
Quản lý sử dụng nước ngầm ở Tây Nguyên,Việt Nam. 

Nước ngày càng trở nên khan hiếm tại tỉnh Đăk Lăk thuộc khu vực Tây Nguyên Việt Nam đang trở thành mối lo ngại 
của đất nước. Chính vì thế, việc xây dựng cơ chế quản lý nước một cách bền vững được ưu tiên đặc biệt (Chiến lược 
quốc gia về tài nguyên nước 2006 - 2010). Các chính sách về nước của Việt Nam đang được chú trọng và tập trung 
vào công tác quản lý nhu cầu về nước. Cách tiếp cận này sẽ quản lý nước được bền vững cũng như làm tăng hiệu quả 
sử dụng nước. 

Để quản lý vấn đề khan hiếm nước, đồng thời khuyến khích phát triển ở vùng này, cơ sở hạ tầng về cấp nước ở Việt 
Nam đã được đầu tư xây dựng trong hơn một thập kỷ vừa qua. Tuy nhiên, hạ tầng cấp nước mới đầu tư không hẳn tồn 
tại trên khía cạnh kinh tế. Nhằm đạt được các kết quả tốt về mặt kinh tế, xã hội và môi trường, Luật Tài nguyên nước 
của Việt Nam (1998) quy định phải quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước, đồng thời các tổ chức, cá nhân phải khai thác 
tài nguyên nước một cách hợp lý, có hiệu quả.  

Dự án quản lý sử dụng nước ngầm ở Tây Nguyên, Việt Nam góp phần xây dựng chính sách tổng hợp nhu cầu nước 
ở cao nguyên Đăk Lăk của Việt Nam. Cộng tác viên thực hiện dự án là các nhà thủy văn học, nông học, kinh tế học 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại học quốc gia Ôxtrâylia, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Tây 
Nguyên. Trong báo cáo này đề cập tóm tắt về dự án.  

Giá trị biên của nước khi tưới lúa vào mùa khô và những cơ 
hội tăng hiệu quả sử dụng nước 

Mục đích nghiên cứu

1. Đánh giá giá trị nước tưới vào mùa khô trong sản xuất lúa gạo vùng đất thấp. 
2. Xác định chương trình tưới tối ưu nhất để đạt được tối đa lợi nhuận cho các chủ sở hữu ruộng lúa.
3. Khẳng định xem liệu chương trình tưới tối ưu hóa lợi ích có sử dụng ít nước hơn yêu cầu tưới do   
địa phương kiến nghị đối với lúa nước. 

Phương pháp nghiên cứu

Vì không có dữ liệu thí nghiệm thực tiễn nào của địa phương về mối quan hệ giữa những đặc tính vật lý của thổ 
nhưỡng, điều kiện khí hậu, lượng nước tưới  và sản lượng lúa vùng đất thấp ở Đăk Lăk, do đó nhóm nghiên cứu đã 
xây dựng nên một mô hình mô phỏng sự phát triển của lúa.
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Những hàm ý chính của chính sách về nước 

Tưới SNS có thể làm cho vùng cao nguyên Đăk Lăk được tốt 

đẹp hơn

Chuyển từ tưới CS sang SNS thực chất sẽ làm giảm nhu 

cầu nước phục vụ sản xuất lúa vào mùa khô. Qua đó cũng 

làm tăng lợi nhuận đến 10% khi năm có khí hậu bình thường. 

Tuy món lợi nhuận thu được mặc dù nhỏ đó không chắc chắn 

thúc đẩy các chủ sở hữu ruộng lúa chuyển đổi từ CS sang 

SNS vì nước cấp có thể thay đổi và còn chưa được định giá. 

Để cho SNS thành công ở Đăk Lăk, những người sử dụng 

nước tưới cần tin rằng họ sẽ nhận được phần thưởng về mặt 

tài chính, và nước được cải thiện sẽ giảm bớt rủi ro cho họ. 

Những kết quả chính 

Yêu cầu tối đa lợi ích nước đối với lúa nước vào mùa khô ở 

Đăk Lăk.  

Lượng nước đầu vào tại địa phương cho sản xuất lúa nước vào mùa 

khô vào khoảng 12.000 m3 cho một hecta. Chương trình tưới tối 

đa lợi ích vào mùa khô phải sử dụng 9.700 m3 nước cho một hecta 

khi khí hậu của năm ở trạng thái bình thường. Con số này đã bao 

gồm 2.500 m3 phục vụ khâu chuẩn bị đất để gieo xạ. Tưới tối đa lợi 

ích vào mùa khô sẽ sử dụng ít hơn 25% lượng nước so với lượng 

đang đề xuất hiện nay, đồng thời tăng được lợi nhuận gần 10%.
 

Chương trình tưới tối ưu về mặt kinh tế đối với lúa nước ở 

Đăk Lăk. 

Chương trình tưới tối đa lợi ích là chế độ tưới ngập không 

ngập (SNS). Chế độ tưới SNS giữ cho độ ẩm của đất nằm giữa 

trạng thái bão hòa và độ ẩm tối thiểu của đất cần phải có cho 

lúa không bị áp lực do thiếu nước. Ngược lại với tưới ngập 

liên tục (CS) gần đây được áp dụng ở Đăk Lăk, chế độ tưới 

SNS gần như không có nước mặt tích lũy ở trên ruộng lúa.

Giá trị kinh tế biên của nước trong lúa nước tại Đăk Lăk: 

Giá trị biên của nước tưới để đo giá trị của sản lượng lúa tăng 

thêm khi sử dụng một lượng nước bổ sung. Khi sử dụng chương 

trình tưới SNS năng suất cao, giá trị biên của nước là 38.300 đồng 

một m3 cho một hecta trong khi nguồn cung cấp nước theo mùa là 

5.650 m3 một hecta. Khi nguồn cung cấp theo mùa sẵn có khoảng 

7.000 m3, giá trị biên giảm xuống 650 đồng một m3 cho mỗi hecta. 

Nước có giá trị biên bằng không khi sản xuất lúa dùng nước tưới 

vào mùa khô với trên 7.200 m3 cho một hecta, bởi vì nó không tạo 

ra thêm được sản lượng cho chủ sở hữu ruộng lúa. Do đó, nước 

tưới thừa cũng không làm tăng thu nhập từ việc canh tác lúa. 
   
Tiềm năng lợi nhuận 
Nước chỉ có giá trị biên rõ ràng trong sản xuất lúa vào mùa khô có dùng nước tưới khi cao hơn mức phân phối nhỏ nhất theo mùa là 
5.650 m3 cho một hecta. Lợi nhuận không thể được sinh ra trên cơ sở theo hecta với nước ít, thậm chí khi các nhà sản xuất lúa có năng 
suất cao. Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất không sẵn lòng chi trả cho nước tưới thêm vào mùa khô khi khí hậu của năm ở mức 
bình thường hoặc hơi khô. Kết quả nghiên cứu cho thấy nếu nước tưới được ấn định giá và được tuân thủ đầy đủ ở mức trên 50 đồng 
cho một m3, việc trồng lúa dùng nước tưới vào mùa khô sẽ không có lợi nhuận khi mà trong năm khí hậu bình thường hoặc hơi khô. 

Tiết kiệm nước 
Giảm những trò chơi giải trí bằng nước để cho lúa được tưới trong mùa khô khoảng 2.300 m3 trên một hecta sẽ đem lại khoảng 38.000 
ML cho các mục đích sử dụng khác ở vùng cao nguyên Đăk Lăk trong thời kỳ mùa khô. Hình thức tiết kiệm nước này tương đương với 
khoảng 3% lượng nước trung bình hàng năm đổ vào tầng ngậm nước tự do của cao nguyên.  

Báo cáo đầy đủ về từ trang web: http://www.crawford.anu.edu.au/pdf/staff/jeff_bennett/vietnam/RR4Rice.pdf
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