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1. Mở đầu
Việt Nam nằm ở vị trí trung tâm trong khu vực nhiệt đới gió mùa Châu Á
nên khí hậu, thời tiết chịu sự chi phối mạnh mẽ của chế độ gió mùa, từ đó có những
ảnh hưởng rõ rệt đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, biến
đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp có thể dẫn đến sự phân bố lại năng lượng
trên bề mặt, trong đại dương và trong khí quyển trái đất, làm biến đổi các hệ thống
hoàn lưu chung khí quyển và đại dương, dẫn đến sự biến đổi một số đặc trưng gió
mùa như: Hoàn lưu, lượng mưa, ngày bắt đầu, kết thúc, cường độ… Do vậy, việc
nghiên cứu, dự tính các đặc trưng GMMH trong tương lai bằng các mô hình và kịch
bản khác nhau được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm nhằm đưa ra
các giải pháp chiến lược ứng phó với các hiện tượng khí hậu cực đoan.
Chính bởi vì tầm quan trọng của GMMH đối với nước ta và nhằm cung cấp
thêm thông tin về khả năng biến đổi của GMMH trong tương lai do tác động biến
đổi khí hậu, đề tài: “Nghiên cứu dự tính một số đặc trưng gió mùa mùa hè của mô
hình PRECIS” được lựa chọn thực hiện trong luận văn này với hai mục tiêu chính
là: 1) Đánh giá được sự biến đổi trong tương lai của một số đặc trưng GMMH trên
khu vực Việt Nam, đặc biệt cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ; 2) góp phần tăng
cường khả năng hiểu biết về sự biến đổi của GMMH dưới tác động của biến đổi khí
hậu.
2. Số liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Mô hình PRECIS
PRECIS là mô hình khí hậu động lực khu vực. Mô hình được xây dựng bởi
Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu Toàn cầu Hadley và được chạy trên máy tính cá
nhân nhằm phục vụ việc xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu cho khu vực nhỏ.
Tiền thân của mô hình PRECIS là mô hình HadRM3P [8].
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Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến
đổi khí hậu với Trung tâm nghiên cứu khí tượng Hadley, 5 phương án mô phỏng khí
hậu thời kỳ dài 1950 – 2099 của mô hình PRECIS cho khu vực Đông Nam Á chạy
với 5 điều kiện biên và ban đầu khác nhau từ 5 thành phần khí quyển của mô hình
khí hậu toàn cầu HadCM3 (HadCM3Q0, HadCM3Q3, HadCM3Q10, HadCM3Q11,
HadCM3Q13) đã được lựa chọn và thực hiện [10, 12].
Trong đó, HadCM3Q0: Là thành phần gốc của mô hình HadCM3, cũng là
mô hình hoàn lưu chung kết hợp đại dương khí quyển thế hệ thứ ba của trung tâm
Hadley được chạy với kịch bản phát thải trung bình A1B; các thành phần khác dựa
trên mô hình gốc HadCM3Q0 và là kết quả tính toán theo các sơ đồ vật lý khác
nhau [16].
Tuy nhiên, trong khuôn khổ của luận văn, luận văn kế thừa kết quả chuỗi số
liệu mô phỏng khí hậu thời kỳ dài đã có giữa viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và
Biến đổi Khí hậu theo phương án mô hình chạy với điều kiện biên và ban đầu là
thành phần HadCM3Q0 để tính toán và phân tích cho khu vực Việt Nam.
Miền tính của mô hình PRECIS được thiết kế cho khu vực Đông Nam Á
khoảng 91,5oE – 135oE, 13oS – 30oN.
Độ phân giải ngang của mô hình trong nghiên cứu này là 0,22o x 0,22o.
Số liệu của mô hình sử dụng trong nghiên cứu là số liệu ngày.
2.2. Phương pháp
2.2.1. Lựa chọn thời kỳ và mùa GMMH nghiên cứu
Dựa trên bản báo cáo đánh giá lần thứ 5 của IPCC [7], luận văn lựa chọn các
giai đoạn thời kỳ chuẩn, giữa thế kỷ, và cuối thế kỷ tương ứng là: 1986 – 2005,
2046 – 2065, 2080 – 2099 và cho cả thời kỳ là 2020 – 2099.
Dựa trên nghiên cứu của Phạm Ngọc Toàn và Phan Tất Đắc (1993) [5],
Nguyễn Trọng Hiệu và ccs. (2012) [1] trong việc phân chia các thời kỳ bắt đầu, phát
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triển, và suy thoái của GMMH, luận văn đã lựa chọn mùa GMMH để tính toán,
phân tích trong luận văn là tháng V – IX.
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, phương pháp thống kê khí hậu được sử dụng để tính
toán một số đặc trưng thống kê. Bộ số liệu mưa APHRODITE, gió CFSR, và số liệu
mưa quan trắc được sử dụng để đánh giá khả năng mô phỏng khí hậu của mô hình.
- Đối với việc xem xét sự biến đổi thời gian của lượng mưa và gió mực 850
hPa trong thời kỳ 2020 - 2099 so với thời kỳ 1986 – 2005: Kế thừa phương pháp
nghiên cứu của Sun và Ding (2010) [14], luận văn đã làm trơn chuỗi số liệu 2020 –
2099 bằng cách lấy trung bình trượt 9 năm liên tiếp nhằm loại bỏ các dao động có
quy mô dưới thập kỷ và để thấy rõ xu thế biến đổi của nó trong thời kỳ này. Chuỗi
số liệu sau khi được làm trơn là chuỗi 2020 – 2091, mỗi mốc thời gian trong chuỗi
này đại diện cho khoảng thời gian 9 năm (ví dụ: Giá trị năm 2091 là giá trị trung
bình 9 năm từ năm 2091 đến 2099 và là giá trị tiêu biểu cho khoảng thời gian này).
Sau đó, luận văn tính toán sự biến đổi tại mỗi mốc thời gian của lượng mưa
và gió mực 850 hPa trong thế kỷ 21 đối với chuỗi sau khi được làm trơn so với thời
kỳ 1986 – 2005 theo phương pháp đã nêu ở trên. Đối với lượng mưa, luận văn chỉ
xem xét chuỗi biến đổi theo thời gian trong thế kỷ 21 so với thời kỳ 1986 – 2005
trên các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Để tính toán diễn biến thời gian sự biến
đổi của lượng mưa trong thời kỳ 2020 – 2099 so với thời kỳ quá khứ trên hai khu
vực này, luận văn đã trích số liệu tại các điểm lưới của mô hình tương ứng với các
vị trí trạm quan trắc khí tượng đại diện trên hai khu vực.
- Đối với ngày bắt đầu GMMH trên khu vực Nam Bộ
Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Khó để phân biệt ngày kết thúc GMMH và
ngày bắt đầu gió mùa mùa đông [21] nên trong nghiên cứa này luận văn chỉ thử
nghiệm tính toán dự tính ngày bắt đầu GMMM trên khu vực Nam Bộ. Dựa trên các
phương pháp nghiên cứu của Zhang và ccs. (2002), Phạm Xuân Thành (2010), và
đặc biệt là nghiên cứu của tác giả Nguyễn Kim Chi và ccs (2014) [20, 3, 9], luận
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văn đã sử dụng lượng mưa ngày tại 6 trạm quan trắc và gió vĩ hướng ngày mực 850
hPa (CFSR) trung bình khu vực Nam Bộ (9 – 12,5oN, 104 – 110oE) để xác định
ngày bắt đầu GMMH theo quan trắc trên khu vực này. Bên cạnh đó, luận văn cũng
tham khảo thêm nghiên cứu của Qian và Lee (2000) [11], Nguyễn Thị Hiền Thuận
(2006) [4]. Ngày bắt đầu GMMH là ngày thỏa mãn 3 chỉ tiêu:
(1) Trung bình trượt 5 ngày của lượng mưa ngày trung bình khu vực Nam Bộ
> 5 mm/ngày
(2) Trung bình trượt 5 ngày của gió vĩ hướng ngày mực 850 hPa trung bình
khu vực Nam Bộ chuyển từ gió đông sang gió tây
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(3) Cả (1) và (2) đều phải kéo dài ít nhất 5 ngày liên tiếp.

Hình 2.1. Trung bình trượt 5 ngày của lượng mưa quan trắc (mm/ngày) và U850
hPa (m/s) của CFSR trung bình khu vực Nam Bộ
+ Độ lệch chuẩn của ngày bắt đầu GMMH trong từng thời kỳ được tính theo
công thức:  x  Dx , Dx 

1 n
( xi  x)2 , trong đó:  x - là độ lệch chuẩn của ngày bắt

n t i

đầu gió mùa; Dx - Là phương sai; n: Là tổng số năm, xi : Là ngày bắt đầu gió mùa
của năm i, x : Là giá trị trung bình của ngày bắt đầu gió mùa trong cả thời kỳ chứa n
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năm. Đại lượng độ lệch chuẩn này cho biết mức độ dao động của ngày bắt đầu gió
mùa xung quanh trạng thái trung bình.
Sau khi sử dụng chỉ tiêu trên để xác định ngày bắt đầu GMMH thực tế trên
khu vực Nam Bộ trong thời kỳ 1986 – 2005, luận văn đã tính toán ngày bắt đầu
GMMH mô phỏng của mô hình PRECIS theo 3 CSGM khác nhau: Chỉ số dựa trên
sự kết hợp giữa mưa và U850 hPa, chỉ số dựa vào U850 hPa, và chỉ số dựa vào
mưa.
+ Sự biến đổi của ngày bắt đầu GMMH trong thế kỷ 21 trên khu vực Nam
Bộ được tính toán:
Changeonset  onset future ( PRECIS )  onset19862005 ( PRECIS )

(1.6)

Số liệu mưa để tính toán ngày bắt đầu GMMH mô phỏng của mô hình theo
hai chỉ số: Chỉ số dựa trên sự kết hợp giữa mưa và U850 hPa, và chỉ số mưa là số
liệu ngày được trích tại các điểm lưới của mô hình tương ứng với vị trí 6 trạm quan
trắc khí tượng đại diện cho khu vực Nam Bộ được lựa chọn.
2.3. Bộ số liệu sử dụng
Trong luận văn này, bộ số liệu mưa ngày APHRO_V1101 [17] có độ phân
giải 0,25o x 0,25o và số liệu gió CFSR [13] mực
850 hPa cách nhau 6 giờ một có độ phân giải 0,5o x
0,5o, được sử dụng để đánh giá khả năng mô phỏng
mưa của mô hình PRECIS trên khu vực Việt Nam
với độ dài chuỗi số liệu được sử dụng là: 1986 –
2005.
Ngoài ra, dựa trên nghiên cứu: “Tác động
của BĐKH toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng
khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và
giải pháp chiến lược ứng phó” của tác giả Phan
Văn Tân và ccs. (2010) [2], luận văn đã lựa chọn
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Hình 2.2. Vị trí các trạm
quan trắc khí tượng được
lựa chọn

số liệu mưa tháng của 54 trạm quan trắc khí tượng đại diện cho 7 vùng khí hậu của
cả nước để đánh giá khả năng mô phỏng biến trình mưa trên 7 vùng khí hậu của mô
hình PRECIS. Vị trí các trạm khí tượng lựa chọn để khai thác số liệu được thể hiện
trong Hình 2.2.
Ngoài ra để tính ngày bắt đầu GMMH trên khu vực Nam Bộ theo quan trắc,
từ đó đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình và dự tính cho tương lai, luận văn
đã sử dụng số liệu mưa ngày của 6 trạm quan trắc khí tượng của vùng Nam Bộ bao
gồm: Cà Mau, Cần Thơ, Rạch Giá, Vũng Tàu, Tây Ninh, Sóc Trăng.

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Đánh giá khả năng mô phỏng của mô hình PRECIS
3.1.1. Hoàn lưu gió
(a)

(b)

(C)

_

Hình 3.1. Hướng và tốc độ gió (m/s) mực 850 hPa trung bình tháng V – IX theo số
liệu CFSR (a), mô hình PRECIS (b), và sai số mô phỏng của mô hình so với CFSR
(c) thời kỳ 1986 – 2005
Trong mùa hoạt động của GMMH (V – IX), mô hình PRECIS mô phỏng
hướng gió (tây, tây nam, tây tây nam) gần giống so với CFSR (tây, tây nam và
nam), đặc biệt mô hình mô phỏng hướng gió ở ngoài khơi Biển Đông có phần lệch
đông hơn so với CFSR. Về tốc độ gió, trên đa phần diện tích biển và đất liền (trừ
khu vực Đông Bắc), mô hình mô phỏng tốc độ gió trong mùa hoạt động của
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GMMH mạnh so với CFSR: lớn nhất lên đến 6 - 7 m/s trên biển và 7 - 8 m/s trên
đất liền (Hình 3.1c). Ở khu vực Đông Bắc, mô hình mô phỏng tốc độ gió yếu hơn
CFSR khoảng 0 – 3 m/s trên đa phần diện tích. Đối với khu vực Tây Nguyên, Nam
Bộ, mô hình mô phỏng tốc độ gió lớn hơn CFSR chủ yếu từ 4 - 6 m/s.
Một trong các đặc trưng của GMTN trên khu vực Việt Nam là thành phần
gió vĩ hướng mực 850 hPa, đặc biệt đây cũng là yếu tố được sử dụng để xây dựng
chỉ số GMMH trong nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước. Ở phần tiếp theo của
luận văn, yếu tố này được sử dụng trong việc xác định ngày bắt đầu GMMH trên
khu vực Nam Bộ.

(b)

(a)

Hình 3.2. Lát cắt vĩ hướng – thời gian của U850 hPa (m/s) trung bình vĩ hướng từ
100 oE - 120 oE thời kỳ 1986 – 2005 theo số liệu CFSR (a) và PRECIS (b)
Nhìn chung, mô hình PRECIS mô phỏng khá tốt phân bố không gian của
thành phần U850 hPa (Hình 3.2). Tuy nhiên, mô hình mô phỏng gió vĩ hướng mực
850 hPa trong mùa hoạt động của GMTN (V – IX) khá mạnh so với số liệu CFSR.
Mô hình mô phỏng sự xuất hiện gió Tây (khoảng đầu tháng IV) trên khu vực Việt
Nam sớm hơn so với CFSR (cuối tháng IV – đầu tháng V).

7

3.1.2. Lượng mưa
Trong mùa GMMH (Hình 3.3), mô hình đã tái hiện được phân bố không gian
của mưa trên khu vực Việt Nam. Mưa tập trung nhiều ở khu vực các tỉnh Bắc Bộ,
phía tây Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ; tập trung ít hơn trên đa phần diện tích
của khu vực Trung Bộ, phía đông Tây Nguyên. Tuy nhiên, mô hình mô phỏng
lượng mưa trung bình lớn hơn so với số liệu APHRODITE trên đa phần diện tích
của khu vực từ Vinh trở ra, phía tây Tây Nguyên, và toàn bộ khu vực Nam Bộ;
thiên thấp hơn so với số liệu APHRODITE trên đa phần diện tích khu vực Trung Bộ
từ Vinh trở vào và hầu hết các địa điểm còn lại của vùng Tây Nguyên. Sai số lượng
mưa mô phỏng của mô hình trên khu vực Việt Nam chủ yếu ở mức từ -60 % đến 60
%, chỉ một số ít địa điểm thuộc khu vực các tỉnh Lào Cai, Yên Bái có sai số lượng
mưa vượt trên mức 120 %. Tuy nhiên, sai số này mang tính chất hệ thống và có thể
hiệu chỉnh được khi ứng dụng thực tế, và phần nào đó bị triệt tiêu khi xét đến sự
chênh lệch giữa khí hậu tương lai và quá khứ do mô hình mô phỏng.

(a)

(b)

(c)

Hình 3.3. Lượng mưa trung bình (mm/ngày) mùa V – IX theo số liệu APHRODITE
(a) và PRECIS (b) và sai số mô phỏng của PRECIS so với APHRODITE (c) thời kỳ
1986 – 2005
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Hình 3.4. Biến trình năm của lượng mưa (mm) trên 7 vùng khí hậu theo số liệu
quan trắc và mô phỏng của mô hình PRECIS trung bình thời kỳ 1986 - 2005
Về biến trình năm của lượng mưa (Hình 3.4), mô hình mô phỏng lượng mưa
trong từng tháng trên cả 7 vùng khí hậu có phần thấp hơn hoặc cao hơn so với số
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liệu quan trắc nhưng nhìn chung, mô hình đã mô phỏng được biến trình năm của
lượng mưa trên cả 7 vùng khí hậu của Việt Nam, đặc biệt mô hình đã nắm bắt khá
chính xác các đỉnh mưa trên khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Trong các
tháng hoạt động của GMMH, mô hình mô phỏng được lượng mưa khá sát với quan
trắc trên khu vực Nam Bộ.
3.1.3. Ngày bắt đầu GMMH trên khu vực Nam Bộ
Với chỉ tiêu xác định ngày bắt đầu GMMH trên khu vực Nam Bộ được trình
bày ở chương 2 thì kết quả tính toán ngày bắt đầu GMMH cho khu vực Nam Bộ
dựa trên số liệu U850 hPa của CFSR và số liệu mưa ngày của 6 trạm quan trắc khí
tượng vùng Nam Bộ là ngày 14/V với độ lệch chuẩn 11,6 ngày (Bảng 3.1).
Bảng 3.1. Ngày bắt đầu GMMH trên trên khu vực Nam Bộ theo quan trắc, thời kỳ
1986 - 2005
Năm
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Lát thời gian (t)
134
156
140
121
135
155
135
152
122

Ngày
14/V
5/VI
20/V
1/V
15/V
4/VI
15/V
1/VI
2/V

1995

129

9/V

1996

124

4/V

Năm
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Trung
bình

(t)
135
143
108
127
129
139
136
130
125
134

Ngày
15/V
23/V
18/IV
7/V
9/V
19/V
16/V
10/V
5/V
14/V (  onset = 11,6
ngày)

Trong đó: (t) là ngày thứ t trong 365 ngày.
Kết quả ngày bắt đầu GMMH thu được khá phù hợp với nhiều nghiên cứu
trước đây cho vùng Nam Bộ: 11 – 20/V (Nguyễn Thị Hiền Thuận, 2006) [4]; 12/V
với độ lệch chuẩn 11,6 ngày (Phạm Xuân Thành, 2010) [3]; 20/V với độ lệch chuẩn
13,6 ngày (Nguyễn Kim Chi và ccs., 2014) [9], cũng như các kết quả thu được về
ngày bắt đầu GMMH trên bán đảo Đông Dương: P24 – P27 (Qian và Lee, 2000)
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[11]; ngày 9/V với độ lệch tiêu chuẩn 12 ngày (Zhang và ccs., 2002) [20]; P25 - P26
(Wang và LinHo, 2002) [15]. Như vậy có thể thấy rằng, CSGM dựa trên sự kết hợp
giữa U850 hPa và lượng mưa có thể phản ánh được ngày bắt đầu GMMH thực tế
trên khu vực Nam Bộ.
Bảng 3.2 thể hiện kết quả tính toán ngày bắt đầu GMMH trên khu vực Nam
Bộ mô phỏng của mô hình PRECIS theo 3 CSGM khác nhau.
Bảng 3.2. Ngày bắt đầu GMMH mô phỏng của mô hình PRECIS trên khu vực Nam
Bộ theo 3 CSGM khác nhau và của mưa quan trắc kết hợp U850 (CFSR) trung
bình thời kỳ 1986 – 2005
Yếu tố
(t)
Ngày
Độ lệch
chuẩn (  )

PRECIS

R quan trắc +U850
hPa (CFSR)

R+U850

U850 hPa

Mưa

134
14/V

123
3/V

106
16/IV

95
5/IV

11,6 ngày

15 ngày

16,7 ngày

38,5 ngày

Bảng trên cho thấy: Tất cả các trường hợp mô phỏng của mô hình PRECIS
dựa trên các CSGM khác nhau đều cho kết quả mô phỏng ngày bắt đầu GMMH trên
khu vực Nam Bộ sớm hơn so với quan trắc. Tính trung bình cho cả thời kỳ 1986 –
2005, ngày bắt đầu GMMH mô phỏng của mô hình PRECIS trên khu vực Nam Bộ
theo 3 CSGM: Chỉ số mưa kết hợp với U850 hPa, chỉ số U850 hPa, và chỉ số mưa
tương ứng là: 3/V với độ lệch chuẩn 15 ngày; 16/IV với độ lệch chuẩn 16,7 ngày;
và 5/IV với độ lệch chuẩn 38,5 ngày. Như vậy trong 3 chỉ số: Chỉ số mưa là chỉ số
nắm bắt không chính xác nhất ngày bắt đầu GMMH trên khu vực Nam Bộ, tính
trung bình cho cả thời kỳ, mô hình mô phỏng sớm hơn quan trắc rất nhiều, khoảng
39 ngày (Bảng 3.3), CSGM dựa trên sự kết hợp giữa U850 hPa và lượng mưa là chỉ
số phù hợp nhất cho mô hình PRECIS trong việc nắm bắt ngày bắt đầu GMMH
thực tế trên khu vực Nam Bộ. Tính trung bình cho cả thời kỳ, mô hình mô phỏng
ngày bắt đầu GMMH trên khu vực Nam Bộ sử dụng chỉ số mưa kết hợp với U850
hPa sớm hơn quan trắc khoảng 11 ngày (Bảng 3.3). Do vậy, trong phần tiếp theo,
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luận văn đã sử dụng CSGM dựa trên sự kết hợp giữa U850 hPa và lượng mưa để
thử nghiệm tính toán sự biến đổi ngày bắt đầu GMMH trên khu vực Nam Bộ trong
thế kỷ 21.
Bảng 3.3. Sai số mô phỏng ngày bắt đầu GMMH của mô hình PRECIS sử
dụng các CSGM khác nhau so với quan trắc
CSGM

Sai số mô phỏng của mô hình so với quan trắc

R+U850

-11 ngày

U850 hPa

-28 ngày

Mưa

-39 ngày

3.2. Dự tính một số đặc trưng GMMH
3.2.1. Hoàn lưu gió
Nhìn chung, cường độ gió trong mùa GMMH ở mực 850 hPa trong thế kỷ 21
được tăng cường trên phạm vi cả khu vực Việt Nam so với thời kỳ 1986 – 2005 kể
từ cuối 2060s (Hình 3.5). Ở khu vực phía Bắc cho thấy một sự tăng cường liên tục
của hoàn lưu gió xuyên suốt từ đầu thế kỷ đến cuối thế kỷ 21 nhưng chỉ xảy ra ở
khu vực phía Nam từ cuối 2060s. Trước năm 2068, GMMH có xu thế giảm đi trên
đa phần diện tích ở khu vực phía Nam nước ta. Sự tăng cực đại cường độ gió trong
mùa GMMH so với thời kỳ 1986 – 2005 có thể lên đến 1,5 – 2 m/s trên khoảng vĩ
độ 10oN - 21oN tại một số mốc thời gian của thế kỷ 21.
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Hình 3.5. Lát cắt vĩ hướng – thời gian của sự biến đổi gió mực 850 hPa thời kỳ
2020 – 2099 so với thời kỳ 1986 – 2005 trung bình vĩ hướng từ 100oE - 120oE trong
mùa GMMH
Trong mùa hoạt động của GMMH (Hình 3.6), hướng gió không thay đổi
nhiều giữa thế và cuối thế kỷ, so với thời chuẩn hướng gió thịnh hành vẫn là hướng
tây, tây nam và nam. Tuy nhiên, đối với tốc độ gió, các kết quả tính toán cho thấy
rằng:
Vào giữa thế kỷ 21, tốc độ gió biến đổi từ -0,4 – 2 m/s trên khu vực đất liền
và -1,2 – 2 m/s trên biển so với thời kỳ chuẩn. Trên đất liền: Đa phần diện tích của
nước ta (trừ Cà Mau) có cường độ gió tăng lên so với thời kỳ chuẩn với mức tăng ở
miền Bắc cao hơn so với miền Nam. Khu vực Bắc Trung Bộ có mức tăng cao nhất
cả nước (1,6 – 2 m/s). Gió biến đổi không đáng kể ở khu vực Nam Bộ, sự biến đổi
chỉ khoảng -0,4 - 0,4 m/s, trong đó hầu hết các địa điểm của vùng đều có cường độ
gió tăng lên (trừ khu vực tỉnh Cà Mau). Phần lớn diện tích của khu vực Tây Nguyên
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có tốc độ gió tăng so với thời kỳ chuẩn là 0,4 – 0,8 m/s, chỉ một số ít địa điểm thuộc
phía bắc Tây Nguyên có mức tăng 0,8 – 1,2 m/s. Trên biển: Tốc độ gió tăng lên trên
đa phần diện tích của khu vực bắc Biển Đông, giữa Biển Đông và giảm trên đa phần
diện tích của khu vực nam Biển Đông (từ Ninh Thuận trở vào).
Vào cuối thế kỷ 21, tốc độ gió tăng lên trên toàn bộ khu vực Việt Nam so với
thời kỳ 1986 – 2005 với khu vực Bắc Trung Bộ vẫn là nơi có mức tăng lớn nhất cả
nước (1,6 – 3 m/s). Các khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Bộ, phần
phía đông giáp biển của khu vực Đông Bắc, và một vài điểm cực Bắc của khu vực
Nam Trung Bộ có mức tăng lớn hơn so với giữa thế kỷ; các khu vực còn lại có gió
gần như không thay đổi từ giữa thế kỷ đến cuối thế kỷ. Trên biển, khu vực bắc Biển
Đông, giữa Biển Đông và vịnh Bắc Bộ có mức tăng cao hơn so với khu vực nam
Biển Đông với sự tăng cực đại xảy ra ở khu vực vịnh Bắc Bộ (2 – 3 m/s).

(a)

(b)

Hình 3.6. Sự biến đổi của gió mực 850 hPa trung bình tháng V – IX trong các giai
đoạn 2046 – 2065 (a), 2080 – 2099 (b) so với thời kỳ 1986-2005
Đối với tháng VII là tháng chính hè, cũng có thể nhận thấy rằng: Gió vào
giữa thế kỷ và cuối thế kỷ tăng so với thời kỳ chuẩn (Hình 3.7).
Trên đất liền: Cường độ gió không thay đổi nhiều từ giữa thế kỷ đến cuối thế
kỷ. Vào cuối thế kỷ, gió mạnh nhất nước ta trên một số địa điểm cực nam Bắc
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Trung Bộ và cực bắc Nam Trung Bộ với mức tăng lên đến 2 – 3 m/s. Ở Nam Bộ,
gió mạnh lên từ giữa thế kỷ đến cuối thế kỷ ở Tây Nam Bộ với mức tăng tương ứng
là: 0,4 – 1,2 m/s và 0,8 – 1,2 m/s, gần như không thay đổi ở khu vực Đông Nam Bộ
(0,8 – 1,2 m/s). Khu vực Tây Nguyên có gió gần như không thay đổi từ giữa thế kỷ
đến cuối thế kỷ so với thời kỳ chuẩn với mức tăng phổ biến 0,8 – 1,2 m/s.
Trên biển: Vào giữa thế kỷ 21, gió có tốc độ tăng chủ yếu là 0,4 – 1,6 m/s,
trong đó khu vực bắc và giữa Biển Đông có cường độ gió tăng mạnh hơn khu vực
nam Biển Đông. Đến cuối thế kỷ, gió vẫn tăng về cường độ so với thời kỳ chuẩn
trên đa phần diện tích của khu vực với mức tăng chủ yếu là 0,4 – 3 m/s, chỉ một
phần nhỏ diện tích trên biển phía đông bắc Biển Đông có cường độ gió giảm nhẹ đi;
khu vực nam Biển Đông có mức tăng chủ yếu 0,8 – 3 m/s, mạnh hơn so với bắc và
giữa Biển Đông có mức tăng khoảng 0 – 2 m/s.

(a)

(b)

Hình 3.7. Sự biến đổi của gió mực 850 hPa trung bình tháng VII trong các giai
đoạn 2046 – 2065 (a), 2080 – 2099 (b) so với thời kỳ 1986-2005
Trong mùa GMMH, gió tây ở mực 850 hPa (Hình 3.8) được tăng cường trên
đại bộ phận lãnh thổ nước ta trong cả hai giai đoạn 2046 – 2065, 2080 – 2099 so với
thời kỳ quá khứ với mức tăng ở nửa phía Bắc lớn hơn so với nửa phía Nam nước ta.
Từ tháng V đến đầu tháng VIII, mức tăng vào cuối thế kỷ lớn hơn so với giữa thế
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kỷ, mức tăng lớn nhất có thể lên đến 2,5 – 3,5 m/s so với thời kỳ quá khứ vào giai
đoạn cuối thế kỷ ở khoảng vĩ độ 16 – 21oN.

(b)

(a)

Hình 3.8. Lát cắt vĩ hướng – thời gian của sự biến đổi U850 hPa (m/s) trong các
giai đoạn 2046-2065 (a), 2080-2099 (b) so với thời kỳ 1986 - 2005 trung bình vĩ
hướng 100oE – 120oE
3.2.2. Lượng mưa trong thời kỳ hoạt động của GMMH
Vào giữa thế kỷ 21 (Hình 3.9 a), sự biến đổi của lượng mưa mùa hè trên khu
vực Việt Nam so với thời kỳ quá khứ chủ yếu dao động trong khoảng -20 – 30 %.
Lượng mưa tăng lên ở khu vực Bắc Bộ, phần lớn diện tích khu vực Bắc Trung Bộ
từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (trừ phía tây bắc tỉnh Nghệ An), diện tích khu vực Đông
Nam Bộ, một số điểm cực nam của vùng Nam Trung Bộ và các tỉnh Kon Tum, Gia
Lai thuộc Tây Nguyên với mức tăng nhiều nhất ở phía đông bắc vùng Bắc Bộ (chủ
yếu 20 – 30%, một số nơi lên đến 40 %). Các khu vực khác của Việt Nam có lượng
mưa giảm đi, trong đó giảm ít nhất ở khu vực Tây Nam Bộ (0 – 5 %) và nhiều nhất
ở khu vực tỉnh Ninh Thuận (10 – 30 %).
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(a)

(b)

Hình 3.9. Sự biến đổi của lượng mưa (%) trung bình tháng V-IX trong các giai
đoạn 2046-2065 (a), 2080-2099 (b) so với thời kỳ 1986-2005
Vào cuối thế kỷ (3.9 b), sự biến đổi của lượng mưa nước ta so với thời kỳ
quá khứ dao động trong khoảng -30 - 40 %, tăng nhiều nhất ở khu vực Bắc Bộ và
Phan Thiết (Bình Định) với mức tăng nhiều hơn so với giữa thế kỷ. Ngoài ra lượng
mưa cũng tăng lên (0 – 10%) ở khu vực Nam Trung Bộ từ Bình Định đến Nha
Trang, đa phần diện tích khu vực Tây Nam Bộ. Các khu vực khác có lượng mưa
giảm đi, trong đó giảm mạnh nhất ở khu vực Kỳ Anh thuộc tỉnh Hà Tĩnh (20 – 30
%). Khu vực Nam Bộ có lượng mưa trong mùa hoạt động của GMMH không thay
đổi nhiều từ giữa thế kỷ đến cuối thế kỷ.
Hình 3.10 biểu diễn sự biến đổi của lượng mưa mùa hè thời kỳ 2020 – 2099
so với thời kỳ 1986 – 2005 trên các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.
Ở Tây Nguyên, lượng mưa mùa hè tính trung bình cho cả khu vực có xu thế
giảm đi xuyên suốt từ đầu đến cuối thế kỷ 21 so với thời kỳ 1986 – 2005, trong đó
giảm mạnh nhất là giai đoạn đầu và cuối thế kỷ. Lượng mưa mùa hè giảm mạnh
nhất trên khu vực này vào năm 2080 (≈ 12%).
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Ở Nam Bộ, lượng mưa mùa hè tính trung bình cho cả khu vực có sự biến
động mạnh từ trước năm 2040 với sự một sự giảm cực đại vào 2020 (≈ 7 %) và tăng
cực đại vào 2030s (≈ 7,5 %) so với thời kỳ 1986 - 2005. Từ năm 2040, lượng mưa
mùa GMMH sẽ trải qua sự ổn định hơn so với giai đoạn trước đó.
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Hình 3.10. Sự biến đổi của lượng mưa mùa hè (%) thời kỳ 2020 – 2099 so với thời
kỳ 1986-2005 trung bình trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ
Hình 3.11 biểu diễn phân bố không gian của lượng mưa trung bình tháng VII
trong các giai đoạn 2046 – 2065 và 2080 – 2099 so với thời kỳ 1986 – 2005.

(a)

(b)

Hình 3.11. Sự biến đổi của lượng mưa (%) trung bình tháng VII trong các giai đoạn
2046-2065 (a), 2080-2099 (b) so với thời kỳ 1986-2005

18

Nhìn chung, so với thời kỳ chuẩn, trong giai đoạn 2046 – 2065, lượng mưa
tháng VII tăng lên ở Nam Bộ, phía đông bắc Tây Bắc, đa phần diện tích Đông Bắc,
một vài bộ phận thuộc Tây Nguyên và khu vực tỉnh Bình Thuận thuộc Nam Trung
Bộ với mức tăng nằm trong khoảng 0 – 30 %; các khu vực còn lại có lượng mưa
tháng VII giảm đi, giảm mạnh nhất ở khu vực Trung Bộ từ Nghệ An trở vào (mức
giảm từ 40 % đến trên 50 %).
Bước sang giai đoạn 2080 - 2099, lượng mưa tháng VII tăng lên trên đa phần
diện tích của vùng Tây Bắc, Đông Bắc và một vài địa điểm thuộc vùng Đồng bằng
Bắc Bộ; giảm ở hầu hết các khu vực còn lại của nước ta so với thời kỳ 1986 – 2005.
Mức tăng lớn nhất ở phía tây nam vùng Tây Bắc (chủ yếu 10 - 40 %) và giảm mạnh
nhất ở khu vực Bắc Trung Bộ từ Nghệ An trở vào (lên đến trên 50%).
3.2.3. Ngày bắt đầu GMMH trên khu vực Nam Bộ
Kết quả nghiên cứu cho thấy: Ngày bắt đầu GMMH trên khu vực Nam Bộ
xảy ra muộn hơn khoảng 4 ngày vào giữa thế kỷ và 1 ngày vào cuối thế kỷ so với
thời kỳ chuẩn (Bảng 3.5). Tuy nhiên, sự muộn hơn vào giai đoạn cuối thế kỷ 21 là
không đáng kể so với thời kỳ quá khứ.
Bảng 3.5. Sự biến đổi của ngày bắt đầu GMMH trên khu vực Nam Bộ vào
giữa thế kỷ và cuối thế kỷ 21
Thời kỳ

Sự biến đổi

Giữa thế kỷ

4 ngày

Cuối thế kỷ

1 ngày

Kết quả nghiên cứu dự tính ngày bắt đầu GMMH trên khu vực Nam Bộ có
sự chậm trễ vào thế kỷ 21 khá phù hợp với xu thế của một vài kết quả nghiên cứu
thu được về dự tính ngày bắt đầu GMMH trên bán đảo Đông Dương [6, 19] và khác
với nghiên cứu của Zhang (2010) [18]. Bên cạnh đó, khác với một vài nghiên cứu
trước đây là ngày bắt đầu GMMH được dự tính trong tương lai bị trì hoãn ít hơn
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(Inoue và Ueda [6]: 5 – 10 ngày; Zhang và ccs. [19]: 3 – 10 ngày). Do vậy, có thể
cần có những những nghiên cứu sâu hơn trong việc dự tính ngày bắt đầu GMMH
trên khu vực Nam Bộ.

KẾT LUẬN
Trong nghiên cứu này, luận văn đã sử dụng kết quả đầu ra của mô hình
PRECIS với điều kiện biên và điều kiện ban đầu là thành phần HadCM3Q0 của mô
hình toàn cầu HadCM3 để nghiên cứu dự tính một số đặc trưng GMMH trên khu
vực Việt Nam trong thế kỷ 21 so với thời kỳ chuẩn 1986 – 2005. Từ những kết quả
phân tích trên, luận văn rút ra một số kết luận chính sau:
- Mô hình có khả năng mô phỏng khá tốt phân bố không gian của các đặc
trưng GMMH bao gồm hoàn lưu gió, lượng mưa trên khu vực Việt Nam.
- Đối với các CSGM xem xét, mô hình đều cho kết quả mô phỏng ngày bắt
đầu GMMH trên khu vực Nam Bộ sớm hơn so với quan trắc. Trong các CSGM đưa
ra thì chỉ số dựa trên sự kết hợp giữa mưa và U850 hPa là chỉ số thích hợp nhất cho
mô hình PRECIS trong nghiên cứu ngày bắt đầu GMMH trên khu vực này.
- Luận văn đã chỉ ra khả năng biến đổi của hoàn lưu gió mực 850 hPa trong
thế kỷ 21 trên khu vực Việt Nam trong mùa GMMH so với thời kỳ 1986 – 2005:
+ Cường độ gió ở mực 850 hPa trong thế kỷ 21 được tăng cường trên đa
phần lãnh thổ cả nước so với thời kỳ 1986 – 2005 kể từ cuối 2060s với một sự tăng
cường liên tục của của hoàn lưu gió xuyên suốt từ đầu thế kỷ đến cuối thế kỷ ở phía
Bắc Việt Nam nhưng chỉ xảy ra ở khu vực phía Nam từ cuối 2060s.
+ Hướng gió không thay đổi nhiều trong tương lai, và so với thời chuẩn
hướng gió thịnh hành vẫn là hướng tây, tây nam và nam trong mùa GMMH.
+ Gió tây mực 850 hPa trong mùa GMMH được tăng cường trên đại bộ phận
lãnh thổ nước ta vào giữa và cuối thế kỷ 21 với mức tăng vào cuối thế kỷ lớn hơn so
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với giữa thế kỷ. Nửa phía Bắc của khu vực Việt Nam có mức tăng lớn hơn so với
nửa phía Nam.
- Chỉ ra được khả năng biến đổi của lượng mưa trên khu vực Việt Nam trong
mùa GMMH và tháng chính hè vào giữa và cuối thế kỷ 21 so với thời kỳ 1986 –
2005.
- Ở Tây Nguyên, Nam Bộ trong mùa GMMH:
Ở Tây Nguyên: Cường độ gió mực 850 hPa vào thế kỷ 21 có xu thế tăng nhẹ
so với thời kỳ 1986 – 2005 và không thay đổi nhiều từ giữa thế kỷ đến cuối thế kỷ.
Tuy nhiên, lượng mưa mùa hè ở khu vực này có xu thế giảm đi từ đầu thế kỷ đến
cuối thế kỷ 21 so với thời kỳ 1986 - 2005, trong đó giảm nhiều nhất vào giai đoạn
đầu và cuối thế kỷ, mức giảm nhiều nhất vào năm 2080. Vào giữa thế kỷ, một số bộ
phận của khu vực có lượng mưa mùa hè tăng lên nhưng nhìn chung có xu thế giảm
đi so với quá khứ.
Ở Nam Bộ: So với thời kỳ 1986 – 2005, cường độ gió biến đổi không nhiều
vào giữa thế kỷ và có xu thế tăng nhẹ vào cuối thế kỷ 21. Lượng mưa mùa GMMH
ở khu vực này có sự biến động mạnh trước năm 2040 và không thay đổi nhiều từ
giữa thế kỷ đến cuối thế kỷ với xu thế tăng lên ở khu vực Đông Nam Bộ và giảm đi
ở khu vực Tây Nam Bộ so với thời kỳ 1986 – 2005.
- Ngày bắt đầu GMMH trên khu vực Nam Bộ
Kết quả nghiên cứu cho thấy GMMH ở khu vực Nam Bộ có thể đến muộn
hơn so với thời kỳ chuẩn 1986 – 2005 do tác động của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên,
đây mới chỉ là kết quả của một phương án tính toán. Do dự tính khí hậu tương lai,
đặc biệt là các hiện tượng khí hậu cực đoan còn nhiều điểm chưa chắc chắn nên cần
có các nghiên cứu bổ sung để có thể đưa ra được nhận định về hoạt động của
GMMH đáng tin cậy hơn.
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