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Tóm tắt: Bài báo trình bày về phân bố nắng nóng đặc trưng bởi đại lượng số ngày nắng 

nóng (SNN) trong năm trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam. Kết quả chỉ ra, SNN gia tăng 

mạnh ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ trong thời kỳ khoảng tháng 3 đến tháng 5; ở các tỉnh 

Bắc Bộ và Trung Bộ trong thời kỳ từ khoảng tháng 4 đến tháng 8. Giá trị SNN nhiều nhất 

ở khu vực các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở Bắc và Trung Trung Bộ. Ngoài ra, nghiên cứu 

thực hiện dự báo thử nghiệm SNN trong mùa tháng 4 đến tháng 6 bằng sử dụng mạng thần 

kinh nhân tạo với nhân tố dự báo là các chỉ số liên quan đến ENSO. Kết quả cho thấy, dự 

báo có kỹ năng cho các khu vực thuộc phần các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong khi 

các tỉnh thuộc phần phía nam như Tây Nguyên, Nam Bộ, Nam Trung Bộ có kỹ năng yếu.    

Từ khóa: Mạng ANN; ENSO; Nắng nóng. 

 

 

1. Giới thiệu 

Dự báo khí hậu thời hạn mùa cung cấp thông tin quan trọng trong việc xây dựng các kế 

hoạch sản xuất dài hạn. Trong đó, có một số thông tin đặc biệt cần thiết với sản xuất nông 

nghiệp và cơ cấu mùa vụ như: nhiệt độ, lượng mưa, số đợt, số ngày rét đậm, nắng nóng. Hiện 

nay, ở Việt Nam, có hai đơn vị nhà nước cung cấp thông tin dự báo mùa là: 1) Trung tâm Dự 

báo khí tượng thủy văn quốc gia (TTDBQG); 2) Viện Khoa học khí tượng thủy văn và Biến 

đổi khí hậu (Viện KTTV&BĐKH). Các sản phẩm dự báo mùa dựa chính trên ba phương 

pháp: 1) Sản phẩm từ các mô hình khí hậu động lực (clWRF, RegCM,); 2) Sử dụng thống kê 

truyền thống với các nhân tố dự báo như: ENSO hoặc nhiệt độ bề mặt biển; 3) Kết hợp giữa 

thống kê và mô hình dự báo số. Những thông tin dự báo mùa hiện nay cũng cơ bản đáp ứng 

được phần nào nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên, dự báo các yếu tố cực đoan như: số ngày nắng 

nóng, rét đậm, …  cần được được quan tâm, nhấn mạnh và nâng cấp. 

Gần đây, phát triển của công nghệ máy tính đã cho phép thực hiện được nhiều tính toán 

phức tạp hơn, giúp ích nhiều cho các lĩnh vực ứng dụng. Thuật toán về trí tuệ nhân tạo 

(Aritificial Inteligence; AI), máy học (Learning Machine; LM) có điều kiện thuận lợi để ứng 

dụng trong các lĩnh vực khác nhau [1–2]. Khoa học khí hậu cũng cần những thuật toán hiện 

đạicho phân tích dữ liệu [3–7]. Các thuật toán AI, LM hay mạng thần kinh nhân tạo (Artificial 

Neural Network; ANN) cho phép giải được các quan hệ phi tuyến, khắc phục được các nhược 

điểm của hồi qui tuyến tính truyền thống. Từ đó, các thuật giải AI, LM, ANN gia tăng cơ hội, 

tìm kiếm được các tín hiệu có ích, khai thác cho việc xây dựng bài toán dự báo. Một số những 

ứng dụng của AI, LM, hay mạng thần kinh nhân tạo (Artificial Neural Network; ANN) cũng 
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đã thu được những thành tựu nhất định. Ví dụ, [4] đã sử dụng NNs để hiệu chỉnh dự báo của 

mô hình khí quyển tại vị trí trạm quan trắc. Một số nghiên cứu khác đã ứng dụng NNs để tìm 

tương tự các hình thế qui mô lớn của khí quyển có thể gây ra sư kiện thời tiết cực đoan [8–

10], nâng cấp tham số hóa trong mô hình số [11]. Tại Việt Nam, một số những nghiên cứu 

đã ứng dụng NNs trong dự báo khí tượng thủy văn như: dự báo lưu lượng nước, dòng chảy 

[12]. Tuy nhiên, hầu như chưa có nghiên cứu thử nghiệm dự báo số ngày nóng với thời hạn 

khí hậu. Cách tiếp cận, có thể sử dụng mô hình dự báo động lực [13], hoặc sử dụng các quan 

hệ thống kê với nhân tố dự báo là các dao động khí hậu qui mô lớn như ENSO (El Niño–

Southern Oscillation). Đã có những nghiên cứu chỉ ra quan hệ giữa ENSO và biến động của 

các đợt nắng nóng tại các nước ở Bán Đảo Đông Dương, trong đó có Việt Nam [14]. Cụ thể, 

điều kiền El Niño xuất hiện sẽ làm tăng cường hệ thống dòng giáng dẫn tới điều kiện khô 

hạn, thiếu mưa góp phần làm gia tăng nắng nóng ở khu vực bán đảo Đông Dương. Đây có 

thể là cơ sở quan trọng đề xuất xây dựng một phương án dự báo mùa số ngày nắng nóng khu 

vực Việt Nam dựa trên chỉ số liên quan đến ENSO. Mặt khác, do thời hạn dự báo xa, sản 

phẩm dự báo từ các mô hình động lực cũng trở nên kém hiệu quả hơn với hạn dự báo khí 

hậu. Việc sử dụng các thuật toán ANN cung cấp thêm một cách tiếp cận dự báo là điều cần 

thiết. Những chủ đề nghiên cứu về vấn đề này, cần được thực hiện nhiều hơn. Trong nghiên 

cứu này, thuật toán ANN được sử dụng để phân tích với dữ liệu đầu vào là các chỉ số dao 

động khí hậu qui mô lớn liên quan đến ENSO, để thử nghiệm dự báo số ngày nóng trên lãnh 

thổ Việt Nam. 

2. Số liệu và phương pháp 

2.1. Khu vực nghiên cứu 

 

Hình 1. Lãnh thổ Việt Nam và mạng lưới trạm quan trắc (chấm tròn). Các phân vùng khí hậu: Tây 

Bắc Bộ (R1), Đông Bắc Bộ (R2), Đồng Bằng Bắc Bộ (R3), Bắc Trung Bộ (BTB), Nam Trung Bộ 

(NTB), Tây Nguyên (TN) và Nam Bộ (NB). 

Hình 1 trình bày các vùng khí hậu trên lãnh thổ Việt Nam (bao gồm cả quần đảo Hoàng 

Sa và Trường Sa) và mạng lưới trạm quan trắc. Các kết quả phân tích trong nghiên cứu chủ 
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yếu tập trung vào khu vực đất liền, nên trong các hình vẽ sau đây sẽ không hiển thị Quần đảo 

Hoàng Sa và Trường Sa. 

2.2. Số liệu 

a. Số liệu quan trắc 

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu nhiệt độ ngày cực đại quan trắc tại các trạm quan trắc trên 

lãnh thổ Việt Nam để xác định số ngày nắng nóng (SNN). Dữ liệu được thu thập từ Trung 

tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, Việt Nam. Có khoảng gần 200 trạm quan trắc trên 

toàn lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều trạm vị trí tại khu vực núi cao nơi hầu như không 

có SNN. Vì vậy, nghiên cứu chỉ thực hiện phân tích, tính toán với 77 trạm quan trắc trong 

thời kỳ 1981–2020 (40 năm). 

b. Các chỉ số khí hậu 

Số liệu các chỉ số ENSO đã được tính toán và cung cấp tại website của Trung tâm quốc 

gia dự báo môi trường Hoa Kỳ (NCEP) như mô tả trong Bảng 1. Các chỉ số liên quan đến 

ENSO được sử dụng làm điều kiện đầu vào (nhân tố dự báo) để xây dựng mô hình hồi qui 

thống kê. 

Bảng 1. Các chỉ số khí hậu dùng làm nhân tố dự báo. 

TT 
Ký hiệu  

chỉ số 
Thông tin chỉ số 

1 Niño1+2 
Chỉ số SST vùng Niño 1+2 (0–10S, 90W–80W) 

https://www.psl.noaa.gov/data/correlation/NINO1.data  

2 Niño3 
SST vùng nhiệt đới Đông Thái Bình Dương (5N–5S, 150W–90W) 

https://www.psl.noaa.gov/data/correlation/NINO3.data  

3 Niño3.4 
Chỉ số SST vùng Niño 3.4 (5N–5S, 170E–120W)  

https://www.psl.noaa.gov/data/correlation/NINO34.data 

4 Niño4 
Chỉ số SST vùng Niño 4 (5N–5S, 160E–150W)  

https://www.psl.noaa.gov/data/correlation/NINO4.data  

5 MEIV2 
Chỉ số ENSO đa biến 

https://psl.noaa.gov/data/correlation/meiv2.data 

6 CENSO 
Chỉ số ENSO kết hợp 

https://psl.noaa.gov/data/correlation/censo.data 

7 ONI 
Chỉ số Niño Đại Dương 

https://www.psl.noaa.gov/data/correlation/oni.data 

8 SOI 
Chỉ số dao động Nam 

https://www.psl.noaa.gov/data/correlation/soi.data  

2.3. Định nghĩa ngày nắng nóng 

Có nhiều cách định nghĩa về ngày nắng nóng (SNN), một số nghiên cứu trước đây đã sử 

dụng ngưỡng phân vị 90th hoặc 97,5th của giá trị nhiệt độ cực đại để xác định [15–19]. Trong 

nghiên cứu này, SNN được định nghĩa dựa trên quy định của TTDBQG. Ngày nắng nóng 

được định nghĩa như là ngày có nhiệt độ cực đại lớn hơn hoặc bằng 35oC. Số ngày nắng nóng 

trong một mùa, là tổng số những ngày thỏa mãn điều kiện bên trên. 

2.4. Phân tích thành phần chính và mạng thần kinh nhân tạo 

Phương pháp phân tích thành phần chính được sử dụng để tối giản thông tin trường ban 

đầu. Trong phương trình (1), trường ban đầu F(x,t) – là các bộ chỉ số dao động khí hậu liên 

quan đến ENSO như mô tả trong bảng 1. Trong đó, x – là chiều không gian đại diện cho 8 

chỉ số, mỗi chỉ số được lấy trễ 6 tháng, và t – là chiều thời gian theo năm. Như vậy, kích cỡ 

dữ liệu của các chỉ số dao động khí hậu là 1920 = 8 (chỉ số) x 6 (tháng trễ) x 40 (năm).   

F(x, t) = EOF1×PC1 + EOF2×PC2 + … + EOFn×PCn                         (1) 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/nina1.data
https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/nina34.data
https://www.psl.noaa.gov/data/correlation/nina1.data
https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/nina3.data
https://www.psl.noaa.gov/data/correlation/nina3.data
https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/nina4.data
https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/nina34.data
https://www.psl.noaa.gov/data/correlation/nina34.data
https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/nina4.data
https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/nina34.data
https://www.psl.noaa.gov/data/correlation/nina4.data
https://psl.noaa.gov/data/correlation/meiv2.data
https://psl.noaa.gov/data/correlation/censo.data
https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/oni.data
https://www.psl.noaa.gov/data/correlation/oni.data
https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/correlation/soi.data
https://www.psl.noaa.gov/data/correlation/soi.data
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Mạng thần kinh nhân tạo (Artificial Neural Network – ANN) đã được ứng dụng trong 

nhiều lĩnh vực khác nhau. ANN hoạt động dựa trên cơ chế mô phỏng giống như hoạt động 

của não bộ. Cấu trúc mạng bao gồm 1 lớp đầu vào, 1 lớp đầu ra, ở giữa có thể có 1 lớp hoặc 

nhiều lớp ẩn. Giữa các lớp và các neuron được liên kết với nhau bằng hàm truyền phi tuyến. 

Mạng ANN cho phép giải được các bài toán có cấu trúc dữ liệu phức tạp hơn so với các thuật 

giải tuyến tính truyền thống. 

Cấu trúc mạng ANN trong nghiên cứu này gồm 1 lớp đầu vào, 3 lớp ẩn, và lớp đầu ra. 

Các hệ số PC (6 PC) được cập nhật vào lớp đầu vào sau khi sử dụng phân tích thành phần 

chính (EOF) phân tích 8 chỉ số khí hậu. Các lớp ẩn (3 lớp) gồm 6 nodes, 3 nodes và 6 nodes 

tương ứng với mỗi lớp. Việc lựa chọn 3 lớp ẩn vào số nodes tuần tự là 6, 3, 6 thông qua quá 

trình thực nghiệm (quá trình học cấu trúc).  

 

Hình 3. Cấu trúc mạng ANN. 

2.5. Đánh giá dự báo 

 Phương pháp đánh giá dự báo dựa trên một số đặc trưng thống kê. Hệ số tương quan 

(Pearson correlation) để đánh giá xu hướng dao động của 2 chuỗi dữ liệu: tương quan dương 

– 2 chuỗi dữ liệu dao động đồng pha, tương quan âm – 2 chuỗi dữ liệu dao động ngược pha. 

Độ chính xác (Accuracy, %), nếu quan trắc ở pha trên chuẩn (dưới chuẩn), và dự bão ở pha 

trên chuẩn (dưới chuẩn) thì được tính là dự báo đúng và ngược lại. Độ chính xác, được ứng 

dụng cho dự báo 2 pha và 3 pha. Dự báo được gọi là có kỹ năng khi độ chính xác tối thiểu 

vượt qua dự báo ngẫu nhiên. 

3. Kết quả 

3.1. Phân bố của SNN trên lãnh thổ Việt Nam 

Hình 4 chỉ ra SNN được lấy trung bình khí hậu theo tháng và năm trên toàn lãnh thổ Việt 

Nam. Kết quả cho thấy, SNN trung bình năm cao nhất tại khu vực R4 và R5. SNN bắt đầu 

xuất hiện sớm nhất ở các tỉnh phía nam như Tây Nguyên (R6) và Nam Bộ (R7) trong tháng 

3, tiếp theo sau là các tỉnh phía bắc (R1) và miền Trung (R4, R5) trong tháng 4, và các tỉnh 

Đông Bắc (R1) và Đồng Bằng Bắc Bộ (R3) trong tháng 5. SNN hầu hết xuất hiện từ tháng 3 

đến tháng 5 tại khu vực R6 và R7, trong tháng 5 đến tháng 9 tại khu vực R2 đến R5, và tháng 

4 đến tháng 9 tại khu vực R1. Xuất hiện của SNN tại khu vực R6 và R7 liên quan đến thời kỳ 

mùa khô và bức xạ trực tiếp của mặt trời gây ra nhiệt độ cao và độ ẩm thấp, trong khi trong 

những khu vực còn lại, nắng nóng được qui cho hiệu ứng Phơn. Sự xuất hiện sớm của nắng 

nóng trong vùng R1 có thể do ảnh hưởng của áp thấp Nam Á. 
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Hình 4. Giá trị khí hậu của SNN theo năm (a) và tháng (b–h, tháng 3 đến tháng 9). 

3.2. Kết quả đánh giá dự báo mùa tháng 4–5–6 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ thực hiện dự báo thử nghiệm với mùa tháng 4 đến 

tháng 6 đối với SNN. Như đã phân tích ở trên, đây là thời điểm trong năm mà nắng nóng xuất 

hiện trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, nắng nóng xuất hiện trong 

giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5. Trong khi các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng gia tăng 

và mở rộng trong tháng 5 và tháng 6. Để đánh giá kỹ năng dự báo của mô hình thống kê, 

chúng tôi sử dụng hệ số tương quan, độ chính xác 2 pha và 3 pha như đã trình bày ở mục 2.5. 

Hình 5 trình bày kết quả đánh giá dự báo trên dữ liệu phụ thuộc giai đoạn 1981–2015. 

Kết quả cho thấy, hệ số tương quan phổ biến nhận giá trị dương trong khoảng 0,4–0,6 ở khu 

vực các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ (đến Huế), trong khi phần các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây 

Nguyên và Nam Bộ tín hiệu tương quan yếu hơn. Tương quan dương cao tương đương với 

khả năng dự báo được xu thế tăng/giảm của mô hình thống kê. Độ chính xác dự báo 3 pha có 

xu hướng tương tự như hệ số tương quan, chủ yếu chỉ mạnh ở phần Bắc và Trung Bộ. Trong 

khi đó, dự báo 2 pha có xu hướng phân bố đều hơn trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Chú ý rằng, 

với đánh giá dự báo pha (2, 3 pha), chỉ các trạm có chất lượng dự báo vượt qua dự báo ngẫu 

nhiên (trên 50% với 2 pha, và trên 30% với 3 pha) được hiển thị. Như vậy, với dự báo 3 pha 

trên chuỗi số liệu phụ thuộc, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ không có kỹ 

năng dự báo (dự báo thấp hơn dự báo ngẫu nhiên). Hình 6 trình bày độ chính xác dự báo 2 

pha và 3 pha, nhưng trên số liệu độc lập (2016–2020). Nhìn chung, xu thế cũng tương tự như 

xu thế dự báo trên số liệu phụ thuộc. Kỹ năng dự báo vượt qua dự báo ngẫu nhiên trong cả 2 

pha và 3 pha trên hầu hết các bộ phận phía bắc đất nước (Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ), trong khi 

bộ phận các tỉnh phía nam cho thấy dự báo ít kỹ năng hơn. Kết quả cho thấy những tiềm năng 

dự báo nhất định đối với SNN khu vực các tỉnh Bắc và Trung Bộ. 

 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2022, 741, 98-105; doi:10.36335/VNJHM.2022(741).98-105 103 

   

Hình 5. Hệ số tương quan (trái), độ chính xác dự báo 2 pha (%, giữa), và độ chính xác dự báo 3 

pha (%, phải) tính toán trên số liệu phụ thuộc giai đoạn 1981–2015. Với độ chính xác 2, 3 pha, chỉ 

những giá trị vượt qua dự báo ngẫu nhiên được hiển thị. 

  

Hình 6. Độ chính xác dự báo 2 pha (%, trái), và độ chính xác dự báo 3 pha (%, phải) tính toán 

trên số liệu độc lập giai đoạn 2016–2020. Chỉ những giá trị vượt qua dự báo ngẫu nhiên được hiển 

thị. 

4. Kết luận  

Bài báo trình bày kết quả phân tích phân bố của hiện tượng nắng nóng, được đặc trưng 

bởi SNN trong năm trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam. Kết quả chỉ ra rằng, SNN gia tăng 

mạnh ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ trong thời kỳ khoảng tháng 3 đến tháng 5; ở các tỉnh 

Bắc Bộ và Trung Bộ trong thời kỳ từ khoảng tháng 4 đến tháng 8. SNN xuất hiện nhiều nhất 

ở khu vực các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở Bắc và Trung Trung Bộ. Bên cạnh đó, nghiên cứu 

cũng trình bày một số kết quả dự báo thử nghiệm SNN trong mùa tháng 4 đến tháng 6 tại các 

khu vực trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Nghiên cứu đã ứng dụng phương pháp sử dụng 

mạng thần kinh nhân tạo với các nhân tố dự báo là các chỉ số dao động khí hậu qui mô lớn 

có liên quan đến hiện tượng ENSO. Kết quả cho thấy, dự báo có kỹ năng cho các khu vực 

thuộc phần các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong khi các tỉnh thuộc phần phía nam như 

Tây Nguyên, Nam Bộ, Nam Trung Bộ cho kỹ năng yếu.  
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Abstract: The analysis with data on hot day numbers (HDN) performed over Vietnam show 

that, HDN occur in the Central Highlands and the South during March to May; in the 

Northern and Central provinces from about April to August. HDN occur in most of the 

central regions, especially in the North and the Central region. In addition, the study 

examines the predictability of HDN during April to June using an artificial neural network 

with predictors of ENSO–related climate indices. The results show that, the forecast is 

skillful for the regions of the North and North Central provinces, while the southern 

provinces such as the Central Highlands, the South, and the South Central region show poor 

skills. 
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