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MỞ ĐẦU 

 

Vùng Tây Nguyên là khu vực với địa hình cao nguyên gồm 5 tỉnh, xếp theo thứ 

tự vị trí địa lý từ bắc xuống nam gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và 

Lâm Đồng. Đất đai được coi là tài nguyên cơ bản của vùng, chủ yếu là đất đỏ bazan 

là yếu tố quan trọng để Tây Nguyên trở thành một vùng sinh thái đặc thù, rất thuận 

lợi để phát triển một nền nông nghiệp đa dạng, với nhiều sản phẩm chủ lực như: cà 

phê, cao su, hồ tiêu, điều, ngô lai, bông vải, chè, rau, hoa, cây ăn trái. Tây Nguyên 

chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo với những nét đặc sắc liên 

quan tới ảnh hưởng của độ cao địa hình và ảnh hưởng chắn gió của dãy Trường Sơn. 

Một đặc điểm quan trọng của khí hậu Tây Nguyên là sự tương phản giữa hai mùa 

mưa ẩm rất sâu sắc. Lượng mưa trong suốt mùa khô, từ tháng 11 đến tháng 3 thường 

chỉ chiếm 7 – 8% lượng mưa toàn năm. Trái lại, vào mùa hạ lượng mưa rất lớn, đóng 

góp trên 90% lượng mưa toàn năm và nâng lượng mưa toàn năm lên những giá trị 

thuộc loại cao ở nước ta: 1800 – 2800mm/năm (Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc, 

1993). Những năm gần đây tình trạng thiều hụt nước trong những tháng mùa khô đã 

trở thành mối quan tâm thường xuyên tại các tỉnh Tây Nguyên, thiệt hại kinh tế do 

thiên tai hạn hán lên tới hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Do vậy, bên cạnh việc tiếp tục 

nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo khô hạn, một trong những yêu cầu cấp bách 

của cộng đồng và những người hoạch định chính sách trung hạn hiện nay đặt ra là xác 

định thời điểm kết thúc quá trình khô hạn nói trên. Chính vì vậy tôi đề xuất đề tài 

“Nghiên cứu đặc điểm và khả năng dự báo mưa thời kỳ bắt đầu gió mùa mùa hè khu 

vực Tây Nguyên” để góp phần giải quyết vấn đề trên. Bố cục luận văn gồm có 3 

chương như sau: 

Chương 1: Tổng quan về sự bắt đầu gió mùa mùa hè châu Á 

Giới thiệu về các đặc điểm của gió mùa mùa hè châu Á, khái quát về các đặc 

điểm mưa và trình bày các nghiên cứu trên thế giới và ở trong nước.  

Chương 2: Phương pháp và số liệu 
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2.1 Số Liệu: Trình bày các nguồn số liệu được sử dụng để tính toán và hiển thị 

trong luận văn. 

2.2 Phương pháp: Nêu các phương pháp được sử dụng để tính toán và hiển 

thị kết quả, các chỉ tiêu được dùng để xác định ngày bắt đầu gió mùa mùa hè và 

ngày bắt đầu mùa mưa và phương pháp xây dựng phương trình dự báo ngày bắt đầu 

mùa mưa. 

Chương 3: Kết quả 

 Trình bày tóm tắt kết quả của luận văn và rút ra những điểm đã đạt được và 

hạn chế. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ SỰ BẮT ĐẦU GIÓ MÙA MÙA HÈ CHÂU Á  

 

1.1 Tổng quan về sự bắt đầu gió mùa mùa hè châu Á. 

Trong nhiều thập kỷ gần đây, gió mùa châu Á trở thành một vấn đề quan 

trọng trong nhiều nghiên cứu. Nghiên cứu về chu kỳ hằng năm của hệ thống gió 

mùa châu Á cho thấy những thay đổi theo mùa trong hoàn lưu khí quyển đi kèm 

với những thay đổi tương ứng về mưa. Gió mùa mùa hè châu Á thường đề cập 

đến hệ thống gió mùa quy mô hành tinh trên toàn châu Á. Việt Nam và phần lớn 

bán đảo Đông Dương là khu vực duy nhất mà hoạt động gió mùa phản ánh tính chất 

chuyển tiếp của hai hệ thống gió mùa riêng biệt của gió mùa châu Á là gió mùa 

Nam Á và gió mùa Đông Á (Phạm và Phan, 1993; Zhang và cs, 2002). Vì thế khu 

vực này chịu tác động của nhiều hoàn lưu, nhiều dòng ẩm từ các trung tâm tác động 

khác nhau. Hình 1.1 hiển thị trường gió vĩ hướng trung bình khí hậu 5 ngày ở mực 

850 hPa từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5 có nguồn gốc từ số liệu tái phân tích ngày 

JRA – 25 cuả Nhật Bản. Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5 

có ba nhánh gió thịnh hành với các nguồn gốc và đặc tính khác nhau có thể ảnh 

hưởng đến chế độ thời tiết ở Đông Dương. Một là gió tây cận nhiệt đới (hay gió tây 

vĩ độ trung bình) trải dài từ phía bắc tiểu lục địa Ấn Độ tới bán đảo Đông Dương. 

Thứ hai là gió đông nam liên quan đến sống áp cao cận nhiệt đới tây bắc Thái Bình 

Dương. Thứ ba là gió tây vượt xích đạo ở phía đông Ấn Độ Dương, trải dài về phía 

đông bắc vào đầu tháng 5 trở thành gió mùa tây nam. 
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Hình 1.1. Trường gió trung bình khí 

hậu 5 ngày mực 850hPa từ cuối tháng 4 

đến giữa tháng 5 

 

 

Hình thế bắt đầu gió mùa mùa hè ở Tây Nguyên và Nam Bộ là hệ quả của sự 

thay đổi cấu trúc hoàn lưu quy mô lớn ở Đông Nam Á. Tháng 3 và tháng 4, trong khi 

miền Bắc đang nằm trong thời tiết sương mù mưa phùn ẩm ướt khi có những đợt xâm 

nhập lạnh cuối mùa đông thì ở Nam Bộ và Tây Nguyên lại chịu những ngày nắng 

nóng, khô hạn. Tháng 3 và gần hết tháng 4, ở Tây Nguyên là thời gian mà nhiệt độ 
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không khí đạt cực đại trong năm. Nguyên nhân của tình trạng này là dòng giáng quy 

mô synop gây nên bởi hệ thống áp cao cận nhiệt tây Thái Bình Dương lấn sâu về phía 

tây tới lục địa Đông Nam Á và áp cao trên vịnh Bengal (hình 1.2) [4].  

 

Hình 1.2. Trường đường dòng mặt đất tháng 4 với áp cao trên vịnh Bengal, sống áp 

cao cận nhiệt khống chế bán đảo Đông Dương và dải áp thấp xích đạo nằm ở rìa 

phía nam sống áp cao này và áp thấp trên Ấn Độ phát triển yếu (Harris, 1970) 

Phía nam áp cao cận nhiệt tây Thái Bình Dương là dải áp thấp xích đạo kéo dài 

sát phía bắc xích đạo và lan tới mực 700mb. Tháng 4, trên Ấn Độ bắt đầu hình thành 

và phát triển một áp thấp nóng chỉ giới hạn trong khu vực Ấn Độ. Tình trạng Nam Bộ 

và Tây Nguyên không có dòng cung cấp ẩm từ biển vào và chịu sự khống chế của 

dòng giáng quy mô lớn của sống áp cao cận nhiệt, ngăn chặn sự hình thành mây và 

mưa sẽ được giải tỏa nếu có sự thay đổi một cách cơ bản trong cấu trúc hoàn lưu ở 
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Nam Á và điều đó xảy ra vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Quá trình đó thể hiện ở sự 

phát triển và mở rộng của áp thấp Nam Á từ Ấn Độ sang phía đông tạo nên rãnh gió 

mùa bao trùm Đông Nam Á đẩy áp cao cận nhiệt tây Thái Bình Dương ra phía Biển 

Đông. Trong thời điểm này, dải áp thấp xích đạo thu hẹp trong khu vực nhỏ trên vùng 

biển phía nam Nam Bộ, dải đệm đã tiến lên phía bắc xích đạo trở thành sống áp cao 

đưa tín phong Nam Bán Cầu từ áp cao châu Úc chuyển hướng và nhập với đới gió tây 

nam ở phần phía nam áp thấp Nam Á trở thành đới gió mùa tây nam ở mặt đất và đới 

gió tây biểu hiện rõ từ mực 850hPa lên tới mực 700hPa. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ 

khi đó thịnh hành đới gió tây nam và mùa gió mùa mùa hè bắt đầu (hình 1.3) [4].  

 

Hình 1.3. Trường đường dòng mặt đất tháng 5 (Harris, 1970) 

Như vậy sau khi gió mùa mùa hè bắt đầu, ở Đông Nam Á là đới gió tây nam 

mặt đất và gió tây trên cao phối hợp cùng với dòng vượt xích đạo từ áp cao châu Úc 

chuyển hướng sang tây và tây nam, hình thành hệ thống dòng khí khá rộng và mạnh 

như minh họa trên hình 1.3 đưa không khí nóng và rất ẩm từ Ấn Độ Dương và vịnh 

Bengal vào lãnh thổ Việt Nam, trước hết là Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong khi đó 
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áp cao cận nhiệt Tây Thái Bình Dương có thể mở rộng và di chuyển sang phía tây 

khống chế khu vực Đông Nam Á và Biển Đông, đới gió đông lan truyền từ trên cao 

xuống mặt đất gây dòng giáng quy mô synop. Trong điều kiện dòng khí thổi từ phía 

đông nam đem không khí nóng ẩm, bất ổn định vào lục địa, nghịch nhiệt tín phong 

không mạnh và nằm ở trên cao hơn so với ở phần phía đông áp cao này nên mây 

tích và dông có thể hình thành và phát triển có tính chất địa phương do hiệu ứng địa 

hình và sự đốt nóng không đều của mặt đất [4]. Như vậy là các nguồn ẩm vào mùa 

hè tới lãnh thổ phía nam Việt Nam là do dòng khí trong đới gió mùa tây nam đưa 

tới từ Ấn Độ Dương và vịnh Bengal với đới gió tây nam ở mặt đất và đới gió tây 

trên cao biểu hiện rất rõ ở phía nam rãnh gió mùa; nguồn ẩm thứ hai theo dòng tín 

phong hướng đông nam thổi từ phần cực tây của áp cao cận nhiệt Tây Thái Bình 

Dương mà sự hội tụ tốc độ gió trong dòng tín phong dưới tác động của địa hình 

cũng có thể gây ra những trận mưa đáng kể. 

 Mưa là một thông số khí tượng cần thiết để mô tả gió mùa khí hậu học. Phân 

bố mưa cho biết vị trí của các nguồn nhiệt trong khí quyển điều khiển hoàn lưu 

nhiệt đới. Mưa cũng là một thành phần quan trọng của chế độ thủy văn của hệ thống 

khí hậu trái đất, giữ vai trò trung tâm trong việc kết nối các quá trình trên mặt đất, 

không khí và đại dương. Mưa có các đặc trưng như: lượng mưa theo tháng, theo 

mùa, theo năm, số ngày mưa, số ngày có mưa ứng với các ngưỡng mưa khác nhau, 

ngày bắt đầu, ngày kết thúc, giai đoạn cực đại của mùa mưa,... Đối với những khu 

vực chịu ảnh hưởng khí hậu gió mùa điển hình như Tây Nguyên và Nam Bộ thì sự 

thay đổi những đặc trưng mưa phản ánh sự thay đổi của toàn bộ hệ thống hoàn lưu 

gió mùa và gây ra những biến động lớn về tài nguyên nước của một khu vực, dẫn 

đến một tác động đáng kể trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy điện, giao 

thông vận tải,… Vì vậy các nghiên cứu về đặc điểm mưa có tầm quan trọng đối với 

sự hiểu biết về hoàn lưu gió mùa và mối quan hệ của nó với các thành phần khác 

của chu trình thủy văn và có ý nghĩa thực tiễn.  
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1.2 Các nghiên cứu trên thế giới. 

 Sở dĩ có sự khác nhau giữa khu vực và thời gian bắt đầu gió mùa mùa hè 

châu Á là do sự bắt đầu gió mùa mùa hè châu Á đã được nhiều nghiên cứu xác định 

bằng các phương pháp khác nhau. Một số tác giả đã xác định sự bắt đầu gió mùa 

mùa hè bằng cách chỉ tập chung vào lượng mưa hoặc hoạt động đối lưu hoặc được 

chỉ ra bởi sự thay đổi của gió thịnh hành hoặc bởi sự kết hợp của lượng mưa (hoặc 

hoạt động đối lưu) và trường gió. 

Orgill (1967) đã sử dụng các biểu đồ gió được ghi lại vào năm 1963 – 1964 để 

xác định sự bắt đầu của gió mùa mùa hè châu Á ở Đông Nam Á là thời điểm mà 

trường gió tây xích đạo nhiệt đới di chuyển về phía bắc vào miền Nam Trung Quốc 

trong những ngày tháng 5 và tháng 6. Kết quả cho thấy ngày bắt đầu gió mùa mùa 

hè trung bình ở Đông Dương là ngày 17 tháng 5 với dao động khoảng 33 ngày. 

Cheang và Tan (1988) đã xác định sự bắt đầu của gió mùa tây nam trong khu vực 

này với chỉ tiêu là ngày mà cả hai thành phần gió mực 850hPa và 700hPa chuyển từ 

âm sang dương và vẫn dương trong ít nhất 20 ngày. 

Wang và cộng sự (2004) dựa trên quan điểm cho rằng gió mùa Biển Đông là 

gió mùa nhiệt đới và sự thành lập của gió mùa tây nam nhiệt đới là một đặc trưng 

thiết yếu của sự bắt đầu mùa gió mùa mùa hè. Họ đã sử dụng một biến duy nhất đáp 

ứng các tiêu chí ngắn gọn và khách quan để xác định sự bắt đầu gió mùa mùa hè 

Biển Đông đó là Uscs là gió vĩ hướng được lấy trung bình ở khu vực 50 – 150N, 

1100 – 1200E, cho giai đoạn năm 1948 – 2001. Chỉ số này không chỉ mô tả sự thiết 

lập đột ngột của gió mùa tây nam ở Biển Đông, mà còn mô tả cả sự bắt đầu của mùa 

mưa ở Bắc và Giữa Biển Đông. Ngoài ra chỉ số Uscs cũng có thể được sử dụng để 

để xác định cả sự bắt đầu gió mùa mùa hè Đông Á. 

Vì thấy rằng các mô hình gió trên Đông Dương (như hình 1.1) rất phức tạp và 

do thời kỳ bắt đầu gió mùa mùa hè có mối quan hệ chặt chẽ với giai đoạn chuyển 

giao từ mùa khô sang mùa mưa nên bằng cách tiếp cận đó, dựa trên chuỗi số liệu mưa 

46 năm (1951- 1996), Zhang và cs (2002) sử dụng chỉ số mưa để xác định sự bắt đầu 
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gió mùa ở bán đảo Đông Dương và ngày bắt đầu gió mùa mùa hè trung bình khí hậu 

học ở bán đảo Đông Dương được xác định là ngày 9 tháng 5 với độ lệch chuẩn 12 

ngày. Đối với những năm riêng lẻ, thấy có một sự khác biệt đáng kể từ năm này sang 

năm khác, từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 6.  Điều đáng chú ý là mặc dù sự bắt đầu gió 

mùa chỉ được xác định bởi lượng mưa, các trường hoàn lưu cũng cho thấy những 

thay đổi rõ ràng trong quá trình gió mùa bắt đầu. Sự bắt đầu gió mùa trung bình khí 

hậu trên bán đảo Đông Dương được đặc trưng bởi sự mở rộng về phía bắc của đối lưu 

mạnh trên đảo Sumatra, sự xuất hiện của dòng gió tây nam nhiệt đới ở khu vực duyên 

hải phía tây Đông Dương và sự gia tăng của rãnh Ấn Độ - Miến Điện mực 500hPa, 

đồng thời áp cao cận nhiệt tây Thái Bình Dương rút lui về phía đông và sự suy giảm 

của dòng gió tây cận nhiệt đới (gió tây vĩ độ trung bình). 

Nguyen Dang Quang và cs (2014), đề xuất một chỉ số hai thành phần mới có 

tên là NRM, thiết thực và đơn giản cho việc nghiên cứu sự biến đổi gió mùa để nắm 

bắt hai tính năng chính của gió mùa là mưa và gió. Trong số các đại diện lượng mưa 

thường được sử dụng nhất thì khí áp trung bình mực biển (MSLP) được chọn là một 

thành phần chỉ số bởi vì nó cho thấy mối quan hệ mật thiết với lượng mưa, nó thay 

đổi đồng đều hơn và có quy mô không gian lớn hơn so với lượng mưa. Thành phần 

chỉ số thứ hai là gió mực thấp, đại diện cho tính năng động lực học của hoàn lưu gió 

mùa. Để giảm bớt tác động địa hình, gió mực 850hPa (U850) được chọn như một 

thành phần tương ứng với MSLP. Chỉ số NRM được tạo ra bằng cách nhân hai 

chuỗi nhưng chỉ có dấu hiệu của chuỗi U850. NRM = sign(U850) * abs(MSLP*U850). 

Cực đại giá trị dương của NRM được xác định là mùa mưa gió mùa mùa hè. Ngày 

bắt đầu và ngày kết thúc được xác định là ngày đầu tiên và cuối cùng của giai đoạn 

dương. Giai đoạn đỉnh điểm của mùa mưa được xác định theo giá trị cực đại của 

NRM. NRM là chỉ số gió mùa chung đầu tiên được thử nghiệm và có thể phát hiện 

thành công ngày khởi đầu – giai đoạn đỉnh điểm – ngày kết thúc (OD – Peak – WD) 

trong các khu vực gió mùa trên toàn cầu. Ở Việt Nam và khu vực Biển Đông, OD 

có mối tương quan đáng kể với độ dài mùa mưa, trong khi WD không có liên quan. 
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Nguyen Le Dung (2014) đã nghiên cứu sự bắt đầu gió mùa mùa hè khí hậu ở 

Việt Nam bằng cách sử dụng số liệu quan trắc và số liệu tái phân tích trong giai 

đoạn từ 1979 – 2003. Nghiên cứu này sử dụng chỉ tiêu bắt đầu của Matsumoto 

(1997), là pentad đầu tiên trong 3 pentad liên tiếp có lượng mưa trung bình vượt quá 

lượng mưa trung bình pentad hàng năm (Rm) và 3 pentad liên tiếp trước đó nhỏ hơn 

Rm. Kết quả cho thấy, ngày bắt đầu thay đổi đáng kể giữa các tiểu vùng, sự bắt đầu 

sớm nhất thường xảy ra ở vùng núi phía tây bắc vào khoảng ngày 25 tháng 4. Sự 

xuất hiện sớm của mùa mưa xảy ra trước gió mùa mùa hè được gọi là mưa tiền gió 

mùa.  Ngày bắt đầu ở Đồng Bằng Bắc Bộ và Nam Bộ là vào giữa tháng 5, cùng với 

sự hình thành hoàn lưu gió mùa trên bán đảo Đông Dương. Tuy nhiên ở vùng đồng 

bằng ven biển miền Trung, gió Phơn do hệ quả của gió mùa mùa hè châu Á lại gây 

ra mùa khô vào mùa hè. Vì vậy, một tiêu chí mới được đưa ra để xác định ngày bắt 

đầu gió mùa mùa hè cho khu vực cụ thể này. Hoạt động đối lưu quy mô lớn và hoàn 

lưu khí quyển liên quan đến giai đoạn bắt đầu gió mùa mùa hè được nghiên cứu và 

cho thấy, sự bắt đầu gió mùa mùa hè ở Việt Nam cũng như trên bán đảo Đông 

Dương và ở Biển Đông nói chung được báo trước bởi sự thay đổi theo mùa trong 

hoạt động đối lưu và các đặc điểm hoàn lưu trên Ấn Độ Dương và khu vực phía 

nam vịnh Bengal. Nó trùng với sự rút lui về phía bắc của trường gió tây vĩ độ trung 

bình và sự rút lui về phía đông của  gió tín phong hướng đông liên quan đến áp cao 

cận nhiệt tây Thái Bình Dương. 

Theo nghiên cứu của Pham Xuan Thanh (2009), sự bắt đầu gió mùa mùa hè ở 

miền nam Việt Nam được xác định thông qua một tiêu chí mới dựa trên cả lượng 

mưa ngày tại trạm và thành phần gió vĩ hướng mực 1000hPa trong giai đoạn 1979 – 

2004. Nghiên cứu cho thấy ngày bắt đầu gió mùa mùa hè trung bình ở miền Nam 

Việt Nam là ngày 12 tháng 5, với độ lệch chuẩn là 11,6 ngày. Cấu trúc thời gian và 

không gian của các trạng thái khí quyển trong giai đoạn bắt đầu gió mùa mùa hè 

được nghiên cứu và cho thấy những thay đổi rõ ràng được nhìn thấy ở gió vĩ hướng 

(mạnh lên trên vịnh Bengal và thay đổi từ đông sang tây ở miền nam Việt Nam) và 
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đối lưu sâu, kết hợp với sự tăng cường của gradient ngang của áp suất mực nước 

biển ở 1000hPa và năng lượng tĩnh ẩm ở độ cao 2m ở khu vực Đông Nam Á. 

Sự bắt đầu gió mùa có thể được xác định bởi sự thay đổi theo mùa ở cả gió bề 

mặt hoặc lượng mưa địa phương bởi khí hậu gió mùa được đặc trưng bởi một sự 

đảo ngược hàng năm của gió và bởi sự tương phản giữa một mùa hè mưa lớn và 

một mùa đông khô. Mặc dù tồn tại mối quan hệ chặt chẽ giữa ngày bắt đầu mùa 

mưa và ngày bắt đầu gió mùa mùa hè nhưng do mưa là hệ quả của sự tương tác 

phức tạp giữa nhiều hệ thống thời tiết khác nhau đồng thời chịu ảnh hưởng mạnh 

mẽ của điều kiện địa phương như địa hình, hướng đón gió,...nên ngày bắt đầu mùa 

mưa ở một số khu vực có thể không cùng thời điểm với ngày bắt đầu gió mùa mùa 

hè. Thông thường ngày bắt đầu mùa mưa được xác định thông qua chuỗi số liệu 

mưa ngày dựa trên các chỉ tiêu nào đó. Matsumoto (1997) đã nghiên cứu sự bắt đầu 

của mùa mưa mùa hè trên bán đảo Đông Dương dựa trên số liệu mưa trung bình 5 

ngày giai đoạn 1975 – 1987 và thấy rằng trong thời gian cuối tháng 4 đến đầu tháng 

5 là thời kỳ bắt đầu mùa mưa mùa hè, khu vực Đông Dương dưới chế độ gió tây vĩ 

độ trung bình, còn hoàn lưu gió mùa mùa hè lại bắt đầu thành lập vào giữa tháng 5. 

Ngô Thanh Hương và cs (2017) đã sử dụng số liệu mưa ngày tại 13 trạm trên 

khu vực Tây Nguyên và số liệu tái phân tích gió ngày mực 850hPa trong giai đoạn 

1981 – 2014 để xác định ngày bắt đầu (kết thúc) mùa mưa mùa hè và gió mùa mùa 

hè cho khu vực này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng ngày bắt đầu mùa mưa và ngày 

bắt đầu gió mùa mùa hè trung bình là ngày 20 tháng 4 và ngày 13 tháng 5 với độ 

lệch chuẩn là 17,4 và 17,8 ngày. Các ngày kết thúc mùa mưa và gió mùa mùa hè là 

ngày 1 tháng 11 và ngày 30 tháng 9 với độ lệch chuẩn lần lượt là 17,9 và 10,2 ngày. 

Mùa mưa đã được phân biệt rõ ràng với mùa gió mùa mùa hè với ngày bắt đầu (kết 

thúc) mùa mưa sớm hơn (muộn hơn) so với mùa gió mùa mùa hè. 

Wang và LinHo (2002) đã xác định ngày bắt đầu mùa mưa trên khu vực châu 

Á – Thái Bình Dương khi sử dụng độ lệch giữa lượng mưa trung bình pentad với 

lượng mưa trung bình tháng Giêng (đại diện cho lượng mưa mùa đông). Kết quả 
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của nghiên cứu chỉ ra rằng sự bắt đầu quy mô lớn của mùa mưa gió mùa châu Á xảy 

ra đầu tiên trên khu vực đông nam vịnh Bengal vào khoảng cuối tháng 4 (pentad 23 

– 24), sau đó là bán đảo Đông Dương  khoảng đầu tháng 5 (pentad 25 – 26) và tiếp 

đến là khu vực Biển Đông khoảng giữa tháng 5 (pentad 27 – 28) thiết lập một dải 

mưa gió mùa quy mô hành tinh mở rộng từ vùng biển cận biên phía nam châu Á 

(biển Ả Rập, vịnh Bengal và Biển Đông) đến tây bắc Thái Bình Dương cận nhiệt 

đới. Sự bắt đầu sau đó tiến dần dần về phía bắc và phía tây bắc về phía khu vực đất 

liền từ vùng biển cận biên châu Á và tây bắc Thái Bình Dương cận nhiệt đới. Sự bắt 

đầu đồng thời của mùa mưa Ấn Độ và mei – yu/ Baui vào đầu tháng 6 tạo ra giai 

đoạn thứ hai của sự bắt đầu gió mùa châu Á. 

Trong nghiên cứu của Nguyen Le Dung (2015), ngày bắt đầu mùa mưa ở phía 

đông bán đảo Đông Dương được xác định khách quan cho từng năm trong giai đoạn 

1958 – 2007, sử dụng phương pháp phân tích hàm trực giao thực nghiệm (EOF). 

Ngày bắt đầu mùa mưa mùa hè trung bình được xác định bởi EOF1 là ngày 6 tháng 

5 với độ lệch chuẩn là 13 ngày. Ngày bắt đầu mùa mưa mùa  thu trung bình được 

chỉ ra bởi EOF2 là ngày 16 tháng 9 với độ lệch chuẩn là 12 ngày. Những đặc trưng 

khí hậu học của sự bắt đầu mùa mưa cũng được nghiên cứu và kết quả cho thấy vai 

trò quan trọng nhất trong việc kích hoạt mùa mưa ở phía đông bán đảo Đông Dương 

có liên quan đến tác động nhiệt đới đó là sự mở rộng đột ngột về phía bắc của đối 

lưu mạnh và sự xuất hiện của gió mùa tây nam từ Ấn Độ Dương xích đạo, đồng thời 

áp cao cận nhiệt tây Thái Bình Dương rút lui về phía đông và dòng gió tây vĩ độ 

trung bình suy yếu. 

Đến nay đã có nhiều nghiên cứu tập chung vào đặc điểm mưa ở Việt Nam và 

khu vực xung quanh là khu vực mà có mùa mưa mùa hè điển hình, ngoại trừ vùng 

duyên hải phía đông của miền Trung Việt Nam nơi mà lượng mưa lớn nhất vào mùa 

đông. Manton và cs (2001) chỉ ra rằng số ngày mưa giảm đáng kể trong giai đoạn 

1961 – 1998 trong khi cường độ cực đại lại tăng ở hai trạm nằm ở phía Bắc và một 

trạm Pleiku ở Tây Nguyên của Việt Nam. Nghiên cứu của Endo và cs (2009) sử 

dụng số liệu từ mạng lưới trạm quan trắc ở Đông Dương trong giai đoạn 1950 – 
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2000 cho thấy lượng mưa giảm ở miền Bắc và tăng ở miền Nam Việt Nam. Đối với 

khu vực Tây Nguyên, mặc dù số trạm được sử dụng trong nghiên cứu bị hạn chế, 

Endo và cs (2009) cho thấy một xu hướng tăng không đáng kể đối với lượng mưa 

lớn. Villafuerte và Matsumoto (2015) đã sử dụng dữ liệu mưa APHRODITE và cho 

thấy lượng mưa cực đại hàng năm tăng lên đáng kể ở Đông Dương (bao gồm cả Tây 

Nguyên) và điều này có xu hướng liên quan đến sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu [7].  

Các dự báo về ngày bắt đầu và ngày kết thúc mùa mưa hoặc mùa gió mùa là 

nhu cầu của nhiều hoạt động như nông nghiệp, thủy điện, quản lý nước, vv...Một số 

nghiên cứu đã được tiến hành trong những thập kỷ gần đây để hiểu được sự biến đổi 

nội mùa của ngày bắt đầu gió mùa mùa hè và ngày bắt đầu mùa mưa, từ đó đưa ra 

những dự báo khách quan về ngày bắt đầu. Cụ thể là mối quan hệ mật thiết giữa 

ngày bắt đầu với dao động nam (ENSO) đã được nghiên cứu và có một kết luận 

chung đó là sự bắt đầu muộn có liên quan đến dị thường nhiệt độ bề mặt biển 

(SSTA)  ấm ở Ấn Độ Dương xích đạo và phía đông Thái Bình Dương và SSTA 

lạnh ở tây Thái Bình Dương và ngược lại [7].  

Lau và Jang (1997) thấy rằng sự bắt đầu mùa mưa muộn (sớm) ở Biển Đông 

có thể liên quan đến sự ấm (lạnh) ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Zhou và 

Chang (2007) cũng nhận thấy trong nhiều  năm liên quan đến sự kiện ENSO ấm 

(lạnh) hoặc một năm sau những năm đó, gió mùa Biển Đông có khuynh hướng bắt 

đầu muộn (sớm). Ở bán đảo Đông Dương, Zhang và CS (2002) nghiên cứu những 

dấu hiệu sơ khai cho sự bắt đầu gió mùa sớm/ muộn và các quá trình cơ bản của 

chúng ảnh hưởng đến sự biến đổi theo năm của sự bắt đầu gió mùa. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy có mối quan hệ mật thiết giữa sự bắt đầu sớm/ muộn và SSTA lạnh/ 

nóng ở tây và trung tâm – đông Thái Bình Dương trong mùa xuân phương bắc. Các 

tín hiệu tiên phong cho sự bắt đầu sớm bao gồm SSTA lạnh ở trung tâm – đông 

Thái Bình Dương và SSTA ấm ở tây Thái Bình Dương vào mùa đông trước. Không 

có mối quan hệ gần gũi nào giữa sự xuất hiện muộn và SSTA vào mùa đông trước ở 

trung tâm Thái Bình Dương. Tuy nhiên SSTA lạnh ở Tây Thái Bình Dương là một 

tín hiệu báo trước cho sự bắt đầu muộn. Đối với một năm bắt đầu sớm, hoạt động 
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đối lưu mạnh xảy ra ở nam Đông Dương và phía nam Biển Đông trong mùa đông 

và mùa xuân trước đó, và liên quan chặt chẽ với sự thay đổi hoàn lưu Walker và 

hoàn lưu Hadley địa phương. Tình hình ngược lại đối với trường hợp bắt đầu muộn. 

Nghiên cứu của Nguyen – Le Dzung và cs (2015) cho thấy ENSO có ảnh 

hưởng đáng kể đến sự phát triển sớm và muộn của cả mùa mưa mùa hè (SRS) và 

mùa mưa mùa thu (ARS) trên khu vực phía đông bán đảo Đông Dương. Trong 

những năm La Nina, SRS tiếp theo có khuynh hướng bắt đầu sớm, đồng thời áp cao 

cận nhiệt Tây Thái Bình Dương suy yếu và rút lui về phía đông sớm hơn. Ngược 

lại, sự bắt đầu ARS sớm đồng nghĩa với việc rút lui sớm của gió mùa mùa hè, chủ 

yếu liên quan đến giai đoạn phát triển El Nino, bắt đầu với những dị thường SST 

ấm ở vùng trung tâm – đông Thái Bình Dương vào mùa hè trước. Tuy nhiên, những 

tín hiệu SST tiên phong đáng kể chỉ được quan sát từ mùa hè (tháng 7, tháng 8). Sự 

khởi phát ARS sớm cũng liên quan đến sự phát triển của một xoáy nghịch dị thường 

ở biển Philippin và áp cao cận nhiệt Tây Thái Bình Dương mở rộng về phía tây từ 

giữa mùa hè. Tuy nhiên, không có sự tương quan rõ ràng giữa sự bắt đầu ARS 

muộn với La Nina. 

Trong nghiên cứu của Pham XT (2009) ngày bắt đầu gió mùa mùa hè ở miền 

nam Việt Nam được dự báo bằng cách xây dựng phương trình dự báo bằng phương 

pháp hồi quy tuyến tính đa biến (MLR) dựa trên các đặc trưng khí quyển với yếu tố 

dự báo là ngày bắt đầu gió mùa mùa hè, nhân tố dự báo là giá trị trung bình pentad 

của những đặc trưng khí quyển ở những khu vực có sự biến đổi lớn giữa giai đoạn 

trước và sau ngày bắt đầu gió mùa mùa hè. Phương trình hồi quy được đưa ra dựa 

trên 4 nhân tố dự báo liên quan đến những dấu hiệu rõ ràng trong động lực học khí 

quyển, hệ số tương quan đạt được khi sử dụng phân tích hồi quy tuyến tính đa biến 

là cao (R= 0.75); sai số tuyến tính sau khi phân tích biệt thức tuyến tính đạt 52%. 

Nghiên cứu của Ngô Thanh Hương và cs (2017 cũng chỉ ra rằng SST mùa 

đông và mùa xuân trước đó ở trung tâm – phía đông và tây Thái Bình Dương có 

quan hệ mật thiết với ngày bắt đầu mùa mưa và ngày bắt đầu gió mùa cũng như với 
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lượng mưa mùa mưa và mùa gió mùa ở khu vực Tây Nguyên. Ngoài ra ngày bắt 

đầu mùa mưa (ngày bắt đầu gió mùa mùa hè) cũng có tương quan đáng kể với 

lượng mưa mùa mưa (lượng mưa mùa gió mùa mùa hè). Do đó những thông tin về 

SST mùa đông và mùa xuân trước và thời gian bắt đầu có thể dùng để dự báo cho 

lượng mưa theo mùa ở Tây Nguyên. 

1.3 Các nghiên cứu trong nước 

 Nghiên cứu của Phạm Thị Thanh Hương và Trần Trung Trực (1995) đã sử 

dụng số liệu mưa quan trắc lấy trung bình trượt 5 ngày và gió vĩ hướng mực 850hPa 

để xác định thời điểm bắt đầu gió mùa mùa hè trên khu vực Nam Bộ. Cụ thể là khi 

lượng mưa vượt quá 25mm/ngày hoặc gió vĩ hướng 850hPa chuyển từ thành phần 

hướng đông sang hướng tây thì có thể xem là ngày bắt đầu gió mùa. 

 Nghiên cứu của Trần Việt Liễn (2007), sử dụng số liệu tái phân tích của 

NCEP/NCAR (1961 – 2000) để tính toán lại các chỉ số gió mùa (chủ yếu dựa trên 

quan điểm hoàn lưu) theo pentad, tháng, năm. Để xem xét chỉ số gió mùa nào có 

quan hệ tốt với diễn biến của khí hậu Việt Nam mà quan trọng nhất là mưa, họ đã 

dựa vào số liệu lượng mưa tháng của 175 trạm của cả nước và số liệu tháng của chỉ 

số gió mùa để tính được hệ số tương quan cho mỗi chỉ số gió mùa với từng trạm. 

 Nghiên cứu của Nguyễn Thị Hiền Thuận (2001) đã sử dụng số liệu BMRC 

của cơ quan Khí tượng Úc với độ phân giải 2.50 x 2.50 để nghiên cứu thời kỳ bắt 

đầu gió mùa mùa hè trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Kết quả chỉ ra rằng có 

thể dùng số liệu gió vĩ hướng mực 850hPa để nghiên cứu sự bắt đầu gió mùa. 

 Nguyễn Đức Ngữ và Nguyễn Thị Hiền Thuận (2006) để xuất một chỉ số hoàn 

lưu gió mùa để nghiên cứu tính biến động của gió mùa mùa hè ở Nam Bộ. Nghiên 

cứu sử dụng số liệu mưa CMAP (climate Prediction Center – Merged Analysis of 

Precipitation) để so sánh với trường gió trên khu vực nghiên cứu. Kết quả cho thấy 

có thể sử dụng gió vĩ hướng mực 850hPa để xây dựng chỉ số hoàn lưu vì đây là 

nhân tố có mối quan hệ chặt chẽ với số liệu mưa CMAP trên khu vực Nam Bộ và 

chỉ số hoàn lưu được xác định là hiệu gió vĩ hướng mực 850hPa giữa hai khu vực 
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(2.50 – 12.50N;  950 – 1100E) và (200 – 27.50N; 1050 – 1200E) rồi lấy trung bình cho 

tất cả các tháng mùa hè. Tuy nhiên hạn chế của những nghiên cứu này là những chỉ 

số hoàn lưu được tính trung bính cho toàn bộ các tháng hoạt động của gió mùa tây 

nam và không xác định cụ thể ngày bắt đầu gió mùa mùa hè cho khu vực Nam Bộ. 

 Phạm Thị Hiền Thuận và cs (2007) nghiên cứu về sự biến động của các đặc 

trưng mưa mùa hè ở khu vực Nam Bộ trong các năm ENSO thời kỳ 1978 – 2004. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy trong những năm EL Nino/La Nina số ngày mưa 

giảm/tăng so với trung bình nhiều năm ở nhiều trạm, ngày bắt đầu mùa mưa ở Nam 

Bộ chịu ảnh hưởng rõ bởi hiện tượng ENSO: ngày bắt đầu mùa mưa sẽ xảy ra muộn 

hơn trong những năm El Nino và xảy ra sớm hơn trong những năm La Nina. 

 Xem xét xu thế biến động của một số đặc trưng gió mùa mùa hè trên khu vực 

Việt Nam, sử dụng vận tốc gió vĩ hướng mực 850hPa của bộ số liệu tái phân tích 

NCEP/NCAR giai đoạn 1950 – 2010, nghiên cứu của Trần Quang Đức (2010) chỉ 

ra rằng ngày bắt đầu và ngày kết thúc gió mùa mùa hè có xu thế đến sớm hơn , thời 

gian kéo dài mùa gió mùa mùa hè tăng lên, tính liên tục của hướng gió tây nam 

trong giai đoạn gió mùa mùa hè càng ngày càng kém, tuy nhiên xu thế này nhỏ và 

không thực sự rõ nét, cường độ của gió mùa ngày càng yếu có thể bởi bản thân vận 

tốc gió tây nam ngày càng yếu hoặc gió đông trong giai đoạn gió mùa mùa hè xuất 

hiện thường xuyên và ngày càng mạnh hơn. 

 Nghiên cứu ngày bắt đầu mùa mưa trên khu vực Việt Nam thời kỳ 1961 – 

2000, Ngô Thị Thanh Hương và cs (2013) sử dụng số liệu mưa ngày APHRODITE 

và số liệu mưa tại các trạm quan trắc và áp dụng ba phương pháp khác nhau để tính 

ngày bắt đầu mùa mưa đó là phương pháp của Wang và LinHo (2002), Matsumoto 

(1997), và Zhang và CS (2002). Kết quả chỉ ra rằng phương pháp của Zhang và CS 

khá phù hợp để xác định ngày bắt đầu mùa mưa ở Việt Nam. Trong giai đoạn 

nghiên cứu, ngày bắt đầu mùa mưa thường xảy ra vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 trên 

hầu khắp cả nước và cuối tháng 7 tại Nam Trung Bộ. Xu thế biến đổi của ngày bắt 

đầu mùa mưa được xem xét trong hai giai đoạn 1961 – 1980 và 1981 – 2000 thấy 
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rằng ngày bắt đầu mùa mưa trong giai đoạn thứ hai sớm hơn rõ rệt so với giai đoạn 

thứ nhất tại Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. 

 Nguyễn Minh Trường và cs (2012) nghiên cứu đặc điểm hoàn lưu và thời tiết 

thời kỳ bắt đầu gió mùa mùa hè trên khu vực Việt Nam. Dựa vào kết quả quan trắc 

và mô phỏng lại giai đoạn bắt đầu gió mùa mùa hè khu vực Nam Bộ trong các năm 

1998, 1999, 2001, 2004, 2010 cho thấy gió mùa thường xuất hiện sớm trong các 

năm La Nina và xuất hiện muộn trong các năm El Nino. Lượng mưa quan trắc tại 

các trạm Nam Bộ trong các năm El Nino cũng có xu hướng thấp hơn so với các năm 

La Nina. Kết quả mô phỏng những đặc trưng hoàn lưu quy mô lớn và đặc trưng 

trong khí quyển cho thấy quá trình bắt đầu gió mùa mùa hè khu vực Nam Bộ 

thường gắn liền với sự hình thành của xoáy kép mực thấp tại Sri Lanka và sự tăng 

cường của gió tây nhiệt đới khu vực biển xích đạo phía nam Vịnh Bengal, ACCN 

tây Thái Bình Dương rút lui rất nhanh sang phía đông, khu vực phía trên vịnh 

Bengal hình thành một xoáy nghịch quy mô lớn mực cao, một trung tâm nhiệt lớn 

hình thành tại các mực khí quyển trên cao trên khu vực Nam Á, nguồn ẩm cung cấp 

để hình thành đối lưu sâu chủ yếu từ phía vịnh Bengal, dòng vận chuyển ẩm từ phía 

nam và phía đông là không đáng kể. Từ phân tích đặc điểm của trường hoàn lưu và 

những đặc trưng trong khí quyển, nghiên cứu đưa ra các chỉ số gió mùa bao gồm chỉ 

số mưa, chỉ số gió tây, chỉ số gradient nhiệt độ. Hầu hết các trường hợp đều cho 

thấy các chỉ số này đưa ra thời điểm bắt đầu gió mùa mùa hè tương đối gần nhau. 

Tuy nhiên trong ba chỉ số thì chỉ số gió tây là chỉ số tối ưu nhất khi vừa mang được 

những đặc trưng hoàn lưu quy mô lớn, đồng thời có tương quan rất tốt với lượng 

mưa. Giá trị trung bình của trường gió tây mực 850 hPa tại khu vực Nam Bộ (100N 

– 150N, 1000E – 1100E) là chỉ số xác định ngày bắt đầu gió mùa mùa hè cho khu 

vực này. Ngày bắt đầu gió mùa là ngày có giá trị gió vĩ hướng dương và duy trì liên 

tục trong các ngày tiếp theo. 

 Nghiên cứu của Phan Văn Tân và cs (2016), sử dụng chuỗi số liệu lượng mưa 

ngày thời kỳ 1981 – 2010 từ 10 trạm quan trắc khí tượng trên khu vực Tây Nguyên 

để xác định ngày bắt đầu mùa mưa theo bốn chỉ tiêu khác nhau, đồng thời khảo sát 

xu thế biến đổi cũng như khả năng dự báo của ngày bắt đầu mùa mưa. Kết quả 
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nghiên cứu cho thấy, ngày bắt đầu mùa mưa tính theo các chỉ tiêu khác nhau có một 

sự khác biệt đáng kể tuy nhiên chỉ tiêu S – S1 là biến thể của chỉ tiêu S – S (Stern 

và CS, 1981) phù hợp hơn cả để xác định ngày bắt đầu mùa mưa cho khu vực Tây 

Nguyên. Khi xem xét phân bố theo không gian và thời gian của ngày bắt đầu mùa 

mưa thấy có sự phân biệt khá lớn trên khu vực Tây Nguyên. Ngày bắt đầu mùa mưa 

có mối quan hệ tương quan khá cao với nhiệt độ bề mặt biển (SST), gió vĩ hướng 

mực 850hPa (U850) và khí áp trung bình mực biển (MSLP) ở một số trung tâm. 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính các trường SST, U850, 

MSLP làm nhân tố dự báo ban đầu kết hợp với thủ tục lọc nhân tố bằng phương 

pháp hồi quy từng bước để xây dựng phương trình dự báo ngày bắt đầu mùa mưa. 

Phương trình xây dựng được có sai số dự báo khá nhỏ và không biến động nhiều.  

Như đã được chỉ ra ở các nghiên cứu trước, mùa mưa và mùa gió mùa mùa hè 

ở khu vực Tây Nguyên đã được phân biệt rõ ràng [7], tuy nhiên chỉ tiêu để xác định 

ngày bắt đầu gió mùa mùa hè có liên quan đến chỉ số mưa. Để phân biệt hai tính 

năng chính của gió mùa là mưa và gió, luận văn đề xuất một chỉ tiêu xác định ngày 

bắt đầu gió mùa mùa hè ở khu vực Tây Nguyên chỉ dựa vào gió thịnh hành. Từ đó 

một vài đặc điểm chế độ mưa thời kỳ bắt đầu gió mùa mùa hè được nghiên cứu là 

ngày bắt đầu mùa mưa, lượng mưa, số ngày mưa, số ngày mưa vừa. Nghiên cứu của 

Phan Văn Tân và cs (2016) cho thấy ngày bắt đầu mùa mưa ở Tây Nguyên có sự 

phân hóa rõ ràng theo không gian, mùa mưa đến sớm hơn ở khu vực phía nam nhưng 

chưa xác định ngày bắt đầu mùa mưa cho từng năm đối với từng khu vực cụ thể. Vì 

thế trong luận văn này, ngày bắt đầu mùa mưa sẽ được nghiên cứu riêng cho khu vực 

Bắc Tây Nguyên và Nam Tây Nguyên, sau đó những đặc trưng khí quyển là nhiệt độ 

mực 2m; khí áp trung bình mực biển, gió mực 850hPa, bức xạ sóng dài đi ra và hoạt 

động của áp cao cận nhiệt đới tây Thái Bình Dương sẽ được xem xét xung quanh 

ngày bắt đầu mùa mưa. Với quan điểm, thời kỳ bắt đầu gió mùa mùa hè là tháng đầu 

tiên tính từ ngày bắt đầu gió mùa mùa hè, những đặc trưng mưa về lượng mưa, số 

ngày mưa, số ngày mưa vừa được tính trung bình tháng cho cả các thời kỳ trước và 

sau thời kỳ gió mùa mùa hè bắt đầu, từ đó so sánh và rút ra những nhận xét cho đặc 
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điểm mưa thời kỳ bắt đầu gió mùa mùa hè. Ngày bắt đầu mùa mưa là một trong 

những đặc trưng mưa có vai trò quan trọng đối với khu vực Tây Nguyên vì nó đánh 

dấu một thời kỳ quan trọng  khi mà khu vực Tây Nguyên bắt đầu chấm dứt tình 

trạng khô hạn dài ngày chuyển sang thời kỳ mưa ẩm. Do đó để đánh giá khả năng 

dự báo mưa ở khu vực Tây Nguyên, luận văn văn xây dựng phương trình dự báo 

ngày bắt đầu mùa mưa dựa trên các đặc trưng khí quyển bằng phương pháp hồi quy 

tuyến tính đa biến. 
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Chương 2 

PHƯƠNG PHÁP VÀ SỐ LIỆU 

 

2.1 Số liệu 

Số liệu dùng trong nghiên cứu này bao gồm: số liệu quan trắc mưa ngày, số 

liệu tái phân tích của JRA – 25, số liệu bức xạ sóng dài đi ra (OLR). 

Số liệu quan trắc mưa ngày được lấy từ mạng lưới trạm khí tượng khu vực Tây 

Nguyên. Như trong nghiên cứu của Phan Văn Tân và cs (2016) đã chỉ ra, trên thực 

tế có thể khai thác được tối đa 47 trạm quan trắc mưa ở Tây Nguyên, trong đó có 17 

trạm khí tượng và 30 trạm đo mưa nhân dân. Tuy nhiên để đảm bảo chất lượng, số 

liệu từ các trạm đo mưa nhân dân không được sử dụng. Trong số 17 trạm khí tượng 

còn lại, một số trạm có độ dài chuỗi quá ngắn, một số trạm số liệu bị gián đoạn 

nhiều, một số trạm khác có vị trí nằm hơi lệch hoặc thuộc sườn đông dãy Trường 

Sơn Nam, chịu ảnh hưởng của mùa mưa vùng Nam Trung Bộ, không phù hợp với 

mục đích của nghiên cứu. Sau khi sử lý đã chọn được 10 trạm có thể sử dụng số 

liệu. Tên và vị trí các trạm được cho trong bảng 2.1 và hình 2.1 tương ứng. 

 

Hình 2.1. Vị trí của 10 trạm khí tượng ở Tây Nguyên 
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Bảng 2.1. Vị trí (kinh, vĩ độ và độ cao trên mực nước biển) 

 của 10 trạm khí tượng ở Tây Nguyên 
 

STT 
Tên trạm 

Kinh độ 

(0E) 
Vĩ độ (0N) 

Độ cao 

(m) 

Bắc Tây Nguyên    

1 Đăk Tô 107.83 14.65 620 

2 Kon Tum 108 14.33 537 

3 PLeiku 108.02 13.97 778 

4 Buôn Hồ 108.27 12.92 707 

5 Buôn Ma Thuột 108.05 12.67 470 

6 Eakmat 108.13 12.68 516 

 Nam Tây Nguyên    

7 Đăk Nông 107.68 12 631 

8 Đà Lạt 108.45 11.95 1508 

9 Liên Khương 108.38 11.75 957 

10 Bảo Lộc 107.82 11.53 840 

Để xác định ngày bắt đầu gió mùa mùa hè và mô tả các đặc điểm hoàn lưu, đặc 

trưng khí quyển quy mô khu vực có liên quan đến sự bắt đầu mùa mưa, tác giả lựa 

chọn các số liệu tái phân tích JRA – 25. Đó là số liệu tái phân tích hạn dài toàn cầu 

đầu tiên được thực hiện trên khu vực châu Á. Số liệu JRA – 25 gồm cả trên đất liền 

và trên đại dương với miền bao phủ toàn cầu, có hai lựa chọn về độ phân giải ngang 

là 1.250 x 1.250 hoặc 2.50 x 2.50 và có 40 mực thẳng đứng với độ phân giải là 0.4 

hPa, bước thời gian có thể là hàng ngày hoặc hàng tháng. Trong luận văn này, các 

biến được lựa chọn để tính toán bao gồm khí áp trung bình mực biển, nhiệt độ mực 

2m, gió vĩ hướng mực 850 hPa, gió và độ cao địa thế vị mực 500 hPa. Các biến đều 

có độ phân giải 1.250 x 1.250. 

OLR lấy từ cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) 

từ năm 1981 – 2013 trên lưới 2.50 x 2.50. 
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2.2 Phương pháp 

2.2.1 Phương pháp nghiên cứu 

 Luận văn sử dụng phương pháp thống kê khí hậu hết hợp với công cụ tính 

toán, hiển thị General map tool (GMT) và một số công cụ tính toán đơn giản như 

fortran và excel để xác định ngày bắt đầu mùa mưa, ngày bắt đầu gió mùa mùa hè, 

các đặc trưng mưa thời kỳ gió mùa mùa hè, các đặc trưng khí quyển liên quan đến 

ngày bắt đầu mùa mưa.  

2.2.2 Chỉ tiêu xác định ngày bắt đầu gió mùa mùa hè  

Luận văn đề xuất một chỉ tiêu xác định ngày bắt đầu gió mùa mùa hè cho khu 

vực Tây Nguyên chỉ dựa vào chỉ số gió thịnh hành đó là giá trị trung bình của 

trường gió vĩ hướng mực 850hPa ở khu vực Tây Nguyên được gọi là chỉ số U850. 

Theo đó ngày bắt đầu gió mùa mùa hè phải đồng thời thỏa mãn điều kiện sau: 

- Ngày bắt đầu là ngày chỉ số gió vĩ hướng trung bình ngày mực 850hPa 

chuyển từ âm sang dương và trong 5 ngày liên tiếp sau đó (bao gồm cả 

ngày bắt đầu) U850 >0 

- Trong 20 kể từ ngày bắt đầu không có quá 5 ngày liên tiếp U850<0 

2.2.3 Chỉ tiêu xác định ngày bắt đầu mùa mưa 

Tây Nguyên là khu vực có chế độ mưa điển hình của gió mùa Nam Á với sự 

tương phản của hai mùa mưa ẩm rất sâu sắc. Thời điểm chuyển dịch từ mùa khô 

sang mùa mưa được đặc trưng bởi sự tăng lên đột ngột của lượng mưa trong khoảng 

thời gian từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5 (Zang và CS, 2002). Thời điểm đó được 

gọi là thời điểm bắt đầu mùa mưa. Thông thường ngày bắt đầu mùa mưa được xác 

định thông qua chuỗi số liệu mưa ngày dựa trên các chỉ tiêu nào đó. Nghiên cứu của 

Phan Văn Tân và cs (2016) cho thấy xác định ngày bắt đầu mùa mưa cho khu vực 

Tây Nguyên theo chỉ tiêu S – S1 là biến thể của chỉ tiêu S – S (Stern và CS, 1981) 

là hợp lý hơn cả. Kế thừa kết quả đó, luận văn này dùng chỉ tiêu S – S1 để xác định 

ngày bắt đầu mùa mưa mỗi năm cho khu vực Bắc Tây Nguyên và Nam Tây 

Nguyên. 
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 Chỉ tiêu S – S (Stern và CS, 1981). Ngày bắt đầu mùa mưa phải thỏa mãn 

những điều kiện sau: 

- Tổng lượng mưa 5 ngày liên tiếp phải lớn hơn 25mm 

- Ngày bắt đầu và ít nhất 2 trong 5 ngày liên tiếp phải đạt lượng mưa 

ngày trên 0.1mm/ngày. 

- Trong 30 ngày tiếp theo kể từ ngày bắt đầu không có quá 7 ngày liên 

tiếp không mưa. 

 Chỉ tiêu S – S1 (là biến thể của chỉ tiêu S – S). Trên cơ sở xem xét điều 

kiện thực tế ở Tây Nguyên, chỉ tiêu S – S1 được bổ sung thêm điều kiện sau: 

- Trên 50% số trạm trong vùng thỏa mãn ngày bắt đầu mùa mưa đã được 

xác định theo S – S có lượng mưa trên 0.1mm/ngày. 

2.2.4 Xây dựng phương trình dự báo ngày bắt đầu 

mùa mưa 

 Như đã biết, rất nhiều phương pháp dự báo thời tiết thống kê dựa trên kỹ 

thuật hồi quy tuyến tính hay còn gọi là hồi quy bình phương tối thiểu (least-square). 

Trong đó, hồi quy tuyến tính đơn biến (SLR-Simple Linear Regression) là dạng đơn 

giản nhất của kỹ thuật hồi quy tuyến tính, trong đó mô tả quan hệ tuyến tính giữa 2 

biến cho trước hay nói theo quan điểm khí tượng, giữa một nhân tố dự báo x với 

một yếu tố dự báo y. Hai biến x và y này còn được gọi là biến độc lập và biến phụ 

thuộc. Trong trường hợp SLR, kỹ thuật hồi quy tuyến tính sẽ được sử dụng để tìm 

ra được một quan hệ tuyến tính tốt nhất có thể (một đường thẳng trên giản độ tụ 

điểm) bằng cách cực tiểu hóa tổng bình phương sai số giữa giá trị ước lượng và 

quan trắc của yếu tố dự báo y. Để hiểu thêm về mặt toán học của kỹ thuật SLR, giả 

sử có một tập hợp gồm n cặp dữ liệu (x,y), bài toán đặt ra là tìm ra được một đường 

thẳng đặc trưng (xem hình 2.2) thỏa mãn phương trình: 

bxaŷ      (1) 

và sao cho cực tiểu hóa được bình phương khoảng cách thẳng đứng e giữa 

đường thẳng và các điểm dữ liệu. Ký hiệu ^ trong công thức (1) cho biết y


là giá trị 
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ước lượng của y. Đại lượng e còn được gọi là sai số hoặc phần dư (residual) và 

được tính như sau: 

)x(ŷye
iii

     (2) 

với i = 1, n. Quy ước dấu trong phương trình (2) cho biết sai số dương có 

nghĩa là điểm dữ liệu nằm trên đường hồi quy và ngược lại. Quy ước này thường 

được sử dụng trong thống kê và trái ngược hẳn với trong khoa học khí quyển trong 

đó sai số dương thường ám chỉ giá trị dự báo lớn hơn so với quan trắc và ngược lại. 

Tuy nhiên, quy ước dấu trong (2) không quan trọng bởi vì bài toán đặt ra ở đây là 

cực tiểu hóa tổng bình phương sai số. Kết hợp (1) và (2) sẽ đưa đến một phương 

trình hồi quy tuyến tính tổng quát có dạng như sau: 

iii
ebxay        (3) 

 Phương trình (3) cho thấy giá trị thực sẽ bằng tổng của giá trị ước lượng i
ŷ  

và sai số ước lượng i
e . Khi đó, tổng bình phương sai số ước lượng sẽ có dạng: 
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 Phương trình (4) sẽ đạt cực tiểu khi đạo hàm bậc nhất của (4) theo các hệ số a 

và b bằng không. Cụ thể: 
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   (5b) 

Kết hợp (5a) và (5b) sẽ đưa đến phương trình chuẩn hóa sau: 
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Giải các phương trình (6a) và (6b) sẽ thu được các giá trị a và b theo các công 

thức như sau: 
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    (7a) 

xbya                   (7b) 

với y và x  tương ứng là các giá trị trung bình của yếu tố dự báo y và nhân tố 

dự báo x. Phương trình (7a) là công thức tính toán cho hệ số góc (slope) của phương 

trình hồi quy và có dạng tương tự như hệ số tương quan Person. 

 

Hình 2.2. Sơ đồ minh họa cho kỹ thuật hồi quy tuyến tính đơn biến (theo Wilks, 1995, 2006) 

 

Toàn bộ phần trên mới thuần túy đề cập đến mặt toán học của kỹ thuật SLR 

mà chưa đưa vào các ý tưởng thống kê. Để đưa ý tưởng thống kê vào trong SLR, 

giả thiết rằng các sai số i
e  là các biến ngẫu nhiên và tuân theo phân bố Gauss (trung 

bình bằng không và phương sai không đổi). Do đó, tổng sai số i
e  là bằng không 
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n

1i

i
0e    (8) 

Với giả thiết này, sẽ có một chuỗi các phân bố của i
e  phụ thuộc vào nhân tố 

dự báo x xung quanh đường hồi quy với giá trị quan trắc được của i
e  được lấy từ 

những phân bố này. Giả thiết phương sai không đổi ở đây ám chỉ các phân bố của 

i
e  là không đổi theo x, hay nói cách khác là có phương sai như nhau (xem hình 

2.3). Do vậy, với một sai số đưa ra (dương hoặc âm, lớn hoặc nhỏ) đều có phân bố 

tương tự như các sai số tại bất kỳ điểm nào trên đường hồi quy. Hình 2.3 minh họa 

giả thiết này và cho thấy 3 phân bố sai số như nhau mặc dù giá trị trung bình của 

chúng là khác nhau cho mỗi giá trị x và phụ thuộc vào đường hồi quy (hay là giá trị 

dự báo của yếu tố dự báo y). Ngoài ra, từ hình 2.3 có thể thấy phân bố của y có 

phương sai lớn hơn so với các phân bố i
e . Điều này ám chỉ yếu tố dự báo có độ bất 

định lớn hơn so với nhân tố dự báo. 

 

Hình 2.3. Sơ đồ minh họa phân bố của các sai số i
e  xung quanh đường hồi quy và 

phụ thuộc vào giá trị của nhân tố dự báo x (theo Wilks, 1995, 2006) 
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Bài toán đặt ra ở đây là xác định phương sai không đổi của sai số từ tập các đại 

lượng sai số i
e . Từ công thức (8), công thức tính phương sai sai số có thể được viết 

như sau: 
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ở đây tổng bình phương sai số được chia cho (n-2) bởi vì mô hình hồi quy có 2 

tham số được ước lượng. Trong thống kê, biểu thức tính đại lượng 2

e
s  thường được 

viết lại dưới dạng sau: 

SST = SSR + SSE    (10) 

Trong đó đại lượng SST (Total Sum of Squares) đặc trưng cho độ lệch bình 

phương của yếu tố dự báo xung quanh giá trị trung bình và được tính theo biểu thức: 
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Nếu chia biểu thức (11) cho (n-1) thì đó chính là công thức tính phương sai 

mẫu của yếu tố dự báo y. Đại lượng SSR (Regression Sum of Squares) là tổng bình 

phương khác biệt giữa giá trị trung bình với các giá ước lượng của yếu tố dự báo và 

được tính như sau: 
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Từ phương trình (12) có thể thấy khi đường hồi quy có hệ số góc nhỏ thì đại 

lượng SSR sẽ nhỏ và ngược lại. Cuối cùng, SSE (Sum of Squared Error) là tổng sai 

số bình phương và được tính như sau: 
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i
s)2n(eSSE 



   (13) 

Để tính toán chất lượng của phương trình hồi quy tuyến tính, 3 đại lượng hay 

được sử dụng là sai số bình phương trung bình MSE = 2

e
s , tỷ số F = SSR/MSE và 
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hệ số xác định R2. Đại lượng MSE cho biết mức độ tập trung của các phân bố sai số 

là rất gần nhau (MSE nhỏ) hoặc trải rộng ra (MSE lớn) xung quanh đường hồi quy. 

Trong trường hợp quan hệ tuyến tính giữa nhân tố dự báo x và yếu tố dự báo y là 

chính xác, thì các sai số bằng không, SST bằng SSR và SSE sẽ bằng không, do đó 

phương sai của các phân bố sai số cũng bằng không. Ngược lại, khi không có quan 

hệ tuyến tính giữa y và x, hệ số góc b sẽ bằng không, SSR sẽ bằng không, SSE bằng 

SST và MSE sẽ gần bằng phương sai mẫu của y. Hay nói cách khác, 3 phân bố sai 

số như được thấy trong hình 2.3 sẽ không thể phân biệt được từ phân bố của y. Hình 

2.4 minh họa một ví dụ về mức độ chính xác của phương trình hồi quy đơn biến. Cụ 

thể, hình bên trái (a) cho thấy một đường hồi quy rất hợp lý trong đó các điểm dữ 

liệu tập trung khá gần quanh đường hồi quy. Do đó, trong trường hợp này 2 đại 

lượng SSR và SST gần bằng nhau (SSE là rất nhỏ). Ngược lại với hình bên trái, 

hình bên phải (b) đưa ra một phương trình hồi quy không có hiệu qủa (vô ích) trong 

đó SSR gần bằng không do hệ số góc rất nhỏ, và MSE là gần bằng với phương sai 

mẫu của yếu tố dự báo. 

Đại lượng thứ 2 thường được sử dụng để xác định độ chính xác của phương 

trình hồi quy tuyến tính là hệ số xác định R2 được tính theo công thức như sau: 

SST

SSE
1

SST

SSR
R 2     (14) 
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Hình 2.4. Sơ đồ minh họa một đường hồi quy tuyến tính đơn biến gần hoàn hảo (a) 

và không có hiệu qủa (b) (theo Wilks, 1995, 2006). 

Về mặt định lượng, R2 có thể được hiểu như là tỷ lệ biến đổi giữa giá trị quan 

trắc (SST) và ước lượng (SSR) của yếu tố dự báo. Trong trường hợp hồi quy tuyến 

tính đơn giản, căn bậc hai của R2 chính là hệ số tương quan Person giữa yếu tố dự 

báo và nhân tố dự báo. Đối với một phương trình hồi quy hoàn hảo, SSR = SST và 

R2 = 1. Ngược lại, R2 = 0 (SSR = 0, SSE = SST) trong trường hợp phương trình hồi 

quy không có hiệu qủa/vô giá trị. Đại lượng cuối cùng được sử dụng để xác định độ 

chính xác của phương trình hồi quy tuyến tính là tỷ số F = SSR/MSE. Khi độ chính 

xác của phương trình hồi quy tuyến tính tăng lên thì giá trị đại lượng F sẽ tăng theo 

do tương quan cao giữa y và x sẽ tạo ra SSR lớn và MSE nhỏ (theo Drapper và 

Smith, 1981; Neter và nnk, 1985). 

Trong trường hợp có nhiều hơn một nhân tố dự báo, kỹ thuật hồi quy tuyến 

tính đa biến (MLR-Multiple Linear Regression) được sử dụng trong đó phương 

trình hồi quy có dạng: 

KK22110
xb...xbxbbŷ    (15) 
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với K là số nhân tố dự báo, b0 được gọi là hằng số hồi quy và b1 cho đến bK 

được gọi là các hệ số hồi quy. Tương tự như trong trường hợp SLR, nếu gọi ei là 

các sai số, thì phương trình (15) có thể được viết lại dưới dạng ma trận như sau: 

EX.BY       (16) 

Trong đó Y là vectơ quan trắc của yếu tố dự báo, X là ma trận quan trắc của K 

nhân tố dự báo, B là vectơ hệ số bao gồm cả hằng số hồi quy, và E là vectơ sai số. 

Khi đó, giá trị ước lượng của vectơ B sẽ được tính như sau: 

YX)XX(B T1T      (17) 

Luận văn xây dựng phương trình dự báo ngày bắt đầu mùa mưa dựa trên các 

đặc trưng khí quyển bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính nhiều biến 

(MLR). Trong đó yếu tố dự báo là ngày bắt đầu mưa, các nhân tố dự báo là các đặc 

trưng khí quyển T2m, MSLP, tốc độ gió mực 850hPa, độ cao địa thế vị mực 500hPa 

và OLR được lấy trung bình pentad cho giai đoạn 1981 - 2010 trong các khu vực có 

sự biến đổi rõ ràng giữa giai đoạn trước và sau khi bắt đầu mùa mưa từ ba pentad 

trước ngày bắt đầu sớm nhất được tìm thấy trong giai đoạn nghiên cứu. 
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Chương 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VÀ KHẢ NĂNG DỰ BÁO MƯA 

 

3.1 Ngày bắt đầu gió mùa mùa hè và ngày bắt đầu mùa mưa. 

Kết quả tính toán ngày bắt đầu mùa mưa (RSOD) cho khu vực Bắc Tây 

Nguyên, Nam Tây Nguyên và ngày bắt đầu gió mùa mùa hè (SMOD) cho khu vực 

Tây Nguyên được cho trong bảng 3.1. RSOD ở khu vực Bắc Tây Nguyên và Nam 

Tây Nguyên và SMOD ở khu vực Tây Nguyên trong giai đoạn 1981 – 2013 không 

đồng đều trong hầu hết các năm và trong mỗi năm chúng cũng có sự khác biệt đáng 

kể. RSOD trung bình khu vực Bắc Tây Nguyên là ngày 06 tháng 05 với độ lệch 

chuẩn là 14 ngày; RSOD trung bình khu vực Nam Tây Nguyên là ngày 15 tháng 04 

với độ lệch chuẩn là 16 ngày; SMOD khu vực Tây Nguyên là 17 tháng 05 với độ 

lệch chuẩn là 11 ngày. Trong giai đoạn nghiên cứu, RSOD ở Nam Tây Nguyên đến 

sớm hơn RSOD ở Bắc Tây Nguyên trong hầu hết các năm, trung bình sớm hơn 21 

ngày, chỉ có ba năm là có RSOD ở Nam Tây Nguyên đến muộn hơn RSOD ở Bắc 

Tây Nguyên đó là các năm 1984 (1 ngày), 1986 (1 ngày) và 1997 (11 ngày); RSOD 

ở Nam Tây Nguyên đến sớm hơn SMOD trong tất cả các năm, trung bình sớm hơn 

32 ngày. Khi so sánh RSOD ở Bắc Tây Nguyên với SMOD thì thấy rằng hầu hết 

các năm trong giai đoạn nghiên cứu, RSOD ở Bắc Tây Nguyên sớm hơn so với 

SMOD và sớm hơn trung bình 11 ngày. Nếu xét về trình tự xảy ra theo thời gian thì 

RSOD ở Nam Tây Nguyên là sớm nhất, sau đó là RSOD ở Bắc Tây Nguyên và cuối 

cùng là SMOD. Sự không đồng thời của mùa mưa ở Bắc Tây Nguyên, Nam Tây 

Nguyên và không đồng thời với mùa gió mùa mùa hè được thể hiện trong bảng 3.1 

có thể do thực tế là lượng mưa trong khu vực được đóng góp không chỉ từ hệ thống 

gió mùa tây nam mà còn bắt nguồn từ nhiều nguồn khác nhau như nhiễu động nhiệt 

đới hoặc do gió đông vận chuyển ẩm từ Biển Đông vào đất liền [7] . 

Để tìm hiểu rõ hơn nguyên nhân của sự không đồng thời giữa quá trình chuyển 

đổi khô và ẩm và sự đảo ngược hướng gió trên khu vực Tây Nguyên, dưới đây mối 
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quan hệ giữa các đặc trưng trạng thái khí quyển, hoàn lưu và đối lưu quy mô lớn với 

ngày bắt đầu mùa mưa mùa hè sẽ được xem xét xung quanh ngày bắt đầu mùa mưa 

ở riêng khu vực Nam Tây Nguyên và Bắc Tây Nguyên. 

Bảng 3.1 Ngày bắt đầu gió mùa mùa hè (SMOD) khu vực Tây Nguyên, ngày bắt đầu mùa 

mưa (RSOD) cho Bắc Tây Nguyên và Nam Tây Nguyên trong giai đoạn 1981 - 2013 

Năm SMOD RSOD 

(BTN) 

RSOD 

(NTN) 

Năm SMOD RSOD 

(BTN) 

RSOD 

(NTN) 

1981 148 135 111 1998 140 140 124 

1982 113 145 103 1999 149 109 68 

1983 131 139 131 2000 129 108 74 

1984 139 105 107 2001 127 120 90 

1985 147 119 89 2002 134 134 115 

1986 131 124 113 2003 137 130 86 

1987 159 142 141 2004 130 128 84 

1988 142 119 89 2005 129 134 105 

1989 137 116 75 2006 136 159 102 

1990 145 126 87 2007 140 115 82 

1991 160 155 107 2008 122 122 85 

1992 149 124 111 2009 141 111 81 

1993 156 125 102 2010 142 138 109 

1994 135 122 83 2011 128 126 98 

1995 130 129 120 2012 115 114 71 

1996 127 122 111 2013 132 104 83 

1997 139 104 114 TB 137 126 105 

    ĐLC 11 14 16 
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3.2 Những đặc trưng khí quyển liên quan đến ngày bắt đầu  mùa mưa. 

Để thể hiện các trạng thái khí quyển, hoàn lưu và đối lưu quy mô lớn có liên 

quan đến sự bắt đầu mùa mưa mùa hè ở Tây Nguyên, luận văn này nghiên cứu sự 

tiến triển của trường nhiệt độ mực 2m (T2m), khí áp trung bình mực biển (MSLP), 

phát xạ sóng dài đi ra (OLR), gió trung bình mực 850hPa, đường dòng và độ cao 

địa thế vị (ĐCĐTV) mực 500hPa  xung quanh ngày bắt đầu mùa mưa mùa hè ở khu 

vực Bắc Tây Nguyên và Nam Tây Nguyên (với trung tâm là ngày bắt đầu được chỉ 

ra trong bảng 3.1). Các dấu hiệu “-” và “+” biểu thị trước và sau ngày bắt đầu tương 

ứng (ngày bắt đầu là ngày 0), sau đó tính toán các trường trung bình pentad (5 ngày) 

cho giai đoạn 1981 – 2013 với pentad 0 đại diện cho trung bình từ ngày 0 đến ngày 

+4 và pentad -1 biểu thị trung bình từ ngày -5 đến ngày -1. Thủ tục tương tự được 

thực hiện cho các pentad tiếp theo khác. 

Sự khác biệt của các đặc trưng khí quyển giữa các giai đoạn 10 ngày (2 

pentad) sau và trước khi bắt đầu mùa mưa ở Bắc Tây Nguyên được chỉ ra bằng cách 

tính trung bình “10 ngày sau trừ 10 ngày trước”. Những xu hướng âm (dương) chỉ 

ra những diễn biến bất thường liên quan tới sự bắt đầu mùa mưa. 

3.2.1 Những đặc trưng khí quyển liên quan đến ngày bắt đầu mùa mưa ở 

Nam Tây Nguyên 

Trạng thái khí quyển mực thấp là trường T2m và MSLP xung quanh ngày bắt 

đầu mùa mưa ở các pentad trước và sau khi mùa mưa bắt đầu ở Nam Tây Nguyên 

được thể hiện trên hình 3.1 và hình 3.2. Phân tích trường T2m (hình 3.1) thấy rằng 

trước khi mùa mưa Nam Tây Nguyên bắt đầu 2 pentad (pentad P-2), ở Ấn Độ có sự 

phân hóa nhiệt độ theo không gian giữa khu vực phía bắc và phía nam. Phía bắc Ấn 

Độ và khu vực Tây Nguyên cùng nằm trong dải nhiệt độ 260C, thấp hơn so với 

nhiệt độ ở nam Ấn Độ và các đại dương xung quanh. Khu vực có nhiệt độ cao nhất 

ở phía nam Ấn độ với nhiệt độ cực đại là 300C. Sau đó một pentad (pentad P-1), 

gradien nhiệt độ đã tăng lên ở phía bắc làm cho nhiệt độ đồng đều khắp lục địa Ấn 

Độ và đồng đều với dải nhiệt độ 280C ở Ấn Độ Dương, vịnh Bengal, nam bán đảo 
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Đông Dương, miền nam Việt Nam và nam Biển Đông. Trong khi đó Tây Nguyên 

vẫn nằm trong dải nhiệt độ 260C như ở pentad P-2. Cực đại nhiệt độ với đường 

300C có vị trí không thay đổi, vẫn nằm ở nam Ấn Độ. Khi mùa mưa bắt đầu (pentad 

P0), không nhận thấy có sự thay đổi đáng kể nào của trường T2m so với pentad 

trước đó, ngoại trừ việc cực đại nhiệt độ ở nam Ấn Độ mở rộng phạm vi hơn. Tây 

Nguyên vẫn nằm trong dải nhiệt độ 260C, thấp hơn nhiệt độ các khu vực xung 

quanh ở phía tây, đông và nam. Sau khi mùa mưa bắt đầu một pentad (pentad p+1), 

cực đại nhiệt độ với giá trị 300C mở rộng nhanh về phía bắc làm cho nhiệt độ ở bắc 

Ấn Độ bắt đầu cao hơn nhiệt độ của các đại dương xung quanh. Hình 3.2 biểu diễn 

trường MSLP các giai đoạn trước và sau khi mùa mưa ở Nam Tây Nguyên bắt đầu 

cho thấy sự biến đổi của nó có liên quan mật thiết với sự biến đổi của trường T2m. 

Cùng với sự gia tăng nhiệt độ về phía bắc Ấn Độ ở pentad P-1 là sự hình thành của 

một vùng khí áp thấp ở đông bắc Ấn Độ với trị số khí áp thấp nhất ở tâm là 

1006hPa. Giai đoạn này, Tây Nguyên vẫn nằm ở trong lưỡi áp cao lục địa (phần 

màu trắng đến xanh). Khi mùa mưa bắt đầu (pentad P0), vùng khí áp thấp ở Ấn Độ 

vẫn có giá trị khí áp cực tiểu là 1006 hPa nhưng đường 1006 hPa mở rộng phạm vi 

ra hết khu vực đông bắc Ấn Độ. Lưỡi áp cao lục địa lúc này di chuyển hẳn ra phía 

đông và có tâm phụ nằm ở phía đông Trung Quốc. Tây Nguyên nằm ở rìa tây nam 

lưỡi áp cao lục địa này. Sau khi mùa mưa bắt đầu một pentad (Pentad P+1), đường 

khí áp có trị số 1006hPa tiếp tục mở rộng về phía tây bắc ra hết miền Bắc Ấn Độ 

tương ứng với thời điểm cực đại nhiệt độ với giá trị 300C không còn hạn chế ở khu 

vực phía nam nữa mà cũng mở rộng về phía bắc ra gần hết miền Bắc Ấn Độ và bắt 

đầu cao hơn nhiệt độ ở các đại dương xung quanh. Lưỡi áp cao lục địa rút ra khỏi 

vùng biển Việt Nam.    

Để nghiên cứu sự tiến triển của đối lưu nhiệt đới có liên quan như thế nào đến 

sự khởi đầu mùa mưa, chúng tôi tạo ra trường OLR. OLR biểu diễn năng lượng 

sóng dài thoát ra khỏi đỉnh khí quyển của trái đất nhờ các vệ tinh viễn thám, ở 

những nơi có nhiệt độ bề mặt thấp như các đỉnh núi cao hoặc các đỉnh mây cao sẽ 

đo được giá trị OLR thấp. Do đó, phân tích giá trị OLR có thể đưa ra được bức 
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tranh toàn cảnh về sự phát triển của đối lưu [12]. Trong luận văn này ngưỡng giá trị 

OLR nhỏ hơn 240W.m-2 để chỉ hoạt động đối lưu mạnh. Hình 3.3 biểu diễn trường 

OLR tại các pentad trước và sau khi bắt đầu mùa mưa ở Nam Tây Nguyên. Kết quả 

cho thấy trước khi mùa mưa bắt đầu (pentad P-2 và P-1), vùng cực tiểu OLR xuất 

hiện ổn định ở khu vực Sumatra – Indonesia, trong khi đó miền Nam Việt Nam nằm 

ở rìa phía tây của vùng OLR cao. Khi mùa mưa bắt đầu (ở Pentad P0), vùng OLR 

cao không còn bao trùm lên miền nam Việt Nam nữa, đồng thời xuất hiện một cực 

tiểu OLR ở đông nam bán đảo Đông Dương chỗ nam Lào và Campuchia. Sau 

pentad bắt đầu mùa mưa (pentad +1), giá trị OLR ở đông nam bán đảo Đông Dương 

giảm dần nhưng khu vực Biển Đông, phía bắc vịnh Bengal, và Ấn Độ vẫn nằm 

trong vùng OLR cao. 

  

  

Hình 3.1. Trường nhiệt độ mực 2m trung bình pentad xung quanh  

ngày bắt đầu mùa mưa ở Nam Tây Nguyên 
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Hình 3.2. Trường MSLP trung bình pentad xung quanh ngày bắt đầu mùa mưa ở Bắc Tây Nguyên 

  

  

Hình 3.3. Trường OLR trung bình pentad xung quanh ngày bắt đầu mùa mưa ở Nam Tây Nguyên 
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Hình 3.4. Trường gió mực 850hPa trung bình pentad xung quanh ngày bắt đầu mùa 

mưa ở Nam Tây Nguyên 

  

  

Hình 3.5. Trường độ đường dòng và cao địa thế vị mực 500hPa trung bình pentad 

xung quanh ngày bắt đầu mùa mưa ở Nam Tây Nguyên. 
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Hình 3.4 hiển thị trường gió trung bình mực 850hPa tại các pentad trước và 

sau khi mùa mưa bắt đầu để xem xét mối liên hệ giữa hoàn lưu mực thấp với ngày 

bắt đầu mùa mưa ở Nam Tây Nguyên. Kết quả cho thấy không có sự thay đổi đáng 

kể nào về  hướng gió thịnh hành ở giai đoạn trước và sau khi bắt đầu mùa mưa. Gió 

tây vĩ độ trung bình thịnh hành ở miền bắc Ấn Độ, vịnh Bengal và bán đảo Đông 

Dương; gió đông ở rìa tây nam ACCN hoạt động ở phía nam Biển Đông, bán đảo 

Đông Dương và lấn sâu đến tận đông nam vịnh Bengal; một vùng xoáy thấp tồn tại 

ở khu vực Sri Lanka (phía nam vịnh Bengal) ở cả giai đoạn trước (pentad P-2 và P-

1) và sau (pentad P0 và P+1) khi mùa mưa bắt đầu. Tuy nhiên có thể nhận thấy có 

một sự thay đổi khá rõ về cường độ trường gió đông ở rìa ACCN hoạt động ở vùng 

biển nam Biển Đông và ngoài khơi miền nam Việt Nam. Ở pentad trước khi mùa 

mưa bắt đầu hai pentad (pentad P-2), gió đông trên vùng biển Nam Biển Đông và 

ngoài khơi miền Nam Việt Nam có cường độ khá lớn (cấp 4) cùng cấp độ với 

trường gió đông ở vùng biển phía đông Philipin. Đến pentad trước khi mùa mưa bắt 

đầu một pentad (pentad P-1) thì gió đông có cường độ cấp 4 chỉ còn ở vùng biển 

ngoài khơi miền Nam Việt Nam từ Ninh Thuận đến Cà Mau còn ở vùng biển Nam 

Biển Đông, cường độ gió giảm xuống dưới cấp 4. Khi mùa mưa bắt đầu (pentad 

P0), cường độ gió đông ở khu vực vùng biển miền Nam Việt Nam giảm xuống cùng 

với cường độ gió trên vùng biển Nam Biển Đông (nhỏ hơn cấp 4). 

Hình 3.5 trình bày trường đường dòng và ĐCĐTV mực 500hPa  ở các pentad 

trước và sau khi mùa mưa bắt đầu ở Nam Tây Nguyên. Đặc điểm nổi bật là sự rút 

lui về phía đông của sống ACCN tây Thái Bình Dương từ Đông Dương. Hoạt động 

của ACCN được biểu hiện bởi đường 5870gpm. Tại các pentad trước khi mùa mưa 

bắt đầu (Pentad P-2 và P-1), đường 5870gpm trùm lên miền nam Việt Nam, kéo 

sang đến tận phía đông nam bán đảo Đông Dương. Khi mùa mưa bắt đầu (Pentad 

P0), đường 5870gpm rút mạnh ra phía đông và sau pentad bắt đầu một pentad 

(pentad P+1), đường 5870gpm vẫn ổn định ở phía đông. Quá trình thay đổi ACCN 

tây Thái Bình Dương cho thấy có sự tương đồng với sự thay đổi của trường OLR 

như đã phân tích ở trên. ACCN là trường phân kỳ sẽ ngăn cản sự hình thành mây 
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đối lưu do đó tại những khu vực ACCN hoạt động mạnh sẽ có giá trị OLR cao, khi 

ACCN suy yếu thì giá trị OLR tại những khu vực đó đồng thời cũng giảm theo. Vì 

vậy khi ACCN rút ra phía đông thì giá trị OLR ở Tây Nguyên trong pentad bắt đầu 

mùa mưa cũng giảm. Trong khi trường ĐCĐTV có sự thay đổi rõ ràng khi mùa mưa 

bắt đầu như vậy thì trường đường dòng lại hầu như không có sự biến đổi đáng kể 

nào. Gió đông ở rìa ACCN vẫn lấn sâu về phía tây đến tận bán đảo Đông Dương ở 

cả thời điểm trước và sau khi bắt đầu mùa mưa ở Nam Tây Nguyên. 

Như vậy khi mùa mưa ở Nam Tây Nguyên bắt đầu, một số dấu hiệu trong 

những đặc trưng khí quyển trung bình được báo trước đó là sự tăng nhiệt độ về phía 

bắc Ấn Độ làm cho nhiệt độ toàn lục địa Ấn Độ đồng đều với dải nhiệt độ ở các đại 

dương xung quanh và sự hình thành một vùng áp thấp ở đông bắc Ấn Độ với trị số 

khí áp thấp nhất là 1006hPa ở pentad trước pentad bắt đầu mùa mưa và được duy trì 

đến pentad bắt đầu mùa mưa, vùng có giá trị OLR cao và ACCN rút về phía đông ra 

khỏi khu vực Tây Nguyên khi mùa mưa ở Nam Tây Nguyên bắt đầu. Trong khi các 

đặc trưng về trạng thái khí quyển và đối lưu quy mô lớn có sự thay đổi khá rõ ràng 

xung quanh ngày bắt đầu mùa mưa ở Nam Tây Nguyên như vậy thì trường hoàn lưu 

lại hầu như không có sự biến đổi đáng kể nào. Trường gió thổi đến phía nam bán đảo 

Đông Dương nói chung và Tây Nguyên nói riêng ở cả các pentad trước và sau khi 

mùa mưa ở Nam Tây Nguyên đều là trường gió đông ở rìa ACCN tây Thái Bình 

Dương ở cả mực thấp lẫn mực trên cao. Do đó mưa thời kỳ bắt đầu mùa mưa ở Nam 

Tây Nguyên không phải là mưa gió mùa mà là mưa tiền gió mùa. Mưa này có thể 

được giải thích là do nguồn ẩm được đưa từ biển Đông vào đất liền bởi những nhiễu 

động trong trường gió đông ở rìa ACCN khi hoạt động của ACCN không ổn định. 

3.2.2 Những đặc trưng khí quyển liên quan đến ngày bắt đầu mùa mưa ở 

Bắc Tây Nguyên 

Hình 3.7 và hình 3.8 biểu diễn trạng thái khí quyển tầng thấp là trường T2m và 

MSLP xung quanh ngày bắt đầu mùa mưa ở Bắc Tây Nguyên. Trước khi bắt đầu 

mùa mưa (ở pentad  P-1), cực đại nhiệt độ xuất hiện ở khu vực miền Trung Ấn Độ, 
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và khu vực biên giới giữa Ấn Độ - Pakistan với giá trị trung bình 320C, lớn hơn 40C 

so với nền nhiệt độ trung bình của các đại dương xung quanh. Tây Nguyên vẫn nằm 

trong dải nhiệt độ 260C tương đương với nhiệt độ ở giai đoạn bắt đầu mùa mưa ở 

Nam Tây Nguyên và thấp hơn 20C so với nhiệt độ trung bình của các đại dương 

xung quanh. Khi mùa mưa ở Bắc Tây Nguyên bắt đầu (pentad P0), vùng có giá trị 

nhiệt độ cực đại là 320C nhanh chóng mở rộng ra trên một phạm vi lớn ở tây bắc Ấn 

Độ. Trong khi đó, nhiệt độ ở Tây Nguyên và các đại dương xung quanh hầu như 

không có sự biến đổi nhiều. Sự phân bố nhiệt độ trung bình tiếp tục diễn ra tương tự 

như vậy ở cả các pentad sau pentad bắt đầu mùa mưa.  

  

  

 

 

Hình 3.6. Trường nhiệt độ mực 2m 

trung bình pentad xung quanh ngày 

bắt đầu mùa mưa ở Bắc Tây Nguyên 
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Trường MSLP được biểu diễn trên hình 3.7 cho thấy trước thời điểm bắt đầu 

mùa mưa (pentad P-1), vùng áp thấp ở Ấn Độ có trị số khí áp thấp nhất là 1004 hPa, 

đường 1004hPa mở rộng phạm vi ra miền bắc Ấn Độ. Khi mùa mưa bắt đầu (pentad 

P0), đường có trị số khí áp 1004hPa không còn chỉ giới hạn ở miền Bắc Ấn Độ nữa 

mà tiếp tục mở rộng ra hầu hết khu vực Ấn Độ đồng thời vùng áp thấp tiếp tục được 

khơi sâu với trung tâm là đường khép kín có giá trị 1002 hPa có phạm vi ở một khu 

vực nhỏ thuộc miền bắc Ấn Độ. Sau khi mùa mưa bắt đầu (Pentad P+1 và P+2) 

đường có trị số khí áp 1002 hPa mở rộng ra ở phía bắc Ấn Độ. Từ trước đến sau khi 

mùa mưa bắt đầu, vùng áp thấp có xu hướng mở rộng dần về phía đông và ở pentad 

P+2 nó mở rộng đến phía bắc Việt Nam hình thành nên rãnh gió mùa, đây cũng là 

thời điểm bắt đầu gió mùa mùa hè trung bình khí hậu trên khu vực Tây Nguyên. 

Vùng áp thấp ở Ấn Độ này chính là áp thấp Nam Á, được gọi là áp thấp nhiệt bởi 

nó hình thành do sự đốt nóng bề mặt lục địa Ấn Độ tạo nên sự chênh lệch nhiệt độ 

giữa lục địa và các đại dương xung quanh. Vì thế mà những biến đổi của trường 

MSLP thường có sự tương đồng với sự biến đổi của trường T2m trên khu vực Ấn 

Độ. Ngoài ra, hình 3.11 cho thấy những xu thế biến đổi của các trường T2m, MSLP 

xung quanh ngày bắt đầu mưa ở Bắc Tây Nguyên có mối liên hệ mật thiết với nhau 

trên dải vĩ độ 250N – 350N. Từ trước ngày bắt đầu mưa đến sau ngày bắt đầu mưa, 

trường T2m, MSLP có xu thế biến đổi dương (âm) ở dải vĩ độ 250N – 350N với cực 

trị ở phía đông Trung Quốc, cao nguyên Tây Tạng và Pakistan. 

Để thấy được sự tiến triển của đối lưu nhiệt đới liên quan đến sự bắt đầu mùa 

mưa mùa hè ở Bắc Tây Nguyên, trường OLR được biểu diễn trên hình 3.8. Hoạt 

động đối lưu mạnh được biểu thị bởi giá trị OLR nhỏ hơn 230 W.m2. Ở Pentad 

trước pentad bắt đầu hai pentad (pentad P-2), hoạt động đối lưu mạnh chỉ xuất hiện 

ở vịnh Thái Lan, phía nam vịnh Bengal, lục địa Indonesia, và vùng xích đạo tây 

Thái Bình Dương. Sau đó một pentad (pentad P-1), vùng OLR thấp kéo dài từ vĩ độ 

thấp đến phía tây nam bán đảo Đông Dương nhưng chưa sang đến khu vực Tây 

Nguyên. Khi mùa mưa ở Bắc Tây Nguyên bắt đầu (pentad P0), vùng OLR thấp tiếp 

tục mở rộng về phía đông bắc và đến tận Tây Nguyên. Trong khi đó khu vực Ấn 
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Độ, phía tây bắc vịnh Bengal và khu vực Biển Đông đối lưu vẫn bị hạn chế. Những 

pentad sau pentad bắt đầu (pentad P+1, P+2 và P+3), vùng OLR thấp dần dần mở 

rộng ra cả khu vực Biển Đông và vịnh Bengal do sự rút lui mạnh của ACCN về phía 

đông, khu vực bán đảo Đông Dương đã nằm trong vùng OLR thấp nhưng giá trị 

OLR vẫn tiếp tục giảm dần và đến pentad P+2 khi bắt đầu mùa gió mùa mùa hè 

trung bình khí hậu thì khu vực Tây Nguyên có giá trị OLR nhỏ hơn 220 W.m2 trong 

khi đó khu vực lục địa Ấn Độ vẫn là khu vực có giá trị OLR cao. 

  

  

 

 

Hình 3.7. Trường MSLP trung bình 

pentad xung quanh ngày bắt đầu mùa 

mưa ở Bắc Tây Nguyên 
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Hình 3.11 cho thấy những xu thế âm ở vịnh Bengal, Biển Đông và xu thế 

dương ở khu vực Indonesia cho thấy một sự dịch chuyển của cực đại mây đối lưu từ 

xích đạo về phía đông bắc. Như vậy có thể thấy những thay đổi theo mùa trong hoạt 

động đối lưu xảy ra đầu tiên ở bán đảo Đông Dương, sau đó kéo dài về phía đông 

tới Biển Đông rồi mới hướng về phía tây tới phía tây vịnh Bengal, và cuối cùng là 

đến đất liền Ấn Độ. Đặc điểm trường OLR xung quanh ngày bắt đầu mưa như vậy 

cho thấy sự mở rộng về phía bắc của các trung tâm đối lưu trên khu vực Sumatra có 

thể chịu trách nhiệm cho sự bắt đầu mùa mưa trên khu vực Tây Nguyên. 

  

  

 

 

Hình 3.8. Trường OLR trung bình 

pentad xung quanh ngày bắt đầu mùa 

mưa ở Bắc Tây Nguyên. 
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Trường gió mực 850hPa mô phỏng hoàn lưu mực thấp quy mô lớn xung quanh 

ngày bắt đầu mùa mưa ở khu vực Bắc Tây Nguyên được chỉ ra trên hình 3.9. Việc 

biến đổi trường gió từ trước đến sau giai đoạn bắt đầu mùa mưa được thể hiện đầu 

tiên bởi sự bùng phát gió tây nam qua vịnh Bengal (Hình 3.11). Ở những pentad 

trước pentad bắt đầu (pentad P-2 và P-1), hệ thống gió mực 850hPa ở miền bắc lục 

địa Ấn Độ, vịnh Bengal và bán đảo Đông Dương là trường gió tây vĩ độ trung bình 

còn gió tín phong hướng đông ở rìa ACCN chi phối khu vực phía nam Biển Đông, 

nam bán đảo Đông Dương, vịnh Thái Lan, dòng gió thổi qua xích đạo đổi hướng trở 

thành dòng gió tây dưới ảnh hưởng cuả lực Coriolis và nó mới chỉ thịnh hành  ở khu 

vực Ấn Độ Dương. Đến khi mùa mưa bắt đầu (pentad P0), dòng gió tây xích đạo 

mạnh dần lên và mở rộng về phía đông bắc từ Ấn Độ Dương đến bao phủ phía nam 

vịnh Bengal, vịnh Thái Lan và tới cả bán đảo Đông Dương, dòng gió tây vĩ độ trung 

bình suy yếu đáng kể và rút lui về phía bắc. Lúc này, phía đông bán đảo Đông 

Dương cũng như Tây Nguyên nằm ở danh giới giữa hai hệ thống gió là  gió tây 

nhiệt đới và gió tín phong hướng đông đều thồi đến. Hai hệ thống gió này hội tụ ở 

phía đông bán đảo Đông Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đối lưu phát 

triển và bắt đầu gây mưa cho khu vực Tây Nguyên. Sự hội tụ này duy trì khoảng 1 – 

2 pentad sau khi mùa mưa bắt đầu, đến pentad P+2, ACCN cũng như tín phong 

đông nam suy yếu nhanh và rút mạnh ra phía đông tạo điều kiện cho gió tây nam có 

nguồn gốc nhiệt đới bao phủ trên toàn bộ bán đảo Đông Dương,tràn sang thịnh hành 

ở cả Biển Đông thì mới là lúc bắt đầu gió mùa mùa hè. Khi mùa mưa bắt đầu ở Bắc 

Tây Nguyên, có hai nguồn ẩm được đưa tới gây mưa cho bán đảo Đông Dương nói 

chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng đó là đới gió tây nhiệt đới đưa ẩm từ Ấn 

Độ Dương, vịnh Bengal, vịnh Thái Lan tới và nguồn ẩm thứ hai là đới gió tín phong 

hướng đông đưa ẩm từ Biển Đông vào. 

Để hiểu rõ hơn về mối liên kết giữa yếu tố hoàn lưu mực thấp và mực trên cao 

cũng như hoạt động của ACCN tây Thái Bình Dương có ảnh hưởng như thế nào đến 

sự bắt đầu mùa mưa ở Bắc Tây Nguyên, trường đường dòng và ĐCĐTV trung bình 

mực 500hPa xung quanh ngày bắt đầu cũng được nghiên cứu và thể hiện trên hình 
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3.10. Đường ĐCĐTV 5870gpm được dùng làm ngưỡng đánh giá để đánh giá cường 

độ và sự tiến triển của ACCN. Trước khi bắt đầu mùa mưa (ở pentad P-2 và P-1), 

đường 5870gpm lấn sâu về phía tây trùm lên khu vực phía nam bán đảo Đông 

Dương và vịnh Thái Lan. Khi mùa mưa bắt đầu (ở pentad P0), đường 5870gpm rút 

dần ra phía đông, trường đường dòng cũng có sự biến đổi đáng kể bởi sự khơi sâu 

một rãnh thấp ở khu vực vịnh Bengal kèm theo hoàn lưu xoáy ở quanh khu vực Sri 

Lanka giúp ACCN tách ra ở vịnh Bengal. Cũng trong thời gian này, như đã phân 

tích ở trên, ở mực thấp,  ACCN cũng rút ra phía đông nhường chỗ để gió tây nam 

nhiệt đới thổi đến phía đông bán đảo đông dương và hội tụ với gió hướng đông ở rìa 

ACCN gây mưa cho Tây Nguyên.  

  

  

 

 

Hình 3.9. Trường gió mực 850hPa trung 

bình pentad xung quanh ngày bắt đầu 

mùa mưa ở Bắc Tây Nguyên. 
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Hình 3.10. Trường độ cao địa thế vị 

và đường dòng mực 500hPa trung 

bình pentad xung quanh ngày bắt đầu 

mùa mưa ở Bắc Tây Nguyên. 

 

 Như vậy, sự bắt đầu mùa mưa ở Bắc Tây Nguyên liên quan đến sự mở rộng 

phạm vi cực đại nhiệt độ ở phía bắc Ấn Độ, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ tới 40C 

giữa lục địa và đại dương đồng thời với sự khơi sâu của áp thấp Nam Á có tâm ở 

phía bắc Ấn Độ với trị số khí áp ở tâm là 1002 hPa, sự gia tăng nhanh chóng của đối 

lưu nhiệt đới từ Sumatra về phía vịnh Bengal và bán đảo Đông Dương trong đó có 

khu vực Tây Nguyên, sự gia tăng trường gió tây nhiệt đới mực thấp từ Ấn Độ 

Dương, vịnh Bengal về phía bán đảo Đông Dương, sự rút lui của ACCN tây Thái 

Bình Dương về phía đông và sự hình thành một rãnh thấp ở khu vực vịnh Bengal 

cùng với một hoàn lưu xoáy ở khu vực Sri Lanka trên mực 500 hPa 
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Hình 3.11. Sự khác nhau của các 

trường T2m, MSLP, OLR, , tốc độ gió 

mực 850hPa, ĐCĐTV mực 500hPa 

giữa 10 ngày trước và sau khi mùa mưa 

ở Bắc Tây Nguyên bắt đầu 

  

3.3 Các đặc trưng mưa trung bình thời kỳ bắt đầu gió mùa mùa hè 

Các đặc trưng mưa được nghiên cứu trong luận văn này bao gồm: lượng mưa, 

số ngày mưa (có lượng mưa ngày từ 0.1mm trở lên), số ngày có mưa vừa (có lượng 

mưa ngày từ 16mm trở lên). Ở Tây Nguyên, số trường hợp mưa lớn không nhiều, 

hằng năm trung bình trên toàn Tây Nguyên chỉ có khoảng 5 – 10 ngày mưa trên 

50mm, còn trường hợp mưa trên 100mm/ngày thì rất ít gặp, ở những nơi nhiều mưa 

thường mỗi năm quan sát được 2 – 3 ngày, và ở những nơi ít mưa thì phải 2 – 3 năm 

mới gặp một ngày (Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc, 1993) nên không được nghiên 

cứu trong luận văn. 



 48 

Các đặc trưng mưa nói trên được tính trung bình tháng (30 ngày) xung quanh 

ngày bắt đầu gió mùa mùa hè ở khu vực Tây Nguyên cho giai đoạn từ năm 1981 – 

2013 (bảng 3.1). Các dấu hiệu “-” và “+” biểu thị trước và sau ngày bắt đầu tương 

ứng, với ngày bắt đầu là ngày 0. Tháng M-2 biểu thị trung bình từ  ngày -60 đến 

ngày -31, tháng M-1 là từ ngày -30 đến ngày -1, tháng M0 từ ngày 0 đến ngày +29, 

tháng M+1 từ ngày +30 đến ngày +59, cứ như thế cho đến tháng M+5. Tháng M0 

được coi là thời kỳ bắt đầu gió mùa mùa hè. Để có thể rút ra được những đặc trưng 

mưa thời kỳ bắt đầu gió mùa mùa hè, sau đây sẽ phân tích các đặc trưng mưa trung 

bình ở cả các giai đoạn trước và sau khi gió mùa mùa hè bắt đầu rồi rút ra những 

điểm khác biệt của các đặc trưng ở giai đoạn bắt đầu gió mùa mùa hè so với các giai 

đoạn khác của mùa gió mùa mùa hè.  

Các đặc trưng mưa trung bình ở giai đoạn trước khi gió mùa mùa hè bắt đầu 

hai tháng (tháng M-2) được thể hiện trên hình 3.12 cho thấy có sự phân hóa theo 

không gian giữa khu vực Bắc Tây Nguyên và Nam Tây Nguyên, các đặc trưng mưa 

trung bình ở các trạm phía nam có giá trị lớn hơn hẳn so với các trạm ở phía bắc là 

do ngày bắt đầu mùa mưa trung bình ở Nam Tây Nguyên nằm cuối giai đoạn này. 

Lượng mưa trung bình tháng ở các trạm phía nam khoảng  120 – 150mm trong khi 

ở các trạm phía bắc chỉ rơi vào khoảng 50 – 70mm. Ở Bắc Tây Nguyên, số ngày 

mưa trung bình chỉ khoảng 6 – 8 ngày, số ngày mưa vừa trung bình khoảng 0 – 2 

ngày còn ở Nam Tây Nguyên, số ngày mưa trung bình khoảng 13 – 14 ngày, số 

ngày mưa vừa khoảng 2 – 4 ngày. Riêng trạm Liên Khương (ở Nam Tây Nguyên) 

có các đặc trưng mưa trung bình trong giai đoạn tháng M-2 này tương tự như ở Bắc 

Tây Nguyên, trạm này cũng có ngày bắt đầu mùa mưa trung bình muộn hơn hẳn các 

trạm còn lại của Nam Tây Nguyên. 
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Hình 3.12 Các đặc trưng mưa trung 

bình tháng M-2 

Giai đoạn trước khi bắt đầu gió mùa mùa hè một tháng (tháng M-1) có các đặc 

trưng mưa trung bình được thể hiện trên hình 3.13 thấy rằng các đặc trưng mưa 

trung bình ở cả Bắc Tây Nguyên và Nam Tây Nguyên đều tăng lên so với tháng 

trước đó tuy nhiên mức độ gia tăng ở Bắc Tây Nguyên lớn hơn so với Nam Tây 

Nguyên. Ở Bắc Tây Nguyên, lượng mưa trung bình khoảng 130 – 150mm (tăng 

80mm so với trung bình tháng trước đó), số ngày mưa trung bình khoảng 11 – 13 

ngày, số ngày mưa vừa trung bình khoảng 3 – 4 ngày. Các đặc trưng mưa trung 

bình ở Bắc Tây Nguyên trong giai đoạn này có giá trị xấp xỉ với giá trị của các đặc 

trưng mưa trung bình ở Nam Tây Nguyên trong tháng trước đó. Trong giai đoạn 

này, lượng mưa trung bình ở Nam Tây Nguyên khoảng 190 – 230mm, số ngày mưa 

trung bình khoảng 16 – 19 ngày (riêng trạm Liên Khương là 12 ngày), số ngày mưa 

vừa trung bình khoảng 4 – 5 ngày (riêng trạm Liên Khương là 3 ngày). Các đặc 

trưng mưa trung bình vẫn có sự phân hóa theo không gian giữa khu vực Bắc Tây 

Nguyên và Nam Tây Nguyên nhưng sự phân hóa không còn lớn như ở tháng M-2 

nữa do giai đoạn này, mùa mưa trung bình ở Bắc Tây Nguyên cũng đã bắt đầu 
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Hình 3.13 Các đặc trưng mưa trung 

bình tháng M-1 

 

 

 

  

 

 

Hình 3.14. Các đặc trưng mưa trung bình 

tháng M0 

 

Hình 3.14 thể hiện các đặc trưng mưa trung bình giai đoạn bắt đầu gió mùa 

mùa hè (tháng M0) cho thấy giá trị của các đặc trưng mưa trung bình đồng loạt tăng 

và đồng đều trên cả khu vực Tây Nguyên, sự phân hóa theo không gian không còn 
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rõ ràng như các tháng trước đó nữa. Lượng mưa trung bình tháng trên cả khu vực 

nằm trong khoảng 250 – 300mm (riêng các trạm Buôn Hồ, Đà Lạt, Liên Khương có 

lượng mưa trung bình thấp hơn, chỉ khoảng 220mm), số ngày mưa trung bình 

khoảng 20 – 21 ngày (riêng trạm Đắk Nông, Đà Lạt cao hơn hẳn các trạm khác, lần 

lượt là 24 ngày và 23 ngày), số ngày mưa vừa trung bình khoảng 5 – 6 ngày (riêng 

trạm Buôn Hồ, Liên Khương thấp hơn, chỉ khoảng 4 ngày). 

Tháng thứ nhất sau thời kỳ bắt đầu gió mùa mùa hè (tháng M+1) có các đặc 

trưng mưa trung bình được chỉ ra trên hình 3.15 cho thấy các đặc trưng về lượng 

mưa trung bình và số ngày mưa vừa trung bình lại có sự phân hóa sâu sắc theo 

không gian không chỉ giữa Bắc Tây Nguyên và Nam Tây Nguyên mà còn giữa 

những khu vực nhỏ hơn. Dựa vào sự phân hóa của các đặc trưng mưa trung bình ở 

các tháng sau thời kỳ bắt đầu gió mùa mùa hè có thể chia Tây Nguyên thành các 

khu vực nhỏ đó là khu vực phía bắc của Bắc Tây Nguyên gồm các trạm Đắk Tô, 

Kon Tum, Pleiku (khu vực (1)),  khu vực phía nam của Bắc Tây Nguyên gồm các 

trạm Buôn Hồ, Eakmat, Buôn Mê Thuột (khu vực (2)), khu vực phía tây của Nam 

Tây Nguyên gồm các trạm Đắk Nông, Bảo Lộc (khu vực (3)), khu vực phía đông 

của Nam Tây Nguyên gồm các trạm Đà Lạt, Liên Khương (khu vực (4)). Ở giai 

đoạn tháng M+1 này, giá trị trung bình của các đặc trưng về lượng mưa và số ngày 

mưa vừa ở khu vực (1) và (3) tăng còn ở khu vực (2) và (4) lại giảm. Vì thế khu vực 

(1) và (3) có giá trị trung bình của các đặc trưng mưa lớn hơn hẳn so với khu vực 

(2) và (4). Lượng mưa và số ngày mưa vừa lớn nhất là ở khu vực (3) lần lượt là 

khoảng 330 – 340mm và 8 ngày; thứ hai là khu vực (1) lần lượt là 260 – 270mm và 

6 ngày, riêng trạm Pleiku ở khu vực (1) có giá trị của các đặc trưng mưa trung bình 

tương đương với khu vực (3); thấp nhất là ở khu vực (2) và (4) lần lượt là 190 – 

230mm và 4 – 5 ngày. 
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Hình 3.15. Các đặc trưng mưa trung 

bình tháng M+1 

 

Các đặc trưng mưa trung bình trong giai đoạn tháng thứ hai sau thời kỳ bắt đầu 

gió mùa mùa hè (tháng M+2) được thể hiện trên hình 3.16 cho thấy tiếp tục có sự 

phân hóa sâu sắc theo không gian của các đặc trưng về lượng mưa và số ngày mưa 

vừa giữa các khu vực nhỏ được chia như trên. Lượng mưa trung bình và số ngày 

mưa vừa trung bình ở khu vực (1) và (3) tiếp tục tăng và đạt giá trị cực đại với giá 

trị lần lượt là 420 – 440mm và 9 – 10 ngày ở khu vực (3); 330 – 380mm và 7 – 8 

ngày ở khu vực (1), riêng trạm Pleiku ở khu vực (1) có giá trị của các đặc trưng 

mưa trung bình tương đương với khu vực (3). Các đặc trưng về lượng mưa và số 

ngày mưa vừa ở khu vực (2) cũng tăng so với tháng trước đó nhưng mức độ gia 

tăng không đáng kể nên vẫn thấp hơn khu vực (1) và (3) với giá trị trung bình lần 

lượt là 280mm và 6 ngày, riêng trạm Buôn Hồ có giá trị thấp hơn so với 2 trạm còn 

lại trong khu vực (2) với giá trị lần lượt là 220mm và 4 ngày. Khu vực (4) vẫn là 

khu vực có các đặc trưng về lượng mưa và số ngày mưa vừa thấp nhất với giá trị lần 

lượt là 160mm và 3 ngày ở trạm Liên Khương; 220 mm và 4 ngày ở trạm Đà Lạt, 

tương đương với các giá trị của trạm Buôn Hồ ở khu vực (2). 
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Hình 3.16. Các đặc trưng mưa trung bình 

tháng M+2 

Hình 3.17 biểu diễn các đặc trưng mưa trung bình giai đoạn sau khi gió mùa 

mùa hè bắt đầu ba tháng (tháng M+3) cho thấy sự phân hóa theo không gian của các 

đặc trưng trung bình về lượng mưa và số ngày mưa vừa giữa các khu vực không còn 

rõ ràng như tháng trước đó. Trong khi giá trị của các đặc trung bình bình ở khu vực 

(1) và (3) vẫn cao như tháng M+2 thì giá trị của các đặc trưng trung bình ở khu vực 

(2) và (4) lại tăng. Các đặc trưng trung bình ở khu vực (2) đạt cực đại nhưng vẫn thấp 

hơn ở khu vực (1) và (3) với lượng mưa trung bình và số ngày mưa vừa trung bình 

lần lượt là 300 – 310mm và 6 – 7 ngày, riêng trạm Buôn Hồ thấp hơn hẳn là 250mm 

và 5 ngày. Khu vực (4) vẫn là khu vực có các đặc trưng thấp nhất với lượng mưa 

trung bình và số ngày mưa vừa trung bình lần lượt là 230 – 250mm và 4 – 5 ngày. 

Ba tháng sau thời kỳ bắt đầu gió mùa mùa hè, trong khi các đặc trưng về lượng 

mưa và số ngày mưa vừa có sự phân hóa sâu sắc theo không gian giữa các khu vực 

ở Tây Nguyên như đã phân tích ở trên thì đặc trưng về số ngày mưa hầu như không 

có sự phân hóa rõ ràng mà nó khá đồng đều trên cả khu vực Tây Nguyên và sự 

chênh lệch giữa các giai đoạn cũng không rõ ràng. Ở hầu hết các trạm có số ngày 

mưa trung bình rơi vào khoảng 20 – 25 ngày, tháng có số ngày mưa nhiều nhất rơi 

vào tháng thứ hai và thứ ba sau thời kỳ gió mùa mùa hè bắt đầu.  
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Hình 3.17. Các đặc trưng mưa trung 

bình tháng M+3 

Hình 3.18 thể hiện các đặc trưng mưa trung bình ở giai đoạn tháng thứ tư sau 

thời kỳ bắt đầu gió mùa mùa hè (tháng M+4) cho thấy các đặc trưng về lượng mưa 

và số ngày mưa vừa của khu vực (4) tăng nhẹ, ở các khu vực (1) và (2) giảm, khu 

vực (3) ít thay đổi. Như vậy ở tháng M+4, giá trị các đặc trưng mưa trung bình khá 

là đồng đều giữa các khu vực với lượng mưa trung bình khoảng 260 – 300mm, số 

ngày mưa vừa trung bình khoảng 5 – 6 ngày, chỉ còn khu vực (3) vẫn cao hơn hẳn 

ba khu vực còn lại với lượng mưa trung bình vẫn đạt khoảng 400mm, số ngày mưa 

vừa trung bình khoảng 8 – 9 ngày. Ở tháng M+4 này, số ngày mưa trung bình của 

các trạm Bắc Tây Nguyên đều giảm còn khoảng 20 ngày, trong khi đó ở Nam Tây 

Nguyên vẫn ở mức cao, khoảng 25 ngày. Vì vậy ở giai đoạn này, đặc trưng về số 

ngày mưa lại có sự phân hóa theo không gian giữa khu vực Bắc Tây Nguyên và 

Nam Tây Nguyên. 
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Hình 3.18. Các đặc trưng mưa trung 

bình tháng M+4 

  

  

Từ sự phân tích các đặc trưng mưa trung bình qua từng giai đoạn trước và sau 

thời kỳ bắt đầu gió mùa mùa hè thấy rằng có một sự chuyển biến rõ rệt của các đặc 

trưng mưa trung bình từ giai đoạn trước khi gió mùa mùa hè bắt đầu đến giai đoạn 

gió mùa mùa hè bắt đầu. Sự chuyển biến này được thể hiện bởi sự gia tăng nhanh 

chóng của các đặc trưng mưa trung bình trên khu vực Tây Nguyên và các giá trị của 

các đặc trưng mưa tương đối đồng đều trên cả khu vực ở thời kỳ bắt đầu gió mùa 

mùa hè. Trong khi đó, ở thời kỳ trước khi bắt đầu gió mùa mùa hè, các đặc trưng 

mưa trung bình có sự phân hóa rõ ràng theo không gian giữa khu vực Bắc Tây 

Nguyên và Nam Tây Nguyên. Sau thời kỳ bắt đầu gió mùa mùa hè, sự phân hóa 

theo không gian của các đặc trưng về lượng mưa và số ngày mưa vừa còn sâu sắc 

hơn, không chỉ riêng giữa các trạm Bắc Tây Nguyên và Nam Tây Nguyên mà còn là 

giữa các khu vực nhỏ ở Bắc Tây Nguyên và Nam Tây Nguyên. Nguyên nhân của 

những  sự phân hóa theo không gian này phần lớn là do ảnh hưởng của địa hình (núi 

cao hay thung lũng, ở sườn đón gió hay khuất gió). Ví dụ cùng ở Nam Tây Nguyên 

nhưng các trạm Bảo Lộc, Đắk Nông ở sườn phía tây đón gió mùa tây nam thu được 

lượng mưa lớn, số ngày mưa và số ngày mưa vừa cũng lớn hơn, ngược lại các trạm 
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Đà Lạt, Liên Khương ở phần phía đông, khuất sau các ngọn núi cao Nam Trung Bộ 

nên giá trị của các đặc trưng mưa lại thấp. Ngoài ra còn một đặc điểm nữa cần phải 

kể đến là thời kỳ bắt đầu gió mùa mùa hè, các đặc trưng mưa trung bình không đạt 

cực đại mà nó đạt cực đại ở các thời kỳ tháng thứ 2, thứ 3, thứ 4 sau khi gió mùa 

mùa hè bắt đầu. 

3.4 Phương trình dự báo ngày bắt đầu mùa mưa 

Như đã phân tích các đặc trưng khí quyển xung quanh ngày bắt đầu mùa mưa 

ở Bắc Tây Nguyên và Nam Tây Nguyên ở trên cho thấy, mùa mưa ở Nam Tây 

Nguyên đến sớm hơn nhưng mưa đến sớm ở Nam Tây Nguyên không phải là mưa 

gió mùa mùa là mưa tiền gió mùa còn mùa mưa ở Bắc Tây Nguyên đến muộn hơn 

và có liên quan đến những thay đổi của trường gió mùa tây nam. Vì vậy luận văn 

coi mùa mưa mùa hè ở Tây Nguyên bắt đầu khi mùa mưa bắt đầu ở Bắc Tây 

Nguyên. Luận văn xây dựng phương trình dự báo ngày bắt đầu mùa mưa dựa trên 

các đặc trưng khí quyển bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính nhiều 

biến (MLR). Trong đó yếu tố dự báo là ngày bắt đầu mưa ở Bắc Tây Nguyên, các 

nhân tố dự báo được lựa chọn từ tập hợp các nhân tố dự tuyển là T2m, MSLP, tốc 

độ gió mực 850hPa, độ cao địa thế vị mực 500hPa và OLR được lấy trung bình 

pentad cho giai đoạn 1981 - 2010 trong các khu vực có sự biến đổi rõ ràng giữa giai 

đoạn trước và sau khi bắt đầu mùa mưa ở Bắc Tây Nguyên được đánh dấu trên các 

hình 3.11 từ pentad 14 đến pentad 17 trong năm (07/03 – 26/03) tức là trước ngày 

bắt đầu mùa mưa sớm nhất ở Bắc Tây Nguyên (bảng 3.1) được tìm thấy trong giai 

đoạn nghiên cứu. Tất cả các nhân tố dự tuyển có ý nghĩa mô tả các cơ chế nhiệt 

động lực học gió mùa liên quan đến trạng thái khí quyển mực thấp, hoàn lưu và đối 

lưu quy mô lớn. 

Sau khi thực hiện các bước tuyển chọn thì hai nhân tố tốt nhất được lựa chọn 

để xây dựng phương trình dự báo là: h500_A1_P14 (giá trị độ cao địa thế vị mực 

500hPa trung bình trong ô A1 trên hình 3.11 tại pentad thứ 14) và OLR_A1_P15 

(giá trị OLR trung bình trong ô A1 trên hình 3.11 tại pentad thứ 15). Phương trình 

dự báo ngày bắt đầu mùa mưa được cho như sau: 
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Y = 125.37 + 7.49 * h500_A1_P14 – 5.47 * OLR_A1_P15 

Với Y là yếu tố dự báo là ngày bắt đầu mùa mưa. Các hệ số hồi quy tương ứng 

với các nhân tố dự báo cho thấy ngày bắt đầu mùa mưa có xu hướng đến muộn bởi: 

 h500_A1_P14 càng lớn tương ứng với sự lấn sâu của ACCN tây Thái 

Bình Dương về phía tây đến khu vực phía nam bán đảo Đông Dương vào khoảng 

đầu tháng 3. 

 OLR_A1_P15 càng nhỏ tương ứng với một sự tăng cường đối lưu sâu ở 

phía tây nam vịnh Bengal vào khoảng giữa tháng 3. 

 Hình 3.19 hiển thị kết quả dự báo ngày bắt đầu mùa mưa theo phương trình 

hồi quy đã tìm được ở trên và ngày bắt đầu mùa mưa ở Bắc Tây Nguyên được xác 

định theo chỉ tiêu S-S1(bảng 3.1) được coi như là số liệu quan trắc. Có thể nhận 

thấy đối với những năm quan trắc được ngày bắt đầu mùa mưa quá sớm hoặc quá 

muộn thì kết quả dự báo bằng phương trình hồi quy sai khác khá lớn so với kết quả 

quan trắc. Nếu loại bỏ 3 năm quan trắc quá sớm và 3 năm quan trắc quá muộn, sau 

đó so sánh ngày bắt đầu mùa mưa dự báo và ngày bắt đầu mùa mưa quan trắc thì 

nhận thấy kết quả dự báo lại khá sát với thực tế (hình 3.20). 

Để đánh giá chất lượng của phương trình dự báo ngày bắt đầu mùa mưa cho 

khu vực Tây Nguyên, các loại sai số là sai số trung bình, sai số tuyệt đối trung bình 

(ME, MAE) được tính toán và có giá trị lần lượt là 0,2 (ngày) và 9 (ngày). Như vậy 

phương trình dự báo có xu hướng dự báo ngày bắt đầu mùa mưa muộn hơn so với 

thực tế, sai số dự báo là khoảng 9 ngày. Hệ số tương quan tính trên bộ số liệu phụ 

thuộc là 0.54 và R2 = 29.5%. Đây là các chỉ số không cao nhưng phản ánh sát thực 

tế rằng ngày bắt đầu mùa mưa chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố khác nhau, hai 

nhân tố được chọn tốt nhất chỉ biểu diễn được 29.5% phương sai (hay mức độ biến 

động) của ngày bắt đầu mùa mưa ở khu vực Bắc Tây Nguyên.  
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Hình 3.19. So sánh RSOD dự báo và quan trắc 

 

Hình 3.20.  So sánh RSOD Dự báo và Quan trắc sau khi bỏ đi 3 năm quan trắc sớm 

nhất và 3 năm quan trắc muộn nhất. 
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KẾT LUẬN 

 

Luận văn đưa ra một chỉ tiêu xác định ngày bắt đầu gió mùa mùa hè cho khu 

vực Tây Nguyên chỉ dựa vào chỉ số gió thịnh hành và xác định ngày bắt đầu gió 

mùa mùa hè cho từng năm riêng biệt trong giai đoạn 1981 - 2013. Chuỗi số liệu 

mưa ngày từ 10 trạm quan trắc khí tượng trên khu vực Tây Nguyên được sử dụng 

để xác định ngày bắt đầu mùa mưa cho khu vực Bắc Tây Nguyên và Nam Tây 

Nguyên cho từng năm trong giai đoạn 1981 - 2010 dựa theo chỉ tiêu S –S1. Kết quả 

luận văn cho thấy ngày bắt đầu mùa mưa ở Bắc Tây Nguyên và Nam Tây Nguyên 

và ngày bắt đầu gió mùa mùa hè giai đoạn 1981 – 2013 không đồng đều trong hầu 

hết các năm và trong mỗi năm chúng cũng có sự khác biệt đáng kể. Ngày bắt đầu 

mùa mưa ở Nam Tây Nguyên đến sớm nhất, sau đó đến ngày bắt đầu mùa mưa ở 

Bắc Tây Nguyên và cuối cùng là ngày bắt đầu gió mùa mùa hè. 

Để mô tả những đặc trưng khí quyển quy mô khu vực có liên quan đến sự bắt 

đầu mùa mưa, tác giả lựa chọn các giữ liệu tái phân tích JRA – 25 để nghiên cứu sự 

tiến triển của trường nhiệt độ mực 2m, khí áp mực biển trung bình MSLP, phát xạ 

sóng dài đi ra OLR, gió trung bình mực 850hPa, đường dòng và độ cao địa thế vị 

mực 500hPa xung quanh ngày bắt đầu mùa mưa riêng cho khu vực Bắc Tây 

Nguyên và Nam Tây Nguyên và có thể rút ra một số kết luận như sau: 

-  Khi mùa mưa ở Nam Tây Nguyên bắt đầu, một số dấu hiệu trong những đặc 

trưng khí quyển trung bình được báo trước đó là sự tăng nhiệt độ về phía bắc Ấn Độ 

làm cho nhiệt độ toàn lục địa Ấn Độ đồng đều với dải nhiệt độ ở các đại dương 

xung quanh và sự hình thành một vùng áp thấp ở đông bắc Ấn Độ với trị số khí áp 

thấp nhất là 1006hPa ở pentad trước pentad bắt đầu mùa mưa và được duy trì đến 

pentad bắt đầu mùa mưa, vùng có giá trị OLR cao và áp cao cận nhiệt tây Thái Bình 

Dương rút lui về phía đông ra khỏi khu vực Tây Nguyên, trường hoàn lưu hầu như 

không có sự biến đổi đáng kể nào. 
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-  Sự bắt đầu mùa mưa ở Bắc Tây Nguyên liên quan đến sự mở rộng phạm vi 

cực đại nhiệt độ ở phía bắc Ấn Độ, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ tới 40C giữa lục địa 

và đại dương đồng thời với sự khơi sâu của áp thấp Nam Á có tâm ở phía bắc Ấn 

Độ với trị số khí áp ở tâm là 1002 hPa, sự gia tăng nhanh chóng của đối lưu nhiệt 

đới từ Sumatra về phía vịnh Bengal và bán đảo Đông Dương trong đó có khu vực 

Tây Nguyên, sự gia tăng trường gió tây nhiệt đới mực thấp từ Ấn Độ Dương, vịnh 

Bengal về phía bán đảo Đông Dương, sự rút lui về phía đông của ACCN tây Thái 

Bình Dương và sự hình thành một rãnh thấp ở khu vực vịnh Bengal cùng với một 

hoàn lưu xoáy ở khu vực Sri Lanka trên mực 500 hPa. 

Ngoài đặc trưng mưa quan trọng là ngày bắt đầu mùa mưa thì các đặc trưng  

mưa khác cũng được nghiên cứu trong luận văn này bao gồm: lượng mưa trung bình 

tháng, số ngày mưa trung bình (ngày có lượng mưa từ 0.1mm trở lên), số ngày có 

mưa vừa trung bình ( ngày có lượng mưa từ 16mm trở lên) xung quanh thời kỳ bắt 

đầu gió mùa mùa hè. Các đặc trưng mưa trung bình thời kỳ bắt đầu gió mùa mùa hè 

có sự đồng nhất theo không gian trong khi ở các thời kỳ trước và sau khi gió mùa 

mùa hè bắt đầu, chúng có sự phân hóa rõ ràng theo không gian. Ngoài ra còn một 

đặc điểm nữa cần phải kể đến là ở thời kỳ bắt đầu gió mùa mùa hè, các đặc trưng 

mưa trung bình không đạt cực đại mà nó đạt cực đại ở các thời kỳ sau thời kỳ bắt 

đầu gió mùa mùa hè. 

Tái dự báo ngày bắt đầu mùa mưa ở Tây Nguyên được thực hiện dựa trên các 

đặc trưng khí quyển bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy tuyến tính nhiều biến, 

trong đó yếu tố dự báo là ngày bắt đầu mưa, các nhân tố dự tuyển là T2m, MSLP, 

tốc độ gió mực 850hPa, độ cao địa thế vị mực 500hPa và OLR. Việc lựa chọn các 

nhân tố đưa vào phương trình hồi quy được thực hiện theo từng bước và lựa chọn 

được 2 nhân tố tốt nhất. Từ giá trị của hệ số hồi quy tương ứng với các nhân tố dự 

báo cho thấy một mối quan hệ tồn tại giữa ngày bắt đầu mùa mưa và sự phát triển 

của các điều kiện khí quyển đó là một năm mùa mưa đến muộn bởi sự lấn sâu của 

áp cao cận nhiệt tây Thái Bình Dương về phía tây đến khu vực phía nam bán đảo 

Đông Dương vào khoảng đầu tháng 3 và sự tăng cường đối lưu sâu ở phía tây nam 
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vịnh Bengal vào khoảng giữa tháng 3. Phương trình dự báo cho ngày bắt đầu mùa 

mưa sai khác khá lớn cho những năm quan trắc quá sớm, hoặc quá muộn. Phương 

trình dự báo có xu hướng dự báo ngày bắt đầu mùa mưa muộn hơn so với thực tế, 

sai số dự báo là khoảng 9 ngày. Hệ số tương quan tính trên bộ số liệu phụ thuộc là 

0.54 và hệ số xác định R2 = 29.5%. 
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