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Các số liệu và kết quả được trình bày trong luận án là hoàn toàn 
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Lời cảm ơn 

 

Trước tiên, tôi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất đến GS. TS. 
Phan Văn Tân và PGS. TS. Ngô Đức Thành, là những người thầy, người hướng dẫn 
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tai do biến đổi khí hậu và xây dựng hệ thống thông tin nhiều bên tham gia nhằm 
giảm thiểu tính tổn thương ở Bắc Trung Bộ Việt Nam (CPIS)”, mã số 11-P04-VIE 
do DANIDA tài trợ.  
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sung kết quả cho luận án, tôi đã nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của TS. Hồ Thị 
Minh Hà, Ths. Nguyễn Quang Trung là giảng viên của Khoa Khí tượng, Thủy văn 
và Hải dương học và nhiều cán bộ trẻ của Khoa, tôi xin cảm ơn những giúp đỡ 
nhiệt tình này.   

Tôi xin chân thành cảm ơn GS. TS. Trần Tân Tiến, PGS. TS. Vũ Thanh Hằng, 
TS. Trần Quang Đức và những thầy cô trong Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải 
dương học đã cung cấp cho tôi những kiến thức chuyên môn quý báu, những lời 
khuyên hữu ích trong quá trình thực hiện luận án của tôi. 

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, 
Phòng Sau Đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tạo điều kiện giúp đỡ và 
tổ chức những hoạt động học tập và nghiên cứu một cách tận tình giúp tôi nhận 
được nhiều ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn luận án. 

Luận án này sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu nguồn động viên, giúp đỡ 
to lớn từ gia đình tôi, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng đến những người thân yêu 
trong gia đình, đặc biệt là bố tôi. 

Cuối cùng, đối với bạn bè, đồng nghiệp của tôi ở Viện Vật lý Địa cầu - Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - 
Văn phòng Quốc hội và những nơi khác, tôi xin tỏ lòng biết ơn chân thành vì đã tạo 
điều kiện và có những góp ý hữu ích trong chuyên môn và chia sẻ trong cuộc sống. 
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MỞ ĐẦU 

 

Tính cấp thiết của đề tài 

 Trong các hiện tượng khí hậu cực đoan, mưa lớn và mưa cực trị là những hiện 

tượng được đặc biệt quan tâm do những tác động tiêu cực của hiện tượng này đến 

nhiều mặt đời sống con người, kinh tế - xã hội và môi trường. Hiện tượng mưa lớn, 

kéo dài kết hợp với những khu vực có địa hình dốc, lưu vực hẹp có thể gây nên 

những trận lũ quét, sạt lở đất có khả năng tàn phá khủng khiếp, gây thiệt hại lớn về 

kinh tế và cướp đi nhiều sinh mạng. Đối với nông nghiệp, mưa lớn kéo dài gây ngập 

úng, phá nát hoa mầu, thiệt hại mùa màng gây tổn thất nặng nề đối với người nông 

dân. Hậu quả của mưa lớn và mưa cực trị không chỉ là những thiệt hại về kinh tế mà 

còn để lại những hệ quả như môi trường sinh thái bị xáo trộn, ô nhiễm môi trường 

và dịch bệnh có thể xảy ra. 

Nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy những năm gần đây lượng mưa trung 

bình một số khu vực có xu hướng không tăng lên hoặc tăng không đáng kể, nhưng 

mưa lớn ở những khu vực này biểu hiện xu thế tăng cả về cường độ và tần suất. 

Không ít công trình đã được thực hiện nhằm tìm hiểu xu thế biến đổi của mưa lớn 

và mưa cực trị trong quá khứ dựa trên bộ số liệu quan trắc cũng như phân tích 

những biến đổi có thể xảy ra của mưa lớn trong tương lai theo các kịch bản phát thải 

khí nhà kính. Mô hình số là một trong những công cụ hữu ích và ngày càng được sử 

dụng rộng rãi trong các nghiên cứu mưa lớn và mưa cực trị. Cùng với sự phát triển 

của khoa học máy tính, các mô hình khí hậu khu vực được phát triển mạnh mẽ với 

khả năng mô tả được những hiện tượng quy mô nhỏ mà trước đây không thể thực 

hiện được bởi các mô hình toàn cầu. Ngày càng nhiều nghiên cứu được thực hiện về 

hiện tượng mưa lớn với nội dung đa dạng như: đánh giá khả năng mô phỏng của mô 

hình, tìm hiểu mối liên hệ của hiện tượng mưa lớn với hoàn lưu quy mô lớn, nghiên 

cứu quy luật biến đổi của hiện tượng mưa lớn theo độ cao địa hình và dự tính sự 

biến đổi của mưa lớn trong tương lai dựa theo các kịch bản phát thải khí nhà kính… 
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Ở Việt Nam mưa lớn gây nên những thiệt hại không nhỏ, hầu hết các vùng đều 

bị tác động bởi hiện tượng mưa lớn ở các mức độ khác nhau. Chỉ xét về thiệt hại 

kinh tế, các hiện tượng cực đoạn trong đó có mưa lớn hàng năm gây thiệt hại tương 

đương 1% GDP của đất nước. Mưa lớn thường gây lũ quét, sạt lở ở khu vực miền 

núi phía bắc và miền trung Việt Nam, đây là những khu vực có độ dốc lớn, lưu vực 

hẹp. Khu vực miền nam Việt Nam, hiện tượng mưa lớn kết hợp với triều cường gây 

ngập lụt ở nhiều nơi. Các thành phố lớn cũng không tránh khỏi tác động của mưa 

lớn. Mưa lớn gây thiệt hại về kinh tế, về người, ảnh hưởng đến sản xuất nông 

nghiệp và những hệ quả kéo theo của hiện tượng mưa lớn cần khắc phục cũng rất 

lớn. Cùng với xu thế của thế giới trong những năm gần đây, ngày càng nhiều nghiên 

cứu đề cập đến các hiện tượng cực đoan và mưa lớn được thực hiện ở Việt Nam. 

Những nghiên cứu về mưa lớn ở Việt Nam trước đây thường tập trung phân tích các 

đặc điểm, diễn biến của mưa lớn và các hiện tượng kéo theo như lũ quét, sạt lở ở 

một số khu vực bị ảnh hưởng như miền trung Việt Nam, vùng núi Bắc Bộ. Các yếu 

tố tác động đến việc hình thành mưa lớn ở Việt Nam cũng được phân tích như áp 

thấp nhiệt đới, bão, hình thế quy mô lớn,…  

Qua các bản báo cáo đánh giá của IPCC, biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn 

ra và tác động tới nhiều khu vực trên thế giới và Việt Nam được đánh giá là một 

trong những nước bị tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu. Do đó, các nghiên 

cứu về dị thường khí hậu, xu thế, diễn biến khí hậu, quá trình biến đổi khí hậu, tác 

động của biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu… đã được thực hiện 

trong những năm qua. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, những đặc điểm của hiện 

tượng mưa lớn ở Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể. Từ nhu cầu nâng cao 

năng lực ứng phó với những thay đổi của hiện tượng mưa lớn, các nghiên cứu xác 

định sự thay đổi của mưa lớn trong tương lai được đặt ra. Với việc ứng dụng rộng 

rãi các mô hình khí hậu khu vực trong nghiên cứu khí hậu ở Việt Nam trong những 

năm gần đây, việc xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam bằng mô hình 

khí hậu đã được thực hiện, xu thế biến đổi trong tương lai của một số hiện tượng khí 

hậu cực đoan như nắng nóng, mưa lớn, bão… đã được quan tâm nghiên cứu. Tuy 
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nhiên, hiện tượng mưa lớn cũng như những biến đổi của nó trong tương lai vẫn 

chưa thực sự được làm rõ. Do vậy, đề tài “Nghiên cứu mô phỏng và dự tính xu thế 

biến đổi của các sự kiện mưa lớn cho khu vực Việt Nam bằng mô hình khí hậu 

khu vực” được đặt ra góp phần tăng hiểu biết về khả năng mô phỏng xu thế mưa 

lớn, mưa cực trị đồng thời nâng cao năng lực dự tính và đánh giá sự biến đổi của 

hiện tượng mưa lớn, mưa cực trị cho khu vực Việt Nam. 

Mục đích của luận án 

Luận án nhằm mục đích đánh giá được khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực 

trị và xu thế biến đổi của các hiện tượng này bằng mô hình khí hậu khu vực 

RegCM4 giúp tăng thêm hiểu biết về khả năng mô phỏng của mô hình đối với các 

sự kiện mưa lớn, mưa cực trị. Đồng thời, sử dụng mô hình này để dự tính sự biến 

đổi của mưa lớn và mưa cực trị trong tương lai nhằm góp phần nâng cao khả năng 

ứng phó với sự thay đổi của mưa lớn ở Việt Nam. 

Những đóng góp mới của luận án 

Trên cơ sở mô phỏng và dự tính xu thế biến đổi của các sự kiện mưa lớn, mưa 

cực trị trên khu vực Việt Nam bằng mô hình khí hậu khu vực RegCM4, tác giả luận 

án đã nghiên cứu, đánh giá khả năng mô phỏng và dự tính xu thế biến đổi mưa lớn, 

mưa cực trị của mô hình cho khu vực Việt Nam trong đó, những đóng góp mới chủ 

yếu là: 

- Đã tính được chỉ số đặc trưng cho tần suất, cường độ của mưa lớn, mưa cực 

trị; sử dụng các hệ số đánh giá nhằm làm rõ khả năng mô phỏng của mô hình 

RegCM4 về mưa lớn, mưa cực trị và xu thế biến đổi của hiện tượng này trên khu 

vực Việt Nam. 

- Đã dự tính và phân tích được xu thế biến đổi của mưa lớn và mưa cực trị 

trong thế kỷ 21 cho khu vực Việt Nam, góp phần cung cấp thông tin về tính bất định 

và độ tin cậy cho các nghiên cứu có sử dụng sản phẩm các mô hình số trong đánh 

giá biến đổi khí hậu. 
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Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Luận án đã đặt ra và đánh giá được khả năng mô phỏng của mô hình RegCM4 

về mưa lớn, mưa cực trị và sự biến đổi của các sự kiện này trên khu vực Việt Nam. 

Ngoài ra, luận án đã dự tính được sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị trong tương 

lai theo các kịch bản phát thải khí nhà kính. Những kết quả thu nhận được của luận 

án góp phần nâng cao hiểu biết về khả năng mô phỏng của mô hình RegCM4, làm 

cơ sở cho các nhà nghiên cứu khác về mô hình hóa khắc phục những hạn chế của 

mô hình RegCM4 trong việc mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị và xu thế biến đổi của 

chúng trên khu vực Việt Nam. Đồng thời, kết quả dự tính sự biến đổi của các đặc 

trưng mưa lớn của mô hình RegCM4 còn cung cấp các thông tin có giá trị cho các 

nghiên cứu khác, góp phần làm tăng độ tin cậy trong kết quả dự tính mưa lớn và 

mưa cực trị ở Việt Nam. 

Ý nghĩa thực tiễn của luận án là góp phần tạo thêm nguồn tham khảo cho việc 

cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam, nâng cao hiệu quả của công tác 

ứng phó và giảm nhẹ tác động của hiện tượng mưa lớn đối với con người, xã hội và 

môi trường. 

Tóm tắt cấu trúc luận án 

Ngoài các mục mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục,… những nội 

dung chính của luận án bao gồm: 

Chương 1: “Tổng quan về nghiên cứu mưa lớn và mưa cực trị”. Chương này 

đề cập đến sự cần thiết phải nghiên cứu mưa lớn từ những tác động của hiện tượng 

này đến con người và xã hội; Các nghiên cứu liên quan đến hiện tượng mưa lớn và 

mưa cực trị trên thế giới và trong nước từ đó thấy được những vấn đề chưa được 

giải quyết trong nghiên cứu về mưa lớn ở Việt Nam mà đề tài sẽ góp phần giải 

quyết vấn đề đó cũng được nêu trong chương này. 

Chương 2: “Thiết kế thí nghiệm, số liệu và phương pháp nghiên cứu”. Chương 

này mô tả chi tiết các thí nghiệm được xây dựng để mô phỏng mưa lớn và mưa cực 

trị, đánh giá khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị của mô hình RegCM4 cũng 
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như thí nghiệm về dự tính sự biến đổi của các sự kiện này trong tương lai dựa trên 

các kịch bản phát thải mới nhất của IPCC; các nguồn số liệu được sử dụng trong các 

thí nghiệm và các phương pháp được sử dụng để đánh giá kết quả mô phỏng cũng 

được đề cập. 

Chương 3: “Kết quả và đánh giá”. Chương này trình bày những kết quả và 

phân tích để thấy được khả năng mô phỏng các sự kiện mưa lớn, mưa cực trị và sự 

biến đổi của chúng khi sử dụng mô hình khí hậu khu vực và kết quả về dự tính 

những biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị trong tương lai bằng mô hình RegCM4. 
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CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU MƯA LỚN 

VÀ MƯA CỰC TRỊ 

 

1.1.  Tác động của các hiện tượng cực đoan và mưa lớn 

Qua bốn bản báo cáo đánh giá chính thức của Uỷ ban Liên Chính phủ về Biến 

đổi khí hậu (IPCC): Báo cáo lần thứ nhất (FAR) công bố năm 1990, báo cáo lần thứ 

hai (SAR) công bố năm 1995, báo cáo lần thứ ba (TAR) công bố năm 2001 và báo 

cáo lần thứ tư (AR4) công bố năm 2007, có thể thấy biến đổi khí hậu có những diễn 

biến phức tạp đặc biệt là các hiện tượng khí hậu cực đoan như mưa lớn, bão, dông 

mạnh.... Hiện tại, báo cáo lần thứ năm (AR5) của IPCC đã được hoàn thành, đây là 

báo cáo toàn diện nhất về biến đổi khí hậu kể từ khi AR4 được công bố. AR5 nhấn 

mạnh nhiều hơn vào việc đánh giá các khía cạnh kinh tế - xã hội của biến đổi khí hậu 

và những tác động của nó đối với phát triển bền vững. AR5 được hoàn thành với sự 

đóng góp không nhỏ từ nhóm nghiên cứu thứ nhất của IPCC, báo cáo này đã được 

công bố bởi [Thomas Stocker và cộng sự, 2013]. Bản báo cáo của nhóm nghiên cứu 

thứ nhất cung cấp các bằng chứng khoa học về những biến đổi của khí hậu trong 

tương lai dựa trên bộ kịch bản phát thải toàn cầu mới là “Đường nồng độ đại diện” 

(Representative Concentration Pathway - RCP). Bộ kịch bản phát thải RCPs có một 

số nét khác biệt cơ bản so với bộ kịch bản phát thải cũ, SRES (Special Report on 

Emission Scenarios), đã được công bố trong báo cáo chuyên đề về các kịch bản phát 

thải của IPCC vào năm 2000. RCPs có những kịch bản ngắn hạn (đến năm 2035) với 

độ chi tiết cao và những kịch bản dài hạn (tới năm 2300) với mức chi tiết thấp hơn, 

phù hợp hơn với những nghiên cứu biến đổi khí hậu dài hạn. Đồng thời các kịch bản 

RCPs có tính đến chính sách khí hậu cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu.  

Những diễn biến bất thường của các hiện tượng khí hậu cực đoan đặc biệt là 

hiện tượng mưa lớn, mưa cực trị bắt đầu được cộng đồng khoa học quan tâm nghiên 

cứu từ khi IPCC công bố FAR. Tuy nhiên, theo đánh giá của [Penalba và Robledo, 

2009] thì số lượng nghiên cứu về các hiện tượng cực đoan và mưa lớn thời kỳ này 

chưa nhiều và chưa có những đánh giá sâu về diễn biến trong tương lai của các hiện 
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tượng cực đoan. Tần suất xuất hiện của hiện tượng mưa lớn, mưa cực trị tương đối 

thấp nhưng lại có tác động mạnh tới con người, kinh tế - xã hội và môi trường. Do 

vậy, trong thời gian gần đây mối quan tâm của cộng đồng khoa học đến hiện tượng 

mưa lớn ngày càng tăng, số lượng các công trình nghiên cứu về hiện tượng này 

ngày càng nhiều. 

1.1.1.  Thiệt hại do các hiện tượng cực đoan và mưa lớn 

Thiệt hại kinh tế liên quan đến các hiện tượng khí hậu cực đoan có thể được 

chia thành chi phí cho tác động trực tiếp hay gián tiếp đến con người, xã hội, hệ 

sinh thái và các chi phí để thích ứng với những biến đổi của các hiện tượng này. Từ 

năm 1960 đến 2011 ở nước Mỹ trung bình mỗi năm các hiện tượng cực đoan gây 

thiệt hại khoảng 13 tỷ đô la trong đó 10,5 tỷ đô la thiệt hại về tài sản và 2,5 tỷ đô la 

thiệt hại trong nông nghiệp. Ngoài thiệt hại về kinh tế, các hiện tượng này còn làm 

khoảng 600 người thiệt mạng và hơn 4.000 người bị thương mỗi năm. Số liệu từ 

cổng thông tin điện tử của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão 

trung ương Việt Nam cho thấy từ năm 1999 đến năm 2009 trung bình hàng năm có 

gần 500 người thiệt mạng, 700 người bị thương và 60 người mất tích do thiên tai. 

Tổn thất về kinh tế mỗi năm ước tính hơn 9.000 tỷ đồng tương đương với khoảng 

1% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) (Hình 1.1, b). Như vậy, thiệt hại do thiên tai gây 

ra đối với con người và xã hội là rất lớn, đặc biệt là từ các hiện tượng liên quan đến 

mưa lớn như: lũ lụt, bão, dông mạnh, sạt lở, sét. Theo số liệu của Viện nghiên cứu 

thảm họa và tính tổn thương cho thấy thiệt hại do các hiên tượng này chiếm hơn 

60% tổng thiệt hại do các loại hình thiên tai gây ra  [Hazrds and Vulnerability 

Research Institute, 2011]. Không những thế, chi phí sẽ tăng lên đáng kể khi tính đến 

sự biến đổi của các hiện tượng cực đoan trong tương lai. [Fowler và cộng sự, 2005] 

cho biết hàng năm chính phủ nước Anh phải dành hơn 300 triệu bảng cho việc 

chống lũ. Số tiền này có thể sẽ tăng thêm 200 triệu bảng khi tính đến sự biến đổi 

của khí hậu trong tương lai. Theo ước tính từ Công ước khung của Liên hợp quốc 

về biến đổi khí hậu năm 2007 thì tới năm 2030, chi phí cho việc ứng phó với sự 

biến đổi của các hiện tượng cực đoan trong đó có mưa lớn khoảng từ 48 đến 171 tỷ 
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đô la/năm đối với các nước phát triển và từ 28 đến 67 tỷ đô la/năm đối với các nước 

đang phát triển (theo giá đô la năm 2005). 

Trung bình toàn cầu, thiệt hại kinh tế do hiện tượng cực đoan khí hậu và mưa 

lớn (Hình 1.1, a) có xu thế tăng lên và có biến động lớn giữa các năm. Tổng thiệt 

hại ở các nước phát triển cao hơn so với các nước đang phát triển. Châu Mỹ chịu 

thiệt hại lớn nhất về kinh tế khoảng 54,6% tổng thiệt hại toàn cầu, tiếp đó là Châu Á 

27,5% và Châu Âu là 15,9%. Châu Phi gánh chịu 0,6% trong tổng thiệt hại về kinh 

tế toàn cầu do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, số người thiệt mạng do thiên tai và thiệt 

hại được tính theo tỷ lệ với GDP thì con số này ở các nước đang phát triển cao hơn 

so với các nước phát triển. Trong thời kỳ 1970-2008, trên 95% người chết do thảm 

họa tự nhiên là ở các nước đang phát triển. Thống kê trong thời kỳ 2001 đến 2006, 

tỷ lệ giữa thiệt hại kinh tế do thiên tai với GDP ở các nước thu nhập trung bình là 

khoảng 1%. Trong khi đó, tỷ lệ này là khoảng 0,3% GDP với các nước thu nhập 

thấp và dưới 0,1% GDP đối với các nước thu nhập cao, các nước phát triển. Trong 

thời kỳ từ năm 2000 đến 2008, Châu á được ghi nhận là khu vực có số lượng thiên 

tai xảy ra nhiều nhất. Thiệt hại vật chất trung bình hàng năm trong thập kỷ 90 do 

các hiện tượng khí hậu và thời tiết cực đoan gây ra tăng gấp 8 lần so với thập kỷ 60. 

[Field và cộng sự, 2012] 

  

Hình 1.1. Thiệt hại kinh tế do thiên tai, (a) Trung bình toàn cầu [Field và cộng sự, 

2012], (b) Việt Nam (www.ccfsc.gov.vn) 

(b) (a) 

Tỷ
 U

SD
 

Tổng thiệt hại 
Bảo hiểm thiệt hại 
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Một trong những hệ quả của các sự kiện mưa lớn gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến con người và môi trường là hiện tượng lũ lụt và sạt lở đất. [Kunkel và 

cộng sự, 1999] cho rằng những năm gần đây các sự kiện mưa lớn là nguyên nhân 

của nhiều trận lũ gây những thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực Bắc Mỹ. Trận lũ 

năm 1993 ở thượng lưu của lưu vực sông Mississippi được đánh giá là trận lũ có 

sức tàn phá mạnh nhất, gây thiệt hại khoảng 14 tỷ đô la. Nhiều trận lũ nghiêm 

trọng khác liên quan đến mưa lớn như ở California và Nevada vào tháng 1 năm 

1997, ở Quebec vào tháng 7 năm 1996… [Jones và cộng sự, 2004] thống kê được 

riêng trong năm 2002 có 49 người thiệt mạng, 88 người bị thương, thiệt hại về tài 

sản và cây trồng là hơn 737,5 triệu đô la do lũ lụt tại 50 tiểu bang của Mỹ. Tại 

Trung Quốc, các trận lũ năm 1998 gây thiệt hại về kinh tế lên đến 36 tỷ đô la và 

ảnh hưởng đến hơn 3.000 người ở lưu vực sông Dương Tử thuộc phía nam Trung 

Quốc và một vài sông ở phía bắc Trung Quốc. Tại Việt Nam, theo Trung tâm Dự 

báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia trong 16 năm từ năm 1990-2005 đã xảy ra gần 

300 trận lũ quét gây nên những tổn thất vô cùng lớn: trên 950 người bị thiệt mạng, 

hơn 600 người bị thương, ảnh hưởng đến gần 200.000 ha diện tích đất nông 

nghiệp và gây thiệt hại gần 2.000 tỷ đồng. Những trận lũ quét năm 1990 gây thiệt 

hại lớn nhất lên đến gần 300 tỷ đồng. 

Mưa lớn là một trong những hiện tượng nguy hiểm đôi khi kèm theo sét, mưa 

đá, gió mạnh, khi kết hợp với địa hình dốc thường kéo theo lũ quét. Hiện tượng lũ 

quét có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều, nhiều trận lũ xảy ra liên tiếp, dồn dập, 

và có sức tàn phá lớn. Như vậy, ngoài những tác động trực tiếp mưa lớn còn gây ra 

những ảnh hưởng gián tiếp đến xã hội, con người và nền kinh tế. [Mason và cộng 

sự, 1999] cho rằng những ảnh hưởng lâu dài của sự gia tăng về cường độ và tần suất 

của các sự kiện mưa lớn tới lũ lụt cần được nghiên cứu nghiêm túc. 

Chi phí cho việc thích ứng với sự biến đổi của khí hậu và các hiện tượng cực 

đoan trong đó có mưa lớn là không nhỏ. Chỉ xét trên khía cạnh thiệt hại kinh tế có 

thể thấy các hiện tượng cực đoan và mưa lớn gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế 

toàn cầu đặc biệt là những nước đang phát triển như Việt Nam do khả năng ứng 
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phó thấp, năng lực dự báo và dự tính còn hạn chế. Do vậy, các nghiên cứu dự tính 

sự biến đổi trong tương lai của các hiện tượng cực đoan, đặc biệt là hiện tượng 

mưa lớn, là rất cần thiết. Đề tài “Nghiên cứu mô phỏng và dự tính xu thế biến đổi 

của các sự kiện mưa lớn trên khu vực Việt Nam bằng mô hình khí hậu khu vực” 

được đặt ra sẽ cung cấp những thông tin cần thiết và góp phần nâng cao năng lực 

dự tính sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị trong tương lai cho Việt Nam. 

1.1.2.  Sự quan tâm của cộng đồng khoa học về hiện tượng mưa lớn 

Trên thế giới, nhiều hội thảo, hội nghị được tổ chức, nhiều công trình nghiên 

cứu được thực hiện về những hiện tượng cực đoan và mưa lớn. Một trong những hội 

nghị đầu tiên về hiện tượng khí hậu cực đoan là hội nghị được tổ chức tại Asheville, 

bắc Carolina, Mỹ vào năm 1997. Hội nghị diễn ra với sự phối hợp nghiên cứu của 

nhiều quốc gia nhằm thống nhất đưa ra những chỉ số tiêu biểu cho các hiện tượng 

khí hậu cực đoan trong đó có hiện tượng mưa lớn. Các chỉ số được xây dựng cho số 

liệu giờ, số liệu ngày và số liệu tháng. Đây là cơ sở để các công trình của các nhóm 

nghiên cứu khác nhau có thể sử dụng chung một phương pháp tính toán. Nhờ đó, 

các nhà nghiên cứu có thể dễ dàng so sánh giữa các kết quả nghiên cứu của những 

quốc gia cũng như khu vực với nhau. Những kết quả chính của hội nghị được 

[Nicholls và Murray, 1999] tổng kết và công bố trên tạp chí Climatic Change. 

Tiếp theo đó, năm 1998 APN đã tài trợ cho hội thảo về khí hậu cực đoan tổ 

chức bởi BMRC. Mục đích chính của hội thảo là khuyến khích sự tham gia của các 

nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nghiên cứu theo dõi và xác định các 

biến đổi của khí hậu cực đoan. Hội thảo gồm 14 quốc gia trong đó Việt Nam là một 

thành viên. Kết quả của hội thảo chủ yếu phân tích xu thế của khí hậu cực đoan và 

các chỉ số mưa lớn cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Những kết quả này đã 

được đóng góp vào TAR của IPCC [Manton và cộng sự, 2001]. 

ETCCDI thuộc CLIVAR cũng đã tổ chức nhiều hội thảo về những khu vực 

thưa thớt số liệu trong các năm từ 2001 đến 2005: ở Jamaica (cho khu vực Caribe), 

Morocco (cho khu vực Châu Phi), Nam Phi (cho khu vực Nam và Đông Phi), Brazil 
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(cho khu vực phía nam của Nam Mỹ), Thổ Nhĩ Kỳ (cho khu vực Trung Đông), 

Guatemala (cho khu vực phía bắc của Nam Mỹ và trung tâm của Châu Mỹ), cuối 

cùng là ở Ấn Độ (cho khu vực Trung và Nam Châu Á). Các nhà khoa học từ nhiều 

nước khác nhau đã tập hợp số liệu của mình trong hội thảo. Với những phương 

pháp kiểm tra chất lượng số liệu và tính toán chỉ số đồng nhất, toàn bộ số liệu từ 

2.200 trạm về nhiệt độ và gần 6.000 trạm về mưa đã được phân tích. Kết quả từ hội 

thảo này được công bố bởi [Arblaster và Alexander, 2005]. 

WMO cũng sớm nhận thấy các sự kiện cực đoan có nhiều tác động tiêu cực 

đến con người và xã hội như: gây thiệt hại về người, suy thoái môi trường và tổn 

thất nặng nề về kinh tế lên đến hàng tỷ đô la mỗi năm. Do vậy, WMO cũng rất quan 

tâm đến các sự kiện cực đoan mà được cho là có xu thế xuất hiện thường xuyên hơn 

và có mức độ tàn phá ngày càng lớn hơn. Những thông tin chính xác về các hiện 

tượng cực đoan giúp con người có những bước chuẩn bị nhằm hạn chế thiệt hại 

đồng thời có kế hoạch quản lý tài nguyên hợp lý nhất là những nguồn tài nguyên dễ 

bị ảnh hưởng bởi hiện tượng cực đoan như nước ngọt. Vì thế, WMO đã thực hiện 

tổng kết các kinh nghiệm đối phó với các sự kiện cực đoan trong khí tượng nông 

nghiệp từ các nước thành viên và công bố bộ tài liệu “Khí tượng nông nghiệp liên 

quan đến các sự kiện cực đoan” do [Das và cộng sự, 2003] biên soạn. Kế thừa các 

kết quả đạt được từ hội thảo do ETCCDI kết hợp với dự án ENSEMBLES của Liên 

minh Châu Âu tổ chức tại De Bilt, Hà Lan vào tháng 5 năm 2008, WMO đã công 

bố tài liệu “Hướng dẫn về phân tích cực đoan trong biến đổi khí hậu cho quyết định 

thích ứng” do [Tank và cộng sự, 2009] biên soạn. Năm 2012, với sự cộng tác của 

220 nhà khoa học của 62 nước trên thế giới, IPCC đã công bố bản báo cáo chuyên 

đề “Quản lý rủi ro do các sự kiện cực đoan và thảm họa để tăng khả năng thích ứng 

với biến đổi khí hậu” (SREX) do [Field và cộng sự, 2012] thực hiện.  

Như vậy, rất nhiều hội thảo, hội nghị quốc tế đã được tổ chức, kèm theo đó 

nhiều tài liệu, báo cáo được công bố về những hiện tượng khí hậu cực đoan. Điều 

này cho thấy các hiện tượng cực đoan ngày càng thu hút được sự quan tâm của cộng 

đồng khoa học. Phạm vi nghiên cứu không chỉ ở quy mô quốc gia, khu vực mà có 
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sự tham gia của nhiều nước, các tổ chức, các chương trình quốc tế. Nhiều nghiên 

cứu khẳng định mưa lớn là hiện tượng cực đoan được đặc biệt quan tâm nghiên cứu 

do tính chất nguy hiểm cao của hiện tượng này.  

1.2.  Các nghiên cứu về mưa lớn và mưa cực trị 

1.2.1. Nghiên cứu về mưa lớn và mưa cực trị trên thế giới 

Những số liệu trong mục 1.1.1 ở trên cho thấy tác động không hề nhỏ của mưa 

lớn, mưa cực trị đối với con người, xã hội và môi trường. Nhiều nghiên cứu nhận 

thấy được diễn biến phức tạp của hiện tượng này trong những thập kỷ gần đây. 

Cộng đồng khoa học ngày càng quan tâm hơn hiện tượng mưa lớn, mưa cực trị, số 

lượng nghiên cứu về hiện tượng này tăng lên đáng kể. Các nghiên cứu về hiện 

tượng mưa lớn, mưa cực trị được thực hiện với nhiều mục đích khác nhau như: xác 

định nguyên nhân, cơ chế hình thành; nghiên cứu khả năng mô phỏng của các mô 

hình khí hậu; đánh giá xu thế biến đổi của các sự kiện mưa lớn, mưa cực trị trong 

quá khứ hoặc dự tính những biến đổi trong tương lai và nhiều mục đích khác. Tuy 

nhiên, ba hướng nghiên cứu chính về xu thế biến đổi mưa lớn, mưa cực trị thường 

được thực hiện là các nghiên cứu dựa trên bộ số liệu quan trắc, nghiên cứu mô 

phỏng bằng mô hình và nghiên cứu dự tính cho tương lai. 

Những nghiên cứu dựa trên bộ số liệu quan trắc được thực hiện trên quy mô 

toàn cầu như công trình của [Frich và cộng sự, 2002], [Jones và cộng sự, 2004], 

[Alexander và cộng sự, 2006] và [Takahashi và cộng sự, 2006]... Kết quả nghiên 

cứu của [Alexander và cộng sự, 2006] với các chỉ số được phân tích cho thấy xu thế 

tăng của mưa lớn, mưa cực trị chiếm ưu thế (Hình 1.2, a). Ngoài xu thế tăng thể 

hiện ở các khu vực như phía nam Châu Phi, đông nam Châu Úc, phía tây nước Nga, 

nhiều khu vực thuộc Châu Âu và phần phía đông của nước Mỹ, nghiên cứu của 

[Frich và cộng sự, 2002] còn thấy xu thế giảm của mưa lớn, mưa cực trị ở phía đông 

của Châu Á và khu vực Siberia (Hình 1.2, b). Những nghiên cứu trên hình thành 

bức tranh toàn cầu về sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị trong thế kỷ 20. Để có 

được bộ số liệu toàn cầu sử dụng trong những nghiên cứu trên cần sự phối hợp, chia 



24 

 

sẻ số liệu giữa các nhà khoa học từ các quốc gia khác nhau. Thông qua các cuộc hội 

thảo quốc tế hoặc từ các trung tâm số liệu quốc gia lớn như: Số liệu từ hội thảo của 

APN được [Alexander và cộng sự, 2006] sử dụng trong nghiên cứu của họ, [Frich 

và cộng sự, 2002] sử dụng số liệu từ Trung tâm dữ liệu khí hâu quốc gia của Úc và 

Trung tâm dữ liệu quốc gia của Mỹ… 

Các nghiên cứu trên quy mô toàn cầu cung cấp những thông tin tổng quát về 

mưa lớn, mưa cực trị và xu thế biến đổi của hiện tượng này trên hầu hết các khu 

vực trên thế giới. Những thông tin này là cơ sở để các nghiên cứu trên các quy mô 

nhỏ hơn có thể đánh giá sự phù hợp và khác biệt so với xu thế chung của thế giới. 

Tuy nhiên, do việc sử dụng số liệu từ các nguồn khác nhau với các phương pháp 

nghiên cứu, phân tích chưa thống nhất mà giữa các kết quả nghiên trên quy mô 

toàn cầu còn chưa thực sự đồng nhất ở một số khu vực. Ngoài ra, số lượng trạm 

không đủ để cung cấp thông tin nên cũng khó khăn trong việc phân tích chi tiết 

cho quy mô khu vực hoặc quốc gia. Việc tập hợp được bộ số liệu toàn cầu và kiểm 

soát chất lượng của toàn bộ số liệu là không dễ dàng. Mỗi khu vực có một chế độ 

khí hậu tương đối khác nhau nên chỉ số mưa lớn, mưa cực trị cho các khu vực này 

cũng cần được thay đổi cho phù hợp.  Do vậy, những nghiên cứu trên quy mô nhỏ 

hơn là cần thiết để có được những phân tích chi tiết và phù hợp hơn với chế độ khí 

hậu cũng như các đặc điểm mưa lớn, mưa cực trị của một vùng hoặc một quốc gia. 

  

Hình 1.2. Bản đồ xu thế biến đổi của chỉ số R95p, (a) [Alexander và cộng sự, 

2006], (b) [Frich và cộng sự, 2002] 

(a) (b) 
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Nhiều công trình nghiên cứu về mưa lớn, mưa cực trị trên thế giới đã được 

thực hiện trên quy mô châu lục. Trong các nghiên cứu này số liệu được tập hợp dễ 

dàng hơn, chất lượng số liệu được kiểm soát chặt chẽ hơn và các chỉ số được sử 

dụng thống nhất hơn. Số liệu cho khu vực Châu Âu được tập hợp và kiểm soát chất 

lượng trong Dự án số liệu và đánh giá khí hậu Châu Âu (ECA&D). Dự án này cũng 

xây dựng một bộ chỉ số riêng để phù hợp với điều kiện khí hậu của các nước thuộc 

khu vực Châu Âu. Nghiên cứu trên quy mô châu lục tiêu biểu như công trình của 

[Re và Barros, 2009] cho khu vực đông nam của Nam Mỹ. Nghiên cứu này cho thấy 

cường độ và tần suất mưa lớn, mưa cực trị có xu thế gia tăng đối với khu vực 

nghiên cứu. Xu thế biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị trên khu vực lòng chảo La 

Plata thuộc Châu Mỹ được [Penalba và Robledo, 2009] đánh giá theo các mùa. Kết 

quả cho thấy xu thế tăng của mưa lớn, mưa cực trị trong các mùa xuân, hè và thu 

với khu vực La Plata và xu thế tăng này chỉ phát hiện được trong mùa hè với khu 

vực phía nam của Brazil và xu thế giảm của mưa lớn, mưa cực trị xuất hiện vào 

mùa đông trong khu vực nghiên cứu. Khu vực phía tây của Trung Phi và một số 

nước lân cận được [Aguilar và cộng sự, 2009] tập trung nghiên cứu và thấy được xu 

thế giảm của mưa lớn, mưa cực trị trên khu vực quan tâm. Xu thế biến đổi của mưa 

lớn, mưa cực trị ở khu vực Châu Âu nhìn chung là tăng với hầu hết các chỉ số ngoại 

trừ Rx1d. Xu thế tăng của mưa lớn, mưa cực trị nhanh hơn so với xu thế tăng của 

tổng lượng mưa năm. Ở các trạm có xu thế mưa cực trị giảm thì lượng mưa trung 

bình năm ở các trạm này cũng giảm. Các kết luận về xu thế biến đổi của mưa lớn 

trên khu vực Châu Âu được rút ra từ công trình của [Moberg và cộng sự, 2006] và 

[Klein Tank và Können, 2003]. [Klein Tank và cộng sự, 2006] và [Manton và cộng 

sự, 2001] thực hiện nghiên cứu cho các khu vực Nam Á, Trung Á và Đông Nam Á 

và thấy rằng tần suất của các sự kiện mưa lớn, mưa cực trị giảm với hầu hết các 

trạm, cường độ tăng với một số trạm ở Úc, Fiji, New Caledonia, French Polynesia 

và Nhật bản, tỷ lệ của mưa lớn, mưa cực trị so với tổng lượng mưa năm cũng gia 

tăng. Những đặc điểm biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị trên khu vực Châu Úc 

được nghiên cứu bởi [Haylock và Nicholls, 2000]. Nghiên cứu cho thấy tần suất 
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mưa lớn, mưa cực trị ở phía tây nam Châu Úc giảm mạnh, ở phía bắc sự gia tăng 

tần suất là không đáng kể.  

Trước sự biến đổi phức tạp của hiện tượng mưa lớn, các nghiên cứu có độ chi 

tiết cao theo không gian để có thể cung cấp nhiều thông tin hơn về sự biến đổi của 

mưa lớn là rất cần thiết. Số lượng trạm quan trắc với các phương tiện quan trắc hiện 

đại đã tăng nhiều so với thời gian trước đây. Vì vậy, nhiều quốc gia đã thực hiện 

những nghiên cứu riêng cho khu vực của mình để có được những thông tin cụ thể 

để chủ động hơn trong việc đề ra những biện pháp ứng phó hiệu quả với những xu 

thế biến đổi phức tạp của hiện tượng mưa lớn, mưa cực trị trong tương lai. Đặc biệt 

là những nước bị tác động mạnh bởi hiện tượng mưa lớn, mưa cực trị và có địa hình 

phức tạp như Trung Quốc, Mexico, Anh, New Zealand, Canda, Mỹ, Việt Nam… thì 

những nghiên cứu với mức độ chi tiết cao là hết sức cần thiết. Kết quả nghiên cứu 

mưa lớn, mưa cực trị ở Trung Quốc từ các công trình của [Zhai và cộng sự, 2005] 

và [Zhang và cộng sự, 2008] cho thấy mưa lớn, mưa cực trị trên khu vực này có sự 

thay đổi phức tạp theo không gian và thời gian. Mưa lớn, mưa cực trị ở phía nam 

Trung Quốc có xu thế tăng, ngược lại ở các khu vực phía bắc có xu thế giảm hoặc 

thay đổi không đáng kể. Xu thế tăng, giảm này được [Zhai và cộng sự, 2005] cho 

rằng có liên quan đến xu thế của số ngày mưa và cường độ mưa trung bình. Bằng 

việc phân tích các chỉ số mưa cực trị 1, 2, 5, và 10 ngày [Fowler và Kilsby, 2003] 

thấy rằng các sự kiện mưa cực trị kéo dài có xu thế tăng lên ở khu vực phía bắc và 

phía tây của nước Anh. Các nghiên cứu của [Salinger và Griffiths, 2001] cho New 

Zealand, [Zhang và cộng sự, 2001] cho Canada hay của [Karl và Knight, 1998] cho 

khu vực nước Mỹ đều cho thấy sự biến đổi đáng kể của mưa lớn, mưa cực trị trên 

nhiều khu vực. Các nghiên cứu này đều nhận thấy những thay đổi của mưa lớn, mưa 

cực trị sẽ tác động đáng kể đến con người và của xã hội trong tương lai. Nếu tần 

suất và cường độ của các sự kiện mưa liên tiếp, kéo dài tăng lên thì khả năng thoát 

nước của các thành phố trong tương lai sẽ không thể đáp ứng. Điều này dẫn đến 

những thay đổi trong việc thiết kế và sửa chữa kết cấu hạ tầng như hệ thống thoát 

nước và kiểm soát ngập lụt ở các thành phố.  
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Góp phần làm rõ nguyên nhân sự biến đổi của mưa cực trị, nghiên cứu của 

[Jones và cộng sự, 2004] phát hiện được mối liên hệ giữa các sự kiện mưa cực trị 

với MJO. Trên quy mô toàn cầu, các sự kiện mưa lớn, mưa cực trị trong thời kỳ tích 

cực của MJO có cường độ lớn hơn khoảng 40% so với trong thời kỳ thụ động. Hoàn 

lưu quy mô lớn cũng có những tác động không nhỏ đến mưa lớn, mưa cực trị. 

Những tác động này được phân tích trong các nghiên cứu của [Cavazos, 1999], 

[Wang và Zhou, 2005] và [You và cộng sự, 2010]. Kết quả của [You và cộng sự, 

2010] cho thấy mưa lớn ở Trung quốc xuất hiện chủ yếu vào mùa hè và bị ảnh 

hưởng bởi gió mùa Châu Á. Hệ thống gió mùa này được nghiên cứu của [Wang, 

2001] cho rằng đang yếu đi và quá trình này bắt đầu từ những năm 1970. Điều này 

dẫn đến mưa lớn, mưa cực trị mạnh hơn ở khu vực phía nam Trung quốc và ít ẩm 

được vận chuyển về phía bắc hơn. [Wang và Zhou, 2005] nhận thấy mưa lớn, mưa 

cực trị mùa hè ở khu vực phía bắc Trung quốc giảm đi liên quan đến hoàn lưu mùa 

hè trên khu vực đông Á có xu thế mạnh lên ở khu vực lục địa Âu - Á và xu thế yếu 

đi của áp cao cận nhiệt tây Thái bình dương trên khu vực này. [Zhang và cộng sự, 

2008] thấy được mối liên kết giữa sự thay đổi của mưa lớn, mưa cực trị với sự thay 

đổi của hệ thống gió mùa ở Trung Quốc. Mối liên hệ giữa mưa lớn, mưa cực trị với 

những biến động quy mô lớn cũng được quan tâm phân tích trong nghiên cứu của 

[Peralta-Hernández và Barba-Martínez, 2009]. Trong nghiên cứu này, mưa lớn, 

mưa cực trị ở Mexico có những biến động theo hiện tượng ENSO. Mối liên hệ này 

thể hiện qua những thay đổi của mưa lớn khi có sự biến động của SOI và PDO.  

Những nghiên cứu dựa trên số liệu quan trắc cho thấy xu thế biến đổi mưa lớn, 

mưa cực trị diễn ra khá phức tạp. Điều này thể hiện với những nghiên cứu trên quy 

mô toàn cầu và cả nghiên cứu trên quy mô khu vực. Mặc dù đã đề cập đến nhiều 

mặt, nhiều khía cạnh của mưa lớn, mưa cực trị nhưng những nghiên cứu trên vẫn 

chưa làm rõ được một số vấn đề phức tạp như: Sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị 

là do biến động tự nhiên của khí hậu, do sự biến đổi khí hậu hay cả hai nguyên nhân 

này? Xu thế biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị có tiếp diễn trong tương lai? Xu thế 

biến đổi vẫn giữ nguyên, tăng lên hay giảm đi?... Để giải đáp những vấn đề trên 
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không thể chỉ dựa trên số liệu quan trắc mà cần thực hiện những nghiên cứu dự tính 

với công cụ hiện đại như mô hình số. Với những nghiên cứu dự tính sự biến đổi 

bằng mô hình khí hậu, các vấn đề được đặt ra ở trên phần nào sẽ được làm sáng tỏ. 

Không những thế những nghiên cứu này sẽ cung cấp những thông tin hữu ích để 

chúng ta có thể chủ động hơn trong việc ứng phó với những biến động bất thường 

của hiện tượng mưa lớn, mưa cực trị. 

 

Hình 1.3. Bản đồ chỉ số Rx1d, (a) quan trắc, (b) mô hình HadRM2, (c) mô 

hình HadRM3 [Fowler và cộng sự, 2005] 

Ngày nay, công nghệ máy tính và kỹ thuật mô hình hóa ngày càng phát triển, 

đây là cơ sở quan trọng ứng dụng các mô hình khí hậu khu vực trong mô phỏng khí 

hậu và các hiện tượng cực đoan. Nhiều nghiên cứu sử dụng mô hình khí hậu khu vực 

để mô phỏng và đánh giá khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị đã được thực 

hiện. Nghiên cứu của [Fowler và cộng sự, 2005] về mưa lớn, mưa cực trị cho khu vực 

nước Anh bằng mô hình HadRM3H là mô hình khí hậu khu vực của trung tâm 

Hadley. Công trình này cho thấy rằng mô hình mô phỏng quá mưa trung bình ở 

những khu vực có độ cao lớn và mô phỏng thấp trên khu vực khuất gió. Tác giả cho 

rằng nguyên nhân của kết quả trên là do địa hình có vai trò tương đối lớn trong mô 

Mưa (mm)    
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hình. Về mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị, mô hình HadRM3H đã mô phỏng tương 

đối tốt trên hầu hết các vùng trong khu vực nghiên cứu thậm chí đối với những khu 

vực có địa hình phức tạp. Tuy nhiên, ở một số khu vực cụ thể như phía bắc Scotland, 

mô hình mô phỏng quá về mưa lớn, mưa cực trị. Ngược lại, ở phía nam của nước 

Anh mô hình mô phỏng mưa lớn thấp hơn so với quan trắc. Như vậy, nghiên cứu của 

[Fowler và cộng sự, 2005] cho thấy mô hình khí hậu khu vực có khả năng mô phỏng 

mưa lớn, mưa cực trị tương đối tốt trên khu vực nghiên cứu (Hình 1.3).  

Mặc dù khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực tri của mô hình HadRM3H còn 

hạn chế trên một số khu vực nhưng tác giả cho rằng mô hình cũng có kỹ năng mô 

phỏng những biến đổi của hiện tượng này trong tương lai. Mô hình HadRM3H cũng 

đã được sử dụng để dự tính sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị trong tương lai 

như trong công trình công bố bởi [Ekström và cộng sự, 2005]. 

  

Hình 1.4. Biểu đồ tần suất của chỉ số PQ90 và P5MAX  (tương ứng với 

R90p và Rx5d) trong mùa xuân giữa mô phỏng và quan trắc [Boroneant và cộng 

sự, 2006] 
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Nghiên cứu của [Kunkel và cộng sự, 2002] lại cho thấy rằng mô hình RegCM 

có khả năng mô phỏng khá tốt về cả cường độ và biến trình năm của mưa lớn, mưa 

cực trị. Qua những kết quả của mình, [Boroneant và cộng sự, 2006] cho rằng 

RegCM có khả năng tái tạo những cơ chế vật lý gây nên mưa lớn, mưa cực trị trên 

khu vực nghiên cứu và có độ tin cậy nhất định để có thể được sử dụng trong những 

nghiên cứu  đánh giá biến đổi về mưa lớn, mưa cực trị. [Kunkel và cộng sự, 2002] 

cũng nhận thấy khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị tương đối tốt của mô hình 

RegCM thể hiện qua hệ số tương quan giữa mô phỏng và quan trắc (Hình 1.5). 

 

Hình 1.5. Bản đồ hệ số tương quan (%) của chỉ số Rx1d giữa quan trắc và mô 

hình [Kunkel và cộng sự, 2002] 

Mô hình khí hậu khu vực RegCM đều được [Boroneant và cộng sự, 2006], 

[Kunkel và cộng sự, 2002] sử dụng để mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị. [Boroneant 

và cộng sự, 2006] thực hiện nghiên cứu cho khu vực dãy Alps gần bờ biển nước 

Pháp còn [Kunkel và cộng sự, 2002] thực hiện nghiên cứu cho khu vực nước Mỹ. 

Nghiên cứu cho thấy khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị của mô hình RegCM 

còn bộc lộ một số yếu điểm nhất định. Nghiên cứu của [Boroneant và cộng sự, 2006] 

thấy rằng mô hình mô phỏng thấp hơn quan trắc. Tuy nhiên, sai số giữa mô phỏng và 

quan trắc tương đối có hệ thống. Mô hình có kỹ năng mô phỏng khác nhau giữa các 

chỉ số mưa lớn, mưa cực trị. Đối với chỉ số R90p thì mô hình mô phỏng thấp hơn 

khá nhiều so với quan trắc nhưng lại có kỹ năng mô phỏng tương đối tốt đối với chỉ 

số Rx5d (Hình 1.4). 
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Nghiên cứu của [Bell và cộng sự, 2004] với mô hình RegCM cho khu vực 

California của nước Mỹ cho thấy mô hình đã mô tả được khá đầy đủ được biến động 

theo mùa của mưa trung bình. Mưa lớn trong nghiên cứu này được xác định với 

ngưỡng 2,54 cm. Theo đó, số ngày mưa lớn được mô hình mô phỏng thấp hơn so với 

quan trắc và cường độ mưa cực trị biểu thị qua chỉ số Rx1d được mô phỏng cao hơn 

quan trắc (Bảng 1.1). [Bell và cộng sự, 2004] cho rằng kết quả mô phỏng của mô 

hình RegCM mặc dù chưa phải hoàn hảo nhưng đã thể hiện được những đặc điểm cơ 

bản của khí hậu trong khu vực nghiên cứu. Ngoài ra, tác giả cũng đã sử dụng RegCM 

với kịch bản phát thải để dự tính sự biến đổi của các sự kiện khí hậu cực đoan và cho 

rằng mô hình RegCM là công cụ hữu ích trong việc dự tính sự biến đổi của khí hậu 

trong tương lai, đặc biệt là với khu vực có địa hình phức tạp như California. 

  Bảng 1.1. So sánh giữa quan trắc và mô phỏng [Bell và cộng sự, 2004] 

 obs rcm obs-rcm 
Mưa* 

Trung bình năm (cm) 52,9 56,7 -3,8 
DJF (cm) 26,6 31,6 -5,0 
MAM (cm) 13,9 16,6 -2,7 
JJA (cm) 2,2 0,5 1,7 
SON(cm) 8,6 8,1 0,5 
Mưa nhẹ (ngày) 88,9 97,1 -8,2 
Mưa vừa (ngày) 12,3 13,3 -1,0 
Mưa lớn (ngày) 5,5 5,7 -0,2 
Mưa 1 ngày lớn nhất (cm) 12,1 10,8 1,3 
* Cường độ mưa được định nghĩa: mưa nhẹ < 1.27 cm, mưa vừa 

*  Mưa <2.54 cm và mưa lớn ≥ 2.54 cm 
 

Như vậy, các mô hình khí hậu khu vực thực sự là công cụ hữu ích trong 

nghiên cứu mô phỏng các hiện tượng khí hậu cực đoan, đặc biệt là mưa lớn, mưa 

cực trị. Nhiều nghiên cứu cho rằng mô hình khí hậu khu vực mặc dù còn một số hạn 

chế nhưng những kết quả mô phỏng của mô hình vẫn cung cấp những thông tin giá 

trị với độ tin cậy nhất định. Vì vậy, trong những năm gần đây các nghiên cứu dự 

tính khí hậu tương lai thường sử dụng mô hình khí hậu khu vực để có được kết quả 

dự tính chi tiết và cụ thể hơn.  Những nghiên cứu dự tính sự biến đổi mưa lớn trong 

tương lai trước đây thường sử dụng mô hình toàn cầu, một số công trình tiêu biểu 
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có thể kể đến như nghiên cứu của [Kharin và cộng sự, 2007], [Hegerl và cộng sự, 

2004], [Tebaldi và cộng sự, 2006]… [Kharin và cộng sự, 2007] thực hiện nghiên 

cứu với nhiều GCM và theo các kịch bản SRES: B1, A1B và A2. [Hegerl và cộng 

sự, 2004] chỉ sử dụng mô hình CGCM2 và HadCM3 cho các thời kỳ giữa và cuối 

thế kỷ 21. Hai thời kỳ này tương ứng với  thời điểm nồng độ khí CO2 tăng gấp đôi 

tăng gấp ba lần. Sự biến đổi của khí hậu còn do tác động của tác động của các khí 

nhà kính khác, tác động trực tiếp và gián tiếp của sol khí sun phát và tác động của 

ozone tầng đối lưu và tầng bình lưu… Trên thực tế, các nghiên cứu dự tính mưa 

lớn, mưa cực trị được thực hiện trên quy mô toàn cầu bằng các GCM khó có thể 

cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết cho một khu vực nhỏ như quy mô quốc gia. 

Nguyên nhân là độ phân giải của các GCM tương đối thô. Hiện tượng mưa lớn, 

mưa cực trị thường bắt nguồn từ quá trình đối lưu sâu có quy mô không gian thường 

nhỏ hơn quy mô lưới của các GCM. Do vậy, các GCM thường mô tả mưa không chi 

tiết bằng các RCM. Trong những nghiên cứu khu vực, các GCM thường được sử 

dụng để tạo ra các điều kiện ban đầu và điều kiện biên cập nhật thời gian cung cấp 

cho các RCM. Các RCM với độ phân giải cao hơn, các quá trình vật lý được mô tả 

chi tiết hơn sẽ cho kết quả đầy đủ và chi tiết hơn. 

Các nghiên cứu sử dụng RCM trong mô phỏng và dự tính xu thế biến đổi mưa 

lớn điển hình như: [Bell và cộng sự, 2004], [Beniston và cộng sự, 2007], [Gu và 

cộng sự, 2012]… Nghiên cứu của [Bell và cộng sự, 2004] sử dụng mô hình 

RegCM2.5 lồng vào mô hình CCM3 với các kịch bản về sự biến đổi của nồng độ 

khí CO2 trong tương lai để dự tính sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị cho khu 

vực California, Mỹ. [Beniston và cộng sự, 2007] đã nghiên cứu dự tính mưa lớn, 

mưa cực trị cho khu vực Châu Âu thuộc dự án “Dự tính từ những kịch bản khu vực 

và các yếu tố bất định nhằm xác định những rủi ro và tác động do biến đổi khí hậu 

cho khu vực Châu Âu” (PRUDENCE). Trong nghiên cứu này, mô hình HadAM3H 

của trung tâm Hadley nước Anh và mô hình ECHAM5 của viện nghiên cứu Max-

Planck nước Đức được sử dụng để cung cấp điều kiện biên cho 9 mô hình khí hậu 

khu vực khác nhau với kịch bản SRES A2 và B2. Một nghiên cứu khác là của [Gu 
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và cộng sự, 2012] sử dụng mô hình RegCM4 dự tính các sự kiện mưa lớn, mưa cực 

trị cho khu vực phía đông và nam Châu Á theo kịch bản A1B với điều kiện biên từ 

mô hình ECHAM5…. Từ kết quả của những nghiên cứu dự tính trên, việc đánh giá 

tác động của mưa lớn, mưa cực trị có thể xảy ra đối với con người và xã hội sẽ có 

cơ sở hơn, mức tin cậy được tăng cao. Với những tác động tiềm tàng của sự biến 

đổi mưa lớn trong tương lai chúng ta có thể chủ động đề ra các biện pháp giảm thiểu 

tác động tiêu cực đối với con người và xã hội. 

Ngoài những hướng nghiên cứu mưa lớn, mưa cực trị được đề cập ở trên, một 

số nghiên cứu quan tâm đến những vấn đề khác liên quan như: Mối liên hệ giữa 

mưa lớn với lũ lụt được đề cập đến trong nghiên cứu của [Guhathakurta và cộng sự, 

2011]. [Baidya và cộng sự, 2008] phân tích mối liên hệ giữa sự biến đổi của các chỉ 

số mưa lớn, mưa cực trị với độ cao của các trạm được phân tích. Nghiên cứu cho 

thấy chỉ số liên quan đến số ngày mưa lớn, mưa cực trị như R50 và R95p có xu 

hướng tăng với các trạm ở độ cao dưới 1500m và có xu hướng giảm với các trạm 

trên 1500m. Tuy nhiên, với chỉ số liên quan đến cường độ của mưa như PRCPTOT 

thì các trạm có độ cao dưới 1500m có xu hướng tăng và với các trạm có độ cao trên 

1500m thì thể hiện một xu hướng không rõ ràng. 

Như vậy, trên thế giới nhiều công trình nghiên cứu về mưa lớn, mưa cực trị đã 

được thực hiện nhằm phân tích các vấn đề cơ bản như: sự biến đổi của mưa lớn, 

mưa cực trị trong quá khứ; mối liên hệ giữa xu thế biến đổi mưa lớn, mưa cực trị 

với hoàn lưu quy mô lớn; khả năng sử dụng mô hình số để tái tạo sự biến đổi của 

mưa lớn, mưa cực trị; sử dụng mô hình số trong việc dự tính khả năng biến đổi của 

mưa lớn, mưa cực trị trong tương lai theo các kịch bản biến đổi khí hậu… Tuy 

nhiên, mối quan tâm chính của nhiều quốc gia là sự biến đổi trong tương lai của các 

sự kiện mưa lớn, mưa cực trị đặc biệt là những quốc gia bị ảnh hưởng mạnh bởi 

hiện tượng này. Những kết quả dự tính được sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị 

sẽ là cơ sở để thực hiện việc đánh giá tác động của chúng trong tương lai, nhằm góp 

phần xây dựng, hoạch định các chiến lược ứng phó, thích ứng và giảm thiểu phù 

hợp hơn với những thay đổi của mưa lớn, mưa cực trị.  
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1.2.2. Nghiên cứu về mưa lớn, mưa cực trị ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, những nghiên cứu trước đây về mưa lớn thường tập trung phân 

tích các đặc điểm, diễn biến của mưa lớn và các hiện tượng gắn liền với sự xuất 

hiện của mưa lớn như lũ quét, sạt lở ở một số khu vực bị ảnh hưởng mạnh như vùng 

núi Bắc Bộ và miền trung Việt Nam. Các dạng hình thế quy mô lớn gây mưa lớn 

trên các khu vực này tương đối đa dạng. Mưa lớn thường được hình thành bởi 

những nguyên nhân như: xoáy thuận nhiệt đới, xoáy thuận nhiệt đới kết hợp với gió 

đông nam, xoáy thuận nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới, dải 

hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió 

tín phong, xoáy thấp lạnh hoặc dải áp thấp ở Nam Trung Quốc kết hợp với không 

khí lạnh; rãnh thấp nóng phía tây kết hợp với không khí lạnh… [Lê Đình Quang, 

2005, Cao Đăng Dư và Phùng Đức Chính, 2006]. Nếu chỉ với một loại hình thời tiết 

gây mưa ví dụ như sự hoạt động đơn lẻ của xoáy thuận nhiệt đới hay không khí 

lạnh… thì khó có thể gây ra mưa lớn kéo dài mà cần sự kết hợp của nhiều loại hình 

thế thời tiết gây mưa hoặc việc xuất hiện liên tiếp của các hình thế thời tiết gây mưa 

lớn mới gây ra những trận mưa lớn kỷ lục. Ở vùng Trung Bộ, một trong những điều 

kiện gây mưa lớn điển hình là khi bão, áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới có tác 

động của không khí lạnh, kết hợp với hoạt động mạnh của rìa lưỡi áp cao cận nhiệt 

tây Thái Bình Dương phát triển sang phía tây. Sự kết hợp của các hệ thống quy mô 

lớn này thường gây mưa to trên diện rộng, cường độ mưa lớn, thời gian mưa dài, 

gây lụt nghiêm trọng trên phạm vi rộng. Khu vực miền Trung có địa hình dốc, sông 

ngắn kết hợp với cường độ mưa lớn thì lũ lớn có thể xuất hiện. Ngoài ra, lũ ở hạ lưu 

còn bị ảnh hưởng bởi thủy triều và nước dâng do bão, áp thấp nhiệt đới. Ở vùng núi 

Bắc Bộ, mưa lớn diện rộng thường có vài tâm mưa hình thành do ảnh hưởng của 

điều kiện địa phương. Tại các tâm mưa, lượng mưa rất lớn, tập trung trong thời gian 

ngắn. Những đợt mưa lớn kéo dài 2, 3 ngày thậm chí mưa thành nhiều đợt liên tiếp 

kéo dài 8, 9 ngày, giữa các đợt có thời gian mưa rất nhỏ hoặc ngớt mưa [Lê Đình 

Quang, 2005, Nguyễn Khánh Vân và Đỗ Lệ Thủy, 2009]. 
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Nguyên nhân hình thành, yếu tố tác động đến mưa lớn ở Việt Nam tương đối 

phức tạp. Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về các nguyên nhân, yếu tố tác động 

đến mưa lớn ở Việt Nam như áp thấp nhiệt đới, bão, hình thế quy mô lớn,… Nghiên 

cứu của [Lương Tuấn Minh và Nghiêm Thị Ngọc Linh, 2005] cho thấy mùa mưa ở 

miền nam Việt Nam chịu tác động đáng kể của dòng xiết Somali. Khi dòng xiết 

Somali mạnh thì ở miền nam Việt Nam mưa nhiều vào mùa hè và mưa ít vào mùa 

thu. Ngược lại, dòng xiết Somali yếu gây nên hiện tượng mùa hè mưa ít và mùa thu 

nhiều mưa. Không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới là một hình thế thời tiết 

gây mưa lớn với tần suất tương đối cao ở miền trung Việt Nam. Nghiên cứu về hình 

thế gây mưa này, [Lê Đình Quang và Nguyễn Ngọc Thục, 2006] thấy rằng dải hội 

tụ nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến miền Trung từ tháng 9 đến tháng 10, đôi khi 

vào tháng 5, tháng 6. Mưa lớn hình thành bởi không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ 

nhiệt đới ở khu vực này có cường độ mạnh hay yếu là phụ thuộc vào cấu trúc 

trường khí áp và địa hình. Khi không khí lạnh tác động đến dải hội tụ nhiệt đới với 

cấu trúc trường khí áp có dạng là dải áp thấp với đường đẳng áp đóng kín thì sẽ có 

khả năng gây mưa cực lớn. Bờ biển miền trung là nơi có xoáy thuận nhiệt đới đổ bộ 

vào nhiều nhất Việt Nam, trung bình có 4,5 đợt áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào vùng 

này và tập trung vào tháng 9 và tháng 10 [Nguyễn Đức Hậu và Nguyễn Thanh 

Tùng, 2009]. Áp thấp nhiệt đới gây mưa tương đối lớn và là hình thế quy mô lớn 

gây mưa lớn với tần suất cao nhất trên khu vực này. Ảnh hưởng của ENSO đến mưa 

ở Việt Nam được nghiên cứu trong các công trình của [Mai Trọng Thông và Hoàng 

Lưu Thu Thủy, 2007] và [Nguyễn Khánh Vân, 2007]. Các nghiên cứu này cho thấy 

trong thời kỳ hoạt động của gió mùa Tây Nam, lượng mưa có mối liên hệ khá rõ 

ràng với chỉ số giao động nam. Các đợt El Nino và La Nina đều liên quan đến sự sụt 

giảm lượng mưa tháng so với bình thường. Hoạt động của ENSO có ảnh hưởng lớn 

nhất đến lượng mưa vùng Nam Bộ và ít ảnh hưởng đến vùng Bắc Bộ. Nghiên cứu 

của [Phạm Vũ Anh, 2002] nhận thấy vai trò của xoáy thuận nhiệt đới, dải hội tụ 

nhiệt đới và không khí lạnh với sự hình thành mưa lớn đã được nhiều tác giả quan 

tâm nhưng vai trò của áp cao cận nhiệt tây Thái Bình Dương và tín phong vẫn chưa 
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được làm rõ. Nghiên cứu này đã thấy được vai trò quan trọng của gió đông tín 

phong gây mưa lớn ở miền trung Việt Nam mặc dù tín phong đến khu vực này đã 

biến tính nhiều. 

Như vậy, về đặc điểm của mưa lớn cũng như những yếu tố ảnh hưởng ở Việt 

Nam thì tương đối nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Theo các nghiên cứu trên thế 

giới, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước bị tác động mạnh nhất của 

biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mưa lớn và các hệ thống thời tiết, 

khí hậu gây mưa ở Việt Nam ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Nhiều nghiên cứu đã được 

thực hiện để phân tích đánh giá quá trình biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Những công 

trình nghiên cứu về dị thường khí hậu ở Việt Nam của [Nguyễn Trọng Hiệu và cộng 

sự, 2005b,a] cho thấy với các yếu tố như nhiệt độ, lượng mưa, số front lạnh Bắc Bộ, 

số xoáy thuận nhiệt đới trên biển đông đều xuất hiện dị thường dương. Các dị 

thường dương của số front lạnh Bắc Bộ, số xoáy thuận nhiệt đới trên biển đông 

thường liên quan đến hoạt động của La Nina và phần lớn dị thường dương của nhiệt 

độ đều liên quan đến hoạt động của El Nino. [Nguyễn Duy Chinh, 2007] nghiên cứu 

về xu thế diễn biến khí hậu ở Việt Nam và cho rằng nhiệt độ không khí ở các vùng 

đều biến động mạnh. Nhiệt độ trung bình năm của cả nước có xu thế tăng và có sự 

ấm dần lên đáng kể của nhiệt độ không khí mùa đông. Lượng mưa năm ở các vùng 

khí hậu trên khu vực Việt Nam đều biến động khá cao. Các nghiên cứu của 

[Nguyễn Duy Chinh, 2007], [Nguyễn Viết Lành, 2007] và [Trần Thục và cộng sự, 

2010] đều thấy rằng sự biến đổi của lượng mưa trên các vùng khí hậu thuộc khu vực 

phía bắc Việt Nam có xu thế giảm và ngược lại ở miền nam lượng mưa tăng lên. Về 

những biến động theo mùa của lượng mưa, [Nguyễn Trọng Hiệu và cộng sự, 2011] 

nhận thấy xu thế biến đổi của lượng mưa trong mùa xuân tăng lên. Trong mùa hè 

lượng mưa giảm chủ yếu trên vùng khí hậu Bắc Bộ, tăng chủ yếu trên các vùng khí 

hậu Trung Bộ, Nam Bộ. Lượng mưa trong mùa thu giảm trên các vùng khí hậu phía 

Bắc và tăng ở các vùng khí hậu phía Nam; Mùa đông mưa giảm trên các vùng khí 

hậu phía bắc trừ vùng Đông Bắc và tăng ở các vùng khí hậu phía Nam. Theo các 

nghiên cứu của [Trần Thục và cộng sự, 2010], [Nguyễn Trọng Hiệu và cộng sự, 
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2011], tần số xoáy thuận nhiệt đới trong mùa bão cũng như cả năm đều tăng lên. 

Nhận xét về diễn biến của một số hiện tượng khí hậu cực đoan trong những năm 

gần đây, [Nguyễn Văn Thắng và Đào Thị Thúy, 2009] cho rằng mùa bão thường kết 

thúc muộn hơn, số cơn bão có cường độ mạnh nhiều hơn, quỹ đạo bão có xu hướng 

dịch chuyển dần về các vĩ độ phía nam. Tần suất mưa lớn tăng lên nhưng thời gian 

mưa ngắn lại. Mưa lớn thường xảy ra vào các tháng mùa mưa nhưng gần đây mưa 

lớn có thể xuất hiện ở bất kỳ tháng nào trong năm thậm chí cả những tháng ít mưa.  

Theo những nghiên cứu trên, rõ ràng dưới tác động của biến đổi khí hậu các 

đặc điểm của mưa lớn ở Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể. Việc xác định 

những thay đổi của mưa lớn trong tương lai là yêu cầu cấp thiết của thực tế nhằm 

góp phần nâng cao năng lực ứng phó với những thay đổi của hiện tượng này. Để 

thực hiện công việc này, mô hình khí hậu khu vực là một công cụ hữu ích. 

Bảng 1.2. Các chỉ số đánh giá kết quả mô phỏng tổng lượng mưa tháng cho 

Việt Nam [Phan Văn Tân và Hồ Thị Minh Hà, 2008b] 

Thí nghiệm 
Chỉ số 

Reg+Eman Reg+GAS Reg+GFC Reg+Kuo 

Acc 0,18 0,22 0,19 0,19 
HK 0,07 0,09 0,07 0,05 
HSS 0,07 0,08 0,07 0,04 
TBF 328,71 237,08 258,22 176,10 
TBO 160,57 

TBF/TBO 2,05 1,48 1,61 1,10 
ME 168,14 76,51 97,64 15,53 

MAE 184,59 121,45 128,03 124,71 
MAE/TBO 1,15 0,76 0,80 0,78 

Hệ số tương quan 0,64 0,61 0,61 0,60 

Mô hình khí hậu ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khí hậu 

ở Việt Nam trong những năm gần đây. Các mô hình khí hậu thường được xây dựng 

và ứng dụng ở các nước phát triển với điều kiện khí hậu tương đối khác với Việt 
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Nam. Do vậy, trước khi ứng dụng vào Việt Nam các mô hình này cần được nghiên 

cứu đánh giá để có thể lựa chọn được những cấu hình tối ưu hoặc thực hiện những 

cải biến cần thiết. Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả mô phỏng mưa của 

các mô hình khí hậu khu vực là các sơ đồ tham số hóa đối lưu. Nhiều nghiên cứu 

được thực hiện nhằm đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình khí hậu khu vực với 

các sơ đồ tham số hóa đối lưu khác nhau nhằm lựa chọn được sơ đồ tham số hóa đối 

lưu phù hợp cho khu vực Việt Nam như các nghiên cứu của [Hoàng Đức Cường và 

cộng sự, 2004], [Phan Văn Tân và Hồ Thị Minh Hà, 2008b], [Thái Thị Thanh Minh 

và cộng sự, 2009], [Hồ Thị Minh Hà và Thái Thị Thanh Minh, 2009] và [Nguyễn 

Quang Trung và cộng sự, 2012]. Hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy với các sơ đồ 

tham số hóa đối lưu khác nhau thì kết quả mô phỏng mưa khác nhau tương đối rõ 

ràng. Nghiên cứu của [Phan Văn Tân và Hồ Thị Minh Hà, 2008b] đã đánh giá khả 

năng mô phỏng của mô hình RegCM với những sơ đồ đối lưu hóa khác nhau thông 

qua các chỉ số đánh giá và nhận thấy kỹ năng mô phỏng của RegCM là cao nhất với 

sơ đồ Grell và giả thiết khép kín Arakawa-Schubert (Bảng 1.2). [Phan Văn Tân và 

Hồ Thị Minh Hà, 2008b] cho rằng sơ đồ tham số hóa đối lưu của Grell với giả thiết 

khép kín của Arakawa-Schubert là phù hợp với mô hình RegCM. Một số yếu tố 

khác của mô hình khí hậu cũng được quan tâm như điều kiện biên [Phan Văn Tân 

và Hồ Thị Minh Hà, 2008a], độ phân giải ngang [Đỗ Văn Mẫn và Nguyễn Đăng 

Mậu, 2008], nhiệt độ và độ ẩm đất ban đầu [Phan Văn Tân và Đinh Bá Duy, 

2008]… Các nghiên cứu đánh giá khả năng mô phỏng của các mô hình khí hậu khu 

vực cho Việt Nam tiêu biểu như công trình của [Nguyễn Viết Lành, 2008], [Kiều 

Thị Xin và Hồ Thị Minh Hà, 2009] và [Đỗ Huy Dương và cộng sự, 2010b]. Ngoài 

ra, mô hình khí hậu khu vực còn được nghiên cứu, bổ sung thêm sơ đồ dò tìm xoáy 

bão để phù hợp với nhu cầu nghiên cứu bão ở Việt Nam [Bùi Hoàng Hải và Phan 

Văn Tân, 2009]. 

Việt Nam cũng được đánh giá là khu vực dễ bị tổn thương do tác động của 

những hiện tượng khí hậu cực đoan như mưa lớn, bão, lũ, sét.... Do vậy, những năm 

gần đây một số công trình nghiên cứu đã được thực hiện cho khu vực Việt Nam tập 
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trung vào các hiện tượng khí hậu cực đoan như: [Vũ Thanh Hằng và cộng sự, 2009] 

phân tích sự biến đổi của mưa ngày cực đại (chỉ số Rx1d) cho các phân vùng khí 

hậu trên khu vực Việt Nam và thấy rằng Rx1d tăng ở hầu hết các vùng khí hậu, 

mạnh nhất là ở vùng B4 và N1. Nghiên cứu của [Đỗ Huy Dương và cộng sự, 2010a] 

về khả năng mô phỏng hiện một số hiện tượng cực đoan của mô hình RegCM3 cho 

thấy mô hình mô phỏng chưa tốt các hiện tượng có tần suất xuất hiện thấp và phát 

hiện được khuynh hướng sai số hệ thống đối với yếu tố nhiệt, gió và ẩm. [Hồ Thị 

Minh Hà và cộng sự, 2011] nghiên cứu xu thế biến đổi trong quá khứ và dự tính xu 

thế biến đổi trong tương lai của một số hiện tượng cực đoan. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy mưa lớn tăng lên và mô hình có xu thế mô phỏng quá mưa lớn với hầu hết 

các với hầu hết các phân vùng khí hậu. [Vũ Thanh Hằng và cộng sự, 2010] phân 

tích các đặc điểm hoạt động của bão và thấy được số cơn bão ở các vùng biển gần 

bờ Việt Nam có xu hướng tăng lên, tần số bão - áp thấp nhiệt đới thường tập trung 

vào thời kỳ gần đây.  

Gần đậy, một số đề tài, công trình sử dụng mô hình khí hậu khu vực nghiên 

cứu về các hiện tượng khí hậu cực đoan được thực hiện như: đề tài “Nghiên cứu 

xây dựng kịch bản về các hiện tượng thời tiết cực đoan trung hạn (2015-2030) 

cho khu vực Việt Nam-Biển Đông sử dụng kịch bản BĐKH trong chương trình 

Kakushin” của [Nguyễn Hữu Dư và cộng sự, 2014]; đề tài “Nghiên cứu xây 

dựng hệ thống đồng hóa tổ hợp cho mô hình thời tiết và hệ thống tổ hợp cho một 

số mô hình khí hậu khu vực nhằm dự báo và dự tính các hiện tượng thời tiết, khí 

hậu cực đoan” của [Ngô Đức Thành và Kiều Quốc Chánh, 2014]; luận án “Đánh 

giá kết quả mô phỏng một số cực trị khí hậu và hiện tượng khí hậu cực đoan ở 

Việt Nam bằng mô hình khí hậu khu vực” của [Đỗ Huy Dương, 2014]... Trong 

các công trình này, hiện tượng mưa lớn và mưa cực trị cũng là một trong những 

đối tượng được quan tâm. Tuy nhiên, mục tiêu, số liệu, phương pháp của các 

công trình này về cơ bản là khác so với luận án. Vì vậy, các kết quả về mưa lớn, 

mưa cực trị được phân tích trong các công trình trên cũng có nhiều điểm khác 

biệt so với kết quả của luận án. 
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Như vậy, các nghiên cứu về mưa lớn ở Việt Nam đã được thực hiện tương đối 

nhiều. Các vấn đề được quan tâm chủ yếu liên quan đến đặc điểm của mưa, các hệ 

thống quy mô lớn tác động đến sự hình thành mưa lớn, tác động của quá trình biến 

đổi khí hậu đến mưa lớn, và việc sử dụng các mô hình khí hậu khu vực trong nghiên 

cứu mưa lớn… Vấn đề nghiên cứu đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình khí 

hậu khu vực đối với các sự kiện mưa lớn cũng như dự tính sự biến đổi của các sự 

kiện mưa lớn cho khu vực Việt Nam vẫn chưa được làm rõ.  

1.3.  Những vấn đề trong nghiên cứu mưa lớn và mưa cực trị 

Nghiên cứu đầu tiên về xu thế biến đổi của mưa lớn được thực hiện bởi 

[Iwashima và Yamamoto, 1993] cho khu vực Nhật bản và Mỹ với việc phân tích 

diễn biến nhiều năm của ba sự kiện mưa ngày lớn nhất trong một năm. Tiếp đó, dựa 

trên nghiên cứu [Karl và cộng sự, 1996] về bộ chỉ số biến đổi khí hậu và các hiện 

tượng cực đoan cho khu vực nước Mỹ, [Karl và Knight, 1998] đã tiến hành những 

phân tích, đánh giá chi tiết hơn về xu thế biến đổi mưa lớn cho nước Mỹ. Từ đây, 

nhiều nghiên cứu về sự biến đổi của mưa lớn dựa trên tập số liệu quan trắc được 

thực hiện với nhiều khu vực, nhiều chỉ số và các phương pháp khác nhau. Các 

nghiên cứu xu thế biến đổi mưa lớn cho thấy những sự kiện mưa lớn thực sự đang 

có những thay đổi cả về cường độ và tần suất. Diễn biến của các sự kiện mưa lớn 

trong tương lai không thể được làm rõ chỉ với những nghiên cứu bằng số liệu quan 

trắc. Mô hình số là công cụ hữu hiệu hiện nay giúp mô phỏng và dự tính xu thế biến 

đổi của các sự kiện mưa lớn. Sự phát triển mạnh của máy tính ngày nay đã tạo điều 

kiện cho việc triển khai các mô hình số trong nghiên cứu khí hậu cũng như nghiên 

cứu về hiện tượng mưa lớn. Kết quả của các mô hình số thường chứa đựng những 

sai số so với thực tế. Sai số xuất hiện trong kết quả mô hình do nhiều nguyên nhân 

như sai số trong số liệu đầu vào, sai số trong bản thân các mô hình và sai số trong 

quá trình tính toán sau mô hình… Do vậy, để có được kết quả dự tính đáng tin cậy 

về sự biến đổi của các hiện tượng cực đoan trong tương lai cần thực hiện các nghiên 

cứu so sánh, đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình với quan trắc như trong 

nghiên cứu của [Su và cộng sự, 2008], [Kharin và cộng sự, 2007], [Boroneant và 
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cộng sự, 2006], [Tebaldi và cộng sự, 2006], [Kharin và cộng sự, 2005], [Kiktev và 

cộng sự, 2003], [Kunkel và cộng sự, 2002]… Các yếu tố chính ảnh hưởng đến kết 

quả đánh giá khả năng mô phỏng mưa của mô hình là: bộ số liệu được sử dụng để 

so sánh, đánh giá với kết quả mô phỏng, việc lựa chọn các sơ đồ tham số hóa đối 

lưu, các chỉ số mưa lớn được sử dụng trong nghiên cứu, phương pháp xác định xu 

thế và ý nghĩa thống kê của xu thế. Với nghiên cứu dự tính xu thế biến đổi của mưa 

lớn, các kịch bản phát thải khí nhà kính là một yếu tố quan trọng.  

a. Bộ số liệu trong nghiên cứu mưa lớn, mưa cực trị 

Số liệu thường được sử dụng trong các nghiên cứu mưa lớn là số liệu mưa 

ngày tại trạm quan trắc hoặc số liệu quan trắc đã được phân tích trên lưới. Chất 

lượng số liệu là một yếu tố rất quan trọng liên quan mật thiết đến kết quả của các 

nghiên cứu mưa lớn. Trong quá trình quan trắc, số liệu thường có sai sót, khuyết 

thiếu bởi nhiều lý do. Ngoài ra, số liệu quan trắc trong các nghiên cứu xu thế biến 

đổi mưa lớn cũng thường gặp phải một số vấn đề gây ảnh hưởng đến kết quả nghiên 

cứu như tập số liệu không đủ dài theo thời gian, không đủ dày theo không gian, 

khuyết thiếu nhiều số liệu, xuất hiện sự bất đồng nhất do các thay đổi trong quá 

trình quan trắc… Những yếu tố này làm cho việc sử dụng số liệu quan trắc để phân 

tích xu thế biến đổi của mưa lớn trở nên khó khăn hơn.  

Khi nghiên cứu hiện tượng mưa lớn, vấn đề khuyết thiếu số liệu có tác động 

rất lớn đến kết quả phân tích. Do vậy, số liệu từ các trạm có chất lượng thấp hoặc 

không đầy đủ sẽ được loại bỏ theo các tiêu chí khác nhau. Nghiên cứu của 

[Penalba và Robledo, 2009] loại bỏ số liệu của các trạm có tỷ lệ khuyết thiếu số 

liệu lớn hơn 10% ra khỏi nghiên cứu của mình. [Frich và cộng sự, 2002] xác định 

một năm được coi là không có số liệu nếu 10% số liệu trong năm bị khuyết thiếu 

hoặc hơn ba tháng trong năm có hơn 20% tỷ lệ khuyết thiếu số liệu của tháng và 

mỗi trạm cần 40 năm số liệu hợp lệ trong khoảng thời gian nghiên cứu 54 năm. 

[Haylock và Nicholls, 2000] đặt ra quy tắc kiểm soát số liệu tương đối chặt chẽ: 

một trạm được coi là hợp lệ nếu có ít hơn 10 ngày khuyết thiếu số liệu trong 1 

năm và có ít nhất 80 năm hợp lệ trong 88 năm. Ngưỡng 10 ngày trong nghiên cứu 
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của [Haylock và Nicholls, 2000] đảm bảo nếu một năm có 10 ngày thiếu số liệu 

thì chỉ 10% xác suất để một ngày thiếu số liệu rơi vào bốn sự kiện mưa lớn nhất 

trong năm. Ngược lại, [Karl và Knight, 1998] không loại bỏ trạm bị khuyết thiếu 

số liệu mà bổ sung các giá trị khuyết thiếu bằng những giá trị được phân tích dựa 

trên phân bố Gamma của số liệu mưa. 

Phân bố của các trạm thường không đều nhau trên các khu vực. Mật độ phân 

bố trạm thường dày ở các khu vực xung quanh vùng đô thị và thưa hơn ở khu vực 

địa hình cao, xa đô thị. Do đó, việc phân tích xu thế biến đổi trung bình của các chỉ 

số cho một khu vực, một quốc gia hay toàn cầu có thể sẽ nghiêng về xu thế biến đổi 

chung của các khu vực có mật độ trạm cao. Để tránh vấn đề này, [Frich và cộng sự, 

2002] đã thực hiện giải pháp “làm thưa” mạng lưới trạm bằng cách loại bỏ các trạm 

quá gần nhau. Các trạm còn lại được phân tích sẽ có mật độ xấp xỉ 1 trạm trong diện 

tích 250.000 km2. Tuy nhiên, việc loại bỏ các trạm gần nhau như vậy có thể loại bỏ 

cả những thông tin hữu ích và phương pháp này thường mang tính chủ quan khi 

quyết định trạm nào cần loại bỏ và trạm nào được giữ lại. Giữ lại đầy đủ các trạm 

có số liệu còn giúp loại bỏ sự bất đồng nhất trong số liệu của các trạm có xảy ra 

hiện tượng này bằng cách so sánh với trạm lân cận. 

Ở Việt Nam, số lượng trạm quan trắc có số liệu mưa ngày khoảng 180 trạm 

phân bố trên bảy vùng khí hậu trong cả nước. Tuy nhiên, tùy vào thời kỳ nghiên 

cứu mà số lượng trạm đầy đủ số liệu là khác nhau do khoảng thời gian mà các 

trạm có đầy đủ số liệu là không đồng đều. Ví dụ các trạm thuộc miền nam Việt 

Nam thường bị khuyết thiếu số liệu trước năm 1975. Ngoài ra, số lượng trạm được 

chọn để phân tích còn phụ thuộc vào các tiêu chí để xác định một trạm là đầy đủ 

số liệu trong thời gian nghiên cứu. Với tiêu chí chặt chẽ thì số lượng trạm sẽ ít hơn 

những nghiên cứu với tiêu chí ít chặt chẽ hơn. Cùng một thời kỳ nghiên cứu là 

1961-2007 số lượng trạm được sử dụng trong nghiên cứu của [Hồ Thị Minh Hà và 

cộng sự, 2011] là 58 trạm còn nghiên cứu của [Vũ Thanh Hằng và cộng sự, 2009] 

sử dụng 62 trạm. Nghiên cứu của [Hồ Thị Minh Hà và cộng sự, 2011] sử dụng số 

lượng trạm ít hơn là do đã sử dụng ba tiêu chí kiểm tra chất lượng số liệu tương 
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đối chặt chẽ cho từng trạm: so sánh số liệu với giá trị khí hậu của mỗi trạm, so 

sánh với các thời gian lân cận, và kiểm tra với các trạm xung quanh. Qua các bước 

kiểm tra chất lượng, số liệu quan trắc đã loại bỏ được nhiều sai số và sai sót trong 

quá trình thu thập số liệu. Mặc dù chất lượng số liệu đã được cải thiện nhưng việc 

sử dụng số liệu quan trắc tại trạm để so sánh với kết quả mô phỏng của mô hình 

còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc mà chủ yếu liên quan đến mật độ mạng lưới 

trạm, tính liên tục và đồng nhất của các chuỗi số liệu. Đó cũng là lý do mà xu 

hướng hiện nay người ta đang cố gắng xây dựng các bộ số liệu quan trắc trên lưới, 

trong đó các nguồn số liệu khác nhau được sử dụng. Tuỳ thuộc vào các nguồn sẵn 

có cũng như kỹ thuật phân tích, các bộ số liệu này có thể có các độ phân giải khác 

nhau, từ 0.25 x 0.25 độ, 0.5 x 0.5 đô, 1.0 x 1.0 độ, thậm chí 2.5 x 2.5 độ.  

Do sản phẩm của các mô hình đều được cho trên lưới nên việc sử dụng số 

liệu quan trắc trên lưới sẽ thuận tiện và có nhiều ưu điểm hơn trong việc so sánh 

đánh giá mô hình. Tuy nhiên, do mưa là một trong những biến bất liên tục theo cả 

không gian và thời gian, việc “lưới hoá” số liệu mưa quan trắc trong nhiều trường 

hợp sẽ làm ảnh hưởng đến đặc điểm “cực trị địa phương” của mưa. Vì vậy, trong 

nhiều trường hợp, kết quả mô phỏng của mô hình cũng có thể được so sánh đồng 

thời với nhiều nguồn số liệu quan trắc khác nhau, như với sản phẩm phân tích tổ 

hợp giữa số liệu quan trắc với số liệu vệ tinh trong dự án giáng thủy khí hậu toàn 

cầu (GPCP); [Kharin và cộng sự, 2007] sử dụng số liệu phân tích tổ hợp về giáng 

thủy (CMAP) của trung tâm dự báo khí hậu thuộc NOAA và [Kunkel và cộng sự, 

2002] dùng số liệu mưa của nhóm nghiên cứu khí hậu (CRU) của trường đại học 

đông Anglia.  

Để thuận tiện cho việc so sánh, đánh giá mô hình, thay cho việc sử dụng các 

bộ số liệu lưới sẵn có một số tác giả lại nội suy số liệu từ lưới trạm của mình về 

lưới có cùng độ phân giải mô hình, như trong các nghiên cứu của [Boroneant và 

cộng sự, 2006], [Kiktev và cộng sự, 2003], [Gu và cộng sự, 2012].  

Theo [Chen và Knutson, 2008], không phải khi nào cũng coi mưa mô hình là 

đại diện cho diện tích ô lưới. Một số mô hình quan niệm số liệu mưa mô hình có 
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bản chất giống với số liệu quan trắc tại trạm. Với quan niệm này, để so sánh các 

chỉ số cực đoan giữa số liệu quan trắc và mô hình hay giữa các mô hình với nhau 

thì các chỉ số cần được tính cho từng điểm lưới hay từng trạm sau đó nội suy về 

cùng độ phân giải để so sánh. Các nghiên cứu dựa trên quan niệm này có thể kể 

đến là [Kharin và cộng sự, 2007] và [Tebaldi và cộng sự, 2006]. Một quan niệm 

khác về số liệu mưa mô hình cho rằng mưa của một mô hình là đại diện cho trung 

bình diện tích ô lưới. Số liệu mô hình hay quan trắc trước tiên phải nội suy về 

cùng độ phân giải sau đó tính các chỉ số để đánh giá như trong các nghiên cứu của 

[Gu và cộng sự, 2012], [Boroneant và cộng sự, 2006] và [Beniston và cộng sự, 

2007]. Qua nghiên cứu, [Chen và Knutson, 2008] kết luận rằng quan niệm thứ hai 

là phổ biến và phù hợp hơn. Việc nội suy số liệu nên được thực hiện về cùng độ 

phân giải với bộ số liệu có độ phân giải thấp nhất.  

Trong khuôn khổ luận án, kết quả mô phỏng mưa của mô hình trên khu vực 

Việt Nam sẽ được so sánh với số liệu quan trắc đã được phân tích trên lưới. Bộ số 

liệu quan trắc trên lưới được sử dụng trong luận án là số liệu APHRODITE của 

Nhật Bản. Ngoài việc có thể so sánh trực tiếp với kết quả mô hình, thì việc sử 

dụng số liệu APHRODITE còn có ưu điểm là có thể bỏ qua bước kiểm tra chất 

lượng vì trước khi phân tích trên ô lưới, số liệu tại trạm đã được kiểm ra chất 

lượng bởi đơn vị quan trắc, cung cấp và thu thập số liệu. Những mô tả về bộ số 

liệu này sẽ được trình bày chi tiết hơn trong mục 2.2.1 trong chương II. 

b. Tham số hóa đối lưu trong mô hình khí hậu 

Kết quả nghiên cứu của [Kharin và cộng sự, 2007] cho thấy mô hình mô 

phỏng tương đối tốt so với quan trắc ở khu vực ngoại nhiệt đới. Tuy nhiên, mô 

phỏng mưa lớn đối với khu vực nhiệt đới chưa thực sự tốt do sự hình thành mưa cực 

trị ở khu vực này bị ảnh hưởng mạnh bởi đối lưu sâu. [Kharin và cộng sự, 2005] 

cho rằng các sơ đồ tham số hóa đối lưu trong mô hình có thể chưa phù hợp để mô 

hình có kỹ năng tốt trong mô phỏng mưa cực trị ở khu vực nhiệt đới. Ngoài ra, kết 

quả của mô hình còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện biên ban đầu, điều 

kiện biên xung quanh, độ phân giải, các quá trình bề mặt như độ ẩm đất, các điều 
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kiện thực vật [Kunkel và cộng sự, 2002]… Thậm chí, các chỉ số mưa lớn được xác 

định bằng số liệu tái phân tích như ERA-40, NCEP2 và ERA-15 cũng chưa đồng 

nhất ở khu vực nhiệt đới. 

Việc tham số hóa các quá trình đối lưu trong mô hình khí hậu khu vực là một 

bước rất quan trọng, trải qua những nghiên cứu phức tạp về đối lưu trong thực tế và 

khó biểu diễn chính xác trong mô hình khí hậu. Đặc biệt đối với khu vực đối lưu 

phát triển mạnh như Việt Nam thì các sơ đồ tham số hóa đối lưu càng khó nắm bắt. 

Trong mô hình khí hậu, có nhiều dạng sơ đồ tham số hóa đối lưu có thể lựa chọn để 

phù hợp nhất với đặc điểm đối lưu của khu vực nghiên cứu. Đối với một khu vực 

xác đinh cần thực hiện các nghiên cứu với những sơ đồ tham số hóa đối lưu khác 

nhau nhằm lựa chọn được sơ đồ tham số hóa đối lưu phù hợp. Ở Việt Nam, các 

nghiên cứu đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình với các sơ đồ tham số hóa đối 

lưu khác nhau được thực hiện tương đối nhiều. Các nghiên cứu cho thấy hiệu ứng 

của việc sử dụng các sơ đồ tham số hóa đối lưu khác nhau đối với mưa mô phỏng là 

khá rõ ràng. Nghiên cứu của [Hoàng Đức Cường và cộng sự, 2004] cho rằng sơ đồ 

tham số hóa đối lưu Kuo và Grell đều nắm bắt khá tốt sự tồn tại của dải hội tụ nhiệt 

đới và vùng mưa được mô phỏng gần sát với thực tế. Tuy nhiên, sơ đồ Kuo nắm bắt 

tốt các quá trình quy mô lớn hơn 30km trong khi Grell chú trọng tới các quá trình 

dưới 30km. Do vậy, trường mưa khi sử dụng sơ đồ Grell có nhiều vùng mưa cực trị 

hơn. Hầu hết các nghiên cứu về sự ảnh hưởng của các sơ đồ tham số hóa đối lưu 

đến kết quả mô phỏng của mô hình RegCM đều cho thấy sơ đồ tham số hóa đối lưu 

của Grell với giả thiết khép kín của Arakawa-Schubert xét về tổng thể là phù hợp 

với khu vực Việt Nam. 

c. Các chỉ số mưa lớn và mưa cực trị 

Trước khi tính các chỉ số mưa lớn thì khái niệm mưa lớn cần được làm rõ. 

Mưa lớn có thể đươc định nghĩa theo những cách khác nhau tùy thuộc vào khu vực 

nghiên cứu và đặc điểm chế độ mưa của khu vực đó. Theo Hiệp hội khí tượng Mỹ, 

mưa lớn được định nghĩa là là đợt/ngày mưa có lượng mưa một giờ lớn hơn 0,76 cm 

(tương đương với 91,2 mm/ngày). Nghiên cứu của [Osborn và Hulme, 2002] về xu 
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thế của các sự kiện mưa lớn trên khu vực nước Anh xác định sự kiện mưa lớn là 

mưa có cường độ lớn hơn 15mm/ngày. Bằng cách sử dụng ngưỡng ngưỡng phân vị 

thứ 90 và 95, [Groisman và cộng sự, 2005] định nghĩa mưa lớn là mưa có lượng 

mưa ngày lớn hơn lượng mưa tương ứng với các ngưỡng phân vị. Tại Việt Nam, 

mưa thường được phân thành các cấp khác nhau, trong đó mưa lớn là mưa có lượng 

mưa đo được từ 50-100 mm/24h. Trong khuôn khổ của luận án, các chỉ số R95p và 

R99p được xác định với ngưỡng lượng mưa tương ứng với phân vị thứ 95 và 99; chỉ 

số R50 và NHS được xác định với ngưỡng 50mm. Cũng cần lưu ý rằng, trong các 

tháng mùa khô các chỉ số R95p và R99p có thể có giá trị nhỏ hơn ngưỡng mưa lớn 

cố định nói trên (50-100 mm/24h). Tuy nhiên, do xác suất xuất hiện các sự kiện 

mưa có lượng mưa vượt quá R95p và R99p là nhỏ (tương ứng là 5% và 1%) nên các 

giá trị này có thể được xem là đủ lớn theo nghĩa có thể gây tác động tiêu cực đối với 

một số lĩnh vực nhưng có thể chưa đủ để gây lũ, lụt trong mùa khô. Do đó khái 

niệm “mưa lớn” trong luận án được mở rộng hơn là: “Các sự kiện được xem là mưa 

lớn khi lượng mưa trong 24h 1) đạt mức 50-100mm; 2) vượt quá giá trị R95p; và 3) 

vượt quá giá trị R99p”. 

Ngoài các chỉ số biểu thị mưa lớn, tổng lượng mưa tích luỹ lớn nhất trong một 

thời đoạn nào đó của một khoảng thời gian nào đó cũng thường được xem xét. Các 

đại lượng này được gọi là mưa cực trị. Chẳng hạn lượng mưa ngày lớn nhất 

(Rx1day) của một tháng hoặc của một năm, hoặc tổng lượng mưa 5 ngày liên tiếp 

lớn nhất (Rx5day) của một tháng hoặc một năm. Các chỉ số này cũng có thể xem là 

các đặc trưng phản ánh cường độ mưa lớn nhất ([Klein Tank và Können, 2003], 

[Matilde Rusticucci, 2009]). 

Trong nghiên cứu xu thế mưa lớn, mưa cực trị các chỉ số được xác định cho 

từng trạm (đối với số liệu trạm) hoặc cho từng nút lưới (đối với số liệu trên lưới) 

theo mùa hoặc theo năm như trong nghiên cứu của [Frich và cộng sự, 2002], 

[Klein Tank và cộng sự, 2006], [Groisman và cộng sự, 2005]. Để thuận tiện cho 

việc so sánh giữa trạm và kết quả mô hình, [Alexander và cộng sự, 2006] đã tính 

các chỉ số cho từng trạm sau đó nội suy các chỉ số về lưới với trọng số theo 
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khoảng cách và góc. Các chỉ số được tính trung bình theo thời gian nhằm tạo nên 

bản đồ phân bố không gian của hiện tượng mưa lớn. Điều này giúp phân tích khu 

vực tập trung của các sự kiện mưa lớn hay sự biến đổi của mưa lớn thường tập 

trung ở khu vực nào trong miền tính. Việc tính trung bình các chỉ số theo không 

gian giúp phân tích xu thế của sự biến đổi tăng hoặc giảm đại diện cho một khu 

vực. Cách biểu diễn theo không gian và thời gian như vậy cũng tạo thuận lợi cho 

việc so sánh giữa quan trắc và kết quả của mô hình.  

[Beniston và Stephenson, 2004] cho rằng việc định nghĩa các hiện tượng khí 

hậu cực đoan đặc biệt là mưa lớn cần xác định được những tính chất cơ bản như 

mức độ hiếm của sự kiện, cường độ và tác động của chúng tới phương diện môi 

trường và kinh tế. Tuy vậy, khó có thể định nghĩa sự kiện khí hậu cực đoan và mưa 

lớn mà biểu diễn đầy đủ được các tính chất như vậy. Ví dụ: sự kiện mưa lớn ở 2 

vùng khác nhau đều thỏa mãn điều kiện lớn hơn phân vị thứ 90 của lượng mưa toàn 

thời kỳ ở vùng đó nhưng mức độ tác động đến con người, xã hội và môi trường ở 2 

vùng là khác nhau. Theo TAR (2001), sự kiện cực đoan có thể được xác định bằng 

ngưỡng phân vị thứ 10 hoặc 90. Các sự kiện khí hậu cực đoan có thể xuất hiện với 

các quy mô không gian và thời gian khác nhau và có thể liên quan đến một hay 

nhiều biến khí hậu như nhiệt độ, lượng mưa, gió… Việc định nghĩa chúng là rất 

phức tạp. Vì các sự kiện cực đoan thường xảy ra với tần suất thấp nên cần có tập số 

liệu đủ dài để phân tích các đặc tính của chúng. Sự kiện xảy ra với tần suất càng 

thấp thì càng khó xác định xu thế biến đổi của sự kiện. 

[Peralta-Hernández và Barba-Martínez, 2009] cho rằng việc định nghĩa các 

chỉ số cực đoan và mưa lớn cần phải rõ ràng và nhất quán. Việc không sử dụng 

nhất quán các chỉ số mưa lớn có thể dẫn đến các kết luận khác nhau về cùng một 

hiện tượng với cùng một bộ số liệu được phân tích. Do vậy, nhiều hội thảo quốc tế 

đã được tổ chức để phát triển bộ chỉ số mà có thể được sử dụng rộng rãi để phân 

tích các hiện tượng cực đoan như các hội thảo của APN được công bố bởi 

[Manton và Nicholls, 1999] và hội thảo của nhóm nghiên cứu thuộc IPCC kết quả 

hội thảo được công bố bởi [Nicholls và Murray, 1999]… Hiện nay, bộ chỉ số được 
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sử dụng rộng rãi nhất là bộ 27 chỉ số cực đoan được công bố bởi ETCCDI. Nhiều 

chỉ số trong bộ chỉ số này được sử dụng trong các báo cáo đánh giá của IPCC. Các 

tác giả đã sử dụng toàn bộ 27 chỉ số này trong nghiên cứu của mình tiêu biểu như 

[Arblaster và Alexander, 2005] và [Alexander và cộng sự, 2006]. Bộ chỉ số của 

ETCCDI gồm 16 chỉ số liên quan đến yếu tố nhiệt độ và 11 chỉ số liên quan đến 

mưa. Một bộ chỉ số khác tương đối phổ biến là bộ gồm 75 chỉ số được công bố bởi 

ECA&D và được sử dụng rộng rãi cho khu vực Châu Âu. Trong bộ chỉ số này có 

nhiều chỉ số liên quan đến các hiện tượng khí hậu đặc thù của Châu Âu. Bộ chỉ số 

của ECA&D gồm 26 chỉ số chính và 49 chỉ số dành riêng cho khu vực Châu Âu. 

Trong 26 chỉ số chính thì hầu hết các chỉ số đều được định nghĩa giống hoặc tương 

đương với các chỉ số của ETCCDI. 

Các nghiên cứu về mưa lớn ở Việt Nam cũng đã đề cập đến một vài chỉ số 

trong các chỉ số liên quan đến mưa của ETCCDI. Nghiên cứu của [Hồ Thị Minh Hà 

và cộng sự, 2011] có sử dụng chỉ số mưa lớn là R95p. Chỉ số này được xác định cho 

từng vùng khí hậu trên khu vực Việt Nam và các thập kỷ trong giai đoạn từ 1961 - 

2007. Chỉ số lượng mưa ngày cực đại (Rx1day) được sử dụng trong nghiên cứu của 

[Vũ Thanh Hằng và cộng sự, 2009] và [Đỗ Huy Dương và cộng sự, 2010a]. Trong 

các nghiên cứu này, chỉ số Rx1day được xác định cho từng tháng trong năm. Tuy 

nhiên, thời gian nghiên cứu trong công trình của [Đỗ Huy Dương và cộng sự, 

2010a] ngắn hơn so với của [Vũ Thanh Hằng và cộng sự, 2009] và mục đích nghiên 

cứu cũng khác nhau. 

Các chỉ số mưa lớn được lựa chọn khác nhau trong các nghiên cứu tùy vào mục 

đích cụ thể. [Groisman và cộng sự, 2005] sử dụng các chỉ số liên quan đến các 

ngưỡng phân vị để dễ dàng hơn trong việc so sánh kết quả giữa các vùng có chế độ 

mưa khác nhau. Quan tâm hơn đến khả năng gây lũ, lụt của mưa lớn [Fowler và 

Kilsby, 2003] lại phân tích các sự kiện mưa kéo dài thông qua các chỉ số Rx1d, Rx2d, 

Rx5d và Rx10d.  

Để phù hợp với các nghiên cứu trên thế giới cũng như những nghiên cứu đã 

được thực hiện ở Việt Nam về mưa lớn nói chung, ngoài khái niệm mưa lớn của Việt 
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Nam, luận án sẽ dựa chủ yếu vào một số chỉ số mưa lớn trong danh sách 27 chỉ số 

của ETCCDI. Luận án cũng sẽ đề cập đến chỉ số phản ánh số đợt mưa lớn với mục 

đích có thể bổ sung thông tin cho các nghiên cứu về lũ, lụt ở Việt Nam. Mưa lớn kéo 

dài là nguyên nhân chính hình thành những trận lũ quét gây thiệt hại lớn ở các vùng 

núi cao, địa hình dốc như vùng núi phía bắc và nhiều khu vực miền trung Việt Nam. 

Các chỉ số mưa lớn được sử dụng trong luận án sẽ được trình bày chi tiết hơn trong 

mục 2.2.2 của chương tiếp theo. 

d. Xác định xu thế biến đổi và ý nghĩa thống kê của xu thế 

Bản thân các chỉ số mưa lớn rất có ý nghĩa đối với các nghiên cứu trong các 

ngành, lĩnh vực khác. Ngoài ra, việc phân tích diễn biến của các chỉ số này theo thời 

gian còn mang lại các thông tin dự báo, cảnh báo nâng cao ý nghĩa thực tiễn của 

nghiên cứu mưa lớn. Do vậy, xu thế biến đổi của mưa lớn cũng thường được xác 

định trong các nghiên cứu về mưa lớn. Nhiều phương pháp có thể được áp dụng vào 

chuỗi số liệu theo thời gian của các chỉ số mưa lớn để xác định xu thế như: dựa trên 

độ lệch giữa hai thời kỳ, phương pháp xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính, 

phương pháp Sen’s Slope và một số phương pháp phi tham số khác… Mỗi phương 

pháp đều có ưu điểm, nhược điểm riêng và ưu điểm lớn nhất của các phương pháp 

độ lệch, hồi quy tuyến tính hay hệ số góc Sen (Sen’s Slope) là không phụ thuộc vào 

dạng phân bố của chuỗi số liệu như một số phương pháp khác. Ngoài ra, các 

phương pháp này tương đối đơn giản, dễ áp dụng.  

Sự biến đổi của mưa lớn được phân tích dựa trên độ lệch giữa hai thời kỳ của 

các chỉ số cần phân tích đã được [Frich và cộng sự, 2002] áp dụng trong nghiên cứu 

của mình. Trong nghiên cứu này, thời kỳ từ năm 1964 đến 1999 được chia thành 2, 

độ lệch giữa 2 thời kỳ của từng chỉ số được xác định cho từng trạm. Xu thế biến đổi 

của các chỉ số cũng có thể được xác định bằng việc xây dựng phương trình hồi quy 

tuyến tính như trong công trình của [Alexander và cộng sự, 2006]. Phương pháp hồi 

qui tuyến tính được áp dụng rộng rãi trong nhiều nghiên cứu về sự biến đổi của mưa 

lớn. [Aguilar và cộng sự, 2009] sử dụng ước lượng Sen’s Slope để xác định xu thế 

biến đổi của các chỉ số mưa lớn. Ngoài ra, có thể áp dụng một số ước lượng phi 



50 

 

tham số khác để nghiên cứu xu thế biến đổi. Tuy nhiên, [Moberg và cộng sự, 2006] 

cho rằng xu thế có thể được xác định bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng giá 

trị nhận được cũng không khác biệt nhiều. [Moberg và cộng sự, 2006] cũng thấy 

rằng xu thế xác định bằng phương pháp hồi qui tuyến tính thường có ý nghĩa thống 

kê tốt hơn so với các phương pháp phi tham số.  

Phương pháp Sen’s Slope thích hợp khi chuỗi số liệu tương đối liên tục 

theo thời gian. Khi dự tính cho tương lai, vì nhiều lý do mà việc chạy mô hình 

thường tập trung vào các thời kỳ cần phân tích như giai đoạn giữa thế kỷ 21 hoặc 

cuối thế kỷ 21. Trong trường hợp này, các giai đoạn có thể cách nhau nhiều thập 

kỷ. Do vậy, khó có thể áp dụng phương pháp tính xu thế. Vì vậy, thay cho việc 

tính xu thế là độ lệch hay dị thường giữa hai thời kỳ sẽ thích hợp hơn. Dù sử 

dụng phương pháp nào để xác định xu thế biến đổi thì cũng cần phải chỉ ra ý 

nghĩa thống kê của xu thế. [Frich và cộng sự, 2002] sử dụng kiểm nghiệm 

Student’s t để xác định mức ý nghĩa thống kê với mức tin cậy 95% (mức ý nghĩa 

5%) cho phương pháp xác định xu thế theo độ chênh lệch giữa hai thời kỳ. 

[Alexander và cộng sự, 2006], [Haylock và Nicholls, 2000] và [Penalba và 

Robledo, 2009] đều sử dụng kiểm nghiệm phi tham số Kendall’s tau để xác định 

mức ý nghĩa của xu thế tuyến tính. Ngoài ra, mức ý nghĩa của xu thế có thể xác 

định bằng kiểm nghiệm Mann-Kendall [Re và Barros, 2009], hay phương pháp 

Bootstrap. Tuy vậy, [Moberg và cộng sự, 2006] nhận thấy các phương pháp xác 

định mức ý nghĩa thống kê khác nhau như Bootstrap, Mann-Kendall… đều cho 

kết quả tương đối giống nhau.  

Luận án thực hiện hai thí nghiệm chính là mô phỏng và dự tính sự biến đổi 

của mưa lớn và mưa cực trị bằng mô hình RegCM4. Với thí nghiệm mô phỏng, 

các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị sẽ được tính cho từng năm trong thời kỳ 1961-

2000 và sự biến đổi có thể được xác định bằng cả ba phương pháp nói trên. Tuy 

nhiên, thời kỳ dự tính được chia thành hai giai đoạn giữa thế kỷ 21 (2046-2065) và 

cuối thế kỷ 21 (2080-2099) cùng được so sánh với thời kỳ chuẩn (1980-1999). 

Các thời kỳ này cách nhau hàng chục năm nên việc sử dụng phương pháp độ lệch 
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trung bình giữa hai thời kỳ để xác định sự biến đổi là phù hợp hơn cả. Do vậy, 

phương pháp độ lệch trung bình giữa hai thời kỳ được chọn để xác định xu thế 

trong cả thí nghiệm mô phỏng và thí nghiệm dự tính nhằm đảm bảo sự đồng nhất 

về phương pháp. Phương pháp xác định xu thế này sẽ được trình bày rõ hơn trong 

mục 2.2.2 của chương II.  

e. Kịch bản phát thải khí nhà kính 

[Su và cộng sự, 2008] cho rằng dù xu thế biến đổi của mưa lớn mô phỏng được 

bằng mô hình khí hậu vẫn chưa được như mong muốn nhưng việc sử dụng công cụ 

này để dự tính về sự biến đổi của mưa lớn trong tương lai vẫn rất cần thiết để thiết lập 

cơ sở lý thuyết cho những nghiên cứu sau này. Mặt khác, những yếu tố tác động đến 

sự biến đổi của khí hậu khó có thể giải thích cụ thể thông qua số liệu quá khứ. Mô 

hình khí hậu còn là công cụ giúp đánh giá sự thay đổi của khí hậu trong tương lai 

tương ứng với những biến đổi giả định của các yếu tố tác động đến khí hậu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Các cách tiếp cận phát triển kịch bản [Wayne, 2013] 

Một trong những yếu tố có tác động mạnh đến sự biến đổi khí hậu đó là khí 

nhà kính. Sự gia tăng của khí nhà kính do nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân 

b) Tiếp cận đồng thời 

Các kịch bản RCPs và các mức 
cưỡng bức bức xạ 

1 

Tác động, thích ứng, tổn 
thương (IAV) và giảm nhẹ 
4 

Các kịch bản khí hậu, khí 
quyển và chu trình Cacbon 

(CMs) 

Các kịch bản phát 
thải và kinh tế 

(IAMs) 

a) Tiếp cận tuần tự 

Các kịch bản phát thải và 
kinh tế (IAMs) 

1 

Cưỡng bức bức xạ 
2 

Các kịch bản khí hậu 
(CMs) 

3 

Tác động, thích ứng và tổn 
thương (IAV) 

4 
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chủ yếu trong những năm gần đây chủ yếu do con người, như sự tăng dân số, sử 

dụng nhiên liệu hoá thạch, biến đổi sử dụng đất,... Như vậy, để có được những dự 

tính về biến đổi khí hậu trong tương lai thì cần phải xây dựng kịch bản về các tác 

nhân gây nên sự thay đổi khí nhà kính trong tương lai. Với nguyên tắc trên năm 

2000 IPCC đã công bố báo cáo chuyên đề về các kịch bản phát thải (SRES), dựa 

vào các kịch bản này các mô hình sẽ dự tính được khí hậu sẽ thay đổi như thế nào 

trong tương lai tương ứng với mức phát thải trong từng kịch bản. Các kịch bản của 

IPCC được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu về biến đổi khí hậu và các hiện 

tượng cực đoan. Các nghiên cứu biến đổi khí hậu tiêu biểu có sử dụng các kịch 

bản của IPCC như công trình của của [Beniston và cộng sự, 2007] sử dụng kịch 

bản A2 và B2, [Su và cộng sự, 2008] sử dụng kịch bản A2, A1B và B và [Jones và 

Reid, 2001] sử dụng A2 và B2… Ngoài ra, một số công trình sử dụng những kịch 

bản với giả định về sự tăng lên của khí CO2 như nghiên cứu của [Bell và cộng sự, 

2004] với giả định nồng độ CO2 hiện tại là 280ppm và sẽ tăng gấp đôi trong tương 

lai là 560ppm. 

Từ khi các kịch bản SRES được công bố đến nay, những thông tin về sự phát 

triển kinh tế, công nghệ, quan trắc về môi trường đã thay đổi nhiều. Mặt khác, tác 

động của các kết quả nghiên cứu về biến đổi khí hậu đã được công bố dựa trên các 

kịch bản SRES có tác động không nhỏ tới việc hoạch định chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội. Nhiều chính sách nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đã được 

triển khai trong thực tế mà chưa được tính đến trong các kịch bản SRES. Để phát 

triển những nghiên cứu mô hình mà trong đó các điều kiện khí hậu trong tương lai 

tiến gần đến sự cân bằng dài hạn giữa các thành phần của hệ thống khí hậu thì các 

kịch bản phát thải cần được kéo dài hơn so với thời điểm năm 2100. Các mô hình 

khí hậu đang trở nên hoàn thiện hơn, nhiều quá trình vật lý đã được mô phỏng do 

vậy các kịch bản phát thải cũng cần chi tiết hơn và có độ phân giải cao hơn. Với 

những yêu cầu trên, các kịch bản SRES không còn phù hợp với hoàn cảnh và nhu 

cầu nghiên cứu khí hậu hiện thời. Vì vậy, IPCC đã phát triển bộ các kịch bản mới là 

RCPs với phương thức mới trong cách phát triển các kịch bản. 
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Các kịch bản SRES được phát triển và áp dụng một cách tuần tự bao gồm các 

quá trình: (1) phát triển các kịch bản phát thải dựa trên các mức phát triển kinh tế xã 

hội khác nhau trong tương lai; (2) ước lượng cưỡng bức bức xạ từ sự phát thải; (3) 

dự tính khí hậu trong tương lai; (4) sử dụng các kịch bản biến đổi khí hậu để nghiên 

cứu tác động đến xã hội. Quá trình này làm việc đưa ra những đánh giá về tác động 

của biến đổi khí hậu đến xã hội mất nhiều thời gian hơn. Năm 1997 IPCC bắt đầu 

xây dựng các kịch bản và công bố vào năm 2000. Đến năm 2007 thì IPCC mới hoàn 

thành toàn bộ các báo cáo đánh giá mà sử dụng các kịch bản được phát triển từ năm 

1997. Do vậy, để tiết kiệm thời gian RCPs được phát triển theo hướng “song song” 

(Hình 1.6). Quá trình bắt đầu với việc nhận ra các đặc tính quan trọng cho các kịch 

bản về cưỡng bức bức xạ để mô hình hóa khí hậu đó là mức cưỡng bức bức xạ được 

giả định vào năm 2100. Mức cưỡng bức bức xạ này không liên quan đến một kịch 

bản phát triển kinh tế xã hội hay kịch bản phát thải duy nhất nào mà là sự kết hợp 

khác nhau của sự phát triển kinh tế, công nghệ, dân số và chính sách… Các dự tính 

khí hậu theo các kịch bản RCPs được thực hiện cùng lúc với việc lựa chọn các kịch 

bản phát thải và kinh tế xã hội - tương ứng với các RCPs. Phương pháp xây dựng 

kịch bản này cho phép tạo ra kịch bản có mức độ chi tiết cao cho tương lai gần (đến 

năm 2035) và những kịch bản mức độ chi tiết thấp hơn cho những nghiên cứu dài 

hạn (đến năm 2300). Để cập nhật với sự thay đổi về kịch bản phát thải, các thí 

nghiệm dự tính sự biến đổi của mưa lớn trong tương lai trong khuôn khổ luận án 

đều được thực hiện với kịch bản phát thải mới nhất của IPCC là RCPs. Miêu tả chi 

tiết hơn về các kịch bản RCPs sẽ được trình bày trong chương tiếp theo. 

Nhận xét cuối chương 

Tóm lại, các hiện tượng khí hậu cực đoan đặc biệt là hiện tượng mưa lớn thực 

sự có tác động rất lớn đến đời sống con người, kinh tế - xã hội và môi trường sinh 

thái. Thiệt hại do mưa lớn trên thế giới dường như có xu thế tăng lên. Tỷ lệ thiệt hại 

về kinh tế so với GDP ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam là lớn nhất, 

lên đến 1% GDP. Chi phí cho việc ứng phó với những thay đổi của mưa lớn cũng 

không hề nhỏ. Từ những nhu cầu thực tế, hiện tượng mưa lớn ngày càng được quan 
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tâm nghiên cứu. Nhiều công trình nghiên cứu về mưa lớn đã được thực hiện nhằm 

phân tích, đánh giá những biến đổi của các sự kiện mưa lớn. Kết quả cho thấy sự 

thay đổi của mưa lớn không chỉ xảy ra trên một vài khu vực trên thế giới mà đã diễn 

ra ở hầu khắp các khu vực với những thay đổi khác nhau về cả cường độ và tần 

suất. Để có cơ sở hoạch định các chiến lược ứng phó, thích ứng và giảm thiểu phù 

hợp với những thay đổi của mưa lớn trong tương lai thì cần có các nghiên cứu dự 

tính về sự thay đổi này. Một trong những công cụ mạnh mẽ trong các nghiên cứu dự 

tính là mô hình khí hậu. Việc sử dụng các mô hình khí hậu trong nghiên cứu dự tính 

sự biến đổi của mưa lớn giúp đưa ra những giả định về diễn biến và mức độ biến 

đổi của mưa lớn trong tương lai trên cơ sở những biến đổi của khí nhà kính. 

Ở Việt Nam, các nghiên cứu về mưa lớn đã được thực hiện khá nhiều, nội 

dung nghiên cứu chủ yếu là về đặc điểm của mưa lớn ở Việt Nam, các hệ thống quy 

mô lớn tác động đến sự hình thành mưa lớn, tác động của quá trình biến đổi khí hậu 

đến mưa lớn, và việc sử dụng các mô hình khí hậu khu vực trong nghiên cứu mưa 

lớn… Việc ứng dụng các mô hình khí hậu trong nghiên cứu mưa lớn mới thực sự 

được quan tâm trong những năm gần đây. Những phân tích, đánh giá toàn diện về 

sự biến đổi của hiện tượng mưa lớn trong tương lai theo những kịch bản mới nhất 

của IPCC vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Việc nghiên cứu sự biến đổi của hiện 

tượng mưa lớn trong tương lai cho Việt Nam giúp chúng ta thấy được hiện tượng 

này thay đổi như thế nào trong điều kiện biến đổi khí hậu đồng thời giúp hoạch định 

những kế hoạch ứng phó, thích ứng và giảm nhẹ cho tương lai. Từ yêu cầu của thực 

tiễn và nhằm bổ sung những khía cạnh chưa được làm rõ trong nghiên cứu mưa lớn, 

đề tài “Nghiên cứu mô phỏng và dự tính xu thế biến đổi của hiện tượng mưa lớn 

trên khu vực Việt Nam bằng mô hình khí hậu khu vực” được đặt ra nhằm xác định 

sự biến đổi của hiện tượng mưa lớn trong quá khứ đồng thời đánh giá và phân tích 

những biến đổi trong tương lai tương ứng với những kịch bản khí hậu. Chi tiết về 

tập số liệu, mô hình khí hậu, các kịch bản, các chỉ số mưa lớn và phương pháp phân 

tích, đánh giá được mô tả trong chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG II. THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM, SỐ LIỆU VÀ 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

Tổng quan về những nghiên cứu về mưa lớn và mưa cực trị trong chương 

trước cho thấy số liệu, thiết kế thí nghiệm, phương pháp nghiên cứu được sử dụng 

lả rất đa dạng. Việc chọn số liệu, thiết kế thí nghiệm và các phương pháp đánh giá 

có ảnh hưởng đáng kể tới kết quả nghiên cứu. Chương này sẽ trình bày về thiết kế 

thí nghiệm, số liệu và phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án. 

Các thí nghiệm bao gồm: (1) Sử dụng mô hình RegCM4 để mô phỏng xu thế 

biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị cho khu vực Việt Nam; (2) Sử dụng số liệu quan 

trắc đã được phân tích trên lưới APHRODITE của Nhật bản để đánh giá khả năng 

mô phỏng xu thế biến đổi của mưa lớn và mưa cực trị cho khu vực Việt Nam; (3) 

Sử dụng mô hình RegCM4 để dự tính xu thế biến đổi của mưa lớn và mưa cực trị 

cho khu vực Việt Nam. Từng thí nghiệm sẽ sử dụng các số liệu khác nhau:  

- Thí nghiệm (1) sử dụng số liệu khí quyển tái phân tích toàn cầu ERA40 của 

trung tâm dự báo thời tiết hạn vừa Châu Âu (ECMWF), dữ liệu bề mặt số liệu lớp 

phủ bề mặt (GLCC) và độ cao địa hình (GTOPO) của tổ chức khảo sát địa chất Mỹ 

(USGS) và số liệu nhiệt độ bề mặt đại dương (GISST) của trung tâm khí tượng 

Hadley của Anh làm đầu vào cho mô hình RegCM4. 

- Thí nghiệm (2) sử dụng số liệu mưa quan trắc đã được lưới hóa 

(APHRODITE) của Bộ môi trường Nhật bản để đánh giá khả năng mô phỏng và xu 

thế biến đổi của mưa lớn và mưa cực trị của mô hình RegCM4. 

- Thí nghiệm (3) sử dụng đầu ra từ mô hình CCAM của tổ chức nghiên cứu 

khoa học và công nghiệp của Úc (CSIRO) làm đầu vào khí quyển cho RegCM4. 

CCAM được chạy với các kịch bản phát thải RCP4.5 và RCP8.5 với nhiệt độ bề 

mặt đại dương (SST) từ mô hình toàn cầu ACCESS của Úc hoặc từ mô hình 

NorESM của Na uy, các dữ liệu bề mặt khác tương tự như trong thí nghiệm (1). 

Khả năng mô phỏng và dự tính xu thế biến đổi mưa lớn, mưa cực trị của mô 

hình RegCM4 được đánh giá thông qua các chỉ số mưa lớn và mưa cực trị. Những 
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thông tin chi tiết liên quan đến việc thiết kế thí nghiệm, lựa chọn số liệu phân tích 

và các phương pháp nghiên cứu sẽ được trình bày cụ thể hơn trong các phần tiếp 

theo của chương. 

2.1.  Thiết kế thí nghiệm mô phỏng mưa lớn và mưa cực trị 

2.1.1.  Quá trình phát triển của mô hình RegCM 

Hiện nay, trong các nghiên cứu khí hậu quy mô khu vực mô hình khí hậu 

khu vực (RCMs) thường được sử dụng do có nhiều ưu điểm và phù hợp hơn so 

với các mô hình toàn cầu (GCMs). Các RCMs có độ phân giải cao hơn, mô tả 

được chi tiết và chính xác hơn các trường yếu tố khí tượng, có nhiều lựa chọn 

tham số hóa vật lý... RegCM là một trong những mô hình khí hậu khu vực 

thường được lựa chọn đối với những nghiên cứu ở Việt Nam vì có một số ưu 

điểm: dễ sử dụng, có khả năng thay đổi mã nguồn, được cập nhật khá thường 

xuyên, có nhiều tùy chọn vật lý... Một trong những nghiên cứu đầu tiên ở Việt 

Nam sử dụng mô hình RegCM cho Việt Nam là công trình của [Kiều Thị Xin và 

cộng sự, 2000]. Sau đó, RegCM tiếp tục được sử dụng trong các công trình với 

nhiều mục đích nghiên cứu khác nhau như: xem xét ảnh hưởng của tính đồng 

nhất bề mặt đệm kết quả mô phỏng của mô hình [Phan Văn Tân và Dư Đức Tiến, 

2005], phân tích ảnh hưởng của điều kiện biên và các sơ đồ tham số hóa đến kết 

quả mô phỏng [Phan Văn Tân và Hồ Thị Minh Hà, 2008a,b, Thái Thị Thanh 

Minh và cộng sự, 2009], nghiên cứu về các sự kiện khí hậu cực đoan [Hồ Thị 

Minh Hà và cộng sự, 2010, Kiều Thị Xin và cộng sự, 2013, Đỗ Huy Dương và 

cộng sự, 2010a], mô phỏng sự hoạt động của bão [Bùi Hoàng Hải và Phan Văn 

Tân, 2009], đánh giá khả năng mô phỏng hạn mùa [Nguyễn Quang Trung và 

cộng sự, 2012]… Ra đời vào năm 1989 đến nay, RegCM đã được phát triển đến 

phiên bản thứ 4 với nhiều cải tiến về động lực, vật lý và mã nguồn của mô hình. 

RegCM được xây dựng với hai phần chính là động lực học và các thành phần vật 

lý. Thành phần động lực học là hệ các phương trình nhiệt động lực học xây dựng 

trên lưới ngang có dạng xen kẽ Arakawa-Lamb-B và hệ tọa độ thẳng đứng 
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sigma. Các thành phần vật lý cơ bản trong RegCM bao gồm các sơ đồ tham số 

hóa đối lưu, sơ đồ giáng thủy quy mô lớn, sơ đồ tham số hóa các quá trình bề 

mặt, sơ đồ bức xạ, sơ đồ tham số hóa lớp biên hành tinh, sơ đồ tham số hóa 

thông lượng đại dương-khí quyển. Quá trình phát triển và  sự thay đổi các thành 

phần động lực học, tham số hóa vật lý của mô hình RegCM theo các phiên bản 

được thể hiện trên Bảng 2.1.   

Phiên bản mới nhất của mô hình khí hậu khu vực RegCM được xây dựng 

với phần động lực dựa trên mô hình quy mô vừa MM5 của Trung tâm Quốc gia 

Nghiên cứu khí quyển và Đại học Tổng hợp bang Pennsylvania (NCAR-PSU). 

Phần vật lý có một số cải tiến về sơ đồ bề mặt đất, sơ đồ lớp biên hành tinh và sơ 

đồ thông lượng biển-khí quyển; thay đổi về sự trao đổi trước bức xạ và sơ đồ lớp 

biên; về sự xáo trộn đối lưu và vành đai nhiệt đới. Ngoài ra, mô hình được cải 

tiến toàn diện về thuật toán nhằm tăng khả năng linh hoạt và dễ sử dụng hơn. Mô 

hình có những lựa chọn để sử dụng mô hình hồ một chiều, mô hình sol khí đơn 

giản và một mô đun hóa học pha khí. Những nội dung về động lực và các thành 

phần vật lý trong mô hình, cách thức tiến hành các bước chạy thử nghiệm mô 

hình đã được trình bày tương đối chi tiết trong tài liệu của [Elguindi và cộng sự, 

2003, 2010]; về những thay đổi cơ bản của mô hình RegCM4 so với các phiên 

bản trước đã được phân tích trong công trình của [Giorgi và cộng sự, 2012]. Vì 

vậy, những nội dung trên sẽ không được nhắc lại trong luận án. Tuy nhiên, đối 

với hiện tượng mưa lớn, sơ đồ tham số hóa đối lưu là một trong những yếu tố 

ảnh hưởng mạnh đến kết quả mô phỏng cũng như dự tính mưa và mưa lớn của 

mô hình nên một số thông tin cơ bản về các sơ đồ tham số hóa đối lưu có thể lựa 

chọn trong mô hình RegCM4 được đề cập đến. Sơ đồ tham số hóa đối lưu trong 

RegCM4 có các lựa chọn: 

- Sơ đồ tham số hóa đối lưu Kuo: lựa chọn sơ đồ đối lưu Kuo tồn tại từ phiên 

bản RegCM1 tới nay. Với sơ đồ này, đối lưu xảy ra khi cột hội tụ ẩm vượt quá 

một giá trị ngưỡng. Sơ đồ Kuo ít được sử dụng và thông thường cho ít mưa hơn so 

với các sơ đồ tham số hóa đối lưu khác. 
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- Sơ đồ tham số hóa đối lưu Grell: đây là sơ đồ tham số hóa thông lượng 

khối đối lưu sâu. Grell là sơ đồ tham số hóa đối lưu được sử dụng nhiều nhất 

trong các nghiên cứu có dùng mô hình RegCM. Trong sơ đồ, mây được coi là có 

2 trạng thái vận chuyển ổn định là thăng và giáng. Sơ đồ hoạt động khi một phần 

tử khí được nâng lên và đạt mức đối lưu ẩm. Một mô hình mây đơn được sử 

dụng với sự vận chuyển vào và ra chỉ ở đáy và đỉnh mây. Hai giả thiết khép kín 

được sử dụng: 

+ Giả thiết khép kín Arakawa-Schubert: tất cả năng lượng nổi được giải 

phóng ở mỗi bước thời gian. 

+ Giả thiết khép kín Fritsch-Chappell: năng lượng nổi được giải phóng sau 

một khoảng thời gian, thông thường theo trình tự 30 phút. 

- Sơ đồ tham số hóa đối lưu MIT: trong sơ đồ, đối lưu hoạt động khi mực nổi 

lớn hơn mực chân mây. Xáo trộn mây được coi là không thường xuyên và bất 

đồng nhất, và thông lượng đối lưu dựa trên mô hình dòng thăng và giáng quy mô 

nhỏ hơn quy mô của mây. Mưa được dựa trên sự tự chuyển đổi từ nước trong mây 

thành nước mưa và tính cả quá trình băng đơn giản. Sơ đồ MIT khá phức tạp so 

với 2 lựa chọn sơ đồ tham số hóa đối lưu ở trên. 

- Sơ đồ tham số hóa đối lưu Tiedtke: là sơ đồ dòng khối tương đối phức tạp. 

Động lực của mây được chia thành hai phần: dòng thăng và dòng giáng. Dòng 

khối trong mây được xác định là tổng của dòng khối trong dòng thăng và dòng 

khối trong dòng giáng. Giả thiết khép kín của sơ đồ này dựa trên giả thiết bảo toàn 

thông lượng dòng khối. Sơ đồ tham số hóa đối lưu Tiedtke biểu diễn ba loại mây 

gồm mây đối lưu sâu, đối lưu nông và đối lưu mực giữa. Chúng được đặc trưng 

bởi tốc độ cuốn vào, cuốn ra, vi vật lý mây trong dòng thăng và dòng giáng khác 

nhau. Sau khi tham số hóa đối lưu, hồi tiếp của đối lưu lên môi trường bên ngoài 

làm biến đổi trường nhiệt, ẩm quy mô lưới, đồng thời cung cấp thông tin về phần 

phủ mây, ảnh hưởng nhiều đến tính toán giáng thủy quy mô lưới. 
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Bảng 2.1. Những thay đổi về động lực, vật lý và thuật toán của mô hình RegCM trong quá trình phát triển 

 RegCM1 RegCM2 RegCM2.5 RegCM3 RegCM4 

Động lực Động lực của MM4 
(Anthes & CS 1987) 

Động lực của MM5 
(Grell và cộng sự 1994) 

Động lực của MM5 (Grell 
& CS 1994) 

Động lực của MM5 
(Grell & CS 1994) 

Động lực của MM5 (Grell 
& CS 1994) 

Sơ đồ bức 
xạ 

CCM1 (Kiehl & CS 
1986) 

CCM2 (Kiehl & CS 
1993) 

CCM3 (Kiehl & CS 1996) CCM3 (Kiehl & CS 
1996) 

CCM3 (Kiehl & CS 1996) 

Sơ đồ lớp 
biên hành 
tinh 

Sơ đồ phụ thuộc-ổn 
định cục bộ (Blackadar 
& CS 1982) 

Sơ đồ khuếch tán thẳng 
đứng không cục bộ 
(Holtslag & CS 1990)  

Sơ đồ của Holtslag & CS 
1990 

Sơ đồ của Holtslag & CS 
1990 

Sơ đồ của Holtslag & CS 
1990 & UW-PBL (Bretherton 
& CS 2004) 

Sơ đồ mưa 
đối lưu  

Kuo-Anthes (Anthes & 
CS 1977) 

Gồm 2 sơ đồ: Kuo và 
Grell (Grell 1993) 

Gồm 3 sơ đồ: Kuo, Grell, 
Zhang (Zhang & CS 1997) 

Gồm 3 sơ đồ: Kuo, Grell 
và MIT (Emanuel 1991) 

Gồm 4 sơ đồ: Kuo, Grell, 
MIT và Tiedtke (1989) 

Sơ đồ mưa 
quy mô lớn 

Sơ đồ mưa quy mô lớn 
giải ẩn 

Sơ đồ mưa quy mô lớn 
giải ẩn và hiện (Hsie và 
Anthes 1984) 

Sơ đồ mưa quy mô lớn giải 
hiện đơn giản hóa (Giorgi 
và Shields 1999) 

Sơ đồ SUBEX (Pal & CS 
2000) 

Sơ đồ SUBEX (Pal & CS 
2000) 

Sơ đồ bề 
mặt đất 

BATS1A (Dickinson 
& CS 1986) 

BATS1E (Dickinson & 
CS 1993) 

BATS1E (Dickinson & CS 
1993) 

BATS, SUB-BATS 
(Giorgi & CS 2003) 

BATS;SUB-ATS&CLM 
(Steiner & cộng sự 1993) 

Mô hình 
hồ, đại 
dương 

- - Mô hình của Small & CS 
1999 

BATS (Dickinson & CS 
1993, Zeng & CS 1998) 

BATS, Zeng, Sơ đồ SST 
từng ngày (Zeng và Beljaars 
2005) 

Mô hình 
bức xạ do 
aerosol 

- - Mô hình của Qian và 
Giorgi 1999 

Mô hình của Solmon & 
CS 2005, Zakey & CS 
2006 

Mô hình về carbon hữu cơ và 
carbon đen, SO4 (Solmon & 
CS 2006), Mô hình của 
(Zakey & CS 2006), mô hình 
muối biển (Zakey & CS 2008) 

Thuật toán    Cải tiến chạy song song Thay đổi cơ bản về thuật 
toán mô hình. 
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Một cải tiến về khả năng sử dụng tham số hóa đối lưu trong RegCM4 là khả 

năng chạy cùng lúc hai sơ đồ đối lưu khác nhau, một trên biển và một trên lục địa. 

Nghiên cứu cho thấy, các sơ đồ khác nhau có hiệu năng khác nhau với các khu vực 

khác nhau và đặc biệt là trên lục địa so với trên đại dương. 

2.1.2.  Cấu hình cho mô hình RegCM4 

Với mô hình RegCM4 được miêu tả như trên, thí nghiệm mô phỏng mưa lớn 

được thiết kế dựa trên các tuỳ chọn sau: 

- Miền tính: Việc lựa chọn miền tính thích hợp đối với khu vực Việt Nam 

tương đối khá phức tạp nhất là đối với hiện tượng mưa lớn do đây là nơi mà đối lưu 

sâu gây mưa lớn được hình thành từ nhiều nguyên nhân khác nhau như: sự hoạt 

động của gió mùa, bão, áp thấp nhiệt đới, các hoàn lưu quy mô lớn… Như vậy, 

miền tính cần lựa chọn sao cho những tác động địa phương được thể hiện đồng thời 

việc điều khiển của trường toàn cầu vẫn có tác dụng. Ngoài ra, Việt Nam còn nằm 

gần khu vực có địa hình phức tạp như dãy Himalaya và khu vực đại dương nhiệt đới 

là những nơi có sự kiếm khuyết số liệu mà có khả năng ảnh hưởng đến kết quả mô 

phỏng cũng như dự tính của mô hình.  

Do đó, miền tính được chọn sao cho khu vực Việt Nam nằm ở trung tâm miền, 

biên của miền tránh các vùng địa hình phức tạp và không mở quá rộng về phía xích 

đạo. Cụ thể miền tính được chọn là một miền bao gồm khu vực Việt Nam và các 

vùng lân cận có tâm tại 160N và 109,50E; kích thước miền là 2.200 x 2.120 km2.  

- Độ phân giải và thời gian mô phỏng, thời kỳ chuẩn và thời kỳ dự tính: 

nghiên cứu của [Đỗ Văn Mẫn và Nguyễn Đăng Mậu, 2008] cho thấy ảnh hưởng của 

độ phân giải ngang đến kết quả mô phỏng là khá rõ ràng. Sự ảnh hưởng của độ phân 

giải ngang rõ ràng nhất là ở các khu vực núi cao có địa hình phức tạp. Độ phân giải 

ngang của mô hình (khí quyển) được lựa chọn là 20 x 20km. Với miền tính và độ 

phân giải như vậy thì số ô lưới là 110 x 106 ô lưới. Theo phương thẳng đứng mô 

hình gồm 18 mực theo hệ tọa độ sigma, đỉnh tại 8mb. Độ dài thời kỳ mô phỏng là 

40 năm, từ tháng 1 năm 1961 đến tháng 12 năm 2000. Thời kỳ chuẩn là 20 năm từ 

năm 1980 đến năm 1999. Thời kỳ dự tính được chia thành thời kỳ giữa thế kỷ 21 là 
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từ năm 2046 đến năm 2065 và thời kỳ cuối thế kỷ 21 là từ năm 2080 đến năm 2099.  

- Các sơ đồ tham số hoá vật lý được lựa chọn: Các sơ đồ tham số hóa vật lý có 

ảnh hưởng rất lớn đến kết quả mô phỏng mưa lớn đặc biệt là sơ đồ tham số hóa đối 

lưu. Từ những mô tả chi tiết về những thay đổi cơ bản mô hình RegCM4 được của 

[Giorgi và cộng sự, 2012] và một số nghiên cứu về sự ảnh hưởng của sơ đồ tham số 

hóa đối lưu, điều kiện biên, bề mặt đệm cho khu vực Việt Nam của [Phan Văn Tân 

và Hồ Thị Minh Hà, 2008a,b], [Thái Thị Thanh Minh và cộng sự, 2009], [Phan Văn 

Tân và Dư Đức Tiến, 2005]…, các sơ đồ tham số hóa vật lý được chon như sau:  

+ Sơ đồ tham số hóa đối lưu: sơ đồ Grell của Grell (1993) với giả thiết khép 

kín của Arakawa và Schubert (1974). Những nét cơ bản của sơ đồ tham số hóa đối 

lưu Grell với giả thiết khép kín Arakawa và Schubert đã được miêu tả ở trên. 

+ Sơ đồ lớp biên: Sơ đồ đã được cải tiến của Hotlslag (1990) được sử dụng. 

Sơ đồ này được xây dựng dựa trên khái niệm khuếch tán phi địa phương có tính đến 

các thông lượng phản gradient nhận được từ các xoáy quy mô lớn trong khí quyển 

bất ổn định rất xáo trộn. 

+ Sơ đồ mưa quy mô lớn: Sơ đồ ẩm hiện SUBEX của Pal và cộng sự (2000) 

được sử dụng trong thí nghiệm. Sơ đồ này tính các quá trình ẩm diễn ra trong các 

đám mây gây mưa xác định qua các biến mô hình đồng thời giải thích sự biến đổi 

ẩm trong ô lưới đám mây bằng cách gắn độ ẩm tương đối lấy trung bình trong toàn 

ô lưới với phần phủ mây và lượng nước mây. 

+ Sơ đồ thông lượng đại dương: Sơ đồ của Zeng và cộng sự (1998) được lựa 

chọn. Sơ đồ này sử dụng thuật toán khí động lực học tổng quát. Thuật toán khí động 

lực học của sơ đồ để tính toán thông lượng bề mặt gồm hai thành phần: hàm của độ 

ổn định rối và biểu thức độ nhám của gió, nhiệt độ và độ ẩm. 

+ Sơ đồ bề mặt đất: sơ đồ BATS của Dickinson và cộng sự (1993) được sử 

dụng. Sơ đồ mô tả vai trò của thực vật và sự tương tác ẩm và đất trong quá trình 

biến đổi của những quá trình trao đổi động lượng, năng lượng và hơi nước giữa mặt 

đất và khí quyển. Mô hình BATS bao gồm lớp thực vật, lớp tuyết, lớp đất mặt, lớp 
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rễ, lớp đất sâu hơn dày từ 1-2m, lớp đất sâu dày 3m. Các phương trình được xây 

dựng cho lượng nước của mỗi lớp đất, biểu diễn giáng thủy, độ thẩm thấu dưới lớp 

rễ và trao đổi khuếch tán của nước giữa các lớp đất, bốc hơi, dòng chảy mặt, lớp 

tuyết phủ và độ tan tuyết. Thông lượng hiển nhiệt, hơi nước và động lượng tại bề 

mặt được tính dựa trên hệ số cản bề mặt chuẩn từ lý thuyết tương tự lớp mặt. Sự 

khác nhau của các thông lượng này phụ thuộc vào bề mặt được bao phủ bởi thực vật 

hay đất trống vì hệ số cản phụ thuộc vào độ nhám của bề mặt và độ ổn định khí 

quyển trong lớp sát đất. 

2.1.3.  Số liệu đầu vào cho RegCM4 

Một trong những ưu điểm của mô hình RegCM4 là khả năng sử dụng nhiều 

nguồn số liệu khác nhau như số liệu tái phân tích, số liệu từ các mô hình toàn 

cầu. Ví dụ như với số liệu khí quyển tái phân tích toàn cầu, RegCM4 có thể sử 

dụng các bộ số liệu: số liệu tái phân tích 10 năm của ECMWF với các độ phân 

giải 2.50, 1.50 hoặc 0.750 với 37 mực thẳng đứng; số liệu tái phân tích NNRP1 và 

NNRP2 của NCEP/NCAR với độ phân giải 2.50x2.50 và 13 mực thẳng đứng; số 

liệu tái phân tích 40 năm ERA40 của ECMWF độ phân giải 2.50x2.50 và 23 mực 

thẳng đứng…  

Bộ số liệu được chọn trong thí nghiệm mô phỏng gồm: 

+ ERA40 là bộ số liệu tái phân tích từ số liệu quan trắc của trung tâm dự báo 

thời tiết hạn vừa Châu Âu (ECMWF) có độ dài từ năm 1957 đến 2002. Độ phân 

giải không gian của ERA40 là 2,50 x 2,50 kinh vĩ với 17-23 mực thẳng đứng và 

phân giải theo thời gian là 6 giờ. Các quan trắc sử dụng trong số liệu ERA40 được 

tập hợp từ nhiều nguồn. ERA40 được tạo nên bằng một phiên bản của hệ thống dự 

báo tích hợp (IFS) của. Kết quả của mô hình được đồng hóa với các số liệu quan 

trắc. Trong thời kỳ 1957 đến 2000 hệ thống quan trắc có những thay đổi đáng kể: 

bắt đầu từ những năm 1970 có thêm số liệu từ các quan trắc vệ tinh. Số lượng 

quan trắc bằng máy bay, phao nổi trên biển và các quan trắc mặt đất khác cũng 

tăng lên. Tuy nhiên, từ những năm 1980 các quan trắc thám không giảm đi. Ngoài 

ERA40, ECMWF đã công bố bộ số liệu ERA-interim. Bộ số liệu này có độ dài từ 
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năm 1979 đến nay và độ phân giải là 1,50 x 1,50 kinh vĩ. Do độ dài bộ số liệu này 

không phù hợp với thời kỳ nghiên cứu đồng thời năng lực lưu trữ của hệ thống 

máy tính còn hạn chế nên bộ số liệu ERA-interim chưa được khai thác trong 

khuôn khổ luận án. 

+ GLCC sử dụng trong thí nghiệm là số liệu lớp phủ bề mặt toàn cầu độ phân 

giải 5’x5’ (tương đương 9x9 km) được tạo nên bởi USGS, trường đại học Nebraska-

Lincoln (UNL) và Trung tâm nghiên cứu hợp tác của Ủy ban Châu Âu (JRC) dựa 

trên bộ số liệu quan trắc sóng vô tuyến độ phân giải cao (AVHRR) từ tháng 4/1992 

đến tháng 3/1993. 

+ GTOPO  là bộ số liệu độ cao bề mặt được hoàn thành vào cuối năm 1996, 

bởi trung tâm quan trắc và khoa học tài nguyên trái đất (EROS) của USGS. GTOPO 

có độ phân giải ngang tương ứng với độ phân giải của GLCC. 

+ GISST là số liệu nhiệt độ bề mặt biển từ năm 1856 đến nay của trung tâm 

khí tượng Hadley của Anh, được tạo nên dựa trên bộ số liệu nhiệt độ bề mặt biển 

lịch sử (MOHSST) và sử dụng nội suy hàm trực giao thực nghiệm. 

2.2. Số liệu và phương pháp đánh giá 

Bộ số liệu mưa quan trắc dạng lưới khá thuận tiện cho những nghiên cứu 

mà trong đó kết quả của mô hình được so sánh, đánh giá bởi số liệu quan trắc. 

Để có được bộ số liệu trên lưới, quan trắc tại trạm cần được nội suy về các điểm 

lưới phù hợp. Trên thế giới nhiều phương pháp nội suy đã được phát triển và áp 

dụng trong việc lưới hóa các dạng số liệu quan trắc như việc kết hợp thông tin về 

mưa từ quan trắc vệ tinh với số liệu quan trắc tại trạm. Hiện nay, ngoài 

APHRODITE có 4 bộ số liệu mưa tháng toàn cầu lưới hóa được sử dụng rộng rãi 

là số liệu từ dự án mưa khí hậu toàn cầu (GPCP), số liệu của đơn vị nghiên cứu 

khí hậu (CRU), số liệu mưa của trường đại học Delaware (UDE) và số liệu tái 

tạo mưa của NOAA (PREC). Trong đó, APHRODITE là bộ số liệu mưa ngày độ 

phân giải cao (0,250x0,250) phù hợp cho nghiên cứu đánh giá giữa mô phỏng của 

mô hình với số liệu quan trắc. 
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2.2.1.  Số liệu APHRODITE 

 Từ năm 2005 đến 2006, dự án "Phát triển bộ số liệu mưa ngày dạng lưới để 

đánh giá tác động của sự nóng lên toàn cầu với các nguồn tài nguyên thủy văn 

cho những vùng bị khô hạn" do Bộ Môi trường Nhật Bản chủ trì và được thực 

hiện tại Viện nghiên cứu con người và tự nhiên Nhật bản (RIHN). Sau đó, dự án 

này được mở rộng cho khu vực Châu Á, được gọi là dự án APHRODITE. Thời 

gian đầu, số liệu APHRODITE được sử dụng cho các nghiên cứu thủy văn. Các 

thuật toán xây dựng bộ số liệu được cải tiến và số liệu gốc tại trạm được kiểm 

tra, đánh giá chất lượng kỹ hơn. Từ những cải tiến trên, bộ số liệu APHRODITE 

cho nghiên cứu khí hậu đã được hình thành. Số liệu APHRODITE được tập hợp 

từ 3 nguồn chính: số liệu dựa trên hệ thống viễn thông toàn cầu (GTS); số liệu từ 

các dự án và các tổ chức; số liệu quan trắc được thu thập bởi dự án 

APHRODITE. Các bộ số liệu được kiểm soát chất lượng với quy trình tự động 

và một số bước được thực hiện bằng tay như: kiểm tra sai số bàn đầu (sai về 

ngày, sai lệch cột…); kiểm tra về vị trí… 

Số liệu APHRODITE được sử dụng trong luận án là phiên bản V1003R1 cho 

khu vực Châu Á độ phân giải 0,250 x 0,250 kinh vĩ. Số liệu này không bao gồm dữ 

liệu trên biển và có độ dài số liệu là 57 năm từ năm 1951 đến năm 2007. Số lượng 

trạm quan trắc để tạo nên số liệu APHRODITE trên toàn cầu là khoảng 5.000 đến 

12.000 trạm và số lượng trạm ở Việt Nam đóng góp tạo nên bộ số liệu này là 

khoảng 40 trạm. Thuật toán nội suy từ trạm về lưới là phương pháp nội suy trọng số 

theo khoảng cách [Yatagai và cộng sự, 2009, Yatagai và cộng sự, 2012].  

Mặc dù mới được phát triển trong thời gian gần đây nhưng số liệu 

APHRODITE đã được khá nhiều tác giả sử dụng trong nghiên cứu của mình. 

[Sohaila và cộng sự, 2011] sử dụng số liệu APHRODITE để phân tích đặc điểm phân 

bố không gian và thời gian của mưa cho khu vực Iran. Tác giả thấy những đặc điểm 

phân bố mưa khu vực Iran bằng số liệu APHRODITE phù hợp với những kết quả 

phân tích trước đây cho khu vực này bằng các số liệu khác. APHRODITE cũng được 

sử dụng để nghiên cứu sự biến đổi của mưa lớn và mưa cực trị như công trình của 
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[Kamiguchi và cộng sự, 2011]. Nghiên cứu của [Kamiguchi và cộng sự, 2011] phân 

tích 17 chỉ số liên quan đến mưa để xác định ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn 

cầu tới mưa lớn, mưa cực trị ở Nhật Bản. [Kamiguchi và cộng sự, 2011] thấy rằng số 

liệu APHRODITE hữu ích với nghiên cứu khí hậu và nhiều nghiên cứu khác liên 

quan đến đánh giá rủi ro thủy tai. Các nghiên cứu trên cho thấy APHRODITE là bộ 

số liệu có khả năng ứng dụng tốt trong những nghiên cứu khí hậu, đặc biệt là nghiên 

cứu về mưa lớn, mưa cực trị. Một số nghiên cứu cho khu vực Việt Nam có sử dụng 

số liệu APHRODITE như công trình của [Ngô Thị Thanh Hương và cộng sự, 2013, 

Bùi Thị Khánh Hòa và cộng sự, 2009, Kiều Thị Xin và cộng sự, 2013, Ngô Đức 

Thành và cộng sự, 2013, Nguyen Le Dzung và Jun Matsumoto, 2013]…  Nghiên cứu 

của [Ngô Thị Thanh Hương và cộng sự, 2013] cho thấy ngày bắt đầu mùa mưa trên 

khu vực Việt Nam xác định bằng số liệu APHRODITE là tương đối phù hợp với thời 

gian bắt đầu mùa mưa thực tế. [Bùi Thị Khánh Hòa và cộng sự, 2009] đánh giá chất 

lượng một số bộ số liệu dạng lưới trong đó có số liệu APHRODITE và thấy rằng 

APHRODITE phù hợp với khu vực Việt Nam. So với số liệu ERA40, NCEP/NCAR, 

NCC, TRMM thì Bùi Thị Khánh Hòa và cộng sự (2009) nhận thấy APHRODITE bắt 

được chính xác hơn về mức độ phân tán của các khu vực mưa lớn, thể hiện chi tiết 

hơn về trường mưa. Nghiên cứu của [Ngô Đức Thành và cộng sự, 2013] còn cho thấy 

hệ số tương quan giữa số liệu quan trắc tại trạm và số liệu APHRODITE là khá cao 

trong khoảng 0,7-0,99. Số liệu APHRODITE cũng được sử dụng để đánh giá khả 

năng mô phỏng của mô hình như trong nghiên cứu của [Kiều Thị Xin và cộng sự, 

2013]. Như vậy, APHRODITE cũng đã được đánh giá và sử dụng khá nhiều nghiên 

cứu cho khu vực Việt Nam. Nhìn chung, APHRODITE có một số ưu điểm vượt trội 

so với các số liệu dạng lưới khác. Trong luận án, kết quả mô phỏng của mô hình sẽ 

được so sánh với số liệu APHRODITE. 

2.2.2.  Các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị 

Mưa lớn là hiện tượng khí tượng, khí hậu được quan tâm từ rất sớm nên các 

chỉ số liên quan đến hiện tượng này cũng đã được tập trung nghiên cứu. Từ FAR 

của IPCC những nghiên cứu về mưa lớn, mưa cực trị thường được thực hiện trên 
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quy mô thời gian là mùa hoặc dài hơn. Sau đó, SAR đã có đề cập đến các chỉ số 

mưa lớn với quy mô thời gian là ngày như: chỉ số về số ngày trong năm có lượng 

mưa ngày lớn hơn một ngưỡng xác định. Các chỉ số ở giai đoạn này thường được 

xây dựng dựa trên ngưỡng tuyệt đối, trong nhiều nghiên cứu ngưỡng 1 inch 

thường được sử dụng. Sau hội thảo tổ chức ở Asheville, Mỹ vào năm 1997 thì 

các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị với ngưỡng tương đối mới được sử dụng rộng 

rãi. Vào tháng 9 năm 1999 hội thảo của ETCCDI đã tìm ra 2 phương hướng cho 

việc phát triển những nghiên cứu về các hiện tượng cực đoan. Trước tiên, cần có 

sự thống nhất trong các định nghĩa về các chỉ số giữa các nước trên thế giới để 

có thể dễ dàng so sánh các phân tích giữa các khu vực khác nhau trên thế giới và 

có thể tạo ra một bức tranh toàn cầu. Thứ hai là đẩy mạnh các nghiên cứu về các 

hiện tượng cực đoan đặc biệt là ở các nước kém và đang phát triển. 

Hiện nay, cộng đồng quốc tế đã thống nhất trong sử dụng một bộ chỉ số 

chung của ETCCDI gồm 27 chỉ số trong đó có 07 chỉ số liên quan đến mưa lớn, 

mưa cực trị (Bảng 2.2). Bộ chỉ số này được xây dựng dựa trên các chỉ số của 

ECA&D đồng thời có thay đổi một số chỉ số để có thể áp dụng rộng rãi cho 

nhiều vùng khí hậu khác nhau. Trong 07 chỉ số về mưa lớn, mưa cực trị thì có 03 

chỉ số về tần suất và 04 chỉ số về cường độ của mưa lớn, mưa cực trị. Những chỉ 

số dựa trên ngưỡng tương đối được dùng để phân tích những sự kiện mưa cực trị 

mà có khả năng tác động đến con người và xã hội. Các chỉ số xác định bằng 

ngưỡng tương đối có thể được sử dụng để so sánh giữa các khu vực có chế độ 

khí hậu khác nhau. 

Đối với Việt Nam, ngưỡng 10mm và 20mm trong các chỉ số R10mm và 

R20mm chỉ nằm trong ngưỡng mưa vừa. Do vậy, cần chọn các ngưỡng khác phù 

hợp với đặc điểm mưa của Việt Nam. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn 

Quốc gia, mưa lớn thường được quy ước là lượng mưa ngày lớn hơn 50mm. Do 

vậy, trong luận án ngoài các chỉ số đã được sử dụng thống nhất với quốc tế trong 

danh sách các chỉ số của ETCCDI thì ngưỡng mưa lớn được áp dụng là 50mm 

thay thế cho 2 chỉ số R10 và R20 và được ký hiệu là R50. 
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Bảng 2.2. Các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị của ETCCDI

Ký hiệu Tên chỉ số Định nghĩa Đơn vị 

Rx1d Mưa ngày cực đại 
Gọi Rij là lượng mưa của ngày thứ i trong khoảng thời gian j. Giá trị của lượng mưa 
ngày cực đại cho khoảng thời gian j là: Rx1dj = max (Rij) 

mm 

Rx5d Mưa 5 ngày cực đại 
Gọi Rkj là tổng lượng mưa 5 ngày trong thứ k trong khoảng thời gian j. Lượng mưa 5 
ngày cực đại trong khoảng thời gian j là: Rx5dj = max (Rkj) 

mm 

R10 Số ngày mưa lớn Gọi Rij là lượng mưa của ngày i trong khoảng thời gian j. R10mm: Rij ≥ 10mm ngày 

R20 Số ngày mưa rất lớn Gọi Rij là lượng mưa của ngày i trong khoảng thời gian j. R20mm: Rij ≥ 20mm ngày 

Rnn 
Số ngày mưa lớn hơn 
ngưỡng xác định 

nn là ngưỡng tùy chọn, gọi Rij là lượng mưa của ngày i trong khoảng thời gian j. Rnn: 
Rij ≥ nnmm 

ngày 

R95p 
Lượng mưa trung bình 
các ngày mưa nhiều 

Gọi Rwj là lượng mưa của ngày mưa (R>1mm) thứ w trong khoảng thời gian j và Rwn95 
là phân vị thứ 95 của những ngày mưa, W là số ngày có mưa và W95 là số ngày mưa 
lớn hơn Rwn95 trong khoảng thời gian j thì: 

!95!! =
1
!!"

!!"  !ℎ! !!" > !!"95
!

!!!
 

mm 

R99p 
Lượng mưa trung bình 
các ngày mưa cực 
nhiều 

Gọi Rwj là lượng mưa của ngày mưa (R>1mm) thứ w trong khoảng thời gian j và gọi 
Rwn99 là phân vị thứ 99 của những ngày mưa trong một thời kỳ, W biểu thị số ngày có 
mưa và W99 là số ngày mưa lớn hơn Rwn99trong khoảng thời gian j thì: 

!99!! =
1
!!!

!!"  !ℎ! !!" > !!"99
!

!!!
 

mm 
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Ngoài ra, trong chế độ mưa hàng năm của Việt Nam còn xuất hiện những đợt 

mưa lớn kéo dài gây những ảnh hưởng không nhỏ tới con người và xã hội mà chưa 

được đề cập đến trong các chỉ số của ETCCDI. Do vậy, chỉ số liên quan đến các đợt 

mưa lớn là: số đợt mưa lớn (NHS). Một đợt mưa lớn được xác định là ít nhất hai 

ngày liên tiếp có mưa với lượng mưa của mỗi ngày đều lớn hơn ngưỡng mưa lớn 

(50mm). Như vậy, với mục đích sử dụng thống nhất một số chỉ số của ETCCDI để 

có thể dễ dàng so sánh kết quả nghiên cứu với các công trình khác trên thế giới như 

chỉ số Rx1d, Rx5d, R95p và R99p thì hai chỉ số khác được sử dụng nhằm phù hợp 

với điều kiện khí hậu và quy ước của Việt Nam là chỉ số R50 và NHS. 

2.2.3. Phương pháp phân tích và đánh giá khả năng mô phỏng của RegCM4 

Để dễ dàng so sánh giữa kết quả của mô hình RegCM4 với số liệu 

APHRODITE thì kết quả của mô hình sẽ được “remapping” bằng phần mềm 

CDO với lệnh “Remapcon”. Phương pháp này được trình bày khá chi tiết trong 

công trình của [Jones, 1999]. Một số nghiên cứu liên quan đến mưa cũng sử 

dụng phương pháp này như các công trình của [Nadeem và Formayer, 2015], 

[Dzung và Matsumoto, 2015], [Villarini và cộng sự, 2011]… Sau khi 

“remaping” số liệu APHRODITE và kết quả của mô hình RegCM4 có thể so 

sánh trực tiếp với nhau. 

Trong luận án, sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực đoan sẽ được xác định 

bằng phương pháp tính “độ lệch” của giá trị trung bình các chỉ số trong 2 thời kỳ 

cần xem xét sự biến đổi. Hai thời kỳ dự tính (2046-2065 và 2080-2099) và thời kỳ 

chuẩn (1980-1999) không liên tục theo thời gian nên việc áp dụng phương pháp 

này phù hợp hơn so với phương pháp xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính 

hay phương pháp Sen’s Slope. Độ lệch này sẽ được xác định theo công thức: 

RC = !"#! − !"#!
!"#!

∗ 100%,!ớ! !á! !ℎỉ !ố !ó đơ! !ị !à !! 

Hoặc 

AC = !"#! − !"#!,!ớ! !á! !ℎỉ !ố !ó đơ! !ị !à !"à! ℎ!ặ! đợ! 

2.2 
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Trong đó, RC là sự biến đổi tương đối và AC là sự biến đổi tuyệt đối của chỉ số 

idx, !"#! là trung bình của chỉ số idx trong giai đoạn chuẩn và ıdx! là trung bình của 

chỉ số idx trong giai đoạn so sánh. Công thức tính RC sẽ được áp dụng với các chỉ số 

liên quan đến cường độ mưa lớn, mưa cực trị: Rx1d, Rx5d, R95p và R99p. Sự biến 

đổi của các chỉ số R50 và NHS sẽ được tính theo công thức AC. Đơn vị của RC là % 

còn đơn vị của AC là ngày đối với chỉ số R50 và là đợt đối với chỉ số NHS.  

Trong luận án, thời kỳ mô phỏng là từ năm 1961 đến năm 2000 và được chia 

làm 2 giai đoạn: 1961-1980 và 1981-2000. Sự biến đổi được xác định là độ lệch của 

các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trung bình trong thời kỳ 1981-2000 so với trung 

bình thời kỳ 1961-1980. Tương tự như vậy, sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa 

cực trị giữa thế kỷ 21 là sự chênh lệch của các chỉ số này trung bình trong thời kỳ 

2046-2065 so với trung bình thời kỳ chuẩn (1981-2000) và sự biến đổi cuối thế kỷ 

21 là độ lệch các chỉ số trung bình trong thời kỳ 2080-2099 so với trung bình thời 

kỳ chuẩn. 

Ý nghĩa thống kê của sự biến đổi sẽ được đánh giá thông qua kiểm nghiệm 

Student’ t. Kiểm nghiệm Student’ t đã được trình bày chi tiết trong tài liệu về các 

phương pháp thống kê trong khí hậu [Phan Văn Tân, 2003]. Những điểm chính của 

phương pháp này: Giả thiết thống kê được đặt ra là giá trị trung bình của hai 

chuỗi X và Y với độ dài chuỗi lần lượt là NX và NY là bằng nhau (!!: ! = !). 

Chọn giới hạn tin cậy ban đầu d sao cho với xác suất phạm sai lầm loại một (!) 

cho trước ta có  P x-y ≥ d = α. Sai số chuẩn của sai số giữa hai giá trị trung 

bình sD được xác định bằng công thức: 

!! =
!! − !! !!∈! + !! − !! !!∈!

!! + !! − 2
1
!!

+ 1
!!

 2.3 

Hệ số t và tα được xác định bởi công thức: 

! = !! − !!
!!

, !! =
!
!!

 2.4 



70 

 

Khi đó, nếu H0 đúng thì ! ! ≥ !∝ =∝ và chỉ tiêu kiểm nghiệm sẽ là: 

Nếu t ≥ t! thì bác bỏ H0 

Nếu t ≤ t! thì chấp nhận H0 

Hệ số t được chứng minh rằng thuộc phân bố Student với bậc tự do N! +
N!-2. Từ đó xác định được t! bằng cách giải phương trình: 

! !,!! + !! − 2 !" = 0.5 − !2
!!

!
 2.5  

So sánh giữa ! và !! để xác định chấp nhận hay bác bỏ H0. 

Áp dụng kiểm nghiệm Student’ t trong việc kiểm nghiệm ý nghĩa thống kê của sự 

biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị giữa hai thời kỳ thực chất là kiểm nghiệm 

giả thiết thống kê giá trị trung bình các chỉ số giữa hai thời kỳ cần xem xét là bằng nhau 

(ví dụ trung bình thời kỳ 1961-1980 và 1981-2000). Bài toán kiểm nghiệm được thực 

hiện với xác suất phạm sai lầm loại I là 0,05 tương ứng với mức tin cậy là 95%.  

Ngoài việc so sánh trực tiếp phân bố không gian và biến đổi theo thời gian 

của các chỉ số thông qua bản đồ của các chỉ số thì việc đánh giá khả năng mô 

phỏng của mô hình còn có thể được thực hiện một cách khách quan hơn qua các 

hệ số đánh giá. Về đánh giá khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị các hệ số 

được sử dụng bao gồm: Hệ số tương quan không gian (Cs), Sai số trung bình 

(ME), Sai số tuyệt đối trung bình (MAE), Sai số căn bình phương trung bình 

(RMSE) và độ lệch giữa RMSE và MAE (Rd)… Đánh giá khả năng mô phỏng của 

mô hình về sự biến đổi mưa lớn, mưa cực trị: Hệ số tương quan thời gian (Ct) và 

tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi (P). Những hệ số này cũng đã được sử dụng trong 

nhiều nghiên cứu tiêu biểu như các công trình của [Wang và cộng sự, 2000], 

[Chakraborty và Krishnamurti, 2006], [Jiang và cộng sự, 2011]…  

Hệ số đánh giá khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị: 

- Hệ số tương quan không gian: là hệ số tương quan giữa kết quả mô phỏng và 
quan trắc của các chỉ số đã được tính trung bình theo thời gian được xác định theo 
công thức: 
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!! =
(!"#$!! − !"#$!)(!"#$!! − !"#$!)!

!!!

(!"#$!! − !"#$!)!!
!!! (!"#$!! − !"#$!)!!

!!!
!/! 2.6  

Trong đó: idxt là các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị đã được trung bình theo thời 

gian, dấu gạch trên biểu thị trung bình theo không gian, o biểu thị số liệu quan trắc, 

m biểu thị số liệu từ mô hình, i là chỉ số về ô lưới, N là số ô lưới trong khu vực đang 

xét. Hệ số tương quan không gian biểu diễn mức độ phù hợp giữa quan trắc và mô 

hình về phân bố không gian của ác chỉ số mưa lớn, mưa cực trị. 

- Sai số trung bình ME được xác đinh theo công thức: 

!" = (!! − !!)!
!!!

!  2.7 

Sai số trung bình thường được sử dụng để xác định thiên hướng sai số của mô 

hình so với quan trắc. 

- Sai số tuyệt đối trung bình MAE: 

!"# = |!! − !!|!
!!!

!  2.8 

Sai số tuyệt đối trung bình MAE thường được sử dụng kết hợp với sai số 

căn bình phương trung bình RMSE để xem xét khả năng hiệu chỉnh sai số của 

mô hình. 

- Sai số căn bình phương trung bình RMSE xác định bằng công thức: 

!"#$ = (!! − !!)!!
!!!

!  2.9 

Trong các công thức của ME (2.7), MAE (2.8) và RMSE (2.9): Mi là giá trị 

của mô hình, Oi: là giá trị quan trắc, N: dung lượng mẫu. RMSE được dùng để đánh 

giá mức độ lệch trung bình của mô phỏng so với quan trắc.  

- Độ lệch tương đối giữa RMSE và MAE: sai số RMSE và MAE có thể sử 

dụng cùng nhau để phân tích sự biến động của sai số. Sai số RMSE luôn lớn hơn 

hoặc bằng MAE. Chênh lệch giữa hai sai số này càng lớn thì phương sai của sai số 
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giữa mô hình và quan trắc càng lớn. Nếu hai sai số bằng nhau thì độ lớn của các sai 

số giữa mô hình và quan trắc là bằng nhau. Độ lệch tương đối giữa RMSE và MAE 

được xác định theo công thức: 

! = !"#$ −!"#
!"# !100 2.10 

Trong đó, D là độ lệch tương đối giữa sai số căn bình phương trung bình và 

sai số tuyệt đối trung bình. 

Hệ số đánh giá khả năng mô phỏng sự biến đổi mưa lớn, mưa cực trị: 

- Hệ số tương quan thời gian là hệ số tương quan giữa kết quả mô phỏng và 

quan trắc của chỉ số mưa lớn đã được tính trung bình theo không gian trong một khu 

vực và được xác định theo công thức: 

!! =
(!"#$!! − !"#$!)(!"#$!! − !"#$!)!

!!!

(!"#$!! − !"#$!)!!
!!! (!"#$!! − !"#$!)!!

!!!
!/! 2.11 

Trong đó: idxv là các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị đã được trung bình theo 

không gian, dấu gạch trên biểu thị trung bình theo thời gian, o biểu thị số liệu quan 

trắc, m biểu thị số liệu từ mô hình, i là chỉ số về lát cắt thời gian, N là số lát cắt thời 

gian. Hệ số tương quan thời gian biểu thị mức độ phù hợp giữa kết quả mô phỏng 

và quan trắc về sự biến đổi của các chỉ số. 

- Tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi: nhiều nghiên cứu cho thấy mưa có tính biến 

động mạnh và phức tạp. Vì vậy, các mô hình khí hậu chưa thể cho những kết quả 

chính xác về sự biến đổi của mưa lớn và mưa cực trị. Tuy vậy, khả năng mô phỏng 

sự biến đổi mưa lớn, mưa cực trị của mô hình có thể được đánh giá qua tỷ lệ ô lưới 

trong một khu vực có cùng sự biến đổi, được xác định theo công thức: 

! = !
! ∗ 100%  2.12 

 Trong đó, P là tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi, n là số ô lưới trong một khu vực 

mà sự biến đổi giữa mô phỏng và quan trắc cùng dấu, N là số ô lưới trong một khu 



73 

 

vực. Hệ số về tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi cho phép xác định khả năng mô phỏng 

của mô hình về sự tăng/giảm của sự biến đổi mà không xét đến mức độ biến đổi. 

2.3.  Thí nghiệm dự tính sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị 

Những dự tính về sự biến đổi của khí hậu cũng như biến đổi của hiện tượng 

mưa lớn, mưa cực trị thường được thực hiện dựa trên những giả định về sự phát 

thải khí nhà kính vào khí quyển trong tương lai. Mức độ phát thải trong tương lai 

thường được ước lượng dựa trên những yếu tố tác động đến phát thải như sự phát 

triển kinh tế, dân số, công nghệ và nhiều yếu tố khác. Cùng với các thông tin về 

các thông số bề mặt như lớp phủ bề mặt, nhiệt độ bề mặt đại dương, các kịch bản 

phát thải cung cấp đầu vào cho các mô hình khí hậu toàn cầu để tạo nên những dự 

tính khí hậu trong tương lai tương ứng với các kịch bản phát thải. Để có được các 

kịch bản biến đổi khí hậu có mức độ chi tiết hơn, các mô hình khí hậu khu vực 

thường được sử dụng với đầu vào là kết quả dự tính khí hậu từ các mô hình toàn 

cầu. Hai bộ kịch bản phát thải được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu hiện 

nay là bộ kịch bản SRES được IPCC công bố năm 2000 và bộ kịch bản RCPs mới 

được công bố gần đây.  

2.3.1.  Các kịch bản phát thải SRES và RCPs 

Trong các kịch bản phát thải có nhiều yếu tố được tính đến như mức độ phát 

thải khí nhà kính trong tương lai. Ngoài ra, sự phát triển về công nghệ, năng lượng, 

bề mặt đất, các hoàn cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực và sự gia tăng dân số cũng 

được xem xét. Bộ kịch bản phát thải khí nhà kính đầu tiên được IPCC công bố là bộ 

kịch bản IS92 vào năm 1992. Tiếp đó năm 2000 IPCC công bố bộ kịch bản thứ hai 

là SRES và đã được sử dụng trong TAR và AR4. Từ năm 2000 đến nay, nền kinh 

tế, công nghệ và dân số đã có những thay đổi đáng kể dẫn đến lượng phát thải khí 

nhà kính vào khí quyển cũng tăng lên. Điều này dẫn đến nhu cầu cần phải cập nhật 

lại bộ kịch bản phát thải khí nhà kính. Vì vậy, năm 2007 IPCC đã bắt đầu xây dựng 

bộ kịch bản mới thay cho SRES với ký hiệu là RCPs. Bộ kịch bản này sẽ được sử 

dụng trong báo cáo đánh giá thứ 5 (AR5) được công bố vào năm 2014. Những 
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thông tin cơ bản về hai bộ kịch bản SRES và RCPs sẽ được trình bày sau đây để 

thấy được những khác biệt quan trọng giữa hai bộ kịch bản. Các kết quả dự tính 

trong luận án được tính toán dựa trên số liệu từ mô hình toàn cầu CCAM với bộ 

kịch bản RCPs. 

Bộ kịch bản phát thải SRES: có 40 kịch bản khác nhau trong bộ kịch bản 

SRES. Mỗi kịch bản là một giả định khác nhau về mức độ phát thải khí nhà kính, 

đất sử dụng và các tác động khác trong tương lai. Các kịch bản phát thải này được 

sắp xếp thành các “họ” kịch bản với những đặc điểm giống nhau. Có 4 họ kịch bản 

chính là A1, A2, B1 và B2 thể hiện các mức độ phát triển về kinh tế, dân số, công 

nghệ… khác nhau của thế giới trong tương lai. Chi tiết về bộ kịch bản phát thải 

SRES của IPCC được trình bày trong công trình của [Nakicenovic và cộng sự, 

2000]. Sau đây là một số thông tin cơ bản về bộ kịch bản này: 

+ Họ kịch bản A1 mô tả thế giới trong tương lai với nền kinh tế phát triển rất 

nhanh. Dân số toàn cầu tăng đến giữa thế kỷ 21 và giảm đi sau đó. Công nghệ mới 

thường xuyên ra đời và hiệu quả hơn. Bức tranh xã hội cơ bản là sự hội tụ giữa các 

vùng, khả năng xây dựng và gia tăng những tương tác về văn hóa - xã hội, chênh 

lệch thu nhập bình quân giảm đáng kể. Họ kịch bản A1 phát triển thành ba nhóm 

mô tả phương hướng thay đổi công nghệ trong ngành năng lượng. Ba nhóm thuộc 

họ A1 được phân biệt bởi tầm quan trọng của công nghệ: tập trung vào nguyên liệu 

hóa thạch (A1FI), các nguồn năng lượng không hóa thạch (A1T) và sử dụng cân 

bằng tất cả các nguồn năng lượng (A1B). 

+ Họ kịch bản A2 mô tả một thế giới phát rất không đồng nhất. Các nước trên 

thế giới về cơ bản là tự lực phát triển và giữ gìn bản sắc địa phương. Dân số toàn 

cầu gia tăng liên tục. Phát triển kinh tế có xu hướng cục bộ trong khu vực, thu nhập 

bình quan đầu người và sự thay đổi về công nghệ bị phân tán và phát triển chậm 

hơn so với các họ kịch bản khác. 

+ Họ kịch bản B1 mô tả một thế giới hội tụ với xu thế tăng dân số giống với 

họ kịch bản A1 nhưng với cấu trúc kinh tế phát triển nhanh theo hướng dịch vụ và 
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thông tin. Nền kinh tế phát triển với công nghệ sạch và ít sử dụng tài nguyên hơn. 

Các giải pháp mang tính toàn cầu về phát triển bền vững kinh tế, xã hôi và môi 

trường được chú trọng.  

+ Họ kịch bản B2 mô tả một thế giới dựa vào các giải pháp mang tính địa 

phương để giải quyết các vấn đề toàn cầu. Dân số thế giới tăng giống kịch bản A2 

nhưng với tốc độ thấp hơn. Tốc độ phát triển kinh tế ở mức trung bình và có nhiều 

thay đổi về công nghệ hơn các họ kịch bản A1 và B1.  

Bộ kịch bản RCPs: Trong bộ kịch bản RCPs, các kịch bản về sự phát thải và 

phát triển kinh tế sẽ được phát triển cùng lúc theo các “quỹ đạo” khác nhau về sự 

biến đổi của cưỡng bức bức xạ theo thời gian thay cho việc bắt đầu với các chi tiết 

về kinh tế - xã hội tạo nên sự phát thải và sau đó là hình thành các kịch bản biến đổi 

khí hậu như với các kịch bản SRES. Các kịch bản RCPs sẽ bắt đầu với một mức 

cưỡng bức bức xạ (tương đương với nồng độ CO2) được xác định trong tương lai 

với các đường dao động khác nhau theo thời gian. Các kịch bản RCPs không liên 

quan đến một giả định kinh tế xã hội hay một kịch bản phát thải xác định mà có thể 

được hình thành từ những kết hợp khác nhau của nền kinh tế, công nghệ, dân số, 

chính sách… trong tương lai. Với quá trình xây dựng kịch bản như trên RCPs sẽ có 

những ưu điểm như: tiết kiệm thời gian hơn, linh động hơn và giảm chi phí tính 

toán. Bộ kịch bản RCPs gồm 4 kịch bản: RCP8.5, RCP6.0, RCP4.5 và RCP2.6. 

Những thông tin cơ bản về các kịch bản như sau: 

+ RCP8.5 mô tả một tiến trình gia tăng liên tục của cưỡng bức bức xạ trong thế 

kỷ 21 lên đến 8.5 Wm-2 tương đương với nồng độ CO2 đạt 1370 ppm vào năm 2100.  

+ RCP6.0 được đặc trưng bởi sự tăng đều đặn của cưỡng bức bức xạ trong thế 

kỷ 21và đạt khoảng 6 Wm-2 tương đương 850 ppm CO2 vào năm 2100 và ổn định 

sau đó.  

+ RCP4.5 cũng thể hiện xu thế tăng đều đặn của cưỡng bức bức xạ trong thế 

kỷ 21 nhưng chỉ đạt 4.5 Wm-2 tương đương 650 ppm CO2 vào năm 2100 và ổn định 

vào thời gian sau đó.  
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+ Kịch bản RCP2.6 biểu diễn sự tăng bức xạ và đạt đỉnh ở mức 3.1 Wm-2 vào 

giữa thế kỷ 21 sau đó giảm về mức 2.6 Wm-2 tương đương với 490 ppm CO2 vào 

năm 2100. 

Các kịch bản RCPs còn được mở rộng thời gian dự tính đến năm 2300 cho 

những nghiên cứu biến đổi khí hậu hạn dài. Tuy nhiên, do các tác nhân ảnh hưởng 

đến phát thải có độ bất định lớn nên các kịch bản hạn dài này sẽ được thiết kế đơn 

giản và có mức độ “lý tưởng” cao. Những thông tin cụ thể hơn về quá trình hình 

thành và phát triển của bộ kịch bản phát thải RCPs được miêu tả trong công trình 

của [Vuuren và cộng sự, 2011].  

2.3.2.  Thiết kế thí nghiệm dự tính mưa lớn, mưa cực trị 

Trong nghiên cứu dự tính, việc sử dụng nhiều kịch bản với nhiều mô hình khí 

hậu khác nhau giúp cung cấp thông tin về những thay đổi có thể xảy ra trong tương 

lai đồng thời làm giảm tính “không chắc chắn” trong các kết quả dự tính. Tuy nhiên, 

để thực hiện những thí nghiệm như vậy đòi hỏi một hệ thống máy tính rất lớn với khả 

năng tính toán cao và khả năng lưu trữ khổng lồ. Với điều kiện của Việt Nam hiện 

nay việc thực hiện các thí nghiệm như vậy là hết sức khó khăn. Trong luận án, hai 

kịch bản được sử dụng để thực hiện thí nghiệm là RCP8.5 - mức độ phát thải cao và 

RCP4.5 - mức độ phát thải trung bình. Hai kịch bản này được đưa vào mô hình khí 

hậu toàn cầu CCAM để tạo ra đầu vào cho mô hình khí hậu khu vực RegCM4. 

CCAM là mô hình khí quyển lập phương-bảo giác được phát triển bởi CSIRO của 

Úc. CCAM sử dụng lưới lập phương và khi tập trung vào một vùng xác đinh, lưới có 

khả năng “kéo” sao cho khu vực quan tâm có độ phân giải tinh hơn so với các vùng 

khác trên trái đất. Các vùng càng xa khu vực nghiên cứu thì độ phân giải càng thô. 

Những miêu tả chi tiết về mô hình CCAM được trình bày trong công trình của 

[McGegor và Dix, 2008].  

Ngoài các kịch bản RCPs, CCAM còn sử dụng số liệu nhiệt độ bề mặt đại 

dương (SST) từ mô hình toàn cầu ACCESS của Úc hoặc mô hình NorESM của Na 

uy làm đầu vào. Các cấu hình của mô hình RegCM4 được thiết lập giống với thí 
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nghiệm mô phỏng mưa lớn nhưng thay vì sử dụng số liệu tái phân tích thì ở đây số 

liệu đầu ra của mô hình CCAM với các kịch bản biến đổi khí hậu và thời kỳ chuẩn 

sẽ được sử dụng thay thế cho số liệu tái phân tích ERA40. Thiết kế thí nghiệm dự 

tính mưa lớn được thể hiện trên Bảng 2.3. 

Bảng 2.3. Thiết kế thí nghiệm dự tính mưa lớn 

Thời kỳ chuẩn 1980-1999 

Thời kỳ dự tính 
Thời kỳ giữa thế kỷ 21 2046-2065 

Thời kỳ cuối thế kỷ 21 2080-2099 

Kịch bản phát thải 
Phát thải cao RCP8.5 

Phát thải trung bình RCP4.5 

Số liệu toàn cầu 
Nhiệt độ bề mặt biển từ ACCESS CCAM + ACCESS 

Nhiệt độ bề mặt biển từ NorESM CCAM + NorESM 

Trong thí nghiệm này, sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong 

các thời kỳ dự tính: 2046-2065 và 2080-2099 được xác định theo công thức 2.2. 

Trong đó, giai đoạn chuẩn là thời kỳ: 1981-2000 và thời kỳ so sánh chính là các 

thời kỳ dự tính. Ý nghĩa thống kê của sự biến đổi cũng được xác định bằng phương 

pháp kiểm nghiệm Student’ t. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ 

 

Trên cơ sở các phương pháp nghiên cứu, nguồn số liệu và các thiết kế thí 

nghiệm đã được trình bày trong chương II, những kết quả đánh giá về khả năng mô 

phỏng mưa lớn, mưa cực trị và sự biến đổi của hiện tượng này sẽ được trình bày 

trong mục 3.1 và 3.2 của chương này. Những kết quả đó phần nào nói lên mức độ tin 

cậy của mô hình RegCM4 trong mô phỏng và sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị 

trên khu vực Việt Nam. Sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị theo những kịch bản 

phát thải khí nhà kính trình bày trong mục 3.3 có thể cung cấp thêm những thông tin 

hữu ích cho việc xây dựng và cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam. Đánh 

giá khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị và sự biến đổi của hiện tượng này được 

thực hiện thông qua các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị tính cho bảy phân vùng khí hậu 

và bốn mùa trong năm. Các hệ số đánh giá về khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực 

trị bao gồm: Hệ số tương quan không gian (Cs), Sai số trung bình (ME), Sai số tuyệt 

đối trung bình (MAE), Sai số căn bình phương trung bình (RMSE) và Độ lệch tương 

đối giữa RMSE và MAE (Rd). Hệ số tương quan thời gian (Ct) và Tỷ lệ ô lưới có 

cùng sự biến đổi (P) được sử dụng để đánh giá khả năng mô phỏng sự biến đổi của 

mưa lớn, mưa cực trị. Các phân tích trong luận án chỉ tập trung vào phần đất liền của 

Việt Nam nằm trên lục địa Châu Á, vì vậy để các kết quả hiển thị tập trung hơn, các 

hình vẽ chỉ thể hiện lãnh thổ Việt Nam, phần hải đảo sẽ không được hiển thị.   

3.1.  Khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị của mô hình RegCM4 

Khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị của mô hình trước tiên sẽ được 

đánh giá sơ bộ bằng phương pháp trực quan thông qua việc so sánh các bản đồ 

của các chỉ số. Các bản đồ này được xây dựng dựa trên việc tính toán các chỉ số 

mưa lớn, mưa cực trị trên từng ô lưới. Các chỉ số trên mỗi ô lưới sẽ được tính 

cho từng năm và từng mùa của mỗi năm trong khoảng thời gian nghiên cứu. Giá 

trị của các chỉ số trong mỗi ô lưới trên bản đồ là giá trị trung bình của chỉ số 

trong khoảng thời gian nghiên cứu. Ngoài ra, các chỉ số cũng được tính dựa trên 

số liệu tại trạm trên lãnh thổ Việt Nam. Vì số liệu APHRODITE là số liệu trạm 
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quan trắc đã được lưới hóa, nên các chỉ số được tính toán dựa trên số liệu 

APHRODITE sẽ được quy ước gọi là “quan trắc” còn số liệu quan trắc tại trạm 

được gọi là số liệu “trạm”. 

Bản đồ của chỉ số mưa ngày cực đại (Rx1d) và mưa năm ngày cực đại (Rx5d) 

trung bình trong khoảng thời gian từ 1961 đến 2000 của mô phỏng và quan trắc biểu 

diễn trên Hình 3.1. Về cơ bản, trường phân bố không gian của chỉ số Rx1d và Rx5d 

nhận được từ số liệu quan trắc tương đối giống nhau. Số liệu quan trắc cho thấy 

cường độ mưa lớn, mưa cực trị ở các khu vực ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Nam 

Trung Bộ cao hơn so với các khu vực khác. Tại các khu vực này, chỉ số Rx1d trung 

bình có giá trị lên đến hơn 200mm và với chỉ số Rx5d là hơn 420mm. Vùng Nam 

Bộ và Tây Nguyên là những nơi có chỉ số Rx1d và Rx5d trung bình thấp nhất trong 

cả nước. Có những vùng thuộc hai khu vực này, giá trị của Rx1d nhỏ hơn 40mm và 

Rx5d nhỏ hơn 90mm. Kết quả này khá phù hợp với nghiên cứu của [Vũ Thanh 

Hằng và cộng sự, 2009] khi cũng thấy Rx1d tại các trạm ở khu vực Tây Nguyên 

nhỏ hơn so với các phân vùng khí hậu khác. Phân tích trên các trạm thuộc vùng Bắc 

Trung Bộ cho thấy Rx1d ít có sự khác biệt giữa các trạm. Kết quả này cũng thể hiện 

tương đối rõ trên Hình 3.1, giá trị của chỉ số Rx1d trên các ô lưới thuộc vùng Bắc 

Trung Bộ tương đối đồng đều.  

 

Hình 3.1. Bản đồ của chỉ số Rx1d và Rx5d trung bình trong khoảng thời gian 

từ năm 1961 đến năm 2000 giữa quan trắc và mô phỏng (○: biểu thị số liệu trạm). 

mm mm 
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So sánh kết quả mô phỏng của mô hình RegCM4 với quan trắc về hai chỉ số 

Rx1d và Rx5d cho thấy mô hình mô phỏng tương đối phù hợp về phân bố không 

gian của hai chỉ số. Kết quả này thể hiện rõ nhất đối với vùng Tây Bắc Bộ, khu 

vực ven biển Nam Trung Bộ và vùng Nam Bộ. Hai chỉ số này trên khu vực Tây 

Nguyên và Nam Bộ đều có giá trị thấp hơn các vùng khác trong khu vực Việt 

Nam. Điều này thể hiện tương đối rõ đối với cả kết quả mô phỏng và số liệu quan 

trắc. Tuy nhiên, trên vùng Tây Nguyên, kết quả mô phỏng chưa phù hợp với quan 

trắc về phân bố không gian của hai chỉ số. Như vậy, mô hình mô phỏng tương đối 

tốt về độ lớn nhưng chưa tốt về phân bố không gian đối với khu vực Tây Nguyên. 

Mô hình có xu thế mô phỏng thấp so với quan trắc với cả hai chỉ số Rx1d và 

Rx5d. Trên các vùng Đông Bắc Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ số liệu quan trắc cho 

thấy mưa lớn, mưa cực trị với cường độ cao tập trung ở những khu vực ven biển. 

Kết quả mô phỏng của mô hình về phân bố không gian trên hai vùng khí hậu này 

chưa thật phù hợp với quan trắc. 

 

Hình 3.2. Bản đồ của chỉ số R95p và R99p trung bình trong khoảng thời gian 

từ năm 1961 đến năm 2000 giữa quan trắc và mô phỏng (○: biểu thị số liệu trạm). 

Cường độ mưa của những ngày mưa nhiều và những ngày mưa cực nhiều thể 

hiện thông qua chỉ số R95p và R99p và được biểu diễn trên Hình 3.2. Đối với 

những khu vực có giá trị nhỏ thì chỉ số R99p và chỉ số Rx1d có thể có giá trị gần 

bằng nhau khi số ngày mưa trong năm xấp xỉ 100 ngày. Do nằm trong khu vực 

mm mm 
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nhiệt đới gió mùa Việt Nam có mưa tương đối dồi dào, mưa lớn có thể xuất hiện 

vào cả những tháng mùa khô, số ngày mưa trong năm ở hầu hết các vùng đều lớn 

hơn 100 ngày. Vì vậy, phân bố không gian của chỉ số Rx1d và R99p có nhiều điểm 

khác biệt. 

Phân bố không gian của hai chỉ số R95p và R99p trên lãnh thổ Việt Nam cho 

thấy mưa lớn, mưa cực trị với cường độ mạnh tập trung chủ yếu ở vùng Bắc Trung 

Bộ và dải ven biển vùng Đông Bắc Bộ và Nam Trung Bộ. Vùng Tây Nguyên và 

Nam Bộ có giá trị trung bình của R95p và R99p nhỏ hơn so với các vùng khác trong 

cả nước. Một số khu vực thuộc các vùng này giá trị R95p của nhỏ hơn 30mm và đối 

với  R99p thì nhỏ hơn 60mm. Tại các vùng tập trung mưa lớn, mưa cực trị cường độ 

trung bình của hai chỉ số ở nhiều khu vực lên đến hơn 120mm với R95p và tới hơn 

200mm với R99p. 

Kết quả mô phỏng của mô hình RegCM4 cho thấy mô hình có xu thế mô 

phỏng thấp với cả hai chỉ số R95p và R99p. Phân bố không gian của hai chỉ số trên 

các vùng Tây Bắc Bộ, khu vực thuộc dải ven biển vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ 

thể hiện trên Hình 3.2. Hai chỉ số này được mô hình mô phỏng tương đối phù hợp 

so với quan trắc. Những nét khác biệt về phân bố không gian giữa kết quả mô 

phỏng và quan trắc của hai chỉ số thể hiện tương đối rõ trên khu vực Đông Bắc Bộ, 

Đồng Bằng Bắc Bộ và Tây Nguyên. 

Bản đồ các chỉ số R50 và NHS biểu diễn trên Hình 3.3 thể hiện tần suất trung 

bình của mưa lớn và các đợt mưa lớn trong khoảng thời gian từ năm 1961 đến năm 

2000 trên lãnh thổ Việt Nam. Phân bố của tần suất mưa lớn và tần suất các đợt mưa 

lớn khá giống nhau. Điều này chứng tỏ những khu vực mưa lớn thường xuyên xuất 

hiện thì cũng là nơi tập trung các đợt mưa lớn kéo dài. Các vùng Tây Bắc Bộ, Bắc 

Trung Bộ và khu vực dải ven biển Đông Bắc Bộ, Nam Trung Bộ tần suất của mưa 

lớn và đợt mưa lớn cao nhất trong cả nước. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tần 

suất mưa lớn và đợt mưa lớn đều thấp hơn các vùng khác trong khu vực Việt Nam. 

Các chỉ số R50 và NHS mô phỏng bởi mô hình RegCM4 thấp hơn so với quan trắc. 
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Khu vực mô hình mô phỏng phù hợp nhất về phân bố không gian so với quan trắc là 

vùng Tây Bắc Bộ, dải ven biển Nam Trung Bộ và vùng Nam Bộ. 

 

Hình 3.3. Bản đồ của chỉ số R50 và NHS trung bình trong khoảng thời gian từ 

năm 1961 đến năm 2000 giữa quan trắc và mô phỏng (○: biểu thị số liệu trạm). 

Ngoài ra, các Hình 3.1, Hình 3.2 và Hình 3.3 còn cho thấy số liệu 

APHRODITE cũng biểu diễn được những đặc điểm phân bố của các chỉ số mưa 

lớn, mưa cực trị tương đối phù hợp với số liệu trạm. Tuy nhiên, có thể việc nội suy 

từ trạm về lưới của số liệu APHRODITE đã làm lượng mưa thấp hơn tại trạm nên 

các chỉ số tính được trên lưới cũng nhỏ hơn so với số liệu trạm. Như vây, xét về độ 

lớn của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị thì mô hình thể hiện xu thế mô phỏng thiên 

thấp so với quan trắc với hầu hết các chỉ số và trên nhiều vùng thuộc khu vực Việt 

Nam. Phân bố không gian của các chỉ số cũng được mô hình mô phỏng tương đối 

phù hợp so với quan trắc, thể hiện tương đối rõ trên vùng Tây Bắc Bộ, Nam Trung 

Bộ và Nam Bộ. Kết quả mô phỏng của mô hình còn thể hiện một số nét khác biệt so 

với quan trắc trên vùng Đông Bắc Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ. Những nhận xét này 

dựa vào sự so sánh tương đối định tính dựa trên các bản đồ phân bố không gian của 

các chỉ số. Mục sau đây sẽ trình bày những kết quả mang tính định lượng hơn. Khả 

năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị của mô hình sẽ được đánh giá thông qua các 

hệ số đã được trình bày trong chương II. 

đợt ngày 
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3.1.1.  Khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng khí hậu 

Những đánh giá sơ bộ ở trên phần nào cho thấy mô phỏng của mô hình khá phù 

hợp với quan trắc về phân bố không gian nhưng thấp hơn so với quan trắc về độ lớn 

của các chỉ số. Để đánh giá cụ thể hơn khả năng mô phỏng của mô hình các hệ số đánh 

giá được sử dụng như: hệ số tương quan không gian (Cs), sai số trung bình (ME), sai số 

tuyệt đối trung bình (MAE) và sai số căn bình phương trung bình (RMSE). Các hệ số 

đánh giá này sẽ được tính cho từng vùng khí hậu. Trên các bảng biểu và hình vẽ trong 

chương này, các phân vùng khí hậu và Việt Nam được ký kiệu lần lượt như sau: Tây 

Bắc Bộ - TBB, Đông Bắc Bộ - ĐBB, Đồng Bằng Bắc Bộ - ĐBBB, Bắc Trung Bộ - 

BTB, Nam Trung Bộ - NTB, Tây Nguyên - TN, Nam Bộ - NB. 

  

  

  
Hình 3.4. Biểu đồ giá trị của chỉ số Rx1d (a), Rx5d (b), R95p (c), R99p (d), 

R50 (e) và NHS (f) giữa số liệu tại trạm, số liệu APHRODITE và mô phỏng của mô 

hình RegCM4 trên các vùng khí hậu. 
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Biểu đồ giá trị trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng 

khí hậu được biểu diễn trên Hình 3.4. Nhìn chung, giá trị trung bình của các chỉ số 

mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng khí hậu được mô hình mô phỏng thấp hơn so 

với quan trắc. Chênh lệch giữa mô hình và quan trắc thể hiện rõ nhất là trên vùng 

Đồng Bằng Bắc Bộ và vùng Bắc Trung Bộ. Khả năng mô phỏng của mô hình trên 

các vùng khí hậu còn được thể hiện qua các hệ số trình bày trong các bảng sau. 

Bảng 3.1. Hệ số tương quan không gian của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị 

giữa mô phỏng và quan trắc trên các phân vùng khí hậu 

Vùng Rx1d  Rx5d  R95p  R99p  R50  NHS  

TBB 0,709 0,843 0,593 0,532 0,715 0,731 

ĐBB -0,367 -0,431 -0,236 -0,23 -0,115 -0,011 

ĐBBB -0,389 -0,488 -0,242 -0,406 -0,407 -0,394 

BTB 0,474 0,531 0,597 0,433 0,586 0,593 

NTB 0,563 0,577 0,668 0,623 0,548 0,587 

TN -0,278 0,047 0,014 -0,406 -0,004 0,033 

NB 0,509 0,446 0,44 0,342 0,497 0,521 

Để thấy rõ hơn khả năng mô phỏng của mô hình, hệ số tương quan không 

gian và các sai số của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng khí hậu giữa 

quan trắc và mô phỏng  được tính và thể hiện trên các Bảng 3.1, Bảng 3.2, Bảng 

3.3 và Bảng 3.4. Hệ số tương quan không gian của các chỉ số mưa lớn, mưa cực 

trị giữa quan trắc và mô phỏng trên các vùng khí hậu được biểu diễn trên Bảng 

3.1. Qua phân tích cho thấy tương quan của các chỉ số trên vùng Tây Bắc Bộ và 

Nam Trung Bộ cao hơn so với các vùng khác trên khu vực Việt Nam. Hệ số 

tương quan của hầu hết các chỉ số trên vùng Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ 

và Tây Nguyên có giá trị âm. Điều này cho thấy khả năng mô phỏng của mô hình 

về phân bố không gian của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị chưa thực sự tốt đối 

với những khu vực này. 



85 

 

Hệ số tương quan của chỉ số Rx1d, Rx5d, R50 và NHS trên vùng Tây Bắc 

Bộ có giá trị cao nhất so với các vùng khí hậu khác. Đối với chỉ số R95p và 

N99p hệ số tương quan cao nhất là ở vùng Nam Trung Bộ. Như vậy, hệ số tương 

quan trên các vùng khí hậu cho thấy khả năng mô phỏng của mô hình về phân bố 

không gian của các chỉ số trên vùng Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ 

và Nam Bộ là tương đối tốt và mô phỏng chưa tốt đối với vùng Đông Bắc Bộ, 

Đồng Bằng Bắc Bộ và Tây Nguyên.  

Bảng 3.2. Sai số trung bình (ME) giữa mô phỏng và quan trắc trên các phân 

vùng khí hậu 

Vùng Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) R95p (mm) R99p (mm) R50 

(ngày) 
NHS 
(đợt) 

TBB -17,113 -0,63 -12,441 -16,309 -1,25 -1,475 

ĐBB -21,129 -20,896 -17,484 -22,547 -1,954 -1,792 

ĐBBB -47,801 -59,896 -30,299 -51,774 -3,26 -2,803 

BTB -72,816 -119,197 -42,845 -83,76 -4,562 -3,205 

NTB -24,851 -24,271 -19,979 -34,671 -0,776 -0,772 

TN -14,562 -29,291 -13,202 -14,768 -1,191 -1,062 

NB 2,892 3,938 -3,011 5,105 0,013 -0,061 

Sai số trung bình của các chỉ số trên bảy vùng khí hậu biểu diễn trên Bảng 3.2 

cho thấy mô hình có xu thế mô phỏng thấp hơn so với quan trắc. Trên hầu hết các 

vùng khí hậu, sai số trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị đều có giá trị 

âm ngoại trừ vùng Nam Bộ. Sai số trung bình trên vùng Nam Bộ có giá trị nhỏ nhất 

và giá trị tuyệt đối của sai số trên vùng Bắc Trung Bộ là lớn nhất.  

Kết hợp phân tích giữa hệ số tương quan và sai số trung bình cho thấy mô 

hình có khả năng mô phỏng tốt cả về phân bố không gian và độ lớn của các chỉ số 

đối với vùng Tây Bắc Bộ và Nam Trung Bộ. Vùng Bắc Trung Bộ được mô hình 

mô phỏng tương đối tốt về phân bố không gian nhưng chưa tốt về độ lớn của các 

chỉ số. Mô hình mô phỏng tốt nhất về độ lớn của các chỉ số trên vùng Nam Bộ. 

Phân bố không gian của các chỉ số trên khu vực này cũng được mô hình mô 
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phỏng khá phù hợp với quan trắc. Vùng Đông Bắc Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ là 

những khu vực mà mô hình mô phỏng chưa tốt về cả phân bố không gian và độ 

lớn các chỉ số. 

Bảng 3.3. Sai số tuyệt đối trung bình (MAE) giữa mô phỏng và quan trắc trên 

các phân vùng khí hậu 

Vùng Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) R95p (mm) R99p (mm) R50 

(ngày) 
NHS 
(đợt) 

TBB 28,241 55,576 14,579 21,286 2,333 2,05 

ĐBB 34,2 65,692 18,838 27,457 2,689 2,334 

ĐBBB 56,117 93,945 30,656 53,132 3,818 3,206 

BTB 77,017 134,479 42,943 83,801 4,862 3,437 

NTB 54,616 106,372 26,277 46,478 3,402 2,27 

TN 32,027 57,557 14,627 24,065 1,796 1,594 

NB 25,135 48,86 10,235 18,284 1,096 0,961 

Bảng 3.3 và Bảng 3.4 biểu diễn sai số tuyệt đối trung bình (MAE) và sai số 

căn bình phương trung bình (RMSE) giữa kết quả mô phỏng và quan trắc của các 

chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên các phân vùng khí hậu. Sai số MAE và RMSE của 

hầu hết các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị có giá trị nhỏ nhất trên vùng Nam Bộ. Giá 

trị sai số MAE và RMSE của các chỉ số cũng tương đối nhỏ đối với vùng Tây Bắc 

Bộ. Sai số RMSE và MAE của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng Đồng 

Bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ có giá trị lớn hơn so với các vùng 

còn lại trên lãnh thổ Việt Nam.  

Giá trị độ lệch tương đối (D) giữa RMSE và MAE (phụ lục 2) biểu thị độ lớn 

phương sai của sai số giữa mô hình và quan trắc hay độ ổn định của sai số. Độ lệch 

D của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Bắc Trung Bộ là nhỏ nhất so với 

các vùng khác trên lãnh thổ Việt Nam. Mặc dù, trên vùng Nam Bộ giá trị các sai số 

ME, MAE và RMSE là thấp nhưng độ lệch D trên khu vực này là lớn nhất so với 

các phân vùng khí hậu khác.  
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Bảng 3.4. Sai số căn bình phương trung bình (RMSE) giữa mô phỏng và quan 

trắc trên các phân vùng khí hậu 

Vùng Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) R95p (mm) R99p (mm) R50 

(ngày) 
NHS 
(đợt) 

TBB 37,624 71,546 17,605 28,509 3,093 2,661 

ĐBB 46,509 91,711 24,208 36,903 3,656 3,095 

ĐBBB 73,673 120,53 35,958 66,875 4,72 3,934 

BTB 94,302 171 48,194 95,202 5,875 4,095 

NTB 74,913 146,13 34,975 62,71 5,067 3,126 

TN 43,072 75,246 17,753 31,527 2,539 2,216 

NB 39,447 70,678 14,236 29,533 1,774 1,514 

Qua các bản đồ biểu thị phân bố không gian của các chỉ số mưa lớn, mưa cực 

trị trên khu vực Việt Nam và các bảng về hệ số tương quan, các sai số giữa mô 

phỏng và quan trắc trên bảy phân vùng khí hậu có thể thấy khả năng mô phỏng mưa 

lớn, mưa cực trị của mô hình RegCM4 trên các vùng khí hậu thể hiện một số đặc 

điểm chính sau: 

- Mô hình có khả năng mô phỏng tương đối tốt về phân bố không gian và độ 

lớn của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng Tây Bắc Bộ, Nam Trung Bộ 

và Nam Bộ. 

- Trên các vùng Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ và Tây Nguyên mô hình 

mô phỏng chưa phù hợp về phân bố không gian của các chỉ số so với quan trắc. Độ 

lớn của các chỉ số được mô hình mô phỏng chưa tốt trên vùng Đồng Bằng Bắc Bộ. 

- Kết quả mô phỏng về phân bố không gian của các chỉ số mưa lớn, mưa cực 

trị trên vùng Bắc Trung Bộ tương đối phù hợp với quan trắc. Tuy nhiên, giá trị của 

các sai số trên khu vực này là tương đối lớn. 

- Phương sai của các sai số được đánh giá qua độ lệch D cho thấy trên vùng 

Nam Bộ mức độ dao động của sai số lớn nhất. Các vùng khác có mức độ dao động 

của sai số tương đối đồng đều. 
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3.1.2.  Khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị theo mùa 

Sự thay đổi rõ rệt của mưa theo mùa và theo các vùng khí hậu là một trong 

những đặc điểm nổi bật của chế độ khí hậu Việt Nam. Trong luận án, ngoài việc 

đánh giá khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị của mô hình RegCM4 trên các 

phân vùng khí hậu thì khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị của mô hình theo 

các mùa trong năm cũng được phân tích. 

 
Hình 3.5. Bản đồ của chỉ số Rx1d trung bình trong khoảng thời gian từ năm 

1961 đến năm 2000 các mùa trong năm giữa quan trắc và mô phỏng (○: biểu thị số 
liệu trạm). 

Bản đồ chỉ số cường độ mưa ngày cực đại - Rx1d và năm ngày cực đại - Rx5d 

của mô phỏng và quan trắc theo các mùa trong năm lần lượt được biểu diễn trên 

Hình 3.5 và Hình 3.6.  

ngày 
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Hình 3.6. Bản đồ của chỉ số Rx5d trung bình trong khoảng thời gian từ năm 

1961 đến năm 2000 các mùa trong năm giữa quan trắc và mô phỏng (○: biểu thị số 
liệu trạm). 

Số liệu quan trắc cho thấy phân bố không gian và độ lớn của chỉ số Rx1d và 

Rx5d có những thay đổi đáng kể theo mùa. Vào mùa đông, chỉ số Rx1d và Rx5d có 

giá trị lớn nhất ở khu vực phía bắc và dải ven biển của vùng Nam Trung Bộ. Các 

khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam Rx1d và Rx5d đều có giá trị tương đối thấp 

trong thời gian này. Sang mùa xuân, phân bố của Rx1d và Rx5d tương đồng đều 

hơn trên cả nước. Trong mùa này, vùng Tây Bắc Bộ xuất hiện những khu vực có chỉ 

số Rx1d và Rx5d cao hơn các vùng khác trong cả nước. Vào mùa hè, độ lớn của các 

chỉ số Rx1d và Rx5d có sự thay đổi rõ rệt so với mùa xuân nhưng phân bố không 

gian của hai chỉ số trong mùa hè dường như không thay đổi nhiều. Trong mùa thu, 

phân bố không gian của Rx1d và Rx5d thay đổi mạnh so với mùa hè. Những giá trị 

lớn của hai chỉ số tập trung chủ yếu ở dải ven biển vùng Đông Bắc Bộ, Bắc Trung 
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Bộ và dải ven biển Nam Trung Bộ. Vùng Tây Nguyên và Nam Bộ không thể hiện 

sự thay đổi rõ rệt về phân bố không gian và độ lớn của hai chỉ số so với mùa hè. 

 

Hình 3.7. Bản đồ của chỉ số R95p trung bình trong khoảng thời gian từ năm 

1961 đến năm 2000 các mùa trong năm giữa quan trắc và mô phỏng (○: biểu thị số 

liệu trạm). 

Những thay đổi theo mùa của hai chỉ số Rx1d và Rx5d được tính toán dựa trên 

bộ số liệu APHRODITE khá phù hợp kết quả nhận được từ số liệu quan trắc. Xét 

chung trên lãnh thổ Việt Nam, chỉ số Rx1d và Rx5d có giá trị lớn nhất vào mùa hè 

và nhỏ nhất vào mùa đông. Tuy nhiên, Rx1d và Rx5d có giá trị lớn nhất trong mùa 

thu đối với vùng Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Sự khác biệt này của vùng Bắc 

Trung Bộ và Nam Trung Bộ so với các vùng khác trên lãnh thổ Việt Nam có thể là 

sự thể hiện của hiện tượng “mưa lớn trái mùa” như trong nghiên cứu của [Nguyễn 
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Khánh Vân và Đỗ Lệ Thủy, 2009]. Theo nghiên cứu này, các đợt mưa lớn và rất lớn 

trong thời kỳ từ năm 1987-2006 ở khu vực Bắc Trung Bộ tập trung chủ yếu trong 

tháng 10 và tháng 11.  

Kết quả mô phỏng cho thấy mô hình mô phỏng chỉ số Rx1d và Rx5d trong mùa 

đông cao hơn so với quan trắc và thấp hơn so với quan trắc đối với các mùa khác trong 

năm. Phân bố không gian của hai chỉ số trong mùa đông được mô hình mô phỏng khá 

phù hợp với quan trắc. Các mùa khác được mô hình mô phỏng chưa thật tốt đối với 

hai chỉ số này. Nhìn chung, những thay đổi về phân bố không gian và độ lớn của hai 

chỉ số Rx1d và Rx5d theo các mùa được mô hình mô phỏng có nhiều nét hợp lý.  

 

Hình 3.8. Bản đồ của chỉ số R99p trung bình trong khoảng thời gian từ năm 

1961 đến năm 2000 các mùa trong năm giữa quan trắc và mô phỏng (○: biểu thị 

số liệu trạm).  
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Một số khu vực được mô hình mô phỏng khá phù hợp với quan trắc về cả 

phân bố không gian và độ lớn của hai chỉ số như dải ven biển vùng Nam Trung Bộ 

vào mùa đông và khu vực phía tây của vùng Tây Bắc Bộ vào mùa hè. Tuy nhiên, 

kết quả mô phỏng hai chỉ số Rx1d và Rx5d còn tồn tại một vài điểm chưa hợp lý. 

Mô hình có xu thế mô phỏng quá về giá trị các chỉ số Rx1d và Rx5d ở một số khu 

vực thuộc vùng Nam Bộ trong mùa đông. Ngược lại, mô hình mô phỏng thấp hai 

chỉ số này đối với vùng Đông Bắc Bộ và khu vực dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ 

trong mùa xuân, mùa hè và mùa thu. 

 
Hình 3.9. Bản đồ của chỉ số R50 trung bình trong khoảng thời gian từ năm 

1961 đến năm 2000 các mùa trong năm giữa quan trắc và mô phỏng (○: biểu thị số 

liệu trạm). 

Bản đồ chỉ số lượng mưa của các ngày mưa nhiều - R95p và các ngày mưa 

cực nhiều - R99p theo các mùa trong năm được biểu diễn trên Hình 3.7 và Hình 3.8. 
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Số liệu quan trắc cho thấy sự biến động theo mùa của các chỉ số này có nhiều nét 

tương đồng với sự biến động theo mùa của các chỉ số Rx1d và Rx5d đã được phân 

tích ở trên. Trong mùa đông những giá trị lớn của R95p và R99p vẫn tập trung ở 

khu vực dải ven biển phía đông vùng Nam Trung Bộ. R95p và R99p có giá trị 

tương đối đồng đều giữa các vùng trong mùa xuân. Phân bố không gian của chỉ số 

R95p và R99p trong mùa hè tương đối giống với phân bố của các chỉ số này trong 

mùa xuân. Vào mùa hè, các giá trị lớn của R95p và R99p tập trung chủ yếu ở vùng 

Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ và Nam Trung Bộ. Sang mùa thu, 

phân bố không gian của chỉ số R95p và R99p thay đổi nhiều so với mùa hè. 

 

Hình 3.10. Bản đồ của chỉ số NHS trung bình trong khoảng thời gian từ nãm 

1961 ðến nãm 2000 các mùa trong nãm giữa quan trắc và mô phỏng (○: biểu thị số 

liệu trạm). 
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Mô hình RegCM4 cũng có xu thế mô phỏng thấp so với quan trắc đối với chỉ 

số R95p và R99p trong hầu hết các mùa. Sự biến động của các chỉ số theo mùa 

được mô hình mô phỏng tương đối hợp lý so với quan trắc. Phân bố không gian 

của chỉ số R95p và R99p trong mùa đông, hè và thu được mô hình mô phỏng 

tương đối phù hợp với quan trắc. Kết quả mô phỏng của mô hình về phân bố 

không gian của hai chỉ số này trong mùa xuân còn thể hiện một số nét chưa tương 

đồng với quan trắc. 

Bản đồ số ngày mưa lớn - R50 và số đợt mưa lớn - NHS theo các mùa trong 

năm lần lượt được biểu diễn trên Hình 3.9 và Hình 3.10. Kết quả cho thấy trong 

mùa đông và mùa xuân trên cả nước tần suất xuất hiện trung bình của mưa lớn 

và các đợt mưa lớn tương đối thấp. Trong hai mùa này, giá trị trung bình trong 

khoảng thời gian nghiên cứu của chỉ số R50 thường nhỏ hơn 1 ngày và đối với 

chỉ số NHS nhỏ hơn 0,5 đợt. Giá trị của R50 và NHS trên các vùng Tây Bắc Bộ, 

Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tương đối cao trong mùa hè. 

Điều này chứng tỏ mưa lớn và các đợt mưa lớn xuất hiện thường xuyên hơn vào 

mùa hè trên các vùng này. Vào mùa thu, mưa lớn và các đợt mưa lớn tập trung ở 

vùng Bắc Trung Bộ và dải ven biển Đồng Bằng Bắc Bộ và Nam Trung Bộ. 

Trong thời gian này tần suất mưa lớn có nơi lên đến trên 8 ngày và tần suất đợt 

mưa lớn hơn 3,5 đợt. 

Tương tự như các chỉ số trên, mô hình cũng thể hiện xu thế mô phỏng thấp 

hơn so với quan trắc đối với hai chỉ số này. Xu thế mô phỏng thấp thể hiện tương 

đối rõ vào mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Ngược lại, mô hình có xu thế mô phỏng 

cao hơn so với quan trắc trong mùa đông. Diễn biến theo mùa của chỉ số R50 và 

NHS được mô hình mô phỏng cũng khá phù hợp với quan trắc. Ngoài những điểm 

được mô phỏng phù hợp với quan trắc như trên, mô hình có thể hiện một số nét 

chưa phù hợp. Trong mùa thu, mô hình chưa thể hiện được những giá trị lớn của 

hai chỉ số trên khu vực ven biển vùng Đồng Bằng Bắc Bộ và vùng Bắc Trung Bộ. 

Đối với chỉ số NHS mô hình cũng chưa mô tả được những khu vực có giá trị lớn 

của chỉ số này trên vùng Đông Bắc Bộ trong mùa xuân. 
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Qua việc so sánh bản đồ các chỉ số mưa lớn trên khu vực Việt Nam giữa mô 

phỏng và quan trắc cho thấy mưa lớn, mưa cực trị được mô hình RegCM mô 

phỏng thấp hơn so với thực tế trong hầu hết các mùa trong năm. Điều này thể hiện 

rõ rệt nhất trong mùa hè và mùa thu. Giá trị của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị 

trung bình trên cả khu vực Việt Nam trong các mùa được thể hiện trên Hình 3.11. 

Trong mùa hè và mùa thu, cường độ và tần suất mưa lớn, mưa cực trị cao hơn hẳn 

so với mùa đông và mùa xuân. Các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị tính từ số liệu 

trạm có giá trị cao hơn so với APHRODITE và mô phỏng của mô hình. Đối với 

chỉ số R95p và R99p thì mức độ chênh lệch giữa số liệu trạm với APHRODITE và 

mô hình nhỏ hơn các chỉ số khác.  

  

  

  
Hình 3.11. Biểu đồ giá trị của chỉ số Rx1d (a), Rx5d (b), R95p (c), R99p (d), 

R50 (e) và NHS (f) giữa số liệu tại trạm, số liệu APHRODITE và mô phỏng của mô 

hình RegCM4 trong các mùa. 
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Giá trị của hệ số tương quan (Bảng 3.5), sai số trung bình (Bảng 3.6), sai số 

tuyệt đối trung bình (Bảng 3.7), sai số căn bình phương trung bình (Bảng 3.8) và độ 

lệch tương đối giữa RMSE và MAE (phụ lục 2) giúp phân tích cụ thể hơn về khả 

năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị của mô hình RegCM4 theo các mùa trong năm. 

Bảng 3.5. Hệ số tương quan không gian của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị 
giữa mô phỏng và quan trắc các mùa trong năm 

Mùa Rx1d 

( 

Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 0,645 0,718 0,441 0,568 0,697 0,697 

Xuân 0,474 0,428 0,258 0,139 0,244 0,278 

Hè 0,49 0,409 0,539 0,459 0,604 0,641 

Thu 0,533 0,61 0,55 0,428 0,571 0,603 

Trên Bảng 3.5, hệ số tương quan của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong 

các mùa đều có giá trị dương. Điều này thể hiện mô hình có khả năng nắm bắt 

được phân bố không gian của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong các mùa. Hệ 

số tương quan của các chỉ số cao nhất thường là vào mùa đông. Ngoại trừ chỉ số 

R95p có hệ số tương quan cao vào mùa thu. Trong mùa đông, mô hình mô tả phân 

bố không gian của hệ số Rx5d phù hợp với quan trắc hơn các chỉ số khác. Thể 

hiện qua giá trị hệ số tương quan của chỉ số Rx5d trong mùa đông là 0,718 cao 

nhất so với các chỉ số khác. 

Bảng 3.6. Sai số trung bình (ME) của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị giữa mô 

phỏng và quan trắc các mùa trong năm 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p 
(mm) 

R99p 
(mm) 

R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 6,099 26,263 -0,562 1,802 0,171 0,116 
Xuân -12,501 -13,47 -14,335 -18,949 -0,198 -0,193 

Hè -16,369 -15,104 -13,11 -22,161 -0,568 -0,533 
Thu -31,177 -57,32 -27,482 -36,654 -1,112 -0,847 

Giá trị hệ số tương quan của chỉ số Rx1d và Rx5d khá tương đương nhau giữa 

các mùa trong năm. Điều này cho thấy khả năng mô phỏng về phân bố không gian 
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của mô hình đối với chỉ số Rx1d và Rx5d tương đối đồng đều giữa các mùa trong 

năm. Phân bố không gian của các chỉ số R95p, R99p, R50 và NHS trong mùa xuân 

được mô hình mô phỏng còn tồn tại những nét chưa phù hợp so với quan trắc, thể 

hiện qua giá trị hệ số tương quan của các chỉ số này trong mùa xuân tương đối thấp. 

Sai số trung bình giữa mô phỏng và quan trắc của các chỉ số mưa lớn, mưa cực 

trị trong các mùa hầu hết có giá trị âm, ngoại trừ mùa đông. Điều này chứng tỏ mô 

phỏng mưa lớn, mưa cực trị của mô hình thường thấp hơn so với quan trắc. Mô hình 

mô phỏng thiên cao so với quan trắc trong mùa đông. Sai số giữa mô hình và quan 

trắc của hầu hết các chỉ số trong mùa đông cũng thấp nhất so với các mùa khác 

trong năm. Giá trị sai số trung bình của các chỉ số trong mùa xuân và mùa hè khá 

tương đương. Vào mùa thu, giá trị sai số trung bình của các chỉ số lớn hơn các mùa 

khác trong năm. Điều này cho thấy giá trị của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong 

mùa thu được mô hình mô phỏng chưa thật phù hợp với quan trắc. 

Bảng 3.7. Sai số tuyệt đối trung bình (MAE) của các chỉ số mưa lớn, mưa cực 

trị giữa mô phỏng và quan trắc các mùa trong năm 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p 
(mm) 

R99p 
(mm) 

R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 16,336 37,598 14,651 24,618 0,252 0,187 
Xuân 20,293 33,268 17,305 25,815 0,326 0,307 

Hè 31,353 60,983 18,944 31,573 1,237 1,046 
Thu 40,986 77,799 31,64 48,363 1,429 1,069 

Tương tự với sai số trung bình, giá trị sai số tuyệt đối trung bình của hầu hết 

các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị có giá trị nhỏ nhất vào mùa đông và lớn nhất vào 

mùa thu. Sai số căn bình phương trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị có 

giá trị nhỏ trong mùa đông và mùa xuân. Giá trị của sai số căn bình phương trung 

bình trong mùa thu cũng lớn hơn các mùa khác trong năm. 

Độ lệch tương đối D giữa RMSE và MAE có giá trị nhỏ đối với các chỉ số 

Rx1d, R95p và R99p vào mùa xuân và đối với các chỉ số Rx5d, R50 và NHS vào 
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mùa Hè. Điều này cho thấy mức độ giao động của sai số giữa mô hình và quan trắc 

trong mùa xuân và mùa hè thấp hơn so với mùa đông và mùa thu. 

Bảng 3.8. Sai số căn bình phương trung bình (RMSE) của các chỉ số mưa lớn, 

mưa cực trị giữa mô phỏng và quan trắc các mùa trong năm 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p 
(mm) 

R99p 
(mm) 

R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 28.65 63.623 22.186 40.706 1.083 0.675 
Xuân 28.006 45.783 22.681 33.803 0.701 0.647 

Hè 44.923 82.007 26.808 46.191 1.96 1.613 
Thu 57.918 111.82 42.81 66.437 2.499 1.721 

Như vậy, kết quả mô phỏng các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị theo các mùa trong 

năm cho thấy mô hình đã tái tạo khá hợp lý phân bố không gian và những thay đổi 

theo mùa của các chỉ số. Mô hình RegCM4 đã thể hiện được một số nét cơ bản về 

khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị theo mùa trên khu vực Việt Nam như sau: 

- Mô hình có khả năng mô phỏng phân bố không gian của các chỉ số mưa lớn, 

mưa cực trị tương đối tốt trong mùa đông. Mô hình có xu thế mô phỏng cao hơn 

quan trắc và sai số giữa mô hình và quan trắc cũng thấp nhất trong mùa này. 

- Mô hình có xu thế mô phỏng thấp hơn quan trắc trong các mùa xuân, mùa hè 

và mùa thu. 

- Vào mùa xuân và mùa hè, sai số của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị khá 

tương đương nhau giữa hai mùa. Mức độ giao động của sai số trong hai mùa này 

thấp hơn so với mùa đông và mùa thu. Phân bố không gian của các chỉ số trong mùa 

xuân được mô hình mô phỏng chưa thực sự phù hợp so với quan trắc. 

- Trong mùa thu, mô hình mô phỏng tương đối phù hợp về phân bố không 

gian của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị nhưng chưa thực sự phù hợp về độ lớn. 

Với những nét cơ bản về khả năng mô phỏng theo vùng khí hậu và theo 

mùa của mô hình RegCM4 như phân tích ở trên phần nào thể hiện được kỹ năng 

mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị tương đối tốt của mô hình ở một số khu vực 
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trên lãnh thổ Việt Nam. Nghiên cứu của [Nguyễn Văn Thắng và cộng sự, 2010a] 

cho thấy chỉ số mưa lớn trên nhiều trung tâm mưa ở Việt Nam không tương 

xứng với mưa trung bình ở khu vực đó. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến 

những kết quả mô phỏng phân bố không gian của các chỉ số mưa lớn, mưa cực 

trị chưa thật sự phù hợp với đặc điểm phân bố mưa ở Việt Nam. Trong khi đặc 

điểm phân bố mưa ở Việt Nam thường được phân tích dựa trên lượng mưa trung 

bình. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ phân giải ngang đến kết quả mô phỏng mưa 

của [Đỗ Văn Mẫn và Nguyễn Đăng Mậu, 2008] cho thấy lượng mưa mô phỏng 

được có xu thế giảm đi khi độ phân giải ngang của mô hình tăng lên. Độ phân 

giải ngang của mô hình RegCM4 sử dụng trong luận án khá cao. Điều này có 

thể là một trong những nhân tố làm cho mô hình RegCM4 có xu thế mô phỏng 

các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị thấp hơn so với quan trắc. Nghiên cứu của [Đỗ 

Huy Dương và cộng sự, 2010a] đánh giá với chỉ số mưa ngày cực đại và mưa 

tháng cực đại cũng thấy rằng mô hình RegCM cho kết quả thường thấp hơn thực 

tế. Ngoài ra, nghiên cứu này còn thấy rằng mô hình RegCM thường có kỹ năng 

tốt đối với mưa nhỏ và kỹ năng thấp kém hơn đối với mưa lớn. Nghiên cứu của 

[Seok-Geun Oh và cộng sự, 2014] cho thấy RegCM4 mô phỏng chưa chính xác 

vị trí và sự phát triển của dải mưa gió mùa mùa hè đồng thời cường độ mưa 

cũng thấp hơn so với quan trắc. [Ana Liza S.Solis và Shin, 2013] mô phỏng mưa 

do hoàn lưu bão cho khu vực Phillippine bằng mô hình RegCM4 với các sơ đồ 

tham số hóa đối lưu khác nhau thấy rằng RegCM4 có kỹ năng mô phỏng khác 

nhau với mỗi sơ đồ tham số hóa đối lưu nhưng chưa sơ đồ nào có khả năng mô 

phỏng chính xác mưa lớn do hoàn lưu bão gây nên. Như vây, nguyên nhân gây 

nên sự khác biệt giữa kết quả mô phỏng với quan trắc có thể do bản thân năng 

lực của mô hình RegCM4 mô phỏng tốt với mưa trung bình nhưng chưa tốt đối 

với mưa lớn, mưa cực trị; chưa mô phỏng tốt được mưa gió mùa, mưa do hoàn 

lưu bão… Những nguyên nhân khác có khả năng ảnh hưởng đến kết quả mô 

phỏng được một số tác giả đề cập đến như độ phân giải ngang, chất lượng số 

liệu đầu vào, địa hình…  
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3.2.  Khả năng mô phỏng sự biến đổi của các sự kiện mưa lớn, mưa cực trị 

Các nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam về mô phỏng mưa và các sự kiện 

mưa lớn, mưa cực trị cho thấy chưa mô hình nào có khả năng mô phỏng chính xác 

các hiện tượng này. Khả năng mô phỏng của các mô hình đối với mưa lớn, mưa cực 

trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng của số liệu đầu vào, việc lựa chọn độ 

phân giải, miền tính và sơ đồ tham số hóa đối lưu phù hợp… Do vậy, việc mô 

phỏng và dự tính sự biến đổi của các sự kiện mưa lớn, mưa cực trị trong tương lai 

cũng gặp nhiều khó khăn.  

Dưới tác động của biến đổi khí hậu hiện tượng mưa lớn, mưa cực trị sẽ có 

nhưng biến đổi lớn cả về tần suất và cường độ. Biến đổi khí hậu có khả năng làm 

tăng tính dị thường và tính cực đoan đối với mưa lớn và mưa lớn. Kết quả mô 

phỏng sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị sẽ cung cấp thông tin góp phần tăng 

tính tin cậy trong kết quả dự tính sự biến đổi mưa lớn, mưa cực trị. Ngoài ra, những 

điểm chưa phù hợp giữa kết quả mô phỏng và quan trắc sẽ giúp cho những nhà 

nghiên cứu mô hình hóa cải tiến mô hình phù hợp hơn với điều kiện khí hậu ở Việt 

Nam để có được kết quả mô phỏng tốt hơn.  

 

Hình 3.12. Bản đồ sự biến đổi của chỉ số Rx1d và Rx5d giữa thời kỳ 1981-

2000 và thời kỳ 1961-1980 của quan trắc và mô hình (đơn vị: %; điểm chấm biểu 

thị có ý nghĩa thống kê) 
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Bản đồ về sự biến đổi của chỉ số Rx1d và Rx5d từ số liệu quan trắc và mô 

phỏng của mô hình trên lãnh thổ Việt Nam được biểu diễn trên Hình 3.12. Số liệu 

quan trắc cho thấy trên các vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ 

chỉ số Rx1d và Rx5d giảm nhẹ. Các chỉ số này tăng lên với hầu hết các khu vực 

khác trên lãnh thổ Việt Nam. Mức độ tăng mạnh của hai chỉ số tập trung ở một số 

khu vực như khu vực ven biển vùng Nam Trung Bộ và phía tây của Nam Bộ. Phân 

bố không gian của sự biến đổi chỉ số Rx1d và Rx5d khá tương đồng với nhau. Trên 

những khu vực có mà cả hai chỉ số đều giảm thì chỉ số Rx1d có mức độ giảm mạnh 

hơn so với chỉ số Rx5d. Ở một số khu vực mức độ giảm của Rx1d lên đến hơn 30% 

và mức độ giảm của Rx5d khoảng hơn 20%. Tương tự như vậy, ở các vùng hai chỉ 

số đều tăng thì chỉ số Rx1d cũng thể hiện mức độ tăng cao hơn so với chỉ số Rx5d. 

Phân bố không gian của sự biến đổi chỉ số Rx1d và Rx5d tương đối rời rạc, các khu 

vực tăng xen kẽ với các khu vực giảm. Sự biến đổi có ý nghĩa thống kê với mức ý 

nghĩa 95% chủ yếu tập trung ở những ô lưới tăng. Số lượng ô lưới có ý nghĩa thống 

kê với mức ý nghĩa này không nhiều. 

Kết quả mô phỏng sự biến đổi của chỉ số Rx1d và Rx5d trên Hình 3.12 cho 

thấy mô phỏng về phân bố không gian của sự biến đổi của hai chỉ số này ở các 

vùng Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mở rộng hơn so với 

quan trắc. Tại các khu vực này, mô hình mô phỏng mức độ tăng của chỉ số Rx1d 

và Rx5d cao hơn so với quan trắc. Trên các vùng mà quan trắc cho thấy hai chỉ số 

giảm thì kết quả mô phỏng của mô hình là tăng nhẹ. Số lượng ô lưới mà sự biến 

đổi của chỉ số Rx1d và Rx5d có ý nghĩa thống kê nhận được từ số liệu quan trắc ít 

hơn so với kết quả mô phỏng. Những khu vực kết quả mô phỏng thể hiện mức độ 

tăng mạnh nhất là vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và vùng Nam Bộ. Chỉ số 

Rx1d và Rx5d trên vùng Bắc Trung Bộ được mô hình mô phỏng phù hợp nhất về 

mức độ biến đổi. Mức độ phù hợp về phân bố không gian của sự biến đổi các chỉ 

số Rx1d và Rx5d giữa mô phỏng và quan trắc thể hiện chưa rõ ràng. Chỉ dựa trên 

những kết quả thể hiện trên các bản đồ Hình 3.12 thì khó có thể nhận biết chính 

xác được khu vực nào là mô hình mô phỏng phù hợp nhất về phân bố không gian. 
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Hình 3.13 biểu diễn bản đồ sự biến đổi của chỉ số R95p và R99p giữa quan 

trắc và kết quả mô phỏng. Số liệu quan trắc cho thấy chỉ số R95p và R99p cũng có 

biến đổi giảm trên các vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ. 

Ngoài ra, sự biến đổi giảm cũng xuất hiện ở một số khu vực phía nam của vùng 

Nam Trung Bộ. Chỉ số R95p và R99p tăng lên chủ yếu ở các vùng Bắc Trung Bộ, 

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. So sánh trên Hình 3.13 cho thấy, dường 

như mức độ biến đổi của chỉ số R95p có phần thấp hơn so với mức độ biến đổi 

của chỉ số R99p. Khác với chỉ số Rx1d và Rx5d, số lượng ô lưới có ý nghĩa thống 

kê đối với chỉ số R95p và R99p tương đối nhiều. Các ô lưới có ý nghĩa thống kê 

tập trung ở vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ và Nam Bộ. Số 

lượng ô lưới có ý nghĩa thống kê ít hơn đối với vùng Bắc Trung Bộ, Nam Trung 

Bộ và Tây Nguyên. 

 

Hình 3.13. Bản đồ sự biến đổi của chỉ số R95p và R99p giữa thời kỳ 1981-

2000 và thời kỳ 1961-1980 của quan trắc và mô hình (đơn vị: %; điểm chấm biểu 

thị có ý nghĩa thống kê) 

Kết quả của mô hình cho thấy các khu vực biến đổi giảm của chỉ số R95p và 

R99p trên vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ và phía nam vùng 

Nam Trung Bộ được mô hình mô phỏng chưa hoàn toàn phù hợp với quan trắc. Trên 

những khu vực này mô hình mô phỏng sự biến đổi của hai chỉ số này là tăng nhẹ. 
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Những khu vực tăng ở vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên của chỉ số R95p được 

mô hình mô phỏng mở rộng hơn và lớn hơn về mức độ biến đổi so với quan trắc. 

Ngược lại với chỉ số Rx1d và Rx5d, số lượng ô lưới có ý nghĩa thống kê của chỉ số 

R95p và R99p từ số liệu quan trắc nhiều hơn hẳn so với mô phỏng của mô hình. 

Bản đồ sự biến đổi của chỉ số R50 và NHS từ số liệu quan trắc và mô hình được 

biểu diễn trên Hình 3.14. Tương tự với các chỉ số ở trên, quan trắc của chỉ số R50 và 

NHS cũng thể hiện sự biến đổi tăng trên các vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng 

Bằng Bắc Bộ và phía bắc vùng Bắc Trung Bộ. Chỉ số R50 và NHS tăng mạnh nhất 

trên khu vực ven biển vùng Nam Trung Bộ. Phân bố không gian của sự biến đổi chỉ 

R50 và NHS khá tương đồng với nhau. Số lượng ô lưới có ý nghĩa thống kê của chỉ 

số R50 và NHS tương đối ít. Kỹ năng mô phỏng của mô hình đối với sự biến đổi của 

chỉ số R50 và NHS cũng tương tự như những chỉ số đã được phân tích ở trên. Kết quả 

mô hình cũng chưa biểu diễn được biến đổi giảm trên vùng các Tây Bắc Bộ, Đông 

Bắc Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ. Các vùng có biến đổi tăng thì mô hình cho kết quả 

mở rộng hơn về diện và lớn hơn về mức độ biến đổi. Số lượng ô lưới có ý nghĩa 

thống kê nhận được từ kết quả mô phỏng nhiều hơn so với quan trắc. 

 

Hình 3.14. Bản đồ sự biến đổi của chỉ số R50 và NHS giữa thời kỳ 1981-2000 
và thời kỳ 1961-1980 của quan trắc và mô hình (đơn vị: ngày với R50 và đợt với 
NHS; điểm chấm biểu thị có ý nghĩa thống kê). 
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Qua phân tích, so sánh bản đồ sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị 

từ số liệu quan trắc và kết quả mô phỏng có thể thấy sơ lược một số nét về khả năng 

mô phỏng về sự biến đổi mưa lớn, mưa cực trị của mô hình như sau:  

- Mô hình đã mô phỏng sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị tương 

đối phù hợp với quan trắc trên vùng Nam Trung Bộ. Mô hình có xu thế mô phỏng 

mức độ biến đổi cao hơn và diện phân bố rộng hơn so với quan trắc ở các vùng 

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.   

- Phân bố không gian của sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị nhận 

được từ số liệu quan trắc và từ kết quả của mô hình tương đối phân tán. Các khu 

vực tăng đan xen với các khu vực giảm. 

- Trên vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ mô hình mô 

phỏng sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị ngược so với quan trắc. Ở các 

khu vực này, số liệu quan trắc cho thấy các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị có sự biến đổi 

tăng. Ngược lại, kết quả mô phỏng của mô hình thấy các chỉ số biến đổi giảm. 

- Số lượng ô lưới có ý nghĩa thống kê nhận được từ kết quả mô phỏng của mô 

hình thường nhiều hơn so với quan trắc. 

Dựa trên các bản đồ sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị phần nào 

đã thể hiện khả năng mô phỏng về sự biến đổi mưa lớn, mưa cực trị của mô hình 

RegCM4. Để làm rõ hơn khả năng mô phỏng của mô hình trên từng vùng khí hậu 

và trong từng mùa, hệ số tương quan thời gian và tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi 

được sử dụng. Những phân tích, đánh giá hệ số tương quan thời gian và tỷ lệ ô lưới 

có cùng sự biến đổi cho các vùng khí hậu và các mùa trong năm sẽ được trình bày 

trong các mục sau. 

3.2.1.  Khả năng mô phỏng sự biến đổi mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng khí hậu 

Sự biến đổi của các chỉ số  mưa lớn, mưa cực trị trên bảy vùng khí hậu của 

Việt Nam xác định từ số liệu quan trắc được biểu diễn trên Bảng 3.9. Số liệu quan 

trắc cho thấy khá rõ sự biến đổi giảm với hầu hết các chỉ số trên vùng Tây Bắc Bộ, 

Đông Bắc Bộ, và Đồng Bằng Bắc Bộ. Ngược lại, vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên 
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và Nam Bộ thể hiện sự biến đổi tăng. Riêng vùng Bắc Trung Bộ, các chỉ số Rx1d, 

Rx5d, R95p, R99p tăng lên còn chỉ số R50 và NHS lại giảm. Vùng Nam Trung Bộ có 

mức độ tăng mạnh nhất so với các vùng khác trên khu vực Việt Nam. Hầu hết sự  

biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ có 

đều ý nghĩa thống kê. Sự biến đổi giảm của hầu hết các chỉ số trên vùng Tây Bắc Bộ, 

Đông Bắc Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ có mức ý nghĩa thống kê thấp. Các chỉ số thể 

hiện sự biến đổi giảm đồng thời có ý nghĩa thống kê là tương đối ít.  

Bảng 3.9. Sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trung bình trên bảy 

vùng khí hậu từ số liệu quan trắc (dấu * biểu thị có ý nghĩa thống kê). 

Vùng Rx1d (%) Rx5d (%) R95p (%) R99p (%) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

TBB -6,92 -5,148 -1,836 -1,944 -0,356 -0,246 
ĐBB -8,839* -7,561 -3,296 -3,615 -0,722 -0,604 
ĐBBB -10,103 -9,095* -0,261 2,323* -1,159* -1,092* 
BTB 8,037 2,018 6,719 9,077* -0,407 -0,367 
NTB 18,881* 9,112 8,442* 10,506* 1,075 0,888* 
TN 12,155* 7,001 2,647 5,138 0,590* 0,524* 
NB 14,730* 8,644* 3,503* 7,216* 0,309 0,278 

Sự biến đổi của chỉ số Rx1d trên các vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, 

Nam Trung Bộ và Nam bộ thể hiện trên Bảng 3.9  tương đối phù hợp với kết quả 

nghiên cứu của [Vũ Thanh Hằng và cộng sự, 2009] về “dấu” của biến đổi. Tuy nhiên, 

sự biến đổi của chỉ số Rx1d trên vùng Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ trong bảng Bảng 

3.9 khác với biến đổi tăng trong nghiên cứu của [Vũ Thanh Hằng và cộng sự, 2009]. 

Điều này có thể do sự khác biệt về phương pháp xác định sự biến đổi và thời kỳ 

nghiên cứu. Trong nghiên cứu của [Vũ Thanh Hằng và cộng sự, 2009], sự biến đổi 

của chỉ số Rx1d được xác định bằng hệ số A1 của phương trình hồi quy tuyến tính 

một biến và thời kỳ nghiên cứu là từ năm 1961 đến năm 2007. 

Bảng 3.10 biểu diễn sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị tương tự 

như Bảng 3.9 nhưng sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị ở đây được xác 
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định từ kết quả mô phỏng của mô hình. Khác với quan trắc, kết quả mô phỏng của 

mô hình cho thấy hầu hết các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị đều tăng trên các vùng 

khí hậu. Duy nhất chỉ có chỉ số R99p là thể hiện biến đổi giảm trên vùng Nam Bộ. 

Những vùng mà số liệu quan trắc và mô hình cùng thể hiện sự biến đổi tăng thì mô 

hình thường có mức độ tăng lớn hơn đáng kể. Vùng Nam Trung Bộ thể hiện mức độ 

biến đổi tăng của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị mạnh nhất so với các vùng khác. 

Điều này thể hiện cả trên số liệu quan trắc và kết qua mô phỏng của mô hình. Ý 

nghĩa thống kê của sự biến đổi đạt được với hầu hết các vùng khí hậu ngoại trừ 

vùng Bắc Trung Bộ. Một vài chỉ số mưa lớn, mưa cực trị thuộc vùng Tây Bắc Bộ và 

Đồng Bằng Bắc Bộ cũng có mức ý nghĩa thống kê thấp.  

Bảng 3.10. Sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trung bình trên 

bảy phân vùng khí hậu mô phỏng bởi mô hình RegCM4 (dấu * biểu thị có ý nghĩa 

thống kê). 

Vùng Rx1d (%) Rx5d (%) R95p (%) R99p (%) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

TBB 14,817* 19,969* 4,107* 2,249 1,032* 0,746* 
ĐBB 14,366* 15,710* 2,799* 3,839* 0,558* 0,454* 
ĐBBB 8,349* 14,396* 0,065 2,642 0,478 0,43 
BTB 11,292 7,387 3,504 4,527 0,486 0,397 
NTB 34,643* 23,908* 9,995* 11,803* 1,947* 1,307* 
TN 29,793* 21,678* 6,729* 5,878* 0,587* 0,531* 
NB 19,578* 23,283* 1,834* -7,018* 0,630* 0,524* 

Hệ số tương quan thời gian của các chỉ số mưa lớn giữa mô phỏng và quan 

trắc trên các vùng khí hậu thể hiện trên Bảng 3.11. Kết quả cho thấy mối tương 

quan theo thời gian giữa mô phỏng và quan trắc tương đối thấp. Hệ số tương quan 

thời gian có giá trị cao nhất là trên khu vực Nam Trung Bộ. Trên vùng Đông Bắc 

Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ hệ số tương quan thời gian giữa mô phỏng và quan trắc 

của hầu hết các chỉ số có giá trị âm. Hệ số tương quan thời gian của hầu hết chỉ số 

mưa lớn trên vùng Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có giá trị 
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dương nhưng độ lớn tương đối thấp. Hệ số tương quan thời gian của lượng mưa 

trung bình (Rmean trên Bảng 3.11) cho thấy hệ số tương quan của chỉ số này đều có 

giá trị dương trên các vùng khí hậu. Giá trị của hệ số tương quan tương đối cao trên 

các vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Điều này chứng tỏ mô hình bắt 

được sự biến đổi của của mưa trung bình tốt hơn so với mưa lớn, mưa cực trị. Đối 

với mưa lớn, mưa cực trị diễn biến của hiện tượng này phức tạp hơn nhiều so với 

mưa trung bình.  

Qua việc so sánh sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng 

khí hậu từ số liệu quan trắc với kết quả mô phỏng của mô hình RegCM4 có thể thấy 

khả năng mô phỏng sự biến đổi của mô hình còn khá hạn chế. Tuy nhiên, sự biến 

đổi của các chỉ số cho một vùng thể hiện trên Bảng 3.9 và Bảng 3.10 chỉ là giá trị 

trung bình của vùng. Sự khác nhau về sự biến đổi của các chỉ số trên hai bảng này 

không có nghĩa là mô hình mô phỏng hoàn toàn sai lệch sự biến đổi của các chỉ số. 

Ngoài ra, mưa lớn, mưa cực trị là hiện tượng có những biến động rất phức tạp theo 

cả không gian và thời gian. Với khả năng mô phỏng hiện tại của các mô hình khí 

hậu, khó có thể đòi hỏi mô hình mô phỏng chính xác về sự biến đổi của mưa lớn và 

mưa cực trị. Do vậy, mức độ phù hợp về sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị giữa 

quan trắc và mô phỏng trong một khu vực sẽ được đánh giá thông qua tỷ lệ ô lưới 

mà số liệu quan trắc và kết quả mô phỏng có cùng sự biến đổi. 

Bảng 3.11. Hệ số tương quan thời gian của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị 

giữa mô phỏng và quan trắc trên các phân vùng khí hậu 

Vùng Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS Rmean 

TBB 0,251 0,132 0,072 0,176 0,174 0,182 0,251 
ĐBB -0,097 -0,094 0,031 -0,129 -0,093 -0,036 -0,097 
ĐBBB -0,225 -0,274 -0,182 -0,14 -0,285 -0,305 -0,225 
BTB 0,118 0,029 0,052 0,241 -0,007 0,007 0,118 
NTB 0,537 0,492 0,27 0,294 0,64 0,627 0,537 
TN 0,163 0,112 0,105 0,218 0,224 0,251 0,163 
NB 0,139 0,183 -0,098 0,041 0,311 0,33 0,139 
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Giá trị tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi giữa quan trắc và mô phỏng trên các 

phân vùng khí hậu được trình bày trên Bảng 3.12. Kết quả cho thấy tỷ lệ ô lưới có 

cùng sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Nam Trung Bộ là 

lớn nhất so với các vùng khác trên khu vực Việt Nam. Ở vùng Nam Trung Bộ, tỷ lệ 

ô lưới trong vùng mà kết quả mô phỏng có cùng sự biến đổi với quan trắc lên đến 

90,667% đối với chỉ số Rx1d và đạt khoảng 70% đối với các chỉ số còn lại. Các 

vùng Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến 

đổi khá cao. Hầu hết các chỉ số trên những vùng này đều có tỷ lệ ô lưới cùng sự 

biến đổi đạt trên 50%. Tương đồng với những phân tích từ hệ số tương quan thời 

gian, tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi cũng phản ánh năng lực mô phỏng sự biến đổi 

của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và 

Đồng Bằng Bắc Bộ chưa cao. Trên những vùng này, tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi 

của chỉ số R95p và R99p cao hơn so với các chỉ số khác.  

Bảng 3.12. Tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi giữa quan trắc và mô phỏng trên 

các phân vùng khí hậu (%) 

Vùng Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

TBB 16,327 22,449 44,898 36,735 16,327 16,327 

ĐBB 19,588 25,773 35,052 39,175 21,649 40,206 

ĐBBB 31,707 17,073 36,585 31,707 14,634 39,024 

BTB 60,256 52,564 61,538 61,538 38,462 32,051 

NTB 90,667 78,667 81,333 73,333 81,333 68,001 

TN 82,022 74,157 60,674 57,303 65,169 75,281 

NB 65,591 72,043 55,914 41,935 70,968 54,839 

Qua các kết quả được phân tích ở trên cho thấy khả năng mô phỏng sự 

biến đổi mưa lớn, mưa cực trị của mô hình RegCM4 trên các vùng khí hậu có 

một số đặc điểm sau: 

- Sự biến đổi của các sự kiện mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng Nam 

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ được mô hình mô phỏng tốt hơn so với các 



109 

 

vùng còn lại. Hệ số tương quan thời gian và tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi đều 

cho thấy kết quả mô phỏng biến đổi mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Nam Trung 

Bộ là tốt nhất. 

- Khả năng mô phỏng sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng 

Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ còn thấp. Biến đổi của nhiều 

chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng này được mô hình mô phỏng ngược 

so với biến đổi được xác định từ số liệu quan trắc. 

- Hệ số tương quan thời gian và tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi trên các 

vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ và Nam Trung Bộ khá 

tương đồng nhau. Những vùng mà hệ số tương quan thời gian có giá trị cao thì 

tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi cũng cao và ngược lại. 

- Trên vùng Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, hệ số tương quan 

thời gian có giá trị thấp nhưng tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi có giá trị tương 

đối cao. Điều này chứng tỏ mô hình mô phỏng tương đối tốt về sự biến đổi của 

các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng này nhưng mô phỏng chưa chính 

xác về mức độ biến đổi.  

 - Ở những vùng mà cả mô phỏng và quan trắc đều có sự biến đổi tăng thì 

mức độ biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên những vùng này 

thường được mô hình mô phỏng cao hơn so với quan trắc. 

3.2.2.  Khả năng mô phỏng sự biến đổi mưa lớn, mưa cực trị theo mùa 

Như phân tích ở mục 3.1.2, mưa lớn, mưa cực trị ở Việt Nam có những thay 

đổi theo mùa khá rõ rệt và mô hình cũng nắm bắt được những nét cơ bản của sự 

biến đổi này. Trong mục này, biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị theo các mùa trong 

năm và khả năng mô phỏng của mô hình sẽ được phân tích nhằm đánh giá khả năng 

mô phỏng sự biến đổi mưa lớn, mưa cực trị của mô hình. Việc đánh giá khả năng 

mô phỏng của mô hình được thực hiện bằng phương pháp phân tích trực quan, so 

sánh sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị nhận được từ quan trắc và mô 
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hình. Ngoài ra, hệ số tương quan thời gian và tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi cũng 

được sử dụng để thấy rõ hơn khả năng mô phỏng sự biến đổi mưa lớn, mưa cực trị 

của mô hình theo các mùa. 

 Hình 3.15 và Hình 3.16 lần lượt biểu thị bản đồ về sự biến đổi của chỉ số 

Rx1d và Rx5d theo các mùa trong năm từ số liệu quan trắc và kết quả mô phỏng 

của mô hình. Số liệu quan trắc cho thấy chỉ số Rx1d và Rx5d giảm trên nhiều khu 

vực thuộc vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 

vào mùa đông và mùa hè. Trong mùa xuân và mùa thu, những khu vực thể hiện sự 

biến đổi giảm thu hẹp hơn đồng thời mức độ giảm cũng thấp hơn so với mùa đông 

và mùa hè. Trong cả bốn mùa, chỉ số Rx1d và Rx5d biến đổi  tăng khá rõ rệt trên 

các vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. 

 

Hình 3.15. Bản đồ sự biến đổi của chỉ số Rx1d theo các mùa giữa thời kỳ 
1981-2000 và thời kỳ 1961-1980 của quan trắc và mô hình (đơn vị: %; điểm chấm 
biểu thị có ý nghĩa thống kê). 
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Nhìn chung, sự biến đổi của chỉ số Rx1d và Rx5d trong các mùa có phân bố 

không gian khá phức tạp, các khu vực tăng đan xen với những khu vực giảm. Sự 

biến đổi của hai chỉ số này có những thay đổi khá rõ nét theo các mùa trong năm. 

Số lượng ô lưới có ý nghĩa thống kê của chỉ số Rx1d và Rx5d trong cả bốn mùa đều 

tương đối ít. 

   

Hình 3.16. Bản đồ sự biến đổi của chỉ số Rx5d theo các mùa giữa thời kỳ 

1981-2000 và thời kỳ 1961-1980 của quan trắc và mô hình (đơn vị: %; điểm chấm 

biểu thị có ý nghĩa thống kê). 

So sánh kết quả mô phỏng của mô hình với quan trắc cho thấy những khu vực 

trên các vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mà số liệu quan trắc cho 

thấy chỉ số Rx1d và Rx5d tăng mạnh thì mô hình mô phỏng mở rộng hơn về diện và 

mức độ biến đổi cũng lớn hơn so với quan trắc. Điều này thể hiện rõ rệt nhất là 

trong mùa đông, so với quan trắc khu vực có sự biến đổi tăng nhận được từ kết quả 

mô phỏng mở rộng bao trùm gần như toàn bộ vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và 
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phía bắc vùng Nam Bộ. Đối với các vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng 

Bắc Bộ, và Bắc Trung Bộ khả năng mô phỏng sự biến đổi của hai chỉ số Rx1d và 

Rx5d trong các mùa chưa tốt. Nhiều khu vực trên các vùng này, chỉ số Rx1d và 

Rx5d có sự biến đổi giảm đối với số liệu quan trắc nhưng kết quả mô phỏng của mô 

hình lại cho thấy sự biến đổi tăng. Số lượng ô lưới có ý nghĩa thống kê nhận được từ 

kết quả mô phỏng nhiều hơn hẳn so với quan trắc. 

 

Hình 3.17. Bản đồ sự biến đổi của chỉ số R95p theo các mùa giữa thời kỳ 

1981-2000 và thời kỳ 1961-1980 của quan trắc và mô hình (đơn vị: %; điểm chấm 

biểu thị có ý nghĩa thống kê). 

Bản đồ sự biến đổi của chỉ số R95p và R99p theo các mùa trong năm từ số liệu 

quan trắc và kết quả mô phỏng của mô hình được biểu diễn trên Hình 3.17 và Hình 

3.18. Từ số liệu quan trắc có thể thấy trong mùa đông chỉ số R95p và R99p giảm mạnh 

trên vùng Đông Bắc Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ. Trên các vùng khí hậu phía Nam gồm 

vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sự biến đổi tăng chiếm ưu thế. 
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Trong mùa xuân, mùa hè và mùa thu, khu vực có sự biến đổi giảm phân tán 

hơn, không còn tập trung trên vùng Đông Bắc Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ như trong 

mùa Đông. Trong mùa đông trên các vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam 

Bộ, chỉ số R95p tăng mạnh còn chỉ số R99p tăng không đáng kể. Trong mùa xuân, 

mùa hè và mùa thu trên vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ biến đổi 

giảm của các chỉ số mở rộng hơn so với mùa đông. Số lượng ô lưới có ý nghĩa 

thống kê của chỉ số R95p và R99p tương đối nhiều. Các ô lưới có ý nghĩa thống kê 

tập trung nhiều nhất ở khu vực phía bắc của vùng Bắc Trung Bô.  

 

Hình 3.18. Bản đồ sự biến đổi của chỉ số R99p theo các mùa giữa thời kỳ 

1981-2000 và thời kỳ 1961-1980 của quan trắc và mô hình (đơn vị: %; điểm chấm 

biểu thị có ý nghĩa thống kê). 

Mô phỏng sự biến đổi của chỉ số R95p và R99p có phân bố phân tán hơn so 

với quan trắc. Kết quả mô phỏng cho thấy nhiều khu vực giảm đan xen với những 

khu vực tăng. Trong cả bốn mùa, mô hình phần nào đã thể hiện được sự biến đổi 



114 

 

tăng của chỉ số R95p và R99p trên vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. 

Mô hình mô phỏng chưa tốt biến đổi giảm trên vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và 

Đồng Bằng Bắc Bộ. Số ô lưới có ý nghĩa thống kê mà mô hình mô phỏng được ít 

hơn và phân bố rời rạc hơn so với quan trắc. 

 

Hình 3.19. Bản đồ sự biến đổi của chỉ số R50 theo các mùa giữa thời kỳ 1981-

2000 và thời kỳ 1961-1980 của quan trắc và mô hình (đơn vị: ngày; điểm chấm biểu 

thị có ý nghĩa thống kê). 

Biến đổi của chỉ số R50 và NHS theo các mùa trong năm từ số liệu quan trắc 

và kết quả mô phỏng của mô hình được biểu diễn trên Hình 3.19 và Hình 3.20. Số 

liệu quan trắc cho thấy chỉ số R50 và NHS có những biến đổi theo mùa rõ nét hơn 

so với các chỉ số đã được phân tích ở trên. Trong mùa đông và mùa xuân R50 và 

NHS giảm nhẹ trên hầu hết các khu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam. Vào mùa hè, R50 

và NHS giảm mạnh trên vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ. Sự 

biến đổi tăng thể hiện rõ rệt hơn trên một số khu vực thuộc vùng Nam Trung Bộ, 
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Tây Nguyên và Nam Bộ so với mùa đông và xuân. Sang mùa thu, biến đổi giảm 

trên khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ yếu hơn so với trong 

mùa hè. Ngược lại, sự biến đổi tăng trên vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên mạnh 

hơn và mở rộng hơn so với mùa hè. 

Kết quả mô phỏng của chỉ số R50 và NHS trong mùa đông cho thấy mô hình 

mô phỏng tương đối tốt sự biến đổi giảm trên vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và 

Đồng Bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên, mô hình mô phỏng sự biến đổi tăng trên khu vực 

ven biển vùng Nam Trung Bộ với mức độ mạnh hơn và mở rộng hơn. Vào mùa 

xuân kết quả mô phỏng cũng thể hiện được sự biến đổi giảm trên hầu hết các khu 

vực thuộc lãnh thổ Việt Nam. Mô hình chưa thể hiện được những khu vực có sự 

biến đổi tăng trong mùa này.  

 

Hình 3.20. Bản đồ sự biến đổi của chỉ số NHS theo các mùa giữa thời kỳ 

1981-2000 và thời kỳ 1961-1980 của quan trắc và mô hình (đơn vị: đợt; điểm chấm 

biểu thị có ý nghĩa thống kê). 
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Mùa hè là khoảng thời gian trùng với mùa mưa của nhiều khu vực ở Việt Nam. 

Trong mùa này, nguyên nhân hình thành và diễn biến của mưa lớn rất phức tạp. Có 

thể vì nguyên nhân này mà mô hình có thể mô phỏng chưa tốt sự biến đổi của chỉ số 

R50 và NHS trong thời gian này. Sang mùa thu, mô hình đã thể hiện tương đối tốt 

khu vực có sự biến đổi giảm trên vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc 

Bộ và khu vực có sự biến đổi tăng trên vùng Nam Trung Bộ. Số lượng ô lưới có ý 

nghĩa thống kê nhận được từ kết quả mô phỏng nhiều hơn so với quan trắc. Các ô 

lưới có ý nghĩa thống kê tập trung ở khu vực ven biển vùng Nam Trung Bộ trong mùa 

đông, ở Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ trong mùa hè. Số ô lưới có ý nghĩa thống kê 

phân bố tương đối thưa thớt trên khu vực Việt Nam trong mùa xuân và mùa thu. 

Cả số liệu quan trắc và kết quả mô phỏng của mô hình đều cho thấy phân bố 

không gian sự biến đổi của hầu hết các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị là khá phức tạp 

và sự thay đổi theo mùa khá rõ nét. Nếu chỉ dựa vào bản đồ phân bố sự biến đổi các 

chỉ số theo mùa thì khó có thể đánh giá được chính xác khả năng mô phỏng của mô 

hình. Do vậy, sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị từ số liệu quan trắc và 

mô phỏng được xác định cho từng mùa nhằm đánh giá cụ thể hơn khả năng mô 

phỏng của mô hình theo các mùa trong năm. Ngoài ra, hệ số tương quan thời gian 

và tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi cũng được xác định cho từng mùa để cung cấp 

thêm thông tin, đánh giá chính xác hơn khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị 

của mô hình. 

Bảng 3.13. Sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị theo các mùa 

trong năm trên lãnh thổ Việt Nam từ số liệu quan trắc (dấu * biểu thị có ý nghĩa 

thống kê). 

Mùa Rx1d (%) Rx5d (%) R95p (%) R99p (%) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 0,228 3,895 -2,18 -1,029 0,009 0,004 
Xuân 1,991 5,802 -1,169 1,661 0,013 0,001 

Hè -4,774 -4,706 -4,34 -4,014 -0,183 -0,122 
Thu 6,528 3,644 1,428    14,407* 0,126 0,084 
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Sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên lãnh thổ Việt Nam 

theo các mùa trong năm từ số liệu quan trắc được biểu diễn trên Bảng 3.13 và từ 

kết quả mô phỏng của mô hình được biểu diễn trên Bảng 3.14. Số liệu quan trắc 

cho thấy trong mùa đông các chỉ số Rx1d, Rx5d, R50 và NHS có sự biến đổi 

tăng. Trong đó, chỉ số R50 và NHS có mức độ tăng không đáng kể. Ngược lại, 

chỉ số R95p và R99p có sự biến đổi giảm trong mùa này. Vào mùa xuân, sự biến 

đổi của các chỉ số tương đối giống với sự biến đổi trong mùa đông ngoại trừ chỉ 

số R99p. Trong mùa hè, các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị đều giảm và mức độ 

giảm tương đối đồng đều giữa các chỉ số Rx1d, Rx5d, R95p và R99p. Sang mùa 

thu, hầu hết các chỉ số có sự biến đổi tăng. Chỉ số Rx1d, R99p và R50 trong mùa 

thu thể hiện mức độ biến đổi mạnh hơn so với các mùa khác trong năm. Ý nghĩa 

thống kê của sự biến đổi đạt được với chỉ số R99p trong mùa thu. Hầu hết các 

chỉ số đều có mức ý nghĩa thống kê thấp hơn 95%. 

Bảng 3.14. Sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị theo các mùa 

trong năm trên lãnh thổ Việt Nam mô phỏng bởi mô hình RegCM4 (dấu * biểu thị 

có ý nghĩa thống kê). 

Mùa Rx1d (%) Rx5d (%) R95p (%) R99p (%) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 33,560* 37,465* -2,919 -2,81 0,154* 0,105* 
Xuân 17,920* 14,148* 2,249 5,572* 0,042* 0,037* 

Hè 18,171* 16,410* 4,063* 3,511* 0,363* 0,298* 
Thu 24,429* 20,967* 9,430* 9,930* 0,188* 0,138* 

Kết quả mô phỏng của mô hình vào mùa đông cho thấy mô hình biểu diễn 

tương đối tốt sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị nhưng với mức độ 

biến đổi lớn hơn so với quan trắc. Trong mùa xuân, mô hình cũng mô phỏng quá về 

mức độ biến đổi của hầu hết các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị. Đối với chỉ số R95p 

trong mùa xuân, mô hình mô phỏng sự biến đổi ngược so với quan trắc. Vào mùa 

hè, sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị mô phỏng bởi mô hình ngược so 

với quan trắc. Sang mùa thu, mô hình thể hiện khá tốt khả năng mô phỏng sự biến 
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đổi của các chỉ số. Mức độ biến đổi của hầu hết chỉ số trong mùa này cũng được mô 

hình mô phỏng lớn hơn so với quan trắc. Trong cả bốn mùa, mô phỏng sự biến đổi 

của hầu hết các chỉ số đều có ý nghĩa thống kê.  

Bảng 3.15. Hệ số tương quan thời gian của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị 

giữa mô phỏng và quan trắc theo các mùa trong năm. 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 0,608 0,665 0,317 0,243 0,654 0,606 

Xuân 0,363 0,511 0,084 0,163 0,276 0,303 

Hè 0,127 0,156 -0,125 -0,053 -0,031 0,014 

Thu 0,469 0,41 0,382 0,206 0,516 0,486 

Hệ số tương quan thời gian của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị giữa mô 

phỏng và quan trắc theo các mùa trong năm được biểu diễn trên Bảng 3.15. Hệ số 

tương quan của nhiều chỉ số có giá trị tương đối cao trong mùa đông và mùa thu. 

Trong mùa xuân và mùa hè, hệ số tương quan của các chỉ số khá thấp. Hệ số tương 

quan của chỉ số R95p, R99p và R50 có giá trị âm trong mùa hè. 

Tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi giữa quan trắc và mô phỏng trên khu vực Việt 

Nam theo các mùa trong năm được biểu diễn trên Bảng 3.16. Tỷ lệ ô lưới có cùng 

sự biến đổi của chỉ số Rx1d, Rx5d và R95p có giá trị khá tương đồng nhau giữa các 

mùa. Tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi của chỉ số R99 lớn nhất trong mùa hè. Trong 

mùa thu, tỷ lệ này có giá trị tương đối cao với hầu hết các chỉ số. 

Bảng 3.16. Tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi giữa quan trắc và mô phỏng theo 

các mùa trong năm (%) 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 48,084 51,724 45,977 33,716 16,284 15,134 

Xuân 54,023 55,939 48,851 51,724 28,927 27,969 

Hè 45,785 46,552 48,659 53,831 35,249 36,782 

Thu 57,854 60,536 51,149 46,743 48,084 45,211 
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Qua so sánh sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị nhận được từ số 

liệu quan trắc với mô phỏng và xem xét hệ số tương quan thời gian, tỷ lệ ô lưới có 

cùng sự biến đổi trong các mùa có thể thấy khả năng mô phỏng sự biến đổi mưa 

lớn, mưa cực trị theo mùa của mô hình RegCM4 như sau: 

- Trong mùa đông, mô hình mô phỏng khá phù hợp sự biến đổi của các chỉ số 

mưa lớn, mưa cực trị với mức độ biến đổi mạnh hơn so với quan trắc. Sự biến đổi 

của mưa lớn, mưa cực trị trên lãnh thổ Việt Nam được mô hình mô phỏng khá hợp 

lý. Điều này thể hiện qua hệ số tương quan trong mùa đông tương đối cao. Tuy 

nhiên, sự biến đổi của một số chỉ số trên khu vực Việt Nam trong mùa đông được 

mô hình mô phỏng chưa hoàn toàn phù hợp với quan trắc. Sự chưa phù hợp này thể 

hiện qua tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi của chỉ số R99p, R50 và NHS thấp hơn so 

với các mùa khác. 

- Trong mùa xuân và mùa hè, mô hình mô phỏng sự biến đổi của các chỉ số 

mưa lớn, mưa cực trị chưa tốt. Thể hiện qua hệ số tương quan của nhiều chỉ số có 

giá trị tương đối thấp. Tuy nhiên, giá trị của tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi thì cao 

hơn so với mùa đông. 

- Trong mùa thu, kết quả mô phỏng của mô hình là tốt nhất trong bốn mùa. 

Điều này thể hiện qua hệ số tương quan và tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi trong 

mùa này đều có giá trị cao so với các mùa khác trong năm. 

Từ những kết quả được phân tích ở trên có thể thấy mô hình RegCM4 đã thể 

hiện được khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị và sự biến đổi của các hiện 

tượng này trên bảy vùng khí hậu và theo các mùa trong năm. Về khả năng mô 

phỏng theo vùng khí hậu, mô hình RegCM4 thể hiện năng lực mô phỏng mưa lớn, 

mưa cực trị và sự biến đổi của các sự kiện mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng khí 

hậu phía nam tốt hơn so với các vùng phía bắc. Điều này thể hiện rõ rệt nhất trên 

vùng Nam Trung Bộ. Tùy vào các vùng khí hậu khác nhau mà mô hình RegCM4 

thể hiện khả năng mô phỏng về phân bố không gian, cường độ và mức độ biến đổi 

của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị là khác nhau. Khả năng mô phỏng của mô hình 
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RegCM4 về mưa lớn, mưa cực trị và sự biến đổi của chúng trong mùa đông và mùa 

thu tốt hơn so với mùa hè và mùa xuân. Mô hình thường mô phỏng thấp hơn về giá 

trị các chỉ số nhưng mô phỏng cao hơn về mức độ biến đổi của các chỉ số mưa lớn, 

mưa cực trị so với quan trắc. Kết quả nghiên cứu của [Thái Thị Thanh Minh và 

cộng sự, 2009] cho thấy sai lệch trong mô phỏng lượng mưa chủ yếu tập trung vào 

các tháng mưa nhiều. Nghiên cứu của [Đỗ Huy Dương và cộng sự, 2010a] cho rằng 

mô hình RegCM có kỹ năng tốt hơn đối với những ngưỡng mưa nhỏ. Các nhận 

định của hai tác giả trên phần nào cho thấy mưa lớn, mưa cực trị là một trong 

những hiện tượng khó có thể mô phỏng chính xác, đặc biệt là sự biến đổi của nó. 

Mặt khác, nghiên cứu của [Nguyễn Văn Thắng và cộng sự, 2010b] cho thấy trong 

những thập kỷ gần đây tần suất xoáy thuận nhiệt đới giảm đi trên vùng bờ biển 

phía Bắc và có xu thế tăng lên trên vùng bờ biển phía Nam Việt Nam; tần số không 

khí lạnh xâm nhập vào khu vực Việt Nam trong thời kỳ gần đây cũng thấp hơn so 

với thời kỳ trước. Như đã đề cập ở Chương I, xoáy thuận nhiệt đới, không khí lạnh 

và sự kết hợp của những hiện tượng này với các hình thế thời tiết khác là những 

nguyên nhân chính hình thành mưa lớn, mưa cực trị. Việc suy giảm tần suất xoáy 

thuận nhiệt đới và không khí lạnh xâm nhập ở phía Bắc có thể là nguyên nhân gây 

nên sự sụt giảm của mưa lớn, mưa cực trị trên những khu vực này. Tuy nhiên, mô 

hình có thể chưa nắm bắt được xu thế biến đổi này của xoáy thuận nhiệt đới và 

không khí lạnh nên dẫn đến kết quả mô phỏng sự biến đổi mưa lớn, mưa cực trị 

chưa phù hợp với quan trắc. Không những thế, các quá trình động lực, vật lý hình 

thành mưa lớn, mưa cực trị cũng chưa được mô tả đầy đủ trong các mô hình khí 

hậu nên kỹ năng mô phỏng sự biến đổi của hiện tượng này còn chưa được như ý 

muốn. Mặc dù vậy, mưa lớn và mưa cực trị vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu, nhất 

là về sự thay đổi của chúng trong tương lai. Chính những nghiên cứu như vậy sẽ là 

cơ sở khoa học để có thể chủ động đề ra các biện pháp giảm nhẹ và thích ứng với 

những thay đổi của mưa lớn, mưa cực trị. Việc dự tính sự biến đổi của các sự kiện 

mưa lớn, mưa cực trị trong tương lai trên khu vực Việt Nam theo các kịch bản biến 

đổi khí hậu bằng mô hình RegCM4 sẽ được trình bày trong mục tiếp theo.  
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3.3.  Dự tính sự biến đổi của các sự kiện mưa lớn, mưa cực trị 

Việc dự tính sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị trong thế kỷ 21 được 

thực hiện theo các thí nghiệm như đã được trình bày cụ thể trong chương II. Dự 

tính sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị trong thế kỷ 21 được chia thành hai 

thời kỳ gồm: thời kỳ giữa thế kỷ 21 (2046-2065) và thời kỳ cuối thế kỷ 21 

(2080-2099). Các kịch bản phát thải khí nhà kính được sử dụng là kịch bản phát 

thải trung bình - RCP4.5 và kịch bản phát thải cao - RCP8.5. Các kịch bản phát 

thải và bộ số liệu nhiệt độ mặt nước biển từ các mô hình toàn cầu ACCESS và 

NorESM được kết hợp làm đầu vào cho mô hình khí hậu toàn cầu CCAM.  

Trường toàn cầu của CCAM được sử dụng làm điều kiện biên và điều kiện 

ban đầu cho mô hình RegCM4. Những phân tích về sự biến đổi của các sự kiện 

mưa lớn, mưa cực trị sau đây được thực hiện dựa trên trung bình tổ hợp của các 

thí nghiệm sử dụng nhiệt độ bề mặt biển từ mô hình ACCESS và NorESM. Như 

vậy, các trường hợp được phân tích sẽ là sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị 

theo hai kịch bản phát thải RCP4.5 và RCP8.5 vào các thời kỳ giữa và cuối thế 

kỷ 21. 

 
Hình 3.21. Sự biến đổi các chỉ số theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 trong giai 

đoạn giữa thế kỷ 21 (2046-2065) và cuối thế kỷ 21 (2080-2099). 

Sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn 
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Biểu đồ về sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong tương lai 

theo các kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 trong giai đoạn 2046-2065 và 2080-2099 

được biểu diễn trên Hình 3.21. Kết quả dự tính với cả hai kịch bản RCP4.5 và 

RCP8.5 đều cho thấy cho thấy mưa lớn, mưa cực trị trong tương lai tăng lên cả 

về cường độ và tần suất. Theo kịch bản RCP4.5, mức độ biến đổi của các chỉ số 

mưa lớn, mưa cực trị trong thời kỳ 2046-2065 và thời kỳ 2080-2099 khá tương 

đương nhau. Thậm chí với một vài chỉ số, mức độ biến đổi trong thời kỳ 2080-

2099 thấp hơn trong thời kỳ 2046-2065. Với kịch bản RCP8.5, mức độ biến đổi 

của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong thời kỳ 2080-2099 cao hơn so với 

thời kỳ 2046-2065.  

Bảng 3.17. Sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên khu vực Việt 

Nam giai đoạn giữa (2046-2065) và cuối thể kỷ 21 (2080-2099). 

Thời gian Kịch 
bản 

Rx1d 
(%) 

Rx5d 
(%) R95p (%) R99p (%) R50 

(ngày) 
NHS 
(đợt) 

Giữa TK 
21 

RCP4.5 24,734* 43,785* 9,795* 15,396* 1,670* 1,104* 

RCP8.5 21,084* 33,872* 8,113* 12,451* 1,245* 0,797* 

Cuối TK 21 
RCP4.5 24,013* 40,335* 9,564* 16,051* 1,421* 0,957* 

RCP8.5 35,642* 54,902* 12,927* 18,923* 2,107* 1,468* 

Giá trị mức độ biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên khu vực 

Việt Nam được trình bày trong Bảng 3.17. Giá trị mức độ biến đổi của các chỉ 

số này theo các kịch bản phát thải khí nhà kính trong thời kỳ cuối thế kỷ 21 và 

giữa thế kỷ 21 cho thấy mưa lớn, mưa cực trị tăng mạnh. Sự biến đổi của các 

chỉ số mưa lớn, mưa cực trị đều có ý nghĩa thống kê cao. 

Như vậy, theo kịch bản phát thải trung bình mưa lớn và mưa cực trị tăng khá 

cao vào giữa thế kỷ 21. Sau đó, vào cuối thế kỷ 21 mức độ tăng được duy trì hay 

giảm đi một chút so với thời kỳ giữa thế kỷ 21 tùy thuộc vào từng chỉ số. Kịch bản 

phát thải cao cho thấy mức độ tăng của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị thấp hơn so 

với kịch bản phát thải trung bình trong giai đoạn giữa thế kỷ 21 và ngược lại trong 



123 

 

giai đoạn cuối thế kỷ 21. Mức độ tăng của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị với kịch 

bản phát thải cao trong thời kỳ cuối thể kỷ 21 cao hơn so mức độ tăng trong thời kỳ 

giữa thế kỷ 21. Những sự kiện mưa cực nhiều (chỉ số R99p) có mức độ tăng cao 

hơn so với các sự kiện mưa nhiều (chỉ số R95p).  

Sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị thể hiện trên Bảng 3.17 khá 

phù hợp với những phân tích về xu thế biến đổi lượng mưa năm trên khu vực 

Việt Nam trong tài liệu về “Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho 

Việt Nam” công bố bởi [Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012]. Theo tài liệu 

này, xu thế biến đổi của lượng mưa năm theo kịch bản trung bình và kịch bản 

phát thải cao đều có xu thế tăng trên lãnh thổ Việt Nam. Những phân tích chi tiết 

hơn về sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị trong hai thời kỳ với các thí nghiệm 

khác nhau được trình bày trong các mục tiếp theo. 

3.3.1.  Sự biến đổi của các sự kiện mưa lớn, mưa cực trị giữa thế kỷ 21 

Bản đồ về sự biến đổi của chỉ số Rx1d và Rx5d trong giai đoạn giữa thế kỷ 

21 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 được biểu diễn trên Hình 3.22. Kết quả dự 

tính cho thấy, chỉ số Rx1d và Rx5d trong thời kỳ này tăng với hầu hết các vùng 

khí hậu thuộc khu vực Việt Nam. Trên một số khu vực thuộc vùng Tây Bắc Bộ và 

Đông Bắc Bộ, chỉ số Rx1d và Rx5d giảm nhẹ. Mức độ tăng của chỉ số Rx1d và 

Rx5d mạnh nhất là trên khu vực ven biển vùng Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ 

và phía bắc của vùng Bắc Trung Bộ. Mức độ tăng của chỉ số Rx1d cũng có giá trị 

khá cao trên một số khu vực thuộc vùng Tây Nguyên và Nam Bộ. Số ô lưới có ý 

nghĩa thống kê với các thí nghiệm sử dụng kịch bản RCP8.5 nhiều hơn so với kịch 

bản RCP4.5. Trên khu vực ven biển vùng Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ và 

Bắc Trung Bộ, mức độ biến đổi của chỉ số Rx1d và Rx5d với kịch bản RCP4.5 

mạnh hơn và mở rộng hơn về diện so với kịch bản RCP8.5. Điều này là ngược lại 

đối với vùng Tây Nguyên và Nam Bộ, mức độ biến đổi của chỉ số Rx1d và Rx5d 

với kịch bản RCP4.5 trên các vùng này thấp hơn so với kịch bản RCP8.5. Số 
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lượng ô lưới có ý nghĩa thống kê của chỉ số Rx1d và Rx5d với kịch bản RCP8.5 

nhiều hơn hẳn so với kịch bản RCP4.5. 

 

Hình 3.22. Bản đồ sự biến đổi của chỉ số Rx1d và Rx5d trong thời kỳ giữa thế 

kỷ 21 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 (đơn vị: %; điểm chấm biểu thị có ý nghĩa 

thống kê).  

Biến đổi của các chỉ số R95p và R99p trong thời kỳ giữa thế kỷ 21 với kịch 

bản RCP4.5 và RCP8.5 được biểu diễn trên Hình 3.23. Trên hầu hết lãnh thổ 

Việt Nam, chỉ số R95p và R99p đều tăng rõ rệt với cả hai kịch bản.  Các khu vực 

ven biển vùng Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ và phía bắc vùng Bắc Trung 

Bộ, mức độ biến đổi của chỉ số R95p và R99p tăng mạnh hơn so với các khu vực 

khác thuộc lãnh thổ Việt Nam. Tương tự như chỉ số Rx1d và Rx5d, phân bố 

không gian sự biến đổi của chỉ số R95p và R99p với kịch bản RCP4.5 mở rộng 

hơn so với kịch bản RCP8.5 trên các khu vực phía bắc Việt Nam. Phân bố không 

gian sự biến đổi của chỉ số R95p và R99p với kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 khá 

tương đồng với nhau. Ý nghĩa thống kê của biến đổi đạt được trên hầu hết các ô 

lưới thuộc khu vực Việt Nam với chỉ số R99p. Phân bố các ô lưới có ý nghĩa 

thống kê của chỉ số R95p tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng 

Bắc Bộ. Trên một số khu vực thuộc vùng Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ, chỉ số 

R95p và R99p giảm nhẹ.  
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Hình 3.23. Bản đồ sự biến đổi của chỉ số R95p và R99p trong thời kỳ giữa thế 

kỷ 21 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 (đơn vị: %; điểm chấm biểu thị có ý nghĩa 

thống kê). 

Bản đồ phân bố không gian sự biến đổi của chỉ số R50 và NHS trong thời kỳ 

giữa thế kỷ 21 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 được biểu diễn trên Hình 3.24. 

Mức độ tăng và diện phân bố sự biến đổi của chỉ số R50 và NHS theo kịch bản 

RCP4.5 lớn hơn so với kịch bản RCP8.5. Các khu vực mà chỉ số R50 và NHS 

tăng mạnh chủ yếu tập trung ở các khu vực ven biển vùng Đông Bắc Bộ, Đồng 

Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Mức độ tăng của chỉ số R50 trên nhiều khu vực 

có giá trị hơn 7 ngày còn đối với chỉ số NHS là hơn 2 đợt. Chứng tỏ tần suất của 

ngày mưa lớn và đợt mưa lớn trong thời kỳ này tăng nhiều hơn so với thế kỷ 20 

(Hình 3.14). Số lượng ô lưới có ý nghĩa thống kê theo kịch bản RCP8.5 nhiều hơn 

so với kịch bản RCP4.5. Những khu vực mà chỉ số R50 và NHS có mức độ tăng 

mạnh như ven biển vùng Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ và Nam Trung Bộ 

cũng là những khu vực mà quan trắc cho thấy những chỉ số này có giá trị lớn 

(Hình 3.3). Điều này chứng tỏ mưa lớn, mưa cực trị ngày càng trở nên khắc 

nghiệt hơn trong tương lai, chi phí cần thiết để ứng phó, thích ứng và giảm thiểu 

tác động của hiện tượng mưa lớn, mưa cực trị trong tương lai có thể cũng cần 

được tăng lên đáng kể.  
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Hình 3.24. Bản đồ sự biến đổi của chỉ số R50 và NHS trong thời kỳ giữa thế 

kỷ 21 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 (đơn vị: ngày với R50 và đợt với NHS; điểm 

chấm biểu thị có ý nghĩa thống kê).  

Nhìn chung trong giai đoạn giữa thế kỷ 21, mô hình dự tính khá đồng nhất về 

phân bố không gian giữa các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị. Mức độ biến đổi của các 

chỉ số mưa lớn, mưa cực trị với kịch bản RCP4.5 cao hơn so với kịch bản RCP8.5. 

Sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên khu vực Việt Nam là tăng so 

với thời kỳ chuẩn. Khu vực tăng mạnh nhất là dải ven biển thuộc vùng Đông Bắc 

Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngoài ra, chỉ  NHS còn thể hiện sự biến 

đổi tăng tương đối mạnh ở khu vực ven biển vùng Nam Trung Bộ. Các chỉ số mưa 

lớn, mưa cực trị giảm nhẹ trên một số khu vực thuộc vùng Tây Bắc Bộ, và Đông 

Bắc Bộ. Vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ là những khu vực tăng yếu 

hơn so với các khu vực khác.  

a.  Sự biến đổi của các sự kiện mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng khí hậu 

Sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng khí hậu theo 

kịch bản RCP4.5 được biểu diễn trên Bảng 3.18 và theo kịch bản RCP8.5 biểu diễn 

trên Bảng 3.19. Các bảng về sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị cho 

thấy sự khác nhau về mức độ biến đổi của hiện tượng này trên từng vùng khí hậu. 

Giá trị của mức độ biến đổi các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị cho thấy hiện tượng này 

tăng khá rõ rệt. Hầu hết các chỉ số đều có ý nghĩa thống kê. 
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Bảng 3.18. Sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong thời kỳ giữa 

thế kỷ 21 với kịch bản RCP4.5 trên các phân vùng khí hậu 

Vùng Rx1d (%) Rx5d (%) R95p (%) R99p (%) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

TBB  11,161*  22,495*   5,816*   6,813*   0,952*   0,785* 

ĐBB  16,766*  37,796*   9,427*  13,361*   1,974*   1,270* 

ĐBBB  39,456* 105,355*  22,070*  33,507*   3,490*   2,039* 

BTB  38,768*  91,895*  19,309*  30,005*   3,930*   2,476* 

NTB  24,294*  44,214*   9,451*  16,547*   2,093*   1,454* 

TN  24,222*  23,732*   5,793*   8,230*   0,459*   0,400* 

NB  21,751*  19,074*   3,303*   6,054*   0,184*   0,146* 

Với kịch bản RCP4.5, các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Đồng Bằng 

Bắc Bộ và vùng Bắc Trung Bộ có mức độ biến đổi mạnh hơn so với các vùng khác. 

Mức độ biến đổi của nhiều chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Tây Bắc Bộ, 

Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tương đối đồng đều giữa các vùng.  

Bảng 3.19. Sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong thời kỳ giữa 

thế kỷ 21 với kịch bản RCP8.5 trên các phân vùng khí hậu 

Vùng Rx1d (%) Rx5d (%) R95p (%) R99p (%) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

TBB 4,011 2,045   1,584* 1,91 0,137 0,176 

ĐBB  10,332* 16,858   5,631*   7,608* 0,994 0,636 

ĐBBB  26,757*  80,452*  16,164*  19,203*   2,402*   1,127* 

BTB  30,232*  69,710*  15,061*  23,535*   2,961*   1,731* 

NTB  23,964*  43,037*  10,255*  19,057*   2,269*   1,505* 

TN  24,665*  23,652*   6,288*   9,441*   0,552*   0,491* 

NB  42,763*  27,642*   5,979*  12,398*   0,377*   0,326* 

Với kịch bản RCP8.5, mức độ biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị 

trên các vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thấp 
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hơn so với kịch bản RCP4.5. Trên các vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam 

Bộ, mức độ biến đổi của hầu hết các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị theo kịch bản 

RCP8.5 cao hơn so với kịch bản RCP4.5. Mức độ chênh lệch tương đối về sự biến 

đổi của các chỉ số theo kịch bản RCP8.5 so với RCP4.5 trên khu vực Tây Bắc Bộ và 

Nam Bộ lớn hơn nhiều so với khu vực khác. Trên vùng Nam Trung Bộ và Tây 

Nguyên mức độ biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị theo kịch bản RCP4.5 

và kịch bản RCP8.5 khá tương đồng với nhau (Phụ lục 4). 

b.  Sự biến đổi của các sự kiện mưa lớn theo các mùa trong năm 

Theo các mùa trong năm, sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị theo 

kịch bản RCP4.5 được biểu diễn trên Bảng 3.20 và kịch bản RCP8.5 biểu diễn trên 

Bảng 3.21. Theo kịch bản RCP4.5, biến đổi của hầu hết chỉ số mưa lớn, mưa cực trị 

trong các mùa đều tăng, ngoại trừ chỉ số R50 trong mùa xuân là giảm với mức độ 

không đáng kể. Mức độ biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong mùa hè 

và mùa thu cao hơn hẳn so với trong mùa đông và mùa xuân. Trong mùa hè, hầu hết 

các chỉ số mưa lớn thể hiện mức độ biến đổi cao nhất so với các mùa khác trong 

năm. Riêng chỉ số R99p không thể hiện mức độ biến đổi cao nhất trong mùa hè mà 

là trong mùa thu. Các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong mùa hè và mùa thu đều có ý 

nghĩa thống kê cao. Ngược lại, trong mùa đông và mùa xuân hầu hết các chỉ số đều 

có mức ý nghĩa thống kê thấp. Trong mùa đông, chỉ có hai chỉ số R95p và R99p là 

có ý nghĩa thống kê cao. 

Bảng 3.20. Sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị theo các mùa 

trong năm trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ giữa thế kỷ 21 với kịch bản RCP4.5 

Mùa Rx1d (%) Rx5d (%) R95p (%) R99p (%) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 2,869 1,057   2,612*   6,574* 0,035 0,022 

Xuân 3,336 1,877 0,993 2,381 -0,028 0,001 

Hè  34,293*  47,204*  14,451*  18,790*   1,235*   0,763* 

Thu  29,380*  28,704*  11,793*  20,187*   0,425*   0,301* 
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Theo kịch bản RCP8.5, biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị đều tăng 

với cả bốn mùa trong năm. Tương tự như kịch bản RCP4.5, các chỉ số mưa lớn, 

mưa cực trị biến đổi mạnh trong mùa hè và mùa thu. Mức độ biến đổi của các chỉ số 

mưa lớn, mưa cực trị trong mùa đông và mùa xuân có mức biến đổi thấp hơn nhiều 

so với mức độ biến đổi của các chỉ số trong mùa hè và mùa thu. Sự biến đổi của các 

chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong mùa hè và mùa thu đều có ý nghĩa thống kê cao.  

Bảng 3.21. Sự thế biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị theo các mùa 

trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ giữa thế kỷ 21 với kịch bản RCP8.5 

Mùa Rx1d (%) Rx5d (%) R95p (%) R99p (%) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 5,48 2,836   3,189* 6,269   0,060*   0,032* 

Xuân 6,838 5,518 1,217 1,082 0,046 0,031 

Hè  27,158*  33,020*  10,352*  12,619*   0,789*   0,512* 

Thu  23,751*  22,177*   8,470*  15,246*   0,349*   0,209* 

Độ lệch tương đối giữa kịch bản RCP8.5 với kịch bản RCP4.5 về mức độ biến 

đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong các mùa theo cho thấy mức độ biến 

đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong mùa hè và mùa thu theo kịch bản 

RCP8.5 thấp hơn so với kịch bản RCP4.5. Ngược lại, mức độ biến đổi của các chỉ 

số mưa lớn mưa cực trị trong mùa đông và mùa xuân theo kịch bản RCP8.5 lại cao 

hơn so với RCP4.5. Mức độ chênh lệch về sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa 

cực trị giữa kịch bản RCP8.5 và RCP4.5 trong mùa xuân là lớn nhất so với các mùa 

khác trong năm. Như vậy, sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị thể hiện 

sự khác biệt theo các vùng khí hậu và theo các mùa trong năm. Giữa các kịch bản 

phát thải cũng có sự khác nhau đáng kể về mức độ biến đổi của các chỉ số mưa lớn, 

mưa cực trị (Phụ lục 4).  

3.3.2.  Sự biến đổi của các sự kiện mưa lớn, mưa cực trị cuối thế kỷ 21 

Bản đồ về sự biến đổi của các chỉ số các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong thời 

kỳ cuối thế kỷ 21 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 được biểu diễn trên Hình 3.25, 



130 

 

Hình 3.26 và Hình 3.27. Chỉ số Rx1d và Rx5d (Hình 3.25) tăng rõ rệt trên khu vực 

ven biển vùng Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ và phía bắc vùng Bắc Trung Bộ. 

Với kịch bản RCP8.5, chỉ số Rx1d và Rx5d còn thể hiện mức độ biến đổi mạnh trên 

khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trên nhiều khu vực, mức độ biến 

đổi của các chỉ số Rx1d và Rx5d theo kịch bản RCP8.5 mạnh hơn đáng kể so với 

kịch bản RCP4.5. Trên một số khu vực phía bắc vùng Đông Bắc Bộ, chỉ số Rx5d 

giảm nhẹ. Số lượng điểm lưới có ý nghĩa thống kê với kịch bản RCP8.5 nhiều hơn 

hẳn so với kịch bản RCP4.5.  Về cơ bản sự biến đổi của chỉ số Rx1d và Rx5d trong 

thời kỳ này khá tương đồng với thời kỳ giữa thế kỷ 21 (Hình 3.22). 

 

Hình 3.25. Bản đồ sự biến đổi của chỉ số Rx1d và Rx5d trong thời kỳ cuối 
thế kỷ 21 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 (đơn vị: %; điểm chấm biểu thị có ý 
nghĩa thống kê). 

Biến đổi của chỉ số Rx1d ở đây có những điểm khác biệt so với tài liệu về “Kịch 

bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam” của [Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, 2012]. Theo tài liệu này, sự biến đổi phổ biến của chỉ số Rx1d là tăng trên 

vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngược lại, 

chỉ số này lại giảm trên các vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Mức độ 

biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị cao hơn nhiều so với mưa trung bình. 

Đến cuối thế kỷ 21, mưa trung bình có thể tăng với mức từ 2 đến 10% còn chỉ số 
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Rx1d có mức độ tăng trung bình lên đến trên 50% đối với các vùng Tây Bắc Bộ, 

Đông Bắc Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ. Mức độ giảm của chỉ số Rx1d trên vùng Nam 

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng khá mạnh. 

 
Hình 3.26. Bản đồ sự biến đổi của chỉ số R95p và R99p trong thời kỳ cuối thế 

kỷ 21 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 (đơn vị: %; điểm chấm biểu thị có ý nghĩa 
thống kê). 

Sự biến đổi của chỉ số R95p và R99p trong thời kỳ cuối thế kỷ 21 theo các 

kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 biểu diễn trên Hình 3.26 cho thấy phân bố không 

gian của hai chỉ số này khá tương đồng với chỉ số Rx1d và Rx5d. Khu vực chỉ số 

R95p và R99p tăng mạnh chủ yếu tập trung ở khu vực ven biển vùng Đông Bắc 

Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ và phía bắc vùng Bắc Trung Bộ. Với kịch bản RCP8.5, 

phân bố không gian của những khu vực tăng mạnh được mở rộng hơn so với kịch 

bản RCP4.5. Số lượng ô lưới có ý nghĩa thống kê trải hầu như toàn bộ Việt Nam 

đặc biệt là đối với kịch bản RCP8.5. So với chỉ số Rx1d và Rx5d thì chỉ số R95p 

và R99p có mức độ biến đổi thấp hơn. Mức độ biến đổi của Rx1d và Rx5d có 

những khu vực lên đến 80% và 120% còn đối với chỉ số R95p và R99p thì chỉ 

khoảng 30%. Điều này chứng tỏ, cường độ của các trận mưa lớn, mưa cực trị có 

thể tăng lên rất mạnh trong tương lai. Kết quả này khá tương đồng với kết quả 

trong tài liệu của [Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012]. Tài liệu này cho rằng “ở 
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những khu vực khác nhau lại có thể xuất hiện lượng mưa ngày dị thường với 

lượng mưa gấp đôi kỷ lục hiện nay”. Mức độ biến đổi mạnh nhất của các chỉ số 

này có thể lên đến 126% trên vùng Tây Bắc Bộ, 108% trên vùng Đồng Bằng Bắc 

Bộ và đạt 87% trên vùng Đông Bắc Bộ. 

 

Hình 3.27. Bản đồ sự biến đổi của chỉ số R50 và NHS trong thời kỳ cuối thế kỷ 
21 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 (đơn vị: ngày với R50 và đợt với NHS; điểm 
chấm biểu thị có ý nghĩa thống kê). 

Bản đồ về sự biến đổi của chỉ số R50 và NHS cuối thế kỷ 21 theo kịch bản 

RCP4.5 và RCP8.5 được biểu diễn trên Hình 3.27. Kết quả cho thấy, chỉ số R50 và 

NHS cũng tăng mạnh trên các khu vực ven biển vùng Đông Bắc Bộ, Đồng Bằng 

Bắc Bộ và phía bắc vùng Bắc Trung Bộ giống với các chỉ số trên. Mức độ tăng của 

R50 và NHS với kịch bản RCP8.5 lớn hớn so với kịch bản RCP4.5. Với kịch bản 

RCP4.5, số lượng ô lưới có ý nghĩa thống kê phân bố rất thưa thớt trên khu vực Việt 

Nam. Ngược lại theo kịch bản RCP8.5, các ô lưới có ý nghĩa thống kê được phân bố 

trên hầu khắp các vùng thuộc lãnh thổ Việt Nam . 

a.  Sự biến đổi của các sự kiện mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng khí hậu 

Sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng khí hậu trong 

thời kỳ cuối thế kỷ 21 với kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 được thể hiện trên Bảng 

3.22 và Bảng 3.23. Kết quả dự tính sự biến đổi của các chỉ số trên các vùng khí hậu 
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cho thấy mưa lớn, mưa cực trị đều tăng lên và với mức độ tăng khác nhau. Ở cả hai 

kịch bản, hầu hết các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị có mức độ tăng lớn nhất là trên 

vùng Bắc Trung Bộ. Mức độ biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng 

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ yếu hơn so với các vùng khác. Sự  biến đổi của hầu 

hết chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng khí hậu đều thể hiện ý nghĩa thống kê 

cao. Biến đổi có ý nghĩa thống kê thấp đối với một vài chỉ số thuộc vùng Tây Bắc 

Bộ và Đông Bắc Bộ. Mức độ biến đổi của chỉ số Rx1d trên các vùng Tây Bắc Bộ, 

Đông Bắc Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ trong Bảng 3.22 và Bảng 3.23 thấp hơn đáng 

kể so với kết quả trình bày trong tài liệu của [Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012].  

Bảng 3.22. Sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong thời kỳ cuối 

thế kỷ 21 với kịch bản RCP4.5 trên các phân vùng khí hậu. 

Vùng Rx1d (%) Rx5d (%) R95p (%) R99p (%) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

TBB  10,457* 16,764   4,435*   7,061* 0,554 0,472 

ĐBB  14,237*  24,888*   7,295*  11,860*   1,224*   0,845* 

ĐBBB  32,245*  83,718*  17,923*  30,063*   2,566*   1,463* 

BTB  35,926*  87,515*  18,402*  28,074*   3,596*   2,223* 

NTB  27,622*  49,731*  11,761*  18,902*   2,270*   1,585* 

TN  26,106*  26,774*   6,859*   9,450*   0,604*   0,512* 

NB  30,404*  24,316*   4,932*   7,341*   0,275*   0,227* 

So sánh về mức độ biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng 

khí hậu giữa kịch bản RCP8.5 và RCP4.5 cho thấy trên các vùng Đông Bắc Bộ và 

Đồng Bằng Bắc Bộ mức độ biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị theo kịch 

bản RCP8.5 thấp hơn so với RCP4.5. Ngược lại, trên các vùng Bắc Trung Bộ, Nam 

Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, mức độ biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa 

cực trị theo kịch bản RCP8.5 lớn hơn so với RCP4.5. Theo cả hai kịch bản RCP4.5 và 

RCP8.5, vùng Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là những vùng có mức độ biến 

đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị mạnh hơn so với các vùng khác. Vùng có 
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mức độ biến đổi thấp là vùng Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ. Sự chênh lệch tương đối 

về mức độ biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị theo kịch bản RCP8.5 so với 

RCP4.5 rất lớn trên vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trên vùng Đông 

Bắc Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ, mực độ biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị 

theo kịch bản RCP8.5 khá đồng nhất với kịch bản RCP4.5 (Phụ lục 4). 

Bảng 3.23. Sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong thời kỳ cuối 

thế kỷ 21 với kịch bản RCP8.5 trên các phân vùng khí hậu. 

Vùng Rx1d (%) Rx5d (%) R95p (%) R99p (%) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

TBB  11,017* 18,546   5,488*   6,893*   0,802*   0,684* 

ĐBB  13,817* 21,415   7,506*  10,477*   1,175*   0,812* 

ĐBBB  31,072*  86,550*  17,888*  23,909*   2,459*   1,412* 

BTB  47,455* 109,477*  23,585*  39,060*   5,002*   3,138* 

NTB  49,868*  82,609*  18,886*  31,012*   4,472*   3,061* 

TN  55,544*  52,383*  13,190*  19,251*   1,475*   1,265* 

NB  71,963*  42,837*   9,424*  18,229*   0,690*   0,600* 

b. Sự biến đổi của các sự kiện mưa lớn, mưa cực trị theo các mùa trong năm 

Sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị theo các mùa trong năm với 

các kịch bản RCP4.5 được biểu diễn trên Bảng 3.24 và kịch bản RCP8.5 biểu diễn 

trên Bảng 3.25. Kết quả dự tính cho thấy hầu hết các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị  

tăng trong mùa đông, mùa hè và mùa thu. Với kịch bản RCP4.5, các chỉ số mưa 

lớn, mưa cực trị trong mùa xuân giảm nhẹ. Kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 đều cho 

thấy các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị có mức độ biến đổi mạnh trong mùa thu và 

mùa hè. Mức độ biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong mùa đông và 

mùa thu thấp hơn nhiều so với mùa thu và mùa hè. Các chỉ số mưa lớn, mưa cực 

trị có ý nghĩa thống kê cao trong mùa thu và mùa hè và có mức ý nghĩa thống kê 

thấp trong mùa đông và mùa xuân. 
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Bảng 3.24. Sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị theo các mùa 

trong năm trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ cuối thế kỷ 21 với kịch bản RCP4.5  

Mùa Rx1d (%) Rx5d (%) R95p (%) R99p (%) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 1,373 -0,047   2,000* 3,125 0,049 0,027 

Xuân -3,521 -4,214 -0,486 -1,145 -0,099 -0,045 

Hè  30,902*  38,656*  12,516*  17,469*   0,853*   0,570* 

Thu  38,537*  38,713*  13,528*  25,639*   0,615*   0,389* 

Diễn biến theo mùa sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị với 

kịch bản RCP8.5 khá giống với kịch bản RCP4.5. Mức độ biến đổi của các chỉ số 

mưa lớn, mưa cực trị trong mùa hè và mùa thu lớn hơn đáng kể so với mùa đông 

và mùa xuân. Các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong mùa hè và mùa thu có ý 

nghĩa thống kê cao. Ngược lại hầu hết các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong mùa 

đông và mùa xuân có mức ý nghĩa thống kê thấp. Trong mùa đông, mùa hè và 

mùa thu hầu hết các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị với kịch bản RCP8.5 có mức độ 

biến đổi cao hơn so với kịch bản RCP4.5. Ngược lại, mức độ biến đổi của các 

chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong mùa xuân với kịch bản RCP8.5 thấp hơn so với 

kịch bản RCP4.5. Độ chênh lệch tương đối giữa mức độ biến đổi của các chỉ số 

mưa lớn, mưa cực trị  với kịch bản RCP8.5 so với kịch bản RCP4.5 lớn nhất 

trong mùa đông và mùa xuân (Phụ lục 4). 

Bảng 3.25. Sự biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị theo các mùa trên 

lãnh thổ Việt Nam trong thời kỳ cuối thế kỷ 21  với kịch bản RCP8.5 

Mùa Rx1d (%) Rx5d (%) R95p (%) R99p (%) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 9,008 3,842   4,952* 5,997   0,128*   0,073* 

Xuân 3,223 0,871 0,681 5,847 -0,059 -0,029 

Hè  47,010*  55,998*  17,025*  21,427*   1,259*   0,875* 

Thu  48,073*  44,567*  15,563*  26,337*   0,785*   0,541* 
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Tài liệu của [Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012] cho thấy sự biến đổi của 

lượng mưa năm trên khu vực Việt Nam là giảm trong mùa khô và tăng trong mùa 

mưa. Kết quả của luận án chưa thể hiện chính xác diễn biến mưa như trên do sự 

thay đổi theo mùa của sự biến đổi mưa lớn có thể có diễn biến khác so với lượng 

mưa năm. Mô hình RegCM4 với kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 được [Seok-Geun Oh 

và cộng sự, 2014] sử dụng để dự tính xu thế biến đổi mưa trong thời kỳ giữa thế kỷ 

21 cho khu vực Đông Á, Bắc và Nam Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ 

và Ấn Độ  cho thấy mưa có xu thế tăng trên các khu vực này mức độ tăng trong 

mùa hè lớn hơn so với các mùa còn lại. Mưa trên khu vực Hàn Quốc được dự tính 

tăng mạnh hơn so với các khu vực khác (44% với RCP4.5 và 24% với RCP8.5). Xu 

thế tăng của mưa lớn trong nghiên cứu này tăng cả về cường độ và tần suất mặc dù 

mưa trung bình có xu thế giảm. Như vậy, kết quả của luận án cho thấy mức độ tăng 

của mưa lớn trên khu vực Việt Nam khá tương đồng với một số khu vực xung 

quanh. Việc chọn kịch bản phát thải, mô hình khí hậu khu vực, số liệu đầu vào, thiết 

kế thí nghiệm có thể ảnh hưởng khá lớn đến kết quả dự tính. 
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KẾT LUẬN 

 

Từ những kết quả nghiên cứu của luận án về mô phỏng và dự tính sự biến đổi 

của các sự kiện mưa lớn, mưa cực trị trên khu vực Việt Nam bằng mô hình khí hậu 

khu vực có thể rút ra một số kết luận như sau:  

1. Kết quả mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị của mô hình RegCM4 trên khu vực 

Việt Nam cho thấy mô hình có xu thế mô phỏng giá trị các chỉ số mưa lớn, mưa cực 

trị thấp hơn so với số liệu APHRODITE và số liệu trạm. Tuy vậy, mô hình cũng đã 

nắm bắt được những nét cơ bản về phân bố không gian và sự thay đổi theo mùa của 

các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị. Theo không gian, mô hình mô phỏng tương đối tốt 

trên các vùng Tây Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Trên các vùng này hệ số 

tương quan không gian (Cs) có giá trị khá cao như chỉ số Rx5d vùng Tây Bắc Bộ có 

Cs ≈ 0,8 và chỉ số R95p trên vùng Nam Trung Bộ có Cs ≈ 0,7. Ngoài ra, sai số trung 

bình (ME) giữa mô phỏng và quan trắc trên các vùng này cũng khá thấp như trên 

vùng Tây Bắc Bộ, ME của chỉ số Rx5d chỉ khoảng -0,6 mm. Trên các vùng Đông 

Bắc Bộ, Đồng Bằng Bắc Bộ và Tây Nguyên, các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị được 

mô phỏng chưa tốt. Hệ số tương quan giữa quan trắc và mô phỏng của các chỉ số 

mưa lớn, mưa cực trị trên các vùng này khá thấp, sai số trung bình cũng khá lớn. 

Mô hình cũng đã tái tạo khá hợp lý những thay đổi theo mùa của các chỉ số mưa 

lớn, mưa cực trị. Trong mùa xuân, mô hình mô phỏng tốt về độ lớn các chỉ số nhưng 

chưa tốt về phân bố không gian. Ngược lại, trong mùa hè và mùa thu mô hình mô 

phỏng tương đối tốt về phân bố không gian nhưng chưa tốt về độ lớn chỉ số. Kết quả 

mô phỏng các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trong mùa đông có hệ số tương quan lớn 

hơn và sai số nhỏ hơn so với các mùa khác trong năm. Như vậy, mô hình RegCM4 đã 

thể hiện tương đối tốt khả năng mô phỏng mưa lớn, mưa cực trị. Tuy nhiên, kết quả 

mô phỏng vẫn tồn tại sai số so với quan trắc. Điều này có thể do mô hình chưa nắm 

bắt tốt được mưa lớn, mưa cực trị gây nên bởi hoàn lưu gió mùa hay hoàn lưu bão 

mà đây là một trong những nguyên nhân chính hình thành mưa lớn, mưa cực trị ở 

Việt Nam. Ngoài ra, chất lượng của số liệu đầu vào, độ phân giải ngang của mô 
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hình, sơ đồ tham số hóa đối lưu… cũng là những nguyên nhân ảnh hưởng không 

nhỏ đến chất lượng mô phỏng của mô hình.  

2. Mô hình RegCM4 mô phỏng mức độ biến đổi mưa lớn, mưa cực trị thấp 

hơn so với quan trắc. Mô hình còn hạn chế khi mô phỏng sự biến đổi của mưa lớn, 

mưa cực trị trên một số khu vực phía bắc Việt Nam. Mô hình chưa thực sự nắm bắt 

được những thay đổi của mưa lớn, mưa cực trị theo mùa. Sự biến đổi của các chỉ số 

mưa lớn, mưa cực trị được mô hình mô phỏng khá tốt trên các vùng Bắc Trung Bộ, 

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Tỷ lệ ô lưới mà quan trắc và mô phỏng có 

cùng sự biến đổi trên các vùng này là khá cao như chỉ số R50 trên vùng Nam Trung 

Bộ có tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi (P) lên đến trên 80%. Ngược lại, mô hình mô 

phỏng chưa tốt đối với các vùng Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và Đồng Bằng Bắc Bộ, 

tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi trên các vùng này khá thấp. Mặc dù đã nắm bắt 

được khá tốt sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị nhưng mô hình chưa mô phỏng 

tốt được mức độ biến đổi, tương quan thời gian giữa mô phỏng và quan trắc cũng 

chưa cao. Khả năng mô phỏng sự biến đổi mưa lớn của mô hình trong mùa đông và 

mùa thu tốt hơn trong mùa xuân và mùa hè. Hệ số tương quan thời gian và tỷ lệ ô 

lưới có cùng sự biến đổi trong mùa đông và mùa thu đều có giá trị tương đối cao. 

Trong mùa đông, hệ số tương quan thời gian (Ct) của chỉ số Rx5d là khoảng 0,7 còn 

trong mùa thu, tỷ lệ ô lưới có cùng sự biến đổi của chỉ số Rx1d là khoảng 58%.  

3. Kết quả dự tính sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị của mô hình 

RegCM4 cho thấy: mưa lớn, mưa cực trị trong giai đoạn giữa và cuối thế kỷ 21 

tăng lên đáng kể so với thời kỳ chuẩn theo cả hai kịch bản RCP4.5 và RCP8.5. 

Trong thời kỳ giữa thế kỷ 21, mức độ biến đổi của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị 

theo kịch bản RCP4.5 lớn hơn trên các vùng khí hậu phía bắc và nhỏ hơn trên vùng 

khí hậu phía nam so với kịch bản RCP8.5. Theo mùa, sự khác biệt về sự biến đổi 

của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị giữa hai kịch bản cũng khá rõ rệt. Trong mùa hè 

và mùa thu mức độ biến đổi mưa lớn, mưa cực trị theo kịch bản RCP4.5 lớn hơn so 

với RCP8.5. Trong thời kỳ giữa thế kỷ 21, mức độ biến đổi của các chỉ số mưa lớn, 

mưa cực trị theo kịch bản RCP8.5 cao hơn so với RCP4.5 trên hầu hết các khu vực 



139 

 

thuộc Việt Nam. Các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị biến đổi mạnh trong mùa hè và 

mùa thu. Kết quả dự tính sự biến đổi mưa lớn, mưa cực trị của mô hình RegCM4 

trong luận án có một số điểm khác biệt so với kết quả công bố của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. Tuy nhiên, kết quả của luận án lại có nhiều điểm phù hợp với 

nghiên cứu của [Seok-Geun Oh và cộng sự, 2014] về biến đổi mưa lớn, mưa cực trị 

cho một số khu vực xung quanh Việt Nam bằng mô hình RegCM4 với hai bộ kịch 

bản tương tự như luận án. Như vậy, sự khác nhau về kịch bản phát thải, mô hình khí 

hậu khu vực được sử dụng, thiết kế thí nghiệm... có thể là nguyên nhân chính dẫn 

đến sự khác biệt giữa các nghiên cứu.  

4. Những kết quả về sự biến đổi của mưa lớn, mưa cực trị cho thấy mức độ 

thay đổi của mưa lớn, mưa cực trị mạnh hơn rất nhiều so với mưa trung bình. Trong 

tương lai, mưa lớn và mưa cực trị có thể biến đổi lớn hơn so với hiện tại về cả 

cường độ và tần suất. Những khu vực mà mưa lớn, mưa cực trị tăng mạnh thường là 

nơi mưa lớn, mưa cực trị có cường độ mạnh, tần suất xuất hiện cao, dễ bị tổn 

thương do tác động của mưa lớn, mưa cực trị như những dải ven biển vùng Bắc 

Trung Bộ hay khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.  
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1. Bảng hệ số tương quan không gian, sai số trung bình, sai số 

tuyệt đối trung bình và sai số căn bình phương trung bình bốn mùa trong năm 

trên các phân vùng khí hậu, 

Hệ số tương quan của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Tây Bắc Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 0,601 0,612 0,65 0,527 - - 
Xuân 0,431 0,683 0,278 0,37 0,481 0,492 

Hè 0,629 0,764 0,553 0,497 0,624 0,692 
Thu 0,416 0,679 0,018 -0,336 0,196 0,197 

Hệ số tương quan của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Đông Bắc Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông -0,349 -0,253 -0,431 -0,079 -0,07 -0,068 
Xuân -0,225 -0,186 -0,231 -0,173 - 0,051 

Hè -0,411 -0,424 -0,08 -0,218 -0,16 -0,312 
Thu 0,432 0,208 0,604 0,536 0,376 0,329 

Hệ số tương quan của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Đồng Bằng Bắc Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 0,004 -0,319 0,198 0,362 -0,202 -0,202 
Xuân -0,54 -0,425 -0,172 -0,158 -0,287 -0,334 

Hè -0,266 -0,189 -0,215 -0,206 -0,029 -0,178 
Thu 0,004 -0,142 0,396 0,223 0,182 0,203 
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Hệ số tương quan của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Bắc Trung Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 0,869 0,869 0,729 0,775 0,886 0,856 
Xuân 0,245 0,241 0,226 0,215 0,152 0,141 

Hè 0,069 -0,009 0,264 0,134 0,178 0,14 
Thu 0,708 0,676 0,711 0,691 0,701 0,691 

Hệ số tương quan của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Nam Trung Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 0,698 0,704 0,584 0,631 0,631 0,64 
Xuân 0,337 0,253 0,364 0,369 0,216 0,223 

Hè 0,221 0,176 0,253 0,43 0,297 0,325 
Thu 0,655 0,659 0,69 0,586 0,666 0,66 

Hệ số tương quan của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Tây Nguyên 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 0,347 0,41 -0,255 -0,128 - -0,003 
Xuân 0,402 0,329 0,229 0,36 0,286 0,288 

Hè 0,256 0,474 0,342 0,268 0,273 0,288 
Thu -0,317 -0,056 -0,309 -0,337 -0,053 -0,143 

Hệ số tương quan của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Nam Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 0,547 0,59 0,42 0,476 0,594 0,527 
Xuân 0,318 0,558 0,142 0,071 0,376 0,307 

Hè -0,202 -0,396 -0,111 0,026 -0,125 -0,109 
Thu 0,599 0,635 0,562 0,508 0,677 0,647 
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Sai số trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Tây Bắc Bộ 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông -7,719 -3,805 -14,577 -23,41 -0,025 -0,025 
Xuân -8,348 -5,34 -12,948 -14,892 -0,132 -0,094 

Hè -13,74 2,488 -11,932 -17,314 -0,639 -0,088 
Thu -21,743 -31,976 -20,069 -35,829 -0,341 -0,271 

Sai số trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Đông Bắc Bộ 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông -4,267 2,728 -9,576 -14,268 -0,022 -0,021 
Xuân -17,273 -15,798 -20,429 -29,169 -0,408 -0,309 

Hè -18,925 -21,987 -16,448 -27,149 -1,026 -0,307 
Thu -26,998 -47,129 -25,336 -32,962 -0,643 -0,456 

Sai số trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Đồng Bằng Bắc Bộ 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông -2,379 3,478 -7,301 -10,253 -0,017 -0,017 
Xuân -20,08 -24,059 -23,371 -33,827 -0,406 -0,312 

Hè -32,613 -33,948 -28,141 -45,473 -1,115 -0,392 
Thu -56,994 -101,018 -52,358 -93,261 -1,687 -1,011 

Sai số trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Bắc Trung Bộ 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 5,22 29,394 -1,295 -10,458 0,05 0,031 
Xuân -13,566 -8,254 -17,251 -27,978 -0,239 -0,194 

Hè -38,079 -34,699 -34,75 -74,588 -0,746 -0,48 
Thu -76,003 -149,347 -66,324 -97,179 -3,493 -1,419 
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Sai số trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Nam Trung Bộ 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 17,663 64,047 -0,748 -15,324 0,862 0,337 
Xuân -4,549 2,833 -11,403 -20,185 -0,072 -0,065 

Hè -1,429 25,724 -2,93 -20,869 -0,008 -0,03 
Thu -31,607 -49,174 -22,311 -31,076 -1,484 -0,417 

Sai số trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Tây Nguyên 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 4,357 19,464 -3,651 -4,717 0,039 0,027 
Xuân -15,621 -25,11 -15,111 -21,603 -0,184 -0,149 

Hè -9,069 -19,364 -10,731 -12,859 -0,531 -0,265 
Thu -19,073 -34,876 -17,377 -19,598 -0,501 -0,351 

Sai số trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Nam Bộ 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 20,087 49,298 20,299 44,342 0,284 0,214 
Xuân -8,725 -17,811 -7,016 -2,337 -0,02 -0,018 

Hè -11,127 -24,46 -10,163 -11,246 -0,229 -0,137 
Thu -3,548 -13,881 -3,981 6,398 -0,011 -0,014 
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Sai số tuyệt đối trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Tây Bắc Bộ 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 11,286 19,39 14,65 23,41 0,025 0,025 
Xuân 17,24 28,842 14,456 19,055 0,333 0,277 

Hè 26,928 57,225 16,39 23,477 2,004 0,8 
Thu 26,092 42,527 21,741 37,793 0,434 0,358 

Sai số tuyệt đối trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Đông Bắc Bộ 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 10,132 19,291 10,923 16,842 0,026 0,026 
Xuân 23,355 32,446 21,43 31,155 0,542 0,43 

Hè 34,771 69,601 21,368 34,044 1,936 0,8 
Thu 31,222 56,723 26,759 34,944 0,75 0,55 

Sai số tuyệt đối trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên 
vùng Đồng Bằng Bắc Bộ 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 9,025 15,69 8,636 10,435 0,018 0,018 
Xuân 24,907 36,5 23,835 34,343 0,5 0,404 

Hè 45,465 78,073 30,364 48,016 1,933 0,81 
Thu 58,865 104,461 52,643 93,261 1,725 1,047 

Sai số tuyệt đối trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên 
vùng Bắc Trung Bộ 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 14,295 36,949 9,359 14,714 0,175 0,145 
Xuân 20,545 31,982 18,353 29,356 0,347 0,295 

Hè 51,66 83,487 36,68 74,792 1,605 0,899 
Thu 77,404 152,235 66,363 97,227 3,538 1,472 
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Sai số tuyệt đối trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên 
vùng Nam Trung Bộ 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 31,945 81,543 20,771 45,725 1,135 0,559 
Xuân 19,393 36,784 17,592 28,049 0,257 0,227 

Hè 24,946 55,665 14,862 31,515 0,54 0,409 
Thu 52,64 105,417 32,5 53,465 2,474 1,031 

Sai số tuyệt đối trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên 
vùng Tây Nguyên 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 12,442 27,86 14,287 22,551 0,081 0,069 
Xuân 21,594 37,472 16,923 25,53 0,281 0,23 

Hè 24,877 49,071 14,322 22,371 0,939 0,561 
Thu 30,485 55,744 20,491 31,28 0,809 0,565 

Sai số tuyệt đối trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên 
vùng Nam Bộ 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 22,676 51,586 22,314 45,078 0,293 0,223 
Xuân 16,415 31,094 13,246 16,564 0,129 0,123 

Hè 20,912 47,887 14,296 18,668 0,479 0,342 
Thu 22,89 45,106 12,019 20,202 0,535 0,407 
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Sai số căn bình phương trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực 
trị trên vùng Tây Bắc Bộ 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 14,912 24,84 16,732 26,661 0,159 0,159 
Xuân 22,639 37,109 17,75 24,244 0,671 0,537 

Hè 36,116 73,252 20,498 31,437 2,786 1,099 
Thu 33,942 53,002 27,399 49,41 0,821 0,635 

Sai số căn bình phương trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực 
trị trên vùng Đông Bắc Bộ 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 14,302 25,414 15,925 23,034 0,165 0,163 
Xuân 31,25 45,728 25,902 39,305 0,939 0,698 

Hè 47,994 97,273 28,623 46,1 2,66 1,122 
Thu 39,342 72,669 31,947 41,4 1,264 0,861 

Sai số căn bình phương trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực 
trị trên vùng Đồng Bằng Bắc Bộ 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 12,533 20,506 11,101 12,207 0,137 0,137 
Xuân 31,985 48,598 28,873 41,318 0,888 0,665 

Hè 59,5 101,16 38,859 57,113 2,496 1,063 
Thu 73,786 130,29 59,714 111,55 2,284 1,328 

Sai số căn bình phương trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực 
trị trên vùng Bắc Trung Bộ 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 20,935 52,823 12,527 20,061 0,573 0,444 
Xuân 29,615 46,041 23,073 36,223 0,7 0,572 

Hè 69,74 108,42 48,39 92,787 2,215 1,2 
Thu 95,18 191,03 73,146 105,98 4,574 1,812 
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Sai số căn bình phương trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực 
trị trên vùng Nam Trung Bộ 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 50,784 121,04 29,876 64,51 2,704 1,136 
Xuân 29,889 54,466 26,99 38,774 0,648 0,55 

Hè 39,024 74,76 21,358 45,376 1,065 0,736 
Thu 72,35 145,13 43,129 73,468 3,637 1,483 

Sai số căn bình phương trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực 
trị trên vùng Tây Nguyên 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 20,375 45,139 18,124 29,06 0,363 0,287 
Xuân 28,624 48,743 20,498 32,047 0,65 0,498 

Hè 34,817 64,363 18,227 29,397 1,586 0,856 
Thu 40,56 72,505 25,666 40,115 1,258 0,844 

Sai số căn bình phương trung bình của các chỉ số mưa lớn, mưa cực 
trị trên vùng Nam Bộ 

Mùa Rx1d 
(mm) 

Rx5d 
(mm) 

R95p (mm) R99p (mm) R50 
(ngày) 

NHS 
(đợt) 

Đông 38,772 78,779 37,498 75,465 0,828 0,577 
Xuân 21,294 40,146 17,697 21,793 0,407 0,377 

Hè 27,891 61,852 18,262 24,665 0,984 0,629 
Thu 33,465 61,403 16,421 31,813 0,983 0,715 
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Phụ lục 2. Bảng độ lệch tương đối giữa sai số căn bình phương trung bình 

và sai số tuyệt đối trung bình bốn mùa và cả năm trên các phân vùng khí hậu và 

lãnh thổ Việt Nam  

Độ lệch tương đối giữa RMSE và MAE trên vùng Tây Bắc Bộ  

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 32,128 28,107 14,212 13,887 536,000 536,000 
Xuân 31,317 28,663 22,786 27,232 101,502 93,863 

Hè 34,121 28,007 25,064 33,906 39,022 37,375 
Thu 30,086 24,631 26,025 30,738 89,171 77,374 

Cả năm 33,835 28,597 19,443 30,150 33,617 40,367 

Độ lệch tương đối giữa RMSE và MAE trên vùng Đông Bắc Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 41,157 31,740 45,793 36,765 534,615 526,923 
Xuân 33,804 40,936 20,868 26,160 73,247 62,326 

Hè 38,029 39,758 33,953 35,413 37,397 40,250 
Thu 26,007 28,112 19,388 18,475 68,533 56,545 

Cả năm 36,422 40,292 25,715 31,171 37,099 43,073 

Độ lệch tương đối giữa RMSE và MAE trên vùng Đồng Bằng Bắc Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 38,870 30,695 28,543 16,981 661,111 661,111 
Xuân 28,418 33,145 21,137 20,310 77,600 64,604 

Hè 30,870 29,571 27,977 18,946 29,126 31,235 
Thu 25,348 24,726 13,432 19,611 32,406 26,839 

Cả năm 31,052 28,879 15,385 23,208 24,143 29,286 
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Độ lệch tương đối giữa RMSE và MAE trên vùng Bắc Trung Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 46,450 42,962 33,850 36,340 227,429 206,207 
Xuân 44,147 43,959 25,718 23,392 101,729 93,898 

Hè 34,998 29,865 31,925 24,060 38,006 33,482 
Thu 22,965 25,484 10,221 9,003 29,282 23,098 

Cả năm 24,028 28,029 11,088 13,133 21,654 24,773 

Độ lệch tương đối giữa RMSE và MAE trên vùng Nam Trung Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 58,973 48,437 43,835 41,083 138,238 103,220 
Xuân 54,123 48,070 53,422 38,237 152,140 142,291 

Hè 56,434 34,303 43,709 43,982 97,222 79,951 
Thu 37,443 37,672 32,705 37,413 47,009 43,841 

Cả năm 37,704 38,548 33,567 34,369 50,363 45,946 

Độ lệch tương đối giữa RMSE và MAE trên vùng Tây Nguyên 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 63,760 62,021 26,857 28,863 348,148 315,942 
Xuân 32,555 30,078 21,125 25,527 131,317 116,522 

Hè 39,957 31,163 27,266 31,407 68,903 52,585 
Thu 33,049 30,068 25,255 28,245 55,501 49,381 

Cả năm 35,460 30,899 19,641 30,331 41,792 34,568 

Độ lệch tương đối giữa RMSE và MAE trên vùng Nam Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 70,983 52,714 68,047 67,410 182,594 158,744 
Xuân 29,723 29,112 33,603 31,568 215,504 206,504 

Hè 33,373 29,162 27,742 32,124 105,428 83,918 
Thu 46,199 36,130 36,625 57,475 83,738 75,676 

Cả năm 60,385 45,989 34,808 60,204 61,357 50,173 
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Độ lệch tương đối giữa RMSE và MAE trên lãnh thổ Việt Nam 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 76,721 71,403 57,478 68,966 319,273 233,533 
Xuân 38,065 38,006 30,100 30,019 115,502 103,650 

Hè 44,731 35,523 41,537 44,778 59,375 51,020 
Thu 41,581 43,980 34,017 37,668 73,919 52,887 

Cả năm 42,985 42,152 31,483 40,304 45,172 41,002 
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Phụ lục 3. Bảng hệ số tương quan thời gian, tỷ lệ ô lưới có cùng xu thế giữa 

quan trắc và mô phỏng bốn mùa trong năm trên các phân vùng khí hậu,  

Hệ số tương quan thời gian của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Tây Bắc Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 0,339 0,251 0,239 0,141 - - 
Xuân 0,446 0,526 0,255 0,369 0,593 0,548 

Hè 0,2 0,172 -0,073 0,09 0,158 0,052 
Thu 0,23 0,275 0,2 0,37 0,114 0,071 

Hệ số tương quan thời gian của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Đông Bắc Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 0,416 0,309 0,587 0,535 0,634 0,638 
Xuân 0,312 0,393 0,036 0,207 0,36 0,321 

Hè -0,137 -0,104 -0,296 -0,205 -0,075 -0,055 
Thu 0,17 0,27 0,114 0,053 0,083 -0,012 

Hệ số tương quan thời gian của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên 
vùng Đồng Bằng Bắc Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 0,237 0,33 -0,029 0,008 -0,03 -0,03 
Xuân -0,112 0,022 -0,12 0,139 -0,118 -0,109 

Hè -0,123 -0,313 0,084 0,077 -0,159 -0,113 
Thu 0,241 0,202 0,14 -0,023 0,173 0,258 

Hệ số tương quan thời gian của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên 
vùng Bắc Trung Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 0,157 0,436 0,054 0,23 0,46 0,242 
Xuân 0,041 0,142 -0,08 0,089 -0,12 -0,118 

Hè 0,009 0,054 0,057 -0,093 -0,187 -0,142 
Thu 0,449 0,358 0,19 0,043 0,464 0,425 
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Hệ số tương quan thời gian của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên 
vùng Nam Trung Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 0,578 0,632 0,304 0,171 0,628 0,614 
Xuân 0,462 0,349 0,355 0,309 0,345 0,384 

Hè 0,164 0,296 -0,138 -0,08 0,226 0,25 
Thu 0,476 0,535 0,048 -0,133 0,584 0,529 

Hệ số tương quan thời gian của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên 
vùng Tây Nguyên 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 0,619 0,642 0,193 0,129 0,354 0,415 
Xuân 0,106 0,489 -0,182 -0,157 0,109 -0,086 

Hè 0,206 0,293 0,183 0,027 0,187 0,269 
Thu 0,254 0,188 0,194 0,039 0,268 0,314 

Hệ số tương quan thời gian của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên 
vùng Nam Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 0,664 0,644 0,553 0,455 0,415 0,44 
Xuân 0,381 0,372 0,055 -0,047 0,175 0,09 

Hè 0,335 0,32 0,126 0,202 0,209 0,169 
Thu 0,108 0,09 0,22 0,082 0,164 0,185 
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Tỷ lệ ô lưới có cùng xu thế của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Tây Bắc Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 18,367 30,612 61,224 55,102 - - 
Xuân 55,102 42,857 55,102 38,776 28,571 28,571 

Hè 28,571 30,612 46,939 46,939 20,408 20,408 
Thu 18,367 18,367 46,939 51,02 20,408 14,286 

Tỷ lệ ô lưới có cùng xu thế của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Đông Bắc Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 42,268 37,113 47,423 52,577 3,093 3,093 
Xuân 39,175 38,144 52,577 59,794 28,866 23,711 

Hè 15,464 10,309 35,052 49,485 17,526 24,742 
Thu 42,268 55,67 55,67 51,546 43,299 34,021 

Tỷ lệ ô lưới có cùng xu thế của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên 
vùng Đồng Bằng Bắc Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 7,317 24,39 34,146 51,22 - - 
Xuân 51,22 56,098 39,024 65,854 29,268 26,829 

Hè 17,073 - 43,902 41,463 9,756 19,512 
Thu 29,268 51,22 65,854 51,22 31,707 36,585 

Tỷ lệ ô lưới có cùng xu thế của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên 
vùng Bắc Trung Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 29,487 32,051 35,897 41,026 26,923 24,359 
Xuân 55,128 56,41 52,564 51,282 32,051 28,205 

Hè 35,897 43,59 44,872 58,974 29,487 21,795 
Thu 67,949 65,385 60,256 56,41 26,923 38,462 
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Tỷ lệ ô lưới có cùng xu thế của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên 
vùng Nam Trung Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 53,333 70,667 80 50,667 44 38,667 
Xuân 72 61,333 45,333 56 45,333 38,667 

Hè 65,333 60 49,333 50,667 46,667 44 
Thu 86,667 77,333 56 42,667 84 62,667 

Tỷ lệ ô lưới có cùng xu thế của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên 
vùng Tây Nguyên 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 78,652 91,011 55,056 62,921 21,348 21,348 
Xuân 44,944 67,416 37,079 48,315 15,73 14,607 

Hè 58,427 62,921 41,573 50,562 44,944 49,438 
Thu 79,775 84,27 55,056 55,056 60,674 64,045 

Tỷ lệ ô lưới có cùng xu thế của các chỉ số mưa lớn, mưa cực trị trên vùng Nam Bộ 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 43,011 53,763 47,312 41,935 9,677 12,903 
Xuân 63,441 65,591 58,065 52,688 25,806 23,656 

Hè 79,57 89,247 72,043 63,441 59,14 52,688 
Thu 54,839 51,613 43,011 46,237 51,613 47,312 
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Phụ lục 4 Bảng mức độ chênh lệch tương đối của xu thế biến đổi giữa kịch 

bản RCP8.5 so với RCP4.5 

Mức độ chênh lệch tương đối của xu thế biến đổi giữa kịch bản RCP8.5 so với 

RCP4.5 trong giai đoạn giữa thế kỷ 21 trên các vùng khí hậu 

Vùng Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

B1 -64,062 -90,909 -72,765 -71,965 -85,609 -77,580 

B2 -38,375 -55,397 -40,267 -43,058 -49,645 -49,921 

B3 -32,185 -23,637 -26,760 -42,690 -31,175 -44,728 

B4 -22,018 -24,142 -22,000 -21,563 -24,656 -30,089 

N1 -1,358 -2,662 8,507 15,169 8,409 3,508 

N2 1,829 -0,337 8,545 14,714 20,261 22,750 

N3 96,602 44,920 81,017 104,790 104,891 123,288 

 

Mức độ chênh lệch tương đối của xu thế biến đổi giữa kịch bản RCP8.5 so với 

RCP4.5 trong giai đoạn giữa thế kỷ 21 theo các mùa 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 91,007 168,307 22,090 -4,639 71,429 45,455 
Xuân 104,976 193,980 22,558 -54,557 -264,286 - 

Hè -20,806 -30,048 -28,365 -32,842 -36,113 -32,896 
Thu -19,159 -22,739 -28,178 -24,476 -17,882 -30,565 
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Mức độ chênh lệch tương đối của xu thế biến đổi giữa kịch bản RCP8.5 so với 

RCP4.5 trong giai đoạn cuối thế kỷ 21 trên các vùng khí hậu 

Vùng Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

B1 5,355 10,630 23,743 -2,379 44,765 44,915 

B2 -2,950 -13,955 2,892 -11,661 -4,003 -3,905 

B3 -3,638 3,383 -0,195 -20,470 -4,170 -3,486 

B4 32,091 25,095 28,165 39,132 39,099 41,161 

N1 80,537 66,112 60,582 64,067 97,004 93,123 

N2 112,763 95,649 92,302 103,714 144,205 147,070 

N3 136,689 76,168 91,079 148,318 150,909 164,317 

 

Mức độ chênh lệch tương đối của xu thế biến đổi giữa kịch bản RCP8.5 so với 

RCP4.5 trong giai đoạn cuối thế kỷ 21 theo các mùa 

Mùa Rx1d Rx5d R95p R99p R50 NHS 

Đông 556,082 - 147,600 91,904 161,224 170,370 
Xuân -191,536 -120,669 -240,123 -610,655 -40,404 -35,556 

Hè 52,126 44,862 36,026 22,657 47,597 53,509 
Thu 24,745 15,122 15,043 2,722 27,642 39,075 

 

 
 
 
 

 
 


