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TÓM TẮT 

Tiểu luận tốt nghiệp “Dự báo xu thế biến động sử dụng đất tại huyện Tân Trụ 

tỉnh Long An giai đoạn 2010- 2020” được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 

2/2016 đến tháng 6/2016. Với mục tiêu đánh giá tình hình SDĐ tại huyện Tân Trụ năm 

2010 và năm 2015, thành lập bản đồ và đánh giá biến động SDĐ giai đoạn 2010- 2015, 

áp dụng chuỗi Markov dự báo xu thế biến động SDĐ đến năm 2020.  

Để thực hiện được các mục tiêu nghiên cứu cần thu thập dữ liệu, biên tập bản 

đồ hiện trạng tại các thời điểm 2010 và 2015, trên cơ sở đó ứng dụng chuỗi Markov 

đánh giá xu hướng biến động SDĐ giai đoạn 2010- 2015. Bên cạnh đó đề tài còn tiến 

hành dự báo xu hướng biến động của các loại hình sử dụng đất đến năm 2020.  

Các kết quả đạt được của đề tài bao gồm: thành lập được bản đồ HTSDĐ 2 thời 

điểm. Năm 2010 với 8 loại hình SDĐ: SXN, NTS, OTC, CDG, TTN, NTD, SMN và 

BCS. Năm 2015 cũng với 8 loại hình SDĐ nhưng có sự khác biệt là BCS không còn 

đồng thời xuất hiện loại hình SDĐ mới là NKH, các loại hình còn lại tương tự như 

HTSDĐ năm 2010. Kết quả đánh giá biến động SDĐ giai đoạn 2010- 2015 cho thấy 

diện tích SXN và OTC giảm, diện tích NTS, CDG và SMN tăng, các loại hình SDĐ 

khác như TTN, NTD diện tích cũng tăng nhưng không đáng kể. Áp dụng chuỗi Markov 

dự báo xu thế biến động SDĐ đến năm 2020 đạt được kết quả là diện tích SXN, OTC 

giảm, bên cạnh đó diện tích các loại hình SDĐ khác như NTS, NKH, CDG, TTN, NTD 

và SMN đều tăng.  

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra sự chuyển đổi của các loại hình SDĐ, chuỗi 

Markov cho thấy xu hướng biến động của các loại hình một cách khách quan, giúp địa 

phương có cái nhìn khách quan trong quy hoạch SDĐ. 
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Chương 1: MỞ ĐẦU 

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong cơ chế thị trường, đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia, là 

tư liệu sản xuất đặc biệt, giới hạn về diện tích, hình thể nhưng mức độ sản xuất lại phụ 

thuộc vào sự đầu tư, khai thác sử dụng của con người. Đất đai là thành phần quan trọng 

hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố dân cư và là nơi diễn ra mọi hoạt 

động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Dưới sức ép của sự gia tăng dân 

số, sự phát triển của đô thị, sự chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế cụ thể: ngành 

nông nghiệp giảm, ngành công nghiệp, dịch vụ tăng kéo theo sự tăng lên của PNN để 

đáp ứng nhu cầu nhà ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp. Những áp lực đó 

đã và đang tác động rất lớn tới nguồn tài nguyên đất đai làm cho nguồn tài nguyên này 

luôn biến động không ngừng. 

Tân Trụ là một huyện thuộc tỉnh Long An, có vị trí địa lý thuận lợi phát triển 

kinh tế- xã hội, gần kề với thành phố Tân An- trung tâm văn hóa của tỉnh và thành phố 

Hồ Chí Minh- trung tâm kinh tế lớn, địa bàn kinh tế trọng điểm phía Nam. Thời gian 

gần đây, nền kinh tế của huyện đã và đang chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng 

khá. Năm 2012, Tân Trụ có tổng DTTN là 10.686,60 ha, trong đó: NNP chiếm 79,19% 

DTTN, giảm 1,6% so với năm 2005, PNN chiếm 20,81% DTTN, tăng 1,4% so với 

năm 2005 (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, 2013). Mục tiêu đến năm 2020 

Tân Trụ trở thành huyện công nghiệp phát triển, đòi hỏi quỹ đất dành cho công nghiệp 

phải tăng lên. Do quỹ đất chưa sử dụng không còn nên việc chuyển đổi NNP sang PNN 

là tất yếu, để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa của huyện. Vì thế việc dự báo xu thế 

biến động SDĐ cần được theo dõi, giám sát thường xuyên. 

Ngày nay với sự đổi mới của công nghệ, đòi hỏi các thông tin phải chính xác 

và nhanh chóng nên việc ứng dụng các phương pháp bản đồ truyền thống trong công 

tác quản lý không còn phù hợp với xu hướng hiện nay, vậy nên một công cụ mới ra 

đời đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cần thiết nêu trên. Đó là hệ thống thông tin địa lý 

(Geographic Information System) viết tắt là GIS. Hệ thống này có chức năng tự động 

tìm kiếm, thu thập và quản lý thông tin theo ý muốn, đặc biệt có khả năng chuẩn hóa 

và biểu thị các số liệu không gian trong thế giới thực phục vụ cho các mục đích khác 

nhau trong sản xuất và nghiên cứu khoa học. 
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 Từ những lý do trên đề tài “Dự báo xu thế biến động sử dụng đất tại huyện 

Tân Trụ, tỉnh Long An giai đoạn 2010-  2020” đã được thực hiện. 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chung của nghiên cứu là dự báo xu thế biến động SDĐ tại huyện Tân 

Trụ tỉnh Long An giai đoạn 2010- 2020 nhằm giúp chính quyền địa phương có cái nhìn 

khách quan trong việc quy hoạch SDĐ để vừa có thể cân đối về kinh tế, vừa kiểm soát, 

hạn chế những tiêu cực trong SDĐ. Mục tiêu cụ thể: 

- Đánh giá tình hình SDĐ tại huyện Tân Trụ năm 2010 và năm 2015. 

- Thành lập bản đồ và đánh giá biến động SDĐ giai đoạn 2010- 2015. 

- Áp dụng chuỗi Markov dự báo xu thế biến động SDĐ đến năm 2020. 

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các loại hình SDĐ, sự biến động của các loại 

hình SDĐ. 

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi đề tài giới hạn trong khu vực huyện Tân Trụ, tỉnh Long An. 
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Chương 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

2.1. Khái quát biến động SDĐ 

2.1.1. Biến động SDĐ 

2.1.1.1. Khái niệm 

 Biến động SDĐ là sự thay đổi trạng thái tự nhiên của lớp phủ bề mặt đất gây ra 

bởi hành động của con người, là một hiện tượng phổ biến liên quan đến tăng trưởng 

dân số, phát triển thị trường, đổi mới công nghệ, kỹ thuật và sự thay đổi thể chế, chính 

sách. Biến động SDĐ có thể gây hậu quả khác nhau đối với tài nguyên thiên nhiên như 

sự thay đổi thảm thực vật, biến đổi trong đặc tính vật lý của đất, trong quần thể động, 

thực vật và tác động đến các yếu tố hình thành khí hậu (Turner et al.. 1995: Lambin et 

al.. 1999: Aylward, 2000 dẫn theo Muller, 2004). 

2.1.1.2. Đặc trưng 

Muller (2003) chia biến động SDĐ thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là sự thay đổi 

từ loại hình SDĐ hiện tại sang loại hình SDĐ khác. Nhóm thứ hai là sự thay đổi về 

cường độ SDĐ trong cùng một loại hình. 

2.1.1.3. Nguyên nhân 

 Các yếu tố tự nhiên như vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng và các quá 

trình tự nhiên có tác động trực tiếp đến biến động SDĐ hoặc tương tác với các quá 

trình ra quyết định của con người dẫn đến biến động SDĐ. (Nguyễn Thị Thu Hiền, 

2013). 

 Các yếu tố kinh tế- xã hội có ảnh hưởng trực tiếp đến biến động SDĐ bao gồm 

dân số, công nghệ, chính sách kinh tế, thể chế và văn hóa. Sự ảnh hưởng của mỗi yếu 

tố thay đổi khác nhau theo từng khu vực và từng quốc gia (Meyer and Turner, 1992). 

2.1.2. Dự báo xu thế biến động SDĐ 

 Dự báo xu thế biến động SDĐ là một khoa học và nghệ thuật tiên đoán sự thay 

đổi trạng thái tự nhiên của lớp phủ bề mặt đất xảy ra trong tương lai, trên cơ sở phân 

tích khoa học về các dữ liệu bản đồ HTSDĐ thu thập được. Khi tiến hành dự báo cần 

căn cứ vào việc thu thập, xử lý số liệu trong quá khứ và hiện tại để xác định xu hướng 

vận động của các loại hình SDĐ trong tương lai nhờ vào một số mô hình toán học 

(định lượng). Tuy nhiên dự báo cũng có thể là một dự đoán chủ quan hoặc trực giác về 
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tương lai (định tính) và để dự báo định tính chính xác hơn, người ta cố trừ những những 

tính chủ quan của người dự báo. 

2.2. Khu vực nghiên cứu 

2.2.1. Điều kiện tự nhiên 

2.2.1.1. Vị trí địa lý 

 Tân Trụ là một huyện nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Long An, thuộc vùng 

châu thổ đồng bằng sông Cửu Long nằm giữa hai con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ 

Tây, có tọa độ địa lý từ 10o38’- 10o64’ vĩ độ Bắc, 106o16’- 106o26’ kinh độ Đông. Phía 

Đông giáp với huyện Cần Đước qua ranh giới sông Vàm Cỏ Đông, phía Tây giáp thành 

phố Tân An và huyện Thủ Thừa, phía Nam giáp huyện Châu Thành qua ranh giới sông 

Vàm Cỏ Tây, phía Bắc giáp với huyện Bến Lức. Với vị trí địa lý tương đối thuận lợi 

nằm trong vành đai phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có mạng lưới 

giao thông phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho huyện giao lưu hàng hóa, tiếp cận 

thị trường với các trung tâm kinh tế lớn như thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam 

Bộ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1 Bản đồ hành chính huyện Tân Trụ 
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2.2.1.2. Địa hình, khí hậu, thủy văn 

Địa hình của huyện Tân Trụ khá bằng phẳng, hơi nghiêng về phía Đông, độ cao 

trung bình là 0,85 m. 

Khí hậu của huyện Tân Trụ thuộc vùng nhiệt đới cận xích đạo gió mùa, với hai 

mùa khô và mùa mưa tương phản. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 10, mùa 

khô bắt đầu từ tháng 11 đến hết tháng 4 năm sau. Mùa mưa ở Tân Trụ thường đến sớm 

hơn và chấm dứt sớm hơn các huyện phía Bắc của tỉnh Long An. 

 Chế độ thủy văn của huyện chịu tác động mạnh của chế độ bán nhật triều của 

biển Đông. Mực nước giữa sông Vàm Cỏ Tây và sông Vàm Cỏ Đông chênh lệch nhau 

khoảng 0,15m. 

2.2.2. Quỹ đất và cơ cấu đất  

 DTTN toàn huyện Tân Trụ năm 2012 là 10.686,6 ha, trong đó quỹ đất và cơ cấu 

đất được thể hiện cụ thể trong Bảng 2.1. 

Bảng 2.1: Cơ cấu SDĐ năm 2012 

STT Chỉ tiêu Mã 
Hiện trạng  

Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

1. Đất nông nghiệp NNP 8.462,58 79,19 

 Trong đó:    

1.1 Đất lúa nước DLN 6.700,93 62,70 

1.2 Đất trồng cây hằng năm khác HNK 989,76 9,26 

1.3 Đất trồng cây lâu năm khác CLN 437,89 4,10 

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 333,86 3,12 

2. Đất phi nông nghiệp PNN 2.224,05 20,81 

 Trong đó:    

2.1 Đất trụ sở cơ quan CTS 10,57 0,10 

2.2 Đất quốc phòng CQP 1,37 0,01 

2.3 Đất an ninh CAN 0,81 0,01 

2.4 Đất khu công nghiệp SKK 116,25 1,09 

2.5 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh SKC 14,49 0,14 

2.6 Đất di tích danh thắng DDT 6,71 0,06 

2.7 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN 11,01 0,10 
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2.8 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 43,70 0,41 

2.9 Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng SMN 781,19 7,31 

2.10 Đất phát triển hạ tầng DHT 427,97 3,94 

2.11 Đất ở OCT 816,80 7,63 

(Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, 2013) 

Diện tích NNP của huyện năm 2012 là 8.462,58 ha chiếm gần 80% DTTN, 

trong đó diện tích trồng lúa nước chiếm hơn 70% diện tích NNP, còn lại là diện tích 

trồng hoa màu, cây lâu năm chiếm khoảng 16% diện tích và NTS chiếm 4% diện tích. 

Trong thời gian tới, một số diện tích trồng lúa nước bấp bênh (trên đất phèn, ngập 

sâu,…) sẽ chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản. (Sở Tài nguyên và Môi trường Long 

An, 2013).  

Diện tích PNN là 2.224,05 ha chiếm hơn 20% DTTN, chủ yếu là OTC và SMN 

chiếm khoảng 70% diện tích PNN. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của 

huyện thì việc chuyển đổi từ NNP sang PNN là xu thế tất yếu. Theo dự án Quy hoạch 

SDĐ của huyện đến năm 2020 thì diện tích PNN sẽ tăng hơn 1.000 ha (Sở Tài nguyên 

và Môi trường Long An, 2013).  

2.2.3. Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.2.3.1. Kinh tế 

 Nông nghiệp huyện Tân Trụ vẫn còn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành, 

công nghiệp chiếm tỷ lệ thấp. Năm 2015, cơ cấu kinh tế của huyện với khu vực I là 

67,8%, khu vực II là 27,5%, khu vực 3 là 4,7% (UBND huyện Tân Trụ, 2015). 

 Năm 2015, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,4%, công nghiệp- xây dựng 

tăng 9,3%, thương mại- dịch vụ tăng 9,4% so với năm 2010. Tổng thu ngân sách nhà 

nước 34,984 tỷ đồng. Sản lượng lương thực đạt 96,000 tấn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,07% 

(UBND huyện Tân Trụ, 2015).  

 Huyện có hướng phát triển là đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, thúc đẩy sự 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm nhanh tỷ trọng nông nghiệp và tăng nhanh 

tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ bằng cách phát triển các ngành công nghiệp chế biến 

sản phẩm nông nghiệp, với quy mô vừa và nhỏ ở các vùng nông thôn (UBND huyện 

Tân Trụ, 2015). 
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2.2.3.2. Xã hội 

Dân số (năm 2013) là 61.606 người, chiếm 4,2% dân số toàn tỉnh, mật độ dân 

số là 576 người/km2. Dân số Tân Trụ chủ yếu cư trú vùng nông thôn với hơn 55.000 

người, chiếm 90% dân số huyện, dân thành thị chỉ 6.000 người, chiếm 10% dân số 

(UBND huyện Tân Trụ, 2015). 

Lực lượng lao động tham gia hoạt động kinh tế- xã hội của huyện đến năm 2013 

có khoảng 37.000 người chiếm gần 60% dân số toàn huyện. Trong đó cơ cấu lao động 

trong ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng khá cao, khoảng 62,1%. Đây là một nguồn 

lực quan trọng đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của huyện (UBND huyện Tân 

Trụ, 2015). 

2.3. Ứng dụng GIS và chuỗi Markov dự báo xu thế biến động SDĐ 

2.3.1.  Giới thiệu GIS và chuỗi Markov 

2.3.1.1. GIS 

 Theo Nguyễn Kim Lợi và Trần Thống Nhất (2007), GIS được định nghĩa như 

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 trợ giúp việc thu nhận, lưu trữ, 

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

quyết các vấn đề tổng hợp thông tin cho các mục đích của con người đặt ra. 

2.3.1.2. Chuỗi Markov 

 Trong toán học, một chuỗi Markov đặt theo tên nhà toán học người Nga Andrei 

Andreyevich Markov, là một quá trình ngẫu nhiên theo thời gian với tính chất Markov. 

Trong một quá trình như vậy, quá khứ không liên quan đến việc tiên đoán tương lai 

mà việc đó chỉ phụ thuộc theo kiến thức hiện tại (Lưu Thị Hồng Quyên, 2012). 

 Markov như 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 chuỗi Markov để mô phỏng biến động của nhà cho thuê ở các thành 

phố của 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 năm 1960. Một ứng dụng khác của Lever đã tìm cách mô 
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tả việc phân cấp sản xuất trong khu vực Clydeside của Glasgow, Scotland, Vương quốc 

Anh (Michael Iacono và ctv, 2015).  

Đặc điểm của một xích Markov được biểu diễn bởi phân bố điều kiện P(Xn+1|Xn) 

đó là xác suất chuyển dịch của quy trình. Xác suất của một chuyển dịch trong hai, ba 

hoặc nhiều bước hơn được rút ra từ xác suất chuyển dịch một bước và thuộc tính 

Markov: 

Công thức:  

 

2.3.2.  Ứng dụng GIS và chuỗi Markov 

Trước đây, việc đánh giá biến động HTSDĐ, hiện trạng rừng và diễn biến tài 

nguyên thiên nhiên được tiến hành thường xuyên trên cơ sở sử dụng phương pháp 

truyền thống trên bản đồ giấy, dựa vào các số liệu thống kê ngoài thực địa. Gần đây 

công nghệ GIS phát triển, việc ứng dụng GIS kết hợp với công nghệ viễn thám hoặc 

kết hợp với chuỗi Makov đã đem lại hiệu quả hết sức to lớn trong việc đánh giá biến 

động và dự báo. Bảng 2.2 tổng hợp một số nghiên cứu về ứng dụng GIS trong đánh 

giá biến động SDĐ. 

Bảng 2.2: Một số nghiên cứu ứng dụng GIS trong đánh giá biến động SDĐ 

STT Tên nghiên cứu Tên tác giả, 

năm 
Mô tả 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ứng dụng công 

nghệ viễn và GIS 

để xác định biến 

động đất đai trên 

địa bàn phường 

Vĩnh Trại thành 

phố Lạng Sơn 

giai đoạn 2003- 

2008. 

 

 

Lê Thị Thùy 

Vân, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mục tiêu: thành lập bản đồ HTSDĐ và bản 

đồ biến động SDĐ qua hai thời điểm bay 

chụp dựa trên công nghệ viễn thám kết hợp 

với GIS. Đánh giá tình hình biến động đất 

đai trên địa bàn phường giai đoạn 2003- 

2008. 

- Kết quả: xây dựng được dữ liệu mẫu gồm 

5 loại hình SDĐ bao gồm: sông, đất mặt 

nước chuyên dùng, đất lâm nghiệp, đất xây 

dựng và cây hàng năm. Thành lập được hai 

bản đồ HTSDĐ với độ chính xác tương ứng 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ứng dụng tư liệu 

Viễn thám và Hệ 

thống thông tin 

địa lý xác định 

biến động đất đô 

thị trên địa bàn 

thành phố Buôn 

Ma Thuột- tỉnh 

Đắk Lắk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị 

Ngọc Quyên, 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

là 91,52% và 98,35%, thành lập được bản 

đồ biến động đất giai đoạn 2003- 2008 tỷ lệ 

1/5000. Các loại hình SDĐ được phân loại 

theo đề tài có sự biến động rõ, đối với đất 

xây dựng có xu hướng tăng dần từ 123,89 ha 

tăng lên 149,98 ha năm 2008. Đất cây hằng 

năm có xu hướng giảm nhanh, cụ thể năm 

2003 diện tích cây hằng năm giảm từ 32,97 

ha còn 6,54 ha. 

- Mục tiêu: Ứng dụng kỹ thuật GIS, ảnh viễn 

thám trong phân tích, xác định biến động đất 

đô thị trong quá trình đô thị hoá trên địa bàn 

thành phố. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả quản lý và sử dụng tài  nguyên đất cho 

phù hợp với tốc độ đô thị hóa trên địa bàn 

và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý 

phục vụ cho việc theo dõi tốc độ đô thị hóa 

của thành phố. 

- Kết quả: xây dựng được bộ khóa giải đoán 

với 5 loại hình SDĐ khác nhau trên địa bàn 

thành phố Buôn Ma Thuột: đất xây  dựng, 

đất trồng lúa; SMN, đất cây lâu năm, đất cây 

hàng năm. Xác định được diện tích biến 

động trong giai đoạn 2000- 2009. Trong đó, 

đất xây dựng tăng 2.010,47 ha, đất trồng lúa 

tăng 119,8 ha, đất sông suối tăng 13,37 ha, 

đất cây lâu năm tăng 1.329,36 ha, đất cây 

hằng năm giảm 1.514,9 ha, đất chưa sử dụng 

giảm 1.958,1 ha. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ứng dụng công 

nghệ viễn thám 

tích hợp Hệ 

thống thông tin 

địa lý (GIS) 

thành lập bản đồ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá biến 

động sử dụng 

đất/ lớp phủ 

huyện Tiên Yên, 

tỉnh Quảng Ninh 

giai đoạn 2000- 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Hạnh 

và ctv, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị 

Thu Hiền, 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mục tiêu: Ứng dụng công nghệ viễn thám 

và GIS thành lập bản đồ biến động SDĐ tỉnh 

Nam Định. 

- Kết quả: Nghiên cứu đánh giá biến động 

SDĐ tỉnh Nam Định cho thấy: diện tích đất 

trồng lúa và các loại cây hàng năm liên tục 

giảm. Diện tích đất lúa năm 2008 là 

92.275,32 ha giảm 667,6 ha so với năm 

2003, đến năm 2011 diện tích đất lúa chỉ còn 

92.025,22 ha giảm 250,1 ha. Diện tích CDG 

tăng, năm 2008 là 5.071,53 ha tăng 550,62 

ha so với năm 2003 và năm 2011 diện tích 

CDG là 5.299,65 ha tăng 228,12 ha. 

- Mục tiêu: Đánh giá biến động SDĐ và xác 

định ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên, xã 

hội đến biến động SDĐ huyện Tiên Yên tỉnh 

Quảng Ninh. Đề xuất các giải pháp quản lý 

SDĐ hợp lý trên địa bàn huyện Tiên Yên, 

tỉnh Quảng Ninh. 

- Kết quả: Từ tư liệu ảnh vệ tinh SPOT năm 

2000, 2005, 2010 tiến hành phân loại theo 

phương pháp hướng đối tượng với 9 loại 

hình SDĐ gồm đất lúa, đất rừng, rừng ngập 

mặn, nương rẫy cây bụi, cỏ, đất xây dựng, 

đất sông suối, đất mặt nước và đất trống, núi 

đá. Kết quả phân loại ảnh đạt độ chính xác 

cao, đáp ứng yêu cầu công tác phân loại. Độ 

chính xác tổng thể ảnh phân loại năm 2000, 

2005, 2010 đạt 82,74%; 80,97%; 89,33%, 

chỉ số Kappa tương ứng là 0,8; 0,78; 0,88. 

Sau khi thành lập bản đồ biến động và tính 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá và dự 

báo biến động sử 

dụng đất khu vực 

cửa sông Ba Lạt 

dựa trên tư liệu 

viễn thám đa thời 

gian và GIS. 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thu 

Hà và ctv, 

2014 

 

 

 

 

 

 

toán diện tích biến động SDĐ/ lớp phủ, 

thống kê cả giai đoạn 2000- 2010, diện tích 

rừng tăng 3.916,91 ha, rừng ngập mặn tăng 

1.720,57 ha, diện tích đất nương rẫy, cây bụi 

giảm 4200,16 ha. 

- Mục tiêu: Dựng lại lịch sử biến động SDĐ 

trong vòng 20 năm qua tại Giao Thủy (thuộc 

khu vực của cửa sông Ba Lạt) dựa trên tư 

liệu ảnh vệ tinh sau đó đánh giá và đưa ra dự 

báo xu hướng biến động SDĐ cho khu vực 

nghiên cứu. 

- Kết quả: Đã chỉ ra xu hướng chuyển đổi 

SDĐ tại Giao Thủy chủ yếu biến động trên 

loại hình NTS. Cụ thể trong toàn giai đoạn 

nghiên cứu, năm 1989 chỉ chiếm 0,9% tuy 

nhiên đạt 12,6% trong năm 2009, tăng gấp 

14 lần trong vòng 20 năm, chủ yếu chuyển 

từ đất mặt nước chuyên dùng, đất rừng ngập 

mặn, đất trồng cói, đất chưa sử dụng, đất 

trồng lúa ngay sát đê và đất làm muối. Bên 

cạnh đó, diện tích đất dân cư cũng tăng gần 

1.000 ha, chủ yếu được chuyển từ đất trồng 

lúa, đất trồng rau màu và một số loại đất 

khác. Kết quả mô hình Markov cũng cho 

thấy đất dân cư khu vực này có xu hướng 

tăng rất nhanh từ 4.974 ha năm 2009 lên đến 

6.529 ha năm 2020. Chủ yếu chuyển đổi từ 

đất trồng lúa và đất mặt nước ven bờ. 
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Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1.  Dữ liệu thu thập 

Dữ liệu được thu thập để phục vụ cho đề tài được thể hiện trong Bảng 3.1. 

Bảng 3.1 Dữ liệu thu thập 

STT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu Nguồn 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Bản đồ HTSDĐ năm 

2010 

Bản đồ HTSDĐ năm 

2015 

Bản đồ QHSDĐ năm 

2020 

Niên giám thống kê tỉnh 

Long An năm 2014 

Tỉ lệ 1:10.000, có 27 

loại hình SDĐ 

Tỉ lệ 1:10.000, có 29 

loại hình SDĐ 

Tỉ lệ 1:10.000, có 26 

loại hình SDĐ 

Dân số, tình hình kinh 

tế- xã hội, loại hình 

SDĐ 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Long An 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Long An 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Long An 

Cục thống kê tỉnh 

Long An 

 

3.2. Lược đồ phương pháp nghiên cứu 

Quá trình dự báo bao gồm các bước tiến hành sau và toàn bộ tiến trình thực hiện 

được thể hiện trong Hình 3.1: 

- Bước 1: Thu thập dữ liệu. 

- Bước 2: Xử lý dữ liệu bao gồm chuyển đổi định dạng dữ liệu thông qua các 

công cụ GIS, kiểm tra, sửa lỗi dữ liệu không gian, thuộc tính. 

- Bước 3: Thành lập bản đồ, ma trận biến động SDĐ giai đoạn 2010- 2015. 

- Bước 4: Đánh giá biến động SDĐ bằng thuật toán giao nhau và ma trận chuyển 

đổi. 

- Bước 5: Áp dụng chuỗi Markov dự báo xu thế biến động SDĐ đến năm 2020.  

- Bước 6: So sánh kết quả đánh giá biến động với bản đồ quy hoạch SDĐ đến 

năm 2020. 

  



13 
 

 
Hình 3.1 Sơ đồ phương pháp nghiên cứu 

  

Thu thập dữ liệu 

(1) 

Bản đồ HTSDĐ 

năm 2010 

 

Bản đồ HTSDĐ 

năm 2015 

 

Niên giám thống 

kê tỉnh Long An 

năm 2014 

 

Xử lý dữ liệu 

(2) 

Đánh giá biến 

động (4) 

Dự báo xu thế 

biến động đến 

năm 2020 (5) 

Bản đồ QHSDĐ 

đến năm 2020 

 

Thành lập bản đồ, 

ma trận biến động 

SDĐ (3) 

So sánh 

(6) 
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3.2.1. Xử lý dữ liệu 

Dữ liệu bản đồ HTSDĐ của 2 năm 2010, 2015 ở định dạng *.dgn chỉ cung cấp 

thông tin nghiên cứu mà không đáp ứng đủ yêu cầu để thực hiện nghiên cứu. Vì vậy, 

cần tiến hành xử lý dữ liệu bằng các công cụ sẵn có để chuyển sang định dạng *.shp, 

cụ thể được thể hiện trong Hình 3.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hình 3.2 Tiến trình xử lý dữ liệu 

Bản đồ HTSDĐ 

năm 2010 

Bản đồ HTSDĐ 

năm 2015 

Chuyển dữ liệu từ *.dgn 

sang *.shp 

(ArcCatalog/ Export/To 

Geodatabase (single)) 

Kiểm tra, sửa lỗi hình học 

(New/Topology, 

Editor/Start Editing/chọn 

nút Error Inspector) 

Gán mã loại đất 

(Join and 

Relates/Join) 

Gom nhóm theo 

mã loại đất (ArcToolbox/ 

Data Management  Tool/ 

Generalization/Dissolve) 
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3.2.2. Thành lập bản đồ và ma trận biến động SDĐ giai đoạn 2010- 2015 

 Sau khi đã xử lý xong dữ liệu tiến hành chồng lớp hai bản đồ HTSDĐ năm 2010 

và bản đồ HTSDĐ năm 2015 (Overlay/Intersect). Thành lập ma trận chuyển đổi các 

loại hình SDĐ (DataInteroperability Tools/ Quick Export/Microsoft Excel).  

3.2.3. Xác định sự thay đổi các kiểu SDĐ dựa trên cơ sở của mô hình Markov 

Chain.  

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

kiểu SDĐ dựa trên sự tiến tiển các kiểu SDĐ và các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay 

đổi. Tổng quát của mô hình được minh họa như sau (Nguyễn Kim Lợi, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với γij là xác suất thay đổi được xác định từ việc “Overlay” bản đồ SDĐ tại 2 

thời điểm khác nhau. Để dự đoán phân bố các kiểu SDĐ khác nhau vào các thời điểm 

tiếp theo có thể ừng dụng mô hình Markov Chain như sau: 

 

 

    *     =  

 

 

  

Tỉ lệ các kiểu 

SDĐ ở thời 

điểm thứ nhất 

Ma trận về xác 

suất của sự thay 

đổi các kiểu 

SDĐ 

Tỉ lệ các kiểu 

SDĐ ở thời 

điểm thứ hai 



16 
 

Đây có thể được viết lại dưới dạng tổng quát hóa của ma trận như sau: 

 

3.2.4. Ứng dụng mô hình toán học để dự báo sự thay đổi các kiểu SDĐ trong tương 

lai 

 Dự báo về sự thay đổi các kiểu SDĐ theo thời gian theo phương trình toán học 

sau (K. W. Mubea và ctv, 2010): 

Vt2  =  M  x  Vt1 

Trong đó:  M: Tỉ lệ thay đổi của các kiểu SDĐ trong khoảng thời gian thu thập số 

liệu. 

  Vt1: Diện tích của kiểu SDĐ tại thời điểm thứ nhất. 

  Vt2: Diện tích của kiểu SDĐ tại thời điểm t. 

 Cụ thể ở đề tài này ứng dụng mô hình toán học để dự báo sự thay đổi các kiểu 

SDĐ của huyện Tân Trụ đến năm 2020. Cuối cùng so sánh kết quả dự báo với quy 

hoạch tổng thể SDĐ của huyện đến năm 2020. 
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Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Đánh giá HTSDĐ năm 2010 

 Bản đồ HTSDĐ huyện Tân Trụ năm 2010 được chia thành 8 loại hình SDĐ: 

SXN, NTS, OTC, CDG, TTN, NTD, SMN, BCS. DTTN của huyện Tân Trụ năm 2010 

là 10.634,68 ha trong đó NNP có diện tích lớn nhất 6.897,47 ha, chiếm khoảng 65% 

DTTN. PNN chiếm khoảng 35% DTTN trong đó OTC và SMN chiếm khoảng 24% 

diện tích PNN. Một phần nhỏ diện tích BCS khoảng 0,02 ha. HTSDĐ huyện Tân Trụ 

năm 2010 được thể hiện cụ thể trong Bảng 4.1: 

Bảng 4.1: Diện tích và tỷ lệ các loại hình SDĐ huyện Tân Trụ năm 2010 

SDĐ Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

SXN 6.897,47 64,9 

NTS 687,51 6,5 

OTC 1.682,98 15,8 

CDG 438,37 4,1 

TTN 11,78 0,1 

NTD 28,76 0,3 

SMN 887,77 8,3 

BCS 0,02 0,0001 

Tổng 10.634,68 100,0 

 

Hình 4.1 thể hiện rõ sự phân bố của tất cả các loại hình SDĐ, huyện Tân Trụ có 

diện tích SXN chiếm ưu thế phân bố đều trên toàn huyện. OTC phân bố tập trung ở 

các tuyến kênh rạch và các tuyến giao thông. Do vị trí địa lý của huyện nằm kẹp giữa 

2 con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây nên SMN cũng có diện tích khá lớn. NTS 

cũng tập trung nhiều ở ven 2 con sông. Các loại hình SDĐ khác phân bố rải rác.  
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Hình 4.1: Bản đồ HTSDĐ năm 2010  
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4.2. Đánh giá HTSDĐ năm 2015 

 Bản đồ HTSDĐ huyện Tân Trụ năm 2015 được chia thành 8 loại hình SDĐ: 

SXN, NHK, NTS, OTC, CDG, TTN, NTD, SMN. Tổng DTTN huyện Tân Trụ là 

10.634,68, trong đó SXN vẫn có diện tích lớn nhất khoảng 6.774,27 ha, chiếm khoảng 

63,7%. Diện tích NTS tăng 1,4%, OTC giảm 2,4%, SMN tăng 1,2% so với năm 2010. 

Các loại hình còn lại có sự thay đổi không đáng kể. BCS không còn. HTSDĐ huyện 

Tân Trụ năm 2015 được thể hiện cụ thể trong Bảng 4.2: 

Bảng 4.2: Diện tích và tỷ lệ các loại hình SDĐ huyện Tân Trụ năm 2015 

SDĐ Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

SXN 6774,27 63,7 

NTS 842,73 7,9 

NKH 27,10 0,3 

OTC 1420,43 13,4 

CDG 513,82 4,8 

TTN 12,97 0,1 

NTD 34,02 0,3 

SMN 1009,42 9,5 

Tổng 10634,68 100,0 

 

Năm 2015, diện tích SXN vẫn chiếm ưu thế, sự phân bố của các loại hình SDĐ 

còn lại tương tự như năm 2010. Hình 4.2 thể hiện sự phân bố các loại hình SDĐ năm 

2015. 
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Hình 4.2 Bản đồ HTSDĐ năm 2015 
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4.3. Thành lập bản đồ và đánh giá biến động SDĐ giai đoạn 2010- 2015 

4.3.1. Đánh giá biến động SDĐ giai đoạn 2010- 2015 theo quy mô toàn huyện 

 Bản đồ hiện trạng SDĐ năm 2010 và 2015 có 8 loại hình SDĐ. Tuy nhiên, các 

loại hình SDĐ của 2 năm có sự khác nhau, năm 2010 còn một phần nhỏ diện tích BCS 

cho đến năm 2015 diện tích BCS  không còn, đồng thời xuất hiện loại hình SDĐ mới 

là NKH. Sau khi tính toán thì diện tích các loại hình SDĐ năm 2015 so với năm 2010 

có sự thay đổi: SXN, OTC giảm; NTS, CDG và SMN tăng; một số loại hình khác như 

TTN, NTD diện tích cũng tăng nhưng không đáng kể. Sự tăng giảm diện tích các loại 

hình SDĐ được thể hiện cụ thể trong Bảng 4.3: 

Bảng 4.3: Thống kê diện tích các loại hình SDĐ năm 2010 và năm 2015 theo quy 

mô toàn huyện 

STT SDĐ 

Diện tích 

2010 (ha) 

Diện tích  

2015 (ha) 

Tăng (+) 

Giảm (-) 

Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 

1 SXN 6.897,47 6.774,27 -123,20 -1,79 

2 NTS 687,51 842,73 +155,22 +22,58 

3 NKH - 27,10 +27,10 - 

4 OTC 1.682,99 1.420,43 -262,60 -15,60 

5 CDG 438,37 513,82 +75,45 +17,21 

6 TTN 11,78 12,97 +1,19 +10,10 

7 NTD 28,77 34,02 +5,25 +18,25 

8 SMN 887,76 1.009,42 +121,66 +13,70 

9 BCS 0,02 0 -0,02 -100,00 

 

4.3.2. Thành lập bản đồ và đánh giá biến động SDĐ giai đoạn 2010- 2015 

 Sau khi chồng lớp 2 lớp hiện trạng SDĐ ta tiến hành tính toán diện tích, đưa ra 

2 ma trận là ma trận diện tích chuyển đổi các loại hình SDĐ và ma trận tỷ lệ chuyển 

đổi các loại hình SDĐ. Từ đó thành lập bản đồ biến động SDĐ giai đoạn 2010- 2015.  

Năm 2015, diện tích BCS không còn và xuất hiện loại hình NKH. Do đó cần 

tiến hành hiệu chỉnh ma trận cho hợp lý, những trường hợp không có khả năng xảy ra 

được đưa về 0 và diện tích đó được gộp vào diện tích của loại hình biến động giai đoạn 
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trước. Ví dụ: NTS chuyển sang NTD theo kết quả tính toán là 0,91 ha nhưng trường 

hợp này không có khả năng xảy ra nên diện tích NTS chuyển sang NTD bằng 0. Diện 

tích NTS còn lại = 440,49 + 0,91 = 441,4 ha, diện tích các loại hình biến động khác 

vẫn giữ nguyên. Tương tự tính toán các trường hợp còn lại, kết quả được thể hiện trong 

Bảng 4.4: 

Bảng 4.4: Ma trận diện tích chuyển đổi các loại hình SDĐ giai đoạn 2010- 2015 

(Đơn vị: ha) 

SDĐ 2010 

SXN NTS NKH OTC CDG TTN NTD SMN BCS 
Diện tích 

2010 

Diện 

tích 

2010 

chuyển 

sang 

Diện 

tích 

2015 

SDĐ 2015 

SXN 6.075,12 296,69 14,24 271,59 128,55 1,78 16,05 93,45 0 6.897,47 822,35 

NTS 170,42 441,40 6,91 33,95 17,98 0,17 0 16,68 0 687,51 246,11 

NKH 0 0 0 0 0 0 0 0 0           0          0 

OTC 439,93 75,93 0 1.118,79 47,65 0,68 0 0 0 1.682,99 564,19 

CDG 35,27 0 0 13,04 314,15 0,51 0 75,40 0 438,37 124,22 

TTN 0 0 0 0 0 11,78 0 0 0 11,78          0 

NTD 9,44 1,08 0 0,76 2,82 0 14,67 0 0 28,77  14,10 

SMN 0 17,27 0 0 0 0 0 870,49 0 887,76 17,27 

BCS 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,02 

Diện tích 

2015 
6.730,20 832,38 21,15 1.438,12 511,15 14,93 30,72 1.056,03 0 10.634,68 

  

Diện tích 

2015 

nhận từ 

Diện tích 

2010 

655,08 390,97 21,15 319,34 197,00 3,14 16,05 185,53 0   

Có thể thấy tổng hàng trong bảng ma trận là diện tích các loại hình SDĐ năm 

2010. Tổng cột là diện tích các loại hình SDĐ năm 2015. Đường chéo của ma trận là 

diện tích giữ lại của từng loại hình SDĐ.  

Từ ma trận diện tích chuyển đổi thành lập thêm ma trận tỷ lệ chuyển đổi các 

loại hình SDĐ. Để có được ma trận này ta lấy diện tích của loại hình SDĐ tại thời điểm 
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năm 2010 chuyển sang loại hình SDĐ tại thời điểm năm 2015 chia cho tổng diện tích 

của loại hình SDĐ tại thời điểm năm 2010 đó. 

Ví dụ: Xác suất sự thay đổi SXN sang NTS = Diện tích SXN còn lại/ Tổng diện 

tích SXN năm 2010. 

Xác suất sự thay đổi SXN sang NKH = Diện tích SXN chuyển sang NKH/ Tổng 

diện tích SXN năm 2010. 

Tương tự, kết quả tính toán được thể hiện trong Bảng 4.5: 

Bảng 4.5: Ma trận tỷ lệ chuyển đổi các loại hình SDĐ giai đoạn 2010- 2015  

(Đơn vị: %) 

SDĐ 

2010 
SXN NTS NKH OTC CDG TTN NTD SMN BCS Tổng 

SDĐ 

2015 

SXN 88,08 4,30 0,21 3,94 1,86 0,03 0,23 1,35 0 100,00 

NTS 24,79 64,20 1,01 4,94 2,62 0,02 0 2,43 0 100,00 

NKH 0 0 100,00 0 0 0 0 0 0 100,00 

OTC 26,14 4,51 0 66,48 2,83 0,04 0 0 0 100,00 

CDG 8,05 0 0 2,97 71,66 0,12 0 17,20 0 100,00 

TTN 0 0 0 0 0 100,00 0 0 0 100,00 

NTD 32,82 3,76 0 2,63 9,79 0 51,00 0 0 100,00 

SMN 0 1,95 0 0 0 0 0 98,05 0 100,00 

BCS 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 100,00 

Do năm 2010 không có loại hình NKH nên xem như tỷ lệ giữ lại của NKH giai 

đoạn 2010- 2015 là 100%. Dựa vào bảng 4.4 và bảng 4.5 cho thấy sự chuyển đổi rõ rệt 

giữa các loại hình SDĐ giai đoạn 2010- 2015 cụ thể như sau: 

- SXN có diện tích lớn nhất trong cơ cấu NNP và có diện tích chuyển đổi lớn nhất 

822,35 ha và chuyển sang tất cả các loại hình SDĐ khác. Trong đó, SXN chuyển phần 

lớn diện tích cho NTS với 296,69 ha, OTC 271,59 ha, CDG 128,55 ha và phần diện 

tích còn lại chuyển sang các loại hình SDĐ khác như NKH, TTN, NTD và SMN. Sau 

khi chuyển đổi SXN giữ lại 6075,12 ha. Nhìn chung SXN có xu hướng giảm nhưng 

với tốc độ còn chậm do SXN có diện tích chuyển đi nhiều đồng thời nhận lại của các 
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loại hình SDĐ khác đến 655,08 ha. Năm 2015 diện tích BCS không còn do chuyển 

hoàn toàn sang SXN, bên cạnh đó xuất hiện loại hình NKH do SXN chuyển sang 14,24 

ha và NTS chuyển sang 6,91 ha. Hình 4.3 thể hiện sự biến động của SXN, BCS và 

NKH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.3: Bản đồ biến động SDĐ huyện Tân Trụ giai đoạn 2010- 2015  

(Loại hình thay đổi: SXN, BCS, NKH) 
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- NTS tập trung chủ yếu ở các xã vùng hạ như xã Nhựt Ninh, xã Đức Tân, xã Tân 

Phước Tây với diện tích chuyển sang các loại hình SDĐ khác là 246,11 ha, NTS giữ 

lại 441,4 ha. Khoảng 170,42 ha NTS đã chuyển sang SXN. Sự chuyển đổi này đúng 

định hướng sử dụng của huyện là sản xuất lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Có 

khoảng 33,95 ha NTS chuyển sang OTC và 41,74 ha chuyển sang các loại hình SDĐ 

khác như CDG, NKH, TTN, SMN. Tuy NTS có chuyển diện tích sang các loại hình 

SDĐ khác nhưng diện tích nhận lại đến 390,97 ha, cho thấy NTS có xu hướng tăng 

nhanh trong giai đoạn này. Sự biến động của NTS thể hiện trong Hình 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4: Bản đồ biến động SDĐ huyện Tân Trụ giai đoạn 2010- 2015 

(Loại hình thay đổi: NTS) 
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- OTC có diện tích diện tích lớn nhất trong cơ cấu PNN và có diện tích chuyển 

sang các loại hình SDĐ khác lớn thứ 2 sau SXN với 564,19 ha. OTC chuyển diện tích 

nhiều nhất cho SXN với 439,93 ha, 75,93 ha chuyển sang NTS, 47,65 ha chuyển sang 

CDG và một phần nhỏ diện tích 0,68 ha chuyển sang TTN, OTC giữ lại 1118,79 ha. 

OTC giai đoạn này có xu hướng giảm do chỉ nhận lại từ các loại hình SDĐ khác khoảng 

319,34 ha ít hơn so với diện tích OTC chuyển đi. Dựa vào hình 4.5 thấy được diện tích 

OTC chuyển sang SXN nhiều nhất ở xã Mỹ Bình và xã Quê Mỹ Thạnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5: Bản đồ biến động SDĐ huyện Tân Trụ giai đoạn 2010- 2015 

(Loại hình thay đổi: OTC) 
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- Nhìn chung CDG có sự chuyển đổi nhưng không lớn và có xu hướng tăng. Với 

diện tích nhận lại từ các loại hình SDĐ khác là 197 ha lớn hơn so với diện tích chuyển 

đi là 124,22 ha. Trong đó, CDG chuyển nhiều nhất cho SMN với 75,4 ha, chuyển sang 

SXN 35,27 ha và một phần nhỏ chuyển sang OTC với 13,04 ha TTN 0,51 ha. CDG 

giữ lại 314,15 ha.  Hình 4.6 thể hiện sự chuyển đổi của CDG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.6: Bản đồ biến động SDĐ huyện Tân Trụ giai đoạn 2010- 2015 

(Loại hình thay đổi: CDG) 
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- TTN ở giai đoạn này không có sự chuyển đổi sang các loại hình SDĐ khác mà 

chỉ nhận lại từ SXN, NTS, OTC và CDG với diện tích 3,14 ha làm cho diện tích TTN 

tăng lên. 

- NTD có diện tích chuyển đi là 14,1 ha, chuyển nhiều nhất cho SXN với 9,44 

ha, còn lại chuyển sang CDG, NTS và OTC. NTD giữ lại 14,67 ha. Do phong tục và 

tạp quán của nhân dân nên phần lớn NTD phân bố rải rác trong khu dân cư và trên 

SXN. Hiện tại, UBND tỉnh và UBND huyện có chủ trương quy tụ các nghĩa địa phân 

tán vê nghĩa địa chung của xã. 

- SMN có diện tích lớn thứ 2 trong cơ cấu PNN sau OTC. SMN chỉ chuyển một 

phần nhỏ diện tích 17,27 ha sang NTS. Đồng thời cũng nhận lại phần lớn diện tích  từ 

SXN, NTS và CDG làm cho diện tích SMN tăng đáng kể. Hiện tại và tương lai dân số 

gia tăng, dịch vụ đô thị phát triển vấn đề bảo vệ môi trường phải hạn chế tối đa gây ô 

nhiễm môi trường nước trên sông chính. 

Hình 4.7 thể hiện rõ sự biến động của TTN, NTD và SMN.  

 

Hình 4.7: Bản đồ biến động SDĐ huyện Tân Trụ giai đoạn 2010- 2015 

(Loại hình thay đổi: TTN, NTD, SMN) 
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Tóm lại, kết quả của sự biến động về diện tích của các loại hình SDĐ giai đoạn 

2010- 2015 cho thấy diện tích SXN và OTC giảm, NTS, CDG, SMN có sự gia tăng, 

BCS không còn. Điều này phản ánh định hướng phát triển kinh tế của vùng: ưu tiên 

phát triển kinh tế nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, do huyện có tiềm năng ngành nuôi 

trồng thủy sản khá lớn.  

4.4. Dự báo xu thế biến động SDĐ dựa trên chuỗi Markov 

Để dự báo xu thế biến động SDĐ trong tương lai tiến hành tính toán theo công 

thức: 

Vt2  = M  x  Vt1    

Trong đó:  M: Tỷ lệ thay đổi của các loại hình SDĐ giai đoạn 2010- 2015. 

Vt1: Diện tích các loại hình SDĐ năm 2015. 

  Vt2: Diện tích các loại hình SDĐ năm 2020. 

Kết quả dự báo như Bảng 4.6: 

Bảng 4.6: Diện tích các loại hình SDĐ 3 thời điểm năm 2010, 2015, 2020  

(Đơn vị: ha) 

SDĐ SXN NTS NKH OTC CDG TTN NTD SMN BCS 

2010 6.897,47 687,51     0,00 1.682,98 438,37 11,78 28,76 887,77 0,02 

2015 6.730,20 832,38 21,15 1.438,12 511,15 14,93 30,72 1.056,03 0,00 

2020 6.561,25 910,49 43,41 1.278,13 557,24 18,05 31,32 1.234,79 0,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.8 Biểu đồ thể hiện diện tích các loại hình SDĐ 
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Dựa vào kết quả dự báo cho thấy SXN giảm qua từng giai đoạn, năm 2020 diện 

tích SXN giảm khoảng 168,95 ha so với năm 2015. Nguyên nhân do diện tích đất chưa 

sử dụng không còn nên việc SDĐ vào các mục đích phi nông nghiệp phải lấy từ SXN, 

để đáp ứng mục tiêu trở thành huyện công nghiệp phát triển. Diện tích OTC giảm 

159,99 ha. Diện tích các loại hình SDĐ khác đều tăng, cụ thể so với năm 2015, NTS 

tăng 78,11 ha, NKH tăng 22,26 ha, CDG tăng 46,09 ha, TTN tăng 3,12 ha, NTD tăng 

0,6 ha và SMN tăng 178,76 ha.  

4.5. So sánh 

4.5.1. So sánh kết quả đánh giá biến động với kết quả kiểm kê 

 Sau quá trình đánh giá biến động HTSDĐ của huyện Tân Trụ giai đoạn 2010- 

2015, tiến hành so sánh kết quả đạt được với kết quả kiểm kê SDĐ của huyện trong 5 

năm 2010- 2015. Cụ thể được thể hiện trong Bảng 4.7. 

Bảng 4.7: So sánh kết quả đánh giá biến động và kết quả kiểm kê diện tích các 

loại hình SDĐ của huyện giai đoạn 2010- 2015 (Đơn vị: ha) 

STT SDĐ 

Năm 2010 Năm 2015 

Đánh giá 

biến động 
Kiểm kê 

Chênh 

lệch 

Đánh giá 

biến động 
Kiểm kê 

Chênh 

lệch 

 

Tổng 

DTTN 
10.634,68 10.686,60 51,92 10.634,68 10.635,59 0,91 

1 SXN 6.897,47 8.159,15 1.261,68 6.730,20 6.777,76 47,56 

2 NTS 687,51 335,22 -352,29 832,38 842,39 10,01 

3 NKH    -    -   - 21,15 27,10 5,95 

4 OTC 1.682,99 801,86 -881,13 1.438,12 1.420,20 -17,92 

5 CDG 438,37 554,44 116,07 511,15 511,57 0,42 

6 TTN 11,78 11,01 -0,77 14,93 12,97 -1,96 

7 NTD 28,77 43,73 14,96 30,72 34,06 3,34 

8 SMN 887,76 781,19 -106,57 1.056,03 1.009,55 -46,48 

9 BCS 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
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So sánh kết quả đánh giá biến động với kết quả kiểm kê của năm 2010 cho thấy 

tổng DTTN cũng có sự chênh lệch 51,92 ha so với kiểm kê. Diện tích các loại hình 

SDĐ chênh lệch khá lớn. Diện tích SXN, NTS, OTC chênh lệch nhiều nhất trong 9 

loại hình SDĐ. Cụ thể diện tích SXN lệch 1261,68 ha NTS lệch 346,29 ha (khoảng 

50%), OTC lệch 244,87 ha so với kết quả kiểm kê. Diện tích các loại hình SDĐ năm 

2015 cũng có sự chênh lệch nhưng không lớn. Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch do 

2 cách tiếp cận khác nhau. Kết quả đánh giá biến động có được khi chồng lớp 2 bản 

đồ HTSDĐ nên độ chính xác phụ thuộc vào dữ liệu bản đồ ban đầu. Còn kết quả kiểm 

kê của huyện có độ chính xác cao hơn do được thực hiện bằng việc đo đạc trực tiếp. 

4.5.2. So sánh kết quả dự báo với quy hoạch SDĐ của huyện 

Dựa vào Bảng 4.8, kết quả dự báo bằng chuỗi Markov và kết quả quy hoạch 

SDĐ của huyện cũng có sự chênh lệch khá lớn ở một số loại hình SDĐ như SXN, 

NTS, OTC, CDG và SMN. Trong đó CDG có sự chênh lệch nhiều nhất 811,76 ha, 

SXN lệch 540,45 ha, NTS lệch 556,22 ha, OTC lệch 300,13 ha và SMN lệch 453,6 ha 

so với quy hoạch. Nguyên nhân do bị ảnh hưởng bởi kết quả đánh giá biến động như 

đã giải thích ở trên.  

Bảng 4.8: Kết quả dự báo và quy hoạch SDĐ của huyện năm 2020 

STT SDĐ Dự báo Quy hoạch Chênh lệch 

1 SXN 6.561,25 7.101,70 540,45 

2 NTS 910,49 354,27 -556,22 

3 NKH 43,41 39,98 -3,43 

4 OTC 1278,13 978,00 -300,13 

5 CDG 557,24 1.369,00 811,76 

6 TTN 18,05 11,35 -6,70 

7 NTD 31,32 51,22 19,90 

8 SMN 1234,79 781,19 -453,60 

9 BCS 0,00 0,00 0,00 

Tổng 10.634,70 10.686,60 -51,90 

   

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
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5.1. Kết luận 

Các kết quả đạt được của đề tài bao gồm: thành lập được bản đồ HTSDĐ 2 thời 

điểm. Năm 2010 với 8 loại hình SDĐ: SXN, NTS, OTC, CDG, TTN, NTD, SMN và 

BCS. Năm 2015 cũng với 8 loại hình SDĐ nhưng có sự khác biệt là BCS không còn 

đồng thời xuất hiện loại hình SDĐ mới là NKH, các loại hình còn lại tương tự như 

HTSDĐ năm 2010. Kết quả đánh giá biến động SDĐ giai đoạn 2010- 2015 cho thấy 

diện tích SXN và OTC giảm, diện tích NTS, CDG và SMN tăng, các loại hình SDĐ 

khác như TTN, NTD diện tích cũng tăng nhưng không đáng kể. Áp dụng chuỗi Markov 

dự báo xu thế biến động SDĐ đến năm 2020 đạt được kết quả là diện tích SXN, OTC 

giảm, bên cạnh đó diện tích các loại hình SDĐ khác như NTS, NKH, CDG, TTN, NTD 

và SMN đều tăng. 

Với kết quả đạt được cho thấy ứng dụng GIS đánh giá biến động SDĐ là cách 

tiếp cận có hiệu quả. Vì chúng ta không chỉ đơn thuần thống kê diện tích biến động 

của các loại hình SDĐ mà còn chỉ ra được biến động ở các loại hình SDĐ nào. Bên 

cạnh đó chuỗi Markov còn hỗ trợ dự báo xu thế biến động trong tương lai giúp chính 

quyền địa phương có cái nhìn khách quan và đề ra các giải pháp trong quy hoạch SDĐ. 

5.2. Kiến nghị 

Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu là bản đồ HTSDĐ năm 2010 và năm 2015. 

Bản đồ HTSDĐ năm 2010 có sự thiếu chính xác hơn so với năm 2015 dẫn đến kết quả 

đánh giá bị chênh lệch nhiều so với thực tế. Vì vậy, để việc ứng dụng GIS đánh giá 

biến động HTSDĐ đạt được kết quả chính xác cao đòi hỏi dữ liệu đầu vào phải có độ 

chính xác cao và đồng bộ như sử dụng dữ liệu viễn thám. 

Ngoài ra, do thời gian nghiên cứu và kiến thức có hạn nên đề tài chỉ mới dự báo 

xu thế biến động trong tương lai nhưng chưa tạo ra được bản đồ dự báo thay đổi SDĐ. 

  



33 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tiếng Việt 

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2007. Quy định về thành lập bản đồ hiện trạng 

SDĐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2007/QĐ- BTNMT).  

2. Cục thống kê tỉnh Long An, 2014. Niên giám thống kê tỉnh Long An. 

3. Lê Đức Hạnh, Vũ Thị Thu Lan, Hoàng Thanh Sơn và Vũ Phan Long, 2013. 

Ứng dụng công nghệ viễn thám tích hợp Hệ thống thông tin địa lý (GIS) thành 

lập bản đồ biến động sử dụng đất tỉnh Nam Định. Tạp chí Các khoa học về Trái 

Đất, số 35, trang 181- 186. 

4. Lê Quang Trí, 2010. Đánh giá đất đai. NXB Đại học Cần Thơ, 2010. 

5. Lê Thị Thu Hà, Phạm Thị Làn và Nguyễn Tiến Quỳnh, 2014. Đánh giá và dự 

báo biến động sử dụng đất khu vực cửa sông Ba Lạt dựa trên tư liệu viễn thám 

đa thời gian và GIS. Tạp chí KHKT Mỏ- Địa chất, số 48, 10/2014, trang 13- 19. 

6. Lê Thị Thùy Vân, 2010. Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS để xác định 

biến động đất đai trên địa bàn phường Vĩnh Trại thành phố Lạng Sơn giai đoạn 

2003- 2008. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 

7. Lưu Thị Hồng Quyên, 2012. Sử dụng chuỗi Markov đánh giá độ tin cậy phần 

mềm Web- based. Luận văn Thạc sĩ, Học viện Bưu chính Viễn thông. 

8. Nguyễn Kim Lợi và Trần Thống Nhất, 2007. Hệ thống thông tin địa lý- Phần 

mềm ArcView 3.3. NXB Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh. 

9. Nguyễn Thị Ngọc Quyên, 2010. Ứng dụng tư liệu Viễn thám và Hệ thống thông 
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PHỤ LỤC 

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

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

83/2000/QĐ- TTg ngày 12/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về sử dụng Hệ quy chiếu 

và 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 (Bộ tài nguyên và môi trường, 2007).  

- Kinh tuyến trục đối với huyện Tân Trụ tỉnh Long An là 105o45’. 

- Tỷ lệ bản đồ được lựa chọn dựa vào: kích thước, diện tích, hình dạng đơn vị 

hành chính; đặc điểm, kích thước của các yếu tố nội dung hiện trạng SDĐ phải biểu 

thị trên bản đồ hiện trạng SDĐ. Tỷ lệ của bản đồ nền cũng là tỷ lệ của bản đồ hiện 

trạng SDĐ quy định trong Bảng 1. 

Bảng 1: Tỷ lệ bản đồ nền dùng để thành lập bản đồ hiện trạng SDĐ 

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

Cấp xã 

1: 1.000 

1: 2.000 

1: 5.000 

1: 10.000 

Dưới 120 

Từ 120 đến 500 

Trên 500 đến 3.000 

Trên 3.000 

Cấp huyện 

1: 5.000 

1: 10.000 

1: 25.000 

Dưới 3.000 

Từ 3.000 đến 12.000 

Trên 12.000 

Cấp tỉnh 

1: 25.000 

1: 50.000 

1: 100.000 

Dưới 100.000 

Từ 100.000 đến 350.000 

Trên 350.000 

Cấp vùng 1: 250.000  

Cả nước 1: 1.000.000  

(Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2007) 

- Độ chính xác chuyển vẽ các yếu tố nội dung cơ sở địa lý từ các bản đồ tài liệu 

sang bản đồ nền phải đảm bảo các yêu cầu sau (Bộ tài nguyên và môi trường, 2007): 

 Sai số tương hỗ chuyển vẽ các yếu tố nội dung bản đồ không vượt quá ± 0,3 

mm tính theo tỷ lệ bản đồ nền. 
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 Sai số chuyển vẽ vị trí các yếu tố nội dung bản đồ không vượt quá ± 0,2 mm 

tính theo tỷ lệ bản đồ nền. 

 

 

 

 

 

 

 

 


