo dục cộng đồng nâng cao nhận thức và tổ chức các buổi hội thảo, họp 

dân để tuyên truyền về ĐDSH cho lãnh đạo chính quyền địa phương, cộng đồng người 

dân và học sinh trong vùng bằng nhiều hình thức khác nhau. 

c. Giải pháp về chính sách và sinh kế 

Những năm qua, đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng luôn được Đảng, Nhà 

nước, các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, thông 

qua các chính sách, chương trình an sinh xã hội... Tuy nhiên, thực trạng còn nhiều 

chính sách chồng chéo về địa bàn, đối tượng thụ hưởng; chưa tính hết các yếu tố đặc 

thù… ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả giảm nghèo bền vững cho đồng bào và ảnh 

hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ và bảo tồn ĐDSH. Do vậy, muốn bảo tồn và phát 

triển rừng bền vững cần thực hiện các giải pháp về chính sách và sinh kế sau: 

- Chính sách đất đai và quy hoạch đất lâm nghiệp: Cần đẩy mạnh giao đất, giao 

rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, tập thể, cộng đồng, 

hộ gia đình sử dụng cho mục đích lâm nghiệp lâu dài ổn định. Tiến hành rà soát việc 
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giao đất chưa đúng mục đích sử dụng, đất không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích 

phải thu hồi để cân đối sử dụng đất hợp lý, công bằng. 

- Chính sách về tài chính: Cần tập trung đầu tư nguồn ngân sách cho quản lý, 

bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng đặc dụng, phòng hộ, tăng cường vốn tín dụng cho 

vay trồng rừng thương mại với lãi suất hợp lý và có chính sách cởi mở, thông thoáng. 

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lâm nghiệp thông qua các dự án tài trợ quốc tế, 

khuyến khích đầu tư vốn trồng rừng đặc sản, rừng nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản 

phẩm bằng các cơ chế cho thuê đất, liên doanh liên kết, góp vốn đầu tư và bằng các 

chính sách đầu tư, hưởng lợi và chính sách ưu đãi khác. Cần có chính sách về tín dụng 

cho vay vốn dài hạn và ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân có dự án gây trồng loài vì 

mục tiêu kinh tế. Khuyến khích các doanh nghiệp liên kết và hỗ trợ người dân trồng, 

chăm sóc và bảo vệ rừng Sến trung bằng cách miễn giảm thuế. Đầu tư thích đáng cho 

các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn hay các hoạt động phi lợi nhuận khác có liên quan 

đến mục tiêu bảo tồn và phát triển loài. Nhà nước cần hỗ trợ dịch vụ khuyến lâm, 

chuyển giao KHCN và tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật và phổ cập kiến thức 

rộng rãi cho người dân nhằm bảo tồn và phát triển một số loài thực vật có tiềm năng 

phát triển trong đó có cây Sến trung. 

3.5.2.2. Giải pháp quản lý, quy hoạch bảo tồn và phát triển loài Sến trung tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Thừa Thiên Huế là 503.320,5 ha. Theo quy 

hoạch 3 loại rừng của tỉnh đến 2020, tổng diện tích đất lâm nghiệp 325.182,3 ha 

(UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, 2016) [51]. Trong đó, diện tích quy hoạch đất rừng đặc 

dụng 90.946,4 ha; Quy hoạch đất rừng phòng hộ 94.211,1 ha và quy hoạch đất rừng 

sản xuất là 140.024,8 ha. 

Dựa trên kết quả nghiên cứu về phân bố loài Sến trung tại rừng tự nhiên và kết 

quả điều tra phỏng vấn cho thấy các cá thể Sến trung có phân bố rải rác trong rừng tự 

nhiên thuộc quản lý của vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Như vậy, về hình thức bảo tồn loài nên áp dụng cả hai hình thức là bảo tồn nguyên vị 

(In-situ) và bảo tồn chuyển vị (Ex-situ) với các quy mô và hình thức quản lý khác 

nhau. Trên cơ sở bản đồ phân bố tự nhiên, bản đồ phân hạng phù hợp của loài cây Sến 

trung, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp kỹ thuật và khuyến nghị về quản lý, quy 

hoạch bảo tồn và phát triển loài Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế như sau: 

a. Giải pháp trồng mới 

Tiến hành trồng mới các mô hình rừng trồng thuần loài hoặc hỗn giao giữa Sến 

trung và Keo; Sến trung với cây bản địa khác trên các diện tích đất sản xuất, đất rừng 

phòng hộ; Diện tích đất có rừng và chưa có rừng, diện tích đất trống tại các Ban quản 

lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ. Khuyến khích gây trồng Sến trung rộng 
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rãi theo phương thức trồng phân tán và nông lâm kết hợp. Ở những nơi có lập địa thích 

hợp (vùng phân bố tự nhiên của loài/ xuất xứ), quỹ đất nhiều và khả năng thâm canh 

cao (kiểu trang trại, đồn điền) có thể trồng tập trung quy mô nhỏ theo phương thức 

thuần loài và hỗn giao. Cây Sến trung dễ trồng nếu có giống tốt và lập địa phù hợp. 

Tuy nhiên nếu trồng theo mục tiêu lấy gỗ thì nên chú trọng lựa chọn mật độ trồng và 

điều chỉnh mật độ phù hợp theo tuổi và tình hình sinh trưởng theo nguyên tắc bảo đảm 

không gian dinh dưỡng, có thể trồng hỗn giao với các loài cây phù trợ trong giai đoạn 

đầu như Keo lai, Keo tai tượng hoặc hỗn giao với một số loài cây bản địa như Sao đen, 

Dầu rái, Huỷnh, Muồng đen ... Hỗ trợ và thúc đẩy sinh trưởng ở những năm đầu bằng 

các phương thức bón thúc, trong đó chú ý bón vôi và lân ở những nơi đất chua. Phòng 

chống gia súc gây hại ở giai đoạn rừng non. Đối với phương thức trồng phục hồi trên 

rẫy, các hộ gây trồng liên kết với nhau để thành lập tổ tự quản, với sự hỗ trợ của tổ 

chức Đoàn thanh niên và dân quân tự vệ. Phương thức phân chia lợi ích và điều kiện 

ràng buộc phù hợp. 

Dựa trên bản đồ phù hợp chồng lên lớp bản đồ hiện trạng rừng hiện tại để xác 

định các địa điểm trồng mới (rừng trồng tập trung) với phương thức trồng thuần loài 

và hỗn giao phù hợp với quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả đề 

xuất quy hoạch trồng rừng Sến trung tại Thừa Thiên Huế được tổng hợp qua bảng 3.45 

và hình 3.22. 

Bảng 3.45. Tổng hợp diện tích phân cấp phân bố trồng rừng Sến trung 

TT Phân cấp phù hợp phân bố Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Không phù hợp 411.499,39 81,76 

2 Phù hợp thấp 2.914,73 0,58 

3 Phù hợp trung bình 77.196,94 15,34 

4 Phù hợp cao 11.709,43 2,33 

 Tổng cộng: 503.320,50 100,00 

Qua bảng 3.45 cho thấy diện tích vùng nghiên cứu được đề xuất phân cấp đánh 

giá là phù hợp với trồng rừng loài cây Sến trung là  91.821,1 ha (chiếm 18,25 % tổng 

diện tích tự nhiên). Trên toàn bộ diện tích có Sến trung phân bố, phần lớn diện tích 

được đánh giá phù hợp trồng rừng ở mức trung bình là 77.196,94 ha (chiếm 15,34 %). 

Trong khi đó, diện tích được xác định có mức độ phù hợp trồng rừng cao và thấp chỉ 

chiếm tỷ lệ thấp lần lượt tương ứng là 2,33 % và 0,58 %. 
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b. Giải pháp làm giàu rừng 

Giải pháp trồng làm giàu rừng theo băng hay lỗ trống trên đất có rừng ở rừng tự 

nhiên, chủ yếu trên đối tượng rừng nghèo và rừng phục hồi những nơi có điều kiện lập địa 

phù hợp, địa hình không quá dốc, dễ tiếp cận, giao thông thuận tiện và gần các khu dân 

cư. Cơ sở để xác định diện tích làm giàu rừng bằng loài cây Sến trung là dựa trên bản 

đồ phân bố tự nhiên chồng lên lớp bản đồ hiện trạng rừng để xác định các địa điểm 

làm giàu rừng. Kết quả đề xuất diện tích và khu vực có thể triển khai thực hiện biện pháp 

kỹ thuật làm giàu rừng bằng loài cây Sến trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được 

tổng hợp qua bảng 3.46 và hình 3.23. 

Bảng 3.46. Tổng hợp diện tích phân cấp phân bố trồng làm giàu rừng Sến trung 

TT Phân cấp phù hợp phân 

bố 

Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 Không phù hợp 421.050,74 83,65 

2 Phù hợp thấp 1.109,22 0,22 

3 Phù hợp trung bình 57.980,53 11,52 

4 Phù hợp cao 23.180,01 4,61 

 Tổng cộng: 503.320,50 100,00 

Qua bảng 3.46 và hình 3.23 cho thấy diện tích được đề xuất phân cấp đánh giá 

là phù hợp với làm giàu rừng bằng loài cây Sến trung là 82.269,76 ha (chiếm 16,35 % 

tổng diện tích tự nhiên). Phần lớn diện tích được đánh giá phù hợp làm giàu rừng ở 

mức trung bình là 57.980,53 ha (chiếm 11,52 %). Trong khi đó, diện tích được xác 

định có mức độ phù hợp làm giàu rừng cao là 23.180,01 ha (chiếm 4,61%) và diện tích 

được xác định có mức độ phù hợp làm giàu rừng thấp chỉ chiếm 0,22 %. 

Biện pháp kỹ thuật làm giàu rừng bằng cây Sến trung có thể áp dụng 2 phương 

thức là làm giàu rừng theo rạch và làm giàu rừng theo băng. 

Làm giàu rừng theo rạch: Rạch trồng cây phải bố trí cách đều, chiều rộng rạch 

từ 4 đến 8 m. Phải chặt sạch cây trong rạch, nhưng chừa lại toàn bộ cây có giá trị kinh 

doanh cao. Sau khi tận dụng gỗ củi phải thu dọn để làm đất. Chiều rộng băng chừa từ 8 

đến 12 m. Băng chừa phải được xử lý đồng thời với tạo rạch trồng. Mỗi rạch trồng 1 

hàng cây. Cự ly cây trong hàng bằng 1/3 đến 1/2 lần đường kính bình quân tán lá ở 

tuổi khai thác. Tiêu chuẩn cây trồng Sến trung: Cây trồng phải được tuyển chọn kỹ, 

phải loại bỏ cây không đạt tiêu chuẩn. Cây trồng phải là cây con có bầu, đạt chiều cao 

0,8 đến 1,0 m trở lên. Kỹ thuật xử lý thực bì, làm đất, trồng, chăm sóc, thời vụ trồng 

theo quy định của trồng rừng, nhưng kích thước hố trồng cây nhỏ nhất là 40 x 40 x 40 

cm. Từ năm thứ tư đến khi cây trồng đạt chiều cao 8 m thực hiện các biện pháp chăm 

sóc, chặt tỉa cây chồi, cây tạp tái sinh và cành nhánh chèn ép cây trồng trên rạch và 

trong băng rừng cũ. 
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Hình 3.22. Bản đồ đề xuất quy hoạch trồng rừng Sến trung  
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Hình 3.23. Bản đồ đề xuất làm giàu rừng bằng loài Sến trung 
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Làm giàu rừng theo đám: Tiến hành làm giàu theo đám trên những khoảng 

trống có sẵn trong rừng diện tích từ 2.500 m2 trở lên. Việc xử lý thực bì, làm đất, kỹ 

thuật trồng, chăm sóc được thực hiện như làm giàu theo rạch. Về mật độ trồng: Hàng 

cách hàng 2 m  đến 3 m. Cây cách cây từ 1 đến 1,5 m. Cây trồng cách mép rừng tối 

thiểu 2 đến 4 m. 

Bên cạnh đó, để thực hiện giải pháp làm giàu rừng thành công ngoài công tác 

quản lý bảo vệ cần phải thường xuyên chăm sóc và nuôi dưỡng, ngăn ngừa sự lấn át và 

cạnh tranh của các loài cây phi mục đích. Hình thức quản lý tốt nhất vẫn là theo từng 

hộ gia đình, hay giao khoán cho các tổ chuyên trách bảo vệ rừng, tổ tự quản nhưng 

phải gắn với phương thức hưởng lợi rõ ràng. 

c. Giải pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, quản lý bảo vệ rừng 

Hoạt động khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng là biện pháp kỹ thuật lâm sinh có 

hiệu quả, nâng cao chất lượng rừng. Cơ sở của giải pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 

là dựa trên bản đồ phân bố tự nhiên chồng lên lớp bản đồ hiện trạng rừng (rừng giàu, 

rừng trung bình, rừng nghèo ...), để xác định các địa điểm khoanh nuôi xúc tiến tái 

sinh chỉ thực hiện trên hiện trạng rừng nghèo kiệt, rừng phòng hộ. Phần diện tích này 

khoảng 41.830,96 ha (chiếm 8,31 % diện tích tự nhiên) có thể thực hiện giải pháp kỹ 

thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 

bằng hạt cây Sến trung được áp dụng đối với rừng nghèo kiệt, rừng sau khai thác 

trắng, nương rẫy bỏ hoá, trảng cỏ cây bụi, bãi bồi có tiềm năng tái sinh để hình thành 

rừng tự nhiên. Cần tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng tự nhiên có loài Sến trung 

phân bố. Sử dụng biện pháp kỹ thuật khoanh nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ 

sung loài Sến trung nhằm phục hồi lại nguyên trạng quần thể cây Sến trung phân bố tự 

nhiên. Dựa trên kết quả điều tra khảo sát cần trồng phục hồi lại những vị trí cây mẹ đã 

bị khai thác. Bên cạnh đó cần khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ những cá thể cây tái sinh 

còn sót lại.  

d. Giải pháp trồng cây phân tán 

Tại Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên 

Huế về điều chỉnh quy hoạch BV&PTR tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020 

[51], đã quy hoạch trồng 5 triệu cây phân tán trong đó có 1 triệu cây ngập mặn. Dựa 

trên kết quả điều tra cho thấy Sến trung là loài cây thích hợp với phương thức trồng 

phân tán trong vườn hộ gia đình, trong khuôn viên các cơ quan, đơn vị. Do vậy, với 

mục tiêu tăng diện tích cây xanh, tăng độ che phủ cần khuyến khích trồng cây phân tán 

bằng loài cây Sến trung góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, bảo vệ môi trường 

sinh thái, góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Trong quá trình thực 

hiện cần lưu ý một số điểm sau: 
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-  Nhà nước hỗ trợ giống cây trồng phân tán, cây che bóng; khảo sát thiết kế lập 

dự toán trồng cây phân tán, cây che bóng hàng năm; chỉ đạo, hỗ trợ, phối hợp quản lý 

cây trồng phân tán ở khu vực đất công ven đường giao thông, bờ kênh, bờ mương, các 

công trình văn hóa... thực hiện theo kế hoạch được duyệt. 

- Kinh phí đầu tư trồng, chăm sóc và bảo vệ cây trồng phân tán, cây che bóng 

do tổ chức, cá nhân trồng tự đảm bảo. Tổ chức, cá nhân trồng cây phân tán, cây che 

bóng được hưởng giá trị về cảnh quan, môi trường từ cây trồng phân tán, che bóng 

mang lại. Khi cây đến tuổi khai thác hoặc trong điều kiện bắt buộc phải khai thác thì tổ 

chức, cá nhân được khai thác có trách nhiệm trồng lại cây khác để phát huy hiệu quả 

sử dụng đất và bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan. Lâm sản sau khai thác cây 

phân tán, cây che bóng được giải quyết tùy theo từng trường hợp cụ thể phù hợp với 

quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Giống phải được tuyển chọn, xác định nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng được 

nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân... Cây con trong vườn ươm phải 

đạt tiêu chuẩn, đúng quy trình kỹ thuật để đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn khi xuất 

vườn. Thực hiện đúng Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp tại Quyết định 

số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT [9]. 

3.5.2.3. Giải pháp về kỹ thuật 

a. Giải pháp về kỹ thuật bảo tồn loài Sến trung 

Do hiện nay, chỉ có rất ít các khu rừng đặc dụng có Sến trung phân bố tự nhiên 

và khả năng tái sinh tự nhiên kém. Nếu chỉ tiến hành bảo tồn nguyên vị (In-situ) thì 

khả năng thành công sẽ không cao và cần nhiều thời gian. Vì vậy, cần phải kết hợp 

phương thức bảo tồn chuyển vị (Ex-situ) để tạo ra các cá thể mới trong điều kiện nhân 

tạo và gây trồng trong những vùng ngoài vùng phân bố tự nhiên của loài.  

Trong phương thức bảo tồn chuyển vị nên gây trồng rộng rãi theo phương thức 

trồng phân tán và nông lâm kết hợp. Ở những nơi có lập địa thích hợp tại vùng phân 

bố tự nhiên của loài và có khả năng thâm canh cao có thể trồng tập trung quy mô nhỏ 

theo phương thức hỗn giao. Hạn chế việc trồng Sến trung dưới tán rừng tự nhiên, trong 

một số trường hợp có thể làm giàu rừng theo băng hay lỗ trống nhưng phải thường 

xuyên chăm sóc và nuôi dưỡng ngăn ngừa sự xâm lấn và cạnh tranh của các loài cây 

phi mục đích. Hình thức quản lý tốt nhất vẫn là theo từng hộ gia đình hay giao khoán 

cho các tổ chuyên trách bảo vệ rừng, tổ tự quản nhưng phải gắn với phương thức 

hưởng lợi rõ ràng. 

b. Giải pháp kỹ thuật phát triển loài Sến trung 

Cây Sến trung là loài cây dễ trồng nếu sử dụng được giống tốt và chọn được 

lập địa phù hợp. Để phát triển được loài cần quan tâm đến các vấn đề sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-89-2005-qd-bnn-quy-che-quan-ly-giong-cay-trong-lam-nghiep-7995.aspx
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+ Quy hoạch khu vực có thể phát triển loài Sến trung trên cơ sở bản đồ thích 

hợp, bản đồ phân bố tiềm năng của loài Sến trung đề tài đã xây dựng. 

+ Tiếp tục theo dõi đặc điểm vật hậu của loài Sến trung để thu hái hạt giống 

hợp lý, áp dụng các biện pháp kỹ thuật bảo quản hạt giống và phương pháp nhân 

giống (từ hạt, từ hom) để bảo tồn và phát triển loài. 

+ Tạo nguồn giống có chất lượng: Trước mắt cần tuyển chọn lâm phần để 

chuyển hóa rừng giống, tuyển chọn cây trội, xây dựng rừng giống, vườn giống Sến 

trung. Thông qua khảo nghiệm giống xác định được các xuất xứ, các gia đình ưu trội 

cung cấp nguồn giống tốt cho các mục đích kinh doanh và phù hợp với tiểu vùng sinh 

thái. Áp dụng phân tích đa dạng di truyền các xuất xứ và các dòng để rút ngắn được 

tiến trình chọn lọc và lai tạo giống mới cũng như là cơ sở khoa học quan trọng cho 

việc bảo tồn tính đa dạng nguồn gen của loài. 

+ Lựa chọn mật độ trồng và điều chỉnh mật độ phù hợp theo tuổi và tình hình 

sinh trưởng, phát triển theo nguyên tắc bảo đảm không gian dinh dưỡng. Có thể trồng 

hỗn loài với cây phù trợ trong giai đoạn đầu. 

+ Hỗ trợ và thúc đẩy sinh trưởng ở những năm đầu bằng các phương thức bón 

lót, bón thúc kết hợp với phòng chống gia súc gây hại ở giai đoạn rừng non và phòng 

trừ sâu bệnh, phòng chống chữa cháy rừng. 

Đề xuất bổ sung một số biện pháp kỹ thuật gây trồng: 

 Từ các kết quả nghiên cứu của đề tài, cùng với việc tham khảo có chọn lọc các 

kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước, đề tài đề xuất bổ sung một số biện pháp kỹ 

thuật gây trồng cây Sến trung đáp ứng mục tiêu bảo tồn và phát triển loài tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế như sau: 

- Điều kiện gây trồng thích hợp: Đất thích hợp để gây trồng Sến trung gồm các 

loại đất Feralit đỏ vàng, vàng đỏ/ đá sét và đá biến chất; Đất Feralit vàng đỏ/ đá 

macma acid; Đất vàng nhạt trên đá cát thuộc vùng đồi bát úp, ít bị thoái hóa. Độ sâu 

tầng đất trên 70 cm, thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến trung bình, hàm lượng mùn và 

đạm trung bình khá, đất ẩm nhưng phải thoát nước, còn tính chất đất rừng. 

Sến trung cũng có thể trồng ở những độ cao khác nhau nhưng phù hợp nhất là 

tại những nơi có độ cao dưới 600 m. Lượng mưa bình quân năm từ 2.750 mm đến 

3.400 mm, nhiệt độ bình quân năm từ 21 0C đến 26 0C, nhiệt độ tối thấp trung bình từ 

16 0C đến 18 0C, độ ẩm không khí từ 83 % đến 87 %. 

 - Về nguồn giống: Có thể lấy giống từ các cây trội đã được tuyển chọn (có danh 

sách ở phần phụ lục 16) hoặc chọn thêm những cây trội khác có thân thẳng tròn đều 

không xoắn vặn, D1,3 ≥ 25 cm, đoạn thân dưới cành ≥ 1/2 chiều cao vút ngọn, cành 

nhỏ góc phân cành lớn, tán lá cân đối khỏe mạnh, không bị sâu bệnh, ra hoa kết quả ổn 
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định hàng năm. Tại Thừa Thiên Huế, thời điểm để thu hái hạt giống Sến trung phù hợp 

từ cuối tháng 7 đến tháng 9. 

- Về gieo ươm cây con từ hạt: Hạt giống sau khi được thu hái, chế biến, làm 

sạch rồi đem gieo trong cát ẩm. Trước khi gieo, hạt được diệt khuẩn bằng cách ngâm 

hạt trong dung dịch thuốc tím nồng độ 0,1 %, thời gian ngâm 30 phút. Sau đó, vớt ra 

tiếp tục ngâm trong nước ấm có nhiệt độ ban đầu là 60 0C trong 8 giờ. Ủ hạt trong túi 

vải bông để nơi thoáng mát và phải giữ ẩm thường xuyên. Hàng ngày tiến hành rửa 

chua bằng nước lã sạch 1 lần/ngày, cho đến khi nứt nanh đem gieo. Trước khi gieo, hạt 

được trộn đều với tro bếp nguội hoặc cát hơi ẩm theo tỷ lệ 1 : 2 rồi đem gieo bằng cách 

sàng đều nhiều lượt trên mặt luống cát gieo. Hạt được gieo vãi đều 1 kg/100 m2. Thành 

phần ruột bầu tốt nhất là 94 % đất tầng B + 5 % phân chuồng hoai + 1 % NPK 

(5:10:3). Ngoài ra, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết ở giai đoạn vườn ươm cần được 

tưới đủ ẩm cho cây ngày 1 đến 2 lần.  

 - Về chế độ che sáng: Cây con trong giai đoạn vườn ươm thích hợp với độ che 

sáng 50 % trong 3 tháng đầu và sau 6 tháng có thể giảm xuống 25 %, trước khi xuất 

vườn từ 1 đến 2 tháng có thể dỡ bỏ dàn che hoàn toàn để huấn luyện cây con.  

- Về nhân giống sinh dưỡng: Để tạo cây con có chất lượng di truyền tốt, đáp 

ứng mục tiêu bảo tồn nguồn gen, phục vụ công tác cải thiện giống có thể áp dụng 

phương pháp giâm hom. Tuy nhiên, nên sử dụng hom ngọn và thuốc kích thích sinh 

trưởng IBA nồng độ 300 ppm để có tỷ lệ hom ra rễ cao. Mùa vụ giâm hom thích hợp 

nhất cho giâm hom Sến trung là mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8.  

 - Về kỹ thuật trồng: Có thể trồng thuần loài hoặc hỗn loài với các loài cây lá 

rộng thường xanh như Huỷnh, Sao đen, Dầu rái,. Mật độ trồng rừng thuần loài từ 

1.100 đến 1.660 cây/ha, trồng rừng hỗn giao theo hàng với Keo hoặc cây bản địa với 

mật độ 1.660 cây/ha (Sến trung từ 500 đến 830 cây/ha). Có thể trồng theo băng dưới 

rừng tự nhiên với độ rộng băng chừa 6m, băng chặt 3m hoặc rừng nghèo, nghèo kiệt 

có độ tàn che từ 0,2 - 0,5 với độ rộng băng chừa 3m, băng chặt 6m, tốt nhất là trồng 

theo đám nơi đất trống (diện tích tối thiểu 500m2), mật độ trồng từ 830 cây/ha. Kích 

thước hố trồng từ 30 x 30 x 30 cm đến 40 x 40 x 40 cm. Thời vụ trồng vào vụ Xuân 

(tháng 2 đến tháng 3 dương lịch) hoặc vụ Thu (tháng 9 đến tháng 10 dương lịch). 

Những nơi đất tốt không cần bón phân, nơi đất đã thoái hóa, không còn tính chất đất 

rừng cần bón lót 300 g phân super lân/hố hoặc 200g phân NPK/hố. Sau khi trồng 2 đến 

3 tuần kiểm tra tỷ lệ sống và tra dặm cây chết.  

- Về kỹ thuật chăm sóc, tỉa thưa nuôi dưỡng rừng: Phát thực bì chăm sóc 2 

lần/năm trong 3 năm đầu và 2 năm sau mỗi năm phát toàn diện một lần. Thường xuyên 

quản lý bảo vệ rừng chống trâu bò và người phá hoại. Thời gian chăm sóc ít nhất 5 năm. 

Đối với mô hình rừng trồng hỗn giao (Sến trung + Keo), sau 4 đến 5 năm cần tiến hành 

tỉa thưa, chặt bỏ cây Keo để tạo không gian dinh dưỡng cho Sến trung phát triển.   
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. KẾT LUẬN 

1.1. Về đặc điểm sinh học và lâm học cây Sến trung 

- Sến trung là cây gỗ lớn thường xanh cao tới 40 m, đường kính đạt đến 80 cm. 

Thân thẳng. Vỏ cây màu xám nâu. Cành non hình trụ, mảnh, vết lá rụng rõ, cành mọc 

hơi ngang. Lá đơn mọc cách, hình trái xoan thuôn dài, mép nguyên hoặc có răng cưa 

mờ. Lá non màu hồng nâu có đường viền đỏ. Hoa tự bông ở nách lá gần đầu cành dài 

10 đến 20 cm. Hoa mẫu 4 đến 6, đài hợp gốc, bầu gần hạ, vòi nhụy 5 đến 6 hình sợi. 

Quả nang hình cầu đường kính 2,5 mm, dài 2,5 đến 5 mm, khi chín màu nâu. Sến 

trung ra hoa kết quả vào tháng 5 đến tháng 7. Thời gian nảy chồi và ra lá non từ tháng 

2 đến cuối tháng 4. Thời gian phát triển quả từ non tới già bắt đầu từ tháng 6 và kết 

thúc vào tháng 10. Quả chín và rụng quả từ tháng 8 đến tháng 10.  

- Sến trung thường phân bố rải rác cách dọc hai bên khe, suối từ 10 đến 100 m 

tại các trạng thái rừng thường xanh với độ tàn che từ 0,4 đến 0,8. Sến trung phân bố ở 

những nơi có địa hình từ chân đến sườn núi gần khe suối, có độ cao dưới 1.110 m so 

với mực nước biển, nhiệt độ trung bình năm từ 21,5 đến 25,2 0C, độ ẩm không khí 

trung bình năm 83 đến 87 %, lượng mưa từ 2.773 đến 3.642 mm/năm và phân bố trên 

các loại đất ferralit đỏ vàng với độ dày tầng đất từ 80 đến 100 cm, thành phần cơ giới 

của đất chủ yếu là thịt nhẹ đến trung bình, độ pHKCl  từ 4 đến 4,5, hàm lượng mùn từ 

1,8 đến 2,74 %. 

- Tổ thành tầng cây cao trong các trạng thái rừng có Sến trung phân bố trong 

khu vực nghiên cứu dao động từ 29 đến 56 loài. Sến trung không phải là loài chiếm ưu 

thế sinh thái. Tính quần thụ của Sến trung rất thấp. Có 25 loài cây xuất hiện cùng loài 

Sến trung, trong đó nhóm loài cây mọc kèm rất hay gặp có thể lựa chọn để trồng rừng 

hỗn giao là Dẻ gai sapa (Castanopsis chapaensis), Trám trắng (Canarium album), Chò 

đen (Parashorea stellata). Khả năng tái sinh tự nhiên của Sến trung dưới tán rừng kém 

và không tham gia vào công thức tổ thành.  

1.2. Đánh giá thực trạng rừng trồng và công tác quản lý, bảo tồn và các mối đe dọa, 

nguy cơ suy giảm loài Sến trung trong rừng tự nhiên tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Thừa Thiên Huế đã chủ động, tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ, tăng 

cường tuần tra, giám sát, phối hợp với cộng đồng địa phương ngăn chặn kịp thời các 

vụ vi phạm về quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, thực hiện tốt công tác 

phòng chống chữa cháy rừng. Đề tài đã xác định 5 mối đe dọa và nguy cơ suy giảm 

trực tiếp loài Sến trung là khai thác gỗ trái phép, xâm lấn đất rừng để canh tác, cháy 

rừng, nhận thức cộng đồng hạn chế, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng. 
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- Diện tích rừng trồng Sến trung đang suy giảm nghiêm trọng, tỷ lệ các mô hình 

thành công thấp. Phương thức quản lý theo hộ gia đình là phổ biến nhất, với quy mô 

nhỏ, được trồng phân tán trong vườn nhà theo hình thức thuần loài hoặc trồng xen với 

cây nông nghiệp. Nguồn giống Sến trung đang sử dụng chưa được chọn lọc. Có hai 

phương thức trồng rừng phổ biến là trồng thuần loài và trồng rừng hỗn giao giữa cây 

Sến trung với Keo hoặc các loài cây bản địa. 

- Ở mô hình rừng trồng thuần loài Sến trung giai đoạn 2,5 năm tuổi, tăng trưởng 

bình quân về đường kính đạt 1,52 cm/cây/năm và tăng trưởng chiều cao đạt 1,53 

m/cây/năm. Đến giai đoạn 7 và 17 năm tuổi, tăng trưởng đường kính đạt từ 1,4 đến 1,9 

cm/cây/năm và tăng trưởng chiều cao đạt từ 1,1 đến 1,6 m/cây/năm. Ở các mô hình 

hỗn giao giai đoạn 18,5 năm tuổi, tăng trưởng bình quân về đường kính đạt từ 0,68 đến 

0,95 cm/cây/năm, tăng trưởng chiều cao đạt từ 0,65 đến 0,86 m/cây/năm.  

1.3. Về chọn cây trội và hoàn thiện kỹ thuật nhân giống cây Sến trung 

- Đề tài đã chọn được 50 cây trội Sến trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Những cây 

trội đã chọn đều có chiều cao dưới cành đều đạt từ 15,5 m trở lên, có chỉ tiêu sinh 

trưởng tốt hơn trung bình quần thể so sánh về cả đường kính và chiều cao, tỷ lệ lợi 

dụng gỗ (% Hdc) lớn hơn 60 %, chỉ tiêu chất lượng tổng hợp (ICL) lớn hơn 60. 

- Khối lượng của 1.000 hạt Sến trung trung bình là 0,567 g. 1 kg hạt có thể có 

khoảng từ 1,61 đến 1,92 triệu hạt, trung bình có 1,764 triệu hạt. Độ thuần hạt giống 

biến động từ 40,4 đến 50,2 %. Tỷ lệ nảy mầm của hạt tốt đạt từ 39,7 đến 52 %.  

- Kỹ thuật nhân giống Sến trung từ hạt là: Xử lý hạt bằng cách ngâm vào nước 

nóng 60 0C trong 8 giờ, vớt hạt ra, rửa sạch và để ráo. Trộn đều hạt với cát hơi ẩm theo 

tỷ lệ 1 : 2 rồi đem gieo trên luống có cát ẩm. Sau 30 ngày, khi cây mầm cao khoảng 3 

cm, có 3 đến 4 lá thì tỉa cây mầm và cấy vào bầu. Hỗn hợp ruột bầu đã ảnh hưởng đến 

sinh trưởng của cây con Sến trung, thành phần hỗn hợp ruột bầu tốt nhất là 94 % đất 

tầng B + 5 % phân chuồng hoai + 1 % NPK. Chăm sóc cũng ảnh hưởng đến sinh 

trưởng của cây con Sến trung, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, tưới đủ ẩm cho cây 

ngày 1 đến 2 lần. Che sáng khoảng 50% trong giai đoạn từ khi cấy cây mầm đến giai 

đoạn 3 tháng tuổi giúp cây con sinh trưởng tốt nhất. Đến giai đoạn 6 tháng tuổi nên 

che sáng 25 %. 

- Kỹ thuật giâm hom Sến trung là: Sử dụng loại hom ngọn để giâm hom cây 

Sến trung trên giá thể là 100% đất tầng B; Ngâm hom trong dung dịch IBA nồng độ 

300 ppm trong thời gian 10 phút để tăng khả năng ra rễ của hom; Mùa vụ giâm hom 

thích hợp với cây Sến trung tại vùng Bắc Trung Bộ là mùa hè (tháng 6 đến tháng 8). 
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1.4. Xây dựng bản đồ phân bố và thích hợp loài cây Sến trung tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

Đề tài đã xây dựng bản đồ phân bố cây Sến trung trong rừng tự nhiên và bản đồ 

phân hạng phù hợp cho trồng phục hồi rừng bằng loài cây Sến trung ở tỉnh Thừa Thiên 

Huế trên cơ sở tích hợp tư liệu ảnh viễn thám, phương pháp phân tích thứ bậc mờ 

(FAHP) vào GIS. Diện tích có Sến trung phân bố trong rừng tự nhiên là 101.088,0 ha, 

chiếm 20,08 % tổng diện tích tự nhiên của tỉnh. Diện tích vùng nghiên cứu được phân 

cấp đánh giá là phù hợp với loài cây Sến trung là 215.921,82 ha (chiếm 42,9%).  

1.5. Đề xuất các giải pháp bảo tồn, phục hồi và phát triển loài cây Sến trung ở 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

 Từ kết quả nghiên cứu đề tài đã đề xuất các giải pháp chung về quản lý bảo vệ 

rừng, nâng cao nhận thức của người dân về bảo tồn đa dạng sinh học, chính sách và sinh 

kế, giải pháp quy hoạch, bảo tồn và phát triển bền vững loài Sến trung tại tỉnh Thừa 

Thiên Huế. Đề tài đã đề xuất bổ sung một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu từ khâu chọn 

giống, xác định điều kiện gây trồng đến sản xuất cây giống, trồng, chăm sóc rừng trồng 

làm cơ sở cho việc hoàn thiện kỹ thuật gây trồng Sến trung ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 

2. TỒN TẠI 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng đề tài vẫn còn một số tồn tại sau: 

- Chưa nghiên cứu đầy đủ về đặc điểm sinh trưởng và phát triển cây Sến trung 

cũng như một số biện pháp kỹ thuật nhân giống và gây trồng khác. 

- Mặc dù quan điểm “tiếp cận kỹ thuật gần với tự nhiên, phù hợp với quy luật tự 

nhiên” nhưng những kết quả nghiên cứu của luận án chưa thể giải quyết được trọn vẹn 

theo quan điểm này. 

- Chưa nghiên cứu xác định tuổi thành thục công nghệ cho mô hình trồng rừng 

gỗ lớn và chưa dự đoán sản lượng và thu nhập của mô hình. 

3. KIẾN NGHỊ 

- Cần tiếp tục đi sâu giải quyết những vấn đề tồn tại nêu trên và vận dụng đề 

xuất các giải pháp kỹ thuật bảo tồn và gây trồng phát triển loài Sến trung của đề tài 

vào thực tế sản xuất ở nước ta. 

- Cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thêm các biện pháp kỹ thuật gây trồng 

rừng thâm canh cung cấp gỗ lớn và xây dựng hệ thống rừng giống, vườn giống để 

cung cấp giống có chất lượng di truyền cao. 

- Cần nghiên cứu xác định tuổi thành thục công nghệ cho mô hình trồng rừng 

gỗ lớn và dự đoán sản lượng, thu nhập của mô hình.  
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