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Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu dùng nước 

của các hồ chứa trong bối cảnh biến đổi khí hậu (BĐKH) tại huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang. Để đạt được mục tiêu trên, trước tiên hiện trạng hệ thống công trình thủy 

lợi được đánh giá; trữ lượng nước từ các hồ chứa và nhu cầu nước của các ngành dùng 

nước theo các kịch bản BĐKH trong giai đoạn 2030 và 2050 được tính toán; từ đó khả 

năng cung cấp nước từ hồ chứa cho các ngành dùng nước được đánh giá. Kết quả cho 

thấy, trong năm 2020, khu vực nghiên cứu có 07 hồ chứa (trong đó 01 hồ chứa lớn, 04 hồ 

chứa vừa và 02 hồ chứa nhỏ), trữ lượng nước hồ chứa năm 2020, 2030 và 2050 lần lượt là 

2,55×106 m3; 4,35×106 m3; và 5,86×106 m3. Nhu cầu dùng nước trong 06 tháng (mùa khô) 

theo hai trường hợp (TH) ở các năm 2030 và 2050 và tương ứng với ba kịch bản BĐKH 

lần lượt là 5,2×106 m3 và 6,2×106 m3 (RCP2.6), 5,2×106 m3 và 5,8×106 m3 (RCP4.5), 

5,2×106 m3 và 6,0×106 m3 (RCP8.5); 7,7×106 m3 và 7,9×106 m3 (RCP2.6), 8,2×106 m3 và 

8,9×106 m3 (RCP4.5), 7,8×106 m3 và 8,0×106 m3 (RCP8.5). Nghiên cứu cho thấy khả năng 

đáp ứng nhu cầu nước cho các ngành dùng nước (%)từ hồ chứa trong 06 tháng (mùa khô) 

tăng dần qua từng giai đoạn do số lượng các hồ chứa ngày càng tăng. Khả năng cấp nước 

từ hồ chứa đạt khoảng 70% nhu cầu dùng nước tínhđến năm 2050. Nghiên cứu tiếp theo 

cần xem xét chi tiết vận hành hồ chứa và cập nhật số liệu BĐKH năm 2020 theo CMIP6. 

Từ khóa: Biến đổi khí hậu; Nhu cầu nước; Trữ lượng nước hồ chứa; Hệ thống công trình 

thủy lợi; Vùng Bảy Núi tỉnh An Giang. 

 

 

1. Giới thiệu 

Ngành nông nghiệp vẫn là ngành sử dụng nước mặt và nước dưới đất nhiều nhất, đặc 

biệt ở các vùng khô hạn và bán khô hạn, khu vực có tỷ lệ người dùng vào khoảng 70%. 

Nước tưới của từng loại cây trồng cụ thể phụ thuộc phần lớn vào điều kiện khí hậu. Vì vậy, 

những thay đổi trong mô hình khí hậu liên quan đến sự nóng lên toàn cầu đóng vai trò quan 

trọng trong việc xác định nhu cầu nước nông nghiệp trong tương lai. Nhiệt độ không khí bề 

mặt tăng lên liên quan đến biến đổi khí hậu (BĐKH) dẫn đến tăng thoát hơi nước và làm 

giảm độ ẩm của đất ở vùng rễ. Hơn nữa, thực vật có xu hướng cần nhiều nước hơn để duy 
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trì sự sinh trưởng và phát triển. Ở các vùng khô hạn và bán khô hạn, nhiệt độ là yếu tố 

chính ảnh hưởng đến nhu cầu nước tưới trong điều kiện khí hậu thay đổi [1]. 

Hệ thống thủy lợi ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong thời gian qua đã được 

đầu tư xây dựng khá nhiều, nhưng chưa đồng bộ, hệ thống thủy lợi liên vùng còn hạn chế, 

do đó việc trữ nước và điều tiết nước chưa mang lại hiệu quả cao [2]. Hơn nữa, nguồn nước 

từ Mekong chuyển về thông qua sông Tiền và sông Hậu chảy thẳng ra biển Đông, nguồn 

nước giữ lại trong khu vực nghiên cứu ít do chưa có hệ thống thủy lợi trữ nước. Bên cạnh 

đó, các tiểu vùng đê bao ngăn lũ cũng làm giảm diện tích trữ nước. Các dự án thuỷ lợi đã và 

sẽ thực hiện, trong đó có các hệ thống công trình thủy lợi phục vụ trữ nước (trên sông chính 

hay các hồ chứa vừa và nhỏ) nhằm thích ứng với BĐKH và suy giảm dòng chảy từ sông 

Mekong chuyển về cũng đang được quan tâm [3]. Những tác động của hệ thống hồ chứa, 

phát triển kinh tế-xã hội, những dự án chuyển nước dự kiến ở các nước thượng lưu sông Mê 

Công sẽ ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy hàng năm ở ĐBSCL [4]. Trong đó, nguy cơ lũ 

nhỏ ngày càng nhỏ hơn, dòng chảy mùa kiệt năm hạn càng kiệt hơn, nước ngọt ngày càng 

khan hiếm, mặn xâm nhập ngày càng sâu đã tác động đến nguồn nước cấp cho các ngành 

dùng nước. Nhiều nghiên cứu về đánh giá tài nguyên nước mặt cũng như nhu cầu nước cho 

các hoạt đột sản xuất nông nghiệp ở vùng Nam bộ đã được thực hiện [5–9]. Một nghiên cứu 

đã tính toán nguồn nước mặt đến hồ Dầu Tiếng cho thấy dòng chảy theo mùa có sự thay đổi 

rất rõ, năm nhiều nước và năm ít nước cũng có sự chênh lệch đáng kể, và sự thay đổi lớp 

phủ mặt đệm cũng là yếu tố ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy [10]. Xây dựng bản đồ bốc 

thoát hơi nước từ các loại thảm phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng bằng công nghệ viễn thám, 

từ đó tính toán lượng bốc thoát hơi nước toàn tỉnh theo từng tháng cho mỗi nhóm đối tượng 

(lúa Đông Xuân, lúa Hè Thu, lúa Thu Đông, hoa màu, cây lâu năm–ăn quả, nuôi trồng thủy 

sản, mặt nước) [11]. Nghiên cứu và đánh giá khả năng cấp nước cho các ngành dùng nước 

của hồ Ôtuksa, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang theo ba kịch bản biến đổi khí hậu (BĐKH) 

[6]. Đánh giá và tính toán cân bằng nước hồ chứa Ô Tà Sóc nhằm phục vụ các ngành dùng 

nước thuộc vùng Bảy Núi [7]. 

An Giang là tỉnh đầu nguồn và là một trong hai tỉnh trong Vùng ĐBSCL vừa có đồng 

bằng vừa có đồi núi, trong đó vùng đồi núi tập trung phần lớn ở hai huyện Tri Tôn và Tịnh 

Biên . An Giang có diện tích tự nhiên 353.683 ha, bằng 1,03% diện tích cả nước và đứng 

thứ 4 so với các tỉnh ĐBSCL, trong đó theo số liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tổng 

diện tích đất nông nghiệp là 296.719 ha (đất trồng lúa 242.337 ha, đất trồng cây hằng năm 

khác 11.648 ha, đất trồng cây lâu năm 25.343 ha, đất lâm nghiệp 11.643 ha, đất nuôi trồng 

thủy sản 5.530 ha, đất nông nghiệp khác 219 ha). Dân số toàn tỉnh xấp xỉ 1.907.401 người, 

trong đó đồng bào dân tộc Khmer là 91.408 người (4,79% dân số toàn tỉnh), sống tập trung 

ở hai huyện miền núi Tịnh Biên và Tri Tôn (Niên giám thống kê, 2019). Diện tích gieo 

trồng toàn tỉnh là 707.100 ha (trong đó, lúa 637.200 ha, màu 50.600 ha, cây ăn trái 19.300 

ha), diện tích rừng trồng được thực hiện chăm sóc 1.582 ha trong năm 2020 [12].  

Do đặc thù huyện Tịnh Biên và Tri Tôn là vùng đất triền cao, chưa có hệ thống công 

trình thủy lợi, do đó người dân và đồng bào dân tộc Khmer ở đây chỉ sản xuất một vụ lúa 

vào mùa mưa, nguồn nước cấp chính từ mưa. Rủi ro năng suất lúa bị ảnh hưởng do thiếu 

nước ở những năm bị khô hạn kéo dài, hoặc mưa lũ lớn bất thường sẽ bị lũ núi cuốn trôi 

làm ảnh hưởng đến  sản xuất và đời sống người. Trong các năm qua, nhà nước quan tâm 

đầu tư phát triển hệ thống công trình thủy lợi nhằm phục vụ sản xuất và dân sinh, cụ thể: 

trạm bơm, hồ chứa, hệ thống công trình thủy lợi sau hồ phục vụ sản xuất và dân sinh. Qua 

đó, đã góp phần nâng cao thu nhập và đời sống người dân được nâng lên nhờ chuyển từ sản 

xuất lúa một vụ không với năng suất thấp sang cây ăn trái, sản xuất lúa hai vụ với năng suất 

cao hơn. Vì thế, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer từng bước được 

cải thiện. Tuy nhiên, vùng triền có cao độ từ +2 m đến đến +5 m và vùng cao có cao độ từ 

+5 m đến +30 m có hệ thống công trình thủy lợi còn hạn chế, phần lớn diện tích đất trong 

vùng này chưa chưa được khai thác triệt để do thiếu các hệ thống công trình thủy lợi.  
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Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu của các ngành 

dùng nước của nguồn nước từ các hồ chứa trong bối cảnh BĐKH tại huyện Tri Tôn và Tịnh 

Biên, thuộc vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang. Để thực hiện mục tiêu trên, trước hết, hiện trạng 

công trình thủy lợi (theo độ cao, loại công trình) được đánh giá; trữ lượng nước từ các hồ 

chứa và nhu cầu nước của các ngành dùng nước theo các kịch bản BĐKH giai đoạn 2030 

và 2050 được tính toán; từ đó năng lực cung cấp nước từ hồ chứa cho các ngành dùng nước 

được đánh giá. 

2. Khu vực nghiên cứu, số liệu và phương pháp nghiên cứu 

Các số liệu trữ lượng, mực nước các hồ chứa và các thông tin về hiện trạng công trình 

thủy lợi trong vùng nghiên cứu được thu thập từ Sở NN&PTNN tỉnh An Giang. Để dự báo 

khả năng cấp của các hồ chứa cũng như hệ thống công trình thủy lợi, số liệu lượng mưa và 

nhiệt độ được tải về theo các kịch bản ĐBKH của Bộ TN&MT. Nghiên cứu sử dụng 

phương pháp thống kê mô tả và mô hình toán Cropwat nhằm ước tính lượng nước cho cây 

trồng. Các kết quả được thể hiện trên bản đồ và biểu đồ. 

2.1. Khu vực nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu thuộc hai huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên tỉnh An Giang, là 

hai huyện miền núi tiếp giáp giữa Việt Nam và Campuchia thuộc địa bàn tỉnh An Giang, 

tổng diện tích tự nhiên 95.531 ha, chiếm 27,01% diện tích toàn tỉnh, trong đó diện tích sản 

xuất nông nghiệp là 66.381 ha (Hình 1). Dân số 225.830 người, 11,84% dân số toàn tỉnh. 

Trong đó: huyện Tịnh Biên có tổng diện tích tự nhiên 35.459 ha, chiếm 10,03% so với tổng 

diện tích toàn tỉnh, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp là 22.108 ha. Dân số toàn huyện 

108.485 người, mật độ dân số bình quân đạt 306 người/km2; Huyện Tri Tôn có tổng diện 

tích tự nhiên khoảng 60.072 ha (là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh An Giang), chiếm gần 

16,98% diện tích toàn tỉnh, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp là 44.273 ha. Dân số 

toàn huyện 117.345 người, mật độ dân số bình quân đạt 195 người/km2 [13–15]. Trong đó, 

có khoảng 30.314 ha là đất vùng triền cao có cao trình từ +2 m đến +30 m (trong đó vùng 

triền có cao độ từ +2,0 m đến +5,0 m và vùng cao có cao độ từ +5 đến +30,0 m) nghiêng 

dần từ chân núi ra xung quanh, chiếm khoảng 31,73% diện tích tự nhiên của 02 huyện, tập 

trung ven các chân núi được giới hạn bởi các kênh Trà Sư–Tri Tôn, kênh Vĩnh Tế, kênh 

Mới và kênh Ninh Phước về phía chân núi. Vùng này khó khăn về nguồn nước phục vụ các 

ngành dùng nước và khó khăn trong đầu tư hệ thống thủy lợi trong thời gian qua. Địa hình 

trong vùng rất khó khăn cho bố trí công trình trạm bơm tưới, nhưng thuận lợi cho xây dựng 

hồ chứa vừa và nhỏ.  
An Giang nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, trong năm có hai mùa rõ rệt: mùa 

mưa và mùa khô. Mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 11, mùa khô từ 

tháng 12 đến tháng 5 năm sau [16]. Tài nguyên nước khu vực nghiên cứu gồm có nước mặt 

và nước dưới đất; trong đó, nước mặt phần lớn được khai thác từ các hồ chứa hiện có (trong 

khu vực nghiên cứu có 07 hồ chứa), với tổng dung tích trữ nước là 2,55×106 m3; phụ vụ 

tưới cho khoảng 630 ha, cấp nước sinh hoạt cho khoảng 4.700 hộ dân, phục vụ phòng cháy 

chữa cháy rừng và cảnh quan du lịch; bênh cạnh đó nước mặt từ các kênh cấp I (kênh Trà 

Sư, kênh Vĩnh Tế, kênh Mới, kênh Ninh Phước) cũng tạo nguồn cấp nước cho 17 trạm bơm 

vùng cao phục vụ cho 3.898 ha và 91 trạm bơm vùng triền phục vụ cho 19.615 ha đất sản 

xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Ngoài ra, còn có nguồn nước dưới đất phục vụ cho sinh 

hoạt, sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi trang trại. 

Trong thời gian qua, việc nghiên cứu các giải pháp để đầu tư phát triển hệ thống công 

trình thủy lợi ở Tri Tôn và Tịnh Biên được quan tâm. Qua đó, vùng nghiên cứu đã từng 

bước đầu tư một số công trình, như: Trạm bơm 3/2, hồ Ô Tứk Sa thuộc huyện Tịnh Biên; 

trạm bơm Châu Lăng, hồ Soài Chek, hồ Ô Thum,… huyện Tri Tôn, góp phần phục vụ sản 

xuất nông nghiệp và dân sinh trong vùng. Tuy nhiên, việc đầu tư phát triển hệ thống công 
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trình thủy lợi ở vùng này còn hạn chế, diện tích phục vụ của hệ thống còn nhỏ và phân tán 

nhiều nơi. Đa số diện tích nông nghiệp trong vùng chỉ sản xuất 01 vụ/năm và hoàn toàn phụ 

thuộc vào thiên.  

 

Hình 1. Khu vực nghiên cứu. 

2.2. Thu thập số liệu 

Số liệu được thu thập và nguồn số liệu được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1. Số liệu và nguồn số liệu. 

STT Tên số liệu Năm Nguồn 

1 Số liệu khí tượng trạm Châu Đốc 1980-2020 Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang 

2 Số liệu, thông số hồ chứa 2020 Sở NN&PTNT tỉnh An Giang 

3 Điều kiện địa hình vùng Bảy Núi 2012 Sở NN&PTNT tỉnh An Giang 

4 Thống kê dân số 2020 Chi cục Thống kê An Giang 

5 Nhu cầu nước chăn nuôi 2012 Tiêu chuẩn Việt Nam 4454 

2.3. Đánh giá hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi 

Hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi tại khu vực nghiên cứu được đánh giá theo bốn 

bước sau: 

- Thống kê số lượng các công trình thủy lợi, quy mô và cấp công trình trong khu vực 

nghiên cứu (vùng triền và vùng cao); 
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- Thống kê hiện trạng các hồ chứa tại khu vực nghiên cứu và định hướng phát triển 

trong tương lai; 

- Tính toán, thống kế trữ lượng nước của tất cả các hồ chứa hiện trạng năm 2020 

trong khu vực nghiên cứu. 

- Tính toán, thống kế trữ lượng nước hữu dụng của tất cả các hồ chứa hiện trạng năm 

2020 và định hướng xây dựng phát triển thêm hồ chứa trong tương lai đến năm 2030 và 

2050 trong khu vực nghiên cứu. 

2.4. Tính toán nhu cầu nước 

Nhu cầu nước cho vùng hạ lưu hồ chưa được tính là tổng lượng tiêu thụ nước trong 

một khoảng thời gian nhất định, lượng nước cần thiết cung cấp cho các hoạt động: sinh hoạt 

và nông nghiệp. Dự báo nhu cầu nước được dựa trên phân tích nhu cầu nước hiện tại, sau 

đó về cơ bản nhu cầu nước được xem như tăng dần lên theo tốc độ phát triển kinh tế  xã hội 

trong khu vực: nghĩa là nhu cầu nước trong khu vực được xem như tăng dần đến năm 2030 

và năm 2050 ở từng khu vực theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 

a) Nhu cầu nước sinh hoạt 

Nước cho dân sinh chủ yếu là nước để ăn uống, phục vụ sinh hoạt. Trong tính toán chia 

làm hai loại là nước sinh hoạt cho thành thị và cho nông thôn. Khi tính cấp nước dân sinh 

còn căn cứ vào vùng địa lý, đối với đô thị còn căn cứ vào cấp đô thị. Các đô thị lớn đông 

dân có chỉ tiêu dùng nước lớn hơn. Tính nước cho dân sinh thường dựa vào chỉ tiêu theo 

đầu người rồi tính cho toàn bộ. Khi tính cho hiện trạng chủ yếu là dựa vào số liệu điều tra. 

Khi tính cho tương lai thì dựa vào các chỉ tiêu của quy hoạch về cấp nước hoặc tham khảo 

số liệu của các nước trong khu vực. Một vấn đề khá quan trọng trong tính toán nhu cầu 

nước dân sinh cho tương lai là phải dự báo được dân số, tình hình phát triển đô thị và tỷ lệ 

dân sống ở đô thị. Để có được những vấn đề này phải dự báo được tỷ lệ tăng trưởng dân số 

(bao gồm tăng trưởng tự nhiên, tăng trưởng cơ học), quy hoạch phát triển đô thị và mức độ 

đô thị hoá. 

Nhu cầu nước sinh hoạt trung bình tại khu vực nghiên cứu. 

- Nhu cầu nước sinh hoạt trung bình: 

 QSHTB =
qi×Ni×fi

1000
 (m3)                                                   (1) 

Trong đó qi là tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt (lít/người/ngày); Ni là tổng dân số trong 

vùng cấp nước (người); fi là tỷ lệ dân cư được cấp nước (qi và fi lấy theo tiêu chuẩn 

TCXDVN 33:2006). 

Trong nghiên cứu này, tỷ lệ gia tăng dân số được xác định: 

   Nt = N0 × (1 + i)n(người)                                                  (2) 

Trong đó Nt là dân số năm dự báo (người); N0 là dân số tính toán năm hiện tại (người); 

i là tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên (%); và n là tỷ số năm dự báo và năm dân số hiện tại.  

b) Nhu cầu nước cho nông nghiệp 

Nhu cầu nước cho nông nghiệp chủ yếu là nước phục vụ cho lĩnh vực trồng trọt và 

phục vụ lĩnh vực chăn nuôi: 

    Qnông nghiệp = QTT + QCN(m3)                                               (3) 

Trong đó Qnông nghiệp là tổng lượng nước cấp cho nông nghiệp (m3); QTT là nhu cầu nước 

cho trồng trọt (m3) và QCN là nhu cầu nước cho chăn nuôi (m3). 

(i) Nhu cầu nước cho trồng trọt 

Nước tưới cho cây trồng cho một đơn vị trên mặt ruộng thường tính theo hệ số tưới, 

phương pháp được thông dụng hiện nay là phương pháp tính của tổ chức lương nông thế 

giới [17]. Nhu cầu tưới nước cho cây trồng 𝐼𝑊𝑅𝑖 

IWRi = ETCi − Pei                                                 (4) 
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Trong đó IWRi là lượng nước yêu cầu tưới trong thời đoạn thứ i (mm); ETCi là lượng 

bốc thoát hơi nước trong thời đoạn thứ i (mm); Pei là lượng mưa hiệu quả trong thời đoạn 

thứ i (mm). 

Lượng bốc thoát hơi nước của cây trồng 𝐸𝑇𝐶: 

 ETC = ETO × KC                                                            (5) 

Trong đó ETC là lượng bốc thoát hơi nước cây trồng (mm/ngày); ETO là lượng bốc 

thoát hơi nước tham chiếu (mm/ngày); KC là hệ số cây trồng. 

Xác định lượng bốc thoát hơi nước cây trồng tham chiếu ETO: Theo [17], lượng bốc 

thoát hơi nước từ bề mặt tham chiếu (là một loại cỏ giả định để đối chiếu, bề mặt các đặc 

điểm cụ thể theo tiêu chuẩn) được gọi là bốc thoát hơi nước cây trồng tham chiếu. Phương 

trình FAO Penman–Monteith được sử dụng nhằm xác định giá trị bốc thoát hơi nước ET0, 

là một hàm số phụ thuộc nhiều vào thông số thời tiết (số liệu về bức xạ, nhiệt độ không khí, 

độ ẩm không khí và tốc độ gió) tại chỗ và khu vực xung quanh khu vực nghiên cứu. Vì vậy 

phương trình FAO Penman–Monteith được cho là phương pháp tiêu chuẩn tốt nhất để tính 

ETo từ dữ liệu khí tượng. 

 ET0 =
0,408∆(Rn−G)+γ

900

T+273
u2(es−ea)

∆+γ(1+0,34u2)
 (

mm

ngày
)                                 (6) 

Trong đó ET0 là lượng bốc thoát hơi nước tham chiếu chung đối với cây trồng 

(mm/ngày); Rn: Bức xạ mặt trời trên bề mặt cây trồng (MJ/m2/ngày); G là mật độ dòng 

nhiệt trong đất (MJ/m2/ngày); T là nhiệt độ trung bình ngày tại vị trí 2 m từ mặt đất (oC); u2 

là tốc độ gió tại chiều cao 2 m từ mặt đất (m/s); es là áp suất hơi nước bão hòa (kPa); ea là 

áp suất hơi nước thực tế (kPa); ∆ là độ dốc của áp suất hơi nước trên đường cong quan hệ 

nhiệt độ (kPa/oC); và γ là hằng số ẩm (kPa/oC). 

Ước tính lượng mưa hiệu quả Pe: Phương pháp dịch vụ giữ đất (SCS) của Phòng nông 

nghiệp Mỹ (USDA) được trình bày trong phần nước tưới tiêu của FAO: 

  Pe = 125 × (125 − 0,2Ptot)/125            Ptot ≤ 250mm                          (7) 

  Pe = 125 + 0,1 × PtotPe                     Ptot > 250mm                          (8) 

Trong đó Pe là lượng mưa hiệu quả (mm/tháng); Ptot là lượng mưa trung bình tháng 

(mm/tháng). 

Sử dụng chương trình Cropwat 8.0 tính toán nhu cầu nước cây trồng: (i) Nhu cầu nước 

tưới và kế hoạch tưới được tính theo từng loại cây trồng, theo từng ngày tuần hoặc tháng; 

(2) Có thể kết hợp mùa vụ với luân canh các loại cây trồng để tính toán. 

(ii) Nhu cầu nước cho chăn nuôi gia súc, gia cầm 

Nhu cầu nước cho gia súc, gia cầm được tính bao gồm: nước cho gia súc, gia cầm uống 

và nước để vệ sinh chuồng trại. Tuỳ theo loại gia súc và chăn nuôi theo hình thức nào thì 

lượng nước dùng sẽ khác nhau. Do đó, ước tính nhu cầu nước bình quân cho từng cá thể, 

sau đó tính cho tổng số lượng cá thể và cộng với nước vệ sinh chuồng trại riêng biệt: 

 QCN =
qi×Ni

1000
(m3)                                                         (9) 

Trong đó qi là tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt (lít/con/ngày); Ni là số lượng vật nuôi 

(con) (qi: lấy theo tiêu chuẩn TCVN 4454:2012 và Ni: lấy theo Niên giám thống kê 

(NGTK) tỉnh An Giang năm 2019) [13]. 

2.5. Tính toán nhu cầu nước trong điều kiện BĐKH 

a) Kịch bản BĐKH 

Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của BĐKH-NBD đến sự thay đổi mực nước được 

đánh giá theo kịch bản của Bộ TN&MT (2016). Kịch bản thấp (kịch bản RCP2.6): Kinh tế 

phát triển nhanh nhưng có sự thay đổi nhanh theo hướng kinh tế dịch vụ và thông tin; dân 

số tăng đạt đỉnh vào năm 2050 và sau đó giảm dần; giảm cường độ tiêu hao nguyên vật 

liệu, các công nghệ sạch và sử dụng hiệu quả tài nguyên được phát triển; chú trọng đến các 
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giải pháp toàn cầu về ổn định kinh tế, xã hội và môi trường. Kịch bản trung bình (kịch bản 

RCP4.5): Dân số tăng liên tục chú trọng đến các giải pháp địa phương thay vì toàn cầu về 

ổn định kinh tế, xã hội và môi trường; mức độ phát triển kinh tế trung bình; thay đổi chậm 

hơn và manh mún. Kịch bản cao (kịch bản RCP8.5): Thế giới không đồng nhất, các quốc 

gia hoạt động độc lập, tự cung tự cấp; dân số tiếp tục tăng trong thế kỷ 21; kinh tế phát triển 

theo định hướng khu vực; thay đổi về công nghệ và tốc độ tăng trưởng kinh tế tính theo đầu 

người chậm. Bảng 1 thể hiện số liệu lượng mưa và nhiệt độ ứng với 3 kịch bản BĐKH 

được tải từ website: https://cds.climate.copernicus.eu/. 

Bảng 2. Các số liệu nhiệt độ và mưa BĐKH. 

Kịch bản Nhiệt độ Lượng mưa 

Lịch sử 1980-2005 (theo tháng) 1980-2005 (theo tháng) 

RCP 2.6 2026-2035,2046-2055 (theo tháng) 2026-2035,2046-2055 (theo tháng) 

RCP 4.5 2026-2035,2046-2055 (theo tháng) 2026-2035,2046-2055 (theo tháng) 

RCP 8.5 2026-2035,2046-2055 (theo tháng) 2026-2035,2046-2055 (theo tháng) 

b) Xử lý số liệu BĐKH 

Theo [18], các giá trị mưa từ kịch bản lịch sử không thể sử dụng trực tiếp làm số liệu 

đầu vào do sai lệch giữa các biến mô phỏng khí hậu và giá trị thực đo. Vì vậy cần phải dùng 

công thức chuyển đổi: 

∆P(j) =  
Pscen(j)

Pcontr(j)
 ;  P∆(i, j) =  ∆P(j) × Pobs(i, j) (i = 1~31; j = 1~12)             (10) 

Trong đó Pscenlà lượng mưa trung bình tháng theo kịch bản; Pcontrlà lượng mưa trung 

bình tháng thực đo; Pobs là lượng mưa trung bình ngày thực đo. 

Và giá trị nhiệt độ được tính theo công thức: 

     ∆T(j) = T̅scen(j) − T̅contr(j)                                                        (11) 

T∆(i, j) = Tobs(i, j) +  ∆T(j)    (i = 1~31; j = 1~12)                 (12) 

Trong đó Tscenlà nhiệt độ max/min bình tháng theo kịch bản; Tcontr là nhiệt độ 

max/min tháng thực đo; Tobs là nhiệt độ max/min ngày thực đo. 

3.5. Tính toán nhu cầu nước theo các định hướng quy hoạch 

Một số phương án được đề xuất như Bảng 3 và 4. 

Bảng 3. Một số định hướng tại khu vực nghiên cứu. 

Định hướng Nội dung 

1 Giảm tỷ lệ rau màu và lúa tăng tỷ lệ cây ăn trái 

2 Xây dựng và mở rộng thêm các hồ chứa 

Phương án cấp nước: Nhu cầu nước cung cấp cho hiện trạng nông nghiệp năm 2020 và 

cho hai trường hợp (TH) định hướng quy hoạch cấp nước cho các năm 2030 và 2050 như 

Bảng 4. 

Bảng 4. Nhu cầu nước cho nông nghiệp qua các trường hợp tính toán (TH) [19-20]. 

Hiện trạng cấp nước năm 2020 

 Thu Đông  

 
Lúa (20/08-22/11)  

DT: 4.517 ha 
 

TH1: cấp nước cho nông nghiệp năm 2030 

 Thu Đông Cả năm 

 
Lúa (20/08-22/11) 

DT: 3.617 ha 

Cây ăn quả (01/01-31/12) 

DT: 900 ha 

TH2: cấp nước cho nông nghiệp năm 2030 

 Thu Đông Cả năm 

 
Bắp (20/08-17/12) 

DT: 3.617 ha 

Cây ăn quả (01/01-31/12) 

DT: 900 ha 

https://cds.climate.copernicus.eu/
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Hiện trạng cấp nước năm 2020 

TH1: cấp nước cho nông nghiệp năm 2050 

Hè Thu Thu Đông Cả năm 

Rau màu (10/04-28/07) 

DT: 3.157 ha 

Lúa (20/08-22/11) 

DT: 3.157 ha 

Cây ăn quả (01/01-31/12) 

DT: 1.360 ha 

TH2: cấp nước cho nông nghiệp năm 2050 

Hè Thu Thu Đông Cả năm 

Rau màu (10/04-28/07) 

DT: 3.157 ha 

Bắp (20/08-22/11) 

DT: 3.157 ha 

Cây ăn quả (01/01-31/12) 

DT: 1.360 ha 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi 

Bản đồ hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang và cơ cấu 

hệ thống công trình thủy lợi lần lượt được trình bày trong Hình 2 và Hình 3. Hình 2 và 

Hình 3 cho thấy tỷ lệ kênh và bờ bao chiếm tỷ lệ 100% tại khu vực vùng triền (khu vực có 

cao độ từ +2,0 m đến +5,0 m), trong khi đó tỷ lệ về hồ chứa thì vực vùng cao (khu vực có 

cao độ từ +5,0 m đến +30,0 m) chiếm tỷ lệ 100%. Số lượng cống và trạm bơm lần lượt 

chiếm các tỷ lệ 86% và 84% cho vùng triền; 14% và 16% cho vùng cao.  

 

Hình 2. Hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang. 

 

Hình 3. Cơ cấu HTTL tại khu vực miền núi. 
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Về hồ chứa: Hồ chứa lớn (dung tích 3×106 m3 ≤ W < 1×109 m3 hoặc chiều cao đập. 10 

m ≤ H < 15 m và chiều dài đập L ≥ 500 m hoặc 15 m ≤ H < 100 m); hồ chứa vừa (500×103 

m3 ≤ W < 3×106 m3 hoặc 10 m ≤ H < 15 m) và hồ chứa nhỏ (W< 500×103 hoặc H < 10 m) 

năm 2020 được thống kê và quy hoạch phát triển các hồ chứa định hướng năm 2030 và 

2050 được thể hiện trên Hình 4. 

 

Hình 4. Chi tiết dung tích và số lượng các hồ chứa. 

Theo số liệu thống kê hiện trạng năm 2020 khu vực nghiên cứu có 07 hồ chứa, với tổng 

dung tích trữ nước là 2,55×106 m3, trong đó phần lớn là hồ chứa vừa và nhỏ (01 hồ chứa 

lớn 04 hồ chứa vừa và 02 hồ chứa nhỏ theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 

của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước); định hướng đến năm 2030 phát triển 

thêm 04 hồ chứa, với tổng dung tích 1,80×106 m3 (03 hồ chứa vừa và 01 hồ chứa nhỏ), nâng 

tổng số hồ chứa lên 11 hồ chứa, với tổng dung tích trữ nước là 4,35×106 m3 (01 hồ chứa lớn 

07 hồ chứa vừa và 03 hồ chứa nhỏ); đến năm 2050 phát triển thêm 05 hồ chứa, với tổng 

dung tích 1,51×106 m3 (05 hồ chứa nhỏ), nâng tổng số hồ chứa lên 16 hồ chứa, với tổng 

dung tích trữ nước là 5,86×106 m3 (01 hồ chứa lớn 07 hồ chứa vừa và 08 hồ chứa nhỏ) [12]. 

Như vậy, số lượng hồ chứa nước tăng theo từng giai đoạn, từ đó dung tích nước trữ lại cũng 

tăng theo số lượng hồ qua từng giai đoạn, góp phần đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt, 

chăn nuôi và sản xuất của người dân trong vùng. Bởi vì, đối với vùng cao thuộc hai huyện 

Tri Tôn và Tịnh Biên thì nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp là hết sức khó khăn, 

bênh cạnh giải pháp phát triển hệ thống trạm bơm vùng cao để chuyển nước từ kênh lên để 

tưới, thì việc chọn giải pháp đầu tư hồ chứa nước để tích nước vào mùa mưa phục vụ sinh 

hoạt và sản xuất nông nghiệp vào mùa khô là một giải pháp cũng được địa phương quan 

tâm. Nhằm phục vụ phát triển sản xuất theo quy hoạch sử dụng đất, tăng số vòng quay của 

đất, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương nên làm gia tăng nhu cầu sử dụng 

nước. Vì vậy, việc đầu tư phát triển hệ thống hồ chứa nước vùng cao ở một số vị trí thuận 

lợi là phù hợp với định hướng quy hoạch của tỉnh trong tương lai. 

Dưới tác động của BĐKH và việc mở rộng diện tích canh tác nông nghiệp và xây các 

đập thủy điện ở các quốc gia thượng nguồn sông Mekong đã làm lưu lượng nước về 

ĐBSCL suy giảm. Theo số liệu quan trắc tổng lượng nước bình quân năm 2020 từ thượng 

nguồn về ĐBSCL qua trạm Châu Đốc trên sông Hậu khoảng 47×109 m3 năm [16] phục vụ 

nguồn nước cho một phần vùng ĐBSCL; Tổng lượng nước qua kênh Vĩnh Tế theo thiết kế 

khoảng 12×109 m3 (Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế tỉnh An Giang, 2017), 

bằng khoảng 25% lượng nước của Sông Hậu; Tổng lượng nước qua kênh Trà Sư thông qua 
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cống Trà Sư theo thiết kế khoảng 10 ×109 m3 [21], xấp xỉ 85% lượng nước của kênh Vĩnh 

Tế để phục vụ nguồn nước cho vùng Tứ giác Long Xuyên; trong khi nguồn nước từ các hồ 

chứa hiện trạng năm 2020 chỉ trữ được nước khoảng 2,55×106 m3 và đến năm 2050 chỉ trữ 

được lượng nước khoảng 5,86×106 m3 năm để phục vụ sản xuất cho vùng cao của hai 

huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, bằng khoảng 0,06% lượng nước cấp từ kênh Trà Sư.  

3.2. Biến đổi khí hậu 

Hình 5 và 6 thể hiện lượng mưa, nhiệt độ ứng với từng kịch bản BĐKH theo các mốc 

thời gian 2020, 2030 và 2050. Mốc thời gian 2020 là mốc thời gian hiện tại tính toán cân 

bằng nước, mốc thời gian 2030 là khi các dự án hồ chứa dự kiến hoàn thành, cuối cùng là 

mốc thời gian 2050 để dự báo, định hướng và đề xuất các hướng phát triển cho khu vực 

nghiên cứu. 

 

Hình 5. Phần trăm lượng mưa và nhiệt độ max thay đổi trong giai đoạn năm 2030. 

 

Hình 6. Phần trăm lượng mưa và nhiệt độ max thay đổi trong giai đoạn năm 2050. 
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3.3. Kết quả tính toán nhu cầu nước 

a) Nhu cầu nước trong cả năm 

Hình 7 và 8 thể hiện nhu cầu nước sinh hoạt, chăn nuôi và nông nghiệp theo từng giai 

đoạn các năm 2020, năm 2030 và năm 2050 theo các trường hợp (TH) cấp nước được đề 

xuất và tương ứng với từng kịch bản BĐKH. 

 

Hình 7. Nhu cầu nước cho các TH ứng với từng kịch bản BĐKH. 

 

Hình 8. Mức độ đáp ứng nhu cầu nước (%) cho các TH ứng với từng kịch bản BĐKH. 

Nhu cầu nước sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp theo hiện trạng năm 2020 

cho 12 tháng và 6 tháng lần lượt là 16,9×106 m3 và 1,6×106 m3; đến năm 2030 nhu cầu 

dùng nước trong 06 tháng (mùa khô) tương ứng với từng kịch bản BĐKH và theo các TH 

cấp nước được đề xuất (RCP2.6 TH1 (lúa + CAT), RCP2.6 TH2  (bắp + CAT), RCP4.5 

TH1, RCP4.5 TH2, RCP8.5 TH1, RCP8.5 TH2) lần lượt là 5,2×106 m3, 6,2×106 m3, 

5,2×106 m3, 5,8×106 m3, 5,2×106 m3, 6,0×106 m3; đến năm 2050 nhu cầu dùng nước trong 
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06 tháng (mùa khô) tương ứng với từng kịch bản BĐKH và theo các TH cấp nước được đề 

xuất lần lượt là 7,7×106 m3, 7,9×106 m3, 8,2×106 m3, 8,9×106 m3, 7,8×106 m3, 8,0×106 m3, 

cho thấy nhu cầu dùng nước cho các ngành dùng nước là rất lớn so với nguồn nước hiện có 

từ các hồ chứa. 

Khả năng đáp ứng nhu cầu nước (cho hoạt động sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất nông 

nghiệp) (tính theo %) của các hồ chứa được thể hiện trên Hình 8. Từ Hình 8 ta thấy, hiện 

trạng năm 2020 cho 12 tháng (cả năm) và 6 tháng (mùa khô từ tháng 01 đến tháng 6) lần 

lượt là 15,09% và 161,19%. Đến năm 2030, khả năng đáp ứng nhu cầu nước trong 06 tháng 

(mùa khô) tương ứng với từng kịch bản BĐKH và theo các TH cấp nước (RCP2.6 TH1, 

RCP2.6 TH2, RCP4.5 TH1, RCP4.5 TH2, RCP8.5 TH1, RCP8.5 TH2) lần lượt là 83,77%, 

70,25%, 84,09%, 74,59%, 83,90%, 73,04%. Tương tự đến năm 2050, lần lượt là 76,56%, 

74,41%, 71,18%, 65,76%, 75,42%, 73,25%. Từ kết quả trên, cho thấy khả năng cấp nước từ 

các hồ chứa cho các ngành dùng nước ở các TH tương ứng với từng kịch bản BĐKH và 

phát triển hồ chứa đến năm 2030 và năm 2050 trong chỉ 06 tháng (mùa khô) chỉ đạt ở mức 

dưới khoảng 70% so với nhu cầu dùng nước thực tế. 

Khi xem xét cấp nước cho hoạt động sinh hoạt là ưu tiên hàng đầu trong công tác đảm 

bảo nguồn nước, tiếp đến là cấp nước cho hoạt động chăn nuôi, kết quả tính toán được thể 

hiện trên Hình 9. Từ Hình 9 ta thấy phần trăm đảm bảo cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt 12 

tháng và 6 tháng (cấp nước sinh hoạt đảm bảo 100%; còn lại cấp nước cho chăn nuôi) ứng 

với hiện trạng năm 2020, định hướng đến năm 2030 và năm 2050 lần lượt là 55,47% và 

238,84%; 34,88% và 118,71%; 28,76% và 107,43%. Khả năng đáp ứng nhu cầu nước cho 

sinh hoạt và chăn nuôi giảm dần theo thời gian từ 2020 đến 2030 và đến 2050, do sự gia 

tăng dân số và phát triển số lượng đàn chăn nuôi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Như 

vậy, nguồn nước từ các hồ chứa đảm bảo cấp nước cho sinh hoạt và chăn nuôi (nhu cầu 

nước dùng cho 6 tháng mùa khô). Tuy nhiên, nếu xem xét khả năng cấp nước cả năm (12 

tháng) thì việc thiếu hụt là không tránh khỏi nên cần có những giải pháp phù hợp để đảm 

bảo phục vụ cho sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất của nhân dân trong vùng.  

 

Hình 9. Mức độ đáp ứng nhu cầu nước (%) khi ưu tiên cấp cho sinh hoạt và chăn nuôi. 

4. Kết luận  

- Kết quả nghiên cứu cho thấy hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi chưa đáp ứng 

như cầu cung cấp nước. Việc đầu tư phát triển hệ thống cống và trạm bơm vùng cao để 

phục vụ sản xuất thấp hơn nhiều so với việc đầu tư phát triển hệ thống trạm bơm vùng đồng 
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bằng. Trữ lượng nước mặt từ các hồ chứa hiện trạng năm 2020 chỉ trữ được nước khoảng 

2,55×106 m3, đến năm 2030 là 4,35×106 m3 và năm 2050 là 5,86×106 m3. 

- Khả năng đáp ứng nhu cầu nước (cho hoạt động sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất 

nông nghiệp) (tính theo %) của nguồn nước từ hồ chứa trong 06 tháng (mùa khô) ở các TH 

tương ứng với từng kịch bản BĐKH và phát triển hồ chứa đến năm 2030 và năm 2050 có 

tăng dần qua từng giai đoạn do quá trình đầu tư phát triển hồ chứa, và đến năm 2050 đạt 

khoảng 70% nhu cầu dùng nước thực tế. 

- Nghiên cứu này chỉ đánh giá khả năng đáp ứng nguồn nước từ các hồ chứa phục vụ 

các ngành dùng nước trong một năm, với giả thiết hồ chứa ban đầu trữ nước (theo thiết kế) 

và chưa xem xét biến động nguồn nước đến và vận hành của hồ chứa cũng như dưới ảnh 

hưởng của BĐKH. Vì vậy nghiên cứu tiếp theo cần xem xét sự vận hành hồ chứa vào từng 

thời điểm mùa khô, mùa mưa, hoặc theo tháng và tính toán đánh giá tất cả nguồn nước tại 

khu vực nghiên cứu để có thể sử dụng tối ưu lượng nước từ hồ chứa, nhằm nâng cao hiệu 

quả sử dụng nguồn nước. Ngoài ra, trong nghiên cứu tiếp theo cần cập nhật số liệu và ước 

tính dòng chảy đến các hồ chứa theo các BĐKH năm 2020 theo CMIP6. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: T.V.T., L.H.K., H.V.T.M.; Xử lý số 

liệu: N.Q.L., L.H.T., T.T.T.L.; Viết bản thảo bài báo: L.H.K., N.Q.L., T.T.T.L.; Chỉnh sửa 

bài báo: T.V.T., H.V.T.M., L.H.K., L.H.T., H.T.G.T. 

Lời cảm ơn: Đây là sản phẩm của đề tài cấp Bộ (mã số đề tài: B2021-TCT-13). Nhóm tác 

giả xin gởi lời cảm ơn đến Bộ GD&ĐT và Trường ĐHCT đã tạo cơ hội cho nhóm thực hiện 

nghiên cứu này. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu xin gửi lời cảm ơn đến Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn An Giang, Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang, UBND huyện Tịnh Biên, 

UBND huyện Tri Tôn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tịnh Biên và 

huyện Tri Tôn đã tạo điều kiện cho nhóm thực hiện nghiên cứu này. 

Lời cam đoan: Tập thể nhóm nghiên cứu xin cam đoan bài báo này là nghiên cứu của tập 

thể nhóm, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ các nghiên cứu trước đây; 

không có tranh chấp lợi ích giữa các thành viên trong nhóm. 
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Abstract: The objective of this study is to assess the ability to supply water for water-

using sectors from reservoirs in the context of climate change in Tri Ton and Tinh Bien 

districts, An Giang province. To achieve the above objective, the current state of irrigation 

system was first assessed; water resources from reservoirs and water demand of various 

water-use sectors under climate change scenarios for the periods 2030 and 2050 were 

calculated; thereby the ability to supply water for water-using sectors from reservoirs was 

assessed. The results show that in 2020, the study area has 07 reservoirs (of which 01 

large, 04 medium and 02 small reservoirs), water resources in reservoirs in 2020, 2030 and 

2050 are respectively 2.55×106 m3; 4.35×106 m3; và 5.86×106 m3. The demand for water 

in 6 months (dry season) for two cases in 2030 and 2050 and corresponding to three 

climate change scenarios is 5.2×106 m3 and 6.2×106 m3 (RCP2.6), 5.2×106 m3 and 5.8×106 

m3 (RCP4.5), 5.2×106 m3 and 6.0×106 m3 (RCP8.5); 7.7×106 m3 and 7.9×106 m3 

(RCP2.6), 8.2×106 m3 and 8.9×106 m3 (RCP4.5), 7.8×106 m3 and 8.0×106 m3 (RCP8.5). 

The ability to supply water for water-using sectors (%) from reservoirs in 6 months (dry 

season) has been found to gradually increases over each period thanks to the process of 

investment in reservoir construction, and by 2050 will reach about 70% of water demand. 

Further research should consider the details of reservoir operation and update climate 

change data in 2020 according to CMIP6. 

Keyworks: Climate change; Water demand; Water resources in reservoirs; Irrigation 

system; Bay Nui region in An Giang province. 
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