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TÁC )�NG C�A S"N XUAT NÔNG NGHI�P VÀ  
CÁC CÔNG TRÌNH KHAI THÁC N7�C )-N TÀI 

NGUYÊN N7�C NGBM TRÊN L7U V;C SÔNG SREPOK  
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TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T�T�T�T�T    

L�u v<c Srepok nBm trong vùng Tây Nguyên là .'a bàn chiIn l��c quan trPng c�a c6 n�Ac v! kinh tI - xã 
hJi và Qu>c phòng - an ninh, có l�i thI .E phát triEn nông nghi�p, lâm nghi�p, s6n xuWt hàng hoá lAn kIt 
h�p vAi công nghi�p chI biIn, phát triEn công nghi�p n9ng l��ng và công nghi�p khai thác khoáng s6n. Nã 
có chiIn l��c và quy ho�ch xây d<ng Tây Nguyên giàu v! kinh tI, vFng m�nh v! qu>c phòng, an ninh tiIn 
tAi vùng kinh tI .Jng l<c. Vi�c .ánh giá tài nguyên n�Ac t�i Tây Nguyên và vWn .! khai thác sC dDng hi�u 
qu6 .ang là vWn .! b?c xúc vì nhFng n9m gLn .ây .i!u ki�n khí h/u, thGi tiIt ngày càng bWt th�Gng, lT lDt, 
h�n hán x6y ra th�Gng xuyên. S?c ép c�a dân s> và phát triEn kinh tI - xã hJi lên tài nguyên môi tr�Gng 
n�Ac ngày càng t9ng làm 6nh h��ng m�nh m� .In s< phát triEn b!n vFng c�a vùng. Các chWt th6i tU sinh 
ho�t, công nghi�p, nông nghi�p, ch9n nuôi,… t9ng nhanh chóng mà hLu hIt ch�a .��c xC lý theo quy .'nh. 
Khai thác quá m?c n�Ac d�Ai .Wt phDc vD nông nghi�p, công nghi�p, sinh ho�t .ã làm cho m<c n�Ac d�Ai 
.Wt suy gi6m, t�o .i!u ki�n cho chWt b}n xâm nh/p làm ô nhiQm n�Ac d�Ai .Wt. Nghiên c?u này .ánh giá 
6nh h��ng c�a các ho�t .Jng s6n xuWt .In n�Ac ngLm trên l�u v<c, phân tích nguyên nhân và .! xuWt 
h�Ang phát triEn cho khu v<c nghiên c?u. 

TTTTU khóa:U khóa:U khóa:U khóa: L�u v<c sông Srepok, nông nghi�p, n�Ac ngLm, m<c n�Ac. 

 

1. M1 &2U 5 

Sông Srepok là mJt nhánh lAn c�a sông Mê 
Công, l�u v<c chung giFa Vi�t Nam và Campuchia có 
di�n tích 30,940 km2, trong .ó 59% nBm trên lãnh th_ 
Vi�t Nam. Sông bst ngu-n tU thung lTng Nam 
Tr�Gng SOn � Tây Nguyên Vi�t Nam có dòng ch6y 
kho6ng 29,8 t% m³ ch6y vào sông Sê San t�i h�p l�u 
trên .Wt Campuchia. 

Trong nhFng th/p niên qua, vi�c khai thác sC 
dDng tài nguyên n�Ac (n�Ac d�Ai .Wt và n�Ac mRt) và 
công tác phòng, ch>ng thiên tai do n�Ac gây ra trên 
l�u v<c Srepok .ã có nhFng thành t<u quan trPng, 
góp phLn to lAn cho s< nghi�p phát triEn kinh tI - xã 
hJi c�a l�u v<c.  

Tuy nhiên, trong mJt thGi gian dài chúng ta ch�a 
nh/n th?c .Ly .� v! ý nghda và tLm quan trPng c�a 
vi�c khai thác sC dDng b!n vFng tài nguyên n�Ac .>i 
vAi s< phát triEn kinh tI - xã hJi, .Gi s>ng, s?c khue 
và môi tr�Gng, ch�a chú trPng .In qu6n lý và b6o v� 
cTng nh� quy ho�ch sC dDng tài nguyên n�Ac. Ni!u 
này d�n .In hi�n t��ng suy thoái tài nguyên n�Ac c6 
v! s> l��ng l�n chWt l��ng, tình tr�ng ô nhiQm ngu-n 

                                                 
1 Viện Quy hoạch Thủy lợi   
2 Trung tâm Khảo sát và Điều tra tài nguyên nước khu vực 
miền Trung 

n�Ac, thiIu n�Ac, khan hiIm n�Ac .ã xuWt hi�n � 
nhi!u nOi và .ang có xu h�Ang gia t9ng trong nhFng 
n9m gLn .ây.  
Trong nhFng n9m gLn .ây, l�u v<c Srepok là mJt 
trong nhFng .'a bàn c�a khu v<c Tây Nguyên có s< 
phát triEn m�nh m� v! kinh tI - xã hJi. N!n nông 
nghi�p phát triEn v��t b/c, dân s> t9ng tr��ng rWt 
nhanh, vAi t% l� t9ng dân s> cO hPc cao. S?c ép c�a 
dân s> và phát triEn kinh tI - xã hJi lên tài nguyên 
môi tr�Gng n�Ac ngày càng t9ng làm 6nh h��ng 
m�nh m� .In s< phát triEn b!n vFng c�a vùng. Các 
chWt th6i (n�Ac, rsn) tU sinh ho�t, công nghi�p, nông 
nghi�p, ch9n nuôi,… t9ng nhanh chóng mà hLu hIt 
ch�a .��c xC lý theo quy .'nh. Khai thác quá m?c 
n�Ac d�Ai .Wt (nhWt là cho t�Ai cà phê) .ã làm cho 
m<c n�Ac d�Ai .Wt suy gi6m, t�o .i!u ki�n cho chWt 
b}n xâm nh/p làm ô nhiQm n�Ac d�Ai .Wt. Vi�c sC 
dDng thu>c trU sâu, vi�c bón phân hóa hPc nhi!u, 
liên quan .In s< gia t9ng nhanh chóng hàm l��ng 
h�p chWt nitO, t_ng d� l��ng thu>c b6o v� th<c v/t 
trong n�Ac; chWt th6i công nghi�p liên quan .In s< 
gia t9ng v��t tiêu chu}n cho phép các chg tiêu vi 
l��ng (kim lo�i nRng); chWt th6i do ho�t .Jng c�a 
con ng�Gi .ã làm ô nhiQm các vi khu}n trong n�Ac, 
d�n .In  chWt l��ng môi tr�Gng n�Ac mJt s> nOi có 
dWu hi�u suy gi6m nhanh. 
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Hình 1. BHình 1. BHình 1. BHình 1. B6n .- hành chính l�u v<c Srepo6n .- hành chính l�u v<c Srepo6n .- hành chính l�u v<c Srepo6n .- hành chính l�u v<c Srepokkkk    

2. M�C TIÊU, PH+,NG PHÁP C=A NGHIÊN C�U 

MDc tiêu: Xác .'nh .��c biIn .Jng c�a m<c 
n�Ac ngLm d�Ai tác .Jng c�a các ho�t .Jng phát 
triEn kinh tI trên l�u v<c. 

Ph�Ong pháp: SC dDng ph�Ong pháp phân tích 
th>ng kê, ph�Ong pháp kI thUa và sC dDng mô hình 
toán (MIKE SHE) nhBm phân tích và d< báo kh6 
n9ng 6nh h��ng c�a các ho�t .Jng s6n xuWt .In tài 
nguyên n�Ac ngLm vùng nghiên c?u. 

3. CÁC K�T QU� NGHIÊN C�U CHÍNH 

Di�n tích cà phê c�a riêng tgnh N9k L9k tính .In 
n9m 2010 .ã lên tAi 219.000ha. Hi�n nay trên toàn 
tgnh N9k L9k có kho6ng 2500 giIng khoan, giIng .ào 
và ao h- c�a các nông hJ phDc vD mDc .ích t�Ai. 
Di�n tích cà phê t�Ai bBng ngu-n n�Ac ngLm kho6ng 
145.900 ha. VAi m?c n�Ac t�Ai trung bình 
1800m3/ha/vD, l��ng n�Ac ngLm sC dDng t�Ai cho cà 
phê trong 4,5 tháng mùa khô .�t con s> �Ac tính 
262,62.106m3, t�Ong ?ng kho6ng 2 tri�u 
m3/ngày..êm trong mùa khô.  

V! tình hình s6n xuWt nông nghi�p trên l�u v<c: 
Theo s> li�u th>ng kê .Wt .ai tU 2005-2010 c�a S� 
Nông nghi�p và Phát triEn nông thôn tgnh N9k L9k 
và N9k Nông cho thWy t_ng di�n tích .Wt nông 
nghi�p n9m 2010 tgnh N9k L9k t9ng lên 48.657 ha 
còn c�a N9k Nông l�i gi6m 6.285ha so vAi n9m 2005, 
tuy nhiên t_ng di�n tích .Wt nông nghi�p tính trên 
l�u v<c sông Serepok thì t9ng thêm trên 40.000 ha 
ch� yIu là di�n tích tr-ng cây lâu n9m. Chính vi�c 
phát triEn - �t cây cà phê, cao su trên l�u v<c .ã 
khiIn ngu-n n�Ac ngLm gi6m .i .áng kE. Hi�n t�i s> 
l��ng và l�u l��ng các m�ch lJ .ã gi6m .i rWt nhi!u. 
Theo các ngu-n tài li�u c�a S� Nông nghi�p và Phát 
triEn nông thôn tgnh N9k L9k, s> l��ng các ngu-n lJ 
.ã gi6m tU 40 .In 60% và s> ngu-n lJ còn t-n t�i thì 
l�u l��ng cTng gi6m .i .áng kE, chg còn kho6ng 50% 
so vAi tr�Ac .ây. 

Giai .o�n 2005 .In 2010, trên l�u v<c Srepok 
biIn .Jng v! sC dDng .Wt t�Ong .>i lAn. Quy .Wt 
ch�a sC dDng còn rWt ít, nh�ng nhu cLu phát triEn thì 
rWt cao, do v/y ph6i thay ._i mDc .ích sC dDng nhi!u 
lo�i .Wt trong l�u v<c.  

Các khu t�Ai mAi sau các công trình thu% l�i lAn 
.ã và .ang tiIp tDc m� rJng nh� Ea Soup, Krông 
Búk h� làm t9ng .áng kE di�n tích lúa n�Ac. 

3.13.13.13.1. Tình hình bi. Tình hình bi. Tình hình bi. Tình hình biIn .Jng l�u l��ng và m<c n�Ac In .Jng l�u l��ng và m<c n�Ac In .Jng l�u l��ng và m<c n�Ac In .Jng l�u l��ng và m<c n�Ac 
ngngngngLm trên l�u v<cLm trên l�u v<cLm trên l�u v<cLm trên l�u v<c    

3.1.1. Tgnh Gia Lai 
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N- th' biIn ._i l�u l��ng theo thGi gian 1993-
2012 t�i .iEm lJ DL11  

 

Hình 2. DiHình 2. DiHình 2. DiHình 2. DiQn biIn m<c n�Ac ngLm huy�n Ch� Prong Qn biIn m<c n�Ac ngLm huy�n Ch� Prong Qn biIn m<c n�Ac ngLm huy�n Ch� Prong Qn biIn m<c n�Ac ngLm huy�n Ch� Prong ----  Gia Lai  Gia Lai  Gia Lai  Gia Lai    
Theo tài li�u quan trsc .Jng thái .iEm lJ DL11 

(Ch� Prong- Gia Lai) cho thWy l�u l��ng gi6m .áng 
kE theo thGi gian. TU n9m 1993 .In n9m 1999 l�u 
l��ng DL11 v! mùa m�a thay ._i tU 45,0 — 62,0 l/s, 
song tU n9m 2000 .In nay chg còn kho6ng 10,0 .In 
2,0 l/s (hình 2). 

 
Hình 3. Hình 3. Hình 3. Hình 3. NNNN- th' biIn ._i l�u l��ng theo thGi gian 2001- th' biIn ._i l�u l��ng theo thGi gian 2001- th' biIn ._i l�u l��ng theo thGi gian 2001- th' biIn ._i l�u l��ng theo thGi gian 2001----

2012 t2012 t2012 t2012 t�i .iEm lJ DL11�i .iEm lJ DL11�i .iEm lJ DL11�i .iEm lJ DL11    

3.1.2. Tgnh N9k L9k 

M<c n�Ac ngLm t�i trung tâm thành ph> Buôn 
Ma ThuJt dao .Jng không nhi!u qua li�t kê kIt qu6 
quan trsc tU n9m 2000 .In nay. 

 
Hình 4. Hình 4. Hình 4. Hình 4. NNNN- th' biIn ._i l�u l��ng theo thGi gian 2000- th' biIn ._i l�u l��ng theo thGi gian 2000- th' biIn ._i l�u l��ng theo thGi gian 2000- th' biIn ._i l�u l��ng theo thGi gian 2000----

2012 t2012 t2012 t2012 t�i LK 71T ( H�i LK 71T ( H�i LK 71T ( H�i LK 71T ( Hòa Khánh)òa Khánh)òa Khánh)òa Khánh)    

DiQn biIn n�Ac ngLm phía Nông Thành ph> 
Buôn Ma ThuJt - Hòa Nông và Buôn Eanao: 
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?? TH? QUAN TR?C L?U L??NG ?I?M L? DL11
 VÙNG CH? SÊ - GIA LAI 
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T�i .iEm lJ DL8 (Krông P9k — N9k L9k) cho 
thWy tU n9m 1999 .In n9m 2004 l�u l��ng v! mùa 
m�a thay ._i tU 7,0 — 9,8 l/s, song tU n9m 2005 .In 
nay chg còn kho6ng 1,0 .In 1,7 l/s (hình 4). Suy 
gi6m m<c n�Ac các giIng khoan: cTng nh� .Jng thái 

các ngu-n lJ n�Ac d�Ai .Wt, m<c n�Ac t�i mJt s> ll 
khoan quan trsc cTng có xu thI gi6m theo thGi gian 
vAi .J suy gi6m tU 1,0 .In 4,0 mét (hình 5, hình 6, 
hình 7, hình 8, hình 9). 

    
Hình 5. Hình 5. Hình 5. Hình 5. NNNN- th' biIn ._i m<c- th' biIn ._i m<c- th' biIn ._i m<c- th' biIn ._i m<c n� n� n� n�Ac theo thGi gian t�i Ac theo thGi gian t�i Ac theo thGi gian t�i Ac theo thGi gian t�i lllll khoan quanl khoan quanl khoan quanl khoan quan tr tr tr trsc C8a (Ea Phê sc C8a (Ea Phê sc C8a (Ea Phê sc C8a (Ea Phê ———— N9k L9k) N9k L9k) N9k L9k) N9k L9k)    

    

    
Hình 6. Hình 6. Hình 6. Hình 6. NNNN- th' biIn ._i m<c n�- th' biIn ._i m<c n�- th' biIn ._i m<c n�- th' biIn ._i m<c n�Ac theo thGi gian t�i ll khoan Ac theo thGi gian t�i ll khoan Ac theo thGi gian t�i ll khoan Ac theo thGi gian t�i ll khoan quan trquan trquan trquan trsc 50T (Krông P9k  sc 50T (Krông P9k  sc 50T (Krông P9k  sc 50T (Krông P9k  ———— N9k L9k) N9k L9k) N9k L9k) N9k L9k)    
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L?U L??NG  (L/S) 

?? TH? QUAN TR?C L?U L??NG ?I?M L? DL8
 VÙNG KRÔNG P?K - ??K L?K 
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Hình 7. Hình 7. Hình 7. Hình 7. NNNN- th' biIn ._i m<c n�Ac theo thGi gian t�i ll khoan quan trs- th' biIn ._i m<c n�Ac theo thGi gian t�i ll khoan quan trs- th' biIn ._i m<c n�Ac theo thGi gian t�i ll khoan quan trs- th' biIn ._i m<c n�Ac theo thGi gian t�i ll khoan quan trsc 30T (Ea H’Leo  c 30T (Ea H’Leo  c 30T (Ea H’Leo  c 30T (Ea H’Leo  ———— N9k L9k) N9k L9k) N9k L9k) N9k L9k)    

DiQn biIn n�Ac ngLm huy�n N9k Mil —Krông Knô, N9k Nông 

 
Hình 8. Hình 8. Hình 8. Hình 8. NNNN- th' biIn ._i m<c n�A- th' biIn ._i m<c n�A- th' biIn ._i m<c n�A- th' biIn ._i m<c n�Ac theo thc theo thc theo thc theo thGi gian t�i ll khoan Gi gian t�i ll khoan Gi gian t�i ll khoan Gi gian t�i ll khoan quan trquan trquan trquan trsc 41T (N9k Mil sc 41T (N9k Mil sc 41T (N9k Mil sc 41T (N9k Mil ———— N9k Nông) N9k Nông) N9k Nông) N9k Nông)    

 
Hình 9. Hình 9. Hình 9. Hình 9. NNNN- th' biIn ._i l�u l��ng theo thGi gi- th' biIn ._i l�u l��ng theo thGi gi- th' biIn ._i l�u l��ng theo thGi gi- th' biIn ._i l�u l��ng theo thGi gian tan tan tan t�i ll khoan  quan trsc 24S ( Krong Kno �i ll khoan  quan trsc 24S ( Krong Kno �i ll khoan  quan trsc 24S ( Krong Kno �i ll khoan  quan trsc 24S ( Krong Kno ---- N9k  N9k  N9k  N9k NôngNôngNôngNông))))    

NRc bi�t, mùa khô h�n n9m 2013, nhi!u giIng 
khoan không thE khai thác .��c do m<c n�Ac suy 
gi6m .áng kE. ThE hi�n rõ nhWt là các ll khoan cWp 
n�Ac cho thành ph> Buôn Ma ThuJt chg khai thác 
.��c kho6ng 30.000 m3/ngày, gi6m tAi 15.000 
m3/ngày so vAi các n9m tr�Ac .ây. Nhi!u ph�Gng 
c�a thành ph> Buôn Ma ThuJt .ã ph6i cst n�Ac luân 

phiên 2 ngày/tuLn trong các tháng 4, 5. Hàng lo�t 
giIng .ào c�a dân cTng .ã b' c�n n�Ac không thE 
khai thác .��c. Hi�n nay t�i nhi!u khu v<c m<c n�Ac 
d�Ai .Wt, nhWt là trong tLng ch?a n�Ac bazan, nOi 
phát triEn m�nh m� cây cà phê, .ã suy gi6m .áng kE.   

Tr�Ac .ây, khi di�n tích t�Ai cà phê còn ít, vi�c 
t�Ai ch� yIu là sC dDng ngu-n n�Ac t�Ai tU sông, 
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su>i, các .iEm lJ, các giIng khoan nông. Khi nhu cLu 
t�Ai càng ngày càng t9ng .iEm lJ b' c�n ki�t, su>i b' 
chRn dòng bOm t�Ai, có nhFng su>i trên kho6ng cách 
vài km .ã có .In vài chDc ./p nhu ng9n dòng nh� 
su>i Ea Chu Kap, Ea Knir, Ea Dâng,... nên khi .ó 
n�Ac ngLm .��c khai thác t�Ai bBng giIng .ào, 
giIng khoan .��c th<c hi�n mJt cách - �t. HLu hIt 
các giIng lúc mAi .ào thGi kw .Lu .� n�Ac t�Ai, v! 
sau m<c n�Ac ngLm tDt xu>ng không .� n�Ac ph6i 
.ào sâu thêm tU 2m .In 5 - 7 m mAi có thE .áp ?ng 
.��c. Do m<c n�Ac d�Ai .Wt gi6m, trF l��ng n�Ac 
ngLm tLng nông b' suy gi6m nhi!u tr�Gng h�p ph6i 
khoan ngang, khoan sâu .áy giIng, tr�Gng h�p nh� 
v/y ng�Gi nông dân .ã tìm mPi bi�n pháp khai thác 
n�Ac d�Ai .Wt .E t�Ai cà phê. Nhìn chung,  hi�n 
t��ng suy gi6m m<c n�Ac, trF l��ng d�Ai .Wt là .ã rõ 
ràng và rWt ph_ biIn trên toàn di�n tích phân b> tLng 
ch?a n�Ac bazan thuJc l�u v<c Srepok.  

C�n ngu-n xuWt lJ n�Ac: Theo kIt qu6 .o v� l/p 
b6n .- N'a chWt th�y v9n t% l� 1:200.000, các vùng 
tìm kiIm, th9m dò khác c�a Liên Noàn Quy ho�ch và 
Ni!u tra tài nguyên n�Ac mi!n Trung vào n9m 2000, 
.ã phát hi�n rWt nhi!u ngu-n lJ n�Ac d�Ai .Wt, .ây là 
các ngu-n xuWt lJ n�Ac d�Ai .Wt trong tLng nông t?c 
là tLng n�Ac ngLm trong vu phong hóa bazan. Quy 
lu/t xuWt lJ phD thuJc vào m?c .J phân cst c�a .'a 
hình cD thE là: .'a hình càng phân cst càng m�nh thì 
s> l��ng m�ch lJ càng nhi!u, song l�u l��ng m�ch lJ 
th�Gng không lAn mà ch� yIu là các m�ch lJ nhu 
(l�u l��ng th�Gng gRp tU 0,5 .In 1,5 l/s) .Rc tr�ng 
này ph_ biIn � Ch� Prông (Gia Lai); Ea H’Leo, 
Krông N9ng (N9k L9k); N9k Song, N9k Glong, 
Krông Knô (N9k Nông). � nhFng nOi .'a hình có 
m?c .J phân cst thWp thì s> l��ng ngu-n xuWt lJ 
n�Ac d�Ai .Wt ít gRp hOn, nh�ng th�Gng có l�u l��ng 
lAn hOn. NRc bi�t có chùm .iEm lJ .�t .In hàng 
chDc lít/giây nh� chùm .iEm lJ 4 (Ph�Ac An) .�t tAi 
80,62 l/s; chùm .iEm lJ 3 (Cô Tam) có l�u l��ng 
QMin= 50 l/s; chùm .iEm lJ 9 (Buôn H-) .�t 25,6 l/s). 

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. Nguyên nhân gây suy giNguyên nhân gây suy giNguyên nhân gây suy giNguyên nhân gây suy gi6m tài nguyên n�Ac 6m tài nguyên n�Ac 6m tài nguyên n�Ac 6m tài nguyên n�Ac 
d�d�d�d�Ai .WtAi .WtAi .WtAi .Wt    

- Do ch�a có kI ho�ch khai thác h�p lý ngu-n tài 
nguyên n�Ac ngLm: 

M?c .J khai thác n�Ac d�Ai .Wt t/p trung rWt lAn 
vào mùa khô, mùa khô n9m sau th�Gng cao hOn n9m 
tr�Ac và mùa khô n9m 2013 khai thác kho6ng 
2.845.383 m3/ngày so vAi trF l��ng khai thác ti!m 
n9ng là 5.980.224 m3/ngày, chiIm 47,58% và chiIm 

58,03% so vAi trF l��ng .Jng t< nhiên. Tuy con s> 
khai thác nêu trên nIu tính cho toàn l�u v<c thì ch�a 
v��t giAi h�n khai thác, song do các công trình khai 
thác n�Ac d�Ai .Wt (các giIng khoan sâu) ch� yIu 
t/p trung m/t .J t�Ong .>i dày � vùng canh tác cà 
phê và vùng khai thác n�Ac m�nh (� các .ô th'), nên 
nhFng vùng này th�Gng .ã v��t ng��ng khai thác 
cho phép. Do .ó nhi!u giIng khoan trong vùng canh 
tác trPng .iEm cà phê và vùng khai thác n�Ac cung 
cWp cho thành ph> Buôn Ma ThuJt, th' xã Buôn H- 
và mJt s> th' trWn trong l�u v<c .ã b' suy gi6m m<c 
n�Ac và gi6m l�u l��ng khai thác .áng kE. Vì v/y cLn 
ph6i có nghiên c?u thay ._i cO cWu di�n tích tr-ng cà 
phê phù h�p cTng nh� quy ho�ch khai thác n�Ac 
ngLm h�p lý. 

- Khai thác n�Ac không có t� vWn chuyên môn: 

Trên di�n tích l�u v<c Srepok, .Rc bi�t là nhFng 
vùng khai thác n�Ac ngLm m�nh nh� Buôn Ma 
ThuJt, Krông Ana, Krông Buk, th' xã Buôn H-,… 
các ll khoan .��c khoan không có t_ ch?c chuyên 
môn, qu6n lý h�Ang d�n, không nsm .��c .Rc .iEm 
.'a chWt các tLng ch?a n�Ac là nguyên nhân làm tháo 
khô tLng ch?a n�Ac phía trên. VWn .! n_i cJm là hLu 
hIt các công trình khai thác (trU mJt s> các cO s� 
khai thác t/p trung lAn) kE c6 khai thác công nghi�p 
.On l� và c6 cWp n�Ac nông thôn, t�Ai nông nghi�p 
.!u không có quy ho�ch khai thác lâu dài. Chính vì 
v/y mà .ã làm hao hDt m<c n�Ac, gây nhiQm b}n 
n�Ac d�Ai .Wt. 

NhFng n9m gLn .ây rWt nhi!u .On v' và cá nhân 
hành ngh! khoan giIng t�i N9k L9k, N9k Nông 
nh�ng ch�a có s< qu6n lý, giám sát c�a cO quan Nhà 
n�Ac. Th/m chí có mJt s> .On v', cá nhân hành ngh! 
khoan giIng thiIu am hiEu v! .i!u ki�n .'a chWt th�y 
v9n trên .'a bàn và các bi�n pháp ky thu/t, xC lý, 
cách ly các tLng ch?a n�Ac. Các giIng khoan .��c 
thi công t< do, ch�a th<c hi�n vi�c b6o v� tài nguyên 
môi tr�Gng n�Ac d�Ai .Wt, gây nên nhFng 6nh h��ng 
xWu, suy thoái n�Ac d�Ai .Wt c6 v! s> l��ng và chWt 
l��ng. 

- Nguyên nhân do gi6m di�n tích rUng: 
GLn .ây do giá cà phê t9ng nhanh, dân di c� t< do tU 
các tgnh mi!n núi phía Bsc vào nhi!u, d�n .In n�n 
.>t, phá rUng làm n�Ong r�y trên l�u v<c Srepk, nhWt 
là .>i vAi tgnh N9k L9k, làm cho di�n tích rUng b' suy 
gi6m nghiêm trPng. Nây cTng là nguyên nhân làm 
gi6m kh6 n9ng .i!u tiIt, kh6 n9ng tích giF n�Ac d�Ai 
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.Wt c�a các tLng ch?a n�Ac, làm gi6m trF l��ng n�Ac 
d�Ai .Wt trong l�u v<c Srepok. 

4. K�T LU/N 

Do các công trình khai thác n�Ac d�Ai .Wt (các 
giIng khoan sâu) ch� yIu t/p trung m/t .J t�Ong .>i 
dày � vùng canh tác cà phê và vùng khai thác n�Ac 
m�nh (� các .ô th'), nên nhFng vùng này th�Gng .ã 
v��t ng��ng khai thác cho phép. Vì v/y, cLn ph6i 
tính toán quy ho�ch l�i di�n tích tr-ng cà phê vAi xu 
thI ph6i gi6m dLn di�n tích canh tác. 
  Hi�n t�i, l��ng n�Ac .ang khai thác t/p trung phLn 
lAn vào khu v<c trung tâm và phía Nông Bsc c�a cao 
nguyên N9k L9k. Do .Rc .iEm cWu t�o mJt s> vùng 
bazan hình thành 2 - 3 tLng ch?a n�Ac, có mJt s> 
giIng khoan ch�a theo .úng ky thu/t .ã gây hi�n 
t��ng n�Ac tU tLng trên ch6y xu>ng tLng d�Ai, làm 
suy ki�t n�Ac � tLng trên. MRt khác thGi tiIt, khí h/u 
.ang có s< biIn ._i theo xu h�Ang bWt l�i, n�n phá 
rUng khó kiEm soát, di�n tích cà phê gia t9ng không 
cân .>i kéo theo nhu cLu v! t�Ai,... .ã làm cho m<c 
n�Ac ngLm � các vùng này gi6m sâu thêm so vAi 
tr�Ac .ây tU 1 - 4 m [6]. 

MJt s> vùng, n�Ac dò rg tU tLng trên xu>ng tLng 
d�Ai, làm cho m<c n�Ac d�Ai .Wt tDt sâu 10 - 20 m, 
gây không ít khó kh9n v! ngu-n n�Ac cWp cho sinh 
ho�t c�a ng�Gi dân. MRt khác, dòng ch6y b! mRt 
(sông, su>i) l�u l��ng .ang gi6m dLn do ngu-n n�Ac 
ngLm cung cWp b' h�n chI. 

Công tác qu6n lý quy ho�ch, sC dDng tài nguyên 
n�Ac d�Ai .Wt ch�a .i vào n! nIp, d�n .In vi�c tiIn 
hành khai thác n�Ac ngLm t< do không có t_ ch?c, 
ch�a quan tâm cân .>i giFa kh6 n9ng trF l��ng n�Ac 
có thE cho phép khai thác c�a các vùng và các thE .'a 
chWt ch?a n�Ac vAi nhu cLu khai thác sC dDng. 

Để quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên 
nước nói chung và tài nguyên nước dưới ñất nói 
riêng một cách hiệu quả và bền vững, cần triển 
khai lập các ñiều tra, quy hoạch thủy lợi tập trung 
nghiên cứu nội dung quản lý, bảo vệ, khai thác 
nước ngầm ở mức hợp lý trên toàn lưu vực sông 
Srepok. 
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IMPACTS OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND HYDRAULIC STRUCIMPACTS OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND HYDRAULIC STRUCIMPACTS OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND HYDRAULIC STRUCIMPACTS OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND HYDRAULIC STRUCTURES ON TURES ON TURES ON TURES ON 
ROUNDWATER RESOURCES IN THE SREPOK BASIN     ROUNDWATER RESOURCES IN THE SREPOK BASIN     ROUNDWATER RESOURCES IN THE SREPOK BASIN     ROUNDWATER RESOURCES IN THE SREPOK BASIN         

Nguyen Van Tuan, Pham Thanh Tu, Ngo Tuan TuNguyen Van Tuan, Pham Thanh Tu, Ngo Tuan TuNguyen Van Tuan, Pham Thanh Tu, Ngo Tuan TuNguyen Van Tuan, Pham Thanh Tu, Ngo Tuan Tu    

SummarySummarySummarySummary    
Srepok river basin located in the Highlands provinces. This Region is an important strategic area of the 
country on economic - social and defense — security.There are advantages to developing agriculture; 
forestry and large commodity production associate the processing industry, energy industry development 
and mining industry. Following the strategy and planning of the Highlands Provinces in order to build an 
economically prosperous Central Highlands, strong on defense and security towards dynamic economic 
region. The assessment of water resources in the Central Highlands and utilization problems effectively is a 
matter of urgent because of climatechanges, floods, droughts. The waste from domestic, industrial, 
agricultural, livestock, ... increased rapidly and  have not been treated. Overexploitation of underground 
water for agriculture, industry, daily life has made the groundwater level decline, facilitating penetration 
waste contaminate ground water. This study evaluated the impact of developing activities to the 
groundwater resources in the basin, analyze the causes and propose the solutions for the study area. 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Serepok river basin, agriculture, ground water, water level. 
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