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MĐNB: Miền Đông Nam bộ 
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có lượng mưa cao, Vĩnh Long có lượng mưa thấp), thời kỳ 1996-20016.  ...............32 
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cả các năm: (a) và (b) là tính từ số liệu quan trắc; (c) và (d) tính từ số liệu TPT.  .43 

Hình 3.13 Chênh lệch Rx trung bình trong mùa mưa giữa các năm El Nino (a), La 
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đậm thể hiện xu thế biến đổi đạt mức ý nghĩa 10%.  ................................................53 

Hình 3.22 Xu thế biến đổi của số ngày mưa vưa (SNMV) và số ngày mưa lớn 

(SNML), thời kỳ 1996-2016; (a) xu thế Sen’s slope và (b) hệ số a1 của phương trình 

hồi quy theo thời gian; hình tròn đen đậm thể hiện xu thế biến đổi đạt mức ý nghĩa 
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đoạn 1996-2016 ................................................................................................57 



 

6 

 

MỞ ĐẦU 

 Mưa tạo ra nguồn tài nguyên nước cho hoạt động sống – một phần không thể 

thiếu cho sự tồn tại của sinh vật trên Trái đất. Lượng mưa là một hiện tượng khí 

tượng phức tạp với độ biến động không gian cao. Mưa lớn kéo dài gây ra nguy cơ lũ 

lụt, sạt lở đất ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội, gây thiệt hại tài sản và 

tính mạng con người. Trái ngược lại, ít mưa có thể là nguy cơ dẫn đến hạn hán, xâm 

nhập mặn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh tế xã hội,… 

Vùng Nam Bộ , ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các ngành ki nh tế  - xã 

hôị đang là một trong những thách thức lớn nhất  ở Việt Nam . Những năm El Nino 

thường có sự gia tăng rõ rệt về hạn hán và xâm nhập mặn, cụ thể như: năm 1982 

làm 1981 nghìn ha lúa và ngô bị mất trắng, vụ Đông Xuân 1992-1993 giảm 559 

ngàn tấn lúa; Năm 1997-1998 có 15. 900 ha lúa Đông Xuân bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng.  Đợt El Nino gần đây (năm 2015/2016) đa ̃làm thiêṭ haị gần 250 ngàn ha lúa, 

19. 203 ha hoa màu, 37. 369 ha cây ăn quả tập trung, 163. 768 ha cây lâu năm…với 

tổng giá tri  ̣lên đến hơn 142 ngàn tỷ đồng .  Những năm La Nina, lượng mưa ở vùng 

này thường cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN), nguy cơ gây ngập lụt thường 

cao hơn so với các năm bình thường như ngập lụt như các năm: 1961, 1964, 1966, 

1978, 1984, 1991, 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 2005.   

Nghiên cứu đặc điểm và xu thế mưa là cơ sở khoa học phục vụ xây dựng kế 

hoạch, dự báo mưa, nâng cao sự hiểu biết cho những dự tính xu thế mưa trong 

tương lai nhằm giảm thiểu các mối nguy tiềm ẩn từ các sự kiện cực đoan, ví dụ như 

hạn hán và lũ lụt. Chính vì vậy, nhiều nghiên cứu trên thế giới trong những năm gần 

đây đã tập trung nghiên cứu và cho thấy lượng mưa trung bình một số khu vực có 

xu thế không tăng lên hoặc tăng không đáng kể, nhưng mưa lớn ở những khu vực 

này biểu hiện xu thế tăng cả về cường độ và tần suất. Ở Việt Nam, nhiều công trình 

cũng đã nghiên cứu về xu thế biến đổi, tác động của biến đổi khí hậu và thích ứng 

với biến đổi khí hậu đã được thực hiện trong những năm qua. Xu thế biến động mưa 

trong các năm ENSO cũng đã được điều tra. Phần lớn các công trình nghiên cứu đăc̣ 

điển và biến đôṇg mưa trên phạm vi cả Việt Nam trên cơ sở lựa chọn một số các 

trạm đại diện, nhưng chưa nhiều công trình có điều kiện đánh giá cho các khu vực 

có quy mô tiểu vùng khí hậu và chi tiết cho thập kỷ gần đây.   
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Vì vậy, đề tài : “Nghiên cứu biến đổi một số đặc trưng mưa trong mùa mưa 

khu vực Nam Bộ” đươc̣ choṇ để làm luâṇ văn tốt nghiêp̣ cao hoc̣ chuyên ngành khí 

tươṇg và khí hâụ hoc̣ với muc̣ tiêu : Đánh giá được xu thế biến đổi của môṭ số đăc̣ 

trưng mưa trong mùa mưa thời kỳ 1996-2016 ở Nam Bô ̣và tiếp câṇ, nâng cao đươc̣ 

với với phương thức nghiên cứu khoa hoc̣ của học viên.  

Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung nghiên cứu, luận văn chưa có điều kiện để 

tính toán hết tất cả các đặc trưng mưa . Trên cơ sở số liêụ mưa của 21 trạm quan trắc 

và số liệu tái phân tíc h, luận văn đã đánh giá xu thế và xu thế biến đổi của một số 

đăc̣ trưng mưa trong mùa mưa .  Về phạm vi không gian nghiên cứu: vùng Nam Bộ, 

bao gồm1 thành phố và 5 tỉnh Miền Tây Nam Bộ và 13 tỉnh Miền Tây Nam Bộ .  

Nôị dung của luâṇ văn , ngoài phần mở đầu , kết luâṇ và kiến nghi ̣ , tài liệu 

tham khảo, đươc̣ bố cuc̣ thành 3 chương chính như sau: 

Chƣơng 1.  Tổng quan 

 Luâṇ văn khái quát về đăc̣ điểm điạ lý , khí hậu , các công trình nghiên cứu  

khu vưc̣ nghiên cứu trong ngoài nước về xu thế mưa.  

Chƣơng 2.  Số liệu và phƣơng pháp nghiên cứu 

 Luâṇ văn trình bày về nguồn số liêụ đươc̣ luâṇ văn sử du ̣ ng, môṭ số phương 

pháp tính toán đặc trưng thống kê và phương pháp xác định xu thế mưa  

Chƣơng 3.  Biến đôṇg và xu thế biến đổi môṭ số đăc̣ trƣng mƣa trong mùa mƣa  

 Luâṇ văn trình bày với 3 nôị dung chí nh: Đặc điểm , phân bố mô ̣ t số đăc̣ 

trưng mưa, khuynh hướng mưa trong mùa mưa trong năm ENSO và xu thế biến đổi 

các đặc trưng mưa trong mùa mưa thời kỳ 1996-2016.  
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CHƢƠNG I 

TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1 Đặc điểm địa lý 

Nam Bộ là khu vực phía cực nam của Việt Nam, là một trong hai vùng sản 

xuất lúa chính. 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 bao gồm 17 

tỉnh từ Bình Phước trở xuống phía Nam và hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí 

Minh và thành phố Cần Thơ[4].  

Khu vực Nam Bộ được chia làm hai vùng: vùng Đông Nam Bộ (Hình 1. 1a) 

và vùng Tây Nam Bộ (Hình 1. 1b).  

  

a) Vùng Đông Nam Bộ b) Vùng Tây Nam Bộ 

Hình 1.  1.  Bản đồ 19 đơn vị hành chính ở Nam Bộ 

Vùng Đông Nam Bộ có 01 thành phố là Thành phố Hồ Chí Minh và có 05 

tỉnh là Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, BìnhPhước, Đồng Nai, Tây Ninh. Vùng Tây 

Nam Bộ là vùng cực nam của Việt Nam, còn được gọi là vùng đồng bằng sông Cửu 

Long, có một thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh 

Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Bạc 

Liêu và Cà Mau.  

1.2Khái quát đặc điểm khí hậu và hình thế gây mƣa trong mùa mƣa ở Nam Bộ  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0_R%E1%BB%8Ba-V%C5%A9ng_T%C3%A0u
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
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/T%C3%A2y_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_C%E1%BB%ADu_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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1.2.1 Đặc điểm khí hậu 

Đặc điểm chung của khí hậu Nam Bộ là nền nhiệt hầu như ổn định quanh 

năm khoảng 26-28
o
C và có sự phân hóa theo mùa sâu sắc theo chế độ mưa -ẩm phù 

hơp̣ với mùa gió , thời gian nắng và bức xa ̣cao . Chế đô ̣mưa , có sự phân bố không 

gian rõ rêṭ liên quan đến vi ̣ trí tương đối của từng nơi so v ới vùng núi lân cận .  Nói 

chung miền Đông Nam Bô ̣ , gần cao nguyên Trung Bô ̣và phần cưc̣ Tây Nam Bô ̣

(Kiên Giang) gần daỹ núi Con Voi (Campuchia) là khu vực có lượng mưa cao .  

Nhìn chung, Nam Bô ̣có hai  mùa: mùa mưa khoảng từ tháng V đến tháng XI, mùa 

khô (ít mưa) khoảng từ tháng XII tới tháng III năm sau. Độ ẩm trung bình hàng năm 

khoảng từ 80 - 82%. Mùa mưa trùng với gió mùa mùa hè mang lại những khối 

không khí nhiệt đới và xích đạo nóng ẩm với những nhiễu động khí quyển thường 

xuyên, hướng gió không đồng nhất tùy thuộc vào vị trí và trong khoảng thời gian từ 

tháng V đến tháng XI. Mùa khô trùng với gió mùa mùa đông vốn là nguồn gió tín 

phong trong khoảng từ tháng XII tới tháng IV. Lượng mưa hàng năm dao động 

khoảng từ 2000– 2500 mm [2].  

1.2.2.  Môṭ số hình thế gây mưa trong mùa mưa ở Nam Bô ̣

 a) Gió mùa tây nam thiết lập và ổn định 

Trong thời kỳ gió mùa tây nam thịnh hành, gió phát triển trong suốt cả tầng 

đầy 5km trên măṭ đất , bao trùm phần lớn lañh thổ phía nam và đông nam  Châu Á .  

Vào tháng VIII , dải hôị tu ̣nôị chí tuyến thường có vi ̣ trí ngang viṇh Bắc Bô ̣Viêṭ 

Nam, không khí xích đaọ khống chế  đem lại tiềm năng mưa trên toàn thể .  Khu vực 

Nam Bộ một mùa mưa với lượng mưa rất phong phú vì gió mùa tây nam hoạt động 

ở khu vực này hội đủ các điều kiện gây mưa do tầng kết bất ổn định lớn của các 

khối không khí ẩm ướt và kết cấu động lực của các nhiễu động nhiệt đới trong 

luồng gió tây nam. Hệ thống mây đối lưu phát triển mạnh mẽ, lượng ẩm tăng nhanh 

gây nên đơṭ mưa trên hầu hết Nam Bộ, mưa vừa đến mưa to, nhất là vùng ven biển 

phía tây và phía bắc Đông Nam Bộ do địa hình chi phối. Tuy nhiên, các khu vực 

mưa phân bố không đồng đều, thời gian mưa cũng không đồng nhất [9], [14].   

 b) Trục rãnh thấp có hướng bắc–nam 

  Thông thường, vào khoảng nửa đầu tháng 4, (hoặc vào những năm mưa 
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muộn thường thấy xuất hiện vào tháng 5, tháng 6) khi ở tầng thấp áp thấp nóng Ấn 

Miến bắt đầu phát triển và mở rộng sang phía đông và áp cao lục địa có tính lạnh và 

khô còn khuếch tán xuống phía nam, tạo nên một trục rãnh thấp theo hướng bắc – 

nam từ mặt đất lên đến 850 mb dọc theo dãy Trường Sơn, nên ở phần lãnh thổ phía 

nam Nam Bộ và ven biển phía tây có gió tây bắc đến tây, tạo nên  hội tụ gió ở các 

tầng từ 700 mb trở xuống. Hình thế này sẽ gây nên một đợt mưa vừa đến mưa to 

trên hơn 50% diện tích khu vực, chủ yếu ở các tỉnh ven biển phía tây và ven sườn 

đồi núi phía bắc Miền Đông, lượng mưa từ 100 – 150mm và thường kéo dài trong 

3-5 ngày. Đây là dạng hình thế xuất hiện trong thời kỳ mưa chuyển mùa sớm, khi 

gió tây nam chưa hình thành [9], [14]. 

 c) Dải hội tụ nhiệt đới đơn thuần, không có bão hoặc ATNĐ:  

   Sự hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới gắn liền với hoạt động của gió mùa tây 

nam, theo từng đợt gió mùa. Dải hội tụ nhiệt đới hình thành từ nam Biển Đông vắt 

qua Nam Bộ – Nam Trung Bộ, rồi dịch lên phía bắc lên đến trên 20
o
N, suy yếu và 

tan đi, để rồi sau đó lại tiếp tục một chu trình hoạt động mới (xuất hiện, duy trì và 

suy yếu) theo quá trình hoạt động của áp cao câṇ  nhiệt đới ở khu vực này. Tuy 

nhiên dạng hình thế thời tiết do dải hội tụ nhiệt đới đơn thuần ít khi xuất hiện vì trên 

dải hội tụ nhiệt đới thường có hoạt động của các xoáy thuận, kèm theo lại rơi vào 

thời kỳ gió mùa tây nam thịnh hành, do vậy lượng mưa càng tăng lên [9], [14].  

 d) Bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Nam Bộ 

  Trong 22 năm, từ 1980-2001, có tất cả 35 cơn bão và ATNĐ ảnh hưởng trực 

tiếp đến khu vực từ 13
o
N đến mũi Cà Mau, hầu hết vào tháng 10, 11 và 12 vì trong 

thời gian này áp cao lạnh cực đới đã hoạt động mạnh và các đợt gió mùa đông bắc 

đã tràn sâu xuống phần lãnh thổ phía bắc Việt Nam. Tần suất bão và ATNĐ đổ bộ 

trực tiếp vào Nam Bộ khá bé so với các khu vực khác của Việt Nam, trung bình 

nhiều năm chỉ có 0,2 cơn. Một số cơn bão tuy không đổ bộ trực tiếp vào Nam Bộ 

cũng gây nên gió rất mạnh ngoài khơi vùng biển từ Bà Rịa -Vũng Tàu đến Cà Mau, 

sóng cao. Mưa lớn và có lúc gây hiện tượng nước dâng. Nhưng không phải khi nào 

có bão ảnh hưởng trực tiếp thì gây mưa to đến rất to. Ví dụ như cơn bão số 5 (bão 

Linda) đổ bộ vào Cà Mau năm 1997, gây mưa không lớn lắm tại khu vực Nam Bộ, 

chỉ tập trung mưa lớn ở phần phía tây bắc của tâm bão. Cũng có khi  chỉ  một cơn 
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bão đổ bộ vào khu vực từ Nam Trung Bộ đến Trung Trung Bộ có thể gây một đợt 

mưa lớn trên khu vực này [14].  

  e) Gió mùa tây nam mạnh kết hợp với bão hoặc áp thấp nhiệt đới cùng với 

dải hội tụ nhiệt đới tồn tại trên Biển Đông [9], [14].  

 Đây là loại tổ hợp 3 hình thế synop chủ yếu trong mùa mưa, gây mưa lớn 

không chỉ ở Nam Bộ, mà còn gây mưa lớn trên toàn bộ lưu vực sông Mê Kông và 

gây nên lũ ở hạ lưu sông. Ngoài ra, các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông 

Nam Bộ cũng bị lũ lụt, lũ quét và lũ ống do cường độ mưa lớn trong thời gian ngắn.  

Loại tổ hợp này thường xuất hiện từ tháng 7 đến tháng 9. Phân tích số liệu trong 18 

năm, đều cho thấy hầu như năm nào cũng có tổ hợp này, nhưng chỉ có điều là tuỳ 

theo cường độ, hướng di chuyển và vị trí đổ bộ của bão, cũng như cường độ của gió 

mùa tây nam mà mức độ ảnh hưởng của đợt mưa lớn gây ra cho khu vực này nhiều 

hay ít mà thôi. Có trường hợp bão - ATNĐ đổ bộ vào các tỉnh từ Trung Bộ đến 

Nam Bộ rồi tiếp tục đi qua Lào, Campuchia, kết hợp với gió mùa tây nam mạnh và 

dải hội tụ nhiệt đới gây mưa rất lớn cho Nam Bộ, hoặc có khí bão – ATNĐ từ Tây 

Thái Bình Dương vượt qua Philippines, sau đó đi lên phía bắc, nhưng nó làm cho 

gió mùa tây nam mạnh lên, kéo dài nhiều ngày cũng gây mưa rất lớn.   

 Qua phân tích những đợt mưa lớn có khả năng gây nên lũ quét, lũ ống ở 

Miền Đông, nhận thấy nguyên nhân của các đợt mưa lớn hầu hết chủ yếu đều do 

ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của bão, ATNĐ kết hợp với gió mùa tây nam 

mạnh.  Đặc biệt, vào các tháng 7 đến tháng 9, khi có bão hoặc ATNĐ đổ bộ vào khu 

vực Trung Bộ, sau đó đi qua Lào, Campuchia, kết hợp với gió tây nam mạnh thì 

thường gây nên mưa lớn trên toàn bộ lưu vực sông Mê Kông, bao gồm cả Tây 

Nguyên, Nam Trung Bộ và Nam Bộ thì xuất hiện lũ sớm và lũ chính vụ ở ĐBSCL.   

 f) Sóng gió đông 

 Trong mùa gió mùa tây nam, trên các tầng cao từ 5000 m trở lên, thậm chí có 

lúc từ 3000m, là lớp gió đông khống chế (của áp cao cận nhiệt đới), trong phần phía 

nam của đới gió đông này có dạng sóng nhiễu động, khi dạng sóng rõ rệt, các nhiễu 

động này có độ xoáy càng rõ nét, cường độ tăng lên, với phạm vi nhiễu động 

khoảng 200-300km, theo đới gió đông di chuyển vào đất liền. Sóng đông này di 
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chuyển từ đông sang tây, theo dòng dẫn của trường đường dòng trên cao, tốc độ 

sóng đông tùy vào dòng dẫn này.  Khi vào đất liền thường gây nên thời tiết xấu phía 

trước trục rãnh, mưa không kể ngày đêm, có khi mưa to đến rất to và thời gian mưa 

không kéo dài quá 2 ngày [9], [14]. 

1.3.  Các nghiên cứu trong ngoài nƣớc về xu thế mƣa 

1.3.1.  Nghiên cứu ngoài nước 

Các yếu tố nhiệt độ , lươṇg mưa là môṭ trong những yếu tố khí tươṇg chính 

đươc̣ đề câp̣ trong hầu hết các công trình nghiên cứu . Chính vì vậy, nghiên cứu liên 

quan đến mưa bao gồm đăc̣ điểm khí hâụ , biến đôṇg hàng năm , phân bố mưa , xu 

thế biến đổi đươc̣ đề cập trong rất nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới đối các 

nghiên cứu ở mỗi quốc gia: 

+ Có thể kể đến một số tác giả nghiên cứu biến động hàng năm lươṇg mưa 

liên quan đến ENSO :Như Jose và Cruz (1999) [18]đã chỉ ra rằng biến đổi giữa các 

năm của lượng mưa  trên hầu hết các khu vực ở Philippines chịu ảnh hưởng của 

ENSO. Hiroshi và Yasunari (2006) [33] đã chỉ ra chu kỳ khí hậu năm năm trung 

bình của lươṇg mưa  Thái Lan và liên hệ với trường hoàn lưu khí quyển. Juneng và 

Tangang (2005) [22] đã chỉ ra sự phát triển của ENSO liên hệ với dị thường lươṇg 

mưa trên khu vực Đông Nam Á và mối liên hệ của nó với những biến đổi của khí 

quyển đại dương trên khu vực Indonesia. Qian và CS (2002)[27] đã tiến hành 

nghiên cứu phân bố lượng mưa mùa trên khu vực gió mùa Đông Á bao gồm Trung 

quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Nghiên cứu này góp phần cung cấp những thông tin 

quan trọng về đặc điểm mùa mưa có mối liên hệ giữa các khu vực với nhau. Số liệu 

sử dụng trong nghiên cứu cũng gồm 3 tập số liệu: số liệu mưa trạm từ Trung Quốc, 

Hàn Quốc, số liệu mưa CMAP từ trung tâm dự báo khí hậu (CPC), số liệu tái phân 

tích gió mực 850 hPa của Trung tâm dự báo hạn vừa Châu Âu.  Mùa mưa gió mùa 

mùa hè trên khu vực Đông Á nói chung bắt đầu từ giữa tháng V đến cuối tháng IX 

dọc theo kinh tuyến ở phía đông Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.  Sự 

biến đổi nhiệt độ bề mặt biển phía Tây Bắc Thái Bình Dương đóng vai trò quan 

trọng trong sự dịch chuyển về phía bắc của thời kỳ bùng phát mưa gió mùa mùa hè 

trên khu vực Đông Á.  
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+ Ngoài đặc trưng lượng mưa , cưc̣ đoan lươṇg mưa cũng đã đươc̣ đề câp̣ 

nghiên cứu đến: Chen và CS (2008)[24] đã nghiên cứu sự phát triển quy mô synop 

trong sự kiện mưa lớn 30-31/10/2008: các quá trình quy mô vừa.  Nguyên nhân của 

sự kiện này là do ở vùng nhiệt đới, một xoáy sóng lạnh hình thành ngày 26 tháng 

10 ở phía nam Philippines, thông qua tương tác với nhiễu động phía đông, một 

xoáy nhỏ bề mặt tồn tại trên biển và dòng sóng lạnh Đông Á, tạo thành một dòng 

ẩm mạnh từ biển Đông vào Hà Nội gây nên.  

+ Đặc trưng mưa liên quan đến gió mùa cũng đã được nhiều công trình 

nghiên cứu: Matsumoto (1997) [34] đã sử dụng chuỗi số liệu mưa trung bình 5 ngày 

từ 1975-1987 để xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc trung bình của mưa mùa hè 

trên bán đảo Đông Dương.  Biến đổi mùa trung bình trong suốt thời gian bắt đầu và 

lặp lại pha ở Indonesia, Ấn Độ và biển Đông đươc̣c xác định dựa trên số liệu trung 

bình 5 ngày của OLR (1975-1987) và số liệu gió mực 850 hPa (1980-1988).  

Nghiên cứu cho thấy thời điểm bắt đầu mùa mùa mùa hè trên khu vực đảo 

Indonesia vào cuối tháng IV đến đầu tháng V, sớm hơn trên khu vực ven biển dọc 

vịnh Bengal. Trong khi đó Wang và Linho (2002) [26] đã có những nghiên cứu về 

cấu trúc không gian- thời gian của các đặc trưng mưa do gió mùa Thái Bình Dương-

Châu Á. Nghiên cứu chỉ ra rằng sự bùng phát quy mô lớn của mùa mưa gió mùa 

châu Á bao gồm hai pha. Pha đầu tiên với lươṇg mưa tăng trên khu vực biển Đông 

vào giữa tháng V, thiết lập dải gió mùa quy mô hành tinh mở rộng từ ven biển Nam 

Á.  Moron và cs (2008) [25] đã nghiên cứu biến đổi không gian và thời gian bùng 

phát gió mùa mùa hè trên khu vực Philippines.  Các tác giả đã sử dụng chỉ tiêu địa 

phương để xác định thời điểm bùng phát gió mùa mùa hè, thời điểm đó là 5 ngày 

ẩm liên tiếp đầu tiên nhận đươc̣ có tổng lươṇg mưa không nhỏ hơn 40mm.  

Xu thế biến đổi các đăc̣ trưng mưa cũng đươc̣ nhiều công trình tâp̣ trung 

nghiên cứu như Panmao Zhai, 2005[29] đã nghiên cứu xu thế biến đổi dựa trên xu 

thế Sen và kiểm nghiệm Mann-Kendall đã cho thấy tổng lượng mưa hàng năm đã 

giảm đáng kể ở phía nam đông bắc Trung Quốc, bắc Trung Quốc và trên lưu vực 

Tứ Xuyên nhưng tăng đáng kể ở phía tây Trung Quốc, thung lũng sông Dương Tử 

và bờ biển phía đông nam.  Lượng mưa mùa xuân đã tăng ở phía nam đông bắc 

Trung Quốc và bắc Trung Quốc nhưng giảm đáng kể ở vùng trung lưu của sông 
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Yangzte.  Xu thế mưa mùa hè rất giống với tổng số hàng năm.  Lượng mưa mùa thu 

nói chung đã giảm trên khắp miền đông Trung Quốc.  Ở miền đông Trung Quốc, số 

ngày mưa giảm dường như chiếm ưu thế hơn ở miền bắc trong khi ảnh hưởng của 

cường độ tăng cường chiếm ưu thế ở miền nam.  

Wang Yi, 2009 [30] cũng đã điều tra về xu thế mưa trong sáu chỉ số mưa ở 

Trung Quốc cho các mùa trong năm 1961−2007 đã được phân tích dựa trên các 

quan trắc hàng ngày tại 587 trạm.  Xu thế được ước tính bằng cách sử dụng phương 

pháp Sen, với thử nghiệm Mann-Kendall. Kết quả cho thấy, các kiểu phân bố theo 

địa lý của các xu thế trong các đặc trưng mưa cực đoan theo mùa tương tự như tổng 

lượng mưa.  Đối với mùa đông, cả lượng mưa và tổng lượng mưa lớn đều tăng trên 

gần như toàn bộ Trung Quốc.  Xu thế gia tăng về lượng mưa cực đoan cũng xảy ra 

tại nhiều trạm ở phía tây nam Trung Quốc trong mùa xuân và vùng trung lưu của 

sông Dương Tử và miền nam Trung Quốc vào mùa hè.  

 
 

Hình 1.2.Xu thế trong lươṇg mưa (PRCPTOT) và số ngày mưa lớn (R50).  Xu thế 

được thể hiện là tỷ lệ phần trăm thay đổi liên quan đến giá trị trung bình trên dữ 

liệu thời gian có sẵn ; Biểu tượng màu xanh lam (đỏ) biểu thị xu thế tăng (giảm).  

Biểu tượng hình tròn biểu thị ý nghĩa thống kê ở mức 5% [20].  

Nobuhiko Endo,2009 [20] đã điều tra các xu thế về cực trị lượng mưa bằng 

cách sử dụng dữ liệu lượng mưa hàng ngày từ các nước Đông Nam Á thời kỳ 1950 

đến 2000.  Số ngày ẩm ướt (ngày có lượng mưa ít nhất 1 mm), có xu thế giảm ở các 

quốc gia này, trong khi cường độ mưa trung bình của ngày ẩm ướt cho thấy xu thế 

ngày càng tăng. Các chỉ số lượng mưa lớn, chứng minh rằng số lượng trạm có ý 

nghĩa xu thế tăng lớn hơn so với xu thế giảm đáng kể.  Số ngày mưa lớn gia tăng ở 
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miền nam Việt Nam, phía bắc Myanmar và quần đảo Visayas và Luzon ở 

Philippines, trong khi mưa lớn giảm ở miền bắc Việt Nam.  Số ngày khô liên tục 

giảm trong khu vực có lượng mưa gió mùa mùa đông chiếm ưu thế. Giảm sự kiện 

mưa trong mùa khô được đề xuất ở Myanmar.  

Jehangir Ashraf Awan, 2014 [30] đã sử dụng các phương pháp phân cụm K-

mean và phân cấp để thiết lập các vùng mưa đồng nhất ở khu vực gió mùa Đông Á 

(20∘N 50∘N, 103∘E -149
o
E) trong 30 năm (1978 - 2007) dữ liệu lượng mưa hàng 

tháng ở độ phân giải 0,5∘. Các chỉ số xác nhận cụm khác nhau đã được sử dụng để 

đánh giá số lượng vùng mưa đồng nhất. Các thử nghiệm Mann-Kendall và hồi quy 

tuyến tính đã được sử dụng để phân tích xu thế mưa theo mùa và hàng năm trong 

các vùng mưa đồng nhất. Nghiên cứu cho thấy rằng khu vực này có chế độ mưa 

khác nhau trên các khu vực khác nhau. Hơn nữa, xu thế tăng và giảm đáng kể đã 

được quan sát trên các khu vực khác nhau với sự thay đổi mạnh theo mùa cho thấy 

sự mức trầm trọng hơn của về rủi ro khí hậu, tức là hạn hán và lũ lụt ở khu vực gió 

mùa Đông Á.  

Atsamon Limsakul, 2015 [32] đã nghiên cứu lượng mưa cực lớn của Thái 

Lan.  Thái Lan có xu thế có lượng mưa lớn hơn và nhiều các sự kiện cực đoan hơn 

trong những năm La Nina và giai đoạn PDO âm, và ngược lại trong những năm El 

Nino và giai đoạn PDO dương.  

1.3.2 Nghiên cứu trong nước 

Nguyễn Đức Ngữ (1975, 2007) [3], [4] đã nghiên cứu tác động của ENSO 

đến thời tiết, khí hậu, môi trường và kinh tế-xã hội ở Việt Nam.  Nghiên cứu đã tính 

toán và chỉ ra các đơt El Nino, La Nina và tác động của nó đến một số các yếu tố 

khí tượng thủy văn như nhiệt độ, lượng mưa, hoạt động của bão. . .  cho một số khu 

vực cụ thể ở Việt Nam.  

Phan Văn Tân (2010) [7] đã nghiên cứu về tác động toàn cầu đến các hiện 

tượng khí hậu cực đoan, dựa trên số liệu 1961-2007, các đặc trưng mưa như lượng 

mưa ngày lớn nhất tháng (Rx1day), lượng mưa 5 ngày liên tiếp cao nhất tháng 

(Rx5day), tổng lượng mưa các ngày trong năm lớn hơn phân vị 95% (R95),số ngày 

trong tháng có lượng mưa ngày lớn hơn 50mm (R50) đã cho thấy về diễn biến theo 

tháng, và xu thế biến đổi của mưa lớn (R50).  Vùng Nam Bộ (N3) có xu thế số ngày 
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mưa lớn có sự gia tăng (hệ số a1 của hồi quy tuyến tính theo thời gian).  

Vũ Thanh Hằng và các cộng sự (2009) [12] đã sử dụng số liệu lượng mưa 

ngày tại các trạm quan trắc ở bảy vùng khí hậu Việt Nam thời kỳ từ năm 1961 đến 

2007 để xác định xu thế biến đổi của lượng mưa ngày cực đại.  Kết quả phân tích 

cho thấy, trong thời kỳ từ năm 1961 đến 2007, hầu hết trên khắp cả lượng đều thể 

hiện xu thế tăng lên của lượng mưa ngày cực đại ngoại trừ vùng đồng bằng Bắc Bộ 

(B3), đặc biệt tăng mạnh trong những năm gần đây.  Sự biến đổi đó cũng có những 

khác biệt giữa các thời đoạn, trong những thời đoạn ngắn xu thế tăng/giảm là không 

đồng nhất giữa các vùng khí hậu.  

 

Hình 1.  3.  Hê ̣số a1 từ chuỗi số ngày mưa lớn thời kỳ 1961-2007 [7] 

Nguyêñ Đăng Mâụ , Nguyêñ Minh Trường, Hidetaka Sasaki, Izuru Takayabu 

(2017) [15]đa ̃dư ̣tính biến đổi mùa mưa ở khu vưc̣ Viê ̣ t Nam vào cuối thế kỷ 21 

bằng mô hình NHRCM .  Kết quả cho thấy, lượng mưa mùa JJA có thể giảm từ 0 - 

40% ở Bắc Bộ; gia tăng khoảng từ 0 - 30% ở Tây Nguyên và Nam Bộ so với thời 

kỳ cơ sở.  Lượng mưa mùa SON có thể tăng khoảng từ 0 - 30% ở Trung Bộ. Kết 

quả dự tính tăng/giảm lượng mưa trong tương lai gắn liền với kết quả dự tính biến 

đổi về hoàn lưu quy mô lớn ở khu vực Việt Nam.  

Nguyễn Thị Hiền Thuận và cs  đã nghiên cứu tính toán biến động mưa thông 

qua phân tích chuẩn sai, phân tích tỉ lệ phần trăm.  Nghiên cứu đưa ra một số kết 

luận rằng trong những năm ENSO, lượng mưa các tháng giữa mùa gió mùa mùa hè 

biến động ít hơn so với các tháng chuyển tiếp giữa mùa khô và mùa mưa, đặc trưng 

là tháng IV và tháng V.  Lượng mưa trung bình sau sự kiện El Nino giảm nhiều hơn 

so với năm El-Nino ở đa số các trạm của Nam Bộ.  Ngược lại, những năm La-Nina 
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đều có lượng mưa trung bình và số ngày mưa trung bình tăng.  Hầu hết các khu vực 

ở Nam Bộ có ngày bắt đầu mùa mưa muộn trong những năm El-Nino, ngược lại 

ngày bắt đầu mùa mưa sớm trong những năm La-Nina.  Ngày bắt đầu mùa mưa 

chịu ảnh hưởng của El-Nino rõ hơn La-Nina [10].  

Ngô Đức Thành và Phan Văn Tân (2012)[8] đã sử dụng phương pháp kiểm 

nghiệm phi tham số Mann-Kendall và phương pháp phương xu thế của Sen để đánh 

giá xu thế biển đổi 7 yếu tố khí tượng, giai đoạn 1961-2007.  Kết quả cho thấy 

lượng mưa giảm ở phía Bắc vĩ tuyến 17 và tăng lên ở phía Nam.  

 
 

a) Tỉ lệ phần trăm xu thế Sen/year 

của lượng mưa ngày và lượng mưa 

trung bình năm [8] 

b) Xu thế tuyến tính của lươṇg mưa ngày 

cưc̣ đaị (Rx) vùng Nam Bộ [12] 

Hình 1.  4.  Tỉ lệ phần trăm xu thế Sen/year của lươṇg mưa ngày và lươṇg mưa 

trung bình năm và lươṇg mưa ngày cưc̣ đaị. 

Kịch bản BĐKH, 2016 [1] cho thấy trong thời kỳ 1958-2014, lượng mưa 

năm tính trung bình cả nước có xu thế tăng nhẹ.  Trong đó, tăng nhiều nhất vào các 

tháng mùa đông và mùa xuân; giảm vào các tháng mùa thu.  Nhìn chung, lượng 

mưa năm ở các khu vực phía Bắc có xu thế giảm; các khu vực phía Nam có xu thế 

tăng (từ 6,9% ÷ 19,8%/57 năm).  Đối với các khu vực phía Bắc, lượng mưa chủ yếu 

giảm rõ nhất vào các tháng mùa thu và tăng nhẹ vào các tháng mùa xuân.  Đối với 

các khu vực phía Nam, lượng mưa các mùa ở các vùng khí hậu đều có xu thế tăng; 

tăng nhiều nhất vào các tháng mùa đông (từ 35,3% ÷ 80,5%/57 năm) và mùa xuân 

(từ 9,2% ÷ 37,6%/57 năm).  Mưa cực đoan có xu thế biến đổi khác nhau giữa các 
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vùng khí hậu: giảm ở hầu hết các trạm thuộc Tây Bắc, Đông Bắc, đồng bằng Bắc 

Bộ và tăng ở phần lớn các trạm thuộc các vùng khí hậu khác. 

+ Ngoài đặc trưng lượng mưa , cưc̣ đoan lươṇg mưa cũng đã đươc̣ đề câp̣ nghiên 

cứu đến: Hồ Thị Minh Hà và cs (2011) [13] đã nhận biết các sự kiện khí hậu cực 

đoan từ chuỗi số liệu quan trắc 1961-2007 và dự đoán khí hậu tương lai với mô hình 

RegCM3 cho Việt Nam. Tác giả đã phân định các sự kiện khí hậu cực đoan bao 

gồm số ngày nắng nóng, đêm lạnh và số ngày mưa lớn đươc̣ phân tích cho 7 vùng 

khí hậu ở Việt Nam. Kết quả RegCM3 đã chỉ ra rằng các sự kiện mưa lớn trong mùa 

mưa có xu hướng giảm trên tất cả các khu vực ngoại trừ 2 khu vực là Tây Bắc và 

Nam Trung Bộ.  

Nguyễn Thị Hoàng Anh và CS (2012) [ 21] đã nghiên cứu các đặc trưng 

lươṇg mưa liên hệ với xoáy thuận nhiệt đới (TC).  Nghiên cứu đã chỉ ra rằng lươṇg 

mưa bão lớn nhất xuất hiện từ tháng VI đến tháng IX đối với khu vực phía bắc , 

trong khi đó tổng lươṇg mưa tại các trạm phía Nam chủ yếu  không do mưa TC .  

Lươṇg mưa TC tập trung ở miền Trung với đỉnh là tháng X -XI. Trong suốt những 

năm El Nino (La Nina), tỷ lệ mưa TC và lớn ở khu vực miền Trung giảm (tăng) vào 

tháng 10-11. Pha La Nina ảnh hưởng mạnh đến lươṇg mưa hơn là pha El Nino .  

Nhận xét: Ngày nay, sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta, đặc biệt ưu tiên phát 

triển ở các khu vực vùng sâu, vùng xa trong một số lĩnh vực chủ yếu như trồng trọt, 

chăn nuôi và phát triển cây công nghiệp, xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng, phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu. Đây là 

trách nhiệm đối với ngành KTTV nói chung và các nhà khí tượng - khí hậu học nói 

riêng, đòi hỏi phải nâng cao trình độ, đảm bảo các công trình nghiên cứu được 

khách quan và tin cậy hơn. 

Có thể nói nghiên cứu về mưa khá phong phú, được tập trung ở nhiều công 

trình nghiên cứu cả ngoài và trong nước, bao gồm đặc điểm mưa, xu thế mưa, xu 

thế biến đổi và dự báo mưa. Phần đa các công trình nghiên cứu xu thế biến đổi mưa 

trên phạm vi quy mô cả nước và thời kỳ dài, ít công trình nghiên cứu chi tiết cho 

tiểu vùng khí hậu và thời kỳ ngắn (thời kỳ gần đây).  
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CHƢƠNG 2 

SỐ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Số liệu 

2.1.1 Số liệu từ các trạm quan trắc 

Bộ số liệu từ 21 trạm khí tượng được kế thừa từ các công trình nghiên cứu và 

được tổng hợp từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ nên các sai số thô đã 

được kiểm tra. Yếu tố lượng mưa ngày được thu thập để tính toán xác định các đặc 

trưng mưa từ 21 trạm khí tượng. Sơ đồ và d anh sách các trạm khí tượng được sử 

dụng trong luận văn được dâñ ra trong Hình 2. 1 và Bảng 2. 1.  

Số liệu quan trắc mưa ở Nam Bộ hầu hết có sau năm 1979 khi Miền Nam 

hoàn toàn giải phóng. Bộ số liệu đầy đủ nhất là từ năm 1984-2016 đã được luận văn 

thu thập, tuy nhiên mục tiêu của luận văn là đánh giá sự biến đổi của một số đặc 

trưng mưa trong mùa mưa tại hai thập kỳ gần đây, do vậy vậy luận văn đánh giá 

chính tập trung vào số liệu mưa thời kỳ 1996-2016 (21 năm).  

Bảng 2.1.  Danh sách trạm khí tượng khu vực Nam Bộ 

STT Trạm Tỉnh/ Thành phố Kinh độ Vĩ độ 

1 Tân Sơn Hòa (HCM) TP. Hồ Chí Minh 10. 49 106. 40 

2 Cần Thơ TP.  Cần Thơ 10. 02 105. 46 

3 Phước Long 
Bình Phước 

11. 50 106. 59 

4 Đồng Xoài (Đồng Phú) 11. 05 106. 8 

5 Vũng Tàu 
Vũng Tàu 

10. 22 107. 05 

6 Côn Đảo 8. 41 106. 35 

7 Rạch Giá 
Kiên Giang 

10. 00 105. 04 

8 Phú Quốc 10. 13 103. 58 

9 Cà Mau Cà Mau 9. 11 105. 09 

10 Ba tri Bến Tre 10. 15 106. 23 

11 Châu Đốc An Giang 10. 47 105. 07 

12 Bạc Liêu Bạc Liêu 9. 18 105. 43 

13 Cao Lãnh Đồng Tháp 10. 28 105. 38 
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14 Biên Hòa Đông Nai 10. 57 106. 51 

15 Vị Thanh Hậu Giang 9. 49 105. 27 

16 Mộc Hóa Long An 10. 47 105. 56 

17 Sóc Trăng Sóc Trăng 9. 36 105. 58 

18 Tây Ninh Tây Ninh 11. 20 106. 07 

19 Mỹ Tho Tiền Giang 10. 21 106. 24 

20 Càng Long Trà Vinh 9. 59 106. 12 

21 Vĩnh Long Vĩnh Long 10. 16 105. 55 

 

 

Hình 2.1 Sơ đồ trạm khu vực vùng Nam Bộ 

2.1.2 Số liệu mưa tái phân tích (TPT) 

Với mong muốn có được nhiều nguồn số liệu để kiểm chứng, so sánh kết quả 

tính toán cho những đánh giá phân bố mưa ở Nam Bộ.  Số liệu dạng lưới rất hữu 

ích cho việc tìm hiểu về phân bố mưa trên diện rộng, bổ trợ cho việc thiếu hụt các 

trạm đo trực tiếp.  Số liệu APHORODITE của Nhật Bản (Asian precipitation 

Resolved Observational Data Integration Towards Evaluation of the Water 
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Resources): là số liệu mưa Châu Á, mô tả trạng thái giáng thủy hàng ngày với độ 

phân giải cao rất hữu ích và được sử dụng trong nghiên cứu này. APHRODITE đã 

phát triển các bộ dữ liệu về lượng mưa hàng ngày với độ phân giải 0.25° và 0.5° 

kinh vĩ cho khu vực gió mùa Châu Á, giai đoạn 1951-2016.  

 
 

Hình 2.2 Websise thu thập số liệu TPT và định dạng số liệu [35] 

Bộ số liệu chủ yếu được tạo ra từ nguồn số liệu thu thập được từ mạng lưới 

các trạm quan trắc bề mặt và các máy đo mưa trên toàn khu vực.  Các thuật toán 

được áp dụng cho phiên bản V1003R1 được bổ sung thêm chức năng xem xét ảnh 

hưởng của yếu tố địa hình địa phương tới lượng mưa và nội suy điểm (Schaake, 

2004) [28].   

Nguồn số liệu APHORODITE có thể thu thập với các phiên bản như được 

thể hiện ở Hình 2.3. Nguồn số liệu được luận văn sử dụng là vùng MA (Monsoon 

Asia màu cam trong Hình 2. 2), và luận văn đã sử dụng kết hợp số liệu mưa phiên 

bản V1801_R1, thời kỳ số liệu từ 1998-2016 và bổ sung thêm số liệu của phiên bản 

V1101 thời kỳ 1984-1997 để có một bộ số liệu từ 1984-2016.  

2.1.3 Môṭ số đăc̣ trƣng mƣa đƣơc̣ luâṇ văn sƣ̉ duṇg 

a) Mùa mưa: 

Theo Nguyễn Đức Ngữ biến đổi mùa mưa ở Viêṭ Nam biến đổi mạnh mẽ từ 

năm này qua năm khác, về thời gian bắt đầu, tháng cao điểm cũng như về thời gian 

kết thúc.  Nói chung, mùa mưa có thể dao động trong phạm vi 3 - 4 tháng hoặc hơn 
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nữa, tuỳ thuộc vào biến trình mưa của khu vực.  Trong khí hậu, mùa mưa/khô được 

tínhcăn cứ vào lượng mưa tháng.  Ở Việt Nam, mùa mưa là mùa các tháng liên tục 

có lượng mưa trung bình ≥ 100mm, còn mùa khô là thời kỳ các tháng liên tuc̣ có 

lượng mưa trung bình tháng <100mm (Nguyễn Đức Ngữ[3]).  Trong từng mùa, 

tháng thứ nhất là tháng bắt đầu, tháng có trị số lớn nhất là tháng cao điểm và tháng 

cuối cùng là tháng kết thúc mùa.  Với quan niệm đó, ngưỡng chi tiêu lươṇg mưa 

tháng lơn hơn (nhỏ hơn) 100mm/tháng sẽ được luận văn sử duṇg để xác điṇh ngày 

bắt đầu và kết thúc mùa mưa Nam Bô.̣  

b) Lượng mưa ngày lớn nhất tháng (Rx):là lượng mưa lớn nhất trong chuỗi 

số liệu lươṇg mưa ngày của tất cả các ngày trong tháng , mỗi tháng có một Rx.  

c) Số ngày mưa trong tháng (SNM): là số ngày có lượng mưa ngày >0,1mm 

trong chuỗi số liêụ lươṇg mưa ngày, mỗi tháng hàng năm có một SNM.  

e) Mưa vừa và lớn: 

Mưa là một trong hai biến khí hậu quan trọng nhất.  Đặc trưng về mưa rất đa 

dạng như địa điểm mưa, thời điểm xuất hiện, thời gian kéo dài, cường độ mưa, tổng 

lượng mưa,. . .  Mặc dù vậy, khi đề cập đến tính cực đoan người ta thường quan tâm 

đến cường độ mưa, được đặc trưng bởi hiện tượng mưa lớn.  Khái niệm mưa lớn 

cũng là một khái niệm tương đối [7].  

- Số ngày mưa vừa (SNMV): là số ngày trong tháng có lượng mưa ngà y từ 

≥25 mm đến 50mm (số ngày mưa vừa trong tháng).  

- Số ngày mưa lớn (SNML): là số ngày trong tháng có lượng mưa ngày 

>50mm (số ngày mưa lớn trong tháng).  

2.1.4 Khái niệm về hiện tƣợng ENSO 

Theo Nguyễn Đức Ngữ trong công trình "Khí hậu và tài nguyên khí hậu Việt 

Nam”, khái niệm của ENSO gồm [3]:  

+ “El Nino” là từ được dùng để chỉ hiện tượng nóng lên dị thường của lớp 

nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương, kéo dài 

8 - 12 tháng, hoặc lâu hơn, thường xuất hiện 3 - 4 năm 1 lần, song cũng có khi dày 

hơn hoặc thưa hơn.   

+ “La Nina” là hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở khu vực nói trên lạnh đi dị 
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thường, xảy ra với chu kỳ tương tự hoặc thưa hơn El Nino.   

+ ENSO là chữ viết tắt của các từ ghép El Nino Southern Oscillation (El 

Nino - Dao động Nam) để chỉ cả 2 hai hiện tượng El Nino và La Nina, có liên quan 

với dao động của khí áp giữa 2 bờ phía Đông Thái Bình Dương với phía Tây Thái 

Bình Dương - Đông Ấn Độ Dương (Được gọi là Dao động Nam) để phân biệt với 

dao động khí áp ở Bắc Đại Tây Dương.  

 

Hình 2.3 Nguồn số liệu TPT có thể khai thác được từ APHORODITE [35] 

Hiện tượng El Nino và La Nina có ảnh hưởng đến thời tiết, khí hậu toàn cầu 

với mức độ khác nhau và rất đa dạng.  Tuy nhiên, đối với từng khu vực cụ thể, vẫn 

có thể xác định được những ảnh hưởng chủ yếu có tính đặc trưng của mỗi hiện 

tượng nói trên.  Hiện tương El Nino và La Nina thể hiện sự biến động dị thường 

trong hệ thống khí quyển - đại dương với quy mô thời gian giữa các năm, có tính 

chu kỳ hoặc chuẩn chu kỳ.  Trong tình hình biến đổi khí hậu - sự nóng lên toàn cầu, 

hiện tượng ENSO cũng có những biểu hiện dị thường về cường độ.   

Một chu trình El Nino là thời kỳ liên tục, kéo dài từ 6 tháng trở lên, có trị số 

trung bình trượt 5 tháng của chuẩn sai tháng nhiệt độ trung bình mặt nước biển ở 

vùng NINO. 3 (5
0
N - 5

0
S, 150

0
W - 90

0
W), lớn hơn hoặc bằng 0,5

0
C.  Một chu trình 

La Nina là thời kỳ liên tục, kéo dài từ 5 tháng trở lên có trị số trung bình trượt 5 

tháng của chuẩn sai tháng nhiệt độ trung bình bề mặt nước biển ở vùng NINO. 3 

nhỏ hơn hoặc bằng 0,5
0
C [3], [7], [11].   

Nhìn chung, không chỉ Việt Nam, ở trên thế giới cũng vậy, chỉ số Đại dương 

Niño (ONI) đã trở thành tiêu chuẩn để NOAA sử dụng xác định các sự kiện El Nino 
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và La Nina ở Thái Bình Dương nhiệt đới , dưạ trên trung bình trươṭ 3 tháng dị 

thường nhiêṭ đô ̣măṭ nước biển vùng NINO 3. 4 (5
0
N - 5

0
S, 120

0
W - 170

0
W), lớn 

hơn hoặc bằng 0,5
0
C  (El Nino) và nhỏ hơn hoặc bằng -0,5

0
C (La Nina).  Mức đô ̣

mạnh, yếu của El Nino (La Nina) được chia nhỏ thành các sự kiện : Yếu với sự di ̣ 

thường SST từ 0,5 (-0,5) đến 0,9 (-0,9), trung bình với di ̣ thường SST từ 1,0 (-1) 

đến 1,4 (-1,4), mạnh với di ̣ thường từ 1,5 (-1,5) đến 1,9 (-1,9) và các sự kiện rất 

mạnh ≥ 2. 0 (≤-2).  Các năm ENSO s ẵn có từ Webside : https://ggweather. 

com/enso/oni. htm.  Trong luận văn, tác giả không xác định các năm theo chỉ số 

Nino3. 4 mà sử dụng trực tiếp kết quả phân định năm ENSO của NOAA (Bảng 2. 

2).  

Bảng 2.2.  Các năm ENSO [34] 

Các năm El Nino Các năm La Nina 

Năm Mƣ́c đô ̣ Năm Mƣ́c đô ̣

1982-1983 Rất maṇh 1983-1984 Yếu 

1986-1987 Vừa 1984-1985 Yếu 

1987-1988 Mạnh 1988-1989 Mạnh 

1991-1992 Mạnh 1995-1996 Vừa 

1994-1995 Vừa 1998-1999 Mạnh 

1997-1998 Rất maṇh 1999-2000 Mạnh 

2002-2003 Vừa 2000-2001 Yếu 

2004-2005 Yếu 2005-2006 Yếu 

2006-2007 Yếu 2007-2008 Mạnh 

2009-2010 Vừa 2008-2009 Yếu 

2014-2015 Yếu 2010-2011 Mạnh 

2015-2016 Rất maṇh 2011-2012 Vừa 

2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1 Phương pháp tính toán đặc trưng thống kê 

 Các công thức tính toán các đặc trưng thống kê được trình trong tài liệu “Các 

phương pháp thống kê trong khí tượng, khí hậu” (Phan Văn Tân, 2005) [16]. Ở đây 

xin phép được trình bày một số công thức tính toán đặc trưng thống kê được luận 

văn sử dụng trong nghiên cứu.  

 + Tính tổng lượng mưa năm, hoặc mùa mưa: 

https://ggweather.com/enso/oni.htm
https://ggweather.com/enso/oni.htm
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𝑿 =  𝒙𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

                                                                    (𝟐.𝟏) 

 Trong đó: X là tổng lượng mưa có số liệu quan trắc {xi, i=1,n}.  

 + Trung bình các đặc trưng mưa; lượng mưa, lượng mưa ngày cực đại, số 

ngày mưa lớn,… 

𝑋 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

                                                            (2.2) 

 + Công thức phương sai: 

𝐷𝑥 =
1

𝑛
 (𝑥𝑖 − 𝑥 )2

𝑛

𝑖=1

                                            (2.3) 

 + Công thức tính độ lệch chuẩn: 

𝑆𝑥 =  𝐷𝑥                                                           (2.4) 

 + Ngày bắt đầu và kết thúc  

 Trong luâṇ văn se ̃tính ngà y bắt đầu và kết thúc mùa mưa dưạ trên ngưỡng 

chỉ tiêu lượng mưa tháng lớn hơn (nhỏ hơn) là 100mm (đường màu đỏ ở Hình 2. 4).  

Dưạ trên điểm cắt nhau giữa đường biến trình (màu xanh ) và đường ngưỡng chỉ 

tiêu, ta có thể xác điṇh đươc̣ ngày bắt đầu và kết thúc mùa mưa hàng năm .  

Cụ thể về công thức tính được trình bày ở công trình [17], như sau: 

 Ngày lượng mưa trung bình qua mức n (nk) được xác định theo công thức: 

𝑛𝑘 = 𝑛𝑔à𝑦 15 𝑡ℎá𝑛𝑔 𝑖 +
𝑅𝑖 − 𝑘

𝑅 𝑖 − 𝑅 𝑖+1

𝐷𝑖                         (2. 5) 

 Ở đây, i; i+1 là hai tháng kết tiếp, trong đó lượng mưa trung bình của tháng i 

(𝑇 𝑖) cao hơn (thấp hơn) và tháng i+1 (𝑇 𝑖+1) thấp hơn (cao hơn) mức k, và Di là số 

ngày trong tháng i.  Luận văn này chọn mức k=100mm.  

 Trên cơ sở biến trình năm của lươṇg mưa hàng năm , luâṇ văn đa ̃tính toán 

ngày bắt đầu và kết thúc theo phương pháp trên .  Hiêụ số giữa ngày bắt đầu và kết 

thúc mùa mưa là thời kỳ kéo dài mùa mưa , luâṇ văn goị là đô ̣dài mùa mưa (DD).  
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Hình 2. 4.  Minh hoạ cho phương pháp tính ngày bắt đầu và kết thúc mùa mưa  

2.2.2 Phương pháp tính xu thế 

a) Xu thế Sen và kiểm nghiệm Mann-Kendall 

Trong các nghiên cứu về đăc̣ trưng khí hâụ , phương pháp thường được sử 

dụng để xác định xu thế biến đổi là phương pháp xác định hê ̣số a 1 của phương 

trình hồi q uy tuyến tính theo thời gian  hoặc phương pháp xác định xu thế Sen. Để 

kiểm nghiêṃ x u thế , các nghiên cứu trước thường sử duṇg kiểm ngh iêṃ Student 

với đô ̣lớn của hê ̣số tương quan tuyến tính  và kiểm nghiêṃ phi tham số Man n-

Kendall. Trong nghiên cứu này, luâṇ văn áp dụng phương pháp Sen để tính hệ số 

góc và kiểm nghiệm phi tham số Mann-Kendall để kiểm tra xu thế biến đổi của các 

đặc trưng mưa.  

Để xác định xu thế biến đổi của lượng mưa trong chuỗi thời gian theo tháng, 

theo mùa và theo năm bằng phương pháp hệ số Sen và kiểm nghiệm phi tham số 

Mann-Kendall. Phương pháp này có nhiều ưu điểm: không ảnh hưởng bởi giá trị số 

liệu thiếu và dữ liệu phân bố là ngẫu nhiên; dữ liệu sai hoặc giá trị ngoại lai không 

ảnh hưởng đáng kể đến kết quả tính toán.   

+ Xu thế Sen 

Để xác định độ lớn của xu thế là được ước lượng bởi xu thế Sen . Ở đây , đô ̣

dốc (Ti) đươc tính toán:  

𝑇𝑖 =
𝑥𝑗 − 𝑥𝑘

𝑗 − 𝑘
, 𝑖 = 1,2,… ,𝑁                                     (2.6) 
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Ở đây , Xj và X k là được xem xét là giá trị củ a dữ liêụ taị j và k (j>k) tương 

ứng.  Trung vi ̣ của các giá tri ̣ của T i là tương ứng độ dốc Sen như sau: 

𝑄𝑖 =  
𝑇
𝑁 + 1

2
                       𝑁ê 𝑢 𝑁 𝑙ẻ

1

2
(𝑇

𝑁

2
+ 𝑇

𝑁 + 2

2
      𝑁ê 𝑢 𝑁 𝑐ℎẵ𝑛

                              (2.7) 

Công cụ ước tính Sen được tính là Qmed =T(N + 1)/2 nếu N là lẻ, và Qmed = 

[TN / 2 + T (N + 2) / 2]/2 nếu N là chẵn.  Giá trị dương của Qi chỉ ra một xu thế 

tăng và giá trị âm của Qi chỉ ra xu thế giảm.  

+Kiểm nghiệm phi tham số Mann-Kendall 

Giả sử có chuỗi trình tự thời gian (x1, x2…xn), có n giá trị 

Trong đó: x biểu diễn số liệu tại thời điểm i và j (j>i) và hàm sign là: 

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) =  

+1    𝑥𝑗 > 𝑥𝑖
0      𝑥𝑗 = 𝑥𝑖
−1   𝑥𝑗 < 𝑥𝑖

  (2.8) 

Giá tri thống kê Mann-Kendall (S) được đinh nghĩa: 

𝑆 =   𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖)
𝑛
𝑗=𝑖+1

𝑛−1
𝑖=1  (2.9) 

Gán: 

𝜏 =

 
 

 
𝑆−1

 𝑉𝑎𝑟 (𝑆)
      𝑆 > 0

0                     𝑆 = 0
𝑆+1

 𝑉𝑎𝑟 (𝑆)
     𝑆 < 0

  (2.10) 

Biến phương sai Var (S) được tính bởi: 

𝑉𝑎𝑟 𝑆 =
1

18
 𝑛 𝑛 − 1  2𝑛 + 5 −  𝑡 𝑡 − 1 (2𝑡 + 5)𝑚

𝑡=1       (2.11) 

Trong đó: m là số nhóm, mỗi nhóm là một tập các phần tử của chuỗi có cùng 

giá trị, vàt là số các phần tử thuộc nhóm.  

Với định nghĩa độ lớn Q của xu thế chuỗi ta thấy Q có cùng dấu với τ và có 

phân bố chuẩn hóa N(0, 1), giá trị τ dương thể hiện chuỗi có xu thế tăng, τ âm thể 

hiệnchuỗi có xu thế giảm.  Do τ thuộc N(0, 1) nên việc kiểm nghiệm chuỗi có xu 

thế hay không trở nên đơn giản, trong nghiên cứu này giá trị xu thế được tính với 

mức ý nghĩa 10 %, nghĩa là xác suất phạm sai lầm loại 1 là 10 %.  
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Trong tính toán thực hành, khi đã tính được τ ta hoàn toàn xác định được xác 

suất P(T>| τ |) từ phân bố chuẩn chuẩn hóa: 

𝑃 𝑇 >  𝜏  =
1

 2𝜋
 𝑒−

𝑡2

2
+∞

 𝑧 
𝑑𝑡 = 0. 5 −

1

 2𝜋
 𝑒−

𝑡2

2
 𝑧 

0
𝑑𝑡 (2.12) 

Từ đó với độ tin cậy p=1-a chọn trước nào đó: 

Nếu 2P(T>|τ |)< p ta kết luận chuỗi có xu thế, ngược lại nếu 2P(T>|τ |)> p thì 

chuỗi không có xu thế (với độ tin cậy p hay với mức ý nghĩa a).  

Tính toán xu thế Sen và kiểm nghiêm Mann-Kandall: 

Để h ỗ trơ ̣cho nhu cầu tính toán xu thế biến đổi , côṇg đồng nghiên cứu đa ̃

cung cấp gói phần mềm thống kê hoặc phần mềm, xin giới thiệu hai công cụ có thể 

tính toán xu thế Sen và kiểm nghiệm phi tham số Mann-Kendall: 

a) Trong R statictica , gói CRAN về xác định thế Sen , phiên bản 2. 2 và kiểm 

nghiêṃ Mann-Kendall của tác giả A.I. McLeod, 2015 trường Đaị học Canada.   

b) Môṭ phiên bản phần mềm khác  cũng có thể áp dụng dễ dà ng áp dụng , nó 

đươc̣ viết dưới daṇg Visual Basic cài vào Excel và thưc̣ hiêṇ tính toán tươn g tư ̣như 

môṭ hàm trong Excel của Thống kê thời gian thực “Real Statistics Using Excel”.  

b) Phƣơng pháp tuyến tính 

 +Lập phương trình xu thế biến đổi 

Lập phương trình xu thế theo phương pháp bình phương tối thiểu 

    xt = b0 +a1t                                                   (2.13) 

𝑎1 =
 (𝑥𝑡 − 𝑥 )(𝑡 − 𝑡 )𝑛
𝑡=1

 (𝑡 − 𝑡 𝑛
𝑡=1 )2

;   𝑏0 = 𝑥 − 𝑎1𝑡  

Các đặc trưng thu được từ phương trình xu thế bao gồm: 

 + Tốc độ xu thế: a1.  

 +  Gốc xu thế: b0.  

 +  Mức tăng hay giảm trong thời kỳ nghiên cứu: D = a1n 

 +  Hệ số tương quan theo thời gian (rxt) 

𝑟𝑥𝑡 =
 (𝑥𝑡 − 𝑥 )(𝑡 − 𝑡 )𝑛
𝑡=1

  (𝑥𝑡 − 𝑥 𝑛
𝑡=1 )2  (𝑡 − 𝑡 𝑛

𝑡=1 )2 
1

2

                                 (2. 14) 
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+ Đánh giá độ tin cậy của hệ số tương quan 

Độ tin cậy của r được kiểm nghiệm bằng giả thiết H0: H0: r = 0               

Giới haṇ ban đầu là d thì d phải đảm bảo sao cho : 

 Khi H0 đúng ta có:    drP  

Đặt: 

2
1 2






n
r

r
t

   và𝑡∝ =
𝑑

 1−𝑟2/ 𝑛−2
                       (2.15) 

Khi đó, nếu Ho đúng thì     trP  và từ đó ta xác định được t .  Chỉ tiêu 

kiểm nghiêṃ se ̃là: Nếu  𝑡 ≥ 𝑡∝ thì r là đáng kể và  𝑡 < 𝑡∝ thì r là không đáng kể.  

Hệ số tương quan với dung lượng mẫu n đươc̣ coi là đáng kể khi thỏa mãn 

tiêu chuẩn tương ứng với α = 0,05, 0,01 và 0. 1.  Viêc̣ đánh giá đô ̣tin câỵ của r dưạ 

trên sư ̣so sánh hai giá tri ̣ t theo công thức t và tα thường đươc̣ tra bảng theo phân bố 

Student hoăc̣ có thể tính thông qua hàm TINV (tiêu chuẩn α, n-2 bậc tự do) của 

Excel.   
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CHƢƠNG 3 

BIẾN ĐỔI CỦA MỘT SỐ ĐẶC TRƢNG MƢA THỜI KỲ 1996-2016 

3. 1 Phân bố một số đặc trƣng mƣa ở Nam Bộ 

 Trừ phần phía bắc tiếp nối với khối núi phía nam Trung Bô ̣là những bâc̣ 

thềm phù sa ở đô ̣cao kh oảng từ 100-200m, đaị bô ̣phậ n Nam Bô ̣thuôc̣  vùng châu 

thổ sông Cửu Long , nên điạ hình bằng phẳng .  Chính vì vậy , ít có sự phân hóa 

mạnh mẽ các yếu tố khí hậu , ít biến động hơn như các vùng khí hâụ khác , nhìn 

chung tương đối đồng nhất.  Măc̣ dù vâỵ , luận văn sẽ đánh giá về phân bố của mưa 

nhằm có được bức tranh toàn diện cho đánh giá xu thế mưa thời kỳ 1996-2016, 

riêng số liệu tái phân tích, luận văn sử dụng chuỗi dài hơn 1984-2016 (33 năm) để 

so sánh.   

3.1.1 Mùa mưa ở Nam Bộ 

 Trên cơ sở biến trình mưa theo thán g của từng năm đa ̃tính toán ngày bắt đầu 

và kết thúc mùa mưa hàng năm , thời kỳ 1996-2016 dưạ trên ngưỡng tiêu chí lươṇg 

mưa tháng 100mm.  Kết quả về ngày bắt đầu , kết thúc, thời gian kéo dài mùa mưa 

và độ lệch chuẩn của độ dài mùa mưa được thể hiện ở Hình 3.1.  

 Phần đa các traṃ có thời kỳ bắt đầu mùa mưa trong tháng 4. Măc̣ dù vâỵ , 

phân bố mùa mưa theo không gian có sư ̣khác biêṭ trên từng vi ̣ trí ; ở khu vực phía 

Nam của miền Tây Nam Bô ̣ (khu vưc̣ các tỉnh Kiên Giang , Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc 

Trăng) và khu vực phía Tây Bắc miền Đông Nam Bô ̣ (Tây Ninh, Bình Phước) bắt 

đầu mùa mưa sớm  hơn, khoảng từ đầu tháng 4 đến khoảng giữa tháng 4. Điều này 

có thể do sư ̣ảnh hưởng đáng kể của điạ hình đến điều kiện mưa, ở Miền Đông Nam 

Bô ̣gần cao nguyên Nam Trung Bô ̣  - Tây Nguyên và phần cực nam của miền Tây 

Nam Bô ̣g ần dãy núi Con Voi thuộc Campuchia , dãy núi này gần Phú Quốc , chính 

vì vậy Phú Quốc bắt đầu mùa mưa khá sớm TBNN khoảng từ ngày 02/04.  Khu vưc̣ 

trung tâm Nam Bô ̣ , bao gồm các tỉnh Miền Tây An Giang , Đồng Tháp , Long An, 

Bến Tre , Trà Vinh, Cần Thơ và Vũng Tàu thuôc̣ miền Đôn g Nam Bô ̣bắt đầu mùa 

mưa muộn hơn, khoảng từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 (Hình 3.1a).  

 Phân bố ngày kết thúc mùa mưa cũng khá tương tự như ngày bắt đầu mùa 

mưa, kết thúc mùa mưa muôṇ hơn vào khoảng từ giữa đến cuối tháng 11 ở phía cực 
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Nam của miền Tây Nam Bô ̣(MTNB), và tây bắc của miền Đông Nam Bô ̣(MĐNB).  

Ở các tỉnh của  khu vưc̣ trung tâm Nam Bô ̣ , Vũng Tàu kết thúc mùa mưa sớm hơn 

khoảng đầu tháng 11 đến giữa tháng 11 (Hình 3.2b).  

  

  

Hình 3.1 Phân bố không gian của ngày bắt đầu (a), kết thúc mùa mưa (b), đô ̣dài 

mùa mưa DD (c) và độ lệch chuẩn của DD (d), thời kỳ 1996-2016.  

 Thời gian kéo dài mùa mưa (đô ̣dài mùa mưa) dao đôṇg trong khoảng từ 176 

ngày - 241 ngày (tương đương khoảng từ 6 tháng đến 8 tháng).  Khu vưc̣ có ngày 

bắt đầu mùa mưa sớm và kết thúc mùa mưa muôṇ như  phía Nam MTNB , tây bắc 

MĐNB có thời gian kéo dài mùa mưa khoảng 7 tháng.  Vùng trung tâm Nam Bô ̣ , 

Vũng Tàu có thời gian kéo dài mùa mưa khoảng 5-7 tháng (Hình 3.1c).  

 Ngươc̣ laị với phân bố đô ̣dài mùa mưa , đô ̣lêc̣h chuẩn ở các  trạm có độ đài 
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mùa mưa ngắn hơn (ở trung tâm Nam Bộ , Vũng Tàu) với giá tri ̣ khoảng 38-55 ngày 

(khoảng 1-1.5 tháng) và thấp hơn ở vùng phía  Nam của Nam Bô ̣ , phía tây b ắc của 

MĐNB với giá tri ̣ từ 20 - 38 ngày (khoảng 0.5 - 1 tháng). Điều này cho thấy ở 

những vi ̣ trí có thời gian mùa mưa kéo dài ít biến đôṇg hơn so với vùng có thời gian 

mùa mưa ngắn hơn.  

 

Hình 3.2  Biến trình năm của hai trạm miền Đông (Phước Long có lươṇg mưa mùa 

mưa cao, Vũng Tàu có lượng mưa thấp) và hai trạm miền Tây Nam Bộ (Phú Quốc 

có lượng mưa cao, Vĩnh Long có lượng mưa thấp), thời kỳ 1996-20016.  

3.1.2.  Phân bố lươṇg mưa và số ngày mưa 

 a)Lươṇg mưa 

 Về biến trình mưa cũng đa ̃đươc̣ đề cập trong nhiều công trình nghiên cứu ở 

Nam Bô ,̣ ở đây trình bày một số trạm tiêu biểu có lượng mưa năm cao nhất và thấp 

nhất đaị diêṇ cho MTNB và MĐNB .  Kết quả thể hiêṇ ở Hình 3. 2 cho thấy, lươṇg 

mưa phân bố khá đều trong tháng mùa mưa . Trừ tháng 4 và tháng 11, suốt 6 tháng 

mùa mưa , lươṇg mưa không chênh nhau nhiều lắm , khoảng 200-300 mm đối với 

trạm mưa ít và khoảng 300-400 mmm đối với traṃ mưa nhiều.  

 Lươṇg mưa cưc̣ đaị vào tháng 9 và tháng 10. Đối với trạm có lượng m ưa 

nhiều như Phú Quốc , Phước Long, lươṇg mưa trong tháng 9 khoảng 400-500mm, 

trong khi đó Vũng Tàu và Viñh Long khoảng 250-300mm trong tháng 10 (Hình 

3.2). Về biến trình năm của lươṇg mưa cũng đươc̣ thể hiêṇ chi tiết hơn trong muc̣ 3. 

2.1 Hình 3.10 và 3.11.  
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Hình 3.3 Lươṇg mưa năm (a), lươṇg mưa mùa mưa (b), lượng mưa mùa mưa từ số 

liêụ tái phân tích (c) và độ lệch chuẩn lượng mưa mùa mưa (d).  

 Như đa ̃trình bày , trên lañh thổ vùng Nam Bô ̣ , có thể phân biệt được nhiều 

khu vưc̣ có lươṇg mưa chênh lêc̣h đáng kể . Kết quả phân bố về lươṇg mưa năm , 

mùa mưa , đô ̣lêc̣h chuẩn của lươṇg mưa mùa mưa đươc̣ thể hiêṇ ở Hình 3.3. Đối 

với lươṇg mưa năm , khu vưc̣ MĐNB , khu vưc̣ tỉnh Bình Phước khoảng 2500-

2700mm, các tỉnh Tây Ninh , Bình Dương , Đồng Nai  lươṇg mưa năm vào khoảng 

1800-2200mm, lương mưa thấp nhất khu vưc̣ Vũng Tàu khoảng 1400-1500mm.  Ở 

MTNB, khu vưc̣ có lươṇg mưa năm cao là Phú Quốc , Cà Mau khoảng từ 2000-

2700mm.  Lượng mưa năm khu vưc̣ Kiên Giang , Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, 

Bạc Liêu khoảng 1800-2000mm.  Khu vưc̣ có lươṇg mưa thấp , các tỉnh An Giang , 

Đồng Tháp , Vĩnh Long , Bến Tre , Tiền Giang , Long An khoảng 1400-1600mm 

(Hình 3.3a).  Sự khác biệt phân bố mưa ở Nam Bộ cũng thể hiện rõ dựa trên số liệu 
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TPT; lượng mưa lớn ở cực Nam và Bắc, thấp ở trung tâm Nam Bộ, nhưng lượng 

mưa nhỏ hơn so với mưa quan trắc (Hình 3.3c).  

 Về phân bố không gian của lươṇg mưa mùa mưa cũng khá tương tư ̣lươṇg  

mưa năm, thể hiêṇ rõ hơn những khu vưc̣ có lươṇg mưa cao và thấp ở Nam Bô ̣ .  

Nhìn chung , lươṇg mưa mùa mưa chiếm từ 90-97% lươṇg mưa cả n ăm (Hình 

3.3b,c).  Giá trị độ lệch chuẩn của lượng mưa mùa mưa dao động từ 176mm đến 

616 mm.  Môṭ số traṃ có sư ̣biến đôṇg lươṇg mưa năm cao ; đô ̣lêc̣h chuẩn cao hơn 

các trạm khác như Phú Quốc , An Giang , Phước Long  khoảng 500-600mm (Hình 

3.3d).   

  

Hình 3.4 Biến trình năm của Rx (a) và SNM (b), thời kỳ 1996-2016.  

b) Lươṇg mưa ngày lớn nhất và số ngày mưa 

 Hình 3.4 cho thấy biến trình của Rx và SNM cũng khá tương tư ̣như biến 

trình lượng mưa.  Lươṇg mưa ngày lớn nhất cao trong tháng mùa mưa v à ở trạm có 

lươṇg mưa lớn (Rx) TBNN dao đôṇg trong khoảng từ 40-100mm. Số ngày mưa có 

sư ̣khác biêṭ đáng kể , nhưng phân bố SNM khá đồng nhất giữa vi ̣ trí mưa nh iều và 

mưa ít.   

Kết quả tính toán lươṇg mưa ngày lớn nhất (Rx) trung bình trong tháng mùa 

mưa, tổng số ngày mưa trong mùa mưa (SNM được định nghĩa là ngày mưa có 

lươṇg ≥ 0. 1mm), đô ̣lêc̣h chuẩn của Rx và của SNM trong mùa mưa đư ợc thể hiện 

ở Hình 3.5.  
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Hình 3.  5 Phân bố của lươṇg mưa ngày lớn nhất (Rx) trung bình (a), đô ̣lêch 

chuẩn của Rx (b), số ngày mưa (SNM) trong mùa mưa (c) và độ lệch chuẩn cửa 

SNM (d).  

Có thể thấy phân bố không gian của Rx và SNM trong mùa mưa cũng khá 

tương tư ̣như phân bố của lươṇg mưa . Các trạm ở phía Nam MTNB (Phú Quốc , 

Kiên Giang , Cà Mau , Sóc Trăng ) và ở MĐNB (các trạm Phước Long , Tây Ninh , 

Biên Hòa, HCM) có Rx và SNM khá cao , TBNN trong mùa mưa của Rx khoảng từ 

50-72 mm/ngày.  TBNN của tổng SNM trong mùa mưa khoảng 130-150 ngày/8 

tháng (tháng 4-tháng 11), tương đương khoảng 16 ngày đến 18 ngày/tháng. Trong 

khi đó , các trạm ở trung  tâm Nam Bô ̣Rx và SNM có xu hướng thấp hơn : TBNN 
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của Rx khoảng từ 41 mm đến 60mm/ngày, TBNN của SNM khoảng 98-130 ngày/8 

tháng, tương đương khoảng 12 đến 16 ngày mưa/tháng.  

 Biến đôṇg của Rx ít có sư ̣khác nhau trong không gian the o từng vi ̣ trí , đô ̣

lêc̣h chuẩn cao ở Phú Quốc , Cao Lañh , Ba Tri với giá tri ̣ khoảng 22-26mm, các 

trạm còn laị Rx phổ biến khoảng từ 10-18mm. Biến đôṇg của SNM theo không gian 

cũng tương đối đồng nhất trên các vị trí , khá tương t ự giống phân bố của đô ̣lêc̣h 

chuẩn của Rx , cao ở Phú Quốc , Ba Tri , Cao Lañh với đô ̣lêc̣h chuẩn khoảng 15 

ngày đến 21 ngày, các trạm còn lại dao động trong khoảng từ 6 -12 ngày.   

c) Số ngày mưa vừa (SNMV) và  số ngày mưa lớn (SNML) 

 Biến trình năm của SNMV và SNML cũng tương tự như biến trình lượng 

mưa. Trong mùa mưa, TBNN có khoảng từ 1,5 đến 4,2 ngày mưa vừa trong tháng, 

nhiều hơn vào các tháng 6, 8 và 9.  Đối với số ngày mưa lớn phổ biến từ 1-2 ngày 

trong tháng, cao điểm khoảng tháng 9 (Hình 3.6).  

  

Hình 3. 6 Biến trình năm của số ngày mưa vừa (a) và số ngày mưa lớn (b), thời kỳ 

1996-2016 

Hình 3.7a cho thấy cực trị SNMV không chỉ tập trung vào mùa mưa mà còn 

tập trung vào vị trí có lượng mưa năm lớn. Khu vực phía bắc – đông bắc của các 

tỉnh MTNB và phía nam – tây nam của MĐNB có SNMV cao nhất khoảng 17-24 

ngày/mùa mưa. Trong khi đó vùng trung tâm Nam Bộ, phần lớn các trạm như từ 

Châu Đốc, Cao Lãnh cho đến Ba Tri, Vũng Tàu có SNMV thấp hơn khoảng 10 đến 

14 ngày/trong mùa mưa. Độ lệch chuẩn của số ngày mưa vừa cũng có xu thế cao 

hơn trong vị trí có SNMV cao, thấp hơn trong vị trí có lượng mưa năm thấp dao 

động trong khoảng từ 3 đến 7 ngày (Hình 3.7b). SNMV TPT thấp hơn so với số liệu 
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quan trắc, nhất là ở vùng trung tâm Nam Bộ.  

  

 

Hình 3.7 Phân bố SNMV và độ lệch 

chuẩn của nó (a, b) từ số liệu quan trắc  

và (c) là SNMV của số liệu TPT 

Hình 3.8a cho thấy SNML cũng tập trung vào mùa mưa và vị trí nơi có 

lượng mưa năm lớn cũng như số ngày mưa vừa, trị số dao động trong khoảng từ 3,0 

đến 12,1 ngày/trong mùa mưa. Độ lệch chuẩn của số ngày mưa lớn trong mùa mưa 

cũng có xu thế cao hơn ở những vị trí có SNML cao, thấp hơn ở nơi có lượng mưa 

năm thấp dao động trong khoảng từ 2,7 đến 5,2 ngày. So với số liệu quan trắc, 

SNML của TPT thấp hơn rất nhiều, nhất là vùng phía bắc và phía nam của Nam Bộ 

(Hình 3.8c).  
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Hình 3.8 Phân bố SNMV và độ lệch 

chuẩn của nó (a, b) từ số liệu quan trắc  

và (c) là SNML của số liệu TPT.  

 

3.2. Xu thế mƣa trong năm ENSO ở Nam Bộ 

3.2.1 Xu thế mùa mưa trong năm ENSO 

Ảnh hưởng của ENSO đến thời tiết ở Việt Nam cũng đã được đánh giá bởi 

nhiều công trình nghiên cứu. Ở đây, luận văn khảo sát hai thập kỷ gần đây 1996-

2016 dựa trên số liệu quan trắc tại các điểm trạm nhằm cập nhật thông tin thêm về 

khả năng ảnh hưởng của ENSO đến xu thế mưa ở Nam Bộ. Hơn nữa, cũng sử dụng 

thêm số liệu mưa tái phân tích (TPT) thời kỳ dài hơn 1984 - 2016, số năm ENSO 

dài hơn với mong muốn so sánh sự tác động của ENSO đến xu thế mưa ở Nam Bộ.  

Luận văn này đã chọn năm ENSO theo Bảng 2.2, trong đó ưu tiên những năm có 

pha ENSO xảy ra trong mùa mưa, bởi vì có thể có một năm xảy ra cả El Nino và La 

Nina.  

Luận văn đánh giá theo ba kịch bản: TBNN năm El Nino, năm La Nina và 
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tất cả các năm (bao gồm các năm El Nino, La Nina và năm Non-ENSO). Kết quả 

tính toán chênh lệch độ dài mùa mưa (thời gian kéo dài của mùa mưa) của năm El 

Nino và La Nina so với tất cả các năm được thể hiện ở Hình 3.9.  

  

Hình 3.9 Chênh lêc̣h đô ̣dài mùa mưa giữa những năm El Nino (a) và La Nina (b) 

và tất cả các năm.  

Hình 3. 9 cho thấy rằng độ dài mùa mưa trong các năm El Nino ngắn hơn 

hơn so với trung bình của tất cả các năm. Ngược lại, mùa mưa dài hơn trong năm 

xảy ra hiện tượng La Nina. Ngoại trừ Vũng Tàu và Châu Đốc, chênh lệch âm giữa 

năm El Nino và trung bình tất cả các năm chiếm tỉ lệ 90% trong 21 trạm ở Nam Bộ 

với trị số chênh lệch từ -0.9 đến -17.0 ngày (chênh lêc̣h giữa TBNN các năm ENSO 

và TBNN tất cả các năm ). Ngược lại, chênh lệch dương của năm La Nina với tất cả 

các năm (chiếm 76% trong 21 trạm) từ 1.9 ngày đến 25 ngày.  

Để thấy được sự thay đổi và dịch chuyển mùa trong các năm El Nino và La 

Nina so với trung bình tất cả các năm, luận văn đã sử dụng số liệu tái phân tích thời 

kỳ 1984-2016 tính toán biến trình năm lượng mưa theo mặt cắt vĩ tuyến trung bình 

theo kinh tuyến cho 3 tình huống nêu trên. Kết quả được thể hiện ở Hình 3.10.  

Nhìn chung biến trình mưa theo số liệu tái phân tích không khác biệt nhiều 

so với số liệu quan trắc từ các trạm, lượng mưa phân bố từ vĩ tuyến 8.6
0
N đến 

12.4
0
N chủ yếu tập trung trong khoảng từ tháng 4 đến tháng 11, cao nhất trong 

khoảng tháng 9 và tháng 10, cao hơn đáng kể khoảng vĩ độ 8-9.5
0
N và 12

0
N. Trong 

năm La Nina, lượng mưa cao hơn đáng kể, dao động từ 0 đến 350mm, lượng mưa 
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trong tháng 3 và 4 cũng như tháng 11 và 12 cao hơn đáng kể so với trung bình tất cả 

các năm. Điều này cho thấy, trong năm La Nina có thể mùa mưa đến sớm hơn ở 

khoảng vĩ độ 9
0
N và 12

0
N. Ngược lại, trong năm El Nino thì phân bố lượng mưa ít 

hơn đáng kể dao động trong khoảng từ 0-300mm, trong các tháng chuyển tiếp mùa 

cũng thể hiện thấp hơn so với tất cả các năm. Điều này cho thấy, trong năm La 

Nina, mùa mưa bắt đầu muộn hơn và kết thúc sớm hơn so với với trung bình tất cả 

các năm.  

  

 

Hình 3. 10 Xu thế mùa mưa theo vĩ tuyến 

trên cơ sở số liệu TPT.  

Hình 3.11 Lát cát theo kinh tuyến trung bình vĩ tuyến của lượng mưa thu 

thập từ số liệu tái phân tích thời kỳ 1984-2016.  Mặc dù trong phạm vi vùng Nam 

Bộ, sự dịch chuyển mùa theo vĩ độ và kinh độ không được rõ. Tuy nhiên vẫn có thể 

nhìn thấy được sự khác biệt trong năm El Nino và La Nina so với trung bình tất cả 

các năm. Trong năm La Nina, trong các tháng chuyển mùa như tháng 3, 4 và tháng 

11 lượng mưa cao hơn đáng kể, đặc biệt phạm vi khoảng kinh độ 105
0
E đến 106. 

5
0
N.  Ngược lại, trong năm El Nino lượng mưa trong trong các tháng này thấp hơn 

đáng kể, và điều này cho thấy độ dài mùa mưa trong năm El Nino có thể ngắn hơn 

so với năm La Nina và tất cả các năm.  
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Hình 3.11 Xu thế mùa mưa theo kinh 

tuyến trên cơ sở số liệu TPT.  

3.2.2.  Xu thế lượng mưa trong mùa mưa năm ENSO 

 Như đã thể hiện ở trên đã cho thấy có mối quan hệ của các năm ENSO và 

mùa mưa. Để thấy được rõ hơn điều này, nghiên cứu tiếp tục phân tích xu thế biến 

đổi lượng mưa trong những năm El Nino, La Nina và tất cả các năm. Kết quả được 

thể hiện ở Hình 3.12.  

 Chênh lệch âm lượng mưa trong mùa mưa các năm El Nino và trung bình tất 

cả các năm thể hiện rõ ràng ở Nam Bộ với trị số khoảng từ -6 đến -238mm. Một số 

trạm có chênh lệch âm cao hơn khoảng -190mm đến -238mm như Phú Quốc, Sóc 

Trăng, Vị Thanh, Rạch Giá, Cao Lãnh, Mộc Hóa và Trà Vinh. Các trạm chênh lệch 

thấp khoảng -8mm đến -54mm như Côn Đảo, Vũng Tàu, Tây Ninh và Cần Thơ.  

Nhìn chung, do ENSO là hiện tượng qui mô lớn và đồng bằng Nam Bộ tương đối 

bằng phẳng theo không gian, nên ảnh hưởng của El Nino đến lượng mưa ở Nam Bộ 

được thể hiện khá phổ biến trên phần lớn các trạm, mặc dù có sự khác biệt ít nhiều 

về giá trị chênh lệch, nhưng không thấy rõ phân bố có tính quy luật trong từng vị trí 

theo không gian (Hình 3.12a).  
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 Trong năm La Nina, ngoại trừ Côn Đảo và Phước Long, ngược lại với năm 

El Nino, chênh lệch dương trên phần lớn các trạm với trị số dao động từ 15mm đến 

159 mm, trạm có chênh lệch dương cao như Mộc Hóa và Cao Lãnh, Sóc Trăng với 

trị số khoảng 159 mm.  Dường như các trạm này khá nhạy cảm với hiện tượng 

ENSO, dẫn đến có chênh lệch âm năm El Nino và chênh lệch dương năm La Nina 

cao. Cũng giống như những năm El Nino, chênh lệch lượng mưa trong năm La 

Nina không thể hiện rõ thành các vùng. Điều đáng chú ý là chỉ có hai trạm có chênh 

lệch âm, điều này có thể là lượng mưa không cao vào chính pha La Nina và có thể 

được thể hiện trễ pha so với pha La Nina (Hình 3. 12b).   

Chênh lệch giữa năm El Nino, La Nina và tất cả các năm trên cơ sở số liệu 

tái phân tích được trình bày ở Hình 3.12c,d. Trong năm El Nino có chênh lệch âm 

khá phổ biến khoảng từ -20mm đến -120mm từ khoảng vĩ độ 10. 5
0
N trở lên vĩ độ 

cao, thể hiện rõ nhất ở khoảng vĩ độ 12
0
N (Hình 3. 13c). Như vậy, so với số liệu 

quan trắc số liệu TPT cho chênh lệch thấp hơn rất nhiều trong các năm El Nino. 

Đặc biệt, vùng phía đông nam miền Tây Nam Bộ lại có xu thế chênh lệch dương 

như khoảng kinh độ 105.5
0
E, vĩ độ từ 8.6

0
N đến 10,5

0
N (Khoảng Vùng Cà Mau, 

Bạc Liệu, Sóc Trăng). Điều này cho thấy cần phải rất lưu ý khi sử dụng số liệu mưa 

TPT để phân tích khí hậu mưa vùng Nam Bộ. Trong những năm La Nina chênh lệch 

dương khá nhất quát trên cả vùng Nam Bộ, chênh lệch cao hơn đáng kể trong vùng 

dọc theo kinh tuyến từ 104
0
N đến 105

0
N và nhất là ở khoảng vĩ tuyến 12

0
N, kinh độ 

108
0
N (vùng Đồng Nai, HCM) với trị số khoảng 120 mm đến 160 mm (Hình 

3.13d). 
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Hình 3.12 Chênh lệch lượng mưa mùa mưa (R)các năm El Nino và La Nina và 

tất cả các năm: (a) và (b) là tính từ số liệu quan trắc; (c) và (d) tính từ số liệu 

TPT.  

 Kết quả tính toán chênh lệch lượng mưa ngày lớn nhất trong tháng trung 

bình trong mùa mưa (Rx) trong các năm El Nino, La Nina so với tất cả các năm 

được thể hiện ở Hình 3.13. 

 Dường như ảnh hưởng của ENSO đến hầu hết các đặc trưng mưa ở Nam Bộ. 

Xu thế mưa trong các năm El Nino của Rx cũng có xu thế thấp hơn so với tất cả các 

năm. Chênh lệch âm trên phần lớn số trạm (chiếm tỉ lệ 70% số trạm) với trị số 

khoảng -2mm đến -13mm, ngoại trừ các trạm Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, Ba Tri, 

Vũng Tàu, HCM có chênh lệch dương nhưng trị số không cao khoảng 0.5 đến 

3.9mm (Hình 3.12a). Ngược lại với năm El Nino, những năm La Nina có chênh 
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lệch dương trên phần lớn các trạm (chiếm 81% số trạm). Các trạm có chênh lệch 

dương cao như Phú Quốc, Cao Lãnh, Châu Đốc khoảng 13mm đến 24mm (Hình 

3.13b).  Điều này cho thấy Rx chịu nhiều ảnh hưởng của tính địa phương hơn so với 

lượng mưa trung bình trong các năm ENSO.  

  

Hình 3.13 Chênh lệch Rx trung bình trong mùa mưa giữa các năm El Nino (a), La 

Nina (b) và tất cả các năm.  

3.2.3.  Xu thế của SNM, SNMV và SNML trong năm ENSO. 

 Kết quả tính toán chênh lệch TBNN của SNM, SNMV và SNML trong năm 

ENSO so với tất cả các năm được thể hiện ở Hình 3.14, 3.15 và 3.16.  

Chênh lệch âm SNM trong mùa mưa giữa những năm El Nino và tất cả các 

năm thể hiện rất rõ ràng ở Nam Bộ với trị số khoảng từ -1.3 đến -13 ngày. Một số 

trạm có sự chênh lệch âm cao hơn khoảng -10 đến -12 ngày như tại trạm Châu Đốc, 

Sóc Trăng, Cao Lãnh, Trà Vinh và TPHCM (Tân Sơn Hòa ).  Các trạm có chênh 

lệch thấp hơn như trạm Tây Ninh, Phú Quốc (Hình 3.14a).  

 Xu thế SNM trong năm La Nina cao cũng được thể hiện rất nhất quán ở Nam 

Bộ, tất cả các trạm đều có xu thế SNM cao trong năm La Nina. Chênh lệch dương 

giữa năm La Nina và tất cả các năm phổ biến từ 0.38 ngày đến 8 ngày, cao hơn 

đáng kể ở các trạm Châu Đốc, Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ và TPHCM với trị số 

chênh lệch khoảng 6-8 ngày. Một số trạm có chênh lệch dương thấp hơn như Phú 
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Quốc, Phước Long, Đồng Xoài và Cà Mau (Hình 3.14b).  

  

Hình 3.14 Chênh lệch số ngày mưa TBNN trong mùa mưa trung bình trong mùa 

mưa giữa các năm El Nino (a), La Nina (b) và tất cả các năm.  

 Xem xét xu thế số ngày mưa vừa, mưa lớn trong các năm ENSO, đồng nghĩa 

xem xét mối quan hệ giữa các năm ENSO đến hiện tượng mưa có khả năng gây ảnh 

hưởng lớn. Đây là yếu tố được quan tâm nhiều trong những năm qua. Chênh lệch số 

ngày mưa vừa (số ngày có lượng mưa ngày từ 25mm đến -50mm trong các tháng 

mùa mưa giữa năm El Nino, La Nina và tất cả các năm) được thể hiện ở Hình 3.15. 

Cũng như các đặc trưng khác, nhìn chung TBNN số ngày mưa vừa các năm 

El Nino cũng thấp hơn hơn so với tất cả các năm. Chênh lệch âm trên phần lớn các 

trạm, chiếm tỉ lệ 91% trong tổng số trạm, ngoại trừ trạm trạm Bạc Liêu và Tây Ninh 

có chênh lệch dương. Các trạm có chênh lệch âm cao hơn với trị số khoảng -3 đến -

4 ngày như Phú Quốc, Châu Đốc, Cà Mau; các trạm có chênh lệch khoảng 2-3 ngày 

như trạm Sóc Trăng, Vị Thanh, Mỹ Tho, Mộc Hóa và Cao Lãnh.  Các trạm có 

chênh lệch nhỏ khoảng 1-2 ngày thuộc các trạm thuộc Miền Đông Nam Bộ như 

Phước Long, Đồng Xoài, HCM, Biên Hòa, Vũng Tàu và một số trạm ở Miền Tây 

như Ba Tri, Trà Vinh, Cần Thơ và Rạch Giá (Hình 3. 15a). 
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Hình 3.15 Chênh lệch SNMV trong các năm El Nino (a) và La Nina (b) và tất cả 

các năm. (c)và(d) được tính từ số liệu (TPT).  

Lưu ý là có trạm chênh lệch âm trong năm El Nino nhưng cũng chênh lệch 

âm trong La Nina, ví dụ như Vị Thanh, Rạch Giá; hay trạm có chênh lệch dương 

trong El Nino nhưng lại có chênh lệch âm trong năm La Nina như Côn Đảo, Sóc 

Trăng, Tây Ninh và Phước Long. Tuy nhiên, rõ ràng phần lớn các trạm (chiếm 76% 

số trạm) có SNMV tăng lên trong những năm La Nina. Điều này cho thấy, ENSO 

không chỉ tác động đến mùa mưa, lượng mưa mà cả số ngày mưa, mưa vừa (Hình 

3.15b).  

Số liệu TPT cũng thể hiện rõ chênh lệch dương của SNMV giữa năm El 

Nino và tất cả các năm, ngoại trừ một vùng khoảng kinh tuyến 107
0
E – 108

0
E và vĩ 

tuyến 12
o
N có chênh lệch âm (tỉnh Đồng Nai). Trong khi đó chênh lệch dương 
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trong những năm La Nina khá nhất quán trên cả vùng Nam Bộ, nổi trội hơn ở 

khoảng vĩ độ 12
0
N, kinh độ 108

0
E và vùng Cà Mau khoảng 9

0
N, 105-106

0
E (Hình 

3. 15c,d).  

  

  

Hình 3.16 Chênh lệch SNML trong các năm El Nino (a) và La Nina (b) và tất cả 

các năm. (c)và(d) được tính từ số liệu (TPT).  

 Kết quả tính toán chênh lệch số ngày mưa lớn (SNML) trong mùa mưa của 

năm ENSO và tất cả các năm được thể hiện ở Hình 3.16. Có thể thấy xu thế chênh 

lệch âm trong năm El Nino cũng được thể hiện trên phần lớn các trạm, chiếm tỉ lệ 

khoảng 81% trong tổng số 21 trạm với trị số chênh lệch âm phổ biến từ -0,9 đến 1,7 

ngày (Hình 3. 16a). Trong năm La Nina có chênh lệch dương chiếm khoảng 57% 

trong tổng số 21 trạm (Hình 3. 16b). Điều đáng chú ý là trong các đặc trưng mưa, 

SNML có tỉ lệ số trạm có chênh lệch âm trong năm La Nina thấp nhất so với các 
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đăc̣ trưng khác , khoảng 43% trong tổng số trạm, hơn nữa hầu hết các trạm thuộc 

Miền Đông có xu thế âm trong năm La Nina, ngoại trừ Vũng Tàu (Hình 3. 16b). 

 Theo số liệu TPT thì có phần khác biệt, phần lớn diện tích có chênh lệch 

dương trong năm El Nino, ngoại trừ khu vực vĩ tuyên 12
0
N, kinh độ từ 108-109

0
E 

và phần diện tích nhỏ  ở khoảng 9
0
N, 105

0
N. Trong năm La Nina, phần diện tích có 

xu thế âm không cao và hầu như là có chênh lệch dương (Hình 3.16d). Điều này 

một lần nữa khuyến cáo việc sử dụng số liệu mưa TPT khi phân tích khí hậu khu 

vực Nam Bộ.  

3.3. Xu thế biến đổi của mƣa trong mùa mƣa ở Nam Bộ 

3.3.1. Xu thế biến đổi của mùa mưa 

Vấn đề biến đổi khí hậu đang là vấn đề thách thức lớn ở Việt Nam, chính vì 

vậy trong năm qua đã có nhiều công trình nghiên cứu xu thế biến đổi của các yếu tố 

khí hậu, cực đoan khí hậu cho khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên, các công trình này 

thường sử dụng chuỗi thời gian từ 1961-2007. Chính vì vậy, mục tiêu chính của 

luận văn chỉ khảo sát xu thế cho hai thập kỷ gần đây (1996-2016). Nhằm so sánh , 

kiểm tra chéo về xu thế biến đổi của các đặc trưng mưa, luâṇ văn sử duṇg cả hệ số 

Sen và cả hê ̣số a1 của phương trình hồi quy tuyến tính.  Mức đô ̣ý nghiã của xu thế 

đươc̣ dưạ trên kiểm nghi ệm Mann-Kendall đối với xu thế Sen và kiểm nghiệm 

Student với hệ số tương quan với giá trị =0.1. Đối với tương quan tuyến tính, hệ 

số tương quan r>0.36, khi đó xu thế biến đổi tuyến tính đạt mức ý nghĩa 90% (ta có, 

khi r=0,36,t=1,77 và t(0,1; 21)=1,70).  

 Kết quả tính toán xu thế Sen và hệ số a1 của phương trình hồi quy tuyến tính 

theo thời gian được thể hiện ở Hình 3.17. Theo đó, phần đa các trạm (chiếm 67% 

trong tổng số 21 trạm) là độ dài mùa mưa có xu thế giảm (độ dốc Sen và hệ số a1 

mang dấu âm ) và chỉ có 33% trạm là có xu thế tăng (độ dốc Sen và a1 là dương). 

Điều này cho thấy xu thế giảm độ dài mùa mưa trong hai thập kỷ gần đây phổ biến 

hơn. Tuy nhiên không có trạm nào thể hiện đaṭ mức ý nghĩa 10%.  
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Hình 3.17 Xu thế biến đổi của độ dài mùa mưa (DD), thời kỳ 1996-2016; (a) xu 

thế Sen’s slope và (b) hệ số a1 của phương trình hồi quy theo thời gian; hình tròn 

đen đậm thể hiện xu thế biến đổi đạt mức ý nghĩa 10%.  

3.3.2. Xu thế biến đổi của lượng mưa trong mùa mưa 

 Kết quả tính toán xu thế Sen và hệ số a1 của phương trình hồi quy của tổng 

lượng mưa trong mùa, thời kỳ 1996-2016 được thể hiện ở Hình 3. 18.  Lượng mưa 

trong mùa mưa thời kỳ 1996-2016 có xu thế giảm khá điển hình và phổ biến trên 

các trạm ở Nam Bộ.  Ngoại trừ hai trạm Tây Ninh, Đồng Xoài, các trạm khác đều 

có xu thế lượng mưa mùa mưa giảm, một số trạm có xu thế giảm đạt mức ý nghĩa 

10% như Vũng Tàu, Sóc Trăng, Cà Mau, Rạch Giá, Châu Đốc, Mộc Hóa và Cần 

Thơ, điều này được thể hiện ở sự đồng thuận của cả hệ số Sen và a1 (Hình 3.18).   

Trong các công trình nghiên cứu trước đây như [1], [7], [8] đã cho thấy xu 

thế lượng mưa ở phía Nam có xu thế tăng, điều khác biệt ở đây là các công trình 

nghiên cứu này thể hiện xu thế biến đổi thời kỳ trước đây (1961-2007) ở một số 

trạm đại diện.  Kết quả khảo sát ở đây lượng mưa thời kỳ 1996-2016 có xu thế giảm 

ở phần lớn số traṃ. Điều này hoàn toàn có thể giải thích là hai thời kỳ xác định xu 

thế khác nhau dẫn đến kết quả xu thế khác nhauvà đây là một trong các mục tiêu 

của luận văn. Măṭ khác, luâṇ văn có khảo sát môṭ số traṃ có thời kỳ dài trước đây 

và kết quả tương tự như các công trình nghiên cứu ở trên , ít trạm đạ t đươc̣ mức ý 

nghĩa 10% (kết quả không đươc̣ thể hiêṇ ở luâṇ văn).  
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Hình 3.18 Xu thế biến đổi của lượng mưa, thời kỳ 1996-2016; (a) xu thế Sen’s slope 

và (b) hệ số a1 của phương trình hồi quy theo thời gian; hình tròn đen đậm thể hiện 

xu thế biến đổi đạt mức ý nghĩa 10%.  

Hơn nữa, luận văn đã kiểm tra số liệu mưa và đã tính toán theo hai phương 

pháp xác để xác định và kiểm tra kết qua tính toán xu thế.  Luận văn cũng đã khảo 

sát xu thế Sen theo từng tháng, kết quả được thể hiện ở Hình 3. 19.  Theo đó, các 

tháng từ tháng 4, 5, 6, 7, 8, 10 và 11 phần lớn các trạm đều có xu thế Sen âm, mặc 

dù không nhiều trạm đạt mức ý nghĩa 10%.  Chỉ duy nhất trong tháng 9 có phần lớn 

các trạm (chiếm 81% số trạm) có xu thế Sen dương với khoảng 5 trạm đạt mức ý 

nghĩa 10% là Bạc Liêu, Phú Quốc, Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Đồng Xoài (Hình 

3.19f).  
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Hình 3.19 Xu thế biến đổi của lượng mưa theo tháng, thời kỳ 1996-2016; (a) xu thế 

Sen’s slope và (b) hệ số a1 của phương trình hồi quy theo thời gian; hình tròn đen 
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đậm thể hiện xu thế biến đổi đạt mức ý nghĩa 10%.   

3.3.3. Xu thế biến đổi của Rx và SNM                                                                                         

  

Hình 3.20 Xu thế biến đổi của lượng mưa lớn nhất (Rx), thời kỳ 1996-2016; (a) xu 

thế Sen’s slope và (b) hệ số a1 của phương trình hồi quy theo thời gian; hình tròn 

đen đậm thể hiện xu thế biến đổi đạt mức ý nghĩa 10%.  

Cũng như độ dài mùa mưa và lượng mưa, xu thế biến đổi của lượng mưa Rx 

cũng có xu thế giảm trên phần lớncác trạm, ngoại trừ một số trạm như Tây Ninh, 

Đồng Xoài, Biên Hòa và Bạc Liêu có xu thế tăng nhưng không đạt mức ý nghĩa 

10%.  Các trạm có xu thế giảm đạt mức ý nghĩa 10%  như Cà Mau, Rạch Giá, Cần 

Thơ và Mộc Hóa (Hình 3.20a). Phân bố xu thế tuyến tính dựa trên hệ số a1 cũng 

tương đối phù hợp với xu thế Sen. Mức độ biến đổi tuyến tính của Rx phổ biến 

khoảng từ 6% đến 15%/hai thập kỷ (% so với TBNN của thời kỳ 1996-2016).  

Xu thế Sen và hệ số a1 của số ngày mưa (SNM) trong các tháng mùa mưa 

được trình bày ở Hình 3.21. Có thể thấy các trạm có xu thế giảm SNM chiếm 71%. 

Tuy nhiên chỉ có một số trạm có ý nghĩa thống kê 10% như Sóc Trăng và Trà Vinh. 

Một số trạm có xu thế tăng lượng mưa là Mỹ Tho và Đồng Xoài (Hình 3.21a). Mức 

độ biến đổi tuyến tính của SNM phổ biến khoảng từ 7 đến 15 ngày/hai thập kỷ. Nếu 

tính trung bình xu thế giảm tuyến tính của 15 trạm khoảng 10 ngày/hai thập kỷ 

(Hình 3.21b). 
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Hình 3.21 Xu thế biến đổi của số ngày mưa (SNM), thời kỳ 1996-2016; (a) xu thế 

Sen’s slope và (b) hệ số a1 của phương trình hồi quy theo thời gian; hình tròn đen 

đậm thể hiện xu thế biến đổi đạt mức ý nghĩa 10%.  

3.3.4. Xu thế biến đổi của số ngày mưa vừa và lớn 

 Kết quả tính toán xu thế biến đổi dựa trên xu thế Sen và hệ số a1 của phương 

trình hồi quy tuyển tính theo thời gian của chuỗi số ngày mưa vừa và số ngày mưa 

lớn được đưa ra trong Hình 3.22.  

 Trong các đặc trưng mưa, xu thế giảm SNMV và SNML khá nhất quán ở 

Nam Bộ. Điều này được thể hiện thông quan cả  hai hệ số Sen và a1 âm chiếm tới 

91% số trạm; ngoại trừ trạm HCM và Phú Quốc đối với SNMV; HCM và Tây Ninh 

đối với SNML là có lượng mưa tăng (Hình 3.22a,c). 
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Hình 3.22 Xu thế biến đổi của số ngày mưa vưa (SNMV) và số ngày mưa lớn (SNML), 

thời kỳ 1996-2016; (a) xu thế Sen’s slope và (b) hệ số a1 của phương trình hồi quy 

theo thời gian; hình tròn đen đậm thể hiện xu thế biến đổi đạt mức ý nghĩa 10%.  

Đối với SNML, theo kiểm nghiệm phi tham số Mann-Kendall cho thấy một 

số trạm có xu thế giảm đạt mức ý nghĩa 10%. Tuy nhiên, có một sự khác biệt khá rõ 

đối với kiểm nghiệm Student của hệ số tương quan của phương trình hồi quy tuyến 

tính theo thời gian so với kiểm nghiệm Mann-Kendall là số trạm có SNML giảm đạt 

mức ý nghĩa 10% nhiều hơn và tập trung chủ yếu ở miền Tây Nam Bộ (Hình 

3.22b). Mức độ giảm tuyến tính của SNMV dao động phổ biến trong khoảng từ 2 
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đến 7 ngày/hai thập kỷ, trung bình tất cả các trạm khoảng 4 ngày/hai thập kỷ.  Mức 

độ giảm tuyến tính của SNML dao động phổ biến khoảng 1-3 ngày/hai thập kỷ.  
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KẾT LUẬN  

Trên cơ sở số liệu độ dài 21 năm của 21 trạm khí tượng và điểm đo mưa, thời 

kỳ 1996-2016 và số liệu tái phân tích APHRODITE, thời kỳ 1984-2016 độ phân 

giải 0.25
0
 đã tính toán và đánh giá xu thế một số đặc trưng mưa trong mùa mưa; đặc 

điểm, xu thế mưa và xu thế đổi của một số đặc trưng mưa trong mùa mưa, luâṇ văn 

đa ̃thu đươc̣ môṭ số kết quả sau: 

1.  Đánh giá phân bố một số các đặc trưng mưa trong mùa mưa bao gồm mùa 

mưa, lượng mưa, lượng mưa ngày lớn nhất, số ngày mưa, số ngày mưa vừa và lớn.  

Kết quả cho thấy, ở khu vưc̣ phía Nam của miền Tây Nam Bô ̣và khu vưc̣ phía Tây 

Bắc miền Đông Nam Bô ̣bắt đầu mùa mưa khoảng từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 4 

và kết thúc mùa mưa vào khoảng từ giữa đến cuối tháng 11.  Khu vưc̣ trung tâm 

Nam Bô ,̣ bắt đầu mùa mưa muộn, khoảng từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5 và kết 

thúc mùa mưa khoảng đầu tháng 11 đến giữa tháng 11.  Phân bố không gian và thời 

gian của các đặc trưng khác như lượng mưa, Rx, SNM, SNMV và SNML cũng gần 

tương tự nhau, cao trong các tháng mùa mưa và ở phía cực Nam Miền Tây Nam Bộ 

và phía Bắc của Miền Đông Nam Bộ, thấp ở Trung tâm Nam Bộ, bao gồm cả Vũng 

Tàu.  

2.  Trên cơ sở phân tích chênh lệch giữa các năm ENSO và tất cả các năm.  

Kết quả phân tích cho thấy, TBNN trong năm El Nino (La Nina) các đặc trưng mưa 

thấp hơn (cao hơn) TBNN của tất cả các năm trên phần đa các trạm quan trắc cũng 

như lưới số liệu TPT; Thấp hơn (cao hơn) trong El Nino (La Nina) khoảng 10-15 

ngày (15-25 ngày) đối với độ dài mùa mưa, khoảng 100-200 mm (8-120 mm) đối 

lượng mưa mùa mưa; khoảng 5-8 ngày (2-3 ngày) đối với SNM; khoảng 2-4 ngày 

(2-3 ngày) đối với SNMV  khoảng 0,9-1,5 ngày (0,9-1,2 ngày) đối với SNML.  

3.  Đã đánh giá xu thế biến đổi của một số đặc trưng mưa dựa trên xu thế Sen 

và tuyến tính với kiểm nghiệm Mann-Kendall và Student.  Kết quả các đặc trưng 

mưa như độ dài mùa mưa, lượng mưa, Rx, SNM, SNMV và SNML có xu thế giảm 

trong thời kỳ 1996-2016 trên phần đa các trạm.  Mặc dù vậy, chỉ một số lượng ít các 

trạm đạt mức ý nghĩa 10% và xu thế giảm này cũng chưa thật sự rõ dàng và có độ 

tin cậy.   



 

57 

 

PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1: Ngày bắt đầu, kết thúc và độ dài mùa mưa chi tiết của các trạm giai đoạn 

1996-2016 

  

KT BD Ddai KT BD Ddai KT BD Ddai KT BD Ddai KT BD Ddai KT BD Ddai KT BD Ddai

1996 04/12 28/03 250.8 07/12 19/04 231.9 07/12 16/04 235.1 16/11 18/06 151.0 28/11 16/06 165.7 06/08 01/05 96.9 15/08 24/04 113.5

1997 25/11 16/04 222.9 12/11 06/04 220.4 12/11 19/04 206.9 14/11 11/04 216.6 02/11 30/04 186.5 29/11 24/04 219.3 15/11 24/04 205.7

1998 31/12 14/05 230.8 31/12 18/05 226.0 31/12 29/04 246.0 31/12 01/05 243.3 06/12 27/04 223.0 12/11 27/05 169.4 15/11 25/05 174.2

1999 17/11 19/03 242.8 30/11 22/03 253.3 13/12 22/03 265.7 07/12 23/03 259.1 07/12 04/04 247.5 02/12 18/04 228.0 03/12 25/03 252.7

2000 28/11 24/03 249.9 31/12 16/04 258.5 31/12 20/03 285.7 09/12 19/04 233.7 31/12 24/04 250.8 11/09 23/04 140.7 07/12 28/04 222.7

2001 28/11 06/03 267.4 10/11 11/03 244.4 26/11 24/04 215.8 23/11 21/04 215.4 13/11 05/05 191.6 12/11 29/04 196.4 07/12 03/04 247.6

2002 31/12 29/04 245.0 31/12 19/05 225.7 24/07 20/05 64.9 01/12 01/05 213.6 19/11 17/05 185.5 12/11 09/05 187.2 20/11 01/05 203.2

2003 10/11 20/04 203.7 11/11 28/04 197.4 16/11 25/04 204.7 13/11 25/04 201.9 15/08 17/05 90.5 04/11 23/06 133.9 24/11 25/04 213.3

2004 02/11 20/04 196.1 10/11 19/04 204.7 15/11 26/04 203.2 08/11 24/04 198.3 09/11 22/05 171.7 07/11 29/04 191.8 15/09 01/05 137.3

2005 31/12 01/04 273.0 31/12 12/05 232.5 31/12 06/05 238.8 03/12 20/05 196.4 26/11 04/05 206.5 08/10 09/05 152.2 31/12 01/01 365.0

2006 13/11 22/03 235.7 08/11 31/03 222.5 05/11 29/03 220.2 05/11 25/04 194.5 25/10 11/04 197.1 05/11 22/04 196.8 10/11 20/04 204.0

2007 04/12 01/04 246.7 19/11 27/04 205.7 24/11 24/04 214.3 22/11 20/04 215.7 21/11 19/04 215.7 27/10 24/04 186.1 03/12 11/04 236.1

2008 09/12 29/02 283.5 05/12 19/04 229.9 04/12 03/04 244.5 22/11 01/04 234.9 14/11 21/04 206.9 21/11 27/04 208.1 30/11 18/04 225.6

2009 09/11 20/02 262.2 31/10 10/03 235.0 29/11 19/06 162.9 07/11 17/06 143.5 09/11 05/04 218.4 09/08 16/06 53.4 06/11 24/04 196.1

2010 08/11 24/05 168.6 14/11 27/05 170.9 10/12 07/06 185.2 01/12 26/05 188.4 06/12 26/05 194.0 12/11 23/05 173.6 04/12 17/05 201.1

2011 03/12 16/04 231.1 07/12 21/04 230.3 07/12 29/03 253.1 02/12 05/05 210.9 28/11 13/03 260.3 01/12 21/04 224.5 23/10 17/05 159.0

2012 04/12 22/03 257.0 19/11 27/04 206.0 15/11 20/05 178.9 18/10 17/03 215.2 31/10 20/03 224.2 15/10 28/05 139.5 15/10 24/04 174.5

2013 10/11 16/04 208.1 12/11 24/04 202.2 06/12 29/04 221.2 26/11 12/04 227.2 13/11 23/04 203.3 19/11 16/05 187.0 04/12 02/04 245.9

2014 23/11 31/03 236.8 02/12 28/03 248.8 04/12 12/04 235.9 08/11 19/05 172.9 03/11 22/05 164.6 02/11 19/05 166.6 05/12 25/05 194.3

2015 01/12 14/04 230.3 03/12 13/04 233.6 29/11 14/04 228.6 04/12 03/05 215.0 27/11 28/04 213.0 08/11 01/01 312.0 31/12 19/04 255.0

2016 11/11 08/05 186.5 31/12 01/05 243.6 31/12 04/05 240.5 14/11 26/04 202.5 10/11 10/05 183.3 26/11 20/05 190.3 31/12 24/04 251.0

KT BD Ddai KT BD Ddai KT BD Ddai KT BD Ddai KT BD Ddai KT BD Ddai KT BD Ddai

1996 11/08 08/05 95.3 06/10 03/05 155.3 13/12 05/05 221.7 08/08 30/04 100.4 12/08 02/05 101.8 11/09 22/05 111.8 05/12 19/04 230.2

1997 27/11 30/06 150.3 14/11 16/05 182.3 04/12 25/04 222.2 01/12 16/06 167.3 07/12 30/04 221.1 06/09 22/03 168.3 05/12 29/04 220.3

1998 09/12 15/05 208.2 26/11 21/05 188.9 26/11 30/04 210.1 15/11 20/05 178.7 15/11 04/06 164.9 31/12 09/07 174.8 31/12 12/05 232.7

1999 06/09 23/03 166.2 30/11 01/04 243.7 31/12 18/05 226.4 26/11 23/03 247.9 05/09 23/03 166.5 10/11 02/04 222.5 14/09 31/03 166.7

2000 08/12 01/04 251.1 08/11 05/04 217.3 14/09 16/03 182.1 31/12 20/05 224.3 12/11 24/04 201.6 08/12 30/03 252.8 15/11 15/04 213.9

2001 01/11 01/04 214.3 27/11 26/04 214.4 31/12 28/03 277.1 10/11 29/04 194.5 27/11 22/03 250.0 29/11 03/03 271.4 11/11 27/04 197.7

2002 14/12 31/05 197.7 13/09 05/05 130.8 14/11 16/04 212.4 06/12 14/05 206.4 12/09 02/05 132.3 21/11 28/02 266.4 19/09 07/05 134.4

2003 17/11 24/04 206.7 03/11 26/04 190.5 06/12 29/04 220.5 16/11 28/04 201.9 11/11 26/04 198.6 31/12 03/06 210.7 26/11 24/04 216.0

2004 18/11 08/05 194.5 11/11 23/04 201.4 28/11 26/04 216.3 15/11 30/04 198.7 09/11 28/04 195.3 04/11 13/04 204.6 25/11 06/05 202.9

2005 15/12 29/05 199.5 10/11 07/05 186.8 13/11 02/05 195.2 15/12 16/06 181.8 31/12 07/05 237.7 31/12 03/06 210.7 31/12 17/05 227.1

2006 05/11 28/04 190.7 04/11 29/04 188.4 31/12 11/05 233.1 09/11 26/04 197.6 03/11 04/05 183.4 04/11 13/04 204.6 10/11 18/03 237.8

2007 20/11 25/04 208.7 27/11 25/04 216.1 08/11 30/03 223.7 07/11 24/04 196.3 13/11 22/04 205.1 12/11 05/05 190.6 12/11 25/04 200.8

2008 31/12 10/05 234.3 05/12 20/04 229.1 11/11 23/04 202.1 14/12 06/05 222.2 08/12 05/04 247.2 31/12 19/06 194.3 02/12 09/04 237.3

2009 03/11 29/03 219.5 02/11 23/04 192.3 17/11 09/04 222.3 13/11 05/05 191.7 06/11 26/04 194.4 19/10 27/06 114.3 24/11 27/04 211.2

2010 12/12 22/05 204.4 31/12 26/06 187.2 08/11 25/04 196.9 07/12 19/05 202.0 21/11 23/05 181.5 31/12 25/05 219.3 08/12 13/05 209.0

2011 31/12 04/05 240.5 10/11 27/04 197.2 31/12 30/04 244.5 08/12 29/04 223.3 06/12 25/04 225.4 03/12 20/04 226.8 06/12 05/05 214.9

2012 21/11 15/04 219.8 10/11 11/04 213.6 14/10 25/04 171.4 02/11 01/05 184.9 10/08 24/04 108.1 12/08 20/06 53.3 09/08 29/05 72.2

2013 28/11 03/05 208.8 20/11 25/04 208.5 24/11 11/03 257.4 03/11 30/04 186.5 30/11 22/04 222.0 18/07 01/07 17.6 12/11 27/04 198.6

2014 24/11 03/04 234.3 23/10 16/05 159.9 07/12 17/04 233.5 07/12 21/04 230.0 19/11 20/05 183.0 10/11 12/04 212.5 31/12 22/04 252.1

2015 20/07 25/05 55.5 06/11 13/05 176.7 23/11 26/04 211.6 26/11 11/06 168.0 12/08 24/05 79.5 29/11 01/01 333.9 14/11 01/05 197.0

2016 08/08 05/05 94.9 06/11 11/05 179.5 26/11 02/05 208.4 31/12 29/04 245.6 21/11 27/04 207.8 31/07 05/05 87.6 31/12 27/04 247.2

KT BD Ddai KT BD Ddai KT BD Ddai KT BD Ddai KT BD Ddai KT BD Ddai KT BD Ddai

1996 08/12 28/03 254.7 13/12 01/04 256.6 06/12 22/04 228.3 10/12 27/03 257.7 07/12 18/04 232.8 11/12 05/04 250.5 11/08 27/04 106.6

1997 03/12 04/04 243.5 21/11 26/06 148.3 29/11 22/06 160.5 07/12 01/04 249.9 03/12 01/05 215.4 02/12 31/03 245.6 29/11 12/05 201.5

1998 31/12 18/05 226.3 31/12 12/05 232.6 11/11 19/05 175.4 11/12 30/04 224.6 15/11 04/05 194.3 12/12 01/05 224.6 10/12 08/05 216.6

1999 31/12 17/03 288.1 09/12 25/03 259.4 02/12 23/05 192.7 10/12 03/03 282.2 31/12 20/03 285.8 14/12 19/03 270.7 31/12 23/03 282.4

2000 28/11 24/03 248.7 14/12 07/04 251.1 31/12 18/05 226.5 31/12 08/03 297.1 13/11 01/04 226.7 31/12 27/03 278.8 11/12 16/05 208.8

2001 06/12 29/02 281.2 05/11 28/04 190.9 06/11 27/04 192.7 08/11 24/02 257.5 02/12 04/03 273.3 10/11 17/03 237.4 28/11 20/04 221.8

2002 11/12 26/04 228.7 31/12 12/06 201.0 14/08 07/06 68.5 02/12 12/04 234.1 24/11 23/04 214.7 29/11 06/05 206.7 06/12 17/05 202.4

2003 03/12 26/04 220.3 30/11 24/04 219.3 08/11 25/04 197.3 13/11 16/04 211.5 17/11 22/04 208.4 29/11 29/04 214.0 30/11 24/04 220.1

2004 26/11 08/04 232.4 14/11 28/04 199.9 08/11 24/04 198.3 17/11 19/04 211.5 06/11 04/05 185.4 30/11 19/05 194.9 05/11 02/05 186.1

2005 31/12 29/04 245.3 31/12 29/05 215.4 31/12 05/05 239.4 07/12 24/03 258.4 31/12 27/04 247.7 12/12 02/05 223.2 31/12 02/05 242.9

2006 12/11 11/04 214.3 05/11 24/05 165.0 14/11 28/04 199.1 11/11 25/03 231.0 25/10 17/05 160.4 10/11 18/04 205.7 04/11 22/04 196.8

2007 07/12 20/04 230.4 13/11 18/05 179.5 02/11 26/04 189.5 13/11 14/03 243.6 14/11 24/04 204.2 15/11 18/04 211.4 09/12 18/04 235.4

2008 31/12 16/04 258.0 12/12 08/04 248.4 02/12 07/04 238.8 08/11 07/03 246.3 07/12 18/04 233.3 31/12 08/04 266.9 10/12 20/04 233.4

2009 08/11 31/03 222.3 09/11 04/07 128.1 16/11 02/05 197.7 10/11 25/02 258.9 04/11 18/04 200.2 05/11 19/04 200.1 11/11 17/04 208.5

2010 08/12 12/05 210.7 12/12 01/05 225.2 05/11 10/05 178.9 04/12 28/04 220.0 15/12 13/05 216.0 11/12 03/05 221.5 13/12 16/05 210.4

2011 12/12 17/04 238.2 11/12 07/05 218.1 04/12 01/05 217.0 11/11 17/04 207.8 13/10 20/04 175.6 11/12 16/04 239.3 13/10 29/04 166.9

2012 13/11 26/02 261.1 13/11 04/04 223.2 12/08 14/04 120.3 04/12 03/03 276.5 04/11 07/03 242.0 24/11 02/03 267.3 02/11 08/03 239.4

2013 05/12 15/04 234.4 09/09 28/04 133.9 01/12 05/05 209.3 10/11 04/04 220.5 06/11 31/03 219.9 05/12 15/04 233.9 17/11 30/03 232.1

2014 31/12 28/04 246.4 29/11 03/06 178.7 08/11 24/05 167.6 31/12 02/04 272.1 13/12 24/04 233.8 02/12 22/04 224.2 10/12 28/03 256.4

2015 09/12 08/05 214.6 07/12 01/06 189.0 15/08 26/05 81.7 11/12 31/03 255.0 05/11 27/04 192.7 28/11 28/04 213.5 14/11 03/05 195.9

2016 31/12 04/05 240.7 13/12 11/05 215.8 02/12 03/05 213.4 11/12 28/04 227.1 08/12 27/04 225.5 31/12 23/04 251.0 31/12 30/04 244.6
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