
33TẠP CHÍ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Số tháng 10 - 2019

BÀI BÁO KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA
MỘT SỐ GIỐNG LÚA LAI THÍCH HỢP CHO 

VÙNG ĐỒI NÚI BẮC TRUNG BỘ NHẰM 
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

Phạm Thị Thanh Hương1, Nguyễn Thị Hoàng Anh2, Lê Thị Hường1, Vũ Thị Hạnh1

1Trường Đại Học Hồng Đức, Thanh Hóa
2Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về tài nguyên môi trường và biến đổi
khí hậu, Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Email: lethihuongnl@hdu.edu.vn

1. Mở đầu
Cây lúa (Oryza sativa L.) là một trong những

loại cây trồng có nhu cầu nước lớn, để sản xuất
1 kg thóc cần đến 2500 lít nước [2]. Thực tế cho
thấy, canh tác lúa nước sử dụng đến 80% tổng
lượng nước tưới trong nông nghiệp [2]. Trong
khi đó, theo dự báo của Bộ Tài nguyên và Môi
trường (2007), do ảnh hưởng của biến đổi khí
hậu, Việt Nam sẽ bị thiếu nước trầm trọng trong
50 năm tới. Hạn hán là một trong những nguyên
nhân dẫn đến suy giảm năng suất lúa trầm trọng
[7]. Theo Kumar và cộng sự  [8], năng xuất lúa
trong điều kiện hạn nặng có thể giảm đến 65% so
với tưới đủ nước. Lúa là một trong những cây
trồng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế
với diện tích gieo trồng chiếm 56% tổng diện
tích gieo trồng cây hàng năm [9]. Trong những
năm qua, mặc dù năng suất lúa ở những vùng có
tưới đã tăng gấp 2 đến 3 lần so với 30 năm trước
đây, nhưng ở vùng canh tác nhờ nước trời năng

suất tăng lên ở mức rất nhỏ, bởi vì sử dụng giống
lúa cải tiến ở những vùng này rất khó khăn do
môi trường không đồng nhất và biến động, hơn
nữa tạo giống chịu hạn thích nghi cho điều kiện
khó khăn này còn rất hạn chế [10]. Bắc Trung
Bộ có tới 54,7% diện tích là vùng đồi núi [11],
điều kiện canh tác nông nghiệp còn nhiều khó
khăn với phần lớn đất nông nghiệp là đất dốc
không chủ động tưới. Sản xuất lúa gặp nhiều khó
khăn, mùa đông (mùa khô) có khí hậu lạnh, khô
gây nguy có sương giá, hạn hán nặng cho các
loại cây trồng vì độ ẩm rất thấp (<30%, thậm chí
<15%), mùa hè nắng nóng kèm theo những đợt
hạn ngắn ảnh hưởng rất lớn đến năng suất. Do
đó, để nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi
khí hậu, đặc biệt là hạn hán và bảo đảm phát triển
bền vững lĩnh vực nông nghiệp, việc nghiên cứu
đánh giá lựa chọn các giống lúa chịu hạn cho các
vùng khô hạn hoặc thiếu nước là hết sức quan
trọng.

Ban Biên tập nhận bài: 12/08/2019  Ngày phản biện xong: 08/10/2019  Ngày đăng bài:25/10/2019 

Tóm tắt: Thí nghiệm được thực hiện trong năm 2017 tại 3 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ nhằm đánh
giá khả năng chịu hạn và sinh trưởng của 8 giống lúa lai thu thập trong vùng. Khả năng chịu hạn
của các giống lúa được đánh giá trong điều kiện nhân tạo bằng cách xử lý hạt trong dung dịch Poly-
ethylen glycol 20% và bố trí thí nghiệm ngoài đồng ruộng. Kết quả cho thấy giống Thái Xuyên 111
có tỷ lệ nảy mầm cao, mầm và rễ vẫn phát triển tốt trong điều kiện hạn nhân tạo. Giống có thời gian
sinh trưởng trung bình, chịu hạn tốt, cho năng suất khá ở điều kiện không chủ động tưới. Năng suất
lúa đạt 72,33 tạ/ha trong vụ xuân và 70,55 tạ/ha trong vụ mùa. Đây là giống có tiềm năng để đưa
vào gieo cấy cho các vùng đồi núi khó khăn về nước tại Bắc Trung Bộ.

Từ khóa: Lúa lai, giống chịu hạn, Bắc Trung Bộ, không chủ động tưới.
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2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Vật liệu nghiên cứu

Thí nghiệm tiến hành nghiên cứu khả năng
chịu hạn và năng suất của 8 giống lúa lai, bao
gồm: 

Bảng 1. Nguồn gốc các giống lúa thí nghiệm
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2.2. Phạm vi nghiên cứu
Thí nghiệm trong phòng được tiến hành ở

Trung tâm thí nghiệm thực hành, Trường Đại
học Hồng Đức, Thanh Hóa. Thí nghiệm đồng
ruộng được bố trí ở các huyện miền núi thuộc 3
tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong vụ
xuân và vụ mùa 2017.

2.3. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.3.1. Thí nghiệm trong phòng
Đánh giá khả năng chịu hạn của giống lúa ở

giai đoạn nảy mầm trong điều kiện hạn nhân tạo:
- Xác định tỷ lệ nảy mầm: gieo 30 hạt trong

dung dịch Polyethylen glycol 20% trên đĩa Petri,
mỗi công thức bố trí 03 lần nhắc lại, sau 07 ngày
đếm số hạt nảy mầm trên số hạt đem gieo. Tỷ lệ
nảy mầm = Tỷ lệ cây mọc/tỷ lệ cây gieo (%).

- Xác định sự phát triển của mầm và rễ trong
điều kiện gây hạn: hạt giống được ủ nảy mầm,
chọn những hạt có mầm dài 1cm cuộn trong giấy
thấm nhúng dung dịch Polyethylen glycol 20%.

Sau 7 ngày đo chiều dài của mầm và rễ [1]. Sau
đó so sánh với chiều dài mầm, rễ của công thức
đối chứng.

2.3.2. Đánh giá khả năng chịu hạn của các
giống lúa ngoài đồng ruộng

Thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia
về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của
giống lúa (QCVN 01-55:2011/BNNPTNT). Thí
nghiệm được bố trí tại 3 tỉnh Bắc Trung Bộ bao
gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh ở vụ xuân
và vụ mùa 2017. Lượng mưa trung bình vụ xuân
đạt trung bình 68,9mm/tháng, vụ mùa đạt
223,6mm/tháng (Bảng 2). Thí nghiệm được bố
trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần
nhắc lại, diện tích ô thí nghiệm là 20m2. Lượng
phân bón áp dụng cho 1 ha ở mức 90kg N, 80kg
P2O5 và 80 kg K2O. Tính chịu hạn đồng ruộng
được đánh giá thông qua các đặc điểm nông sinh
học, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất
của các giống lúa thí nghiệm. 
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Bảng 2. Lượng mưa trung bình các tháng trong năm 2017
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2.4. Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu được xử lý và phân tích các thông số

thống kê trên phần mềm Excel 2010 và IRRIS-
TAT 5.0.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
3.1. Đánh giá khả năng chịu hạn của các

giống lúa ở giai đoạn nảy mầm
Khả năng chịu hạn của các giống ở điều kiện

hạn nhân tạo được xác định bởi tỷ lệ nảy mầm,
độ dài của rễ và chồi mầm ở dung dịch Poly-
ethylen glycol 20%. Mức phản ứng của các

giống lúa với dung dịch Polyethylen glycol 20%
là khác nhau. Giống có tỷ lệ nảy mầm cao và độ
dài mầm, rễ dài thì khả năng chịu hạn càng cao
và ngược lại. Kết quả cho thấy trong các giống
thí nghiệm, giống lúa Thái Xuyên 111 và giống
Nghi Hương 2308 có tỷ lệ nảy mầm cao, đạt lần
lượt 89,33 và 87,77% trong điều kiện hạn nhân
tạo. Chiều dài rễ và chồi mầm đạt cao nhất ở
giống Thái Xuyên 111, thấp nhất là giống
ZZD001 với tỷ lệ nảy mầm chỉ đạt 44,44%, độ
dài rễ và mầm lần lượt đạt 26,45 và 10,85 mm
(Bảng 3).

Bảng 3. Tỷ lệ nảy mầm, độ dài rễ mầm và chồi mầm của các giống lúa lai 
trong điều kiện gây hạn nhân tạo
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3.2. Kết quả đánh giá khả năng chịu hạn

của các giống lúa lai thí nghiệm ngoài đồng
ruộng

Các giống có thời gian sinh trưởng ngắn
thuận lợi hơn trong việc bố trí thời vụ nhằm né
hạn. Kết quả nghiên cứu cho thấy các giống lúa

thí nghiệm có thời gian sinh trưởng dao động từ
120 đến 135 ngày trong vụ xuân và từ 104 đến
115 ngày trong vụ mùa. Trong đó giống có thời
gian sinh trưởng ngắn nhất trong vụ xuân là Thái
Xuyên 111 (121 ngày) và trong vụ Mùa là D ưu
527 (104 ngày) (Bảng 4). Nhìn chung, thời gian
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Bảng 4. Một số đặc tính nông học của các giống lúa thí nghiệm
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Chú thích: Các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác ở mức có ý nghĩa 95%

- Kết quả theo dõi thí nghiệm trong bảng 5
cho thấy số hạt trên bông có sự khác biệt rõ rệt
giữa các giống lúa ở cả 2 vụ. Số hạt trên bông
dao động từ 138,55 hạt/bông đến 160,7 hạt/bông
trong vụ xuân và từ 116,2 đến 163,2 hạt/bông
trong vụ mùa. Trong đó giống cho số hạt trên
bông cao nhất ở cả 2 vụ là giống Thái  Xuyên
111, tiếp theo là giống Nhị Ưu 89 và thấp nhất là
giống D ưu 527. Tỷ lệ hạt chắc bình quân đạt cao

hơn trong vụ xuân (79,45% - 86,74%) so với vụ
mùa (77,65% - 83,41%). 

- Trọng lượng 1000 hạt không có sự biến
động lớn giữa 2 vụ, đây là đặc tính phụ thuộc chủ
yếu vào giống. Trong các giống lúa thí nghiệm,
giống ZZD001 có trọng lượng hạt cao nhất, đạt
lần lượt 32,2 g và 32,0 g trong vụ xuân và vụ
mùa. Giống có trọng lượng 1000 hạt thấp nhất
là giống Thái Xuyên 111 (lần lượt là 25,7g và

sinh trưởng của các giống lúa trong vụ mùa
thường ngắn hơn vụ xuân. Nguyên nhân chủ yếu
do vụ xuân ở Bắc Trung Bộ diễn ra từ tháng 1
đến tháng 5 là những tháng thường có nhiệt độ
và lượng mưa trung bình thấp. Thời tiết lạnh và
khô đầu vụ làm cho giai đoạn mạ bị kéo dài, cây
sinh trưởng chậm hơn so với vụ mùa. Chiều cao
cây của các giống lúa thí nghiệm thuộc nhóm
trung bình, dao động từ 106,4 đến 118,7cm trong
vụ xuân và từ 103,9 đến 115,5cm trong vụ mùa.
Theo Yoshida [12], các giống có chiều cao cây
thấp có khả năng thích nghi cao hơn trong các
điều kiện bất thuận, đặc biệt là trong điều kiện
thiếu nước. Số nhánh/khóm có sự khác biệt rõ

rệt giữa các giống thí nghiệm. Giống có số nhánh
cao nhất là giống Thái Xuyên 111 với 7,75
nhánh/khóm trong vụ xuân và 7,42 nhánh/khóm
trong vụ mùa, thấp nhất là giống D ưu 527 với
lần lượt 6,41 nhánh/khóm và 6,19 nhánh/khóm
(Bảng 4). Số nhánh có xu hướng giảm trong vụ
mùa so với vụ xuân. Theo Yoshida [12], sự dao
động về số nhánh chịu tác động của nhiều yếu
tố, trong đó bao gồm mật độ cấy, phân bón, biện
pháp chăm sóc và điều kiện ngoại cảnh. Ở thí
nghiệm này, nguyên nhân suy giảm số nhánh
trong vụ mùa có thể là do một số đợt hạn ngắn
xuất hiện đầu tháng 7 làm ảnh hưởng đến khả
năng đẻ nhánh của cây lúa.
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25,3g) (Bảng 5).
- Năng suất được cấu thành chủ yếu bởi 3 yếu

tố: số nhánh hữu hiệu (số bông/m2); số hạt
chắc/bông và trọng lượng 1000 hạt của giống.
Kết quả theo dõi năng suất của các giống lúa thí
nghiệm cho thấy trong điều kiện không chủ động
tưới, năng suất của các giống có sự khác nhau về
mặt thống kê ở mức ý nghĩa 95%. Trong đó,
giống lúa Thái Xuyên 111 có số nhánh nhiều, số
hạt/bông và tỷ lệ hạt chắc cao nên cho năng suất
cao nhất so với các giống còn lại ở cả 2 vụ (lần
lượt là 72,33 tạ/ha và 70,55 tạ/ha trong vụ xuân
và vụ mùa), tiếp đến là giống Nhị Ưu 838. Năng
suất thấp nhất ở vụ xuân thu được ở giống D ưu
527 với 53,03 tạ/ha và ở vụ mùa là giống VT404
với 53,27 tạ/ha (Bảng 5). Nhìn chung, các giống
lúa lai thí nghiệm có năng suất bình quân thấp
hơn so với các vùng đồng bằng chủ động tưới
tiêu. Nguyên nhân là do thí nghiệm tiến hành ở
vùng đồi núi Bắc Trung bộ, nơi chủ yếu phụ
thuộc nước trời và điều kiện canh tác còn nhiều

khó khăn nên chưa phát huy được hết tiềm năng
của giống. Tuy nhiên, giống Thái Xuyên 111 vẫn
cho năng suất khá. Điều đó cho thấy khả năng
thích nghi của giống Thái Xuyên 111 với điều
kiện khô hạn là khá tốt. Nhìn chung, năng suất
của các giống lúa thí nghiệm trong vụ xuân cao
hơn vụ mùa, nguyên nhân do sự khác biệt về
điều kiện thời tiết khí hậu của 2 vụ. Theo Gana
[4], thời gian hạn và giai đoạn sinh trưởng của
cây là 2 yếu tố chính ảnh hưởng đến sự suy giảm
về năng suất hạt. Đối với lúa, hạn hán xảy ra ở
giai đoạn đẻ nhánh và sinh trưởng sinh thực
thường gây thiệt hại nhất đến năng suất. Hạn hán
ở giai đoạn mạ trong vụ xuân không ảnh hưởng
nhiều đến năng suất do cây có thời gian phục hồi
trước khi bước vào giai đoạn sinh trưởng sinh
thực. Trong khi đó hạn xảy ra ở giai đoạn đẻ
nhánh trong vụ mùa đã ảnh hưởng trực tiếp đến
năng suất lúa, dẫn đến sự suy giảm về năng suất
của các giống lúa thí nghiệm.

Bảng 5. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa thí nghiệm tại 
vùng đồi núi Bắc Trung Bộ
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�Chú thích: Các chữ cái khác nhau thể hiện sự sai khác ở mức có ý nghĩa 95%
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4. Kết luận
- Trong điều kiện gây hạn nhân tạo, giống

Thái Xuyên 111 và Nghi Hương 2308 có tỷ lệ
nảy mầm cao, mầm và rễ vẫn phát triển tốt, cho
thấy đây là 2 giống có khả năng chịu hạn tốt ở
giai đoạn nảy mầm. 

- Giống Thái Xuyên 111 là giống có thời gian
sinh trưởng trung bình, chịu hạn tốt, cho năng
suất khá ở điều kiện không chủ động tưới. Năng
suất lúa đạt 72,33 tạ/ha trong vụ xuân và 70,55
tạ/ha trong vụ mùa. Đây là giống có tiềm năng để
đưa vào gieo cấy cho các vùng đồi núi khó khăn
về nước tại Bắc Trung Bộ.

Lời cảm ơn: Nhóm nghiên cứu xin cảm ơn Văn phòng Chương trình khoa học và công nghệ cấp
quốc gia về tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu - Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã tài trợ kinh
phí và hỗ trợ khoa học trong quá trình thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến
phục vụ sản xuất nông nghiệp cho cácc vùng đồi núi Bắc Trung Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu”,
Mã số: BĐKH.01/16-20.
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THE EVALUATION OF DROUGHT TOLERANCE OF HYBRID RICE VARIETIES
FOR CLIMATE CHANGE ADAPTATION IN MOUNTAINOUS AREAS IN NORTH

CENTRAL, VIETNAM
Pham Thi Thanh Huong1, Nguyen Thi Hoang Anh2, Le Thi Huong1, Vu Thi Hanh1

1Hong Duc University, Thanh Hoa
2Office of Science and Technology National Program for environmental resources and

climate change, Ministry of Natural Resources and Environment 
Abstract: The study was carried out in 2017 to study the morphological and yield responses of

eight hybrid rice varieties to drought stress. Drought tolerance was tested using Polyethylene gly-
col 20% for seed treatment. The growth and yield of the rice varieties were then estimated in rain-
fed field experiments in Thanh Hoa, Nghe An and Ha Tinh provinces. Results showed that drought
has affected morphological and yield of these varieties. Among the varieties, Thai Xuyen 111 had the
highest germination rate when treated with Polyethylene glycol 20%. It also had average growth du-
ration, good drought tolerance, and highest yields of 72,33 and 70,55quintal/ha in Spring and Sum-
mer seasons under rain-fed system, respectively.

Keywords: Hybrid rice, drought tolerant varieties, North Central, rain-fed area.


