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Đặng Thị Thanh Lê - Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Nguyễn Kỳ Phùng - Phân viện Khí tượng Thủy văn & Môi trường phía Nam

Biến đổi khí hậu (BĐKH) sẽ tác động rất lớn đến lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể là ảnh hưởng đến
năng suất cây trồng. Do vậy, nghiên cứu đã sử dụng mô hình hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật nông
nghiệp (DSSAT) nhằm dự báo ảnh hưởng của sự thay đổi các yếu tố khí tượng do BĐKH đến năng

suất mía trên cơ sở kế thừa kết quả tính toán các kịch bản BĐKH A1FI và B2 bằng mô hình SimCLIM của Phân
Viện Khí tượng Thuỷ văn và Môi Trường phía Nam. Nghiên cứu được tiến hành tại Nông trường 1 và Nông
trường 2 trực thuộc công ty Cổ phần Mía Đường La Ngà tại huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai. Kết quả chạy mô
hình cho thấy với kịch bản phát thải A1FI và kịch bản B2 năng suất mía vụ hè thu ở vùng nghiên cứu tăng 0,86%
đến 6,39% so với năm cơ sở từ năm 2020 đến 2100. Năng suất vụ đông xuân ở Nông trường 1 giảm dao động
từ 0,33% đến 2,4%,  ở Nông trường 2 năng suất mía giảm ở năm 2020, 2030 sau đó tăng ở năm 2050 và 2100. 

1. Đặt vấn đề

Lâu nay, cây mía vẫn chỉ được coi là một cây thực

phẩm. Nhưng gần đây, đã có những quan niệm

khác về cây mía và hiện nay những nước sản xuất

mía đường lớn trên thế giới đều không còn coi mía

đường là ngành thực phẩm như trước đây nữa, mà

đã coi đây là một ngành sản xuất năng lượng. Theo

những nghiên cứu gần đây cho thấy cây mía chịu

ảnh hưởng rất lớn bởi BĐKH. Nhằm làm rõ ảnh

hưởng của BĐKH đến năng suất mia, nghiên cứu đã

sử dụng phần mềm DSSAT để đánh giá ảnh hưởng

của BĐKH đến năng suất mía tại huyện Định Quán,

tỉnh Đồng Nai.

2. Phương pháp nghiên cứu và giới thiệu mô
hình

Để đánh giá tổng hợp điều kiện thời tiết đến

năng suất mía, nghiên cứu đã ứng dụng mô hình

được IPCC khuyến cáo sử dụng là phần mềm DSSAT.

a. Giới thiệu mô hình DSSAT

DSSAT là một tập hợp các chương trình độc lập

hoạt động cùng với các mô hình mô phỏng nhiều

loại cây trồng. Các cơ sở dữ liệu mô tả thời tiết, đất,

các điều kiện thí nghiệm, các thông tin cho việc ứng

dụng mô hình trong các tình huống khác nhau.

Phần mềm này giúp người sử dụng xây dựng cơ sở

dữ liệu và so sánh các kết quả được mô phỏng với

kết quả quan sát được, giúp họ quyết định điều

chỉnh để đạt được độ chính xác.

Thành phần cơ sở dữ liệu của DSSAT

Hệ thống DSSAT gồm có 3 phần chính: 

- Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dùng để nhập,

lưu trữ và phục hồi các dữ liệu cần thiết.

- Tập hợp các chương trình dùng để mô phỏng

quá trình tương tác giữa kiểu gen với môi trường.

- Chương trình ứng dụng để phân tích và hiển

thị các kết quả thực nghiệm. 

Hình 1. Cấu trúc phần mềm DSSAT
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Các ứng dụng phần mềm DSSAT

- Mô phỏng một mùa vụ;

- Mô phỏng sản lượng với giống cây trồng khác
nhau;

- Mô phỏng sản lượng với các kỹ thuật canh tác
khác nhau.

b. Phương pháp nghiên cứu

Hình 2. Sơ đồ các thí
nghiệm cần tiến hành

- Giống mía:  NCo376

- Đặc tính đất: 

Nông trường 1: Đất xám trên mác ma xít (Xa)

Nông trường 2: Đất đỏ vàng trên đá phiến (Fs) 

- Phương thức canh tác:

Theo tài liệu hướng dẫn của Nhà máy đường La

Ngà.

- Khí hậu – Thời tiết: Số giờ nắng, nhiệt độ cao
nhất, nhiệt độ thấp nhất, lượng mưa của trạm Trị An
theo số liệu tính toán của Phân viện Khí tượng Thủy
văn và Môi trường phía Namđối với kịch bản A1FI và
B2.

Hình 3. Các thông số đầu vào của mô hình DSSAT

Các thông số đầu vào mô hình

Các thông số đầu vào của mô hình DSSAT bao

gồm các yếu tố về: đất đai- thổ nhưởng, giống,
phương thức canh tác, khí hậu thời tiết.
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3. Kết quả và thảo luận

a. Kết quả xem xét mối quan hệ tương quan
giữa năng suất mía mô phỏng bằng mô hình
DSSAT và năng suất mía trên thực tế trên đồng
ruộng và lựa chọn năm cơ sở

Để kiểm tra và xem xét mối tương quan giữa
năng suất mía mô phỏng bằng mô hình DSSAT và
năng suất mía trên đồng ruộng, nghiên cứu đã tiến
hành mô phỏng năng suất mía ở hai vùng nghiên
cứu, với 14 nghiệm thức cho mỗi vùng, được thiết
lập bởi chuỗi dữ liệu khí tượng đầu vào của 8 năm
liên tiếp từ 2003 -2010 và các thông số thu thập về
biện pháp kỹ thuật canh tác. Mối tương quan giữa

năng suất thực tế và năng suất  mô phỏng được
tính toàn thông qua công thức:

Trong đó: 

x: Năng suất mô phỏng

y: Năng suất thực

Nếu: R2> 0,8 tương quan mạnh;

R2= 0,4 - 0,8 tương quan trung bình;

R2 < 0,4 tương quan yếu;

R2 càng lớn thì tương quan giữa X và Y càng
chặt.

R2=  

Hình 4. Đồ thị biểu diễn năng suất mía thực tế và năng suất mía mô phỏng qua các năm 
(a)Nông trường 1; (b) Nông trường 2

(a) (b)

Nông trường 1: R2=   

Nông trường 2: R2=                                                       

Kết quả tính toán hệ số tương quan của hai
vùng nghiên cứu: Nông trường 1 và Nông trường 2
đều cho kết quả R2 > 0,8, điều này cho thấy mô
hình DSSAT mô phỏng năng suất mía phù hợp với
năng suất thực tế trên đồng ruộng. 

b. Kết quả mô phỏng năng suất mía theo kết
quả của các kịch bản BĐKH A1FI và B2 ở Nông
trường 1

Chỉ tiêu biến động năng suất mía vụ hè thu và
đông xuân trình bày ở bảng 1 và hình 5. Với điều
kiện khí tượng trong tương lai có thể thấy hầu hết
năng suất mía vụ hè thu đều tăng, và vụ đông xuân
đều giảm. Đối với vụ hè thu thì lượng mưa là yếu tố
quyết định năng suất mía do thời điểm gieo trồng

là cuối tháng 5, giai đoạn chớm mưa, nhiệt độ tăng
ở giai đoạn này sẽ đóng vai  trò xúc tác cho việc gia
tăng năng suất của mía. Do đặc tính giữ nước kém
của mình nên độ ẩm trong đất ở Nông trường 1 sẽ
rất thấp khi giai đoạn mùa khô kết thúc, khi mưa
xuống sẽ làm độ ẩm trong đất gia tăng, cây được
hấp thu lượng nước dồi dào tạo điều kiện cho các
hom mía nảy mầm nhanh, đóng góp vào việc tăng
năng suất mía. Mía vụ đông xuân được trồng vào
tháng 10 đây là thời điểm bắt đầu mùa khô của
năm, lượng mưa rất ít và hầu như không có kết hợp
với việc trồng trên vùng đất cát khả năng dự trữ
nước rất kém nên khoảng thời gian bắt đầu trồng
đến khi đẻ nhánh do thời tiết khô hạn và sự bốc hơi
nước mạnh đã làm cho độ ẩm trong đất giảm đi rất
nhiều, dẫn đến quá trình đẻ nhánh và sức đẻ của
mía ở giai đoạn này giảm, mật độ cây cũng vì thế
mà giảm đi trên một đơn vị ha dẫn đến năng suất
mía vụ đông xuân giảm.
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Hình 5. Kết quả mô phỏng năng suất mía vụ hè thu và đông xuân ứng với kịch bản A1FI và B2 so với
kịch bản nền ở Nông trường 1

c. Kết quả mô phỏng năng suất mía theo kết
quả của các kịch bản BĐKH A1FI và B2 ở Nông
Trường 2

Kết quả chạy phần mềm DSSAT với các thông số

phù hợp về phương thức canh tác, thời vụ gieo

trồng, điều kiện thời tiết tại Nông trường 2 đã thu

được năng suất và chỉ tiêu biến động năng suất mía

vụ hè thu và đông xuân trình bày ở bảng 2 và hình

6 cụ thể năng suất mía vụ hè thu sẽ tăng và năng

suất mía vụ đông xuân giảm ở năm 2020, 2030 và

tăng ở năm 2050 và 2100. Nguyên nhân chủ yếu là
do đặc tính đất của Nông trường 2 là đất sét, khả
năng giữ nước cao, sự cạnh tranh nước với cây
trồng là đáng kể, khi lượng mưa và nhiệt độ gia
tăng kết hợp với điều kiện khí tượng của thời gian
trồng trọt thì năng suất mía vụ hè thu sẽ tăng. Tuy
nhiên, do sự cạnh tranh nước giữa đất và mía, ảnh
hưởng của điều kiện trồng trọt ở vụ đông xuân nên
với các điều kiện khí tượng của kịch bản A1FI và B2,
năng suất mía ở vụ đông xuân sẽ có sự chênh lệch,
cụ thể giảm ở năm 2020, 2030 và tăng ở 2050, 2100. 

Bảng 5. Diễn biến năng suất mia theo các kịch bản BĐKH ở Nông trường 2

Bảng 1. Diễn biến năng suất mía theo các kịch bản BĐKH ở Nông trường 1
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4. Kết luận và kiến nghị

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu trong tương lai
thì không phải lúc nào BĐKH cũng sẽ mang đến
những tác động tiêu cực. Với những kết quả đạt
được, nghiên cứu đã chỉ ra rằng BĐKH sẽ tác động
tích cực đối với cây mía, cụ thể năng suất mía sẽ
tăng với các điều kiện khí hậu tương lai.

Qua kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy đối
với điều kiện của vùng nghiên cứu, với các điều kiện
khí tượng của tương lai năng suất mía sẽ tăng, vì
thế trong thời gian tới, hướng phát triển của chúng
tôi là tập trung nghiên cứu thêm các loại giống cây
trồng khác, có khả năng thích nghi, phù hợp với các
điều kiện của vùng nghiên cứu và sẽ đem lại hiệu
quả kinh tế cao trong bối cảnh BĐKH.
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Hình 6. Kết quả mô phỏng năng suất mía vụ hè thu và đông xuân ứng với kịch bản A1FI và B2 so với
kịch bản nền ở Nông trường 


