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Chương 1. MỞ ĐẦU 

Để thúc đẩy việc phát triển nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL) cần thiết phải hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi, đặc biệt là hệ thống kiểm soát lũ 

và hệ thống kênh tưới tiêu các cấp. Theo mục tiêu của Nghiên cứu Quy hoạch Tổng thể 

Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thiết lập các dự 

án đầu tư cho một số vùng để ưu tiên sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi ODA của Ngân 

hàng thế giới trong đó có Chương trình phát triển thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long.  

Chương trình này bao trùm diện tích khoảng 535.000 ha với dân số khoảng 2,3 triệu 

người và bao gồm 3 tiểu hợp phần: Nam Mang Thít, Quản Lộ Phụng Hiệp và Ô Môn 

Xà No (OMXN) [Hình 1]. Hệ thống thủy lợi OMXN có mục tiêu nhằm: 

- Kiểm soát lũ cả năm để phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo vệ vườn cây ăn trái 

và hệ thống hạ tầng cơ sở;  

- Xây dựng hệ thống thủy lợi tưới tiêu, ngăn mặn, cải tạo đất;  

- Kết hợp phát triển giao thông thủy và giao thông bộ nông thôn; 

- Cung cấp nước sạch và cải thiện điều kiện môi trường sinh thái. 

Hiện nay, các công trình của hệ thống thủy lợi OMXN về cơ bản đã hoàn thành.   

Để đánh giá các tác động của công trình đến môi trường nói chung và môi trường 

nước nói riêng của hệ thống công trình này, việc giám sát chất lượng nước hệ thống 

công trình thủy lợi OMXN đã được thực hiện từ năm 2009 và kết thúc vào năm 2011.  

Hệ thống thủy lợi OMXN có tác động đến môi trường chủ yếu theo hướng tích cực. Tuy 

nhiên, hệ thống công trình vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, còn nhiều yếu kém và hạn 

chế: cống nhỏ, hoạt động chưa linh hoạt làm cản trở giao thông thủy, một số cống trên 

hệ thống OMXN không có khả năng đóng mở cưỡng bức để điều tiết nước, trong khi 

các vùng thiếu nước sạch để chủ động cấp nước sinh hoạt và sản xuất. Bên cạnh việc 

điều tiết nguồn nước của hệ thống chưa hợp lý, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất thì 

quá trình này đã làm cản trở dòng chảy tự nhiên, gây tù đọng rất nhiều vùng kênh rạch 

làm tích tụ các chất thải hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc và chất thải từ nuôi thủy 

sản làm cho nguồn nước bị ô nhiễm, không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng nước 

cho sản xuất, làm dịch bệnh tôm tràn lan. Các kết quả giám sát CLN trong giai đoạn 

2009-2011 cũng cho thấy xu hướng gia tăng ô nhiễm các thành phần dinh dưỡng, chất 

hữu cơ trong vùng dự án OMXN. Vì vậy, trong bối cảnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 

hướng tới sản xuất nông nghiệp chất lượng cao và mang tính bền vững việc thực hiện 

dự án “Giám sát chất lượng nước vùng OMXN phục vụ cho yêu cầu lấy nước sản xuất” 
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là hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay. Dự án có mục tiêu là Đo đạc, đánh giá diễn 

biến, dự báo chất lượng nước trong hệ thống thủy lợi OMXN, đề xuất các giải pháp 

giảm thiểu ô nhiễm để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành lấy nước phục vụ cho sản 

xuất nông nghiệp, quản lý các nguồn thải gây ô nhiễm, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt 

hại do ô nhiễm chất lượng nước gây ra. 

 

Hình  1. Bản đồ vị trí khu vực dự án Ô Môn Xà No 
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Chương 2. TỔNG QUAN VÙNG DỰ ÁN 

2.1 Khái quát chung về vùng dự án 

Vùng dự án OMXN nằm ở vùng Tây sông Hậu của ĐBSCL, được giới hạn bởi 

rạch Tắc Ông Thục ở phía đông, kênh Ô Môn ở phía bắc, sông Cái Tư ở phía tây và 

kênh Xà No ở phía nam, rộng khoảng 45.400 ha bao gồm phần diện tích của thành phố 

Cần Thơ là các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, quận Ô Môn, Cái Răng, của tỉnh Kiên Giang 

là các huyện Gò Quao và Giồng Riềng và của tỉnh Hậu Giang bao gồm các huyện Châu 

Thành A, Vị Thủy và TP. Vị Thanh.  

2.1.1 Địa hình 

Nhìn chung, địa hình vùng dự án khá bằng phẳng. Từ phía Tây Bắc ranh giới vùng 

dự án (rạch Tắc Ông Thục) mặt đất từ cao trình +1,0m, thấp dần xuống còn +0,4m trên  

chiều dài 30 km tương ứng với độ dốc 0,02m/km. Về phía hạ lưu, vùng dự án khá bằng 

phẳng với cao độ mặt đất từ +0,4m đến +0,5m trên một chiều dài 17,5 km. Khu vực đất 

trũng nằm giữa kênh Ô Môn và kênh KH9 ở phía hạ lưu có cao độ rất thấp +0,2m đến 

+0,3m. Phía Đông Nam, gần sông Cái Tư, ranh giới vùng dự án, mặt đất lại hơi cao lên 

với cao độ +0,6m đến +0,7m. Khoảng 63% diện tích đất (28.790 ha) có cao trình 0,4m 

- 0,8m. Phân bố diện tích theo cao độ được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1. Phân bố cao độ mặt đất tự nhiên và diện tích 

2.1.2 Khí hậu 

 Vùng nghiên cứu nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa các đặc trưng và tính chất 

khí hậu chủ yếu như sau: 

 - Nhiệt độ trung bình hàng năm cao, biến thiên từ 26,4 đến 27,5oC. Nhiệt độ cao nhất 

là 40oC và thấp nhất là 14oC. 

Cao độ Diện tích Tỷ lệ Diện tích Tỷ lệ cộng 

(Hệ Mũi nai) (ha) (%) cộng dồn (ha) dồn (%) 

< 0,4 m 5.240 11,43 5.324 11,71 

+0,4 đến +0,6m 13.560 29,85 18.800 41,38 

+0,6 đến +0,8m 15.230 33,52 34.030 74,91 

+0,8 đến +1,0m 10.938 24,08 44.968 98,98 

>1,0m 462 1,02 45.430 100,00 
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 - Với khoảng 2.500 giờ nắng trong năm và trung bình có từ 5 đến 6 giờ nắng trong ngày, 

vùng dự án đã tiếp nhận một lượng bức xạ lớn ( 157 kcalo/cm2/năm ). 

 - Độ ẩm không khí tương đối trong vùng dự án cao, độ ẩm không khí bình quân năm 

là: 80%, cao nhất 95%, và thấp nhất 60%. 

 - Lượng bốc hơi đo bằng ống Piche biến đổi từ 709 đến 1.236 mm (60% lượng mưa 

năm), có sự phân hóa theo mùa, nhưng biểu hiện không rõ nét. 

 - Vùng dự án hầu như không có bão. Tuy nhiên, mưa lớn thường gây ra tình trạng ngập 

úng nghiêm trọng trong mùa mưa. 

2.1.3 Dân sinh 

Tổng dân số khu vực OMXN năm 2011 là  1.074.538 người, trong đó thành phố 

Cần Thơ chiếm 41% tổng dân số toàn vùng, tỉnh Hậu Giang chiếm 26% và còn lại của 

Kiên Giang. 

Bảng 2. Phân bố dân cư vùng OMXN 

Tỉnh/TP Quận huyện Diện tích 

(km2) 

Dân số 

(người) 

Mật độ 

(người/km2) 

CẦN THƠ 

Cờ Đỏ 310 124.789 403 

Phong Điền 124 100.026 807 

Q. Ô Môn 127 131.972 1039 

Q. Cái Răng 69 88.432 1282 

HẬU GIANG 

Châu Thành A 153 102.824 670 

Vị Thủy 230 100.776 438 

TP. Vị Thanh 119 73.277 616 

KIÊN GIANG 
Giồng Riềng 639 214.752 336 

Gò Quao 440 137.690 313 

                                                                                 Nguồn: Niên giám thống kê năm 2011 

2.1.4 Kinh tế 

 Kinh tế trong vùng dự án chủ yếu là sản phẩm từ ngành nông nghiệp, một phần 

nhỏ là ngành công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp và dịch vụ: 

 Các huyện vùng dự án thuộc TP. Cần Thơ, ngành nông nghiệp có năng suất lúa 

trung bình khoảng 4,69 tấn/ha,bắp 4,87 tấn/ha, khoai lang 12,1 tấn/ha, đậu tương 1,66 

tấn/ha...Cây lúa chiếm diện tích trồng trọt lớn nhất nhưng năng suất chưa được cao.  
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 Các huyện vùng dự án thuộc tỉnh Hậu Giang, ngành nông nghiệp có năng suất 

lúa trung bình khoảng 4,37 tấn/ha,bắp 4,12 tấn/ha, khoai lang 9,1 tấn/ha, đậu tương 1,34 

tấn/ha...Cây lúa chiếm diện tích trồng trọt lớn nhất nhưng năng suất chưa được cao.  

 Các huyện vùng dự án thuộc tỉnh Kiên Giang, ngành nông nghiệp có năng suất 

lúa trung bình khoảng 4,79 tấn/ha, bắp 4,1 tấn/ha, khoai lang 4.309 tấn/ 1 năm, đậu 

tương 1,14 tấn/ha...Cây lúa chiếm diện tích trồng trọt lớn nhất nhưng năng suất chưa 

được cao. Nuôi trồng thủy sản cũng là ngành kinh tế tiềm năng của các huyện trên địa 

bàn huyện Giồng Riềng đạt 3.892 tấn tôm cá các loại. Giá trị sản xuất thủy sản đạt trên 

105 tỷ đồng/ năm. Ngoài các ngành chủ đạo trên thì ngành công nghiệp và tiểu thủ công 

nghiệp các huyện trong vùng dự án cũng đang được phát triển, có khoảng 1.976 cơ sở 

công nghiệp với 4.039 lao động. Năm 2012, ngành công nghiệp có giá trị sản xuất trên 

260 tỷ đồng. Các ngành công nghiệp chủ yếu trong vùng là công nghiệp xay xát gạo, 

sản xuất rượu, nông cụ cầm tay, nước mắm.... 

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn vùng bình quân trên 10-12%, cơ cấu từng lĩnh 

vực kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch, 

tỷ trọng Nông - Lâm - Ngư nghiệp giảm từ 62,47% xuống 55%, Công nghiệp - Xây 

dựng tăng từ 10,27% lên 14%, Thương mại - Dịch vụ tăng từ 27,26% lên 31%. 

 Thu nhập bình quân đầu người trên vùng dự án là khoảng 

1.450.000đ/tháng/người (năm 2012). Hộ nghèo đã được giảm đáng kể, còn lại khoảng 

9,5% trên tổng số hộ. 

2.1.5 Sử dụng đất 

  Theo số liệu thống kê 2012, toàn vùng dự án có diện tích tự nhiên khoảng 

221.131 ha, trong đó có 200.167 ha đất nông nghiệp (lúa 3 vụ/năm, cây ăn trái, cây công 

nghiệp...) còn lại chủ yếu là đất nông thôn. 

Quỹ đất được huy động đến mức cao sử dụng vào các mục đích sản xuất và xây dựng 

hạ tầng cơ sở, trong đó đáng kể nhất là đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ đến 90,52% diện 

tích tự nhiên. Trong vùng dự án không còn đất hoang hóa.  

 Đất sản xuất nông nghiệp chiếm tới 99,85% diện tích đất nông nghiệp. Trong cơ 

cấu đất nông nghiệp: cây lâu năm 44.757 ha, chiếm 22,36% đất nông nghiệp; cây hàng 

năm 155.409 ha, chiếm 77,64% diện tích đất nông nghiệp. Trong cây hàng năm đất trồng 

lúa 138.982 ha, chiếm 89,43% diện tích đất cây trồng hàng năm. Đất nuôi trồng thủy 

sản 240 ha, chỉ chiểm 0,12 % đất nông nghiệp. Như vậy, sản xuất nông nghiệp trong 
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vùng dự án là khá đa dạng, tập trung hầu hết vào diện tích trồng lúa, lúa luân canh với 

cây trồng cạn, cây ăn trái và nuôi thủy sản. 

2.2 Thông tin về hệ thống công trình thủy lợi 

Các công trình bao gồm các kênh chính cấp I, cống cấp I, cống cấp II, kênh cấp 

II, hệ thống kênh cấp III và nội đồng và các tuyến đê (Tắc Ông Thục, Ô Môn và Xà No).  

Kênh chính cấp I: gồm KH8, KH9 chạy dọc vùng dự án, khoảngcách nhau từ 3 đến 5 

km.Kênh KH9, chiều dài 42km, kênh được nối với sông Hậu qua sông Cần Thơ, cửa ra 

được nối với sông Cái Tư đào năm 1991, có b đáy 14 m, cao trình đáy kênh -3,0 m.  

Cống cấp I: Gồm 4 cống cấp I đặt ở hai đầu kênh chính KH8 và hai đầu kênh KH9, các 

cống này đã được hoàn thành. 

Cống cấp II: Sau khi duyệt Ðiều chỉnh Nghiên cứu khả thi, hệ thống cống cấp II đã thay 

đổi, Bộ NN&PTNT duyệt thêm 20 cống, đưa tổng số từ 32 lên 52 cống và tổng khẩu độ 

tăng từ 102 m lên 267m. Sự điều chỉnh gia tăng số lượng và khẩu độ cống dựa trên yêu 

cầu của địa phương để tăng cường giao thông thuỷ và cải thiện môi trường nước.  

2.3 Đặc điểm khí tượng-thủy văn, thủy triều, và lịch mùa vụ mùa khô năm 2015 

2.3.1 Diễn biến dòng chảy trên sông chính 

2.3.1.1 . Trạm Kratie 

Mực nước mùa khô năm 2015 tại Kratie biến đổi từ 7m đến 8,5 m. Xu thế chung, 

giảm dần từ tháng 1 đến giữa tháng 3 sau đó tăng dần. Giá trị mực nước  lớn hơn so với 

trung bình mực nước mùa khô chuỗi mực nước từ 1985 -2013, và mùa khô năm 2013. 

Tuy nhiên, thấp hơn so với mùa khô năm 2014, ngoại trừ giai đoạn tháng 4, giá trị hai 

năm xấp xỉ nhau. 
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Hình  2. Mực nước thực đo và dự báo tại trạm Kratie (Nguồn: MRC) 

2.3.1.2 . Trạm Tân Châu 

Diễn biến mực nước 7 giờ sáng tại Tân Châu mùa khô năm 2015, mực nước biến 

đổi theo triều. Giá trị biên độ, nhỏ nhất là -0,32 m ở tháng 5 đến lớn nhất 1,59 m rơi vào 

tháng 1. Xu thế chung giảm dần từ đầu mùa khô đến cuối tháng 3, sau đó có xu thế tăng 

dần. So sánh với mùa khô năm 2013, và năm 2014, các tháng đầu mùa khô năm 2015 

có giá trị đỉnh và chân thấp hơn. Tuy nhiên, từ tháng 4 trở đi, đỉnh triều năm 2015 có xu 

thế lớn hơn so với hai năm 2013 và 2014. So sánh với mực nước mùa khô trung bình từ 

1980-2013, đỉnh triều có giá trị lớn hơn. Ngược lại, chân triều năm 2015 thấp hơn.  

 

Hình  3. Mực nước thực đo và dự báo tại trạm Tân Châu (Nguồn: MRC) 
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2.3.1.3 . Trạm Châu Đốc 

 

Hình  4. Mực nước thực đo và dự báo tại trạm Châu Đốc (Nguồn: MRC) 

Xu thế biến đổi mực nước mùa khô năm 2015 tại trạm Châu Đốc so sánh với năm 

2013 và 2014 tương đồng với trạm Tân Châu, đều thấp hơn cả chân và đỉnh ở ba tháng 

đầu mùa khô, thời gian còn lại có giá trị lớn hơn. Biên độ giao động mực nước 7 giờ tại 

Châu Đốc mùa khô năm 2015 từ -0.33m đến 1.65 m ở tháng 1. Xu thế trong cả mùa khô 

là giảm dần cả chân và đỉnh từ đầu mùa khô đến cuối tháng 3 sau đó đỉnh có xu thế tăng 

dần, và chân triều giảm. 

 

2.3.2 Diễn biến dòng chảy vùng dự án 

Diễn biến dòng chảy vùng OMXN mùa khô năm 2015 có xu thế giảm dần từ khu 

vực Cần Thơ về Kiên Giang, giá trị giao động 0,25 đến xấp xỉ 1,68 m. Trong đó, khu 

vực của Cần Thơ như quận Phong Điền, Thới Lai mực nước lớn nhất biến đổi từ 1,2 đến 

1,68 m. Khu vực Giồng Giềng của Kiên Giang và Châu Thành A của Hậu Giang mực 

nước lớn nhất giao động từ 0,53 đến 1,2 m. Phần diện tích còn lại ảnh hưởng của triều 

biển Tây nên giá trị mực nước thấp so với các vùng trên, giao động từ 0,25 đến 0,5 m. 
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Hình  5. Diễn biến mực nước lớn nhất mùa khô năm 2015 vùngOMXN 

Ảnh hưởng sự giao thoa giữa triều biển Đông, và biển Tây kết hợp với vận hành 

công trình trong vùng BĐCM tạo khu vực giáp nước vào mùa khô. Khu vực giáp nước 

nằm trung tâm vùng BĐCM, vắt ngang qua phần cuối của vùng OMXN [xem Hình  6]. 

Khu vực giáp nước này đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước 

của khu vực OMXN. Nguyên nhân, ở những khu vực giáp nước dòng chảy ít lưu thông, 

hay nước đứng, chính vì vậy làm giảm khả năng làm sạch, và chất thải sẽ bị ùn ứ lại gây 

ô nhiễm. 
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Hình  6. Vị trí khu vực giáp nước vùng BĐCM 

2.3.3 Diễn biến triều dự báo 

Triều biển Tây, biên độ triều giảm dần từ Sông Đốc về phía Rạch Giá giao động 

từ 0,6 m tới 1 m. Đỉnh triều có xu hướng tương tự như biên độ, tại sông Đốc đỉnh triều 

lớn nhất dự báo là 0,5 m ở tháng 5 và ở Rạch Giá là 0,48 m. Diễn biến theo thời gian, 

đỉnh triều có xu thế tăng vào cuối mùa khô. Ngược lại, chân triều có xu thế giảm. Thời 

gian xuất hiện đỉnh ở Rạch Giá sớm hơn so với Sông Đốc. Tuy nhiên, Chân triều ở Rạch 

Giá xuất hiện trễ hơn [xem Bảng 3 và Bảng 4]. 

Triều biển Đông, xu thế chung đỉnh triều tăng dần từ Vũng Tàu về Gành Hào với giá trị 

đỉnh triều lớn nhất đạt 1,93 m vào tháng 2, biên độ triều ở các trạm phía biển Đông lớn 

hơn 3 m ở các tháng. Thời gian xuất hiện đỉnh ở các trạm cách nhau 1 ngày, không có 

xu thế chung giữa các tháng. 

Bảng 3. Giá trị đặc trưng thủy triều dự báo tháng 2 và tháng 3 năm 2015 

Trạm 
Hmax 

(m) 

Ngày  

Hmax 

Hmin 

(m) 

Ngày   

Hmin 

Hmax 

(m) 

Ngày  

Hmax 

Hmin 

(m) 

Ngày 

  Hmin 

Rạch Giá 0,44 16-Feb -0,28 16-Feb 0,38 15-Mar -0,22 13-Mar 

Sông Đốc 0,44 16-Feb -0,44 2-Feb 0,40 24-Mar -0,36 2-Mar 
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Trạm 
Hmax 

(m) 

Ngày  

Hmax 

Hmin 

(m) 

Ngày   

Hmin 

Hmax 

(m) 

Ngày  

Hmax 

Hmin 

(m) 

Ngày 

  Hmin 

Gành Hào 1,97 19-Feb -2,33 18-Feb 1,93 20-Mar -1,97 18-Mar 

Vàm Kênh 1,77 19-Feb -2,06 17-Feb 1,78 20-Mar -1,78 18-Mar 

Bến Trại 1,80 19-Feb -1,63 18-Feb 1,79 20-Mar -1,5 17-Mar 

Mỹ Thanh 1,86 20-Feb -1,56 2-Feb 1,83 21-Mar -1,45 17-Mar 

Vũng Tàu 1,63 20-Feb -2,18 18-Feb 1,63 21-Mar -1,85 18-Mar 

 

Bảng 4. Giá trị đặc trưng thủy triều dự báo tháng 4 và tháng 5 năm 2015 

Trạm 
Hmax 

(m) 

Ngày  

Hmax 

Hmin 

(m) 

Ngày   

Hmin 

Hmax 

(m) 

Ngày  

Hmax 

Hmin 

(m) 

Ngày  

Hmin 

Rạch Giá 0,43 21-Apr -0,23 25-Apr 0,48 19-May -0,26 14-May 

Sông Đốc 0,45 21-Apr -0,42 22-Apr 0,50 18-May -0,49 20-May 

Gành Hào 1,90 20-Apr -2,22 21-Apr 1,90 18-May -2,43 19-May 

Vàm Kênh 1,72 19-Apr -1,95 21-Apr 1,65 18-May -2,13 20-May 

Bến Trại 1,72 19-Apr -1,59 21-Apr 1,64 18-May -1,69 19-May 

Mỹ Thanh 1,75 19-Apr -1,53 21-Apr 1,70 18-May -1,61 20-May 

Vũng Tàu 1,57 19-Apr -2,04 21-Apr 1,50 18-May -2,26 19-May 

 

2.3.4 Lịch mùa vụ và diện tích canh tác 

Tình hình sản xuất và diện tích gieo trồng vụ lúa Đông Xuân năm 2014-2015 của 

các quận/huyện trong vùng OMXN được thể hiện trong Error! Reference source not 

ound.. Tình hình sản xuất vụ Đông Xuân được đánh giá dựa vào bản đồ chỉ số thực vật 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) và tương đối phù hợp với thực tế. 

Trong , màu hồng phân bố ở khu vực TP. Vị Thanh và các khu vực đô thị thể hiện sự 

tập trung dân cư đông đúc [xem Hình  7].   

mailto:gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com


Dự án giám sát và dự báo chất lượng nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp hệ 

thống thủy lợi Ô Môn Xà No 

Thông tin liên hệ: gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com                                          Trang 12 

 

 

 

mailto:gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com


Dự án giám sát và dự báo chất lượng nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp hệ 

thống thủy lợi Ô Môn Xà No 

Thông tin liên hệ: gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com                                          Trang 13 

 

 

Hình  7. Bản đồ chỉ số thực vật NDVI khu vực OMXN đến ngày 23/02/2015 

 Lịch xuống giống vụ Đông Xuân tại Kiên Giang, Hậu Giang theo 3 đợt, riêng 

thành phố Cần Thơ 2 đợt. Các huyện Kiên Giang xuống giống sớm hơn hai tỉnh còn lại, 

đợt 1 và đợt 2 vào tháng 10 và tháng 11/2014, đợt 3 vào tháng 2/2014. 

Tổng diện tích lúa gieo trồng vụ Đông Xuân đạt 42.560 ha, trong đó thành phố Cần Thơ 

chiếm diện tích lớn nhất với 18.195 ha (khoảng 43 %), tiếp đến là Hậu Giang và Kiên 

Giang với 34 % và 23%. Thông qua sự khác biệt về màu sắc (dải màu xanh) trong bản 

đồ chỉ số thực vật NDVI cũng thể hiện nhận định trên, bởi vì sự khác biệt về mật độ cây 

có thể xác định thông qua sự khác biệt về màu sắc. 

 

Bảng 5. Diện tích ước tính gieo trồng vụ Đông Xuân 2014-2015 

Stt Tỉnh Huyện Diện tích (ha) 

1 Cần Thơ 

Thới Lai 11.239,55 

Phong Điền 5.378,80 

Q. Ô Môn 1.576,75 

2 Hậu Giang 

Châu Thành A 8.092,00 

Tp. Vị Thanh 2.516,85 

Vị Thủy 3.956,75 

3 Kiên Giang 

Giồng Riềng 6.604,50 

Gò Quao 3.195,15 

Tổng cộng 42.560,35 
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Bảng 6. Lịch xuống giống vụ Đông Xuân 2014-2015 

Tỉnh Quận/Huyện 

Lịch xuống giống Lúa Đông Xuân 2014 - 2015 

Tháng 

10/2014 
Tháng 11/2014 Tháng 12/2014 Tháng 1/2015 

5
 đ

ến
2
5
 

2
6
 đ

ến
3
1
 

1
 đ

ến
9
 

1
0
 đ

ến
2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 đ

ến
 1

5
 

1
6
 đ

ến
2
0
 

2
1
đ

ến
2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

1
 

2
 

3
 đ

ến
 1

0
 

1
1
đ

ến
 2

3
 

2
4
đ

ến
 3

0
 

Cần 

Thơ 

Cờ Đỏ             Đợt 1             Đợt 2        

Phong Điền             Đợt 1             Đợt 2        

Ô Môn             Đợt 1             Đợt 2        

Cái Răng             Đợt 1             Đợt 2        

Hậu 

Giang 

Châu Thành A             Đợt 1           Đợt 2       
Đợt 

3 

Vị Thủy             Đợt 1           Đợt 2       
Đợt 

3 

Vị Thanh             Đợt 1           Đợt 2       
Đợt 

3 

Kiên 

Giang 

Gò Quao 
Đợt 

1 
    Đợt 2         

Đợt 

3 
                             

Giồng Riềng 

Đợt 1: Giữa tháng 10 

đến giữa tháng 

11/2014 

Đợt 2     Đợt 3   
  

 

Nguồn: Sở NN&PTNT các tỉnh Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang 
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Chương 3. XÂY DỰNG MẠNG GIÁM SÁT VÀ DỰ BÁO 

CHẤT LƯỢNG NƯỚC 

3.1 Mạng giám sátchất lượng nước 

Để phục vụ cho mục tiêu, mạng quan trắc CLN được thiết kế như sau: 

3.1.1 Vị trí quan trắc  

Các vị trí giám sát được lựa chọn để bảo đảm khống chế đều chất lượng nước trong 

khu vực dự án, kiểm soát được các tác động bên ngoài, đánh giá được các nguồn thải, 

phục vụ cho mô hình dự báo chất lượng nước, bao gồm 10 trạm. Các vị trí giám sát lựa 

chọn được trình bầy trong Bảng 6 và Hình 8. 

Bảng 7. Các vị trí giám sát chất lượng nước vùng OMXN năm 2015 

TT Ký 

hiệu 

Tên Kênh/cống Mục đích 

1 OX1 Đầu kênh KH8 KH8 Kiểm soát chất lượng nước nguồn nước cấp từ 

sông Hậu qua tắc Ông Thục vào Kênh KH8. 

2 OX2 Đầu kênh KH9 KH9 Kiểm soát chất lượng nước nguồn nước cấp từ 

sông Hậu qua tắc Ông Thục vào Kênh KH9. 

3 OX3 Cống 1000 Xà No/ 

Cống1000 

Kiểm soát chất lượng nước vào khu vực dự án từ 

kênh Xà No qua cống 1000 và ngược lại. 

4 OX4 Trường Long KH9 Kiểm soát chất lượng nước khu vực trung tâm 

vùng dự án tại vị trí giao kênh KH9 với kênh 

Ranh 4000 

5 OX5 Tô Ma KH8 Kiểm soát chất lượng nước khu vực trung tâm 

vùng dự án trên kênh KH8 khu vực giữa hai kênh 

1000 và 4000. 

6 OX6 Kênh 14000 KH9 Kiểm soát chất lượng nước khu vực trung tâm 

vùng dự án khu vực giao kênh KH9 với kênh 

14000 

7 OX7 Lộ 62 KH9 Kiểm soát chất lượng nước khu vực trung tâm 

vùng dự án giao giữa kênh Lộ 62 và KH9 

8 OX8 Cuối kênh KH9  KH9 Kiểm soát chất lượng nước khu vực hạ lưu vùng 

dự án trước khi đổ ra sông Cái Tư. 

9 OX9 Cuối kênh KH8 KH8 Kiểm soát chất lượng nước cuối kênh KH8. 

10 OX10 Cầu Nhiễm  Ô Môn/ 

cầu Nhiễm 

Kiểm soát chất lượng nước vào vùng dự án từ 

kênh Ô Môn qua cống Cầu Nhiễm. 
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Hình  8. Bản đồ các vị trí giám sát chất lượng nước vùng OMXN năm 2015  
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3.1.2 Thông số quan trắc 

Các thông số giám sát được xác định theo nhiệm vụ quan trắc của dự án, được  trình bầy 

trong Bảng 8. 

Bảng 8. Các thông số giám sát chất lượng nước 

TT Thông số Mục đích 

 Các thông số đánh giá chất lượng nước tưới tiêu QCVN 39/2011 

1 pH Giám sát độ chua phèn, các ảnh hưởng ô nhiễm 

công nghiệp. 

2 Oxy hoà tan (DO) Đánh giá mức độ ô nhiễm, là cơ sở cho các tính 

toán mô hình. 

3 Tổng rắn hòa tan (TDS) Đánh giá độ mặn, độ khoáng hóa, chất lượng 

nước tưới, ảnh hưởng hệ thủy sinh 

4 Tỷ số hấp phụ Na (SAR), 

gồm 3 chỉ tiêu: 

Natri (Na+) 

Canxi (Ca2+) 

Magie (Mg2+) 

Đánh giá chất lượng nước cho nông nghiệp, cơ 

sở tính các hệ số tưới cho các loại đất và cây 

trồng. 

5 Chloride (Cl-) Đánh giá độ mặn của nước tưới tiêu 

6 Sunphat (SO4
2-) Đánh giá ảnh hưởng của đất phèn đến chất 

lượng nước. 

7 Coliform Đánh giá ô nhiễm vi sinh, nguy cơ dịch bệnh 

đối với nước tưới cho các vùng trồng rau 
8 Fecal.Coliform 

 Các thông số đánh giá cho bảo vệ đời sống thủy sinh (QCVN 38/2011) 

9 Tổng rắn lơ lửng (TSS) Giám sát phù sa, ô nhiễm chất lượng nước cho 

nuôi trồng thủy sản 
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TT Thông số Mục đích 

10 Nitrit (NO2) Đánh giá ô nhiễm dinh dưỡng, ảnh hưởng chất 

lượng nước đến nuôi trồng thủy sản 

11 Nitrat (NO3) 

12 Ammoni 

 Các thông số bổ sung phục vụ dự báo, đánh giá đặc trưng vùng dự án 

13 BOD Đánh giá khả năng tự làm sạch của các dòng 

chảy bề mặt, thông số quan trọng trong mô 

hình dự báo 

14 Độ mặn (thông qua chỉ tiêu 

độ dẫn) 

Đánh giá diễn biến mặn, chất lượng nước nước 

cho nông nghiệp và NTTS, thông số quan 

trọng trong mô hình dự báo và vận hành các 

công trình ngăn mặn 

15 Sắt tổng số (Fe) Đánh giá nguồn gốc chua phèn đối với các 

vùng ảnh hưởng mặn và đất phèn  
16 Nhôm (Al) 

17 Hóa chất BVTV họ Clo Đánh giá dư lượng hóa chất BVTV trong các 

nguồn nước ở khu vực nông nghiệp phát triển 

3.1.3 Tần suấtvà thời điểm quan trắc 

Để bảo đảm đánh giá chất lượng nước cho các mục tiêu đã đề ra, chế độ lấy mẫu 

và thời điểm lấy mẫu được lựa chọn như sau:   

Mẫu được lấy trong các tháng mùa khô (4 tháng): tháng 1, tháng 2, tháng 3 và tháng 

4. Vào mùa khô không có nguồn nước mưa bổ sung, nguồn nước dễ bị ô nhiễm nhất trong 

khi nhu cầu sử dụng nước lại cao, do vậy tập trung giám sát chất lượng nước vào trong 

mùa này.  

Để đáp ứng việc lập báo cáo giám sát và dự báo 2 tuần/1 lần, tần suất lấy mẫu được 

xác định như sau: 

- Các mẫu hóa lý: mỗi tháng lấy mẫu hai lần, vào ngày 15 và ngày 30 theo lịch vận hành 

của hệ thống công trình (2 mẫu/trạm/tháng)  
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- Các mẫu vi sinh: mỗi tháng lấy mẫu hai lần, vào ngày 15 và ngày 30 theo lịch vận hành 

của hệ thống công trình (2 mẫu/trạm/tháng) 

- Các mẫu thuốc trừ BVTV:mỗi tháng lấy mẫu một lần tại 6 vị trí vào ngày 15 (24 mẫu)    

3.1.4 Phương pháp phân tích 

Các phương pháp phân tích được lựa chọn là các phương pháp phổ biến hiện nay và được 

công nhận tại phòng thí nghiệm của Trung tâm Chất lượng nước và Môi trường, được Văn 

phòng Công nhận Chất lượng (BOA) công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. Các 

phương pháp phân tích được trình bầy trong bảng 9. 

Bảng 9. Các phương pháp phân tích mẫu nước 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp phân tích 

Chỉ tiêu lý hóa 

1 pH  TCVN 6492:2011 

2 Độ dẫn điện (EC) mS/m SM 2510B:2012 

3 Tổng rắn hòa tan (TDS) * mg/L SM 2510B:2012 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L TCVN 6625:2000 

5 Oxy hoà tan (DO) mg/L TCVN 7324:2004 

6 BOD mg/L TCVN 6001 -1:2008 

7 Natri (Na+) mg/L TCVN 6196-3:2000 

8 Canxi (Ca2+) mg/L TCVN 6198:1996 

9 Magie (Mg2+) mg/L TCVN 6224:1996 

10 Chloride (Cl-) mg/L SM 4500Cl- C: 2012 

11 Sunphat (SO4
2-) mg/L SM 4500 SO4

2- E:2012 

12 Amoni (NH4
+) mg/L SM 4500 NH3+ F:2012 

13 Nitrat (NO3
-) mg/L SM 4500 NO3- F:2012 

mailto:gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com


Dự án giám sát và dự báo chất lượng nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp hệ 

thống thủy lợi Ô Môn Xà No 

Thông tin liên hệ: gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com                                                 Trang 20 

 

 

TT Thông số Đơn vị Phương pháp phân tích 

14 Nitrit (NO2
-)* mg/L SM 4500 NO2 – B:2012 

15 Sắt tổng số (Fetot) mg/L TCVN 6177:1996 

16 Nhôm (Al) mg/L TCVN 6623:2000 

Chỉ tiêu vi sinh 

1 Coliform* MPN/100mL TCVN 6187-2:1996 

2 Fecal.Coliform* MPN/100mL TCVN 6187-2:1996 

Chỉ tiêu thuốc bảo vệ thực vật 

1 Thuốc bảo vệ thực vật cơ Clo* µg/L SM 6630 B:2012 

Ghi chú: (*) Chỉ tiêu chưa được BOA công nhận 

 

3.1.5 Hoạt động bảo đảm chất lượng (QA/QC) 

Trung tâm Chất lượng nước và Môi trường (CLN&MT) đã nhận chứng chỉ ISO 

17025 vào năm 2007, cùng với chứng chỉ này là 23 phép thử các chỉ tiêu chất lượng nước 

được công nhận, trong đó có hầu hết các chỉ tiêu được phân tích trong chương trình quan 

trắc này. Trong năm 2010, Trung tâm đã được phê duyệt của Văn phòng Công nhận Chất 

lượng cho 10 phép thử các thành phần nước mưa. Trong tháng 9/2014, Văn phòng Công 

nhận Chất lượng của Tổng cục Đo lường Chất lượng Tiêu chuẩn đã tiến hành đánh giá 

hàng năm việc tuân thủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm 

CLN&MT và hiện nay Trung tâm đang hoàn tất thủ tục để được tiếp tục công nhận cho 

năm 2015.    

 Thực hiện các hoạt động bảo đảm và kiểm soát chất lượng (QA/QC) trong phân 

tích bao gồm việc phân tích các mẫu kiểm soát chất lượng, mẫu lặp, tại hiện trường cũng 

như tại phòng thí nghiệm v.v.v. Các thiết bị phân tích đều được xác định các giới hạn xác 

định, giới hạn tin cậy, thường xuyên được hiệu chuẩn bảo đảm độ chính xác cao. Các kết 

quả phân tích mẫu QC trong năm 2014 đều đạt kết quả tốt. 
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3.2 Mô hình dự báo chất lượng nước 

3.2.1. Giới thiệu mô hình và các mô đun tính toán 

Mô hình MIKE 11 là một phần mềm kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước, do 

Viện Thủy Lực Đan Mạch (DHI) xây dựng và phát triển.MIKE 11 là mô hình động lực 

một chiều và thân thiện với người sử dụng. Mô hình có khả năng mô phỏng chi tiết các 

yếu tố thủy động lực học, môi trường và vận chuyển bùn cát. MIKE11 được sử dụng phổ 

biến trong quản lý và vận hành cho lưu vực sông suối và hệ thống kênh dẫn từ đơn giản 

đến phức tạp. Với môi trường sử dụng rất thân thiện với người dùng, MIKE 11 là một 

công cụ rất hữu ích trong công tác thiết kế kỹ thuật công trình, tài nguyên nước, quản lý 

chất lượng nước và các ứng dụng quy hoạch. 

MIKE 11 bao gồm nhiều mô đun có khả năng và nhiệm vụ khác nhau như: mô đun 

thủy động lực (HD), mô đun tải – khuếch tán (AD), mô đun chất lượng nước (WQ/Ecolab), 

mô đun mưa dòng chảy (RR) và một số mô đun khác. 

 

Hình  9. Giao diện của mô hình thủy lực mô hình MIKE 

Trong nghiên cứu này các mô đun được ứng dụng vào tính toán gồm 4 mô đun: (1) Mô 

đun thủy động lực (HD); (2)Mô đun tải khuếch tán (AD);(3) Mô đun mưa dòng chảy (RR) 

và (4)Mô đun chất lượng nước (WQ/Ecolab). 

3.2.2. Qui trình dự báo chất lượng nước khu vực OMXN 

Qui trình thực hiện dự báo các yêu tố chất lượng nước được thực hiện qua 3 bước chính. 
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Bước 1: Thu thập số liệu thủy văn, khí tượng dân sinh, sử dụng đất để tính toán số liệu 

đầu vào trong mô hình. Bên cạnh đó, thu thập số liệu đo đạc chất lượng nước theo các kỳ 

để phục vụ hiệu chỉnh mô hình dự báo. Trong Bước 1 sử dụng hai mô hình: (1) Mô hình 

toàn đồng bằng để dự báo dòng chảy từ phía thượng lưu về vùng OMXN, mô hình toàn 

đồng bằng cung cấp biên trên cho mô hình OMXN (2) Mô hình 2 chiều có nhiệm vụ dự 

báo thủy triều tại các trạm cửa sông cung cấp biên dưới cho mô hình dự báo. 

Bước 2: Dự báo và đánh giá kết quả dự báo, trong bước này từ số liệu được cung cấp 

bước 1 tiến hành dự báo các yếu tố môi trường như đề cương gồm (BOD, DO, COD và 

NH4). Đánh giá kết quả so sánh với số liệu thực đo trong kỳ trước, đánh giá tính hợp lý 

số liệu dự báo kỳ tiếp theo. Nếu phù hợp có độ tin cậy sẽ tiếp tục tiến hành bước 3. 

Bước 3: Từ kết quả dự báo đã được đánh giá tính hợp lý, phân tích đưa ra báo cáo kỳ và 

đưa lên trang web: http://www.httl.com.vn/ 

 

Hình  10. Quy trình dự báo chất lượng nước cho khu vực OMXN 
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3.2.3. Mô hình dự báo cho vùng OMXN 

Mô hình dự báo cho vùng OMXN được tách ra từ mô hình toàn đồng bằng sông 

Cửu Long, và được chi tiết hóa cho vùng OMXN [xem Hình  11] 

 

Hình  11. Sơ đồ mô hình dự báo vùng OMXN 

Phạm vi mô hình toàn vùng BĐCM. Cơ sở lựa chọn phạm vi mô hình nhằm đảm bảo đầy 

đủ nhất chế độ dòng chảy của vùng nghiên cứu, và thuận lợi trong công tác xây dựng mô 

hình.  

Mô hình gồm 32 biên ngoài trong đó, 1 biên trên lấy tại Long Xuyên, các biên còn lại là 

cửa sông, kênh ven biển Tây và biển Đông. Biên trong gồm biên nhu cầu nước, xả thải và 

biên dòng chảy từ mưa được đưa vào mô hình bằng biên điểm và phân bố dọc sông, kênh. 

Hệ thống công trình, bao gồm toàn bộ hệ thống cống chính vùng BĐCM xấp xỉ 120 cống, 

trong đó vùng OMXN có 48 cống.  

3.2.4. Số liệu đầu vào 

3.2.4.1. Mô hình lớn và mô hình 2 chiều 

(1) Mưa dự báo được sử dụng dựa trên kết quả mưa dự báo toàn cầu của Cơ quan Khí 

quyển Đại dương quốc gia Hoa Kỳ (NOAA): http://www.cpc.ncep.noaa.gov/. 
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(2) Dòng chảy thượng lưu dự báo tại Kraite cung cấp từ Ủy hội sông Mê Công quốc tế 

(MRC) theo địa chỉ trang web http://www.mrcmekong.org/ 

(3) Số liệu thực đo từ hệ thống của MRC mực nước và lưu lượng các trạm trên dòng chính. 

(4) Số liệu vận hành công trình của hệ thống cống toàn đồng bằng 

(5) Mô hình triều điều hòa toàn cầu do DHI cung cấp, ngoài ra tham khảo số liệu Bảng dự 

tính thủy triều của Viện Kỹ thuật Biển http://www.icoe.org.vn/; Bảng thủy triều hằng năm 

do Trung tâm Hải văn phát hành, để phục vụ mô phỏng mô hình hai chiều. 

3.2.4.2. Mô hình dự báo 

(1) Số liệu nhu cầu nước: 

Nhu cầu nước được tính theo phân khu thủy lợi, khu vực BĐCM gồm có 51 tiểu khu thủy 

lợi, trong đó vùng OMXN là tiểu khu 18. 

Bảng 10. Nhu cầu nước (m3/s)  theo từng tiểu khu vùng BĐCM 

Khu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Khu 16         72.38          70.81          38.23          19.06          28.28          18.53  

Khu 17         84.78          85.99          54.06          27.88          34.22          21.58  

Khu 18         46.15          51.73          41.89          21.61          19.81          11.47  

Khu 19         14.67          16.99          12.65            5.83            5.85            3.73  

Khu 20         14.52          14.99            7.88            3.31            6.20            4.46  

Khu 21         11.39          11.57            5.68            2.35            4.90            3.55  

Khu 22         26.08          25.98          11.60            4.49          11.24            8.21  

Khu 23         31.23          34.17          23.79          11.91          21.41          14.52  

Khu 24           6.41          10.02          12.94            7.38            3.17            1.18  

Khu 25         27.20          26.45          10.06            3.49          15.84          11.78  

Khu 26         19.67          19.94            9.71            4.02          12.15            8.86  

Khu 27           7.30            7.35            3.64            1.61            3.84            2.75  

Khu 28         17.27          18.19            9.05            3.18            9.17            6.70  

Khu 59           0.43            0.56            0.68            0.41            0.73            0.49  

Khu 60           0.69            0.86            1.06            0.63            0.31            0.12  

… … … … … … … 

Khu 62           0.10            0.14            0.18            0.11            0.06            0.01  

Khu 63           0.03            0.04            0.05            0.03            0.01            0.00  

Khu 64           0.07            0.10            0.13            0.08            0.04            0.01  

Khu 65           0.05            0.07            0.09            0.05            0.03            0.01  
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Khu Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 

Khu 66           0.12            0.18            0.23            0.12            0.06            0.02  

 

Nguồn: Dự án Lập Qui trình vận hành hệ thống thủy lợi vùng Quản Lộ Phụng Hiệp 

 

 

Hình  12. Nhu cầu nước ngọt tháng 4 năm 2012 vùng BĐCM 

 

mailto:gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com


Dự án giám sát và dự báo chất lượng nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp hệ 

thống thủy lợi Ô Môn Xà No 

Thông tin liên hệ: gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com                                                 Trang 26 

 

 

 

Hình  13. Tổng nhu cầu nước ngọt và mặn khu vực BĐCM 

(2) Tính toán tải lượng xả thải 

Tải lượng xả thải của các thành phần sử dụng nước trong vùng OMXN như dân sinh, công 

nghiệp, nông nghiệp và thủy sản được tính toán đưa vào trong mô hình.  

Một số tiêu chuẩn, Qui định dùng làm cơ sở tính toán tải lượng xả thải gồm: tiêu chuẩn 

cấp nước cho công nghiệp theo TCXDVN 33:2006; QCVN 40:2011/BTNMT dùng cho 

tính toán xả thải công nghiệp; QCVN 11:2008/BTNMT (Cột B) dùng cho tính toán xả thải 

của Thủy sản, theo tiêu chuẩn của WHO trong tính toán xả thải của dân sinh. Một số kết 

quả về tính toán tải lượng xả thải trình bày như bên dưới. 
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Hình  14. Tải lượng sinh hoạt theo huyện vùng OMXN 

 

Hình  15.Tải lượng từ thủy sản theo huyện vùng OMXN 

 

(3) Số liệu dòng chảy từ mưa 

Mô hình mưa dòng chảy toàn đồng bằng được sử dụng mô phỏng dòng chảy từ mưa, đưa 

vào mô hình bằng nhập lưu dọc sông, vị trí điểm nhập lưu được xác định từ GIS. Các tiểu 

lưu vực mưa được phân theo phân khu thủy lợi như tính nhu cầu nước. 
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Hình  16. Mô hình mưa dòng chảy NAM toàn vùng ĐBSCL 

(4) Hệ thống cống và qui trình vận hành 

Cống khu vực OMXN, trong mùa khô vận  hành cấp nước và kiểm soát mặn, 

nguyên tắc vận hành: Khi mặn ngoài cống lớn hơn 2g/L thì cống đóng, ngược lại cống mở 

lấy nước. Đối với tiêu môi trường, nếu trong cống nồng độ ô nhiễm cao, hàng tháng sẽ 

vận hành tiêu. Khu vực phía Cần Thơ cống trong mùa khô mở hai chiều. 

Đối với hệ thống khác nằm trong vùng BĐCM như Quản Lộ Phụng Hiệp, hay một 

số cống thuộc tỉnh Cà Mau được vận hành theo qui trình của hệ thống, nhằm đảm bảo cấp, 

và kiểm soát mặn của từng khu vực. 

Bảng 11. Các công trình thủy lợi trong vùng OMXN 

Stt Tên Cống B (m) Z (m) Kênh Tỉnh 

1 C.Gíáo Thình 5 -2 OM K.Giang 
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Stt Tên Cống B (m) Z (m) Kênh Tỉnh 

2 C.Bà Xéo 5 -2 OM K.Giang 

3 C.Hội Đồng Thơm 5 -2 OM K.Giang 

4 C.Cả Sĩ 5 -2 OM K.Giang 

5 Cống K14000Đ 5 -2 OM K.Giang 

6 Cống Đường Láng 5 -2 OM K.Giang 

7 Cống Lý Kỳ 5 -2 OM K.Giang 

8 Cống Bảy Trâm 5 -2 OM K.Giang 

9 Cống Lộ 62 Đ 7,5 -2,5 OM K.Giang 

10 
C.Tắc H.Phương 

(Kmới) 
5 -2 OM K.Giang 

11 Cống Ong Đèo Đ 7,5 -2,5 OM K.Giang 

12 Cống Năm Phùng 5 -2 OM K.Giang 

13 Cống Ông Thọ 5 -2 OM K.Giang 

14 Cống Kênh Xã 5 -2 OM K.Giang 

15 Cống Xóm Huế 3 -2 OM K.Giang 

16 Cống Bà Đế 5 -2 OM K.Giang 

17 Cống Cả Nâu (K.Miếu) 5 -2 OM K.Giang 

18 Cống K12000Đ 2D100 -1,5 OM K.Giang 

19 C.Rạch Nhum (CNM) 7,5 -2,5 OM TP.CThơ 

20 C.Rạch Tra D(CNM) 7,5 -2,5 OM TP.CThơ 

21 C.Vàm Nhon (CNM) 7,5 -2,5 OM TP.CThơ 

22 C.Tắc Cà Đi 5 -2 OM TP.CThơ 

mailto:gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com


Dự án giám sát và dự báo chất lượng nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp hệ 

thống thủy lợi Ô Môn Xà No 

Thông tin liên hệ: gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com                                                 Trang 30 

 

 

Stt Tên Cống B (m) Z (m) Kênh Tỉnh 

23 C.Cầu Nhiễm Đ (CNM) 7,5 -2,5 OM TP.CThơ 

24 Cống Ong Định 3 -2 OM TP.CThơ 

25 Cống Tô Ma 5 -2 OM TP.CThơ 

26 Cống Sáu Sung 3 -2 OM TP.CThơ 

27 C.kênh 7000 Đ 5 -2 OM TP.CThơ 

28 C.kênh Ranh Đ 5 -2 OM TP.CThơ 

29 C.Bà Đầm Đ (CNM) 7,5 -2,5 OM TP.CThơ 

30 C.Kênh 4000 Đ (CNM) 7,5 -2,5 OM TP.CThơ 

31 C.Đường Thét 3 -2 OM TP.CThơ 

32 Cống Bung Lớn 5 -2 OM TP.CThơ 

33 C.Rạch Trà Keo 5 -2 Tac OT TP.CThơ 

34 C.Rạch Tra 7,5 -2,5 Tac OT TP.CThơ 

35 C.Cẩu Nhiễm C 10 -3 Tac OT TP.CThơ 

36 Cống Rạch Nốp 5 -2 Tac OT TP.CThơ 

37 
C.Kênh Bà Đầm 

C(CNM) 
10 -3 XN H.Giang 

38 C.Kênh K2000 C 5 -2 XN H.Giang 

39 C.Kênh K4000 C 10 -3 XN H.Giang 

40 C.Kênh K5500 C 5 -2 XN H.Giang 

41 C.Kênh K7000 C(CNM) 10 -3 XN H.Giang 

42 C.Kênh Ranh C 5 -2 XN H.Giang 

43 C.Kênh 12000 C 5 -2 XN H.Giang 
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Stt Tên Cống B (m) Z (m) Kênh Tỉnh 

44 C.Kênh 14500 C(CNM) 5 -2 XN H.Giang 

45 Cống Năm Phát 5 -2 XN H.Giang 

46 
C.Kênh Sáu Kim  

(CNM) 
5 -2 XN H.Giang 

47 
Cống Ong Đèo. C 

(CNM) 
7,5 -2,5 XN H.Giang 

48 Cống Ba Voi  (CNM) 10 -3 XN H.Giang 

 

3.2.5. Kiểm định mô hình 

3.2.5.1. Kết quả kiểm định dòng chảy và mặn 

Mô hình dự báo OMXN kiểm định với mùa khô năm 2012 thời gian mô phỏng từ 1/1/2012 

đến 30/05/2012. 

(1) Kết quả kiểm định mực nước 

 

Hình  17. So sánh mực nước tính toán và thực đo tại trạm Cần Thơ 
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Hình  18. So sánh mực nước tính toán và thực đo tại trạm Tân Hiệp 

 

 

Hình  19. So sánh mực nước tính toán và thực đo tại trạm Vị Thanh 

 

(2) Kết quả kiểm định mặn 

 

Hình  20. So sánh mặn tính toán và thực đo tại trạm Đại Ngãi 
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Hình  21. So sánh mặn tính toán và thực đo tại trạm Cầu Quan 

 

Hình  22. So sánh mặn tính toán và thực đo tại trạm Trà Kha 

 

Hình  23. So sánh mặn tính toán và thực đo tại trạm Gò Quao 

Nhận xét: Kết quả kiểm định mô phỏng dòng chảy và mặn cho thấy mô hình phản ánh 

phù hợp chế độ dòng chảy khu vực nghiên cứu, với hệ số tương quan tại Cần Thơ, Vị 

Thanh và Tân Hiệp với hệ số tương quan giữa tính tóa và thực đo lần lượt là 0,92; 0,89; 

0,87. Giá trị và xu thế mặn mô phỏng tương đồng với mặn thực đo ở các trạm kiểm định. 

Từ những cơ sơ đó cho thấy mô hình có thể sử dụng cho mô phỏng kiểm định chất lượng 

nước, và dùng dự báo cho dự án. 

mailto:gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com


Dự án giám sát và dự báo chất lượng nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp hệ 

thống thủy lợi Ô Môn Xà No 

Thông tin liên hệ: gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com                                                 Trang 34 

 

 

3.2.5.2. Kết quả kiểm định chất lượng nước 

Số liệu dùng để kiểm định mô phỏng chất lượng nước khu vực OMXN được kế thừa từ 

dự án giám sát chất lượng nước được tài trợ từ ngân hàng thế giới (WB), mạng lưới trạm 

gồm 10 trạm[xem Hình  24]. Kiểm định theo hai đợt đo, đợt 1 ngày 14/01/2011 và đợt 2 

ngày 18/03/2011. 

 

Hình  24. Mạng lưới trạm quan trắc chất lượng nước dùng kiểm định mô hình 

 

Hình  25. So sánh tính toán với thực đo yếu tố DO ngày 14/01/2011 
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Hình  26. So sánh tính toán với thực đo yếu tố BOD ngày 14/01/2011 

Nhận xét: Qua kết quả so sánh giá trị tính toán và thực đo của các yếu tố BOD, DO và 

NH4 tại 10 trạm trong vùng OMXN ở hai đợt đo 14/01 và 18/03 năm 2011, cho thấy mô 

hình mô phỏng phù hợp diễn biến của các yếu tố kiểm định, chênh lệch giữa thực đo và 

tính toán là nhỏ, một số trạm có kết quả kiểm định với mực độ phù hợp cao như OX2, 

OX1, OX5 và OX9. 

 

Hình  27. So sánh tính toán với thực đo yếu tố NH4 ngày 14/01/2011 
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Hình  28. So sánh tính toán với thực đo yếu tố DO ngày 18/03/2011 

 

Hình  29. So sánh tính toán với thực đo, yếu tố BOD ngày 18/03/2011 
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Hình  30. So sánh tính toán với thực đo, yếu tố NH4 ngày 18/03/2011 

3.3. Xây dựng phân hệ thông tin trên trang thông tin của Tổng cục Thủy lợi. 

Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành hệ thống thủy lợi toàn quốc cho 

Tổng cục Thủy lợi tại địa chỉ http://httl.com.vn được đưa vào hoạt động từ năm 2013. Hệ 

thống này có nhiệm vụ thu thập, cập nhật số liệu quan trắc mực nước, một số thông tin 

vận hành công trình của các hệ thống thủy lợi trong toàn nhằm hỗ trợ công tác chỉ đạo, 

điều hành của Tổng cục Thủy lợi. Hiện nay đã có khoảng 50 Công ty KTCTTL trong cả 

nước thường xuyên cập nhật và quản lý số liệu trên http://httl.com.vn với khoảng gần 600 

công trình thủy lợi khác nhau (khoảng 500 hồ chứa, 100 công trình khác).  

Năm 2015, cùng với yêu cầu về giám sát và dự báo môi trường nước, Tổng cục 

Thủy lợi cũng đặt ra yêu cầu bổ sung thêm phân hệ về môi trường để cập nhật và thông 

tin về các dự án giám sát và dự báo chất lượng nước trong các hệ thống thủy lợi. 

Việc xây dựng phân hệ thông tin về Môi trường do Công ty Cổ phần Công nghệ 

phần mềm và thương mai điện tử CNN thực hiện để đảm bảo sự tương thích với trang 

thông tin đã có.  

Phân hệ về Môi trường có giao diện chung thống nhất cho tất cả các dự án giám 

sát, bao gồm trang thông tin về kết quả thực đo và kết quả dự báo. Các kết quả thực đo và 

dự báo được quy về 9 giờ sáng trong ngày cung cấp thông tin.  
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Bên cạnh đó các báo cáo kỳ cũng được đính kèm để cung cấp các thông tin chi tiết 

hơn về nhận định xu thế diễn biến chất lượng nước. Các tập tin báo cáo kỳ có thể tải xuống 

để tham khảo. 

 

Phân hệ cung cấp chức năng cập nhật dữ liệu khá thuận lợi, cho phép tải tập tin dữ 

liệu dạng excel trực tiếp lên trang thông tin, với các lựa chọn cập nhật số liệu thực đo, dự 

báo hoặc cả hai dữ liệu cho chuỗi thời gian được lựa chọn; hoặc nhập trực tiếp trên trang 

nhập liệu. 
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3.4. Khối lượng công việc đã thực hiện 

Trong năm 2015, khối lượng công việc thực hiện bao gồm: 

- Số liệu thực đo: 80 số liệu hóa lý, vi sinh và 24 số liệu thuốc BVTV đạt 100% so 

với đề cương nhiệm vụ yêu cầu 

- Số liệu dự báo: 6 kỳ dự báo, mỗi kỳ dự báo chuỗi thời gian 7 -10 ngày với thời gian 

dự báo tính bằng giờ, đạt 100% so với đề cương nhiệm vụ yêu cầu 

- Báo cáo kỳ: 6 kỳ, đạt 100% so với đề cương nhiệm vụ yêu cầu 

- Tài liệu thu thập: Trong thời gian thực hiện dự án, các tài liệu thu thập được gồm: 

o Báo cáo nông nghiệp và tiến độ sản xuất nông nghiệp của các tỉnh trong 

vùng. 

o Lịch vận hành cống, mực nước và độ mặn trước và sau các cống chính trogn 

khu vực Ô Môn Xà No. 

- Báo cáo tổng kết 
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Chương 4.  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ DỰ 

BÁOCHẤT LƯỢNG NƯỚC VÙNG DỰ ÁN 

4.1 Đánh giá diễn biến chất lượng nước 

4.1.1 Các yếu tố tác động đến chất lượng nước 

- Thủy triều: Khu vực dự án OMXN bị tác động của thủy triều theo 2 hướng. Ở phía 

bắc, qua sông Hậu, ảnh hưởng của triều biển Đông mang tính chất bán nhật triều 

không đều chiếm ưu thế. Về phía Tây Nam, ảnh hưởng của thủy triều từ Vịnh Thái 

Lan mang tính chất nhật triều không đều, qua sông Cái Lớn vào rạch Cái Tư vào 

vùng dự án  

- Đặc điểm thổ nhưỡng: Diện tích đất phèn trong khu vực án khá lớn gần 30%, nhất 

là ở hướng Tây Nam, khu vực Kiên Giang của dự án OMXN. Do ảnh hưởng của 

quá trình oxy hóa trong mùa khô và rửa trôi trong mùa mưa nên khu vực này bị 

nước phèn trong thời gian đầu mùa mưa gây ảnh hưởng đến sản xuất cũng như sinh 

hoạt.   

- Phát triển sản xuất và sinh hoạt dân cư: Sản xuất lúa, mầu và thủy sản đã gia tăng 

đáng kể cả về diện tích và sản lượng sau khi có công trình OMXN. Gia tăng sản 

xuất cũng dẫn đến gia tăng việc sử dụng các hóa chất nông nghiệp (phân bón, thuốc 

trừ sâu...), nước thải sản xuất. Do tính đặc thù của tiểu vùng, cư dân địa phương 

tập trung sinh sống trên các tuyến dọc theo các kênh chính trong vùng như Ô Môn, 

Xà No, KH8, KH9, Bảy Ngàn, Tám Ngàn,... tạo thành những khu thị tứ với mật độ 

dân cư tập trung mà điển hình là TP. Vị Thanh, thị trấn Một Ngàn, Thới Lai,...và 

hàng loạt các trung tâm xã như Tám Ngàn, Trường Xuân,...Các khu thị tứ này cùng 

với các  cụm tuyến dân cư sống dọc các tuyến kênh đã và đang là nguồn xả nước 

thải sinh họat cũng như các chất thải rắn xuống các kênh chính trong vùng.  

- Vận hành của cống: Bộ NN&PTNT đã ban hành Quy trình vận hành tạm thời của 

Hệ thống công trình thủy lợi OMXN ban hành theo QĐ số 3091/QĐ-BNN-TL ngày 

16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT. Tuy nhiên hiện nay do các công trình 

xây dựng chưa hoàn toàn kết thúc nên việc vận hành chưa thực hiện đúng theo quy 

trình này, dẫn đến hệ thống không phát huy hết hiệu quả, gây tác động cục bộ đến 

chất lượng nước tại một số vùng trong khu vực dự án. 
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4.1.2 Đặc điểm chất lượng nước sông Hậu &sông Tiền 

Nguồn nước mặt khu vực dự án OMXN được cấp chủ yếu từ nước sông Hậu theo 

các tuyến kênh trục như Ô Môn, Xà No, KH8, KH9 chảy vào khu vực dự án. Sông Hậu 

và sông Tiền là hai nhánh của sông Mê Công chảy vào Việt Nam, sông này bắt nguồn từ 

cao nguyên Tây Tạng, Trung Quốc chảy qua Thái Lan, Lào và Campuchia trên một đoạn 

khá dài hơn 4.000 km trước khi vào Việt Nam.Sông Hậu cũng như sông Tiền có pH trong 

khoảng từ 6 đến 8,3. Độ dẫn biến thiên theo mùa một cách rõ rệt. Trong mùa mưa giá trị  

trung bình độ dẫn biến thiên trong khoảng từ 10-12 mS/cm, nhưng trong mùa khô tăng lên 

đến khoảng 20-23 mS/cm tương đương độ mặn là 0,13g/L (không kể đến vùng hạ lưu gần 

biện chịu ảnh hưởng trực tiếp của nước biển nên độ mặn cao hơn). Nước sông Hậu và 

sông Tiền hầu hết có giá trị SAR nhỏ hơn 5 (không kể vùng bị ảnh hưởng triều như sông 

Tiền tại Mỹ Tho nơi bị tác động mạnh của nước triều trong một số tháng mùa khô có SAR 

khoảng gần 13). Hàm lượng phù sa của sông Hậu&sông Tiền biến thiên theo mùa rõ rêt, 

mùa lũ, có hàm lượng phù sa cao và  mùa kiệt có hàm lượng phù sa nhỏ. Trong mùa hàm 

lượng phù sa lên tới 1000 mg/L, hiện nay đã giảm nhiều, có thể do tác động phần nào của 

các công trình thủy điện ở thượng lưu. Nguồn nước sông Hậu, sông Tiền có các thành 

phần dĩnh dưỡng, hữu cơ, vi sinh (Coliform, Fecal Coliform) thấp, tuy nhiên hiện nay tác 

động ô nhiễm đã thấy khá rõ, nhất là tại các khu vực có nuôi trồng thủy sản (cá bè), sinh 

hoạt dân cư phát triển mạnh như tại Châu Đốc hay Cần Thơ.     

4.1.3 Chất lượng nước nguồn nước cấp 

Căn cứ vào mục đích giám sát cho các trạm lấy mẫu,  phân chia nguồn nước vùng 

dự án theo các trạm quan trắc như sau:  

- Nguồn nước cấp: các trạm OX1, OX2, OX3 và OX10, khống chế các nguồn cấp từ 

sông Hậu (qua kênh Tắc Ông Thục), kênh Ô Mon, kênh Xà No 

- Nguồn nước khu vực trung tâm vùng dự án: các trạm OX4, OX5, OX6 và OX7  

- Nguồn nước khu vực hạ lưu: OX8 và OX9 (chính xác là cuối hai kênh chính trong 

vùng dự án là KH8 và KH9). 

Đánh giá chất lượng nước dự án OMXN được thực hiện cho các nguồn nước được 

phân vùng như trên và chủ yếu cho mục đích sử dụng trong nông nghiệp bao gồm tưới 

tiêu và nuôi trồng thủy sản, dựa theo các chỉ tiêu chất lượng nước trong Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu (QCVN 39:2011/BTNMT) và Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh (QCVN 

38:2011/BTNMT).  
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Chất lượng nước nguồn nước cấp có tính chất hóa lý khá giống với nước sông Hậu 

với thành phần pH trong mùa khô (các tháng 1-5) có giá trị trung bình trong khoảng 7-

8[Hình.31], không có biến động nhiều giữa các tháng. Độ pH là nồng độ ion H+ của nước, 

phản ánh cân bằng của hệ Carbonate trong nước, một thành phần quan trọng xác định ban 

đầu tích chất nguồn nước. Giá trị pH của nguồn nước cấp sông Hậu rất phù hợp cho nhiều 

mục đích sử dụng nước. So sánh với giới hạn cho phép của nước tưới tiêu QCVN 39:2011 

(5,5-9) và nước bảo vệ thủy sinh QCVN 38:2011 (6,5-8,5), thành phần này của nguồn cấp 

đạt yêu cầu. 

Hình  31. pH nguồn nước cấp Hình  32.DO nguồn cấp 

Hàm lượng oxy hòa tan (DO) [Hình 32] của nguồn nước cấp biến động khá nhiều 

trong khoảng từ 2,5 đến 6,8 mg/L, khá thấp so với nước trên dòng chính sông Tiền và 

sông Hậu. Thông thường nguồn nước trong mùa khô có khả năng bị nhiễm bẩn cao hơn 

mùa mưa do dòng chảy, khả năng tự làm sạch kém nên DO cũng thường thấp. Tuy nhiền 

so với giới hạn của nước tưới (≥2 mg/L) và bảo vệ thủy sinh ((≥4 mg/L), nói chung nguồn 

nước cấp vẫn đạt yêu cầu. 

Các thành phần clorua (Cl-) có giá trị  trong khoảng 10 – 30 mg/L (0,28-0,84 meq/l) 

và và sunphat (SO4
-2) là 10-50 mg/L (0,2-1,04 meq/l) [Hình 33] không khác biệt nhiều so 

với nước dòng chính. Các thành phần này là một trong các yếu tố phản ảnh tác động của 

nước mặn (Cl-) và nước phèn (SO4
-2). Ở khu vực thượng lưu của dự án, ảnh hưởng của 
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nước mặn rất nhỏ hoặc hầu như không bị, hay tác động phèn là không có do vùng đất phèn 

nằm ở Kiên Giang phía tây nam vùng dự án. Do vậy các thành phần này không biến động 

nhiều so với dòng chính. Các giá trị trên là rất thấp so với giới hạn cho phép của nước tưới 

(Cl-: 350 mg/L và SO4
-2: 600 mg/L).   

Nguồn nước cấp có các thành phần dinh dưỡng amoni (NH4
+) nhỏ hơn 0,4 mg/L 

(N) và nitrate (NO3
-) nhỏ hơn 1 mg/L (N) đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép 

cho chất lượng nước bảo vệ thủy sinh QCVN 38:2011 (1 mg/L cho amoni và 5 mg/L cho 

nitrat).  Hàm lượng nitrit (NO2
-) [Hình 34] biến thiên từ 0,03 mg/L (N) đến 0,25 mg/L 

(N), đều cao hơn giới hạn cho phép nước bảo vệ thủy sinh QCVN 38:2011.  

Hình  33.Cl-&SO4
-2 nguồn cấp  Hình  34.NO2

- nguồn cấp 

Do không chịu ảnh hưởng của nước mặn nên thành phần tổng chất rắn tan (TDS) 

phản ánh độ khoáng hóa của nguồn nước cấp cũng rất thấp giống như của dòng chính, 

biến thiên trong khoảng 100-200 mg/L, nhỏ hơn rất nhiều so với giới hạn cho nước tưới 

(2000 mg/L).     

Hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) biến thiên từ 50 đến 150 mg/L [Hình 35], vượt 

quá giới hạn cho phép của QCVN 38:2011 (100 mg/L) trong các tháng 1,2,3. Do hoạt 

động của thuyền bè đi lại, dòng chảy nhỏ nên thành phần TSS cao.  

Thành phần Fecal Coliform phản ánh nhiễm bẩn do động vật máu nóng do nước 

thải sinh hoạt, chăn nuôi.  So với giới hạn cho phép nước tưới (200 sp/100ml) cho tưới 

rau và thực vật ăn tươi sống, phần lớn nguồn nước cấp (80-50% giá trị) không thích hợp 

mailto:gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com


Dự án giám sát và dự báo chất lượng nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp hệ 

thống thủy lợi Ô Môn Xà No 

Thông tin liên hệ: gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com                                                 Trang 44 

 

 

[Hình 36]. Ta thấy nuồn nước cấp tại OX10 (kênh Xẻo Xào) bị nhiễm bẩn cao nhất với 

phần lớn (100% ) vượt giới hạn cho phép. Trong đợt khảo sát tháng 1/2015, tại khu vực 

đầu kênh Xẻo Xào đang được chặn dòng thi công, khả năng tác động đến nguồn cấp qua 

vị trí này có khả năng là cao nhất.     

 

Hình  35.TSS nguồn cấp Hình  36.F.Coli nguồn cấp 

 

Đối với nước dùng cho tưới, đại lượngTỷ số hấp thụ natri –SAR (sodium adsorption 

ratio) của nước được sử dụng rất phổ biến. SAR được xác định bởi tỷ số hàm lượng của 

natri với tổng hàm lượng của canxi và magie theo công thức bên dưới, trong đó nồng độ 

các thành phần tính bằng meq/L. 

2

)( MgCa

Na
SAR


  

Chỉ số này thể hiện hoạt độ tương đối của ion natri trong phản ứng trao đổi với đất. Phân 

loại mức độ ảnh hưởng chi tiết hơn của SAR đối với sử dụng nước trong nước tưới được 

trình bầy trong Bảng 10.  
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Bảng 12. Mức độ nguy hại theo SAR của nước tưới 

SAR  Mức độ 

nguy hại 
Ghi chú  

< 3.0 Không  
Không hạn chế trong việc sử dụng lại nước tái chế 

(recycled water)   

3- 9 
Nhẹ đến 

trung bình  

Từ 3-6, cần chú ý đối với các loại cây nhạy cảm 

Tử 6-8, cần sử dụng gypsum (đá vôi), không dùng 

cho các loại cây nhạy cảm 

Đất cần lấy mẫu và thử nghiệm sau 1-2 năm để xác 

định nước tưới có làm tăng độ mặn (sodium) trong 

đất không    

>9 Rất mạnh  
Phá hủy đất nghiêm trọng, không thích hợp dùng làm 

nước tưới 

 

Giá trị giới hạn của SAR cho nước tưới theo QCVN 39:2011 là 9, trong khi nguồn 

nước cấp đều có SAR nhỏ hơn 4, do vậy nguồn cấp rất thích hợp cho sử dụng tưới, không 

gây ra tác động nào đến đất trồng.   

Một số các thành phần khác trong QCVN 39:2011 như bo (B), asen (As), kẽm  

(Zn), thủy ngân (Hg) có trong nước do ô nhiễm của các nguồn nước thải công nghiệp. 

Hiện nay, sản xuất công nghiệp chưa phát triển ở ĐBSCL nói chung và vùng dự án OMXN 

nói riêng, nên hàm lượng các thành phần trên đều rất thấp. Các hoạt động quan trắc trên 

dòng chính (sông Hậu, sông Tiền) và một số đợt quan trắc trước đây trong khu vực OMXN 

đều cho kết quả rất thấp, nhỏ hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép trong QCVN 39:2011. 

Do vậy, mặc dù không quan trắc nhưng có thể nói hàm lượng các thành phần trên đạt yêu 

cầu theo giới hạn cho phép. 

Một số mẫu phân tích hóa chất BVTV gốc clo trong quan trắc lần này đều không 

phát hiện được cho thấy khả năng nhiễm bẩn thuốc trừ sâu là không có. 

Nói chung, nguồn nước cấp cho vùng dự án OMXN trong đợt quan trắc từ tháng 

1- tháng 5/2015 có chất lượng nước đạt yêu cầu tưới (QCVN 39:2011) (ngoại trừ thành 

phần Fecal Coliform – không thích hợp cho tưới rau và thực vật ăn tươi sống) và yêu cầu 

mailto:gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com


Dự án giám sát và dự báo chất lượng nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp hệ 

thống thủy lợi Ô Môn Xà No 

Thông tin liên hệ: gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com                                                 Trang 46 

 

 

bảo vệ thủy sinh (QCVN 38:2011) (ngoại trừ các thành phần nitrit và TSS trong một số 

tháng). Không có quy luật biến đổi theo thời gian của các thành phần quan trắc ngoại trừ 

độ dẫn (EC) có xu hướng gia tăng từ tháng 1 đến tháng 5. 

4.1.4 Chất lượng nước khu vực trung tâm 

Các vị trí quan trắc khu vực này nằm trên các kênh chính của vùng OMXN là KH8 

và KH9 nên có dòng chảy lớn. Nguồn nước trên các kênh chính này có thành phần pH 

[Hình 37] biến thiên không nhiều, trong mùa khô có giá trị trung bình trong khoảng 7- 

7,5, trong khi hàm lượng oxy hòa tan [Hình 38] biến thiên khá lớn từ 1,5 đến 6 mg/L, 

trong đó hàm lượng thấp nhất vào tháng 4 tất cả các vị trí đều có oxy nhỏ hơn 4 mg/L. 

Trạm OX4 trên kênh KH9 có hàm lượng oxy thấp nhất là 1,5 mg/L, vị trí này gần chợ 

Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, Hậu Giang, do vậy chịu tác động của nguồn thải 

từ khu chợ . Nguồn nước này nếu sử dụng cho nuôi trồng thủy sản sẽ không khù hợp do 

có hàm lượng DO quá thấp so với giới hạn cho phép là 4 mg/L trong QCVN 38:2011.     

Hình  37.pH khu vực trung tâm Hình  38.DO khu vực trung tâm 

 

Các thành phần clorua (Cl-) và sunphat (SO4
-2) [Hình 39] của nguồn nước khu vực 

này cũng nhỏ không quá 40 mg/L cho clorua và 50 mg/L cho sunphat, do nguồn nước 

không chịu ảnh hưởng của mặn hay phèn, thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép cho 

nước tưới (QCVN 39:2011).       
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Nguồn nước khu vực trung tâm có các thành phần dinh dưỡng amoni (NH4
+) nhỏ 

hơn 0,2 mg/L và nitrat (NO3
-) nhỏ hơn 1,2 mg/L đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn 

cho phép cho chất lượng nước bảo vệ thủy sinh QCVN 38:2011 (1 mg/L cho amoni và 5 

mg/L cho nitrat).  Hàm lượng nitrit (NO2
-) [Hình 40] biến thiên từ 0,03 mg/L đến 0,3mg/L, 

đều cao hơn giới hạn cho phép nước bảo vệ thủy sinh QCVN 38:2011.  

 

Hình  39.Cl-&SO4
-2 khu vực trung tâm Hình  40.NO2

- khu vực trung tâm 

 

Tổng chất rắn tan (TDS) phản ánh độ khoáng hóa của nguồn nước khu vực trung 

tâm cũng rất nhỏ biến thiên trong khoảng 100-200 mg/L, nhỏ hơn rất nhiều so với giới 

hạn cho nước tưới (2.000 mg/L). 

Hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) biến thiên từ 70 đến 190 mg/L [Hình 41], vượt 

quá giới hạn cho phép của QCVN 38:2011 (100 mg/L) trong các tháng 1,2,3 và 5. Khu 

vực trung tâm có thuyền bè đi lại nhiều, dòng chảy nhỏ nên thành phần TSS cao.  

Thành phần vi sinh F.Coliform khá cao cho thấy nhiễm bẩn nước thải sinh hoạt của 

khu vực này [Hình 42], tại trạm OX6 có tới 80% giá trị vượt giới hạn cho phép với nước 

tưới, nơi đây dòng chảy yếu có nhiều thuyền ghe qua lại trên kênh KH9 nên nước bị nhiễm 

bẩn.   
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Hình  41.TSS khu vực trung tâm Hình  42.F.Coli khu vực trung tâm 

 

Tỷ số hấp thụ natri (SAR) của nguồn nước khu vực trung tâm nhỏ hơn 4. 

 Nói chung, nguồn nước khu vực trung tâm dự án OMXN trong đợt quan trắc từ 

tháng 1- tháng 5/2015 có chất lượng nước đạt yêu cầu tưới (QCVN 39:2011) (ngoại trừ 

thành phần Fecal Coliform – không thích hợp cho tưới rau và thực vật ăn tươi sống ) và 

yêu cầu bảo vệ thủy sinh (QCVN 38:2011) (ngoại trừ thành phần oxy hòa tan trong tháng 

4, và các thành phần nitrit và TSS). Không có quy luật biến đổi theo thời gian của các 

thành phần quan trắc ngoại trừ độ dẫn (EC) có xu hướng gia tăng từ tháng 1 đến tháng 5. 

4.1.5 Chất lượng nước khu vực hạ lưu 

Các vị trí quan trắc nguồn nước này nằm gần các cống cuối kênh KH8 và KH9, có 

pH biến thiên trong khoảng 7 – 7,5 [Hình 43].Tại khu vực cuối kênh KH9, phía tây nam 

của vùng dự án OMXN, do ảnh hưởng của đất phèn, nên nước mặt tại đây bị nhiễm phèn 

nhẹ. Các khảo sát trong mùa mưa trước đây trên các tuyến kênh trong khu vực này như 

Ông Đèo, Năm Phát, Xóm Huế cho thấy nước  bị nhiễm phèn nhẹ với các giá trị pH từ 4,7 

đến 5,8, thấy rõ hiện tượng nước phèn trên bề mặt đất chảy xuống kênh khu vực kênh Ông 

Thọ. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng của nước phèn là rất nhỏ, chỉ ở phía cuối khu vực dự 

án nơi dòng chảy nhỏ. Các đợt khảo sát trong năm nay chỉ trong mùa khô (tháng 1- tháng 

5), do vậy không thấy rõ tác động của đất phèn đến nguồn nước khu vực này.    
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Hàm lượng oxy hòa tan biến thiên trong khoảng từ 2 – đến 6 mg/L, DO thấp cũng 

rơi vào tháng tư là tháng khô hạn có dòng chảy nhỏ [Hình 44]. 

Hình  43.pH khu vực hạ lưu Hình  44.DO khu vực hạ lưu 

 

Các thành phần clorua (Cl-) và sunphat (SO4
2-) [Hình 45] của nguồn nước khu vực 

này cũng nhỏ không quá 50 mg/L cho clorua và 70 mg/L cho sunphat, thấp hơn rất nhiều 

so với giới hạn cho phép cho nước tưới (QCVN 39:2011). Trạm OX8 cuối kênh KH9, khu 

vực chịu ảnh hưởng phần nào của phèn cũng như xâm nhập mặn nên có thành phần SO4
2- 

cao nhất trong tất cả các vị trí quan trắc, với giá trị cao nhất tới gần 100 mg/L cho lấy mẫu 

đợt hai trong tháng 5 (giá trị 70 mg/L trên là giá trị trung bình của hai đợt lấy mẫu trong 

tháng 5).  

Nguồn nước khu vực hạ lưu có các thành phần dinh dưỡng amoni (NH4
+) nhỏ hơn 

0,2 mg/L và nitrat (NO3
-) nhỏ hơn 1,1 mg/L đều thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho 

phép cho chất lượng nước bảo vệ thủy sinh QCVN 38:2011 (1 mg/L cho amoni và 5 mg/L 

cho nitrat). Hàm lượng nitrit (NO2
-) [Hình 46] biến thiên từ 0,03 mg/L đến 0,1 mg/L, phần 

lớn đều cao hơn giới hạn cho phép nước bảo vệ thủy sinh QCVN 38:2011.  
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 Hình  45.Cl-&SO4
-2 khu vực hạ lưu  Hình  46.NO2- khu vực hạ lưu 

 

Nguồn nước khu vực hạ lưu, cuối kênh KH8 và KH9 có tổng chất rắn tan (TDS) 

cũng rất nhỏ biến thiên trong khoảng 100-200 mg/L, thấp hơn rất nhiều so với giới hạn 

cho nước tưới (2000 mg/L). 

Hình  47.TSS  vùng hạ lưu  Hình  48.F.Coli vùng hạ lưu 

mailto:gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com


Dự án giám sát và dự báo chất lượng nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp hệ 

thống thủy lợi Ô Môn Xà No 

Thông tin liên hệ: gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com                                                 Trang 51 

 

 

Hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) biến thiên từ 30 đến 120 mg/L [Hình 47|], phần 

lớn thấp hơn giới hạn cho phép của QCVN 38:2011 (100 mg/L). Khu vực cuối kênh 

KH8&KH9 gần cống nên thuyền bè đi lại ít nên thành phần TSS thấp hơn các vị trí khác 

trong vùng.  

Nguồn nước cuối các kênh KH8 và KH9 cũng bị nhiễm bẩn với thành phần vi sinh 

F.Coliform khá cao [Hình 48], tại trạm OX9 cuối kênh KH8 có tới 90% giá trị vượt giới 

hạn cho phép với nước tưới. 

Tỷ số hấp thụ natri (SAR) của nguồn nước khu vực này nhỏ hơn 4. 

Nói chung, nguồn nước khu vực hạ lưu vùng OMXN (cuối kênh HK8 và kênh 

KH9) trong đợt quan trắc từ tháng 1- tháng 5/2015 có chất lượng nước đạt yêu cầu tưới 

(QCVN 39:2011) (ngoại trừ thành phần Fecal Coliform – không thích hợp cho tưới rau và 

thực vật ăn tươi sống) và yêu cầu bảo vệ thủy sinh (QCVN 38:2011) ( ngoại trừ thành 

phần oxy hòa tan trong tháng 4 và nitrit). Không có quy luật biến đổi theo thời gian của 

các thành phần quan trắc ngoại trừ độ dẫn (EC) có xu hướng gia tăng từ tháng 1 đến tháng 

5. 

4.1.6 So sánh chất lượng nước theo các vùng 

a. Chất hữu cơ 

Hàm lượng chất hữu cơ được thể hiện qua các thành phần BOD và oxy hòa tan 

(DO). Giữa các vùng không có sự khác biệt nhiều, biến thiên trong khoảng 1,5 đến 8 mg/L 

cho BODvới phần lớn (75% giá trị) nhỏ hơn 4 mg/L, không có sự khác biệt nhiều giữa 

các trạm [Hình 49&50]. Hàm lượng DO biến thiên từ 2- 7mg/L, phần lớn giá trị trong 

khoảng từ 4 đến 6 mg/L [Hình 51&52]. Giữa các vùng, giá trị trung điểm (50% số giá trị) 

DO của nguồn cấp nhỏ hơn so với hai nguồn khác. Tại trạm OX10, thành phần BOD5 là 

cao nhất (8 mg/L) và DO là thấp nhất cho thấy khả năng ô nhiễm hữu cơ cao tại trạm này 

trên kênh Xẻo Xào do chặn kênh xây dựng cống, nước bị tù trong đợt khảo sát tháng 

1/2015.  Thành phần BOD có phần lớn các giá trị vừa đạt ngưỡng A1 của Chất lượng nước 

mặt theo QCVN 08:2008, trong khi hàm lượng oxy hòa tan lại nhỏ hơn ngưỡng A1 và vừa 

đạt ngưỡng A2 của QCVN 08:2008. 
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Hình  49.BOD giữa các vùng  Hình  50.BOD giữa các trạm 

 

Hình  51.DO giữa các vùng Hình  52.DO giữa các trạm 

 

b.Thành phần dinh dưỡng 

Hàm lượng amoni (NH4
+) giữa các vùng không khác nhau nhiều, phần lớn giá trị 

nhỏ hơn 0,2 mg/L (N) [Hình 53].  tại các vị trí OX1, OX10 có hàm lượng khá cao, tới 

khoảng 0,3 mg/L [Hình 55]. Thành phần nitrit (NO2
-) vùng trung tâm cao hơn so với các 

vùng khác [Hình56], tại các vị trí của vùng này (OX4, OX5, OX6, OX7) cao hơn rõ rệt 

với hàm lượng biến thiên từ 0,5 đến 0,3 mg/L [Hình 55]. Hoạt động sản xuất nông nghiệp 
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khu vực phía bắc và vùng trung tâm OMXN làm gia tăng ảnh hưởng của các thành phần 

dinh dưỡng này, phần lớn các giá trị không đạt yêu cầu theo giới hạn QCVN 08:2008 (A2) 

 

Hình  53.NH4
+  giữa các vùng  Hình  54.NH4

+  giữa các trạm 

 

Hình  55.NO2
-  giữa các vùng  Hình  56.NO2

-  giữa các trạm 

 

 

mailto:gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com


Dự án giám sát và dự báo chất lượng nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp hệ 

thống thủy lợi Ô Môn Xà No 

Thông tin liên hệ: gsdbmt.omxn.vqhtlmn@gmail.com                                                 Trang 54 

 

 

 

c. Vi sinh 

Hàm lượng thành phần Fecal coliform giữa các vùng không khác nhau nhiều [Hình 

57], trạm OX10 là vị trí bị nhiễm Fecal cao nhất gần như 100% vượt ngưỡng QCVN 

38:20011 (không có quy định cho nước mặt QCVN 08:2008) [Hình 58]. Thành phần tồng 

Coliform giữa các vùng không khác nhau nhiều [Hình 59], khoảng 40% số giá trị vượt 

ngưỡng A1 của QCVN 08:2008, vị trí OX10 cũng là nơi bị nhiễm bẩn Coliform cao nhất 

[Hình 60]. Nguyên nhân do đang xây dựng cống tại khu vực này. 

 Hình  57.Coligiữa các vùng Hình  58.F.Coli giữa các trạm 

Hình  59.Coli  giữa các vùng Hình  60.Coli giữa các trạm 
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d. Phân vùng chất lượng nước 

Áp dụng phương pháp tính chỉ số chất lượng nước của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, với các hiệu chỉnh cho phù hợp với số liệu đo để quy đổi các yếu tố chất lượng 

nước thành số đo định lượng (WQI) để xây dựng các bản đồ khoang vùng ô nhiễm chất 

lượng nước trong vùng dự án. Các hiệu chỉnh thực hiện bao gồm: 

Do không đo độ đục, nên thành phần WQIc chỉ có TSS nên không lấy trung bình 

cộng; 

Không đo PO4-P, nên thành phần WQIb (ô nhiễm hữu cơ) là trung bình cộng của 

4 thành phần (BOD, COD, DO và NH4); 

Kết quả tính chỉ số chất lượng nước WQI theo các đợt đo được thể hiện trongBảng 

13 cho thấy các giá trị WQI thấp nhất xuất hiện vào đợt 4 (WQI dưới 25). Xu thế chung 

của giá trị WQI cho thấy các vị trí vùng hạ lưu có giá trị WQI trên 50, các vị trí ở nguồn 

cấp từ 40- 50, và các vị trí vùng trung tâm có giá trị WQI thấp nhất, trung bình dưới 40.   

Bảng 13. Giá trị WQI vùng OMXN, năm 2015 

Vùng Vị trí Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 5 Đợt 6 Đợt 7 Đợt 8 

Nguồn 

cấp 

OX01 53.43 60.94 13.95 19.54 73.47 67.31 77.83 61.43 

OX02 13.52 63.54 19.12 19.51 69.60 68.95 80.57 20.35 

OX03 4.51 66.91 20.73 14.49 69.92 4.28 77.05 18.31 

OX10 15.09 69.27 42.15 16.03 17.47 52.06 67.94 54.29 

Vùng 

trung 

tâm 

OX04 4.40 21.02 20.99 4.52 66.11 13.87 19.47 20.02 

OX05 44.25 72.59 20.66 4.50 68.09 43.01 20.91 19.86 

OX06 15.05 69.13 21.13 14.31 51.31 48.44 21.13 63.31 

OX07 61.50 70.18 43.17 14.31 48.07 14.41 21.06 19.84 

Vùng hạ 

lưu 

OX08 47.38 65.32 43.49 16.03 51.25 42.44 79.98 85.74 

OX09 48.26 69.36 97.23 4.59 70.56 70.58 61.82 20.14 

Vùng trung tâm Ô Môn – Xà No có mức độ ô nhiễm cao nhất, đặc biệt là vùng giữa 

các kênh trục Xà No, KH9, KH8 và Ô Môn. Trên các kênh ngang có nhiều khu vực giáp 

nước, nên nước lưu thông kém, tạo điều kiện phú dưỡng. Tại các khu vực như vậy, lục 

bình phát triển dày đặc, làm oxi hòa tan trong nước bị suy giảm nghiêm trọng. Tại các vị 

trí nguồn nước đầu vào cũng như các vị trí tiêu thoát ở hạ lưu, trong thời gian giám sát, 

cống mở thường xuyên, nước lưu thông tốt hơn nên độ ô nhiễm cũng thấp hơn khu vực 

trung tâm (xem các hình 61-68). 
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Hình  61.Chỉ số chất lượng nước WQI vùng OMXN đợt 1- 

năm 2015 

 

 

Hình  62.Chỉ số chất lượng nước WQI vùng OMXN đợt 2- 

năm 2015 
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Hình  63.Chỉ số chất lượng nước WQI vùng OMXN đợt 3- 

năm 2015 

 

Hình  64.Chỉ số chất lượng nước WQI vùng OMXN đợt 4- 

năm 2015
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Hình  65.Chỉ số chất lượng nước WQI vùng OMXN đợt 5- 

năm 2015 

 

Hình  66.Chỉ số chất lượng nước WQI vùng OMXN đợt 6- 

năm 2015 
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Hình  67.Chỉ số chất lượng nước WQI vùng OMXN đợt 7- 

năm 2015 

 

Hình  68.Chỉ số chất lượng nước WQI vùng OMXN đợt 8- 

năm 2015
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4.2 Đánh giá diễn biến chất lượng nước dựa trên số liệu dự báo 

4.2.1 Mục tiêu 

Số liệu đo đạc trong thời kỳ của dự án rời rạc, và chỉ đo đạc được 6 thời kỳ đo. Chính vì 

vậy, nếu chỉ dùng số liệu đo đạc để đánh giá thì sẽ khó thể hiện được toàn bộ diễn biến 

của các yếu tố chất lượng nước theo thời gian. Bên cạnh việc đánh giá diễn biến của các 

yếu tố chất lượng nước dựa trên số liệu mô phỏng, báo cáo sẽ đánh giá thêm về độ chính 

xác của kết quả dự báo.  
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4.2.2 Diễn biến các yếu tố chất lượng nước 

4.2.2.1 Diễn biến theo thời gian 

a) Yếu tố DO  

Nhận xét chung, giá trị biến đổi của DO trong thời kỳ dự báo ở các trạm vùng OMXN phổ biến ở giới hạn A1 và A2. Riêng trạm OX10 trên 

sông Cầu Nhiễm giá trị giảm đột biến rơi vào giới hạn B1 vào kỳ thứ 2. Chênh lệch giá trị DO giữa các trạm ít thay đổi vào các kỳ cuối và 

giá trị rơi vào ngưỡng A1, điều này cho thấy chất lượng nước khu vực OMXN đảm bảo cho sinh hoạt và nông nghiệp. 

 

Hình  69.Diễn biến DO tại các trạm đo so sánh với Qui chuẩn QCVN08:2008 

b) Yếu tố BOD 
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Hình 70 cho thấy xu thế chung giá trị BOD giảm dần ở các kỳ cuối, phân bố giá trị toàn thời gian dự báo giá trị BOD ở các trạm phân bố ở 

ngưỡng A1 và A2 theo phân hạng của QCVN08:2008 BTNMT. Nhìn chung chất lượng nước dựa trên yếu tố BOD khu vực OMXN có thể 

dụng cho sinh hoạt và nông nghiệp. 

 

Hình  70.Diễn biến BOD tại các trạm đo so sánh với Qui chuẩn QCVN08:2008 

 

c) Yếu tố COD 

COD có xu thế tương đồng với BOD về biến đổi giá trị giữa các kỳ, toàn bộ giá trị của COD ở các trạm trong thời gian dự báo nằm ở hạng 

A1 và A2. Điều này cho thấy căn cứ trên yếu tố COD chất lượng nước khu vực OMXN đảm bảo cho sử dụng trong sinh hoạt và nông nghiệp. 
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Hình  71.Diễn biến COD tại các trạm đo so sánh với Qui chuẩn QCVN08:2008 

d) Yếu tố NH4 

Hình 72 cho thấy biến đổi của giá trị NH4 trong thời gian dự báo nằm phổ biến ở ngưỡng A2 và A1 theo QCVN08:2008, xu thế giảm dần 

vào các kỳ cuối, một số trạm có giá trị đột biến cao như OX10 ở tuần thứ 2 do thời điểm này đang chặn dòng ở vị trí giám sát, chính vì vậy 

dòng chảy không lưu thông làm giảm chất lượng nước khu vực OX10. 
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Hình  72.Diễn biến NH4 tại các trạm đo so sánh với Qui chuẩn QCVN08:2008 
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4.2.2.2 Diễn biến về mặt giá trị 

a) Yếu tố DO 

Giá trị DO biến đổi ở các trạm phổ biến từ 5 đến 6 mg/L, một số trạm có giá trị thấp như 

OX4, OX7 và OX5 đây là trạm nằm trong nội vùng, các trạm nằm gần kênh Ô Môn và 

Xà No có giá gị DO cao hơn và ít biến động hơn. 

 

Hình  73.Diễn biến DO theo giá trị so sánh giữa các trạm vùng OMXN 

b) Yếu tố BOD 

Giá trị BOD ở các trạm phổ biến nhỏ hơn 4 mg/L. Tuy nhiên, một số ngày giá trị tăng 

xấp xỉ 8mg/L những ngày này rơi vào thời điểm cống đóng, hoặc giao thoa triều chính 

vì vậy dòng chảy ít lưu thông.Riêng trạm OX10 trên sông Cầu Nhiễm do ngăn dòng 

chính vì vậy giá trị BOD tăng cao so với giá trị phổ biến của các trạm khác. 
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Hình  74.Diễn biến BOD theo giá trị dự báo so sánh giữa các trạm vùng OMXN 

c) Yếu tố COD 

Xu thế biến đổi giá trị COD tương đồng với BOD giữa các trạm, OX10 có giá trị lớn 

nhất trong mạng giám sát. Phổ biến COD có giá trị thấp hơn 5mg/L, một số ngày dự báo 

giá trị tăng xấp xỉ 10 mg/L. Các trạm phía nội vùng có giá trị cao hơn và biến đổi lớn 

hơn so với các trạm gần kênh trục Ô Môn và Xà No. 

 

Hình  75.Diễn biến COD theo giá trị dự báo so sánh giữa các trạm vùng OMXN 
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d) Yếu tố NH4 

Giá trị NH4 ở 10 trạm giám sát phổ biến thấp hơn 0.2 mg/L. Một số trạm có giá trị cao 

như OX10 và OX1, các trạm có mức độ biến động mạnh như OX6, OX9 và OX7. 

 

Hình  76.Diễn biến NH4 theo giá trị dự báo so sánh giữa các trạm vùng OMXN 

 

4.2.2.3 Diễn biến theo không gian 

a) Yếu tố BOD và COD 

BOD và COD tại ngưỡng P75% có xu thế tương đồng nhau, các trạm có giá trị lớn tập 

trung ở nội vùng và ảnh hưởng bới giáp nước như OX9, OX7 và OX8, riêng OX10 trên 

sông Cầu Nhiễm có thời gian chặn dòng nên giá trị tăng so với các trạm còn lại. 
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Hình  77.Giá trị BOD mô phỏng ngưỡng tứ phân vị trên (P75%) ở các trạm dự báo 
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Hình  78.Giá trị COD mô phỏng ngưỡng tứ phân vị trên (P75%) ở các trạm dự báo 
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b) Yếu tố DO và NH4 

Hình 79 cho thấy phân bố theo không gian, các trạm phía nội vùng thường có giá trị 

thấp, như OX4, OX5. Các trạm phía gần kênh trục và sông chính có giá trị DO lớn hơn, 

như OX1; OX9, OX8. 

 

Hình  79. Giá trị DO mô phỏng ngưỡng tứ phân vị trên (P75%) ở các trạm dự báo 
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Hình 80 cho thấy các trạm có giá trị NH4 ở ngưỡng P75%, phổ biến 0,18 mg/L. Một số 

trạm có giá trị NH4 lớn như OX10 và OX1. 

 

Hình  80.Giá trị NH4 mô phỏng ngưỡng tứ phân vị trên (P75%) ở các trạm dự báo 
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4.2.3 Đánh giá sai số mô hình 

Mục tiêu:  Đánh giá sai số mô hình để chỉ ra được mức độ chính xác của mô hình dự 

báo so với số liệu thực đo,mô hình dự báo thiên lớn hay thiên nhỏ, biên độ giao động dự 

báo của mỗi yếu tố biến đổi ở ngưỡng nào. Dựa vào kết quả sai số đó, sẽ làm tăng mức 

độ chắc chắn của kết quả dự báo. Đồng thời, giúp công tác dự báo càng ngày sẽ được 

cải thiện hơn. 

Để thực hiện đánh giá sai số, nghiên cứu sẽ so sánh 6 kỳ đo đạc của các yếu tố với giá 

trị dự báo cùng thời gian đó, và phân tích. Số liệu mô phỏng của các yếu tố trừ số liệu 

đo đạc tương ứng và tiến hành phân tích thống kê, kết quả như sau: 

Yếu tố BOD sai số giữa tính toán và thực đo giao động từ -0,06 đến 0,56 mg/L, trung 

bình sai số trong cả thời gian dự báo là 0,69 mg/L.  Một số ngày có giá trị chênh lệch 

thiên lớn, với giá trị xấp xỉ 5,45 mg/L.  

Yếu tố NH4 sai số dự báo thiên lớn, biên độ giao động chênh lệch giữa tính toán và thực 

đo từ 0,003 mg/L đến 0,06mg/L, trung bình sai số trong chuỗi thời gian dự báo là 

0,029mg/L. 

Yếu tố DO sai số dự báo thiên lớn biên độ giao động chênh lệch giữa tính toán và thực 

đo từ -0,26 mg/L đến 0,99 mg/L. 

Nhận xét: Dự báo các yếu tố môi trường rất phức tạp, bên cạnh sự ảnh hưởng của các 

yếu tố thủy động lực học theo thời gian và không gian, các yếu tố môi trường ảnh hưởng 

trực tiếp từ nguồn xả thải, phản ứng sinh hóa trong môi trường nước. Sai số của các yếu 

tố nhìn chung phù hợp với sai số trong đo đạc của các yếu tố. 

 

Hình  81.Biến động sai số giữa mô phỏng và thực đo các yếu tố BOD, NH4 và DO 
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Hình  82.Xu thế mô phỏng của các yếu tố so sánh giữa tính toán và thực đo 

 

Bảng 14. Đặc trưng thống kê trong đánh giá sai số mô phỏng 

Đặc trưng BOD (mg/L) DO(mg/L) NH4(mg/L) 

Nhỏ nhất -8,01 -1,12 -0,22 

Tứ phân vị dưới -0,60 -0,26 0,003 

Trung vị 0,24 0,33 0,04 

Trung bình -0,69 0,43 0,029 

Tứ phân vị trên 0,56 0,99 0,06 

Lớn nhất 5,45 2,65 0,16 
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Chương 5.  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1 Kết luận 

1. Nguồn nước mặt trong vùng dự án OMXN nói chung đạt yêu cầu về chất lượng 

nước cho sử dụng trong nông nghiệp theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước dùng cho tưới tiêu QCVN 39:2011, ngoại trừ thành phần Fecal 

Coliform không thích hợp cho tưới rau và thực vật ăn tươi. 

2. Nguồn nước mặt trong vùng dự án OMXN nói chung đạt yêu cầu về chất lượng 

nước cho việc sử dụng nuôi trồng thủy sản theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh QCVN 38:2011, ngoại trừ một số 

thành phần (oxy hòa tan, nitrit) trong tháng tư tại khu vực trung tâm và vùng hạ 

lưu (cuối các kênh KH8, KH9). 

3. Không thấy rõ tác động của mặn đến chất lượng nước mặt khu vực OMXN (trong 

các thời điểm lấy mẫu) trong giám sát mùa khô năm 2015 (tháng 1- tháng 5). Tác 

động của mặn đến khu vực hạ lưu OMXN (vùng cuối kênh KH9) rất nhỏ, trong 

tháng 5 độ mặn tại đây (OX8 – tại cửa cống KH9-C) chỉ khoảng 0,3 g/l, trong 

khi nguồn cấp (sông Hậu) hay tại các vị trí khác trong vùng OMXN có độ mặn 

khoảng 0,18 g/l. Không có tác động của phèn cũng tại khu vực này như đã quan 

trắc được trong các năm trước đây, có thể do chính ảnh hưởng của đất phèn đến 

nước mặt tại khu vực này là rất nhỏ, hơn nữa lại trong mùa khô khi chưa có mưa 

rửa trôi phèn nên không thấy hiện tượng này (qua các thành phần pH, SO4
-2, 

Al+3). 

4. Nguồn nước mặt vùng OMXN bị nhiễm bẩn chất hữu cơ thấp với hàm lượng 

BOD nhỏ hơn 4 mg/L trong khi hàm lượng oxy hòa tan (DO) có giá trị thấp từ 2- 

6 mg/L. Nguồn nước mặt cũng bị nhiễm bẩn thành phần dinh dưỡng (nitirit  NO2
-

), cao nhất tại khu vực trung tâm (OX4, OX5, OX6, OX7) do hoạt động sản xuất 

nông nghiệp phát triển ở khu vực này, cũng như do giáp nước (OX7). Nhiễm bẩn 

vi sinh (Coliform, Fecal Coliform) tại hầu hết các vị trí quan trắc, cao nhất tại các 

vị trí vùng trung tâm (OX10, OX6, OX7) và vùng hạ lưu giáp nước (OX8). Nhìn 

chung, vị trí OX10 trên kênh Xẻo Xào là nơi bị nhiễm bẩn nhất trong các vị trí 

quan trắc vùng OMXN do hoạt động chặn dòng xây dựng cống tại đây. Không 

có hiện tượng nhiễm bẩn chất BVTV gốc clo cho nước mặt vùng OMXN. 

5. Nguồn nước mặt vùng OMXN có thể cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt, tuy nhiên 

cần phải qua xử lý để loại bỏ một số các thành phần vượt quá giới hạn cho phép 

(nitri, coliform, fecal coliform, TSS) theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước mặt QCVN 08:2008.   
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6. Diễn biến chất lượng nước dựa trên kết quả dự báo cũng cho thấy, chất lượng 

nước khu vực OMXN nói chung đáp ứng được các yêu cầu sử dụng sinh hoạt và 

nông nghiệp, công nhiệp trong thời gian dự báo. Khu vực ít ảnh hưởng của vùng 

giáp nước chất lượng nước tốt hơn.  

7. Dự báo các yếu tố môi trường bằng mô hình MIKE11 đã đáp ứng được những 

yêu cầu đề ra về dự báo chất lượng nước. Mô hình phản ánh phù hợp chế độ dòng 

chảy, diễn biến chất lượng nước trong vùng OMXN. Kết quả mô hình phù hợp 

với kết quả đo đạc trong lịch sử và các kỳ giám sát năm 2015, mô hình đáp ứng 

kịp thời phục vụ công tác vận hành hệ thống. 

5.2 Kiến nghị 

1. Kết quả quan trắc cho thấy nguồn nước mặt OMXN đã bị nhiễm bẩn, mặc dù 

không có các nguồn gây ô nhiễm lớn do hoạt động sản xuất công nghiệp chưa 

phát triển, không có các trung tâm dân cư lớn trong vùng. Nguyên nhân gây ô 

nhiễm chủ yếu do các hoạt động dân sinh trong vùng với điều kiện sống còn thấp, 

ý thức bảo vệ môi trường kém. Do vậy trước mắt, các cơ quan môi trường địa 

phường cần phải đẩy mạnh chương trình vệ sinh môi trường nông thôn, tăng 

cường giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, cải thiện điều kiện sống, 

vệ sinh hộ gia đình  nhằm từng bước giảm thiểu ô nhiễm. 

2. Hoàn chỉnh quy trình vận hành cống để bảo đảm được nhiệm vụ ngăn mặn trong 

mùa khô, nhưng đồng thời cũng cải thiện tiêu thoát ô nhiễm và cấp nước sạch 

cho yêu cầu sử dụng nước trong mùa khô, cải thiện chất lượng nước tại các vùng 

giáp nước.    

3. Tiến hành điều tra các nguồn thải gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt khu vực 

OMXN, trước hết tập trung vào các cơ sở sản xuất lớn, cơ sở sản xuất tiểu thủ 

công (lò nấu đường, xưởng cơ khí, xay xát…), ven các kênh trục chính trong 

vùng (Ô Môn, Xà No, KH8, KH9) cũng như các cống thải nước thải sinh hoạt ra 

kênh tại các thị trấn trong vùng. Các kết quả sẽ phục vụ cho yêu cầu đánh giá, dự 

báo CLN cũng như đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước phù 

hợp. 

4. Về mức độ không chắc chắn (uncertainty) của mô hình dự báo chất lượng nước. 

Yếu tố chất lượng nước biến đổi phức tạp và ảnh hưởng của nhiều quá trình như 

vật lý, hóa học và sinh học. Dự báo chất lượng nước là một trong những lĩnh vực 

khó nhưng vô cùng cần thiết trong bối cảnh tăng trưởng nhanh của các ngành 

kinh tế mà chưa quan tâm nhiều tới bảo vệ môi trường.  

5. Số liệu đo đạc chất lượng nước khá rời rạc, thường 2 lần trên một tháng, đây cũng 

là một trong những hạn chế. Đề xuất cần tiếp tục thực hiện đo đạc và xây dựng 
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Dự án giám sát và dự báo chất lượng nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp hệ 

thống thủy lợi Ô Môn Xà No 
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cơ sở dữ liệu phục vụ mô phỏng trong thời gian tiếp theo nhằm nâng cao độ chính 

xác của mô hình dự báo.  
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