
Chương 3

Phương pháp nghiên cứu và
phát triển Hệ thống canh tác



3. Phöông phaùp nghieân cöùu 
heä thoáng canh taùc

• Nghiãn cæïu hãû thäúng canh taïc (NCHTCT) laì mäüt pp n/c 
vaì PTNN nhçn toaìn bäü näng traûi laì mäüt täøng thãø hãû
thäúng, trong âoï con ngæåìi (näng dán) laì trung tám.@

NCHTCT táûp trung vaìo nhæîng mäúi liãn hãû häù tæång, 
phuû thuäüc giæîa mäi træåìng tæû nhiãn vaì con ngæåìi, giæîa
nhæîng thaình pháön cáúu taûo hãû thäúng trong táöm kiãøm soaït
cuía näng häü vaì caïch thæïc maì nhæîng thaình pháön naìy taïc
âäüng qua laûi våïi caïc yãúu täú váût lyï, sinh hoüc, vaì kinh tãú xaî
häüi ngoaìi táöm kiãøm soaït cuía näng häü.
(Shaner et al., 1982)



3.1 Muïc tieâu nghieân cöùu HTCT

• - Boá trí canh taùc hôïp lyù;
• - Bieän phaùp kyõ thuaät thích hôïp;
• - Hieäu quaû kinh teá;
• - vaø phaùt trieån beàn vöõng.



3.2 Ñaëc ñieåm cuûa NC-PT HTCT

Ñònh höôùng theo noâng daân (Farmer-oriented)
Ñònh höôùng theo heä thoáng (systems-oriented)
PP giaûi quyeát khoù khaên (problem-solving 
approach)
NC lieân ngaønh (interdisciplinary research)
Boå sung chöù khoâng thay theá n/c khaùc
Laáy n/c treân ñoàng ruoäng laøm trung taâm
Cung caáp phaûn hoài töø noâng daân (farmers’
feedback)



Quaù trình hình thaønh Heä thoáng noâng nghieäp

Trí tuệ
(Sau thập niên 70)

Vật tư, công cụ
(XVII-Thập niên 70)

Lao động sống
(Trước XVII)

Hệ xã hội Hệ sinh thái TN

Hệ nông nghiệp

Lịch sử



Hãû biãøn Hãû ræìng khä Hãû cæía säng

Hãû sa maûc

Hãû baío täön Hãû täön træî Hãû xuáút baín thäng tin

Hãû âäöng coí Hãû cung cáúp taìi nguyãn Hãû vàn hoaï

Hãû ræìng æåït Hãû chênh quyãön Hãû thäng tin Hãû giaíi trê

Hãû ræìng áøm Hãû täø chæïc näng dán Hãû IPM Hãû thë træåìng

Hãû canh taïc Hãû chênh trë

HÃÛ THÄÚNG NÄNG NGHIÃÛP Hãû phaïp quyãön

Hãû chãú biãún Hãû tiãu thuû Hãû giao thäng

Hãû tên duûng Hãû tæ tæåíng
HÃÛ THÄÚNG XAÎ HÄÜI

HÃÛ THÄÚNG SINH THAÏI TÆÛ NHIÃN



4. Heä thoáng noâng nghieäp beàn vöõng

• 4.1 Giôùi thieäu

• * Söï tieáp tuïc phaù röøng do khai thaùc goã böøa baõi, 
MR du canh du cö, ñoát nöông laøm raãy.

• * OÂ nhieãm moâi tröôøng ñaát, nguoàn nöôùc vaø khoâng 
khí vôùi caùc chaát thaûi coâng nghieäp daïng raén vaø
loûng vaø caùc chaát thaûi noâng nghieäp.

• * FAO (1998) cho thaáy bình quaân 31,4 % toång 
dieän tích ñaát cuûa caùc nöôùc Ñoâng nam AÙ ñaõ bò 
thoaùi hoaù, vieäc phuïc hoài caùc vuøng ñaát naøy ? 



Quoác gia Toång dieän tích Ñaát canh taùc caây 
haøng nieân vaø ña 

nieân

Ñaát thoaùi hoùa

dieän 
tích 

(%) dieän 
tích 

(%)

Bangladesh 13.017 9.292 71 989 7.4

Trung Quoác 932.641 96.115 10 280.000 30.0

AÁn ñoä 297.319 168.990 57 148.100 49.8

Indonesia 181.157 21.260 12 43.000 24.0

Thailand 51.089 22.126 43 17.200 33.7

Vietnam 32.549 6.600 20 15.900 48.9

Toaøn theá giôùi 1.710.329 336.089 21 534.734 31.3



• WCED (1987):”Khoâng  coù yù nghóa gì khi coá
gaéng giaûi quyeát caùc vaán ñeà veà moâi tröôøng –
ôû töøng quoác gia – khi khoâng ñaët caùc vaán ñeà
naøy trong moät vieãn caûnh roäng hôn mang tính 
toaøn caàu vaø trong moái quan heä tôùi caùc söï
khaùc bieät quoác teá”.



•
• 1. Chaïy ñua vuõ trang ñang ngaên caûn söï phaùt trieån 
• 2. Söï phaùt trieån coâng vaø noâng nghieäp gaây oâ nhieãm .
• 3. Khoaûng caùch giöõa caùc quoác gia giaøu vaø ngheøo 
• 4. Söï gia taêng daân soá nhanh choùng ñang tieâu thuï nhieàu 

taøi nguyeân hôn.
• 5. Möa acid ñang huûy hoaïi caùc caùnh röøng vaø gaây oâ 

nhieãm nguoàn nöôùc.
• 6. Naïn phaù röøng treân qui moâ lôùn gaây ra luõ luït traàm troïng.
• 7. Hieän töôïng sa maïc hoùa ñang thu heïp caùc dieän tích ñaát 

maøu mô õ 
• 8. Gaùnh naëng nôï naàn cuõng gaây ra caùc vaán ñeà moâi tröôøng 
• 9. Hôn 1 tyû ngöôøi ngheøo vaø suy dinh döôõng treân toaøn theá

giôùi (1999)



hai vaán ñeà

• aûnh höôûng chung ñeán traùi ñaát laø: 

• (a) hieän töôïng suy giaûm lôùp ozon bao quanh 
traùi ñaát, vaø

• (b) hieäu öùng nhaø kính



4.2. Phaùt trieån beàn vöõng

• EX: Ban dat

• WCED: phaùt trieån beàn vöõng laø ñaït ñöôïc 
nhöõng nhu caàu vaø nguyeän voïng cuûa nhaân loaïi 
maø khoâng phaûi hy sinh khaû naêng cuûa nhöõng 
theá heä töông lai cuõng ñaït ñöôïc caùc nhu caàu vaø
mong ñôïi cuûa hoï.



• FAO (laõnh vöïc noâng nghieäp, laâm nghieäp vaø
thuûy saûn)

• Phaùt trieån beàn vöõng baûo toàn taøi nguyeân ñaát, 
nöôùc, caùc nguoàn gen thöïc vaø ñoäng vaät, vaø
mang thuoäc tính khoâng phaù huûy moâi tröôøng, 
ñuùng ñaén veà maët kyõ thuaät, coù hieäu quaû
kinh teá vaø chaáp nhaän ñöôïc veà maët xaõ hoäi.



Hiãûu quaí kinh tãú-
xa hoi

Hiãûu quaí sinh hoüc

Hiãûu quaí mäi træåìng

BÃÖN VÆÎNG ÅÍ ÂÁY
DA ?

THÃÚ NAÌO LAÌ BÃÖN VÆÎNGTHÃÚ NAÌO LAÌ BÃÖN VÆÎNG



4.3. Caùc nguyeân taéc chính cuûa phaùt trieån beàn vöõng

• Beàn vöõng veà
• sinh thaùi

•
•
•
• Khaû thi veà Coâng baèng giöõa
• kinh teá caùc theá heä



4.4.  Caùc nguyeân taéc höôùng daãn cho 
phaùt trieån beàn vöõng

• (1) Quan taâm ñeán vieäc thoûa maõn nhu caàu cuûa caû theá heä
• hieän nay vaø töông lai.
• (2) Thu hoaïch lôïi töùc toát hôn laø duøng voán cuûa nguoàn taøi
• nguyeân töï nhieân. Söû duïng vöøa baèng nguoàn taøi

nguyeân coù theå taùi taïo.
• (3) Duy trì caùc chöùc naêng heä thoáng sinh thaùi quan troïng
• trong moãi hoaït ñoäng phaùt trieån.
• (4) Quan taâm ñeán söï coâng baèng cuûa moïi ngöôøi trong
• vieäc tieáp caän vôùi taøi nguyeân töï nhieân.
• (5) Söû duïng caùc thu nhaäp coù ñöôïc töø vieäc söû duïng lại caùc
• nguoàn taøi nguyeân khoâng theå thay theá.



• (6) Quan taâm ñeán hieäu quaû söû duïng taøi nguyeân

• (7) Quan taâm ñeán vieäc khoâng vöôït quaù khaû naêng mang
• (carrying capacity) cuûa heä thoáng töï nhieân.    

• (8) Khuyeán khích söï tham gia cuûa ngöôøi daân 

• (9) AÙp duïng caùch tieáp caän höôùng veà heä thoáng vaø coù quan
• ñieåm toång hôïp trong caùc phaân tích

• (10) Thöøa nhaän raèng ngheøo khoå laø nguyeân nhaân vaø laø
• haäu quaû cuûa suy thoaùi moâi tröøông.



5. KHAÙI NIEÄM VEÀ NOÂNG NGHIEÄP BEÀN VÖÕNG

• 5.1 Giôùi thieäu
•
• SAÊN BAÉT, HAÙI LÖÔÏM
•

TROÀNG CAÂY
•

SÖÛ DUÏNG CAØY/CUOÁC
•

CANH TAÙC COÄNG ÑOÀNG
•

SÔÛ HÖÕU CAÙ NHAÂN
•

NOÂNG NGHIEÄP COÅ TRUYEÀN
•

NOÂNG NGHIEÄP THÖÔNG MAÏI
•

NOÂNG NGHIEÄP HIEÄN ÑAÏI
•

NOÂNG NGHIEÄP BEÀN VÖÕNG



NOÂNG NGHIEÄP BEÀN VÖÕNG

• Canh taùc töï nhieân (Natural farming) 
• Canh taùc khoâng hoùa chaát (Organic Farming)
• Noâng nghieäp ít nhaäp lieäu beân ngoaøi 
• Canh taùc toång hôïp (Integrated Farming)
• Coâng ngheä sinh hoïc (Biotechnology)
• Hinh Cali-Changmai



5.2 Noâng nghieäp beàn vöõng

• CGIAR (1988), noâng nghieäp beàn vöõng laø
• "söï quaûn lyù caùc nguoàn taøi nguyeân cho noâng 

nghieäp ñeå thoûa maõn caùc nhu caàu ñang thay 
ñoåi cuûa con ngöôøi, trong khi duy trì vaø naâng 
cao chaát löôïng cuûa moâi tröôøng vaø baûo toàn 
caùc nguoàn taøi nguyeân töï nhieân".



@ Muïc ñích cuûa noâng nghieäp beàn vöõng:

• (1) gia taêng khaû naêng saûn xuaát vaø thu nhaäp cuûa 
caùc coäng ñoàng.

• (2) naâng cao söï oån ñònh vaø beàn vöõng cuûa heä
thoáng qua vieäc baûo toàn taøi nguyeân ñaát ñai , 
nöôùc, rừng , sinh vaät vaø döôõng chaát.

• (3) gia taêng söï coâng baèng.



@ Ñaëc tính moät heä thoáng noâng 
nghieäp beàn vöõng

• söùc saûn xuaát cao vaø oån ñònh.
• söû duïng moät caùch hôïp lyù caùc nguoàn taøi nguyeân töï

nhieân ñeå baûo toàn vaø naâng cao chaát löôïng cuûa moâi 
tröôøng.

• naâng cao chaát löôïng ñôøi soáng
• coâng baèng giöõa caùc theá heä.
• naâng cao khaû naêng thaønh töïu kinh teá cuûa saûn xuaát 

noâng nghieäp.
• yeåm trôï caùc heä thoáng sinh thaùi khaùc bò aûnh höôûng 

bôûi caùc hoaït ñoäng noâng nghieäp.



@ Bieän phaùp kyõ thuaät söû duïng trong heä
thoáng noâng nghieäp beàn vöõng

• giaûm vaø tieán tôùi khoâng söû duïng hoaù chaát baûo 
veä thöïc vaät

• giaûm vaø tieán tôùi khoâng söû duïng hoùa chaát dieät 
coû

• taêng cöôøng ña daïng sinh hoïc
• giaûm hay söû duïng hôïp lyù caùc loaïi phaân boùn 

hoùa hoïc 



• SÖÏ THÍCH HÔÏP CUÛA CAÙC BIEÄN PHAÙP KYÕ THUAÄT

• * ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN
• (ñaát, nöôùc, khí haäu,...)

* ÑIEÀU KIEÄN VAÊN HOAÙ – XAÕ HOÄI
• (lao ñoäng, taäp quaùn..)

• * YEÁU TOÁ KINH TEÁ
• (chi phí - lôïi nhuaän)
•
• * NOÂNG DAÂN 



6. Các cách tiếp cận trong nghiên cứu hệ
thống canh tác

6.1 Tiếp cận nghiên cứu truyền thống
(Conventional research approach)
– Đơn ngành
– Hàn lâm
– Tiếp cận từ trên xuống

6.2 Tiếp cận nghiên cứu mới



• Tiãúp cáûn “tæì trãn xuäúng” laì caïch tiãúp cáûn tæì
ngoaìi HTCT âáøy vaìo hãû thäúng canh taïc.

• Khäng coï sæû tham gia cuía näng häü tæì HTCT.

• Dæûa chuí yãúu vaìo yï thæïc chuí quan cuía ngæåìi tiãúp 
cáûn. 

• Ngæåìi tiãúp cáûn coï âiãöu kiãûn vaì nhu cáöu säúng 
khaïc xa våïi näng häü.

Tiãúp cáûn truyền thống
tæì trãn xuäúng (Top down)



Box 2: Giống ngô mới là giống ngô giành cho nhà giầu

Trong một lần đi công tác đến bản Phá sáng (xã Thanh Nưa, Điện
Biên Phủ), chúng tôi đã cùng chia vui với người dân và cán bộ khuyến
nông vì họ vừa có một vụ ngô bội thu với giống ngô mới HQ 2000, 
một giống ngô có hàm lượng protein cao, nghe nói được tạo ra nhằm
góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày của người nghèo. Giống ngô mới
có năng suất cao hơn hẳn giống ngô cũ. Ngô đầy ăm ắp trong kho chứa
của mỗi nhà. Sáu tháng sau chúng tôi trở lại bản trong một lần công tác
khác, dân bản đã buồn bã nói với chúng tôi:

Dự án phát triển giống ngô mới đã giúp họ bội thu ngoài đồng, 
nhưng giống ngô mới lại làm họ bị mất mùa trong nhà, vì sau vài tháng
bảo quản, ngô trong kho đã bị mọt gần hết, bán không ai mua, làm mèn
mén cũng không được; giống ngô của họ không dễ bị mọt như thế. Một
người phụ nữ H’Mông nhận xét: Giống ngô mới là giống ngô giành
cho nhà giầu, họ cần sản lượng cao để bán ngô ngay sau khi thu hoạch
để lấy tiền mua xe Minsk còn nhà nghèo cần ngô làm mèn mén thì cứ
dùng giống ngô của người Mèo ta thôi! (Nguồn: Trần Đức Viên, 2003)



Nguyên nhân thất bại
• Những nghiên cứu kỹ thuật đơn ngành không

phù hợp nguồn lực nông dân.
• giải pháp kỹ thuật giới thiệu cho nông dân
được nc trong những điều kiện thuận lợi rất
khác với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 
của nông dân.

• Thay đổi môi trường tự nhiên và kinh tế xã
hội trong vùng và tiểu vùng của nông dân ít
được chú ý đến trong các nghiên cứu.

• Các nhà khoa học thường chưa hiểu một
cách rõ ràng về hoàn cảnh, nguồn lực và
những vấn đề của nông dân.



3.2  Tiếp cận nghiên cứu mới

• Tiếp cận trung gian
• Tiếp cận hai chiều
• Tiếp cận từ dưới
• Tiếp cận hệ thống canh tác



• Tiãúp cáûn tæì ngoaìi âáøy vaìo hãû thäúng canh taïc.

• Khäng coï sæû tham gia cuía näng häü

• Âàût nàûng quyãön låüi quäúc gia, quäúc tãú hån laì
ngæåìi træûc tiãúp hæåíng thuû trong HTCT.

• Tiãúp cáûn laì nhoïm chuyãn gia coï chuyãn män 
sáu vaì am hiãøu.

TIÃÚP CÁÛN TRUNG GIAN



• Khäng phuì håüp thæûc tãú vaì nguäön læûc cuía näng häü

• Khi thiãút láûp kãú hoaûch cho mäüt HTCT naìo âoï, 
thæåìng khäng tham khaío hay chè thàm doì våïi mäüt 
tyí troüng nhoí yï kiãún cuía ngæåìi dán.



TIÃÚP CÁÛN THEO HAI CHIÃÖU

• Tiãúp cáûn tæì trãn xuäúng theo nhæîng hãû
thäúng âiãöu haình bãn trãn vaì kãút håüp tæì dæåïi 
lãn dæûa vaìo nhu cáöu thæûc tãú cuía ngæåìi dán.

• Xáy dæûng vaì phaït triãøn HTCT dæûa vaìo phán 
têch cuía ngæåìi tiãúp cáûn trãn cå såí tham khaío 
näng häü.

• Coï sæû tham gia têch cæûc cuía näng häü tæì
HTCT



TIÃÚP CÁÛN TÆÌ DÆÅÏI

@ Tiãúp cáûn tæì dæåïi lãn laì caïch tiãúp cáûn tæì trong 
HTCT 

@ Coï sæû tham gia têch cæûc, chuí âäüng cuía näng häü
tæì HTCT.

@ Dæûa chuí yãúu vaìo kiãún thæïc baín âëa vaì kinh 
nghiãûm saín xuáút cuía näng häü vaì cäüng âäöng. 

@ Ngæåìi tiãúp cáûn coï âiãöu kiãûn vaì nhu cáöu säúng 
khäng giäúng våïi näng häü nhæng âäöng caím vaì am 
hiãøu hoü

@ Phuì håüp thæûc tãú vaì nguäön læûc cuía näng häü.



TIÃÚP CÁÛN HÃÛ THÄÚNG CANH TAÏC

• Tiãúp cáûn tæì dæåïi lãn, âàût näng häü trong mäüt hãû thäúng 
nháút âënh.

• Xem xeït caïc thaình pháön cuía HTCT vaì mäúi taïc âäüng, 
chuï yï âiãøm maûnh cuía näng häü. 

• Coï sæû tham gia têch cæûc, chuí âäüng cuía näng häü tæì
HTCT.

• Dæûa chuí yãúu vaìo kiãún thæïc baín âëa vaì kinh nghiãûm saín 
xuáút cuía näng häü vaì cäüng âäöng. 
• Ngæåìi tiãúp cáûn coï âiãöu kiãûn vaì nhu cáöu säúng khäng 
giäúng våïi näng häü nhæng âäöng caím vaì am hiãøu hoü
• Phuì håüp thæûc tãú vaì nguäön læûc cuía näng häü.



2.1 Quan điểm vĩ mô (Macro) 
2.2 Quan điểm vi mô (Micro)
2.3 Quan điểm tiếp cận hệ thống

3.1 Phương pháp mô hình hoá
3.2 Phương pháp hộp đen (Black box)
3.3 Các phương pháp tổ chức hệ thống

2.7 Các đặc tính của một hệ thống

2.1 Quan điểm vĩ mô (Macro) 
2.2 Quan điểm vi mô (Micro)
2.3 Quan điểm tiếp cận hệ thống

3.1 Phương pháp mô hình hoá
3.2 Phương pháp hộp đen (Black box)
3.3 Các phương pháp tổ chức hệ thống

2.7 Các đặc tính của một hệ thống

2. CÁC QUAN ĐIỂM                            
VÀ PP NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG

2. CÁC QUAN ĐIỂM                            
VÀ PP NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG



âãø nguyãn âäúi tæåüng nghiãn cæïu laì mäüt hãû thäúng
hoàûc chia thaình vaìi hãû phuû, nghiãn cæïu nhæîng neït 
täøng quaït nháút vaì nhæîng mäúi quan hãû chuí yãúu nháút
tæì âoï âiãöu khiãøn hãû thäúng.

Nghiãn cæïu theo quan âiãøm vé mä chuï yï

• Mäi træåìng cuía hãû thäúng laì gç ?
• Âáöu vaìo, âáöu ra cuía hãû thäúng laì gç ?
• Muûc tiãu cuía hãû thäúng

2.1 Quan âiãøm vé mä2.1 Quan âiãøm vé mä



Laì chia âäúi tæåüng nghiãn cæïu ra tæìng hãû thäúng nhoí, 
tæìng pháön tæí räöi phán têch baín cháút vaì mäúi quan hãû
giæîa caïc phán tæí. 

Nghiãn cæïu theo quan âiãøm vi mä chuï yï:

Pháön tæí cuía hãû thäúng laì gç vaì coï bao nhiãu ?
Cáúu truïc cuía hãû thäúng nhæ thãú naìo ?
Muûc tiãu cuía hãû thäúng laì gç ?

2.2 Quan âiãøm vi mä2.2 Quan âiãøm vi mä



Laì âàût âäúi tæåüng trong mäüt hãû thäúng nháút âënh âãø nghiãn cæïu.

@ Nghiãn cæïu caïc pháön tæí vaì mäúi quan hãû cuía chuïng, âàûc
biãût chuï troüng thuäüc tênh måïi (tênh träüi) xuáút hiãûn

@ Âàût hãû thäúng nghiãn cæïu trong mäi træåìng cuía noï. Xem xeït
tæång taïc giæîa hãû thäúng våïi mäi træåìng.

@ Xaïc âënh caïc mæïc cáúu truïc, thæï báûc
@ Hãû thäúng thæåìng hæîu âêch do âoï coï thãø âiãöu khiãøn âãø âaût

muûc âêch âaî âënh.
@ Hãû thäúng luän âa cáúu truïc. Vç váûy phaíi nghiãn cæïu nhiãöu

goïc âäü vaì kãút håüp laûi

2.3 Quan âiãøm tiãúp cáûn hãû thäúng2.3 Quan âiãøm tiãúp cáûn hãû thäúng



3. Phöông phaùp luaän nghieân cöùu heä thoáng

• Xaùc ñònh ñöôïc ranh giôí ñeå bieát ñöôïc ñaàu vaøo 
ñaàu ra

• Coù caùi nhìn bieän chöùng
– toång theå – thaønh phaàn,
– phaân tích – toång hôïp

• Ña ngaønh - lieân ngaønh (group?)



Thảo luận nhóm (15’)

• Nhóm 1: Hiểu như thế nào là nghiên cứu 
đơn ngành, cho ví dụ minh họa

• Nhóm 2: Hiểu như thế nào là nghiên cứu 
đa ngành, cho ví dụ minh họa

• Nhóm 3 và 4: Hiểu như thế nào là nghiên 
cứu liên ngành, cho ví dụ minh họa



3.1 Phương pháp mô hình hoá

• Mô phỏng lại các đặt trưng cơ bản của HT 
bằng kinh nghiệm, nhận thức và công cụ
khoa học.

• Dựa vào mô hình này để kết luận và điều
khiển hệ thống



3.2 Phương pháp hộp đen

• Người n/c không biết cấu trúc bên trong của nó

• Quan tâm đầu vào, đầu ra của hệ thống

• 2 HT có đầu vào và đầu ra, phản ứng với môi
trường như nhau thì được xem là giống nhau

• Đơn giản hoá bằng mô hình mô phỏng mối quan
hệ đầu vào và đầu ra là đủ.



3.3 Các phương pháp tổ chức hệ thống

• Ghép nối tiếp các phần tử của hệ thống
• Ghép song song
• Ghép phản hối


