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1. Giới thiệu

Đồng bằng sông Cừu Long (ĐBSCL) được biết đến như là một trong những 
trung tâm nông nghiệp lớn nhất Việt Nam và có tầm ảnh hường đến phạm vi toàn 
cầu. Với hệ thổng canh tác đa dạng nhưng chủ yếu dựa trên nền lúa, các yếu tố về 
thổ nhưỡng, nguồn nước, khí hậu... cỏ ảnh hường rất lớn đến sản xuất nông nghiệp 
ờ ĐBSCL. Trong khi đó, tác động tiêu cực của biếíi đổi khí hậu (BĐKH) lên hệ 
sinh thái tự nhiên và sinh kế của người dân địa phương đang ngày càng được chấp 
nhận rộng rãi trên phạm vi thế giới (Black và Bums, 2002; Prudhomme et al., 
2003). Theo báo cáo tổng hợp của ủ y  ban Sông Mê Kông quốc tế (MRC, 2009), 
những tác động về BĐKH toàn cầu lên ĐBSCL có thể được tóm lược như sau: 1) 
Nhiệt độ trung bình sẽ tăng thêm 2,5°c vào năm 2070 và, 2) Nước biển dâng thêm 
45cm vào năm 2070 và lm vào năm 2100. Những sự thay đổi này có thể dẫn đến sự 
thay đỏi về nhu cầu nước tưới của các kiểu sử dụng đất đai trong tương lai 
(Rodriguez Diaz et al., 2007; Gondim et al., 2009). Ngoài ra, sự thay đổi về lượng 
nước ở thượng nguồn theo các tháng trong năm cũng đã được dự báo (Maỉnuddin et 
al., 2010). Hơn nữa, dưới tác động của BĐKH, sự thay đổi lưu lượng nước từ 
thượng nguồn sông Mê Kông và việc phát triển các hệ thổn? công trình thủy lợi có 
thể làm thay đổi động thái nguồn tài nguvên nước ờ ĐBSCL. Do vậy, khả năng cấp 
nước tưới cho các khu vực khác nhau ở ĐBSCL sẽ là vấn đề rất cần được quan tâm 
trong a rơng  lai. C h ính  vì thè, việc phân v ù n g  sinh thái n ô n e  n g h iệ p  có  ý nghĩa  quan 

trọng trong việc quy hoạch, khai thác và sử dụne tài nguyên thiên nhiên một cách 
hền vững và thích ứrm với điều kiện biến đổi khí hậu trong tưome lai.

* Tiến sĩ, K hoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, trườne Đại học c ầ n  Thơ.

“  Thạc sT, K hoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, trường Đại học c ầ n  Thơ.

327



VIỆT NAM HỌC -  KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ LẰN THỨ T ư

H ình 1: Bản đồ sử  dụng đấ t đai năm  2006 (T rường Đại học c ầ n  thơ, 2006)
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Việc phân vùng sinh thái nông nghiệp ờ ĐBSCL đã được nghiên cứu khá 
nhiều trong thập kỷ vừa qua (Võ Tòng Xuân và Matsui, 1998). Tuy nhiên, hiện nay 
các bản đồ phân vùng sinh thái này đã lạc hậu và được lưu trữ ở dạng bản đồ giấy là 
chủ yếu nên rất khó khăn trong việc cập nhật thông tin. Bên cạnh đó, trong quá trình 
phân vùng sinh thái ở các nghiên cứu trước, yếu tố thủy văn mặc dù đã được xem 
xét nhưng vẫn còn ở mức độ tổng quan; chủ yếu là chi xem xét đến thời gian mưa 
và lượng nước hữu dụng cho cây trồng một cách tổng quát. Riêna đối với vấn đè 
lượng nước hừu dụng, các nghiên cứu trước chi tập trung vào đặc tính tĩnh nhưng 
vấn đề biến độne nguồn nước tưới theo thời gian vẫn chưa được xem xét. Ngoài ra, 
các dự báo về sự thay đổi của điều kiện thủy văn (lượng mưa, bổc hơi,...) cũng chưa 
được cập nhật vào bàn đồ phân vùng sinh thái nôna nghiệp. Với các lý do trên, 
nghiên cứu được thực hiện nhằm:
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- Cập nhật và hiệu chỉnh lại bản đồ sinh thái nông nghiệp có sẵn trên cơ sờ 
phân tích động thái của nguồn tài nguyên nước mặt theo không gian và thời gian;

- Đảnh giá sự thay đổi cùa các vùng sinh thái nông nahiộp dưới tác động của 
biến đổi khí hậu trong điều kiện hiện tại và tươne lai;

- Thiết lập cơ sở dữ liệu dựa trên hệ thống thôna tin địa lý (GIS) giúp cho việc 
cập nhật các thône tin về sau được dễ dàns hơn:

- Góp phần quan trọnạ cho công tác quy hoạch phát triển ngành cũng như quy 
hoạch tổng thể vùng ĐBSCL.

2. Phưong pháp

Bản đồ sinh thái nông nghiệp được xây dựng dựa trên việc tổng hợp và phân 
tích các yếu tố về địa mạo, động thái nguồn tài nguyên nước, thổ nhưỡng và các 
kiểu sử dụng đất đai chính; trong đó:

- Bàn đồ địa mạo được dựa trên cơ sở bản đồ sinh thái nông nghiệp cỏ sẵn 
(Viện Quy hoạch Nông nghiệp Quốc gia phổi hợp với ủ y  ban Sông Mê Kông quốc 
tế, 1993);

- Bản đồ thổ nhưỡng của ĐBSCL (Đại học cần  Thơ, 2002);

- Bản đồ động thái nguồn tài nguyên nước được dựa trên việc tổng hợp các 
bản đồ xâm nhập mặn, độ sâu ngập lũ và các vùng được điều tiết thủy lợi trong hiện 
tại và tương lai (2050). Trong đó, các bản đồ xâm nhập mặn và lũ (độ sâu ngập) 
được dựa trên kết quả mô hình mô phỏng của Viện Quy hoạch Thủy lợi (QHTL) 
miền Nam.

+ Đối với bản đồ xâm nhập mặn, các ngưỡng độ mặn được chia dựa trên cơ sở 
các mức độ tác động đến cây lúa (Lê Anh Tuấn, 2012). Theo đó, độ mặn từ 0-2g/l 
không gây ảnh hưởng đến năng suất lúa; độ mặn từ 2 - 4g/l có khả năne làm giảm 
năng suất lúa từ 30 - 50% tùy thuộc vào thời gian bị xâm nhập mặn; từ trên 4g/l, 
năng suất lúa bị ảnh hưởng nshiêm trọng;

+ Đối với bản đồ độ sâu ngập, các ngưỡng độ sâu cũng được dựa trên khả 
năng chịu dựnc của cây lúa (<0,5m và >0.5m);

+ Bản đô các vùng thủy lợi: Trong phạm vi nghiên cứu này, chỉ xét đến các dự 
án thủy lợi hiện tại gồm Bắc Vàm Nao. Nam Mang Thít. Quàn Lộ Phụng Hiệp và ô  
Môn Xà No và giả thiết rằng không có sự phát triển thêm các dự án khác trong 
tương lai.

- Bản đồ sử dụng đất đai năm 2006 (Viện Thiết kế Nông nghiệp miền Nam): 
dược dùng để mô tả vè các kiểu sử dụng đất đai chính cho bản đồ sinh thái nône
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nghiệp; trên cơ sở đó, đánh giá những hạn chế cũng như lợi thế của động thái nguồn 
tài nguyên nước mặt đến các kiểu sử dụng đất đai hiện tại.

- Các số liệu lượng mưa thực đo theo ngày (từ 1980 - 2006) tại 11 trạm ở 
ĐBSCL được phân tích theo các phương pháp thống kê mô tả, thống kê xu hướng 
và thống kê phân nhóm (dựa trên hai yếu tố là tổng lượng mưa trung bình nãm và 
độ lệch chuẩn). Số liệu sau khi phân tích được dùng để bổ sung vào việc mô tả cho 
đặc tính thủy văn ở các vùng sinh thái nông nghiệp.

3. Kết quả

Bản đồ sinh thái nông nghiệp ở ĐBSCL (Hình 2) được xây dựng trên cơ sở 
cập nhật và hiệu chinh lại từ bản đồ sinh thái nông nghiệp đã có. Theo đó, yếu tố địa 
mạo được giữ nguyên và chỉ cập nhật mới động thái nguồn tài nguyên nước (mặt). 
Do hạn chế về nguồn số liệu nên các bản đồ về địa mạo và thổ nhưỡng được dùng 
chung cho việc xây dựng bản đồ sinh thái nông nghiệp trong hiện tại và tương lai. 
Chính vì thế, yếu tổ về địa mạo và thổ nhưỡng được xem như không đổi, và sự thay 
đổi động thái nguồn tài nguyên nước được xem là yếu tố quyết định đến sự thay đổi 
của bản đồ sinh thái nông nghiệp ờ ĐBSCL trong hiện tại (Hình 2A) và tương lai 
(Hình 2B).

H ình 2: Bản đồ sinh thái nông nghiệp trong hiện tại (A) và tương  lai (B)
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Dựa trên yếu tố địa mạo, có thể chìa ĐBSCL thành 9 vùng, cụ thể như sau:

3. ĩ. Đồng lụ t ven sông (fluvial plain)

Bảng 1 thể hiện động thái nguồn tài nguyên nước mặt của đồng lụt ven sông 
trong hiện tại và tương lai.

Băng / :  Động thái nguồn tài nguyên nước mặt của đồng lụ t ven sông
trong hiện tại và tương lai

Hiện tại T ương lai

- Khoảng 12,8% điện tích trong đồng 
lụt ven sông (ĐLVS) được điều tiết 
nguồn nước bởi các dự án thủy lợi. Theo 
đó, các vùng thuộc các dự án thủy lợi, 
động thái nguồn nước được kiểm soát 
theo cà không gian và thời gian thông 
qua việc vận hành hệ thổne đê và cổng;

- Phần lớn diện tích còn lại có độ sâu 
ncập >0,5m ứng với các neưỡne độ mặn 
khác nhau; trong đó, chủ yếu từ 0 - 2g/l 
(chiếm 77.8%). Độ sâu ngập dưới 0,5m 
với các ngưỡng độ mặn từ 2 - 4g/l và 
>4s/l chiếm tỷ lệ nhỏ (1% diện tích);

- Không có sự thay đổi;

- Toàn bộ diện tích còn lại có độ sâu 
ngập >0,5m. Trong đó, vùna diện tích 
với neưỡne độ mặn từ 0 - 2g/l giảm 
thấp hơn so với hiện tại (72,9%); 
ngưỡne độ mặn từ >2oJ\ có diện tích 
tăng lên so với hiện tại.
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Hệ thống canh tác chính trong hiện tại gồm: Lúa 3 vụ, 2 vụ, lúa 1 vụ + màu và 
cây ăn trái. Nếu vẫn giữ nguyên hệ thống canh tác trên, với việc tăng độ sâu ngập và 
độ mặn trong tương lai, có thể có những tác động đến việc sản xuất lúa 3 vụ và cây 
ăn trái.

3.2. Đồng lụt kin (closed depression)

Bảng 2 thể hiện động thái nguồn tài nguyên nước mặt của đồng lụt kín trong 
hiện tại và tương lai.

Bảng 2: Động thái nguồn tài nguyên nước mặt của đồng lụt kin 
trong hiện tại và tương lai

Hiện tại T ương lai

- Phần lớn diện tích có độ sâu ngập 
>0,5 m; trong đó, chiếm đa số với 
ngưỡng độ mặn từ 0 - 2g/l (82,3%);

- Độ sâu ngập <0,5m với ngưỡng độ 
mặn từ 2 - 4g/l chiếm tỷ lệ nhỏ (0,74% 
diẹn tích);

- Toàn bộ diện tích có độ sâu ngập 
>0,5m ứng với các ngưỡng độ mặn khác 
nhau. Trong đó, độ mặn từ 0 - 2g/l, 
chiếm đa số nhưng giảm xuống còn 
72%; vùng diện tích với các ngưỡng độ 
mặn từ >2g/l tăng lên so với hiện tại, 
đặc biệt tăng cao ở độ mặn từ 2-4g/l 
(tăng tư 11,8% lên 23% diện tích).

Hệ thống canh tác chính trong hiện tại gồm: Lúa 2 vụ, lúa 1 vụ, chuyên màu 
và cây ăn trái. Nếu vẫn giữ nguyên hệ thống canh tác trên, với sự thay đổi về động 
thái nguồn nước (độ mặn tăng lên trong tương lai), cỏ thể gây khó khăn cho việc 
trồng cây ăn trái.

3.3. Đồng lụt hở (opened depression o f  flood plain)

Bảng 3 thể hiện động thái nguồn tài nguyên nước mặt của đồng lụt hở trong 
hiện tại và tương lai.

Bảng 3: Động thái nguồn tài nguyên nước mặt của đồng lụt hở 
trong hiện tại và tương lai

Hiện tại Tương lai

- Toàn bộ diện tích có độ sâu ngập 
>0,5m. Trong đó, chiếm đa số với 
ngưởng độ mặn từ 0-2g/l (62,6%), độ 
mặn từ 2 - 4g/l chiếm 6,3% và độ mặn 
>4g/l chiếm 31,1%.

- Toàn bộ diện tích có độ sâu ngập 
>0,5m. Trong đó, độ mặn từ 0 - 2g/l 
chiếm 69,9%, tăng lên so với hiện tại; độ 
mặn từ 2 - 4g/l chiếm 6,1% và >4g./l 
chiếm 24%, eiảm thấp hơn so với hiện 
tại.
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Hệ thốntí, canh tác chính trorm hiện tại gồm: lúa 2 vụ, lúa 1 vụ, rừng, màu, 
khóm, mía. Với việc giảm diện tích bị xâm nhập mặn với độ mặn cao trong lương 
lai, có thể có nhữrm thuận lợi hơn cho việc sàn xuất lúa.

3.4. Đồng bằng ven biển cao (high coastal plain)

Bảng 4 thể hiện động thái nauồn tài nguyên nước mặt của đồng bằng ven biển 
cao trong hiện tại và tương lai.

Bảng 4 : Động thái nguồn tài nguyên nước m ặt của đồng bằng ven biển cao
trong hiện tại và tương lai

Hiện tại T ương lai

- Khoảng 44% diện tích được điều tiết 
nguồn nước bởi các dự án thùy lợi Nam 
Mang Thít và Quản Lộ Phụng Hiệp;
- Phần lởn diện tích còn lại có độ sâu 
ngập >0,5m. Trong đỏ, các ngưỡng độ 
mặn <4g/l chiếm tỉ lệ nhỏ (1,3%), độ 
mặn >4g/l chiếm tỷ lệ lớn (46,6%);

- Độ sâu ngập <0,5m với độ mặn >4g/l 
chiếm 7,8% diện tích.

- Không có sự thay đổi;

- Phần lớn diện tích có độ sâu ngập 
>0,5m. Trong đó, độ mặn <4g/l chiếm tỷ 
lệ thấp hơn so với hiện tại (0,4%); độ 
mặn >4g/l tăng cao hon so với hiện tại 
(từ 46,6% lên 55,3%);
- Độ sâu ngập <0,5m với độ mặn >4g/l 
giảm xuổng còn 0,3% diện tích.

Hệ thống canh tác chính trong hiện tại ẹồm: lúa 2 vụ, lúa 1 vụ + màu, cây ăn 
trái và chuyên tôm. Nếu vẫn giữ nguyên các hệ thống canh tác hiện tại, với việc 
tăng độ sâu ngập và độ mặn trong tương lai, cỏ thể có những bất lợi đến việc trồng 
cây ăn trái và màu (trừ trường hợp trồng màu trên đất giồng cát) nhưng có thể cỏ 
nhữne thuận lợi hơn cho việc nuôi tôm.

3.5. Đồng bằng ven biển thấp (low coastal plain)

Bảng 5 thể hiện động thái nguồn tài nguyên nước mặt cùa đồng bằng ven biển 
thấp trong hiện tại và tươntí lai.

Bảng  5: Động íhái nguồn tài nguyên nưóc mặt của đồng ven biển thấp
trong hiện tại và tương lai

Hiện tại T ương lai

~ Khoảng 23.5% diện tích dược điêu 
tiết nsuồn nước bởi dự án thủy lợi Quản 
Lộ Phụrm Hiệp;

- Phần lớn diện tích còn lại có độ sâu

- Không có sự thay đổi;

- Độ sâu naập <0,5m với độ mặn >4s/l 
giảm xuống còn 24,7%;

- Độ sâu nẹập >0,5m chiếm đa số;
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ngập <0,5m. Trong đó, độ mặn >4g/l trong đỏ, độ mặn >4g/l chiếm 37,3%, 
chiếm tỉ lệ lớn nhất (41,3%); tăng cao hơn so với hiện tại.

- Độ sâu ngập >0,5m với độ mặn >4g/l 
chiếm 23,5% tổng diện tích đồng bằng 
ven biển thấp.

Hệ thống canh tác chính trong hiện tại gồm: chuyên tôm, lúa 1 vụ + màu, lúa 2 
vụ và 3 vụ. Với việc tăng diện tích bị ngập với độ ngập >0,5m và tăng diện tích bị 
mặn với độ mặn >4g/l, có thể có những thuận lợi cho việc nuôi tôm nhưng có thể 
gặp khó khăn về nguồn nước náu phát triển lúa 3 vụ và sản xuất màu.

3.6. Vùng trũng đồng bằng ven biển (opened depression o f  coastal plain)

Bảng 6 thể hiện động thái nguồn tài nguyên nước mặt của vùng trũng đồne 
bằng ven biển trong hiện tại và tương lai.

Bảng 6: Động thái nguồn tài nguyên nước mặt của vùng trũng đồng bằng ven
biển trong hiện tại và tương lai

Hiện tại T ương lai

- Phần lớn diện tích có độ sâu ngập 
<0,5 m. Trong đó, diện tích vùng có độ 
mặn >4g/l chiếm tỉ lệ lớn nhất (74,2%), 
độ mặn từ 0-2g/l chiếm 14,7%;

- Độ sâu ngập >0,5m với các ngưỡng 
độ mặn khác nhau chiếm tỷ lệ 2,6% tổng 
diện tích vùng trũng đồng bàng ven biển.

- Độ sâu ngập <0,5m với độ mặn >4g/l 
chiếm 66,6%, giảm thấp hơn so với hiện 
tại;

- Độ sâu ngập >0,5m với hai ngưỡng 
độ mặn chủ yếu là 0-2g/l và >4g/l chiếm 
25,6%, tăng cao hơn 23% so với hiện tại.

Hệ thống canh tác chính trong hiện tại gồm: rừng, lúa 1 vụ, lúa 1 vụ + màu. Sự 
thay đổi động thái nguồn nước trong tương lai, tăng độ sâu ngập và độ mặn, có the 
khône gây khó khăn cho các hệ thống canh tác hiện tại.

3 .7. Đồng bằng ven biển ngập triều (íidaỉly inundated plain o f  coastal plain)

Bảng 7 thể hiện động thái ncuồn tài nguyên nước mặt của đồng bàng ven biển 
ngập triều trong hiện tại và tưcyng lai.
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ỉỉảng 7: Động thái nguồn tài nguyên nước m ặt của đông băng ven biên ngập
triều trong hiện tại và tương lai

Hiện tại T ưong lai

- Khoảng 5,8% diện tích của vùng 
được điều tiết nguồn nước bởi dự án 
Nam Mang Thít;

- Toàn bộ diện tích còn lại có độ mặn 
>4g/l. Trong đó, diện tích có độ sâu 
ngập <0,5m chiếm 53,6%; diện tích có 
độ sâu ngập >0,5m chiếm tỷ lệ 40.6%.

- Khôrm có sự thay đổi;

- Toàn bộ diện tích còn lại có độ mặn 
>4g/ỉm. Trong đó, diện tích có độ sâu 
neập >0,5m chiếm đa số (82,4%), .tăng 
cao hơn so với hiện tại; độ sâu ngập 
<0,5m giảm xuổng còn 11,9%.

Hệ thống canh tác chính trong hiện tại gồm: chuyên tôm, rừng + tôm, muối, 
lúa 1 vụ + màu. Sự thay đổi động thái nguồn nước trong tương lai, tăng độ sâu 
ngập, cỏ thể không gây khó khăn cho các hệ thống canh tác hiện tại.

3.8. Thềm phù sa (alluvial terrace)

Bảng 8 thể hiện động thái nguồn tài nguyên nước mặt cùa thềm phù sa trong 

hiện tại và tương lai.

Bảng 8: Động thái nguồn tài nguyên nước m ặt của thềm  phù sa 
trong hiện tại và tương lai

'■. 1,1 ư"” 1 ""... .. . ■
Hiện tại Tương lai

- loàn bộ diện tích có độ sâu ngập >0,5m 
và độ mặn từ 0 - 2g/l.

- Toàn bộ điện tích có độ sâu ngập >0,5m; tuy 
nhiên, xuất hiện vùng có độ mặn từ 2 - 4g/l, 
chiếm 1,9%.

Hệ thống canh tác hiện tại gồm: lúa 2 vụ và lúa 1 vụ. Nhìn chung, thềm phù sa 
không có sự thay đổi nhiều về động thái ncuồn nước eiừa hiện tại và tươníì lai; tuy 
nhiên, việc xuất hiện vùng bị mặn với độ mặn 2 - 4g/l cũng cần được quan tâm vì đã 
cho thấy dấu hiệu của việc bị xâm nhập mặn và có thể có ảnh hường đến các hệ 
thống canh tác.

3.9. Đồi núi thấp (hill mountains)

Khu vực đồi núi tháp không có sự thay đổi về động thái nguồn tài nguyên 
nước mặt trone hiện tại và tương lai.
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4. Thảo luân

Đề tài đã thiết lập được cơ sở dữ liệu về bản đồ sinh thái nông nghiệp dựa trên 
hệ thống thông tin địa lý (GIS); qua đó, giúp cho việc quản lý và cập nhật thông tin 
một cách dễ đàng, nhanh chóng và đặc biệt có ý nghĩa trong công tác quy hoạch 
tổng thể.

Các thông tin mới về động thái nguồn tài nguyên nước trong hiện tại và tương 
lai được cập nhật vào bản đồ sinh thái nông nghiệp, giúp cho việc đánh giá sự thay 
đổi của các vùng sinh thái trong hiện tại và tương lai dưới tác động của biến đổi khí 
hậu. Đồng thời qua đó, hỗ trợ cho việc nhận ra được sự phù hợp của việc bố trí các 
hệ thống canh tác với động thái nguồn nước trong hiện tại và tương lai; có ý nghĩa 
cho việc quy hoạch, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên ở ĐBSCL 
một cách hiệu quả và bền vững hơn. Bên cạnh đó, đề tài cũng cung cấp thông tin 
dự báo cho tương lai - là cơ sở quan trọng để giúp các địa phương lập kế hoạch phát 
triển phù hợp với bổi cảnh môi trường tương lai.

Trong phạm vi nghiên cứu này, đề tài không tập trung vào việc xây dựng bản 
đồ sinh thái nông nghiệp mới hoàn chỉnh, mà vẫn sử dụng thông tin về địa mạo của 
bản đồ sinh thái nông nghiệp có sẵn. Đe tài chỉ cập nhật những thông tin mới nhất 
về sự biến động của nguồn tài nguyên nước. Trên cơ sở đó, có thể nhận thấy được 
những sự thay đổi và do vậy cần cỏ một nghiên cứu sâu hơn để hoàn thiện bản đồ 
sinh thái nông nghiệp mới, cụ thể là:

- Các bản đồ về địa mạo và thổ nhưỡng được dựa trên kết quà của các nghiên 
cứu trước mà chưa được kiểm định lại. Do vậy, để cập nhật vào bản đồ sinh thái 
nông nghiệp một cách hoàn chinh, cần phải xác định lại các bản đồ địa mạo và thổ 
nhưỡng trong điều kiện hiện tại và những thay đổi có thể có trong tương lai;

- Yếu tố về độ sâu ngập và độ mặn đã được cập nhật. Tuy nhiên, yếu tố vè 
thời gian ngập và thời gian mặn cùng là một vấn đề rất quan trọng trong sản xuất 
nông nghiệp;

- Trong điều kiện biển đổi khí hậu, lượng mưa trong tương lai có thể sẽ có 
biến động cả về không gian và thời gian. Do vậy, cần phân tích thêm các số liệu mô 
phỏng trone tương lai để thấy được sự biến độne này và nhữne ảnh hưởng có thể có 
đến sản xuất nông nghiệp ở các vùng sinh thái khác nhau;

- Các kết quả về động thái nguồn tài neuyên nước ở từng đơn vị bản đồ sinh 
thái nông nghiệp cần được so sánh với nhu cầu nước của những mô hình trên nền 
lúa đặc trưng để nhận ra được nhừnc hạn chế cũne như những lợi thế về nguồn tài 
ncuvên nước, từ đó xác định các giải pháp cải thiện có thể được áp dụng.
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Trong các khu vực được bao đê bởi các dự án thủy lợi có sự hiện diện của các 
loại đất phèn (đất phèn tiềm tàng nặng; đất phèn hoạt độne. sâu, mặn...) và đây là 
một vấn đề cần được quan tâm. Trong trườnR hợp đóna cống sẽ có thể ngăn mặn 
đảm bảo sản xuất nhưng nếu gặp trườne hợp hạn hán, thiếu nước ngọt trong nội 
dong thì sẽ dễ dẫn đến hiện tượna xì phèn trên nền đất. Do vậy, vấn đề này cần 
được quan tâm đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu tương lai làm cho nguồn 
nước ngọt dần trở nên khan hiếm.
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