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Tóm tắt: Bài báo tập trung đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới nhiệt độ và lượng 
mưa khu vực tỉnh Quảng Bình. Ngoài ra, xu thế biến đổi nhiệt độ và lượng mưa cũng được 
phân tích cho giai đoạn 1988–2018. Kết quả cho thấy nhiệt độ trung bình năm tại trạm 
Tuyên Hóa, Đồng Hới và Ba Đồn đều có xu thế tăng lần lượt là khoảng 0,1C/thập kỷ, 
0,23C/thập kỷ và 0,19C/thập kỷ. Lượng mưa có xu hướng giảm ở tất cả các trạm; trong 
đó giảm mạnh nhất ở Ba Đồn (4,94 mm/năm) và thấp nhất ở Tuyên Hóa (0,057 mm/năm). 
Ngoài ra, theo kịch bản RCP4.5, nhiệt độ trung bình được dự tính tăng từ 1,1–1,4C vào 
đầu thế kỷ (2016–2035) và 1,9–2,2C vào giữa thế kỷ (2046–2065). Đặc biệt, khu vực phía 
Tây tỉnhdự tính tăng mạnh, từ 2,1–2,2C; khu vực phía Nam từ 1,1–1,2C và 1,8–1,9C vào 
đầu và giữa thế kỷ. Theo kịch bản RCP8.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình được dự tính 
tăng từ 1,3–1,5C và có xu thế giảm từ Bắc vào Nam. Trong khi đó, theo kịch bản RCP4.5 
thì lượng mưa năm được dự tính tăng từ 3,5–14,3% và 4–16% ứng với đầu và giữa thế kỷ, 
mức tăng giảm từ Bắc vào Nam. Theo kịch bản RCP8.5, lượng mưa năm được dự tính tăng 
trên toàn tỉnh từ 5–17% và có xu thế chuyển dịch từ các huyện trung tâm lên các huyện phía 
Bắc. 

Từ khóa: Biến đổi khí hậu; RCP4.5; RCP8.5; Quảng Bình. 
 

 

1. Đặt vấn đề 

Biến đổi khí hậu (BĐKH) được quy trực tiếp hay gián tiếp là do hoạt động của con người 
làm thay đổi thành phần của khí quyển toàn cầu và đóng góp thêm vào sự biến động khí hậu 
tự nhiên trong các thời gian có thể so sánh được. Biến đổi khí hậu xác định sự khác biệt giữa 
các giá trị trung bình dài hạn của một tham số hay thống kê khí hậu. Trong đó, trung bình 
được thực hiện trong một khoảng thời gian xác định, thường là vài thập kỷ. Theo báo cáo lần 
thứ 4 của Ủy ban Liên chính phủ về BĐKH(IPCC) [1], nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng 
khoảng 0,89C (dao động từ 0,69C đến 1,08C) trong thời kì 1901–2012. Nhiệt độ trung 
bình toàn cầu có chiều hướng tăng nhanh đáng kể vào giữa thế kỷ XX với mức tăng khoảng 
0,12C/thập kỷ trong thời kì 1951–2012. Tiếp đó, báo cáo lần thứ 5 của IPCC cũng nhấn 
mạnh nhiệt độ bề mặt trái đất có thể vượt quá 1.5oC vào cuối thế kỷ 21 so với trung bình giai 
đoạn 1850–1900 cho tất cả các kịch bản trừ kịch bản RCP2.6. Theo thông báo của Tổ chức 
Khí tượng Thế giới [2], những năm nóng kỉ lục trên thế giới đều ghi nhận được trong những 
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năm gần đây, đặc biệt là những năm đầu của thế kỷ XXI. Trong đó, năm 2015 được ghi nhận 
là năm nóng nhất lịch sử quan trắc, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình năm toàn cầu đạt giá trị 
khoảng 0,76C. Lượng mưa trung bình toàn cầu kể từ năm 1901 có xu thế tăng ở vùng lục 
địa vĩ độ trung bình thuộc Bắc bán cầu; ngược lại nhiều khu vực nhiệt đới có xu thế giảm. 
IPCC cũng tiếp tục khẳng định rằng, số vùng có các đợt mưa lớn tăng nhiều hơn so với số 
vùng có số đợt mưa lớn giảm. Xu thế về tần số bão là chưa rõ ràng, tuy nhiên gần như chắc 
chắn rằng số cơn bão mạnh cũng như cường độ của các cơn bão mạnh đã tăng lên [3]. 

Ở Việt Nam, nhiệt độ có xu hướng tăng ở hầu hết các trạm quan trắc, tăng nhanh trong 
các thập kỷ gần đây [4]. Nhiệt độ trung bình năm thời kỳ 1958–2014 tăng khoảng 0,62C, 
riêng giai đoạn 1985–2014 nhiệt độ tăng khoảng 0,42C [4]. Tốc độ tăng trung bình mỗi thập 
kỷ khoảng 0,1C, thấp hơn giá trị trung bình toàn cầu, 0,12C/thập kỷ [1]. Nhiệt độ tại các 
trạm ven biển và hải đảo có xu thế tăng ít hơn so với các trạm ở sâu trong đất liền [4]. Có sự 
khác nhau về mức tăng nhiệt độ giữa các vùng và các mùa trong năm. Nhiệt độ tăng cao nhất 
vào mùa đông, thấp nhất vào mùa xuân. Trong 7 vùng khí hậu, khu vực Tây Nguyên có mức 
tăng nhiệt độ lớn nhất, khu vực Nam Trung Bộ có mức tăng thấp nhất. 

Quảng Bình là một tỉnh ven biển thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, được đánh giá là một 
trong những tỉnh chịu tác động lớn của thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong giai đoạn từ năm 
2005–2019 (15 năm), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 25 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và 41 trận lũ 
lớn nhỏ, làm thiệt hại hơn 7.800 tỷ đồng [5]. Trước sức ép về tăng trưởng kinh tế, sự gia tăng 
các loại khí nhà kính và sự khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên và các hệ sinh thái vốn 
là các bể hấp thụ khí carbon tự nhiên đã góp phần vào sự BĐKH toàn cầu, thể hiện qua sự 
thay đổi nhiệt độ, lượng mưa và sự bất thường của các loại hình thiên tai và thời tiết cực 
đoan. Bài báo này nhằm mục đích đánh giá xu thế biến đổi của nhiệt độ và lượng mưa tỉnh 
Quảng Bình trong bối cảnh BĐKH, đồng thời xây dựng kịch bản chi tiết đến cấp huyện giai 
đoạn đầu và giữa thế kỷ XXI, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá tác động và xây dựng các 
giải pháp ứng phó phù hợp với thực tế của địa phương. 

2. Phương pháp nghiên cứu và số liệu 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

2.1.1. Kiểm nghiệm phi tham số Mann–Kendall 

Thông thường, xu thế biến đổi của một chuỗi thời gian được đánh giá thông qua phương 
trình hồi qui tuyến tính biểu thị sự phụ thuộc của yếu tố hoặc hiện tượng được xét (X) vào 
thời gian (t): X = a0 + a1t, trong đó a0 là hệ số cắt và a1 là hệ số góc. Trong nghiên cứu về 
BĐKH, các thành phần kế cận của chuỗi thời gian thường cách nhau một năm, do đó đơn vị 
của t là năm. Dấu của hệ số góc a1 cho biết chuỗi có xu thế tăng (a1>0) hoặc giảm (a1<0). 
Để có kết luận chắc chắn về xu thế của chuỗi cần tiến hành kiểm nghiệm độ rõ rệt của hệ số 
góc a1.Tuy nhiên, trong nhiều nghiên cứu [6–8] đã chỉ ra ưu việt của phương pháp kiểm 
nghiệm phi tham số Mann–Kendall và xu thế Sen’s Slope. Do vậy, trong nghiên cứu này, 
chúng tôi sử dụng phương pháp kiểm nghiệm phi tham số Mann–Kendall và phân tích xu thế 
Sen’s Slope [8–10]. Xu thế của chuỗi thời gian được xác định thông qua việc so sánh độ lớn 
tương đối của các thành phần trong chuỗi chứ không phải xét chính giá trị của các thành 
phần. Nói cách khác, các thành phần trong chuỗi thời gian được so sánh với nhau theo thứ 
hạng lớn bé và không tính đến giá trị của chúng sai khác nhau bao nhiêu. Lợi thế của kiểm 
nghiệm này là không cần biết tập mẫu tuân theo luật phân bố nào. Một cách vắn tắt có thể 
mô tả phương pháp này như sau. 

Giả sử ta có chuỗi thời gian {xt, t=1..n}, với nghiên cứu này t chạy từ 1 đến 31 (31 năm) 
[10]. Mỗi một thành phần trong chuỗi sẽ được so sánh với tất cả các thành phần còn lại đứng 
sau nó (về thời gian). Giá trị thống kê Mann–Kendall (S) ban đầu được gán bằng 0 (tức là 
chuỗi không có xu thế). Nếu thành phần sau lớn hơn thành phần trước thì tăng S lên 1 đơn 
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vị. Ngược lại, nếu thành phần sau nhỏ hơn thành phần trước thì S bị trừ đi 1 đơn vị. Nếu hai 
thành phần có giá trị bằng nhau thì S sẽ không thay đổi. Tổng S sau tất cả các lần so sánh sẽ 
được dùng để đánh giá xu thế chung của chuỗi. Tức là ta có: 

 
n n

j k
k j k

S sign x x


  

  
1

1 1

       (1) 

Trong đó 

 
j k

j k j k

j k

khi x x

sign x x khi x x

khi x x

  


   

  

1 0

0 0

1 0

     (2) 

Giá trị S dương thể hiện xu thế tăng của chuỗi và S âm thể hiện xu thế giảm của chuỗi. 
Tuy nhiên, cần phải tính toán xác xuất đi kèm với S và n để xác định mức độ ý nghĩa của xu 
hướng. Phương sai của S được tính theo công thức: 

       g

p p pp

1
VAR S n n 1 2n 5 t t 1 2t 5

18
      
     (3) 

Trong đó g là số nhóm của các phần tử có giá trị giống nhau và p là số phần tử thuộc 
nhóm thứ p. Giá trị chuẩn Z của S tuân theo định luật phân phối chuẩn. 
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       (4) 

Z có phân phối chuẩn N(0,1) dùng để kiểm định chuỗi có xu thế hay không với mức ý 
nghĩa cho trước (trong nghiên cứu này dùng α = 0,05), α chính là sai lầm loại 1 của phương 
pháp kiểm định này. Nếu Z > Zα bác bỏ giả thuyết H0, có nghĩa có xu thế tăng hoặc giảm; 
ngược lại Z < Zα, đồng nghĩa với việc chấp nhận giải thuyết chuỗi số liệu không có xu thế rõ 
ràng. 

Xu thế Sen’s Slope (T) được tính toán theo phương trình 5 [11], ở đây T là median của 
chuỗi n(n–1) phần tử. 

j kx x
T median

j k

 
  

 
       (5) 

Trong đó, nếu T > 0 thì chuỗi có xu thế tăng và ngược lại. 

2.1.2. Phương pháp xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu 

Để xây dựng kịch bản BĐKH, nhóm nghiên cứu sử dụng kỹ thuật hạ quy mô thống kê 
cho hai đặc trưng khí tượng là lượng mưa và nhiệt độ. Bản chất của phương pháp này là xây 
dựng mối quan hệ toán học giữa các đặc trưng khí tượng ở độ phân giải thô với các đặc trưng 
khí tượng tại trạm. Trong đó, dữ liệu ở độ phân giải thô được lấy miễn phí từ mô hình khí 
hậu khu vực RegCM4 [12–15] điều khiển bởi các mô hình khí hậu toàn cầu CanESM2 [16–
17], CNRM–CM5 [18], CSIRO–MK3.6 [19], GFDL–ESM2G [20], IPSL–CM5A–LR [21], 
MPI–ESM–MR [22] và EC–EARTH [23] (ký hiệu chung là RCM/GCMs) tại website của 
Liên đoàn hệ thống lưới Trái đất (https://esgf–node.llnl.gov/) với thời kỳ cơ sở 1986–2005 
và thời kỳ tương lai 2016–2065. Trong nghiên cứu này chúng tôi tập trung phân tích và làm 
rõ các tác động của biến đổi khí hậu ở đầu (2016–2035) và giữa thế kỷ (2046–2065) tới lượng 
mưa và nhiệt độ làm cơ sở khoa học cho việc lập kế hoạch và xây dựng chiến lược phát triển 
kinh tế xã hội của tỉnh. Hơn nữa, sự phát triển của khoa học công nghệ, các kịch bản sẽ luôn 
được cập nhật và tính toán với mức độ chi tiết và chính xác hơn. Việc lựa chọn các khoảng 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 724, 1-14; doi:10.36335/VNJHM.2021(724).1-14 4 

 

thời gian 2016–2035 và 2046–2065 để tính toán nhằm mục đích thuận tiện trong so sánh với 
nhiều nghiên cứu khác nhau và phù hợp với kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho 
Việt Nam đã được Bộ TN–MT công bố [24]. Để giảm thiểu sai số,dữ liệu mưa và nhiệt độ 
được lấy trung bình toán học của các trường hợp trên trước khi được hiệu chỉnh sai số. Nhìn 
chung sơ đồ khối xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho tỉnh Quảng Bình được trình bày 
ngắn gọn theo hình 1. Đối với dữ liệu nhiệt độ, phương pháp hiệu chỉnh Delta [25–26] được 
sử dụng với công thức tổng quát như sau: 

    T,RAW
RAW REFCF REF

T,REF

T t T O t T


  


     (6) 

Trong đó σT,RAW và σT,REF tương ứng với độ lệch chuẩn trong giai đoạn tương lai và quá 
khứ của nhiệt độ trung bình ngày. OREF là dữ liệu quan trắc thời kỳ quá khứ. TREF dữ liệu từ 
RCM/GCMs ứng với thời kỳ nền và TRAW ứng với dữ liệu thô từ RCM/GCMs quá khứ hoặc 
tương lai. 

 

Hình 1. Sơ đồ khối xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho tỉnh Quảng Bình. 

Đối với đặc trưng mưa, phương pháp hiệu chỉnh sai số thường dùng là cố gắng điều 
chỉnh giá trị trung bình, phương sai và phân bố tần suất của lượng mưa tính toán thể hiện 
bằng một hàm chuyển đổi có dạng: Po = h(Pm). Các hàm biến đổi thống kê là một ứng dụng 
của phép biển đổi tích phân xác suất và nếu phân bố của biến nghiên cứu đã biết thì hàm biến 

đổi được định nghĩa dưới dạng x� =  F�
���F���(x���)� trong đó, xm là giá trị địa phương, 

xobs là giá trị mô hình và Fm–1 là hàm ngược phân bố lũy tích của hàm Fm. Hàm Fm được lựa 
chọn là hàm gamma 2 tham số được mô tả bởi hàm mật độ xác suất gamma f(x) =
�������

(�)
exp(

��

�
) trong đó, , , x > 0,  và  là các tham số hình dạng và quy mô. X thể hiện 

lượng mưa ngày (mm) và (α) là hàm gamma [27–28]. 
Kết quả tính toán của các đặc trưng nhiệt độ và lượng mưa trong tương lai (giai đoạn dự 

tính) được so sánh với với thời kỳ cơ sở (1986–2005), giai đoạn này cũng đã được IPCC 
khuyến cáo sử dụng làm giai đoạn cơ sở để so sánh trong báo cáo lần thứ năm của IPCC. 

Đối với nhiệt độ trung bình năm: TTương lai = TTương lai – T���������
������������� 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 724, 1-14; doi:10.36335/VNJHM.2021(724).1-14 5 

 

Đối với lượng mưa năm: Rtương lai = 
(��ươ�� ���� ����������)�����������������

����������
 x 100 

Trong đó TTương lai = Thay đổi của nhiệt độ trong tương lai so với thời kỳ cơ sở (C), 
TTương lai = Nhiệt độ trong tương lai (oC),����������

������������� = Nhiệt độ trung bình của thời kỳ cơ 
sở(1986–2005) (oC), RTương lai = Thay đổi của lượng mưa trong tương lai so với thời kỳ cơ 
sở (%),RTương lai = Lượng mưa trong tương lai (mm), R���������)���������������= Lượng mưa trung bình 
của thời kỳ cơ sở (1986–2005) (mm). 

2.1.3. Phương pháp xây dựng bản đồ 

Bản đồ về nhiệt độ trung bình và lượng mưa năm theo các kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 
được xây dựng dựa trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý (GIS) bằng các công cụ xử lý bản 
đồ như Mapinfo, ArcGIS10.4. Phương pháp này nhằm lựa chọn, chắc lọc các kết quả mô 
hình phục vụ cho quá trình quản lý và khai thác thông tin, nhờ đó có thể xây dựng được các 
bản đồ nhiệt độ và lượng mưa cho tỉnh Quảng Bình giai đoạn đầu và giữa thế kỷ XXI. Dữ 
liệu được sử dụng xây dựng bản đồ là dữ liệu mưa và nhiệt độ sau khi được hiệu chỉnh trên 
lưới cho toàn tỉnh. 

2.2. Dữ liệu 

Mạng lưới trạm khí tượng và đo mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được hình thành từ 
những năm 50, 60 của thế kỷ trước với mạng lưới 56 trạm đo rộng khắp tỉnh, trong đó có 6 
trạm khí tượng, quan trắc đầy đủ các yếu tố khí tượng như mưa, gió, nhiệt độ, độ ẩm… và 50 
trạm đo mưa nhân dân. Thời điểm cao điểm nhất, mật độ trạm khí tượng, đo mưa của tỉnh 
Quảng Bình đạt 6,9 trạm/1.000 km2. Tuy nhiên tính đến nay nhiều trạm đã ngừng hoạt động, 
chỉ còn 3 trạm khí tượng và 10 trạm đo mưa [29]. Do đó mật độ trạm của tỉnh Quảng Bình 
rất thưa, chỉ còn khoảng 2 trạm/1.000 km2. Trong khi đó, địa hình tỉnh Quảng Bình dài và 
hẹp, bị chia cắt khá phức tạp, khí hậu lại khắc nghiệt, nên mật độ lưới trạm khí tượng như 
hiện nay mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu để nghiên cứu. Trong bài báo này, dữ liệu khí 
tượng và dữ liệu mưa tại 13 trạm (Bảng 1 và Bảng 2) được thu thập trong giai đoạn 1988–
2018 từ Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ [29] để thống kê và tính toán. Đối với các 
dữ liệu của các kịch bản được lấy miễn phí từ website của Liên đoàn Hệ thống lưới Trái đất 
như đã được đề cập trong phần 2.1.2 với thời kỳ cơ sở là giai đoạn 1986–2005, kịch bản 
BĐKH theo các mốc thời gian 2030, 2050 theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5. 

Bảng 1. Danh mục các trạm khí tượng. 

Tên trạm Xã/Phường Huyện/Thị xã/TP. 
Tọa độ trạm Độ cao trạm 

(m) Kinh độ Vĩ độ 

Đồng Hới Đồng Mỹ Đồng Hới 10637’ 1729’ 5,71 

Ba Đồn Quảng Thọ Ba Đồn 10625’ 1745’ 2,69 

Tuyên Hóa Minh Lâm Tuyên Hóa 10601’ 1753’ 27,06 

Bảng 2. Danh mục các trạm đo mưa. 

Tên trạm Xã Huyện 
Tọa độ trạm 

Kinh độ Vĩ độ 

Đồng Tâm Thuận Hoá Tuyên Hoá 10601’ 1754’ 

Kiến Giang Kim Thủy Lệ Thuỷ 10645’ 1707’ 

Lệ Thuỷ Xuân Thủy Lệ Thuỷ 10647’ 1713’ 
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Tên trạm Xã Huyện 
Tọa độ trạm 

Kinh độ Vĩ độ 

Mai Hoá Mai Hoá Tuyên Hóa 10611’ 1748’ 

Minh Hoá Quy Đạt Minh Hoá 10602’ 1747’ 

Tân Mỹ Quảng Phúc Quảng Trạch 10628’ 1742’ 

Troóc Phúc Trạch Bố Trạch 10617’ 1735’ 

Trường Sơn Trường Sơn Quảng Ninh 10627’ 1714’ 

Việt Trung Nông Trường Bố Trạch 10631’ 1729’ 

Cẩm Ly Ngân Thủy Lệ Thủy 10617’ 1715’ 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Xu thế biến đổi nhiệt độ và lượng mưa 

3.1.1. Nhiệt độ 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích xu thế Sen’s Slope kết hợp phương pháp 
kiểm nghiệm phi tham số Mann–Kendal (M–K test) với dữ liệu 31 năm (1988–2018). Kết 
quả cho thấy, nhiệt độ trung bình năm trên toàn tỉnh có xu hướng tăng khoảng 0,16oC/thập 
kỷ. Tuy nhiên, ở mỗi trạm quan trắc khác nhau lại có mức độ thay đổi không đồng nhất. Xu 
thế tăng mạnh nhất được ghi nhận được ở trạm Đồng Hới. 

 

Hình 2. Xu thế biến đổi nhiệt độ trung bình năm (C) tại các trạm khí tượng tỉnh Quảng Bình giai 

đoạn 1988–2018. 

3.1.2. Lượng mưa 

Khác với nhiệt độ, lượng mưa năm là một đại lượng khí hậu có tính biến động theo các 
năm khác nhau, có những năm lượng mưa vượt xa giá trị trung bình nhiều năm (TBNN) 
nhưng cũng có năm lượng mưa chỉ bằng 2/3 lượng mưa TBNN. Nhằm giảm thiểu những ảnh 
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hưởng của các giá trị cực đại và cực tiểu của lượng mưa đến xu thế chung trong cả giai đoạn. 
Bài báo này phân tích xu thế thay đổi về lượng mưa dựa trên chuỗi số liệu quan trắc được tại 
3 trạm đo mưa trong giai đoạn 1988–2018 bằng phương pháp phân tích xu thế và kiểm định 
Mann–Kendall. Nhìn chung, trong 31 năm, lượng mưa năm có xu thế giảm ở tất cả các trạm, 
trong đó mức giảm lớn nhất ghi nhận được ở trạm Ba Đồn là –4,96 mm/năm; trạm Đồng Hới 
có mức giảm –1,735 mm/năm và thấp nhất ở trạm Tuyên Hóa có mức giảm –0,057 mm/năm. 

 

Hình 3. Xu thế biến đổi lượng mưa năm (mm) tại các trạm khí tượngtỉnh Quảng Bình giai đoạn 

1988–2018. 

Để đánh giá mức độ tin cậy của xu thế thay đổi nhiệt độ và lượng mưa, bài báo đã sử 
dụng phương pháp kiểm định M–K test với mức ý nghĩa 5% (xác xuất gặp phải sai lầm loại 
1 không quá 5%). Kết quả cho thấy, nhiệt độ trung bình năm chỉ có xu hướng tăng ở trạm 
Đồng Hới và Ba Đồn với lần lượt có giá trị α (p–value) là 0,0208 và 0,0159 (α < 0,05). Trong 
khi đó, trạm Tuyên Hóa có giá trị α = 0,1769 > 0,05 nên không đảm bảo độ tin cậy. Đối với 
lượng mưa năm, không có trạm nào thỏa mãn điều kiện p–value < 0,05, nên chấp nhận giả 
thuyết H0 là không có xu thế tăng hoặc giảm về lượng mưa ở các trạm trên. Xét về độ dốc 
Sen’s Slope của đại lượng nhiệt độ trung bình năm cho thấy giá trị Sen’s Slope của chuỗi 
nhiệt độ trung bình năm đạt giá trị lần lượt là 0,0208; 0,02 và 0,0125C/năm tại Đồng Hới, 
Ba Đồn và Tuyên Hóa. Tuy nhiên, đối với chuỗi số liệu lượng mưa năm thì giá trị Sen’s 
Slope của lượng mưa năm lần lượt đạt –1,7; –2,54 và 0,86 mm/năm tại 3 trạm Đồng Hới, Ba 
Đồn và Tuyên Hóa.  

Bảng 3. Kết quả kiểm định xu thế Mann–Kendall (M–K test) nhiệt độ trung bình năm và lượng mưa 

năm giai đoạn 1988–2018. 

Thông số kiểm định 
Nhiệt độ Lượng mưa 

Đồng Hới Ba Đồn Tuyên Hóa Đồng Hới Ba Đồn Tuyên Hóa 

N 31 31 31 31 31 31 

Min 24,16 23,55 23,31 1120,6 1069,9 1504,9 
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Thông số kiểm định 
Nhiệt độ Lượng mưa 

Đồng Hới Ba Đồn Tuyên Hóa Đồng Hới Ba Đồn Tuyên Hóa 

Max 25,96 25,75 24,98 2782,3 3297,8 3626,4 

Mean 24,94 24,84 24,23 2023,8 2030 2427,2 

SD  0,45 0,47 0,43 481,8 556,7 603,2 

M–K test value (S) 159 142 80 –5 –15 5 

VAR (S) 3426 3420 3421 465 464 464 

Z 0,352 0,315 0,178 –0,01 0,0107 –0,0322 

P–value 0,0069 0,0159 0,1768 0,9457 0,945 0,8119 

Sen’ Slope 0,0208 0,02 0,0125 –1,7 –2,54 0,86 

3.2. Xây dựng kịch bản biến đổi nhiệt độ và lượng mưa 

3.2.1. Nhiệt độ 

Theo kịch bản RCP4.5 (Hình 4 a–b), vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình năm (Tavg) 
trên toàn tỉnh có mức tăng phổ biến từ 1,1–1,4C. Vào giữa thế kỷ, mức tăng từ 1,8–2,2C. 
Trong đó, khu vực phía Tây của tỉnh bao gồm các huyện như Minh Hóa, Tuyên Hóa, một 
phần huyện Bố Trạch có mức tăng lớn, có thể đạt từ 2,1–2,2C; khu vực phía Nam tỉnh mức 
tăng nhỏ hơn từ 1,1–1,2C vào đầu thế kỷ và 1,8–1,9C vào giữa thế kỷ. 

Bảng 4. Biến đổi nhiệt độ trung bình năm so với thời kỳ cơ sở (C) theo cấp huyện (Giá trị trong 

ngoặc đơn là khoảng biến đổi quanh giá trị trung bình với cận dưới 10% và cận trên 90%). 

Huyện 
Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

2016–2035 2045–2065 2016–2035 2045–2065 

Tuyên Hoá 1,4 (0,9 – 2,0) 2,2 (1,6 – 2,9)  1,5 (1,0 – 2,1) 2,5 (1,7 – 3,3) 

Minh Hóa 1,4 (0,9 – 1,9) 2,2 (1,6 – 3,0) 1,5 (1,0 – 2,1) 2,5 (1,8 – 3,2)  

Quảng Trạch 1,3 (0,7 – 1,8) 2,0 (1,4 – 2,8) 1,4 (1,0 – 2,0) 2,3 (1,6 – 3,0) 

Ba Đồn 1,3 (0,7 - 1,8) 2,0 (1,4 – 2,8) 1,3 (0,9 – 1,8) 2,3 (1,6 – 3,0) 

Bố Trạch 1,4 (0,9– 2,0) 2,2 (1,5 – 3,0) 1,5 (1,1 – 2,0) 2,5 (1,8 – 3,1) 

TP. Đồng Hới 1,2 (0,8 –1,7)  2,0 (1,4 – 2,9) 1,4 (1,0 – 2,0) 2,3 (1,7 – 3,1) 

Quảng Ninh 1,2 (0,8 – 1,7) 2,0 (1,3 –2,9) 1,4 (0,9 – 1,9) 2,3 (1,6 – 3,1) 

Lệ Thủy 1,1 (0,6 – 1,7) s1,9 (1,3 –2,7) 1,4 (0,9 – 1,9) 2,3 (1,7–3,0) 

Theo kịch bản RCP8.5 (Hình 4c–d), vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình năm trên toàn tỉnh 
có mức tăng phổ biến từ 1,3–1,5C, cao nhất là phía Bắc các huyện Minh hóa và Tuyên Hóa. 
Vào giữa thế kỷ, mức tăng phổ biến từ 2,2–2,5C. Trong đó, khu vực các huyện như Minh Hóa, 
Tuyên Hóa, Bố Trạch tăng phổ biến từ 2,4–2,5C và ở phía Nam là huyện Lệ Thủy tăng từ 
2,2–2,3C. Đáng chú ý là phía Bắc huyện Quảng Trạch mức tăng dao động 2,2–2,3C. 
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Hình 4. Biến đổi của nhiệt độ trung bình năm (Tavg) theo kịch bản RCP4.5 (a–b) và RCP8.5 (c–d) 

so với thời kỳ cơ sở (1986–2005). 

3.2.2. Lượng mưa 

Theo kịch bản RCP4.5, lượng mưa năm có xu thế tăng trên toàn tỉnh, phổ biến từ 3,5–
14,3% (đầu thế kỷ) và 4–16% (giữa thế kỷ). Các huyện phía Nam tỉnh có mức tăng nhỏ hơn 
các huyện phía Bắc. Theo kịch bản RCP8.5, lượng mưa năm có xu thế tăng trên toàn tỉnh, 
phổ biến từ 5–17% đầu thế kỷ. Xu thế tăng mạnh được chuyển dịch từ các huyện trung tâm 
lên các huyện phía Bắc của tỉnh với mức tăng mạnh nhất có thể đạt 17,3% giữa thế kỷ.  

 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2021, 724, 1-14; doi:10.36335/VNJHM.2021(724).1-14 10 

 

Bảng 5. Biến đổi lượng mưa năm so với thời kỳ cơ sở (C) theo cấp huyện (Giá trị trong ngoặc đơn 

là khoảng biến đổi quanh giá trị trung bình với cận dưới 20% và cận trên 80%). 

Huyện 
Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5 

2016–2035 2045–2065 2016–2035 2045–2065 

Tuyên Hoá 10,1 (3,7 – 16,7) 9,8 (3,4 – 16,8) 10,2 (3,8 – 16,8) 12,1 (5,5 – 23,9) 

Minh Hóa 10,2 (3,8 – 17,1)  9,7 (3,3 – 16,7) 14,1 (7,4 – 25,1) 19,6 (8,6 – 28,3) 

Quảng Trạch 4,8 (2,3 –12,3) 9,5 (3,2 – 16,5) 5,0 (2,4 – 12,5) 5,0 (2,4 – 12,5)  

Ba Đồn 3,5 (2,0–8,5) 5,1 (2,6 – 12,6) 4,5 (2,3 – 12,1) 5,2 (2,7 – 12,7)  

Bố Trạch 6,5 (2,8 – 13,1) 12,8 (5,6 – 24,1) 13,5 (4,1 – 24,8) 13,5 (4,1 – 25,8) 

TP. Đồng Hới 7,8 (3,1 – 13,8) 14,5 (7,5 – 25,3) 17,7 (8,1 – 27,2) 17,6 (7,6 – 28,1) 

Quảng Ninh 6,6 (2,8 – 13,2) 12,3 (5,5 – 23,6) 17,6 (8,0 – 27,0) 13,4 (7,1 – 24,1) 

Lệ Thủy 6,3 (2,6 – 12,9) 8,3 (4,5 –18,3) 8,1 (4,2 – 17,9)  9,4 (3,2 – 16,4) 

 

Hình 5. Biến đổi lượng mưa năm theo kịch bản RCP4.5 (a–b) và RCP8.5 (c–d) so với thời kỳ cơ sở 

(1986–2005). 
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Nhìn chung, theo cả hai kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 cho các giai đoạn 2016–2035 và 
giai đoạn 2046–2065, lượng mưa năm tại khu vực huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn và phía 
Nam huyện Lệ Thủy luôn có mức tăng thấp nhất. Theo kịch bản của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường công bố năm 2016, vào đầu thế kỷ lượng mưa trên địa bàn cả tỉnh sẽ tăng 12,8% (3,9–
20,6) và 4,2% (–1,8–10,6) ứng với kịch bản RCP4.5 và RCP8.5; vào giữa thế kỷ lượng mưa 
tiếp tục tăng nhanh hơn cụ thể tăng 21,5% (11,7–31,3) và 12,1% (–0,5–25,1) ứng với kịch 
bản RCP4.5 và RCP8.5. Kết quả trên cho thấy, lượng mưa vào giữa thế kỷ được dự báo sẽ 
tăng với mức độ lớn hơn và kịch bản RCP4.5 sẽ cho mức tăng lớn hơn so với kịch bản 
RCP8.5. 

Sự sai khác giữa xu thế lượng mưa trong quá khứ và dự tính trong tương lai có thể liên 
quan chặt chẽ tới (i) xu thế giảm nhẹ lượng mưa trong quá khứ chưa đảm bảo mức ý nghĩa 
với kiểm nghiệm phi tham số Mann-Kendall, (ii) xu thế tăng lượng mưa được dự tính trong 
tương lai không những phụ thuộc vào nhiều yếu tố khí tượng khác nhưng chưa được xem xét 
như trường ẩm mà còn phụ thuộc vào độ bất định của mô hình động lực khí hậu toàn cầu và 
khu vực hay phương pháp hiệu chỉnh hạ quy mô thống kê từ kết quả các mô hình động lực.   

4. Kết luận 

Kết quả đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới nhiệt độ và lượng mưa cho Quảng 
Bình, cũng như phân tích xu thế dựa trên phương pháp kiểm nghiệm phi tham số Mann–
Kendall và phân tích xu thế Sen (Sen’s Slope) đã cho thấy: 

(1) Kết quả phân tích xu thế trong thời kỳ quan trắc 1988–2018 chứng tỏ nhiệt độ trung 
bình năm có xu hướng tăng ở tất cả các trạm, trong đó tăng mạnh nhất ở trạm Đồng Hới và 
thấp nhất ở trạm Tuyên Hóa. Tuy nhiên, mức độ sai khác này là không quá lớn. Trong khi 
đó, lượng mưa giai đoạn này lại có xu thế giảm ở hầu hết các trạm. Tuy nhiên, xu thế thay 
đổi về lượng mưa không đảm bảo độ tin cậy khi sử dụng phương pháp kiểm định phi tham 
số Mann–Kendall test nên chưa thể khẳng định được xu thế của lượng mưa giai đoạn này. 

(2) Kết quả xây dựng, cập nhật chi tiết các kịch bản BĐKH cho tỉnh Quảng Bình cho 
thấy: nhiệt độ trung bình ở tất cả các trạm có xu thế tăng so với thời kỳ cơ sở (1986–2005); 
Lượng mưa năm theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 đều tăng ở tất cả các trạm đại diện; Theo 
kịch bản RCP4.5, vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình năm trên toàn tỉnh có mức tăng phổ 
biến từ 1,1–1,4C, lượng mưa năm cũng có xu thế tăng trên toàn tỉnh, phổ biến từ 3,5–14,3%; 
vào giữa thế kỷ, nhiệt độ tăng từ 1,8–2,2C, lượng mưa có mức tăng phổ biến từ 4–16%. Đối 
với kịch bản RCP8.5, thì vào đầu thế kỷ, nhiệt độ trung bình năm trên toàn tỉnh có mức tăng 
phổ biến từ 1,3–1,5C, lượng mưa năm có xu thế tăng phổ biến từ 5–17%; vào giữa thế kỷ, 
nhiệt độ có mức tăng phổ biến từ 2,2–2,5C và lượng mưa có xu thế tăng mạnh, mức tăng 
mạnh nhất đạt 17,3%. Theo cả hai kịch bản RCP4.5 và RCP8.5 cho các giai đoạn 2016–2035 
và giai đoạn 2046–2065, lượng mưa năm tại khu vực huyện Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn và 
phía Nam huyện Lệ Thủy luôn có mức tăng thấp nhất.  

Đóng góp của tác giả: Viết bản thảo bài báo: L.Q.C.; Chỉnh sửa và hoàn thiện bài báo: 
H.N.T.V.; Xây dựng mô hình và chỉnh sửa bài báo: N.T.T.; Xử lý số liệu: Đ.T.T.; Chỉnh sửa 
bài báo: N.Đ.H., T.H.Q. 

Lời cảm ơn: Bài báo này được thực hiện và hoàn thiện nhờ sự hỗ trợ từ Dự án: Xây dựng 
Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021–2030, 
tầm nhìn đến 2050.  

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: This paper presented temperature and precipitation changes in Quang Binh 
Province in the 1988–2018 period and climate change scenarios for Quang Binh Province. 
Our results showed that the annual average temperature at Tuyen Hoa, Dong Hoi and Ba 
Don stations increased by 0.1C, 0.23C and 0.19C per decade, respectively. Precipitation 
had a downward trend at all stations; in which, the most and least declines occurred at Ba 
Don and Tuyen Hoa station, respectively at 4.94 mm/year and 0.057 mm/year. In addition, 
the annual average temperature tends to increase by 1.1–1.4C and 1.9–2.2C, respectively 
during the 2016–2035 and 2045–2065 periods under the RCP4.5 scenario. Especially, the 
western province shows an increase in 2.1–2.2C; the Southern increases by 1.1–1.2C and 
1.8–1.9C at the beginning and middle of the century. According to the RCP8.5, the average 
temperature increases by 1.3–1.5C, the increase tends to decline from the North to the 
South at the beginning of the century. According to the RCP4.5, the annual rainfall tends to 
increase 3.5–14.3% and 4–16% respectively, in the beginning and middle of the century, 
the increase tends to decrease from the North to the South. The annual rainfall tends to 
increase in the entire province by 5–17% and sharply increases from the central districts to 
the northern province under the RCP8.5 scenarios. 

Keywords: Climate change; RCP4.5; RCP8.5; Quang Binh. 

 


