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LỜI GIỚI THIỆU 

Trong những năm gần đây, vấn đề nghiên cứu khí hậu và biến đổi khí hậu đã trở thành tiêu điểm 
của các chương trình, dự án nghiên cứu biến đổi toàn cầu. Việc nghiên cứu khí hậu đã không còn dừng 
lại ở sự mô tả định tính dựa trên những tập số liệu quan trắc nhiều năm. Ngoài những mô hình thống 
kê mà nền tảng của chúng là các tập số liệu quan trắc, cùng với sự phát triển vượt bậc của công nghệ 
thông tin và khả năng máy tính, người ta đã từng bước xây dựng các mô hình số trị cho mục đích 
nghiên cứu mô phỏng sự tiến triển của khí hậu trái đất trong quá khứ, hiện tại và dự báo khí hậu tương 
lai. Cơ sở của những mô hình này là xem hệ thống khí hậu trái đất như một thể thống nhất bao gồm 
các hệ con liên kết với nhau, tương tác lẫn nhau thông qua các qui luật vật lý, từ đó thiết lập và giải hệ 
các phương trình mô tả mối quan hệ giữa các quá trình xảy ra trong đó. 

Quyển sách “Khí hậu vật lý toàn cầu” của Dennis L.Hartmann được viết dựa trên những kinh 
nghiệm giảng dạy nhiều năm của tác giả tại trường Đại học Tổng hợp Washington (Mỹ). Đây là một 
quyển sách trình bày những kiến thức cơ bản về khí hậu học từ quan điểm vật lý. Chúng tôi nhận thấy 
cách đặt vấn đề và cách tiếp cận vấn đề của tác giả vừa mang tính chất hiện đại, vừa không quá khó 
đối với sinh viên ngành Khí tượng. Nội dung quyển sách đề cập đến nhiều khí cạnh khác nhau của khí 
hậu học. Tuy nhiên, với lôgic trình bày của tác giả, mọi vấn đề đều trở nên rõ ràng, dễ hiểu. Quyển 
sách là một tài liệu tốt, có thể giúp cho người đọc có một cách nhìn nhận mới trong nghiên cứu khí 
hậu. Vì những lý do đó, chúng tôi mạnh dạn biên dịch cuốn sách này với hy vọng cung cấp cho người 
đọc, đặc biệt là các bạn sinh viên ngành Khí tượng, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc 
gia Hà Nội, một tài liệu tham khảo bổ ích. 

Toàn bộ quyển sách gồm 12 chương và phần phụ lục. Các chương 1−6 do Phan Văn Tân dịch, 
chương 7 do Phạm Văn Huấn và Phan Văn Tân dịch, các chương 8, 11 và 12 do Trần Công Minh 
dịch, chương 9 và chương 10 do Trần Công Minh và Phan Văn Tân dịch. Do trình độ còn hạn chế, 
chắc chắn bản dịch này không tránh khỏi những khiếm khuyết, nhất là những nội dung, khái niệm quá 
xa so với kiến thức chuyên môn của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp 
của bạn đọc. 

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách này. 
 NHỮNG NGƯỜI DỊCH 
 Phan Văn Tân 
 Trần Công Minh 
 Phạm Văn Huấn 
 
  



 
 
 
 

 

LỜI DẪN 

Khoa học về khí hậu bắt đầu phát triển rất nhanh trong những năm thuộc phần ba cuối cùng 
của thế kỷ 20. Sự phát triển nhanh này do một vài nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này sự 
quan sát trái đất từ mặt trăng đã làm cho con người hiểu rõ hơn về bản chất khác thường của ngôi 
nhà hành tinh của họ và đồng thời điều đó cũng làm cho con người hiểu rằng họ có thể làm thay 
đổi môi trường toàn cầu. Sự phát triển khoa học và kỹ thuật cho ta những thông tin mới, định 
lượng về sự biến động khí hậu trong quá khứ, những số liệu quan trắc toàn cầu các thông số khí 
hậu từ vũ trụ và những mô hình tính trên máy tính mà nhờ đó ta có thể mô phỏng hệ thống khí hậu 
toàn cầu. Những công cụ mới này cùng với những cái liên quan đến biến đổi môi trường toàn cầu 
và hậu quả của nó đối với con người đã thúc đẩy mạnh mẽ việc nghiên cứu khí hậu. 

Nghiên cứu hiện đại hệ thống khí hậu trái đất trở thành một khoa học đa ngành kết hợp 
chặt chẽ khí quyển, đại dương và bề mặt đất trong đó chúng tương tác với nhau thông qua các quá 
trình vật lý, hoá học và sinh học. Việc xử lý một cách đầy đủ toàn bộ hệ thống này hiện còn chưa 
thể thực hiện được do việc hiểu biết về nó chỉ mới bắt đầu phát triển. Cuốn sách này giới thiệu 
những tương tác vật lý trong hệ thống khí hậu từ quan điểm toàn cầu. Đây là vấn đề không dễ vì 
cần phải kết hợp nhiều môn học thuộc khoa học trái đất lại với nhau, như khí tượng động lực, vật 
lý biển, sự truyền bức xạ, băng hà học, thuỷ văn học, khí tượng lớp biên và cổ khí hậu. Để cho 
cuốn sách bao quát được các chủ đề phức tạp đó đòi hỏi nhiều sự lựa chọn khó khăn. Tôi đã cố 
gắng cung cấp  ý nghĩa của sự phức tạp và tính chất gắn kết với nhau của vấn đề khí hậu mà 
không đi quá chi tiết vào bất kỳ lĩnh vực nào. Mặc dù cách tiếp cận hiện đại trong nghiên cứu khí 
hậu xuất phát từ nhiều lĩnh vực khác nhau, việc lựa chọn gắn kết các khái niệm nổi lên vấn đề xác 
định xuất phát điểm cho từng ngành khoa học riêng biệt. Trong cuốn sách này tôi cố gắng trình 
bày những nguyên lý vật lý cơ bản, bắt đầu bằng những kiến thức phụ trợ, để từ đó liên kết với 
các nguyên lý cơ bản của hoá học và sinh học.  

Cuốn sách này được dự định dùng làm giáo trình chuyên đề vật lý nâng cao cho đại học 
và, nhất là các chương cuối, sau đại học. Tôi dùng 7 chương đầu như là kiến thức cơ sở cho khoá 
học 10 tuần của chương trình đại học thuộc chuyên đề các khoa học khí quyển. Chương trình sau 
đại học cần phải được thay đổi bằng cách bổ sung thêm những kiến thức lấy từ các tài liệu tham 
khảo hiện có. Phần lớn các giáo trình khí hậu đều có tính mô tả và được viết trên quan điểm của 
các nhà địa lý, nhưng cuốn sách này được viết theo quan điểm của một nhà vật lý. Tôi cố gắng 
trình bày một cách trực giác sự họat động của hệ thống khí hậu dựa trên cơ sở những nguyên lý 
vật lý. Khi đứng trước việc lựa chọn giữa cách tiếp cận đơn giản, cách xử lý chính xác và cách xử 
lý toàn diện đối với một khái niệm quan trọng, tôi chọn phương án đơn giản. Cách tiếp cận này 
giúp sinh viên tiếp thu được những ý tưởng chính không quá khó khăn. Người dạy có thể chọn 
phương án phức tạp khi trình bày những vấn đề lý thú và kinh nghiệm của họ để làm cho nó được 
hấp dẫn hơn. 

Cuốn sách này không thể có được nếu không có sự giúp đỡ của rất nhiều người. Nó được 
đúc rút qua 15 năm giảng dạy cho sinh viên đại học và sau đại học, và tôi xin cám ơn những sinh 
viên các chuyên ngành ATMS 321 và ATMS 571 của trường Đại học Tổng hợp Washington, 
những người phải trải qua thử nghiệm của tôi và góp ý cho bản thảo đầu tiên của cuốn sách này. 
Giáo sư Steve Esbensen và lớp AtS 630 của ông ở Đại học Tổng hợp bang Oregon đã góp ý cho 
bản thảo gần cuối cùng của các chương 1−7 vào mùa xuân năm 1993. Những ý kiến đóng góp và 
những đề xuất quí giá cho từng chương riêng biệt cũng nhận được từ David S. Battisti, Robert J. 
Charlson, James R. Holton, Conway B. Leovy, Gary A. Maykut, Stephen G. Porter, Edward S. 
Sarachik, J. Michael Wallace, và Stephen G. Warren. Lời khuyên và sự cổ vũ của James R. 



 
 
 
 

Holton là hết sức quan trọng để hoàn thành quyển sách này. Nhiều người đã đóng góp những đồ 
thị, và đặc biệt tôi rất biết ơn vì những cố gắng hết sức của Otis Brown, Frank Carsey, Jim 
Coakley, Joey Comiso, Scott Katz, Gary Maykut, Pat McCormick, Robert Pincus, Norbert 
Untersteiner và Stephen Warren. 

Grace C. Gudmundson đã áp dụng những kỹ năng nghề nghiệp biên tập của bà để hoàn 
thành công trình này với một sự kiên trì, hết mình và đức tính tốt. Những cố gắng của bà đã làm 
nâng cao đáng kể chất lượng của quyển sách sau khi in. Cũng như vây, kỹ năng máy tính và nghệ 
thuật của Kay M. Dewar đã tạo ra một số trong nhiều hình vẽ hấp dẫn. Biệt tài của Marc L. 
Michelsen với máy tính đã trích số liệu từ các nguồn lưu trữ số hóa và chuyển đổi chúng thành 
những đồ thị trên máy tính chứa nhiều thông tin và có sức quyến rũ. Luanna Huynh và Christine 
Rice đã giúp đỡ nhiệt tình khi làm các phụ lục và bảng biểu. 

Những kết quả của sự cố gắng của tôi để hiểu hệ thống khí hậu đã được hỗ trợ một cách 
hào phóng trong nhiều năm qua những khoản trợ cấp và hợp đồng nghiên cứu của chính phủ Liên 
bang. Tôi đặc biệt hân hạnh tỏ lòng biết ơn sự hỗ trợ của Chương trình Động lực học Khí hậu (the 
Climate Dynamics Program) trong Nhóm Khoa học Khí quyển của Quĩ Khoa học Quốc gia 
(National Science Foundation), và các Chương trình Thực nghiệm nguồn bức xạ Trái đất và Hệ 
thống quan trắc Trái đất của Cơ quan Vũ trụ và Hàng không Quốc gia. Tôi cũng xin cám ơn tất cả 
các đồng nghiệp của tôi, những người mà tôi đã học được từ họ, những người đã chia sẻ các ý 
tưởng của họ với tôi, và những người đã cùng tôi tranh luận nghiêm túc. 

Quyển sách này được dành tặng cho gia đình tôi, đặc biệt là vợ tôi, Lorraine, và các con 
tôi, Alan và Jennifer, tình yêu và sự cống hiến của họ là cốt yếu để quyển sách được hoàn thành. 
Tôi hy vọng quyển sách này sẽ giúp cho việc giải thích tại sao tôi đã phải sử dụng nhiều đêm và 
nhiều ngày nghỉ cuối tuần trong quá trình nghiên cứu của tôi. Tôi xin cám ơn bố mẹ tôi, Alfred và 
Angeline, vì đã tạo cho tôi sự khởi đầu cuộc sống tốt đẹp và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình làm 
việc đầy hạnh phúc của tôi. 

D. L. Hartman 

  



 
 
 
 

 

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU VỀ HỆ THỐNG KHÍ HẬU 

1.1 KHÍ QUYỂN, ĐẠI DƯƠNG VÀ BỀ MẶT ĐẤT 
Khí hậu là sự tổng hợp của thời tiết ở một vùng nhất định. Nó có thể được xác định một cách 

định lượng khi sử dụng giá trị các yếu tố khí tượng tại một địa phương vào một tháng hoặc một 
mùa nào đó. Giá trị trung bình của các yếu tố khí tượng có thể được gọi là các yếu tố khí hậu và 
bao gồm những biến như nhiệt độ, lượng mưa, gió, khí áp, mây và độ ẩm. Trong định nghĩa khí 
hậu ta luôn sử dụng giá trị của những yếu tố này tại bề mặt trái đất. Do đó người ta có thể đặc tả 
khí hậu bởi giá trị trung bình năm của lượng mưa là 36 inch và nhiệt độ trung bình năm là 52oF. 
Tuy nhiên, người ta cũng cần một lượng thông tin lớn hơn những giá trị trung bình năm đó. Ví dụ, 
người nông dân cũng có thể muốn biết mưa phân bố như thế nào trong năm, lượng mưa lớn ra sao 
trong những tháng mùa hè. Người kỹ sư thuỷ điện cần biết sự biến đổi của lượng mưa và nguồn 
tuyết dự trữ trong năm lớn đến mức nào. Người xây dựng nhà ở cần biết những thông số cần thiết 
để lắp đặt các hệ thống sưởi ấm hoặc làm mát phù hợp với thời tiết trong vùng. 

Tầm quan trọng của khí hậu lớn như vậy nhưng đôi khi ta không chú ý tới nó. Nếu khí hậu 
không phải như nó đã có thì sự sống và nền văn minh trên hành tinh này sẽ không phát triển như 
hiện nay. Sự phân bố của thực vật và các dạng đất đai trên mặt đất chủ yếu được xác định bởi khí 
hậu địa phương. Khí hậu tác động đến đời sống loài người qua nhiều con đường; ví dụ khí hậu 
làm ảnh hưởng đến kiểu quần áo và nhà cửa. Trong thế giới hiện đại, với những tiến bộ kỹ thuật 
mạnh mẽ trong thế kỷ này, người ta cho rằng khí hậu hình thành không sớm hơn lịch sử loài 
người. Trái lại, rõ ràng rằng hiện nay ta đang chịu ảnh hưởng của sự dao động và biến đổi khí hậu 
lớn chưa từng thấy. 

Vì các hệ thống cung cấp lương thực, nước, năng lượng đang gặp phải những khó khăn về 
nhu cầu và được tối ưu hoá đối với điều kiện khí hậu trung bình hiện nay, những dao động hoặc 
xu thế biến đổi trong khí hậu có thể là nguyên nhân của những khó khăn nghiêm trọng đối với loài 
người. Hơn nữa, vì dân số các nước phát triển tiêu thụ phần lớn sản phẩm nông nghiệp trên thế 
giới, số người gần như đang sống bên bờ vực thẳm của sự nghèo đói trong những thời kỳ khí hậu 
bất thường lớn chưa từng thấy. Cùng với những dao động tự nhiên từ năm này qua năm khác của 
thời tiết có tác động quan trọng đến khí hậu, ta cũng phải chịu trách nhiệm về những ảnh hưởng 
của các hoạt động của con người trong việc gây ra những xu thế biến đổi dài năm của khí hậu. Rõ 
ràng hiện nay con người đang tác động đến khí hậu địa phương và ảnh hưởng của chúng ta đến 
khí hậu toàn cầu sẽ tăng lên trong tương lai. Những hoạt động của loài người có thể ảnh hưởng 
đến khí hậu toàn cầu bao gồm sự làm biến đổi bề mặt tự nhiên của trái đất và làm biến đổi thành 
phần của khí quyển trái đất. 

Khí hậu trái đất biến đổi từ sự nóng bức ở những vùng nhiệt đới đến sự lạnh giá ở những 
vùng cực và từ sự khô hạn ở sa mạc đến sự ẩm ướt ở vùng rừng nhiệt đới. Tuy nhiên, khí hậu trái 
đất cần cho cuộc sống và những sinh vật sống vẫn tồn tại trong mọi sự cực đoan của khí hậu. Khí 
hậu của một vùng phụ thuộc vào vĩ độ, độ cao trên mặt biển và hướng vực nước, hướng núi và 
hướng gió thịnh hành. Trong cuốn sách này ta sẽ quan tâm chủ yếu đến khí hậu toàn cầu và sự 
biến đổi địa lý của nó trên các qui mô từ hàng trăm đến hàng nghìn km. Để tập trung vào những 
vấn đề này, sự biến đổi khí hậu trên các qui mô không gian ngang nhỏ hơn vài chục km chỉ được 
đề cập đến một ít. 

Khí hậu trái đất được xác định bởi những yếu tố thời tiết đo được. Những yếu tố thời tiết 



 
 
 
 

được quan tâm trước hết là nhiệt độ và mưa. Hai nhân tố này cùng quyết định sự phân bố các loài 
thực vật và động vật và sự phát triển của chúng ở một địa phương nhất định. Tất nhiên những yếu 
tố khác cũng quan trọng. Độ ẩm, lượng hơi nước trong không khí, là nhân tố tiêu chuẩn của khí 
hậu có liên quan chặt chẽ với nhiệt độ và mưa. Sự ngưng kết nước trong khí quyển tạo ra những 
màn mây gồm các giọt nước hoặc tinh thể băng, làm biến đổi đáng kể các tính chất bức xạ của khí 
quyển. Mây ảnh hưởng đến lượng bức xạ mặt trời tới mặt đất và sự truyền phát xạ mặt đất tới khí 
quyển. Mây có tầm quan trọng đối với hàng không và những hoạt động khác, mây cũng đóng vai 
trò xác định mưa và nhiệt độ bề mặt. Tốc độ và hướng gió trung bình là những biến quan trọng 
cần xem xét đối với khí hậu địa phương, sự khuếch tán lan truyền chất ô nhiễm khí quyển, hàng 
không, hàng hải, năng lương gió và nhiều mục đích khác. Hệ thống khí hậu trái đất xác định sự 
phân bố năng lượng và nước gần mặt đất và chủ yếu gồm khí quyển, đại dương và mặt đất. 
Nghiên cứu hệ thống toàn cầu là mục đích của cuốn sách này (hình 1.1). 

1.2 NHIỆT ĐỘ KHÍ QUYỂN 
Nhiệt độ là biến khí hậu quan trọng nhất. Nhiệt độ trung bình toàn cầu tại bề mặt đất là 

288oK, hay 15oC hoặc 59oF. Phạm vi biến thiên của nhiệt độ bề mặt là thích hợp đối với sự sống 
tồn tại và phát triển trên trái đất. Các cực trị quan trắc được của phạm vi biến thiên nhiệt độ bề 
mặt là lạnh nhất bằng −89oC (−128,6oF) ở Vostok, Nam Cực đến nhiệt độ nóng nhất 58oC 
(136.4oF) ở Al Aziziyah, Libya. Những cực trị nhiệt độ này phản ánh sự giảm nhiệt độ từ vùng 
nhiệt đới, nóng, đến các vùng cực lạnh hơn rất nhiều. Nhiệt độ thấp tại Vostok là do tác động của 
cả vĩ độ và độ cao trên mặt biển lớn (cao 3450m trên mực nước biển). 

 

  
Hình 1.1 Toàn cảnh trái đất từ vũ trụ (Apollo Saturn, AS10, NASA, 18−26 tháng 5 năm 

1969) 
 
Đặc điểm quan trọng của phân bố nhiệt độ là sự giảm nhiệt độ theo độ cao tính từ mặt đất và 

đạt giá trị thấp nhất ở khoảng 10−15 km (hình 1.2). Tốc độ suy giảm được gọi là tỷ lệ giảm nhiệt 
độ (hay gradient thẳng đứng của nhiệt độ − ND) và được xác định bởi 



 
 
 
 

Γ = −
z∂
∂

T (1.1) 

trong đó T là nhiệt độ và z là độ cao trên mực biển. Tỷ lệ giảm nhiệt độ trung bình toàn cầu 
trong tầng đối lưu vào khoảng 6,5oK/km, nhưng tỷ lệ giảm này biến đổi theo độ cao, theo mùa và 
vĩ độ. Trong tầng bình lưu trên, nhiệt độ tăng theo độ cao cho đến khoảng 50 km. Sự tăng nhiệt độ 
theo độ cao là một đặc điểm của tầng bình lưu, gây nên do sự hấp thụ bức xạ mặt trời bởi ozone. 
Phía trên tầng bình lưu, tại khoảng 50 km, nhiệt độ bắt đầu giảm theo độ cao trong tầng trung 
quyển. Nhiệt độ khí quyển tăng nhanh ở khoảng trên 100 km vì sự đốt nóng do hấp thụ bức xạ cực 
tím từ mặt trời làm phân ly các phân tử oxy, nitơ và các ion khí quyển trong tầng nhiệt quyển. 

Sự giảm nhiệt độ theo độ cao ở tầng đối lưu là yếu tố quyết định đến nhiều cơ chế, nhờ đó sự 
ấm áp của bề mặt trái đất được duy trì. Gradient thẳng đứng của nhiệt độ trong tầng đối lưu và các 
cơ chế duy trì nó cũng là nhân tố chính trong việc xác định độ nhạy khí hậu, như sẽ được thảo 
luận trong chương 9. Gradient thẳng đứng của nhiệt độ trong tầng đối lưu được xác định chủ yếu 
bởi sự cân bằng giữa làm lạnh bức xạ và đối lưu nhiệt từ bề mặt. Phân bố thẳng đứng của nhiệt độ 
biến đổi theo vĩ độ và mùa. Ở xích đạo nhiệt độ giảm theo độ cao đến khoảng 17 km trên mực 
biển (hình 1.3). Trung bình năm, đỉnh tầng đối lưu miền nhiệt đới là phần lạnh nhất trong lớp khí 
quyển 20 km dưới cùng. Ở các vĩ độ trung bình và vĩ độ cao nhiệt độ của phần dưới tầng bình lưu 
hầu như không phụ thuộc vào độ cao. Gradient thẳng đứng của nhiệt độ trong tầng đối lưu ở các 
vĩ độ cực nhỏ hơn ở vùng gần xích đạo. Về mùa đông và mùa xuân ở những vĩ độ cao nhiệt độ 
phần dưới tầng đối lưu trên thực tế tăng theo độ cao trên mực biển (hình 1.4). Vùng có gradient 
thẳng đứng của nhiệt độ âm được gọi là nghịch nhiệt. Nghịch nhiệt ở cực có tác động quan trọng 
đối với khí hậu ở các vùng cực. Nó xuất hiện vì mặt đất lạnh đi rất mạnh thông qua phát xạ bức xạ 
hồng ngoại khi không có sự chiếu nắng mặt đất trong những đêm đông bắc cực. Trong khi đó 
không khí phát xạ không mạnh như mặt đất và nhiệt được truyền về phía cực trong khí quyển giữ 
cho không khí ở phần dưới tầng đối lưu ấm hơn mặt đất. 

 
Hình 1.2 Các tầng chính của khí quyển xác định theo profile nhiệt độ thẳng đứng tại 150N đối với điều 

kiện trung bình năm (Số liệu từ US Standard Atmosphere Supplements,1966) 
 



 
 
 
 

 
Hình 1.3 Profile nhiệt độ trung bình năm trong lớp khí quyển 20km dưới cùng ở 3 dải vĩ độ (Số liệu từ 

Oort, 1983)  
 

 
Hình 1.4 Biến động mùa của profile nhiệt độ tại 75oN (Số liệu từ Oort, 1983) 

 

Nhiệt độ bề mặt lớn nhất ở gần xích đạo, nó vượt quá 26oC trên một dải rộng nhiều vĩ độ 
(hình 1.5). Ngoài vành đai này nhiệt độ bề mặt giảm đều về phía hai cực. Ở Bắc bán cầu ta thấy 
nhiệt độ biến đổi theo mùa rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở các vùng cực xuất hiện vào tháng 2, 
thấp hơn khoảng 26oC so với nhiệt độ tháng 7. Biên độ mùa của nhiệt độ giảm từ bắc cực về phía 
xích đạo, nơi nhiệt độ trung bình vĩ hướng khoảng 27oC. Ở nam bán cầu chu kỳ mùa của nhiệt độ 
nhỏ hơn nhiều so với Bắc bán cầu. Tương phản lớn nhất giữa các chu kỳ mùa của nhiệt độ ở hai 
bán cầu xuất hiện ở vành đai vĩ độ giữa 45−60 độ. Biến đổi mùa của nhiệt độ không khí ở các vĩ 
độ trung bình của Nam bán cầu nhỏ hơn liên quan với tỷ lệ lớp phủ bề mặt là đại dương ở đây lớn 
hơn. Đại dương tích trữ nhiệt rất hiệu quả. Về mùa hè nó tích trữ nhiệt do mặt trời cung cấp. Vì để 
tăng nhiệt độ bề mặt biển đại dương cần phải có một lượng nhiệt lớn trong khi sự chiếu nắng mùa 
hè chỉ làm tăng nhiệt độ bề mặt một lượng nhỏ. Về mùa đông một lượng nhiệt lớn được giải 
phóng cho khí quyển với sự biến đổi tương đối nhỏ trong nhiệt độ mặt biển. Mặt đất được đốt 
nóng và lạnh đi nhanh hơn rất nhiều so với đại dương. 

Sự phân bố địa lý của nhiệt độ bề mặt tháng 1 và tháng 7 được chỉ ra trên hình 1.6. Phần sâu 
trong lục địa bắc bán cầu trở nên rất lạnh về mùa đông, nhưng về mùa hè chúng nóng hơn so với 
những vùng đại dương ở cùng vĩ độ. Biến đổi mùa của nhiệt độ bề mặt ở sâu trong vùng Bắc Mỹ 
và Châu Á rất lớn (hình 1.7). Biến đổi mùa ở Nam bán cầu nhỏ hơn nhiều vì bề mặt ở đây được 
phủ phần lớn bởi đại dương. 



 
 
 
 

1.3 THÀNH PHẦN KHÍ QUYỂN 
Thành phần khí quyển là yếu tố quyết định cơ bản của khí hậu trái đất. Sự tương tác giữa các 

chất khí trong khí quyển với năng lượng bức xạ điều biến dòng năng lượng thông qua hệ thống 
khí hậu. Khí quyển có khối lượng khoảng 5,14 × 1018 kg, nhỏ hơn so với khối lượng của đại 
dương là 1,39 × 1021 kg và khối lượng của trái đất (thuần) là 5,98 × 1024 kg. Không khí khô bao 
gồm hầu hết các phân tử nitơ (78%) và phân tử oxy (21%). Phần còn lại trong khí quyển là các khí 
argon (1%) và khí trơ. Khoảng dưới 1% khối lượng khí quyển là các khí có vai trò quan trọng đối 
với sự hấp thụ và phát xạ năng lượng bức xạ. Những khí này bao gồm hơi nước (3,3 × 10−

3 tổng 
khối lượng khí quyển), carbon dioxide (5,3× 10−

7) và ozone (6,42 × 10−
7), tiếp đến còn có methane, 

oxit nitơ và những khí khác (bảng 1.1). 

 
Hình 1.5 Sự phụ thuộc của nhiệt độ không khí gần bề mặt vào vĩ độ tháng 1, tháng 7 và trung bình năm 

(Số liệu từ Oort, 1983) 

 

 
Hình 1.6 Bản đồ nhiệt độ bề mặt toàn cầu a) tháng 1 và b) tháng 7. (Số liệu từ Shea, 1986, tái tạo lại với 

sự cho phép của NCAR − National Center for Atmospheric Research) 
 



 
 
 
 

Bảng 1.1 Thành phần của khí quyển 
Thành phần Công thức 

hoá học 

Trọng lượng 

phân tử 

(12C=12) 

Tỷ lệ thể tích (%) 

trong không khí khô 

Tổng khối lượng (g) 

Toàn bộ khí quyển   28.97  5,136x1021 

Không khí khô   28.964 100,0% 5,ll9x1021 

Nitơ N2  28.013 78,08 % 3,87 x1021 

Oxy 02  31.999 20,95% 1,185 x1021 

Argon Ar  39.948 0,934% 6,59 xl019 

Hơi nước H20  18.015 Biến đổi 1,7 x1019 

Khí Carbon dioxide CO2  44.01 353 ppmva −2,76 x18 

Neon Ne  20.183 18,18 ppmv 6,48 xl016 

Kripton Kr  83.80 1,14 ppmv 1,69x1016 

Hêli He  4.003 5,24 ppmv 3,71 x1015 

Metan CH4  16.043 1,72 ppmva −4,9x1015 

Xenon Xe  131.30 87ppbv 2,02xl015 

Ozone 03  47.998 Biến đổi −3,3 xl015 

Oxide Kali N2O  44.013 310 pphva −2,3 xl015 

Oxide Carbon CO  28.01 120 ppbv −5,9 x1014 

Hydro H2  2.016 500ppbv −1,8x1014 

Amoniac NH3  17.03 100 ppbv −3,0 x1013 

Dioxide Nitơ NO2  46.00 I pphv −8,1 x1012 

Sulfur dioxide SO2  64.06 200 pptv −2,3 x1012 

Sulfide Hydro H2S  34.08 200 pptv −1,2 x1012 

CFC−12 CCI2F2  120.91 480 pptva − l,0x1012 

CFC−11 CCI3F  137.37 280 pptva −6,8 x1012 

Số liệu lấy từ Evolution of the Atmosphere của J. C. G. Walker, Macmillan Publíhing Company,1977; Verniani, 

American Geophysical Union, 1966; và Williamson (1973). 
a Các giá trị tìm thấy hợp lệ vào năm 1960 (ppmv = 10−6, ppbv = 10−9, pptv = 10−12) (ppmv, ppbv, pptv = parts per 

million, billion, trillion by volume) 

 

1.4 CÂN BẰNG THUỶ TĨNH 
Khí quyển là lớp khí bao bọc kín bề mặt trái đất nhờ trọng lực. Lực thẳng đứng tác động lên 

khí quyển là trọng lực kéo các phân tử khí hướng về tâm trái đất, còn lực khí áp có xu thế đẩy khí 
quyển ra ngoài không gian vũ trụ. Các lực này nằm trong trạng thái gần như cân bằng. Sự cân 
bằng giữa lực gradient khí áp và trọng lực được gọi là cân bằng thuỷ tĩnh. Vì lực là tích khối 
lượng với gia tốc nên ta có thể biểu diễn cân bằng lực thẳng đứng trên một đơn vị khối lượng như 
là phương trình giữa gia tốc trọng trường g hướng xuống dưới và gia tốc hướng lên trên gây nên 
bởi sự tăng dần của áp suất hướng về phía mặt đất nếu không có trọng lực chống lại nó. 
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 Hình 
1.7 Bản đồ biên độ biến trình năm của nhiệt độ bề mặt. (Số liệu từ Shea, 1986, tái tạo lại với sự cho phép của 

NCAR − National Center for Atmospheric Research) 
Đối với khí lý tưởng, khí áp (p), mật độ (ρ) và nhiệt độ (T) liên hệ với nhau bởi công thức 

 p = ρRT (1.3) 

trong đó R là hằng số chất khí. Sau một vài phép biến đổi, từ (1.2) và (1.3) suy ra 
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trong đó  
g
RT

H =  = qui mô độ cao (1.5) 

Nếu khí quyển là đẳng nhiệt thì nhiệt độ và qui mô độ cao là không đổi và phương trình thuỷ 
tĩnh có thể được tích phân từ bề mặt, ở đó p = ps = 1,01325 ×105 Pa, đến độ cao z tuỳ ý, ta nhận 
được biểu thức cho phân bố khí áp theo độ cao. 

 p = ps.
H/ze−  (1.6) 

Như vậy, với mỗi qui mô độ cao, khí áp giảm theo độ cao theo qui luật hàm mũ từ mặt đất 
với hệ số suy giảm e=2,71828. Qui mô độ cao đối với nhiệt độ trung bình của khí quyển trái đất 
vào khoảng 7,6 km. Hình 1.8 chỉ ra sự phân bố của áp suất khí quyển theo độ cao trên mực biển. 
Khí áp lớn nhất tại mặt đất và giảm nhanh theo độ cao phù hợp với (1.6). Ta có thể biểu diễn lại 
(1.2): 

 
g
dp

dzdm −=ρ=  (1.7) 

Khối lượng dm giữa hai độ cao, dm, có liên hệ với sự biến đổi khí áp giữa hai mực này. Do 
cân bằng thuỷ tĩnh, tổng khối lượng của khí quyển có thể liên hệ với áp suất bề mặt trung bình 
toàn cầu: 

Khối lượng khí quyển = 24s m/kg1003,1
g
p

×=  = 1,03 × 104 kg/m2 (1.8) 

Cột thẳng đứng phía trên mỗi mét vuông (m2) bề mặt đất chứa khoảng 10.000 kg không khí. 



 
 
 
 

 
Hình 1.8 Phân bố thẳng đứng của áp suất khí quyển và áp suất riêng của hơi nước như là hàm của vĩ độ 

trong điều kiện trung bình toàn cầu và trung bình năm. Các giá trị đã được chuẩn hoá bằng cách chia cho 
giá trị tại bề mặt tương ứng là 1013,25 và 17,5 mb 

Vì khí hậu bề mặt đất là mối quan tâm cơ bản và vì khối lượng khí quyển chỉ tập trung bên 
trong một vài qui mô độ cao hay vài chục km tính từ bề mặt, nên lớp khí quyển tầng thấp là quan 
trọng nhất đối với khí hậu. Vì lý do đó, phần lớn của quyển sách này sẽ dành cho các quá trình 
xảy ra trong tầng đối lưu, tại bề mặt, hoặc trên đại dương. Tuy nhiên, tầng bình lưu cũng có một 
số hiệu ứng quan trọng đến khí hậu và chúng sẽ được mô tả ở những nơi thích hợp. 

1.5 ĐỘ ẨM KHÍ QUYỂN 
Độ ẩm khí quyển đặc trưng cho lượng hơi nước chứa trong không khí. Khí quyển nhận nước 

bốc hơi từ mặt đất và cung cấp nước lại cho mặt đất bằng nước mưa. Nước chảy từ đất liền ra biển 
qua các con sông được mang trở lại đất liền nhờ quá trình vận chuyển hơi nước trong khí quyển. 
Hơi nước là một trong những khí nhà kính quan trọng nhất trong khí quyển. Hơi nước ngưng tụ 
tạo thành mây có thể cho mưa. Hơi nước còn đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc phản xạ 
bức xạ mặt trời và làm giảm phát xạ bức xạ hồng ngoại của trái đất. 

Tỷ số xáo trộn khối lượng của hơi nước trong khí quyển giảm rất nhanh theo độ cao (hình 
1.9). Vì phần lớn khối lượng khí quyển nằm trong lớp khoảng 5 km tính từ mặt đất nên một điều 
rõ ràng là hầu hết hơi nước khí quyển chỉ nằm trong lớp vài km dưới cùng. Sức trương hơi nước 
giảm xuống một nửa so với giá trị của nó tại bề mặt khi lên cao 2 km và giảm xuống dưới 10% giá 
trị của nó tại bề mặt khi lên đến 5 km (hình 1.8). Hơi nước khí quyển cũng giảm nhanh theo vĩ độ. 
Lượng hơi nước trong khí quyển ở xích đạo lớn xấp xỉ 10 lần so với các cực. Sự giảm nhanh khi 
lên cao và khi đi về phía hai cực của hơi nước dư thừa trong khí quyển có liên quan với sự phụ 
thuộc mạnh mẽ vào nhiệt độ của áp suất hơi nước bão hoà. Không khí ấm hơn có thể chứa một tỷ 
lệ hơi nước lớn hơn. 

1.6 ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI 
Khí quyển chứa một phần nước rất nhỏ so với tổng lượng nước của hệ thống khí hậu – chỉ 

khoảng 1 phần 105. Hầu hết nước trên bề mặt trái đất chứa trong các đại dương và các tảng băng 
(bảng 1.2). Trái đất chứa khoảng 1,35×109 km3 nước, trong đó khoảng 97% là nước biển. Vì tất cả 
các đại dương hầu như liên thông với nhau nên có thể cho rằng chúng tập hợp lại như một đại 
dương thế giới. Đại dương thế giới là yếu tố cơ bản của hệ thống khí hậu vật lý. Đại dương bao 
phủ khoảng 71% bề mặt trái đất cho đến độ sâu trung bình 3729 m. Đại dương có khả năng dự trữ 
và giải phóng nhiệt vô cùng lớn, trên các qui mô thời gian từ mùa đến hàng thế kỷ. Khoảng một 



 
 
 
 

nửa năng lượng vận chuyển từ xích đạo về các cực để sưởi ấm các cực và làm mát vùng xích đạo 
là do đại dương thực hiện. Đại dương thế giới là kho dự trữ nước để cung cấp hơi nước cho khí 
quyển tạo mưa và tuyết rơi trên lục địa. Đại dương đóng vai trò cơ bản trong việc xác định thành 
phần khí quyển thông qua sự trao đổi khí và các hạt bụi qua mặt đất phân cách đại dương − khí 
quyển. Đại dương phân huỷ carbon dioxide trong khí quyển và tạo ra phân tử oxy. Đại dương còn 
tham gia vào các chu trình hoá học quan trọng khác làm điều hoà môi trường bề mặt trái đất. 

 
Hình 1.9 Độ ẩm riêng hay tỷ số hỗn hợp khối lượng của hơi nước trung bình năm tại các dải vĩ độ 

Nhiệt độ trong đại dương nói chung giảm theo độ sâu từ nhiệt độ gần bằng nhiệt độ không khí 
bề mặt đến giá trị gần điểm băng của nước ở dưới sâu (hình 1.10). Lớp xáo trộn mỏng trên mặt đất 
bị khuấy động do gió và sóng làm cho nhiệt độ và độ muối của lớp này hầu như không phụ thuộc 
vào độ sâu. Sự biến đổi nhiệt độ lớn nhất xuất hiện trong lớp nêm nhiệt (thermocline − tà nhiệt). 
Phía dưới lớp nêm nhiệt là lớp độ sâu hầu như đồng nhất nhiệt độ. 

Bảng 1.2 Nước trên trái đất 
Nguồn nước Độ dày lớp nước nếu được trải ra 

trên toàn bộ mặt đất trái đất (m) 

Phần trăm so với toàn bộ 

Các đại dương 2650 97 

Băng núi và băng sông 60 2,20 

Nước ngầm 20 0,70 

Sông, hồ 0,35 0,013 

Lượng ẩm trong đất 0,12 0,013 

Khí quyển 0,025 0,0009 

Tổng cộng 2730 100 

 



 
 
 
 

 
Hình 1.10 Profile nhiệt độ đại dương trung bình năm đối với các vĩ độ khác nhau. (Số liệu từ Levitus, 1982) 
Độ muối của nước biển được định nghĩa như là số gam muối hoà tan trong một kg nước biển. 

Độ muối ở những biển hở dao động trong khoảng 33−38 g/kg. Trong nước biển nếu độ muối bằng 
35 thì có khoảng 30 g/kg được tạo thành từ Natri và Clorua (bảng 1.3). Độ muối góp phần quan 
trọng đối với sự biến đổi của mật độ nước biển ở mọi vĩ độ và là nhân tố quan trọng nhất ở các vĩ 
độ cao, nơi nhiệt độ gần với điểm băng của nước. Sự biến đổi của mật độ nước biển sẽ điều khiển 
hoàn lưu biển vận chuyển nhiệt dưới sâu và điều khiển vòng tuần hoàn khép kín các chất dinh 
dưỡng cần thiết cho sự sống dưới biển. Độ muối ở các lớp trên của đại dương toàn cầu biến đổi 
một cách có hệ thống theo vĩ độ (hình 1.11). Ở các vĩ độ cận nhiệt đới độ muối bề mặt lớn do sự 
bốc hơi vượt quá lượng mưa làm cho nước biển giàu muối. Tại các vĩ độ trung bình và cao mưa 
nước ngọt vượt quá lượng bốc hơi và độ muối bề mặt hoàn toàn thấp. Ở dưới sâu đại dương sự 
biến đổi của độ muối nhỏ hơn nhiều so với gần bề mặt vì các nguồn và bồn nước ngọt chỉ ở trên 
bề mặt. 

Bảng 1.3 Nồng độ của các thành phần chính của nước biển có độ muối 35% 
Thành phần Số gam trên một kg 

Clorua 19,353 

Natri 10,76 

Sulfate 2,712 

Magiê 1,29 

Canxi 0,413 

Kali 0,387 

Bicarbonate (carbonat axit) 0,142 

Bromua 0,067 

Stronti 0,008 

Bo 0,004 

Florua 0,001 



 
 
 
 

 
Hình 1.11 Profile độ muối trung bình năm đối với trung bình toàn cầu và các vĩ độ khác nhau. (Số liệu từ 

Levitus, 1982) 

1.7 BĂNG QUYỂN 
Khoảng 2% lượng nước của trái đất bị đóng băng và khoảng 80% lượng nước đóng băng này 

là nước ngọt. Hầu hết khối lượng băng chứa trong các tảng băng cực lớn ở Nam cực (89%) và 
Greenland (8,6%) (bảng 1.4). Băng quyển bao gồm các khối tuyết và băng lớn trên bề mặt trái đất 
. Đối với khí hậu khối lượng của băng không phải là quan trọng nhất, mà quan trọng hơn là diện 
tích bề mặt bị phủ một lớp băng với độ dày nào đó. Vì bề mặt băng có độ dày bất kỳ nói chung là 
vật phản xạ bức xạ mặt trời hiệu quả hơn bất cứ bề mặt nào dưới nó. Băng biển cũng là vật cách ly 
tốt làm cho nhiệt độ không khí khác xa nhiệt độ nước biển phía dưới băng. Hiện nay băng phủ 
quanh năm (vĩnh cửu) khoảng 11% diện tích đất liền và 7% thế giới đại dương. Trong một số mùa 
tổng diện tích đất bị tuyết phủ vượt quá diện tích bề mặt bị phủ bởi lớp băng vĩnh cửu. Diện tích 
bề mặt bị phủ bởi những tảng băng, lớp tuyết phủ theo mùa và lớp băng biển đương đương với 
nhau. Các tảng băng bao phủ khoảng 16×106 km2, lớp tuyết phủ theo mùa khoảng 50×106 km2, và 
băng biển đạt đến 23×106 km2.  

Bảng 1.4 Băng toàn cầu băng trên đất liền và trên biển 
   Diện tích (km2) Thể tích (m3) Tỷ lệ so với 

tổng khối 

lượng băng 

 

 

 

Băng 

trên 

đất 

Băng Nam cực  13,9×106 30,1×106 89,3 

Băng trên đảo băng  1,7×106 2,6×106 8,6 

Băng hà trên núi  0,5×106 0,3×106 0,76 

Đất đóng băng vĩnh 

cửu 

Liên tục 8×106 0,2−0,5×106 0,95 

Không liên tục 17×106   

Tuyết theo mùa 

(cực đại trung bình) 

(Lục địa) Âu Á 30×106 2−3×103  

Châu Mỹ 17×106   

Băng 

biển 

Nam Băng Dương Max 18×106 2×104  

 Min 3×106 6×103  

Bắc Băng Dương Max 15×106 4×104  

 Min 8×106 2×104  



 
 
 
 

1.8 BỀ MẶT ĐẤT 
Mặc dù bề mặt đất đóng vai trò nhỏ hơn trong hệ thống khí hậu toàn cầu so với khí quyển 

hoặc đại dương, khí hậu trên bề mặt đất là cực kỳ quan trọng đối với chúng ta vì loài người là sinh 
vật định cư trên đất liền. Lúa gạo, ngũ cốc là nguồn lương thực quan trọng nhất, và cung cấp 
khoảng một nửa số calo của thế giới và rất nhiều protein. Khoảng 80% protein động vật mà con 
người tiêu thụ được lấy từ thịt, trứng và các sản phẩm bơ sữa, và chỉ khoảng 20% từ hải sản. Hơn 
nữa, hầu hết các nguyên vật liệu xây dựng được lấy từ đất liền hoặc khai thác từ lục địa. 

Trên mặt đất, nhiệt độ và độ ẩm đất là những yếu tố quyết định cơ bản đối với thực vật tự 
nhiên và tiềm năng nông nghiệp của một vùng. Thực vật, lớp phủ tuyết và điều kiện đất đai cũng 
ảnh hưởng đến khí hậu địa phương và khí hậu toàn cầu, do đó khí hậu địa phương và các điều kiện 
bề mặt đất tham gia vào mối quan hệ hai chiều. 

Lớp phủ đất chỉ chiếm khoảng 30% diện tích bề mặt trái đất. Phân bố của các vùng đất và đại 
dương trên trái đất đóng vai trò quyết định đối với khí hậu toàn cầu. Sự phân bố của đất và biển 
biến đổi trên qui mô thời gian hàng triệu năm như sự trôi dạt lục địa. Hiện nay khoảng 70% diện 
tích đất của trái đất nằm ở bắc bán cầu (hình 1.12) và sự bất đối xứng này gây nên những khác 
biệt đáng kể giữa khí hậu bắc và Nam bán cầu. Địa hình bề mặt đất, sự phân bố và hướng của các 
dãy núi là những nhân tố quyết định cơ bản của khí hậu trên các vùng đất liền. Bắc bán cầu có 
nhiều biến đổi đột ngột theo hướng đông−tây trong sự nâng lên của lục địa, đặc biệt ở vĩ độ trung 
bình nơi có các dãy núi Himalaya và Rocky nhô lên rõ rệt (hình 1.13). 

 
Hình 1.12 Sự phụ thuộc vào vĩ độ của tỷ lệ diện tích mặt đất do đất phủ so với diện tích mặt đất toàn cầu 

(đường liền) và so với diện tích mặt đất đất toàn cầu (đường đứt) 
 

 
Hình 1.13 Địa hình mặt đất tương ứng với mực biển theo các cấp độ xám. Độ phân giải của tài liệu cơ sở là 

1 độ kinh vĩ. Đơn vị độ cao là met 



 
 
 
 

 

Khí hậu qui định giới hạn đất có thể được sử dụng như thế nào. Bảng 1.5 dẫn ra tỷ lệ diện 
tích đất của trái đất hiện nay đang được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Khoảng một phần 
ba được dùng để phát triển mùa màng hoặc nuôi thả động vật, một phần ba là rừng, và một phần 
ba là sa mạc hoặc lãnh nguyên (tundra). Về mặt lịch sử, con người đã biến các vùng đất rừng 
thành đất nông nghiệp, nơi ở và nơi nuôi thả súc vật. Ở một số điều kiện khí hậu, việc nuôi thả súc 
vật quá mức kết hợp với hạn hán đã biến các vùng đất nuôi thả súc vật thành sa mạc. Con người 
đã làm thay đổi mạnh mẽ tính tự nhiên của bề mặt đất và còn tiếp tục làm như vậy với tốc độ ngày 
càng gia tăng. 

Bảng 1.5 Đất sử dụng như là phần trăm của tổng diện tích đất 
Đất sử dụng Phần trăm 

Đất trồng trọt và diện tích ở của con người 10−13 

Đất nuôi thả súc vật 20−25 

Rừng ngoại nhiệt đới (chủ yếu là cây có quả hình nón) 10−15 

Rừng nhiệt đới  13−18 

Sa mạc 25−30 

Lãnh nguyên, vùng vĩ độ cao 6−9 

Vùng ngập nước, đầm lầy, hồ và suối 2−3 

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Nêu một số nguyên nhân giải thích tại sao biên độ dao động năm của nhiệt độ bề mặt là lớn 

nhất ở Siberia (hình 1.7). 

2. Nếu bạn đứng trên đỉnh núi Everest ở độ cao 8848 m thì khoảng bao nhiêu phần trăm khối 
lượng khí quyển ở phía dưới bạn? 

3. Nếu khí quyển nóng lên 5oC thì khí áp ở độ cao 5 km trên mực nước biển sẽ tăng lên hay 
giảm đi, và tăng giảm khoảng bao nhiêu? 

4. Hãy giải thích tại sao ở Bắc cực có nghịch nhiệt vào mùa đông mà không xảy ra trong mùa 
hè? 

5. Theo bạn tại sao độ muối ở 57,50N lại nhỏ hơn rất nhiều so với độ muối ở 27,50N (hình 
1.11)? 

6. Tỷ lệ diện tích bề mặt đất hiện đang được sử dụng cho trồng trọt hoặc chăn thả so với diện 
tích có thể được sử dụng để trồng trọt hoặc chăn thả là bao nhiêu (bảng 1.5)? 
 
 
 
  



 
 
 
 

 

CHƯƠNG 2. CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU 

2.1 SỰ NÓNG LÊN VÀ NĂNG LƯỢNG 
Nhiệt độ là một biến khí hậu cơ bản, là thước đo năng lượng chuyển động của các phân tử. 

Để hiểu nhiệt độ được duy trì như thế nào trước hết ta cần xét cân bằng năng lượng trên cơ sở 
định luật thứ nhất nhiệt động lực học. Cân bằng năng lượng toàn cầu của trái đất về cơ bản là sự 
cân bằng giữa năng lượng đến từ mặt trời và năng lượng trở về không gian vũ trụ do bức xạ phát 
xạ của trái đất. Năng lượng sinh ra do trái đất có ảnh hưởng không đáng kể đến nguồn năng lượng 
chủ yếu này. Sự hấp thụ bức xạ mặt trời diễn ra chủ yếu tại mặt đất, trong khi hầu hết sự phát xạ 
vào không gian vũ trụ bắt nguồn từ lớp vỏ khí quyển của nó. Vì khí quyển hấp thụ và phát xạ bức 
xạ hồng ngoại rất mạnh nên mặt đất sẽ nóng hơn rất nhiều nếu không có lớp khí quyển. Trung 
bình trong một năm năng lượng mặt trời hấp thụ được ở gần xích đạo lớn hơn ở gần các cực. Khí 
quyển và đại dương vận chuyển năng lượng từ các vùng xích đạo về phía hai cực làm giảm hiệu 
ứng của gradient nhiệt đối với nhiệt độ bề mặt. Nhiều đặc trưng tiến hoá của trái đất và khí hậu 
trái đất được quyết định bởi vị trí của nó trong hệ mặt trời. 

2.2 HỆ MẶT TRỜI 
Nguồn năng lượng để duy trì sự sống trên trái đất đến từ mặt trời. Trái đất chuyển động theo 

quĩ đạo quanh mặt trời một vòng trong một năm, nói chung giữ khoảng cách tương đối không đổi 
với mặt trời, vì thế mặt trời cung cấp đầy đủ, ổn định nguồn nhiệt và ánh sáng cho trái đất. Mặt 
trời là một trong khoảng 1011 ngôi sao trong hệ ngân hà của chúng ta, hệ Milky Way (bảng 2.1). 
Nó là một ngôi sao đơn, trong khi khoảng hai phần ba số ngôi sao chúng ta có thể thấy là những 
hệ đa sao. 

Bảng 2.1 Các tính chất của mặt trời 
Khối lượng 1,99 ×  1030 kg 

Bán kính 6,96 ×  108 m 

Độ chói  3,9 ×  1026 J/s 

Khoảng cách trung bình đến trái đất 1,496 ×  1011 m 

Độ chói là mức độ năng lượng được giải phóng của mặt trời. Chúng ta biết các ngôi sao có 
thể có độ chói nhỏ hơn 10−

4 lần và sáng hơn 105 lần so với mặt trời. Nhiệt độ phát xạ của chúng 
biến thiên trong khoảng 2000 đến 30000 K, trong khi nhiệt độ quyển sáng của mặt trời vào 
khoảng 6000 K. Quyển sáng là vùng mặt trời mà từ đó hầu hết năng lượng phát xạ của nó được 
toả vào không gian vũ trụ. Bán kính các ngôi sao bằng khoảng từ 0,1 đến 200 lần bán kính mặt 
trời. Năng lượng sinh ra từ nhân mặt trời do quá trình phân rã hạt nhân, nhờ đó các hạt ánh sáng 
được tạo ra bắn vào những hạt khác nặng hơn làm giải phóng năng lượng. Đối với những ngôi sao 
nhỏ như mặt trời, thời gian sống có thể phát sáng được khoảng 11 tỷ năm, cho đến nay nó đã trôi 
qua một nửa. Như vậy, mặt trời là một ngôi sao đơn, tuổi trung bình, độ chói trung bình. Lý thuyết 
nghiên cứu sự tiến hoá của các ngôi sao cho biết rằng trong khoảng thời gian tồn tại của trái đất 
(khoảng 5 tỷ năm) độ chói của mặt trời tăng khoảng 30%. 

Hệ mặt trời bao gồm chín hành tinh. Chúng có thể được chia thành các hành tinh trái đất hay 
các hành tinh bên trong, và các hành tinh thuộc sao Mộc hay các hành tinh bên ngoài (bảng 2.2). 
Các hành tinh trái đất bao gồm sao Thuỷ, sao Kim, sao Hoả và trái đất. Các hành tinh thuộc sao 



 
 
 
 

Mộc bao gồm sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên vương và sao hải vương. Sao Diêm vương không xếp 
vừa vào cả hai loại này (bảng 2.3) 

2.2.1 Sự chuyển động của hành tinh 
Các hành tinh quay xung quanh mặt trời theo các quĩ đạo ellip với 3 đặc trưng: khoảng cách 

trung bình hành tinh − mặt trời, độ lệch tâm và độ nghiêng của mặt phẳng quĩ đạo. Khoảng cách 
trung bình từ hành tinh đến mặt trời chi phối mật độ dòng năng lượng mặt trời (năng lượng phát ra 
trong một đơn vị thời gian trên một đơn vị diện tích) đến hành tinh. Khoảng cách trung bình từ 
mặt trời cũng quyết định độ dài năm, tức thời gian cần thiết để hành tinh hoàn thành một vòng quĩ 
đạo. Năm của hành tinh tăng theo khoảng cách từ hành tinh đến mặt trời. 

Bảng 2.2 Các đặc trưng của các hành tinh bên trong và bên ngoài 
Đặc trưng Các hành tinh thuộc  

sao Mộc (bên ngoài) 
Các hành tinh trái đất (bên trong) 

Mật độ Nhỏ Lớn 

Khối lượng Lớn Nhỏ 

Khoảng cách đến mặt trời Lớn Nhỏ 

Khí quyển Dày Mỏng hoặc không có 

Vệ tinh Nhiều Ít hoặc không có 

Thành phần H, He, CH4, NH3 Chủ yếu là silicat hoặc đá 

Độ lệch tâm của quĩ đạo là thước đo mức độ méo của quĩ đạo so với vòng tròn. Nó quyết định 
mức độ biến động của mật độ dòng mặt trời đến hành tinh trong thời gian hành tinh di chuyển trên 
quĩ đạo trong năm. Nếu độ lệch tâm khác 0 (khác quĩ đạo hình tròn) thì khoảng cách từ mặt trời 
đến hành tinh biến đổi trong năm. Độ nghiêng của mặt phẳng quĩ đạo không ảnh hưởng trực tiếp 
nhiều đến khí hậu. Hầu hết các hành tinh, trừ sao Diêm vương, đều ít nhiều có cùng mặt phẳng quĩ 
đạo. 

Bảng 2.3 Tính chất vật lý của các hành tinh trong hệ mặt trời 
  

Hành tinh 

Khối 

lượng 

(1026kg) 

Bán kính 

trung 

bình 

(km) 

Mật độ 

trung 

bình 

(g/cm3) 

Khoảng 

cách trung 

bình đến 

mặt trời 

(106km) 

Độ dài 

năm 

(ngày) 

Độ 

nghiêng 

(độ) 

Độ lệch 

tâm quỹ 

đạo 

Chu kỳ 

quay 

(ngày) 

Albedo 

Sao Thuỷ 3,35 2439 5,51 58 88 (0) 0,206 58,7 0,058 

Sao Kim 48,7 6049 5,26 108 225 <3 0,007 −2439 0,71 

Trái đất 59,8 6371 5,52 150 365 23,45 0,017 1,00 0,30 

Sao Hoả 6,43 3390 3,94 228 687 24,0 0,093 1,03 0,16 

Sao Mộc 19,1 69500 1,35 778 4330 3,1 0,048 0,41 0,34 

Sao Thổ 5690 58100 0,69 1430 10800 26,8 0,056 0,43 0,34 

Thiên Vương 877 24500 1,44 2870 30700 98,0 0,047 −0,729 0,34 

Hải vương 1030 25100 1,65 4500 60200 28,8 0,009 0,76 0,29 

Diêm vương (0,16) (1500) (1,10) 5900 90700 (57,5) 0,247 (6,75) (0,4) 

Ngoài những tham số quĩ đạo, các tham số về sự quay của hành tinh và mối quan hệ của 
chúng với quĩ đạo cũng rất quan trọng. Tốc độ quay quyết định thời gian chiếu nắng ban ngày tại 
một điểm (chu kỳ ngày) và cũng là nhân tố quan trọng tác động đến sự đốt nóng của mặt trời đối 
với khí quyển và đại dương, và do đó tác động chế độ gió và dòng chảy. 



 
 
 
 

Độ nghiêng là góc giữa trục quay và pháp tuyến của mặt phẳng quĩ đạo. Nó ảnh hưởng đến sự 
biến đổi mùa của thời gian chiếu nắng, đặc biệt ở những vĩ độ cao. Nó cũng ảnh hưởng mạnh mẽ 
đến thời gian chiếu nắng trung bình năm ở các vùng cực. Hiện nay độ nghiêng của trục quay trái 
đất khoảng 23,45o. 

Kinh độ của điểm cận nhật là thước đo thời kỳ mùa đối với vị trí của hành tinh trên quĩ đạo. 
Chẳng hạn, hiện tại trái đất đi qua điểm gần mặt trời nhất (cận nhật) vào mùa hè nam bán cầu, 
khoảng ngày 5 tháng 1. Kết quả là nam bán cầu nhận được độ chiếu nắng tại đỉnh khí quyển nhiều 
hơn so với bắc bán cầu. 

Ảnh hưởng của các tham số quĩ đạo này đến khí hậu sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong 
chương 11, trong đó sẽ mô tả lý thuyết tham số quĩ đạo của sự biến đổi khí hậu. Bây giờ ta sẽ chỉ 
xem xét khoảng cách đến mặt trời và độ méo hoặc góc lệch. 

2.3 CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG TRÁI ĐẤT 
2.3.1 Định luật thứ nhất nhiệt động học 
Định luật thứ nhất nhiệt động học là định luật bảo toàn năng lượng. Đối với một hệ kín định 

luật này có thể được phát biểu “Lượng nhập nhiệt của hệ thống bằng sự biến đổi của nội năng trừ 
đi công tiêu hao”. Định luật này có thể được biểu diễn bởi: 

 dQ = dU − dW (2.1) 

Ở đây dQ là là lượng nhập nhiệt, dU là biến đổi nội năng của hệ và dW là công tiêu hao từ 
hệ. 

Nhiệt có thể được truyền đến và truyền đi từ hệ theo ba con đường: 

1) Bức xạ: Không có trao đổi khối lượng, không đòi hỏi môi trường truyền. Năng lượng bức 
xạ thuần di chuyển với tốc độ ánh sáng. 

2) Dẫn nhiệt: Không trao đổi khối lượng, nhưng đòi hỏi phải có môi trường truyền nhiệt bằng 
sự va chạm giữa các nguyên tử hay phân tử. 

3) Đối lưu: Có trao đổi khối lượng. Sự chuyển dịch khối lượng thực sự có thể xuất hiện, 
nhưng thông thường là các phần tử vật chất có năng lượng khác nhau thay đổi vị trí cho nhau, do 
đó năng lượng được trao đổi mà không có sự dịch chuyển thực sự của khối lượng (hình 2.1). 

 
Hình 2.1 Mây vũ tích (Cumulonimbus) trên Zaire chụp từ Shuttle 6, NASA, 4−1983. Chú ý cấu trúc ba 



 
 
 
 

chiều của mây, những vùng bóng của chúng, hình dạng và kích thước khác nhau của chúng. Mây gây đối 
lưu nhiệt và ẩm thẳng đứng và cũng ảnh hưởng đến sự truyền bức xạ trong khí quyển. Khoảng cách cắt qua 

ảnh xấp xỉ 80 km. Khoảng cách cắt qua vùng mây đối lưu rộng lớn khoảng 30 km. 
 

Sự truyền năng lượng từ mặt trời xuống trái đất hầu như hoàn toàn bằng con đường bức xạ. 
Một số dòng khối lượng do “gió mặt trời” mang tới những hạt bụi nhỏ, nhưng lượng năng lượng 
quá nhỏ để có thể đo được ảnh hưởng của nó đến nhiệt độ bề mặt trái đất. Hơn nữa, tác động của 
trái đất đến môi trường của nó cũng được bỏ qua. Để tính cân bằng năng lượng gần đúng của trái 
đất ta chỉ cần xét sự trao đổi năng lượng bức xạ. Lượng vật chất trong không gian vũ trụ có thể 
ảnh hưởng đến dòng năng lượng giữa mặt trời và trái đất là nhỏ, và do đó ta có thể xem không 
gian giữa quyển sáng của mặt trời và đỉnh tầng khí quyển trái đất như là chân không. Trong chân 
không chỉ có bức xạ mới có thể truyền năng lượng. 

2.3.2 Dòng năng lượng, mật độ dòng và hằng số mặt trời 
Mặt trời phát ra dòng năng lượng gần như không đổi được gọi là độ chói của mặt trời L0 = 

3.9×1026 W. Ta có thể tính mật độ dòng trung bình tại quyển sáng bằng cách chia thông lượng 
dòng năng lượng này cho diện tích của quyển sáng: 

 Mật độ dòngphoto = Thông lượng dòng/Diện tíchphoto = 
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Vì không gian vũ trụ là chân không và năng lượng được bảo toàn, nên lượng năng lượng 
xuyên ra ngoài qua một mặt cầu bất kỳ có tâm là mặt trời đều bằng độ chói của mặt trời. Nếu ta 
giả thiết rằng mật độ dòng là đồng nhất trên mặt cầu và ký hiệu mật độ dòng ở một khoảng cách 
bấy kỳ d tính từ mặt trời là Sd, khi đó sự bảo toàn năng lượng đòi hỏi: 

 Thông lượng dòng = L0 = Sd4πd2 (2.3) 

Từ đây ta suy ra rằng mật độ dòng Sd tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách đến mặt trời. 
Ta định nghĩa hằng số mặt trời như là mật độ dòng năng lượng phát xạ mặt trời tại một khoảng 
cách d nào đó: 

Hằng số mặt trời = Mật độ dòng tại khoảng cách 2
0

d d4
LSd
π

==  (2.4) 

Hằng số mặt trời chỉ không đổi trên mặt cầu có bán kính cố định và mặt trời nằm ở tâm. Tại 
khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trời (1.5×1011 m) hằng số mặt trời là S0 = 1367 W/m2. 

2.3.3 Bức xạ bình kín 
Trường bức xạ bên trong một bình kín ở trạng thái cân bằng nhiệt động có giá trị phụ thuộc 

duy nhất vào nhiệt độ của thành bình, bất kể thành đó được làm bằng nguyên liệu gì. Cường độ 
bức xạ của bình kín này liên hệ đơn trị với nhiệt độ của thành và được gọi là bức xạ của vật đen 
tuyệt đối, vì nó tương ứng với sự phát xạ từ bề mặt có độ phát xạ bằng đơn vị. Vật đen tuyệt đối 
có thể không dễ tìm thấy, nhưng bức xạ bên trong bình kín trong trạng thái cân bằng sẽ luôn luôn 
bằng bức xạ của vật đen. Sự phụ thuộc của phát xạ vật đen vào nhiệt độ, theo định luật 
Stefan−Bolzmann, 

 EBB = σT4; σ = 5,67×10−
8 W/(m2K4) (2.5) 

Ví dụ: Nhiệt độ phát xạ của mặt trời 

Trên đây ta đã tính được mật độ dòng mặt trời tại quyển sáng là khoảng 6,4×107 W/m2. Ta có 
thể cân bằng giá trị này với công thức Stefan−Bolzmann và nhận nhiệt độ phát xạ hữu hiệu cho 
quyển sáng: 
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2.3.4 Độ phát xạ 
Trong trạng thái cân bằng cường độ bức xạ bên trong bình kín ở nhiệt độ T là EBB=σT4. Ta có 

thể định nghĩa độ phát xạ ε như là tỷ số giữa phát xạ thực tế của một vật hay một thể tích khí và 
phát xạ của vật đen có cùng nhiệt độ 

 ER = εσT4 →  
4
R

T

E

σ
=ε  (2.6) 

2.4 NHIỆT ĐỘ PHÁT XẠ CỦA HÀNH TINH 

Nhiệt độ phát xạ của hành tinh là nhiệt độ vật đen mà với nhiệt độ này nó cần phát xạ để 
đạt được sự cân bằng năng lượng. Ý tưởng cơ bản là thiết lập đẳng thức giữa năng lượng mặt trời 
mà hành tinh hấp thụ được và năng lượng phát xạ bởi vật đen. Đây là định nghĩa nhiệt độ phát xạ 
của hành tinh. 

 Bức xạ mặt trời hấp thụ được = Bức xạ phát xạ của hành tinh 

Để tính bức xạ mặt trời được hấp thụ ta căn cứ vào hằng số mặt trời, là thước đo mật độ dòng 
năng lượng của bức xạ mặt trời chiếu đến tại khoảng cách trung bình từ mặt trời đến hành tinh. 
Mật độ dòng được xác định đối với một mặt phẳng vuông góc với hướng bức xạ. Bức xạ mặt trời 
về cơ bản là chùm tia song song và đồng nhất đối với vật thể hành tinh trong hệ mặt trời, vì các 
hành tinh luôn có đường kính nhỏ so với khoảng cách từ chúng đến mặt trời. Lượng năng lượng 
tới hành tinh bằng hằng số mặt trời nhân với diện tích mà hành tinh che khuất chùm dòng năng 
lượng song song. Chúng ta gọi đó là vùng khuất bóng (bóng râm) (hình 2.2). Vì khí quyển trái đất 
là rất mỏng nên ta có thể bỏ qua ảnh hưởng của nó lên vùng khuất bóng và sử dụng bán kính hành 
tinh (thuần) rp để tính diện tích vùng khuất bóng. 

Cũng cần phải tính đến một thực tế rằng, không phải tất cả bức xạ mặt trời chiếu đến hành 
tinh đều được hấp thụ. Một tỷ lệ nào đó sẽ bị phản xạ trở lại không gian vũ trụ không được hấp 
thụ và do đó không được đưa vào cân bằng năng lượng hành tinh. Ta gọi độ phản xạ đó của hành 
tinh là albedo và ký hiệu nó bởi αp. Như vậy ta có: 

 Bức xạ mặt trời được hấp thụ = 2
p)p0 r1(S πα−  (2.7) 

Độ chiếu nắng trung bình toàn cầu tại đỉnh khí quyển vào khoảng 342 W/m2. Vì albedo hành 
tinh đối với trái đất là 30%, nên chỉ 70% độ chiếu nắng được hấp thụ bởi hệ thống khí hậu, tức 
vào khoảng 240 W/m2. Lượng năng lượng này phải quay trở lại không gian vũ trụ bằng con đường 
phát xạ của trái đất. Ta giả thiết rằng phát xạ của trái đất giống như của vật đen. Diện tích mà từ 
đó xảy ra sự phát xạ là diện tích mặt cầu chứ không phải diện tích của hình tròn. Do đó dòng phát 
xạ của trái đất được viết: 

 Bức xạ phát xạ trái đất = 2
p

4
e r4T πσ  (2.8) 



 
 
 
 

 

Hình 2.2 Sơ đồ chỉ diện tích vùng khuất bóng do tính chất hình cầu của hành tinh 
Nếu cân bằng dòng bức xạ mặt trời hấp thụ được với dòng phát xạ trái đất ta sẽ nhận được 

cân bằng năng lượng hành tinh, và từ đó sẽ xác định được nhiệt độ phát xạ 
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Số 4 trong hệ thức dưới căn chỉ tỷ số của diện tích toàn mặt cầu địa so với diện tích vùng 
khuất bóng của nó mà diện tích này bằng diện tích hình tròn cùng bán kính. Nhiệt độ phát xạ có 
thể không phải là nhiệt độ thực tế của bề mặt hay khí quyển hành tinh; nó chỉ đơn thuần là nhiệt 
độ phát xạ của vật đen mà hành tinh cần đạt được để cân bằng với năng lượng mặt trời mà nó hấp 
thụ. 

 
Ví dụ: Nhiệt độ phát xạ của trái đất 

Trái đất có albedo khoảng 0.30. Do đó, từ (2.10), nhiệt độ phát xạ trái đất là 
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Nhiệt độ phát xạ 255K nhỏ hơn nhiều so với nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu quan trắc 
được là 288K = 15oC. Để hiểu sự khác biệt này ta cần xem xét hiệu ứng nhà kính. 

2.5 HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH 
Người ta có thể minh hoạ hiệu ứng nhà kính bằng việc tạo một mô hình cân bằng năng lượng 

rất đơn giản dùng để xác định nhiệt độ phát xạ. Khí quyển được giả thiết là vật đen đối với bức xạ 
trái đất, nhưng nó trong suốt đối với bức xạ mặt trời và tham gia vào cân bằng năng lượng toàn 
cầu (hình 2.3). Vì bức xạ mặt trời chủ yếu là bức xạ nhìn thấy và gần với hồng ngoại, còn trái đất 
chủ yếu phát xạ bức xạ nhiệt hồng ngoại, nên khí quyển có thể tác động đến bức xạ mặt trời và 
bức xạ trái đất rất khác nhau. Cân bằng năng lượng tại đỉnh khí quyển trong mô hình này giống 
như trong mô hình cân bằng năng lượng cơ bản để xác định nhiệt độ phát xạ (2.9). Vì lớp khí 
quyển hấp thụ tất cả năng lượng phát xạ từ bề mặt phía dưới nó và phát xạ giống như một vật đen, 
nên trong mô hình này chỉ có khí quyển phát xạ bức xạ vào không gian vũ trụ. Bởi vậy, cân bằng 
năng lượng tại đỉnh khí quyển là 
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Hình 2.3 Sơ đồ các dòng năng lượng đối với hành tinh có khí quyển trong suốt đối với bức xạ mặt trời 

nhưng mờ đục đối với bức xạ bề mặt 
Như vậy ta thấy rằng, ở trạng thái cân bằng, để đạt được sự cân bằng năng lượng nhiệt độ khí 

quyển phải bằng nhiệt độ phát xạ. Tuy nhiên, như ta có thể thấy qua cân bằng năng lượng đối với 
khí quyển và bề mặt, nhiệt độ bề mặt cao hơn nhiều. Cân bằng năng lượng khí quyển là: 
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và cân bằng năng lượng bề mặt là: 
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Từ sơ đồ trên hình (2.3) và cân bằng năng lượng bề mặt (2.13) ta có thể thấy rằng nhiệt độ bề 
mặt được tăng lên vì khí quyển không những không ngăn chặn dòng năng lượng tới bề mặt, mà 
còn làm tăng sự đốt nóng bề mặt của bức xạ mặt trời bằng chính sự phát xạ bức xạ sóng dài của 
nó xuống phía dưới mà trong trường hợp này nó bằng lượng nhiệt đốt nóng của mặt trời. Hiệu ứng 
nhà kính của khí quyển làm bề mặt nóng lên vì khí quyển tương đối trong suốt đối với bức xạ mặt 
trời và còn hấp thụ và phát xạ bức xạ trái đất rất hiệu quả. 

2.6 CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG BỨC XẠ TOÀN CẦU 
Thông lượng năng lượng thẳng đứng trong khí quyển là một trong những quá trình khí hậu 

quan trọng nhất. Thông lượng bức xạ và phi bức xạ giữa bề mặt, khí quyển và không gian vũ trụ 
là yếu tố quyết định cơ bản đối với khí hậu. Sự thâm nhập dễ dàng của bức xạ mặt trời vào khí 
quyển và bức xạ trái đất khó truyền qua khí quyển quyết định cường độ của hiệu ứng nhà kính. 

Đóng góp của các quá trình bức xạ vào cân bằng năng lượng bề mặt, tầng đối lưu và tầng 
bình lưu được chỉ ra bằng sơ đồ trên hình 2.4. Các giá trị được cho dưới dạng phần trăm của bức 
xạ mặt trời trung bình toàn cầu tại đỉnh khí quyển, khoảng 342 W/m2. Hành tinh hấp thụ khoảng 
70% bức xạ mặt trời đến và phản xạ 30%. Trong số đó, khoảng 50% đến bề mặt và bị hấp thụ ở 
đó. Tầng bình lưu hấp thụ 3% chủ yếu do ozne và các phân tử oxy, còn carbon dioxide và hơi 
nước hấp thụ khoảng 0,5%. 17% được hấp thụ ở tầng đối lưu chủ yếu do hơi nước (13%) và mây 
(3%), còn carbon dioxide, ozne và oxy đóng góp 1% còn lại. 

Điểm nổi bật của hình 2.4 là sự trao đổi bên trong giữa bề mặt và khí quyển bằng các dòng 
bức xạ sóng dài có giá trị lớn nhất trong tất cả, thậm chí lớn hơn so với độ chiếu nắng tại đỉnh khí 
quyển. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của hiệu ứng nhà kính trong khí quyển trái đất. Những 
nhân tố đóng góp chính trong việc ngăn chặn bức xạ sóng dài trong tầng đối lưu là hơi nước, mây, 
carbon dioxide, ozone, nitơ oxit, methane và một vài thành phần thứ yếu khác. Hơi nước và mây 
quyết định khoảng 80% hiệu ứng nhà kính hiện nay. Biểu thị rõ rệt của hậu quả của hiệu ứng nhà 
kính khí quyển là cột bên trái trong phần sóng dài của giản đồ, nó cho thấy rằng chỉ có 10 trong số 
110 đơn vị phát xạ do bề mặt đất thoát trực tiếp được vào không gian vũ trụ mà không bị khí 
quyển hấp thụ hoặc phát xạ lại. Tầng đối lưu nhận 149 đơn vị từ các nguồn bức xạ và phi bức xạ: 
103 đơn vị hấp thụ năng lượng sóng dài (từ mặt bề (98) và từ tầng bình lưu (5) − ND), 24 đơn vị 
giải phóng ẩn nhiệt, 17 đơn vị hấp thụ bức xạ mặt trời và 5 đơn vị hiển nhiệt truyền từ bề mặt đất. 
Tầng đối lưu phát xạ lại 89 đơn vị về phía bề mặt đất và 60 đơn vị lên tầng bình lưu và không gian 



 
 
 
 

vũ trụ. 

Sự phát xạ đi xuống rất mạnh của bức xạ sóng dài từ khí quyển chủ yếu để duy trì sự biến đổi 
ngày đêm tương đối nhỏ của nhiệt độ bề mặt. Nếu bức xạ sóng dài hướng xuống dưới không lớn 
hơn nhiệt đốt nóng bề mặt của mặt trời thì nhiệt độ bề mặt đất sẽ lạnh đi rất nhanh vào ban đêm và 
cũng nóng lên rất nhanh vào ban ngày. Hiệu ứng nhà kính không chỉ duy trì nhiệt độ bề mặt tương 
đối ấm mà còn hạn chế biên độ biến đổi ngày đêm của nhiệt độ bề mặt trên đất liền. 

2.7 SỰ PHÂN BỐ ĐỘ CHIẾU NẮNG 
Sự biến động theo mùa và vĩ độ của nhiệt độ chủ yếu bị điểu khiển bởi sự biến động của độ 

chiếu nắng và góc thiên đỉnh mặt trời trung bình. Lượng bức xạ đến ở đỉnh khí quyển phụ thuộc 
vào vĩ độ, mùa và thời gian trong ngày. Lượng năng lượng mặt trời bị phản xạ trở lại không gian 
vũ trụ mà không bị hấp thụ phụ thuộc vào góc thiên đỉnh và tính chất của bề mặt và khí quyển địa 
phương. Khí hậu phụ thuộc vào độ chiếu nắng và góc thiên đỉnh lấy trung bình trên khoảng thời 
gian 24 giờ, trên mùa và năm. Trong mục này các nhân tố hình học quyết định độ chiếu nắng và 
góc thiên đỉnh mặt trời sẽ được mô tả. 

  
Hình 2.4 Sơ đồ dòng năng lượng bức xạ và phi bức xạ của trái đất và khí quyểncủa nó. Đơn vị đo là phần 

trăm (%) của độ chiếu nắng trung bình toàn cầu (100 đơn vị = 342 W/m2) 
 

Dòng năng lượng mặt trời trung bình trên một đơn vị diện tích tại vị trí trung bình của trái đất 
đo được đối với bề mặt vuông góc với chùm tia mặt trời là 1367 W/m2. Vì trái đất gần giống hình 
cầu, nên hầu như bề mặt hành tinh bị nghiêng một góc so với chùm tia mặt trời. Trong trường hợp 
như vậy mật độ dòng mặt trời bị trải ra trên một diện tích bề mặt lớn hơn so với diện tích vuông 
góc, do đó thông lượng trên một đơn vị diện tích bề mặt nhỏ hơn mật độ dòng mặt trời. Ta định 
nghĩa góc thiên đỉnh mặt trời θS là góc giữa pháp tuyến địa phương của bề mặt trái đất và đường 
thẳng nối điểm tại bề mặt trái đất với mặt trời. Hình 2.5 chỉ ra rằng, tỷ số của diện tích vùng khuất 
bóng và diện tích bề mặt bằng cosine của góc thiên đỉnh mặt trời. Ta có thể viết thông lượng mặt 
trời trên một đợn vị diện tích bề mặt như sau: 
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trong đó d  là khoảng cách trung bình mà ở đó đo được mật độ dòng S0, và d là khoảng cách 
thực tính từ mặt trời. 

Góc thiên đỉnh mặt trời phụ thuộc vào vĩ độ, mùa và thời gian trong ngày. Mùa có thể được 
biểu diễn dưới dạng góc lệch (độ thiên hay xích vĩ − ND) của mặt trời là vĩ độ của điểm trên bề 
mặt trái đất mà mặt trời chiếu thẳng xuống lúc giữa trưa. Góc lệch (δ) hiện nay biến thiên trong 
khoảng từ +23,45o vào ngày hạ chí bắc bán cầu (21/6) đến −23.45o vào ngày đông chí bắc bán cầu 
(21/12). Góc giờ h được định nghĩa như là kinh độ của một điểm đối với vị trí của nó lúc chính 
giữa trưa. Nếu những định nghĩa này đã được xác định, khi đó cosin của góc thiên đỉnh mặt trời 
có thể nhận được đối với mọi vĩ độ (φ), mùa và thời gian trong ngày từ công thức lượng giác cầu 
(xem phụ lục A) 

 cos θS = sinφ sinδ + cosφ cosδ cosh (2.15) 

 

 
Hình 2.5   Sơ đồ chỉ mối quan hệ của góc thiên đỉnh mặt trời với độ chiếu nắng trên mặt phẳng song song 

với bề mặt hành tinh. 
Nếu cosin của góc thiên đỉnh mặt trời là âm thì mặt trời ở dưới đường chân trời và bề mặt đất 

nằm trong bóng tối. Khi mặt trời mọc và mặt trời lặn góc thiên đỉnh mặt trời bằng 90o, trong 
trường hợp này (2.15) cho ta: 

 cos ho = −tanφ tanδ (2.16) 

trong đó ho là góc giờ lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn. 

Ở gần các cực sẽ xảy ra những điều kiện đặc biệt. Khi vĩ độ và góc lệch cùng dấu (mùa hè) 
các vĩ độ từ 90−δ hướng về cực được chiếu sáng liên tục. Tại cực, mặt trời chuyển động xung 
quanh một vòng tròn theo một góc không đổi δ trên đường chân trời. Ở bán cầu mùa đông, nơi φ 
và δ ngược dấu, các vĩ độ hướng cực 90− δ  chìm trong đêm cực. Tại các cực, 6 tháng chìm trong 

đêm và 6 tháng được chiếu sáng liên tục luân phiên nhau. Ở xích đạo ngày và đêm đều dài 12 
tiếng trong suốt năm. 

Độ chiếu sáng ban ngày trung bình ở mực bề mặt tại đỉnh khí quyển có thể nhận được bằng 
việc thay thế (2.15) vào (2.14), tích phân từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn và chia cho 24 
giờ. Kết quả là: 
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trong đó góc giờ lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn ho phải đo bằng radian. Độ chiếu sáng ban 
ngày trung bình được vẽ trên hình 2.6 như là hàm của vĩ độ và mùa. Quĩ đạo trái đất không phải là 
một đường tròn hoàn toàn, và hiện nay trong thời gian mùa hè nam bán cầu trái đất hơi gần mặt 
trời hơn thời kỳ mùa hè bắc bán cầu. Kết quả là độ chiếu nắng cực đại ở nam bán cầu cao hơn 
khoảng 6,9% so với bắc bán cầu. Chú ý rằng vào hạ chí độ chiếu nắng ở các vĩ độ cao thực tế lớn 
hơn so với vùng gần xích đạo. Điều đó là do ở các vĩ độ cao trong thời kỳ mùa hè ngày rất dài và 



 
 
 
 

góc thiên đỉnh mặt trời lớn hơn. 

 
Hình 2.6 Bản đồ đẳng trị biểu thị độ chiếu nắng trung bình ngày tại đỉnh khí quyển như là hàm của mùa và 

vĩ độ. Đường đứt đậm nét biểu thị vĩ độ của điểm cận nhật lúc giữa trưa 

 
Hình 2.7 Độ chiếu nắng trung bình năm và các điểm chí như là hàm của vĩ độ 

Nếu độ chiếu nắng ban ngày được lấy trung bình trong toàn năm sẽ nhận được sự phân bố của 
nó trên hình 2.7. Độ chiếu nắng trung bình năm tại đỉnh khí quyển ở các cực nhỏ hơn một nửa so 
với giá trị của nó ở xích đạo, nơi nó đạt giá trị cực đại. Bằng việc so sánh độ chiếu nắng trung 
bình năm tại xích đạo với độ chiếu nắng tại các điểm chí ta có thể thấy rằng độ chiếu nắng tại xích 
đạo biến đổi nửa năm một lần với cực đại tại các điểm phân và cực tiểu tại các điểm chí. 

Vì albedo địa phương của trái đất phụ thuộc vào góc thiên đỉnh mặt trời, nên góc thiên đỉnh 
còn góp phần vào việc xác định cả năng lượng có thể có trên một đơn vị diện tích bề mặt và 
albedo. Bởi vậy, cần phải chú ý xem xét góc thiên đỉnh mặt trời trung bình trong những giờ ban 
ngày như là hàm của vĩ độ và mùa. Khi tính toán góc thiên đỉnh trung bình ban ngày thì lấy trung 
bình có trọng lượng theo độ chiếu nắng sẽ thích hợp hơn so với lấy trung bình thời gian. Do vậy, 
góc thiên đỉnh trung bình có trọng lượng được tính theo công thức sau sẽ đúng hơn: 
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trong đó Q là độ chiếu nắng tức thời được cho bởi (2.14). 

Góc thiên đỉnh mặt trời trung bình ngày được tính theo (2.18) biến đổi từ nhỏ nhất 38,3o tại vĩ 
độ cận cực và tăng đến 90o tại rìa đêm cực (hình 2.8). Tại cực, giá trị nhỏ nhất của góc thiên đỉnh 
mặt trời trung bình ngày đạt được vào hạ chí, khi đó nó bằng φ−δ=66,55o. Vì góc thiên đỉnh mặt 
trời trung bình ở các vĩ độ cao lớn hơn nhiều nên bức xạ mặt trời bị phản xạ nhiều hơn so với ở 
các vĩ độ nhiệt đới. 

 
Hình 2.8 Độ chiếu nắng−góc thiên đỉnh trung bình trọng lượng ban ngày−hàm của vĩ độ 

2.8 CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG TẠI ĐỈNH KHÍ QUYỂN 
Lượng năng lượng mà trái đất hấp thụ và phát xạ biến đổi theo vị trí địa lý và theo mùa, phụ 

thuộc vào điều kiện khí quyển và bề mặt cũng như sự phân bố của độ chiếu nắng. Cân bằng năng 
lượng tại đỉnh khí quyển chỉ là cân bằng bức xạ và có thể đo được một cách chính xác từ các vệ 
tinh quay quanh trái đất. Albedo được ước tính bằng cách đo bức xạ mặt trời phản xạ từ một miền 
của trái đất và so sánh với độ chiếu sáng. Albedo phụ thuộc vào điều kiện địa lý (hình 2.9). Nó 
cao nhất ở các vùng cực, nơi mây và lớp phủ tuyết dồi dào và nơi mà góc thiên đỉnh mặt trời trung 
bình lớn. Cực đại thứ hai của albedo xuất hiện ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, nơi mây dày 
phổ biến hoặc trên những bề mặt sáng như sa mạc Sahara. Albedo nhỏ nhất ở các vùng đại dương 
nhiệt đới, nơi mây phân bố thưa thớt. Bề mặt đại dương có albedo thực sự thấp, vì vậy khi không 
có mây và băng biển albedo hành tinh trên các vùng đại dương chỉ 8−10%. 

Bức xạ sóng dài vào không gian vũ trụ (OLR) lớn nhất trên các vùng sa mạc nóng và trên các 
vùng đại dương nhiệt đới, nơi mây ít khi xuất hiện (hình 2.10). Nó thấp nhất ở các vùng cực và 
những vùng luôn tồn tại mây tầng cao ở nhiệt đới. OLR bị chi phối bởi nhiệt độ của chất phát xạ, 
do đó ở các cực lạnh và các đỉnh mây lạnh thì giá trị của OLR đạt thấp nhất. Giá trị cao nhất xuất 
hiện khi bề mặt ấm bị bao phủ bởi lớp khí quyển tương đối khô, không mây. 

Bức xạ thuần (net) có giá trị âm ở gần các cực và dương ở nhiệt đới (hình 2.11). Giá trị 
dương lớn nhất vào khoảng 120 W/m2 xuất hiện trên các vùng đại dương cận nhiệt đới ở bán cầu 
mùa hè, nơi có độ chiếu nắng lớn và albedo tương đối thấp (cả hai nhân tố này làm tăng sự hấp 
thụ bức xạ mặt trời). Sự tiêu hao năng lượng lớn nhất xảy ra vào những đêm tối vùng cực của bán 
cầu mùa đông, nơi OLR không được bù đắp lại bằng sự hấp thụ bức xạ mặt trời. Những vùng sa 



 
 
 
 

mạc khô như Sahara ở bắc châu Phi có những đặc điểm rất đáng chú ý, vì bất chấp vĩ độ cận nhiệt 
đới ở đây, trung bình năm chúng bị mất năng lượng. Sự mất năng lượng của chúng liên quan với 
albedo bề mặt tương đối cao của sa mạc khô, kết hợp với sự mất mát OLR lớn liên quan với điều 
kiện khí quyển khô nằm trên bề mặt nóng. 

Khi lấy trung bình xung quanh các vòng vĩ độ, các thành phần cân bằng năng lượng tại đỉnh 
khí quyển cho thấy rõ ảnh hưởng của gradient theo vĩ độ của độ chiếu nắng (hình 2.12). Vì albedo 
tăng theo vĩ độ nên năng lượng mặt trời hấp thụ được bị giảm khi hướng về cực, thậm chí giảm 
nhiều hơn so với độ chiếu nắng. Do đó một tỷ lệ độ chiếu nắng có thể có được hấp thụ ở những vĩ 
độ cao nhỏ hơn ở xích đạo. Albedo tăng theo vĩ độ do góc thiên đỉnh mặt trời, độ che phủ của mây 
và lớp tuyết phủ đều tăng theo vĩ độ. Năng lượng do khí quyển phát xạ vào không gian vũ trụ 
không giảm nhanh theo vĩ độ như bức xạ mặt trời hấp thụ được, vì khí quyển và đại dương vận 
chuyển nhiệt về phía cực và bù đắp lại năng lượng thuần mất vào không gian vũ trụ ở các vùng 
cực. Năng lượng bức xạ mặt trời được hấp thụ vượt quá OLR ở các vùng nhiệt đới, do đó bức xạ 
thuần ở đây là dương. Từ khoảng 40o hướng về cực, bức xạ mặt trời được hấp thụ giảm xuống 
dưới OLR và cân bằng bức xạ thuần là âm, do đó hệ thống khí hậu mất năng lượng vào không 
gian vũ trụ. Gradient theo vĩ độ của bức xạ thuần trung bình năm cần phải được cân bằng bởi 
dòng năng lượng hướng cực trong hệ thống khí hậu trái đất. 

2.9 DÒNG NĂNG LƯỢNG HƯỚNG CỰC 
Từ đường cong thấp nhất trong hình 2.12 ta thấy rằng bức xạ thuần trung bình năm là hướng 

xích đạo dương ở khoảng vĩ độ 40o và hướng cực âm ở vĩ độ này. Như đã minh hoạ trên hình 2.13, 
cân bằng năng lượng đối với hệ thống khí hậu chỉ bao gồm sự trao đổi tại đỉnh khí quyển, sự vận 
chuyển qua các biên xung quanh vùng được xét do khí quyển và đại dương, và tốc độ biến đổi 
năng lượng theo thời gian trong vùng. Sự trao đổi năng lượng với đất thuần (the solid earth) có thể 
được bỏ qua. Ta có thể viết cân bằng năng lượng cho hệ thống khí hậu như sau: 
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 là tốc độ biến đổi địa phương của lượng năng lượng chứa trong hệ thống khí 

hậu, RTOA là bức xạ thuần đến tại đỉnh khí quyển, và ΔFao là phân kỳ của thông lượng ngang trong 
khí quyển và đại dương. 



 
 
 
 

 

Hình 2.9 Bản đồ albedo hành tinh toàn cầu: trung bình năm (a), trung bình mùa hè (tháng 6,7,8) (b) và trung 
bình mùa đông (tháng 12,1,2) (c). Các giá trị cho dưới dạng thập phân. Khoảng cách giữa các đường là 0.05. 

Những giá trị lớn hơn 0.4 được tô đậm; những giá trị nhỏ hơn 0.2 được tô nhạt 



 
 
 
 

 
Hình 2.10 Bản đồ toàn cầu phát xạ sóng dài mất vào vũ trụ: (a) trung bình năm, (b) các tháng 6,7,8 và (c) 
các tháng 12,1,2 . Đường đẳng trị vẽ qua 10Wm−

2. Giá trị lớn hơn 280 Wm−
2 tô nhạt, giá trị nhỏ hơn 240 

Wm−
2 tô đậm 

 



 
 
 
 

 
Hình 2.11 Bản đồ toàn cầu bức xạ thuần tại đỉnh khí quyển (a) trung bình năm (b) các tháng 6,7,8 và (c) các 

tháng 12,1,2 . Đường đẳng trị vẽ qua 20Wm−
2. Giá trị lớn hơn 80 Wm−

2 tô nhạt, giá trị nhỏ hơn 0 Wm−
2 tô 

đậm 
 
 



 
 
 
 

 
Hình 2.12 Đồ thị bức xạ mặt trời hấp thụ được trung bình năm, OLR, và bức xạ thuần lấy trung bình xung 

quanh các vòng vĩ tuyến 

 
Hình 2.13 Sơ đồ cân bằng năng lượng của hệ thống khí hậu 

 
Hình 2.14 Vận chuyển năng lượng kinh hướng trung bình năm. Bức xạ thuần và vận chuyển do khí quyển 
được ước lượng từ quan trắc; vận chuyển của đại dương được tính như là phần dư trong cân bằng năng 
lượng. (Dựa theo Vonder Haar and Oort, 1973). Sử dụng với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Mỹ 

(American Meteorological Society) 
Nếu lấy trung bình trong một năm, khi đó thành phần tích luỹ là nhỏ và ta có xấp xỉ cân bằng 

giữa thông lượng thuần tại đỉnh khí quyển và sự vận chuyển ngang: 

 RTOA = ΔFao (2.20) 

Sau đó ta có thể sử dụng quan trắc bức xạ thuần trong hình 2.12 để nhận năng lượng trung 
bình năm cần thiết vận chuyển theo hướng bắc − nam. Nếu ta lấy tích phân bức xạ thuần lên đến 
vùng đỉnh cực ta có thể tính được dòng năng lượng tổng cộng đi qua mỗi dải vĩ tuyến như sau: 
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Dòng năng lượng hướng về phía bắc tổng cộng vào khoảng 5×1015 W, hay 5 petawatts (PW) 



 
 
 
 

(hình 2.14). Dòng này bao gồm những đóng góp từ cả khí quyển và đại dương. Dòng năng lượng 
trong khí quyển có thể được ước lượng từ các quan trắc gió, nhiệt độ, và độ ẩm bằng khí cầu và vệ 
tinh. Nếu lấy dòng tổng cộng trừ đi dòng này sẽ nhận được ước lượng của dòng năng lượng trong 
đại dương, mà việc ước lượng nó từ đo đạc trực tiếp khó khăn hơn rất nhiều. 

Tại vĩ độ 30o sự đóng góp từ các dòng hướng cực của khí quyển và đại dương là mỗi dòng 
khoảng 2.5 PW. Dòng đại dương đạt cực đại ở khoảng vĩ độ 20oN trong vùng cận nhiệt đới, trong 
khi đó dòng khí quyển có cực đại trải rộng từ 30oN đến 60oN. Trong các chương 6 và 7 ta sẽ khảo 
sát chi tiết hơn tại sao khí quyển và đại dương đạt được dòng năng lượng hướng cực này. Nếu vỏ 
chất lỏng bao bọc trái đất không vận chuyển nhiệt về cực thì ở nhiệt đới sẽ nóng hơn và các vùng 
cực sẽ lạnh hơn nhiều. Sự vận chuyển nhiệt do khí quyển và đại dương làm cho khí hậu trái đất ôn 
hoà hơn nhiều so với trường hợp không có sự vận chuyển này. 

Nếu ta lấy tích phân trên toàn cầu, sự vận chuyển theo phương ngang sẽ bằng 0, vì năng 
lượng từ trái đất hình cầu không thể bị mất đi thông qua sự vận chuyển ngang. Khi đó trung bình 
năm toàn cầu của bức xạ thuần hầu như gần bằng 0. Bất kỳ sự mất cân bằng bức xạ thuần trung 
bình toàn cầu sẽ dẫn đến trái đất nóng lên hoặc lạnh đi. 

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Sử dụng số liệu trong bảng 2.3 tính nhiệt độ phát xạ cho tất cả các hành tinh. Nhiệt độ phát 

xạ thực tế của Sao Mộc vào khoảng 124K. Bạn giải thích như thế nào về sự khác nhau giữa kết 
quả tính toán của bạn so với trị số 124K? 

2. Tính nhiệt độ phát xạ của trái đất nếu độ chói của mặt trời nhỏ hơn 30% so với ban đầu. Sử 
dụng albedo và khoảng cách trái đất−mặt trời hiện nay. 

3. Tính nhiệt độ phát xạ của trái đất nếu albedo của nó chỉ còn khoảng 10% do các vùng đại 
dương không có mây. 

4. Sử dụng mô hình minh hoạ trên hình 2.3, tính nhiệt độ bề mặt nếu độ chiếu nắng 
(insolation) bị hấp thụ trong khí quyển chứ không phải tại bề mặt. 

5. Sử dụng số liệu trên hình 2.4, ước lượng nhiệt độ vật đen tuyệt đối của bề mặt trái đất và 
của khí quyển khi nó được quan sát từ bề mặt trái đất. Những kết quả tính toán có phù hợp với 
nhiệt độ nhận được từ mô hình đã chỉ ra trên hình 2.3 không? 

6. Tính góc thiên đỉnh mặt trời lúc 9h sáng giờ mặt trời địa phương ở Seattle (470N, 1220W) 
vào hạ chí và đông chí. Làm tương tự cho thành phố của bạn. 

7. Một dãy núi có hướng đông−tây và có độ nghiêng 15độ trên cả hai mặt bắc và nam. Dãy 
núi nằm ở vĩ độ 450N. Hãy tính độ chiếu nắng trên một đơn vị diện tích bề mặt sườn bắc và nam 
của nó lúc giữa trưa vào các ngày hạ chí và đông chí. So sánh sự khác nhau giữa độ chiếu nắng 
trên các mặt sườn bắc và nam trong từng mùa với sự biến động mùa trên từng mặt. Bạn có thể giả 
thiết rằng quĩ đạo trái đất là tròn và bỏ qua sự hấp thụ bức xạ mặt trời của khí quyển. 

8. Trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Ringworld của mình, Larry Niven tưởng tượng một 
thế giới hư cấu bao gồm một dải băng tròn khổng lồ làm bằng chất siêu bền bao quanh một ngôi 
sao. Chiều rộng dải băng vuông góc với vectơ bán kính có gốc đặt tại tâm ngôi sao lớn hơn nhiều 
so với bề dày của dải băng theo hướng bán kính. Tuy nhiên, chiều rộng dải băng nhỏ hơn nhiều so 
với khoảng cách từ dải băng đến ngôi sao. Nếu đường kính của dải băng giống đường kính của quĩ 
đạo trái đất quanh mặt trời, độ chói giống như mặt trời của trái đất, và albedo của dải băng là 0,3 
thì nhiệt độ phát xạ của mặt dải băng chan hoà ánh nắng bằng bao nhiêu? Xét cả trường hợp trong 



 
 
 
 

đó nhiệt được truyền dẫn rất hiệu quả từ mặt chan hoà ánh nắng đến mặt tối của dải băng, và 
trường hợp trong đó không có truyền dẫn nhiệt từ mặt chan hoà ánh nắng đến mặt tối của dải 
băng. Giải thích tại sao nhiệt độ phát xạ của bạn khác với nhiệt độ phát xạ của trái đất. 

 
 
 

 
  



 
 
 
 

 

CHƯƠNG 3. SỰ TRUYỀN BỨC XẠ KHÍ QUYỂN  
VÀ KHÍ HẬU 

3.1 PHOTON VÀ CÁC THÀNH PHẦN VI LƯỢNG 
Năng lượng duy trì sự ấm áp và sự sống trên bề mặt trái đất là từ bức xạ mặt trời. Sự tương 

tác của bức xạ mặt trời đến khí quyển và bề mặt trái đất quyết định tổng lượng năng lượng bức xạ 
mặt trời hấp thụ được và sự phân bố của nguồn nhiệt bức xạ mặt trời trong các lớp khí quyển và 
trên bề mặt. Vì khí quyển tương đối trong suốt đối với bức xạ mặt trời, khoảng một nửa lượng bức 
xạ mặt trời đi đến được đại dương hoặc mặt đất hấp thụ (hình 2.4). Để đạt được sự cân bằng năng 
lượng, nhiệt được cung cấp bởi sự hấp thụ bức xạ mặt trời cần phải quay về không gian vũ trụ 
bằng phát xạ từ trái đất. Trong quá trình này sự truyền bức xạ nhiệt hồng ngoại qua khí quyển và 
sự vận chuyển nhiệt đi lên do chuyển động khí quyển đóng vai trò quan trọng. Thuộc tính truyền 
bức xạ của khí quyển được xác định bởi các thành phần khí, bản chất của các xon khí (aerosol) 
của nó và sự hiện diện mây chứa nước. Thành phần của khí quyển làm cho nó hấp thụ và phát xạ 
bức xạ nhiệt hồng ngoại một cách hiệu quả. Sự hấp thụ và phát xạ hữu hiệu bức xạ nhiệt hồng 
ngoại bởi khí quyển kết hợp với tính tương đối trong suốt của nó đối với bức xạ mặt trời làm cho 
bề mặt sẽ ấm hơn nhiều so với trường hợp nếu không có khí quyển. 

Sự hấp thụ bức xạ nhiệt trong không khí được thực hiện bởi các phân tử gồm một phần nhỏ 
của khối lượng khí quyển. Sự phụ thuộc của khí hậu vào vô số các thành phần vi lượng này làm 
cho khí hậu nhạy cảm với những thay đổi tự nhiên và những thay đổi do con người gây ra trong 
thành phần khí quyển. Những thay đổi tương đối nhỏ trong sự cấu thành có thể làm ảnh hưởng 
đến dòng năng lượng xuyên qua hệ thống khí hậu và bằng cách đó tạo nên những biến đổi khí hậu 
đáng kể. 

Để hiểu được khí hậu phụ thuộc vào thành phần khí quyển như thế nào trước hết cần phải 
hiểu bản chất của bức xạ điện từ và các quá trình vật lý mà thông qua đó nó tương tác với các chất 
khí và các hạt. Phương trình truyền bức xạ tạo nên cơ sở toán học cho việc biểu diễn các quá trình 
vật lý này dưới một cách nhìn tổng hợp sao cho có thể tính được các dòng năng lượng bức xạ. Các 
mô hình một chiều, trong đó các dòng năng lượng bức xạ thẳng đứng được tính từ phương trình 
truyền bức xạ, có thể được sử dụng để ước lượng ảnh hưởng của nồng độ chất khí, mây và xon khí 
đến nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu. 

3.2 BẢN CHẤT CỦA BỨC XẠ ĐIỆN TỪ 
Bức xạ điện từ có thể xuyên qua hoặc dưới dạng sóng hoặc dưới dạng các hạt nhỏ mà nó biểu 

diễn sự dịch chuyển của năng lượng trong không gian. Đối với sự tán xạ của ánh sáng do các hạt 
nhỏ và bề mặt thì lý thuyết sóng điện từ là thích hợp nhất. Khi xem xét quá trình hấp thụ và phát 
xạ bức xạ thì một điều hữu ích là cho rằng năng lượng bức xạ là những hạt năng lượng rời rạc mà 
ta gọi là photon. 

Tốc độ của bức xạ điện từ trong chân không là một hằng số c*=3.108m/s. Điều đó có nghĩa là 
tần số ν và bước sóng λ tương ứng một − một tỷ lệ nghịch với nhau  

 
λ

=ν
*c

; 
ν

=λ
*c

 (3.1) 

Những tần số cao tương ứng với các bước sóng ngắn, còn những tần số thấp tương ứng với 



 
 
 
 

các bước sóng dài. Phần lớn thời gian chúng ta sẽ mô tả bức xạ dưới dạng các bước sóng của nó 
với đơn vị milimét (mm=10−

3m), micromét (µm=10−
6m) hoặc nanomét (nm=10−

9m). 

Trong khi giải thích hiệu ứng quang điện, Einstein đã thừa nhận rằng năng lượng bức xạ tồn 
tại và lan truyền dưới dạng các hạt lượng tử được gọi là photon. Nếu ta cho rằng ánh sáng như là 
những photon, khi đó photon có năng lượng Eν tỷ lệ với tần số của nó 

 ν=ν E  (3.2) 

trong đó   = 6.625 x 10−
34Js là hằng số Planck. Như vậy bức xạ sóng ngắn, tần số cao có 

năng lượng trên một photon lớn hơn so với bức xạ tần số thấp. 

Hầu hết năng lượng bức xạ mặt trời phát ra nằm trong khoảng giữa các bước sóng 100 nm và 
4 µm, bao gồm bức xạ tử ngoại, bức xạ nhìn thấy và bức xạ gần hồng ngoại. 99% phát xạ mặt trời 
nằm trong phổ bức xạ nhìn thấy (0.4−0.75µm) và gần hồng ngoại (0.75−5µm). Bức xạ tử ngoại 
chỉ chiếm dưới 1% tổng số, nhưng dù sao nó là quan trọng vì sự ảnh hưởng của nó trong khí 
quyển tầng cao và vì nó gây nguy hại cho sự sống khi xuống tới bề mặt. Năng lượng phát xạ của 
trái đất hầu như nằm toàn bộ trong khoảng 4−200µm và bởi vậy hoàn toàn là hồng ngoại nhiệt.  

3.3 MÔ TẢ NĂNG LƯỢNG BỨC XẠ 
Năng lượng bức xạ được đo bởi cường độ hoặc độ chói của nó. Cường độ đơn sắc mô tả 

lượng năng lượng bức xạ (dFν) trong khoảng tần số (ν đến ν+dν) là dòng xuyên qua một số gia 
diện tích (dA) trong một góc khối (dω) của một hướng trong một khoảng thời gian (dt). 

 dFν = Iν cosθ dω dA dν dt (3.3) 

Hướng được xác định bởi góc thiên đỉnh θ, và góc phương vị ϕ như đã chỉ ra trên hình 3.1. 
Độ lớn của cường độ bức xạ Iν được cho dưới dạng năng lượng trong một đơn vị thời gian, trên 
một đơn vị diện tích, trong một khoảng đơn vị tần số, trên một đơn vị góc khối, hoặc Watt trên 
mét vuông trên Hertz trên Steradian. Trong quyển sách này, ta chủ yếu quan tâm đến tổng năng 
lượng trên một đơn vị tần số qua một đơn vị diện tích mặt phẳng, từ mặt này sang mặt kia. Để 
nhận được đại lượng này ta tích phân cường độ bức xạ trên toàn bộ góc khối trong bán cầu. Muốn 
vậy ta cần định nghĩa số gia góc khối 

 dω = sinθ dθ dϕ (3.4) 

Đưa (3.4) vào (3.3) và lấy tích phân trên bán cầu phía trên ta nhận được 

 ∫ ∫
ππ

νν ϕθθθϕθ=
2
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ddsincos),(IF  (3.5) 

Đại lượng này được gọi là mật độ thông lượng phổ. Nếu Fν được tích phân trên tất cả các tần 
số ta nhận được mật độ dòng có đơn vị là W/m2 

 ∫
∞
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Hình 3.1 Sơ đồ chỉ góc xác định bức xạ đi qua diện tích đơn vị dA trong mặt phẳng x−y, theo hướng 

được xác định bởi góc thiên đỉnh θ và góc phương vị ϕ bên trong số gia góc khối dω. 
Khi tia bức xạ chạm vào một đối tượng như một phân tử khí, hạt xon khí hoặc một mặt rắn, 

một vài khả năng tương tác giữa bức xạ và đối tượng có thể xảy ra. Bức xạ có thể xuyên qua đối 
tượng mà không bị biến đổi gì cả, nó được gọi là sự truyền xạ hoàn toàn (hay thấu xạ − ND). Bức 
xạ có thể đổi hướng mà không biến đổi năng lượng, nó được gọi là tán xạ thuần tuý. Bức xạ có thể 
bị hấp thụ, trong đó năng lượng của nó được truyền cho đối tượng. Khả năng photon sẽ bị tán xạ, 
hấp thụ hoặc truyền qua phụ thuộc vào tần số bức xạ và tính chất vật lý của đối tượng đang xem 
xét. Những giọt nước tinh khiết trong mây làm tán xạ bức xạ nhìn thấy rất hiệu quả vì khi đó chỉ 
xảy ra sự hấp thụ tương đối nhỏ. Hơi nước và carbon dioxide là những chất hấp thụ bức xạ nhiệt 
hồng ngoại rất hữu hiệu ở những tần số nhất định. Vật chất cũng có thể làm tăng cường độ tia bức 
xạ bằng cách phát xạ theo hướng của tia. Sự phát xạ bức xạ của vật chất phụ thuộc vào các thuộc 
tính vật lý của chất liệu và nhiệt độ của nó. 

3.4 ĐỊNH LUẬT PHÁT XẠ VẬT ĐEN CỦA PLANCK 
Định luật Planck phát biểu, cường độ bức xạ trong bình kín ở trạng thái cân bằng nhiệt động 

được xác định một cách đơn trị như là hàm của tần số và nhiệt độ. Một vật hấp thụ toàn bộ bức xạ 
tới nó được gọi là vật đen. Cường độ phát xạ ở tần số ν của vật đen có nhiệt độ T, theo định luật 
Planck, là: 
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  (3.7) 

trong đó  =6,625×10−
34 Js (hằng số Planck), k=1,37×10−

23 J/K (hằng số Boltzmann), c* = 
3×108 m/s (tốc độ ánh sáng), ν là tần số bức xạ đo bằng 1/s, T là nhiệt độ đo bằng độ Kelvins. 

Định luật Stefan−Boltzmann là tích phân định luật Planck trên toàn bộ tần số và trên tất cả 
các góc trong nửa bán cầu, và biểu thị sự phụ thuộc mạnh mẽ của năng lượng phát xạ vào nhiệt độ 
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Td)T(B σ=νπ∫
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ν   (3.8) 

Nhân tử π xuất hiện từ việc lấy tích phân trên một nửa bán cầu với giả thiết sự phát xạ không 
phụ thuộc vào góc (đẳng hướng). Hằng số Stefan−Boltzmann định nghĩa trong (2.5) có thể được 
biểu diễn dưới dạng hằng số cơ bản hơn của định luật Planck: 

 
32*

45

c15
k2


π
=σ  (3.9) 

Định luật bức xạ vật đen của Planck hàm chứa bên trong nó định luật dịch chuyển của Wien. 



 
 
 
 

Định luật Wien phát biểu rằng bước sóng phát xạ cực đại tỷ lệ nghịch với nhiệt độ. Điều đó có 
nghĩa là vật nóng hơn thì bức xạ phát xạ lớn hơn ở bước sóng ngắn hơn, tức tần số cao hơn. Chú ý 
rằng đối với nhiệt độ trái đất (khoảng 255K) thì đỉnh phát xạ xoay quanh 10 µm, trong khi đối với 
nhiệt độ của quyển sáng mặt trời (khoảng 6000K) thì đỉnh phát xạ xoay quanh 0,6 µm (hình 3.2). 
Năng lượng phát xạ từ cả mặt trời và trái đất trở nên không đáng kể ở gần 4 µm, do đó những tần 
số tại đó chúng phát xạ là hầu như khác biệt hoàn toàn đối với mục đích năng lượng. Bởi vậy ta có 
thể nói bức xạ mặt trời và bức xạ trái đất như là những thực thể tách biệt. Trong khí hậu học bức 
xạ mặt trời thường được gọi là bức xạ sóng ngắn và bức xạ trái đất được gọi là bức xạ sóng dài. 

3.5 SỰ HẤP THỤ VÀ PHÁT XẠ CÓ CHỌN LỌC DO CÁC CHẤT KHÍ 
TRONG KHÍ QUYỂN 

Trong khi xét cân bằng năng lượng toàn cầu của trái đất ta nhận thấy rằng nhiệt độ phát xạ 
hữu hiệu là 255K, nhỏ hơn nhiều so với nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu quan trắc được là 
288K. Sự chênh lệch này được giải thích bởi tính chất truyền khác nhau của khí quyển đối với bức 
xạ trái đất và bức xạ mặt trời. Khí quyển tương đối trong suốt đối với bức xạ mặt trời, trong khi 
nó gần như mờ đục đối với bức xạ trái đất. Để hiểu được những nguyên nhân cơ bản đằng sau 
“hiệu ứng nhà kính” này ta cần hiểu một chút về sự tương tác của bức xạ với vật chất. 

 
Hình 3.2 Phổ phát xạ chuẩn hoá của vật đen đối với mặt trời (6000K) và trái đất (255K) như là hàm 

của bước sóng (hình trên). Phần bức xạ bị hấp thụ khi đi từ mặt đất đến đỉnh khí quyển như là hàm của 
bước sóng (hình giữa). Phần bức xạ bị hấp thụ từ đối lưu hạn đến đỉnh khí quyển như là hàm của bước 
sóng (hình dưới). Trên hình đã chỉ ra những phân tử khí tiêu biểu góp phần quan trọng trong việc hấp 

thụ bức xạ. (Lấy từ Goody and Yung, 1989. In lại với sự cho phép của Oxford University Press) 
Trong khi tìm ra định luật bức xạ vật đen của mình, Planck đã nhận thấy cần phải thừa nhận 

rằng các mức năng lượng của dao động phân tử hoặc nguyên tử bị giới hạn trong một tập hợp rời 
rạc các giá trị thoả mãn hệ thức: 

 ν=ν nE  (n=0,1,2,…) (3.10) 

Phương trình (3.10) mô tả tập hợp các mức năng lượng rời rạc mà mỗi mức khác nhau bởi 
nhân tử ν . Dao động có thể biểu diễn chuyển động có chu kỳ của nguyên tử hoặc phân tử. Sự 



 
 
 
 

chuyển từ mức năng lượng này đến mức năng lượng khác, được gọi là bước nhảy lượng tử, tương 
ứng với sự giải phóng hoặc nhận được một lượng năng lượng bằng ν . Một cách để đạt được sự 
chuyển năng lượng này là cho phân tử phát ra hoặc hấp thụ photon có năng lượng ν . Hiệu ứng 
lượng tử hoá này chỉ trở nên rõ ràng đối với những dao động rất nhỏ như dao động nguyên tử hoặc 
phân tử. Đối với những dao động vĩ mô như dao động con lắc, hoặc những dụng cụ cân đàn hồi, 
lượng năng lượng được biểu diễn bởi ν  quá nhỏ so với tổng năng lượng của hệ. 

Photon được phát ra từ một thực thể trong một khoảng thời gian hữu hạn nào đó (≤ 10−
8s) và 

sau đó du ngoạn trong không gian cho đến khi nó bị hấp thụ. Nếu nó tiệm cận đến một khối như 
phân tử khí hoặc một vật rắn nhỏ, photon có thể thay đổi pha hoặc hướng, quá trình được gọi là sự 
phát tán, hoặc nó có thể bị hấp thụ. Khi photon bị hấp thụ nó kết thúc sự tồn tại và năng lượng của 
nó được truyền cho thực thể đã hấp thụ nó. Năng lượng này có thể xuất hiện dưới dạng nội năng 
của phân tử hoặc nguyên tử tăng lên, hoặc dưới dạng nhiệt. Năng lượng của phân tử có thể được 
tích luỹ dưới dạng dao động, quay, điện tử, hoặc tịnh tiến. 

 Etotal = Etranslational+Erotational+Evibrational+Eelectronic (3.11) 

Phân tử trong khí quyển chỉ có thể hấp thụ photon nếu năng lượng của photon phù hợp với 
hiệu giữa năng lượng của hai trạng thái có thể cho phép của phân tử. Mỗi dạng năng lượng tích 
luỹ trong phân tử tương ứng với một phạm vi của các năng lượng trong đó sự chuyển mức điện tử 
tương ứng với hiệu năng lượng lớn nhất và sự chuyển mức quay tương ứng với hiệu nhỏ nhất. Sự 
chuyển mức cho phép giữa các mức năng lượng của các phân tử cấu thành khí quyển xác định 
những tần số bức xạ nhờ đó khí quyển hấp thụ và phát xạ một cách hữu hiệu. Nếu không có sự 
chuyển mức phù hợp với năng lượng của photon khi đó nó sẽ có cơ hội tốt để xuyên qua lớp khí 
của khí quyển mà không bị hấp thụ. 

3.5.1 Năng lượng tịnh tiến hay động năng (nhiệt độ) 
Năng lượng tịnh tiến tương ứng với sự chuyển động đơn giản của các phân tử hoặc nguyên tử 

trong không gian và không bị lượng tử hoá. Ở nhiệt độ trái đất động năng của phân tử nói chung 
là nhỏ so với năng lượng đòi hỏi đối với chuyển động rung. Sự va chạm giữa các phân tử có thể 
lấy đi hoặc cung cấp năng lượng cho sự tương tác giữa các photon và vật chất, và điều đó đóng 
một vai trò quan trọng trong sự mở rộng phạm vi tần số bức xạ có thể bị hấp thụ bởi sự chuyển 
mức đặc biệt giữa các mức năng lượng phân tử. Hiệu ứng Doppler liên quan với sự chuyển động 
của các phân tử cũng có thể mở rộng phạm vi tần số hấp thụ hoặc phát xạ bởi sự chuyển mức năng 
lượng đặc biệt của các phân tử. 

3.5.2 Năng lượng quay 
Những vật lớn như đầu một đứa trẻ có thể tích trữ một lượng năng lượng biến đổi liên tục 

theo tốc độ quay của nó. Đối với những vật vô cùng nhỏ như phân tử trong khí quyển, năng lượng 
quay được lượng tử hoá và chỉ có thể nhận những giá trị rời rạc. Sự chuyển mức năng lượng quay 
bao hàm những biến đổi năng lượng phù hợp với năng lượng của các photon ở những bước sóng 
ngắn hơn khoảng 1cm. 

3.5.3 Năng lượng dao động 
Các nguyên tử được liên kết với nhau trong những phân tử ổn định khi các lực hút và lực đẩy 

cân bằng ở khoảng cách thích hợp giữa các nguyên tử. Năng lượng phân tử có thể được tích luỹ 
dưới dạng dao động xung quanh điểm ổn định này. Trạng thái của phân tử và các mức năng lượng 
cho phép lại bị lượng tử hoá. Sự chuyển mức dao động đòi hỏi photon có bước sóng nhỏ hơn 20 
µm. Có ba dạng dao động độc lập đối với phân tử có ba nguyên tử như CO2: hai dạng duỗi và một 
dạng uốn (hình 3.3). 

Các phân tử tuyến tính, đối xứng như CO2 không có mômen lưỡng cực cố định, vì hai đầu 



 
 
 
 

của nó giống nhau. Do đó nó không có sự chuyển mức quay thuần tuý. Trong khi chuyển mức dao 
động phân tử CO2 phát sinh mômen lưỡng cực tạm thời sao cho sự chuyển mức quay có thể kèm 
theo sự chuyển mức dao động. Kết hợp sự chuyển mức dao động có thể và quay cho phép phân tử 
hấp thụ và phát xạ photon ở một dải rộng những tần số gần nhau tạo nên một dải hấp thụ. 

Hơi nước là chất hấp thụ tốt bức xạ trái đất vì nó là phân tử có ba nguyên tử bị uốn. Vì bị uốn 
nên nó có mômen lưỡng cực cố định và do đó có những dải quay thuần tuý bổ sung vào các dải 
dao động−quay. 

Những dải dao động−quay và quay thuần tuý của những phân tử đa nguyên tử giải thích cho 
sự hấp thụ sóng dài của khí quyển sạch được chỉ ra trên hình 3.2. Dạng uốn của CO2 tạo ra dải hấp 
thụ dao động−quay mạnh gần 15 µm rất quan trọng đối với khí hậu và đặc biệt đối với tầng bình 
lưu, nơi hấp thụ sóng dài nhiều. Đặc điểm hấp thụ này là đặc biệt quan trọng vì nó xuất hiện gần 
đỉnh phổ phát xạ trái đất. Hơi nước có dải dao động−quay quan trọng gần 6,3 µm, và dải xếp dày 
đặc các đường quay thuần tuý của hơi nước hấp thụ một cách mạnh mẽ phát xạ trái đất ở những 
bước sóng lớn hơn 12 µm. Giữa hai dải đặc trưng này hơi nước hấp thụ tương đối yếu, và do đó 
miền bước sóng này được gọi là cửa sổ hơi nước vì chỉ trong phạm vi tần số này bức xạ sóng dài 
mới có thể xuyên qua khí quyển một cách tương đối tự do (xem phần giữa của hình 3.2 và 3.4). Ở 
giữa cửa sổ khí quyển là dải 9,6 µm của ozone. Tất cả những đặc điểm hấp thụ này kết hợp với 
nhau làm cho tầng đối lưu gần như mờ đục đối với bức xạ sóng dài. 

Sự hấp thụ đáng kể nào đó do dải dao động−quay của các khí trong khí quyển cũng xuất hiện 
ở các bước sóng gần hồng ngoại giữa khoảng 1 và 4 µm, chủ yếu do hơi nước và carbon dioxide 
(hình 3.2 và 3.4). Những đặc điểm hấp thụ này giải thích cho hầu hết sự hấp thụ bức xạ mặt trời 
do các phân tử khí trong khí quyển. Những bước sóng nhìn thấy (~0,3 − 0,8 µm) không bị chất khí 
hấp thụ làm cho khí quyển có tính thấu xạ ở những bước sóng này. Bởi vì một tỷ lệ lớn năng 
lượng bức xạ mặt trời nằm trong dải bước sóng nhìn thấy (hình 3.2) nên bức xạ mặt trời xuyên 
qua được một cách tương đối dễ dàng đến mặt đất, cung cấp nhiệt và ánh sáng cho mặt đất. 

3.5.4 Sự quang ly 
Nếu photon đủ mạnh, nó có thể bứt khỏi sự liên kết ràng buộc giữa các nguyên tử trong phân 

tử. Muốn vậy đòi hỏi xuất hiện sự quang ly đối với các phân tử trong khí quyển ở bước sóng ngắn 
hơn, khoảng 1µm. Ôxy bị phân ly do bức xạ trong khí quyển tầng cao với bước sóng ngắn hơn 
khoảng 200nm. Khi photon tham gia vào sự phân ly của phân tử nó sẽ kết thúc sự tồn tại và năng 
lượng của nó bị hấp thụ bởi khí quyển.  

Ozone là phân tử bị uốn cấu thành từ ba nguyên tử ôxy và được liên kết lỏng lẻo hơn so với 
phân tử ôxy. Nó có thể bị phân ly bởi bức xạ trong khoảng 200 – 300nm và hấp thụ hầu hết bức xạ 
trong dải này trước khi nó đến mặt đất (hình 3.2), nơi nó có thể gây nên nguy hiểm cho cuộc sống. 



 
 
 
 

 
Hình 3.3 Sơ đồ biểu thị các kiểu dao động của các phân tử hai nguyên tử và ba nguyên tử (Theo 

McCartneyy, 1983. In lại với sự cho phép của Wiley and Sons, Inc.) 



 
 
 
 

 
Hình 3.4 Phổ hấp thụ hồng ngoại đối với các chất khí khác nhau trong khí quyển (Theo Valley, 1965. Sử 

dụng với sự cho phép của McGraw−Hill, Inc.) 
3.5.5 Kích thích điện tử 

Các photon có năng lượng vượt quá mức năng lượng tương ứng với bước sóng 1 µm cũng có 
thể kích thích các điện tử ở vỏ ngoài của nguyên tử. Thỉnh thoảng khi ôxy hoặc ozone bị phân ly 
do bức xạ, một hoặc hai nguyên tử ôxy nhận được ở trong trạng thái bị kích thích điện tử. 

3.5.6 Sự quang ion hoá 
Nếu bước sóng bức xạ ngắn hơn khoảng 100nm, khi đó nó có thể tách các điện tử quay xung 

quanh hạt nhân ra một cách thực sự và tạo thành các nguyên tử ion hoá. Quá trình này là nguyên 
nhân gây ra tầng điện ly. Thậm chí nếu photon mạnh hơn (bước sóng ngắn hơn 10nm), nó cũng có 
thể quang ion hoá các điện tử của vỏ bên trong. 

3.5.7 Vạch hấp thụ và vạch mở rộng 
Khí quyển là chất hấp thụ rất hữu hiệu ở những tần số riêng biệt tương ứng với sự chuyển 

năng lượng của các khí trong khí quyển. Ta có thể gọi mỗi một trong những đặc điểm hấp thụ 
riêng biệt đó là vạch hấp thụ. Tập hợp những vạch hấp thụ trong một khoảng tần số riêng biệt có 
thể được gọi là dải hấp thụ. Sự chuyển mức dao động và quay là mối quan tâm cơ bản đối với hấp 
thụ và phát xạ bức xạ trái đất trong khí quyển, vì các mức năng lượng liên quan với sự chuyển 
mức này tương ứng với năng lượng photon của bức xạ nhiệt hồng ngoại. Những phân tử có nhiều 
nguyên tử như H2O, CO2, O3, CH4, N2O và nhiều phân tử khác nữa, có dải dao động quan trọng 
trong phần hồng ngoại nhiệt của phổ điện từ (hình 3.4, bảng 3.1). Vì sự chuyển mức quay đòi hỏi 
năng lượng thấp hơn, các phân tử có sự chuyển mức quay thuần tuý có thể cho một dải dày đặc 
các tuyến (vạch − ND) quay. Đây là trường hợp đối với hơi nước, nó có nhiều vạch hấp thụ quay 
tại những tần số gần nhau mà từ đó dải quay hấp thụ nhiều phát xạ của trái đất ở những bước sóng 
nằm trong khoảng 12 − 200µm. 

Bảng 3.1 Bước sóng của các dạng dao động của một số phân tử khí quan trọng 
 Dạng dao động 



 
 
 
 

Loại phân tử ν 1 ν 2 ν 3 

CO 4,67   

CO2  15,0 4,26 

N2O 7,78 17,0 4,49 

H2O 2,73 6,27 2,65 

O3 9,01 14,2 9,59 

NO 5,25   

NO2 7,66 13,25 6,17 

CH4 3,43 6,52 3,31 

CH4 5,25   

Đơn vị đo là micromet (µm) [Theo Herzberg và Herzerg (1957) McGraw Hill, Inc. và theo Shimanouchi 

(1967a, 1967b, 1968)] 

Một phần của phổ vạch hấp thụ có thể thấy như trên hình 3.5a. Các vạch không phải luôn 
luôn cách đều nhau hoặc mạnh như nhau, vì một số chuyển mức có khả năng xảy ra hơn một số 
khác. Độ rộng của vạch phụ thuộc vào các quá trình mở rộng (broaden), bao gồm sự mở rộng tự 
nhiên, sự mở rộng áp lực và sự mở rộng Doppler. Sau khi mở rộng phổ hấp thụ có thể có sự hấp 
thụ đáng kể giữa các tâm vạch (hình 3.5b).  

Sự mở rộng tự nhiên có liên quan với thời gian hữu hạn của sự phát xạ hoặc hấp thụ photon 
và với nguồn gốc không chắc chắn (the uncertainty principle). Nếu ta biết năng lượng một cách 
chính xác, khi đó ta chỉ có thể biết tần số đến độ chính xác hữu hạn. Cơ chế này thông thường ít 
quan trọng hơn sự mở rộng áp lực hoặc Doppler. 

Sự mở rộng áp lực (cũng còn gọi là sự mở rộng va chạm) gây ra bởi sự va chạm giữa các 
phân tử hoặc nguyên tử, có thể cung cấp hoặc lấy đi một lượng nhỏ năng lượng trong khi truyền 
bức xạ, bằng cách đó cho phép các photon có phạm vi tần số rộng hơn tạo ra sự chuyển mức đặc 
thù của phân tử. Đây là cơ chế mở rộng cơ bản trong tầng đối lưu. 

Sự mở rộng Doppler là kết quả của sự dịch chuyển phân tử đối với photon, nó có thể làm cho 
tần số bức xạ bị dịch chuyển Doppler. Điều đó lại cho phép những tần số bức xạ phạm vi rộng hơn 
ảnh hưởng đến sự chuyển mức đặc thù. Sự mở rộng Doppler trở thành cơ chế chiếm ưu thế ở 
những độ cao, nơi ít xảy ra sự va chạm. 



 
 
 
 

 
Hình 3.5 Phổ vạch giả thuyết (a) trước khi mở rộng (b) sau khi mở rộng 

 
Hình 3.6 Các dạng đường tạo ra do áp suất (dạng đường Lorentz) và sự mở rộng Doppler đối với cùng 
tuyến độ rộng (α) và cường độ ở tần suất tâm vo nào đó (Theo Goody và Yung, 1989. In lại với sự cho 

phép của Oxford University Press.) 
Sự mở rộng áp lực chiếm ưu thế ở tầng đối lưu và làm cho các vạch có hình dạng đặc trưng 

và rộng (hình 3.6). Hình dạng vạch là quan trọng. Sự hấp thụ có khả năng xảy ra nhất tại tần số 
tương ứng với sự thay đổi năng lượng phân tử giữa hai trạng thái, và tần số này định vị tại tâm của 
vạch. Khả năng hấp thụ giảm khi ra xa tâm vạch nhưng vẫn còn đáng kể ở khoảng tần số nào đó. 
Đặc điểm hấp thụ yếu ở khoảng cách xa tâm vạch được gọi là “cánh” (wing) của vạch hấp thụ. 
Đối với những vạch hấp thụ mạnh, bức xạ ở những tần số gần tâm của vạch bị hấp thụ hoàn toàn 
sau khi qua một khoảng cách tương đối nhỏ trong khí quyển. Dưới những điều kiện này hầu hết sự 
truyền năng lượng được thực hiện bởi các tần số trong các “cánh” của các vạch hấp thụ, nơi mà sự 
hấp thụ là yếu hơn. Sự mở rộng áp lực, mà nó tạo nên dạng vạch Lorentz và có các “cánh” rộng, là 
đặc biệt hữu hiệu khi hấp thụ và phát xạ ở cách xa tâm vạch. 

Phần lớn khí quyển được cấu thành từ các phân tử nitơ và ôxy. Đây là những phân tử gồm hai 
nguyên tử không có mômen lưỡng cực thậm chí cả khi dao động. Bởi vậy chúng không có sự 
chuyển mức dao động−quay ở những năng lượng nhỏ tương ứng với bức xạ trái đất. Như vậy nó là 
những lượng rất nhỏ tập trung lại của các phân tử đa nguyên tử mà chúng quyết định sự truyền 
hồng ngoại của khí quyển. Những khí quan trọng nhất là hơi nước, carbon dioxide và ozone (xếp 
theo thứ tự), nhưng nhiều khí khác cũng đóng góp một cách đáng kể (hình 3.2). Ngoại trừ đối với 
vùng nằm giữa 8 và 12 µm, khí quyển gần như mờ đục đối với bức xạ trái đất. Đặc điểm hấp thụ 



 
 
 
 

cơ bản đối với bức xạ trái đất là dải dao động−quay gần 6,3µm của hơi nước, dải 9,6µm của 
ozone, dải 15µm của carbon dioxide, và dải quay dày đặc của hơi nước mà nó trở nên quan trọng 
hơn ở các bước sóng dài hơn 12µm. 

Bức xạ nhìn thấy vừa quá mạnh để bị hấp thụ bởi hầu hết các khí trong khí quyển vừa không 
đủ mạnh để quang ly các khí này, do đó khí quyển hầu như trong suốt (thấu xạ) đối với nó. Bức xạ 
mặt trời có các bước sóng nằm trong khoảng 0,75−5µm, mà ta sẽ gọi là bức xạ gần hồng ngoại, bị 
hấp thụ một cách yếu ớt bởi nước, carbon dioxide, ozone, và ôxy (hình 3.2). Hầu hết bức xạ tử 
ngoại từ mặt trời với các bước sóng ngắn hơn 0,2µm bị hấp thụ trong lớp khí quyển tầng cao 
thông qua sự quang ly và ion hoá nitơ và ôxy. Bức xạ ở những tần số giữa 0,2−0,3µm bị hấp thụ 
bởi ozone trong tầng bình lưu. 

3.6 ĐỊNH LUẬT LAMBERT−BOUGUET−BEER: THÀNH LẬP CÔNG 
THỨC DÒNG HẤP THỤ 

Trong mục trước đã thảo luận những quá trình vật lý nhờ đó các phân tử hấp thụ và phát xạ 
bức xạ. Mục này và mục sau sẽ làm rõ kiến thức về các tính chất hấp thụ của khí quyển có thể 
được kết hợp đưa vào công thức tính các dòng bức xạ như thế nào. Để đơn giản trước hết chúng ta 
sẽ không xét sự phát xạ do khí quyển. Ví dụ, giả sử rằng ta quan tâm đến sự hấp thụ bức xạ mặt 
trời trong khí quyển. Bức xạ mặt trời có thể bị hấp thụ bởi các khí trong khí quyển, nhưng vì khí 
quyển lạnh hơn nhiều so với mặt trời nên năng lượng phát xạ lại từ các khí trong khí quyển ở 
những bước sóng dài hơn. Đối với một khoảng thời gian rất ngắn (tức thời − ND) ta sẽ bỏ qua sự 
tán xạ và xem rằng khí quyển chỉ có thể truyền hoặc hấp thụ bức xạ mặt trời. 

Đối với nhiều ứng dụng, sự xấp xỉ một mặt phẳng song song là chính xác và hết sức đơn giản 
cho việc tính toán sự truyền bức xạ. Với gần đúng này tính chất hình cầu của quả đất bị bỏ qua và 
các tính chất của khí quyển được giả thiết chỉ là hàm của toạ độ thẳng đứng. Trường hợp này được 
minh hoạ trên hình 3.7. Vì không bị tán xạ, bức xạ mặt trời có thể được xét như một chùm tia bức 
xạ song song, ta chỉ cần xét một hướng của bức xạ mà trong trường hợp này nó được đặc trưng 
đầy đủ bởi góc thiên đỉnh θ. Định luật Lambert − Bouguet − Beer về sự suy giảm phát biểu rằng, 
sự hấp thụ quan hệ tuyến tính với cường độ bức xạ và lượng chất hấp thụ. Sự hấp thụ bởi một lớp 
độ dày dz tỷ lệ với tích của dòng bức xạ (F) và khối lượng chất hấp thụ dọc theo đường đi của bức 
xạ. Hằng số tỷ lệ nhận được từ việc xem xét cơ chế lượng tử đã được trình bày sơ qua trong mục 
trước, nó xác định khả năng photon có năng lượng riêng biệt sẽ bị hấp thụ bởi phân tử riêng biệt. 
Ta gọi hằng số này là hệ số hấp thụ và ký hiệu bởi kabs. Nói chung nó phụ thuộc vào áp suất và 
nhiệt độ, vì chúng tác động đến cường độ và dạng vạch hấp thụ của chất hấp thụ đang xét. 

Sự biến đổi của dòng bức xạ (dF) dọc theo quãng đường dài ds, tại đó mật độ chất hấp thụ là 
ρa và hệ số hấp thụ là kabs, có thể được viết: 

 dF = −kabsρaFds  (3.12) 

Trong (3.12) F và ds đều lấy hướng dương xuống dưới. F và kabs phụ thuộc vào tần số, nhưng 
ta đã bỏ đi chỉ số dưới của tần số cho thuận tiện. Đơn vị của kabs trong (3.12) phải là m2/kg. Vì 
đơn vị của nó là diện tích trên đơn vị khối lượng, kabs đôi khi cũng được gọi là mặt hấp thụ ngang 
của chất khí đang xét. Từ hình 3.7 quãng đường liên hệ với độ cao theo  

 dz = −cosθ ds (3.13) 

Do đó (3.12) trở thành 

 Fk
dz
dF

cos aabsρ=θ  (3.14) 



 
 
 
 

Ta có thể định nghĩa độ dày quang học (τ) dọc theo đường thẳng đứng 

 ∫
∞

ρ=τ
z

aabs dzk  (3.15) 

Chú ý rằng (3.15) hàm ý rằng dτ = −kabsρadz, do đó ta có thể viết (3.14) như sau 

 F
d
dF

cos −=
τ

θ  (3.16) 

Phương trình này có nghiệm rất đơn giản 

 F = F∞e−τ
/cos

θ (3.17) 

trong đó F∞ trong trường hợp này là mật độ dòng hướng xuống dưới tại đỉnh khí quyển. Do đó 
dòng đi đến suy giảm theo qui luật hàm mũ dọc theo dường xiên ds ở đó độ dày quang học được 
cho bởi τ/cosθ. 

 
Hình 3.7 sơ đồ chỉ đường đi suy yếu của chùm tia mặt trời khi xuyên qua lớp khi quyển song song 

3.6.1 Mức độ hấp thụ 
Trong khí quyển đẳng nhiệt ở trạng thái cân bằng thuỷ tĩnh, mật độ (ρa) của chất hấp thụ có 

tỷ số xáo trộn khối lượng không đổi được cho bởi (mục 1.4): 

 ρa = ρase(
−
z/H) (3.18) 

Ở đây H = RT/g là độ cao qui mô, R = 287 J/(kg.K), g = 9,81m/s2, và ρas
 là mật độ của chất 

hấp thụ tại bề mặt. 

Nếu ta thay hệ thức này vào phương trình xác định độ dày quang học (3.15), giả thiết rằng 
kabs là hằng số và thực hiện lấy tích phân, ta nhận được: 

 ]e[kM
g
p H/z

absa
s −=τ  (3.19) 

trong đó Ma = ρa/ρ là tỷ số xáo trộn khối lượng của chất hấp thụ. Từ (3.19) ta có thể thấy rằng 
độ dày quang học tổng cộng là (ps/g)Makabs, nó là tổng khối lượng của chất hấp thụ nhân với hệ số 
hấp thụ. Từ (3.19) có thể suy ra rằng: 

 
Hdz

d τ
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 (3.20) 

Để tính mức độ hấp thụ năng lượng trên một đơn vị thể tích, ta nhân thông lượng với mật độ 
và hệ số hấp thụ. Sử dụng (3.14), (3.17) và (3.20) và định nghĩa µ=cosθ, ta nhận được: 

 Mức độ hấp thụ = 
H

e
FF

dz
dFk

dz
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µ
=

µ

τ
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µ

ρ
= µτ−∞   (3.21) 

Mức độ hấp thụ trên một đơn vị thể tích đạt cực đại khi tích của thông lượng và khối lượng 



 
 
 
 

hấp thụ đạt cực đại. Ta có thể tìm được điểm này bằng cách lấy đạo hàm mức độ hấp thụ (3.21) 
theo độ dày quang học và cho bằng 0 để tìm cực đại 
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Từ đó ta nhận được mức độ hấp thụ đạt cực đại tại τ/µ = 1. Có thể chỉ ra rằng mực áp suất, 
mà ở đó mức độ hấp thụ trên một đơn vị thể tích đạt cực đại, được cho bởi: 
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trong đó ps là áp suất bề mặt. Áp suất hấp thụ cực đại tỷ lệ với cosin của góc thiên đỉnh mặt 
trời, do đó khi mặt trời di chuyển về hướng đường chân trời thì sự hấp thụ trong khí quyển xảy ra 
càng lớn. Áp suất tại mực hấp thụ cực đại tỷ lệ nghịch với khối lượng chất hấp thụ trên một đơn vị 
diện tích bề mặt Hρas và hệ số hấp thụ kabs. 

Tốc độ đốt nóng có liên quan với sự hấp thụ dòng năng lượng bức xạ đi xuống được cho bởi 
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trong đó cp là nhiệt dung riêng đẳng áp và ρ là mật độ không khí. Sử dụng (3.14), có thể viết 
lại (3.24): 
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Nếu tỷ số xáo trộn khối lượng của chất hấp thụ Ma không phụ thuộc vào độ cao, khi đó tốc độ 
đốt nóng sẽ tỷ lệ với chính thông lượng (bức xạ − ND) mà thông lượng này có giá trị lớn nhất tại 
biên ngoài khí quyển. Đây là trường hợp phân tử oxy và nitơ trong khí quyển trên cao hấp thụ bức 
xạ cực tím (tử ngoại), làm cho tốc độ đốt nóng cực đại đạt được ở độ cao rất lớn và điều đó giải 
thích cho sự tăng nhanh của nhiệt độ theo độ cao trong tầng nhiệt quyển được chỉ ra trên hình 1.2. 
Đối với chất hấp thụ như ozone, mà tỷ số xáo trộn của nó đạt đỉnh khá nhọn trong tầng bình lưu, 
thì tốc độ nóng lên cũng sẽ có cực đại trong tầng bình lưu. Cực đại địa phương này của tốc độ đốt 
nóng ozone tạo ra cực đại địa phương của nhiệt độ khí hậu ở tầng bình lưu gần 50km. 

3.7 PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN BỨC XẠ HỒNG NGOẠI: SỰ HẤP THỤ VÀ 
PHÁT XẠ 

Sau đây ta sẽ phát triển phương trình truyền bức xạ đối với mặt phẳng khí quyển song song, 
trong đó xảy ra cả phát xạ và hấp thụ bức xạ do các chất khí. Mục đích của mục này là cung cấp 
những hiểu biết trực giác sự truyền bức xạ sóng dài qua khí quyển và tầm quan trọng của nó đối 
với khí hậu. Muốn vậy, sẽ đưa ra một vài đơn giản hoá, và điều đó sẽ không cho phép thực hiện 
tính toán chính xác sự truyền bức xạ. Người đọc không quan tâm chi tiết sự truyền bức xạ hồng 
ngoại trong khí quyển có thể chuyển đến mục 3.8 và 3.9, ở đó mô tả các mô hình khám phá đơn 
giản. Trong mục 3.10 sẽ trình bày những kết quả tính toán chi tiết hơn. 

Ta lại xét một cách gần đúng khí quyển như một mặt phẳng song song mà dưới đó trái đất 
cũng được xem như là một mặt phẳng, và các tính chất của khí quyển chỉ phụ thuộc vào độ cao. 
Đây là những gần đúng tốt nếu các tính chất của khí quyển biến đổi một cách chậm chạp theo 
phương ngang so với theo phương thẳng đứng. Điều này nói chung là đúng đối với nhiệt độ và độ 
ẩm, vì khí quyển khá mỏng so với bán kính trái đất. Sự xấp xỉ này có thể không tốt khi có sự hiện 



 
 
 
 

diện của mây mà kích thước ngang có thể so sánh được với kích thước thẳng đứng của chúng. 
3.7.1 Phương trình Schwarzchild 

Xét tình huống mô tả trên hình 3.8, trong đó chùm tia có cường độ Iν hướng lên trên xuyên 
qua lớp độ dày dz, làm thành một góc θ với phương thẳng đứng. Sự thay đổi cường độ dọc theo 
đường xuyên qua lớp này sẽ bằng lượng phát xạ từ các chất khí dọc theo đường trừ đi lượng hấp 
thụ: 

 dIν = Eν − Aν  (3.26) 

Sự hấp thụ có thể được giả thiết tuân theo định luật Lambert − Bouguet − Beer: 

 dIν = Eν − ρa.ds.kν.Iν (3.27) 

Độ phát xạ εν được định nghĩa như là tỷ số giữa lượng phát xạ của vật chất và cường độ bức 
xạ trong bình kín ở điều kiện cân bằng. Cường độ phát xạ được cho bởi định luật Planck (3.7), nên 
lượng phát xạ có thể được viết như sau: 

 Eν = εν.Bν(T) (3.28) 

 
Hình 3.8 Sơ đồ biểu diễn đường đi của bức xạ trái đất hướng lên trên qua một mặt phẳng khí quyển song 

song 
Khi sự va chạm với các phân tử khác xảy ra thường xuyên hơn sự truyền bức xạ của phân tử 

thì giả thiết cân bằng nhiệt động địa phương có thể được chấp nhận. Giả thiết này được bảo đảm 
cho hầu hết các vạch hấp thụ ở môi trường áp suất tương đối cao trong tầng đối lưu và tầng bình 
lưu dưới. Theo định luật Kirchhoff, trong điều kiện cân bằng nhiệt động, độ phát xạ của vật chất 
phải bằng độ hấp thụ của nó. 

Với giả thiết về cân bằng nhiệt động địa phương, ta có εν = ρads.kν, nên phương trình (3.27) 
trở thành: 

 dIν = ρa.ds.kν.(Bν(T) − Iν) (3.29) 

Khi sử dụng (3.13) và lấy giới hạn dz đủ nhỏ ta nhận được phương trình truyền bức xạ: 

 )I)T(B(k
dz
dIcos vvva −ρ=θ ν  (3.30) 

Trong phương trình này Iν là hàm của cả độ cao z và góc thiên đỉnh θ, còn tất cả những biến 
phụ thuộc khác là hàm chỉ của z. Đối với bức xạ hồng ngoại, một cách hợp lý, ta có thể giả thiết 
rằng, cường độ (bức xạ − ND) không phụ thuộc vào góc phương vị ϕ (hình 3.1), và phát xạ vật 
đen Bν(T(z)) là đẳng hướng, không phụ thuộc vào cả θ và ϕ, nhưng vẫn còn phụ thuộc vào z. 

Để nhận nghiệm phương trình (3.30) ta lại đưa vào độ dày quang học, mà ở đây được xác 
định từ bề mặt hướng lên trên: 
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Sử dụng (3.31) cho (3.30) ta nhận được: 
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Các dấu ngoặc đơn trong (3.32) chỉ sự phụ thuộc của bức xạ vào góc thiên đỉnh và độ cao, 
trong đó độ cao được biểu thị như là tham số của độ dày quang học thẳng đứng. 

Nhân (3.32) với nhân tử tích phân µτν /e , trong đó µ = cosθ, để chuyển nó về dạng có thể 
tích phân trực tiếp được: 
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Ta tích phân (3.33) từ bề mặt, nơi có độ dày quang học bằng 0, đến độ cao tuỳ ý mà ta muốn 
tính cường độ hướng lên trên và ở đó độ dày quang học bằng τν(z). Tích phân được tính khi sử 
dụng τ'ν như là biến tích phân giả. 
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Số hạng thứ nhất ở vế phải trong (3.34) biểu thị sự phát xạ từ bề mặt, giảm do sự tiêu tán dọc 
theo đường từ bề mặt đến độ cao z. Hạng thứ hai biểu thị tổng lượng phát xạ từ tất cả các lớp khí 
quyển nằm phía dưới mực z, tới được mực z mà không bị hấp thụ. 

3.7.2 Các dạng thông lượng đơn giản của nghiệm phương trình truyền bức xạ 
Trong phụ lục D là các dạng thông lượng đơn giản của nghiệm (3.34) mà chúng có thể được 

sử dụng để làm tăng kiến thức vật lý về các dòng bức xạ nhiệt hồng ngoại trong khí quyển phụ 
thuộc vào profile nhiệt độ thẳng đứng và sự mờ đục đối với bức xạ hồng ngoại của khí quyển như 
thế nào. Để nhận được các phương trình đơn giản sau đây đối với dòng đi lên F↑(z) và dòng đi 
xuống F↓(z) của bức xạ trái đất ở độ cao z nào đó trong khí quyển, cần phải sử dụng một số phép 
xấp xỉ. 
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Những phương trình này biểu diễn các dòng năng lượng trái đất tại tất cả các tần số và được 
tích phân trên toàn bộ các góc, chúng có thứ nguyên là W/m2. Các dòng này phụ thuộc vào nhiệt 
độ và phụ thuộc vào hàm truyền của dòng J(z',z), là phần của dòng năng lượng tổng cộng của trái 
đất có thể xuyên qua được lớp nằm giữa các độ cao z và z' mà không bị hấp thụ. Hàm truyền luôn 
luôn nằm giữa 0, tức dòng không truyền qua được, và 1, tức dòng được truyền qua hoàn toàn. 
Hàm truyền tiệm cận đến 1 khi hai độ cao tiến sát lại gần nhau một cách tuỳ ý. Khi hai độ cao 
dịch chuyển xa nhau ra thì hàm truyền giảm với tốc độ (rate) phụ thuộc vào lượng chất hấp thụ 
giữa chúng. 

Dòng bức xạ trái đất thuần được cho bởi hiệu giữa các dòng đi lên và dòng đi xuống: 



 
 
 
 

 F(z) = F↑(z) − F↓(z) (3.37) 

Khi đó tốc độ đốt nóng liên quan với phân kỳ của mật độ dòng trái đất là: 
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Hạng đầu tiên ở vế phải của (3.35) là thành phần biên và được giả thiết là mặt đất phát xạ 
giống như vật đen ở nhiệt độ bề mặt TS. Tại mực z mật độ dòng liên quan với phát xạ bề mặt bị 
giảm xuống tới J(zS,z) phần giá trị bề mặt của nó. Tích phân trong (3.35) biểu thị sự đóng góp vào 
dòng đi lên từ khí quyển phía dưới mực z, còn tích phân trong (3.36) biểu thị sự đóng góp vào 
dòng đi xuống tại mực z từ khí quyển phía trên mực này. Những đóng góp vào các tích phân này 
là lớn nhất khi hàm truyền biến đổi một cách nhanh nhất. Điều đó xảy ra khi sự khác biệt trong độ 
dày quang học giữa hai vị trí gần bằng 1. 

Đối với khí hậu người ta đặc biệt quan tâm đến dòng đi lên của bức xạ trái đất tại đỉnh khí 
quyển và dòng đi xuống tại bề mặt. Từ (3.35) và (3.36) các dòng này là: 

 ( ) ∫
∞

↑ ∞ʹ′ʹ′σ+∞σ=∞
1

),z(J

4
s

4
s

s

),z(dJ)z(T,zJT)(F  (3.39) 

 ∫
∞

↓ ʹ′ʹ′σ=
1

),z(J
s

4
s

s

)z,z(dJ)z(T)z(F  (3.40) 

Hình 3.9 minh hoạ hai hàm truyền trong (3.39) và (3.40), nó có một cái gì đó trông giống với 
biểu diễn profile nhiệt độ trong khí quyển. Đóng góp chủ yếu vào tích phân nhận được từ các mực 
ở đó hàm truyền biến đối nhanh nhất. Trong trường hợp của bức xạ sóng dài thoát vào không gian 
vũ trụ (OLR) F↑(∞), dưới điều kiện trung bình của trái đất, chỉ có một lượng nhỏ phát xạ từ bề mặt 
là có thể thoát được vào không gian vũ trụ. Dưới những điều kiện điển hình hầu hết OLR bắt 
nguồn từ trong tầng đối lưu tại các mực mà nhiệt độ nhỏ đáng kể so với nhiệt độ bề mặt. Từ (3.39) 
có thể nhận thấy rằng nhiệt độ phát xạ được xác định trong chương 2 là trung bình có trọng số của 
profile nhiệt độ từ bề mặt đến đỉnh khí quyển, trong đó trọng số là sự biến đổi của hàm truyền. 

Khi có sự hấp thụ của khí quyển, nhiệt độ phát xạ trung bình nhỏ hơn so với giá trị bề mặt, và 
năng lượng mất đi do phát xạ vào không gian vũ trụ nhỏ hơn rất nhiều so với phát xạ hồng ngoại 
từ bề mặt. Đây là một thành phần của hiệu ứng nhà kính. Một khía cạnh khác là sự cung cấp năng 
lượng cho bề mặt bởi phát xạ đi xuống của bức xạ trái đất từ khí quyển. Dòng đi xuống của bức xạ 
trái đất tại bề mặt bắt nguồn ở tầng đối lưu dưới, nơi hầu hết hơi nước trú ngụ. Nhiệt độ ở đó 
tương đối ấm. Trung bình toàn cầu, dòng đi xuống này lớn hơn gần hai lần so với năng lượng mặt 
trời cung cấp cho bề mặt (hình 2.4). 

Xét trường hợp khí quyển đẳng nhiệt có nhiệt độ TA nằm phía trên bề mặt có nhiệt độ Ts. 
Trong trường hợp này có thể đưa nhiệt độ ra ngoài tích phân trong (3.39) và (3.40): 

 F↑(∞) = σ 4
ST J(zS,∞) + σ 4

AT (1 − J(zS,∞)) (3.41) 

 F↓(zS) = σ 4
AT (1 − J(zS,∞)) (3.42) 

Từ những biểu thức này ta nhận được các trường hợp giới hạn đối với khí quyển mờ đục và 
khí quyển trong suốt: 

 J(zS,∞) = 0 ⇒ F↓(zS) = σ 4
AT , F↑(∞) = σ 4

AT  (3.43) 

 J(zS,∞) = 1 ⇒ F↓(zS) = 0, F↑(∞) = σ 4
ST  (3.44) 



 
 
 
 

Trong giới hạn đầu tiên (3.43), khí quyển hoàn toàn mờ đục đối với bức xạ sóng dài và phát 
xạ cả lên trên và xuống dưới giống như vật đen. Trong mục tiếp theo ta sẽ xét một mô hình khí 
quyển làm thành nhiều lớp mờ đục đối với bức xạ sóng dài. Trong trường hợp hàm truyền bằng 
đơn vị (3.44), khí quyển không ảnh hưởng gì đến bức xạ của trái đất (bức xạ sóng dài − ND), do 
đó sóng dài đi xuống bằng 0 và phát xạ bề mặt thoát trực tiếp vào không gian vũ trụ. 

 
Hì nh 3.9 Hàm truyền và nhiệt độ không khí (K) như là hàm của độ cao 

Mây có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự truyền bức xạ trái đất qua khí quyển. Nếu mây có độ dày 
thích hợp và có đỉnh và chân sắc nét, thì nó có thể được xem một cách chính xác như là chất hấp 
thụ hoàn toàn bức xạ sóng dài. Khi đó mây được biểu thị với chân tại zcb và đỉnh tại zct, và (3.39) 
và (3.40) được đổi thành: 
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Trong trường hợp này dòng đi xuống tại mặt đất (3.46) cũng có thành phần biên đến từ chân 
mây. Điều đó có thể được chỉ ra khi sử dụng định lý giá trị trung bình trong tính toán là, nếu nhiệt 
độ giảm theo độ cao, thì dòng đi ra tại đỉnh khí quyển sẽ bị giảm do mây, và dòng đi xuống tại 
mặt đất sẽ được tăng lên. Lượng biến đổi sẽ phụ thuộc vào gradient nhiệt độ thẳng đứng và vị trí 
của đỉnh và chân mây đối với hàm truyền trong điều kiện khí quyển sạch. 

3.8 MÔ HÌNH KHẢO NGHIỆM CÂN BẰNG BỨC XẠ 
Lớp khí quyển hầu như mờ đục đối với bức xạ sóng dài có thể được xem một cách gần đúng 

thô như là vật đen hấp thụ tất cả bức xạ trái đất đi tới và phát xạ giống như vật đen ở nhiệt độ của 
nó. Đối với khí quyển có độ dày quang học hồng ngoại lớn, quá trình truyền bức xạ có thể được 
biểu diễn bằng một chuỗi các vật đen sắp xếp thành lớp theo phương thẳng đứng. Hai lớp có tâm 
tại các độ cao 0.5 và 2.0 km cho một gần đúng đơn giản đối với khí quyển trái đất (Goody & 
Walker, 1972). Nếu ta giả thiết rằng các lớp khí quyển là thấu xạ đối với bức xạ mặt trời, ta có sơ 
đồ dòng năng lượng được chỉ ra trên hình 3.10. 

Ta có thể xác định tất cả các giá trị nhiệt độ chưa biết bằng cách sử dụng cân bằng năng 
lượng tại mỗi lớp. Nếu không xuất hiện sự thu nhận hoặc mất năng lượng thuần tại mọi mực, khi 
đó các giá trị nhiệt độ nhận được là những giá trị thỏa mãn cân bằng bức xạ. Tại đỉnh khí quyển ta 
phải có cân bằng năng lượng, do đó: 
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Hình 3.10 Sơ đồ chi các dòng năng lượng bức xạ của mô hình cân bằng bức xạ hai lớp đơn giản của hệ khí 

quyển−trái đất 

 
Hình 3.11 Đồ thị profile nhiệt độ nhận được từ mô hình cân bằng bức xạ khí quyển hai mực đơn giản 
Như vậy, ta thấy ngay rằng nhiệt độ lớp trên cùng phải bằng nhiệt độ phát xạ của hành tinh, 

vì, trong gần đúng này, chỉ có phát xạ sóng dài từ lớp trên thoát vào không gian vũ trụ. Cân bằng 
năng lượng tại lớp 1 là 
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Cân bằng tại lớp 2 dẫn đến 
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Và cân bằng tại bề mặt là 
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Hiệu ứng cực kỳ quan trọng của việc khí quyển hấp thụ và phát xạ bức xạ sóng dài thể hiện 
trong (3.50). Năng lượng mặt trời cung cấp cho bề mặt được gia tăng thêm bởi dòng bức xạ sóng 
dài đi xuống từ khí quyển. Điều đó làm cho nhiệt độ bề mặt tăng lên đáng kể so với giá trị của nó 
khi không có khí quyển. 

Ta có thể sử dụng các phương trình (3.47) đến (3.50) để tính nhiệt độ bề mặt: 
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Mở rộng ra, nếu mô hình này áp dụng cho khí quyển có n lớp tuỳ ý thì nhiệt độ bề mặt trong 



 
 
 
 

điều kiện cân bằng sẽ là 
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Nhiệt độ bề mặt trong điều kiện cân bằng bức xạ đối với khí quyển 2 lớp là 335K, nóng hơn 
nhiều so với nhiệt độ bề mặt trái đất. Cân bằng bức xạ không phải là một gần đúng tốt đối với 
nhiệt độ bề mặt, vì ta biết rằng các dòng ẩn nhiệt và hiển nhiệt lấy đi một lượng đáng kể năng 
lượng từ bề mặt. 

Nếu khí quyển không hấp thụ bức xạ mặt trời, cân bằng năng lượng đối với một lớp mỏng có 
độ phát xạ ε tại đỉnh khí quyển là cân bằng giữa sự hấp thụ dòng bức xạ trái đất từ phía dưới và 
phát xạ từ chính lớp đó: 
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trong đó Tstrat là nhiệt độ tại biên ngoài của khí quyển, mà ta có thể lấy là tầng bình lưu. 

Lớp khí quyển mỏng gần bề mặt hấp thụ một tỷ lệ ε lượng phát xạ từ phía trên và phía dưới, 
và phát xạ về cả hai hướng đó. Nhiệt độ của lớp không khí sát bề mặt TSA có thể nhận được từ cân 
bằng năng lượng ở đó: 
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Ta có thể tính tất cả nhiệt độ và nhận được các giá trị sau: 

T1 = 255K; T2 = 303K; TS = 335K; TStrat =214K; TSA = 320K 

Các giá trị nhiệt độ này được vẽ trên hình 3.11. Trong điều kiện cân bằng bức xạ thuần tuý, 
nhiệt độ bề mặt và nhiệt độ không khí tiếp xúc với bề mặt là khác nhau. Sự bất liên tục này là do 
sự hấp thụ bức xạ mặt trời tại bề mặt. Những tính chất không liên tục như vậy trong thực tế 
thường bị khử đi do hiệu ứng truyền nhiệt bằng dẫn nhiệt và đối lưu. 

3.9 MÂY VÀ BỨC XẠ 
Mây bao gồm những giọt nước hoặc những tinh thể băng lơ lửng trong khí quyển. Chúng 

được hình thành do sự ngưng kết hơi nước trong khí quyển khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ 
bão hoà. Các giọt nước và tinh thể băng có tác động đáng kể đến cả bức xạ mặt trời và bức xạ trái 
đất (hình 3.12). Bản chất của sự tác động này phụ thuộc vào tổng khối lượng nước, kích thước và 
hình dạng của các giọt nước hay các tinh thể băng và sự phân bố của chúng trong không gian. Vấn 
đề thường được làm đơn giản hoá bằng cách giả thiết rằng, mây là đồng nhất và vô hạn theo 
phương ngang, được gọi là mặt phẳng mây song song giả định. Nếu thừa nhận giả thiết về sự phân 
bố kích thước giọt và sự phân bố thẳng đứng của độ ẩm trên đây thì albedo và sự hấp thụ của mây 
phụ thuộc vào tổng hàm lượng nước của mây và góc thiên đỉnh mặt trời. Hàm lượng nước của 
mây được định nghĩa như là tổng khối lượng nước của mây trong cột khí quyển thẳng đứng trên 
một đơn vị diện tích bề mặt. 



 
 
 
 

 
Hình 3.12: Mây tầng tích (Stratocumulus) di chuyển qua đảo Guadalupe ngoài khơi bờ biển phía tây 

Mêxicô. Chú ý các vòng xoáy chạy xuôi dòng từ đảo. Mây tầng tích có hiệu ứng âm lớn đối với tích luỹ 
năng lượng bức xạ của trái đất vì chúng là vật phản xạ rất mạnh bức xạ mặt trời nhưng bị chặn giữ lại ở 
gần bề mặt, và do đó không phải là nơi từ đó phát xạ sóng dài vào không gian mạnh. Các tâm xoáy vào 

khoảng 60 km (Skylab 3 NASA, 8/1973) 
Kết quả tính toán theo mô hình về albedo và độ hấp thụ của mây đối với mặt phẳng “mây 

nước” (mây chỉ bao gồm các giọt nước – ND) song song được chỉ ra trên hình 3.13. Albedo tăng 
theo tổng hàm lượng nước hoặc độ dày của mây và cả góc thiên đỉnh mặt trời. Albedo tăng theo 
hàm lượng nước khá nhanh khi lượng nước có giá trị nhỏ (các đường đẳng trị dày sít − ND). Khi 
mây rất dày, albedo của mây tiệm cận một cách chậm chạp đến giá trị giới hạn trên và trở nên 
không nhạy cảm khi tăng hơn nữa khối lượng mây. Trong trường hợp này, hầu hết bức xạ mặt trời 
bị tán xạ trước khi nó có thể tới được những hạt nhỏ nằm sâu trong mây, và bức xạ bị phát tán từ 
các phần tử nhỏ nằm sâu trong mây không thể tìm được đường thoát ra ngoài không gian. Vì vậy, 
sự tăng độ dày quang học của mây cuối cùng sẽ san bằng sự khác biệt lớn của hệ số phản xạ của 
mây. Sự biến thiên của albedo theo góc thiên đỉnh khá nhanh khi mặt trời ở gần đường chân trời 
và nhỏ nhất khi mặt trời ở thiên đỉnh. Sự hấp thụ bức xạ mặt trời bởi mặt phẳng mây song song 
giảm theo sự tăng của góc thiên đỉnh, vì khi góc thiên đỉnh lớn bức xạ bị phản xạ vào không gian 
vũ trụ, độ sâu thâm nhập vào trong mây ít hơn và do đó có thể bị hấp thụ ít. Sự hấp thụ tăng gần 
như tuyến tính theo hàm lượng nước khi mặt trời ở thiên đỉnh (các đường đẳng trị cách nhau khá 
đều khi góc thiên đỉnh gần bằng 0 − ND). 

 
Hình 3.13 Sự phụ thuộc của a) albedo mây và b) độ hấp thụ của mây vào lượng nước lỏng trong mây và 
góc thiên đỉnh mặt trời. Các giá trị đo bằng % (Theo Stephens, 1978. In lại với sự cho phép của Hiệp hội 

Khí tượng Mỹ − AMS) 



 
 
 
 

 
Hình 3.14 Sự phụ thuộc của albedo hành tinh vào kích thước các giọt mây (Theo Slingo và Schrecker, 

1982. In lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Hoàng gia – Royal Meteorological Society) 
Sự biến động của albedo của các dạng mây tiêu biểu trong khí quyển bị chi phối bởi sự biến 

động lượng nước trong cột mây và băng trong mây. Tuy nhiên, albedo của mây khá nhạy cảm đối 
với kích thước các giọt nước. Hình 3.14 chỉ ra albedo tính toán của mây thay đổi như thế nào theo 
sự biến thiên của bán kính giọt khi giữ cố định hàm lượng nước lỏng. Về nguyên tắc, khi kích 
thước giọt càng nhỏ thì albedo càng lớn, vì khi đó tổng diện tích bề mặt các giọt nước lớn hơn so 
với trường hợp cùng khối lượng (nhưng kích thước giọt lớn hơn – ND). 

Mây hấp thụ bức xạ trái đất rất hiệu quả. Hình 3.15 chỉ ra độ phát xạ của mây nước và mây 
băng như là hàm của hàm lượng nước (lỏng – ND) của mây. Mây trở nên mờ đục đối với bức xạ 
sóng dài khi đường biểu diễn nước lỏng vượt quá khoảng 20g/m2. Nếu đường nước này đạt tới độ 
cao mà ở đó nhiệt độ thực sự đồng nhất, thì bề mặt mây có thể được giả thiết là hấp thụ và phát xạ 
bức xạ trái đất về cơ bản giống như vật đen. Giả thiết này cho kết quả chính xác ngoại trừ đối với 
mây rất mỏng như mây cirrus mà nó có thể thấu xạ từng phần đối với bức xạ sóng dài. Việc so 
sánh các hình 3.13 và 3.15 chỉ ra rằng albedo của mây tiếp tục tăng với sự gia tăng hàm lượng 
nước sau khi mây đã trở nên mờ đục đối với bức xạ sóng dài. 

3.10 PROFILE NHIỆT ĐỘ CÂN BẰNG BỨC XẠ − ĐỐI LƯU 
Một phương pháp đơn giản nhưng hợp lý để hiểu được ảnh hưởng của sự truyền bức xạ đối 

với khí hậu là có thể giải phương trình truyền bức xạ trong điều kiện trung bình toàn cầu của trái 
đất. Điều đó bao gồm việc xây dựng những mô hình thích hợp đối với sự truyền (bức xạ − ND) 
của các hệ thống băng dải quan trọng khác nhau trong khí quyển, đưa chúng vào cùng những cách 
tính toán phương trình truyền bức xạ tương tự nhau và dùng phương pháp lặp để nhận được 
nghiệm cân bằng ổn định. Những mô hình như vậy là phiên bản (version) đã được làm phức tạp 
hơn nhiều của mô hình cân bằng bức xạ đơn giản đã nêu trong mục 3.8. 



 
 
 
 

 
Hình 3.15 Sự phụ thuộc của phát xạ sóng dài vào a) hàm lượng nước lỏng (Theo Slingo và nnk, 1982; in 

lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Hoàng gia) và b) hàm lượng băng (Theo Griffith và nnk, 1980; 
in lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Mỹ) 

Các biến xác định dòng năng lượng bức xạ trong khí quyển bao gồm các thành phần khí của 
khí quyển, các tính chất xon khí và mây, albedo bề mặt và độ chiếu nắng. Vì sự vận chuyển năng 
lượng theo phương ngang do chuyển động khí quyển và đại dương làm ảnh hưởng đến khí hậu địa 
phương, nên nó được quan tâm nhất để tính cân bằng bức xạ đối với điều kiện trung bình trên toàn 
cầu. Trong mô hình trung bình toàn cầu nhiệt độ và tất cả các biến khác chỉ phụ thuộc vào độ cao, 
còn độ chiếu nắng trung bình toàn cầu và góc thiên đỉnh mặt trời được lấy một cách thích hợp. Để 
hiểu cơ sở của cân bằng năng lượng bức xạ trái đất ta cần phải chỉ rõ những điểm sau đây: 

1) H2O: Hơi nước là chất khí quan trọng nhất đối với sự truyền bức xạ trong khí quyển. Sự 
phân bố của nó biến động rất mạnh. Nguồn cung cấp và tiêu hao (sự bốc hơi và ngưng tụ) được 
xác định bởi chính khí hậu, và mức độ biến đổi của chúng nhanh ở những nơi mà chuyển động khí 
quyển làm xáo trộn không khí ẩm và khô với nhau. Hơi nước có dải dao động − quay gần 6,3 µm 
và liên tục quay ở bước sóng dài hơn khoảng 12 µm. Nó cũng là chất hấp thụ cơ bản bức xạ mặt 
trời trong tầng đối lưu. 

2) CO2: Tỷ số xáo trộn của carbon dioxide tăng khoảng 0,4% một năm chủ yếu do đốt cháy 
dầu và than đá. Năm 1990 có giá trị khoảng 350 ppmv. Vì nguồn cung cấp và tiêu hao CO2 là 
chậm so với thời gian nó hoà trộn hoàn toàn vào trong khí quyển, tỷ số xáo trộn của nó có thể 
được giả thiết là không đổi theo vĩ độ và độ cao cho đến khoảng 100 km. Dải dao động − quay 
mạnh ở 15µm của CO2 là quan trọng đối với sự truyền bức xạ sóng dài. Một lượng đáng kể bức xạ 
mặt trời bị hấp thụ bởi carbon dioxide. 

3) O3: Ozone có nguồn cung cấp và tiêu hao nhanh trong tầng bình lưu, nơi hầu hết ozone khí 
quyển khu trú. Gần mặt đất ozone được tạo ra trong mối liên quan với sương khói quang hoá. 
Nồng độ của nó ở giữa và trên tầng bình lưu phụ thuộc vào nhiệt độ, độ chiếu nắng, và một loạt 
vết tích các hoạt động quang hoá. Ozone có dải dao động − quay gần 9,6 µm, quan trọng đối với 
sự truyền bức xạ sóng dài, và cũng có sự phân ly liên tục làm hấp thụ bức xạ mặt trời giữa 200 và 
300 nm. Sự hấp thụ bức xạ mặt trời bởi ozone làm đốt nóng khí quyển giữa và gây nên sự tăng 
nhiệt độ theo độ cao ở tầng bình lưu và đỉnh tầng đối lưu. 

4) Xon khí: Các dạng xon khí khác nhau của khí quyển làm ảnh hưởng đến cả sự truyền bức 
xạ mặt trời và bức xạ trái đất. Lớp xon khí axit sulfuric tồn tại ở gần 25 km giữa tầng bình lưu. 
Xon khí sulfate trong tầng đối lưu cũng quan trọng đối với bức xạ, và dường như nó tăng do kết 
quả hoạt động của con người, chủ yếu do đốt cháy nhiên liệu hoá thạch. 

5) Albedo bề mặt: Albedo bề mặt biến đổi mạnh từ địa phương này đến địa phương khác trên 



 
 
 
 

các vùng lục địa, phụ thuộc vào dạng và điều kiện của chất bề mặt và thực vật. Trên biển thoáng 
nó hầu như là hàm của góc thiên đỉnh mặt trời, nhưng nó cũng phụ thuộc vào trạng thái mặt biển. 
Khi bề mặt bị tuyết phủ, albedo của nó nói chung cao hơn nhiều so với khi không có băng tuyết. 

6) Mây: Mây biến đổi đáng kể về lượng và dạng trên toàn cầu. Chúng có ảnh hưởng rất lớn 
đến sự truyền năng lượng bức xạ sóng dài và bức xạ mặt trời trong khí quyển. Sự phân bố theo 
thời gian và không gian và tính chất quang học của mây rất quan trọng đối với khí hậu. Để tính 
cân bằng bức xạ trung bình toàn cầu cần phải chỉ ra những tính chất bức xạ của mây. Cách tiếp 
cận đơn giản nhất là giả thiết mặt phẳng mây song song và chỉ rõ sự phân bố của chúng theo 
phương thẳng đứng. Các tính chất quang học của mây cũng cần phải được làm rõ. Đối với bức xạ 
mặt trời cần chỉ ra tỷ lệ chùm bức xạ bị mây hấp thụ và phản xạ, tương ứng chúng được gọi là độ 
hấp thụ và độ phản xạ. Thông thường mây nước hấp thụ bức xạ mặt trời tương đối yếu, nhưng 
chúng làm tán xạ một cách hiệu quả bức xạ mặt trời trở lại không gian vũ trụ và vì thế có độ phản 
xạ lớn. Mây dày có thể được xem như là vật đen đối với bức xạ sóng dài, do đó chúng hấp thụ 
toàn bộ bức xạ sóng dài đi đến và phát xạ giống như vật đen với nhiệt độ của khí quyển ở cùng 
mực với mây. Một cách tiếp cận đơn giản là chỉ ra thuộc tính của ba dạng mây như trong bảng 
3.2. Những giá trị albedo dựa trên cơ sở ước lượng cũ và không nhất thiết là tập tiêu biểu nhất, 
nhưng chúng là những giá trị được sử dụng trong tính toán được nêu ra ở đây. 

Hình 3.16 đưa ra profile nhiệt độ tính toán trong điều kiện cân bằng bức xạ. Nhiệt độ khí 
quyển trong điều kiện cân bằng bức xạ giảm nhanh theo độ cao ở gần bề mặt. Trong tầng đối lưu, 
profile nhiệt độ cân bằng bức xạ bất ổn định thuỷ tĩnh theo nghĩa là phần tử khí khi được nâng nhẹ 
lên sẽ bị nổi và tiếp tục đi lên. Trong khí quyển thực, chuyển động khí quyển lấy nhiệt từ bề mặt 
và xáo trộn nó trong suốt cả tầng đối lưu. Hình 2.4 chỉ ra rằng chuyển động khí quyển lấy đi 60% 
năng lượng từ bề mặt bằng vận chuyển nhiệt và hơi nước, và chỉ có 40% là do phát xạ bức xạ sóng 
dài. Profile nhiệt độ trung bình toàn cầu của khí quyển trái đất không phải là profile cân bằng bức 
xạ, mà là profile cân bằng bức xạ − đối lưu. Để nhận được cân bằng năng lượng thẳng đứng trung 
bình toàn cầu thực, cần phải đưa vào dòng năng lượng thẳng đứng do chuyển động khí quyển. 

 
Hình 3.16 Profile nhiệt độ tính toán theo cân bằng bức xạ và cân bằng nhiệt với gradien nhiệt độ là 

9.80C/km và 6.50C/km (Theo Manabe và Strickler, 1964. In lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng 
Mỹ). 

 

Bảng 3.2 Giá trị độ phản xạ và độ hấp thụ sóng ngắn của mây và tỷ lệ diện tích phủ được thừa 
nhận trong công trình của Manabe và Strickler (1964) 



 
 
 
 

Dạng Độ phản xạ sóng ngắn Độ hấp thụ sóng ngắn % diện tích 

Cao (cirrus) 0.21 0.005 0.228 

Trung (cumulus) 0.48 0.020 0.090 

Thấp (stratus) 0.69 0.035 0.313 

Thủ thuật đơn giản nhất để có thể đưa hiệu ứng vận chuyển năng lượng thẳng đứng do 
chuyển động vào mô hình truyền bức xạ trung bình toàn cầu được gọi là thủ thuật hiệu chỉnh đối 
lưu. Dưới sự gò ép này gradien nhiệt độ thẳng đứng không được phép vượt quá một giá trị tới hạn 
là 6,5 K/km. Tại những nơi mà quá trình bức xạ làm cho gradien nhiệt độ thẳng đứng lớn hơn giá 
trị cực đại đã chỉ ra, sự truyền nhiệt phi bức xạ lên trên được giả thiết xuất hiện để duy trì gradient 
nhiệt độ nói trên, sao cho năng lượng được bảo toàn. Sự phân bố lại năng lượng thẳng đứng nhân 
tạo (artificial) này được dùng để biểu diễn ảnh hưởng của chuyển động khí quyển đến profile 
nhiệt độ thẳng đứng, mà không tính toán một cách rõ ràng dòng năng lượng phi bức xạ hoặc 
chuyển động khí quyển. Trong mô hình trung bình toàn cầu lớp “được hiệu chỉnh” này kéo dài từ 
bề mặt đến đỉnh tầng đối lưu. 

Profile nhiệt độ cân bằng năng lượng khi sự truyền bức xạ và hiệu chỉnh đối lưu đã được tính 
đến có thể gọi là profile cân bằng bức xạ − đối lưu hoặc profile cân bằng nhiệt. Profile cân bằng 
nhiệt cho trường hợp gradien nhiệt độ cực đại giả thiết bằng 6,5oC/km và gradient đoạn nhiệt khô 
của nhiệt độ bằng 9,8oC/km được dẫn ra trên hình 3.16. Profile cân bằng nhiệt nhận được với 
gradient nhiệt độ 6,5oC/km gần với profile nhiệt độ quan trắc trung bình toàn cầu. Không có một 
lý do nào tồn tại trước khi chọn gradient nhiệt độ hiệu chỉnh bằng 6,5oC/km ngoài việc nó phù hợp 
với giá trị quan trắc trung bình toàn cầu. Việc duy trì gradient thẳng đứng của nhiệt độ của khí 
quyển là phức tạp và liên quan với nhiều quá trình và qui mô chuyển động. 

Việc sử dụng mô hình khí hậu nhằm để hiểu những nhân tố nào là quan trọng nhất và những 
biến đổi trong các nhân tố này sẽ làm ảnh hưởng tới khí hậu như thế nào. Đặc biệt, mô hình cân 
bằng bức xạ − đối lưu một chiều là hữu ích để hiểu vai trò của các chất khí và mây trong việc xác 
định profile nhiệt độ. Hình 3.17 dẫn ra ba profile cân bằng nhận được với các thành phần khí khác 
nhau nhưng không có mây. Khi chỉ có sự hiện diện của hơi nước sẽ nhận được profile xấp xỉ hợp 
lý với profile quan trắc, ngoại trừ trong tầng bình lưu không có hơi nước. Carbon dioxide có tỷ số 
xáo trộn 300 ppm làm tăng nhiệt độ khoảng 10K so với cân bằng nhận được khi chỉ có mặt của 
hơi nước. Đỉnh tầng đối lưu thể hiện nét rõ và sự tăng nhiệt độ theo độ cao, đặc trưng cho tầng 
bình lưu, chỉ xuất hiện khi sự hấp thụ bức xạ mặt trời do ozone được đưa vào mô hình. 

Sự đóng góp của các chất khí riêng biệt vào tốc độ đốt nóng trong cân bằng bức xạ − đối lưu 
được chỉ ra trên hình 3.18. Trong tầng bình lưu gradient thẳng đứng của nhiệt độ đối với cân bằng 
bức xạ không lớn và dương, do đó không đòi hỏi phải hiệu chỉnh đối lưu. Cân bằng bậc nhất 
(first−order) là cân bằng giữa đốt nóng sinh ra do ozone hấp thụ bức xạ mặt trời và làm lạnh do 
phát xạ sóng dài của carbon dioxide. Tầng đối lưu không cân bằng bức xạ, và tốc độ làm lạnh bức 
xạ thuần khoảng 1,5 K/ngày được cân bằng bởi truyền nhiệt đối lưu từ bề mặt, nơi có sự không 
cân bằng bức xạ thuần dương. Trong khí quyển sạch sự làm lạnh sóng dài thuần này được lấy gần 
đúng khá tốt bằng sự làm lạnh do hơi nước phát xạ. Trong tầng đối lưu, một cách gần đúng, sự 
làm lạnh sóng dài từ carbon dioxide được cân bằng bởi hấp thụ bức xạ mặt trời do hơi nước. Từ 
những kết quả tính toán cân bằng bức xạ − đối lưu trình bày trên các hình 3.17 và 3.18 ta kết luận 
rằng, hơi nước là khí nhà kính quan trọng nhất trong khí quyển tự nhiên. 

Các mô hình cân bằng bức xạ − đối lưu cũng có thể được sử dụng để khảo sát ảnh hưởng của 
mây đơn thuần đến profile nhiệt độ. Hình 3.19 chỉ ra hiệu ứng của việc đưa vào các loại mây có 
những tính chất khác nhau. Mây thấp làm giảm mạnh nhiệt độ ở bề mặt và trong tầng đối lưu, 



 
 
 
 

trong khi việc đưa thêm vào mây cao có thể làm cho nhiệt độ bề mặt vượt quá giá trị nhận được 
trong điều kiện không mây. Albedo đối với mây thấp được giả thiết là cao hơn, vì thế sự phản xạ 
bức xạ mặt trời lớn hơn, giải thích phần nào hiệu ứng làm lạnh mạnh hơn của chúng (bảng 3.2). 
Tuy nhiên, mây thấp hơn có ảnh hưởng yếu hơn đến bức xạ sóng dài thoát ra, vì nhiệt độ đỉnh của 
chúng cao hơn, và điều đó cũng giải thích một phần tác dụng làm lạnh lớn hơn của mây thấp trong 
những tính toán này. 

 

 
Hình 3.17 Các profile cân bằng nhiệt cho ba trường hợp khí quyển có mây với gradien nhiệt độ thẳng đứng 
tới hạn bằng 6.5 K/km. Một trường hợp khí quyển chỉ có hơi nước; một trường hợp bao gồm cả hơi nước 

và carbon dioxit; và trường hợp thứ bakhí quyển chứa hơi nước, carbon dioxit và ozone. (Theo Manabe và 
Strickler, 1964. In lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Mỹ) 

 

 
Hình 3.18 Profile tốc độ đốt nóng do bức xạ đối với khí quyển quang mây. LH2O, LCO2 và LO3 chỉ tốc độ 
đốt nóng tương ứng liên quan với sự làm lạnh do phát xạ sóng dài của hơi nước, carbon dioxit và ozone. 

Tiếp đầu ngữ S chỉ tốc độ đốt nóng liên quan đến sự hấp thụ bức xạ mặt trời của từng loại khí này. NET là 
tổng của đốt nóng do bức xạ sóng dài và bức xạ mặt trời của tất cả các chất khí này (Theo Manabe và 

Strikler, 1964. In lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Mỹ) 



 
 
 
 

 
Hình 3.19 Profile nhiệt độ cân bằng nhiệt đối với khí quyển có phân bố mây khác nhau. Độ cao mây tương 
ứng với dạng mây được ghi ở bên phải (L= mây thấp, M = mây trung, H = mây cao). Đường đậm đứt quãng 
chỉ profile cân bằng trong điều kiện trời quang (Theo Manabe và Strickler, 1964. In lại vơi sự cho phép của 

Hiệp hội Khí tượng Mỹ) 

3.11 MÔ HÌNH ĐƠN GIẢN ĐỐI VỚI HIỆU ỨNG BỨC XẠ THUẦN CỦA 
MÂY 

Về tiềm năng, mây rất quan trọng đối với độ nhạy của khí hậu, vì chúng có thể ảnh hưởng 
đến cả sự truyền bức xạ mặt trời và bức xạ sóng dài trong khí quyển. Mây đủ dày hầu như là chất 
hấp thụ tốt điển hình bức xạ trái đất và đồng thời là chất phản xạ tuyệt vời bức xạ mặt trời. Hai 
tính chất này của mây tạo ra những hiệu ứng ngược nhau đến cân bằng bức xạ. Sự phản xạ bức xạ 
mặt trời có xu hướng làm lạnh trái đất. Vì nhiệt độ giảm theo độ cao trong khí quyển nên mây làm 
giảm dòng bức xạ trái đất thoát ra ngoài không gian vũ ở đỉnh khí quyển, dẫn đến sự làm khí hậu 
ấm lên. 

Ta có thể minh hoạ vai trò tương đối của mây đối với sự phản xạ bức xạ mặt trời và sự ngăn 
chặn bức xạ sóng dài bằng một mô hình rất đơn giản về ảnh hưởng của chúng đến cân bằng năng 
lượng toàn cầu tại giới hạn trên của khí quyển. Cân bằng năng lượng tại đỉnh khí quyển là hiệu 
giữa bức xạ mặt trời hấp thụ được và bức xạ sóng dài thoát ra ngoài không gian vũ trụ (OLR). 
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trong đó S0 là hằng số mặt trời, αp là albedo, do đó ( ) absp
0 Q1
4
S

=α−  là bức xạ mặt trời 

hấp thụ được. 

Ta muốn tính sự sai khác của bức xạ thuần do đưa thêm vào một lớp mây có các tính chất 
nhất định so với điều kiện trời quang. 

 ΔRTOA = Rcloudy − Rclear = ΔQabs − ΔF↑(∞) (3.56) 

Giả sử rằng ta có thể biết được albedo trong cả hai điều kiện có mây và trời quang, khi đó sự 
sai khác trong bức xạ mặt trời hấp thụ được sẽ là: 
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Để tính sự biến đổi trong OLR ta trừ (3.45) cho (3.39): 

 ΔF↑(∞) = F↑cloudy(∞) − F↑clear(∞) (3.58) 
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Nếu đỉnh mây nằm cao hơn chất khí hấp thụ bức xạ sóng dài là hơi nước, khi đó ta có thể lấy 
xấp xỉ: 

 J{zct,∞} = 1.0 (3.60) 

trong trường hợp này (3.59) trở thành: 
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hay: 

 ( ) ( )∞−σ=∞Δ ↑↑
clear
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ctz

 (3.62) 

Thay (3.57) và (3.62) vào (3.56) sẽ nhận được công thức gần đúng đối với sự biến đổi bức xạ 
thuần tại đỉnh khí quyển sinh ra do đưa thêm mây vào khí quyển trời quang. 
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Nếu đỉnh mây nằm cao hơn chất hấp thụ sóng dài, khi đó (3.63) chỉ ra rằng sự biến đổi bức xạ 
thuần sinh ra do mây phụ thuộc vào sự tương phản albedo giữa điều kiện trời quang và điều kiện 
có mây, và phụ thuộc vào nhiệt độ tại đỉnh mây. Vì hầu hết hơi nước nằm ở khoảng vài km dưới 
cùng của khí quyển nên xấp xỉ (3.60) chỉ đúng về mặt định tính cho những trường hợp mây có 
đỉnh ở phía trên khoảng 4−5 km. 

Từ (3.63), có khả năng là, sự tương phản albedo và nhiệt độ đỉnh mây có thể phải sao cho 
mây không làm biến đổi bức xạ thuần. Muốn vậy, đặt ΔRTOA = 0 trong (3.63) và tính được nhiệt 
độ tại đỉnh mây. 
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Nếu ta giả thiết rằng nhiệt độ giảm với tốc độ suy giảm (gradient thẳng đứng) Γ từ giá trị bề 
mặt TS, khi đó nhiệt độ của đỉnh mây có thể liên hệ với độ cao của nó. 

 ctSZ zTT
ct

Γ−=  (3.65) 

Ta có thể sử dụng (3.64) và (3.65) để tính độ cao đỉnh mây cho trường hợp khi OLR giảm sẽ 
ngay lập tức khử bỏ sự giảm bức xạ mặt trời hấp thụ được liên quan tới sự hiện diện của mây. Để 
thay các giá trị số vào ta có thể sử dụng thông lượng bức xạ mặt trời bằng 1367 W/m2, OLR trong 
điều kiện trời quang bằng 265 W/m2, nhiệt độ bề mặt bằng 288K, và gradien nhiệt độ thẳng đứng 
bằng 6,5K/km. Tất cả những giá trị này là hợp lý trong điều kiện trung bình toàn cầu. Đường cong 
kết quả tính độ cao đỉnh mây biểu diễn theo độ tương phản albedo được cho bằng đường cong 
đậm nét trên hình 3.20. Mây có độ tương phản và độ cao dọc theo đường đậm nét thực sự không 
ảnh hưởng đến cân bằng năng lượng tại đỉnh khí quyển. Mây có độ tương phản và độ cao chiếu 
dọc theo các đường phía dưới sẽ làm giảm bức xạ thuần, hay làm lạnh, còn chiếu dọc theo các 
đường phía trên sẽ làm nóng lên. Có thể nhận được giá trị albedo mây gần đúng cho điều kiện 
trung bình toàn cầu bằng cách thêm vào giá trị albedo trong điều kiện trời quang một lượng 



 
 
 
 

khoảng 15%. Khi đỉnh mây nâng lên thì độ tương phản albedo giữa các điều kiện có mây và trời 
quang, nhân tố làm cân bằng ngay lập tức sự biến đổi OLR, cũng tăng lên. Mây có đỉnh cao, lạnh 
và albedo thấp có thể gây nên biến đổi dương đáng kể trong bức xạ thuần, trong khi mây thấp, 
sáng chói có thể gây nên biến đổi âm lớn trong bức xạ thuần tại đỉnh khí quyển. 

 
Hình 3.20 Các đường cong biến đổi của bức xạ thuần tại đỉnh khí quyển gây nên do đưa mây vào khí 

quyển quang mây được vẽ trong sự phụ thuộc vào độ cao đỉnh mây và sự tương phản về albedo hành tinh 
giữa điều kiện quang mây và có mây. Những biến đổi bức xạ thuần được tính bằng mô hình gần đúng mô 
tả trong mục 3.8 mà nó không phù hợp đối với mây có đỉnh thấp hơn khoảng 4 km. Các đường từ –100 
đến +150W/m2 được vẽ với khoảng cách giữa các đường là 50W/m2. Đường 0 (zero), nơi mây thực sự 

không có ảnh hưởng đến thành phần bức xạ tại đỉnh khí quyển, được tô đậm còn các đường có giá trị âm là 
đường đứt quãng. 

3.12 VAI TRÒ QUAN TRẮC MÂY TRONG CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG 
TRÁI ĐẤT 

Có thể đo dòng năng lượng bức xạ đi vào và thoát khỏi trái đất từ những vệ tinh quĩ đạo. Nếu 
độ phân giải không gian của các phép đo các dòng năng lượng bằng các dụng cụ trên vệ tinh đủ 
lớn, khi đó có thể nhận biết được các phép đo ở điều kiện không có mây. Những phép đo khi 
không có mây này có thể được lấy trung bình để ước tính nguồn bức xạ trong điều kiện trời 
quang. Nếu những tình huống không có mây này được lấy để biểu diễn khí quyển trong điều kiện 
không mây thì sự sai khác giữa nguồn bức xạ trong điều kiện không mây và (nguồn bức xạ − ND) 
trung bình của tất cả các phép đo biểu thị ảnh hưởng của mây đến nguồn bức xạ. Ta có thể gọi ảnh 
hưởng của mây đến nguồn bức xạ là tác động bức xạ của mây đến cân bằng năng lượng. 

Bảng 3.3 chỉ ra ước lượng các thành phần nguồn bức xạ được lấy trung bình năm và trên toàn 
cầu trong điều kiện trung bình, điều kiện không mây, và hiệu giữa chúng mà nó được gọi là tác 
động của mây. Độ không chắc chắn của những ước lượng này vào khoảng 5W/m2, như đã chỉ ra 
bởi bức xạ thuần trung bình bằng 5 W/m2, mà về mặt lôgic nó phải bằng 0. Những trị số quan trắc 
làm tròn cho thấy rằng mây làm tăng albedo từ 15% đến 30%, điều đó dẫn đến sự giảm bức xạ 
mặt trời hấp thụ được 50 W/m2. Sự làm lạnh này được bù đắp một phần nào đó bởi hiệu ứng nhà 
kính của mây làm giảm OLR khoảng 30 W/m2. Như vậy, tác động thuần tuý của mây đến nguồn 
bức xạ đã làm mất đi khoảng 20 W/m2. Ý nghĩa của con số này là ở chỗ nếu mây đột ngột bị xoá 
bỏ đi mà không làm thay đổi các biến khí hậu khác, thì trái đất sẽ thu nhận thêm được 20 W/m2 
vào bức xạ thuần và do đó bắt đầu nóng lên. Mức độ tăng nhiệt độ này có thể là hậu quả của sự 
biến đổi trong cân bằng bức xạ sẽ được trình bày trong chương 9. 

Bảng 3.3 Tác động bức xạ của mây ước tính từ các số liệu vệ tinh 
 Trung bình Không mây Tác động của mây 

OLR 234 266 +31 

Bức xạ mặt trời hấp thụ được 239 288 −48 



 
 
 
 

Bức xạ thuần +5 +22 −17 

Albedo 30% 15% +15 

Mật độ thông lượng bức xạ tính bằng W/m2 và albedo tính bằng % (Theo Harrison và nnk, © American 

Geophysical Union) 

Sự phân bố của mây quan trắc được ước lượng bằng hai cách. Những quan trắc viên bề mặt 
ghi lại dạng và tỷ lệ phân bố của mây và những chuỗi dài các số liệu quan trắc như vậy được biên 
tập đưa vào trong khí hậu học về mây (Warren và nnk, 1986, 1988). Trong những năm gần đây 
hơn người ta đã cố gắng mô tả một cách hệ thống đặc điểm của sự phân bố mây từ những số liệu 
quan trắc bức xạ hồng ngoại và bức xạ nhìn thấy nhận được từ các vệ tinh khí tượng (Rossow và 
Schiffer, 1991). Mỗi một tập số liệu này đều có những mặt mạnh và mặt yếu của nó liên quan đến 
vị trí quan trắc (từ dưới lên khác với từ trên xuống) và dụng cụ quan trắc (mắt người khác với bức 
xạ kế). Những quan trắc bề mặt quan sát được chân mây tốt hơn nhiều, trong khi số liệu đo bằng 
vệ tinh có thể xác định rất chính xác đỉnh của những đám mây cao nhất và cung cấp trực tiếp hơn 
trung bình của ước lượng độ dày quang học ánh sáng nhìn thấy của mây. 

Hình 3.21 dẫn ra bản đồ toàn cầu tỷ lệ diện tích che phủ của mây có đỉnh tại các mực khí áp 
nhỏ hơn 440 mb (mây cao), mây có đỉnh ở các mực khí áp lớn hơn 680 mb (mây thấp) và mây có 
đỉnh tại mực khí áp bất kỳ (tổng lượng mây). Mây cao tập trung ở những dải đối lưu ở nhiệt đới 
trên vùng xích đạo thuộc Nam Mỹ và châu Phi, và chủ yếu tập trung trên vùng Indonesia và 
những vùng lân cận đông Ấn Độ và tây Thái Bình Dương. Mây thấp phổ biến nhất ở những vùng 
bờ đông của các đại dương cận nhiệt đới và ở các vĩ độ trung bình. Mây thấp tập trung ở bờ đông 
các đại dương cận nhiệt đới có liên quan với nhiệt độ mặt biển thấp hơn trung bình (hình 7.11) và 
bao gồm mây tằng tích bị chặn dưới lớp nghịch nhiệt. Mây thấp tập trung nhiều trên các vùng đại 
dương và nói chung trên đất liền ít khi quan trắc được. Độ che phủ tổng cộng của mây (lượng mây 
tổng quan − ND) cũng phản ánh ưu thế đối với các vùng đại dương, nhất là ở các vĩ độ trung bình, 
nơi lượng mây tổng quan là lớn nhất. Cực tiểu của lượng mây tổng quan xuất hiện ở các vùng sa 
mạc cận nhiệt đới, nhưng các vùng có lượng mây tổng quan thấp cũng xuất hiện trên biển Caribbe 
và trên các vùng cận nhiệt đới nam Thái Bình Dương, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. 

Có thể nhận được ước lượng về ảnh hưởng của mây đến nguồn năng lượng bức xạ tại đỉnh 
khí quyển từ các số liệu đo dòng năng lượng dải rộng bằng vệ tinh (Harrison và nnk, 1990). Tác 
động sóng dài của mây là làm giảm OLR do mây và vì vậy sẽ góp phần làm tăng nguồn bức xạ 
hoặc có tác dụng làm khí hậu bề mặt ấm lên. Sự đóng góp lớn nhất xảy ra trong các vùng đối lưu 
và dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) ở nhiệt đới, nơi rất nhiều mây cao với đỉnh lạnh (hình 3.22a). Sự 
giảm bức xạ mặt trời hấp thụ được cũng khá lớn ở các vùng này, vì mây đối lưu sâu cũng có 
albedo cao, còn mây thấp ở các vĩ độ cao cũng làm giảm bức xạ mặt trời hấp thụ được rất hiệu quả 
(hình 3.22b). Ảnh hưởng thuần tuý của mây đến nguồn năng lượng tại đỉnh khí quyển nói chung 
nhỏ hơn so với các thành phần bức xạ sóng ngắn và sóng dài của nó, vì trong hầu hết các trường 
hợp chúng có dấu ngược nhau. Đóng góp thuần tuý của mây lớn nhất là làm giảm bức xạ thuần do 
mây thấp ở các vĩ độ cao và các vùng mây tầng ở phía đông các đại dương cận nhiệt đới (hình 
3.22c). 

 



 
 
 
 

 
Hình 3.21 Phần trăm diện tích mây bao phủ trung bình năm ước lượng từ số liệu vệ tinh trong dự án Khí 
hậu mây vệ tinh quốc tế (International Satellite Cloud Climatology Project) (Theo Rossow và Schiffer, 

1991). (a) Mây có đỉnh cao hơn 440mb, (b) mây có đỉnh thấp hơn 680 mb và (c) tất cả các loại mây. Trong 
hình (a) và (b) khoảng giữa các đường là 5%, với những giá trị lớn hơn 30% được tô nhạt, lớn hơn 50% 
được tô đậm. Trong (c) khoảng giữa các đường cũng là 5% , nhưng tô nhạt ở những nơi có giá trị lớn hơn 

50% và tô đậm khi giá trị lớn hơn 80% 

 



 
 
 
 

 
Hình 3.22 Nguồn bức xạ tại đỉnh khí quyển trung bình năm do tác động của mây ước lượng theo số liệu vệ 
tinh của dự án Khảo sát thực nghiệm nguồn bức xạ Trái đất (Earth Radiation Budget Experiment − ERBE; 

Harrison và nnk, 1990). a) Sự giảm OLR gây nên bởi mây, b) Sự tăng bức xạ mặt trời hấp thụ được bởi mây 
(Chú ý các giá trị âm), và c) Sự tăng bức xạ thuần do mây. Khoảng cách giữa các đường là 10W/m2. Các 

vùng được tô đối với những giá trị lớn hơn +40 trong hình a), nhỏ hơn −40 (nhạt) và −80 (đậm) trong hình 
b), và nhỏ hơn −40 (đậm) và lớn hơn 0 (nhạt) trong hình c). 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Giả sử một chất khí hấp thụ bức xạ mặt trời có tỷ số xáo trộn đồng nhất bằng 1g/kg và hệ 

số hấp thụ bằng 5 m2/kg. Tại độ cao nào sẽ xuất hiện cực đại cường độ hấp thụ năng lượng trên 
một đơn vị khối lượng? Giả thiết khí quyển đẳng nhiệt có nhiệt độ T=260K, và khí áp bề mặt bằng 
1,025 x 105 Pa, và mặt trời chiếu thẳng đỉnh đầu. 

2. Trong bài 1, nếu phạm vi tần số tại đó sự hấp thụ xảy ra chiếm 5% dòng năng lượng mặt 



 
 
 
 

trời tổng cộng, tốc độ đốt nóng bằng bao nhiêu độ trong một ngày ở mực hấp thụ năng lượng cực 
đại? Tốc độ đốt nóng một độ cao qui mô phía trên và phía dưới mực hấp thụ năng lượng cực đại 
bằng bao nhiêu? Sử dụng độ nắng trung bình toàn cầu. 

3. Làm bài 1 với góc thiên đỉnh mặt trời bằng 45 độ. Nhận xét sự khác nhau do góc thiên đỉnh 
gây ra. 

4. Sử dụng mô hình trên hình 3.10, nhưng phân bố đốt nóng bức xạ mặt trời sao cho 0,3 4
eTσ  

bị hấp thụ trong từng lớp của hai lớp khí quyển và 0,4 4
eTσ  còn lại bị hấp thụ tại bề mặt. Tính 

profile nhiệt độ cân bằng bức xạ mới. Nó khác gì so với trường hợp trong đó tất cả bức xạ mặt trời 
được dùng đốt nóng bề mặt? 

5. Đặt hai lớp trong mô hình trên hình 3.10 tại các độ cao 2,5 và 5,0 km. Giả thiết cố định 
gradien nhiệt độ 6,5 K/km. Tìm các phương trình cân bằng năng lượng bao gồm dòng năng lượng 
đối lưu chưa biết từ bề mặt đến lớp dưới thấp và từ lớp thấp đến lớp trên. Tìm profile nhiệt độ cân 
bằng nhiệt và tìm các dòng năng lượng đối lưu đòi hỏi từ bề mặt và lớp dưới thấp. (Gợi ý: Thực 
hiện bắt đầu từ đỉnh khí quyển xuống các lớp dưới). So sánh các dòng bức xạ và đối lưu nhận 
được với giá trị cho trên hình 2.4? 

6. Cũng với những điều kiện trong bài 5, hãy tính profile nhiệt độ cân bằng bức xạ thuần tuý 
không có sự hiệu chỉnh đối lưu. Vẽ profile nhiệt độ cân bằng bức xạ thuần tuý và cân bằng nhiệt 
từ mô hình này với các mực tại 2,5 và 5,0 km và so sánh chúng với profile đã nêu trong hình 3.16. 
Điều gì xảy ra nếu mực trên cùng được dịch chuyển lên hoặc xuống 2 km? Sự phụ thuộc của lớp 
vào độ cao có hợp lý không? 

7. Giả sử rằng mây đối lưu nhiệt đới làm cho albedo hành tinh trung bình đạt khoảng 0,6 so 
với albedo trong điều kiện không mây là khoảng 0,1. Độ chiếu nắng khoảng 400 W/m2 và OLR 
trong điều kiện không mây khoảng 280 W/m2. Sử dụng mô hình đơn giản trong mục 3.11 để tìm 
nhiệt độ đỉnh mây mà ở nhiệt độ này ảnh hưởng bức xạ thuần của mây bằng 0. Nhiệt độ đó có 
quan trắc thấy trong tầng đối lưu nhiệt đới không và nếu có thì nó ở đâu? (tham khảo hình 1.3). 
Nếu nhiệt độ bề mặt là 300K và gradien nhiệt độ thẳng đứng trung bình là 5 K/km, tại độ cao nào 
đỉnh mây có thể sinh ra hiệu ứng sóng dài và sóng ngắn của mây thực sự bằng và ngược nhau? 

8. Cũng với những điều kiện của bài 7, cường độ (rate) mất năng lượng bức xạ thuần bằng 
bao nhiêu nếu albedo của mây là 0,7 chứ không phải 0,6? Đỉnh mây cần hạ thấp hơn bao nhiêu để 
tạo ra sự giảm bức xạ thuần như nhau? 
 
  



 
 
 
 

 

CHƯƠNG 4. CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG BỀ MẶT 

4.1 ĐIỂM TIẾP XÚC 
Bề mặt của trái đất là biên giữa khí quyển và mặt đất hoặc đại dương. Việc xác định vị trí của 

biên này có thể khó khăn khi trên biển có nhiễu động lớn hoặc trên mặt đất có lớp phủ thực vật 
biến đổi. Ta sẽ giả thiết rằng vị trí của bề mặt này có thể được xác định một cách thích hợp, và ta 
sẽ xem nó như là một mặt phân cách đơn giản giữa hai môi trường, nhưng khi xét đến những quá 
trình trao đổi năng lượng quan trọng ta cần phải đưa vào các lớp biên của khí quyển và đại dương 
và lớp một vài mét trên cùng của lớp đất. Cũng như các dòng tại đỉnh khí quyển, dòng năng lượng 
đi qua bề mặt có vai trò rất quan trọng đối với khí hậu, đặc biệt vì khí hậu tại về mặt là bộ phận 
quan trọng nhất. Cân bằng năng lượng bề mặt quyết định lượng năng lượng có được để làm bốc 
hơi nước bề mặt và làm tăng hoặc giảm nhiệt độ bề mặt. Các quá trình bề mặt cũng đóng vai trò 
quan trọng trong việc xác định cân bằng năng lượng của cả hệ thống toàn cầu. 

Nguồn (budget) năng lượng tại bề mặt phức tạp hơn nhiều so với tại đỉnh khí quyển, vì nó đòi 
hỏi xem xét các dòng năng lượng do truyền dẫn và do đối lưu nhiệt, ẩm thông qua sự chuyển động 
của chất lỏng cũng như bức xạ. Nguồn năng lượng bề mặt địa phương phụ thuộc vào độ chiếu 
nắng, các đặc trưng bề mặt như trạng thái ẩm ướt, lớp phủ thực vật, albedo, và các tính chất của 
khí quyển phía trên. Nguồn năng lượng bề mặt liên hệ mật thiết với chu trình nước, vì sự bốc hơi 
từ bề mặt là thành phần cơ bản trong cả các nguồn năng lượng và nguồn nước. Việc hiểu biết 
nguồn năng lượng bề mặt là bộ phận cần thiết để hiểu biết khí hậu và sự phụ thuộc của nó vào 
những tác động cưỡng bức từ bên ngoài. 

4.2 NGUỒN NĂNG LƯỢNG BỀ MẶT 
Nguồn năng lượng bề mặt có thể được viết dưới dạng dòng năng lượng đi qua một đơn vị 

diện tích mặt phân cách không khí − bề mặt theo phương thẳng đứng và được đo bằng Watt trên 
mét vuông (W/m2). Các quá trình xác định sự truyền năng lượng giữa bề mặt và khí quyển bao 
gồm sự truyền bức xạ mặt trời và bức xạ hồng ngoại, các dòng năng lượng liên quan với sự 
chuyển động của chất lỏng trong khí quyển và đại dương. Sự tích luỹ và vận chuyển năng lượng 
phía dưới bề mặt cũng quan trọng. Cho mục đích tính toán nguồn năng lượng, tích luỹ năng lượng 
bề mặt xảy ra trong thể tích giữa biên với khí quyển và độ sâu dưới bề mặt nơi mà các dòng năng 
lượng và tốc độ tích luỹ năng lượng được xem là không đáng kể. Độ sâu này có thể nhỏ chỉ vài 
mét ở những vùng đất khô hoặc lớn đến vài kilômét như trong các vùng đại dương nơi nước sâu. 
Đối với bề mặt nước, dòng năng lượng ngang sinh ra do chuyển động chất lỏng phía dưới bề mặt 
có thể đóng vai trò rất quan trọng. Cân bằng năng lượng bề mặt có thể được viết bằng các ký hiệu 
như trong (4.1). 
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∂  là tích luỹ năng lượng trong lớp đất và nước bề mặt, Rs là dòng năng 

lượng bức xạ thuần đi vào bề mặt, LE là dòng ẩn nhiệt từ bề mặt vào khí quyển, SH là dòng hiển 
nhiệt từ bề mặt vào khí quyển và ΔFeo là dòng ngang ra khỏi cột đất−đại dương phía dưới bề mặt. 

Dưới điều kiện ổn định bền vững trong đó tích luỹ năng lượng là nhỏ, ví dụ như có thể giả 



 
 
 
 

thiết lấy trung bình cho toàn năm hoặc trung bình ngày trên đất, cân bằng năng lượng là sự cân 
bằng giữa đốt nóng bức xạ và các quá trình lấy đi năng lượng từ bề mặt. 

 Rs = LE + SH + ΔFeo  (4.2) 

Trong phần lớn các trường hợp thì bức xạ đốt nóng bề mặt, còn các dòng ẩn nhiệt và hiển 
nhiệt lại làm lạnh bề mặt, do đó các hạng tử biểu diễn dòng nhiệt bức xạ, ẩn nhiệt và hiển nhiệt 
trong (4.1) và (4.2) hầu như thường mang dấu dương (hình 4.1) 

 
Hình 4.1 Sơ đồ chỉ mối quan hệ của các thành phần khác nhau trong cân bằng năng lượng bề mặt (RS=Bức 

xạ thuần, LE=Làm lạnh bốc hơi, SH=Làm lạnh hiển nhiệt, 
t∂
∂

ES=Tích luỹ nhiệt dưới bề mặt, ΔFeo=Phân kỳ 

dòng năng lượng ngang dưới bề mặt) 
Ý nghĩa vật lý của (4.1) là ở chỗ, tích luỹ năng lượng phía dưới bề mặt bằng bức xạ thuần đi 

vào trừ đi lượng nhiệt mất từ bề mặt do bốc hơi, dòng hiển nhiệt và vận chuyển nhiệt theo phương 
ngang đến các vĩ độ hoặc kinh độ khác. Khi xây dựng (4.1) ta đã loại bỏ rất nhiều thành phần khác 
mà đối với một địa phương hoặc đối với những thời kỳ ngắn chúng có thể là quan trọng. Những 
thành phần này bao gồm: 

− Ẩn nhiệt làm tan băng hoặc tuyết về mùa xuân có thể cần đến 10% năng lượng bức xạ dư 
thừa trong một thời đoạn nhất định. 

− Sự chuyển đổi động năng của gió và sóng thành nhiệt năng, nói chung nhỏ. 

− Truyền nhiệt do giáng thuỷ có thể xuất hiện nếu giáng thuỷ có nhiệt độ khác nhiệt độ bề 
mặt. Cơ chế này đặc biệt quan trọng khi có mưa rào về mùa hè, vì nước mưa có thể lạnh hơn bề 
mặt nhiều và nhiệt dung của nước lớn. 

− Một lượng năng lượng mặt trời nào đó không được thể hiện rõ dưới dạng nhiệt, mà được 
tích luỹ dưới dạng liên kết hoá học hình thành trong quá trình quang hợp. Tính chung toàn cầu 
loại này nhỏ hơn 1%, nhưng có thể đạt đến cỡ 5% mang tính địa phương trong một khoảng thời 
gian hạn chế. 

− Nhiệt giải phóng do oxy hoá các vật chất sinh vật, quá trình ngược lại của quá trình quang 
hợp, như trong quá trình phân huỷ sinh vật hoặc cháy rừng. Năng lượng chứa trong vật chất sinh 
vật trong quá trình quang hợp được trả về hệ thống khí hậu vật lý thông qua sự oxy hoá. Quá trình 
này xảy ra quanh năm nhưng thực hiện khá nhanh khi bề mặt nóng và ẩm. 

− Trên qui mô toàn cầu, sự giải phóng năng lượng địa nhiệt ở những khe nứt nóng, động đất, 
và núi lửa là nhỏ.  

− Nhiệt được giải phóng do đốt nhiên liệu hoá thạch hoặc sự tạo thành năng lượng hạt nhân 
có thể quan trọng mang tính địa phương, nhưng không đáng kể đối với cân bằng năng lượng toàn 
cầu. 

4.3 TÍCH LUỸ NHIỆT Ở BỀ MẶT 
Tích luỹ năng lượng ở bề mặt rất quan trọng đối với chu kỳ mùa của nhiệt độ trên đại dương 

và chu kỳ ngày đêm trên mặt đất và đại dương. Ở dạng đơn giản nhất, lượng năng lượng tại bề 
mặt có thể được viết như là tích của nhiệt dung hữu hiệu đối với hệ thống trái đất−đại dương và 
nhiệt độ trung bình tương ứng. 



 
 
 
 

 eoeos TCE =   (4.3) 

trong đó eoC  nhiệt dung hữu hiệu của hệ thống lục địa hoặc đại dương (J/(m2K)) và eoT  là 

nhiệt độ hữu hiệu của chất dự trữ năng lượng lục địa hoặc đại dương (K). 

Nhiệt dung phụ thuộc vào các tính chất vật lý của bề mặt và độ sâu của lớp bề mặt mà nó liên 
hệ với khí quyển trên qui mô thời gian cần quan tâm. Nói chung chỉ vài mét trên cùng của lớp đất 
chịu tác động mùa của cân bằng năng lượng bề mặt, nhưng nhiệt độ của lớp 50−100m trên cùng 
của đại dương biến đổi theo mùa. Lớp dưới sâu của đại dương có trao đổi năng lượng với bề mặt 
cũng biến đổi theo mùa, do đó cũng cần phải xem xét khả năng phụ thuộc thời gian của nhiệt dung 
hữu hiệu. 

Nhiệt dung của khí quyển được ước lượng thông qua năng lượng liên quan đến chuyển động 
của phân tử, năng lượng này có quan hệ với nhiệt độ. Nhiệt dung là lượng năng lượng cần thiết để 
làm tăng nhiệt độ lên 1 độ. Ta có thể xấp xỉ nhiệt dung riêng của không khí bằng nhiệt dung riêng 
của không khí khô với áp suất không đổi. Để nhận được nhiệt dung cho toàn bộ khí quyển ta tích 
phân theo khối lượng khí quyển và được 
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Người ta có thể ước lượng nhiệt dung của đại dương bằng việc sử dụng nhiệt dung của nước 
lỏng tinh khiết ở 0oC. Nhiệt dung của lớp nước độ dày tuỳ ý dw có thể nhận được từ mật độ  ρw và 
nhiệt dung riêng cw: 

 oC  = ρwcwdw = 103kgm−
3.4218 JK−

1kg−
1.dw = dw.4,2×106 JK−

1m−
2m−

1  (4.5) 

So sánh (4.4) và (4.5) ta thấy rằng nhiệt dung của khí quyển bằng nhiệt dung của lớp nước 2 
m. Như đã nói ở chương 7, lớp nước khoảng 70m trên cùng của đại dương tương tác với khí 
quyển trên qui mô thời gian khoảng một năm, do đó trên qui mô thời gian mùa nhiệt dung của đại 
dương gấp khoảng 30 lần của khí quyển. 

4.3.1 Tích luỹ nhiệt trong đất 
Đất có nhiệt dung hữu hiệu nhỏ hơn nhiều so với đại dương. Vì bề mặt đất là rắn nên sự 

truyền nhiệt hữu hiệu do chuyển động của chất lỏng xảy ra trong khí quyển và đại dương sẽ không 
xảy ra trong đất. Nhiệt được truyền qua đất hầu như chỉ bằng quá trình dẫn nhiệt kém hiệu quả. 
Chỉ khoảng 1−2 mét đất trên cùng là chịu ảnh hưởng của sự biến động mùa. Nhiệt dung của bề 
mặt đất nói chung nhỏ hơn một ít so với nhiệt dung khí quyển. 

Dòng năng lượng nhiệt dẫn thẳng đứng trong đất tỷ lệ với gradient nhiệt độ trong đất. 
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trong đó KT là độ dẫn nhiệt. Cân bằng nhiệt trong đất là sự cân bằng giữa nhiệt tích luỹ trong 
đất và sự hội tụ của dòng nhiệt khuyếch tán. 
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Nhiệt dung thể tích của chất bề mặt CS là tích của nhiệt dung riêng của đất cS và mật độ đất 
ρS. Nhiệt dung của đất phụ thuộc vào tỷ lệ thể tích của đất fS, của chất hữu cơ fC, nước fW và 
không khí fa, mật độ và nhiệt dung riêng của các thành phần vật chất bề mặt. 

 Cs = ρscsfs + ρcccfc +ρwcwfw + ρcpfa (4.8)  
Bảng 4.1 Tính chất của các thành phần đất ở 293K 



 
 
 
 

 Nhiệt dung riêng (cp) 

(J/(kgK)) 

Mật độ (ρ ) (kg/m3) ρcp (J/(m3K)) 

Chất vô cơ trong đất 733 2600 1,9×106 

Chất hữu cơ trong đất 1921 1300 2,5×106 

Nước trong đất 4182 1000 4,2×106 

Không khí trong đất 1004 1,2 1,2×103 

Từ bảng 4.1 có thể thấy rằng nhiệt dung của không khí trong đất là rất nhỏ, do đó khi nước 
thay thế không khí ở những khoảng rỗng hở trong đất thì nhiệt dung tăng lên rất nhiều. Độ xốp 
của đất là tỷ lệ thể tích trong đất có thể bị không khí hoặc nước chiếm giữ (nó có ảnh hưởng lớn 
đến nhiệt dung của đất tuỳ thuộc vào trạng thái khô hay ẩm của đất − ND). 

Sự truyền dẫn nhiệt của đất phụ thuộc vào chất đất, độ xốp và hàm lượng nước trong đất. Sự 
truyền dẫn nhiệt tăng theo hàm lượng nước đối với đất có độ xốp tương đối cao. Các giá trị biến 
đổi từ 0,1 Wm−

1K−
1 đối với than bùn khô đến 2,5 Wm−

1K−
1 đối với cát ướt. Dưới điều kiện độ dẫn 

nhiệt KT không phụ thuộc vào độ sâu thì phương trình (truyền) nhiệt (4.7) được đơn giản hóa 
thành 
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trong đó DT = KT/Cs là hệ số khuyếch tán nhiệt của chất bề mặt. Việc phân tích qui mô đơn 
giản (4.9) có thể được sử dụng để xác định độ sâu mà ở đó dị thường nhiệt độ được áp dụng tại bề 
mặt sẽ thâm nhập tới trong một khoảng thời gian cho trước. Có thể chỉ ra rằng độ sâu thâm nhập 
hT của dị thường nhiệt độ liên quan với cưỡng bức (forcing) có chu kỳ của nhiệt độ tại bề mặt 
được cho bởi 

 τ= TT Dh   (4.10) 

trong đó τ là qui mô thời gian của cưỡng bức có chu kỳ tại bề mặt. Khi lấy giá trị điển hình 
của hệ số khuyếch tán của đất DT = 5×10−

7m2/s, ta nhận được độ sâu thâm nhập vào khoảng 10 cm 
cho cưỡng bức hàng ngày và khoảng 1,5 m đối với cưỡng bức năm. Với qui mô thời gian cỡ 10 
000 năm, sự biến động nhiệt độ bề mặt có thể thâm nhập xuống độ sâu khoảng 150 m. Vì nhiệt có 
thể được vận chuyển thông qua đất, đá bằng truyền dẫn diễn ra với tốc độ chậm, nên vận chuyển 
nhiệt phương ngang dưới mặt đất hoàn toàn có thể bị bỏ qua. 

  



 
 
 
 

Hình 4.2 Nhiệt độ đất ở các độ sâu khác nhau dưới cánh đồng cỏ ở O'Neill, Nebraska ngày 13-8-1953: a) 
nhiệt độ ở các độ sâu khác nhau như là hàm của thời gian địa phương; b) nhiệt độ như là hàm của độ sâu tại 

các thời điểm khác nhau. Độ khuếch tán nhiệt đo được vào ban ngày biến thiên từ 2,5 x 10−
7 m2/s ở 1 cm 

đến 6 x 10−
7 m2/s ở 5 cm độ sâu trong đất. (Theo số liệu của Lettau và Davidson, 1957) 

Hình 4.2 chỉ ra nhiệt độ tại các độ sâu khác nhau trong đất như là hàm của thời gian trong 
những ngày trời quang mùa hè. Đất gần bề mặt chịu sự biến đổi ngày lớn của nhiệt độ với nhiệt độ 
cực tiểu ngay trước lúc mặt trời mọc và nhiệt độ cực đại vào khoảng sau giữa trưa một ít. Ở độ sâu 
sâu hơn trong đất nhiệt độ biến đổi nhỏ hơn và xảy ra chậm hơn trong ngày, vì cần phải có thời 
gian để xung nhiệt độ khuyếch tán vào đất. Tại độ sâu khoảng 10 cm dưới bề mặt, biên độ nhiễu 
động nhiệt độ giảm xuống khoảng e−

1 lần giá trị bề mặt của nó, và biên độ này rất nhỏ khi độ sâu 
xuống đến 40 cm dưới bề mặt. Sự giảm của biên độ nhiễu động nhiệt độ ngày đêm quan trắc được 
này phù hợp với lý thuyết thứ nguyên đã đưa ra trên đây. 

Số liệu nhiệt độ có thể được sử dụng để suy ra độ dẫn nhiệt như là hàm của độ sâu trong đất 
thông qua việc sử dụng (4.7). Thay vào đó, nếu profile thẳng đứng của Cs và KT là đã biết và giả 
thiết là không đổi theo thời gian, khi đó profile nhiệt độ đo được trong các lớp đất sâu có thể được 
sử dụng để ước lượng sự biến đổi trong quá khứ của nhiệt độ bề mặt trên qui mô thời gian cỡ hàng 
trăm đến hàng nghìn năm (Lachenbruch & Marshall, 1986). 

4.4 SỰ ĐỐT NÓNG BỀ MẶT DO BỨC XẠ 
Năng lượng bức xạ thuần tới bề mặt là tổng của mật độ dòng bức xạ mặt trời thuần và bức xạ 

sóng dài thuần tại bề mặt. 

 RS = S↓(0) − S↑(0) + F↓(0) − F↑(0)  (4.11) 

trong đó S↓(0) và S↑(0) tương ứng là mật độ dòng đi xuống và đi lên của bức xạ mặt trời tại bề 
mặt, tương tự, F↓(0) và F↑(0) là mật độ dòng sóng dài. Sự đốt nóng của mặt trời là nhân tố cơ bản 
điều khiển hệ thống khí hậu. 

4.4.1 Sự hấp thụ bức xạ mặt trời tại bề mặt 
Dòng năng lượng mặt trời thuần đi xuống có thể được viết như là tích của dòng mặt trời đi 

xuống tại bề mặt nhân với độ hấp thụ của bề mặt 

 S↓(0) − S↑(0) = S↓(0)(1−αS)  (4.12) 

Albedo bề mặt αS được định nghĩa như là tỷ lệ mật độ dòng mặt trời đi xuống bị phản xạ trở 
lại bởi bề mặt.  

Albedo bề mặt biến thiên rất rộng phụ thuộc vào dạng và điều kiện bề mặt, phạm vi từ giá trị 
nhỏ bằng khoảng 5% đối với đại dương trong điều kiện gió nhẹ đến rất lớn khoảng 90% như ở bề 
mặt tuyết mới, khô. Những giá trị nêu trong bảng 4.2 là những giá trị đặc trưng, nhưng mỗi dạng 
bề mặt có thể có một phạm vi các giá trị albedo (hình 4.3). Bề mặt phổ biến nhất là nước, và 
albedo của nó phụ thuộc vào góc thiên đỉnh mặt trời, độ phủ mây, tốc độ gió và tạp chất pha trộn 
trong nước. Sự phụ thuộc của albedo bề mặt nước vào góc thiên đỉnh mặt trời và độ phủ mây được 
dẫn ra trên hình 4.4. Tỷ lệ chùm tia bức xạ mặt trời đến bị mặt nước phản xạ phụ thuộc vào góc 
giữa chùm tia đi tới và bề mặt nước. Albedo bề mặt của đại dương trong điều kiện trời quang tăng 
một cách đột ngột khi mặt trời tiến gần đến đường chân trời. Mây làm tán xạ bức xạ rất hiệu quả, 
do đó bức xạ mặt trời phía dưới màn mây không phải là chùm tia song song kéo dài mà là chùm 
tia bị tán xạ về mọi hướng. Trong điều kiện có mây các photon đi xuống tới bề mặt từ mọi hướng 
dương với xác suất gần như bằng nhau, do đó phía dưới lớp mây đủ dày không thể nói mặt trời 
đang ở vị trí nào trên bầu trời. Bởi vậy, albedo bề mặt trong điều kiện trời đầy mây không nhạy 
cảm với góc thiên đỉnh mặt trời. Tuy nhiên, lượng năng lượng bức xạ mặt trời tới được bề mặt 
trong điều kiện trời đầy mây nhạy cảm với góc thiên đỉnh mặt trời, vì mây là vật phản xạ rất hiệu 



 
 
 
 

quả bức xạ mặt trời và albedo của nó nhạy cảm với góc thiên đỉnh mặt trời. 
Bảng 4.2 Albedo đối với các bề mặt khác nhau (%) 

 Dạng bề mặt Phạm vi Giá trị điển hình 

Nước   

 Nước sâu: gió nhẹ, độ cao nhỏ 5−10 5−10 7 

 Nước sâu: Gió mạnh, độ cao lớn 10−20 12 

Đất trọc   

 Đất ẩm tối, độ mùn cao 5−15 10 

 Đất ẩm xám 10−20 15 

 Đất khô, sa mạc 20−35 30 

 Cát ướt 20−30 25 

 Cát khô sáng 30−40 35 

 Đường rải nhựa 5−10 7 

 Đường bê tông 15−35 20 

Thực vật   

 Cây xanh thấp 10−20 17 

 Cây khô 20−30 25 

 Rừng lá nhọn 10−15 12 

 Rừng lá rụng 15−25 17 

Tuyết và băng   

 Rừng bị tuyết phủ 20−35 25 

 Băng biển, không có tuyết phủ 25−40 30 

 Tuyết cũ, đang tan 35−65 50 

 Tuyết khô, lạnh 60−75 70 

 Tuyết khô, mới 70−90 80 

Hệ số phản xạ của các bề mặt khác nhau phụ thuộc vào tần số bức xạ (hình 4.5). Mây và tuyết 
phản xạ hầu như toàn bộ bức xạ nhìn thấy và phản xạ kém hơn ở những bước sóng gần hồng 
ngoại, nơi mà sự hấp thụ chủ yếu do nước. Thực vật màu xanh có albedo rất thấp đối với bức xạ 
hoạt động quang hợp, vì chất diệp lục hấp thụ bức xạ loại này rất hiệu quả. Bức xạ trong dải bước 
sóng khoảng 0,4−0,7µm có ảnh hưởng đối với quang hợp và thực vật đang phát triển hấp thụ hơn 
90% lượng bức xạ trong dải này. Tại bước sóng khoảng 0,7µm albedo của thực vật màu xanh tăng 
một cách đột ngột, do đó albedo của chúng đối với bức xạ gần hồng ngoại có thể lên tới 50%. Vì 
gần một nửa năng lượng mặt trời đi tới bề mặt có bước sóng lớn hơn 0,7µm nên sự tăng lên đó của 
albedo là quan trọng đối với nguồn năng lượng bề mặt. Thực vật cần những bước sóng ngắn hơn 
0,7µm để quang hợp, nhưng sự hấp thụ năng lượng gần hồng ngoại ở những bước sóng lớn hơn 
0,7µm đốt nóng/sưởi ấm các lá mà không có bất kỳ sự chuyển đổi năng lượng nào vào mô thực 
vật. Do đó albedo lớn hơn ở những bước sóng dài hơn 0,7µm giữ cho lá cây ở trạng thái mát mẻ. 
Khi thực vật màu xanh chết và khô đi lượng chất diệp lục của chúng giảm xuống và albedo của 
chúng ở những bước sóng nhìn thấy tăng, như đã chỉ ra bằng ví dụ về cánh đồng có rơm rạ. 



 
 
 
 

 
Hình 4.3 Ảnh chụp từ trên không tảng băng Nam cực nơi nó gặp Ấn độ dương ở Dumont d’Urville, Terre 

Adélic, Nam cực. Chú ý albedo cao của băng so với nước biển. (Ảnh do R. Guillard chụp. In lại với sự cho 
phép của I.F.R.T.P.) 

 
Hình 4.4 Sự phụ thuộc của albedo bề mặt nước vào góc thiên đỉnh mặt trời và độ phủ mây (Số liệu lấy từ 

Mirinova, 1973) 
Albedo của bề mặt có lớp phủ thực vật phụ thuộc vào kết cấu và điều kiện sinh lý của tán 

cây. Tán lá có hình dạng phức tạp và nhiều lỗ hổng có thể có albedo thấp hơn albedo của một lá 
riêng lẻ. Tỷ số của bức xạ gần hồng ngoại đối với bức xạ nhìn thấy giảm theo độ dày phía dưới 
đỉnh của tán cây, vì những bước sóng nhìn thấy được lá hấp thụ một cách có hiệu quả hơn. Albedo 
của lá cao hơn đối với bức xạ gần hồng ngoại làm cho nó bị tán xạ đi xuống thông qua tán cây và 
làm đốt nóng đất. 

 
Hình 4.5 Độ phản xạ bề mặt như là hàm của bước sóng bức xạ đối với các loại bề mặt tự nhiên. Thị lực 

của con người nhạy cảm đối với các bước sóng từ 0,4 µm (tím) đến 0,7 µm (đỏ). Cỏ ling lăng và cỏ susan 



 
 
 
 

xuất hiện màu lục (green) vì albedo của chúng đối với bước sóng màu lục sáng (~0,55µm) cao hơn đối với 
những bước sóng nhìn thấy khác. (Theo số liệu của Mirinova, 1973) 

Nước tinh khiết phản xạ hầu hết ánh sáng màu xanh da trời. Khối nước tự nhiên chứa nhiều 
chất bẩn và có thể phản xạ hầu hết ánh sáng màu lục (green), nhưng năng suất phản xạ nói chung 
ở ánh sáng nhìn thấy cao hơn ở những bước sóng gần hồng ngoại. Đất có hệ số phản xạ ở bước 
sóng gần hồng ngoại cao hơn so với ở bước sóng nhìn thấy. Đất khô có albedo cao hơn một cách 
đáng kể so với đất ẩm ướt, và bề mặt đất nhẵn có albedo cao hơn so với bề mặt gồ ghề (bảng 4.3). 

Bảng 4.3 Albedo mặt đất khô và ẩm [Mironova (l973)] 
 Mặt đất bằng phẳng Đất cày xới 

Khô Ẩm Khô Ẩm 

Đất bùn đen xám 13 8 8 4 

Đất màu hạt dẻ xám 18 10 14 6 

Đất màu hạt dẻ đỏ 20 12 15 7 

Cát màu xam 25 18 20 11 

Cát trắng 40 20 −  −  

Đất xét xanh tối 23 16 −  −  

Vì albedo bề mặt biến đổi mạnh và có ảnh hưởng mạnh đến bức xạ mặt trời hấp thụ được, nó 
có thể có ảnh hưởng lớn đến nhiệt độ bề mặt. Albedo bề mặt cũng có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ 
đến độ nhạy khí hậu, nếu nó biến đổi một cách có hệ thống theo các điều kiện khí hậu. Các quá 
trình hồi tiếp liên quan đến albedo bề mặt được thảo luận trong chương 9. 

4.4.2 Sự đốt nóng bề mặt do bức xạ sóng dài thuần 
Để tính bức xạ sóng dài thuần đi xuống tại bề mặt ta cần biết bức xạ sóng dài đi xuống từ khí 

quyển, nhiệt độ của bề mặt, và độ phát xạ sóng dài của bề mặt ε. Nếu các tần số của bức xạ sóng 
dài đi xuống và phát xạ bức xạ từ bề mặt về cơ bản là như nhau, khi đó hệ số hấp thụ hữu hiệu của 
bề mặt bằng hệ số phát xạ của nó. Một cách gần đúng đây chính là ε phần bức xạ sóng dài đi 
xuống tại bề mặt đất bị hấp thụ, do đó sóng dài đi lên tại bề mặt có thể được viết: 

 ( ) ( ) ( ) 4
sT0F10F εσ+ε−= ↓↑   (4.13) 

Do đó ta có thể viết: 

 ( ) ( ) ( )( )4sT0F0F0F σ−ε=− ↓↑↓  (4.14) 

Vì hiệu ứng nhà kính trong khí quyển trái đất mạnh nên cả sóng dài xuống từ khí quyển và 
phát xạ từ bề mặt là tương đối lớn và có xu hướng bù trừ lẫn nhau. Hệ số phát xạ sóng dài của hầu 
hết các bề mặt tự nhiên khoảng 90−98% (bảng 4.4) và không đóng vai trò cơ bản trong việc quyết 
định khí hậu bề mặt. Sai số trong việc ước lượng độ phát xạ bề mặt có thể dẫn đến sai số trong 
tính toán dòng sóng dài thuần ở bề mặt khoảng 5%. Tuy nhiên, sai số trong việc ước lượng nhiệt 
độ bề mặt ở trạng thái cân bằng nhỏ hơn nhiều, vì nhiệt độ nhận được từ cân bằng dòng năng 
lượng đã được lấy căn bậc bốn. Điều đó làm giảm sự biến động của nhiệt độ bề mặt liên quan với 
biến động độ phát xạ xuống khoảng 1%. 

Bảng 4.4 Hệ số phát xạ sóng dài (%) của một số dạng bề mặt 
Mặt nước và mặt đất 

- Nước 

- Tuyết mới rơi 

- Tuyết dạng băng hạt nhỏ 

- Băng 

 

92−96 

82−99.5 

89 

96 

Thực vật 

- Cỏ linh lăng xanh tối 

- Lá sồi 

- Lá cây nói chung 

+ 0.8µm 

 

95 

91−95 

 

5−53 



 
 
 
 

- Đất đóng băng 

- Cát khô làm sân chơi 

- Cát khô sáng 

- Cát ướt 

- Sỏi thô 

- Đá vôi sáng xám 

- Bê tông khô 

- Đất trống, ẩm 

- Đất khô đã cày 

Bề mặt tự nhiên 

- Sa mạc 

- Cỏ khô, cao 

- Đồng cỏ và cây bụi 

- Rừng sồi 

- Rừng thông 

93−94 

84 

89−90 

95 

91−92 

91−92 

71−88 

95−98 

90 

 

90−91 

90 

90 

90 

90 

+ 1.0µm 

+ 2.4µm 

+ 10.0µm 

Các chất hỗn tạp 

- Giấy trắng 

- Kính tấm 

- Gạch màu đỏ 

- Tường vữa trắng 

- Gỗ sồi tấm phẳng 

- Sơn trắng 

- Sơn đen 

- Sơn màu nhôm 

- Nền nhôm 

- Sắt mã kẽm 

- Bạc đánh bóng 

- Da người 

5−60 

70−97 

97−98 

 

89−95 

87−94 

92 

91 

90 

91−95 

88−95 

43−55 

1−5 

13−28 

2 

95 

(Số liệu lấy từ Sellers, 1965. In lại với sự cho phép của University of Chicago Press.) 

4.5 LỚP BIÊN KHÍ QUYỂN 
Lớp biên khí quyển là phần thấp nhất của tầng đối lưu, nơi gió, nhiệt độ, và độ ẩm chịu ảnh 

hưởng mạnh mẽ của bề mặt. Tốc độ gió giảm từ giá trị của nó trong khí quyển tự do đến gần 0 tại 
bề mặt. Nhờ những chuyển động rối qui mô nhỏ trong lớp biên dưới thấp, các dòng động lượng, 
nhiệt và ẩm trong lớp biên được truyền cho khí quyển và là nhân tố cơ bản đối với khí hậu. Xon 
khí và các thành phần hoá học thể khí của khí quyển cũng trao đổi với bề mặt thông qua lớp biên 
khí quyển. Đặc trưng của lớp biên khí quyển là sự phản ứng nhanh chóng của nó đối với sự biến 
đổi của điều kiện bề mặt. Sự phản ứng của bề mặt đối với biến động hàng ngày của độ nắng được 
cảm nhận một cách rõ rệt trong toàn bộ lớp biên, nhưng trong khí quyển tự do sự biến đổi hàng 
ngày thường là nhỏ, trừ phi đối lưu nhiệt liên quan với sự đốt nóng bề mặt đất ban ngày thâm 
nhập sâu vào khí quyển. 

Độ dày của lớp biên khí quyển có thể biến thiên trong khoảng 20m đến vài km, tùy thuộc vào 
từng điều kiện, nhưng độ dày đặc trưng của lớp biên khoảng 1 km. Nói chung lớp biên sẽ dày hơn 
khi bề mặt bị đốt nóng, khi gió mạnh, khi bề mặt gồ ghề và khi chuyển động thẳng đứng trung 
bình trong khí quyển tự do của tầng đối lưu có hướng lên trên. 

Vận chuyển khối lượng, động lượng và năng lượng qua lớp biên được thực hiện bởi chuyển 
động rối. Nếu không có những xoáy hỗn loạn của chuyển động rối trong lớp biên thì sự trao đổi 
giữa bề mặt và khí quyển sẽ xảy ra rất chậm. Chuyển động rối mang theo các thông lượng thẳng 
đứng trong phạm vi lớp biên có qui mô từ độ dày lớp biên đến qui mô nhỏ nhất mà ở đó sự 
khuyếch tán phân tử trở thành cơ chế vận chuyển quan trọng. Rối có thể được hình thành bằng cơ 
học hoặc nhiệt động. Rối cơ học hình thành bởi sự chuyển gió trung bình thành chuyển động rối, 
và nó mạnh nhất khi gió trung bình trong lớp khí quyển dưới thấp là lớn. Rối đối lưu hình thành 
khi các phần tử khí nóng ở gần bề mặt bị đẩy lên do lực nổi của chúng. Rối đối lưu hầu như dễ 
quan trắc thấy trên bề mặt đất vào ban ngày, khi đốt nóng bề mặt do bức xạ mặt trời mạnh, cung 
cấp nguồn năng lượng nổi, nhưng nó cũng rất thường thấy trên các đại dương. Khi lớp biên tương 
đối bất ổn định, do đó lực nổi hoặc bất ổn định độ đứt tạo nên rối, lớp biên có thể bao gồm cả lớp 
xáo trộn, nơi mà động lượng, nhiệt và ẩm hầu như không phụ thuộc vào độ cao. 



 
 
 
 

Cấu trúc của lớp biên hành tinh biến thiên khá lớn, phụ thuộc vào các điều kiện khí tượng và 
phụ thuộc vào việc bề mặt có bị đốt nóng hay làm lạnh không. Khi có sự đốt nóng bề mặt, như 
trên mặt đất vào ban ngày, lớp biên thường bất ổn định và nói chung có cấu trúc giống như đã chỉ 
ra trên hình 4.6. Phần thấp nhất của lớp biên được gọi là lớp bề mặt (hay lớp sát đất − ND), ở đó 
các thông lượng thẳng đứng của động lượng, nhiệt và ẩm hầu như không đổi theo chiều cao. 
Trong lớp xáo trộn lực nổi điều khiển chuyển động rối, nhân tố duy trì giá trị của nhiệt độ thế vị 

νθ , độ ẩm q , và động lượng M  hầu như không phụ thuộc vào độ cao. Trong lớp xáo trộn nhiệt 

và ẩm được vận chuyển lên trên còn động lượng được vận chuyển xuống bề mặt. Đỉnh lớp biên là 
một dải chuyển tiếp giữa lớp biên và khí quyển tự do, nó thường được gọi là lớp cuốn hút 
(entrainment zone). Đi qua lớp chuyển tiếp này các thuộc tính của không khí biến đổi nhanh từ 
lớp xáo trộn sang khí quyển tự do phía trên, nói chung sự biến đổi này được biểu thị bằng sự giảm 
độ ẩm, tăng nhiệt độ thế vị và giảm độ lớn của thông lượng nhiệt, ẩm, động lượng thẳng đứng do 
chuyển động rối. Cuốn hút là quá trình mà nhờ đó không khí từ khí quyển tự do thâm nhập hoà 
trộn vào trong lớp biên. Sự cuốn hút được đo bởi thông lượng nhiệt độ thế vị nhỏ của xoáy đi 
xuống trong lớp cuốn hút. Sự cuốn hút bổ sung khối lượng cho lớp biên và điều đó là cần thiết khi 
lớp biên dày thêm hoặc khi dòng qui mô lớn đi xuống dưới vào trong lớp biên. 

 
Hình 4.6 Cấu trúc của lớp biên đối lưu chỉ sự phân bố của nhiệt độ thế vị ảo trung bình νθ , tỉ số xáo trộn 

hơi nước trung bình q , động lượng trung bình M , động lượng địa chuyển (geostrophic) trung bình gM  
và thông lượng xoáy thẳng đứng của nhiệt độ thế vị, độ ẩm, và động lượng. (Từ Stull, 1988 theo 

Dreidonks và Tênnkes, 1984. In lại với sự cho phép của Kluwer Academic Publishers) 
Vào ban đêm phát xạ sóng dài làm lạnh mặt đất nhanh hơn không khí ở trên nó và lớp biên có 

thể trở nên rất ổn định với không khí lạnh, đậm đặc bị giữ lại ở gần bề mặt (hình 4.7). Trong 
những điều kiện này rối và các thông lượng thẳng đứng do nó sinh ra rất có thể bị ngăn chặn lại, 
và bề mặt trở nên không chịu sự tương tác về mặt cơ học từ khí quyển tự do, mặc dù sự vận 
chuyển bức xạ có thể vẫn còn tiếp diễn. Nhiệt độ thế vị tăng nhanh theo độ cao ở gần bề mặt và sự 
vận chuyển nhiệt độ thế vị có hướng xuống dưới, do đó không khí ít đậm đặc hơn sẽ bị cưỡng bức 
kéo xuống chống lại lực nổi. Năng lượng để xáo trộn không khí ít đậm đặc hơn hướng xuống bề 
mặt được cung cấp bởi độ đứt tốc độ gió trung bình. Độ đứt gió này có xu hướng khá mạnh trong 
những điều kiện cực đại gió mực thấp ở gần đỉnh lớp biên và gió yếu ở gần bề mặt. Do đó, nói 
chung cực tiểu của nhiệt độ không khí bề mặt đạt được vào những đêm trời quang sẽ nhỏ hơn khi 
tốc độ gió trong khí quyển tự do yếu và cung cấp ít năng lượng cho sự xáo trộn không khí ấm 
xuống dưới cho bề mặt đã bị làm lạnh do bức xạ. 

Lớp biên khí quyển có thể bao gồm cả mây mà nó đóng vai trò quan trọng trong vật lý lớp 
biên và sự vận chuyển thẳng đứng. Sự giải phóng ẩn nhiệt trong mây có thể cung cấp lực nổi để 
điều khiển chuyển động thẳng đứng trong lớp biên. Mây lớp biên có tầm quan trọng đối với khí 
hậu bao gồm mây tích và mây tầng tích cho thời tiết tốt. Mặc dù ít phổ biến, sương mù cũng được 
xem là mây lớp biên quan trọng. Lớp biên cũng ảnh hưởng lớn đến mây đối lưu sâu, vì nhiệt độ 



 
 
 
 

thế vị của không khí cao chi phối đối lưu sâu được sinh ra trong lớp biên. Ngoại trừ khi sương mù 
xuất hiện, nói chung đỉnh mây lớp biên nằm gần đỉnh lớp biên và chân của chúng cách bề mặt một 
khoảng cách nào đó, do đó mây và các lớp mây nhỏ tồn tại lơ lửng bên trong lớp biên. Mây tầng 
làm thay đổi tính chất vật lý của lớp biên thông qua cả các dòng nhiệt, ẩm đối lưu và hiệu ứng bức 
xạ của chúng. Vì đỉnh mây tầng tương đối ấm và phát xạ sóng dài một cách hiệu quả, sự làm lạnh 
bức xạ sóng dài từ đỉnh mây có thể là cơ chế quan trọng đối với sự hình thành lực nổi bên trong 
lớp biên, vì nó làm lạnh không khí ở đỉnh lớp biên làm cho không khí lạnh này có xu hướng chìm 
xuống và các phần tử khí nóng đi lên từ phía dưới sẽ thay thế chúng. 

 
Hình 4.7 Profile trung bình của tốc độ gió, nhiệt độ thế vị, số Richardson và thông lượng thẳng đứng của 
nhiệt độ thế vị ( θʹ′ʹ′w ), và động lượng ngang ( uw ʹ′ʹ′  và vw ʹ′ʹ′ ) từ quan trắc ban đêm ở Haswell, Colorado 
vào ngày 24-3-1974. Độ cao được qui mô hoá theo đọ dày quan trắc được rối xuất hiện, trong trường hợp 

này trung bình vào khoảng 100m. Thông lượng xoáy thẳng đứng được qui mô hoá theo giá trị bề mặt. 
(Theo Mahrt và nnk, 1979. In lại với sự cho phép của Kluwer Academic Publishers) 

Hình 4.8 chỉ ra biến đổi ngày đêm của nhiệt độ trong lớp khí quyển 1500m dưới cùng ở 
Nebraska trong những ngày hè trời tương đối quang. Lúc mặt trời mọc bề mặt lạnh hơn lớp không 
khí khoảng 1 km phía trên. Sự nghịch nhiệt này tan đi nhanh chóng sau khi mặt trời mọc, vì sự 
chiếu nắng làm ấm bề mặt và lượng nhiệt này được truyền cho lớp khí quyển mỏng gần mặt đất. 
Gần giữa ngày bề mặt đạt đến nhiệt độ cực đại của nó và gradient nhiệt độ thẳng đứng gần với giá 
trị đoạn nhiệt khô, 9,8K/km, quan trắc được ở gần bề mặt. Tại thời điểm này lực nổi làm nâng các 
phần tử không khí ấm gần bề mặt lên và đối lưu rối vận chuyển hiển nhiệt đi lên vào lớp biên một 
cách hiệu quả. Ngay trước khi mặt trời lặn bề mặt bắt đầu lạnh đi do tác động của chuyển động rối 
vận chuyển năng lượng đi lên một cách hiệu quả. Sau khi mặt trời lặn bề mặt lạnh đi nhanh chóng, 
do đó vào khoảng 10 giờ đêm nhiệt độ bề mặt đạt đến giá trị ban đêm của nó, để lại lớp nghịch 
nhiệt rất rõ rệt gần mặt đất. 

Khi tốc độ gió trung bình nhẹ đến vừa phải, sự biến động ngày đêm trong profile nhiệt độ sẽ 
ảnh hưởng đến sự trao đổi nhiệt, ẩm và động lượng giữa khí quyển và bề mặt. Sự phân tầng mật 
độ mạnh liên quan với nghịch nhiệt ban đêm ngăn cản sự vận chuyển rối động lượng từ khí quyển 
tự do xuống phía dưới. Vào ban đêm các dòng hiển nhiệt và ẩn nhiệt cũng bị ngăn cản bởi sự phân 
tầng mật độ mạnh, do đó nhiệt độ bề mặt chủ yếu chịu ảnh hưởng của nhân tố bức xạ làm lạnh bề 
mặt. Nghịch nhiệt thường phát triển khi có hệ thống áp cao chi phối điều kiện thời tiết địa 
phương. Gió bề mặt yếu, trời quang và chuyển động trung bình đi xuống trong khí quyển tự do 
thường liên quan với các hệ thống áp cao thúc đẩy sự phát triển nghịch nhiệt mạnh. Các chất ô 
nhiễm dưới điều kiện nghịch nhiệt có thể làm tăng mức độ có hại cho sức khoẻ, vì xáo trộn rối 
vào khí quyển tự do bị cản trở do gradient mật độ lớn. 



 
 
 
 

 
Hình 4.8 Đồ thị nhiệt độ không khí tại các thời gian địa phương khác nhau trong lớp khí quyển 1500m 

thấp nhất ở O'Neill, Nebraska vào ngày 13-8-1953. Thời gian cho theo 24h trong ngày sao cho 1800=6h 
chiều, v.v. (Theo Lettau và Davidson, 1957) 

4.5.1 Lớp biên phiếm định 
Khi ổn định tĩnh trong lớp biên gần như là phiếm định, lực nổi không đóng vai trò quan trọng 

trong nguồn động năng rối. Dưới điều kiện phiếm định nguồn năng lượng cho rối lớp biên là động 
năng của gió trung bình trong khí quyển tự do. Rối trong lớp biên tạo ra những dòng động lượng 
mạnh hướng tới bề mặt. Thông lượng thẳng đứng của động lượng ngang tại bề mặt τ0 kéo theo các 
dòng khí. Trong lớp bề mặt dưới điều kiện phiếm định gradient thẳng đứng của tốc độ gió (U) có 
thể chỉ phụ thuộc vào độ cao (z), mật độ (ρ), và sự cản của bề mặt. Tốc độ gió đặc trưng để dùng 
trong phân tích thứ nguyên là tốc độ ma sát u*: 
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Sử dụng tốc độ ma sát và độ cao đối với qui mô độ đứt gió, việc phân tích thứ nguyên đưa ra 
giả thiết rằng qui mô độ đứt gió phải là hằng số 
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Hằng số Karman k là như nhau cho toàn bộ lớp biên phiếm định, không phụ thuộc vào tính 
chất bề mặt, và có giá trị đo được xấp xỉ 0,4. Phương trình (4.16) có thể được tích phân theo độ 
cao để nhận được profile logarit của tốc độ 
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Hằng số cộng z0, được đưa vào khi tích phân để nhận (4.17), gọi là độ cao gồ ghề (hay độ gồ 
ghề − ND), là độ cao tại đó tốc độ gió bằng 0. Đối với hầu hết các bề mặt tự nhiên, tính không 
đồng đều của bề mặt lớn hơn độ dày 1 mm của lớp mà ở đó khuyếch tán phân tử thống trị, và độ 
gồ ghề này có thể được đặc trưng bởi độ cao z0. Độ gồ ghề của các bề mặt tự nhiên biến đổi trong 
khoảng cỡ milimet đối với mặt biển trung bình đến lớn hơn 1 mét đối với các thành phố có nhiều 
nhà cao. Độ gồ ghề được ước lượng bằng cách đo profile tốc độ gió dưới điều kiện phiếm định và 
giải (4.17) đối với z0. Profile logarit của tốc độ gió là một xấp xỉ tốt đối với nhiều lớp biên trong 
phòng thí nghiệm cũng như đối với lớp biên hành tinh dưới điều kiện phân tầng phiếm định. Nó 
phù hợp ở những độ cao lớn hơn nhiều so với độ gồ ghề, z>>z0, và vì thế nó không mô tả được 
profile tốc độ gió trung bình trong các tán thực vật hoặc rất gần những bề mặt gồ ghề. 

Luật profile logarit của tốc độ gió rất thuận tiện cho việc biểu diễn thông lượng động lượng 
tại bề mặt qua tốc độ gió tại độ cao nào đó trong lớp bề mặt. Thay thế (4.15) vào (4.17) suy ra 



 
 
 
 

biểu thức đối với độ cản bề mặt dưới dạng tốc độ gió Ur tại độ cao cần xét zr nào đó. 

 2
rDo UCρ=τ   (4.18) 

trong đó 
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Hệ số cản CD phụ thuộc vào tỷ số giữa độ cao đang xét và độ gồ ghề. Lớp đang xét có thể 
được lấy tại mực bất kỳ trong lớp bề mặt, nơi có thể đo được thuận lợi và nơi mà profile logarit 
cho xấp xỉ tốt thông lượng thực tế. Công thức cản khí động lực (4.18) và các công thức có liên 
quan đối với các thông lượng hiển nhiệt và ẩn nhiệt tại bề mặt tạo cơ sở cho ước lượng thực 
nghiệm các dòng bề mặt và cho việc định rõ các dòng bề mặt trong các mô hình khí hậu. Chúng 
cho phép tính toán các thông lượng rối khi chỉ sử dụng tốc độ gió trung bình ở độ cao cần xét và 
một vài tham số mở rộng. 

4.5.2 Lớp biên phân tầng 
Việc phân tích thứ nguyên đối với lớp biên phiếm định có thể được mở rộng cho các lớp biên 

phân tầng (Monin & Obukhov, 1954; Arya, 1988). Lý thuyết này đưa thêm thông lượng nhiệt và 
các biến lực nổi vào phân tích thứ nguyên. Profile thẳng đứng đặc trưng đối với cả gió và nhiệt độ 
nhận được trong toạ độ thẳng đứng đã được định tỷ lệ, bằng tổ hợp vô thứ nguyên của tốc độ ma 
sát, thông lượng nhiệt và lực nổi. Từ các profile này, có thể nhận được tổ hợp các công thức khí 
động lực mô tả các dòng nhiệt rối và động lượng rối tại bề mặt từ các biến trung bình. Các hệ số 
trong những công thức này bây giờ phụ thuộc vào độ ổn định thẳng đứng của khí quyển cũng như 
độ gồ ghề. Lý thuyết này chỉ áp dụng cho lớp bề mặt. 

Độ ổn định thẳng đứng có thể được đặc trưng bởi số Richardson. Dưới dạng khác, số 
Richardson phụ thuộc vào đạo hàm theo chiều thẳng đứng của nhiệt độ thế vị θ (xem phụ lục C) 
và tốc độ gió U 
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Trong đó g là gia tốc trọng trường và T0 là nhiệt độ đang xét. Số Richardson tổ hợp đối với 
lớp biên có thể được viết 
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Số Richardson sẽ lớn khi nhiệt độ thế vị của không khí gần bề mặt là cao so với nhiệt độ thế 
vị tại bề mặt. Trong những điều kiện như vậy không khí có tầng kết ổn định, ngăn chặn sự xáo 
trộn thẳng đứng. Các phần tử được nâng lên từ bề mặt có lực nổi âm và sẽ bị kéo xuống cưỡng 
bức bởi lực trọng trường. Hiệu ứng ổn định này có thể bị phá vỡ bởi động năng sẵn có trong độ 
đứt gió trung bình gần bề mặt đất, mà nó có thể tạo nên tốc độ rối đủ để xáo trộn không khí đã 
phân tầng ổn định. Tác động này của động năng được biểu diễn bởi bình phương tốc độ gió ở mẫu 
số trong công thức trong (4.21). Nếu nhiệt độ thế vị giảm theo độ cao gần bề mặt thì lớp biên là 
bất ổn định và sự dịch chuyển thẳng đứng nhỏ của các phần tử khí sẽ được gia tăng bởi lực nổi. Số 
Richardson đối với lớp biên bất ổn định nổi là âm. Trong những điều kiện này sự truyền năng 
lượng và ẩm theo chiều thẳng đứng tương đối có hiệu quả do sự trao đổi tự do của các phần tử qua 
bề mặt các mực. 

Trên đất liền thông thường lớp biên trở nên bất ổn định trong những ngày hè do mặt trời 



 
 
 
 

chiếu nắng đốt nóng bề mặt. Về ban đêm bề mặt lạnh đi nhanh hơn không khí ở phía trên, nên 
nghịch nhiệt có thể phát triển (hình 4.8). Kết quả là phân tầng mật độ mạnh có thể cản trở sự trao 
đổi nhiệt và động lượng ban đêm giữa bề mặt và khí quyển tự do. Ảnh hưởng của sự biến đổi tính 
ổn định của lớp biên lên các dòng động lượng có thể nhận thấy được qua sự biến đổi ngày đêm 
của profile gió. Hình 4.9 chỉ ra sự biến động ngày đêm của tốc độ gió đo được ở các độ cao khác 
nhau trên tháp truyền hình ở Oklahoma. Ban đêm tốc độ gió đo được ở rất gần bề mặt giảm, vì 
vào thời điểm này độ ổn định tĩnh lớn hơn nên sự xáo trộn động lượng xuống dưới từ khí quyển tự 
do giảm. Ở độ cao cao hơn trong lớp biên gió tăng vào ban đêm do tác động cản của bề mặt bị 
giảm. Trong thời gian ban ngày sự xáo trộn động lượng hiệu quả trong suốt lớp biên bất ổn định 
tương đối làm cho tốc độ gió gần bề mặt tăng do tốc độ gió ở các mực cao hơn trong lớp biên bị 
giảm. 

4.6 CÁC DÒNG HIỂN NHIỆT VÀ ẨN NHIỆT TRONG LỚP BIÊN 
Các dòng hiển nhiệt và ẩn nhiệt từ bề mặt được sinh ra do chuyển động rối của chất lỏng 

trong lớp biên. Ngoại trừ bên trong lớp khoảng 1 mm sát bề mặt, sự vận chuyển do khuyếch tán 
phân tử được bỏ qua so với vận chuyển rối. Rối được đặc trưng bởi sự dao động hỗn loạn, nhanh 
của tốc độ gió. Nơi nào tồn tại gradient thẳng đứng của nhiệt độ hoặc độ ẩm trung bình thì dao 
động rối của tốc độ gió sẽ bị kéo theo bởi dao động của các thuộc tính vô hướng, như nhiệt độ và 
độ ẩm. Thông lượng thẳng đứng của khối lượng, động lượng và năng lượng được sinh ra do rối 
khi các phần tử khí chuyển động thăng có các thuộc tính khác với các phần tử khí chuyển động 
giáng. Do đó có thể đo được thông lượng bằng cách lấy trung bình không gian hoặc thời gian của 
tích tốc độ thẳng đứng và thuộc tính đang xét. Ví dụ, nếu ta có giá trị đo của nhiệt độ T và tốc độ 
thẳng đứng w tại một điểm gần bề mặt, ta có thể nhận được dòng hiển nhiệt thẳng đứng từ trung 
bình thời gian của tích tốc độ thẳng đứng và nhiệt độ rồi nhân với nhiệt dung riêng và mật độ 
trung bình của không khí 

 Thông lượng hiển nhiệt đi lên = wTcpρ   (4.22) 

 
Hình 4.9 Biến trình ngày của tốc độ gió như là hàm của độ cao được đo từ tháp ở thành phố Oklahoma và 
được lấy trung bình trong suốt thời kỳ từ 6-1966 đến 5-1967. Phỏng theo Crawford và Hudson, 1973. In 

lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Mỹ) 
Để ước lượng đại lượng này chính xác, nhiệt độ và gió phải được đo tại những khoảng cách 

đủ dày để xác định các dao động rối sinh ra sự vận chuyển thẳng đứng. Vì dao động rối xảy ra rất 
nhanh, việc đo đạc cần được tiến hành một cách thường xuyên, khoảng cách giữa các lần đo có 
thể ngắn hơn một giây để có thể đo được các dòng rối một cách trực tiếp. Tính chất không đồng 
nhất trong điều kiện bề mặt cũng có thể gây nên những khó khăn khi nhận các thông lượng tiêu 
biểu từ việc đo đạc tại các điểm đơn. 



 
 
 
 

Bằng việc phân tích các biến thành trung bình thời gian và độ lệch so với trung bình thời 
gian, hoặc nhiễu động xoáy, ta có thể viết thông lượng hiển nhiệt đi lên như là tổng đóng góp của 
trung bình thời gian và của xoáy 

 'www += ,   'TTT +=    (4.23) 

Ở đây dấu gạch ngang phía trên chỉ việc lấy trung bình thời gian, còn dấu phẩy chỉ giá trị độ 
lệch khỏi trung bình thời gian. Thay (4.23) vào (4.22) và thực hiện việc lấy trung bình ta nhận 
được đóng góp của các thành phần trung bình và xoáy cho thông lượng thẳng đứng của nhiệt độ 

 ''TwwTwT +=  (4.24) 

 Tổng = trung bình + xoáy 

Gần bề mặt tốc độ thẳng đứng trung bình rất nhỏ so với tốc độ xoáy hoặc tốc độ rối thẳng 
đứng điển hình, và đóng góp của xoáy vào thông lượng nhiệt thẳng đứng chiếm ưu thế. Ta có thể 
định nghĩa thông lượng ẩn nhiệt và hiển nhiệt như là những thông lượng xoáy của nhiệt và ẩm ở 
một mực nào đó trong lớp biên khí quyển 

 TwcSH p ʹ′ʹ′ρ= , qwLLE ʹ′ʹ′ρ=   (4.25) 

trong đó ρ là mật độ không khí, cp là nhiệt dung riêng đẳng áp của không khí, và L là ẩn nhiệt 
hoá hơi. Trong thực tế, việc đo đạc những nhiễu động tốc độ rối, nhiệt độ, và độ ẩm cần thiết để 
tính toán các dòng năng lượng hiển và ẩn không được thực hiện một cách thường xuyên, và những 
dao động nhanh, qui mô nhỏ này cũng không được mô phỏng trong các mô hình khí hậu. Trong 
hầu hết các trường hợp người ta phải ước lượng các thông lượng rối bằng cách sử dụng các biến 
đã lấy trung bình trên qui mô thời gian và không gian lớn hơn nhiều so với chuyển động rối trong 
lớp biên. 

Đã có một vài phương pháp để ước lượng các dòng bề mặt theo những quan trắc của các biến 
trung bình. Phương pháp thông thường nhất là thông qua việc sử dụng tổ hợp các công thức khí 
động lực. Đây là công thức liên kết các thông lượng rối với trung bình không gian và thời gian có 
thể quan trắc được. Có thể giả thiết rằng thông lượng hiển nhiệt tỷ lệ với hiệu nhiệt độ giữa bề 
mặt và không khí tại một độ cao chuẩn zr nào đó mà ở đó có các biến trung bình đã biết. Vì một 
phần động năng của rối lớp biên nhận được từ tốc độ gió trung bình thổi trên bề mặt, nên có thể 
giả thiết rằng các thông lượng rối cũng tỷ lệ với tốc độ gió trung bình Ur tại độ cao chuẩn. Những 
giả thiết cơ bản này phù hợp với các kết quả của lý thuyết tương tự được mô tả trên đây, mà nhờ 
đó ta nhận được biểu thức liên hệ giữa dòng hiển nhiệt với tốc độ gió và nhiệt độ trung bình 

 SH = cpρCDHUr(Ts−Ta(zr))  (4.26) 

Dòng ẩn nhiệt có thể liên hệ với hiệu độ ẩm riêng q giữa bề mặt và khí quyển tại độ cao cần 
xét 

 LE = LρCDEUr(qs−qa(zr))  (4.27) 

Trong các công thức khí động lực (4.26) và (4.27), ρ là mật độ không khí, cp là nhiệt dung 
riêng đẳng áp, CDH và CDE tương ứng là hệ số truyền khí động lực của nhiệt độ và độ ẩm. Các chỉ 
số dưới s và a tương ứng chỉ giá trị bề mặt và không khí tại mực cần xét. 

Các hệ số truyền khí động lực phụ thuộc vào độ gồ ghề của bề mặt, số Richardson tổ hợp và 
độ cao cần xét. Trong những tình huống bình thường, các giá trị của hệ số truyền đối với nhiệt, ẩm 
và động lượng có thể lấy gần bằng nhau, và giá trị tiêu biểu cho cân bằng phiếm định và cho độ 
cao 10 m trên bề mặt có thể nhận trong khoảng 1×10−

3 ở trên đại dương đến 4×10−
3 ở bề mặt đất có 

độ gồ ghề vừa phải. Nếu tốc độ gió tại 10 m là 5m/s và CD = 3×10−
3, khi đó từ (4.26) dòng hiển 

nhiệt đi qua lớp khí quyển bề mặt vào khoảng 15 W/m2 cho mỗi độ của hiệu nhiệt độ giữa bề mặt 



 
 
 
 

và không khí tại 10m. 
4.6.1 Tỷ số cân bằng Bowen đối với điều kiện bão hoà 

Dòng ẩn nhiệt phụ thuộc mạnh mẽ vào nhiệt độ thông qua sự phụ thuộc của áp suất hơi nước 
bão hoà vào nhiệt độ. Trên bề mặt nước và mặt đất ướt ta có thể giả thiết rằng tỷ số xáo trộn của 
hơi nước tại bề mặt bằng tỷ số xáo trộn bão hoà q* ở nhiệt độ của bề mặt. 

 qs = q*(Ts)  (4.28) 

Tỷ số xáo trộn hơi nước của không khí bão hoà tại độ cao đang xét có thể được xấp xỉ bởi 
chuỗi Taylor bậc nhất 

 ( ) ( )......TT
T
q

Tqq sa

*

s
*
s

*
a +−

∂

∂
+=  (4.29) 

Tỷ số xáo trộn hơi nước thực tế của không khí tại độ cao cần xét có thể được biểu diễn qua độ 
ẩm tương đối tại mực này 
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Thay (4.31) vào (4.27) suy ra được biểu thức đối với nhiệt mất đi từ bề mặt thông qua bốc hơi 
dưới dạng hiệu nhiệt độ và độ ẩm tương đối 
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Tỷ số Bowen là tỷ số giữa sự làm lạnh hiển nhiệt và làm lạnh ẩn nhiệt của bề mặt. So sánh 
(4.32) và (4.26) ta thấy rằng khi bề mặt ướt và không khí bão hoà,  RH=1, tỷ số Bowen nhận giá 
trị đặc biệt 

 eo B
LE
SH

B =≡  (4.34) 

Khi bề mặt và không khí tại mực đang xét là bão hoà, tỷ số Bowen tiệm cận đến giá trị Be cho 
bởi (4.33) mà nó có thể được gọi là tỷ số cân bằng Bowen. Ta xem rằng dòng ẩm từ lớp biên vào 
khí quyển tự do vừa đủ cân bằng với dòng ẩm đi lên từ bề mặt, do đó độ ẩm tại độ cao đang xét ở 
trong trạng thái cân bằng tại giá trị bão hoà. Tỷ số Bowen trong trường hợp cân bằng như vậy là 
tỷ lệ nghịch với tốc độ biến đổi theo nhiệt độ của tỷ số xáo trộn bão hoà của hơi nước trong 
(4.33). Tốc độ biến đổi của tỷ số xáo trộn bão hoà theo nhiệt độ rất nhạy cảm với chính nhiệt độ. 
Sử dụng công thức xấp xỉ (B.3) trong phụ lục B có thể chỉ ra rằng 
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Sự phụ thuộc vào nhiệt độ theo qui luật hàm mũ của tỷ số xáo trộn bão hoà lớn hơn nghịch 
đảo bình phương của nhiệt độ trong (4.35), do đó tỷ số cân bằng Bowen giảm theo nhiệt độ theo 
qui luật hàm mũ. Sự phụ thuộc vào nhiệt độ của tỷ số xáo trộn bão hoà và tỷ số cân bằng Bowen 



 
 
 
 

được chỉ ra bằng đồ thị lôga−tuyến tính trên hình 4.10. Tỷ số cân bằng Bowen bằng 1 ở khoảng 
0oC, và giảm xuống đến khoảng 0,2 tại 30oC. Vì độ ẩm tương đối trong (4.32) giảm từ 1 đến các 
giá trị nhỏ hơn, sự làm lạnh bốc hơi tăng, nên tỷ số cân bằng Bowen là tỷ số Bowen lớn nhất có 
thể đối với bề mặt ướt. Tỷ số Bowen thực tế trên bề mặt ướt nói chung có thể nhỏ hơn tỷ số cân 
bằng Bowen, vì không khí tại độ cao đang xét không phải thường xuyên bão hoà. Do sự phụ thuộc 
mạnh vào nhiệt độ của áp suất hơi nước bão hoà, nên ở nhiệt đới trên các bề mặt ướt, làm lạnh ẩn 
nhiệt chiếm ưu thế trội hơn làm lạnh hiển nhiệt ở cùng nhiệt độ, nhưng ở các vĩ độ cao trong mùa 
đông sự truyền hiển nhiệt có thể đóng vai trò quan trọng nhất. 

Những thảo luận đã nêu, một cách chặt chẽ, chỉ áp dụng cho các điều kiện khi bề mặt là ướt, 
do đó làm lạnh bốc hơi không bị thiếu ẩm bề mặt. Trên bề mặt đất sự làm lạnh bốc hơi có thể 
giảm mạnh khi ẩm không thể được cung cấp từ phía dưới bề mặt một cách đủ nhanh để giữ cho 
không khí luôn tiếp xúc với bề mặt đã bão hoà. Ở những vùng sa mạc bề mặt khô điển hình, đến 
mức dù với nhiệt độ nào thì làm lạnh bốc hơi cũng nhỏ, do đó làm lạnh hiển nhiệt và phát xạ sóng 
dài phải cân bằng với đốt nóng bức xạ mặt trời. Đối với địa hình có lớp phủ thực vật, làm lạnh do 
bốc thoát hơi qua lá bị chi phối bởi điều kiện vật lý và sinh học của tán cây và hàm lượng nước 
của đất. Vai trò của đất và thực vật trong cân bằng năng lượng và nước bề mặt được thảo luận 
trong chương 5 sau này. 

 
Hình 4.10 Độ ẩm tiêng bão hoà q* (g/kg) và tỷ số cân bằng Bowen Be như là hàm của nhiệt độ 

4.7 SỰ BIẾN ĐỘNG THEO VĨ ĐỘ CỦA CÁC THÀNH PHẦN CÂN BẰNG 
NĂNG LƯỢNG  

Cảm nhận trực giác nào đó về tầm quan trọng tương đối của các thành phần khác nhau của 
nguồn năng lượng bề mặt như là hàm của chế độ khí hậu có thể nhận thấy được từ sự phụ thuộc 
của chúng vào vĩ độ (bảng 4.5 và hình 4.11). Bức xạ thuần tại bề mặt đạt các cực đại ở những 
vùng nhiệt đới theo sự phân bố chung của độ chiếu nắng tại đỉnh khí quyển. Bức xạ thuần trên đại 
dương nhiệt đới lớn hơn khoảng 60% so với trên đất liền ở cùng vĩ độ. Hầu hết các vùng đất có 
albedo bề mặt cao hơn so với mặt nước. Albedo bề mặt thấp là nguyên nhân cơ bản của việc bức 
xạ thuần trên đại dương lớn hơn, nhưng sự khác nhau của nhiệt độ bề mặt và mức độ dồi dào hơi 
nước giữa các vùng đất và đại dương cũng góp phần vào đó. 

Ở các vùng cực, năng lượng bức xạ thuần mất đi từ bề mặt được cân bằng lại bởi các dòng 
hiển nhiệt đi xuống. Các dòng hiển nhiệt đi xuống liên quan với sự nghịch nhiệt ở các vĩ độ cao đã 
được chỉ ra trên hình 1.4. Nghịch nhiệt cực được duy trì bởi sự vận chuyển nhiệt hướng cực trong 
khí quyển, giữ cho các vùng cực ấm hơn so với trường hợp nếu không có sự vận chuyển khí 
quyển. 

Chín mươi phần trăm (90%) nhiệt bức xạ của bề mặt đại dương toàn cầu được cân bằng lại 
nhờ bốc hơi. Sự làm lạnh bề mặt do bốc hơi lớn nhất trên các vùng đại dương cận nhiệt đới, vì ở 



 
 
 
 

đó đốt nóng bề mặt do bức xạ mặt trời và nhiệt độ nước bề mặt là lớn nhất. Chuyển động giáng 
trung bình trong khí quyển tự do thuộc tầng đối lưu cận nhiệt đới cũng mang không khí khô vào 
lớp biên làm kích thích sự bốc hơi, và gió tín phong cũng cung cấp nguồn động năng cho rối trong 
lớp biên. Trên đất liền sự bốc hơi đạt các cực đại ở gần xích đạo và giảm ở dải vĩ độ từ 10−30 độ 
do sự khô ráo của lục địa ở đây. Năng lượng cho bốc hơi nước trên các khối lục địa cận nhiệt đới 
là sẵn có, nhưng nước bề mặt chỉ có rất ít để có thể bốc hơi. Hiển nhiệt mất đi từ lục địa đạt các 
cực đại ở những vùng cận nhiệt đới, nơi hầu như thịnh hành các điều kiện sa mạc khô, nóng. Tỷ số 
Bowen, tỷ số giữa làm lạnh hiển nhiệt và ẩn nhiệt của bề mặt, tăng theo vĩ độ trên cả các vùng đại 
dương và lục địa. Điều đó phản ánh sự phụ thuộc mạnh mẽ của áp suất hơi nước bão hoà vào nhiệt 
độ, làm cho tỷ số cân bằng Bowen tăng theo sự giảm nhiệt độ như đã giải thích trong mục trước. 

Tại các vĩ độ trung bình và cao, làm lạnh bốc hơi từ bề mặt bằng hoặc lớn hơn năng lượng 
cung cấp bởi đốt nóng bức xạ. Các dòng chảy đại dương mang một lượng nhiệt đáng kể từ nhiệt 
đới về các vĩ độ trung bình và cao. Một phần năng lượng vận chuyển trong đại dương cung cấp bổ 
sung cho lượng nhiệt mất đi rất lớn do bốc hơi ở các vĩ độ trung bình. 

Các nguồn nhiệt hàng năm đối với những lục địa và đại dương chính được cho trong bảng 
4.6. Các lục địa có thể được phân loại một cách dễ dàng theo tỷ số Bowen của chúng. Lục địa có 
tỷ số Bowen cao là lục địa “sa mạc” có qui mô rộng lớn, trong khi đó những lục địa có tỷ số 
Bowen thấp là lục địa “ướt”. Lục địa khô nhất rõ ràng là Australia, với tỷ số Bowen khoảng bằng 
2, tiếp đó là Châu Phi nơi có các sa mạc Sahara và Kalahari. Lục địa ướt nhất là Nam Mỹ và Châu 
Âu, mỗi một trong chúng có tỷ số Bowen khoảng 0.6. Bắc Mỹ cũng là lục địa tương đối ướt với tỷ 
số Bowen nhỏ hơn 1 đáng kể. Tốc độ làm lạnh bề mặt do hiển nhiệt và ẩn nhiệt gần như bằng 
nhau khi lấy trung bình trên tất cả các vùng lục địa, trong khi trên đại dương toàn cầu làm lạnh 
hiển nhiệt chỉ bằng khoảng 1/10 làm lạnh ẩn nhiệt. 
Bảng 4.5 Giá trị trung bình vĩ tuyến của các thành phần phương trình cân bằng năng lượng bề 

mặt trái đất 
Dải vĩ độ Đại dương Đất liền Quả đất 

RS LE SH ΔFeo RS LE SH RS LE SH ΔFeo 

80−90N * * * * * * * −12 4 −13 −3 

70−80N * * * * * * * 1 12 −1 −9 

60−70N 31 44 21 −35 27 19 8 28 27 13 −12 

50−60N 39 52 21 −35 40 25 15 40 37 19 −16 

40−50N 68 70 19 −21 60 32 28 64 50 23 −9 

30−40N 110 114 17 −21 80 31 49 97 78 32 −13 

20−30N 150 139 12 −1 92 27 65 127 97 32 −1 

10−20N 158 131 8 19 94 39 56 141 108 21 12 

0−10N 153 106 5 41 96 64 32 139 96 15 29 

0−10S 153 112 5 36 96 66 29 139 101 13 25 

10−20S 150 138 7 5 97 54 42 138 119 15 4 

20−30S 134 133 9 −8 93 37 56 125 110 21 −7 

30−40S 109 106 11 −8 82 37 45 106 98 15 −7 

40−50S 76 73 12 −9 54 28 27 74 70 13 −9 

50−60S 37 41 13 −17 41 27 15 37 41 15 −19 



 
 
 
 

60−70S * * * * * * * 17 13 15 −11 

70−80S * * * * * * * −3 4 −5 −1 

80−90s * * * * * * * −15 0 −15 0 

0−90N        96 73 21 1 

0−90S        96 82 15 −1 

Toàn cầu 109 98 11 0 65 33 32 96 78 18 0 

Các giá trị đo bằng W/m2. (Số liệu lấy từ Sellers,1965. In lại với sự cho phép của University of Chicago Press.) 

 

 
Hình 4.11 Các thành phần của cân bằng năng lượng bề mặt trung bình năm phân bố theo vĩ độ. (Theo 

Sellers, 1965. In lại với sự cho phép của University of Chicago Press) 
Bảng 4.6 Cân bằng năng lượng hàng năm của đại dương và lục địa 

Vùng RS LE SH ΔFeo SH/LH 

Châu Âu 52 32 20 0 0,62 

Châu Á 62 29 33 0 1,14 

Bắc Mỹ 53 30 22 0 0,74 

Nam Mỹ 93 60 33 0 0,56 

Châu Phi 90 34 56 0 1,61 

Châu Úc 93 29 64 0 2,18 

Châu Nam cực −16 0 −15 0 −  

Tất cả các lục địa 65 33 32 0 0,96 

Đại Tây Dương 109 95 11 3 0,11 

Ấn Độ Dương 113 102 9 1 0,09 

Thái Bình Dương 114 103 11 0 0,10 

Bắc Băng Dương −5 7 −7 −5 −1,00 

Tất cả các đại dương 109 98 11 0 0,11 

Các giá trị đo bằng W/m2. (Số liệu lấy từ Budyko, 1963) 

4.8 BIẾN ĐỘNG NGÀY ĐÊM CỦA CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG BỀ MẶT 
Cân bằng năng lượng bề mặt chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của sự biến đổi ngày đêm của độ 

chiếu nắng, kể cả ở các vùng cực. Hình 4.12 chỉ ra sự biến đổi ngày đêm của cân bằng bức xạ bề 
mặt đối với cánh đông cỏ ở Saskatchewan trong những ngày hè trời quang có gió trung bình. 
Thảm cỏ dày đặc cả cỏ sống và cỏ chết phủ trên bề mặt và albedo bề mặt khoảng 16%. Bức xạ 
thuần trung bình trong 24 giờ khoảng 155 Wm−

2 với 263 Wm−
2 nhận được từ mặt trời và 108 Wm−

2 



 
 
 
 

mất đi qua các dòng hồng ngoại. Bức xạ mặt trời thuần đi xuống tại mặt đất đạt các cực đại 
khoảng 700Wm−

2 vào lúc gần giữa trưa. Vào ban ngày, đốt nóng bức xạ là lớn vì chiếu nắng mạnh, 
không có mây và albedo bề mặt tương đối thấp. Bức xạ sóng dài đi xuống vào khoảng 300Wm−

2 
và không biến đổi nhiều trong ngày. Bức xạ sóng dài đi xuống hầu như không có sự biến động 
ngày đêm vì sự biến động ngày đêm của nhiệt độ không khí trong khí quyển tự do nhỏ. Phát xạ bề 
mặt đi lên vào khoảng 350Wm−

2 trước khi mặt trời mọc và tăng cho đến khoảng 500Wm−
2 vào thời 

điểm giữa ngày, tương ứng với nhiệt độ bề mặt cao hơn vào thời gian ban ngày. Nhiệt độ bề mặt 
biến đổi từ khoảng 10oC trước khi mặt trời mọc đến khoảng 40oC vào giữa ngày. Do đó bức xạ 
sóng dài mất đi từ bề mặt tăng từ 50Wm−

2 vào ban đêm đến khoảng 200Wm−
2 vào giữa ngày. Sự 

mất bức xạ sóng dài tương đối lớn vì bầu trời quang và độ ẩm không khí thấp. Bức xạ mặt trời 
thuần mất đi hầu như đồng nhất bằng 50 Wm−

2 trong suốt thời gian làm lạnh sóng dài ban đêm và 
được thu nhận lại mạnh vào ban ngày, đạt đỉnh gần 500 Wm−

2 vào giữa trưa. 

Chu kỳ ngày đêm của các thành phần cân bằng năng lượng bề mặt đối với lòng hồ khô cằn 
được chỉ ra trên hình 4.13. Độ ẩm đất bề mặt đo được vào thời gian lấy số liệu khoảng 2%, do đó 
bốc hơi thực sự không đóng vai trò trong cân bằng năng lượng. Ban đêm cân bằng bức xạ thuần 
âm vì bề mặt phát xạ vào không khí khô quạnh. Sự làm lạnh bức xạ bề mặt được cân bằng bởi 
năng lượng mất đi từ lớp đất vì nó bị lạnh đi suốt đêm. Vào ban đêm, gió yếu và không khí lạnh ở 
gần bề mặt đậm đặc hơn không khí ấm ở phía trên nên dòng hiển nhiệt gần bằng 0. Độ ổn định 
thẳng đứng lớn liên quan với nghịch nhiệt vào ban đêm làm cản trở trao đổi năng lượng rối. Vào 
khoảng 5 giờ sáng thì mặt trời mọc và sự làm lạnh bề mặt giảm nhanh. Vào sáng sớm sự đốt nóng 
bức xạ thuần được cân bằng lại một cách đáng kể bởi nhiệt tích luỹ trong đất (vì sau khi bị làm 
lạnh vào ban đêm nay lại được cung cấp trở lại − ND). Sau giữa buổi sáng, về cơ bản sự đốt nóng 
bức xạ ban ngày mạnh được cân bằng bởi dòng hiển nhiệt đi lên do rối khí quyển. Dòng hiển nhiệt 
đạt cực đại trong khoảng thời gian ngắn sau buổi trưa và đến giữa buổi chiều bề mặt bắt đầu lạnh 
đi vì làm lạnh hiển nhiệt vượt quá bức xạ thuần. 

Các nguồn nhiệt đối với cánh đồng ngũ cốc chín trong một ngày trời quang vào cuối mùa hè 
được chỉ ra trên hình 4.14. Bức xạ thuần vẫn có giá trị âm một ít vào ban đêm và đạt đến cực đại 
dương rất lớn vào ban ngày. Sự mất bức xạ ban đêm gần như được cân bằng lại bởi sự giải phóng 
nguồn nhiệt dự trữ bề mặt, dòng hiển nhiệt đi xuống và sương rơi. Mặc dù cây ngũ cốc cao gần 3 
mét, một lượng nhiệt đáng kể đi đến đất, do đó tích lũy trong đất và các thân cây là một phần quan 
trọng của cân bằng năng lượng trong thời gian ban ngày. Đất bề mặt là khô, nhưng rễ cây có đủ 
nước. Khi lấy trung bình trong ngày, làm lạnh hiển nhiệt bằng khoảng một nửa làm lạnh bốc hơi. 
Sự biến đổi khác thường trong làm lạnh ẩn nhiệt và hiển nhiệt lúc gần trưa được cho là có liên 
quan với hướng bắc−nam của các hàng cây. 

Khi bề mặt là ướt, hoặc khi thực vật phát triển có nước trong đất dồi dào cho sự bốc thoát 
hơi, bức xạ thuần có thể hầu như được sử dụng hoàn toàn cho bốc hơi, với dòng hiển nhiệt và 
lượng tích lũy trong đất là ít quan trọng. Khi không khí khô và ấm bình lưu phía trên bề mặt có 
nước dư thừa, làm lạnh bốc hơi trên thực tế có thể vượt quá bức xạ thuần. Hình 4.15 chỉ ra cân 
bằng năng lượng vào một ngày khi gió mang không khí khô ấm đi qua trên một cánh đồng linh 
lăng được tưới ướt đẫm. Bốc thoát hơi cân bằng hoặc vượt quá bức xạ thuần trong suốt thời gian 
ban ngày và bốc hơi thậm chí tiếp tục suốt cả đêm. Làm lạnh bốc hơi vượt quá bức xạ thuần được 
chu cấp bởi dòng hiển nhiệt đi xuống nhờ chuyển động rối mang nhiệt xuống bề mặt nguội lạnh 
do bốc hơi. Đối với những khu vực nhỏ được tưới ít ở những vùng khô cằn, nóng thì hiển nhiệt 
của những bề mặt bị làm lạnh do bốc hơi có thể đóng góp phần đáng kể cho nhu cầu nước. 



 
 
 
 

 
Hình 4.12 Các thành phần cân bằng năng lượng bức xạ của cánh đồng cỏ ở Matador, Saskatchewwan vào 

ngày 30-7-1971. F↑=sóng dài đi lên; F↓= sóng dài đi xuống, S↓−S↑=bức xạ mặt trời thuần, F↓−F↑=bức xạ 
sóng dài thuần, RS=bức xạ thuần. (Theo Ripley và Redmann, 1976) 

 
Hình 4.13 Nguồn nhiệt đối với hồ khô cạn ở El Mirage, California vào ngày 10-6-1950. Theo số liệu của 

Vehrencamp, 1953.  American Geophysical Union) 

 
Hình 4.14 Nguồn nhiệt đối với cánh đồng ngũ cốc ở Madison ngày 4-9-1952. Theo số liệu của Tanner, 

1960. In lại với sự cho phép của Soil Science Society of America) 

 
Hình 4.15 Nguồn nhiệt đối với cánh đồng linh lăng tưới đẫm ở Hancock,Wisconsin ngày 9-7-1956 khi có 



 
 
 
 

bình lưu của không khí từ vùng khô nóng tới. Theo số liệu của Tanner, 1960. In lại với sự cho phép của 
Soil Science Society of America) 

4.9 BIẾN ĐỘNG MÙA CỦA CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT ĐẤT 
Cân bằng năng lượng bề mặt biến đổi theo mùa, đặc biệt ở những vùng vĩ độ trung bình và 

cao, nơi có sự biến động mùa đáng kể của độ chiếu nắng và nhiệt độ. Ở những vùng nhiệt đới, cân 
bằng năng lượng có thể biến đổi do sự biến đổi mùa của lượng mưa, thậm chí cả khi nhiệt độ và 
độ chiếu nắng không đổi. Sự biến động mùa của các thành phần cân bằng năng lượng bề mặt tại 
một vài địa phương ở vĩ độ trung bình được chỉ ra trên hình 4.16. Biến động năm của bức xạ 
thuần nói chung tuân theo độ chiếu nắng với các giá trị cực đại vào mùa hè gần 200Wm−

2 ở đất 
liền, phụ thuộc vào vĩ độ, điều kiện bầu trời và albedo bề mặt. Mặt nước ở những vùng trời tương 
đối quang đãng trong thời gian mùa hè có thể có bức xạ thuần gần 300 Wm−

2. Cơ chế để cân bằng 
lượng bức xạ thuần này phụ thuộc vào điều kiện bề mặt địa phương. Trên các vùng đất vấn đề cơ 
bản là ở chỗ cơ chế làm lạnh là ẩn nhiệt hay hiển nhiệt, vì tích luỹ là nhỏ và sự vận chuyển bằng 
0. Sự phân chia giữa làm lạnh ẩn nhiệt và hiển nhiệt phụ thuộc vào độ ẩm sẵn có ở bề mặt, nhiệt 
độ và độ ẩm không khí. 

Tại những vùng có mưa nhiều trong mùa hè, nơi bề mặt được duy trì tương đối ẩm, làm lạnh 
ẩn nhiệt nói chung bị hạn chế bởi đốt nóng bức xạ và tuân theo chu kỳ năm của nó. Ở những nơi 
khí hậu khô khác thường, như Yuma, Arizona, làm lạnh ẩn nhiệt là không đáng kể, ngoại trừ 
những tháng có mưa. Tại Yuma bốc hơi nhiều xảy ra vào mùa xuân và trong tháng 9. Flagstaff, 
Arizona, ở độ cao cao hơn Yuma và có các dãy núi, thì giáng thủy nhiều trong thời gian mùa hè. 
Kết quả là sự làm lạnh bốc hơi trong mùa hè lớn hơn so với Yuma. 

Tại bờ biển phía tây Palm, Florida, mùa đông tương đối khô, do đó vào mùa xuân độ chiếu 
nắng tăng lên lúc đầu được cân bằng bởi sự đóng góp tương đương từ sự làm lạnh ẩn nhiệt và hiển 
nhiệt bề mặt. Trong thời gian mùa hè, mưa đối lưu bắt đầu làm ướt bề mặt, sự làm lạnh bốc hơi lại 
tiếp tục. Ở San Antonio, Texas, bề mặt khô trong cả mùa xuân và mùa hè, do đó sự gia tăng dần 
dần tầm quan trọng của đốt nóng hiển nhiệt xảy ra trong suốt những tháng mùa hè. Ở Astoria, 
Oregon, làm lạnh hiển nhiệt là quan trọng trong mùa hè, mặc dù thậm chí Astoria có lượng mưa 
hàng năm lớn hơn ở Madison, Wisconsin, nơi mà làm lạnh bốc hơi chiếm ưu thế về mùa hè. Đó là 
vì mưa ở Astoria đạt cực đại vào mùa đông, khi mà năng lượng sẵn có cung cấp cho bốc hơi rất ít, 
do đó khoảng 70% lượng mưa hàng năm biến thành dòng chảy trước khi nó bị bốc hơi. Trong thời 
gian mùa hè ở Astoria mưa tương đối ít. Ở Madison mưa đạt cực đại vào mùa hè khi bức xạ thuần 
dồi dào cung cấp năng lượng để bốc hơi một lượng nước lớn mà sau đó được giải phóng trong các 
hệ thống thời tiết đối lưu như dông bão. 



 
 
 
 

 
Hình 4.16 Biến trình năm của các thành phần nguồn nhiệt đối với các vùng đất địa phương khác nhau ở vĩ 

độ trung bình. Phỏng theo Sellers, 1965. In lại với sự cho phép của University of Chicago Press.) 

4.10 CÁC THÀNH PHẦN NĂNG LƯỢNG BỀ MẶT TRÊN ĐẠI DƯƠNG 
Trong các vùng đại dương, nhiệt dung của nước đủ để năng lượng cần cho sự bốc hơi có thể 

nhận được từ chính năng lượng của nước. Năng lượng mất đi do bốc hơi có thể tương quan với 
bức xạ thuần kém hơn với các nhân tố như tốc độ gió hoặc sự tương phản nhiệt độ và độ ẩm giữa 
bề mặt và không khí ở phía trên. Bốc hơi nhiều ở vĩ độ cao xảy ra trên đại dương vào mùa đông ở 
các dòng Kuroshio và Gulf Stream. Những dòng này mang nước ấm về phía cực dọc theo bờ tây 
trên Thái Bình dương và Đại Tây dương, nơi nó tiếp xúc với không khí lạnh, khô đi ra từ lục địa. 
Sự kết hợp đó tạo ra bốc hơi với tốc độ gần 400 Wm−

2 trong mùa đông ở những vùng này. Hình 
4.17 chỉ ra ước lượng chu kỳ năm của các dòng năng lượng trên Gulf Stream tại 38oN. Biến động 
năm trong hầu hết các thành phần là lớn hơn nhiều so với bức xạ thuần. Tốc độ làm lạnh ẩn nhiệt 
rất lớn trong mùa đông về cơ bản được cân bằng lại bởi sự giải phóng năng lượng tích luỹ trong 
nước nóng. Mỗi một trong các thành phần năng lượng vận chuyển theo phương ngang và thành 
phần tích luỹ lớn gần bốn lần bức xạ thuần. 



 
 
 
 

Các thành phần cân bằng nhiệt bề mặt đại dương biến đổi một cách có hệ thống theo vĩ độ và 
các điều kiện bề mặt (hình 4.18). Bức xạ thuần lớn nhất trên các vùng đại dương nhiệt đới, nơi 
albedo bề mặt thấp và nhiệt độ bề mặt vừa phải (hình 4.18a). Trong những vùng này nó có thể 
vượt quá 150 Wm−

2. Phần lớn sự biến động trong bức xạ thuần là do sự giảm theo vĩ độ của độ 
chiếu nắng, do sự biến động của mây và ảnh hưởng của chúng đến sự đốt nóng bề mặt của mặt 
trời. Bức xạ sóng dài thuần làm lạnh bề mặt và biến thiên trong khoảng từ 25−50Wm−

2. Ở nhiệt 
đới, bức xạ mặt trời cung cấp cho bề mặt đại dương khoảng 200 Wm−

2 và bức xạ sóng dài lấy đi 
khoảng 50 Wm−

2. Ở các vùng đại dương vĩ độ cao, thành phần sóng dài của cân bằng năng lượng 
bức xạ bề mặt đóng góp khoảng 30 Wm−

2 vào sự làm lạnh thuần. 

Nhiệt bốc hơi mất đi từ bề mặt có giá trị lớn nhất của nó trên các dòng (biển) ấm Kuroshio và 
Gulf Stream bờ tây vùng vĩ độ trung bình (hình 4.18b). Trong những vùng này, tại bờ tây của Thái 
Bình dương và Đại Tây dương, nhiệt bốc hơi mất đi có thể vượt quá 200 Wm−

2 và lớn hơn nhiều 
so với đốt nóng bức xạ thuần bề mặt đại dương. Sự làm lạnh bốc hơi của các dòng bờ tây lớn nhất 
về mùa đông. Nhiệt bốc hơi cũng bị mất nhiều trên các đại dương cận nhiệt đới, ở đây hầu hết 
năng lượng bức xạ thuần cung cấp cho bề mặt tiêu thụ cho quá trình bốc hơi. Sự bốc hơi bị chi 
phối bởi độ chiếu nắng trên các đại dương nhiệt đới và cận nhiệt đới, có vai trò điều khiển hoàn 
lưu khí quyển và chu trình nước của trái đất. 

Hiển nhiệt mất đi từ các bề mặt đại dương là nhỏ, ngoại trừ trên các dòng nóng bờ tây ở các 
vùng đại dương vĩ độ trung bình (hình 4.18c). Những dòng hiển nhiệt to lớn này xuất hiện về mùa 
đông, khi không khí lạnh từ lục địa thổi trên các dòng biển nóng. Ở những vùng này, trung bình 
năm các dòng hiển nhiệt có thể vượt quá 50 Wm−

2, nhưng chúng vẫn còn kém phần quan trọng 
hơn nhiều so với làm lạnh bốc hơi. 

Trên các dòng chảy bờ tây, phân kỳ của dòng nhiệt trong (lòng) đại dương hoặc dòng nhiệt từ 
bề mặt vào trong (lòng) đại dương là lớn và âm (hình 4.18d). Tại những vùng này đại dương cung 
cấp nhiệt cho khí quyển bằng sự vận chuyển theo phương ngang trong đại dương, khi đó nó mất 
cho khí quyển. Những vùng dọc theo xích đạo và dọc theo bờ đông đại dương, nơi mà hiện tượng 
nước trồi mang nước lạnh lên bề mặt, không khí cung cấp nhiệt đốt nóng nước biển. Ở những 
vùng này nước lạnh trồi lên, sự mất mát ẩn nhiệt giảm và một lượng lớn bức xạ thuần được dùng 
để làm nóng nước đại dương. Sự truyền năng lượng lớn từ bờ đông đại dương nhiệt đới đến bờ tây 
các đại dương ở vĩ độ trung bình bắc bán cầu đóng vai trò cơ bản trong việc xác định khí hậu các 
vùng gần bờ biển. Các dòng chảy đại dương tạo ra sự vận chuyển năng lượng quan trọng này được 
mô tả trong chương 7. 

 

 



 
 
 
 

Hình 4.17 Biến trình năm của các thành phần nguồn nhiệt đối với Gulf Stream tại 38oN, 71oW. Phỏng theo 
Sellers, 1965. In lại với sự cho phép của University of Chicago Press.) 

 
Hình 4.18 Bản đồ các thành phần nguồn năng lượng trung bình năm trên đại dương: (a) bức xạ thuần; (b) 
dòng ẩn nhiệt; (c) dòng hiển nhiệt; (d) dòng nhiệt đi xuống sâu dưới đại dương. Theo Oberhuber, 1988) 

 



 
 
 
 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Nếu 100 m trên cùng của đại dương nóng 50C trong thời gian 3 tháng mùa hè, cường độ 

(rate) trung bình của dòng năng lượng thuần đi vào đại dương thời kỳ này bằng bao nhiêu W/m2? 
Nếu khí quyển nóng 200C trong cùng thời gian này thì cường độ trung bình của dòng năng lượng 
thuần đi vào khí quyển bằng bao nhiêu? 

2. Nhận (4.18) từ (4.15) và (4.17) 

3. Vật đen phát xạ từ bề mặt có thể được tuyến tính hoá xung quanh giá trị nhiệt độ cần xem 
xét T0 nào đó theo 

( )+−σ+σ=σ os
3
o

4
o

4
s TTT4TT  … 

Và làm lạnh hiển nhiệt của bề mặt có thể được viết 

SH ≈ cpρCDU(TS – Ta) 

Hãy tính và so sánh các cường độ, tại đó phát xạ sóng dài và dòng hiển nhiệt biến thiên theo 
nhiệt độ bề mặt TS. Nói cách khác, nếu nhiệt độ bề mặt tăng 10C thì làm lạnh sóng dài và làm lạnh 
hiển nhiệt sẽ tăng bao nhiêu? Giả thiết rằng T0=288K, Ta cố định, ρ=1,2kg/m3, cp=1004 J/(kgK), 
CD=2 × 10−

3 1/s, và U=5m/s. 

4. Không khí có nhiệt độ bằng 270C chuyển động qua một bãi đỗ xe khô với tốc độ 5m/s. Độ 
chiếu nắng tại bề mặt là 600 W/m2 và bức xạ sóng dài đi xuống tại  mặt đất là 300 W/m2. Độ phát 
xạ sóng dài của bề mặt là 0,85, và albedo của mặt nhựa đường là 0,1. Nhiệt độ bề mặt trong trạng 
thái cân bằng bằng bao nhiêu? Nhiệt độ bề mặt bằng bao nhiêu nếu nhựa đường được thay thế bởi 
bê tông có albedo bằng 0,3 và độ phát xạ như nhau? Mật độ không khí và hệ số cản giống như 
trong bài 3. Gợi ý: Tuyến tính hoá phát xạ vật đen xung quanh nhiệt độ không khí và sử dụng 
phương trình năng lượng bề mặt để chỉ ra rằng 
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5. Làm bài 4 cho trường hợp trong đó bãi đỗ xe là ướt và không khí được duy trì đúng tại bão 
hoà, và đưa vào hiệu ứng làm lạnh ẩn nhiệt của bề mặt. Bỏ qua mọi ảnh hưởng của nước bề mặt 
đến albedo. So sánh nhiệt độ bề mặt đối với các bề mặt ướt và khô. Kết quả sẽ sai khác như thế 
nào nếu không khí không bão hoà? Gợi ý: Sử dụng (4.34). 

6. Đưa ra lý do tại sao bức xạ thuần tại bề mặt ở Flagstaff là lớn hơn bức xạ thuần tại Yuma 
vào mùa hè (hình 4.16c,d). 

 

 
 
  



 
 
 
 

 

CHƯƠNG 5. CHU TRÌNH NƯỚC 

5.1 NƯỚC LÀ YẾU TỐ CẦN THIẾT CHO KHÍ HẬU VÀ ĐỜI SỐNG 
Nước di chuyển liên tục giữa đại dương, khí quyển, băng quyển và đất liền. Tổng lượng nước 

trên trái đất được duy trì gần như không đổi trên qui mô thời gian cỡ hàng ngàn năm, nhưng nó 
thay đổi trạng thái giữa các dạng lỏng, rắn và khí, vì nước di chuyển thông qua hệ thống thuỷ văn. 
Sự di chuyển của nước giữa các bể chứa đại dương, khí quyển và đất liền được gọi là chu trình 
nước. Lượng nước di chuyển thông qua chu trình nước hàng năm tương đương với lớp nước lỏng 
dày khoảng 1m phủ đều trên bề mặt trái đất. Hàng năm lượng nước này được đưa vào khí quyển 
thông qua bốc hơi và quay trở lại bề mặt nhờ giáng thuỷ. Để bốc hơi một lớp nước sâu 1m trong 
một năm đòi hỏi phải có một lượng năng lượng trung bình khoảng 80 Wm−

2. Mặt trời cung cấp 
năng lượng cần thiết để bốc hơi nước từ bề mặt. Khi đang ở trong khí quyển, hơi nước có thể được 
vận chuyển theo phương ngang trên một khoảng cách lớn và vận chuyển lên trên (theo phương 
thẳng đứng – ND). Sự di chuyển hơi nước theo phương ngang và phương thẳng đứng này là yếu tố 
quyết định cân bằng nước của các vùng lục địa, vì khoảng một phần ba lượng giáng thuỷ rơi trên 
những vùng lục địa của trái đất là nước được bốc hơi từ các vùng đại dương và sau đó được vận 
chuyển vào khí quyển trên lục địa (hình 5.1). Lượng giáng thuỷ vượt quá lượng bốc hơi trong các 
vùng lục địa được trả về đại dương qua các con sông. 

Khí quyển chứa một lượng nước tương đối nhỏ (bảng 5.1 và 1.2). Nếu tất cả hơi nước trong 
khí quyển ngưng kết lại thành dạng lỏng và trải đều trên bề mặt trái đất thì nó chỉ tương đương 
với lớp nước dày khoảng 2,5 cm. Trong một năm (per annum) lượng nước được bốc hơi và ngưng 
kết cỡ bằng lớp nước dày khoảng 100 cm, nên nước trong khí quyển bị lấy đi (remove) do giáng 
thuỷ khoảng 40 lần một năm hay 9 ngày một lần. Vì lượng bốc hơi thuần là phần nhỏ còn lại của 
quá trình trao đổi hai chiều xảy ra rất nhanh của các phân tử nước qua bề mặt tiếp xúc khí 
quyển−nước, nên thời gian trú ngụ thực tế của các phân tử nước trong khí quyển chỉ khoảng 3 
ngày. Vì lượng nước nằm sát bề mặt trái đất chỉ khoảng gần 3 km độ sâu, hầu hết ở trong các đại 
dương, và chỉ có lớp nước dày 2,5 cm có thể có trong khí quyển, nên trung bình mỗi phân tử nước 
phải chờ một thời gian rất dài trong đại dương, trong các tảng băng hoặc trong các tầng ngậm 
nước, giữa các lần du ngoạn ngắn ngủi vào trong khí quyển. 

 
Hình 5.1 Sơ đồ các dòng nước cơ bản của chu trình nước toàn cầu. Đơn vị đo là cm/năm phủ đều trên diện 
tích đất hoặc đại dương. Vì diện tích đất và đại dương khác nhau, sự trao đổi nước đất−đại dương do vận 
chuyển của khí quyển và dòng chảy sông có giá trị khác nhau phụ thuộc vào miền được xét như đã chỉ ra 

trong dấu ngoặc đơn. Giá trị nhỏ hơn là những giá trị liên quan đến diện tích đại dương lớn hơn. 
 

Bảng 5.1 Thể tích nước của trái đất 



 
 
 
 

Loại Thể tích (106km3) % 

Đại dương 1348,0 97,39 

Các chỏm băng cực, núi băng, sông băng 227,8 2,01 

Nước ngầm, ẩm trong đất 8,062 0,58* 

Sông và hồ 0,225 0,02 

Khí quyển 0,013 0,001 

Tổng lượng nước 1384 100,0 

Nước ngọt 36,0 2,60 

Các bể nước ngọt tính theo % tổng lượng nước ngọt 

Các chỏm băng cực, núi băng, sông băng  77,2 

Nước ngầm cho đến độ sâu 800m  9,8* 

Nước ngầm ở độ sâu 800−400m  12,3* 

Ẩm trong đất  0,17* 

Hồ (nước ngọt)  0,35 

Sông  0,003 

Nước khoáng  0,001 

Thực vật, động vật, con người  0,003 

Khí quyển  0,040 

Tổng  100,000 

Trong các chương trước ta đã thấy vai trò quan trọng của nước trong nhiều mặt của hệ thống 
khí hậu. Nước là yếu tố quyết định của sự sống, và sự tồn tại của các đại dương trên trái đất có tác 
động cơ bản đến tính chất và sự tiến triển của khí quyển trái đất. Các quá trình sinh học và hoá 
học xảy ra trong đại dương liên tục điều chỉnh các thành phần của khí quyển. Trong khí quyển 
hiện nay, hơi nước là chất khí quan trọng nhất hấp thụ bức xạ mặt trời và bức xạ trái đất, và chiếm 
khoảng một nửa hiệu ứng nhà kính tự nhiên của khí quyển. Mây dạng nước lỏng và băng đóng 
góp khoảng 30% độ vẩn đục tự nhiên của khí quyển đối với bức xạ nhiệt và đóng góp khoảng một 
nửa hệ số phản xạ bức xạ mặt trời của trái đất. Sự bốc hơi nước từ bề mặt trái đất chiếm khoảng 
một nửa sự làm lạnh bề mặt, làm cân bằng lại sự đốt nóng do hấp thụ bức xạ mặt trời. Vì hơi nước 
thâm nhập vào khí quyển rồi cuối cùng ngưng kết và tạo giáng thuỷ, nên năng lượng được giải 
phóng trong quá trình ngưng kết hơi nước khí quyển tạo cơ chế điều khiển các hệ thống hoàn lưu 
của khí quyển. Nước có thể làm biến đổi albedo bề mặt trái đất thông qua lớp phủ tuyết và băng 
và thông qua việc tạo thuận lợi cho sự phát triển các lớp phủ thực vật trên bề mặt đất. 

5.2 CÂN BẰNG NƯỚC 
Để hiểu khí hậu địa phương được duy trì như thế nào, cần phải xem xét nguồn nước bề mặt. 

Để mô hình hoá khí hậu, cân bằng nước bề mặt cần phải được biểu diễn một cách chính xác. Cân 
bằng nước bề mặt có thể được viết: 

 gw = P + D − E − Δf  (5.1) 

trong đó gw là tích luỹ nước tại bề mặt và dưới bề mặt, P là lượng giáng thuỷ do mưa và tuyết, 
D là lượng nước ngưng kết bề mặt (sương hoặc sương giá), E là lượng bốc − thoát hơi nước và Δf 
là dòng chảy. 

Trung bình trên một thời kỳ dài thì lượng nước tích luỹ là nhỏ. Nước do sương cũng thường 



 
 
 
 

là nhỏ hoặc có thể sáp nhập vào giáng thuỷ nói chung. Kết quả là cân bằng nước đối với trung 
bình trong thời kỳ dài là  

 Δf  = P − E  (5.2) 

Cũng cần phải bổ sung phương trình cân bằng nước cho khí quyển. Trong cân bằng nước cho 
khí quyển, lượng giáng thuỷ trừ đi lượng bốc hơi sẽ là thông lượng nước thuần từ khí quyển đến 
bề mặt và mang dấu ngược lại. 

 gwa = −(P + D − E) − Δfa  (5.3) 

Các số hạng có cùng ý nghĩa như trong (5.1), không kể gwa là tích luỹ nước trong khí quyển 
và Δfa là lượng nước đi ra theo phương ngang do chuyển động khí quyển, chủ yếu ở dạng hơi 
nước. Cộng các nguồn đối với bề mặt (5.1) và khí quyển (5.3) ta nhận được cân bằng nước cho hệ 
trái đất−khí quyển, trong đó chưa tính đến sự trao đổi nước qua bề mặt. 

 gw + gwa = −Δf − Δfa  (5.4) 

Khi lấy trung bình trong một năm, các thành phần tích luỹ ở vế trái (5.4) nói chung nhỏ và 
vận chuyển ngang của nước do khí quyển ra khỏi một vùng phải bằng và ngược dấu với vận 
chuyển ngang thuần dưới bề mặt. Điều đó có nghĩa là nước được mang vào lục địa do sự vận 
chuyển của khí quyển phải bằng dòng chảy từ các con sông. 

 
Hình 5.2 Phân bố theo vĩ độ của cân bằng nước bề mặt biểu thị qua bốc hơi E, giáng thuỷ P, dòng chảy Δf 

(Theo Baumgartner và Reichel, 1975) 
Sự phân bố theo vĩ độ của các thành phần cân bằng nước bề mặt trung bình năm được chỉ ra 

trên hình 5.2. Giáng thuỷ đạt các cực đại ở gần xích đạo với cực đại thứ hai ở các vĩ độ trung bình 
trên mỗi bán cầu. Cực đại ở xích đạo liên quan đến giáng thuỷ mạnh trong dải hội tụ nhiệt đới. 
Không khí cực kỳ ẩm ở gần bề mặt chảy về phía xích đạo từ cả hai bán cầu và hội tụ ở gần xích 
đạo, nơi mưa được sinh ra trong các cơn giông, xoáy thuận nhiệt đới và các hệ thống thời tiết cho 
mưa khác (hình 5.3). Cực đại thứ hai ở miền vĩ độ trung bình trên mỗi bán cầu liên quan với các 
hệ thống thời tiết ở miền này. Ở những vĩ độ này các nhiễu động xoáy thuận với gió mạnh gây nên 
chuyển động thẳng đứng làm giải phóng nước. Lượng bốc hơi biến thiên đều đặn hơn giáng thuỷ 
với một cực đại lớn ở miền nhiệt đới. Lượng giáng thuỷ vượt quá bốc hơi ở dải xích đạo và cả ở 
các vĩ độ trung bình và cao. Bốc hơi vượt quá lượng giáng thuỷ trong vành đai từ 15−40 độ vĩ, và 
hơi nước ở những vùng này sẽ được vận chuyển đi và ngưng kết ở các vĩ độ có giáng thuỷ cực đại 
xuất hiện. Phân bố dòng chảy được chỉ ra trên hình 5.2 hàm ý rằng hơi nước trong khí quyển được 
vận chuyển từ các vùng cận nhiệt đới về phía các dải xích đạo và vĩ độ cao. Còn dòng chảy biển 
hoặc các dòng chảy sông lại mang nước từ nơi khác trở lại các vùng cận nhiệt đới.  

Cân bằng nước của lục địa và đại dương quan hệ chặt chẽ với khí hậu và các quá trình duy trì 
khí hậu của chúng (bảng 5.2). Đại Tây dương và Ấn Độ dương là những nơi hơi nước bị mang đi 
thuần tuý, trong khi Thái Bình dươmg và Bắc Băng dương nhận nước vào từ giáng thuỷ nhiều hơn 



 
 
 
 

so với lượng nước của chúng được đưa vào khí quyển thông qua bốc hơi. Việc so sánh độ muối bề 
mặt Đại Tây dương và Thái Bình dương cho thấy độ muối ở bắc Đại Tây dương cao hơn nhiều so 
với bắc Thái Bình dương. Cân bằng nước bề mặt của các đại dương đóng vai trò quan trọng trong 
việc xác định độ muối của chúng và liên quan với nó là hoàn lưu dưới sâu đại dương. Nước bề 
mặt của Đại Tây dương mặn là nhân tố cơ bản cho phép nó (nước bề mặt) chìm xuống đáy đại 
dương, vì độ muối là biến quan trọng trong việc xác định mật độ nước biển, đặc biệt là ở vĩ độ 
cao. 

 
Hình 5.3  Cơn bão Bonnie ở vị trí khoảng 500 dặm tính từ Bermuda vào ngày 19 tháng 9 năm 1992 (Ảnh do 

NASA cung cấp) 
Bảng 5.2 Cân bằng nước của lục địa và đại dương (mm/năm) 

Vùng E P Δ f Δ f/P 

Lục địa 

Châu Âu 375 657 282 0,43 

Châu Á 420 696 276 0,40 

Châu Phi 582 696 114 0,16 

Châu Úc 534 803 269 0,33 

Bắc Mỹ 403 645 242 0,37 

Nam Mỹ 946 1564 618 0,39 

Châu Nam cực 28 169 141 0,83 

Tất cả các lục địa 480 746 266 0,36 

Đại dương 

Bắc Băng Dương 53 97 44 0,45 

Đại Tây Dương 1133 761 −372 −0,49 

Ấn Độ Dương 1294 1043 −251 −0,24 

Thái Bình Dương 1202 1292 90 0,07 

Tất cả các đại dương 1176 1066 −110 −0,10 

Toàn cầu 973 973 0  

(Theo Baumgartner & Reichel, 1975) 

Tỷ số dòng chảy Δf/P là thước đo mức độ ẩm ướt của một lục địa. Nếu nó lớn thì lượng giáng 



 
 
 
 

thuỷ rơi xuống lục địa tạo thành dòng chảy chảy vào biển lớn hơn nhiều so với lượng nước bị bốc 
hơi trên mặt đất. Lục địa khô Châu Phi và Australia có tỷ số dòng chảy tương đối thấp. Nói chung 
vào khoảng 40% lượng giáng thuỷ trên một lục địa chảy trở lại đại dương toàn cầu qua các con 
sông. Khoảng 60% lượng giáng thuỷ rơi xuống một lục địa sẽ bị bốc hơi từ chính lục địa ấy. 

5.3 TÍCH LUỸ NƯỚC MẶT VÀ DÒNG CHẢY 
Thành phần tích luỹ trong (5.1) phản ánh sự biến đổi lượng nước được giữ lại ở bề mặt. Trên 

các vùng lục địa thành phần này bao gồm nước trong lớp đất gần bề mặt, nước chảy xuống các lớp 
sâu hơn và trở thành một bộ phận của hệ thống nước ngầm. Một dạng nước tích luỹ quan trọng 
nữa là lớp tuyết phủ bề mặt. Sự khác biệt giữa mùa mưa và mùa khô là một đặc điểm nổi bật của 
khí hậu ở nhiều vùng. Đối với những vùng như vậy, nước tích luỹ trong đất và trong các bãi tuyết 
là tiêu chuẩn để xác định điều kiện tự nhiên của môi trường sẽ được khai thác trong thời kỳ mùa 
khô. Ở nhiều khu vực trong miền vĩ độ trung bình, tuyết phủ trên các dãy núi là nguồn chủ yếu để 
tạo thành dòng chảy sông vào mùa xuân và mùa hè, và ở những nơi thấp hơn, tuyết tan vào mùa 
xuân tạo điều kiện bổ sung thêm độ ẩm cho đất và nước ngầm cho mùa hè khô. Sự kết hợp giữa 
đất ẩm vào mùa xuân, tiếp theo là mùa hè ấm áp và mặt trời chiếu sáng làm cho nhiều vùng đất ở 
vĩ độ trung bình trở thành những nơi sản xuất nông nghiệp trù phú. Sự tích luỹ nước giáng thuỷ 
trong các bãi tuyết chỉ phụ thuộc vào cấu trúc vật lý và nhiệt động lực của bề mặt. Tích luỹ nước 
nhận được tại bề mặt do mưa phụ thuộc vào tần suất và cường độ giáng thuỷ, vào các tính chất 
của đất, lớp phủ thực vật và dạng địa hình bề mặt. 

Khí hậu chỉ ảnh hưởng đến nước ở trên bề mặt hoặc nước trong các lớp đất. Nước trong đất 
có thể mở rộng xuống các lớp đất sâu nhờ sự thâm nhập của rễ cây. Thực vật có thể hút nước từ 
các độ sâu này tương đối nhanh và thải nó vào khí quyển bằng sự thoát hơi nước qua lá. Vì rễ cây 
có thể hút ẩm từ đất nhanh hơn nước được mang đến bề mặt bằng các quá trình phi sinh học, nên 
những bề mặt có cây mọc thường thoát nước vào khí quyển nhanh hơn đất trần trụi có cùng hàm 
lượng nước. Tuỳ thuộc điều kiện, có thể cần phải xem xét các lớp độ sâu sâu hơn so với lớp rễ của 
cây để dự báo độ ẩm bề mặt đất và sự bốc thoát hơi. Lượng ẩm được lưu trữ ở các lớp sâu hơn lớp 
rễ cây phải được đưa lên bằng tác động khuyếch tán hoặc mao dẫn. Sự vận chuyển trong đất có 
thể dưới cả hai dạng lỏng và hơi. 

Nước có thể bị giữ lại trong đất bằng cách bám dính vào các phần tử đất nhỏ dưới dạng các 
màng mỏng. Lượng nước có thể bị giữ lại theo kiểu này được gọi là sức chứa khả năng của đất. 
Nếu hàm lượng nước trong đất tăng vượt quá sức chứa khả năng thì trọng lực sẽ kéo nước xuống 
một bồn nước, ở đó nó trở thành một bộ phận của nước ngầm. Nếu nước gặp một chướng ngại vật 
không thấm như nền đá, khi đó nó có thể chảy ra hai bên, đi đến nơi có áp suất thấp hơn. Sự tích 
góp dần dần của nước trong các bể dưới bề mặt dẫn đến sự hình thành các tầng ngậm nước mà từ 
đó có thể khai thác được nước ngọt. 

Cân bằng ẩm của lớp đất và hàm lượng ẩm trung bình của đất là nhân tố quyết định đối với 
khí hậu địa phương của các vùng lục địa. Nước ở trong lớp này là nguồn dự trữ cho thực vật sử 
dụng và có thể bị vận chuyển đi hoặc bị bốc hơi. Lớp đất và thực vật có liên quan quyết định “số 
phận” của nước giáng thuỷ xuống, nó có thể nhanh chóng bị bốc hơi trở lại, bị hấp thụ bởi đất, 
hoặc tạo dòng chảy mặt chảy vào các dòng suối. Sự chuyển nước từ bề mặt vào đất được gọi là sự 
thâm nhập. Tỷ lệ lượng giáng thuỷ được giữ lại bởi đất được xác định bởi các thuộc tính của đất, 
thực vật và bởi tốc độ và tần suất giáng thuỷ. 

Nếu đất bề mặt đã bão hoà và giáng thuỷ hoặc tuyết tan nhanh hơn lượng nước có thể được 
cân bằng lại nhờ sự ngấm vào đất và bốc hơi thì các vũng nước bề mặt sẽ xuất hiện. Một khi 



 
 
 
 

những chỗ thấp trên bề mặt đã được phủ đầy nước, nước bề mặt sẽ bắt đầu chảy tràn ra xung 
quanh về phía các dòng suối và các hệ thống tiêu thoát. Dòng chảy mặt từ các vùng lục địa trong 
các dòng suối và sông đóng vai trò quan trọng đối với ngành đường thuỷ, ngư nghiệp, thuỷ điện, 
việc tưới nước ở các vùng đất khô và  cung cấp nước thành phố. 

 
Hình 5.4 Phân bố địa lý của lượng mưa trung bình năm đo bằng mm. Theo Shea, 1986. In lại với sự cho 

phép của NCAR) 

5.4 GIÁNG THỦY VÀ SƯƠNG SA 
Giáng thủy được tạo thành khi các phần tử không khí ẩm trở nên quá bão hoà hơi nước làm 

xuất hiện sự ngưng kết và hình thành các giọt rơi xuống tới bề mặt không có sự tái bốc hơi. Sự 
quá bão hoà thường gây ra do làm lạnh các phần tử khí khi nó chuyển động đi lên. Chuyển động 
thăng của các phần tử khí có thể bị cưỡng bức bởi chuyển động khí quyển trong các hệ thống thời 
tiết front ở vĩ độ trung bình. Vào mùa hè, trên lục địa nhiệt đới, chuyển động thăng, ngưng kết và 
giáng thủy thường liên quan với tầng kết bất ổn định đối lưu, trong đó các phần tử khí bị cưỡng 
bức đi lên do lực nổi trong các đám mây vũ tích. Trong các hệ thống mây tầng, mỏng nhưng ổn 
định, giáng thủy được tạo thành thông qua sự làm lạnh bức xạ ở trên đỉnh mây, phá vỡ sự ổn định 
của không khí ẩm phía dưới. Giáng thủy lớn và dai dẳng có thể xảy ra khi không khí ẩm bị cưỡng 
bức trượt dọc lên trên sườn núi do gió thịnh hành. 

Phân bố địa lý của giáng thủy được chỉ ra trên hình 5.4. Đặc điểm chung của lượng giáng 
thủy trung bình vĩ hướng trong hình 5.2 cho thấy rõ, lượng giáng thủy lớn nhất ở gần xích đạo, 
nơi hàm lượng nước trung bình của không khí cao và các hệ thống đối lưu nhiệt đới là nguyên 
nhân gây ra mưa nhiều. Ở các vùng cận nhiệt đới, đối lưu và giáng thủy bị ngăn cản bởi chuyển 
động giáng trung bình của dòng khí, đặc trưng cho vùng này. Tại những vĩ độ này giáng thủy ít 
nhất, còn độ chiếu nắng bề mặt cao và chuyển động giáng của không khí khô làm tăng bốc hơi lên 
rất mạnh. Tại những vĩ độ trung bình, giáng thủy lại tăng lên do các hệ thống mưa qui mô synôp ở 
miền này. Chuyển động thăng cưỡng bức của không khí ẩm bề mặt ở các hệ thống thời tiết vĩ độ 
trung bình và dòng gió tây thổi qua các dãy núi chắn gió, như dãy Rocky (Thạch sơn), làm cho 
lượng giáng thủy tăng mạnh. Tại các vùng cực lượng giáng thủy giảm. Toàn bộ chu trình nước bị 
chậm lại ở các vùng cực vì nhiệt độ thấp và do đó khả năng ngậm nước (water−carrying) của khí 
quyển thấp. 

Khi không khí tiếp xúc với bề mặt lạnh, thông thường vào những đêm trời tương đối quang, 
hơi nước có thể ngưng kết trực tiếp trên bề mặt và hình thành sương. Dòng hơi nước từ đất cũng 
có thể góp phần quan trọng vào việc làm tăng thêm lượng sương, nhất là vào những đêm không 
khí lớp sát đất có thể ấm hơn bề mặt. Sương rơi góp phần đáng kể cho cân bằng nước bề mặt ở 
những vùng khí hậu khô cằn, nhưng nói chung là lượng nước nhỏ và nó được gộp vào với lượng 



 
 
 
 

giáng thủy. Lượng nước từ các giọt sương mù cũng quá nhỏ so với giáng thủy, chúng có thể được 
thu gom từ khí quyển nhờ lá hoặc gai thực vật. Trong một vài vùng khí hậu sự “kết hợp” nước 
lỏng như vậy từ không khí là cơ chế quan trọng nhờ đó thực vật nhận được ẩm. 

5.5 SỰ BỐC HƠI VÀ THOÁT HƠI 
Bốc thoát hơi là sự di chuyển nước từ bề mặt vào không khí kèm theo sự chuyển pha từ dạng 

lỏng sang dạng hơi. Nó là tổng của bốc hơi và thoát hơi. Bốc hơi  chỉ sự bốc hơi trực tiếp của 
nước từ chính bề mặt. Thoát hơi là sự chuyển nước từ thực vật vào khí quyển thông qua những lỗ 
của lá được gọi là khí khổng, nó cũng được dùng như là điểm đi vào của carbon dioxide cần cho 
quá trình quang hợp. Nước được hấp thụ từ đất và được vận chuyển đến lá thông qua rễ và cành 
cây đến lá, nơi nó thoát ra dưới dạng hơi nước. Khí khổng thường đóng lại vào ban đêm và mở ra 
vào ban ngày, nhưng chúng cũng có thể đóng lại vào lúc giữa trưa, phản ứng lại với nhiệt độ cao 
làm thiếu hụt nước tạm thời, hoặc khi nồng độ CO2  cao. Sự khác nhau giữa bốc hơi và thoát hơi là 
rất quan trọng, nhưng trong thực tế khó có thể tách biệt được ảnh hưởng của hai quá trình này, nên 
nói chung chúng được gộp lại làm thành một số hạng đơn giản trong nguồn nước. Bốc thoát hơi 
cũng có thể bao gồm cả sự thăng hoa thường xảy ra khi tuyết hoặc băng chuyển trực tiếp thành 
hơi nước, không qua môi trường trung gian là nước lỏng. 

Bốc hơi từ bề mặt ướt được xác định bởi sức căng bề mặt ở mặt giao tiếp không khí−nước và 
tốc độ giảm nồng độ hơi nước giữa bề mặt nước và không khí liền kề. Cường độ tại đó nồng độ 
hơi nước biến đổi theo khoảng cách từ bề mặt nước, phụ thuộc vào khả năng khuyếch tán phân tử 
và sự thông thoáng của không khí gần bề mặt nước do chuyển động không khí. Thông thường, 
chuyển động rối khí quyển có tầm quan trọng cơ bản đối với việc mang hơi nước rời khỏi bề mặt 
và chiếm ưu thế trong việc xác định gradient trên qui mô lớn hơn vài milimét. Sự tương tác giữa 
sóng nước bề mặt với rối khí quyển có thể ảnh hưởng đến tốc độ bốc hơi trên các đại dương. Trên 
đất liền, cấu trúc của bề mặt và lớp phủ thực vật có thể có ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ bốc hơi. 
Tập hợp các loại thực vật phủ trên bề mặt đất được gọi là tán thực vật, nó có thể là lớp mỏng như 
rêu hoặc dày như rừng cao. 

Tán thực vật ảnh hưởng quan trọng đến cân bằng nước và cân bằng năng lượng của bề mặt. 
Một số ảnh hưởng này được minh hoạ trên hình 5.5. Giáng thủy rơi xuống tán cây có thể bị chặn 
lại ở đó bởi lá và cành cây, hoặc rơi trực tiếp xuống đất. Nước rơi xuống lá cây có thể bị bốc hơi 
từ lá hoặc lại nhỏ giọt xuống bề mặt. Sự ngăn chặn giáng thủy do lá cây và sự bốc hơi từ lá cây có 
thể làm giảm đáng kể dòng chảy mặt nếu tốc độ mưa không quá lớn và không khí tương đối khô. 
Cấu trúc  lá của thực vật tạo ra diện tích mặt trên đó xảy ra quá trình bốc hơi lớn hơn nhiều so với 
diện tích bề mặt đất. Cân bằng năng lượng của lá cũng quan trọng vì nó quyêt định nước có thể bị 
bốc hơi nhanh như thế nào. Cấu trúc và sự phân bố của lá và cành cây làm ảnh hưởng đến sự hấp 
thụ bức xạ mặt trời, sự phát xạ sóng dài và sự thông thoáng của bề mặt do chuyển động của không 
khí. Tham số thường được sử dụng để đặc trưng cho tán thực vật là chỉ số diện tích lá (LAI). Nó 
được định nghĩa như là tỷ số của diện tích mặt trên của tất cả các lá trong tán cây chiếu lên một 
mặt phẳng so với diện tích bề mặt phía dưới tán. Tính trung bình, nó bằng số lá có thể được xuyên 
qua bởi những đường thẳng đứng trong phạm vi tán cây. 

5.5.1 Đo bốc thoát hơi 
Bốc thoát hơi có thể được ước lượng bằng nhiều cách khác nhau. Một trong những phương 

pháp chính xác nhất là đo sự biến đổi độ ẩm trong đất và lớp phủ thực vật của nó bằng thiết bị gọi 
là thẩm kế. Thẩm kế là một cái thùng (container) đựng đất đặt trên một cái cân hoặc một số thiết 
bị trung gian khác để đo hàm lượng nước (Brutsaert, 1982). Để nhận được kết quả chính xác, thẩm 
kế cần phải đủ lớn để chứa được một vùng đất ẩm có cả thực vật. Nếu muốn kết quả thể hiện được 



 
 
 
 

môi trường tự nhiên, thẩm kế nên đặt trong một môi trường rộng lớn, ở đó các điều kiện bề mặt 
tương tự như trong điều kiện khảo sát. Chẳng hạn, một thẩm kế chứa một lớp dày đất và cỏ trồng 
trên đó có thể được chôn trong một cánh đồng cỏ rộng lớn sao cho cỏ trong thẩm kế thể hiện được 
một cách chính xác các điều kiện như cỏ ở lân cận bên ngoài thẩm kế. Đối với những môi trường 
có thực vật lớn và có cấu trúc rễ chắc chắn, như rừng, việc xây dựng thẩm kế, thậm chí cả đối với 
một cây đơn, là công việc không đơn giản. 

Bốc thoát hơi cũng có thể ước lượng bằng việc đo các thông lượng ẩm đi ra từ bề mặt bằng 
cách đồng thời đo tốc độ và độ ẩm thẳng đứng. Vì ẩm được mang lên trên nhờ chuyển động rối, 
thiết bị được sử dụng để đo dao động của gió và độ ẩm cần phải có độ nhạy đáp ứng được qui mô 
thời gian tính bằng giây. Đó cũng là một thách thức để nhận được trung bình tiêu biểu theo không 
gian và thời gian, đặc biệt nếu các tính chất bề mặt không đồng nhất theo không gian. 

 
Hình 5.5 . Sơ đồ chỉ ảnh hưởng của tán lá thực vật đến các dòng năng lượng và nước (Theo Dickinson,1984.  

American Geophysical Union) 
Thay cho việc đo bốc thoát hơi trực tiếp ta có thể suy ra đại lượng này như là phần dư trong 

cân băng năng lượng, nếu như có thể đo được các số hạng khác trong cân bằng năng lượng. Biến 
đổi lại (4.1) để giải đối với tốc độ bốc hơi, suy ra: 

 ( )GFSHR
L
1E eos −Δ−−=  (5.5) 

Khi bề mặt là ẩm, bức xạ thuần và bốc hơi là các thành phần lớn nhất trong cân bằng năng 
lượng bề mặt (xem chương 4), do đó việc đo chính xác bức xạ thuần và việc xấp xỉ các hạng khác 
trong cân bằng năng lượng bề mặt sẽ cho ước lượng tốt lượng bốc thoát hơi. Bức xạ có thể đo 
được một cách rất chính xác trong một thời kỳ dài bằng dụng cụ tương đối rẻ, và hầu hết các trạm 
thời tiết đều có thiết bị đo độ  chiếu nắng. Lượng hiển nhiệt mất đi có thể ước lượng từ các công 



 
 
 
 

thức khí động học tổ hợp nếu có số liệu đo tốc độ gió trung bình và nhiệt độ tại hai mực. Số liệu 
đo profile nhiệt độ trong đất hoặc nước có thể được sử dụng để ước lượng năng lượng tích luỹ 
dưới bề mặt. 

5.5.2 Bốc hơi từ bề mặt ướt 
Penman (1948) đã nhận được phương pháp tính bốc hơi từ bề mặt ướt bằng số liệu đưa vào 

tối thiểu. Tỷ số Bowen là tỷ số giữa dòng năng lượng hiển nhiệt và ẩn nhiệt bề mặt. Nó có thể 
được ước lượng bằng cách sử dụng các công thức khí động lực tổ hợp (4.26) và (4.27): 
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Ở đây ta đã giả thiết rằng các hệ số truyền khí động lực đối với nhiệt và ẩm bằng nhau. Nếu 
không khí bề mặt đã bão hoà, nhiệt độ bề mặt và nhiệt độ không khí tại mực cần xét không quá 
khác nhau, ta có thể có xấp xỉ sau: 
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trong đó *q  là tỷ số xáo trộn bão hoà của hơi nước. Sử dụng (5.7) cho (5.6) và giả thiết rằng 

không khí bề mặt đã bão hoà, ta nhận được: 
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trong đó Be là tỷ số cân bằng Bowen được định nghĩa trong (4.33). Chú ý rằng việc sử dụng 
tỷ số Bowen có thể còn phải bàn lại trong trường hợp có nghịch nhiệt nếu mẫu số trong (5.7) gần 
bằng 0. 

Cân bằng năng lượng bề mặt (5.5) có thể được viết lại thành: 

 E(1 + BO) = Een (5.9) 

trong đó  

 ( )GFR
L
1E eosen −Δ−=  (5.10) 

Een là tốc độ bốc hơi cần thiết để cân bằng với năng lượng cung cấp cho bề mặt bởi bức xạ, 
dòng ngang dưới bề mặt và năng lượng tích luỹ. Khi thay tỷ số Bowen trong (5.8) vào (5.9), suy 
ra: 
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Sử dụng các công thức khí động lực tổ hợp, có thể ước lượng bốc hơi từ hạng thứ hai vế phải 
trong (5.11) để suy ra biểu thức tính bốc hơi từ bề mặt ướt, mà nó thường được gọi là phương 
trình Penman: 
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Khả năng bốc hơi của không khí được định nghĩa bởi: 

 Eair = ρ.CDE.U( *
aq − qa) = ρ.CDE.U. *

aq  (1 − RH) (5.13) 

và phụ thuộc vào độ ẩm tương đối RH của không khí cũng như nhiệt độ không khí và tốc độ gió. 

Ưu việt của (5.12) là ở chỗ chỉ đòi hỏi số liệu đo các biến khí quyển tại một mực. Trên bề 



 
 
 
 

mặt đất thành phần vận chuyển ngang bằng 0, và đối với qui mô thời gian cỡ một tháng hoặc dài 
hơn thì thành phần tích luỹ cũng có thể bỏ qua, do đó chỉ cần đòi hỏi các số liệu đo bức xạ thuần, 
nhiệt độ không khí, độ ẩm riêng và tốc độ gió tại một mực để ước lượng bốc hơi. Phương trình 
Penman (5.12) cũng cho thấy vai trò tương đối của độ ẩm không khí và bức xạ sẵn có trong việc 
tính bốc hơi trên bề mặt ướt. Ở nhiệt độ cao, tỷ số cân bằng Bowen là nhỏ và bốc hơi hầu như chỉ 
phụ thuộc vào năng lượng hiện có. Khi tỷ số cân bằng Bowen nhỏ, tốc độ bốc hơi tiệm cận đến giá 
trị cần thiết để cân bằng với năng lượng đi vào bề mặt. Điều đó xảy ra ở nhiệt độ lớn hơn khoảng 
25oC. Ở nhiệt độ thấp hơn, và do đó tỷ số cân bằng Bowen lớn hơn, cường độ bốc hơi phụ thuộc 
nhiều hơn vào sự hỗ trợ của không khí chưa bão hoà. Ở nhiệt độ gần hoặc thấp hơn nhiệt độ đóng 
băng, tỷ số cân bằng Bowen là lớn và bốc hơi phụ thuộc chủ yếu vào mức độ khô của không khí. 

5.5.3 Bốc hơi tiềm năng 
Bốc thoát hơi bị chi phối bởi sự cung cấp nước bề mặt, năng lượng hiện có để cung cấp ẩn 

nhiệt cho sự hoá hơi, và khả năng điều tiết hơi nước của không khí bề mặt. Bốc hơi tiềm năng 
được định nghĩa như là cường độ bốc thoát hơi có thể xảy ra nếu bề mặt là ướt, và do đó, là lượng 
bốc thoát hơi cực đại có thể trong điều kiện phổ biến của khí quyển. Bốc hơi tiềm năng dùng để 
đo ảnh hưởng của sự cung cấp năng lượng và độ ẩm không khí đến cường độ bốc thoát hơi và 
tránh những tình huống khó khăn hơn liên quan đến ẩm đất sẵn có và các quá trình sinh lý trong 
cây mang ẩm từ đất vào khí quyển. Nếu bốc hơi tiềm năng vượt quá bốc thoát hơi thực tế thì xảy 
ra sự thiếu hụt ẩm, và có thể kết luận bề mặt khô. Bốc hơi tiềm năng có thể tính được khi sử dụng 
các phương pháp lý thuyết và thực nghiệm. Một phương pháp có thể tính bốc hơi tiềm năng bằng 
cách sử dụng phương trình Penman, là phương trình liên kết bốc hơi từ bề mặt ướt với sự đốt nóng 
bức xạ thuần và nhiệt độ, độ ẩm không khí và tốc độ gió trung bình tại một mực. 

5.6 MÔ HÌNH HOÁ CÂN BẰNG NƯỚC MẶT ĐẤT 
Cân bằng nước của bề mặt quan hệ mật thiết với cân bằng năng lượng bề mặt. Trên bề mặt 

nước, vấn đề kết nối cân bằng năng lượng – nước được đơn giản hoá vì không khí tại bề mặt luôn 
luôn có thể được giả thiết là bão hoà, sự tích luỹ và thu hồi lại nước từ phía dưới bề mặt không 
phải là vấn đề. Trên bề mặt đất, cân bằng nhiệt và cân bằng nước rất nhạy cảm với lượng nước 
phía dưới bề mặt và cường độ tại đó nước có thể được mang đến bề mặt và bị bốc hơi hoặc thoát 
hơi qua thực vật. Sự thoát hơi thông qua thực vật không đơn thuần phụ thuộc vào độ ẩm đất và 
điều kiện khí quyển, mà còn phụ thuộc vào trạng thái sinh lý của lớp phủ thực vật. 

5.6.1 Mô hình bể chứa thủy văn lục địa 
Mô hình đơn giản nhất đối với nguồn nước trong đất là mô hình bể chứa. Đất được giả thiết 

có sức chứa cố định để lưu giữ nước dùng cho bốc thoát hơi. Tốc độ biến đổi khối lượng nước 
trong đất trên một đơn vị diện tích ww được xác định bởi cường độ mưa pr, cường độ bốc thoát hơi 
E, cường độ tan tuyết Ms và cường độ dòng chảy mặt Δf. 
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Lượng nước sẵn có trong đất có thể được biểu diễn bằng độ dày lớp nước tương đương hw khi 
sử dụng mật độ nước tiêu chuẩn ρw. Trong mô hình bể chứa, đất được giả thiết có sức chứa cố 
định để lưu giữ ẩm tương ứng với độ dày lớp nước tương đương hc, mà giá trị điển hình khoảng 
15 cm. Nếu lượng ẩm trong đất bằng sức chứa của đất, thì đất được giả thiết là bão hoà. Nếu tổng 
lượng mưa cộng với lượng tuyết tan vượt quá bốc hơi khi đất đã bão hoà thì có thể dự báo được 
dòng chảy mặt có cường độ vừa đủ để giữ cho đất bão hoà. 

Để hoàn thiện mô hình cân bằng ẩm đất cho những vùng có mưa tuyết, các nguồn riêng biệt 
đối với lớp tuyết phủ cần phải được giữ lại. Nếu giáng thuỷ xuất hiện khi nhiệt độ bề mặt thấp hơn 



 
 
 
 

điểm băng Ps, có thể giả thiết bề mặt sẽ có tuyết phủ. Lớp tuyết phủ có thể được đo bằng khối 
lượng nước của nó trên một đơn vị diện tích ws, hoặc độ dày lớp nước tương đương hs. 
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Khả năng tích trữ tuyết hoặc băng cực đại của bề mặt được xác định bởi dòng chảy xung 
quanh các tảng băng và không trở thành một nhân tố cho đến khi khối băng còn dày đến vài trăm 
mét. Lớp tuyết phủ bị tiêu hao đi bởi quá trình thăng hoa Esub, hoặc tan. Lớp tuyết phủ nằm trên 
cùng của mặt đất và không tham gia vào cân bằng ẩm của đất, trừ phi nó bị tan ra. Quá trình tan 
tuyết xuất hiện khi nhiệt độ tăng lên đến điểm băng của nước. Khi xuất hiện tan băng/tuyết, hiển 
nhiệt nóng chảy cần phải được cung cấp cho cân bằng năng lượng bề mặt. Quá trình tan tuyết tiếp 
diễn với tốc độ cần thiết để giữ nhiệt độ bề mặt từ khi tăng lên đến trên 00C cho đến khi nhiệt độ 
giảm xuống dưới điểm băng hoặc lớp tuyết phủ đã bị tan hoàn toàn. 

Cường độ bốc hơi phụ thuộc vào độ ẩm của đất. Độ ẩm đất có thể được sử dụng để liên kết 
bốc hơi thực tế với bốc hơi tiềm năng, là lượng bốc hơi có thể đạt được nếu bề mặt là ướt. Nếu có 
số liệu đo độ ẩm không khí, nhiệt độ không khí, tốc độ gió và nhiệt độ bề mặt thì có thể sử dụng 
công thức khí động lực tổ hợp để tính bốc hơi tiềm năng. 

 PE=ρaCDEU( *q (Ts) – qa) (5.16) 

Nếu không đủ số liệu để ước lượng (5.16) thì có thể sử dụng một công thức xấp xỉ khác để 
ước lượng PE. 

Bốc thoát hơi thực tế có thể liên hệ với bốc hơi tiềm năng và hàm lượng ẩm đất. 

 E = βE.PE (5.17) 

Thực vật phát triển tốt có thể thoát hơi với cường độ bốc hơi tiềm năng, thậm chí cả khi đất 
không bão hoà. Khi độ ẩm đất tụt xuống dưới mức hν nào đó, thực vật sẽ không tiếp tục thoát hơi 
với cường độ bốc hơi tiềm năng nữa. Khi độ ẩm đất hiện có nhỏ hơn hν, thì đơn giản nhất là giả 
thiết rằng βE biến đổi tuyến tính giữa 0 và 1. 
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Mô hình bể chứa đơn giản có thể dễ dàng được làm phức tạp hơn bằng cách đưa thêm vào lớp 
độ sâu có trao đổi nước với lớp trên với cường độ nhỏ tuỳ thuộc vào sự bão hoà tương đối của hai 
lớp. Điều đó cho phép lớp nước trong đất sẽ được bổ sung bằng ẩm từ phía dưới khi không có 
giáng thủy. Trong trường hợp này đòi hỏi phải bổ sung phương trình nguồn ẩm cho lớp dưới sâu, 
và thành phần mô tả sự trao đổi với lớp đất sâu cần phải được thêm vào phương trình ẩm đất 
(5.14). Một lớp mỏng gần bề mặt có thể cũng được đưa thêm vào để cho phép xử lý tốt hơn những 
qui mô thời gian ngắn liên quan đến mưa dông hoặc biến động ngày đêm. 

5.6.2 Mô hình chi tiết hơn của các quá trình bề mặt đất  
Để cải tiến một cách đáng kể mô hình bể chứa của nước bề mặt đất cần phải đưa vào các mô 

hình phức tạp hơn nhiều nhằm mô tả những tương tác giữa khí quyển với thực vật và đất. Những 
mô hình như vậy phải kết hợp một cách đầy đủ các nguồn động lượng, nhiệt và ẩm gần bề mặt và 
mô tả chúng một cách tinh tế và chi tiết với những mức độ thích hợp. Các quá trình cần xem xét 
đã được minh hoạ trên hình 5.5. Thực vật đóng vai trò trung tâm trong việc truyền động lượng, 
năng lượng và ẩm tại bề mặt, và cần phải được đưa vào mô hình. Thực vật có ảnh hưởng đến các 
quá trình lớp biên thông qua các tính chất vật lý và các quá trình sinh học của chúng, và chúng có 



 
 
 
 

khả năng vận chuyển nước qua lá với tốc độ nhanh tạo điều kiện thuận lợi cho sự quang hợp khi 
sẵn có nước. Tuy nhiên, những khi thiếu nước, thực vật có thể giảm cường độ thoát hơi bằng cách 
đóng các khí khổng của chúng lại. 

Cường độ thoát hơi nước của thực vật phụ thuộc vào tính sẵn có của bức xạ hoạt động quang 
hợp, nhiệt độ, độ ẩm không khí, nước sẵn có chứa trong thực vật và trạng thái sinh lý của thực vật. 
Cường độ di chuyển nước thông qua thực vật bị hạn chế bởi pha hơi trong lá hơn là bởi sự hút 
nước lỏng trong rễ. Gradient áp suất hơi nước điều khiển sự thoát hơi có quan hệ chặt chẽ với 
nhiệt độ lá. Vì lý do này và những lý do khác nữa, nhiệt độ lá là quan trọng đối với mô hình, nó 
đòi hỏi tính toán sự truyền năng lượng qua tán cây và tính nguồn nhiệt đối với cấu trúc lá của thực 
vật. Sự truyền bức xạ mặt trời qua tán cây cũng quan trọng, vì nó xác định sự phân bố nhiệt đi vào 
trong khắp tán cây và tại bề mặt đất. Độ chiếu nắng sẽ bị lớp phủ thực vật hấp thụ nhiều hơn lớp 
đất nằm phía dưới. Bởi vì thực vật và những bề mặt tự nhiên khác có albedo rất khác nhau đối với 
bức xạ nhìn thấy và bức xạ gần hồng ngoại, nên để có thể tính toán chính xác, hai dải tần số bức 
xạ mặt trời này phải được xử lý tách biệt. Sự cản trở các dòng khí tự do được biểu diễn bởi cấu 
trúc vật lý của tán cây làm ảnh hưởng đến sự thông thoáng bên trong tán, mà điều đó là quan trọng 
đối với các thông lượng rối của động lượng, nhiệt và ẩm. Lý thuyết đồng dạng và các profile tốc 
độ nhận được từ đó để dẫn đến các công thức khí động lực tổ hợp là không phù hợp bên trong tán 
cây. Tốc độ gió trung bình và động năng rối bên trong tán cây nhỏ nhơn nhiều so với ở ngay phía 
trên nó. Các tính chất của không khí bên trong tán cây và tại bề mặt đất có thể rất khác với chúng 
ở gần đỉnh tán, nơi tiếp xúc trực tiếp với khí quyển. 

Ngoài lượng ẩm lấy từ đất, thực vật cũng có thể chặn giữ lại một lượng nước đáng kể từ 
giáng thủy và lưu giữ nó trên lá và cành. Hiệu lực của thực vật trong việc chặn giữ nước mưa phụ 
thuộc vào cấu trúc lá, hướng lá, diện tích lá trên một đơn vị diện tích bề mặt, và phụ thuộc vào tần 
số và cường độ giáng thủy. Thực vật cao, có chỉ số diện tích lá lớn, có thể làm giảm nhiều sự cung 
cấp ẩm cho đất do lượng giáng thủy bị chặn và tạo thuận lợi cho quá trình tái bốc hơi trước khi nó 
rơi xuống đến đất. Sự tổn thất tự nhiên của việc chặn giữ này có thể từ 15 đến 40% lượng giáng 
thủy đối với rừng tùng và từ 10−25% đối với rừng lá rụng ở vĩ độ trung bình. Sự tổn thất do chặn 
giữ sẽ lớn hơn nếu giáng thủy có cường độ nhỏ hoặc bị gián đoạn, và nhỏ hơn nếu giáng thủy có 
cường độ lớn hoặc liên tục. Để mô hình hoá sự chặn giữ và tích luỹ trên lá, cần phải tính được các 
nguồn đối với lượng nước đã lưu giữ trên bề mặt lá. Nước bề mặt này mất đi do bốc hơi phụ thuộc 
vào sự cung cấp năng lượng và không khí chưa bão hoà tại mỗi mực bên trong tán cây. 

Đất là nguồn cung cấp nước chính cho quá trình bốc thoát hơi. Có thể phân biệt ba lớp bên 
trong đất theo sự tương tác của chúng với khí quyển. Lớp mỏng rất gần bề mặt xác định sự tương 
tác của khí quyển với bề mặt đất trần trên qui mô thời gian giữa hai lần giáng thủy. Nếu lớp mỏng 
này trở nên bão hoà trong khi mưa thì dòng chảy mặt có thể xuất hiện. Nếu lớp này khô thì bốc 
hơi bề mặt rất nhỏ và sự thoát hơi do thực vật trở thành cơ chế duy nhất nhờ đó nước trong đất có 
thể bị lấy đi một cách hiệu quả. Phía dưới lớp bề mặt là lớp sâu hơn, nơi rễ cây tập trung ở đó và 
hút ẩm từ đất. Dưới lớp rễ là lớp sâu hơn nữa cho đến nơi ẩm bị mang đi do lực trọng trường nếu 
đất đã bão hoà và từ đó ẩm có thể bị hút bởi hoạt động mao dẫn. (Bras, 1990). 

Khả năng giữ ẩm của đất có thể đo bằng sức chứa khả năng (field capacity) của nó, được định 
nghĩa như là tỷ phần thể tích cực đại của nước mà đất giữ được lại nhờ thắng lực trọng trường. 
Giá trị tiêu biểu (của sức chứa khả năng − ND) đối với đất nhiều mùn (loam) khoảng 30%, nhưng 
phạm vi của sức chứa khả năng biến thiên trong khoảng từ 10% đối với bãi cát đến 55% đối với 
bãi than bùn. Nếu hàm lượng nước của đất giảm xuống dưới một mức nào đó, thực vật hút ẩm từ 
đất không ổn định và sẽ duy trì trạng thái héo trong toàn bộ thời gian ban ngày. Ngưỡng héo cố 
định này điển hình là một phần ba đến một nửa sức chứa khả năng. Ẩm đất sẵn có đối với thực vật 



 
 
 
 

là hiệu giữa tỷ phần thể tích nước trong đất và ngưỡng héo. Ẩm đất sẵn có cực đại là hiệu giữa sức 
chứa khả năng và ngưỡng héo, và bằng khoảng 15−20% đối với những đất điển hình. 

Tính dẫn nước của hầu hết các loại đất giảm nhanh khi đất bị khô kiệt, do đó độ dẫn nước trở 
nên rất nhỏ nếu hàm lượng nước thấp hơn nhiều so với sức chứa khả năng. Nếu lớp đất bề mặt rất 
khô, thì khả năng thấm sau khi mưa có thể bị hạn chế. Tương tự, đất trong lớp rễ có thể trở nên rất 
khô, trong khi ẩm đất ở vài cm phía dưới những rễ sâu nhất vẫn duy trì giá trị gần sức chứa khả 
năng. Do đó, lượng nước sẵn có đối với thực vật là xấp xỉ bằng tỷ phần thể tích nước sẵn có nhân 
với độ sâu của rễ. Nếu rễ ăn sâu xuống khoảng một mét, và sức chứa khả năng sẵn có khoảng 
15%, thì tổng lượng nước sẵn có đối với thực vật khi đất đã bão hoà tương đương lớp nước dày 
khoảng 15 cm. Giá trị này có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn tuỳ thuộc vào loại đất và thực vật. Thực 
vật sống trên đất cát có xu hướng phát triển rễ xuống sâu, bù đắp lại tỷ phần thể tích nước sẵn có 
thấp của cát. 

5.7 BIẾN ĐỘNG NĂM CỦA CÂN BẰNG NƯỚC LỤC ĐỊA 
Biến động năm của cân bằng nước bề mặt tại một địa phương quan hệ chặt chẽ với khí hậu 

địa phương và tiềm năng của nó đối với cuộc sống con người và sản xuất nông nghiệp. Thực vật 
tự nhiên thích nghi với chu trình thông thường của sự thừa, thiếu nước mà một vùng đã trải qua. 
Biến động năm của cân bằng nước có thể được sử dụng như một tiêu chuẩn để phân loại khí hậu 
(Thornthwaite, 1948). Cân bằng nước phụ thuộc vào sự biến động trong năm của lượng giáng thủy 
và bốc hơi, chúng đều có vai trò quyết định độ ẩm đất. 

Độ chính xác của việc xác định cân bằng nước phụ thuộc vào số lượng và chất lượng số liệu 
thực có. Trong điều kiện lý tưởng, đòi hỏi phải có số liệu đo chính xác lượng bốc hơi, lượng giáng 
thủy và độ ẩm đất. Tuy nhiên, bốc hơi và độ ẩm đất không phải thường xuyên đo được tại tất cả 
các địa phương. Hầu hết các trạm khí hậu lưu giữ số liệu bề mặt của nhiệt độ và độ ẩm không khí, 
lượng giáng thủy và tốc độ gió. Với những biến này có thể ước lượng được bốc hơi tiềm năng 
bằng các công thức bán kinh nghiệm như (5.12), (5.16) hoặc các dạng đơn giản của chúng. Nếu 
cân bằng ẩm đất đã được tính khi sử dụng mô hình bể chứa thì có thể ước tính được lượng bốc 
thoát hơi thực tế từ bốc thoát hơi tiềm năng theo (5.17). Hình 5.6 đưa ra kết quả phân tích cân 
bằng nước như vậy đối với các địa phương khác nhau. 

Bờ tây Bắc Mỹ ở các vĩ độ trung bình có một cực đại giáng thủy vào mùa đông liên quan với 
bão mùa đông (hình 5.6a−c). Về mùa đông, ở nam California, cực đại giáng thủy nhỏ hơn và xuất 
hiện muộn hơn so với vùng duyên hải Thái Bình dương của Canada. Ở Juneau, Alaska, cực đại 
giáng thủy tháng rơi vào tháng 10, trong khi ở Los Angeles không có cực đại nào xuất hiện cho 
đến tháng 1 hoặc tháng 2. Vào mùa hè, cực tiểu giáng thủy trở nên thấp hơn và kéo dài hơn khi đi 
về phía nam. Vì cực tiểu giáng thủy mùa hè tương ứng với mùa có độ chiếu nắng mạnh nhất và 
nhiệt độ cao nhất, độ ẩm đất có thể trở nên suy kiệt trong những tháng mùa hè. Tại Seattle, lượng 
bốc thoát hơi vượt quá lượng giáng thủy bắt đầu vào tháng 5, và đến tháng 6 đất trở nên khá khô, 
do đó bốc hơi tiềm năng vượt quá bốc thoát hơi thực tế. Tình hình đó còn tiếp tục cho đến tháng 
10, khi mà giáng thủy lại bắt đầu vượt quá bốc thoát hơi. Ở San Francisco, mùa khô bắt đầu vào 
tháng 6 và kéo dài cho đến tháng 11. Ở Los Angeles đất gần như luôn luôn khô, và chỉ trong thời 
gian từ tháng 12 đến tháng 2 thì lượng bốc thoát hơi thực tế mới tiến gần đến lượng bốc hơi tiềm 
năng. Acapulco, Mexico, nằm trong vùng nhiệt đới (khoảng 17oN), và cực đại giáng thủy ở đây 
xảy ra vào những tháng mùa hè, khi đối lưu nhiệt đới từ vùng xích đạo tiến về hướng bắc (hình 
5.6d). Trong những tháng mưa lớn từ tháng 6 đến tháng 10, lượng giáng thủy vượt quá bốc hơi 
tiềm năng. Thời gian còn lại trong năm là rất khô. Vì ở miền nhiệt đới, nhiệt độ và độ ẩm gần như 
không biến đổi trong năm nên bốc hơi tiềm năng cũng biến đổi rất ít trong năm. 



 
 
 
 

Vào sâu trong lục địa Nam Mỹ, các cực đại giáng thủy xuất hiện vào mùa xuân hoặc đầu mùa 
hè, khi đất đang còn rất ẩm và nhiệt độ đủ cao, cho phép không khí mang theo một lượng hơi 
nước lớn (hình 5.6e−h). Khi mùa hè đến, đất bị khô đi và lượng giáng thủy giảm. Trong thời gian 
giữa và cuối mùa hè, bốc hơi tiềm năng nói chung vượt quá bốc hơi thực tế, biểu thị đất tương đối 
khô. Tại Sioux City, Iowa, cực đại giáng thủy xuất hiện vào tháng 6 và kéo dài cho đến giữa và 
cuối mùa hè. Sự kết hợp giữa các điều kiện nóng ấm, độ chiếu nắng và giáng thủy trong thời kỳ 
mùa hè ở vùng phía tây Trung Mỹ này tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Xa hơn về phía tây 
và ở độ cao cao hơn như Denver, lượng mưa nhỏ hơn và các cực đại xuất hiện sớm hơn trong 
năm. Trong những tháng mùa hè, không khí khô và nóng, và bốc hơi tiềm năng lớn hơn nhiều so 
với lượng giáng thủy. Tại Phoenix, Arizona, lượng mưa là nhỏ trong suốt năm so với khả năng 
khô nhanh của không khí khô, nóng ở đây. Bốc hơi tiềm năng vượt quá lượng giáng thủy nhiều 
trong tất cả các mùa, phản ánh điều kiện khí hậu sa mạc. 

Ở các vĩ độ cao, áp suất hơi nước bão hoà thấp liên quan với nhiệt độ tương đối thấp kìm giữ 
tốc độ bốc hơi và giáng thủy. Tại nhiều địa phương, gần như trong suốt năm giáng thủy lớn hơn 
bốc hơi tiềm năng. Nước bốc hơi ở những vĩ độ ấm hơn được vận chuyển về các vĩ độ cao nhờ 
chuyển động khí quyển và giáng thủy được hình thành khi chuyển động qui mô lớn đẩy không khí 
bão hoà đi lên. Năng lượng thực có ở bề mặt không đủ để làm bốc hơi lượng nước này. Mùa sinh 
trưởng và phát triển ngắn nên thực vật không ảnh hưởng một cách đặc biệt đến việc vận chuyển 
nước từ đất vào khí quyển. Bởi vậy, đất ở các vĩ độ cao có hàm lượng nước cao điển hình. Ở 
những vĩ độ rất cao, hầu hết lượng nước này bị đóng băng. Ví dụ ở Churchill, Canada (khoảng 
59oN), là nơi có khí hậu lục địa lạnh, lượng bốc thoát hơi luôn luôn bị hạn chế và chỉ vượt quá 
lượng giáng thủy trong tháng 7 (hình 5.6h). 

Ở đông bắc nước Mỹ, lượng giáng thủy tháng hầu như không phụ thuộc vào mùa. Giáng thủy 
front trong mùa đông được thay thế bằng giáng thủy đối lưu lớn hơn trong mùa hè, như vậy tổng 
lượng mưa được duy trì hầu như không đổi. Bốc thoát hơi tiềm năng tuân theo biến trình độ chiếu 
nắng và nhiệt độ với cực đại vào mùa hè. Trong những tháng mùa hè bốc hơi vượt quá lượng 
giáng thủy làm cho đất bị khô đi một ít. Ở Boston, Massachusetts, bốc hơi tiềm năng vượt quá bốc 
thoát hơi thực tế từ tháng 7 đến tháng 9 (hình 5.6i). Ở đông nam nước Mỹ, những nơi đặc trưng là 
Memphis, Tennessee, quan trắc được cực đại vừa phải của giáng thủy vào mùa đông. Xa hơn về 
phía nam tới bán đảo Florida, Orlando, biểu thị một cực đại giáng thủy rơi vào mùa hè với lượng 
giáng thủy rất lớn từ tháng 7 đến tháng 9. Lượng giáng thủy này chủ yếu do các cơn dông, gây 
nên do mặt trời đốt nóng mặt đất và thường khởi đầu vào khoảng thời gian nóng nhất trong ngày. 
Honolulu nằm trong vùng cận nhiệt đới, nơi bốc hơi tiềm năng vượt quá lượng giáng thủy trong 
tất cả các mùa (hình 5.6l). Cực đại giáng thủy rơi vào mùa đông và được cân bằng lại nhờ bốc hơi 
trong tất cả các mùa. 

Nói chung có bốn loại chu trình cân bằng nước cơ bản, mặc dù ở nhiều nơi  cho thấy chu 
trình này là tổ hợp của một vài loại. Duyên hải phía tây của Bắc Mỹ thuộc vùng vĩ độ trung bình, 
có một cực đại giáng thủy vào mùa đông và một thời kỳ khô  vào mùa hè. Miền sâu trong lục địa 
có cực đại lượng mưa rơi vào mùa xuân hoặc mùa hè và nối tiếp sau đó là thời kỳ khô có cường 
độ biến đổi trong thời kỳ cuối mùa hè. Trên vùng duyên hải phía đông của Bắc Mỹ, thuộc vĩ độ 
trung bình, lượng giáng thủy hầu như không phụ thuộc vào mùa, nhưng bốc hơi tiềm năng đạt cực 
đại vào mùa hè, làm giảm phần nào độ ẩm trong đất. Ở các vĩ độ nhiệt đới và cận nhiệt đới về mùa 
đông mưa rất ít, nhưng giông kèm theo lượng mưa lớn thường xảy ra trong thời kỳ nóng nhất của 
mùa hè. 



 
 
 
 

 
Hình 5.6 Chu trình năm của cân bằng nước tại các địa phương khác nhau. Nơi không có mưa cân bằng nước 

bằng bốc hơi (chẳng hạn như ở Los Angeles, Phoenix). Nơi không có bốc hơi khả năng cân bằng nước bằng bốc 
hơi (chẳng hạn như ở Churchill). (Theo số liệu của Eagleman, 1976) 



 
 
 
 

 
Hình 5.6  (tiếp) 

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy xấp xỉ thể tích của nước giữ lại trong ẩm đất và nước ngầm cho trong bảng 5.1. Sử 

dụng số liệu trên hình 5.1 để tính thời gian có thể có giáng thủy trên đất liền cung cấp một lượng 
nước bằng lượng nước trong đất và nước ngầm. Phải mất thời gian bao lâu để thay thế lượng nước 
ngầm và lượng ẩm trong đất nếu chỉ 10% dòng chảy mặt có thể được cung cấp để bổ sung cho 
nước ngầm? 

2. Sử dụng công thức khí động học tổ hợp (4.32) để tính tốc độ bốc hơi từ đại dương, giả thiết 
rằng CDE=10−

3, U=5 m/s, và nhiệt độ không khí tại mực đang xét luôn luôn nhỏ hơn nhiệt độ bề 
mặt biển 20C. Tính tốc độ bốc hơi đối với: (a) TS=00C, *

sq  =3,75 g/kg, RH=50%; (b) TS=00C, *
sq

=3,75 g/kg, RH=100%; (c) TS=300C, *
sq =27 g/kg, RH=50%; (d) TS=300C, *

sq =27 g/kg, 

RH=100%. Giả thiết mật độ cố định bằng 1,2 kg/m3. Đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của 
độ ẩm tương đối khác với tầm quan trọng của nhiệt độ bề mặt trong việc xác định tốc độ bốc hơi? 

3. Tính tỷ số Bowen khi sử dụng các công thức khí động học tổ hợp đối với nhiệt độ bề mặt 
bằng 0, 15 và 300C, nếu độ ẩm tương đối của không khí tại mực đang xét là 70%, và hiệu nhiệt độ 
không khí – biển là 20C. Giả thiết rằng hệ số truyền nhiệt và ẩm bằng nhau. 



 
 
 
 

4. Sử dụng kết quả của bài 3 để giải thích tại sao ở các vùng đất vĩ độ cao thường có hàm 
lượng ẩm bề mặt cao. 

5. Tại sao sự tích luỹ tuyết địa phương mùa đông và mùa xuân là quan trọng đối với ẩm đất 
mùa hè ở các vùng đất lục địa vĩ độ trung bình? Khí hậu tháng 8 sẽ thay đổi như thế nào nếu mưa 
tuyết mùa đông và mùa xuân được thay thế bởi mưa rào? 

6. Mô hình bể chứa thủy văn lục địa có một vài thiếu sót nào? Những hạn chế đó đã được đề 
cập đến như thế nào bằng những mô hình chi tiết hơn đối với các quá trình bề mặt đất? 

7. Hãy sử dụng phương pháp đã được nói tổng quát trong bài để tìm (5.12). 

 

 

 
  



 
 
 
 

 

CHƯƠNG 6. HOÀN LƯU CHUNG KHÍ QUYỂN VÀ KHÍ HẬU 

6.1 VẬT TRUYỀN TIN KHỔNG LỒ 
Chuyển động của không khí trong khí quyển rất quan trọng đối với khí hậu. Chuyển động khí 

quyển mang nhiệt từ nhiệt đới về các vùng cực và nhờ đó làm giảm các cực trị nhiệt độ có thể đạt 
được trong trường hợp không có sự chuyển động này. Nước bốc hơi từ các đại dương được đưa 
vào không khí để vận chuyển vào đất liền và tạo thành mưa cung cấp nước cho đời sống của thực 
vật và động vật. Gió cung cấp động lượng cho các dòng chảy mặt đại dương vận chuyển nhiệt, 
muối và chất dinh dưỡng trong đại dương. Hoàn lưu khí quyển là thành phần cơ bản của khí hậu, 
vì nó chịu tác động của cả gradient nhiệt độ và độ ẩm và đồng thời cũng xác định các gradient này 
thông qua sự vận chuyển năng lượng và ẩm. Khí quyển tạo sự giao lưu nhanh nhất giữa các vùng 
địa lý trong hệ thống khí hậu. 

Hệ thống chuyển động khí quyển toàn cầu được hình thành bởi sự đốt nóng của mặt trời 
không đồng đều các vùng trên bề mặt trái đất được gọi là hoàn lưu chung khí quyển. Mô tả đầy đủ 
hoàn lưu chung của khí quyển bao gồm gió, nhiệt độ và độ ẩm trung bình, sự biến động của các 
đại lượng này, mômen tương quan giữa các thành phần gió và những biến khác có liên quan với 
các hệ thống thời tiết qui mô lớn. Mô tả thống kê hoàn lưu chung khí quyển được xây dựng từ tập 
mẫu các dạng dòng chảy khí toàn cầu hàng ngày ước lượng bằng các số liệu thám không và vệ 
tinh. Hoàn lưu chung khí quyển cũng có thể được mô phỏng bằng cách giải hệ các phương trình 
chuyển động trên máy tính, và những mô hình hoàn lưu chung như vậy tạo thành một bộ phận của 
các mô hình khí hậu toàn cầu. 

6.2 CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG CỦA KHÍ QUYỂN 
Chuyển động khí quyển được hình thành do sự khác nhau của đốt nóng bề mặt giữa các vùng 

địa lý gây nên bởi gradient kinh hướng của độ chiếu nắng, albedo và những nhân tố khác. Nói 
chung, bằng sự vận chuyển năng lượng, gió làm giảm hiệu ứng của những khác biệt này đối với 
nhiệt độ khí quyển. Cân bằng năng lượng địa phương của cột khí quyển trên một đơn vị diện tích 
nằm ngang bao gồm các hiệu ứng bức xạ, trao đổi hiển nhiệt với bề mặt, nhiệt ngưng kết và dòng 
năng lượng theo phương ngang trong khí quyển. 
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 là tốc độ biến đổi theo thời gian của lượng năng lượng trong cột khí quyển có 

diện tích đơn vị theo phương nằm ngang tính từ mặt đất đến đỉnh khí quyển, Ra là bức xạ thuần 
đốt nóng cột khí quyển, LP là lượng đốt nóng cột khí quyển do ẩn nhiệt giải phóng khi giáng thủy, 
SH là lượng hiển nhiệt truyền từ bề mặt  vào khí quyển, và ΔFa là phân kỳ ngang của năng lượng 
ra khỏi cột khí quyển do vận chuyển trong khí quyển. 

Đốt nóng bức xạ thuần của khí quyển là hiệu giữa đốt nóng bức xạ thuần tại đỉnh khí quyển 
và bức xạ thuần tại mặt đất. 

 Ra = RTOA − Rs (6.2) 

Tích luỹ năng lượng trong khí quyển có thể bỏ qua, đặc biệt khi lấy trung bình trong toàn 
năm, do đó cân bằng năng lượng khí quyển là sự cân bằng giữa tổng của nhiệt bức xạ, hiển nhiệt 



 
 
 
 

và ẩn nhiệt với dòng năng lượng xuất ra khỏi cột khí quyển do chuyển động khí quyển. 

 Ra + LP + SH = ΔFa (6.3) 

Tính trung bình năm theo dải vĩ độ, tác động thuần tuý của sự truyền bức xạ lên khí quyển là 
làm lạnh đi khoảng −90W/m2, giá trị này gần như không phụ thuộc vào vĩ độ (hình 6.1). Sự làm 
lạnh bức xạ tương ứng với sự làm giảm nhiệt độ khí quyển khoảng 1.5oC trong một ngày (xem 
chương 3). Năng lượng mất đi từ khí quyển trong một tuần qua con đường truyền bức xạ bằng 
khoảng 2.5% tổng năng lượng khí quyển. Nếu chỉ xét đến nhiệt dung của khí quyển, thì trong 
khoảng 2 tuần, chỉ riêng tác động của tốc độ làm lạnh này cũng sẽ làm cho nhiệt độ không khí bề 
mặt trung bình toàn cầu hạ xuống dưới điểm băng. Trong trường hợp bình thường, trung bình toàn 
cầu, sự làm lạnh bức xạ được cân bằng bởi nhiệt ngưng kết và hiển nhiệt truyền từ bề mặt. 

Đốt nóng khí quyển do hiển nhiệt truyền từ bề mặt là tương đối nhỏ. Đóng góp lớn nhất vào 
việc làm cân bằng lại lượng năng lượng mất đi do bức xạ từ khí quyển là ẩn nhiệt giải phóng khi 
giáng thủy. Tương phản với sự làm lạnh do bức xạ, nhiệt ngưng kết có sự phân bố rất khác nhau 
theo vĩ độ, phù hợp với sự phân bố giáng thủy. Lượng ẩn nhiệt này đạt cực đại khoảng 150W/m2 ở 
gần xích đạo, giảm xuống đến gần 50W/m2 ở miền cận nhiệt đới, rồi lại đạt cực đại gần 80W/m2 ở 
các vĩ độ trung bình, và sau đó giảm nhanh tới gần 0 ở các cực. Phân bố theo vĩ độ của lượng 
giáng thủy được phản ánh qua sự phân bố theo vĩ độ của dòng năng lượng phân kỳ của khí quyển. 
Chuyển động khí quyển mang đi gần 100 W/m2 từ vùng xích đạo, lượng này có ảnh hưởng tương 
đối nhỏ đến cân bằng năng lượng ở các vĩ độ khoảng giữa 20−60 độ, và đưa vào vùng cực khoảng 
100 W/m2. Sự vận chuyển năng lượng về phía cực do khí quyển có dải cực đại rộng, phẳng giữa 
các vùng xích đạo và cực. Sự vận chuyển năng lượng hướng cực này của khí quyển là một trong 
những tác động khí hậu quan trọng của hoàn lưu chung khí quyển. 

 
Hình 6.1 Phân bố theo vĩ độ của các thành phần cân bằng năng lượng khí quyển lấy trung bình trên kinh 

tuyến và biến trình năm. Đơn vị là W/m2. (Số liệu lấy từ Sellers, 1965. Sử dụng với sự cho phép của 
University of Chicago Press.) 

6.3 CHUYỂN ĐỘNG KHÍ QUYỂN VÀ SỰ VẬN CHUYỂN NĂNG LƯỢNG 
KINH HƯỚNG 

Chuyển động trong khí quyển có thể liên quan với nhiều hiện tượng vật lý có qui mô thời 
gian và không gian khác nhau (hình 6.2). Những hiện tượng qui mô nhỏ như rối và các hiện tượng 
qui mô vừa có tổ chức như dông, có ảnh hưởng chủ yếu đến sự vận chuyển động lượng, ẩm và 
năng lượng thẳng đứng. Chỉ những hiện tượng có qui mô rất lớn như các xoáy thuận ngoại nhiệt 
đới, sóng qui mô hành tinh, và hoàn lưu kinh hướng chậm, có thể mở rộng tới quy mô trên hàng 
ngàn km là có ảnh hưởng đến sự vận chuyển động lượng, nhiệt và ẩm theo phương ngang giữa các 
vùng nhiệt đới và cực. Dòng năng lượng và ẩm đi lên trong lớp biên và dòng năng lượng hướng 
cực do hoàn lưu qui mô hành tinh trong khí quyển có vai trò quan trọng như nhau đối với khí hậu. 



 
 
 
 

Những hiện tượng này có qui mô không gian đặc trưng khác nhau về bậc đại lượng gần 10 bậc đại 
lượng: từ milimet đến hàng mười ngàn km. 

6.3.1 Các thành phần gió trên trái đất hình cầu  
Vận tốc gió trong khí quyển được xác định trong hệ toạ độ Đêcac địa phương vẽ trên một mặt 

cầu. Tại mỗi vĩ độ (φ) và kinh độ (λ) trên quả cầu bán kính a, các thành phần vĩ hướng và kinh 
hướng của vận tốc ngang được xác định như sau (hình 6.3): 
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=  = tốc độ gió kinh hướng hoặc gió hướng về phía bắc. (6.4) 

Ở đây D/Dt biểu thị đạo hàm cá thể (hay đạo hàm vật chất − ND) − xu thế thời gian của phần 
tử khí chuyển động theo dòng. Thành phần thẳng đứng của vận tốc có thể được đo bằng tốc độ 
biến đổi của độ cao hoặc tốc độ biến đổi của khí áp theo sự chuyển động của phần tử khí: 
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w =  = tốc độ biến đổi của độ cao theo phần tử khí  
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=ω  = tốc độ biến đổi của khí áp theo phần từ khí (6.5) 

Vận tốc thẳng đứng và vận tốc khí áp liên hệ với nhau thông qua phương trình gần đúng khá 
phù hợp trong điều kiện cân bằng thuỷ tĩnh: 

 ω ≡ −ρgw (6.6) 

 

 
Hình 6.2 Sơ đồ chỉ qui mô không gian và thời gian của các hiện tượng trong khí quyển. Vùng bóng sáng 

biểu thị gần đúng các qui mô có thể giải quyết được trong các mô hình khí hậu. (Theo Smagorinsky, 1974) 



 
 
 
 

 
Hình 6.3 Sơ đồ biểu diễn hệ toạ độ Đềcac địa phương trên mặt cầu và các thành phần vĩ hướng (u), kinh 

hướng (v), thẳng đứng (w) của vectơ vận tốc gió địa phương 
6.3.2 Hoàn lưu trung bình vĩ hướng 

Khi mô tả hoàn lưu khí quyển, để thuận tiện ta xét trung bình vĩ hướng, tức là trung bình theo 
kinh độ λ ở một vĩ độ và áp suất nhất định, và được biểu diễn bằng dấu ngoặc vuông: 
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 (6.7) 

Vì trái đất quay tương đối nhanh và vì độ chiếu nắng trung bình ngày không phụ thuộc vào 
kinh độ, nên việc lấy trung bình xung quanh vòng tròn vĩ tuyến rất có ý nghĩa về mặt vật lý đối 
với khí hậu. Cho mục đích khí hậu, ta thường quan tâm đến trung bình trong một khoảng thời gian 
Δt đủ dài để cho việc lấy trung bình có thể bao quát được hầu hết những biến động thời tiết. 
Khoảng thời gian này có thể một tháng, một mùa hoặc một năm cụ thể, hoặc có thể là trung bình 
trong nhiều tháng, mùa hoặc năm: 
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Trung bình vĩ hướng khí hậu thường nhận được bằng cách lấy trung bình theo cả kinh tuyến 
và thời gian. 

Sự phân bố của trung bình vĩ hướng của thành phần gió hướng về phía đông [u] theo vĩ độ và 
độ cao là một trong những đặc trưng phổ biến nhất của hoàn lưu chung khí quyển, và thường được 
gọi là gió trung bình vĩ hướng (hình 6.4). Trong khí tượng, gió được gọi là gió tây khi chúng thổi 
từ hướng tây sang hướng đông và gió được gọi là gió đông nếu chúng thổi từ đông sang tây. Gió 
trung bình vĩ hướng là gió tây xuyên suốt hầu như cả tầng đối lưu và có cực đại tốc độ vượt quá 
30m/s trong các dòng xiết cận nhiệt đới có tâm nằm ở khoảng 30 độ vĩ và ở độ cao khoảng 12 km. 
Dòng xiết cận nhiệt đới mạnh nhất trong mùa đông. Gió vĩ hướng tại bề mặt  là gió tây ở hầu hết 
các vĩ độ từ 30 đến 70 độ, nhưng trong dải nằm giữa 30oN và 30oS gió đông bề mặt trung bình vĩ 
hướng chiếm ưu thế. 

So với gió vĩ hướng, trung bình vĩ hướng của các thành phần gió kinh hướng và thẳng đứng 
yếu hơn nhiều. Cực đại của gió kinh hướng trung bình chỉ khoảng 1 m/s, và tốc độ gió thẳng đứng 
trung bình tiêu biểu nhỏ hơn khoảng một trăm lần gió kinh hướng trung bình. Hoàn lưu kinh 
hướng trung bình (Mean Meridional Circulation − MMC), bao gồm cả vận tốc kinh hướng và vận 
tốc thẳng đứng trung bình vĩ hướng, có thể được mô tả bởi hàm dòng khối lượng, được xác định 
bằng cách tính thông lượng khối lượng hướng về phía bắc bên trên một mực khí áp cụ thể: 
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Dòng khối giữa hai đường dòng bất kỳ của hàm dòng kinh hướng trung bình bằng hiệu giữa 
các giá trị hàm dòng. Sự bảo toàn khối lượng đối với dòng trung bình vĩ hướng biểu thị mối quan 
hệ giữa hàm dòng khối lượng đối với hoàn lưu kinh hướng trung bình, vận tốc kinh hướng trung 
bình và vận tốc áp suất. 
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Hình 6.4 Mặt cắt thẳng đứng vĩ độ − độ cao của tốc độ gió trung bình vĩ hướng vào các tháng 12,1,2  và 

6,7,8. Khoảng cách giữa các đường đẳng tốc là 5m/s, gió đông là vùng tô đậm (Số liệu từ Oort, 1983) 
Như vậy, vận tốc kinh hướng trung bình ([v]) phụ thuộc vào tốc độ biến đổi của hàm dòng 

theo áp suất, và vận tốc áp suất trung bình vĩ hướng ([ω]) phụ thuộc vào tốc độ biến đổi của hàm 
dòng theo vĩ độ. 

Trong các mùa chí (đông chí và hạ chí − ND), hoàn lưu kinh hướng trung bình bị chi phối bởi 
một vòng hoàn lưu đơn, trong đó không khí thăng lên ở gần xích đạo, thổi về hướng bán cầu mùa 
đông ở trên cao rồi giáng xuống ở các vĩ độ cận nhiệt đới thuộc bán cầu mùa đông (hình 6.5). 
Vòng hoàn lưu kinh hướng trung bình này thường được gọi là vòng hoàn lưu Hadley, theo tên của 
George Hadley, người đưa ra khái niệm này vào năm 1735 để giải thích cho tín phong. Gió kinh 
hướng trung bình gần bề mặt mang không khí trở về xích đạo. Nhánh đi lên bị dịch chuyển lệch 
một ít về phía bán cầu mùa hè. Đối với các mùa xuân phân và thu phân và đối với trung bình năm, 
hoàn lưu kinh hướng trung bình bao gồm hai vòng hoàn lưu nhỏ hơn có cường độ gần tương 
đương nhau nằm về hai phía xích đạo. 

Ở những vĩ độ trung bình, các vòng hoàn lưu yếu hơn được gọi là hoàn lưu Ferrel, hoàn lưu 
có hướng ngược với hoàn lưu Hadley. Tại các vòng hoàn lưu kinh hướng trung bình ở vĩ độ trung 
bình này, dòng thăng xuất hiện ở khối không khí lạnh và dòng giáng ở phía không khí ấm. Bởi 
vậy, các vòng hoàn lưu này là những vòng hoàn lưu nhiệt động gián tiếp, trong đó chúng vận 
chuyển năng lượng từ vùng lạnh đến vùng ấm. Hoàn lưu kinh hướng trung bình là một thành phần 
nhỏ của dòng tổng cộng ở các vĩ độ trung bình, và các vòng hoàn lưu Ferrel là sản phẩm phụ của 
sự vận chuyển năng lượng hướng cực rất mạnh do các hoàn lưu xoáy. Các xoáy là độ lệch so với 
trung bình thời gian hoặc trung bình vĩ hướng, và là thành phần cơ bản của hoàn lưu chung khí 



 
 
 
 

quyển. 
6.3.3 Hoàn lưu xoáy và sự vận chuyển kinh hướng 

Các xoáy thuận và xoáy nghịch là nguyên nhân gây ra hầu hết những biến động thời tiết ở các 
vĩ độ trung bình, tạo ra sự vận chuyển kinh hướng rộng lớn động lượng, nhiệt và ẩm. Những nhiễu 
động này sinh ra biến động lớn của gió và nhiệt độ trên qui mô vài ngàn km, chúng không xuất 
hiện trong trung bình vĩ hướng, nhưng có ảnh hưởng sâu sắc đến khí hậu trung bình vĩ hướng. 
Những dao động liên quan với thời tiết thể hiện qua độ lệch so với trung bình thời gian: 

 xxx' −=  (6.12) 

Bên cạnh những biến động theo thời gian gắn liền với các xoáy thuận vĩ độ trung bình, trong 
khí quyển còn có những biến động tựa dừng xung quanh các vòng vòng vĩ tuyến liên quan với các 
lục địa và đại dương, và xuất hiện khá rõ trong trung bình thời gian. Những tính chất đó được đặc 
trưng bởi độ lệch của trung bình thời gian so với trung bình vĩ hướng: 

 [ ]xxx
*

−=  (6.13) 

Những thông lượng xoáy hướng bắc của nhiệt độ được sinh ra khi dòng khí thổi về hướng bắc 
ấm hơn so với dòng thổi về hướng nam, do đó khi lấy trung bình trên toàn bộ các kinh tuyến thì 
tích của vận tốc kinh hướng và nhiệt độ là dương, thậm chí cả khi gió kinh hướng trung bình bằng 
0 (nhưng nhiễu động của chúng khác 0 − ND). Sử dụng định nghĩa trung bình thời gian và trung 
bình vĩ hướng, sự vận chuyển về hướng bắc của nhiệt độ được lấy trung bình quanh một vòng vĩ 
tuyến và trung bình theo thời gian có thể được viết như là tổng đóng góp của hoàn lưu kinh hướng 

trung bình ( ]T][v[ ), các xoáy dừng ( ]Tv[ **
) và các xoáy tạm thời ( ]Tv[ ʹ′ʹ′ ), mà chúng tương 

ứng là ba số hạng vế phải của (6.14): 

  ]Tv[]Tv[]T][v[]vT[
**

ʹ′ʹ′++=  (6.14) 

Các thông lượng xoáy tạm thời ]Tv[ ʹ′ʹ′  gắn liền với sự phát triển và tan rã nhanh chóng của 
các nhiễu động thời tiết ở vĩ độ trung bình, mà nói chung chúng di chuyển về hướng đông với một 
dòng khí rộng khắp, trong đó nhiệt độ và gió biến động lớn, nhất là vào mùa đông. Những nhiễu 
động này biểu hiện rất rõ trên các bản đồ thời tiết. 

Tương quan dương giữa vận tốc kinh hướng và nhiệt độ trong các sóng khí quyển qui mô lớn 
sinh ra từ xu thế của sóng nhiệt độ dịch chuyển tương đối sang hướng tây so với sóng khí áp, đặc 
biệt ở tầng đối lưu dưới (hình 6.6). Sự sắp xếp này gắn liền với sự chuyển đổi năng lượng sẵn có 
trong gradient nhiệt độ kinh hướng trung bình thành năng lượng sóng. Các sóng xoáy thuận với 
biên độ của chúng tăng nhanh theo thời gian có sự dịch chuyển pha vĩ hướng lớn giữa các sóng 
khí áp và sóng nhiệt độ của chúng, và do đó tạo ra sự vận chuyển hướng cực của nhiệt và ẩm có 
hiệu quả. 



 
 
 
 

 
Hình 6.5 Mặt cắt thẳng đứng vĩ độ − độ cao của hoàn lưu khối lượng kinh hướng trung bình. Vùng tô đậm 

là giá trị âm. Đơn vị là 1010kg/s. (Số liệu từ Oort, 1983) 
Các thông lượng xoáy do dòng trung bình thời gian gắn liền với các sóng dừng hành tinh. 

Sóng dừng hành tinh là độ lệch của trung bình thời gian so với tính chất đối xứng vĩ hướng và dễ 
dàng nhận thấy từ các hình thế khí áp trung bình tháng của tầng đối lưu (hình 6.7). Chúng là kết 
quả của sự biến động đông − tây của độ cao mặt đẳng áp và nhiệt độ bề mặt liên quan với lục địa 
và biển. Các thông lượng xoáy dừng lớn nhất ở bắc bán cầu, nơi các dãy núi Himalaya và Rocky 
gây nên tác động cưỡng bức cơ học của biến động đông − tây trong trường gió và nhiệt độ trung 
bình thời gian. Sự tương phản nhiệt giữa vùng nước ấm của các hải lưu Kuroshio và Gulf Stream 
và nhiệt độ thấp (lạnh) ở sâu trong lục địa cũng tạo nhiệt lực mạnh cho sóng dừng hành tinh trong 
mùa đông. 

 
Hình 6.6 Sơ đồ đường dòng (đường liền nét) và đường đẳng nhiệt (đường đứt quãng) liên quan với nhiễu 
động khí quyển qui mô lớn ở vĩ độ trung bình bắc bán cầu. Các hướng mũi tên dọc theo đường dòng chỉ 

hướng vận tốc gió. Các đường dòng gần trùng với các đường đẳng áp, vì gió gần địa chuyển. Dấu độ lệch 
của các thành phần gió so với giá trị trung bình vĩ hướng của chúng được chỉ ra để minh hoạ rằng vị trí 

nghiêng NE−SW của đường dòng chỉ sự vận chuyển động lượng vĩ hướng về phía bắc và sự lệch pha về 
phía tây của sóng nhiệt độ đối với sóng khí áp gây ra sự vận chuyển nhiệt về phía bắc 



 
 
 
 

 
Hình 6.7 Độ cao trung bình của mặt đẳng áp 500mb trong tháng 1 ở Bắc bán cầu. Khoảng cách giữa các 

đường là 100m 
Các thông lượng hướng cực của nhiệt độ do các xoáy dừng và xoáy tạm thời đạt cực đại ở 

khoảng 50 độ vĩ ở phần dưới tầng đối lưu thuộc bán cầu mùa đông (hình 6.8). Cực đại mực thấp 
liên quan với cấu trúc của các xoáy thuận ngoại nhiệt đới đang phát triển, trong đó sự khác biệt về 
pha giữa nhiệt độ và khí áp là lớn nhất ở phần dưới tầng đối lưu. Về mùa đông các thông lượng 
biểu lộ một cực tiểu ở gần đỉnh tầng đối lưu và sau đó tăng theo độ cao lên tầng bình lưu. Thông 
lượng nhiệt độ có biến động mùa lớn ở bắc bán cầu, với các giá trị lớn vào mùa đông và các giá trị 
khá nhỏ vào mùa hè. Ở Nam bán cầu sự tương phản mùa ít hơn. Các thông lượng xoáy tạm thời 
chi phối dòng kinh hướng của nhiệt độ, ngoại trừ khi bắc bán cầu đang mùa đông, khi mà các 
xoáy dừng đóng góp hơn một nửa. 

 
Hình 6.8 Mặt cắt kinh tuyến của thông lượng nhiệt độ hướng bắc trung bình vĩ hướng gây ra bởi xoáy. 
Chú ý rằng ở nam bán cầu các thông lượng hướng cực là âm do định nghĩa hướng bắc là hướng dương. 

Khoảng cách giữa các đường là 5 Km/s (Số liệu lấy từ Oort, 1983) 
6.3.4 Dòng năng lượng kinh hướng trung bình theo phương thẳng đứng  

Có bốn dạng năng lượng khí quyển đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sự vận 
chuyển năng lượng theo phương kinh tuyến (bảng 6.1). Nội năng là năng lượng gắn liền với nhiệt 
độ của khí quyển, thế năng là năng lượng liên quan với thế trọng trường của không khí nằm phía 
trên bề mặt một khoảng nào đó. Nội năng và thế năng cấu thành khoảng 97% năng lượng của khí 
quyển. Mặc dù động năng chỉ chiếm một phần nhỏ tổng năng lượng, nhưng việc hiểu được sự hình 
thành và duy trì nó là điều rất quan trọng, vì nhờ có chuyển động mà năng lượng được vận chuyển 



 
 
 
 

từ xích đạo về cực. Chuyển động cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi năng lượng 
từ dạng này sang dạng khác. Hơn nữa, phần lớn nội năng và thế năng không thể chuyển đổi sang 
dạng năng lượng khác. Ví dụ, trong điều kiện khí quyển thuỷ tĩnh, khô, không có núi, có thể chỉ ra 
rằng tỷ số giữa thế năng và nội năng là R/cv=0,4. Mối quan hệ đơn giản này giữa thế năng và nội 
năng phản ánh một thực tế rằng khí quyển đòi hỏi một lượng nội năng rất lớn để thắng được lực 
trọng trường sao cho có thể "tự nâng nó lên", và không thể dùng để tạo thành chuyển động. 

Độ chiếu nắng chi phối hoàn lưu bằng sự đốt nóng ở các vùng nhiệt đới nhiều hơn các vùng 
cực. Gió bị điều khiển bởi gradient mật độ và khí áp sinh ra do sự đốt nóng không đều này. Hoàn 
lưu không phản ứng lại với tổng năng lượng trong khí quyển mà với gradient nhiệt độ trên các mặt 
đẳng áp. Vì lý do đó, cực đại động năng xuất hiện vào mùa đông khi gradient nhiệt độ kinh hướng 
lớn nhất, chứ không phải xuất hiện vào mùa hè khi tổng năng lượng trong khí quyển lớn nhất. 

Bảng 6.1 Các dạng và lượng năng lượng trong khí quyển toàn cầu 
Tên Ký hiệu Công thức Số lượng ×  106 Jm-2 % so với tổng 

Nội năng IE cvT 1800 70 

Thế năng PE gz 700 27 

Năng lượng ẩn nhiệt LH Lq 70 2,7 

Động năng KE 1/2(u2+v2) 1.3 0.05 

Tổng năng lượng IE+PE+LH+KE  2571 100 

Sự vận chuyển năng lượng kinh hướng do khí quyển có thể được chia thành những đóng góp 
từ hoàn lưu kinh hướng trung bình và từ chuyển động xoáy hoặc chuyển động sóng mà chúng 
chồng lên trên dòng trung bình vĩ hướng. Những dòng này có thể được tích phân trên toàn khối 
lượng của khí quyển để bộc lộ dòng năng lượng kinh hướng tổng cộng ở các dạng khác nhau do 
hoàn lưu kinh hướng trung bình và các xoáy (hình 6.9). Dòng năng lượng kinh hướng do hoàn lưu 
kinh hướng trung bình hầu như bị kìm giữ lại ở vùng nhiệt đới, nơi dòng khối lượng liên quan với 
vòng hoàn lưu Hadley có giá trị lớn. Các dòng hiển nhiệt và ẩn nhiệt thuần do các vòng hoàn lưu 
Hadley đều có hướng về phía xích đạo và đạt cực đại ở gần 10 độ vĩ ở bán cầu mùa đông. Dòng 
hướng xích đạo ở gần bề mặt mang theo không khí nóng ẩm. Mưa lớn xuất hiện ở những nơi 
không khí nóng ẩm hội tụ ở vùng lận cận xích đạo. Sự giải phóng ẩn nhiệt và sự hội tụ dòng hiển 
nhiệt thúc đẩy chuyển động thăng mạnh mẽ trong nhánh đi lên của vòng hoàn lưu Hadley. Trong 
nhánh đi lên của vòng hoàn lưu Hadley năng lượng ẩn nhiệt và nội năng được chuyển thành thế 
năng. Dòng hướng cực của thế năng trong nhánh phía trên của vòng hoàn lưu Hadley vượt quá 
tổng của dòng năng lượng ẩn nhiệt và nội năng hướng xích đạo ở nhánh phía dưới, tạo ra dòng 
năng lượng thuần hướng cực nhỏ. 

Dòng năng lượng hướng cực trong vòng hoàn lưu Hadley có thể nhận thấy một cách dễ dàng 
hơn khi xét đến năng lượng tĩnh ẩm, là tổng năng lượng hiển nhiệt, thế năng và ẩn nhiệt (hình 
6.10). 

 Năng lượng tĩnh ẩm = cpT+gz+Lq = Hiển nhiệt+Thế năng+Ẩn nhiệt  (6.15) 

trong đó q là tỷ số xáo trộn khối lượng của hơi nước, L là ẩn nhiệt hoá hơi. Trong khí quyển phân 
tầng ổn định, năng lượng tĩnh ẩm tăng theo độ cao, do đó vòng hoàn lưu kinh hướng trung bình sẽ 
vận chuyển năng lượng theo hướng của dòng ở nhánh phía trên của hoàn lưu. Sự vận chuyển năng 
lượng thuần nói chung nhỏ hơn nhiều so với sự vận chuyển bất kỳ dạng năng lượng riêng biệt nào. 
Sự vận chuyển thuần trong vòng hoàn lưu Hadley chỉ bằng khoảng 10% sự vận chuyển thế năng. 
Các vòng hoàn lưu kinh hướng trung bình không phải là phương tiện vận chuyển năng lượng 
hướng cực đặc biệt hiệu quả, nhất là khi buộc phải xét đến việc đưa cân bằng mô men động lượng 



 
 
 
 

vào trong các vòng hoàn lưu này. 

Thông lượng do xoáy lớn nhất ở các vĩ độ trung bình và đạt cực đại lớn vào mùa đông, khi 
tác động bức xạ của gradient nhiệt độ kinh hướng là lớn nhất (hình 6.9). Vận chuyển xoáy của thế 
năng là nhỏ, nhưng cả thông lượng hiển nhiệt và ẩn nhiệt hướng cực lại lớn. Thông lượng ẩn nhiệt 
đạt cực đại ở gần 30 độ vĩ, nơi nhiệt độ cao hơn và độ ẩm riêng lớn hơn so với các vùng vĩ độ cao. 
Thông lượng xoáy của hiển nhiệt đạt cực đại ở gần 50 độ vĩ, nơi chúng cấu thành khoảng 80% 
dòng năng lượng hướng cực tổng cộng. Dòng kinh hướng ở vĩ độ trung bình bị chi phối bởi thông 
lượng xoáy tạm thời, là thông lượng liên quan với những nhiễu động di chuyển (hình 6.11). 

Chỉ có ở những vùng nhiệt đới sự vận chuyển năng lượng do hoàn lưu kinh hướng trung bình 
là có tầm quan trọng nhất. 

 

 
Hình 6.9 Thông lượng hướng bắc của thế năng (FPE), hiển nhiệt (FSH), ẩn nhiệt (FLH) và tổng năng lượng 
do khí quyển như là hàm của vĩ độ và mùa. Các hình bên trái chỉ thông lượng do hoàn lưu kinh hướng 

trung bình và các hình bên phải do hoàn lưu xoáy. Đơn vị là 1019Cal/ngày và thông lượng hướng nam là 
vùng tô đậm. (Theo Oort, 1971. In lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Mỹ) 

 



 
 
 
 

 
Hình 6.10 Sơ đồ giải thích sự vận chuyển năng lượng do hoàn lưu kinh hướng trung bình cho tháng 1. 

Phân bố thẳng đứng của thế năng (PE), hiển nhiệt (SH), ẩn nhiệt (LH) và tổng năng lượng tĩnh ẩm 
(PE+SH+LH) ở gần xích đạo (hình trên bên trái). Hàm dòng khối lượng kinh hướng trung bình cho tháng 

1 vẽ trên mặt cắt khí áp − vĩ độ (hình trên bên phải). Thông lượng hướng bắc của các dạng năng lượng 
khác nhau do hoàn lưu kinh hướng trung bình (hình dưới bên phải). (Theo Oort, 1971. In lại với sự cho 

phép của Hiệp hội Khí tượng Mỹ) 

 
Hình 6.11 Dòng năng lượng hướng bắc trung bình năm theo vĩ độ ở bắc bán cầu. Đơn vị là 1015 W. Hoàn 

lưu kinh hướng trung bình (MMC) (Số liệu lấy từ Oort,1971. In lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí 
tượng Mỹ). 

6.3.5 Thông lượng nước kinh hướng trong khí quyển 
Hoàn lưu kinh hướng trung bình và các xoáy vận chuyển nước và đóng vai trò quan trọng 

trong việc xác định trạng thái tự nhiên của chu trình nước. Hơi ẩm khí quyển hội tụ ở nhiệt đới bị 
chi phối bởi sự vận chuyển do hoàn lưu kinh hướng trung bình. Hoàn lưu này tạo ra hội tụ ẩm ở 
vùng xích đạo khoảng 75cm/năm; lượng ẩm này được cung cấp từ các vùng cận nhiệt đới (hình 
6.12). Các xoáy mang nước từ những vùng nhiệt đới cung cấp cho các vĩ độ trung bình và cao. 
Theo (5.4) phân kỳ của vận chuyển hơi nước khí quyển phải bằng và ngược dấu với dòng chảy. Sự 
hội tụ của dòng kinh hướng lấy trung bình theo đới vĩ độ của hơi nước do chuyển động khí quyển 
được dẫn ra trên hình 6.12 có cấu trúc rất giống với dòng chảy trung bình vĩ hướng trên hình 5.2. 
Thông lượng ẩm bị kìm giữ ở rất gần bề mặt vì nồng độ hơi nước giảm mạnh theo độ cao (hình 
6.13). 

6.4 CÂN BẰNG MÔMEN ĐỘNG LƯỢNG 
Hoàn lưu chung khí quyển bắt buộc phải tuân theo sự bảo toàn mômen động lượng. Mômen 

động lượng là tích của khối lượng nhân với khoảng cách vuông góc từ trục quay và nhân với vận 
tốc quay. Mômen động lượng xung quanh trục quay của trái đất có thể được viết như là tổng của 
mômen động lượng liên quan với sự quay của trái đất cộng với mômen động lượng của chuyển 



 
 
 
 

động vĩ hướng của không khí đo được đối với bề mặt trái đất. Vì độ dày của khí quyển khá nhỏ so 
với bán kính trái đất nên độ cao trong khí quyển không quan trọng đối với mômen động lượng của 
không khí, và ta có thể sử dụng bán kính không đổi a để mô tả khoảng cách từ tâm trái đất. Tuy 
nhiên, vĩ độ có ảnh hưởng lớn đối với mômen động lượng, vì vĩ độ tăng làm giảm khoảng cách 
đến trục quay (hình 6.14). Khoảng cách đến trục quay bằng bán kính trái đất nhân với cosin của vĩ 
độ. Vận tốc vĩ hướng bao gồm vận tốc của bề mặt trái đất do sự quay cộng với vận tốc vĩ hướng 
tương đối của gió. 

 M = (Ωacosφ + u)a.cosφ = (uearth + u)a.cosφ (6.16) 

Vận tốc vĩ hướng của bề mặt trái đất tại xích đạo khoảng 465m/s, rất lớn so với tốc độ gió vĩ 
hướng tiêu biểu trong khí quyển. 

 uearth = Ωacosφ = 7.292×10−
5 rad/s. 6.37×106 m. cosφ = 465 m/s. cosφ 

 

 
Hình 6.12 Sự hội tụ của dòng hơi nước kinh hướng trong khí quyển, đo bằng cm/năm (Số liệu từ Peixoto 

& Oort, 1984. In lại với sự cho phép của Hiệp hội Vật lý Mỹ - American Physical Society) 
Do đó mômen động lượng khí quyển liên quan với sự quay của trái đất lớn hơn rất nhiều so 

với mômen động lượng liên quan với gió vĩ hướng thường quan trắc được trong tầng đối lưu. Khi 
các phần tử khí di chuyển về phía cực trong khí quyển chúng giữ nguyên mômen động lượng, trừ 
khi chúng trao đổi mômen động lượng với các phần tử khí khác hoặc với bề mặt. Vì khoảng cách 
đến trục quay của trái đất giảm khi các phần tử khí di chuyển về phía cực trên bề mặt, nên vận tốc 
vĩ hướng tương đối hướng về phía đông của phần tử phải tăng để duy trì mômen động lượng tổng 
cộng là không đổi. Do đó các phần tử di chuyển hướng cực phải chịu gia tốc hướng về phía đông 
đối với bề mặt trái đất. 

 



 
 
 
 

Hình 6.13 Mặt cắt vĩ hướng của thông lượng xoáy hướng bắc trung bình vĩ hướng của độ ẩm riêng. 
Khoảng cách giữa các đường là 1 m/s g/kg. (Theo Oort, 1983) 

 
Hình 6.14 Sơ đồ biểu diễn thành phần mômen động lượng quanh trục quay của trái đất (Theo Peixoto & 

Oort, 1984. In lại với sự cho phép của Hiệp hội Vật lý Mỹ) 
Nếu phần tử khí di chuyển từ một vĩ tuyến này đến một vĩ tuyến khác trong khi vẫn bảo toàn 

mômen động lượng thì (6.16) biểu diễn mối quan hệ giữa các vận tốc vĩ hướng của phần tử khí sẽ 
có được tại hai vĩ độ bất kỳ. 

 M = (Ωacosφ1 + u1)acosφ1 = (Ωacosφ2 + u2)acosφ2  (6.17) 

Nếu phần tử khí xuất phát ở xích đạo với vận tốc tương đối bằng 0 và di chuyển về hướng 
cực đến một vĩ tuyến khác trong khi vẫn bảo toàn mômen động lượng của nó, ta sẽ có: 

 M = Ωa2 = (Ωacosφ + uφ)acosφ (6.18) 

Có thể biểu diễn lại hệ thức này để suy ra biểu thức đối với vận tốc vĩ hướng uφ tại bất kỳ vĩ 
tuyến nào: 
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 (6.19) 

Bằng cách thay số vào (6.19) ta tìm được rằng, tại 30oN hoặc 30oS phần tử khí có mômen 
động lượng của bề mặt trái đất ở xích đạo sẽ có tốc độ gió tây vĩ hướng 134 m/s. Giá trị này lớn 
hơn nhiều so với tốc độ gió trung bình vĩ hướng cực đại trong dòng xiết cận nhiệt đới (hình 6.4). 
Từ đó suy ra rằng sự vận chuyển mômen động lượng hướng cực ở phía trên, tức nhánh dòng chảy 
hướng cực của hoàn lưu Hadley, dùng để giải thích cho sự tồn tại dòng xiết 40m/s tại 30o vĩ là phù 
hợp hơn. Điều lý thú là việc giải thích tại sao dòng xiết cận nhiệt đới lại không mạnh hơn như nó 
đang có. Phần tử khí khi di chuyển với vận tốc kinh hướng trung bình 1 m/s cần mất khoảng 30 
ngày để đi từ xích đạo đến 30oN, một khoảng thời gian đủ dài để cho rối qui mô nhỏ hoặc một số 
quá trình phát triển chậm khác làm giảm yếu mômen động lượng của phần tử khí. Trong thực tế, 
ảnh hưởng của các xoáy qui mô nhỏ có thể không phải là cơ chế quan trọng nhất đối với việc làm 
suy giảm mômen động lượng của các phần tử khí trong nhánh phía trên của hoàn lưu Hadley. 
Quan trọng hơn là những xoáy qui mô lớn trong khí quyển, chúng vận chuyển động lượng từ vòng 
hoàn lưu Hadley về các vĩ độ trung bình và giáng xuống bề mặt.  

Thông lượng kinh hướng trung bình vĩ hướng của mômen động lượng trong khí quyển có thể 
được viết: 
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và bao gồm sự vận chuyển mômen động lượng trung bình vĩ hướng do vận tốc kinh hướng trung 
bình và thành phần thông lượng xoáy mà nó phụ thuộc vào tương quan giữa nhiễu động tốc độ vĩ 
hướng và kinh hướng xung quanh vòng tròn vĩ tuyến. Thành phần thông lượng xoáy này trở nên 



 
 
 
 

chiếm ưu thế ở gần vĩ độ 30 độ, nơi vận tốc kinh hướng trung bình nhỏ. Thông lượng xoáy của 
động lượng vĩ hướng đạt cực đại ở khoảng mực đỉnh tầng đối lưu tại 35 độ vĩ, nơi có dòng hướng 
cực ở cả hai bán cầu và mạnh nhất trong mùa đông (hình 6.15). Thông lượng động lượng vĩ hướng 
hướng về phía bắc do những nhiễu động khí quyển qui mô lớn được tạo ra khi các đường dòng 
của dòng khí có hướng sao cho các dị thường cao và thấp nghiêng từ tây−nam sang đông−bắc ở 
bán cầu bắc như đã minh hoạ trên hình 6.6. Có thể thấy rằng, khi các đường dòng bị nghiêng theo 
kiểu này, thành phần hướng về đông của gió lớn hơn khi thành phần gió kinh hướng hướng về 
cực, và thành phần hướng về đông của gió yếu hơn khi dòng kinh hướng hướng về phía xích đạo. 
Bởi vậy, trung bình theo kinh tuyến của tích các độ lệch thành phần vĩ hướng và kinh hướng của 
gió sẽ dương, biểu thị dòng hướng về bắc của mômen động lượng vĩ hướng. 

Thông lượng mômen động lượng trong khí quyển được chỉ ra bằng sơ đồ trên hình 6.16. 
Trong đới gió đông nhiệt đới, nơi khí quyển quay chậm hơn so với bề mặt trái đất, mômen động 
lượng hướng về đông được truyền từ trái đất vào khí quyển qua lực ma sát và lực khí áp tác động 
lên các dãy núi. Mômen động lượng hướng từ phía tây (westerly angular momentum) này được 
vận chuyển lên trên và sau đó đi về phía cực trong vòng hoàn lưu Hadley. Các xoáy khí quyển vận 
chuyển mômen động lượng hướng về cực và giáng xuống trong đới gió tây vĩ độ trung bình. Ở 
những nơi mà gió bề mặt là gió tây, khí quyển quay nhanh hơn bề mặt trái đất và mômen hướng 
về đông phải quay về phía trái đất. Rõ ràng rằng gió vĩ hướng bề mặt không thể cùng dấu ở mọi 
nơi, vì mômen động lượng hướng về đông phải hướng vào khí quyển ở những nơi gió bề mặt là 
gió đông, và phải quay trở lại trái đất ở những nơi gió bề mặt là gió tây. Do đó đòi hỏi phải có gió 
đông nhiệt đới và gió tây vĩ độ trung bình để đáp ứng sự tác động của mômen động lượng lên 
dòng khí quyển, và vì thế sẽ điều chỉnh lộ trình của các tàu, thuyền chạy ngang qua các đại dương. 

6.5 CÁC KIỂU HOÀN LƯU QUI MÔ LỚN VÀ KHÍ HẬU 
Hoàn lưu khí quyển không có tính đối xứng vĩ hướng một cách rõ ràng, và những biến động 

đông−tây của gió và nhiệt độ có vai trò quan trọng đối với khí hậu khu vực. Ví dụ, ở bắc bán cầu, 
dòng xiết cận nhiệt đới ở các vĩ độ trung bình không phải mạnh như nhau ở mọi kinh tuyến, mà có 
các cực đại địa phương liên quan với sự phân bố đất − biển (hình 6.17). Về mùa đông dòng xiết 
cận nhiệt đới có hai cực đại tốc độ địa phương trên Thái Bình dương và Đại Tây dương tương ứng 
xuôi theo dòng từ cao nguyên Tibetan và dãy núi Rocky. Những cực đại của tốc độ gió trung bình 
thời gian này gắn liền chúng với các cực đại trong hoạt động của xoáy tạm thời và thông lượng 
xoáy nhiệt và ẩm. Chúng xác định cái gọi là đường đi của bão, nơi các xoáy thuận mạnh vĩ độ 
trung bình hầu như được quan sát thấy thường xuyên. Sự dịch chuyển theo mùa của các đường đi 
của bão này đóng vai trò quyết định trong biến động năm của lượng mưa dọc duyên hải phía tây 
Bắc Mỹ như đã đề cập ở chương 5. 

Sự phân bố của khí áp bề mặt là một chỉ thị quan trọng của hoàn lưu chung (hình 6.18). Gần 
bề mặt không khí có xu hướng xoáy vào tâm áp thấp, như đã chỉ ra một cách rõ ràng đối với các 
tâm áp thấp vĩ độ trung bình trên Thái Bình dương và Đại Tây dương vào thời kỳ mùa đông. Do 
sự bảo toàn khối lượng, không khí hội tụ này phải được đẩy lên trên ở tâm áp thấp. Ngược lại, 
dòng gần bề mặt xoáy toả ra ngoài từ các tâm áp cao, do đó nói chung áp cao là chỉ thị của chuyển 
động giáng ở phía trên lớp biên và ngăn cản đối lưu. Khí áp bề mặt ở gần 30 độ vĩ nói chung cao 
hơn khí áp bề mặt ở xích đạo. Điều đó phù hợp với tín phong bề mặt vùng nhiệt đới, mà nói chung 
có hướng thổi về phía xích đạo từ cả hai bán cầu và gặp nhau ở dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) gần 
xích đạo, nơi khí áp bề mặt thấp và nơi có đối lưu sâu xuất hiện với sự giải phóng ẩn nhiệt và 
chuyển động thăng qui mô lớn kèm theo.  

 



 
 
 
 

 
Hình 6.15 Mặt cắt vĩ hướng của thông lượng xoáy hướng bắc của vận tốc vĩ hướng. Khoảng cách giữa các 

đường là 5 m2/s2. (Theo Oort, 1983) 

 
Hình 6.16 Sơ đồ minh hoạ dòng mômen động lượng từ trái đất vào khí quyển và quay trở lại trái đất 
Ở Bắc bán cầu, sự biến động theo mùa của áp suất mực biển thể hiện rất rõ ràng. Về mùa 

đông, các đại dương thuộc vĩ độ cao được đặc trưng bởi những tâm áp thấp với các tâm thấp 
Aleutian và Iceland tương ứng có tâm tại vùng biển phía bắc Thái Bình dương và Đại Tây dương. 
Tâm áp cao nằm trên châu Á. Về mùa hè, ở vĩ độ trung bình, sự tương phản khí áp lục địa − biển 
bị đảo ngược lại, với áp suất cao nhất ở trên biển và áp suất thấp nhất ở trên lục địa. Các áp cao 
trên biển có tâm ở khoảng 40oN so với vị trí của chúng ở khoảng 30oN trong mùa đông. Đặc điểm 
nổi bật của áp thấp trong thời kỳ mùa hè ở Bắc bán cầu là có tâm trên châu Á, ở khoảng 30oN và 
liên quan với gió mùa mùa hè châu Á. 

Sự biến đổi đột ngột trong phân bố khí áp đất − biển bị chi phối bởi sự biến đổi mùa của độ 
chiếu nắng và sự phản ứng lại khác nhau của lục địa và biển đối với sự đốt nóng của mặt trời. 
Trên các đại dương, sự phản ứng lại của nhiệt độ bề mặt đối với biến động mùa của độ chiếu nắng 
nhỏ hơn, vì năng lượng được truyền xuống các lớp dưới sâu đại dương có nhiệt dung lớn và vì sự 
bốc hơi tiêu thụ nhiều lượng nhiệt cung cấp. Bề mặt đất có nhiệt dung nhỏ hơn nhiều để tích trữ 
nhiệt, và thường không đủ ẩm để bốc hơi có thể cân bằng lại với sự gia tăng độ chiếu nắng trong 
thời gian dài của mùa hè. Kết quả là mặt đất nóng lên một cách đột ngột trong mùa hè và lạnh đi 
trong mùa đông. Sự biến động khí áp dọc theo các vòng vĩ tuyến ở vĩ độ trung bình liên quan với 
sự phản ứng động lực đối với sự tương phản đốt nóng và nhiệt độ giữa đất liền và biển. Nói chung 
áp thấp chiếm giữ các vùng nóng, nơi khí quyển bị đốt nóng, và áp cao xuất hiện ở những nơi 
nhiệt độ thấp và khí quyển bị làm lạnh. Mặt đất nóng hơn những đại dương lân cận trong mùa hè 
và lạnh hơn các đại dương trong mùa đông (xem các hình 1.5−1.7). 



 
 
 
 

 
Hình 6.17 a) Cấu trúc trung bình thời gian của tốc độ gió tầng đối lưu trên (500mb) trong mùa đông (m/s), 
và b) Các đường đẳng trị của thông lượng xoáy nhiệt độ ( Tv ʹ′ʹ′ ) tại 850mb với những thời kỳ ngắn hơn 6 

ngày (m/s K). (Theo Blackmon, 1977. In lại vơi sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Mỹ) 
 



 
 
 
 

 
Hình 6.18  Bản đồ khí áp mực biển trung bình (a) tháng 1 và (b) tháng 7. Vectơ gió mực 1000mb được đưa 
thêm vào. Số liệu phân tích 1980-1987 từ mô hình dự báo. Khoảng cách giữa các đường là 5mb và vectơ 

dài nhất biểu diễn tốc độ gió 12m/s. 
6.5.1 Khí hậu gió mùa 

Sự dịch chuyển theo mùa của độ chiếu nắng cực đại từ bán cầu này sang bán cầu kia gây nên 
sự dịch chuyển mùa của gió và mưa ở nhiệt đới, chúng có ảnh hưởng sâu sắc đến các cư dân ở đó. 
Ở một số vùng nhiệt đới gió thổi ổn định một hướng trong một khoảng thời gian nào đó của năm 
và sau đó có thể yếu đi hoặc thổi từ một hướng khác hẳn trong thời gian còn lại của năm. Sự biến 
đổi theo mùa đều đặn như vậy của tốc độ và hướng gió được gọi là gió mùa (Fein & Stephens, 
1987). Từ “gió mùa” xuất phát từ tiếng Ả Rập có nghĩa là mùa. Trên nhiều vùng của châu Phi, 
châu Á và Australia, sự biến đổi theo mùa của hướng gió kèm theo sự biến đổi đột ngột trong chế 
độ mưa giữa trạng thái rất khô và trạng thái mưa nhiều. Không nơi nào hiện tượng này được thể 
hiện một cách sâu sắc hơn ở khu vực gió mùa châu Á. 

Về mùa hè, cao nguyên Tibetan bị đốt nóng bởi ánh nắng mặt trời, và một lượng lớn năng 
lượng này được truyền vào khí quyển, làm cho khí quyển nóng lên một cách đáng kể, dẫn đến sự 
giảm khí áp bề mặt. Khí áp bề mặt thấp tạo điều kiện thuận lợi cho dòng không khí nóng, ẩm ở 
mực thấp từ đại dương thổi vào lục địa (hình 6.19), gây mưa lớn trên lục địa Ấn Độ và các sườn 
núi của dãy Himalaya trong mùa hè. Mưa lớn diện rộng trong thời kỳ mùa hè cũng diễn ra trên 
vùng Đông Á. Sự đốt nóng do chiếu nắng mặt trời và sự giải phóng ẩn nhiệt tạo nên chuyển động 
thăng trong khí quyển, cần thiết để cân bằng lại với sự hội tụ không khí ở các mực phía dưới. Sự 
dịch chuyển theo mùa của các vùng mưa chính có thể thấy rõ thông qua phân bố bức xạ sóng dài 
vào khoảng không vũ trụ (OLR) (hình 2.10). Vào mùa đông, tình hình diễn ra ngược lại. Dãy 
Himalaya lạnh đi một cách đột ngột, không khí thổi từ đất liền hướng ra Ấn Độ dương ở các mực 
dưới thấp, và Ấn Độ và các vùng lục địa xung quanh phải trải qua một mùa đông khô hạn (hình 
6.20). Sự chuyển đổi từ điều kiện khô sang điều kiện ẩm diễn ra một cách đột ngột vào thời gian 
mở đầu gió mùa mùa hè, khoảng giữa tháng 6. Ngày mở đầu gió mùa, thời gian và cường độ mưa 
trong mùa mưa biến đổi từ năm này sang năm khác. Sự dao động này của mưa mùa hè có thể gây 



 
 
 
 

ra lụt hoặc hán hán, và rất quan trọng đối với nhân dân trong các vùng chịu ảnh hưởng. 
6.5.2 Khí hậu sa mạc 

Khí hậu sa mạc xuất hiện ở các vùng lục địa có mưa rất ít so với bốc thoát hơi tiềm năng, do 
đó mặt đất trở nên khô hạn. Nói chung mưa xuất hiện ở những nơi không khí ẩm bị đẩy lên cao. 
Sự khô cằn có thể do nhiều cơ chế khác nhau, mà tất cả đều liên quan với hoàn lưu khí quyển. 
Mưa có thể bị ngăn cản bởi quá trình chuyển động giáng quán tính, lan rộng của không khí liên 
quan với hoàn lưu chung khí quyển. Như ta đã thấy, vòng hoàn lưu Hadley bao gồm sự chuyển 
động giáng của không khí dọc theo dải từ khoảng 10−40 độ vĩ ở cả hai bán cầu, nơi có nhiều sa 
mạc lớn trên thế giới (hình 6.21). Những vùng có chuyển động giáng biệt lập liên quan với các 
dãy núi cũng có thể trở thành sa mạc. Nói chung chuyển động giáng quán tính xuất hiện trên các 
sườn khuất gió của các dãy núi đối với hướng gió thịnh hành. Chẳng hạn, sa mạc Bắc Mỹ nằm ở 
vùng khuất gió của Cascade, Sierra, hoặc dãy núi Rocky; các sa mạc Monte và Patagonian nằm ở 
phía đông dãy Andes, Nam Mỹ. Các sa mạc duyên hải Peru và Chile là kết quả của ba nguyên 
nhân: chuyển động giáng qui mô lớn vùng cận nhiệt đới, chuyển động giáng cục bộ liên quan với 
dòng gió đông thổi trên dãy Andes, và nhiệt độ bề mặt biển lạnh nằm kề với sa mạc. Khi không 
khí nóng thổi trên bề mặt biển lạnh, không khí ở gần mặt biển bị làm lạnh do sự trao đổi hiển 
nhiệt và không khí trở nên ổn định đối với đối lưu ẩm, vì không khí lạnh và đậm đặc ở gần bề mặt 
không thể thăng lên một cách dễ dàng qua lớp không khí ấm phía trên.  

Sa mạc cũng có thể được hình thành ở những vùng mà sự cung cấp không khí ẩm bị ngăn cản. 
Nếu không khí bị cưỡng bức vượt qua một dãy núi, độ ẩm của nó giảm rất nhiều khi dòng khí 
thăng lên ở sườn đón gió. Khi không khí được nâng lên cao, nó lạnh đi, và hơi nước ngưng kết tạo 
thành mưa lớn. Ở sườn khuất gió không khí giáng xuống và bị nóng lên, làm cho độ ẩm không khí 
hạ xuống rất thấp. Các sa mạc ở Trung Á, như sa mạc Gobi, xuất hiện trong những vùng hoặc rất 
xa biển hoặc bị ngăn cách với biển bởi những dãy núi lớn. 



 
 
 
 

 
Hình 6.19 Bản đồ khí áp mực biển trung bình và gió mực 1000mb trong vùng gió mùa châu Á vào (a) 

tháng 1 và (b) tháng 7. Khoảng cách giữa các đường đẳng áp là 2mb và vectơ dài nhất biểu thị tốc độ gió 
17m/s 

Các sa mạc Sahara và Arabian (Rub’ al Khali) là những sa mạc rộng lớn và khô cằn nhất trên 
trái đất. Đó là do khối lục địa của chúng rộng lớn và vị trí của chúng nằm trong vùng cận nhiệt 
đới, nơi chuyển động không khí trung bình là chuyển động giáng và độ chiếu nắng lớn. Vì nhiệt 
độ bề mặt của chúng cao và albedo lớn, các sa mạc này là những vùng trung bình năm bức xạ 
thuần bị mất đi (hình 2.11). Hoàn lưu khí quyển cung cấp năng lượng cho các vùng này bằng việc 
đưa vào đây lượng năng lượng lớn từ không khí ở các mực khí quyển trên cao. Sau đó do bị làm 
lạnh bức xạ, không khí  giáng xuống trên các sa mạc này. Dòng khí toả ra này ở các mực dưới 
thấp mang ẩm đi nơi khác và tạo điều kiện duy trì sự khô hạn kéo dài ở các vùng này. 



 
 
 
 

 
Hình 6.20 Bản đồ lượng mưa trung bình tháng ở Ấn Độ vào (a) tháng 1 (khoáng cách giữa các đường đẳng 

trị là 10 mm) và (b) tháng 7 (khoảng cách giữa các đường đẳng trị là 100mm) 
Tất cả các sa mạc đều có bề mặt rất khô và lượng mưa thấp hơn nhiều so với bốc hơi tiềm 

năng, còn nhiệt độ trung bình của chúng có thể biến thiên rất lớn. Ví dụ, Ouallen, Algieria, là một 
thành phố nhỏ ở Shahara, nằm ở 22.8oN, 5.53oE, có nhiệt độ trung bình tháng cực đại là 38oC vào 
tháng 7, cực tiểu là 16oC vào tháng 1, còn lượng mưa năm vào khoảng 22mm. Ngược lại, ở 
Antofagasta, Chile, thuộc sa mạc Atacama gần bờ biển, nằm ở 23.5oS, 70.4oW, có lượng mưa năm 
thậm chí dưới 2 mm, nhưng nhiệt độ thấp hơn nhiều. Antofagasta có nhiệt độ cực đại trung bình 
tháng là 20oC vào tháng 1 và cực tiểu là 13oC vào tháng 7. Các sa mạc duyên hải Peru và Atacama 
là những nơi đáng chú ý, vì nhiệt độ thấp, mây tầng và sương mù thường xuyên xuất hiện liên 
quan với nhiệt độ thấp do nằm sát biển kết hợp với sự thiếu mưa trầm trọng. 

Hầu hết các sa mạc đều có biến động ngày đêm của nhiệt độ lớn do ban ngày mặt đất bị hun 
nóng bởi mặt trời chiếu nắng và ban đêm lạnh đi nhanh chóng bởi phát xạ sóng dài của mặt đất 
vượt quá bức xạ sóng dài đi xuống từ khí quyển khô, quang mây. Biến động mùa của nhiệt độ 
cũng có thể sẽ lớn hơn ở những vùng đất khô cằn vĩ độ trung bình, với nhiệt độ lạnh giá vào mùa 
đông và rất nóng trong những ngày hè. 

6.5.3 Khí hậu ẩm ướt 
Khí hậu ẩm ướt xuất hiện ở những nơi mưa nhiều và vượt quá lượng bốc thoát hơi phần lớn 

thời gian trong năm. Khí hậu nhiệt đới ẩm ướt được duy trì bởi xu thế tự nhiên của hoàn lưu khí 
quyển mang không khí nóng ẩm đến xích đạo. Các hải đảo nằm trong dải hội tụ nhiệt đới có mưa 
nhiều và tất cả những khối lục địa nhiệt đới chính có khí hậu ẩm ướt đều nằm gần xích đạo. 
Những vùng đối lưu và mưa chủ yếu ở nhiệt đới có thể nhận thấy qua phân bố trung bình mùa của 
bức xạ sóng dài thoát vào không gian (OLR) trên hình 2.10. Những vùng trung bình mùa của OLR 
thấp nhất xuất hiện ở những nơi tồn tại nhiều mây ở các mực trên cao (hình 3.21a) và ngược lại 
những mây này tiêu biểu cho đối lưu và mưa lớn. Dọc theo xích đạo, ba cực tiểu của OLR liên 
quan với các vùng mưa trên Nam Mỹ, châu Phi và Indonesia − Tây Thái Bình dương. Các đới 
mưa lớn này dịch chuyển bắc, nam theo mùa và có xu hướng xuất hiện ở bán cầu mùa hè. 



 
 
 
 

 
Hình 6.21 Bản đồ chỉ những vùng đất khô cằn trên thế giới. Phân loại Meigs lấy từ Tạp chí Mosaic, số 8 1-
2/1977. Xem McGinnies và nnk, 1968. Được sự cho phép của Cơ quan nghiên cứu đất khô cằn - Office of 

Arid Land Studies. 
Sự kết hợp các điều kiện của khu vực xích đạo, biển nông và các khối lục địa tương đối nhỏ 

thuộc vùng Malaysia, Indonesia và New Guinea đã làm cho những vùng này trở thành vùng có 
mưa dữ dội rộng lớn nhất trên trái đất. Ở đây nhiệt độ mặt biển cao và tác động mạnh mẽ của mặt 
trời đối với gió đất − biển suốt ngày đêm xung quanh nhiều đảo tạo điều kiện thuận lợi cho đối 
lưu và mưa lớn thường xuyên. Vùng đối lưu mạnh mẽ rộng lớn này cung cấp lượng nhiệt lớn cho 
hoàn lưu qui mô lớn của khí quyển nhiệt đới. Chuyển động thăng do giải phóng ẩn nhiệt ở khu 
vực Indonesia điều khiển vòng hoàn lưu mạnh dọc theo xích đạo với dòng vào bề mặt hướng từ 
hai phía đông, tây và dòng toả ra ngay dưới đỉnh tầng đối lưu. Các vòng hoàn lưu đông−tây dọc 
theo xích đạo liên quan với các vùng đối lưu trên Indonesia, Nam Mỹ và châu Phi có thể được 
minh hoạ bằng hàm dòng khối lượng vĩ hướng xác định bởi công thức: 
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trong đó tích phân được lấy trên dải vĩ độ từ φN đến φS ở Bắc và Nam bán cầu cách đều xích 

đạo, 
*u  là độ lệch của trung bình thời gian của thành phần gió hướng về đông so với giá trị trung 

bình vĩ hướng của nó. Các giá trị của hàm dòng khối lượng vĩ hướng biểu thị dòng khối lượng 
hướng về đông phía trên mực cần xét. Nếu phạm vi vĩ tuyến trên đó tiến hành lấy trung bình khá 
rộng thì gradient vĩ hướng của hàm dòng biểu thị chuyển động thẳng đứng. Các vùng chuyển động 
thăng rộng lớn là đặc trưng của những vùng Indonesia, Nam Mỹ và châu Phi, và chuyển động 
giáng xuất hiện ở giữa các vùng này (hình 6.22). Những vòng hoàn lưu lớn nhất hướng dọc theo 
xích đạo mở rộng qua Thái Bình dương và như đã biết là hoàn lưu Walker, mang tên nhà khí 
tượng Sir Gilbert Walker, người đầu tiên đã miêu tả nó. 



 
 
 
 

 
Hình 6.22 Sơ đồ quang cảnh hoàn lưu đông-tây Walker dọc theo xích đạo chỉ hội tụ mực thấp trong vùng 

đối lưu nơi có chuyển động thăng trung bình. (Theo Webster, 1983) 
Sự di chuyển theo mùa của vùng đối lưu có tâm ở Indonesia có cả các thành phần bắc−nam 

và đông−tây. Trong thời gian mùa hè của Nam bán cầu, đối lưu mở rộng về hướng đông nam trên 
biển Nam Thái Bình dương cho tới tận 30oS, 140oW vẫn còn có thể nhận thấy (hình 2.10). Đặc 
điểm này được gọi là dải hội tụ Nam Thái Bình dương (SPCZ). Vào thời gian mùa hè của Bắc bán 
cầu, SPCZ lùi lại khoảng một múi giờ và vùng đối lưu Indonesia mở rộng về hướng tây bắc tiến 
vào khu vực vịnh Bengal, ở đó nó hoà nhập với đối lưu liên quan với gió mùa mùa hè châu Á. 

Khu vực rừng mưa nhiệt đới rộng lớn nhất nằm ở lưu vực sông Amazon của Nam Mỹ. Lưu 
vực sông Amazon có lượng mưa trên 2m/năm. Mưa lớn trên một diện rất rộng của lưu vực sông 
Amazon được tạo điều kiện thuận lợi bởi vị trí xích đạo của lưu vực và hướng của nó liên quan 
với gió đông thịnh hành của khí quyển nhiệt đới. Gió đông−bắc mang một lượng lớn hơi nước từ 
Đại Tây dương vào lưu vực Amazon. Dòng không khí ẩm thổi về hướng tây không bị ngăn cản do 
độ nghiêng của lưu vực biến đổi rất từ từ cho đến khi xuất hiện vật chắn là dãy núi Andes nằm ở 
cực tây của lưu vực chặn hơi nước từ dòng khí thổi qua Nam Mỹ một cách dễ dàng mà không gây 
mưa. Một lần nữa đối lưu lại được hình thành trên lưu vực Amazon, kết quả là ẩn nhiệt được giải 
phóng chi phối chuyển động thăng trong khí quyển mà nó liên tục được bổ sung bằng dòng không 
khí ẩm tiếp theo thổi tới từ phía đông ở các mực dưới thấp. Hoàn lưu tự nhiên này có khả năng 
cung cấp một lượng lớn nước mưa cho bề mặt của lưu vực và cung cấp một khối lượng dòng chảy 
khổng lồ cho sông Amazon, một con sông có lưu lượng lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, mưa có 
tính chất mùa với lượng mưa cực đại vào những tháng đầu năm và cực tiểu tập trung xung quanh 
tháng 8, khi dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) di chuyển lên phía bắc và mưa lớn nhất ở vùng Trung Mỹ. 
Mưa lớn xảy ra khi góc nghiêng mặt trời hướng về bán cầu mùa hè, do đó mùa mưa có xu hướng 
xảy ra trong thời gian 6 tháng một đối ngược ở hai phía xích đạo (hình 6.23). 

 
Hình 6.23 Biến trình năm của lượng mưa/giáng thuỷ tháng ở Manaus (Brazil) và San Jose (Costa Rica). 

Đơn vị là mm/tháng 



 
 
 
 

6.5.4 Khí hậu nhiệt đới ẩm và khí hậu nhiệt đới khô  
Nhiều vùng nhiệt đới có một mùa ẩm ướt và một mùa khô dài ngắn khác nhau. Một ví dụ lý 

thú là nửa phía bắc của châu Phi bao phủ một vùng rất rộng lớn, nơi khí hậu biến đổi từ ẩm ướt ở 
gần xích đạo đến cực kỳ khô cằn ở 25oN, có đường biên nằm ở phía nam sa mạc Sahara, khoảng 
dọc theo vĩ độ 16oN. Giữa hai thái cực này mưa có tính chất mùa với một thời kỳ ẩm ướt và một 
thời kỳ khô (hình 6.24). Mưa và hội tụ mực thấp liên quan chặt chẽ với nhau và tuân theo độ chiếu 
nắng ở bán cầu mùa hè (hình 6.25). Về mùa hè, sự đốt nóng bề mặt do mặt trời xảy ra mạnh mẽ 
dẫn đến sự truyền nhiệt vào không khí, có thể tạo nên chuyển động thăng trung bình. Chuyển 
động thăng này kéo theo không khí ẩm ở mực dưới thấp từ phía nam có nguồn gốc từ vịnh 
Ghuinea hoặc từ các miền đất ẩm ở Trung Phi. Kết quả là mưa ở các vùng đất nửa khô cằn nằm ở 
rìa nam của sa mạc Sahara chỉ xuất hiện vào mùa hè, khi sự đốt nóng bề mặt do mặt trời đủ để tạo 
nên chuyển động thăng và hội tụ mực dưới thấp. Ở phía tây thuộc vùng nhiệt đới Sahara, vào 
tháng 7 khí áp mực biển thấp nhất và hội tụ mực thấp rất rõ xuất hiện ở gần 22oN, 5oW (hình 
6.25b). Tuy nhiên, mưa liên quan với sự hội tụ mực thấp này rất ít, vì không khí phải đi theo một 
quĩ đạo dài trên các vùng đất khô và nó hoàn toàn bị khô đi khi đến được nơi gió mực thấp hội tụ 
và tạo nên chuyển động thăng trong lớp mỏng. Hội tụ gió mực thấp vào tháng 1 xảy ra ở khoảng 
7oN thuộc Tây Phi, nơi rất gần với nguồn ẩm ở Đại Tây dương (hình 6.25a), và do đó nó tạo ra 
mưa rất lớn (hình 6.24). Dọc theo bờ biển phía nam của Tây Phi mưa đạt cực đại hai lần trong 
năm vào đầu mùa hè và cuối thu. Hai cực đại này gắn liền với quy luật mặt trời đi qua xích đạo 
hai lần trong năm. 

Mùa ẩm ướt ở châu Phi giảm khi di chuyển từ xích đạo về phía bắc. Như là một qui luật 
chung, tỷ số biến động của lượng mưa tăng lên từ năm này qua năm khác, vì lượng mưa trung 
bình năm giảm, do đó những nơi có lượng mưa thấp cũng rất có thể có những năm khô và ẩm ướt 
thất thường. Ở rìa phía nam của sa mạc Sahara, trong vùng thường gọi là Sahel, sự sống đặc biệt 
nhạy cảm với sự thiếu mưa mùa hè, nhất là khi thiếu mưa vài năm liên tiếp như đã xảy ra trong 
những thời kỳ 1910−1913, 1938−1942 và 1969−1973 (hình 6.26). Những thời kỳ hạn hán ở Sahel 
có quan hệ với sự biến đổi thập kỷ trong nhiệt độ bề mặt biển (Folland et al., 1986), và tình trạng 
này có thể bị làm cho trở nên tồi tệ hơn vì những biến đổi môi trường địa phương do con người và 
gia súc, gia cầm của họ gây ra (Charney, 1975; Rasool, 1984). Gia súc, gia cầm như dê, ngựa cần 
cây cỏ để ăn, và con người cần củi đốt để nấu ăn. Với mật độ dân số và các quần thể động vật đó 
thì đất sẽ bị khai thác đến trơ trụi không còn cây cối, khi đó sa mạc có thể lấn vào các vùng mà 
trước đấy đang là bán khô hạn. Việc phá huỷ hoàn toàn cây cối trên mặt đất rất có thể xảy ra trong 
thời kỳ khô hạn, vì tốc độ phát triển của thực vật không thể tương ứng với tốc độ khai thác của 
con người và động vật. 



 
 
 
 

 
Hình 6.24 Mưa và tính chất mùa của mưa ở tây bắc châu Phi. Đơn vị là mm/năm đối với các đường đẳng 
trị mưa trung bình năm và mm/tháng đối với biểu đồ cột chỉ lượng mưa tháng từ tháng 1 (J) đến tháng 12 

(D). (Theo Ledger, 1969. Được phép của Methuen & Co.) 
Sự thay đổi môi trường của những vùng đất khô cằn có thể diễn ra lâu dài. Khi thiếu mưa và 

thực vật trên bề mặt bị xoá bỏ thì lớp phủ bề mặt có thể trở thành vùng gió cát chiếm ưu thế, có 
albedo cao hơn bề mặt có lớp phủ thực vật. Như vậy bề mặt sẽ phản xạ bức xạ mặt trời nhiều hơn, 
do đó tốc độ đốt nóng cần thiết cho việc tạo nên hội tụ mực thấp có thể không đạt được, và có thể 
càng trở nên thiếu mưa hơn. Quá trình hồi tiếp ngược lại cũng có thể xảy ra. Những hiện tượng 
thời tiết ngẫu nhiên hoặc ảnh hưởng từ xa của sự biến đổi nhiệt độ mặt biển có thể dẫn đến hiện 
tượng nhiều năm ẩm ướt liên tục. Một vài năm có lượng mưa tăng có thể tạo thuận lợi cho sự phát 
triển của thực vật trên bề mặt và bãi cát sẽ được thu hẹp diện tích, làm giảm albedo bề mặt, nhờ 
đó làm tăng khả năng gia tăng những năm ẩm ướt. Do đó vùng rìa sa mạc là vùng nhạy cảm và có 
thể bị thay đổi dưới một tác động vừa phải, khiến nó trở thành khô cằn hơn hoặc ít khô cằn hơn. 
Bằng chứng cổ khí hậu được trình bày trong chương 8 chỉ ra rằng Sahara có thời gian không phải 
là sa mạc, và sự biến đổi tự nhiên có thể làm thay đổi khí hậu của nó thành khí hậu ẩm ướt hơn 
nhiều. 



 
 
 
 

 
Hình 6.25 Bản đồ khí áp mực biển trung bình và gió mực 1000mb trong vùng gió mùa châu Phi vào (a) 

tháng 1 và (b) tháng 7. Khoảng cách giữa các đường đẳng áp là 2mb, và vectơ gió dài nhất biểu thị tốc độ 
12m/s 

 



 
 
 
 

 

 
Hình 6.26 Ba bức ảnh chỉ sự thay đổi của điều kiện bề mặt từ sa mạc Sahara cận nhiệt đới đến (vùng có) dải 
hội tụ nhiệt đới. Hình trên: ốc đảo Saharan ở Ghardaia, Algeria tại 320N. Mực nước ngầm gần bề mặt ở chỗ 

trũng này nên cây cọ chà là có thể phát triển nhờ tưới. Lượng mưa năm vào khoảng 75 mm và xung quanh là 
đất cằn cỗi không có thực vật. Hình giữa: Vùng đồng cỏ Sahel giữa Agadez và Tanout, Niger, 160N. Lượng 
mưa năm vào khoảng 400 mm. Hình dưới: Rừng mưa xích đạo trên vùng biên lưu vực Congo gần Bondo, 
Zaire, 140N. Lượng mưa năm vào khoảng 1800 mm. (Ảnh nhận được nhờ sự giúp đỡ của S. G. Warren) 

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Hãy trình bày tại sao sự vận chuyển năng lượng thuần của vòng hoàn lưu Hadley nhỏ hơn 

nhiều so với sự vận chuyển hướng cực của thế năng. Vòng hoàn lưu Hadley và sự vận chuyển 
năng lượng của nó liên hệ với khí hậu ở nhiệt đới bằng cách nào? 

2. Vẽ hình 6.6 đối với Nam bán cầu khi sử dụng cùng một hệ trục toạ độ. Bảo đảm chắc chắn 
rằng hình vẽ thể hiện vận chuyển nhiệt và động lượng hướng về cực nam. 

3. Hãy tìm (6.20) từ (6.16), (6.12) và (6.13). 

4. Tính vận tốc vĩ hướng của một phần tử khí ở xích đạo, nếu nó bảo toàn mômen động lượng 
trong khi di chuyển về xích đạo từ 200S, nơi ban đầu nó không chuyển động so với bề mặt. 

5. Gió đông nhiệt đới và gió tây vĩ độ trung bình chiếm diện tích bề mặt trái đất gần như 
nhau. Liệu gió tây bề mặt sẽ mạnh hơn, yếu hơn hay mạnh như gió đông bề mặt? Hãy giải thích 
tại sao. 

6. Hãy ước lượng tốc độ chuyển động giáng của không khí trên Sahara để cân bằng lại với 
lượng nhiệt mất đi do bức xạ như đã chỉ ra trên hình 2.10. Gợi ý: Xấp xỉ gradient thẳng đứng của 
năng lượng tĩnh ẩm theo thế năng và sau đó sử dụng bình lưu đi xuống dựa vào gradient này để 

cân bằng lại với lượng nhiệt bức xạ mất đi, chẳng hạn, 
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7. Giả sử rằng ta có thể mang mưa đến Sahara bằng cách làm giảm albedo bề mặt. Hãy ước 
lượng cần phải giảm albedo của Sahara bao nhiêu để biến lượng mất mát bức xạ thuần hàng năm 
hiện tại của nó thành lượng bức xạ thuần hàng năm nhận được với cùng độ lớn. Đốt nóng bức xạ 
thuần này có thể cung cấp cho chuyển động thăng trung bình mà nó sẽ tạo ra mưa. Liệu có thể giải 
thích như thế nào về sự tăng nhiệt độ bề mặt có thể và sự tăng mất mát năng lượng sóng dài liên 
quan sẽ xuất hiện, nếu làm tăng sự hấp thụ bức xạ mặt trời mà không cung cấp ẩm cho bốc hơi? 

8. Sử dụng kết quả trong bài 6 và 7 và sự phân bố độ ẩm ở vùng nhiệt đới trên hình 1.9, hãy 
ước lượng cần phải giảm albedo bao nhiêu để sinh ra đốt nóng bức xạ thuần tạo chuyển động 
thẳng đứng trung bình đủ để gây ra dòng chảy mặt từ Sahara tương đương mưa 1 m/năm. Gợi ý: 
Cân bằng vận chuyển hơi nước thẳng đứng tại đỉnh lớp biên với tốc độ mưa p, chẳng hạn, 
( ) wkm1a pqw ρ=ρ , trong đó ρa và ρw tương ứng là mật độ của không khí và nước lỏng, và q là 

tỷ số hỗn hợp khối lượng của hơi nước. Hãy so sánh kết quả tính được với bức xạ thuần trên lưu 
vực Amazôn trong thời kỳ mùa mưa (hình 2.11). 

 

 
 
  



 
 
 
 

 

CHƯƠNG 7. HOÀN LƯU CHUNG ĐẠI DƯƠNG VÀ KHÍ HẬU 

7.1 VAI TRÒ CỦA ĐẠI DƯƠNG ĐỐI VỚI KHÍ HẬU 

Đại dương toàn cầu đóng một số vai trò cơ bản trong hệ thống vật lý khí hậu trái đất. Những 
vai trò này liên quan đến các tính chất vật lý cơ bản của đại dương: đại dương có tính ẩm ướt, có 
albeđô thấp, nhiệt dung lớn và nó là chất lỏng. Các đại dương tạo ra một bề mặt hoàn toàn ẩm, khi 
chưa bị đóng băng nó có albeđô thấp và do đó nó là vật hấp thụ bức xạ mặt trời tuyệt vời. Các đại 
dương tiếp nhận hơn một nửa năng lượng gia nhập hệ thống khí hậu, sự làm lạnh do bốc hơi cân 
bằng lại với phần lớn năng lượng mặt trời mà đại dương hấp thụ, điều này làm cho các đại dương 
trở thành nguồn chính cung cấp hơi nước và nhiệt cho khí quyển. Do đó đại dương thế giới là cái 
“nồi hơi” điều khiển chu trình nước toàn cầu. Đại dương thế giới cũng tạo ra tính quán tính nhiệt 
lớn cho hệ thống khí hậu trên quy mô thời gian từ hàng tuần đến hàng thế kỷ. Khả năng tích luỹ 
nhiệt lớn của đại dương làm giảm biên độ chu trình mùa của nhiệt độ bề mặt nhờ sự tích luỹ nhiệt 
vào mùa hè và giải phóng nó vào mùa đông. Do nước biển là một chất lỏng nên các dòng chảy 
trong đại dương có thể vận chuyển nước trên những khoảng cách lớn, mang nhiệt và các thuộc 
tính khác của biển từ một vùng địa lý này tới vùng địa lý khác. Sự vận chuyển năng lượng từ xích 
đạo về cực bởi đại dương có vai trò quan trọng trong việc làm giảm gradient nhiệt độ từ cực đến 
xích đạo. Vận chuyển năng lượng theo phương ngang và phương thẳng đứng của đại dương cũng 
có thể làm thay đổi bản chất của khí hậu vùng vì nó điều chỉnh nhiệt độ bề mặt biển địa phương. 

Ngoài những hiệu ứng vật lý trực tiếp của nó lên hệ thống khí hậu, đại dương toàn cầu còn có 
thể tác động gián tiếp tới khí hậu thông qua những quá trình hoá học và sinh học. Đại dương là 
một nguồn lớn chứa các nguyên tố hoá học tạo thành khí quyển. Sự trao đổi các chất khí qua mặt 
phân cách biển − khí quy định nồng độ những hợp chất hoá học chứa oxy, cacbon, lưu huỳnh và 
nitơ là những chất quan trọng trong việc xác định các tính chất bức xạ và hoá học của khí quyển. 
Ví dụ, đại dương quyết định nồng độ carbon dioxide trong khí quyển bằng cách trao đổi carbon 
dioxide dạng khí qua mặt phân cách biển − khí. carbon dioxide chuyển hoá thành các chất rắn hữu 
cơ trong đại dương, và sau đó carbon được tích luỹ do lắng đọng những chất rắn này xuống đáy 
đại dương. Những chất khí chứa lưu huỳnh phát sinh từ các quá trình sinh học và hoá học trong 
đại dương đi vào khí quyển, ở đó chúng chuyển thành các xon khí, làm thành các nhân để hình 
thành hạt nước mây. Sự bay bụi nước biển cũng tạo ra những phần tử muối có thể trở thành các 
nhân ngưng kết mây. Các nhân ngưng kết mây từ đại dương có thể có ảnh hưởng đáng kể tới cân 
bằng năng lượng trái đất thông qua tác động của chúng tới các tính chất quang học và lượng mây. 

7.2 CÁC TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC BIỂN 
Các dòng chảy biển và sự vận chuyển nhiệt do chúng được xác định trước hết bởi những tính 

chất vật lý của đại dương. Để xác định rõ trạng thái vật lý của nước biển cần ba biến số: áp suất, 
nhiệt độ và độ muối. Như đã mô tả trong chương 1, độ muối là khối lượng các muối hoà tan trong 
1 kg nước biển và thường được đo bằng phần nghìn, ký hiệu là ‰. Độ muối và nhiệt độ trung bình 
của đại dương thế giới tương ứng bằng khoảng 34,7‰ và 3,6°C. ảnh hưởng của đại dương lên 
thành phần khí quyển thông qua các quá trình sinh và hoá học tuỳ thuộc vào sự hoà trộn phức tạp 
hơn nữa những tính chất lý, hoá và sinh học. Ví dụ, hàm lượng ôxy và dưỡng chất của nước biển 
cực kỳ quan trọng đối với sự sống trong biển. Một lượng nhỏ các khoáng chất chính yếu có thể rất 
quan trọng đối với các sản phẩm sinh học địa phương. 

Chỉ khoảng một km trên cùng của biển từ 50oN đến 50oS là ấm hơn 5oC (hình 7.1a), do đó 



 
 
 
 

phần lớn khối lượng nước biển có nhiệt độ trong khoảng từ −2oC đến 5oC. Cấu trúc nhiệt của đại 
dương ở hầu hết mọi nơi có thể được chia thành 3 lớp theo chiều thẳng đứng. Khoảng 20−200m 
nước trên cùng tiếp xúc với khí quyển thường có nhiệt độ hầu như đồng nhất, được duy trì bởi sự 
xáo trộn cơ học và đối lưu nhiệt lực mạnh. Lớp này được gọi là lớp xáo trộn bề mặt của đại 
dương. Phía dưới lớp xáo trộn, nhiệt độ giảm tương đối nhanh theo độ sâu cho đến khoảng 1000m 
(hình 1.10). Lớp biến đổi nhiệt độ nhanh này tồn tại trong tất cả các mùa và được gọi là nêm nhiệt 
cố định (permanent thermocline – tà nhiệt cố định). Có thể tin tưởng rằng nêm nhiệt cố định được 
duy trì bởi sự đốt nóng từ phía trên cộng với sự chuyển động đi lên chậm chạp của nước lạnh hơn 
từ phía dưới. Nước lạnh trong các vực biển dưới sâu được sinh ra tại bề mặt ở một số nơi thuộc 
các biển vùng cực. Ranh giới phía dưới của nêm nhiệt cố định có nhiệt độ tiêu biểu khoảng 5oC và 
phía dưới đó nhiệt độ giảm chậm hơn theo độ sâu, đạt nhiệt độ khoảng 2oC ở lớp sâu nhất trong 
đại dương. Các tính chất vật lý của biển sâu biểu thị sự biến đổi yếu ớt theo không gian, do đó 
nhiệt độ, độ muối và mật độ hầu như đồng nhất (hình 7.1). 

Nước hầu như không nén được, do đó mật độ nước biển luôn luôn xấp xỉ 1000 kg.m−
3, thậm 

chí ở gần đáy đại dương, nơi áp suất có thể lớn gấp vài nghìn lần áp suất không khí trên mặt. Mật 
độ nước biển thường được biểu diễn bằng độ lệch so với 1000 kg.m−

3, 1000−ρ . Mật đô thế vị, 

tρ , là mật độ mà nước biển, với độ muối và nhiệt độ nhất định, có thể có tại áp suất nước bằng 

không, hay mật độ tại áp suất không khí trên mặt. Mật độ thế vị tăng nhanh nhất theo độ sâu ở lớp 
vài trăm mét trên cùng tại các vùng đại dương nhiệt đới và vĩ độ trung bình (hình 7.1c). Sự tăng 
nhanh theo độ sâu của mật độ ở đây được duy trì bởi sự hấp thụ bức xạ mặt trời gần bề mặt, giữ 
cho nhiệt độ ấm tại đó. Sự phân tầng mật độ mạnh trong lớp biển phía trên ngăn chặn chuyển 
động thẳng đứng và trao đổi rối, vì thế đại dương dưới sâu có phần bị cô lập với ảnh hưởng từ bề 
mặt ở những vùng có sự phân tầng mật độ này. Sự phân tầng mật độ mạnh bị giảm đi ở các vĩ độ 
cao, ở một số nơi (ví dụ 65oN và 75oS) có mật độ thế vị tại bề mặt gần bằng mật độ đặc trưng ở 
dưới sâu đại dương. Sự phân bố của mật độ thế vị gợi lên rằng nước khu trú ở dưới sâu trong lòng 
đại dương được mang đến từ các vùng cực, nơi mà tại những vị trí và mùa nhất định, mật độ nước 
bề mặt đủ đậm đặc để chìm xuống các lớp dưới sâu. Phân bố của các dấu hiệu khác cũng gợi lên 
rằng chuyển động đi xuống chậm của nước ở các vĩ độ cao có xu hướng mở rộng xuống và lan về 
phía xích đạo ở dưới sâu đại dương, như sẽ được thảo luận trong mục 7.6. 

 



 
 
 
 

 

 
Hình 7.1 Trung bình vĩ hướng của giá trị trung bình năm đại dương toàn cầu (a) nhiệt độ thế vị (°C),   (b) 

độ muối (‰) và (c) mật độ thế ,1000t −ρ (kg/m3) (Theo Levitus, 1982) 

Sự biến thiên của mật độ trên các mặt áp suất rất quan trọng đối với sự phát sinh hoàn lưu đại 
dương, và những biến thiên này phụ thuộc vào nhiệt độ và độ muối. Hàm lượng muối làm tăng 
mật độ nước. Nước biển nở ra và nhẹ đi khi nhiệt độ tăng. Độ muối của nước biển biến thiên trong 
khoảng 25 đến 40‰, còn nhiệt độ biến thiên trong khoảng từ −2 đến 30°C. Do biến thiên trong 
những phạm vi đó, độ muối và nhiệt độ có tầm quan trọng gần như nhau đối với sự biến thiên mật 
độ trong đại dương (hình 7.2). Mật độ nước biển phụ thuộc độ muối một cách rất gần tuyến tính. 
Nhưng sự phụ thuộc của mật độ vào nhiệt độ không đơn giản tuyến tính như vậy. Khi nhiệt độ 
nước đạt tới điểm băng, mật độ của nó thường trở nên ít nhạy biến đối với nhiệt độ. Ví dụ, đối với 
nước tinh khiết, mật độ cực đại xảy ra tại 4°C và sau đó, khi bị làm lạnh tiếp, nước dần dần nở ra. 
Do đó, các hồ nước ngọt bị làm lạnh từ phía trên mặt sẽ tiếp tục xáo trộn đối lưu cho đến khi toàn 
bộ cột nước đạt đến 4°C, vì nước tại 4°C sẽ luôn nặng hơn so với nước ấm hơn. Khi toàn bộ cột 
nước bị làm lạnh tới 4°C, nước bề mặt bị làm lạnh tiếp nữa sẽ trở nên nhẹ hơn và nổi ở trên mặt. 
Khi đạt tới 0°C, nước bề mặt sẽ bị đóng băng và hình thành lớp băng bề mặt có tác dụng như một 
lớp ngăn cách giữa không khí lạnh phía trên và nước ấm hơn ở phía dưới. Nếu hồ đủ sâu, nước 
gần đáy sẽ giữ nhiệt độ khoảng 4°C, cho dù nhiệt độ không khí bên trên bề mặt băng có thể thấp 
tới nhiều độ dưới không. Thực tế này giúp cho cá trong các hồ ở vĩ độ cao hoặc ở miền núi cao 
sống sót được qua mùa đông trong nước lỏng phía dưới mặt băng. 



 
 
 
 

 
Hình 7.2 Các đường đẳng trị dị thường mật độ nước biển ( ,1000t −ρ kg/m3) ứng với độ muối và nhiệt độ 
Đối với nước biển có độ muối lớn hơn 24.7‰, mật độ tiếp tục tăng theo sự giảm nhiệt độ cho 

tới khi xảy ra đóng băng, mặc dù sự tăng đó mỗi lúc một chậm dần khi tiến tới điểm đóng băng. 
Do đó, nếu độ muối lúc đầu được xáo trộn tốt, thì toàn bộ cột nước phải bị làm lạnh dần tới điểm 
đóng băng trước khi băng có thể hình thành. Băng biển có thể hình thành ở các vùng đại dương vĩ 
độ cao vì độ muối ở gần bề mặt giảm đáng kể (hình 1.11). Độ muối thấp hơn ở gần bề mặt gây 
nên sự giảm mật độ để bù trừ cho sự tăng mật độ liên quan với nhiệt độ lạnh hơn ở gần bề mặt, 
điều đó cho phép nước gần bề mặt đóng băng trong khi nước ấm hơn tồn tại ở phía dưới. Độ muối 
bề mặt thấp chủ yếu do giáng thủy vượt quá bốc hơi ở những vĩ độ này. Ở Bắc Băng dương, 
nguồn cấp nước ngọt từ các con sông trên những lục địa kế cận góp phần quan trọng làm giảm độ 
muối lớp mặt và do đó làm ổn định građien mật độ. Vì độ muối tăng theo độ sâu, nên mặt biển có 
thể hình thành băng mà không cần làm cho nhiệt độ của toàn bộ cột nước giảm tới điểm băng. 
Điều đó hình thành giả thiết rằng nếu dòng chảy của những con sông chính bị đổi hướng từ Bắc 
Băng dương đổ về cung cấp nước tưới cho các lục địa nơi bắt nguồn của chúng ở phía nam thì cân 
bằng nhiệt của Bắc Băng dương sẽ bị đảo lộn một cách mãnh liệt, vì sự phân bố thông thường của 
lớp băng mỏng trên bề mặt ở phần lớn những nơi không bị đóng băng của Bắc Băng dương có thể 
sẽ không ổn định nữa. Độ muối nước lớp mặt ở vùng Bắc Cực tăng lên có thể hoặc là làm mất 
hoàn toàn băng biển gần cực, hoặc là làm cho Bắc Băng dương bị đóng băng hoàn toàn từ mặt tới 
đáy. 

7.3  LỚP XÁO TRỘN 
Nguồn nhiệt cung cấp cho đại dương chủ yếu là bức xạ mặt trời đi vào đại dương qua lớp trên 

bề mặt. Hầu như tất cả dòng năng lượng mặt trời đi vào đại dương bị hấp thụ ở lớp 100 m trên cùng. Bức xạ 
hồng ngoại và gần hồng ngoại bị hấp thụ ở lớp vài cm trên cùng, nhưng nếu nước cực kỳ trong sạch thì bức xạ 
nhìn thấy màu lục và màu lam có thể xuyên qua xuống hơn 100 m. Độ sâu của đại dương mà bức xạ nhìn thấy có 
thể xuyên tới phụ thuộc vào lượng và tính chất quang học của chất hữu cơ lơ lửng trong nước, chúng biến đổi rất 
mạnh theo từng khu vực, tuỳ thuộc vào dòng chảy và các sản phẩm sinh học địa phương. Thành phần chủ yếu 
của các chất lơ lửng trong nước bề mặt là plankton (phù du), đó là thực vật và động vật trôi nổi trong lớp nước 
gần bề mặt đại dương (hình 7.3). Thông lượng mặt trời và tốc độ đót nóng trong đại dương lớn nhất tại bề mặt và 
giảm theo độ sâu theo qui luật hàm mũ, phù hợp với định luật Lambert-Bouguet-Beer như đã mô tả trong chương 
3. Trong điều kiện trung bình thông lượng mặt trời và tốc độ đốt nóng ở độ sâu khoảng 1 m bị giảm đi còn 



 
 
 
 

khoảng một nửa giá trị bề mặt của chúng, nhưng sự đốt nóng đáng kể có thể vẫn còn xảy ra ở độ sâu sâu hơn 
100m. 

Vì nhiệt mặt trời chỉ tích tụ ở vài chục mét độ sâu trên cùng của biển, và sự làm lạnh do bốc 
hơi và truyền hiển nhiệt vào khí quyển xảy ra tại bề mặt, nên cần phải có dòng năng lượng đi lên 
lớp trên của biển để duy trì cân bằng năng lượng giữa thành phần mất nhiệt bề mặt và sự đốt nóng 
gần bề mặt. Khuyếch tán phân tử là cơ chế truyền nhiệt quan trọng chỉ trong lớp một cm trên cùng 
của đại dương. Ở những nơi khác nào đó, dòng nhiệt được mang đến hoặc mang đi nhờ xáo trộn 
rối, thăng giáng đối lưu, và chuyển động thẳng đứng trung bình, chúng được gọi là dòng nước trồi 
(upwelling) và dòng nước chìm (downwelling) trong đại dương. Xáo trộn rối trong lớp bề mặt đại 
dương được tăng cường đáng kể bởi nguồn cơ năng do gió và sự tương tác giữa gió với sóng trên 
bề mặt nước. Trong lớp xáo trộn của đại dương sự vận chuyển nhiệt bởi đối lưu và xáo trộn rối 
mạnh đến mức nhiệt độ, độ muối và các tính chất khác của nước biển hầu như không phụ thuộc 
vào độ sâu (hình 7.4). 

 
Hình 7.3 Xoáy nước nhỏ ngoài khơi đảo South của New Zealand, phía đông bắc Christchurch. Những biến 
đổi màu nước liên quan tới trữ lượng phù du sinh vật. Vùng sáng nhất là mây. (Tàu Challenger 9, 61A, 

NASA, 30/10/1985-6/11/1985) 

 
Hình 7.4  Profile thẳng đứng của nhiệt độ(T, 0C), độ muối (S, ‰) và mật độ thế ( ,1000t −ρ kg/m3) tại 

Trạm Đại dương P, 50°N-145°W, ngày 23/6/1970 cho thấy lớp xáo trộn ở 50m trên cùng. Vùng gạch chéo 
biểu thị sự biến đổi từ ngày 19/5/1970 và chỉ ra sự ấm dần và mỏng dần của lớp xáo trộn trong mùa xuân. 

(Theo Denman & Miyake, 1973. In lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Mỹ) 



 
 
 
 

Sơ đồ biểu diễn các quá trình quan trọng trong lớp xáo trộn đại dương được thể hiện trên hình 
7.5. Độ sâu của lớp xáo trộn phụ thuộc vào tốc độ hình thành lực nổi và tốc độ cung ứng động 
năng từ gió cho lớp nước bề mặt. Nếu bề mặt bị làm lạnh rất mạnh, như ở các vĩ độ cao trong mùa 
thu và mùa đông, sau đó nước lạnh, nặng được tạo thành gần bề mặt một cách nhanh chóng và lực 
nổi sẽ tạo ra đối lưu, trong đó nước lạnh chìm xuống và nước nóng thăng lên trong lớp xáo trộn. 
Khi bề mặt chỉ bị làm lạnh một cách yếu ớt hoặc bị đốt nóng thực sự như trong mùa hè, khi tốc độ 
đốt nóng bề mặt của mặt trời là lớn nhất, thì sự hình thành xáo trộn do lực nổi là nhỏ và lớp xáo 
trộn sẽ mỏng hơn và ấm hơn. Lực nổi có thể được hình thành bởi ảnh hưởng của bốc hơi trên bề 
mặt mặn, ngay cả khi nhiệt độ bề mặt tăng theo thời gian. Mật độ tăng liên quan với sự tăng độ 
muối của nước bề mặt có thể cân bằng hoặc vượt quá sự phân tầng nhiệt và làm tăng cường sự xáo 
trộn. Mưa rơi biểu thị sự cung cấp thêm nước ngọt cho bề mặt, gây tác động giảm mật độ của 
nước bề mặt. Gió thổi trên sóng đại dương truyền động năng cho nước, dẫn đến chuyển động rối 
cũng như các dòng chảy biển trung bình. Sự cung cấp động năng rối cho lớp trên đại dương của 
gió có thể tạo ra sự xáo trộn thậm chí cả khi có sự phân tầng mật độ ổn định. Nếu cường độ rối 
trong lớp xáo trộn là đủ lớn thì nước lạnh, nặng từ phía dưới có thể thâm nhập vào lớp xáo trộn. 
Điều đó tạo sự vận chuyển nhiệt xuống phía dưới, làm lạnh và sâu thêm lớp xáo trộn.  

 
Hình 7.5  Biểu đồ diễn tả các quá trình quan trọng trong lớp xáo trộn 

Trao đổi nhiệt, động lượng và ẩm giữa khí quyển và đại dương được thực hiện thông qua sự 
tiếp xúc của lớp biên khí quyển với lớp xáo trộn của đại dương. Sự tích luỹ và giải phóng nhiệt từ 
đại dương trên các qui mô thời gian dưới một năm bị hạn chế trong lớp xáo trộn trên nhiều vùng 
đại dương. Độ sâu của lớp xáo trộn đại dương biến đổi từ vài mét ở các vùng có nước trồi gần bề 
mặt, như dọc theo xích đạo và ở các dòng chảy bờ đông, đến độ sâu đáy đại dương ở các vùng vĩ 
độ cao, nơi nước bề mặt lạnh, mặn có thể chìm xuống tận đáy. Tuy nhiên, những vùng có lớp xáo 
trộn sâu hơn 500 m chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích đại dương toàn cầu. Nói chung, như người 
ta vẫn cho rằng, lớp xáo trộn là mỏng ở những nơi đại dương bị nung nóng và dày ở những nơi đại 
dương cung cấp năng lượng của nó cho khí quyển. Độ sâu trung bình toàn cầu của lớp xáo trộn 
khoảng 70 m. Lớp xáo trộn thích ứng khá nhanh với những biến đổi của gió và nhiệt độ bề mặt, 
trong khi đại dương phía dưới lớp xáo trộn thì không như vậy. Nhiệt dung của lớp xáo trộn là 
nhiệt dung hữu hiệu của đại dương trên các qui mô thời gian từ hàng năm đến hàng thập kỷ, và nó 
gấp khoảng 30 lần nhiệt dung của khí quyển (xem chương 4). 

Lớp xáo trộn đại dương thích ứng mạnh mẽ với chu kỳ năm của độ chiếu nắng và thời tiết bề 
mặt. Hình 7.6 chỉ ra một ví dụ từ vĩ độ trung bình của Thái Bình dương. Lớp xáo trộn là ấm nhất 
và mỏng nhất vào cuối mùa hè gần kết thúc thời kỳ độ chiếu nắng mạnh nhất và cường độ xáo 
động của đại dương do gió nhỏ nhất. Sau tháng 8, bề mặt bắt đầu bị lạnh đi, sự xáo động tăng lên, 



 
 
 
 

và lớp xáo trộn bắt đầu sâu xuống và lạnh dần. Lớp xáo trộn tiếp tục sâu xuống và lạnh đi trong 
suốt cả mùa đông, và vào cuối mùa đông có thể lan rộng tới độ sâu vài trăm mét và hoà nhập vào 
lớp nêm nhiệt cố định. Trong phần lớn thời gian còn lại của năm, nêm nhiệt mùa với gradient 
nhiệt độ rất lớn liên kết nêm nhiệt cố định với đáy của lớp xáo trộn. Vào mùa xuân và mùa hè nêm 
nhiệt mùa này phát triển và lớp xáo trộn trở nên mỏng hơn và ấm hơn. Những biến động mùa về 
nhiệt độ bị giới hạn chủ yếu ở trong lớp xáo trộn và nêm nhiệt mùa, còn nhiệt độ tại những độ sâu 
phía dưới phần sâu nhất của lớp xáo trộn chỉ trải qua một biến đổi mùa yếu ớt. 

 
Hình 7.6  Biến động mùa của nhiệt độ ở lớp trên đại dương tại 50°N-145°W, Đông Bắc Thái Bình Dương. 
(a) Profile thẳng đứng của nhiệt độ theo các tháng, (b) các đường đẳng trị nhiệt độ, (c) nhiệt độ tại các độ 

sâu khác nhau theo thời gian trong năm. (Theo Pickard & Emery, 1990. In lại với sự cho phép của 
Pergamon Press. Ltd., Oxford, England) 

7.4. HOÀN LƯU DO GIÓ 
Sự truyền động lượng từ gió vào các dòng chảy biển đóng vai trò cơ bản trong việc tạo ra 

hoàn lưu của đại dương. Điều này đặc biệt đúng đối với các dòng chảy gần bề mặt đại dương. Đặc 
trưng chung của các dòng chảy mặt qui mô lớn được chỉ ra trên hình 7.7. Dòng chảy mặt được sắp 
xếp theo những sơ đồ liên quan với các hoàn lưu lớn được gọi là những xoáy (gyre - hồi chuyển) 
choán ngự những thủy vực đại dương chính. Hơn nữa, nhiều dòng chảy nhỏ nhưng ổn định 
(thường xuyên tồn tại) cũng xuất hiện trên các bản đồ trung bình thời gian. 

7.4.1  Các dòng chảy bờ tây 
Một số cấu trúc dòng chảy nhìn thấy rõ nhất là những hoàn lưu cỡ lớn theo chiều kim đồng 

hồ ở Bắc Thái Bình dương và Đại Tây dương. Dọc theo các bờ tây của Thái Bình dương và Đại 
Tây dương tồn tại những dòng chảy hướng cực mạnh trong một dải hẹp rất gần lục địa. Những 
dòng này tương ứng được gọi là Kuroshio và Gulf Stream, và có thể gọi một cách khái quát là các 
dòng bờ tây. Các dòng bờ tây cũng xuất hiện ở nam bán cầu dọc theo Nam Mỹ (dòng Brazil) và 
dọc theo châu Phi (dòng Agulhas). Các dòng này ở Nam Bán Cầu thường ít rõ nét hơn và yếu hơn, 
có lẽ là do sự khác biệt về hình thể đại dương nơi đây cho phép dòng chảy vòng quanh châu Nam 
Cực chảy tự do vào dòng chảy hướng đông tiếp nối ở khoảng 60°S. Các dòng bờ tây mang nước 
ấm từ nhiệt đới về các vĩ độ trung bình. Tốc độ của các dòng này có thể vượt quá 1 m/s, đối với 
dòng chảy biển tốc độ này là rất lớn. Ngoại trừ các dòng chảy vòng quanh Nam cực và một số 
dòng xích đạo vĩ hướng, các dòng này được xem gần tương tự như những dòng xiết trong khí 



 
 
 
 

quyển, mặc dù chúng chảy hướng về cực chứ không chảy hướng về đông. Dòng nước chảy quay 
trở lại từ các vĩ độ trung bình về xích đạo từ từ hơn nhiều và xuất hiện trong sự mở rộng lan tỏa về 
tâm của mỗi thủy vực đại dương. 

 

 
Hình 7.7  Bản đồ các hải lưu mặt 

 

Cấu trúc nhiệt − dòng chảy của Gulf Stream sau khi nó rời khỏi bờ ở Mũi Hatteras và chảy 
gần theo hướng đông được chỉ ra trên hình 7.8. Nước ấm nhất xuất hiện ở gần bề mặt trùng với 
vận tốc dòng chảy mạnh nhất, gần bằng 2 m/s. Những dòng chảy mạnh này được bổ sung gradient 
lớn của nhiệt độ dưới lớp mặt hướng ngang luồng nước, với nước ấm hơn ở rìa đông và nam, và 
nước lạnh hơn ở rìa tây và bắc của dòng chảy. Những gradient nhiệt độ này vẫn được duy trì khi 
dòng chảy rời khỏi rìa tây đại dương và chảy vào phần trong thủy vực đại dương. Dòng chảy 
không thẳng và ổn định, mà đứt tách thành các chi lưu và các vòng xoáy, và dần dần mất đi tính rõ 
nét khi nó lan rộng sang phía đông ngang qua thủy vực (hình 7.9). 



 
 
 
 

 
Hình 7.7. (Tiếp) 

 
Hình 7.7  (Tiếp) 

  



 
 
 
 

 
Hình 7.8. Mặt cắt thẳng đứng của nhiệt độ (khoảng cách giữa các đường là 20C) và dòng địa chuyển 

(khoảng cách giữa các đường là 20cm/s) ngang qua Gulf Stream ở khoảng 38°N, 68°W. (Theo Stommel, 
1965, đã chỉnh lại từ Worthington, 1954. In lại với sự cho phép của Munksgaard International Publishers 

Ltd.) 

 
Hình 7.9 Ảnh nhiệt độ mặt nước biển (SST) ở tây bắc Đại Tây Dương cho thấy những chi lưu và các vòng 

xoáy ở Gulf Stream. Nước ấm có màu nhạt. (Nhờ sự giúp đỡ của Tiến sĩ O.Brown, ĐHTH Miami) 
Thông lượng hướng cực của nước ấm trong các dòng chảy Gulf Stream và Kuroshio có một 

ảnh hưởng sâu sắc đến nhiệt độ bề mặt biển (SST) và khí hậu các vùng lục địa bao quanh, đặc biệt 
đối với những vùng đất trực tiếp đón gió từ đại dương. Phân bố nhiệt độ bề mặt biển trung bình 
trong các tháng 12, 1, 2 (hình 7.10a) cho thấy gradient lớn ở bắc Đại Tây dương sắp xếp thành 
hàng gần trùng với vị trí trung bình của Gulf Stream. Gradient nhiệt độ lớn này mở rộng về phía 
đông bắc từ khoảng bờ trung phần Đại Tây dương ở Bắc Mỹ đến biển Nauy gần Spitzbergen. Có 
thể thấy rằng, một phần nhiệt do Gulf Stream mang lên phía bắc được dòng chảy Nauy tiếp nhận 
và chuyển lên vùng cực. Kết quả là tại các vĩ độ trung bình và các vĩ độ cao, nước bề mặt phần 
phía đông Đại Tây dương ấm hơn phần phía tây Đại Tây dương. Sự bất đối xứng này trong nhiệt 
độ bề mặt nước Đại Tây dương góp phần làm cho các vùng đất Tây Âu có khí hậu mùa đông ôn 
hoà hơn so với phần đông Bắc Mỹ ở cùng vĩ độ. Một đóng góp chính nữa cho sự bất đối xứng khí 



 
 
 
 

hậu này là bình lưu hướng về phía đông của nhiệt độ trong khí quyển. 

 
Hình 7.10. Nhiệt độ mặt biển: (a) trung bình các tháng 12, 1, 2 và (b) trung bình các tháng 6, 7, 8 

7.4.2  Các dòng bờ đông 
Các dòng chảy bờ đông cũng quan trọng đối với khí hậu. Các dòng này xuất hiện ở các vĩ độ 

nhiệt đới và cận nhiệt đới thuộc bờ đông các đại dương. Tên của các dòng chảy bờ đông trong các 
vùng địa lý này là dòng chảy California ở ngoài khơi Bắc Mỹ, dòng chảy Peru ở ngoài khơi Nam 
Mỹ, dòng chảy Leuwin ở ngoài khơi Đông Australia, dòng chảy Canary ở ngoài khơi Bắc Phi và 
dòng chảy Benguela ở ngoài khơi Nam Phi. Tại mỗi vùng này dòng chảy gió chảy dọc theo bờ 
hướng về xích đạo và sau đó ngoặt sang hướng tây chảy về phía tâm thuỷ vực. Những dòng chảy 
này gắn liền với nhiệt độ nước mặt biển lạnh. Điều này có thể minh hoạ bằng cách vẽ phân bố của 
độ lệch nhiệt độ nước mặt biển so với giá trị trung bình của nó tại từng vĩ tuyến (hình 7.11). Nhiệt 
độ nước mặt biển ở các vùng cận nhiệt đới Đại Tây dương và Thái Bình dương ngoài khơi phía 
tây các lục địa lạnh hơn nhiều so với trung bình vĩ hướng tại mỗi vĩ độ. Nước lạnh nhất xuất hiện 
ở rất gần bờ và lan rộng trong các đại dương về phía tây và về phía xích đạo. Nhiệt độ bề mặt biển 
thấp gần bờ là do hiện tượng trồi lên của nước lạnh từ các lớp dưới bề mặt gây ra bởi gió thổi dọc 
theo bờ hoặc thổi từ bờ ra ngoài khơi ở những vùng này. Gió mực thấp này có quan hệ với các hệ 
thống khí áp bề mặt cao trong khí quyển phía trên những vùng đại dương cận nhiệt đới phía đông, 
như đã chỉ ra trên hình 6.18. Các hệ thống gió và dòng chảy có liên quan và nhiệt độ bề mặt biển 
lạnh phát triển mạnh nhất vào mùa hè ở bắc bán cầu, còn ở nam bán cầu chúng gần như là những 
hiện tượng xảy ra quanh năm. Người ta cho rằng, hình dạng các đường bờ ở hai đại dương, và đặc 
biệt độ nghiêng theo hướng tây bắc − đông nam của các đường bờ Nam Mỹ và châu Phi, đã làm 
cho các dòng chảy bờ đông ở Nam Bán Cầu phát triển hơn và mở rộng tới xích đạo và sau đó chảy 
sang phía tây dọc theo xích đạo. Nhiệt độ bề mặt biển lạnh hơn trung bình ở các vùng dòng chảy 
bờ đông thường liên quan đến chuyển động giáng trong khí quyển và mây tầng ổn định (hình 
3.21b). 



 
 
 
 

 
Hình 7.11 Độ lệch nhiệt độ mặt nước biển tháng 7 so với trung bình vĩ hướng của nó tại từng vĩ độ. Khoảng 

cách giữa các đường là 10C, những giá trị nhỏ hơn -10C được tô bóng. 

 
Hình 7.12 Cấu trúc nhiệt của Thái Bình Dương xích đạo cho thấy xu thế nghiêng của nêm nhiệt (0C). (Theo 

Colin và nnk, 1971) 
7.4.3  Biến động giữa các năm trong vùng Thái Bình dương xích đạo: ENSO 

Gradient nhiệt độ bề mặt biển hướng đông tây lớn và cấu trúc nhiệt lớp dưới bề mặt tồn tại ở 
vùng nhiệt đới Thái Bình dương và Đại Tây dương. Những gradient này liên quan với sự trồi lên 
của nước lạnh tại rìa đông của các đại dương và dọc theo xích đạo thuộc phần phía đông thủy vực. 
Nêm nhiệt phát triển xuống sâu nhất ở các vùng đại dương nhiệt đới phía tây và nâng lên phía bề 
mặt ở các vùng xích đạo phía đông nơi có nước trồi xuất hiện (hình 7.12). Gradient mật độ và áp 
suất liên quan với độ nghiêng đông − tây của nêm nhiệt ở Thái Bình dương được hỗ trợ bởi ứng 
suất gió hướng về tây do sự tác động của gió đông nhiệt đới. Cứ vài năm một lần sự cân bằng này 
bị phá vỡ và nước ấm lan toả về phía đông, gây nên những dị thường về nhiệt độ bề mặt biển và 
khí hậu mà nó có thể kéo dài trong một năm hoặc lâu hơn. Những sự kiện này được gọi là những 
dị thường ấm của Thái Bình dương nhiệt đới. Nếu nước ấm xuất hiện gần bờ Nam Mỹ, nơi nước 
thường rất lạnh, thì sự kiện được địa phương gọi là El Nino. Sự xuất hiện của nước ấm ở bờ Nam 
Mỹ liên quan với sự chìm sâu xuống của nêm nhiệt mà thông thường nó nằm ngay sát mặt ở đông 
Thái Bình dương. Trong những điều kiện bình thường, sự trồi lên của nước lạnh, giàu dưỡng chất 
từ phía dưới nêm nhiệt sẽ hỗ trợ cho nghề cá rất trù phú. Sự sâu xuống của nêm nhiệt trong thời 
kỳ El Nino làm mất đi nguồn cung cấp dưỡng chất cho bề mặt và nghề cá đánh bắt xa bờ vùng 
xích đạo Nam Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề. Những biến đổi về nhiệt độ bề mặt biển đi kèm với 
những biến đổi của đối lưu và dòng khí quy mô lớn ở vùng nhiệt đới. Sự nóng lên của nhiệt độ bề 
mặt biển gần bờ Nam Mỹ thường gắn liền với mưa nhiều ở vùng khí hậu duyên hải thường là khô 
này. Những biến đổi trong phân bố nhiệt độ bề mặt biển ở giữa và tây Thái Bình dương gắn liền 
với những biến đổi trong phân bố gió quy mô lớn và khí áp bề mặt, mà nó có thể có những ảnh 
hưởng lan rộng tới những vĩ độ trung bình. Những biến động khí quyển và đại dương có liên quan, 
đi kèm với những sự kiện ấm và lạnh ở Thái Bình dương xích đạo được người ta gọi chung là hiện 
tượng El Nino − dao động nam (ENSO).  



 
 
 
 

7.5 NHỮNG LÝ THUYẾT VỀ HOÀN LƯU DO GIÓ 
7.5.1  Lớp Ekman, vận chuyển do gió và nước trồi 

Nhờ chuyển động quay của trái đất, thành phần ma sát của sự vận chuyển tích phân theo 
phương thẳng đứng lớp nước mặt đại dương không phải hướng theo phương của ứng suất gió tác 
động, mà lệch 90° về phía phải ở bắc bán cầu và 90° về phía trái ở nam bán cầu. Sự vận chuyển 
nước gần bề mặt do gió này đóng vai trò trọng yếu trong việc xác định nhiệt độ bề mặt biển thấp 
tương đối ở các vùng dòng chảy bờ đông và dọc xích đạo, và nó cũng đóng vai trò quan trọng 
trong việc chi phối các xoáy nước cận nhiệt đới mà chúng cung ứng cho các dòng bờ tây. 

Để thấy rõ mối quan hệ giữa ứng lực gió, các dòng chảy và sự vận chuyển, ta có thể xem đại 
dương đồng nhất với mật độ và áp suất không đổi, và giả thiết rằng đại dương chịu tác động của 
ứng suất gió đồng nhất có thành phần hướng đông xτ  và thành phần hướng bắc yτ . Ta tìm 

nghiệm ổn định của bài toán trong đó các ứng suất ma sát và gia tốc Coriolis cân bằng nhau (xem, 
chẳng hạn, Gill, 1982): 
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Tham số Coriolis ( φΩ= sin2f ) bằng hai lần thành phần thẳng đứng địa phương của tốc độ 
quay của trái đất (Ω ).  Các lực ma sát được mô tả sao cho ứng suất ma sát tỷ lệ với độ đứt của 
vận tốc dòng chảy nhân với hệ số khuếch tán động lượng ν . Như vậy ứng suất gió được đưa vào 
như là điều kiện biên về độ đứt dòng chảy tại bề mặt, đồng thời ta giả thiết rằng dòng chảy bằng 
không tại độ sâu đủ lớn, do đó các điều kiện biên của (7.1) và (7.20 là: 
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trong đó 0ρ  là mật độ nước biển, được giả thiết không đổi. Nghiệm đối với vận tốc trong các 

điều kiện trên là: 
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trong đó 1
Ez2/f −=ν=δ . 

Nghiệm ổn định (7.4)−(7.5) mô tả đường xoắn ốc Ekman. Vectơ dòng chảy có độ lớn cực đại 
tại mặt, nơi nó lệch một góc 4/π  (45O) về bên phải của vectơ ứng suất gió ở bắc bán cầu ( 0f > ). 
Vectơ dòng chảy quay sang bên phải khi độ sâu tăng dần và độ lớn của nó giảm theo độ sâu theo 
luật hàm mũ. Độ lớn của dòng chảy giảm theo tỷ lệ 1e−  mỗi khi tăng độ sâu lên một lượng 

f/2z 1
E ν=δ= −  (Giá trị thích hợp của ν=30m2/s cho độ sâu Ekman ~800m).  Nếu ta tích phân 

dòng chảy trong phạm vi độ sâu tại đó dòng chảy còn là đáng kể, ta nhận được đại lượng vận 
chuyển tích phân trong lớp Ekman: 
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Vận chuyển nước thuần theo phương ngang trong lớp Ekman hướng về bên phải một góc 90° so với 
ứng suất gió tác động ở bắc bán cầu, do đó nếu ứng suất gió hướng sang phía đông tại bề mặt ( 0x >τ ) 

thì vận chuyển trong lớp Ekman có hướng xuống phía nam ( 0VE < ). Nếu ứng suất gió hướng về phía tây tác 

động ở gần xích đạo, vận chuyển trong lớp Ekman sẽ hướng lên phía bắc ở bắc bán cầu và hướng xuống phía 
nam ở nam bán cầu, vì sự đổi dấu của f tại xích đạo, nên ở đây sẽ hình thành sự phân kỳ thuần của dòng bề mặt. 
Sự bảo toàn khối lượng đòi hỏi xuất hiện nước trồi dọc theo đường xích đạo để cân bằng lại với lượng vận 
chuyển đi khỏi xích đạo trong lớp Ekman. Lưỡi nước lạnh của nhiệt độ bề mặt biển ở đông Thái Bình dương 
xích đạo trong tháng 7 (hình 7.10b) gây nên chủ yếu bởi nước trồi do gió này. Những dị thường lạnh của SST 
trong các dòng chảy bờ đông (hình 7.11) liên quan với sự vận chuyển Ekman từ bờ ra khơi gây bởi gió bề mặt 
hướng dọc bờ về phía xích đạo. Vận chuyển Ekman ra khơi ở gần bờ đại dương đòi hỏi phải có nước trồi để bù 
lại lượng nước bị mang đi. Vì nhiệt độ nước giảm theo độ sâu nên nói chung nước trồi kéo theo nhiệt độ bề mặt 
biển thấp. 

Nếu ứng suất gió có gradient không gian, thì tác động của ứng suất gió cũng có thể gây ra 
chuyển động thẳng đứng ở ngoài khơi đại dương cách xa bờ và xích đạo. Nếu ta xét phương trình 
liên tục đối với chất lỏng không nén 
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và lấy tích phân nó theo độ sâu của lớp Ekman, ta có thể nhận được mối quan hệ giữa ứng suất gió 
tác động và chuyển động thẳng đứng tại đáy (biên dưới) của lớp Ekman. 
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Sử dụng (7.6) vào (7.8) và giả thiết rằng dòng thẳng đứng triệt tiêu tại bề mặt, sẽ nhận được 
biểu thức đối với vận tốc thẳng đứng tại đáy của lớp Ekman qua các ứng suất gió tác động tại bề 
mặt biển. Ta có  
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trong đó yx ji τ+τ=τ


 và k ,j ,i


 là các vectơ đơn vị tương ứng theo các hướng đông, bắc và 

thẳng đứng lên trên. Như vậy, vận tốc thẳng đứng tại đáy lớp Ekman ở biển khơi tỷ lệ với đại 
lượng xoáy của vectơ ứng suất gió chia cho tham số Coriolis. Tại những nơi có mặt các biên xung 
quanh, mối phụ thuộc của nước trồi vào ứng suất gió sẽ phức tạp hơn, nhưng ứng suất gió gần 
biên có thể tạo ra nước trồi mạnh thậm chí ngay cả khi không có một giá trị xoáy ứng suất gió 
đáng kể nào. 

7.5.2 Dòng Sverdrup và các hải lưu bờ tây 
Để hiểu sự phản ứng lại quy mô lớn của đại dương đối với tác động của ứng suất gió, ta sẽ 

xét sự cân bằng xoáy trong đại dương. Xoáy (độ xoáy − ND) là mức độ cuộn xoáy của vectơ vận 
tốc và được đo bằng sự quay cục bộ của chất lỏng. Đối với chuyển động quy mô lớn của khí 
quyển và đại dương thì nó là thành phần thẳng đứng của xoáy tuyệt đối và là thành phần được 
quan tâm nhất (Chẳng hạn xem Pedlosky, 1987) 

 ra fVksin2 ζ+=×∇⋅+φΩ=ζ


                                (7.10) 

Xoáy tuyệt đối là tổng của xoáy hành tinh (f) gắn liền với sự quay trái đất, và xoáy tương đối 



 
 
 
 

( rζ ) liên quan với chuyển động của chất lỏng đối với bề mặt trái đất. Đối với dòng không ma sát, 
xoáy tuyệt đối giữ nguyên không đổi trừ khi phần tử chất lỏng biến đổi hình dạng của nó. Nếu 
phần tử chất lỏng giữ nguyên hình dạng của nó trong khi chuyển động về phía xích đạo tới vĩ độ 
mà tại đó sự quay của trái đất nhỏ hơn, thì phần tử chất lỏng phải thực hiện một sự biến đổi về giá 
trị xoáy tương đối để duy trì giá trị xoáy tuyệt đối không đổi. Sự dãn ra của các phần tử chất lỏng 
dọc theo hướng của vectơ quay sẽ làm cho tốc độ quay tuyệt đối tăng lên. 

Nhà hải dương học nổi tiếng H. U. Sverdrup đã chỉ ra rằng, bên trong đại dương tồn tại sự 
cân bằng gần đúng giữa bình lưu kinh hướng của xoáy hành tinh và sự dãn ra của xoáy hành tinh 
bởi chuyển động phân kỳ: 
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trong đó y/f ∂∂=β . Nếu ta tích phân (7.11) từ đáy đại dương đến đáy lớp Ekman và sử dụng 
(7.9), ta nhận được: 
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trong đó 
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và ở đây đã giả thiết rằng lớp Ekman là mỏng so với độ sâu đại dương và vận tốc thẳng đứng 
bằng không tại đáy đại dương, nơi mà 0Dz −= . 

Nếu ta cộng thêm vận tốc vận chuyển kinh hướng nội tại (7.13) vào vận chuyển kinh hướng 
lớp Ekman trong (7.6), ta được 
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do đó, vận chuyển khối lượng kinh hướng tổng cộng tỷ lệ với xoáy (curl) của ứng suất gió. 

Nếu ta xét hoàn lưu đại dương giữa vùng nhiệt đới và vùng vĩ độ trung bình, thì ứng suất gió 
biến thiên từ hướng sang tây trong gió đông nhiệt đới đến hướng sang đông trong gió tây vĩ độ 
trung bình (hình 7.13). Do đó, xoáy ứng suất gió âm tác động lên đại dương, và theo (7.14) ta 
nhận thấy rằng, vận chuyển nước trong đại dương sẽ hướng về phía xích đạo. Về mặt vật lý, ứng 
suất gió đang làm cho nước chuyển động quay xung quanh một trục thẳng đứng theo hướng ngược 
với sự quay của trái đất. Để duy trì trạng thái ổn định chống lại chuyển động quay xoáy nghịch 
này, nước phải trôi về phía các vĩ độ thấp. Như vậy, sự giảm giá trị xoáy tuyệt đối được biểu thị 
bằng sự làm giảm xoáy hành tinh của các phần tử chất lỏng và trạng thái ổn định với độ xoáy 
tương đối không đổi có thể được duy trì. 

Theo (7.14), vận chuyển kinh hướng trong đại dương sẽ có hướng về phía xích đạo ở mọi nơi 
chừng nào xoáy ứng suất gió có giá trị âm. Vậy, làm thế nào để sự bảo toàn đồng thời khối lượng 
và xoáy có thể được thoả mãn nếu xoáy ứng suất gió âm ở mọi nơi? Làm thế nào để nước đã vận 
chuyển về xích đạo quay trở lại các vĩ độ cao và khép kín hoàn lưu của khối lượng và xoáy? Các 
dòng chảy bờ tây quan trắc được ở các vùng đại dương vĩ độ trung bình là lời giải cho vấn đề nan 
giải này. 

Một mô hình đơn giản có thể được xây dựng bằng cách bổ sung một số hạng khuếch tán 
ngang vào phương trình xoáy (7.11), tạo nên một hoàn lưu xoáy nước (gyre) ổn định có dòng chảy 



 
 
 
 

hướng về phía bắc được tăng cường khi chảy dọc theo rìa phía tây của thuỷ vực đại dương 
(Stommel, 1948; Pedlosky, 1987), rất giống dòng hướng bắc quan trắc được tăng cường trong các 
dòng chảy ở bờ tây. Vì nước chảy về phía cực dọc theo rìa tây này, thành phần xoáy hành tinh (f) 
tăng lên do nó phụ thuộc vào vĩ độ. Nếu xoáy tuyệt đối của các phần tử chất lỏng được bảo toàn, 
thì xoáy tương đối của chúng phải thay đổi để bù trừ cho sự tăng của xoáy hành tinh. Bằng cách 
chảy dọc theo rìa tây của thủy vực đại dương trong một dòng chảy hẹp, dòng quay về cực của 
hoàn lưu do gió có khả năng thu thập đủ độ xoáy theo đúng nghĩa như sự quay của trái đất để đi 
tới các vĩ độ trung bình với thành phần thẳng đứng của xoáy tuyệt đối gần bằng với thành phần đó 
của xoáy hành tinh tại các vĩ độ này, do đó độ lớn của xoáy tương đối giữ nguyên giá trị nhỏ hợp 
lý và ổn định.  Trong mô hình tuyến tính đơn giản với khuếch tán động lượng theo phương ngang, 
cơ chế để thu thập được độ xoáy cần thiết là thông qua ứng suất ma sát ngang, mà nó tạo ra độ 
xoáy với dấu phù hợp chỉ dọc theo bờ tây của thủy vực đại dương. Như vậy, những dòng chảy bờ 
tây, nóng, chảy nhanh của Đại Tây dương và Thái Bình dương được xem như là một sự thích ứng 
đối với ứng suất gió tác động lên các đại dương bao quanh bắc bán cầu. 

7.6 HOÀN LƯU NHIỆT MUỐI NƯỚC SÂU 
Thuật ngữ hoàn lưu nhiệt muối được dùng để chỉ một bộ phận của hoàn lưu đại dương gây 

nên bởi sự biến thiên mật độ nước, mà đến lượt mình, nó lại liên quan với các nguồn thu và mất 
nhiệt và muối. Đó là một truyền thống trong hải dương học để nói về hoàn lưu đại dương tách biệt 
ra thành các thành phần do gió và do mật độ, mặc dù hoàn lưu đại dương không phải là một phép 
cộng đơn giản các hiệu ứng của hai loại tác động này. Tác động do gió ảnh hưởng tới thu và mất 
nhiệt và muối đối với đại dương thông qua vận chuyển nước bề mặt từ vùng nhiệt đới đến các vĩ 
độ, tại đó sự làm lạnh và bốc hơi có thể làm tăng mật độ của nó rất nhiều. Vận chuyển nhiệt liên 
quan với hoàn lưu nhiệt muối tác động tới gradient nhiệt độ bề mặt biển tạo ra sự chi phối gió khí 
quyển. Tác động của gió và mật độ đối với hoàn lưu đại dương do đó liên hệ mật thiết với nhau và 
không thể phân tách ra một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nói chung có một thực tế là, tác động của 
gió ảnh hưởng mạnh nhất đến các dòng chảy gần mặt, còn tác động do mật độ chi phối các dòng 
chảy dưới sâu. 

Phía dưới nêm nhiệt, nơi tồn tại những hoàn lưu chậm chủ yếu do gradient mật độ ở đại 
dương dưới sâu gây nên. Những hoàn lưu này rất khó đo đạc một cách trực tiếp, vì các dòng chảy 
gắn liền với chúng rất yếu, nhưng bản chất của chúng có thể nhận ra được từ phân bố của các 
thành phần chỉ thị của nước biển. Ở dưới sâu tính từ bề mặt, nhiệt độ và độ muối của các khối 
nước biến đổi rất chậm, do đó các khối nước và nguồn gốc của chúng có thể nhận biết được từ tổ 
hợp đặc thù của nhiệt độ và độ muối đặc trưng cho chúng. 

 

 



 
 
 
 

Hình 7.13 Ứng suất gió trung bình năm trên đại dương toàn cầu được thể hiện bằng các vectơ. Mũi tên ở 
góc phải dưới ứng với 5 dyn/cm2, các đường đẳng trị chỉ vẽ qua các độ lớn 0.5, 1, 2, 3 dyn/cm2 

(1dyn/cm2=0.1 N/m2). (Theo Trenberth và nnk, 1990. In lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Mỹ) 
Phần lớn các chất khí hoà tan trong nước, cho nên những nồng độ của các khí đặc thù có thể 

cũng được sử dụng để đặc trưng cho nguồn nước. Nồng độ bão hoà của một chất khí trong nước 
biển là lượng chất khí đó có thể tồn tại ở trạng thái cân bằng dưới dạng hòa tan, nếu nước biển có 
nhiệt độ và độ muối đặc trưng đối với chất khí. Nồng độ bão hoà của các chất khí trong nước biển 
tăng khi nước lạnh đi. Chẳng hạn, nồng độ bão hoà của ôxy và carbon dioxide trong nước biển ở 
0°C tương ứng bằng khoảng 1.6 và 2.2 lần giá trị của chúng ở 24°C. Nồng độ của ôxy trong nước 
bề mặt luôn lớn hơn một ít so với giá trị bão hoà của nó, có lẽ là do sự xáo trộn khá tốt của các bọt 
khí vào trong nước bề mặt và sự tạo ra ôxy trong lớp nước bề mặt do quang hợp. Khi nước mặt 
chìm xuống các tầng sâu hơn của đại dương, nguồn sinh ôxy của nó bị mất và ôxy bị tiêu thụ dần 
dần bởi vi khuẩn khi chúng ăn các chất hữu cơ ở dưới sâu. Do đó người ta có thể sử dụng độ thiếu 
hụt nồng độ ôxy so với giá trị bão hoà của nó làm thước đo quãng thời gian từ khi nước đang ở tại 
bề mặt. 

Hình 7.14 biểu diễn độ bão hoà ôxy theo độ sâu và vĩ độ ở Đại Tây dương và Thái Bình 
dương. Ở bắc Đại Tây dương ta quan trắc thấy nồng độ bão hoà cao mở rộng tới những độ sâu lớn 
và những giá trị nồng độ cao này lan rộng về phía nam bán cầu tới những độ sâu dưới ~1500m. 
Do đó ta suy ra rằng có chuyển động nước chìm khá mạnh ở bắc Đại Tây dương và nước này hầu 
như chìm xuống tận đáy đại dương rồi sau đó lan xuống phía nam. Sự phân bố của nồng độ bão 
hoà ôxy ở bắc Thái Bình dương rất khác với bắc Đại Tây dương. Ở bắc Thái Bình dương ta không 
thấy rõ hiện tượng nước chìm, và thực tế ôxy ở dưới sâu rất thiếu hụt với nồng độ bão hoà chỉ 
khoảng 10−15% tại những vĩ độ và độ sâu tương ứng mà ở bắc Đại Tây dương nồng độ bão hoà 
ôxy bằng khoảng 85%. 



 
 
 
 

 
Hình 7.14 Độ bão hoà ôxy (%) đối với: (a) Đại Tây Dương, (b) Thái Bình Dương. (Theo Levitus, 1982) 

 
Hình 7.15 Dòng chảy biển sâu ở Đại tây Dương rút ra rừ quan trắc nhiệt độ, độ muối và ôxy. (Sửa lại từ 

Dietrich và nnk, 1980. In lại với sự cho phép của Wiley & Sons, Inc.) 
Chỉ qua phân tích sự bão hoà ôxy, ta có thể thấy rằng nước từ bề mặt chìm khá nhanh xuống 

biển sâu ở bắc Đại Tây dương, nhưng điều này không xảy ra ở Thái Bình dương. Ta không thể 
đưa ra kết luận đầy đủ về hoàn lưu dưới sâu đại dương mà chỉ dựa vào ôxy, cũng như ta không thể 
suy diễn trực tiếp về tốc độ suy giảm, vì tốc độ suy kiệt ôxy phụ thuộc vào hoạt động sinh học ở 
dưới sâu, mà đến lượt mình nó lại phụ thuộc vào tốc độ cung cấp các dưỡng chất cho chúng do 
lắng đọng từ phía trên xuống. Những kết luận xuất phát từ nhiệt độ, độ muối, ôxy và nhiều chất 



 
 
 
 

chỉ thị khác cho thấy hoàn lưu nước sâu ở Đại Tây dương giống như đã dẫn ra trên hình 7.15. Một 
lượng lớn nước sâu được hình thành ở rìa phía bắc của đại dương, sau đó chảy xuống phía nam để 
tạo nên phần lớn nước sâu Đại Tây dương (được gọi là khối nước sâu bắc Đại Tây dương). Khối 
nước này lại nâng lên phía mặt ở lân cận 60°S. Nước lạnh, nhưng độ muối thấp, được hình thành 
ở những vĩ độ trung bình của nam bán cầu và xâm nhập xen vào giữa khối nước mặt ấm và khối 
nước sâu bắc Đại Tây dương phía dưới. Nước ở đáy được hình thành xung quanh lục địa Nam 
Cực, chủ yếu là ở biển Weddel. 

Những cơ chế hình thành nước sâu ở bắc và nam Đại Tây dương có phần khác nhau. Ở bắc 
Đại Tây dương, nước ấm, mặn chảy về phía cực từ các vĩ độ trung bình, nơi mà dòng chảy Gulf 
Stream cung cấp một nguồn quan trọng loại nước như vậy. Nước này được mang đi xa hơn về 
phía cực đến các biển Nauy và Greenland, nơi nó tiếp xúc với không khí rất lạnh. Sự làm lạnh 
nguồn nước mặn này làm cho nước trở thành đủ nặng để chìm xuống tới những độ sâu lớn. Nước 
bề mặt ở các vĩ độ cao của nam bán cầu tương đối nhạt, vì ở những vĩ độ này lượng giáng thuỷ 
vượt qua lượng bốc hơi, và không có dòng chảy ấm bờ tây để mang nước ấm, mặn hướng về phía 
cực, vì trong các đại dương phía nam (của nam bán cầu − ND), dòng chảy vòng quanh cực cản trở 
sự vận chuyển nước từ các vĩ độ trung bình tới các vĩ độ cực. Một phần nước mặn nào đó vươn tới 
bề mặt của các đại dương Nam Cực bằng cách chảy theo các tầng sâu trung gian về phía nam và 
nổi lên ở những vĩ độ cao thuộc nam Đại Tây dương. Loại nước này cũng được làm giàu các 
dưỡng chất, vì nó đã trải qua một thời gian ở các độ sâu trung gian, nơi mà các dưỡng chất có thể 
được hoà tan từ các vật liệu vỏ vụn từ mặt lắng xuống và không có những sinh vật quang hợp để 
tiêu thụ dưỡng chất. Tại biển Weddel, là nguồn cung cấp nhiều nước đáy cho Nam Cực, sự hình 
thành nước rất nặng phụ thuộc nhiều hơn vào sự tạo thành băng biển. Khi băng được hình thành từ 
nước biển, muối bị tách ra từ các tinh thể băng, tạo thành nước muối, cung cấp thêm muối cho 
nước ngay dưới băng, do đó làm tăng mật độ của nó. Loại nước lạnh, mặn này đủ nặng để chìm 
xuống tận đáy của Đại Tây dương. 

Để suy luận về tốc độ nước chìm cần sử dụng những chất chỉ thị có thời gian phân rã đã biết, 
như carbon−14 (14C). Carbon−14 là một đồng vị phóng xạ sinh ra một cách tự nhiên trong khí 
quyển nhờ những tia vũ trụ và các vụ nổ bom nguyên tử trong khí quyển. Vì tốc độ phân rã của 
14C thành 12C đã được biết chính xác, nên tỷ lệ giữa các đồng vị này có thể được dùng để ước 
lượng xem nước đã nằm ở dưới sâu được bao lâu. Tốc độ và phân bố không gian của nước chìm 
cũng có thể được suy ra từ các chất khí chỉ thị phân rã nhanh như các chất Chlorofluorocarbon, đó 
là những chất nhân tạo và chỉ mới được đưa vào khí quyển vào cuối những năm 1950. 

Bằng cách tổng hợp chứng cứ qua các chất chỉ thị về chuyển động của nước biển, người ta đã 
chỉ ra một cách thuyết phục rằng, các khối nước sâu đại dương ngày nay chỉ được hình thành ở 
các vùng vĩ độ cao thuộc bắc Đại Tây dương và nam Đại Tây dương. Chỉ ở hai khu vực này mới 
có thể hình thành loại nước đủ nặng để chìm sâu xuống đại dương. Từ hai khu vực này, nước lan 
ra ở dưới sâu để chảy luồn vào Thái Bình dương và Ấn Độ dương, ở đây nước dần dần nâng lên 
phía mặt. Vì bắc Thái Bình dương cách xa hai khu vực này nhất, nên nước tại các độ sâu trung 
gian ở bắc Thấi Bình dương là loại nước đại dương “già nhất” theo nghĩa nó đã trải qua một 
khoảng thời gian dài nhất kể từ khi nó tiếp xúc với khí quyển. Thực tế cho thấy rằng, loại nước 
già nhất không có mặt ở dưới đáy đại dương chứng tỏ là nước các tầng sâu được hình thành ở Đại 
Tây dương đã dần dần nổi lên bề mặt ở đâu đó vì tính bảo toàn khối lượng nước đòi hỏi như vậy. 
Những vùng của đại dương, nơi loại nước sâu có thể được hình thành chỉ chiếm một phần nhỏ 
diện tích tổng cộng đại dương. Ví dụ, 75% diện tích đại dương có mật độ thế vị lớn hơn 24.7, 
nhưng chỉ có 4% nước lớp mặt có mật độ cao như vậy (Sarmiento & Toggweiler, 1984). Người ta 
ước lượng được rằng, thời gian cần thiết để thay thế nước ở những tầng sâu đại dương thông qua 



 
 
 
 

nước chìm ở những nơi mà loại nước sâu đó được sinh ra bằng khoảng 1000 năm. Ta có thể gọi đó 
là thời gian quay vòng (turnover time) của đại dương. Các tính chất nhiệt, hoá và sinh học của đại 
dương dưới sâu, do đó, tạo nên một nguồn tiềm năng của bộ nhớ dài hạn (long−term memory) đối 
với hệ thống khí hậu trên quy mô thời gian tới một thiên niên kỷ. Một số tính chất hoá học của đại 
dương cần thời gian dài hơn một thời gian quay vòng để có những biến đổi một cách đáng kể, cho 
nên nguồn tiềm năng đối với bộ nhớ đại dương tồn tại trên quy mô thời gian dài hơn thời gian 
quay vòng. 

7.7  VẬN CHUYỂN NĂNG LƯỢNG TRONG ĐẠI DƯƠNG 
Hoàn lưu chung của đại dương tạo ra sự vận chuyển năng lượng theo phương ngang từ nhiệt 

đới lên các vùng cực, điều này quan trọng đối với khí hậu. Tuy nhiên, ta không dễ gì đo được trực 
tiếp sự vận chuyển nhiệt này. Rất khó khăn và tốn kém để nhận được đồng thời những số liệu đo 
về dòng chảy và nhiệt độ từ bề mặt đến đáy đại dương. Những phép đo như vậy đòi hỏi phải có 
tàu hoặc phao lớn và dây cáp với những điện trở nhiệt và lưu tốc ký trải dài từ mặt tới đáy đại 
dương, trung bình khoảng cách đó bằng cỡ 4 km. Quy mô không gian của những chuyển động 
quan trọng đối với vận chuyển nhiệt trong đại dương thường nhỏ so với chiều rộng bao la của một 
thủy vực đại dương, do đó sẽ là quá sức nếu chúng ta muốn đo đồng thời dòng chảy và nhiệt độ tại 
nhiều điểm và thường xuyên về thời gian đủ cho việc theo dõi liên tục về giá trị tích số giữa vận 
tốc và nhiệt độ, tích số này làm nên phần lớn lượng vận chuyển nhiệt trong đại dương. Người ta 
đã có những cố gắng đo một loạt những profile ngang qua thủy vực tại một vĩ độ nhất định, nhưng 
những con số ước lượng còn chưa có tính thuyết phục (Bryden & Hall, 1980). 

Thay thế cho việc đo trực tiếp dòng chảy và nhiệt độ là suy ra vận chuyển nhiệt của đại 
dương từ cân bằng năng lượng của trái đất hoặc của đại dương (Vonder Haar & Oort, 1973; Oort 
& Vonder Haar, 1976). Biến đổi trữ lượng năng lượng của một vùng trên trái đất ( t/Eao ∂∂ ), theo 

(2.19), là hiệu giữa bức xạ thuần đi đến tại đỉnh khí quyển ( TOAR ) và năng lượng xuất ra từ vùng 

đó do vận chuyển của đại dương và khí quyển ( aoF.
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Ta có thể giả thiết rằng, phân kỳ của vận chuyển ngang có thể được phân ra thành các thành 
phần đóng góp từ khí quyển ( aF.


∇ ) và từ đại dương ( oF.


∇ ), sau đó sắp xếp lại (7.15) ta nhận 

được biểu thức đối với phân kỳ của vận chuyển trong đại dương 
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Để đánh giá ảnh hưởng của vận chuyển nhiệt đại dương lên cân bằng năng lượng, ta cần phải 
biết lượng bức xạ thuần đi tới tại đỉnh khí quyển, tốc độ tích lũy năng lượng tại chỗ và tốc độ mà 
khí quyển vận chuyển năng lượng ra khỏi vùng. Năng lượng bức xạ thuần đi vào tại đỉnh khí 
quyển có thể ước lượng từ các số liệu đo đạc vệ tinh. Số liệu phân tích vẽ lên bản đồ của gió, 
nhiệt độ, năng lượng địa thế vị và độ ẩm từ số liệu đo bằng bóng thám không và vệ tinh là đủ tốt 
để nhận được ước lượng hợp lý vận chuyển năng lượng trong khí quyển. Tích lũy năng lượng 
trong hệ thống khí hậu có thể được ước lượng theo số liệu quan trắc, nhưng nếu lấy trung bình 
trên một số nguyên lần chu kỳ năm, thì tích lũy năng lượng nói chung là nhỏ và có thể bỏ qua 
được. Trong trường hợp này ta có thể sử dụng (7.15) và (7.16) để viết 
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Bằng cách lấy tích phân bức xạ thuần trên các vĩ tuyến như đã mô tả trong mục 2.9, ta có thể 
nhận được vận chuyển kinh hướng tổng cộng đòi hỏi và đem nó trừ đi vận chuyển của khí quyển 
để nhận được vận chuyển của đại dương 
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Ước lượng của vận chuyển năng lượng kinh hướng trung bình năm tổng cộng đòi hỏi phải cân 
bằng với tác động bức xạ, vận chuyển khí quyển và vận chuyển đại dương được dẫn ra trên hình 
7.16. Những ước lượng như vậy cho thấy rằng, vận chuyển năng lượng kinh hướng cực đại do các 
đại dương ở bắc bán cầu có cùng độ lớn gần như vận chuyển năng lượng trong khí quyển, nhưng 
nó xuất hiện ở vĩ độ thấp hơn. Vận chuyển năng lượng đòi hỏi tổng cộng gần 6 PW (petawatt) và 
đạt cực đại ở gần 45°N. Vận chuyển của khí quyển có một cực đại rộng ở vĩ độ trung bình đạt ~4 
PW và cực đại của vận chuyển đại dương ở gần 20°N đạt ~3.2 PW. Vận chuyển năng lượng đòi 
hỏi tổng cộng nhận được khá hợp lý, nhưng các dòng khí quyển và đại dương có độ bất định lớn 
cỡ 30% hay 1 PW. Mặc dù có sự bất định lớn này, ta vẫn thấy một điều lý thú là, vận chuyển đại 
dương ước lượng được ở nam bán cầu có cực đại không được rõ nét, và cực đại đó chỉ đạt ~2 PW 
(1 PW=1015 W). Có thể rằng sự khác nhau trong vận chuyển đại dương là do hình thể lục địa − 
biển ở hai bán cầu khác nhau và do ở bắc bán cầu các dòng chảy bờ tây phát triển hơn. 

Dòng năng lượng đại dương cũng có thể được ước lượng từ cân bằng năng lượng tại bề mặt đại dương. 
Theo (4.1) cân bằng năng lượng tại bề mặt có thể được viết 
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Phân kỳ của vận chuyển năng lượng trong đại dương có thể được ước lượng từ cân bằng năng 
lượng bề mặt đại dương nếu như có thể ước lượng được đốt nóng bức xạ thuần, làm lạnh bốc hơi, 
làm lạnh hiển nhiệt và tích lũy năng lượng trong đại dương. Tất cả những thành phần này đã được 
thảo luận trong chương 4, và các bản đồ phân kỳ dòng đại dương rút ra từ đó được trình bày trên 
hình 4.18d. Ước lượng vận chuyển năng lượng kinh hướng trong đại dương nhận được từ (7.19) 
nói chung phù hợp với ước lượng nhận được từ (7.16), trong đó chúng biểu thị một cực đại của 
vận chuyển do đại dương ở khoảng 20°N (hình 7.17). Tuy nhiên, độ lớn của những vận chuyển 
ước lượng được nhỏ hơn một cách đáng kể so với những ước lượng nhận được từ phần dư trong 
cân bằng năng lượng hành tinh. Phương pháp cân bằng năng lượng mặt cũng có thể cho phép ước 
lượng đối với những vùng và những đại dương riêng biệt. Những ước lượng chỉ ra rằng Đại Tây 
dương vận chuyển năng lượng về phía bắc qua xích đạo, trong khi Ấn Độ dương vận chuyển năng 
lượng xuống phía nam. 

 
Hình 7.16 Ước lượng vận chuyển năng lượng kinh hướng trung bình năm cần có do cân bằng năng lượng tại 
đỉnh khí quyển được ước tính từ số liệu quan trắc trong khí quyển, và vận chuyển do đại dương nhận được 
bằng cách lấy vận chuyển tổng cộng trừ đi vận chuyển năng lượng do khí quyển, trong đó vận chuyển tổng 
cộng phải thoả mãn cân bằng năng lượng năm (7.16). Vận chuyển thuần được suy ra từ số liệu Nghiên cứu 



 
 
 
 

thực nghiệm nguồn bức xạ Trái đất. (Số liệu vận chuyển do khí quyển lấy từ Peixóto & Oort, 1984. Sử dụng 
với sự cho phép của Hiệp hội Vật lý Mỹ) 

7.8  CÁC CƠ CHẾ VẬN CHUYỂN TRONG ĐẠI DƯƠNG 
Vận chuyển năng lượng kinh hướng trong các đại dương rõ ràng là quan trọng đối với khí 

hậu, nhưng vì những dòng vận chuyển không đo được một cách trực tiếp, cho nên chưa thể xác 
định kiểu hoàn lưu nào đóng góp nhiều nhất vào quá trình vận chuyển. Có ba dạng hoàn lưu chung 
có thể được xem xét là, các dòng chảy do gió, các hoàn lưu nhiệt muối, và các xoáy giữa đại 
dương. 

 
Hình 7.17 Ước lượng vận chuyển năng lượng hướng bắc trung bình năm trong đại dương toàn cầu, và Đại 

Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương nhận được từ cân bằng năng lượng bề mặt của đại dương 
(7.18). (Sửa lại từ Hsiung, 1985. In lại với sự cho phép của Hiêp hội Khí tượng Mỹ) 

7.8.1  Các dòng chảy do gió 
Các dòng chảy ấm bờ tây như Gulf Stream và Kuroshio và những dòng chảy trôi giữa đại 

dương liên quan với chúng dường như đóng một vai trò quan trọng trong vận chuyển năng lượng 
kinh hướng trong các đại dương. Những dòng chảy ấm, mạnh chảy về phía cực dọc theo bờ tây 
của Đại Tây dương và Thái Bình dương có khả năng mang những lượng nhiệt lớn về phía cực. 
Dòng nước tương đối lạnh hướng về xích đạo trong các dòng chảy bờ đông cũng đóng góp vào 
dòng năng lượng hướng cực. Ta có thể ước lượng dòng nhiệt hướng cực liên quan với Gulf Stream 
bằng cách xét tích của dòng khối lượng của nước và hiệu nhiệt độ giữa Gulf Stream và nhiệt độ 
gần bề mặt trung bình ở cùng vĩ độ. Dòng khối lượng là vận tốc của dòng chảy nhân với diện tích 
thiết diện ngang của dòng và mật độ nước. Từ hình 7.8b ta ước lượng được rằng Gulf Stream rộng 
60 km, sâu 500 m và có vận tốc trung bình 1 m/s. Giả thiết mật độ bằng 103 kg/m3, ta có thể nhận 
được ước lượng của dòng khối lượng của Gulf Stream bằng 10100.3 ×  kg/s. 

 Mật độ × độ rộng × độ sâu × tốc độ = 103kg/m3×60km×500m×1m/s=3×1010 kg/s 

Ước lượng này bằng 30 Sverdrup (Sverdrup (=106m3/s) là đơn vị đo thông lượng nước truyền 
thống trong hải dương học), phù hợp với những tính toán chi tiết hơn về thông lượng đi qua eo 
biển Florida (Bryden & Hall, 1980). Nếu ta giả thiết rằng, Kuroshio có dòng khối lượng tương tự, 
thì dòng khối lượng hướng cực tổng cộng trong các dòng chảy bờ tây bắc bán cầu là 6×1010 kg/s. 
Để tính dòng năng lượng liên quan với vận chuyển khối lượng này ta cần nhiệt dung của nước 
(4281 J/(K.kg)) và hiệu nhiệt độ giữa các dòng chảy dọc bờ hướng về cực và nước chảy hướng về 
xích đạo ở cùng vĩ độ. Ta không biết hiệu nhiệt độ này một cách chính xác, và nó rất phụ thuộc 
vào chỗ, dòng hướng xích đạo nằm trên hay nằm dưới nêm nhiệt. Sẽ là một điều lý thú nếu xem 
xét hiệu nhiệt độ này phải lớn đến mức nào đối với các dòng chảy bờ tây để tạo ra sự vận chuyển 
nhiệt kinh hướng có độ lớn tương đương với dòng vận chuyển đại dương cực đại có trên hình 
7.16. Để nhận được dòng đại dương 3.2 PW đòi hỏi hiệu nhiệt độ giữa nước chảy về cực và nước 
chảy về xích đạo khoảng 12°C. 
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Từ hình 7.8a ta ước lượng nhiệt độ trung bình của nước trong dòng chảy Gulf Stream bằng 
khoảng 22°C. Nhiệt độ này lớn hơn đáng kể so với nhiệt độ trung bình của đại dương tại những vĩ 
độ này, mà nó khoảng chừng gần 5°C. Nếu dòng quay về hướng xích đạo chủ yếu nằm trong lòng 
đại dương bên dưới nêm nhiệt, thì có thể rất dễ dàng tính được dòng nhiệt đại dương trong các 
dòng chảy bờ tây và dòng lạnh hơn quay trở lại có liên quan trong lòng đại dương. Dù sao thì 
cũng có lý để cho rằng các dòng chảy bờ tây do gió đóng một vai trò quan trọng trong vận chuyển 
năng lượng kinh hướng ở các đại dương. 

7.8.2 Hoàn lưu nhiệt muối dưới sâu 
Dòng khối lượng của hoàn lưu nhiệt muối dưới sâu được quyết định bởi tốc độ tại đó nước 

dưới sâu có thể được tạo thành ở các vĩ độ cao. Ở bắc bán cầu nước dưới sâu chỉ được hình thành 
ở Đại Tây dương tại các vĩ độ cao, và tốc độ hình thành rất chậm, vì phải mất vài thế kỷ để thay 
thế nước sâu ở Đại Tây dương. Người ta đã ước lượng được rằng, tốc độ trung bình hình thành 
nước sâu ở bắc Đại Tây dương là 1.5−2×1010 kg/s và ở biển Nam Cực khoảng 1×1010 kg/s. Hoàn 
lưu nhiệt muối dưới sâu rất quan trọng đối với khí hậu ở bắc Đại Tây dương xa xôi và đối với sự 
tích lũy nhiệt của nước dưới sâu, và nó có thể là nhân tố đóng góp quan trọng vào dòng năng 
lượng đi qua vĩ độ 20°N. 

7.8.3 Các xoáy giữa đại dương 
Các dòng chảy xoáy Gulf Stream và Kuroshio tạo ra các xoáy nước vĩnh cửu nhờ tính bất ổn 

định tà áp và chính áp (hình 7.9). Những xoáy này trong đại dương tương tự như các xoáy khí 
quyển ở vĩ độ trung bình, là những xoáy tạo nên phần lớn sự vận chuyển năng lượng kinh hướng 
trong khí quyển. Tuy nhiên, vai trò của các xoáy đối với sự vận chuyển nhiệt trong đại dương có 
lẽ nhỏ hơn nhiều so với trong khí quyển, vì quy mô không gian của chúng nhỏ hơn so với quy mô 
của các đại dương. Hơn nữa, các xoáy đại dương phát triển nhất ở xa về phía cực so với vĩ độ mà 
tại đó vận chuyển đại dương đạt cực đại. Các hoàn lưu do gió và hoàn lưu nhiệt muối dường như 
tạo ra những đóng góp quan trọng hơn vào dòng nhiệt kinh hướng ở vùng cận nhiệt đới. 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Sử dụng số liệu trên các hình 7.1 và 7.2 để ước lượng độ muối nước bề mặt biển Bắc Băng 

dương cần tăng lên bao nhiêu trước khi mật độ nước mặt bằng mật độ thế vị tại độ sâu 1000m. Độ 
muối này so với độ muối trung bình của đại dương thì thế nào? 

2. Tại độ sâu nào thì nước biển ở Bắc Băng dương cần phải đóng băng để làm tăng độ muối 
nói ở bài 1 trong lớp nước dày 100m trên cùng? Giả thiết rằng toàn bộ muối lấy ra được từ băng 
biển đều đưa vào lớp nước 100m. 

3. Với xoáy ứng suất gió âm, đặc trưng của khí hậu hiện nay, dòng kinh hướng do gió (7.14) 
là trôi về hướng xích đạo, mà ta có thể giả thiết nó xuất hiện hầu như ở trong hoặc trên lớp nêm 
nhiệt. Sự vận chuyển nhiệt thuần sinh ra do sự trôi này và dòng quay lại của nó sẽ khác nhau như 
thế nào, nếu, khác với dòng xiết ấm bờ tây, dòng quay về là trôi hướng cực chậm ở gần đáy đại 
dương? 

4. Hãy cho biết những cách mà nước mặn, ấm của Gulf Stream lan tỏa vào các biển Nauy và 
Labrador giúp cho sự hình thành nước mật độ lớn có thể chìm xuống dưới sâu của Bắc Băng 
dương. 

5. Sử dụng hình 7.2 để ước lượng giá trị mật độ ban đầu và cuối cùng của một kilôgam nước 
mà nó xuất phát ở nhiệt đới với nhiệt độ 28oC và độ muối 35‰ và chảy trên bề mặt trong dòng 
Gulf Stream đến biển Nauy, nơi nó tới với nhiệt độ −1oC. Giả thiết nước bảo toàn độ muối của nó 



 
 
 
 

trên lộ trình và mất nhiệt do truyền hiển nhiệt. 

6. Thay cho bài 5, giả thiết rằng một kilôgam nước xuất phát ở nhiệt đới, nhưng  thay cho mất 
nhiệt bằng hiển nhiệt, nó bị làm lạnh do bốc hơi dọc theo lộ trình của nó. Hãy ước lượng khối 
lượng nước bị mất do bốc hơi trên lộ trình, nếu phần tử nước tới được biển Nauy với nhiệt độ 
−1oC. Tính độ muối ngay khi đến đích, giả thiết rằng không có xáo trộn theo phương ngang hoặc 
mưa/giáng thủy xuất hiện, và độ muối xáo trộn tốt trong toàn bộ lớp 100m trên cùng của đại 
dương. Mật độ khi đến đích sẽ như thế nào? Khi bạn so sánh mật độ ở cuối chặng đường với mật 
độ nhận được trong bài 5, ảnh hưởng của bốc hơi đến mật độ cuối cùng có đáng kể không? Việc 
biết tỷ số Bowen đối với phần tử dọc theo lộ trình của nó có quan trọng không? 

7. Giả sử rằng, ứng suất gió tác động đến đại dương có dạng đơn giản sau: 
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Hãy tìm phương trình đối với vận tốc thẳng đứng tại đáy của lớp Ekman khi giả thiết tham số 
Coriolis không đổi f=fO=2Ωsin30o. Nhận phương trình đối với vận chuyển kinh hướng tích phân 
V1 khi sử dụng (7.12) với f và β thích hợp cho 30oN. Xác định trị số đối với wE và V1 cực đại khi 
sử dụng các hằng số sau: A=2 dyn/cm2 = 0.2 N/m2, L=1500 km, ρ0=1025 kg/m3. Vẽ đồ thị τx, wE 
và V1 trên khoảng −L<y<L. Giả thiết rằng, thủy vực đại dương rộng 5000 km, hãy tính dòng khối 
lượng nước tại 30oN liên quan với dòng nội (interior flow). So sánh giá trị này với giá trị ước 
lượng đối với dòng khối lượng của Gulf Stream cho trong mục 7.8. 

 

 
 
  



 
 
 
 

 

CHƯƠNG 8. LỊCH SỬ VÀ SỰ TIẾN TRIỂN CỦA KHÍ HẬU 
TRÁI ĐẤT 

8.1  QUÁ KHỨ LÀ MỘT SỰ MỞ ĐẦU 
Các mùa bắt đầu và kết thúc theo một chu trình nhất định. Cây cối, động vật và con người 

thích ứng với chu trình này. Mặc dù vậy những dị thường ngẫu nhiên và các hiện tượng thời tiết 
cực đoan vẫn xảy ra và một điêù tự nhiên ta coi khí hậu như là một ảnh hưởng cố định mà cuộc 
sống phải thích ứng. Với nghĩa rộng thì quan niệm này về khí hậu là đúng đắn. Sự sống đã xuất 
hiện trên trái đất ít nhất là 3,5 tỉ năm và khí hậu đã tồn tại trong một khoảng thời gian đủ dài để 
cho sự sống phát triển. Nếu ta xét một cách chi tiết hơn về khí hậu đã qua bằng cách xem xét 
những bằng chứng được ghi lại trong tự nhiên, ta thấy rằng khí  hậu không phải không biến đổi và 
thụ động như ta thường nghĩ. Những biến đổi của khí hậu trong quá khứ là mối quan tâm lớn của 
các nhà khí hậu học vì chúng cung cấp các đầu mối duy nhất cho việc nghiên cứu sâu các hệ thống 
khí hậu mà ta rất khó làm được điều đó bằng những cách khác. Nếu có thể hiểu một cách sơ bộ về 
những biến đổi khí hậu trong quá khứ thì cơ hội của chúng ta về việc dự báo khí hậu trong tương 
lai sẽ tăng lên. 

8.2  SỐ LIỆU QUAN TRẮC BẰNG DỤNG CỤ KHÍ TƯỢNG 
Nhiệt kế đã được phát triển và sử dụng sớm ở Florence vào giữa thế kỷ thứ 17. Tuy nhiên, 

hiệu quả của những phép đo nhiệt độ bị hạn chế bởi thiếu một thang nhiệt độ và cách xác định 
chuẩn. Vào năm 1742 Anders Celsius phát minh ra thang nhiệt độ Celsius ( còn gọi là thang nhiệt 
độ bách phân đến năm 1448). Nhưng những phép đo nhiệt độ không khí liên tục chỉ thực hiện 
được một thời gian sau khi thang nhiệt độ  bách phân được chấp nhận. Khí áp kế được Torricelli 
phát minh năm 1644. Nó nhanh chóng được sử dụng rộng rãi do việc xác định dễ dàng và do mối 
quan hệ chặt chẽ giữa khí áp và sự biến đổi của thời tiết. Điều đó tạo khả năng dự báo thời tiết. 
Một thời, việc sở hữu và sử dụng khí áp kế được coi như một biểu tượng của một địa vị xã hội. 

Chuỗi số liệu nhiệt độ có độ dài khoảng 150-200 năm  chỉ  có ở một số rất ít trạm khí tượng. 
Manley (1974) đã lập chuỗi số liệu nhiệt độ cho miền trung nước Anh từ năm 1659. Các chuỗi số 
liệu nhiệt độ khác trong đó gồm những chuỗi ở Berlin, Đức bắt đầu năm 1700; ở Bilt, Hà Lan vào 
năm 1706; ở Germantossn, Pennsylvania vào năm 1731; ở Milan, Italy vào năm 1740; và ở 
Stockholm, Thụy Điển vào năm 1756. Số liệu để xác dịnh  nhiệt độ không khí bề mặt trung bình 
toàn cầu hay bán cầu chỉ đủ độ chính xác vào khoảng thế kỷ trước. Một số ý kiến nghi ngại rằng 
liệu chất lượng của mạng lưới các máy đo nhiệt độ có thích hợp cho những mục đích nghiên cứu 
khí hậu hiện nay hay không. Hầu hết những biến đổi của nhiệt độ liên quan đến sự biến đổi theo 
mùa và vĩ độ, hoặc theo thời tiết. Bất kỳ xu thế khí hậu nào cũng đều là một dấu hiệu trong những 
biến đổi lớn hơn, đặc biệt trong một chu kỳ khá ngắn có đo đạc bằng máy. 

Trong nghiên cứu sự biến đổi khí hậu khi đó con người đã có nhiều nỗ lực đáng kể để ước 
lượng nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu dựa vào số liệu quan trắc và việc ước lượng 
các xu thế của nó trong một thế kỷ qua. Chuỗi số liệu nhiệt độ cho thấy, nhìn chung nhiệt độ tăng 
từ những năm 1880, với nhiệt độ tăng lên khoảng 0.5oC, đạt cực đại vào khoảng năm 1940 ( hình 
8.1) 



 
 
 
 

 
Hình 8.1 Chuỗi số liệu quan trắc nhiệt độ (độ lệch so với trung bình nhiều năm của nhiệt độ, oC) theo kết 

quả phân tích của Hansen và Lebedeff  (1988) có bổ sung 
Sau năm 1940, nhiệt độ mặt đất trung bình toàn cầu đã giảm 0.2oC cho đến năm 1975, khi đó 

nhiệt bắt đầu tăng trở lại. Thập niên những năm l980 là thập niên ấm nhất theo chuỗi số liệu quan 
trắc bằng dụng cụ tính đến thời gian đó. Việc giải thích những sự biến đổi hiển nhiên trong chuỗi 
số liệu quan trắc bằng dụng cụ đối với nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu trong thời 
gian thế kỷ trước là một đề tài đang được thảo luận.  Nếu chấp nhận chuỗi số liệu quan trắc bằng 
dụng cụ đo là thước đo chính xác đối với những biến đổi khí hậu toàn cầu, thì một điều còn rất 
khó là tìm ra nguyên nhân của những biến đổi này vì hiện có quá nhiều nguyên nhân có thể liệt kê 
ra được và có khá nhiều phương pháp có thể phân biệt được các nguyên nhân này. 

Một phần nhiệt độ tăng lên trong chuỗi số liệu quan trắc có thể do hiệu ứng đốt nóng thành 
thị, những hiệu ứng này không biểu thị  sự nóng lên của khí hậu toàn cầu. Vì những thành phố 
xung quanh các trạm thám sát ngày càng trở nên đông đúc và được xây dựng nhiều hơn nên môi 
trường địa phương nóng lên do việc đốt chất thải và do mặt đất phủ rừng hoặc đồng cỏ được thay 
thế bởi đường rải nhựa và các tòa nhà cao tầng. Nhiệt độ tăng vào khoảng 0,1oC trên chuỗi số liệu 
quan trắc trong thế kỷ thứ hai mươi có thể do những hiệu ứng đảo nhiệt của thành thị, một phần 
nhỏ xấp xỉ 0.5oC là do những nguyên nhân khác.  

Một xu thế khác đáng quan tâm đối với chuỗi số liệu quan trắc đó là sự giảm đáng kể của 
nhiệt độ ngày trên toàn miền Bắc Mỹ. Nhiều quá trình giảm biên độ nhiệt độ ngày đêm  do sự tăng 
của nhiệt độ cực tiểu ban đêm. Nguyên nhân dẫn tới xu thế này trong biến trình nhiệt độ ngày trên 
lục địa là không rõ ràng, nhưng nó lại phù hợp với sự tăng của lượng khí nhà kính ( do ít tia hồng 
ngoại làm lạnh bề mặt trong cả ngày) và tăng tần suất sương mù (do bề mặt ít bị mặt trời đốt nóng 
vào ban ngày), cả hai hiện tượng có thể do quá trình công nghiệp hóa ngày càng tăng trên thế giới.  
Những xu thế biến đổi nhiệt độ tương tự có thể sinh ra do lượng mây tăng, tuy nhiên, cũng có thể 
là do nguyên nhân tự nhiên hoặc do con người. 

8.3   TÀI LIỆU LỊCH SỬ 
Tài liệu lịch sử gồm những dữ liệu được ghi lại dưới dạng viết hoặc truyền miệng về những 

hiện tượng đã qua, chẳng hạn như dữ liệu về nông nghiệp ( những ghi nhận về thời gian thu hoạch 
nho ở Pháp, các vụ lúa mì ở Ai Cập, thời gian nở hao anh đào ở Nhật Bản, v.v...), nhật ký về thời 
tiết, nhật ký của một số nhà trí thức quan tâm  tới thời tiết ( chẳng hạn như: Aristotle, Tycho 
Brahe, và Johannes Kepler), những máy ghi trên tàu biển và các văn tự cổ. Những thông tin mang 
tính định lượng nhiều hơn khác có thể gồm  mực nước sông và tình hình về các trận lũ lụt. Mực 
nước lũ của sông Nile đã được ghi lại hàng thiên niên kỷ, với những bản ghi chi tiết đặc biệt từ 



 
 
 
 

thời Đạo hồi, năm 622 trước công nguyên. Thông tin khí hậu lịch sử đôi khi là nội dung thường 
được mở rộng và giới hạn trong các lĩnh vực địa lý. Thường những hiện tượng cực đoan được tìm 
thấy trong những dữ liệu lịch sử và chúng có thể không tiêu biểu cho khí hậu vào thời kỳ nào đó.  

Mặc dù việc đánh giá thông tin khí hậu trong nghệ thuật và văn học cổ xưa yêu cầu sự cẩn 
trọng và kỹ năng cao, nhưng nhiều thông tin hữu ích và bổ trợ có thể được suy từ các dữ liệu lịch 
sử này. Những ví dụ đáng quan tâm là các bằng chứng dưới dạng viết và khảo cổ của các thành 
phố đã từng xuất hiện và sau đó biến mất vì những biến đổi của môi trường trong đó có biến đổi 
khí hậu. Trong một số trường hợp, rõ ràng là những biến đổi này một phần do ảnh hưởng của tự 
nhiên và một phần do con người. Ví dụ như thành phố Ephesus, một thành phố Hy-Lạp cổ xưa mà 
bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thế kỷ thứ tư trước công nguyên, Ephesus là một tiềm lực kinh tế 
phồn vinh và một trung tâm khoa học, với một cảng lớn và một nền nông nghiệp địa phương thịnh 
vượng. Khán đài ở thành phố Ephesus với số ghế ngồi là 24.000. Trước khi thành phố phát triển, 
những ngọn đồi lân cận được trồng toàn cây sồi. Khi thành phố trưởng thành sồi trên những ngọn 
đồi này bị phá sạch và được dùng làm đồng cỏ để canh tác lúa mì. Cùng lúc đó khí hậu trở nên 
khô hạn hơn. Sự biến đổi trong việc sử dụng đất diễn ra đồng thời với sự biến đổi khí hậu đã dẫn 
tới sự suy sụp của thành phố.  Xói mòn đất làm lấp đầy các bến cảng do phù sa từ những ngọn đồi 
lân cận. Trước thế kỷ thứ chín, bến cảng này không thể sử dụng được, mặc dù đã nạo vét rất nhiều 
và dịch chuyển cảng vài lần. Thành phố Ephesus đã biến mất cùng với nền kinh tế Địa Trung Hải 
và đi tới lụi tàn. 

Thông tin khí hậu có thể cũng được chứa đựng trong nghệ thuật. Những bức vẽ trên đá ở sa 
mạc Sahara cách đây khoảng 7000 năm cho thấy bức tranh của những con hà mã và động vật ăn 
cỏ tồn tại ở đó rất lâu( hình. 8.2). 

 
Hình 8.2 Bức tranh hà mã và con trong hang động khu vực Tassili-n-Aijer thuộc sa mạc Sahara vẽ trong 
thời kỳ mục đồng (Pastoral), khoảng 5000 năm trước công nguyên (ảnh của Kazuyoshi Nomachi, Viện 

nghiên cứu ảnh, New York) 
Điều này cho thấy rằng miền Trung và miền Nam  Sahara ẩm ướt hơn trong kỷ nguyên nóng 

lên cho tới thời kỳ kết thúc sự đóng băng. Bằng chứng cổ khí hậu, chẳng hạn như xương của 
những con hà mã ghi ngày tháng cùng thời kỳ này và các bằng chứng của mực nước ao hồ dâng 
lên xác nhận những suy luận từ những bức tranh đó. 

8.4   CÁC HỆ THỐNG DI TÍCH TỰ NHIÊN: DI TÍCH CỔ KHÍ HẬU 
Có một loại thông tin quan trọng khác về sự tồn tại của khí hậu trước đây không đòi hỏi sự có 

mặt của con người, và từ đó ta có thể thu được thông tin cho hàng nghìn hoặc hàng triệu năm 



 
 
 
 

trong quá khứ. Thông tin này được phân loại theo nhiều kiểu khác nhau của những hệ thống ghi tự 
nhiên. 

Các hệ thống này cho ta lịch sử liên tục trở về vài triệu năm trước đặc biệt quý giá là thời kỳ 
100.000 năm gần đây. Các nguồn dữ liệu cổ khí hậu được đưa ra trong bảng 8.1. 

Dữ liệu với niên đại thời gian chính xác nhất được lấy từ sự phân tích các vòng tuổi hàng 
năm  của cây (ngành nghiên cứu tuổi thọ của cây). Độ rộng và cấu trúc vòng tuổi của cây sẽ cho ta 
một số thông tin về những điều kiện khí hậu vào thời gian vòng tuổi này hình thành. Do mối 
tương quan giữa các đặc tính vòng tuổi và số liệu nhiệt độ và giáng thủy, ta có thể phát triển một 
hàm chuyển đổi để chuyển các đặc tính vòng tuổi sang các thông tin về thời tiết. Hàm chuyển đổi 
này được thiết lập và xác minh, dữ liệu vòng tuổi có thể được dùng để đánh giá những đặc trưng 
khí hậu trên cơ sở từng năm  đối với hàng nghìn năm  trước đây, trước khi có số liệu đo bằng 
dụng cụ. Việc khôi phục số liệu giáng thủy ở Iowa dựa trên một cây 300 tuổi cho thấy thời kỳ " 
khối bụi" của những năm 1930 và đợt hạn hán của những năm 1950 (hình 8.3). Nó cũng cho thấy 
bốn thập niên khô hạn so sánh với những năm  l930 xảy ra trước khi có số liệu quan trắc bằng 
dụng cụ khí tượng. 

    Nguồn số liệu cổ khí hậu lấy từ chuỗi số liệu quan trắc liên tục dài nhất là trầm tích đại 
dương. Trầm tích đại dương hình thành do sự lắng vật chất thành lớp xuống đáy đại dương trong 
khoảng thời gian dài. Do đó lớp trầm tích ở đáy biển chứa đựng một lịch sử phát triển của môi 
trường vào thời gian những lớp trầm tích hình thành. Độ phân giải thời gian theo trầm tích được 
xác định bằng tỷ lệ trầm tích và độ chuyển động của trầm tích gần đây nhất từ đời sống của động 
vật cư trú dưới đáy biển như giun, một quá trình được gọi là công nghệ sinh học. Lòng đại dương 
là thước đo lịch sử của sinh thái học đại dương như chứa trong trầm tích. Trầm tích bao gồm các 
vật chất hữu cơ và những vỏ của những tạo vật biển nhỏ xíu ( foraminifera:lớp vỏ lỗ, Eoccoliths 
v.v...). Mỗi tạo vật biển có một vị trí đặc biệt trong sinh thái đại dương. Sự phong phú tương đối 
của một vài chủng loại có liên quan tới nhiệt độ mặt biển (SST) trong quá khứ. Sự phong phú 
tương đối có thể dùng để đánh giá nhiệt độ nước mặt biển trước đây. Ngoài ra, sự phong phú 
tương đối của những chất đồng vị oxi trong khối trầm tích sâu dưới biển cung cấp một chỉ định về 
khối lượng nước toàn cầu chứa đựng trong khối băng trên trái đất.  Vì những chất đồng vị nhẹ hơn 
16O dễ bay hơi, chúng được tách ra từ đại dương và nhập vào những lớp băng. Bởi vậy các thời kỳ 
băng hà được đánh dấu bởi hồn hợp khá giàu những đồng vị nặng 18O trong nước đại dương. Tỷ lệ 
đồng vị 18O cao chứa trong vỏ của những tạo vật biển trong trầm tích ở đáy đại dương. Sự phong 
phú chất đồng vị oxi trong trầm tích đại dương có thể dùng để đánh giá thể tích nước toàn cầu 
chứa trong các lớp băng trên lục địa và các núi băng. 

    Bằng chứng địa tầng tương tự có thể nhận được từ các lớp băng. Sol khí chứa trong nước 
đá cho ta bằng chứng về bụi khí quyển trong quá khứ và các hợp chất hóa học. Những bọt khí 
trong nước đá cung cấp thông tin về thành phần khí của khí quyển vào thời gian hình thành bọt 
khí. ở những phần trên của lớp băng phủ ta có thể xác định những lớp băng hình thành hàng năm. 
Càng đi sâu vào khối băng ta càng trở về qúa khứ. Lớp băng dần dần bị nén lại và chảy thành 
dòng sông băng về những vùng tích luỹ nơi lớp phủ băng tan ra hoặc đứt gãy, rời ra trở thành 
những núi băng trôi  khi tới ranh giới với biển. Do đó khả năng tạo sự biến đổi nhanh sẽ giảm đi 
theo tuổi trong lõi băng. 

                         



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
Hình 8.3 Lượng giáng thuỷ lịch sử ở Lowa nhận được qua phân tích vân cây (Theo Duvich & Blasing, 

1981) 

8.5  KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ KHÍ HẬU TRÁI ĐẤT 
8.5.1 Trái đất thuở ban đầu 

Trái đất được coi là hình thành 5 tỷ năm trước do  hỗn hợp của vật chất rắn và các chất khí 
tạo nên hệ mặt trời. Khí quyển hiện nay của Trái Đất, của Sao Thổ và Sao Kim có ít khí trơ (như 
argon, neon) hơn là hệ điển hình trong thiên hà. Vì vậy có giả thiết cho rằng khí quyển nguyên 
thuỷ của hành tinh bất kỳ hình thành từ các chất khí trong hệ mặt trời hình thành sướm hơn nữa 
trong lịch sử hệ mặt trời. Khí quyển hiện nay là khí quyển thứ sinh, kết quả của sự giải phóng chất 
khí theo con đường cơ học hay hóa học đã chứa trong trái đất khi hình thành  và theo thời gian 
được  giải phóng dần dần từ lòng đất ra ngoài hay hình thành do gió mặt trời mạnh hơn của mặt 
trời ban đầu. Khí quyển hiện tại do đó là khí quyển thứ sinh. Nó là hệ quả của quá trình giải 
phóng chất khí mà bằng con đường cơ học hay hoá học đã hoà nhập với trái đất rắn khi nó hình 
thành và sau đó thoát ra từ trái đất theo thời gian. Quá trình chất khí được giải phóng ra từ bên 
trong hành tinh có thể gọi là quá trình thoát khí. Quá trình này tiếp diễn cho đến ngày nay dưới 
dạng rõ nhất là các đợt núi lửa phun trào. Các khí được giải phóng chủ yếu là hơi nước, cacbonic 
và nitơ. 

Ta có thể giả thiết rằng ngay sau khi thoát ra khỏi khí quyển ban đầu thì trong lòng mỗi hành 
tinh còn chứa hầu như toàn đá mặc dầu một số khí vẫn có thể tiếp tục nhận được từ không gian vũ 
trụ trong và sau pha T (Tauri) của mặt trời. Giả thiết rằng sự toả nhiệt từ lòng các hành tinh có thể 
bỏ qua. Nhiệt độ bề mặt của chúng phải cân bằng với nhiệt độ phát xạ của hành tinh hình cầu với 
albeđo của đá và với hằng số mặt trời không đổi tương ứng với khoảng cách từ hành tinh đó tới 
mặt trời. Chẳng hạn do Sao Kim gần mặt trời hơn nên nhiệt độ ban đầu của bề mặt Sao Kim lớn 
hơn nhiệt độ trái đất. Sao Hoả nằm ở xa mặt trời hơn nên có nhiệt độ ban đầu thấp hơn nhiệt độ 
trái đất. Theo thời gian nhiệt độ của ba hành tinh này dần dần tăng lên, do hiệu ứng nhà kính của 
hơi nước và carbondioxit trạng thái này trở nên ổn định trong khí quyển của chúng thông qua quá 
trình thoát khí. 

Khoảng cách từ trái đất tới mặt trời đủ lớn để hơi nước ngưng kết thành nước đại dương và 
nhiệt độ bề mặt giữ nước đồng thời ở ba trạng thái nước lỏng, hơi nước, và nước đá. Nước trong 
các đại dương làm cho khí hậu ổn định và tạo môi trường thích hợp cho sự phát triển của cuộc 
sống như ta biết. Khi trên trái đất có hiện tượng bão hoà, lượng hơi nước bổ sung vào đại dương 
và tính mờ của khí quyển không tăng thêm. Khí cacbonic được hoà tan vào trong đại dương và 
dần dần đạt đến trạng thái cân bằng trong các tảng đá cacbonat. Tại thời điểm này khí quyển được 
cấu tạo chủ yếu bởi các phần tử nitơ. Khoảng một tỉ năm sau trái đất hình thành, cuộc sống bắt 
đầu phát triển dẫn tới quá trình quang hợp của cây và sản sinh oxy phân tử trong khí quyển. Cùng 
với sự phát triển của khí quyển giàu oxi là sự xuất hiện lớp ozôn trong tầng bình lưu bảo vệ bề 
mặt đất khỏi tác hại của bức xạ cực tím tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống hoà nhập với nước 



 
 
 
 

và phát triển trên mặt đất. 

Và như vậy trái đất đủ lạnh để tránh mất hiệu ứng nhà kính như đã xảy ra với Sao Kim, phần 
lớn là do khoảng cách lớn từ trái đất tới mặt trời để những đại dương có thể hình thành. Cuộc sống 
phát triển nhanh chóng trong những điều kiện của trái đất ban đầu và những nhiệt độ thuận lợi cho 
các dạng sống như chúng ta hình thành  là nhiệt độ (0oC <T < 42oC) đã được duy trì từ đó. Những 
lý thuyết về những vòng đời của các hành tinh cho thấy giai đoạn đầu trong lịch sử trái đất, hằng 
số mặt trời lớn hơn 30% so với giá trị hiện thời. Điều đó cho phép giải thích là đã có những sự 
biến đổi theo thời gian của đặc trưng bức xạ để duy trì nhiệt độ mặt đất trong khoảng thuận lợi 
cho cuộc sống tiến triển. 

8.5.2   Một tỉ năm trước 
Vài tỉ năm gần đây các lục địa, các bộ phận của thạch quyển có thể đã trôi dạt. Những nhà địa 

chất đã thử xây dựng lại những vị trí của các lục địa khoảng 500 triệu năm đã qua và trước đó, 
nhưng vị trí các lục địa trước đó còn ít biết tới. Ta cũng biết rất ít về khí hậu khoảng 1 tỷ năm  
trước ngoại trừ bằng chứng vật hóa thạch về sự tồn tại cuộc sống và nước trên về bề mặt đất ( 
hình. 8.4) 

Thời đó khí hậu đủ lạnh để những lớp băng lớn hình thành trong ba giai đoạn của thời kỳ một 
tỉ năm trước. Hiện có một số bằng chứng về những lớp băng kỷ Cambri muộn, 600 triệu trước 
đây. Nhiều bằng chứng về băng hà vào kỷ Paleozoi muộn, 300 triệu trước đây. Hiện cũng có nhiều 
tài liệu chi tiết về băng hà kỷ Kainozoi, khoảng vài triệu năm trước, mà ngày nay ta còn thấy 
được. Băng hà Paleozoi muộn đã xuất hiện ở miền Nam Châu Phi, Mỹ, và Australia, một thời tất 
cả những lục địa này gắn với nhau trong một khối lục địa lớn ở những vĩ độ cao thuộc Nam bán 
cầu ( hình 8.5). Những vùng có băng hà gắn liền tới Châu Nam Cực và không cách xa Nam cực. 
Khoảng 300 triệu năm trước đây, các lục địa di chuyển tách riêng ra và bắt đầu trôi dần về vị trí 
hiện nay. 
 



 
 
 
 

 
Hình 8.4 Sơ đồ các thế địa chất chủ yếu (Crowley, 1983) 

 
Hình 8.5  Vị trí của các lục địa 310-300 triệu năm trước (Theo Bambach và nnk, 1981. In lại với sự cho 

phép của Hội nghiên cứu khoa học Sigma Xi) 
Khí hậu không có băng hà xảy ra vào giữa những kỷ băng hà chính là kỷ gần đây nhất, đó là 

kỷ Creta giữa, kéo dài trong thời kỳ từ khoảng 120 tới 90 triệu năm trước.  Lục địa thời đó có hình 
dạng rất khác so với ngày nay. Bắc Mỹ và Châu Âu nằm sát nhau, cũng như Nam Mỹ và Châu 
Phi. Do đó thời ấy Đại Tây Dương còn chưa hình thành. Châu Phi còn chưa nối với Châu Âu. ấn 
độ là một hòn đảo lớn ở miền vĩ độ trung bình của Nam bán cầu. Và một vùng biển nhiệt đới nông 
được gọi là Biển Tethys, trải dài từ Trung Mỹ đến Đông Dương. Australia nằm trong đới từ miền 



 
 
 
 

vĩ độ trung bình đến vĩ độ cao và gắn với Châu Nam Cực. Miền đất đóng băng có diện tích rất nhỏ 
đã tồn tại trong thời gian này, nên mực biển cao hơn so với bây giờ 100m.  Khối lượng nước đại 
dương lớn hơn ngày nay, tràn ngập khoảng 20 % lục địa mà ngày nay nằm  trên mực biển bao 
gồm phần lớn Tây Âu, Bắc Phi, và Bắc Mỹ. 

Hiện có nhiều bằng chứng hóa thạch phong phú cho phép giả thiết rằng vào kỷ Creta mặt đất 
ấm hơn hiện nay. Thực vật dịch chuyển về phía cực 15o so với vị trí hiện nay của nó. Điều đó 
cũng xẩy ra đối với nhiều động vật. Bằng chứng trầm tích cũng cho thấy rằng than đá và những 
trầm tích khác chỉ định khí hậu ấm, ẩm ướt được hình thành trong thời kỳ này trên những vùng đất  
của  vòng cung Bắc Cực, và các loài khủng long cũng sinh sống hạn chế ở đó. Bằng chứng về 
đồng vị thu được từ những chất hữu cơ nằm ở đáy biển cho thấy nhiệt độ đáy đại dương khi đó 
biến động trong khoảng 15oC và 20oC. Nhiệt độ ấm như vậy ở đáy đại dương là mâu thuẫn với sự 
hiện diện  của lớp băng dày trên biển ở vĩ độ cao. 

Những khối lượng lớn khác thường của các bon dưới dạng trầm tích than đá và dầu được hình 
thành trong kỷ Creta. Nhiều mỏ dầu lớn được hình thành trong thời  kỳ này. Sự hình thành than đá 
và dầu với tốc độ cao này cho thấy rằng chu trình các bon rất khác so với hiện nay. Một sự biến 
đổi trong chu trình các bon có thể do hoàn lưu biển và nhiệt độ đáy biến đổi khác và sự mở rộng 
của các đại dương tương đối ấm và nông. Thời kỳ nóng này có thể do sự tăng cường của khí các 
bô ních trong khí quyển, và những mô hình khí hậu cho phép giả thiết rằng vị trí của lục địa biến 
đổi này có liên quan  với nồng độ khí CO2  trong khí quyển cao hơn 4 lần so với mật độ hiện nay, 
điều đó giải thích sự nóng lên ở những vĩ độ cực trong kỷ Cretas. Bằng chứng cổ khí hậu trực tiếp 
về sự phong phú của CO2 trong khí quyển kỷ Cretas không xác minh điều đó. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy mức CO2 trong kỷ Mesozoic cao hơn hiện nay 4−6 lần, sự tăng mức CO2 có thể do sự 
tăng cường hoạt động núi lửa trong thời kỳ này. Cũng còn những bằng chứng đáng kể khác về 
hiện tượng này.  

Kỷ Creta kết thúc với một tiếng nổ lớn vào khoảng 65 triệu năm trước làm cho khoảng 75 
phần trăm các sinh vật sống trên trái đất đã bị tuyệt chủng, một vài loài bất ngờ biến mất. Khủng 
long là một trong những loài bị biến mất hoàn toàn và sự lên ngôi của những loài động vật có vú 
như những động vật có xương sống tiếp tục phát triển và tồn tại cho đến hiện nay. Ranh giới kỷ 
Creta-Teriary (K-T) đánh dấu sự kết thúc của kỷ Creta và sự bắt đầu của kỷ Teriary được nhận 
biết từ tài liệu của các lớp trầm tích sét. Lớp này chứa iridium với số lượng lớn dị thường. Chất 
iridium chứa trong vở cứng của trái đất thấp hơn lượng chứa trong vật chất từ đó hệ mặt trời hình 
thành, bởi vì một lượng lớn iridium  của trái đất là do nó nhập vào với lõi trái đất cùng với sắt 
nóng chảy trong thời gian trái đất hình thành. Những sao chổi và thiên thạch chứa một lượng 
iridium  phong phú từ vũ trụ, và lớp sét với nồng độ iridium cao có thể đã tới trái đất từ một sao 
chổi hoặc thiên thạch với đường kính khoảng 10 km. Sự dị thường chất iridium này tại ranh giới 
K-T có thể được tìm thấy tại phần lớn các vùng trên trái đất, điều đó lại ít thấy trong lịch sử của 
trái đất. Bằng chứng khẳng định hơn cho rằng thiên thạch hay sao chổi va vào trái đất khoảng 65 
triệu năm trước đây, và bằng chứng về tác động đó đã được tìm thấy gần bán đảo Yucatan. 

Tác động của một sao băng lớn đối với trái đất phải là hiện tượng đặc biệt với những hệ quả 
môi trường rất lớn. Sự va chạm lớn đó đốt nóng khí quyển sinh ra khối lượng lớn oxit nitơ. Ở tầng 
bình lưu sự hình thành oxit nitơ làm mất ozôn. Ôxit nitơ tách ra khỏi khí quyển như những trận 
mưa axít lớn. Sự va chạm và xuyên vào vỏ trái đất của vật thể bay sẽ thải ra những phần tử rất 
mịn vào khí quyển và thậm chí là vào các quỹ đạo thấp, ở đó chúng có thể tồn tại vài tuần hoặc 
vài tháng. Lớp bụi đó có thể ngăn tia sáng mặt trời cần cho sự quang hợp có thể làm lạnh bề mặt 
sau khi nhiệt do va chạm tiêu tan. Một trong những ảnh hưởng đó như là sự đốt nóng đột ngột, 
những đám cháy, mưa axít, giảm ozon, bóng tối và sự lạnh lẽo có thể tác hại đối với nhiều loài. 



 
 
 
 

Đó có thể là nguyên nhân gây ra sự tuyệt chủng nhanh chóng của các loài vào cuối kỷ Creta. 
8.5.3     Năm mươi triệu năm trước 

Những biến đổi  trên năm mươi triệu năm trước có liên quan đến những chuyển động của các 
lục địa tách khỏi châu Nam Cực. Trong thời kỳ này Nam Mỹ và Châu úc di chuyển về phía bắc 
tách khỏi châu Nam Cực tới những vị trí hiện nay. Đó là kết quả của sự mở rộng đáy biển và sự 
chuyển động của các lục địa. Khi vùng biển giữa Nam Mỹ và châu Nam Cực được mở rộng,  hoàn 
lưu Nam bán cầu trở thành vòng khép kín bao quanh Nam  Cực,  nhiệt độ của bề mặt đất và mặt 
nước dần dần giảm xuống dưới 100C.  Băng hà phát triển vào thời kỳ này ở châu Nam Cực và lớp 
băng phủ trên phần đông châu Nam Cực hình thành vào khoảng 14 triệu năm trước đây. 

Phấn hoa từ lớp đáy đại dương cho thấy rằng rừng ôn đới đã tồn tại ở lục địa Nam Cực cho 
đến 20 triệu năm trước đây. Thể tích khối băng ở châu Nam Cực tăng lên đạt đến giá trị như hiện 
nay của nó khoảng 5 triệu năm trước đây. Khối băng Bắc Cực hiện nay đã xuất hiện khoảng 3 
triệu năm trước. Toàn bộ xu  thế trong 50-100 triệu năm trước là tự lạnh đi của khí hậu ấm từ giữa 
kỷ Creta tới kỷ băng hà Đệ Tứ gần đây. 

8.5. 4    Hai triệu năm cuối 
1.8 triệu năm cuối được gọi là kỷ Đệ Tứ, kỷ gần đây nhất và trong đó vượn  thông minh 

(Homo sapien) phát triển. Thời kỳ này đặc trưng bởi sự có mặt của khối lượng băng lớn trên đất 
liền, có thể có khối lượng băng như ta thấy hiện nay cho đến khối lượng lớn hơn trong thời kỳ 
băng hà trước đây. Sự tiến tới và rút lui của băng hà trên đất liền này có thể được suy luận từ 
những băng tích và tỷ lệ của những đồng vị oxy trong những lõi trầm tích đại dương. Sự chênh 
lệch giữa  tỷ lệ chất đồng vị nặng hơn với chất đồng vị nhẹ hơn so với tỷ lệ chuẩn được biểu thị 
bởi δ18O6* thường cho bằng đơn vị phần nghìn. Hình 8.6 biểu diễn chuỗi thời gian của δ18O lớp 
đáy đại dương 2,5 triệu năm trước. 

 
Hình 8.6  Biến trình của δ18O trong 2.5 triệu năm trước xác định từ một số lõi băng (Đồ thị được vẽ từ số 
liệu do M.E Raymo và ấn phẩm trước của Raymo và nnk, 1990. In lại với sự cho phép của Nhà xuất bản 

khoa học Elsevier) 
Thời kỳ 700.000 năm trước được đánh dấu cho thấy sự dao động lớn của  khối lượng băng 

trên đất liền. Những dao động này có chu kỳ điển hình khoảng 100.000 năm giữa những thời kỳ 
có băng hà cực đại. Những sông băng tiến và rút lui đồng thời ở cả hai bán cầu. 700.000 năm 
trước đây những sự dao động xảy ra thường xuyên hơn với cực trị nhỏ hơn. Thời kỳ thịnh hành 
băng hà và giữa các thời kỳ băng hà là khoảng 41.000 năm. Phạm vi dao động của phương sai 
chuỗi quan trắc trong hình 8.6 được biểu diễn trên hình 8.7. 



 
 
 
 

 
Hình 8.7 Phổ phương sai của chuỗi số liệu trên hình 8.6 cho thời kỳ 2.5 triệu năm trước đến nay. Chu kỳ 
tương ứng với các đỉnh phổ được tính theo đơn vị nghìn năm (Theo M.E Raymo và nnk, 1990. In lại với 

sự cho phép của Nhà xuất bản khoa học Elsevier) 
Phần đóng góp lớn nhất trong sự biến đổi của khí hậu là những biến đổi trong thời kỳ khoảng 

41.000 năm và 480.000 năm, với phương sai tích luỹ thêm vào khoảng 23 triệu năm trước đây. 

Hình 8.6 Lịch sử δ18O trong thời kỳ 2,5 triệu năm trước rút ra từ kết quả phân tích các lõi 
băng (M.E.Raymo 1990) 

Ta sẽ thấy dưới đây một số tham số của quỹ đạo trái đất biến đổi gần như tương ứng với 
những thời kỳ này. 

8.5.5  Trước đây 150.000 
Khoảng 125.000 năm trước đây lượng băng trên mặt đất giảm đến mức tối thiểu so với lượng 

băng trong điều kiện giữa các thời kỳ băng hà ngày nay. Trong thời kỳ chuyển tiếp giữa hai thời 
kỳ băng hà khối băng trên mặt đất dần dần tăng thêm,  trải qua vài lần dao động phụ, cho đến khi 
thể tích băng  đạt tới đại lượng cực đại khoảng 20.000 năm trước.  Một dao động gần đây nhất và 
đột ngột nhất trong thể tích băng toàn cầu xảy ra vào khoảng 20.000 năm trước đây, giữa thời kỳ 
băng hà cực đại và thời kỳ hiện nay.  

Sự mở rộng phạm vi của lớp phủ băng cực đại nhất có thể được suy luận từ các bằng chứng 
cổ khí hậu đa dạng và các bằng chứng vật lý trong các lớp băng khổng lồ. Tổng hợp các thông tin 
này cho thấy một lớp phủ băng khổng lồ bao trùm phần lớn Bắc Mỹ.  Một lớp băng khổng lồ khác 
bao trùm phần bắc lục địa Âu á với chiều dầy 3-4 km  (hình 8.8).  

Trọng lượng của những lớp phủ băng này lớn đến mức nó lún xuống tới 1km do bị nén. Sự 
biến dạng do bị nén của lớp băng phủ có thể là một lý do biến mất nhanh của băng hà vào cuối 
thời kỳ băng hà cực đại vào khoảng 700.000 năm trước.  Do lớp vỏ cứng nằm dưới lớp băng, độ 
cao của băng hà trở nên thấp hơn và như vậy bề mặt băng hà chịu nhiệt độ cao hơn. Đồng thời , 
những hồ băng có thể hình thành ở nơi võng trong trong lớp băng, và dòng nước biển có thể chấy 
vào trong vùng võng và hỗ trợ sự tan băng của băng hà. Vỏ cứng gần những nơi băng có chiều dày 
cực đại băng hà chính những tấm lá chắn những lớp phủ băng.  Vì nước có khối lượng lớn, như 
vậy trong những lớp phủ băng lục địa lớn này, mực biển 20.000 trước đây thấp hơn hiện nay 
khoảng 120m. Báo cáo về phân tích đồng vị 18 của ôxy và kết quả nghiên cứu về lượng mưa cực 
đại có thể di chuyển tới những lớp phủ băng lực địa cho thấy vị trí và khí hậu kỷ Đệ Tứ muộn. 

Những đại dương vĩ độ cao cũng trải qua những sự biến đổi cơ bản trong thời kỳ băng hà cực 
đại cuối cùng. Dòng Gulf Stream quay về phía đông với góc lớn ở 450N và những dòng biển nóng 
không mở rộng hướng bắc tới Greenland và vùng biển Na Uy như ngày nay. Tương tự như vậy 
vào mùa đông lớp băng trên biển mở rộng về phía xích đạo tới 500N, vì vậy khu vực phủ băng 
rộng lớn trên mặt biển mở rộng từ  450N tới Bắc cực trừ Thái Bình Dương và phần châu Á quá 
khô không duy trì được lớp băng. Sự di chuyển tương tự của băng hà cũng xảy ra ở Nam bán cầu 



 
 
 
 

nơi lớp băng trên biển châu Nam cực mở rộng và những băng hà vùng núi bao phủ một số khu vực 
thuộc Australia, Châu Phi, và Nam Mỹ. Trong thời gian này lục địa nhiệt đới khô hơn so với ngày 
nay, nhưng đường giới hạn tuyết ở miền núi nhiệt đới nằm ở độ cao 1000m. Những vùng lục địa 
ôn đới gần những lớp phủ băng cũng khô hơn trong phần lớn thời gian, và gió thổi bụi ở các vùng 
này chỉ thị những điều kiện có gió khô ở phần hướng về phía xích đạo 

 
 

 
Hình 8.8   Điều kiện bề mặt trái đất vào tháng 8, 18000 năm trước. Các đường đẳng trị trên biển chỉ độ 

lệch của SST so với hiện tại (0C). Các đường đẳng trị ở những vùng tuyết và băng chỉ độ dày của lớp băng 
(m). (Theo CLIMAP Project Members, 1976, © y the AAAS) 

Kết quả  phân tích chi tiết những lõi băng từ các lớp băng Greenland và của băng hà châu 
Nam Cực có thể rút ra nhiều thông tin về những sự biến đổi trong hệ thống khí hậu trong suốt thời 
kỳ cuối cùng giữa các thời kỳ băng hà. Từ những bọt khí trong nước đá có thể  suy luận về cấu tạo 
của khí quyển như một hàm của độ sâu trong một lõi băng. Hình 8.9 cho thấy biến trình 160.000 
năm  của nồng độ CO2  khí quyển được xác định trong lõi băng ở độ sâu khoảng 2200rn ở trạm 
Vostok, Nam Cực (78oS, l07oE). Biến trình của nồng độ CO2 gần với biến trình của nhiệt độ. Cực 
đại băng hà lần cuối ( khoảng 20.000 năm trước đây) với nồng độ CO2 khoảng 190 ppmv. so với 
nồng độ 280 ppmv và nồng độ CO2  năm 1990 là 350 ppmv. Những bot không khí trong nước 
đáchứa những sự biến đổi quan trọng của Metan (CH4), một chất khí phóng xạ khác tích cực 
khác. Trong thời kỳ  băng hà cuối cùng, nồng độ mêtan là 350 ppbv, so với nồng độ thời kỳ trước 
công nghiệp hoá hiện đại là 650 ppbv và năm 1990 nồng độ này vượt quá 1650 ppbv. Theo kết 
quả đo trong những mẫu nước đá, mêtan trong khí quyển còn lại gần 650 ppbv, duy trì hàng nghìn  
năm trước khi bắt đầu tăng từ 1800 năm trước công nguyên.  Những sự biến đổi lớn này của CO2 

và mêtan của khí quyển vào thời gian giữa các thời kỳ băng hà và không băng hà đã chỉ rõ những 
sự biến đổi chính trong chu trình cacbon giữa đại dương, khí quyển, và đất liền phù hợp với sự 
tăng và giảm của độ dầy lớp băng. 



 
 
 
 

 
Hình 8.9  Biến trình 160.000 năm của (a) dị thường đơteri (δD) trong lõi băng ở Vostok và châu Nam Cực 
(Theo Lorius và nnk, 1985, © Macmillan Magazines Limited); (b) chuỗi số liệu nhiệt độ không khí đã làm 
trơn theo số liệu (δD) ở Vostok (Theo Jouzel và nnk, 1987 © Macmillan Magazines Limited); (c) Số liệu 
δ18O chỉ thể tích băng toàn cầu (Theo Martinson và nnk, 1987); (d) Nồng độ CO2 lấy từ bọt khí trong lõi 
băng ở Vostok với giới hạn không chắc chắn được chỉ ra bởi đường mảnh bao quanh (Theo Barnola và 

nnk, 1987, © Macmillan Magazines Limited) 
Những lõi băng cũng chứa đựng thông tin về những sự biến đổi đã qua trong khối  lượng và 

thành phần hóa học của những sol khí ở các vĩ độ cao. Hình 8.10 cho thấy biến trình của nhiệt độ 
và muối sunfat không có nguồn gốc biển, và muối canxi không có nguồn gốc biển trong lõi băng 
Vostok. Canxi sunfat không có nguồn gốc biển và muối caxi ở đất liền trong thời kỳ băng hà cao 
nhiều hơn so với thời kỳ không băng hà. Sau khi chính xác hoá những hiệu ứng của sự biến đổi 
tốc độ  tích luỹ,  những sự biến đổi này cho thấy nồng độ sunfat không có nguồn gốc biển trong 
khí quyển trong thời gian cực đại băng hà cao hơn 20-40%. Sự tăng của thành phần sulfat trong 
khí quyển có liên quan với sự tăng năng suất tạo khí sunfua do sự sống trong đại dương, có lẽ do 
khí sunfua đimetyl.  Sự biến đổi trong sunfat canxi không có nguồn gốc biển có thể liên quan với 
bụi khí quyển, cơ bản dưới dạng cacbonat canxi ( CaCO3). 

Những sự biến đổi của khí CO2 trong khí quyển với đại lượng lớn có liên quan với năng suất 
sinh học tổng thể những biến đổi của đại dương thông  qua quá trình quang hợp.  

Sự tăng năng suất trong thời kỳ băng hà có thể làm giảm áp suất riêng của  CO2 trong nước 
và do đó làm giảm lượng CO2 trong khí quyển phụ thuộc vào nồng độ CO2  trong đại dương theo 
quy mô thời gian. Nếu giả thiết rằng các sunfat không có nguồn gốc biển quá trình sinh học thông 
qua sự hấp thụ  sunfua  đimetyl (DMS) của thực vật nổi. Sau đó sự tăng của sunfat  xẩy ra đồng 
thời với một sự tăng của năng suất trong thời kỳ băng hà nếu tốc độ tạo DMS tăng lên và giảm đi 
cùng với  độ lớn của năng suất. 



 
 
 
 

 
Hình 8.10  Nhiệt độ, sulfat không có muối biển, và calxi không có muối biển trong lõi băng ở Vostok 

(Theo Legrand và nnk, 1983, © Macmillan Magazines Limited) 
Như đã thảo luận trong chương 7 hiện nay thời gian hầu hết nước ở dưới sâu trong đại dương 

được hình thành Bắc Đại Tây Dương. Đo nó được hình thành bởi sự làm lạnh vì mất nhiệt gần bề 
mặt nên giầu các chất dinh dưỡng còn ở trong các lớp nước dưới sâu của Bắc Đại Tây Dương lại 
thiếu hụt chất dinh dưỡng.  Ngược lại, xung quanh châu Nam Cực các lớp nước sâu có thời gian 
tích luỹ chất dinh dưỡng và sau đó đưa lên mặt biển Nam Bán Cầu. Vì vậy các lớp nước sâu gần 
Nam Cực tương đối giầu chất dinh dưỡng. Nguyên nhân là do phần lớn  các lớp nước sâu hiện 
thời được hình thành từ tầng nước mặt nghèo chất dinh dưỡng ở Bắc Đại Tây Dương và dần dần 
tích luỹ chất dinh dưỡng từ những dòng biển di chuyển từ khu vực hình thành.  Tồn tại gradien 
hàm lượng chất dinh dưỡng giữa Đại Tây Dương và và Thái Bình Dương. 

Bằng chứng từ trầm tích đại dương cho thấy sự đóng góp đó của Đại Tây Dương vào sự hình 
thành lớp nước sâu đã giảm đáng kể trong thời kỳ băng hà giảm yếu, khoảng 20.000 năm trước 
đây. Cùng với hàm lượng  dinh dưỡng thấp của Bắc Đại Tây Dương là mức tương đối cao của 
δ13C với tỷ lệ 13C  tới 12C, và mức thấp của tỷ lệ catmi  tới canxi Cd/Ca. Có thể nhận được biến 
trình của mức Cd/Ca từ kết quả phân tích những lõi trầm tích. những vỏ của động vật ở đáy biển, 
trong trầm tích còn lưu lại những thuộc tính đại dương vào thời gian tạo thành những vỏ động vật 
này. Biến trình của δ13C  Cd/Ca từ trầm tích đại dương cho thấy rằng tốc độ  hình thành các lớp 
nước sâu Bắc Đại Tây Dương  giảm mạnh trong thời gian cực đại băng hà lần cuối, và có xu thế 
trong các lớp nước sâu của đại dương có sự xáo trộn không đồng nhất ( hình. 8.11). 



 
 
 
 

 
Hình 8.11  Biến trình các yếu tố lấy từ lõi trầm tích đại dương từ độ sâu 4450m tại 34oN, 58oW chỉ rõ dung 
lượng cácbonat canxi, độ giàu của đồng vị 18O và 13C và tỷ số Cadmium/Calcium, độ giàu N-Pachydema 

lấy từ lõi trầm tích Bắc Đại Tây Dương và đồng vị 18O lấy từ lõi băng Greenland (N-Pachydema là 
planktonic foraminifera đặc trưng cho nước lạnh). Chú ý giai đoạn lạnh ngắn khoảng 11.000 năm trước 
đây vào thời kỳ thể tích băng toàn cầu giảm (Theo Boyle & Keigwin, 1987, © Macmillan Magazines 

Limited) 
Sự hình thành của lóp nước sâu ở Bắc Đại Tây Dương và sự vận chuyển nhiệt của nước biển 

bịhạn chế trong thời gian cực đại băng hà lần cuối, bắt đầu khoảng 14.000 năm trước đây vào thời 
điểm khi δ18O ở trung tâm  đại dương cho thấy thể tích nước đá bắt đầu giảm nhanh. Số liệu đặc 
trưng cho thấy cho thấy sự hình thành lớp nước sâu ở Bắc Đại Tây Dương một lần nữa lại ngừng 
lại cho một thời kỳ giữa khoảng 13.000 đến 11.+000 năm trước đây. Trong cùng thời gian này số 
liệu hoá thạch khí  hậu quay trở lại điều kiện gần tương tự với những điều kiện thời kỳ băng hà 
sau thời kỳ ấm đáng kể từ 15.000 đến 13.000 năm trước đây. Sự trở lại các điều kiện lạnh 12.000 
năm trước đây được chứng minh bằng nhiều tài liệu. T  thời kỳ kiện lạnh được biết đến như một 
“Thời kỳ khô mới” (Younger Dryas)  vì dữ liệu phấn hoa cho thấy rừng phát triển ở châu Âu trong 
thời kỳ ấm áp sau thời kỳ băng hà đột nhiên cây bụi, cây thảo mộc, cỏ và gồm cả hoa 
Dryatopetlla. Thời kỳ lạnh đầu triên được giới hạn trong ganh giới đất liền  hãm chủ yếu tới 
những đất liền và đột nhiên kết tjúc vào khoảng 11.000 năm trước  

Một sự kiện cũng hiển nhiên từ biến trình của δ18O trong những lõi băng ở Greenland ( Hình 
8.11)  là δ18O  trong các lõi băng chỉ thị nhiệt độ không khí trong vùng lân cận của băng hà. Khi 
nhiệt độ lớp phủ băng thấp, nó thì chất đồng vị nặng của oxy tăng nồng độ ở phía  ngoài trước khi 
tới lớp phủ băng. Do áp suất bão hòa thấp  nên lượng δ18O thấp nhiệt độ thấp 2. . Số liệu phân tích 
trong lõi băng Greenland cho thấy có sự làm lạnh cục bộ của khoảng 6oC trong thời gian xẩy ra sự 
kiện “ Younger Dryas” nói trên. 

Có giả thiết cho rằng lớp sự giảm yếu trong thời gian ngắn của hoàn lưu nhiệt ở Bắc Đại Tây 
Dương trong thời gian có sự kiện “Younger Dryas” nói trên liên quan với sự giảm đô dầy lớp 
băng phủ ở miền Laurentide thuộc. Lớp băng tan chủ yếu ở rìa phí nam đầu tiên và phần lớn khối 
lượng nước do băng tan chảy qua sông Mississippi và đổ vao vịnh Mexico.  Một số hồ lớn do 
băng tan hình thành trong những khu vực trũng của bề mặt của trái đất còn duy trì  khi nước đá 
tan và rút đi và một trong số các hồ đó còn tồn tại tới ngày nay ở phia nam Manitoba.  Các hồ cổ 
địa chất này được gọi là hồ Agassizt lấy theo của nhà địa chất Louis Agassiz, người đầu tiên   vào 
năm 1837 có ý tưởng là trái đất đã trải qua thời kỳ băng hà.  Trong khi ở phía bắc hình thành một 
kênh đưa nước do băng tan chẩy về phía đông tới sông Lawrence và tràn về Bắc Đại Tây Dương. 
Sự kiện này xẩy ra vào khoảng 12,000 năm trước đây và được minh chứng bằng biến trình của 
đồng vị δ18O  trong những lõi trầm tích lấy từ cái vịnh Mexico với đại lượng nhỏ của vị nặng δ18O 



 
 
 
 

trong nước đá tan. Sự cung cấp băng tan cho phần Bắc Đại Tây Dương qua sông Lawrence làm 
giảm bớt độ muối của ở mặt đại dương.  Vì độ muối cao đạt đến mức tới hạn để duy trì mật độ của 
lopứ nước sâu, sự cung cấp của nước ngọt đủ để cắt đứt hoàn lưu nhiệt của Bắc Đại Tây Dương. 
Cùng với hoàn lưu tà nhiệt là sự vận chuyển nhiệt làm dịu khí hậu địa phương trong phậm vi lớn. 
Hoàn lưu hành tà nhiệt khởi động lại khoảng 11.000 năm trước đây khi nước do băng tan một lần 
nữa lại chẩy tới vùng  Mississippi. và có tiếp tục hoạt động trong khi điều kiện khí hậu nóng cho  
tới  điều kiện của thời kỳ giữa các băng hà. 

8.5.6   10.000 năm trước 
Khí hậu toàn cầu tiếp diễn sau có cực đại băng hà lần cuối. Quá trình tan của những các lớp 

băng xẩy ra trong khoảng 7000 năm từ khoảng 14.000 cho tới khoảng 7000 năm trước đây  với sự 
biến đổi đáng kể về  thời điểm tan của các lớp băng khác nhau. Quá trình tan băng xẩy ra sớm 
nhất từ khoảng 10.000 5500 năm trước khi khí hậu mùa hè ở Bắc Bán Cầu ấm hơn so với khí hậu 
ngày nay. Thời kỳ này được đặc trưng bởi những sự biến đổi đáng kể trong chế độ thủy văn của 
những khu vực có khí hậu gió mùa ở châu Phi và châu Á. Bằng chứng từ những hồ khép kín cho 
thấy rằng thời kỳ từ khoảng 10.00 đến 6000 năm trước đây là thời kỳ ẩm ướt nhất ở Bắc Phi trong 
25.000 năm trước cho tới nay.  

Trong thời gian này là hà mã. cá sấu, và các loại động vật đồng cỏ đông đúc ở Sahara và 
Saudi Arabia hiện nay là khu vực khô cằn nhất trên trái đất. Những lõi Trầm tích lấy từ biển Arập 
cho thấy  gió rnùa trong kỷ Holocene sớm mạnh hơn so với ngày nay. Những trầm tích từ lndus và 
sông Hằng cho thấy rằng mưa trên ấn Độ mạnh hơn hiện nay. Tất cả những bằng chứng này cho 
phép nghĩ về các mùa mưa mùa hè mạnh mẽ trong kỷ Holocene sớm liên quan đến những sự biến 
đổi trong các tham số quỹ đạo của trái đất. như sẽ được thảo luận trong chương 11. 

Những quá trình tiến thêm về phía xích đạo của băng hà miền núi đạt cực đại vào khoảng 
5300-2800. và 150-600 năm trước đây. Đợt dịch chuyển cuối cùng xẩy ra vào “thời kỳ băng hà 
nhỏ” vào khoảng năm 1250-1850 ( hình 8.12). Giữa những thời kỳ lạnh này là những thời kỳ ấm 
một cách tương đối, khoảng từ năm 900-1200 của thế kỷ hiện nay. 

Trong thế kỷ trước người Nauy đã cư trú ở Iceland, Greenland. và Bắc Mỹ. Thuộc địa 
Greenland của người Nauy đã suy tàn vào thời kỳ xâm lấn của “thời kỳ băng hà nhỏ”. Những cánh 
đông ven bờ Greenland trước trồng hoa mầu đã đóng băng vĩnh viễn. Sự biến đổi lớn này. so với 
các khu vực khác, rõ ràng có liên quan với sự biến đổi lớn của khí hậu ở các miền vĩ độ cao. 

 
Hình 8.12  Xu thế chung của khí hậu toàn cầu  với các quy mô thời gian (a) Sự biến đổi của nhiệt độ mặt 
đất trung bình 5năm đo bằng nhiệt kế trong đới  0-80oN [Michel  (1963)] (b) Chỉ số khắc nghiệt mùa đông 



 
 
 
 

đối với Đông Âu trong vòng 1000năm gần đây [Lamb (1969]  (c) Xu thế của nhiệt độ không khí miền ôn 
đới Băc Bán Cầu  trong 15.000 năm gần đây theo sự biến đổi của vòng tuổi của cây [ La Marche (1974], 
sự biến dạng của ranh giới băng hà lục địa và trên núi [ Denton và Karlen (1973] và sự dịch chuyển của 
khu vực trồng cấy theo  phổ khảo cổ [van der Hamen (1971] (d) Xu thế của nhiệt độ không khí Băc Bán 
Cầu  trong 100.000 năm gần đây theo nhiệt độ mặt biển miền ôn đới, theo diễn thế khảo cổ và theo biến 

trình mực biển thế giới (e) Biến trình thể tích băng toàn cầu trong một triệu năm gần đây thông qua sự biến 
đổi của đồng vị trong thành phần thạch học phù du ở dưới sâu V28-238 [ Shackleton và Obdyke (1973] 

8.6   SỬ DỤNG TÀI LIỆU CỔ KHÍ HẬU  
Tài liệu cổ khí hậu rất hữu ích trong việc tăng mức độ hiểu biết về sự biến đổi của khí hậu, 

một khâu quan trọng để dự báo những sự biến đổi của khí hậu trong tương lai liên quan với những 
hoạt động của con người và những quá trình tự nhiên. Mô tả khí hậu đã qua từ dữ liệu cổ khí hậu 
hữu ích vì  ba lý do : nó cho chúng ta khả năng và độ lón  của các biến đổi khí hậu mà, nó cho 
thấy các cơ chế hoạt động của hệ thống khí hậu và nó cung cấp tập dữ liệu để kiểm tra những lý 
thuyết và những mô hình biến đổi khí hậu. 

Dữ liệu cổ khí hậu  cho ta thấy xu thế gây nên những biến đổi đáng kể của khí hậu toàn cầu. 
Trong thời gian toàn bộ thời kỳ băng hà như 20.000 năm trước đây,  nhiệt độ mặt đất trung bình 
toàn cầu lạnh hơn so với bây giờ  khoảng 5oC. Như vậy, 1oC của nhiệt độ mặt đất trung bình toàn 
cầu bằng khoảng 20 % sự biến đổi của nhiệt độ giữa thời kỳ băng hà và thời kỳ không có băng hà. 
Khí hậu hiện thời rất gần khí hậu ấm nhất đã được quan sát thấy vào một triệu năm trước đây, vì 
vậy ta không thể có thông tin đầy đủ về một khí hậu thế giới thật sự nóng. Thời kỳ nóng khoảng 
9000-6000 năm trước đây tương tự thời kỳ nóng nhất vào một triệu năm trước đây và nhiều khả 
năng không nóng hơn 1oC so với ngày nay. Để có được khí hậu  ấm hơn ngày nay phải trở về thời 
kỳ Plioxen sớm, khoảng 5 triệu năm trước đây, hoặc về thời kỳ Creta, khoảng 65 triệu năm trước 
đây. khi  những vị trí lục địa và hình dạng của đại dương thế giới rất khác so với ngày nay. Quy 
mô thời gian đối với những sự biến đổi tự nhiên của khí hậu trong thời gian kỷ địa chất Holocene 
hiện thời là khoảng 1/100 đến 1/10 năm. Mặc dù những sự biến đổi của khí hậu có quy mô thời 
gian khác nhau những sự biến đổi lớn nhất thường xẩy ra trong những thời gian lớn. Dù sao, số 
liệu cũng chứa các bằng chứng về những sự biến đổi nhanh của quy mô thời gian từ tới 1/10 năm 
chẳng hạn như những biến đổi liên quan với sự kiện “Khô hạn sớm ” vào thời kỳ “Băng hà nhỏ”. 

Dữ liệu cổ khí hậu có thể cung cấp những khâu trong cơ chế hoạt động của hệ thống khí hậu 
và những sự hình thành các biến đổi khí hậu quan trắc được. Những lớp phủ băng dày trên lục địa 
trong thời kỳ băng hà cực đại cho phép giả thiết rằng những lớp băng phủ lục địa có thể đóng vai 
trò tích cực trong sự biến đổi khí hậu thông qua anbêdo của lứop băng, địa hình. và những hiệu 
ứng đối với hoàn lưu đại dương và các chu trình sinh hoá. Sự biến đổi nhiệt độ trong thời kỳ băng 
hà lớn nhất ở các vĩ độ cao và khá nhỏ ở gần xích đạo. Tại sao lại như vậy và có chế của quá trình 
biến đổi của khí hậu là như thế nào? Miền nhiệt đới tính trung bình trong thời kỳ băng hà cực đại 
khô hơn so với thời kỳ khí hậu nóng. Vậy nguyên nhân của điều kiện thuỷ văn này là gì ? và liệu 
những sự biến đổi của lớp phủ thực vật có đóng một vai trò tích cực trong sự biến đổi của  khí 
hậu? Không khí chứa trong những bọt khí trong băng hà cho thấy nồng độ khí các bô ních của khí 
quyển  thấp hơn (khoảng 190 ppmv) so với thời kỳ băng hà cuối cùng, hơn 200 trước đây, trước 
cách mạng công nghiệp (khoảng 280 ppmv). Có thể so sánh biến trình thể tich băng  với biến trình 
biến đổi bức xạ liên quan với chu trình. Ta có thể giải thích mối liên quan giữa các thông số quỹ 
đạo của trái đất với sự biến đổi thể tích băng toàn cầu hay không ? Nếu ta đưa các giá trị phân bố 
của nhiệt độ mặt biển,bề mặt băng, lứop phủ thực vật và các thành phần cấu tạo của khí quyển vào 
mô hinmhf khí quyển tốt nhất, liệu mô hình có cho điều kiện khí hậu ổn định trong trạng thái cân 
bằng với các điều kiện này hay không ? Những sự biến đổi trong thành phần khí quyển đóng vai 



 
 
 
 

trò như thế nào trong biến đổi khí hậu thời kỳ băng hà vả không có băng hà  Trong chương 9 
chúng ta sẽ xem xét sự thích ứng của khí hậu đối với lớp băng phủ và thành phần khí quyển và 
trong chương 11 chúng ta sẽ xem xét vai trò của sự biến đổi thông số quỹ đạo  và các lực tác động 
tự nhiên đối với những sự biến đổi của khí hậu. 

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Hãy bình luận về những khó khăn trong việc giải thích một đường cong như trên hình 8.1 
hoặc việc ngoại suy đường cong này cho  thời gian tương lai. 

2.  Một trong những dạng sớm nhất của con người nguyên thủy là - Chúng ta, li\ Châu Phi 
giữa về 4 và I triệu năm trước đây. Hominids bắt đầu sử dụng những công cụ khoảng 2 triệu năm 
trước đây. Ausrralopithecus sống ở châu Phi khopảng 4 đến 1 triệu năm trước đây. Hominis bắt 
đầu dùng dụng cụ bằng đá khoảng 2 triệu năm trước. Hãy đánh dấu trên hình 8.4 thời điểm sống 
của Australopithecus và việc sử dụng công cụ bằng đá của họ. Chỉ rõ thời kỳ trong lịch sử trái đất 
có người Hominids.? 

3.  Nguyên nhân của sự khác biệt của CO2 và CH4 của khí quyển trong thời ky băng hà cực 
đại cuối cùng và sự đóng góp của thời kỳ trước công nghiệp hoá  hiện đại  vào những sự khác biệt 
khí hậu giữa thưòi kỳ đó và ngày nay. 

4.  Sử dụng bản đồ trái đất hiện tại và những mô tả trong mực 8.5.2 hãy vẽ bản đồ trái đất kỷ 
Cretaccous giữa và đánh dấu biển Tethys. 

          5.  Ước lượng khối lượng  của lớp băng phủ Bắc Mỹ và  Greenland từ dữ liệu cho trên 
hình 8.8. 

6.  Ước lượng  tốc độ sản sinh nước ngọt ( kg s-1) doi sự tan lớp băng phủ Bắc Mỹ, giả thiết 
quá trình tan băng xẩy ra trong  500  năm. Hãy so sánh với tốc độ của sự hình thành lớp nước sâu 
ở Bắc Đại Tây Dương khoảng 1.5-2 X 1010k g s-1 

7.  Ước lượng ảnh hưởng của dòng nước ngọt trong mực 6trong qt làm giảm độ muối của lớp 
nước mặt ở Bắc Đại Tây Dương nếu dòng nước có độ mặn 35%o từ phía nam có lưu lượng là 2 X 
1010k g s-1. 

   8.  Tính phần lớp băng Bắc Mỹ có độ dầy  cực đại phải tan trong mấy trăm năm để dòng 
nước ngọt bằng tốc độ hình thành lớp nước sâu ở Bắc Đại Tây Dương?  Dòng nước ngọt ảnh 
hưởng đến sự hình thành của lớp nước sâu như thế nào? Sự thích ứng của khí hậu ở Bắc Đại Tây 
Dương như thế nào ?  Tốc độ tan băng thích ứng như thế nào đối với sự biến đổi khí hậu?  Có thể 
hình dung  những sự tương tác giữa tốc độ tan chảy, sự hình thành nước sâu, và những sự biến đổi 
khí hậu Có thể hình dung về sự tương tác giữa tốc độ tan băng, sự hình thành lớp nước sâu,  và sự 
biến đổi của khí hậu có thể gây nên dao động trong thời kỳ giảm độ dầy lớp băng phủ trong thời 
lớp phủ băng giảm độ dày? 

 

 

 
 
  



 
 
 
 

 

CHƯƠNG 9. ĐỘ NHẠY KHÍ HẬU  
VÀ NHỮNG CƠ CHẾ HỒI TIẾP 

9.1 NHỮNG  THÍ NGHIỆM “NGỚ NGẨN” 
Việc hiểu và dự báo sự biến đổi khí hậu là một thách thức lớn đối với các nhà địa vật lý. Khí 

hậu bề mặt trái đất được quy định bởi một tập hợp phức tạp những tương tác giữa khí quyển, đại 
dương và đất liền, và những tương tác này bao gồm các quá trình vật lý, hóa học và sinh vật học. 
Nhiều tương tác này chỉ được hiểu một cách lờ mờ, và có thể còn những tương tác và quá trình 
quan trọng khác còn chưa được khám phá. Hiển nhiên rằng  con người có khả năng làm biến đổi 
khí hậu, nên chúng ta cần phải cố gắng để hiểu cơ chế hoạt động của hệ thống khí hậu như thế nào 
và phải đánh giá định lượng những tác động của chúng ta làm biến đổi khí hậu quá khứ, hiện tại 
và trong tương lai ra sao. Để đạt được sự tiến bộ trong vấn đề biến đổi khí hậu phức tạp đầy thử 
thách, câu trả lời đúng đắn của một nhà khoa học là cần phải bắt đầu bằng việc xem xét những vấn 
đề đơn giản và sau khi đã nắm được vấn đề thì sẽ làm tăng thêm tính phức tạp của chúng. Những 
bài học rút ra từ các mô hình đơn giản này cần phải được tiếp nhận một cách nghiêm túc, nhưng 
trên thực tế những mô hình này có thể không biểu diễn đúng bản chất của vấn đề. 

Trong vấn đề mô hình hoá khí hậu, sự phức tạp được xác định bởi số lượng và loại những quá 
trình hoặc những tương tác trong các thành phần hệ thống được đưa vào. Một khi đã chọn được 
điểm xuất phát, ta phải quyết định trình tự đưa các quá trình hoặc các tương tác vào xem xét như 
thế nào và cần biểu diễn những quá trình này chi tiết đến mức nào. Những quyết định này có thể 
dựa trên cơ sở các quá trình có tầm quan trọng như thế nào đối với việc duy trì khí hậu, hoặc dựa 
trên cơ sở tầm quan trọng của chúng đối với việc xác định độ lớn của sự phản ứng biến đổi khí 
hậu đối với tác động khí hậu cho trước. Mối quan hệ giữa phạm vi tác động và độ lớn của sự phản 
ứng biến đổi khí hậu quyết định cái mà ta sẽ gọi là độ nhạy khí hậu. Quá trình làm biến đổi độ 
nhạy của phản ứng khí hậu được gọi là cơ chế hồi tiếp (hay cơ chế phản hồi − ND). Cường độ của 
sự hồi tiếp cũng có thể được định lượng và sẽ được gọi là hồi tiếp dương nếu quá trình làm tăng 
độ lớn của sự phản ứng và hồi tiếp âm nếu quá trình hồi tiếp làm giảm độ lớn của sự phản ứng. Để 
xây dựng mô hình của sự biến đổi khí hậu, lôgic là sắp xếp trình tự các quá trình hồi tiếp theo 
mức độ quan trọng và sau đó đưa vào xem xét trước hết những quá trình hồi tiếp quan trọng nhất. 
Nếu các quá trình hồi tiếp dương và âm có thể có cùng cường độ thì cần xem xét đồng thời cả hai 
quá trình, trong trường hợp ngược lại sẽ nhận được ước lượng rất không chính xác về độ nhạy của 
cả hệ thống. 

9.2 ĐỘ ĐO KHÁCH QUAN CỦA ĐỘ NHẠY KHÍ HẬU VÀ SỰ HỒI TIẾP 
Khái niệm độ nhạy có thể được sử dụng để phán đoán những quá trình khí hậu nào nên được 

xem xét trước tiên và những quá trình nào có thể bỏ qua sau này. Độ nhạy cũng có thể được sử 
dụng như là một thước đo khách quan khi biểu diễn mô hình. Về mặt định lượng, độ nhạy là lượng 
đo khách quan sự biến đổi khí hậu khi một trong những biến độc lập giả thiết điều khiển khí hậu 
bị biến đổi. Chẳng hạn, ta có thể hỏi, nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu Ts biến đổi như thế nào 
nếu ta làm thay đổi hằng số mặt trời So; tuy nhiên, ngoài hằng số mặt trời, nhiệt độ trung bình toàn 
cầu còn là hàm của nhiều biến khác. Giả sử Ts phụ thuộc vào một số các biến yj mà tất cả chúng 
liện hệ với So dưới dạng tham số, yj = yj(So). Những biến thứ cấp có thể là hơi nước, các khí nhà 
kính khác, độ phủ mây, lớp phủ băng, lớp phủ thực vật và nhiều biến khác. Khi đó ta có chuỗi sau: 
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ở đây các đạo hàm riêng và đạo hàm toàn phần tương ứng được ký hiệu bởi ∂ và d, và N là số biến quan trọng 
thứ hai. Biến đổi tổng cộng của nhiệt độ bề mặt theo hằng số mặt trời là tổng của nhiều đóng góp, mỗi một đóng 
góp là đạo hàm riêng của nhiệt độ bề mặt theo các biến thứ cấp chi phối nhiệt độ bề mặt, nhân với biến đổi tổng 
cộng của biến thứ cấp theo hằng số mặt trời. Chẳng hạn, nếu ta tăng hằng số mặt trời, độ ẩm riêng của không khí 
sẽ tăng do sự phụ thuộc của áp suất hơi nước bão hoà vào nhiệt độ. Sự tăng hơi nước của khí quyển sẽ làm tăng 
nhiệt độ bề mặt, vì hiệu ứng nhà kính tăng do lượng hơi nước tăng. 

Ta có thể đơn giản hoá một ít khái niệm độ nhạy khí hậu bằng cách giả thiết rằng, có một tác 
động khí hậu dQ nào đó, có đơn vị là Wm−

2, được áp dụng cho hệ thống khí hậu, và đặt câu hỏi nó 
liên hệ như thế nào với độ đo của sự biến đổi khí hậu như là biến đổi của nhiệt độ bề mặt trung 
bình toàn cầu dTs. Ta định nghĩa tỷ số giữa phản ứng khí hậu đối với tác động khí hậu như là một 
thước đo độ nhạy khí hậu: 
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Ví dụ, ta có thể xét cân bằng năng lượng trung bình toàn cầu tại đỉnh khí quyển: 
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Nếu ta cho rằng tác động dQ nào đó của cân bằng năng lượng được áp dụng, do đó khí hậu 
chuyển tới một trạng thái cân bằng mới nào đó với nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu mới, khi 
đó ta có thể viết dưới dạng sau: 
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từ đây, sử dụng (9.3) ta được: 
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Trong mô hình đơn giản này, độ nhạy khí hậu bị chi phối bởi hai quá trình hồi tiếp cơ bản. Một quá trình 
hồi tiếp được xác định bởi sự phụ thuộc vào nhiệt độ bề mặt của thông lượng bức xạ phát xạ từ mặt đất, và quá 
trình thứ hai được xác định bởi sự phụ thuộc của albedo vào nhiệt độ bề mặt. Nếu biết được tham số độ nhạy λR, 
ta có thể ước lượng được sự biến đổi của nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu ΔTs từ tác động khí hậu ΔQ cho 
trước. 

 ΔTs= λRΔQ   (9.6) 

9.3  NHỮNG QUÁ TRÌNH HỒI TIẾP BỨC XẠ CƠ BẢN 
9.3.1 Hồi tiếp Stefan −  Boltzmann 

Ta có thể sử dụng mô hình trung bình toàn cầu đơn giản trong chương 2 để ước lượng cường 
độ của quá trình hồi tiếp âm liên quan với sự phụ thuộc vào nhiệt độ của phát xạ nhiệt. Đây có thể 
là quá trình hồi tiếp âm quan trọng nhất chi phối nhiệt độ bề mặt trái đất. Nhiệt độ phát xạ của 
hành tinh được xác định bởi cân bằng đã mô tả trong (9.3) với năng lượng phát xạ trái đất thoát 
vào không gian được xác định theo định luật Stefan−Boltzmann, F↑(∞)=σ 4

eT . Nếu ta bỏ qua sự 

phụ thuộc của albedo vào nhiệt độ đối với một thời điểm và giả thiết rằng nhiệt độ bề mặt và nhiệt 
độ phát xạ quan hệ tuyến tính với nhau thì tham số độ nhạy đối với mô hình này được cho bởi hệ 
thức sau, trong đó bề mặt lạnh đi như một vật đen:  
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Việc ước lượng độ nhạy nhận được ở đây cho thấy, tác động 1 W/m2 của cân bằng năng lượng làm cho 
nhiệt độ biến đổi khoảng 0.25oC. Tác động 1 W/m2 của cân bằng năng lượng có thể tạo ra bởi sự biến đổi hằng 
số mặt trời khoảng 5.7 W/m2, nếu albedo là 0.3. Nếu chỉ xem xét đến quá trình hồi tiếp Stephan−Boltzman thì để 
làm nhiệt độ bề mặt trái đất biến đổi 1oC, hằng số mặt trời phải biến đổi khoảng 22W/m2 hay 1.6%. Với điều 
kiện khí hậu ổn định như vậy rất khó tạo ra những biến đổi khí hậu quan trắc được trong quá khứ, do đó ta kết 
luận rằng phải có sự tác động của những quá trình hồi tiếp dương mạnh mẽ nào đó. 

Từ những kết quả tính toán của mô hình truyền bức xạ ta có thể ước lượng được rằng, nếu ta 
tăng gấp đôi nồng độ carbon dioxide, từ 300 lên 600ppmv, và giữ nguyên sự phân bố của nhiệt độ 
và độ ẩm vốn có, thì phát xạ sóng dài vào không gian vũ trụ sẽ giảm khoảng 4W/m2, điều đó sẽ 
dẫn đến làm tăng bức xạ thuần tại đỉnh khí quyển cùng một lượng như vậy. Điều này tương đương 
với hằng số mặt trời tăng 1.67% khi giả thiết albedo không đổi và bằng 0.3. Ta có thể sử dụng 
(9.7) vào (9.6) để ước tính được rằng, nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu tăng khoảng 1oC là kết 
quả của tác động này. 

9.3.2 Hồi tiếp hơi nước 
Một trong những hồi tiếp dương mạnh nhất là hồi tiếp liên quan với sự phụ thuộc của sức 

trương  hơi nước bão hoà vào nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng, lượng hơi nước trong không khí bão 
hoà cũng tăng. Vì hơi nước là khí nhà kính chủ yếu, việc tăng hàm lượng hơi nước sẽ làm tăng 
hiệu ứng nhà kính của khí quyển và làm tăng thêm nhiệt độ bề mặt ngay cả trong tương lai. Sự 
phụ thuộc của hơi nước khí quyển vào nhiệt độ vì vậy tạo nên hồi tiếp dương. 

Vì phần lớn bề mặt của trái đất là ướt, độ ẩm của không khí gần bề mặt có xu hướng duy trì 
gần với áp suất hơi nước bão hoà của không khí tiếp xúc với mặt nước. Sự phụ thuộc của áp suất 
hơi nước bão hoà vào nhiệt độ có thể nhận được qua quan hệ Clausius − Clapayron: 
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ở đây es là áp suất hơi bão hoà trên bề mặt nước lỏng, L là ẩn nhiệt hoá hơi, T là nhiệt độ, αv 
là thể tích riêng của pha hơi và αl là thể tích riêng của pha lỏng. Từ (9.8) ta có thể chỉ ra rằng, tỷ 
số giữa sự biến đổi của độ ẩm riêng bão hoà và giá trị thực của độ ẩm riêng quan hệ với tỷ số giữa 
sự biến đổi của nhiệt độ và nhiệt độ thực tế theo công thức: 
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Đối với những điều kiện trên bề mặt đất, (L/RvT) ≈ 20, do đó nhiệt độ biến đổi 1%, bằng khoảng 3oC, liên 
quan với sự biến đổi của độ ẩm riêng bão hoà khoảng 20%. 

Kết quả quan trắc cho thấy, độ ẩm tương đối của khí quyển, tỷ số của độ ẩm thực tế và độ ẩm 
bão hoà, có xu hướng không đổi, ngay cả khi nhiệt độ không khí biến động lớn theo mùa ở các vĩ 
độ trung bình và vĩ độ cao. Điều đó không quá bất ngờ, vì ta biết rằng độ ẩm tương đối không thể 
vượt quá 100% và hơi nước bốc lên rất mạnh từ mặt biển khi độ ẩm tương đối của không khí thấp. 
Khi ước lượng hiệu ứng của quá trình hồi tiếp hơi nước đến độ nhạy khí hậu, ta có thể sử dụng mô 
hình cân bằng bức xạ − đối lưu một chiều (xem 3.10) trong đó ta giả thiết rằng độ ẩm tương đối 
giữ nguyên không đổi ở giá trị quan trắc được, trong khi nhiệt độ có biến đổi. Trong trường hợp 
này ta thấy rằng, bức xạ phát xạ sóng dài từ trái đất tăng nhanh theo nhiệt độ ít hơn nhiều so với 
trường hợp biểu diễn theo quan hệ Stefan−Boltzmann. Hơn nữa, phát xạ mặt đất tăng một cách 
tuyến tính theo nhiệt độ bề mặt hơn là theo luỹ thừa 4 của nhiệt độ (hình 9.1). Từ những tính toán 



 
 
 
 

cân bằng bức xạ−đối lưu với độ ẩm tương đối cố định (FRH), ta có thể nhận ước lượng của tham 
số độ nhạy chỉ bao gồm các hồi tiếp Stefan−Boltzmann và độ ẩm tương đối: 
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So sánh (9.10) với (9.7) ta thấy rằng nếu thêm hiệu ứng hồi tiếp của độ ẩm tương đối thì độ 
nhạy khí hậu ước lượng tăng gần gấp đôi. Với hai quá trình hồi tiếp này được đưa vào thì sự phản 
ứng lại của nhiệt độ bề mặt đối với việc tăng gấp đôi nồng độ carbon dioxide là khoảng 2oC. 

 
Hình 9.1 Đồ thị phát xạ từ mặt đất đi ra tại đỉnh khí quyển như là hàm của nhiệt độ bề mặt, được tính từ mô 

hình cân bằng bức xạ-đối lưu trong đó độ ẩm tương đối được giữ cố định sao cho độ ẩm riêng tăng theo 
nhiệt độ. Để so sánh, các đường cong phát xạ Stefan-Boltzmann được dẫn ra đối với nhiệt độ bằng nhiệt độ 
bề mặt T* trừ đi giá trị cố định từ 10 đến 50oC. Đường đứt biểu diễn điều kiện trời quang mây và đường liền 
cho điều kiện lượng mây trung bình (Sửa lại từ Manabe & Wetherald, 1967. In lại với sự cho phép của Hiệp 

hội Khí tượng Mỹ). 

9.4 HỒI TIẾP ALBEDO CỦA BĂNG 
Những tác động vật lý của sự mở rộng bề mặt phủ băng thường được sử dụng như một sự giải 

thích hợp lý cho những điều kiện rất khác nhau của các thời kỳ băng hà được duy trì như thế nào. 
Một trong những tác động vật lý cơ bản của lớp phủ băng là albedo của băng và tuyết lớn hơn 
nhiều so với tất cả các lớp phủ bề mặt khác (bảng 4.2). Biến động hàng năm của albedo bề mặt bị 
chi phối một cách mạnh mẽ bởi lớp phủ tuyết (hình 9.2),  mặc dù lớp phủ thực vật cũng có thể gây 
ảnh hưởng đến sự biến động mùa của albedo, và góc thiên đỉnh mặt trời cũng là một nhân tố ảnh 
hưởng quan trọng đến sự biến động mùa của albedo bề mặt ở những vĩ độ cao. Giá trị điển hình 
của albedo bề mặt đại dương ở những vĩ độ cao là 10%, trong khi albedo đặc trưng của băng biển 
có lớp tuyết phủ ở cùng vĩ độ là 60% (hình9.3). Sự khác biệt albedo của bề mặt giữa rừng tùng và 
các tảng băng cũng lớn như vậy. Vì khí hậu lạnh đi trong suốt thời kỳ bắt đầu băng hà, băng có 
thể mở rộng tới những vùng trước đó bị bao phủ bởi nước hoặc rừng ở các vĩ độ mà chiếu nắng 
mặt trời là quan trọng, đặc biệt vào mùa hè (9.4). Lớp phủ băng bề mặt tăng có thể làm tăng 
albedo bề mặt và làm giảm lượng năng lượng mặt trời hấp thụ được của trái đất. Việc làm giảm sự 
hấp thụ năng lượng mặt trời này có thể là nguyên nhân làm lạnh thêm và vì vậy băng mở rộng hơn 
nữa, cuối cùng có thể dẫn đến thời kỳ băng hà. Sự phối hợp giữa đóng băng bề mặt với nhiệt độ hạ 
thấp hơn có thể tạo ra hiệu ứng hồi tiếp dương rất mạnh, vì nó điều chỉnh năng lượng đến trực tiếp 
từ mặt trời. 



 
 
 
 

 
Hình 9.2  Đồ thị biên độ (range) năm của albedo bề mặt ở Bắc và Nam bán cầu. Biên độ năm lớn nhất xuất 
hiện ở khoảng vĩ độ có băng biển Nam cực ở Nam Bán cầu, và băng biển và lớp tuyết phủ ở Bắc Bán cầu. 

(Theo Kakla & Robinson, 1980. In lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Mỹ). 

 
Hình 9.3 Ảnh băng biển ở Bắc cực chụp từ trên không chỉ rõ chỉ mối quan hệ của albedo với độ dày của lớp 

băng và lớp tuyết phủ.  Lưỡi rộng khu vực đóng băng trở lại có lớp băng mỏng hở ra và tạo thành hình 
những ngón tay. Hình dạng này xuất hiện khi các lớp băng mỏng bị xô đẩy lẫn nhau và các miếng băng đè 

lên nhau. Khu vực đen sẫm là nước biển. Chiều rộng của ảnh khoảng 15km. (Nguồn ảnh: U.S. Navy 
(NAVOCEANO), 1972). 

Hiệu ứng hồi tiếp albedo đã được hợp nhất trong các mô hình khí hậu đơn giản của Budyko 
(1969) và Sellers (1969). Cả hai mô hình của họ đều có độ nhạy khí hậu rất lớn, đến mức dễ dàng 
tạo ra thời kỳ băng hà giả tạo hoặc thậm chí trái đất bị phủ đầy băng chỉ với một tác động khí hậu 
tương đối vừa phải. Những mô hình đơn giản của họ đối với các lớp băng đã giả thiết rằng mọi tác 
động đến khí hậu đều có thể được đặc trưng bởi nhiệt độ bề mặt và chỉ có một biến độc lập là vĩ 
độ. Việc xác định nhiệt độ bề mặt dựa trên cơ sở sự bảo toàn năng lượng của hệ thống, do đó 
những mô hình này được gọi là các mô hình cân bằng năng lượng khí hậu. Cân bằng năng lượng 
trong trạng thái ổn định có ba thành phần: năng lượng bức xạ mặt trời hấp thụ được, năng lượng 
phát xạ của trái đất và phân kỳ vận chuyển năng lượng theo phương ngang do khí quyển và đại 



 
 
 
 

dương. Tất cả các thành phần này được cho là phụ thuộc vào vĩ độ, vì sự phát triển của các lớp 
băng ở cực và ảnh hưởng của chúng đến khí hậu toàn cầu là vấn đề trung tâm mà các mô hình này 
được xây dựng để khảo sát. 

 
Hình 9.4 Sự mở rộng của các tảng băng vĩnh cửu (vùng tô bóng), lớp tuyết phủ biến đổi theo mùa (đường 

chấm chấm) và các tảng băng trôi nổi (băng biển vĩnh cửu, đường chấm gạch) hiện nay và ước lượng đối với 
thời kỳ băng hà cực đại (Theo Robinson, tài liệu chưa xuất bản, nhưng đã in trong Kukla, 1979). 

Để thuận tiện, có thể biểu diễn ba thành phần trong cân bằng năng lượng như là hàm của sin vĩ độ, x = sinφ, 
và nhiệt độ bề mặt là Ts 

 QABS(x,Ts) − ↑
∞F (x,Ts)= ΔFao(x,Ts)     (9.11) 

QABS là bức xạ mặt trời hấp thụ được, ↑
∞F  là bức xạ sóng dài vào không gian vũ trụ và ΔFao là 

năng lượng mất đi do vận chuyển năng lượng ngang, mà thông thường sẽ được biểu thị như là 
phân kỳ của vận chuyển năng lượng kinh hướng do khí quyển và đại dương. Giá trị trung bình vĩ 
hướng khí hậu quan trắc được của các thành phần này được biểu diễn trên hình 2.12. Bức xạ mặt 
trời hấp thụ được có thể viết như là tích của hằng số mặt trời So, với một hàm mô tả sự phân bố độ 
chiếu nắng theo vĩ độ s(x) và độ hấp thụ bức xạ mặt trời ap(x,Ts) = 1−αp(x,Ts), bằng 1 trừ đi 
albedo hành tinh αp. 

 )T,x(a)x(s
4
S)T,x(Q sp
o

sABS =         (9.12) 

Phân bố độ chiếu nắng trung bình năm được biểu diễn trên hình 2.7. Hàm phân bố s(x) được 
xác định bằng cách chia độ chiếu nắng trung bình năm tại mỗi vĩ độ cho độ chiếu nắng trung bình 
toàn cầu. Trung bình diện tích toàn cầu của nó là 1. 
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        (9.13) 

Hàm phân bố độ chiếu nắng trung bình năm trong điều kiện hiện tại có thể xấp xỉ khá chính xác bởi:  
 s(x)= 1.0 − 0.477P2(x)       (9.14) 

trong đó 

 P2(x)= 
2
1

(3x2 − 1)     (9.15) 

là đa thức Legendre bậc hai đối với x 
Thông lương phát xạ trái đất được xác định như là hàm tuyến tính của nhiệt độ bề mặt 
 ↑

∞F  (x,Ts) = A + B.Rs (9.16) 

Các hệ số A và B có thể nhận được từ hình 9.1, hoặc từ những ước lượng lý thuyết hoặc thực  nghiệm khác. 



 
 
 
 

Thành phần vận chuyển có thể được xác định bằng hai cách khác nhau để dễ dàng nhận được lời giải. 
Budyko đã giả thiết thành phần vận chuyển có dạng tuyến tính, sao cho tại mọi vĩ độ sự vận chuyển làm giảm 
nhẹ nhiệt độ dần về giá trị  trung bình toàn cầu của nó 

 )T~T()F ssBudykoao −γ=Δ           (9.17) 

trong đó 

 ∫
−

=
1

1
ss dxT

2
1T~                            (9.18) 

là nhiệt độ trung bình toàn cầu 
Sellers (1969) và North (1975) đã sử dụng gần đúng khuếch tán cho vận chuyển kinh hướng 
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Hệ số giảm nhẹ tuyến tính γ và độ khuếch tán KH được chọn sao cho kết quả mô phỏng của 
mô hình càng gần với điều kiện khí hậu quan trắc được càng tốt bằng cách tạo ra vận chuyển năng 
lượng kinh hướng quan trắc khi gradien nhiệt độ xấp xỉ giá trị quan trắc được. 

Sự hồi tiếp albedo được đưa vào bằng cách giả thiết băng hình thành khi nhiệt độ hạ thấp 
xuống dưới giá trị tới hạn và nó liên quan với sự tăng của albedo. Quan trắc hiện nay cho thấy 
rằng nhiệt độ trung bình năm ở nơi bề mặt có băng phủ duy trì trong  suốt năm vào khoảng −10oC. 
Do đó ta giả thiết rằng sự chuyển đổi đột ngột của albedo xảy ra tại nhiệt độ này: 
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Những giá trị đặc trưng được chọn đối với albedo hành tinh có và không có lớp phủ băng bề mặt 
tương ứng là 0.62 và 0.3. 

Nếu ta thay (9.12), (9.16) và (9.17) vào (9.11) ta sẽ nhận được phương trình được xem xét 

bởi Budyko.  

 ( ) ( ) ( )ip
o

sss x,xaxs
4
ST~TBTA =−γ++         (9.21) 

Vì (9.20) nên thực tế ở đây ta đã sử dụng là, sự hấp thụ chỉ là hàm của sin vĩ độ, x, và vị trí của 
ranh giới băng, xi, điểm mà ở đó nhiệt độ bằng −10oC. Ta định nghĩa một biến mới I, là tỉ số giữa phát 
xạ của trái đất và độ chiếu nắng trung bình toàn cầu  
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=         (9.22) 

Thay thế định nghĩa này vào (9.21) ta được phương trình đơn giản đối với I: 
 )x,x(a)x(s)I~I(I ip=−δ+              (9.23) 

Điều đáng quan tâm là, các tham số tuyến tính mô tả hiệu suất của sự vận chuyển năng lượng 
kinh hướng và làm lạnh phát xạ sóng dài chỉ xuất hiện trong tỷ số δ=(γ/B). Nếu δ lớn thì, một cách 
tương đối, vận chuyển năng lượng kinh hướng có hiệu quả ngang  với làm lạnh sóng dài, và gradien từ 
xích đạo tới cực của I sẽ nhỏ. 

Trung bình diện tích toàn cầu của (9.23) là: 
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1I~           (9.24) 

cho thấy rằng, giá trị trung bình toàn cầu của phát xạ trái đất chia cho độ chiếu nắng bằng 
trung bình toàn cầu của tích độ hấp thụ và hàm mô tả phân bố độ chiếu nắng. Do đó, nếu độ hấp 
thụ lớn ở những nơi độ chiếu nắng cũng lớn thì giá trị trung bình toàn cầu I~  cũng sẽ lớn. Vì I 



 
 
 
 

quan hệ tuyến tính với Ts nên nhiệt độ trung bình toàn cầu cũng tăng cùng với tích trung bình của 
độ chiếu nắng và độ hấp thụ. Vì độ chiếu nắng trung bình năm nhỏ nhất ở các cực và lớn nhất ở 
xích đạo, nên sự tăng albedo liên quan với lớp phủ băng sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đến nhiệt độ 
trung bình toàn cầu khi lớp phủ băng mở rộng hơn về phía xích đạo. 

Điều đáng quan tâm là giải để tìm vĩ độ của ranh giới băng như là hàm của hằng số mặt trời 
đối với từng trường hợp albedo riêng biệt và các giá trị của δ. Nghiệm nhận được bằng cách định 
rõ vị trí đường băng (iceline) và sau đó giải đối với I tại vĩ độ đường băng khi sử dụng (9.23). Do 
albedo không liên tục tại đường băng và không có khuyếch tán trong mô hình nên I và Ts là không 
liên tục và nghiệm đối với xi như là hàm của So là không duy nhất. Có thể nhận được nghiệm duy 
nhất bằng việc đưa thêm vào thành phần vận chuyển khuyếch tán nhỏ và lấy giới hạn khi hệ số 
khuếch tán tiến tới không. Thủ thuật này làm nảy sinh việc sử dụng giá trị trung bình của albedo 
trên cả hai phía của rìa băng khi giải đối với I tại rìa băng (Held & Suarez, 1974). Cấu trúc của 
những nghiệm như vậy được chỉ ra trên hình 9.5. Do tính chất phi tuyến mạnh mẽ của việc ấn 
định albedo, mô hình có thể có từ một đến ba nghiệm đối với một giá trị cụ thể của hằng số mặt 
trời. Khi giá trị hằng số mặt trời đủ lớn thì hành tinh không băng là một nghiệm ổn định của mô 
hình. Khi hằng số mặt trời đủ nhỏ thì hành tinh phủ băng là một nghiệm ổn định. Khi hằng số mặt 
trời nhận giá trị trong khoảng trung gian, cả hai nghiệm ổn định này đều có thể xảy ra. Biểu đồ đã 
được định tỷ lệ sao cho khi hằng số mặt trời chuẩn hoá bằng 1.0 thì ranh giới lớp băng cực ở 
72oN, nó xấp xỉ vị trí hiện nay của lớp băng. Nếu hằng số mặt trời lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị 
này thì lớp băng sẽ thu hẹp lại hoặc mở rộng ra. Tốc độ mà tại đó lớp băng mở rộng hoặc thu hẹp 
lại khi hằng số mặt trời biến đổi là thước đo độ nhạy của khí hậu. Tốc độ này tương đương với độ 
nghiêng của đường cong nghiệm trên hình 9.5. Khi hằng số mặt trời giảm và lớp băng mở rộng, 
mô hình trở nên nhạy hơn cho đến khi đường trở nên dốc đứng tại vĩ độ tới hạn nào đó. Vĩ độ mà 
tại đó độ nghiêng bằng vô hạn (độ dốc đường bằng 90o − ND) được đánh dấu trên hình 9.5 là điểm 
ổn định toàn cầu. Nếu hằng số mặt trời giảm xuống dưới giá trị này, lớp băng đột ngột mở rộng, 
bao phủ toàn bộ hành tinh, tưởng như hồi tiếp albedo băng diễn ra rất dễ dàng. Trong mô hình 
này, lớp băng, mà nó mở rộng về phía xích đạo của điểm ổn định toàn cầu, là không ổn định và 
phát triển bao phủ hành tinh. 

 
Hình 9.5 Sơ đồ chỉ vĩ độ ranh giới chỏm băng cực như là hàm của hằng số mặt trời theo nghiệm của mô 
hình cân bằng năng lượng khí hậu. Hằng số mặt trời được chuẩn hóa sao cho ranh giới chỏm băng xuất 

hiện tại 72o khi hằng số mặt trời chuẩn hóa bằng 1. Nghiệm dẫn ra trên hình tương ứng với δ=1.9, albedo 
khi không có băng là 0.3 và albedo băng là 0.62 

Các tham số mà Budyko và Sellers đã chọn làm cho lớp băng rất nhạy với những biến đổi nhỏ 
của hằng số mặt trời. Chẳng hạn, Budyko đã tính rằng, hằng số mặt trời giảm 1.6% sẽ dẫn đến trái 
đất bị phủ băng hoàn toàn. Kết quả này là hấp dẫn ở chỗ nó chỉ ra rằng một biến đổi tương đối 



 
 
 
 

nhỏ của tác động khí hậu có thể tạo ra sự chuyển tiếp băng hà − gian băng đã xuất hiện trong lịch 
sử trái đất. Mặt khác, điểm ổn định toàn cầu đạt được khi lớp băng mở rộng đến khoảng 45 độ vĩ. 
Do đó, điều suy ra từ mô hình đơn giản này là, trong thời kỳ cực đại băng hà, khi mà trung bình vĩ 
độ của lớp phủ băng vĩnh cửu (perennial) gần vùng vĩ độ trung bình, hành tinh rất khó tạo ra sự 
chuyển đổi không thuận nghịch về điều kiện bị phủ băng (the planet is very close to making an 
irreversible transition to an icecovered condition). Rất khó nhận thấy trái đất có thể tránh được sự 
chuyển đổi này như thế nào trong lịch sử của nó, nếu hồi tiếp albedo của băng cũng mạnh như đã 
chỉ ra trong tính toán của Budyko và không có thêm hồi tiếp nào được thể hiện. Tất nhiên, các mô 
hình cân băng năng lượng khí hậu là cực kỳ đơn giản và bỏ qua nhiều quá trình quan trọng, nhưng 
nó vẫn được chú ý để xem xét độ nhạy của chúng phụ thuộc như thế nào vào các tham số cần thiết 
đối với nghiệm của chúng. 

  Trước hết ta có thể khảo sát độ nhạy của mô hình phụ thuộc như thế nào vào tham số δ, là 
giá trị của tỷ số giữa hệ số vận chuyển kinh hướng và hệ số làm lạnh bức xạ sóng dài. Hình 9.6 
dẫn ra tập hợp các đường cong nghiệm đối với những giá trị δ đã chọn. Với những giá trị của δ 
lớn, biên của lớp băng cực nhỏ sẽ nhạy hơn đối với sự biến đổi của hằng số mặt trời. Điều này liên 
quan đến một thực tế rằng, các giá trị δ lớn làm giảm yếu gradient nhiệt độ kinh hướng, do đó một 
sự biến đổi nhỏ của nhiệt độ trung bình toàn cầu được truyền cho sự dịch chuyển lớn của đường 
băng và liên quan với nó là sự biến đổi lớn của bức xạ mặt trời hấp thụ được. Bydyko đã sử dụng 
giá trị của B=1.45 Wm−

2K−
1, trong khi những ước lượng gần đây hơn có thể cho giá trị thích hợp 

nhất gần hơn với giá trị 2.2Wm−
2K−

1. Theo kết quả tính toán của Budyko thì giá trị của δ là 2.6. 
Giá trị cao này của δ đã góp phần làm mô hình của ông có độ nhạy lớn. 

 
Hình 9.6 Đường nghiệm mô hình cân bằng năng lượng khí hậu như trên hình 9.5 đối với 5 giá trị của tham 

số δ, tỷ lệ của hệ số vận chuyển theo kinh hướng đối với hệ số làm lạnh do phát xạ sóng dài. Khi δ lớn 
hơn, gradien nhiệt độ kinh hướng yếu hơn và những biến đổi nhỏ của nhiệt độ trung bình toàn cầu liên 

quan với sự dịch chuyển lớn của rìa băng. Do đó những giá trị lớn hơn của δ làm cho chỏm băng với diện 
tích của nó nhhạy cảm hơn đối với hằng số mặt trời. 

Sự tương phản albedo hành tinh liên quan với lớp phủ băng bề mặt cũng là một tham số hết 
sức quan trọng chi phối độ nhạy của các mô hình cân bằng năng lượng khí hậu. Sự tăng của 
albedo hành tinh theo vĩ độ là thực tế quan trắc được, nhưng chỉ một phần của sự tăng albedo 
hành tinh theo kinh hướng là có liên quan tới băng bề mặt. Còn có những đóng góp quan trọng 
gây nên bởi sự tăng độ phủ mây theo vĩ độ và sự tăng albedo theo góc thiên đỉnh mặt trời, mà nó 
cũng tăng theo vĩ độ (hình 2.8). Kết quả là albedo khi không có băng cũng tăng theo vĩ độ, vì vậy 
ở những vĩ độ nơi băng có thể hình thành, thì sự tương phản của albedo hành tinh giữa các điều 
kiện không băng và có băng phủ không lớn như người ta dự kiến. Phần lớn albedo bề mặt tăng là 



 
 
 
 

do mây, nó là vật phản xạ bức xạ mặt trời rất tốt, đặc biệt khi góc thiên đỉnh lớn. Có thể đưa tính 
chất này vào tính toán trong mô hình cân bằng năng lượng khí hậu bằng cách giả thiết rằng độ hấp 
thụ bức xạ mặt trời trong điều kiện không băng tăng theo vĩ độ. 
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Hình 9.7 biểu diễn các nghiệm của mô hình cân bằng năng lượng khí hậu đối với δ=1.9, 
bo=0.38 và ao=0.7. Những giá trị của a2 biến thiên từ 0 đến −0.32, với giá trị −0.32 được chọn để 
cho albedo hành tinh trong trường hợp không có băng và có băng ở cực bằng nhau. Budyko đã sử 
dụng a2=0.0, trong khi giá trị thực tế của a2 vào khoảng −0.175 (Hartmann & Short, 1979). Với sự 
giảm theo kinh hướng trên thực tế của độ hấp thụ bức xạ mặt trời của hành tinh không băng, thì 
mô hình cân bằng năng lượng khí hậu biểu thị khí hậu ổn định hơn nhiều. Độ nhạy của vị trí 
đường băng hiện tại, đối với những biến đổi nhỏ của hằng số mặt trời, bị giảm khi albedo trong 
điều kiện không băng tăng theo vĩ độ, và đòi hỏi phải giảm hằng số mặt trời lớn hơn nhiều mới có 
thể tạo ra sự chuyển đổi sang trạng thái hành tinh bị phủ băng. Với giá trị sát thực tế hơn của 
albedo trong điều kiện không băng thì sự chuyển sang trạng thái trái đất bị phủ băng sẽ không xảy 
ra cho tới khi ranh giới băng lan tới vĩ độ thấp hơn. Mô hình cân bằng năng lượng khí hậu dường 
như không đủ khả năng tạo ra điều kiện khí hậu tương đối nhạy đối với những biến đổi vừa phải 
của kích thước lớp băng, mà nó đặc trưng cho sự chuyển đổi băng hà − gian băng quan trắc được, 
và còn rất bền đối với sự chuyển đổi thuận nghịch sang trạng thái trái đất bị phủ băng. Sự đánh 
giá thực tế của hiệu ứng hồi tiếp albedo của băng là ở chỗ, trong khi nó là một quá trình hồi tiếp 
quan trọng, nó lại không đủ mạnh để tự nó giải thích việc hệ thống khí hậu biến đổi một cách dễ 
dàng từ điều kiện băng hà sang điều kiện gian băng. 

9.5 HỒI TIẾP ĐỘNG LỰC VÀ SỰ VẬN CHUYỂN NĂNG LƯỢNG KINH 
HƯỚNG 

Trong các mô hình cân bằng năng lượng khí hậu, hiệu quả của sự vận chuyển năng lượng 
kinh hướng và gradient nhiệt độ kinh hướng kết quả của nó đóng một vai trò quan trọng. Điều 
quan tâm là xem xét sự vận chuyển năng lượng kinh hướng trong khí quyển và đại dương có thể 
phản ứng lại như thế nào với sự phát triển của các tảng băng hoặc với những tác động khác nào đó 
của gradien nhiệt độ kinh hướng. Nếu ta giới hạn chỉ xét đối với các vĩ độ trung bình, thì các xoáy 
trong khí quyển đóng góp lớn nhất vào sự vận chuyển năng lượng kinh hướng (chương 6). Sự phụ 
thuộc của các thông lượng xoáy nhiệt vào gradient nhiệt độ trung bình có thể được ước lượng từ 
những lập luận đơn giản về thứ nguyên. Đầu tiên ta giả sử, như Sellers (1969) và North (1975) đã 
làm, rằng vận chuyển năng lượng kinh hướng phụ thuộc vào gradient kinh hướng của nhiệt độ thế 
vị θ 
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trong đó dấu ngoặc vuông biểu thị lấy trung bình vĩ hướng và y là sự dịch chuyển hướng bắc 
trong hệ toạ độ Đêcac địa phương. Hệ số vận chuyển KH phải có thứ nguyên là m2s−

1, do đó ta có 
thể xem KH như là tích của tốc độ gió đặc trưng V và khoảng cách đặc trưng Le 

 KH ∝ V.Le  (9.27) 

 



 
 
 
 

 
Hình 9.7 Đường cong nghiệm mô hình cân bằng năng lượng khí hậu như trên hình 9.5 đối với 5 giá trị của 
tham số a2 là thước đo số lượng mà nhờ đó khả năng hấp thụ của hành tinh không băng giảm về phía cực. 
Giá trị âm lớn hơn của a2 làm giảm yếu hiệu ứng hồi tiếp albedo băng ở vĩ độ cao, vì khi đó albedo đã khá 

cao, ngay cả trong điều kiện không có lớp băng phủ (δ=1.9) 
Thông lượng xoáy nhiệt được tạo ra do những nhiễu động gây nên bởi tính bất ổn định tà áp 

của trạng thái trung bình vĩ hướng của khí quyển, do đó ta sử dụng lý thuyết đối với tính bất ổn 
định tà áp để chọn tốc độ gió và qui mô độ dài đặc trưng. Qui mô độ dài được chọn là bán kính 
biến dạng Rossby, nó xấp xỉ với qui mô của các nhiễu động phát triển nhanh nhất để phản ứng lại 
tính bất ổn định tà áp của dòng trung bình vĩ hướng (xem, chẳng hạn, Holton, 1992). 
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trong đó de là quy mô độ dày của nhiễu động, f là tham số Coriolis và N là tần số nổi, liên hệ 
với gradien thẳng đứng của nhiệt độ thế vị: 
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Qui mô tốc độ gió thích hợp là sự sai khác trong tốc độ gió trung bình vĩ hướng gây nên bởi 
xoáy ngang qua phạm vi thẳng đứng của nó.  
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Độ đứt thẳng đứng của gió trung bình vĩ hướng liên hệ với gradien kinh hướng của nhiệt độ 
thế vị bởi gần đúng của gió nhiệt, mà nó càng xa xích đạo càng chính xác. 
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Kết hợp các biểu thức từ (9.26) đến (9.31), ta nhận được biểu thức đối với thông lượng kinh 
hướng của năng lượng tĩnh khô do các xoáy tạm thời như hàm của các biến trạng thái trung bình. 
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     (9.32) 

Sự bảo toàn nhiệt độ thế vị có thể được sử dụng để phân tích quy mô tốc độ thẳng đứng và độ 
dài thẳng đứng đặc trưng đối với các quy mô độ dài và tốc độ ngang. 
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Khi sử dụng phép phân tích quy mô tốc độ thẳng đứng này ta có thể nhận biểu thức đối với 
thông lượng nhiệt thẳng đứng tương tự (9.32)  
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Theo những lập luận của phép phân tích quy mô này, độ lớn của thông lượng nhiệt xoáy kinh 
hượng tỷ lệ với bình phương của gradien nhiệt độ kinh hướng và căn bậc hai của độ ổn định tĩnh 
(9.32). Quy mô độ dày de còn chưa được xác định. Những nhiễu động bất ổn định mạnh thống trị 
toàn bộ tầng đối lưu, do đó sẽ hợp lý khi sử dụng độ cao quy mô H như là quy mô độ dày. Đối với 
những dòng bất ổn định yếu hơn thì quy mô độ dày tỷ lệ với gradient nhiệt độ kinh hướng, do đó 
thông lượng nhiệt tổng cộng thậm chí nhạy cảm hơn đối với gradient nhiệt độ kinh hướng (Held, 
1978). Vì thông lượng nhiệt xoáy phụ thuộc vào gradient nhiệt độ kinh hướng theo qui luật bậc 
hai hoặc bậc cao hơn, nên các thông lượng xoáy có tác dụng ngăn chặn độ lệch lớn của gradient 
nhiệt độ kinh hướng, và do đó, có tác động đến qui mô thông lượng xoáy chi phối gradient nhiệt 
độ kinh hượng, ta biết rằng gradient nhiệt độ kinh hướng sẽ không nhạy hơn sự chi phối nhiệt của 
hiệu nhiệt độ xích đạo−cực. Sự chi phối nhiệt kinh hướng sẽ dẫn đến sự biến đổi lớn của hoạt 
động xoáy tà áp và vận chuyển nhiệt xoáy, nhân tố sẽ ngăn cản sự thích ứng của gradient nhiệt độ 
đối với tác động biến đổi. Độ nhạy lớn của hoạt động xoáy và thông lượng nhiệt xoáy đối với sự 
chi phối nhiệt kinh hướng đã được kiểm tra bởi những tính toán bằng các mô hình số trị đối với 
khí quyển. 

Ta biết rằng thông lượng nhiệt đại dương cũng nhạy cảm với gradient nhiệt độ kinh hướng, vì 
ta biết rằng cả sự chi phối nhiệt và chi phối ứng suất gió của hoàn lưu đại dương sẽ tăng theo 
gradien nhiệt độ. Ta không có bất kỳ lý thuyết định lượng đơn giản nào về việc các thông lượng 
đại dương phụ thuộc như thế nào vào gradient nhiệt độ kinh hướng phù hợp với hướng suy luận 
thứ nguyên đơn giản nói trên. 

Các mô hình động lực học của khí quyển tự do gợi lên rằng các xoáy tà áp sẽ có tác động duy 
trì gradient nhiệt độ kinh hướng gần như không đổi bằng cách biến đổi dòng năng lượng kinh 
hướng của chúng một lượng lớn khi có sự biến đổi nhỏ trong gradient nhiệt độ kinh hướng. Điều 
rất thú vị là số liệu cổ khí hậu chỉ ra rằng nhiệt độ bề mặt có những biến đổi rất khác so với những 
kết quả nhận được từ các nghiên cứu động lực. Trong thời kỳ băng hà nhiệt độ bề mặt vùng nhiệt 
đới chỉ biến đổi vài độ so với ngày nay, trong khi nhiệt độ ở cực lại thấp hơn 10oC hoặc hơn nữa. 
"Sự mở rộng cực" này của biến đổi khí hậu là một đặc điểm quan trọng cần phải được hiểu biết 
một cách đầy đủ. Nó cho thấy tầm quan trọng của bề mặt và những quá trình lớp biên trong việc 
xác định nhiệt độ bề mặt và gradient nhiệt độ vĩ hướng của nó. 

9.6 HỒI TIẾP SÓNG DÀI VÀ BỐC HƠI TRONG CÂN BẰNG NĂNG 
LƯỢNG BỀ MẶT 

Một suy luận thú vị rút ra từ việc phân tích số liệu lõi (core) đại dương là trung bình nhiệt độ 
bề mặt biển nhiệt đới biến đổi không quá 1−2oC giữa các điều kiện băng hà và gian băng (hình 
8.8). Tại sao nhiệt độ bề mặt biển nhiệt đới lại ổn định như vậy, trong khi nhiệt độ ở cực biến đổi 
cỡ chục độ? Điều đó có liên quan với sự hồi tiếp albedo của băng không, hay có những quá trình 
nào khác có tầm quan trọng tương đương đối với việc tạo ra sự mở rộng cực? Độ nhạy của nhiệt 
độ bề mặt biển nhiệt đới có thể được xác định gần đúng bằng cách xem xét cân bằng năng lượng 
bề mặt. Vấn đề chưa rõ là phân kỳ dòng năng lượng đại dương và sự đốt nóng đại dươn nhiệt đới 
của mặt trời phụ thuộc như thế nào vào nhiệt độ trung bình ở nhiệt đới, nhưng ta có thể đánh giá 
định lượng một cách khá chính xác sự phụ thuộc vào nhiệt độ của đốt nóng bức xạ sóng dài thuần 



 
 
 
 

và sự làm lạnh bốc hơi của bề mặt. 

Đốt nóng bức xạ sóng dài thuần của bề mặt bằng lượng bức xạ sóng dài từ khí quyển trừ đi 
phát xạ sóng dài từ bề mặt. 

 4
Snet T)0(FF σ−= ↓↓    (9.35) 

Ở đây ta đã giả thiết rằng bề mặt hấp thụ và phát xạ như một vật đen.  
Ta có thể tính sự phụ thuộc của bức xạ thuần vào nhiệt độ bề mặt trong điều kiện trời quang 

bằng cách sử dụng mô hình truyền bức xạ với một vài giả thiết. Ta giả thiết rằng, nhiệt độ giảm 
tuyến tính theo độ cao từ bề mặt với gradient thẳng đứng là 6.5 Kkm−

1 cho đến độ cao mà ở đó 
nhiệt độ đạt giá trị cực tiểu 200K, và khí quyển là đẳng nhiệt với nhiệt độ bằng 200K phía trên 
mực đó. Ta giả thiết rằng, độ ẩm tương đối cũng phụ thuộc tuyến tính vào khí áp theo: 
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trong đó RHo=77% cho xấp xỉ hợp lý với độ ẩm tương đối trung bình toàn cầu quan trắc 
được (Manabe & Wetherald, 1967). Thông lượng bức xạ sóng dài thuần tại mặt đất tính được với 
gradient nhiệt độ thẳng đứng và độ ẩm tương đối cho trước như trên và với những giá trị của CO2 
và hàm lượng ozon dẫn ra trên hình 9.8. Đặc điểm chung của đồ thị này là rất không nhạy biến với 
những giá trị chi tiết của profile độ ẩm tương đối và nhiệt độ nào được chỉ rõ. Khi nhiệt độ nhỏ 
hơn khoảng 280K thì sự mất mát bức xạ sóng dài thuần từ bề mặt tăng theo nhiệt độ giống như sự 
tăng theo nhiệt độ của phát xạ vật đen bề mặt (coi bề mặt phát xạ như một vật đen tuyệt đối − 
ND). Ở nhiệt độ cao hơn thì sự mất mát bức xạ sóng dài thuần từ bề mặt giảm khi nhiệt độ tăng vì 
thông lượng bức xạ sóng dài đi xuống từ khí quyển tăng nhanh hơn sự phát xạ sóng dài từ bề mặt. 
Đó là do hàm lượng hơi nước của khí quyển tăng, và hơi nước là vật phát xạ bức xạ sóng dài rất 
hiệu quả. Đối với những bước sóng trong khoảng 8−12µm, gọi là cửa sổ hơi nước, thì sự mất mát 
bức xạ sóng dài thuần tăng cho đến khoảng 285K, sau đó nó giảm nhanh theo nhiệt độ. Điều đó do 
cái gọi là sự hấp thụ liên tục của hơi nước tăng mạnh khi áp suất hơi nước cao. Bản chất của sự 
hấp thụ này chưa được hiểu một cách đầy đủ, có thể đo được nó một cách khá chính xác và nó có 
thể liên quan với hiện tượng các phân tử hơi nước dính kết với nhau khi áp suất hơi nước lớn, và 
do đó tạo thành phân tử phức tạp có thể hấp thụ và phát xạ một cách hiệu quả bức xạ qua cửa sổ 
(hơi nước − ND). Điều đó làm đóng cửa sổ hơi nưóc ở nhiệt độ cao và làm cho khí quyển quang 
mây hầu như mờ đục đối với bức xạ nhiệt hồng ngoại. Theo những tính toán này thì bức xạ sóng 
dài đi lên và đi xuống tại bề mặt hầu như ngang bằng nhau khi nhiệt độ vượt quá khoảng 320K. 
Sự mất mát bức xạ sóng dài bề mặt thuần giảm rất nhanh khi nhiệt độ ở lân cận 300K, xấp xỉ nhiệt 
độ trung bình của đại dương nhiệt đới. Điều đó tạo nên quá trình hồi tiếp dương trong nguồn năng 
lượng bề mặt, rất hiệu quả ở nhiệt độ vùng nhiệt đới, vì khi nhiệt độ tăng thì sự làm lạnh sóng dài 
thuần của bề mặt sẽ giảm. Nếu không có các quá trình hồi tiếp khác điều khiển thì nhiệt độ mặt 
nước biển nhiệt đới có thể rất nhạy cảm và có khả năng biến đổi. 

Cân bằng năng lượng gần đúng của bề mặt đại dương nhiệt đới vào khoảng 200Wm−
2, được 

cân bằng lại bởi 120Wm−
2 làm lạnh bốc hơi, 50Wm−

2 mất mát bức xạ sóng dài thuần, 10Wm−
2 làm 

lạnh hiển nhiệt và 20Wm−
2 vận chuyển năng lượng ra khỏi vùng do dòng chảy đại dương. Sự làm 

lạnh bốc hơi của nước đại dương nhiệt đới lớn hơn làm lạnh sóng dài thuần và cũng được xem là 
nhạy cảm đối với nhiệt độ bề mặt. Ta có thể ước lượng độ nhạy của làm lạnh bốc hơi đối với nhiệt 
độ bề mặt nếu ta  sẵn sàng chấp nhận một vài giả thiết cơ bản. Ta bắt đầu với công thức khí động 
học đối với làm lạnh bốc hơi đã làm gần đúng khi sử dụng (4.32) và (4.35):  
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Hình 9.8 Thông lượng năng lượng phát xạ sóng dài thuần tại bề mặt như là hàm của nhiệt độ bề mặt được 

tính bằng cách dùng gradien và phân bố độ ẩm tương đối cố định. Các đường cong được dẫn ra đối với 
thông lượng tổng cộng và thông lượng trong các dải bước sóng đã chỉ. (Theo Hartmann & Michelsen, 

1993. In lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Mỹ). 
Nếu ta lại giả thiết rằng, phân bố độ ẩm tương đối và profile nhiệt độ giữ nguyên không đổi 

khi ta tăng nhiệt độ bề mặt, thì làm lạnh bốc hơi phụ thuộc chủ yếu vào sự phụ thuộc nhiệt độ của 
độ ẩm riêng bão hoà tại bề mặt. Ta cũng có thể giả thiết rằng, tốc độ gió đặc trưng và hệ số trao 
đổi không phụ thuộc vào nhiệt độ bề mặt. Khi chấp nhận những giả thiết này và bỏ qua sự phụ 
thuộc tuyến tính và bậc hai yếu ớt vào nhiệt độ so với sự phụ thuộc theo qui luật hàm e mũ vào 
nhiệt độ của độ ẩm bão hoà, từ (9.37) và (4.35) có thể chỉ ra rằng, đạo hàm logarit của làm lạnh 
bốc hơi theo nhiệt độ bề mặt chỉ phụ thuộc một cách yếu ớt vào nhiệt độ bề mặt. 
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Đây là kết quả của qui luật phụ thuộc hàm e mũ của độ ẩm bão hoà. Đạo hàm của hàm e mũ 
cũng chính là hàm e mũ. Ước lượng bằng số trong (9.38) sẽ nhận được đối với Ts=300K, giá trị 
điển hình của nhiệt độ bề mặt đại dương nhiệt đới. Nếu nhân (9.38) với giá trị làm lạnh bốc hơi 
tiêu biểu LE=120Wm−

2, ta sẽ nhận được ước lượng của độ nhạy, nó không phụ thuộc vào việc 
chọn trước các tham số trong công thức khí động học (9.37). 
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Khi độ ẩm tương đối cố định, tốc độ tại đó làm lạnh bốc hơi tăng theo nhiệt độ là lớn so với 
tốc độ tại đó sự làm lạnh sóng dài của bề mặt giảm. Có thể sử dụng hình 9.8 để tính sự phụ thuộc 
của làm lạnh sóng dài thuần vào nhiệt độ cho điều kiện không mây. Tốc độ biến đổi cực đại của 
đốt nóng sóng dài thuần của mặt đất xảy ra ở khoảng Ts=305K và có giá trị số bằng: 
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Độ lớn của tốc độ tăng sự làm lạnh bốc hơi theo nhiệt độ lớn gấp đôi tốc độ giảm của sự làm 
lạnh sóng dài của bề mặt. Bề mặt đại dương dần dần mất khả năng làm lạnh do phát xạ bức xạ 
sóng dài của nó khi nhiệt độ tăng lên quá 300K, nhưng làm lạnh bốc hơi tăng theo nhiệt độ nhanh 



 
 
 
 

hơn so với làm lạnh sóng dài suy giảm theo nhiệt độ. Tham số độ nhạy đối với điều kiện bề mặt 
biển nhiệt đới (Tropical Sea Surface − TSS) nhận được bằng việc đưa vào chỉ hai hiệu ứng hồi 
tiếp này là khá nhỏ. 
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Nếu sự đốt nóng sóng dài bề mặt và bốc hơi biến thiên theo nhiệt độ như những ước lượng 
đơn giản này gợi mở thì nhiệt độ bề mặt biển nhiệt đới sẽ tương đối ổn định. Sự ổn định này, xuất 
phát từ sự biến đổi nhanh của áp suất hơi nước bão hoà ở nhiệt độ bề mặt nhiệt đới, có thể giải 
thích tại sao nhiệt độ bề mặt biển nhiệt đới biến đổi tương đối ít trong quá khứ. Nó cũng góp phần 
làm khuếch đại sự biến đổi nhiệt độ bề mặt ở cực rõ ràng bằng việc làm suy giảm sự biến đổi 
nhiệt độ nhiệt đới. 

Sự làm lạnh bốc hơi của bề mặt đại dương nhiệt đới rất nhạy biến đối với những tính chất 
nhiệt động của lớp biên khí quyển mà chúng được xác định thông qua sự tương tác phức tạp giữa 
rối lớp biên, đối lưu quy mô vừa và các dòng quy mô lớn. Có thể minh hoạ tầm quan trọng tiềm 
tàng của sự biến động của độ ẩm tương đối bằng cách lấy vi phân (9.37) theo độ ẩm tương đối khi 
nhiệt độ cố định. 
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Đối với những điều kiện nhiệt đới, nhiệt độ tăng 1K khi độ ẩm tương đối cố định sẽ tác động 
đến tốc độ bốc hơi xấp xỉ bằng và ngược với tác động của việc tăng độ ẩm tương đối 1% khi cố 
định nhiệt độ. Các quá trình điều khiển độ ẩm tương đối trong lớp biên nhiệt đới cực kỳ quan 
trọng đối với độ nhạy của khí hậu. 

9.7 HỒI TIẾP CỦA MÂY 
Theo các số liệu biểu diễn trong bảng 3.3, mây làm tăng gấp đôi albedo của trái đất từ 15 đến 

30% và làm giảm sự phát xạ sóng dài khoảng 30W/m2. Do sự triệt tiêu lẫn nhau của hai hiệu ứng 
này, ảnh hưởng của mây đối với dòng năng lượng bức xạ thuần toàn cầu đi đến hành tinh giảm 
khoảng 20W/m2. Ảnh hưởng của riêng mây đối với cân bằng năng lượng địa phương phụ thuộc 
mạnh mẽ vào độ cao và độ dày quang học của nó, vào độ chiếu nắng và những đặc tính của mặt 
trải dưới. Ví dụ, lượng mây thấp trên đại dương sẽ làm giảm bức xạ thuần đáng kể, vì nó làm tăng 
albedo mà không làm ảnh hưởng nhiều đến thông lượng bức xạ sóng dài ở đỉnh khí quyển. Mặt 
khác, mây cao, mỏng có thể làm biến đổi lớn thông lượng bức xạ mặt trời mà không gây ảnh 
hưởng nhiều đến hấp thụ bức xạ mặt trời, và do đó sẽ làm tăng bức xạ thuần và làm nóng bề mặt. 

Nếu lượng mây hoặc dạng mây là nhạy cảm với trạng thái khí hậu, thì có thể mây sẽ tạo ra sự 
hồi tiếp rất mạnh đối với hệ thống khí hậu. Vì phần diện tích bao phủ của mây, Ac, vào khoảng 
50%, và tác động thuần túy của mây này đến cân bằng năng lượng vào khoảng −20W/m2, nên ta 
có thể ước lượng thô theo: 
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Như vậy, ảnh hưởng của sự biến đổi lượng mây 10% đối với cân bằng năng lượng có cùng độ 
lớn với ảnh hưởng của việc tăng gấp đôi nồng  độ carbon dioxide. Việc tăng lượng mây 10% sẽ bù 
đắp lại tác động của việc tăng gấp đôi CO2. Khi giảm lượng mây 10% sẽ làm tăng gấp đôi hiệu 



 
 
 
 

ứng gấp đôi CO2. Nếu dạng mây biến đổi theo hướng làm giảm tác động của mây đối với bức xạ 
sóng ngắn 5% và làm tăng tác động của mây đối với bức xạ sóng dài 5%, điều đó cũng sẽ có cùng 
hiệu ứng như việc tăng gấp đôi nồng độ CO2. Điều này có thể thực hiện được bằng cách làm giảm 
diện tích phủ mây và làm tăng độ cao đỉnh mây trung bình. Như vậy, cả lượng mây và phân bố các 
dạng mây có vai trò đặc biệt quan trọng đối với khí hậu.  

Đáng tiếc là sự hiểu biết của chúng ta hiện nay về lượng mây và dạng mây toàn cầu được xác 
định như thế nào hãy còn chưa đủ, và những ước lượng về độ lớn và dấu của hiệu ứng hồi tiếp của 
mây về cơ bản chưa được biết đến. Hồi tiếp của mây là một trong những vấn đề chính không rõ 
ràng trong nghiên cứu độ nhạy khí hậu. 

9.8 CÁC HỒI TIẾP SINH HOÁ 
Khí hậu trái đất được định hình bởi sự sống, và chắc chắn rằng sinh vật học đóng một vai trò 

đối với độ nhạy khí hậu. Thực vật và động vật có thể ảnh hưởng đến độ nhạy khí hậu theo nhiều 
cách. Có lẽ cách trực tiếp và mạnh nhất nhờ đó sinh vật tác động đến khí hậu là thông qua sự điều 
khiển thành phần khí quyển. Nồng độ carbon dioxide trong khí quyển được qui định bởi tập hợp 
phức tạp nhiều quá trình, nhưng quá trình chủ yếu là sự hấp thu carbon dioxide bởi thực vật tại bề 
mặt đại dương và trên đất liền. Người ta ước tính rằng gần một nửa sự làm lạnh toàn cầu trong 
thời kỳ cực đại băng hà gần đây là do sự giảm nồng  độ carbon dioxide trong khí quyển. Sự giảm 
nồng  độ carbon dioxide trong khí quyển này phải được gây nên bởi sự điều chỉnh sinh học và hoá 
học của đại dương, vì trên những qui mô thời gian này carbon dioxide trong khí quyển bị điều 
khiển bởi áp suất riêng của CO2 trong nước bề mặt. 

Nguồn hạt nhân ngưng kết chủ yếu đối với các hạt mây trên các đại dương là sản phẩm của 
khí lưu huỳnh, như dimethyl sulfide, do các chất hữu cơ trong nước bề mặt. Trong khí quyển 
những có nguồn gốc lưu huỳnh này bị chuyển thành các phần tử axít sulfuric, tạo nên các hạt nhân 
mà các hạt mây, hình thành bởi sự ngưng kết hơi nước, bám xung quanh (Charlson et al., 1987). 
Nếu các phần tử này càng nhiều thì càng có nhiều hạt mây được hình thành. Do các giọt mây 
thường có xu hướng nhỏ đi khi có càng nhiều hạt nhân ngưng kết, nên các giọt mây có xu thế tồn 
tại lâu trong khí quyển trước khi tụ lại và rơi xuống thành mưa. Nếu nước mây bị phân chia thành 
nhiều hạt mây hơn thì albedo của mây cũng sẽ lớn hơn. Ta có thể thấy rằng sản phẩm khí lưu 
huỳnh càng lớn, là tiền thân của hạt nhân ngưng kết mây, sẽ làm cho albedo của mây trên đại 
dương càng cao, và do đó càng làm lạnh trái đất. Nếu tốc độ mà chất hữu cơ giải phóng khí lưu 
huỳnh, phụ thuộc vào nhiệt độ, thì ta sẽ có được những nguyên lý cơ bản của cơ chế hồi tiếp. Độ 
lớn của cơ chế hồi tiếp có thể này không thể định lượng được, và dấu của sự hồi tiếp cũng chưa 
được biết đến. 

Đã có một suy luận cho rằng điều hữu ích là xem trái đất như một thực thể đơn phức tạp bao 
gồm sinh quyển, khí quyển, đại dương và lục địa mà nó được gọi là Gaia, theo tiếng Hy lạp là 
“mẹ trái đất” (“Mother Earth”) (Lovelock, 1979). Có một giả thiết nữa cho rằng, toàn bộ những 
yếu tố này tạo nên hệ thống hồi tiếp, nó tác động tối ưu hóa những điều kiện cho sự sống tồn tại ở 
đây. Điều khiển tích cực để duy trì những điều kiện tương đối ổn định này được mô tả bởi thuật 
ngữ ngôi nhà cân bằng (homeostasis).   

Watson và Lovelock (1983) đã đưa ra mô hình “Thế giới loài cúc”, một mô hình khám phá 
đơn giản để nghiên cứu sự sống có thể duy trì khí hậu rất ổn định như thế nào. Họ tưởng tượng ra 
một hành tinh không mây có khí quyển hoàn toàn trong suốt đối với bức xạ. Trên hành tinh chỉ có 
thực vật là hai loài cúc phân biệt theo màu: cúc đen và cúc trắng. Một loài phản xạ bức xạ mặt trời 
kém hơn đất trống (đất trơ trụi), còn loài kia phản xạ tốt hơn. Quần thể mỗi loài cúc được mô tả 



 
 
 
 

bởi một phương trình vi phân. 
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W χ−β=  (9.44) 
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b
b χ−β=  (9.45) 

trong đó AW, Ab và Ag tương ứng là phần diện tích bị phủ bởi cúc trắng, cúc đen và đất 
trống; β là tốc độ sinh trưởng của những cây cúc trong một đơn vị thời gian và trên một đơn vị 
diện tích; χ là tốc độ chết trong một đơn vị thời gian, trên một đơn vị diện tích; và x là phần diện 
tích đất màu mỡ không có cây. 

Tốc độ sinh trưởng được giả thiết là một hàm parabol của nhiệt độ địa phương Ti, hàm này 
đạt giá trị cực đại tại 22.5oC và bằng 0 tại 5oC và 40oC. 

 βi=1.0 − 0.003265(295.5K − Ti)2 ( 9.46 ) 

Hành tinh được giả thiết ở trạng thái cân bằng năng lượng toàn cầu, sao cho 

 ( )p04
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4
ST α−=σ  (9.47) 

Albedo hành tinh αp là trung bình trọng lượng theo diện tích của albedo đất trống, albedo cúc 
trắng và albedo cúc đen. 

 bbwwggp AAA α+α+α=α  (9.48) 

Điều cần thiết là lựa chọn nhiệt độ địa phương Ti nào sẽ được xác định. Một trong những 
cách lựa chọn là cho tất cả các nhiệt độ địa phương bằng nhiệt độ phát xạ Te. Điều này tương ứng 
với vận chuyển nhiệt theo phương ngang hoàn toàn hiệu quả. Một cách lựa chọn khác là đối với 
mỗi dạng bề mặt sẽ có nhiệt độ cân bằng bức xạ riêng của nó. Điều đó sẽ tương ứng với việc 
không có vận chuyển nhiệt giữa các vùng có lớp phủ bề mặt khác nhau, do đó nhiệt độ địa phương 
là nhiệt độ cần thiết để cân bằng với sự hấp thụ bức xạ mặt trời địa phương. 
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Kết hợp (9.49) với (9.47) suy ra biểu thức thỏa mãn cả cân bằng năng lượng địa phương và 
cân bằng năng lượng toàn cầu. 
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Ta có thể tổng quát hóa (9.50) bằng cách viết 

 ( ) 4
eip

4
i TT +α−αη=  (9.51) 

trong đó 0<η<(S0/4σ) biểu thị phạm vi cho phép giữa hai cực trị trong đó vận chuyển ngang 
là hoàn toàn hiệu quả khi η=0 và vận chuyển ngang bằng 0 khi η=( S0/4σ). 

Nghiệm của trạng thái ổn định đối với thế giới loài cúc có thể nhận được cho những giá trị cụ 
thể của các tham số, và một vài trong số những nghiệm này được biểu diễn trên hình 9.9. Do các 
quá trình hồi tiếp mạnh bên trong hệ thống nên nhiệt độ phát xạ trung bình toàn cầu rất ổn định 
trên một phạm vi rộng của hằng số mặt trời trong đó loài cúc có thể tồn tại. Những vùng ổn định 
này được giới hạn bởi những  giá trị của hằng số mặt trời trong đó loài cúc xuất hiện hoặc biến 
mất hầu như không liên tục và nhiệt độ tăng đột ngột tương ứng. Vùng ổn định tồn tại vì sự biến 
đổi của nhiệt độ gây nên sự biến đổi trong quần thể cúc tạo ra sự hồi tiếp âm lớn đối với  nhiệt độ. 



 
 
 
 

Chẳng hạn, khi bức xạ mặt trời tăng lên thì những cây cúc trắng được thuận lợi vì chúng được làm 
mát hơn so với nhiệt độ phát xạ. Việc tăng quần thể cúc trắng sẽ làm tăng albedo hành tinh, điều 
đó dẫn tới làm giảm sự thích ứng của nhiệt độ phát xạ đối với sự tăng hằng số mặt trời. 

Thế giới loài cúc chắc chắn không miêu tả hợp lý trái đất, nhưng nó có lợi cho việc minh hoạ 
thế giới sinh vật có thể gây ảnh hưởng tới khí hậu toàn cầu và độ ổn định của khí hậu như thế nào. 
Những cơ chế sinh học xảy ra trên trái đất có thể đóng vai trò của những cây cúc trong Thế giới 
loài cúc, mặc dù ảnh hưởng của chúng có vẻ như thầm lặng và huyền ảo hơn. Chảng hạn, vai trò 
của sinh học trong việc điều chỉnh CO2 có thể tác động giống như loài cúc trắng, vì, khi hoạt động 
quang hợp phát triển thì CO2 bị lấy từ khí quyển. Mô hình gợi lên rằng, sự phát triển của thực vật 
trên đất liền làm giảm CO2 trong khí quyển trong thời kỳ Đại cổ sinh (Paleozoic), nó giúp bù đắp 
lại sự ấm lên liên quan với sự tăng hằng số mặt trời (Berner, 1993). Trong mô hình Thế giới loài 
cúc, các quá trình sinh học được giả thiết là rất ổn định, nhưng những biến đổi CO2 trên qui mô 
thời gian băng hà − gian băng trong kỷ Đệ tứ (Quaternary) lại có ảnh hưởng ngược lại hoàn toàn 
bởi sự đóng góp đáng kể đối với độ nhạy khí hậu. Mây có thể là bản sao loài cúc trắng của trái 
đất, với mối liên hệ sinh học của chúng xảy ra thông qua việc tạo thành hạt nhân ngưng kết mây 
nhờ sự sống ở trong biển. Nếu sự giải phóng DMS (DiMethyl Sulphite − ND) tỷ lệ với nhiệt độ, 
thì sự liên kết DMS − albedo mây có thể tạo nên một quá trình hồi tiếp âm lớn. Cả dấu và độ lớn 
của hồi tiếp khí hậu liên quan với sản phẩm sinh học của hạt nhân ngưng kết mây hiện chưa được 
xác định; tuy nhiên vì sinh vật biển là nguồn chủ yếu của hạt nhân ngưng kết mây trên biển, nên 
dường như sự đóng góp của mây vào albedo có thể sẽ nhỏ hơn nếu không có sự sống. 

 
Hình 9.9 Trạng thái ổn định của loài cây cúc. Diện tích các cây cúc và nhiệt độ phát xạ được vẽ như là 

hàm của hằng số mặt trời chuẩn hoá. Nghiệm nhận được với hằng số mặt trời So=1368W/m2, albedo của 
đất trống αg,=0.5, tốc độ chết của cây cúc là γ=0.3, tham số trao đổi nhiệt là η=2.0x109K4=0.12 (So/4σ). 
(a) Đối với quần thể cây cúc “trung gian” với αi=0.5; (b) Đối với quần thể cúc đen với αb =0.25; (c) Đối 

với quần thể cúc trắng với αW =0.25 (Chú ý rằng điều này biểu thị sự tiến hoá cả khi hằng số mặt trời tăng 
và giảm, và rằng hệ thống biểu lộ hiện tượng trễ); (d) Đối với quần thể cúc cả trắng lẫn đen. (Sửa lại từ 

Watson & Lovelock, 1983. In lại với sự cho phép của Munksgaard International Publishers Ltd.); 
 

 

 



 
 
 
 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Nhận (9.5) từ (9.3) 

2. Nhận (9.9) từ (9.8) 

 3. Giả thiết rằng các xoáy tạm thời là cơ chế vận chuyển nhiệt chủ yếu quyết định gradient 
nhiệt độ thế vị theo chiều thẳng đứng và theo chiều ngang ở những vĩ độ trung bình, và giả thiết 
rằng sự vận chuyển xoáy thích ứng với gradient trung bình như đã chỉ ra trong (9.32) và (9.34). 
Nếu tác động bức xạ của gradient kinh hướng tạo nên sự tương phản nhiệt giữa xích đạo và cực 
lớn hơn, thì sự thích ứng của gradient thẳng đứng của nhiệt độ thế vị (ổn định tĩnh) ở các vĩ độ 
trung bình sẽ như thế nào? Sự biến đổi của độ ổn định tĩnh sẽ lớn hay nhỏ một cách tương đối so 
với sự biến đổi của gradient nhiệt độ kinh hướng? Giả thiết rằng nhiệt độ thế vị giảm nhẹ một 
cách tuyến tính đến giá trị cân bằng bức xạ và tốc độ giảm nhẹ của gradient thẳng đứng và 
gradient phương ngang là như nhau.  

 4. Sử dụng mô hình cân bằng năng lượng khí hậu của Budyko (9.23) để giải cho trường hợp 
hằng số mặt trời như là hàm của vĩ độ đường băng (ranh giới băng). Sử dụng 9.14 và các tham số 
B=1.45 Wm−

2 K−
1, a0=0.68, b0=0.38 và a2=0.0. Vẽ các đường cong cho hai giá trị của γ: γ=3.8 

Wm−
2 K−

1 và γ=2.8 Wm−
2 K−

1. 

5. Theo mô hình cân bằng năng lượng khí hậu với hồi tiếp albedo băng, độ nhạy khí hậu liên 
hệ như thế nào với gradient nhiệt độ kinh hướng trong trạng thái cân bằng? Khi gradient nhiệt độ 
kinh hướng tăng thì khí hậu sẽ trở nên nhạy cảm nhiều hơn hay ít hơn, giả thiết tồn tại các chỏm 
(cap) băng? 

6. Hãy cho biết độ nhạy khí hậu sẽ khác biệt như thế nào, nếu bề mặt trái đất là 70% đất liền 
và 30% đại dương. 

7. Tác động của mô hình thế giới loài cúc sẽ khác như thế nào nếu tính đến tính chất hình cầu 
của hành tinh. Độ ổn định của nó sẽ lớn hay nhỏ hơn? 

8. Lập chương trình máy tính cho phiên bản phụ thuộc thời gian của mô hình thế giới loài 
cúc, nhưng đưa thêm vào phương trình đối với quần thể loài thỏ mà tốc độ sinh sản của chúng tỷ 
lệ thuận với diện tích có cúc bao phủ. Sự tiệm cận đến trạng thái ổn định phụ thuộc vào điều kiện 
ban đầu và các tham số của mô hình như thế nào? Đưa thêm vào quần thể loài cáo. 
  



 
 
 
 

 

CHƯƠNG 10. CÁC MÔ HÌNH KHÍ HẬU TOÀN CẦU 

10.1 MÔ HÌNH HÓA TOÁN HỌC 
Ta có thể hiểu rõ hơn và dự báo khí hậu cũng như sự những biến động của nó bằng cách kết 

hợp các nguyên lý của vật lý học, hóa học và sinh học vào trong một mô hình toán học mô tả khí 
hậu. Theo mức độ phức tạp, mô hình khí hậu có thể sắp xếp theo thứ tự từ những mô hình cân 
bằng năng lượng đơn giản đã mô tả trong chương 2, mà nghiệm của nó có thể được trình bày trên 
mặt sau của một phong bì, đến mô hình rất phức tạp, đòi hỏi phải có các máy tính lớn nhất, nhanh 
nhất và những kỹ thuật tính toán phức tạp nhất. Trong chương này sẽ trình bày về mô hình khí hậu 
toàn cầu phức tạp nhất, vì đây là những mô hình có thể cho mô phỏng khí hậu gần với thực tế nhất 
và là công cụ mà nhờ nó ta hy vọng rằng có thể dự báo khí hậu tương lai đủ chi tiết cho các mục 
tiêu kế hoạch hóa. Nói một cách ngắn gọn, ta có thể gọi mô hình loại này là GCM. GCM được cấu 
tạo từ thuật ngữ mô hình hoàn lưu chung khí quyển (General Circulation Model) (Thuật ngữ “mô 
hình hoàn lưu chung khí quyển” để chỉ các mô hình tính toán sự tiến triển của các hình thế dòng 
khí và bằng cách đó tái tạo lại sự mô tả thống kê phức tạp những chuyển động quy mô lớn của khí 
quyển hay đại dương từ những nguyên lý cơ bản. Vì trong lĩnh vực mô hình hóa khí hậu, GCM 
hiên nay dùng để ký hiệu loại mô hình khí hậu tinh xảo nhất, trong đó hoàn lưu chỉ là một trong 
những thành phần cốt yếu, nên dường như nó được thay đổi một cách hợp lý nguồn gốc cấu tạo là 
mô hình khí hậu toàn cầu (Global Climate Model). Mặt khác, người ta thường gọi GCM khí quyển 
và GCM đại dương, trong đó mang ý nghĩa ban đầu có thể sẽ chính xác hơn). Tuy nhiên cũng có 
các mô hình kém phức tạp hơn. Các mô hình kém chi tiết hơn này cũng rất có ích, nhưng ta sẽ 
không thảo luận đến chúng. 

10.2 LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC MÔ HÌNH KHÍ HẬU  
GCM hiện đại có nguồn gốc từ các mô hình tính toán được phát triển trước hết để dự báo các 

hình thế thời tiết hạn vài ngày. L. F. Richardson (Richardson (1922), là người đưa ra số 
Richardson đã nói ở chương 4) là người đầu tiên đã đưa ra ý tưởng rằng thời tiết trong tương lai 
có thể dự báo bằng việc tích phân số các phương trình của chuyển động của chất lỏng khi sử dụng 
thời tiết hiện tại như là điều kiện ban đầu. Ông đã cố gắng tính toán dự báo thời tiết bằng tay khi 
ông đang là một lái xe cứu thương ở Pháp trong chiến tranh Thế giới thứ I. Kết quả dự báo sai quá 
mức, bởi vì những điều kiện ban đầu của ông có chứa thành phần hội tụ gió giả tạo lớn. Dự báo số 
trị thành công đầu tiên đã sử dụng các phương trình đã được làm đơn giản hóa rất nhiều so với 
những phương trình của Richardson, và đối với các phương trình này nghiệm của chúng ít nhạy 
cảm với những điều kiện ban đầu. 

Dự báo thời tiết bằng phương pháp số được đề xuất như là một khả năng sử dụng của máy 
tính điện tử được John von Neumann phát triển vào cuối những năm 1940. Dự báo số thời tiết 
thành công đầu tiên bằng máy tính điện tử đã được thực hiện ở Viện nghiên cứu nâng cao ở 
Princeton, New Jersey bởi một nhóm do Jule Charney (Charney et al., 1950) lãnh đạo. Mô hình 
này chỉ có một lớp khí quyển và chỉ mô tả vùng lục địa nước Mỹ. Nó chỉ đưa vào sự tiến triển 
động lực học chất lỏng của phân bố vận tốc ban đầu và không có các tác động vật lý điều khiển 
khí hậu. Thí nghiệm số đầu tiên có tính đến bức xạ và sự tiêu tán đã được xây dựng khi sử dụng 
một mô hình đơn giản chỉ với hai mực theo chiều thẳng đứng (Phillips, 1956). Sau đó các mô 
phỏng chi tiết hơn hoàn lưu chung khí quyển đã đưa vào các phương trình chuyển động chính xác 



 
 
 
 

hơn, độ phân giải không gian ngang và đứng và những đặc tả thực hơn các quá trình vật lý điều 
khiển hoàn lưu chung khí quyển, như bức xạ, sự giải phóng ẩn nhiệt và tiêu tán do ma sát 
(Smagorinsky, 1963; Manabe, et al., 1965). Bằng những mô hình này và các mô hình tiếp theo, có 
thể mô phỏng hoàn lưu chung khí quyển với độ chính xác hợp lý. Chất lượng của những mô 
phỏng nhận được bằng các mô hình khí quyển đã mang lại những lợi ích lớn nhờ nghiên cứu thực 
nghiệm chuyên sâu liên quan đến việc cung cấp thông tin dự báo thời tiết thực tế, bắt đầu từ 
những dự báo thời tiết bằng phương pháp số do Cục dự báo thời tiết số trị phối hợp Mỹ quản lý 
vào đầu năm 1955. Phối hợp cùng với sự nỗ lực thực tế để phục vụ dự báo thời tiết là sự cố gắng 
lớn trong việc thu thập những quan trắc thời tiết tại bề mặt và tại các mực khí quyển trên cao. 
Những quan trắc này có thể dùng để mô tả trạng thái khí quyển đủ chi tiết để chỉnh lại những dự 
báo ban đầu từng 6 giờ một, những dự báo này có thể cung cấp một số thông tin hữu ích về thời 
tiết trong tương lai trước một tuần. 

Các mô hình số hoàn lưu chung đại dương cũng được phát triển bằng cách áp dụng những kỹ 
thuật cơ bản đã dùng cho mô hình khí quyển. Sự phát triển các mô hình hoàn lưu chung đại dương 
chậm hơn so với các mô hình khí quyển. Đó là do hai nguyên nhân: cơ sở quan trắc trên đại 
dương ít hơn và vấn đề tính toán mô phỏng đại dương khó khăn hơn. Do không ai đảm nhiệm việc 
quan trắc và dự báo trạng thái của đại dương toàn cầu trên cơ sở nghiệp vụ nên các nhà hải dương 
học không có cơ sở về dự báo thời tiết bằng phương pháp số mà trên cơ sở đó có thể xây dựng mô 
hình khí hậu đại dương cho đến những năm gần đây. Khí hậu đại dương quan trắc được đến mức 
đủ chi tiết và chính xác cho mục đích khí hậu hãy còn chưa sẵn có, đặc biệt đối với các lớp sâu 
của đại dương. Quy mô không gian của những hệ thống chuyển động quan trọng là nhỏ so với độ 
rộng của thủy vực đại dương, và những quan trắc về dòng chảy, nhiệt độ và độ muối ở những độ 
sâu dưới bề mặt phải được tiến hành từ các tàu và rất tốn kém. Do đó, số liệu quan trắc trong một 
năm không đủ để xác định trạng thái của đại dương. Hơn nữa, tốc độ của nhiều dòng chảy biển 
quan trọng là nhỏ và do đó khó quan trắc với độ chính xác cao. Thời gian tích phân dài cũng cần 
đối với mô hình đại dương để đạt được độ ổn định khí hậu. Trong khi khí quyển có chu kỳ khí hậu 
trong khoảng vài tuần hay vài tháng thì hoàn lưu dưới sâu đại dương yêu cầu hàng thế kỷ để thích 
ứng với những tác động biến đổi. Điều đó đòi hỏi thời gian tích phân dài và độ phân giải không 
gian lớn để mô phỏng thực hoàn lưu đại dương, nghĩa là những thí nghiệm số bằng các mô hình 
đại dương có thể yêu cầu tài nguyên máy tính mạnh và phức tạp. Mặt khác, số lượng và sự phức 
tạp của các quá trình vật lý đòi hỏi đối với mô phỏng đại dương là nhỏ hơn nhiều so với mô phỏng 
khí quyển. 

Những mô phỏng khí quyển đầu tiên nhận được bằng cách cố định nhiệt độ bề mặt biển. 
Tương tự, các mô hình hoàn lưu chung đại dương giả thiết ứng suất gió, nhiệt độ không khí, độ 
ẩm không khí, giáng thuỷ, và tác động bức xạ không đổi. Đồng thời những đại lượng này xác định 
thông lượng động lượng, nhiệt và nước ngọt trên bề mặt là những tác động điều khiển quan trọng 
hoàn lưu đại dương. Trong mô hình khí hậu chung đầy đủ, những trao đổi nhiệt, ẩm và động 
lượng giữa đại dương và khí quyển phải được xác định bên trong sao cho trạng thái của hệ thống 
khí hậu kết hợp có thể tiến triển phù hợp. Những thí nghiệm ban đầu với các mô hình lồng khí 
quyển − đại dương thường tạo ra khí hậu rất khác so với thực tế, ngay cả khi từng thành phần đều 
cho khí hậu hợp lý khi chạy độc lập với các điều kiện biên thực cố định. Bậc tự do của mô hình 
lồng khí hậu khí quyển − đại dương đầy đủ để xác định khí hậu của chính chúng lớn hơn đã bộc lộ 
nhiều thiếu sót trong các mô hình hoàn lưu chung khí quyển và đại dương. Những thiếu sót này 
đang được xem xét thông qua những nỗ lực nghiên cứu hiện nay. Việc hoàn thiện mô phỏng và dự 
báo khí hậu cũng đòi hỏi nghiên cứu các quá trình bề mặt để xử lý chính xác hơn và chi tiết hơn. 

Các thành phần của mô hình khí hậu toàn cầu được minh họa bằng sơ đồ trên hình 10.1. Tất 



 
 
 
 

cả các thành phần và các quá trình biểu diễn trên sơ đồ là rất quan trọng để hiểu và mô phỏng khí 
hậu. Không có một hiệu ứng hồi tiếp sinh địa hóa nào được chỉ ra một cách rõ ràng, nhưng chúng 
là nhân tố quyết định sự cấu thành khí quyển và bản chất của lớp phủ thực vật. Những quá trình 
này chưa được đưa vào trong phần lớn các mô hình mô phỏng khí hậu và ta sẽ không thảo luận ở 
đây. 

 
Hình 10.1 Sơ đồ các thành phần của mô hình khí hậu toàn cầu 

10.3 THÀNH PHẦN KHÍ QUYỂN 
Thành phần khí quyển của mô hình khí hậu toàn cầu về cơ bản cũng tương tự như mô hình 

xây dựng cho mục đích dự báo thời tiết. Việc hoàn thiện các hệ thống dự báo thời tiết bằng 
phương pháp số trị đã được cổ vũ bởi những cố gắng để dự báo thời tiết với hạn dài hơn một tuần. 
Với những dự báo hạn dài hơn này thì tính tương tự khí hậu của mô hình với điều kiện thực tế trở 
nên rất quan trọng. Sai số khí hậu của mô hình sẽ gây nên những sai số lớn hơn trong những dự 
báo hạn vừa này. Do đó, những nỗ lực để tạo ra dự báo thời tiết hạn dài hơn và mô phỏng khí hậu 
chính xác là trợ lực và đồng thời dẫn đến việc cải tiến các mô hình khí quyển. 

Khung cảnh cơ bản của mô hình số khí quyển hay đại dương là lưới không gian trong đó biểu 
diễn các phương trình vật lý. Đôi khi cái gọi là phương pháp phổ cũng được sử dụng trong đó các 
trường vận tốc, nhiệt độ và áp suất được biểu diễn bằng những hàm liên tục để giải các phương 
trình chuyển động một cách có hiệu quả.  Những phương pháp này cho phép tính toán rất chính 
xác các đạo hàm cần thiết đối với thông lượng nhiệt và động lượng, nhưng các trường này phải 
được nội suy về các nút lưới để tính nhiệt bức xạ và các hiệu ứng của các quá trình qui mô dưới 
lưới như đối lưu. Do đó trái đất luôn luôn được phân chia thành các vùng địa lý với ranh giới 
thường tương ứng với các đường kinh, vĩ tuyến. Kích thước và số ô lưới bị giới hạn bởi khả năng 
của máy tính và khoảng thời gian trên đó mô hình cần tích phân. Các mô hình số trị dự báo thời 
tiết đòi hỏi mô phỏng tối đa vài tháng thời tiết liên tục và các mô hình hiện nay được chạy với độ 
phân giải khoảng một độ kinh, vĩ. Điều đó có nghĩa là thời tiết được đặc trưng bởi giá trị của các 
biến khí tượng tại khoảng 6×104 vị trí địa lý. Vì các mô hình khí hậu có thể đòi hỏi để mô phỏng 
hàng chục năm hoặc hàng thế kỷ nên độ phân giải ngang thường là khoảng 5o (hình 10.2), do đó 
chỉ có khoảng 3×103 vị trí địa lý được biểu diễn. Vì bước thời gian cũng phải giảm đi khi các 
điểm nút nằm sát nhau hơn nên những mô phỏng với độ phân giải không gian lớn đòi hỏi lượng 
thời gian tính toán lớn. Các mô hình khí quyển với độ phân giải thô 5o có thể tích phân với bước 
thời gian 1 giờ nếu sử dụng phương pháp phổ và phương pháp sai phân thời gian bán ẩn 
(Washington & Parkinson, 1986). Những mô hình như vậy đòi hỏi vài giờ tính trên máy để mô 



 
 
 
 

phỏng một năm thời tiết nếu sử dụng công nghệ siêu máy tính hiện nay, còn nếu tăng gấp đôi độ 
phân giải đến 2.5o thì thời gian tính phải gấp 8 lần hoặc lớn hơn.  

Độ phân giải thẳng đứng cũng quan trọng đối với chất lượng của mô phỏng khí quyển. Các 
mô hình khí hậu hiện nay thường có khoảng 10 mực, trong khi các mô hình dự báo thời tiết có đến 
20 mực hoặc nhiều hơn. Các mực không cách đều theo độ cao hoặc theo khí áp, mà thường có xu 
hướng dày nhất ở gần lớp biên dưới và gần đỉnh tầng đối lưu, nơi xảy ra những biến đổi nhanh và 
đòi hỏi độ phân giải lớn hơn (hình 10.3). Tổng số điểm lưới theo kinh độ, vĩ độ và độ cao biểu 
diễn trong mô hình khí quyển có thể biến đổi trong khoảng từ 104 đến106.   

 

 
Hình 10.2 Sơ đồ minh hoạ lưới độ phân giải 5 độ kinh-vĩ thường dùng trong một số mô hình khí hậu hiện 

nay để tích phân hạn dài. Phép chiếu trực giao trên vùng Bắc Mỹ. 

 
Hình 10.3 Ví dụ về lưới thẳng đứng không gian trong toạ độ Xicma và các độ cao trung bình tương ứng 

của các mực trong mô hình hoàn lưu chung khí quyển 9 mực được sử dụng bởi Manabe và nnk, 1970 
10.3.1 Các phương trình bảo toàn  

Cơ sở động lực học của các mô hình khí hậu toàn cầu (GCM) bao gồm việc giải các phương 
trình mô tả định luật bảo toàn động lượng, khối lượng và năng lượng đối với chất lỏng. Thêm vào 
đó, cần phải sử dụng phương trình bảo toàn nước đối với không khí để dự báo lượng hơi nước 
trong khí quyển. Hơi nước rất quan trọng đối với sự hình thành mây và mưa, và là một trong 
những biến quan trọng nhất trong tính toán sự đốt nóng bức xạ. Mô hình số trị của khí quyển sử 
dụng các phương trình chuyển động ở dạng đơn giản hóa gọi là các phương trình nguyên thuỷ. 



 
 
 
 

Trong ứng dụng thực tế người ta xem khí quyển là rất mỏng so với độ trải  ngang của nó để xấp xỉ 
cân bằng động lượng thẳng đứng với cân bằng thủy tĩnh. Trái đất được giả thiết là một hình cầu, 
và một số thành phần nhỏ (có bậc đại lượng nhỏ − ND) trong các phương trình động lượng được 
bỏ qua. Vì chấp nhận giả thiết cân bằng thủy tĩnh nên toạ độ thẳng đứng có thể là độ cao hoặc khí 
áp. Để thuận tiện cho việc đưa vào địa hình và dễ dàng trong việc xây dựng nghiệm bằng phương  
pháp số bảo toàn khối lượng, người ta thường sử dụng toạ độ xicma, là áp suất được chuẩn hoá 
theo áp suất bề mặt, như là toạ độ thẳng đứng trong các mô hình phương trình nguyên thủy của 
khí quyển. 
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Ở đây p là áp suất và ps là áp suất bề mặt. Các phương trình nguyên thủy trong hệ toạ độ 
xicma có thể được biểu diễn dưới dạng vectơ như sau:  

Bảo toàn động lượng: 
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Bảo toàn năng lượng: 
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Bảo toàn hơi nước:  
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Bảo toàn khối lượng: 

 0V.p
Dt
Dp

s
s =

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

σ∂
σ∂

+∇−

•


  (10.5) 

Cân bằng thủy tĩnh  
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Trong các phương trình này D/Dt biểu diễn đạo hàm thời gian theo sự chuyển động của chất 
lỏng mà trong hệ toạ độ xicma nó được viết dưới dạng  
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ở đây V


là vectơ gió ngang có thành phần hướng về đông là u và thành phần hướng về bắc là 

v, 
•
σ  là thành phần thẳng đứng của vận tốc, f là tham số Coriolis, k


là vectơ đơn vị theo chiều 

thẳng đứng, ∇


 là toán tử gradient hai chiều trên mặt xicma không đổi, φ là trường địa thế vị (độ 
cao nhân với gia tốc trọng trường), R và cp tương ứng là hằng số khí và nhiệt dung riêng đẳng áp 
của không khí khô, và Px là tốc độ biến đổi của biến x nào đó như là kết quả của các quá trình 
tham số hoá. 

Nguồn cấp và tiêu tán động lượng và nhiệt liên quan với những hiện tượng xảy ra ở các quy 
mô nhỏ hơn nhiều so với độ phân giải lưới và do đó không thể mô phỏng được một cách rõ ràng. 
Những hiện tượng này thường được gọi là hiện tượng qui mô dưới lưới, và ảnh hưởng của chúng 



 
 
 
 

cần phải được chỉ ra từ sự hiểu biết về trạng thái của khí quyển ở quy mô lưới. Quá trình đưa vào 
hiệu ứng của những hiện tượng không giải được (hiện tượng qui mô dưới lưới − ND) theo những 
điều kiện quy mô lớn được gọi là tham số hoá (Từ tham số hóa được sử dụng vì một hoặc nhiều 
hằng số hoặc tham số hiệu chỉnh phải được đưa vào để liên kết các quá trình qui mô dưới lưới với 
các điều kiện qui mô lớn). Những tham số hoá hết sức quan trọng trong các mô hình khí quyển 
bao gồm bức xạ, ảnh hưởng của rối và sóng trọng trường, và ảnh hưởng của đối lưu đến các nguồn 
nhiệt, ẩm và động lượng. Biểu hiện (tốt, xấu − ND) của mô hình khí hậu phụ thuộc rất nhiều vào 
các quá trình tham số hoá này. 

10.3.2 Tham số hoá bức xạ 
Sự đốt nóng bức xạ từ mặt trời và sự phát xạ làm lạnh hồng ngoại vào không gian vũ trụ tạo 

ra sự điều khiển cơ bản hệ thống khí hậu (chương 2 và chương 3). Các mô hình truyền bức xạ gắn 
kết trong các mô hình khí hậu hiện nay không xem xét từng vạch hấp thụ riêng biệt mà xử lý các 
nhóm vạch hoặc hệ thống các dải theo kiểu thống kê hoặc kinh nghiệm. Chúng xem khí quyển và 
mây trong khí quyển đồng nhất theo phương ngang trong ô lưới. Bất chấp sự đơn giản hóa này, 
nói chung có thể tin tưởng rằng sự truyền bức xạ, ít nhất trong điều kiện trời quang, được xử lý 
một cách chính xác trong các mô hình khí hậu. Trong khi có sự không nhất quán giữa các sơ đồ 
tham số hóa khác nhau, thì những quá trình vật lý cơ bản và các phương pháp cần cho việc xử lý 
chúng lại được hiểu một cách rất hợp lý. Độ không chắc chắn lớn nhất trong việc tính toán thông 
lượng bức xạ liên quan đến mây và cách xác định lượng mây và bản chất của mây trong mô hình. 
Những mô hình hoàn lưu chung đầu tiên đã chỉ ra một cách tiêu biểu các thuộc tính bức xạ của 
mây như là những lượng được xác định từ bên ngoài mà thường bất biến theo phương vĩ tuyến và 
có biến đổi mùa cố định. Các mô hình khí hậu gần đây hơn có đưa vào một dạng dự báo mây thô 
thiển nào đó, và các mô hình đang được phát triển trong đó lượng mây và các tính chất quang học 
được dự báo và cho phép tương tác với những yếu tố khác của hệ thống khí hậu. Những mô hình 
mới hơn này cố gắng xử lý vật lý vi mô mây bằng con đường tham số hóa nào đó và xem độ nước 
và băng của mây như là những biến dự báo. Độ nước và băng mây dự báo tạo ra phương thức kết 
nối nguồn nước, bức xạ tính toán, nguồn nhiệt theo kiểu làm phù hợp giữa các quá trình tham số 
hóa và các phương trình bảo toàn quy mô lớn. 

10.3.3 Tham số hóa mây và đối lưu  
Mây tác động tới sự truyền bức xạ, và chuyển động đối lưu gắn liền với mây tạo ra các dòng 

khối lượng, động lượng, nhiệt và ẩm quan trọng. Quy mô không gian tại đó các thuộc tính mây 
được xác định nói chung nhỏ hơn nhiều so với quy mô lưới mà trong đó khí quyển được biểu diễn 
trong mô hình khí hậu, tuy nhiên các thông lượng nhiệt và ẩm thẳng đứng liên quan với đối lưu 
quy mô dưới lưới thường lớn hơn so với các thông lượng này của các dòng quy mô lớn. Thời gian 
và cường độ giáng thủy ở những vùng nhiệt đới và trên đất liền vào mùa hè bị chi phối mạnh mẽ 
bởi những hiện tượng quy mô vừa chưa được xác định cũng như bởi các dòng quy mô lớn. Trạng 
thái khí quyển tính trung bình trên khu vực ô lưới mô hình khí hậu tiêu biểu có thể ổn định đối với 
đối lưu ẩm ngay cả khi đối lưu mạnh xảy ra đâu đó trong ô lưới. Tham số hóa mây và đối lưu cố 
gắng nhằm vào sự không tương xứng giữa độ phân giải không gian của mô hình khí hậu và qui mô 
không gian của chuyển động đối lưu và mây.  

Ít nhất có ba hiệu ứng quan trọng trong mô hình khí hậu gắn liền với sự hình thành của mây: 
(1) sự ngưng kết hơi nước và sự giải phóng ẩn nhiệt và mưa có liên quan; (2) vận chuyển nhiệt, 
ẩm và động lượng thẳng đứng do chuyển động liên quan với mây; và (3) sự tương tác của các 
phần tử mây với bức xạ. Trong một mô hình khí hậu, tham số hoá mây có thể xử lý từng hiệu ứng 
này một cách thích hợp, nhưng điều đó không đúng cho mọi mô hình khí hậu. Ví dụ, vận chuyển 
thẳng đứng do chuyển động quy mô mây thường không được tham số hóa một cách tách biệt, mà 



 
 
 
 

được gộp vào trong tham số hóa chung cho tất cả các loại xáo trộn quy mô dưới lưới. Sự kết hợp 
giữa vị trí và cường độ của đối lưu ẩm và các thuộc tính bức xạ của mây địa phương gần đây 
tương đối phát triển trong mô hình hóa khí hậu, vì nhiều mô hình trước đây biểu diễn một cách 
đơn giản những thuộc tính bức xạ của mây là bất biến. Sự giải phóng ẩn nhiệt khi có đối lưu mạnh 
điều khiển hoàn lưu Hadley và những thành phần quan trọng khác của hoàn lưu chung, do đó việc 
kết hợp đối lưu sâu vào dòng quy mô lớn là cực kỳ quan trọng để mô phỏng chính xác khí hậu. 

Hầu hết các mô hình khí hậu đưa vào ít nhất hai loại mây: Mây đối lưu và mây siêu bão hoà 
quy mô lớn. Mây siêu bão hoà quy mô lớn xuất hiện khi độ ẩm tương đối trong ô lưới tại một mực 
mô hình nào đó vượt quá một giá trị tới hạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách giả thiết 
rằng sự ngưng kết xảy ra trong ô lưới khi độ ẩm tương đối đạt tới một ngưỡng nào đó, chẳng hạn 
80% (Manabe et al., 1965). Một cách khác, có thể giả thiết rằng sự biến thiên nhiệt độ quy mô 
dưới lưới xảy ra bên trong ô lưới, và phần ô lưới nơi mà sự biến thiên nhiệt độ làm cho độ ẩm 
tương đối đạt tới 100% sẽ là khu vực có mây che phủ (Hansen et al., 1984). 

Mây đối lưu liên quan với chuyển động thăng do lực nổi của phần tử khí bão hoà trong môi 
trường bất ổn định có điều kiện. Tham số hóa đối lưu đơn giản nhất là hiệu chỉnh đoạn nhiệt ẩm 
(Manabe et al., 1965). Nếu gradient nhiệt độ vượt quá gradient đoạn nhiệt ẩm (phụ lục C), thì ẩm 
và nhiệt được hiệu chỉnh lại trong lớp thẳng đứng sao cho không khí trong lớp đó trở thành bão 
hòa, gradient nhiệt độ bằng gradient đoạn nhiệt ẩm, và năng lượng được bảo toàn. Độ ẩm dư thừa 
được giả thiết để tạo thành mưa, nhưng không có sự vận chuyển động lượng. Trong trường hợp 
tham số hoá này toàn bộ ô lưới giả thiết được xử lý giống như phần tử đối lưu, trong khi trên thực 
tế đối lưu chỉ xuất hiện ở qui mô không gian nhỏ hơn nhiều. Sơ đồ tham số hóa của Kuo (1974) 
xem xét đến ảnh hưởng của hội tụ qui mô lớn trong việc cung cấp ẩm cho đối lưu mây tích (đối 
lưu cumulus − ND). Sự liên kết giữa hội tụ ẩm quy mô lớn và đối lưu mây tích này được minh 
chứng bởi các kết quả quan trắc, nhưng giả thiết về sự đốt nóng đối lưu do sự xáo trộn không khí 
mây và không khí môi trường dường như không giải thích được, vì sự đốt nóng xuất hiện chủ yếu 
do chuyển động giáng giữa các phần tử mây. Sơ đồ tham số hoá của Arakawa − Schubert (1974) 
đã tính đến việc xử lý hoàn thiện hơn sự tương tác giữa quần thể mây tích với môi trường quy mô 
lớn. Sơ đồ tham số hoá này bao gồm một mô hình mô tả sự tương tác giữa quần thể mây tích với 
môi trường của nó thông qua sự cuốn vào của không khí môi trường trong quá trình đi lên, sự toả 
ra của không khí và độ ẩm gần đỉnh mây và sự hình thành dòng giáng ở môi trường xung quanh. 
Trạng thái tựa cân bằng đã được giả thiết và mây tan ra với tốc độ đủ để giữ cho khí quyển gần 
cân bằng chống lại sự bất ổn định quy mô lớn. Những thay đổi gần đây của cách tiệm cận 
Arakawa−Schubert là đưa thêm vào hiệu ứng của dòng giáng. 

10.3.4 Tham số hoá lớp biên hành tinh  
Trong lớp biên khí quyển, những hiện tượng biến động nhanh có các quy mô không gian 

thẳng đứng và nằm ngang nhỏ hơn nhiều so với kích thước lưới của mô hình khí hậu quyết định 
các thông lượng nhiệt, động lượng và ẩm giữa bề mặt và khí quyển. Những hiện tượng này bao 
gồm rối, sóng trọng trường và những cuộn xoắn hoặc những cấu trúc kết dính khác không thể giải 
được bằng các mô hình khí hậu và do đó cần phải được tham số hóa. Những dạng tham số hóa đơn 
giản nhất và thường được sử dụng nhất là các công thức khí động lực tổ hợp và lý thuyết tương tự 
đã mô tả sơ lược trong mục 4.4. Những công thức này cho phép coi lớp biên như một lớp đơn mà 
qua đó có thể tính được các thông lượng bằng cách sử dụng biến trung bình được giải bởi mô 
hình. Chúng có thể được xem là phụ thuộc vào độ ổn định thẳng đứng và độ gồ ghề của bề mặt. 
Những mô hình này có thể được làm chi tiết bằng cách đưa thêm vào phương trình dự báo độ dày 
lớp biên. 

Nếu mô hình có độ phân giải đủ để có thể có một vài mực trong lớp biên thì có thể xây dựng 



 
 
 
 

các công thức khuếch tán xoáy trong đó các thông lượng xoáy thẳng đứng được giả thiết là tỷ lệ 
với đạo hàm thẳng đứng của biến trung bình trên ô lưới mô hình  
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Cách tiếp cận đơn giản nhất là cho hệ số thông lượng KT bằng hằng số, nhưng để tham số hóa 
gần với thực tế hơn cần phải tính đến sự phụ thuộc vào độ cao và độ ổn định. 

Những sơ đồ có độ chính xác cao hơn còn tính đến cả các phương trình dự báo động năng rối 
trong lớp biên và những phương trình phức tạp hơn phương trình (10.8) đối với các thông lượng 
xoáy thẳng đứng (Mellor & Yamada, 1974). Những mô hình này đòi hỏi phải có nhiều mực tính 
toán hơn trong lớp biên hành tinh (PBL) và phải tiến hành tính toán nhiều hơn. Hơn nữa, có thể 
suy ra rằng chúng không mô tả được bản chất vật lý của những cấu trúc liên kết mà chúng có vẻ 
như tạo ra phần lớn các dòng thẳng đứng trong lớp biên và điều khiển sự thích ứng của dòng này 
đối với điều kiện trung bình (Brown, 1991). Trong nhiều trường hợp lớp biên có chứa mây và khi 
đó các quá trình ẩm là cực kỳ quan trọng đối với sự biểu hiện của lớp biên. Một số sơ đồ tham số 
hoá lớp biên hành tinh có kết hợp với tham số hoá riêng biệt cho các mây lớp biên (Suarez et al., 
1983). Mây tầng tích đại dương và mây tích tín phong là những ví dụ quan trọng trong đó sự 
tương tác giữa lớp biên với mây thấp là chủ yếu. Trong những vùng có đối lưu sâu, các tính chất 
của lớp biên và các thông lượng mây tương tác với nhau rất mạnh, do đó việc tham số hoá lớp 
biên hành tinh và tham số hoá đối lưu cần phải tương thích với nhau. Tham số hoá lớp biên hành 
tinh cũng cần phải tương thích với tham số hoá bề mặt đất mà nó kết hợp cả ảnh hưởng của tán 
thực vật đến các thông lượng động lượng, nhiệt và ẩm giữa bề mặt và khí quyển. 

10.4 THÀNH PHẦN ĐẤT 
Thành phần đất của mô hình khí hậu phải bao gồm các phương trình cân bằng nhiệt bề mặt 

được mô tả trong chương 4 (phương trình (4.1)) và phương trình ẩm bề mặt mà ít nhất cũng được 
suy diễn như mô hình bucket mô tả trong mục 5.6.1 và gồm cả mô hình đối với lớp tuyết phủ. Địa 
hình đất có thể gắn kết dễ dàng vào mô hình toạ độ xicma, nhưng độ chính xác mà địa hình bề mặt 
trái đất có thể được tính đến bị giới hạn bởi độ phân giải của mô hình. Nhiều dãy núi quan trọng 
hẹp hơn nhiều so với khoảng cách giữa các nút lưới của GCM, nên cần phải sử dụng phép biểu 
diễn làm trơn địa hình. 

Những thí nghiệm với các GCM có tính đến những đặc điểm chủ yếu của mặt đất cho thấy sự 
phản ứng lại thực sự của khí hậu đối với độ ẩm đất và albedo bề mặt. Độ ẩm đất thấp nói chung 
làm cho bề mặt nóng hơn, bốc hơi và mưa địa phương nhỏ hơn. Những biến đổi này phù hợp với 
các kết quả quan trắc, chẳng hạn như giáng thủy nhiều ở những vùng như trung tâm nước Mỹ vào 
mùa hè, còn ở lưu vực sông Amazon trong mùa mưa, lượng mưa bị tái bốc hơi tại chỗ lớn hơn 
lượng hơi nước do bình lưu mang đến khu vực này. Những biến đổi trong các thông lượng hiển 
nhiệt, ẩn nhiệt bề mặt làm ảnh hưởng đến tác động nhiệt của dòng khí quyển và nhiều quá trình 
liên quan gây nên những dị thường thời tiết và khí hậu ở những địa phương cách xa nơi đó. 

Trên đất liền sự tích luỹ giáng thủy trong đất và sự giải phóng lượng ẩm này sau đó vào 
không khí phụ thuộc mạnh mẽ vào loại đất và lớp phủ thực vật. Hơn nữa, sự hấp thụ bức xạ mặt 
trời và phát xạ bức xạ sóng dài rất nhạy cảm với dạng hình học và trạng thái vật lý của lớp phủ 
thực vật. Vận chuyển rối nhiệt và ẩm  giữa khí quyển và đất cũng chịu ảnh hưởng của cấu trúc vật 
lý của tán cây, đặc biệt đối với các khu vực rừng. Việc tham số hoá các quá trình bề mặt bao gồm 
tất cả những hiệu ứng này đã được phát triển trong những năm gần đây và sẽ được đưa vào các mô 
hình khí hậu (Sellers et al., 1986; Dickinson, 1983). Những tham số hoá này xem lớp phủ thực vật 



 
 
 
 

như là một biến trở kháng làm giảm nhẹ dòng ẩm từ đất vào khí quyển.  

10.5 THÀNH PHẦN ĐẠI DƯƠNG  
Thành phần đại dương của mô hình khí hậu toàn cầu cũng được xây dựng trên cơ sở của các 

phương trình chuyển động mô tả hoàn lưu chung đại dương, mặc dù phần lớn những thí nghiệm 
mô phỏng khí hậu đều kết hợp mô hình hoàn lưu chung khí quyển với mô hình đại dương đơn 
giản hơn nhiều trong đó các dòng chảy biển không được tính đến. Các mô hình hoàn lưu chung 
đại dương khác với các mô hình khí quyển ở chỗ chất lỏng ở đây là nước, khác với không khí, và 
dạng hình học của các thủy vực đại dương phức tạp hơn. Cơ chế điều khiển cơ bản đối với hoàn 
lưu đại dương bao gồm ứng suất gió tại bề mặt phía trên, các thông lượng nhiệt bức xạ và hiển 
nhiệt đi qua bề mặt và sự biến động mật độ gây nên bởi sự biến đổi của độ muối. Sự biến đổi độ 
muối tại bề mặt biển gây nên bởi giáng thủy, bốc hơi, dòng chảy mặt, sự tách muối ra trong quá 
trình hình thành băng biển và sự bổ sung nước ngọt khi băng biển tan. Những biến động độ muối 
này lan tỏa vào trong lòng đại dương nhờ chuyển động chất lỏng, mà chúng chịu tác động một 
phần bởi sự biến động mật độ liên quan với hàm lượng muối và nhiệt. 

Độ phân giải không gian mà hoàn lưu đại dương có thể giải quyết được cũng bị giới hạn bởi 
thời gian tính đòi hỏi để hoàn tất mô phỏng. Phép biểu diễn làm trơn độ sâu của mô hình đại 
dương sử dụng trong mô hình khí hậu kết hợp được chỉ ra trên hình 10.4. Mô hình này có 12 mực 
thẳng đứng và độ phân giải 4.5 độ vĩ × 3.75 độ kinh. Khi bạn xem rằng những đặc điểm cực kỳ 
quan trọng như các dòng Gulf Stream và Kuroshio có chiều rộng nhỏ hơn một độ thì độ phân giải 
ngang được sử dụng hiện nay trong thành phần đại dương của mô hình khí hậu là rất thô. Khuếch 
tán rối thực tế trong đại dương được xem là rất nhỏ, tuy thế vì lý do tính toán số trị, các hệ số 
khuếch tán rối qui mô lớn cần phải được sử dụng trong các phương trình bảo toàn động lượng, 
nhiệt và muối. Kết quả là các mô hình đại dương hiện nay dùng trong các mô hình khí hậu kết hợp 
chỉ tạo ra các dòng chảy bờ tây nhiễu loạn và yếu ớt, và không thể giải được các xoáy phát triển 
trong các dòng này. 

Mô hình đại dương toàn cầu có độ phân giải không gian tốt như độ phân giải nửa kinh vĩ đã 
được sử dụng để mô phỏng hoàn lưu đại dương với những tác động khí quyển cố định, nhưng 
không được dùng dưới dạng kết hợp với mô hình khí quyển. Những mô phỏng với độ phân giải 
cao này có thể mô phỏng tốt hơn nhiều khía cạnh cực kỳ quan trọng của hoàn lưu đại dương, như 
các dòng chảy bờ tây, dòng chảy bao quanh nam cực, dòng chảy hẹp xích đạo của Thái bình 
dương (Semtner & Chervin, 1992). Người ta cho rằng mô phỏng đại dương toàn cầu với độ phân 
giải khoảng một phần tám độ (1/8o) sẽ mô phỏng được đặc điểm của các xoáy phát triển trong 
dòng Gulf Stream. Mô phỏng khí hậu với độ phân giải không gian mịn như vậy là vượt quá khả 
năng của máy tính hiện nay, nhưng điều chưa rõ ràng là sự chi tiết đó có cần thiết cho việc mô 
phỏng đầy đủ khí hậu hay không. 



 
 
 
 

 
Hình 10.4: Độ sâu của đại dương toàn cầu đã được làm trơn khi biểu diễn trong mô hình lồng khí quyển - 
đại dương của Manabe và nnk ,1990. Độ sau tính bằng km. In lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng 

Mỹ 
10.5.1 Mô hình băng biển 

Băng biển đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với khí hậu bởi sự làm tăng albedo bề mặt biển, 
làm hạn chế sự trao đổi nhiệt, ẩm và động lượng giữa khí quyển và đại dương, và làm thay đổi độ 
muối địa phương trong quá trình băng biển hình thành và tan ra (hình 10.5). Những quá trình nhiệt 
động lực dẫn đến sự đóng băng và tan băng của nước biển và các quá trình động lực, như sự điều 
khiển bởi gió và các dòng chảy, làm biến dạng cơ học và vận chuyển băng biển. Trong phần lớn 
các mô hình khí hậu, ít nhất có một mô hình nhiệt động lực băng biển đã được sử dụng. Sự vận 
chuyển băng biển do gió và các dòng chảy được xem xét với mức độ phức tạp khác nhau, từ các 
mô hình lớp xáo trộn đại dương không có vận chuyển băng, đến những mô hình phức tạp hơn có 
tính đến sự di chuyển của băng trong sự phụ thuộc vào gió và các dòng chảy biển. 

 
Hình 10.5 Ảnh chụp từ trên không lớp băng biển trên biển Beaufort. Chú ý khu vực hoá băng trở lại ở phía 

trên bên trái ảnh, những sống bị nén và các đụn hình lưỡi liềm (những chỗ vùn cao là do gió mang tuyết 
tới tich luỹ lại (Nguồn ảnh: NASA, tháng 3/1972) 

Mô hình đơn giản nhất dự báo độ dày của lớp băng biển được dựa trên cơ sở những  nghiên 
cứu nhiệt động lực học. Khi nhiệt độ lớp trên cùng của đại dương đạt tới điểm đóng băng của 
nước biển (−2oC) và các dòng năng lượng bề mặt tiếp tục làm mất nhiệt của nước, thì băng bề mặt 
được giả thiết hình thành. Vận chuyển nhiệt qua lớp băng này giả thiết được mô tả bởi mối quan 
hệ thông lượng − gradient 
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Lớp tuyết có thể hiện diện trên lớp băng biển qua đó nhiệt được truyền dẫn. Độ dẫn nhiệt của 
băng, kI ≈ 2 Wm−

1K−
1, lớn hơn nhiều so với độ dẫn nhiệt của tuyết, ks ≈ 0.3 Wm−

1K−
1, nên lớp tuyết 

làm tăng mạnh độ cách nhiệt của lớp băng biển. Lớp tuyết phủ cũng làm tăng albedo. Nếu toàn bộ 
các dòng nhiệt, bao gồm cả nhiệt bức xạ mặt trời, giả thiết được sử dụng tại bề mặt mà không 
phân bố xuống lớp sâu, thì trong trạng thái ổn định, thông lượng qua lớp băng và tuyết phủ có thể 
như nhau tại mọi độ sâu. Thông lượng không đổi hàm nghĩa rằng profile nhiệt độ là tuyến tính, do 
đó thông lượng nhiệt tỷ lệ với hiệu nhiệt độ qua lớp băng. Dưới những điều kiện ổn định này 
profile nhiệt độ bên trong lớp tuyết và băng sẽ có dạng như trên hình 10.6. Các thông lượng đi qua 
các lớp tuyết và băng có thể biểu diễn qua hiệu nhiệt độ qua các lớp này. 
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ở đây TS là nhiệt độ bề mặt, TB là nhiệt độ tại đáy lớp băng biển, Ti là nhiệt độ tại ranh giới 
tiếp xúc giữa băng và tuyết, hI và hS tương ứng là độ dày của lớp băng và lớp tuyết. Nhiệt độ tại 
mặt tiếp xúc này có thể được ước lượng bằng cách áp dụng yêu cầu rằng ở trạng thái ổn định 
thông lượng nhiệt phải như nhau khi đi qua lớp tuyết và lớp băng. Thông lượng đi qua lớp băng 
biển khi đó có thể được biểu diễn qua hiệu nhiệt độ khi đi qua lớp băng − tuyết và độ dày của mỗi 
lớp 
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Ở đây γSI là hệ số dẫn nhiệt tổng hợp của lớp tuyết − băng. Đối với lớp băng − tuyết dày γSI ≈ 
1 Wm−

2K−
1 còn đối với lớp mỏng γSI ≈ 20 Wm−

2K−
1. Nhiệt độ bề mặt có thể được xác định từ yêu 

cầu là thông lượng nhiệt thuần tại bề mặt bằng 0, phù hợp với giả thiết trước đây của ta về sự 
không tích luỹ nhiệt trong băng. Thông lượng nhiệt thuần bao gồm dòng nhiệt dẫn qua băng, ẩn 
nhiệt, hiển nhiệt và nhiệt bức xạ thuần của bề mặt. Độ dày lớp tuyết được xác định bởi cân bằng 
giữa tuyết rơi, thăng hoa − bốc hơi và lượng tuyết tan. Nếu không có tuyết thì lớp băng có thể bị 
giảm độ dày do tan băng và thăng hoa ở bề mặt trên. Sự tăng độ dày của lớp băng xảy ra ở phía 
dưới, nơi nó được giả thiết độ dày tăng lên với tốc độ sao cho nhiệt nóng chảy sẽ cân bằng ngay 
với dòng nhiệt thuần tại đáy lớp băng và do đó giữ cho nhiệt độ của giới hạn dưới của lớp băng 
duy trì tại điểm băng. Tương tự, nếu nhiệt độ bề mặt ở trạng thái cân bằng vượt quá điểm đóng 
băng thì băng được giả thiết tan ra với tốc độ đủ để giữ nhiệt độ ở điểm đóng băng cho đến khi 
toàn bộ băng tan hết. 

 
Hình 10.6 Sơ đồ một mô hình băng biển đơn giản với một lớp tuyết phủ trên một lớp băng và các thông 

lượng nhiệt xuyên qua các lớp. Profile nhiệt độ trong hai lớp có dạng tuyến tính nếu bỏ qua sự thâm nhập 
của bức xạ mặt trời và giả thiết với trạng thái ổn định. Các ký hiệu đã được nêu trong phần viết 

Băng biển tăng nhanh độ dày khi nó còn mỏng và tăng chậm hơn khi độ dày băng tăng lên; 



 
 
 
 

khi chịu cùng một tác động nhiệt thì lớp băng dày vài centimet tăng độ dày nhanh hơn gần một 
trăm lần so với lớp băng có độ dày 2 hoặc 3 mét. Điều đó là do hiệu ứng cách nhiệt của chính lớp 
băng. Xét một tảng băng biển đang tăng độ dày do sự sai khác nhiệt độ giữa bề mặt băng và nước 
biển. Độ dày của lớp băng biển tăng với tốc độ cần thiết để làm cân bằng dòng nhiệt đi qua lớp 
băng với ẩn nhiệt nóng chảy cần cho sự hóa băng nước biển ở đáy của lớp băng  
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Ở đây ρI là mật độ của băng, Lf là ẩn nhiệt nóng chảy của băng biển và FW là tốc độ cung cấp 
nhiệt của các thông lượng đại dương cho băng biển. Chú ý rằng với nhiệt độ bề mặt cố định, tốc 
độ tăng độ dày băng tỷ lệ nghịch với chính nó (độ dày lớp băng − ND). Tích phân phương trình 
(10.12) theo thời gian với giả thiết FW = 0, ta tìm được độ dày lớp băng tỷ lệ với căn bậc hai của 
tích phân trên khoảng thời gian sai khác nhiệt độ. 
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Những mô hình băng biển rất đơn giản như mô hình mô tả trên đây được sử dụng trong nhiều 
mô hình khí hậu hiện nay. Những quá trình nhiệt động lực quan trọng, như nhiệt dung của băng 
biển và nước mặn trộn lẫn trong băng, được bỏ qua trong mô hình này và những quá trình này có 
thể ảnh hưởng quan trọng đến khối lượng và tính biến đổi mùa của băng biển cũng như sự thích 
ứng của nó đối với tác động khí hậu (Maykut & Untersteiner, 1971; Semtner, 1976, 1984). Sự vận 
chuyển ngang của băng biển cũng quan trọng trong nhiều tình huống và đóng vai trò đáng kể 
trong vận chuyển nhiệt và muối ở các đại dương vùng vĩ độ cao. Ở Bắc băng dương độ dày băng 
trung bình khoảng 3−4 m, trong khi ở Nam cực độ dày trung bình là 1−2 m. Băng biển Nam cực 
mỏng hơn có thể liên quan đến sự cung cấp nhiệt cho băng biển bởi các dòng đại dương ở Nam 
cực lớn hơn. Hơn nữa cũng có thể sự biến dạng cơ học của băng trong thủy vực kín Bắc băng 
dương đã góp phần làm cho độ dày băng trung bình ở đây lớn hơn so với lớp băng biển Nam cực, 
nơi nó ít chịu tác động dồn nén hơn của đường bờ và dễ dàng dãn ra về phía xích đạo cho đến khi 
nó tan ra (hình 10.7). Nơi mà băng biển bị chi phối bởi cả gió và dòng chảy, sống cao áp có thể 
hình thành ở những chỗ độ dày băng vượt quá 10 m. Như là một phần của quá trình này, các khe 
nứt nhỏ hoặc những vùng nước hở rộng có thể được tạo ra. Trong những vùng nước hở này sự mất 
nhiệt tăng và sự hình thành băng xảy ra trong thời gian băng phát triển, và sự hấp thụ bức xạ mặt 
trời nhiều hơn xuất hiện vào thời kỳ tan băng. Những quá trình này chưa được xem xét một cách 
rõ ràng trong hầu hết các mô hình khí hậu gần đây, nhưng hiển nhiên chúng là những quá trình 
quan trọng. 

10.6 TÍNH HỢP LÝ CỦA MÔ PHỎNG BẰNG MÔ HÌNH KHÍ HẬU  
Những kết quả mô phỏng nhận được bằng các mô hình khí hậu hiện nay là phù hợp vừa phải 

với những quan trắc khí hậu hiện tại đối với sự đa dạng của các biến khí hậu động lực và nhiệt 
động lực cơ bản. Sự phù hợp này là nguồn cổ vũ lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là các mô 
hình khí hậu có khả năng dự báo một cách chính xác sự thích ứng của khí hậu đối với sự biến đổi 
tự nhiên hoặc do tác động của con người. Lý do để hoài nghi là ở chỗ một số lượng lớn các hằng 
số có thể hiệu chỉnh đã được đưa vào tham số hóa những hiện tượng và quá trình qui mô dưới 
lưới, và các tham số này thường không thể xác định được trên cơ sở những nguyên lý cơ bản mà 
chỉ là tập hợp các giá trị có thể cho mô phỏng trông có vẻ gần với thực nhất của khí hậu hiện tại. 
Mức độ tin cậy thực tế vào khả năng dự báo của các mô hình khí hậu có thể đạt được bằng cách 
thử nghiệm những mô phỏng của chúng thật chi tiết, do đó số quan trắc bắt buộc phải có không 



 
 
 
 

quá ít so với số các tham số độc lập. Điều đó cũng rất quan trọng để thử nghiệm sự thích ứng của 
chúng đối với những tác động cưỡng bức mà ta đã biết. Những ví dụ về các tác động cưỡng bức là 
biến trình năm và biến trình ngày của đốt nóng bức xạ, sự thích ứng đối với các hiện tượng như sự 
phun trào mạnh của núi lửa, sự thích ứng của khí quyển đối với dị thường nhiệt độ mặt nước biển 
quan trắc, hoặc sự thích ứng của mô hình khí hậu đối với các điều kiện biên thời kỳ băng hà (xem 
chương 11). Trong mục này sẽ đưa ra một số ví dụ các mô hình khí hậu hiện có có thể mô phỏng 
khí hậu hiện tại tốt như thế nào. 

Hoàn lưu chung khí quyển, bao gồm gió, nhiệt và vận chuyển ẩm, cần phải được mô phỏng 
một cách chính xác nếu các mô hình khí hậu là có thể dùng để tìm hiểu và dự báo sự biến đổi khí 
hậu. Những xoáy tạm thời ở vùng vĩ độ trung bình tạo ra sự vận chuyển nhiệt và ẩm lớn ở đó có 
quy mô không gian đủ lớn mà cấu trúc và sự tiến triển của chúng có thể được mô phỏng một cách 
rõ ràng trong các mô hình khí hậu. Trong khi một số quá trình quan trọng liên quan với các sóng 
và rối quy mô dưới lưới vẫn còn phải được tham số hóa, thì việc mô phỏng khá hợp lý hoàn lưu 
chung khí quyển có thể đạt được, chẳng hạn như có thể mô tả được dòng trung bình vĩ hướng 
(hình 10.8). 

 



 
 
 
 

 
Hình 10.7 Vùng tập trung băng biển quan trắc được bằng ảnh vệ tinh sóng cực ngắn ở bắc cực và nam cực 
trong 4 tháng năm 1988. Vùng tô bóng chỉ độ tập trung băng biển vượt quá 15%. Xem thước tỷ lệ. (Hình 

nhận được nhờ sự giúp đỡ của J. Comiso, NASA Goddard Space Flight Center) 

 
Hình 10.8 Mặt cắt vĩ hướng của gió trung bình vĩ hướng mô phỏng trong GCM (trên) và số liệu quan trắc 
(dưới) trong các mùa đông chí tháng 12-2 (trái) và hạ chí tháng 6-8 (phải) (Theo McFarlane và nnk,1992. 

In lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Mỹ). 
Một biến khí hậu cực kỳ quan trọng là nhiệt độ không khí bề mặt, và ít nhất những phác họa 

về sự biến động mùa và biến động địa lý của nhiệt độ không khí, có thể được mô phỏng trong các 
mô hình khí hậu hiện tại. Một ví dụ về sự mô phỏng nhiệt độ không khí bề mặt từ một mô hình 
với một lớp xáo trộn đại dương và khoảng cách lưới ngang khoảng 600km được dẫn ra trên hình 
10.9. Một hạn chế rõ ràng của mô phỏng này là không chỉ ra được gradient nhiệt độ theo hướng 
đông − tây ở khu vực Thái bình dương xích đạo. Đó là vì mô hình đại dương không có sự vận 
chuyển nhiệt, do đó nước trồi lạnh ở đông Thái bình dương không được tính đến trong mô phỏng. 
Sự khác nhau rõ rệt giữa mô phỏng và quan trắc là nhiệt độ không khí trên các vùng có địa hình 
đặc biệt như cao nguyên Tibet và tảng băng Greenland. Do địa hình bị làm trơn nhiều nên các dãy 



 
 
 
 

núi trong mô hình không đạt tới độ cao như thực tế, và do đó không làm cho nó lạnh như vốn có. 
Sự thích ứng của nhiệt độ không khí bề mặt đối với chu trình mùa của bức xạ cũng được mô 
phỏng tương đối tốt, như có thể nhận thấy qua việc so sánh hiệu số quan trắc và tính toán giữa 
tháng 8 và tháng 2 (tức lấy kết quả mô phỏng (quan trắc) của tháng 8 và tháng 2 trừ cho nhau − 
ND) (hình 10.10). Sự phân bố và độ lớn của sự khác biệt mùa của nhiệt độ không khí bề mặt là 
khá hợp lý. Sự khác biệt mùa của nhiệt độ nhỏ hơn trên đại dương rõ ràng là do nhiệt dung của đại 
dương lớn hơn, mà nó được tính đến trong mô hình bởi lớp xáo trộn đại dương của nó. 

Giáng thủy cũng là một biến khí hậu rất quan trọng, và nó là một biến khó mô phỏng một 
cách chính xác. Những so sánh giữa những kết quả quan trắc và tính toán giáng thủy cho hai mùa 
được biểu diễn trên các hình 10.11 và 10.12. Mô hình khí hậu mô phỏng tương đối tốt vị trí và 
cường độ của những tâm mưa chủ yếu và sự dịch chuyển theo mùa của chúng. Cường độ và độ 
hẹp của dải hội tụ nhiệt đới được đánh giá không chính xác, đặc biệt là ở đông Thái bình dương, 
nơi phân bố nhiệt độ bề mặt biển mô phỏng với lớp xáo trộn đại dương sai lệch nhiều so với thực 
tế, như trường hợp được minh họa trên hình 10.10 và 10.12. 

 
Hình 10.9 Bản đồ (a) kết quả tính và (b) quan trắc nhiệt độ không khí trung bình tháng 2 (K). (Hình trên: 

Kết quả tính theo Manabe & Stouffer, 1980; Hình dưới: Kết quả quan trắc theo Crutcher & Meserve, 1970 
và Taljaard và nnk, 1969 như đã in trong Manabe & Stouffer, 1980, © American Geophysical Union) 
Khi mô hình đại dương hoàn thiện hơn tính được các dòng chảy biển và vận chuyển nhiệt 

được sử dụng thay cho mô hình lớp xáo trộn đại dương đơn giản hơn thì có thể thực hiện được 
việc mô phỏng thật hơn nhiệt độ bề mặt biển. Việc hoàn thiện này bị hạn chế vì trong các mô hình 
đang sử dụng hiện nay độ phân giải ngang tương đối thô. Hình 10.13 dẫn ra kết quả mô phỏng từ 
mô hình khí hậu lồng bao gồm mô hình đại dương có kích thước lưới ngang là 4.50 kinh × 3,750 vĩ 
và 12 mực thẳng đứng. Nhiệt độ bề mặt biển vẫn còn quá đồng nhất theo vĩ hướng và gradient 
cũng quá nhỏ so với quan trắc. 

10.7 ƯỚC LƯỢNG ĐỘ NHẠY TỪ CÁC MÔ HÌNH KHÍ HẬU CÓ LỚP XÁO 
TRỘN ĐẠI DƯƠNG 

Các mô hình khí hậu toàn cầu có thể được sử dụng để đánh giá các quá trình khác nhau tương 
tác như thế nào để xác định độ nhạy của khí hậu. Lớp mô hình đầu tiên, là dạng mô hình thịnh 



 
 
 
 

hành trong những năm 1980, được sử dụng chủ yếu cho những thí nghiệm độ nhạy của GCM. Các 
mô hình này có những đặc điểm cơ bản sau. 

Mô hình khí quyển. Sử dụng độ phân giải ngang xấp xỉ 500 km và 7−12 mực thẳng đứng. Đưa 
vào quá trình tham số hóa đầy đủ sự truyền bức xạ có tính đến hiệu ứng  của mây. Đối lưu được 
tham số hóa, nhưng hiệu ứng bức xạ của mây có khi được giữ cố định và có khi được dự báo. Hơi 
nước khí quyển và giáng thuỷ được dự báo. 

  
Hình 10.10 Bản đồ (a) Kết quả tính và (b) quan trắc của hiệu nhiệt độ (K) giữa tháng 8 và tháng 2. Các 
đường đẳng trị cách nhau 2K khi giá trị tuyệt đối của hiệu nhiệt độ nhỏ hơn 10K và cách nhau 10K khi 

hiệu này lớn hơn 10K. (Hình trên: Kết quả tính theo Manabe & Stouffer, 1980; Hình dưới: Kết quả quan 
trắc theo Crutcher & Meserve, 1970 và Taljaard và nnk, 1969 như đã in trong Manabe & Stouffer, 1980, © 

American Geophysical Union) 

 
Hình 10.11 Bản đồ tốc độ giáng thuỷ trung bình (a) Kết quả tính và (b) quan trắc cho thời kỳ tháng 12-2. 
Vùng có chấm chấm dày là nơi có lượng giáng thuỷ >0.5 cm/ngày và vùng có chấm chấm thưa là nơi có 

lượng giáng thuỷ <0.1 cm/ngày. Cả hai bản đồ đã được làm trơn (Số liệu quan trắc lấy từ Jaeger, 1976 như 
đã in trong Delworth & Manabe, 1988. In lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Mỹ) 



 
 
 
 

 
Hình 10.12 Tương tự như hình 10.11 nhưng cho thời kỳ tháng 6–8. (Số liệu quan trắc lấy từ Jaeger, 1976 

như đã in trong Delworth & Manabe, 1988. In lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Mỹ) 

 
Hình 10.13 (a) Kết quả mô phỏng và (b) quan tắc nhiệt độ mặt nước biển (SST) trung bình năm (oC) (Theo 

Manabe và nnk, 1990. In lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Mỹ) 
 

Mô hình đại dương. Lớp xáo trộn đại dương có độ sâu được chỉ rõ từ 50− 100m được kết hợp 
với mô hình khí quyển, cho phép đưa vào tính ẩm ướt, nhiệt dung, và albedo thấp của lớp trên đại 
dương, nhưng dòng chảy biển và vận chuyển năng lượng ngang không được dự báo. Độ sâu của 
lớp xáo trộn có thể biến thiên theo vĩ độ để biểu diễn được sự biến động năm quan trắc của nhiệt 
độ. Đôi khi vận chuyển nhiệt hướng cực được cho không đổi. Băng biển được dự báo bằng mô 
hình thủy động lực học đơn giản. 



 
 
 
 

Mô hình đất. Mô hình thuỷ văn lục địa một mực hoặc nhiều mực được sử dụng để tính độ ẩm 
đất thích ứng với lượng mưa và cân bằng năng lượng của đất (xem mục 5.5). Albedo của mặt đất 
không tuyết được cho trước, nhưng ảnh hưởng của lớp tuyết phủ và albedo của nó được dự báo từ 
nhiệt độ bề mặt và cường độ giáng thủy. Không đưa vào sự mô phỏng rõ ràng vai trò hoạt động 
của lớp phủ thực vật đối với chu trình nước hoặc nguồn năng lượng bề mặt. 

Việc phân tích độ nhạy một cách tỷ mỷ của các mô hình như vậy đã được mô tả bởi Hansen 
và cộng sự (1984). Mô hình của họ dự báo được các đặc tính bức xạ của mây đã đưa vào vận 
chuyển nhiệt đại dương không đổi. Độ phân giải không gian của mô hình là 8o vĩ × 10o kinh. Họ 
đã so sánh ba kết quả tích phân 35 năm mô hình của họ. Một trong số đó là mô phỏng điều kiện 
khí hậu hiện tại tốt nhất của họ; một kết quả khác có hằng số mặt trời tăng lên 2%; và một có 
carbon dioxide khí quyển tăng gấp đôi, từ 315ppm lên 630ppm. Cường độ và bản chất của biến 
đổi khí hậu bề mặt và tầng đối lưu gây nên bởi hằng số mặt trời tăng lên 2% và CO2 tăng lên gấp 
đôi rất giống nhau, do đó ta chỉ cần nêu ra kết quả của một trong các thí nghiệm này. Nhiệt độ 
không khí bề mặt tăng mạnh nhất ở các vĩ độ cực vào mùa đông (10.14a). Một nguyên nhân quan 
trọng của sự xuất hiện khuếch đại cực này là băng biển. Khi khí hậu ấm lên, băng biển tan sớm 
hơn vào mùa hè. Albedo thấp hơn cho phép hấp thụ nhiệt nhiều hơn vào mùa hè, nhưng lượng 
nhiệt này không làm cho nhiệt độ bề mặt tăng nhiều, vì nó bị lan tỏa vào lớp xáo trộn có nhiệt 
dung lớn. Vào mùa đông, lượng nhiệt tích trữ này truyền vào khí quyển và làm cho mùa đông trở 
nên ấm áp trên diện rộng (Manabe & Stouffer, 1980). Nghịch nhiệt mạnh ở cực vào mùa đông và 
sự giảm cường độ của nghịch nhiệt này khi khí hậu nóng lên cũng góp phần vào sự khuếch đại 
cực. 

Sự tăng nhiệt độ ở phần trên tầng đối lưu nhiệt đới lớn hơn nhiều so với tại bề mặt, do đó 
gradient thẳng đứng trung bình của khí quyển giảm (hình 10.14b). Đốt nóng bức xạ mặt trời bổ 
sung tại bề mặt được dùng để bốc hơi nước nhiều hơn là để làm tăng nhiệt độ bề mặt, và nguồn 
cấp hơi nước tăng làm tăng đối lưu sâu, đốt nóng tầng đối lưu trên và làm giảm gradient thẳng 
đứng của nhiệt độ ở nhiệt đới (Xem hình C.1 và thảo luận có liên quan trong phụ lục C). 

Sự đóng góp tương đối của các cơ chế hồi tiếp bức xạ khác nhau đối với việc làm nóng lên 
trung bình toàn cầu quan trắc được có thể được đánh giá nhờ mô hình bức xạ − đối lưu một chiều 
(chương 3). Những sự biến đổi của albedo bề mặt, lượng hơi nước, sự phân bố của hơi nước, 
gradient nhiệt độ thẳng đứng, lượng mây và độ cao mây đã được tính trung bình toàn cầu từ mô 
phỏng của mô hình ba chiều và sau đó đưa vào mô hình một chiều một cách riêng biệt để tính ảnh 
hưởng của chúng đến nhiệt độ bề mặt. Kết quả của những tính toán này được biểu diễn bằng đồ 
thị trên hình 10.15. Ảnh hưởng trực tiếp của việc tăng hằng số mặt trời lên 2% khoảng 1.3oC, so 
với sự nóng lên tổng cộng là 4oC, do đó phần lớn sự nóng lên của bề mặt là do sự đóng góp của 
các quá trình hồi tiếp. Trong số các quá trình hồi tiếp này, quan trọng nhất là sự tăng của hơi nước 
và sự biến đổi của phân bố thẳng đứng của nó. Tính trung bình, hơi nước tập trung ở độ cao cao 
hơn và do đó có thể phát xạ ở nhiệt độ thấp hơn. Hiệu ứng này mạnh hơn sự bù đắp lại bởi 
gradient nhiệt độ thẳng đứng giảm mà nó tạo ra tính mờ đục hồng ngoại của hơi nước kém hiệu 
quả hơn trong việc làm giảm bức xạ sóng dài thoát vào không gian vũ trụ. Albedo bề mặt giảm 
liên quan với sự giảm băng bề mặt, giảm lượng mây, và tăng độ cao mây, mỗi hiệu ứng này đóng 
góp khoảng 0.5oC vào sự nóng lên.  



 
 
 
 

 
Hình 10.14 (a) Chênh lệch nhiệt độ không khí bề mặt trung bình vĩ hướng vẽ trong sự phụ thuộc vào tháng 
trong năm và vĩ độ và (b) chênh lệch nhiệt độ không khí trung bình vĩ hướng vẽ trong hệ toạ độ áp suất-vĩ 

độ khi tăng hằng số mặt trời lên 2% so với bình thường (Theo Hansen và nnk, 1984. © American 
Geophysical Union) 

Hồi tiếp dương mạnh của hơi nước phù hợp với giả thiết độ ẩm tương đối cố định thường sử 
dụng trong các lý luận độ nhạy khí hậu đơn giản và dường như phù hợp với quan trắc (Raval & 
Ramanathan, 1989). Trong số những hồi tiếp này, hồi tiếp dương của mây là gây tranh cãi nhiều 
nhất. Hồi tiếp bức xạ của mây trong các mô hình khí hậu rất khác nhau từ mô hình này sang mô 
hình khác, ngay cả đối với những mô hình khí hậu trong đó các tính chất quang học của mây được 
giữ cố định (Cess et al., 1990). Albedo của mây được chỉ rõ trong nhiều mô hình, nhưng là một 
biến nhạy cảm tiềm tàng đối với khí hậu trung bình và có thể là cơ sở cho quá trình hồi tiếp mạnh. 
Chẳng hạn, độ nhạy vừa phải của độ dày quang học của mây đối với nhiệt độ bề mặt trung bình có 
thể tạo nên hồi tiếp mạnh. 

 
Hình 10.15 Ước lượng những phần đóng góp do tác động trực tiếp của việc tăng hằng số mặt trời lên 2% 

và các cơ chế hồi tiếp khác đối với sự tăng của nhiệt độ trong mô hình khí hậu. (Theo Hansen và nnk, 
1984. © American Geophysical Union) 



 
 
 
 

10.8 CÁC QUÁ TRÌNH LỒNG KHÍ QUYỂN − ĐẠI DƯƠNG VÀ HOÀN 
LƯU NHIỆT MUỐI 

Mô hình khí hậu lồng đầy đủ mô phỏng đồng thời khí quyển và đại dương bao gồm những 
trao đổi động lượng, nhiệt và nước giữa chúng. Một ví dụ về hoàn lưu khối lượng kinh hướng 
trung bình trong mô hình lồng được chỉ ra trên hình 10.16. Các vòng hoàn lưu khí quyển Hadley, 
Ferrel và hoàn lưu cực được biểu diễn cùng với hoàn lưu nhiệt muối dưới sâu của đại dương. 
Vòng hướng cực rộng lớn ở đại dương bắc bán cầu với dòng chìm xuống tới các độ sâu trung bình 
ở 60oN. Phần lớn hoàn lưu này xảy ra ở Đại tây dương. Hoàn lưu nước nông xuất hiện ở gần xích 
đạo. Nước trồi xuất hiện ở các vĩ độ  trung bình của nam bán cầu tại vĩ độ khoảng 50oS, và nước 
sâu nào đó được hình thành trong nước của Đại tây dương hướng cực ở 60oS. Vòng hoàn lưu dưới 
sâu được mô phỏng có tâm ở gần xích đạo và ở độ sâu khoảng 3500m. 

Hoàn lưu nhiệt muối dưới sâu của Đại tây dương và sự tương tác của nó với khí quyển dường 
như tạo nên cơ chế có thể biến đổi trong hệ thống khí hậu. Những thí nghiệm số trị gợi lên rằng hệ 
thống khí hậu lồng khí quyển − đại dương có thể có ít nhất hai trạng thái cân bằng ổn định: một 
với hoàn lưu nhiệt muối ở bắc Đại tây dương như khí hậu hiện nay, và một trong đó hoàn lưu 
nhiệt muối là yếu hoặc không có (Manabe & Stouffer, 1988). Kết quả mô hình này phù hợp với số 
liệu cổ khí hậu đã được thảo luận trong chương 8, trong đó giả thiết rằng hoàn lưu nhiệt muối ở 
bắc Đại tây dương có thể giảm chậm hoặc ngừng họat động vào khoảng thời gian 11 nghìn năm 
trước đây và trong thời kỳ cực đại băng hà cuối cùng. 

 

 
Hình 10.16 Vận chuyển khối lượng tổng hợp theo vĩ hướng của khí quyển và đại dương cho điều kiện cân 

bằng khí hậu có hoàn lưu nhiệt muối hoạt động. Đơn vị là mega tấn/s (109 kg/s). (Theo Manabe và nnk, 
1990. In lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Mỹ). 

Để minh họa rằng hai trạng thái cân bằng khác nhau này là có thể, ta sử dụng một mô hình 
đơn giản với những điều kiện tác động bên ngoài đồng nhất được tích phân từ hai điều kiện ban 
đầu khác nhau. Một điều kiện ban đầu có nước mặn ở bắc Đại tây dương sẽ dẫn tới trạng thái cân 
bằng có hoàn lưu nhiệt muối, và một điều kiện ban đầu với nước ngọt tương đối (hầu như là nước 
ngọt − ND) ở bắc Đại tây dương sẽ không xảy ra hoàn lưu nhiệt muối. Hàm dòng khối lượng kinh 
hướng cho hai trạng thái cân bằng được chỉ ra trên hình 10.17. Trong một trường hợp chuyển 



 
 
 
 

động hướng cực gần bề mặt biển và dòng chìm ở những vĩ độ cao là rất rõ, nhưng trong trường 
hợp thứ hai hoàn lưu kinh hướng trong đại dương là yếu. Sự khác nhau giữa hai trạng thái cân 
bằng như đã thấy trong nhiệt độ bề mặt, độ muối bề mặt và mật độ bề mặt được chỉ ra trên hình 
10.18. Cả nhiệt độ và độ muối đều tăng ở vĩ độ cao của bắc Đại tây dương khi có hoàn lưu nhiệt 
muối, nhưng do mật độ nhạy cảm hơn đối với độ muối tại những nhiệt độ thấp này, nên sự biến 
đổi mật độ bị chi phối bởi hiệu ứng của độ muối lớn hơn. Mật độ lớn hơn này duy trì dòng chìm ở 
những vĩ độ cao, tạo điều kiện cho hoàn lưu nhiệt muối.  

Ở các vĩ độ trung bình và vĩ độ cao của Đại tây dương, giáng thuỷ vượt quá bốc hơi, nên khí 
quyển cung cấp nguồn nước ngọt thuần, làm giảm độ muối và do đó làm giảm mật độ của lớp 
nước mặt. Khi hoàn lưu nhiệt muối của bắc Đại tây dương hoạt động, nước mặn được mang đến từ 
phía nam và đổ vào biển Nauy, nơi nó lạnh đi và chìm xuống trước khi độ muối của nó bị giảm đi 
đáng kể. Khi dòng hướng cực gần bề mặt liên quan với hoàn lưu nhiệt muối giảm chậm thì nguồn 
nước mặn cũng bị giảm và độ muối bề mặt giảm do lượng mưa vượt quá lượng bốc hơi tiếp tục 
làm ngọt nước bề mặt. Do đó dễ dàng giả thiết rằng hoàn lưu nhiệt muối  mạnh sẽ có xu hướng 
duy trì bản thân nó bằng cách mang nước mặn tới các vùng cực, nơi nó có thể hình thành đáy của 
lớp nước rất nặng và do đó sẽ chìm xuống dưới sâu đại dương. Mặt khác, nếu dòng nước mặn 
hướng cực không bao giờ được khởi tạo thì sẽ rất khó tạo thành nước đủ nặng để chìm xuống độ 
sâu đáng kể và hoàn lưu nhiệt muối có thể không xảy ra. Hoàn lưu nhiệt muối có hoạt động hay 
không sẽ có ảnh hưởng lớn đến khí hậu ở khu vực bắc Đại tây dương, vì nhiệt được vận chuyển 
bởi dòng chảy hướng cực và tạo nên sự khác biệt trong nhiệt độ bề mặt biển giữa hai trạng thái 
cân bằng. 

  
Hình 10.17 Kết quả mô phỏng của hàm dòng khối lượng kinh hướng ở bắc Đại tây dương cho (a) điều 

kiện cân bằng có hoàn lưu nhiệt muối mạnh, (b) điều kiện cân bằng không có hoàn lưu nhiệt muối. Đơn vị 
là mega tấn/s. (Theo Manabe & Stouffer, 1988. In lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Mỹ). 

  



 
 
 
 

 
Hình 10.18 Chênh lệch (a) SST (K), (b) độ muối bề mặt (‰) và (c) mật độ nước bề mặt (kg/m3) giữa mô 
hình cân bằng có hoàn lưu nhiệt muối và không có hoàn lưu nhiệt muối. (Hình (a) lấy từ phiên bản chưa 

xuất bản của Manabe & Souffer, 1988; hình (b) và (c) theo phiên bản đã xuất bản của Manabe & Stouffer, 
1988. In lại với sự cho phép của Hiệp hội Khí tượng Mỹ) 

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Giả sử rằng nhiệt độ không khí phía trên biển Bắc băng dương là −30oC và nhiệt độ nước 

là −2oC. Tính dòng hiển nhiệt đi vào khí quyển nếu áp dụng công thức khí động học tổ hợp (4.26) 
cho dòng nhiệt, với khí áp bề mặt là 105Pa, CDH=10−

3 và Ur=5ms−
1. Giả thiết rằng trạng thái ổn 

định không có tích luỹ nhiệt và bỏ qua các dòng bức xạ và dòng ẩn nhiệt. Hãy xét ba trường hợp: 
(a) không có băng biển, (b) lớp bằng biển dày 1m, và (c) lớp bằng biển dày 3m. Tính nhiệt độ bề 
mặt trong những trường hợp có băng biển. Sử dụng (10.10) với kI=2Wms−

2K−
1 để tính dòng đi qua 

lớp băng. 

2. Giải bài tập 1 cho trường hợp lớp băng biển dày 1m có lớp tuyết phủ phía trên dày 10cm. 
Sử dụng kS=0.3Wm−

2K−
1. 

3. Tính nhiệt độ bề mặt và độ dày lớp băng biển trong trạng thái cân bằng dưới những điều 
kiện sau: đêm tối bắc cực, nhiệt độ không khí là −40oC, khí áp 105Pa, CDH=10−

3.và Ur=5ms−
1, và 

kI=2Wms−
1K−

1. Dòng bức xạ sóng dài đi xuống từ khí quyển là 100Wm−
2, và bề mặt có độ phát xạ 

sóng dài bằng đơn vị. Hãy xét các trường hợp nơi mà đại dương cung cấp nhiệt cho đáy lớp băng 
biển với tốc độ (a) 10Wm−

2 và (b) 20Wm−
2.  Gợi ý: Sử dụng cân bằng năng lượng tại bề mặt và tại 

đáy lớp băng và tuyến tính hóa phát xạ Stefan − Boltzmann cho nhiệt độ không khí. Bỏ qua làm 



 
 
 
 

lạnh ẩn nhiệt. 

4. Độ dầy lớp băng biển trong trạng thái cân bằng sẽ là bao nhiêu đối với hai trường hợp của 
bài tập 3 nếu lớp băng biển bị phủ bởi lớp tuyết dày 20cm có kS=0.3Wm−

1K−
1? 

5. Sử dụng hình 10.16 để ước lượng độ lớn của gió kinh hướng trung bình vĩ hướng trong lớp 
200 mb dưới cùng của khí quyển tại vĩ độ 15oN và dòng chảy hướng bắc trung bình vĩ hướng 
trong lớp 1km trên cùng của đại dương tại vĩ độ 45oN. 

6. Sử dụng hình 7.2, ước lượng những đóng góp riêng biệt vào sự biến đổi mật độ được biểu 
diễn ở phần dưới của hình 10.18 từ sự biến đổi của nhiệt độ bề mặt biển (SST) và sự biến đổi của 
độ muối tại 60oN ở phần giữa Đại tây dương chỉ ra ở ô phía trên của hình vẽ. Sử dụng SST trung 
bình dẫn ra ở phần dưới của hình 10.13. 

7. Giải thích sự biến đổi của gradient nhiệt độ thẳng đứng ảnh hưởng đến phát xạ bức xạ sóng 
dài có thể được bù đắp lại bởi sự biến đổi của độ ẩm như thế nào nếu độ ẩm tương đối được giữ 
không đổi. 

 

 

 
 
  



 
 
 
 

 

CHƯƠNG 11. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỰ NHIÊN 

11.1 TÁC ĐỘNG TỰ NHIÊN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
Tài liệu địa chất cho thấy rằng những biến đổi sâu sắc trong khí hậu đã xảy ra trong quá khứ. 

Những biến đổi này đã xảy ra từ khi con người còn chưa xuất hiện, chiếm phần lớn thời gian quá 
khứ, và ta có thể gọi chúng là những biến đổi tự nhiên của khí hậu. Việc hiểu biết về những biến 
đổi tự nhiên này của khí hậu là một thách thức, và là một vấn đề quan trọng giúp ta hiểu và dự báo 
được những biến đổi tự nhiên và những biến đổi do con người mang lại của khí hậu tương lai. 

Trong chương này ta sẽ đánh giá một số cơ chế làm biến đổi khí hậu trong quá khứ. Sự phân 
biệt giữa cơ chế cưỡng bức và cơ chế hồi tiếp có phần tuỳ tiện, và phụ thuộc vào cái gì được coi là 
một bộ phận của hệ thống khí hậu và cái gì được coi như nhân tố bên ngoài tác động tới nó. Ta sẽ 
coi khí quyển, đại dương và bề mặt đất như là những nhân tố bên trong của hệ thống khí hậu, và ta 
sẽ xét những nhân tố trong lòng trái đất và các nhân tố bên ngoài trái đất là nhân tố bên ngoài của 
hệ thống khí hậu. Bởi vậy, những sự biến đổi của hằng số mặt trời, quỹ đạo trái đất xung quanh 
mặt trời, và sự phun trào núi lửa, tất cả được coi là những cơ chế tác động bên ngoài. Một lý do 
khác dẫn đến sự phân biệt này là hằng số mặt trời, các tham số quỹ đạo trái đất và hầu như cả sự 
phun trào của núi lửa, đều không chịu ảnh hưởng của khí hậu, vì vậy sự tương tác là một chiều. 
Sự trôi dạt lục địa cũng có thể được xem là một ngoại lực đối với khí hậu, vì sự di chuyển của các 
lục địa được điều khiển bởi đối lưu trong lớp manti (lớp ở trạng thái lỏng phía dưới thạch quyển − 
ND) của trái đất, mà nó được coi là không nhạy cảm đối với những sự biến động bình thường của 
nhiệt độ bề mặt trái đất, là yếu tố được các nhà khí hậu học quan tâm. Trong kỷ Holocene, thời kỳ 
mà ta có nhiều thông tin nhất về khí hậu, vị trí của lục địa đã gần như cố định, nên việc thảo luận 
về ảnh hưởng của vị trí lục địa đối với khí hậu sẽ không vượt quá phạm vi những điều đã trình bày 
trong Chương 8. 

11.2  BIẾN ĐỘNG CỦA ĐỘ CHÓI MẶT TRỜI 
Năng lượng tổng cộng của mặt trời phát ra là yếu tố quyết định khí hậu trái đất. Sự biến đổi 

của độ chói mặt trời sẽ tác động trực tiếp đến sự biến đổi khí hậu. Lý thuyết về sự tiến hóa của các 
hành tinh cho rằng độ chói của mặt trời tăng một cách ổn định khoảng 30% kể từ khi hình thành 
hệ mặt trời. Sự tăng này có liên quan đến sự chuyển hoá hyđrô thành hê-li, dẫn tới sự tăng đồng 
thời của mật độ mặt trời, nhiệt độ của nhân mặt trời, tốc độ nóng chảy và sự sản sinh năng lượng. 
Nếu độ chói của mặt trời đột ngột giảm 30% thì trái đất sẽ nhanh chóng trở thành một hành tinh 
lạnh hơn nhiều. Bằng chứng địa chất của những đá trầm tích 3.8 tỷ năm tuổi cho thấy rằng, nước 
đã có mặt trên trái đất vào thời gian này. Những bằng chứng khác dường như cũng cho thấy rằng 
trong lịch sử phát triển của trái đất, thực tế thời kỳ đầu nó đã ấm hơn, vì không có bằng chứng nào 
về sự tồn tại của băng hà trước thời kỳ 2.7 tỷ năm trước. Sự kết hợp các sự kiện mặt trời ban đầu 
ít sáng chói hơn và khí hậu bề mặt trái đất thời kỳ ban đầu ấm hơn này có thể được gọi là “vấn đề 
mặt trời lạnh khi mới hình thành” (faint young sun problem) (Kasting & Grinspoon, 1991). Lời 
giải có vẻ đúng nhất cho nghịch lý này dường như là hiệu ứng nhà kính đã mạnh hơn nhiều trong 
thời kỳ đầu của lịch sử trái đất, có lẽ điều đó liên quan đến sự tăng của carbon dioxide hoặc một 
số chất khí khác điều khiển quá trình sinh địa hoá. Việc phân tích các đất cổ xưa cho thấy, 440 
triệu năm trước đây nồng độ CO2 trong khí quyển có thể lớn hơn khoảng 16 lần giá trị của nó hiện 
nay (Yapp & Poths, 1992). Các mô hình chu trình carbon cho thấy sự tăng của hằng số mặt trời và 



 
 
 
 

sự phát triển của thực vật trên mặt đất có thể làm tăng nhanh tốc độ hấp thụ CO2 do thời tiết và 
gây nên sự suy giảm CO2 khí quyển một cách rõ rệt trong thời kỳ giữa kỷ Paleozoi (400 − 320 
triệu năm trước đây) (Berner, 1993). Sự giảm CO2 này có thể là nguyên nhân của thời kỳ băng hà 
kỷ Paleozoi muộn. Theo giả thuyết ta biết là độ chói của mặt trời tăng qua các giai đoạn lịch sử 
của nó, nhưng ta ít biết về sự biến đổi độ chói của mặt trời trong những thời đoạn khí hậu. Mặc dù 
mặt trời là một thực thể chuyển  động, nhưng nó cũng được coi như một nguồn năng lượng có độ 
ổn định lớn. 

Hầu hết năng lượng nhận được từ mặt trời bắt nguồn trong quyển sáng mặt trời, có nhiệt độ 
phát xạ khoảng 6000K. Những đặc tính có ưu thế hơn được thấy trong quyển sáng, là những vệt 
tối được gọi là vệt đen mặt trời, chúng có thể được nhận ra trong cả ánh sáng nhìn thấy và trong 
phát xạ dải rộng tổng cộng của mặt trời. Tâm của vệt đen mặt trời tiêu biểu có nhiệt độ phát xạ 
khoảng 1700 K, thấp hơn nhiệt độ trung bình của quyển sáng, vì vậy năng lượng phát xạ chỉ bằng 
khoảng 25% giá trị trung bình. Bóng tối của những vệt đen mặt trời được tạo ra bởi sự đánh thủng 
của dòng năng lượng pháp tuyến hướng ra ngoài do những nhiễu động từ trường mạnh liên quan 
đến những vệt đen mặt trời. Vệt đen mặt trời là đặc điểm nhất thời và biến thiên trong quy mô từ 
đường kính vài trăm km và kéo dài một hoặc hai ngày, cho đến hàng chục nghìn km và kéo dài vài 
tháng. Trung bình những vệt đen mặt trời tồn tại một hoặc hai tuần. Diện tích đĩa sáng của mặt 
trời bị phủ bởi vệt đen mặt trời biến thiên từ 0 đến khoảng 0.1%. Đi kèm với những vùng tối của 
vệt đen mặt trời là những vùng sáng bao phủ phần diện tích đĩa mặt trời lớn hơn nhiều so với các 
vệt đen mặt trời được gọi là những vệt sáng mặt trời. Vệt sáng mặt trời có nhiệt độ cao hơn nhiệt 
độ trung bình của quyển sáng khoảng 1000K và phát xạ năng lượng nhiều hơn khoảng 15 %. 

Vì những vệt đen mặt trời (Vệt đen mặt trời (Sunspot) có thể nhìn thấy bằng mắt thường qua 
màn mờ đục lúc mặt trời lặn, và những báo cáo chính thức về vệt đen mặt trời có thể tìm thấy 
trong các tài liệu của Trung Quốc bắt đầu từ thế kỷ thứ tư. Galileo đã quan trắc vệt đen mặt trời 
bằng kính viễn vọng nhỏ của ông vào năm 1609. Ông và những đồng nghiệp của ông cũng đã phát 
hiện ra vệt sáng mặt trời và gọi nó bằng tên latinh là “torches”.) dễ dàng quan trắc được nên đã 
có những chuỗi số liệu dài ghi chép về sự xuất hiện của vệt đen mặt trời và chu kỳ xuất hiện nhiều 
không đều của nó, và người ta đã chứng minh được bằng tư liệu rằng chu kỳ này khoảng 11 năm. 
Số lượng vệt đen mặt trời biến thiên từ 0 tới vài trăm. Tính phân cực từ giữa các cặp vệt đen mặt 
trời luân phiên nhau giữa các cực đại vệt đen mặt trời, do đó chu kỳ đầy đủ của hoạt động mặt trời 
vào khoảng 22 năm. Những tài liệu đáng tin cậy về số vệt đen trung bình hàng năm có được từ 
khoảng năm 1848, chỉ số vệt đen mặt trời Wolf (Johann Rudolf Wolf (1816−1893) định nghĩa số 
vệt đen mặt trời như là số lượng vệt đen mặt trời trên bán cầu nhìn thấy được của mặt trời cộng 
với 10 nhân với số nhóm vệt đen mặt trời. Sau này, khi đã có những phương tiện kỹ thuật quan 
trắc tốt hơn, nó chỉ ra rằng chỉ số của ông gần tỷ lệ thuận với tổng diện tích vệt đen mặt trời. 
Kích thước nhỏ nhất của các vệt đen mặt trời tính được bị hạn chế bởi sự biến dạng quang học do 
khí quyển) được định nghĩa (hình 11.1). Những biến động về độ lớn của chu kỳ mặt trời là rõ ràng, 
với sự giảm đáng kể hoạt động của vệt đen mặt trời vào đầu thế kỷ 19 (Những biến động này liên 
quan với chu kỳ 80−90 năm của hoạt động vệt đen mặt trời − Gleissberg, 1944). Việc tập hợp các 
tài liệu tản mạn và có phần kém chính xác cho thấy vệt đen mặt trời hầu như không có trong suốt 
thời kỳ 1645 − 1715, và được gọi là cực tiểu Maunder (Eddy, 1976). Điều đó gợi lên rằng thời kỳ 
này gần tương ứng với thời kỳ băng hà ngắn ở Châu Âu. 



 
 
 
 

 
Hình 11.1 Số vệt đen mặt trời hàng năm thời kỳ 1700 - 1991 

Sự lóe sáng của mặt trời và sự bùng phát của nó là những hình ảnh ngoạn mục của quầng mặt 
trời và là nguyên nhân làm tăng bức xạ tia cực tím, tia X và tia gama. Sự biến động của bức xạ và 
các hạt năng lượng cao liên quan với sự lóe sáng của mặt trời có ảnh hưởng đáng kể đến khí 
quyển tầng cao. Tuy nhiên, hiệu ứng của sự lóe sáng và sự bùng phát của mặt trời đối với tổng 
năng lượng phát ra từ mặt trời là không đáng kể và ảnh hưởng của chúng đến khí hậu bề mặt được 
coi là nhỏ. 

Những phép đo rất chính xác độ rọi của mặt trời có thể được thực hiện từ những vệ tinh quỹ 
đạo của trái đất và những phép đo từ một số trạm vũ trụ kéo dài một chu kỳ mặt trời cũng đã được 
tiến hành. Những phép đo này cho thấy độ rọi trung bình của mặt trời khoảng 1367 Wm−

2 tại 
khoảng cách trung bình giữa trái đất và mặt trời. Các số liệu đo đạc này cho thấy một sự tăng nhỏ, 
nhỏ hơn ∼0.1% hay 1.5 Wm−

2, độ rọi của mặt trời từ cực tiểu vệt đen (∼1985) đến cực đại vệt đen 
(∼1980 và ∼1990) (hình 11.2). Nhìn chung độ chính xác (về con số biểu diễn − ND) của các phép 
đo độ rọi mặt trời lớn hơn so với độ chính xác tuyệt đối của chúng (của thiết bị đo − ND), vì vậy 
những đánh giá khác nhau về độ lớn của biến động trong chu kỳ của mặt trời phù hợp hơn những 
đánh giá về độ rọi trung bình của mặt trời. Điều thú vị là độ rọi mặt trời lớn nhất xuất hiện tại cực 
đại vệt đen mặt trời, khi số lượng các vết đen xuất hiện nhiều nhất trên quyển sáng. Các chỉ số 
diện tích vệt sáng mặt trời như thông lượng Lyman−α được sử dụng cho thấy sự bùng sáng của 
các vệt sáng mặt trời vượt trội sự làm tối do các vệt đen mặt trời và làm cho hằng số mặt trời tăng 
khi mặt trời hoạt động mạnh nhất. 



 
 
 
 

 
Hình11.2 Số đo độ rọi mặt trời tổng cộng từ 1978 - 1989 nhận được từ các vệ tinh Nimbus-7, Earth 

Radiation Budget Experiment (ERBS) , và Solar Maximum Mission (SMM). Các thanh dọc chỉ độ chính 
xác tuyệt đối của phép đo. Đơn vị là W/m2 (Theo Lee và nnk, 1991). 

Mối quan hệ thống kê giữa số lượng vệt sáng và vệt đen mặt trời có thể được sử dụng kết hợp 
với sự biến động của độ rọi mặt trời quan trắc được trong suốt chu kỳ mặt trời gần đây nhất để 
ước tính sự biến động của độ chói mặt trời trong thế kỷ qua. Kết quả đánh giá vệt đen mờ, vệt 
sáng và hằng số mặt trời theo chu kỳ 1874 − 1988 được mô tả trên hình 11.3. Theo những đánh 
giá này vệt đen mờ và vệt sáng có tương quan lớn và cùng cân bằng, những tác động của vệt sáng 
lớn hơn không đáng kể, đặc biệt là trong những thập niên gần đây. Theo những phân tích này hằng 
số mặt trời lớn nhất đã quan trắc được mặt trời hoạt động mạnh nhất vào  năm 1980 gây ra bởi 
một tỉ lệ lớn dị thường của vệt sáng và vệt đen mờ. 

Sự  biến đổi của sáng mặt trời phối hợp với chu kỳ 11 năm của vệt đen rất đáng quan tâm, 
nhưng nó chỉ có ảnh hưởng rất nhỏ đối với khí hậu. Ánh sáng mặt trời thay đổi 1Wm-2 tác động 
đối với khí hậu với lượng 0.175 Wm-2, với độ thích ứng của khí hậu λR = 0.5 K/(Wm -2) mang lại 
thích ứng của cân bằng khí hậu < 0.10C. Hơn nữa, chu kỳ 11 năm có một quy mô thời gian ngắn 
hơn đáng kể so với quy mô thời gian ổn định của khí hậu do nhiệt dung lớn của lớp xáo trộn đại 
dương. Vì vậy giá trị của thích ứng tức thời nhỏ hơn nhiều so với thích ứng liên tục với cùng một 
lực tác động, và có thể nhỏ hơn sự thích ứng quan trắc được. Điều đó phù hợp với sự thể hiện 
không rõ của chu kỳ 11 năm trong khí hậu bề mặt. 



 
 
 
 

 
Hình 11.3 Đường khôi phục lại (a) Vệt đen mặt trời mờ (vẽ như là đại lượng dương), (b) Vệt sáng mặt trời, 
(c) Độ chói mặt trời.  Tất cả đều cho theo đơn vị W/m2 và đã được làm trơn bằng trung bình trượt 12 tháng 

(Theo Foukal & Lean, 1990. © by the AAAS) 
Tóm lại, tổng ánh sáng mặt trời mà ta có thể quan trắc trực tiếp cho thấy sự biến đổi quyển 

sáng ảnh hưởng không đáng kể đối với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, ta chỉ có thể quan sát chính 
xác chỉ một phần của thập niên nhưng nó có thể chứng minh là sự biến đổi của mặt trời là nhân tố 
quan trọng với quy mô thời gian 80 năm của chu kỳ Gleissberg và dài hơn. Để nghiên cứu các cơ 
chế khác của biến đổi khí hậu, người ta giả thuyết rằng sự chiếu sáng của mặt trời rất ổn định và 
ta sẽ tìm hiểu những biến đổi trước đây trên cơ sở này. 

11.3 XON KHÍ TỰ NHIÊN VÀ KHÍ HẬU 
Sol khí là một dạng huyền phù (lơ lửng) của chất lỏng hay chất rắn trong không khí. Theo 

định nghĩa này, mây được hình thành từ những giọt nước, nhưng ta sẽ sử dụng chung từ sol khí để 
chỉ toàn bộ sol khí không phải là mây. Vì hầu hết sol khí có chứa: nước và những giọt mây bắt 
đều nguồn từ sự ngưng kết một phần tử sol khí nhỏ nên sự phân biệt giữa mây và sol khí không 
phải mây không thực rõ ràng. Sự khác biệt là ở chỗ số liệu mây ở trạng thái cân bằng trong không 
khí khi độ ẩm tương đối vượt quá 100%. Trong khi những sol khí không phải mây có thể cân bằng 
khi độ ẩm tương đối thấp hơn. Kích cỡ của sol khí lớn hơn những phần tử khí riêng lẻ không 
nhiều, khoảng vài chục µm. Những sol khí lớn hơn khoảng 20µm di chuyển nhanh do lực hấp dẫn 
bề mặt. Những sol khí nhỏ nhất chiếm đa số trong khí quyển, nhưng khối lượng của chúng và diện 
tích bề mặt nhỏ và chúng ít ảnh hưởng trực tiếp đối với khí hậu. Diện tích bề mặt của sol khí có ý 
nghĩa trong vai trò hạt nhân ngưng kết mây của chúng hạt nhân ngưng kết mây và cũng như đối 
với ảnh hưởng trực tiếp của chúng lên tia bức xạ. Ảnh hưởng lớn nhất đối với tổng diện tích bề 
mặt của những sol khí khí quyển là từ những sol khí với bán kính nằm trong giới hạn  ~0.1 - 1µm  
(hình 11.4). Đó là những sol khí rất quan trọng đối với khí hậu. Mật độ sol khí lớn nhất là từ 
103cm-3 trong không khí sạch trên đại dương tới 105 hay 106 trong không khí ô nhiễm ở thành phố. 



 
 
 
 

 
Hình 11.4 Đồ thị chuẩn hoá của phân bố số lượng, diện tích mặt và thể tích xon khí trong tầng đối lưu 

(Theo Charlson, 1988. In lại với sự cho phép của Wiley & Sons, Inc.) 
Những sol khí được sinh ra từ một số lớn các quá trình và những thành phần hoá học khác 

nhau. Những sol khí có thể xâm nhập trực tiếp vào  khí quyển hay được hình thành do ngưng kết, 
hay sự chuyển đổi trạng thái hóa học của  hơi nước. Trừ một lượng nhỏ sol khí bắt nguồn tại bề 
mặt, những mảnh vỡ của thiên thạch. Những sol khí trực tiếp tách ra từ những bọt nước trên bề 
mặt đại dương, tạo thành những hạt nhỏ bay hơi thành sol khí muối biển. Một nguồn trực tiếp 
khác của sol khí bao gồm bụi khoáng chất từ những bề mặt đất khô bay lên do gió, tro và đá từ núi 
lửa, muội tro từ cháy rừng, mảnh vỡ thiên thạch và từ nguồn gốc sinh học như bào tử và phấn hoa. 
Khối lượng lớn nhất tập trung ở những sol khí tạo ra trực tiếp từ muối biển và bị gió cuốn đi (bảng 
11.1). Nhưng phần lớn khối lượng những hạt tạo ra bằng con đường này thường lớn. Do chúng chỉ 
là một phần nhỏ của sol khí, muối biển và những sol khí vô cơ đóng vai trò quan trọng đối với khí 
hậu ít  hơn là khối lượng lớn của chúng. 

Sol khí hình thành thay đổi từ việc chuyển chất khí thành hạt chủ yếu gồm chất sunfat, nitrat 
và hyđrocacbon với nồng độ sunfat lớn nhất. Những đánh giá gần đây chỉ ra rằng khí SO2 tạo ra từ 
công nghiệp. Phần lớn SO2 thích ứng qua việc đốt nhiên liệu hoá thạch lớn hơn những nguồn khí 
lưu huỳnh tự nhiên, mặc dù những đánh giá sự thích ứng của khí lưu huỳnh tự nhiên là không 
chính xác (bảng 11.2).  

Bảng 11.1 Nguồn  sol khí (khối lượng) 
 Peterson và Junger (1971) SMIC(1971) 

Dạng nguồn Mọi cỡ r < 2.5µm  

Các nguồn tự nhiên 

Nguồn phát trực tiếp    

Muối biển 1000 500 300 

Khoáng chất (nguồn vô cơ−ND) 500 250 100−500 

Núi lửa 25 25 25−150 

Cháy rừng 35 5 3−150 

Mảnh thiên thạch 10 −  −  

Vật chất sinh vật −  −  −  

Tổng 1540 780 428-1100 

Nguồn biến từ chất khí thành hạt rắn    

Sulfat 244* 220 130-200 

Nitrat 75 60 140-200 



 
 
 
 

Hydrocarbon 75 75 75-200 

 Tổng  394 355 345-1100 

Tổng các nguồn tự nhiên 1964 1135 773-2200 

Các nguồn do hoạt động của con người 

Nguồn phát trực tiếp    

Giao thông 2.2 1.8  

Các nguồn ổn định 43.4 9.6  

Các nguồn công nghiệp 56.4 12.4  

Chất thải rắn 2.4 0.4  

Hỗn hợp 28.8 5.4  

Đốt sản phẩm nông nghiệp −  −   

Tổng 133.2 29.6 10−90 

Nguồn biến từ chất khí thành hạt rắn    

Sulfat 220 200 130-200 

Nitrat 40 35 30-35 

Hydrocarbon 15 15 15-90 

 Tổng  275 250 175-325 

Tổng các nguồn do hoạt động của con người 408 280 185-415 

Tổng cộng 2372 1415 958-2615 

Bảng 11.2  Phát thải khí sulfur toàn cầu  
Nguồn Toàn cầu Bắc bán cầu Nam bán cầu Toàn cầu 

(Andreae,1990) 

Đốt nhiên liệu và hoạt động công 

nghiệp 

77.6 69.8 7.8 80±10 

Đốt sinh khối 2.3 1.3 1.0 >2.5 

Núi lửa 9.6 7.6 2.0 9.6-13 

Sinh vật biển 11.9 5.3 6.6 35-57 

Sinh vật trên đất liền 0.9 0.5 0.3 4.8-13 

Tổng 102.2 34.5   17.7 128-148 

Ảnh hưởng khí hậu của sol khí sunfat được tạo ra do đốt nhiên liệu hóa thạch là đáng kể, và 
sẽ được thảo luận trong chương 12. 

Trên biển chưa bị ô nhiễm, những hạt sol khí chủ yếu được tạo ra do sự biến đổi của những 
khí liên quan đến sulfua sinh ra từ quá trình sinh học dưới biển. Những sol khí muối biển có thể 
có khối lượng lớn hơn những xôn tổng hợp từ sinh vật trong lớp biên trên biển. Nhìn chung số sol 
khí muối biển lớn hơn chiếm khoảng 10% số sol khí. Phần lớn hạt nhân ngưng kết trên biển là 
những sol khí sulfua do sinh vật tổng hợp. Đầu tiên khí sulfua thâm nhập từ biển vào khí quyển là 
khí: dimethyl sulfide (DMS; CH3SCH3). DMS chiếm khoảng 90% phản ứng ôxy hoá sulfua trong 
nước biển và hiện tại nó có nồng độ vượt quá sự cân bằng với không khí, vì vậy tồn tại một dòng 
DMS đi từ đại dương vào khí quyển. Dòng DMS được đánh giá thông qua việc đo nồng độ DMS 
trong lớp xáo trộn của đại dương và khí quyển, bằng một công thức giống như những công thức 
khí động lực học tính dòng nhiệt và ẩm đã được trình bày trong phần 4.5. Trong khí quyển DMS 



 
 
 
 

được ôxy hóa bằng phản ứng quang hóa để tạo ra  sulfat (SO4) dưới dạng sol khí. 

DMS được tạo nên tại bề mặt đại dương từ những loài thực vật trôi nổi, một loại tảo đặc biệt. 
DMS được sinh ra do phản ứng sinh hoá của dimethylsunium propionate (DMSP) mà những phần 
tạo ra DMS và axit acylic là cân bằng. DMSP có một chức năng trong tảo biển. Sự giải phóng 
DMS từ DMSP trong tảo biển diễn ra liên tục, nhưng tốc độ giải phóng tăng khi tảo bị ép và khi 
già. Tảo cũng bài tiết trực tiếp DMSP vào nước biển tạo ra DMS. Những chức năng sinh học của 
việc giải phóng DMS và DMSP do thực vật trôi nổi và sự đóng góp tương đối vào nồng độ DMS 
trong nước biển hiện chưa biết rõ. Do sự giải phóng thường xuyên DMS, và do đó  tạo ra hạt nhân 
ngưng kết) của đại dương, thực vật trôi nổi có thể ảnh hưởng đến albedo của mây trên biển và do 
đó ảnh hưởng tới qui mô khí hậu. Khi hạt nhân ngưng kết xuất hiện nhiều hơn thì xu hướng nước 
trong mây không thay đổi nhiều, các giọt nhỏ hơn hạt nhân ngưng kết ít phong phú hơn. Như 
minh hoạ trên hình 3.14, nếu những bán kính hạt trung bình giảm thì albedo mây tăng với số phần 
tử không đổi. 

11.4 NHỮNG SOL KHÍ TỪ NÚI LỬA PHUN TRÀO VÀ TRONG TẦNG 
BÌNH LƯU 

Núi lửa đóng một vai trò quan trọng đối với khí hậu nhờ vòng tuần hoàn của những yếu tố khí 
quyển như các bon và lưu huỳnh giữa thạch quyển và khí quyển. Những vụ nổ dữ dội của núi lửa 
có thể đưa vào tầng bình lưu bụi và những nguồn sol khí, ở đó chúng được giữ lại nhiều tháng và 
có thể tác động lớn đối với khí hậu. Những ảnh hưởng của núi lửa phun trào đã được nghiên cứu 
trong vài thập kỷ trước. Những vụ nổ lớn của núi lửa El Chichosn ở Mexico (1982, 17.30N) và 
Pinatubo của quần đảo Philippin (1991, 15.10N) được quan trắc với vệ tinh hiện đại và kỹ thuật 
hiện đại. Những vụ nổ đưa chất khí từ trong lòng trái đất và đã taọ ra những biến đổi lớn trong 
tính chất quang học của tầng bình lưu. Hai vụ nổ này tạo nên độ dày quang học cực đại 0.07 và 
0.15 trong tầng bình lưu độ dầy quang học của sol khí có thể đo được từ vệ tinh và kết quả quan 
trắc hai vụ nổ này được biểu diễn trên ( hình 11.5). 

Mặc dù tro và những hạt đá nhỏ có thể được đưa lên cao trong tầng bình lưu nhờ vụ nổ dữ 
dội, nhưng phần lớn những sol khí này quá lớn nên không giữ lại được lâu trong khí quyển. 
Những hạt nhỏ không bị rơi xuống là những hạt nhân ngưng kết axit sulfuric hay hơi nước. Hầu 
hết sol khí tầng bình lưu là một hỗn hợp gồm có 75% H2SO4 và 25% nước. Một lớp sol khí không 
phải do núi lửa tạo ra được duy trì trong tầng bình lưu nhờ một dòng khí chứa lưu huỳnh đi lên từ 
tầng đối lưu. chẳng hạn carbon suffid (COS) sinh ra trong  đất và có một thời gian tồn tại vài năm 
trong tầng đối lưu. Nó đi lên tầng bình lưu do sự xáo trộn và ở đó nó ngăn cản tia cực tím hay ôxy 
hóa và tạo thành SO2. 

Sau đó SO2 tiếp tục được ôxy hóa thành H2SO4. Do áp suất hơi nước của H2SO4 quá bão hòa 
phần dưới tầng bình lưu ngưng kết thành những sol khí và di chuyển khi những sol khí trở nên đủ 
lớn để rơi xuống hay khi cùng không khí quay trở lại tầng đối lơu. H2SO4 hút ẩm rất mạnh và tập 
trung nước để làm tăng khối lượng sol khí. Sau khi núi lửa phun trào một lượng lớn khí SO2 thâm 
nhập vào tầng bình lưu trực tiếp tăng cường sol khí tầng bình lưu. 

Độ dày quang học của sol khí lớp mây lớn nhất khoảng 6 tháng sau vụ nổ vì phải cần thời 
gian để SO2 chuyển thành sol khí H2SO4 có kích cỡ phù hợp để có khả năng tương tác với bức xạ 
mặt trời và bức xạ sóng dài. Sol khí tầng bình lưu tương tác với cả bức xạ mặt trời và mặt đất và 
có thể với cả bức xạ tán xạ và hấp thụ. Sự giảm yếu được định nghĩa như là tổng của sự khuyếch 
tán và hấp thụ bức xạ, vì vậy ta có thể viết mô tả sự giảm yếu qua mặt cắt của một đơn vị khối 
lượng (phần 3.6) như là tổng của tán xạ và hấp thụ qua mặt cắt 



 
 
 
 

  absscaext kkk +=  (11.1) 

Hệ số giảm yếu là tỷ lệ của giảm yếu dần qua mặt cắt và hình chiếu (diện tích che phủ) của 
sol khí, và có thể được viết tương tự như những thành phần tán xạ và hấp thụ của nó. 

 absscaext QQQ +=  (11.2) 

Hệ số giảm yếu đối với sol khí H2SO4 gần bằng một đơn vị bức xạ mặt trời và < 0.5 đối với 
bức xạ mặt đất (hình 11.6(a)). Những hạt lớn đặc trưng cho sol khí của núi lửa thời kỳ đầu sau vụ 
nổ có một hệ số giảm yếu lớn và vì vậy tương tác ảnh hưởng nhiều hơn đối với tia bức xạ, đặc biệt 
đối với những sóng dài hơn. 

 
Hình 11.5 Độ dày quang học tầng bình lưu tại cực theo thời gian nhận được từ SAM II và SAGE. Những 

biến động chồng thêm lên biến động mùa thông thường là những bộc phát chính của xon khí liên quan vớí 
sự phun trào của núi lửa El Chichón và Mt. Pinatubo (Theo McCormick và nnk, 1993) 

Albedo tán xạ riêng được định nghĩa là tỷ lệ của hệ số tán xạ với hệ số giảm yếu và việc đo tỷ 
lệ giảm yếu do tán xạ so với tỷ lệ giảm yếu do tán xạ với sự giảm yếu trong tương tác riêng của 
chùm photon với một hạt. 
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Albedo tán xạ riêng đối với sol khí H2SO4 gần 1 đối với tia bức xạ mặt trời, nhưng giảm đột 
ngột khi phổ bức xạ gần 3µm, vì vậy xảy ra sự hấp thụ rất nhỏ của tia bức xạ mặt trời, nhưng phần 
lớn giảm yếu dần của bức xạ mặt đất được hấp thụ (hình 11.6(b)). 

Có thể photon đã tán xạ sẽ đi ra theo hướng của hạt tương ứng với hướng của chùm tia sáng 
của photon được cho bởi hàm pha p̂ ,  và được chuẩn hoá theo: 
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  (11.4) 

ở đây dω là độ tăng góc (phần 3.3). Hàm pha có thể được đặc trưng bằng thành phần bất đối xứng 
cosθ được định nghĩa như sau: 
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ở đây θ là góc giữa hướng chùm tia bức xạ và chùm tia tán xạ. Thành phần tán xạ riêng không đối 
xứng biến đổi giữa 1.0, biểu thị sự phân tán cùng hướng về phía trước như tia sáng tới và -1.0, 
biểu thị sự phân tán hướng về phía sau của nguồn tia sáng tới. Tán xạ đẳng hướng là tán xạ như 
nhau ở tất cả các hướng đối với yếu tố không đối xứng bằng 0. Sol khí tầng bình lưu phân tán 
mạnh về phía trước đối với bức xạ mặt trời và trở nên tăng tán xạ đẳng hướng đối với những bước 



 
 
 
 

sóng dài hơn (hình 11.6 (c)). 

 
Hình 11.6 Phân chia đơn (bên trái) và phân chía kép (bên phải) của 75% H2SO4 đối với hai phân bố đặc 

trưng các giai đoạn đầu 1,5 tháng sau các vụ núi lửa phun trào El Chichon 1982 (rhữu hiệu gần bằng 1,4µm, 
tháng 5) trong các giai đoạn sau đó bán kính của các phần tử nhỏ hơn (rhữu hiệu gần bằng 0,5, tháng 10).  

Những tính toán đối với các phân chia kép cho phép giá trị nhìn thấy ( λ= 0,55µm, độ dầy quang họclà 0,1 
và 1,0. Các thông số phân tán đơn  được giải thích trong phần viết (Lacis, 1992) 

Như kết quả của tính bức xạ của sol khí acid Sulfuric trong tầng bình lưu, những độ dày 
quang học có xác suất lớn nhất phù hợp với những đợt lớn phun trào núi lửa gần đây (τ ∼ 0.1), dẫn 
tới phản xạ bức xạ mặt trời và hấp thụ bức xạ ở mặt đất có xác suất lớn nhất (hình 11.6 (d - f)). Do 
tác động hấp thụ tương đối tia bức xạ hồng ngoại nên nói chung sol khí núi lửa làm nóng lớp mà 
chúng tồn tại (20 - 25km). Ảnh hưởng của chúng đối với khí hậu tấng đối lưu phức tạp hơn, khi 
chúng phản xạ tia bức xạ mặt trời và đồng thời tạo ra một hiệu ứng nhà kính yếu. Cân bằng của 
hai hiệu ứng đổi ngược nhau này nhạy cảm với kích thước của những hạt sol khí. 

Những hạt nhỏ hơn có tác động lớn đối với bức xạ mặt trời, nhưng không tác động đối với 
bức xạ hồng ngoại, vì vậy sự giảm bức xạ thuần 3 - 4Wm-2 đối với các hạt nhỏ hơn ∼ 0.1µm (hình 
11.7). Hiệu ứng nhà kính xấp xỉ tăng tuyến tính theo bán kính hạt, trong khi thích ứng mặt trời 
không phụ thuộc vào bán kính hạt khi bán kính lớn hơn độ dài bước sóng, vì vậy kết quả là có sự 
đốt nóng thuần đối với những hạt lớn hơn khoảng 2µm. Kết quả này tương đối nhưng để mô tả độ 
phân tán của kích thước hạt (hình 11.7(b)). Một hạt acid Sulfuric hình cầu đường kính 1µm tại độ 
cao 20km rơi với tốc độ 2km/tháng, vì vậy những hạt lớn hơn những hạt này tương đối hiếm. Tuy 
nhiên đối với chu kỳ ngắn ngay sau vụ nổ, những hạt bụi và tro tương đối lớn có thể có nhiều thì 
sol khí mây từ núi lửa trong tầng bình lưu làm giảm đáng kể năng lượng thuần đi vào hệ thống khí 
hậu, Một vụ nổ lớn giông như vụ nổ của núi lửa Pinatubo tạo ra một độ dày quang học của mây là 
0.15 và một tác động khí hậu - 4Wm-2 trong thời điểm cực mạnh của vụ nổ (hình 11.8). 



 
 
 
 

 
Hình 11.7: (a) Sự giảm bức xạ tới và dòng bức xạ hồng ngoại đi ra tại đỉnh tầng đối lưu do sự bổ sung xon 

khí tầng bình lưu với lớp dày 20-25cm với độ dày quang học???=0,1   với  nhiệt độ bề mặt không dổi 
trong mô hình một chiều đối lưu bức xạ. Đường vẽ hàm của bán kính hữu hiệu rHH  với phương sai hữu 
hiệu của bán kính làvHH =0,2 (b) Sự biến đổi của bức xạ thuần tại đỉnh tầng đối lưu với ba bán kính hữu 

hiệu  (Lacis, 1992) 
Vì sol khí mây tăng cường từ một vụ nổ riêng lẻ gây ảnh hưởng đến tầng bình lưu trong một 

hay hai năm, và nhiệt dung của lớp xáo trộn đại dương có thích ứng nhiệt với qui mô thời gian 
hàng chục năm, thích ứng của hệ thống khí hậu tới một núi lửa phun trào riêng biệt thường không 
lớn trừ phi đó là một vụ nổ lớn với hàm lượng lưu huỳnh cao. Tuy nhiên hệ quả của các vụ nổ núi 
lửa phun trào lớn cách nhau khoảng 1 năm có thể dẫn đến dấu hiệu thích ứng khí hậu đáng quan 
tâm. Phạm vi những sol khí mây từ những vụ núi lửa phun trào có tác động đến khí hậu quá khứ 
còn chưa được biết đến, nhưng là đối tượng đáng lưu ý. 

Ảnh hưởng của một vụ núi lửa phun trào đối với khí hậu phụ thuộc vào lượng sol khí đã mà 
nó tạo ra tồn tại lâu trong tầng bình lưu và phụ thuộc cả cường độ của vụ nổ và lượng lưu huỳnh 
trong những khí được giải phóng từ vụ nổ. Bằng chứng đưa ra cho thấy là những vụ núi lửa phun 
trào lớn trước đây đã có một tác động đáng kể đối với những dị thường của khí hậu trong thời gian 
ngắn được liệt kê trên (bảng 11.3). Một trong những vụ nổ lớn nhất ta biết là vụ nổ năm 1815 của 
núi Tambora trên đảo Sumhawa, Indonesia. Khoảng 150km2 tro và dung nham đã phủ lấp một 
vùng rộng lớn và cột khói lan tới độ cao khoảng 50km. Mây do núi lửa tạo nên lan ra toàn trái đất 
và ảnh hưởng quang học của nó đã quan trắc được ở Châu Âu. Mặt trời và các vì sao đã tối mờ đi 
do sol khí mây trong tầng bình lưu gần 2 năm sau vụ nổ. Năm tiếp đó  (1816) được biết đến như 
năm "không có mùa hè" do mùa hè năm đó ở Châu Âu và Bắc Mỹ lạnh hơn bình thường. Mùa 
xuân và mùa hè băng giá không bình thường, tuyết rơi trong2 tuần tạo thành lớp tuyết dầy 18cm 
đã gây mất mùa ở New England. Những dị thường khí hậu này có thể không hoàn toàn do vụ núi 
lửa Tambora phun trào, vì thập kỷ (1810 - 1820) ở mức độ nào đó đã lạnh hơn bình thường. 



 
 
 
 

 
Hình 11.8: Tro và mây hơi nước liên quan với vụ núi lửa Mt. Pinatubo phun trào 15/6/1991 

11.5 HỌC THUYẾT THAM SỐ QUỸ ĐẠO VỀ CÁC THỜI KỲ BĂNG HÀ. 
11.5.1 Lược sử. 
Ý tưởng cho rằng trái đất đã trải qua những thời kỳ băng hà được đưa ra đầu tiên ở Châu Âu 

vào thế kỷ 18. Những lớp băng lục địa được coi như là một nguyên nhân làm xuất hiện của những 
tảng băng nằm ở rất xa băng và sự xuất hiện của những đường rãnh sâu trên nền đá. Vào thời gian 
này nhiều người tin rằng những rãnh uốn lượn đã di chuyển do một trận lũ lớn, và ý tưởng về 
những dải băng lớn mãi sau này mới được thừa nhận. Bằng chứng thuyết phục các nhà khoa học 
về hiện tượng dãy núi Alps ở Châu Âu đã có lần bị bao phủ bởi một dải băng lớn được  nhà địa 
chất học người Thuỵ Sĩ, Louis Agasiz đã đưa ra. Ông dẫn ra đầy đủ các tác động và công bố một 
chuyên khảo về vấn đề vào năm 1840, khi ý kiến của ông lại được quan tâm tới.  

 Trong những giải thích đầu tiên về thời kỳ băng hà có học thuyết thiên văn học của nhà toán 
học người Pháp Joseph Alphonse Adhémar năm 1842. Học thuyết của Adhémar cho rằng nguyên 
nhân chủ yếu của thời kỳ băng hà tiếp theo là do sự biến đổi quĩ đạo của trái đất. Học thuyết của 
ông dựa trên cơ sở là sự biến đổi từ từ trong hàng trăm năm của trái đất. Vào năm 1754, Alembert 
đã chỉ ra được một chu kỳ 2200 năm của Equimos Adhémar tính toán thời kỳ băng hà dựa trên cơ 
sở số ngày nắng trong năm. Vì khi ở gần mặt trời (tại điểm cận nhật) trái đất chuyển động nhanh 
hơn là khi ở xa mặt trời (điểm xa mặt trời nhất) và mùa hè ở Nam bán cầu thường vào gần điểm 
cận nhật, nên Nam Bán Cầu có số giờ nắng ít hơn so với Bắc Bán Cầu. Ông kết luận rằng thời kỳ 
bằng hà xen kẽ nhau giữa hai bán cầu với chu kỳ 11.000 năm và hiện Nam Bán Cầu đang thấy ở 
thời kỳ băng hà. Adhémar không hiểu rằng năng lượng tới và số giờ ban ngày có mối liên quan 
chặt chẽ và bức xạ trung bình năm ở mỗi bán cầu không phụ thuộc vào chu kỳ biến đổi góc quay 
của trái đất. 

 Năm 1864 Scotsman James Croll đã mở rộng lĩnh vực nghiên cứu của Adhémar sang sự biến 



 
 
 
 

đổi dị thường của hiệu ứng mùa. Những biến đổi dị thường cũng được Le Verrier nghiên cứu vào 
năm 1843, cũng đã cho rằng bức xạ hàng năm chỉ chịu tác động yếu của những biến đổi dị 
thường. Croll cũng cho rằng nếu những biến đổi dị thường tác động đến thời kỳ băng hà, thì nó 
phải xảy ra từ những biến đổi thích ứng lớn hơn theo mùa và kèm theo những biến đổi dị thường 
này. Theo ông những mùa đông lạnh hơn sẽ dẫn tới sự phát triển băng. Ông dự đoán rằng thời kỳ 
băng hà sẽ xảy ra ở một trong hai bán cầu hay cả hai khi xảy ra đồng thời hai điều kiện: quỹ đạo 
dị thường đáng lưu ý và ngày đông chí gần điểm xa mặt trời nhất. Theo học thuyết của ông thời 
kỳ băng hà cuối cùng xảy ra cách đây 80.000 năm. Ông cũng đã giả thiết rằng các thời kỳ băng hà 
thường xảy ra khi trục quay của trái đất ít nghiêng hơn, vì vào những thời điểm này những vùng 
cực ít nhận bức xạ ít hơn. Tuy nhiên, thời điểm biến đổi độ lệch tâm  không xác định được, vì vậy 
ông đã không thể liên hệ nhân tố này trong học thuyết của mình đối với sự hình thành băng hà 
trong quá khứ. Phát triển học thuyết của mình, Croll đã đưa ra ý tưởng về hiệu ứng hồi tiếp albedo 
của băng nhằm đưa thêm hiệu ứng của những biến đổi thích ứng nhờ kết hợp với những biển đổi 
tham số quỹ đạo của trái đất. Ông cũng đã đưa ra một cơ chế hồi tiếp bao gồm: tín phong, dòng 
biển và địa hình Đại Tây Dương hỗ trợ cho việc làm lạnh ở một bán cầu do những dòng nhiệt 
trong đại dương di chuyển qua bán cầu kia. Học thuyết Croll được nhiều người quan tâm và tán 
thành do vào thời gian này người ta thừa nhận không phải chỉ có một mà nhiều thời kỳ băng hà đã 
xảy ra trong quá khứ và học thuyết thiên văn học dự đoán chu kỳ băng hà kết hợp với những chu 
kỳ tham số quỹ đạo của trái đất. Mặc dù những kỹ thuật xác định ngày, tháng năm trong địa lý vào 
thời kỳ đó rất thô sơ, nhưng có thể thu thập nhqững bằng chứng giả thiết rằng băng hà cuối cùng 
xảy ra hơn 80.000 năm như Croll đã dự đoán. Ngoài ra, bằng chứng tìm được ở Nam Bán Cầu đã 
giả thiết thời kỳ băng hà ở đây đã xảy ra cùng lúc với Bắc Bán Cầu, điều đó trái với những dự 
đoán của Adhémar và Croll là thời kỳ băng hà lần lượt kế tiếp nhau ở hai bán cầu. Cuối thế kỷ 19 
học thuyết Croll chủ yếu không được quan tâm. 

 Học thuyết tham số quỹ đạo biến đổi khí hậu tiếp theo do nhà toán học ứng dụng Milutin 
Milankovitch ông bắt đầu xây dựng vào 1911 với những khái niệm của Pilgrim về tất cả các tham 
số quỹ đạo cần thiết để tính bức xạ như một hàm của thời gian và vĩ độ. Năm 1920 công việc của 
ông đã thu hút sự chú ý của nhà khoa học người Đức Wladimir Koppen, người đã giúp đỡ 
Milankovitch và đã tham gia trao đổi thư từ với ông ta về cơ sở vật lý của khí hậu. Milankovitch 
đã phát triển những công cụ toán học để tính bức xạ tại bất cứ điểm và thời gian nào như là một 
hàm của tham số quỹ đạo, nhưng ông đã không chắc chắn tại vĩ độ và mùa nào mà những dải băng 
có thể nhạy cảm nhất đối với bức xạ. Koppen chỉ ra rằng sự giảm thời gian bức xạ vào mùa hè ở 
Đại Tây Dương có thể là nhân tố quyết định đối với sự phát triển của băng hà. Ông  đưa ra nguyên 
nhân nhiệt độ luôn luôn đủ lạnh để hình thành tuyết vào mùa đông, nhưng những băng hà giảm do 
băng tan vào mùa hè có thể làm cho những dải băngmở rộng. Đây là một khởi điểm quan trọng 
xuất phát từ công trình của Adhémar và Croll, những người đã coi mùa đông lạnh như là tham số 
quan trọng. Với ý tưởng này Milankovitch bắt đầu tiến hành tính toán thích ứng mùa hè tại 55, 60 
và 650N cho 650.000 năm trước. Sau 100 ngày tính toán ông đã gửi những đường cong thích ứng 
của mình tới Koppen, Koppen đã phúc đáp rằng kết quả hoàn toàn phù hợp với thời điểm của một 
số thời kỳ băng hà cuối cùng đã biết. Học thuyết khí hậu thiên văn học của Milankovitch đã có 
những biến đổi có mức độ cho tới những năm 50 của thế kỷ này. Kết quả xác định thời điểm 
phóng xạ cacbon đã chỉ ra thời kỳ nhiều đặc điểm băng hà di chuyển lớn trên mặt đất không phù 
hợp với thời gian dự đoán bằng những đường cong bức xạ. 

Giữa thập kỷ 60 những bằng chứng cổ khí hậu đã được sử dụng để xác nhận những mặt yếu 
của lý thuyết Milankovitch và bản thân học thuyết tự nó có nhiều điểm cần xem xét lại. Tuy nhiên 
nguồn thông tin mới lại bắt đầu hỗ trợ cho học thuết. Những nguồn thông tin sử dụng những kỹ 



 
 
 
 

thuật xác định thờu điểm mới mở rộng thời kỳ phóng xạ cacbon tới 40.000 năm. Những dải san hô 
có liên quan với sự tăng mực nước biển bắt đầu từ 122.000, 103.000.và 80.000 năm trước và 
những thời điểm đó phù hợp với thời điểm khi tính toán của Milankovitch nhận được lượng bức 
xạ mùa hè cao hơn bình thường ở những vĩ độ trung bình. 

Khám phá về sự đảo ngược của từ trường của trái đất 700.000 năm trước đã được sử dụng để 
xác định mối liên hệ giữa độ dầy và thời gian đối với lõi trầm tích đại dương bằng việc dùng tốc 
độ lắng đọng không đổi. Tỷ lệ ôxy 18O/ 16O trong những lõi này là thước đo thể tích băng toàn cầu 
chính xác nhất. Chuỗi số liệu tự nhiên liên tục về thể tích băng toàn cầu chứa đựng trong lõi trầm 
tích của đại dương cho phép sử dụng kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian. Kết quả sử dụng những 
kỹ thuật này đã cho thấy chất đồng vị ôxy trong đáy đại dương có chu kỳ tương đương với những 
biến đổi có chu kỳ của tham số quĩ đạo trái đất 100.000, 41.000, 23.000 và 19.000 năm. Ở một 
mức độ nào đó thì đây là một vấn đề khó khăn trong việc ghi lại 700.000 năm trước có các chu kỳ 
100.000 năm, do tác động trực tiếp của bức xạ theo mùa do những biến đổi bất thường trong qui 
mô thời gian dài này nhỏ hơn nhiều lực tác động phối hợp với sự biến đổi góc nghiêng và kinh 
tuyến của điểm cận nhật  biến đổi tại 41.000 và khoảng 20.000 năm. 700.000 năm trước đây, thể 
tích băng toàn cầu xuất hiện từ đáy đại dương có tần số cao hơn, như học thuyết Milankovitch giả 
thiết (hình 8.6). Nguyên nhân sự lớn lên của chu kỳ 100.000 năm trong kỷ nguyên gần đây hơn 
vẫn còn là điều bí ẩn.  

11.5.2 Tham số quỹ đạo và ảnh hưởng của chúng 
 Đầu thế kỷ 17, Johannes Kepler đã đưa ra định luật thứ nhất nói rằng quỹ đạo của những 

hành tinh là hình elip mà mặt trời ở một tiêu điểm (hình 11.9). Mức độ mà quỹ đạo khác đường 
trên được đo bằng độ lệch tâm  của quỹ đạo elip. Điểm hành tinh gần mặt trời nhất được gọi là 
điểm cận nhật, và điểm quỹ đạo cách xa mặt trời nhất được gọi là điểm viễn nhật. Nếu khoảng 
cách mặt trời -  trái đất tại điểm cận nhật là dp và tại điểm xa mặt trời nhất là da, thì quỹ đạo được 
định nghĩa là tỷ số giữa hiệu và tổng của hai khoảng cách này. 
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Khoảng cách lớn nhất từ tâm elip tới quỹ đạo a0, tại điểm cận nhật  và điểm xa mặt trời nhất 
được gọi là nửa trục lớn. Theo hình học có thể chỉ ra khoảng cách nhỏ nhất từ tâm elip tới quỹ đạo 

được cho bởi )e1(a 2
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 Khoảng cách trái đất - mặt trời biến đổi khi trái đất di chuyển dọc theo quỹ đạo của nó cộng 
với chu kỳ thích ứng tự nhiên và là một trong những nhân tố chính trong học thuyết tham số quỹ 
đạo. 

Tầm quan trọng lớn nhất đối với chu kỳ hàng năm của khí hậu là sự không đối xứng. Góc 
nghiêng là góc giữa trục trái đất và pháp tuyến tới mặt phẳng của quỹ đạo trái đất quanh mặt trời. 
Tầm quan trọng của việc biến đổi theo mùa của bức xạ và cả bức xạ trung bình hàng năm ở những 
vĩ độ cao tăng khi góc nghiêng tăng. 



 
 
 
 

 
Hình 11.9: Sơ đồ quĩ đạo líp của trái đất xung quanh mặt trời với các thông số về độ lệch tâm  tâm (e), độ 
nghiêng (F) và kinh độ của điểm cận nhật (A) tương ứng với xuân phân.  Cỡ của quĩ đạo được xác định 

bởi khoảng cách lớn nhất của elíp với tâm điểm của nó và được gọi là độ dài của nưả trục chính ao. 
Khoảng cách giữa trái đất và mặt trời tại thời điểm bất kỳ (d), góc giữa vị trí của trái đất và điểm cận nhật 

ta gọi là chuẩn sai thực, góc giữa vị trí của trái đất  tại điểm xuân phân là(ω) 
Điều đó dường như có thể dễ dàng nhất để xác định một quỹ đạo tròn với độ lệch tâm  0. 

Thích ứng hàng ngày tại bất kỳ vĩ độ và mùa nào, Q, có thể được viết dưới dạng: 

 ( )t,x,s~
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 ở đây S0 là hằng số mặt trời tại khoảng cách trung bình trái đất − mặt trời, d  và )t,x,(s~ Φ  là 

hàm phân bố đối với một quỹ đạo tròn và một góc nghiêng đặc biệt φ, sin của vĩ độ x, và thời gian 
của năm t. Hàm phân phối này được chuẩn hoá cho vùng trung bình là 1. 

 ( ) 1dxt,x,s~
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  (11.9) 

Hàm phân bố đối với một quỹ đạo tròn với góc nghiêng 23.50 được chỉ ra trong hình 11.10(a). 
Cho rằng ảnh hưởng của góc lệch là một dạng tiêu chuẩn hoá của hình 2.6. Độ nhạy của sự phân 
phối này tới góc nghiêng có thể được minh hoạ bằng điểm đánh dấu khác nhau giữa s~  đối với Φ 
= 24.50 và Φ = 22.50 (hình 11.10 (b)). Góc nghiêng tăng làm tăng sự thích ứng mùa hè ở những vĩ 
độ cao và giảm thích ứng mùa đông ở những vĩ độ trung bình. Sự biến đổi quan trọng của bức xạ 
trong suốt mùa hè dẫn đến góc nghiêng tăng từ nhỏ nhất tới lớn nhất do ảnh hưởng của trái đất 
khoảng 40Wm−

2, hay khoảng 10% của góc nghiêng trung bình. Bức xạ trung bình hàng năm tại 
cực cũng phù hợp với góc nghiêng. Nếu góc nghiêng bằng 0, thì bức xạ trung bình hàng năm tại 
cực bằng 0. Đối với một quỹ đạo tròn giá trị trung bình hàng năm của s~  tại cực biến đổi 4sinΦ/π 
(Held, 1982). 

Kinh độ của điểm cận nhật được định nghĩa là góc Λ, là góc giữa đường từ trái đất tới mặt 
trời tại điểm xuân phân và đường từ mặt trời tới điểm cận nhật . Nó xác định hướng nghiêng 
tương đối của quỹ đạo nghiêng của trái đất với hướng đã định của quỹ đạo, và bằng cách đó xác 
định mùa tại trái đất qua điểm cận nhật. 

Bây giờ ta viết bức xạ vào những thành phần của mật độ dòng mặt trời tại một vài khoảng 
cách trung bình d , S0/4, và một số hàm phân phối s, phụ thuộc vào độ lệch tâm  (e), góc nghiêng 
(φ), kinh độ của điểm cận nhật  (Λ), sin của vĩ độ (x), và vị trí quỹ đạo xác định những thành phần 
của vật dị thường (ν). Hàm phân phối này có thể được viết như là tích của hàm phân phối s  phụ 
thuộc vào góc nghiêng và bình phương dưới mẫu số, phụ thuộc khoảng cách trái đất - mặt trời, d. 
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Sử dụng (11.10) ta phải kết hợp với thời gian dị thường thực ν. Từ định luật thứ hai của 
Kepler ta biết rằng véc tơ trái đất - mặt trời quét cân bằng với diện tích trong thời gian cân bằng, 
và tốc độ của trái đất trong quỹ đạo của nó tại điểm cận nhật  lớn hơn tại điểm xa mặt trời. Từ sự 
bảo tồn của góc động lượng ta có: 

 
2
e

d

M
dt
dv

=  (11.11) 

ở đây Me là góc động lượng không đổi trên một đơn vị khối lượng của trái đất. Nếu ta xác 
định đơn vị thời gian t' như là chu kỳ của quỹ đạo. 
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Hình 11.10: Hàm phân bố bức xạ ( )t,x,s~ Φ  (a) được vẽ như là hàm  của vĩ độ và mùa với độ nghiêng 
φ=23,5 độ (b) Độ nhậy của hàm phân bố bức xạ đối với độ nghiêng  Δφ(∂ξ/ ∂φ)φ=23.5 được tính cho Δφ =2o. 

Tương đương với đơn vị thời gian 2π, thì (11.11) trở thành: 
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Bây giờ ta có bức trung bình trên chu kỳ hàng năm bằng cách tích phân theo t': 
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Từ (11.14) ta rút ra thích ứng trung bình hàng năm tại điểm bất kỳ không phụ thuộc vào kinh 
độ của điểm cận nhật . Thích ứng trung bình hàng năm tại mội vĩ độ tỉ lệ với (1 - e2)-1/2,  với độ 
lệch tâm  nhỏ, xấp xỉ (1 + 0.5e2). Sự phụ thuộc của thích ứng hàng năm vào độ lệch tâm  là rất 
nhỏ, từ một quỹ đạo tròn tới quỹ đạo trái đất nghiêng nhất (e ∼ 0.06), làm thích ứng hàng năm chỉ 



 
 
 
 

∼ 0.18%. 

Biến đổi thích ứng trung bình hàng năm kết hợp với biến đổi độ lệch tâm  là quá nhỏ để gây 
ra một ảnh hưởng đặc biệt, nếu những đánh giá của ta về sự thích ứng của khí hậu là gần đúng. 
Đối với nguyên nhân này Milankovitch  cố gắng giải thích thời kỳ băng hà biến đổi theo mùa và 
vĩ độ phân kỳ dẫn đến những biến đổi tham số quỹ đạo. Thích ứng mùa hè ở những vĩ độ cao sẽ 
lớn hơn khi góc nghiêng lớn hơn, và thích ứng mùa hè ở Bắc bán cầu sẽ lớn hơn khi điểm hạ chí ở 
hướng bắc xảy ra tại điểm cận nhật . ảnh hưởng của sự biến đổi kinh độ điểm cận nhật  lên thích 
ứng tăng theo độ lệch tâm  của quỹ đạo. Biết số lượng này, ta có thể thay (11.7) vào (11.10) và sử 
dụng hình 11.9 rút ra ν = ω - A, vì vậy ta có thể viết biểu thức thích ứng cho thấy sự phụ thuộc 
của nó vào độ lệch tâm  và kinh độ của điểm cận nhật . 
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Tại điểm hạ chí bắc ω = π/2, vì vậy (11.15) trở thành: 
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ở đây xấp xỉ với những giá trị nhỏ e. Tham số quan trọng mô tả tác động của độ lệch tâm  và kinh 
độ điểm cận nhật  lên thích ứng mùa hè ở phía bắc là esinΛ, và ta gọi là tham số chuyển động của 
một vật thể xung quanh một vật thể khác. 

Toàn bộ ảnh hưởng của tham số quỹ đạo lên thích ứng cho thấy tầm quan trọng của chúng đối 
với mùa và vĩ độ phân kỳ của bức xạ. 

1. Biến đổi thích ứng trung bình hàng năm chỉ là một kết quả của độ lệch tâm  tỷ lệ với (1 - 
e2)-1/2 đối với độ lệch tâm  đã quan trắc e < 0.006, dẫn đến những biến đổi không quan trọng. 

2. Góc nghiêng điều chỉnh gradien trung bình hàng năm từ xích đạo tới cực của thích ứng và 
cùng với độ lệch tâm  và kinh độ của điểm cận nhật , thì biên độ của bức xạ tại một điểm biến đổi 
theo mùa. Những biến đổi góc nghiêng trong phạm vi đã quan trắc 22.00 - 24.50 có thể dẫn đến 
bức xạ mùa hè ở vĩ độ cao biến đổi ∼ 15%. 

3. Tham số thay đổi từ từ góc quay hàng ngày của trái đất esinΛ điều chỉnh thích ứng theo 
mùa phù hợp với biến đổi độ lệch tâm  e và kinh độ của điểm cận nhật  Λ. Kết hợp với những ảnh 
hưởng của độ lệch tâm  và kinh độ của điểm cận nhật  có thể dẫn đến biến đổi bức xạ mùa hè ở vĩ 
độ cao ∼ 15%. 

4. Kết hợp những ảnh hưởng của ba tham số quỹ đạo có thể dẫn đến biến đổi bức xạ theo mùa 
lớn ∼ 30% ở những vĩ độ cao. 

Quá trình lịch sử của những tham số quỹ đạo trái đất có thể được xây dựng rất chính xác từ 
những tính toán cầu trúc thiên thể và giả định rằng quỹ đạo trái đất và những hành tinh khác 
quanh mặt trời trong những xáo trộn từ bất kỳ vật thể lớn nào ngang qua hệ mặt trời. Thời gian 
biến đổi độ lệch tâm  của quỹ đạo trái đất đã chỉ ra trên hình 11.11 đối với chu kỳ từ 800.000 năm 
trước đến 50.000 năm tới. Thời kỳ quan trọng nhất khoảng 100.000 và 400.000 năm có thể được 
xem rõ ràng. Độ lệch hiện nay xấp xỉ 0.015 tương đối nhỏ so với những giá trị lớn nhất 0.055 đạt 
được cách đây khoảng 200.000 và 600.000 năm. 



 
 
 
 

 
Hình 11.11: Đường biểu diễn quỹ đạo trái đất như hàm của thời gian  800 000 năm trước cho tới 50 000 

năm tới kể từ năm 1950 ( Berger,1978). 
Góc lệch và tham số thay đổi từ từ góc quay hàng ngày của trái đất esinΛ được chỉ ra trên 

hình 11.12 với chu kỳ từ 150.000 năm trước tới 50.000 năm trong tương lai. Góc lệch có một thời 
kỳ quan trọng nhật khoảng 40.000 năm và xảy ra gần phạm vi trung bình giữa khoảng 22.50 và 
24.50. Chu kỳ kinh độ điểm cận nhật  có một giai đoạn gần 20.000 năm, nhưng ảnh hưởng của nó 
đến tham số chuyển động của một vật thể quanh một vật thể khác được điều chỉnh bằng chu kỳ 
biến đổi độ lêch lớn hơn. ảnh hưởng của việc thay đổi từ từ góc quay hàng ngày của trái đất 
50.000 năm tới sẽ nhỏ vì độ lệch tâm  nhỏ trong suốt giai đoạn này. Theo học thuyết 
Milankovitch, một thời kỳ băng không cố định tương đối sẽ tồn tại như một kết quả của thích ứng 
mùa hè ở Bắc Bán Cầu, xảy ra khi góc lệch lớn và tham số thay đổi góc quay hàng ngày của trái 
đất dương và lớn. Sự kết hợp của những sự kiện này đã xảy ra cách đây khoảng 10.000 năm tại 
thời điểm khi khí hậu ấm hơn hiện nay không nhiều. Khoảng 23.000 năm trước khi những dải 
băng phát triển nhanh hình thành nên sông băng lớn nhất, thì tham số thay đổi góc quay hàng ngày 
của trái đất lớn và ngược lại góc nghiêng gần với giá trị nhỏ nhất của nó. Theo học thuyết 
Milankovitch cả tham số thay đổi góc quay hàng ngày của trái đất và góc nghiêng đều có liên 
quan đến sự phát triển của băng. 

Kết hợp ảnh hưởng của những tham số quỹ đạo có thể được xem bằng cách tính thích ứng 
như một hàm thời gian biến đổi theo vĩ độ trong quá khứ và tương lai. Biến đổi theo thời gian của 
thích ứng trung bình hàng ngày tại điểm đông chí và hạ chí được chỉ ra trên hình 11.13. Những 
điều dị thường từ thời gian trung bình trên chu kỳ từ 150.000 năm trước đến 20.000 năm tới đã 
được chỉ ra. Hình trên chỉ biến đổi thích ứng tại điểm hạ chí ở Bắc bán cầu, cung cấp thích ứng 
60Wm-2 lớn gần bằng vùng cực. Những dị thường hoàn toàn lớn tại 125.000 năm trước và 10.000 
năm trước tương đối chính xác tôt đối với thời gian của hai giai đoạn tích phân trước. Sông băng 
lớn nhất tồn tại cách đây khoảng 20.000 năm khiến cho thích ứng mùa hè gần như nhỏ nhất ở phía 
bắc. 

 
Hình 11.12: Thông số thay đổi độ nghiêng  và thông số esinA , như hàm của thời gian từ 150 000 năm 

trước tới 50 000 năm tới đơn vị độ nghiêng tính bằng độ 
11.5.3 Kiểm tra lý thuyết Milankovitch 

Vì ta biết những tham số quỹ đạo của trái đất đối với vài triệu năm trong quá khứ và trong 



 
 
 
 

tương lai và vì ta có thể giảm thể tích băng toàn cầu đối với hai triệu năm trước hay từ đáy đại 
dương, nên học thuyết Milankovitch là một học thuyết thử nghiệm. Nó kết hợp những bàn luận 
của những phần trước mà phương pháp tham số quỹ đạo tạo ra những biến đổi khí hậu thực tế 
phải phụ thuộc nhiều vào tính chất vật lý của vòng tuần hoàn tự nhiên của khí hậu và có lẽ ở 
những vĩ độ cao trong suốt mùa hè có biến đổi thích ứng đặc biệt lớn. 

 
Hình 11.13:  Phân bố của độ lệch tâm  so với bức xạ trung bình ngày (a)  hạ chí Bắc bán cầu và đông chí 
Bắc bán cầu so với đại lượng trung bình 150 000 năm trước cho tới 20000 năm tới đây. Đơn vị của các 

đường đẳng trị là Wm-2. 
Cơ chế đã hình dung luôn luôn phải tiến hành theo mùa xuân, mùa hè, lúc tuyết tan và tác 

động của thích ứng lên những quá trình đó. ý tưởng cho rằng nếu thích ứng trong mùa hè thấp hơn 
bình thường thì tuyết sẽ tan chậm hơn. Mặt khác ở một số vùng tuyết rơi sẽ bao phủ và diện tích 
băng bao phủ quanh năm sẽ mở rộng. Vì quỹ đạo của những điểm cận nhật  gần đối xứng, nên khi 
thích ứng mùa hè nhỏ hơn thông thường, thì thích ứng mùa đông sẽ lơn hơn. Điều đó có nghĩa là 
khi biến đổi thích ứng sẽ tác động làm nhiệt độ mùa hè thấp hơn trung bình và cũng làm nhiệt độ 
mùa đông cao hơn trung bình. Vì không khí nóng hơn chứa nhiều ẩm hơn và nhiệt độ mùa đông ở 
những vĩ độ cao thông thường sẽ thấp hơn điểm đóng băng, nên nhiệt độ mùa đông cao hơn có thể 
cho phép tuyết tích trữ lớn hơn trong suốt mùa lạnh. Sự kết hợp của tăng tích luỹ mùa đông và 
giảm sự tan băng vào mùa hè và albedo phản dồi của băng có thể làm thể tích băng tăng lên. Khi 
thích ứng mùa hè được tăng cường thì toàn bộ bị đảo ngược vì thể tích băng giảm và kết quả là ấm 
lên. 

Những ý kiến trước có vẻ hợp lý, nhưng rất khó để thuyết phục cách thức của mô hình, đặc 
biệt đối với những quy mô thời gian cần để giải băng phát triển. Tôt hơn là đưa trực tiếp vào mô 
hình vật lý và nó có thể xem là một thực nghiệm tương tự đầu tiên. Mục đích ta giả định những 
biển đổi của thể tích băng toàn cầu trên 500.000 năm trước là hoàn toàn vì những biến đổi tham số 
quỹ đạo. 

Chúng ta có thể phát triển một mô hình thực nghiệm đơn giản với một vài tham số điều chỉnh 
tốt như thế nào để ta có thể thích ứng số liệu và quan hệ giữa những biến thích ứng có phù hợp với 
học thuyết Milankovitch. 

Giả sử rằng phản ứng cân bằng của thể tích băng toàn cầu với những biến quỹ đạo được cho 



 
 
 
 

dưới dạng: 
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ở đây I0 là thể tích băng tại độ lệch tâm  0 và một vài giá trị chuẩn của góc lệch φ0. 

Tham số bφ và be quy ước vĩ độ của phản ứng cân bằng tới những biến đổi góc nghiêng và quỹ 
đạo điểm cận nhật . ϕ0 xác định pha của quỹ đạo điểm cận nhật  tại điểm mà băng ít nhất, và σ (φ), 
σ (e) là độ lệch tâm  chuẩn của góc nghiêng và độ lệch tâm  trên 500.000 năm trước. Bất cứ phản 
ứng tuyến tính nào của thể tích băng tới những tham số quỹ đạo sẽ có dạng như (11.17). 

Giả định tiếp theo là giảm bớt thể tích băng theo giá trị cân bằng của nó với quy mô thời gian 
phụ thuộc vào thể tích băng có tăng hoặc giảm hay không. 
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Như vậy τc là quy mô thời gian tích luỹ và τw là quy mô thời gian mất đi. Thể tích băng toàn 
cầu ghi lại tích đối xứng giữa sự phát triển chậm và sự hao mòn nhanh, và điều đó cho phép sử 
dụng quy mô thời gian riêng biệt  với những dải băng phát triển và tan dấn đi. 

Một sự thích ứng tốt để đo được thể tích băng đạt được với τc = 42.000 năm, τw = 10.600 
năm, bφ > 0, be/ bφ  = 2 và ϕ0 = 1250. Những tham số tốt nhất đó, nếu sử dụng tại những giá trị bề 
mặt, tức là nếu thể tích băng có thời gian để điều chỉnh thì thể tích băng nhỏ nhất sẽ xảy ra với 
góc lệch lớn và với điểm cận nhật  giữa điểm hạ chí ở Bắc bán cầu và điểm thu phân (ϕ0 = 900 sẽ 
chỉ ra thể tích băng cân bằng nhỏ nhất khi điểm cận nhật  tồn tại tại điểm hạ chí) và với quỹ đạo 
góc lệch và điểm cận nhật  là sự so sánh quan trọng. Nhìn chung xác định thực nghiệm này phù 
hợp với học thuyết cơ bản của Milankoviych. 

Thực nghiệm phù hợp giữa tham số quỹ đạo tạo ra và thể tích băng toàn cầu ghi lại chỉ ra 
rằng quy mô thời gian để băng tích luỹ là 42.000 năm. Thực nghiệm quan tâm đến những quá 
trình trong hệ thông khí hậu có thể giải thích cho quy mô thời gian dài này. Từ đó đưa ra: 

1. Vòng tuần hoàn đại dương dưới sâu: Như đã mô tả trong chương 7, quy mô thời gian đối 
với vùng biển sâu có thể là hàng nghìn năm vì nhiệt dung lớn và thời gian phá vỡ chậm. Giới hạn 
trên của qui mô thời gian mở rộng có thể là vài nghìn năm, tuy nhiên nó quá ngắn để mở rộng quy 
mô thời gian cần thiết 10.000 năm. 

2. Động lực học sông băng và dải băng: Giáng thuỷ rơi ở vịnh Green, Wisconsin khoảng 1 
inch trong các tháng 12, 1 và tháng 2. Nếu ta giả định rằng toàn bộ giáng thuỷ mùa đông (3in.) 
còn giữ lại tan vào mùa hè, nó sẽ cần 39.000 năm để hình thành một dải băng dày 3km. Những 
sông băng và dải băng cũng mở rộng ra xung quanh chậm và trọng lượng của chính nó tăng lên sẽ 
có thể kết hợp với thời gian cần thiết. 

3. Điều chỉnh đẳng tĩnh: Những lục địa chìm dưới sông băng chậm và hồi phục chậm khi 
những dải băng tan và những dòng nước chảy vào đại dương. Quy mô thời gian đối với phản ứng 
của phạm vi nền đá từ 5.000 đến 20.000 năm, phụ thuộc vào kích cỡ của dải băng và đặc trưng 
của đá. Sự chìm xuống của lục địa dưới những dải băng có thể cho phép những đại dương xâm 
nhập lên trên nếu không thì lục địa và những dải băng tan nhanh theo đường băng trôi từ dải băng, 
nhiệt và băng sẽ vận chuyển bằng những dòng chảy đại dương. Điều này được quan tâm khi cơ 



 
 
 
 

chế giải thích những dải băng tan nhanh hơn là hình thành. Sự bất đối xứng này có thể vì tốc độ 
giáng thuỷ giới hạn tốc độ phát triển nhưng không tương đương với sự kìm hãm tốc độ tan băng. 

4. Địa hoá học: Sự tích luỹ CO2 của khi quyển biến đổi đặc biệt giữa những điều kiện băng hà 
và gian băng. Và tác động bức xạ làm giảm sự tập chung đặc biệt khí CO2 trong khí quyển để làm 
lạnh suốt thời kỳ băng hà. Cho rằng biến đổi CO2 là kết quả biến đổi hoá học trong đại dương, vì 
biến đổi CO2 vẫn còn tiếp diễn hàng nghìn năm và trên quy mô thời gian này nồng độ CO2 khí 
quyển phụ thuộc vào đại dương. Đại dương tích luỹ khí C nhiều hơn khí quyển 60 lần. Địa hoá 
học của đại dương và tích luỹ chất dinh dưỡng có quy mô thời gian hoàn toàn dài và có thể tập 
trung làm tần số phản ứng của hệ thống khí hậu thấp. 

11.6. MÔ HÌNH KHÍ HẬU BĂNG HÀ 
Nhưng mô hình khí hậu toàn cầu (GCM) có thể được sử dụng để hiểu khí hậu trước thời kỳ 

băng hà như thế nào là quan trọng và đánh giá tầm quan trọng tương đương với hiểu biết về nhưng 
cơ chế phản hồi. Số liệu khí hậu cổ xưa có thể được sử dụng để đánh giá phạm vi và bề dày của 
những dải băng, đất trồng trọt, nhiệt độ mặt biển, và thành phần khí quyển như một hàm của thời 
gian trước thời kỳ băng hà lơn nhất xấp xỉ 18.000 năm trước. Mỗi nhân tố này có thể riêng biệt 
trong một mô hình khí hậu xác định tác động của nó lên khí hậu mô phỏng hay chúng có thể được 
dự đoán không phụ thuộc vào tiêu chuẩn đánh giá khả năng của GCM tới việc mô phỏng chính 
xác những quan hệ đã quan trắc giữa chúng. Những tham số quỹ đạo có thể được thay đổi để xác 
định chúng ảnh hưởng như thế nào lên khí hậu mô phỏng. Hiện tại những mô hình khí hậu thực tế 
hầu hết không thể tích phân với một chu kỳ đủ dài để mô phỏng dải băng phát triển hay biển đổi 
những mẫu thực vật, vì vậy những tham số này được xác định trong hầu hết những mô phỏng đã 
hướng dẫn hàng ngày. Đặc tính của sự mô phỏng và tác động của những biến đổi này lên khí hậu 
thời kỳ băng hà được đánh giá tốt nhất bằng việc so sánh SST đã mô phỏng và nhiệt độ không khí 
sẽ được ước lượng từ số liệu khí hậu cổ xưa. 

11.6.1 Mô phỏng thời kỳ băng hà lớn nhất cuối cùng 
Broccoli và Manabe (1987) đã hướng dẫn một chuỗi những thử nghiệm với một mô hình hoàn 

lưu chung (GCM) giúp hiểu rõ hơn tầm quan trọng của những dải băng, biến đổi albedo mặt đất 
và biến đổi CO2  khí quyển tác động làm thay đổi nhiệt độ xảy ra cách đây 18.000 năm. Những 
tham sô quỹ đạo tại thời gian đó thực tế không khác ngày nay, vì vậy không thể tập trung tính toán 
tức thời nhiều sự khác nhau giữa điều kiện băng hà và hiện tại. Mô hình sử dụng trong những thử 
nghiệm này là GCM với độ dày lớp xáo trộn của đại dương là 50m, cho phép dự đoán nhiệt độ 
mặt biển (SST), nhưng không bao gồm tác động của vòng tuần hoàn đại dương. Mô hình bao gồm 
chu kỳ theo mùa, nhưng sự phân loại tập trung nhiều mây được xác định chỉ biến đổi theo vĩ độ. 
Tuyết bao phủ và băng trên biển đã dự đoán được. 

Trình tự thực nghiệm đã hường dẫn được mô tả bằng bảng 11.4. Thử nghiệm đầu tiên là thử 
nghiệm kiểm tra (E1) mà nồng độ khí CO2 đối với toàn bộ những điều kiện khí hậu hiện tại là 
300ppm. Thử nghiệm tiếp theo (E2) thay đổi những dải băng lục địa và mực nước biển của thời kỳ 
băng hà cuối cùng, ngược lại với mọi thứ xuất phát như trong thử nghiệm kiểm tra. Thử nghiệm 
thứ ba có thêm biến đổi albedo của bề mặt tuyết tương đương với những điều kiện mặt đất đã 
đánh giá đối với thời kỳ băng hà cuối cùng. Thay đổi albedo của bề mặt tuyết được kết hợp với sự 
biến đổi thảm thực vật và đất từ phấn hoa và những nghiên cứu đất trồng trọt. 
Bảng 11.4 Mô tả bốn kết quả mô phỏng của Broccoli và Manabe (1987) trong nghiên cứ vai trò 

của điều kiện bieen kỷ băng hà đối với khí hậu của mô hình GCM với lớp xáo trộn biển 
Thực nghiệm E1 E2 E3 E4 



 
 
 
 

Phân bố lục địa và biển  Pa Gb G G 

Phân bố băng trên lục địa P G G G 

Nồng độ CO2 khí quyển (ppm) 300 300 300 200 

Phân bố albedo của đất không có tuyết phủ P P G G 

Độ dài thời kỳ phân tích (năm) 15 8 6 8 

[©  Springer−Verlag.] 
aP = Điều kiện hiện tại 
bG = Điều kiện ước lượng cho cực đại băng hà cuối cùng 

Thử nghiệm cuối cùng E4 gồm toàn bộ những điều kiện băng hà cộng với việc giảm nồng độ 
CO2 của khí quyển là 200ppm. 

Tác động trực tiếp của những biến đổi này lên cân bằng bức xạ của hành tinh có thể được 
đáng giá qua mỗi sự biển đổi riêng lẻ của chúng. Ngược lại giữ mọi thứ tập trung như trong thử 
nghiệm điều khiển đối với khí hậu hiện tại, và sử dụng mô hình bức xạ trong GCM để tính kết quả 
biến đổi dòng năng lượng bức xạ tại đỉnh khí quyển. Những kết quả cho thấy tác động bức xạ toàn 
cầu là 1Wm-2 tập trung lớn nhất từ việc giảm CO2  và nhỏ nhất kết hợp với albedo của những vùng 
đất mà tuyết rơi (bảng 1.5). Bức xạ tác động trực tiếp của những dải băng lục địa là đáng quan tâm 
vì nó đã khống chế hầu hết Bắc bán cầu. 

Phản ứng của mô hình khí hậu tới những tác động bức xạ này có thể được xác định bằng việc 
so sánh sự thay đổi SST trong mô hình với những kết luận đã đưa ra từ số liệu khí hậu cổ xưa 
bằng bản đồ khí hậu và phân tích dự đoán (bảng 11.6). Thay đổi SST trung bình toàn cầu -1.90C 
trong mô hình phù hợp với đánh giá của khí hậu cổ xưa là -1.60C. Giống như quan trắc và mô 
phỏng sự thay đổi nhiệt độ cho thấy sự thích ứng của mô hình là không hoàn toàn sai. Những dải 
băng lục địa và mỗi lần giảm sự tập trung CO2 một ít nhỏ hơn 10C để làm lạnh thời kỳ băng hà và 
thay đổi albedo mặt đất. Biến đổi nhiệt độ kết hợp với những dải băng tập trung hầu hết ở Bắc bán 
cầu. Trong mô hình này khả năng trao đổi nhiệt giữa các bán cầu là rất ít. Mặc dù có thể trao đổi 
nhiệt giữa các bán cầu sẽ có hiệu quả hơn trong một mô hình bao gồm vận chuyển nhiệt bằng 
những dòng chảy đại dương. Từ đó kéo theo cơ chế hình thành thời kỳ băng hà đồng thời ở cả hai 
bán cầu kết hợp với nồng độ CO2 và ngày sau đó là thời kỳ địa sinh hoá.  

Vĩ độ phân bố kết quả thay đổi SST từ tác động của thời kỳ băng hà bổ xung vào cho thấy 
đặc trưng khuếch đại biến đổi nhiệt độ cực là đặc trưng khí hậu của trái đất (hình 11.14). Mở đầu 
những tác động của toàn bộ thời kỳ băng hà tạo rà sự thay đổi nhiệt độ theo vĩ độ tương tự như 
trong nhiều đặc trưng để đánh giá khí hậu cổ xưa. Hai sự khác nhau đáng lưu ý là dễ hiểu trong 
miền trung bình. Thứ nhất là trong miền cận nhiệt đới mô phỏng sự làm lạnh lớn hơn số liệu chỉ 
ra, và thứ hai là vùng hướng cực từ 600N mô phỏng sự làm lạnh nhở hơn số liệu đưa ra. Phân bố 
sự khác nhau về địa lý giữa dòng chảy và SST thời kỳ băng hà từ mô hình mô phỏng và xây dựng 
lại CLIMAP được chỉ ra trong hình 11.15. Mô hình dự đoán đúng những thay đổi SST lớn nhất 
xảy ra ở bắc Đại Tây Dương. Vùng biển hướng cực từ 600N, xảy ra sự khác nhau ở hai cực, rất 
nhỏ nhưng là vùng quan trọng của biển Norwegian và Greenland. Sự khác nhau trong vùng này 
xảy ra vì những dòng chảy đại dương không được tính trong mô hình, và sự vắng mặt của những 
dòng chảy đại dương có thể giải thích sự khác nhau trong vùng lân cận của dòng Kuroshio. Trao 
đổi nhiệt bằng những dòng chảy đại dương là quan trọng để băng biển tập trung ở biển Norwegian 
và vì những vận chuyển này không xuất hiện trong mô hình nên băng biển mở rộng quá xa về phía 
nam trong mô phỏng điều chỉnh đối với dòng khí hậu. Bên dưới băng giá trị SST nhỏ nhất khoảng 
- 20C vì vậy không thể giảm hơn nữa khi tác động của thời kỳ băng hà được đưa vào. 



 
 
 
 

Sự khác nhau giữa mô hình mô phỏng và xây dựng lại CLIMAP cho thấy sự đốt nóng ở vùng 
biển cận nhiệt đới Thái Bình Dương ở cả hai bán cầu nhiều hơn 20C. ở đây độ phân giải danh giới 
sự khác nhau này là không rõ ràng. Địa chất cho thấy đường đóng băng vĩnh cửu trên những vùng 
núi ở miền nhiệt đới, bao gồm cả đảo Hawaiian, trong thời kỳ băng hà khoảng 1km, thấp hơn hiện 
tại. Khó để đồng nhất với CLIMAP chỉ ra SST cao hơn, dựa trên cơ sở tập trung sinh vật phù du 
đã xây dựng lại từ đáy trầm tích đại dương. 

11.6.2 Tác động thay đổi tham số quỹ đạo lên chế độ thuỷ văn lục địa 
Theo học thuyết Milankovitch sự biến mất nhanh chóng của những dải băng lục địa lơn nhất 

tại thời điểm kết thúc thời kỳ băng  hà cuối cùng gây ra do thích ứng lớn nhất tại những vĩ độ cao 
ở phía bắc trong suốt mùa hè. Thích ứng mùa hè ở phía bắc cao nhất khoảng 10.000 năm về trước 
khi góc nghiêng tăng và vì mùa hè Bắc bán cầu xảy ra gần điểm cận nhật. Tuy nhiên do 10.000 
năm trước phần lớn băng lục địa  đã bị tan chảy và thích ứng mùa hè tăng ở Bắc bán cầu đã có 
những tác động quan trọng khác. Những mô hình mô phỏng khí hậu chỉ ra thời kỳ ẩm ướt ở 
Sahara đã diễn ra cùng khoảng thời gian này (xem phần 8.5) là do biến đổi tham số quỹ đạo. Thời 
kỳ xung quanh 10.000 năm trước được đặc trưng bằng những dị thường thích ứng với gradien 
hướng từ xích đạo tới Bắc cực lớn ở cả hai mùa. (hình 11.13). Trong mùa hè phương bắc sẽ có xu 
hướng vận chuyển nhiệt ở xích đạo theo hướng bắc.Từ hình 6.25 và phần 6.5.4 vành đai áp suất 
thấp bề mặt và phân kỳ gió mực thấp di chuyển theo hướng bắc và hướng nam nhiều hay ít theo 
mặt trời ở trên Châu Phi. Bức xạ mặt trời đốt nóng bề mặt mạnh vào mùa hè làm phân kỳ gió mực 
thấp sâu xuống Sahara. Khoảng 10.000 năm trước thích ứng mùa hè tăng phải có cường độ đốt 
nóng mùa hè thấp trên Sahara để mở rộng nhu cầu vận chuyển tăng gây ra mùa mưa kéo dài vào 
mùa hè và sẽ mở rộng trung tâm của dòng ở sa mạc Sahara. Độ ẩm và cây cỏ của bề mặt làm tăng 
tác động của phát xạ. Khi độ ẩm bề mặt tăng albedo thấp hơn nhiều và sẽ hấp thụ phần lớn bức xạ 
này. 

Số liệu khí hậu cổ xưa và mô hình mô phỏng cũng đưa ra thích ứng mùa hè tăng ở Bắc bán 
cầu làm tăng cường độ gió mùa ở Châu á. Kết quả thích ứng mùa hè lớn hơn tăng đốt nóng mặt 
đất, tăng dòng mực thấp từ biển tới đất liền và tăng giáng thuỷ trên mặt đất. 

Tóm lại có nhiều dấu hiệu đưa ra cho thấy thay đổi tham số quỹ đạo có một tác động mạnh 
mẽ lên khí hậu. Rõ ràng nó cân bằng với nhiều cơ chế tác động khác và động lực học trong hệ 
thống khí hậu cũng có một tác động quan trọng lên những biến đổi khí hậu. Trong tương lai gần 
nó giống như những tác động của con người lên biến đổi khí hậu. Đây cũng là chủ đề của chương 
sau. 

 
Hình 11.14 Sự biến đổi của nhiệt độ m,ặt biển SST gây nên do cơ chế băng hà khác nhau trong mô hình 
của Broccoli và Manabe (1987) so sánh với nhiệt độ nước biển lấy từ trầm tích biển (đường châms )  E2-
E1, hiệu ứng lớp băng: E3-E2, hiệu ứng của albedo mặt đất, E4-E1, hiệu ứng của nồng độ CO2, :E4-E1, 

hiệu giữa sự mô phỏng thời kỳ băng hà hoàn toàn và mô phỏng thời kỳ khí hậu hiện nay  

Vĩ độ  



 
 
 
 

 
Hình 11.15 Sự khác biệt nhiệt độ mặt biển (SST, oC) giữa điều kiện hiện nay và 18000 năm trước trong 
thời kỳ băng hà cực đại cuối cùng lấy từ (a)  mô hình mô phỏng khí hậu Manabe, 1985 và  (b) từ ước 

lượng số liệu cổ khí hậu (CLIMA,Hội đại chất Mỹ). Mô hình  mô phỏng mây khác nhau có độ nhậy cảm ít 
nhiều lớn hơn là mô hình mô phỏng mây cố định được biểu diễn trên hình 11.14 . Khu vực có khác biệt 

nhiệt độ nhỏ hơn -2oCđược tô đậm,  nhỏ hơn -8oC được tô rất đậm 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Chỉ ra rằng nếu albedo hành tinh là 0.3 thì biến đổi hằng số mặt trời 1Wm-2 sẽ dẫn đến tác 

động của khí hậu trung bình toàn cầu 0.175Wm-2. 

2. Mức độ hiện tại của hiệu ứng nhà kính được xác định bằng sự khác nhau giữa thích ứng từ 
bề mặt và thích ứng từ đỉnh khi quyển,G = σTs

4 - σTe
4 = 150Wm-2. Hiệu ứng nhà kính cần để giữ 

nhiệt độ bề mặt 288K nếu hằng số mặt trời giảm 30% là như thế nào. Khoảng cách nào sẽ mang 
lại mực thích ứng của khí quyển cần để tăng gradien đoạn nhiệt xấp xỉ 6Kkm-1?. 

3. Tính sự biến đổi bằng phần trăm so với bức xạ trung bình nẳmtên hành tinh độ lệch tâm 
biến đổi từ 0 đến 0.2. So sánh sự biến đổi này với sự biến đổi bức xạ vào điểm hạ chí nếu hạ chí 
xẩy ra vào đứng điểm cận nhật. 

4. Tính sự khác nhau của bức xạ tại 60oN tại điểm hạ chí đối với điều kiện cận nhật tại điểm 
đông chí Bắc bán cầu và và độ nghiêng 22.5o và điều kiện cận nhật tại điểm đông chí Bắc bán cầu 
và độ nghiêng 22.5oGiả thiết rằng hằng số mặt trời là 1367Wm-2 với khoảng cách trung bình giữa 
trái đất và mặt trời và độ lệch tâm là 0.04 Sự đóng gớp tương đối của sự thay đổi góc quay và độ 
nghiêng đối với sự thay đổi này là bao nhiêu? 

5. Cần phải làm gì vớí số liệu cổ khí hậu và sử dụng nó trong nghiên cứu mô hình như mô tả 
trong mục 11.6 , sử dụng mô hình hồi tiếp albedo trong cân bằng năng lượng của mũ băng trong 
mục 9.4 

6. Bàn luận về sự đúng đắn của lý thuyết Milankovich mô tả trong mục 11.5, có thể dùng 
kếtquả thực nghiệm số trị trình bầy trong mục 11.6  

 

 

 
 
  



 
 
 
 

 

CHƯƠNG 12. BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU DO HOẠT ĐỘNG CỦA 
CON NGƯỜI 

12.1 TRƯỜNG PHÁI DAEDALUS 
Hiệu ứng nhà kính làm nóng bề mặt trái đất làm cho nhiệt độ bề mặt lớn hơn nhiệt độ phát xạ 

của nó vì một số thành phần chủ yếu của khí quyển hấp thụ nhiệt từ tia bức xạ hồng ngoại rất 
mạnh.   Những hoạt động của con người làm nồng độ  của một số khí nhà kính tự nhiên trong khí 
quyển tăng lên, cùng với hiệu ứng của khí nhà kính mới được đưa vào khí quyển. Sự tăng hiệu 
ứng nhà kính làm nóng bề mặt trái đất. Khi tính đến ảnh hưởng của những quá trình hồi tiếp đối 
với hệ thống khí hậu  ta thấy rõ hoạt động của con người dẫn đến sự biến đổi khí hậu toàn cầu làm 
cho nhiệt độ trung bình bề mặt trái đất lớn chưa từng thấy trong hơn triệu năm gần đây. Một trong 
những thách thức lớn  đối với khí hậu toàn cầu là việc dự đoán những biến đổi khí hậu tương lai 
đủ chi tiết và với hạn đủ dài để loài người điều chỉnh hoạt động của mình, kịp thời ngăn chặn 
những hậu quả xấu nhất do sự biến đổi khí hậu toàn cầu mang lại. 

Thách thức này bao gồm một số khâu phối hợp với nhau. Trước hết ta phải hiểu và dự đoán 
những biến đổi môi trường do con người gây ra có ý nghĩa nhất đối với khí hậu, có thể bao gồm 
hỗn hợp khí trong khí quyển, dạng và lượng  sol khí và điều kiện  của bề mặt. Tiếp đó ta phải dự 
đoán được sự biến đổi khí hậu do sự biến đổi của những tham số khí hậu. Hai bước này không 
tách rời nhau. Từ bản thân sự biến đổi của khí hậu có thể có hiệu ứng hồi tiếp đối với những điều 
kiện bề mặt và cấu trúc khí quyển thông qua những quá trình vật lý, hoá học và sinh học. 

12.2 HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI VÀ HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH 
Những  khí nhà kính tồn taị trong thời gian dài là hậu quả trực tiếp của hoạt động của con 

người bao gồm khí CO2 ( C02), Metan ( CH4), ôxit nitơ (N2O ), và halocarbon. Hầu hết những khí 
này có thời gian tồn tại rất dài trong khí quyển. Vì vậy lượng khí thải do con người đưa vào khí 
quyển ngày nay được giữ lại ở đó trong suốt hai thế kỷ, tuỳ thuộc vào loại khí (bảng 12.1).Một 
phần những khí này có nguồn gốc tự nhiên, nhưng hầu hết chúng được tạo ra do hoạt động công 
nghiệp, không phải từ thiên nhiên. Mặc dù hơi nước là khí nhà kính quan trọng nhất, nhưng ta 
không tính đến trong thảo luận này vì lượng hơi nước trong khí quyển không trực tiếp do hoạt 
động của con người, nhưng nó thích ứng với những đặc điểm khí hậu chủ yếu và hỗ trợ cho việc 
xác định nó . 

Bảng 12.1 Đặc trưng của một số khí nhà kính cơ bản do hoạt động của con ngườia 

Tham số  CO2 CH4 CFC-11 CFC-12 N2O 

Nồng độ trong khí quyển thời 

kỳ tiền công nghiệp (1750-1800)  

 

280 ppmvb 

 

0.8 ppmv 

 

0 

 

0 

 

288ppbvb 

Nồng độ trong khí quyển hiện 

tại (1990)c 

353 ppmv 1.72 ppmv 280 pptvb 484 pptv 310 ppbv 

Tốc độ tích luỹ trong khí quyển 

hàng năm hiện nay 

1.8 ppmv 

(0.5%) 

0.015 ppmv 

(0.9%) 

9.5 pptv 

(4%) 

17 pptv 

(4%) 

0.8 ppbv 

(0.25%) 



 
 
 
 

Thời gian tồn tại trong khí 

quyểnd (năm) 

(50-200) 10 65 130 150 

 Ta hãy xem xét những biến đổi trong thời gian dài tác động tới hệ thống khí hậu, và ta quan 
tâm tới những biến đổi  của dung lượng hơi nước như là một quá trình hồi tiếp. Mặc dù vậy ta 
phải chú ý rằng sự biến đổi bất kỳ của nhiệt độ nào đó kết hợp với hoạt động của con người là tập 
hợp bởi những đóng góp lớn liên quan với sự hồi tiếp của hơi nước và những quá trình hồi tiếp 
khác đối với hệ thống khí hậu. Ảnh hưởng thuần của tất cả những quá trình hồi tiếp này chưa 
được biết rõ. 

 
Hình 12.1 Vòng tròn biểu diễn mật độ của mỗi khí nhà kính gây ra do con người làm biến đổi tác động 

bức xạ từ năm 1980 đến năm 1990. Mật độ ozôn là ít tin cậy và có thể bỏ qua trong đồ thị. 
Những đóng góp tác động tới hệ thống khí hậu của những biến đổi khí nhà kính trong thập kỷ 

80 được chỉ ra trên hình 12.1. CO2 đã đóng góp hơn một nửa tác động tạo dị thường khí hậu và 
khí CFC đóng góp khoảng ẳ tổng tác động của thời kỳ này. Tuỳ thuộc ảnh hưởng của lượng CFC 
đối với tầng ôzôn mà phần đóng góp của CO2 sẽ tăng trong tương lai, trong khi tốc độ tăng của 
CFC lại giảm. Như vậy chỉ riêng khí CO2 có phần đóng góp quan trọng nhất của khí nhà kính đối 
với sự biến đổi khí hậu, mặc dù những đóng góp một số phần tử phụ khác bổ trợ đáng kể vào tác 
động khí hậu. 

12.2.1 Đioxit cacbon 
Khí CO2 là thành phần tồn tại tự nhiên trong khí quyển di chuyển theo chu trình giữa đại 

dương, khí quyển và mặt đất (hình 12.2). Khoảng 5 GtC /năm ( gigatons=1012kg) CO2 được giải 
phóng vào khí quyển từ sự đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, và theo ước lượng ban đầu 2Gt C/năm 
CO2 khác được giải phóng do đốt rừng. Một lượng các bon vượt quá giới hạn này nhận được từ 
đại dương. Nồng độ CO2 trong khí quyển tăng khoảng 3 Gt C /năm, khoảng 0,5%  /năm. Sự trao 
đổi các bon giữa khí quyển và đại dương xảy ra khá nhanh làm cho các phân tử CO2 trong khí 
quyển đổi mới qua từng 4 năm. Ta có thể gọi nó là thời gian thay thế. Thời gian cần để khí CO2 
trong khí quyển đạt tới một cân bằng mới thích ứng với nhiễu động như việc đốt nhiên liệu hóa 
thạch xẩy ra trong thời gian dài hơn nhiều, do tốc độ trao đổi các bon giữa tầng nước mặt và các 
lớp nước dưới sâu rất nhỏ. Cần phải mất 50-200 năm để nồng độ CO2  trong khí quyển tăng 25 % 
và đạt tới trạng thái ổn định mới. Ta biết rằng CO2 trong khí quyển trong suốt thời đại công 
nghiệp hoá chủ yếu liên quan với việc đốt nhiên liệu hóa thạch. 

Ước lượng khí CO2 từ những lõi băng cho thấy khí quyển thời kỳ tiền công nghiệp hoá duy 
trì nồng độ CO2 khoảng 230 ppmv qua các thế kỷ. Sự tăng nhanh gần đây của nồng độ CO2 trong 
khí quyển liên quan chặt chẽ với sự tăng cường đốt cháy nhiên liệu hoá thạch (hình 12.3). Gần 
đây nguồn phát sinh của CO2 tăng  thêm do sự biến đổi lượng đồng vị của 13C và 14C. Do các bon 
hóa thạch không có đồng vị 14C, sự giảm khoảng 2% lượng 14C trong khí quyển từ năm 1800 đến 
năm 1950 là do nguồn các bon hoá thạch.  



 
 
 
 

Trong tương lai tốc độ tăng CO2 trong khí quyển còn chưa rõ vì tốc độ giải phóng CO2 từ sinh 
vật đại dương và đất liền chưa được ước lượng chính xác. Kết quả ước lượng cho thấy trong suốt 
giai đoạn 1850-1986, đã có 195±20 Gt C được giải phóng do đốt nhiên liệu hóa thạch và 117±35 
Gt C do đốt rừng và những thay đổi trong sử dụng đất, tổng lượng các bon tạo ra là 312±40 Gt C. 
Khoảng 41±6 %  lượng các bon này được giữ lại trong khí quyển. Khoảng 48±8% lượng các bon 
tổng cộng đã được giải phóng trong suốt thập kỷ từ 1980 đến 1989 được giữ lại trong khí quyển, 
nhưng không phải toàn bộ các bon đã giải phóng có thể được tính đến như đã liệt kê trong bảng 
12.2. Hàng năm 1,6 Gt C  trong suốt thập kỷ 80 là tương đối lớn và không cân bằng với lượng các 
bon tích luỹ trong những năm 80, tuy lượng các bon này không lớn hơn nhiều so với sai số ước 
lượng. Lượng các bon từ biển và tích luỹ sinh khối còn chưa biết chính xác. Lượng khí CO2 từ đại 
dương được ước lượng từ sự chênh lệch áp suất riêng của CO2 trong không khí và nước kết hợp 
với những hệ số trao đổi (phụ thuộc vào tốc độ gió và nhiệt độ). Cả hai kết quả quan trắc áp suất 
riêng của CO2 trong đại dương và hệ số trao đổi đều thiếu chính xác. Sử dụng phương pháp GCM 
(mô hình khí hậu toàn cầu) để đánh giá sự phân bố nồng độ CO2  của khí quyển từ những nguồn 
phân bố và tích luỹ cho thấy ở  Bắc bán cầu phần lớn sự lắng đọng CO2 không được tính đến trong 
ước lượng này. Giả thiết rằng khí CO2  nhận được vượt quá nồng độ CO2 do sinh khối trên đất liền 
ở vĩ độ bắc có thể  lớn hơn dự kiến và có thể tính đến sự khác nhau về lượng các bon tích luỹ. 

12.2.2 Halocarbons 
Những halogen như clo, brôm, và iod biến đổi trong khoảng rộng ở khu vực  công nghiệp và 

kết hợp với các bon chúng sinh ra một số khí hữu ích (Bảng 12.3). Mặc dù hiện nay trong khí 
quyển có một lượng rất nhỏ khí công nghiệp như CFC-11 (CCl3F ) và CFC - 12 ( CCl2F2), chúng 
có ảnh hưởng đáng kể đối với hiệu ứng nhà kính  của trái đất. Nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính 
ngày càng lớn của những khí này là do chúng có khả năng hấp thụ mạnh trong vùng quang phổ 
sóng dài 8-12µm, ở đó vùng có phát xạ bề mặt  lớn. Trong khoảng bước sóng này những khí 
nguồn gốc tự nhiên không hấp thụ mạnh, như vậy khí quyển tự nhiên tương đối thấu xạ. Những 
khí này và các halocarbons khác được sản xuất để làm lạnh trong các máy lạnh, làm chất tạo bọt, 
dung môi, và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác. Những hỗn hợp halogen rất thụ động và có 
thời gian tồn tại rất dài trong khí quyển. Chúng không ngăn chặn tia bức xạ cực tím trong tầng 
bình lưu. Clo và brom làm chất xúc tác phá huỷ ôzôn. Ngược lại với các hợp chất halogen có thể 
có chất khác cùng chức năng, thay thế một trong những halogen với một nguyên tử hy-đrô và vì 
vậy làm cho những phân tử thích ứng tích cực hơn và bằng cách đó rút ngắn thời gian tồn tại của 
chúng trong khí quyển, tạo ra ít clo và brôm tự do khi chúng phân ly. 



 
 
 
 

 
Hình 12.2  Biểu đồ chỉ sự tích luỹ các bon toàn cầu và những dòng chảy trong hệ thống khí hậu hiện  nay. 
Cácdòng trao đổi tính cho một năm. Những số gạch chân biểu thị nồng độ CO2   thuần tích luỹ hàng năm 

do hoạt động của con người. Đơn vị là gigaton các bon (Gt C=1012kg) đối với qui mô tích luỹ và Gt 
C/năm đối với các dòng (Watson,1990). 

12.2.3 Mêtan 
Metan ( CH4) được tạo ra trong những môi trường hiếm khí đa dang. Đó là những đầm lầy tự 

nhiên, những cánh đồng lúa và do sự phân huỷ của động vật (Bảng 12.4). Nó cũng được giải 
phóng trong khí khoan và mỏ than đá. Cơ chế chuyển hoá chủ yếu là ôxi hóa bởi hiđroxyl (OH) 
trong khí quyển. Quá trình ôxi hóa Metan bằng OH từ nguồn hơi nước chiếm ưu thế trong tầng 
bình lưu. Nước trong tầng bình lưu có thể đóng vai trò một khí nhà kính quan trọng. Cả hơi nước 
và băng có thể ảnh hưởng đến sự quang hóa của ôzon. Nồng độ khí mêtan trong khí quyển hiện 
nay lớn hơn gấp đôi so với thời kỳ tiền công nghiệp, nhưng tốc độ tăng  của nó chậm trong vài 
năm gần đây. Nguyên nhân giảm tốc độ tăng còn chưa rõ. 



 
 
 
 

 
Hình 12.3  (a) Phát xạ toàn cầu hàng năm của CO2 từ đốt nhiên liệu hoá thạch và công nghiệp xi  măng Gt 
C/năm (Rotty và Marland 1986; Marland 1989). Tốc độ tăng phát xạ trung bình giữa 1860 và 1910 và thời 

kỳ  1950 và 1970 khoảng 4% / năm. Chú ý qui mô lôgarít. (b) nồng độ CO2 trong khí quyển 250 năm 
trước biểu thị bằng việc đo không khí chứa trong băng tại trạm Sple, Nam Cực 

12.2.4 Ôxit nitơ 
Ôxit ni tơ (N2O) được sinh ra bởi những nguồn sinh vật trong đất và nước và có thời gian tồn 

tại trong khí quyển khoảng 150 năm. Nó được giữ lại chủ yếu trong tầng bình lưu. Ở đó nó được 
phân ly bởi phản ứng quang hoá và kết hợp với các  nguyên tử ôxy tích điện. Bằng chứng từ 
những lõi băng cho thấy nồng độ N2O duy trì không đổi khoảng 285 ppbv trong năm 2000 và gần 
đây bắt đầu tăng với tốc độ 0.2- 0.3 % /năm và đạt tới giá trị khoảng 310 ppbv vào năm 1990. 
Những nguồn N2O do hoạt động của con người bao gồm việc sử dụng phân bón nhân tạo cho đất 
trồng trọt, khối lượng sinh vật cháy và hoạt động công nghiệp. 

12.2.5 Ozôn 
Lượng ozôn tăng trong tầng đối lưu và giảm trong tầng bình lưu. Sự tăng  O3 trong tầng đối 

lưu  liên quan với sự ô nhiễm do hoạt động công nghiệp và xe hơi dẫn đến việc tạo ra sản phẩm  
quang hóa   của ozôn ở gần mặt đất. Ảnh hưởng của ozôn gần bề mặt đối với khí hậu là không lớn, 
nhưng nó là một mối nguy hiểm đối với môi trường vì những tác hại của nó đến sức khoẻ của con 
người và sự phát triển của thực vật. Ozôn trong tầng đối lưu và phần dưới tầng bình lưu là một khí 
nhà kính có ảnh hưởng lớn vì chủ yếu nằm trong dải hấp thụ 9.6µm giữa cửa sổ hơi nước. Bằng 
chứng gần đây cho thấy nồng độ ozôn ở phần dưới tầng bình lưu đã giảm trong vài thập niên gần 
đây có lẽ là do sự phá huỷ quang hoá học đối với ozôn của khí clo thâm nhập vào trong khí quyển 
như  các chất CFC. Tầng ozôn suy yếu làm  giảm hiệu ứng nhà kính.  Nó có tốc độ tăng gần bằng 



 
 
 
 

sự tăng hiệu ứng nhà kính do ảnh hưởng trực tiếp của các khí CFC. Sự giảm ozôn trong tầng bình 
lưu cũng làm cho năng lượng mặt trời tới tầng đối lưu nhiều hơn, bù lại một phần ảnh hưởng của 
việc giảm hiệu ứng nhà kính của ôzôn. 

12.3  XON KHÍ DO HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI VÀ LƯU HUỲNH 
TRONG KHÍ QUYỂN 

Xon khí tầng đối lưu có những ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đối với cân bằng bức xạ. Xon 
khí ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận chuyển bức xạ mặt trời và bức xạ sóng dài. Chúng cũng là hạt 
nhân ngưng kết của mây và lượng hạt nhân ngưng kết ảnh hưởng đến số lượng, kích cỡ và thời 
gian tồn tại trong khí quyển  của các giọt nước hoặc các phân tử mây. Lượng và tính bức xạ của 
mây có ảnh hưởng lớn đến cân bằng bức xạ thuần của trái đất. Như đã thảo luận trong mục 11.3, 
chất phân ly quan trọng của xon khí trong tầng đối lưu được tạo ra do sự chuyển hoá của SO2  
thành xon khí lưu huỳnh và hơn môt nửa xon khí sunfat là do hoạt động của con người, chủ yếu 
do đốt cháy nhiên liệu hoá thạch. Sự phát sinh của SO2 do hoạt động của con người tăng từ dưới 3 
Tg S/năm trong năm 1860 đến khoảng 80 Tg S/năm trong năm 1983. Sự phát sinh khí lưu huỳnh 
này nhiều nhất ở Bắc bán cầu và dẫn đến một vấn đề nghiêm trọng là mưa axit. Sự phát sinh ra khí 
lưu huỳnh ở Bắc bán cầu bắt đầu suy yếu  trong thập niên cuối.  

Nhìn chung, từ khâu giải phóng xon khí, như SO2 đến việc chuyển hoá kế tiếp thành xon khí 
sunfat chỉ cần một ít ngày, và cuối cùng chúng ngưng tụ lại trong hạt mưa. Do đó, chủ yếu xon khí  
của tầng đối lưu căn cứ vào sự phát sinh nhiều nhất  trước 2 tuần, và nếu con người giảm việc tạo 
ra xon khí thì xon khí trong khí quyển trở lại mức tự nhiên của nó trong một chu kỳ tương tự. Bởi 
vì trong thời gian tồn tại ngắn này, xon khí tầng đối lưu  biến đổi lớn, và có giá trị cao nhất gần 
nguồn xon khí hay nguồn của những khí tiền thân của chúng. Trên hình12.4 là mô hình mô phỏng 
lý-hóa ba chiều tương tự nồng độ khí lưu huỳnh trung bình năm ở phần dưới tầng đối lưu. Nồng 
độ cao nhất này quan trắc được ở phần phía đông  của Bắc Mỹ, châu Âu, và châu Á. Ở đó chúng 
vượt quá nồng độ tự nhiên với thừa số 10 và phần lớn là do hoạt động  của con người. Những xon 
khí gần bề mặt này gây ảnh hưởng không lớn đối với phát xạ sóng dài, nhưng chúng có thể có ảnh 
hưởng lớn đối với bức xạ hấp thụ khi chúng nằm trên bề mặt có mầu xẫm trong vùng ít  mây và 
vùng chiếu sáng tương đối tốt.  

Ảnh hưởng trực tiếp của những xon khí do hoạt động của con người này đối với bức xạ mặt 
trời đã được ước lượng và được biểu diễn trên hình 12.5. Chúng có thể phản xạ 4W.m-2 trong mồt 
số vùng, và khi tính trung bình trên toàn cầu chúng tạo ra lực tác động khí hậu trung bình khoảng 
-1Wm-2 với sự thay đổi xấp xỉ hai lần. Ước lượng này chỉ bao gồm ảnh hưởng trực tiếp  của 
những xon khí đối với tia bức xạ và có thể không bao gồm những ảnh hưởng gián tiếp mà những 
xon khí này có thể có ảnh hưởng đến  albedo của mây. Albedo  của mây tăng có thể bổ xung vào 
sự làm lạnh xon khí trực tiếp. Ảnh hưởng trực tiếp đơn lẻ chỉ nhỏ hơn tác động hiện tại tạo ra khí 
CO2 do hoạt động của con người một ít (1.5 Wm-2) và gần bằng ảnh hưởng của toàn bộ tác động 
của các khí nhà kính khác  (1 Wm-2).  



 
 
 
 

 
Hình 12.4  Két quả  của mô hình mô phỏng khí sulfat nồng độ (SO4

2-) trung bình hàng năm tại 900 mb. 
Những đường vòng chỉ 25, 50, 100, 250, 500, 1000 và 2500 pptv. Nồng độ trên phía đông Bắc Mỹ và phía 
đông châu Âu vượt quá mức tự nhiên (không do hoạt động của con người) với hệ số lớn hơn 10 [Langner 

và Rodhe, 1991]. 
Nếu ước lượng này là đúng, thì phần chủ yếu tăng cường khí nhà kính hiện tại do con người 

bị lấn át bởi hiệu ứng làm lạnh do  xon khí lưu huỳnh sinh ra hoạt động của con người (hình 12.6). 
Không thể bỏ qua hiện tượng này vì thời gian tồn tại khí lưu huỳnh và khí nhà kính trong khí 
quyển rất khác nhau. Kết quả là việc tăng tốc độ đốt nhiên liệu hoá thạch phải chậm lại, tại thời 
điểm đó nồng độ khí lưu huỳnh sẽ ổn định, nhưng khí CO2 trong khí quyển sẽ tiếp tục tăng. Đồng 
thời sự làm lạnh do xon khí có sự phân bố theo địa lý rất đặc trưng, trong khi sự nóng lên do hiệu 
ứng nhà kính lại có tính đồng nhất hơn về mặt địa lí, vì vậy tác động trực tiếp của biến đổi địa 
phương đến biến đổi khí hậu phải đóng vai trò rất quan trọng. 

 
Hình 12.5  Kết quá tính sự tăng phán xạ đối với bức xạ mặt trời do xon khí sulfat tầng đối lưu  tạo ra do 

hoạt động của con người. 



 
 
 
 

 
Hình 12.6  Mây tằng tích trên ảnh thị phổ COES độ phân giải 1km trên Thái Bình Dương  hồi 16h15’ ngày 
1/7/1987 . Quy mô  ảnh khoảng 5o kinh vĩ .Đường viền lục địa ở phía trên bên phải là bán đảo Olympic của 

Washington và đường viền phía dưới bên phải là mũi Blanco ven biển Oregon .Đường thẳng ở trung tâm 
ảnh là đường đi của các con tầu được thể hiện rõ thêm bởi các đám mây tàng tích do khí sulfua và phát xạ 

của các con tầu. Mảng mầu xám bên phải chỉ  albedo mảng phần thị phổ (Robert) 

12.4  SỰ BIẾN ĐỔI ĐIỀU KIỆN BỀ MẶT 
Việc đốt phá rừng ở miền vĩ độ trung bình và miền nhiệt đới, sự mở rộng và thu hẹp của sa 

mạc, và quá trình đô thị hóa trên vùng đất canh tác có thể có những ảnh hưởng lớn đối với những 
điều kiện bề mặt và khí hậu địa phương. Nguyên nhân của một trong những ảnh hưởng trực tiếp là 
do những biến đổi albedo bề mặt có ảnh hưởng lớn đối với cân bằng năng lượng. Khi một phần 
tương đối nhỏ của vùng đất liền trên trái đất và hiệu ứng của mây bao phủ làm biến đổi albdo bề 
mặt được tính đến thì sự biến đổi albedo bề mặt đất do con người dường như có ảnh hưởng rất nhỏ 
(nhỏ hơn 0.1 Wm-2) đối với cân bằng năng lượng trung bình toàn cầu.  

Mặc dù sự biến đổi albedo của mặt đất có thể không phải có tầm quan trọng lớn nhất đối với 
khí hậu toàn cầu. Đa số con người sống ở trên lục địa và sự biến đổi khí hậu địa phương, môi 
trường sinh thái do việc đốt phá rừng và đô thị hóa lại có thể có ý nghĩa lớn đối với cư dân. Chẳng 
hạn người ta đã ước lượng rằng khi loại bỏ rừng mưa Amazon sẽ có thể gây ảnh hưởng lớn đối với 
nhiệt độ bề mặt và chế độ thủy văn địa phương. Khoảng môt nửa lượng mưa rơi trên lưu vực  sông 
Amazon bắt nguồn từ bốc thoát hơi nước từ rừng. Sự biến đổi của rừng sẽ làm biến đổi tỷ lệ của 
lưu lượng so với sự bốc thoát hơi nước, và do đó cân bằng thuỷ văn của vùng có thể thay đổi rất 
lớn. Việc tăng  albedo bề mặt cũng làm giảm đốt nóng do mặt trời, làm giảm dòng thăng và hội tụ 
ẩm mực thấp. Mặc dù mô hình mô phỏng của những sự tương tác phức tạp giữa thực vật và khí 
hậu được phát triển ngay trong giai đoạn đầu, một số mô phỏng cho thấy rằng việc loại bỏ rừng 
mưa Amazon có thể làm giảm hội tụ ẩm và bốc thoát hơi nước, do đó dòng chảy có thể giảm đáng 
kể.  

12.5 NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA KHÍ HẬU CÂN BẰNG 
Thử nghiệm chuẩn đối với mô hình khí hậu toàn cầu là tính toán khí hậu cân bằng cho điều 

kiện hiện tại và khi nồng độ gấp đôi của khí CO2 trong khí quyển và nghiên cứu sự khác nhau 
giữa hai trạng thái khí hậu này. Trong những nghiên cứu này sự tăng chuyển hoá tự nhiên của CO2 
và sự thích ứng khí hậu được bỏ qua và chỉ mà chỉ xem xét trạng thái của hệ thống khí hậu tương 



 
 
 
 

ứng với nồng độ của khí CO2 . Sự thích ứng của khí hậu cân bằng đối với nồng độ CO2 gấp đôi dễ 
tính toán hơn  so với việc tính thích ứng của việc chuyển trạng thái và sự thích ứng này cho thông 
tin hữu ích về bản chất thích ứng của chuyển trạng thái khí hậu. Nồng độ CO2 gấp đôi. được sử 
dụng như một đại diện của các lực tác động khí hậu cân bằng và có thể  bao gồm những sự đóng 
góp của nhiều loại khí nhà kính khác.. Trong tính toán cân bằng không cần thiết phải chọn một 
tình huống đặc thù tạo khí nhà kính và tiềm nhiệt của lớp sâu đại dương có thể được bỏ qua. Phần 
lớn các tính toán cân bằng trong GCM liên quan với mô hình xáo trộn của đại dương.  

12.5.1 Kết quả của mô hình một chiều 
Một ước lượng đơn giản của thích ứng làm biến đổi khí nhà kính hay của các tia bức xạ có 

thể đạt được từ những mô hình cân bằngđối lưu bức xạ một chiều (mực 3, chương10). Những mô 
hình này có thể được tích phân rất hiệu quả trên  máy tính vì trong mô hình chỉ có cấu trúc thẳng 
đứng trung bình toàn cầu được xem xét. Vì vậy có thể tiến hành việc đánh giá đơn giản và nhanh 
chóng ảnh hưởng của những biến đổi bức xạ. Kết quả của những tính toán biến đổi nồng độ của 
khí CO2 được chỉ ra trên hình 12.7. Tính toán này được tiến hành với lượng mây trung bình và độ 
ẩm cố định. Nhiệt độ bề mặt được tính tăng 2,40C thích ứng với sự biến đổi khí CO2  trong khí 
quyển từ 300 đến 600 ppmv. Một điều đáng quan tâm là trong khi nhiệt độ bề mặt tăng thích ứng 
theo nồng độ CO2 vì sự tăng cường ảnh hưởng của toàn bộ khí nhà kính của nó, nhiệt độ của tầng 
bình lưu thực tế giảm dần theo sự tăng nồng độ CO2 . Diều đó dễ hiểu nếu ta nhớ rằng có sự cân 
bằng năng lượng tương đối của tầng bình lưu giữa hiệu ứng đốt nóng thông qua hấp thụ bức xạ 
mặt trời do ozôn và hiệu ứng làm lạnh do CO2 phát xạ ( hình 3.18). 

Ta có thể minh họa sự phụ thuộc của nhiệt độ tầng bình lưu và phát xạ sóng dài của nó bằng 
một mô hình rất đơn giản ( hình 12.8). Mục đích là xem xét một lớp mỏng của tầng bình lưu với 
phát xạ sóng dài ít hơn 1 nhiều  (ε<<1.0). Lớp này hấp thụ một phần nhỏ bức xạ sóng dài mất ra 
ngoài không gian vũ trụ và nó sẽ phát xạ lên phía trên và xuống phía dưới theo giả thiết phát xạ. 
Ngoài ra, nó sẽ nhận một vài lượng đốt nóng do mặt trời thông qua sự hấp thụ của ozôn. SO3 hấp 
thụ bức xạ sóng dài mất đi (ORL) (σTe

4) và bức xạ mặt trời của lớp này phải được cân bằng do 
phát xạ sóng dài  của nó. Việc tìm nhiệt độ tầng bình lưu cho thấy mối quan hệ của nhiệt độ tầng 
bình lưu và khả năng phát xạ của nó. 
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Hình 12.7  Profil nhiệt độ tình theo mô hình cân bằng đối lưu bức xạ một chiều đối với CO2  ở mực 

150, 300, và 600ppmv.[Manabe và Wetherald(1967)] 

Do CO2 là nhân tố hấp thụ sóng dài chủ yếu ở phần giữa và phần trên tầng bình lưu, và từ 
(3.29) , ta biết phát xạ sẽ tăng khi nồng độ CO2 tăng gấp đôi. Nếu ta giả thiết 

lượng ozôn và albedo hành tinh không đổi khi nồng độ của CO2 tăng, thì bức xạ hấp thụ từ mặt 
trời tới mặt đất và bức xạ sóng dài mất đi sẽ bằng nhau đối với khí hậu cân bằng với nồng độ CO2 
gấp đôi. Bởi vậy không có thành phần nào trong công thức (12.2) sẽ thay đổi ngoại trừ sự phát xạ 
của lớp khí tầng bình lưu, và nhiệt độ tầng bình lưu sẽ giảm khi nồng độ CO2 tăng. 

 
Hình 12.8  Sơ đồ các dòng năng lượng trong một lớp không khí mỏng tầng bình lưu trong đó ozôn hấp thụ  

một lượng bức xạ mặt trời So3 và sự hấp thụ và phát xạ mặt đất với hệ số phát xạ ε<<10. 
12.5.2 Kết quả của mô hình ba chiều 

Sự biến đổi khí hậu cân bằng thích ứng với nồng độ CO2 gấp đôi được tính toán với hơn 20 
mô hình khí hậu toàn cầu (GCM) khác nhau. Tất cả các mô hình này đều cho nhiệt độ bề mặt tăng, 
giá trị tăng từ khoảng 2 tới 50C. Khoảng dao động lớn này là do sự đóng góp còn chưa rõ của 
những quá trình hồi tiếp và đồng thời thông tin về hiệu ứng hồi tiếp của mây tạo ra sự biến đổi 
đang còn rất ít tin cậy nhất. Sự biển đổi theo mùa và theo vĩ độ của miền đốt nóng trung bình 
trong tất cả các mô hình là rất giống nhau, như biểu diễn trên hình 10.14(a). Hiệu ứng đốt nóng 
lớn nhất xảy ra ở những vĩ độ cao trong mùa đông, phần lớn là do sự biến đổi diện tích và độ dày 
của lớp băng trên biển. Nhiệt độ bề mặt vào mùa hè biến đổi trong những vùng ít băng trên biển 
hơn so với trung bình toàn cầu bởi vì ở đó khó đạt những giá trị nhiệt độ mặt biển trên điểm đóng 
băng vào mùa hè. Nhiệt độ bề mặt miền nhiệt đới cũng ít biến đổi so với sự nóng lên trung bình 
toàn cầu. Sự nóng lên của bề mặt miền nhiệt đới giảm bớt vì quá trình bốc hơi hiệu quả có thể 
ngăn cản sự nóng lên quá mức (xem mục 9.6). 

Phân bố thẳng đứng và phân bố ngang của biến đổi trung bình theo đới của nhiệt độ không 
khí thích ứng với nồng độ CO2 gấp đôi tính theo hai nhóm mô hình mô phỏng GCM khác nhau 
được biểu diễn trên hình12.9.  

Kết quả của cả hai mô phỏng cho thấy có sự nóng lên của bề mặt, sự lạnh đi của tầng bình 
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lưu, và sự nóng lên mạnh của bề mặt ở vĩ độ cao của bán cầu mùa đông. Sự khác nhau đáng kể 
trong hiệu ứng nóng lên ở miền cực có thể đặc trưng thông qua lượng băng biển khác nhau trong 
mô phỏng khí hậu hiện đại rút ra từ hai mô hình. Lượng băng hà lớn hơn trong mô phỏng kết quả 
về nồng độ hiện tại của CO2 gây ra sự nóng lên ở cực khi CO2 tăng, vì băng biển nhiều hơn trong 
những vĩ độ thấp hơn do hiệu ứng hồi tiếp lớn hơn của albedo của băng. Sự nóng lên của phần 
trên tầng đối lưu miền nhiệt đới nhiệt đới lớn hơn sự nóng lên của bề mặt tính trung bình toàn cầu 
và lớn hơn sự nóng lên của bề mặt miền nhiệt đới. 

Quá trình bốc hơi mạnh hơn làm lạnh bề mặt đại dương nhiệt đới và đối lưu phát triển mạnh 
hơn làm nóng và làm ẩm phần trên tầng đối lưu. Sự nóng lên trong tầng đối lưu miền nhiệt đới 
mạnh hơn so với sự nóng lên ở bề mặt chủ yếu do dòng thăng đoạn nhiệt ẩm của phần tử khí trong 
chuyển động đối lưu, gradien đoạn nhiệt giảm khi nhiệt độ tăng lên (xem phụ lục C). Kết quả mô 
phỏng của Wetherald và Manabe (1986) được dẫn ra ở phần trên của hình 12.9 sử dụng hệ số điều 
chỉnh đối lưu và tạo ra sự nóng lên của phần trên tầng đối nhỏ hơn nhiều so với mô hình của 
Hansen (1984). Sự khác nhau trong sơ đồ đối lưu là do sự nóng lên của phần trên tầng đối lưu trên 
miền nhiệt đới khác nhau trong hai sơ đồ mô phỏng. 

 
Hình 12.9  Đường đẳng chuẩn sai vĩ hướng trung bình của nhiệt độ không khí theo kết quả của mô hình 
DJF với nồng độ CO2  gấp đôi trong hai mô hình mà mỗi mô hình cho nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng 

40C. Sự làm lạnh và sự nóng lên hơn 40C được tô đậm (Hansen , 1984). 
Nhiều mô hình cũng chỉ ra sự nóng lên vào mùa hè do khí CO2 trên lục địa và cho sự tăng 

nhiêt độ lớn hơn sự tăng của nhiệt độ trung bình toàn cầu. Sự  tăng cường quá trình nóng lên của 
lục địa này liên quan với  chu kỳ thuỷ văn mà kết quả trong mùa hè khô trên lục địa, thể hiện 
trong những mô phỏng này. Do nhiệt độ không khí bề mặt lớn hơn nên độ ẩm bão hòa cũng tăng 
nên giáng thuỷ trung bình toàn cầu và bốc hơi đều tăng. Ảnh hưởng của sự tăng cường chu trình 
nước này đối với độ ẩm đất phụ thuộc vào vị trí địa lí và mùa. Ở miền vĩ độ trung bình và vĩ độ 
cao giàng thuỷ tăng trong suốt mùa đông không được bù lại bằng sự bốc hơi tăng, vì vậy nhìn 
chung độ ẩm đất tăng trong những mô phỏng về hiện tượng nóng lên. Vì khả năng trữ nước của 
đất thường không đổi (phần 5.6.2), giáng thuỷ vào mùa đông tăng cường không thể tích lại mà 



 
 
 
 

làm tăng dòng chảy. Trong những mô phỏng khí hậu hiện tại độ ẩm đất bên trên lục địa nói chung 
lớn nhất vào mùa xuân sau khi tuyết tan và trước khi nhiệt độ tăng và bức xạ tăng lên vào mùa hè 
làm đất khô đi. Mặc dù cường độ cực đại của giáng thuỷ thường xuất hiện trong mùa hè, tốc độ 
bốc hơi tiềm năng tăng hơn giáng thuỷ và đất dần dần bốc hơi trong mùa hè ở nhiều vùng. Trong 
những mô phỏng khí hậu với nồng độ CO2 gấp đôi, tuyết tan và sự bắt đầu của mùa hè khô sớm 
hơn và bốc hơi tiềm năng lớn hơn. Do trong những mô hình này độ ẩm đất gần với tiềm năng cực 
đại của nó sau mùa xuân tuyết tan thậm chí đối với khí hậu hiện tại, trong thí nghiệm với nồng độ 
CO2 gấp đôi tuyết tan sớm hơn và sự bắt đầu của mùa khô sớm hơn, dẫn đến sự giảm độ ẩm đất 
trong những tháng mùa hè ( hình12.10). 

Độ ẩm đất giảm bớt dẫn tới nhiệt độ bề mặt cao hơn và ít mây hơn và cả hai điều kiện này 
làm bề mặt khô hơn. Vì sự phụ thuộc  rất lớn của mô hình vào những quá trình bề mặt và sự tương 
tác của chúng với khí hậu địa phương, dự đoán  mùa hè khô của lục địa vĩ độ trung bình trên thế 
giới với nồng độ CO2 gấp đôi có độ chính xác không cao. Trong một số mô phỏng độ ẩm đất 
không gần giá trị cực đại của nó trong suốt mùa xuân trong mô phỏng với nồng độ 1x CO2, độ ẩm 
đất mùa xuân trong mô phỏng với nồng độ 2x CO2  tăng và mùa hè khô trở nên không còn ý 
nghĩa. 

Phần lớn sự cân bằng trong mô phỏng với nồng độ gấp CO2 đôi dẫn đến sự giảm bớt diện 
tích hay độ dầy lớp băng biển và những biến đổi này có một ảnh hưởng lớn đối với khí hậu miền 
vĩ độ cao. Nói chung, những mô hình băng biển là dạng mô hình nhiệt động lực học đơn giản ( 
mục 10.5.1) và không bao gồm những biến đổi trong vòng tuần hoàn đại dương, động lực học 
băng hay những hiệu ứng của độ muối. Lượng băng biển giảm bớt, biến đổi từ trạng thái không 
băng vào mùa hè đến những biến đổi có tần suất  lớn nhất. 

Sự đa dạng của những biến đổi trong hoàn lưu của khí quyển đã được tính đến trong những 
tính toán cân bằng với nồng độ CO2 gấp đôi. Cùng với việc giảm građien nhiệt độ hướng từ xích 
đạo tới cực là sự biến đổi građien khí áp kinh hướng và sự  giảm tần suất dông ở vĩ độ trung bình. 
Mặt khác, sự tăng khí nhà kính dẫn đến sự tăng quá trình đốt nóng bề mặt do bức xạ và sự tăng 
quá trình làm lạnh bức xạ của khí quyển và nhiệt độ bề mặt tăng làm cho không khí bề mặt giữ 
lượng ẩn nhiệt nhiều hơn. Tất cả những nhân tố này cho thấy sự tăng cường độ của đối lưu và 
cũng có thể tăng cường độ và tần số của những cơn bão nhiệt đới. Dường như là sẽ có sự di 
chuyển của mô hình thời tiết  về phía bắc và những sóng hành tinh ổn định trong tất cả các mùa bù 
lại sự nóng lên toàn cầu của khí hậu. Nhưng độ chính xác của dự báo biến đổi khí hậu khu vực 
dường như vượt quá khả năng của những mô hình khí hậu hiện tại, vì những dự đoán của mô hình 
khí hậu địa phương không có giữa các mô hình này. 

12.6 BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU PHỤ THUỘC VÀO THỜI GIAN 
Biến đổi khí hậu là kết quả tác động của con người xảy ra từng bước thích ứng với sự tăng 

ảnh hưởng khí hậu đều đặn do tăng lượng khí nhà kính, xon khí và sự thay đổi bề mặt đất. Thích 
ứng tức thời của hệ thống khí hậu đối với hoạt động của con người làm thay đổi tác động của khí 
hậu, có thể rất khác so với thích ứng cân bằng và một sự cân bằng có thể không bao giờ đạt được 
một khi không chắc rằng tác động của khí hậu do hoạt động của con người sẽ duy trì không đổi 
trong nhiều thế kỷ, đủ để thiết lập một trạng thái ổn định. Ngoài ra, nhu câu nhanh chóng tìm hiểu 
lịch sử  của khí hậu cho ta có khả năng xây dựng kịch bản tác động đặc biệt của khí hậu trong một 
trăm năm tới hay hơn nữa. 



 
 
 
 

 
Hình 12.10  Bản  đồ phân bố sự biến đổi độ ẩm đất trong tháng 6,7,8  với nồng độ CO2 gấp đôi theo ba mô 
hình GCMS (a), mô hình trung tâm Canada ,(b)  mô hình NONAA GFDL, (c) mô hình  của Cục khí tượng 

Anh.  
Thích ứng  của hệ thống khí hậu làm biến đổi tác động nhiệt sẽ bị chậm lại do nhiệt dung lớn 

của đại dương. Ngoài ra, những dòng biển và sự thích ứng chậm của chúng tới tác động nhiệt này 
tạo ra những biến đổi địa lý trong sự biến đổi nhiệt độ khác với biến đổi được tính toán cân bằng. 
Như vậy, mô hình đại dương là quan trọng để dự đoán hiệu ứng nhất thời đối với tác động khí 
hậu. 

Mô phỏng khí hậu nhất thời mà GCM đạt được bao gồm cả những mô hình lớp xáo trộn của 
đại dương và những mô hình đại dương với dòng chảy và vận chuyển nhiệt dự đoán. Thích ứng 
của mô hình lớp xáo trộn đại dương dễ hiểu nhờ sử dụng những mô hình cơ bản và đơn giản. 
Trong những mô hình này đại dương được biểu diễn như một bề mặt ẩm ướt với nhiệt dung của 
lớp xáo trộn của đại dương. Vận chuyển nhiệt trong đại dương hiện chưa được tính chính xác và 
ta giả thiết không biến đổi cùng với khí hậu. Ta có thể biểu diễn nhiệt độ thích ứng nhất thời trung 
bình toàn cầu T’ gây ra tác động khí hậu Q bằng phương trình vi phân bậc nhất. 

 
 (12.3) 

Thành phần xu thế thời gian vế trái biểu diến sự tích luỹ năng lượng trong đại dương, c - 
nhiệt dung của đại dương và λR - tham số độ nhạy của khí hậu được định nghĩa trong (9.2). 

Lời giải ( 12.3) cho trường hợp trong đó nhiễu động của nhiệt độ ban đầu bằng 0: 
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   (12.4) 

 τR =cλR  (12.4) 

Thời gian thích ứng, tỉ lệ thuận với tích của nhiệt dung và tham số độ nhạy của thời gian hệ 
thống. Điều này làm cho việc đánh giá sự biến đổi cân bằng khí hậu từ lịch sử ban đầu của sự 
nóng lên thích ứng do cả hai độ nhạy khí hậu và nhiệt dung đều không biết rõ. Giá trị của sự thích 
ứng cân bằng và thời gian cần để đạt đến cân bằng khí hậu tỷ lệ thuận với λR  

Nếu nhiệt độ nhiễu động bị tác động bởi sự thay đổi đồng thời của tác động ổn định nói trên 
thì   

  (12.5) 

Ở đây Q0 là một hằng số, lời giải (12.4) trở thành 

  (12.6) 

vì vậy sự nhiễu động của nhiệt độ cân bằng T’=λRQo gần gấp e lần qui mô của thời gian τR.  

Với sự tăng theo hàm mũ của biến đổi CO2 của tác động khí hậu có dạng gần tuyến tính với 
thời gian, vì qui mô tác động của bức xạ gần như có quan hệ lôgarít với nồng độ CO2.  

Nếu ta tác động tăng quan hệ tuyến tính theo thời gian và đưa vào giải (12.4) đối với (12.3) ta 
có được: 

       (12.7) 

  (12.8)
  

Thành phần mũ bên trong dấu móc đặc trưng cho sự chuyển trạng thái  tức thời ban đầu với 
t>>τR nhỏ so với hai thành phần khác do đó lời giải gần đúng có dạng: 

           (12.9) 

Lực tác động vào thời điểm bất kỳ là Qt  với sự thích ứng cân bằng sẽ là λRQtt. 

Từ ( 12.9) ta kết luận rằng sự thích ứng tạm thời tăng tuyến tính chính là thích ứng cân bằng, 
giảm theo thời gian thích ứng τR. Chọn nhiệt dung của 75 m nước [c=3.15x108 J K-1m-2, từ  ( 
4.5)] và chọn tham số độ nhạy sao cho với nồng độ CO2  gấp đôi dẫn tới thích ứng cân bằng của 
40C (λR=1.0K(Wm-2)-1) ta nhận được thời gian thích ứng τR =10 năm. Thích ứng của mô hình 
đơn giản này đối với sự tăng tuyến tính của lực tác động  tương tự như thích ứng trung bình toàn 
cầu của mô hình GCM với lớp xáo trộn của đại dương.Thích ứng tức thời rất giống thích ứng cân 
bằng, giảm yếu trong khoảng 10 năm. Nhiệt độ thích ứng sớm hơn ở trong lục địa nơi chịu ảnh 
hưởng ít trực tiếp hơn của nhiệt dung  của đại dương. 

Trong những mô phỏng GCM với tác động tích cực động lực học của đại dương, cấu trúc 
không gian và thời gian của sự thích ứng phức tạp hơn. Khi những dòng đại dương được đưa vào 
trong mô phỏng sự nóng lên giảm nhiều ở khu vực xung quanh Nam cực và phía bắc Đại Tây 
Dương. Hình 12.11 biểu diễn sự thích ứng  của nhiệt độ không khí bề mặt với sự tăng 1% nồng độ 
CO2 tức thời trong năm tính trung bình trong 60- 80 năm. Thích ứng của nhiệt độ cân bằng với 
nồng độ CO2  gấp đôi và tỷ lệ giữa sự biến đổi của hai loại nhiệt độ này. Giá trị nhiệt độ trung 
bình 20 năm được đặt đúng vào năm thứ 70 của mô phỏng sự chuyển trạng thái được chọn để so 
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sánh với tính toán cân bằng. Vì sự tăng CO2 1% mỗi năm tương ứng với sự tăng gấp đôi nồng độ 
CO2 ban đầu của nó từ năm thứ 70. Sự tăng của nhiệt độ lớn hơn trên đất liền và trong vùng bắc 
cực trong những tính toán chuyển trạng thái và tính cân bằng. Sự tăng nhiệt độ do chuyển trạng 
thái gần Nam cực nhỏ hơn 20 % thích ứng cân bằng, trong khi miền nhiệt đới tăng khoảng 80 % 
của giá trị cân bằng. Phía bắc vùng biển Đại Tây Dương thích ứng do chuyển trạng thái chỉ 
khoảng 40% thích ứng cân bằng. Theo mô hình đơn giản của chúng tôi với lớp xáo trộn của đại 
dương (12.9), nếu thời gian thích ứng là 10 năm, thì thích ứng do chuyển trạng thái  đối với tác 
động tăng tuyến tính bằng khoảng 86%  của sự thích ứng cân bằng vào năm 70. Thực tế quan trắc 
được giá trị nhỏ hơn thích ứng này ở phần lớn các miền trừ những dấu hiệu ở miền nhiệt đới cho 
thấy vai trò rất quan trọng đối với dòng chảy trong đại dương khi xác định giá trị và cấu trúc của 
thích ứng do chuyển trạng thái. 

Sự ấm lên quanh biển Nam cực bị ngăn chặn do nước trồi từ lớp dưới sâu bao quanh 600S 
(hình 7.15). Vùng nước trồi này được điều khiển bởi sự phân kỳ ở bề mặt bởi áp lực gió vĩ hướng 
mạnh ở những vĩ độ trung bình Nam bán cầu, tương tự với mô hình đại dương phân giải thấp được 
sử dụng trong các thực nghiệm biến đổi khí hậu ( hình 10.16).  

Sự bổ sung liên tục của lớp nước có nhiệt độ cố định  từ dưới  sâu ngăn chặn trao đổi bằng 
các dòng năng lượng bức xạ để biến đổi nhiệt độ  bề mặt, do lớp nước mặt được thay thế bằng 
nước từ dưới sâu trước khi những dòng bức xạ bề mặt kịp làm nóng nó. Một số thí nghiệm ban 
đầu cho thấy độ sâu của vùng nước trồi quanh Nam Cực tăng cường ít nhiều trong khí hậu với 
nồng độ CO2 gấp đôi. Điều đó là do gradien nhiệt độ ở vĩ độ trung bình tăng lên do sự nóng lên 
của miền nhiệt đới có xu thế làm tăng cường gió vĩ hướng và chuyển động phân kỳ trên bề mặt. 
Sự ngăn chặn không khí ấm quanh Nam Cực do cơ chế này có thể được duy trì trong thời gian rất 
dài vì thời gian cần để làm ấm lớp nước dưới sâu phải là nhiều thế kỷ Do sự ngăn chặn sự tăng 
của nhiệt độ mặt biển (SST) quanh Nam Cực, nên lớp băng biển ở đó không giảm và do đó quá 
trình hồi tiếp này không đóng góp vào quá trình nóng lên trong thời kỳ chuyển  trạng thái ban đầu 
trong những mô hình với những dòng đại dương. 



 
 
 
 

 
Hình 12.11 (a) Thích ứng do chuyển trạng thái của nhiệt độ không khi bề mặt trong mô hình phối hợp khí 
quyển-đại dương đối với sự tăng nồng độ CO2 1%/năm. Sự thích ứng xẩy ra khác nhau khi xét giá trị trung 

bình năm thời kỳ 60-80 sau khi nông độ CO2 bắt đầu tăng và giá trị trung bình 100 năm mô phỏng với 
nồng độ CO2 hiện tại   (b) Thích ứng cân bằng  của nhiệt độ không khi bề mặt với nồng độ CO2   gấp đôi. 
Sự thích ứng xẩy ra khác nhau khi xét giá trị trung bình 10 năm từ kết quả tính  toán  thích ứng cân bằng 

vớí nồng độ CO2  gấp đôi và mô phỏng với nồng độ CO2  hiện tại  (c) Tỷ lệ của thích ứng do thay đổi 
trạng thái trên hình 12.11.a với thích ứng cân bằng trên hình 12.11.b. 

Ở phía bắc Đại Tây Dương nguyên nhân ngăn chặn sự nóng lên phức tạp hơn. Điều đó thể 
hiện ở sự hình thành lớp nước sâu xa về phía bắc Đại Tây Dương không mạnh, có lẽ là do giáng 
thuỷ lớn làm ngọt những tầng nước mặt và vì vậy làm giảm nồng độ của chúng, làm cho quá trình 
hình thành lớp nước dưới sâu ít hiệu quả hơn. Kết quả là dòng nhiệt hướng bắc trong đại dương 
giảm bù lại sự đốt nóng do bức xạ ở đó. Nhưng điều chưa rõ là các dòng biển có ảnh hưởng đến 
sự nóng lên trong thiên nhiên như chúng được mô phỏng trong những mô hình khí hậu hay không 
?. Sự biến đổi tự nhiên trong vòng một chục năm của hoàn lưu khí quyển Đại Dương khá ổn định 
nên ít nhất sự thích ứng ban đầu biến đổi khí hậu được lồng ghép bởi các nhiễu động tự nhiên, đặc 
biệt là đối với một khu vực địa lý giới hạn. 

12.7 SO SÁNH VỚI XU THẾ THỰC CỦA NHIỆT ĐỘ 
Mô phỏng biến đổi khí hậu thích ứng với sự tăng cường tác động khí nhà kính cho thấy 

những biến đổi lớn nhất của nhiệt độ bề mặt được quan trắc trong những ở miền vĩ độ cao phía 
bắc trong mùa đông và ở phần trên tầng đối lưu  miền nhiệt đới trong tất cả các mùa. Rất tiếc, đó 
cũng là những miền biến đổi lớn về mặt tự nhiên, vì vậy việc phát hiện dấu hiệu ảnh hưởng làm 



 
 
 
 

nóng lên do hiệu ứng nhà kính là rất khó khăn. Hơn nữa, sự biến đổi khí hậu do thích ứng với bất 
kỳ tác động nào hay cơ chế bên trong cũng sẽ có sự khuếch đại ở cực và ở phần trên tầng đối lưu, 
một khi cấu trúc này gây nên do những cơ chế hồi tiếp mà không do tác động của chính nó. Phối  
hợp sự lạnh đi của tầng bình lưu và sự  nóng lên của bề mặt là đặc trưng tác động của khí nhà kính 
và kết quả phân tích cho thấy dấu hiệu đó xuất hiện trong những xu thế nhiệt độ gần đây. Quan 
trắc cho thấy có sự giảm nhiệt độ ban ngày phối hợp với sự ấm lên vào ban đêm phù hợp với sự 
tăng cường hiệu ứng nhà kính.  

Kết quả quan trắc cũng cho thấy mức độ nóng lên của thế kỷ trước ở những vĩ độ bắc cao 
phía bắc lớn hơn so với miền nhiệt đới và vào mùa đông lớn hơn mùa hè, như đã được dự đoán 
trong những mô hình khí hậu ( hình (12.12) và hình (12.13). 

Nhiệt độ đo được ở vùng Nam Cực không đủ để xác định liệu việc nóng lên có được ngăn 
chặn lại ở đây như trong những mô phỏng biến đổi khí hậu tức thời hay không. 

12.8 SỰ BIẾN ĐỔI MỰC BIỂN 
Những ước lượng từ việc đo thủy triều cho thấy mực  biển toàn cầu nâng cao lên khoảng 10 

cm trong thế kỷ qua và tiếp tục nâng lên với tốc độ 1- 2 mm/năm (hình 12.14).  

 Đánh giá sự nâng lên của mực  biển là không tin cậy được về chất lượng của mạng lưới đo 
thủy triều và cần hiệu chỉnh những biến đổi nâng cao của lục địa liên quan với những quá trình địa 
chất, đặc biệt là sự tiếp tục nâng lên của lục địa sau thời kỳ băng hà cuối cùng Sự nâng lên này 
của mực  biển song song với sự tăng lên của nhiệt độ trong thời kỳ này (hình 8.1), và tồn tại mối 
quan hệ nhân quả giữa sự nâng lên của mực  biển và sự tăng nhiệt độ. Những đóng góp chủ yếu 
làm cho mực  biển nâng lên trong thế kỷ trước và sự mở rộng do nhiệt của đại dương (4 ± 2 cm), 
do làm tan chảy những băng hà của vùng núi và những dải băng nhỏ (4 ± 3 cm), do làm tan dải 
băng trên mặt đất (2.5 ± 1.5 cm), và cũng có thể làm biến đổi dải băng ở Nam Cực ( 0 ± 5 cm). 
Dải băng Greenland  dường như chìm xuống, nhưng khối băng Nam Cực rất có thể mở rộng trong 
khí hậu ấm áp, do nhiệt độ không khí ở trên cao lớn hơn sẽ mang đến ẩm nhiều hơn tới đỉnh lớp 
phủ băng nơi chúng có thể ngưng kết lại dưới dạng tuyết và bổ sung khối lượng cho khối băng. 

Nếu sự nóng lên bề mặt gây ra do con người là chủ yếu nó có thể liên quan với sự nâng cao 
mực nước biển. Với giả thiết cực đoan nhất thì khối băng phía tây Nam Cực có thể tách rời khỏi 
khối chính và di chuyển về phía đại dương Nam bán cầu. Nhưng điều đó không có thực. 

Phần lớn các đánh giá đều dự đoán mực  biển sẽ nâng lên khoảng 50 ± 30 cm trong thế kỷ tới. 
Trong 50 năm tới mực  biển nâng cao do sự nâng lên mở rộng và tan chảy băng hà cùng tỉ lệ với 
sự dâng lên của mực  biển trong thế kỷ trước. 

12.9   VIỄN CẢNH TƯƠNG LAI 
Rõ ràng rằng tác động của con người thay làm đổi khí quyển và nếu ta tiếp tục thải khí CO2 

và các khí nhà kính khác ta có thể gây ra sự biến đổi đáng kể đối với khí hậu toàn cầu. Đại lượng 
và thời điểm biến đổi khí hậu toàn cầu này đều chưa hoàn toàn chính xác. Chúng phụ thuộc vào 
việc giải quyết vấn đề xã hội và kinh tế mà xã hội phải quyết định. Hiện có khoảng 6 Gt C được 
thải vào khí quyển hàng năm do đốt nhiên liệu hoá thạch. Việc đốt nhiên liệu hoá thạch này liên 
quan với việc sản xuất năng lượng. Dự kiến năng lượng tăng khoảng 2 và 3% mỗi năm, so với sự 
tăng 2,2% năm trong thế kỷ trước. 

Lượng nhiên liệu hóa thạch dùng trong hoạt động kinh tế ước lượng là khoảng 7500 Gt, phần 
lớn là than đá. Việc dự trữ nhiên liệu hóa thạch này đáp ứng nhu cầu duy trì sự tăng năng lượng 
tiêu thụ ngày nay cho nhiều năm. Nhưng việc dùng than để bảo đảm sự tăng năng lượng tiêu thụ 



 
 
 
 

trong tương lai sẽ làm tăng gấp đôi nồng độ CO2 trong khí quyển vào giữa thế kỷ 20. Nồng độ 
CO2 tăng gấp đôi phối hợp với việc tăng những khí nhà kính khác sẽ tạo ra những biến đổi cơ bản 
trong khí hậu trái đất. 

 
Hình 12.12  Biến trình  nhiệt độ trung bình năm theo số liệu quan trắc (nhiệt độ không khí trên đất liền và 

nhiệt độ mặt biển trên đại dường, ở  các dải vĩ tuyến. Đường làm trơn chỉ rõ xu thế biến đổi 10 năm hay cho 
thời kỳ dài hơn [Wigley và Barnestt] 

 
Hình 12.13  Biến trình  nhiệt độ mùa đông ở đới (các ghi chú khác như trên hình 12.12  . Lưu ý ở phân hình 



 
 
 
 

phía trên cùng thang nhiệt độ được mở rộng [Wigley và Barnestt,1990] 

 
Hình 12.14 Chuẩn sai mực nước biển trung bình toàn cầu trong thế kỷ qua  Đường cơ sở tính từ trung bình 
thừi kỳ 1951-1970 so với 0 . Đường gạch ngăt chỉ giá trị trung bình năm, và đường  chỉ giá trị trung bình  

trượt 5 năm [Barnett,1988] 
Nếu ta tiếp tục làm biến đổi khí quyển trong tương lai với tốc độ nhanh hơn với thích ứng khí 

hậu như một số mô hình đã cho thấy, trong vòng một thế kỷ ta có thể làm cho khí hậu trái đất ấm 
hơn so với bất kỳ thời kỳ nào trong hơn một triệu năm qua. Hơn nữa, tốc độ tăng nhiệt độ sẽ rất 
lớn có thể gây khó khăn sự thích nghi đối với thực vật, động vật, và con người. Do thời gian tồn 
tại dài của khí nhà kính trong khí quyển, sự thích ứng  của hệ thống khí hậu sẽ giảm. Theo thời 
gian sự biến đổi khí hậu lớn thích ứng khí nhà kính có thể được minh hoạ bằng những số liệu quan 
trắc, ta có thể tham gia vào việc biến đổi khí hậu một thời gian dài trong tương lai. Do đó việc lập 
kế hoạch dài hạn đối với biến đổi khí hậu toàn cầu yêu cầu dự đoán chính xác khí hậu tương lai kể 
cả những cực trị tới hạn. Mục tiêu của các nhà khoa học nghiên cứu trái đất là hạn chế phần không 
chính xác trong dự báo khí hậu và đó sẽ là cơ sở cho các giải pháp kinh tế và môi trường. Đây là 
thách thức mà ta phải đối mặt. 

 

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 
1. Giả sử núi lửa phun làm tăng đám mây xon khí tầng bình lưu, đồng thời làm biến đổi cân 

bằng năng lượng trái đất tức thời 4Wm-2. Đám mây này vẫn không thay đổi trong 2 năm. Nếu 
nhiệt dung của hệ thống khí hậu trên qui mô thời gian tương đương với một lớp nước sâu 50m và 
độ nhạy của khí hậu được đặc trưng bằng tham số độ nhạy λR=1K(Wm-2)-1. Vậy dị thường nhiệt 
độ bề mặt tạo ra do mây xon khí tại thời điểm kết thúc chu kỳ 2 năm là bao nhiêu?. Nhiệt độ thích 
ứng sẽ như thế nào nếu xon khí mây được giữ lại mãi mãi?. Tác động của thích ứng cân bằng 
trong thời kỳ dài hạn này được thực hiện như thế nào sau 2 năm?.  

2. Xét tình hình như mục 1 ngoại trừ giả thiết cho rằng tác động từ mây bắt đầu từ 4Wm-2, 
nhưng sau đó giảm e lần trong năm. Lực tác động là 4Wm-2 exp(-t/2 năm). Sau hai năm nhiệt độ 
sẽ như thế nào?. 

3. Nếu nhiệt độ mặt nước biển SST miền nhiệt đới được nâng lên 20C từ 299 đến 301K, và 
gradien đoạn nhiệt là profil đoạn nhiệt ẩm, hãy ước lượng nhiệt độ sẽ tăng bao nhiêu tại mực 300 
mb. Hãy sử dụng hình C.1 của phụ lục C. 

4. Một lớp khí quyển dày 1km ở độ cao khoảng 55km được đốt nóng do hấp thụ bức xạ mặt 
trời bởi ozôn với tốc độ làm nóng lớp này lên 100C/ngày. Trong cân bằng này sự đốt nóng do mặt 
trời này cân bằng với sự làm lạnh do phản xạ sóng dài. nồng độ không khí trong lớp này khoảng 



 
 
 
 

4x10-4 kgm-3. Bức xạ sóng dài mất đi khoảng 240Wm-2 tầng bình lưu ở độ cao này được giả thiết 
gây ảnh hưởng rất ít. 

(a)  Phát xạ sóng dài với khoảng bước sóng rộng trong tầng bình lưu sẽ như thế nào nếu nhiệt 
độ cân bằng bức xạ là 280 K?. Sự phát xạ là tỷ lệ của phát xạ thực vật với phát xạ của vật đen 
tuyệt đối tại cùng nhiệt độ đó (ε = phát xạ/ σT4). Giả thiết có cân bằng nhiệt động lực địa phương 
vì vậy phát xạ sóng dài của lớp bằng lượng hấp thụ của nó. 

(b)Phát xạ của lớp không khí trước hết phụ thuộc vào nồng độ CO2 ban đầu là 300 ppmv. 
nồng độ CO2 tăng lên gấp đôi, tới 600 ppmv và khí hậu tiến tới một sự cân bằng mới. Albedo 
hành tinh được giả thiết là không đổi trong thời gian biến đổi khí hậu này, vì vậy nhiệt độ phát xạ 
của hành tinh không đổi khi CO2 tăng gấp đôi. 

Nếu phát xạ của không khí tăng xấp xỉ theo qui luật lôgarit của nồng độ CO2  vì vậy sự phát 
xạ mới bằng 112 % của sự phát xạ ban đầu. Nhiệt độ cân bằng bức xạ mới của tầng bình lưu trong 
khí hậu với nồng độ CO2 gấp đôi là bao nhiêu. 

5. Giả sử ta có thể giả thiết rằng hệ thống khí hậu có nhiệt dung tương đương với nhiệt dung 
của lớp nước dầy 100m của đại dương, nhưng độ nhạy khí hậu có thể là λR = 0,5 hay 1,0K/(Wm-2) 
mà ta không biết. Tác động khí hậu tăng tuyến tính theo thời gian dưới dạng Q = Qt.t, ở đó 
Qt=4Wm-250/năm. Nếu đo được nhiệt độ trung bình toàn cầu là 0,58C thì bao nhiêu năm trước ta 
có thể có độ nhạy khí hậu được đặc trưng bởi λR = 0,5 hay 1,0K/(Wm-2). Nhiễu động nhiệt độ của 
khí hậu toàn cầu đối với hai độ nhạy trên là như thế nào khi chúng khác nhau 0,50C?. Nếu tác 
động khí hậu được giữ không đổi khi hai thích ứng trở nên khác biệt thì phản ứng cân bằng đối 
với mỗi độ nhạy sẽ như thế nào?. 

Gợi ý: Từ đầu giả thiết rằng thời gian trong câu hỏi dài hơn thời gian thích ứng τR , vì vậy sự 
biến đổi theo số mũ trong lời giải (12.8) có thể bỏ qua. Hãy xác định liệu giả thiết này có đúng 
hay không.  
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC A. TÍNH TOÁN BỨC XẠ TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY 
A1. Góc thiên đỉnh mặt trời. 

Xét một đường tròn đơn vị biểu thị cho trái đất, như hình A.1. Ta sẽ tính góc thiên đỉnh mặt 
trời θs và góc phương vị mặt trời tại điểm X trên mặt cầu với vĩ độ địa lý φ. Ta kẻ đường bán kính 
từ tâm hình cầu qua điểm X để xác định vị trí hướng thiên đỉnh định lượng z. Kẻ một bán kính 
khác từ tâm trái đất tới mặt trời đi qua mặt cầu tại điểm cận nhật ss. Điểm ss nằm tại vĩ độ δ, bằng 
góc nghiêng. Tại điểm X ta kẻ một đường khác tới mặt trời. Do mặt trời có nhiều bán kính từ trái 
đất đi qua nên những đường thẳng vẽ từ tâm trái đất và điểm X tới mặt trời là những đường song 
song với nhau. Độ dài cung trên hình cầu đơn vị giữa điểm X và ss bằng góc thiên đỉnh mặt tời 
cần tìm θs. Bây giờ ta có thể áp dung định luật côsin với góc xiên của hình tam giác được xác đinh 
bởi những điểm tại cực P, điểm cận nhật ss và điểm X, nơi ta cần tính góc thiên đỉnh. Đối với tam 
giác này ta biết độ dài cung của hai cạnh và một góc ở trong, ta muốn biết độ dài của cạnh thứ 3. 
Định luật côsin đòi hỏi: 

 ( ) ( ) ( ) ( )cosh90sin90sin90cos90coscos s δ−Φ−+δ−Φ−=θ  (A.1) 

hay  coshcoscossinsincos s δΦ+δΦ=θ  (A.2) 

Góc phương vị mặt trời ξ là góc giữa thiên đỉnh cận nhật và đường thẳng đứng hướng nam 
(hay hướng xích đạo), có thể tính theo định luật sin đối với góc xiên tam giác cầu. 

 

( )
( ) ssin

sinh
90sin
180sin

θ
=

δ−
ξ−

 (A.3) 

hay  
ssin
sinhcossin
θ
δ

=ξ  (A.4) 

A.2 Góc nghiêng 
Biến đổi hàng năm của góc nghiêng trong những điều kiện hiện tại có thể được xấp xỉ bằng 

các thành phần của chuỗi Fourier rút gọn trong thời gian 1 năm. Nếu thời gian một năm được biểu 
diễn theo công thức trong đó dn là số ngày và dn thay đổi từ 0 vào ngày 1 tháng 1 đến 364 vào 
ngày 31 tháng 12 thì: 

 
365
d2 n

d
π

=θ  (A.5) 

Góc nghiêng là giá trị xấp xỉ đúng bằng chuỗi Fourier: 

 ( ) ( )dnd

3

0n
n nsinbncosa θ+θ=δ ∑

=

 (A.6) 

trong đó những hệ số được cho theo bảng sau: 

n an bn 

0 

1 

2 

0.006918 

-0.399912 

-0.006758 

 

0.070257 

0.000907 



 
 
 
 

3 -0.002697 0.001480 

Do quỹ đạo của trái đất lệch tâm nên khoảng cách từ trái đất đến mặt trời biến đổi theo thời 
gian trong năm. 

Công thức chuỗi Fourier đối với bình phương tỷ số khoảng cách trung bình giữa trái đất và 
mặt trời với khoảng cách thực cũng được Spencer thiết lập (1971) 

 ( ) ( )dnd
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 (A.7) 

trong đó những hệ số cho bởi: 

n an bn 

0 

1 

2 

1.000110 

0.034221 

0.000719 

 

0.001280 

0.000077 

PHỤ LỤC B. QUAN HỆ CLAUSIUS-CLAPEYRON 

Sự phụ thuộc của nhiệt độ vào áp suất bão hoà hơi nước trên bề mặt nước được biểu diễn 
bằng quan hệ Clausius-Clapeyron: 

 
( )lv

s
T

L
dT
de

α−α
=   (B.1) 

Trong (B.1) es là áp suất hơi nước bão hoà trên bề mặt chất lỏng, L là ẩn nhiệt hoá hơi, T là 
nhiệt độ và α đặc trưng cho thể tích riêng của dạng hơi αv và dạng chất lỏng αl của nước. Quan hệ 
Clausius-Clapeyron có thể được biểu diễn dưới dạng quan hệ giữa tỷ lệ biến đổi áp suất hơi nước 
bão hoà hay độ ẩm riêng bão hoà q* và tỷ lệ biến đổi của nhiệt độ. 
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 (B.2) 

Đối với những điều kiện mặt đất, T ~ 260 K và hệ số r ~ 20. Điều đó có nghĩa là thay đổi 1% 
nhiệt độ, khoảng 3 K, sẽ gây nên sự thay đổi 20% áp suất hơi bão hoà. Nếu độ ẩm tương đối (tỷ số 
của độ ẩm thực và độ ẩm bão hoà) không đổi thì hơi nước thực trong khí quyển sẽ tăng 20% mỗi 
khi nhiệt độ tăng 3K. Logarit của áp suất bão hoà tăng nhanh theo nhiệt độ có thể được trình bày 
chính xác hơn nếu ta tính xấp xỉ giá trị (B.1) gần áp suất chuẩn và nhiệt độ chuẩn: 1013,25 mb và 
273K. 
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Đơn vị của áp suất trong (B.3) là mb. Sự phụ thuộc của áp suất hơi bão hoà đối với nhiệt độ 
biều diễn bằng (B.3) được chỉ ra trên hình (B1). 

PHỤ LỤC C. ĐỊNH LUẬT THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC, 
GRADIENT VÀ NHIỆT ĐỘ THẾ VỊ 

Định luật thứ nhất của nhiệt động lực học phát biểu rằng năng lượng được bảo toàn (2.1), vì 
vậy một đơn vị khối lượng không khí cung cấp lượng nhiệt dQ bằng tổng biến đổi nội năng dV và 
công dW. Nếu giả định công sản ra do không khí chỉ liên quan với biến đổi thể tích, dw = pdα và 



 
 
 
 

sử dụng định nghĩa nhiệt dung đẳng tích cv = (dV/dT)v ta có được dạng biểu diễn định luật thứ 
nhất của nhiệt động lực học: 

 α+= pddtcdQ v  (C.1) 

ở đây p là áp suất, dT là biến đổi nhiệt độ và dα là biến đổi thể tích riêng α. Sử dụng định luật 
chất khí lý tưởng: 

 RTp =α  (C.2) 

ta có thể viết lại: 
 dpRdTpd α−=α  (C.3) 

Sử dụng (C.3) và 

 R = cp - cv (C.4) 

(C.1) chuyển thành: 

 dQ = cpdT - αdp (C.5) 

hay sử dụng (C.2) ta viết lại: 

 dp
p
RTdTcdQ p −=  (C.6) 

Đối với quá trình đoạn nhiệt dQ = 0, (C.6) trở thành: 

 ( ) 0Tplndplnd
c
RTlnd

p
dp

c
R

T
dT pc/R

pp
==−=−

−
 (C.7) 

Vì vậy đối với một phần tử khí trải qua quá trình đoạn nhiệt ta có: 

 constTp pc/R =
−

 (C.8) 

Nếu coi θ là nhiệt độ tại áp suất ban đầu po, thường là 1000mb, thì nhiệt độ thế vị θ là nhiệt 
độ mà khối khí có được nếu nó di chuyển đoạn nhiệt tới áp suất ban đẩu P0.  
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o
p
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C1. ổn định tĩnh và gradient đoạn nhiệt 
Nhiệt độ thế vị thường được dùng vì nó giữ không đổi khi phần tử khí trải qua quá trình biến 

đổi đoạn nhiệt của áp suất. Gradient thẳng đứng của nhiệt độ thế vị xác định sự ổn định tĩnh khô 
của khí quyển. Nếu nhiệt độ thế vị tăng theo độ cao thì khối khí nâng lên đoạn nhiệt từ độ cao ban 
đầu của chúng sẽ luôn lạnh hơn và như vậy mật độ lớn hơn môi trường xung quanh chúng và sẽ 
trở về áp suất ban đầu của chúng. Nếu nhiệt độ thế vị giảm theo độ cao thì khối khí được nâng lên 
sẽ ấm hơn môi trường xung quanh khi chúng đạt tới áp suất thấp hơn và do đó sẽ làm khối khí 
nâng lên nhanh nhờ lực nổi: 

 0
dz
d

>
θ

ổn định (C.10) 

 0
dz
d

<
θ

bất ổn định 

Tỷ số nhiệt độ thay đổi khi một khối khí đi lên hay xuống trong khí quyển không có sự đốt 
nóng có thể rút ra nhờ sử dụng phương trình tĩnh học khí quyển 

 αdp =−gdz (C11) 



 
 
 
 

trong (C.6) và dQ = 0. 

 cpdT + gdz = 0 (C.12) 

hay d
pdoannhiet c
g

dz
dT

Γ=−=⎟
⎠

⎞  (C.13) 

C2. Những quá trình ẩm và nhiệt độ thế vị tương đương 
Khi trong không khí có hơi nước và phần tử khí được nâng lên đoạn nhiệt thì phần tử khí có 

thể trở nên bão hoà, hơi nước ngưng kết lại và ẩn nhiệt được giải phóng. Nó có thể hợp nhất với 
ẩn nhiệt giải phóng khi đốt nóng như trong định luật thứ nhất của nhiệt động lực học bằng cách 
viết nhiệt giải phóng dưới dạng những thành phần biến đổi trong tỷ lệ hỗn hợp hơi nước bão hoà 
dq*. Gradient đoạn nhiệt bão hoà có thể xuất phát từ: 

 
( )( )dT/dqc/L1 *

p

d
s

+

Γ
=Γ  (C.14) 

Gradient đoạn nhiệt ẩm nói chung nhỏ hơn gradient đoạn nhiệt khô và sẽ nhỏ hơn khi nhiệt 
độ tăng. 

Một đại lượng thường được dùng khác là nhiệt độ thế vị tương đương, đó là nhiệt độ mà một 
phần tử khí ẩm sẽ thu đưọc nếu đầu tiên nó thăng lên đoạn nhiệt ẩm cho đến khi toàn bộ nước 
được ngưng kết rơi ra ngoài và sau đó đi xuống đoạn nhiệt tới áp suất chuẩn: 
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Nếu nhiệt độ thế vị tương đương giảm theo độ cao thì phần tử khí bất ổn định có điều kiện. 
Nó chỉ bất ổn định nếu nó trở nên bão hoà. Nếu nhiệt độ thế vị tương đương tăng theo độ cao thì 
khối khí ổn định tuyệt đối. 

Sự khác nhau quan trọng giữa thăng lên đoạn nhiệt khô và đoạn nhiệt ẩm có thể được minh 
hoạ bằng việc vẽ các đường đoạn nhiệt khô và đoạn nhiệt ẩm cho một số trường hợp tiêu biểu. 
Các đường đoạn nhiệt là những profile nhiệt độ phần tử khí có được khi chúng được nâng lên từ 
bề mặt. Ví dụ một vài quá trình đoạn nhiệt của không khí khô và không khí ẩm đã bão hoà được 
biểu diễn trên hình C1. Vì ẩn nhiệt được giải phóng nên nhiệt độ của quá trình đoạn nhiệt ẩm 
giảm nhanh chậm hơn theo độ cao trong phần dưới tầng đối lưu. Sự khác nhau này đặc biệt lớn 
khi nhiệt độ cao và do đó nhiệt độ của nó giảm chậm theo chiều cao. Vì độ cong của đường đoạn 
nhiệt ẩm tăng theo nhiệt độ. Khi nhiệt độ của phần tử khí bão hoà tại bề mặt tăng, nhiệt độ của nó 
tăng một lượng lớn hơn là tăng nhiệt độ bề mặt khi nó đạt đến lớp cao hơn trong tầng đối lưu. Ví 
dụ những phần tử khí bắt đầu từ bề mặt với nhiệt độ 20 và 30oC và có nhiệt độ là -8.70C và + 
7.2oC khi chúng tới mực 500mb. Sự khác nhau của 15.9oC tại mực 500mb là lớn hơn nhiều sự 
khác nhau ban đầu 10oC và đạt tới 24oC tại 300mb. Cơ sở cuả cơ chế này giải thích tại sao nhiệt 
độ phần giữa tầng đối lưu miền nhiệt đới tăng hơn nhiệt độ bề mặt trong những mô hình biến đổi 
khí hậu tương tự (hình 10.14(b) và 12.9) 

PHỤ LỤC D. DẪN CÁC PHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN VỀ DÒNG BỨC XẠ 
Để thu được mật độ dòng dòng khuếch tán hướng lên trên từ cường độ bức xạ ta tích phân 

trên toàn bộ các góc thuộc bán cầu trên như trong (3.5). Do ta giả định cường độ không phụ thuộc 
vào góc phương vị, (3.5) sẽ có dạng: 
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Cường độ tại lớp biên dưới, Iν(0µ), phải có trước. Phần tử bề mặt tự nhiên phát xạ đẳng 
hướng với phát xạ gần bề mặt. Do đó là lý do để giả định lớp biên dưới phát xạ giống như một vật 
đen tuyệt đối. Nếu tích phân (3.34) cho bán cầu trên và sử dụng (D.1) ta thu được: 
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ở đây có sử dụng định nghĩa tích phân hàm mũ của bậc n: 
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 và các tích phân này có đặc tính: 
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Qua những bước tương tự ta có thể thu được phương trình tính mật độ đi xuống tại mực z bất 
kỳ. Sự khác nhau chủ yếu là thiếu thành phần dòng của lớp biên, do dòng đi xuống của bức xạ mặt 
đất, bức xạ tại đỉnh của khí quyển bằng 0. 
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Dòng bức xạ mặt đất thuần có được do sự khác nhau giữa dòng hướng lên trên và hướng 
xuống dưới: 

 ( ) ↓
ν

↑
νν −= FFzF  (D.6) 

Để nhận được dòng năng lượng cần để tính sự đốt nóng, dòng mật độ đơn sắc phải tích phân 
trên toàn phổ. 
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Đối với những điều kiện khí quyển thực thì tích phân (D.2) và (D.5) đối với tần số là rất khó 
vì sự biến đổi nhanh của hệ số giảm yếu và cũng như độ dày quang học biến đổi theo tần số. 
Những lời giải chính xác có thể nhận được nhờ tích phân những phương trình bằng số đối với 
dòng mật độ đơn đối với toàn bộ dải tần số từ 4 đến 200 µm, bao gồm tác động của từng tia hấp 
thụ riêng biệt. Có thể nhận được từ sơ đồ bằng cách biểu diễn trong khoảng tần số dưới dạng “mô 
hình dải tần số” với một số tham số ít hơn phổ hấp thụ chi tiết. Những mô hình dải tần số đặc 
trưng cho việc truyền bức xạ tích phân đối với khoảng các tần số, dòng phát xạ tích phân có thể 
thu được cùng với những phép tính ít hơn là theo cách tích phân từng đường. 

D.1 Những lời giải đơn giản hoá 
Để hiểu bằng cách nào sự vận chuyển bức xạ trong khí quyển tác động khí hậu, ta giả định 

hàm truyền dòng bức xạ có thể được định nghĩa: 
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Hàm truyền sẽ luôn nằm giữa 0, khi bức xạ không truyền qua và 1, tức tất cả dòng được 
truyền qua. Những tích phân hàm mũ giảm nhanh khi biến của chúng tăng. Trong trường hợp này 
biến là độ dày quang học giữa 2 lớp. Những giá trị bằng số của 2E3(τ) và exp(-τ) được cho trong 
bảng D.1.  

Bảng 1. Sự vận chuyển hàm của độ dày quang học theo chiều thẳng đứng đối với các chùm tia 
song song dọc theo đường thẳng đường exp(-ε) và đối với bức xạ khuếch tán tích phân đối với 

tất cả các góc. 
τ exp(-τ) 2E3(τ) 

 0.00 

0.01 

0.05 

0.10 

0.20 

0.50 

0.70 

1.00 

1.50 

2.00 

2.50 

3.00 

3.50 

1.00000 

0.99004 

0.95122 

0.90483 

0.81873 

0.60653 

0.49658 

0.36787 

0.22313 

0.13533 

0.08208 

0.04978 

0.03019 

1.00000 

0.98055 

0.90983 

0.83258 

0.70389 

0.44320 

0.33212 

0.21938 

0.11347 

0.06026 

0.03259 

0.01786 

0.00989 

 Việc biểu diễn hàm luỹ thừa đơn giản sự vận chuyển đối với chùm tia song song dọc đường 
thẳng đứng, trong khi tích phân luỹ thừa biểu diễn sự vận chuyển bức xạ đẳng hướng qua mặt 
phẳng mỏng thẳng đứng với độ dày quang học τ. Vì bức xạ đẳng hướng có thể đi qua toàn bộ lớp 
và chùm tia thẳng đứng đi qua đoạn đường ngắn nhất, dòng thẳng đứng của bức xạ đẳng hướng 
giảm nhanh theo độ dày quang học so với chùm tia thẳng đứng song song. 

Để tính chính xác những dòng thì khoảng tần số tích phân trong (D.7) không thể quá lớn. Tuy 
nhiên với mục đích minh hoạ, ta giả định có thể tích phân trên toàn bộ dải tần số mặt đất, vì vậy 
với (3.8) và (D.8) tích phân (D.2) và (D.5) trên tất cả các tần số thu được: 
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Xuất phát từ những phương trình trên, qua tính chất truyền của khí quyển và hàm Plank biến 
đổi theo tần số, vì vậy tích phân tích của chúng không bằng tích những tích phân của chúng. Để 
chứng minh việc bỏ qua sự phụ thuộc của dòng truyền vào tần số là đúng ta có thể giả định những 
hàm có thể biểu diễn trung bình có trọng lượng của hàm truyền trên dải tần số ta quan tâm: 
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Lấy xấp xỉ như (D.11) ở đó dòng truyền được giả định là giá trị trung bình không phụ thuộc 
vào tần số và được gọi là xấp xỉ “hấp thụ của vật xám”. Vì cấu trúc của quang phổ hấp thụ đã 
được lấy trung bình. Đây không phải là việc lấy xấp xỉ đúng đối với khí hậu mặt đất, vì việc 
truyền những tia bức xạ yếu và tia ở biên là rất cần thiết. Mặc dù vậy nó cho phép đưa hàm truyền 
ra ngoài dấu tích phân tần số, vì thế hàm Plank được tích phân theo định luật Stephan-Boltzman 
và ta có được những dạng dễ giải thích của những hàm sử dụng trong chương 3. 

PHỤ LỤC E. ĐỊNH NGHĨA KÝ HIỆU 
Nhiều ký hiệu dùng trong khí hậu vật lý cần được định nghĩa. Các chữ của hệ thống chữ cái ít 

hơn những số biến, thậm chí ngay cả khi sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Hy Lạp. Khí hậu hiện đại 
nằm trên ranh giới giữa các chuyên ngành khoa học trái đất và ký hiệu truyền thống đối với một 
đại lượng trong chuyên ngành này có thể trùng với ký hiệu truyền thống đối với đại lượng khác 
trong trong chuyên ngành khác. Khi phát triển ký hiệu dùng trong cuốn sách này chúng tôi đã cố 
gắng phối hợp giữa việc đơn giản và truyền thống và dùng cùng ký cùng ký hiệu đối với một số 
biến. Một vài ký hiệu được sử dụng đặc trưng cho nhiều biến, duy trì cách dùng truyền thống. 
Trên bảng liệt kê những ký hiệu đã sử dụng, ý nghĩa của chúng, chỉ phương trình, mục hoặc hình 
vẽ sử dụng các ký hiệu đó. 

Ký hiệu Nghĩa 

a Bán kính trái đất trung bình =6.37 x106m (2.21), (6.4) 

an Chuỗi những hệ số mở rộng với chỉ số n (A6) 

ao Bán trục chính của quỹ đạo trái đất ( hình 11.8), (11.7)  

ap Hệ số hấp thụ hành tinh =1-αp (9.12) 

A Diện tích ( hình 2.4) 

Ac Tổng diện tích mây bao phủ (9.43) 

Ab Diện tích có cây cúc đen (9.45) 

Ag Phần diện tích mặt đất nơi cúc có thể mọc (9.48) 

Aw Phần diên tích mặt đất có cây cúc trắng (9.44) 

Aν Hệ số hấp thụ bức xạ ở tần số ν (3.26) 

be, bφ Hệ số hồi quy với sự lệch tâm và góc nghiêng (11.17) 

bn Chuỗi những hệ số mở rộng với chỉ số n (A.6) 

B Hệ số liên hệ ORL tới nhiệt độ bề mặt (9.16),(9.21) 

Be Tỷ số cân bằng Bowen (4.34) 

Bν(T) Phát xạ của vật đen tuyệt đối theo tần số ν và nhiệt độ T (3.7) 

Bo Tỷ số Bowen =SH/LE (4.34) 

c Nhiệt dung trên một đơn vị diện tích (12.3) 

c* Tốc độ ánh sáng =3 x 108m.s-1(3.1) 



 
 
 
 

cp Nhiệt dung riêng đẳng áp (3.24), (C.1) 

cv Nhiệt dung riêng đẳng tích (C.1) 

cs Nhiệt dung riêng của đất (4.8) 

cc Nhiệt dung riêng của chất hữu cơ trong đất (4.8) 

cw Nhiệt dung riêng của nước (4.5) 

∩a Nhiệt dung của khí quyển trên 1 đơn vị diện tích (4.4) 

∩o Nhiệt dung của đại dương trên 1 đơn vị diện tích (4.5) 

∩eo Nhiệt dung của bề mặt trên 1 đơn vị diện tích (4.3) 

CD Hệ số vận chuyển khí động lực học đối với động lượng hay là hệ số cản (4.18) 

CDE Hệ số truyền ẩm khí động lực học (4.27) 

CDH Hệ số truyền nhiệt khí động lực học (4.26) 

Cs Nhiệt dung thể tích của đất (4.8) 
14C Chất đồng vị của cacbon với khối lượng nguyên tử xấp xỉ 14 (Mục 12.2) 

d Khoảng cách từ trái đất đến mặt trời (2.4),(11.7) 

d Tiếp đầu ngữ đạo hàm toàn phần (3.3),(9.1) 

da Khoảng cách giữa trái đất và mặt trời tại điểm viễn nhật (11.6) 

de Quy mô độ sâu đối với những nhiễu động chính áp (9.30) 

dn Chuỗi những hệ số mở rộng với chỉ số n (A.5) 

dp Khoảng cách giữa trái đất và mặt trời tại điểm cận nhật (11.6) 

ds Tăng độ dài quãng đường quang học (3.12) 

dw Độ sâu của nước (4.5) 

D Ngưng kết bề mặt (Sương và sương giá) (5.1) 

Do Độ sâu của đại dương (7.13) 

DJF Tháng 12,1,2 

DT Khuếch tán nhiệt (4.9) 

D/Dt Đạo hàm toàn phần (đạo hàm cá thể) (6.4), (10.2) 

e Sự lệch tâm của quỹ đạo (11.6) 

es áp suất hơi nước bão hoà (9.8),(B1) 

ex 2.71828 luỹ thừa x (1.6),(3.17),(7.4) 

E Bốc thoát hơi nước (5.1) 

Ea Năng lượng của khí quyển trên một đơn vị diện tích (6.1) 

Eao Năng lượng của hệ thống khí hậu đại dương- khí quyển (2.19) 

Eair Thành phần bốc hơi liên quan với độ khô của không khí (5.13) 

EBB Phát xạ năng lượng bức xạ của vật đen tuyệt đối (2.5) 

Een Lượng bốc hơi liên quan với sự cung cấp năng lượng cho bề mặt (5.10) 

ER Phát xạ năng lượng bức xạ (2.6) 

Es Năng lượng bề mặt (4.1) 

Esub Tỷ lệ khối lượng thăng hoa của tuyết (5.15) 

Eν Phát xạ tại tần số ν (3.26) 



 
 
 
 

f Thông số Coriolis = 2Ωsinϕ (7.1) 

F Dòng năng lượng (3.12) 

F↑(z) Mật độ dòng sóng dài đi lên từ độ cao z (3.33),(4.11) 

F↓(z) Mật độ dòng sóng dài đi xuống từ độ cao z (3.34),(4.11) 

F↑net(z) Mật độ dòng sóng dài thuần đi xuống dưới từ độ cao z (9.35) 

aF


 Dòng năng lượng ngang trong khí quyển (6.1),(7.15) 

aoF


 Dòng năng lượng ngang trong khí quyển và đại dương (2.19),(7.14) 

Feo Dòng năng lượng ngang dưới bề mặt của trái đất hay đại dương (4.1) 

Fl Dòng nhiệt thẳng đứng từ đáy lớp băng biển (10.9) 

Fo Dòng năng lượng ngang trong đại dương (7.15) 

FRH Biểu thị quá trình xảy ra với độ ẩm tương đối ổn định (9.9) 

Fs Dòng năng lượng thẳng đứng trong tuyết hoặc đất (4.6),(10.10) 

Fν Dòng năng lượng trong phạm vi cực nhỏ của tần số trung tâm ν (3.3) 

Fϕ Dòng năng lượng kinh hướng trong hệ thống khí hậu đại dương- khí quyển (2.21) 

F∞ Dòng bức xạ hướng xuống dưới từ đỉnh khí quyển (3.17) 

g Gia tốc trọng trường, 9.81 ms-2 (1.2) 

gw Tích luỹ nước tại bề mặt và dưới bề mặt (5.1) 

gwa Tích luỹ nước trong khí quyển (5.3) 

G Năng lượng tích luỹ tại bề mặt (4.1) 

h Góc giờ (2.15), (A1) 

h Hằng số Plank =6.625 x10-34 Js (3.2) 

hc Độ dầy quy ra nước của dung lượng nước trong đất (5.14) 

hl Độ dày của lớp băng biển (10.11) 

ho Góc giờ lúc mặt trời mọc (h0) và mặt trời lặn (-h0) (2.16) 

hs Độ dày quy ra nước của tuyết (5.15) 

hT Độ sâu của lớp xáo trộn nhiệt trong đất (4.10) 

hv Độ dày quy ra nước của độ ẩm đất cũng hấp thụ được, nhỏ hơn tốc độ tiềm năng (5.18) 

hw Độ dày tương đương của độ ẩm đất (5.14) 

H Quy mô độ cao = RT/g (1.5), (3.18) 

i


 Véctơ đơn vị hướng Đông (7.9) 

I Quy mô bức xạ sóng dài (OLR) do phát xạ toàn cầu (9.22) 

I Thể tích băng toàn cầu (11.18) 

Iν Cường độ bức xạ tại tần số ν (3.3), (3.26) 

ITCZ Dải hội tụ nhiệt đới 

j


 Véctơ đơn vị hướng Bắc (7.9) 

JJA Tháng 6,7,8 

k Hằng số Boltzman = 1.37x10-23JK-1 (3.7) 



 
 
 
 

k  Véc tơ đơn vị theo phương thẳng đứng (7.9), (10.2) 

kabs Hệ số hấp thụ ngang (3.12), (11.1) 

kext Hệ số giảm yếu (11.1) 

kI Hệ số dẫn nhiệt của băng biển (10.9) 

ks Hệ số dẫn nhiệt của tuyết (10.9) 

ksca Thành phần phân tán ngang (1.11) 

kν Thành phần hấp thụ ngang tại tần số ν (3.27) 

KH Hệ số truyền nhiệt ngang (9.19), (9.26) 

KT Độ dẫn nhiệt (4.6), (10.8) 

Le Quy mô độ dài xáo trộn ngang đối với nhiễu động khí quyển (9.27) 

L Ẩn nhiệt hoá hơi (4.25) 

Lo Độ chói của mặt trời (2.2) 

LAI Chỉ số diện tích lá Mục 5.4 

LE Làm lạnh bề mặt do bay hơi Hình 2.3, (4.1) 

Lf Ẩn nhiệt nóng chảy của nước = 3.34x105Jkg-1 (10.12) 

LP Tỷ lệ ẩn nhiệt của khí quyển do ngưng kết (6.1) 

LR Bán kính biến dạng Rossby (9.28) 

ma Khối lượng phân tử của không khí khô  

mw Khối lượng phân tử của hơi nước 

M Mômen góc (6.16) 

Ma Tỷ lệ xáo trộn khối lượng hấp thụ trong không khí (3.19), (3.25) 

Me Mômen quay theo quỹ đạo của trái đất xung quanh mặt trời (11.11) 

MAM Tháng 3,4,5 

Mr Mômen góc kết hợp với chuyển động của vĩ hướng tương đối của khí quyển (6.16) 

Ms Tỷ lệ khối lượng tuyết tan trên một đơn vị diện tích (5.14) 

MΩ Mômen gốc kết hợp với chuyển động quay của trái đất (6.16) 

N Tần số nổi (9.28) 
18O Đồng vị của oxy với khối lượng nguyên tử xấp xỉ 18, Mục 8.5.4 

OLR Bức xạ sóng dài mất đi = ( )∞↑F  Mục 3.11 

p Khí áp (1.2) 

po Khí áp chuẩn, thường là 1000mb (C.9) 

ps Khí áp bề mặt (1.6), (3.19), (10.1) 

P Mưa và tuyết (5.1) 

PE Tỷ lệ bay tiềm tiềm năng (5.17) 

Po Chu kỳ quay của trái đất xung quanh mặt trời (11.12) 

Pq Tham số hoá nguồn ẩm (10.4) 

vP


 Tham số hoá nguồn động lượng (10.2) 

P
∧

 Hàm pha riêng (11.4) 



 
 
 
 

Pr Tỷ lệ khối lượng mưa trên 1 đơn vị diện tích (5.14) 

Ps Tỷ lệ khối lượng tuyết trên 1 đơn vị diện tích (5.15) 

PT Tham số hoá nguồn nhiệt (10.3) 

q Độ ẩm riêng- Khối lượng hơi nước trong không khí ẩm. Hình 4.5 

q* Độ ẩm riêng bão hoà (4.28) 

qa Độ ẩm riêng tại mực đo gió (4.27) 

qs Độ ẩm riêng tại bề mặt (4.27) 

q*
s Giá trị độ ẩm riêng bão hoà tại bề mặt (9.37) 

Q Đốt nóng hay năng lượng đưa vào (2.1) 

QABS Hấp thụ bức xạ mặt trời (9.11) 

Qabs Hệ số hấp thụ (11.2) 

Qext Hệ số giảm yếu (11.2) 

Qsca Hệ số phân tán (11.2) 

reff Bán kính tác động của hạt vật chất . Hình 11.6 

rp Bán kính hành tinh (2.7) 

rphoto Bán kính của quyển sáng (2.2) 

R Hằng số chất khí đối với không khí (1.3) 

R* Hằng số khí vạn năng  

Ra Đốt nóng do bức xạ thuần của khí quyên trên 1 đơn vị diện tích (6.1) 

RH Độ ẩm tương đối =q/q* (4.30) 

Ri Số Richarson (4.20) 

Rs Năng lượng bức xạ thuần đi vào tại bề mặt (4.1), (4.11) 

RTOA Năng lượng bức xạ thuần đi vào tại đỉnh khí quyển (2.19), (3.53), (7.14) 

Rv Hằng số khí của hơi nước 461 JK-1kg-1 (9.9), (B.2) 

s Hàm phân bố đối với bức xạ mặt trời (9.12), (11.10) 

s~  Hàm phân bố đối vơi bức xạ mặt trời đối với quỹ đạo tròn (11.8) 

S Độ muối. Hình 7.2, 7.4 

So Hằng số mặt trời với khoảng cách trung bình giữa trái đất và mặt trời (1367 ±3 Wm-2) (2.7) 

Sd Mật độ dòng bức xạ mặt trời ( Wm-2) tại khoảng cách d từ mặt trời (2.4) 

SH Làm lạnh hiển nhiệt của bề mặt (4.1) 

SON Tháng 9,10,11 

SO3 Đốt nóng do ôzon nhấp thụ bức xạ mặt trời (12.1) 

SPCZ Dải hội tụ nam Thái Bình Dương  

S↑(z) Dòng mặt trời hướng lên trên tại độ cao z (4.11) 

S↓(z) Dòng mặt trời xuống dưới tại độ cao z (4.11) 

T Nhiệt độ (1.1) 

T* Đạo hàm nhiệt độ đối với trung bình vĩ hướng của nó (6.13) 

TA Nhiệt độ khí quyển (2.11), (3.39) 

TB Nhiệt độ tầng dưới cùng của băng biển (10.10) 



 
 
 
 

Ta Nhiệt độ không khí tại mực đo gió (4.26) 

Te Nhiệt độ phát xạ (2.8), (3.47), (9.7) 

Ti Nhiệt độ phát xạ địa phương (9.46) 

To Nhiệt độ chuẩn (4.20) 

Ts Nhiệt độ bề mặt (2.12) 

Teo Nhiệt độ hữu hiệu của mặt đất và đại dương đối với dự trữ nhiệt (4.3) 

Tphoto Nhiệt độ phát xạ của quyển sáng (2.2) 

TSA Nhiệt độ lớp không khí sát bề mặt (3.54) 

Tzcb Nhiệt độ không khí tại độ cao chân mây (3.45) 

Tzct Nhiệt độ không khí tại độ cao đỉnh mây (3.45) 

t Thời gian (2.19) 

to Thời gian ban đầu (10.13) 

U Nội năng (2.1) 

U Tốc độ gió (4.16) 

UE Tốc độ vận chuyển hướng đông trong lớp Ekman biển (7.6) 

Ur Tốc độ gió đang xét (4.18) 

u Thành phần hướng đông của gió tương ứng so với bề mặt (6.4) 

uE Thành phần hướng đông của tốc độ dòng bề mặt trong lớp Ekman biển (7.4) 

uearth Gió đông bề mặt kết hợp với sự quay của trái đất (6.16) 

uφ Gió đông tại vĩ độ φ bất kỳ nếu tại xích đạo nó bằng không (6.16) 

u* Tốc độ ma sát (4.15) 

u* Độ lệch của u so với giá trị trung bình vĩ hướng (6.13) 

v Thành phần tốc độ hướng bắc (6.4) 

v* Độ lệch của v khỏi giá trị trung bình vĩ hướng (6.6) 

vE Thành phần hướng bắc của tốc độ dòng bề mặt trong lớp Ekman biển (7.5) 

V Quy mô vận tốc ngang (9.27) 

V


 Véctơ vận tốc ngang (7.10) 

Veff Phương sai của bán kính phần tử ảnh hưởng Hình 11.7 

VE Tốc độ vận chuyển hướng bắc trong lớp Ekman biển (7.6) 

VI Tốc độ dòng hướng bắc bên trong đại dương (7.13) 

w Tốc độ thẳng đứng (D.3), (4.22), (6.5) 

wE Tốc độ thẳng đứng tại đáy của lớp Ekman (7.9) 

ww Khối lượng nước đá trên mỗi đơn vị diện tích (5.14) 

ws Khối lượng tuyết bề mặt trên mỗi đơn vị diện tích (5.15) 

W Quy mô tốc độ thẳng đứng (9.33) 

W Công (2.1) 

x Toạ độ không gian hướng đông và khoảng cách 

x Hàm sin của vĩ độ (9.11) 



 
 
 
 

x Ký hiệu cho một biến tuỳ ý (6.12) 

xi Hàm sin vĩ độ và phía cực hiện có băng vĩnh cửu bao phủ (9.21) 

y Trục toạ độ hướng bắc và khoảng cách (7.7), (9.26) 

z Trục toạ độ thẳng đứng và khoảng cách (1.1) 

zE Độ dày lớp Ekman (7.5) 

zo Độ cao ghồ ghề (4.17) 

zr Độ cao đang xét (4.19) 

zs Độ cao bề mặt thường bằng không (3.35) 

zcb Độ cao chân mây (3.45) 

zct Độ cao của đỉnh mây (3.46) 

Ký hiệu Nghĩa 

α Thể tích riêng (B.1), (C.2) 

αb Albedo của cây cúc đen (9.48) 

αg Albedo của đất trống (9.48) 

αp Albedo của hành tinh (2.7) 

αs Albedo của bề mặt (4.12) 

αw Albedo của cây cúc trắng (9.48) 

β Tốc độ sinh của cây cúc (9.44) 

β Đạo hàm kinh hướng của tham số Coriolis (7.11) 

βE Tỷ số giữa bốc thoát hơi và bốc hơi tiềm năng (5.17) 

γ Hệ số trao đổi nhiệt (9.17), (10.11) 

Γ Građien (1.1) 

Γd Građien đoạn nhiệt khô (C.13) 

Γs Građien đoạn nhiệt ẩm (C.14) 

∂ Ký hiệu đạo hàm riêng (1.1) 

δ ϒ/B tỷ lệ vận chuyển ngang so với hệ số làm lạnh sóng dài (9.23) 

δ Độ dày Ekman nghịch nhiệt (7.4) 

δ Góc nghiêng của mặt trời (2.15), (A.1) 

δ18O Đạo hàm thường của phân số 18O/ 16O so với chuẩn ( ‰) mục 8.5.4 

Δ Hiệu sai (3.54) 

Δ Ký hiệu toán tử phân kỳ (2.19) 

Δf Dòng chảy hay phân kỳ của dòng nước theo chiều ngang tại bề mặt và dưới bề mặt (5.1) 

Δfa  Phân kỳ ngang của dòng nước trong khí quyển (5.3) 

ΔFa Phân kỳ ngang của dòng nhiệt trong khí quyển (6.1) 

ΔFao Phân kỳ của năng lượng vận chuyển theo chiều ngang của khí quyển và đại dương (9.11) 

ΔFeo Phân kỳ ngang của dòng nhiệt ngang dưới bề mặt (4.1) 

ΔFo Phân kỳ ngang của dòng nhiệt ngang trong đại dương (4.1) 

∇


 Toán tử véctơ građien (7.9), (10.2) 



 
 
 
 

∇


 Toán tử phân kỳ (10.2) 

ε Hệ số phát xạ (2.6) 

εν Hệ số phát xạ tại tần số ν (3.28) 

ζa Thành phần thẳng đứng của xoáy tuyệt đối = f + ζr (7.10) 

ζr Thành phần thẳng đứng của xoáy tương đối (7.10) 

η Tham số vận chuyển ngang (9.51) 

θ Góc thiên đỉnh (3.4), (3.13) 

θs Góc thiên đỉnh mặt trời (2.15), (A.1) 

Θ Nhiệt độ thế vị (4.20), (C.9) 

Θe Nhiệt độ thế vị tương đương (C.15) 

Θv Nhiệt độ thế vị ảo (hình 4.5) 

κ Hằng số Karman (4.17) 

λ Toạ độ kinh tuyến trái đất (6.4), hình 6.3 

λ Bước sóng của bức xạ (3.1) 

λR Tham số độ nhạy lớn đối với khí hậu (9.2), (9.6) 

Λ Kinh độ của điểm cận nhật (hình 11.8) 

µ cosθ (3.21) 

ν Khuếch tán (7.1)  

ν Tần số của bức xạ (3.1) 

ν Góc dị thường thực của quỹ đạo trái đất (11.7) 

ξ Góc phương vị giữa hướng nam và vị trí mặt trời (A.3) 

π Số pi = 3.141592654 (2.2) 

ρ Mật độ không khí (1.2) 

ρa Mật độ chất hấp thụ trong không khí (3.12) 

ρas Mật độ chất hấp thụ trong không khí tại bề mặt (3.18) 

ρc Mật độ chất hữu cơ trong đất (4.8) 

ρI Mật độ của băng biển (10.12) 

ρo Mật độ trung bình của nước biển (7.3) 

ρs Mật độ của đất (4.8) 

ρt Mật độ tiềm năng của nước biển. Hình 7.1 

ρw Mật độ nước (4.5), (5.14) 

σ Khí áp chuẩn hoá so với khí áp bề mặt , p/ps 

σ Hằng số Stefan- Boltzman 

σ(x) Độ lệch chuẩn của x 
.
σ  Tốc độ thẳng đứng trong hệ toạ độ Sigma (10.7) 

τ Độ dày quang học (3.15) 

τ Quy mô thời gian (4.10) 

τI Quy mô thời gian của thể tích băng toàn cầu (11.8) 



 
 
 
 

τo Ứng suất bề mặt (4.15) 

τR Quy mô thời gian ứng (12.4) 

τx Thành phần hướng đông của ứng suất gió (7.3) 

τy Thành phần hướng bắc của ứng suất gió (7.3) 

ντ  Độ dày quang học tại tần số ν (3.33) 

q  Ứng suất gió = i εx + j εy (7.9) 

ϕ Góc phương vị , Hìmh 3.1, (3.4) 

ϕo Góc pha (11.17) 

Φ Toạ độ vĩ hướng của trái đất (2.15), hình 6.3  

Φ Độ cao địa thế vị = gz (10.2) 

Φ Góc nghiêng (10.8), hình 11.8 

χ Tốc độ chết của cây cúc (9.44) 

ψM Hàm dòng khối lượng kinh hướng (6.9) 

ψZ Hàm dòng khối lượng vĩ hướng (6.21) 

ω Góc giữa trái đất và mặt trời và vị trí của trái đất vào ngày xuân phân (hình 11.8) 

ω Tốc độ biến đổi áp suất theo phần tử khí (6.5) 

ω Góc cố định (3.4), (11.4) 

ϖ  Albedo phân tán đơn (11.3) 

Ω Tốc độ quay của trái đất = 7.292x10-5s-1 (6.16) 

 

Ký hiệu Nghĩa 

{ },z,zℑ  Dải vận chuyển giữa độ cao Z và Z’ 

[x] Giá trị trung bình của x theo vòng vĩ tuyến và giá trị trung bình vĩ hướng của x (6.7) 

|x| Giá trị tuyệt đối của x 

T~  Trung bình toàn cầu của T (9.18) 

x  Thời gian trung bình của x (6.8) 

yx 
×  Tích véc tơ của x và y  (10.2) 

% Phần trăm 

‰ Phần nghìn 
oC Đơn vị nhiệt độ Celsius 
oE Toạ độ Đông 
oF Đơn vị nhiệt độ Farenheit 
oN Toạ độ Bắc 
oW Toạ độ Tây 

PHỤ LỤC F. HỆ THỐNG ĐƠN VỊ QUỐC TẾ SI 
Trong phần lớn các lĩnh vực khoa học hệ dơn vị SI được coi là đơn vị chuẩn. Đơn vị cơ sở 

bao gồm hệ đo lường hình học được liệt kê trên bảng F.1. Thêm và hệ đơn vị cơ sở trong nhiều 



 
 
 
 

ứng dụng người ta còn dùng các đại lượng dẫn suất của nó. Phần hệ thống đơn vị SI thường dùng 
trong khid hậu vật lý được liệt kê trên bảng F.2. 

Đơn vị qui mô thích ứng đối với góc và một số đơn vị dẫn xuất thường dùng được liệt kê trên 
bảng F.3. Tiếp đầu ngữ đối với luỹ thừa được cho trên bảng F.5 với đơn vị hệ SI tương đương. 

Bảng F.1 Hệ thống đơn vị cơ sở SI 
Đại lượng Tên đơn vị Ký hiệu 

Độ dài mét m 

Khối lượng kilogam kg 

Thời gian giây s 

Dòng điện ampe A 

Nhiệt độ động lực học kelvin K 

Tổng thực thể mol mol 

Cường độ chói Nến (candela) cd 

Bảng F.2 Ví dụ đơn vị SI và đơn vị dẫn xuất 
   Ký hiệu  

Tên Đơn vị Theo đơn vị cơ sở 

SI 

Tên riêng Theo các hệ đơn vị 

khác 

Diện tích Mét vuông m2 _ _ 

Thể tích Mét khối m3 _ _ 

Tốc độ, vận tốc Mét/giây ms-1 _ _ 

Gia tốc Mét/giây2 ms-2 _ _ 

Phân kỳ 1/giây s-1 _ _ 

Độ xoáy 1/giây s-1 _ _ 

Số sóng 1/mét m-1 _ _ 

Địa thế vị, độ cao động 

lực 

Mét vuông/giây2 m2s-2 _ _ 

Mật độ Kilogam/mét khối kgm-3 _ _ 

Thể tích riêng Mét khối/kilogam m3kg-1 _ _ 

Độ sáng Candela/mét vuông cdm-2 _ _ 

Tần số Héc  s-1 Hz _ 

Lực Newtơn m kg s-2 N _ 

áp suất Pascal m-1 kg s-2 Pa N m-2 

Năng lượng Joule  m2 kg s-2 J N m 

Công suất Watt m2 kg s-3 W J s-1 

Tích điện Coulomb s A C A s 

Điện thế Von m2 kg s-3 A-1 V W A-1 

Điện dung Fara m-2 kg-1 s4 A2 F C V-1 

Điện trở Om m-2 kg-1 s-3 A-2 Ω V A-1 

Cảm ứng Siemens m-2 kg-1 s3 A2 S A V-1 

Dòng từ Weber m2 kg s-2 A-1 Wb V s 



 
 
 
 

Mật độ dòng từ Tesla kg s-2 A-1 T Wb m-2 

Độ tự cảm Henry m2 kg s-2 A-1 H Wb A-1 

Dòng ánh sáng Lumen cd sr lm _ 

Độ sáng Lux m-2 cd sr lx _ 

Độ nhớt động lực Pascal giây m-1 kg s-1 _ Pa s 

Momen lực Met newtơn m2 kg s-2 _ N m 

Tensơ bề mặt Newtơn/met kg s-2 _ N m-1 

Mật độ dòng nhiệt Watt/mét vuông kg s-3 _ W m-2 

Entropi Joule/0K m2 kg s-2 K-1 _ J K-1 

Hằng số khí vạn năng Joule/0K m2 kg s-2 K-1 _ J K-1 

Nhiệt dung riêng Joule/kg 0K m2 s-2 K-1 _ J kg-1 K-1 

Năng lượng riêng Joule/kilogam m2 s-2 _ J kg-1 

Độ dẫn nhiệt Watt/met 0K m kg s-3 K-1 _ W m-1 K-1 

Mật độ năng lượng Joule/met3 m-1 kg s-2 _ J m-3 

Bảng F.3 Đơn vị thích ứng SI và đơn vị thích ứng của nó 
Nghĩa Tên Ký hiệu 

Góc trên mặt ngang radian rad 

Góc steradian sr 

Tốc độ góc Radian/giây rad s-1 

Gia tốc góc Radian/giây bình phương rad s-2 

Cường độ theo góc Watt/steradian W sr-1 

Công suất theo góc Watt/mét vuông steradian W m-2 sr-1 

Bảng F.4:Tiếp đầu ngữ cho luỹ thừa cơ số 10 
Chỉ số luỹ thừa 

dương 

Tiếp đầu ngữ Ký hiệu Chỉ số luỹ thừa 

âm 

Tiếp đầu ngữ Ký hiệu 

1018 exa E 10-1 deci d 

1015 peta P 10-2 centi c 

1012 tera T 10-3 milli m 

109 giga G 10-6 micro µ 

106 mega M 10-9 nano n 

103 kilo k 10-12 pico p 

102 hecto h 10-15 femto f 

101 deka da 10-18 atto a 

Bảng F.5 Đơn vị không thuộc hệ SI hiện dùng hay đã có trong tài liệu đối với các nhân tố bảo 
toàn. 

 Tên Ký hiệu Đại lượng trong hệ thống đơn vị SI 

Thời gian phút min 1 min = 60 s 

 giờ h 1h=60min=3600s 

 ngày d 1d=24h=86400s 

Khoảng cách Nautical mile n mi 1n mi=1852m 



 
 
 
 

 Knot kt 1kt=1n mi h-1=(1852/3600) m s-1 

 ăngstom  o
A  1

o
A =0.1nm=10-10m 

 Mile mi 1mi=1609.3 m 

 Foot ft 1 ft=0.3048m 

Khối lượng Pound lb 1lb=0.4336 kg 

 Metric ton t 1t=103kg 

Diện tích Aer a 1 a=1 dam2=102m2 

 Acre acre 1 acre=4046.8 m2 

 Hecta ha 1 ha=1hm2=104m2 

Thể tích Lit l 1 l=1 dm3 = 10-3m3 

 Gal gal 1 gal=3.785 x 10-3 m3 

Góc độ o 1 o=(π/180)rad 

 Phút ‘ 1’=(1/60)o=(π/10800)rad 

 Giây ‘’ 1’’=(1/60)’=(π/648000)rad 

Lực Dyne dyn 1 dyn = 10-5 N 

Năng lượng Calo cal 1 cal=4186 J 

 đơn vị nhiệt 

của Anh 

Btu 1Btu=1054.6 J 

 Erg erg 1 erg=10-7J 

Áp suất B B 1b=0.1MPa=10-5 Pa 

 Atm Atm 1 atm=101325 Pa 

Dòng nước Sv Sv 1 Sv=106m3 seawater s-1 

 

PHỤ LỤC G. CÁC ĐẠI LƯỢNG BẰNG SỐ THƯỜNG DÙNG 
Hằng số cơ bản  

Hằng số chất khí đa năng 8.3143 J K-1 mol-1 

Hằng số Boltzman 1.38 x 10-23 J K-1 

Hằng số Stefan-Boltzman 5.67 x 10-8 W m-2 K-4 

Hằng số Planck 6.63 x 10-34 J s 

Tốc độ ánh sáng 2.998 x 108 m s-1 

Hằng số trọng trường 6.67 x 10-11 Nt m2 kg-2 

Mặt trời  

Độ chiếu sáng 3.92 x 1026 W 

Khối lượng 1.99 x 1030 kg 

Bán kính 6.96 x 108 m 

Trái đất  

Bán kính trung bình 6.37 x 106 m 



 
 
 
 

Bán kính ở xích đạo 6.378 x 106 m 

Bán kính ở cực 6.357 x 106 m 

Gia tốc trọng trường chuẩn 9.80665 m s-2 

Khối lượng trái đất 5.983 x 1024 kg 

Khối lượng đại dương 1.4 x 1021 kg 

Khối lượng khí quyển 5.3 x 1018 kg 

Tốc độ góc trung bình 7.292 x 10-5 rad s-1 

Hằng số mặt trời 1367±2 W m-2 

Khoảng cách trung bình từ mặt trời 1.496 x 1011 m 

Không khí khô  

Khối lượng trung bình của phân tử 28.97 g mol-1 

Hằng số chất khí 287 J K-1 kg-1 

Mật độ với điều kiện chuẩn 1.293 kg m-3 

Nhiệt dung đẳng áp 1004 J K-1 kg-1 

Nhiệt dung đẳng tích 717 J K-1 kg-1 

Khối lượng phân tử 18.016 g mol-1 

Hằng số chất khí đối với hơi nước 461 J K-1 kg-1 

Mật độ của nước thuần tại 0oC 1000 kg m-3 

Mật độ băng tại 0oC 917 kg m-3 

Nhiệt dung riêng đẳng áp của hơi nước 1952 J K-1 kg-1 

Nhiệt dung riêng đẳng tích của hơi nước 1463 J K-1 kg-1 

Nhiệt dung của nước lỏng tại 0oC 4218 J K-1 kg-1 

Nhiệt dung của băng tại 0oC 2106 J K-1 kg-1 

Tiềm nhiệt hoá hơi tại 0oC 2.5 x 106 J kg-1 

Tiềm nhiệt hoá hơi tại 100oC 2.25 x 106 J kg-1 

Tiềm nhiệt khuếch tán tại 0oC 3.34 x 105 J kg-1 

PHỤ LỤC H. LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP 
Chương 1 

3. Tăng khoảng 670 Pa 
Chương 2 

2. 233K 

4. 255 K 

6. 42.80 mùa hè, 81.30 mùa đông tại 470N 

8. 303 K cảm ứng, 361 K không cảm ứng 
Chương 3 

1. 30 Km 

5. Mô hình dòng điều chỉnh đối lưu là 159 Wm−
2 từ bề mặt đến lớp không khí phía dưới, 172 

Wm−
2 từ lớp dưới đến lớp trên cao: phát xạ sóng dài mất đi từ bề mặt là 80.5 Wm−

2. 

7. 194 K, 21 km 



 
 
 
 

Chương 4 
1. 270 Wm−

2, 26 Wm−
2 

3. 5.4 Wm−
2K−

1 sóng dài ; 12 Wm−
2K−

1 dòng hiển nhiệt. 

5. 50.60C nhựa đường khô; 330C nhựa đường ướt đối với Be = 0.25  
Chương 5 

1. 69 năm; 1925 năm 

2. (a) 0.11 cm/ngày; (b) 0.028 cm/ngày; (c) 0.78 cm/ngày; (d) 0.167 cm/ngày 
Chương 6 

4. –54 ms-1 (gió đông) 

6. w= -2x10-4 ms-1 
Chương 7 

1. Cần S = 35 ‰ 

2. 13m băng biển 

5. ρt= 22.5 thành ρt=28.2 
Chương 8 

5. Bắc Mỹ ∼ 1019 kg, Greenland ∼ 1018 kg 

7. Từ 35 đến 33 ‰ 
Chương 9 

3. Ổn định tĩnh học sẽ tăng lên hơn gradien kinh hướng 
Chương 10 

1. (a) TS = -20C, SH = 230 Wm-2; (b) TS= =23.90C, SH = 44 Wm-2; (c) Ts = -27.60C, SH = 17 
Wm-2 

3. (a) 9.1m; (b) 4.6 m 

5. ∼ 3 ms-1 trong khí quyển, ∼ 3x10-3 ms-1 trong đại dương. 
Chương 11 

2. 222 Wm-2, 3.7 km 

4. Sự khác biệt khoảng 153 Wm-2 hoặc 32%, với sự đóng góp gần bằng nhau của độ lệch tâm 
và độ nghiêng 

Chương 12 
1. 10C, 40C, 25% 

TỪ ĐIỂN 
Độ xoáy tuyệt đối : Tổng độ xoáy hành tinh liên quan với độ quay của trái đất, và độ xoáy 

tương đối liên quan với chuyển động chất lỏng tương ứng với bề mặt trái đất. 

Hấp thụ. của phô tông và giải phóng năng lượng tương đương. 

Đường hấp thụ Tần số rời rạc tương đương với năng lượng dịch chuyển của phân tử. 

Sol khí Vật chất dạng lỏng hay rắn trong không khí. 

Albedo Phần bức xạ tới bị phản hồi. 

Điểm cận nhật Điểm trên quĩ đạo trái đất gần mặt trời nhất 

Điểm viễn nhật Điểm trên quĩ đạo trái đất xa mặt trời nhất 

Lớp biên khí quyển. Phần dưới cùng của tầng đối lưu nơi gió, nhiệt độ, độ ẩm chịu ảnh hưởng 
lớn của bề mặt. 



 
 
 
 

Khuyếch tán ngược Khuyếch tán về hướng nguồn chùm tia phát xạ. 

Sinh hoá Hệ quả tương tác giữa các quá trình hoá học và sinh học trên trái đất. 

Bioturbation Rút ra từ trầm tích động vật. 

Bức xạ của vật đen tuyệt đối Bức xạ điện từ phát ra từ vật đen tuyệt đối thực tế không có vật 
cháat nào giống vật đen tuyệt đối, mặc dù platin đen và các loại gần vật đen tuyệt đối. Giả thiết là 
vật đen tuyệt đối hấp thụ hoàn toàn bức xạ tới……….. 

Tỷ số Boen Tỷ số của hiển nhiệt so với tiềm nhiệt bề mặt. 

Mô hình Buckets Mô hình đơn giản đối với cân bằng nước trong đất, trong đó bề mặt được 
biểu diễn bằng tập hợp các lớp có độ sâu nhất định. 

Khí hậu: Chế độ nhiều năm (tổng hợp) của thời tiết trong khu vực nhất định. 

  

 

 

 
 

 

 
 


