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Tóm tắt: Sự xuất hiện của các dải front nhiệt ở biển Việt Nam phụ thuộc vào sự hoạt động của 
hệ thống gió mùa đông bắc và tây nam. Trong mùa gió đông bắc, ở vịnh Bắc Bộ tồn tại dải 
front gần như chạy song song với đường đẳng sâu 50 m, mạnh nhất ở khu vực gần Bạch Long 
Vĩ và phía bắc Đèo Ngang, gradient nhiệt bề mặt tại khu vực này ≥ 0,2 oC/10km. Ở vùng biển 
Nam Trung Bộ tổn tại một dải front nằm ở ngoài khơi Trung Bộ dọc theo kinh tuyến 110,0oE 
từ khu vực biển Đà Nẵng đến đảo Phú Quý và ở khu vực cửa vịnh Thái Lan hình thành một dải 
front ở gần khu vực ngoài khơi vùng biển Cà Mau. Mùa gió tây nam, ở khu vực ngoại vi trung 
tâm hoạt động nước trồi Nam Trung Bộ tồn tại một dải front kéo dài từ phía bắc Vũng Tàu đến 
Khánh Hòa với gradien ngang của nhiệt độ và độ muối rất lớn. Bên cạnh đó, ở khu vực phía 
bắc tâm hoạt động nước trồi ngoài khơi Đèo Ngang–Quảng Bình là dải chồng lấn của khối nước 
nhạt lợ (T = 28,0–31,0 oC, S < 33,0‰) khu vực ven bờ tây Vịnh Bắc Bộ và khối nước ngoài 
khơi có nhiệt độ thấp, độ muối tương đối cao (T = 27,0–28,0 oC,  S = 33,0–34,0‰). Kết quả 
nghiên cứu ngư trường khai thác cá cho thấy, khu vực có sản lượng cá khai thác cao thường tập 
trung ở khu vực gần các dải fornt này hoặc gần khu vực có gradien nhiệt độ ≥ 0,05o/10km ở 
các vùng biển vịnh Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ. 

Từ khóa: front, gradien nhiệt độ, ngư trường khai thác hải sản. 
 
 

1. Mở đầu 

Front đại dương là những dải tương đối hẹp ngăn cách những vùng không gian rộng của các 
khối nước khác nhau hay các khu vực có cấu trúc thẳng đứng khác nhau. Các front hầu như luôn 
đi kèm với sự tăng cường gradient ngang của các yếu tố như: nhiệt độ, độ muối, mật độ, chất 
dinh dưỡng và các đặc trưng khác [1–5]. Nhiều kết quả nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt 
Nam đã chỉ ra rằng, các bãi cá tập trung ở gần khu vực có sự xâm nhập của nước tầng sâu giàu 
dinh dưỡng nhất là những khu vực có dải front nhiệt muối giữa các khối nước với những đặc 
trưng lý hóa khác nhau [3, 4, 6, 7]. Việc nghiên cứu về front nhiệt độ nước biển đã được thực 
hiện ở nhiều nước trên thế giới và có nhiều công trình được công bố trong đó có cả những nghiên 
cứu ở Biển Đông [1, 2, 7–10]. Ở Việt Nam, nghiên cứu về front vẫn còn chưa nhiều, công trình 
nghiên cứu của đề tài KT03–10 năm 1995 là công trình nghiên cứu mô tả rõ nhất về fornt ở biển 
Việt Nam [7]. Nhưng kết quả nghiên cứu chưa trình bày rõ phân bố về front theo tháng trong 
năm do nguồn số liệu chưa đủ. Vì vậy, để phục vụ dự báo ngư trường khai thác hải sản quy mô 
hạn ngắn cần thiết phải nghiên cứu tính toán chi tiết hơn đối với sự phân bố của front theo từng 
tháng hoặc thậm chí hạn ngắn hơn nữa. Từ đó có thể dự báo được các ngư trường tiềm năng tập 
trung nguồn lợi hải sản cao phục vụ khai thác hải sản của ngư dân tốt hơn. Bài viết trình bày kết 
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quả phân tích xác định front nhiệt độ ở vùng biển Việt Nam và lân cận dựa vào nguồn số liệu 
hải dương được thu thập, tổng hợp theo trung bình tháng từ năm 2014–2018 góp phần vào cơ sở 
khoa học dự báo ngư trường khai thác hải sản hiện nay. 

2. Tài liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Khu vực nghiên cứu 

Khu vực nghiên cứu là vùng biển Việt Nam và 
lân cận (Hình 1). Việt Nam có vùng biển rộng 
lớn với diện tích trên 1 triệu km², đường bờ 
biển dài khoảng 3.260 km với hơn 3.000 hòn 
đảo lớn nhỏ nằm dọc chiều dài bờ biển từ Bắc 
đến Nam. Đến nay, ở vùng biển này đã phát 
hiện được chừng 12.000 loài sinh vật (6.000 
loài động vật đáy; 2.435 loài cá với trên 100 
loài có giá trị kinh tế; 653 loài rong biển; 657 
loài động vật phù du; 537 loài thực vật phù du; 
94 loài thực vật ngập mặn; 225 loài tôm biển; 
14 loài cỏ biển; 15 loài rắn biển; 12 loài thú 
biển; 5 loài rùa biển và 43 loài chim nước). 
Nguồn lợi hải sản biển Việt Nam có vị trí quan 
trọng và còn nhiều tiềm năng trong nền kinh tế 
quốc dân. Kết quả điều tra giai đoạn 2011–
2015 cho thấy, tổng trữ lượng các nhóm cá 
biển, giáp xác và động vật chân đầu là 4,36 
triệu tấn (dao động trong khoảng 4,1–4,6 triệu 
tấn) và khả năng khai thác bền vững là là 1,81 
triệu tấn bao gồm: gồm 1,06 triệu tấn cá nổi 
nhỏ; 412 ngàn tấn cá nổi xa bờ và 338 ngàn tấn 
hải sản tầng đáy [11, 12].  

 
Hình 1. Vùng biển Việt Nam và lân cận. 

2.2.Nguồn số liệu 

Dữ liệu nhiệt độ nước biển được lấy từ cơ sở dưc liệu (CSDL) hải dương học–là CSLD tổng 
hợp các yếu tố khí tượng thuỷ văn hải dương trong các năm từ 2014–2018 và nguồn số liệu 3D 
nhiệt độ trung bình tháng trong các năm từ 2014–2018 thuộc dự án movimar với độ phân giải 
0,5x0,5 độ kinh vĩ. 

Dữ liệu nghề cá được lấy từ CSDL sổ nhật kí khai thác nghề lưới rê, vây và chụp mực các 
tỉnh ven biển từ 1/2017–12/2018 đây là thời gian nguồn số liệu nghề cá được thu thập, cập nhật 
nhật hàng tháng (số liệu liên tục 12 tháng trong năm) về vị trí (tọa độ), thời gian khai thác, thành 
phần loài, sản lượng khai thác…thông qua các Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản 
ở 10 tỉnh thành ven biển (Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Ninh Thuận, 
Bình Thuận, Vũng Tàu, Cà Mau và Kiên Giang) được lưu trữ tại Viện nghiên cứu Hải sản. 

2.3.Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp tính toán xác định front: Tính toán gradient nhiệt (sự biến đổi của nhiệt độ) 
theo phương ngang trên tám hướng là hướng Bắc, Đông Bắc, Đông, Đông Nam, Nam, Tây Nam, 
Tây, Tây Bắc tại mỗi ô lưới 0,5x0,5 độ kinh vĩ. Giá trị lớn nhất trong các giá trị tính theo 8 hướng 
đó là giá trị gradient theo phương ngang của nhiệt độ. Dải front được xác định là khu vực có 
gradient T ≥ 0,1 oC/10km. 

Phương pháp vẽ sơ đồ: Ứng dụng kĩ thuật GIS, xây dựng lớp thông tin về phân bố gradient 
nhiệt độ nước biển tầng mặt và tổng sản lượng khai thác cá theo thời gian tháng và hai mùa gió 
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đông bắc, tây nam. Phân tích không gian xác định khu vực xuất hiện front trên toàn bộ vùng biển 
nghiên cứu. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Đặc điểm phân bố và biến động của front nhiệt ở biển Việt Nam và lân cận 

Nhiệt độ nước biển tầng mặt ở vùng biển Việt nam và lân cận dao động trong khoảng 15,7–
31,1 oC. Nhiệt độ nước biển cao nhất ở vùng biển Tây Nam Bộ (trung bình là 28,6 oC trong mùa 
gió đông bắc và 29,7 oC trong mùa gió tây nam) và thấp nhất ở vịnh Bắc Bộ trung bình là 24,1 
oC trong mùa gió đông bắc và 28,5 oC trong mùa gió tây nam. Biên độ dao đông nhiệt độ ở vịnh 
Bắc Bộ cũng cao nhất so với các vùng biển còn lại ở biển Việt Nam (mùa gió đông bắc là 13,3 
oC, mùa gió tây nam là 8,1 oC). Kết quả tính gradient ngang trung bình thánh nhiệt độ nước biển 
tầng mặt ở toàn bộ vùng biển nghiên cứu thấy rằng, giá trị gradient nhiệt dao động trong khoảng 
0,001 đến 0,89 oC/10km, trung bình gradient nhiệt cao nhất ở vùng biển vịnh Bắc Bộ trong cả 
hai mùa gió, đặc biệt là trong mùa gió đông bắc (Bảng 1). Điều này minh chứng rằng, ở khu vực 
vịnh Bắc Bộ luôn tồn tại các khối nước khác biệt nhau giữa khu vực ven bờ và khu vực ngoài 
khơi, các đặc trưng lý hóa giữa các khối nước này luôn khác nhau. Dựa vào giá trị gradient nhiệt 
độ theo phương ngang để xác định được khu vực xuất hiện, phạm vi phân bố dải front nhiệt (khu 
vực có gradient T ≥ 0,1 oC/10km). 

Bảng 1. Kết quả thống kê nhiệt độ tầng mặt và giá trị gradient nhiệt độ nước biển tầng mặt theo phương 
ngang trong mùa gió đông bắc và tây nam ở biển Việt Nam. 

Mùa Vùng biển Nhiệt độ tầng mặt (oC) Gradient nhiệt tầng mặt (oC/10km) 

Nhỏ 

nhất 

(oC) 

Lớn 

nhất 

(oC) 

Trung 

bình 

(oC) 

Nhỏ nhất 

(oC/10km) 

Lớn nhất 

(oC/10km) 

Trung bình 

(oC/10km) 

Mùa gió  

đông bắc 

Vịnh Bắc Bộ 15,7 29,0 24,1 0,002 0,627 0,127 

Miền Trung và  

xa bờ 

21,6 30,7 27,5 0,001 0,495 0,040 

Đông Nam Bộ 24,5 29,7 27,6 0,002 0,204 0,035 

Tây Nam Bộ 26,0 30,1 28,6 0,002 0,892 0,050 

Mùa gió  

tây nam 

Vịnh Bắc Bộ 22,6 30,7 28,5 0,003 0,269 0,054 

Miền Trung và  

xa bờ 

22,8 31,0 28,9 0,001 0,484 0,032 

Đông Nam Bộ 25,8 30,8 29,1 0,001 0,350 0,028 

Tây Nam Bộ 27,3 31,1 29,7 0,001 0,890 0,042 

Mùa gió đông bắc: Trên toàn vùng biển Việt Nam xuất hiện 03 dải front chính: 1) ở vịnh 
Bắc Bộ; 2) Nam Trung Bộ và 3) cửa vịnh Thái Lan (Hình 2), cụ thể: 

 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020, 719, 66–75; doi:10.36335/VNJHM.2020(719).66–75                                      69 

       

Hình 2. Phân bố front nhiệt (gradient = 0,1 oC/10km) theo tính toán (bên phải), Kết quả đề tài KT 03–10 
(bên trái) trong mùa gió đông bắc, biển Việt Nam. 

+ Dải front chính Vịnh Bắc Bộ: là giới hạn giữa khối nước lạnh, nhạt từ tây bắc vịnh tràn 
xuống và khối nước trung tâm vịnh có nhiệt độ và độ muối tương đối cao. Dải front này gần như 
chạy song song với đường đẳng sâu 50m, mạnh nhất ở khu vực gần Bạch Long Vĩ và phía bắc 
Đèo Ngang, gradient nhiệt bề mặt tại khu vực này ≥ 0,2 oC/10km, nơi cao nhất có thể lên tới 
0,63 oC/10km. Ở dải front này gradient độ muối cũng cao, trung bình là 0,12‰/10km. Phía nam 
vĩ tuyến 17,0°N front này chỉ tổn tại trong các tháng đầu mùa đông ở nơi có sự đột biến của độ 
sâu. Khối nước lạnh và nhạt tràn lên lớp nước tương đối ấm, gradient ngang của nhiệt độ được 
giữ ở mức cao do quá trình xáo trộn thẳng đứng mạnh tạo nên tầng nước lớn đủ sức giữ ổn định 
cho nhiệt độ trong từng khối nước. Vào thời kỳ cuối mùa gió đông bắc, khi nhiệt độ nước vùng 
trung tâm vịnh giảm, các front này cũng bị mờ đi và mất hẳn. 

Trong quá trình hình thành và di chuyển về phía nam của khối nước lạnh ven bờ tây bắc 
vịnh, hình thành các front nhiệt tại khu vực tây bắc Bạch Long Vĩ và phía bắc Đèo Ngang. Trong 
các bản đồ diễn biến phân bố gradient nhiệt độ trong mùa đông từ tháng 11 năm trước cho đến 
tháng 4 năm sau thấy rằng, ở vịnh Bắc Bộ dải front phía tây bắc Bạch Long Vĩ tồn tại gần như 
liên tục (Hình 3). 

+ Dải front ở vùng biển Nam Trung Bộ: giữa khối nước lạnh từ bắc Biển Đông được hình 
thành do dòng chảy từ phia bắc xuống được tăng cường ép sát bờ và khối nước ngoài khơi nam 
Biển Đông luôn giữ nhiệt độ ổn định trên 27,0 °C tổn tại một front nằm ở ngoài khơi trung bộ 
dọc theo kinh tuyến 110,0oE từ khu vực biển Đà Nẵng đến Phú Quý. Dải front này được hình 
thành rõ bắt đầu từ tháng 12 năm trước và phát triển rộng dần cho đến tháng 3 năm sau giảm dần 
ở tháng 4, nó tồn tại từ khu vực gần bở ra đến phạm vi 111,0oE thì biến mất hoàn toàn. 

+ Dải front ở Cửa vịnh Thái Lan: Front này hình thành là do nước lạnh từ trên phía Bắc đi 
xuống gặp nước nóng hơn trong vịnh Thái Lan tạo thành bắt đầu từ tháng 11 và thể hiện rõ nhất 
trong các tháng 1, tháng 2. Dải front này cũng đã được công bố trong nghiên cứu [1], tác giả đã 
xác định rõ hơn xu thế biến đổi của trường nhiệt qua các front bằng các mặt cắt ngang. 

Tại khu vực front, độ dầy của các khối nước không giống nhau, khối nước từ phía bắc biển 
khi đi vào thềm lục địa gây xáo trộn mạnh xuống tận đáy. Khối nước ngoài khơi mỏng hơn nên 



Tạp chí Khí tượng Thủy văn 2020, 719, 66–75; doi:10.36335/VNJHM.2020(719).66–75                                      70 

lớp nhảy vọt ở đây có thể cắt ngang front. Trong dải ven bờ vùng cửa sông Cửu Long cũng tồn 
tại một dải front giữa nước nhạt lợ ven bờ và nước từ bắc Biển Đông xuống. 

   

  
Hình 3. Phân bố front nhiệt (gradient = 0,1 oC/10km) trung bình tháng trong mùa gió đông bắc, biển Việt Nam. 

Mùa gió tây nam: Trên toàn vùng biển Việt Nam xuất hiện hai dạng front là front vùng cửa 
sông ven bờ nơi giao nhau giữa khối nước mặn lợ với nước thềm lục địa và front vùng ngoại vi 
các trung tâm hoạt động của nước trồi. 

Front ngoại vi trung tâm hoạt động nước trồi Nam Trung Bộ là nơi gặp nhau của khối nước 
từ phía bắc xuống có nhiệt độ thấp, độ muối cao và khối nước từ phía nam đi lên có nhiệt độ cao, 
độ muối thấp. Dải front này kéo dài từ bắc Vũng Tàu đến Khánh Hòa với đặc điểm là gradient 
ngang của nhiệt độ rất lớn (ở tâm nước trồi giá trị gradient ngang nhiệt độ > 0,2 oC/10km) (Hình 
4). Kết quả nghiên cứu của Tố, 1995 cũng tương tự và đã tính toán được giữa hai khối nước này, 
chênh lệch nhiệt độ lên tới 4,0 °C và độ muối 1,5‰ [7]. Trong tháng 5 và tháng 6, dải front này 
bắt đầu hình thành và thể hiện rõ hơn trong các tháng 7, 8 khi mà cường độ và phạm vi của nước 
trồi đã hoạt động mạnh. 

Front thủy văn ngoại vi phía bắc tâm hoạt động nước trồi Đèo Ngang là dải chồng lấn của 
khối nước nhạt lợ (T = 28,0–31,0 oC, S < 33‰) ven bờ tây vịnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng lớn của 
nước hệ thống sông miền Bắc (sông Hồng, sông Mã, sông Cả...) và khối nước nhiệt độ thấp, độ 
muối tương đối cao (T = 27,0–28,0 oC, S = 33,0–34,0‰) được hình thành từ nguồn nước tầng 
sâu Biển Đông xâm nhập lên lớp mặt dưới tác động của ứng suất roto gió mùa tây nam khu vực 
bất đồng nhất về hướng và cường độ. Giá trị chênh lệch nhiệt độ giữa hai khối nước không lớn 
như dải front nước trồi Nam Trang Bộ. Trong thời gian tháng 9, tháng 10 hầu như không thấy 
xuất hiện rõ các dải front trên toàn bộ Biển Đông (Hình 5). 
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Hình 4. Phân bố front nhiệt (gradient = 0,1oC/10km) theo tính toán (bên phải), Kết quả đề tài KT 03–10 
(bên trái) trong mùa gió tây nam biển Việt Nam. 
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Hình 5. Phân bố front nhiệt (gradient = 0,1oC/10km) trung bình tháng trong mùa gió đông bắc, biển Việt Nam. 

3.2. Phân bố ngư trường khai thác hải sản liên quan đến các dải front nhiệt 

Kết quả thống kê tổng sản lượng khai thác cá từ sổ nhật kí khai thác trong giai đoạn 2017–
2018 của 1.650 tàu cá ở các tỉnh ven biển thấy rằng, vùng biển Đông Nam Bộ có tổng sản lượng 
cao nhất trong cả nước. Trong đó, sản lượng cá nổi lớn cao nhất (khoảng 5.229 tấn trong mùa 
gió đông bắc và 6.888 tấn trong mùa gió tây nam). Tuy nhiên, xét trong cả nước, cá nổi nhỏ là 
nhóm loài có tổng sản lượng cao nhất với tổng sản lượng khoảng 10.970 tấn trong mùa gió đông 
bắc và 13.997 tấn trong mùa gió tây nam (Bảng 2). Việc nghiên cứu dự báo nguồn lợi hải sản sẽ 
giúp ngư dân tiết kiệm được chi phí xăng dầu và thời gian tìm kiếm ngư trường và nâng cao hiệu 
quả khai thác đã và đang được các cơ quan chức năng thực hiện. Tuy nhiên, việc tăng cường cơ 
sở khoa học nhằm nâng cao hiệu quả các bản dự báo ngư trường khai thác hải sản cho các nhóm 
loài, các loài hiện nay vẫn đang cần được thúc đẩy nhiều hơn nữa. Với mục tiêu đó, kết quả 
nghiên cứu front nhiệt biển ở trên có thể áp dụng trong xác đinh các ngư trường tiềm năng, đây 
cũng là một kênh thông tin tham khảo có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và phát hành 
các bản dự báo ngư trường hiện nay. 

Kết quả phân tích các bản đồ phân bố ngư trường khai thác hải sản và bản đồ phân bố front 
nhiệt biển trong hai mùa gió đông bắc và tây nam cho thấy, những khu vực có sản lượng cao 
thường tập trung gần nơi xuất hiện các dải front nhiệt, cụ thể ở vịnh Bắc Bộ, sản lượng khai thác 
cá cao (tổng sản lượng ô lưới trên 50,0 tấn) tập trung dọc theo khu vực có sải độ sâu từ 30–50 m 
nước từ khu vực đảo Bạch Long Vĩ đến khu vực biển Nghệ An–Hà Tĩnh. Ở khu vực Nam Trung 
Bộ, khu vực có sản lượng cao là khu vực biển Ninh Thuận–Bình Thuận và ở vùng biển Tây Nam 
Bộ, khu vực có sản lượng cao là khu vực ngoài khơi vùng biển Cà Mau. Ngư trường khai thác 
hầu ít thấy sự biến đổi giữa hai mùa gió đông bắc và mùa gió tây nam nhưng có sự thay rõ về vị 
trí các khu vực có sản lượng cao; Những khu vực này thường ở gần khu vực xuất hiện front hoặc 
nơi có gradient nhiệt độ ≥ 0,05 oC/10km (Hình 6).  

Tuy nhiên, ở vùng biển xa bờ miền Trung và quần đảo Hoàng Sa sản lượng cá khai thác 
thấp hơn (tổng sản lượng ô lưới < 10,0 tấn) mặc dù khu vực này cũng thấy xuất hiện dải front 
song song với đường bờ. Xem xét đến yếu tố địa hình thấy rằng, khu vực này này có địa hình 
đáy biển dốc, tốc độ dòng chảy cao đặc biệt là trong mùa gió đông bắc (hoàn lưu gió mùa đông 
bắc áp sát bờ Trung Bộ Việt Nam với cường độ cực đại có tể đạt 60–70 cm/s [12]) nên ảnh 
hưởng rất lớn đến kĩ thuật khai thác của các nghề như nghề rê, vây hay nghề chụp mực…do vậy, 
sản lượng khai thác cá các nghề trên thường thấp. 
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Bảng 2. Sản lượng (SL) khai thác các nhóm nguồn lợi hải sản ở các vùng biển Việt Nam trong năm 2017–2018. 

Mùa  Nhóm loài Vịnh Bắc Bộ Miền Trung  
và xa bờ 

Đông Nam Bộ Tây Nam Bộ Tổng 
SL 

(tấn) Tổng  
SL 

(tấn) 

Trung 
bình  
SL 

(kg) 

Tổng  
SL 

(tấn) 

Trung 
bình  
SL 

(kg) 

Tổng  
SL 

(tấn) 

Trung 
bình  
SL 
(kg) 

Tổng  
SL 

(tấn) 

Trung 
bình  
SL 

(kg) 
Mùa gió 
 đông bắc 

Cá đáy 62 48,7 60 48,3 43 30,4 393 35,5 558 

Cá nổi lớn 491 150,2 2765 254,7 5229 292,8 785 91,0 9269 

Cá nổi nhỏ 3295 203,6 1674 308,6 4414 254,1 1586 256,7 10970 

Cá rạn 4 33,7 57 33,7 138 39,6 175 31,8 373 

Chân đầu 206 42,2 52 17,1 42 8,1 114 14,8 414 

Nhóm khác 731 141,4 215 88,5 293 67,1 139 39,9 1377 

Tổng SL mùa gió đông bắc 4789 
 

4823 
 

10158 
 

3192 
 

 

Mùa gió  
tây nam 

Cá đáy 62 95,8 119 206,1 31 53,2 393 38,1 605 

Cá nổi lớn 824 150,3 2003 235,9 6888 348,9 340 60,0 10056 

Cá nổi nhỏ 3960 282,1 3641 508,6 5749 390,3 647 139,7 13997 

Cá rạn 5 49,3 62 36,6 157 57,3 204 33,4 428 

Chân đầu 282 62,1 177 40,1 51 12,1 114 24,4 624 

Nhóm khác 871 180,6 175 49,3 380 92,9 57 65,1 1483 

Tổng SL mùa gió tây nam 6005 
 

6177 
 

13256 
 

1755 
 

27194 

 

Hình 6. Phân bố tổng sản lượng khai thác cá theo ô lưới (0,25 độ kinh vĩ) và fornt nhiệt độ trong mùa 
gió đông bắc (hình trái) và mùa gió tây nam (hình phải). 

4. Kết luận 

Sự xuất hiện của các dải front nhiệt phụ thuộc vào sự hoạt động của hệ thống gió mùa đông 
bắc và tây nam: 

Mùa gió đông bắc: Trên toàn vùng biển Việt Nam hình thành ba dải front nhiệt độ chính ở 
vịnh Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và cửa vịnh Thái Lan. 
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Mùa gió tây nam: xuất hiện hai dạng front là front vùng cửa sông ven bờ nơi giao nhau giữa 
khối nước mặn lợ với nước thềm lục địa và front vùng ngoại vi các trung tâm hoạt động của 
nước trồi.  

Sản lượng cá khai thác cao thường tập trung ở khu vực gần các dải fornt này hoặc gần khu 
vực có gradien nhiệt độ ≥ 0,05 o/10km ở vùng biển vịnh Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nam 
Bộ. 
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Abstract: The formation of sea surface temperature (SST) front in Bien Dong sea depends on 
the operation of the northeast and southwest monsoon systems. During the northeast monsoon 
season, the Gulf of Tonkin exists a SST front running parallel to the 50 m isometric line, 
strongest in the area near Bach Long Vi island to coastal waters of Deo Ngang–Quang Binh 
provine. The SST gradient in this area is greater than 0.2 oC/10km. In the South Central Coast, 
there is a front located off the central coast along the meridian 110,0oE from the marine area of 
Da Nang province to Phu Quy island and in the of the Gulf of Thailand forming a SST front in 
the offshore area waters of Ca Mau province. In the southwest monsoon season, in the periphery 
of the South Central upturned water activity center, there exists a front extending from the 
waters of north of Vung Tau to Khanh Hoa provine with a great horizontal gradient of 
temperature and salinity. In addition, in the northern of the central area of the upwelling in the 
near coast of Deo Ngang–Quang Binh province is overlapping strip of brackish water mass (T 
= 28,0–31,0 oC, S < 33,0‰) in the coastal West bank of the Gulf of Tonkin and offshore waters 
with low temperature, relatively high salinity (T = 27,0–28,0 oC, S = 33,0–34,0‰). The results 
of research on fishing grounds show that areas with high catches are usually concentrated in 
areas near these fornts or near areas with SST gradient ≥ 0,05 o/10km. 

Keywords: Front; Gradien temperature; Fishing grounds. 

 

 


