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ABSTRACT
The study was aimed to compare efficiency between water-saving irrigation techniques
(WSI) and traditional irrigation practices applied on upland crops in sandy soil areas
in Tra Vinh province to provide basic information for improving and expending the
WSI techniques in the areas with this type of soil in the Mekong Delta. Tools such as
key informant panels, focus group discussion, and households survey have been
employed to collect data. In addition, the study used CropWat model to simulate
irrigation water requirements, and build a pilot trial for evaluating the effectiveness of
the WSI model that was applied on watermelon and groundnut crops (representatives
of upland crops) in Cau Ngang and Tra Cu districts, Tra Vinh province. The study
figured out that water amount irrigated was higher than crops’ actual requirements.
The WSI techniques helped to save irrigation water by approximately 26 - 30%, reduce
irrigation time 80 - 87%, and increase crop production by 15 - 17% in comparison with
local farmer's irrigation practices. These results will be useful information for
agriculture extension systems in encouraging farmers to apply the WSI techniques in
upland crops cultivation to reduce impacts of groundwater exploitation and adapt to
climate change on agriculture in the sandy soil areas of the Mekong Delta.

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm so sánh hiệu quả kỹ thuật của mô hình canh tác tưới tiết kiệm nước
với mô hình tưới truyền thống trên cây trồng cạn ở vùng đất giồng cát tỉnh Trà Vinh,
qua đó, cung cấp thông tin cơ bản hỗ trợ cho việc cải tiến kỹ thuật tưới và nhân rộng
mô hình tưới tiết kiệm trong canh tác cây trồng cạn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Nghiên cứu sử dụng công cụ phỏng vấn người am hiểu, thảo luận nhóm, và phỏng vấn
nông hộ để thu thập số liệu phục vụ cho nghiên cứu. Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng mô
hình CropWat để mô phỏng nhu cầu nước tưới và xây dựng mô hình thử nghiệm đánh
giá hiệu quả kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trên dưa hấu và đậu phộng (đại diện cho cây
trồng cạn) ở huyện Cầu Ngang và Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu cho thấy, trong
canh tác cây trồng cạn, nông dân sử dụng lượng nước tưới nhiều hơn nhu cầu thực sự
của cây trồng. Việc áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước giúp tiết kiệm khoảng 26 - 30%
lượng nước tưới, giảm 80 - 87% thời gian tưới và tăng 15 - 17% năng suất so với kỹ
thuật tưới của nông dân. Kết quả nghiên cứu này là thông tin hữu ích cho công tác
khuyến nông địa phương trong việc khuyến khích nông dân áp dụng kỹ thuật tưới tiết
kiệm nước trong canh tác cây trồng cạn để giảm mức độ khai thác nguồn tài nguyên
nước dưới đất và thích ứng với biến đổi khí hậu tác động đến canh tác nông nghiệp ở
vùng đất giồng cát ven biển Đồng bằng sông Cửu Long.

Trích dẫn: Hồng Minh Hoàng, Nguyễn Hồng Tín, Hồ Chí Thịnh, Võ Thùy Dương, Tô Thị Lai Hón, Thạch
Dương Nhân và Lê Văn Mưa, 2018. Hiệu quả của kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trên cây trồng cạn
ở vùng đất Giồng Cát tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(7B): 48-59.

48

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Tập 54, Số 7B (2018): 48-59

Việt Nam đã mang lại hiệu quả trong canh tác như:
với cây khóm ở Nông trường sông Bôi, tỉnh Hoà
Bình (Đinh Vũ Thanh 2009), cây cà phê ở buôn Kô
Tam, xã Ea Tu, thành phố Buôn Mê Thuột (Trung
tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công
nghệ 2015), cây cam ở vùng Phủ Quỳ - miền Tây
tỉnh Nghệ An (Võ Văn Sỹ, 2016), cây hành tím ở
huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (Hồng Minh
Hoàng và ctv. 2016). Ngoài ra, kỹ thuật tưới tiết
kiệm nước cũng được áp dụng cho nhiều loại cây
trồng khác nhau và mang lại hiệu quả cao về tăng
năng suất và tiết kiệm nước tưới, chi phí sản xuất
hơn so với kỹ thuật canh tác hiện tại của nông dân
theo báo cáo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt
Nam (2014).

1 GIỚI THIỆU
Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) là một
trong những vùng được đánh giá là bị tác động
nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu (BĐKH) (Vien,
2011; Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, 2016), đặc
biệt đến hệ thống nông nghiệp ở vùng ven biển do
thiếu nguồn nước ngọt cung cấp tưới và ảnh hưởng
của xâm nhập mặn (Nhan et al., 2011; Nguyễn
Thanh Bình và ctv., 2012). Đất giồng cát ĐBSCL
có tổng diện tích là 48.822 ha, chiếm 1,2 % tổng
diện tích đất tự nhiên và phân bổ chủ yếu ở các
vùng ven biển; trong đó, hai tỉnh có diện tích đất
giồng cát nhiều nhất là Trà Vinh (14.806 ha) và
Bến Tre (14.248 ha) (Lê Anh Tuấn và ctv., 2015a).
Trà Vinh là một trong các tỉnh thuộc vùng ven biển
ĐBSCL và được đánh giá là điểm yếu của Việt
Nam trong kịch bản BĐKH. Các yếu tố bất lợi
quan trọng đối với tỉnh Trà Vinh gồm: sự gia tăng
về nhiệt độ, xâm nhập mặn, hạn hán kéo dài, và
suy giảm lượng mưa (Trung tâm Nghiên cứu Môi
trường và Biến đổi Khí hậu, 2010; Sở Tài nguyên
và Môi trường tỉnh Trà Vinh, 2015). Nguồn nước
ngọt sử dụng ở tỉnh Trà Vinh chủ yếu là nguồn
nước dưới đất, nhất là trong canh tác cây trồng cạn
ở vùng đất giồng cát vào mùa khô, nhưng trữ lượng
nước dưới đất đang dần bị sụt giảm do sự khai thác
và sử dụng quá mức (Huỳnh Văn Hiệp và Trần
Văn Tỷ, 2012). Trong canh tác cây trồng cạn, kỹ
thuật tưới chảy tràn và tưới thấm còn được áp dụng
phổ biến nên gây lãng phí đáng kể lượng nước tưới
cho cây trồng (Hồng Minh Hoàng và ctv., 2016).
Điều này không những ảnh hưởng đến sự phát triển
của cây trồng, hiệu quả sản xuất mà còn là nguyên
nhân tác động đến sự suy giảm trữ lượng nguồn tài
nguyên nước dưới đất, đặc biệt là ở vùng đất giồng
cát. Ngoài ra, với kỹ thuật canh tác hiện tại, nông
dân sử dụng nhiều công lao động cho hoạt động
tưới, làm tăng chi phí sản xuất và giá thành sản
phẩm khó cạnh tranh so với các sản phẩm ở các
vùng khác. Như vậy, nếu không cải thiện kỹ thuật
trong canh tác, việc mở rộng diện tích canh tác cây
trồng cạn và với kỹ thuật tưới nước như hiện tại
của nông dân sẽ không những ảnh hưởng đến hiệu
quả canh tác mà còn suy giảm nguồn tài nguyên
nước dưới đất (có nguy cơ nhiễm mặ) ở các vùng ở
đất cát ven biển ĐBSCL.

Tuy nhiên, việc áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm
nước trong canh tác cây trồng cạn ở tỉnh Trà Vinh
còn hạn chế, mặc dù nhiều đề tài, dự án nghiên cứu
triển khai thử nghiệm các mô hình canh tác tưới
tiết kiệm nước (Trần Hải Bình, 2015). Có nhiều
nguyên nhân dẫn đến việc áp dụng kỹ thuật tưới
tiết kiệm nước vào thực tế tại tỉnh Trà Vinh như:
(1) nông dân đã quen với cách tưới theo kinh
nghiệm và cho rằng kỹ thuật tưới tiết kiệm không
mang lại hiệu quả hơn so với cách tưới đang sử
dụng; (2) chi phí đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm cao
hơn so với điều kiện tài chính của nông dân; (3)
nông dân canh tác trên qui mô nhỏ và trồng nhiều
loại cây trồng khác nhau trong các mùa vụ khác
nhau nên cần lắp đặt các hệ thống tưới khác nhau
gây khó khăn trong việc di chuyển, bảo quản hệ
thống tưới khi không sử dụng; (4) thiếu các mô
hình thử nghiệm đánh giá hiệu quả của mô hình
tưới tiết kiệm nước tại địa phương. Vấn đề quan
trọng trong việc nhân rộng áp dụng kỹ thuật tưới
tiết kiệm nước trong canh tác cây trồng cạn là thiếu
thông tin đánh giá cũng như mô hình thực tế về
hiệu quả canh tác áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm
nước đến nông dân. Do vậy, nghiên cứu này được
thực hiện nhằm giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và
tiết kiệm nguồn nước tưới trong canh tác cây trồng
cạn thông qua mô hình thực nghiệm có sự tham gia
của nông dân địa phương. Ngoài ra, nghiên cứu sẽ
làm cơ sở cho công tác khuyến nông trong việc
nhân rộng mô hình canh tác áp dụng kỹ thuật tưới
tiết kiệm nước ở tỉnh Trà Vinh và vùng đất giồng
cát khan hiếm nước ở ĐBSCL nhằm giảm mức độ
khai thác nguồn nước dưới đất và thích ứng với tác
động của biến đổi khí hậu đến canh tác nông
nghiệp.

Việc áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước (tưới
nhỏ giọt, tưới phun mưa) cho cây trồng đã được áp
dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao trong sản
xuất nông nghiệp. Đây là giải pháp hiệu quả trong
việc tiết kiệm nước, giảm thiểu các tổn thất lượng
nước tưới và do vậy rất phù hợp với những vùng có
nguồn nước hạn chế (Trung tâm Thông tin và
Thống kê Khoa học và Công nghệ, 2015). Nhiều
mô hình ứng dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước ở

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Địa điểm nghiên cứu
Tỉnh Trà Vinh nằm giữa sông Hậu và sông Cổ
Chiên, có nhiều điều kiện thuận lợi về giao thông,
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trong tương lai. Huyện Trà Cú và Cầu Ngang
(Hình 1) là vùng sản xuất cây trồng cạn trọng điểm
của tỉnh Trà Vinh với đặc tính đất mặn và đất
giồng cát giữ nước kém, nguồn nước phục vụ sản
xuất nông nghiệp chủ yếu là nước dưới đất (Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, 2015). Hiện
nay, sự thiếu hụt nguồn nước tưới trong canh tác
cây trồng cạn đang xảy ra; sự mở rộng diện tích
canh tác cây trồng cạn dẫn đến gia tăng nhu cầu
khai thác sử dụng cho mục đích tưới tại địa
phương. Vấn đề này có ảnh hưởng đáng kể đến
hiệu quả sản xuất và sự suy giảm trữ lượng nguồn
tài nguyên nước dưới đất trong tương lai.

thủy lợi nhưng cũng bị ảnh hưởng bất lợi do xâm
nhập mặn hàng năm theo hai con sông chính này
và cũng là tỉnh có diện tích đất giồng cát lớn nhất ở
ĐBSCL. Hiện nay, xâm nhập mặn ở tỉnh Trà Vinh
ngày càng gia tăng, độ mặn trên các sông chính
luôn ở mức cao vào mùa khô (dao động từ 1,5 đến
3‰), kết hợp với nắng nóng kéo dài gây ra hiện
trạng thiếu nước tưới nghiêm trọng cho hoạt động
canh tác nông nghiệp. Trước thực trạng đó, Trà
Vinh khuyến khích chuyển đổi canh tác lúa sang
cây trồng cạn nhằm giảm tác động của ảnh hưởng
mặn (HĐND tỉnh Trà Vinh, 2016). Song, điều này
đã gây sụt giảm mực nước dưới đất do khai thác
phục vụ cho sản xuất cây trồng cạn tại ở hiện tại và

Hình 1: Bản đồ địa điểm nghiên cứu
lai. Trong hoạt động này, nghiên cứu kết hợp việc
thu thập các số liệu, báo cáo liên quan đến đề tài
nghiên cứu;

2.2 Phương pháp thu thập số liệu
Số liệu nghiên cứu được thu thập qua khảo sát
thực tế tại địa điểm nghiên cứu. Nội dung thông tin
thu thập liên quan đến hoạt động canh tác và hiện
trạng sử dụng nguồn nước tưới của địa phương. Số
liệu được thu thập thông qua:

 Thảo luận nhóm trên đối tượng là nông dân
canh tác cây trồng cạn tại điểm nghiên cứu với số
lượng trung bình là 10 nông dân/nhóm. Nghiên cứu
thực hiện 08 cuộc thảo luận nhóm trên 04 xã ở 2
huyện là Cầu Ngang và Trà Cú, đại diện cho vùng
canh tác cây trồng cạn ở vùng đất giồng cát tỉnh
Trà Vinh.

 Phỏng vấn người am hiểu là cán bộ của sở
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở
NN&PTNT) và Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở
TN&MT) tỉnh Trà Vinh, Cán bộ Phòng
NN&PTNT và Phòng TN&MT huyện Cầu Ngang
và Trà Cú để tìm hiểu những đặc trưng về hiện
trạng canh tác cây trồng cạn cũng như những thuận
lợi, khó khăn và thách thức mà chính quyền địa
phương đang phải đối mặt ở hiện tại và trong tương

 Phỏng vấn hộ với đối tượng hộ nông dân
canh tác cây trồng cạn. Phương pháp chọn mẫu là
lựa chọn ngẫu nhiên các nông hộ có hoạt động
canh tác cây trồng cạn ở địa phương với cơ cấu
quan sát mẫu được trình bày tóm tắt trong Bảng 1.
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Bảng 1: Cơ cấu mẫu quan sát theo đối tượng và công cụ thu thập thông tin
STT

Công cụ

1

Phỏng vấn người am hiểu

2

Thảo luận nhóm

3

Phỏng vấn nông dân

Số quan sát
mẫu (người)

Đối tượng
Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh; phòng
NN&PTNT huyện Cầu Ngang, Trà Cú
Xã Hàm Giang, Ngọc Biên (Trà Cú), Long
Sơn, Mỹ Long Bắc (Cầu Ngang)
Xã Hàm Giang, Ngọc Biên (Trà Cú), Long
Sơn, Mỹ Long Bắc (Cầu Ngang)

7
80
240

Tổng

327
ETc: Lượng bốc thoát hơi nước trong thời đoạn
tính hay nhu cầu nước tưới cho cây trồng
(mm/ngày).

Dữ liệu đất
Dữ liệu đất đầu vào trong mô hình CropWat
bao gồm: loại đất, độ ẩm đồng ruộng, điểm héo và
tốc độ thấm (Ksat). Giá trị của các yếu tố trên được
tham khảo từ nghiên cứu của Trang Tửng và ctv.
(2004), Allen (1998) và Lê Anh Tuấn và ctv.
(2015).

Peff: Lượng mưa hiệu quả trong thời đoạn tính
toán (mm).
Nhu cầu nước tưới cho cây trồng (ETc) là lượng
nước bốc hơi từ bề mặt đất và thoát hơi từ bề mặt
lá của cây trồng và cũng là lượng nước cần cung
cấp ngược lại cho cây trồng trong quá trình phát
triển. Nhu cầu nước tưới cho cây trồng phụ thuộc
vào hệ số cây trồng (Kc), hệ số căng thẳng về nước
trong đất (Ks) và lượng bốc thoát hơi nước tham
chiếu (ETo). Các yếu tố trên phụ thuộc vào điều
kiện tự nhiên (bao gồm điều kiện khí tượng, đất và
cây trồng) tại địa điểm nghiên cứu và được xác
định theo CT 2.

Dữ liệu thời tiết
Dữ liệu thời tiết trong mô hình CropWat bao
gồm: nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm, tốc độ gió và số
giờ nắng. Các dữ liệu khí tượng trung bình theo
tháng giai đoạn 2012 – 2016 được thu thập tại Niên
giám thống kê tỉnh Trà Vinh, 2016.
Dữ liệu đặc tính nông học cây dưa hấu và đậu
phộng
Dữ liệu về đặc điểm của cây dưa hấu và đậu
phộng trong mô hình CropWat bao gồm: các giai
đoạn sinh trưởng, chiều cao cây, chiều sâu rễ, hệ số
cây trồng (Kc), hệ số năng suất (Ky), hệ số suy
giảm về nước (p) được thu thập trực tiếp tại địa
điểm nghiên cứu và tham khảo từ Allen (1998),
TCVN 8641 - 2011, Nghiêm Xuân Hội (2011),
Nguyễn Quang Phi (2014) và từ hướng dẫn về kỹ
thuật trồng, sâu bệnh hại và biện pháp phòng trị
trên đậu phộng và dưa hấu của Bộ môn Bảo vệ
thực vật, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng,
Trường Đại học Cần Thơ.
2.3 Phương pháp xác định lượng nước tưới
cho dưa hấu và đậu phộng

(CT 2)
Trong đó,
Ks: Hệ số căng thẳng về nước (thiếu nước) của
cây trồng, Ks phụ thuộc vào lượng nước có trong
đất. Trong điều kiện thiếu nước Ks = 1 khi đất
không bị hạn chế về nước và được xác định theo
CT 3.
Kc: Hệ số cây trồng, phụ thuộc và từng giai
đoạn phát triển của mỗi loại cây trồng.
ETo: Lượng bốc thoát hơi mặt nước tự do tính
toán theo công thức Penmam - Monteith (Allen,
1998).

Lượng nước tưới cho dưa hấu và đậu phộng
(đại diện cho cây trồng cạn tại địa điểm nghiên
cứu) được xác định qua mô hình CropWat 8.0 trên
cơ sở cân bằng nước tưới (Công thức - CT 1) giữa
nhu cầu nước tưới và lượng nước bổ sung qua các
giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

(CT 3)
Trong đó,
TAW: Tổng lượng nước có sẵn trong đất (mm).

(CT 1)

Dr: Lượng nước suy giảm vùng rễ (mm).
RAW: Lượng nước mà rễ có thể sử dụng được
nhưng không bị ảnh hưởng đến sự phát triển của
cây trồng (mm).

Trong đó,
IRR: Lượng nước cần tưới cho cây trồng trong
thời đoạn tính toán (mm/ngày).
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G: Thông lượng nhiệt của đất (MJ/m2/ngày).

ρ: Giá trị % của TAW.
Lượng bốc thoát hơi tham chiếu (ETo) để chỉ khả
năng bốc hơi của cây trồng được thực hiện trong
điều kiện chuẩn (FAO, 1998) và được xác định qua
CT 4.

T: Nhiệt độ trong bình không khí tại độ cao 2 m
(°C).
U2: Tốc độ gió tại 2 m chiều cao so với mặt đất
(m/s).

(CT 4)

Lượng mưa hữu dụng Peff là nguồn cung cấp
nước tự nhiên quan trọng và cần thiết cho đất và
cây trồng. Tuy nhiên, không phải tất cả lượng mưa
đều được cây trồng sử dụng mà một phần sẽ thấm
sâu bổ sung vào nguồn nước dưới đất và một phần
chảy tràn. Phần còn lại được trữ lại trong tầng rễ và
được cây trồng hấp thụ được gọi là lượng mưa hiệu
quả (Lê Anh Tuấn, 2005) và được tính theo CT 5.

Trong đó,
ETo: Bốc thoát hơi nước (mm/ngày).
Rn: Lưới bức xạ trên bề mặt cây trồng
(MJ/m2/ngày).

khi Pmưa < 70 mm

(CT 5)

khi Pmưa > 70 mm
Trong đó,
Peff: Lượng mưa hiệu quả trong thời đoạn tính toán (mm).
C: Phần trăm lượng mưa sử dụng được trong thời đoạn thính toán (%).
Pmưa: Lượng mưa thực tế trong thời đoạn tính toán theo mô hình lượng mưa tháng thiết kế (mm).
2.4 Bố trí mô hình thử nghiệm
nghiên cứu của Võ Đình Tiến (2014) và Hồng
Minh Hoàng và ctv. (2016).
2.4.1 Thiết kế mô hình tưới tiết kiệm nước
Mô hình hệ thống tưới tiết kiệm nước có các yêu
Mô hình thử nghiệm tưới tiết kiệm nước (Hình
cầu về kỹ thuật như sau:
2) gồm: (1) mô hình tưới phun mưa áp dụng trên
cây đậu phộng được bố trí thử nghiệm tại ấp Tha
Tốc độ tưới: Mô hình thử nghiệm tưới tiết kiệm
La, xã Ngọc Biên huyện Trà Cú và (2) mô hình
nước (phun mưa và nhỏ giọt) được thiết kế có tốc
tưới nhỏ giọt áp dụng trên cây dưa hấu tại được bố
độ tưới thấp hơn tốc độ thấm của đất cho cả mô
trí thử nghiệm tại ấp Nhứt A, xã Mỹ Long Bắc,
hình tưới phun mưa và nhỏ giọt để tránh lượng
huyện Cầu Ngang. Mô hình thử nghiệm được bố trí
nước chảy tràn gây lãng phí nước.
dựa trên điều kiện khu đất thực tế của nông dân với
Cách bố trí mô hình: Đối với mô hình tưới
cách bố trí mỗi mô hình được thể hiện ở Hình 2 cụ
phun mưa, các vòi phun được bố trí theo hình tam
thể như sau:
giác và khoảng cách bố trí giữa các vòi phun là 4
Đối với mô hình trồng đậu phộng: Mỗi luống
m. Đối với mô hình tưới nhỏ giọt, đường ống nhỏ
trồng có kích thước dài x rộng là 40x4 m. Nghiên
giọt được bố trí theo khoảng cách giữa các cây (0,5
cứu bố trí trên diện tích 1.000 m2.
m/cây) và bố trí đều cho mỗi gốc cây ở mỗi luống
trồng. Mô hình bố trí minh họa cho hệ thống tưới
Đối với mô hình trồng dưa hấu: Mỗi luống
phun mưa và nhỏ giọt được thể hiện ở Hình 2.
trồng có kích thước dài x rộng là 30x1 m. Nghiên
2
Thiết bị cho hệ thống tưới: Đối với mô hình
cứu bố trí trên diện tích 1.000 m .
tưới phun mưa, đường ống chính được bố trí có
Đối với mô hình đối chứng: Mô hình đối chứng
đường kính Ø 34 mm, đường ống nhánh được bố
là hiện trạng canh tác thực tế của nông dân cho đậu
trí là Ø 21 mm, vòi phun có đường kính phun lý
phộng và dưa hấu.
thuyết là 6 m và lưu lượng lý thuyết là 4 m3/h.
Công suất máy bơm là 2 hp và bơm nước trực tiếp
Kỹ thuật thiết kế mô hình tưới dựa theo TCVN
từ giếng khoan vào hệ thống tưới. Đối với mô hình
8641 - 2011 về Công trình thủy lợi kỹ thuật tưới
tưới nhỏ giọt, đường ống chính được bố trí có
tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm và
đường kính là Ø 27 mm, ống tưới tưới có đường
TCVN 9170 - 2012 về Hệ thống tưới tiêu - Yêu
kính là Ø 16 mm, và lưu lượng tưới là 2 lít/h/lỗ.
cầu kỹ thuật tưới bằng phương pháp phun mưa và
Công suất máy bơm là 2 hp và bơm nước trực tiếp
nhỏ giọt. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn dựa vào
từ giếng khoan qua thiết bị lọc vào hệ thống tưới.
cách tính toán và thiết kế hệ thống tưới dựa vào
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Hình 2: Mô hình thử nghiệm tưới phun mưa (cây đậu phộng) và tưới nhỏ giọt (cây dưa hấu) được bố
trí tại địa điểm nghiên cứu
2.4.2 Các chỉ tiêu ghi nhận

∑Q2: Tổng lượng nước tưới cho mô hình tưới
theo kỹ thuật của nông dân (m3).

Các chỉ tiêu ghi nhận gồm: lượng nước tưới,
thời gian tưới và năng suất. Trong quá trình thử
nghiệm, nghiên cứu không can thiệp vào các yếu tố
khác như: chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo
vệ thực vật (nông dân sử dụng theo tập quán tại địa
phương). Các yếu tố so sánh được tính toán như
sau:

K: Số vòi phun/số lỗ.
Qt: Lượng nước tưới trung bình của một vòi
phun/một lỗ (m3/h).
t: Thời gian trung bình tưới/ngày (giờ).
D: Số ngày tưới trong một vụ (ngày).

Thời gian tưới: Thời gian tưới được xác định là
trung bình thời gian tưới trong ngày của 2 mô hình
canh tác được đo theo ngày trong suốt mùa vụ.
Thời gian tưới được qui đổi ra diện tích là ha và
được tính trên đơn vị là h/ngày/ha. Thời gian tưới
được thu thập liên tục theo ngày qua sổ nhật ký
nông hộ.

S: Diện tích mô hình thử nghiệm (ha).
Năng suất: Chỉ tiêu năng suất của mô hình thử
nghiệm dựa vào sản lượng đậu phộng và dưa hấu
thu được trên diện tích bố trí thử nghiệm, từ đó qui
đổi thành năng suất tính trên đơn vị tấn/ha.
3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1 Kết quả mô phỏng nhu cầu nước tưới
cho dưa hấu và đậu phộng

Lượng nước tưới: Lượng nước tưới cho mô
hình tưới tiết kiệm nước và tưới theo kỹ thuật của
nông dân được xác định dựa vào thời gian tưới,
diện tích thử nghiệm, số ngày tưới và lượng nước
trung bình tại vòi tưới. Lượng nước trung bình tại
vòi tưới được đo trực tiếp trong thời gian 1 phút và
lặp lại 3 lần trong mỗi lần đo. Nghiên cứu thực
hiện việc đo lượng nước tại vòi phun với tần suất 1
tháng/lần trong suốt mùa vụ (3 tháng). Tổng lượng
nước tưới cho mô hình tưới nước tiết kiệm và tưới
theo kỹ thuật của nông dân trong mùa vụ được xác
định theo CT 6 và CT 7.

Kết quả tính toán nhu cầu nước tưới cho dưa
hấu và đậu phộng tại địa điểm nghiên cứu cho thấy
lượng nước cần tưới trung bình cho đậu phộng cao
hơn so với dưa hấu. Cụ thể, đậu phộng có nhu cầu
nước tưới tưới trung bình là 2.000 m3/vụ/ha trong
khi dưa hấu là 1.167 m3/vụ/ha (mô phỏng giai đoạn
2012 - 2016) (Bảng 2). Nhìn chung, nhu cầu nước
tưới biến động qua các năm do ảnh hưởng của
lượng mưa hiệu quả dẫn đến thay đổi lượng nước
tưới cho cây trồng nhưng sự sai lệch qua các năm
không đáng kể. Năm 2013, lượng mưa cao hơn so
với các năm khác ở cả đậu phộng và dưa hấu dẫn
đến lượng nước tưới cần cung cấp tưới ít hơn. Điều
này phù hợp với sự quản lý nước tưới ngoài thực tế
cho cây trồng. Lượng nước tưới cho đậu phộng qua
kết quả tính toán từ mô hình CropWat phù hợp với
kết quả nghiên cứu của Nguyễn Quang Phi (2010)
về lượng nước tưới cho cây đậu phộng vụ Đông
Xuân (1.964 m3/vụ/ha) và theo tiêu chuẩn Quốc gia
TCVN 8611 - 2011 (trung bình 2.000 m3/vụ/ha).
Tương tự, kết quả tính toán về nhu cầu nước tưới
cho dưa hấu phù hợp với nghiên cứu của McCann

CT 6
CT 7
Trong đó,
∑Q1: Tổng lượng nước tưới cho mô hình tưới
tiết kiệm nước (m3).
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CropWat mô phỏng phù hợp nhu cầu nước tưới
cho đậu phộng và dưa hấu ở địa điểm nghiên cứu.

et al. (2007), Miller et al. (2014) và Ren et al.
(2018) về đánh giá hiệu quả tưới nhỏ giọt cho dưa
hấu ở vùng nhiệt đới. Qua đó cho thấy, mô hình

Bảng 2: Kết quả mô phỏng về nhu cầu nước tưới cho đậu phộng và dưa hấu tại địa điểm nghiên cứu
giai đoạn 2012 – 2016
Năm
2012
2013
2014
2015
2016

Đậu phộng (m3/vụ/ha)
Nhu cầu
Lượng mưa
nước tưới
hiệu quả
3.085
620
2.911
2.176
2.992
1.426
3.135
1.139
3.070
1.648

Lượng nước
cần tưới
2.531
1.494
2.009
2.094
1.916

3.2 Kỹ thuật tưới nước cho cây trồng cạn
tại địa điểm nghiên cứu
Kỹ thuật tưới nước cho cây trồng cạn của nông
dân tại điểm nghiên cứu được chia nhiều giai đoạn
khác nhau trong vụ. Trong đó, trường hợp nông
dân chia 1 giai đoạn tưới chiếm 27%, chia 2 giai
đoạn tưới chiếm 40% và chia 3 giai đoạn tưới
chiếm 33% (Bảng 3). Thời gian trung bình tưới
trong ngày của nông dân chia ra làm 2 giai đoạn
tưới trong mùa vụ là cao nhất (trung bình 2,6
h/ngày/1.000 m2), tiếp đến nông dân chia ra làm 3
giai đoạn tưới (trung bình 1,6 h/ngày/1.000 m2) và
thấp nhất là nông dân áp dụng 1 giai đoạn tưới
trong mùa vụ (trung bình 1,2 h/ngày/1.000 m2).
Nông dân tưới nước cho cây trồng cạn bằng cách
dùng máy bơm nước có công suất trung bình 2 hp
và bơm trực tiếp từ giếng khoan tưới cho cây trồng.
Kết quả khảo sát cho thấy nông dân xác định
lượng nước tưới cho cây trồng cạn chủ yếu là dựa
vào kinh nghiệm canh tác trước đây, xác định
lượng nước tưới bằng cảm quan và ướt lượng thời
gian tưới là chủ yếu. Mặc dù kỹ thuật tưới nước
của nông dân đáp ứng được nhu cầu nước tưới cho
cây trồng nhưng chưa mang lại hiệu quả tối ưu
trong canh tác do hao tốn nhiều công lao động, thời

Dưa hấu (m3/vụ/ha)
Nhu cầu Lượng mưa
Lượng nước
nước tưới
hiệu quả
cần tưới
1.334
89
1.275
1.326
712
877
1.342
234
1.132
1.298
71
1.267
1.382
145
1.284
gian và lượng nước tưới. Vấn đề này có ảnh hưởng
đáng kể đến hiệu quả sản xuất do gia tăng chi phí
đầu vào, khả năng cạnh tranh sản phẩm và ảnh
hưởng đến sự suy giảm nguồn nước tưới tại địa
phương. Bảng 3 cho thấy trong một vụ mùa, nông
dân thường chia nhiều giai đoạn tưới khác nhau và
thường tưới vào buổi sáng và buổi chiều. Hầu hết
nông dân tưới nước vào buổi sáng nhiều hơn buổi
chiều và thời gian tưới trung bình cho cây trồng
cạn tại địa điểm nghiên cứu là 1,8 h/ngày/1.000 m2.
Với công suất máy bơm (2 hp) và thời gian tưới
nước trung bình trong ngày được nông dân áp dụng
tưới cho cây trồng cạn và dựa theo cách tính lượng
nước tưới của Hồng Minh Hoàng và ctv. (2016),
lượng nước tưới trung bình trong ngày được ước
tính khoảng 17 m3/h, tương đương với 521
m3/vụ/1.000 m2, áp dụng cho giống mùa vụ 90
ngày. So với lượng nước tính toán từ mô hình
CropWat được thể hiện ở Bảng 1, nông dân sử
dụng lượng nước tưới cao hơn đáng kể so với nhu
cầu tưới cho cây trồng qua mô hình tính toán. Điều
đó cho thấy rằng nông dân đã sử dụng lãng phí
lượng nước tưới cho cây trồng cạn trong quá trình
canh tác.

Bảng 3: Hiện trạng kỹ thuật tưới nước áp dụng cho cây trồng cạn của nông dân tại địa điểm nghiên
cứu
Giai đoạn 1
(h/1.000m2)
Sáng
Chiều
1
27%
1,2
2
40%
1,3
0,6
3
33%
1,8
Tổng thời gian tưới trung bình h/ngày/1000 m2

Cách
tưới

% số hộ áp
dụng

3.3 Nguồn nước tưới trong canh tác cây
trồng cạn
Nguồn nước phục vụ cho hoạt động canh tác cây
trồng cạn tại địa điểm nghiên cứu từ nguồn nước
mưa, nước mặt và nước dưới đất; trong đó, nguồn
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Giai đoạn 2
(h/1.000m2)
Sáng
Chiều
1,6
1,4
1,3
-

Giai đoạn 3
(h/1.000m2)
Sáng Chiều
1,6
-

TB/ngày/
1.000 m2

≈ 1,2
≈ 2,6
≈ 1,6
≈ 1,8
nước dưới đất được sử dụng chủ yếu (Hình 3).
Nguyên do bắt nguồn từ lịch thời vụ trồng màu chủ
yếu bố trí vào mùa khô và đây cũng là thời gian
xâm nhập mặn nên nguồn nước mặt không được sử
dụng. Ngoài ra, do hệ thống thủy lợi tại địa điểm
nghiên cứu được thiết kế cho hoạt động canh tác
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phương từ kết quả khảo sát thực tế, khoảng 69% số
nông dân đánh giá lượng nước khai thác từ giếng
khoan phục vụ cho nhu cầu tưới sụt giảm khoảng
25 – 50% (Hình 3). Bên cạnh đó, một số giếng có
mức sụt giảm > 50% hiện nay không còn sử dụng
nhưng điều đáng quan tâm là các giếng không
được trám lấp an toàn. Tuy kết quả nhận định của
nông dân là định tính, nhưng đã phản ảnh được sự
suy giảm nguồn tài nguyên nước dưới đất so với
trước đây. Nguyên nhân của thực trạng trên có thể
là do việc khai thác quá mức và sử dụng nguồn
nước dưới đất kém hiệu quả phục vụ tưới cho cây
trồng và sự mở rộng diện tích canh tác cây trồng
cạn vào mùa khô. Do vậy, việc áp dụng kỹ thuật
tưới tiết kiệm nước trong canh tác cây trồng cạn là
giải pháp phù hợp nhằm giảm lượng nước sử dụng
tưới và từ đó giảm tác động đến nguồn tài nguyên
nước dưới đất tại địa điểm nghiên cứu.

lúa (tưới tràn trên diện tích lớn) nên khó khăn cho
việc canh tác cây trồng cạn (tưới phun hoặc tưới
qua ống dẫn) dẫn đến nông dân khai thác và sử
dụng nguồn tài nguyên nước dưới đất để phục vụ
cho nhu cầu tưới. Theo đánh giá từ nghiên cứu của
Chu Thái Hoành et al. (2003) và Eastham et al.
(2008), nguồn nước dưới đất tại ĐBSCL khá dồi
dào, trữ lượng tiềm năng được ước lượng khoảng
60 triệu m3/ngày và tỷ lệ khai thác được ước lượng
khoảng 420.000 m3/ngày. Đối với địa điểm nghiên
cứu, hiện nay chưa có đánh giá cụ thể về trữ lượng
khai thác nước dưới đất tiềm năng nhưng theo
thống kê của huyện Cầu Ngang, tổng lưu lượng
khai thác nước dưới đất của toàn huyện trung bình
là 101.452,9 m3/ngày và chiếm phần lớn sử dụng
cho hoạt động sản xuất ở tầng nước từ 90 - 120 m
(Bùi Quang Thanh, 2017). Mặc dù hiện nay chưa
có đánh giá cụ thể về trữ lượng khai thác nước
dưới đất nhưng theo nhận định của nông dân địa

Mức độ sụt giảm nguồn NDĐ

Nguồn nước tưới
13

12

Nước mưa

3

8

16

Giảm 0 - 25%
Giảm 25 - 50%

Nước mặt

Giảm 50 - 75%
79

Nước dưới đất

Giảm 75 - 100%
69

Hình 3: Nguồn nước tưới trong canh tác cây trồng cạn và sự sụt giảm nguồn tài nguyên nước dưới đất
tại địa điểm nghiên cứu
nước tưới và 87% thời gian tưới đối với mô hình
trồng cây trồng cạn (tưới phun mưa) trên diện tích
1 ha. Theo báo cáo về Tình hình thực hiện nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 ở 2 huyện
Cầu Ngang và Trà Cú có diện tích canh tác cây
trồng cạn của tỉnh là 20.629 ha. Với khả năng có
thể tiết kiệm được trung bình là 28% và lượng
nước tưới theo kỹ thuật tưới của nông dân trung
bình là 2450 m3/ha/vụ thì có thể tiết kiệm được khi
áp dụng mô hình tưới tiết kiệm nước có thể tiết
kiệm được lượng nước tưới là 14,2 triệu m3/ha/vụ.
Giá trị mang tính tương đối cho tất cả cây trồng
cạn nhưng qua đó cho thấy, nếu áp dụng kỹ thuật
tưới tiết kiệm nước trong canh tác có thể tiết kiệm
lượng nước tưới đáng kể và điều này giúp làm
giảm mức độ khai thác và tác động đến nguồn
nước dưới đất ở tỉnh Trà Vinh nói riêng và vùng
ven biển ĐBSCL nói chung. Bên cạnh đó, việc áp
dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước trong canh tác
cây trồng cạn ngoài tiết kiệm được lượng nước tưới

3.4 Hiệu quả kỹ thuật mô hình tưới tiết
kiệm nước áp dụng trên đậu phộng và dưa hấu
3.4.1 Hiệu quả tiết kiệm lượng nước và thời
gian tưới
Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình canh tác
áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước (tưới phun
mưa và tưới nhỏ giọt) sử dụng lượng nước tưới
thấp hơn so với mô hình canh tác theo kỹ thuật tưới
của nông dân tại địa điểm nghiên cứu. Kết quả
cũng cho thấy, lượng nước tưới trung bình cho đậu
phộng cao hơn so với dưa hấu và phù hợp với kết
quả mô phỏng nhu cầu nước tưới cho cây trồng
bằng mô hình CropWat. Bên cạnh việc tiết kiệm
lượng nước tưới, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước còn
tiết kiệm đáng kể thời gian tưới so với kỹ thuật tưới
của nông dân (Hình 4). Cụ thể, việc áp dụng kỹ
thuật tưới tiết kiệm nước tiết kiệm được khoảng
26% lượng nước và 80% thời gian tưới đối với mô
hình trồng dưa hấu (tưới nhỏ giọt); 30% lượng
55

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Tập 54, Số 7B (2018): 48-59

Hoàng và ctv., 2016). Kết quả này cũng phù hợp
với nghiên cứu của Nguyễn Quang Phi, (2014) về
hiệu quả của việc tưới tiết kiệm nước cho cây đậu
phộng. Ngoài ra, việc cung cấp lượng nước đúng
thời điểm và lượng nước như nhau trên cùng bề
mặt đất giúp giảm ảnh hưởng đến quá trình phát
triển của cây trồng. Thêm vào đó, việc áp dụng kỹ
thuật tưới tiết kiệm nước trong canh tác còn giúp
nông dân mở rộng sản xuất trên diện tích lớn tùy
theo khả năng quản lý và điều kiện tài chính. Đây
là những ưu điểm của mô hình canh tác áp dụng kỹ
thuật tưới tự động tiết kiệm nước so với mô hình
canh tác truyền thống của nông dân tại địa phương.

4000

MHTN

MHĐC

3000
2000
1000
0

A

Dưa hấu

Đậu phộng

Thời gian tưới (h/ngày/ha)

Lượng nước (m3/ha/vụ)

và thời gian tưới còn giúp nông dân tiết kiệm được
công lao động tưới và chi phí bơm. Điều này có ý
nghĩa quan trọng trong việc mở rộng diện tích canh
tác cây trồng cạn tại địa phương do tiết kiệm nước
lượng nước tưới, thời gian tưới và công lao động
tưới. Trong khi đó, khả năng mở rộng diện tích
canh tác theo kỹ thuật truyền thống bị giới hạn và
gặp nhiều khó khăn do giới hạn về công lao động
trong quá trình canh tác của nông dân. Mặc dầu chi
phí đầu tư cho mô hình tưới tiết kiệm nước là khá
cao so với thu thập của nông dân địa phương
nhưng chi phí khấu hao của hệ thống tưới trung
bình hàng năm thì thấp hơn chi phí mà nông dân
thuê lao động tưới trong một vụ (Hồng Minh

B

Loại cây trồng

MHTN

MHĐC

Dưa hấu

Đậu phộng

12
9
6
3
0
Loại cây trồng

Hình 4: Hiệu quả tiết kiệm nước (A) và thời gian tưới (B) của mô hình canh tác áp dụng kỹ thuật tưới
tiết kiệm nước và kỹ thuật tưới của nông dân tại địa điểm nghiên cứu
(MHTN = Mô hình thử nghiệm; MHĐC = Mô hình đối chứng)
(2010), Trần Viết Ổn (2013) và Hồng Minh Hoàng
và ctv. (2016).

3.4.2 Hiệu quả về năng suất
Năng suất là một chỉ tiêu tổng hợp bị chi phối
bởi nhiều yếu tố như: giống, điều kiện canh tác,
chế độ chăm sóc và điều kiện đất đai. Tuy nhiên,
các yếu tố trên được loại trừ bởi vì điều kiện bố trí
thử nghiệm giữa nghiệm thức tưới tiết kiệm và
nghiệm thức tưới truyền thống như nhau. Do vậy,
chỉ tiêu năng suất đạt được là một trong các tiêu
chí quan trọng để đánh giá hiệu quả khi áp dụng kỹ
thuật tưới tiết kiệm nước. Kết quả thử nghiệm cho
thấy mô hình canh tác áp dụng kỹ thuật tưới tiết
kiệm nước có năng suất cao hơn so với kỹ thuật
canh tác hiện tại của nông dân. Cụ thể, mô hình
tưới nhỏ giọt làm tăng năng suất 17% so và mô
hình tưới phun mưa làm tăng năng suất 15% (Hình
5). Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật tưới khác nhau
cho loại cây trồng khác nhau nhưng kết quả thử
nghiệm cho thấy việc áp dụng kỹ thuật tưới tiết
kiệm nước mang lại hiệu quả trong canh tác (cải
thiện năng suất, giảm chi phí về công lao động và
tiết kiệm nước tưới) tương tự so với các nghiên cứu
trước đây của Đinh Vũ Thanh và Đoàn Doãn Tuấn
(2007), Phạm Thị Minh Thư và Nguyễn Trọng Hà

Với qui trình kỹ thuật canh tác giống nhau từ
khâu chọn giống, làm đất, bón phân đến thu hoạch
nhưng có sự khác nhau về năng suất, điều này
chứng tỏ kỹ thuật tưới tiết kiệm có ảnh hưởng đến
năng suất cây trồng (dưa hấu và đậu phộng). Trong
giới hạn nghiên cứu này và những quan sát ghi
nhận từ thực tế, sự tác động lên năng suất cây trồng
từ kỹ thuật tưới có liên quan đến việc hấp thu dinh
dưỡng và yếu tố dịch hại. Có thể mô hình tưới tiết
kiệm nước cung ứng vừa đủ lượng nước cho cây
trồng, do vậy mỗi khi nông dân tưới phân bón cho
cây, lượng nước hòa tan nhưng không làm loãng
dưỡng chất cung ứng cho cây trồng. Điều này giúp
hấp thu và sử dụng dinh dưỡng của cây trồng được
hiệu quả. Trong khi, với mô hình tưới truyền
thống, nông dân luôn tưới dư lượng nước so với
nhu cầu cây trồng, nhất là tưới “xả” sau những lần
tưới phân bón. Yếu tố này có thể làm loãng và mất
đi lượng dưỡng chất cung ứng cho cây thông qua
sự chảy tràn và trực di.

56

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Tập 54, Số 7B (2018): 48-59

thống. Điều này rất hữu ích cho cây trồng khi canh
tác trên đất giồng cát bởi vì hệ rễ phát triển sâu sẽ
giúp cố định vững cây trồng, do đó, sự sinh trưởng
và phát triển được thuận lợi. Những kết quả trên là
sự ghi nhận từ quan sát thực tế và sự phản hồi từ
nông dân trực tiếp áp dụng mô hình, chưa có số
liệu thống kê chính thống. Song, điều này cũng cho
thấy ảnh hưởng theo hướng tích cực của kỹ thuật
tưới tiết kiệm ảnh hưởng lên năng suất cây trồng
cạn. Do vậy, để có kết luận thuyết phục về ảnh
hưởng của kỹ thuật quản lý nước lên năng suất cây
trồng cạn ở vùng đất giồng cát ven biển, rất cần
những nghiên cứu sâu, quan tâm những chỉ tiêu về
đặc tính nông học, thành phần năng suất cây trồng
cạn bị tác động từ kỹ thuật tưới.

Hơn nữa, kỹ thuật tưới tiết kiệm nước giúp hệ
thống rễ cây trồng thoáng khí (háo khí), có những
giai đoạn khô nhất định giúp cho tiến trình khoáng
hóa đạm trong đất cung cấp dưỡng chất cho cây
trồng cạn được thuận lợi. Đồng thời, đất thoáng khí
có thể giúp hệ vinh sinh vật háo khí (có lợi) được
phát triển và do vậy bệnh héo rũ, thối rễ do nhóm
Phytopthora. ssp ít được ghi nhận. Trong khi đó,
mô hình tưới truyền thống luôn thừa nước, ẩm độ
đất cao làm chậm quá trình khoáng hóa đạm cũng
như tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm vi sinh vật
gây thối rễ phát triển.

Năng suất (tấn/ha)

Kết quả nghiên cứu cũng ghi nhận rằng chiều
sâu hệ rễ của dưa hấu và đậu phộng của mô hình
tưới tiết kiệm nước sâu hơn mô hình tưới truyền
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Hình 5: So sánh hiệu quả năng suất giữa mô hình canh tác áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước và kỹ
thuật tưới của nông dân tại địa điểm nghiên cứu
(MHTN = Mô hình thử nghiệm; MHĐC = Mô hình đối chứng)
Giới hạn nghiên cứu chỉ thực hiện thử nghiệm
tưới tiết kiệm nước trên đậu phộng và dưa hấu đại
diện cho cây trồng cạn tại địa phương trong mùa vụ
chính là mùa khô. Để nhân rộng, mô hình này nên
được áp dụng trên những loại cây trồng cạn khác
và địa điểm khác để có những kết quả nghiên đánh
giá tổng quan và đầy đủ về hiệu quả kỹ thuật tưới
tiết kiệm nước trong canh tác cây trồng cạn, qua
đó, giúp nông dân và chính quyền địa phương có
những tham chiếu trong lựa chọn giải pháp tưới
thích hợp nhằm tăng lợi ích và giảm chi phí tưới
cũng như hạn chế tác động lên trữ lượng nguồn
nước dưới đất cho vùng đất giồng cát tỉnh Trà Vinh
nói riêng và ĐBSCL nói chung.

4 KẾT LUẬN
Trong hoạt động canh tác cây trồng cạn trên
vùng đất giồng cát ở tỉnh Trà Vinh, nguồn nước
tưới chủ yếu được sử dụng từ nước dưới đất và
nông dân đang sử dụng lượng nước tưới vượt nhu
cầu thực tế của cây trồng. Xét trong bối cảnh lâu
dài, hiện trạng và tập quán này sẽ dẫn đến nguy cơ
sụt giảm trữ lượng nước và nhiễm mặn tầng nước
dưới đất ở vùng đất giồng cát ven biển ĐBSCL.
Kỹ thuật tưới tiết kiệm nước đã mang lại nhiều
hiệu quả trong canh tác cây trồng cạn. Trong đó,
nỗi bật nhất là hiệu quả sử dụng nước và cải thiện
năng suất cây trồng. Việc áp dụng kỹ thuật tưới tiết
kiệm trong canh tác cây trồng cạn (áp dụng trên
dưa hấu và đậu phộng) tiết kiệm khoảng 26 - 30%
lượng nước tưới, giảm 80 - 87% thời gian tưới và
tăng 15 - 17% năng suất so với mô hình tưới của
nông dân. Hiệu quả này là nền tảng để khuyến
khích và nhân rộng mô hình tưới tiết kiệm nước
cho cây trồng cạn trên vùng đất giồng cát ven biển
ĐBSCL.
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