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TÓM TẮT 

Mọi vật trên thế giới không bao giờ bất biến mà luôn luôn biến động không 

ngừng. Hiện trạng sử dụng đất trên thế giới và nƣớc ta cũng vậy nó luôn biến động 

không ngừng và ngày càng trở nên nghiêm trọng do ảnh hƣởng từ các hoạt động về 

kinh tế - xã hội của con ngƣởi. Hiện nay việc nghiên cứu biến động sử dụng đất ngày 

càng trở nên nhanh chóng và chính xác hơn với sự hỗ trợ của chuỗi Markov các mô 

hình tính toán trong việc phân tích sử dụng đất thay đổi kết hợp với GIS trong xử lý dữ 

liệu. Nhằm mục tiêu bảo vệ tài nguyên đất cũng nhƣ hạn chế sử dụng đất bất hợp lý 

dẫn đến tình trạng suy thoái đất và ảnh hƣởng đến kinh tế - xã hội - môi trƣờng sau 

này nên đề tài “Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất tỉnh Kon Tum giai đoạn 

2005-2010” đƣợc tiến hành nghiên cứu. Để thực hiện đƣợc các mục tiêu trên đề tài cần 

thu thập dữ liệu, biên tập bản đồ hiện trạng tại các thời điểm 2005 và 2010, trên cơ sở 

đó ứng dụng chuỗi Markov đánh giá xu hƣớng biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-

2010 bên cạnh đó đề tài còn tiến hành dự báo xu hƣớng biến động và đề xuất một số 

biện pháp sử dụng đất hiệu quả. Sau quá trình nghiên cứu, đề tài đã đánh giá đƣợc tình 

hình sử dụng đất tỉnh Kon Tum ở 2 thời điểm 2005 và 2010, thành lập đƣợc bản đồ 

biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 sau đó đánh giá, phân tích và đề xuất một 

số giải pháp sử dụng đất hiệu quả. Nghiên cứu đƣợc thực hiện trong khoảng thời gian 

từ 02/2014 đến 06/2014. 
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CHƢƠNG 1. MỞ ĐẦU 

1.1. Đặt vấn đề 

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia bởi nó là tƣ liệu sản 

xuất đặc biệt, thành phần quan trọng hàng đầu của môi trƣờng sống, địa bàn phân bố 

các khu dân cƣ, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh và quốc phòng. 

Trong xã hội hiện nay dƣới sức ép của gia tăng dân số thì đất đai đã trở thành vấn đề 

sống còn của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc và một trong những chỉ tiêu đánh giá sự phát 

triển của mỗi quốc gia, dân tộc đôi khi đƣợc tính theo biến động trong quá trình sử 

dụng đất của mỗi quốc gia, dân tộc đó. Chính sự gia tăng dân số, sự phát triển của đô 

thị và quá trình công nghiệp hóa gây sức ép lớn trong việc sử dụng đất. Diện tích đất 

nông nghiệp ngày càng giảm kéo theo đó là sự tăng lên của đất phi nông nghiệp nhƣ 

nhu cầu về nhà ở, đất xây dựng các công trình công cộng, khu công nghiệp tăng. Đây 

là bài toán nan giải, bức xúc hiện nay. Để giải quyết vấn đề này mỗi quốc gia cần xây 

dựng những chƣơng trình, kế hoạch, chiến lƣợc riêng phù hợp với hoàn cảnh, điều 

kiện của mình để sử dụng đất đai hợp lý. 

Tỉnh Kon Tum là một tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên của Việt Nam có vị trí kinh tế 

- địa lý quan trọng, nằm ở cửa ngõ phía Bắc vùng Tây Nguyên và trung tâm khu vực 

tam giác biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia. Trong giai đoạn gần đây, cùng với 

các địa phƣơng khác trong vùng Tây Nguyên, Kon Tum cũng đã đạt đƣợc những thành 

tựu ban đầu trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên do xuất phát điểm thấp và 

những hạn chế về cơ sở hạ tầng, vốn đầu tƣ, trình độ nguồn nhân lực,... nên trong thời 

gian tới việc tiếp tục phát triển kinh tế với tốc độ cao có khả năng sẽ gặp nhiều khó 

khăn, nhất là trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động và nhất là 

tình hình sử dụng đất. Năm 2005 Kon Tum có diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 

967.191,60 ha, trong đó: Đất nông nghiệp khoảng 100.419,82 ha, chiếm 10,38% diện 

tích đất tự nhiên, tăng 1% so với năm 2000, đất lâm nghiệp khoảng 622.086,82 ha 

chiếm 64,32% tăng 0,38% so với năm 2000, đất phi nông nghiệp khoảng 21.049.43 ha, 

chiếm 2,18% diện tích đất tự nhiên trong đó đất ở là 9.774,66 ha, chiếm 1,01% cơ cấu 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%89nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Nguy%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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đất tự nhiên. Tuy nhiên trong thời gian tới do sức ép tăng dân số (Dự báo đến năm 

2015, quy mô dân số của Kon Tum sẽ vào khoảng 505-510 ngàn ngƣời, tốc độ tăng 

bình quân vào khoảng 2,7-2,9%/năm)  nên một phần diện tích đất chƣa sử dụng sẽ 

đƣợc chuyển đổi sang diện tích đất ở (Báo cáo Quy hoạc tổng thể phát triển ngành 

công thương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2025, 2011). 

Những điều này có thể sẽ gây ảnh hƣởng không nhỏ đến sự phát triển của kinh tế tỉnh 

Kon Tum. 

Ngày nay cùng với sự phát triển không ngừng của nền khoa học hiện đại đòi hỏi 

các thông tin phải nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Thực tế đã cho thấy hiện nay 

GIS đang đƣợc áp dụng ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau và cũng chứng minh 

đƣợc những khả năng xử lý thông tin đem lại những lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội - 

môi trƣờng. Do đó đề tài nghiên cứu: “Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng 

đất tỉnh Kon Tum giai đoạn 2005-2010” đƣợc thực hiện.  

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chung của nghiên cứu là đánh giá biến động sử dụng đất tỉnh Kon Tum 

giai đoạn 2005-2010 nhằm giúp chính quyền địa phƣơng có cái nhìn khách quan trong 

việc đề xuất bố trí, quy hoạch không gian, phát triển kinh tế - xã hội một cách hiệu quả 

và bền vững. Mục tiêu cụ thể: 

- Đánh giá tình hình sử dụng đất tỉnh Kon Tum ở 2 thời điểm 2005, 2010. 

- Thành lập bản đồ và đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-2010. 

- Đề xuất giải pháp sử dụng đất bền vững. 

1.3. Giới hạn đề tài 

- Thời gian nghiên cứu: Đƣợc thực hiện trong 4 tháng. 

- Phạm vi nghiên cứu: Tỉnh Kon Tum. 

- Giai đoạn đánh giá biến động: 2005-2010. 
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CHƢƠNG 2. TỔNG QUAN 

2.1. Khu vực nghiên cứu 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Vị trí địa lý 

Kon Tum là một tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía cực Bắc Tây Nguyên có toạ 

độ địa lý là 107°20’15”Đ – 108°32’30”Đ kinh độ Đông, 13°55’10”B – 15°27’15”B vĩ 

độ Bắc. Kon Tum có đƣờng biên giới phía Tây giáp Lào, Campuchia, phía Bắc giáp 

tỉnh Quảng Nam, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ngãi, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai. Với vị 

trí địa lý nằm tại ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia, Kon Tum có một vai 

trò rất quan trọng trong an ninh quốc phòng của vùng biên giới Tây Nguyên. Mặt khác 

Kon Tum nằm ở cửa ngõ của Vùng Tây Nguyên và trên tuyến hành lang kinh tế Đông 

– Tây nên có một vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế của vùng Tây 

Nguyên nói riêng và cả nƣớc nói chung (Hồ Việt Cường, 2012). 

 

Hình 2.1.Vị trí địa lý tỉnh Kon Tum
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Hình 2.2.Bản đồ hành chính tỉnh Kon Tum
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2.1.1.2. Địa hình 

Phần lớn lãnh thổ Kon Tum nằm bên sƣờn phía Tây dãy Trƣờng Sơn nên có địa 

hình thấp dần từ Đông sang Tây và từ Bắc vào Nam. Độ cao trung bình khoảng 550-

700m so với mực nƣớc biển trong đó vùng phía Bắc trung bình khoảng 800 - 1.200m, 

vùng phía Nam khoảng 500 - 530m. Phía Bắc có đỉnh núi Ngọc Linh cao 2.596m - cao 

nhất khu vực miền Trung và phía Nam. Kon Tum có địa hình đa dạng, bị chia cắt bởi 

hệ thống các sông, suối chằng chịt, đồi núi cao nguyên và vùng trũng xen kẽ nhau do 

đó ảnh hƣởng khá lớn đến hình thành và phát triển mạng lƣới giao thông, phát triển cơ 

sở hạ tầng và phân bố dân cƣ (Hồ Việt Cường, 2012). 
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Hình 2.3.Bản đồ địa hình tỉnh Kon Tum 
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2.1.1.3. Thổ nhƣỡng 

Theo số liệu điều tra và phân tích thỗ nhƣỡng của Viện quy hoạch và thiết kế 

nông nghiệp. Đất ở Kon Tum có tầng dày nông, độ dốc lớn, hàm lƣợng dinh dƣỡng và 

các nhóm đất chính ở Kon Tum đa phần là trung bình, nghèo độ chua, bazo thấp. Nhìn 

chung, đất có khả năng nông nghiệp chủ yếu là các loại đất vàng trên phù sa cổ, đất 

xám trên macma axit, phù sa đƣợc bồi và phù sa có tầng loang lỗ với tầng dày canh tác 

rất phù hợp phát triển cây công nghiệp. Tổng diện tích đất tự nhiên là 968.960,64 ha 

đƣợc chia thành 5 nhóm với 17 loại đất chính nhƣ bảng 2.1 sau: 

Bảng 2.1. Phân loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum  

STT Tên đất, loại đất Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

I Nhóm đất phù sa 17.063 1,76 

1 Nhóm đất phù sa đƣợc bồi chua 913 5,35 

2 Nhóm đất phù sa không đƣợc bồi chua 205 1,20 

3 Nhóm đất phù sa có tầng loang lỗ đỏ vàng 4.038 23,67 

4 Nhóm đất phù sa ngòi suối 11.907 69,78 

II Nhóm đất xám 5.066 0,52 

5 Đất xám trên phù sa cổ 1.537 30,34 

6 Đất xám trên Macma axit 3.529 69,66 

III Nhóm đất đỏ vàng 585.978 60.47 

7 Đất nâu đỏ trên đá Macma bazo và trung tính 10.850 1,85 

8 Đất nâu vàng trên đá Macma bazo và trung tính 266 0,05 

9 Đất đỏ vàng trên đá sét và biến chất 279.463 47,69 

10 Đất đỏ vàng trên đá Macma axit 255.075 43,53 

11 Đất vàng nhạt trên đất cát 2.064 0,35 
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12 Đất nâu vàng trên phù sa cổ 38.260 6,53 

IV Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi 345.646 35,67 

13 Đất mùn nâu đỏ trên đá Macma bazo và trung 

tính 

            16.286 4,71 

14 Đất mùn đỏ vàng trên đá sét và biến chất 251.403 72,73 

15 Đất mùn vàng đỏ trên đá Macma axit 77.957 22,55 

V Nhóm đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ 15.293 1,58 

16 Đất thung lũng do sản phẩm dốc tụ  1.679 10,98 

17 Sông, suối, hồ 13.614 89,02 

 Tổng diện tích tự nhiên 969.046 100 

(Nguồn: Hồ Việt Cường, 2012) 

Đất đai ở tỉnh Kon Tum ta có một số đặc điểm sau ( Hồ Việt Cường, 2012): 

- Nhóm đất phù sa: Diện tích 16.663 ha, chiếm 1,73% tổng diện tích tự nhiên 

toàn tỉnh, phân bố ở các khu vực đồng bằng sông. Do phân bố ở những khu vực có vị 

trí, địa hình tƣơng đối cao, thấp khác nhau nên có những phân biệt về mức độ bồi lắng 

phù sa về mùa lũ, nông sâu và mức độ bão hòa nƣớc ngầm. 

- Nhóm đất xám: Diện tích 5.066 ha chiếm 0,53% diện tích tự nhiên của tỉnh. 

Phân bố tập trung ở các huyện Kon Rẫy, Sa Thầy, ĐăkTô trên các địa hình đồi núi 

thoải và bậc thềm phù sa cổ. 

- Nhóm đất đỏ vàng: Diện tích 579.788 ha, chiếm 60,30% diện đất tự nhiên toàn 

tỉnh. Đất đỏ vàng phân bố ở các vùng đồi núi và các bậc thềm phù sa cổ. Phân bố ở 

hầu hết các huyện trong tỉnh. 

- Nhóm đất màu vàng đỏ trên núi: Có diện tích khá lớn 343.228 ha chiếm 35,7% 

tổng diện tích tự nhiên. Phân bố ở các vùng núi, thƣờng trên các đồi cao trên 900 m. 

Do phân bố ở đới cao nên không có khả năng phát triển nông nghiệp. 

- Nhóm đất thung lủng do sản phẩm dốc tụ: Có diện tích 1.679 ha, chiếm 0,17% 

tổng diện tích tự nhiên đƣợc phân bố rãi rác trong các thung lũng về đồi núi, có ở hầu 
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hết các huyện, ngoại trừ huyện Đak Glei và thành phố Kon Tum. Hầu hết diện tích này 

đƣợc sử dụng để trồng lúa nƣớc và hoa màu. Tuy nhiên sản xuất rất bấp bênh vì hay bị 

lũ quét, bị ngập trong mùa mƣa. 
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Hình 2.4.Bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Kon Tum 
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2.1.1.4. Khí hậu, thủy văn 

Kon Tum có khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên với 2 mùa rõ rệt trong năm. 

Mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 10, chiếm trên 80% lƣợng mƣa cả năm, bình quân 

khoảng 300 - 400mm/tháng, với cƣờng độ lớn tập trung vào khoảng tháng 7 và 8. Mùa 

khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, độ ẩm giảm khá mạnh khoảng dƣới 80%, có gió 

Đông Bắc thổi mạnh gây nên tình trạng khô hạn, thiếu nƣớc cho sản xuất (Hồ Việt 

Cường, 2012). 

Bảng 2.2. Diễn biến khí hậu Kon Tum qua các năm 

 Đơn vị 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Nhiệt độ 
o
C 22,9 23,4 23,6 23,6 23,3 23,6 

Độ ẩm % 82,4 79,0 79,3 77,0 78,7 79,8 

Lƣợng mƣa mm 2.311 1.925 2.156 1.781 1.648 2.173 

Số giờ nắng giờ 2.043 2.257 2.520 2.288 2.290 2.370 

(Nguồn: Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển ngành công thương tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2025, 2011) 
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Hình 2.5.Bản đồ thủy văn tỉnh Kon Tum 
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2.1.2. Đất đai và tài nguyên rừng 

2.1.2.1. Quỹ đất và cơ cấu đất 

Diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh Kon Tum năm 2009 là 969.046 ha, trong đó (Báo 

cáo quy hoạch tổng thể phát triển ngành công thương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-

2015, định hướng đến năm 2025, 2011): 

- Đất nông nghiệp khoảng 827.043 ha, chiếm 85,35% diện tích đất tự nhiên, tăng 

4,5% so với năm 2005. Trong đó: Đất trồng cây hàng năm 97.514 ha, chiếm 10,06% 

diện tích đất tự nhiên, tăng 10,6% so với năm 2005; đất trồng cây lâu năm 46.538 ha, 

chiếm 4,81% đất tự nhiên, tăng 15,6% so với năm 2005; đất lâm nghiệp có rừng 

682.575 ha, chiếm 70,44% diện tích đất tự nhiên, tăng 3% so với năm 2005; đất nuôi 

trồng thuỷ sản 298 ha và đất nông nghiệp khác 118 ha, chiếm lần lƣợt 0,03% và 0,01% 

diện tích đất tự nhiên. 

- Đất phi nông nghiệp khoảng 35.075 ha, chiếm 3,62% diện tích đất tự nhiên trong 

đó đất ở là 5.275 ha, chiếm 0,54% cơ cấu đất tự nhiên. Tuy nhiên trong thời gian tới 

do sức ép tăng dân số nên rất một phần diện tích đất chƣa sử dụng sẽ đƣợc chuyển đổi 

sang diện tích đất ở. 

2.1.2.2. Tài nguyên rừng 

Đến năm 2011 đất lâm nghiệp có rừng của tỉnh là 649.603,23 ha chiếm 67,4% 

tổng diện tích tự nhiên. Trong đó rừng phòng hộ 171.775,85 ha chiếm 17,73% rừng 

sản xuất 387.051,74 ha chiếm 39,95%, rừng đặc dụng là 90.775,64 ha chiếm 9,36%  

(Hồ Việt Cường, 2012). Kon Tum có các kiểu rừng chính sau ( Hồ Việt Cường, 2012): 

- Rừng kín nhiệt đời hỗn hợp cây và lá rộng: Đây là kiểu hình rừng điển hình của kiểu 

rừng tỉnh Kon Tum, phân bố chủ yếu trên độ cao 500m, có ở hầu hết các huyện, thị 

trong tỉnh. 

- Rừng là ẩm nhiệt đới: Có hầu hết trong tỉnh và thƣờng phân bố ở ven sông. 

- Rừng kín lá nhiệt đới: Phân bố ở vùng núi cao. 

- Rừng thƣa khô cây họ dầu (rừng khộp): Phân bố chủ yếu ở huyện Ngọc Hồi, 
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huyện Đak Glei (dọc theo biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia). 

2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.1.3.1. Kinh tế 

Kon Tum có điều kiện hình thành các cửa khẩu, mở rộng hợp tác quốc tế về phía 

Tây. Kon Tum có đƣờng Quốc lộ 14 nối với các tỉnh Tây Nguyên và Quảng Nam, 

đƣờng 40 đi Atôpƣ (Lào). Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010, cơ cấu kinh tế 

chuyển đổi cơ bản tiến bộ, công nghiệp xây dựng đạt 32%, nông, lâm nghiệp 25%, 

dịch vụ 43%, GDP bình quân đầu ngƣời đạt 507 USD. Tình hình xuất nhập khẩu đến 

năm 2010 đạt 70 triệu USD. Đồng thời năm 2010 có 50.000 lƣợt khách du lịch, trong 

đó có 10.000 khách nƣớc ngoài (Nguyễn Văn Hiệp, 2013). 

Năm 2012, tốc độ tăng trƣởng kinh tế đạt 13,77% so với cả nƣớc. Thu nhập bình 

quân đầu ngƣời đạt 22,12 triệu đồng, và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 22,77%. Tỉnh Kon 

Tum phấn đấu trong năm 2013, thu ngân sách nhà nƣớc tại địa bàn đạt trên 1.830 tỷ 

đồng và kim ngạch xuất khẩu đạt trên 100 triệu USD (Nguyễn Văn Hiệp, 2013). 

2.1.3.2. Xã hội 

Năm 1999, tỉnh Kon Tum có 316.600 ngƣời. Toàn tỉnh có 25 dân tộc, trong đó 

đông nhất là dân tộc Kinh chiếm 46,36%. Các dân tộc thiểu số gồm dân tộc Xơ 

Ðăng chiếm 25,05%, dân tộc Ba Na chiếm 11,94%, dân tộc Giẻ- Triêng chiếm 8,1%, 

dân tộc Gia Rai chiếm 5,05%, các dân tộc khác chiếm 3,5 %. Tính đến năm 2011, dân 

số toàn tỉnh Kon Tum đạt gần 453.200 ngƣời, mật độ dân số đạt 47 ngƣời/km². Trong 

đó dân số sống tại thành thị đạt gần 156.400 ngƣời, dân số sống tại nông thôn đạt 

296.800 ngƣời (Nguyễn Văn Hiệp, 2013). 

2.2. Tổng quát về hệ thống thông tin địa lý (GIS) 

2.2.1. Khái niệm 

Thuật ngữ GIS đƣợc sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhƣ: Địa lý, kỹ 

thuật tin học, quản lý môi trƣờng và tài nguyên, khoa học xử lý về dữ liệu không 

http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%83ng_tr%C6%B0%E1%BB%9Fng_kinh_t%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thu_nh%E1%BA%ADp_b%C3%ACnh_qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BA%A7u_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thu_nh%E1%BA%ADp_b%C3%ACnh_qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BA%A7u_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A2n_s%C3%A1ch_nh%C3%A0_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%E1%BA%A5t_kh%E1%BA%A9u
http://vi.wikipedia.org/wiki/1999
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_t%E1%BB%99c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Vi%E1%BB%87t
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_t%E1%BB%99c
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_X%C6%A1_%C4%90%C4%83ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_X%C6%A1_%C4%90%C4%83ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Ba_Na
http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_t%E1%BB%99c
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gian…Sự đa dạng trong các lĩnh vực ứng dụng dẫn đến có rất nhiều định nghĩa về 

GIS. Một số định nghĩa tiêu biểu về GIS có thể kể đến nhƣ: 

Theo Burrough (1986) cho rằng GIS là “Một tập hợp các công cụ thu thập, lƣu 

trữ, trích xuất, chuyển đổi và hiển thị dữ liệu không gian từ thế giới thực để phục vụ 

cho một mục đích nào đó”. 

Chi tiết hơn, Aronoff (1989) định nghĩa GIS là “Một hệ thống dựa trên máy tính 

cung cấp bốn khả năng về dữ liệu không gian: nhập dữ liệu, quản lý dữ liệu, xử lý và 

phân tích, xuất dữ liệu”. 

Theo Nguyễn Kim Lợi và ctv (2009) Hệ thống thông tin địa lý đƣợc định nghĩa 

nhƣ là một hệ thống thông tin mà nó sử dụng dữ liệu đầu vào, các thao tác phân tích, 

cơ sở dữ liệu đầu ra liên quan về mặt địa lý không gian, nhằm hỗ trợ việc thu nhận, lƣu 

trữ, quản lí, xử lí, phân tích và hiển thị các thông tin không gian từ thế giới thực để giải 

quyết các vấn đề tổng hợp từ thông tin cho các mục đích con ngƣời đặt ra. 

2.2.2. Lịch sử phát triển 

GIS đầu tiên ra đời vào những năm đầu của thập kỉ 70 và ngày càng phát triển 

mạnh mẽ trên nền tảng của các tiến bộ công nghiệp máy tính, đồ họa máy tính, phân 

tích dữ liệu không gian và quản trị dữ liệu. Từ những năm 80 trở lại đây, công nghệ 

GIS đã có một sự nhảy vọt về chất, trở thành một công cụ hữu hiệu trong công tác 

quản lý và trợ giúp quyết định. Phần mềm GIS đang hƣớng tới đƣa công nghệ GIS 

thành Hệ tự động thành lập bản đồ và xử lý dữ liệu Hypermedia (phƣơng tiện cao cấp), 

Hệ chuyên gia, Hệ trí tuệ nhân tạo và Hƣớng đối tƣợng (Đặng Văn Đức, 2001). 

Ngày nay công nghệ GIS đang phát triển mạnh theo hƣớng tổ hợp và liên kết 

mạng (Entrprise). Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, công nghệ GIS luôn tự 

hoàn thiện từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp để phù hợp với các tiến bộ mới 

nhất của khoa học và kỹ thuật (Nguyễn Kim Lợi và ctv, 2009). 
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2.2.3. Thành phần của GIS 

Theo Nagarajan, 2009; Nguyễn Quốc Bình, 2007 GIS có 5 thành phần cơ bản 

nhƣ hình 2.6 sau: 

- Phần cứng: Bao gồm hệ thống máy tính mà các phần mềm GIS chạy trên đó. 

Việc lựa chọn hệ thống máy tính có thể là máy tính cá nhân hay siêu máy tính. Các 

máy tính cần thiết phải có bộ vi xử lý đủ mạnh để chạy phần mềm và dung lƣợng bộ 

nhớ đủ để lƣu trữ thông tin (dữ liệu). 

- Phần mềm: Phần mềm GIS cung cấp các chức năng và công cụ cần thiết để lƣu 

trữ, phân tích và hiển thị dữ liệu không gian. Nhìn chung, tất cả các phần mềm GIS có 

thể đáp ứng đƣợc những yêu cầu này, nhƣng giao diện của chúng có thể khác nhau. 

- Dữ liệu: Dữ liệu địa lý và dữ liệu thuộc tính liên quan là nền tảng của GIS. Dữ 

liệu này có thể đƣợc thu thập nội bộ hoặc mua từ một nhà cung cấp dữ liệu thƣơng 

mại. Bản đồ số là hình thức dữ liệu đầu vào cơ bản cho GIS. Dữ liệu thuộc tính đi kèm 

đối tƣợng bản đồ cũng có thể đƣợc đính kèm với dữ liệu số. Một hệ thống GIS sẽ tích 

hợp dữ liệu không gian và các dữ liệu khác bằng cách sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ 

liệu. 

- Phƣơng pháp: Một hệ thống GIS vận hành theo một kế hoạch, đó là những mô 

hình và cách thức hoạt động đối với mỗi nhiệm vụ. Về cơ bản, nó bao gồm các phƣơng 

pháp phân tích không gian cho một ứng dụng cụ thể. Ví dụ, trong thành lập bản đồ, có 

nhiều kĩ thuật khác nhau nhƣ tự động chuyển đổi từ raster sang vector hoặc vector hóa 

thủ công trên nền ảnh quét. 

- Con ngƣời: Ngƣời sử dụng GIS có thể là các chuyên gia kĩ thuật, đó là ngƣời 

thiết kế và thực hiện hệ thống GIS, hay có thể là ngƣời sử dụng GIS để hỗ trợ cho các 

công việc thƣờng ngày. GIS giải quyết các vấn đề không gian theo thời gian thực. Con 

ngƣời lên kế hoạch, thực hiện và vận hành GIS để đƣa ra những kết luận, hỗ trợ cho 

việc ra quyết định. 
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Hình 2.6. Các thành phần của GIS  

2.2.4. Chức năng của GIS 

GIS có 4 chức năng cơ bản (Basanta Shrestha, 2001), đó là: 

- Thu thập dữ liệu: Dữ liệu đƣợc sử dụng trong GIS đến từ nhiều nguồn khác 

nhau, có nhiều dạng và đƣợc lƣu trữ theo nhiều cách khác nhau. GIS cung cấp công cụ 

để tích hợp dữ liệu thành một định dạng chung để so sánh và phân tích. Nguồn dữ liệu 

chính bao gồm số hóa thủ công/ quét ảnh hàng không, bản đồ giấy và dữ liệu số có 

sẵn. Ảnh vệ tinh và Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) cũng là nguồn dữ liệu đầu vào. 

- Quản lý dữ liệu: Sau khi dữ liệu đƣợc thu thập và tích hợp, GIS cung cấp chức 

năng lƣu trữ và duy trì dữ liệu. Hệ thống quản lý dữ liệu hiệu quả phải đảm bảo các 

điều kiện về an toàn dữ liệu, toàn vẹn dữ liệu, lƣu trữ và trích xuất dữ liệu, thao tác dữ 

liệu. 

- Phân tích không gian: Đây là chức năng quan trọng nhất của GIS làm cho nó 

khác với các hệ thống khác. Phân tích không gian cung cấp các chức năng nhƣ nội suy 

không gian, tạo vùng đệm, chồng lớp. 

- Hiển thị kết quả: Một trong những khía cạnh nổi bật của GIS là có nhiều cách 

hiển thị thông tin khác nhau. Phƣơng pháp truyền thống bằng bảng biểu và đồ thị đƣợc 
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bổ sung với bản đồ và ảnh ba chiều. Hiển thị trực quan là một trong những khả năng 

đáng chú ý nhất của GIS, cho phép ngƣời sử dụng tƣơng tác hữu hiệu với dữ liệu. 

2.2.5. Dữ liệu địa lý trong GIS 

Có hai thành phần quan trọng của dữ liệu địa lý: Dữ liệu không gian (nó ở đâu?) 

và dữ liệu thuộc tính (nó là gì?).  

- Dữ liệu không gian xác định vị trí của một đối tƣợng theo một hệ tọa độ.  

- Dữ liệu thuộc tính thể hiện một hay nhiều thuộc tính của thực thể không gian, 

bao gồm dữ liệu định tính và định lƣợng. Dữ liệu định tính xác định loại đối tƣợng (ví 

dụ, nhà cửa, rừng núi, sông ngòi); trong khi dữ liệu định lƣợng chia thành dữ liệu tỉ lệ 

(dữ liệu đƣợc đo lƣờng từ điểm gốc là 0), dữ liệu khoảng (dữ liệu đƣợc chia thành các 

lớp), dữ liệu dạng chữ (dữ liệu đƣợc thể hiện dƣới dạng chữ) (Shahab Fazal, 2008). 

Dữ liệu thuộc tính còn gọi là dữ liệu phi không gian vì bản thân chúng không thể hiện 

thông tin không gian (Basanta Shrestha, 2001). 

2.2.5.1. Mô hình dữ liệu Raster và Vector 

Đối tƣợng không gian trong cơ sở dữ liệu GIS đƣợc lƣu trữ dƣới dạng vector 

hoặc raster (Basanta Shrestha., 2001). 

- Cấu trúc dữ liệu vector lƣu trữ vị trí của đối tƣợng bản đồ bằng cặp tọa độ x, y 

(và đôi khi có z). Một điểm đƣợc mô tả bằng một cặp tọa độ x-y và tên của nó. Một 

đƣờng thẳng đƣợc mô tả bởi một tập hợp nhiều cặp tọa độ và tên của nó. Về lý thuyết, 

một đƣờng thẳng đƣợc mô tả bởi vô số điểm, nhƣng trên thực tế, điều này là không 

thể. Do đó, một đƣờng thẳng đƣợc xây dựng bởi nhiều đoạn thẳng. Một diện tích hay 

một vùng đƣợc mô tả bởi một tập hợp nhiều cặp tọa độ và tên của nó, nhƣng có điều 

khác là cặp tọa độ bắt đầu và kết thúc phải trùng nhau (Hình 2.7). Định dạng vector thể 

hiện vị trí và hình dạng của đối tƣợng và đƣờng bao chính xác. Chỉ có độ chính xác, tỉ 

lệ của bản đồ trong quá trình biên tập, độ phân giải của thiết bị đầu vào và kĩ năng 

nhập dữ liệu mới làm giảm độ chính xác. 
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- Ngƣợc lại, định dạng raster hay lƣới ô vuông thể hiện đối tƣợng bản đồ là các ô 

vuông trong một ma trận lƣới (Hình 2.7). Không gian này đƣợc định nghĩa bởi một ma 

trận điểm đƣợc tổ chức thành hàng và cột. Nếu hàng và cột đƣợc đánh số, vị trí của 

mỗi thành phần sẽ đƣợc xác định bởi số hàng và số cột, thông qua đó có thể liên kết 

với một hệ tọa độ. Mỗi ô vuông có một giá trị thuộc tính (dạng số) thể hiện đối tƣợng 

địa lý hoặc dữ liệu định danh nhƣ loại hình sử dụng đất, lƣợng mƣa, độ cao. Kích 

thƣớc của ô vuông trong ma trận lƣới sẽ xác định mức độ chi tiết mà đối tƣợng bản đồ 

có thể đƣợc hiển thị. 

 

Hình 2.7. Định dạng vector (trái), raster (phải) 

(Nguồn: Nguyễn Duy Liêm, 2011) 

2.2.5.2. Mô hình dữ liệu thuộc tính 

GIS sử dụng định dạng raster hoặc vector để thể hiện các đối tƣợng địa lý. Bên 

cạnh vị trí, GIS cũng phải lƣu trữ thông tin về chúng (Basanta Shrestha et al., 2001). 

Ví dụ, đƣờng thẳng trung tâm thể hiện đƣờng giao thông trên bản đồ không nói cho 

chúng ta nhiều về con đƣờng ngoại trừ vị trí của nó. Để xác định độ rộng, loại đƣờng, 

những thông tin này cần đƣợc lƣu trữ để hệ thống có thể xử lý khi cần. Nghĩa là GIS 

phải tạo một mối liên kết giữa dữ liệu không gian và phi không gian. Mối liên kết giữa 

một đối tƣợng bản đồ và thuộc tính của nó đƣợc thiết lập bằng cách cho mỗi đối tƣợng 

ít nhất một mã định danh riêng - tên hoặc số, thƣờng gọi là ID. Thông tin phi không 

gian của đối tƣợng sau đó đƣợc lƣu trữ, thƣờng trong một hay nhiều tập tin theo số ID 

nhƣ hình 2.8. 
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Dữ liệu phi không gian có thể đƣợc lƣu trữ theo nhiều cách. Nhiều phần mềm 

GIS sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ để lƣu trữ dữ liệu thuộc tính. Một hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ xem dữ liệu nhƣ là một chuỗi các bảng có mối liên hệ 

logic với các bảng khác theo thuộc tính liên kết (Hình 2.9). Bất kì thành phần dữ liệu 

trong một mối quan hệ có thể đƣợc tìm thấy khi cho biết tên bảng, tên thuộc tính (cột) 

và giá trị của khóa chính. Ƣu điểm của hệ quản trị này là chúng linh hoạt và có thể đƣa 

ra câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào đƣợc mô tả bằng toán tử logic và toán học. 

 

Hình 2.8. Liên kết dữ liệu không gian và thuộc tính 

(Nguồn: Nguyễn Duy Liêm, 2011) 

 

Hình 2.9. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ 

(Nguồn: Nguyễn Duy Liêm, 2011) 
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2.3. Khái quát về đánh giá biến động sử dụng đất 

2.3.1. Biến động sử dụng đất 

2.3.1.1. Khái niệm 

Từ trƣớc đến nay chƣa có khái niệm chính xác về đánh giá biến động. Nhƣng 

đánh giá biến động có thể đƣợc hiểu là: Việc theo dõi, giám sát và quản lý đối tƣợng 

nghiên cứu để từ đó thấy đƣợc sự thay đổi về đặc điểm, tính chất của đối tƣợng nghiên 

cứu, sự thay đổi có thể định lƣợng đƣợc. Ví dụ: Diện tích đất chuyên mục đích sử 

dụng, diện tích rừng mất đi hay đƣợc trồng mới,… 

Đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất là đánh giá đƣợc sự thay đổi về loại 

hình sử dụng đất qua các thời điểm dƣới sự tác động từ các yếu tố tự nhiên, kinh tế - 

xã hội, sự khai thác, sử dụng của con ngƣời. Mọi vật trên thế giới tự nhiên không bao 

giờ bất biến mà luôn luôn biến động không ngừng, động lực của mọi sự biến động đó 

là quan hệ tƣơng tác giữa các thành phần của tự nhiên. Nhƣ vậy để khai thác tài 

nguyên đất đai của một khu vực có hiệu quả, bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này và 

không làm suy thoái môi trƣờng tự nhiên thì nhất thiết phải nghiên cứu biến động của 

đất đai. Sự biến động đất đai do con ngƣời sử dụng vào các mục đích kinh tế - xã hội 

có thể phù hợp hay không phù hợp với quy luật của tự nhiên, cần phải nghiên cứu để 

tránh sử dụng đất đai có tác động xấu đến môi trƣờng sinh thái. 

Nhƣ vậy biến động tình hình sử dụng đất là xem xét quá trình thay đổi của diện 

tích đất thông qua thông tin thu thập đƣợc theo thời gian để tìm ra quy luật và những 

nguyên nhân thay đổi từ đó có biện pháp sử dụng đúng đắn với nguồn tài nguyên này 

(Nguyễn Tiến Mạnh, 2008). 

2.3.1.2. Những đặc trƣng của biến động sử dụng đất 

Biến động sử dụng đất có những đặc trƣng cơ bản nhƣ sau (Nguyễn Tiến Mạnh, 2008): 

 Quy mô biến động 

 + Biến động về diện tích sử dụng đất đai nói chung. 

 + Biến động về diện tích của từng loại hình sử dụng đất. 
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 + Biến động về đặc điểm của những loại đất chính. 

 Mức độ biến động 

+ Mức độ biến động thể hiện qua số lƣợng diện tích tăng hoặc giảm của các loại 

hình sử dụng đất giữa đầu thời kỳ và cuối thời kỳ nghiên cứu. 

+ Mức độ biến động đƣợc xác định thông qua việc xác định diện tích tăng, giảm 

và số phần trăm tăng giảm của từng loại hình sử dụng đất giữ cuối và đầu thời kỳ đánh 

giá. 

2.3.1.3. Những nhân tố gây nên tình hình biến động sử dụng đất 

Các yếu tố tự nhiên là cơ sở quyết định cơ cấu sử dụng đất đai vào các mục đích 

kinh tế - xã hội bao gồm các yếu tố sau: Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, thủy văn, thảm 

thực vật (Nguyễn Tiến Mạnh, 2008). 

Các yếu tố kinh tế - xã hội có tác động lớn đến sự thay đổi diện tích các loại hình 

sử dụng đất đai bao gồm các yếu tố sau (Nguyễn Tiến Mạnh, 2008): 

+ Sự phát triển các ngành kinh tế nhƣ: Dịch vụ, xây dựng, giao thông và các 

ngành kinh tế khác. 

+ Gia tăng dân số. 

+ Các dự án đầu tƣ phát triển kinh tế. 

+ Thị trƣờng tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa. 

2.3.1.4. Ý nghĩa thực tiễn trong đánh giá tình hình biến động sử dụng đất  

Đánh giá tình hình biến động sử dụng đất có ý nghĩa rất lớn trong việc sử dụng 

đất đai (Nguyễn Tiến Mạnh, 2008): 

+ Là cơ sở khai thác tài nguyên đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội có hiệu 

quả và bảo vệ môi trƣờng sinh thái. 

+ Mặc khác khi đánh giá biến động sử dụng đất cho ta biết nhu cầu sử dụng đất 

giữa các ngành kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Dựa vào vị trí địa lý, diện tích tự 

nhiên và tài nguyên thiên nhiên của khu vực nghiên cứu, từ đó biết đƣợc sự phân bố 
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các ngành, các lĩnh vực kinh tế và biết đƣợc những điều kiện thuận lợi, khó khăn đối 

với nền kinh tế xã hội và biết đƣợc đất đai biến động theo chiều hƣớng tích cực hay 

tiêu cực, để từ đó đƣa ra những phƣơng hƣớng phát triển đúng đắn cho nền kinh tế và 

các phƣơng pháp sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất, bảo vệ mội trƣờng sinh thái. 

Do đó đánh giá biến động sử dụng đất có ý nghĩa hết sức quan trọng là tiền đề, 

cơ sở đầu tƣ và thu hút nguồn vốn đầu tƣ từ bên ngoài, để phát triển đúng hƣớng, ổn 

định trên tất cả mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên quý 

giá của quốc gia. 

2.3.2. Vai trò của GIS trong đánh giá biến động sử dụng đất 

So với việc đánh giá biến động bằng phƣơng pháp truyền thống thì việc tự động 

hóa trong đánh giá biến động cho ta một lợi ích to lớn. GIS cho phép ngƣời dùng thực 

hiện các chức năng: Hiển thị trực quan, tạo lập bản đồ, trợ giúp ra quyết định, trình 

bày, khả năng tùy biến của chƣơng trình. 

Nguyên lý của việc đánh giá biến động của phần mềm này là sau khi chồng xếp 2 

lớp thông tin bản đồ lên nhau, phần mềm sẽ tự động hiển thị những vùng biến động về 

trƣờng dữ liệu đã đăng ký giữa hai lớp và tính toán đƣợc diện tích biến động của các 

vùng đó trên bản đồ với thao tác đơn giản để đƣa ra kết quả. Từ lớp thông tin biến 

động ta có thể xây dựng đƣợc bản đồ biến động. 

Để đánh giá biến động cần có một ma trận đánh giá biến động. Ma trận này dựa 

trên các thông tin biến động ta đã xử lý ở trên. Bản đồ biến động thể hiện sự phân bố 

không gian của các đối tƣợng bị biến động hoặc cũng có thể biểu thị đƣợc mức độ biến 

động của các đối tƣợng trên bản đồ còn ma trận biến động hiển thị kết quả thống kê 

diện tích của các loại đối tƣợng cùng với sự phân bố biến động sang các đối tƣợng 

khác. Và đây chính là ƣu điểm hơn hẳn của phƣơng pháp này so với các phƣơng pháp 

khác. Sau khi đánh giá biến động ta tiến hành dự báo bằng chuỗi Markov và đề xuất 

giải pháp hiệu quả. 
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2.3.3. Chuỗi Markov 

2.3.3.1. Khái niệm 

Chuỗi Markov: Trong toán học, một chuỗi Markov đặt theo tên nhà toán học 

ngƣời Nga Andrei Andreyevich Markov, là một quá trình ngẫu nhiên theo thời gian 

với tính chất Markov. Trong một quá trình nhƣ vậy, quá khứ không liên quan đến việc 

tiên đoán tƣơng lai mà việc đó chỉ phụ thuộc theo kiến thức về hiện tại (Lưu Thị Hồng 

Quyên, 2012). 

Markov nhƣ một mô hình phát triển của kinh tế xã hội và khoa học nghiên cứu 

cuối những năm 1950. Ứng dụng thực nghiệm của chuỗi Markov trong đô thị và phân 

tích khu vực bắt đầu xuất hiện vào những năm 1960. Một trong những ứng dụng đầu là 

Clark sử dụng của chuỗi Markov để mô phỏng biến động của nhà cho thuê ở các thành 

phố Mỹ. Clark mô tả sự biến động của những vùng điều tra dân số từ 10 năm khác 

nhau trong bốn thành phố khác nhau (Detroit, Pittsburg, Indianapolis và St Louis) 

trong giai đoạn từ năm 1940 đến 1960. Một ứng dụng khác của Lever đã tìm cách mô 

tả việc phân cấp của sản xuất trong khu vực Clydeside của Glasgow, Scotland, Vƣơng 

quốc Anh (Michael Iacono, 2012). 

2.3.3.2. Ứng dụng chuỗi Markov 

Nhiều nghiên cứu gần đây sử dụng chuỗi Markov để dự đoán sử dụng đất đã tìm 

cách để mở rộng phạm vi áp dụng của các mô hình. Turner so sánh kết quả của một 

mô hình chuỗi Markov với hai mô hình mô phỏng không gian khác nhau để dự báo 

những thay đổi lâu dài vùng Piedmont phía bắc Georgia.. McMillen và McDonald đã 

chứng minh các khớp nối của chuỗi Markov với các mô hình hồi quy . Để ƣớc tính ảnh 

hƣởng của giá trị đất trên phân vùng thay đổi mà họ ƣớc tính một chức năng để dự 

đoán giá trị đất, sau đó phục vụ nhƣ giải thích cho các xác suất chuyển đổi của một ma 

trận thay đổi sử dụng đất. Weng tích hợp việc sử dụng các hệ thống thông tin địa lý và 

khả năng viễn thám với một mô hình chuỗi Markov để dự đoán những hậu quả sử 

dụng đất có thể có của đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh chóng ở đồng bằng sông 
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Zhujiang của Trung Quốc. Cuối cùng, Levinson và Chen cung cấp một mô hình chuỗi 

Markov thay đổi sử dụng đất trong khu vực Twin Cities (Michael Iacono, 2012). 

Ngoài ra Chuỗi Markov có rất nhiều ứng dụng nhƣ (Lưu Thị Hồng Quyên, 2012): 

Các hệ thống Markov xuất hiện nhiều trong vật lí, đặc biệt là cơ học thống kê. Chuỗi 

Markov có thể dùng để mô hình hóa nhiều quá trình trong lí thuyết hàng đợi và thống 

kê. PageRank của một trang web dùng bởi Google đƣợc định nghĩa bằng một chuỗi 

Markov. Chuỗi Markov cũng có nhiều ứng dụng trong mô hình sinh học, đặc biệt là 

trong tiến trình dân số. Một ứng dụng của chuỗi Markov gần đây là ở thống kê địa 

chất. Chuỗi Markov cũng có thể ứng dụng trong nhiều trò game. Trong ngành quản lý 

đất đai: ngƣời ta còn ứng dụng GIS, RS và chuỗi Markov vào phân tích sự thay đổi sử 

dụng đất, là ứng dụng mà đề tài nghiên cứu đáng hƣớng đến.  

2.4. Tình hình nghiên cứu đánh giá biến động sử dụng đất trong và ngoài nƣớc 

2.4.1. Trên thế giới 

Hiện nay trên thới giới đặc biệt là nƣớc đang phát triển, việc đánh giá biến động 

hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng rừng và diễn biến tài nguyên thiên nhiên đƣợc tiến 

hành thƣờng xuyên trên cơ sở sử dụng phƣơng pháp truyền thống trên bản đồ giấy dựa 

vào các số liệu thống kê ngoài thực địa. Gần đây công việc này đã đƣợc hiện đại hóa, 

đã ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá biến động. Và đặc biệt là ứng dụng 

Hệ thống thông tin Địa lý (GIS) hoặc kết hợp với công nghệ Viễn thám hoặc kết hợp 

với chuỗi Makov đã đem lại hiệu quả hết sức to lớn. 

Cuốn sách "Con ngƣời và Thiên nhiên " của George Perkins Marsh , đƣợc viết 

vào năm 1864, là một trong những ngƣời đầu tiên thảo luận rộng rãi để nhận ra tác hại 

của loài ngƣời vào thiên nhiên. Kể từ đó,các nhà nghiên cứu mở rộng nghiên cứu và 

các bài báo cáo tích hợp đồ sộ của IPCC, UNEP và tài liệu WRI về biến động sử dụng 

đất do tác động của con ngƣời. Richards (1990 ) đã tổng kết tính toán khác nhau để 

ƣớc tính rằng hơn 300 năm qua , chúng ta đã mất khoảng 20 % diện tích rừng và đất 

rừng, 1% đồng cỏ, trong khi các khu vực đất trồng trọt tăng 466 %. Hiện nay, đất canh 

tác chiếm khoảng 15 triệu km
2 

của bề mặt trái đất, tƣơng ứng với diện tích canh tác 
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của Nam Mỹ , trong khi đồng cỏ chỉ khoảng 34 triệu km
2
 (Kees Klein Goldewijk và 

ctv, 2004). 

Năm 1971, ở Beclin đã sử dụng các ảnh hàng không chụp liên tiếp nhau để kiểm 

soát sự thay đổi đô thị (Dueker và ctv, 1971). 

Năm 1985, Gupta D. M. và Menshi M. K. đã tiến hành nghiên cứu sự thay đổi đô 

thị thông qua thành lập các bản đồ sử dụng đất của Dethi tại ba thời điểm 1959, 1969, 

1978 bằng các thông tin viễn thám đa thời gian. 

Năm 1987, Manfred Ehlers và ctv cũng nghiên cứu biến đổi sử dụng đất giai 

đoạn 1975-1986 thông qua giải đoán ảnh hàng không năm 1975 và xử lý ảnh số ảnh vệ 

tinh SPOT năm 1986 (Đinh BảoHoa,2007). 

Trong đề tài nghiên cứu “Assessment of Soil Protection Efficiency And Land 

Use Change” (G. Siebielec và ctv, 2010) là một nghiên cứu báo cáo tóm tắt kết quả 

phân tích về mối quan hệ giữa chính sách bảo vệ sử dụng đất hiện tại của chính phủ và 

thay đổi sử dụng đất tại các khu vực thử nghiệm đƣợc lựa chọn của Trung ƣơng Châu 

Âu từ năm 1990-1992 và 2006-2007dựa vào ảnh vệ tinh SPOT và các bản đồ sử dụng 

đất của 7 thành phố đại diện cho Đức , Cộng hòa Séc , Ba Lan ,Slovakia , Áo và Italy 

(Milan, Bratislava, Wroclaw, Prague, Stuttgart, Salzburg, Vienna) kết quả phân tích 

cho thấy đất đƣợc mở rộng bề mặt nhân tạo diễn ra chủ yếu trên các vùng đất canh tác. 

Hệ thống quản lý đất trong các thành phố không có hiệu quả bảo vệ đất tốt nhất cho 

đến năm 2006. Không có xung đột mạnh mẽ giữa các mục tiêu và nhu cầu bảo vệ đất 

liên quan đến phát triển kinh tế của thành phố. 

Kết hợp GIS và chuỗi Mackov thì đề tài “The Assessment and Predicting of Land 

Use Changes to Urban Area Using Multi-Temporal Satellite Imagery and GIS: A Case 

Study on Zanjan, IRAN (1984-2011)” (Mohsen Ahadnejad Reveshty, 2011) đã có kết 

quả phân loại độ che phủ đất cho 3 thời điểm khác nhau về biến động sử dụng đất bên 

cạnh kết hợp chuỗi Makov để dự báo tác động của con ngƣời về biến đổi sử dụng đất 

đến năm 2020 trong Khu vực Zanjan . Kết quả của nghiên cứu này tiết lộ rằng khoảng 

44 % tổng diện tích bị thay đổi sử dụng đất , ví dụ nhƣ thay đổi đất nông nghiệp , vƣờn 



 

27 

 

cây ăn quả và đất trống để định cƣ , xây dựng công nghiệp khu vực và đƣờng cao tốc . 

Mô hình cây trồng cũng thay đổi , chẳng hạn nhƣ đất vƣờn sang đất nông nghiệp và 

ngƣợc lại. Những thay đổi đƣợc đề cập đã xảy ra trong vòng 27 năm qua tại thành phố 

Zanjan và khu vực xung quanh. Đề tài “A Markov Chain Model of Land Use Change 

in the Twin Cities, 1958-2005” (Michael Iacono, 2012) trong nghiên cứu tác giả ứng 

dụng một mô hình chuỗi Markov ƣớc tính cho khu vực đô thị Hoa Kỳ (Twin Cities). 

Sử dụng một tập hợp các dữ liệu trong giai đoạn lớn từ giữa năm 1958 đến 2005, để dự 

đoán tình hình sự dụng đất hiện tại và sau đó sử dụng để dự báo trong tƣơng lai. Với 

đề tài “Assessing Applycation Of Markov Chain Analysis Inpredicting Land Cover 

Change: A Case Study Of Nakuru Municipality” (K. W. Mubea và ctv, 2010,) trong 

nghiên cứu này, sự kết hợp của vệ tinh viễn thám, hệ thống thông tin địa lý (GIS), và 

chuỗi Markov đã đƣợc sử dụng trong phân tích và dự đoán thay đổi sử dụng đất. Kết 

quả cho thấy tình hình phát triển đô thị không đồng đều, diện tích đất rừng bị mất mát 

đáng kể và quá trình thay đổi sử dụng đất đã không ổn định. Nghiên cứu cho thấy rằng 

việc tích hợp của vệ tinh viễn thám và GIS có thể là một phƣơng pháp hiệu quả để 

phân tích các mô hình không gian-thời gian của sự thay đổi sử dụng đất. Hội nhập sâu 

hơn của hai kỹ thuật này với mô hình Markov đã hỗ trợ hiệu quả trong việc mô tả, 

phân tích và dự đoán quá trình biến đổi sử dụng đất. Kết quả dự đoán về sử dụng đất 

cho năm 2015 là sự gia tăng đáng kể của đất đô thị và nông nghiệp.  

2.4.2. Tại Việt Nam 

Nƣớc ta mặc dù chƣa là nƣớc công nghiệp hóa có tốc độ đô thị hóa một cách 

“chóng mặt” nhƣng cũng đang dần có bƣớc “trở mình” nên vấn đề biến động sử dụng 

đất có thể diễn ra “một sớm một chiều”. Do đó có rất nhiều công trình nghiên cứu 

đƣợc các chuyên gia triển khai với nhiều phƣơng pháp khác nhau. Phƣơng pháp điều 

tra nhanh nông thôn có sự tham gia của ngƣời dân (Participatory Rural appraisal – 

PRA). Đây là một phƣơng pháp hệ thống bán chính quy đƣợc tiến hành ở một địa điểm 

cụ thể bởi một nhóm liên ngành và đƣợc thiết kế để thu thập đƣợc những thông tin cần 

thiết và những giả thuyết cho sự phát triển nông thôn. Trong đề tài này, PRA đƣợc sử 

dụng trong giai đoạn đầu của dự án “Tác động của biến đổi khí hậu đến biến đổi sử 
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dụng đất và thay đổi sinh kế cộng đồng ở đồng bằng sông Hồng” (DANIDA) của 

Trung tâm quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trình tự 

tiến hành theo các bƣớc chính: Chọn điểm và thông qua các thủ tục, cho phép của 

chính quyền địa phƣơng; Tiền trạm điểm để khảo sát; Điều tra chọn mẫu để thu thập 

thông tin: không gian, thời gian (giai đoạn 2005 – 2011), đặc điểm kinh tế - xã hội; 

Tổng hợp số liệu và phân tích các vấn đề phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu. 

Bên cạnh đó có nhiều phƣơng pháp thủ công nhƣ khảo sát thuộc địa, tổng hợp số 

liệu thống kê, kiểm kê đất đai. Gần đây nhất là sử dụng công nghệ thành lập bản đồ 

biến động sử dụng đất với rất nhiều công cụ trong đó có GIS. Chẳng hạn đề tài “ Ứng 

dụng GIS thành lập bản đồ biến động sử dụng đất huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La (giai 

đoạn 1995-2005)” (Đoàn Đức Lâm và ctv, 2010) tác giả đã phân tích, đánh giá và 

thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất dựa trên nghiên cứu, biên tập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất bằng lập các ma trận biến động và dùng các công cụ Mcrostation, 

Mapinfor và ArcGis.  

Hơn thế nữa, việc kết hợp viễn thám và GIS trong đánh giá biến động cũng đã 

đƣợc thực hiện bƣớc đầu mang lại nhiều kết quả. Nhƣ trong đề tài “Thành lập bản đồ 

thảm thực vật trên cơ sở phân tích, xử lý ảnh viễn thám tại khu vực Tủa Chùa – Lai 

Châu” (Hoàng Xuân Thành, 2006), tác giả đã dùng phƣơng pháp phân loại có kiểm 

định đối với dữ liệu ảnh Landsat năm 2006 để phân ra 7 lớp thực phủ khác nhau với 

chỉ số Kappa ~ 0,7. Trong đề tài “ Ứng dụng Mô hình MarKov và Cellular Mô hình 

MarKov và Cellular Automata trong nghiên cứu dự báo biến đổi lớp phủ bề mặt” 

(Trần Anh Tuấn, 2011), tác giả đã nghiên cứu đánh giá sự biến đổi của đất đô thị thành 

phố Hà Nội bên cạnh đó ứng dụng mô hình phân tích chuỗi Markov kết hợp với thuật 

toán mạng tự động để dự báo biến đổi lớp phủ mặt đất khu vực nghiên cứu từ năm 

2014 tới năm 2021. Đề tài “ Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá biến động và dự báo 

đất đô thị tại phƣờng Hiệp Bình Phƣớc, quận Thủ Đức” (Vũ Minh Tuấn và ctv, 2011) 

đã sử dụng công nghệ viễn thám và GIS để phân tích biến động đất đô thị tại phƣờng 

Hiệp Bình Phƣớc quận Thủ Đức, TPHCM và sử dụng chuỗi Markov để dự báo tốc độ 

phát triển đất đô thị đến năm 2026. Kết quả nghiên cứu cho thấy đất đô thị trên địa bàn 
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phát triển mạnh mẽ cần đƣợc quy hoạch cụ thể vì sẽ ảnh hƣởng đến quy hoạch phát 

triển đô thị của quận Thủ Đức nói riêng và TPHCM nói chung, ngoài ra nghiên cứu 

còn phát hiện khu vực Hiệp Bình Phƣớc có nền tƣơng đối yếu và nguy cơ sạc lỡ bờ 

sông rất lớn có thể gây nguy hiểm đến đời sống của ngƣời dân. Tuy nhiên hầu hết các 

khu vực biến động lại không đúng với quy hoạch chung của TPHCM cho thấy việc sử 

dụng chuỗi Markov trong việc dự báo tốc độ phát triển đất đô thị không đạt đƣợc độ 

chính xác cao nhất. Kết quả dự báo chỉ đúng khi không có sự thay đổi về chính sách 

pháp luật về đất đô thị trong năm dự báo. Ngoài ra còn rất nhiều công trình nghiên cứu 

có ứng dụng GIS và chuỗi Markov đạt đƣợc nhiều kết quả mong đợi. 
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CHƢƠNG 3.NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP  

NGHIÊN CỨU 

3.1. Nội dung nghiên cứu 

Dựa vào mục tiêu đề ra, đề tài cần thực hiện các nội dung sau: 

- Nghiên cứu lý thuyết về biến động sử dụng đất, chuỗi Markov. 

- Biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Kon Tum năm 2005, 2010.  

- Thành lập bản đồ biến động sử dụng đất tỉnh Kon Tum giai đoạn 2005-2010. 

- Đánh giá, dự báo và đề xuất  giải pháp sử dụng đất hiệu quả. 

3.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để đánh giá biến động sử dụng đất trƣớc tiên cần thu thập dữ liệu hiện trạng sử 

dụng đất của tỉnh Kon Tum trong 2 năm 2005 và 2010. Dữ liệu ta thu đƣợc gồm bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất trong 2 năm 2005, 2010, bản đồ hành chính tỉnh Kon Tum 

dạng *.dgn,…Đánh giá biến động đƣợc thực hiện trên phần mềm Arcgis do đó cần có 

sự chuyển đổi định dạng dữ liệu thông qua các công cụ của GIS. Sau đó biên tập thành 

lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 2 thời điểm 2005, 2010. Áp dụng chuỗi Markov 

ta thành lập bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 và dự báo xu hƣớng 

biến động sử dụng đất. Dựa vào kết quả đánh giá biến động và xu hƣớng biến động sử 

dụng đất nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng đất bền vững (Hình 3.1). 
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Hình 3.1. Sơ đồ tiến trình nghiên cứu 

Để xây dựng bản đồ nói chung và bản đồ hiện trạng sử dụng đất nói riêng công 

việc đầu tiên là công tác chuẩn bị cho việc thành lập bản đồ. Nhiệm vụ chủ yếu của 

công đoạn này là thu thập, kiểm tra, đánh giá các tài liệu, số liệu sẵn có theo những 

yêu cầu của nội dung, mục đích của đề tai. Kế thừa có chọn lọc các bản đồ, tài liệu đã 
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có trên khu vực nghiên cứu. Bản đồ địa chính, địa hình, hiện trạng sử dụng đất cũ có 

thể dùng làm bản đồ nền trong khi xây dựng bản đồ hiện trạng mới.  

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm sử dụng các lớp thông tin của bản đồ hiện 

trạng để đánh giá biến động. Bộ số liệu đầu vào chỉ cung cấp thông tin phục vụ nghiên 

cứu mà không đáp ứng đủ yêu cầu để phục vụ nghiên cứu. Dựa vào máy tính và các 

phần mềm sẵn có tiến hành xử lý số liệu. 

- Để đánh giá biến động đƣợc thì cần phải chuẩn hóa dữ liệu đáp ứng yêu cầu 

thống nhất và chuẩn xác về cơ sở dữ liệu không gian và cơ sở dữ liệu thuộc tính. 

+ Về cơ sở dữ liệu không gian chuẩn hóa về ranh giới khu vực nghiên cứu giữa 

các năm phải trùng khít nhau, ranh giới các vùng phải khép kín. 

+ Về cơ sở dữ liệu thuộc tính yêu cầu thiết kế các trƣờng cơ sở dữ liệu giữa các 

năm phải hoàn toàn giống nhau về tên trƣờng, độ rộng, kiểu trƣờng,… 

- Với số liệu bản đồ đã đƣợc chuẩn hóa ở các thời điểm, tiến hành chồng xếp các 

lớp thông tin về hiện trạng sử dụng đất của 2 thời điểm theo giai đoạn 2005-2010 sẽ 

cho ra kết quả biến động. 

3.2.1. Phƣơng pháp xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005, 2010 

Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất là bƣớc cơ bản trong công tác đánh giá 

biến động sử dụng đất. Tiến trình thành lập nhƣ hình 3.2: 

Bƣớc 1: Thu thập dữ liệu các loại hình sử dụng đất thời điểm 2005, 2010. 

Bƣớc 2: Chuyển đổi dữ liệu từ dạng *.dgn từ Microstation sang dạng .shp bên Arcgis 

và xử lý dữ liệu về không gian, thuộc tính. 

Bƣớc 3: Sau đó nhóm các loại hình sử dụng và gán mã cho từng loại hình. 

Bƣớc 4: Biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thời điểm 2005, 2010. 
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Hình 3.2. Phương pháp xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là bản đồ chuyên đề đƣợc thành lập theo đơn vị 

hành chính các cấp thể hiện hiện trạng sử dụng các loại đất trong thực tế với đầy đủ 

các thông tin về hiện trạng nhƣ ranh giới, vị trí, số lƣợng các loại đất,…trong phạm vi 

một đơn vị hành chính trong một thời điểm nhất định.  

Nội dung của bản đồ hiện trạng sử dụng đất phải đảm bảo phản ánh đầy đủ, trung 

thực hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm thành lập bản đồ (Bộ tài nguyên môi trường, 

2007). 

Cơ sở toán học và độ chính xác của bản đồ nền: 

-  Hệ quy chiếu: Bản đồ nền phải đƣợc thành lập theo quy định tại Quyết định số 

83/2000/QĐ-TT ngày 12/7/2000 của Thủ tƣớng Chính phủ về sử dụng hệ quy chiếu và 
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hệ tọa độ quốc gia Việt Nam; Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/2/2007 về 

sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa hệ tọa độ quốc tế  WGS-84 và hệ tọa độ 

quốc gia Việt Nam-2000. 

- Kinh tuyến trục: Đối với tỉnh Kon Tum là 108
0
30’. 

- Tỷ lệ bản đồ: Tỷ lệ bản đồ nền đƣợc lựa chọn dựa vào: Kích thƣớc, diện tích, 

hình dạng của đơn vị hành chính, đặc điểm, kích thƣớc của các yếu tố nội dung hiện 

trạng sử dụng đất phải biểu thị trên bản đồ. Tỷ lệ bản đồ nền cũng là tỷ lệ của bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất quy định trong bảng 3.2: 

Bảng 3.1.Tỷ lệ bản đồ nền dùng để thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

Đơn vị thành lập bản đồ Tỷ lệ bản đồ Quy mô diện tích tự nhiên (ha) 

Cấp xã 

   1:1.000 Dƣới 120 

   1:2.000 Từ 120 đến 500 

   1:5.000 Từ 500 đến 3.000 

   1:10.000 Trên 3.000 

Cấp huyện 

   1:5.000 Dƣới 3.000 

   1:10.000 Từ 3.000 đến 12.000 

   1:25.000 Trên 12.000 

Cấp tỉnh 

   1:25.000 Dƣới 100.000 

   1:50.000 Từ 100.000 đến 350.000 

   1:100.000 Trên 350.000 

Cấp vùng    1:250.000  

Cả nƣớc   1:1.000.000  

 

Độ chính xác của bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Độ chính xác chuyển vẽ của các 

yếu tố nội dung cơ sở địa lý từ các bản đồ tài liệu sang bản đồ nền phải bảo đảm các 

yêu cầu sau: 

- Sai số tƣơng hỗ chuyển vẽ các yếu tố nội dung không đƣợc vƣợt quá ± 0,3 

milimét (mm) tính theo tỷ lệ bản đồ nền. 

- Sai số chuyển vẽ vị trí các yếu tố nội dung bản đồ không đƣợc vƣợt quá ± 0,2 

mm tính theo tỷ lệ bản đồ. 
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3.2.2. Chuỗi Markov trong thành lập bản đồ và đánh giá biến động sử dụng đất 

3.2.2.1. Phƣơng pháp thành lập bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 

2005-2010 

Sau khi xây dựng đƣợc 2 bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005, 2010 ta tiến 

hành nhóm các loại hình sử dụng đất cho 2 năm phải giống nhau. Cụ thể đối tƣợng 

nghiên cứu đƣợc gom thành 5 loại hình sử dụng đất (CSD: Đất chƣa sử dụng; LNP: 

Đất lâm nghiệp; NNP: Đất nông nghiệp; OTC: Đất ở; PNN: Đất phi nông nghiệp). Sau 

đó gán mã cho từng loại hình, năm 2005 (CSD=10, LNP=20, NNP=30, OTC=40, 

PNN=50), năm 2010 (CSD=1, LNP=2, NNP=3, OTC=4, PNN=5) rồi lập ma trận biến 

động sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 và thành lập bản đồ biến động nhƣ hình 3.3. 

 

Hình 3.3.Phương pháp thành lập bản đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 

(Nguồn: Phỏng theo Đoàn Đức Lân, 2010) 
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3.2.2.2. Xác định xu hƣớng thay đổi các kiểu sử dụng đất dựa trên cơ sở của 

mô hình Markov Chain 

Mô hình Markov Chain đã đƣợc ứng dụng để xác định khả năng thay đổi các 

kiểu sử dụng đất dựa trên sự tiến triển các kiểu sử dụng đất và các nhân tố ảnh hƣởng 

đến sự thay đổi. Tổng quát hóa của mô hình đƣợc minh họa nhƣ sau (Nguyễn Kim Lợi, 

2005): 

Các kiểu sử dụng đất ở thời điểm to                          Các kiểu sử dụng đất ở thời điểm t1 

 

Với ij: Là xác suất thay đổi đƣợc xác định từ việc “Overlay” bản đồ sử dụng đất 

tại 2 thời điểm khác nhau. Để dự đoán phân bố các kiểu sử dụng đất khác nhau vào các 

thời điểm khác nhau. Để dự đoán phân bố các kiểu sử dụng đất khác nhau vào các thời 

điểm tiếp theo có thể ứng dụng mô hình Markov Chain nhƣ sau: 

 

 

 



 

37 

 

Đây có thể đƣợc viết lại dƣới dạng tổng quát hóa của ma trận nhƣ sau: 

 

3.2.2.3. Ứng dụng mô hình toán học để dự báo sự thay đổi các kiểu sử dụng 

đất trong tƣơng lai 

Dự báo về sự thay đổi các kiểu sử dụng đất theo thời gian theo phƣơng trình toán  

học sau (K. W. Mubea và ctv, 2010): 

Vt2 = M * Vt1   (1) 

Trong đó:   M: Tỉ lệ thay đổi của các kiểu sử dụng đất trong khoảng thời gian thu thập                  

số liệu. 

     Vt1: Diện tích của kiểu sử dụng đất tại thời điểm thứ nhất. 

            Vt2: Diện tích của kiểu sử dụng đất tại thời điểm t. 

Để tiến hành dự báo trƣớc tiên cần xác định đƣợc khoảng thời gian dự báo. Trên 

cơ sở kết quả đánh giá biến động sử dụng đất khu vực nghiên cứu giai đoạn 2005-

2010, nghiên cứu đã ứng dụng mô hình phân tích chuỗi Markov nhằm dự báo biến 

động sử dụng đất tỉnh Kon Tum tới năm 2015 theo công thức sau (Trần Anh Tuấn, 

2011): 

       TDB = TCT + (TCT - TCD)  (2) 

Trong đó: TDB: Thời điểm dự báo 

                 TCT: Mốc thời gian cận trên của quá trình đánh giá 

                 TCD: Mốc thời gian cận dƣới của quá trình đánh giá
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CHƢƠNG 4.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2005 và năm 2010 

Để đánh giá hiện trạng ngoài việc dựa trên các tài liệu nghiên cứu nhƣ số liệu 

thống kê, dự báo hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất của Tỉnh, khảo sát 

thực tế còn dựa trên các lớp thông tin của bản đồ hiện trạng. Sau khi chuẩn hóa, thu 

thập chuyển đổi cơ sở dữ liệu cho các dữ liệu ta tiến hành chồng xếp các lớp thông tin 

của bản đồ để biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Các lớp thông tin nhƣ hiện trạng 

sử dụng đất, giao thông, ranh giới hành chính và các lớp thông tin bổ trợ nhƣ khung, 

lƣới chiếu, thƣớc đo tỷ lệ, chú thích,…đƣợc thể hiện theo nguyên tắc vùng, đƣờng, 

điểm sau đó biên tập bản đồ theo quy chuẩn của Thông tƣ 13/2011 Bộ TNMT quy 

định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản 

đồ quy hoạch sử dụng đất sẽ đƣợc bản đồ hiện trạng sử dụng đất nhƣ hình 4.2 và hình 

4.4. 

4.1.1.Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2005  

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Kon Tum năm 2005 đƣợc chia thành 8 loại 

hình sử dụng đất: Đất chuyên dùng (CDG), Đất chƣa sử dụng (CSD), Đất lâm nghiệp 

(LNP), Đất nghĩa trang, nghĩa địa (NTD), Đất ở (OTC), Đất phi nông nghiệp (PNN), 

Đất sông suối và mặt nƣớc chuyên dùng (SMN) và đất nông nghiệp (NNP).  

Diện tích tự nhiên tỉnh Kon Tum năm 2005 khoảng 967.191,60 ha trong đó đất 

lâm nghiệp có diện tích lớn nhất khoảng 622.086,82 ha chiếm 64,32% vì Kon Tum là 

nơi đầu nguồn sinh thủy của các con sông lớn, có nhiều công trình thủy lợi, thủy điện 

lớn nhƣ YaLy, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Plei Krông, Thủy lợi Thạch Nham, nên 

vấn đề chống xói mòn đất, điều tiết nguồn nƣớc, bảo vệ các công trình thủy điện, thủy 

lợi nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nƣớc là đặc biệt quan trọng. Chỉ có hệ 

thống rừng phòng hộ đầu nguồn của tỉnh mới có thể giải quyết vấn đề này một cách

bền vững và kinh tế nhất. Đây là nơi nuôi dƣỡng nguồn nƣớc, bảo vệ đất, bảo vệ môi 

trƣờng sống, tạo nên nhiều vùng sinh thái hết sức phong phú, đa dạng. GDP tăng 
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trƣởng bình quân của lâm nghiệp trong giai đoạn 2001-2007 là 12,84%/năm, nên lâm 

nghiệp vẫn là một trong những thế mạnh phát triển kinh tế của Kon Tum. Loại hình 

thứ hai có diện tích khá lớn là đất chƣa sử dụng, đất bị bỏ 22,72% tổng diện tích tự 

nhiên, với tình hình cần phải cải thiện về sau tránh tình trạng tài nguyên đất đai bị bỏ 

hoang, lãng phí. Giai đoạn 2001-2007, tốc độ tăng trƣởng GDP bình quân ngành nông 

nghiệp là 15,96%/năm nên nông nghiệp hiện là thế mạnh của Kon Tum nên diện tích 

đất nông nghiệp cũng khá lớn chiếm 10,38% với khoảng 100.419,82 ha. So với nhiều 

tỉnh, thì Kon Tum còn rất yếu về công nghiệp. Trong cơ cấu GDP, công nghiệp và xây 

dựng mới chiếm khoảng 19%, trừ ngành thủy điện đang đƣợc phát triển với tốc độ 

nhanh, năng lực của các ngành công nghiệp khác rất nhỏ bé, trình độ công nghệ thấp, 

hiệu quả kinh tế nhỏ bé nên diện tích đất chuyên dùng chỉ khoảng 9.667,06 ha, đất 

sông suối, mặt nƣớc chuyên dùng khoảng 3.868,91 ha và đất phi nông nghiệp khoảng 

34,09 ha, đất nghĩa trang, nghĩa địa khoảng 73,51 ha chiếm tỷ trọng rất ít không đáng 

kể. Kon Tum là một vùng đất đậm đặc về văn hóa dân gian truyền thống của đồng bào 

các dân tộc thiểu số và là một trong những tỉnh có mật độ dân số thấp chỉ 40 

ngƣời/km
2
 (so với 257 ngƣời/km

2
 trên cả nƣớc và 90 ngƣời/km

2
 ở toàn vùng Tây 

Nguyên) nên diện tích đất ở chỉ khoảng 11.274,78 ha chiếm 1,17%. 

Bảng 4.1.Diện tích và tỷ lệ các loại hình sử dụng đất tỉnh Kon Tum năm 2005 

LU Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

CDG 9.667,06 1,0 

CSD 219.766,62 22,72 

LNP 622.086,82 64,32 

NTD 73,51 0,01 

OTC 11.274,78 1,17 

PNN 34,09 0 

SMN 3.868,91 0,40 

NNP 100.419,82 10,38 

Tổng 967.191,60 100 
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Hình 4.1. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ các loại hình sử dụng đất tỉnh Kon Tum năm 2005 

Trong tƣơng lai cần quy hoạch phát triển các loại hình sử dụng nhƣ đất chuyên 

dùng, đất ở, đất phi nông nghiệp để Kon Tum phát triển theo chiều hƣớng công nghiệp 

hóa hiện đại hóa. Bên cạnh đó vấn đề đáng lo ngại là diện tích đang bị bỏ trống chƣa 

đƣợc sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp hay loại hình nào khác mà lại 

chiếm tỷ lệ khá cao (23,12%), cần đƣợc quy hoạch sử dụng cho nông nghiệp, lâm 

nghiệp hay các mục đích sử dụng khác một cách hợp lý. 
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Hình 4.2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Kon Tum năm 2005 
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4.1.2.Đánh giá hiện trạng sử dụng đất năm 2010 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Kon Tum năm 2010 đƣợc chia thành 8 loại 

hình sử dụng đất: Đất chuyên dùng (CDG), Đất chƣa sử dụng (CSD), Đất lâm nghiệp 

(LNP), Đất nghĩa trang, nghĩa địa (NTD), Đất ở (OTC), Đất phi nông nghiệp (PNN), 

Đất sông suối và mặt nƣớc chuyên dùng (SMN) và đất nông nghiệp (NNP).  

Tổng diện tích đất tự nhiên tỉnh Kon Tum là 967.191,60 ha trong đó đất lâm 

nghiệp vẫn có diện tích cao nhất khoảng 648.111,59 ha chiếm 67,01% tăng 2,69% so 

với năm 2005. Đất nông nghiệp khoảng 203.961,03 ha chiếm 21,09% tăng mạnh tăng 

10,71% so với năm 2005. Diện tích đất chƣa sử dụng giảm mạnh giảm đến 131.028,7 

ha so với năm 2005 và đang chiếm 7,39% diện tích đất tự nhiên. Đất ở khoảng 

14.405,97 ha chiếm 1,49%. Đất phi nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ thấp nhất với khoảng 

120,07 ha chiếm 0,01% tổng diện tích đất tự nhiên. Các loại hình còn lại vẫn chiếm tỷ 

trọng không đáng kể nhƣ đất chuyên dùng khoảng 7.875,25 ha, đất nghĩa trang khoảng 

110,90 ha, đất sông suối, mặt nƣớc chuyên dùng khoảng 21.085,04 ha. Hiện trạng sử 

dụng đất tỉnh Kon Tum năm 2010 cụ thể đƣợc thể hiện qua bảng 4.2: 

Bảng 4.2.Diện tích và tỷ lệ các loại hình sử dụng đất tỉnh Kon Tum năm 2010 

LU Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

CDG 7.875,25 0,81 

CSD 71.521,76 7,39 

LNP 648.111,59 67,01 

NTD 110,90 0,01 

OTC 14.405,97 1,49 

PNN 120,07 0,01 

SMN 21.085,04 2,18 

NNP 203.961,03 21,09 

Tổng 967.191,60 100 
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Hình 4.3.Biểu đồ thể hiện tỷ lệ các loại hình sử dụng đất tỉnh Kon Tum năm 2010 
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Hình 4.4.Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Kon Tum năm 2010 
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4.2 Thành lập bản đồ và đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 

4.2.1.Đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 theo hiện trạng 

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 và 2010 có 8 loại hình sử dụng đất và 

tổng diện tích tự nhiên của hai thời điểm vẫn không đổi khoảng 967.191,60 ha. Sau khi 

tính toán thì thứ tự các loại hình có sự thay đổi. Đất lâm nghiệp và đất nông nghiệp 

tăng, đất chƣa sử dụng, đất chuyên dùng giảm, các loại hình còn lại tăng nhƣng tăng 

không đáng kể.  

Bảng 4.3.Thống kê diện tích theo loại hình sử dụng đất tại các thời điểm 2005 và 

2010 theo hiện trạng sử dụng đất. 

STT  

Loại 

hình sử 

dụng đất 

Năm 2005 Năm 2010 Diện tích năm 

2010 so với năm         

2005 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

 

Diện tích 

(ha) 

 

Tỷ lệ 

(%) 

 

Diện tích 

(ha) 

 

Tỷ lệ 

(%) 

 

 1 

 

CDG 

 

   9.667,06 

 

 

1,0 

 

7.875,25 

 

0,81 

 

-1.791,82 

 

2 CSD 219.766,62 

 

22,72 71.521,76 7,39 -148.244,86 

 

3 LNP 622.086,82 

 

64,32 648.111,59 67,01 +26.024,77 

 

4 NTD         73,51 

 

0,01 110,90 0,01 +37,39 

 

5 OTC 11.274,78 

 

1,17 14.405,97 1,49 +3.131,19 

 

6 PNN 34,09 0 120,07 0,01 +85,98 

 

7 SMN 3.868,91 0,40 21.085,04 2,18 +17.216,13 

8 NNP 100.419,82 10,38 203.961,03 21,09 +103.541,21 

 

 

Bảng thống kê diện tích của từng loại hình sử dụng đất ở các thời điểm 2005 và 

2010 theo hiện hiện trạng cho ta thấy chúng có biến động vì diện tích từng loại hình 
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của 2 thời điểm có sự chênh lệch. Nhƣng dựa vào bảng 4.3 này ta chỉ biết diện tích của 

loại đất đó tăng hay giảm đi bao nhiêu ha và một cách gần đúng các khu vực bị biến 

đổi trên bản đồ mà nó không thể cho ta biết đƣợc diện tích bị biến động sẽ chuyển 

thành loại đất nào. GIS có thể hỗ trợ thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác và 

hiệu quả bằng những thao tác rất đơn giản. Qua bảng 4.3 cho thấy diện tích đất tự 

nhiên theo hiện trạng của tỉnh Kon Tum năm 2010 so với năm 2005 thì: 

- Nhóm đất chƣa sử dụng khoảng 71.521,76 ha giảm 148.244,86 ha. 

- Nhóm đất lâm nghiệp khoảng 648.111,59 ha tăng 26.024,77 ha. 

- Nhóm đất nông nghiệp khoảng 203.961,03 ha tăng 103.541,21 ha. 

- Nhóm đất ở khoảng 14.405,97 ha tăng 3131,19 ha. 

- Nhóm đất phi nông nghiệp khoảng 120,07 ha tăng 85,98 ha. 

- Nhóm đất chuyên dùng khoảng  7.875,25 ha giảm 1.791,82 ha. 

- Nhóm đất nghĩa trang, nghĩa địa khoảng 110,90 ha tăng 37,39 ha. 

- Nhóm đất sông suối, mặt nƣớc chuyên dùng khoảng 21.085,04 ha tăng 17.216,13ha. 

 

Hình 4.5.Biểu đồ thể hiện diện tích các loại hình sử dụng đất theo hiện trạng tại các 

thời điểm 2005 và 2010 (Đơn vị: ha) 
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Nhìn chung tình hình thay đổi sử dụng đất từ năm 2005 đến 2010 có chiều hƣớng 

tốt, đất chƣa sử dụng giảm đi rất nhiều thay vào đó đất lâm nghiệp tăng, tăng mạnh là 

đất nông nghiệp, diện tích các loại hình khác thì tăng nhẹ. Trong tƣơng lai cần giảm 

hơn nữa đất chƣa sử dụng và tăng dần các loại hình nhƣ đất phi nông nghiệp, đất 

chuyên dùng, đất ở. 

4.2.2.Thành lập bản đồ và đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 

Trên cơ sở dữ liệu bản đồ hiện trạng năm 2005 và 2010 ta gộp thành 5 loại hình 

sử dụng đất: Đất chƣa sử dụng (CSD), đất lâm nghiệp (LNP), đất nông nghiệp (NNP), 

đất ở (OTC) và đất phi nông nghiệp (PNN). Tƣơng ứng mỗi loại hình có một kí hiệu 

viết tắt riêng sau đó ta tiến hành gán mã cho từng loại hình sử dụng nhƣ bảng 4.4. Sau 

khi tiến hành chồng lớp 2 bản đồ hiện trạng ở 2 thời điểm 2005 và 2010 ta đƣợc bản 

đồ biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 nhƣ hình 4.10. Sau khi gộp và gán mã 

đất ta tiến hành biên tập lại 2 bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 và 2010 với 5 

loại hình sử dụng đất nhƣ trên. Kết quả là hình 4.6 và 4.7: 

Bảng 4.4.Bảng mã loại hình sử dụng đất năm 2005 và năm 2010 

STT Loại hình sử dụng đất Mã loại 

Năm 2005 Năm 2010 

1 CSD 10 1 

2 LNP 20 2 

3 NNP 30 3 

4 OTC 40 4 

5 PNN 50 5 
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Bảng 4.5.Bảng thống kê diện tích, tỷ lệ các loại hình sử dụng đất năm 2005, 2010 

LU Năm 2005 Năm 2010 

Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

CSD 223.635,53 23,12 92.606,80 9,57 

LNP 622.086,82 64,32 648.111,59 67,01 

NNP 100.419,82 10,38 203.961,03 21,09 

OTC 11.274,78 1,17 14.405,97 1,49 

PNN 9.774,66 1,01 8.106,21 0,84 

Tổng 967.191,60 100 967.191,60 100 
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Hình 4.6.Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 
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Hình 4.7.Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 
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Sau khi chồng lớp các lớp hiện trạng ta tiến hành tính toán để đƣợc kết quả nhƣ 

bảng 4.6. Từ đó ta có đƣợc ma trận biến động sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 nhƣ 

bảng 4.7. 

Bảng 4.6.Thống kê diện tích các loại hình theo mã 

STT Mã Tên Diện tích (ha) 

1 11 Đất chƣa sử dụng còn lại 31.900,84 

2 12 Đất chƣa sử dụng chuyển sang đất lâm nghiệp 121.956,52 

3 13 Đất chƣa sử dụng chuyển sang đất nông nghiệp 66.595,31 

4 14 Đất chƣa sử dụng chuyển sang đất ở 1.788,59 

5 15 Đất chƣa sử dụng chuyển sang đất phi nông nghiệp 1.394,27 

6 21 Đất lâm nghiệp chuyển sang đất chƣa sử dụng 48.932,67 

7 22 Đất lâm nghiệp còn lại 515.202,44 

8 23 Đất lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp 53.771,44 

9 24 Đất lâm nghiệp chuyển sang đất ở 1.945,60 

10 25 Đất lâm nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 2.234,68 

11 31 Đất nông  nghiệp chuyển sang đất chƣa sử dụng 8.158,18 

12 32 Đất nông  nghiệp chuyển sang đất lâm nghiệp 9.033,94 

13 33 Đất nông  nghiệp còn lại 73.742,35 

14 34 Đất nông  nghiệp chuyển sang đất ở 6.816,70 

15 35 Đất nông  nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 2.668,65 

16 41 Đất ở chuyển sang đất chƣa sử dụng 602,71 

17 42 Đất ở chuyển sang đất lâm nghiệp 732,76 

18 43 Đất ở chuyển sang đất nông nghiệp 6.237,93 

19 44 Đất ở còn lại 2.798,12 

20 45 Đất ở chuyển sang đất phi nông nghiệp 903,25 

21 51 Đất phi nông nghiệp chuyển sang đất chƣa sử dụng 3.012,40 

22 52 Đất phi nông nghiệp chuyển sang đất lâm nghiệp 1.185,93 

23 53 Đất phi nông nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp 3.614,01 

24 54 Đất phi nông nghiệp chuyển sang đất ở 1.056,95 

25 55 Đất phi nông nghiệp còn lại 905,37 

Tổng 967.191,60 
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Bảng 4.7.Ma trận biến động diện tích các loại hình sử dụng đất giai đoạn  

2005-2010 sau khi chồng lớp (Đơn vị:ha) 

LU CSD LNP NNP OTC PNN 

CSD 31.900,84 121.956,52 66.595,31 1.788,59 1.394,27 

LNP 48.932,67 515.202,44 53.771,44 1.945,60 2.234,68 

NNP 8.158,18 9.033,94 73.742,35 6.816,70 2.668,65 

OTC 602,71 732,76 6.237,93 2.798,12 903,25 

PNN 3.012,40 1.185,93 3.614,01 1.056,95 905,37 

 

Trong thực tế có một số trƣờng hợp biến động không có khả năng xảy ra nhƣ: 

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất chƣa sử dụng. 

- Đất ở chuyển sang đất chƣa sử dụng. 

- Đất ở chuyển sang đất lâm nghiệp. 

- Đất ở chuyển sang đất nông nghiệp. 

- Đất phi nông nghiệp chuyển sang đất chƣa sử dụng. 

- Đất phi nông nghiệp chuyển sang đất lâm nghiệp. 

- Đất phi nông nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp. 

Do đó ta tiến hành hiệu chỉnh ma trận cho hợp lý, những trƣờng hợp không có 

khả năng xảy ra đƣợc đƣa về 0 và diện tích đó đƣợc gộp vào diện tích của loại hình 

biến động giai đoạn trƣớc. Ví dụ: Đất nông nghiệp chuyển sang đất chƣa sử dụng theo 

kết quả tính toán là 8.158,18 ha nhƣng trƣờng hợp này không có khả năng xảy ra nên 

diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất chƣa sử dụng = 0. Diện tích đất nông 

nghiệp còn lại = 8.158,18 + 73.742,35 = 81900,52 ha, diện tích các loại hình biến động 

khác vẫn giữ nguyên. Tƣơng tự tính toán các trƣờng còn lại, kết quả thực hiện là bảng 

4.8: 

 

 



 

53 

 

Bảng 4.8.Ma trận biến động diện tích các loại hình sử dụng đất giai đoạn 2005-

2010 sau hiệu chỉnh (Đơn vị:ha) 

 

LU 

 

CSD 

 

LNP 

 

NNP 

 

OTC 

 

PNN 
 

Năm 

2005 

Tăng (+) 

Giảm (-) 
Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

CSD 31.900,84 121.956,52 66.595,31 1.788,59 1.394,27 223.635,53 

 

-142.802,02 -63,85 

LNP 48.932,67 515.202,44 53.771,44 1.945,60 2.234,68 622.086,82 

 

+24.106,08 +3,86 

NNP 0 9.033,94 81.900,52 

 

6.816,70 2.668,65 100.419,82 +101.847,45 +101,42 

OTC 0 0 0 10.371,53 

 

903,25 11.274,78 +10.704,6 +94,94 

PNN 0 0 0 1.056,95 8.717,70 

 
9.774,66 +6.143,89 +62,85 

 Năm 

2010 

80.833,51 

 

646.192,90 

 

202.267,2

7 

 

21.979,37 

 

15.918,55 

 

967.191,60 

 

 

Bảng 4.9.Thống kê tổng diện tích các loại hình biến động hai năm 2005 và 2010 sau 

khi chồng lớp và hiệu chỉnh (Đơn vị: ha) 

 

LU 

 

Năm 2005 

 

Năm 2010 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

(ha) (ha) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

CSD 223.635,53 80.833,51 -142.802,02 -14,76 

LNP 622.086,82 646.192,90 24.106,08 2,49 

NNP 100.419,82 202.267,27 101.847,45 10,53 

OTC 11.274,78 21.979,37 10.704,59 1,11 

PNN 9.774,66 15.918,55 6.143,89 0,64 

 

Chuỗi Markov hỗ trợ tiến hành đánh giá dự báo biến động cho các thời điểm 

trong tƣơng lai một cách chính xác và đáng tin cậy. Để tiến hành dự báo biến động ta 

cần có một ma trận xác suất của sự thay đổi các kiểu sử dụng đất (ma trận Markov).  

Để có đƣợc ma trận này ta lấy diện tích của loại hình sử dụng đất tại thời điểm năm 
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2005 chuyển sang loại hình sử dụng đất tại thời điểm 2010 chia cho tổng diện tích của 

loại hình sử dụng đất tại thời điểm năm 2005 đó.  

Ví dụ: Xác suất sự thay đổi của CSD chuyển sang CSD = Diện tích đất CSD còn 

lại/ Tổng diện tích đất CSD năm 2005. 

Xác suất sự thay đổi của đất CSD chuyển sang LNP = Diện tích đất CSD chuyển 

sang LNP/Tổng diện tích đất CSD năm 2005. 

Xác suất sự thay đổi của đất LNP chuyển sang CSD = Diện tích đất LNP chuyển 

sang CSD/Tổng diện tích đất LNP năm 2005. Tƣơng tự, ta đƣợc kết quả nhƣ bảng 

4.10:  

Bảng 4.10.Ma trận về xác suất của sự thay đổi xác định từ việc chồng ghép bản đồ 

hiện sử dụng đất giai đoạn 2005-2010 

LU CSD LNP NNP OTC PNN 

CSD 0,14265 0,54534 0,29779 0,00800 0,00623 

LNP 0,07866 0,82819 0,08644 0,00313 0,00359 

NNP 0 0,08996 0,81558 0,06788 0,02657 

OTC 0 0 0 0,91989 0,08011 

PNN 0 0 0 0,10813 0,89187 

 

Dựa trên ma trận trên ta thấy rõ diện tích các loại hình sử dụng đất từ năm 2005 

đến năm 2010 biến động không lớn lắm nhƣng cũng có thay đổi cụ thể: 

- Đất chƣa sử dụng phần lớn khoảng  54,53% (121.956,52 ha) đã chuyển sang đất 

lâm nghiệp, chuyển sang đất nông nghiệp khoảng 14,27% (66.595,31 ha), giữ lại 

31.900,84 ha (14,27%), một số ít chuyển sang đất ở khoảng 1.788,59 ha (0,8%), thấp 

nhất là đất phi nông nghiệp chỉ khoảng 0,62%. 

- Đất lâm nghiệp giữ lại khoảng 82,82% (515.202,44 ha), 17,18% chuyển sang 

các loại hình còn lại, trong đó nhiều nhất là đất nông nghiệp khoảng 53.771,44 ha 

(8,64%), chuyển sang đất chƣa sử dụng khoảng 48.932,67 ha (7,87%), khoảng 

4.180,28 ha (0,67%) chuyển sang đất ở và đất phi nông nghiệp. 

- Đất nông nghiệp 18,44% đã chuyển sang đất lâm nghiệp, đất ở và đất phi nông 

nghiệp trong đó đất lâm nghiệp chiếm nhiều hơn với khoảng 9% (9.033,94 ha), đất ở 
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khoảng 6,79% (6.816,70 ha), thấp nhất là đất phi nông nghiệp khoảng 2,66% (2.668,65 

ha) và giữ lại đến 81,56% (81.900,52 ha). 

- Đất ở phần lớn giữ lại đến 91,99% (10.371,53 ha) và 8,01% còn chuyển sang 

đất phi nông nghiệp. 

- Đất phi nông nghiệp chuyển sang đất ở khoảng 10,81% (8.717,70 ha) và 

khoảng 89,19% (9.774,66 ha) giữ lại.  

Kết quả của sự biến động về diện tích của các loại hình sử dụng đất giai đoạn 

2005-2010 cho thấy diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở và đất phi nông 

nghiệp đã có sự gia tăng, trong đó đất nông nghiệp tăng mạnh nhất khoảng 101,42% 

(101.847,45 ha) đất nông nghiệp hiện có năm 2005, tiếp đến là đất ở tăng khoảng 

94,94% (10.704,6 ha) diện tích đất ở hiện có. Điều này phản ánh định hƣớng phát triển 

kinh tế của vùng: Ƣu tiên nông nghiệp, phi nông nghiệp đi đôi với việc quan tâm đến 

đời sống ngƣời dân. Để đạt đƣợc mục tiêu trên, diện tích đất chƣa sử dụng đã thu hẹp 

đáng kể, giảm đến 63,85% (142.802,02 ha) đất chƣa sử dụng hiện có năm 2005, đất 

chƣa sử dụng năm 2010 chỉ còn lại 80.833,51 ha, loại hình này đã đƣợc quy hoạch, bố 

trí lại theo hƣớng sử dụng hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài nguyên đất đai hơn. 

 

Hình 4.8.Biểu đồ thống kê tổng diện tích các loại hình biến động giai đoạn 2005-2010 

sau khi chồng lớp và hiệu chỉnh (Đơn vị: ha) 
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Tình hình biến động giai đoạn 2005-2010 theo hƣớng tích cực. So với năm 

2005 diện tích đất chƣa sử dụng năm 2010 giảm mạnh khoảng 14,76% (142.802,02 

ha), thay vào đó đất nông nghiệp tăng mạnh khoảng 10,53% ,diện tích đất nông nghiệp 

năm 2010 (202.267,27 ha) gấp đôi diện tích đất nông nghiệp năm 2005 (100.419,82 

ha) sự gia tăng này có thể đến từ việc mở rộng một phần quỹ đất chƣa sử dụng, khai 

phá rừng, đất lâm nghiệp. Trong khi đó đất lâm nghiệp chỉ tăng khoảng 24.106,08 ha 

(2,49%). Nguyên nhân tăng chủ yếu do các địa phƣơng đã đẩy mạnh việc giao đất để 

trồng hoặc khoanh nuôi phục hồi rừng, cùng với đó là do quá trình đo đạc, vẽ bản đồ 

địa chính đất lâm nghiệp đƣợc xác định lại chính xác hơn. Diện tích đất ở và đất phi 

nông nghiệp cũng tăng nhƣng tăng không đáng kể, cụ thể đất ở tăng khoảng 1,11% 

(10.704,59 ha), đất phi nông nghiệp tăng thấp nhất khoảng 0,64% (6.143,89 ha). Bên 

cạnh đó, việc di canh di cƣ đến nhiều nơi cũng là một trong những nguyên nhân làm 

thu hẹp diện tích đất chƣa sử dụng.  

Tổng diện tích đất rừng chuyển sang các loại hình khác trong giai đoạn từ năm 

2005 đến năm 2010 là 106.884,38 ha, nhận lại từ các loại hình sử dụng khác là 

130.990,46 ha và giữ lại khoảng 515.202,44 ha. Diện tích đất rừng mất đi do rất nhiều 

nguyên nhân nhƣ khai thác bừa bãi, quá mức, phá rừng để trồng trọt, không trồng 

rừng, bảo vệ rừng theo quy định, cháy rừng,… Phần lớn diện tích rừng bị mất đi do 

chuyển sang đất nông nghiệp chiếm 53,31% tổng diện tích rừng bị mất, sự thay đổi 

này phân bố đều tỉnh Kon Tum, chủ yếu thay đổi tập trung tại vùng địa hình có độ cao 

khoảng từ 100-478m là vùng đồng bằng có độ cao thấp nhất tỉnh, tiếp đó phân bố khá 

nhiều tại các vùng có độ cao khoảng từ 479-800m có sƣờn đồi dốc thoải, thích hợp 

hình thành ruộng bậc thang, rải rác phân bố tại các vùng có độ cao khoảng từ 801-

1.120m là vùng địa hình tƣơng đối cao. Khoảng 45,78% tổng diện tích rừng chuyển 

sang đất chƣa sử dụng, sự thay đổi này diễn ra chủ yếu ở các vùng địa hình có độ cao 

lớn, nhiều nhất tại các nơi có độ cao khoảng từ 1.130-1.500m, vùng có độ cao khoảng 

từ 801-1120m cũng bị tàn phá biến thành các vùng đất chƣa sử dụng khá lớn, rải rác 

các vùng có độ cao lớn nhất tỉnh khoảng từ 1.510-2.520m cũng bị chuyển sang đất 

chƣa sử dụng. Tình trạng này nếu cứ diễn ra thì hiện tƣợng xói mòn bồi lắng, đất trống 
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đồi trọc sẽ diễn ra nhanh chóng, hiện tƣợng sạc lở gây nguy hiểm đến tính mạng và 

kinh tế của con ngƣời. Còn lại 1,82% chuyển sang đất ở và 2,09% chuyển sang đất phi 

nông nghiệp. Đất lâm nghiệp nhận đƣợc đa số là do đất chƣa sử dụng chuyển sang 

khoảng 93,1% nguyên nhân do chính sách quy hoạch của tỉnh và nhà nƣớc đã triển 

khai về việc giao đất rừng cho dân đã có tác động tích cực đến việc chăm sóc và bảo 

vệ rừng, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, đời sống của 

đồng bào bƣớc đầu đƣợc cải thiện, còn lại 6,9% đất lâm nghiệp nhận đƣợc từ đất nông 

nghiệp chuyển sang.  
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Hình 4.9.Bản đồ mất đất lâm nghiệp  
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Hình 4.10.Bản đồ biến động sử dụng đất tỉnh Kon Tum giai đoạn 2005-2010 
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4.3.Đề xuất giải pháp sử dụng đất bền vững 

4.3.1.Dự báo biến động sử dụng đất dựa trên chuỗi Markov 

Nhƣ đã trình bày, ta tiến hành dự báo tình hình sử dụng đất cho năm 2015. Muốn 

dự báo biến động sử dụng đất trong tƣơng lai ta tiến hành nhân 2 ma trận hiện trạng sử 

dụng đất năm 2010 và bảng 4.10 lại với nhau theo công thức (1), kết quả nhƣ sau: 

 

 

Trong đó: Vt1: Diện tích hiện trạng sử dụng đất năm 2010 

                  M: Tỉ lệ thay đổi của các kiểu sử dụng đất trong khoảng thời gian thu thập 

số liệu. 

                 Vt2: Diện tích hiện trạng sử dụng đất dự báo năm 2015 

Tƣơng tự nếu muốn dự báo xu hƣớng biến động sử dụng đất cho các giai đoạn 

tiếp theo ta sẽ lấy hiện trạng năm cuối của giai đoạn trƣớc tính theo công thức (2) nhân 

với bảng 4.10. Kết quả dự báo cho 2 năm 2015, năm 2020 nhƣ sau: 
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Bảng 4.11.Diện tích các loại hình sử dụng đất ở 4 thời điểm năm 2005, 2010, 2015 

và năm 2020 (Đơn vị: ha) 

 

LU 

 

CSD 

 

LNP 

 

NNP 

 

OTC 

 

PNN 

 

 Tổng 

 

Năm 

2005 

 

223.635,53 

 

 

622.086,82 

 

 

100.419,82 

 

 

11.274,78 

 

 

9.774,66 

 

 

967.191,60 

 

 

Năm 

2010 

 

92.606,80 

 

 

648.111,59 

 

 

203.961,03 

 

 

14.405,97 

 

 

8.106,21 

 

 

967.191,60 

 

Năm 

2015 

 

64.189,79 

 

 

605.608,46 

 

 

249.944,65 

 

 

30.741,35 

 

 

16.709,54 

 

 

967.193,79 

 

Năm 

2020 

 

56.792,95 

 

 

559.047,85 

 

 

275.312,03 

 

 

49.459,62 

 

 

26.583,40 

 

 

967.195,85 

 

 

 

Hình 4.11.Biểu đồ thể hiện diện tích các loại hình sử dụng đất của 4 thời điểm năm 

2005, 2010, 2015 và 2020 
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Bảng 4.12.Tỷ lệ các loại hình sử dụng đất ở 4 thời điểm 2005, 2010, 2015 và 2020 

(Đơn vị: %) 

 

LU 

 

CSD 

 

LNP 

 

NNP 

 

OTC 

 

PNN 

 

Tổng 

 

Năm 2005  23,12 

 

64,32 

 

10,38 

 

1,17 

 

1,01 

 

100 

Năm 2010 9,57 

 

67,01 

 

21,09 

 

1,49 

 

0,84 

 

100 

Năm 2015 6,64 

 

  62,62 

 

  25,84 

 

  3,18 

 

  1,73 

 

100 

Năm 2020 5,87 

 

  57,80 

 

  28,46 

 

  5,11 

 

  2,75 

 

100 

 

Dựa vào kết quả dự báo đến năm 2020 và hình 4.8 ta thấy đất chƣa sử dụng đến 

năm 2020 sẽ giảm đi rất nhiều so với năm 2005 giảm đến 166.842,58 ha (17,25%), 

thay vào đó đất nông nghiệp tăng mạnh tăng khoảng 174.892,21 ha (18,08%) so với 

năm 2005, đất ở và đất phi nông nghiệp cũng tăng nhẹ, cụ thể đất ở tăng khoảng 

3,95% (38.184,84 ha), đất phi nông nghiệp tăng ít nhất khoảng 1,74% (16.808,74 ha) . 

Nhƣng đất lâm nghiệp lại giảm đến 63.038,97 (6,52%) ha so với năm 2005, dự báo 

đến năm 2020 diện tích rừng chỉ còn khoảng 559.047,85 ha, diện tích đất rừng giảm do 

nhiều nguyên nhân nhƣ: Sự mở rộng đất nông nghiệp, khai thác gỗ, khai thác củi, khai 

thác sản phẩm ngoài gỗ, cháy rừng,…Tình hình này cần đƣợc khắc phục vì Kon Tum 

là một tỉnh có địa hình hiểm trở, chia cắt mạnh, đất dốc dễ bị xói mòn, trƣợt lở, mà 

diện tích rừng tự nhiên lại bị thu hẹp dần sẽ không tốt cho sự phát triển của tỉnh sau 

này. 
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4.3.2.So sánh kết quả dự báo với kết quả quy hoạch sử dụng đất của Tỉnh 

Bảng 4.13.Biến động sử dụng đất tỉnh Kon Tum tại 2 thời điểm 2005 và 2010  

(Đơn vị: ha) 

 STT Mục đích sử dụng đất 

 

Năm 2005 

 

Năm 2010 

Chênh lệch  

Tăng (+) 

Giảm (-) 

  Tổng diện tích tự nhiên (DTTN) 
 

969.046 

 

969.960 +0.914 

1 Đất nông nghiệp 792.353 856.646 +64.293 

 (Tỷ lệ % so với DTTN) 81,77 88,41 +6,64 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp 128.405 192.104 +63.699 

 (Tỷ lệ % so với DTTN) 13,21 19,83 +6,62 

1.2 Đất lâm nghiệp 663.572 663.838 +0.266 

 (Tỷ lệ % so với DTTN) 68,48 68,51 +0,03 

2 Đất phi nông nghiệp  14.907 42.755 +27.848 

 (Tỷ lệ % so với DTTN) 1,54 4,41 +2,87 

2.1 Đất ở 4.682 8.406 +3.724 

2.2 Đất chuyên dùng  9.225 25.978 +16.753 

3 Đất chƣa sử dụng, sông suối núi đá 162.272 69.560 -92.71 

 (Tỷ lệ % so với DTTN) 16,75 7,18 -9,57 

Nguồn: Sở TN&MT Kon Tum,  01/01/2010 

Theo số liệu kiểm kê đất đai của Sở TNMT tỉnh Kon Tum trong 5 năm qua 

(2005 - 2010) biến động về sử dụng đất lớn nhất là diện tích đất chƣa sử dụng. Năm 

2005 với diện tích 162.272 ha chiếm 16,75%, đến năm 2010 giảm còn 69.560 ha 

chiếm 7,18% diện tích tự nhiên, giảm đến 543.232 ha (9,57%). Đất sản xuất nông 

nghiệp năm 2005 khoảng 128.405 ha (13,21%) đến năm 2010 khoảng 192.104 ha 

(19,83%) tăng đến 6,62%. Đất phi nông nghiệp năm 2005 khoảng 14.907 ha (1,54%) 

đến năm 2010 khoảng 42.755 ha (4,41%) tăng 2,87%. Đất ở năm 2005 khoảng 4.682 

ha (0,48%) đến năm 2010 khoảng 8.406 ha (0,83%) tăng 0,35%. Đất lâm nghiệp hầu 

nhƣ không biến đổi. Kết quả tính toán biến động của đề tài đƣợc chia thành 5 loại hình 

sử dụng đất, trong khi kết quả thống kê bao gồm 3 loại đất chính. Tuy có sự thiếu 

thống nhất trong cách phân loại đất, nhƣng nhìn chung các loại hình sử dụng đất chính 

đều có sự tƣơng thích với kết quả điều tra của các cơ quan chức năng. Nhƣ vậy, 

phƣơng pháp chồng lớp và tính biến động trên có độ chính xác và khả năng ứng dụng 
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thực tiễn. 

Bảng 4.14.So sánh kết quả dự báo và quy hoạch sử dụng đất của Tỉnh năm 2020 

 

STT 

 

LU 

Dự báo Quy hoạch Chênh lệch 

diện tích 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 CSD 56.792,95 

 

5,87 

 

69.413 7,16 -12.620,1 

2 LNP 559.047,85 

 

57,80 698.446 72,08 -139.398 

3 NNP 275.312,03 

 

28,46 

 

124.226 12,82 151.086 

4 OTC 49.459,62 

 

5,11 42.836 4,42 6.623,62 

5 PNN 26.583,40 

 

2,75 

 

34.040 3,52 -7.456,60 

Tổng 967.195,85 

 

100 968.961 100 -1.765,15 

(Nguồn: Nghị quyết chính phủ số 54/NQ-CP, 2013) 

Dựa vào bảng 4.14 ta thấy số liệu dự báo bằng chuỗi Markov và kết quả quy 

hoạch sử dụng đất của tỉnh có sự chênh lệch không quá lớn. Do đó chuỗi Markov là 

một công cụ hỗ trợ trong quá trình thành lập, đánh giá và dự báo có cơ sở và độ chính 

xác tƣơng đối cao. Trên cơ sở đó ta tiến hành đề xuất một số phƣơng pháp sử dụng đất 

vì mục đích giúp tỉnh Kon Tum định hƣớng phát triển bền vững trong tƣơng lai. 

4.3.3.Đề xuất giải pháp sử dụng đất bền vững 

Căn cứ trên kết quả dự báo và báo cáo định hƣớng chiến lƣợc phát triển bền vững 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2010-2020, nhìn chung tình hình dự báo tƣơng đối hợp lý, 

phù hợp với chiến lƣợc quy hoạch của tỉnh. Tƣơng lai đến năm 2020 tổng diện tích đất 

tự nhiên năm 2020 khoảng 967.195,85 ha nên phát triển diện tích rừng lên khoảng 

559.047,85 ha , đất nông nghiệp khoảng 275.312,03 ha, đất ở khoảng 49.459,62 ha, đất 

phi nông nghiệp khoảng 26.583,40 ha, giảm đất chƣa sử dụng còn khoảng 56.792,95 

ha để tránh lãng phí tài nguyên đất. Kon Tum hiện vẫn là tỉnh nghèo so với cả nƣớc. 

Nền kinh tế về cơ bản vẫn là kinh tế nông nghiệp, sản xuất nhỏ, kỹ thuật lạc hậu. Đời 
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sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Tài 

nguyên rừng và khoáng sản tuy mới đƣợc khai thác ở mức độ thấp nhƣng đã gây mất 

cân đối tới môi trƣờng sinh thái, ảnh hƣởng tới triển vọng phát triển bền vững lâu dài. 

Theo Định hƣớng chiến lƣợc phát triển bền vững tỉnh Kon Tum giai đoạn 2010-2020 

cho biết Kon Tum hƣớng tới tƣơng lai sẽ một tỉnh có nền kinh tế tăng trƣởng ổn định 

dựa trên những trụ cột chính là nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến sâu, du 

lịch văn hóa, sinh thái và dịch vụ, đảm bảo không ngừng nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần của toàn dân, phát triển xã hội văn minh và bình đẳng giữa các cộng  

đồng dân tộc. Với định hƣớng đó thì tƣơng lai Kon Tum sẽ quy hoạch, phát triển  

về kinh tế - xã hội và đi đôi với việc bảo vệ môi trƣờng. Do đó tƣơng lai Kon Tum  

cần mở rộng, thu hẹp các loại hình sử dụng đất và đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

- Đất chƣa sử dụng phải đƣợc quy hoạch sử dụng triệt để, tránh tình trạng hoang  

phí tài nguyên đất. Đất chƣa sử dụng có thể chuyển sang tất cả các loại hình sử dụng 

 đất đặc biệt là lâm nghiệp và nông nghiệp đang là thế mạnh của tỉnh. 

- Đất lâm nghiệp cần đƣợc bảo vệ và phát triển để chống xói mòn đất, điều tiết 

nguồn nƣớc, bảo vệ các công trình thủy điện, thủy lợi nhằm sử dụng hiệu quả nguồn 

tài nguyên nƣớc là đặc biệt quan trọng. Chỉ có hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn của 

tỉnh mới có thể giải quyết vấn đề này một cách hoàn hảo nhất, bền vững nhất và kinh 

tế nhất. Đây là nơi nuôi dƣỡng nguồn nƣớc, bảo vệ đất, bảo vệ môi trƣờng sống, tạo 

nên nhiều vùng sinh thái hết sức phong phú, đa dạng. Bên cạnh đó cần bảo tồn các khu 

rừng nguyên thủy còn sót lại, bảo vệ rừng ở các khu bảo tồn thiên nhiên, rừng đặc 

dụng, rừng đầu nguồn của các con sông, đặc biệt là rừng phòng hộ thƣợng nguồn sông 

Sê San, nơi đang xây dựng các công trình thủy điện. Nâng cao nhận thức và huy động 

mọi tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng. 

- Đất nông nghiệp cần đƣợc mở rộng để quy hoạch sử dụng bền vững, đẩy mạnh quá 

trình chuyển đổi ruộng đất ở những vùng ruộng đất manh mún, phân tán, dồn điền đổi 

thửa để tạo điều kiện thích hợp cho canh tác theo những phƣơng thức lớn, hiện đại, 

nâng cao hệ số sử dụng đất và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Bên cạnh đó 

cần mở rộng sản xuất và thị trƣờng sản phẩm nông nghiệp sạch, chú trọng khâu kiểm 
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tra chất lƣợng sản phẩm, làm tốt công tác chuyển giao kỹ thuật tiến bộ tới hộ nông 

dân, đặc biệt các thành tựu về công nghệ sinh học. 

- Kon Tum là một trong những tỉnh Tây Nguyên có tốc độ tăng dân số cơ học ở 

mức khá cao trong những năm gần đây. Dự báo đến năm 2015, quy mô dân số của 

Kon Tum sẽ vào khoảng 505-510 ngàn ngƣời, tốc độ tăng bình quân vào khoảng 2,7-

2,9%/năm, đến năm 2020 vào khoảng 570-600 ngàn ngƣời, tăng bình quân khoảng 

2,45-3,3%/năm và Kon tum đang định hƣớng phát triển mạng lƣới đô thị nên diện tích 

đất ở trong tƣơng lai sẽ ngày càng đƣợc mở rộng, đồng thời phải đáp ứng đƣợc các 

tiêu chí phát triển bền vững nhƣ:  

+ Phù hợp với sự phân bố và trình độ phát triển lực lƣợng sản xuất, các trung tâm 

đô thị phải đƣợc kết nối trở thành mạng lƣới, có sự phân công, hợp tác bổ sung cho 

nhau. 

+ Đô thị phải phát triển bền vững, đáp ứng đƣợc những tiêu chuẩn là những 

"thành phố sống tốt", có kinh tế phát triển, xã hội văn minh và môi trƣờng xanh, sạch, 

đẹp. 

+ Áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, giữ gìn bản sắc, văn hóa dân tộc kết 

hợp đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. 

- Đi đôi với các mục tiêu phát triển bền vững trên bắt buộc diện tích đất phi nông 

nghiệp cũng cần phải đƣợc mở rộng và quy hoạch đúng cách. Đòi hỏi các công trình 

thủy lợi, giao thông ngày càng chặt chẽ, cũng cố và hoàn thiện mạng lƣới y tế,mạng 

lƣới điện, mở rộng các khu công nghiệp, bến cảng thuận lợi giao lƣu, sản xuất hàng 

hóa, xây dựng và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể,..và còn nhiều công trình, trụ sở 

cần đƣợc xây dựng thêm.  
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CHƢƠNG 5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1.Kết luận 

Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất là cách tiếp cận có hiệu quả. Vì 

chúng ta không chỉ đơn thuần thống kê các diện tích biến động mà còn chỉ ra đƣợc 

chúng biến động ở các loại hình sử dụng nào. Bên cạnh đó chuỗi Markov còn dự báo 

đƣợc tình hình biến động trong nhiều khoảng thời gian dài trong tƣơng lai giúp ta có 

cái nhìn khách quan trong việc đề xuất các giải pháp quy hoạch sử dụng đất bền vững. 

Qua đó ta hiểu rõ hơn việc quy hoạch và sử dụng đúng hay không đúng nguồn tài 

nguyên đất đai có ảnh hƣởng rất lớn đến kinh tế xã hội của một quốc gia, dân tộc. 

Kon Tum hiện đang là một tỉnh còn có rất nhiều bất cập về kinh tế và xã hội 

nên việc quy hoạch lại kinh tế xã hội quan hệ chặt chẽ đến quy hoạch sử dụng đất. Đề 

tài cơ bản đã đáp ứng đủ các mục tiêu đề ra: 

- Đánh giá hiện trạng sử dụng đất của các thời điểm 2005 và 2010. 

- Thành lập bản đồ và đánh giá biến động giai đoạn 2005-2010. 

- Dự báo tình hình biến động sử dụng đất đến năm 2020 và đề xuất các giải pháp 

sử dụng đất bền vững trên cơ sở chuỗi Markov. 

5.2.Kiến nghị 

Trong nghiên cứu này chỉ sử dụng dữ liệu thứ cấp, để kết quả nghiên cứu chính 

xác hơn cần sử dụng dữ liệu đo đạc trực tiếp hoặc ảnh vệ tinh khu vực nghiên cứu. Vì 

thời gian nghiên cứu và kiến thức có hạn nên đề tài chỉ nghiên cứu trong phạm vi 5 

loại hình sử dụng đất của 2 thời điểm. Đề tài chỉ mới dự báo đƣợc tình hình biến động 

trong tƣơng lai nhƣng chƣa tạo ra đƣợc mô hình mô phỏng biến động sử dụng đất 

trong tƣơng lai. Tuy nhiên qua đề tài hy vọng sẽ cung cấp đƣợc phƣơng pháp đánh giá 

biến động cho nhiều đối tƣợng và có thể áp dụng cho nhiều địa phƣơng khác nhau.
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