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NƯỚC BIỂN DÂNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
Ngô Quang Hiếu, Nguyễn Hồng Quân

Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Biến đổi khí hậu (BĐKH) là một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt trong
thế kỷ 21. BĐKH sẽ ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và môi trường ở quy mô toàn cầu. Một trong
những hậu quả của BĐKH là mực nước biển dâng cao, gián tiếp làm giảm diện tích đất nông

nghiệp. Long An là một tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long –vùng chịu ảnh hưởng nhiều nhất của
BĐKH. Phần lớn diện tích Long An nằm trong vùng Đồng Tháp Mười khu vực chịu nhiều thiệt hại của lũ lụt hàng
năm với thời gian ngập lụt từ 3 – 5 tháng. Bài báo trình bày khả năng áp dụng GIS (ArcGIS 10.0) và các công cụ
hỗ trợ khác để xây dựng bản đồ ngập lụt, dự báo diện tích đất lúa nước có nguy cơ bị ngập, tính toán thiệt hại
và những lợi ích mang lại do ngập lụt cho cây lúa nước trên địa bàn tỉnh Long An. Kết quả của nghiên cứu cho
thấy, lũ lụt không chỉ gây ra những thiệt hại không thôi mà còn mang lại những lợi ích nhất định. Nếu chúng
ta biết cách khai thác những lợi ích này để tiến đến thích nghi hơn là đối phó với lũ trong điều kiện nước biển
dâng cao sẽ làm cho tình trạng ngập lụt ngày càng phức tạp hơn.

1. Giới thiệu

BĐKH là một trong những thách thức lớn nhất

mà nhân loại phải đối mặt trong thế kỷ 21. BĐKH sẽ

ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và môi trường ở

quy mô toàn cầu. Ở Việt Nam, theo số liệu quan trắc,

trong khoảng 50 năm qua (1951 - 2000), nhiệt độ

trung bình đã tăng 0,70C. Cụ thể nhiệt độ trung

bình năm 2007 ở Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh

đều cao hơn nhiệt độ trung bình của thập niên

1931 - 1940 là 0,80C - 1,30C và cao hơn thập niên

1991 - 2000 là 0,40C - 0,50C. Mực nước biển quan

trắc 50 năm qua ở các trạm Cửa Ông, Hòn Dấu đã

tăng lên khoảng 20 cm (phù hợp với xu thế chung

toàn cầu). Số lượng những đợt không khí lạnh ảnh

hưởng tới Việt Nam giảm đi rõ rệt trong 2 thập niên

gần đây, như năm 1994 và năm 2007 chỉ có 15 - 16

đợt không khí lạnh (bằng 56% trung bình nhiều

năm). Một biểu hiện dị thường gần đây nhất về khí

hậu trong bối cảnh BĐKH toàn cầu là đợt không khí

lạnh gây rét đậm, rét hại kéo dài 38 ngày trong

tháng 1 và tháng 2 năm 2008, gây thiệt hại lớn cho

nông nghiệp. Số lượng ngày mưa phùn trung bình

năm ở Hà Nội giảm dần trong thập niên 1981 - 1990

và chỉ còn gần một nửa (15 ngày/năm) trong 10

năm gần đây. Đồng thời số cơn bão có cường độ

mạnh nhiều hơn, quỹ đạo bão dịch chuyển dần về

phía nam, mùa bão kết thúc muộn hơn và nhiều

cơn bão có quỹ đạo di chuyển dị thường hơn. Sau

bão thường là mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét, lũ ống. Chỉ

riêng năm 2007, từ đầu tháng 10 đến ngày 15 - 11,

miền Trung đã có 5 trận lũ lớn, làm 155 người chết,

13 người mất tích, 147 người bị thương, thiệt hại về

cơ sở vật chất, hoa màu lên đến 4.434 tỉ đồng [1]

Việt Nam là nước đang phát triển, phát thải khí

gây hiệu ứng nhà kính ở mức độ còn thấp, nhưng

lại phải hứng chịu nhiều tác động của BĐKH. Để

ứng phó, Chính phủ Việt Nam đã và đang tiến hành

nhiều hoạt động như xây dựng thể chế, xây dựng

Chương trình, Mục tiêu quốc gia, giao nhiệm vụ

điều phối các hoạt động ứng phó với BĐKH cho các

bộ/ngành. Đồng thời, Việt Nam đang mở rộng

nhiều kênh thông tin về BĐKH trong cộng đồng và

phối hợp, hợp tác với các tổ chức quốc tế, nhà tài

trợ trên nhiều lĩnh vực về BĐKH. Nhà nước và nhiều

địa phương đã phối hợp với các nhà tài trợ tạo lập

được cơ chế khuyến khích sử dụng và phát triển

năng lượng tái tạo như: năng lượng khí sinh học

(biogas, phế thải trong nông nghiệp ở nông thôn);
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năng lượng mặt trời (thiết bị đun nước nóng, chiếu

sáng bằng pin mặt trời), khí gas (bãi rác đô thị);

năng lượng gió (phát điện, bơm nước vào ruộng

muối ở vùng ven biển, hải đảo); thủy điện, đặc biệt

là thủy điện nhỏ và cực nhỏ với công suất lắp đặt

lên tới hàng nghìn MW (phát điện ở vùng sâu, vùng

xa hoặc phối hợp điều tiết, cấp nước, tưới tiêu), ...

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những hoạt động mở đầu,

chúng ta còn phải thực hiện ngay những hành

động cụ thể như xây dựng các chương trình hành

động nhằm ứng phó với các ảnh hưởng do BĐKH

gây ra, đánh giá cụ thể các tác động của BĐKH đến

tài nguyên môi trường và kinh tế xã hội. Dù còn

nhiều thách thức nhưng đến nay những chương

trình, kế hoạch đã được triển khai, nhất là công tác

thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức cộng

đồng và đã tạo được nhiều giống cây trồng mới

thích nghi với sự BĐKH. 

Tỉnh Long An nằm ở khu vực địa lý chuyển tiếp

từ Đông Nam Bộ sang Tây Nam Bộ, vừa nằm ở khu

vực tâynam bộ, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL),

vừa thuộc Vùng  kinh tế trọng điểm phía Nam (VK-

TTĐPN). Phía đông giáp với Tp. Hồ Chí Minh; phía

bắc giáp với tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Cam-

phuchia với đường biên giới dài 137,7 km, với hai

cửa khẩu Bình Hiệp (Mộc Hóa) và Tho Mo (Đức Huệ);

phía tây giáp với tỉnh Đồng Tháp và phía nam giáp

với tỉnh Tiền Giang. Diện tích tự nhiên của toàn tỉnh

là 4.492,397 km2, bằng 1,43% so với diện tích cả

nước và 11,78% so diện tích của vùng ĐBSCL. Về

đơn vị hành chính, tỉnh Long An có 1 thành phố và

13 huyện, trong đó có 6 huyện nằm trong khu vực

Đồng Tháp Mười (ĐTM), địa hình trũng thấp, bao

gồm Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh,

Thạnh Hóa và Đức Huệ với diện tích tự nhiên là

298.243 ha, chiếm 66,4% diện tích toàn tỉnh. Trước

những nguy cơ ảnh hưởng do BĐKHtrên thế giới và

đặc biệt ở Việt Nam, trong đó vùng Đồng bằng

sông Cửu Long, bao gồm Long An sẽ chịu ảnh

hưởng hết sức nặng nề. Việc nghiên cứu tác động,

cụ thể là nước biển dâng, đến cở sở hạ tầng, phát

triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An là một yêu

cầu hết sức cần thiết và cấp bách. Bài báo trình bày

khả năng ứng dụng các công cụ GIS và các công cụ

hỗ trợ khác để đánh giá ngập lụt và tính toán thiệt

hại gây ra cho nông nghiệp (cây lúa nước) do BĐKH

– nước biển dâng (NBD), tập trung vào các nội dung

chính sau:

- Trình bày phương pháp và ứng dụng GIS đánh

giá mức độ ngập lụt do BĐKH - NBD trên địa bàn

tỉnh Long An.

- Trình bày phương pháp và áp dụng tính toán

thiệt hại kinh tế do BĐKH - NBD trên địa bàn tỉnh

Long An

2. Phương pháp nghiên cứu

a. Dữ liệu thực hiện

- Bản đồ mô hình số độ cao DEM ô lưới 5 m x 5

m, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy

hoạch sử dụng đất.

- Ảnh vệ tinh hiện trạng ngập lụt năm 2000

(chụp ngày 25/9/2000, ảnh Radasat - 1) được dùng

để kiểm định kết quả tính toán.

- Số liệu mực nước năm 2000 của 18 trạm thủy

văn trong vùng nghiên cứu bao gồm: Tân An, Bến

Lức, Tuyên Nhơn, Kiến Bình, Hưng Thạnh, Mộc Hóa,

Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Đực Huệ, Gò Dầu Hạ, Cao

Lãnh, Tân Châu, Cai Lậy, An Thuận, Bình Đại, Phú An,

Thủ Dầu Một.

b. Phương pháp nghiên cứu và đánh giá

Để xây dựng bản đồ ngập lụt do NBD trên địa

bàn tỉnh Long An, các phương pháp nghiên cứu đã

được thực hiện bao gồm việc điều tra, khảo sát, GIS

1) Điều tra, khảo sát vùng ngập lụt

Dựa trên phương pháp kế thừa các dữ liệu về

ảnh vệ tinh, bản đồ mô hình số độ cao DEM, bản đồ

hiện trạng sử dụng đất,… đồng thời lập các tuyến

khảo sát, điều tra để thu thập thêm các thông tin

mới về hiện trạng vùng ngập lụt.

2) Phương pháp xây dựng bản đồ ngập lụt

Bản đồ ngập lụt được xây dựng theo các bước

sau:
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Hình 1. Quy trình thực hiện GIS
xây dựng bản đồ ngập lụt  

Nội suy giá trị mực nước toàn tỉnh Long An dựa
trên các số liệu giá trị thực đo của các trạm thủy văn
trong vùng. 

- Đối với các kịch bản NBD cho các mốc thời gian
2020, 2050 được xác định theo kịch bản NBD của
Bộ TN&MT [1] trên cơ sở xây dựng mối quan hệ
tuyến tính về mức độ dâng của mực nước cho từng

trạm thủy văn (18 trạm) sử dụng trong đề tài trước
khi thực hiện phép nội suy không gian. 

+ Thực hiện phép nội suy Spline trong phần
mềm ArcGIS theo số liệu kịch bản NBD ta được bản
đồ mực nước theo kịch bản trung bình ứng với các
mốc thời gian 2020 và 2050.

                              

Hình 2. Bản đồ giá trị mực nước theo KB TB năm
2020  

Hình 3. Bản đồ giá trị mực nước theo KB TB năm
2050

- Số hóa hệ thống đê bao kín trên toàn tỉnh Long
An

- Kết quả bản đồ nội suy mực nước trừ đi lớp
DEM chưa tích hợp đê bao và phần giá trị lớn hơn 0
chính là lớp bản đồ ngập không đê bao

- Tích hợp xử lý đê bao vào bản đồ ngập trên,
được bản đồ ngập cuối cùng

- Sau khi xác định được bản đồ ngập cho tỉnh
Long An, tiếp tục thực hiện chồng lớp với bản đồ

sử dụng đất sẽ được bản đồ ngập cho cây lúa nước.

c. Phương pháp tính toán thiệt hại kinh tế

1) Phương pháp của JICA (Cơ quan Hợp Tác
Quốc tế Nhật Bản) [2]

Phương pháp này được xây dựng dựa trên mối
quan hệ giữa mức độ thiệt hại và chiều sâu ngập
lụt. Khi diện tích vùng nông nghiệp bị ngập úng
được làm rõ, các thiệt hại của cây lúa được ước tính
bằng cách sử dụng các số liệu về năng suất lúa trên
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một đơn vị ha, giá lúa gốc tại thời điểm đó và tỷ lệ

thiệt hại của cây lúa. Trong trường hợp này, tỷ lệ

thiệt hại cây lúa do độ sâu ngập được áp dụng dựa

trên phân tích của JICA.

Bảng 1. Tỷ lệ thiệt hại cây lúa theo độ sâu ngập

Theo báo cáo phân tích của JICA năm 1998, mức
thiệt hại trên tổng sản lượng cây lúa trong khu vực
là 68,8%. Như vậy: tổng thiệt hại của cây lúa trên
toàn vùng được ước tính là: Diện tích lúa ngập (ha)
x Năng suất lúa (tấn/ha) x Giá lúa gốc (đồng/ha) x
68,8%.

Ưu điểm của phương pháp: Phương pháp tính
toán đơn giản, độ chính xác cao

Nhược điểm của phương pháp: Phương pháp
chưa thể hiện những lợi ích nhất định của lũ, độ
chính xác không cao khi lũ ngập sâu và thời gian
ngâm lũ lâu.

2) Phương pháp của Department of Natural Re-
sources and Mines [3]

Để lựa chọn phương pháp đánh giá thiệt hại đối
với sản xuất nông nghiệp, nghiên cứu đã tiến hành
lựa chọn từ các phương pháp đã được áp dụng trên
thế giới về tác động của lũ lụt đến nông nghiệp.
Phương pháp áp dụng tính toán thiệt hại trong
nghiên cứu này dựa trên phương pháp đã thực hiện

theo tài liệu đã công bố (Department of Natural Re-
sources and Mines, 2002) [3] và nghiên cứu  của
Viện Nghiên cứu Quản lý Biển và Hải đảo [4] được
thực hiện tại xã vùng ven biển Việt Nam. 

Mức độ thiệt hại ở đây được đánh giá theo phần
trăm, tùy theo mức độ tác động của lũ lụt mà mức
độ này có thể biến động từ 0 -100%. Từ mức độ
thiệt hại này, có thể tính ra thiệt hại dưới dạng tiền
tệ của các tài sản chịu tác động. Phương pháp này
dựa trên các phân tích thống kê về mức độ thiệt hại
có mối quan hệ với mức độ ngập do lũ lụt.

Hình 4. Mối quan hệ thiệt hại và chiều sâu ngập
lụt đối với sản xuất nông nghiệp
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Tương ứng với độ sâu ngập trên, trong trường
hợp tính thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp (cây

lúa nước). Bảng 2 thể hiện mức độ thiệt hại do ngập
lụt ví dụ chiều cao trung bình cây lúa nước là 0,8 m.

Bảng 2. Thống kê mức độ thiệt hại theo độ sâu ngập

Ưu điểm của phương pháp: Phương pháp này
phân tích khá chi tiết các thiệt hại do lũ gây ra, áp
dụng trong nhiều lĩnh vực tính thiệt hại (ví dụ: Tính
thiệt hại cho nhà cửa, sản xuất nông nghiệp,… do
ngập lụt).

Nhược điểm của phương pháp: phương pháp
tương đối phức tạp, phân tích sâu các loại thiệt hại
(bao gồm thiệt hại hữu hình, thiệt hại vô hình, thiệt
hại trực tiếp, thiệt hại gián tiếp)

3) Phương pháp tính lợi ích của lũ lụt

Theo nghiên cứu của nhóm Focus Group Dis-
cussions (Royal Haskoning, Netherlands) [5] tại các
huyện vùng Đồng Tháp Mười , lũ lụt có lợi ích đáng
kể cho việc trồng trọt. Sau khi một trận lụt lớn, áp
dụng phân bón và thuốc trừ sâu cho vụ lúa đông
xuân (tháng 3) ít hơn trong một năm lũ bình
thường theo tổng giá trị từ 2 - 3 triệu đồng cho mỗi
ha (khoảng 100 - 200 USD / ha) nhưng năng suất
cao hơn 0,5 - 1,0 tấn / ha. Lợi ích của lũ mang lại cho
nông nghiệp sẽ là 3 - 5 triệu đồng / ha (khoảng 200
- 300 USD / ha). 

Như vậy: Tổng lợi ích mang lại do lũ được ước
tính là: Diện tích ngập lũ x Lợi ích quy ra bằng tiển
của lũ/ha. Trong nghiên cứu này, ta lợi ích tối đa mà
lũ mang lại trong một năm lũ tốt được ước tính
bằng tiền là 5.000.000 đồng/ha.

Vậy, tổng lợi ích mang lại cho nông nghiệp được
ước tính = Diện tích lúa bị ngập x 5.000.000
đồng/ha.

4) Lựa chọn phương pháp tính toán thiệt hại

Trong bài báo này, thiệt hại gây ra cho lúa nước
được xem như là thiệt hại cho nông nghiệp, cũng là
tiêu biểu cho các cây nông nghiệp bởi vì các loại
cây nông nghiệp khác chiếm tỷ lệ khá thấp trong

lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Theo Kịch bản BĐKH - NBD 2012, Bộ TN & MT [1]
góp ý với cơ quan các Sở, Ban, Ngành chọn kịch bản
phát thải trung bình để đánh giá tác động của
BĐKH, NBD. Dựa vào đó, tác giả đề xuất tính toán
thiệt hại kinh tế (nông nghiệp) do BĐKH, NBD theo
kịch bản phát thải trung bình với các mốc thời gian
2020 và 2050.

- Đối với vùng 1 (Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân
Thạnh, Mộc Hóa, Thạnh Hóa và Thủ Thừa): lũ
thường về sớm, lũ ngập sâu và thời gian ngập lũ lâu,
vùng này chịu nhiều thiệt hại về kinh tế. Tuy nhiên
cũng phải kể đến những lợi ích nhất định của lũ
như lắng đọng trầm tích, cải thiện độ phì của đất,
rửa trôi axit (acid sulphate đất), độc hại, dư lượng
thuốc bảo vệ thực vật, các muối, vệ sinh môi trường
đất nông nghiệp, kiểm soát dịch bệnh, côn trùng
có hại. Chính vì vậy phương pháp tính thiệt hại của
nhóm nghiên cứu Department of Natural Resources
and Mines [3] áp dụng cho những khu vực ngập sâu
và ngập lâu sẽ sử dụng để tính toán cho khu vực
này. Đồng thời tác giả cũng đề xuất tính toán lợi ích
của lũ theo phương pháp của nhóm nghiên cứu
Focus Group Discussions (Royal Haskoning, Nether-
lands) [5] đã thực hiện tại vùng đồng bằng ngập lụt
ĐTM và Tứ giác Long Xuyên cho khu vực này.

- Đối với vùng 2 (các huyện Đức Hòa, Đức Huệ,
Bến Lức, Châu Thành, Tân Trụ Cần Đước, Cần Giuộc
và Tp. Tân An): lũ về trễ hơn, thời gian lũ rút nhanh
hơn,  các huyện vùng này hầu như đê bao quanh
năm, không chịu ảnh hưởng ngập lụt hàng năm.
Chính vì vậy tác giả đề xuất tính toán thiệt hại của
lũ theo phương pháp của JICA và không thực hiện
tính toán lợi ích kinh tế của lũ.



20 TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Số tháng 11 - 2013

NGHIÊN CỨU & TRAO ĐỔI

3. Kết quả nghiên cứu

Để đánh giá độ tin cậy của phương pháp đã

thực hiện, lấy kết quả tính ngập từ phần mềm so
sánh với bản đồ ngập lụt được chụp từ ảnh vệ tinh
vào ngày 25/9/2000. Tổng diện tích ngập theo tính
toán là: 158.215,95 ha. Trong khi đó, tổng diện tích
ngập từ ảnh chụp vệ tinh là: 140.986,29 ha, chiếm
89,11% diện tích ngập theo tính toán. Nguyên nhân
có sự chênh lệch này có thể do:

- Trong quá trình thực hiện tác giả chỉ số hóa hệ
thống các tuyến đê bao trọng yếu của tỉnh, số liệu
các tuyến đê bao địa phương và đê bao tự phát
trong vùng còn hạn chế nên chưa được chú trọng
đến trong nghiên cứu này.

- Và một phần sai số trong quá trình nội suy giá
trị mực nước.

                 

Hình 5. Bản đồ phân vùng tính thiệt hại kinh tế
tỉnh Long An

                                                  

Hình 6. Bản đồ ngập 25/9/2000 từ ảnh vệ
tinh [6]          

Hình 7. Bản đồ ngập hiện trạng ngập
25/9/2000 

Bảng 3. Diện tích (ha) ngập của kịch bản trung bình theo các mốc thời gian
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Hình 8. Bản đồ nguy cơ ngập kịch bản TB – 2020    Hình 9. Bản đồ nguy cơ ngập kịch bản TB – 2050

Bảng 4. Diện tích (ha) đất lúa nước có nguy cơ ngập của kịch bản trung bình theo các mốc thời gian

                

Hình 10. Bản đồ nguy cơ đất lúa nước bị ngập
theo kịch bản TB – 2020    

Hình 11. Bản đồ nguy cơ đất lúa nước bị ngập
theo kịch bản TB – 2050

Bảng 5. Lợi ích ngập lụt của kịch bản TB theo các mốc thời gian
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Hình 11. Biểu đồ so sánh thiệt hại và lợi ích của
KB ngập lụt TB - 2020

Hình 12. Biểu đồ so sánh thiệt hại ngập lụt  theo
lợi ích của KB TB - 2050 

Bảng 6. Thiệt hại kinh tế do ngập lụt các huyện phía Nam theo KB TB

Như vậy, tổng thiệt hại cho cả tỉnh Long An sẽ là tổng thiệt hại 2 vùng trên.

Bảng 7. Thiệt hại kinh tế do ngập lụt cả tỉnh Long An theo kịch bản TB (Đơn vị: triệu đồng)
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4. Kết luận

Bài báo đã trình bày tóm tắt các cơ sở khoa học
để đánh giá ngập lụt và tính toán thiệt hại kinh tế
do ngập lụt trong điều kiện nước biển dâng trên địa
bàn tỉnh Long An trên cơ sở ứng dụng công cụ GIS
và các công cụ hỗ trợ khác. Kết quả nghiên cứu có
thể dùng trong việc hoạch định ra chính sách, quy
hoạch kinh tế – xã vùng nghiên cứu trong điều kiện
biến đổi khí hâu, mực nước biển dâng trong tương
lai.

Phương pháp GIS được thực hiện trên cơ sở tích
hợp các kết quả từ nội suy không gian giá trị mực
nước, chồng lớp DEM kết hợp thông tin độ cao đê
bao có thể được áp dụng để tính toán, đánh giá
nhanh cho các vùng nghiên cứu rộng lớn mà chưa
đủ điều kiện đo đạc, quan trắc thực tế. Tuy nhiên,
phương pháp cũng mang lại sai số nhất định phù

hợp đối vùng nghiên cứu rộng lớn và hạn chế về số
liệu thực tế ở mức độ chi tiết. Kết quả tính toán
ngập lụt cho thấy các huyện thuôc vùng ĐTM như
Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Thạnh Hóa, Tân Thạnh, Mộc
Hóa, Thủ Thừa chịu ảnh hưởng nặng nề của BĐKH
– NBD trong tương lai với tỷ lệ diện tích ngập khá
cao, trong khi đó các huyện thuộc vùng phía Nam
ít chịu ảnh hưởng hơn (bảng 4).

Trên cơ sở chọn lựa các phương pháp được sử
dụng trên thế giới và trong vùng lân cận khu vực
nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu đã tính toán mức độ
thiệt hại cũng như lợi ích trong điều kiện ngập lụt
đối với cây lúa nước. Kết quả cho thấy ngập lụt tại
các huyện thuộc vùng ĐTM mang lại lợi ích đáng kể
cho nông nghiệp. Tuy nhiên, đối với trường hợp bị
ngập quá nặng (ngập sâu và lâu) trong thời điểm
lúa chưa được thu hoạch thì lợi ích mang lại là
không đáng kể so với những thiệt hại do lũ gây ra.
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