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1. Tóm tắt nội dung của luận án: 

Mục tiêu của luận án là xây dựng mô hình xử lý và cung cấp thông tin hỗ trợ lập quy 

hoạch sử dụng ñất nông nghiệp. Luận án ñã nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng 

phương pháp quy hoạch tổng hợp phục vụ cho quản lý bền vững tài nguyên ñất ñai 

(FAO/UNEP, 1999a) với nội dung ñánh giá thích nghi ñất ñai theo FAO(2007). Mô 

hình tích hợp gồm 4 mô hình con: (i) Mô hình xác ñịnh các yếu tố bền vững trong 

quản lý sử dụng ñất, (ii) Mô hình GIS mờ (fuzzy GIS) trong ñánh giá thích nghi ñất 

ñai bền vững, (iii) Mô hình tối ưu ña mục tiêu tuyến tính mờ (FMOLP) trong xác 

ñịnh diện tích các phương án sử dụng ñất tối ưu, (iv) Mô hình CA trong bố trí không 

gian các phương án sử dụng ñất. Tiến trình thực hiện như sau:  

ðầu tiên, ứng dụng mô hình (i) ñể lựa chọn các yếu tố bền vững trong quản lý sử 

dụng ñất làm cơ sở cho ñánh giá thích nghi ñất ñai bền vững. Sau ñó, mô hình (ii) 

ñược ứng dụng ñể ñánh giá thích nghi ñất ñai bền vững; trong ñó, dùng phương 

pháp AHP mờ trong ra quyết ñịnh nhóm (FAHP-GDM) ñể tính trọng số các yếu tố; 

chồng xếp các lớp thông tin trong GIS bằng thuật toán hợp mờ Lukasiwicz; kết quả 

ñầu ra của mô hình là bản ñồ ñề xuất sử dụng ñất bền vững với dữ liệu thuộc tính là 

ma trận kết quả thích nghi. Tiếp theo, trên cơ sở ñầu ra của mô hình (ii) cài ñặt mô 

hình (iii) với mỗi biến quyết ñịnh là một hệ thống sử dụng ñất (LUS) và giải bằng 

phương pháp tương tác thoả hiệp mờ (Sakawa, 2002) với với chương trình máy tính 

(program) ñược phát triển mới trong môi trường LINGO 11.0, kết quả là diện tích 

tối ưu của phương án sử dụng ñất. Cuối cùng, mô hình (iv) ñọc kết quả diện tích tối 

ưu của các loại hình sử dụng ñất (LUT) (ñầu ra của mô hình iii), ñối chiếu với bản 

ñồ thích nghi ñất ñai và yêu cầu phát triển của các LUT ñể bố trí không gian các 

LUT thoả ñiều kiện tổng diện tích từng LUT bằng với diện tích của chính LUT ñó 

ñược xác ñịnh trong mô hình (iii). Trên cơ sở ñó, phát triển mới phần mềm SALUP 

liên kết với mô hình (ii), (iii) và (iv) có thể tương tác với người ra quyết ñịnh trong 

quá trình bố trí không gian các phương án sử dụng ñất. 

Mô hình ñã ñược kiểm chứng với tập dữ liệu mẫu của tỉnh Lâm ðồng, kết quả ñược 

phương án sử dụng ñất nông nghiệp phù hợp với các ñịnh hướng phát triển của ñịa 

phương và có tính bền vững cao hơn phương án sử dụng ñất nông nghiệp của Tỉnh 

(ñược xây dựng theo phương pháp truyền thống). Ứng dụng mô hình trong quy 

hoạch sử dụng ñất nông nghiệp sẽ tiết kiệm ñược thời gian, ñáp ứng nhanh các yêu 

cầu cung cấp thông tin khẩn cấp, giảm kinh phí và nâng cao năng suất lao ñộng. 

Trong tương lai, có thể nhân rộng mô hình này cho các tỉnh khác trong cả nước. 
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2. Những ñóng góp chính của luận án: 

(1). Tích hợp 2 mô hình FESLM (FAO, 1993b) và DPSIR (EEA, 1999) ñể xác ñịnh 

các yếu tố trong quản lý sử dụng ñất bền vững (SLM) nhằm khai thác thế mạnh 

và hạn chế ñiểm yếu của từng mô hình là nội dung mới của luận án, mô hình tích 

hợp này hỗ trợ DM nhận biết ñược mối quan hệ nhân - quả giữa các yếu tố nên 

dễ dàng hơn trong việc ra quyết ñịnh kiểm soát yếu tố nguyên nhân gây ra kết 

quả trong SLM.  

(2). Luận án ñã phân tích ñộ nhạy các yếu tố bền vững giúp DM hiểu biết sâu sắc về 

các yếu tố, nhận thức ñược tầm ảnh hưởng, tác ñộng, vai trò của các yếu tố và 

thật sự tập trung vào các yếu tố có ñộ nhạy cao (mức ñộ tập trung thấp hơn cho 

các yếu tố có ñộ nhạy thấp hơn), ñiều này tiết kiệm thời gian và chi phí trong 

quá trình thu thập thông tin cũng như ra quyết ñịnh. 

(3). Nghiên cứu xây dựng mới mô hình GIS mờ (fuzzy GIS) trong ñánh giá thích 

nghi ñất ñai phục vụ SLM. Ưu ñiểm của mô hình: (i) sử dụng phương pháp AHP 

mờ trong ra quyết ñịnh nhóm (FAHP-GDM) ñể xác ñịnh trọng số các yếu tố bền 

vững nên hạn chế tính chủ quan và tranh thủ ñược tri thức của nhiều chuyên gia 

trong từng lĩnh vực; (ii) dùng phương pháp ñánh giá mờ nên chắt lọc ñược thông 

tin, hạn chế ñược sai số và mô phỏng các hàm thích nghi một cách liên tục (gần 

gũi với suy nghĩ của con người) nên hỗ trợ DM tốt hơn trong việc lựa chọn ñất 

ñai cho phát triển các LUT.  

(4). So sánh, ñánh giá các mô hình tích hợp GIS với các phương pháp khác nhau 

trong ñánh giá ñất ñai: (i) GIS và phương pháp yếu tố hạn chế lớn nhất (FAO, 

1976); (ii) GIS và phương pháp ñánh giá ña tiêu chuẩn (sử dụng FAHP-GDM); 

(iii) fuzzy GIS theo luật Max và (iv) fuzzy GIS theo Lukasiewicz. Các mô hình 

trên ñược ứng dụng cho ñánh giá ñất ñai trên cùng tập dữ liệu mẫu (tỉnh Lâm 

ðồng), ñánh giá ñiểm mạnh và ñiểm yếu của từng phương pháp (cả về cơ sở lý 

thuyết và chất lượng kết quả ñầu ra), từ ñó lựa chọn phương pháp phù hợp ứng 

với từng trường hợp nghiên cứu cụ thể. Trên cơ sở ñó ñề xuất chọn phương pháp 

fuzzy GIS (với thuật toán hợp mờ Lukasiewicz) cho ñánh giá thích nghi ñất ñai 

trong ñiều kiện hien nay (hạn chế ñược sai số, chắt lọc ñược thông tin, mở ñược 

diện tích cấp thích nghi nhưng vẫn ñảm bảo bền vững do không ñiều chỉnh vùng 

không thích nghi sang thích nghi).  

(5). Xây dựng mới mô hình FMOLP trong xác ñịnh diện tích tối ưu các phương án 

sử dụng ñất nông nghiệp. Mô hình FMOLP ñược cài ñặt theo LUS, mỗi biến 

quyết ñịnh là một LUS, yêu cầu ñầu tư và kết quả sản xuất của từng LUS cũng 

khác nhau, kết quả ñầu ra của mô hình là diện tích tối ưu của từng LUS, do vậy 

tính thực tiễn cao hơn các mô hình ñã có trước ñây (các nghiên cứu trước ñây 

không tiếp cận theo LUS mà tiếp cận theo LUT, xem ñầu vào/ñầu ra của cùng 

LUT là như nhau dù cho sản xuất trên các vùng ñất có chất lượng khác nhau). 

Theo ñó, một chương trình máy tính (programme) ñược phát triển mới trong môi 

trường LINGO 11.0 ñể giải bài toán FMOLP theo phương pháp tương tác thoả 

hiệp mờ (Sakawa, 2002). 

(6). Xây dựng mới mô hình CA trong bố trí không gian các phương án sử dụng ñất. 

ðặc biệt, trong nghiên cứu này ñã xây dựng thuật toán bố trí không gian sử dụng 



3/3 

ñất phù hợp với ñiều kiện ñặc thù ở Việt Nam (kế thừa hợp lý hiện trạng sử dụng 

ñất và giải quyết bài toán cạnh tranh giữa các loại ñất trên cùng vị trí), với yêu 

cầu này các phần mềm hiện có trên thế giới không giải quyết ñược. ðây là ñóng 

góp nổi bật của luận án. 

(7). Phát triển mới phần mềm SALUP (Saptial Allocation of Land Use Planning) ñể 

giải quyết bài toán bố trí không gian sử dụng ñất ñáp ứng yêu cầu ñặc thù ở Việt 

Nam mà các phần mềm hiện có trên thế giới không giải quyết ñược. SALUP 

tương tác trực tiếp với người ra quyết ñịnh (nhà quản lý, nhà quy hoạch), trong 

ñó các quan ñiểm phát triển của ñịa phương cũng như mong muốn của chính 

quyền và các ñối tượng sử dụng ñất ñược ñưa vào mô hình thông qua thay ñổi 

mức ñộ ưu tiên các mục tiêu. Do vậy, kết quả bố trí sử dụng ñất phù hợp với 

ñiều kiện thực tiễn và ñịnh hướng phát triển của ñịa phương. Với SALUP, DM 

có ñiều kiện xem xét ñồng thời nhiều phương án khác nhau một cách trực quan 

(ngoài số liệu diện tích còn có cả bản ñồ) nên quyết ñịnh lựa chọn phương án sử 

dụng ñất rất khách quan. SALUP là công cụ thật sự hữu ích trong công tác lập 

quy hoạch sử dụng ñất nông nghiệp. 

 

3. Những vấn ñề cần tiếp tục nghiên cứu: 

Từ các kết quả ñạt ñược của luận án, một số vấn ñề cần nghiên cứu phát triển tiếp 

theo như sau:  

+ Vấn ñề thứ nhất: Nghiên cứu nâng cấp mô hình tích hợp (ñã ñược xây dựng trong 

luận án) thành hệ hỗ trợ ra quyết ñịnh không gian (SDSS) phục vụ quy hoạch sử 

dụng ñất nông nghiệp: (i) liên kết các thành phần với nhau thành một hệ thống hoàn 

chỉnh, (ii) phát triển hệ thống giao diện thân thiện và tiện lợi hơn, sao cho người sử 

dụng ít am hiểu về chuyên môn vẫn có thể ñiều hành chương trình, (iii) xây dựng 

thêm hệ tri thức gắn vào hệ thống ñể giải các bài toán phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc 

phức tạp, (iv) nhằm tranh thủ ñược ý kiến của tất cả các ñối tượng sử dụng ñất trong 

quá trình ra quyết ñịnh, trong tương lai cần thiết kế SDSS chạy trên mạng máy tính, 

theo ñó gắn module tính trọng số mờ trong ra quyết ñịnh nhóm (FAHP-GDM) vào 

hệ thống. 

+ Vấn ñề thứ hai: Tiếp tục hiện ñại hoá các mô hình con (sub-model). Nghiên cứu 

thiết kế mạng thần kinh nhân tạo tích hợp với logic mờ (Fuzzy Neural Network -

FNN) trong giải quyết các mô hình con. Mặt khác, giải bài toán FMOLP với các 

phương pháp hiện ñại khác thường ñược ứng dụng trong công nghệ thông tin: thuật 

toán di truyền (Genetic Algorithm -GA), luyện kim (Simulation Annealing - SA), 

mạng thần kinh nhân tạo (ANN), FNN,..... 

 

Xác nhận của người hướng dẫn khoa học Nghiên cứu sinh 
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