
 
 
 

LỜI NÓI ĐẦU 
 
 
 Giáo trình “Khí hậu thực vật” được biên soạn theo yêu cầu của công tác 
đào tạo cán bộ sau đại học thuộc lĩnh vực lâm nghiệp của Trường Đại Học Nông 
Lâm Tp. Hồ Chí Minh. Nội dung giáo trình giới thiệu cách thức và phương pháp 
xử lý những số liệu về tăng trưởng và khí hậu bằng phân tích thống kê đa biến. 
Giáo trình bao gồm 8 chương. Chương 1 giới thiệu khoa học về niên đại thực vật 
và khí hậu thực vật. Chương 2 xem xét những vấn đề về tăng trưởng và cấu trúc 
vòng năm trên thân cây gỗ. Chương 3 và 4 thảo luận những quá trình sinh lý (trao 
đổi vật chất và thoát hơi nước, tổng hợp và đồng hóa thức ăn của các thành phần 
tế bào) đóng góp nhiều nhất vào biến động vòng năm. Chương 5 xem xét những 
mô hình mô tả mối quan hệ giữa bề rộng vòng năm với nhiệt độ không khí và 
lượng mưa…Chương 6 xem xét những đặc trưng thống kê và phân tích thống kê 
các bề rộng vòng năm. Chương 7 giới thiệu những cách thức xác định quan hệ 
giữa biến động vòng năm với biến động khí hậu. Chương 8 trình bày khái quát 
những cách thức cơ bản để khôi phục lại khí hậu quá khứ bằng cách sử dụng số 
liệu vòng năm… 
 Khoa học về khí hậu – thực vật (Dendroclimatology) là lĩnh vực khoa học 
đã được phát triển rất mạnh ở nhiều nước châu Âu và Mỹ. Ở Việt Nam, những 
kiến thức của lĩnh vực này cho đến nay vẫn chưa được đưa vào giảng dạy chính 
thức ở bậc đại học và sau đại học. Vì thế, khi biên soạn giáo trình này, tác giả chỉ 
có một mong muốn là góp phần giới thiệu và cổ vũ cho lĩnh vực khoa học này ở 
Việt Nam.  
 Mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng tác giả cũng nhận thấy rằng việc biên 
soạn một tài liệu với những nội dung có liên quan đến nhiều lĩnh vực khoa học 
khác nhau sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì thế, tác giả rất mong nhận 
được những trao đổi và ý kiến đóng góp chân tình của sinh viên và bạn đọc để lần 
biên soạn sau được đầy đủ và hoàn chỉnh hơn. Những ý kiến đóng góp xin gởi về 
địa chỉ: PGS. TS. Nguyễn Văn Thêm, Bộ môn lâm sinh - Khoa lâm nghiệp – Đại 
học nông lâm Tp. Hồ Chí Minh. 
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