
Các nghiên cứu về quản lý nước canh
tác lúa có xét tới môi trường

ở Nhật Bản
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 Đa chức năng trong nông nghiệp là gì?

Các ví dụ:
Các ô ruộng thân thiện với cá có đường cá đi
Tưới chu trình

 Ai khởi xướng ra O&M ?
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 Bản chất: Sản xuất lương thực bền vững (các mùa vụ).

Thêm nữa, tạo ra các thặng dư; các vai trò công cộng.

 Đóng góp an toàn cho vùng bởi việc k.soát chu trình nước.
→ Phòng lũ, chống xói mòn, Giảm bớt các dòng chảy hạn, hiệt …

 Giảm tải cho môi trường.
→ Làm sạch nước, Phân hủy các chất thải vô cơ, Hiệu chỉnh khí hậu …

 Hình thành và bảo vệ thiên nhiên thứ cấp.
→ Đồng nhất hệ sinh thái, Bảo vệ đa dạng sinh học, Duy trì cảnh quan gốc

(không phá vỡ cảnh quan) …

 Kế tục thuận lợi các cộng đồng địa phương, bao gồm cả sản xuất
và không gian sống.

→ Bảo tồn văn hóa truyền thống, Huấn luyện và đào tạo tại chỗ, 
Nguồn nước công hữu ...

Column 1  Đa chức năng của hê thống nông nghiệp

vd.



Liên quan tới các vai trò đa năng của hệ thống nước nông
nghiệp, “TN nước công hữu” đã được công nhận rộng rãi.

→ Thực hiện các cải tạo có ý thức với môi trường.

--- Đưa ra các hệ thống ruộng thân thiện sinh trưởng của cá.

--- Tái sử dụng nước tiêu làm nước tưới.

vd.
• Ô ruộng có thiết kế đường/thang cho cá

đi

• Quản lý nước/lô nội đồng, và
• Các khoản ngân sách nước trên một

ô ruông cần phải thay đổi?

TN nước và đa dạng văn hóa
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Trường hợp #1 :
“Ruộng có bệ phóng cho cá” 

ở Tỉnh Shiga
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Ruộng có gắn thang leo cho cá

Ruộng có thang leo cho cá

Kênh tiêu kết hợp đường cá đi sát các ô 
ruộng
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Ô ruộng

Cửa ra ô ruộng

Phía kênh tiêu

Cửa ra của “ruộng có bệ phóng cho cá”

• Cá có thể bơi lên ruộng dễ dàng, nơi cá có môi
trương đẻ trứng và sinh trương thuận lợi hơn.

• CQ Tỉnh Shiga muốn thúc đẩy hơn nữa các cánh
đồng có “bệ phóng cho cá” như vậy.

 Có sự khác nhau một
chút về mực nước.

Điều kiện điển hình của ô 
ruộng giáp với kênh tiêu
kết hợp đường cá đi
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Quản lý TN nước kết hợp bảo tồn cá

Để đảm bảo cơ hội cho cá bơi lên ruộng
nơi có không gian thuận lợi cho cá sinh trưởng

Giữ MN ruộng ở mức
đỉnh của tấm phai.

Theo quy
định

Flashboard

Giữ MN ruộng ở mức
đỉnh của tấm phai

Khi có mưa, 

Tạo ra dòng tràn giúp
cá dễ dàng bơi lên

ruộng

Flashboard

Cần phải lấy thêm nước và các nỗ lực là cần thiết?
Lượng mưa hiệu quả trên thực tế là đang giảm đi?

Tuy nhiên, 
so sánh với cách
quản lý truyền thống
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Cá giếc đang bơi lên trên kênh Cá giếc đang bơi vào ô ruộng

Cá trê đang bơi
vào ruộng
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Column 2 Cơ chế làm việ của đường cá

- V.dụ -



Tổng chi phí từ lúc cấy đến tiêu phơi khô ruông giữa Hè

Ngân sách nước cho ô ruộng – V.dụ -

2008 2009

Ruộng cá
No.1 No.2 No.1No.1No.1 No.2 No.2 No.2

Ruộng cáRuộng Tr.thống

Intake

Rainfall

ET

Infiltra-
tion

Ineffective 
rainfall

WRLMDrainage

Ruộng Tr.thống
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Định nghĩa Tr.thống:

• Về cơ bản, “Quyền sử dụng nước cho phép người nông
dân thực hiện các kỹ thuật/kinh nghiệm canh tác khác
nhau trên từng ô ruộng” （MAFF, Japan, 1993）.

• Lượng nước dùng đã trừ lượng thấm, bốc hơi, còn bao
gồm cả:

”lượng nước tiêu băt buộc dư thừa như tiêu khô giữa-Hè”, “lượng nước chảy ra

khỏi ô ruộng khi tiến hành lấy nước vào ô ruộng theo cách quản lý MN ruộng
tiết kiệm nước”, v.v.

• Cho tới nay, việc tiêu nước mặt để đảm bảo hoạt động
của đường cá đi không thể hỗ trợ quản lý liên quan tới
“WRLM”.
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Column 3  Yêu cầu nước dùng trong Q.lý
theo lô (WRLM)



Những vấn đề cần giải quyết tới đây
☆Sự khác nhau giữa quản lý nước/ô ruộng và quản lý

truyền thống là cần thiết trong trường hợp ô ruộng có
cân nhắc tới bảo vệ cá.

PP quản lý phù hợp hơn là gì?

☆Sử dụng nước thêm chủ yếu là lấy nước cho mục đích
bảo tồn cá (hệ sinh thái).

Các khái niệm mới về sử dụng nước cần được đưa ra?

vd. “Nhu cầu nước cho đường cá đi”,

“Nhu cầu nước cho bảo tồn hệ sinh thái”, v.v.

☆Vẫn cần phải xem xét vấn đề “Mưa không hiệu quả”.

Một số trận mưa không hiệu quả cho sinh trưởng của lúa,

trong khi đó lại “hiệu quả” cho cá di chuyển?
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Trường hợp #2 :
“Hệ thống tưới chu trình” 

xung quanh Hồ Biwa
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Hồ Biwa

Các ô ruộng

P
Tiết kiệm

nước

Cung cấp nước

ổn định

Bảo vệ chất lượng
nước

Khái niệm tưới chu trình
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・Tiết kiệm nước
・Cung cấp nước ổn định
・Giảm tải m.trường
(Kiểm soát sự phì dưỡng)
・Tiết kiệm phân bón
・Nâng cao yêu cầu về bảo vệ
môi trường

v.v.

Ưu điểm

☆ Nổi lên sự cân bằng giữa sản xuất gạo bền vững và bảo
vệ môi trường.

・Giảm chất lượng nước tưới
・Rửa trôi rác thải xuống các
kênh tưới
・Giảm tính đa chức năng
・Tăng phí duy tu bảo dưỡng
・Có khả năng làm lan rộng sâu
bệnh và các dịch bệnh
・Làm giảm chất lương lúa

v.v.

Nhược điểm

Những ý kiến tán thành và phản đối
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0 1500m

Lake Biwa

Kamo river

Khu ruộng
tưới chu trình

P

Vị trí : Bồ Tây-bắc Hồ Biwa
(quản lý bởi Kamogawa LID)

D.tích : 647ha ruộng (57ha lưu vực tiêu)

Hiện trường Thực tế
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・Bất cứ thanh phần nào cũng
giảm từ 40% hoặc hơn.

・Trong một số trường hợp, 
“Ô nhiễm” → “Làm sạch”.

Hiệu quả giảm tải

Pud. : Giai đoạn làm ải
MD : Phơi khô giữa kỳ

(hoặc tiêu giữa hè ở N.Bản)

Pud. Before MD After MD

Pud. Before MD After MD

Dòng đến
Dòng thải
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Ai khởi xướng ra O&M ?
Ai có thể tham gia ?

→    Chủ yếu là, 
nông dân và các tổ chức của nông dân
(hay hội sử dụng nước) nó được gọi là

t.chức “LID” ở Nhật Bản.
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Nó là Một tổ chức hợp tác xã của những người nông dân ở Nhật.
Nó là một tổ chức không-công cộng độc lập với chính phủ.
Tuy nhiên, nó là tổ chức bắt buộc phải có theo Luật cải tạo đất đai.
Về cơ bản, khái niệm Khu thì bao gồm không chỉ các hoạt động
liên quan đến chỉnh trang đất đai và sử dụng nước mà còn liên
quan tới rất nhiều dự án phát triển nông thôn.

Ngày nay, Các hoạt động của LID chủ yếu liên quan tới thực hiện
lấy nước tưới và tiêu bao gồm cả duy tu các công trình.

Ngoài ra, Rất nhiều tổ chức LIDs đang thực hiện các công việc
bảo vệ tích cực cho các tài nguyên nông nghiệp (môi trường) như
ao hồ, giếng nước, đập tràn hoặc công trình đầu mối và đất trang
trại.

Column 4: Khu cải tạo đất ( LID ) 
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• Xúc tiến dự án
– Các dự án tưới và tu bổ được thực hiện bởi các kỹ sư thuộc chính phủ từ các

yêu cầu do LIDs đưa ra.

– Về mặt pháp lý và chính thức, LIDs có vai trò thúc đẩy các dự án.

– Trên thực tế, các nhân viên chính phủ xác định các nhu cầu tiềm năng của

nông dân để nâng cấp và cải tạo các công trình.

• Vận hành và duy tu (O&M)
– Về cơ bản, O&M được thực hiện bởi chính các nông dân.

– LIDs chỉ chịu đảm nhiệm các công trình chính như đập tràn, trạm bơm, 
kênh chính và các công trình chia nước.

– Các kênh nhánh dưới cấp 3 sẽ được vận hành bởi tổ chức của cộng đồng
thôn.

– Cộng đồng thôn tham gia vào duy tu đường xá và hợp tác O&M hệ thống
kênh nội đồng.

Các hoạt động và chức năng của LID
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Các hoạt động của nông dân và LID

Nạo vét kênh

O&M C.trình đầu mối

Làm cỏ

Chỉnh đốn đất đai

O&M Hồ chứa

Sửa chữa kênh

20



Vận hành công
trình đầu mối

Làm sạch
kênh mương

Giáo dục trẻ
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Các hoạt động của nông dân và LID








