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TÓM TẮT
Biến đổi sử dụng đất là quá trình chuyển đổi từ loại hình sử dụng đất này sang
loại hình sử dụng đất khác, nhằm phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã
hội và tự nhiên của mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Để đánh giá nhanh về sự
chuyển đổi giữa các loại đất trong một giai đoạn cụ thể, nghiên cứu đã sử
dụng công cụ phân tích không gian của hệ thống thông tin địa lý (GIS), nhằm
phân tích nhanh về diện tích các loại đất biến đổi trong giai đoạn, tạo ra bản
đồ biến đổi sử dụng đất và chỉ ra vị trí các loại đất bị biến đổi một cách nhanh
chóng. Phương pháp này khắc phục được tình trạng chỉ tính toán thống kê
được diện tích của các loại đất tăng giảm mà không minh chứng được vị trí
biến đổi các loại đất trên bản đồ. Nghiên cứu được tiến hành ở lưu vực sông
Công của tỉnh Thái Nguyên, kết quả nghiên cứu đã chỉ ra biến đổi sử dụng đất
ở lưu vực sông Công diễn ra rất mạnh thông qua việc chuyển đổi mục đích sử
dụng giữa các loại đất, điển hình là nhóm đất sản xuất nông lâm nghiệp luôn
có xu thế giảm, trong khi nhóm đất phi nông nghiệp luôn tăng mạnh ở giai
đoạn 2005 – 2015 và dự báo cho giai đoạn 2015 – 2020. Bên cạnh đó, nghiên
cứu còn chỉ ra những tác động trực tiếp của biến đổi sử dụng đất ở lưu vực
sông Công tới các vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường ở các địa phương trên
lưu vực. Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo quan trọng cho ngành quản
lý đất đai trong việc thống kê và kiểm kê đất đai, lập quy hoạch sử dụng đất
và các ngành khác có liên quan.
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