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GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CHO 

VÙNG ĐẤT DỐC Ở TỈNH TUYÊN QUANG 

 
PGS.TS Trần Chí Trung, ThS Nguyễn Văn Kiên, 

ThS. Uông Huy Hiệp-Trung tâm PIM 

 

1. GIỚI THIỆU 

Bài báo này giới thiệu các giải pháp xây dựng công trình thu trữ nước kết hợp áp dụng công nghệ 

tưới tiết kiệm nước cho vùng đất dốc ở tỉnh Tuyên Quang. Kết quả nghiên cứu này có thể tham khảo 

áp dụng để phát triển tưới tiết kiệm nước (TKN) góp phần phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát 

triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới cho tỉnh Tuyên Quang nói riêng và vùng vùng 

miền núi phía Bắc noi chung. 

 

2. GIẢI PHÁP XÂY DỤNG CÔNG TRÌNH TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC CHO VÙNG ĐẤT DỐC 

2.1. Lựa chọn điểm xây dựng mô hình 

Để lựa chọn các mô hình đầu tư công trình tưới tiết kiệm nước (TKN) có tính đại diện để nhân 

rộng áp dụng, một số tiêu chí sau được xem xét để lụa chọn điểm xây dựng mô hình: 

- Về cây trồng: các loại cây trồng cạn chủ lực, có giá trị kinh tế cao 

- Về quy mô diện tích: Kết quả điều tra cho thấy hầu h`ết các hộ trồng cây ăn quả, cây chè có quy 

mô trang trại có diện tích từ 1-4ha, trong đó phổ biển là quy mô 1-2 ha/hộ 

- Loại hình công trình tưới TKN: Áp dụng các loại hình công trình tưới động lực và tưới trọng 

lực lợi dụng độ chênh cao địa hình miền núi để tiết kiệm năng lượng 

- Về địa hình khu tưới: Diện tích trồng cây cam, bưởi, chè phổ bến ở khu đồi núi dốc, nhất là cây 

cam bưởi được trồng nhiều ở các sườn đôi núi có độ dốc lớn 

Từ những tiêu chí trên, các mô hình đầu tư xây dựng công trình thu trữ nước kết hợp tưới tiết 

kiệm nước (TKN) có tính đại diện để nhân rộng áp dụng được chọn là các xã ở tỉnh Tuyên Quang 

như dưới đây 

Bảng 1. Nhiệm vụ, quy mô của các công trình tưới tiết kiệm nước 

TT Công trình Nhiệm vụ/Quy mô 

1 Mô hình 1: Công trình tưới tiết kiệm 

nước cho cây cam, bưởi ở xã Tứ Quận, 

huyện Yên Sơn 

Tưới tiết kiệm nước cho 2 ha trồng cây cam canh, 

cam V2, bưởi da xanh của 1 hộ gia đình 

2 Mô hình 2: Công trình tưới tiết kiệm 

nước cho cây cam, bưởi ở xã Thắng 

Quân, huyện Yên Sơn 

Tưới tiết kiệm nước cho 5,0 ha cây cam canh, 

cam V2, bưởi da xanh của 5 hộ gia đình  

3 Mô hình 3: Công trình tưới tiết kiệm 

nước cho cây cam ở thị trấn Tân Yên, 

huyện Hàm Yên 

Tưới tiết kiệm nước cho 2,0 ha trồng cây cam 

sành, cam V2 của 1 hộ gia đình 
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4 Mô hình 4: Công trình tưới tiết kiệm 

cho cây chè ở xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên 

Tưới tiết kiệm nước cho 1,0 ha chè của 1 hộ gia 

đình 

 

2.2 Giải pháp công nghệ xây dựng công trình tưới tiết kiệm nước 

Căn cứ vào điều kiện nguồn nước, điều kiện địa hình và kết quả thảo luận và thống nhất với các 

tổ chức, cá nhân hưởng lợi, các sơ đồ công nghệ xây dựng công trình thu trữ nước kết hợp tưới tiết 

kiệm nước phù hợp  được xác định như dưới đây. 

Mô hình 1: Xây dựng công trình tưới tiết kiệm nước cho cây cam, bưởi ở xã Tứ Quận, huyện 

Yên Sơn:  

 Giải pháp công nghệ được áp dụng là khai thác nước ngầm, bơm nước lên bể chứa để tưới tiết 

kiệm nước bằng trọng lực lợi dụng độ chênh cao địa hình vùng đất dốc. Sử dụng máy bơm cấp 2 để 

tưới cho khu vụ gần bể chứa không đủ áp lực tưới phun mưa. 

 Các hạng mục chính của công trình: Giếng khoan, máy bơm cấp 1, bể chứa, máy bơm cấp 2, 

hệ thống đường ống, thiết bị tưới tiết kiệm nước 

Mô hình 2: Công trình tưới tiết kiệm nước cho cây cam, bưởi ở xã Thắng Quân, huyện Yên 

Sơn: 

1) Giải pháp  áp dụng cho 3 hộ gia đình ở mô hình 2: 

 Giải pháp công nghệ được áp dụng là khai thác nguồn nước mặt từ các ao bơm lên bể trữ, tưới 

tiết kiệm nước bằng trọng lực lợi dụng độ chênh cao địa hình vùng đất dốc; 

 Các hạng mục chính của công trình tưới tiết kiệm nước: Máy bơm, bể trữ nước, hệ thống 

đường ống, thiết bị tưới tiết kiệm nước. 

2) Giải pháp  áp dụng cho 2 hộ gia đình ở mô hình 2: 

 Giải pháp công nghệ được áp dụng là khai thác nguồn nước mặt từ khe lạch, xây dựng ao trữ, 

tưới tiết kiệm nước bằng trọng lực lợi dụng độ chênh cao địa hình vùng đất dốc; 

- Các hạng mục chính của công trình tưới tiết kiệm nước: ao trữ nước, hệ thống đường ống, 

thiết bị tưới tiết kiệm nước 

Mô hình 3 và mô hình 4: Xây dựng công trình tưới tiết kiệm nước cho cây cam ở thị trấn 

Tân Yên và xây dựng công trình tưới tiết kiệm cho cây chè ở xã Tân Thành, huyện Hàm Yên 

- Giải pháp công nghệ được áp dụng là xây dựng trạm bơm lấy nước từ ao trữ  để tưới tiết 

kiệm nước cho cây trồng.  

- Các hạng mục chính của công trình tưới tiết kiệm nước: trạm bơm, hệ thống đường ống, thiết 

bị tưới tiết kiệm nước 

2.2 Lựa chọn công nghệ tưới TKN 

Giải pháp công nghệ tưới TKN được thống nhất lựa chọn đối với các điểm xây dựng mô hình là 

công nghệ tưới phun mưa. Trong đó, đối với cây cam, bưởi áp dụng công nghệ tưới phun mưa gốc và 

đối với cây chè là phun mưa tầm cao (phun mưa ngọn).  

Căn cứ theo Tiêu chuẩn TCVN 9170 – 2012, các thông số kỹ thuật của hệ thống tưới TKN được 

tính toán như ở các bảng dưới đây. 
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Bảng 2. Lựa chọn vòi phun mưa cho các mô hình 

Mô hình Loại vòi phun Áp lực đầu vòi 

Pđầu vòi (bar) 

Lưu lượng 

vòi phun 

Q (l/h) 

Bán kính 

phun mưa 

R (m) 

Độ đồng 

đều 

(CU) 

Mô hình 1 Meganet xanh 2,5 bar 450 7-9  90% 

Mô hình 2 Gyronet 2,0 bar 200 4-5  90% 

Meganet xanh 2,5-3,5 bar 450 7-9  90% 

Mô hình 3 Meganet xanh 2,5-3,5 bar 450 7-9  90% 

Mô hình 4 Meganet xanh 2,5-3,5 bar 450 7-9  90% 

 

Bảng 3. Bố trí khoảng cách ống tưới và vòi phun 

Vòi phun a  b Ghi chú 

Gyronet 5m 5m Áp dụng cho khu tưới gần bể chứa tại 

4 hộ ở mô hình 2 

Meganet 9m 9m Đối với địa hình có độ dốc lớn, áp lực 

nước cao khoảng cách giữa các vòi và 

các ống có thể bố trí xa hơn từ 10-12m 

- a: Khoảng cách giữa 2 ống tưới (hàng cách hàng) 

- b: Khoảng cách giữa 2 vòi tưới (vòi x vòi) 

R là bán kinh phun  

Bảng 4. Lựa chọn đường ống ở các mô hình 

Mô hình  Đường ống 

 chính 

Đường ống nhánh Đường ống 

tưới 

Mô hình 1 D75, D50 D48, D34 D27, D21 

Mô hình 2 D75, D60 D 48 D27 

Mô hình 3 D75, D60 D48 D27 

Mô hình 4 D60 D34 D27, D21 

 

3. THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

- Đường ống sử dụng cho các mô hình là ống nhựa PVC kích thước từ 21-75mm. Trong đó: 

- Ống phân phối nước: Tại mỗi đầu ống tưới có bố trí các van điều tiết để điều chỉnh áp lực và 

lưu lượng nước tại các ống tưới đồng thời tạo điều kiện để sửa chữa, xử lý các sự cố nhỏ trên đường 

ống tưới trong quá trình quản lý vận hành; 

- Ống đứng (ống chờ): Đối với ống đứng có đường kính 27mm, việc đấu nối giữa ống đứng và 

vòi phun sử dụng côn thu DN27-21, đoạn ống chuyển tiếp DN21và đầu ren trong DN21. Đối với ống 
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đứng có đường kính 21mm việc đấu nối giữa ống đứng và vòi phun sử dụng đầu ren trong PVC DN21. 

Cần có ống gỗ  hay thép để giữ ống đứng, tránh các hoạt động canh tác ảnh hưởng đến gãy, vỡ ống.  

- Chiều cao ống đứng đối với khu tưới cho cây cam, bưởi là 0,3 m đối với khu vực bằng phẳng, 

độ dốc nhỏ (<10%) và 0,6m đối với khu vực độ dốc lớn (>10%). Chiều cao ống đứng cho khu tưới 

cho cây chè 180cm từ mặt đất tự nhiên.  

- Các đường ống chính chôn sâu dưới mặt đất từ 40-50cm, các đường ống nhánh và đường ống 

tưới bố trí theo diện tích khu tưới (thường vuông góc với đường ống chính), đặt sâu dưới mặt đất từ 

30- 40cm.  

 

  

  

 

  

  

Hình 5. Một số hình ảnh thi công xây dựng công trình tưới TKN 

 

5) Suất đầu tư xây dựng các công trình tưới tiết kiệm nước  

Kết quả tính toán kinh phí xây dựng công trình và suất đầu tư xây dựng các công trình thu trữ 

nước kết hợp tưới tiết kiệm nước từ 67-85trđ/ha. Ở các mô hình này, kinh phí hỗ trợ từ nhà nước từ 

30-35 trđ/ha, tỷ lệ hỗ trợ từ 41,7%-44,8%, bình quân 43% và các hộ dân tham gia đầu tư từ 55,2%- 

58,3%, bình quân 57%.  
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4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH  

Để đánh giá hiệu quả các mô hình xây dựng công trình thu trữ nước kết hợp tưới tiết kiệm 

nước, một số chỉ tiêu đánh giá được lựa chọn là: Tiết kiệm nước, tiết kiệm công lao động tưới, tăng 

năng suất cây trồng. Do các mô hình mới được xây dựng, nên kết quả đánh giá ban đầu về hiệu quả 

các mô hình xây dựng công trình tưới tiết kiệm nước như dưới đây. 

 

1. Tiết kiệm nước: 

Bảng 5. Hiệu quả tiết kiệm nước đối với mô hình tưới cam, bưởi 

Thông số  Trước khi xây dựng 

mô hình 

Sau khi xây dựng mô 

hình 

Số lần tưới/năm  12 20 

Thời gian tưới 1 đợt (h) 12 3 

Lượng nước tưới/đợt (m3) 240 65 

Lượng nước tưới/năm (m3) 2880 1475 

Tiết kiệm nước (%)   49 

 

Bảng 6. Hiệu quả tiết kiệm nước đối với mô hình tưới cho cây chè 

Thông số  Trước khi xây dựng 

mô hình 

Sau khi xây dựng mô 

hình 

Số lần tưới/năm  20 20 

Thời gian tưới 1 đợt (h) 20 4 

Lượng nước tưới/đợt (m3) 170 100 

Lượng nước tưới/năm (m3) 3400 2000 

Tiết kiệm nước (%)   41 

Hiệu quả tiết kiệm nước được đánh giá qua số lần tưới trong năm, thời gian tưới và mức tưới một 

đợt, trong đó mức tưới mỗi đợt được đánh giá qua công suất máy bơm và thời gian tưới. Kết qủa đánh 

giá cho thấy đối với cây cam, bưởi mặc dù số lần tưới nhiều hơn so với trước khi xây dựng mô hình 

nhưng mức tưới giảm đi dẫn đến tổng lượng nước tưới lại giảm, nên lượng nước tưới tiết kiệm 49%%; 

Đối với cây chè số lần tưới tương đương nhau nhưng mức tưới đã giảm đi dẫn đến lượng nước tiết 

kiệm được 41% so với trước khi xây dựng mô hình. 

2. Tiết kiệm nhân công tưới:  

Các điểm mô hình sau khi xây dựng đã phát huy đúng thời điểm cần tưới của các hộ gia đình, 

thông qua các đợt vận hành tưới người nông dân đã cảm nhận được đầy đủ hiệu quả thực sự của mô 

hình đối với sản xuất. Đối với nhân công phục vụ tưới, so với trước khi xây dựng mô hình, nhân công 

phải thực hiện di chuyển ống tưới đến từng gốc cây, công tác này chiếm rất nhiều thời gian do đi lại 

rất khó khăn đối với các vùng đất dốc đồng thời ống thường hay bị tuột mối nối hay rò rỉ phải tu sửa 

lại thì sau khi xây dựng mô hình người dân chỉ việc đóng mở các khóa van theo từng lô tưới. Trước 

đây thời gian tưới cho đợt tưới kéo dài đến 2-3 ngày thì sau khi xây dựng mô hình thời gian tưới mỗi 

đợt chỉ có 3-4 tiếng. Từ kết quả phân tích cho thấy, đối với hoạt động tưới cho cây cam, bưởi nhân 
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công tiết kiệm được 63% so với trước khi xây dựng mô hình và tưới cho cây chè tiết kiệm được 

khoảng 80%.  

Bảng 7. Tiết kiệm nhân công tưới đối với mô hình tưới cho cây cam, bưởi 

Thông số  Trước khi xây 

dựng mô hình 

Sau khi xây dựng 

mô hình 

Số lần tưới/năm  20 25 

Thời gian tưới 1 đợt (h) 8 3 

Nhân công tưới/đợt (công) 1.5 0.4 

Nhân công tưới/năm (công) 27 10 

Tiết kiệm nhân công tưới (%)   63 

Bảng 8 Tiết kiệm nhân công tưới đối với mô hình tưới cho cây chè  

Thông số  Trước khi xây 

dựng mô hình 

Sau khi xây dựng 

mô hình 

Số lần tưới/năm  20 20 

Thời gian tưới 1 đợt (h) 20 4 

Nhân công tưới/đợt (công) 2.5 0.5 

Nhân công tưới/năm (công) 50 10 

Tiết kiệm nhân công tưới (%)   80 

 

3. Tăng năng suất cây trồng 

Nhìn chung, năng suất cây trồng phụ thuộc vào nhiều yếu tố gồm đất đai, thời tiết, kỹ thuật chăm 

sóc, điều kiện tưới tiêu. Kết quả đánh giá cho thấy áp dụng tưới TKN năng suất cam, bưởi tăng 14-

20% và cây chè tăng 10-12% so với trước. Kết quả khảo sát cho thấy, công tác khuyến nông ở các 

khu vực xây dựng mô hình được thực hiện tương đối tốt, các hộ gia đình không chỉ học hỏi từ từ các 

chương trình dự án của nhà nước mà còn học hỏi trực tiếp từ các hộ dân, người quen sản xuất giỏi có 

điều kiện cây trồng tương tự. Theo kết quả tham vấn và đánh giá của các hộ thì hiện nay nước gần 

như là yếu tố mang tính quyết định đến năng suất cây trồng.  

Đối với cây cam, bưởi nếu chủ động về nước ngoài vấn đề kích cỡ quả đồng đều, chất lượng tốt 

thì mẫu mã đẹp cũng là một trong những yếu tố chủ đạo để thương lái lựa chọn do sản phẩm dễ tiêu 

thụ. Trong khi đó, đối với cây chè nếu chủ động về nước vào thời điểm cuối đông và đầu xuân sẽ tăng 

được 2-3 lần hái mặt khác giá trị một lần thu hoạch này một lứa chè trong giai đoạn này thường gấp 

2, 3 lần so với các thời điểm khác trong năm.   

 


