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AquaCrop, nhu cầu tưới, 
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ABSTRACT 

Drought is one of the most considered issues for agriculture in the 
Vietnamese Mekong Delta during the annual dry seasons. Aiming to 
ensure water requirement for corn cultivation, a study on water storage 
during annual flooding seasons to irrigate the dry season in a semi-dyke 
area was carried out in the Chau Phu district, An Giang province. In this 
study, field experiments and a numerical model of water-balance (the 
AquaCrop model) were conducted to: (1) determine design-parameters of 
a water-storage pond by a water-balance equation; (2) propose a model 
suitable for storing water to irrigate the Spring-Winter corn season. 
Results showed that with the 0.24 m3/day average precipitation, 1.87 
m3/day surface water evaporation and 4.12 m3/day seepage from pond, the 
daily water demand for the crop was about 8.30 m3.  

TÓM TẮT 

Hạn hán là một trong những vấn đề đang đươc̣ quan tâm trong sản xuất 
nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam trong mùa khô. Nhằm 
đảm bảo nhu cầu nước cho cây bắp, một nghiên cứu trữ nước trong mùa 
lũ để tưới cho mùa khô vùng đê bao tháng 8 được thực hiện tại huyện 
Châu Phú, tỉnh An Giang, Viêṭ Nam. Trong nghiên cứu này, bố trı́ thı́ 
nghiêṃ và phần mềm mô hı̀nh đươc̣ thưc̣ hiêṇ để đaṭ đươc̣ các muc̣ tiêu 
như sau: 1) Xác định các thông số thiết kế ao trữ nước bằng phương trı̀nh 
cân bằng nước và mô hı̀nh AquaCrop; và 2) Đề xuất mô hı̀nh trữ nước phù 
hơp̣ để tưới cho cây bắp vu ̣Đông-Xuân. Kết quả cho thấy với lươṇg mưa 
trung bı̀nh 0,24 m3/ngày, lươṇg bốc hơi trên măṭ ao trung bı̀nh khoảng 
1,87 m3/ngày và lươṇg thấm lâụ trong ao trung bı̀nh khoảng 4,12 m3/ngày, 
thı̀ nhu cầu tưới của cây bắp là 8,30 m3/ngày. 

 
1 GIỚI THIÊỤ 

An Giang là tı̉nh đầu nguồn của Đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL) ngâp̣ sâu vào mùa lũ, 
nhưng qua mùa nắng đất trở nên khô haṇ và thiếu 
nước (Khem et al., 2008). Viêc̣ xây dưṇg đâp̣ trên 
các dòng chı́nh của sông Mekong giữ nước trong 
mùa khô và xả nước trong mùa lũ có thể ảnh hưởng 
đến viêc̣ kiểm soát lươṇg nước của các nước ở 

vùng ha ̣ lưu (Osborme, 2009). Lào và Campuchia 
đang dư ̣kiến tăng diêṇ tı́ch sản suất lúa 31.000 ha 
để phát triển canh tác nông nghiêp̣ (ICEM, 1999). 
Hê ̣ quả dẫn tới sự suy giảm lưu lượng nước từ 
thượng nguồn và thiếu nước vào mùa khô ở vùng 
ha ̣lưu sông MêKong (Sunada, 2009). Do giảm lưu 
lượng nước từ thượng nguồn, xâm nhập mặn ngày 
càng lấn sâu vào đất liền cả về không gian và thời 
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gian (Lu and Siew, 2006). Ở Campuchia, người 
dân quanh hồ Tone Sap đa ̃ trữ nước lũ trong đầm 
lầy để tưới vào mùa khô (Fox and Ledgerwood, 
1999). Ở đông bắc bang Rajasthan, Ấn Độ đa ̃xây 
dựng khoảng 10.000 công trình trữ nước ngầm đã 
giúp tưới tiêu 14.000 ha ngoài ngũ cốc, có thể 
trồng thêm rau và hoa màu (Panigrahi et al., 2011). 
Bên caṇh đó, vùng bán khô cằn ở Châu Phi đã xây 
dựng hệ thống hồ chứa nước mưa tự nhiên phục vụ 
cho sản xuất nông nghiệp (Traore and Wang, 
2011).  

Ở Việt Nam, có nhiều nghiên cứu về việc trữ 
nước để phục vụ cho nhu cầu sản xuất nông 
nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt… nhưng hầu hết là 
dựa vào các điều kiện tự nhiên sẵn có như, đầm, 
hồ, rừng để chứa nước (Nguyêñ Thanh Sơn, 2009).  

Cây bắp là cây trồng quan trọng thứ ba trên thế 
giới sau lúa mì và lúa gạo chiếm khoảng 87% sản 
lươṇg lương thưc̣ toàn cầu và khoảng 43% calori từ 
tất cả lương thưc̣ và thưc̣ phẩm. Tất cả các bộ phận 
của cây bắp từ hạt, đến thân, lá bắp đều có thể sử 
dụng được để làm thức ăn cho người, gia súc hoặc 
sản xuất ethanol để chế biến xăng sinh học 
(Wagger and Cassel, 1993).Trong sản xuất nông 

nghiêp̣ ở vùng nghiên cứu taị huyêṇ Châu Phú, tı̉nh 
An Giang, cây bắp là cây lương thưc̣ có sản lươṇg 
lương thưc̣ cây có haṭ đứng thứ 2 sau cây lúa (Cuc̣ 
Thống kê tı̉nh An Giang, 2013) 

Để góp phần đảm bảo sinh kế của người dân và 
an ninh lương thưc̣, nghiên cứu choṇ cây bắp làm 
cây nghiên cứu điển hı̀nh và nghiên cứu tăng khả 
năng trữ nước trong ao hồ, kênh nội đồng để tưới 
cho cây bắp mùa khô. Nghiên cứu đươc̣ tiến hành 
để đaṭ đươc̣ các muc̣ tiêu sau: 

 Xác định các thông số kỹ thuâṭ để thiết kế 
ao trữ nước để tưới cho cây bắp vào mùa khô thông 
qua viêc̣ sử duṇg phương trı̀nh cân bằng nước và 
mô hı̀nh AquaCrop;  

 Đề xuất mô hı̀nh trữ nước phù hơp̣ để tưới 
cho cây bắp vu ̣Đông –Xuân năm 2014.  

2 PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIÊṆ  

Nghiên cứu đươc̣ tiến hành từ tháng 1/2012 đến 
12/2014 tại vùng đê bao kiểm soát lũ không hoàn 
toàn đươc̣ xây dưṇg từ năm 1981 taị xa ̃ Vıñh 
Thaṇh Trung, huyêṇ Châu Phú, tı̉nh An Giang 
(Hı̀nh 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hıǹh 1: Vị trí thực hiện nghiên cứu 

Nguồn:Nguyêñ Thi ̣Mỹ Haṇh et al, 2012

Tiến hành bố trı́ thı́ nghiêṃ ngoài thực địa: tổng 
diêṇ tı́ch khu vưc̣ là 0,4 ha, trong đó diện tích mặt 
ao chiếm 0,1 ha, diện tích còn lại 0,3 ha (trong đó 
0,2 ha được sử dụng để canh tác); cây trồng được 

chọn là cây bắp (tên giống NK7328) với thời gian 
trồng 90-95 ngày và mật độ gieo trồng là 9 cây/m2 
(Hı̀nh 2).   
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Hıǹh 2: Sơ đồ bố trı́ thı́ nghiêṃ 

Kích thước của ao như sau: sâu 2,0 m, rộng 20 
m, dài 50 m. Chế đô ̣ tưới của cây bắp phu ̣ thuôc̣ 
vào nhu cầu tưới của cây trồng đươc̣ xác điṇh bằng 
công thức: 

 ETc=Kc.ETo                    (1) 

Trong đó Kc (hê ̣ số cây trồng) xác điṇh bằng 
cách tra bảng (Lê Anh Tuấn, 1997). Lươṇg bốc 
thoát hơi tham chiếu (ETo) sử duṇg công thức của 
Penman-Moteith sử duṇg các dữ liêụ bao gồm: 
nhiêṭ đô,̣ số giờ nắng, đô ̣ẩm và tốc đô ̣gió (Lê Anh 
Tuấn, 1997). 

Cây bắp được cấp nước bằng tưới phun. Giả 
thiết thấm ngang trên măṭ ruôṇg là không đáng kể. 

Tưới ướt đều toàn ruộng một ngày sau khi gieo hạt 
để cung cấp đủ độ ẩm cho hạt nẩy mầm. Sau đó 
tiến hành tưới nước 5 mm/ngày theo công thức tı́nh 
toán (1) ở trên (Lê Anh Tuấn, 1997) để đảm bảo đủ 
nước trong suốt chu kỳ sống của cây trồng. Lượng 
phân bón cho 1 ha là 300 kg Urê, 200 kg DAP và 
150 kg KCl, với 3 lần bón/vu.̣  

2.1 Mô hıǹh cân bằng nước trong ao 

Ao được đào với cao trình bờ bằng cao trình đê 
bao kiểm soát lũ không hoàn toàn để nước lũ có thể 
tràn vào ao và lươṇg nước mưa (R). Nước trong ao 
cần xác điṇh bằng phương trı̀nh cân bằng nước 
theo ngày để tưới (Ir) cho cây bắp, sau khi đa ̃trừ đi 
lươṇg thoát hơi (E) và thấm lâụ (P) (Hı̀nh 3).   

 
Hıǹh 3: Sơ đồ khảo sát cân bằng nước taị ao nghiên cứu 

               Phương trı̀nh cân bằng nước cho hê ̣
thống như sau: 

H= H1 + H2 (m)                             (2) 

W = H1.A1 = E.A1 +  Ir.A + P.A2 - R.A1 (m3) (3) 

Trong đó: 

 O: lưu lươṇg nước chảy tràn, (m3/s) 

 H:chiều cao nước trong ao sau lũ đươc̣ đo 
bằng thiết bị đo mưc̣ nước tự động logger (m)  

 H1: là chiều cao côṭ nước cần trữ để tưới (m) 

 H2: là chiều cao côṭ nước còn laị trong ao 
sau khi tưới cho mùa vu ̣trồng bắp (m) 

 A: diêṇ tı́ch canh tác cây bắp (m2) 

 A1: diêṇ tı́ch măṭ ao (m2) 

 A2: diêṇ tı́ch thành ao và đáy ao (m2) 

 R: lươṇg mưa đươc̣ xác điṇh bằng thiết bi ̣ 
đo mưa tư ̣đôṇg (m) 

 E: lươṇg bốc thoát hơi đươc̣ xác điṇh bằng 
châụ bốc hơi loaị A (m) 

 Ir: lươṇg nước bơm tưới theo thời gian đươc̣ 
đo trưc̣ tiếp thông qua đồng hồ đo lưu lươṇg (m). 

 P: lươṇg thấm trong ao theo thời gian (m) 
đươc̣ xác điṇh từ công thức (3): 
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P.A2=H1.A1+R.A1-Ir.A-E.A1  (m3)               (4) 

 W=H1.A1  (m3): thể tı́ch ao chứa nước 

2.2 Mô hıǹh AquaCrop 

Mô hình AquaCrop được sử dụng để mô phỏng 
sự cân bằng nước và biến động năng suất cây trồng 
cạn đối với lượng nước trong đất. Dữ liệu đầu vào 
của mô hình bao gồm: dữ liệu về đất (sa cấu đất, 
điểm héo, thủy dung, độ ẩm baõ hòa, hệ số thấm) 
được lấy mâũ và phân tı́ch tại phòng thí nghiệm Bộ 
môn Khoa học đất, Khoa Nông nghiệp và Sinh học 
Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ. Các dữ liệu 

thời tiết (nhiệt độ, lượng mưa, bốc thoát hơi) đươc̣ 
thu thâp̣ bằng các thiết bi ̣ đăṭ taị điạ điểm nghiên 
cứu, các dữ liêụ (tốc đô ̣gió, số giờ nắng, nồng độ 
CO2) đươc̣ thu thâp̣ taị Traṃ khı́ tươṇg-thủy văn 
Châu Đốc (cách khu vưc̣ nghiên cứu 20 km), các 
dữ liệu cây trồng (độ che phủ, độ sâu của rễ, năng 
suất thu hoạch, lic̣h mùa vu ̣sản xuất) đươc̣ đo đac̣ 
trưc̣ tiếp taị thưc̣ điạ. Dữ liêụ đầu ra của mô hı̀nh: 
nhu cầu nước của cây trồng, năng suất cây trồng 
thông qua phần mềm AquaCrop phiên bản 3.1+ 
đươc̣ thể hiêṇ ở Hı̀nh 4.  

 
Hıǹh 4: Cấu trúc mô hình AquaCrop với các thành phần đất - cây trồng - khí quyển 

Nguồn: Steduto el al., 2011, Vương Tấn Huy, 2012

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUÂṆ 

3.1 Các thông số ky ̃thuâṭ cho thể tı́ch ao 
trữ nước  

Vı̀ canh tác bắp vào thời gian này là mùa khô 
haṇ nên lươṇg mưa (R) rất ı́t, cho đến gần cuối vu ̣
mới có cơn mưa có lưu lươṇg 15,6 mm/ngày. 
Lươṇg bốc hơi (E) trên măṭ ao mất trung bı̀nh 
khoảng 1,87 m3/ngày do canh tác trong vu ̣Đông –

Xuân là mùa khô nên nhiêṭ đô ̣ tăng cao dâñ đến 
viêc̣ bốc hơi nước cao. Hı̀nh 5 cho thấy lươṇg thấm 
lâụ (P) trong ao không đồng đều, trung bı̀nh 
khoảng 4,12 m3/ngày. Lươṇg thấm lâụ phu ̣ thuôc̣ 
vào sa cấu của đất, mưc̣ nước ngầm. Lươṇg nước 
tưới (Ir) phu ̣ thuôc̣ vào nhu cầu tưới của cây bắp 
theo giai đoaṇ sinh trưởng của cây trồng với lươṇg 
tưới trung bı̀nh 8,30 m3/ngày (Hı̀nh 5).  

 

Hıǹh 5: Lươṇg bốc hơi-tưới-mưa-thấm đã chuẩn hóa (m3/ngày) tương ứng  
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3.2 Mô phỏng khả năng trữ nước cho cây bắp 

3.2.1 Dữ liệu khí hậu khu vưc̣ nghiên cứu  

Dữ liệu khí hậu khu vưc̣ nghiên cứu theo thời 
gian thực nghiệm trồng của cây Bắp từ tháng 01 

đến 03 năm 2013 được thể hiện ở Hı̀nh 6 bao gồm 
các thông số nhiệt độ cao nhất Tmax(0C), nhiệt độ 
thấp nhất Tmin(0C), lượng bốc thoát hơi tham chiếu 
ETo và lượng mưa.  

 
Hıǹh 6: Nhiệt độ, mưa và bốc thoát hơi tham chiếu ETo tại khu vưc̣ nghiên cứu  

Nguồn: Traṃ khí tượng – thủy văn Châu Đốc, 2013 

Khu vưc̣ nghiên cứu có nền nhiệt tương đối cao 
(nhiệt độ không khí trung bình là 28,2 0C, cao nhất 
khoảng 36,6 0C, thấp nhất khoảng 20,6 0C). Nhiệt 
độ không khí thấp nhất trong ngày tại tháng 1, 
trong khi nhiệt độ cao nhất trong ngày vào tháng 3. 
Số giờ nắng cao (trung bình khoảng 2.279 giờ), số 
giờ nắng cao nhất (9 giờ) vào tháng 3 và thấp nhất 
(0 giờ) vào tháng 1 (Traṃ khı́ tươṇg thủy văn Châu 

Đốc, 2013). Chế độ gió được phân thành hai hướng 
gió chính là Tây Bắc và Đông Nam. Tốc độ gió 
biến động không lớn, trung bình khoảng 4,9 m/s. 
Độ ẩm tương đối cao khoảng 76,1 %. Độ ẩm thay 
đổi theo mùa và theo gió, các tháng mùa khô có độ 
ẩm thấp hơn so với mùa mưa (Cuc̣ Thống kê tı̉nh 
An Giang, 2013). Các thông số độ ẩm, giờ nắng và 
tốc độ gió được thể hiện trong Hı̀nh 7. 

 
Hıǹh 7: Đô ̣ẩm, tốc độ gió, số giờ nắng trung bình tại tỉnh An Giang 

Nguồn: Traṃ khí tượng – thủy văn Châu Đốc 

3.2.2  Dữ liêụ về đất taị khu vưc̣ nghiên cứu 

Đất của vùng được phân loại theo hệ thống Chú 
dẫn bản đồ của FAO (FAO, 2006) gồm 2 nhóm đất 
chính Thiṭ trung bı̀nh pha sét và Sét pha thiṭ. Đây 
là vùng đất có sa cấu sét là chính với các đặc tính 
vật lý đất đặc trưng của vùng được thể hiện trong 
Bảng 1. So sánh sư ̣ khác biêṭ của 3 tầng đất này 

cho thấy: Hàm lươṇg sét ở tầng 2 cao hơn tầng 1 và 
tầng 3, chất hữu cơ tầng 1 cao hơn tầng 2 và 3, EC 
của tầng 3 cao hơn tầng 1 và 2, PWP của tầng 1 và 
2 tương đồng nhau nhưng cao hơn tầng 3, FC của 
tầng 1 cao hơn tầng 2 và 3, SAT của tầng 1 cao 
hơn tầng 2 và 3. Nhı̀n chung, đăc̣ tı́nh đất trồng bắp 
có thành phần sét năṇg, hàm lươṇg hữu cơ ı́t, tı́nh 
giữ nước tốt, đô ̣thấm châṃ (O’Neal, 1952). 



Tap̣ chı́ Khoa hoc̣ Trường Đaị hoc̣ Cần Thơ  Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (2015): 174-182 

 179 

Bảng 1: Đăc̣ tı́nh đất taị điạ điểm nghiên cứu năm 2013 taị xã Vıñh Thaṇh Trung, huyêṇ Châu Phú, 
An Giang 

Tầng 
Đô ̣dày 

 (cm) 
Sét 

(%) 
Thiṭ 
(%) 

Cát 
(%) 

Sa  
cấu 

Chất hữu cơ 
(%) 

EC 
(ms/cm) 

PWP 
(%) 

FC 
(%) 

SAT 
(%) 

Ksat 
(mm/ngày) 

1 0-10 39,10 55,20 5,70 Sét pha thiṭ 1,31 1,40 24,22 40,82 48,70 65,14 
2 10-20 44,10 49,20 6.70 Sét pha thiṭ 1,10 2,00 24,60 38,06 43,22 39,65 
3 20-30 43,20 50,20 6,60 Sét pha thiṭ 0,95 2,40 19,19 29,66 36,26 95,50 

Ghi chú:PWP: Điểm héo vıñh viêñ; FC: Thủy dung; SAT: Đô ̣bão hòa; Ksat: Hê ̣số thấm 

3.2.3 Kết quả mô phỏng năng suất cây bắp vu ̣
Đông –Xuân năm 2013 

Ngoài một số đặc tính đất được thu thập đã 
trình bày trong Bảng 1 được sử dụng đầu vào cho 
mô hình, một số thông số khác của cây bắp được 
hiệu chỉnh theo Bảng 2 để mang lại kết quả tương 
thích giữa mô phỏng và thực tế. Các thông số được 
hiệu chỉnh dựa vào các khoảng giá trị tham khảo 
đối với cây bắp, các đặc tính khác còn lại được giữ 
ở các giá trị mặc định theo đề xuất của mô hình 
(Saadati et al., 2011).  

Các thông số được chọn hiệu chỉnh (Bảng 2) có 
độ nhạy cao, ảnh hưởng trực tiếp đối với kết quả 
mô phỏng. Cụ thể đối với hiệu suất nước (WP) và 
chỉ số thu hoạch tham chiếu (HIO) là hai thông số 
tương ứng có ảnh hưởng lớn đối với quá trình hình 

thành sinh khối và năng suất (Vương Tấn Huy, 
2012). Ngoài ra, số lượng cây bắp ban đầu (CCO) 
và độ che phủ tối đa (CCx) là hai thông số đặc 
trưng cho sư ̣phát triển của cây bắp. Nhu cầu nước 
tưới của cây bắp: nhu cầu tưới thưc̣ của cây bắp 
được sử dụng cho đầu vào mô hình đươc̣ thể hiêṇ 
qua Hı̀nh 8. 

Bảng 2: Các thông số của cây bắp được hiệu 
chỉnh 

Thông 
số 

Đơn 
vi ̣ 

Khoảng giá tri ̣ 
tham khảo 

Giá tri ̣ hiêụ 
chı̉nh 

WP g/m3 33,7 33,7 
HIo % 48-52 48 
CCo Cây/ha 50.000-100.000 90.000 
.CCx % 65-99% 80% 

Nguồn: FAO, 2011 

 
Hıǹh 8: Lươṇg nước tưới thưc̣ tế của cây bắp vu ̣Đông –Xuân năm 2013 (m3) 

Kết quả mô phỏng năng suất cây bắp: đối với 
canh tác cây bắp vụ ở Đông – Xuân 2013 sử duṇg 
lươṇg nước tưới thưc̣ tế như Hı̀nh 8, khi đó mô 
hı̀nh tı́nh toán năng suất mô phỏng cây bắp đaṭ 
5,10 tấn/ha, năng suất mô phỏng này gần bằng với 
năng suất trung bı̀nh thực tế thu hoạch (5,23 
tấn/ha) ở thưc̣ điạ vu ̣ Đông-Xuân năm 2013 đaṭ 
đươc̣ trong điều kiêṇ tương đương với điều kiêṇ 

nhâp̣ vào trong mô hı̀nh AquaCrop.  

3.2.4 Kết quả mô phỏng nhu cầu nước của cây 
bắp vu ̣Đông –Xuân năm 2014 

Để vâṇ hành mô hı̀nh cho kết quả mô phỏng 
nhu cầu nước của cây bắp năm 2014 cần xác  
điṇh các thông số đầu vào cho mô hı̀nh AquaCrop 
như sau: 
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 Dữ liêụ khı́ hâụ: nhiệt độ, lượng mưa, tốc đô ̣
gió, bốc thoát hơi, số giờ nắng, nồng độ CO2 đươc̣ 
giữ cố điṇh năm 2013. 

 Dữ liêụ đất: tiến hành thu mâũ đất mới đầu 
mùa vu ̣tháng 1năm 2014 và phân tı́ch các chı̉ tiêu. 
Kết quả đươc̣ trı̀nh bày ở Bảng 3. 

Bảng 3 : Đăc̣ tı́nh vâṭ lý đất taị điạ điểm nghiên cứu năm 2014 taị xã Vıñh Thaṇh Trung, huyêṇ Châu 
Phú, An Giang 

Tầng 
Đô ̣dày 

 (cm) 
Sét 

(%) 
Thiṭ 
(%) 

Cát 
(%) 

Sa  
cấu 

Chất hữu cơ 
(%) 

EC 
(ms/cm) 

PWP 
(%) 

FC 
(%) 

SAT 
(%) 

Ksat 
(mm/ngày) 

1 0-10 39,46 57,11 3,44 Sét pha thiṭ 1,58 1,58 28,61 49,36 48,87 55,85 
2 10-20 46,84 49,80 3,37 Sét pha thiṭ 1,51 1,61 30,72 47,70 49,93 49,76 
3 20-30 44,79 51,68 3,53 Sét pha thiṭ 1,46 1,62 30,72 46,47 52,10 165,60 

Ghi chú:PWP: Điểm héo vıñh viêñ; FC: Thủy dung; SAT: Đô ̣bão hòa; Ksat: Hê ̣số thấm 

 Dữ liêụ cây trồng: lic̣h mùa vu ̣sản xuất cho 
cây bắp (từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2014). 

 Dữ liêụ hiêụ chı̉nh mô hı̀nh: những các 
thông số cơ bản (WP, HIo, CCo, CCx) của mô hı̀nh 

AquaCrop  đươc̣ giữ cố điṇh của năm 2013. Tiến 
hành hiêụ chı̉nh lươṇg nước sao cho năng suất cây 
bắp đaṭ 6,2 tấn/ha. Kết quả mô phỏng nhu cầu nước 
cây bắp đươc̣ trı̀nh bày Hı̀nh 9. 

 

 
Hıǹh 9: Kết quả mô phỏng nhu cầu tưới (m3)của cây bắp vu ̣Đông-Xuân năm 2014 

3.3 Đề xuất mô hıǹh trữ nước để tưới cho 
cây bắp vu ̣Đông Xuân năm 2014 

3.3.1 Xác điṇh thể tı́ch ao cần trữ nước để 
tưới cho cây bắp vu ̣Đông-Xuân 2014 

Xác điṇh thể tı́ch ao chứa nước thông qua công 
thức: 

W=H1.A1=E.A1+Ir.A+P.A2-R.A1 (m3)  

Trong đó, các thông số E, S, P đươc̣ lấy từ kết 
quả (muc̣ 3.1), thông số Ir đươc̣ lấy từ kết quả  
mô phỏng lươṇg nước tưới của cây bắp vu ̣Đông -

Xuân năm 2014. Kết quả mô phỏng đươc̣ thể hiêṇ  
Hı̀nh 10. 

Tổng lươṇg nước cần trữ laị để tưới trong 1 
ngày và cả mùa vu ̣ đươc̣ thể hiêṇ trong Hı̀nh 10. 
Như vâỵ, tổng lươṇg nước cần cho 1 mùa vu ̣
bắp/0,2 ha là 1.439 m3. Để tiến hành đào ao trữ 
nước cho 0,2 ha bắp choṇ ao hı̀nh vuông có kı́ch 
thước chiều Dài x chiều Rôṇg như sau L x B =29.0 
m x 29.0 m, chiều sâu đào ao H=1,8 m, thể tı́ch 
nước trữ đươc̣ là V=1.514 m3. Lươṇg nước qui đổi 
cần cho 1 mùa vu ̣bắp/ha là 7.569 m3. 
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Hıǹh 10: Tổng lươṇg nước cần trữ (m3/ngày) 

3.3.2 Đề xuất mô hı̀nh trữ nước để tưới cho 
cây bắp vu ̣Đông - Xuân 2014 

Dưạ trên kết quả nghiên cứu các thông số trên, 
nghiên cứu đề xuất mô hı̀nh trữ nước cu ̣thể để tưới 
cho cây bắp vu ̣ Đông –Xuân năm 2014 như sau: 
Bố trı́ ao taị giữa thửa đất canh tác (Hı̀nh 11) dê ̃
dàng cho viêc̣ vâṇ hành tưới vı̀ cây trồng đươc̣ bố 
trı́ canh tác xung quanh trung tâm nguồn cấp nước. 
Nếu tâṇ duṇg các mương có sẵn để chứa nước thı̀ 
không mất diêṇ tı́ch canh tác và chi phı́ đào ao 
(Hı̀nh 12). Bố trı́ mương tưới như Hı̀nh 12b thı̀ dê ̃
dàng cho viêc̣ vâṇ hành tưới hơn như bố trı́ tưới 
Hı̀nh 12a. 

 
Hıǹh 11: Đào ao giữa thửa đất canh tác  

 
 
 
 
 
 
 
 

          (a)                                                                         (b) 

 

Hıǹh 12: Sử duṇg mương xung quanh (a) mương giữa thửa đất (b) để trữ nước tưới     

Đánh giá hiêụ quả mô hı̀nh đề xuất: Về măṭ 
môi trường, khi đào ao hay mương trữ nước se ̃góp 
phần giảm lũ và phân tán lũ trong mùa lũ. Ngoài ra, 
khi sử duṇg nước trong ao hay kênh để tưới se ̃
không sử duṇg nguồn nước trên kênh hay sông 
chı́nh góp phần giảm xâm nhâp̣ măṇ ở ha ̣ lưu. Về 
măṭ kinh tế, sau lũ ao tồn trữ đươc̣ các loaị thủy 
sản thiên nhiên đaṭ lơị nhuâṇ 30 triêụ/vu/̣ha ao. Sau 
mùa lũ là mùa khô se ̃sử duṇg lươṇg nước trữ này 
để giúp canh tác thêm đươc̣ mùa vu ̣ trong trường 

hơp̣ caṇ kiêṭ nguồn nước tưới, giúp tăng thu nhâp̣ 
nông hô,̣ lơị nhuâṇ ròng từ vu ̣ trồng bắp (sau khi 
trừ đi các chi phı́) đaṭ 25 triêụ đồng/ha. Sử duṇg 
măṭ nước ao này nuôi cá thả đaṭ lơị nhuâṇ 150 
triêụ/vu/̣ha ao.  

4 KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đề xuất đươc̣ mô hı̀nh trữ nước và 
thể tı́ch ao chứa nước cu ̣thể để tưới cho cây bắp vu ̣
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Đông - Xuân năm 2014. Các thông số kỹ thuâṭ 
trong nghiên cứu này giúp cho viêc̣ cải taọ ao và 
mương chứa nước phù hơp̣ với nhu cầu nước của 
cây trồng. Các mô hı̀nh này se ̃ giúp người dân 
giảm diêṇ tı́ch đất mất đi do đào ao hay mương lớn 
hơn nhu cầu nước của cây trồng và để dê ̃dàng vâṇ 
hành tưới hơn. Kết quả nghiên cứu này cũng góp 
phần xây dưṇg dữ liêụ nhu cầu nước của cây bắp.  

LỜI CẢM TẠ 

Tác giả cảm ơn sâu sắc đến đồng nghiêp̣ vı̀ sư ̣
giúp đỡ và đóng góp trong nghiên cứu này. Ngoài 
ra, tác giả cũng cảm ơn tổ chức JIRCAS đa ̃ủng hô ̣
tài chı́nh trong suốt thời gian nghiên cứu. Nghiên 
cứu này là môṭ trong các hơp̣ phần nghiên cứu về 
phát triển kỹ thuâṭ canh tác nông nghiêp̣ ở ĐBSCL 
thı́ch ứng với biến đổi khı́ hâụ. 
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