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MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Xác định mức độ ảnh hưởng xâm nhập mặn và
các yếu tố Kinh tế - Xã hội đến sản xuất nông
nghiệp trên địa bàn huyện Vũng Liêm
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Lập bản đồ mặn
tháng 3/2016 và
Xác định vùng
sản xuất nông
nghiệp bị ảnh
hưởng bởi xâm
nhập mặn

Xác định
các yếu tố
kinh tế, xã
hội và môi
trường đến
sản xuất
nông nghiệp
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Đề xuất
một số giải
pháp sử
dụng đất
nông nghiệp
hợp lý
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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Phương pháp thu thập số liệu và bản đồ
- Phương pháp đo độ mặn mẫu nước
- Phương pháp điều tra phỏng vấn nông hộ
- Phương pháp GIS
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3. Vàm Măng Thít
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2. Vàm Vũng Liêm
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1. Cống Nàng Âm

4. Chợ Vũng Liêm
5. Cầu Trung Hiệp
6. Cầu Mai Phốp
7. Cống Huỳnh Mai
8. Kênh Phong Thới
9. Cống Nàng Âm (trong)
Các vị trí thu mẫu nước
- Trên sông Cổ Chiên: từ tháng 01/2016 đến tháng 5/2016 7
- Trên các sông nội đồng: từ tháng 3/2016 đến tháng 4/2016

Chương 3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN
3.1 Bản đồ mặn tháng 3/2016 và vùng sản xuất
nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn.

3.2 Tác động của các yếu tố kinh tế xã hội môi
trường đến sản xuất nông nghiệp.
3.3 Một số giải pháp trong điều kiện xâm nhập
mặn tại huyện Vũng Liêm.
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3.1.1 Diễn biến độ mặn trên sông Cổ Chiên

Hình 1: Biểu đồ biến động độ mặn trên sông Cổ Chiên
10
huyện Vũng Liêm năm 2016

3.1.2 Xây dựng bản đồ mức độ mặn
1. Cống Nàng Âm
2. Vàm Vũng Liêm
3. Vàm Măng Thít
4. Chợ Vũng Liêm
5. Cầu Trung Hiệp
6. Cầu Mai Phốp
7. Cống Huỳnh Mai
8. Kênh Phong Thới
9. Cống Nàng Âm (trong)

r2 = 0,657
Hình 2: Kết quả nội suy không gian Kriging

Hình 3: Bản đồ xâm nhập mặn huyện Vũng LiêmT3/2016

Vùng sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn

r2 = 0,657
Hình 4: Diện tích các loại đất bị nhiễm mặn huyện Vũng Liêm năm 2016

Bảng 1: Số liệu độ mặn của nước tại các điểm nghiên cứu
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3.2 Tác động của các yếu tố kinh tế xã hội môi
trường đến sản xuất nông nghiệp.
Bảng 6: Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp

r2 = 0,657

3.3 Một số giải pháp trong điều kiện xâm nhập mặn
tại huyện Vũng Liêm.
+ Giải pháp về ứng phó BĐKH:
Cần xây dựng hệ thống cống, đập, hệ thống đê bao khép kín
khu vực vàm Vũng Liêm.
+ Giải thích ứng BĐKH:

- Quan trắc độ mặn trên những hệ thống kênh rạch nhằm dự
báo tình hình xâm nhập mặn.
- Cần thay đổi lịch thời vụ cho các loại cây trồng ngắn ngày.
- Chọn giống cây trồng thích ứng và phù hợp với điều kiện
mặn xâm nhập tại địa phương.
- Thường xuyên tổ chức hội thảo, tập huấn, khuyến nông về
các kỹ thuật ngăn ngừa sự thiệt hại nông nghiệp do xâm
nhập mặn ảnh hưởng vào mùa khô.

KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
Kết luận:
Đỉnh mặn cao nhất xuất hiện sớm vào giữa tháng 2 trên sông
Cổ Chiên và trong nội đồng xuất hiện vào giữa tháng 3/2016,
sau đó giảm dần.
Ứng dụng công cụ GIS xây dựng được bản đồ xâm nhập mặn
huyện Vũng Liêm với độ tin cậy 95% và r2 = 0,657.
Xác định được 3 xã (Trung Thành Đông, TT Vũng Liêm và
Trung Thành Tây) với độ mặn ảnh 4 - 6o/oo;
đồng thời diện tích đất lúa và cây ăn trái ở nồng độ 4 - 6o/oo
là 5.878,4 ha và 2 - 4o/oo là 6.848,6 ha.

Tháng 02/2016, nước sông Cổ Chiên có độ mặn lên đến 8 10o/oo tại cống Nàng Âm và vàm Vũng Liêm và 5o/oo tại vàm
Măng Thít.

KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
Kết luận: (tiếp theo)
Nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng vào tháng 3/2016:
- Tại cầu Trung Hiệp và cầu Mai Phốp ở mức 2 - 4o/oo
- Tại cống Huỳnh Mai: 2,6 - 4,5o/oo)
- Tại và kênh Phong Thới (3,8 - 5,7o/oo)
Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp gồm:
- Nước: 0,05
(Điều kiện tự nhiên)
- Tổng lợi nhuận/ha: 0,14
- Thị trường tiêu thụ: 0,13
- Thời gian xoay vòng vốn/ năm: 0,11 ''
- Tổng chi phí/ha: 0,10
''
- Tập huấn kỹ thuật: 0,08
(Xã hội)
- Chính sách hỗ trợ: 0,07
"
- Tập quán canh tác: 0,06
"
- Gây sự mặn hóa: 0,09 (Môi trường)

(Kinh tế)
''

KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
Kết luận: (tiếp theo)
Xác định được một số giải pháp như:
- Xây dựng cống ngăn mặn ở vàm Vũng Liêm;
- Thay đổi lịch mùa vụ, tăng cường biện pháp trữ nước trong ao,
hồ, kênh mương và áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm nước;
- Liên kết các viện, trường nghiên cứu giống cây trồng vật nuôi
phù hợp.

Cần có những nghiên cứu sâu về mô hình dòng chảy để
dự báo sớm xâm nhập mặn ở Vũng Liêm giúp vận hành
hệ thống thủy lợi hoạt động hiệu quả.
Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng công cụ cảnh báo
tự động sự xâm nhập mặn sớm trong các lòng sông.

XIN CẢM ƠN SỰ THEO DÕI
CỦA QUÝ VỊ KHÁCH MỜI!
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