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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá động thái nước dưới đất (NDĐ) từ việc khai
thác, sử dụng nguồn NDĐ trong giai đoạn 2000-2016 và dự báo nhu cầu khai thác, sử dụng
nước của thành phố theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ (TPCT).
Kết quả nghiên cứu này sẽ làm cơ sở dữ liệu đầu vào cho nghiên cứu tiếp theo. Các bước
được thực hiện như sau: (i) thu thập và tổng hợp các số liệu thứ cấp (năm 2000-2016) về
hiện trạng khai thác và các số liệu quan trắc NDĐ; (ii) phân tích số liệu thu thập được
nhằm đánh giá động thái NDĐ và (iii) dự báo nhu cầu sử dụng nước theo định hướng quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tầng
chứa nước Pleitoxen (qp2-3) hiện đang được khai thác và có số lượng lỗ khoan nhiều nhất
tại TPCT. Mực NDĐ của tầng này (năm 2000-2016) tụt giảm từ 1,90 m đến 4,85 m, trung
bình tụt giảm 3,37 m. Mực nước của tầng này có sự thay đổi tại các vị trí quan trắc. Dự báo
tổng nhu cầu sử dụng nước đến năm 2020 là 4.848.173 m3/ngày đêm và 4.056.584 m3/ngày
đêm đến năm 2030. Kết quả nghiên cứu này cung cấp thêm thông tin hữu ích cho việc quy
hoạch phát triển ngành tài nguyên nước cũng như định hướng phát triển cấp nước của thành
phố có xem xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.
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