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MỞ ĐẦU 

Biến đổi khí hậu đang tác động đến toàn cầu, nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu 

đã ấm lên, nhiệt độ tăng dẫn đến khả năng trữ ẩm của khí quyển tăng, với sự ấm lên 

toàn cầu, có dấu hiệu cho thấy rằng mƣa đã thay đổi và diễn ra trên cả quy mô toàn cầu 

và khu vực. Trong số các nƣớc bị tác động của biến đổi khí hậu thì Việt Nam là một 

trong số các nƣớc trên thế giới chịu các tác động của biến đổi khí hậu lớn nhất, do điều 

kiện kinh tế Việt Nam chƣa phát triển, năng lực tổ chức, quản lý và ứng phó còn hạn 

chế, nên Việt Nam là một trong những nƣớc có khả năng dễ bị tổn thƣơng nhất trong 

số các nƣớc chịu tác động của biến đổi khí hậu (IPCC, 2007), đặc biệt gần đây nhất Bộ 

Tài nguyên và Môi trƣờng ra công bố kịch bản biến đổi khí hậu và nƣớc biển dâng cho 

Việt Nam (Cập nhật năm 2016) đã chỉ ra điểm mới quan trọng so với kịch bản năm 

2012 là đến cuối thế kỷ 21, lƣợng mƣa năm có mức tăng phổ biến từ 5 đến 15%, mức 

tăng nhiều nhất có thể trên 20% ở hầu hết diện tích Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, một 

phần diện tích Nam Bộ và Tây Nguyên. Lƣợng mƣa mùa khô ở một số vùng có xu thế 

giảm. Nhƣ vậy, khu vực Nam Bộ trong thời gian tới có thể bị tác động rất lớn do các 

nguồn nƣớc ở các sông bị cạn kiệt, đặc biệt là sông Mê Kông. Sự thay đổi thời tiết 

trong vùng sẽ tác động đến nguồn nƣớc của đồng bằng sông Cửu Long, chủ yếu thông 

qua các dòng sông vừa và nhỏ, các dòng chảy bị giảm thiểu đi sẽ làm gia tăng mức độ 

khô hạn cũng nhƣ nguy cơ thiên tai xâm nhập mặn. 

Theo các nhà nghiên cứu ƣớc tính việc giảm 10% về lƣợng mƣa theo mùa từ 

mức trung bình đến dài hạn sẽ dẫn đến giảm 4.4% sản lƣợng lƣơng thực. Đặc biệt là 

lƣợng mƣa trong mùa khô, đóng một vai trò đặc biệt quan trọng thúc đẩy năng suất cây 

trồng. Do đó, kiến thức về sự phân bố, xu thế biến đổi theo không gian và thời gian 

của mƣa mùa khô rất quan trọng trong việc lập kế hoạch thích ứng cho khu vực Nam 

Bộ là khu vực có mức tăng trƣởng kinh tế trung bình là 12,6% một năm, chiếm 60% 

sản xuất công nghiệp của đất nƣớc theo giá trị, 70% của doanh thu xuất khẩu của cả 

nƣớc và 40% của tổng sản phẩm nội địa của đất nƣớc (GDP). Hiểu biết sâu sắc hơn về 

đặc điểm và phân bố của mƣa mùa khô sẽ hỗ trợ quản lý thiên tai và quy hoạch phát 

https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%AA_K%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
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triển ở Việt Nam nói chung và Nam Bộ nói riêng là rất quan trọng trong bối cảnh biến 

đổi khí hậu toàn cầu.  

Mƣa là một trong những yếu tố khí hậu quan trọng, kiến thức về sự biến đổi 

lƣợng mƣa trong mùa khô theo không gian, thời gian và xu hƣớng của lƣợng mƣa rất 

quan trọng đối với đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tác động đến các hoạt động 

kinh tế, văn hóa Nam Bộ. Nghiên cứu phân bố mƣa và xu thế mƣa trên cơ sở dữ liệu 

lịch sử là một bài toán hay không chỉ đối với các nhà khí tƣợng học mà còn có sự quan 

tâm của các nhà khoa học khác. Nhƣ vậy, bằng lý thuyết và thực nghiệm có thể thấy 

biến đổi của mƣa rất quan trọng có ảnh hƣởng chủ yếu tới chế độ khí hậu của một 

vùng, một khu vực hoặc một miền lãnh thổ. Nghiên cứu, đánh giá phân bố không gian 

của các đặc trƣng mƣa có ý nghĩa rất quan trọng. Trƣớc những đòi hỏi của thực tế, qua 

tham khảo những công trình nghiên cứu về phân bố mƣa theo không gian và thời gian 

ở trong và ngoài nƣớc, tôi chọn đề tài “Nghiên cứu xu thế biến đổi của một số đặc 

trƣng mƣa trong mùa khô khu vực Nam Bộ'' với hy vọng xác định phân tích, đánh 

giá xu thế biến đổi của đặc trƣng mƣa trên khu vực Nam Bộ góp phần vào mục tiêu 

phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy mục tiêu chính, nội dung của luận văn này là xác định 

các biến đổi không gian và thời gian đặc trƣng của lƣợng mƣa trên cơ sở lƣợng mƣa 

ngày, phân tích lƣợng mƣa tháng và mùa, số ngày có mƣa trong thời kỳ mùa khô bằng 

các phƣơng pháp thống kê cổ điển. 

1. Tính toán các đặc trƣng mƣa của 19 trạm Khí tƣợng Thủy văn ở khu vực Nam 

Bộ; 

2. Mô tả phân bố các đặc trƣng mƣa theo không gian và thời gian khu vực Nam 

Bộ trong mùa khô; 

3. Đánh giá xu thế biến đổi của các đặc trƣng mƣa trong những thập kỷ qua. 

Bố cục của luận văn bao gồm các phần sau: 

Mở đầu: Thực trạng và yêu cầu thực tế mang tính cấp thiết của xã hội đối với 

nội dung mà đề tài sẽ nghiên cứu. 
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Chƣơng I:  Tổng quan 

Trình bày tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc liên quan 

đến phân bố không gian và thời gian mƣa . 

Chƣơng II: Số liệu và phƣơng pháp nghiên cứu 

Phân tích và tuyển chọn số liệu của 610 trạm khí tƣợng thủy văn, kiểm tra, thống 

kê và biên tập chuỗi số liệu. 

Lựa chọn phƣơng pháp nghiên cứu. 

Tính toán các đặc trƣng thống kê.  

Tổng lƣợng mƣa tháng, mùa; Số ngày có mƣa và không mƣa trong tháng, mùa. 

Tính toán và phân tích xu thế biến đổi của các đặc trƣng mƣa. 

Chƣơng III: Kết quả và phân tích 

Kết luận và kiến nghị 
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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 

Mƣa là một trong những biến khí hậu quan trọng nhất, có liên quan đến phát 

triển kinh tế - xã hội và thiên tai ở nƣớc ta. Các đánh giá phân bố mƣa theo không 

gian, thời gian giúp các nhà hoạch định chính sách và ngƣời sử dụng nhận biết rõ về 

vùng mƣa, tháng mƣa nhiều và tháng nào ít mƣa. Do vậy việc xác định đƣợc xu thế 

biến đổi lƣợng mƣa trung bình trong các tháng mùa khô có ý nghĩa rất quan trọng và 

cần thiết. 

Khí hậu khu vực Nam Bộ đƣợc quyết định bởi mối tƣơng quan phức tạp giữa 

hoàn lƣu gió mùa và các nhiễu động nhiệt đới khác trên nền nhiệt độ cao của vùng nội 

chí tuyến. Chính sự giao tranh của các hệ thống thời tiết có nguồn gốc và bản chất 

khác nhau trên những quy mô khác nhau từ quy mô Synop đến quy mô địa phƣơng đã 

tạo ra chế độ thời tiết hết sức đa dạng và phức tạp, vừa mang tính quy luật, vừa mang 

tính biến động, phụ thuộc vào đặc điểm cụ thể của từng địa phƣơng, đặc biệt chế độ 

mƣa và phân bố của nó. Về cơ bản chế độ mƣa Nam Bộ đƣợc phân thành hai mùa khá 

rõ rệt là mùa mƣa và mùa khô. Dƣới tác động của biến đổi khí hậu, diễn biến của các 

hiện tƣợng thời tiết hết sức phức tạp; trong đó có sự thay đổi của yếu tố mƣa không 

những về lƣợng, cƣờng suất mà còn thay đổi cả về phạm vi ảnh hƣởng theo không 

gian. Biến đổi của lƣợng mƣa theo không gian và thời gian dẫn đến hệ quả của nó gây 

tác động tích cực hay tiêu cực đối với mỗi khu vực, mặc dù với cùng lƣợng mƣa giống 

nhau khí hậu có thể rất khác nhau nếu tần số và cƣờng độ mƣa khác nhau, hạn hán xảy 

ra ở nơi có lƣợng mƣa ít và nhiệt độ cao làm trầm trọng hơn mức độ khô hạn và xâm 

nhập mặn. Chính vì vậy, nghiên cứu sự biến đổi của lƣợng mƣa là một trong những bài 

toán thu hút đƣợc sự quan tâm của không chỉ những nhà khí tƣợng học mà còn của các 

nhà khoa học khác. 
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1.  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI 

NƢỚC CỦA LUẬN VĂN 

1.1 Nghiên cứu ngoài nƣớc 

Trên đất liền, số liệu mƣa quan trắc đƣợc trong suốt thế kỷ 20 ghi nhận có 

sự biến đổi lớn xảy ra với quy mô thời gian năm và thập kỷ, một số mô hình hệ 

thống quy mô lớn cho thấy có sự thay đổi [29]. Nhìn chung, có sự giảm lƣợng 

mƣa trong vùng cận nhiệt đới và ngoài vùng nhiệt đới rãnh gió mùa, và sự gia 

tăng lƣợng mƣa trên đất liền ở các vùng vĩ độ cao, Bắc Mỹ, Âu - Á, và 

Argentina, đặc biệt có sự suy giảm rõ rệt ở Địa Trung Hải, phía nam Châu Á qua 

Châu Phi, phía bắc khu vực này mƣa nhiều hơn tuyết. Mùa mƣa dài hơn lên đến 

3 tuần ở một số vùng vĩ độ cao phƣơng bắc đƣợc ghi nhận trong 50 năm qua 

[29].

 

Hình 1.1 Bản đồ xu thế lƣợng mƣa từ 1979 - 2013 - Dự án mƣa toàn cầu (1979 - 2013, 

Tác giả A. Pendergrass) 

El Niño 1997/98 là kết quả tác động biến đổi khí hậu toàn cầu đã làm thay 

đổi cách nhìn về khí hậu và dự báo khí hậu tại NCCAD. Dự án khí hậu lƣợng 

mƣa toàn cầu gọi tắt GPCP (Global Precipitation Climatology Project) đã 
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phát triển phƣơng pháp mới để định lƣợng sự phân bố lƣợng mƣa trên toàn cầu 

trong nhiều năm với tên gọi CAMS–OPI (AMS Publications American 

Meteorological Society - Publication), là sản phẩn phẩm đƣợc kết hợp số liệu từ 

hơn 7000 trạm đo mƣa từ hệ thống giám sát dị thƣờng khí hậu (Climate 

Anomaly Monitoring System) và dựa trên số liệu thực nghiệm giữa mây và 

lƣợng mƣa bằng bức xạ hồng ngoại từ vệ tinh (Outgoing longwave radiation). 

Sự kết hợp số liệu ƣớc tính lƣợng mƣa từ vệ tinh và trạm quan trắc đã đại diện 

cho sự thay đổi không gian/thời gian bao gồm cả trên đất liền và đại dƣơng. 

Ngoài việc sử dụng để xác định xu thế biến đổi lƣợng mƣa Pentad còn là dữ liệu 

đầu vào cho các mô hình dự báo khí hậu. (Địa chỉ liên kết: 

https://climatedataguide.ucar.edu/) 

 

Hình 1.2 Bản đồ lƣợng mƣa trung bình hàng năm từ 1979 – 2010 –  

Dự án mƣa toàn cầu (1979-2013, Tác giả D. She a) 
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Các nghiên cứu khác về sự biến đổi của mƣa cũng cho thấy có sự thay đổi 

trên các khu vực khác nhau. Theo báo cáo tổ chức khí tƣợng toàn cầu NOAA 

năm 2015 thì trong năm 2015, lƣợng mƣa hàng năm thấp hơn mức trung bình 

trên toàn cầu. Lƣợng mƣa cho năm 2015 là 22,5 dƣới mức trung bình 1961 –

1990 là 1,033mm. Khô hạn xảy ra ở miền đông Brazil, Trung Âu, Nam Phi, 

Mông Cổ, và một số vùng Đông Nam Á. Ngoài ra, năm 2015 hạn hán diễn ra 

trên toàn thế giới. 

 

Hình 1.3: Báo cáo khí hậu toàn cầu về lƣợng mƣa toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 12 năm 

2015 của NOAA 

1.2 Nghiên cứu trong nƣớc 

Đặc điểm phân bố không gian, thời gian và sự biến đổi của các đặc trƣng 

mƣa nhƣ tổng lƣợng mƣa tháng và năm, biến trình năm, ngày bắt đầu và kết 

thúc mùa mƣa,... có vai trò đặc biệt quan trọng trong nhiều lĩnh vực nhƣ sản xuất 

nông nghiệp, quản lý tài nguyên nƣớc, vận hành và điều tiết hồ chứa nƣớc thuỷ 

lợi, thuỷ điện,... Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về mƣa ở Việt 

Nam và các nƣớc xung quanh  (Ngo-Duc và CS, 2013; Nguyen-Le và CS, 
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2015a, b; Nguyen-Thi và CS, 2012; Yen và CS, 2011[1-6]). Về cơ bản biến trình 

mƣa hàng năm ở Nam Bộ và Tây Nguyên mùa mƣa trùng với mùa gió mùa mùa 

hè (tháng V đến tháng X). Tây Nguyên và Nam Bộ là những vùng có chế độ 

mƣa điển hình của gió mùa Nam Á với hai mùa tƣơng phản rõ rệt là mùa khô và 

mùa mƣa, trong đó thời điểm chuyển dịch từ mùa khô sang mùa mƣa đƣợc đặc 

trƣng bởi sự tăng lên đột ngột của lƣợng mƣa trong khoảng thời gian từ cuối 

tháng IV đến giữa tháng V (Zhang và CS, 2002 [8]). Thời điểm đó đƣợc gọi là 

ngày bắt đầu mùa mƣa (Onset Rainy season Date - ORD). Quá trình chuyển từ 

mùa khô sang mùa mƣa hay ORD có liên hệ chặt chẽ với sự bùng nổ gió mùa 

mùa hè châu Á. Đây là thời điểm hết sức quan trọng, đặc biệt đối với khu vực 

Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, vì nó đánh dấu sự chấm dứt một thời kỳ khô hạn 

kéo dài trong năm và bắt đầu thời kỳ sinh trƣởng và phát triển của các loại cây 

công nghiệp nhƣ cà phê, hồ tiêu,... những đặc sản xuất khẩu nổi tiếng của Việt 

Nam.  

Quan hệ giữa ngày bắt đầu gió mùa mùa hè với ENSO cũng đã đƣợc 

nhiều tác giả đề cập tới. Chẳng hạn, Zhou và CS (2007) [12] đã khảo sát mối 

liên hệ giữa ngày bắt đầu gió mùa Đông Nam Á (hay còn gọi là gió mùa Nam 

Hải, tức gió mùa Biển Đông) và ENSO khi sử dụng số liệu tái phân tích NCEP 

(Trung tâm dự báo môi trƣờng Hoa Kỳ) và ECMWF (Trung tâm dự báo hạn vừa 

Châu Âu). Ngày bắt đầu gió mùa đƣợc xác định trên cơ sở gió vĩ hƣớng mực 

850mb trên khu vực Biển Đông chuyển từ gió đông sang gió tây kéo dài liên tục 

hai pentad. Kết quả nhận đƣợc chỉ ra rằng trong những năm thuộc pha nóng 

(lạnh) hoặc năm tiếp theo sự kiện ENSO gió mùa có xu hƣớng bắt đầu muộn 

hơn (sớm hơn) với cƣờng độ yếu hơn (mạnh hơn). Nguyễn Thị Hiền Thuận và 

CS (2007) [13] lại cho thấy ngày bắt đầu mùa mƣa ở Nam Bộ sẽ đến muộn hơn 

trong những năm El Niño và sớm hơn trong những năm La Niña. Khi nghiên 

cứu mối quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt biển (SST) trên khu vực nhiệt đới Thái 
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Bình Dƣơng (28N-28S; 120E-85W) và Ấn Độ Dƣơng (28N-28S; 30E-105E) với 

lƣợng mƣa tháng ở Tây Nguyên tác giả Nguyen (2007) [14] cũng đã chỉ ra sự 

thay đổi của SST có ảnh hƣởng rõ rệt đến ngày bắt đầu và kết thúc gió mùa mùa 

hè. 

Mặc dù tồn tại mối quan hệ chặt chẽ giữa ORD và ngày bắt đầu gió mùa 

mùa hè, nhƣng do mƣa là hệ quả của sự tƣơng tác phức tạp giữa nhiều hệ thống 

thời tiết khác nhau đồng thời chịu ảnh hƣởng mạnh mẽ của điều kiện địa phƣơng 

nhƣ địa hình, hƣớng sƣờn, hƣớng núi,... nên ngày bắt đầu mùa mƣa có thể không 

cùng thời điểm với ngày bắt đầu mùa gió mùa mùa hè. Do tầm quan trọng của 

việc dự báo ngày bắt đầu mùa mƣa nên gần đây đã có nhiều công trình nghiên 

cứu đề cập đến vấn đề này, chẳng hạn Laux (2008) [8], Moron (2008) [15]. 

Nghiên cứu có liên quan đến yếu tố mƣa, từ trƣớc đến nay khi sử dụng 

nguồn số liệu lịch sử do nhiều nguyên nhân khác nhau nhƣ cơ sở dữ liệu mƣa 

chƣa đƣợc số hoá, chất lƣợng dữ liệu chƣa đƣợc kiểm chứng…đa phần các 

nghiên cứu sử dụng nguồn số liệu mƣa đƣợc khai thác từ các nguồn số liệu toàn 

cầu và nguồn số liệu đo mƣa của 58 trạm khí tƣợng phân bố trên 7 vùng khí hậu 

của Việt Nam [26], với mục tiêu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu mƣa ngày phục vụ 

công tác nghiên cứu khoa học. Các nhà khí tƣợng học của Việt Nam đã sử dụng 

bộ số liệu mƣa toàn cầu GPCP và số liệu đo tại các trạm quan trắc của Việt Nam 

sử dụng phƣơng pháp nội suy Cresssman đã tạo đƣợc bộ số liệu mƣa ngày trên 

lƣới 1
o
X 1

o
 kinh vĩ, giai đoạn 10/1996 - 12/2007, gọi là VnGP_1 deg [1]. 

Nguyễn Văn Tín: Đánh giá xu thế biến đổi của lƣợng mƣa thời đoạn lớn 

nhất khu vực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1971 - 2016 bằng kiểm định phi 

tham số Mann - Kendall đã đánh giá xu thế biến đổi của lƣợng mƣa thời đoạn 

lớn nhất; 15’, 30’, 45’, 60’, 90’, 120’, 180’ tại trạm Tân Sơn Hòa 1971 - 2016, 

cho thấy xu thế biến đổi của lƣợng mƣa thời đoạn lớn nhất ở Tân Sơn Hòa đều 
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có xu hƣớng tăng, tốc độ tăng nhanh nhất là 1,84mm/10 năm (lƣợng mƣa 15’) 

tiếp đến là lƣợng mƣa 180’ tăng1,83mm/ 10 năm.  

1.3  Những biểu hiện biến đổi Lƣợng mƣa Khu vực Nam Bộ những năm 

gần đây 

Nam Bộ là một trong ba vùng chính của lãnh thổ Việt Nam (gồm Bắc 

Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ), có vị trí địa lý từ 8
o
30’đến 12

o
12’vĩ độ Bắc, tổng 

diện tích 63.680 km
2  

với bờ biển dài khoảng 970.1 km 

 

Hình 1.4: Bản đồ hành chính và độ cao khu vực Nam Bộ 

Địa hình trên toàn vùng Nam Bộ khá bằng phẳng, phía Tây giáp Vịnh 

Thái Lan, phía Đông và Đông Nam giáp biển Đông, phía Bắc và Tây Bắc 

giáp Campuchia và một phần phía Tây Bắc giáp Nam Trung Bộ. Nam Bộ chia 

làm hai vùng : Đông Nam Bộ và Tây Nam bộ 

Đông Nam Bộ có độ cao từ 0 - 986m, có cấu tạo địa chất chủ yếu là đất đỏ 

bazan và đất phù sa cổ. Khu vực đồng bằng sông nƣớc ở đây chiếm diện tích 

khoảng 6.130.000ha cùng trên 4.000 kênh rạch với tổng chiều dài lên đến 

5.700km. 

Tây Nam Bộ có độ cao trung bình gần 2m, chủ yếu là miền đất của phù sa 

mới. Có một số núi thấp ở khu vực tiếp giáp với vùng Tây Nguyên, miền Tây 

tỉnh Kiên Giang và Campuchia. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A3nh_th%E1%BB%95
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%AFc_B%E1%BB%99_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Mi%E1%BB%81n_Trung_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_Th%C3%A1i_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%8Bnh_Th%C3%A1i_Lan
https://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_%C4%90%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Campuchia
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_Nam_B%E1%BB%99_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
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Hai hệ thống sông lớn nhất trong vùng là sông Đồng Nai và sông Cửu 

Long. Ngƣợc với dòng sông Đồng Nai có lƣợng phù sa thấp, dòng sông Cửu 

Long có lƣợng nƣớc đổ về trung bình khoảng 4.000 tỷ mét khối và hàng năm 

vận chuyển khoảng 100 triệu tấn phù sa, giữ vai trò rất quan trọng đối cho đồng 

bằng sông Cửu Long có diện tích 39.734 km². Cho đến nay, đồng bằng sông 

Cửu Long vẫn còn là một vùng đất thấp, độ cao trung bình so với mặt biển chỉ 

vào khoảng 5 mét. Một số khu vực nhƣ tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp 

Mƣời và phía tây sông Hậu đang tồn tại ở mức thấp hơn mặt biển, chính vì vậy 

mà hàng năm có tới 1 triệu ha bị ngâp nƣớc mặn trong thời gian từ 2 đến 4 

tháng. Các nhà nghiên cứu lịch sử về vùng đất này cho rằng, cách đây hàng triệu 

năm nơi này vốn là một vịnh lớn nhƣng đã đƣợc bồi đắp dần bởi phù sa của 

sông Cửu Long. 

Khu vực đồi núi chủ yếu tập trung ở phía Đông Nam Bộ nhƣ núi Bà Rá 

(Bình Phƣớc) cao 736m, núi Chứa Chan (Đồng Nai) cao 839m, núi Bao Quan 

(Bà Rịa - Vũng Tàu) cao 529m, núi Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) cao 461m, núi 

Bà Đen (Tây Ninh) cao 986m... Khu vực phía Tây có dãy Thất Sơn (An Giang) 

và dãy Hàm Ninh (Kiên Giang). 

Nam Bộ nằm trong vùng đặc trƣng của khí hậu nhiệt đới gió mùa và cận 

xích đạo, nền nhiệt ẩm phong phú, ánh nắng dồi dào, thời gian bức xạ dài, nhiệt 

độ và tổng tích ôn cao. Biên độ nhiệt ngày đêm giữa các tháng trong năm thấp 

và ôn hòa. Độ ẩm trung bình hàng năm khoảng từ 80 - 82%. Khí hậu hình thành 

trên hai mùa chủ yếu quanh năm là mùa khô và mùa mƣa. Mùa mƣa từ tháng V 

đến tháng X, mùa khô từ tháng XI tới tháng IV.  

Lƣợng mƣa hàng năm dao động từ 1800 - 2800mm và góp trên 70 - 82% 

tổng lƣợng mƣa trong suốt cả năm. Mƣa phân bố không đều, giảm khu vực giáp 

ranh từ Sài Gòn xuống khu vực phía sông Hậu. Ở khu vực Đông Nam Bộ có 

lƣợng mƣa cao nhất nhất.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9_gi%C3%A1c_Long_Xuy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p_M%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Th%C3%A1p_M%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_H%E1%BA%ADu
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_R%E1%BB%8Ba_-_V%C5%A9ng_T%C3%A0u
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/An_Giang
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%AAn_Giang
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Hình 1.5: Bản đồ phân bố lƣợng mƣa năm khu vực Nam Bộ 

Các tỉnh, thành khu vực Nam Bộ đang chịu tác động nặng của biến đổi 

khí hậu. Trong những năm gần đây bão xuất hiện thời kỳ mùa khô và ảnh hƣởng 

trực tiếp khu vực Nam Bộ. Mƣa trái mùa gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. 

Mặt khác, theo kết quả Đề tài Atlas khí hậu và biến đổi khí hậu trong tháng XI 

và Tháng IV thấy rõ xu thế mƣa các tỉnh khu vực Nam Bộ xu thế biến đổi theo 

không gian, đề tài đã nhận định trong các tháng mùa khô lƣợng mƣa gia tăng 

một số địa phƣơng Nam Bộ. Từ các kết quả trên có thể nhận định các địa 

phƣơng thuộc Nam Bộ có xu thế biến đổi lƣợng mƣa theo không gian và thời 

gian trong thời kỳ mùa khô. 

 

Hình 1.6: Bản đồ phân bố lƣợng mƣa tháng XI và tháng IV khu vực Nam Bộ 
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Trong bốn thập niên, từ năm 1980 - 2009, ở Nam Bộ chỉ có hai năm khô 

hạn lớn là 2002 và 2004. Nhƣng chỉ trong năm năm, từ 2010 - 2015, vùng đồng 

bằng này đã có ba năm có mùa khô nóng và hạn: 2010, 2014 và 2015. 

Tuy nhiên, lƣợng mƣa trung bình các tháng mùa khô lại có sự biến động 

thất thƣờng, có những năm lƣợng mƣa trên 300mm nhƣng có những năm thấp 

dƣới 50mm. Đặc biệt, trong những năm xuất hiện La-nina (1984/1985; 

1988/1989; 1999/2001; 2008), lƣợng mƣa trung bình tháng tăng lên hơn hẳn so 

với các tháng của những năm có El-nino (1982/1983; 1986/1987; 1991/1993; 

1997/1998; 2002/2004; 2009/2010; 2015). 

Bảng 1.1: Chuẩn sai, độ lệch chuẩn lƣợng mƣa các tháng mùa khô tại Tiền 

Giang giai đoạn 1980 – 2015 

Năm Chuẩn sai lƣợng 

mƣa thời kì  

Độ lệch chuẩn 

lƣợng mƣa thời 

kì  

Năm Chuẩn sai lƣợng 

mƣa thời kì  

Độ lệch chuẩn 

lƣợng mƣa thời 

kì  
1980 -53.98 28.22 1998 21.32 65.35 

1981 -79.6 12.32 1999 347.65 290.93 

1982 -23.65 34.93 2000 174.55 116.1 

1983 -80.65 15.34 2001 -0.64 43.41 

1984 -39.34 48.77 2002 -80.65 15.36 

1985 58.45 113.41 2003 -69.15 23.72 

1986 -87.45 10.64 2004 -81.17 11.57 

1987 -49.8 38.01 2005 120.16 181.88 

1988 24.99 91.07 2006 81.46 71.95 

1989 -13.71 59.66 2007 -70.71 7.54 

1990 -75.94 14.52 2008 126.96 115.31 

1991 -25.22 36.88 2009 -61.3 9.15 

1992 -81.17 13.95 2010 22.37 43 

1993 -56.6 11.74 2011 -11.62 52.45 

1994 -11.1 28.48 2012 -3.25 75.9 

1995 -67.58 25.99 2013 19.23 47.29 

1996 28.65 67.04 2014 232.6 192.69 

1997 -47.18 20.8 2015 -86.93 8.03 
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Nhìn chung, khu vực Nam Bộ giai đoạn 1984 - 2016 lƣợng mƣa trong các 

thập niên gần đây có sự biến động mạnh và lƣợng mƣa mùa khô tƣơng đối ít, 

đây là cơ sở khoa học để có thể tiến hành nghiên cứu xu thế biến đổi một số các 

đặc trƣng trong mùa khô khu vực Nam Bộ 

2.  TÓM TẮT 

Các công trình nghiên cứu ở nƣớc ta trƣớc đây sử dụng nguồn dữ liệu 

mƣa có kết quả bị hạn chế, do chƣa tiếp cận đƣợc nguồn số liệu mƣa đầy đủ nên 

sử dụng nguồn số liệu mƣa của một số trạm khí tƣợng nhất định (<100 trạm) 

làm đầu vào để phân tích nghiên cứu, nên kết quả có những hạn chế nhất định. 

Do đó, trong tƣơng lai việc xây dựng bộ cơ sở mƣa đầy đủ và chính xác với số 

liệu của nhiều trạm đo hơn là rất cần thiết. Đặc biệt là khu vực Nam Bộ là nơi 

rất ít công trình nghiên cứu về các đặc trƣng khí hậu trong thời kỳ mùa khô. 

Nam Bộ là nơi tác động mạnh thiên tai và BĐKH cùng với các biến động 

bất thƣờng về thời tiết, đặc biệt là nắng nóng, hạn hán đã làm nồng độ CO2 tăng 

cao nên các rặng san hô ở một số tỉnh ven biển bị suy thoái, ảnh hƣởng đến rừng 

ngập mặn vì thiếu hàng rào chắn sóng từ những rặng san hô này. Độ pH trong 

đất thay đổi nhanh chóng do những cơn mƣa này mang theo acid, làm ảnh 

hƣởng đến quá trình quang hợp của tảo, dẫn đến thuỷ sản bị sốc và nguồn thức 

ăn bị giảm. Nhiệt độ tăng ảnh hƣởng không nhỏ đến khu vực rừng ngập mặn: 

Làm thay đổi sự phân bố và cấu trúc quần thể sinh vật, đa dạng sinh học bị suy 

giảm do các loài kém chịu hạn hán, ngập lụt có xu hƣớng tuyệt chủng, các loài 

có khả năng chịu hạn hán, lũ lụt sẽ phát triển, tăng khả năng cháy rừng. Sự xâm 

nhập của nƣớc mặn làm diện tích đất bị nhiễm mặn ngày càng nhiều. 

Ngày nay trƣớc các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của khu vực Nam 

Bộ, đặc biệt ƣu tiên phát triển ở các khu vực vùng sâu, vùng xa trong một số 

lĩnh vực chủ yếu nhƣ trồng trọt, chăn nuôi và phát triển cây công nghiệp, xóa 
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đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại 

do thiên tai. Đây là trách nhiệm và cũng là thử thách lớn lao của Chính phủ cũng 

nhƣ đối với ngành Khí tƣợng Thủy văn nói chung và các nhà khí tƣợng, khí hậu 

học nói riêng, đòi hỏi phải mở rộng phạm vi nghiên cứu đồng nghĩa với việc 

tăng thêm số lƣợng, mật độ các trạm và khai thác chuỗi số liệu dài hơn đảm bảo 

cho kết quả nghiên cứu đƣợc khách quan và tin cậy. 

Mặt khác, các công trình nghiên cứu về xu thế mƣa theo không gian và 

thời gian trong nƣớc và quốc tế chủ yếu tập chung phân tích biến động về mƣa 

trong mùa mƣa, gần nhƣ không thấy công trình nào đề cập về biến động xu thế 

mƣa theo thời gian và không gian trong mùa khô. Nam Bộ lại là vùng kinh tế 

trọng điểm cả nƣớc, ngoài khu công nghiệp thì Nam Bộ thế mạnh nông nghiệp, 

chính vì vậy biến động xu thế mƣa Nam Bộ tác động rất lớn cây trồng đặc biệt 

cà phê, tiêu và điều đối với khu vực miền Đông Nam Bộ và xâm nhập mặn Tây 

Nam Bộ. 

Để đáp ứng các yêu cầu kinh tế xã hội nói trên, cần giải một bài toán đặt 

từ trƣớc tới nay chƣa ai làm là: nghiên cứu phân bố một cách chi tiết các đặc 

trƣng lƣợng mƣa và xu thế biến đổi trong mùa khô khu vực Nam Bộ nhằm nâng 

cao hiểu biết và làm tiền đề cho các nghiên cứu khác là hết sức cần thiết và 

mang tính cấp bách, việc nghiên cứu có sử dụng số liệu của nhiều trạm (98 trạm) 

có thời gian dài (30 năm) sẽ cho thấy bức tranh toàn cảnh về phân bố và xu thế 

biến đổi của các đặc trƣng mƣa trong mùa khô một cách chi tiết hơn. 
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CHƢƠNG 2: SỐ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. SỐ LIỆU VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU 

2.1.1 Số liệu  

Trong luận văn này chúng tôi sử dụng chuỗi số liệu có độ dài 30 năm, 

tổng lƣợng mƣa ngày giai đoạn năm 1985 - 2016. Khu vực Nam Bộ gồm có tất 

cả 30 trạm khí tƣợng và 68 trạm đo mƣa nhân dân. Tuy nhiên để đảm bảo chất 

lƣợng, số liệu các trạm đo mƣa nhân dân sẽ không đƣợc sử dụng trong tính toán 

xu thế mƣa theo thời gian. Trong số 30 trạm khí tƣợng còn lại do một số trạm có 

độ dài chuỗi số liệu quá ngắn, một số trạm số liệu bị gián đoạn. Kết quả sau quá 

trình tiền xử lí chúng tôi đã chọn ra 19 trạm khí tƣợng tại khu vực Nam Bộ 

(bảng 2.1) và mỗi tỉnh có một trạm có thể sử dụng số liệu. File số liệu đƣợc định 

dạng ở dạng Excel với hàng ngang là các tháng và hàng dọc là các ngày trong 

tháng. 

Bảng 2.1 Vị trí các trạm quan trắc trong khu vực Nam Bộ Việt Nam 

STT Trạm Tỉnh Kinh độ 

đông 

 

Vĩ độ 

bắc 

 

Độ cao 

(m) 

Số liệu đƣợc sử 

dụng 

 1 Phƣớc Long Bình Phƣớc 
106

o
9’ 11

o
50’ 198.600 1978-2016 

2 Tây Ninh Tây Ninh 106
o
7’ 11

o
0’ 9.373 1978-2016 

3 Thủ Dầu Một Bình 

Duong 

106
o
4’ 11

o
2’ 25.35 1978-2016 

4 Long Khánh Đồng Nai 107
o
1’ 10

o
6’ 161.8 1978-2016 

5 Tân Sơn Hòa TP. HCM 106
o
0’ 10

o
49 4.577 1980-2016 

6 Vũng Tàu Vũng Tàu 107
o
5’ 10

o
2’ 4.033 1978-2016 

7 Mộc Hóa Long An 105
o
6’ 10

o
7’ 2.76 1983-2016 

8 Mỹ Tho Tiền Giang 106
o
2’ 10

o
1’ 1.2 1978-2016 

9 Vĩnh Long Vĩnh Long 105
o
6’ 10

o
6’ 1.0 1978-2016 

10 Cần Thơ TP. Cần 

Thơ 

105
o
5’ 10

o
2’ 1.56 1983-2016 

11 Bạc Liêu Bạc Liêu 105
o
3’ 9

o
18’ 1.221 1984-2016 

12 Cao Lãnh Đồng Tháp 105
o
8’ 10

o
8’ 2.03 1978-2016 

13 Càng Long Trà Vinh 106
o
2’ 9

o
59’ 1.66 1986-2016 

14 Sóc Trăng Sóc Trăng 105
o
58’ 09

o
6’ 2.423 1983-2016 

15 Ba Tri Bến tre 106
o
 4’ 10

o
3’ 1.00 1981-2016 

16 Rạch Giá Kiên Giang 105
o
0’ 10

o
1’ 1.394 1983-2016 

17 Châu Đốc An Giang 105
o
 7’ 10

o
2’ 4.46 1978-2016 

18 Vị Thanh Hậu Giang 105
o
 3’ 9

o
49’ 1.9 1984-2016 
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19 Cà mau Cà Mau 105
o
 9’ 9

o
 11’ 1.3 1978-2016 

 

Bảng 2.2. Ví dụ định dạng file số liệu lƣợng mƣa trạm khí tƣợng 

LƢỢNG MƢA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH (Tân Sơn Hòa ) 
Năm 2016 

Đơn vị (mm) 
Tháng 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Ngày 

1 0 - - - 0 0 0 31.8 9.7 4.1 0.9 0.1 

2 0 - - - 0 0 4 31 0 0.0 9.5 10.9 

3 25.2 - - - 0 7.3 0 17 0 68.9   - 

4 0 - - - 0 10.7 0 0.1 0 0.0 0.0 - 

5 0 - - - 0 0.1 0 1.4 0 0.0 8.7 17.3 

6 4.1 - - - 1.6 0 0 14.6 0 10.6 38.7 1.0 

7 0 - - - 0 6.3 3.5 2.3 4.2 39.4 9.3 7.5 

8 0 - - - 0 0.2 0 2.8 0.2 23.4 16.5 - 

9 0 - - - 0 0 0 2.3 0 4.5 0.0 54.0 

10 0 - - - 0 0 1.3 17.6 6 6.6   16.1 

11 0 - - - 0 0 0 28 75.3 41.0 0.2 0.5 

12 0 - - - 0 6.6 0 0.7 6.7 0.4   1.6 

 

 

Hình 2.1. Bản đồ vị trí của các trạm khí tƣợng khu vực Nam Bộ 
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Số liệu lƣợng mƣa ngày khai thác đƣợc lựa chọn đảm bảo dựa trên 

nguyên tắc là những trạm điển hình cho khu vực, có khoảng cách phân bố tƣơng 

đối đồng đều trên khu vực và độ dài chuỗi tƣơng đối đồng nhất (30 năm). Với 

quy mô và khối lƣợng số liệu rất lớn đã nêu ở trên, hy vọng kết quả nghiên cứu 

sẽ mô tả chi tiết hơn phân bố không gian và xu thế biến đổi của các đặc trƣng 

mƣa. Độ dài chuỗi số liệu: đối với các trạm Khí tƣợng khu vực Nam Bộ có thời 

gian khai thác số liệu khoảng 30 năm (1985 - 2015). 

Cơ sở dữ liệu là tập hợp hệ thống thông tin có cấu trúc và luôn ẩn chứa 

các sai số hoặc khuyết thiếu số liệu, do vậy trƣớc khi sử dụng số liệu để nghiên 

cứu cần phải đƣợc kiểm tra, xử lý số liệu ban đầu để đảm bảo chắc chắn rằng 

các tập số liệu đƣợc sử dụng là hoàn toàn đáng tin cậy. 

Số liệu mƣa của 19 trạm khí tƣợng đƣợc đo bằng Vũ kế (2 lần/ngày) và 

đƣợc bảo dƣỡng thƣờng xuyên và kiểm định đúng thời hạn nhƣ Quy phạm quy 

định. 

Số liệu đƣợc dùng trong Luận văn này đã đƣợc tính toán, kiểm tra, kiểm 

soát và phúc thẩm qua 3 cấp: cấp trạm, cấp đài Khí tƣợng Thủy văn khu vực và 

cấp Trung ƣơng (Trung tâm mạng lƣới Khí tƣợng Thủy văn và Môi trƣờng). Số 

liệu đƣợc nhập vào cơ sở dữ liệu máy tính bằng phần mềm chuyên ngành và đều 

qua các bƣớc kiểm tra, nghiệm thu và so sánh nên đảm bảo loại bỏ đƣợc các sai 

sót chủ quan của con ngƣời. 

2.1.2 Xử lý số liệu 

Sử dụng số liệu thực đo tổng lƣợng mƣa ngày (lƣợng mƣa tích luỹ 24 

giờ), nếu trong chuỗi số liệu có khoảng thời gian nào có số liệu bị khuyết (máy 

hỏng, không quan trắc) thì không đƣợc bổ khuyết và không sử lý khi tính toán. 

 Phát hiện các sai số và hiệu chỉnh trên cơ sở số liệu thực đo, số liệu nghi 

ngờ có thể đƣợc kiểm tra lại với số liệu gốc hoặc dùng các trạm khí tƣợng thủy 

văn lân cận để so sánh và đối chiếu. 
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2.2.  PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1.  Các đặc trƣng thống kê của mƣa 

Phƣơng pháp dùng để tính toán các đặc trƣng mƣa là phƣơng pháp thống 

kê, bên cạnh đó để tính toán các đặc trƣng thống kê của yếu tố mƣa có thể sử 

dụng nhiều công cụ khác nhau nhƣ MS Excel. Ngoài ra lựa chọn sử dụng ngôn 

ngữ lập trình Visual Basic 2015 là một giải pháp tối ƣu cho việc truy cập và tính 

toán các giá trị đặc trƣng lƣợng mƣa phân bố theo không gian. 

a) Về đặc trưng lượng mưa: 

Tổng lƣợng mƣa tháng, tổng lƣợng mƣa năm (I - XII), tổng lƣợng mƣa 

mùa khô (XI - IV). Nguyên tắc tính toán các đặc trƣng này là số liệu phải thỏa 

mãn điều kiện: 

Đối với giá trị lƣợng mƣa tháng: Số ngày có số liệu phải bằng hoặc trên 

2/3 tổng số ngày trong tháng (không thỏa mãn điều kiện này, coi nhƣ tháng 

không có dữ liệu). 

Đối với giá trị lƣợng mƣa năm: Số tháng có số liệu phải bằng hoặc trên 

2/3 tổng số tháng trong năm (không thỏa mãn điều kiện này, coi nhƣ năm không 

có dữ liệu). 

Kết quả tính toán cuối cùng là tính giá trị đặc trƣng lƣợng mƣa trung bình 

nhiều năm của 6 tháng mùa khô. 

b) Về đặc trưng số ngày mưa (ngày mưa là ngày được tính có lượng R 

phải bằng hoặc trên 0.1mm): 

Số ngày mƣa trong mùa khô (XI - IV); Số ngày mƣa (R phải bằng hoặc 

trên 5mm); Số ngày mƣa (R phải bằng hoặc trên 10mm); Số ngày không mƣa. 

Kết quả tính toán cuối cùng là giá trị đặc trƣng số ngày mƣa (R phải bằng 

hoặc trên 5mm, R phải bằng hoặc trên 10mm) theo giai đoạn mƣời năm; Số 

ngày không mƣa nhiều năm. 

c)  Độ dài mùa khô: 
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Trên cơ sở chuỗi số liệu lƣợng mƣa ngày trong tháng của từng trạm, xác 

định là ngày đầu tiên tính từ tháng IV, V và tháng X, XI) xác định thời điểm 

thúc mùa mƣa.  

d) Phương pháp tính toán: 

 Tổng lƣợng mƣa có ký hiệu là X có số liệu quan trắc {xi; i=1, n} 

+ Công thức tính tổng lƣợng mƣa:  

   ∑   
 
                      (2.1) 

 Trung bình tháng (năm) của lƣợng (số ngày) mƣa: có giá trị bằng tổng 

lƣợng (số ngày) mƣa của nhiều tháng (năm) chia cho số tháng (năm). 

+ Công thức tính lƣợng mƣa trung bình: 

 ̅   
 

 
∑   
 
             (2.2) 

+ Công thức tính phƣơng sai mẫu (variance): 

 (2.3) 

 

+ Công thức tính độ lệch chuẩn:  

                         (2.4) 

+ Công thức tính hệ số biến thiên (Coefficient of variation):  

       (2.5) 

 

2.2.2. Phƣơng pháp xác định mùa, thời điểm bắt đầu, kết thúc mùa 

Ngày bắt đầu mùa mƣa là một khái niệm dùng để chỉ thời điểm trong năm 

mà từ đó mƣa xảy ra thƣờng xuyên hơn với lƣợng mƣa đủ lớn và có thể kéo dài 

từng đợt sao cho tổng lƣợng mƣa tháng phải lớn hơn hoặc bằng một ngƣỡng nào 

đó và phải kéo dài liên tục trong nhiều tháng. Ở Việt Nam, mùa mƣa trong một 
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năm nào đó đƣợc xem là các tháng liên tục có tổng lƣợng mƣa tháng lớn hơn 

hoặc bằng 100mm/tháng (Nguyễn Đức Ngữ và Nguyễn Trọng Hiệu, 2013 [7]).  

Trong phạm vi luận văn này, dựa trên các nghiên cứu khí tƣợng nhiệt đới 

của các tác giả đi trƣớc đã sử dụng chúng ta đƣa ra các chỉ tiêu xác định thời 

điểm bắt đầu và kết thúc mùa nhƣ sau: 

Mùa mưa trong một năm nào đó đƣợc xem là các tháng liên tục có tổng 

lƣợng mƣa tháng lớn hơn hoặc bằng 100mm/tháng. Tháng đƣợc xác định bắt 

đầu mùa mƣa là tháng có tổng lƣợng mƣa tích lũy bằng hoặc lớn hơn 100mm và 

có ít nhất năm ngày mƣa liên tục. Tháng kết thúc mùa mƣa là tháng có tổng 

lƣợng mƣa tích lũy bằng hoặc nhỏ hơn 100mm và có ít hơn năm ngày mƣa liên 

tục. 

Mùa khô là mùa trong đó lƣợng mƣa trung bình trong khu vực rất nhỏ. 

Tháng đƣợc xác định bắt đầu mùa khô là tháng có tổng lƣợng mƣa tích lũy bằng 

hoặc nhỏ hơn 100mm và có ít hơn năm ngày mƣa liên tục. Tháng kết thúc mùa 

khô là tháng có tổng lƣợng mƣa tích lũy bằng hoặc lớn hơn 100mm và có ít nhất 

năm ngày mƣa liên tục 

 Mùa mƣa: Gồm 6 tháng bắt đầu từ tháng V đến tháng X. 

 Mùa khô: Gồm 6 tháng bắt đầu từ tháng XI đến tháng IV năm sau. 

 Ba tháng mƣa ít nhất: Tháng XII - I - II. 

2.2.3.  Phƣơng pháp hồi quy tuyến tính đơn biến 

Việc đánh giá xu thế biến đổi của các yếu tố và hiện tƣợng khí tƣợng thuỷ 

văn đã đƣợc đề cập đến trong nhiều công trình nghiên cứu trƣớc đây. Thông 

thƣờng có hai cách tiếp cận là phƣơng pháp tham số và phƣơng pháp phi tham 

số. Phƣơng pháp tham số đánh giá xu thế biến đổi tuyến tính của một biến dựa 

trên dấu và độ lớn của hệ số góc a1 của phƣơng trình hồi qui y = ao + a1t, trong 

đó y là biến đƣợc xem xét, t là thời gian (năm), còn ao là hệ số tự do.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1ng_th%E1%BB%A7y#L%C6%B0%E1%BB%A3ng_m%C6%B0a
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Để phân tích xu thế biến đổi của trƣờng mƣa trong quá khứ mùa khô 

trong luận văn này sử dụng phƣơng pháp hồi quy xu thế tuyến tính đơn biến và 

dƣới đây là một hình ảnh ví dụ cho đồ thị của một hàm hồi quy tuyến tính  (Hình 

2.2). 

 

Hình 2.2. Ví dụ đồ thị của một hàm hổi quy tuyến tính 

Ví dụ: nếu muốn biết đƣợc sự biến đổi lƣợng mƣa ngày tích lũy từng năm 

qua từng giai đoạn. Trƣớc hết, từ chuỗi số liệu lƣợng mƣa ngày của các trạm, đã 

thành lập chuỗi lƣợng mƣa tích lũy cho từng năm. Trên cơ sở đó, các phƣơng 

trình hồi qui tuyến tính một biến dạng y=a0 + a1x, xác định trong đó y là lƣợng 

mƣa tích lũy từng năm của mỗi trạm, t là số thứ tự năm, a0 và a1là các hệ số hồi 

qui đƣợc xác định bởi: 
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Xu thế và mức độ tăng giảm của chuỗi lƣợng mƣa năm đƣợc xác định bởi 

dấu và trị số tuyệt đối của hệ số góc    của phƣơng trình hồi qui. Hệ số    

dƣơng (hoặc âm) cho biết xu thế tăng (hoặc giảm) của lƣợng mƣa năm trong giai 

đoạn xem xét, đồng thời giá trị tuyệt đối của hệ số   càng lớn có nghĩa xu thế 

biến đổi càng mạnh (Hình 2.3). 

 

Hình 2.3. Ví dụ đồ thị xu thế lƣợng mƣa mùa khô Trạm Tân Sơn Hòa 

Khi tính toán các đặc trƣng mƣa sẽ có thể tính đƣợc rất nhiều đặc trƣng 

thống kê khác nhau với nguồn số liệu ban đầu là lƣợng mƣa ngày, nhƣng trong 

phạm vi nghiên cứu của luận văn này chúng tôi sẽ lựa chọn tính toán đặc trƣng 

cơ bản nhƣ sau: 

Phân tích xu thế biến đổi của các đặc trưng mưa theo không gian 

Phân tích xu thế biến đổi lƣợng mƣa theo không gian chính là phƣơng 

pháp phân tích không gian là phƣơng pháp phân tích dựa trên số liệu thu thập từ 

các đơn vị điều tra tại một thời điểm. Ở luận văn này phân tích xu thế biến đổi 

mƣa từ 19 trạm khí tƣợng khác nhau của khu vực Nam Bộ với độ dài chuỗi là 30 

năm (từ năm 1985 đến năm 2015) và thể hiện thông tin trực quan trên bản đồ 

GIS (lớp bản đồ hành chính tỉnh và lớp hành chính huyện của khu vực Nam Bộ.  

y = 1.8x + 7.3019 
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Bản đồ đƣợc số hóa trên Mapinfo tỷ lệ 1/50.000 theo tiêu chuẩn VN2000). Sử 

dụng ngôn ngữ lập trình Visual Studio xây dựng các công cụ hiển thị và chồng 

lớp với các bản đồ phân tích không gian xu thế biến đổi lƣợng mƣa.  

Từ lƣới số liệu xu thế biến đổi lƣợng mƣa thực hiện lập các đƣờng đẳng 

trị mƣa hiển thị phân bố đặc trƣng xu thế phân bố đặc trƣng xu thế biến đổi 

lƣợng mƣa trên bản đồ theo không gian (Hình 2.4). 

 
 

Hình 2.4.  Mô tả theo phƣơng pháp nội suy không gian 

 

Kết quả tính toán đặc trƣng xu thế biến đổi lƣợng mƣa là các lƣới số liệu 

với các nút lƣới, giữa các đƣờng đồng mức có thể tô bằng các màu trong bảng 

màu ứng với giá trị tƣơng ứng của số liệu. 

2.3.  Cách biểu diễn kết quả: 

Trong luận văn chúng tôi biểu diễn kết quả bằng Bản đồ, Đồ thị, Bảng và 

Biểu đồ. 

- Bản đồ hệ số biến thiên lƣợng mƣa tích lũy 6 tháng mùa khô và 3 tháng 

mƣa ít nhất mùa khô; 

- Bản đồ hệ số biến thiên ngày có lƣợng mƣa trên 5mm và ngày có lƣợng 

mƣa trên 10mm trong 6 tháng mùa khô và 3 tháng mƣa ít nhất mùa khô; 
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- Bản đồ hệ số biến thiên ngày có mƣa trong 6 tháng mùa khô và 3 tháng 

mƣa ít nhất mùa khô; 

- Bản đồ hệ số biến thiên ngày không có  mƣa trong 6 tháng mùa khô và 3 

tháng mƣa ít nhất mùa khô; 

- Bản đồ xu thế biến đổi lƣợng mƣa tích lũy 6 tháng mùa khô và 3 tháng 

mƣa ít nhất mùa khô; 

- Bản đồ xu thế biến đổi ngày có lƣợng mƣa trên 5mm và ngày có lƣợng 

mƣa trên 10mm trong 6 tháng mùa khô và 3 tháng mƣa ít nhất mùa khô; 

- Bản đồ xu thế biến đổi ngày có mƣa trong 6 tháng mùa khô và 3 tháng 

mƣa ít nhất mùa khô; 

- Bản đồ xu thế biến đổi ngày không có mƣa trong 6 tháng mùa khô và 3 

tháng mƣa ít nhất mùa khô; 
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CHƢƠNG 3: XU THẾ BIẾN ĐỔI LƢỢNG MƢA MÙA KHÔ KHU VỰC 

NAM BỘ 

3.1 Biến trình lƣợng mƣa năm 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

Hình  0.1 | Biến trình năm lượng mưa giai đoạn 1985-2015 

Trạm Tân Sơn Hòa (a), Trạm Phước Long (b), Trạm Cà Mau (c) 

 

Mùa mƣa hay mùa khô là thuật ngữ (từ) thông thƣờng đƣợc sử dụng để miêu tả 

các mùa trong đó lƣợng mƣa trung bình trong khu vực đƣợc tăng lên hay giảm đi đáng 

kể, đƣợc sử dụng chủ yếu để miêu tả thời tiết tại các khu vực nhiệt đới. 

3.2 Xu thế biến đổi lƣợng mƣa 

Để có cái nhìn tổng quan về xu thế biến đổi lƣợng mƣa. Đề tài thực hiện phân 

chia trị số xu thế biến đổi theo các khoảng nhƣ sau: 

Về trị số xu thế biển đổi hệ số góc của lƣợng mƣa, số ngày mƣa đƣợc phân chia 

thành 10 khoảng. Trong đó trị số xu thế góc thể hiện xu hƣớng tăng từ 0.0 đến trên 5.0 

mm  đƣợc chi thành 6 khoảng (tăng 0.0 - 0.2, tăng 0.3 - 0.5, tăng 0.6 - 1.0, tăng 1.1 - 

5.0 và tăng trên 5.0), mỗi khoảng ứng một tam giác màu đỏ có đỉnh hƣớng lên trên và 

khoảng cách hai điểm của đáy tam giác tăng dần. Trị số xu thế góc thể hiện xu hƣớng 

giảm đƣợc chia làm 4 khoảng (giảm 0.1 - 0.2, giảm 0.3 - 0.5, giảm 0.6 - 1.0 và giảm 

dƣới 1.0), mỗi khoảng ứng một tam giác màu xanh có đỉnh hƣớng xuống dƣới và 

khoảng cách hai điểm của đáy tam giác tăng dần (Hình H1). 
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Giá trị của trị số biến thiên hƣớng tăng đƣợc thể hiện ở ba khoảng (tăng 0.05 -

0.99%, tăng 1.00 - 2.50% và tăng trên 2.50%), mỗi khoảng ứng với hình tròn màu đỏ 

thể hiện khoảng tăng của trị số biến thiên và đƣờng kính của đƣờng tròn tăng dần 

(Hình H1). 

3.2.1 Xu thế biến đổi lƣợng mƣa theo thời gian 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

Hình  0.2 | Xu thế lượng mưa mùa khô 

trạm Cà Mau(a), trạm Vũng Tàu(b), trạm Tân Sơn Hòa (c) 

 

Hình  0.3 | Biểu đồ xu thế biên thiên và lượng mưa trung bình thời kỳ mùa khô  

các trạm khu vực Nam Bộ 
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Biến trình năm và xu thế biến đổi lƣợng mƣa sáu tháng mùa khô của các trạm 

Nam Bộ giai đoạn 1985 - 2016 đƣợc thể hiện trên hình 3.2 (a), 3.2 (b), 3.2 (c), (Hình 

3.2 và Hình P.1 đến P2 - Phục lục hình ảnh), cho thấy xu thế tăng lƣợng mƣa không 

đều ở hầu hết các trạm. Xu thế lƣợng mƣa mùa khô biến động 2 đến 11mm, khu vực 

Đông Nam Bộ có xu thế tăng cao hơn Tây Nam Bộ.  

Nhìn chung, mức độ biến thiên các trạm khu vực Nam Bộ đạt giá trị cao nhất ở 

mức 1% đã chứng tỏ lƣợng mƣa trong sáu tháng mùa khô ở các trạm tƣơng đối ổn 

định. 

 

Hình  0.4 | Xu thế lượng mưa 3 tháng mưa ít nhất mùa khô trạm điển hình  
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khu vực Nam Bộ 

Xu thế biến đổi lƣợng mƣa 3 tháng mƣa ít nhất của các trạm khu vực Nam Bộ 

giai đoạn 1986 - 2015 đƣợc thể hiện trên hình (Hình 3.4 và Hình P3 đến P4 - Phụ lục 

hình ảnh) cho thấy một xu thế không đồng đều trên khu vực Nam Bộ. Xu thế biến đổi 

lƣợng mƣa 3 tháng mƣa ít nhất ở trạm nhƣ Tây Ninh giảm 2mm, Cà Mau, Cao Lãnh, 

Mộc Hóa, Ba Tri và Vũng Tàu ở mức xấp xỉ bằng 0, Rạch Giá và Phƣớc Long có xu 

thế tăng cao nhất so với các trạm Nam Bộ đạt 2.5 đến 3.0. Phân bố xu thế biến đổi 

lƣợng mƣa trong ba tháng mƣa ít nhất trong mùa khô khu vực Nam Bộ hệ số xu thế 

khoảng 0.5 đến 1.4mm chiếm khoảng 50% số các tỉnh Nam Bộ, từ 10 đến 19.9 

mm/thập kỷ chiếm 2/3 các tỉnh khu vực Nam Bộ 

3.2.2 Xu thế biến đổi lƣợng mƣa theo không gian 

Xu thế biến đổi lƣợng mƣa về không gian thì thấy chu kỳ thể hiện tăng mạnh ở 

Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ trạm Ba Tri thuộc tỉnh Bến Tre. 
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Hình  0.5 | Bản đồ phân bố xu thế biến đổi lượng mưa khu vực Nam Bộ 

Phân bố theo không gian (Hình 3.5 và Hình 3.6) xu thế biến đổi lƣợng mƣa 6 

tháng mùa khô ở các trạm phía Bắc khu vực khu vực Đông Nam Bộ có xu hƣớng tăng 

cao hơn Miền Tây Nam Bộ.  

Tính ổn định của lƣợng mƣa đƣợc thể hiện qua trị số biến thiên giao động 0.53 

– 0.96%, giao động phổ biến từ 0.53 đến 0.74% phân bố đồng đều trên toàn khu vực 

Nam Bộ. Giao động hệ số biến thiên từ 0.75 đến 0.95% khu vực Đông Nam Bộ chiếm 

33%, Tây Nam Bộ chiếm 40% (Hình 3.6). 

 

Hình  0.6 | Phân bố theo không gian hệ số biến thiên khu vực Nam Bộ 

Tổng lƣợng mƣa năm trung bình ở khu vực Nam Bộ trong sáu tháng mùa khô 

vào khoảng 139 – 410mm, phổ biến nằm trong khoảng 230 – 320mm. Nhiều nơi có 

lƣợng mƣa nằm ngoài phạm vi phổ biến, nhƣ trạm mƣa nhiều Cà Mau, và trạm mƣa ít 
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Vũng Tàu, Mỹ Tho, Ba Tri và Càng Long. Nói chung phân bố không gian của lƣợng 

mƣa trong sáu tháng mùa khô khá phức tạp.  

Biến động của lƣợng mƣa trung bình trong mùa khô cũng rất khác nhau. Dƣờng 

nhƣ những nơi mƣa ít thì mức độ biến động mạnh hơn nhƣ: Vũng Tàu, Mỹ Tho, Ba 

Tri và Càng Long (Hình 3.7, Bảng 3.1). 

 

Hình  0.7 | Xu thế lượng mưa mùa khô 3 tháng mưa ít nhất khu vực Nam Bộ  

 Trong ba tháng mƣa ít nhất mùa khô lƣợng mƣa giao động không ổn định các 

trạm ít mƣa và mức độ giao động về lƣợng và hệ số biến thiên cũng hoàn toàn khác 

nhau nhƣ trạm ven biển lƣợng mƣa trong ba tháng mùa khô nhƣ Vị Thanh, Vũng Tàu, 

Sóc Trăng, Bạc Liêu và Ba Tri là không ổn định. Đặc biệt Bạc Liêu và Ba Tri (Hình 

3.8). 
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Hình  0.8 | Hệ số biến thiên khu vực Nam Bộ trong 3 tháng mùa khô 

Về mức độ biến thiên các trạm khu vực Nam Bộ đạt giá trị cao nhất ở mức 1% 

(Bảng 3.2) đã chứng tỏ lƣợng mƣa trong sáu tháng mùa khô ở các trạm tƣơng đối ổn 

định. Trong ba tháng mƣa ít nhất mùa khô lƣợng mƣa giao động không ổn định các 

trạm ít mƣa và mức độ giao động về lƣợng và hệ số biến thiên cũng hoàn toàn khác 

nhau nhƣ trạm ven biển lƣợng mƣa trong ba tháng mùa khô nhƣ Vị Thanh, Vũng Tàu, 

Sóc Trăng, Bạc Liêu và Ba Tri là không ổn định. Đặc biệt Bạc Liêu và Ba Tri (Hình 

3.8, Bảng 3.2). 
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Bảng  0.1 | Tổng hợp hệ số góc xu thế tuyến hệ số biến thiên mùa khô Đông Nam Bộ 

Trạm 
Sáu tháng mùa khô 

(mm) 
Ba tháng mùa khô (mm) 

Xuân Lộc 5.6 1.1 

Vũng Tàu 1.9 0.3 

Phƣớc Long 5.7 2.5 

Tây Ninh 2.0 -2.0 

Sở Sao 10.7 1.4 

Tân Sơn Hòa 5.9 1.8 

Mộc  Hóa 4.3 0.3 

Mỹ Tho 3.3 1.8 

Ba Tri -0.8 0.3 

Càng Long 3.9 1.3 

Vĩnh Long 4.4 0.9 

Cao Lãnh 4.1 0.2 

Châu Đốc 1.7 -0.1 

Cần Thơ 3.0 1.8 

Sóc Trăng 3.6 1.2 

Bạc Liêu 5.9 1.6 

Vị Thanh 7.2 2.1 

Rạch Giá 1.1 3.0 

Cà Mau 1.5 0.4 

 

Bảng  0.2 | Hệ số biến thiên lượng mưa các trạm khu vực Nam Bộ 

Trạm Sáu tháng mùa khô (%) Ba tháng mƣa ít nhất (%) 

Phƣớc Long 0.64  1.05 

Tây Ninh 0.74 1.61 

Thủ Dầu Một 0.75 2.02 

Long Khánh 0.63 1.34 
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Tân Sơn Hòa 0.84 2.42 

Vũng Tàu 0.76 3.7 

Mộc Hóa 0.73 1.49 

Mỹ Tho 0.84 1.62 

Vĩnh Long 0.7 2.27 

Cần Thơ 0.61 2.46 

Bạc Liêu 0.67 7.86 

Cao Lãnh 0.75 2.68 

Càng Long 0.62 4.48 

Sóc Trăng 0.77 3.9 

Ba Tri 0.74 8.47 

Rạch Giá 0.75 1.94 

Châu Đốc 0.55 1.89 

Vị Thanh 0.96 3.67 

Cà mau 0.53 1.08 

 

Tổng lƣợng mƣa năm trung bình ở khu vực Nam Bộ trong ba tháng mùa khô 

vào khoảng 3 – 70mm, phổ biến nằm trong khoảng 3 – 50mm. Những nơi có lƣợng 

mƣa nằm ngoài phạm vi phổ biến nhƣ trạm mƣa nhiều Bạc Liêu và Phƣớc Long. Biến 

động của lƣợng mƣa trung bình trong mùa khô cũng rất khác nhau. Dƣờng nhƣ những 

nơi mƣa dƣới 14mm thì mức độ biến động của hệ số biến thiên trên 3.5% nhƣ Châu 

Đốc, Vị Thanh, Mộc Hóa, Thủ Dầu Một và Long Khánh (Bảng 3.2). 

3.3 Số ngày mƣa 6 tháng mùa khô 

3.3.1 Số ngày có mƣa 

Xu thế biến đổi nhiều năm theo không gian của số ngày mƣa trong năm (Hình 

3.9, Hình P5 đến P16 - Phụ lục hình ảnh), cho thấy có sự phân bố tƣơng đối đều của số 

ngày mƣa, nơi có số ngày mƣa lớn tập trung ở trạm Rạch Giá (Tỉnh Kiên Giang). Xu 

thế có sự biến động không đồng đều nhƣng không đáng kể, trạm Rạch Giá vẫn thể 

hiện là nới có số ngày mƣa cao đối khu vực Nam Bộ. 
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Hình  0.9 | Xu thế số ngày có mưa trong 6 tháng mùa khô một số trạm  

khu vực Nam Bộ  

Xu thế biến đổi nhiều năm theo thời gian của số ngày có mƣa trong năm (Hình 

3.9, Hình 3.10 và Hình P5 đến P6 - Phụ lục hình ảnh), cho thấy số ngày mƣa đều tăng 

nhƣng với chuỗi số liệu nhiều năm thì mức tăng thấp, chỉ có trạm Sở Sao và Tân Sơn 

Hòa đạt 0.5 ngày và các trạm còn lại tăng dƣới 0.5 ngày.  
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Phân bố số ngày có mƣa trung bình trong sáu tháng mùa khô ngƣỡng từ 27 đến 

37 ngày ở khu vực Đông Nam Bộ ổn định và tập trung hơn khu vực Tây Nam Bộ 

(Hình 3.10). 

Hình  0.10 | Biểu đồ xu thế biên thiên và số ngày có mưa trung bình thời kỳ mùa khô 

các trạm khu vực Nam Bộ 

 

 

Hình  0.11 | Biểu đồ chuẩn sai số ngày có mưa các trạm khu vực Nam Bộ 
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So sánh sự biến động các trạm bằng chuẩn sai số ngày mƣa cả sáu tháng mùa 

khô và ba tháng mùa khô phần lớn các trạm đều có xu thế khá tƣơng đồng, trừ hai trạm 

là Long Khánh và Bạc Liêu (Hình 3.11). 

 

Hình  0.12 | Xu thế số ngày có mưa trong mùa khô khu vực Nam Bộ  
 

Hệ số biến thiên các trạm trong thời kỳ mùa khô khu vực Nam Bộ có xu thế 

tƣơng đối đồng đều ở sáu tháng mùa khô và ba tháng mƣa ít nhất. Hệ số xu thế biến 

thiên và phân bố số ngày có mƣa trong sáu tháng mùa khô về không gian tƣơng đối 

đồng nhất (Hình 3.13 và Hình 3.14). Trị số xu thế biến thiên trong sáu tháng mùa khô 

giao động 0.41% đến 0.64%, trong ba tháng mƣa ít nhất mùa khô giao động 0.77 đến 

2.1%. Tóm lại, hệ số xu thế biến thiên số ngày có mƣa tƣơng đối ổn định trong thời 

gian 6 tháng mùa khô, trị số biến thiên đều dƣới 1%. Mức độ biến thiên thấp khẳng 

định sự ổn định chế độ mƣa trong thời kỳ mùa khô khu vực Nam Bộ. 
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Hình  0.13 | Xu thế biên thiên ngày có mưa trung bình mùa khô  

các trạm khu vực Nam Bộ 

Nhìn chung, mức độ biến thiên các trạm khu vực Nam Bộ đạt giá trị cao nhất ở 

mức 1% đã chứng tỏ lƣợng mƣa trong sáu tháng mùa khô ở các trạm tƣơng đối ổn 

định. Trong ba tháng mƣa ít nhất mùa khô lƣợng mƣa giao động không ổn định các 

trạm ít mƣa và mức độ giao động về lƣợng và hệ số biến thiên cũng hoàn toàn khác 

nhau nhƣ trạm ven biển lƣợng mƣa trong ba tháng mùa khô nhƣ Vị Thanh, Vũng Tàu, 

Sóc Trăng, Bạc Liêu và Ba Tri là không ổn định. Đặc biệt Bạc Liêu và Ba Tri (Hình 

3.15, Bảng 3.3). 
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Hình  0.14 | Hệ số biến thiên khu vực Nam bộ trong 3 tháng mùa khô 

Bảng  0.3 | Tổng hợp hệ số góc xu thế tuyến hệ số biến thiên số ngày có mưa mùa khô 

Nam Bộ 

Trạm 
Hệ số góc Hệ số biến thiên (%) 

Mùa khô Ba tháng mƣa ít 

nhất 

Mùa khô Ba tháng mƣa ít 

nhất Phƣớc Long 5.6 2.5 0.47 0.81 

Tây Ninh 2 -2 0.49 0.77 

Thủ Dầu Một 10.7 1.4 0.53 1 

Xuân Lộc 5.6 1.1 0.49 0.86 

Tân Sơn Hòa 5.9 1.8 0.55 0.97 

Vũng Tàu 1.9 0.3 0.61 0.93 

Mộc Hóa 4.3 0.3 0.45 1.02 

Mỹ Tho 3.3 1.8 0.59 0.97 

Vĩnh Long 4.4 0.9 0.64 0.95 

Cần Thơ 3 1.8 0.43 1.8 

Bạc Liêu 5.9 1.6 0.41 0.78 

Cao Lãnh 4.1 0.2 0.45 0.94 

Càng Long 3.9 1.3 0.56 1.08 

Sóc Trăng 3.6 1.2 0.51 1.3 
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Ba Tri -0.8 0.3 0.43 0.98 

Rạch Giá 1.1 3 0.6 1.45 

Châu Đốc 1.7 -0.1 0.42 0.78 

Vị Thanh 7.2 2.1 0.58 2.1 

Cà mau 1.5 0.4 0.42 0.91 
 

3.3.2 Số ngày không mƣa 

 

Hình  0.15 | Xu thế số ngày không mưa trong 6 tháng mùa khô một số trạm khu vực 

Nam Bộ 

Từ phân tích xu thế số ngày không mƣa (Hình 3.15 và Hình P7, đến P8  - Phụ 

lục hình ảnh) cho thấy xu thế số ngày không mƣa có xu hƣớng giảm từ 1 đến 5 

ngày/mùa khô (Bảng 3.4). 

Về phân bố theo không gian xu thế số ngày mƣa Đông Nam Bộ giảm nhiều hơn 

Tây Nam Bộ. Đối trị số biến thiên số ngày không mƣa trong sáu tháng mùa khô (Bảng 
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3.4) trị số biến thiên đều giao động mức dƣới 0.2%, thể hiện số ngày không mƣa khu 

vực Nam Bộ là rất ổn định. Hệ số biến thiên số ngày có mƣa và số ngày không mƣa 

khẳng định lƣợng mƣa mùa khô Nam Bộ tƣơng đối thấp và ổn định.  

Tổng số ngày có mƣa trong sáu tháng mùa khô các trạm khu vực Nam Bộ giao 

động từ 17 đến 37 ngày, trạm Vũng Tàu và Rạch Giá là những trạm có số ngày mƣa 

dƣới 20 ngày/mùa khô, trạm có số ngày mƣa từ 30 đến 37 ngày/mùa khô bao gồm 

trạm Tân Sơn Hòa, Châu Đốc, Ba Tri và Cà Mau. Ở trong 3 tháng mƣa ít nhất mùa 

khô số ngày mƣa trung bình giao động từ 2 đến 8 ngày/nửa mùa khô, ở khoảng thời 

gian này trạm số ngày mƣa ít nhất trạm Rạch Giá và trạm Vị Thanh chỉ có số ngày 

mƣa đạt 2 ngày. Trạm Tây Ninh, Cà Mau là trạm có số ngày mƣa đạt 7 đến 8 ngày, 

đặc biệt trạm Phƣớc Long có số ngày mƣa cao nhất trong 3 tháng mùa khô ở khu vực 

Nam Bộ đạt 8 ngày (Hình 3.16). 

 

Hình  0.16 | Phân bố xu thế biến đổi số ngày không mưa trong mùa khô khu vực Nam bộ 
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Đối trị số biến thiên số ngày không mƣa trong sáu tháng mùa khô (Hình 3.16) 

trị số biến thiên đều giao động mức dƣới 0.2%, thể hiện số ngày không mƣa khu vực 

Nam Bộ là rất ổn định. Hệ số biến thiên số ngày có mƣa và số ngày không mƣa khẳng 

định lƣợng mƣa mùa khô Nam Bộ tƣơng đối thấp và ổn định (Bảng 3.4). 

Bảng  0.4 | Tổng hợp hệ số góc xu thế tuyến hệ số biến thiên số ngày không mưa mùa 

khô khu vực Nam Bộ 

Trạm Hệ số góc Hệ số biến thiên 

(%) 
Xuân Lộc -0.2 0.08 

Vũng Tàu -0.2 0.06 

Phƣớc Long -0.2 0.07 

Tây Ninh -0.2 0.05 

Sở Sao -0.5 0.07 

Tân Sơn Hòa -0.3 0.03 

Mộc  Hóa -0.3 0.06 

Mỹ Tho -0.3 0.04 

Ba Tri -0.2 0.04 

Càng Long -0.1 0.03 

Vĩnh Long -0.3 0.06 

Cao Lãnh -0.1 0.05 

Châu Đốc -0.1 0.18 

Cần Thơ -0.1 0.04 

Sóc Trăng -0.2 0.18 

Bạc Liêu -0.2 0.07 

Vị Thanh -0.3 0.06 

Rạch Giá -0.2 0.05 

Cà Mau -0.1 0.08 
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3.4 Số ngày mƣa có mƣa trên 5 mm 

 

Hình  0.17 | Xu thế số ngày có mưa trên 5 mm một số trạm khu vực Nam Bộ 

Xu thế biến trình (1986 - 2015) năm lƣợng mƣa ngày trên 5mm các trạm khu 

vực Nam Bộ đều có xu hƣớng tăng (Hình 3.17 và Hình P9, Hình P10 - Phụ lục hình 

ảnh), biến trình năm tăng cao nhất thể hiện các trạm Tân Sơn Hòa, Sở Sao và Vị 

Thanh, trạm Cà Mau có xu thế gần nhƣ không tăng (Hình 3.18), các trạm còn lại xu 

thế  tăng khá ổn định 0.1 ngày/mùa khô.  
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Hình  0.18 | Xu thế số ngày có mưa  trên 5mm khu vực Nam Bộ 

Trị số xu thế biến thiên số ngày mƣa trên 5mm đạt 0.52 đến 0.98%/mùa khô 

(Hình 3.18, Bảng 3.5). Trị số xu thế biến đổi số ngày biến động từ -0.1 đến 0.3 

ngày/mùa khô, miền Đông Nam Bộ hệ số góc tăng cao hơn Tây Nam Bộ.  Nhìn chung 

hệ số biến thiên lƣợng mƣa trên 5mm trong kỳ mùa khô thấp, khẳng định số ngày mƣa 

trên khu vực Nam Bộ tƣơng đối ổn định. 
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Hình  0.19 | Xu thế biên thiên ngày có mưa trên 5 mm thời kỳ mùa khô các trạm khu vực 

Nam Bộ 

Số ngày có mƣa trên 5mm các trạm khu vực Nam Bộ giao động từ 4 đến 18 

ngày trong mùa khô. Hệ số biến thiên giao động 0.43 đến 0.98%/mùa khô ( Hình 3.19, 

Bảng 3.5). 

Bảng  0.5 | Bảng tổng hợp hệ số góc xu thế tuyến tính và hệ số biến thiên số ngày mưa 

trên 5 mm trong mùa khô tại khu vực Nam Bộ 

Hệ Số Biến Thiên Số Ngày Mƣa trên 5mm Trong 6 Tháng Mùa Khô 

Trạm Hệ số góc Hệ số biến thiên 

(%) 

 

Xuân Lộc 0.1 0.52 

Vũng Tàu 0.1 0.56 

Phƣớc Long 0.1 0.61 

Tây Ninh 0.1 0.72 

Sở Sao 0.3 0.68 

Tân Sơn Hòa 0.3 0.98 
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Mộc  Hóa 0.1 0.54 

Mỹ Tho 0.1 0.76 

Ba Tri 0.0 0.65 

Càng Long 0.1 0.52 

Vĩnh Long 0.1 0.51 

Cao Lãnh 0.1 0.43 

Châu Đốc 0.1 0.69 

Cần Thơ 0.1 0.64 

Sóc Trăng 0.1 0.82 

Bạc Liêu 0.1 0.53 

Vị Thanh 0.2 0.73 

Rạch Giá 0.1 0.76 

Cà Mau -0.1 0.45 

3.5 Số ngày mƣa có mƣa trên 10 mm 

 

Hình  0.20 | Xu thế số ngày có mưa  trên 10 mm một số trạm khu vực Nam Bộ 
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Xu thế biến trình năm ngày có lƣợng mƣa trên 10mm khu vực Nam Bộ đều có 

xu hƣớng tăng từ 0.1 đến 0.2mm/mùa khô (Hình 3.20,3.21). Biến trình năm tăng cao 

nhất trạm Sở Sao 0.2mm/mùa khô. Các trạm Ba Tri, Châu Đốc, Sóc Trăng xu thế biến 

trình năm không tăng (Hình P11, Hình P12 - Phụ lục hình ảnh). 

 

Hình  0.21 | Xu thế số ngày có mưa trên 10 mm khu vực Nam Bộ 

Về phân bố theo không gian xu thế số ngày có mƣa trên 10mm Đông Nam Bộ 

tăng cao hơn so với Tây Nam Bộ, trên 50% số trạm Tây Nam Bộ gần nhƣ  không thể 

hiện xu hƣớng tăng (Bảng 3.6). 

Trị số xu thế biến đổi số ngày mƣa trên 10mm đạt 0.52 đến 0.98%/mùa khô 

(Hình 3.25, Bảng 3.6). Nhìn chung hệ số biến thiên lƣợng mƣa trên 10mm trong kỳ 

mùa khô thấp, khẳng định số ngày mƣa trên khu vực Nam Bộ tƣơng đổi ổn định. 
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Hình  0.22 | Bản đồ xu thế biên thiên ngày có mưa trên 10 mm thời kỳ mùa khô  

các trạm khu vực Nam Bộ 

Đối với số ngày mƣa trên 10mm giao động từ 3 đến 13 ngày. Khu vực Đông 

Nam Bộ có số ngày mƣa trên 10mm đạt khoảng 3 đến 7 ngày. Thấp nhất trạm Phƣớc 

Long đạt 3 ngày và cao nhất trạm Vũng Tàu đạt 7 ngày thấp hơn khu vực Tây Nam 

Bộ. Tây Nam Bộ số ngày mƣa giao động từ 7 đến 13 ngày, các trạm số ngày mƣa trên 

10mm từ 10 ngày trở lên bao gồm An Giang, Hậu Giang và trạm Cà Mau có số ngày 

mƣa trên 10mm đạt 13 ngày/mùa khô. 
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Bảng  0.6 | Bảng tổng hợp hệ số góc xu thế tuyến tính và hệ số biến thiên số ngày mưa 

trên 10mm trong mùa khô tại khu vực Nam Bộ 

Xu Thế Số Ngày Mƣa Trên 10 mm Trong 6 Tháng Mùa Khô 

Trạm Hệ số góc Hệ số biến thiên (%) 

Xuân Lộc 0.1 0.58 

Vũng Tàu 0.1 0.81 

Phƣớc Long 0.1 0.67 

Tây Ninh 0.1 0.7 

Sở Sao 0.2 0.61 

Tân Sơn Hòa 0.1 0.83 

Mộc  Hóa 0.1 0.65 

Mỹ Tho 0.1 0.9 

Ba Tri -0.1 0.67 

Càng Long 0.1 0.57 

Vĩnh Long 0.1 0.58 

Cao Lãnh 0.1 0.7 

Châu Đốc 0.0 0.6 

Cần Thơ 0.1 0.68 

Sóc Trăng 0.0 0.98 

Bạc Liêu 0.1 0.59 

Vị Thanh 0.1 0.87 

Rạch Giá 0.1 0.79 

Cà Mau 0.1 0.52 
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KẾT LUẬN 

Nam Bộ, Việt Nam nằm trong khu vực Châu Á gió mùa, là vùng đất có hai mặt 

tiếp giáp với Thái Bình Dƣơng và Ấn Độ Dƣơng và nằm trong dải nội chí tuyến của 

Bắc Bán Cầu, bên cạnh đó chịu ảnh hƣởng của các trung tâm khí áp trực tiếp, hay gián 

tiếp, gây ra những hệ quả thời tiết, khí hậu khác nhau và có thể tồn tại phân bố và xu 

thế biến đổi mƣa nói chung và mƣa mùa khô khác nhau giữa các trạm miền Đông Nam 

Bộ và Tây Nam Bộ. Hình thế thời tiết gây mƣa mùa khô ở Nam Bộ bao gồm các hoạt 

động xen kẽ giữa hệ thống đơn lẻ và hoặc các hệ thống kết hợp. Có thể nhận định 

chung rằng: xu thế biến đổi mƣa mùa khô hầu nhƣ đều tăng về lƣợng và về số ngày 

mƣa trên các trạm của Nam Bộ. 

Ngoài những tác động chung đến Nam Bộ nêu trên, mặc dù địa hình tƣơng đối 

bằng phẳng nhất so với các khu vực khác trên cả nƣớc, nhƣng điều kiện địa hình gồm 

đồi, những dãy núi cao cuối cùng của dãy Trƣờng Sơn ở khu vực tỉnh Bình Phƣớc, 

Đồng Nai cũng có thể là nguyên nhân gây ra sự khác biệt cho các đặc trƣng mƣa miền 

Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. 

Qua nghiên cứu tổng quan, tính toán số liệu và phân tích tại các trạm khu vực 

Nam Bộ Việt Nam giai đoạn 1985 - 2015, bƣớc đầu đã cho thấy những dấu hiệu biến 

đổi lƣợng mƣa mùa khô. Với hai đặc trƣng nghiên cứu chính là biến đổi lƣợng mƣa và 

số ngày mƣa cùng việc sử dụng số liệu quan trắc tại trạm có thể đƣa ra một số kết luận 

sau: 

Xu thế biến đổi lƣợng mƣa mùa khô hầu hết tăng ở tất cả các trạm, với giá trị 

tăng khoảng từ 1 đến 10mm/mùa. Hệ số biến thiên nhìn chung dao động từ 0.53 đến 

0.96%, nhƣng với dao động phổ biến từ 0.53 đến 0.74% và đƣợc phân bố đều trên toàn 

khu vực Nam Bộ. Bức tranh chung cho thấy mức độ biến thiên lƣợng mƣa của các 

trạm đạt giá trị cao nhất chỉ gần 1%, minh chứng rằng lƣợng mƣa mùa khô ít biến 

động và rất ổn định. 

 Trong ba tháng mƣa ít nhất mùa khô xu thế biến đổi lƣợng mƣa và số ngày 

mƣa tăng thấp hơn xu hƣớng biển đổi sáu tháng mùa khô và đƣợc thể hiện giá trị tăng 

từ 0.2 đến 3mm. Hệ số biến thiên không ổn định dao động từ 1.05 đến 8.47% đã thể 
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hiện lƣợng mƣa biến động cao hơn so với sáu tháng mùa khô và đƣợc thể hiện rõ ở các 

trạm ít mƣa nhƣ Vị Thanh, Vũng Tàu, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Ba Tri. 

Xu thế biến đổi số ngày không mƣa có xu thế giảm xuống và đƣợc thể hiện 

thông qua số ngày mƣa mùa khô Nam Bộ có xu hƣớng tăng lên. Xu thế biến trình số 

ngày mƣa trên 5mm và trên 10mm đều mang kết quả dƣơng đã góp phần khẳng định 

mùa khô ở Nam Bộ đang có xu hƣớng tăng cả về lƣợng và số ngày mƣa. Các tỉnh Bình 

Dƣơng, Bình Phƣớc và TP Hồ Chí Minh là khu vực tăng cả về số ngày mƣa, lƣợng 

mƣa và là nơi tăng cao nhất Nam Bộ. Hệ số xu thế biến thiên số ngày có mƣa tƣơng 

đối ổn định trong thời gian 6 tháng mùa khô, trị số biến thiên đều dƣới 1%. Khoảng 

thời gian ba tháng mƣa ít nhất mùa khô, trị số biến thiên trên 1.5 đến 2.1%, chiếm 15% 

tổng số trạm. Mức độ biến thiên thấp khẳng định sự ổn định chế độ mƣa trong thời kỳ 

mùa khô khu vực Nam Bộ. 

Xu thế biến đổi của lƣợng mƣa và số ngày mƣa của các thời kỳ trong năm của 

các trạm Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ đều có xu thế tăng giảm khác nhau. Hầu hết   

đều có xu thế giảm Tây Nam Bộ và có xu thế tăng Đông Nam Bộ. 

Xu thế biến đổi mƣa mùa khô của Nam Bộ có phân bố khác nhau giữa Đông 

Nam Bộ và Tây Nam Bộ, ngoài nguyên nhân chính có thể do hoàn lƣu, còn có thể do 

tác động điều kiện địa hình ở Đông Nam Bộ.  Để có thể lý giải nguyên nhân và cơ chế 

gây xu thế tăng hay giảm mƣa mùa khô Nam Bộ cần những nghiên cứu chuyên sâu. 

Đây là hạn chế của luận văn và sẽ là hƣớng nghiên cứu của học viên cao học trong 

những năm tiếp theo. 
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PHỤ LỤC HÌNH ẢNH 

XU THÊ BIẾN ĐỔI CÁC ĐẶC TRƢNG VỀ MƢA 

TRONG 6 THÁNG MÙA KHÔ KHU VỰC NAM BỘ 

 

Hình P.1 | Xu thế lượng mưa mùa khô một số trạm khu vực Nam Bộ 
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Hình P.2 | Xu thế lượng mưa mùa khô một số trạm khu vực Nam Bộ 

 

 

Hình P.3 | Xu thế lượng mưa 3 tháng mùa khô một số trạm khu vực Nam Bộ 
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Hình P.4 | Xu thế lượng mưa 3 tháng mùa khô một số trạm khu vực Nam Bộ 

 



Người thực hiện: Nguyễn Quang Ngọc 66 

 

Hình P.5 | Xu thế số ngày có mưa 6 tháng mùa khô một số trạm khu vực Nam Bộ 

 

Hình P.6 | Xu thế số ngày có mưa 6 tháng mùa khô một số trạm khu vực Nam Bộ 
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Hình P.7 | Xu thế số ngày không mưa 6 tháng mùa khô một số trạm khu vực Nam Bộ 

 

Hình P.8 | Xu thế số ngày không mưa 6 tháng mùa khô một số trạm khu vực Nam Bộ 

 



Người thực hiện: Nguyễn Quang Ngọc 68 

 

Hình P.9 | Xu thế số ngày có lượng mưa trên 5 mm trong 6 tháng mùa khô một số 

trạm khu vực Nam Bộ 

 

Hình P.10 | Xu thế số ngày có lượng mưa trên 5 mm trong 6 tháng mùa khô một số 

trạm khu vực Nam Bộ 
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Hình P.11 | Xu thế số ngày có lượng mưa trên 10 mm trong  6 tháng mùa khô một số 

trạm khu vực Nam Bộ 

 

Hình P.12 | Xu thế số ngày có lượng mưa trên 10 mm trong  6 tháng mùa khô một số 

trạm khu vực Nam Bộ 



Người thực hiện: Nguyễn Quang Ngọc 70 

 

 

Hình H1 | Định lượng phân khoảng Xu thế mưa trên 10 mm và định dạng Symbol  các 

trạm trên bản đồ khu vực Nam Bộ 

 


