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ĐÁNH GIÁ BIỂU HIỆN CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở ĐÀ NẴNG

Trần Duy Hiền - Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trần Hồng Thái - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia
Nguyễn Đăng Mậu - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

Bài báo trình bày kết quả đánh giá biến đổi khí hậu trên khu vực Đà Nẵng thông qua số liệu quan
trắc được cập nhật đến năm 2010. Kết quả phân tích cho thấy, nhiệt độ trung bình tháng 1 có xu
thế tăng, nhiệt độ trung bình tháng 7 có xu thế giảm và nhiệt độ trung bình năm có xu thế tăng nhẹ.

Nhiệt độ tối cao tuyệt đối, số ngày nắng nóng, số ngày nắng nóng gay gắt có xu thế giảm. Nhiệt độ tối thấp tuyệt
đối có xu thế tăng; kéo theo đó là số ngày có lạnh (Tm<=200C) và số ngày rét đậm (Tm<150C) có xu thế giảm.
Lượng mưa mùa khô, mùa mưa và lượng mưa năm đều có xu hướng tăng, với mức tăng vào mùa mưa nhanh
hơn so với mùa khô. Số ngày mưa lớn và số ngày mưa rất lớn trên kh u vực Đà Nẵng cũng có xu thế tăng nhẹ.

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, cực đoan khí hậu

1. Mở đầu

Sự nóng toàn cầu đã được minh chứng rõ ràng
thông qua số liệu quan trắc của nhiệt độ, lượng
mưa, mực nước biển, cũng như quá trình tan băng.
Các quan trắc cho thấy, nhiệt độ tăng trên quy mô
toàn cầu và tăng nhiều hơn ở các vĩ độ cực bắc.
Trong 100 năm qua (1906 - 2005), nhiệt độ trung
bình toàn cầu đã tăng khoảng 0,740C, tốc độ tăng
của nhiệt độ trong 50 năm gần đây gần gấp đôi so
với 50 năm trước đó. Lượng mưa tăng lên ở các đới
phía bắc vĩ độ 300B và giảm đi ở các vĩ độ nhiệt đới,
kể từ giữa những năm 1970. Ở khu vực nhiệt đới,
mưa giảm đi ở Nam Á và Tây Phi với trị số xu thế là
7,5% cho cả thời kỳ 1901–2005. Ở đới vĩ độ trung
bình và vĩ độ cao, lượng mưa tăng lên rõ rệt ở miền
Trung Bắc Mỹ, Đông Bắc Mỹ, Bắc Âu, Bắc Á và Trung
Á. Tần số mưa lớn tăng lên trên nhiều khu vực, kể
cả những nơi lượng mưa có xu thế giảm đi (IPCC,
2007) [6].

Ở Việt Nam, xu thế biến đổi của nhiệt độ và
lượng mưa là rất khác nhau trên các vùng trong 50
năm qua. Nhiệt độ trung bình năm tăng khoảng
0,50C trên phạm vi cả nước và lượng mưa có xu
hướng giảm ở nửa phần phía bắc, tăng ở phía nam
lãnh thổ (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012) [1]. 

Đà Nẵng là thành phố thuộc vùng Trung Trung
Bộ, là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa
học và công nghệ lớn của khu vực miền Trung - Tây
Nguyên. Đây cũng là nơi chịu nhiều ảnh hưởng của
hiện tượng cực đoan như bão, áp thấp nhiệt đới, lũ

lụt, hạn hán, lốc tố, ... Năm 2013, cơn bão Nari đổ
bộ trực tiếp vào thành phố đã gây tác hại nặng nề;
tổng số nhà dân bị sập là 353 nhà; tổng thiệt hại
ước hai ước tính 886,6 tỷ đồng; đợt lũ giữa tháng
11 đã gây thiệt hại 150 tỷ đồng. Nhằm cung cấp
thông tin cho việc hoạch định các giải pháp ứng
phó với tác động của biến đổi khí hậu, chúng tôi
đã tiến hành nghiên cứu "Đánh giá biểu hiện của
biến đổi khí hậu ở Đà Nẵng". Nghiên cứu tập trung
đánh giá xu thế, diễn biến điều kiện khí hậu và các
cực đoan liên quan đến lượng mưa là nhiệt độ thời
kỳ 1961 – 2010.  

2. Số liệu và phương pháp nghiên cứu

Trong nghiên cứu này, số liệu trung bình tháng
của nhiệt độ và lượng mưa thời kỳ 1961-2010 được
sử dụng. Riêng với số liệu quan trắc ngày đối với
lượng mưa, nhiệt độ tối cao và tối thấp được thu
thập trong thời kỳ 1976-2010. 

Mức độ và xu thế biến đổi của các yếu tố khí
hậu, được thực hiện thông qua hai đặc trưng thống
kê là: Độ lệch tiêu chuẩn (S) và  Biến suất (Sr):

Tốc độ biến đổi theo thời gian được xác định
theo phương pháp phân tích xu thế. Theo phương
pháp này, mối quan hệ giữa yếu tố x và thời gian t
được xác định dưới dạng phương trình tuyến tính:
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Với bo và b1 được ước tính theo phương pháp
bình phương tổi thiểu:

Các đặc trưng thu được từ phương trình bao
gồm:

+ Tốc độ xu thế: b1.

+  Gốc xu thế: b0.

+  Mức tăng hay giảm trong thời kỳ nghiên cứu:
D = b1n

+  Hệ số tương quan (rxt).

Đối với lượng mưa, để đánh giá mức độ và xu
thế biến đổi, chúng tôi sử dụng chuỗi có dạng:

ở đây Ri là lượng mưa ứng với năm thứ i; R là
lượng mưa trung bình của thời kỳ nghiên cứu.

Trên cơ sở các chỉ số cực đoan khí hậu do Tổ
chức Khí tượng Thế giới (WMO) công bố năm 2010
trong tài liệu “Hướng dẫn phân tích cực đoan trong
biến đổi khí hậu nhằm cung cấp thông tin phục vụ
thích ứng” (WMO, 2010), bài báo lựa chọn một số
chỉ số cực đoan khí hậu bao gồm:

+ Nhiệt độ tối cao tuyệt đối (Txx);

+ Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối (Tnn);

+ Số ngày nắng nóng: Là ngày có nhiệt độ tối
cao (Tx) lớn hơn 350C;

+ Số ngày nắng nóng gay gắt: Là ngày có nhiệt

độ tối cao (Tx) lớn hơn 370C;

+ Số ngày lạnh: Được xác định bằng ngày có
nhiệt độ tối thấp (Tm) nhỏ hơn 200C;

+ Số ngày rét đậm: Được xác định bằng ngày có
nhiệt độ tối thấp (Tm) nhỏ hơn 150C;

+ Số ngày mưa lớn: Được xác định bằng số ngày
có tổng lượng mưa lớn hơn 50 mm/ngày;

+ Số ngày mưa rất lớn: Được xác định bằng số
ngày có tổng lượng mưa lớn hơn 100 mm/ngày.

3. Kết quả và thảo luận

a. Biến đổi nhiệt độ 

Mức độ biến đổi hàng năm của nhiệt độ: Vào
tháng 1 (tháng đặc trưng cho mùa đông) có độ lệch
tiêu chuẩn (S) là 1,10C; tháng 7 (tháng đặc trưng cho
mùa hè) là 0,50C và chung cho cả năm là 0,30C. Biến
suất của nhiệt độ (Sr) tương ứng cho các tháng 1, 7
và cả năm lần lượt là 5,1%, 1,7% và 1,3%. Như vậy, ở
Đà Nẵng, mức độ biến đổi của nhiệt độ, xét về trị số
tuyệt đối hay biến suất, tương đối lớn trong mùa
đông, nhỏ hơn trong mùa hè và cả năm thì mức độ
biến đổi là không nhiều (Hình 1). 

Mức độ biến đổi theo thập kỷ của nhiệt độ trung
bình: Nhiệt độ trung bình tháng 1 trong 2 thập kỷ
1961-1970 và 1971-1980 là 21,40C, giảm chút ít
trong thập kỷ tiếp theo. Sang đến thập kỷ 1991-
2000, nhiệt độ tăng nhanh lên 21,80C và đến thập
kỷ 2001 – 2010 là 21,70C. Nhiệt độ trung bình tháng
7 tại Đà Nẵng vào thập kỷ 1961-1970 là  29,50C,
giảm dần đến thập kỷ 1981-1990 là 29,00C (đây là
thập kỷ có Ttb tháng 7 thấp nhất). Sau đó nhiệt độ
lại tiếp tục tăng dần lên trong 2 thập kỷ tiếp theo,
đạt 29,30C trong thập kỷ 2001 – 2010. Nhiệt độ
trung bình năm tính cho thập kỷ 1961-1970 là
26,00C, giảm xuống thấp nhất là 25,70C vào thập kỷ
1981-1990. Sau đó lại tăng lên 26,00C trong thập kỷ
2001 - 2010.

Hình 1. Độ lệch tiêu chuẩn (S) và biến suất (Sr)
của nhiệt độ thời kỳ 1961-2010 tại trạm Đà Nẵng 

Hình 2. Đặc trưng nhiệt độ trung bình năm các
thập kỷ tại trạm Đà Nẵng
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Tính xu thế của nhiệt độ được thể hiện thông
qua dấu của hệ số tương quan rxt giữa nhiệt độ (x)
và thời gian (t) hoặc dấu của hệ số b1 và tốc độ xu
thế của nhiệt độ được thể hiện thông qua độ lớn
hệ số b1 của phương trình xu thế. Xu thế diễn biến
chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng 1, tháng 7 và
trung bình năm trong giai đoạn 1961-2010. Trong
50 năm qua, nhiệt độ trung bình tháng 1 tại Đà
Nẵng có xu thế tăng dần, với mức tăng khoảng

0,140C/thập kỷ. Ngược lại, nhiệt độ trung bình
tháng 7 lại có xu thế giảm, nhưng mức giảm không
nhiều, chỉ khoảng 0,050C/thập kỷ. Nhiệt độ trung
bình năm có mức tăng khoảng 0,010C/thập kỷ. Như
vậy có thể thấy, so với cả nước nói chung và khu vực
Nam Trung Bộ nói riêng thì nhiệt độ trung bình ở
Đà Nẵng trong 50 năm qua có mức tăng thấp hơn,
thậm chí nhiệt độ trung bình trong tháng 7 lại có
xu hướng giảm (Hình 3).

Hình 3. Xu thế diễn biến chuẩn
sai nhiệt độ trung bình tháng 1,
tháng 7 và năm của  trạm Đà
Nẵng

Nhiệt độ tối cao tuyệt đối (Txx) có xu thế giảm
trong những năm qua, với tốc độ giảm khoảng
0,250C/thập kỷ (Hình 4). Cùng với xu thế giảm của
nhiệt độ tối cao tuyệt đối, số ngày nắng nóng và số
ngày nắng nóng gay gắt cũng có xu thế giảm.
Trong đó, số ngày nắng nóng có xu thế giảm

khoảng 0,83 ngày/thập kỷ; và số ngày nắng nóng
gay gắt giảm khoảng 0,44 ngày/thập kỷ. Như vậy,
số ngày nắng nóng giảm nhanh hơn số ngày nắng
nóng gay gắt. Nhìn chung, số ngày nắng nóng và
số ngày nắng nóng gay gắt đều có xu thế giảm, tuy
nhiên mức độ giảm là khá nhỏ (Hình 4). 

Hình 4. Xu thế biến đổi nhiệt độ tối cao
tuyệt đối (Txx), số ngày nắng nóng
(Tx>=350C) và số ngày nắng nóng gay
gắt (tX>=370C)
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Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối có xu thế tăng trong
những năm qua trên khu vực Đà Nẵng, với tốc độ
tăng khoảng 0,30C/thập kỷ. Cùng với xu thế tăng
của nhiệt độ tối thấp, số ngày có nhiệt độ lạnh
(Tm<200C) và số ngày rét đậm (Tm<150C) cũng có
xu thế giảm trong những năm qua trên khu vực Đà
Nẵng. Trong đó, số ngày lạnh giảm khoảng 8
ngày/thập kỷ và số ngày rét đậm giảm khoảng 0,46
ngày/thập kỷ (Hình 5).

Số ngày lạnh dao động trong khoảng từ 50 đến
60 ngày mỗi năm, cao nhất là năm 1991 có 98 ngày
và thấp nhất là năm 1979 và 1998 có 29 ngày. Đà
Nẵng ít bị ảnh hưởng của không khí lạnh, nên số
ngày có nhiệt độ tối thấp tuyệt đối nhỏ hơn 150C
(rét đậm) trung bình mỗi năm chỉ có khoảng 1 đến
2 ngày (43% số năm không có ngày nào có
Tm≤150C), cao nhất là năm 2004 có 8 ngày, năm
2006 và 1991 có 6 ngày (Bảng 1). 

Bảng 1. Số ngày có nhiệt độ Tx≥350C, Tx≥370C, Tm≤200C, Tm≤150C của trạm Đà Nẵng trong giai
đoạn 1976-2010

b. Biến đổi lượng mưa 

Mức độ biến đổi hàng năm của lượng mưa: Độ

lệch tiêu chuẩn của lượng mưa vào mùa khô (tháng

1 - 7) là 164,9 mm, mùa mưa (tháng 7 –12) là 516,5

mm và lượng mưa năm là 540,1 mm. Biến suất

lượng mưa trong các mùa và năm tương ứng là
38,3%, 29,4% và 24,7%. Như vậy, độ lệch tiêu chuẩn
của lượng mưa tương đối bé trong mùa khô, tương
đối lớn trong mùa mưa. Ngược lại, biến suất của
lượng mưa trong mùa mưa lại nhỏ hơn so với mùa
khô (Hình 6). 
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Hình 6. Độ lệch tiêu chuẩn (S) và biến suất (Sr)
của nhiệt độ thời kỳ 1961-2010 tại trạm Đà Nẵng

Hình 7. Đặc trưng nhiệt độ trung bình năm các
thập kỷ tại trạm Đà Nẵng 

Mức độ biến đổi theo thập kỷ của lượng mưa

năm: Lượng mưa trung bình năm trong thập kỷ

1981 – 1990 là 1967,6 mm, thấp nhất so với các

thập kỷ trong giai đoạn 1961 – 2010, cao nhất là

thập kỷ 1991-2000, với lượng mưa trên 2400 mm.

Trong 2 thập kỷ 1961 – 1970 và 1971 – 1980 có

lượng mưa xấp xỉ nhau, trên 2000mm và đến thập

kỷ 2001 - 2010 có lượng mưa trung bình năm là trên

2300 mm (Hình 7).

Xu thế và tốc độ xu thế của lượng mưa: Trong 50
năm qua, lượng mưa mùa khô, mùa mưa và lượng
mưa năm đều có xu hướng tăng, với mức tăng vào
mùa mưa nhanh hơn so với mùa khô. Vào mùa khô,
mức tăng này khoảng 2,8% mỗi thập kỷ, mùa mưa
là 5% mỗi thập kỷ và lượng mưa năm tăng khoảng
4,6% cho mỗi thập kỷ (Hình 8).

 

Hình 8. Xu thế biến đổi của lượng
mưa mùa khô, mùa mưa và lượng
mưa năm trạm Đà Nẵng

Cùng với xu thế tăng của lượng mưa trong
những năm qua trên khu vực Đà Nẵng, đặc biệt là
khoảng hai thập kỷ gần đây, số ngày mưa lớn và
mưa rất lớn cũng có xu thế tăng nhẹ. Trong đó, tốc

độ tăng của số ngày mưa lớn vào khoảng 1
ngày/thập kỷ; và tốc độ tăng của số ngày mưa rất
lớn vào khoảng 0,6 ngày/1 thập kỷ (Hình 9).
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Hình 9. Xu thế diễn biến chuẩn sai của số ngày có lượng mưa  Rx≥50 mm (trái) và Rx≥100 mm (phải)
tại trạm Đà Nẵng

4. Kết luận

Trên khu vực Đà Nẵng, nhiệt độ trung bình
tháng 1 có xu thế tăng dần, nhiệt độ trung bình
tháng 7 có xu thế giảm, nhiệt độ trung bình năm có
xu thế tăng nhẹ. Các cực đoan liên quan đến yếu tố
nhiệt độ xu thế giảm như nhiệt độ tối cao tuyệt đối,
số ngày nắng nóng và số ngày nắng nóng gay gắt.
Nhiệt độ tối thấp lại có xu thế tăng rõ rệt, với tốc độ
khoảng 0,30C/thập kỷ. Cùng với xu thế biến đổi đó

của nhiệt độ tối thấp, số ngày có nhiệt độ dưới
ngưỡng 200C và 150C cũng có xu thế giảm.

Lượng mưa mùa khô, mùa mưa và lượng mưa
năm ở Đà Nẵng đều có xu hướng tăng, với mức
tăng vào mùa mưa nhanh hơn so với mùa khô. Vào
mùa khô, mức tăng này khoảng 2,8% /thập kỷ, mùa
mưa là 5% /thập kỷ và lượng mưa năm tăng khoảng
4,6% /thập kỷ. Số ngày mưa lớn và số ngày mưa rất
lớn trên khu vực Đà Nẵng cũng có xu thế tăng nhẹ.

Lời cảm ơn: Bài báo hoàn thành nhờ sự trợ giúp từ đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu xây dựng Atlas
khí hậu và biến đổi khí hậu Việt Nam” thuộc Chương trình KHCN-BĐKH/11-15.
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