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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Vùng cửa sông Thu Bồn nơi chuyển tiếp sông-biển, trở thành 

hệ sinh thái rất độc đáo và phức tạp, nhưng giàu về tài nguyên và tại 

đây cũng là vùng vô cùng nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi tác động 

của các hiện tượng tự nhiên (biến đổi khí hậu…) cũng như các hoạt 

động khác nhau của con người. Phần lớn các hoạt động về kinh tế, 

xã hội diễn ra ở vùng này sẽ tác động trực tiếp lên hệ sinh thái tự 

nhiên của nó. Trong đó đáng chú ý là diễn biến bất thường của 

xâm nhập mặn, ô nhiễm nguồn nước đã tác động không nhỏ 

đến ngành nuôi trồng thủy sản TP Hội An. 

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, của các công trình thủy 

điện …đã làm thay đổi các qui luật triều mặn trước kia, biên độ mặn 

cũng thay đổi thất thường, đã tác động rất lớn đến hệ sinh thái thủy 

vực cũng như các hoạt động nuôi trồng thủy sản của Hội An. Chính 

vì vậy, việc thực hiện đề tài : “Nghiên cứu tác động của xâm nhập 

mặn đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Thành phố Hội An và 

đề xuất một số giải pháp thích ứng”. là rất cần thiết. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  

2.1. Mục tiêu tổng quát  

Góp phần phát triển bền vững ngành NTTS ở TP Hội An trước 

các tác động bất lợi của thiên nhiên và con người, nhất là trong bối 

cảnh BĐKH. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Xác định được mức độ và phạm vi và tác động của xâm nhập 

mặn;Đánh giá thực trạng NTTS của Thành phố Hội An; Đề xuất 

được các giải pháp NTTS. 
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  3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỂN CỦA ĐỀ TÀI 

3.1. Ý nghĩa khoa học 

Đề tài cung cấp cơ sở khoa học các tác động của xâm nhiểm 

mặn đến hoạt động NTTS ở TP Hội An.  

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Xây dựng được các giải pháp khả thi đối với ngành NTTS ở 

TP Thành phố Hội An trong bối cảnh BĐKH củng như các tác động 

của con người. 

4. BỐ CỤC LUẬN VĂN  

Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài báo gồm các chương sau 

Chƣơng 1. Tổng quan tài liệu 29  trang 

Chƣơng 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 4 trang 

Chƣơng 3. Kết quả nghiên cứu và bàn luận 39  trang 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

1.1. ĐẶC TÍNH CHUNG VÙNG NƢỚC CỬA SÔNG BỊ NHIỄM MẶN 

1.1.1. Khái niệm vùng cửa sông ven biển 

Là toàn bộ vùng nước có giới hạn độ muối từ 0,5
0
/00 đến nơi 

mà ở đó nước ngọt biến đổi hoàn toàn cá tính của mình thành nước 

biển (độ muối từ 30 đến 32,5 
0
/00) [23].  

1.1.2. Đặc trƣng, tính chất, đặc điểm vùng nƣớc nhiễm mặn 

a. Đặc trưng, tính chất  vùng nước nghiên cứu 

Đặc trưng lớn nhất của vùng cửa sông là sự biến động rất lớn 

về độ muối, do phụ thuộc vào dòng chảy triều,dòng chảy thượng lưu, 

địa hình. 

b. Đặc điểm xâm nhập mặn các sông thuộc TP Hội An 

* Sự thay đổi của độ mặn theo thời gian: 

Mùa cạn lưu lượng dòng chảy thượng nguồn nhỏ, độ mặn xâm 

nhập vào trong sông lớn.Mùa lũ, dòng chảy thượng nguồn lớn, tốc độ 

dòng chảy mạnh, độ mặn ít có khả năng xâm nhập vào sâu trong 

sông. Trong mỗi ngày, độ mặn tại từng vị trí trên sông cũng lên 

xuống theo chế độ triều. 

* Sự thay đổi của độ mặn theo không gian . 

Độ mặn có sự phân tầng khá rõ rệt, độ mặn tăng nhanh từ 

trên mặt xuống đáy sông;càng về thượng lưu độ mặn càng giảm dần  

1.2. PHẠM VI VÀ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN 

HOẠT ĐỘNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

1.2.1. Phạm vi ảnh hƣởng của độ mặn đến hoạt động sống 

của các loài thủy sinh 

- Phần đầu của vùng cửa sông, độ mặn cao nhất lên đến 5‰; 
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một số loài sinh vật nước ngọt có thể xâm nhập xuống kiếm ăn, nhất 

là khi nước ròng [ 22]. 

- Phần trên vùng cửa sông, độ mặn biến đổi từ 5‰ –18‰. Đây 

cũng là nơi xâm nhập của nhiều loài sinh vật biển rộng muối vào 

kiếm ăn và sinh sản. 

- Phần giữa vùng cửa sông, độ mặn dao động trong khoảng 

18‰ - 25‰.[22].Phần thấp của vùng cửa sông, dòng mạnh hơn, độ 

mặn từ 25‰ – 32‰. Đây cũng là giới hạn thấp đối với những loài sinh 

vật biển hẹp muối có thể xâm nhập vào kiếm ăn hay sinh sản [22].  

- Vùng đất ngập nước của Thành phố bị nhiễm mặn khoảng 

1.200 ha [22]. Tuy nhiên vùng thích nghi với nuôi trồng thủy sản 

nằm trong vùng qui hoạch chỉ tập trung ở 5 xã, phường. 

1.2.2. Tác động của độ mặn đến qúa trình nuôi trồng thủy sản  

Mức phù hợp độ mặn cho việc nuôi tôm khoảng 10-30‰, tôm 

sú phát triển tốt nhất ở độ mặn 15-25‰.Tôm thẻ chân trắng tốt nhất 

là 10 - 25‰,  Biến động trong ngày không quá 5‰. Đầu vụ độ mặn 

cao, tôm ít nhiễm bệnh, tỷ lệ sống cao. Cuối vụ độ mặn thấp, tôm 

mau lột xác chóng đạt cỡ thương phẩm và tránh bệnh đóng rong. Độ 

mặn quá thấp, tôm dễ bị các bệnh mềm vỏ, chất lượng thịt kém 

(không chắc) và khả năng đề kháng, phòng bệnh kém. Độ mặn quá 

cao, tôm dễ bị nhiễm các bệnh do vi khuẩn và chậm lớn (tôm khó lột 

xác). Độ mặn lơn hơn 40‰ tôm giảm ăn, ảnh hưởng đến tăng trọng 

tôm sau 1,5 tháng nuôi đầu, tôm khó lột xác [3]. 

1.2.3. Một số tác động bất lợi khác trong NTTS của TP Hội An  

Thiên tai bão,lụt hằng năm; các hoạt động khai thác khoáng 

sản ở thượng lưu; chất thải của một số xí nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch 

vụ ven sông Thu Bồn và chính các chất thải trong NTTS … đã tác 
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động đến môi trường thủy vực NTTS… 

1.3. ĐẶC ĐIỂM NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NƢỚC LỢ TRÊN 

THẾ GIỚI, VIỆT NAM VÀ TP HỘI AN 

1.3.1.Trên thế giới 

Trên thế giới có khoảng 1-1,5 triệu ha của vùng đất ngập nước 

ven biển đã được chuyển đổi thành ao nuôi tôm. Theo FAO, năm 

2011, tổng sản lượng NTTS đạt 83,6 triệu tấn, tương ứng với giá trị 

135,7 tỷ USD.[27] 

 1.3.2.  Ở Việt Nam 

 Tổng diện tích mặt nước mặn, lợ Việt Nam có thể khai thác 

là 1,44 triệu ha, nhưng hiện mới khai thác được một nửa khoảng 0,7 

triệu ha. Trong đó, diện tích nuôi tôm chiếm 88,5% .Ở Quảng Nam, 

năm 2013, tổng diện tích NTTS 6.656 ha, trong đó, diện tích nuôi 

thủy sản nước lợ 1.975 ha [26].   

1.3.3.Thành phố Hội An 

Năm 2002 là năm đạt sản lượng tôm sú cao nhất từ trước đến 

nay, lên đến 348 tấn, năng suất 1,42 tấn/ha [21]. Năm 2013, tổng diện 

tích NTTS của thành phố là 195,05 ha, trong đó diện tích nuôi tôm là 

186,9 ha. Tổng sản lượng NTTS của thành phố đạt 401 tấn trong đó 

sản lượng tôm chiếm chủ yếu với 283 tấn[17] . 

1.4. ĐỊA LÝ, ĐỊA HÌNH, DÂN SINH KINH TẾ, ĐIỀU KIỆN TỰ 

NHIÊN VÀ CÁC BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

THÀNH PHỐ HỘI AN 

1.4.1. Vị trí địa lý  

Thành phố Hội An nằm bên bờ Bắc hạ lưu sông Thu Bồn, 

được giới hạn bởi tọa độ từ 15
o
15’26” đến 15

o
55’15” vĩ độ Bắc và từ 

108
o
17’08” đến 108

o
23’10” kinh độ Đông 
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1.4.2. Địa lý hành chính - dân cƣ 

TP Hội An có 9 phường  với  khoảng 22.530 hộ dân, với 

93.508 nhân khẩu, chưa kể 1,5 triệu lượt khách tham quan, du lịch 

mỗi năm [4].   

1.4.3. Điều kiện kinh tế - xã hội của 5 địa phƣơng có NTTS 

[20]   

Điều kiện kinh tế xã hội của 5 địa phương có NTTS trong 

những năm gần đây có chiều hướng phát triển. 

1.4.4. Đặc điểm về tài nguyên sinh học thủy sinh khu vực 

nghiên cứu 

Nhìn chung qua sô liệu thu thập cho thấy thực vật nổi,động vật 

nổi, động vật đáy,thực vật ngập mặn…về Thành phần, số lượng …rất 

da dạng và phong phú[5]   

1.4.5. Điều kiện  thủy văn và biểu hiện biến đổi khí hậu [8]   

a.- Điều kiện thủy văn  

+ Đặc điểm dòng chảy năm 

Bảng 1.5. Đặc trưng dòng chảy năm trung bình nhiều năm trên lưu 

vực sông sông Thu Bồn [8] 

Trạm Sông F 

(km
2
) 

Qo(m
3
/s) Yo(mm) Mo(l/s.km

2
) Cvo 

Nông 

Sơn 

Thu 

Bồn 

3130 289 2257 92.4 0.29 

-  Sông Cổ Cò: Không có dòng chảy thượng lưu, dòng chảy 

điều hòa theo chế độ triều lên và triều xuống.  

b. Biểu hiện của biến đổi khí hậu tại Hội An trong thời 

gian qua 

- Số liệu thu thập cho thấy nước biển, nhiệt độ và lượng mưa 

đều có xu hướng tăng một cách rõ ràng trong các thập niên qua [8]. 
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CHƢƠNG 2  

ĐỐI TƢỢNG , PHẠM VI VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Phạm vi nghiên cứu 

Thuộc hạ lưu sông Thu Bồn, Cổ Cò, và các sông lạch từ cửa 

sông đến thượng lưu nơi có độ mặn từ 1-2 %0., 

2.1.2. Đối tƣợng nghiên cứu 

Các yếu tố về xâm nhiễm mặn; các hoạt động NTTS, và điều 

kiện địa lý, tự nhiên khu vực nghiên cứu 

2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 Phương pháp đo đạc và tính toán độ mặn trên các sông; 

Phương pháp mô hình; Phương pháp vẽ bản đồ; Phương pháp xây 

dựng hệ thống định lượng tác động (IQS); Phương pháp phân tích 

tổng hợp; Phương pháp chuyên gia và cộng đồng. 
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CHƢƠNG 3 

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. THỰC TRẠNG VÀ XU THẾ XÂM NHẬP MẶN Ở HỘI AN 

3.1.1.Thực trạng xâm nhập mặn ở TP Hội An 

+ Theo không gian  

Độ mặn giữa các lớp nước (mặt, giữa, đáy),trong cùng một 

thời gian  biến động lớn, cả 3 vị trí đo trên sông Thu Bồn Hội An 

chênh nhau trên 10
 o

/oo   (xem bảng 3.1) Kết quả đo trên cùng một 

triền sông cũng biến động mạnh. Từ Câu Lâu xuồng đến Cửa Đại 

biến động từ 8,7 đến 31,5
o
/oo(bảng 3.2 )  

DIỄN BIẾN ĐỘ MẶN CÁC TẦNG NƯỚC TRONG CÁC THANG 

MÙA KHÔ NĂM 2014

0
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30

35

M G Đ M G Đ M G Đ M G Đ

Tháng (5-8)

Nồ
ng

 độ
 m

ặn
 (g

/L) Thanh Hà

Cẩm Nam

Cầu Phước trạch

Cầu Trà Quế

Cửa Đại CâmThanh

 

Hình 3.1, 3.2. Diễn biến độ mặn giữa các lớp nước 

DIỂN BIẾN ĐỘ MẶN BÌNH QUÂN THỦY TRỰC LỚN NHẤT DỌC SÔNG THU BỒN  NĂM 2014
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Hình  3.2 Diển biến mặn các điểm đo trên cùng triền sông 

+  Theo thời gian (trong ngày, tháng, năm) 

Kết quả độ mặn đo được từ 17 giờ ngày 25 đến 21 giờ của 

ngày 26 tháng 7 (đo đồng thời một con triều cả 3 vị trí) cho thấy tại 
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Thanh Hà, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất biến động 8,2
o
/oo, Cẩm Nam 

7,1
o
/oo và Cẩm Thanh 5,5

o
/oo. ( xem bảng 3.3 và hình 3.4) 

Diễn biến độ mặn trong các giờ của 1 chu kỳ triều lớn nhất 

trong tháng 

0

10

20

30

17 19 21 8 10 11 12 17 19 21

Giờ đo

Đ
ộ

 m
ặ
n

 (
g

/L
)

Thanh Hà

Cẩn Nam

Cẩn THanh

 

Hình 3.4. Diễn biến độ mặn các giờ của một con triều lớn trong các 

ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2014 tại  3 vị trí trên sông 

 Thu Bồn – Hội An 

Kết qủa  cho thấy đỉnh và chân của 1 con mặn chênh nhau  lớn 

tại Cẩm Nam và Thanh Hà. Tuy nhiên, càng về hạ lưu gần Cửa Đại 

(Cẩm Thanh) độ mặn ít biến động hơn. 

 Độ mặn giữa các năm cũng biến động nhiều.Kết qủa tổng hợp 

từ năm 2010 đến 2014 cho thấy độ mặn có giảm đi từ năm 2011, đến 

2013. Tuy nhiên 2014 độ mặn xuất hiện trở lại.  

Độ mặn các tháng cùng một năm tại một vị trí củng biến động 

khác nhau.Kết quả (hình 3.5 đến 3.6) cho thấy trên sông Hội An Thu 

Bồn lớn nhất thường rơi vào các tháng 5,6,7,những năm có mưa tiểu 

mản (2011) độ mặn trong tháng 6 giảm mạnh ( xem hình 3.5, 3.6) 
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ĐỘ MẶN BỈNH QUÂN THỦY TRỰC LỚN NHẤT MÙA KHÔ TẠI ĐIỂM ĐO CẨM NAM 

 NĂM 2010-2014
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Hình 3.5. Độ mặn BQTT lớn nhất tại điểm đo Cẩm Nam 

 năm 2010 - 2014 
Độ mặn bỉnh quân thủy trực lớn nhất tại cầu Câu Lâu mùa khô năm :2010-2014
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Hình 3.6. Độ mặn bình quân thủy trực thủy trực lớn nhất tại cầu Câu 

Lâu mùa khô năm 2010 - 2014
 

+ Thiết lập mối quan hệ của độ mặn và dòng chảy thƣợng 

lƣu: 

 Mức độ ảnh hưởng của dòng chảy thượng nguồn tới độ mặn 

tại hạ lưu (sau khi có hồ chứa thủy điện) có quan hệ như sau: 

Cấp 1: Khi lưu lượng tại Giao Thủy <110 m
3
/s thì độ mặn tại 

Cẩm Nam (Hội An) xuất hiện trong khoảng 17-22 
o
/oo, độ mặn giảm 

so với cùng cấp giai đoạn trước năm 2011 khoảng 10
o
/oo; Cấp 2: Khi 

lưu lượng tại Giao Thủy từ 110-175 m
3
/s thì độ mặn tại Cẩm Nam 

(Hội An) xuất hiện trong khoảng 9-17 10
o
/oo

 
; Cấp 3: Khi lưu lượng 

tại Giao Thủy 175-380 m
3
/s thì độ mặn tại Cẩm Nam (Hội An) xuất 

hiện trong khoảng 8-12 
o
/oo; Cấp 4: Khi lưu lượng tại Giao Thủy 
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>380 m
3
/s thì độ mặn tại Cẩm Nam (Hội An) nhỏ hơn 5 

o
/oo 

b. Sông Cổ Cò- Đế Võng  

Dọc theo sông và theo các tầng nước từ cầu Phước Trạch, cầu 

Trà Quế độ mặn khá ổn định dao động từ 7,4 đến 15,4 
0
/00 giữa đỉnh 

triều, chân triều; giữa các tầng nước trong cùng thời gian rất ổn định 

(xem  hình 3.9).  

Đọ mặn lớn nhất mùa khô năm 2014 giữa các tầng nước tại điểm đo Cầu Phước Trạch 

sông Đế Vỏng
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Hình 3.9. Độ mặn lớn nhất các tầng nước  năm 2014 tại cầu Phước 

Trạch- Sông Đế Võng 

 3.1.2 Tính toán lan truyền mặn thực tại và dự báo xu thế xâm 

nhập mặn theo các kịch bảng biến đổi khí hậu khu vực Hội An 

a. Tính toán lan truyền mặn hiện tại 

Từ 2011 đến 2014 số liệu đo đạc trong giai đoạn này là đầy đủ 

có thể dùng để tính toán, qua so sánh với giá trị đo, hầu hết giá trị 

tính toán đều hợp lý đạt và vượt trên 80%. Kết quả mức độ nhiểm 

mặn được thể hiện trên bảng đồ( xem hình3.12)    
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Hình 3.12. Bản đồ phân bố độ mặn lớn nhất năm 2014   

trên sông Thu Bồn 

b. Tính toán lan truyền mặn theo xu thế biến đổi khí hậu 

Mô hình Mike11 tính toán độ mặn lớn nhất theo kịch bản 

phát thải thấp, trung bình và cao năm 2050, 2100 cho  thấy ranh giới 

độ mặn 1
o
/oo dao động từ 24-26 km tính từ cửa Đại; độ mặn 4

o
/oo ở vị 

trí cách cửa Đại 20-22 km. (xem hình 3.13, 3.14) 

 

Hình 3.13. Bản đồ phân bố mặn theo kịch bản BĐKH phát thải cao 

năm 2050 trên sông Thu Bồn, Quảng Nam 
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Hình 3.14. Bản đồ phân bố mặn theo kịch bản BĐKH phát thải cao 

năm 2050 trên sông Thu Bồn, Quảng Nam 

3.2. PHẠM VI TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN VÀ CÁC 

YẾU TỐ KHÁC ĐẾN HOẠT ĐỘNG NTTS TẠI THÀNH PHỐ 

HỘI AN 

3.2.1. Phạm vi tác động của xâm nhập mặn đến NTTS qua 

số liệu đo đạc 

a. Đoạn sông từ Cẩm Kim đến Thanh  Hà và đến Câu Lâu 

Độ mặn trung bình mùa khô cao nhất lên đến 5 -10 ‰; độ mặn 

biến mạnh theo không gian và thời gian.Có nhiều ngày trong tháng 

độ mặn biến động trên 5 ‰;  dòng ưu thế là dòng nước ngọt. việc 

nuôi trồng thủy sản nước lợ (nếu nuôi tôm) khu vực này rất khó (xem 

bảng số liệu 3.1 đến 3.5) 

c. Đoạn từ Thuận Tình đến Cẩm Nam  

Độ mặn tầng đáy dao động trong khoảng 18‰ - 25‰ trong 

suốt các tháng mùa khô vì vậy có thể bố trí nuôi trồng.  

d. Đoạn hợp lưu sông Cổ Cò từ Cửa Đại đến Thuận Tình 

Độ muối nền đáy  từ 25‰ – 32 ‰, trung bình thủy trực trực 
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mùa khô 18-27 ‰. Khu vực này với hệ sinh thái rừng dừa nước,cỏ 

biển, khu vực này rất thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản.  

e. Sông Đế Võng-Cổ Cò (Cẩm Hà, Cẩm An, Cẩm Cẩm Châu) 

Độ mặn trung bình 15 ‰  ít biến động trong ngày, trong các 

tầng nước, trong suốt các tháng cũng như trong mùa khô. Với độ mặn 

ổn định, thích hợp cho việc nuôi tôm. 

3.2.2. Phạm vi tác động của mặn đến hoạt động NTTS qua 

số liệu điều tra, thu thập 

Hội An gần 1200 hecta diện tích mặt nước nhưng diện tích 

nuôi trồng nhỏ hơn nhiều, chỉ 195.05 ha . diện tích này chỉ tập trung 

các vùng ven sông Cổ Cò và hạ lưu cuối sông Thu Bồn trên địa bàn 5 

phường.  

Bảng 3.9. Phân bổ diện tích NTTS nước lợ theo hình thức nuôi 

Địa 

phƣơng 

Cẩm 

Thanh 

Cẩm 

Châu 

Cẩm 

Hà 

Cẩm 

An 

Cẩm 

Nam 

Tổng 

cộng 

Tổng diện 

tích(ha) 

110 38.5 27.6 15 11.8 195.05 

QCCT 50 11,5 10,6 1,6 3,8 77,5 

BTC 52 27 17 5,55 8 110 

TC 8     8 

(Nguồn: Báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2013 của Phòng Kinh tế) 

 

Hình 3.15.  Bản đồ khoanh vùng NTTS  hiện tại của TP Hội An 
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3.3. MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA MẶN ĐẾN HOẠT ĐỘNG 

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

3.3.1. Các tiêu chí để đánh giá 

Độ mặn cho việc nuôi tôm khoảng 10-30‰, tôm sú phát triển 

tốt nhất ở độ mặn 15-25‰. Tôm thẻ chân trắng tốt nhất là 10 - 25‰, 

có thể từ 7-25‰ Biến động trong ngày không quá 5‰. Độ mặn lớn 

hơn 40 ‰ thì tôm giảm ăn, ảnh hưởng đến tăng trọng tôm sau 1,5 

tháng nuôi đầu, tôm khó lột xác [ 7] 

3.3.2. Xây dựng hệ thống định lƣợng tác động (Impact 

Quantitative System IQS)  

3.3.3. Kết quả đánh giá mức độ tác động 

Bảng 3.13:Mức tác động của xâm nhập mặn đến NTTS của  

TP Hội An. 

Địa phƣơng Chỉ số Mức độ tác động 

Thanh Hà 3C,1A Tác động mạnh 

Cẩm Kim 3C,1A Tác động mạnh 

Cẩm Nam 3B,2A Tác động trung bình 

Cửa Đại  2A,2B Tác động ít 

Cẩm Thanh 2A,2B Tác động ít 

Cẩm Châu 2A Không tác động 

Cẩm An 2A Không tác động 

Cẩm Hà 3A.1B Tác động ít 

3.3.4. Nhận xét mức độ và vẽ sơ đồ tác động 

Trên cơ sở đánh giá và kết quả bảng 3.13, kết hợp với phạm vi 

tác động chúng tôi vẽ sơ đồ phân câp mức độ tác động của độ 

mặn(xem bảng 3.14 và hình 3.16) 



16 

Bảng 3.14. Phân vùng cấp độ tác động mặn đến NTTS 

Địa 

phƣơng 
Chỉ số 

Mức độ tác 

động 

Diện tích bị tác 

động 

Màu thể 

hiện 

Thanh Hà 3C,1A 
Tác động 

mạnh 

Toàn bộ vùng 

đất ngập nước 

nước nước 

Vàng 

Cẩm Kim 3C,1A 
Tác động 

mạnh 

Toàn bộ vùng 

đất ngập nước 

nước 

Vàng 

Cẩm Nam 3B,2A 
Tác động 

trung bình 

Toàn bộ vùng 

đất ngập nước 

nước nước 

Xanh 

nhạt 

Cửa Đại  2A,2B Tác động ít 

Toàn bộ vùng 

đất ngập nước 

nước 

Xanh 

đậm 

Cẩm 

Thanh 
2A,2B Tác động ít 

Toàn bộ vùng 

đất ngập nước 

nước nước 

Xanh 

đậm 

Cẩm Châu 2A 
Không tác 

động 

Toàn bộ vùng 

đất ngập nước 

nước 

Xanh 

đậm 

Cẩm An 2A 
Không tác 

động 

Toàn bộ vùng 

đất ngập nước 

Xanh 

đậm 

Cẩm hà 3A.1B Tác động ít  
Toàn bộ vùng 

ngập nước 

Xanh 

đậm 
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Hình 3.16. Sơ đồ phân cấp mức độ tác động độ mặn đến NTTS Tp. 

Hội An 

3.3.5. Sự phù hợp của việc đánh giá tác động qua số liệu 

điều tra sản lƣợng và diện tích nuôi trồng thủy sản tại Thành phố 

Hội An 

a. Kết quả điều tra  

Kết qủa điều tra thu thập cho thấy, những khu vực tác động 

mạnh gần như ít hoặc không nuôi trồng thủy sản nhất là nuôi tôm 

(khu vục Cẩm Kim, Thanh Hà), khu vực chịu tác động trung bình thì 

diện tích nuôi rất hạn chế (Cẩm Nam), những khu vực tác động ít 

hoặc không tác động thì gần như toàn bộ diện tích vùng ngập nước 

đều tận dụng để nuôi trồng thủy sản  
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Bảng 3.15. Diện tích NTTS nước lợ 2010-2013 của TP Hội  An 

(ĐVT: ha) 

Địa 

 phƣơng 

Cẩm 

Thanh 

Cẩm 

 Châu 

Cẩm 

 Hà 

Cẩm  

An 

Cẩm  

Nam 

Cửa  

Đại 

Tổng  

cộng 

2010 110 38,5 27,6 7,15 11,8 0 195,05 

2011 110 42,5 27,6 7,15 11,8 0 199,05 

2012 110 38,5 27,6 7,15 11,8 0 195,05 

2013 110 38,5 27,6 7,15 11,8 0 195,05 

Nguồn: Báo cáo thực hiện kế hoạch (2010 -2013)  

Phòng Kinh tế Hội An 

Bảng 3.17. Năng suất nuôi tôm của các địa phương từ 2010-2013 

Năm 

Địa phƣơng 
Thành 

phố 
Cẩm 

Thanh 

Cẩm 

Châu 

Cẩm 

Hà 

Cẩm 

An 

Cẩm 

Nam 

2010 1,23 0,85 2,00 6,83 3,22 1,59 

2011 1,54 0,52 1,81 6,29 1,69 1,56 

2012 1,92 1,29 3,4 5,86 2,38 2,20 

2013 2.31 1.05 1.82 4.61 1.96 2.06 

Nguồn: Báo cáo thực hiện kế hoạch hàng năm(2010-2013) Phòng 

Kinh tế Hội An 

b. Kết quả điều tra một số hộ dân 

Kết quả điều tra 20 hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành 

phố cho thấy hiệu quả của nghề nuôi trồng thủy sản trong các năm 

gần đây đạt kết quả khả quan. có 80% hộ lãi và khoảng 20% sô hộ 

điều tra nuôi không đạt.Đa số người dân nuôi tôm dều lấy nước từ 

sông và họ rất quan tâm đến độ mặn.  
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3.3.6. Các tác động  khác đến hoạt động nuôi trồng thủy 

sản Hội An 

a. Tác động của  điều kiện tự nhiên 

- Địa lý: Rất thuận lợi do phân bố dọc các nhánh sông Đế 

Võng, Thu Bồn cùng với khu hệ dừa nước ngập mặn với diện tích 

hơn 84 hecta tập trung chủ yếu ở Cẩm Thanh có tác dụng lọc các chất 

ô nhiễm, bảo vệ ao nuôi cũng như cung cấp một lượng lớn tôm, cá, 

cua giống cho nghề NTTS. 

Hạn chế: Lũ lụt và tình trạng bồi lắng trầm tích lòng sông 

thường xảy ra. Đây cũng là những khu vực ven biển nên chịu tác 

động rất lớn của gió bão. Cẩm Thanh, do có nhiều mương, lạch nên 

việc quản lý dịch bệnh, quản lý kỹ thuật cũng khá khó khăn. 

-Địa hình  

Địa hình cao: bao gồm xã Cẩm Hà, phường Cẩm An. Đây là 

dạng địa hình của các cồn cát và đụn cát ven biển, vì vậy vào mùa hè 

nhiệt độ tăng cao trong khi cột nước thấp sẽ tác động đến việc nuôi 

tôm các ao nuôi. 

Địa hình thấp và trũng: phân bố ở Cẩm Thanh, Cẩm Nam và 

một phần ở Cẩm Châu. Đây là những vùng thường bị ngập lụt vào 

mùa mưa lũ, gây khó khăn cho sản xuất NTTS. 

-Khí hậu 

Những năm gần đây, mùa lạnh kéo dài và nhiệt độ xuống 

thấp. Nắng hạn kéo dài vào mùa hè nhiều ngày có nhiệt độ trung bình 

trên 35 
0
C và mưa nhiều vào đầu mùa đông cũng gây khó khăn cho 

nghề NTTS, sự biến động đột ngột của các yếu tố môi trường. Bão, 

lụt những năm qua cũng làm thiệt hại đáng kể cho nghề NTTS như 

làm sạt lở bờ ao, cá biệt như một số ao nuôi ở Cẩm Nam bị san lấp; 
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sản phẩm NTTS cũng bị thất thoát, thậm chí mất trắng. 

-Địa chất  

Như vậy, phần lớn đất đai ở 5 địa phương có NTTS có độ phì 

kém, thành phần cơ giới cát thô, giữ nước kém, nhiễm phèn nên cũng 

ảnh hưởng nhất định đến nghề NTTS. 

         - Nguồn nước và thuỷ văn 

Với lưu lượng và mực nước lũ như vậy nên hầu hết các diện 

tích NTTS dọc sông Thu Bồn (Cẩm Nam và một phần Cẩm Thanh) 

đều bị ngập, gây sạt lở ao nuôi và thất thoát sản phẩm. 

Thủy triều: biển Hội An chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật 

triều, biên độ dao động của triều trung bình là 0,6 m. Triều cường 

khoảng +1,4 m Do biên độ triều như vậy nên hầu hết các ao NTTS ở 

Hội An đều có độ sâu mức nước thấp, bình quân 1 m (để đảm bảo 

tháo cạn nước trong quá trình cải tạo ao) nên các yếu tố môi trường 

trong ao nuôi thường biến động lớn, việc nâng cao hình thức nuôi lên 

bán thâm canh và thâm canh khá khó khăn. 

3.4. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG 

3.4.1. Đề xuất vùng nuôi  

Vùng 1: Đất ngập mặn Cẩm Kim đến Thanh Hà: chỉ nên nuôi 

trồng các loài thủy sản nước ngọt và những loài chịu được độ mặn rộng. 

Vùng 2: Đất ngập mặn Cẩm Nam: nuôi tôm cần nghiên cứu thời 

vụ hợp lý, chọn loài nuôi, thời điểm thả giống , lấy nước thích hợp. 

Vùng 3: Là Cửa Đại và một phần ngoài đê của Cẩm Thanh: độ 

mặn có ổn định hơn 2 vùng trên. Tuy nhiên khu vực này gần cửa 

biển, bị tác động mạnh bỡi dòng triều Cửa Đại và gió biển nên độ 

mặn cao trong năm.  

Vùng 4: Nước ngập mặn từ Cẩm Hà, Cẩm Châu, Cẩm An và 
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một phần Cẩm Thanh nằm trên sông Đế Vỏng, độ mặn rất ổn định và 

thích hợp cho nuôi trồng thủy sản nước lợ.  

3.4.2. Lịch thời vụ 

Căn cứ theo lịch của Thành Phố Hội An Thành phố từ tháng 3 

đến tháng 6 là vụ 1; vụ 2 từ tháng 6 kết thúc cuối tháng 9. 

Đề tài đề xuất căn cứ tình hình thời tiết thuận lợi hằng năm 

một số khu vực thuộc sông Đế Vỏng và một phần các lạch Cẩm 

Thanh, Cẩm Nam có thể, vụ 1 thả sớm hơn lịch thời vụ 15 ngày, vụ 3 

thả vào nửa tháng 11  

3.4.3. Giải pháp có thể áp dụng trong thời gian này 

a. Mô hình nuôi đang có kết qủa tại Hội An 

Tôm thẻ chân trắng.Chính quyền địa phương nên khuyến 

khích, hổ trợ người nuôi theo tiêu chuẩn GaqP 

b. Mô hình nuôi nghêu ở Núi Thành Quảng Nam  

Mô hình này có thể áp dụng khu vực Cửa Đại, Cổ Cò do độ 

mặn ổn định, giàu mùn bả hữu cơ. 

c. Mô hình nuôi trồng lồng ghép giảm ô nhiểm 

Nuôi tôm Sú quảng canh ghép với cá và cua, đây còn gọi là 

hình thức nuôi tôm quảng canh cải tiến thân thiện môi trường  

Mô hình trồng rừng kế hợp nuôi thủy sản và thăm quan du 

lịch, thông qua rừng ngập mặn (dừa nước Cẩm Thanh) 

3.4.4. Các giải pháp trong điều kiện biến đổi khí hậu 

a. Giải pháp thích nghi 

- Mô hình nuôi tôm kết hợp với rừng ngập mặn hiện nay tương 

đối hiệu quả. 

-  Mô hình tuyển chọn và phát triển giống lúa, ngô khoai, lạc 

chịu mặn  
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- Các giải pháp phục hồi hệ sinh thái và nguồn lợi sinh vật  

b. Giải pháp ứng phó 

Bảo vệ các dải rừng ngập mặn còn sót lại nhất là dừa nước 

-Giao đất các bãi triều đã ổn định ven đầm, vịnh cho các hộ gia 

đình trồng phục hồi rừng ngập mặn, cho sử diện tích phía bên trong 

rừng ngập mặn để NTTS  

-Rừng đầu nguồn thương lưu sông Vu gia thu bồn cần được 

bảo vệ 

-Sông Cổ Cò cần được nạo vét và khơi thông, 

-Xây dựng và củng cố các đê biển, kè biển khu vực thường 

xuyên bị sạt lở trên sông Thu Bồn Như Cẩm Nam, Cẩm Thanh ,Cửa 

Đại. 
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KẾT LUẬN 

1. Đặc điểm xâm nhập mặn vùng cửa sông Thu Bồn Hội An là 

độ mặn biến động mạnh theo không gian và thời gian, càng về 

thượng lưu độ mặn biến động càng lớn. Đoạn Cửa Đại, Cẩm 

Thanh,Thuận Tình ổn định; Cẩm Nam biến động ở mức trung bình; 

đặc biệt từ Cẩm Kim lên Thanh Hà biến động rất mạnh, nguyên nhân 

do bị chi phối bởi dòng chảy và các công trình Thủy điện ở thượng 

lưu; Sông Đế Võng, Cổ Cò độ mặn ổn định suốt trong năm. 

2. Hội An với 1.200 hecta diện tích mặt nước ngập mặn, nhưng 

diện tích có độ mặn và điều kiện địa lý, tự nhiên thích hợp củng như 

nằm trong vùng qui hoạch cho nuôi trồng là 195.05 ha tập trung ven 

sông Cổ Cò và xã Cẩm Thanh,  một ít tại xã Cẩm Nam. 

3.Vùng Cẩm Thanh (sông Thu Bồn - Hội An) và các xã Cẩm 

Hà, Cẩm Châu, Cẩm An (ven sông Cổ Cò) đáp ứng được độ mặn tốt 

khoảng 10-25‰ rất thích hợp cho nuôi tôm, độ mặn biến động trong 

ngày không quá 5‰. các vùng còn lại gần như rất khó đáp ứng cho 

nhu cầu nuôi trồng thủy sản nước lợ.  

4. Tại Hội An giải pháp NTTS bền vững thì cần phải phục hồi 

rừng ngập mặn, nhất là rừng dừa Cẩm Thanh,củng cố đê điều và bờ ao; 

với các ao nhỏ và chia cắc nên việc nuôi BTC,QCCT là chính.Chính 

quyền địa phương nên khuyến khích, tạo điều kiện để xây dựng các 

khu NTTS mở, nuôi xen ghép nhiều đối tượng, nuôi thủy sản gắn liền 

với du lịch sinh thái mà Hội An hiên nay rất có cơ hội. 

5. Các Vùng  Cẩm Thanh, Cẩm Nam thường bị ảnh hưởng 

hưởng của bảo, lủ làm hỏng cơ sở hạ tầng nuôi trồng và giảm độ mặn 

trong ao, trong tương lai tác động  của BĐKH,  nhiệt độ gia tăng và 

cường suất bảo lủ củng gia tăng,việc nuôi trồng sẽ rất khó khăn vì 

vậy ngay từ bây giờ phải đưa các gải pháp thích ứng để thử nghiệm, 

nhằm có điều kiện chuyển đổi đối tượng và mùa vụ nuôi. 
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KIẾN NGHỊ 

1. Không nên mở rộng mà giữ nguyên diện tích nuôi trồng 

thủy sản của TP Hội An hiện nay, bao gồm các vùng đất ngập nước 

tuyến trung triều nơi có độ mặn thích hợp trên sông Cổ Cò như: Cẩm 

Hà, Cẩm Châu, Cẩm An và khu vực Cửa Đại sông Thu Bồn gồm 

Cẩm Thanh, và một phần Cẩm Nam 

2. Khu vực Cẩm Thanh với đặc trưng là rừng dừa nước, nên 

áp dụng các mô hình sinh thái nuôi trồng kết hợp, trồng rừng nhằm 

giảm lượng chất thải, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

Khuyến khích xây dựng các khu này thành NTTS mở, nuôi thủy sản 

gắn liền với du lịch sinh thái mà Hội An hiên nay rất có cơ hội. 

3. Trong các hoạt động NTTS ven biển thì nuôi tôm nước lợ 

chịu nhiều bất lợi do BĐKH gây ra. Một số mô hình thích ứng với 

biến đổi khí hậu như nuôi tôm cua xen rừng ngập mặn, nuôi tôm xen 

rong câu, nuôi kết hợp cá nước lợ, cua ghẹ. Đồng thời bảo vệ và tăng 

cường diện tích trổng rừng ngập mặn, rừng chắn gió tại các địa 

phương xã Cẩm Thanh, Cẩm An, Cẩm Châu và Cẩm Nam, nhất là 

rừng dừa nước,và thảm cỏ biển Cẩm Thanh. 

4. Quá trình nghiên cứu cho thấý có sự tương tác của độ mặn 

đến các yếu tố như nhiệt độ, Oxy hòa tan và pH. Vì vậy Ngoài tác 

động của xâm nhập mặn đến nuôi trồng thủy sản tại Thành phố Hội 

An thì cần nghiên cứu đồng thời các tác động của 4 yếu tố này lên 

hoạt động nuôi trồng thủy sản nước lợ ./. 
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