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ABSTRACT

Ba river is the biggest river system in the South-Central Coast of Viet-
nam and plays a significant role in the socio-economic development of
the region. Recently, land-use changes in Gia Lai province have been
significantly transformed. Hence, to provide the information for land-
use planning, there is an urgent need for land-use change assessment
in the upstream Ba river basin. This study employed the Markov chain
coupled with GIS to assess land-use changes between 2010 - 2015 and
2015 - 2020 periods. The results showed that during the period 2010
- 2015, there was no significant conversion of agricultural and reserve
forest land. Meanwhile, a large proportion of unused (86%) and water
and aquacultural land (57.5%) was converted into the other land-use
types. Between 2020 and 2015, unused land decreased while the surface
water and aquacultural land increased. The forest land accounted for a
significant area (51.16%) during the 2015 - 2020 period. In addition, the
driving forces leading to these changes were also analyzed, providing a
more comprehensive of land-use change in the study area. In general,
GIS and Markov were suitable for assessing land-use change. This study
outcomes provide a general framework for land-use planning in Gia Lai
province.
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TÓM TẮT

Sông Ba là hệ thống sông lớn nhất của vùng duyên hải Nam Trung
Bộ, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
Những năm gần đây, thay đổi sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai
có sự chuyển biến mạnh mẽ. Do đó, để có cơ sở cho việc quy hoạch và
sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất, đánh giá thay đổi sử dụng đất
ở thượng nguồn lưu vực sông Ba là rất cần thiết. Nghiên cứu sử dụng
chuỗi Markov kết hợp với GIS để xem xét sự thay đổi của các loại hình
sử dụng đất khác nhau trong giai đoạn 2010 - 2015 và 2015 - 2020. Kết
quả cho thấy giai đoạn 2010 - 2015, đất sản xuất nông nghiệp và rừng
đặc dụng không có sự thay đổi đáng kể. Trong khi đó, một tỷ lệ lớn đất
chưa sử dụng (86%), nước mặt và nuôi trồng thủy sản (57,5%) được
chuyển sang các loại hình sử dụng đất khác. Giai đoạn 2020 - 2015, diện
tích đất chưa sử dụng tiếp tục giảm trong khi mặt nước và nuôi trồng
thủy sản tăng lên. Đất lâm nghiệp chiếm diện tích đáng kể (51,16%)
trong giai đoạn 2015 - 2020. Ngoài ra, động lực dẫn đến những thay đổi
cũng được phân tích, cung cấp cái nhìn toàn diện về thay đổi sử dụng
đất tại khu vực nghiên cứu. Nhìn chung, GIS và chuỗi Markov phù hợp
cho đánh giá thay đổi sử dụng đất và kết quả của đề tài hữu ích trong
việc cung cấp cơ sở cho việc quy hoạch sử dụng đất tỉnh Gia Lai.

1. Đặt Vấn Đề

Sử dụng đất (SDĐ) là hoạt động của con người
tác động vào đất đai theo một mục đích nào đó
nhằm đạt kết quả mong muốn (Paul & Rashid,
2017). Dưới sự tương tác qua lại giữa con người
và môi trường, hoạt động SDĐ có thể bị thay
đổi (Briassoulis, 2020). Thay đổi sử dụng đất
(TĐSDĐ) là một quá trình phức tạp, làm thay
đổi trạng thái của lớp phủ bề mặt, thường được
tạo ra bởi các hoạt động của con người trên quy
mô không gian và thời gian khác nhau (Prato-
moatmojo, 2018). Với sự phát triển kinh tế xã
hội và sự gia tăng dân số, mâu thuẫn trong SDĐ
đất càng trở nên gay gắt. Vì vậy, ngày càng có
nhiều những nghiên cứu về vấn đề TĐSDĐ. Thay
đổi sử dụng đất là một trong những đối tượng
nghiên cứu chính của biến đổi môi trường toàn

cầu và phát triển bền vững (Guan & ctv., 2011).
Các nghiên cứu này góp phần cung cấp cơ sở cho
việc hỗ trợ ra quyết định và lập chính sách liên
quan (Yang & ctv., 2014).

Với sự phát triển của GIS, ngày các có nhiều
nhà khoa học quan tâm đến những ứng dụng
của nó và các công nghệ liên quan như trí tuệ
nhân tạo (artificial intelligence), học máy tính
(machine-learning) và khai phá dữ liệu (data min-
ing) để mô hình hóa các hệ thống SDĐ (Charif
& ctv., 2017). Các mô hình không chỉ hỗ trợ việc
tính toán và dự báo TĐSDĐ trong tương lai mà
còn có thể hỗ trợ việc lập kế hoạch SDĐ. Trong đó
mô hình Markov, CA (Cellular Automata), ANN
(Artificial neural network) và Binary Logistic Re-
gression được sử dụng phổ biến nhằm mô phỏng
và dự đoán TĐSDĐ (Islam & ctv., 2018). Mô hình
Markov kết hợp với GIS được cho là một phương
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pháp tiếp cận phù hợp để mô hình hóa sự TĐSDĐ
dựa trên ma trận chuyển đổi (Guan & ctv., 2011;
Yang & ctv., 2014). Phương pháp kết hợp chuỗi
Markov và GIS hoặc viễn thám được sử dụng ở
nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản (Guan
& ctv., 2011), Trung Quốc (Sang & ctv., 2011),
Ấn Độ (Borana & Yadav, 2017), Brazil (Barros &
ctv., 2018), Parkistan (Tariq & Shu, 2020), Lào
(Faichia & ctv., 2020) và Việt Nam (Chuong &
ctv., 2017; Hung & ctv., 2017; Bich & ctv., 2019).

Lưu vực là một khu vực được xác định bởi các
mối liên hệ thủy văn, trong đó quản lý tối ưu đòi
hỏi phải có sự đồng bộ của tất cả người sử dụng
tài nguyên (Kerr, 2007). Lưu vực thượng nguồn
sông Ba, tỉnh Gia Lai có nhiều lợi thế về đất đai,
khí hậu và nguồn nước để phát triển kinh tế, đặc
biệt là nông nghiệp (Tham & ctv., 2021). Trong
những năm gần đây, TĐSDĐ tỉnh Gia Lai có sự
chuyển biến mạnh mẽ. Hiểu rõ TĐSDĐ là bước
cơ bản và quan trọng đối với việc quy hoạch và
sử dụng nguồn tài nguyên hợp lý. Từ những lý do
trên, mục tiêu chung của nghiên cứu là phân tích
và đánh giá TĐSDĐ tại lưu vực thượng nguồn
sông Ba, thuộc tỉnh Gia Lai, nhằm cung cấp cơ
sở hỗ trợ công tác quy hoạch SDĐ trong tương
lai. Trong đó, nghiên cứu thực hiện hai mục tiêu
cụ thể gồm: (i) xây dựng bản đồ TĐSDĐ tại lưu
vực thượng nguồn sông Ba, tỉnh Gia Lai giai đoạn
2010 - 2015 và 2015 - 2020; (ii) Phân tích quá
trình TĐSDĐ tại lưu vực thượng nguồn sông Ba,
tỉnh Gia Lai ở các giai đoạn trên.

2. Dữ Liệu và Phương Pháp Nghiên Cứu

2.1. Khu vực nghiên cứu

Lưu vực sông Ba nằm trong ranh giới hành
chính của ba tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia
Lai và Đăk Lăk) và một tỉnh thuộc Nam trung
bộ (Phú Yên). Lưu vực sông Ba có diện tích tự
nhiên khoảng 14.000 km2 (Doan & ctv., 2019),
trong đó tỉnh Gia Lai chiếm khoảng 8.296 km2

(Hình 1). Nhìn chung, địa hình phần lưu vực sông
Ba thuộc tỉnh Gia Lai rất phức tạp, được tạo ra
bởi sự chia cắt của dải Trường Sơn, tạo nên những
thung lũng sông có độ dốc lớn với độ cao trung
bình 800 - 900 m. Lưu vực sông Ba thuộc tỉnh
Gia Lai có khí hậu nhiệt đới gió mùa chịu sự chi
phối của địa hình một cách sâu sắc. Do đó, điều
kiện tự nhiên lưu vực thượng nguồn sông Ba khá
đa dạng, thích hợp cho sự phát triển của nhiều
loại hệ sinh thái khác nhau (IPGLPC, 2016).

Hình 1. Bản đồ vị trí thượng nguồn lưu vực sông
Ba.

2.2. Dữ liệu và phương pháp

Dữ liệu hiện trạng SDĐ năm 2010, 2015, và
2020 được cung cấp bởi Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, các thông tin về
điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, báo cáo kiểm
kê đất đai hàng năm trong giai đoạn 2010 - 2020
được thu thập từ UBND và Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Gia Lai nhằm đánh giá và phân tích
các nguyên nhân chính tác động đến quá trình
TĐSDĐ tại khu vực nghiên cứu.

Nghiên cứu sử dụng chuỗi Markov nhằm xác
định sự biến đổi các loại hình SDĐ trong hai giai
đoạn 2010 - 2015 và 2015 - 2020. Để thể hiện mối
quan hệ giữa SDĐ trong thời điểm ban đầu và
các thời điểm tiếp theo, ma trận xác suất chuyển
đổi được sử dụng. Ma trận này không chỉ thể
hiện sự tăng hay giảm diện tích của các loại hình
SDĐ qua các thời điểm khác nhau mà còn cho
thấy diện tích của loại hình SDĐ đó đã chuyển
đi và/hoặc nhận được từ những loại hình SDĐ
khác. Nguyên lý của mô hình Markov được thể
hiện tại Hình 2 (Nguyen, 2011). Cụ thể quá trình
tính toán cho mô hình Markov có thể được tham
khảo từ những nghiên cứu khác (Nguyen, 2011).
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Các kiểu sử dụng đất (SDĐ)
ở thời điểm t0

Các kiểu sử dụng đất (SDĐ)
ở thời điểm t1

(1) Kiểu SDĐ 1 (1) Kiểu SDĐ 1

(2) Kiểu SDĐ 2 (2) Kiểu SDĐ 2

(3) Kiểu SDĐ 3 (3) Kiểu SDĐ 3

(4) Kiểu SDĐ 4 (4) Kiểu SDĐ 4

(5) Kiểu SDĐ 5 (5) Kiểu SDĐ 5

(6) Kiểu SDĐ 6 (6) Kiểu SDĐ 6

Hình 2. Mô hình chuỗi Markov.

Với γij là xác suất thay đổi được xác định
từ việc chồng lớp bản đồ SDĐ tại 2 thời điểm
khác nhau. γij được xác định bởi công thức: γij
= Aij/Ai (0 ≤ γij ≤ 1).

Với Aij là diện tích mà loại hình i chuyển cho
loại hình j ở thời điểm thứ hai, Ai là diện tích của
loại hình i tại thời điểm thứ nhất.

Cụ thể, tiến trình thực hiện đánh giá TĐSDĐ
được thể hiện trong Hình 3. Dữ liệu đầu vào của
phương pháp ma trận Markov là bản đồ hiện
trạng SDĐ năm 2010, 2015, và 2020. Dữ liệu được
chuẩn hóa, gán mã, gộp nhóm và chồng lớp bằng
công cụ GIS. Tiếp theo chuỗi Markov được sử
dụng nhằm tính toán ma trận biến động theo
giai đoạn 2010 - 2015 và 2015 - 2020.

Hình 3. Sơ đồ tiến trình nghiên cứu.

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Hiện trạng sử dụng đất

Dữ liệu hiện trạng SDĐ tại khu vực nghiên
cứu bao gồm 40 loại hình được gộp lại thành

08 nhóm chính: đất chưa sử dụng (CSD), đất
chuyên dùng (CDG), đất ở (OTC), đất mặt nước
và nuôi trồng thủy sản (SMN), đất sản xuất
nông nghiệp (SXN), đất rừng đặc dụng (RDD),
đất rừng phòng hộ (RPH), và đất rừng sản xuất
(RSX). Diện tích và phân bố của từng loại hình
SDĐ năm 2010, 2015, và 2020 được thể hiện tại
Bảng 1 và Hình 4.

Năm 2010, nhóm đất rừng có tỷ lệ cao nhất,
chiếm hơn 53% diện tích lưu vực. Nhóm đất
sản xuất nông nghiệp chiếm 35%. Các nhóm
SDĐ khác như CDG, CSD, OTC và SMN chiếm
11,44%. Năm 2015, diện tích đất lâm nghiệp giảm
khá mạnh, chiếm 46,41%. RSX giảm nhiều nhất,
khoảng hơn 5%. SXN tăng mạnh, khoảng 9,75%.
Đến năm 2020, diện tích SXN giảm, chiếm 41,01%
trong khi đất lâm nghiệp tăng, chiếm 51,16%.

3.2. Đánh giá thay đổi sử dụng đất

3.2.1. Thay đổi sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2015

Ma trận và phân bố không gian TĐSDĐ giai
đoạn 2010 - 2015 được thể hiện tại Bảng 2 và Hình
5. Ma trận cho thấy CDG trong giai đoạn 2010 -
2015 đã chuyển đổi cho các loại hình SDĐ khác
khoảng 27% (4.793,5 ha). Trong đó, CDG chuyển
sang SXN, RSX và OTC với tỷ lệ 16,86%, 4,96%
và 3,97%. Ngược lại, SMN chuyển đổi thành CDG
với tỷ lệ khá cao (6.559,8 ha chiếm 39,80%). Nhìn
chung, từ 2010 đến 2015, diện tích CDG tăng nhẹ
do chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng
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Bảng 1. Hiện trạng sử dụng đất (SDĐ) năm 2010, 2015 và 2020

Nhóm SDĐ
Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020

Diện tích (ha) % Diện tích (ha) % Diện tích (ha) %
CDG 17.709,77 2,13 22.465,67 2,70 17.711,82 2,13
CSD 31.588,21 3,79 11.500,88 1,38 1.482,85 0,18
OTC 29.576,35 3,55 30.686,69 3,69 29.567,75 3,55
RDD 23.474,96 2,82 24.162,09 2,90 25.216,30 3,03
RPH 85.223,73 10,24 67.707,67 8,13 87.424,85 10,50
RSX 337.727,30 40,57 294.549,83 35,38 313.268,46 37,63
SMN 16.410,31 1,97 9.513,00 1,14 16.409,56 1,97
SXN 290.840,20 34,93 371.964,92 44,68 341.469,17 41,01
Tổng 832.550,75 100,00 832.550,75 100,00 832.550,75 100,00

CDG: đất chuyên dùng, CSD: đất chưa sử dụng, OTC: đất ở, RDD: đất rừng đặc dụng, RPH: đất rừng phòng hộ, RSX:
đất rừng sản xuất, SMN: đất mặt nước và nuôi trồng thủy sản, SXN: đất sản xuất nông nghiệp.

Bảng 2. Tỉ lệ phần trăm (%) thay đổi của các loại hình sử dụng đất giai đoạn 2010 -2015

CDG CSD OTC RDD RPH RSX SMN SXN
CDG 72,93 0,29 2,11 0,03 0,31 0,20 39,97 0,46
CSD 0,14 14,00 0,03 0,29 1,39 1,55 0,06 0,18
OTC 3,96 0,33 69,46 0,01 0,07 0,09 0,78 3,04
RDD 0,05 5,15 0,00 93,78 0,09 0,07 0,04 0,07
RPH 0,59 8,11 0,18 0,54 54,04 5,30 0,46 0,29
RSX 4,97 38,88 0,62 2,43 28,29 71,31 2,33 5,26
SMN 0,51 0,16 0,40 0,01 0,05 0,22 42,50 0,52
SXN 16,85 33,08 27,19 2,92 15,76 21,26 13,87 90,18

Tổng 2010 100 100 100 100 100 100 100 100
CDG: đất chuyên dùng, CSD: đất chưa sử dụng, OTC: đất ở, RDD: đất rừng đặc dụng, RPH: đất rừng phòng hộ, RSX:
đất rừng sản xuất, SMN: đất mặt nước và nuôi trồng thủy sản, SXN: đất sản xuất nông nghiệp.

Hình 4. Hiện trạng sử dụng đất năm 2010, 2015 và 2020.

công nghiệp hóa hiện đại hóa nên gia tăng diện
tích đất giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế, và
thể dục thể thao (GLPC, 2016).

Đất chưa sử dụng được giữ lại chỉ chiếm 14%
(4.422,7 ha) diện tích so với năm 2010. Phần lớn
CSD được chuyển cho SXN (10.447,9 ha chiếm
33,08%) và RSX (12.281,1 ha chiếm 38,88%). Đến

năm 2015, CSD giảm mạnh gần một phần ba diện
tích so với năm 2010. Do nhu cầu sản xuất của
người dân tăng lên, nên việc chuyển đổi từ CSD
sang các loại đất khác là tất yếu (GLPC, 2016).
Đất ở (OTC) tăng nhẹ trong giai đoạn này. Diện
tích năm 2010 (29.576,3 ha) tăng lên (30.686,69
ha). Điều này phù hợp với xu hướng đô thị hóa
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Hình 5. Bản đồ thay đổi sử dụng đất giai đoạn 2010 – 2015.

và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Nhu cầu đất
ở của nhân dân tăng lên do tăng dân số tự nhiên
và cơ học (GLPC, 2016).

Đối với nhóm đất lâm nghiệp, RDD không biến
động nhiều, khoảng 93,78% (22.013,8 ha) được
giữ lại, và 2,92% chuyển sang SXN. RPH chuyển
sang RSX và SXN lần lượt 28,28% (24.107,6 ha)
và 15,76% (13.432,4 ha). Diện tích đất chuyển từ
RPH sang SXN xảy ra tại xã Đê Ar huyện Mang
Yang. Việc chuyển đổi đất rừng do Ủy ban nhân
dân xã quản lý và giao cho người dân trên địa
bàn huyện sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, một
phần diện tích rừng được chuyển đổi mục đích
sử dụng nhằm phục vụ công trình thủy điện Plei
Keo tại các xã Ayun, Bar Maih, Bờ Ngong của
huyện Chư Sê. RSX biến động không nhiều, giữ
lại khoảng 71,31% diện tích (240.845,1 ha). Phần
còn lại chuyển chủ yếu sang RPH (5,3%), SXN
(21,26%) (GLPC, 2016).

Đất mặt nước và nuôi trồng thủy sản giữ lại
hơn 42% (6.974,0 ha) phần còn lại được chuyển
sang các nhóm khác như CDG và SXN. Giai đoạn
2010 - 2015, SMN giảm diện tích. SXN trong giai

đoạn này không có biến động lớn, với hơn 90%
(262.283,2 ha) diện tích không thay đổi. Phần còn
lại chủ yếu chuyển sang OTC và RSX. Điều này
phù hợp với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo
hướng ổn định, có giá trị cao, năng suất cao. Việc
chuyển sang trồng cây cây lâu năm như cao su,
cà phê, tiêu... mang lại thu nhập cao, ổn định cho
nhân dân địa phương (GLPC, 2016).

3.2.2. Thay đổi sử dụng đất giai đoạn 2015 - 2020

Tương tự như giai đoạn 2010 - 2015, TĐSDĐ
giai đoạn 2015 - 2020 được tính toán và thể hiện
tại Bảng 3 và Hình 6.

Đất chuyên dùng giảm 42,51% (4.753,85 ha)
và được chuyển qua SMN, OTC và RSX tương
ứng 29,20%, 2,78% và 2,47%. Đất chưa sử dụng
chỉ giữ lại 0,45% diện tích năm 2015. Phần lớn
diện tích được chuyển đổi sang RSX (73,29%),
RPH (11,54%) và SXN (13,36%). Tổng diện tích
CSD giai đoạn 2015 - 2020 tiếp tục giảm mạnh
từ 11.500,88 ha xuống còn 1.482,85 ha. Do chính
sách khuyến khích khai thác để phục vụ cho trồng
cây hàng năm, cây lâu năm, trồng rừng là nguyên
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Bảng 3. Bảng tỉ lệ phần trăm sự thay đổi của các loại hình sử dụng đất năm 2015 - 2020

CDG CSD OTC RDD RPH RSX SMN SXN
CDG 57,49 0,22 2,35 0,04 0,16 0,30 0,96 0,80
CSD 0,08 0,45 0,04 0,00 0,21 0,09 0,11 0,27
OTC 2,78 0,09 66,92 0,01 0,08 0,06 1,25 2,16
RDD 0,03 0,98 0,01 97,84 0,19 0,20 0,03 0,20
RPH 1,42 11,54 0,19 0,33 68,43 8,33 0,76 3,96
RSX 2,47 73,29 0,80 0,89 28,64 75,53 6,68 16,48
SMN 29,20 0,08 0,42 0,02 0,11 0,13 73,30 0,61
SXN 6,53 13,36 29,28 0,87 2,18 15,36 16,91 75,53

Tổng 2015 100 100 100 100 100 100 100 100
CDG: đất chuyên dùng, CSD: đất chưa sử dụng, OTC: đất ở, RDD: đất rừng đặc dụng, RPH: đất rừng phòng hộ, RSX:
đất rừng sản xuất, SMN: đất mặt nước và nuôi trồng thủy sản, SXN: đất sản xuất nông nghiệp.

Hình 6. Bản đồ thay đổi sử dụng đất giai đoạn 2015 – 2020.

nhân dẫn tới sự sụt giảm diện tích CSD (GLPC,
2020). OTC có xu hướng giảm nhẹ từ 30.686,69
ha năm 2015 xuống 29.567,75 ha năm 2020. Trong
đó, một phần diện tích OTC chuyển sang CDG
(2,35%) và SXN (29,28%). Ở kỳ kiểm kê năm
2014, đất ở được gắn với các đề án quy hoạch
nông thôn mới. Vì vậy diện tích đất ở được xác
định lớn hơn nhiều so với thực tế sử dụng. Kiểm
kê năm 2019, diện tích OTC được tách ra đúng
với mục đích sử dụng, do đó diện tích đất ở giảm

nhẹ ở giai đoạn này (GLPC, 2020).
Đất rừng đặc dụng được giữ nguyên khoảng

97,84% (23.641,27 ha) và gần 3% chuyển cho
nhóm đất khác. Đất rừng phòng hộ giữ nguyên
gần 68,5% diện tích. Phần còn lại chuyển sang
loại hình RSX 28,64%. Diện tích RPH tăng do
được chuyển đổi từ một số loại hình SDĐ khác
như CSD và RPH. Đất rừng sản xuất có 75,53%
diện tích không thay đổi. Phần diện tích chuyển
đổi chủ yếu trở thành SXN và RPH. Diện tích
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rừng sản xuất giai đoạn này tăng nhẹ do có sự
chuyển đổi từ RPH (28,64%).

Đất mặt nước và nuôi trồng thủy sản tăng từ
9.513,00 ha lên 16.409,56 ha. Trong đó, có 16, 91%
diện tích SMN chuyển đổi sang SXN, và 29,20%
diện tích CDG chuyển đổi sang SMN. Kỳ kiểm
kê năm 2014 khoanh vẽ còn nhiều sai lệch ranh
giới giữa đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối với các
loại đất khác. Kỳ kiểm kê năm 2019, các diện tích
đất này được khoanh vẽ và bóc tách cho phù hợp
với hiện trạng (GLPC, 2020). Ngoài ra, diện tích
SXN giảm nhẹ. Khoảng 16,48% diện tích chuyển
sang RSX. Ngược lại, có khá nhiều các loại hình
SDĐ khác chuyển sang SXN như hơn 13% CSD,
hơn 29% đất ở, hơn 15% RSX và gần 17% SMN.

4. Kết Luận

Nghiên cứu đã tiến hành xây dựng bản đồ và
phân tích TĐSDĐ giai đoạn 2010 - 2020 trên lưu
vực thượng nguồn sông sông Ba. Giai đoạn 2010
- 2015, có 04 loại đất tăng diện tích, bao gồm
CDG, OTC, RDD và SXN. Những loại hình SDĐ
còn lại có diện tích giảm. Trong giai đoạn 2015
- 2020, tương tự, có 04 loại hình SDĐ gia tăng
diện tích gồm các loại đất lâm nghiệp như RDD,
RPH, RSX, và SMN. Như vậy, CSD giảm dần
diện tích, trong khi đó RDD tăng diện tích qua cả
hai giai đoạn. Động lực chính dẫn đến sự chuyển
đổi qua lại giữa các loại hình SDĐ từ chính sách
ưu tiên phát triển kinh tế, xã hội, mở rộng diện
tích rừng của tỉnh. Ngoài ra, các công trình thủy
điện, thủy lợi cũng góp phần làm biến đổi các
loại hình SDĐ. Dân số tăng, nhu cầu xây dựng
nhà ở, cơ sở hạ tầng cũng là một động lực quan
trọng tác động đến sự chuyển đổi của các loại hình
SDĐ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tích hợp GIS
và Markov là một phương pháp hiệu quả trong
đánh giá TĐSDĐ. Ngoài ra, các động lực dẫn đến
những thay đổi này cũng được phân tích, giúp
người đọc có cái nhìn toàn diện hơn về TĐSDĐ
tại khu vực nghiên cứu. Kết quả cho thấy, các loại
hình sử dụng đất biến động chủ yếu do tình hình
phát triển kinh tế-xã hội và chính sách phát triển
cơ sở hạ tầng của địa phương. Đây là những biến
đổi tất yếu phục vụ phát triển kinh tế và nâng
cao đời sống người dân. Tuy nhiên, một nguyên
nhân quan trọng khác là do sự thiếu nhất quán
trong quy trình kiểm kê đất đai. Điều này gây khó
khăn cho việc quản lý hiệu quả các loại hình sử
dụng đất. Do đó, cơ quan quản lý cần có những
chính sách, quy định cụ thể, rõ ràng nhằm phân
loại các loại hình sử dụng đất hợp lý. Từ đó công

tác kiểm kê và phân tích biến động sử dụng đất
qua từng thời kỳ được thực hiện dễ dàng và chính
xác.
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