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1. Tổng quan 

• Tài nguyên nước sông Mekong đã và đang nuôi 
sống trên 70 triệu dân, với nhiều dân tộc khác nhau 
trong lưu vực.  

• Nguồn nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp, 
nhưng chính dòng sông Mekong có sự đa dạng sinh 
thái 

• Vùng đất ngập nước có sự đa dạng sinh học cao 

• Nơi sinh sống nguồn thủy sản rất lớn, khoảng 1.500 
-1.700 giống cá, và nhiều loài động vật khác.  

 

• Sử dụng nguồn nước chưa hợp lý trong qua đã gây 
ra những vấn để làm suy thoái nguồn nước và có 
những tác động ảnh hưởng đến các hệ sinh thái khu 
vực sông Mekong. 



2. Những tác nhân gây sự suy giảm nguồn nước 

• Tài nguyên nước sông Mekong đang bị 

suy thoái về số lượng và chất lượng 

cũng như sự thay đổi động thái của 

dòng chảy theo mùa.  

• Sự suy thoái này do từ các yếu tố tự 

nhiên và do tác động từ hoạt động của 

con người trong lưu vực.  

 



• Dân số 

• Giảm diện tích rừng đầu nguồn 

• Khai thác khoáng sản 

• Xây dựng thủy điện  

• Sản xuất nông nghiệp 

• Hoạt động công nghiệp và đô thị  

 

2. Những tác nhân gây sự suy giảm nguồn nước 



• Áp lực từ phát triển dân số 

 

2. Những tác nhân gây sự suy giảm nguồn nước 



    Theo dự báo nhu cầu nước từ sự gia tăng dân số, 
nếu tỉ lệ đáp ứng nhu cầu nước năm 1995 trong toàn 
lưu  vực  là  100%   

 

 

2. Những tác nhân gây sự suy giảm nguồn nước 

Ước tính 2020 2040 

Ước tính 1 61% 41% 

Ước tính 2 67% 53%. 

 



    Giảm diện tích rừng đầu nguồn  

• Rừng đầu nguồn đóng vai trò quan trọng 

trong việc chống xói mòn đất, giữ nước và 

điều hòa dòng chảy trong lưu vực sông 

Mekong. 

  

• Tuy nhiên, theo MRC (2003 ), độ che phủ 

rừng của lưu vực đã thay đổi, theo nghiên 

cứu, điều tra của Ủy hội Mekong độ che phủ 

hàng năm giảm 0,53% năm.  

2. Những tác nhân gây sự suy giảm nguồn nước 



• Rừng bị tàn phá sẽ 
là một mối đe dọa 
nặng nề đối với 
dòng sông Mekong.  

• Ngoại trừ yếu tố 
thời tiết, tình trạng 
lũ lụt khá dữ dội 
trong những năm 
vừa qua mà nguyên 
nhân chính của nó 
là do diện tích rừng 
đầu nguồn đã bị 
giảm khá nhiều.  

 

2. Những tác nhân gây sự suy giảm nguồn nước 



• Rừng đã được khai thác 
nhằm cho nhiều mục tiêu 
khác nhau ở hai quốc gia 
Lào và Myanmar.  

• Việc phá rừng để khai thác 
gỗ tại hai quốc gia nầy 
được sự hỗ trợ từ các quốc 
gia hay tổ chức khác trên 
thế giới.  

• Tại Campuchia, rừng bị mất 
đi khá nhiều trong những 
năm qua do được khai thác 
từ các tổ chức địa phương 
và khai thác bất hợp pháp 
trên những cánh rừng đầu 
nguồn.  

• Những cánh rừng tự nhiên 
cũng đang dần chuyển đổi 
thành đất trồng cao su và 
cà phê.ở hai quốc gia Lào 
và Campuchia  

2. Những tác nhân gây sự suy giảm nguồn nước 



• Mất rừng kéo theo xói mòn, rửa trôi mà hậu quả là 
nâng cao đáy các hồ đập, thay đổi địa mạo của lòng 
sông, chế độ thủy văn của sông và trong một số 
trường hợp, cả địa mạo của vùng.  

 

• Trong vài chục năm qua, do phá rừng xung quanh 
mà đáy hồ  Tonle Sap bị cạn dần, khoảng từ 10 – 12 
cm/năm, làm khả năng chứa nước của hồ nầy giảm 
dần dẫn đến làm thay đổi chức năng trữ và điều tiết 
nước của hồ so với trước đây.  

 

• Sự suy giảm hệ sinh thái rừng, nhất là những cánh 
rừng đầu nguồn do nhiều nguyên nhân có tác động 
rất lớn đối với sinh kế của người dân trong lưu vực. 

2. Những tác nhân gây sự suy giảm nguồn nước 





    Khai thác khoáng sản 

    Một số vùng phía thượng lưu vực của sông Mekong 
có khá nhiều khoáng sản.  

 

• Vẫn chưa có thông tin chi tiết về việc khai thác 
khoảng sản ở Trung Quốc và Myanmar,  

 

• Những hoạt động khai thác khoáng sản ở Lào đã 
được đề cập đến (khai thác khoáng kim loại và 
khoáng đá).  

 

• Nguồn nước thải trong khai thác khoáng sản có thể 
gây ra tình trạng làm ô nhiễm môi trường nước sông 
Mekong. 

 

• Khai thác cát trên sông 

2. Những tác nhân gây sự suy giảm nguồn nước 



    Xây dựng thủy điện  

• Hệ thống thủy điện đã được 
quy hoạch và xây dựng trên 
dòng chính và một số dòng 
phụ của sông Mekong.  

 

• Phía thượng nguồn sông 
Mekong (Trung Quốc gọi là 
Lan Thương) thuộc lưu vực 
Trung Quốc với 8 đập thủy 
điện,  

 

• Phía lưu vực của Thái Lan, 
Lào và Campuchia với 11 đập 
thủy điện đang được quy 
hoạch  

2. Những tác nhân gây sự suy giảm nguồn nước 



• Việc vận hành của những đập 
thủy điện sẽ làm cho các hệ 
sinh thái sẽ bị thay đổi và suy 
giảm 

 

• Dẫn đến những tác hại về môi 
trường và xã hội với các 
nước phía hạ lưu vực sông 
Mekong như Myanmar, Lào, 
Thái Lan, Campuchia và Việt 
Nam.  

 

• Vùng  đồng bằng lưu vực 
sông ở Campuchia và ĐBSCL 
của Việt Nam, là hai quốc gia 
phía hạ lưu, sẽ chịu sự tác 
động lớn nhất từ những dự án 
thủy điện. 

2. Những tác nhân gây sự suy giảm nguồn nước 



   Dân vùng ĐBSCL không hưởng lợi gì 

từ thủy điện trên dòng chính sông 

Mekong, nhưng người dân tại đây lại 

chịu tác động nhiều nhất từ những dự 

án nầy.  

 

2. Những tác nhân gây sự suy giảm nguồn nước 



• Phù sa sông Mekong đóng vai trò quan 

trọng trong việc bồi đắp các vùng đất 

phía hạ lưu và là nguồn dưỡng chất 

cung cấp cho đồng ruộng.  

• Những đập thủy điện trên sông Mekong 

đã là nguyên nhân chính làm giảm 

lượng phù sa từ thượng nguồn đổ về 

phía hạ lưu.  

2. Những tác nhân gây sự suy giảm nguồn nước 



• Theo Avijit Gupta (2006), sông Langcang ở Vân Nam 
đổ vào sông Mekong khoảng 80 triệu tấn phù sa, 
tương đương 50 % trong tổng số 150 – 170 triệu tấn 
phù sa về hạ lưu. 

 

• Thiếu hụt phù sa từ hoạt động của những đập thủy 
điện cũng dẫn đến vấn để xói lở bờ sông phía hạ 
lưu.  

 

• Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân gây nên 
những vụ sạt lở bờ sông Tiền và sông Hậu trong 
vùng ĐBSCL trong những năm vừa qua  

2. Những tác nhân gây sự suy giảm nguồn nước 



    Sản xuất nông nghiệp 

 

• Diện tích sản xuất nông nghiệp càng lúc càng được 
mở rộng và số vụ canh tác được tăng lên ở các 
quốc gia trong lưu vực sông Mekong.  

 

• Để có thể đạt được năng suất cao thi nhu cầu sử 
dụng nước càng nhiều và một lượng khá lớn của 
phân bón, thuốc sát trùng được áp dụng vào đồng 
ruộng đã gián tiếp làm ô nhiễm nguồn nước sông.  

 

• Việc sử dụng chưa hợp lý, lãng phí trong sử dụng 
nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp cũng gây 
nên sự suy giảm tài nguyên nước sông.  

2. Những tác nhân gây sự suy giảm nguồn nước 



    Hoạt động công nghiệp và đô thị 

 

• Quá trình phát triển kinh tế đi đôi với sự phát triển 
công nghiệp.  

 

• Chất thải và nước thải từ hoạt động sản xuất công 
nghiệp, nhất là những nguồn nước thải chưa qua xử 
lý, đã gây ô nhiễm nguồn nước sông.  

 

• Nước thải sinh hoạt từ các khu đô thị, khu dân cư 

2. Những tác nhân gây sự suy giảm nguồn nước 



3. Tác động đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học trong lưu vực 

    Điều kiện tự nhiên của ĐBSCL đã tạo ra 
những sinh cảnh tự nhiên khá đặc trung của 
một vùng đồng bằng châu thổ:  

 

• Các dải đất cao phù sa ven sông  

• Bậc thềm phù sa cổ nằm sâu trong nội địa, 

• Vùng đồng bằng ngập lũ,  

• Bãi thủy triều,  

• Giồng cát và đầm lầy ngập triều ở vùng đồng 
bằng ven biển,  

• Vùng cửa sông và các khu đầm lầy than bùn  



   Các vùng đất ngập nước theo mùa và 
thường xuyên chiếm một diện tích khá lớn.  

 

• Là một trong những vùng có hệ sinh thái tự 
nhiên phong phú nhất và có chức năng kinh 
tế quan trọng,  

 

• Nhưng cũng là những hệ sinh thái vô cùng 
nhại cảm dễ bị tác động từ các yếu tố tự 
nhiên và nhân tạo.  

3. Tác động đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học trong lưu vực 



   Wetland forest 

• Inland forest 

(Melaleuca) 

 

 

 

 

• Coastal forest 

(Mangrove) 

Nature reserve and plantation 





Seasonally inundated grass 



WATER BODY IN FLOOD PLAIN 



   Water body 

• Rivers 

• Swamps 



   Tác động ảnh hưởng 

đến các hệ sinh thái 

nông nghiệp 

 

• Hệ sinh thái đồng 

ruộng lúa 

• Hệ sinh thái hoa màu 

• Hệ sinh thái vườn cây 

ăn trái 

3. Tác động đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học trong lưu vực 



• Agro-ecosystem 

• Rice 

• Crops 

• Garden 

• Aquaculture 



4. Thay lời kết 

• Tài nguyên nước sông Mekong đóng vai trò quan 
trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc 
gia trong lưu vực, nhất là vùng ĐBSCL của Việt Nam.  

 

• Dưới những tác động từ các yếu tố tự nhiên và nhân 
tạo đã làm suy thoái tài nguyên nước.  

 

• Những tác động làm suy thoái nguồn nước đã có 
những tác động ảnh hưởng đến các hệ sinh thái và 
đa dạng sinh học cho cả lưu vực sông Mekong, đặc 
biệt là vùng ĐBSCL. 


