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Tóm tắt: 
 

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá tác động của hệ thống đê bao đến chế độ dòng chảy thông 
qua chỉ số thủy văn (Indicators of Hydrologic Alteration-IHA) và chất lượng nước bằng chỉ số 
chất lượng nước (Water Quality Index-WQI) tại tỉnh An Giang. Số liệu về phát triển đê bao, lưu 
lượng nước, chất lượng nước được thu thập từ các cơ quan chức năng. Lưu lượng nước được sử 
dụng để đánh giá sự thay đổi dòng chảy sau khi hệ thống đê bao được xây dựng bằng IHA. Kết 
quả quan trắc chất lượng nước được sử dụng để đánh giá chất lượng nước bằng WQI. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy có sự phát triển mạnh mẽ của đê bao từ 2000-2015 (khoảng 25.000ha đê 
bao triệt để năm 2000 đến 2015 có 180.000ha). Chỉ số thủy văn có sự thay đổi đáng kể tại các 
trạm (thượng nguồn: Tân Châu – 53%; Châu Đốc – 61%; hạ nguồn: Vàm Nao – 56% và Cần 
Thơ – 58%). Kết quả tính toán giá trị WQI tại các trạm từ trung bình đến tốt, có thể đáp ứng các 
mục đích sử dụng của người dân. 
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Abstract: 
 

The objective of this study is to assess the impacts of dyke system on flow regimes using 
Indicators of Hydrologic Alteration (IHA), and water quality using Water Quality Index (WQI) 
in An Giang province. Data of dyke system development, flow, water quality is collected from 
relevant departments/agencies. Flow data is used to evaluate the changes of flow regimes for pre- 
And post-dyke system impacts using IHA. Monitoring data of water quality is used to assess the 
changes of water quality using WQI. The results show that the significant development of dyke 
system for a period of 2000-2005 (areas protected by full-dykes are 25,000 ha and 180,000 ha in 
2000 and 2015, respectively). Hydrologic regimes have been found to change significantly in 
stations (in upstream: Tan Chau – 53%, Chau Doc – 60%; downstream: Vam Nao – 56% and 
Can Tho – 58%). The results of WQI show that WQI are classified in the range of medium to 
good levels, at which surface water at these stations can be used for domestic purposes. 
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