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ABSTRACT
Agricultural areas in the coastal provinces in the Mekong Delta have been affected
by climate change. The objectives of this study were to: (i) determine the influence
levels of six hydrological factors including salinity, salinity time, flooding, flooding
time, drought and rainfall on agricultural production; and (ii) evaluate and zone the
agricultural areas where were affected by climate change. The research interviewed
34 experts and 210 farmers living in coastal provinces in the Mekong Delta of
Vietnam. The data was analyzed by multi-critical evaluation (MCE) method based
on consistency ratio. Mapinfo sotfware was used to zone and establish the zoning
map of agricultural production areas which were affected by climate change. The
results of study showed that the natural factors level could be assessed using multicritical evaluation method. The rice, upland crops and aquaculture systems were
affected by salinity intrusion and flooding. Models of fruits and sugarcane were
affected by flooding. Agricultural production zones were affected by climate change
at different levels (low, moderate, and high) occupied 66%, 22% and 12%,
respectively.

TÓM TẮT
Sản xuất nông nghiệp tại các vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long đã và đang
bị ảnh hưởng bất lợi do biến đổi khí hậu. Nghiên cứu được tiến hành nhằm: (i) xác
định mức độ ảnh hưởng của 6 yếu tố tự nhiên về chế độ thủy văn gồm: độ mặn, thời
gian mặn, độ sâu ngập, thời gian ngập, hạn và mưa đến sản xuất nông nghiệp; (ii)
đánh giá và phân vùng canh tác nông nghiệp bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu.
Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 34 chuyên gia và 210 nông hộ thuộc các tỉnh ven
biển ở Đồng bằng sông Cửu Long. Số liệu được phân tích bằng phương pháp phân
tích đa tiêu chí dựa vào chỉ số nhất quán. Sử dụng phần mềm Mapinfo để đánh giá
và thành lập bản đồ phân vùng bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu đối với sản xuất
nông nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp phân tích đa tiêu chí có khả
năng đánh giá thứ bậc mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên. Trong đó, mô hình
trồng lúa, cây màu và nuôi trồng thuỷ sản bị ảnh hưởng bởi độ mặn và độ sâu ngập.
Mô hình trồng mía và cây ăn trái bị ảnh hưởng bởi độ sâu ngập. Vùng chịu ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu ở mức độ ảnh hưởng thấp có diện tích lớn nhất (66%),
vùng chịu ảnh hưởng ở mức độ ảnh hưởng trung bình chiếm 22% và vùng chịu ảnh
hưởng mức độ ảnh hưởng cao có diện tích nhỏ nhất (12%).

Trích dẫn: Thái Minh Tín, Vũ Văn Long, Trần Hồng Điệp và Võ Quang Minh, 2018. Ứng dụng phân tích đa
tiêu chí trong đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh ven
biển Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số
chuyên đề: Nông nghiệp): 202-210.
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vô cùng đa dạng: phân phối dòng chảy thay đổi theo
mùa và kỳ triều, đồng thời có các xáo trộn về chất
lượng (Lê Thị Hồng Hạnh và Trương Văn Tuấn,
2014). Do đặc thù địa lý, ĐBSCL có khả năng bị ảnh
hưởng nghiêm trọng bởi các tác động bất lợi của
BĐKH như lưu lượng nước lớn và lũ trên sông sẽ
tăng lên vào mùa mưa và khô hạn vào mùa khô dẫn
đến tình trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng. Mực
nước biển dâng sẽ gây xâm nhập mặn vào sâu hơn
vào trong đất liền, làm cho một diện tích lớn khu vực
ven biển sẽ chuyển thành môi trường nước lợ.

1 GIỚI THIỆU
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một
trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nhất do biến
đổi khí hậu (BĐKH) (Veerman, 2013; Lê Anh Tuấn
và ctv., 2014). ĐBSCL là vùng sản xuất nông nghiệp
lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 33% giá trị sản
xuất nông nghiệp của cả nước. Sản xuất nông nghiệp
và nuôi trồng thuỷ sản trong vùng phụ thuộc rất lớn
vào điều kiện tự nhiên, khí hậu và tài nguyên đất đai.
Ngoài ra, nguồn tài nguyên nước phục vụ cho sản
xuất nống nghiệp và sinh hoạt của người dân
ĐBSCL phụ thuộc rất nhiều vào các chế độ khí
tượng và thủy văn trong khu vực (Tuan and
Chinvanno, 2011). Những thay đổi bất thường của
BĐKH sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế của người
dân địa phương và gây nên sự thay đổi mạnh mẽ về
cơ cấu phát triển nông nghiệp và thói quen sinh hoạt
của người dân. Do đó, việc xây dựng một chiến lược
thích hợp để giảm thiểu các ảnh hưởng và rủi ro
đồng thời thích ứng với những biến đổi này là vô
cùng cần thiết cho các thế hệ tương lai ở ĐBSCL
(Veerman, 2013).

BĐKH đã, đang và sẽ tác động nghiêm trọng đến
hệ sinh thái tự nhiên và sinh kế của người dân trong
vùng ĐBSCL đe doạ đến sự phát triển bền vững của
vùng. Do đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm mục
tiêu xác định mức độ ảnh hưởng của sáu yếu tố tự
nhiên gồm: độ mặn, thời gian mặn, độ sâu ngập, thời
gian ngập, hạn và mưa đến sản xuất nông nghiệp
đồng thời đánh giá, phân vùng nông nghiệp bị ảnh
hưởng của BĐKH.
2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu được thực hiện tại tám tỉnh ven biển
ĐBSCL gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà
Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang.
Trên các mô hình sản xuất nông nghiệp chính gồm:
lúa 3 vụ, lúa 2 vụ, chuyên tôm, lúa-tôm, lúa-màu,
cây ăn trái, mía và màu.

Bên cạnh đó, địa hình vùng ĐBSCL khá thấp, có
hai mặt giáp biển dài hơn 600 km, thường xuyên
chịu tác động của cả hai loại triều khác nhau từ Biển
Đông (bán nhật triều không đều) và triều Biển Tây
(nhật triều không đều) tạo nên một chế độ thuỷ văn

Hình 1: Bản đồ vị trí tám tỉnh ven biển ĐBSCL
Nguồn: Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Trường Đại học Cần Thơ (2015)

203

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Tập 54, Số chuyên đề: Nông nghiệp (2018): 202-210

số liệu thống kê, kiểm kê đất đai của tám tỉnh ven
biển ĐBSCL từ các Sở Tài nguyên và Môi trường.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là đánh giá sự ảnh
hưởng của ngập lũ, xâm nhập mặn do nước biển
dâng và các yếu tố ảnh hưởng năng suất cây trồng
như hạn hán và lượng mưa. Đồng thời, nghiên cứu
dựa trên đặc điểm tự nhiên của vùng và tham khảo
tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động của BĐKH của
Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường,
2011. Nghiên cứu lựa chọn được sáu yếu tố gồm: độ
mặn, thời gian mặn, độ sâu ngập, thời gian ngập, hạn
và mưa.
2.1 Phương pháp thu thập số liệu, dữ liệu

Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phỏng
vấn, điều tra thực địa về điều kiện canh tác, đánh giá
các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến sản xuất nông
nghiệp và các ảnh hưởng liên quan đến hoạt động
sinh kế của người dân. Các địa bàn phỏng vấn và
điều tra thực địa được trình bày trong Bảng 1.
Các dữ liệu bản đồ gồm: bản đồ hành chính, bản
đồ hiện trạng sử dụng đất tám tỉnh ven biển vùng
ĐBSCL được thu thập từ Bộ môn Tài nguyên Đất
đai, Trường Đại học Cần Thơ, 2015. Bản đồ chuyên
đề gồm: độ mặn, thời gian mặn, độ sâu ngập, thời
gian ngập, thời gian hạn và lượng mưa được thu thập
từ Viện Quy hoạch Thuỷ lợi Miền Nam, 2015.

Để thu thập các tài liệu thứ cấp, nghiên cứu tiến
hành lược khảo các báo cáo về điều kiện tự nhiên,
kinh tế - xã hội các báo cáo nghiên cứu yếu tố thay
đổi khí hậu ĐBSCL đăng trên các tạp chí khoa học,
Bảng 1: Địa điểm khảo sát phỏng vấn theo mô hình sản xuất
Mô hình
Tôm
Lúa (2 vụ, 3
vụ)
Lúa-tôm
Màu
Lúa-màu
Mía
Cây ăn trái

Địa điểm phỏng vấn
Kiên Giang (Vĩnh Thuận và An Minh), Cà Mau (Thới Bình), Bạc Liêu (Vĩnh Châu), Trà
Vinh (Duyên Hải) và Bến Tre (Thạnh Phú và Bình Đại).
Bến Tre (Ba Tri), Trà Vinh (Cầu Ngang), Sóc Trăng (Trần Đề, Mỹ Tú và Mỹ Xuyên) và Bạc
Liêu (Phước Long), Kiên Giang (Hòn Đất và Giồng Riềng).
Bến Tre (Bình Đại và Thạnh Phú), Trà Vinh (Cầu Ngang), Kiên Giang (Vĩnh Thuận và An
Biên).
Bạc Liêu (thị xã Vĩnh Châu và Hồng Dân), Long An (Thạnh Hoá), Tiền Giang (Châu Thành)
và Trà Vinh (Duyên Hải).
Long An (Đức Hoà và Đức Huệ) và Trà Vinh (Duyên Hải).
Long An (Bến Lức và Thủ Thừa) và Sóc Trăng (Cù Lao Dung).
Tiền Giang (Châu Thành) và Bến Tre (Châu Thành và Chợ Lách).
2.3

2.2 Phương pháp lượng hoá
Lượng hoá dựa vào đặc điểm sinh lý của cây
trồng, được tham khảo các tài liệu, giáo trình, sách
như: Giáo trình Cây Lúa của Nguyễn Ngọc Đệ
(2008), giáo trình Sinh lý Thực vật của Hoàng Minh
Tấn (2006) và giáo trình Đánh giá Đất đai của Lê
Quang Trí (2010). Phân cấp theo từng mức độ ảnh
hưởng gán các giá trị 1, 3, 5, 7 và 9 tương ứng với
năm mức độ: rất ít, ít, trung bình, nặng và rất nặng.

1/9

1/7

1/5

1/3

Vô
cùng ít
quan
trọng

Rất ít
quan
trọng

Ít quan
trọng
nhiều
hơn

Ít quan
trọng
hơn

Phương pháp phân tích đa tiêu chí (MCE)

Bước 1: Xác định mức độ quan trọng các yếu tố
Phân tích thứ bậc (AHP-Analytical Hierarchy
Process) có thể đưa ra những quyết định, sắp xếp thứ
tự của những chỉ tiêu xem xét và nhờ vào đó người
quyết định có thể đưa ra quyết định hợp lý nhất
(Saaty, T.L, 1980; Saaty, R.W, 1987; Saaty and
Vargas, 2001). Dựa vào kinh nghiệm, hiểu biết của
chuyên gia, các trị số so sánh các yếu tố sẽ được gán
theo thang điểm so sánh mức độ ưu tiên của Saaty
(1980) (Hình 2).
1
3
5
7
9
Quan
trọng
như
nhau

Quan
trọng
hơn

Quan
trọng
nhiều
hơn

Rất
quan
trọng
hơn

Vô cùng
quan
trọng
hơn

Các giá trị trung gian là 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 2, 4, 6 và 8.

Hình 2: Thang điểm so sánh mức độ quan trọng của các yếu tố
cặp các thành phần của bậc kế tiếp theo các tiêu
chuẩn đã chọn.

Bước 2: Lập bảng ma trận so sánh các yếu tố
So sánh các cặp thành phần, bắt đầu từ chóp của
sơ đồ thứ bậc, chọn tiêu chuẩn, thực hiện so sánh

Bước 3: Chuẩn hóa ma trận
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Chuẩn hóa ma trận mức độ quan trọng của các
chỉ tiêu bằng cách lấy giá trị của mỗi ô trong chia
cho giá trị tổng của cột đó. Tính trọng số trung bình
(Wi), được tính bằng cách lấy tổng trọng số của yếu
tố Xi so với Xj sau khi được chuẩn hóa chia cho n.
Để xác định độ tin cậy của trọng số (Wi) cần tính
chỉ số nhất quán CR (Consistency ratio), CR<0,1
thoả điều kiện nhất quán. Tính CR như sau:
𝐶𝑅

, với 𝐶𝐼

λmax

1 ∑
𝑤
∗
𝑤
𝑛

∑

𝑤

⋯

𝑤

∑

Chỉ số ảnh hưởng của BĐKH được tính theo
công thức của Balica and Wright (2010) như sau:
𝑉𝐼𝑖

Trong đó: VIi là chỉ số ảnh hưởng; Wij là trọng
số yếu tố và Xij là chỉ số được chuẩn hoá.
Bước 5: Phân loại mức độ ảnh hưởng cuả
BĐKH

𝑤

Theo Lê Anh Tuấn và ctv. (2014), tác động của
BĐKH có thể chia thành các mức độ như sau: Cao
(tổn thất lớn về kinh tế, sinh thái - môi trường và xã
hội); trung bình (gây một số khó khăn về sinh kế,
nếu được hỗ trợ có thể hạn chế tác động) và thấp
(làm hạn chế hoạt động sinh kế, có thể tự chống đỡ
và phục hồi).
2.4 Phương pháp xử lý và biên tập bản đồ
(GIS)

𝑤

Trong đó, RI (Random index) là chỉ số ngẫu
nhiên (Bảng 2); λmax giá trị riêng của ma trận.
Bảng 2: RI
n
RI

3
0,58

4
0,9

5
1,12

6
1,24

7
1,32

8
1,41

9
1,45

(Saaty, 1980)

Bước 4: Tính chỉ số ảnh hưởng của BĐKH

GIS cho phép xây dựng các phân tích không
gian, quản lý, tích hợp và chồng lấp các lớp thông
tin. Mô hình phân tích thứ bậc sẽ hỗ trợ cho GIS,
tổng hợp các thông tin, gán các trọng số phù hợp
nhất cho các yếu tố đã được lựa chọn (Đỗ Minh
Ngọc và ctv., 2016). Sau khi phân cấp, tính trọng số
các yếu tố, sử dụng Mapinfo chồng lấp các bản đồ
chuyên đề và bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành
lập bản đồ các thuộc tính, tích hợp các trọng số và
tính chỉ số ảnh hưởng. Thành lập bản đồ mức độ ảnh
hưởng của BĐKH.

Các chỉ tiêu cần được chuẩn hóa trước khi tính
toán, chuẩn hóa theo công thức của Balica and
Wright (2010), chỉ tiêu thuận (1) và chỉ tiêu nghịch
(2).
𝑥

ẩ

ó

𝑥

ẩ

ó

ớ

1

(1)

â

ớ

â

𝑊𝑖𝑗 𝑋𝑖𝑗

(2)

Hình 3: Lưu đồ các bước thực hiện
yếu tố đối với mỗi mô hình sản xuất. CR thể hiện sự
nhất quán trong so sánh cặp. Kết quả so sánh mức
độ ảnh hưởng của các yếu tố lên tám mô hình là nhất
quán, kết quả đánh giá các yếu tố đáng tin cậy. Ma
trận so sánh cặp trên tám mô hình sản xuất nông
nghiệp như sau:

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Đánh giá và sắp xếp thứ bậc của các yếu
tố đối với từng mô hình sản xuất
Kết quả phỏng vấn chuyên gia và điều tra các
nông hộ làm cơ sở đánh giá, lập bảng ma trận so
sánh cặp. Trọng số thể hiện mức độ quan trọng của
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Bảng 3: Ma trận so sánh cặp mô hình lúa 3 vụ
Yếu tố BĐKH Hạn
Hạn
1
Thời gian mặn
3
Độ mặn
5
Thời gian ngập
2
Độ sâu ngập
2
Mưa
1/2

Thời gian mặn Độ mặn Thời gian ngập Độ sâu ngập Mưa Trọng số (Wi)
1/3
1/5
1/2
1/2
2
0,08
1
1/2
3
2
5
0,24
2
1
3
2
5
0,35
1/3
1/3
1
1/2
2
0,11
1/2
1/2
2
1
4
0,17
1/5
1/5
1/2
1/4
1
0,05
CR=0,02<0,1 (thỏa mãn điều kiện nhất quán)

Bảng 4: Ma trận so sánh cặp mô hình lúa 2 vụ
Yếu tố BĐKH
Hạn
Thời gian mặn
Độ mặn
Thời gian ngập
Độ sâu ngập
Mưa

Hạn
1
3
5
2
2
1/2

Thời gian mặn Độ mặn Thời gian ngập Độ sâu ngập Mưa Trọng số (Wi)
1/3
1/5
1/2
2
2
0,06
1
1/2
3
2
3
0,24
2
1
3
2
5
0,35
1/3
1/3
1
1/2
2
0,11
1/2
1/2
2
1
2
0,16
1/3
1/5
1/2
1/2
1
0,08
CR=0,03<0,1 (thỏa mãn điều kiện nhất quán)
lớn hơn 4‰ thì cây lúa sẽ bị ngộ độc, phù hợp với
kết quả nghiên cứu của Vũ Bá Quan (2015). Bên
cạnh đó, yếu tố ngập có trọng số thấp hơn yếu tố
mặn nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn. Ngập sẽ làm cho
đất yếm khí, thiếu oxi cho hô hấp của rễ (Hoàng
Minh Tấn và ctv., 2006). Theo Viện Nghiên cứu Lúa
Quốc tế (1997), cây lúa bị thiệt hại gần như hoàn
toàn về năng suất và cây lúa có thể bị chết, khi độ
sâu ngập khoảng trên 1,5 m. Cây lúa sẽ bị ảnh hưởng
ở mức thiệt hại trung bình, khi độ sâu ngập nằm
trong khoảng 0,6 m đến 1,5 m. Cây lúa sẽ bị ảnh
hưởng thấp, khi độ sâu ngập khoảng dưới 0,6 m.

Mô hình chuyên canh lúa 3 vụ và lúa 2 vụ bị ảnh
hưởng nhiều nhất bởi hai yếu tố tự nhiên là độ mặn
và thời gian mặn. Yếu tố mặn ảnh hưởng nhiều nhất,
vì đặc điểm sinh lý của cây lúa là mẫn cảm với yếu
tố mặn trong đất và nước tưới, phải sử dụng nước
ngọt thường xuyên liên tục trong suốt quá trình sinh
trưởng và phát triển. Grattan et al. (2002) tìm thấy
rằng mặn có ảnh hưởng mạnh mẽ lên số lượng bông
lúa và Shereen et al. (2005) cũng khẳng định số
chồi/bụi giảm đáng kể ở các mức độ mặn khác nhau.
Do đó, mặn ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và
phẩm chất hạt gạo. Đa số các giống lúa khi bị mặn
Bảng 5: Ma trận so sánh cặp mô hình lúa-tôm
Yếu tố BĐKH
Hạn
Thời gian mặn
Độ mặn
Thời gian ngập
Độ sâu ngập
Mưa

Hạn Thời gian mặn Độ mặn Thời gian ngập Độ sâu ngập Mưa Trọng số (Wi)
1
1/5
1/4
3
2
1/3
0,09
5
1
2
7
5
3
0,38
4
1/2
1
5
5
2
0,26
1/3
1/7
1/5
1
1/2
1/5
0,04
1/2
1/5
1/5
2
1
1/3
0,06
3
1/3
1/2
5
3
1
0,17
CR=0,05<0,1 (thỏa mãn điều kiện nhất quán)

Bảng 6: Ma trận so sánh cặp mô hình chuyên tôm
Yếu tố BĐKH
Hạn
Thời gian mặn
Độ mặn
Thời gian ngập
Độ sâu ngập
Mưa

Hạn Thời gian mặn Độ mặn Thời gian ngập Độ sâu ngập Mưa Trọng số (Wi)
1
1/5
1/4
3
2
1/2
0,09
5
1
2
7
5
2
0,36
4
1/2
1
7
6
2
0,28
1/3
1/7
1/7
1
1/2
1/5
0,04
1/2
1/5
1/6
2
1
1/5
0,05
2
1/2
1/2
5
5
1
0,18
CR=0,04 <0,1 (thỏa mãn điều kiện nhất quán)
cảm với độ mặn trong nước, độ mặn là một yếu tố
môi trường quan trọng, ảnh hưởng đến sự tồn tại,
phát triển và chức năng sinh lý của tôm. Do đó, yếu

Mô hình lúa tôm kết hợp và chuyên tôm bị ảnh
hưởng của các yếu tố gồm: thời gian mặn, độ mặn,
mưa và hạn. Do đặc điểm sinh lý của tôm khá nhạy
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trường sống của tôm như biến động độ chua, độ mặn
trong nước tăng hoặc giảm đột ngột sẽ gây sốc và
làm chết tôm (Lê Mạnh Tân, 2006).

tố thời gian mặn và độ mặn ảnh hưởng lớn nhất đến
mô hình lúa tôm và chuyên tôm. Bên cạnh đó, mưa
và hạn là những yếu tố ảnh hưởng gián tiếp đến môi
Bảng 7: Ma trận so sánh cặp mô hình màu
Yếu tố BĐKH
Hạn
Thời gian mặn
Độ mặn
Thời gian ngập
Độ sâu ngập
Mưa

Hạn Thời gian mặn Độ mặn Thời gian ngập Độ sâu ngập Mưa Trọng số (W)
1
1/5
1/5
1/3
1/3 1/2
0,05
5
1
1/2
2
2
3
0,23
5
2
1
3
3
5
0,37
3
1/2
1/3
1
1/2
2
0,12
3
1/2
1/3
2
1
3
0,16
2
1/3
1/5
1/2
1/3
1
0,07
CR=0,03 <0,1 (thỏa mãn điều kiện nhất quán)

Bảng 8: Ma trận so sánh cặp mô hình lúa-màu
Yếu tố BĐKH
Hạn
Thời gian mặn
Độ mặn
Thời gian ngập
Độ sâu ngập
Mưa

Hạn Thời gian mặn Độ mặn Thời gian ngập Độ sâu ngập Mưa Trọng số (W)
1
1/5
1/5
1/3
1/2
1/2
0,05
5
1
1/2
2
2
3
0,23
5
2
1
3
3
5
0,37
3
1/2
1/3
1
1/2
2
0,12
2
1/2
1/3
2
1
3
0,16
2
1/3
1/5
1/2
1/3
1
0,07
CR=0,03 <0,1 (thỏa mãn điều kiện nhất quán)
trường. Các loại rau màu thường bị chết ở độ mặn
lớn hơn 4‰. Bên cạnh đó, cây rau màu cũng là cây
sống ở môi trường cao thoáng, không bị ngập, nếu
bị ngập và mưa nhiều cây dễ bị úng và chết. Các loại
rau màu có độ sâu ngập thích hợp nhỏ hơn 0,4 m (Lê
Quang Trí, 2010).

Các yếu tố độ mặn, thời gian mặn và ngập là
những yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến mô hình
màu và lúa màu kết hợp. Theo Hoàng Minh Tấn và
ctv. (2006), các thực vật khác nhau có khả năng
chống chịu rất khác nhau với độ mặn của môi
Bảng 9: Ma trận so sánh cặp mô hình mía
Yếu tố BĐKH Hạn
Hạn
1
Thời gian mặn
1/2
Độ mặn
1/2
Thời gian ngập
2
Độ sâu ngập
3
Mưa
1/4

Thời gian mặn Độ mặn Thời gian ngập Độ sâu ngập
2
2
1/2
1/3
1
2
1/3
1/5
1/2
1
1/5
1/6
3
5
1
1/2
5
6
2
1
1/2
1/2
1/5
1/7
CR=0,02 <0,1 (thỏa mãn điều kiện nhất quán)

Mưa Trọng số (W)
4
0,15
2
0,09
2
0,07
5
0,25
7
0,40
1
0,04

Bảng 10: Ma trận so sánh cặp mô hình cây ăn trái
Yếu tố BĐKH Hạn
Hạn
1
Thời gian mặn
2
Độ mặn
2
Thời gian ngập
5
Độ sâu ngập
5
Mưa
3

Thời gian mặn Độ mặn Thời gian ngập Độ sâu ngập Mưa Trọng số (W)
1/2
1/2
1/5
1/5
1/3
0,05
1
2
1/2
1/3
1/2
0,12
1/2
1
1/3
1/4
1/2
0,08
2
3
1
1/2
2
0,24
3
4
2
1
2
0,34
2
2
1/2
1/2
1
0,17
CR=0,02 <0,1 (thỏa mãn điều kiện nhất quán)
70%, điều này cho thấy nhu cầu nước của cây mía
rất cao. Tuy vậy, mía cũng rất nhạy cảm với những
vùng ngập úng, khả năng thoát nước kém. Nếu ngập
quá 48 giờ, một số long hút bị chết dần, mía càng
nhỏ, khả năng chịu ngập úng càng kém. Do đó, thiết
kế ruộng trồng mía bao giờ cũng phải có hệ thống

Mô hình cây ăn trái (cây lâu năm) và mía bị ảnh
hưởng nhiều nhất bởi hai yếu tố tự nhiên là độ sâu
ngập và thời gian ngập. Các yếu tố này ảnh hưởng
rất lớn đến sinh trưởng và phát triển của cây ăn trái.
Theo Nguyễn Huy Ước (2000), tuy mía là cây trồng
cạn nhưng lượng nước trong thân mía chiếm tới
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mương rảnh và tiêu đi cùng nhau để đảm bảo tưới
hoặc tiêu nước khi cần thiết. Đối với cây ăn trái, sau
những đợt lũ hay triều cường, các vườn cây ăn trái
đều bị ảnh hưởng và thiệt hại không nhỏ. Mỗi loại
cây trồng có khả năng chịu ngập úng khác nhau. Yếu
tố nhiễm mặn và thời gian mặn có trọng số thấp hơn
trọng số của yếu tố ngập, nhưng vẫn là những yếu tố
có ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây
mía và cây ăn trái. Do phần lớn diện tích cây ăn trái
và mía nằm sâu trong nội địa, nên hiện tượng xâm
nhập mặn ít xảy ra trên hai mô hình này, riêng huyện
Cù Lao Dung (Sóc Trăng) là huyện ven biển nhưng
người dân có biện pháp thích ứng kịp thời với hiện
tượng xâm nhập mặn như xây cống ngăn mặn và
thiết kế ruộng đồng phù hợp.

đồng thời chồng lấp các bản đồ chuyên đề tương ứng
các yếu tố, mức độ ảnh hưởng được tính toán, phân
loại và thành lập bản đồ phân vùng ảnh hưởng của
BĐKH vùng ven biển ĐBSCL. Theo Lê Anh Tuấn
và ctv. (2014), tác động của BĐKH có thể chia thành
các mức độ như sau: Mức độ cao (cao và rất cao):
BĐKH có thể gây ra những tổn thất đáng kể về kinh
tế, sinh thái - môi trường và xã hội; Mức độ trung
bình: BĐKH gây một số khó khăn nhất định về sinh
kế, nếu có sự hỗ trợ của chính quyền, các nhà khoa
học và các tổ chức xã hội có thể hạn chế các tác
động; Mức độ thấp (thấp và rất thấp): BĐKH có
một số tác động làm hạn chế hoạt động sinh kế người
dân, có nguy cơ bị tổn thương và có thể tự chống đỡ
và phục hồi. Bản đồ phân vùng ảnh hưởng của
BĐKH đến vùng ven biển ĐBSCL năm 2015 được
trình bày tại Hình 4.

3.2 Phân vùng ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Từ kết quả trọng số của các yếu tố (phần 3.1),

Hình 4: Bản đồ phân vùng ảnh hưởng BĐKH của vùng ven biển ĐBSCL năm 2015
Vùng ĐBSCL dễ bị ảnh hưởng của BĐKH đến
hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sống của

người dân. Tỉ lệ diện tích mức độ ảnh hưởng của
BĐKH được trình bày tại Hình 5.
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Kết quả xác định mức độ ảnh hưởng của BĐKH
đến các tỉnh ven biển ĐBSCL như sau: vùng chịu
ảnh hưởng của BĐKH ở mức độ thấp có diện tích
lớn nhất (66%), vùng chịu ảnh hưởng ở mức độ
trung bình chiếm 22% và vùng chịu ảnh hưởng mức
độ cao có diện tích nhỏ nhất chiếm 12%. Có sự khác
biệt mức độ ảnh hưởng của hai vùng ven biển Đông
và Tây. Cụ thể, phần lớn diện tích ở vùng ven biển
Tây bị ảnh hưởng mức độ cao. Trong khi đó, vùng
ven biển phía Đông bị ảnh hưởng chủ yếu ở mức
thấp.
Hình 5: Tỉ lệ diện tích mức độ ảnh hưởng của
BĐKH

Kết quả nghiên cứu là cơ sở nền cho các nghiên
cứu tiếp theo về BĐKH; cần được các nhà quản lý
trong vùng tham khảo, có những định hướng cần
thiết và hiệu quả nhằm ứng phó với BĐKH. Các
nghiên cứu tiếp theo về ảnh hưởng của BĐKH cần
xem xét các yếu tố tự nhiên khác như: sự thay đổi
thời gian các mùa, nhiệt độ, bốc hơi nước và bão.

Diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi
BĐKH mức rất thấp chiếm 14% (298,74 nghìn ha),
phân bố chủ yếu ở Sóc Trăng, Trà Vinh, Long An
và một phần tỉnh Kiên Giang (Hòn Đất), Bến Tre
(Ba Tri), Long An (Đức Hoà, Mộc Hoá và Vĩnh
Hưng).
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Mức ảnh hưởng thấp chiếm diện tích lớn nhất
52% (1135,29 nghìn ha), phân bố chủ yếu ở các tỉnh
Cà Mau, Long An, Bạc Liêu và một phần tỉnh Kiên
Giang và Bến Tre.
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Mức ảnh hưởng trung bình chiếm 22% (493,77
nghìn ha), phân bố hầu hết ở các tỉnh tập trung ở các
tỉnh như: Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Bến Tre.
Mức ảnh hưởng cao chiếm 10% (228,45 nghìn
ha), phân bố ở tỉnh Kiên Giang (Hà Tiên, Kiên
Lương, An Biên và An Minh), Cà Mau (U Minh,
Trần Văn Thời và thành phố Cà Mau), Bạc Liêu
(Hồng Dân), Bến Tre (Bình Đại), Tiền Giang (Gò
Công Đông), Long An (Bến Lức và Thủ Thừa).
Mức ảnh hưởng rất cao chiếm diện tích ít nhất
2% (39,23 nghìn ha), phân bố ở các tỉnh Kiên Giang
(Kiên Lương và Hòn Đất), Bạc Liêu (Phước Long
và Giá Rai), Sóc Trăng (Mỹ Xuyên và Trần Đề).
Qua đó cho thấy vùng ven biển ĐBSCL diện tích
đất nông nghiệp bị ảnh hưởng của BĐKH mức độ
cao (cao và rất cao) có diện tích nhỏ nhất, chủ yếu
xảy ra ở vùng ven biển phía Tây gồm Kiên Giang và
Cà Mau. Mức ảnh hưởng thấp (rất thấp và thấp) xảy
ra ở vùng ven biển Đông và một phần phía Đông của
tỉnh Cà Mau. Mức ảnh hưởng trung bình xảy ra hầu
hết ở các tỉnh.
4 KẾT LUẬN
Phương pháp MCE có khả năng đánh giá thứ bậc
mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên. Trong
đó, mô hình lúa 2 vụ, lúa 3 vụ, lúa màu, chuyên tôm,
lúa tôm và màu bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi mặn và
ngập. Mô hình trồng mía và cây ăn trái bị ảnh hưởng
bởi độ sâu ngập và thời gian ngập.
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