
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HẠN – MẶN 
Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG   

HỘI THẢO KHOA HỌC 
GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG HẠN – MẶN CHO CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI 

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
Đại học Cần Thơ, 14/3/2016 

Lê Anh Tuấn 
Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu – Đại học Cần Thơ 

E-mail: latuan@ctu.edu.vn   



BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG 
XÂM NHẬP MẶN  

VÙNG VEN BIỂN ĐBSCL 
ĐẾN CUỐI THÁNG 

2/2016 
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LONG AN 
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CÔNG BỐ THIÊN TAI  

HẠN - MẶN 
TÍNH ĐẾN NGÀY 

14/3/2016  

VĨNH LONG 
(09/3)  



Stb = 0,89 g/L 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
Nguồn: nhiemmanct.vn  
 

5/3/2016 17:00 1.532 

5/3/2016 17:30 1.932 

5/3/2016 18:00 2.057 

5/3/2016 18:30 1.757 

5/3/2016 19:00 1.601 



NĂM 2015 /2016 LÀ NĂM HẠN LỊCH SỬ Ở ĐBSCL  



Correlation lines based on 3-year SMA of flood peaks data in Tan Chau and Chau Doc  
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Đường Xu thế Mực nước tại Đại Ngãi 
(1985 – 2010)  

MỰC NƯỚC BIỂN ĐANG CÓ XU THẾ TĂNG DẦN 



Xu thế hạ thấp nước ngầm 
từ 1996 – 2012 tại Phường 
3/ TP. Sóc Trăng (tốc độ 
trung bình 0,39 m/năm)  



(UN, 2013) 

NGÀNH NÔNG NGHIỆP  
TIÊU THỤ  

# 70% NGUỒN NƯỚC KHAI THÁC 

http://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3pGVsAE034yUmM&tbnid=-5EOH_OFVrBRuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gograph.com/stock-illustration/pollution.html&ei=_7nbU4LdEZGE8gW4k4GYCQ&bvm=bv.72197243,d.dGc&psig=AFQjCNEaqhcTQpGOCZSyUYCkzkSMCSiefQ&ust=1406995292995471


Tăng cường quan trắc, dự báo sớm tình hình hạn, mặn 

Triển khai hoàn chỉnh các công trình thủy lợi (kênh, hồ 
trữ nước, cống, đập, trạm bơm) 
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây trồng cạn ít 
tiêu thụ nước, hoặc nuôi trồng thuỷ sản nước lợ, mặn ở 
những vùng bị hạn hán nặng. 
Tưới nước tiết kiệm 

Truyền thông nguy cơ hạn, mặn kịp thời đến cộng đồng 



GIẢI PHÁP  
ĐỀ XUẤT 

ĐIỀU CHỈNH 
LỊCH  

THỜI VỤ 
CHỌN CÂY, CON 

CHỐNG CHỊU 
HẠN MẶN 

ÁP DỤNG 
PHƯƠNG PHÁP  
TƯỚI TIẾT KIỆM 

GIẢM THIỂU 
THẤT THOÁT 

NGUỒN NƯỚC 

XÁC ĐỊNH ĐÚNG 
THỜI ĐIỂM  

TƯỚI NƯỚC 

TĂNG CƯỜNG 
TÍCH TRỮ  

NƯỚC 

RÀ SOÁT,  
THAY ĐỔI  

CHÍNH SÁCH 



Ni 2005 

Xin cám ơn sự chú ý  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwtuODi6_LAhWMoZQKHXo2DmsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.tinmoi.vn%2Fnoi-mua-nuoc-ngot-dat-nhat-mien-trung-01881993.html&bvm=bv.116274245,d.dGo&psig=AFQjCNFCxDTjSRL_uyS0H8Z7014hGStT0A&ust=1457457176951436


BiỆN PHÁP HẠN CHẾ TÁC HẠI 
CỦA MẶN ĐẾN CÂY TRỒNG 

(Cây lúa ở ĐBSCL) 

GS TS Nguyễn Bảo Vệ 
Trường Đại Học Cần Thơ 



Ông Kim Ngọc Lêng bên ruộng lúa bị 
chết khô (Cầu ngang,Trà Vinh)  

http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.visualbench.com/images/QuickSetter_Image.png&imgrefurl=http://www.visualbench.com/Question_Paper_Preparation_Software_Overview.aspx&usg=__55xJH4vSVyo6zTVK7dtv0alq2LY=&h=400&w=329&sz=118&hl=vi&start=230&zoom=1&itbs=1&tbnid=kkVmncHlwfj1xM:&tbnh=124&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3Dquestion%26start%3D216%26hl%3Dvi%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26tbs%3Disch:1&ei=PcgvTcH9PInqrQeo54nNCA


3 TÁC HẠI 
CHÍNH CỦA 
MẶN ĐẾN 

CÂY TRỒNG 

Chết 
khát 

Chết 
đói 

Ngộ 
độc 

1 

3 

2 



1. Cây 
khát  
nước 



 Không mặn   Có mặn 

Lấy được nhiều nước              Lấy được ít nước 

 

Muối 

Muối 

Nước 

Nước 

Rễ 
lúa 

Rễ 
lúa 

CÂY KHÔNG LẤY 
ĐƯỢC NƯỚC DO MẶN 



LÀM SAO GIẢI KHÁT  
CHO CÂY? 

• Tìm nguồn nước ngọt hay mặn ít  
• Tăng khả năng hút nước của cây 



      Sông Cửu  

       Long 

      Lưu vực 

      sông 

Tìm   
nước  
ngọt ở 
đâu? 



BiỂN ĐÔNG 

BiỂN 
TÂY 

Làm 
sao 
giải 

quyết 
tranh 
chấp 
nầy? 



ĐO MẶN TRƯỚC KHI 
BƠM NƯỚC 



NƯỚC 
MẶN 

NƯỚC 
NGỌT 

MÁY BƠM 
COI CHỪNG  
LƯỞI MẶN 



BƠM NƯỚC 
MẶN TRƯỚC 

KHI ĐẤT 
NỨT NẺ 



BRASSINOSTEROIDS 

Tăng khả 
năng hút 
nước của 
cây bằng 
hormone 



2. Cây thiếu 
dưỡng chất 

- N 

- K 



Do đối 
kháng 
của Na 

Do đối 
kháng 
của Cl 



CUNG CẤP DƯỠNG CHẤT     
CHO CÂY 

• Bón phân qua rễ 
• Phun phân qua lá 



LOẠI PHÂN BÓN THEO ĐỘ CHUA 



Ánh 
sáng 

 

 

 

 

NH4
+ NH4

+ NH4
+ 

Cung 
cấp 

thêm N 
khi lúa 

bị 
nhiễm 
mặn 

Urê Hạt vàng 

Urê Hạt xanh 

Đạm SA 



Ánh 
sáng 

 

 

 

 

K+ K+ K+ 

Bón 
thêm K 
khi lúa  

bị 
nhiễm 
mặn 

Cờ lo rua kali 

Sulfate kali 



Bón thêm P khi 
lúa bị mặn-phèn 

      DAP     Super lân 



Phun KNO3 khi 
ruộng khô nước 



3. Cây bị ngộ  
độc do mặn 



TẠI SAO CÂY BỊ NGỘ ĐỘC  

• Do thoát hơi nước: Na, Cl 
• Do ức chế enzyme: O2

-, H2O2, 
OH-, O2 



Khí khẩu 
Thoát 

hơi 

Ứa 
nước  



Ánh 
sáng 

 

 

 

 

Ca++ Ca++ Ca++ 

Cung 
cấp  

can-xi 
khi lúa  

bị  
nhiễm 
mặn 

Thạch cao 

Vôi 

http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://www.vatgia.com/raovat_pictures/2/zdw1247565429.jpg&imgrefurl=http://www.vatgia.com/raovat/3762/1069715/chuyen-cung-cap-voi-cu-voi-bot-bot-da-dolomit-voi-xam-cac-loai-than-da.html&usg=__mVvGcxFaB5tW1ATDjH4nK5hSsI0=&h=300&w=400&sz=31&hl=vi&start=62&um=1&tbnid=fzq29JZYsP_uaM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dvoi%2Bbot%26ndsp%3D18%26hl%3Dvi%26rlz%3D1T4GGLL_viVN349VN349%26sa%3DN%26start%3D54%26um%3D1


Cung 
cấp     

Silic khi 
lúa bị  
nhiễm 
mặn 

http://www.apsnet.org/publications/apsnetfeatures/Article Images/Rice_Fig21.jpg


Một số chất khác 

• Brassinosteroid 
• Vitamine C 
• Vitamine E 



Chúc thành công 



 
 

XÂM NHIỄM MẶN 
BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG VÀ CẢI TẠO ĐẤT 

 
 
 
 

 
 

PGs.Ts. Châu Minh Khôi 
Bộ môn Khoa học Đất 

Khoa Nông nghiệp & SHUD 

 



Các trạng thái của Na+ trong đất 

Na+ hiện diện trong dung dịch 
đất (dạng tự do) 

EC ≥ 4 dS/m 
pH < 8 

Sét 

Na+ tự do 



Na+ hấp phụ trên bề 
mặt keo đất 

Đất phân tán 

EC > 4 dS/m 
Na+ / ∑cations > 15  

Na+ hấp phụ trên keo đất 

Các trạng thái của Na+ trong đất 



Đất bị “sodic” hóa 



Đất sodic trong mô hình tôm-
lúa 



Biện pháp thích ứng 

1. Điều chỉnh lịch canh tác phù hợp 

 + Canh tác 2 vụ lúa: Đông Xuân – Hè thu muộn / Thu đông sớm 

 + Canh lúa 3 vụ: lùi thời điểm xuống giống vụ Hè Thu ở những vùng 
kiểm soát được lũ 
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Nguồn: Tô Phúc Tường, 2015 



2. Thay đổi cơ cấu cây trồng:  

 + Cây trồng cạn, ngắn ngày trong mùa khô (kết hợp lấy nước khi 
triều cạn và trữ nước trong mương/ ao). 

 + Cây ăn trái (tưới chủ động trong mùa khô) 

  

Biện pháp thích ứng 



Cây trồng cạn có thời gian sinh trưởng ngắn, nhu cầu nước ít được trồng 
trong mùa khô 



3. Thay đổi kỹ thuật canh tác 

 + Tưới nước tiết kiệm (ngập – khô xen kẽ) trong canh tác lúa 

 + Hệ thống tưới nhỏ giọt  

 

Biện pháp thích ứng 



Hình: Minh họa thời 
điểm áp  dụng tưới 
ngập - khô xen kẽ 
(Nguồn: IRRI)  



2.  Hệ thống cây trồng-thủy sản nước lợ/ mặn 

3. Giống chịu mặn 

 

Biện pháp thích ứng 



1. Đất nhiễm mặn do triều/ thời gian ngắn: Rửa mặn đất sử dụng 
nước mưa, hệ thống thủy lợi 
 

Na+ 

Biện pháp cải tạo 



Sự trao đổi giữa Ca2+ và Na+ giúp 
việc rửa mặn thuận lợi hơn 

2. Đất sodic:  
 + Bón vôi CaO, thạch cao CaSO4  kết hợp 

với rửa mặn. 

 + Bón compost để cải thiện cấu trúc đất 

Biện pháp cải tạo 



Cảm ơn quí đại biểu! 



ẢNH HƯỞNG CỦA XÂM NHIỄM MẶN 
TRÊN HỆ THỐNG CHĂN NUÔI Ở ĐBSCL 

PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa 
Trưởng Bộ môn Chăn nuôi 
Khoa Nông nghiệp & SHUD 

Trường Đại học Cần Thơ 



Nước trong chăn nuôi/ 
trại chăn nuôi 

Tắm  
Vệ sinh  
(người và 

thú) 

Trồng 
cây  

thức ăn  
gia súc 

Uống  
sinh hoạt 
(người & thú) 

Khác  
(cây ăn trái, 

ao cá,…) 



Nước đối với thú 
Cấu tạo cơ thể  
(60 - 70% khối lượng cơ thể, thú non lên đến 80%. Cơ thể động vật tồn tại khi lượng mỡ mất hết, 
lượng đạm mất 2/3, nhưng khi mất 1/10 -2/10 lượng nước thì thú sốt, hôn mê, chết. Thú có thể nhịn 
ăn đến 2 tuần nhưng không thể nhịn khát đến 48 giờ). 

Tiết sữa 
Chuyển hóa sinh học 
(vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cơ thể động vật và thải chất cặn bã và chất độc ra ngoài) 

Điều hòa ổn định thân nhiệt 
Nguồn nước cung cấp cho thú từ nước uống, thức ăn, 
nước nội sinh trong quá trình trao đổi chất 

Lê Hồng Mận. 2008. Nước uống cho chăn nuôi lợn, gia cầm. Tạp chí KHKT chăn nuôi số 8. http://www.lrc.tnu.edu.vn/upload/collection/brief/3990_nuocuongchochannuoilon.pdf 



1 Gallons = 3.7854 litters 

Nhu cầu nước của thú  tùy thuộc vào 
 Thời tiết và nhiệt độ; 
 Tuổi; 
 Giai đoạn sản xuất (đặc biệt lúc mang thai, nuôi con, tiết sữa,..); 
 Bệnh; 
 … 

http://slideplayer.com/slide/6303855/ 



Muối và sức khỏe thú 
• Muối cần trong thức ăn để tăng tính ngon miệng, thèm 

ăn (đặc biệt đối với thú nhai lại), cân bằng ion,…;  
• Thiếu clorua dẫn đến chậm phát triển, xuất hiện các 

triệu chứng thần kinh, mất nước, tăng tỉ lệ tử vong ở 
gà; 

• Thừa muối sẽ gây rối loạn sinh lý, trầm cảm, biếng ăn, 
mất cân bằng nước, dẫn đến tử vong; 

• Nước uống cho gia súc có độ dẫn điện (ECW) < 5 dS / m; 
ECW không nên vượt quá 6,6 dS / m (4000 mg / l) cho 
gia súc và 10,0 dS / m (6000 mg / l) cho cừu; 

• Thú sẽ uống ít nước mặn. 

Nguồn: http://www.goatworld.com/articles/nutrition/salt.shtml 



Độ mặn 
nước (EC) 
(DS/m) 

Đánh giá Ghi chú 

<1.5 Tuyệt vời Phù hợp cho tất cả loài vật nuôi 

1.5-5 Rất hài lòng cho 
vật nuôi 

Phù hợp cho gia súc gia cầm. Có thể gây tiêu chảy tạm thời nếu 
vật nuôi không quen với nước đó; phân lỏng ở gia cầm. 

5-8 Rất hài lòng cho 
gia súc 

Có thể gây tiêu chảy tạm thời hoặc vật nuôi từ chối lúc đầu do 
không quen với nước. 

Không thích hợp 
cho gia cầm 

Phân lỏng, tăng tử vong, giảm tăng trưởng, đặc biệt là ở gà tây. 

8-11 Sử dụng giới hạn 
cho gia súc 

Sử dụng với độ an toàn hợp lý cho sữa, bò thịt gia súc, cừu, heo 
và ngựa.  
Không sử dụng cho động vật mang thai hoặc cho con bú . 

Không thích hợp 
cho gia cầm 

Không chấp nhận cho gia cầm 

11-16 Sử dụng rất hạn 
chế 

Không thích hợp cho gia cầm và heo. Tăng rủi ro đáng kể cho 
bò mang thai hoặc cho con bú, ngựa hoặc cừu, hoặc thú non. 
Tránh sử dụng, mặc dù động vật nhai lại, ngựa, gia cầm và lợn 
có thể tồn tại trên vùng biển trong điều kiện nhất định. 

>16 Không đề nghị nước rất mặn, rủi ro lớn trong chăn nuôi, không được sử dụng 
trong bất kỳ điều kiện nào 

ĐỘ MẶN NƯỚC CHO THÚ 

Nguồn: http://www.fao.org/docrep/003/t0234e/T0234E07.htm 



http://www2.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=2792&ur=phanvantu 

678.000 
con 



Xâm nhập mặn (Salt water instrution) ảnh hưởng đến 
hệ thống chăn nuôi ở ĐBSCL? 

• Nông nghiệp ĐBSCL có thể sẽ bị kiệt huệ trong vòng 3 năm tới với tốc 
độ xâm nhập mặn hiện nay; đất nông nghiệp/ lương thực trở nên khan 
hiếm và đắt đỏ hơn; 

• Ỏ ĐBSCL, chăn nuôi phát triển không mạnh, sản phẩm thừa, tiêu thụ 
nơi khác; 

• So với trồng trọt, chăn nuôi dễ tăng qui mô trên diện tích đất hạn chế; 
• Cơ cấu loài vật nuôi sẽ thay đổi; 
• Giảm bớt diện tích nông nghiệp, giảm diện tích đất trồng cỏ, giảm phát 

triển chăn nuôi gia súc nhai lại trong tình trạng nền nông nghiệp ĐBSCL 
vừa mới đẩy mạnh công cuộc tái cơ cấu, xác định vật nuôi chủ lực và 
tăng qui mô đàn (Bến Tre thiệt hại đáng kể trong chăn nuôi bò); 

• Tăng nhập khẩu thức ăn chăn nuôi; thách thức càng thêm thách thức 
cho ngành trong cuộc chiến TPP (hiện nay một số trang trại nhập khẩu 
cỏ khô); 

• Nông nghiệp sẽ co hẹp, cơ hội lớn cho thủy sản phát triển (cá, tôm,..). 
VD: mô hình lúa-tôm, thu nhập tốt hơn; 



Giải pháp 
• Đánh giá độ mặn và ước lượng tốc độ xâm nhập mặn trong 5 năm tới; 
• Qui hoạch lại vùng nuôi, tái cơ cấu đàn theo tốc độ xâm nhập mặn; một 

số vùng có thể phải co đàn; 
• Qui hoạch lại đồng cỏ, cây thức ăn chăn nuôi; chọn giống cây chịu mặn? 
• Tìm kiếm nguồn nước ngầm mới để sử dụng trong sinh hoạt và chăn 

nuôi; 
• Chuyển đổi hướng sản xuất sản phẩm thịt-trứng-sữa sang nghiên cứu & 

sản xuất công nghệ chăn nuôi?; 
• Phát triển hệ thống nông nghiệp kết hợp với thủy sản nước mặn? 
• Các qui hoạch đứng ở góc độ vùng ĐBSCL chứ không riêng của một tỉnh. 

http://www.saskforage.ca/publications/Salinity%20factsheet
%20single%20page%20final%20low%20res.pdf 



CÁM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ LẮNG NGHE 



Phần dành cho đơn vị 

ẢNH HƯỞNG CỦA BÓN VÔI 
TRONG ĐIỀU KIỆN TƯỚI MẶN  

BCV: PGS.TS. Lê  Văn Bé 



MỞ ĐẦU 

Ảnh hưởng của mặn đến năng suất cây trồng 
phụ thuộc vào loại cây. Cây bắp ngọt giảm 90% 
năng suất ở EC = 2.5 mS/cm (1.6‰) 

Có nhiều cách làm giảm muối trong đất, trong đó 
bón vôi là phương pháp khả thi.  

Mục tiêu của nghiên cứu:  

Ảnh hưởng của bón vôi đến cải thiện sinh 
trưởng và năng suất cây lúa 



PHƯƠNG PHÁP 

Đất được lấy tại huyện Ngã Năm có đặc tính 
sau: 

  pH nước 5.6 ± 0.38;  

 EC nước 0.33 ± 0.11 mS/cm;  

 pH đất 5.2 ± 0.24;  

 EC đất 0.17 ± 0.04 mS/cm.  

Đất này không phèn, không mặn 



PHƯƠNG PHÁP 

Giống lúa: IR50404 
Các nghiệm thức được bố trí như sau: 
1/ Đối chứng, không bón vôi, không tưới mặn 
2/ Đối chứng, không bón vôi, tưới mặn 
3/ Bón vôi bột CaO 45%, lượng 750 kg/ha, tưới mặn 
4/ Bón vôi hột CaO 45% dạng viên nén +5% acid humic, 
lượng 750 kg/ha, tưới mặn 
5/ Bón vôi hột CaO 45% dạng viên nén +5% acid humic, 
lượng 1.000 kg/ha, tưới mặn 



PHƯƠNG PHÁP 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu 
nhiên, 5 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là 1 chậu, cấy 3 tép khi 
cây mạ 7 ngày tuổi 
 
Hai thời điểm tưới mặn vào 20-25 NSKC và 30-35 NSKC, 
mỗi chậu tưới 1 lít nước mặn 10‰ NaCl. Duy trì nước 
mặn cho khi cạn. Sau đó, tưới lại nước ngọt bình 
thường. 
 
Các dạng vôi được bón lót vào đầu vụ. 



KẾT QUẢ 

Bảng 1: Ảnh hưởng của bón vôi đến pH, EC nước vào 
giai đoạn thu hoạch  

Nghiệm thức pH nước EC nước 
(mS/cm) 

1. Đối chứng không bón vôi + không tưới mặn 4.6 c 0.39 c 

2. Đối chứng không bón vôi, tưới 2 giai đoạn 5.7 b 9.84 ab 

3. Bón 750 kg vôi bột, tưới 2 giai đoạn 5.8 ab 9.37 b 

4. Bón 750 kg vôi hột + humic 5%, tưới 2 giai 
đoạn 

5.9 ab 9.33 b 

5. Bón 1.000 kg vôi hột + humic 5%, tưới 2 giai 
đoạn 

6.2 a 10.29 a 



KẾT QUẢ 

Tưới mặn và bón vôi 
làm pH, EC tăng lên 

EC nước tăng rất cao 
10.29 mS/cm, tương 
đương 6.5 g muối/lít 



KẾT QUẢ 

Bảng 2: Ảnh hưởng của bón vôi đến pH, EC đất vào giai 
đoạn thu hoạch  
Nghiệm thức pH đất EC đất 

(mS/cm) 
1. Đối chứng không bón vôi + không tưới mặn 5.1 b 0.15 c 

2. Đối chứng không bón vôi, tưới 2 giai đoạn 5.2 b 1.20 b 

3. Bón 750 kg vôi bột, tưới 2 giai đoạn 5.9 a 1.54 ab 

4. Bón 750 kg vôi hột + humic 5%, tưới 2 giai 
đoạn 

6.0 a 1.31 b 

5. Bón 1.000 kg vôi hột + humic 5%, tưới 2 giai 
đoạn 

6.0 a 1.86 a 



KẾT QUẢ 

Tưới mặn nước mặn 10‰ làm cho EC đất tăng 
lên gần 8 lần (0.15 tăng lên 1.20 mS/cm)  

Vừa tưới mặn vừa bón vôi làm cho EC đất tăng 
từ 1.20 mS/cm tăng lên 1.86 mS/cm. 



KẾT QUẢ 

Bảng 3: Ảnh hưởng của bón vôi đến sinh trưởng & trọng 
lượng hột/chậu khi tưới mặn 10‰ 

Nghiệm thức Số chồi Chiều 
cao (cm) 

Trọng lượng 
hột (g/chậu) 

1. Đối chứng không bón vôi + không tưới mặn 6.3 58.7 16.5 a 

2. Đối chứng không bón vôi, tưới 2 giai đoạn 4.7 48.0 9.6 b 

3. Bón 750 kg vôi bột, tưới 2 giai đoạn 5.1 52.0 11.3 b 

4. Bón 750 kg vôi hột + humic 5%, tưới 2 giai 
đoạn 4.4 52.9 12.5 ab 

5. Bón 1.000 kg vôi hột + humic 5%, tưới 2 giai 
đoạn 4.7 53.3 14.0 ab 

ns ns * 



KẾT LUẬN 

Khi tưới mặn 10‰ vào 2 giai đoạn 20-25 NSKC & 30-35 
NSKC cho thấy: 

1/ pH và EC của nước tăng, đặc biệt là EC của nước 

2/ EC của đất tăng 8 lần 

3/ Không ảnh hưởng đến số chồi và chiều cao cây 

4/ Giảm 42% năng suất 

5/ Khi bón vôi lượng 750-1000 kg/ha vôi dạng hột có 5% 
humic thì không làm giảm năng suất của cây lúa  



CẢM ƠN QUÍ VỊ ĐÃ LẮNG NGHE 



Một số thông tin cần biết thêm 
• + Cây lúa nhạy cảm với mặn (Shannon Ctv, 

1998). 
• + Ngưỡng chống chịu mặn muối NaCl ở cây lúa 

là ECe =4 dS/m (SathishCTV,1997)  
• Bảng phân loại đất mặn (FAO, 1985) 
• ---------------------------------------------------------------- 
• Nồng độ muối (dS/m) ECe                   Độ mặn 
• ---------------------------------------------------------------- 
• 0-4.5 (0-3g/l)    Không mặn 
• 4.5-9 (3-6g/l)    Hơi mặn 
• 9-18   (6-12g/l)   Mặn vừa 
• >18    (>12 g/l)   Rất mặn. 
• ------------------------------------------------------------------     



Ba giai đoạn cực trọng chống chịu 
mặn. 

 

Giai đoạn 
mạ Trổ                  Chín 

3-4‰                 4‰ 6-8‰ 



Giai đoạn ngâm giống, cây mạ: 10-12 ‰. 
Giai đoạn trổ đến chín: 5-6% 

+ Sỏi phá quang kỳ, CTUS4, CTUS M1. 
+ Nàng qướt biển: CTUS2, CTUM2. ( trổ đến 

chín 
8-10‰). 

+ Làm theo đơn đặt hàng.  

Một số giống lúa chịu mặn cao 
Tại Bộ môn: Di truyền-giống nông nghiệp 

Khoa nông nghiệp & SHUD 
Đại học Cần thơ 



-Giai đoạn ngâm giống, cây mạ: 
10-12 ‰. 

Giai đoạn trổ đến chín: 5-6% 
+ Sỏi phá quang kỳ, CTUS4, 

CTUS M1. 
+ Nàng qướt biển: CTUS2, 

CTUM2. ( trổ đến chín 
8-10‰). 

 
+ Làm theo đơn đặt hàng.  

Một số giống lúa chịu mặn cao 
Bộ môn: Di truyền-giống nông nghiệp 

Khoa nông nghiệp & SHUD 
Đại học Cần thơ 



PGs. Ts. Võ Quang Minh 
Bộ môn Tài nguyên đất đai 

Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên 
0913604101 

vqminh@ctu.edu.vn; vqminhgis@yahoo.com 
https://www.researchgate.net/profile/Vo_Minh?ev=hdr_xprf 

http://scholar.google.com.vn/citations?user=adVVhuoAAAAJ&hl=vi 

 
 
 

 
 
 

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 
 

Biến động cơ cấu mùa vụ lúa và dự báo 
vùng dể ảnh hưởng dưới tác động của 

BĐKH làm cơ sở quy hoạch sử dụng đất  

mailto:vqminh@ctu.edu.vn
mailto:vqminhgis@yahoo.com
https://www.researchgate.net/profile/Vo_Minh?ev=hdr_xprf
http://scholar.google.com.vn/citations?user=adVVhuoAAAAJ&hl=vi


 Phần 1: Biến động cơ cấu mùa vụ lúa và dự báo vùng 
dể ảnh hưởng dưới tác động của các kịch bản Biến đổi 
khí hậu 

 Phần 2: Phân vùng thích nghi đất đai và định hướng sử 
dụng đất cho sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL 
 

Nội dung  



Vị Trí vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Ảnh Modis 17/01/2013 vùng Đồng Bằng 
Sông Cửu Long 

(Nguồn: The Embassy of Socialist Republic of Vietnam in Cambodia, 2009) 



Biến động cơ cấu mùa vụ lúa và dự 
báo vùng dể ảnh hưởng dưới tác động 

của các kịch bản Biến đổi khí hậu 



 Theo dõi biến động mùa vụ lúa ở ĐBSCL từ 
năm 2000 đến năm 2013; 

 Xác định vùng canh tác có khả năng bị ảnh 
hưởng ở các kịch bản BĐKH. 

  Làm cơ sở định hướng cho quy hoạch sử 
dụng đất nông nghiệp và ứng phó với BĐKH 

Mục tiêu 





Sự thay đổi phân bố mùa vụ lúa ở ĐBSCL từ năm 2000 đến 2013 



WS: Winter Spring SA: Summer Autumn SS: Spring Summner Upc: Upland crops  
T: Traditional rice              eWS: Early Winter Spring eSA: Early Summer Autumn AW: Autumn Winter  
lAW: Late Autumn Winter Shr: Shrimp  lWS: Late Winter Spring   



  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Mono Rice 337,12 248,18 178,79 135,48 104,85 96,57 94,75 

Double Rice 1.377,92 1.309,43 1.213,70 1.206,38 1.168,29 1.133,59 1.284,15 

Triple Rice 433,17 464,12 571,42 573,10 623,44 650,06 544,49 

Rice-Upland 40,51 43,88 35,08 38,48 37,73 42,45 35,26 

Rice-Shrimp 14,59 35,14 74,37 81,41 147,34 145,36 189,42 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Mono Rice 89,88 87,12 83,81 67,58 45,57 14,19 1,59 

Double Rice 1.317,13 1.217,48 1.244,55 1.120,55 1.025,32 1.002,50 789,75 

Triple Rice 482,99 603,45 590,54 731,06 847,52 1.034,82 1.276,82 

Rice-Upland 40,59 36,43 40,26 41,93 48,00 97,66 99,27 

Rice-Shrimp 197,93 217,65 240,20 225,43 257,53 243,43 190,40 

Đơn vị: ngàn ha 

Sự thay đổi diện tích mùa vụ lúa ở ĐBSCL  
từ năm 2000 đến 2013 (ha) 



Sự thay đổi phân bố mùa vụ lúa ở ĐBSCL từ năm 2000 đến 2013  (ha) 



c 

Đánh giá độ tin cậy của 
kết quả giải đoán 



Tương quan giũa kết quả giải d doán và số liệu thống kê 

(TT BVTV Phía Nam) 



Sự thay đổi phân bố mùa vụ lúa ở ĐBSCL  
từ năm 2000 đến 2013 (ha) 



Sự thay đổi phân bố 
mùa vụ lúa ở ĐBSCL từ 

năm 2000 đến 2013 



 
−HT: Điều kiện năm cơ sở 2004 
−SLR30: Kịch bản nước biển dâng đến năm 2030. 
−SLR30CC: Kịch bản nước biển dâng đến năm 2030 có xét 
đến yếu tố BĐKH. 
−SLR30US: Kịch bản nước biển dâng đến năm 2030 có xét 
đến yếu tố BĐKH và phát triển thượng lưu đến năm 2030. 
−SLR50: Kịch bản nước biển dâng đến năm 2050. 
−SLR50CC: Kịch bản nước biển dâng đến năm 2050 có xét 
đến yếu tố BĐKH. 
−SLR50CC: Kịch bản nước biển dâng đến năm 2050 có xét 
đến yếu tố BĐKH và phát triển thượng lưu đến năm 2050. 
 
(Nguồn: Clues, Theme 1. Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam) 

Các kịch bản biến đổi khí hậu 
(BĐKH) cho vùng ĐBSCL 



 
Critical  range of flood depth  

that  affects rice growth seriously 

1998 2004 2000 

FLOOD  
ZONE 

Simulated results of inundation depth in MRD in hydrological 
years: Present Conditions 



Present SLR+CC 2030 SLR+CC 2050 





Present UD 2030 UD 2050 





HT 1998 

HT 2000 

HT 2004 

Bản đồ vùng dễ bị ảnh hưởng ở các kịch bản ngập + mặn đến năm 2030  

Sô liệu kịch bản ngập nhiều 
 

Sô liệu kịch bản ngập trung bình 

Số liệu kịch bản ngập ít  



HT 1998 

HT 2000 

HT 2004 

Sô liệu kịch bản ngập nhiều 
 

Sô liệu kịch bản ngập trung bình 

Số liệu kịch bản ngập ít  

Bản đồ vùng dễ bị ảnh hưởng ở các kịch bản ngập + mặn đến năm 2050  



So sánh diện tích vùng dễ tổn thương ở ĐBSCL theo kịch bản BĐKH 
năm 1998, 2000 và 2004 

(ha) 

Kích bản 



Tổng diện tích lúa dễ bị tổn thương do ảnh hưởng BĐKH vùng ĐBSCL 
 

theo các kịch bản năm 1998, 2000 và 2004 

(ha) 

Kích bản 



Bản đồ diện tích bị ảnh hưởng (điểm nóng) do mặn và lũ đến 
ở ĐBSCL với kịch bản HT (trái) và SLR50CC (phải). 

Bản đồ diện tích bị ảnh hưởng (điểm nóng) do mặn và lũ đến 
ở ĐBSCL với kịch bản HT (trái) và SLR30CC (phải) 



Bản đồ diện tích bị ảnh hưởng (điểm nóng) do mặn và lũ đi ở 
ĐBSCL với kịch bản HT (trái) và SLR30CC (phải) 

Bản đồ diện tích bị ảnh hưởng (điểm nóng) do mặn và lũ đi ở 
ĐBSCL với kịch bản HT (trái) và SLR50CC (phải) 

 
  

 



Bản đồ diện tích bị ảnh hưởng (điểm nóng) do mặn, lũ đến và lũ đi ở ĐBSCL với 
kịch bản SLR30CC (trái) và SLR50CC (phải) 



Tổng diện tích đất lúa bị ảnh hưởng theo kịch bản biến đổi khí hậu 
ở ĐBSCL (1998)  
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1998 

  HT SLR30 SLR50 SLR30CC SLR50CC SLR30US SLR50US 

Total 0,0 327,8 118,9 2,7 2,7 190,2 186,9 

Single rice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Double rice 0,0 303,9 118,9 2,7 2,7 182,8 179,5 

Triple rice 0,0 23,9 0,0 0,0 0,0 7,4 7,4 

(ha) 

Kích bản 

Số liệu kịch bản ngập ít  
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2000 

  HT SLR30 SLR50 SLR30CC SLR50CC SLR30US SLR50US 

Total 50,6 173,2 434,0 416,6 388,4 125,1 460,8 
Single rice 50,5 133,5 175,6 168,6 158,1 43,7 140,8 

Double rice 0,1 39,6 258,4 247,9 230,1 81,4 319,3 

Triple rice 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,7 

Tổng diện tích đất lúa bị ảnh hưởng theo kịch bản biến đổi khí hậu 
ở ĐBSCL (2000)  

(ha) 

Kích bản 

Sô liệu kịch bản ngập nhiều 
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2004 

  HT SLR30 SLR50 SLR30CC SLR50CC SLR30US SLR50US 
Total 0,0 20,6 337,4 631,2 155,6 169,5 167,1 

Single rice 0,0 0,0 0,0 66,1 0,0 0,0 44,0 

Double rice 0,0 20,6 244,1 450,7 147,4 157,0 122,8 

Triple rice 0,0 0,0 93,3 114,4 8,3 12,5 0,2 

Tổng diện tích đất lúa bị ảnh hưởng theo kịch bản biến đổi khí hậu 
ở ĐBSCL (2004)  

(ha) 

Kích bản 

Sô liệu kịch bản ngập trung bình 



PHÂN VÙNG THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI VÀ ĐỊNH HƯỚNG  
SỬ DỤNG ĐẤT CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CHO  
CÁC TỈNH VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 



MỤC TIÊU 

  Xác định tiềm năng thích nghi đất đai làm cơ sở định hướng 
sử dụng đất cho các tỉnh ven biển ĐBSCL 

  Phân vùng thích nghi đất đai cho sản xuất nông nghiệp tại 
vùng ven biển ĐBSCL trong điều kiện hiện tại và dưới tác 
động của biến đổi khí hậu. 

  Xây dựng các phương án định hướng sản xuất nông nghiệp 
tại các tỉnh ven biển ĐBSCL dưới tác động của biến đổi khí 
hậu. 



Bản đồ các đặc tính đất nước hiện tại và kịch bản xâm nhập mặn 2030 - 2050 

Tổng hợp các yếu tố 
về điều kiện  

tự nhiên (GIS) 

Bản đồ độ mặn năm 2014 

Bản đồ thời gian mặn năm 2014 

Bản đồ độ sâu ngập năm 2014 

Bản đồ thời gian ngập năm 2014 

Bản đồ đất năm 2014 

Bản đồ đơn vị đất đai  năm 
2014 

Bản đồ đơn vị đất đai  năm 
2030 

Bản đồ đơn vị đất đai  năm 
2050 

KẾT QUẢ 



Phân vùng thích nghi tự nhiên cho sản xuất nông nghiệp các tỉnh 
ven biển ĐBSCL 

Bản đồ phân vùng thích nghi tự nhiên tại các tỉnh ven biển ĐBSCL năm 2014 



Bản đồ các vùng thích nghi bị ảnh hưởng tại các tỉnh ven biển ĐBSCL; (a) 2014-2030;(b) 2014-2050 

Biến động vùng thích nghi tự nhiên năm 2014 và 2030, 2050 

a) b) 
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(Vùng thích nghi) 

BIỂU ĐỒ DIỆN TÍCH CÁC VÙNG THÍCH NGHI TỰ NHIÊN 

Năm 2014
Năm 2030
Năm 2050

Diện tích các vùng thích nghi tại các tỉnh ven biển ĐBSCL năm 2014 và 2030, 2050. 

KẾT QUẢ 



Phân vùng thích nghi định lượng kết hợp tự nhiên cho sản xuất 
nông nghiệp các tỉnh ven biển ĐBSCL 

Bản đồ phân vùng thích nghi đất đai định lượng kết hợp tự nhiên tại các tỉnh ven biển ĐBSCL 2014 

KẾT QUẢ 



3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Phương án định hướng sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2020 

Bản đồ định hướng sử dụng đất  
nông nghiệp đến năm 2020 

Bảng định hướng diện tích sử dụng đất nông nghiệp tại các 
tỉnh năm 2020 

STT Chỉ tiêu 
Long  
An 

Tiền  
Giang 

Bến 
Tre 

Trà  
Vinh 

Sóc 
Trăng 

Bạc 
Liêu 

Cà 
Mau 

Kiên 
Giang 

Tổng 

Diện tích đất tự 
nhiên 

449,2 251,2 236,1 234,1 331,2 246,9 529,5 635,4 2913,5 

1 Đất nông nghiệp 330,1 175,2 173,5 175,6 262,1 218,3 458,6 559,6 2352,8 

1.1 Đất lúa nước 245,9 78,0 25,0 91,0 138,0 83,0 96,0 365,0 1121,9 

1.2 
Đất trồng cây lâu 
năm 

10,0 75,3 8,1 34,5 35,6 19,4 48,0 55,0 286,0 

1.3 Đất rừng phòng hộ 5,1 3,7 87,6 6,4 6,4 5,0 26,9 33,7 174,7 

1.4 Đất rừng đặc dụng 4,2  - 3,8 -  -  75,5 24,8 38,6 146,9 

1.5 Đất rừng sản xuất 40,8 6,0 2,6 4,4 5,2 24,5 60,8 13,4 157,7 

1.6 
Đất nuôi trồng thuỷ 
sản 

8,5 8,2 1,4 27,2 64,0 10,5 200,3 43,4 363,5 

1.7 Đất làm muối  - -  43,6 0,2 0,6 2,7 86,0 -  133,1 

1.8 
Các loại đất nông 
nghiệp còn lại 

 -  -  -  - 20,2  - -  -  20,2 



KẾT QUẢ 
Phương án định hướng sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030 

Bản đồ định hướng  sử dụng đất  
nông nghiệp đến năm 2030 

Kiểu sử 
dụng 

Long 
An 

Tiền 
Giang 

Bến 
Tre 

Trà 
Vinh 

Sóc 
Trăng 

Bạc 
Liêu 

Cà 
Mau 

Kiên 
Giang 

Tổng 
Cơ 
cấu 
(%) 

Lúa 2 vụ 99,47 - - 9,13 5,47 10,05 111,23 264,59 499,94 20,4 
Lúa 3 vụ 235,78 121,52 - 94,57 206,30 55,69 - 181,88 895,74 36,6 
Lúa-Màu 2,24 - - 31,66 - - - - 33,90 1,4 
Lúa-tôm 10,27 5,41 38,30 - 15,05 36,57 69,01 73,19 247,79 10,1 
Chuyên 

tôm 3,51 9,35 13,02 11,19 35,36 92,42 159,37 - 324,23 13,2 
Tôm-rừng - - - 14,16 4,30 17,22 114,72 4,08 154,48 6,3 

Chuyên 
mía 38,17 38,98 - - 20,59 2,71 - 3,04 103,49 4,2 

Chuyên 
màu - - - - 11,47 - - - 11,47 0,5 

Chuyên 
CAT - 34,18 136,1 2,12 1,32 - - - 173,77 7,1 
Muối - - 2,10 - 0,46 2,18 - - 4,74 0,2 

Bảng định hướng diện tích sử dụng đất nông nghiệp tại các 
tỉnh năm 2030 



KẾT QUẢ 
Phương án định hướng sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2050 

Bản đồ định hướng sử dụng đất  
nông nghiệp đến năm 2050 

Kiểu sử 
dụng 

Long 
An 

Tiền 
Gian

g 

Bến 
Tre 

Trà 
Vinh 

Sóc 
Trăng 

Bạc 
Liêu 

Cà 
Mau 

Kiên 
Giang 

Tổng 
Cơ 
cấu 
(%) 

Lúa 2 vụ 96,71 - - 9,04 5,47 5,53 104,82 247,80 469,37 19,30 

Lúa 3 vụ 219,43 95,95 - 94,09 205,60 56,22 - 176,70 847,99 34,88 

Lúa-Màu 2,24 - - 35,06 - - - - 37,30 1,53 

Lúa-tôm 9,83 4,94 38,53 - 14,88 37,85 71,64 93,20 270,87 11,14 
Chuyên 
tôm 

3,80 8,37 13,29 10,15 36,26 94,94 159,71 - 326,52 13,43 

Tôm-rừng - - - 18,03 4,28 17,22 116,84 4,13 160,49 6,60 
Chuyên 
mía 

38,17 38,86 - - 20,64 2,31 - 4,10 104,08 4,28 

Chuyên 
màu 

- - - - 11,19 - - - 11,19 0,46 

Chuyên 
CAT 

- 59,59 
135,7

4 
1,97 1,56 - - - 198,86 8,18 

Muối - - 2,10 - 0,46 2,18 - - 4,74 0,20 

Bảng định hướng diện tích sử dụng đất nông nghiệp tại các 
tỉnh năm 2050 



KẾT QUẢ 

Kiểu sử 
dụng 

Diện tích 
năm 2030 

Diện tích 
năm 2050 

Chênh lệch 

Giảm (-) 
Lúa 2 vụ 499,94 469,37 -30,56 
Lúa 3 vụ 895,74 847,99 -47,75 
Lúa - màu 33,90 37,30 3,40 
Lúa - tôm 247,79 270,87 23,08 
Chuyên tôm 324,23 326,52 2,30 
Tôm - rừng 154,48 160,49 6,01 
Chuyên mía 103,49 104,08 0,60 
Chuyên màu 11,47 11,19 -0,28 
Chuyên 
CAT 173,77 198,86 25,09 
Muối 4,74 4,74 0,00 
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 Diện tích năm 2030 

Diện tích năm 2050 

Biến động diện tích phương án định hướng tại các tỉnh 
ven biển ĐBSCL 

Bảng định hướng diện tích sử dụng đất nông 
nghiệp tại các tỉnh năm 2050 

So sánh, đánh giá các phương án định hướng sử dụng đất sản xuất 
nông nghiệp tại các tỉnh ven biển ĐBSCL 



KẾT LUẬN 

 Đã xác định được 9 vùng thích nghi trong điều kiện hiện tại 
và dưới tác động của sự thay đổi ngập, mặn.  

 Đã xác định được vùng có khả năng bị ảnh hưởng giữa mặn 
và ngọt. 

 Xây dựng được 3 phương án định hướng sử dụng đất nông 
nghiệp cho kịch bản 2020, 2030 và năm 2050 cho các tỉnh ven 
biển ĐBSCL làm cơ sở định hướng cho các tỉnh xây dựng 
chiến lược sử dụng đất hiệu quả và bền vững. 

= Kết quả sẽ hỗ trợ cho các nhà quản lý và kỹ thuật trong 
đề xuất hoạch đinh các chính sách nông nghiệp trong thời 
gian tới 

 



KIẾN NGHỊ 

= Để thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu trong 
tương lai:  
 Cần có giải pháp hỗ trợ công trình (xây dựng hệ thống cống, 
đập, đê bao, nạo vết kênh thủy lợi…) và giải pháp phi công 
trình (thay đổi lịch mùa vụ, tập huấn khoa học kỹ thuật, cải 
tiến giống cây trồng, vật nuôi…) cho từng vùng thích nghi. 

 Cần kết hợp kịch bản biến đổi khí hậu với điều kiện thay đổi 
về thổ nhưỡng, kinh tế, nhu cầu thị trường, với những chính 
sách kinh tế để làm cơ sở định hướng quy hoạch bền vững 
(xâm nhập mặn và ngập). 

 

 



   CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM  
THEO DÕI CỦA QUÝ VỊ 
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