Bài báo khoa học

Thay đổi hoạt động của bão Biển Đông
Trần Quang Đức1,*, Phạm Thanh Hà1, Đinh Bá Duy2, Phạm Quang Nam1
1 Trường

Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội,
Việt Nam; tranquangduc@hus.edu.vn; phamthanhha5693@gmail.com;
phamquang1991@gmail.com
2 Trung tâm Nhiệt đới Việt–Nga, 63 Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt
Nam; duydb.vrtc@gmail.com
* Tác giả liên hệ: tranquangduc@hus.edu.vn; Tel.: +84–904189797
Ban Biên tập nhận bài: 5/6/2020; Ngày phản biện xong: 20/7/2020; Ngày đăng: 25/7/2020
Tóm tắt: Liệu bão Biển Đông ngày có càng mạnh hơn không? Nghiên cứu đã sử dụng ba bộ
số liệu Unisys Weather, JTWC và RSMC tiến hành phân nhóm bão và tính toán thống kê số
cơn bão, số ngày bão cho các giai đoạn khác nhau và so sánh, đánh giá để có thể trả lời câu
hỏi trên. Kết quả tính toán thu được đã chỉ ra rằng cả ba bộ số liệu trên với mục đích của bài
báo có nhiều điểm đồng nhất. Với việc phân nhóm bão theo cấp độ gió thành 3 nhóm: bão
bình thường, bão mạnh và bão rất mạnh kết qua cho thấy có dấu hiệu rõ ràng bão trên Biển
Đông ngày càng mạnh hơn.
Từ khóa: Bão; Xoáy thuận nhiệt đới; Biển Đông; Tây Bắc Thái Bình Dương.

1. Đặt vấn đề
Biển Đông có vị trí địa lý đặc biệt, nơi có tuyến giao thông biển nhộn nhịp, nơi ngư
trường sinh sống của nhiều người dân (Hình 1). Biển Đông nằm trong miền nhiệt đới với nền
nhiệt độ cao, thuộc khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương là ổ bão lớn nhất thế giới với số lượng
bão hàng năm gần 30 cơn. Biển Đông cũng là nơi bị ảnh hưởng của nhiều hệ thống gió mùa
phức tạp. Hàng năm ở Biển Đông có khoảng 10–12 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động,
chiếm khoảng một phần ba số lượng bão trên khu vực tây bắc Thái Bình dương. Bão ở Biển
Đông không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của tàu, bè và ngư trường đánh bắt cá mà đối với
Việt Nam, đất nước liền kề Biển Đông bị ảnh hưởng vô cùng lớn đối với mọi mặt cuộc sống
và xã hội. Áp thấp nhiệt đới, bão Biển Đông theo cách xác định của Việt Nam (QĐ
03/2020/QĐ–TTg), hoạt động trên vùng Biển phía tây kinh tuyến 120 oE, phía bắc vĩ tuyến
5oN Bắc và phía nam vĩ tuyến 23 oN. Trong khuôn khổ bài báo này, bão hoạt động trong khu
vực ô chữ nhật giới hạn từ 5o đến 25o vĩ độ bắc và từ 105o đến 120o kinh độ đông được gọi là
bão Biển Đông (Hình 1).
Cho đến nay đã có khá nhiều công trình nghiên cứu về xoáy thuận nhiệt đới ở tây bắc
Thái Bình dương mà phần lớn trong số đó đề cập đến bài toán dự báo bão, bao gồm cả dự báo
thời tiết và dự báo mùa [1]. Công trình [2] khi nghiên cứu về sự biến động thập kỷ của quỹ
đạo bão trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương đã chỉ ra mối liên hệ của dạng quỹ đạo với hai
cực bắc – nam của dị thường địa thế vị mực 500hPa và các dị thường hoàn lưu khí quyển mực
giữa mở rộng từ biển đông Nhật Bản đến bờ nam Trung Quốc. Với một cách nhìn khác, một
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nghiên cứu [3] đã khảo sát tần suất và vị trí hoạt động của các cơn bão yếu trên Biển Đông.
Trong số 4,8 xoáy thuận nhiệt đới yếu (ở cấp áp thấp nhiệt đới) có 3,2 cơn có thể phát triển
thành bão và 1,6 cơn sau đó sẽ tan.

Hình 1. Vị trí và ranh giới miền tính cho bão trên Biển Đông, Việt Nam.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra, cùng các nhận định chủ quan quan trắc
được: số lượng bão có thể có sự biến đổi trong trung bình nhiều năm, và có vẻ như các hiện
tượng cực đoan trong đó bão là hiện tượng thiên tai được đánh giá đứng số một ở Việt Nam
càng ngày càng mạnh hơn.
Một nhóm tác giả trong nghiên cứu ở Việt Nam đã đưa ra một số nhận định cho thấy
không có dấu hiệu về sự thay đổi trong biến trình năm của tần số bão, áp thấp nhiệt đới trên
Biển Đông. Khu vực đổ bộ của bão, áp thấp nhiệt đới vào đất liền Việt Nam có sự dịch
chuyển vào phía Nam đồng thời tần số bão hoạt động trên khu vực Biển Đông giảm nhưng số
lượng bão rất mạnh đổ bộ vào Việt Nam có dấu hiệu gia tăng trong những thập kỷ gần đây
[4]. Kịch bản Biến đổi khí hậu nước biển dâng của Bộ TNMT (2012) đã nhận định khu vực
đổ bộ của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào Việt Nam có xu hướng lùi dần về phía nam, số
lượng các cơn bão rất mạnh có xu hướng gia tăng [5]. Kết quả hai nghiên cứu nêu trên (cũng
có thể coi của cùng nhóm tác giả) tập chung vào số lượng bão và sử dụng bộ số liệu trong
vòng 50 năm cho đến năm 2008.
Một số nhận định về quy luật hoạt động của bão tây bắc Thái Bình Dương và Biển Đông
đã được nhiều nghiên cứu chỉ ra bên cạnh đặc điểm chung nhất về hoạt động của bão [6–9].
Một số nghiên cứu khác đã chỉ ra xu thế biến đổi chung hoạt động bão Biển Đông [10–11].
Để kiểm chứng nhận định về hoạt động của bão với số liệu cập nhật hơn từ rất nhiều
nguồn trên thế giới và có được kết quả không chỉ đối với số lượng bão là công việc có nhiều
ý nghĩa. Với các lập luận trên, bài báo này sẽ khảo sát sự biến đổi số lượng và số ngày bão
trong 40 năm gần đây trên Biển Đông để có thể trả lời được một cách toàn cảnh câu hỏi bão
Biển Đông liệu có ngày càng mạnh hơn?
2. Số liệu và phương pháp
Nguồn số liệu hoạt động của bão trên Biển Đông được lấy từ ba nguồn: (1) UW (Unisys
Weather), (2) JTWC (US Joint Typhoon Warning Center) và (3) RSMC (Japan Regional
Specialized Meteorological Center). Ba nguồn số liệu nói trên cung cấp toàn bộ thông tin về
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hoạt động của bão, như: phân loại bão, thời điểm xuất hiện, vận tốc gió cực đại mực 10 m, khí
áp cực tiểu tại tâm và kinh vĩ độ tâm bão, tại thời điểm hiện tại đây là ba nguồn số liệu tin cậy
và được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng [12–14]. Tuy ba nguồn số liệu bão mô tả trên được coi
là ba nguồn số liệu tin cậy, nhưng giữa các bộ số liệu bão vẫn tồn tại những khác biệt, do đó
ngoài việc trả lời cho câu hỏi của nghiên cứu này đề ra, kết quả thu được cũng đồng thời gợi
ý một phần nào đó về chất lượng của bộ số liệu, đặc biệt về những bộ số liệu thường gây tranh
cãi như số liệu về bão. Một quy ước được sử dụng trong nghiên cứu này là số cơn bão trên
Biển Đông được xác định là số cơn hình thành hoặc hình thành nơi khác đi vào Biển Đông.
Số lần xuất hiện bão (để đơn giản hóa, thuật ngữ sẽ được sử dụng trong toàn bộ nghiên cứu
này) được xác định là số lần quan trắc (ốp quan trắc 6 giờ một, 4 ốp một ngày) có bão hoạt
động trên Biển Đông.
Phân khoảng cấp bão trong nghiên cứu này được chia làm ba khoảng cho mọi cấp độ gió
trong bão. Cấp độ gió trong bão để tiện lợi và cũng tương đồng cách nói theo thói quen, sẽ
được gọi tắt cho cấp độ bão, và cấp 8–11 được gọi là bão cường độ bình thường, cấp 12–13 là
bão mạnh và trên cấp 13 là bão rất mạnh (cấp gió beaufort). Cách phân chia, ghép nhóm nói
trên dựa trên cơ sở kết quả phân tích xu thế biến đổi đối với từng cấp bão và cũng gần như
tương tự phương án ghép nhóm bão trong nghiên cứu của các tác giả ở Việt Nam [15].
IPCC lấy khoảng thời gian trung bình 20 năm để xác định thời kỳ chuẩn khí hậu, và cũng
lấy trung bình 20 năm thời kỳ giữa và cuối thế kỷ 20 cho trạng thái khí hậu để xây dựng kịch
bản biến đổi khí hậu [16]. Hai mươi năm là đủ để xác định được trạng thái trung bình khí
quyển đối với một hiện tượng cụ thể như bão. Hình từ 2 đến 5 dưới đây là các đồ thị so sánh
số lượng các cơn bão giữa hai giai đoạn 20 năm, giai đoạn 20 năm trước, từ năm 1975 đến
1994 (viết tắt là GĐ1) và giai đoạn 20 năm sau, từ năm 1995 đến 2014 (viết tắt là GĐ2). Một
chi tiết cần lưu ý ở đây liên quan với nguồn số liệu RSMC, nguồn số liệu này chỉ có đầy đủ
thông tin từ năm 1977, như vậy so với hai nguồn trên, cho những tính toán và phân tích trong
nghiên cứu thì bộ số liệu RSMC thiếu 2 năm: 1975 và 1976, cũng ghi chú thêm rằng vận tốc
gió trong bộ số liệu này được quy về cùng khoảng thời gian lấy trung bình như UW và JTWC.
Trong nghiên cứu này, phương pháp sử dụng chủ yếu là so sánh thống kê số cơn bão và số
ngày hoạt động của bão giữa các giai đoạn.
3. Kết quả và thảo luận
3.1 Kết quả về số lượng bão
Kết quả tính toán và so sánh GĐ1 và GĐ2 sử dụng số liệu từ ba nguồn khác nhau, bao
gồm: UW, JTWC và nguồn RSMC được thể hiện trên hình 2 và hình 3.
Theo UW số cơn bão các cấp trung bình năm GĐ1 và GĐ2 tương ứng là 9,8 và 8,6 cơn,
và theo JTWC tương ứng là 9,8 và 9,1 cơn. Có thể nhận thấy kết quả tương đồng về xu thế
tổng số lượng bão giảm từ cả hai nguồn số liệu trên (Hình 2a,2b).
Số lượng bão cấp độ bình thường và mạnh (theo UW, JTWC) giảm ở GĐ2 so với GĐ1
trong khi tổng toàn bộ bão các cấp độ giảm (Hình 2a,2b) cho chúng ta cảm nhận còn lăn tăn
một chút gì đó, nhưng theo kết quả trên hình 3a,3b về tỷ lệ phần trăm số lượng bão giữa các
nhóm cho thấy số lượng bão cấp độ bình thường và mạnh GĐ2 đều giảm đáng kể so với GĐ1
giúp chúng ta nhận định chắc chắn về xu thế giảm số lượng bão đối với hai nhóm cấp độ này.
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Trong khi tổng lượng bão các cấp, cấp độ bình thường và cấp độ mạnh giảm trong GĐ2, số
lượng bão với cấp độ rất mạnh lại tăng đáng kể, trên hình 2a,b số lượng bão rất mạnh GĐ1 và
GĐ2 tương ứng là 39 (trung bình năm 1,95) và 49 (trung bình năm 2,45) cơn. Tỷ lệ phần trăm
số lượng bão rất mạnh (trên cấp 13) GĐ2 tăng mạnh so với GĐ1, tương ứng 29% so với
20% theo UW và 27% so với 20% theo JTWC (Hình 3a,b). Với kết quả tính toán và so sánh
số lượng bão và tỷ lệ số lượng bão các cấp giữa hai giai đoạn có thể nhận định rằng số lượng
bão rất mạnh ngày càng tăng ở Biển Đông trong những thập kỷ gần đây.
Số cơn
12
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(a)
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12
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8

8
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(c)
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Cấp 8 -11 Cấp 12 - 13 Trên cấp 13

Tổng

1977-1994
1995-2014

8
6
4
2
0
Cấp 8 -11

Cấp 12 - 13 Trên cấp 13
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Hình 2. Số lượng bão theo cấp độ gió 8–11, 12–13, trên 13 và tổng các cấp hoạt động trên Biển Đông
trung bình cho hai giai đoạn: GĐ1 (cột chéo xuống), GĐ2 (cột chéo lên) (Tính trên bộ số liệu UW
hình a, JTWC hình b và RSMC hình c).

Bên cạnh kết quả xu thế số lượng bão rất tương đồng tính được từ hai bộ số liệu UW và
JTWC. Bộ số liệu RSMC cũng cho kết quả và nhận định về xu thế số lượng bão các cấp tương
tự với hai bộ số liệu trên khi tiến hành so sánh GĐ1 với GĐ2, tuy nhiên phải nhắc lại điểm
hạn chế đã đề cập tới ở trên là bộ số liệu RSMC chỉ có 38 năm, từ năm 1977 đến năm 2014
(Hình 2c, 3c). Như vậy, trung bình số lượng bão GĐ1 đối với bộ số liệu RSMC chỉ được tính
trên 18 năm thay vì 20 năm như đối với bộ số liệu UW và JTWC. Số cơn bão trung bình GĐ1
theo thứ tự bao gồm: Tất cả cấp độ 10,3; bão bình thường 6,5; bão mạnh 3,3 và bão rất mạnh
0,6, so sánh với GĐ2 tương ứng, gồm: Tất cả cấp độ 8,6; bão bình thường 5,6; bão mạnh 2,2
và bão rất mạnh 0,8 (Hình 2c). Cũng tương tự như trên nhưng đối với tỷ lệ phần trăm: bão
bình thường 63%; bão mạnh 32% và bão rất mạnh 5% cho GĐ1 và bão bình thường 65%; bão
mạnh 25% và bão rất mạnh 9% cho GĐ2 (Hình 3c). Trong số ba bộ dữ liệu UW, JTWC và
RSMC, chúng tôi lưu ý rằng việc giảm số lượng bão tổng thể có ý nghĩa thống kê (ở khoảng
tin cậy 95% dựa trên t–test) chỉ đối với JTWC, không đối với UW và RSMC.
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Hình 3. Tỷ lệ số lượng bão theo cấp độ gió 8–11, 12–13, trên 13 hoạt động trên Biển Đông trung bình
cho hai giai đoạn: GĐ1 (bên trái), GĐ2 (bên phải) (Tính trên bộ số liệu UW hình a, JTWC hình b và
RSMC hình c).

3.2 Kết quả về số ngày bão (số lần suất hiện bão)
Bên cạnh tính toán và phân tích đối với số lượng cơn bão hoạt động trên Biển Đông,
nghiên cứu cũng đưa ra kết quả đối với số lần xuất hiện bão (ốp quan trắc 6 giờ một, 4 ốp một
ngày). Hình 4 và 5 cũng tương tự như hình 2 và 3, chỉ có điểm khác biệt đây là các đồ thị thể
hiện tổng số lần xuất hiện bão trong GĐ1 và GĐ2, kết quả tính toán trên UW và JTWC được
thể hiện qua hình 4a,b và 5a,b, trên RSMC qua hình 4c và 5c.
Đối với bộ số liệu UW, kết quả phân tích xu thế số lần xuất hiện bão hoàn toàn tương
đồng với số lượng bão khi so sánh GĐ2 và GĐ1, có nghĩa là số lần xuất hiện bão bình thường
(cấp 8–11), bão mạnh (cấp 12–13) và tổng cộng tất cả các cấp đều giảm, trong khi đó số lần
xuất hiện bão rất mạnh (cấp trên 13) tăng (cụ thể: số lần xuất hiện bão cấp bình thường: 50,4;
mạnh: 18,2; tổng cộng: 81,4 và rất mạnh: 12,8 của GĐ2 so với 69,1; 21,1, 98,8 và bão rất
mạnh: 8,7 của GĐ1), và nếu xét theo tỷ lệ phần trăm ta có: số lần xuất hiện bão cấp bình
thường: 62%, mạnh: 22% và rất mạnh: 16% GĐ2 so với 70%, 21% và bão rất mạnh 9% GĐ1
tương ứng.
Đối với bộ số liệu JTWC, số lần xuất hiện bão theo ba nhóm với kết quả tương tự như kết
quả từ UW, tuy nhiên số lần xuất hiện bão tổng cộng các cấp trong GĐ2 lại lớn hơn GĐ1, đây
là khác biệt cơ bản giữa hai bộ số liệu nêu trên. Tuy có khác biệt kể trên, nhưng xin nhấn
mạnh lại rằng kết quả từ JTWC chỉ ra đối với riêng bão rất mạnh, xu thế số lần xuất hiện bão
tăng hoàn toàn tương đồng với xu thế số lượng bão tăng (cụ thể: số lần xuất hiện GĐ2 so với
GĐ1 tương ứng là: 28,5 so với 8,7 và theo tỷ lệ: 22% so với 9%).
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Hình 4. Số lần xuất hiện bão theo cấp độ gió 8–11, 12–13, trên 13 và tổng các cấp hoạt động trên
Biển Đông trung bình cho hai giai đoạn: GĐ1 (cột nhạt), GĐ2 (cột đậm) (Tính trên bộ số liệu UW
hình a, JTWC hình b và RSMC hình c).

Hình 4c và 5c mô tả kết quả tính toán số lần xuất hiện bão đối với bộ số liệu RSMC. Tuy
RSMC còn có điểm hạn chế đã được nhắc tới ở trên và kết quả tính toán còn khác biệt về một
vài con số so với kết quả tính toán đối với UW và JTWC, nhưng với RSMC về xu thế số lần
xuất hiện bão các cấp cũng cho nhận định tương tự. Kết luận được thể hiện rõ số lần xuất hiện
bão với cấp độ rất mạnh GĐ2 tăng so GĐ1.
Với kết quả phân tích, so sánh về số lần xuất hiện bão các cấp, đặc biệt chú ý đối với bão
rất mạnh của GĐ2 so với GĐ1, cùng với kết quả phân tích đối với số cơn bão trong nội dung
trước trên cơ sở sử dụng ba bộ số liệu, có thể nhận định rằng: có sự biến đổi ngày càng cực
đoan và cường độ càng ngày càng mạnh của bão hoạt động trên Biển Đông.
Tiếp theo các kết quả tính toán và phân tích ở trên, nghiên cứu sẽ bổ sung kết quả minh
họa cho nhận định về xu thế bão ngày càng mạnh trên Biển Đông và giải trình ý rằng liệu giai
đoạn 40 năm được chọn có cho kết quả ngẫu nhiên hay không, bằng hai thông tin ví dụ: (1)
Chia giai đoạn 40 năm từ năm 1975 đến năm 2014 thành bốn giai đoạn 10 năm một (Hình 6);
(2) Dịch chuyển giai đoạn tính toán 40 năm, 1975–2014, sang giai đoạn gần đây hơn 1998–
2017 (Hình 7), nhưng với lưu ý rằng những kết quả minh họa bổ sung nói trên được thực hiện
trên chỉ bộ số liệu UW.
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Hình 5. Tỷ lệ số lần xuất hiện bão theo cấp độ gió 8–11, 12–13, trên 13 hoạt động trên Biển Đông
trung bình cho hai giai đoạn: GĐ1 (bên trái), GĐ2 (bên phải) (Tính trên bộ số liệu UW hình a, JTWC
hình b và RSMC hình c).

Số cơn
12
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1995-2004

2005-2014

10
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6
4
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Cấp 8 -11

Cấp 12 - 13

Trên cấp 13

Tổng

Hình 6. Số lượng bão theo cấp độ gió 8–11, 12–13, trên 13 và tổng các cấp hoạt động trên Biển Đông
trung bình 10 năm cho bốn giai đoạn 1975–1984, 1985–1994, 1995–2004 và 2005–2014 (Tính trên
bộ số liệu UW).
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Hình 7. Số lượng bão theo cấp độ gió 8–11, 12–13, trên 13 và tổng cộng hoạt động trên Biển Đông
trung bình 20 năm cho hai giai đoạn 1978–1997 (cột chéo xuống), 1998–2017 (cột chéo lên) hình
trên và tỷ lệ số lượng bão hình dưới (Tính trên bộ số liệu UW).

4. Kết luận
Với ba nguồn số liệu bão được sử dụng và tham khảo rộng rãi trên thế giới, bao gồm: (1)
UW, (2) JTWC và (3) RSMC, bài báo phân loại và tính toán thống kê cường độ bão (gọi theo
cấp gió) theo hai dạng nhóm: thống kê số lượng bão và số lần xuất hiện bão. Khu vực nghiên
cứu trong khuôn khổ bài báo cũng được định nghĩa lại, ranh giới được ấn định về phía tây và
mở rộng lên phía bắc đề bao trùm vùng biển phù hợp hơn cho mục đích nghiên cứu bão. Kết
quả thu được có thể bị ảnh hưởng bởi phương pháp phân nhóm (nhưng cũng đã thể hiện tính
khách quan), và với lưu ý quan trọng là nhóm bão rất mạnh với cấp gió lớn hơn cấp 13 (37 –
41 m/s). Kết luận thu được qua nghiên cứu như sau:
 Số lượng bão rất mạnh và số ngày bão rất mạnh ngày càng tăng ở Biển Đông. Kết luận
riêng đối với xu thế số lượng bão rất mạnh trong nghiên cứu phù hợp với kết quả của một số
tác giả đã mô tả ở phần tổng quan. Nhưng cũng lưu ý rằng, kết quả nghiên cứu này sử dụng
chuỗi số liệu cập nhật hơn và bắt đầu sau năm 1970 (thông tin vệ tinh sau 1970 được xem là
có đóng góp chất lượng trong quan trắc bão, và trong bối cảnh hoạt động bất thường của bão
trong vài chục năm gần đây);
 Ba nguồn số liệu UW, JTWC và RSMC có nhiều điểm tương đồng và cùng sử dụng
tốt trong bài toán này.
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Abstract: Is East Sea storm getting stronger and stronger? The study used three sets of data
Unisys Weather, JTWC and RSMC to conduct storm grouping and calculate storm
statistics, number of storm days for different periods and compare, evaluate to be able to
answer. ask on. The result of the calculation showed that all three data sets for the purpose
of the paper have many similarities. With the classification of storms by wind level into 3
groups: normal storms, strong storms and very strong storms showed that there is a clear
signal of storms in the East Sea.
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