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Abstracts.
This paper which aims at providing an assessment of the
natural resources of the southern part of Viet Nam, namely
the South Eastern region and the Mekong delta, is structured
into 14 sections. Following the introduction about the
geographical setting, section 2 deals with the main natural
ecosystems. Section 3 discusses about the quaternary
geology of the area as well as soil genesis. Section 4 presents
the various climatic fators which influence land use and
crops while in section 5 the soil taxonomy of various soil
groups and their acreage is presented. In section 6, the main
characteristics of hydrology and hydrography such as flood,
tides, rivers and canals are assessed. Natural vegetation is
dealt in section 7 while in section 8, the land use with
different kinds of crops (wet rice farming, field crops, fruit
crops..) is analysed. Animal husbandry is dealt briefly in
section 9. Section 10 discusses about the development
potential of problem soils such as soil acidity, soil salinity as
well as the methods of soil management and water
management to deal with these problems. Fisheries resources
and aquaculture sector are presented in section 11. The
presentation of different types of industry prevailing in the
region is in section 12. Section 13 deals with the cultural
aspects in the Mekong delta, including oral literature, folk
song, religion, customs and habits. Finally, in the concluding
section, the author emphasizes about the need of
implementing off-the-land activities to relieve pressure on

cultivated land and increasing efficiency on the cultivated
area in the context of sustainability.

1. T°ng quan
Bài tham luÆn này bàn vŠ các s¡c thái cûa miŠn ñông Nam
phÀn (MñNP) và miŠn Tây Nam phÀn (dÜ§i Çây g†i là ÇÒng
b¢ng sông Cºu Long, vi‰t t¡t là ñBCL).
MiŠn ñông Nam phÀn gÒm các tÌnh nhÜ sau, tØ Tây sang
ñông : Tây Ninh, Bình DÜÖng, Bình PhÜ§c (túc Bình Long
và PhÜ§c Long cû ), ñÒng Nai (tÙc Biên Hoà và Long Khánh
cû), Bà RÎa-VÛng Tàu (tÙc PhÜ§c Tuy cû ) và m¶t thành phÓ
l§n : Saigon.
Sau Çây là diŒn tích các tÌnh MñNP
Tên
DiŒn tích (km2)
BìnhDÜÖng (Thû DÀu M¶t)
2 723
Bình PhÜ§c (ñÒng Xoài)
6 814
Tây Ninh
4 030
ñÒng Nai (Biên Hòa)
5 863
Bà RÎa-Vûng Tàu
1 965
Bäng 1. DiŒn tích các tÌnh miŠn ñông Nam phÀn
Thành phÓ Saigon có diŒn tích 2 029 km2.
Còn ÇÒng b¢ng sông Cºu Long (ñBCL) gÒm 12 tÌnh
nhÜ sau, tØ b¡c xuÓng nam và tØ Çông sang tây: Long An,
ñÒng Tháp, TiŠn Giang, B‰n Tre, An Giang, Vïnh Long, Trà
Vinh, Kiên Giang, HÆu Giang, Sóc Træng, Båc Liêu, Cà Mau
Sau Çây là diŒn tích các tÌnh ñBCL:

Tên

DiŒn tích (km2)

Long An (Tân An)
4 341
ñÒng Tháp (Cao Lãnh)
3 275
An Giang (Long Xuyên)
3 424
TiŠn Giang (MÏ Tho)
2 338
B‰n Tre
2 247
Vïnh Long
1 487
Trà Vinh
2 368
HÆu Giang (VÎ Thanh)
1 601
Sóc Træng
3 191
Kiên Giang (Råch Giá)
6 243
Båc Liêu
2 487
Cà Mau
5 204
Bäng 2. DiŒn tích các tÌnh ÇÒng b¢ng Cºu Long
Ngoài các tÌnh trên, phäi k‹ thêm Thành phÓ CÀn ThÖ v§i
diŒn tích 138 960 ha tr¿c thu¶c Trung ÜÖng, tØ næm 2003.
Nh»ng häi Çäo phäi k‹ Çäo Phú QuÓc, Çäo Th° Chu trong
vÎnh Thái Lan cÛng nhÜ Çäo Côn SÖn và quÀn Çäo TrÜ©ng Sa
ª bi‹n ñông.
ñäo Phú QuÓc dài gÀn 50km, r¶ng 568 km2, n¢m cách b©
bi‹n Hà Tiên trong vÎnh Thái Lan 45 km.
ñäo Th° Chu n¢m trong m¶t quÀn Çäo cách thÎ xã Råch Giá
182 km, gÒm 8 Çäo l§n, nhÕ. ñäo l§n nhÃt là Çäo Th° Chu,
r¶ng 17,50 km2
ñäo Côn SÖn (Côn ñäo) là Çäo l§n nhÃt trong quÀn Çäo Côn
SÖn, gÒm có 14 hòn l§n, nhÕ cách VÛng Tàu 180 km vŠ phía
Nam. Trong các bän ÇÒ cÛ, ghi là Poulo Condor. CuÓi th‰ k›
18, NguyÍn Ánh Çem 100 gia Çình chåy tØ ÇÃt liŠn ra Çäo lÆp
ra 3 làng : An H¶i, An Häi và CÕ –ng. ThŠm løc ÇÎa quanh
quÀn Çäo Côn SÖn chÙa nhiŠu dÀu hoä và hÖi ÇÓt .

TrÜ©ng Sa cÛng là m¶t quÀn Çäo san hô ngoài bi‹n ñông.
Trong các bän ÇÒ cÛ, ghi là quÀn Çäo Spratley.

2. Các sinh hŒ chính.
Sau Çây là các sinh hŒ chính :

2.1 MiŠn ñông Nam phÀn (MñNP)
DiŒn tích t¿ nhiên cûa MñNP là 2 342 400 ha. MñNP gÒm
nh»ng vùng ÇÃt cao, dÍ thoát nÜ§c, có cao Ç¶ trung bình 50150 mét và gÒm các ÇÃt phù sa c° sinh phÀn l§n là ÇÃt xám
båc màu (Bình DÜÖng, Tây Ninh, Long Thành, Biên Hoà )
và ÇÃt ÇÕ có nhiŠu ª Gia KiŒm, Xuân L¶c, Bình PhÜ§c.
Trong MñNP, còn có vài hòn núi nhô lên nhÜ :
-núi Bà ñen (936 mét) ª Tây Ninh, n¢m cách thÎ xã Tây
Ninh khoäng 10 km vŠ phía ñB.
-núi Châu Th§i gÀn Biên Hoà.
-núi ChÙa Chan (dân ÇÎa phÜÖng g†i là núi Gia Ray ) cao
859 mét gÀn Xuân L¶c .
- núi Bà Rá ª PhÜ§c Long (736m).
MñNP, ngoài ngÜ©i Kinh, còn nhiŠu s¡c t¶c thi‹u sÓ nhÜ
ngÜ©i Må, Cho-ro, Rag Lai, Sê-tiêng, Châu-ro, MÖ-rông,
Tày, Thái, Dao. Ba t¶c sau này chÌ m§i di dân t¿ do tØ miŠn
B¡c nh»ng næm gÀn Çây.

2.2 ÇÒng b¢ng Cºu Long (ñBCL)
DiŒn tích t¿ nhiên cûa ñBCL là 3 956 700 ha nghïa là r¶ng
gÃp 3 lÀn ÇÒng b¢ng sông HÒng, n‰u tính riêng ÇÃt trÒng tr†t
b¢ng 37% cûa cä nÜ§c.
ñBCL là v¿a lúa l§n cûa cä nÜ§c vì næm 1998 Çã sän xuÃt
ÇÜ®c trên 15 triŒu tÃn gåo. Khác v§i ÇÃt cao ª MñNP, ñBCL
trái låi gÒm toàn ÇÃt thÃp, khó thoát nÜ§c, nên kinh råch
ng°n ngang. Cao Ç¶ trung bình 4-10 mét và gÒm nh»ng loåi
ÇÃt phù sa, ÇÃt phèn, ÇÃt m¥n ven bi‹n.

Trong ñBCL còn có vài hòn núi nhô lên nhÜ vùng ThÃt SÖn
tÌnh An Giang, có bäy ng†n núi thÃp, cao vài træm mét : Núi
CÃm, núi TÜ®ng, núi Cô Tô v.v. Ngoài ngÜ©i Kinh, tåi
ñBCL, còn có ngÜ©i KhÖ-me (Trà Vinh, Sóc Træng, An
Giang) và ngÜ©i Chæm vùng Châu ñÓc .
Qúa trình trÀm tích trong các môi trÜ©ng khác nhau nhÜ nÜ§c
m¥n, nÜ§c l® và nÜ§c ng†t tåo nên 3 cÃu trúc hình th‹ là
vùng duyên häi, vùng ÇÒng trûng phèn chua và vùng ÇÒng
løt phù sa. TØ Çó, có th‹ chi ti‰t hoá thêm vŠ các sinh hŒ nhÜ
sau :
a-Vùng ÇÃt phù sa nÜ§c ng†t ven sông TiŠn, sông HÆu và
gi»a hai sông này: 1.2000. 000 ha, chi‰m gÀn 30% diŒn tích
b-Vùng thŠm phù sa c° d†c biên gi§i ViŒt-Cambodia: 3%
c-Vùng ÇÒng b¢ng ven bi‹n có
.vùng ven bi‹n cao:700 000 ha, chi‰m 18% diŒn tích ( phù sa
nhiÍm m¥n ven bi‹n ñông nhÜ Trà Vinh, Càng Long, MÕ
Cày, Bình ñåi, Ch® Gåo, B‰n LÙc, CÀn Giu¶c )
.vùng ven bi‹n thÃp, còn g†i vùng trÛng trung tâm bán Çäo
Cà Mau, có 648 000 ha chi‰m 17%
.vùng trÛng ven bi‹n tÙc vùng rØng U Minh có gÀn 200
000ha chi‰m 5%
.vùng ven bi‹n ngÆp triŠu có 216 000 ha chi‰m 5.4%
d-Vùng trÛng có :
.vùng trÛng ñÒng Tháp MÜ©i có 414 000 ha chi‰m 10.4%
diŒn tích
.vùng trÛng Hà Tiên có 217 500 ha chi‰m 3.5% diŒn tích
e- Vùng núi và ÇÒi thÃp tÙc vùng ThÃt sÖn có 417 000 ha
NhÜ vÆy, ta thÃy ngay hai ÇÖn vÎ khác nhau vŠ m¥t ÇÃt Çai,
khí hÆu và tØ Çó sº døng ÇÃt Çai cÛng khác nhau : n‰u
MñNP trÒng cà phê, cây ÇiŠu, cao su thì tåi ñBCL, cây lúa
là cây trÒng tr†t chính, ngoài ra có vài nÖi chuyên canh cây
æn trái tåo nên cái thÜ©ng g†i là væn minh miŒt vÜ©n .

Tuy tài nguyên thiên nhiên cä hai miŠn nói trên (tài nguyên
ÇÃt, nÜ§c, khí hÆu) khá dÒi dào, nhÜng mÙc sÓng dân chúng,
Ç¥c biŒt vùng nông thôn, còn nghèo nàn vì GNP trung bình
cho m‡i ngÜ©i trong m‡i næm chÌ trên dÜ§i 300 USD mà
thôi.

3. LÎch sº hình thành châu th° Cºu long
DÜ§i ÇÒng b¢ng miŠn Nam hiŒn nay v§i các trÀm tích phù sa
còn non trÈ tu°i Holocen thì xÜa kia, vào th©i Çåi ÇÎa chÃt
Trung Sinh (mésozoique) có m¶t khÓi móng Çá gÓc (socle
originel). Vào ÇŒ tÙ k›, phía Çông cûa ÇÒng b¢ng này ÇÜ®c
nâng lên cùng lúc v§i các r¥ng núi nam Trung b¶. Trong khi
Çó, phía Tây ÇÒng b¢ng låi bÎ lún sâu xuÓng, tåo ra m¶t vÎnh
bi‹n có nhiŠu Çäo nhÕ. NhÜ vÆy, châu th° Cºu Long trÜ§c kia
n¢m dÜ§i m¶t bi‹n cån và chÌ m§i dÀn dÀn lÒi ra khÕi m¥t
bi‹n chØng 6 000 næm nay mà thôi, nghïa là th©i kÿ Holocen
mu¶n (th©i kÿ Holocen khªi ÇÀu 10 000 næm trÜ§c công
nguyên).
Cùng lúc có s¿ nâng lên cûa MñNP thì macma bazan phun
lên, -tu°i Pleistocen mu¶n-Holocen s§m-, bao phû các phù
sa c° vØa ÇÜ®c nâng lên.
L§p phù sa c° sinh cÛng nhÜ các phún xuÃt bazan bao phû
l§p này rÃt r¶ng ª MiŠn ñông Nam PhÀn, lan Ç‰n phía
Campuchia (Kompongcham, Kratié) .
Vai trò cûa bi‹n Çánh dÃu lÎch sº hình thành châu th° Cºu
Long :
-vào th©i Çi‹m bæng giá lÀn cuÓi trong k› ñŒ TÙ, tÙc th©i
Wurm, nhiŠu vùng B¡c MÏ, B¡c Âu Châu, B¡c Trung Hoa bÎ
bæng hà nên th‹ tích nÜ§c bÎ co rút låi, do Çó m¿c nÜ§c bi‹n
bÎ hå xuÓng (bi‹n lùi ho¥c bi‹n rút). Lúc Çó, m¿c nÜ§c bi‹n
hå xuÓng Ç‰n 120 mét, khi‰n nhiŠu Çäo hiŒn nay nhÜ
Sumatra, Java, Çäo Häi Nam ÇŠu dính vào ÇÃt liŠn cùng v§i
miŠn Châu th° Cºu Long, tåo thành m¶t thŠm ÇÃt liên tøc mà

danh tØ ÇÎa lš trong các sách g†i là Sunda platform (plateforme de la Sonde). HiŒn nay, còn dÃu v‰t dòng sông c°
sông Mekong dÜ§i Çáy bi‹n. D†c bi‹n ñông, nhiŠu giäi ÇÃt
giÒng bi‹n xÜa là chÙng tích cûa tØng giai Çoån rút lui cûa
bi‹n khÕi ÇÒng b¢ng ngày nay. Th¿c vÆy, dÜ§i l§p ÇÃt m¥t
các giÒng này, có nhiŠu di tích các sinh vÆt bi‹n xÜa nhÜ vÕ
sò, Óc, hàu.
Sau th©i kÿ bæng giá lÀn cuÓi, th©i kÿ tan bæng hiŒn nay khªi
ÇÀu : nhiŒt Ç¶ tæng dÀn trong B¡c Bán CÀu làm nÜ§c các khÓi
bæng hà tan ra và làm m¿c nÜ§c bi‹n dâng lên ª mÙc hiŒn
nay ( bi‹n ti‰n ) do Çó, thŠm Sunda dÀn dÀn bÎ ngÆp nu§c
bi‹n.
N‰u bi‹n xÜa kia có änh hÜªng Ç‰n s¿ hình thành châu th°
thì hiŒn nay, bi‹n vÅn Çóng vai trò trong tính chÃt và hình
thành ÇÃt Çai ª ÇÒng b¢ng này, qua s¿ xâm nhÆp nÜ§c m¥n
vào kinh råch, qua thûy triŠu v§i nÜ§c lên, nÜ§c xuÓng m‡i
ngày. NhiŠu vùng duyên häi có nhiÍm m¥n vào mùa khô và
có mÙc thûy cÃp bÎ m¥n quanh næm.
S¿ trÒi søt âm thÀm cûa nŠn Çá gÓc cÛng là nguyên nhân tác
Ç¶ng Ç‰n mÙc Ç¶ bÒi tích : nÖi nào khÓi móng Çá nâng lên
thì mÙc Ç¶ bÒi tích ít Çi nhÜng låi trãi r¶ng ra nhÜ bán Çäo Cà
Mau. Nh»ng nÖi có móng dá gÓc søt xuÓng thì tåo ra nhiŠu
ÇÀm trÛng r¶ng l§n v§i th¿c vÆt ng°n ngang (nhÜ trÛng tÙ
giác Long Xuyên, trÛng ñÒng Tháp, trÛng U Minh) Çó là
nh»ng ÇÀm m¥n c°, dÃu v‰t cûa các vùng bi‹n xÜa sau quá
trình bi‹n rút. Các ÇÀm lÀy bi‹n này chÙa m¶t lÜ®ng lÜu
huÿnh khá l§n và chính là tiŠn thân các vùng ÇÃt phèn r¶ng
l§n ª châu th° Cºu Long ngày nay. V§i phù sa tràn vŠ, th¿c
vÆt các vùng trÛng bÎ vùi lÃp và lâu ngày, tåo ra nhiŠu ÇÃt
than bùn do xác th¿c vÆt bÎ nén ch¥t dÜ§i phù sa l§p l§p bÒi
tích. Và v§i th©i gian, lÜ®ng phù sa kh°ng lÒ sông Mekong
chª Ç‰n hàng næm Çã bÒi Ç¡p dÀn dÀn các bi‹n cån xÜa kia.

NhÜ vÆy, theo lÎch sº ÇÎa chÃt, ta có :
- móng Çá gÓc
-m¶t phÀn phía ñông ÇÜ®c nâng lên, cùng lÀn v§i phún xuÃt
bazan
-m¶t phÀn phía Tây bÎ lún xuÓng, tåo ra m¶t vÎnh bi‹n
-phù sa Cºu Long bÒi Ç¡p trên vÎnh bi‹n, cùng v§i s¿ rút lui
cûa m¿c nÜ§c bi‹n Ç‹ tåo thành châu th° Cºu Long ngày nay

4. Khí hÆu
MiŠn Nam khác v§i miŠn B¡c là không có s¿ phân mùa theo
nhiŒt Ç¶ vì nhiŒt Ç¶ trung bình vØa khá cao (trên 250), vØa ít
bi‰n thiên; nhiŒt Ç¶ luôn luôn thích h®p cho cây trÒng. MiŠn
Nam chÎu änh hÜªng gió mùa tây nam : mÜa tØ tháng 5 Ç‰n
tháng 11 và nhiŒt Ç¶ tháng nóng nhÃt là 290 (tháng 4) và mát
nhÃt là 250 (tháng 12) .Tuy nhiên cÛng có hai miŠn khí hÆu
chính khác nhau tùy theo MñNP hay ñBCL.

4.1 miŠn ñông Nam phÀn (MñNP).
Khí hÆu MñNP vì ti‰p giáp v§i cao nguyên Nam Trung phÀn
nên mÜa nhiŠu hÖn và sÜÖng mù gÀn núi nhiŠu hÖn. Saigon
có vÛ lÜ®ng trung bình cä næm khoäng 1 900 mm

4.2 ÇÒng b¢ng Cºu Long (ñBCL) .
Mùa mÜa miŠn Châu th° Cºu Long thÜ©ng khªi s¿ ÇÀu hè,
Çúng nhÜ bài thÖ Nguyên Sa :

Tháng sáu tr©i mÜa, tr©i mÜa không ng§t
Tr©i không mÜa anh cÛng låy tr©i mÜa
Anh låy tr©i mÜa phong toä ÇÜ©ng vŠ
Và Çêm mÜa xin cÙ dài vô tÆn
Tuy mùa mÜa xäy ra vào mùa hè nhÜng lÜ®ng nÜ§c mÜa rÃt
thay Ç°i theo næm ( có næm lÛ løt, có næm không), theo
vùng :
- vùng Råch Giá Cà Mâu thì mùa mÜa b¡t ÇÀu s§m hÖn, vào
cuÓi tháng 4, còn nh»ng nÖi khác, lÀn lÜ®t tØ ÇÀu Ç‰n gi»a

tháng 5. Th¿c vÆy, Cà Mau vì gÀn xích Çåo và chÎu änh
hÜªng gió mÆu dÎch (trade wind) b¡c xích Çåo nên khí hÆu
vØa mÜa nhiŠu hÖn (2 400 mm, thay vì 2 000mm ª các nÖi
khác) v§i sÓ ngày mÜa cÛng l§n hÖn (160 ngày thay vì 140
ngày).
-vùng Gò Công và lân cÆn mÜa thÜ©ng b¡t ÇÀu cuÓi tháng 5,
ÇÀu tháng 6. Ngay trong mùa mÜa cÛng có sÓ ngày không
mÜa (7-8 ngày) g†i là ti‹u hån. Khác v§i miŠn Trung, lÛ løt ª
Çây không phäi do mÜa tåi ch‡ mà là do mÜa thÜ®ng nguÒn
tØ trên Lào hay Kampuchea Ç° xuÓng; do Çó có khi ñBCL
Çang bÎ hån, ít mÜa mà låi bÎ lÛ !
Nhái theo truyŒn KiŠu, lÛ kia ‘cÛng có ba bäy ÇÜ©ng, có khi
bi‰n, có khi thÜ©ng' : có khi không nhÃt thi‰t lÛ l§n mà bÎ
thiŒt håi nhiŠu, lÛ nhÕ bÎ thiŒt håi ít; mÙc Ç¶ thiŒt håi còn phø
thu¶c vào th©i gian xuÃt hiŒn lÛ và th©i gian kéo dài cûa m¿c
nÜ§c ÇÌnh lÛ. LÛ xuÃt hiŒn s§m hÖn bình thÜ©ng së gây thiŒt
håi cho lúa hè thu. LÛ có th‹ l§n (m¿c nÜ§c ÇÌnh tåi Tân
Châu, Çi‹m ÇÀu nguÒn trên sông TiŠn trên 4.5 mét), nhÜng lÛ
xäy ra Çúng lúc thì không gây nhiŠu thiŒt håi .
NhÜng cÛng có nh»ng næm mùa n¡ng rÃt ít mÜa nên thi‰u
nÜ§c ng†t cho sinh hoåt; lúc Çó lÜu lÜ®ng dòng chäy sông
ngòi ít hÖn nên không Çû Ç‹ ÇÄy chÃt m¥n Çi xa; ngÜ®c låi,
nÜ§c m¥n có cÖ h¶i xâm nhÆp vào sâu hÖn qua các kinh
mÜÖng, gây änh hÜªng Ç‰n mùa màng. M¥n có dÎp ti‰n sâu
hÖn vào dÎp triŠu cÜ©ng. Cùng v§i m¥n, chua phèn cÛng xuÃt
hiŒn ª các vùng ven ñÒng Tháp nhÜ Thû ThØa, vùng giáp
B‰n LÙc, ñÙc Hoà và khi mÜa xuÓng së lan xuÓng hå nguÒn.
HÖn n»a, hån hán kéo theo hÆu qûa là dÍ cháy rØng, Ç¥c biŒt
khu rØng U Minh, n‰u nÜ§c trong kinh råch khô cån thì dÍ
làm mÒi cho rØng tràm dÍ cháy .
Tóm låi là hån hán kéo theo m¶t chu‡i hÆu qûa khác trong
môi trÜ©ng.

5. ñÃt Çai.
5.1 ÇÃt Çai MñNP.
MñNP nhìn chung khá b¢ng ph£ng, có 3 dång ÇÎa hình : ÇÎa
hình núi thÃp (Núi Bà ñen, núi ChÙa Chan), ÇÎa hình ÇÒi
lÜ®n sóng, có cao Ç¶ tØ 20-150 mét và ÇÎa hình ÇÒng b¢ng.
Các loåi ÇÃt MñNP có th‹ liŒt kê nhÜ sau :

5.1.1 ÇÃt xám trên phù sa c° sinh.
ñÃt xám ª MñNP chi‰m 1 156 000 ha , phân bÓ ª các tÌnh
Tây Ninh, Bình DÜÖng, ñÒng Nai. ñây là nh»ng loåi ÇÃt
nghèo chÃt h»u cÖ, mÙc thûy cÃp thÜ©ng sâu, khä næng gi»
nÜ§c kém, nghèo dinh dÜ«ng. Ngoài hoa màu phø nhÜ ÇÆu
phøng, lúa rÄy, còn g¥p các cây æn trái nhÜ mäng cÀu, mít,
cây k› nghŒ nhÜ ÇiŠu ..Các loåi ÇÃt này ÇÜ®c phân loåi trong
nhóm ÇÃt Acrisols (FAO).

5.1.2 ÇÃt ÇÕ.
ñÃt nâu ÇÕ trên Çá bazan thÜ©ng g¥p ª tÌnh ñÒng Nai (Xuân
L¶c, Gia KiŒm), Bình PhÜ§c (L¶c Ninh, Phú RiŠng). DiŒn
tích ÇÃt ÇÕ quäng 547 000 ha. ñÃt ÇÕ phì nhiêu hÖn ÇÃt xám,
sÙc gi» nÜ§c tÓt hÖn. Trên ÇÃt ÇÕ, ta thÜ©ng g¥p cây cao su,
cây cafe, cây ÇiŠu và cây tiêu. Phân loåi trong nhóm
Ferralsols .

5.1.3 ÇÃt Çen trên Çá bazan.
Loåi ÇÃt này rÃt phì nhiêu vì có khä næng trao Ç°i cation và
Ç¶ no bazÖ rÃt cao (nhóm Luvisols). ñ¥c biŒt có nÖi trên
miŒng núi lºa còn có ÇÃt Çá b†t (Andosols).

5.1.4 ÇÃt phù sa.
ñÃt phù sa g¥p ven các dòng sông nhÜ sông La Ngà, sông
ñÒng Nai, sông Saigon.

5.1.5 ÇÃt gley.
ñây là các ÇÃt n¢m trong các thung lÛng r¶ng, dùng trÒng
thuÓc lá, trÒng rau cäi, có thûy cÃp cån, không xa l§p ÇÃt m¥t
(Gleysols).

5.2 ÇÃt Çai ñBCL.
V§i diŒn tích t¿ nhiên cûa miŠn ÇÒng b¢ng sông Cºu Long là
gÀn 4 triŒu ha, các nhóm ÇÃt chính ÇÜ®c phân phÓi nhÜ sau :
1ÇÃt cát
43 318 ha
1.10%
2 ÇÃt m¥n
744 547 ha
19.1%
3 ÇÃt phèn
1 600 263 ha 41.1%
31ÇÃt phèn tiŠm tàng
421 867 ha (10.7%)
32 ÇÃt phèn hoåt Ç¶ng
1 178 396 ha (30.1%)
4 ÇÃt phù sa
1 184 857 ha 30.4%
5 ÇÃt lÀy và than bùn
24 027 ha
0.6%
6 ÇÃt xám
134 656 ha
3.5%
7 ÇÃt ÇÕ vàng
2 420 ha
0.06%
8 ÇÃt xói mòn
8 787 ha
0.2%
Bäng 3. Phân phÓi diŒn tích các loåi ÇÃt miŠn CTCL
Xem vÆy, các nhóm ÇÃt phù sa, ÇÃt phèn và ÇÃt m¥n Çã
chi‰m hÖn 90% diŒn tích ÇÃt ñBSCL; các nhóm ÇÃt khác chÌ
chi‰m m¶t diŒn tích rÃt nhÕ .

5.2.1 ÇÃt cát giÒng
Các loåi ÇÃt cát giÒng ÇÜ®c thành lÆp do sóng bi‹n và gió
dÒn cát låi mà thành. Nh»ng giäi cát giÒng là dÃu tích chÙng
tÕ ÇÒng b¢ng ti‰n ra bi‹n. Có th‹ g¥p nhiŠu giÒng dÜ§i dång
nh»ng hình vòng cung song song v§i b© bi‹n, räi rác ª các
tÌnh B‰n Tre, Trà Vinh (huyŒn CÀu Ngang, Trà Cú ..) Các
giÒng có ÇÎa hình cao hÖn so v§i vùng phù sa chung quanh.
Càng xa bi‹n, các giÒng càng thÃp dÀn do s¿ bào mòn tåo

nên, có nÖi giÒng bÎ lÃp du§i l§p phù sa, ÇÜ®c g†i là giÒng
chìm nhÜ ª Gò Công. Càng gÀn bi‹n thì tu°i các giÒng cát
càng trÈ hÖn. ñÃt giÒng thÜ©ng cao ráo nên là nÖi có tÆp
trung nhiŠu làng måc, và vì dÍ thoát nÜ§c nên nông dân trÒng
nhiŠu loåi cây có rÍ sâu nhÜ nhãn, ÇiŠu .
ñ¥c Çi‹m cûa ÇÃt cát giÒng miŠn châu th° Cºu Long là có
màu vàng, khác v§i các loåi cát tr¡ng nhÜ ª miŠn Trung.

5.2.2 ÇÃt m¥n
ñÒng b¢ng Cºu Long xÜa kia là bi‹n nhÜng lâu dÀn có phù
sa bÒi d¡p; tuy nhiên ti‰p giáp v§i nÜ§c m¥n qua bi‹n và qua
kinh råch nên nÜ§c bi‹n có khä næng xâm nhÆp rÃt sâu vào
ÇÃt liŠn. ñÃt m¥n g¥p các vùng duyên häi nhÜ ª huyŒn Bình
ñåi, Thånh Phú, Ba Tri tÌnh B‰n Tre, ª huyŒn CÀu Ngang,
Trà Cú tÌnh Trà Vinh và dï nhiên ª các huyŒn tÌnh Cà Mau. .
ñÃt m¥n ÇÜ®c bao phû bªi rØng ngÆp m¥n, nhÜ ÇÜ§c, m¡m,
sú vËt, chà là ..bÎ ngÆp nÜ§c triŠu quanh næm. Vì nhóm ÇÃt
này bÎ ngÆp triŠu quanh næm nên hÜ§ng sº døng vÅn là phäi
bäo vŒ rØng vì rØng ngÆp m¥n vØa ch¡n sóng, vØa làm tÜ©ng
ngæn gi» nguÒn phù sa bÒi Ç¡p hàng næm .
CÛng có nh»ng vùng có ÇÃt phèn tiŠm tàng bÎ nhiÍm m¥n;
thÜ©ng có cao Ç¶ 0.5-0.8 mét, không bÎ ngÆp triŠu mà chÌ bÎ
m¥n trong mùa khô. Ru¶ng ÇÃt các vùng này chÌ làm m¶t vø
lúa vào mùa mÜa và phäi làm Çúng mùa vø và vì änh hÜªng
cûa nÜóc m¥n vào mùa n¡ng nên ru¶ng ÇÒng bÕ hoang. Do
Çó, muÓn cäi thiŒn các ÇÃt này, cÀn xây d¿ng hŒ thÓng thûy
nông tÓt, dÅn nÜ§c ng†t vŠ Ç‹ trÒng hoa màu vào mùa n¡ng.

5.2.3 ÇÃt phèn
Nhóm ÇÃt phèn chi‰m nhiŠu diŒn tích nhÃt và có th‹ g¥p :
-vùng ñÒng Tháp MÜ©i
-vùng TÙ giác Long Xuyên; ÇÃt phèn ÇÜ®c hình thành trên
các trÀm tích ª các cºa sông, vào giai Çoån bi‹n lùi th©i kÿ
Holocene mu¶n, v§i các sän phÄm trÀm tích ÇÀm lÀy nÜ§c l®,

giàu h»u cÖ và có chÙa m¶t lÜ®ng lÜu huÿnh khá l§n: Çó là
các ÇiŠu kiŒn Ç‹ thành hình ÇÃt phèn. Cæn cÙ vào tÀng sinh
phèn, tÀng phèn và Ç¶ sâu xuÃt hiŒn cûa nh»ng tÀng này
trong phÅu diŒn ÇÃt, ngÜ©i ta phân biŒt :
a/ ÇÃt phèn tiŠm tàng g¥p ª các ÇÎa hình thÃp trÛng nh»ng
vùng ngÆp nÜ§c sâu nhÃt và lâu nhÃt nhÜ ª VÎ Thanh thu¶c
tÌnh CÀn ThÖ , VÛng Liêm, Long HÒ thu¶c tÌnh Vïnh Long
và vùng trÛng ñÒng Tháp MÜ©i . ñÃt thÜ©ng bÎ ngÆp nÜ§c và
dÜ§i l§p ÇÃt m¥t, có m¶t tÀng ÇÃt nhiŠu xác bã và Óng rÍ th¿c
vÆt; Çó là tÀng ÇÃt chÙa vÆt liŒu sinh phèn, nhÜ pyrit tÙc sulfit
s¡t (FeS2).
Và vì tÀng sinh phèn xuÃt hiŒn không sâu nên n‰u m¿c thûy
cÃp trong ÇÃt bÎ hå thÃp hÖn so v§i ÇiŠu kiŒn t¿ nhiên thì tÀng
ÇÃt sinh phèn së bÎ oxyhoá, gây Ç¶c cho cây trÒng.
b/ ÇÃt phèn hoåt Ç¶ng . Các dÃt phèn hoåt Ç¶ng ÇÜ®c hình
thành trên trÀm tích phù sa nÜ§c l® và sông bi‹n h‡n h®p,
bÜng lÀy. ñÃt ÇÜ®c tåo ra tØ ÇÃt phèn tiŠm tàng bÎ thoát thûy
ho¥c ª ÇÎa hình hÖi cao, có ÇiŠu kiŒn Ç‹ phèn tiŠm tàng bÎ
oxyhoá månh më tåo ra tÀng phèn n¢m rÃt cån và khá dày :
ÇÃt bÎ oxyhoá nên tÀng pyrit chuy‹n dÀn thành tÀng jarosite
màu vàng rÖm (sét cÙt chu¶t), có pH dÜ§i 3.5. Khi phèn bÓc
lên ÇÃt m¥t mà màu tr¡ng, nông dân g†i là phèn lånh; khi
n°i váng ÇÕ vì có chÃt s¡t nhiŠu thì h† g†i là phèn nóng. ñÃt
phèn hoåt Ç¶ng:
. ª trên ÇÎa hình cao hÖn ÇÃt phèn tiŠm tàng
. thoát thûy nhiŠu hÖn
. ÇÃt chua hÖn (pH thÃp hÖn)
Hàm lÜ®ng phèn bi‰n Ç°i theo th©i gian và không gian; th¿c
vÆy, nÜ§c phèn di chuy‹n tØ vùng cao Ç‰n vùng thÃp trÛng,
kéo phèn xuÓng tích tø ª các rÓn phèn tÙc nh»ng lòng chäo,
hÙng phèn cûa các vùng cao xung quanh. Trong mùa mÜa,
nÜ§c lôi phèn xuÓng các rÓn phèn, liên ti‰p dÒn phèn xuÓng

làm cho dung dÎch phèn ngày càng ÇÆm Ç¥c nên các vùng
này phäi bÕ hoang. HÜ§ng sº døng các rÓn phèn là kinh
doanh lâm nghiŒp (tràm) vØa cung cÃp than cûi, ong mÆt và
nên tránh trÒng các loåi hoa màu trên các vùng rÓn phèn.
Ngoài các rÓn phèn, có th‹ lên líp trÒng khóm và nh»ng loåi
cây có khä næng chÎu phèn

5.2.4 ÇÃt phù sa
ñÃt ÇÜ®c hình thành d†c theo các dòng sông l§n nhÜ sông
TiŠn, sông HÆu. Phù sa ven sông thÜ©ng ª ÇÎa hình cao hÖn
là các phù sa ª xa sông; Ç¶ cao cûa các b© sông phø thu¶c
vào lÜ®ng phù sa và ch‰ Ç¶ thûy væn cûa sông. Ta có th‹
phân biŒt :
.ÇÃt phù sa ÇÎa hình cao, ª d†c hai bên b© sông TiŠn và sông
HÆu. ñÃt này ÇÜ®c hình thành trên trÀm tích sông, có phì
nhiêu cao, rÃt tÓt cho sän xuÃt nông nghiŒp: cây æn trái, lúa
2-3 vø ho¥c lúa+màu
.ÇÃt phù sa ÇÎa hình thÃp, xa sông TiŠn và sông HÆu. ñÃt
ÇÜ®c phát tri‹n trên trÀm tích phù sa sông bi‹n h‡n h®p,
trong Çó phù sa sông chi‰m Üu th‰. N¢m räi rác ª các tÌnh
ÇÒng b¢ng sông Cºu Long. Các ÇÃt này có cao Ç¶ tØ 0,5 Ç‰n
1,2m do Çó m¿c thûy cÃp cÛng dao Ç¶ng: có ch‡ mÙc thûy
cÃp sâu tåo ra s¿ thi‰u nÜ§c cho canh tác và có ch‡ trÛng
viŒc tiêu nÜ§c cÛng khó khæn. Vùng ÇÃt này còn chÎu änh
hÜªng bªi thûy triŠu và lÛ nên nhiŠu nÖi nÜ§c t¿ chäy vào
ru¶ng hÀu nhÜ quanh næm, do Çó có giá trÎ l§n vŠ m¥t nông
nghiŒp cho các cây æn trái, rau cäi, hoa màu, lúa v.v.
Các loåi ÇÃt phù sa m§i ÇÜ®c hình thành cách Çây chÌ khoäng
6 000 næm nay và không có l§p laterit ho¥c sån sÕi trong
phÅu diŒn ÇÃt.

5.2.5 ÇÃt than bùn
ñÃt than bùn hình thành trên trÀm tích ÇÀm n¶i ÇÎa ho¥c các
lòng sông c°, do qúa trình tích lÛy chÃt liŒu h»u cÖ tØ lâu.

G¥p ª U Minh thÜ®ng (tÌnh Kiên Giang) và U minh hå (tÌnh
Cà Mau). N¢m ª các vÎ trí ÇÎa hình thÃp trÛng nên phÀn l§n
là ÇÃt than bùn phèn tiŠm tàng.
Hån ch‰ chính các ÇÃt này là l§p h»u cÖ có khä næng søt lún,
sau khi thoát thûy. Ngoài ra, vì Ça sÓ n¢m l¶ thiên nên dÍ
cháy vào mùa khô. HiŒn nay, nhiŠu rØng tràm trên ÇÃt than
bùn bÎ ÇÓt cháy nên l§p h»u cÖ cÛng bÎ mÃt Çi và do Çó diŒn
tích ÇÃt h»u cÖ càng hËp dÀn .

5.2.6 ÇÃt xám
ñÃt xám trên phù sa c° (ÇÎa hình cao) thÜ©ng g¥p tåi các
vùng ranh v§i biên gi§i Campuchia nhÜ M¶c Hoá, HÒng
Ng¿, ñÙc HuŒ. Trong ÇÃt loåi này, có l§p laterit dÜ§i sâu
Tu°i tuyŒt ÇÓi dùng phÜÖng pháp C14 quãng 40 000 næm

6. Thûy l®i
6.1 miŠn ñông Nam phÀn (MñNP)
MñNP có các dòng sông sau Çây chäy qua: sông ñÒng Nai,
sông Bé, sông Saigon.
Sông ñÒng Nai là con sông chäy trong lãnh th° ViŒt Nam,
chÌ dài 635 km, phát nguyên tØ cao nguyên Lâm Viên Dalat
và sau khi chäy qua cao nguyên Lâm ñÒng, thì chäy vào
MñNP. Sông ñÒng Nai, v§i lÜu lÜ®ng 485m3 /giây (TrÎ An)
có nhiŠu phø lÜu nhÜ sông La Ngà, sông Bé, sông Saigon.
Sông ñÒng Nai, chäy qua thành phÓ Biên Hoà, g¥p sông
Saigon tåi Nhà Bè nên có câu ca dao:

Nhà Bè nÜ§c chäy chia hai
Ai vŠ Gia ñÎnh ñÒng Nai thì vŠ
Trên sông ñÒng Nai có ÇÆp thûy ÇiŒn Da Nhim và ÇÆp TrÎ
An. Sông ñÒng Nai chäy ra bi‹n ñông b¢ng nhiŠu cºa, trong
Çó l§n nhÃt là cºa Soài Råp.
.Sông La Ngà b¡t nguÒn tØ cao nguyên có Ç¶ cao 1 600m và
là sông nhánh bên trái cûa sông ñÒng Nai .Trên sông La

Ngà có hai công trình thûy ÇiŒn Hàm ThuÆn và ña Mi, cách
nhau 10km. Ngoài viŒc cÃp ÇiŒn, công trình còn cÃp nÜ§c
cho vài huyŒn tÌnh Bình ThuÆn (ñÙc Linh, Tánh Linh, Hàm
ThuÆn) và tæng nÜ§c cho thûy ÇiŒn TrÎ An vào mùa khô .
.Sông Bé, là nhánh sông bên phäi cûa sông ñÒng Nai, phát
nguyên tØ cao nguyên M’nong, chäy qua tÌnh Bình PhÜ§c
(Bình Long, PhÜ§c Long), chiŠu dài khoäng 360 km và Ç°
vào sông ñÒng Nai ª phía dÜ§i thác TrÎ An. DiŒn tích lÜu
v¿c : 7 170 km2, có lÜu lÜ®ng trung bình 264 m3 /giây
(PhÜ§c Hoà) .
.Sông Saigon, lÜu lÜ®ng nhÕ hÖn hai sông kia, v§i 85m3
/giây (Thû DÀu m¶t), chäy qua Bình DÜÖng và Ç° vào sông
ñÒng Nai ª gÀn Nhà Bè.Trên thÜ®ng lÜu sông Saigon ª Tây
Ninh có hÒ nhân tåo DÀu Ti‰ng, r¶ng 27 000ha, có sÙc chÙa
1.5 t› m3 có khä næng tÜ§i cho cây trÒng, cho nÜ§c sinh
hoåt, nÜ§c công nghiŒp. VŠ nÜ§c ngÀm, vùng ÇÃt xám (Tân
Uyên, B‰n Cát) có nguÒn nÜ§c dÒi dào, Ç¶ sâu khai thác 3070 mét, lÜu lÜ®ng 15-20 lít/giây, chÃt lÜ®ng nÜ§c tÓt. Các nÖi
có ÇÎa hình thÃp trÛng có nÜ§c cao áp .Vùng ÇÃt ÇÕ nguÒn
nÜ§c ngÀm tr» lÜ®ng không l§n, Ç¶ sâu khai thác 50-100 m,
lÜu lÜ®ng 3-5 lít /giây, chÌ sº døng phøc vø sinh hoåt và tÜ§i
diŒn tích nhÕ.

6.2 ÇÒng b¢ng Cºu Long (ñBCL)
6.2.1.nhÆn xét t°ng quát
Nói Ç‰n ñBCL là nói ngay Ç‰n nÜ§c: th¿c vÆy, kinh råch
ng°n ngang, bàu, ao, sông sâu sóng cä. Tuy nhiŠu nÜ§c nhÜ
vÆy nhÜng không phäi muÓn sº døng là ÇÜ®c : tåi vùng ñÒng
Tháp MÜ©i thì nÜ§c phèn, tåi vùng duyên häi låi g¥p nÜ§c
m¥n, nhÃt là vào mùa khô. ñó là chÜa k‹ nÜ§c sinh hoåt såch
thì vÅn thi‰u. NÜ§c lÛ sông Cºu Long 40 ngàn m3/ giây, gÃp
Çôi lÛ sông HÒng nhÜng nh© có Bi‹n HÒ nên chÌ dâng lên tØ
tØ Ç‹ làm ngÆp trên cä triŒu mÅu ÇÃt trong vùng Châu th°.

LÜu lÜ®ng con sông Ãy mùa nÜ§c kiŒt chÌ có 2 000 m3/giây
tØ tháng 3 Ç‰n tháng 5 trong khi nhu cÀu nÜ§c cho sinh hoåt
châu th° trong khoäng th©i gian này là 4 t§i 5 ngàn m3 /giây
và nhu cÀu Ãy d¿ trù tæng gÃp Çôi vào gi»a th‰ k› 21. Vào
mùa mÜa, nh© lÜu lÜ®ng nÜ§c khá l§n nên có th‹ ÇÄy lùi
nÜ§c m¥n tØ dòng sông chính và kênh l§n ra bi‹n còn vào
mùa khô nÜ§c triŠu bi‹n ñông xâm nhÆp sâu vào n¶i ÇÎa nên
nhiŠu khu v¿c bÎ nhiÍm m¥n, không trÒng lúa ÇÜ®c.
NhiŠu ca dao phän ánh kinh råch ch¢ng chÎt v§i ghe thuyŠn
buôn bán :

-Chèo ghe s® sÃu c¡n chÜn,
XuÓng bÜng s® Çïa lên rØng s® ma
-Ghe anh ÇÕ mÛi xanh lÜ©ng,
Ÿ trên Gia ñÎnh xuÓng vÜ©n thæm em
-Cái Ræng, Ba Láng, Vàm Xáng, Xà No
Có thÜÖng em, anh mua cho m¶t chi‰c Çò
ñ‹ em lên xuÓng thæm dò š anh
-BÜ§c xuÓng b¡c MÏ Tho, thÃy sóng xô nÜ§c ÇÄy
BÜ§c lên b© Råch MiÍu, thÃy nÜ§c chäy vòng quanh
Anh bi‰t ch¡c nÖi Çây là ÇÃt Châu thành
Sao tìm hoài không thÃy trong Çám b¶ hành có em
-Anh Çi ghe gåo Gò Công
Vô vàm Bao NgÜ®c, gió giông ÇÙt buÒm
BuÒm là tÃm ÇŒm Çan b¢ng lác (Scirpus grossus) ho¥c bàng
(Lepironia orticulata). Cây lác ho¥c bàng có nhiŠu vùng ÇÃt
phèn, miŒt Thû ThØa lên t§i M¶c Hoá. Nh»ng dân nghèo Ç‰n
Çó c¡t Çem vŠ bán cho các v¿a ª Ch® ñŒm và Ch® ñŒm có
tên nhÜ vÆy vì Çó là nÖi sän xuÃt ÇŒm dùng Ç‹ phÖi lúa, làm
buÒm chåy ghe.

6.2.2 Các sông chính
. Sông Vàm CÕ .
Sông Vàm CÕ có hai nhánh :

-Vàm CÕ ñông, còn g†i là sông B‰n LÙc, dài 300 km, phát
nguyên tØ bên Campuchia, chäy xuÓng tÌnh Tây Ninh (Träng
Bàng, Gò Dàu), Long An ( khu v¿c nhà máy ÇÜ©ng HiŒp
Hoà), rÒi Ç° ra cºa Soài Råp
-Vàm CÕ Tây cÛng phát nguyên tØ bên Campuchia chäy qua
M¶c Hoá Ç‰n Thû ThØa rÒi chäy qua cÀu Tân An, gÀn châu
thành Tân An. Cä hai sông này g¥p nhau ª gÀn thÎ trÃn Vàm
CÕ thu¶c tÌnh Long An, rÒi nhÆp vào sông Nhà Bè, Ç° ra cºa
Soài Råp (cºa Vàm láng)
- Sông Cºu Long và các kinh råch
Sông Mekong dài 4 200km, phát nguyên tØ bên Tây Tång,
khi chäy Ç‰n tÌnh Kompong Cham cûa Cao Miên thì dòng
sông không Çû chuy‹n täi lÜu lÜ®ng mùa lÛ nên nhiŠu vùng
cûa hai nÜ§c Miên-ViŒt bÎ ngÆp løt, kéo dài 2-4 tháng. Vào
khoäng tháng 7, nÜ§c tràn b©, lÜu lÜ®ng dòng chính giäm.
ñ‰n Nam Vang, dòng chäy Ãy hoà nhÆp v§i m¶t nhánh l§n là
sông Tonlesap nÓi v§i Bi‹n HÒ. HÒ này có sÙc chÙa trong
mùa lÛ Ç‰n 80 t› m3 nÜ§c. Vào mùa khô thì nÜ§c trong hÒ
låi Ç° ra dòng chính cho Ç‰n h‰t tháng 12. Ngay Çi‹m h®p
lÜu v§i dòng Tonlesap trên ÇÃt Cao miên, sông Mekong chia
làm 2 nhánh:
-Sông TiŠn, chäy qua các tÌnh An Giang, ñÒng Tháp, Vïnh
Long, Ç° ra bi‹n b¢ng 4 sông và 6 cºa là :
*sông MÏ Tho, chäy ngang qua MÏ Tho và ra bi‹n bªi Cºa
Ti‹u và Cºa ñåi
*sông Ba lai, chäy qua phía b¡c tÌnh B‰n Tre, ra bi‹n bªi cºa
Ba Lai
*sông Hàm Luông, chäy qua phía nam tÌnh B‰n Tre và ra
cºa Hàm Luông .

Cºa Hàm Luông sông sâu sóng cä
Em thÜÖng anh nhiŠu mà chä dám theo
ThÜÖng anh Çâu quän hi‹m nghèo

Ng¥t vì m¶t n‡i, anh có con mèo theo sau
*sông C° Chiên chäy gi»a 2 tÌnh B‰n Tre và Trà Vinh ra
bi‹n bªi 2 cºa là C° Chiên và Cung HÀu
-Sông HÆu, chäy qua các thÎ trÃn nhÜ Châu ñÓc, Long
Xuyên, CÀn ThÖ, Trà Ôn (Trà Vinh) và Ç° ra bi‹n qua 3 cºa
sông là cºa ñÎnh An (vŠ phía tÌnh Trà Vinh), Bassac (Ba
th¡c) và cºa TrÀn ñŠ (phía tÌnh Soc Træng)
NhÜ vÆy, cä hai dòng sông chäy ra bi‹n b¢ng chín cºa sông,
dân gian ví nhÜ 9 con rÒng nên m§i có tên là Cºu Long.
NÓi liŠn gi»a 2 sông TiŠn và sông HÆu có nhiŠu kênh Çào
nhÜ kinh Vïnh An (ª Châu ñÓc), sông Vàm Nao (ª An
Giang), kênh LÃp Vò (Vïnh Long), sông Mæng Thít (Trà
Vinh).
Còn riêng trong ÇÒng b¢ng cÛng còn có nhiŠu kinh Çào
khác quan tr†ng Çóng góp vào s¿ lÜu thông hàng hoá cÛng
nhÜ trÎ thûy. Vài ví dø:
*kinh Vïnh T‰ (nÓi Hà Tiên v§i Châu ñÓc)1
*kinh Råch Giá-Long Xuyên
*kinh Phøng HiŒp (Cà Mâu-CÀn ThÖ)
*kinh Cà Mâu-Båc Liêu
*kênh Xà no (VÎ Thanh-CÀn ThÖ)
Ngoài sông Cºu Long, trong ÇÒng b¢ng còn có vài dòng
sông khác nhÜ :
*sông Gành Hào, ñÀm DÖi, BÒ ñŠ (thu¶c Cà Mau) và sông
MÏ Thanh chäy ra bi‹n ñông.
*sông Cái Bé và Cái L§n chäy ra vÎnh Råch Giá.
*sông Trèm TrËm, sông Ông ñÓc chäy ra vÎnh Thái Lan.

1

V® Thoåi Ng†c Hàu, ngÜ©i khªi xÜ§ng Çào kinh này vào trào vua Minh
Mång có tên là Châu thÎ Vïnh T‰

Ngoài nÜ§c mÜa, sông Mekong là nguÒn duy nhÃt cung cÃp
nÜ§c tÜ§i cho ÇÒng b¢ng. LÜu lÜ®ng trung bình cûa sông
Cºu Long là 10 700 m3/giây; vào mùa løt cao, có khi lên Ç‰n
53 000m3/giây.Vào mùa kiŒt, vào tháng 3-4, lÜu lÜ®ng chÌ
còn 2 000 m3/giây.
Vào mùa mÜa, khi lÜu lÜ®ng nÜ§c trong sông chÌ m§i vÜ®t
quá 25 000m3 /giây thì Çã có 25% diŒn tích châu th° bÎ ngÆp
nÜ§c. Th©i gian ngÆp løt thÜ©ng kéo dài tØ tháng 7-8 Ç‰n
tháng 11-12. NÒng Ç¶ phù sa sông Cºu Long là 0.250 kg
/m3, nhÜng th‹ tích hàng næm lên Ç‰n hàng træm triŒu tÃn.
NÜ§c lÛ chuy‹n vào ñÒng Tháp MÜ©i tØ 2 phía: nÜ§c tØ biên
gi§i Cao Miên chi‰m Ç‰n 77% khÓi lÜ®ng, nhÜng chÃt lÜ®ng
kém vì dòng sông Mekong, trÜ§c khi vào nÜ§c ta, phäi chäy
qua cánh ÇÒng phèn và bÎ cây cÕ l†c h‰t phù sa còn nÜ§c lÛ
vùng tÙ giác Long Xuyên là tØ sông HÆu và vùng biên gi§i
chuy‹n vŠ có nhiŠu lÜ®ng phù sa làm giàu ÇÃt Çai. Trong
vòng 30 næm qua, ÇÒng b¢ng này bÎ nhiŠu lÛ løt l§n (1961,
1966, 1984, 1991, 1994 ). V§i ngÜ©i nông dân, lÛ løt là tai
hoå nhÜng cÛng là tài nguyên. Nh© lÛ løt, sông Cºu Long
kéo dài tu°i trÈ, ru¶ng ÇÒng rºa såch phèn, ÇÜ®c thêm lÜ®ng
phù sa màu m« và ÇÜ®c mùa cá tôm quanh næm .
Tåi nh»ng vùng trÛng ít có khä næng tiêu thoát nÜ§c, tình
trång ngÆp úng kéo dài Ç‰n 6 tháng.
Vào mùa khô thì khi lÜu lÜ®ng sông nhÕ hÖn 6 000m3/ giây
thì nÜ§c ng†t b¡t ÇÀu khan hi‰m và khi dòng chäy sông Çã
y‰u, nÜ§c bi‹n theo thûy triŠu lÃn sâu vào phía n¶i ÇÎa, các
vùng ven bi‹n bÎ nhiÍm m¥n không th‹ lÃy nÜ§c cho trÒng
tr†t ÇÜ®c.
ChÃt lÜ®ng cûa nÜ§c:
Trong ñBCL, có bÓn loåi nÜ§c khác nhau: nÜ§c ng†t, nÜ§c
phèn, nÜ§c l® và nÜ§c m¥n.

NÜ§c phèn là nÜ§c chÙa nhiŠu s¡t và nhôm, có nÒng Ç¶ acid
l§n nên không uÓng ÇÜ®c.
NÜ§c l® (nÜ§c chÈ hai) là nÜ§c pha gi»a nÜ§c ng†t và nÜ§c
m¥n.
NÜ§c m¥n là nÜ§c gÀn vùng cºa bi‹n chÙa nhiŠu clorua natri
(ClNa).
ChÌ có nÜ§c ng†t là nÜ§c sº døng ÇÜ®c cho sinh hoåt.

7. Thäo m¶c thiên nhiên.
7.1 miŠn ñông Nam phÀn.
MñNP trÜ§c kia có nhiŠu rØng v§i nhiŠu s¡c m¶c nhÜ cây
dÀu, cây b¢ng læng, cây sao, gÕ v.v. nhÜng nay bÎ ÇÓn phá
nhiŠu Ç‹ trÒng hoa màu, do sÙc ép dân sÓ.

7.2 ÇÒng b¢ng Cºu Long.
Phäi k‹ cây tràm (Melaleuca) vùng U Minh. Vào mùa khô,
trái tràm røng xuÓng ÇÃt và Ç‰n mùa mÜa, cây tràm con Çã
lên xanh tÓt. Cây tràm nhÕ và thÃp hÖn cây ÇÜ§c và thân cây
thÜ©ng v¥n vËo không th£ng ÇÙng nhÜ cây ÇÜ§c. Nh»ng cây
thân tÜÖng ÇÓi th£ng thì dùng làm c¶t nhà, còn trong xây cÃt
nhà cºa, cây tràm dùng làm c†c chÓng lún rÃt bŠn ch¡c. G‡
tràm dùng làm c¶t nhà mà không bÎ m†t mÓi phá hÜ. Hoa
tràm có vÎ thÖm và nhøy hoa ng†t nên loài ong thÜ©ng Ç‰n
hút nhøy làm mÆt. RØng tràm là nÖi Än náu nhiŠu loài chim,
cá ÇÒng chÜa k‹ các Ç¶ng vÆt nhÜ træn, rùa, khÌ, heo rØng.
RØng ngÆp m¥n ven bi‹n thì có cây ÇÜ§c (Rhizophora) phát
tri‹n rÃt nhanh tåi các bãi bÒi còn sình lÀy. Cây ÇÜ§c làm c¶t
nhà, c¡m trø Çáy trên các sông và ngoài bi‹n khÖi. G‡ ÇÜ§c
còn dùng làm mái chèo. Ng†n, nhánh ÇÜ§c dùng làm cûi và
thân cây ÇÜ§c dùng Ç‹ hÀm than : có hàng træm lò than ÇÜ§c
ª huyŒn Næm Cæn ( Cà Mau). VÕ ÇÜ§c dùng Ç‹ nhu¶m chài
lÜ§i và là nguyên liŒu ch‰ tanin phøc vø cho ngành thu¶c da.
Cây bÀn (Sonneratia acida), cây dØa nÜ§c (Nipa fruticans)

m†c theo b© kinh råch. CÕ bàng (Leipironia) dùng làm ÇŒm.
Nh»ng vùng ÇÃt bÒi ngÆp m¥n có lác dùng Ç‹ dŒt chi‰u.

ñÒng B‰n Tre nhiŠu bÜng nhiŠu lác
ñÜ©ng vŠ Ba Vát, n¥ng chïu sÀu riêng
Anh ra Çi ba bÓn næm liŠn
Sao không ª låi k‰t bån hiŠn v§i em

8. Sº døng ÇÃt Çai tåi MñNP và ñBCL
8.1 miŠn ñông Nam phÀn
Trong các cây k› nghŒ, có th‹ g¥p cây cà phê, cây ÇiŠu, cây
cao su. Cây cà phê, thÜ©ng trÒng trên ÇÃt ÇÕ có giá trÎ xuÃt
cäng rÃt l§n vì giá trÎ 1 tÃn håt caphê tÜÖng ÇÜÖng v§i 10-12
tÃn gåo. PhÀn l§n là cà phê vÓi (robusta) trÒng ª Xuân L¶c,
Bình Long, PhÜ§c Long trên ÇÃt ÇÕ .
Cây ÇiŠu, còn g†i là ÇiŠu l¶n h¶t (Anacardium occidentale),
ÇÜ®c trÒng Ç‹ lÃy håt vì nhân håt là m¶t th¿c phÄm thÖm
ngon có giá trÎ xuÃt cäng cao : giá håt ÇiŠu thô hiŒn nay
quäng 1 000 USD /tÃn và giá nhân håt ÇiŠu æn liŠn 6
000USD/ tÃn. Trung bình 5 tÃn håt ÇiŠu thô ch‰ bi‰n ÇÜ®c 1
tÃn håt ÇiŠu æn liŠn. CÀn ch†n giÓng tÓt có næng xuÃt cao và
nên ti‰n t§i nhân giÓng vô tính Ç‹ ph° bi‰n các giÓng næng
xuÃt cao.
Caosu có nhiŠu MñNP vì trÜ§c Çây, nhiŠu công ty cao su Çã
thi‰t lÆp các ÇÒn ÇiŠn. Riêng tåi tÌnh ñÒng Nai, diŒn tích
caosu Çã chi‰m 50 000 ha
Tåi MñNP, có nhiŠu loåi cây æn trái nhÜ : chôm chôm
(rambuttan), mæng cøt (mangoustan), bÜªi, mäng cÀu dai,
nhãn, sÀu riêng (durian).
VŠ các cây hàng næm, ngoài lúa, còn có ÇÆu phøng, mía,
thuÓc lá cÛng nhÜ rau cäi trÒng quanh Çô thÎ .
ñÆu phøng thÜ©ng trÒng luân canh v§i lúa và là món æn rÃt
Üa thích ÇÜ®c dùng dÜ§i nhiŠu hình thÙc : nÃu chín, rang, nÃu

xôi ÇÆu phøng, làm bánh kËo, ép dÀu. DÀu ÇÆu phøng dùng
Çóng h¶p v§i cá ho¥c làm bÖ ÇÆu phøng. Bánh dÀu dùng làm
th¿c phÄm gia súc. ThuÓc lá cÛng trÒng luân canh v§i lúa;
sau khi g¥t lúa xong, vài nÖi trÒng cây thuÓc lá nhÜng chÌ
trÒng trên qui mô nhÕ.

8.2 ÇÒng b¢ng Cºu Long.
Khi nói Ç‰n nông nghiŒp miŠn châu th° sông Cºu Long, là ta
nghï ngay Ç‰n lúa, vì lúa là nông sän chính trên các chân
ru¶ng ª Çây: lúa mùa, lúa n°i, lúa trÒng mùa khô v.v. CÛng
có nh»ng ti‹u vùng nhiŠu vÜ©n cây æn trái, làm nên cái ta
thÜ©ng g†i là 'væn minh miŒt vÜ©n' .

8.2.1 Lúa.
MiŠn ñBCL là v¿a lúa cûa ViŒt Nam và cÛng có th‹ nói v¿a
lúa cûa th‰ gi§i vì chính tØ ñBCL mà gåo ÇÜ®c sän xuÃt
nhiŠu nhÃt ª ViŒt Nam Ç‹ ti‰p t‰ cho miŠn Trung, miŠn B¡c
và Saigon và cÛng Ç‹ xuÃt cäng sang các xÙ Á Châu (Phi
luÆt Tân, Indonesia ), Phi Châu. DiŒn tích lúa cä næm là 3
760 000 ha, cho m¶t sän lÜ®ng lúa là 15 318 000 tÃn lúa, v§i
næng xuÃt trung bình 4.07 tÃn/ha.(thÓng kê 1998).
Lúa ÇÜ®c bÓ trí tùy theo ÇiŠu kiŒn ÇÃt Çai, thûy l®i nên có th‹
có nhiŠu th©i vø nhÜ lúa mùa, lúa ñông Xuân, lúa Hè-Thu.
BiŒn pháp canh tác lúa chû y‰u là så (gieo vãi), chÙ không
cÃy nhÜ xÜa, trong Çó biŒn pháp så Ü§t (håt giÓng ÇÜ®c ngâm
û cho näy mÀm, sau Çó gieo trên ÇÃt dã ÇÜ®c dánh bùn kÏ )
chi‰m Üu th‰.
a. Lúa mùa
ñây là lúa mùa mÜa; vø lúa này thÜ©ng b¡t ÇÀu tØ tháng 5 và
thu hoåch tháng 10-11 cho Ç‰n tháng 1-2 næm sau. Tùy ÇiŠu
kiŒn thûy l®i, nông dân dùng giÓng lúa mùa s§m (th©i gian
sinh trÜªng 140-150 ngày), lúa mùa chính vø (180-200 ngày)
và giÓng mu¶n (230-250 ngày). Nh»ng ch° ngÆp sâu thì cÃy
lúa mu¶n, ch‡ ru¶ng ngÆp cån, dÜ§i 0.5 mét thì làm lúa mùa

s§m. DiŒn tích lúa mùa là 635 600 ha v§i næng suÃt 2.98
tÃn/ha, tÆp trung nhiŠu ª các tÌnh nhiŠu ÇÃt m¥n nhÜ Båc
Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Træng
HiŒn nay, nh© k› thuÆt så khô và viŒc du nhÆp các giÓng m§i
có næng xuÃt cao, chÎu phèn månh, tÜÖng ÇÓi cao cây và n°
l¿c làm thûy l®i nên nông dân trÒng ÇÜ®c 2 vø lúa trong mùa
mÜa: lúa hè-thu rÒi cÃy vø mùa ÇÎa phÜÖng (thu-Çông) b¢ng
giÓng lúa mùa s§m, næng xuÃt cao .
b. Lúa n°i
Lúa n°i cÛng là lúa mùa, nhÜng Ç¥c trÜng là nó chÎu ngÆp
nÜ§c rÃt sâu; các vùng Châu ñÓc, Long Xuyên thÜ©ng bÎ løt
sâu, nên nông dân phäi sº døng giÓng lúa n°i có thân cao;
lúa n°i ÇÜ®c så vào tháng 5 và cÛng tùy m¿c nÜ§c rút s§m
hay mu¶n mà nông dân gieo nh»ng giÓng lúa n°i thân cao ít
hay thân cao nhiŠu. Sau vø lúa n°i g¥t vào tháng 12, nông
dân tÆn døng nÜ§c Äm còn trong ru¶ng lúa Ç‹ làm thêm hoa
màu phø. Tuy nhiên càng ngày, các ÇiŠu kiŒn ngÆp sâu dÀn
dà ÇÜ®c khÓng ch‰ nên nhiŠu vùng nhÜ HÒng Ng¿, nông dân
còn trÒng ÇÜ®c 2 vø lúa :lúa Hè-Thu (tháng 4 Ç‰n tháng 8) và
lúa ñông-Xuân (tháng 12 Ç‰n tháng 3 næm sau) ho¥c có ch‡
làm 2 vø lúa, thêm vø ÇÆu nành (Ch® M§i)
c. Lúa Hè-Thu
Lúa hè-thu là loåi lúa mùa s§m, trÒng ngay ÇÀu mùa mÜa v§i
các giÓng m§i, thÃp cây, ng¡n ngày Ç‹ có th‹ thu hoåch ÇÜ®c
trÜ§c khi lÛ sông Cºu Long Ç‰n; ª vùng ÇÃt m¥n, phäi så lúa
hè-thu trÍ hÖn vì phäi ch© mÜa xuÓng r»a chÃt m¥n. DiŒn
tích lúa hè thu là 1 776 000 ha, næng suÃt là 3.53 tÃn/ha, g¥p
räi rác tåi m†i tÌnh, trØ các tÌnh nhiŠu ÇÃt m¥n nhÜ Båc Liêu,
Ca Mau, Trà Vinh .
d. Lúa ñông Xuân
ñây chÌ là vø lúa trái mùa vì làm trong mùa khô nên chÌ
phát tri‹n nh»ng nÖi không bÎ m¥n (Long An, An Giang,

ñÒng Tháp). DiŒn tích lúa ñông Xuân là 1 349 000 ha, næng
suÃt là 5.3 tÃn/ha. NhÜ vÆy, næng suÃt lúa ñông Xuân cao
hÖn lúa hè thu, vì lúa tr° bông vào mùa nhiŠu ánh sáng m¥t
tr©i, có cÜ©ng Ç¶ quang h®p månh hÖn. Các vùng nÜ§c ng†t
có th‹ dùng máy bÖm lên ru¶ng Ç‹ làm vø này. NgÜ©i ta så
tháng 11-12 và thu hoåch tháng 2-3.
8.2.2. hoa màu (b¡p, ÇÆu , khoai lang ..)
B¡p trÒng trên phù sa ven sông TiŠn, sông HÆu và b¡p là
màu nhiŠu tiŠm næng phát tri‹n n‰u muÓn ÇÄy månh chæn
nuôi theo lÓi k› nghŒ. Càng ngày, nông dân càng sº døng
các giÓng b¡p lai có næng suÃt cao hÖn giÓng ÇÎa phÜÖng.
Vài š niŒm vŠ diŒn tích các loåi : b¡p ( 17 000 ha), khoai
lang (10 000 ha), s¡n (7 600 ha)

8.2.3. rau cäi.
ñây là rau cäi hàng hoá trÒng nhiŠu trên ÇÃt giÒng ho¥c ÇÃt
phù sa Çã thoát b§t nÜ§c nh© trÒng trên líp. Phäi k‹ các loåi
rau tÜÖi nhÜ xà lách, rau di‰p, xà lách son tÙc cresson, các
loài cà chua, cà pháo, kh° qua tÙc mÜ§p Ç¡ng, các gia vÎ nhÜ
§t, tÕi, hành, hË v.v.

8.2.4 cây æn trái.
Các loåi cây æn trái thÜ©ng tÆp trung trên các vùng phù sa
nÜ§c ng†t ít bÎ løt, d†c sông TiŠn, sông HÆu nhÜ MÏ Tho,
Vïnh Long, CÀn ThÖ. Các vÜ©n cây æn trái thÜ©ng n¢m d†c
theo sông, b© kinh råch, tåi các cù lao còn g†i là cÒn nhÜ cÒn
Phøng, cÒn Tân Long ho¥c trên các ÇÃt giÒng cûa tÌnh Trà
Vinh, B‰n Tre . Có th‹ k‹ :
. xoài (Mangifera indica) nhiŠu ª Vïnh Long, MÏ Tho.
. chuÓi (Musa sapientum, Musa sinensis) tÆp trung ª TiŠn
Giang,Vïnh Long, B‰n Tre .
. khóm tÙc dÙa (Ananas comosus) trÒng trên ÇÃt phèn ª Long
An, ÇÃt nhiÍm m¥n ª Cà Mau, Kiên Giang.

. cây có múi nhÜ cam, quít , chanh, bÜªi trÒng trên vùng phù
sa nÜ§c ng†t gi»a sông TiŠn và sông HÆu.
. mãng cÀu ta (Annona squamosa), mãng cÀu xiêm (Annona
muricata ).
. nhãn (Dicocarpus longan) ª Båc Liêu . Nhãn ÇÜ®c nh¡c
Ç‰n trong ca dao:

Hai ta nhÜ sen mùa Hå, cúc mùa thu
NhÜ tháng mÜ©i hÒng, tháng næm nhãn
Em theo chim, em Çi vŠ tháng tám
Anh theo chim cùng v§i tháng ba qua

8.2.5. cây k› nghŒ. Cây k› nghŒ ÇÜ®c phân loåi thành cây
k› nghŒ ng¡n ngày (nhÜ thuÓc lá) và cây dài ngày nhÜ cây
mía, thÖm, dØa .. DØa nhiŠu ª B‰n Tre và cho cÖm dØa, cÛng
nhÜ các phø phÄm khác nhÜ xÖ dØa, gáo dØa, thäm nŒm xÖ
dØa, than gáo dØa, nguyên liŒu cho dÀu th¿c vÆt

9. Chæn nuôi
Ngành chæn nuôi ª ñBCL có trâu, bò, heo, gia cÀm, d¥c biŒt
là vÎt.
Trâu g¥p nhiŠu ª Trà Vinh, Long An, Kiên Giang dùng Ç‹
làm ÇÃt, cày bØa, kéo xe và có khuynh hÜ§ng giäm b§t v§i s¿
cÖ gi§i hoá nông nghiŒp.
Bò g¥p nhiŠu các ÇÒi núi ThÃt SÖn vì có ÇÒng cÕ thä.
Heo g¡n bó v§i cu¶c sÓng lÍ låc, tôn giáo cûa ngÜ©i nông
dân qua câu ca dao:

Anh Çau em vái tÆn tình
Vái cho anh månh, mª cºa Çình cúng heo
Châu th° Cºu Long có nhiŠu tiŠm næng sän xuÃt heo: th¿c
vÆy, hình änh ‘con heo Çi theo cây lúa’ nói lên s¿ tÜÖng quan
cûa s¿ trÒng lúa v§i phó sän chính là cám v§i viŒc chæn nuôi
heo. Có hai loåi hình nuôi heo: nuôi heo theo quy mô nhÕ
trong gia Çình, chû y‰u chÌ lÃy công làm l©i và nuôi heo theo

lÓi kÏ nghŒ v§i chuÒng tråi quy mô l§n, giÓng heo cäi thiŒn,
th¿c phÄm gia súc, thuÓc thú y..
Chæn nuôi vÎt cÛng là m¶t ngành h®p v§i hŒ thÓng kinh råch
ch¢ng chÎt tåi miŠn ÇÒng b¢ng này, v§i các ÇÒng lúa sau khi
thu hoåch có lúa rÖi vãi, sâu b†, cá, tôm, cua, Óc :

Ra Çi g¥p vÎt thì lùa,
G¥p duyên thì k‰t, g¥p chùa thì tu .
Con vÎt Çóng góp l§n trong các sän phÄm tiêu dùng trong
nÜ§c cÛng nhÜ xuÃt cäng: trÙng vÎt muÓi, vÎt Çông lånh, lông
vÎt..
Chæn nuôi gà cÛng có hai hình thÙc: chæn nuôi gia Çình, m‡i
nhà nuôi vài con Ç‹ cúng gi‡, bi‰u xén và chæn nuôi kÏ nghŒ
v§i các chuÒng tråi áp døng các ti‰n b¶ khoa h†c vŠ giÓng
cäi thiŒn, thuÓc thú y, thÙc æn gia súc.
Ngành chæn nuôi bò s»a phát tri‹n månh xung quanh thành
phÓ Saigon, nh© du nhÆp tØ các nÜ§c nh»ng giÓng bò cho
nhiŠu s»a và nh© m¶t lÜ®ng Çông Çäo ngÜ©i tiêu thø. ViŒc
phát tri‹n Çàn bò s»a ngoåi ô thành phÓ Çã kéo theo viŒc
nhiŠu nÖi chuyên trÒng cÕ thâm canh cung cÃp thÙc æn cho
bò, chuy‹n Ç°i các nÖi trÒng lúa bÃp bênh sang trÒng cÕ thu
hoåch l®i tÙc nhiŠu hÖn.

10. Tri‹n v†ng khai thác trên các loåi ÇÃt có
vÃn ÇŠ .
Tåi ñBCL, có nhiŠu loåi ÇÃt có vÃn ÇŠ : th¿c vÆy, ÇÃt phèn
thì nhiŠu Ç¶c tÓ nhÜ nhiŠu s¡t, nhiŠu nhôm; ÇÃt m¥n thì nhiŠu
chÃt m¥n. Cä 2 loåi ÇÃt này cÀn hŒ thÓng Çê chÓng lû, rºa
phèn, rºa m¥n ..

10.1 trên ÇÃt phèn.
10.1.1 lÎch th©i vø.
Nguyên t¡c là phäi canh tác trong các giai Çoån thích h®p Ç‹
tránh ÇÌnh cao cûa s¿ hoá chua trong ÇÃt và cûa s¿ thi‰u høt

nÜ§c ng†t, ÇÒng th©i tránh th©i gian lÛ løt. Th¿c vÆy vào ÇÀu
mùa mÜa, hàm lÜ®ng phèn ª tÀng ÇÃt m¥t tæng lên Ç¶t ng¶t
nên cây cÓi løi tàn, tôm cá ch‰t.
Trên các vùng ÇÃt phèn, vào ÇÀu vø (cuÓi tháng 4), nông dân
sau khi ÇÓt ÇÒng cho såch cÕ dåi, thì ÇÃt ÇÜ®c cày bØa rÒi h†
‘så khô' v§i giÓng lúa s§m, sau Çó là bØa lÃp. Phäi dùng
giÓng lúa s§m vì khi g¥p lúc phèn nhiŠu trong ÇÃt thì cây lúa
cÛng Çã có 3-4 lá, Çû månh Ç‹ Çû sÙc vÜ®t lÛ cuÓi tháng 8 và
thu hoåch trÜ§c khi lÛ Ç‰n .
V§i các cÖn mÜa ÇÀu mùa, cây lúa nÄy mÀm và khi phèn
tæng lên Ç¶t ng¶t do mÜa xuÓng nhiŠu thì cây lúa Çã månh
nên có th‹ kháng c¿ ÇÜ®c các Ç¶c tÓ phèn. Có 2 giai Çoån rõ
rŒt trong k› thuÆt này :
1/ lúc ÇÀu så khô và tiêu nÜ§c m¥t triŒt Ç‹ b¢ng m†i rãnh tiêu
l§n nhÕ, chÌ gi» ÇÃt vØa Äm nh© mÜa cho lúa sinh trÜªng.
2/ khi mÜa Çû l§n thì Ç¡p b© Çóng cÓng gi» nÜ§c låi trên
ÇÒng cho ngÆp chân lúa, tránh hiŒn tÜ®ng oxy hoá phèn.

10.1.2. quän lš ÇÃt và nÜ§c.
- trên lúa
Ÿ nh»ng vùng có nhiŠu nÜ§c ng†t có thûy triŠu lên xuÓng
(Bình DÜÖng), nông dân chÌ cÀn Ç¡p Çê quanh ru¶ng, khi
nÜ§c thûy triŠu lên, së mª b†ng cho nÜ§c sông vào và gi»
nÜ§c này trên ru¶ng, sau Çó së cho chäy tØ tØ xuÓng sông khi
nÜ§c thûy triŠu rút trong nhiŠu gi© Ç‹ nÜ§c sông có th©i gi©
làm tan phèn và tan muÓi .
Ÿ nh»ng vùng không có nhiŠu nÜ§c ng†t mà chÌ trông cÆy
vào mÜa thì công tác xä m¥n, xä phèn Çòi công phu hÖn vì
cÀn có tuy‰n Çê bao quanh vùng Ç‹ không cho nÜ§c m¥n ,
nÜ§c phèn ª các vùng k‰ cÆn xâm nhÆp. Tuy‰n Çê bao này
cÛng có tác døng chÓng luôn lÛ và sº døng nhÜ con l¶ Ç‹ di
chuy‹n; trong khu v¿c ÇÜ®c bäo vŒ, phäi có kênh mÜÖng và
hŒ thÓng xä nÜ§c ra vô. Sau Çó làm ÇÃt k›, cày sâu x§i ÇÃt

lên ª các vùng không có tÀng sinh phèn gÀn m¥t ÇÃt. Ch©
mÜa xuÓng làm tan phèn, tan muÓi, nông dân m§i tháo nÜ§c
Ç‹ xä m¥n, xä phèn qua các miŒng cÓng hay xuÓng các
mÜÖng tØ Çó nÜ§c m¥n, nÜ§c phèn rút vào Óng b†ng và theo
Óng chäy ra sông råch .
Nhà nông còn kh¡c phøc ÇÜ®c ÇÃt phèn nh© làm chû nÜ§c
tr©i và lÛ : nhà nông tÆn døng l§p ÇÃt thÎt trên m¥t, k‰t h®p
v§i l®i døng lÛ và mÜa, thÆm chí v§i nÜ§c ngÀm, Ç‹ ‰m
phèn : ‰m phèn là tåo ÇiŠu kiŒn Ç‹ có m¶t l§p nÜ§c m¥t trên
ÇÃt phèn, tránh không cho ÇÃt ti‰p xúc v§i không khí trong
mùa khô, khi‰n quá trình oxy-hoá không th¿c hiŒn ÇÜ®c, làm
cho phèn hoåt Ç¶ng trª thành phèn tiŠm tàng ít nguy hi‹m
cho cây cÓi hÖn.
- trên cây trÒng cån
Nh»ng nÖi cây lúa không th‹ canh tác ÇÜ®c vì g¥p ÇÃt phèn
n¥ng, nông dân trÒng cây rÍ cån. Líp cao là Çòi hÕi ÇÀu tiên
cûa viŒc canh tác hoa màu trÒng cån nhÜ s¡n, khoai mª, mía
trên ÇÃt phèn. M‡i líp r¶ng 3-5 mét, xen kÈ v§i nh»ng mÜÖng
r¶ng 2-2.5 mét, sâu khoäng 1-1m.2 Các mÜÖng líp thông v§i
nhau và nÓi v§i kênh råch t¿ nhiên qua cÓng Çóng mª g†i là
b†ng. B†ng Çóng låi Ç‹ gi» nÜ§c vào mùa khô (tháng 2,3, 4)
và mª ra Ç‹ thay nÜ§c cû khi thûy triŠu lên.
Nh© thûy cÃp hå xuÓng do lên líp nên các Ç¶c tÓ cûa ÇÃt nhÜ
nhôm, s¡t ÇÜ®c rºa trôi Çi và sau Çó, m§i canh tác ÇÜ®c ; trên
líp, trÒng s¡n, khoai m«, mía, khóm (thÖm), dÜ§i rãnh nuôi
thûy sän. Qua nhiŠu næm canh tác, ÇÃt líp b§t phèn ngày
càng thuÆn l®i cho cây trÒng sinh trÜªng. N‰u các vùng phèn
Çó mà dÍ bÎ løt thì phäi làm Çê bao chÓng lÛ cao hÖn ÇÌnh lÛ
tØ 0.6-0.7m, m¥t Çê r¶ng trª thành các trøc giao thông. ñÓi
v§i nh»ng cây lâu næm, nông dân còn Ç¡p nh»ng ø ÇÃt cao
xung quanh gÓc. Qua nhiŠu mùa mÜa ÇÜ®c r»a phèn liên
ti‰p, các mô cao Ãy dÀn dÀn b§t phèn và s¿ phát tri‹n cây

cÛng thuÆn l®i hÖn. Có th‹ sº døng gÓc tháp kháng phèn nhÜ
dùng cây bình bát Ç‹ tháp cây mãng cÀu xiêm (2 cây này
cùng m¶t h† th¿c vÆt).
ñ‰n mùa khô ráo, phèn di chuy‹n tØ các tÀng sâu lên ÇÃt m¥t
do s¿ mao dÅn; phèn bÓc hÖi Ç‹ låi nh»ng váng ÇÃt màu vàng
rÖm làm håi cây trÒng; nh»ng váng này thÜ©ng thÃy d†c các
Çáy rãnh gi»a các líp. N‰u m¥t ÇÃt ÇÜ®c x§i xáo thì hiŒn
tÜ®ng mao dÅn không còn, phèn không bÎ bÓc hÖi và không
th‹ lên t§i ÇÃt m¥t. CÀn các kênh Çào cung cÃp nÜ§c ng†t Ç‹
rºa phèn mÜÖng líp và ng†t hoá dÀn cánh ÇÒng và vào các ao
hÒ Ç‹ nuôi cá. NhÜ ª các vùng Cû Chi phäi d¿a vào nguÒn
nÜ§c ng†t cûa kênh ÇÜa tØ hÒ DÀu Ti‰ng vŠ. Nh»ng vùng ÇÃt
phèn ª Çây nh© các cäi thiŒn nhÜ trên (Çê bao, li‰p, mÜÖng,
nguÒn nÜ§c ng†t) nên có th‹ trÒng thÖm xen lÅn cây æn trái .
ThÖm cho næng xuÃt cao tØ 8-10 tÃn/ha .

10.2 trên ÇÃt m¥n
Trên ÇÃt m¥n duyên häi, phäi làm Çê ngæn m¥n ven bi‹n.
Trên Çê có th‹ là ÇÜ©ng giao thông, dÜ§i Çê së có nhiŠu cÓng
xä m¥n. Các cÓng phäi ÇÜ®c thi‰t k‰ theo ki‹u t¿ Ç¶ng Çóng
vào lúc ngæn m¥n và mª ra lúc thoát lÛ.

11.Các thûy sän: s¿ c†ng sinh giØa
ngÜ©i và thiên nhiên.
V§i kinh råch, sông ngòi ch¢ng chÎt, v§i các loåi môi trÜ©ng
nÜ§c ng†t, nÜ§c l®, nÜ§c m¥n, låi thêm nguÒn l®i cá-tôm
quan tr†ng tØ Bi‹n HÒ h¢ng næm theo mùa nÜ§c tràn xuÓng
nên ñBCL có m¶t tài nguyên thiên nhiên rÃt phong phú vŠ
các loåi thûy sän nhÜ cá, tôm, th‹ hiŒn qua nhiŠu ca dao nhÜ:
ChiŠu chiŠu quå nói v§i diŠu

Cù lao ông ChÜªng còn nhiŠu cá tôm2
ho¥c:

Tràm ChËt æn cá bÕ ÇÀu
Gò ñÃt Çi lÜ®m xÕ xâu Çem vŠ

11.1 nguÒn l®i thûy sän.
. Cá có 2 nguÒn:
.nguÒn tåi ch‡ do các giÓng thûy sän phát tri‹n trong thûy
v¿c nhÜ : cá lóc, cá rô, cá trê, cá tråch, cá chài, cá dänh, cá
mè vinh, cá tra, cá vÒ, cá chép, cá cÓc, cá bông lau, cá båc
bøng
.nguÒn giÓng thûy sän theo nÜ§c lÛ tØ Bi‹n HÒ tràn vŠ nhÜ
cá lóc, cá trê, cá rô, cá bóng, cá bông lau và Ç¥c biŒt là cá
linh. Loåi cá này cÙ ÇÀu mùa mÜa, theo dòng nÜ§c phù sa ÇÕ
nâu, trôi dåt xuÓng ÇÒng b¢ng Cºu Long, nhÕ li ti và theo lÛ
løt tràn vào các ru¶ng ÇÒng sinh sÓng. Khi mùa mÜa chÃm
dÙt, nÜ§c lÛ rút dÀn ra sông, vào tháng 11, tháng 12 âm lÎch
và loài cá linh cÛng dåt theo l¶i hàng bÀy trên m¥t nÜ§c,
khi‰n ngÜ dân có m¶t tài nguyên phong phú vào mùa nÜ§c
xuÓng này Ç‹ làm khô, làm m¡m, làm nÜ§c m¡m v.v.
Ngoài b© bi‹n có nh»ng häi sän nhÜ cá båc má, cá chim, cá
thu, cá hÒng, cá g¶c là nh»ng häi sän có giá trÎ xuÃt cäng.

. tôm
Có ba nguÒn tôm: tôm bi‹n, tôm sông và tôm ÇÒng. Các loåi
tôm thÜ©ng g¥p là tôm båc thÈ, tôm nghŒ, tôm giang, tôm sú,
tôm càng xanh, tôm he v.v. và là các nguyên liŒu Ç‹ ch‰ bi‰n
thành nhiŠu m¥t hàng xuÃt cäng.

2

NguyÍn H»u Cänh (1650-1700), gÓc Quäng Bình, rÃt có công trong
viŒc khÄn hoang, chiêu m¶ lÜu dân và thi‰t lÆp guÒng máy hành chánh
ÇÀu tiên tåi Biên Hoà, Gia ñÎnh . Ch‰t tåi Sao M¶c Châu, nay là cù lao
ông ChÜªng

. ba ba

tÙc là rùa nÜ§c ng†t; ph° bi‰n ª ViŒt Nam là
Trionyx sinensis. Chuyên æn Ç¶ng vÆt (cá, Ç¶ng vÆt không
xÜÖng sÓng ..) và ÇÈ trÙng ª mé nÜ§c. Ba ba dÍ xuÃt cäng vì
ch‰ bi‰n v§i gia vÎ là món æn ngon.

. cua và ghË, nghêu sò
Cua ÇÒng cÛng là nguÒn thÙc æn giàu Çåm . Tr» lÜ®ng nhiŠu
nhÜng viŒc sº døng thuÓc trØ sâu trên diŒn tích r¶ng Çã làm
hÜ hao tài nguyên cua ÇÒng tåi nhiŠu nÖi. Ngoài cua ÇÒng
còn có cua bi‹n, nghêu, sò huy‰t .Ÿ B‰n Tre, nghêu tÆp trung
thành tØng bãi r¶ng ven b© bi‹n; ru¶t nghêu dùng làm th¿c
phÄm, vÕ nghêu dùng nung vôi bón ru¶ng. RÜÖi cÛng là m¶t
loåi häi sän dùng làm nÜ§c m¡m, có trong các rØng cây m¡m
ª Thånh Phú, Bình ñåi

. ‰ch
ch ÇÒng (Rana tigrina ) ph° bi‰n ª ÇÒng ru¶ng rÃt có ích vì
thÎt æn thÖm ngon và Çùi ‰ch Çông lånh dÍ xuÃt cäng; hÖn
n»a b¡t ÇÜ®c các côn trùng trong ru¶ng .

11.2 mùa cá và ngÜ cø
NghŠ khai thác cá ª ñBSCL kéo dài quanh næm, chû y‰u
Çánh b¡t các loåi cá Çen, ngoài ra còn có nh»ng loài cá khai
thác theo mùa vø.
Hàng næm, tØ mÒng 5 â .l. Ç‰n h‰t tháng 6 â .l. là mùa nÜ§c
quay (nÜ§c sông chäy månh hÖn thÜ©ng lŒ), Çây là mùa khai
thác cá tra b¶t tØ nguÒn trên sông Cºu Long chäy xuÓng.
NgÜ cø Ç‹ v§t là Çáy.
Tháng 9 â.l. là mùa tôm càng xanh và ngÜ dân khai thác b¢ng
Çáy tôm, l®p , câu, lÜ§i bao cà
TØ tháng 9 â.l. Ç‰n tháng 11 â.l. là mùa cá linh; ngÜ cø Çánh
b¡t là Çáy cá linh, rùng, cào, chày

TØ tháng 12 sang tháng 3 næm sau, lúc nÜ§c cån là mùa tát
Çìa. Tát Çìa khai thác các loåi cá Çen Çã lên ÇÒng Ç‹ ÇÈ và
khi nÜ§c rút không theo xuÓng kÎp.
VŠ ngÜ cø khai thác có th‹ chia ra ngÜ cø có lÜ§i và ngÜ cø
không lÜ§i. NgÜ cø có lÜ§i : lÜ§i rê, lÜ§i kéo, lÜ§i vó, lÜ§i
cÓ ÇÎnh. NgÜ cø không lÜ§i nhÜ nò, Çæng, l®p, nÖm ..
Có vài loåi ngÜ cø Çánh b¡t ª bi‹n, nhÜng cÛng ÇÜ®c sº døng
Çánh b¡t là Çáy và cào. ñáy hiŒn là ngÜ cø chû y‰u ª
ñBSCL: Çáy cá linh, Çáy tôm, Çáy cá tra b¶t. Cào cÛng vÆy,
có m¡t rÃt nhÕ .

11.3 nuôi trÒng thûy sän
Ngoài Çánh b¡t cá trong sông råch, khuynh hÜ§ng ngày nay
là nuôi cá, nuôi tôm.
Nuôi cá có th‹ trong ao, hÒ ( nuôi cá vÒ, cá tra, cá phi, cá
chép ..), ho¥c có th‹ trong bè nhÜ ª An Giang, vØa chi phí ít,
vØa næng suÃt cao. Bè có dång hình h¶p, Ç¥t d†c b© sông
ho¥c trên các kinh råch l§n. ThÙc æn cho cá nuôi trong bè
cÛng Ça dång, có khi là cá linh ho¥c cá tåp, có khi là thÙc æn
công nghiŒp. Ngành nuôi cá bè phát tri‹n månh ª An Giang
v§i hàng ngàn bè nuôi cá, næng suÃt trung bình m‡i bè 15-20
tÃn cá .
Nuôi tôm có th‹ nuôi ª nÜ§c ng†t (tôm càng xanh) cÛng nhÜ
nuôi ª nÜ§c l®. TrÜ§c Çây, nguÒn tôm t¿ nhiên dÒi dào, viŒc
nuôi tôm ÇÖn giän vì chÌ cÀn Ç¡p ÇÆp, làm cÓng lÃy nÜ§c và
nguÒn dinh dÜ«ng cÛng theo nÜ§c vào ao ÇÀm theo con nÜ§c
hàng tháng, gi» m¶t th©i gian rÒi x° nÜ§c thu hoåch. NhÜng
nay, ngành nuôi tôm có tính cách thâm canh và khoa h†c hÖn
v§i ao l¡ng, l†c, xº lš nÜ§c Ç‹ bäo Çäm såch trÜ§c khi ÇÜa
vào ao, nuôi tôm b¢ng thÙc æn công nghiŒp, tôm giÓng tÓt..
Ven duyên häi ñBCL, Ç¥c biŒt là Ca Mau, Båc Liêu hiŒn
nay có xuÃt hiŒn nhiŠu loåi hình nuôi tôm Ça dång sau dây :

-rØng-tôm. Nông dân l®i døng các ch‡ ngÆp trong rØng tràm
ÇÜ§c Ç‹ nuôi tôm, giúp bäo vŒ rØng. Con tôm tØng sÓng
chung v§i rØng nay ÇÜ®c thêm kÏ thuÆt tân ti‰n có thêm ÇiŠu
kiŒn sinh trÜªng. Tuy nhiên, næng xuÃt cÛng nhÜ hiŒu qûa
thÃp vì khi g¥p nh»ng trÆn mÜa l§n, toàn b¶ cây rØng trút
nÜ§c xuÓng kênh mÜÖng, làm nhiŒt Ç¶ nu§c thay Ç°i Ç¶t
ng¶t và lá cây hàng ngày rÖi røng xuÓng kênh mÜÖng, gây ô
nhiÍm nguÒn nÜ§c, tåo ng¶ Ç¶c cho tôm.
-lúa-tôm. Loåi hình này k‰t h®p gi»a trÒng lúa và nuôi tôm
và thÜ©ng g¥p tåi các cánh ÇÒng trÛng phèn ho¥c tåi các
vùng m¥n vào mùa khô, ng†t vào mùa mÜa (vùng ñÀm DÖi,
Cái NÜ§c ª Cà Mau). M‡i næm, m¶t vø tôm tØ tháng 1 Ç‰n
tháng tÜ, sau Çó trÒng lúa vào mùa mÜa. Khi thu hoåch lúa,
Ç‹ låi gÓc rå làm ch‡ trú và tåo nguÒn thÙc æn nuôi tôm .
-muÓi-tôm : nhiŠu nÖi có ru¶ng muÓi nhÜ B¡c Liêu, Vïnh
L®i có k‰t h®p viŒc làm ru¶ng muÓi v§i nuôi tôm : mùa khô
làm ru¶ng muÓi và mùa mÜa trên diŒn tích Çó nuôi tôm.

12. Công nghŒ.
Công nghŒ có th‹ phân chia nhÜ sau:
Công nghiŒp næng lÜ®ng: sän xuÃt ÇiŒn l¿c (các ÇÆp thûy
ÇiŒn, các nhà máy nhiŒt ÇiŒn dùng khí ÇÓt ho¥c dÀu c¥n, than
Çá ..)

Công nghiŒp luyŒn kim
Công nghiŒp luyŒn kim chÜa phát tri‹n Çáng k‹ ; tåi MñNP
có nhà máy cán thép tØ thép nhÆp và s¡t thép ph‰ thäi ª Biên
Hoà và Thû ñÙc; tåi Phú MÏ (Bà RÎa-VÛng Tàu) có nhà máy
thép l§n liên doanh v§i NhÆt Bän.

Công nghiŒp cÖ khí, ÇiŒn tº
Sän phÄm chính cûa công nghiŒp này là máy móc thi‰t bÎ
công nghiŒp, máy Ç¶ng l¿c, máy nông nghiŒp, thi‰t bÎ ÇiŒn
và ÇiŒn tº; gÀn Çây låi thêm các ngành l¡p ráp các máy ÇiŒn
toán, truyŠn hình ..

Công nghiŒp hoá chÃt
Ngành hoá chÃt bao gÒm các xí nghiŒp sän xuÃt hoá chÃt,
phân bón, cao su và dÜ®c phÄm ; ngành này Ç¥c biŒt tæng rÃt
månh trong nh»ng næm gÀn Çây. Nhà máy phân lân ª Long
Thành, các nhà máy bi‰n ch‰ mû cao su ª MñNP, các xí
nghiŒp ch‰ bi‰n dÜ®c phÄm räi rác tåi Saigon, nhà máy sän
xuÃt phân Çåm ª Phú MÏ, dùng khí ÇÓt.
Công nghiŒp sän xuÃt vÆt liŒu xây d¿ng nhÜ nhà máy làm
gåch ª Biên Hoà, làm xi mæng ª Hà Tiên và Thû ñÙc.

Công nghiŒp lÜÖng th¿c th¿c phÄm
ñó là nh»ng nhà máy sän xuÃt rÜ®u bia, nÜ§c ng†t (Coca),
nÜ§c khoáng, thuÓc lá, làm ÇÜ©ng, xay xát gåo.

Công nghiŒp dŒt may
Trong nh»ng næm gÀn Çây, ngành may Çã thu hút ÇÜ®c nhiŠu
d¿ án ÇÀu tÜ nÜ§c ngoài nhÜng nguyên liŒu (s®i t°ng h®p, väi
may..) chû y‰u là phäi d¿a vào nhÆp cäng; ngành dŒt may
d¿a vào vùng Çông dân cÜ, s¤n nguÒn lao Ç¶ng và thuÆn tiŒn
cho viŒc xuÃt-nhÆp cäng.
MñNP có nhiŠu khu k› nghŒ, khu ch‰ suÃt trong Çó có nhiŠu
xí nghiŒp nhÜ nhà máy giÃy, nhà máy g‡ ván ép, nhà máy
cán thép, nhà máy cÖ khí, nhà máy ÇÜ©ng, nhà máy s»a Ç¥c,
s»a b¶t, chÜa k‹ các cÖ sª làm gåch, ngói, vÆt liŒu xây d¿ng.
MñNP cÛng có ti‹u công nghiŒp và thû công nghiŒp nhÜ làm
ÇÒ gÓm, tåc tÜ®ng.
Các ngành ch‰ bi‰n nông sän phäi k‹ rÃt nhiŠu lò ÇÜ©ng thû
công, lò ch‰ bi‰n s¡n Ç‹ sän xuÃt ra b¶t; b¶t s¡n ngoài viŒc
dùng làm nguyên liŒu cho nhiŠu m¥t hàng k› nghŒ có giá trÎ
còn ch‰ bi‰n ra nhiŠu loåi th¿c phÄm nhÜ bún, bánh tráng,
bánh hû ti‰u, b¶t khoai, b¶t tapioca v.v. Công nghiŒp ch‰
bi‰n có nhà máy sän xuÃt bánh phÒng tôm Sa Giang, nh»ng
cÖ sª làm nÜ§c m¡m, xay xát lúa, dÜ©ng thû công, lò gåch

13.Væn hoá miŠn Châu th° Cºu Long.
ñÒng b¢ng này b¢ng ph£ng v§i mång lÜ§i sông ngòi, kinh
råch ng°n ngang làm cho toàn vùng ÇŠu chÎu änh hÜªng cûa
thûy triŠu hình thành nh»ng loåi hình nÖi m¥n, nÖi chua, nÖi
cä m¥n lÅn chua, nÖi bÎ ngÆp løt và phèn n¥ng ..
Nông dân có vô sÓ tØ ng» Ç‹ g†i kinh råch: ngoài các ch»
thông døng nhÜ sông, ngòi, mÜÖng, låch, kênh, bàu, ao, hÒ,
v.v còn có thêm råch, xÈo, ng†n, r†c, lung, láng, bÜng, biŠn,
ÇÀm, Çìa, trÃp, vÛng, trÛng, gành, xáng .
Môi trÜ©ng sông nÜ§c v§i thûy triŠu lên xuÓng cÛng có nhiŠu
tØ ng» : ngoài ch» nÜ§c l§n (thûy triŠu dâng) và nÜ§c ròng
(thûy triŠu hå), còn có nÜ§c gi¿t, nÜ§c bò, nÜ§c nhäy, nÜ§c
ÇÙng, nÜ§c n¢m
CÛng là ngÜ©i ViŒt di dân, cÛng là væn hoá nông nghiŒp,
nhÜng khi ngÜ©i ViŒt vào vùng ÇÃt m§i sình lÀy vùng ÇÒng
b¢ng sông Cºu Long, phäi träi qua m¶t quá trình thích Ùng
nên væn hoá cÛng hÖi bi‰n Ç°i :

NgÜ©i Çi dao r¿a d¡t lÜng
Ngó sông sông r¶ng, ngó rØng, rØng cao
CÛng là miŠn ÇÒng b¢ng phù sa m§i bÒi Ç¡p do bi‹n cä trÜ§c
kia là m¶t vÎnh, cÛng có ÇÃt phù sa, ÇÃt phèn, ÇÃt m¥n nhÜng
miŠn này không bÎ løt l¶i tàn phá nhÜ châu th° sông HÒng.
Th¿c vÆy, dòng sông Cºu Long rÃt dài và Çã träi qua nhiŠu
xÙ duyên hà nhÜ Nam Trung Hoa, Mi‰n ñiŒn, Ai Lao,
Kampuchea trÜ§c khi vào lãnh th° miŠn Nam ViŒt nam;
ngoài ra, nh© Bi‹n HÒ cûa Kampuchia tr» ÇÜ®c nÜ§c løt rÃt
nhiŠu và chÌ tØ tØ hå nÜ§c xuÓng, Çem theo muôn vàn cá con
vŠ An Giang, ñÒng Tháp làm giàu thûy sän nÜ§c ng†t ª
Çây.
Môi sinh ngoåi cänh nhÜ vÆy Çã änh hÜªng d‰n lÓi cÜ trú :

13.1. cänh quan nhà cºa
MiŠn ÇÒng b¢ng sông Cºu Long ít bÎ løt nên canh tác trÒng
tr†t cÛng khác miŠn B¡c và cänh quan nhà cºa cÛng khác.
Trong khi châu th° sông HÒng có nhiŠu Çê bao b†c Ç‹ trÎ lÛ
løt tØ khi lÆp quÓc thì miŠn châu th° sông Cºu Long không
có Çê, nhân dân chÌ trÒng lúa theo nhÎp nÜ§c lên xuÓng cûa
nÜ§c : Çó là lúa n°i thÜ©ng g¥p ª Châu ñÓc, Long Xuyên.
Nh© Bi‹n HÒ ª Kampuchea, nên nÜ§c vào ru¶ng, nÜ§c ra
ru¶ng cÛng tØ tØ nên nh»ng ÇÖn vÎ gia Çình nhÕ cÛng khai
thác lúa ÇÜ®c, không cÀn nh»ng c¶ng ÇÒng l§n.
Trong khi miŠn B¡c, nhân dân phäi sÓng theo làng xã, bao
b†c bªi lÛy tre thì miŠn Nam, nhân dân sÓng theo kinh råch,
träi dài d†c b© sông Ç‹ tiŒn canh tác; nhà cºa không có hàng
rào, làng không có lÛy tre, không gian xã h¶i r¶ng mª khác
v§i các mô hình làng xã ti‹u nông khép kín ª châu th° sông
HÒng : lÓi ki‰n trúc này làm lÕng lëo các giây liên låc cûa
dân làng v§i làng xã. Ch® búa cÛng träi dài mÃy cây sÓ d†c
theo kinh råch chÙ không tÆp trung nhÜ các ch® miŠn B¡c,
miŠn Trung .

13.2.tài nguyên
MiŠn B¡c ÇÃt hËp, ngÜ©i Çông, diŒn tích ÇÃt rÃt nhÕ và là cái
nôi xuÃt phát dân t¶c ViŒt Nam tØ ngàn xÜa. Cu¶c Nam ti‰n
cûa dân ta khi ti‰n vào ÇÃt Thûy Chân Låp thì chÌ g¥p toàn
là ÇÃt úng thûy, lau sÆy ng°n ngang, dÜ§i sông là cá sÃu,
c†p nÜ§c, trên b¶ thì rØng ngÆp nÜ§c : rØng tràm, rØng ÇÜ§c,
rØng m¡m. Nói khác Çi, ÇÃt không ngÜ©i khai phá, nên cò
bay th£ng cánh : ÇÃt r¶ng, ngÜ©i thÜa, hoàn toàn khác h£n
miŠn châu th° sông HÒng.
Vì tài nguyên dÒi dào, dân ít phÃn ÇÃu ‘làm chÖi æn thiŒt’
nên ngÜ©i dân tính tình cÛng chÃt phác và Üa phóng khoáng;
träi qua nhiŠu th‰ k›, nông dân t¿ do canh tác; không có

hÜÖng Ü§c, không có công ÇiŠn nhiŠu nhÜ miŠn Trung; rÃt ít
nÖi có Çình làng.

13.3. nguÒn gÓc dân
NguÒn gÓc cÜ dân ÇÒng b¢ng Cºu Long rÃt Ça dång: tù Çày,
Çào binh ho¥c là nông dân nghèo kh° miŠn Trung di cÜ vào
Nam, ngÜ©i Hoa chÓng nhà Thanh ª Trung QuÓc (phong trào
phän Thanh, phøc Minh) do chúa NguyÍn cho vào Nam khai
khÄn ÇÃt hoang vào næm 1658 ª miŒt Biên Hoà (Cù lao PhÓ),
ª miŒt MÏ Tho v§i DÜÖng Ngån ñÎch, ª miŒt Hà Tiên v§i
M¥c Cºu sau này có con là Måc Thiên TÙ thÀn phøc triŠu
Çình nhà NguyÍn. Væn hoá ViŒt nguyên thûy giao lÜu, ti‰p
bi‰n v§i væn hoá Khmer vùng Sóc Træng, Trà Vinh v§i các
sóc, các phum, các chùa chiŠn Khmer cÛng nhÜ v§i væn hoá
ngÜ©i Hoa, væn hoá Chæm HÒi Giáo ª Châu ñÓc..

13.4 th© cúng t° tiên.
Trong s¿ pha tr¶n các nŠn væn hoá, ngÜ©i ViŒt miŠn châu
th° Cºu Long vÅn gi» th© cúng t° tiên nhÜng bàn th© không
bày bài vÎ các cø t° mà låi bày tÃm gÜÖng l§n có in 4 ch»
‘Cºu HuyŠn ThÃt T°’ cûa ngÜ©i Hoa làm s¤n Ç‹ bán. H†
cÛng th© ‘Quan Công’ trong nhà .

13.5 nghŒ thuÆt Äm th¿c
NghŒ thuÆt Äm th¿c miŠn Nam cÛng hÖi khác miŠn B¡c:
trong b»a cÖm, nhiŠu món æn luôn luôn có thêm nÜ§c dØa
(thÎt kho h¶t vÎt nÜ§c dØa, chè ÇÆu ÇÕ nÜ§c dØa ..), phän ánh
các änh hÜªng cûa ñông Nam Á (Thái Lan). B»a æn nhiŠu
thûy sän nhÜ cá, m¡m mà d¥c biŒt là m¡m Çû loåi, muôn
hình muôn vÈ cûa vùng Long Xuyên.
Tän ñà có lÀn vi‰t:

Hà tÜÖi cºa b‹ Tourane,

Long Xuyên chén m¡m, NghŒ An chén cà

13.6 tín ngÜ«ng
NhÜ trên Çã nói, ngÜ©i ViŒt khi Ç‰n khai phá miŠn ÇÒng b¢ng
sông Cºu Long Çã Çem theo mình nh»ng tín ngÜ«ng, nh»ng
væn hoá, Ç©i sÓng xã h¶i cûa vùng nguyên quán (ThuÆn
Quäng trª vào, tÙc cÜ dân ª xÙ ñàng Trong) và låi còn hoà
cùng nh»ng tín ngÜ«ng còn lÜu låi cûa cÜ dân cû cÛng nhÜ
væn hoá các ngÜ©i Hoa di cÜ Ç‰n (ngÜ©i Hoa phÀn l§n Ç‰n
sau khi nhà Minh bên Trung Hoa bÎ mÃt) nên tåo thành m¶t
tín ngÜ«ng dung hoá. H† th© cúng t° tiên, th© cúng thÀn linh
nhÜ thÀn ÇÃt (Th° công), thÀn nghŠ nghiŒp (Tiên sÜ), thÀn
b‰p ( ông Táo), th© tr†ng các n» thÀn nhÜ th© Thûy long
Công Chúa, th© Bà Thiên HÆu, th© MÅu LiÍu; th© cúng vÆt
linh nhÜ c†p, nhÜ r¡n; các Çình làng ª cºa sông, cºa bi‹n còn
th© cá ông. PhÆt giáo miŠn trên cûa châu th° Cºu Long phÀn
l§n là phÆt giáo ñåi ThØa, còn tåi miŠn Tây nhÜ Long
Xuyên, Châu ñÓc, ta có PhÆt giáo Hoà Hão vÓn không phân
biŒt Ti‹u ThØa hay ñåi ThØa và tìm cách gÀn gÛi v§i ngÜ©i
nông dân b¢ng m¶t nghi lÍ ÇÖn giän nhÜ Ç‹ m¶t ‘bàn thiên’
v§i nén nhang, chén nÜ§c th© Tr©i ª trÜ§c nhà và m¶t tÃm
‘TrÀn ÇiŠu’cÛng treo ª bàn th© t° tiên trong nhà. NgÜ©i
Khmer Trà Vinh thì theo PhÆt giáo Ti‹u ThØa tÙc phÆt giáo
nguyên thûy Théravada. Tôn giáo Cao ñài v§i thánh thÃt ª
Tây Ninh låi tôn th© rÃt nhiŠu danh nhân. Th© cúng t° tiên là
m¶t sinh hoåt chung cho miŠn B¡c lÅn miŠn Nam. Ngoài ra,
ngÜ©i ViŒt gÓc Hoa còn th© thêm các vÎ thÀn mà h† tôn sùng
nhÜ th© Ông B°n (ngÜ©i Hoa ª Quäng ñông vào th‰ k› 16
Çã hÜ§ng dÅn vÜ®t bi‹n tØ Nam Hoa Ç‰n miŠn châu th° Cºu
long), th© Quan Công. NgÜ©i ViŒt gÓc Khmer thì th© thÀn
Ni‰t Tà, thÀn Arak, n» thÀn lúa v§i lÍ ÇÜa nÜ§c rÜ§c nÜ§c.
N‰u ª miŠn B¡c, khi cha mË ch‰t Çi, ngÜ©i con cä lo th©
cúng thì trong Nam, chính ngÜ©i con út phäi lo toan khi

cha mË mÃt Çi. MÒ mã trong Nam ª ngay trong vÜ©n nhà chÙ
không räi rác nhÜ miŠn B¡c hay miŠn Trung.

13.7 mÙc sinh ÇÈ
MÙc sinh ÇÈ nhÜ là m¶t chÌ báo cûa trình Ç¶ væn hoá Ùng xº:
ngÜ©i phø n» miŠn thôn quê Châu th° Cºu Long, khác v§i
miŠn sông HÒng, còn sinh nhiŠu con. Tåi các Çô thÎ l§n nhÜ
Saigon, phø n» Çã chÃp nhÆn m¶t sÓ biŒn pháp ngØa thai còn
ª thôn quê, sÓ con vÅn là 3.2 con (trái v§i 2.9 con là sÓ trung
bình các bà mË ÇÒng b¢ng sông HÒng).

13.8 væn nghŒ
N‰u ª miŠn châu th° sông HÒng có hát quan h†, hát chèo,
hát ä Çào, hát trÓng quân thì miŠn châu th° Cºu long có hát
cäi lÜÖng, hát v†ng c°, hò vè...
Hát b¶i miŠn B¡c chú tr†ng vào cº Ç¶ng, hát cäi lÜÖng chú
tr†ng nhiŠu vào l©i ca, ti‰ng hát và trong cäi lÜÖng luôn
luôn có hát v†ng c°, thông thÜ©ng là 6 câu, ví dø:

ñèn treo ng†n ái, nÜ§c xoáy gò ân
Phäi lÜÖng duyên thì xích låi cho gÀn
KÈo mai kia v¡ng m¥t, hai ÇÙa thÀm nh§ thÜÖng
G¥p anh vô c§, em ch£ng dám nhìn
S® chÎ l§n ª nhà, chÎ sanh tâm bi‰n tính, hÓt lºa lôi
Çình
ChÎ rình ngã ba, chÎ Çón ngã bäy, không bi‰t ch‰t
mình hay håi em
Hò vè là m¶t nét Ç¶c Çáo khác cûa trong Nam v§i nh»ng
câu ÇÓi Çáp cûa trai gái chÜa tØng quen nhau trên các ghe
khách thÜÖng hÒ d†c các dòng sông, kinh råch. ñiŒu hò m¶c
måc, khoan thai tØ nh»ng ghe thuyŠn l© l»ng trên kinh råch:

Chim buÒn tình, chim bay vŠ núi
Cá buÒn tình, cá lûi xuÓng sông
Anh buÒn tình, anh dåo chÓn non BÒng,

Dåo miŠn sÖn cÜ§c, xuÓng t§i chÓn ru¶ng ÇÒng m§i
g¥p ÇÜ®c ngÜ©i thÜÖng
Nh»ng l©i ca ru em nhÜ:

Ví dÀu cÀu ván Çóng Çinh
CÀu tre l¡c léo, gÆp ghŠnh khó Çi
Khó Çi, mË d¡t con Çi
Con Çi trÜ©ng h†c, mË Çi trÜ©ng Ç©i
Ho¥c:

Gió ÇÜa, gió ÇÄy vŠ rÅy æn còng
VŠ sông æn cá, vŠ ÇÒng æn cua
Ho¥c:

Ra Çi mË có d¥n dò
Sông sâu ÇØng l¶i, Çò ÇÀy ÇØng Çi
Hò trên b¶ (có ch‡ còn g†i là lš) nhÜ hò cÃy lúa, g¥t lúa Çêm
træng. Hò dÜ§i sông thì có hò chèo ghe, Çem theo chút thi vÎ
trên sông nÜ§c bÒng bŠnh :

NÜ§c chäy lÖ Ç©, Çôi b© xuôi ngÜ®c
ñÜ©ng Çi non nÜ§c r¶ng rãi, thênh thang
Ta vui Çi kh¡p xóm làng
M¥c cho ch§p bi‹n, mÜa ngàn vÅn vui
Tình yêu tr¡c trª, ngÜ©i con gái phäi bÕ ngÜ©i yêu Ç‹ Çi lÃy
chÒng nhÜ trong thÖ cûa T.T.K.H:

N‰u bi‰t r¢ng tôi Çã lÃy chÒng,
Tr©i Öi ngÜ©i Ãy có buÒn không
NhÜng chàng trai cÛng không oán ngÜ©i yêu:

Ra Çi anh có d¥n r¢ng
ñâu hÖn bÆu lÃy, Çâu b¢ng Ç®i anh

14.K‰t luÆn
ñBCL, cách Çây 300 næm, là nÖi ‘mu‡i kêu nhÜ sáo th°i, Çïa
l¶i nhÜ bánh canh’ ngày nay Çã là m¶t vùng giàu có nhÃt
nÜ§c, nh© nhiŠu công trình thûy l®i nhÜ kinh Çào, công trình
ngæn m¥n, rºa phèn ÇÜ®c th¿c hiŒn ngay tØ Ç©i nhà NguyÍn,

Ç©i Pháp thu¶c mãi cho Ç‰n ngày nay, tåo ÇiŠu kiŒn cho s¿
phát tri‹n nông nghiŒp. Tuy nhiên càng ngày càng có nh»ng
dÃu hiŒu hån ch‰ do nhiŠu lš do:
a/ s¿ bùng n° dân sÓ và s¿ Çô thÎ hoá làm quÏ ÇÃt canh tác
càng ngày càng giäm dÀn.
b/ các công trình thûy l®i ª thÜ®ng lÜu sông Mekong làm
giäm lÜu lÜ®ng dòng chäy, khi‰n nÜ§c m¥n xâm nhÆp sâu
hÖn vào n¶i ÇÎa nên không th‹ làm lúa vào mùa n¡ng ª các
vùng nhiÍm m¥n .
c/ nån phá rØng ª thÜ®ng lÜu cÛng có tác Ç¶ng tiêu c¿c nhÜ
løt l¶i ª ÇÒng b¢ng, gây thiŒt håi ngÜ©i và cûa, phá hûy lúa
Hè Thu ..
d/ vì quÏ dÃt canh tác càng ngày càng hËp dÀn do dân sÓ tæng
nhanh nên cÀn có nh»ng giäi pháp lâu dài và ÇÒng b¶ nhÜ
tåo ra nh»ng nguÒn thu khác nhau trong nông nghiŒp (cây æn
trái, rau ÇÆu, häi sän) lÅn ngoài nông nghiŒp nhÜ các dÎch vø
ngân hàng, bäo hi‹m, thÜÖng mãi, chuyên chª ..CÀn ÇÄy
månh s¿ ch‰ tåo các sän phÄm xuÃt cäng ÇÜ®c ngay ª vùng
nông thôn Ç‹ sº døng nhân công dÜ thØa, song song v§i viŒc
phát tri‹n cÖ sª hå t¢ng ª nông thôn (ÇiŒn, nÜ§c, ÇÜ©ng ) chÙ
không nên tÆp trung quá Çáng vào các vùng Çô thÎ và cÆn Çô
thÎ .
e/ tåi nh»ng vùng ít có khä næng nông nghiŒp nhÜ vùng ÇÃt
m¥n, phèn n¥ng thì viŒc trÒng rØng, k‰t h®p v§i nuôi thûy
sän là cÀn làm: trÒng rØng, bäo vŒ rØng ngÆp m¥n không
nh»ng Ç‹ cung cÃp cûi g° cho nhu cÀu xã h¶i mà còn bäo vŒ
môi sinh Ça dång, giúp cho chim, cá có nÖi sinh tÒn.
f/ Çào tåo thêm các nghŠ nghiŒp m§i, nhÃt là trong lãnh v¿c
công nghŒ tin h†c, công nghŒ sinh h†c Ç‹ b§t sÙc ép trên
ru¶ng ÇÒng. VÃn ÇŠ dÜ thØa lao Ç¶ng ª nông thôn quä thÆt là
bÙc xúc trong bÓi cänh hiŒn nay.

g/ phäi chuy‹n dÎch cÖ cÃu kinh t‰ theo hÜ§ng tæng dÀn tÌ
tr†ng công nghiŒp và ngay tåi nông thôn: xây d¿ng k› nghŒ
ch‰ bi‰n nông sän ( trái cây, mía ÇÜ©ng, thÖm ..), häi sän
(nhà máy Çông lånh thûy sän nhÜ tôm Çông, m¿c Çông, cá
Çông ..), súc sän (trÙng vÎt, heo), sºa chºa, l¡p ráp máy (nông
cÖ), sän xuÃt vÆt liŒu xây d¿ng..ñây là m¶t phÜÖng cách Çô
thÎ hoá nông thôn b¢ng nguÒn næng lÜ®ng khai thác ngay
trong xã h¶i nông thôn (nhân l¿c, tay nghŠ, vÓn li‰ng) Ç‹
tránh tình trång khi‰m døng lao Ç¶ng nông thôn, cäi thiŒn
mÙc sÓng trong ÇiŠu kiŒn áp l¿c dân sÓ cao, ru¶ng ÇÃt bình
quân ÇÀu ngÜ©i giäm dÀn.
ñÃt hËp, ngu©i Çông nên cÀn nâng cao hiŒu qûa sº døng ÇÃt
Çai b¢ng cách chÌ trÒng các nông sän có giá trÎ cao, có khä
næng cånh tranh cao nhÜ giäm các vùng lúa næng suÃt thÃp Ç‹
nuôi trÒng thûy sän, cây æn trái, cây lâm nghiŒp.

