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Áp cao Thái Bình Dƣơng
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Dao động cực

B1

Khí hậu Tây Bắc

B2

Khí hậu Đông Bắc

B3

Khí hậu Đồng bằng Bắc Bộ

B4

Khí hậu Bắc Trung Bộ

BĐKH

Biến đổi khí hậu

BBC/NBC

Bắc Bán cầu/Nam Bán cầu

cs

cộng sự

ĐLC

Độ lệch chuẩn

EASM

Gió mùa mùa hè Đông Á

EAWM

Gió mùa mùa đông Đông Á

ECE

Hiện tƣợng khí hậu cực đoan

ECEs

Các hiện tƣợng khí hậu cực đoan

EN/LN

El Nino/La Nina

HSTQ

Hệ số tƣơng quan

HGT

Độ cao địa thế vị

IPCC

Integovernmental Panel on Climate Change - Ban liên
chính phủ về biến đổi khí hậu

ITCZ

Dải hội tụ nhiệt đới

ISM

Gió mùa mùa hè Ấn Độ

N1

Khí hậu Nam Trung Bộ

N2

Khí hậu Tây Nguyên

N3

Khí hậu Nam Bộ
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NAOI
NOAA

Dao động bắc Đại Tây Dƣơng
National Oceanographical and Atmospheric Administration
– Cục quản lý Khí quyển – Đại dƣơng Quốc Gia

NCEP

National Center for Environmental Prediction – Trung tâm
Quốc gia về Dự báo Môi Trƣờng

NN/NNGG

Nắng nóng/ Nắng nóng gay gắt

OLR

Bức xạ sóng dài tại giới hạn trên của khí quyển

Pmsl

Khí áp mặt biển

RĐ/RH

Rét đậm/ Rét hại

U

Độ ẩm tƣơng đối

R

Lƣợng mƣa ngày

Rx

Lƣợng mƣa ngày cực đại tuyệt đối

RXx

Lƣợng mƣa ngày cực đại tháng/năm

RX95

Lƣợng mƣa ngày bằng phân vị thứ 95

RTBD

Rìa phía Tây áp cao Thái Bình Dƣơng

RTXD

Rãnh thấp xích đạo

SM

Gió mùa mùa hè

SNNN

Số ngày nắng nóng

SNRĐ

Số ngày rét đậm

SNRH

Số ngày rét hại

SSTA

Chuẩn sai nhiệt độ mặt nƣớc biển

SST

Nhiệt độ mặt nƣớc biển

SO

Dao động Nam

Ts

Nhiệt độ không khí bề mặt

Ttb

Nhiệt độ không khí trung bình ngày

Tx

Nhiệt độ cực đại ngày
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TXx

Nhiệt độ cực đại tháng/năm

TX

Nhiệt độ cực đại tuyệt đối

TX90

Nhiệt độ cực đại ngày bằng phân vị thứ 90

TX90p

Số ngày có nhiệt độ cực đại lớn hơn phân vị thứ 90

TX95p

Số ngày có nhiệt độ cực đại lớn hơn phân vị thứ 95

Tn

Nhiệt độ cực tiểu ngày

TNn

Nhiệt độ cực tiểu tháng/năm

TN

Nhiệt độ cực tiểu tuyệt đối

TN10

Nhiệt độ cực tiểu ngày bằng phân vị thứ 10

TN5p

Số ngày có nhiệt độ cực tiểu nhỏ hơn phân vị thứ 5

TN10p

Số ngày có nhiệt độ cực tiểu nhỏ hơn phân vị thứ 10

Vx

Tốc độ gió cực đại ngày

Vxx

Tốc độ gió cực đại tháng/năm

WM

Gió mùa mùa đông

WNPSM

Gió mùa mùa hè Tây bắc Thái Bình Dƣơng

WMO

Tổ chức Khí tƣợng thế giới

XTNĐ

Xoáy thuận nhiệt đới

viii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
Hình 1.1 Chuẩn sai của Ts trung bình trong từng thập kỷ so với thời kỳ 1951-1980
(Nguồn: Hansen J và cs, 2010 [37]) ..........................................................................11
Hình 1.2 Cƣờng độ trung bình của áp cao Siberia trong mùa đông (tháng 1, 2 và 3)
trong thời kỳ 1922-1999 trên 2 bộ số liệu CRU (a) và NCAR (b) (Nguồn: Gong D.Y
và cs, 2002 [36])........................................................................................................12
Hình 1.3 Đƣờng đẳng HGT 587 dam trên mực 500 hPa trong thời kỳ 1958-1979
(trái) và 1980-1999 (phải). Đƣờng màu xanh thể hiện cho 5 năm hoạt động yếu nhất
và đƣờng màu đỏ thể hiện cho 5 năm hoạt động mạnh nhất (Nguồn: HeXueZhao và
cs, 2002 [39]). ...........................................................................................................13
Hình 1.4 Thời gian mở đầu SM trong thời kỳ 1948-2002 (Đơn vị: tuần) (Nguồn:
Peng Liu và cs, 2009 [47]). .......................................................................................16
Hình 1.5 Vị trí của đƣờng đẳng áp 1015 hPa qua từng thời kỳ (Nguồn: Ho ThiMinh-Ha và cs, 2011 [39]) .....................................................................................18
Hình 1.6 Giá trị ngƣỡng phân vị thứ 95 của Tx (trong mùa hè) (a) và phân vị thứ 5
của Tn (trong mùa đông) (b). Trong đó, R1, R2,…, R7 là các vùng từ B1, B2, đến
N3 của Việt Nam (Nguồn: Ho Thi-Minh-Ha và cs, 2011 [39]). ..........................25
Hình 3.1 Xu thế biến đổi của chuẩn sai Ts trung bình toàn cầu và trên các vùng
trong từng mùa thời kỳ 1880-2010. Đơn vị của hệ số Sen (0C/thập kỷ). ..................45
Hình 3.2 Xu thế biến đổi của chuẩn sai Ts trung bình toàn cầu và trên các vùng
trong từng mùa thời kỳ 1961-2010. Đơn vị của hệ số Sen (0C/thập kỷ). ..................45
Hình 3.3 Sơ đồ biểu diễn mối quan hệ giữa sự biến đổi của Ts toàn cầu với các
trung tâm khí áp và các cực trị khí hậu, hiện tƣợng khí hậu cực đoan .....................46
Hình 3.4 Xu thế biến đổi cƣờng độ của một số trung tâm khí áp hoạt động trong thời
kỳ mùa đông, giai đoạn 1961-2010. Đơn vị của hệ số Sen (0C/thập kỷ). .................48
Hình 3.5 Xu thế biến đổi của Ts trung bình vùng trung tâm Siberia (400N - 600N, 70
– 1200E). ....................................................................................................................48
Hình 3.6 Xu thế biến đổi cƣờng độ của một số trung tâm khí áp hoạt động trong thời
kỳ mùa hè, giai đoạn 1961-2010. Đơn vị của hệ số Sen (0C/thập kỷ). .....................50

ix

Hình 3.7 Đƣờng 1016 hPa trung bình từng thập kỷ trong từng tháng mùa đông .....54
Hình 3.8 Đƣờng đẳng HGT 586 dam trên mực 500 hPa trung bình từng thập kỷ
trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4. .....................................................................55
Hình 3.9 Đƣờng đẳng HGT 586 dam trên mực 500 hPa trung bình từng thập kỷ
trong các tháng 5, 6, 7 và 8 .......................................................................................56
Hình 3.10 Đƣờng đẳng HGT 586 dam trên mực 500 hPa trung bình từng thập kỷ
trong các tháng 9, 10, 11 và 12. ................................................................................57
Hình 3.11 Đƣờng đẳng áp 1020 hPa trung bình từng thập kỷ trong các tháng 4, 5, 6
...................................................................................................................................59
Hình 3.12 Đƣờng đẳng áp 1020hPa trung bình từng thập kỷ trong các tháng 7, 8, 9
và 10 ..........................................................................................................................60
Hình 3.13 TN năm tại một số trạm tiêu biểu thời kỳ 1961-2010 ..............................62
Hình 3.14 Xu thế biến đổi của TNn trong các mùa trên các vùng của Việt Nam thời
kỳ 1961-2010. ...........................................................................................................63
Hình 3.15 Xu thế biến đổi của TNn tháng trên các vùng của Việt Nam trong thời kỳ
1961-2010. ................................................................................................................63
Hình 3.16 Xu thế biến đổi của TNn năm (0C/năm) (trái) và TN10p (ngày/năm)
(phải) ở các trạm khí tƣợng trên lãnh thổ Việt Nam trong thời kỳ 1961-2010. ........65
Hình 3.17 Nhiệt độ cực đại tuyệt đối năm tại các trạm tiêu biểu trên lãnh thổ Việt
Nam thời kỳ 1961-2010. ...........................................................................................66
Hình 3.18 Xu thế biến đổi của TXx trong từng mùa trên các vùng của Việt Nam,
thời kỳ 1961-2010. ....................................................................................................66
Hình 3.19 Xu thế biến đổi của TXx tháng trên các vùng của Việt Nam trong thời kỳ
1961-2010. ................................................................................................................67
Hình 3.20 Xu thế biến đổi của TXx (0C/năm) và TX90p (ngày/năm) trong năm tại
các trạm trên lãnh thổ Việt Nam trong thời kỳ 1961-2010 .......................................68
Hình 3.21 Lƣợng mƣa ngày cực đại tuyệt đối năm tại các trạm tiêu biểu trên lãnh
thổ Việt Nam, thời kỳ 1961-2010 .............................................................................69

x

Hình 3.22 Xu thế biến đổi của RXx trung bình trong từng mùa trên các vùng của
Việt Nam trong thời kỳ 1961-2010. ..........................................................................70
Hình 3.23 Xu thế biến đổi của RXx tháng trên các vùng khí hậu trong thời kỳ 19612010. ..........................................................................................................................70
Hình 3.24 Xu thế biến đổi của lƣợng mƣa ngày lớn nhất năm (mm/thập kỷ) trên một
số trạm khí tƣợng của Việt Nam trong thời kỳ 1961-2010. ......................................71
Hình 3.25 Tổng SNNN và NNGG trung bình trên từng vùng trong năm.................72
Hình 3.26 Phân bố không gian của SNNN và NNGG trung bình năm tại một số
trạm trên lãnh thổ Việt Nam......................................................................................72
Hình 3.27 Phân bố không gian và thời gian của chuẩn sai SNNN (trái) và NNGG
(phải) trong năm tại các trạm trên lãnh thổ Việt Nam so với thời kỳ 1980-1999.
Trong đó, trục hoành biểu thị vĩ độ, trục tung biểu thị năm. ....................................73
Hình 3.28 SNNN và NNGG trung bình trên từng vùng trong các tháng ..................74
Hình 3.29 Xu thế biến đổi của SNNN trên lãnh thổ Việt Nam trong thời kỳ 19612010. ..........................................................................................................................75
Hình 3.30 Xu thế biến đổi (ngày/năm) của SNNN (a) và NNGG (b) tại các trạm
trong thời kỳ 1961-2010. ...........................................................................................76
Hình 3.31 Phân bố SNRĐ (a) và SNRH (b) (ngày/năm) tại các trạm khí tƣợng trên
lãnh thổ Việt Nam .....................................................................................................77
Hình 3.32 Phân bố theo không gian và thời gian của chuẩn sai SNRĐ (a) và SNRH
(b) trong năm so với thời kỳ 1980-1999 tại các trạm khí tƣợng trên lãnh thổ Việt
Nam. Trong đó, trục hoành là vĩ tuyến, trục tung là năm. ........................................78
Hình 3.33 SNRĐ và SNRH trung bình tháng và năm trên các vùng phía Bắc .........79
Hình 3.34 Xu thế biến đổi của SNRĐ trung bình (ngày/thập kỷ) trên từng vùng và
lãnh thổ Việt Nam trong mùa đông, thời kỳ 1961-2010. ..........................................80
Hình 3.35 Xu thế biến đổi của SNRĐ trong năm (ngày/thập kỷ) trên từng trạm trong
thời kỳ 1961-2010. ....................................................................................................80
Hình 3.36 Phân bố của SNML lớn hơn hoặc bằng 50mm (trái) và 100mm (phải) tại
các trạm khí tƣợng trên lãnh thổ Việt Nam ...............................................................81

xi

Hình 3.37 SNML trung bình tháng trên từng vùng của Việt Nam ...........................81
Hình 3.38 Xu thế biến đổi của SNML (ngày/thập kỷ) trung bình trên từng vùng của
Việt Nam trong từng tháng, mùa, thời kỳ 1961-2010 ...............................................83
Hình 3.39 Xu thế biến đổi của SNML lớn hơn 50mm (a) và lớn hơn 100mm (b) trên
từng trạm khí tƣợng của Việt Nam trong thời kỳ 1961-2010. ..................................84
Hình 4.1 Bản đồ HSTQ giữa Ts và TXx (trái) và SNNN (phải) trung bình trong
tháng 5 trên vùng N2 .................................................................................................90
Hình 4.2 Bản đồ HSTQ giữa Ts với TNn và SNRĐ vùng B3 trong tháng 2 ............93
Hình 4.3 Xu thế biến đổi của nhiệt độ không khí bề mặt trên vùng V1 (0-150N; 1001200E), vùng V2 (100S-100N; 60-1000E) và vùng V3 (15-400N; 100-1200E) trong
thời kỳ 1961-2010 .....................................................................................................95
Hình 4.4 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl và trƣờng HGT mực 850 hPa với TXx
trung bình vùng B4 tháng 5 (trên) và trƣờng HGT mực 700, 500 hPa với TXx trung
bình tháng 4 (dƣới). Trong đó, các đƣờng liền nét là đƣờng đẳng áp (a) và đẳng độ
cao địa thế vị (b, c và d) trung bình tháng 4 và 5 trong thời kỳ 1961-2010.............96
Hình 4.5 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl (a) và HGT trên các mực 850 hPa (b) 700
hPa (c), 500 hPa (d) và SNNN trung bình vùng B4 trong tháng 4. Trong đó, các
đƣờng liền nét là đƣờng đẳng áp (a) và đẳng độ cao địa thế vị (b, c và d) trung bình
tháng 4 trong thời kỳ 1961-2010. ..............................................................................98
Hình 4.6 Sự biến đổi của tổng SNNN trong năm trung bình vùng B4 và HGT trung
bình vùng V5 (a), V6 (b), V7 (c) và V8 (d) trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 9,
thời kỳ 1961-2010. ..................................................................................................101
Hình 4.7 Đƣờng 586 dam (Hình a và b); 316 dam (Hình c và d); 152 dam (Hình e
và f) và 1016 hPa (Hình g và h) trung bình trong 5 năm có SNNN nhiều nhất (màu
tím), 5 năm có SNNN ít nhất (màu xanh đứt nét) và trung bình trong thời kỳ 19611990 (trái), thời kỳ 1991-2010 (phải) (màu đỏ liền nét). ........................................103
Hình 4.8 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl và trƣờng HGT mực 850 hPa với SNNN
trung bình vùng B4 trong tháng 5. Trong đó, các đƣờng liền nét là đƣờng đẳng áp
(a) và đẳng độ cao địa thế vị (b) trung bình tháng 5, thời kỳ 1961-2010. ..............104

xii

Hình 4.9 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl và HGT mực 500 hPa với TNn (a, b) và
SNRĐ (c, d) trung bình vùng B2. Trong đó, các đƣờng liền nét là đƣờng đẳng áp (a,
c) và đẳng độ cao địa thế vị (b, d) trung bình tháng 2, thời kỳ 1961-2010. ............105
Hình 4.10 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl với RXx (a, b) và SNML (c, d) trung
bình vùng N1 trong tháng 4 và 11. Trong đó, các đƣờng liền nét màu đen là đƣờng
đẳng áp, c n những đƣờng màu tím là đƣờng d ng trung bình trong tháng 4 và 11
tƣơng ứng, thời kỳ 1961-2010.................................................................................109
Hình P3.1 Bản đồ trƣờng Pmsl trung bình trong từng tháng: 10, 11, 12, 1, 2 và 3 (từ
trái sang phải, từ trên xuống dƣới) trong thời kỳ 1961-2010, trên vùng lục địa u Á.
.................................................................................................................................126
Hình P3.2 Đƣờng đẳng áp 1010 (hPa) trung bình từng thập kỷ trong thời gian từ
tháng 9 đến tháng 2 năm sau (từ trái sang phải, từ trên xuống dƣới). ....................127
Hình P3.3 Đƣờng đẳng áp 1010 (hPa) trung bình từng thập kỷ trong thời gian từ
tháng 3 đến tháng 8 (từ trái sang phải, từ trên xuống dƣới) ....................................128
Hình P3.4 Đƣờng 316 dam trung bình từng thập kỷ trên mực 700 hPa trong thời
gian từ tháng 4 đến tháng 9 (từ trái sang phải, từ trên xuống dƣới). ......................129
Hình P3.5 Đƣờng 152 dam trên mực 850 hPa trung bình từng thập kỷ trong thời
gian từ tháng 4 đến tháng 9 (từ trái sang phải, từ trên xuống dƣới) . .....................130
Hình P3.6 Đƣờng đẳng áp 1005 hPa trung bình từng thập kỷ trong thời gian từ
tháng 4 đến tháng 9 (từ trái sang phải, từ trên xuống dƣới). ...................................131
Hình P3.7 TN tháng tại một số trạm tiêu biểu trên các vùng khí hậu Việt Nam thời
kỳ 1961-2010. .........................................................................................................132
Hình P3.8 TX tháng tại các trạm tiêu biểu trên các vùng khí hậu Việt Nam thời kỳ
1961-2010................................................................................................................133
Hình P3.9 Rx tháng tại các trạm tiêu biểu trên các vùng khí hậu Việt Nam, thời kỳ
1961-2010. ..............................................................................................................134
Hình P4.1 Bản đồ HSTQ giữa Ts và TXx vùng N2 trong tháng 5 và 7 .................135
Hình P4.2 Bản đồ HSTQ giữa Ts và SNNN vùng N2 trong tháng 4 và 6 ..............135
Hình P4.3 Bản đồ HSTQ giữa Ts và TNn vùng N3 trong các tháng 2 và 3. ..........135

xiii

Hình P4.4 Bản đồ HSTQ giữa Ts và SNRĐ trung bình vùng B1 và B2 trong tháng 1
(trái) và 2 (phải) ......................................................................................................136
Hình P4.5 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng HGT mực 850 hPa và HGT mực 700 hPa với
TXx vùng B4 trong tháng 6 ....................................................................................136
Hình P4.9 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl và HGT mực 850 hPa với SNRĐ trung
bình vùng B3 trong các tháng 12, 1 và 2. ...............................................................137
Hình P4.11 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng HGT mực 500 hPa và HGT mực 200 hPa
với SNRĐ vùng B3 trong tháng 1 và 2 ...................................................................138
Hình P4.13 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl và SNML vùng B1 trong tháng 5 và 7
.................................................................................................................................138
Hình P4.14 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl và RXx vùng B4 trong các tháng 5, 8,
10 và 11 (từ trên xuống dƣới, từ trái sang phải). ....................................................139
Hình P4.15 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl và RXx trong tháng 8 và 10 vùng N1
(trên), tháng 4 vùng N3 (dƣới, trái) và tháng 11 vùng N2 (dƣới, phải) ..................139

xiv

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1 Bảng một số cực trị khí hậu và ECEs ........................................................34
Bảng 2.2 Tiêu chuẩn tin cậy của HSTQ r (Nguồn: Phạm Thị Thanh Hƣơng và cs,
2012 [11]) ..................................................................................................................42
Bảng 4.1 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình toàn cầu và TXx tháng, trung bình mùa
trên các vùng khí hậu của Việt Nam .........................................................................87
Bảng 4.2 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình toàn cầu và SNNN tháng, trung bình mùa
trên các vùng khí hậu của Việt Nam .........................................................................87
Bảng 4.3 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình toàn cầu và TNn tháng, trung bình mùa
trên các vùng khí hậu của Việt Nam .........................................................................88
Bảng 4.4 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình toàn cầu và SNRĐ trung bình trên các
vùng khí hậu phía Bắc trong các tháng mùa đông ....................................................88
Bảng 4.5 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình vùng V1 và TXx trung bình trên các vùng
khí hậu của Việt Nam ................................................................................................90
Bảng 4.6 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình vùng V2 và TXx tháng, trung bình mùa
trên các vùng khí hậu của Việt Nam .........................................................................91
Bảng 4.7 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình vùng V1 và SNNN trên các vùng khí hậu
của Việt Nam.............................................................................................................91
Bảng 4.8 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình vùng V2 và SNNN trên các vùng khí hậu
của Việt Nam.............................................................................................................92
Bảng 4.9 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình vùng V1 và TNn trung bình trên các vùng
khí hậu của Việt Nam ................................................................................................92
Bảng 4.10 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình vùng V3 với TNn trung bình trên các
vùng khí hậu của Việt Nam .......................................................................................94
Bảng 4.11 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình vùng V3 với SNRĐ trên các vùng khí
hậu phía Bắc Việt Nam .............................................................................................94
Bảng 4.12 Bảng HSTQ giữa TXx và HGT trung bình vùng (100 - 200N; 120 1500E) trên mực 500 hPa. .........................................................................................97

xv

Bảng 4.13 Bảng HSTQ giữa tổng SNNN trong năm trên từng vùng khí hậu Việt
Nam với Pmsl trung bình vùng V4 và HGT trung bình vùng V5, V6, V7 và V8 ....99
Bảng 4.14 Bảng HSTQ giữa Pmsl trung bình vùng V9 và TNn trung bình trên các
vùng khí hậu Việt Nam ...........................................................................................106
Bảng 4.15 Bảng HSTQ giữa Pmsl trung bình vùng V9 và TNn trung bình trên các
vùng khí hậu phía Bắc Việt Nam ............................................................................107
Bảng 4.16 Bảng HSTQ giữa HGT trung bình vùng V10 trên mực 500 hPa và TNn
trung bình trên các vùng khí hậu Việt Nam ............................................................108
Bảng 4.17 Bảng HSTQ giữa HGT trung bình vùng V10 trên mực 500 hPa và SNRĐ
trung bình trên các vùng khí hậu phía Bắc Việt Nam. ............................................108

1

MỞ ĐẦU
Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang diễn ra trên toàn cầu, song ở mỗi quốc
gia, mỗi vùng, những biểu hiện của nó lại khác nhau. Nhiệt độ toàn cầu tăng, các
hiện tƣợng thời tiết, khí hậu cực đoan đang có xu hƣớng gia tăng và biến đổi ngày
càng phức tạp. Hơn nữa, do nhiệt độ trên lục địa có xu hƣớng tăng nhanh hơn trên
đại dƣơng nên gió mùa, các trung tâm khí áp,... có thể đã bị biến đổi về cƣờng độ và
phạm vi hoạt động.
Trong khi đó, Việt Nam là một quốc gia nằm trong khu vực nhiệt đới gió
mùa và chịu sự chi phối của gió mùa châu Á. Bởi vậy, BĐKH toàn cầu không chỉ
tác động trực tiếp đến nền nhiệt trên toàn lãnh thổ mà nó c n tác động gián tiếp đến
sự biến động của các yếu tố cũng nhƣ hiện tƣợng khí hậu cực đoan thông qua sự
biến đổi của hệ thống hoàn lƣu. Điều này có thể càng làm tăng thêm tính cực đoan
của các hiện tƣợng thời tiết, khí hậu đang xảy ra trên khu vực.
• Tính cấp thiết của đề tài
Cho đến nay, trên thế giới cũng nhƣ ở Việt Nam, ảnh hƣởng của BĐKH toàn
cầu đến mỗi vùng đã đƣợc rất nhiều các tác giả chứng minh thông qua xu thế biến
đổi của các yếu tố và hiện tƣợng khí hậu ở mỗi vùng. Đồng thời, những biến đổi của
gió mùa, một số trung tâm khí áp và hoàn lƣu cũng nhƣ ảnh hƣởng của chúng đến
thời tiết, khí hậu nói chung, các hiện tƣợng khí hậu cực đoan (ECEs) nói riêng trên
khu vực cũng đã đƣợc một số tác giả đề cập đến. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu
này thƣờng chỉ dừng lại ở việc đánh giá mức độ và xu thế biến đổi của các hiện
tƣợng này trên các vùng mà hầu nhƣ chƣa đƣa ra lý giải cho sự biến đổi đó.
Thực tế đã cho thấy, điều kiện thời tiết, khí hậu trong những năm gần đây
diễn biến khá bất thƣờng và phức tạp, đặc biệt là ECEs. Vấn đề đặt ra ở đây là liệu
những biến đổi bất thƣờng đó có liên quan gì với sự nóng lên toàn cầu không, và
nếu có thì mối quan hệ giữa chúng đƣợc thể hiện nhƣ thế nào. Giải quyết đƣợc bài
toán này sẽ góp phần làm sáng tỏ đƣợc nhiều khía cạnh khoa học trong nghiên cứu
BĐKH và có thể cung cấp những thông tin hữu ích cho việc tìm kiếm các giải pháp
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nâng cao chất lƣợng các bản tin dự báo thời tiết, khí hậu, góp phần giảm thiểu tác
động của BĐKH, nâng cao hiệu quả ph ng tránh, giảm nhẹ thiên tại.
Trƣớc tình hình đó, chúng tôi đã lựa chọn và thực hiện đề tài luận án là:
“Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến một số cực trị khí hậu
và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam” nhằm lý giải đƣợc phần nào nguyên
nhân biến đổi của các cực trị khí hậu và ECEs trên lãnh thổ Việt Nam.
•

Mục đích của luận án

- Xác định mức độ và xu thế biến đổi của một số cực trị khí hậu và hiện
tƣợng khí hậu cực đoan ở Việt Nam,
- Đánh giá đƣợc tác động của BĐKH toàn cầu đến các cực trị khí hậu và hiện
tƣợng khí hậu cực đoan đó.
• Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu:
+ Các cực trị, cực đoan khí hậu bao gồm:
Nhiệt độ cực đại (TXx) và cực tiểu (TNn) tháng; Số ngày có nhiệt độ cực
tiểu nhỏ hơn phân vị 10 (TN10p); Số ngày có nhiệt độ cực đại lớn hơn phân vị 90
(TX90p); Lƣợng mƣa ngày lớn nhất tháng (RXx).
+ Các hiện tƣợng khí hậu cực đoan bao gồm: Hiện tƣợng rét đậm, rét hại,
nắng nóng, nắng nóng gay gắt và mƣa lớn.
+ Nhiệt độ không khí bề mặt (Ts) và một số trung tâm khí áp chính ảnh
hƣởng đến Việt Nam và khu vực,
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam,
+ Khu vực hoạt động của các trung tâm khí áp ảnh hƣởng: (500S-700N;
400E-1400W)
•

Những đóng góp mới của luận án

1. Luận án đã xác định đƣợc sự biến đổi về cƣờng độ và phạm vi hoạt động
của các trung tâm khí áp chính có vai trò quan trọng đối với điều kiện
thời tiết và sự hình thành khí hậu Việt Nam cũng nhƣ mối liên hệ giữa sự
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biến đổi của một số cực trị khí hậu và hiện tƣợng khí hậu cực đoan trên
các vùng khí hậu Việt Nam với sự nóng lên toàn cầu.
2. Luận án đã đƣa ra đƣợc một số lý giải về sự tác động của BĐKH toàn
cầu đến sự biến đổi của một số cực trị khí hậu và hiện tƣợng khí hậu cực
đoan ở Việt Nam.
•

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

- Luận án đã góp phần làm sáng tỏ mối liên hệ giữa BĐKH toàn cầu với sự
biến đổi về cƣờng độ và vị trí của các trung tâm khí áp chính ảnh hƣởng đến
thời tiết, khí hậu Việt Nam cũng nhƣ xu thế biến đổi của các cực trị khí hậu và hiện
tƣợng khí hậu cực đoan trên lãnh thổ Việt Nam.
- Kết quả của luận án có thể đƣợc sử dụng trong việc đánh giá BĐKH và
làm cơ sở cho việc đánh giá tác động của BĐKH ở Việt Nam.
•

Cấu trúc luận án

Nội dung chính của luận án đƣợc trình bày trong 4 chƣơng:
Chương 1: Tổng quan về biến đổi của các cực trị khí hậu và hiện
tượng khí hậu cực đoan. Chƣơng này trình bày một số khái niệm về cực trị, cực
đoan khí hậu, hiện tƣợng khí hậu cực đoan,… và tổng quan tình hình nghiên cứu
trong, ngoài nƣớc về biểu hiện của BĐKH cũng nhƣ ảnh hƣởng của nó đến hoàn
lƣu trên khu vực Đông Á và các cực trị khí hậu, hiện tƣợng khí hậu cực đoan
trên toàn cầu.
Chương 2: Số liệu và phương pháp nghiên cứu. Chƣơng này trình bày các
nguồn số liệu và phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng trong luận án,
Chương 3: Biến đổi của một số trung tâm khí áp, cực trị khí hậu và hiện
tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Chƣơng này trình bày những biểu hiện của
BĐKH thông qua sự biến đổi của Ts trung bình toàn cầu. Đồng thời, hệ quả của
BĐKH đƣợc thể hiện qua sự biến đổi của các trung tâm khí áp, các cực trị khí hậu
và hiện tƣợng khí hậu cực đoan trên các vùng khí hậu, trạm khí tƣợng của Việt
Nam.
Chương 4: Mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu toàn cầu và một số cực trị
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khí hậu, hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Chƣơng này trình bày ảnh
hƣởng của BĐKH toàn cầu đến một số cực trị khí hậu và hiện tƣợng khí hậu cực
đoan ở Việt Nam thông qua mối quan hệ tƣơng quan giữa Ts trung bình toàn cầu,
Ts trên khu vực và các trung tâm khí áp với từng cực trị khí hậu và hiện tƣợng khí
hậu đó trong từng tháng, mùa hay năm.
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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BIẾN ĐỔI CỦA CÁC CỰC TRỊ
KHÍ HẬU VÀ HIỆN TƢỢNG KHÍ HẬU CỰC ĐOAN
Biến đổi khí hậu (BĐKH) với trọng tâm là sự nóng lên toàn cầu đang là vấn
đề quan tâm của toàn nhân loại bởi nó tác động trực tiếp đến đời sống, kinh tế - xã
hội và môi trƣờng toàn cầu. Tuy nhiên, sự tăng lên không đồng đều của nhiệt độ ở
các vùng khác nhau có thể đã làm biến đổi hoàn lƣu chung của khí quyển và đại
dƣơng, làm ảnh hƣởng không nhỏ đến sự biến đổi của các sự kiện thời tiết, khí hậu
cực đoan trên mỗi vùng.
Cho đến nay, rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nƣớc đã và đang nghiên
cứu về BĐKH cũng nhƣ tác động của nó đến các sự kiện khí hậu cực đoan trên từng
khu vực mà họ quan tâm. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong những năm gần
đây, ở nhiều vùng trên trái đất, các hiện tƣợng thiên tai có liên quan đến khí tƣợng
nhƣ rét đậm, nắng nóng, lũ lụt, hạn hán,... đã xảy ra với tần suất và cƣờng độ ngày
càng tăng.
Cũng với mục đích nghiên cứu tác động của BĐKH toàn cầu đến một số các
yếu tố và hiện tƣợng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, một cách tƣơng đối, tổng quan
các công trình nghiên cứu đƣợc trình bày theo hai hƣớng sau: 1) Ảnh hƣởng của
BĐKH đến hoàn lƣu khí quyển; 2) Xu thế và mức độ biến đổi của các sự kiện khí
hậu cực đoan trong bối cảnh BĐKH. Song trƣớc tiên, một số khái niệm cơ bản về
các cực trị khí hậu và hiện tƣợng khí hậu cực đoan sẽ đƣợc đƣa ra trong mục 1.1.
Đồng thời, mối quan hệ giữa BĐKH với hoàn lƣu khí quyển và một số đại lƣợng
cực trị khí hậu và hiện tƣợng khí hậu cực đoan (ECEs) ở trên thế giới và Việt Nam
cũng đƣợc đề cập tới trong mục 1.2 và 1.3 của chƣơng này.
1.1 Khái niệm
1.1.1 Cực trị và cực đoan khí hậu
Mỗi yếu tố khí hậu hay biến khí quyển đều có thể đƣợc xem là một đại lƣợng
ngẫu nhiên có tập giá trị biến đổi trong một miền nào đó. Miền đó có thể bị chặn
hoặc không bị chặn. Ví dụ, nhiệt độ là một đại lƣợng ngẫu nhiên có tập không bị
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chặn, tức giá trị của nó về nguyên tắc có thể biến thiên từ - ¥ đến + ¥, nhƣng các đại
lƣợng nhƣ lƣợng mƣa, tốc độ gió lại có miền giá trị bị chặn dƣới (không âm),... Tập các

giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất của từng biến khí quyển trong từng khoảng thời
gian nhất định, chẳng hạn, từng ngày, từng tháng, từng năm, là tập các giá trị cực
trị của biến đó trong phạm vi qui mô thời gian đƣợc xét. Dĩ nhiên có thể hiểu tập
các cực trị này chính là tập các “cực trị địa phƣơng”. Các giá trị này lập thành tập
giá trị của các biến ngẫu nhiên mới, gọi là các đại lượng khí hậu cực trị (cực đại
hoặc cực tiểu). Lý thuyết về các biến cực trị và ứng dụng trong khí khí tƣợng, khí
hậu có thể tham khảo tại Abarbanel H. và cs (1992) [28].
Thí dụ, trong nghiên cứu khí tƣợng, khí hậu, nhiệt độ không khí hàng ngày
là một biến khí quyển. Mỗi ngày, tại một điểm trạm sẽ quan trắc đƣợc một giá trị
nhiệt độ cao nhất hoặc thấp nhất, còn đƣợc gọi là nhiệt độ tối cao (cực đại) ngày hay
nhiệt độ tối thấp (cực tiểu) ngày. Tập hợp tất cả các giá trị nhiệt độ cực tiểu (cực
đại) ngày đƣợc gọi chung là các giá trị cực trị ngày của nhiệt độ không khí, và
chúng lập thành tập các giá trị của các đại lƣợng ngẫu nhiên cực trị ngày. Nếu lấy
đơn vị thời gian là qui mô tháng (hoặc năm), một cách tƣơng tự cũng sẽ nhận đƣợc
các đại lƣợng ngẫu nhiên cực trị tháng (hoặc năm), đƣợc lập thành từ tập các giá trị
cực trị tháng (năm), trong đó có thể phân biệt đại lƣợng cực trị trung bình và đại
lƣợng cực trị tuyệt đối.
Chẳng hạn, giả sử, Tn1, Tn2,…, Tnn và Tx1, Tx2,…, Txn là các tập giá trị nhiệt
độ cực tiểu, cực đại ngày của n ngày trong từng tháng trong năm. Khi đó, các đại
lƣợng nhiệt độ cực trị tƣơng ứng với qui mô tháng và năm đƣợc xác định bởi:
Nhiệt độ cực tiểu tháng:
TNn = Min{Tn1, Tn2,…, Tnn}

(1.1)

Nhiệt độ cực tiểu tuyệt đối tháng/năm (với m năm số liệu):
TN = Min{TNn1, TNn2,…, TNnm}

(1.2)

Nhiệt độ cực đại tháng:
TXx = Max{Tx1, Tx2,…, Txn}
Nhiệt độ cực đại tuyệt đối tháng/năm (với m năm số liệu):

(1.3)
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TX = Max{TXx1, TXx2,…, TXxm}

(1.4)

Tƣơng tự, giả sử R1, R2,…,Rn là tập hợp các giá trị lƣợng mƣa trong n ngày
của từng tháng trong năm thì lƣợng mƣa ngày cực đại (RXx) tháng và lƣợng mƣa
ngày cực đại tuyệt đối (Rx) tháng và năm cũng đƣợc xác định:
Lƣợng mƣa ngày cực đại tháng:
RXx = Max{R1, R2,…, Rn}

(1.5)

Lƣợng mƣa ngày cực đại tuyệt đối tháng/năm (với m năm số liệu):
Rx = Max{RXx1, RXx2,…, RXxm}

(1.6)

Chú ý rằng, khác với nhiệt độ, lƣợng mƣa ngày là tổng lƣợng mƣa tích luỹ
trong 24 giờ của từng ngày nên không có khái niệm lượng mưa cực đại ngày (tƣơng
đƣơng với nhiệt độ cực đại ngày) mà chỉ có lượng mưa ngày cực đại trong một
khoảng thời gian nào đó (tháng hoặc năm).
Do các đại lƣợng khí hậu cực trị đƣợc xem nhƣ các đại lƣợng ngẫu nhiên nên
chúng sẽ đƣợc nghiên cứu dựa trên các hàm phân bố xác suất cũng nhƣ các đặc
trƣng xác suất thống kê của chúng. Những sự kiện có xác suất xuất hiện nhỏ đƣợc
xác định dựa trên các hàm phân bố này đƣợc xem là những sự kiên cực đoan hay
hiện tƣợng cực đoan (extreme events). Cụ thể, giả sử F(x) là hàm phân bố xác suất
của một đại lượng khí hậu cực đại X nào đó, khi đó sự kiện (X > xq) đƣợc xác định
bởi:
P(X>xq) = 1 - P(X<xq) = 1 - F(xq) = 1 - p = q

(1.7)

với q đủ nhỏ (tức p đủ lớn) sẽ đƣợc gọi là sự kiện cực đoan. Giá trị của X ứng với X
= xq xác định sự kiện cực đoan nói trên đƣợc gọi là giá trị cực đoan của X.
Tƣơng tự, nếu X là đại lượng khí hậu cực tiểu:
P(X < xq) = P(X < xq) = F(xq) = p = q

(1.8)

thì sự kiện (X < xq) sẽ đƣợc gọi là sự kiện cực đoan.
Nhƣ vậy về nguyên tắc, các giá trị cực đoan hay các sự kiện cực đoan có thể
đƣợc xác định qua phƣơng trình:
xq = x[F(x) = q]
ở đây xq đƣợc gọi là phân vị thứ q.

(1.9)
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Trên thực tế, các phân vị này đƣợc xác định thông qua chuỗi số liệu hữu hạn
khi cho trƣớc giá trị xác suất q (%) theo các bƣớc nhƣ sau:
1)

Sắp xếp chuỗi ban đầu thành chuỗi tăng dần sao cho x1 £ x2 £... £ xn

2)

Tính các pi theo công thức: pi =100

3)

Tính giá trị j =

4)

Nếu j là một số nguyên thì xq = x j

5)

Nếu j là một số thập phân, khi đó ký hiệu k là phần nguyên của j, f là

i - 0.5
,i =1, 2,..., n
n

nq
+ 0.5 ứng với q (%) cho trƣớc
100

phần lẻ sau dấu chấm thập phân của j (tức j = k + f). Từ đó,
xq = (1- f )xk + fxk+1
Vì nhiều lý dó khác nhau, để tránh những tranh cãi không cần thiết, trong
luận án này chúng tôi phân biệt hai khái niệm đại lượng khí hậu cực trị và giá trị
khí hậu cực đoan hay cực đoan khí hậu. Đại lƣợng khí hậu cực trị là đại lƣợng ngẫu
nhiên mà tập giá trị của nó là các giá trị cực trị của biến khí hậu, c n giá trị khí hậu
cực đoan (cực đoan khí hậu) là trị số ngƣỡng (thƣờng sử dụng phân vị) để xác định
sự kiện khí hậu cực đoan. Ví dụ cụ thể hơn, nếu đại lƣợng khí hậu cực trị là nhiệt độ
cực đại (ngày, tháng, năm) thì sự kiện hay hiện tƣợng khí hậu cực đoan (xem mục
1.1.2) là những trƣờng hợp nhiệt độ cực đại vƣợt quá một ngƣỡng nào đó (chẳng
hạn phân vị 90%), c n giá trị phân vị 90% sẽ đƣợc gọi là trị số khí hậu cực đoan.
1.1.2 Hiện tượng khí hậu cực đoan
Theo IPCC (2007), hiện tƣợng thời tiết cực đoan là hiện tƣợng hiếm hay hiện
tƣợng có xác suất xuất hiện nhỏ (thông thƣờng nhỏ hơn 10%) ở một nơi nào đó
[42]. Hiện tƣợng thời tiết cực đoan xảy ra vào một thời gian nào đó trong năm,
chẳng hạn một mùa, lặp đi lặp lại nhiều năm thì có thể đƣợc gọi là hiện tƣợng khí
hậu cực đoan [22].
Những hiện tƣợng thời tiết và khí hậu cực đoan có liên quan đến nhiệt độ
không khí ở Việt Nam nhƣ hiện tƣợng rét đậm (RĐ), rét hại (RH), nắng nóng (NN),
nắng nóng gay gắt (NNGG). Đây là những hiện tƣợng có thể kéo dài nhiều ngày,
thành đợt, và có thể xuất hiện trên diện rộng.
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Hiện tƣợng rét đậm hay rét hại đƣợc xem là xuất hiện tại một nơi nào đó nếu
nhiệt độ trung bình ngày (Ttb) tại đó nhỏ hơn hoặc bằng 15oC hoặc 13oC (Ttb ≤
15oC hoặc Ttb ≤ 13oC).
Hiện tƣợng nắng nóng hay nắng nóng gay gắt đƣợc xem là có xuất hiện tại
một nơi nào đó nếu nhiệt độ cực đại ngày (Tx) tại đó lớn hơn hoặc bằng 35 0C hoặc
370C (Tx  35oC hoặc Tx  37oC).
Cùng với nhiệt độ, mƣa cũng là một biến khí hậu quan trọng. Khi nghiên cứu
các đặc trƣng về mƣa, ngƣời ta thƣờng quan tâm đến địa điểm mƣa, thời điểm xuất
hiện, thời gian kéo dài, cƣờng độ mƣa, tổng lƣợng mƣa.v.v… Song khi đề cập đến
tính cực đoan của mƣa, ngƣời ta lại thƣờng quan tâm đến cƣờng độ mƣa hay lƣợng
mƣa ngày thông qua hiện tƣợng mƣa lớn.
Hiện tƣợng mƣa lớn cũng là một khái niệm tƣơng đối, tùy theo mục đích
khác nhau của bài toán mà việc xem xét, lựa chọn ngƣỡng mƣa lớn cho phù hợp.
Trong luận án này, hiện tƣợng mƣa lớn xảy ra khi lƣợng mƣa ngày lớn hơn hoặc
bằng 50mm (R ≥ 50mm).
1.1.3 Chỉ số khí hậu cực đoan
Ngoài các cực trị, cực đoan khí hậu, các hiện tƣợng khí hậu cực đoan thì các
chỉ số khí hậu cực đoan cũng đã đƣợc sử dụng rất nhiều ở trong và ngoài nƣớc
nhằm đánh giá chi tiết hơn tính cực đoan của mỗi biến khí quyển. Có thể coi chỉ số
khí hậu cực đoan là một đặc trƣng của một hay nhiều yếu tố phản ánh hiện tƣợng
khí hậu cực đoan.
Cho đến nay, IPCC đã đƣa ra 27 chỉ số khí hậu cực đoan, trong đó có 15 chỉ
số liên quan đến nhiệt độ, 11 chỉ số liên quan đến mƣa và 1 chỉ số liên quan đến độ
dài mùa sinh trƣởng của cây. Phần lớn các chỉ số này đều đƣợc sử dụng để phân
tích, đánh giá mức độ và xu thế biến đổi của các cực trị khí hậu, hiện tƣợng thời tiết,
khí hậu cực đoan trên từng vùng. Ở Việt Nam, việc sử dụng các chỉ số khí hậu cực
đoan để nghiên cứu BĐKH trên từng vùng hay toàn lãnh thổ cũng đã đƣợc nhiều tác
giả đề cập đến nhƣ Nguyễn Đức Ngữ (2005), Phan Văn Tân và cs (2010), Hồ Thị
Minh Hà và cs (2011), Ngô Đức Thành và cs (2012), Hoàng Đức Cƣờng (2013),…
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Có thể nói, có rất nhiều các chỉ số hay đại lƣợng khí hậu,… đã đƣợc các Nhà
nghiên cứu đƣa ra nhằm xem xét sự biến đổi của thời tiết hay khí hậu trên khu vực.
Song đối với mỗi vùng, đặc điểm chế độ nhiệt và mƣa có vai tr hết sức quan trọng.
Hơn nữa, để đặc trƣng cho tính cực đoan của nhiệt độ và lƣợng mƣa ngƣời ta
thƣờng xem xét các đại lƣợng cực trị nhƣ Tx, Tn và lƣợng mƣa ngày cực đại. Bên
cạnh đó, mƣa lớn hay rét đậm, rét hại, nắng nóng và nắng nóng gay gắt đều là
những hiện tƣợng thời tiết có ảnh hƣởng không nhỏ đến mọi lĩnh vực của sản xuất
và đời sống. Mƣa lớn kéo dài có thể gây nên lũ lụt, sạt lở đất, giao thông đình trệ,
thiệt hại vật chất, thậm chí cả tính mạng con ngƣời. Rét đậm, rét hại, nắng nóng và
nắng nóng gay gắt kéo dài không chỉ làm ảnh hƣởng đến sức khỏe của con ngƣời
mà cây trồng, vật nuôi có thể bị chết,… Do đó, sự biến đổi của chúng trên lãnh thổ
Việt Nam trong thời kỳ 1961-2010 sẽ đƣợc phân tích trong luận án này.
1.2 Biến đổi khí hậu và hoàn lƣu khí quyển
Theo IPCC (2007), nhiệt độ không khí bề mặt (Ts) trung bình toàn cầu đã
tăng lên khoảng 0,74 ± 0,180C trong thời kỳ 1906-2005. Kể từ năm 1850 đến nay,
Ts trung bình toàn cầu đang tăng lên với tốc độ ngày càng nhanh. Trong 50 năm gần
đây, Ts trung bình toàn cầu đã tăng 0,130C/thập kỷ, tăng gần gấp hai lần xu thế tăng
của Ts trong 100 năm qua. Đặc biệt, trong 12 năm gần đây (1995-2006), có 11 năm
(trừ năm 1996) là những năm nóng nhất kể từ năm 1850 [42].
Hơn nữa, theo WMO, Ts trung bình toàn cầu trong tháng 1 và tháng 4 năm
2007 cũng tăng lên nhiều nhất kể từ năm 1880. Cụ thể, trong 2 tháng này, Ts trung
bình toàn cầu đã tăng lên tƣơng ứng là 1,890C và 1,370C so với Ts trung bình toàn
cầu trong từng tháng [56]. Mặc dù vậy, Ts ở mỗi vùng trên toàn cầu cũng có những
biến đổi khác nhau. Ts tăng lên nhiều nhất ở vùng vĩ độ trung bình và cao (từ 400N
đến 700N), song lại giảm trong vài thập kỷ gần đây ở một số vùng phía Bắc Đại Tây
Dƣơng (khoảng 300N) [42], [56]. Bên cạnh đó, Ts trung bình toàn cầu trong mùa
đông tăng nhanh hơn trong mùa hè; trên lục địa tăng nhanh hơn trên đại dƣơng; ở
Bắc Bán cầu (BBC) tăng nhanh hơn ở Nam Bán Cầu (NBC), ở các vùng vĩ độ cao
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nhanh hơn các vùng ở vĩ độ thấp (Hình 1.1) [38], [42]. Điều này có thể đã làm thay
đổi trƣờng khí áp trên toàn cầu.

Hình 1.1 Chuẩn sai của Ts trung bình trong từng thập kỷ so với thời kỳ
1951-1980 (Nguồn: Hansen J và cs, 2010 [38])
Thật vậy, theo Gong D.Y và C.H. Ho (2002), khí áp mặt biển trung bình
(Pmsl) có sự biến đổi rõ rệt trên quy mô lớn. Cụ thể, trong 2 thập kỷ cuối của thế kỷ
20, khí áp giảm khoảng 2hPa/thập kỷ trên vùng vĩ độ cao và trung bình của châu Á
và biển Bắc Cực. Song xu thế tăng khoảng 1hPa/thập kỷ lại xảy ra ở phía Tây và
phía Nam của châu

u và từ vùng biển Thái Bình Dƣơng tới phía Đông châu Mỹ.

Đặc biệt, trên cao nguyên Tây Tạng, khí áp lại có xu thế tăng vƣợt quá 2hPa/thập kỷ
[37].
Bên cạnh đó, Hansen và cộng sự (2010) cũng cho rằng, trên vùng Siberia, Ts
đã tăng lên với tốc độ lớn hơn tốc độ tăng của Ts trung bình toàn cầu [38]. Điều này
có thể đã làm cho khí áp trên vùng này giảm đi và cƣờng độ của áp cao Siberia cũng
có thể giảm đi trong nhiều năm. Thực tế, Gong D.Y và C.H. Ho (2002) đã cho rằng,
trong 100 năm qua, áp cao Siberia đã mạnh lên trong những năm 60 nhƣng lại yếu
đi rất nhiều trong những năm 80 và đầu những năm 90. Đặc biệt, cƣờng độ tại trung
tâm áp cao Siberia (Pmsl trung bình vùng 40-600N; 70-1200E) đã yếu đi rõ rệt từ

12

những năm 70 đến những năm 90
với xu thế giảm tuyến tính là -1,78
hPa/thập kỷ trong thời kỳ 1976 2000 (theo bộ số liệu 50 x 50 của
NCAR) và -2,15 hPa/thập kỷ
trong thời kỳ 1976-1995 (theo bộ
số liệu 50 x 100 của CRU) (Hình
1.2) [37]. Điều này cũng có thể lý

Hình 1.2 Cƣờng độ trung bình của áp cao

giải cho sự giảm của khí áp trên Siberia trong mùa đông (tháng 1, 2 và 3) trong
vùng vĩ độ trung bình và cao của thời kỳ 1922-1999 trên 2 bộ số liệu CRU (a) và
châu Á.

NCAR (b) (Nguồn: Gong D.Y và cs, 2002 [37]).

Để trả lời cho câu hỏi: Cƣờng độ của áp cao Siberia biến đổi có liên quan
đến BĐKH hay không?, Gong D.Y và cộng sự (2002) đã phân tích mối quan hệ
giữa cƣờng độ của áp cao này với Ts và lƣợng mƣa trên vùng vĩ độ trung bình và
cao của châu Á (300E-1400E; 300N-700N) trong thời kỳ 1922-1999 thông qua hệ số
tƣơng quan (HSTQ) giữa chúng. Kết quả cho thấy, cƣờng độ của áp cao Siberia đều
có tƣơng quan âm với Ts và lƣợng mƣa trung bình trong vùng với hệ số tƣơng quan
(HSTQ) tƣơng ứng là -0,58 và -0,44. Bên cạnh đó, không chỉ có áp cao Siberia mà
dao động Bắc cực (AO),.. cũng có ảnh hƣởng đến nhiệt độ và lƣợng mƣa trên vùng
u Á. Cụ thể, BĐKH đã làm nhiệt độ trên vùng vĩ độ trung bình và cao của châu Á
trong thời kỳ 1949-1997 tăng lên 0,380C/thập kỷ. Trong khi đó, riêng dao động Bắc
cực và áp cao Siberia đã góp phần làm nhiệt độ trong vùng biến đổi lên tới 30% và
24% tƣơng ứng [37]. Nhƣ vậy, có thể nói rằng, sự biến đổi của nhiệt độ trên vùng vĩ
độ trung bình và cao của châu Á chịu ảnh hƣởng rất lớn của hai hệ thống này.
Bên cạnh đó, áp cao cận nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dƣơng hay áp cao
Thái Bình Dƣơng (ACTBD), một trung tâm khí áp vĩnh cửu tồn tại quanh năm cũng
có ảnh hƣởng không nhỏ đến không chỉ nhiệt độ không khí mà c n ảnh hƣởng đến
lƣợng mƣa, quỹ đạo bão trên khu vực này, đặc biệt trong mùa hè.

13

Với mục đích nghiên cứu ảnh hƣởng của ACTBD đến nhiệt độ, mƣa và bão
trên vùng phía Nam Trung Quốc, HeXuezhao và GongDaoyi (2002) đã phân tích vị
trí của đƣờng đẳng độ cao địa thế vị (HGT) 587 dam trung bình trên mực 500 hPa
trong 5 năm mạnh nhất và 5 năm yếu nhất của ACTBD ở 2 thời kỳ 1958-1979 và
1980-1999 (Hình 1.3). Kết quả cho thấy, ACTBD có xu hƣớng mở rộng và dịch
chuyển sang phía tây trong thời kỳ 1980-1999 [39].
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Hình 1.3 Đƣờng đẳng HGT 587 dam trên mực 500 hPa trong thời kỳ 19581979 (trái) và 1980-1999 (phải). Đƣờng màu xanh thể hiện cho 5 năm hoạt động yếu
nhất và đƣờng màu đỏ thể hiện cho 5 năm hoạt động mạnh nhất (Nguồn:
HeXueZhao và cs, 2002 [39]).
Khi xem xét sự biến đổi của đƣờng đẳng HGT 587 dam qua từng năm trong
mùa hè thời kỳ 1958-1979 và 1980 – 1999, Zhou Tianjun và cộng sự (2009) cũng
đƣa ra kết luận tƣơng tự nhƣ HeXuezhao và GongDaoyi (2002). Hơn nữa, dựa trên
5 chỉ số liên quan đến cƣờng độ, sống phía Bắc, sự mở rộng sang phía tây, vị trí
sống trung bình và vùng hoạt động trong thời kỳ 1958-2001, các tác giả cũng cho
rằng, cƣờng độ và quy mô của ACTBD đã và đang tăng lên, đặc biệt sự mạnh lên
của áp cao này thể hiện rõ hơn ở rìa phía Tây của nó. Kết quả này đƣợc giải thích là
do sự tăng lên của nhiệt độ mặt nƣớc biển (SST) ở Ấn Độ Dƣơng trong vùng (35 0S
-250N; 300- 600E) [60]. Lý giải này cũng tƣơng tự kết luận của HeXuezhao và
GongDaoyi (2002) đã đƣa ra trƣớc đó. Các tác giả đã chỉ ra rằng, sự biến đổi của
nhiệt độ mặt nƣớc biển cũng nhƣ sự tăng của nhiệt độ không khí bề mặt trong mùa
hè trên vùng lục địa phía Nam Trung Quốc trong thời kỳ 1980-1999 là nguyên nhân
khiến ACTBD có xu hƣớng mở rộng và dịch chuyển sang phía tây. Hơn nữa, các
tác giả c n cho rằng, vùng nằm ở rìa phía Tây của ACTBD (1250E – 1400E và 200N
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– 250N) (Hình 1.3) là trung tâm chính ảnh hƣởng đến nhiệt độ trên vùng lục địa phía
Nam Trung Quốc [39].
Có thể nói, hoàn lƣu Hadley là một trong những hoàn lƣu có ảnh hƣởng lớn
đến vùng nhiệt đới nói chung và vùng Đông Á nói riêng. Những biến đổi của hoàn
lƣu này và mối quan hệ của nó với nhiệt độ vùng Đông Á trong mùa đông đã đƣợc
Zhou Botao và Wang Huijun (2008) phân tích dựa trên số liệu Ts và gió trên 17
mực đẳng áp trong mùa đông trong thời kỳ 1954-2003. Kết quả chỉ ra rằng, hoàn
lƣu Hadley có cƣờng độ ngày càng tăng. Đồng thời, khi hoàn lƣu Hadley mạnh lên
thì Ts trên vùng Đông Á cũng tăng lên và ngƣợc lại [58].
Trong khi đó, Ghap Jhun Jong và cs (2004) đã phân tích cƣờng độ của gió
mùa mùa đông (WM) ở Đông Á dựa trên chỉ số gió mùa mùa đông (EAWMI). Chỉ
số này đƣợc xác định bởi hiệu của tốc độ gió vĩ hƣớng trung bình trên vùng (27,5 37,50N, 110 - 1700E) và vùng (50 - 600N, 80 - 1400E) tại mực 300 hPa. Khi đó, các
tác giả cho rằng, WM mạnh xảy ra vào những năm có chuẩn sai EAWMI ≥ 0,9.
Ngƣợc lại, WM yếu xảy ra vào những năm có chuẩn sai EAWMI ≤ - 0,9. Kết quả
phân tích EAWMI trong thời kỳ 1958-2000 dựa trên bộ số liệu tái phân tích của
NCEP/NCAR đã chỉ ra rằng, trong thời kỳ này có 7 năm WM mạnh (1967, 1969,
1976, 1980, 1983, 1984 và 1985) và 7 năm WM yếu (1958, 1971, 1972, 1978,
1989, 1991 và 1997) [36].
Tuy nhiên, hoạt động của WM ở Đông Á (EAWM) bị chi phối chủ yếu bởi
áp cao lạnh lục địa Siberia. Sự tăng cƣờng của áp cao này sẽ làm cho EAWM trở
nên mạnh hơn. Theo Jhun Jong-Ghap và cs (2004), độ sâu và mức độ bao phủ của
tuyết trong mùa thu (đặc biệt trong tháng 10) trên vùng Siberia là một nhân tố làm
tăng cƣờng EAWM [36].
Bên cạnh đó, sự mạnh lên hay yếu đi của áp thấp Aleut cũng có ảnh hƣởng
đến cƣờng độ của áp cao Siberia nói riêng và WM nói chung. Cƣờng độ của áp thấp
này cũng đã đƣợc TrehPaerth và Hurrell (1994) xác định thông qua chỉ số Bắc Thái
Bình Dƣơng (NPI) dựa trên Pmsl trung bình trên vùng 30-650N, 160-1400W. Tất
nhiên, chỉ số NPI càng nhỏ thì áp thấp Aleut sẽ càng mạnh và ngƣợc lại. Tuy nhiên,
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Rodiov S. N và cs (2004) lại cho rằng, khi vị trí của áp thấp Aleut thay đổi thì sẽ
làm thay đổi nhiệt độ bề mặt biển Bering (trung tâm của áp thấp) lớn hơn nhiều so
với sự biến đổi cƣờng độ của áp thấp này [51].
Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa cƣờng độ của áp thấp Aleut trong mùa đông
và gió mùa mùa hè (SM) châu Úc đã đƣợc Yali Zhu và Wang Huijun (2010) phân
tích dựa trên chuỗi số liệu NCEP trong thời kỳ 1948-2005. Kết quả cho thấy rằng,
chỉ số NPI có quan hệ với SM châu Úc bởi sự thay đổi của d ng xiết gió tây trên
cao. Khi áp thấp Aleut mạnh hơn (NPI có giá trị âm), d ng xiết đƣợc tăng cƣờng.
Hoàn lƣu Hadley địa phƣơng đƣợc củng cố và mở rộng từ vùng SM châu Úc tới ven
biển phía Đông của Đông Á. Gió mùa cũng đƣợc tăng cƣờng, đối lƣu phát triển
mạnh, đồng thời lƣợng mƣa cũng tăng lên. Ngƣợc lại, SM châu Úc sẽ có cƣờng độ
giảm trong những năm áp thấp Aleut suy yếu [57].
Có thể nói, trên các vùng thuộc khu vực gió mùa, sự mạnh lên hay yếu đi của
WM hay SM hè đều có ảnh hƣởng không nhỏ đến đặc điểm thời tiết, khí hậu tại
những vùng đó. Thật vậy, nếu nhƣ WM ảnh hƣởng đến chế độ nhiệt thì SM lại ảnh
hƣởng đến chế độ mƣa của vùng. Bởi thế, xác định đƣợc thời kỳ bắt đầu cũng nhƣ
kết thúc của gió mùa sẽ có một ý nghĩa rất lớn trong công tác dự báo mùa, đặc biệt
là dự báo mƣa.
Chính vì vậy, cũng nhƣ nhiều tác giả khác, Peng Liu và cs (2009) đã xác
định ngày mở đầu của SM trên Biển Đông thời kỳ 1948-2002 dựa trên chuỗi số liệu
tái phân tích của NCEP/NCAR. Chỉ số SM trên Biển Đông trong nghiên cứu này
đƣợc xác định là tốc độ thế mực 850 hPa trung bình trong vùng (0-100N; 1051200E) (Yao và Qian, 2001). Các tác giả cho rằng, những năm SM mở đầu vào hoặc
trƣớc tuần thứ 26 thì đƣợc coi là những gió mùa bắt đầu sớm. Ngƣợc lại, những
năm SM mở đầu vào thời gian sau tuần thứ 30 thì coi là năm gió mùa bắt đầu muộn.
Và tất nhiên, năm gió mùa mở đầu vào khoảng tuần thứ 28 thì đƣợc coi là năm gió
mùa mở đầu trung bình. Do đó, trong thời kỳ 1948-2002, có 15 năm SM bắt đầu
sớm và 14 năm SM bắt đầu muộn (Hình 1.4) [48].
Không chỉ quan tâm đến thời điểm bắt đầu hay kết thúc mà cƣờng độ của
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gió mùa cũng đã đƣợc Qian Q.H, Qin A.
(2008) [49]; Ning Liang và Oian Yongfu
(2009) [47] phân tích. Theo các tác giả,
cƣờng độ của SM đã làm ảnh hƣởng đến
thông lƣợng ẩm và dẫn đến làm biến đổi
lƣợng mƣa trên mỗi khu vực trong một
khoảng thời gian nào đó. Bởi vậy, trên hầu
hết các vùng của Trung Quốc, lƣợng mƣa
có xu hƣớng tăng đột ngột trong thời kỳ

Hình 1.4 Thời gian mở đầu SM

cuối những năm 70 và đầu những năm 80 trong thời kỳ 1948-2002 (Đơn vị:
tuần) (Nguồn: Peng Liu và cs, 2009
đƣợc Qian Q.H, Qin A. (2008) giải thích
bởi sự tăng cƣờng của SM làm tăng thông [48]).
lƣợng ẩm đến khu vực [49].
Hơn nữa, sự nóng lên toàn cầu và sự chênh lệch Ts giữa lục địa và đại dƣơng
(đặc biệt trên vùng vĩ độ cao) cũng làm biến đổi thông lƣợng ẩn nhiệt trên Biển
Đông và thông lƣợng nhiệt trên bán đảo Đông Dƣơng. Kết hợp với hoạt động của
SM trên Biển Đông trong tháng 6 và 8 đã làm cho chuyển động đối lƣu trên khu
vực đƣợc tăng cƣờng, hiện tƣợng mƣa lớn cũng tăng lên [49].
Trong khi đó, Gang Zeng và cs (2007) lại cho rằng, SM Đông Á (EASM)
mạnh lên trong thời kỳ 1950-1964 nhƣng lại yếu đi trong thời kỳ 1976-1997 [35].
Ngoài ra, dao động Nam (SO), dao động Bắc Cực (AO), dao động bắc Đại
Tây Dƣơng (NAOI), … cũng nhƣ những tác động của địa hình đến biến đổi của
nhiệt độ, lƣợng mƣa, tần suất và cƣờng độ của xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) cũng
đƣợc một số tác giả đề cập đến nhƣ Gong D. Y và C. H. Ho (2002); Rodiov S. N và
cs (2004), Matti C. và cs (2009),… Trong đó, dao động Nam mà biểu hiện của nó là
hiện tƣợng ENSO là một hiện tƣợng quy mô lớn có liên quan đến dao động của khí
áp giữa 2 bờ phía Đông và Tây Thái Bình Dƣơng xích đạo. Nó không chỉ ảnh
hƣởng trực tiếp đến hoàn lƣu khu vực nhiệt đới Thái Bình Dƣơng mà c n ảnh
hƣởng đến những biến đổi về thời tiết và khí hậu trên một phạm vi rộng lớn của thế
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giới. Chính vì vậy, những ảnh hƣởng của ENSO đến gió mùa cũng nhƣ nhiệt độ,
lƣợng mƣa, XTNĐ trên mỗi khu vực đã đƣợc nhiều nhà khoa học xem xét.
Thật vậy, trả lời câu hỏi: “SM Ấn Độ (ISM) và SM Tây Bắc Thái Bình Dƣơng
(WNPSM) trong thời kỳ 1948-1997 có bị biến đổi khi chịu tác động của hiện tƣợng
El Nino?”, Wang Bin và cs (2001) cho rằng, WNPSM yếu đi trong thời kỳ El Nino
suy yếu, còn ISM lại có xu hƣớng yếu đi trong thời kỳ El Nino phát triển, song từ
sau cuối những năm 70 thì ngƣợc lại [55].
Những biến đổi của EASM dƣới tác động hiện tƣợng ENSO cũng đƣợc Gang
Zeng và cs (2007) phân tích trong thời kỳ 1950-1999. Từ đó, các tác giả cho rằng,
trong thời kỳ El Nino, EASM sẽ mạnh lên. Ngƣợc lại, trong thời kỳ La Nina,
EASM sẽ yếu đi [35].
Mặc dù vậy, những ảnh hƣởng của BĐKH đến hiện tƣợng ENSO dƣờng
nhƣ vẫn chƣa đƣợc nghiên cứu chi tiết. Một số nhà khoa học cho rằng, Ts trung
bình toàn cầu và SST tăng lên đã làm cho tần suất, cƣờng độ của hiện tƣợng
ENSO tăng lên trong những thập kỷ gần đây. Hơn nữa, trong một báo cáo của
NOAA (1998), các nhà khoa học có giải thích rằng, nhiệt độ toàn cầu tăng làm
tăng lƣợng hơi nƣớc và độ ẩm không khí do bốc hơi, từ đó làm tăng cƣờng các
cơn bão và lũ lụt có liên quan đến hiện tƣợng ENSO.
Bên cạnh đó, những ảnh hƣởng của BĐKH đến sự biến đổi của hoàn lƣu có
liên quan đến thời tiết, khí hậu ở Việt Nam cũng đã đƣợc một số tác giả đề cập đến.
Thật vậy, để giải thích xu thế tăng của nhiệt độ trung bình tháng 1 và 2 tại
một số trạm trong thời kỳ 1961-2000, Nguyễn Viết Lành (2007) đã phân tích sự
biến đổi của các trung tâm khí áp ảnh hƣởng đến Việt Nam dựa trên bản đồ synop.
Từ đó, tác giả cho rằng, sự tăng cƣờng của áp cao Hoa Đông và ACTBD chính là
nguyên nhân làm cho nhiệt độ tại các trạm tăng lên trong thời kỳ này [14].
Dƣới ảnh hƣởng của BĐKH, mặc dù Ttb, Tx, Tn ở hầu hết các trạm trên
lãnh thổ đều tăng [2], [6], [15], [19], [20], [22], [26], song Tn trên vùng Nam Trung
Bộ (N1) [40], đặc biệt, Ttb năm tại trạm Đà Nẵng [15] lại giảm trong thời kỳ 19611990. Kết quả này có thể là do sự thay đổi cƣờng độ của không khí lạnh trong thời

18

kỳ hoạt động của WM (Hồ Thị Minh Hà và cs, 2011).
Để chứng minh điều này, các
tác giả đã chỉ ra vị trí khí hậu của
đƣờng đẳng áp 1015 hPa trên trƣờng
khí áp mặt biển trong từng thập kỷ
(Hình 1.5). Kết quả cho thấy, đƣờng
đẳng áp 1015 hPa trong thời kỳ
1981-1990 đã dịch hơn xuống phía
Nam. Do đó, các tác giả cho rằng,
ảnh hƣởng của không khí lạnh có
thể đã gia tăng làm nhiệt độ không
khí trên vùng này có xu thế giảm
hoặc tăng nhẹ [40].

Hình 1.5 Vị trí của đƣờng đẳng áp
1015 hPa qua từng thời kỳ (Nguồn: Ho
Thi-Minh-Ha và cs, 2011 [40])

Tuy nhiên, theo Vũ Thanh Hằng và cs (2010), sự giảm của số ngày rét đậm
(SNRĐ), rét hại (SNRH) trên các vùng khí hậu phía Bắc Việt Nam là do cƣờng độ
áp cao Siberia trong từng thập kỷ đã giảm [8]. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên
cứu của Gong D. Y và C. H. Ho (2002).
Bên cạnh đó, một số đặc trƣng của SM trong thời kỳ 1950-2010 cũng đƣợc
Trần Quang Đức (2011) nghiên cứu. Tác giả cho rằng, ngày bắt đầu và ngày kết
thúc của SM ngày càng sớm hơn nhƣng cƣờng độ của nó ngày càng yếu đi [5].
Cũng với mục đích nghiên cứu tác động của ENSO đến gió mùa, nhiều tác
giả đã phân tích mối quan hệ giữa chúng thông qua những HSTQ hay giải thích cơ
chế vật lý,…
Cụ thể, mối quan hệ giữa ENSO và gió mùa châu Á đã đƣợc Nguyễn Đức
Ngữ (2002) [16], Phạm Thị Thanh Hƣơng (2002) [10],… nghiên cứu trong thời kỳ
ENSO mạnh (El Nino năm 1997 và La Nina năm 1999). Các tác giả cho rằng, cả
WM và SM trên khu vực Đông và Đông Nam Á trong năm El Nino yếu hơn, c n
trong năm La Nina lại mạnh lên [10], [16]. Trong mùa đông El Nino, do lƣỡi
ACTBD lệch hơn về phía xích đạo nên trên vùng phía Bắc của trục sống từ Bắc Ấn
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Độ, nam Trung Quốc và bắc Việt Nam đến vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dƣơng
đều có dị thƣờng gió tây mạnh cả ở tầng thấp và tầng cao. Vì thế, hoàn lƣu Hadley
địa phƣơng suy yếu, đồng thời, đối lƣu trên vùng này cũng suy yếu theo. Trên khu
vực cận nhiệt đới Nam Á, trục của d ng xiết gió tây cận nhiệt đới gần nhƣ song
song với vĩ tuyến với tốc độ gió đạt trên 60 m/s. Khi đó, sự phát triển xuống phía
Nam của gió mùa đông bắc bị hạn chế [16]. Trong mùa đông La Nina, áp cao
Siberia lại phát triển mạnh hơn. Sống áp cao này phát triển mạnh về phía Đông
Nam khống chế vùng biển cận nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dƣơng. Đồng thời, do
sự mở rộng của rãnh thấp xích đạo (RTXD) nên hoàn lƣu Hadley đƣợc tăng cƣờng
trên khu vực tây TBD và Nam Á. Sự mạnh lên của tín phong Bắc Bán cầu và áp cao
Siberia làm tăng cƣờng hoạt động của WM [16].
Sau đó, mối quan hệ giữa ENSO và gió mùa Á - Úc cũng đã đƣợc Nguyễn
Viết Lành và cs (2007) nghiên cứu thông qua HSTQ giữa các chỉ số ENSO và gió
mùa trong thời kỳ 1961-2000. Kết quả chỉ ra rằng, trong trƣờng hợp không ENSO,
HSTQ giữa chúng rất nhỏ (<< 0,1), nhƣng khi xảy ra hiện tƣợng ENSO, đặc biệt
trong thời kỳ La Nina phát triển thì mối quan hệ này tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên,
HSTQ giữa chúng lớn nhất cũng chỉ bằng 0,5 và phần lớn trong đó chỉ có giá trị nhỏ
hơn 0,2 [14]. Điều này một lần nữa lại chứng tỏ rằng, mối quan hệ giữa ENSO và
gió mùa khá phức tạp và cần đƣợc nghiên cứu chi tiết hơn.
Ngoài ra, sự biến động của SM ở Nam Bộ trong trong các thời kỳ ENSO cũng
đã đƣợc Nguyễn Thị Hiền Thuận (2005) phân tích dựa trên các chỉ số hoàn lƣu
(CIN) và chỉ số đối lƣu trong thời kỳ 1961-2004. Tác giả cho rằng, đối với các mùa
hè bắt đầu trƣớc thời kỳ El Nino phát triển thì SM hoạt động khá mạnh. Ngƣợc lại,
trong các mùa hè bắt đầu sau thời kỳ El Nino suy yếu thì SM lại hoạt động yếu hơn
trung bình nhiều năm. Hơn nữa, trong những năm El Nino có cƣờng độ mạnh thì
mùa hè tiếp theo, SM sẽ có cƣờng độ yếu hơn hẳn (nhƣ mùa hè năm các năm 1983,
1987, 1998). Bên cạnh đó, trong đa số các mùa hè El Nino, lƣợng mƣa đều bị thiếu
hụt. Tuy nhiên, trong các mùa hè La Nina, gió mùa lại hoạt động ở mức trung bình
hoặc mạnh hơn trung bình nhiều năm [27].
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Nhƣ vậy, mặc dù mối quan hệ giữa ENSO và gió mùa châu Á chỉ đƣợc phân
tích trong một đợt El Nino và La Nina [10], [16], nhƣng nó vẫn đặc trƣng cho quan
hệ giữa chúng. Điều này phần nào đƣợc chứng minh trong nghiên cứu của Nguyễn
Thị Hiền Thuận (2005).
Tóm lại, những nghiên cứu trong và ngoài nƣớc về những biến đổi của hoàn
lƣu dƣới ảnh hƣởng của BĐKH đã cho thấy, cƣờng độ áp cao Siberia đã yếu đi từ
sau năm 70, đặc biệt giảm mạnh hơn trong những năm 80 và 90 của thế kỷ 20.
Trong khi đó, ACTBD lại có cƣờng độ tăng và dịch sang phía tây mạnh hơn. Điều
này đã tạo điều kiện cho hoàn lƣu Hadley đƣợc tăng cƣờng, đặc biệt từ sau năm
1977. Hơn nữa, cả WM và SM đều có xu hƣớng yếu đi trong những năm El Nino và
mạnh lên trong những năm La Nina. Sự biến đổi này đã ít nhiều làm ảnh hƣởng đến
đặc điểm thời tiết, khí hậu, đặc biệt là các cực trị khí hậu và ECEs trên những khu
vực mà chúng tác động. Bởi thế, những nghiên cứu trong và ngoài nƣớc về mức độ
và xu thế biến đổi một số cực trị khí hậu và ECEs dƣới ảnh hƣởng của BĐKH sẽ
đƣợc trình bày trong mục 1.3 sau đây.
1.3 Biến đổi khí hậu và một số cực trị khí hậu, hiện tƣợng khí hậu cực đoan
Trong những năm gần đây đã xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu tập
trung vào việc phân tích mức độ và xu thế biến đổi của các đặc trƣng cực trị khí hậu
trên phạm vi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ trong mối quan hệ với BĐKH toàn cầu.
Khi đó, các nguồn số liệu địa phƣơng đƣợc khai thác từ mạng lƣới trạm quan trắc,
số liệu tái phân tích của trƣờng SST cũng nhƣ các trƣờng khí quyển thƣờng đƣợc sử
dụng để nghiên cứu.
Trong đó, báo cáo của Ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) đƣợc
xem là đầy đủ nhất. Đặc biệt, báo cáo về các sự kiện khí hậu cực đoan (SREX) của
IPCC đã cho thấy tác động của các sự kiện khí hậu cực đoan đến những thảm họa ở
châu Á. Báo cáo chỉ ra rằng, trên hầu hết các vùng của châu Á, số ngày nóng, đêm
ấm đã tăng lên, c n số ngày mát, đêm lạnh thì giảm đi. Tuy nhiên, các đợt sóng
nhiệt (đợt nóng) thì chỉ tăng lên ở Tây Á, một số khu vực ở Trung Á và phía Bắc
Trung Quốc. Bên cạnh đó, hạn hán cũng chỉ có xu hƣớng tăng lên trên vùng Đông
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Á, c n trên các vùng khác của châu Á thì hạn hán không có xu thế biến đổi rõ ràng
hoặc do thiếu bằng chứng thực nghiệm. Tƣơng tự xu thế biến đổi của lƣợng mƣa
trung bình và hạn hán, hiện tƣợng mƣa lớn cũng có xu thế biến đổi không nhất quán
ở các vùng [43]. Tất nhiên, dựa trên các kịch bản BĐKH, báo cáo này cũng chỉ ra
xu thế tăng lên rõ rệt của Ts trên tất cả các vùng của châu Á. C n hiện tƣợng mƣa
lớn đƣợc dự báo sẽ tăng lên ở các vùng Bắc Á, Đông Á và Cao nguyên Tây tạng.
Hơn nữa tần suất xuất hiện số ngày nóng (cho đến giữa và cuối thế kỷ này) lớn nhất
trên các vùng Đông Nam Á, Tây Á, sau đó là Nam Á và Trung Á. Bên cạnh đó, các
tác giả cũng cho rằng, hiện tại, chƣa có đủ bằng chứng để xác định xu thế biến đổi
của ENSO và bão nhiệt đới [43]. Có thể nói, châu Á là vùng phải chịu ảnh hƣởng
lớn nhất bởi BĐKH, song những tác động của nó lên các vùng khác nhau của thế
giới cũng không thể không nhắc tới.
Thật vậy, những biến đổi theo không gian và thời gian của nhiệt độ cực đoan
đã đƣợc Bulygina O. N và cộng sự (2007) phân tích dựa trên chuỗi số liệu nhiệt độ
ngày từ 857 trạm ở Nga trong 6 thập kỷ qua. Nghiên cứu cho thấy, trong từng mùa,
số ngày có Tx lớn hơn phân vị 95 (TX95p) đã tăng lên, c n số ngày có Tn nhỏ hơn
phân vị 5 (TN5p) đã giảm trên hầu hết các vùng của Nga. Số ngày có nhiệt độ cao
dị thƣờng cũng có xu thế giảm. Nhƣng ở một số vùng riêng biệt, số ngày có biên độ
dao động nhiệt độ ngày lớn lại có xu thế tăng lên [30].
Theo Toreti A và F. Desiato (2008), Ttb trên 49 trạm quan trắc ở Italia trong
thời kỳ 1961-2004 và 1981-2004 cũng có xu thế tăng lên nhƣng lại giảm đi trong
thời kỳ 1961-1981 [53].
Manton M. J. và cs (2000) cho rằng, số ngày nóng và đêm ấm trên 15 quốc
gia vùng Đông Nam châu Á và Nam Thái Bình Dƣơng trong thời kỳ 1961-1998
tăng lên, c n số ngày mát và đêm lạnh trong năm lại giảm đi [45]. Một kết luận
tƣơng tự đã đƣợc Vincent L. A. và cs (2005) đƣa ra khi phân tích biến đổi của
nhiệt độ cực trị ngày trên 8 quốc gia vùng Nam Mỹ trong thời kỳ 1961-2000. Các
tác giả cho rằng, số đêm ấm thì tăng lên, c n số đêm lạnh lại giảm đi ở rất nhiều
trạm, đặc biệt với những trạm nằm ở bờ biển phía Tây và Đông của Nam Mỹ [54].
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Dash S. K., Ashu Mamgain (2011) cũng cho rằng, số đêm lạnh trong những tháng
mùa đông trên toàn Ấn Độ, ở các vùng phía Bắc (trong thời kỳ 1969-2005) và ở các
vùng phía Nam (trong thời kỳ 1969-1975) đã giảm đáng kể. Ngƣợc lại, số ngày
nóng trong mùa hè lại tăng, đặc biệt tăng mạnh hơn trong thời kỳ 1996-2005 với số
ngày nóng và đêm ấm lớn nhất. Tuy nhiên, số ngày lạnh trong mùa đông trên vùng
phía Bắc và Đông Bắc miền Trung lại tăng đáng kể [31].
Cùng với những biến đổi của nhiệt độ, những biến đổi về lƣợng mƣa và hiện
tƣợng mƣa lớn cũng đã và đang đƣợc nhiều tác giả quan tâm.
Phân tích xu thế biến đổi của lƣợng mƣa theo không gian và thời gian trong
mùa đông ở châu

u trên 500 năm qua, Matti C. và cs (2009) đã sử dụng chuỗi số

liệu lƣợng mƣa ngày, thời kỳ 1500-2000. Kết quả nghiên cứu trên 2 vùng: phía Tây
Nam Na Uy (5 - 6,50E, 59 - 660N) và phía Nam Tây Ban Nha/phía Bắc Ma-rốc (360W, 34,5 - 380N) cho thấy, những giá trị kỷ lục của lƣợng mƣa đều xảy ra trong thế
kỷ 20 và chƣa từng có trong 500 năm qua [46].
Theo Qian Q.H, Qin A. (2008), lƣợng mƣa trên hầu hết các vùng của
Trung Quốc cũng có xu thế tăng đột ngột trong thời kỳ cuối những năm 70 và
đầu những năm 80 [49]. Đặc biệt, mƣa lớn trong mùa hè ở vùng nam Trung Quốc
đã tăng lên đáng kể từ đầu những năm 1990 [47].
Bên cạnh những nghiên cứu về sự biến đổi của nhiệt độ và lƣợng mƣa cực
trị, các yếu tố khác nhƣ gió cũng đƣợc một số nhà khoa học quan tâm. Chẳng hạn,
để xem xét biến đổi của trƣờng khí áp bề mặt trên đại lục châu u, Tar và cs (2001)
đã nghiên cứu sự biến đổi của trƣờng gió trên lãnh thổ Hungary dựa trên chuỗi số
liệu tốc độ gió từng giờ trong thời gian từ năm 1968 đến 1972 và từ 1991 đến 1995
của 3 trạm khí tƣợng trên lãnh thổ. Kết quả phân tích độ lệch chuẩn (ĐLC) của tốc
độ gió cho thấy, tốc độ gió trong mùa hè đã giảm, đặc biệt giảm mạnh hơn trong
tháng 7 [52].
Khi nghiên cứu biến đổi của tốc độ gió ngày trên lãnh thổ Trung Quốc, Jiang
Ying và cs (2010) đã sử dụng số liệu từ 353 trạm phân bố đồng đều trên cả nƣớc
trong thời kỳ từ 1956-2004. Kết quả cho thấy, tốc độ gió trung bình năm, tốc độ gió
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ngày cực đại (Vx) và số ngày có tốc độ gió mạnh đều có xu thế giảm, nhƣng cƣờng
độ và số ngày gió nhẹ lại tăng lên trên những vùng đồng bằng rộng lớn của Trung
Quốc [44]. Điều này có thể đƣợc lý giải bởi quá trình đô thị hoá, sự thay đổi của
những thiết bị đo gió,… [44].
Nhƣ chúng ta đã biết, ngay cả khi không chịu ảnh hƣởng của gió mùa thì sự
xuất hiện sự kiện ENSO cũng đủ để làm biến đổi nhiệt độ, lƣợng mƣa trên mỗi
vùng. Bởi thế, những tác động của ENSO đến lƣợng mƣa đã đƣợc nhiều tác giả
quan tâm.
Thật vậy, xu thế mƣa trên vùng cận nhiệt đới Nam Mỹ, phía Đông của dãy
Andes trong thời kỳ 1960-1999 đã đƣợc Barros V.R và cs (2008), nghiên cứu cùng
với các pha ENSO. Khi đó, SST trung bình tháng trên vùng NINO 3.4 đã đƣợc các
tác giả sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa các pha ENSO và lƣợng mƣa. Các
tháng đƣợc xem nhƣ xuất hiện El Nino hay La Nina nếu dị thƣờng SST (SSTA)
vùng NINO 3.4 của 5 tháng liên tiếp cao hơn 0,4 hay thấp hơn -0,4. Kết quả cho
thấy, trên vùng cận nhiệt đới ở phía Nam vĩ tuyến 220S và phía Tây Argentina,
lƣợng mƣa năm có xu thế tăng. Ở phía Tây bắc Argentina, phía Nam Brazil và
Paraguay, một nửa lƣợng mƣa năm có đƣợc từ pha El Nino, song chỉ có một lƣợng
nhỏ từ pha La Nina và thời kỳ không ENSO. Tuy nhiên, trên hầu hết vùng cận
nhiệt đới Nam Mỹ, phía Đông dãy Andes, lƣợng mƣa trong thời kỳ ENSO mạnh
chỉ đóng góp một phần nhỏ của xu thế [29].
Song Feldl Nicole và Gerard H. Roe (2011) lại cho rằng, tuy tần suất mƣa
không tăng nhƣng cƣờng độ cũng nhƣ tổng lƣợng mƣa mùa đông trong thời kỳ La
Nina đã tăng lên ở phía Tây Nam và giảm đi ở phía Tây Bắc Châu Mỹ. Do đó,
lƣợng mƣa ngày cũng tăng mạnh [34].
Lƣợng mƣa ở Đông Á trong mùa hè trong các thời kỳ ENSO cũng đƣợc
Hong Ye và Riyu Lu (2011) nghiên cứu. Các tác giả cho rằng, chuẩn sai lƣợng mƣa
ở phía Nam Trung Quốc và Tây Bắc Thái Bình Dƣơng trong đầu mùa hè kế tiếp sau
thời kỳ ENSO có giá trị dƣơng. Song vào cuối mùa hè đó, lƣợng mƣa trên lƣu vực
sông Huai Trung Quốc, Hàn Quốc và ở trung tâm Nhật Bản lại thấp hơn so với
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trung bình cùng thời kỳ. Hơn nữa, các tác giả c n cho rằng, trƣớc những năm 70,
trong thời kỳ đầu và cuối mùa hè, ENSO và chuẩn sai lƣợng mƣa trên vùng phía
Đông Trung Quốc có xu thế tƣơng tự nhau, nhƣng từ sau cuối những năm 70 thì xảy
ra xu thế ngƣợc lại. Điều đó chứng tỏ, mối quan hệ giữa ENSO và tổng lƣợng mƣa
mùa hè phía Đông Trung Quốc đã suy giảm [41].
Ở Việt Nam, sự biến đổi của Ttb, Tx, Tn trên từng trạm, từng vùng cũng nhƣ
trên toàn lãnh thổ cũng đã đƣợc rất nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Theo
Nguyễn Đức Ngữ và cs (2008, 2009), Ttb trong 50 năm qua (1958-2008) đã tăng
lên từ 0,5 đến 0,70C và trong mùa đông có xu thế tăng nhanh hơn trong mùa hè
[19], [20], [21]. Những kết luận tƣơng tự cũng đã đƣợc Nguyễn Viết Lành (2007)
[15] đƣa ra khi nghiên cứu biến đổi của Ttb trên một số trạm đặc trƣng thời kỳ
1961-2000. Tuy nhiên, do các tác giả nghiên cứu trên hai thời kỳ khác nhau nên
mức độ biến đổi của nhiệt độ cũng có một sự chênh lệch. Theo Nguyễn Viết Lành,
Ttb thời kỳ 1961-2000 đã tăng lên từ 0,4 - 0,60C, nhƣng xu thế tăng rõ rệt nhất xảy
ra trong thập kỷ cuối và trong mùa đông. Còn Nguyễn Đức ngữ (2008, 2009) thì
cho rằng, trong thập kỷ 1991-2000, Ttb năm ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ
Chí Minh cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,3 – 0,70C và cao hơn trung bình thập
kỷ 1931-1940 lần lƣợt là 0,80C, 0,40C và 0,70C. Đặc biệt, Ttb tháng 1 tăng lên từ
0,5-1,10C, c n trong tháng 7 thì tăng từ 0,5 - 0,80C. Riêng năm 2007, Ttb năm ở cả
3 nơi đều cao hơn so với Ttb thập kỷ 1931-1940 khoảng từ 0,8 - 1,30C và 0,4 0,50C so với thập kỷ 1991-2000 [19]. Hơn nữa, Nguyễn Trọng Hiệu và cs (2010,
2011) cũng cho rằng, Ttb trên lãnh thổ Việt Nam trong thế kỷ 20 đã tăng 0,750C,
tăng nhanh hơn bất kỳ thế kỷ nào trong lịch sử, kể từ thế kỷ 11 đến nay. Đặc biệt,
trong 5 thập kỷ gần đây 1956-2005, Ttb đã tăng 0,64 ± 0,130C, gần gấp hai lần tốc
độ tăng trong thế kỷ 20 [9], [26]. Nghiên cứu chi tiết hơn xu thế và mức độ tăng của
Ttb trong từng mùa, tác giả cho rằng, Ttb đã tăng nhiều nhất trong mùa đông (0,610C) và ít nhất trong mùa xuân (0,2-0,80C) trong 50 năm qua [9], [26].
Để xây dựng kích bản BĐKH và nƣớc biển dâng ở Việt Nam, Bộ Tài nguyên
và Môi trƣờng (2012) đã phân tích sự thay đổi của các cực trị khí hậu Việt Nam
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trong 47 năm qua (1961-2007). Những kết quả chỉ ra rằng, Ttb năm trên toàn lãnh
thổ đã tăng 0,50C. Đặc biệt, Ttb trong mùa đông tăng nhanh hơn trong mùa hè, ở
phía Bắc tăng nhanh hơn phía Nam, ở sâu trên đất liền tăng nhanh hơn vùng ven
biển và hải đảo. Cả Tn và Tx đều tăng lên ở tất cả các trạm khu vực Bắc Bộ và vùng
N1. Tn có xu thế tăng nhanh hơn Tx, nhƣng trên vùng Tây Nguyên (N2), Tx cũng
có xu thế tăng mạnh. Số ngày có Tx lớn hơn 350C có xu thế tăng trên hầu hết các
vùng (trừ vùng N1 và N3), c n số ngày có Tn nhỏ hơn 150C thì giảm ở tất cả các
vùng. Số đợt không khí lạnh đã giảm trong hai thập kỷ gần đây, song những dị
thƣờng của không khí lạnh lại xuất hiện thƣờng xuyên hơn. Tần số XTNĐ tăng lên
ở các vùng biển N1, Nam Bộ (N3) và vùng biển Thanh Nghệ Tĩnh. Tần số XTNĐ
không rõ nét nhƣng số các cơn bão mạnh có xu hƣớng gia tăng. Tần suất hạn hán
cũng tăng lên [1].
Trƣớc đó, kết quả phân tích những biến đổi của nhiệt độ cực trị ở Việt Nam
trong giai đoạn 1961-2007 của Hồ Thị Minh Hà và Phan Văn Tân (2009) cũng cho
thấy, Tn tháng 1 tăng lên trung bình khoảng 0,9oC/thập kỷ, trong khi Tx tháng 7 giảm
nhẹ khoảng 0,1oC/thập kỷ. Hơn nữa, Tx có xu hƣớng giảm hoặc tăng chậm ở những
khu vực có Tx cao (Bắc Trung Bộ (B4) và N1) và tăng nhanh hơn ở những khu vực
có Tx thấp hơn (Tây Bắc (B1) và N2) [6].

Hình 1.6 Giá trị ngƣỡng phân vị thứ 95 của Tx (trong mùa hè) (a) và phân vị
thứ 5 của Tn (trong mùa đông) (b). Trong đó, R1, R2,…, R7 là các vùng từ B1,
B2, đến N3 của Việt Nam (Nguồn: Ho Thi-Minh-Ha và cs, 2011 [40]).
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Ngoài ra, xu thế biến đổi của Tx bằng phân vị 95 (TX95), Tn bằng phân vị 5
(TN5), RX95 cũng đã đƣợc Hồ Thị Minh Hà và cs (2011) phân tích. Kết quả cho
thấy, TX95 trong mùa hè, TN5 trong mùa đông và RX95 trong mùa mƣa qua từng
thập kỷ đều có xu thế tăng (Hình 1.6) [40]. Sự giảm của TN5 trên vùng N1 trong
thời kỳ 1961-1990 đƣợc cho là do sự thay đổi cƣờng độ của không khí lạnh trong
mùa đông [40].
Hơn nữa, sử dụng chuỗi số liệu quan trắc tại 58 trạm khí tƣợng phân bố đều
trên toàn lãnh thổ trong thời kỳ 1961-2007, Phan Văn Tân và cs (2010) đã nghiên cứu
mức độ và xu thế biến đổi của các yếu tố và hiện tƣợng khí hậu cực đoan ở Việt Nam.
Những kết quả chỉ ra rằng, Tx trên toàn lãnh thổ dao động khoảng ± 30C còn Tn thì
dao động khoảng ± 50C. Trên hầu hết các vùng (trừ vùng B1 và B4), Tn có tốc độ
tăng nhanh hơn nhiều so với Tx, Tx biến đổi rất ít hoặc hầu nhƣ không biến đổi. Kết
quả này rất phù hợp với xu thế tăng lên hay giảm đi của số ngày nắng nóng (SNNN)
và SNRĐ tƣơng ứng ở các vùng khí hậu [6], [22].
Ngoài ra, các tác giả c n cho rằng, RXx và SNML cũng có xu hƣớng tăng
lên ở hầu hết các vùng khí hậu, nhất là trong những năm gần đây và ở khu vực Miền
Trung [7], [22]. Đồng thời, hạn hán cũng có xu thế tăng lên nhƣng với mức độ
không đồng đều giữa các vùng và giữa các trạm trong từng vùng khí hậu. Không
những thế, tần số bão trên Biển Đông và vùng bờ biển Việt Nam đều có xu thế tăng
lên [22].
Cũng với mục đích xác định xu thế biến đổi của một số cực trị khí hậu trên
lãnh thổ Việt Nam, song Ngô Đức Thành và cs (2012) lại phân tích trên từng điểm
trạm thông qua hệ số Sen. Đồng thời, mức ý nghĩa của xu thế cũng đƣợc tác giả
kiểm nghiệm thông qua kiểm nghiệm Man-Kendal. Kết quả chỉ ra cũng tƣơng tự
những nghiên cứu đã đƣa ra trƣớc đó với sự tăng mạnh của Tn (rõ nhất là
0,60C/thập kỷ), đặc biệt trên khu vực N1 và N2. Tuy nhiên, khác với Tn, Tx có xu
thế tăng rất ít, riêng trạm Trƣờng Sa, Tx cũng tăng xấp xỉ 0,50C/thập kỷ nhƣng Tx
tại trạm Bảo Lộc lại có xu thế giảm. Tƣơng tự nhƣ kết luận của Trần Thục và cs

27

(2012), lƣợng mƣa trên các khu vực phía Bắc cũng có xu thế giảm nhƣng từ khoảng
vĩ tuyến 17 trở vào, lƣợng mƣa lại có xu thế tăng [25].
Cũng có những kết luận nhƣ những nghiên cứu trƣớc đó về biến đổi của
nhiệt độ và lƣợng mƣa trên các vùng khí hậu Việt Nam. Song Nguyễn Đăng Quang
và cs (2013) c n cho rằng, trong thời kỳ 1971-2010, ảnh hƣởng của ENSO đến
nhiệt độ và lƣợng mƣa ở các vùng vĩ độ thấp và trong mùa đông cao hơn trên các
vùng vĩ độ cao [32].
Khi phân tích sự biến đổi của SNNN và số đợt không khí lạnh (KKL) trong
từng thập kỷ, trên lãnh thổ Việt Nam, Nguyễn Đức Ngữ (2002, 2008) cho rằng,
SNNN trong thập kỷ 1991- 2000 nhiều hơn so với các thập kỷ trƣớc, đặc biệt ở
Trung Bộ và Nam Bộ. Trong khi đó, số đợt KKL lại giảm đi rõ rệt trong 2 thập kỷ
gần đây (1981-1990 và 1991-2000) [16], [19], [20].
Chỉ phân tích xu thế biến đổi khí hậu trên vùng N2, Hoàng Đức Cƣờng
(2013) cho rằng, các chỉ số cực đoan liên quan đến Tn tăng nhanh hơn so với các
chỉ số cực đoan liên quan đến Tx, dẫn đến biên độ nhiệt độ ngày có xu thế giảm.
Hầu hết các chỉ số cực đoan liên quan đến mƣa lớn đều tăng trên khu vực, ngoại trừ
tại trạm Ayunpa có xu thế giảm đáng kể trong những năm qua. Hơn nữa, mặc dù,
Tx không có dấu hiệu tăng nhƣng SNNN, NNGG, số ngày có đêm nóng tăng lên
đáng kể [4].
Khi phân tích tổng lƣợng mƣa năm trong thời kỳ 1960-2009, Nguyễn Trọng
Hiệu và cs (2011) cũng cho rằng, tổng lƣợng mƣa năm giảm trên các vùng khí hậu
phía Bắc và tăng lên ở các vùng khí hậu phía Nam. Đặc biệt ở vùng N1, lƣợng mƣa
tăng với tốc độ 2-10 mm/năm. Lƣợng mƣa tăng mạnh hơn ở những nơi là trung tâm
mƣa lớn nhƣ Bắc Quang, Nam Đông, Trà My, Bảo Lộc,…[9].
Xu thế tăng/giảm của RXx trung bình trong từng vùng, qua từng thời kỳ trên
lãnh thổ Việt Nam cũng đƣợc Vũ Thanh Hằng và cs (2009) phân tích. Kết quả cho
thấy rằng, RXx trong thời kỳ 1961-2007 có xu thế tăng ở cả 7 vùng khí hậu trên
toàn lãnh thổ. Xu thế tƣơng tự cũng xảy ra ở các thời kỳ 1961-1990 (trừ vùng B1)
và 2001-2007 (trừ vùng Đồng bằng Bắc Bộ (B3) và N2). Khác với 2 thời kỳ trên,
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trong thời kỳ 1991-2000, RXx có xu thế giảm không chỉ ở vùng B1 mà c n thể hiện
trên các vùng B2 và N1. Trong khi đó, RXx vùng B3, B4, N2 và N3 lại có xu thế
tăng [7].
Khi phân tích sự biến đổi của Rx trên một số trạm tiêu biểu qua từng thập kỷ,
Nguyễn Đức Ngữ (2008, 2009) cho rằng, Rx có xu thế tăng lên trong những thập kỷ
gần đây. Tuy nhiên, trên từng vùng, lƣợng mƣa lại có xu thế biến đổi rất khác nhau,
có nơi tăng, nơi giảm. Ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, lƣợng mƣa có xu thế
giảm trong các thập kỷ gần đây. Trong thập kỷ 1991-2000, lƣợng mƣa tăng lên ở
Đà Nẵng, trong khi lại giảm đi ở các trạm vùng N1 [20], [21].
Trong khi đó, theo Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng (2012), lƣợng mƣa trung
bình năm trong 8 đến 10 thập kỷ qua (1907-2007) ở từng vùng, trong từng thời kỳ
cũng có xu thế biến đổi không rõ ràng. Lƣợng mƣa năm giảm ở các vùng khí hậu
phía Bắc và tăng lên ở các vùng khí hậu phía Nam, song tính trung bình trên toàn
lãnh thổ, lƣợng mƣa trung bình năm đã giảm khoảng 2% trong 50 năm qua (19582007). Lƣợng mƣa ngày lớn nhất cũng tăng lên ở vùng B1 và các vùng phía Nam và
giảm đi ở các vùng c n lại của lãnh thổ [1].
Ngoài ra, khi phân tích phân bố của tốc độ gió cực đại (VXx) theo không
gian và thời gian cũng nhƣ xu thế biến đổi của nó trên lãnh thổ Việt Nam, Chu Thị
Thu Hƣờng và cs (2010) cho rằng, tốc độ gió cực đại tuyệt đối (VX) lớn nhất
thƣờng xảy ra ở những trạm vùng núi phía Bắc trong tháng 3 và 4 nhƣng lại xuất
hiện trong các tháng mùa hè ở các trạm ven biển. Hơn nữa, VXx tháng có xu thế
giảm tại hầu hết các trạm trên toàn lãnh thổ trong thời kỳ 1961-2007. Xu thế giảm
mạnh nhất xảy ra trong tháng 7 (từ vùng B2 đến N1), trong tháng 4 (vùng B1, B2 và
N3) và giảm ít nhất trong tháng 1. Trong các thời kỳ 1961-1990/1976-1990 và
1991-2007, VXx năm ở các vùng cũng có xu thế giảm. Xu thế giảm mạnh nhất xảy
ra ở các vùng B1, B3 và N3 [12].
Ở Việt Nam, những nghiên cứu về tác động của ENSO đến thời tiết, khí hậu
trên lãnh thổ chủ yếu đƣợc thực hiện bởi Nguyễn Đức Ngữ và cs (2002, 2005,
2007) [16], [17], [18]. Hầu hết các kết quả mà các tác giả đƣa ra đều dựa trên
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phƣơng pháp phân tích chuẩn sai của từng yếu tố, hiện tƣợng trên từng vùng hay
một số trạm tiêu biểu trong các thời kỳ ENSO.
Thật vậy, ảnh hƣởng của ENSO đến các cực trị nhiệt độ ở Việt Nam đã đƣợc
Nguyễn Đức Ngữ (2005) phân tích dựa trên các phân vị thứ 5, 10, 25, 50, 75, 90 và
95 của nhiệt độ cực đại, cực tiểu trung bình tháng ( Tx , Tn ) và tuyệt đối tháng (TX,
TN) trong các mùa ENSO dựa trên chuỗi số liệu thời kỳ 1961-2000. Kết quả phân
tích cho thấy, với phân vị thứ 90, Tx và Tn đều có giá trị cao nhất trong các mùa El
Nino, nhƣng lại có giá trị thấp nhất trong các mùa La Nina. Ứng với phân vị thứ 10,
ảnh hƣởng của ENSO đến các trị số cao nhất và thấp nhất của Tx và Tn thể hiện
không rõ nét, đặc biệt trong mùa hè. Hơn nữa, trong cả mùa đông và mùa hè, Tn và
Tx đều có giá trị nhỏ nhất hay lớn nhất trong các mùa La Nina hay El Nino tƣơng
ứng. Đặc biệt, các đợt El Nino mạnh (1982 - 1983, 1997 - 1998) đã gây ra kỷ lục
của Tx ở nhiều nơi. Ngƣợc lại, các đợt La Nina lại gây ra những kỷ lục của Tn [17].
Phân tích tần số front lạnh qua Hà Nội và mối quan hệ của nó với ENSO,
Nguyễn Đức Ngữ và cs (2002) cho rằng, trong thời kỳ ENSO, tần số front lạnh
thƣờng giảm đi, đặc biệt trong các tháng cuối (thời kỳ El Nino) và nửa sau (thời kỳ
La Nina) của mùa front lạnh. Đồng thời, mùa front lạnh thƣờng kết thúc sớm hơn
bình thƣờng. Do đó, thời gian gián đoạn front lạnh thƣờng dài hơn những năm bình
thƣờng [16].
Mặt khác, ảnh hƣởng của ENSO đến Tx và Tn trên lãnh thổ Việt Nam cũng
đã đƣợc Hồ Thị Minh Hà và Phan Văn Tân (2009) phân tích khi nghiên cứu xu thế
và mức độ biến đổi của chúng trong thời kỳ 1961-2007. Cũng tƣơng tự kết luận của
tác giả Nguyễn Đức Ngữ (2005), các chuẩn sai dƣơng thƣờng xuất hiện trong những
đợt El Nino mạnh nhƣ 1972-1973, 1982-1983, 1991-1992, 1997-1998, c n chuẩn
sai âm hoặc dƣơng nhỏ thƣờng xảy ra vào những đợt La Nina nhƣ 1970-1971,
1984-1985. Tuy nhiên, trong một số đợt La Nina, Tx (1975-1976 và 1988-1989), và
Tn (1988-1989, 1995-1996, 1998-2000) vẫn có chuẩn sai dƣơng [6].
Cùng với tác động làm tăng hay giảm nhiệt độ trong các thời kỳ El Nino hay
La Nina, ENSO c n có ảnh hƣởng rất lớn đến lƣợng mƣa trên mỗi khu vực. Chính
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vì vậy, những nghiên cứu về ảnh hƣởng của ENSO đến lƣợng mƣa mỗi vùng cũng
đã đƣợc nhiều nhà khoa học quan tâm, song nghiên cứu của Nguyễn Đức Ngữ
(2007) đƣợc xem là đầy đủ và chi tiết nhất. Tác giả cho rằng, hầu hết các đợt El
Nino đều gây ra tình trạng thâm hụt lƣợng mƣa trong nhiều tháng và tổng lƣợng
mƣa cả đợt giảm đi so với điều kiện bình thƣờng khoảng 25-50%, đặc biệt giảm rõ
rệt nhất trong các đợt 1976-1977, 1979, 1963-1964 và 1965-1966. Ngƣợc lại, hầu
hết các đợt La Nina gây ra lƣợng mƣa vƣợt trung bình nhiều năm ở các tỉnh ven
biển Trung Bộ, nhƣng cũng gây ra thâm hụt lƣợng mƣa ở các vùng B1, B2, B3, N2
và vùng Đông Nam Bộ. Trong đó, đợt La Nina 1998-2000 đem lại lƣợng mƣa vƣợt
trội rõ rệt nhất, c n đợt La Nina 1988-1989 gây ra thiếu lƣợng mƣa nhiều nhất [18].
Cũng nghiên cứu về mối quan hệ giữa ENSO và lƣợng mƣa song Phan Văn
Tân và cs (2001) lại sử dụng phƣơng pháp phân tích phổ để khảo sát chu kỳ dao
động của chỉ số dao động nam (SOI), SST và lƣợng mƣa ở một số trạm khu vực
miền Trung Việt Nam trong thời kỳ 1950-1996. Kết quả chỉ ra rằng, cả ENSO và
lƣợng mƣa đều có cùng những chu kỳ dao động cỡ: 2,5 năm, 3,0 - 3,5 năm và 5,0 5,5 năm. Hơn nữa, trong thời kỳ El Nino, lƣợng mƣa có dị thƣờng âm lớn, nhƣng
trong thời kỳ La Nina và không ENSO, dị thƣờng của lƣợng mƣa mang dấu khá
ngẫu nhiên. Nhƣ vậy, có thể nói rằng, sự biến động của lƣợng mƣa khu vực miền
Trung Việt Nam liên quan mật thiết với sự xuất hiện hiện tƣợng El Nino [24]. Kết
luận này phần nào cũng giống với kết luận của tác giả Nguyễn Đức Ngữ (2007).
Với phƣơng pháp tƣơng tự nhƣ Phan Văn Tân và cs (2001) song Nguyễn
Duy Chinh (2005) chỉ xem xét ảnh hƣởng của ENSO đến lƣợng mƣa năm tại Hà
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ 1950-1998. Kết quả chỉ ra rằng, quan
hệ giữa lƣợng mƣa khu vực Nino 3.4 và lƣợng mƣa tại thành phố Hồ Chí Minh thì
tƣơng đối rõ ràng, trong khi tại Hà Nội lại không thể hiện rõ [3].
Nhƣ vậy, trong bối cảnh BĐKH toàn cầu, nhiệt độ không khí bề mặt ở hầu
hết các vùng trên trái đất đều có xu hƣớng tăng lên, c n lƣợng mƣa lại có xu thế
biến đổi không nhất quán giữa các vùng. Trên lãnh thổ Việt Nam, Ttb năm trong
khoảng 50 năm qua đã tăng khoảng 0,50C. Đặc biệt, Ttb trong mùa đông tăng nhanh
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hơn trong mùa hè, trên đất liền tăng nhanh hơn ở vùng ven biển và hải đảo. Tn tăng
nhanh hơn Tx. SNNN cũng tăng lên ở hầu hết các vùng (trừ vùng N1 và N3).
Ngƣợc lại, số đợt KKL lại giảm trong hai thập kỷ qua. Lƣợng mƣa có xu hƣớng
giảm hoặc ít thay đổi ở phía Bắc, song lại tăng lên ở phía Nam.
Nhận xét chung:

Có thể nói, BĐKH toàn cầu đã và đang diễn ra mà ảnh hƣởng của nó đến
mỗi vùng đã đƣợc rất nhiều các tác giả đề cập đến thông qua việc xác định mức độ
và xu thế biến đổi của các cực trị khí hậu và ECEs. Những phân tích của các tác giả
chủ yếu dựa trên các phƣơng pháp thống kê chuỗi số liệu quan trắc từ mạng lƣới
trạm khí tƣợng trong các thời kỳ khác nhau. Đồng thời, không ít tác giả đã sử dụng
nguồn số liệu tái phân tích để xác định những biến đổi của gió mùa, một số trung
tâm khí áp và hoàn lƣu ảnh hƣởng đến khu vực. Kết quả nhận đƣợc chính là những
bằng chứng về sự biến đổi của ECEs và mối liên hệ giữa nó với sự biến đổi khí hậu
toàn cầu.
Trên thế giới, cùng với việc xác định xu thế biến đổi của các yếu tố, hiện
tƣợng khí tƣợng, thì việc đánh giá xu thế biến đổi của một số trung tâm khí áp hay
hoàn lƣu gió mùa cũng nhƣ mối quan hệ giữa chúng đã đƣợc nhiều tác giả đề cập
đến. Song ở Việt Nam, các nghiên cứu chủ yếu mới chỉ dừng lại ở việc xác định xu
thế biến đổi của một số cực trị, chỉ số khí hậu và ECEs. Mặc dù, những kết luận
đƣợc đƣa ra thì tƣơng đối thống nhất và phù hợp nhƣng nhiều nghiên cứu hầu nhƣ
chƣa lý giải đƣợc nguyên nhân của những biến đổi đó.
Do vậy, để đánh giá tác động của BĐKH đến các cực trị khí hậu và ECEs ở
Việt Nam, mối quan hệ tƣơng quan giữa chúng với Ts trung bình toàn cầu và trên
khu vực cũng nhƣ cƣờng độ của các trung tâm khí áp đã đƣợc phân tích nhằm lý
giải đƣợc phần nào nguyên nhân của những biến đổi đó.
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CHƢƠNG 2: SỐ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nguồn số liệu và các phƣơng pháp sẽ là những nội dung không thể thiếu
trong mỗi công trình nghiên cứu. Trong đó, phƣơng pháp phân tích mức độ và xu
thế biến đổi của các cực trị khí hậu, ECEs cũng nhƣ cách xác định cƣờng độ, sự mở
rộng hay thu hẹp của các trung tâm khí áp và đánh giá ảnh hƣởng của BĐKH toàn
cầu đến một số đại lƣợng cực trị khí hậu và ECEs sẽ đƣợc chỉ ra trong mục 2.2 sau
khi chỉ ra những nguồn số liệu đƣợc sử dụng để phân tích.
2.1 Số liệu
2.1.1 Số liệu quan trắc từ mạng lưới trạm trên lãnh thổ Việt Nam
Tập số liệu quan trắc từ 69
trạm đặc trƣng cho 7 vùng khí hậu
trên lãnh thổ Việt Nam trong trong
thời kỳ 1961- 2010 đã đƣợc sử
dụng để phân tích, đánh giá trong
luận án này (Bảng P2.1, Hình 2.1).
Song ở hầu hết các trạm phía Nam
nhƣ Đà Nẵng, Trà My, Quảng
Ngãi, Ba Tơ, Phú Quý, Ayunpa,
Đăk Nông, Bảo Lộc, Phú Quốc,
Cần Thơ, Trƣờng Sa, Côn Đảo,…
nguồn số liệu đƣợc sử dụng bắt đầu
từ những năm 1970 (chủ yếu từ Hình 2.1 Bản đồ vị trí và độ cao của các trạm
năm 1976) đến năm 2010. Nguồn

khí tƣợng đƣợc sử dụng.

số liệu này đƣợc bổ sung và kế thừa từ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nƣớc
(KC08.29/06-10) do GS. TS. Phan Văn Tân làm chủ nhiệm đề tài [22]. Bộ số liệu
này đã đƣợc kiểm tra và loại bỏ những sai số thô và sai số hệ thống. Trong đó, luận
án đã sử dụng các số liệu về nhiệt độ và lƣợng mƣa ngày bao gồm: Tx, Tn, Ttb và
R. Từ đó, các cực trị, cực đoan khí hậu và ECEs đã đƣợc phân tích.
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2.1.2 Số liệu tái phân tích
Nguồn số liệu tái phân tích đƣợc sử dụng trong luận án này là số liệu trung
bình tháng trong thời kỳ 1961-2010 có độ phân giải 2.0 x 2.0 độ kinh vĩ của các
trƣờng: Pmsl, Ts, độ cao địa thế vị (HGT) và gió kinh hƣớng, vĩ hƣớng (UV) tại các
mực đẳng áp chuẩn 1000, 850, 700, 500, 300 và 200hPa trên toàn cầu. Đây là nguồn
số liệu đƣợc cung cấp bởi Trung tâm Quốc gia Dự báo Môi trƣờng (NCEP) và đƣợc
download tại ftp://ftp.cdc.noaa.gov/pub/Datasets/20thC_ReanV2/Monthlies/.
Bên cạnh đó, chuẩn sai của Ts trung bình toàn cầu và trung bình trên từng
khu vực trong thời kỳ 1880-2010 cũng đƣợc sử dụng. Nguồn số liệu này đƣợc cung
cấp bởi Cục quản lý Khí quyển – Đại dƣơng Quốc Gia (NOAA) và đƣợc download
tại http://www.cdc.noaa.gov/data/indices/climateindices/list/.
Các nguồn số liệu này đƣợc sử dụng để phân tích sự biến đổi về cƣờng độ, vị
trí của một số trung tâm khí áp cũng nhƣ để khảo sát mối quan hệ giữa BĐKH với
các cực trị khí hậu và ECEs ở Việt Nam
2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp xác định các đặc trưng thống kê
Để nghiên cứu sự biến động theo không gian, thời gian cũng nhƣ mức độ
biến đổi của các cực trị khí hậu và ECEs trên lãnh thổ Việt Nam, luận án đã xác
định các đặc trƣng thống kê nhƣ: các đại lƣợng trung bình, chuẩn sai, giá trị lớn
nhất, nhỏ nhất của các cực trị khí hậu trong từng tháng năm hoặc nhiều năm. Bên
cạnh đó, số ngày có nhiệt độ hay lƣợng mƣa vƣợt quá một ngƣỡng nào đó cũng
đƣợc xác định. Các đặc trƣng cực trị, cực đoan khí hậu sử dụng trong luận án đƣợc
chỉ ra trong Bảng 1.1. Các đặc trƣng này đều đƣợc xác định ở từng trạm quan trắc
trên lãnh thổ trong từng tháng/năm. Trong đó, giá trị của TN10 và TX90 đƣợc xác
định trong thời kỳ 1980 - 1999. Tƣơng tự, chuẩn sai của tổng SNNN, nắng nóng
gay gắt (NNGG), SNRĐ, SNRH trong từng năm cũng đƣợc xác định so với thời kỳ
1980-1999.
Ngoài ra, trong từng mùa hoặc vùng khí hậu, giá trị của các cực trị, cực đoan
khí hậu, ECEs cũng nhƣ của các biến trƣờng nhƣ Pmsl, HGT, Ts hay SST,… sẽ
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đƣợc xác định là giá trị trung bình số học của từng tháng trong mùa hoặc từng trạm
trên vùng đó.
Bảng 2.1 Bảng một số cực trị khí hậu và ECEs
STT Kí hiệu

Cách xác định

Đơn vị

1

TXx

Tx lớn nhất trong tháng/năm

0

C

2

TX

Tx tuyệt đối tháng/năm

0

C

0

C

3

TX90 Tx bằng phân vị thứ 90

4

TNn

Tn nhỏ nhất trong tháng/năm

0

C

5

TN

Tn tuyệt đối tháng/năm

0

C

0

C

6

TN10 Tn bằng phân vị thứ 10

7

RXx

8

Rx

Lƣợng mƣa ngày lớn nhất trong tháng/năm

mm

Lƣợng mƣa ngày tuyệt đối tháng/năm

mm

9

TN10p Số ngày có Tn nhỏ hơn phân vị thứ 10 trong tháng/năm

ngày

10

TX90p Số ngày có Tx lớn hơn phân vị thứ 90 trong tháng/năm

ngày

11

SNNN Số ngày có Tx lớn hơn hoặc bằng 350C trong tháng/năm

ngày

12

NNGG Số ngày có Tx lớn hơn hoặc bằng 370C trong tháng/năm

ngày

13

SNRĐ Số ngày có Ttb nhỏ hơn hoặc bằng 150C trong tháng/năm

ngày

14

SNRH Số ngày có Ttb nhỏ hơn hoặc bằng 130C trong tháng/năm

ngày

15

SNML Số ngày có R lớn hơn 50 mm trong tháng/năm

ngày

2.2.2 Phương pháp phân tích xu thế
Cho đến nay, xu thế biến đổi của các yếu tố và hiện tƣợng khí tƣợng trong
một thời kỳ vẫn thƣờng đƣợc xác định dựa trên hệ số a1 của phƣơng trình hồi quy
tuyến tính một biến y = a1x + a0. Tuy nhiên, việc sử dụng hệ số này sẽ không loại bỏ
đƣợc ảnh hƣởng của sai số thô trong chuỗi số liệu. Chính vì vậy, phƣơng pháp xác
định xu thế dựa vào ƣớc lƣợng của Sen (1968), c n đƣợc gọi là hệ số góc Sen hay
hệ số Sen đã đƣợc sử dụng ngày càng nhiều nhƣ Dráple K. và cs (2011) [33], Phan
Văn Tân và cs (2010) [22], Ngô Đức Thành và cs (2012) [25], Nguyễn Đăng Quang
và cs (2013) [32],…
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Do đó, trong luận án này, việc xác định xu thế biến đổi của một số cực trị,
cực đoan khí hậu, ECEs cũng nhƣ xu thế biến đổi cƣờng độ của các trung tâm khí
áp đều dựa vào hệ số Sen.
- Xác định hệ số Sen: Về bản chất, hệ số Sen hay hệ số góc Sen (Q) cũng đặc
trƣng cho xu thế biến đổi của các đại lƣợng khí hậu giống nhƣ hệ số a 1 trong
phƣơng trình hồi quy tuyến tính một biến. Nghĩa là, xu thế biến đổi của từng đại
lƣợng khí hậu tăng lên hay giảm đi phụ thuộc vào dấu của hệ số Q có giá trị dƣơng
hay âm, c n mức độ tăng (giảm) cũng phụ thuộc vào giá trị tuyệt đối của Q.
Khi phân tích xu thế biến đổi của các cực trị khí hậu hay ECEs trên từng
trạm, trong từng tháng, mùa trong từng thời kỳ có n năm. Trƣớc hết, ta xác định
chuỗi số liệu gồm N phần tử sau [25], [33]:
Qk 

x j  xi

(2.1)

ji

trong đó, xj và xi lần lƣợt là các giá trị của x trong năm thứ j và i (j > i). Nhƣ vậy,
với chuỗi số liệu n năm thì ta sẽ xác định đƣợc N giá trị Qk hay k = 1, 2,....,N với N
= n(n-1)/2. Từ đó, Q đƣợc xác định là trung vị của chuỗi N phần tử này. Việc xác
định Q là trung vị của chuỗi sẽ giúp chúng ta loại bỏ ảnh hƣởng của những sai số
thô (nếu có) trong chuỗi số liệu.
Q N 1
 2
Q 

1
  Q N  Q N 1 
 2  2
2 

Khi N là lẻ
Khi N là chẵn

(2.2)

Thực tế, giá trị của hệ số Q thể hiện tốc độ tăng (giảm) của các đại lƣợng khí
hậu trong một năm. Song do giá trị này khá nhỏ nên sau khi tính toán, tất cả các giá
trị của Q đƣợc nhân với 10. Bởi thế, hệ số Q đƣa ra phân tích sẽ thể hiện tốc độ tăng
(giảm) của các đại lƣợng khí hậu trong một thập kỷ.
Nhƣ vậy, xu thế biến đổi của một số cực trị khí hậu, ECEs tại từng trạm khí
tƣợng trong tháng hay năm đã đƣợc xác định dựa trên hệ số Q. Tuy nhiên, do thời
điểm xuất hiện các cực trị tuyệt đối tại các trạm không đồng thời nên việc lấy trung
bình các cực trị khí hậu sẽ làm giảm ý nghĩa của chúng. Vì thế, xu thế biến đổi của
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từng đại lƣợng này trong từng mùa hoặc từng vùng cũng sẽ đƣợc xác định là giá trị
trung bình của Q ở các tháng trong mùa hoặc ở các trạm trong vùng đó.
Độ tin cậy của xu thế có thể đƣợc đánh giá thông qua kiểm nghiệm Fisher
hay Student,... Song để đánh giá độ tin cậy của hệ số Sen, các tác giả thƣờng sử
dụng kiểm nghiệm Mann – Kendall.
- Kiểm nghiệm Mann – Kendall: Đây là kiểm nghiệm phi tham số để xác
định xu thế của chuỗi số liệu sắp xếp trình tự theo thời gian (gọi tắt là chuỗi thời
gian). Việc kiểm nghiệm là so sánh độ lớn tƣơng đối của các thành phần trong tập
mẫu chứ không phải xét chính giá trị của các thành phần mẫu. Hay các thành phần
trong chuỗi thời gian đƣợc so sánh với nhau theo thứ hạng lớn bé và không tính đến
giá trị của chúng sai khác nhau bao nhiêu. Lợi thế của kiểm nghiệm này là không
cần biết tập mẫu tuân theo luật phân bố nào. Kiểm nghiệm này đƣợc xác định nhƣ
sau [22]:
Giả sử ta có chuỗi thời gian {xt, t=1..n}. Mỗi một thành phần trong chuỗi sẽ
đƣợc so sánh với tất cả các thành phần c n lại đứng sau nó (về thời gian). Giá trị
thống kê Mann – Kendall (S) ban đầu đƣợc gán bằng 0 (tức là chuỗi không có xu
thế). Nếu thành phần sau lớn hơn thành phần trƣớc thì tăng S lên 1 đơn vị. Ngƣợc
lại nếu thành phần sau nhỏ hơn thành phần trƣớc thì S bị trừ đi 1 đơn vị. Nếu hai
thành phần có giá trị bằng nhau thì S sẽ không thay đổi. Tổng S sau tất cả các lần so
sánh sẽ đƣợc dùng để đánh giá xu thế chung của chuỗi. Tức là ta có [22], [25], [33]:
n 1

S 

n

 sign( x

i 1 j  i 1

j

 xi )

(2.3)

trong đó:
1

sign( x j  xi )  0

 1

khi x j  xi  0
khi x j  xi  0

(2.4)

khi x j  xi  0

Giá trị tuyệt đối của S càng lớn xu thế càng rõ. S dƣơng thể hiện xu thế tăng
của chuỗi và S âm thể hiện xu thế giảm của chuỗi.
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Để kiểm nghiệm xu thế của chuỗi, ta đặt giả thiết H0: S = 0 (chuỗi không có
xu thế). Với xác suất phạm sai lầm loại một bằng , khi H0 đúng ta có P(S > S) =
. Thay cho S ta tính đại lƣợng thống kê , đƣợc gọi là hệ số tƣơng quan MannKendall:
 S 1
 Var ( S )

  0
 S 1

 Var ( S )

khi S  0
khi S  0

(2.5)

khi S  0

trong đó Var(S) là phƣơng sai của S, đƣợc tính bởi:
Var ( S ) 

g

1 
n(n  1)(2n  5)   t p (t p  1)(2t p  5)
18 
p1


(2.6)

ở đây, n là dung lƣợng mẫu, g là số nhóm trong đó mỗi nhóm là một tập con có
cùng giá trị, và tp là số thành phần trong nhóm p.
Từ đó ta có, P( > ) = . Biến  đã đƣợc chứng minh là có phân bố chuẩn
chuẩn hóa nên khi cho trƣớc giá trị  ta dễ dàng xác định đƣợc . Và kết luận kiểm
nghiệm sẽ là:
Nếu || > : Bác bỏ giả thiết H0, tức là chuỗi có xu thế
Nếu || < : Chấp nhận giả thiết H0, tức là chuỗi không có có xu thế
Trong tính toán thực hành, khi đã tính đƣợc  ta hoàn toàn xác định đƣợc xác
suất P(T>||) từ phân bố chuẩn chuẩn hóa [22]:
P(T   ) 

1
2



e

1
 t2
2

z

1
dt  0.5 
2

z

e

1
 t2
2

dt

(2.7)

0

Từ đó với độ tin cậy p=1- chọn trƣớc nào đó:
Nếu 2P(T>||) < p ta kết luận chuỗi có xu thế, ngƣợc lại nếu 2P(T>||) > p thì
chuỗi không có xu thế (với độ tin cậy p hay với mức ý nghĩa ).
2.2.3 Phương pháp phân tích các trung tâm khí áp
a. Xác định cƣờng độ
Cƣờng độ của các trung tâm khí áp đƣợc xác định dựa trên giá trị Pmsl hay
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HGT trung bình vùng trung tâm của các trung tâm khí áp này.
Cụ thể, cƣờng độ của áp cao Siberia là Pmsl trung bình vùng: 40 – 600N, 70
– 1200E (Hình 2.2a). Đây là vùng hình chữ nhật bao phủ trung tâm của áp cao, nơi
có khí trung tâm trung bình trong mùa đông lớn hơn 1028 Hpa (Gong D. Y và C. H
Ho, 2002).

a)

c)

b)

d)

Hình 2.2 Bản đồ trƣờng Pmsl trung bình trong mùa đông (a), mùa hè (c),

trong năm (b) và trƣờng HGT mực 500 hPa trung bình trong mùa hè (d).
Cƣờng độ cuả áp thấp Aleut đƣợc xác định là Pmsl trung bình vùng 40 –
600N, 1600E – 1600W. Đây là vùng chữ nhật bao phủ trung tâm của áp thấp, nơi có
khí áp trung tâm trung bình trong mùa đông nhỏ hơn 1002 hPa (Hình 2.2a).
Cƣờng độ của áp thấp Nam Á hay áp thấp Ấn Miến đƣợc xác định là Pmsl
trung bình vùng: 20 – 350N, 60 – 900E. Đây là vùng nằm ở phía Tây của áp thấp
này và có khí áp trung bình trong mùa hè nhỏ hơn 1000 hPa (Hình 2.2c).
Cƣờng độ của rãnh thấp xích đạo đƣợc xác định là Pmsl trung bình vùng: 50S
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– 150N, 900E – 1600E. Đây là vùng nằm ở phía Tây của rãnh và có khí áp trung bình
trong năm thấp hơn 1010 hPa (Hình 2.2b).
Cƣờng độ của ACTBD đƣợc xác định là giá trị HGT trung bình vùng 20350N; 1400E-1600W trên mực 500 hPa. Đây là vùng có HGT trung bình trong mùa
hè bao đƣờng 588 dam (Hình 2.2d). Bên cạnh đó, do lãnh thổ Việt Nam thƣờng chỉ
chịu ảnh hƣởng của vùng rìa phía Tây của áp cao này nên trong luận án này, cƣờng
độ tại rìa phía Tây của áp cao cũng đƣợc xác định. Vùng này đƣợc xác định là HGT
trung bình vùng: 200N – 250N, 1250E – 1400E (HeXuezhao và GongDaoyi, 2002).
Cƣờng độ của áp cao châu Úc đƣợc xác định là giá trị Pmsl trung bình vùng:
360S-240S; 122-1520E. Đây là vùng có khí áp trung bình trong mùa hè lớn hơn 1020
hPa (Hình 2.2c).
Cƣờng độ của áp cao Mascarene đƣợc xác định là giá trị Pmsl vùng: 360S260S; 50-800E. Đây là vùng có khí áp trung bình trong mùa hè lớn hơn 1024 hPa
(Hình 2.2c).
Nhƣ đã nói ở trên, xu thế biến đổi cƣờng độ của các trung tâm khí áp này
trong thời kỳ 1961 - 2010 sẽ đƣợc xác định dựa trên hệ số Sen trong từng tháng,
từng mùa. Riêng đối với các trung tâm áp thấp, nếu khí áp tại vùng trung tâm càng
giảm thì cƣờng độ của các trung tâm khí áp này càng tăng và ngƣợc lại, nên các hệ
số Sen đều đƣợc nhân tự động với -1, để thấy rõ hơn xu thế tăng giảm của các trung
tâm này.
b. Xác định phạm vi hoạt động
Trong thực tế, phạm vi hoạt động của một trung tâm khí áp thƣờng đƣợc xác
định là vùng không gian mà nó bao phủ (có thể xác định qua đƣờng đẳng áp hoặc
đƣờng đẳng cao ngoài cùng) trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, do
cƣờng độ của các trung tâm khí áp thƣờng biến đổi trong các tháng, các thời kỳ nên
các đƣờng đẳng áp hay đƣờng đẳng cao ngoài cùng cũng sẽ bị biến đổi. Hơn nữa,
ảnh hƣởng của hầu hết các trung tâm khí áp đến khu vực thƣờng chỉ nằm ở một phía
nào đó của các trung tâm này. Bởi vậy, trong luận án này, sự biến đổi phạm vi hoạt
động của của các trung tâm khí áp đƣợc xác định dựa trên sự dịch chuyển, mở rộng
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hay thu hẹp của một đƣờng đẳng áp hay một đƣờng đẳng độ cao địa thế vị nào đó
qua từng thập kỷ trong từng tháng. Ở đây, đƣờng đẳng áp 1016 hPa đƣợc xác định
để xem xét sự mở rộng hay thu hẹp của áp cao Siberia trong các thập kỷ. Tƣơng tự,
đƣờng đẳng áp 1010 hPa biểu diễn sự biến đổi của áp thấp Aleut và RTXD; đƣờng
đẳng áp 1005 hPa thể hiện cho áp thấp Nam Á; đƣờng đẳng áp 1020 hPa đặc trƣng
cho áp cao Mascarene và áp cao châu Úc; đƣờng đẳng cao 586 dam trên mực 500
hPa đặc trƣng cho sự dịch chuyển của ACTBD.
2.2.4 Phương pháp phân tích ảnh hưởng của BĐKH toàn cầu
Nhƣ chúng ta đã biết, BĐKH toàn cầu đang diễn ra mà biểu hiện của nó
chính là sự tăng lên của Ts trung bình toàn cầu. Do đó, tác động của BĐKH toàn
cầu đến ECEs trƣớc hết đƣợc xác định thông qua mối quan hệ tƣơng quan theo thời
gian giữa từng cực trị, cực đoan khí hậu và ECEs với Ts.
Giả sử, ta xác định mối quan hệ tƣơng quan giữa giá trị của một cực trị khí
hậu hay ECEs tại một trạm hay vùng nào đó (ký hiệu là Y) với Ts trung bình toàn
cầu (ký hiệu là X). Khi đó, HSTQ giữa chúng ( rt(m ) ) sẽ đƣợc xác định theo công
thức sau:

rt

trong đó, X t 
Yt 

(m)









1 n
 Ytl  Yt X tl  X t
n l 1
2
1 n
1 n
Y

Y
X tl  X t
 tl t n 
n l 1
l 1









(2.8)

2

1 n
 X tl là Ts trung bình toàn cầu trong từng tháng hay từng mùa,
n l 1

1 n
 Ytl là giá trị trung bình của một cực trị khí hậu hay ECE nào đó
n l 1

trên từng trạm hay vùng khí hậu trong từng tháng hay mùa đó,
Xtl và Ytl là giá trị của biến X hay Y trong tháng t (t=1,..., 12) và năm l
(l=1,...50); m là số vùng hay trạm, với m = 1,...,7 (vùng) hoặc m = 1,..., 70 (trạm), n
là tổng số năm quan trắc.
Tuy nhiên, do mức độ tăng nhiệt độ ở mỗi vùng khác nhau nên đã gián tiếp
làm biến đổi khí áp trên các vùng. Bởi vậy, cƣờng độ của các trung tâm khí áp, gió
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mùa có thể cũng sẽ bị biến đổi dƣới ảnh hƣởng của BĐKH. Vì thế, đánh giá tác
động của BĐKH đến ECEs ở Việt Nam không chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa từng
cực trị hay hiện tƣợng khí hậu này với Ts trung bình toàn cầu, mà tác động của Ts
trên vùng lân cận hay khu vực nghiên cứu, các trung tâm khí áp cũng đƣợc đƣa ra
phân tích, đánh giá trong luận án này thông qua mối quan hệ tƣơng quan giữa
chúng. Khi đó, mối quan hệ tƣơng quan theo thời gian giữa các cực trị khí hậu,
ECEs với Ts, trƣờng Pmsl hay HGT trên từng điểm lƣới trong không gian cũng
đƣợc khảo sát.
Thí dụ, gọi X là giá trị Pmsl hay HGT,… đƣợc xác định trên từng điểm lƣới
(i, j), với i và j là số điểm lƣới theo phƣơng vĩ tuyến và kinh tuyến tƣơng ứng của
trƣờng toàn cầu. Khi đó, HSTQ rij sẽ đƣợc các định theo công thức (2.9).

(t )
ij

r









1 n
 Ytl  Yt X ijtl  X ijt
n l 1
2
1 n
1 n
Y

Y
X ijtl  X ijt
 tl t n 
n l 1
l 1

trong đó, X ijt 









(2.9)

2

1 n
 X ijtl là giá trị trung bình của Ts, Pmsl, HGT,… tại từng điểm
n l 1

lƣới (i, j) trong cùng thời gian t.
(t )
Tập hợp các hệ số tƣơng quan rij sẽ tạo ra một bản đồ tƣơng quan. Đây

chính là bản đồ phân bố không gian của các hệ số tƣơng quan (HSTQ) theo thời
gian giữa từng ECE với trƣờng toàn cầu. Việc phân tích bản đồ này cho phép chỉ ra
đƣợc những vùng mà ở đó, trƣờng toàn cầu có mối quan hệ tốt với một cực trị khí
hậu hay ECE nào đó.
Đồng thời, giá trị Pmsl, HGT, Ts,… trung bình trên vùng có trị tuyệt đối của
HSTQ lớn hơn hoặc bằng 0,4 sẽ đƣợc xác định. Khi đó, ở mỗi tháng, mùa trong
năm, giá trị trung bình trên vùng này sẽ đƣợc đƣa ra để tính tƣơng quan tiếp với
từng cực trị khí hậu hay ECE trong cùng thời gian đó. Nếu HSTQ giữa chúng có giá
trị dƣơng hoặc âm đạt mức tin cậy trên 95%, chứng tỏ yếu tố hay hiện tƣợng khí
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hậu đó có quan hệ đồng biến hoặc nghịch biến với giá trị Pmsl, HGT, Ts,… trung
bình trên vùng đó.
Để kiểm nghiệm độ lớn của HSTQ (r), ta đặt giả thiết:
H0 : r = 0
với giới hạn ban đầu là d thì d phải đảm bảo sao cho:
Pr  d  α

Khi H0 đúng ta có:
Đặt

tr

và

(2.10)

n2

(2.11)

1 r2

t  d

n2

(2.12)

1 r2

Với t có phân bố Student với n-2 bậc tự do





Khi đó, nếu H0 đúng thì P t  t   α . Từ đó, ta xác định đƣợc t
Và chỉ tiêu kiểm nghiệm sẽ là:
Nếu t  t thì bác bỏ giả thiết H0 và đƣa ra kết luận r lớn rõ rệt


t  t thì chấp nhận giả thiết H0 và kết luận r không lớn rõ rệt


Ở đây, t thƣờng đƣợc tra theo Bảng phân bố Student.
Bảng 2.2 Tiêu chuẩn tin cậy của HSTQ r (Nguồn: Phạm Thị Thanh Hƣơng
và cs, 2012 [11])
n-2

30

40

50
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α = 0,05

0,349

0,304

0,273

0,250

0,232 0,217 0,205 0,195

α = 0,01

0,449

0,393

0,354

0,325

0,302 0,283 0,267 0,254

Với phƣơng pháp này, HSTQ r, với dung lƣợng mẫu n đƣợc coi là chặt chẽ
khi thỏa mãn tiêu chuẩn tƣơng ứng với α = 0,05, α = 0,01 nhƣ trong bảng 2.2. Nói
cách khác, HSTQ sẽ có xác suất phạm sai lầm loại 1 (hay mức ý nghĩa) là 0,05 hoặc
0,01 hay mức tin cậy tƣơng ứng là 0,95 (95%) hoặc 0,99 (99%). Cụ thể, với 50 năm
quan trắc (1961-2010) thì HSTQ đạt đƣợc ứng với mức ý nghĩa bằng 0,05 (hoặc
mức tin cậy 95%) sẽ là 0,273 và ứng với mức ý nghĩa bằng 0,01 (hoặc mức tin cậy
99%) là 0,352.
Từ đó, các cấp độ tƣơng quan giữa các yếu tố khí hậu với trƣờng toàn cầu và
các chỉ số khí hậu đƣợc phân thành 4 cấp sau đây [11]:
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Rất chặt chẽ:

| r | ≥ 0,352 Đạt mức ý nghĩa 1% hay mức tin cậy 99%

Chặt chẽ:

0,273 ≤ | r | < 0,352 Đạt mức ý nghĩa 5% hay mức tin cậy 95%

Đáng kể:

0,15 ≤ | r | < 0,273 Đạt 1/2 mức tin cậy 95%

Không đáng kể:

| r | < 0,15 Chƣa đạt ½ mức tin cậy 95%

Bên cạnh đó, để đánh giá ảnh hƣởng của ACTBD đến SNNN trên các vùng,
luận án cũng xác định sự thay đổi phạm vi của áp cao này trong thời kỳ 1961-1990
và 1991-2010. Tất nhiên, phạm vi của ACTBD cũng đƣợc xác định dựa trên sự biến
đổi của một đƣờng đẳng HGT hay Pmsl nào đó trên các mực. Chúng đƣợc tính
trung bình trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 của 5 năm có SNNN nhiều nhất, 5
năm có SNNN ít nhất và từng thời kỳ để so sánh.
Nhƣ vậy, dựa trên các phƣơng pháp thống kê, với nguồn số liệu quan trắc từ
mạng lƣới các trạm khí tƣợng của Việt Nam và số liệu phân tích trên lƣới toàn cầu
trong 50 năm qua (1961-2010), các kết quả tính toán và phân tích sẽ đƣợc chỉ ra
trong chƣơng 3 và 4 của luận án này.
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CHƢƠNG 3: BIẾN ĐỔI CỦA MỘT SỐ TRUNG T M KHÍ ÁP, CỰC TRỊ
KHÍ HẬU VÀ HIỆN TƢỢNG KHÍ HẬU CỰC ĐOAN Ở VIỆT NAM
BĐKH mà biểu hiện của nó là sự tăng lên của Ts trung bình toàn cầu đang
diễn ra mà một trong những hệ quả của nó là sự thay đổi về cƣờng độ và phạm vi
hoạt động của một số trung tâm khí áp. Điều này có thể đã làm các cực trị khí hậu
cũng nhƣ ECEs trên mỗi vùng biến đổi. Bởi vậy, trong mục đầu tiên của chƣơng
này, sự biến đổi của Ts trung bình toàn cầu cũng nhƣ trên từng vùng đã đƣợc đƣa ra
để minh chứng cho sự BĐKH. Sau đó, sự biến đổi của các trung tâm khí áp chính
ảnh hƣởng đến Việt Nam, một số cực trị, cực đoan khí hậu và ECEs trên lãnh thổ
Việt Nam sẽ đƣợc trình bày ở các mục tiếp theo của chƣơng này và đƣợc xem nhƣ
là một trong những hệ quả của BĐKH.
3.1 Sự biến đổi của nhiệt độ không khí bề mặt
Xu thế biến đổi của Ts trung bình toàn cầu trong hai thời kỳ 1880-2010 và
1961-2010 đƣợc xác định dựa trên chuẩn sai của nó trong từng tháng, năm so với
nhiệt độ trung bình thời kỳ 1971-2000. Khi đó, một năm đƣợc chia thành 4 mùa,
mỗi mùa 3 tháng: Mùa xuân - tháng 3, 4 và 5; mùa hè - tháng 6, 7 và 8; mùa thu tháng 9, 10 và 11; và mùa đông - tháng 12, 1 và 2.
Nhìn chung, trong cả hai thời kỳ 1880-2010 và 1961-2010, Ts trung bình
toàn cầu cũng nhƣ Ts trung bình trên hai Bán cầu hay trên lục địa và đại dƣơng đều
có xu thế tăng lên (Hình 3.1, Hình 3.2). Song Ts trong thời kỳ 1961-2010 tăng
nhanh hơn gần 10 lần so với thời kỳ 1880-2010. Ở các mùa trong năm, tốc độ tăng
của Ts trung bình trên các đại dƣơng và trên toàn cầu tƣơng đối đồng đều, nhƣng
trên các lục địa thì có sự khác biệt khá rõ rệt. Tuy nhiên, cũng giống nhƣ những
nghiên cứu đã đƣa ra trƣớc đó, Ts trung bình trên lục địa, nhất là lục địa Bắc Bán
Cầu (BBC) thƣờng có tốc độ tăng nhanh hơn trên các đại dƣơng, đặc biệt trong mùa
đông và mùa xuân. Hơn nữa, tốc độ tăng của Ts trung bình giữa các mùa trên BBC
cũng có nhiều biến động hơn ở Nam Bán Cầu (NBC).
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Trong thời kỳ 1880-2010, Ts trung bình trên các vùng cũng nhƣ trên toàn
cầu đều tăng lên khoảng từ 0,02 đến 0,030C/thập kỷ. Trên lục địa BBC, Ts trung
bình trong mùa đông tăng lên tới trên 0,040C/thập kỷ. Trong khi đó, Ts trung bình
trên lục địa BBC trong mùa hè và mùa thu chỉ tăng khoảng 0,0030C/thập kỷ. Mặc
dù Ts trung bình trên các vùng thuộc NBC có tốc độ tăng lên tƣơng đối đồng đều
giữa các mùa, song tốc độ tăng của Ts trung bình trong mùa đông và mùa xuân
NBC vẫn cao hơn so với mùa hè và mùa thu NBC (Hình 3.1).
Thời kỳ 1880-2010

Hệ số Sen

0.05
0.04

Mùa xuân

Mùa hè

Mùa thu

Mùa đông

0.03
0.02
0.01
0.00
Toàn
cầu

Lục địa

Đại
Bắc Lục địa Đại
Nam Lục địa Đại
dương bán cầu BBC dương bán cầu NBC dương
BBC
NBC

Hình 3.1 Xu thế biến đổi của chuẩn sai Ts trung bình toàn cầu và trên các
vùng trong từng mùa thời kỳ 1880-2010. Đơn vị của hệ số Sen (0C/thập kỷ).
Thời kỳ 1961-2010

Hệ số Sen

0.4
0.3

Mùa xuân

Mùa hè

Mùa thu

Mùa đông

0.2
0.1
0.0
Toàn
cầu

Lục địa

Đại
Bắc Lục địa
Đại
Nam Lục địa
Đại
dương bán cầu BBC dương bán cầu NBC dương
BBC
NBC

Hình 3.2 Xu thế biến đổi của chuẩn sai Ts trung bình toàn cầu và trên các
vùng trong từng mùa thời kỳ 1961-2010. Đơn vị của hệ số Sen (0C/thập kỷ).
So với thời kỳ 1880-2010, xu thế tăng của Ts trung bình toàn cầu và trên các
vùng giữa các mùa trong thời kỳ 1961-2010 đồng đều hơn. Trong khi trên các đại
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dƣơng, nhiệt độ chỉ tăng lên với tốc độ khoảng 0,10C/thập kỷ, thì trên lục địa và lục
địa BBC, nhiệt độ tăng lên đến trên 0,20C/thập kỷ. Thậm chí, trong mùa xuân và
mùa đông, Ts trung bình trên lục địa BBC c n tăng lên khoảng 0,30C/thập kỷ (Hình
3.2).
Nhƣ vậy, Ts trung bình trên lục địa và đại dƣơng, trên BBC và NBC đang
tăng lên với tốc độ khác nhau. Tốc độ tăng của Ts trên BBC nhanh hơn NBC, trên
lục địa nhanh hơn trên đại dƣơng có thể đã làm biến đổi gradient nhiệt độ theo
phƣơng kinh tuyến và thậm chí cả phƣơng vĩ tuyến. Điều này sẽ dẫn đến sự biến đổi
trong phân bố năng lƣợng trên các vùng của bề mặt Trái đất mà hệ quả là làm biến
đổi cơ chế vận chuyển nhiệt vốn có từ các vùng nhiệt đới – xích đạo về hai cực mà
chúng có liên quan đến các v ng hoàn lƣu khí quyển và đại dƣơng. Nói cách khác,
sự nóng lên không đồng đều giữa các vùng khác nhau trên bề mặt đất có thể làm
biến đổi sự phân bố các trung tâm áp cao, áp thấp mà hệ quả của nó là làm biến đổi
điều kiện thời tiết, khí hậu trung bình. Tất nhiên, Ts ở các vùng trên toàn cầu tăng
lên cũng đã làm gia tăng tính cực đoan của các hiện tƣợng khí hậu cực đoan trên các
vùng đó (Hình 3.3).
Ở các mùa trong năm, Ts
tăng lên với tốc độ khác nhau
cũng có thể làm biến đổi quy luật
mùa của khí hậu. Ts trung bình
trên lục địa (nhất là lục địa BBC)
trong mùa xuân và mùa đông
tăng lên nhanh hơn trong mùa hè
và mùa thu cũng có thể là

Hình 3.3 Sơ đồ biểu diễn mối quan hệ giữa

nguyên nhân làm biến đổi chế độ sự biến đổi của Ts toàn cầu với các trung tâm
hoạt động của các trung tâm khí khí áp và các cực trị khí hậu, hiện tƣợng khí hậu
áp ở cả hai bán cầu. Điều này có

cực đoan

thể đã và sẽ tác động làm biến đổi cƣờng độ, phạm vi hoạt động của một số trung
tâm khí áp, làm ảnh hƣởng không nhỏ đến đặc điểm khí hậu của mỗi vùng. Bởi vậy,

47

sự biến đổi về cƣờng độ và phạm vi hoạt động của một số trung tâm khí áp ảnh
hƣởng đến Việt Nam sẽ đƣợc phân tích ngay trong mục 3.2 dƣới đây.
3.2 Sự biến đổi của các trung tâm khí áp chính ảnh hƣởng đến Việt Nam
Sự biến đổi của những trung tâm khí áp đƣợc thể hiện thông qua xu thế biến
đổi về cƣờng độ và phạm vi hoạt động của chúng qua từng thập kỷ. Trong đó,
cƣờng độ của các trung tâm khí áp này đƣợc phân tích trong từng tháng ở từng thời
kỳ hoạt động của chúng. Trong luận án này, thời kỳ hoạt động của WM hay thời kỳ
mùa đông đƣợc xem là thời gian từ tháng 9 đến tháng 5 năm sau, c n thời kỳ hoạt
động của SM lại cũng đƣợc xác định từ tháng 3 đến tháng 9.
3.2.1 Về cường độ
Trong thời kỳ mùa đông, cùng với hoạt động của d ng xiết gió tây trên cao
và các nhiễu động nhiệt đới thì áp cao Siberia, áp thấp Aleut, ACTBD và rãnh thấp
xích đạo là những trung tâm khí áp chính ảnh hƣởng đến thời tiết, khí hậu Việt
Nam. Trong đó, áp cao Siberia là một áp cao lạnh lục địa có ảnh hƣởng rất lớn đến
không chỉ thời tiết và khí hậu Việt Nam mà trên cả khu vực u – Á. Khí áp tại vùng
trung tâm của áp cao này có thể lên tới trên 1070 hPa. Khi khu vực chịu ảnh hƣởng
của áp cao này, nhiệt độ không khí giảm xuống rất thấp và độ ẩm nhỏ, gây lên hiện
tƣợng rét đậm, rét hại. Đồng thời, sƣơng muối và sƣơng mù thƣờng xuất hiện vào
sáng sớm, đặc biệt xảy ra trong các tháng chính đông. Bởi thế, sự mạnh lên hay yếu
đi của áp cao này sẽ làm ảnh hƣởng không nhỏ đến đặc điểm thời tiết, khí hậu của
Việt Nam trong thời kỳ mùa đông.
Trong khi đó, do Ts trên lục địa BBC, nhất là Ts trung bình vùng Siberia
(Hansen và cs, 2010) có xu thế tăng lên nhanh hơn tốc độ tăng của Ts trung bình
toàn cầu nên cƣờng độ của áp cao Siberia cũng có xu thế giảm ở hầu hết các tháng
(Hình 3.4). Đặc biệt, Ts tại vùng trung tâm của áp cao Siberia có xu thế tăng mạnh
trong tháng 2 với tốc độ lên tới 0,560C/thập kỷ (Hình 3.5). Đây có thể là nguyên
nhân khiến cƣờng độ tại vùng trung tâm của áp cao Siberia có xu thế giảm mạnh
nhất trong tháng này với Pmsl vùng trung tâm giảm khoảng 0,6 hPa/thập kỷ. Trong
khi đó, cƣờng độ của áp cao này lại có xu thế giảm rất ít hoặc hầu nhƣ không biến

48

đổi trong tháng 12 và 1 (Hình 3.4). Điều này cũng có thể đƣợc lý giải dựa trên sự
giảm chậm (khoảng 0,040C/thập) của Ts tại vùng trung tâm của áp cao này trong

Hệ số Sen

cùng thời kỳ (Hình 3.5).
1.0
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thu đông xuân

Thời gian

Hình 3.4 Xu thế biến đổi cƣờng độ của một số trung tâm khí áp hoạt động
trong thời kỳ mùa đông, giai đoạn 1961-2010. Đơn vị của hệ số Sen (0C/thập kỷ).
Trong các tháng mùa thu,
cƣờng độ của áp cao này cũng
giảm từ 0,2 đến 0,3 hPa/thập kỷ
với độ tin cậy trên 90%. Trong
các tháng mùa xuân, cƣờng độ
của áp cao này giảm chậm hơn,
thậm chí c n tăng lên 0,08
hPa/thập kỷ trong tháng 5, song Hình 3.5 Xu thế biến đổi của Ts trung bình vùng
xu thế biến đổi trong các tháng
trung tâm Siberia (400N - 600N, 70 – 1200E).
này đều chƣa đạt mức ý nghĩa 10% (Hình 3.4). Điều này cũng phù hợp với kết luận
của Gong D. Y và C. H Ho (2002) khi phân tích xu thế biến đổi của áp cao này
trong mùa đông (trung bình tháng 1, 2 và 3), thời kỳ 1920-2000.
Tƣơng tự áp cao Siberia, áp thấp Aleut chỉ tồn tại trong thời kỳ mùa đông.
Trong các tháng chính đông, nó có trung tâm nằm ở khoảng 500N và 1800E. Tuy
không ảnh hƣởng trực tiếp đến thời tiết, khí hậu Việt Nam, song khi áp thấp này
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khơi sâu sẽ ngăn chặn sự mở rộng của áp cao Siberia sang phía Đông, tạo điều kiện
thuận lợi cho không khí lạnh tràn xuống phía Nam, đồng thời, d ng xiết trên cao sẽ
đƣợc tăng cƣờng. Tuy nhiên, khi áp thấp Aleut mở rộng và lấn sang phía Tây,
cƣờng độ của áp cao Siberia có thể sẽ bị giảm đi.
Thật vậy, ngƣợc lại với xu thế biến đổi cƣờng độ của áp cao Siberia, áp thấp
Aleut có cƣờng độ tăng lên trong hầu hết các tháng, mùa (trừ tháng 3 và 5). Đặc
biệt, với độ tin cậy đạt trên 90%, áp thấp Aleut có cƣờng độ tăng mạnh nhất trong
tháng 12 và tháng 4, với Pmsl vùng trung tâm của áp thấp này giảm khoảng 0,9
hPa/thập kỷ. Trong các tháng c n lại, áp thấp Aleut có cƣờng độ tăng hoặc giảm
chậm hơn (khoảng 0,2hPa/thập kỷ) song xu thế biến đổi lại chƣa đạt mức ý nghĩa
10% (Hình 3.4).
Cũng đƣợc xem là một trung tâm phát gió nhƣ áp cao Siberia, song ACTBD
là một áp cao động lực, tồn tại và ảnh hƣởng đến Việt Nam ở tất cả các tháng trong
năm, nhất là trong mùa hè. Nó có thể phát triển lên đến độ cao rất lớn (khoảng mực
200 hPa) với trục của chúng nghiêng về phía xích đạo khi lên cao. Trong mùa đông,
ACTBD có cƣờng độ yếu, phạm vi hoạt động thu hẹp ở tầng thấp, song từ mực 500
hPa trở lên, áp cao này luôn nằm trên không phận Biển Đông và bán đảo Đông
Dƣơng. Đến tháng 3, tháng 4, do có sự kết hợp của áp cao phụ Biển Đông, lƣỡi
ACTBD đƣợc tăng cƣờng và mở rộng tới duyên hải đông nam Trung Quốc, khu vực
bắc và giữa Biển Đông, làm thay đổi chế độ gió từ bắc, đông bắc đến đông nam,
đem d ng không khí ấm và ẩm đến lãnh thổ Việt Nam [1].
Với mức tin cậy đạt trên 90% trong hầu hết các tháng, cƣờng độ tại vùng
trung tâm cũng nhƣ vùng rìa phía tây của ACTBD (RTBD) đều có xu thế tăng lên
trong tất cả các tháng. Xu thế tăng lên mạnh nhất xảy ra trong các tháng chính đông,
nhất là trong tháng 1 và 2, cƣờng độ tại vùng trung tâm và vùng rìa phía Tây của áp
cao này đã tăng lên khoảng 0,5 hPa/thập kỷ. Trong tháng 9 và 10 và mùa thu, cƣờng
độ tại RTBD cũng tăng khoảng 0,3 hPa/thập kỷ. Tuy nhiên, trong tháng 5, cƣờng độ
tại RTBD lại có xu thế tăng lên rất ít, thậm chí, HGT tại vùng trung tâm áp cao này
trên mực 500 hPa c n có xu thế giảm chậm (Hình 3.4).
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Hình 3.6 Xu thế biến đổi cƣờng độ của một số trung tâm khí áp hoạt động
trong thời kỳ mùa hè, giai đoạn 1961-2010. Đơn vị của hệ số Sen (0C/thập kỷ).
Nằm giữa hai đới áp cao cận nhiệt đới bắc và nam bán cầu, RTXD đƣợc xem
là trung tâm hút gió của cả hệ thống WM và SM trên khu vực Đông Nam Á nói
chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, RTXD không phải là một dải liên tục bao
quanh trái đất, mà phân thành nhiều trung tâm. Đây là các trung tâm áp thấp nóng
nên trục của RTXD cũng dịch chuyển theo chuyển động biểu kiến của mặt trời với
vị trí trung bình trong năm ở khoảng 50N. Hoạt động của RTXD thƣờng gắn liền
với sự hội tụ của không khí với d ng thăng phát triển mạnh nên thời tiết trong
RTXD thƣờng rất xấu, nhất là ở rìa phía Đông của rãnh.
Trong khi đó, cƣờng độ của RTXD trong thời kỳ 1961-2010 có xu thế mạnh
lên ở tất cả các tháng, mùa trong năm với mức ý nghĩa hầu hết đều đạt 10%. Xu thế
tăng mạnh hơn xảy ra trong các tháng 3, 4, 8, 10 và 11 với Pmsl vùng trung tâm của
rãnh giảm xấp xỉ 0,1 hPa/thập kỷ, nhất là trong tháng 11, Pmsl đã giảm xấp xỉ 0,2
hPa/thập kỷ. Nhƣng trong các tháng 1, 2, 5, 7, 9, Pmsl vùng trung tâm của RTXD
biến đổi không nhiều, chỉ giảm dƣới 0,03 hPa/thập kỷ, mặc dù xu thế biến đổi trong
các tháng này đều chƣa đạt mức ý nghĩa 10%. Sự tăng cƣờng của RTXD có thể là
điều kiện thuận lợi làm tăng cƣờng hoạt động của SM (Hình 3.4 và Hình 3.6).
Cùng với RTXD thì áp cao Mascarene, áp cao Châu Úc và áp thấp Nam Á
cũng là những trung tâm khí áp quyết định hoạt động của gió mùa tây nam trong
mùa hè.
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Thật vậy, cả áp cao Mascarene và áp cao Châu Úc đều là những trung tâm
phát gió trong hệ thống SM trên khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Áp cao
Mascarenee là một trung tâm áp cao thuộc hệ thống áp cao cận nhiệt đới nằm trên
nam Ấn Độ Dƣơng có tâm ở vào khoảng 300S và 500E trên đảo Mascarenee. Trị số
khí áp trung bình trong tháng tại trung tâm vào khoảng 1024 hPa. Trong mùa hè
BBC, tín phong đông nam từ áp cao này vƣợt qua xích đạo thành d ng xiết vƣợt
xích đạo Đông Phi và trở thành một bộ phận của SM. Trong khi đó, áp cao Châu Úc
lại là một áp cao lạnh lục địa, hình thành trên lục địa châu Úc trong thời kỳ mùa
đông ở NBC. Từ áp cao Châu Úc, không khí lạnh kết hợp với tín phong Nam Bán
Cầu vƣợt qua xích đạo (ở khoảng kinh tuyến 1100E) cũng tạo thành gió tây nam đi
lên Biển Đông. Sau khi vƣợt xích đạo, cả hai d ng không khí từ áp cao Mascarene
và áp cao Châu Úc đều hội tụ vào RTXD.
Hình 3.6 cho thấy rằng, áp cao Châu Úc và áp cao Mascarene đều có cƣờng
độ tăng lên trong tất cả các tháng hoạt động với mức tin cậy đều đạt trên 90%. Xu
thế tăng lên mạnh nhất xảy ra trong các tháng 4, 5, 6 và 8 với Pmsl vùng trung tâm
của hai áp cao này tăng lên khoảng 0,3 hPa/thập kỷ. Thậm chí, trong tháng 4 và 5,
Pmsl vùng trung tâm áp cao Mascarene c n tăng lên xấp xỉ 0,4 hPa/thập kỷ. Nhƣ
vậy, mặc dù Ts trên các lục địa tăng lên nhanh hơn tốc độ tăng của Ts trên toàn cầu,
nhất là trong mùa đông ở từng bán cầu, nhƣng cƣờng độ của áp cao lạnh lục địa
châu Úc vẫn có xu thế tăng lên trong thời kỳ 1961-2010. Có thể rằng, sự mạnh lên
của RTXD là một trong những nguyên nhân khiến áp cao Châu Úc tăng cƣờng.
Bên cạnh đó, tuy chỉ tồn tại trong thời kỳ mùa hè khi mặt đệm vùng Nam Á
bị nung nóng mạnh mẽ, song áp thấp Nam Á hay áp thấp Ấn - Miến cũng là một
trung tâm hút gió trong hệ thống SM. Đây là một khối không khí khô và nóng nhất
trên khu vực Nam Á. Từ đầu đến giữa mùa hè, nó mở rộng phạm vi sang phía Đông
và có thể ảnh hƣởng đến lãnh thổ Việt Nam dƣới hình thế rìa đông nam của áp thấp
này.
Trong thời kỳ 1961-2010, cƣờng độ của áp thấp Nam Á có xu thế tăng lên
trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 7, song lại giảm đi trong tháng 8 và 9. Xu thế
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tăng mạnh nhất xảy ra trong tháng 6 và giảm mạnh nhất trong tháng 9. Với mức tin
cậy đạt trên 90%, Pmsl vùng trung tâm của áp thấp này đã giảm hoặc tăng khoảng
0,1 hPa/thập kỷ. Tuy nhiên, trong tháng 5, cƣờng độ của áp thấp này gần nhƣ không
biến đổi (Hình 3.6).
Nhƣ vậy, sự tăng cƣờng của cả áp cao Châu Úc, áp cao Mascarene, áp thấp
Nam Á và RTXD trong thời kỳ mùa hè có thể sẽ là điều kiện thuận lợi làm hoạt
động của gió mùa tây nam trên khu vực Đông Nam Á tăng cƣờng.
Hơn nữa, trong thời kỳ mùa hè, ACTBD lấn mạnh hơn sang phía Tây và có
cƣờng độ mạnh hơn trong thời kỳ mùa đông nên ảnh hƣởng của nó trong thời kỳ
này đến thời tiết và khí hậu Việt Nam cũng thể hiện rõ rệt hơn. Song trong thời kỳ
này, cƣờng độ tại vùng trung tâm và vùng rìa phía Tây của áp cao này lại có xu thế
tăng chậm hơn trong thời kỳ mùa đông với xu thế tăng khoảng 0,2 hPa/thập kỷ.
Nhƣ vậy, trong thời kỳ 1961- 2010, trừ trung tâm áp cao Siberia, cƣờng độ
của các trung tâm áp thấp Aleut, áp cao Mascarene, áp cao Châu Úc, ACTBD, áp
thấp Nam Á và RTXD đều có xu hƣớng mạnh lên ở hầu hết các tháng trong thời kỳ
hoạt động của chúng. Tuy nhiên, để thấy rõ hơn sự mạnh lên hay yếu đi của các
trung tâm khí áp, phạm vi hoạt động của chúng qua từng thập kỷ cũng sẽ đƣợc phân
tích rõ hơn trong mục 3.2.2 dựa trên sự mở rộng hay thu hẹp của một đƣờng đẳng
áp hoặc một đƣờng đẳng HGT của từng trung tâm khí áp đó.
3.2.2 Về phạm vi hoạt động
a. Áp cao Siberia
Phạm vi hoạt động của áp cao Siberia trƣớc hết đƣợc xác định dựa trên
trƣờng Pmsl trung bình trong thời kỳ 1961-2010. Từ Hình P3.1 cho thấy, đƣờng
đẳng áp 1016 hPa của áp cao Siberia đã gần nhƣ bao phủ toàn bộ lục địa u Á trong
thời kỳ mùa đông. Đặc biệt, trong tháng 12 và tháng 1, đƣờng đẳng áp này đã đi qua
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam. Đƣờng đẳng áp 1016 hPa cũng lấn xuống đến
qua biên giới Việt –Trung (trong tháng 11 và tháng 2), song nó lại lùi về phía Bắc
đến khoảng vĩ tuyến 250N và kết hợp với ACTBD (trong tháng 10 và tháng 3) nên
đƣờng đẳng áp 1016 hPa đƣợc mở rộng sang phía Tây Thái Bình Dƣơng.
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Có thể nói, áp cao Siberia chỉ ảnh hƣởng đến Việt Nam dƣới dạng rìa phía
Nam của lƣỡi áp cao. Do đó, sự thay đổi phạm vi hoạt động của áp cao này qua
từng thập kỷ sẽ đƣợc xác định dựa trên sự dịch chuyển của đƣờng đẳng áp 1016
hPa. BĐKH dƣờng nhƣ đã có ảnh hƣởng đến sự biến đổi về cƣờng độ và phạm vi
hoạt động của áp cao Siberia. Không chỉ có cƣờng độ giảm, phạm vi hoạt động của
áp cao này đang có xu thế thu hẹp qua các thập kỷ. Cụ thể, trong các tháng 10, 11, 2
và 3, nếu nhƣ trong hai thập kỷ đầu (1961-1970 và 1971-1980), đƣờng đẳng áp
1016 hPa mở rộng và dịch hơn xuống phía Nam thì ở ba thập kỷ cuối, đƣờng đẳng
áp này lại thu hẹp và dịch hơn lên phía Bắc.
Trong tháng 1, đƣờng đẳng áp 1016 hPa trong hai thập kỷ 1991-2000 và
2001-2010 vẫn thu hẹp và dịch lên phía Bắc, song so với thập kỷ 1971-1980, đƣờng
đẳng áp này lại lấn mạnh hơn xuống phía Nam trong thập kỷ 1981-1990. Sự mạnh
lên của áp cao Siberia trong thập kỷ 1981-1990 đƣợc thể hiện rõ nhất vào tháng 12,
khi đƣờng đẳng áp 1016 hPa mở rộng và lấn mạnh hơn xuống phía Nam đến
khoảng 15,50N. Hơn nữa, trong thập kỷ 1991-2000, áp cao Siberia cũng lấn mạnh
hơn xuống phía Nam so với hai thập kỷ đầu (1961-1980), nhƣng nó vẫn có xu
hƣớng thu hẹp lên phía Bắc trong thập kỷ 2001-2010 (Hình 3.7). Kết quả này cũng
tƣơng đối phù hợp với nghiên cứu của Hồ Thị Minh Hà và cs trƣớc đó về sự biến
đổi của đƣờng đẳng áp 1015 hPa trung bình trong mùa đông qua các thập kỷ.
Bên cạnh đó, Hình 3.7 cũng chỉ ra rằng, trong các tháng đầu và chính đông
(tháng 10, 11, 12 và 1), không khí lạnh từ áp cao Siberia thƣờng dịch chuyển xuống
Việt Nam theo hƣớng Bắc Nam, nhƣng cuối mùa đông (tháng 2, 3 và 4), áp cao
Siberia có cƣờng độ giảm dần và có xu hƣớng dịch sang phía Đông.
Nhƣ vậy, sự suy giảm cƣờng độ và thu hẹp phạm vi hoạt động của áp cao
Siberia trong thời kỳ 1961-2010 đã cho thấy, có mối quan hệ nào đó giữa cƣờng độ
của áp cao Siberia và xu thế tăng lên của nhiệt độ trung bình toàn cầu. Những kết
quả này về cơ bản phù hợp với các kết luận mà Bin Wang (1963) cũng nhƣ Gong D.
Y và Bin Wang (2001), Hansen và cs (1999, 2008) đã đƣa ra trƣớc đó về xu thế
tăng nhiệt độ trên vùng Siberia và cƣờng độ của áp cao này.
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Hình 3.7 Đƣờng 1016 hPa trung bình từng thập kỷ trong từng tháng mùa đông

b. Áp thấp Aleut
Tuy có cƣờng độ tăng lên trong hầu hết các tháng, mùa, song phạm vi hoạt
động của áp thấp Aleut qua các thập kỷ gần nhƣ không biến đổi (trong thời gian từ
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tháng 11 đến tháng 2). Mặc dù vậy, trong thời kỳ đầu (tháng 9, 10) và cuối đông
(tháng 4 và 5), áp thấp này lại có xu hƣớng mở rộng hơn sang phía Tây, nhất là
trong thập kỷ 2001-2010 và thập kỷ 1991-2000 (Hình P3.2 và Hình P3.3). Sự mạnh
lên của áp thấp Aleut cả về cƣờng độ và phạm vi ảnh hƣởng trong các tháng đầu và
cuối đông không chỉ làm ảnh hƣởng đến hoạt động của áp cao Siberia mà d ng xiết
gió tây trên cao có thể cũng đƣợc tăng cƣờng trong thời kỳ này.
c. Áp cao Thái Bình Dƣơng
Trong khi đó, không chỉ tăng cƣờng về cƣờng độ, phạm vi hoạt động của
ACTBD trong các tháng, qua các thập kỷ đều đƣợc mở rộng và lấn mạnh hơn sang
phía Tây. Sự thay đổi vị trí của đƣờng đẳng HGT 586 dam của ACTBD qua các
thập kỷ trong từng tháng trong năm đã đƣợc chỉ ra trong Hình 3.8, Hình 3.9 và Hình
3.10.
Có thể thấy, ACTBD có xu thế dịch chuyển khá rõ ràng và nhất quán qua các
thời kỳ trong tất cả các tháng với xu hƣớng lấn mạnh sang phía Tây, nhất là trong 2
thập kỷ 1991-2000 và 2001-2010.

Hình 3.8 Đƣờng đẳng HGT 586 dam trên mực 500 hPa trung bình từng thập
kỷ trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4.
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Hình 3.9 Đƣờng đẳng HGT 586 dam trên mực 500 hPa trung bình từng thập
kỷ trong các tháng 5, 6, 7 và 8
Trong các tháng 1, 2 và 3, do áp cao này phát triển chƣa mạnh, nên chỉ thấy
xuất hiện một đƣờng 586 dam của thập kỷ 2001-2010 (tháng 1 và 2) và 3 thập kỷ
cuối (1981-2010) (tháng 3) (Hình 3.7). Do đó, đƣờng 584 dam cũng đã đƣợc phân
tích để xem xét sự dịch chuyển của áp cao này qua tất cả các thời kỳ. Từ đó cho
thấy, ACTBD đều có phạm vi thu hẹp trong thời kỳ 1971-1980, mở rộng hơn trong
thập kỷ 1961-1971 và ba thập kỷ cuối. Hơn nữa, trong tháng 2 và 3, phạm vi hoạt
động của áp cao này lại có xu hƣớng thu hẹp hơn trong tháng 1 (Hình 3.8). Điều
này cũng cho thấy rõ sự mạnh lên của ACTBD trong tháng 1.
Đến tháng 4, ACTBD tuy chƣa mở rộng nhƣ trong các tháng mùa hè (các
tháng 5, 6, 7 và 8), song lại có xu hƣớng lấn mạnh hơn sang phía Tây trong 2 thập
kỷ cuối. Ngƣợc lại, do có cƣờng độ yếu hơn nên đƣờng 586 dam trong 3 thập kỷ
đầu (1961-1990) lại không đƣợc thể hiện trên hình vẽ. Trục của áp cao này trong
thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 hầu nhƣ không thay đổi (đều nằm ở khoảng 160N)
(Hình 3.8).
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Sang các tháng 5, 6 và 7, ACTBD mở rộng hơn trong tháng 4 và dịch dần lên
phía Bắc theo chuyển động biểu kiến của mặt trời, nhƣng vùng trung tâm của áp cao
này lại có xu hƣớng lùi hơn về phía Đông. Không giống các tháng khác trong năm,
trong tháng 7, đƣờng 586 dam ở thập kỷ 1981-1990 lại lấn sang phía Tây mạnh hơn
thập kỷ 1991-2000, mặc dù sự dịch chuyển giữa các thập kỷ không nhiều (Hình
3.8).

Hình 3.10 Đƣờng đẳng HGT 586 dam trên mực 500 hPa trung bình từng
thập kỷ trong các tháng 9, 10, 11 và 12.
Tháng 8, áp cao này lấn mạnh hơn sang phía Tây, đồng thời trục của nó cũng
tiếp tục dịch lên phía Bắc (khoảng 300N). Đây cũng là tháng mà ACTBD có vị trí
cao nhất trên BBC. Cũng nhƣ trong tháng 4, áp cao này có xu hƣớng lấn sang phía
Tây mạnh nhất và thể hiện rõ rệt nhất trong hai thập kỷ cuối (Hình 3.9). Sau đó, trục
của áp cao này lại dịch dần xuống phía Nam và nằm ở khoảng 240N (trong tháng 9),
190N (trong tháng 10), và khoảng 16-170N (trong tháng 11 và 12) (Hình 3.10).Vẫn
có chung xu hƣớng lấn mạnh sang phía Tây qua các thập kỷ, song kể từ tháng 9,
phạm vi của ACTBD đã dần thu hẹp, đặc biệt vùng trung tâm của áp cao đã lùi về
phía Đông (ở khoảng 150 – 1550E). Đồng thời đƣờng 586 dam cũng dịch sang phía
Đông và ra ngoài khu vực Biển Đông. Ngay cả trong 2 thập kỷ cuối, đƣờng đẳng
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HGT 586 dam dịch xa nhất sang phía Tây song cũng chỉ đến khoảng 1250E (Hình
3.10).
Hơn nữa, do trong các tháng mùa đông, từ bề mặt lên đến mực 700 hPa, khu
vực Đông Á thƣờng chịu sự khống chế của áp cao lạnh lục địa, nên trên các mực
850 hPa và 700 hPa, ACTBD thƣờng nằm ở phía Đông Thái Bình Dƣơng. Bởi vậy,
sự dịch chuyển của ACTBD trên các mực 850 hPa và 700 hPa cũng đƣợc phân tích
tƣơng tự nhƣ trên mực 500 hPa dựa trên hai đƣờng đẳng HGT 152 dam và 316 dam
tƣơng ứng, song chỉ đƣợc phân tích trong thời kỳ từ tháng 4 đến tháng 9.
Có thể nói, vị trí của ACTBD trên cả hai mực 700 hPa và 850 hPa biến đổi
không nhiều qua các thập kỷ. Tuy nhiên, trên mực 700 hPa, đƣờng 316 dam cũng
dịch sang phía Tây mạnh hơn ở thập kỷ 1991-2000 (trong các tháng 4, 5 và 6) và ở
thập kỷ 2001-2010 (trong các tháng 7, 8 và 9) (Hình P3.4). Ngƣợc lại, trên mực
850hPa, mặc dù đƣờng 152 dam trong thập kỷ cuối cũng có xu hƣớng lấn sang phía
Tây mạnh hơn trong các thập kỷ trƣớc đó. Song trong tháng 4, cƣờng độ của áp cao
này lại có xu thế yếu đi trong thập kỷ cuối. Điều này đƣợc thể hiện rõ khi đƣờng
152 dam thu hẹp trong thập kỷ này song lại mở rộng và dịch sang phía Tây mạnh
hơn trong hai thập kỷ đầu (1961-1970 và 1971-1980). Trong các tháng 5, 6 và 7, vị
trí của đƣờng 152 dam trung bình trong từng thập kỷ ít biến đổi hoặc biến đổi
không có quy luật rõ ràng (Hình P3.5).
Nhƣ vậy, có thể thấy rằng, không chỉ có cƣờng độ tăng, ACTBD c n có xu
thế mở rộng phạm vi hoạt động sang phía Tây trong tất cả các tháng, mùa trong
năm, làm ảnh hƣởng đến thời tiết, khí hậu các vùng trên lãnh thổ Việt Nam. Trên
các mực, áp cao này có xu hƣớng thu hẹp hơn trong các tháng mùa đông và mở
rộng hơn trong các tháng mùa hè. Trục của áp cao này cũng dịch dần lên phía Bắc
và có vị trí cao nhất trong tháng 8 ở khoảng 30 - 320N sau đó lại dịch dần xuống
phía Nam đến khoảng 16-170N trong các tháng mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 4).
Trong tất cả các tháng, vị trí của ACTBD trên mực 500 hPa đều có xu hƣớng mở
rộng sang phía Tây qua các thời kỳ, đặc biệt trong hai thời kỳ cuối. Trên mực 700
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hPa và 850 hPa, vị trí của ACTBD biến đổi qua các thập kỷ không nhiều, song trên
mực 850 hPa, áp cao này lại có xu hƣớng thu hẹp hơn trong tháng 4.
d. Áp cao Mascarene và áp cao Châu Úc
Tƣơng tự ACTBD, hai trung tâm phát gió trong thời kỳ SM là áp cao
Mascarene và áp cao Châu Úc cũng có phạm vi hoạt động mở rộng qua các thập kỷ,
đặc biệt trong ba thập kỷ cuối (1981-2010).

Hình 3.11 Đƣờng đẳng áp 1020 hPa trung bình từng thập kỷ trong các tháng 4, 5, 6

Thật vậy, ngay đầu mùa hè (tháng 4 và 5), áp cao Mascarene đã có xu hƣớng
mở rộng hơn sang phía Tây và phía Đông trong hai thập kỷ 1981-1990 và 19912000, c n áp cao Châu Úc lại mở rộng hơn trong hai thập kỷ cuối (1991-2000 và
2001-2010) và đƣợc thể hiện rõ hơn trong thập kỷ 1991-2000. Sang tháng 6, phạm
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Hình 3.12 Đƣờng đẳng áp 1020hPa trung bình từng thập kỷ trong các
tháng 7, 8, 9 và 10
vi hoạt động của cả hai áp cao này biến đổi không nhiều trong các thời kỳ 19712000, song đƣờng đẳng áp 1020 hPa lại thu hẹp hơn trong thập kỷ 1961-1970 và mở
rộng hơn trong thập kỷ 2001-2010 (Hình 3.11).
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Nhìn chung, phạm vi hoạt động của áp cao Mascarene qua các thập kỷ biến
đổi không nhiều trong các tháng 7, 8, 9 và 10, nhƣng ta vẫn nhận thấy xu thế mở
rộng hơn trong 2 thập kỷ 1991-2000 và 2001-2010 của áp cao này. Tƣơng tự tháng
4 và 5, trong tháng 8, áp cao Châu Úc cũng có phạm vi mở rộng hơn trong 3 thập kỷ
cuối (1981-2010) (Hình 3.12). Sự mở rộng phạm vi, kết hợp với sự tăng cƣờng về
cƣờng độ của áp cao Mascarene và áp cao Châu Úc có thể đã làm tăng cƣờng hoạt
động của gió mùa tây nam.
e. Rãnh thấp xích đạo
Tuy cƣờng độ của RTXD trong từng tháng, mùa trong năm có xu thế tăng
lên cho dù tốc độ tăng không nhiều, nhƣng phạm vi hoạt động của RTXD đƣợc thể
hiện bởi vị trí của đƣờng đẳng áp 1010 hPa lại hầu nhƣ không biến đổi qua các thập
kỷ (Hình P3.2 và Hình P3.3). Điều này chứng tỏ rằng, RTXD có phạm vi và cƣờng
độ tƣơng đối ổn định qua các năm.
c. Áp thấp Nam Á
Cũng có ảnh hƣởng không nhỏ đến thời tiết, khí hậu Việt Nam trong các
tháng mùa hè, nhƣng khác với ACTBD, áp cao Mascarene và áp cao Châu Úc,
phạm vi hoạt động của áp thấp Nam Á trong các tháng biến đổi rất ít qua các thập
kỷ.
Cụ thể, trong các tháng đầu mùa hè (tháng 4, 5), áp thấp Nam Á có xu hƣớng
mở rộng hơn một chút sang phía Đông và phía Tây, nhất là trong thập kỷ 20012010. Tháng 6, áp thấp này lại mở rộng hơn sang phía Đông và phía Bắc ở ba thập
kỷ cuối (1981-1990, 1991-2000 và 2001-2010). Phạm vi hoạt động của áp thấp
Nam Á hầu nhƣ không biến đổi trong các tháng 7, 8 và 9 (Hình P3.6).
Nhƣ vậy, không chỉ có cƣờng độ tăng, phạm vi hoạt động của ACTBD, áp
cao Mascarene và áp cao Châu Úc trong từng thập kỷ cũng có xu hƣớng ngày càng
mở rộng. Hơn nữa, tuy áp thấp Aleut, áp thấp Nam Á và RTXD có phạm vi hoạt
động ít biến đổi qua các thập kỷ, nhƣng cƣờng độ của chúng trong hầu hết các tháng
cũng đều có xu thế tăng lên. Trong khi đó, áp cao Siberia lại có phạm vi hoạt động
thu hẹp và lùi về phía Bắc, đồng thời cƣờng độ của nó cũng có xu thế giảm trong
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thời kỳ mùa đông. Điều này cho thấy rằng, có thể cƣờng độ của WM đang có xu
hƣớng yếu đi, song cƣờng độ của SM lại có xu hƣớng mạnh lên.
3.3 Sự biến đổi của một số cực trị, cực đoan khí hậu
3.3.1 Nhiệt độ cực tiểu
a. Phân bố theo không gian và thời gian
Nhiệt độ cực tiểu tuyệt đối (TN) năm có xu hƣớng tăng dần từ bắc vào nam
do không khí lạnh chỉ ảnh hƣởng ở phía Bắc Việt Nam (Hình 3.13). Ở các trạm trên
vùng N1 và N3, TN năm có giá trị dao động trên động trên dƣới 150C, cao nhất trên
toàn lãnh thổ. Trên vùng N2, do ảnh hƣởng của địa hình nên TN năm không cao
nhƣ tại trạm Kon Tum và Đà Lạt, TN năm giảm tƣơng ứng xuống đến 4,7 0C và
4,50C.
20
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Hình 3.13 TN năm tại một số trạm tiêu biểu thời kỳ 1961-2010
TN tháng đƣợc biểu diễn trên Hình P3.7. Nhìn chung, TN tháng đạt giá trị
lớn nhất vào các tháng chính hè (tháng 6, 7 và 8) và đạt giá trị nhỏ nhất vào các
tháng chính đông (tháng 12, 1 và 2). Đặc biệt, tại một số trạm miền núi phía Bắc
nhƣ Sa Pa, Lạng Sơn, Điện Biên, Mộc Châu, Yên Châu,... TN tháng giảm xuống
dƣới 00C trong các tháng mùa đông, nhƣ Sa Pa (-3,50C), Lạng Sơn (-2,10C), Yên
Châu và Mộc Châu (-1,50C). Trong các tháng mùa hè, TN ở hầu hết các trạm đều
đạt trên 200C (trừ các trạm vùng B1).
b. Xu thế biến đổi
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Xu thế biến đổi của TNn trong từng mùa, tháng trên các vùng của Việt Nam
trong thời kỳ 1961-2010 đƣợc chỉ ra trên Hình 3.14 và Hình 3.15.
Có thể thấy, TNn có xu thế tăng
mạnh nhất trong mùa đông với tốc độ
tăng từ 0,2 đến 0,40C/thập kỷ. Đặc biệt,
trên các vùng B1, N2, N3, TNn đều có
xu thế tăng hơn 0,40C/thập kỷ, thậm chí,
c n lên tới trên 0,70C/thập kỷ (trên vùng
N2). Trong mùa hè và mùa thu, TNn Hình 3.14 Xu thế biến đổi của TNn
trên hầu hết các vùng đều có xu thế tăng trong các mùa trên các vùng của Việt
khoảng 0,20C/thập kỷ. Xu thế tăng chậm

Nam thời kỳ 1961-2010.

nhất trong mùa xuân (các vùng khí hậu phía Bắc) và trong mùa hè (các vùng khí
hậu phía Nam). So với các vùng trên lãnh thổ, TNn trên vùng N2 có xu thế tăng
mạnh nhất, với tốc độ tăng trong các mùa (trừ mùa hè) đều đạt trên 0,40C/thập kỷ
(Hình 3.14).

Hình 3.15 Xu thế biến đổi của TNn tháng trên các vùng của Việt Nam trong
thời kỳ 1961-2010.
Tất nhiên, TNn tháng ở hầu hết các vùng trên lãnh thổ cũng đều có xu thế
tăng lên. Trên các vùng B1, N2 và N3, TNn có xu thế tăng nhanh hơn trên các vùng
c n lại, nhất là trong mùa đông (Hình 3.15 ).
Trên các vùng khí hậu phía Bắc, TNn cũng có xu thế tăng lên nhanh hơn
trong các tháng chính đông và chính hè (khoảng 0,2 đến 0,30C/thập kỷ), nhƣng chỉ
tăng khoảng 0,10C/thập kỷ, thậm chí c n có xu thế giảm chậm trong các tháng
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chuyển tiếp. Đặc biệt, trong tháng 1, TNn trên vùng B1 c n tăng lên hơn 0,50C/thập
kỷ. Riêng trong tháng 10, mặc dù cũng là tháng chuyển tiếp nhƣng trên các vùng
Bắc Bộ, TNn cũng tăng khoảng 0,30C/thập kỷ (Hình 3.15). Kết quả này cũng phù
hợp với tốc độ tăng của Ts trong mùa đông và mùa hè. Hơn nữa, trong các tháng
chính đông, sự tăng cƣờng của ACTBD kết hợp với sự suy yếu của áp cao Siberia,
nhất là trong tháng 2 có thể là nguyên nhân làm TNn tăng mạnh hơn trong thời kỳ
này. Ngƣợc lại, xu thế tăng chậm hơn trong tháng 4 và 5 cũng phù hợp với sự tăng
cƣờng của áp thấp Aleut, áp cao Siberia, nhƣng cƣờng độ ACTBD lại ít biến đổi
trong thời kỳ này.
Với độ tin cậy đạt trên 90%, TNn trên các vùng khí hậu phía Nam cũng tăng
lên trong tất cả các tháng với tốc độ tăng trong mùa đông nhanh hơn trong mùa hè.
Đặc biệt, trên vùng N2, TNn đã tăng lên trên 0,40C/thập kỷ trong hầu hết các tháng
mùa đông, mùa xuân và mùa thu. Thậm chí, trong các tháng mùa đông, TNn còn
tăng lên khoảng 0,70C/thập kỷ. Trên vùng N3, mặc dù TNn tăng khoảng 0,4 đến
0,50C/thập kỷ (trong các tháng mùa đông), nhƣng chỉ tăng lên khoảng 0,10C/thập kỷ
(trong các tháng mùa hè) (Hình 3.15).
Hiển nhiên rằng, xu thế biến đổi của TNn và TN10p trong năm trên từng
trạm là trái ngƣợc nhau. Hình 3.16 chỉ ra xu thế tăng của TNn và giảm của TN10p
trên các trạm tƣơng đối đồng đều. TNn trong năm có xu thế tăng khoảng từ 0,2 đến
0,60C/thập kỷ ở tất cả các trạm trên lãnh thổ với độ tin cậy ở hầu hết các trạm đều
đạt trên 90%. Xu thế tăng mạnh hơn thƣờng xảy ra ở một số trạm vùng núi và trên
vùng N3 nhƣ các trạm Điện Biên, Yên Châu, Tuyên Quang, H a Bình, Hà Giang,
Tam Đảo, Bảo Lộc, Phan Thiết, Đăk Nông, Kon Tum, Ayunpa, Côn Đảo, Cà
Mau,… với tốc độ tăng trên 0,60C/thập kỷ. Đặc biệt, tại các trạm Điện Biên,
Ayunpa, TNn năm c n tăng lên trên 10C/thập kỷ, thậm chí, tại Kon Tum c n tăng
lên trên 1,40C/thập kỷ.
Ngƣợc lại, ở hầu hết các trạm, TN10p có xu thế giảm khoảng 2 - 3 ngày/thập
kỷ. Riêng ở một số trạm miền núi phía Bắc, TN10p chỉ giảm khoảng 1 ngày/thập
kỷ. Trong đó, xu thế giảm của TN10p ở hầu hết các trạm trên lãnh thổ cũng nhƣ xu
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thế tăng của TNn ở một số trạm vùng B2, B3 và N2 đều đạt mức ý nghĩa 5%
(những trạm đƣợc khoanh tr n) (Hình 3.16).

Hình 3.16 Xu thế biến đổi của TNn năm (0C/năm) (trái) và TN10p (ngày/năm)
(phải) ở các trạm khí tƣợng trên lãnh thổ Việt Nam trong thời kỳ 1961-2010.
3.3.2 Nhiệt độ cực đại
a. Phân bố theo không gian và thời gian
Trong thời kỳ 1961-2010, nhiệt độ cực đại tuyệt đối (TX) năm trên từng trạm
rất khác nhau (Hình 3.17). Có thể nhận thấy, trên vùng B4, ở tất cả các trạm, TX
đều lên tới trên 400C. Trên các trạm nhƣ Lai Châu, Tƣơng Dƣơng, Hƣơng Khê,
Đông Hà, TX lên tới trên 420C, đặc biệt, TX tại trạm Tƣơng Dƣơng đạt tới 42,70C.
Ngƣợc lại, ở các trạm có độ cao lớn nhƣ Sa Pa, Đà Lạt, TX chỉ tƣơng ứng là 29,6 và
31,90C. Ngoài ra, ở những trạm ven biển hoặc trên đảo nhƣ Phù Liễn, Nha Trang,
Phan Thiết, Bạch Long Vĩ, Phú Quốc,…, TX cũng thấp hơn so với các trạm trên
cùng khu vực.
TX thƣờng có giá trị lớn nhất vào tháng 4, 5 hoặc tháng 6. Trên toàn lãnh thổ
Việt Nam, có ít nhất ½ số trạm có TX đạt trên 400C (Hình P3.8).
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Mặc dù chịu ảnh hƣởng của không khí lạnh trong mùa đông, song TX ở hầu
hết các trạm khu vực Bắc Bộ vẫn lên tới trên 300C. Tất nhiên, ở các khu vực phía
Nam, nơi ít hoặc không chịu ảnh hƣởng của không khí lạnh nên nhiệt độ giữa các
tháng biến đổi không nhiều. Trên vùng N3, TX trong các tháng hầu nhƣ không biến
đổi và chỉ dao động từ khoảng 30 đến 350C. Riêng tại trạm Cần Thơ có TX cao hơn

TX (độ C)

so với các trạm trên khu vực và cũng lên tới trên 400C trong tháng 4 (Hình P3.8).
45

Hình 3.17
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Nhiệt độ cực đại
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b. Xu thế biến đổi
Với độ tin cậy đạt trên 90%, trên
các vùng khí hậu phía Bắc, TXx có tốc
độ tăng khoảng 0,2 đến 0,30C/thập kỷ.
Tƣơng tự TNn, ở nhiều vùng, TXx cũng
có xu thế tăng nhanh hơn trong mùa
đông. Xu thế biến đổi của nhiệt độ trong
mùa xuân và mùa hè cũng có sự khác
biệt giữa các vùng khí hậu phía Bắc và
phía Nam. Nhƣng khác với TNn, TXx có

Hình 3.18 Xu thế biến đổi của
TXx trong từng mùa trên các vùng của
Việt Nam, thời kỳ 1961-2010.

xu thế tăng nhanh nhất trong mùa đông, chậm nhất trong mùa hè (trên các vùng B2,
B3 và B4), và xu thế tăng ngƣợc lại (trên các vùng B1, N2 và N3).
Hơn nữa, trên vùng N2, trong mùa xuân và mùa đông, trong khi TNn có xu
thế tăng mạnh thì TXx lại có xu thế giảm chậm. Điều này có thể làm cho biên độ
dao động nhiệt độ trong ngày trong mùa đông và mùa xuân trên vùng này có xu thế
giảm đi (Hình 3.18).
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Trên các vùng khí hậu phía Bắc, TXx cũng có xu thế tăng trong hầu hết các
tháng với xu thế tăng nhanh hơn trong mùa xuân và mùa đông (khoảng 0,2 đến
0,40C/thập kỷ). Đặc biệt, trong tháng 4, TXx vùng B3 c n có tốc độ tăng trên
0,50C/thập kỷ. Ngƣợc lại, trong hầu hết các tháng mùa hè, TXx trên các vùng lại
tăng lên rất ít (chỉ khoảng 0,10C/thập kỷ), thậm chí trên vùng B1 c n có xu thế giảm
trong tháng 5. Riêng trong tháng 6, cả TXx cũng có xu thế tăng khoảng 0,2 đến
0,30C/thập kỷ (Hình 3.19).

Hình 3.19 Xu thế biến đổi của TXx tháng trên các vùng của Việt Nam trong
thời kỳ 1961-2010.
Ngƣợc lại với các vùng khí hậu phía Bắc, trên các vùng khí hậu phía Nam,
TXx lại có xu thế tăng nhanh hơn trong các tháng mùa hè và mùa thu, song lại có xu
thế tăng chậm hơn trong các tháng mùa xuân. Thậm chí, TXx trên vùng N2 còn có
xu thế giảm khoảng 0,10C/thập kỷ trong các tháng mùa xuân. So với các vùng trên
lãnh thổ, TXx vùng N3 có xu thế tăng lên nhanh nhất (khoảng 0,30C/thập kỷ trong
mùa hè và mùa thu) (Hình 3.19).
Bên cạnh đó, xu thế biến đổi của TXx và TX90p trong năm trên từng trạm
cũng đƣợc chỉ ra trong Hình 3.20. Có thể nhận thấy, cả TXx và TX90p đều có xu
thế tăng lên ở các trạm trên các vùng khí hậu phía Bắc. Trên các vùng khí hậu phía
Nam, xu thế tăng của TXx chỉ xảy ra ở một số trạm vùng ven biển Nam Trung Bộ
nhƣ Tuy H a, Quy Nhơn, Phan Thiết và trạm Vũng Tàu, Trƣờng Sa. Với mức tin
cậy đạt trên 90%, ở các trạm phía Bắc, TXx tăng khoảng 0,20C/thập kỷ, c n TX90p
cũng tăng từ 2 đến 4 ngày/thập kỷ. Riêng tại các trạm Hà Nội, Bạch Long Vĩ, Sơn
Tây, Hà Tĩnh, Hƣơng Khê, Tuyên Hóa, TXx tăng lên trên 0,30C/thập kỷ. Trên các
vùng phía Nam, TXx ở hầu hết các trạm có xu thế giảm hoặc tăng không đáng kể,
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song TXx tại trạm Trƣờng Sa tăng lên tới 0,60C/thập kỷ. Mặc dù TXx có xu thế
giảm, nhƣng TX90p ở một số trạm phía Nam lại có xu thế tăng lên khoảng từ 1 đến
3 ngày/thập kỷ (Hình 3.20).

Hình 3.20 Xu thế biến đổi của TXx (0C/năm) và TX90p (ngày/năm) trong
năm tại các trạm trên lãnh thổ Việt Nam trong thời kỳ 1961-2010
3.3.3 Lượng mưa ngày cực đại
a. Phân bố theo không gian và thời gian
Phân bố theo không gian của Rx trong năm tại một số trạm tiêu biểu đƣợc
chỉ ra trên Hình 3.21. Có thể nhận thấy, Rx tăng dần từ vùng B1, B2, B3 đến vùng
N1 sau đó lại giảm xuống trên vùng N2 và N3. Đặc biệt, ở một số trạm trên khu vực
Bắc Bộ, Rx cũng lên tới trên 400 mm nhƣ Bắc Quang (428 mm), Mộc Châu (469
mm), Phú Hộ (701mm), Việt Trì (508 mm), Thái Bình (512 mm), Ninh Bình (472
mm), Nho Quan (480 mm), Ba Vì (523 mm). Trên vùng B4 và N1, Rx tại hầu hết
các trạm đều đạt trên 500 mm (trừ một số trạm nhƣ Hồi Xuân, Thanh Hóa, Tƣơng
Dƣơng và các trạm từ Nha Trang trở vào đến Phú Quý). Thậm chí, ở một số trạm
trên khu vực này Rx có thể lên tới trên 600 mm nhƣ ở các trạm Kỳ Anh (616 mm),
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Hà Tĩnh (657 mm), Ba Tơ (639 mm), Tuy a (628 mm). Đặc biệt, tại các trạm Huế,
A Lƣới và Nam Đông, Rx tƣơng ứng lên tới 977mm, 758mm và 927mm. Nhìn
chung, trên các vùng N2 và N3, Rx chỉ dao động trên dƣới 200 mm. Riêng trạm
Đak Nông có Rx lên tới 489 mm, trạm Trƣờng Sa và Phú Quốc cũng có lƣợng mƣa
ngày lớn nhất đạt đƣợc trên 300mm.
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Hình 3.21 Lƣợng mƣa ngày cực đại tuyệt đối năm tại các trạm tiêu biểu trên
lãnh thổ Việt Nam, thời kỳ 1961-2010
Phân bố của Rx trong tháng tại một số trạm tiêu biểu cho từng vùng cũng
đƣợc chỉ ra trên Hình P3.9. Có thể nhận thấy, Rx cũng tăng trong các tháng mùa
mƣa và giảm trong các tháng mùa khô. Trên vùng B1, Rx thƣờng lớn nhất trong
tháng 9 và nhỏ nhất trong tháng 1. Trên vùng B2 thì Rx cực đại lại xảy ra trong thời
gian từ tháng 6 đến tháng 8. Đặc biệt, tại trạm Bắc Quang, một trong những tâm
mƣa lớn, Rx trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 đều đạt trên 350mm.
Trên các vùng B3, B4 và N1, Rx biến đổi qua các tháng trong năm với 2 cực
đại xảy ra vào tháng 5 hoặc 6 và tháng 9 (vùng B3) hoặc tháng 10 hay 11 (vùng B4
và N1). Trong đó, Rx trong năm thƣờng xảy ra vào tháng 10 và 11 với lƣợng mƣa
tại các trạm Đông Hà, Nam Đông, Vinh, Huế Đà Nẵng, Tuy H a đều đạt trên dƣới
600mm (Hình P3.9).
Trên vùng N2 và N3, Rx có giá trị thấp hơn so với các vùng khác trên toàn
lãnh thổ. Tuy có phân bố tƣơng đối đồng đều trong các tháng, song ở hầu hết các
trạm, Rx biến đổi trong năm cũng xảy ra 2 cực đại và 2 cực tiểu. Hai cực đại xảy ra
vào khoảng tháng 5 hoặc 6 và tháng 10 hoặc 11, c n 2 cực tiểu xảy ra vào tháng 1
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hoặc 2 và tháng 7 hoặc 8. Riêng ở trạm Trƣờng Sa, Rx biến đổi trong năm không có
quy luật rõ ràng. Nó có xu hƣớng tăng mạnh trong các tháng mùa đông (tháng 11,
12 và 1) và tháng 8, song lại giảm trong tháng 4, 5 và tháng 9. Ngoài ra, Rx tại trạm
Rạch Giá lại chỉ có 1 cực đại xảy ra vào tháng 8 với lƣợng mƣa 260mm (Hình
P3.9).
b. Xu thế biến đổi
RXx trong tất cả các mùa trên
vùng B4, N1 và N2 đều có xu thế tăng
khoảng 2 mm/thập kỷ. Xu thế tăng mạnh
nhất xảy ra trong mùa thu trên vùng N1
với tốc độ tăng khoảng 7 mm/thập kỷ.
Trong khi đó, trên các vùng B1, B2, B3
và N3, RXx lại có xu thế giảm chậm từ 1

Hình 3.22 Xu thế biến đổi của RXx

đến 2 mm/thập kỷ. Xu thế giảm mạnh trung bình trong từng mùa trên các vùng
nhất xảy ra trong mùa thu trên vùng B3

của Việt Nam trong thời kỳ 1961-2010.

nhƣng cũng chỉ đạt khoảng 4 mm/thập kỷ (Hình 3.22).

Hình 3.23 Xu thế biến đổi của RXx tháng trên các vùng khí hậu trong thời kỳ

1961-2010.
Tƣơng tự xu thế biến đổi trong các mùa, trên các vùng B1, B2 và B3, RXx
giảm trong hầu hết các tháng với tốc độ giảm mạnh nhất khoảng 6 mm/thập kỷ
trong tháng 10 trên vùng B3. Ngƣợc lại, trên vùng B4, RXx lại có xu thế tăng với
xu thế tăng chậm xảy ra trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 7, tăng nhanh hơn (từ
2 đến 8 mm/thập kỷ) trong các tháng 8, 10 và 11, 12.
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Ngƣợc lại, trên các vùng khí hậu phía Nam, RXx có xu thế tăng lên trong
hầu hết các tháng. Xu thế tăng mạnh hơn trong các tháng mùa mƣa, nhât là trong
tháng 11 trên vùng N1 với tốc độ tăng lên tới trên 12 mm/thập kỷ. Trên vùng N3,
RXx lại có xu thế tăng hoặc giảm không đáng kể (khoảng 2mm/thập kỷ) (Hình
3.23).
Tất nhiên, RXx trong năm ở hầu hết các trạm trên vùng B1, B2 và B3 cũng
đều có xu thế giảm xấp xỉ 10 mm/thập kỷ. Đặc biệt, RXx trong năm tại trạm Ba Vì
và Thái Bình có xu thế giảm tƣơng ứng là 22 mm/thập kỷ và 14 mm/thập kỷ. Tuy
nhiên, ở một số trạm vùng núi phía Bắc nhƣ trạm Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn,
Tuyên Quang, Yên Bái,… RXx vẫn có xu hƣớng tăng lên mặc dù mức độ tăng
không nhiều, chỉ khoảng 2 mm/thập kỷ. Đặc biệt, tại trạm Bắc Quang, một trong
những trung tâm mƣa lớn trên lãnh thổ, RXx cũng có xu thế tăng trên 8 mm/thập kỷ
(Hình 3.24).
Hơn nữa, với độ tin cậy đạt trên
90%, RXx năm tại hầu hết các trạm vùng
B4, N1 và N2 đều có xu hƣớng tăng lên.
Nhất là, tại các trung tâm mƣa lớn nhƣ Kỳ
Anh, Hà Tĩnh, A Lƣới, Nam Đông, Trà
My, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tuy H a,…
RXx có xu thế tăng lên tới trên 20
mm/thập kỷ, thậm chí tại trạm Trà My và
Quảng Ngãi c n tăng lên với tốc độ trên
30 mm/thập kỷ. Tuy nhiên, tại trạm Đông
Hà, RXx trong năm lại có xu thế giảm xấp
xỉ 30 mm/thập kỷ. Bên cạnh đó, ở hầu hết

Hình 3.24 Xu thế biến đổi của

các trạm vùng N3 hay tại một số trạm nhƣ lƣợng mƣa ngày lớn nhất năm
Đà Nẵng, Ayunpa,… RXx cũng có xu thế (mm/thập kỷ) trên một số trạm khí
giảm nhẹ. Riêng tại trạm Trƣờng Sa, RXx tƣợng của Việt Nam trong thời kỳ
năm lại có xu thế tăng lên tới 24 ngày/thập 1961-2010.
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kỷ (Hình 3.24).
3.4 Sự biến đổi của một số hiện tƣợng khí hậu cực đoan
3.4.1 Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt
a. Sự phân bố của SNNN và NNGG theo không gian và thời gian
Tổng SNNN và NNGG trong năm chỉ ra trên Hình 3.25 cho thấy, SNNN và
NNGG xảy ra nhiều nhất ở vùng B4 và vùng N1. Đặc biệt, SNNN trung bình trên
vùng B4 lên tới xấp xỉ 50 ngày/năm. Trên vùng N3, cả SNNN và NNGG đều ít hơn
các vùng khác trên lãnh thổ, thậm chí, NNGG hầu nhƣ không xảy ra trên khu vực
này.
SNNN & NNGG (ngày)
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Hình 3.25 Tổng SNNN và NNGG trung bình trên từng vùng trong năm

Hình 3.26 Phân bố không gian của SNNN và NNGG trung bình năm tại một
số trạm trên lãnh thổ Việt Nam
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Mặc dù, SNNN và NNGG trung bình trên các vùng phía Bắc đều không cao
song SNNN trên một số trạm lên tới trên 20 ngày/năm nhƣ ở trạm Lai Châu (34
ngày), trạm Yên Châu (42 ngày), Bắc Quang (25 ngày) và trạm H a Bình (36 ngày).
Ở các trạm trên vùng B4, SNNN thƣờng lên tới trên 40 ngày, đặc biệt SNNN
ở trạm Nam Đông lên tới 84 ngày, trạm Tƣơng Dƣơng lên tới 78 ngày. Thậm chí, số
ngày NNGG trên hai trạm này cũng lên tới 25 và 30 ngày. Tuy nhiên, do ảnh hƣởng
của địa Hình nên tại trạm A Lƣới chỉ có 2 ngày nắng nóng trong năm. Nhìn chung,
NNGG trên vùng này ở hầu hết các trạm đều xảy ra trên 10 ngày trong năm, song
tại các trạm Thanh Hóa, Kỳ Anh và A lƣới, thì NNGG chỉ đạt dƣới 10 ngày. Riêng
trạm A Lƣới c n hầu nhƣ không có NNGG xuất hiện.
Trên vùng N2, tuy chịu ảnh hƣởng nhiều của gió biển, song SNNN trung
bình trong vùng vẫn lên tới trên 30 ngày/năm. Riêng trạm Quy Nhơn và Tuy H a,
SNNN c n lên tới 49 và 55 ngày một cách tƣơng ứng. Mặc dù vậy, tại trạm Nha
Trang và Phan Thiết, nắng nóng chỉ xuất hiện dƣới 5 ngày/năm (Hình 3.26). Trên
vùng N3, chỉ có ở các trạm Cần Thơ, Rạch Giá và Cà Mau là có SNNN trong năm
đạt từ 8 đến 10 ngày. C n ở trên các trạm khác, SNNN chỉ đạt trên dƣới 1 ngày.

Hình 3.27 Phân bố không gian và thời gian của chuẩn sai SNNN (trái) và
NNGG (phải) trong năm tại các trạm trên lãnh thổ Việt Nam so với thời kỳ 19801999. Trong đó, trục hoành biểu thị vĩ độ, trục tung biểu thị năm.
Phân tích phân bố theo không gian và thời gian của chuẩn sai SNNN và
NNGG trong năm so với thời kỳ 1980-1999 (Hình 3.27) cho thấy, SNNN và NNGG
đều có chuẩn sai dƣơng trong các năm 1967, 1977, 1983, 1987, 1990, 1993, 1997,
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2003, 2005, 2006, 2007 và 2010. Có thể nói, SNNN tăng mạnh trong các năm này
phần lớn là do ảnh hƣởng của hiện tƣợng El Nino. Thật vậy, trong các năm 1977,
2003, 2005, 2007 và 2010 đều có hiện tƣợng El Nino kết thúc vào các tháng mùa
đông (tháng 1, 2 hoặc 3) hoặc mùa xuân thì mùa hè của năm đó, SNNN đã tăng
mạnh. Riêng trong đợt El Nino xảy ra từ tháng 4/1972 đến tháng 3/1973 cũng là
một đợt El Nino mạnh, song SNNN năm 1973 cũng chỉ có dị thƣờng dƣơng nhỏ ở
trên một số trạm nhƣ Vinh, Hà Tĩnh, Phan Rang,... Bên cạnh đó, SNNN cũng tăng
mạnh ở thời kỳ trƣớc, trong và sau thời kỳ El Nino phát triển nhƣ trong các năm
1997, 1987, 1993 và 1983.
Ngƣợc lại, SNNN và NNGG có chuẩn sai âm trong các năm 1963, 1971,
1974, 1978, 1981, 1984, 1989, 1991, 1994, 1996, 1999, 2000, 2004 và 2008 (Hình
3.27). Đặc biệt, SNNN trên vùng Bắc Trung Bộ và một số trạm thuộc vùng Nam
Trung bộ, SNNN có chuẩn sai dƣơng hoặc âm đều lớn hơn SNNN trên các trạm
trên khu vực Bắc Bộ và vùng N3. Tuy nhiên, không nhất quán nhƣ trong những
năm SNNN có chuẩn sai dƣơng, SNNN có chuẩn sai âm không chỉ xảy ra trong
(1971, 1999) và sau thời kỳ La Nina (1974, 1989, 2000, 2008) mà nó c n xảy ra
trƣớc thời kỳ La Nina nhƣ trong năm 1984 và thậm chí c n xảy ra trong (1963,
1991) và trƣớc thời kỳ El Nino (2004).
Qua đó, chứng tỏ rằng, ảnh hƣởng của các thời kỳ El Nino làm tăng nhiệt độ
ở hầu hết các vùng trên lãnh thổ từ đó làm tăng SNNN, NNGG là khá rõ ràng, song
xu thế giảm nhiệt lại không hoàn toàn xảy ra trong thời kỳ La Nina.
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Hình 3.28 SNNN và NNGG trung bình trên từng vùng trong các tháng
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Sự phân bố của SNNN và NNGG trung bình trên từng vùng ở từng tháng
trong năm cũng đƣợc chỉ ra trên Hình 3.28. Có thể nhận thấy, nắng nóng thƣờng
xuất hiện vào thời gian từ tháng 3 đến tháng 9. Riêng vùng khí hậu B1, N2 và N3,
nắng nóng thƣờng xuất hiện vào tháng 4 và tháng 5, c n trên các vùng B2, B3, B4
và N1 thì nắng nóng xảy ra chủ yếu trong các tháng mùa hè, nhƣng thƣờng có
cƣờng độ mạnh nhất trong tháng 6 và 7. Đặc biệt, trong tháng 7, trên vùng B4 có tới
trên 12 ngày nắng nóng (Hình 3.28a). Tuy NNGG thƣờng kết thúc trƣớc nắng nóng
khoảng 1 tháng, song thời kỳ NNGG mạnh nhất lại xuất hiện sớm hơn nắng nóng
khoảng 1 tháng ở hầu hết các vùng (Hình 3.28b).
b. Xu thế biến đổi
Với độ tin cậy đạt trên 95%, SNNN trung bình tháng trên các vùng khí hậu
Việt Nam có xu thế tăng trong hầu hết các tháng mùa hè với tốc độ khoảng 0,3
ngày/thập kỷ. Riêng trong tháng 6, SNNN trên vùng B3, B4 và N1 tăng lên mạnh
nhất với tốc độ lên tới 1,5 ngày/thập kỷ. So với các vùng trên khu vực, SNNN trên
vùng B1 tăng lên ít nhất. Tuy nhiên, trong các tháng mùa xuân, nhất là trong tháng
5, SNNN xảy ra trên hầu hết các vùng đều có xu thế giảm (Hình 3.29).

Hình 3.29 Xu thế biến đổi của SNNN trên lãnh thổ Việt Nam trong thời kỳ
1961-2010.
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Tất nhiên, tổng SNNN và NNGG trong năm trên từng trạm cũng có xu thế
tăng mạnh trên vùng B4, hầu hết các trạm trên vùng B3, một số trạm trên các khu
vực miền núi phía Bắc và vùng N1. Cụ thể, trên vùng B4, tại các trạm từ Đông Hà
trở ra, các trạm trên khu vực miền núi phía Bắc nhƣ Lai Châu, Điện Biên, Hà
Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hòa Bình,… và trên các trạm Tuy H a, Phan
Thiết,… SNNN trong năm tăng khoảng 2 đến 4 ngày/thập kỷ với mức tin cậy hầu
hết đều đạt trên 95%. Đặc biệt, tại các trạm Bắc Quang, Hà Nội, Tuyên Hóa, Trà
My, Quy Nhơn, tổng SNNN trong năm đã tăng lên tới trên 5 ngày/thập kỷ, thậm
chí, tại trạm Tuyên Hóa, SNNN có xu thế tăng xấp xỉ 9 ngày/thập kỷ. Tuy nhiên, tại
một số trạm nhƣ Đà Nẵng, Nha Trang, Kon Tum, Cần Thơ, Rạch Giá, SNNN lại có
xu thế giảm chậm. Trong khi đó, ở một số trạm vùng núi phía Bắc và vùng ven
biển, SNNN trong thời kỳ 1961-2010 hầu nhƣ không biến đổi (Hình 3.30a).

a)

b)

Hình 3.30 Xu thế biến đổi (ngày/năm) của SNNN (a) và NNGG (b) tại các
trạm trong thời kỳ 1961-2010.
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Số ngày NNGG trong năm cũng có xu thế tăng hay giảm ở hầu hết các trạm
tƣơng tự nhƣ SNNN, nhƣng có tốc độ tăng chậm hơn, chỉ khoảng 1 đến 3 ngày/thập
kỷ (Hình 3.30b).

3.4.2 Hiện tượng rét đậm và rét hại
a. Phân bố của SNRĐ và SNRH theo không gian và thời gian
Hiện tƣợng rét đậm, rét hại chủ yếu chỉ xảy ra trên các vùng phía Bắc Việt
Nam. Trên các vùng B1, B2 và B3, tổng SNRĐ trong năm thƣờng đạt trên 20 ngày.
Đặc biệt, trên một số trạm miền núi phía Bắc, SNRĐ lên tới trên 30 ngày/năm, thậm
chí, trạm Mộc châu, Tam Đảo và Lạng Sơn, SNRĐ lên tới trên 83, 96 và 69 ngày
một cách tƣơng ứng, riêng trạm Sa Pa, SNRĐ lên tới hơn xấp xỉ 148 ngày/năm.
Trên vùng B4, SNRĐ giảm xuống dƣới 20 ngày/năm, càng dịch xuống phía Nam,
SNRĐ càng giảm, đến các trạm nhƣ Đông Hà, Huế, Nam Đông, SNRĐ giảm xuống
dƣới 5 ngày/năm (Hình 3.31a).

a)

b)

Hình 3.31 Phân bố SNRĐ (a) và SNRH (b) (ngày/năm) tại các trạm khí
tƣợng trên lãnh thổ Việt Nam
Cũng có phân bố tƣơng tự SNRĐ, song tất nhiên, SNRH xảy ra ít hơn. Trên
vùng B3, SNRH ở hầu hết các trạm xảy ra trên 10 ngày/năm. Đến vùng B4, SNRH

78

giảm xuống dƣới 10 ngày/năm, thậm chí, ở trạm Nam Đông và Huế, SNRH hầu
nhƣ không xuất hiện với chỉ 0,1 đến 0,2 ngày/năm. Ở các trạm có độ cao lớn nhƣ Sa
Pa, Tam Đảo, Mộc Châu và Lạng Sơn, SNRH vẫn xảy ra với tần suất khá cao,
tƣơng ứng với 110, 65, 55 và 47 ngày/năm (Hình 3.31b). Do đó, có thể nói, độ cao
địa hình có vai tr rất lớn đến tần suất xuất hiện của hiện tƣợng rét đậm, rét hại trên
mỗi vùng.

a)

b)

Hình 3.32 Phân bố theo không gian và thời gian của chuẩn sai SNRĐ (a) và
SNRH (b) trong năm so với thời kỳ 1980-1999 tại các trạm khí tƣợng trên lãnh thổ
Việt Nam. Trong đó, trục hoành là vĩ tuyến, trục tung là năm.
Phân tích chuẩn sai của SNRĐ và SNRH trung bình năm so với thời kỳ 1980
-1999 cho thấy rõ, cả SNRĐ và SNRH đều có chuẩn sai dƣơng lớn trong thời kỳ La
Nina nhƣ trong các năm: 1964, 1967, 1971, 1975, 1977, 1984, 1989, 2008 và 2010.
Tuy nhiên, năm có chuẩn sai dƣơng lớn nhất lại xảy ra vào năm 1984 và 1967, hai
năm hiện tƣợng La Nina xảy ra với cƣờng độ trung bình. Hơn nữa, trong các năm
xảy ra hiện tƣợng El Nino (1983, 1993 và 2004) và không ENSO (1996), SNRĐ và
SNRH cũng có chuẩn sai dƣơng nhƣng không lớn và cũng không xảy ra ở tất cả các
trạm trên lãnh thổ (Hình 3.32).
Ngƣợc lại, trong thời kỳ El Nino, SNRĐ và SNRH lại có chuẩn sai âm nhƣ
các năm 1966, 1973, 1979, 1987, 1991, 1997, 2002, 2003, 2007 và 2009. Đặc biệt,
các năm SNRĐ và SNRH có chuẩn sai âm lớn đều xảy ra vào những năm El Nino
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mạnh nhƣ năm: 1966, 1987 và 1997 (Hình 3.32). Qua đó, có thể thấy rằng, hiện
tƣợng El Nino có ảnh hƣởng đến nhiệt độ không khí bề mặt trên lãnh thổ Việt Nam
lớn hơn hiện tƣợng La Nina.
Phân bố SNRĐ, SNRH trung bình tháng và năm trên các vùng khí hậu phía
Bắc đƣợc biểu diễn trên Hình 3.33. Từ đó ta thấy, hiện tƣợng rét đậm (rét hại)
thƣờng xuất hiện từ tháng 11 năm trƣớc đến tháng 4 (tháng 3) năm sau. SNRĐ,
SNRH thƣờng tập trung chủ yếu trong ba tháng chính đông là tháng 12, 1 và 2. Đặc
biệt, rét đậm, rét hại xảy ra nhiều nhất trong tháng 1, khi mà áp cao lạnh lục địa hoạt
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Hình 3.33 SNRĐ và SNRH trung bình tháng và năm trên các vùng phía Bắc
Thật vậy, trên vùng Đông Bắc, nơi chịu ảnh hƣởng mạnh của không khí lạnh
xuất hiện trên 16 ngày rét đậm và 10 ngày rét hại. Tổng SNRĐ, SNRH trung bình
trong năm cũng lên tới trên 50 và 27 ngày tƣơng ứng. So với vùng B2 và B3, vùng
B1 chịu ảnh hƣởng của không khí lạnh ít hơn, song do ảnh hƣởng của độ cao địa
hình, nên tổng SNRĐ trong năm ở vùng này cũng lên tới xấp xỉ 40 ngày, c n SNRH
thì đạt trên 20 ngày. Trên vùng B4, nơi không khí lạnh ảnh hƣởng đã suy yếu nhiều
nên tổng SNRĐ và SNRH trong năm tƣơng ứng chỉ là 15 và 5 ngày (Hình 3.33).
b. Xu thế biến đổi
Do ảnh hƣởng của BĐKH nên SNRĐ trên các vùng phía Bắc Việt Nam đã
và đang có xu thế giảm trong tất cả các tháng mùa đông.
Nhìn chung, tổng SNRĐ trong mùa đông trên từng vùng có xu thế giảm
khoảng từ 2 đến 3 ngày/thập kỷ với mức tin cậy đều đạt trên 90% với xu thế giảm
mạnh nhất xảy ra trên vùng B2, và giảm ít nhất trên vùng B4 (Hình 3.34).
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Hình 3.34 Xu thế
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Hơn nữa, tổng SNRĐ trong
năm cũng có xu thế giảm khá đồng
đều ở tất cả các trạm (Hình 3.35).
SNRĐ trên hầu hết các trạm vùng B1,
B2 và B3 đều có xu thế giảm với tốc
độ từ 3 đến 4 ngày/thập kỷ, với mức
tin cậy hầu hết đều đạt trên 95%. Đặc
biệt, tại trạm Điện Biên, Tam Đảo,
SNRĐ c n giảm trên 5 ngày/thập kỷ.
Ở một số trạm vùng B4 và ven biển
Bắc Bộ, SNRĐ giảm với tốc độ chậm
hơn (khoảng 1 đến 2 ngày/thập kỷ)
nhƣng lại hầu nhƣ không đạt mức tin
cậy 95%.

Hình 3.35 Xu thế biến đổi của
SNRĐ trong năm (ngày/thập kỷ) trên
từng trạm trong thời kỳ 1961-2010.

3.4.3 Hiện tượng mưa lớn
a. Phân bố của số ngày mƣa lớn theo không gian và thời gian
Số ngày mƣa lớn trung bình năm trên các trạm đƣợc chỉ ra trên Hình 3.36.
Cụ thể, SNML ≥ 50mm trên hầu hết các vùng đều xảy ra dƣới 10 ngày/năm. Riêng
trên vùng B4 và ở một số trạm miển núi phía Bắc (nhƣ Hà Giang, Bắc Quang, Sa
Pa, Tam Đảo), hay vùng N1 và N3 (nhƣ Đà Nẵng, Ba Tơ, Trà My, Quảng Ngãi,
Trƣờng Sa và Côn Đảo) có trên 10 ngày mƣa lớn trong năm. Đặc biệt, trạm Bắc
Quang, một trong những trung tâm mƣa trên lãnh thổ, có tới 29 ngày/năm có mƣa
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lớn; trạm Ba Tơ, SNML cũng lên tới 18 ngày/năm. SNML có lƣợng mƣa trên 100
mm ở hầu hết các trạm chỉ xảy ra dƣới 5 ngày/năm. Riêng một số trạm trên vùng B4
nhƣ Hà Tĩnh, Hƣơng Khê, Huế có trên 5 ngày mƣa lớn trong năm, c n trạm Bắc
Quang thì lên tới trên 10 ngày. SNML lớn hơn hoặc bằng 50mm trung bình trên các
vùng đều tập trung vào các tháng mùa mƣa và cũng thƣờng có giá trị lớn nhất hoặc
nhỏ nhất vào các tháng có lƣợng mƣa cực đại hoặc cực tiểu trên mỗi vùng (Hình
3.37).

Hình 3.36 Phân bố của SNML lớn hơn hoặc bằng 50mm (trái) và 100mm
(phải) tại các trạm khí tƣợng trên lãnh thổ Việt Nam
4.0

SNML (ngày)

3.5

B1

3.0

B2

B3

B4

N1

N2

N3

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tháng

Hình 3.37 SNML trung bình tháng trên từng vùng của Việt Nam
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Nhƣ chúng ta đã biết, trên lãnh thổ Việt Nam (trừ vùng ven biển Trung Bộ),
lƣợng mƣa cực tiểu hàng năm thƣờng xảy ra vào giữa mùa đông (tháng 1 hoặc 2),
sau đó tăng dần. Lƣợng mƣa bắt đầu tăng mạnh khi gió mùa mùa hè bắt đầu ảnh
hƣởng tới Việt Nam, với trọng tâm của mùa mƣa thƣờng xảy ra vào mùa hè. Cụ thể,
lƣợng mƣa cực đại thƣờng xảy ra vào tháng 6 hoặc 7 (vùng B1), vào tháng 7 hoặc 8
(vùng B2 và B3), tháng 8 hoặc 9 (vùng N2 và N3), đến tháng 11-12 lƣợng mƣa
giảm nhanh. Riêng trên vùng B4 và N1, biến trình năm của lƣợng mƣa khác hẳn các
vùng khác trên lãnh thổ, càng về phía Nam, thời gian xảy ra cực đại mƣa càng
chậm. Thông thƣờng, lƣợng mƣa trên khu vực này thƣờng tồn tại một cực đại phụ
xảy ra vào tháng 5 mà ta thƣờng gọi là mùa mƣa tiểu mãn. C n cực đại chính có thể
xảy ra vào tháng 10 hoặc tháng 11.
Bởi vậy, trên các vùng B1 và B2, SNML trung bình xảy ra nhiều nhất vào
tháng 7 với 2,14 ngày/tháng (trên vùng B2). Cũng xảy ra vào thời gian cực đại của
mùa mƣa, SNML xảy ra nhiều nhất vào tháng 8 (trên vùng B3), vào tháng 8 và 9
(trên vùng N2 và N3), vào tháng 10 (trên vùng B4 và N1). Đặc biệt, trong tháng 10
trên vùng B4 và N1, SNML cũng lên tới trên 3 ngày. Hiển nhiên rằng, SNML trung
bình trong tháng 1 và 2 trên tất cả các vùng đều rất nhỏ (nhỏ hơn 0,07 ngày/tháng)
(Hình 3.37), bởi đây đƣợc xem là thời kỳ mùa khô. Nhƣ vậy, có thể nói, SNML
trong từng tháng có ảnh hƣởng không nhỏ đến lƣợng mƣa và mùa mƣa trên mỗi
vùng.

b. Xu thế biến đổi
Xu thế biến đổi của SNML trung bình trên từng vùng, trong từng tháng, mùa
đƣợc chỉ ra trên Hình 3.38. Nhìn chung, trong hầu hết các tháng, trên các vùng B1,
B2, B3 và N3, SNML có xu thế giảm chậm (chỉ khoảng 0,1 ngày/thập kỷ), nhƣng
trên các vùng B4, N1 và N2 thì SNML lại có xu thế tăng lên. Đặc biệt, SNML có xu
thế tăng mạnh hơn trong tháng 10 và 11 trên vùng N1 và B4 với tốc độ tăng khoảng
0,3 đến 0,4 ngày/thập kỷ (Hình 3.38a và 3.38b). Mặc dù, SNML trong tháng 7 trên
các vùng B1, B2 và B3 cũng có xu thế tăng nhẹ, song trong hầu hết các tháng, kể cả
tháng 7, xu thế biến đổi của SNML trên các vùng này đều chƣa đạt mức ý nghĩa
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10%. Trong khi đó, trên các vùng B4, N1 và N2, trong các tháng mùa mƣa, mức ý
nghĩa này gần nhƣ đƣợc đảm bảo.
Tƣơng tự xu thế biến đổi của RXx, SNML cũng có xu thế tăng lên trên vùng
B4, N1 và N2 với tốc độ tăng nhanh hơn trong mùa thu, nhất là trên vùng N1,
SNML đã tăng lên khoảng 1 ngày/thập kỷ. Tất nhiên, SNML trong các mùa trên các
vùng B1, B2, B3 và N3 hầu hết đều có xu thế giảm (Hình 3.38c).
SNML - Các vùng phía bắc
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0.1

12
3

4

5

6

7

-0.1

Tháng

a)

8
Tháng
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Hình 3.38 Xu thế biến đổi của
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B3
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N2

N3

-0.4

Vùng

c)

Xu thế biến đổi của tổng SNML trong năm trên từng trạm cũng đƣợc chỉ ra
trên Hình 3.39. Cũng tƣơng tự nhƣ xu thế tăng, giảm trên các vùng, SNML trên 50
mm trong năm ở hầu hết các trạm vùng B1, B2, B3 và N3 đều có xu thế giảm
khoảng 0,3 đến 0,5 ngày/thập kỷ. Song trên vùng N1, một số trạm vùng N2 và phía
Nam vùng B4, SNML trên 50 mm lại tăng lên. Đặc biệt, ở một số trạm nhƣ Ba Tơ,
Trà My, Nam Đông, A Lƣới, SNML tăng với tốc độ trên 2 ngày/thập kỷ. Bên cạnh
đó, một số trạm nhƣ Bắc Quang, Bạch Long Vĩ, Trƣờng Sa, Côn Đảo, SNML cũng
có xu thế tăng song với tốc độ tăng chỉ khoảng 0,5 ngày/thập kỷ. Tuy nhiên, xu thế
tăng hoặc giảm của tổng SNML trong năm chỉ đạt mức ý nghĩa bằng 10% ở một số
ít trạm vùng B3, N1 và N2 (Hình 3.39a).
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Trong khi đó, tổng SNML có lƣợng mƣa lớn hơn hoặc bằng 100mm trong
năm chỉ có xu thế tăng ở một số trạm trên vùng B4 và N1 nhƣ Huế, A Lƣới, Nam
Đông, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Ba Tơ, Quy Nhơn, Tuy H a và Trƣờng Sa với tốc độ
tăng khoảng 1 ngày/thập kỷ. Ở các trạm khác trên lãnh thổ, SNML trong năm đều
có xu thế giảm, mặc dù chỉ có vài trạm đạt mức ý nghĩa 10% (Hình 3.39b).

a)

b)

Hình 3.39 Xu thế biến đổi của SNML lớn hơn 50mm (a) và lớn hơn 100mm
(b) trên từng trạm khí tƣợng của Việt Nam trong thời kỳ 1961-2010.
Nhƣ vậy, có thể nói, SNML có xu thế tăng lên ở những trạm có lƣợng mƣa
lớn trong năm, tăng mạnh hơn ở những trung tâm mƣa và giảm đi ở những trạm hay
vùng ít mƣa. Hơn nữa, SNML cũng thƣờng tăng lên trong các tháng có cực đại của
lƣợng mƣa trên mỗi vùng và giảm đi ở những tháng c n lại. Trong đó, SNML giảm
mạnh nhất trên các vùng B1, B2, B3 và N3. Điều này có thể làm cho tình trạng khô
hạn và lũ lụt trên mỗi vùng càng trở lên khắc nghiệt hơn.
Nhận xét chung:
Nói tóm lại, Ts trên toàn cầu và trên từng vùng đang tăng lên với những tốc
độ khác nhau. Ts trên lục địa tăng nhanh hơn trên các đại dƣơng, trong mùa đông
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tăng nhanh hơn trong mùa hè,… Sự biến đổi này ít nhiều đã tác động đến cƣờng độ,
phạm vi hoạt động của các trung tâm khí áp. Trong khi đó, cũng tƣơng tự những
nghiên cứu đã đƣa ra trƣớc đó, TXx, TNn, SNNN và NNGG trên hầu hết các vùng
khí hậu trên lãnh thổ Việt Nam đều có xu thế tăng lên. Riêng RXx và SNML chỉ có
xu thế tăng lên trên các vùng B4, N1 và N2. Tất nhiên, RXx và SNML trên các
vùng B1, B2, B3, N3 và SNRĐ trên các vùng khí hậu phía Bắc đều có xu thế giảm.
Sự biến đổi của các trung tâm khí áp có thể đã trực tiếp tác động lên các cực trị khí
hậu và ECEs làm cho chúng biến đổi rõ rệt hơn và cực đoan hơn. Để chứng minh
nhận định này, mối quan hệ giữa một số cực trị khí hậu và hiện tƣợng khí hậu cực
đoan trên lãnh thổ Việt Nam với Ts trung bình toàn cầu và trên từng vùng, cũng nhƣ
các nhân tố hoàn lƣu mà đƣợc thể hiện chủ yếu qua sự biến đổi của các trung tâm
khí áp sẽ đƣợc đƣa ra trong chƣơng 4.
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CHƢƠNG 4: MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU
VÀ MỘT SỐ CỰC TRỊ KHÍ HẬU, HIỆN TƢỢNG KHÍ HẬU
CỰC ĐOAN Ở VIỆT NAM
Nhƣ đã chỉ ra trong chƣơng 3, dƣới ảnh hƣởng của BĐKH, nhiệt độ ở mỗi
vùng trên Trái đất đang tăng lên với những tốc độ khác nhau, làm thay đổi vị trí và
cƣờng độ của các trung tâm khí áp. Bởi vậy, ảnh hƣởng của BĐKH toàn cầu đến
một số cực trị khí hậu và ECEs ở Việt Nam trƣớc hết đƣợc đánh giá dựa trên mối
quan hệ giữa từng cực trị và hiện tƣợng khí hậu với Ts trung bình toàn cầu. Đồng
thời, mối quan hệ gián tiếp giữa Ts trên khu vực và hoạt động của một số trung tâm
khí áp chính ảnh hƣởng đến Việt Nam với các cực trị và ECEs cũng đƣợc phân tích,
đánh giá trong các mục 4.2 và 4.3 của chƣơng này.
4.1 Ảnh hƣởng của nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu
Sự tăng lên của Ts trung bình toàn cầu đã tác động đến khí hậu làm gia tăng
các sự kiện khí hậu cực đoan trên mỗi vùng nói chung và trên lãnh thổ Việt Nam
nói riêng. Để chứng minh điều này, mối quan hệ giữa Ts trung bình toàn cầu với
một số cực trị khí hậu và ECEs trên lãnh thổ Việt Nam đƣợc phân tích dựa trên các
HSTQ giữa chúng trong từng tháng, mùa trong năm.
Hiển nhiên rằng, Ts trung bình toàn cầu sẽ có tƣơng quan dƣơng với TXx
trung bình trên các vùng, trong đó, những giá trị đƣợc tô đậm đều đạt trên mức tin
cậy 95% (Bảng 4.1). Vùng có HSTQ cao nhất là vùng N2 với HSTQ trong mọi thời
gian đều đạt trên 0,45, đặc biệt trong mùa hè và mùa thu, HSTQ trên vùng này c n
đạt đến 0,7. Hơn nữa, trong tháng 4 và mùa xuân, trên các vùng từ B2 đến N1,
HSTQ giữa Ts trung bình toàn cầu và TXx cũng tƣơng đối cao (khoảng 0,5). Điều
này chứng tỏ, Ts trung bình toàn cầu tăng lên đã góp phần làm cho TXx trên vùng
N2 và TXx trong tháng 4 và trong mùa xuân trên các vùng từ B2 đến N1 tăng lên.
Tuy nhiên, giá trị HSTQ âm lại đạt đƣợc trên vùng N3 trong các tháng mùa xuân,
đặc biệt trong tháng 4, HSTQ cũng lên tới -0.47.
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Bảng 4.1 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình toàn cầu và TXx tháng, trung bình
mùa trên các vùng khí hậu của Việt Nam
Thời Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
gian
3
4
5
6
7
B1
0.02
0.17
-0.01
0.12
0.35
B2
0.25
0.17
0.01
0.51
0.34
B3
0.23
0.17
0.31
0.49
0.44
B4
0.15
0.11
0.37
0.47
0.32
N1
0.17
0.05
0.54
0.59
0.39
N2
0.49
0.45
0.58
0.61
0.60
N3

Mùa
xuân
0.06

Mùa
hè
0.37

Mùa
thu
0.46

Mùa
đông
0.23

0.47

0.27

0.52

0.33

0.51

0.41

0.67

0.45

0.49

0.19

0.43

0.40

0.66

0.13

0.12

0.24

0.57

0.70

0.71

0.53

-0.25 -0.47 -0.24
-0.39
-0.23
0.38
0.35
0.51
0.48
Bảng 4.2 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình toàn cầu và SNNN tháng, trung

bình mùa trên các vùng khí hậu của Việt Nam
Thời
gian
B1
B2
B3
B4
N1
N2

Tháng
4

Tháng
5

Tháng
6

Tháng
7

Tháng
8

Mùa
xuân

Mùa
hè

0.13

0.03

0.21

0.20

0.28

0.12

0.36

0.36

0.22

0.3

0.19

0.25

0.24

0.39

0.41

0.21

0.51

0.31

0.24

0.27

0.51

0.46

0.12

0.44

0.10

0.12

0.38

0.32

0.58

0.54

0.49

0.44

0.13

0.63

0.52

0.56

0.62

0.67

0.61

0.32

0.60

0.71

N3

-0.26
0.04
-0.01
-0.25
-0.02
0.12
0.36
Tƣơng tự TXx, Ts trung bình toàn cầu cũng có tƣơng quan dƣơng cao với
SNNN trung bnh trên vùng N2. Song do SNNN xảy ra chủ yếu trong các tháng mùa
hè, nên HSTQ cao nhất cũng đạt đƣợc trong thời kỳ này. Đặc biệt, HSTQ trong các
tháng 5, 6 và 7 đều đạt trên 0,6, riêng trong mùa hè đạt 0,71. Trên vùng N1, HSTQ
đạt đƣợc cũng tƣơng đối cao (trừ tháng 8). Tuy nhiên, HSTQ giữa Ts trung bình
toàn cầu và SNNN trên các vùng phía Bắc và Nam Bộ lại khá nhỏ (nhỏ hơn 0,5) và
ít nhất có tới 50% các tháng có HSTQ chƣa đạt mức tin cậy 95% (Bảng 4.2). Qua
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đó cho thấy, sự tăng lên của SNNN trên vùng N1 và N2 trong những tháng đầu và
giữa mùa hè có liên quan đến sự tăng lên của Ts trung bình toàn cầu.
Khác với TXx, Ts trung bình toàn cầu có tƣơng quan cao với TNn trong tất
cả các tháng và mùa trên cả hai vùng N2 và N3, đặc biệt trong thời kỳ mùa xuân và
mùa hè, với HSTQ hầu hết đều đạt trên 0,7. Thậm chí, trong mùa xuân, HSTQ giữa
TNn trên vùng N3 với Ts trung bình toàn cầu c n đạt tới 0,82. Mặc dù, trên các
vùng phía Bắc, Ts trung bình toàn cầu cũng có tƣơng quan cao với TNn trong các
tháng mùa hè, song ở các tháng khác trong năm, HSTQ giữa chúng đạt đƣợc đều rất
nhỏ và hầu nhƣ chƣa đạt mức tin cậy 95%.
Bảng 4.3 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình toàn cầu và TNn tháng, trung bình
mùa trên các vùng khí hậu của Việt Nam
Thời
gian
B1

Tháng
1

Tháng
7

0.35

Tháng
4
0.17

Mùa
xuân

Mùa
hè

0.48

Tháng
10
0.26

Mùa
đông

0.62

Mùa
thu
0.25

0.36

B2

0.26

0.02

0.51

0.28

0.22

0.68

0.36

0.45

B3

0.22

-0.04

0.58

0.27

0.18

0.75

0.33

0.36

B4

0.26

0.12

0.60

0.17

0.28

0.68

0.27

0.4

N1

0.16

0.35

0.37

-0.07

0.21

0.31

0.07

0.07

N2

0.28

0.71

0.73

0.29

0.69

0.73

0.62

0.47

0.44

N3

0.48
0.72
0.40
0.56
0.82
0.71
0.69
0.63
Bảng 4.4 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình toàn cầu và SNRĐ trung bình trên

các vùng khí hậu phía Bắc trong các tháng mùa đông
Thời
gian
B1

Tháng
11
-0.07

Tháng
12
-0.11

Tháng
1

Tháng
2

-0.31

B2

-0.19

-0.22

B3

-0.28

-0.23

-0.31

Tháng
3
-0.08

Mùa
đông
-0.47

-0.22

-0.42

-0.23

-0.51

-0.18

-0.41

-0.17

-0.47

B4

-0.21
-0.22
-0.24 -0.35 -0.17 -0.48
Thật vậy, trong mùa đông, do các vùng phía Bắc Việt Nam chịu ảnh hƣởng
mạnh của áp cao Siberia nên cả TNn và SNRĐ trên các vùng này cũng ít bị tác
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động trực tiếp bởi sự nóng lên toàn cầu. Điều này cũng đƣợc chứng minh dựa trên
HSTQ giữa Ts trung bình toàn cầu và SNRĐ trên các vùng này. Bảng 4.4 cho thấy,
chỉ riêng trong tháng 2 và trong mùa đông có HSTQ đạt đƣợc mức tin cậy 95%, c n
trong các tháng khác, HSTQ giữa chúng rất nhỏ.
Có thể nói, mƣa là một hiện tƣợng khí tƣợng ngẫu nhiên, chịu tác động bởi
hoàn lƣu và địa hình nên mang tính địa phƣơng rất lớn. Bởi thế, sự biến đổi của Ts
trung bình toàn cầu dƣờng nhƣ không làm ảnh hƣởng trực tiếp đến lƣợng mƣa cũng
nhƣ SNML trên mỗi vùng. Điều này đƣợc thể hiện qua mối quan hệ tƣơng quan
giữa Ts trung bình toàn cầu với RXx và SNML trung bình trên từng vùng là rất nhỏ
và hầu nhƣ chƣa đạt mức ý nghĩa 5% (Bảng P4.1 và Bảng P4.2).
Nhƣ vậy, Ts trung bình toàn cầu tăng lên đã góp phần làm cho TXx (trên
vùng N2), TNn (trên vùng N2 và N3), SNNN (trên vùng N1 và N2) tăng lên trong
tất cả các tháng, nhất là trong các tháng mùa hè. Trong thời kỳ mùa đông, do chịu
ảnh hƣởng mạnh của áp cao Siberia nên cả TNn và SNRĐ trên các vùng khí hậu
phía Bắc hầu nhƣ không chịu ảnh hƣởng trực tiếp của Ts trung bình toàn cầu.
4.2 Ảnh hƣởng của nhiệt độ không khí bề mặt trên khu vực
Ts trung bình toàn cầu tăng lên đã ít nhiều làm biến đổi Ts trên mỗi vùng,
làm ảnh hƣởng không nhỏ đến các cực trị khí hậu và ECES trên khu vực đó. Bởi
thế, mối quan hệ của từng cực trị khí hậu và ECE ở Việt Nam với Ts trên khu vực
đã đƣợc phân tích trƣớc hết dựa vào việc khảo sát các bản đồ HSTQ giữa chúng
trong từng tháng.
Kết quả chỉ ra rằng, ở hầu hết các tháng, đặc biệt là các tháng mùa hè, cả
TXx và SNNN đều có tƣơng quan dƣơng trên 0,5 (thậm chí c n lên tới 0,7) với Ts
trên vùng biển và lãnh thổ phía Nam Việt Nam và biển Ấn Độ Dƣơng. Khi đó, hai
vùng có HSTQ lớn hơn hoặc bằng 0,4 đã đƣợc xác định (Vùng 1: 0-200N, 1001200E (V1) và Vùng 2: 100S-100N, 60-1000E (V2)) và Ts trung bình trên từng vùng
lại đƣợc tính tƣơng quan với TXx, SNNN trung bình trên từng vùng khí hậu (Hình
4.1, Hình P4.1 và Hình P4.2).
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Hình 4.1 Bản đồ HSTQ giữa Ts và TXx (trái) và SNNN (phải) trung bình
trong tháng 5 trên vùng N2
Có thể thấy, HSTQ giữa Ts trung bình trên vùng 1 và TXx trên các vùng khí
hậu phía Bắc và vùng N2 trong tất cả các tháng và mùa trong năm có tƣơng quan
dƣơng khá cao và hầu hết đều đạt mức ý nghĩa 5% (Bảng 4.5).
Bảng 4.5 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình vùng V1 và TXx trung bình trên
các vùng khí hậu của Việt Nam
Thời
gian
B1

Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
3
4
5
6
7
0.12
0.31
0.36
0.31
0.33

Mùa
xuân

Mùa
hè

Mùa
thu

Mùa
đông

0.39

0.30

0.56

0.45

B2

0.50

0.57

0.36

0.34

0.10

0.65

0.33

0.58

0.67

B3

0.46

0.50

0.37

0.46

0.32

0.63

0.51

0.68

0.73

B4

0.64

0.56

0.60

0.49

0.40

0.73

0.44

0.49

0.65

N1

0.06

0.01

0.12

0.21

0.07

0.06

0.13

0.10

0.11

N2

0.49

0.47

0.60

0.53

0.55

0.56

0.60

0.60

0.46

N3

0.24
0.15
0.25
0.26
0.22
0.23
0.26
0.21
0.30
Bên cạnh đó, sự biến đổi của Ts trung bình trên vùng 2 cũng có ảnh hƣởng

không nhỏ đến TXx trên các vùng B2, B3, B4 và N2 với HSTQ đạt đƣợc trong tất
cả các tháng (trừ tháng 7) đều đạt mức ý nghĩa 5%, thậm chí HSTQ trên vùng N2
cũng lên tới 0,71. Ngƣợc lại, HSTQ giữa TXx trên vùng N1 và N3 với Ts trung bnh
vùng 1 và 2 rất thấp và hầu nhƣ đều chƣa đạt mức tin cậy 95% (Bảng 4.6).
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Bảng 4.6 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình vùng V2 và TXx tháng, trung bình
mùa trên các vùng khí hậu của Việt Nam
Thời
gian
B1

Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
3
4
5
6
7
0.22
0.19
0.18
0.04
0.41

Mùa
xuân
0.30

Mùa
hè
0.33

Mùa
thu
0.36

Mùa
đông
0.21

B2

0.42

0.44

0.36

0.43

0.06

0.60

0.35

0.46

0.42

B3

0.41

0.42

0.39

0.57

0.30

0.58

0.51

0.63

0.56

B4

0.51

0.45

0.46

0.52

0.27

0.66

0.38

0.33

0.55

N1

0.27

0.25

0.16

0.15

0.09

0.23

0.13

0.28

0.29

N2

0.51

0.47

0.68

0.69

0.54

0.59

0.71

0.69

0.50

N3

0.24
0.18
0.13
0.12
0.26
0.14
0.25
0.32
0.36
Bảng 4.7 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình vùng V1 và SNNN trên các vùng

khí hậu của Việt Nam
Thời
gian
B1

Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
3
4
5
6
7
8
0.27
0.21
0.24
0.39
0.41
0.40

Mùa
xuân

Mùa
hè

0.40

0.35

B2

0.10

0.44

0.41

0.31

0.21

0.25

0.30

0.39

B3

0.16

0.46

0.43

0.5

0.47

0.28

0.35

0.58

B4

0.60

0.58

0.52

0.56

0.39

0.19

0.61

0.52

N1

0.04

0.07

0.25

0.32

0.13

0.10

0.11

0.20

N2

0.59

0.69

0.72

0.68

0.67

0.42

0.69

0.76

N3

0.25
0.19
0.26
0.20
0.24
0.27
0.25
0.32
Tƣơng tự, HSTQ giữa Ts trung bình trên hai vùng này với SNNN trên các

vùng khí hậu phía Bắc và vùng N2 trong hầu hết các tháng và trong mùa hè cũng
khá cao và đều đạt đƣợc mức ý nghĩa 5%. Đặc biệt, HSTQ giữa Ts trung bình trên
vùng 2 và SNNN trong các tháng mùa hè trên vùng N2 c n lên tới trên 0,7, thậm
chí, trong tháng 5 và mùa xuân, HSTQ c n bằng 0,80 và 0,76 một cách tƣơng ứng.
Trong các tháng đầu và cuối mùa hè (tháng 3 và tháng 8), do SNNN không nhiều
nên HSTQ đạt đƣợc cũng không cao, song trên vùng B4 và N2 trong tháng 3,
HSTQ cũng lên tới 0,6 (Bảng 4.7 và Bảng 4.8). Kết quả này một lần nữa cho thấy,
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có một mối quan hệ chặt chẽ giữa Ts trung bình toàn cầu cũng nhƣ Ts trên hai vùng
này với TXx và SNNN trên các vùng khí hậu phía Bắc và vùng N2. Có thể nói rằng,
khi nhiệt độ không khí bề mặt trên hai vùng biển này tăng thì TXx và SNNN trên
các vùng khí hậu này cũng tăng lên và ngƣợc lại.
Bảng 4.8 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình vùng V2 và SNNN trên các vùng
khí hậu của Việt Nam
Thời
gian
B1

Tháng Tháng
3
4
0.26
0.23

Tháng Tháng Tháng Tháng
5
6
7
8
0.12
0.23
0.32
0.32

Mùa
xuân

Mùa
hè

0.37

0.40

B2

0.12

0.41

0.42

0.40

0.30

0.15

0.46

0.49

B3

0.20

0.45

0.42

0.61

0.42

0.20

0.47

0.63

B4

0.53

0.38

0.37

0.54

0.30

0.19

0.59

0.48

N1

0.25

0.29

0.29

0.27

0.19

0.16

0.29

0.21

N2

0.60

0.68

0.80

0.69

0.50

0.40

0.76

0.70

N3

0.33

0.27

0.23

0.12

0.11

0.15

0.29

0.13

Bảng 4.9 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình vùng V1 và TNn trung bình trên
các vùng khí hậu của Việt Nam
Thời
gian
B1

Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
11
12
1
2
3

Mùa
xuân

Mùa
hè

Mùa
thu

Mùa
đông

0.48

0.47

0.60

0.45

0.48

0.50

0.51

0.43

0.58

B2

0.40

0.36

0.49

0.44

0.45

0.36

0.55

0.43

0.55

B3

0.36

0.28

0.40

0.37

0.43

0.28

0.63

0.33

0.42

B4

0.47

0.44

0.65

0.54

0.58

0.55

0.52

0.33

0.64

N1

0.17

0.24

0.08

0.03

0.05

0.04

0.14

0.11

0.11

N2

0.75

0.52

0.63

0.66

0.66

0.67

0.55

0.69

0.69

N3

0.24
0.24
0.27
0.26
0.26 0.25
0.26
0.21
0.32
Mối quan hệ giữa Ts trung bình trên vùng V1 và TNn trung bình trên các

vùng khí hậu Việt Nam cũng đƣợc chỉ ra trong Bảng 4.9. Có thể thấy, Ts trung bình
trên vùng 1 có tƣơng quan dƣơng khá cao với TNn trên các vùng khí hậu phía Bắc
và vùng N2 với HSTQ đạt đƣợc trong tất cả các tháng mùa đông và các mùa trong
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năm đều thoả mãn mức ý nghĩa 5%. Đặc biệt, HSTQ đạt đƣợc trên vùng N2 hầu hết
đều lớn hơn 0,6, thậm chí c n lên tới 0,75 (trong tháng 11).
Tƣơng tự, bản đồ tƣơng quan giữa Ts với TNn và SNRĐ trung bình trên các
vùng trong từng tháng cũng đƣợc phân tích để khảo sát mối quan hệ giữa chúng
(Hình 4.3, P4.3 và P4.4).

Hình 4.2 Bản đồ HSTQ giữa Ts với TNn và SNRĐ vùng B3 trong tháng 2
Trong mùa đông, do Ts trên các vùng khí hậu phía Bắc Việt Nam chịu ảnh
hƣởng chủ yếu của áp cao Siberia, nên cả TNn và SNRĐ trên lãnh thổ đều ít chịu
ảnh hƣởng của Ts trung bình toàn cầu. Hiển nhiên rằng, sự lạnh đi của Ts do hoạt
động của áp cao này sẽ ảnh hƣởng không nhỏ đến TNn và SNRĐ trên các khu vực
phía Bắc. Ts giảm sẽ làm cho TNn giảm đi và SNRĐ tăng lên. Hình 4.2 chỉ rõ vùng
mà Ts có tƣơng quan cao với TNn hoặc SNRĐ (V3). Với HSTQ đạt trên 0,6 (đối
với TNn) và nhỏ hơn -0,6 (đối với SNRĐ), đây là vùng bao trùm lãnh thổ phía Bắc
Việt Nam và phía Nam lục địa Trung Quốc, nơi chịu ảnh hƣởng bởi áp cao Siberia
trong mùa đông (V3: 150 - 400N; 1000E - 1200E)
Mối quan hệ giữa Ts trung bình trên vùng V3 với TNn và SNRĐ trên từng
vùng khí hậu Việt Nam đã đƣợc chỉ ra trong Bảng 4.10 và Bảng 4.11. Có thể thấy
rất rõ, Ts trung bình trên vùng V3 có ảnh hƣởng rất lớn đến TNn và SNRĐ trên các
vùng khí hậu phía Bắc Việt Nam. Điều này đƣợc biểu diễn thông qua Bảng HSTQ
giữa chúng trong các tháng mùa đông cũng nhƣ ở tất cả các mùa trong năm.
Thật vậy, HSTQ giữa Ts trung bình trên vùng V3 với TNn trên các vùng
phía Bắc trong tất cả các tháng và mùa đều đạt mức tin cậy 95%. Đặc biệt, trên các
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vùng B2, B3 và B4, HSTQ trong hầu hết các tháng đều lớn hơn 0,6, thậm chí c n
lên tới 0,7 (trên vùng B2 và B3, trong tháng 2) (Bảng 4.10).
Bảng 4.10 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình vùng V3 với TNn trung bình trên
các vùng khí hậu của Việt Nam
Thời
gian
B1

Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
11
12
1
2
3

Mùa
xuân

Mùa
hè

Mùa
thu

Mùa
đông

0.40

0.49

0.56

0.56

0.44

0.40

0.39

0.34

0.55

B2

0.61

0.65

0.65

0.71

0.54

0.39

0.50

0.50

0.66

B3

0.71

0.65

0.63

0.70

0.57

0.37

0.40

0.50

0.63

B4

0.63

0.66

0.60

0.58

0.42

0.43

0.25

0.45

0.57

N1

0.25

0.42

0.01

-0.05

-0.13

-0.07

-0.02

0.11

0.13

N2

0.34

0.19

0.47

0.36

0.26

0.34

0.47

0.52

0.43

N3

0.08 -0.06 0.00
0.18
0.51
0.31
0.31
0.33
0.28
Đối với SNRĐ trên các vùng khí hậu phía Bắc, HSTQ đạt đƣợc trong các

tháng và trong mùa đông đều nhỏ hơn -0,6. Riêng trong tháng 2, HSTQ đạt đƣợc
đều nhỏ hơn -0,75. Vùng B1 là vùng ít chịu tác động của áp cao Siberia nhất nên
HSTQ giữa Ts vùng V3 với TNn cũng nhƣ SNRĐ trên vùng này thƣờng nhỏ nhất.
Tuy nhiên, trong tháng 2, HSTQ giữa Ts trung bình vùng V3 với SNRĐ vùng B1
cũng lên tới -0,75. Tất nhiên, trên các vùng B2, B3 và B4 HSTQ đạt đƣợc cao hơn
hẳn với các giá trị tƣơng ứng là -0,91, -0,89 và -0,8 (Bảng 4.11).
Bảng 4.11 Bảng HSTQ giữa Ts trung bình vùng V3 với SNRĐ trên các vùng
khí hậu phía Bắc Việt Nam
Thời
gian
B1
B2
B3

Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
11
12
1
2
3

Mùa
xuân

Mùa
thu

Mùa
đông

-0.43

-0.60

-0.67

-0.75

-0.56

-0.34

-0.18

-0.64

-0.66

-0.77

-0.72

-0.91

-0.73

-0.51

-0.37

-0.82

-0.59

-0.79

-0.63

-0.89

-0.70

-0.53

-0.38

-0.80

B4

-0.60 -0.77 -0.70 -0.80 -0.55 -0.40 -0.33 -0.75
Có thể nói, Ts trung bình trên vùng V3 có vai tr quan trọng làm biến đổi

TNn và SNRĐ trên các vùng khí hậu phía Bắc Việt Nam. Nếu Ts trung bình trên
vùng V3 tăng lên thì TNn cũng sẽ tăng lên, c n SNRĐ thì lại giảm đi và ngƣợc lại.
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Xu thế biến đổi của nhiệt độ không khí bề mặt trên vùng V1, vùng V2 và
vùng V3 trong thời kỳ 1961-2010 cũng đƣợc chỉ ra trên Hình 4.3. Có thể thấy rất rõ,
Ts trung bình trên cả ba vùng V1, V2 và V3 đều có xu thế tăng lên với tốc độ tăng
tƣơng đối đồng đều giữa các vùng (khoảng 0,150C/thập kỷ). Hơn nữa, Ts trung bình
trên vùng V3 có tốc độ tăng mạnh nhất, đặc biệt là trong thời kỳ mùa đông. Thậm
chí, trong tháng 1 và 2, Ts trung bình vùng V3 tăng lên với tốc độ gấp 2 và 3 lần so
với các tháng khác trong năm. Tƣơng tự vùng V3, do vùng V1 có một phần diện
tích nằm trên lục địa, nên Ts trung bình trên vùng này trong các tháng mùa đông
cũng tăng nhanh hơn Ts trên vùng V2 (vùng nằm trên biển Ấn Độ Dƣơng). Ngƣợc
lại, trong thời kỳ mùa hè, Ts trên vùng V3 và V1 lại có xu thế tăng lên chậm hơn so
với Ts trên vùng V2 (Hình 4.3). Kết quả này hoàn toàn phù hợp với xu thế biến đổi
của Ts trung bình toàn cầu cũng nhƣ Ts trên lục địa và đại dƣơng trong các mùa.

Hệ số Sen

0.5
0.4

Ts vùng V1
Ts vùng V2

0.3

Ts vùng V3

0.2
0.1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Thời gian

10

11

12

Mùa

Mùa

Mùa

Mùa

xuân

hè

thu

đông

Hình 4.3 Xu thế biến đổi của nhiệt độ không khí bề mặt trên vùng V1 (0150N; 100-1200E), vùng V2 (100S-100N; 60-1000E) và vùng V3 (15-400N; 1001200E) trong thời kỳ 1961-2010
Nhƣ vậy, Ts trung bình vùng V1 và vùng V2 tăng lên đã làm TXx, TNn và
SNNN trên các vùng khí hậu phía Bắc và Tây Nguyên tăng lên. Trong đó, Tây
Nguyên là vùng chịu ảnh hƣởng mạnh mẽ nhất bởi sự tăng nhiệt trên hai vùng này.
Hơn nữa, Ts trung bình vùng V3 tăng lên cũng làm tăng TNn và giảm SNRĐ trên
các vùng khí hậu phía Bắc lãnh thổ. Riêng RXx và SNML trên các vùng, mặc dù
vẫn biến đổi liên tục theo thời gian, song lại hầu nhƣ ít bị ảnh hƣởng trực tiếp bởi sự
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biến đổi của Ts trung bình toàn cầu cũng nhƣ Ts trên khu vực. Do đó, tác động của
nhân tố hoàn lƣu đƣợc thể hiện thông qua ảnh hƣởng của các trung tâm khí áp sẽ
đƣợc phân tích trong mục 4.3 dƣới đây.
4.3 Ảnh hƣởng của các trung tâm khí áp
Nhƣ đã đề cập đến trong chƣơng 2, để xác định mối quan hệ giữa các cực trị
khí hậu và ECE với hoạt động của các trung tâm khí áp, bản đồ HSTQ của từng cực
trị khí hậu và ECE đó với các trƣờng toàn cầu nhƣ Pmsl, HGT trên các mực khí áp
chuẩn 850, 700, 500 và 200hPa đã đƣợc phân tích trong từng tháng.

Hình 4.4 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl và trƣờng HGT mực 850 hPa với
TXx trung bình vùng B4 tháng 5 (trên) và trƣờng HGT mực 700, 500 hPa với TXx
trung bình tháng 4 (dƣới). Trong đó, các đƣờng liền nét là đƣờng đẳng áp (a) và
đẳng độ cao địa thế vị (b, c và d) trung bình tháng 4 và 5 trong thời kỳ 1961-2010.
Bản đồ HSTQ giữa TXx và SNNN với trƣờng Pmsl và trƣờng HGT trên các
mực chỉ ra rằng, trong các tháng đầu mùa hè, TXx và SNNN có tƣơng quan âm với
khí áp tại vùng rìa phía Nam của áp cao Siberia, nhƣng lại có tƣơng quan dƣơng với
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rìa phía Tây Nam của ACTBD và phía Đông Nam áp thấp Ấn Miến với giá trị tuyệt
đối của HSTQ dao động từ 0,4 đến 0,6 (Hình 4.4 và Hình 4.5). Điều này chứng tỏ,
tuy đã suy yếu trong các tháng cuối đông, song áp cao Siberia vẫn có ảnh hƣởng
không nhỏ đến nhiệt độ trên các vùng phía Bắc Việt Nam. Hơn nữa, khi ACTBD
mạnh hơn, lấn sang phía Tây và ảnh hƣởng bao trùm khu vực thì bầu trời sẽ quang
mây, làm tăng TXx cũng nhƣ SNNN trên lãnh thổ.
Bởi vậy, vùng có tƣơng quan dƣơng cao trên 0,5 đặc trƣng cho ACTBD trên
bản đồ tƣơng quan giữa HGT mực 500 hPa và TXx vùng B4 đã đƣợc xác định (10200N; 120-1500E) (Hình 4.4). Từ đó, HGT trung bình trên vùng này lại đƣợc tính
tƣơng quan với TXx trung bình trên các vùng của Việt Nam.
Bảng 4.12 Bảng HSTQ giữa TXx và HGT trung bình vùng (100 - 200N; 120 1500E) trên mực 500 hPa.
Thời
gian
B1

Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
4
5
7
10
11
0.20
0.36
0.29
0.40
0.35

Mùa
xuân

Mùa
hè

Mùa
thu

0.5

0.33

0.48

Mùa
đông
0.19

B2

0.41

0.32

0.11

0.28

0.43

0.52

0.14

0.48

0.38

B3

0.43

0.35

0.29

0.45

0.51

0.51

0.33

0.58

0.47

B4

0.53

0.48

0.37

0.28

0.45

0.61

0.34

0.41

0.46

N1

0.07

0.20

0.16

0.19

0.39

0.16

0.17

0.28

0.14

N2

0.36

0.44

0.50

0.57

0.53

0.56

0.50

0.66

0.43

N3

0.15

0.25

0.20

0.06

0.26

0.20

0.24

0.22

0.17

Bảng 4.12 chỉ ra HSTQ của TXx và HGT trung bình vùng 10-200N; 1201500E trong một số tháng đặc trƣng và trong cả 4 mùa. Có thể nhận thấy, HGT ở rìa
phía tây của ACTBD có tƣơng quan dƣơng với TXx trên các vùng khí hậu phía Bắc
và vùng N2 trong hầu hết các tháng. Đặc biệt, vùng N2, B3, B4 là những vùng có
tƣơng quan cao với HSTQ trong các tháng (trừ tháng 2) đều đạt mức tin cậy trên
95%. Trong đó, HSTQ trong mùa xuân và mùa thu đều đạt trên 0,5, thậm chí, trên
vùng B4 (trong mùa xuân) và vùng N2 (trong mùa thu), HSTQ lên tới 0,61 và 0,66
tƣơng ứng. Ngƣợc lại, HSTQ trên vùng N1 chỉ đạt mức tin cậy trên 95% trong
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tháng 11 và mùa thu, c n trên vùng N3 thì ở mọi thời gian trong năm, HSTQ đều
chƣa đạt mức tin cậy này.

a)

c)

b)

d)

Hình 4.5 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl (a) và HGT trên các mực 850 hPa
(b) 700 hPa (c), 500 hPa (d) và SNNN trung bình vùng B4 trong tháng 4. Trong đó,
các đƣờng liền nét là đƣờng đẳng áp (a) và đẳng độ cao địa thế vị (b, c và d) trung
bình tháng 4 trong thời kỳ 1961-2010.
Tƣơng tự TXx, SNNN trong các tháng mùa hè, trên các vùng khí hậu Việt
Nam cũng bị tác động chủ yếu bởi hoạt động của ACTBD. Mối quan hệ này đƣợc
biểu diễn trên bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl, trƣờng HGT trên các mực 850 hPa,
700 hPa, 500 hPa và SNNN trong các tháng mùa hè. Tuy nhiên, tháng 4 là thời kỳ
gió mùa tây nam chƣa phát triển mạnh. Hơn nữa, so với các vùng khác trên lãnh thì
B4 là vùng có SNNN xảy ra nhiều nhất nên mối quan hệ giữa các trƣờng Pmsl và
HGT với SNNN trung bình trên vùng B4 cũng đƣợc thể hiện rõ hơn (Hình 4.5).
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Có thể nhận thấy, SNNN vùng B4 có tƣơng quan âm với khí áp tại vùng rìa
phía Nam của áp cao Siberia (hình 4.5a và 4.5b), nhƣng lại có tƣơng quan dƣơng
với rìa phía Tây Nam của ACTBD với giá trị tuyệt đối của HSTQ dao động từ 0,3
đến 0,6 (hình 4.5).
Từ đó, vùng đặc trƣng cho hoạt động của ACTBD trên tất cả các bản đồ là
vùng rìa phía tây nam của áp cao này có HSTQ dƣơng lớn hơn 0,3 (đảm bảo mức
tin cậy trên 95%) đã đƣợc xác định. Đây là các vùng V4, V5, V6: 1300E -1600E,
100N – 200N (hình 4.5a, b, c) và vùng V7: 10-200N; 110-1400E (hình 4.5d). Đồng
thời, Pmsl trung bình trên vùng V4, HGT trung bình trên các vùng V5, V6, V7 và
vùng trung tâm của ACTBD (V8): 200N -350N; 1400E-1600W [39] trong thời gian từ
tháng 3 đến tháng 9 lại đƣợc tính tƣơng quan với tổng SNNN trong năm trên từng
vùng khí hậu Việt Nam (Bảng 4.13).
Bảng 4.13 Bảng HSTQ giữa tổng SNNN trong năm trên từng vùng khí hậu
Việt Nam với Pmsl trung bình vùng V4 và HGT trung bình vùng V5, V6, V7 và V8
VÙNG

B1

B2

B3

B4

N1

N2

N3

V4 - Pmsl

0.39

0.28

0.33

0.52

0.24

0.42

0.55

V5 – H850

0.48

0.34

0.42

0.61

0.35

0.52

0.54

V6 - H700

0.57

0.43

0.53

0.68

0.48

0.63

0.51

V7 - H500

0.58

0.50

0.61

0.68

0.61

0.69

0.39

V8 - H500

0.34
0.27
0.41
0.48
0.30
0.37
0.28
Từ Bảng 4.13 cho thấy, tổng SNNN trong năm trên các vùng khí hậu Việt

Nam đều có quan hệ khá chặt chẽ với hoạt động của ACTBD với HSTQ giữa chúng
hầu hết đều đạt độ tin cậy 95%.
Nhƣ chúng ta đã biết, tuy phát triển từ tầng thấp lên tầng cao, song ACTBD
thƣờng hoạt động mạnh nhất và cũng đƣợc thể hiện rõ nhất trên mực 500 hPa. Hoạt
động của áp cao này ở các mực trên cao (từ 850 hPa đến 500 hPa) đã tạo ra d ng
ráng động lực làm bầu trời quang mây, tạo điều kiện thuận lợi cho nắng nóng phát
triển. Song càng lên cao, ACTBD càng lấn mạnh hơn sang phía tây nên so với các
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mực bề mặt, 850 hPa và 700 hPa thì sự biến đổi cƣờng độ của áp cao này trên mực
500 hPa sẽ có ảnh hƣởng mạnh hơn đến SNNN trên các vùng khí hậu Việt Nam.
Thật vậy, HSTQ giữa HGT trung binhg vùng V7 và SNNN trên các vùng
đều đạt mức ý nghĩa 5%. Đặc biệt, trên vùng B4 và N2, HSTQ giữa chúng c n lên
tới xấp xỉ 0,7. Tuy nhiên, do nằm ở vùng trung tâm Thái Bình Dƣơng nên cƣờng độ
tại trung tâm ACTBD không làm ảnh hƣởng nhiều đến SNNN trên các vùng. Điều
này đƣợc thể hiện thông qua giá trị HSTQ giữa HGT trung bình tại vùng trung tâm
của ACTBD trên mực 500 hPa (V8) với SNNN trên các vùng không cao, với giá trị
cao nhất đạt đƣợc trên vùng B4 là 0,48 (Bảng 4.13). Có thể thấy, cƣờng độ của
ACTBD có liên quan chặt chẽ đến SNNN trên vùng B4. Do đó, sự mạnh lên của áp
cao này có thể là một trong những nguyên nhân làm tăng SNNN trên khu vực. Bởi
thế, trong luận án này, mối quan hệ giữa cƣờng độ của ACTBD và SNNN trên vùng
B4 sẽ đƣợc phân tích rõ hơn qua các năm có SNNN nhiều và ít trong từng thời kỳ.
Cụ thể, sự biến đổi của tổng SNNN trong năm và Pmsl hay HGT trung bình
trên các vùng (từ V5 đến V8) trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 hàng năm đã
đƣợc chỉ ra trên Hình 4.6.
Có thể nhận thấy, cả SNNN trên vùng B4 và HGT trung bình trên các vùng
(từ V5 đến V8) trong thời kỳ 1961-2010 đều có xu thế tăng lên với tốc độ tăng của
SNNN lên tới hơn 4 ngày/thập kỷ. C n cƣờng độ tại vùng trung tâm và vùng rìa
phía tây của ACTBD trên các mực thì tăng lên với những tốc độ khác nhau. Trên
mực 500 hPa, cƣờng độ của áp cao này tăng mạnh nhất với tốc độ đạt tới xấp xỉ 0,3
dam/thập kỷ (vùng V7) và 0,2 dam/thập kỷ (vùng V8). Trên các mực 700 hPa và
850 hPa, cƣờng độ tại vùng V6 và V5 có tốc độ tăng giảm dần và chỉ đạt xấp xỉ 0,1
dam/thập kỷ (Hình 4.6).
Hơn nữa, những năm có SNNN xảy ra nhiều cũng là những năm có HGT
trên các vùng từ V5 đến V8 tăng cao và ngƣợc lại. Điều này đƣợc thể hiện rõ nhất
trong các năm 1965, 1969, 1973, 1978, 1980, 1983, 1988, 1989, 1998, 2000 và
2010. Riêng trong năm 1967 và 2004, SNNN vùng B4 và cƣờng độ của ACTBD lại
có quan hệ trái ngƣợc nhau (hình 4.6). Tuy vậy, ảnh hƣởng của ACTBD đến SNNN
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vùng B4 cũng đã khá rõ ràng, khi ACTBD tăng cƣờng, sẽ làm tăng khả năng xảy ra
nắng nóng hay SNNN trên khu vực.

a)

b)

c)

d)

Hình 4.6 Sự biến đổi của tổng SNNN trong năm trung bình vùng B4 và HGT

trung bình vùng V5 (a), V6 (b), V7 (c) và V8 (d) trong thời gian từ tháng 3 đến
tháng 9, thời kỳ 1961-2010.
Để thấy rõ hơn hoạt động của ACTBD thông qua sự dịch chuyển của nó sang
phía Tây trong các năm có SNNN nhiều hoặc ít, luận án đã chọn ra 5 năm có SNNN
cao nhất và 5 năm có SNNN thấp nhất trong từng thời kỳ 1961-1990 và 1991-2010.
Trong thời kỳ 1961-1990, 5 năm có SNNN cao nhất là các năm 1967, 1977, 1983,
1987 và 1988 với tổng SNNN trung bình vùng đều đạt trên 63 ngày/năm. Ngƣợc lại,
5 năm có tổng SNNN thấp nhất là các năm 1963, 1964, 1965, 1971 và 1978 với
tổng SNNN trung bình vùng chỉ xảy ra dƣới 40 ngày/năm. Dƣới ảnh hƣởng của
biến đổi khí hậu, SNNN trong thời kỳ 1991-2010 cao hơn nhiều trong thời kỳ 19611990. Trong thời kỳ này, 5 năm có SNNN cao nhất là các năm 1993, 1998, 2003,
2005 và 2010 với tổng SNNN trung bình vùng đều đạt trên 71 ngày/năm, đặc biệt
năm 1998, SNNN c n lên tới xấp xỉ 90 ngày/năm. Nhƣng trong 5 năm 1994, 2000,
2001, 2002 và 2004, tổng SNNN trung bình vùng chỉ xảy ra dƣới 48 ngày/năm.
Khi đó, sự dịch chuyển cũng nhƣ phạm vi hoạt động của ACTBD trên các
mực đƣợc xác định dựa trên vị trí của các đƣờng đẳng áp 1016 hPa tại bề mặt, các
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đƣờng 152 dam, 316 dam và 586 dam tƣơng ứng trên các mực 850 hPa, 700 hPa và
500 hPa đã đƣợc chỉ ra trong Hình 4.7. Các đƣờng này đƣợc tính trung bình trong
thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 của 5 năm có SNNN nhiều nhất, 5 năm có SNNN ít
nhất và của tất cả các năm trong từng thời kỳ 1961-1990 và 1991-2010.
Hình 4.7 chỉ ra đƣờng 586 dam trên mực 500 hPa, đƣờng 316 dam trên mực
700 hPa, đƣờng 152 dam trên mực 850 hPa và đƣờng 1016 hPa tại bề mặt trong hai
thời kỳ 1961-1990 (trái) và 1991-2010 (phải). Có thể nhìn thấy rõ, trên tất cả các
mực, ACTBD ngày càng có xu hƣớng lấn mạnh hơn sang phía Tây. Tuy nhiên, tại
bề mặt và mực 850, phạm vi của áp cao này ít biến đổi. So với trung bình nhiều
năm, các đƣờng đẳng Pmsl và HGT đặc trƣng cho ACTBD trên các mực trong từng
thời kỳ đều có xu hƣớng lấn mạnh hơn sang phía Tây trong 5 năm có SNNN nhiều
nhất và lùi hơn về phía Đông trong 5 năm có SNNN ít nhất. Điều này đƣợc thể hiện
rõ hơn trong thời kỳ 1991-2010 và ở các mực 500 hPa, 700 hPa.
Có thể thấy, trong thời kỳ 1961-1990, tại bề mặt và mực 850 hPa, đƣờng
1016 hPa và 152 dam trung bình trong cả thời kỳ cũng nhƣ trung bình trong 5 năm
có SNNN nhiều và 5 năm có SNNN ít gần nhƣ trùng nhau và lấn vào kinh tuyến
1600E (tại bề mặt) (Hình 4.7g) và vào khoảng kinh tuyến 1430E (mực 850hPa)
(Hình 4.7e). Song đến thời kỳ 1991-2010, trong 5 năm có SNNN nhiều, đƣờng
1016 hPa đã lấn vào tới kinh tuyến 1530E (Hình 4.7h), c n đƣờng 152 dam c n lấn
vào tới kinh tuyến 1360E, trong khi trong 5 năm có SNNN ít, đƣờng 152 hPa chỉ
dịch vào đến khoảng 1470E (Hình 4.7f).
Sự lấn mạnh hơn sang phía Tây của ACTBD trong các năm có SNNN nhiều
đƣợc thể hiện rõ nhất trên mực 500 hPa. Trong thời kỳ 1961-1990, đƣờng 586 dam
trong các năm nắng nóng nhiều lấn sang phía Tây qua kinh tuyến 120 0E, nhƣng
trong các năm nắng nóng ít, nó chỉ lấn vào gần tới kinh tuyến 140 0E (Hình 4.7a).
Với xu thế dịch sang phía Tây mạnh hơn, trong thời kỳ 1991-2010, đƣờng 586 dam
lấn vào qua kinh tuyến 1000E (trong 5 năm nắng nóng nhiều) và tới gần 1200E
(trong 5 năm nắng nóng ít) (Hình 4.7b).
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Hình 4.7 Đƣờng 586 dam (Hình a và b); 316 dam (Hình c và d); 152 dam
(Hình e và f) và 1016 hPa (Hình g và h) trung bình trong 5 năm có SNNN nhiều
nhất (màu tím), 5 năm có SNNN ít nhất (màu xanh đứt nét) và trung bình trong
thời kỳ 1961-1990 (trái), thời kỳ 1991-2010 (phải) (màu đỏ liền nét).
Sự dịch chuyển của ACTBD trên mực 700 hPa trong các năm nắng nóng
nhiều hay ít cũng thể hiện rất rõ ràng. Đƣờng 316 dam trung bình trong 5 năm có
SNNN nhiều cũng lấn vào tới 1560E (trong thời kỳ 1961-1990) và 1450E (trong thời
kỳ 1991-2010). Trong khi đó, trong 5 năm nắng nóng ít xảy ra, đƣờng 316 dam chỉ
dịch vào tới kinh tuyến 1640E (trong thời kỳ 1961-1990) và 1600E (trong thời kỳ
1991-2010) (Hình 4.7b và c). Không chỉ lấn mạnh sang phía Tây, ACTBD trên mực
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500 hPa và 700 hPa c n có xu hƣớng mở rộng phạm vi hoạt động trong các năm
xảy ra nắng nóng nhiều (Hình 4.7).
Nhƣ vậy, ảnh hƣởng của ACTBD đến SNNN trên vùng B4 đã khá rõ ràng.
Khi áp cao này tăng cƣờng và lấn sang phía Tây sẽ là điều kiện thuận lợi cho nắng
nóng xảy ra trên khu vực.
Cùng với ACTBD, hoạt động của áp cao Siberia và áp thấp Nam Á cũng tác
động đến SNNN trên các vùng khí hậu Việt Nam trong các tháng đầu mùa hè.

a)

b)

Hình 4.8 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl và trƣờng HGT mực 850 hPa với
SNNN trung bình vùng B4 trong tháng 5. Trong đó, các đƣờng liền nét là đƣờng
đẳng áp (a) và đẳng độ cao địa thế vị (b) trung bình tháng 5, thời kỳ 1961-2010.
Hình 4.8 cho thấy rằng, SNNN có tƣơng quan âm với khí áp và HGT vùng
rìa phía Tây nam của áp cao Siberia với HSTQ lên tới -0,5. Điều này chứng tỏ, hoạt
động của áp cao Siberia trong các tháng cuối mùa đông, đầu mùa hè đã làm giảm
SNNN trên các vùng khí hậu phía Bắc Việt Nam.
Cũng tƣơng tự nhƣ TXx, SNNN trong các tháng mùa hè trên các vùng lại có
tƣơng quan dƣơng với khí áp vùng rìa phía Tây nam áp thấp Nam Á, với HSTQ đạt
đƣợc hầu hết đều đạt mức ý nghĩa 5% (Hình 4.8, Hình P4.5). Điều này có thể lý giải
rằng, sự suy yếu của áp thấp Nam Á sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ACTBD lấn
mạnh hơn sang phía Tây, do đó, TXx và SNNN trên các vùng trên lãnh thổ đều có
xu thế tăng lên. Ngƣợc lại, khi áp thấp Nam Á mạnh lên thì gió mùa tây nam cũng
đƣợc tăng cƣờng. Mƣa do gió mùa tây nam có thể làm giảm nhiệt độ trên khu vực.
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a)

c)

b)

d)

Hình 4.9 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl và HGT mực 500 hPa với TNn (a,
b) và SNRĐ (c, d) trung bình vùng B2. Trong đó, các đƣờng liền nét là đƣờng đẳng
áp (a, c) và đẳng độ cao địa thế vị (b, d) trung bình tháng 2, thời kỳ 1961-2010.
Nhƣ vậy, có thể nói rằng, không chỉ bị ảnh hƣởng của sự nóng lên toàn cầu,
sự tăng cƣờng của ACTBD đã làm TXx và SNNN trên một số vùng của Việt Nam
(trừ vùng N1 và N3) tăng lên. Ngoài ra, khi áp cao Siberia tăng cƣờng thì TXx, và
SNNN trên các vùng khí hậu phía Bắc giảm đi.
Không những thế, áp cao Siberia c n là một trong những hệ thống chi phối
chế độ thời tiết, khí hậu trên các vùng khí hậu phía Bắc Việt Nam trong các tháng
mùa đông. Bởi thế, cƣờng độ và phạm vi hoạt động của áp cao này sẽ ảnh hƣởng
không nhỏ đến TNn và SNRĐ trên mỗi vùng.
Bản đồ tƣơng quan giữa trƣờng Pmsl và HGT mực 500 hPa với TNn và
SNRĐ trên vùng B2 đƣợc đƣa ra trên Hình 4.9 và Hình P4.6 cũng nhƣ một ví dụ
minh hoạ cho các vùng khác trên khu vực. Có thể thấy rằng, TNn có tƣơng quan âm
còn SNRĐ lại có tƣơng quan dƣơng với khí áp vùng rìa phía Nam áp cao Siberia.
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Giá trị tuyệt đối của HSTQ đạt đƣợc trong các tháng mùa đông đều lớn hơn 0,5, đặc
biệt, đối với SNRĐ, HSTQ c n lên tới trên 0,7. Kết quả phân tích HSTQ của TNn
và SNRĐ với Pmsl trung bình vùng có tƣơng quan cao trên 0,5 (200N – 400N;
1050E – 1200E) (V9) trong các tháng mùa đông, trên từng vùng đƣợc đƣa ra trong
các Bảng 4.14 và Bảng 4.15 dƣới đây.
Bảng 4.14 Bảng HSTQ giữa Pmsl trung bình vùng V9 và TNn trung bình
trên các vùng khí hậu Việt Nam
Thời
gian
B1

Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
11
12
1
2
3
4

Mùa
đông

-0.42

-0.53

-0.41

-0.36

-0.37

-0.45

-0.46

B2

-0.40

-0.47

-0.42

-0.48

-0.38

-0.42

-0.47

B3

-0.39

-0.46

-0.38

-0.47

-0.39

-0.40

-0.44

B4

-0.35

-0.54

-0.50

-0.47

-0.33

-0.39

-0.54

N1

-0.18

-0.24

-0.10

-0.04

0.01

0.11

-0.17

N2

-0.28

-0.39

-0.33

-0.22

-0.29

-0.19

-0.38

N3

-0.40

-0.16

-0.19

-0.15

-0.24

-0.07

-0.26

Trong các tháng mùa đông, TNn và SNRĐ trên các vùng phía Bắc đều có
tƣơng quan âm với Pmsl trung bình trên vùng V9, với HSTQ trong tất cả các tháng
đều đạt mức tin cậy trên 95%. Đặc biệt, HSTQ của Pmsl trung bình vùng V9 và
SNRĐ trong tháng 2, vùng B2 và B3 c n lên tới trên 0,70. Tuy nhiên, trong tháng 1,
khi cƣờng độ của áp cao Siberia mạnh nhất nhƣng HSTQ đạt đƣợc cũng chỉ bằng
khoảng 0,5. Điều này có thể giải thích rằng, ngoài áp cao Siberia thì năng lƣợng bức
xạ mặt trời trong thời gian này cũng ảnh hƣởng không nhỏ đến nhiệt độ cũng nhƣ
SNRĐ trên các vùng. Trong mùa đông, HSTQ đạt đƣợc trên các vùng cũng rất lớn,
với HSTQ trên 2 vùng B1 và B4 nhỏ nhất cũng đạt 0,57 và 0,58, c n vùng B2 và
B3 có HSTQ tƣơng ứng là 0,67 và 0,64. Điều này, một lần nữa cho thấy rằng,
không khí lạnh có ảnh hƣởng nhiều nhất đến vùng B2. Ngƣợc lại, ảnh hƣởng của
không khí lạnh giảm đi trên các vùng B1 và B4. Tất nhiên, do ít chịu ảnh hƣởng của
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áp cao này nên HSTQ giữa Pmsl trung bình vùng V9 và TNn, SNRĐ trên các vùng
phía Nam rất nhỏ (Bảng 4.14 và Bảng 4.15).
Bảng 4.15 Bảng HSTQ giữa Pmsl trung bình vùng V9 và TNn trung bình
trên các vùng khí hậu phía Bắc Việt Nam
Thời
gian
B1

Tháng
11
0.42

Tháng
12
0.56

Tháng
1
0.53

Tháng
2
0.60

Tháng
3
0.41

Mùa
đông
0.57

B2

0.55

0.54

0.49

0.72

0.51

0.67

B3

0.50

0.55

0.43

0.71

0.44

0.64

B4

0.48

0.59

0.50

0.63

0.29

0.58

Bên cạnh đó, áp thấp Aleut cũng gián tiếp ảnh hƣởng đến hoạt động của
không khí lạnh ảnh hƣởng đến Việt Nam. Khi áp thấp Aleut mạnh lên, lấn sang phía
Tây và dịch hơn xuống phía Nam thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho áp cao
Siberia phát triển, TNn sẽ giảm đi và SNRĐ cũng sẽ tăng lên. Hoạt động của áp
thấp này đƣợc thể hiện rõ hơn ở trên cao trong vai tr là rãnh Đông Á.
Cụ thể, trên mực 500 hPa, TNn có tƣơng quan dƣơng, c n SNRĐ thì có
tƣơng quan âm với HGT trên vùng phía Tây nam của rãnh Đông Á. Đặc biệt, HSTQ
của HGT trên vùng này với SNRĐ trong tháng 1 và 2 lên tới -0,5. Khi đó, vùng có
trị tuyệt đối của HSTQ lớn hơn 0,4 đã đƣợc xác định là vùng V10: 20-400N, 1001300E (Hình 4.9 và Hình P4.7). Đồng thời, HSTQ giữa HGT trung bình trên vùng
V10 và TNn cũng nhƣ SNRĐ trên các vùng khí hậu cũng đƣợc chỉ ra trong Bảng
4.16 và 4.17.
Bảng 4.16 và 4.17 cho thấy, cả TNn và SNRĐ trên các vùng khí hậu phía
Bắc đều chịu ảnh hƣởng của rãnh Đông Á. HSTQ giữa HGT trung bình vùng V10
với TNn trên các vùng khí hậu phía Bắc và vùng N2 tuy không cao nhƣng hầu hết
đều đạt mức ý nghĩa 5% (Bảng 4.16). Tƣơng tự đối với SNRĐ, chỉ riêng trong
tháng 12 trên vùng B1 là có HSTQ chƣa đạt mức ý nghĩa 5%, c n hầu hết đều đạt
mức ý nghĩa 1%. Trong đó, tháng 2 vẫn là tháng có HSTQ lớn nhất, thậm chí HSTQ
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trên vùng B2 và B3 lên tới -0,69 và -0.65. Trong mùa đông, HSTQ đạt đƣợc cũng
lên tới -0,69 và -0,66 một cách tƣơng ứng (Bảng 4.17).
Bảng 4.16 Bảng HSTQ giữa HGT trung bình vùng V10 trên mực 500 hPa và
TNn trung bình trên các vùng khí hậu Việt Nam
Thời
gian
B1
B2
B3
B4
N1
N2
N3

Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
10
11
12
1
2
3

Mùa
xuân

Mùa
thu

Mùa
đông

0.50

0.54

0.23

0.38

0.44

0.39

0.24

0.40

0.44

0.39

0.48

0.28

0.33

0.46

0.38

0.32

0.40

0.46

0.31

0.43

0.20

0.26

0.42

0.30

0.29

0.34

0.36

0.38

0.49

0.27

0.48

0.44

0.46

0.44

0.38

0.49

0.16

0.33

0.17

-0.01

0.14

0.14

0.03

0.24

0.11

0.67

0.40

0.28

0.59

0.46

0.30

0.24

0.64

0.57

0.05

0.46

0.12

0.13

0.19

0.06

0.02

0.37

0.21

Bảng 4.17 Bảng HSTQ giữa HGT trung bình vùng V10 trên mực 500 hPa và
SNRĐ trung bình trên các vùng khí hậu phía Bắc Việt Nam.
Thời
gian
B1

Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
11
12
1
2
3
-0.34 -0.14 -0.54 -0.52 -0.35

Mùa
đông
-0.49

B2

-0.49

-0.38

-0.59

-0.69

-0.33

-0.69

B3

-0.47

-0.42

-0.51

-0.65

-0.38

-0.66

B4

-0.33

-0.49

-0.52

-0.49

-0.38

-0.53

Có thể nói, rãnh Đông Á có tác dụng nhƣ d ng dẫn đƣờng cho không khí
lạnh xuống Việt Nam. Khi trục rãnh nằm trong khoảng từ 140-1600E, đồng thời
HGT trên vùng phía Đông Nam Trung Quốc giảm xuống thì rãnh sẽ có khả năng
đƣợc khơi sâu, tạo điều kiện cho không khí lạnh dịch hơn xuống phía Nam và ảnh
hƣởng đến Việt Nam góp phần làm giảm TNn và tăng SNRĐ trên các vùng của Việt
Nam.
Nhƣ đã đƣa ra ở trên, do ít chịu tác động trực tiếp của Ts, nên ngoài yếu tố
địa hình mang tính địa phƣơng thì hoàn lƣu là nhân tố quan trọng làm biến đổi số
ngày mƣa cũng nhƣ lƣợng mƣa trên mỗi khu vực. Đối với các vùng trên lãnh thổ
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Việt Nam, các đặc trƣng hoàn lƣu gây mƣa chủ yếu là do hoạt động của rãnh thấp
xích đạo, gió mùa tây nam, gió mùa đông bắc và những nhiễu động trong đới gió
tây trên cao hay do ảnh hƣởng của hiện tƣợng La Nina,… Tuy nhiên, trong khuôn
khổ luận án này, thật khó có thể đánh giá đƣợc hết những tác động của từng nhân tố
này cũng nhƣ những tác động đồng thời của chúng đến RXx hay SNML. Bởi thế,
việc khảo sát ảnh hƣởng của những nhân tố tác động cũng đƣợc phân tích dựa trên
bản đồ tƣơng quan giữa RXx và SNML với trƣờng Pmsl trung bình tháng.

Hình 4.10 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl với RXx (a, b) và SNML (c, d)
trung bình vùng N1 trong tháng 4 và 11. Trong đó, các đƣờng liền nét màu đen là
đƣờng đẳng áp, c n những đƣờng màu tím là đƣờng d ng trung bình trong tháng 4
và 11 tƣơng ứng, thời kỳ 1961-2010.
Bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl với RXx và SNML trong các tháng mùa
mƣa trên các vùng đƣợc chỉ ra trên Hình 4.10, Hình P4.8, Hình P4.9 và Hình P4.10
cho thấy, trong tất cả các tháng mùa mƣa, trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và một số
vùng lân cận đều có HSTQ âm đạt mức ý nghĩa 5%.
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Có thể lý giải rằng, trong tháng 4 và 5, mƣa lớn trên các vùng B4, N1 chủ
yếu do sự hội tụ của gió đông bắc từ rìa của áp cao Siberia lệch đông và gió đông
nam từ rìa tây nam của ACTBD, nhƣng trên vùng N3 thì gió mùa tây nam đã bắt
đầu làm tăng lƣợng mƣa trong thời kỳ này. Bên cạnh đó, hoạt động của gió mùa tây
nam phát triển trong tháng 5 cũng ảnh hƣởng đến các vùng B1, B4, N1, N2 và N3.
Đến tháng 7, hoạt động RTXD đƣợc thể hiện rõ hơn thông qua dải hội tụ nhiệt đới
(ITCZ) cũng làm tăng lƣợng mƣa trên các vùng B2 và B3. Mƣa lớn trên các vùng
B4, N1 và N2 tập trung chủ yếu trong tháng 10 và 11 phần lớn đều do hoạt động
của ITCZ hoặc ảnh hƣởng kết hợp của không khí lạnh với ITCZ. Nhƣ vậy, sự tăng
cƣờng của áp cao Mascarene, áp cao Châu Úc, ACTBD và RTXD đã có thể là một
trong những nguyên nhân làm tăng RXx cũng nhƣ SNML trên các vùng B4, N1 và
N2.
Nhƣ vậy, không chỉ chịu tác động trực tiếp của Ts trung bình toàn cầu hay
trên khu vực, các cực trị khí hậu và ECEs có liên quan đến nhiệt độ ở Việt Nam c n
chịu ảnh hƣởng gián tiếp bởi các trung tâm khí áp ảnh hƣởng đến khu vực nhƣ áp
cao Siberia, ACTBD, áp cao Mascarene, áp cao Châu Úc, rãnh thấp xích đạo, rãnh
Đông Á,… Trong thời kỳ hoạt động của WM, cả TXx, TNn, SNNN và SNRĐ trên
các vùng phía Bắc đều chịu sự chi phối của áp cao Siberia. Bên cạnh đó, áp thấp
Aleut và rãnh Đông Á cũng đƣợc xem nhƣ là nhân tố giúp không khí lạnh tăng
cƣờng. Trong các tháng mùa hè, ACTBD cũng có ảnh hƣởng đến TXx và SNNN
trên hầu hết các vùng (trừ vùng N3). Riêng RXx và SNML thì chỉ chịu ảnh hƣởng
chủ yếu bởi nhân tố hoàn lƣu và địa hình. Trong đó, sự kết hợp của không khí lạnh
với tín phong đông nam (tháng 4 và 5), hoạt động của gió mùa tây nam (tháng 5)
hay hoạt động của ITCZ (trong tháng 7) và sự kết hợp của nó với không khí lạnh
(tháng 10 và 11) là một trong những nhân tố làm tăng lƣợng mƣa trên các vùng.
Nhận xét chung:
Ts trung bình toàn cầu tăng lên đã tác động đến nhiều vùng trên trái đất,
trong đó có Việt Nam. Nó đã góp phần làm cho TXx (vùng N2), TNn (vùng N2 và
N3) và SNNN (vùng N1 và N2) tăng lên trong tất cả các tháng, nhất là các tháng
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mùa hè, nhƣng lại gần nhƣ không tác động trực tiếp đến TNn và SNRĐ trên các
vùng khí hậu phía Bắc.
Bên cạnh đó, TNn, TXx và SNNN trên hầu hết các vùng khí hậu của Việt
Nam (trừ vùng N1 và N3) tăng lên và SNRĐ trên các vùng khí hậu phía Bắc giảm
đi một phần là do Ts trung bình trên vùng V1 và V2 tăng lên. Tuy nhiên, cả RXx và
SNML trên các vùng đều hầu nhƣ ít bị tác động trực tiếp bởi Ts.
Trong thời kỳ mùa đông và các tháng chuyển tiếp, TXx, TNn, SNNN và
SNRĐ trên các vùng phía Bắc đều chịu sự chi phối của áp cao Siberia. Nhƣng trong
thời kỳ mùa hè, hoạt động của ACTBD đã làm tăng TXx và SNNN trên hầu hết các
vùng (trừ vùng N1 và N3). Tùy thuộc vào từng thời gian trong năm, RXx và SNML
lại chịu ảnh hƣởng kết hợp của áp cao Siberia và ACTBD, áp cao Mascarene, áp
cao Châu Úc và ITCZ, áp cao Siberia và ITCZ,…
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KẾT LUẬN
Biến đối khí hậu và tác động của nó đến điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội
và môi trƣờng có thể đƣợc xem xét trên nhiều phƣơng diện khác nhau. Trong phạm
vi luận án, tác động của BĐKH toàn cầu đến các trị số và hiện tƣợng khí hậu cực
đoan đã đƣợc khảo sát, đánh giá dựa trên các nguồn số liệu quan trắc từ 69 trạm khí
tƣợng Việt Nam cũng nhƣ các nguồn số liệu chính thống khác, nhƣ số liệu nhiệt độ
bề mặt trung bình toàn cầu, số liệu tái phân tích, v.v. Độ dài các chuỗi số liệu
khoảng 50 năm gần đây (thời kỳ 1961-2010).
Trên quan điểm cho rằng, BĐKH toàn cầu có thể gây nên sự biến đổi trong
các hệ thống hoàn lƣu khí quyển, đƣợc thể hiện qua sự biến đổi về vị trí, cƣờng độ
và thời gian hoạt động của các trung tâm khí áp chính. Những biến đổi đó sẽ dẫn
đến sự biến đổi của điều kiện thời tiết và khí hậu, đặc biệt là ở các khu vực gió mùa
nhƣ Việt Nam mà hệ quả là làm biến đổi các đặc trƣng cực trị và các hiện tƣợng
thời tiết khí hậu cực đoan. Mối quan hệ giữa sự biến đổi khí hậu toàn cầu, các trung
tâm tác động chi phối thời tiết, khí hậu Việt Nam và các cực trị khí hậu cũng nhƣ
các hiện tƣợng khí hậu cực đoan (ECEs) đã đƣợc luận án tập trung giải quyết. Nội
dung chính của luận án là xác định xu thế biến đổi của nhiệt độ bề mặt (Ts), các
trung tâm khí áp, một số cực trị khí hậu và ECEs ở Việt Nam dựa trên hệ số góc
Sen và kiểm nghiệm Mann Kendall. Đồng thời, mối quan hệ tƣơng quan giữa
chúng cũng đƣợc xác định nhằm đƣa ra những lý giải cho sự biến đổi của chúng.
Những kết quả nhận đƣợc cho phép rút ra một số nhận xét sau:
1. Về xu thế biến đổi của một số trung tâm khí áp chính ảnh hƣởng đến Việt
Nam trong thời kỳ 1961-2010:
- Cƣờng độ của áp cao Siberia có xu hƣớng giảm và phạm vi hoạt động của
nó bị thu hẹp và lùi về phía Bắc trong thời kỳ mùa đông, trong khi đó áp thấp Aleut,
áp thấp Nam Á và RTXD đều có xu thế tăng về cƣờng độ nhƣng phạm vi hoạt động
lại ít biến đổi.
- ACTBD, áp cao Mascarene và áp cao Châu Úc có xu hƣớng tăng về cƣờng
độ và ngày càng mở rộng qua các thập kỷ.
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- Có một mối liên hệ khá rõ giữa sự mạnh lên của áp thấp Nam Á, RTXD,
ACTBD và sự suy yếu của áp cao Siberia với sự nóng lên toàn cầu.
2. Về xu thế biến đổi của một số cực trị khí hậu và hiện tƣợng khí hậu cực
đoan trên lãnh thổ Việt Nam:
- TNn có xu thế tăng từ 0,2 đến 0,40C/thập kỷ, xu thế tăng chậm hơn xảy ra
trong mùa xuân (trên các vùng khí hậu phía Bắc) và trong mùa hè (ở các vùng khí
hậu phía Nam). TXx cũng có xu thế tăng từ 0,2 đến 0,30C/thập kỷ, với tốc độ tăng
nhanh nhất trong mùa đông, chậm nhất trong mùa hè ở các vùng B2, B3 và B4, và
ngƣợc lại ở các vùng B1, N2 và N3. Trên vùng N2, TNn có xu thế tăng mạnh nhất,
song TXx lại có xu thế giảm chậm trong mùa xuân và đông.
- SNNN và NNGG có xu thế tăng lên trong hầu hết các tháng mùa hè, với
tổng SNNN trong năm tại nhiều trạm tăng khoảng 2 đến 4 ngày/thập kỷ. Đặc biệt,
SNNN/NNGG thƣờng tăng mạnh trong các mùa hè sau thời kỳ El Nino và giảm đi
ở sau thời kỳ La Nina. SNRĐ/SNRH có xu thế giảm nhanh hơn trên vùng các vùng
B1, B2 và B3 (khoảng 3 đến 4 ngày/thập kỷ). SNRĐ/SNRH cũng có dấu hiệu giảm
đi trong những năm El Nino, nhƣng lại tăng lên trong những năm La Nina.
- RXx và SNML trong năm có xu thế giảm ở hầu hết các trạm thuộc vùng
B1, B2, B3 và N3 với tốc độ giảm tƣơng ứng từ 2 đến 4 mm/thập kỷ và 0,3 đến 0,5
ngày/thập kỷ. Riêng tại một số trạm nhƣ Bắc Quang và Trƣờng Sa, RXx lại có xu
thế tăng lên. Trên các vùng B4, N1 và N2, RXx và SNML đều có xu thế tăng tƣơng
ứng khoảng từ 2 đến 6 mm/thập kỷ và 0,5 đến 1 ngày/thập kỷ, với tốc độ tăng mạnh
nhất trong mùa thu và trên vùng N1.
3. Về tác động của BĐKH toàn cầu đến các cực trị khí hậu và hiện tƣợng khí
hậu cực đoan ở Việt Nam:
- Ts trung bình trên vùng V1 (00 - 200N; 1000E - 1200E) và vùng V2 (100S100N, 60-1000E) tăng lên tƣơng ứng với sự giảm SNRĐ trên các vùng khí hậu phía
Bắc và sự tăng TNn, TXx và SNNN trên hầu hết các vùng khí hậu Việt Nam (trừ
vùng N1 và N3).
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- Sự suy yếu của áp cao Siberia và sự tăng của Ts trên vùng V3 (150 - 400N;
1000E - 1200E) có liên quan đến sự tăng của TNn và giảm SNRĐ trên các vùng khí
hậu phía Bắc. Song sự tăng cƣờng của áp cao này cùng với sự suy yếu của áp thấp
Nam Á và ACTBD trong tháng 5 có thể đã làm giảm TXx, SNNN trên các vùng
này.
- Sự tăng cƣờng của ACTBD phù hợp với sự tăng của TNn, TXx và SNNN
trên các vùng khí hậu phía Bắc và vùng N2. Đặc biệt, trong những năm ACTBD
tăng cƣờng và lấn mạnh hơn sang phía Tây thì SNNN trên vùng B4 cũng tăng
mạnh. Điều đó gợi lên rằng vai tr của ACTBD có liên quan mật thiết với hiện
tƣợng nắng nóng ở Việt Nam.
- Trên toàn lãnh thổ, SNNN tăng mạnh nhất trong tháng 6 cũng có thể liên
quan đến sự giảm của lƣợng mƣa trong thời kỳ này.
- Sự tăng của RXx và SNML trên các vùng B4, N1 và N2 có thể cũng liên
quan đến sự tăng cƣờng của RTXD, áp cao Mascarene và áp cao Châu Úc.
Tóm lại, có thể nói BĐKH toàn cầu mà biểu hiện rõ rệt nhất của nó là sự
tăng lên của Ts trung bình toàn cầu đã dẫn đến sự biến đổi của các hệ thống hoàn
lƣu khí quyển đặc trƣng bởi các trung tâm khí áp mà hệ quả của nó là ảnh hƣởng
đến các cực trị khí hậu và ECEs trên quy mô toàn cầu nói chung, ở Việt Nam nói
riêng. Mối quan hệ đó đã đƣợc chứng minh phần nào qua các kết quả nghiên cứu
của luận án. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của hệ thống khí hậu và mối tƣơng tác
giữa các thành phần của nó, việc lý giải một cách đầy đủ về cơ chế vật lý cũng nhƣ
mối liên hệ giữa sự biến đổi của các cực trị khí hậu và ECEs ở Việt Nam với sự
nóng lên toàn cầu vẫn cần đƣợc nghiên cứu thêm, song nó vƣợt quá khuôn khổ của
luận án. Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện luận án, một số vấn đề khoa học đã
đƣợc gợi mở mà tác giả hy vọng sẽ tiếp tục đƣợc nghiên cứu sâu hơn trong tƣơng
lai.
1) Sự tăng lên của số ngày mƣa lớn trên các vùng khí hậu phía Nam, đặc biệt là
Nam Trung Bộ, có thể liên quan đến sự dịch chuyển theo không gian và thời
gian của các hệ thống gây mƣa lớn ở đây nhƣ bão, áp thấp nhiệt đới, dải hội
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tụ nhiệt đới và tƣơng tác giữa chúng với sự xâm nhập sâu hơn của không khí
lạnh.
2) Sự biến đổi của các cực đoan khí hậu có thể liên quan với sự biến đổi trong
các chu kỳ hoạt động của ENSO cũng nhƣ cơ chế vận chuyển nhiệt ẩm khu
vực.
3) Việt Nam nằm trong khu vực gió mùa châu Á điển hình. Sự biến đổi của các
cực trị khí hậu và các hiện tƣợng khí hậu cực đoan ở Việt Nam chắc chắn có
liên quan mật thiết với sự biến đổi trong chế độ hoạt động của các hệ thống
này. Đây có lẽ cũng là một lớp bài toán hết sức quan trọng và lý thú cần
đƣợc nghiên cứu sâu hơn.
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PHỤ LỤC
Phụ lục chƣơng 2
Bảng P.2.1 Danh sách mạng lƣới trạm khí tƣợng đƣợc khai thác số liệu [22]
TT

Tên trạm

Kinh độ

Vĩ độ

Đ. cao (m) TT

Tên trạm

Kinh độ

Vĩ độ

Đ. cao (m)

Vùng Tây Bắc Bộ (B1)
1

Lai Châu

103.150

22.067

243.2

4

Yên Châu

104.300

21.050

59.0

2

Điện Biên

103.000

21.367

475.1

5

Mộc Châu

104.683

20.833

972.0

3

Sơn La

103.900

21.333

675.3
Vùng Đông Bắc Bộ (B2)

1

Hà Giang

104.967

22.817

117.0

7

Thái Nguyên

105.833

21.600

35.3

2

Sa Pa

103.817

22.350

1584.2

8

Việt Trì

105.25

21.580

30.0

3

Bắc Quang

104.50

22.290

104.5

9

Tam Đảo

105.390

21.280

934.0

4

Lạng Sơn

106.767

21.833

257.9

10

Phú Hộ

105.140

21.270

54.0

Tuyên Quang 105.217

21.817

40.8

11

Cô Tô

107.767

20.983

70.0

21.700

55.6

12

Bãi Cháy

107.067

20.967

37.9

5
6

Yên Bái

104.867

Vùng Đồng bằng Bắc Bộ (B3)
1

Ba Vì

105.250

21.900

30.0

9

Nam Định

106.150

20.433

1.9

2

Hƣng Yên

105.300

21.900

16.0

10

Thái Bình

106.383

20.417

1.9

3

Chí Linh

106.23

21.700

0.0

11

Hà Nam

105.55

20.310

2.0

4

Vĩnh Yên

105.36

21.19

9.0

12

Ninh Bình

105.983

20.250

2.0

5

Hà Nội

105.800

21.017

6.0

13

Nho Quan

105.46

20.200

3.0

6

Hòa Bình

105.333

20.817

22.7

14 Bạch Long Vĩ 107.717

20.133

55.6

7

Phủ Liễn

106.633

20.800

112.4

15

Văn Lý

106.300

20.116

1

8

Hải Dƣơng

106.18

20.570

2.0

16

Sơn Tây

105.5

21.05

2

Vùng Bắc Trung Bộ (B4)
1

Hồi Xuân

105.100 20.367

102.2

8

Tuyên Hóa

106.017

17.883

27.1

2

Thanh Hóa

105.783 19.750

5.0

9

Đồng Hới

106.600

17.483

5.7

Tƣơng Dƣơng 104.467 19.267

96.1

10

Đông Hà

107.083

16.850

8.0

3
4

Vinh

105.683 18.667

5.1

11

Huế

107.583

16.433

10.4

5

Hà Tĩnh

105.900 18.350

2.8

12

A Lƣới

107.283

16.217

572.2

Hƣơng Khê 105.700 18.183

17.0

13

Nam Đông

107.717

16.167

59.7

109.283

13.083

10.9

6
7

Kỳ Anh

106.267 18.100

2.8
Vùng Nam Trung Bộ (N1)

1

Đà Nẵng

108.200

16.033

4.7

6

Tuy Hòa

125

TT

Tên trạm

Kinh độ

Vĩ độ

2

Trà My

108.233

15.350

123.1

Quảng Ngãi 108.800

15.117

3

Đ. cao (m) TT

Tên trạm

Kinh độ

Vĩ độ

Đ. cao (m)

7

Nha Trang

109.200

12.250

3.0

7.2

8

Phan Thiết

108.100

10.933

8.7

9

Phú Quý

108.933

10.517

5.0

4

Ba Tơ

108.733

14.767

50.7

5

Quy Nhơn

109.217

13.767

3.9
Vùng Tây Nguyên (N2)

1

Kon Tum

108.000

14.350

536.0

5

Dak Nong

107.680

12.000

631.0

2

Playcu

108.017

13.967

778.9

6

Đà Lạt

108.450

11.950

1508.6

3

Ayunpa

108.260

13.250

150.0

7

Bảo Lộc

107.683

11.533

840.4

B.M. Thuột 108.050

12.667

490.0

4

Vùng Nam Bộ (N3)
1

Vũng Tàu

107.083

10.367

4.0

5

Cà Mau

105.150

9.183

0.9

2

Phú Quốc

103.967

10.217

3.5

6

Côn Đảo

106.600

8.683

6.3

3

Cần Thơ

105.767

10.033

1.0

7

Trƣờng Sa

111.917

8.650

3.0

4

Rạch Giá

105.067

10.017

0.8
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Phụ lục chƣơng 3

Hình P3.1 Bản đồ trƣờng Pmsl trung bình trong từng tháng: 10, 11, 12, 1, 2
và 3 (từ trái sang phải, từ trên xuống dƣới) trong thời kỳ 1961-2010, trên vùng lục
địa u Á.

127

Hình P3.2 Đƣờng đẳng áp 1010 (hPa) trung bình từng thập kỷ trong thời
gian từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau (từ trái sang phải, từ trên xuống dƣới).

128

Hình P3.3 Đƣờng đẳng áp 1010 (hPa) trung bình từng thập kỷ trong thời gian
từ tháng 3 đến tháng 8 (từ trái sang phải, từ trên xuống dƣới)

129

Hình P3.4 Đƣờng 316 dam trung bình từng thập kỷ trên mực 700 hPa trong
thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 (từ trái sang phải, từ trên xuống dƣới).

130

Hình P3.5 Đƣờng 152 dam trên mực 850 hPa trung bình từng thập kỷ trong

thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 (từ trái sang phải, từ trên xuống dƣới) .

131

Hình P3.6 Đƣờng đẳng áp 1005 hPa trung bình từng thập kỷ trong thời gian
từ tháng 4 đến tháng 9 (từ trái sang phải, từ trên xuống dƣới).
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Lai Châu
Điện Biên
Sơn La
Yên Châu
Mộc Châu

Vùng Tây Bắc (B1)
25

20

15

TN (độ C)

TN (độ C)

20

10
5
0
-5

15
10
5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-5

1

2

3

4

5

Tháng
Hà Nội
Hòa Bình
Phủ Liễn
Nam Định
Bạch Long Vĩ

Vùng Đồng bằng Bắc Bộ (B3)

9

10

11

12

15
10
5

Tương Dương
Vinh
Đồng Hới
Đông Hà
Huế

20
15
10
5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-5

1

2

3

4

5

Tháng

6

7

8

9

10

11

12

Tháng

Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Quy Nhơn
Nha Trang
Phan Thiết

Vùng Nam Trung Bộ (N1)
25

10
5

Kon Tum
Pleiku
Buôn Ma Thuột
Đăk Nông
Đà Lạt

20

TN (độ C)

15

Vùng Tây Nguyên (N2)

25

20
TN (độ C)

8

Vùng Bắc Trung Bộ (B4)

0

15
10
5
0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

12

-5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-5

Tháng

Tháng

Vùng Nam Bộ (N3)
25

Vũng Tàu

Phú Quốc

Cần Thơ
Trường Sa

Cà Mau

Hình P3.7 TN tháng tại một số trạm tiêu
biểu trên các vùng khí hậu Việt Nam

20

TN (độ C)

7

25

TN (độ C)

TN (độ C)

20

thời kỳ 1961-2010.

15
10
5
0
-5

6

Tháng

25

-5

Hà Giang
Sa Pa
Lạng Sơn
Tuyên Quang
Thái Nguyên

Vùng Đông Bắc (B2)
25

1

2

3

4

5

6

7

Tháng

8

9

10

11

12
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Lai Châu
Điện Biên
Sơn La
Yên Châu
Mộc Châu

Vùng Tây Bắc (B1)
45

40
TX (độ C)

TX (độ C)

40
35
30
25

35
30
25

20

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Tháng

Hà Nội
Hòa Bình
Phủ Liễn
Nam Định
Bạch Long Vĩ

Vùng Đồng bằng Bắc Bộ (B3)

7

8

9

10

11

12

35
30

Tương Dương
Vinh
Đồng Hới
Đông Hà
Huế

Vùng Bắc Trung Bộ (B4)
45
40
TX (độ C)

TX (độ C)

40

25

35
30
25

20

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Tháng

6

7

8

9

10

11

12

Tháng

Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Quy Nhơn
Nha Trang
Phan Thiết

Vùng Nam Trung Bộ (N1)
45

35
30
25

Kon Tum
Pleiku
Ayunpa
B.M Thuột
Đăk Nông

Vùng Tây Nguyên (N2)
45
40
TX (độ C)

40
TX (độ C)

6

Tháng

45

35
30
25

20

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Tháng

Vũng Tàu
Cần Thơ
Trường Sa

Vùng Nam Bộ (N3)

Phú Quốc
Cà Mau

35

25
20

3

4

5

6

7

Tháng

8

9

10

11

12

Hình P3.8 TX tháng tại các trạm
thời kỳ 1961-2010

30

2

7

tiêu biểu trên các vùng khí hậu Việt Nam

40

1

6

Tháng

45

TX (độ C)

Hà Giang
Lạng Sơn
Tuyên Quang
Thái Nguyên
Bãi Cháy

Vùng Đông Bắc (B2)
45

8

9

10

11

12
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Vùng Tây Bắc (B1)

300

Lai Châu
Điện Biên

200

Sơn La
Yên Châu

Vùng Đông Bắc (B2)
Bắc Quang
Sa Pa
Lạng Sơn
Thái Nguyên
Bãi Cháy

500
400
Rx (mm)

Rx (mm)

400

300
200

100
100
0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Tháng

Vùng Đồng bằng Bắc Bộ (B3)

300

9

10

11

12

9

10

11

12

Vùng Bắc Trung Bộ (B4)
Tương Dương
Vinh
Đồng Hới
Huế
Nam Đông

800

200
100

600
400
200

0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Tháng

Vùng Nam Trung Bộ (N1)

500
400

7

8

Vùng Tây Nguyên (N2)
400
300
Rx (mm)

600

6

Tháng

Đà Nẵng
Trà My
Quảng Ngãi
Ba Tơ
Phan Thiết

700

Rx (mm)

8

1000

Rx (mm)

Rx (mm)

400

7

Tháng

Hà Nội
Hòa Bình
Phủ Liễn
Nam Định
Bạch Long Vĩ

500

6

300
200

Kon Tum
Pleiku
Ayunpa
Buôn Ma Thuột
Đà Lạt

200
100

100
0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tháng

2

3

4

5

6

7

300

Nam, thời kỳ 1961-2010.

100
0
3

4

5

6

7

Tháng

10

11

12

tiêu biểu trên các vùng khí hậu Việt

200

2

9

Hình P3.9 Rx tháng tại các trạm

Vũng Tàu
Cần Thơ
Rạch Giá
Cà Mau
Trường Sa

Vùng Nam Bộ (N3)

1

8

Tháng

400

Rx (mm)

1

8

9

10

11

12
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Phụ lục chƣơng 4

Hình P4.1 Bản đồ HSTQ giữa Ts và TXx vùng N2 trong tháng 5 và 7

Hình P4.2 Bản đồ HSTQ giữa Ts và SNNN vùng N2 trong tháng 4 và 6

Hình P4.3 Bản đồ HSTQ giữa Ts và TNn vùng N3 trong các tháng 2 và 3.
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Hình P4.4 Bản đồ HSTQ giữa Ts và SNRĐ trung bình vùng B1 và B2
trong tháng 1 (trái) và 2 (phải)

Hình P4.5 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng HGT mực 850 hPa và HGT mực 700
hPa với TXx vùng B4 trong tháng 6
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Hình P4.6 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl và HGT mực 850 hPa với SNRĐ
trung bình vùng B3 trong các tháng 12, 1 và 2.
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Hình P4.7 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng HGT mực 500 hPa và HGT mực 200 hPa với
SNRĐ vùng B3 trong tháng 1 và 2

Hình P4.8 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl và SNML vùng B1 trong tháng 5 và 7
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Hình P4.9 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl và RXx vùng B4 trong các tháng 5, 8,
10 và 11 (từ trên xuống dƣới, từ trái sang phải).

Hình P4.10 Bản đồ HSTQ giữa trƣờng Pmsl và RXx trong tháng 8 và 10
vùng N1 (trên), tháng 4 vùng N3 (dƣới, trái) và tháng 11 vùng N2 (dƣới, phải)

