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Trung tâm Ứng dụng công nghệ và Bồi dưỡng nghiệp vụ khí tượng thủy văn và môi trường

Bằng việc sử dụng số liệu mưa và nhiệt độ của 36 trạm khí tượng trong cả nước,  mà những trạm
đó  đảm bảo không bị vi phạm hành lang kĩ thuật, bài báo đã tiến hành phân tích quy luật biến
động của hai yếu tố này trong vòng 30 năm dựa trên hàm xu thế tuyến tính theo hai thời kì (30

năm-từ năm 1981-2010 và 10 năm sau-từ năm 2001-2010). Trên cơ sở kết quả phân tích, bài báo đưa ra các
nhận định ban đầu về tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đối với các yếu tố khí tượng cũng như phục vụ cho
công tác theo dõi, giám sát hiện trạng, xu hướng biến động và các tác động của BĐKH.

1. Mở đầu

BĐKH đã, đang và sẽ tác động đến môi trường
tự nhiên, mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, đến mọi
người trên trái đất. Vì thế, BĐKH là vấn đề quan
trọng của loài người trong thế kỉ XXI.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh
hưởng của BĐKH nghiêm trọng. BĐKH sẽ tác động
nặng nề đến đời sống, sản xuất, môi trường, hạ
tầng cơ sở, sức khỏe cộng đồng ở nước ta. Chính vì
vậy, Nhà nước coi việc xây dựng chiến lược tổng thể
ứng phó với BĐKH và nước biển dâng là vấn đề
sống còn và đã sớm xây dựng Chương trình mục
tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH.

Vấn đề phân tích, đánh giá diễn biến cũng như
tác động của BĐKH đến các hoạt động kinh tế - xã
hội trở nên cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết.
Do vậy, cần phải đưa ra được phương pháp nghiên
cứu về BĐKH một cách đúng đắn mới có thể giải
quyết được các điểm còn nghi ngờ trong việc nhận
định, phân tích và đánh giá tác động của BĐKH.

Dưới đây là một số kết quả nghiên cứu về quy luật
biến động của một số yếu tố khí hậu trong điều
kiện BĐKH như hiện nay, góp phần vào công tác
nghiên cứu về BĐKH. 

2. Cơ sở số liệu và phương pháp tính toán

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng số
liệu nhiệt độ trung bình ngày (T2m) và số liệu lượng
mưa ngày từ 36 trạm khí tượng đại biểu cho 7 vùng
khí hậu trên cả nước trong giai đoạn 1981-2010. Tuy
nhiên, do sự xu thế biến đổi của những trạm gần
nhau sai khác không lớn nên trong bài báo này
chúng tôi chỉ tập trung phân tích những trạm khí
tượng như được dẫn ra trong bảng 1.  

Từ chuỗi số liệu về lượng mưa và nhiệt độ, bài
báo tiến hành xây dựng phương trình hàm hồi quy
tuyến tính của yếu tố xem xét với thời gian:

y = a.x + b (1)

trong đó: y là yếu tố muốn xem xét; x là biến cần
tính; a, b là hệ số hồi quy.

Bảng 1. Trạm khí tượng lựa chọn tính toán theo các vùng khí hậu
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3. Tính toán, phân tích quy luật biến động của
nhiệt độ và lượng mưa

Với chuỗi số liệu từ năm 1981-2010, chúng tôi
chia thành hai giai đoạn để tính toán: giai đoạn suốt
cả 30 năm (từ 1981-2010) và giai đoạn 10 năm sau
(2001-2010). Khi phân tích quy luật biến động,
chúng tôi lựa chọn hai tháng chính đông (tháng 1)
và chính hè (tháng 7) để phân tích. Kết quả tính
toán, phân tích quy luật biến động của một số yếu
tố khí tượng như sau:

a. Đối với nhiệt độ

Diễn biến của nhiệt độ không khí trung bình
trong tháng 1 và 7 tại một số trạm đặc trưng cho các
vùng khí hậu Việt Nam trong thời kì 1981-2010 và
trong thời kì 2001-2010 được dẫn ra trong hình 1.

Từ hình 1 ta thấy, trong thời kì từ 1981- 2010,
nhiệt độ không khí tại tất cả các trạm đều tăng.
Trong tháng 1, nhiệt độ tăng với hệ số góc phổ biến
từ 0,01-0,03, riêng tại Kon Tum, hệ số góc rất lớn,
lên đến 0,084. 

Nhìn chung, các trạm phía bắc có hệ số góc nhỏ
hơn các trạm phía nam. Nghĩa là các trạm phía nam,
nhìn chung, có nhiệt độ tăng mạnh hơn các trạm
phía bắc trong suốt 30 năm qua. Thế nhưng, trong
thời kì từ năm 2001-2010, diễn biến nhiệt độ có
những đặc trưng khác với cả thời kì 30 năm vừa nói.
Phần lớn các trạm có hệ số góc âm với giá trị phổ
biến từ khoảng -0,04 ÷ -0,14. Riêng ở Nha Trang hệ
số góc vẫn nhận giá trị dương nhưng với trị số nhỏ,
chỉ có 0,006 và tại Kon Tum là 0,03. Như vậy, trong
thời kì 10 năm sau, nhiệt độ không khí đã bắt đầu
giảm hoặc tăng chậm so với cả thời kì 30 năm.

Cũng từ hình 1 ta thấy, trong tháng 7, hệ số góc
của thời kì 1981-2010 tại hầu hết các trạm đều
dương, ngoại trừ tại trạm Huế là có nhiệt độ giảm
với hệ số góc là -0,02. Tuy nhiên, các trạm còn lại,
tuy hệ số góc dương nhưng giá trị không lớn, đặc
biệt là ba trạm phía bắc chỉ có giá trị 0,01; ba trạm
phía nam còn lại nhận giá trị lớn hơn, Nha Trang là
0,039, Kon Tum là 0,028 và Cần Thơ là 0,013. Như
vậy là trong tháng 7, nhiệt độ tại các trạm phía bắc
trong suốt 30 năm qua tăng chậm hơn các trạm
phía nam.

Trong thời kì 2001-2010, tại ba trạm phía bắc

đều có hệ số góc dương với giá trị phổ biến từ
0,05-0,06. Hai trạm phía nam là Kon Tum và Cần
Thơ cũng có hệ số góc dương nhưng giá trị nhỏ,
chỉ 0,008 ở Cần Thơ và 0,033 ở Kon Tum. Như vậy,
trong tháng 7, nhiệt độ thời kì này tăng khá mạnh,
ngoại trừ hai trạm Huế và Nha Trang có nhiệt độ
giảm với hệ số góc âm, ở Huế là -0,027 và ở Nha
Trang là -0,097.

b. Đối với lượng mưa

Diễn biến của lượng mưa trung bình trong
tháng 1 và 7 tại một số trạm đặc trưng cho các vùng
khí hậu Việt Nam trong thời kì 1981-2010 và trong
thời kì 2001-2010 được dẫn ra trong hình 2.

Từ hình 2 ta thấy, trong thời kì 1981-2010, lượng
mưa tháng 1 tại các trạm phía Bắc (Yên Bái và Phù
Liễn) tăng ít, hệ số góc chỉ là 0,019 và 0,026; thế
nhưng các trạm Tương Dương, Huế, Nha Trang và
Cần Thơ tăng khá nhiều với hệ số góc phổ biến từ
0,105-0,134. Thế nhưng, riêng tại trạm Kon Tum lại
có hệ số góc âm, tuy nhiên, giá trị tuyệt đối của nó
không lớn, chỉ -0,024. Còn trong thời kì từ năm
2001-2010, lượng mưa tại tất cả các trạm đều tăng
khá mạnh, trong đó tăng nhiều nhất là trạm Tương
Dương (có hệ số góc là 0,837) và trạm Huế (có hệ
số góc là 0,877), còn trạm tăng ít nhất là Kon Tum
(có hệ số góc chỉ 0,028)

Đối với tháng 7, lượng mưa trong thời kì từ năm
1981-2010 tại tất cả các trạm đều tăng, trong đó các
trạm phía Bắc và trạm Kon Tum tăng khá mạnh (có
hệ số góc phổ biến từ 0,143-0,305), hai trạm phía
Nam còn lại tăng nhẹ (Nha Trang có hệ số góc là
0,058 và Cần Thơ có hệ số góc là 0,031). Còn trong
thời kì từ năm 2001-2010, ngoại trừ lượng mưa tại
trạm Cần Thơ có hệ số góc âm với giá trị là -0,352,
còn tại 6 trạm khác đều có hệ số góc dương, trong
đó, trạm mức tăng lớn nhất là Yên Bái (có hệ số góc
là 1,772) và trạm có mức tang nhỏ nhất là Kon Tum
(có hệ số góc là 0,310).

4. Nhận xét, đánh giá

Nhìn chung, mức độ biến đổi của T2m lớn trong
các tháng mùa đông và nhỏ trong các tháng mùa
hè. Ở các vùng khí hậu phía Bắc có mức độ biến đổi
lớn hơn nhiều so với các vùng khí hậu phía Nam. Xu
thế chung của T2m là tăng, phù hợp với xu thế
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chung của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Lượng mưa ngày tăng lên ở hầu hết các vùng
khí hậu, nhất là ở các vùng khí hậu phía Nam trong
những năm gần đây và thường xảy ra vào các tháng
mùa mưa. Số ngày mưa lớn cũng có xu thế tăng lên
tương ứng, nhiều biến động mạnh xảy ra ở khu vực
miền Trung. Chỉ ra mối quan hệ giữa biến đổi khí

hậu toàn cầu với lượng mưa ngày là khó khăn do bị
chi phối bởi nhiều nhân tố phức tạp, tuy nhiên có
thể nhận thấy dấu hiệu tác động tương đối rõ của
sự nóng lên toàn cầu và nhiệt độ bề mặt biển khu
vực Đông Thái Bình dương xích đạo đến xu thế biến
đổi của số ngày mưa lớn trên các vùng khí hậu phía
nam (N1-N3).

�
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Hình 1. Diễn biến nhiệt độ trung bình tháng 1 (dưới) và tháng 7 (trên) tại một số trạm ở Việt Nam.
Phương trình xu thế của thời kì 1981-2010 được viết ở bên trái và thời kì 2001-2010 được viết ở
bên phải
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Hình 2. Diễn biến lượng mưa tháng 1 (dưới) và tháng 7 (trên) tại một số trạm ở Việt Nam. Phương
trình xu thế của thời kì 1981-2010 được viết ở bên trái và thời kì 2001-2010 được viết ở bên phải
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