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Tóm tắt: Nghiên cứu này đánh giá lại sự thay đổi đối với một số đặc trưng mưa trong mùa 

mưa ở Nam Bộ trong giai đoạn gần đây (1996–2021) gồm mùa mưa, lượng mưa, lượng mưa 

ngày lớn nhất, số ngày mưa, số ngày mưa vừa và lớn… Nghiên cứu sử dụng phương pháp 

thống kê, tính xu thế và phương pháp tuyến tính được sử dụng để tổng hợp số liệu mưa ngày 

quan trắc tại 21 trạm khí tượng đại diện cho 19 tỉnh, thành và 2 đảo ở Nam Bộ. Kết quả 

nghiên cứu thể hiện sự phân bố không gian của các đặc trưng mưa, phân tích chênh lệch 

giữa các năm ENSO và tất cả các năm, làm tiền đề khoa học, kiến thức thực địa và khí hậu 

đặc trưng khu vực nhằm nâng cao năng lực dự báo, xây dựng kế hoạch cơ sở Khoa học. 

Từ khóa: Đặc trưng mưa; Nam bộ; ENSO. 

 

1. Đặt vấn đề 

Những yếu tố khí tượng chính được đề cập trong hầu hết các công trình nghiên cứu là 

nhiệt độ và lượng mưa. Riêng về các nghiên cứu liên quan đến mưa bao gồm đặc điểm khí 

hậu, phân bố mưa, xu thế biến đổi, biến động hàng năm được đề cập trong rất nhiều công 

trình nghiên cứu trên thế giới đối các nghiên cứu ở mỗi quốc gia. 

Liên quan đến ENSO về nghiên cứu biến động hàng năm lượng mưa: [1] đã nghiên cứu 

rằng thay đổi lượng mưa giữa các năm chịu ảnh hưởng của ENSO hầu hết các khu vực ở 

Philippines. [2] nghiên cứu chu kỳ khí hậu năm năm trung bình của lượng mưa Thái Lan và 

liên hệ với trường hoàn lưu khí quyển. [3] nghiên cứu  sự phát triển của ENSO liên hệ với dị 

thường lượng mưa trên khu vực Đông Nam Á và mối liên hệ của nó với những thay đổi  của 

khí quyển đại dương trên khu vực Indonesia. [4] tiến hành nghiên cứu phân bố lượng mưa 

mùa trên khu vực gió mùa Đông Á. 

Gió mùa liên quan đến đặc trưng mưa: [5] sử dụng chuỗi số liệu mưa trung bình 5 ngày 

từ 1975–1987 để xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc trung bình của mưa mùa hè trên bán 

đảo Đông Dương. [6] đã có những nghiên cứu về các đặc trưng mưa ảnh hưởng bởi gió mùa 

Thái Bình Dương–Châu Á bằng cấu trúc không gian– thời gian. [7] đã nghiên cứu thay đổi 

không gian và thời gian trên khu vực Philippines bị ảnh hưởng bởi gió mùa mùa hè. 

Xu thế biến đổi các đặc trưng mưa: [8] đã nghiên cứu xu thế thay đổi dựa trên xu thế Sen 

và kiểm nghiệm Man–Kandal. [9] cũng đã điều tra ở Trung Quốc về xu thế mưa cho các mùa 

trong năm với chuỗi số liệu 47 năm từ năm 1961−2007. [10] đã điều tra các xu thế của đặc 

trưng lượng mưa cực trị. [10] thiết lập các vùng mưa ở khu vực gió mùa Đông Á bằng phương 

pháp phân cụm và phân cấp đồng nhất. [11] đã nghiên cứu ở Thái Lan về lượng mưa cực đại. 

Ở trong nước, [12–13] đã nghiên cứu về thời tiết, khí hậu, môi trường và kinh tế xã hội 

ở Việt Nam bị tác động bởi các năm ENSO. [14] đã nghiên cứu về các hiện tượng khí hậu 
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cực đoan tác động, ảnh hưởng đến toàn cầu. [15] đã xác định xu thế biến đổi của lượng mưa 

ngày cực đại và sử dụng số liệu lượng mưa ngày tại các trạm quan trắc ở bảy vùng khí hậu 

Việt Nam giai đoạn 1961–2007. [16] đã dự tính Việt Nam biến đổi mùa mưa vào cuối thế kỷ 

21 bằng mô hình NHRCM. [17] đã phân tích chuẩn sai, phân tích tỉ lệ phần trăm nghiên cứu 

tính toán biến động mưa. [18] đã đánh giá xu thế biển đổi 7 yếu tố khí tượng bằng phương 

pháp kiểm nghiệm phi tham số Mann–Kendall và xu thế Sen trong giai đoạn 1961–2007. [19] 

cho thấy trong giai đoạn 1958–2018, lượng mưa năm tính trung bình cả nước có xu thế tăng. 

Có thể nói, cho đến nay các nghiên cứu về đặc trưng mưa một cách đồng bộ và khá 

phong phú, công trình nghiên cứu ngoài nước và trong nước, phần đa đều là các công trình 

nghiên cứu trong thời kỳ dài và phạm vi quy mô cả nước, ít công trình nghiên cứu chi tiết 

cho tiểu vùng, thời kỳ ngắn và đó cũng là mục đích của nghiên cứu này.

2. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu sử dụng 

2.1. Giới thiệu khu vực nghiên cứu 

Khu vực Nam Bộ có khí hậu đặc trưng phân hóa theo mùa và chế độ mưa–ẩm phù hợp 

với mùa gió. Mùa khô (ít mưa) khoảng từ tháng XII tới tháng III năm sau. Mùa mưa trùng 

với gió mùa mùa đông vốn là nguồn gió tín phong trong khoảng từ tháng XII tới tháng IV. 

Mùa mưa khoảng từ tháng V đến tháng XI, trùng với gió mùa mùa hè mang lại những khối 

không khí nhiệt đới và xích đạo nóng ẩm với những nhiễu động khí quyển thường xuyên, 

hướng gió không đồng nhất tùy thuộc vào vị trí và trong khoảng thời gian từ tháng V đến 

tháng XI. Lượng mưa hàng năm dao động khoảng từ 2000–2500 mm [12].  

Với một số hình thế gây mưa chính như: Gió mùa tây nam thiết lập và ổn định, trục rãnh 

thấp có hướng bắc–nam, dải hội tụ nhiệt đới đơn thuần, không có bão hoặc ATNĐ–Bão hoặc 

áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Nam Bộ và gió mùa tây nam mạnh kết hợp với bão 

hoặc áp thấp nhiệt đới cùng với dải hội tụ nhiệt đới tồn tại trên Biển Đông [17, 20], sóng gió 

đông [17] làm cho mùa mưa ở Nam Bộ có sự phân bố không gian rõ rệt liên quan đến vị trí 

tương đối của từng nơi so với vùng núi lân cận. Khu vực có lượng mưa cao là Miền Đông 

Nam Bộ, gần cao nguyên Trung Bộ và phần cực Tây Nam Bộ (Kiên Giang) gần dãy núi Con 

Voi (Campuchia). Mục tiếp theo sẽ giới thiệu về phương pháp và dữ liệu được dùng trong 

nghiên cứu. 

2.2. Số liệu thu thập 

Số liệu quan trắc mưa ở Nam Bộ hầu hết có sau năm 1979 khi Miền Nam hoàn toàn giải 

phóng. Bộ số liệu đầy đủ nhất được lưu trữ từ năm 1984 đến nay, tuy nhiên mục tiêu của 

nghiên cứu này là đánh giá sự biến đổi của một số đặc trưng mưa trong mùa mưa tại hai thập 

kỳ gần đây, do vậy nghiên cứu đánh giá chính chỉ tập trung vào số liệu mưa ngày từ năm 

1996 đến năm 2021 (26 năm). Số liệu được kế thừa từ các công trình nghiên cứu và được 

tổng hợp từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nên các sai số thô đã được kiểm tra 

cùng với mạng lưới 21 trạm quan trắc đại diện cho 19 tỉnh, thành và 2 đảo ở khu vực Nam 

Bộ, Danh sách các trạm được liệt kê trong Bảng 1 và Hình 1. 

Bảng 1. Danh sách các trạm khí tượng được sử dụng trong nghiên cứu. 

TT Tỉnh Trạm Vĩ độ Kinh độ Yếu tố Thời gian 

1 An Giang Châu Đốc 10.70 105.13 Lượng mưa ngày 1996–2021 

2 Bạc Liêu Bạc Liêu 9.33 105.72 Lượng mưa ngày 1996–2021 

3 Bến Tre Ba Tri 10.05 106.60 Lượng mưa ngày 1996–2021 

4 Bình Dương Đồng Xoài 11.53 106.90 Lượng mưa ngày 1996–2021 

5 Bình Phước Phước Long 11.83 106.98 Lượng mưa ngày 1996–2021 

6 Cà Mau Cà Mau 9.18 105.15 Lượng mưa ngày 1996–2021 

7 Cần Thơ Cần Thơ 10.03 105.77 Lượng mưa ngày 1996–2021 

8 Đồng Tháp Cao Lãnh 10.47 105.63 Lượng mưa ngày 1996–2021 
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TT Tỉnh Trạm Vĩ độ Kinh độ Yếu tố Thời gian 

9 Đồng Nai Biên Hòa 10.92 106.82 Lượng mưa ngày 1996–2021 

10 Hậu Giang Vị Thanh 9.82 105.45 Lượng mưa ngày 1996–2021 

11 Kiên Giang Rạch Giá 10.00 105.07 Lượng mưa ngày 1996–2021 

12 Phú Quốc Phú Quốc 10.22 103.97 Lượng mưa ngày 1996–2021 

13 Long An Mochoa 10.78 105.93 Lượng mưa ngày 1996–2021 

14 Sóc Trăng Sóc Trăng 9.60 105.97 Lượng mưa ngày 1996–2021 

15 Tây Ninh Tây Ninh 11.33 106.12 Lượng mưa ngày 1996–2021 

16 Tiền Giang Mỹ Tho 10.35 106.40 Lượng mưa ngày 1996–2021 

17 Tp.HCM Tân Sơn Hòa 10.82 106.67 Lượng mưa ngày 1996–2021 

18 Trà Vinh Càng Long 9.98 106.20 Lượng mưa ngày 1996–2021 

19 Vĩnh Long Vĩnh Long 10.27 105.92 Lượng mưa ngày 1996–2021 

20 Vũng Tàu Vũng Tàu 10.37 107.08 Lượng mưa ngày 1996–2021 

21 Côn Đảo Côn Đảo 8.68 106.60 Lượng mưa ngày 1996–2021 

 

Hình 1. Sơ đồ trạm Khí tượng khu vực Nam Bộ được sử dụng trong nghiên cứu. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp tính toán đặc trưng thống kê 

Các công thức tính toán các đặc trưng thống kê được trình trong tài liệu “Các phương 

pháp thống kê trong khí tượng, khí hậu” [21]. Ở đây xin phép được trình bày một số công 

thức tính toán đặc trưng thống kê được bài báo sử dụng phân tích. 

+ Tính tổng lượng mưa năm, hoặc mùa mưa 

X = ∑ xi
n
i=1                                                                     (1) 

Trong đó: X là tổng lượng mưa có số liệu quan trắc {xi, i = 1,n}.  

+ Trung bình các đặc trưng mưa; lượng mưa, lượng mưa ngày cực đại, số ngày mưa 

lớn,… 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1                                                                  (2) 

+ Công thức phương sai 

Dx =
1

n
∑ (xi − x̅)2n

i=1                                                    (3) 

+ Công thức tính độ lệch chuẩn 

Sx = √Dx                                                                     (4) 
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+ Ngày bắt đầu và kết thúc 

Trong nghiên cứu sẽ tính ngày bắt đầu và kết thúc mùa mưa bằng phương pháp [22] gọi 

tắt là Z2002, xác định ngày bắt đầu mùa mưa là ngày có mưa trung bình trượt 5 ngày thỏa 

mãn 2 tiêu chí sau: 

- Chỉ số mưa ngày của lượng mưa kéo dài 5 ngày liên tiếp và lớn hơn 5mm/ngày. 

- Ít nhất 10 ngày với lượng mưa ngày lớn hơn 5 mm/ngày trong 20 ngày liên tiếp. 

Nghiên cứu đã tính toán ngày bắt đầu và kết thúc theo phương pháp trên dựa theo biến 

trình năm của lượng mưa hàng năm.  Hiệu số giữa ngày bắt đầu và kết thúc mùa mưa là thời 

kỳ kéo dài mùa mưa, luận văn gọi là độ dài mùa mưa (DD).  

2.3.2. Phương pháp tính xu thế 

Tính toán xu thế Sen và kiểm nghiêm Mann–Kandall: 

a) Trong R statictica, gói CRAN về xác định thế Sen, phiên bản 2.2 và kiểm nghiệm 

Mann–Kendall [23] trường Đại học Canada.   

b) Một phiên bản phần mềm khác cũng có thể áp dụng dễ dàng áp dụng, nó được viết 

dưới dạng Visual Basic cài vào Excel và thực hiện tính toán tương tự như một hàm trong 

Excel của Thống kê thời gian thực “Real Statistics Using Excel”.  

2.3.3. Phương pháp tuyến tính 

+ Lập phương trình xu thế biến đổi 

Lập phương trình xu thế theo phương pháp bình phương tối thiểu 

    xt = bo + a1t                                                                   (5) 

a1 =
∑ (xt − x̅)(t − t)̅n

t=1

∑ (t − t̅n
t=1 )2

;   bo = x̅ − a1t ̅

Các đặc trưng thu được từ phương trình xu thế bao gồm: Tốc độ xu thế a1; Gốc xu thế 

b0; Mức tăng hay giảm trong thời kỳ nghiên cứu D = a1×n. 

+ Hệ số tương quan theo thời gian rxt  

rxt =
∑ (xt−x̅)(t−t̅)n

t=1

[∑ (xt−x̅n
t=1 )2 ∑ (t−t̅n

t=1 )2]
1
2

                                  (6) 

+ Đánh giá độ tin cậy của hệ số tương quan 

Độ tin cậy của r được kiểm nghiệm bằng giả thiết H0: H0: r = 0               

Hệ số tương quan với dung lượng mẫu n được coi là đáng kể khi thỏa mãn tiêu chuẩn 

tương ứng với α = 0,05, 0,01 và 0,1. Việc đánh giá độ tin cậy của r dựa trên sự so sánh hai 

giá trị t theo công thức t và tα thường được tra bảng theo phân bố Student hoặc có thể tính 

thông qua hàm TINV (tiêu chuẩn α, n–2 bậc tự do) của Excel.  

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Kết quả đánh giá mùa mưa ở Nam Bộ 

Trên cơ sở biến trình mưa theo ngày của các năm đã tính toán ngày bắt đầu và kết thúc 

mùa mưa hàng năm, dựa theo chỉ số mưa ngày với trung bình trượt 5 ngày liên tiếp lớn hơn 

5 mm. Kết quả về ngày bắt đầu, kết thúc, thời gian kéo dài mùa mưa và độ lệch chuẩn của độ 

dài mùa mưa được thể hiện ở Hình 1.  

Phần đa các trạm ở khu vực Nam Bộ có thời kỳ bắt đầu mùa mưa trong tháng 4. Mặc dù 

vậy, phân bố mùa mưa theo không gian có sự khác biệt trên từng vị trí. Khu vực bắt đầu mùa 

mưa sớm hơn, khoảng từ đầu tháng 4 đến khoảng giữa tháng 4 tập trung ở các tỉnh Kiên 

Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và khu vực tỉnh Tây Ninh, Bình Phước. Điều này có 

thể do sự ảnh hưởng của địa hình đến điều kiện mưa. Vì vậy, Phú Quốc bắt đầu mùa mưa 

sớm so với TBNN khoảng từ ngày 02/04. Khu vực trung tâm bắt đầu mùa mưa muộn hơn, 
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khoảng từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 bao gồm các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An, 

Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ và Vũng Tàu (Hình 1a). 

 

Hình 2. Phân bố không gian của ngày bắt đầu (a), kết thúc mùa mưa (b), độ dài mùa mưa DD (c) và 

độ lệch chuẩn của DD (d). 

Phân bố ngày kết thúc mùa mưa cũng khá tương tự như ngày bắt đầu mùa mưa, kết thúc 

mùa mưa muộn hơn vào khoảng từ giữa đến cuối tháng 11 và kết thúc mùa mưa sớm hơn 

khoảng đầu tháng 11 đến giữa tháng 11 (Hình 1b). 

Thời gian kéo dài mùa mưa (độ dài mùa mưa) dao động trong khoảng từ 176–241 ngày 

(tương đương khoảng từ 6 tháng đến 8 tháng). Thời gian kéo dài mùa mưa khoảng 7 tháng 

tập trung ở khu vực có ngày bắt đầu mùa mưa sớm và kết thúc mùa mưa muộn. Thời gian 

kéo dài mùa mưa khoảng 5–7 tháng tập trung ở trung tâm Nam Bộ và Vũng Tàu (Hình 1c). 

Ngược lại với phân bố độ dài mùa mưa, độ lệch chuẩn ở các trạm có độ dài mùa mưa 

ngắn hơn với giá trị khoảng 38–55 ngày (khoảng 1–1,5 tháng) và thấp hơn với giá trị từ 20–

38 ngày (khoảng 0,5–1 tháng). Điều này cho thấy ở những vị trí có thời gian mùa mưa kéo 

dài ít biến động hơn so với vùng có thời gian mùa mưa ngắn hơn. 

3.2. Phân bố lượng mưa và số ngày mưa 

Kết quả phân bố về lượng mưa năm, mùa mưa, độ lệch chuẩn của lượng mưa trong mùa 

mưa được thể hiện trong hình 3. Đối với lượng mưa trung bình năm, khu vực tỉnh Bình Phước 

khoảng 2500–2700 mm, lượng mưa trung bình năm vào khoảng 1800–2200 mm tập trung 

các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, lượng mưa trung bình năm thấp nhất khu vực là 

tỉnh Vũng Tàu khoảng 1400–1500 mm. Khu vực có lượng mưa trung bình năm cao là Phú 

Quốc, Cà Mau khoảng từ 2000–2700 mm. Lượng mưa trung bình năm khu vực Kiên Giang, 

Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu khoảng 1800–2000 mm. Khu vực có lượng mưa trung bình 

năm thấp khoảng 1400–1600 mm tập trung các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến 

Tre, Tiền Giang, Long An (Hình 3a). 

(a) (b)

(c) (d)
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Về phân bố không gian của lượng mưa, mùa mưa cũng khá tương tự lượng mưa trung 

bình năm, lượng mưa trung bình mùa mưa chiếm từ 90–97% lượng mưa cả năm. Đây là sự 

khác biệt phân bố mưa ở Nam Bộ, lượng mưa trung bình cao ở cực Nam và Bắc, thấp ở trung 

tâm Nam Bộ (Hình 3b). Giá trị độ lệch chuẩn của lượng mưa trung bình mùa mưa dao động 

từ 176–616 mm. Một số trạm có sự biến động lượng mưa trung bình năm cao; độ lệch chuẩn 

cao hơn các trạm khác như Phú Quốc, An Giang, Phước Long khoảng 500–600 mm (Hình 

3c).  

Ở hình 4, thể hiện kết quả tính toán lượng mưa ngày lớn nhất (Rx) trung bình trong 

tháng mùa mưa, tổng số ngày mưa trong mùa mưa (SNM được định nghĩa là ngày mưa có 

lượng ≥ 0,1 mm), độ lệch chuẩn của Rx và của SNM trong mùa mưa, SNM  phân bố khá 

đồng nhất trên khu vực Nam Bộ. Biến động của Rx ít có sự khác nhau trong không gian theo 

từng vị trí, độ lệch chuẩn cao với giá trị khoảng 22–26 mm tập trung các trạm Phú Quốc, 

Cao Lãnh, Ba Tri, các trạm còn lại Rx phổ biến khoảng từ 10–18 mm. Biến động của SNM 

theo không gian cũng tương đối đồng nhất trên các vị trí, tương tự giống phân bố của độ lệch 

chuẩn của Rx, độ lệch chuẩn khoảng 15 ngày đến 21 ngày tập trung các trạm Phú Quốc, Ba 

Tri, Cao Lãnh, các trạm còn lại dao động trong khoảng từ 6–12 ngày. 

Cực trị SNMV không chỉ tập trung vào mùa mưa mà còn tập trung vào vị trí có lượng 

mưa năm lớn được thể hiện ở Hình 5a. Khu vực phía bắc–đông bắc và phía Nam–Tây nam 

có SNMV cao nhất khoảng 17–24 ngày/mùa mưa. Trong khi đó vùng trung tâm Nam Bộ, 

phần lớn các trạm có SNMV thấp hơn khoảng 10 đến 14 ngày/mùa mưa tập trung từ Châu 

Đốc, Cao Lãnh cho đến Ba Tri, Vũng Tàu. Độ lệch chuẩn của số ngày mưa vừa cũng có xu 

thế cao hơn trong vị trí có SNMV cao, thấp hơn trong vị trí có lượng mưa năm thấp dao động 

trong khoảng từ 3 đến 7 ngày (Hình 5b). Hình 5c cho thấy SNML cũng tập trung vào mùa 

mưa và vị trí nơi có lượng mưa năm lớn cũng như số ngày mưa vừa, trị số dao động trong 

khoảng từ 3,0 đến 12,1 ngày/mùa mưa. Độ lệch chuẩn của số ngày mưa lớn mùa mưa cũng 

có xu thế cao hơn ở những vị trí có SNML cao, thấp hơn ở nơi có lượng mưa năm thấp dao 

động trong khoảng từ 2,85 đến 5,61 ngày. 

(a) (b)

(c) Hình 3. Lượng mưa năm (a), lượng 

mưa mùa mưa (b) và độ lệch chuẩn 

lượng mưa mùa mưa (c). 
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Hình 4. Phân bố của lượng mưa ngày lớn nhất (Rx) trung bình (a), độ lêch chuẩn của Rx (b), số ngày 

mưa (SNM) trong mùa mưa (c) và độ lệch chuẩn cửa SNM (d). 

 

Hình 5. Phân bố SNMV và độ lệch chuẩn SNMV (a, b) và phân bố SNML và độ lệch chuẩn SNML 

(c, d). 

(a) (b)

(c) (d)

(a) (b)

(c) (d)
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3.3. Phân bố mùa mưa trong năm ENSO 

Hình 6a–6b cho thấy kết quả tính toán chênh lệch độ dài mùa mưa (thời gian kéo dài của 

mùa mưa) của năm El Nino và La Nina so với tất cả các năm, độ dài mùa mưa ngắn hơn hơn 

so với trung bình của tất cả các năm trong các năm El Nino. Ngược lại, mùa mưa dài hơn 

trong năm xảy ra hiện tượng La Nina. Chênh lệch âm giữa năm El Nino và trung bình tất cả 

các năm chiếm tỉ lệ 90% trong 21 trạm ở Nam Bộ với trị số chênh lệch từ –0,9 đến –17 ngày 

(chênh lệch giữa TBNN các năm ENSO và TBNN tất cả các năm) ngoại trừ Vũng Tàu và 

Châu Đốc. Ngược lại, năm La Nina với tất cả các năm cho chênh lệch dương (chiếm 76% 

trong 21 trạm) từ 1,9 ngày đến 25,3 ngày. Cho thấy, mùa mưa bắt đầu muộn hơn và kết thúc 

sớm hơn so với với trung bình tất cả các năm trong năm La Nina và trong năm El Nino có độ 

dài mùa mưa ngắn hơn so với năm La Nina và tất cả các năm. 

 

Hình 6. Chênh lệch độ dài mùa mưa giữa những năm El Nino (a) và La Nina (b) và tất cả các năm. 

Chênh lệch lượng mưa mùa mưa các năm El Nino và La Nina và tất cả các năm (c, d). 

3.4. Phân bố lượng mưa mùa mưa năm ENSO 

Mối quan hệ của các năm ENSO và mùa mưa như đã trình bày ở mục trên. Để thấy được 

rõ hơn điều này, nghiên cứu tiếp tục phân tích phân bố biến đổi lượng mưa trong những năm 

El Nino, La Nina và tất cả các năm. Kết quả được thể hiện ở Hình 6c,d. 

Các năm El Nino và trung bình tất cả các năm cho chênh lệch âm, lượng mưa mùa mưa 

thể hiện rõ ràng ở Nam Bộ với trị số khoảng từ –5,9 đến –238,3 mm. Một số trạm như Phú 

Quốc, Sóc Trăng, Vị Thanh, Rạch Giá, Cao Lãnh, Mộc Hóa và Trà Vinh có chênh lệch âm 

cao hơn từ –193,4 mm đến –241,2 mm. Các trạm chênh lệch thấp như Côn Đảo, Vũng Tàu, 

Tây Ninh và Cần Thơ khoảng –8,3 mm đến –54,7 mm. Nhìn chung, đồng bằng Nam Bộ 

tương đối bằng phẳng theo không gian và ENSO là hiện tượng ảnh hưởng trên qui mô lớn, 

nên ảnh hưởng lượng mưa ở Nam Bộ được thể hiện khá phổ biến trên phần lớn các trạm trong 

(a) (b)

(c) (d)
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các năm El Nino, mặc dù có sự khác biệt ít nhiều về giá trị chênh lệch, nhưng không thấy rõ 

phân bố có tính quy luật trong từng vị trí theo không gian (Hình 6c).  

Ngoại trừ Côn Đảo và Phước Long, trong năm La Nina có chênh lệch dương trên phần 

lớn các trạm với trị số dao động từ 16,1 mm đến 158,8 mm, trạm Mộc Hóa và Cao Lãnh, Sóc 

Trăng có chênh lệch dương cao với trị số khoảng 158,8 mm. Dường như các trạm này khá 

nhạy cảm với hiện tượng ENSO, dẫn đến có chênh lệch âm trong các năm El Nino và chênh 

lệch dương trong các năm La Nina. Cũng giống như những năm El Nino, chênh lệch lượng 

mưa trong năm La Nina không thể hiện rõ thành các vùng, riêng hai trạm có chênh lệch âm, 

điều này có thể là lượng mưa không cao vào chính pha La Nina và có thể được thể hiện trễ 

pha so với pha La Nina (Hình 6d) (chiếm 80,9% số trạm). 

 

Hình 7. Chênh lệch Rx trung bình mùa mưa giữa các năm El Nino (a), La Nina (b) và tất cả các năm. 

Và chênh lệch số ngày mưa TBNN mùa mưa trung bình mùa mưa giữa các năm El Nino (c), La Nina 

(d) và tất cả các năm. 

Dường như ENSO ảnh hưởng đến hầu hết các đặc trưng mưa ở Nam Bộ. Trong các năm 

El Nino, xu thế mưa của Rx thấp hơn so với tất cả các năm. Chênh lệch âm khoảng –2mm 

đến –13mm trên phần lớn số trạm (chiếm tỉ lệ 70% số trạm), ngoại trừ các trạm Cà Mau, Bạc 

Liêu, Cần Thơ, Ba Tri, Vũng Tàu, HCM có trị số không cao và cho kết quả chênh lệch dương 

khoảng 0,58 đến 4,01 mm (Hình 7a). Ngược lại, những năm La Nina trên phần lớn các trạm 

(chiếm 81% số trạm) có chênh lệch dương. Các trạm có chênh lệch dương cao như Phú Quốc, 

Cao Lãnh, Châu Đốc khoảng 13,8 mm đến 24,5 mm (Hình 7b). Cho thấy lượng mưa trung 

bình trong các năm ENSO chịu ít ảnh hưởng của tính địa phương hơn so với Rx. 

(a) (b)

(c) (d)
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3.5. Phân bố xu thế của SNM, SNMV và SNML trong năm ENSO 

SNM chênh lệch thấp hơn so với những năm El Nino và tất cả các năm trong mùa mưa, 

với trị số khoảng từ –1,8 đến –12,9 ngày. Một số trạm như Châu Đốc, Sóc Trăng, Cao Lãnh, 

Trà Vinh và TPHCM (Tân Sơn Hòa) có sự chênh lệch âm cao hơn khoảng –10,8 đến –12,4 

ngày. Trạm Tây Ninh, Phú Quốc có chênh lệch thấp hơn (Hình 7c).  

Trong năm La Nina xu thế SNM cao được thể hiện rất nhất quán trên tất cả các trạm. 

Chênh lệch dương từ 0,41 ngày đến 7,89 ngày giữa năm La Nina và tất cả các năm phổ biến 

cao hơn đáng kể với trị số chênh lệch khoảng 7,0–8,1 ngày ở các trạm Châu Đốc, Cà Mau, 

Sóc Trăng, Cần Thơ và TPHCM. Một số trạm như Phú Quốc, Phước Long, Đồng Xoài và 

Cà Mau (Hình 7d) có chênh lệch dương thấp hơn. 

Phân bố xu thế số ngày mưa vừa, mưa lớn trong các năm ENSO, đồng nghĩa với mối 

quan hệ giữa các năm ENSO đến hiện tượng mưa có khả năng gây ảnh hưởng lớn, là yếu tố 

được quan tâm nhiều trong những năm qua. Chênh lệch lượng mưa ngày từ 24,8–51,4 mm 

trong SNMV (số ngày có trong các tháng mùa mưa giữa năm El Nino, La Nina và tất cả các 

năm) được thể hiện ở Hình 8a–8b. 

 

Hình 8. Chênh lệch SNMV trong các năm El Nino (a) và La Nina (b) và tất cả các năm. Chênh lệch 

SNML trong các năm El Nino (c) và La Nina (d) và tất cả các năm. 

Trong năm El Nino có thể thấy xu thế chênh lệch âm được thể hiện trên phần lớn các 

trạm, chiếm tỉ lệ khoảng 82,3% trong tổng số 21 trạm với trị số chênh lệch âm phổ biến từ –

0,89 đến 1,83 ngày (Hình 8c). ó chênh lệch dương trong năm La Nina chiếm khoảng 56,9% 

(Hình 8d). Điều đáng chú ý là trong các đặc trưng mưa, SNML có tỉ lệ số trạm có chênh lệch 

âm trong năm La Nina thấp nhất so với các đặc trưng khác, khoảng 43% trong tổng số trạm, 

hơn nữa hầu hết các trạm thuộc Miền Đông có xu thế âm trong năm La Nina, ngoại trừ Vũng 

Tàu (Hình 8d). 

(a) (b)

(c) (d)



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2023, 747, 98-112; doi:10.36335/VNJHM.2023(747).98-112                           108 

 

3.6. Phân bố xu thế biến đổi của mùa mưa 

Chiếm 67% trong tổng số 21 trạm phần đa các trạm là độ dài mùa mưa có xu thế giảm 

(độ dốc Sen và hệ số a1 mang dấu âm) và xu thế tăng chỉ có 33% trạm. Cho thấy trong hai 

thập kỷ gần đây độ dài mùa mưa phổ biến xu thế giảm mặc dù đạt mức ý nghĩa 10% không 

có trạm nào (Hình 9a–9b). 

 

Hình 9. Phân bố xu thế biến đổi của độ dài mùa mưa (DD),(a) xu thế Sen’s slope và (b) hệ số a1 của 

phương trình hồi quy. Và xu thế biến đổi của lượng mưa, (c) xu thế Sen’s slope và (d) hệ số a1 của 

phương trình hồi quy. 

3.7. Phân bố xu thế biến đổi của lượng mưa mùa mưa 

Hình 9c–9d thể hiện kết quả tính toán phân bố xu thế Sen và hệ số a1 của phương trình 

hồi quy của tổng lượng mưa mùa mưa. Xu thế giảm khá phổ biến trên các trạm ở Nam Bộ 

đối với lượng mưa mùa mưa. Tất cả các trạm đều có xu thế lượng mưa mùa mưa giảm, một 

số trạm có xu thế giảm đạt mức ý nghĩa 10% như Vũng Tàu, Sóc Trăng, Cà Mau, Rạch Giá, 

Châu Đốc, Mộc Hóa và Cần Thơ, riêng trạm Tây Ninh có xu thế lượng mưa mùa mưa tăng, 

điều này được thể hiện ở sự đồng thuận của cả hệ số Sen và a1. 

3.8. Phân bố xu thế biến đổi của Rx và SNM 

Cũng như độ dài mùa mưa và lượng mưa, xu thế biến đổi của lượng mưa Rx cũng có xu 

thế giảm trên phần lớn các trạm, ngoại trừ một số trạm như Tây Ninh, Đồng Xoài, Biên Hòa 

và Bạc Liêu có xu thế tăng nhưng không đạt mức ý nghĩa 10%. Các trạm có xu thế giảm đạt 

mức ý nghĩa 10%  như Cà Mau, Rạch Giá, Cần Thơ và Mộc Hóa (Hình 10a). Phân bố xu thế 

(a) (b)

(c) (d)
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tuyến tính dựa trên hệ số a1 cũng tương đối phù hợp với xu thế Sen. Mức độ biến đổi tuyến 

tính của Rx phổ biến khoảng từ 6,08% đến 15,12% (so với TBNN).  

 

Hình 10. Phân bố xu thế biến đổi của lượng mưa lớn nhất (Rx); (a) xu thế Sen’s slope và (b) hệ số 

a1 của phương trình hồi quy. Và xu thế biến đổi của số ngày mưa (SNM); (c) xu thế Sen’s slope và 

(d) hệ số a1 của phương trình hồi quy. 

Cũng như độ dài mùa mưa và lượng mưa, xu thế biến đổi của lượng mưa Rx trên phần 

lớn các trạm cũng có xu thế giảm, ngoại trừ một số trạm có xu thế tăng nhưng không đạt mức 

ý nghĩa 10% như Tây Ninh, Đồng Xoài, Biên Hòa và Bạc Liêu. Các trạm Cà Mau, Rạch Giá, 

Cần Thơ và Mộc Hóa có xu thế giảm đạt mức ý nghĩa 10%  (Hình 10a). Phân bố xu thế tuyến 

tính dựa trên hệ số a1 cũng tương đối phù hợp với xu thế Sen. Mức độ biến đổi tuyến tính 

của Rx phổ biến khoảng từ 6,09% đến 15,31%. 

Hình 9c,d trình bày hệ số a1 và xu thế Sen của số ngày mưa (SNM) trong các tháng mùa 

mưa, có thể thấy các trạm có xu thế giảm SNM chiếm 70,09%. Tuy nhiên chỉ có Sóc Trăng 

và Trà Vinh đạt mức ý nghĩa thống kê 10%. Mỹ Tho và Đồng Xoài có xu thế tăng lượng mưa 

(Hình 10c). Mức độ biến đổi tuyến tính của SNM phổ biến khoảng từ 7,3 đến 15,2 ngày. 

(Hình 10d). 

3.9. Phân bố xu thế biến đổi của số ngày mưa vừa và lớn 

Chuỗi SNMV và SNML theo kết quả tính toán xu thế biến đổi dựa trên xu thế Sen và hệ 

số a1 của phương trình hồi quy tuyển tính được đưa ra trong Hình 11. Trong các đặc trưng 

mưa, xu thế giảm cả SNMV và SNML đều khá nhất quán ở Nam Bộ. Điều này được thể hiện 

(a) (b)

(c) (d)
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thông quan cả hai hệ số Sen và a1 âm chiếm tới 91,86% số trạm; ngoại trừ trạm HCM và Phú 

Quốc đối với SNMV; khu vực có SNML tăng là HCM và Tây Ninh. 

 

Hình 11. Phân bố xu thế biến đổi của số ngày mưa vừa (SNMV) và số ngày mưa lớn (SNML),(a) xu 

thế Sen’s slope và (b) hệ số a1 của phương trình hồi quy. 

Một số trạm có xu thế giảm Đối với SNML bằng kiểm nghiệm phi tham số Mann–

Kendall đạt mức ý nghĩa 10%. Mức độ giảm tuyến tính của SNMV dao động phổ biến trong 

khoảng từ 2,3 đến 7,4 ngày/hai thập kỷ, trung bình tất cả các trạm khoảng 4,6 ngày. Mức độ 

giảm tuyến tính của SNML dao động phổ biến khoảng 1–3 ngày. 

4. Kết luận  

Với cơ sở dữ liệu được thu thập từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, số liệu 

mưa ngày trong 26 năm tại 21 trạm khí tượng đã tính toán cũng như đánh giá xu thế một số 

đặc trưng mưa mùa mưa; đặc điểm, xu thế mưa và xu thế đổi của một số đặc trưng mưa trong 

mùa mưa, một số kết quả nghiên cứu đã được tổng hợp như sau: 

Kết quả đánh giá nghiên cứu trong giai đoạn 1996–2021 so với các nghiên cứu trước đây 

[12, 17, 22] về một số đặc trưng mưa trong mùa mưa đều tương đồng, chuẩn xác và có độ tin 

cậy cao, cụ thể: mùa mưa bắt đầu khoảng từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 4 và kết thúc mùa 

mưa vào khoảng từ giữa đến cuối tháng 11 ở khu vực phía Nam và khu vực phía Tây Bắc 

Nam Bộ. Thời kỳ bắt đầu mùa mưa của các tỉnh trung tâm Nam Bộ khoảng từ giữa tháng 4 

đến đầu tháng 5 và khoảng đầu đến giữa tháng 11 là kết thúc mùa mưa. Trong mùa mưa, các 

đặc trưng mưa phân bố tương tự nhau số liệu cao ở phía cực Nam và phía Bắc Nam Bộ, thấp 

ở các tỉnh trung tâm Nam Bộ, bao gồm cả Vũng Tàu. 

So với TBNN, các đặc trưng mưa có chênh lệch thấp hơn trong các năm El Nino, cụ thể: 

độ dài mùa mưa thấp hơn từ 10–15 ngày, tổng lượng mưa trong mùa mưa thấp hơn 100–200 

mm, số ngày mưa thấp hơn 5–8 ngày, 2–4 ngày đối với số ngày mưa vừa và 1–2 ngày đối 

với số ngày mưa lớn. Ngược lại, chênh lệch cao hơn trong các năm La Nina, từ 15,3–25,8 

ngày đối với độ dài mùa mưa, khoảng 8–120 mm đối lượng mưa mùa mưa, khoảng 2,2–3,3 

(a) (b)

(c) (d)
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ngày đối với số ngày mưa và số ngày mưa vừa; đối với số ngày mưa lớn chênh lệch không 

đáng kể khoảng 1 ngày. 

Dựa trên xu thế Sen và tuyến tính kiểm nghiệm Mann–Kendall và Student, phần lớn các 

trạm đều có xu thế giảm với các kết quả về đặc trưng mưa trong nghiên cứu. Nhưng phần ít 

trạm đạt mức ý nghĩa 10%, độ tin cậy thấp và chưa được kiểm chứng rõ ràng. 

Hạn chế của nghiên cứu này: (1) Số lượng trạm còn hạn chế so với mạng lưới quan trắc 

Khí tượng Thủy văn hiện tại; (2) Trong nghiên cứu chỉ sử dụng số liệu quan trắc của trạm 

Khí tượng Thủy văn nên chưa đa dạng được nhiều nguồn số liệu để kiểm chứng và phân tách 

nhiều thời đoạn khác nhau để so sánh chuẩn xác và độ tin cậy cao; (3) Trong các công trình 

nghiên cứu trước đây [15, 19, 20], đã cho thấy xu thế lượng mưa ở phía Nam có xu thế tăng 

trong giai đoạn trước đây (1961–2007) ở một số trạm đại diện. So với kết quả nghiên cứu 

này, lượng mưa có xu thế giảm ở phần lớn số trạm. Điều này hoàn toàn có thể giải thích là 

hai giai đoạn xác định xu thế khác nhau dẫn đến kết quả xu thế khác nhau và đây là giả thiết 

chưa được nghiên cứu khảo sát cụ thể. Mặt khác, cần một số trạm có thời kỳ dài trước đây 

và phân tách thành nhiều giai đoạn để có kết quả chuẩn xác hơn. 

Lời cảm ơn: Bài báo hoàn thành có sự hỗ trợ về mặt dữ liệu của Trung tâm dự báo Khí tượng 

Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ. Luận văn tốt nghiệp [24]. 

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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tượng Thủy văn 2017, 613, 7–13.  

17. Thuận, N.T.H. Ảnh hưởng của ENSO đến gió mùa mùa hè (GMMH) và mưa ở Nam 

Bộ. Viên Khí tượng Thủy văn và môi trường, 2007, tr. 162. 

18. Thành, N.Đ.; Tân, P.V. Kiểm nghiệm phi tham số xu thế biến 

đổi của một số yếu tố khí tượng cho giai đoạn 1961–2007.  Tạp chí Khoa học 

ĐHQGHN, khoa học tự nhiên và công nghệ, 2012, 28, 129–135.   

19. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kịch bản Biến đổi Khí hậu, nước biển dâng cho Việt 

Nam, NXB Bộ Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội, 2020, tr. 286. 
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Abstract: This study evaluates the changes in some rain characteristics during the rainy 

season in the Southern Vietnam in the recent period (1996–2021) including rain seasons, p 

rainfall, daily rainfal, the maximum number of rainy days, the number of days with moderate 

and heavy rain, etc. In this study, statistical methods, trend calculation and linear methods 

were used to synthesize the observed rainfall data at 21 meteorological stations representing 

19 provinces and 2 islands in the Southern Vietnam. The research results show the spatial 

distribution of rain characteristics, analyze the difference between ENSO year and all the 

others,  as a premise for science and field knowledge, field and regional specific climate in 

order to improve forecasting capacity and develop basic science plans. 
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