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Tóm tắt. Bài báo này trình bày những kết quả phân tích và mô hình hóa các đặc trưng chế độ của
trường gió và dòng chảy trên Biển Đông. Ứng dụng mô hình hoàn lưu biển ROMS, các trường hải
văn và động lực đã được mô phỏng căn cứ vào các kịch bản biến đổi khí hậu và từ đó đánh giá ảnh
hưởng của biến đổi khí hậu tới sự thay đổi các trường hải văn, trước hết đối với dòng chảy lớp trên
của biển.
Từ khóa: Biến đổi khí hậu; Biển Đông; kịch bản RCP; mô hình ROMS; dòng chảy.

1. Mở đầu∗

nhà hải dương học, mực nước biển đang gia
tăng trong những năm gần đây với tốc độ trung
bình xấp xỉ 3 mm/năm. Mặc dù vậy, ảnh hưởng
của BĐKH lên các trường hải văn động lực học
biển như dòng chảy biển vẫn còn là một câu hỏi
chưa có lời giải cụ thể cho từng vùng biển,
trong đó có Biển Đông. Đây chính là nội dung
được đặt ra trong nghiên cứu này. Trước tiên,
chế độ trung bình khí hậu của các trường dòng
chảy sẽ được mô tả thông qua các số liệu tái
phân tích cũng như các số liệu mô phỏng bằng
mô hình số cho giai đoạn 1980-1999 theo các
đặc trưng khí hậu cơ sở thông qua chế độ của
gió và các thông lượng qua mặt biển. Sau đó
trường dòng chảy cơ sở sẽ được sử dụng để
đánh giá các tác động của các trường khí tượng
theo các kịch bản BĐKH: thấp (RCP 2,6), trung
bình (RCP4.5) và cao (RCP8.5) cho 20 năm
cuối thế kỷ, 2080-2099.

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang trở
nên một chủ đề nóng bỏng và cũng là thách
thức đối với các nhà nghiên cứu khoa học Trái
Đất ngày nay. Cho đến nay, Việt Nam luôn
được nhắc đến như một trong các quốc gia chịu
ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của BĐKH.
Theo các kịch bản phát thải khí nhà kính,
IPCC đã 04 lần công bố các kịch bản BĐKH,
đó là SA90, IS92, SRES và gần đây nhất là
RCP (Representative Concentration Pathways).
Ảnh hưởng của BĐKH đối với các trường khí
tượng được thể hiện tương đối rõ trong những
năm gần đây như hiện tượng ấm lên toàn cầu,
các hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên khắc
nghiệt hơn... Trên biển, theo quan trắc của các
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Mô hình hải dương khu vực ROMS
(Regional Ocean Modeling System) đã được áp
dụng để triển khai cho khu vực nghiên cứu toàn
biển Đông với giới hạn từ 99 - 121 kinh độ
Đông và 1 - 24 vĩ độ Bắc.

sở tập hợp các số liệu từ WOA2009 và
COADS.

2. Mô hình ROMS và các kịch bản biến đổi
khí hậu

b) Phương án triển khai

2.1. Mô hình ROMS
ROMS là một mô hình mang tính cộng
đồng được sử dụng với nhiều qui mô không
gian và thời gian khác nhau, từ dải ven bờ tới
các đại dương thế giới; mô phỏng cho vài ngày,
vài tháng tới hàng chục năm [1], được xây dựng
trên cơ sở các nghiên cứu số trị bậc cao cùng
với kỹ thuật tiên tiến, cho phép triển khai một
cách hiệu quả các tính toán có độ phân dải cao.
Mô hình ROMS cho phép nhiều lựa chọn về sơ
đồ đối lưu, gradient áp suất, khép kín rối, điều
kiện biên và thậm chí cả sơ đồ đồng hoá dữ
liệu. Mô hình ROMS sử dụng hệ tọa độ Sigma
có ưu điểm là mô phỏng ảnh hưởng của địa
hình tới dòng chảy trung thực hơn các mô hình
sai phân thông thường.

Tại biên mặt và đáy biển sử dụng điều kiện
không trao đổi vật chất qua biên. Tại biên đất
sử dụng điều kiện không thấm. Tại biên biển sử
dụng gradien theo hướng pháp tuyến bằng 0.

Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của biến
đổi khí hậu chủ yếu dưới tác động của trường
gió theo các kịch bản RCP. Mô hình ROMS
được triển khai chạy cho vùng Biển Đông trong
12 tháng bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc tháng 12
trong trường hợp trường gió và các trường ban
đầu được lấy theo phương án cơ sở trung bình
trong giai đoạn 1980-1999. Sau đó các trường
tương tự sẽ được mô phỏng trung bình từng
tháng cho 20 năm cuối thế kỷ 21 theo các kịch
bản BĐKH.
2.2. Các kịch bản BĐKH

a) Các trường ban đầu và điều kiện biên
Các trường nhiệt độ, độ muối ban đầu, mực
nước, khí áp được thiết lập trên cơ sở tập hợp
các số liệu từ atlat đại dương thế giới
(WOA2009) và COADS. Trường vận tốc được
tính toán từ trường nhiệt muối.
Các số liệu đầu vào được áp dụng trong mô
hình bao gồm: trường 3D nhiệt độ ban đầu,
trường 3D độ muối ban đầu, trường 2D mực
nước, trường 3D vận tốc dòng chảy, trường 3D
động năng rối. Các trường 2D khí áp, gió trên
mặt biển và các thông lượng lấy theo phương
án cơ sở. Các trường này được thiết lập trên cơ

Hình 1. Các kịch bản Biến đổi khí hậu RCP [2].

Dựa vào các kịch bản RCP (Hình 1), chúng
tôi đã dẫn ra các trường khí tượng tương ứng
phục vụ triển mô hình ROMS cho 3 kịch bản
RCP6, RCP4.5 và RCP8.5.
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3. Đặc trưng khí hậu của các trường khí
tượng hải văn khu vực Biển Đông
3.1. Trường gió trên mặt biển
Như đã trình bày trên đây, các trường 2D
của ứng suất gió cơ sở trên mặt biển được lấy từ
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kết quả phân tích cho 12 tháng theo COADS.
Trên hình 2 dẫn ra ví dụ hai trường gió cho
tháng 1 và tháng 7 phản ánh tính chất mùa của
gió, đồng thời gió trong mùa hè có sự phân hóa
hướng gió rất đáng kể từ hướng SW ở đông
Nam Bộ đến S và SE tại Nam Trung Bộ.

(b)
(a)
Hình 2. Trường gió cơ sở tháng 1 (a) và tháng 7 (b) trung bình giai đoạn 1980 – 1999.

3.2. Dòng chảy trên mặt biển

Hình 3. Trường dòng chảy trung bình nhiều năm
tháng 1.

Dòng chảy lớp nước trên mặt biển được
hình thành và biến đổi phụ thuộc chính vào hai
nguyên nhân (quá trình) là gió và nhiệt – muối
(mật độ), trong đó dòng chảy gió chỉ tập trung

trong lớp ma sát trên (lớp Ekman). Dòng chảy
địa chuyển được xem là ổn định trên toàn lớp
nước cũng có đặc điểm mùa khá rõ nét (Hình 3
& 4).
Trường hoàn lưu Biển Đông hiện vẫn có
nhiều điểm tranh cãi, đặc biệt về sự hiện diện
của các xoáy quy mô vừa [3-5]. Kết quả mô
hình hóa sử dụng ROMS đã được so sánh với
các kết quả POM và GHER [3,6-8] cho thấy
quá trình hình thành hệ các dòng chảy mặt dọc
bờ Nam Trung Bộ là kết quả của tổng hợp của
dòng chảy gió và dòng địa chuyển. Tùy theo
mức độ biến động phân bố của trường gió và
các trường nhiệt muối, dòng xiết tách bờ có thể
xuất hiện trên đoạn bờ từ 10ºN đến 14ºN tạo
nên khu vực nước trồi. Xoáy do tác động của
hiệu ứng địa chuyển, nằm ở phía nam Hoàng
Sa, có thể trở nên mạnh hơn so với gió có thể
hình thành dòng chảy hướng nam trên vùng
biển ngoài khơi từ 14ºN đến 16ºN.
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4. Ảnh hưởng của BĐKH lên các trường hải
văn khu vực Biển Đông
4.1. Trường gió mặt biển

Hình 4. Trường dòng chảy trung bình nhiều năm
tháng 7.

Kết quả phân tích các trường gió thu được
theo 3 kịch bản khác nhau cho thấy, những biến
đổi của gió xây dựng theo các kịch bản BĐKH
không thể hiện những biến đổi lớn trong quy
luật biến động mùa (Hình 5). Tuy nhiên với
những biến đổi tương đối này cũng đã dẫn tới
những biến đổi đáng kể của trường hoàn lưu
trên mặt biển (Hình 6). Những biến đổi này có
thể được tăng cường khi áp dụng mô hình với
các trường áp và thông lượng nhiệt muối được
xây dựng từ các kịch bản BĐKH.

(a)

(d)

(b)

(e)

(f)
(c)
Hình 5. Trường gió theo các kịch bản BĐKH cho tháng 1 (a-RCP2.6, b-RCP4.5, c-RCP8.5)
và tháng 7 (d-RCP2.6, e-RCP4.5, f-RCP8.5).
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(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

Hình 6. Trường dòng chảy mặt biển theo các kịch bản BĐKH cho tháng 1
(a-RCP2.6, b-RCP4.5, c-RCP8.5) và tháng 7 (d-RCP2.6, e-RCP4.5, f-RCP8.5).
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Trong mùa đông, về cơ bản dòng chảy mặt
trong cả 3 kịch bản đều cho thấy sự hiện diện
của một xoáy thuận lớn trên phạm vi toàn bộ
biển, chủ yếu là các vùng nước sâu bị giới hạn
bởi đường đẳng độ sâu 100 mét (Hình 6-a, -b, c). Sự tăng cường của dòng chảy dọc bờ tây
Biển Đông xuất phát từ eo Đài Loan và eo
Luzon kéo dài đến tận vỹ tuyến 5°N-6°N. Trên
phần biển ven bờ Việt Nam, do sự kết hợp của
dòng chảy gió với dòng chảy nhiệt-muối nên
vận tốc dòng đạt giá trị trung bình từ 0,75 đến
0,85 m/s và giá trị cực đại trong một số thời kỳ
có thể vượt quá 1 m/s.
Xoáy thuận quy mô vừa ở phía đông Hoàng
Sa cũng phát triển rộng dần trong các kịch bản
biến đổi khí hậu. Sự xuất hiện của xoáy nghịch
này có thể do nguyên nhân uốn dòng như ở phía
đông Hoàng Sa, nhưng cũng có thể do nguyên
nhân nhiệt xuất phát từ vùng nước ấm tại trung
tâm Biển Đông tồn tại mạnh trong tháng 1.
Ngoài khơi bờ đông nam Việt Nam xoáy
thuận cơ bản kéo dài từ phía bắc được duy trì
và mở rộng. Nguyên nhân chủ yếu do sự tăng
cường của dòng chảy gió đi vào thềm lục địa
đông Nam Bộ và hướng về biển Java, trong khi
xoáy thuận do nhân tố nhiệt muối vẫn được duy
trì thậm chí được tăng cường bởi quá trình xáo
trộn đối lưu trên sườn lục địa trong cả 3 kịch
bản biến đổi khí hậu và có xu thế tăng dần. Dải
phân kỳ dọc kinh tuyến 110°E-112°E xuất hiện
trong cả 4 trường hợp tuy nhiên trong các trong
kịch bản biến đổi khí hậu dải phân kỳ này bị
đẩy dịch sang phía đông hơn so với trường
dòng chảy trung bình.
Như vậy trên phần sâu của Biển Đông,
những biến động của các xoáy cục bộ và dải
phân kỳ phụ thuộc mạnh mẽ vào tương quan
giữa hoàn lưu gió do gió Đông Bắc áp đảo và
hoàn lưu nhiệt-muối do sự hiện diện của vùng
nước ấm trên khu vực trung tâm và đông-nam
biển khi so sánh với 3 kịch bản biến đổi khí hậu.

Dòng chảy nam Biển Đông đi vào vịnh Thái
Lan qua phần trung tâm cửa vịnh không có
cường độ lớn. Trong toàn vịnh tồn tại một xoáy
nghịch chiếm hầu hết phần phía đông tạo nên
dòng chảy dọc bờ hướng nam đi từ phía
Campuchia xuống bờ tây Việt Nam, tuy nhiên
trong cả 3 kịch bản không thấy rõ ràng sự biến
đổi của xoáy nghịch này cả về quy mô và
cường độ. Dòng chảy từ Biển Đông xâm nhập
vào Vịnh Thái Lan kết hợp trường gió có hướng
đông áp đảo đã góp phần tạo ra một xoáy thuận
tại phần nửa phía tây của Vịnh Thái Lan và tạo
nên dòng chảy dọc bờ bán đảo Malaca đi về
phía nam.
Hoàn lưu các tháng chuyển tiếp từ đông
sang hè bị chi phối mạnh của gió biến đổi, nhìn
chung các xoáy ở phía Bắc bị thu hẹp về quy
mô và cường độ so với trung bình nhiều năm,
lưu tốc của các xoáy này cũng nhỏ dần theo các
kịch bản thấp, trung bình và cao. Xoáy thuận
khu vực phía Nam vẫn tồn tại nhưng quy mô và
lưu tốc rất nhỏ, dòng chảy ven bờ đông-nam
phân kỳ mạnh hơn so với trung bình nhiều năm.
Hoàn lưu nước mặt các tháng mùa hè theo
trung bình nhiều năm và 3 kịch bản biến đổi khí
hậu (Hình 6-d, -e, -f) hình thành chủ yếu do
trường gió tây nam với đặc điểm bị phân hóa
mạnh bởi tác động của dải hội tụ nhiệt đới có vị
trí trung bình vắt chéo qua biển theo hướng từ
tây-bắc đến đông-nam thể hiện trong cả 4
trường hợp tính toán. Về tổng thể trục chính của
dòng chảy trên mặt biển hướng theo trục từ tâynam đến đông-bắc kèm theo một hệ thống các
xoáy quy mô trung bình.
Do sự hiện diện và tăng cường của vùng
nước ấm trên vùng biển sâu ngoài khơi Đông
Nam bộ, bộ phận xoáy nghịch phía nam sau khi
tách từ bờ ở khoảng vỹ tuyến 11°N được tăng
cường. Vận tốc dòng chảy ở đây có giá trị trung
bình vào khoảng 0,25 m/s với giá trị cực đại có
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thể vợt quá 0,5 m/s. Tuy nhiên với 3 kịch bản
biến đổi khí hậu quy mô và cường độ của xoáy
nghịch này tăng rất mạnh từ kịch bản thấp đến
kịch bản cao.
Sự phân hóa của trường gió là nguyên nhân
hình thành nên trên phần phía bắc của trục dòng
chảy chính một xoáy thuận cục bộ ngoài khơi
Ninh Thuận - Khánh Hoà, xoáy thuận này phát
triển càng rõ nét trong kịch bản biến đổi cao.
Đây là một trong những nguyên hình thành và
duy trì hoạt động mạnh mẽ của nước trồi trên
vùng biển nam Trung Bộ.
Trên vùng biển phía tây và bắc Hoàng Sa,
so với dòng chảy gió, vai trò của dòng chảy
nhiệt muối đã trở nên đáng kể và một nhánh của
xoáy nghịch cơ bản tiếp tục hướng theo phía
đông bắc xuất phát từ cửa Vịnh Bắc Bộ. Một
nhánh khác sẽ hướng về phía đông trên vùng
nam Hoàng Sa sẽ gặp nhánh tách dòng từ vùng
biển nam Trung Bộ hình thành nên dòng chảy
chính đi ra eo Luzon. Phụ thuộc vào mức độ
xâm nhập của dòng Kuroshio vào bắc Biển
Đông, tại phần giữa của hai nhánh dòng chảy
này sẽ hình thành nên một số xoáy quy mô vừa
trong đó có xoáy thuận tây- bắc Luzon hoạt
động mạnh tạo nên vùng nước trồi.
Trong trường hợp các xoáy cục bộ kém phát
triển, các nhánh dòng chảy chính sẽ hướng về
phía bắc và kết hợp với dòng chảy ven bờ
Trung Quốc đi thẳng qua eo Đài Loan hoặc
theo eo Luzon đi ra Thái Bình Dương nhập vào
dòng chảy Kuroshio.
Trên khu vực đông và đông-nam Biển
Đông, nhánh phía đông của xoáy nghịch chính
bị phân hoá và suy yếu nên chỉ tồn tại trên phần
trung tâm biển. Dòng chảy theo hướng gió trên
khu vực ngoài khơi Borneo và Palawan vừa làm
suy yếu hoàn lưu xoáy nghịch chung vừa góp
phần tạo ra nhiều xoáy cục bộ khác.
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Đáng chú ý nhất là sự hình thành các xoáy
cục bộ trên khu vực quần đảo Trường Sa. Trong
các kịch bản biến đổi khí hậu các xoáy cục bộ
này phát triển và có quy mô rộng hơn và cường
độ dòng chảy cũng tăng dần theo các kịch bản.
Như vậy hoàn lưu mùa hè bị phân chia
thành nhiều xoáy cục bộ khác nhau, tuy nhiên
trên phông chung, một xoáy nghịch quy mô lớn
vẫn bao trùm trên phần lớn Biển Đông.
Do hướng gió thịnh hành lệch dần về tâytây-nam, trên toàn phần lớn vịnh Thái Lan hình
thành một xoáy nghịch tạo nên dòng chảy đi về
phía nam dọc bờ tây Việt Nam. Việc tồn tại
dòng chảy thường xuyên dọc bờ này kết hợp
với gió là điều kiện để hình thành các khu vực
hoạt động nước trồi cục bộ trên vùng biển TâyNam.
Trên khu vực gần bờ Malaysia khoảng vỹ
tuyến 7°N-8°N hiện tượng phân kỳ dòng chảy
gần bờ tương tự như khu vực ngoài khơi Đèo
Ngang nhưng trong cả 4 trường hợp tính toán
không thấy sự khác nhau nhiều.

5. Kết luận
Trong khuôn khổ bài báo này, ảnh hưởng
của trường dòng chảy mặt biển theo các kịch
bản biến đổi khí hậu được mô phỏng theo
trường gió được xây dựng tương ứng với các
kịch bản RCP của BĐKH. Về cơ bản, trong hai
mùa đông và hè, trường dòng chảy trong lớp
nước mặt đã thể hiện sự xuất hiện một số xoáy
cục bộ dẫn đến sự gia tăng ảnh hưởng của lưỡi
nước lạnh trong mùa đông và nước trồi trong
mùa hè.
Việc mô phỏng thành công tác động của
BĐKH lên các trường hải văn động lực Biển
Đông có thể tiếp tục phát triển và ứng dụng mô
hình 3D thủy động lực biển trong dự báo và
cảnh báo môi trường Biển Đông.
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Effect of Climate Change on Surface Circulation in the
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Abstract: This paper investigates the effect of climate change on the surface current field based on
the RCP scenarios. The overview of mechanism of sea surface wind and surface circulation is
presented. The Regional Ocean Modeling System was applied to simulate the hydrodynamic fields for
whole Vietnam’s East Sea. First, the climatic circulations were simulated using averaged wind filed of
1980-1999. Second, the future current fields were computed due to the predicted atmostpheric forces
from the RCP scenarios. The changes of wind fied and surface currents were estimated and analyzed
for three scenarios: high (RCP8.5), medium (RCP4.5), and low (RCP2.6). The results showed that the
intrusion of cold-water tongue in the winter and upwelling phenomenon in the summer will be
enhanced for climate-change scenarios.

Keywords: Climate change; East Sea; RCP scenarios; ROMS model; flow.
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