
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ HẬU 

QUẢ CỦA CHÚNG ĐẾN SẢN 

XUẤT NÔNG NGHIỆP 



A. TÌNH HÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN THẾ GIỚI VÀ 

VIỆT NAM 

– Biến đổi khí hậu trên thế giới 

• Nhiệt độ trái đất tăng : 0.5oC ở bề mặt đại dương tăng, 

và 0.7oC trong đất liền 

• Sự tích tụ hơi nước ở tầng đối lưu tăng lên  

• Sự khác biệt nhiệt độ giữa xích đạo và vùng cực tăng 

lên 

– Biến đổi khí hậu ở Việt Nam 

• Nhiệt độ trung bình: 

– Miền Bắc : nhiệt độ tăng 0,2 – 0,4oC 

– Miền Nam : nhiệt độ giảm 0,1 – 0,2oC 

 



• Nhiệt độ tối cao: 

– Nhiệt độ tối cao trên toàn lãnh thổ tăng trung bình 

từ 0,2 – 0,4oC 

– Đặc biệt ở Tây Ninh tăng 1,1oC, nhưng xen kẽ có 

một số khu vực giảm như Tây Nguyên, vùng núi 

Bắc bộ và miền Tây Nam bộ 

• Nhiệt độ tối thấp 

– Nhiệt độ tối thấp trên toàn lãnh thổ tăng trung bình 

từ 0,3 – 0,6oC 

– Riêng một số khu vực nhỏ ở Nam bộ nhiệt độ tối 

thấp giảm 

 

 



 NGUYÊN NHÂN GÂY RA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

Hai nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu 

– Tự nhiên: 

• Sự thay đổi cường độ bức xạ mặt trời: Mặt trời đến 

nay gần 4,5 tỷ năm cường độ sáng của Mặt trời đã 

tăng lên hơn 30% 

• Núi lửa phun trào: Giải phóng khối lượng lớn sulfur 

dioxide (SO2), hơi nước, bụi và tro vào bầu khí quyển 

– Con người: 

• Đốt các nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ, … 

Khí thải từ các khu vực tiêu thụ năng lượng, đóng góp 

khoảng 50% các khí gây hiệu ứng nhà kính  



• Thay đổi mục đich sử dụng đất (làm thay đổi albedo 

bề mặt đất) 

– Việc chặt phá rừng nhiệt đới thải vào khí quyển 

khoảng 15% các khí gây hiệu ứng nhà kính (CO2, 

NH4, NO2,….) 

– Nông nghiệp thế giới thải ra khoảng 15% tổng các 

khí gây hiệu ứng nhà kính, chủ yếu là CO2 

• Theo IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) năm 1995 hoạt động của con người đóng góp 

50% nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính; năm 2001 là 

67%; năm 2007 là 90%; năm 2013 là 95% 



 HẬU QUẢ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

– Hệ sinh thái bị phá hủy, mất đa dạng sinh học 

– Chiến tranh và xung đột 

– Các tác hại đến kinh tế 

– Dịch bệnh 

– Hạn hán, bão lụt 

– Những đợt nắng nóng gay gắt 

– Các núi băng và sông băng đang teo nhỏ 

– Mực nước biển đang dâng lên 



B. HIEÄU ÖÙNG NHAØ KÍNH 

– Hiệu ứng nhà kính là một hiện tượng vật lý tự nhiên có liên 

quan đến sự hình thành, phát triển và duy trì sự sống. 

– Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng nghẽn nhiệt trong bầu 

khí quyển trái đất hoặc không gian bên trong nhà trồng cây 

bằng kính làm nhiệt độ tăng lên dưới tác dụng của bức xạ 

mặt trời. 

– Nhờ vào sức ấm này mà cây có thể đâm chồi, ra hoa và kết 

trái sớm hơn. 

– Ngày nay khái niệm này dùng để diễn tả hiện tượng gia 

tăng nhiệt độ của bầu khí quyển do nồng độ của các khí 

CO2, CO, NO2, CH4, bụi, hơi nước, … gia tăng. 

– Hai dạng của hiệu ứng nhà kính: hiệu ứng nhà kính khí 

quyển và hiệu ứng nhà kính nhân loại 

 







– Hiệu ứng nhà kính khí quyển: Các tia bức xạ sóng ngắn 

của mặt trời xuyên qua bầu khí quyển đến mặt đất và được 

phản xạ trở lại thành các bức xạ nhiệt sóng dài. Một số 

phần tử trong bầu khí quyển, trong đó trước hết là CO2 và 

hơi nước, có thể hấp thụ những bức xạ nhiệt này và thông 

qua đó giữ hơi ấm lại trong bầu khí quyển. 

– Hàm lượng CO2 ngày nay khoảng 0,036% đã đủ để tăng 

nhiệt độ thêm khoảng 30oC. Nếu không có hiệu ứng nhà 

kính tự nhiên này nhiệt độ trái đất của chúng ta chỉ vào 

khoảng –15oC 

 



– Hiệu ứng nhà kính khí nhân 

loại, Từ khoảng 100 năm nay 

con người tác động mạnh vào 

sự cân bằng nhạy cảm giữa 

hiệu ứng nhà kính tự nhiên và 

tia bức xạ của mặt trời. Các 

họat động Công nghiệp, Nông 

nghiệp làm thay đổi nồng độ 

của các khí nhà kính tăng  

(CO2, CH4, NO2, SO2, 

CFC,…) (CO2 tăng 20%, CH4 

tăng 90%) => làm tăng nhiệt 

độ lên 2oC. 

 







 Nhöõng aûnh höôûng coù theå xaûy ra do hieäu öùng nhaø kính 

nhaân loaïi 

– Caùc nguoàn nöôùc: Chaát löôïng vaø soá löôïng cuûa nöôùc uoáng, 

nöôùc töôùi tieâu, nöôùc cho kyõ ngheä vaø cho caùc maùy phaùt 

ñieän, vaø söùc khoûe cuûa caùc loaøi thuûy saûn coù theå bò aûnh 

höôûng nghieâm troïng bôûi söï boác hôi. Möa taêng coù theå gaây 

luït loäi thöôøng xuyeân hôn.  

– Caùc taøi nguyeân bôø bieån: Chæ taïi rieâng Myõ, möïc nöôùc 

bieån döï ñoaùn taêng 50cm vaøo naêm 2100, coù theå laøm maát ñi 

5.000 daëm vuoâng ñaát khoâ raùo vaø 4.000 daëm vuoâng ñaát 

öôùt. 

– Söùc khoûe: Soá ngöôøi cheát vì noùng coù theå taêng do nhieät ñoä 

cao trong nhöõng chu kì daøi hôn tröôùc. Söï thay ñoåi löôïng 

möa vaø nhieät ñoä coù theå ñaåy maïnh caùc beänh truyeàn 

nhieãm.  

 



– Laâm nghieäp: Nhieät ñoä cao hôn taïo ñieàu kieän cho naïn 

chaùy röøng deã xaûy ra hôn.  

– Naêng löôïng vaø vaän chuyeån: Nhieät ñoä aám hôn taêng nhu 

caàu laøm laïnh vaø giaûm nhu caàu laøm noùng. Vaän chuyeån 

đường hàng không và đường thủy bò aûnh höôûng bôûi soá 

traän bão luït taêng. 

– Xa hôn nöõa neáu nhieät ñoä cuûa trái ñaát ñuû cao thì coù theå 

laøm tan nhanh baêng tuyeát ôû Baéc Cöïc vaø Nam Cöïc vaø do 

ñoù möïc nöôùc bieån seõ taêng quaù cao, coù theå daãn ñeán naïn 

hoàng thuûy. 



Taùc nhaân gaây ra hieäu öùng nhaø kính  

• Böùc xaï maët trôøi  

• Hoaït ñoäng cuûa nuùi löûa  

• Nhöõng aûnh höôûng töø caùc hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi 

• Loå thuûng taàng Ozon   



 Caùc noã löïc hieän taïi ñeå giaûm tröø Hieäu öùng nhaø 

kính nhaân loaïi 

 Moät trong nhöõng coá gaéng ñaàu tieân cuûa nhaân loaïi ñeå 

giaûm möùc ñoä aám daàn do khí thaûi kyõ ngheä laø vieäc caùc 

quoác gia ñaõ tham gia baøn thaûo vaø tìm caùch kí keát moät 

hieäp öôùc coù teân laø Nghò ñònh thö Kyoto. Tuy nhieân, hieäp 

öôùc naøy khoâng ñöôïc moät soá nöôùc coâng nhaän, trong ñoù 

quan troïng nhaát laø Myõ vôùi lí do laø hieäp ñònh naøy coù khaû 

naêng gaây toån haïi cho söï phaùt trieån kinh teá cuûa Hoa Kyø.  

/w/index.php?title=Ngh%E1%BB%8B_%C4%91%E1%BB%8Bnh_th%C6%B0_Kyoto&action=edit


C. HIEÄN TÖÔÏNG EL NINO, LA NINA 

– El Nino laø hieän töôïng noùng leân cuûa beà maët ñaïi döông 

phía Ñoâng cuûa bôø bieån Nam Myõ theo chu kyø 4 ñeán 12 

naêm moät laàn.  

• Hieän töôïng naøy moãi khi xuaát hieän seõ gaây ra nhöõng ñôït naéng 

noùng vaø möa lôùn keùo daøi treân dieän roäng ôû nhöõng khu vöïc khaùc 

nhau treân theá giôùi, noù gieát cheát haøng loïat sinh vaät bieån, laøm aûnh 

höôûng doøng chaûy cuûa Thaùi Bình Döông, vaø gaây ra nhöõng hieän 

töôïng thôøi tieát baát thöôøng.  

– Traùi ngöôïc vôùi hieän töôïng El Nino laø hieän töôïng La 

Nina, ñoù laø hieän töôïng laïnh ñi cuûa beà maët ñaïi döông 

phía Ñoâng bôø bieån Nam Myõ.  

• Noù cuõng coù chu lyø xuaát hieän 4 – 12 naêm moät laàn vaø cuõng gaây ra 

nhöõng hieän töôïng thôøi tieát baát thöôøng ôû vuøng nhieät ñôùi Thaùi 

Bình Döông 



E. HIEÄN TÖÔÏNG EL NINO, LA NINA 

– El Nino, vaø La Nina, laø moät trong nhöõng hieän töôïng 

thôøi tieát baát thöôøng gaây thaûm hoïa cho con ngöôøi töø hôn 

5000 naêm nay. Ngaøy nay, hieän töôïng El-Nino xuaát hieän 

thöôøng xuyeân hôn vaø söùc taøn phaù cuûa noù cuõng maõnh lieät 

hôn. 

– El Nino trong tieáng Taây Ban Nha coù nghóa laø "ñöùa treû", 

chæ ñeán Chuùa haøi ñoàng. Cöù trung bình 4-6 naêm, ngö daân 

vuøng bieån taïi Peru phaùt hieän ra nöôùc bieån aám daàn leân 

vaøo muøa ñoâng, khoaûng vaøi tuaàn tröôùc Leã Giaùng sinh. 

Ñaây chính laø moät nghòch lyù, nhöng noù vaãn toàn taïi coù 

chu kì vaø keùo theo hieän töôïng hôi nöôùc ôû bieån boác leân 

nhieàu hôn, taïo ra nhöõng côn möa lôùn nhö thaùc ñoå. Vaø 

ngö daân ñaõ goïi hieän töôïng naøy laø El Nino ñeå ñaùnh daáu 

thôøi ñieåm xuaát phaùt cuûa noù laø gaàn Giaùng Sinh. 

 



• Taùc ñoäng 

– Möa, baõo, luït, ñoù laø caùc hieän töôïng deã thaáy nhaát cuûa El 

Nino. Lyù do laø doøng nöôùc aám ôû phiaù ñoâng Thaùi Bình 

Döông chaïy doïc theo caùc nöôùc Chileâ, Peru... ñaõ ñaåy 

vaøo khoâng khí moät löôïng hôi nöôùc raát lôùn. Haäu quaû laø 

caùc quoác gia ôû nam Myõ phaûi höùng chòu moät löôïng möa 

baát thöôøng, coù khi löôïng möa leân ñeán 150 mm moãi 

ngaøy. 

– Ñieàu baát ngôø laø nhöõng côn gioù ôû Thaùi Bình Döông bò 

ñoåi höôùng vaøo thôøi ñieåm coù El Nino. Chuùng thoåi ngöôïc 

veà phía ñoâng thay vì phía taây nhö thôøi tieát moãi naêm. 

Nhöõng côn gioù naøy coù khaû naêng ñöa maây vöôït qua nam 

Myõ, ñeán taän Romania, Bulgaria, hoaëc bôø bieån Ñen cuûa 

Nga. Nhö vaäy, moät vuøng roäng lôùn cuûa taây baùn caàu bò El 

Nino khoáng cheá.  



• Taùc ñoäng 

– Naêm 1997, toaøn vuøng naøy bò thieät haïi öôùc tính 96 tyû 

USD do möa baõo, luõ luït töø El Nino gaây ra. 

– Ngöôïc lai, hieän töôïng khoâ haïn laïi xaûy ra treân caùc quoác 

gia thuoäc taây baùn caàu. Do maây taäp trung vaøo moät khu 

vöïc coù maät ñoä quaù cao, do ñoù, phaàn coøn laïi cuûa theá giôùi 

phaûi höùng chòu ñôït haïn haùn nghieâm troïng.  

– Caùc nöôùc thöôøng xuyeân chòu aûnh höôûng khoâ haïn do El 

Nino gaây ra coù theå keå: Australia, Philippines, Indonesia, 

Thaùi Lan, Vieät nam...  

– Ở Australia đợt haïn haùn ñaõ laøm haøng trieäu con kanguru, 

cöøu, boø... cheát vì khaùt. Bang New South Wales suoát 

chín thaùng khoâng coù möa, hoà nöôùc ngoït Hinze (bang 

Queensland) caïn kieät. Taïi Thaùi Lan, hôn moät trieäu gia 

ñình bò thieáu nöôùc traàm troïng. 

 



Ñoái phoù ra sao? 

– El Nino khoâng phaûi laø hieän töôïng do con ngöôøi taïo ra, 

maø chính laø thieân nhieân. Vì sao laïi xuaát hieän doøng nöôùc 

aám ñoät ngoät ôû phía ñoâng Thaùi Bình Döông ñeå khôûi ñaàu 

hieän töôïng El Nino? Caâu hoûi naøy ñeán nay vaãn chöa coù 

lôøi giaûi ñaùp hoaøn toaøn thoáng nhaát. Caùc nhaø khoa hoïc 

vaãn ñeà ra ba giaûi phaùp ñoái phoù vôùi hieän töôïng naøy: 

– Khai thaùc taát caû tieàm löïc vaên minh nhaân loïai ñeå döï baùo 

thôøi ñieåm chính xaùc xuaát hieän, döï baùo ñöôøng ñi vaø söùc 

taøn phaù.  

– Giảm việc phaù röøng, thaûi khí caùcbonic vaøo khoâng khí, vì 

El Nino caøng maïnh meõ hôn neáu maët ñaát thieáu caây xanh 

hay ñeå xaûy ra hieän töôïng nhaø kính.  



Ñoái phoù ra sao? 

– Chuaån bò nhöõng ñieàu kieän toái thieåu ñeå soáng chung vôùi 

El Nino, ví duï nhö xaây nhaø phao traùnh luõ (ñoái vôùi vuøng 

luõ luït) hay döï tröõ nöôùc (ñoái vôùi vuøng khoâ haïn)...  

– Tuy nhieân, khoâng phaûi El Nino luùc naøo cuõng gaây tai 

hoïa cho con ngöôøi. Caùch ñaây hôn 5000 naêm, khi maø 

hieän töôïng naøy môùi ñöôïc ngö daân Peru phaùt hieän thì El 

Nino ñoàng nghóa vôùi "tin möøng". Vì nöôùc bieån luùc aáy 

taêng leân ñuû aám ñeå vi sinh vaät phaùt trieån. Chuùng laø thöùc 

aên cho caù bieån. Nhôø theá neàn ñaùnh baét caù cuûa caùc nöôùc 

ven bieån Nam Myõ phaùt trieån maïnh. Neáu naêm naøo maø 

hieän töôïng El Nino khoâng laøm cho nhieät ñoä nöôùc bieån 

taêng leân quaù cao thì naêm ñoù maø muøa caù boäi thu. 



• Söï hình thaønh El Nino 



    

    

Khô hạn ở một số khu vực như Nam Phi, Nam Ấn, Sri Lanka, 

Philippines, Indonesia, Australia, Nam Peru, Tây Bolivia, Mexico, 

Trung Mỹ 

    

    
Mưa lớn gây lụt lội ở Bolivia, Ecuador, Nam Peru, Cuba 

    

    
Siêu bão ở Tahiti, Hawaii  

During an El Niño year, tropical rains usually centered over 

Indonesia shift eastward 

During the El Niño event of 1982-1983, some of the abnormal 

weather patterns observed included 

• Impacts on Weather  

http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/wwhlpr/eln_event.rxml?hret=/guides/mtr/eln/atms.rxml
http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/wwhlpr/eln_ssts.rxml?hret=/guides/mtr/eln/atms.rxml
http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/wwhlpr/eln_ssts.rxml?hret=/guides/mtr/eln/atms.rxml
http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/wwhlpr/eln_ssts.rxml?hret=/guides/mtr/eln/atms.rxml


Thôøi tieát bình thöôøng 



Thôøi tieát khi El Nino xuaát hieän 



F. THAY ÑOÅI KHÍ HAÄU AÛNH HÖÔÕNG ÑEÁN SAÛN 

XUAÁT NOÂNG NGHIEÄP 

– Taùc ñoäng cuûa noàng ñoä CO
2
 taêng cao ñeán sinh tröôûng 

– naêng suaát – phaåm chaát caây troàng 

– Ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa thay ñoåi khí haäu toaøn caàu 

ñeán tình hình phaùt sinh – phaùt trieån coû daïi – saâu 

beänh haïi caây troàng 

– Ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa thay ñoåi khí haäu toaøn caàu 

ñeán taøi nguyeân ñaát, nguoàn nöôùc 


