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MỞ ĐẦU 

Dao động Madden – Julian là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới, 

ảnh hưởng đến nhiều yếu tố thời tiết như lượng mây bao phủ, lượng mưa, tốc độ và 

hướng gió, nhiệt độ mặt nước biển. Các nghiên cứu cho thấy dao động không chỉ 

hoạt động và ảnh hưởng đối với riêng khu vực nhiệt đới mà còn cả ở khu vực ngoại 

nhiệt đới. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về sự tác động của dao động 

Madden – Julian đến trường giáng thủy và cho thấy các khu vực khác nhau thì sự 

ảnh hưởng từ dao động Madden – Julian cũng có sự thay đổi. 

Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa với đa dạng các hình thế thời 

tiết gây mưa tác động. Các đợt mưa lớn diện rộng nếu kéo dài thường kéo theo hệ 

quả như ngập lụt ở vùng trũng, lũ quét hay sạt lở đất ở vùng núi, gây thiệt hại lớn về 

người và tài sản. Các đợt mưa lớn diện rộng không chỉ do một nguyên nhân đơn 

thuần mà thường do sự kết hợp của nhiều hình thế synop gây mưa. Các hoàn lưu tác 

động này không chỉ từ phía đông vào mà còn từ phía bắc tác động xuống hay từ 

phía nam di chuyển lên. Sự phức tạp về địa hình cũng như nguyên nhân gây mưa 

khiến cho các đợt mưa lớn diện rộng ở Việt Nam thường gặp khó khăn trong việc 

nhận định chính xác về cường độ mưa và mức độ ảnh hưởng. Nằm trong khu vực 

nhiệt đới nên hoạt động đối lưu trên khu vực Việt Nam ít nhiều cũng chịu ảnh 

hưởng từ hoạt động của dao động Madden – Julian. Ngoài những tìm hiểu chung, 

luận văn hướng đến tìm hiểu hoạt động của dao động Madden – Julian trên khu vực 

Việt Nam cùng với đó xem xét mối liên hệ giữa hoạt động của dao động với mưa 

lớn diện rộng trên khu vực cả nước. Do vậy, nội dung chính của luận văn bao gồm: 

Chương 1 tổng quan về dao động Madden – Julian, Chương 2 số liệu và phương 

pháp tính, Chương 3 mối liên hệ của dao động Madden – Julian với mưa lớn ở khu 

vực Việt Nam. 

Luận văn được thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Ngô Đức Thành, 

sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các thầy cô khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương 

học thuộc trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, sự hỗ trợ 
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và động viên của các đồng nghiệp phòng Dự báo số trị và viễn thám – Trung tâm 

Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương. Qua đây, học viên xin được gửi lời cảm ơn 

chân thành nhất đến các thầy cô, đồng nghiệp và bạn bè đã giúp đỡ học viên hoàn 

thành luận văn này. 
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CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN VỀ DAO ĐỘNG MADDEN – JULIAN 

1.1 Dao động Madden – Julian 

1.1.1 Sự phát hiện và nghiên cứu ban đầu về MJO  

Dao động nội mùa Madden – Julian (MJO) lần đầu tiên được ghi nhận và 

nghiên cứu bởi Madden và Julian (1971) khi phân tích phổ thành phần gió vĩ hướng 

tại trạm đảo Canton (3ON, 172OE) ở mực đẳng áp 850hPa và 150hPa. Dao động này 

nằm trong dải tần số 0.0245 – 0.0190 ngày1(chu kỳ 41 – 53 ngày). Các đỉnh phổ là 

rõ rệt trong tầng đối lưu thấp, yếu đi hoặc không tồn tại trong các mực từ 700hPa 

đến 400hPa và lại mạnh lên trong tầng đối lưu trên. Các đặc điểm này không ghi 

nhận được ở phía trên mực 80hPa hay trong các thành phần theo phương kinh 

hướng. Việc phân tích phổ cũng được tiến hành đối với giá trị khí áp bề mặt và 

nhiệt độ, từ đó Madden và Julian đưa ra nhận định ban đầu về sự tồn tại của một 

dao động lan truyền theo hướng đông có tính liên kết theo chiều thẳng đứng thuộc 

tầng đối lưu trong trường gió, áp suất và nhiệt độ ở khu vực nhiệt đới vùng trung 

tâm Thái Bình Dương (TBD). Tuy nhiên, thời đoạn nghiên cứu khi đó còn quá ngắn 

(chuỗi số liệu quan trắc chỉ từ 2 năm rưỡi đến 4 năm) và chỉ ở 1 vài trạm nên vẫn 

chưa hiển thị được hết các đặc trưng của dao động này.  

Madden và Julian (1972) bổ sung thêm các bằng chứng khi kéo dài chuỗi số 

liệu nghiên cứu (từ 5 – 10 năm) và đưa ra những mô tả chi tiết hơn về đặc trưng của 

dao động này. Chuỗi số liệu quan trắc khí quyển tại các trạm trong khu vực nhiệt 

đới được đưa ra phân tích phổ để nghiên cứu về quy mô không gian của dao động 

với chu kỳ 40 – 50 ngày. Kết quả cho thấy dao động này có giới hạn trong vùng 

nhiệt đới, là một sóng lan truyền theo hướng đông và biến đổi theo thời gian. Phân 

tích khí áp tại trạm cho thấy những dị thường xuất hiện trong khoảng từ 10ON – 

10OS trên khu vực Ấn Độ Dương và lan truyền theo hướng đông sang khu vực phía 

đông Thái Bình Dương (TBD). 
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Hình 1: Giản đồ cấu trúc cơ bản của MJO trong chu trình. Theo Madden và Julian 

(1972).

Từ các kết quả trên, Madden và Julian đưa ra giản đồ sơ lược về sự lan 

truyền và biến đổi trên quy mô thời gian – không gian vùng xích đạo của dao động 

(hình 1).  Biểu tượng mây đối lưu thể hiện khu vực có quá trình tăng cường đối lưu 

và giáng thủy mạnh (trạng thái tăng cường), hai bên vùng tăng cường là khu vực có 

quá trình đối lưu và giáng thủy suy yếu (trạng thái suy giảm). Hai trạng thái này của 

MJO được liên kết bởi hoàn lưu vĩ hướng trong tầng đối lưu. Ở tầng đối lưu dưới 

(mực 850hPa) và lớp sát bề mặt, đới gió tây tăng cường tồn tại ở phía tây của khu 
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vực tăng cường đối lưu, đới gió đông nằm ở khu vực phía đông của vùng tăng 

cường đối lưu. Ở tầng đối lưu trên (mực 200hPa) đới gió đổi hướng ngược lại, gió 

đông ở phía tây vùng đối lưu mạnh, còn gió tây ở phía đông. Hệ thống liên kết này 

lan truyền theo hướng đông với tốc độ trung bình khoảng 5m/s. Các đường liền nét 

ở trên và dưới từng vòng hoàn lưu biểu diễn sự biến động trong trường khí áp của 

tầng đối lưu trên và ở mực mặt biển. Madden và Julian (1994) tiếp tục đưa ra những 

tổng hợp cơ bản và đầy đủ hơn về dao động nhiệt đới có chu kì 40 – 50 ngày này. 

Trong đó, biến động của gió vĩ hướng và thế vận tốc ở tầng đối lưu trên cho thấy có 

sự lan truyền trên toàn bộ chu vi trái đất. Các vùng đối lưu trong hệ thống cũng cho 

thấy quá trình di chuyển theo hướng đông. Ngoài ra, dao dộng này cũng là một nhân 

tố quan trọng trong việc xác định thời điểm hoạt động cũng như gián đoạn của gió 

mùa khu vực Ấn Độ và gió mùa Châu Úc.  

1.1.2 Các đặc trưng cơ bản của MJO 

Sự tồn tại của MJO có thể quan sát được trực tiếp qua số liệu quan trắc mà 

không cần phép lọc. Hình 2 hiển thị thời đoạn MJO có cường độ mạnh diễn ra từ 

khoảng cuối tháng 10 năm 2009 đến tháng 2 năm 2010 dựa trên số liệu OLR (Phát 

xạ sóng dài – Outgoing Longwave Radiation). Ngoài ra, quá trình dịch chuyển từ 

tây sang đông theo thời gian cũng được biểu hiện. Zhang (2005) đã tổng hợp lại 

những nét đặc trưng cơ bản của MJO như chu kỳ mang tính nội mùa, quy mô theo 

phương ngang của dao động, sự lan truyền về phía đông, chế độ về mặt địa lý, tính 

biến động liên năm…  

Xie và Arkin (1997) đưa ra phân tích phổ của trường trường gió mực 850hPa 

và trường giáng thủy thời kỳ 1979 – 1998 trên khu vực 20ON – 20OS và 60 – 180OE. 

Kết quả cho thấy dao động có chu kỳ 30 – 90 ngày chiếm ưu thế. Với dao động có 

số sóng bằng 1, cường độ phổ ở các dao động có chu kỳ âm yếu hơn rất nhiều so 

với dao động có chu kỳ dương. Điều này tương đương với các dao động lan truyền 

theo hướng đông chiếm ưu thế. 
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Hình 2: Biểu đồ theo thời gian–kinh tuyến trường chuẩn sai OLR [W/m2](số liệu từ 

Cơ quan quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (National Oceanic and 

Atmospheric Administration  – NOAA)) cho thời đoạn từ tháng 07 năm 2009 đến 

tháng 06 năm 2010, lấy trung bình trên khu vực 10OS – 10ON. 

Chu kỳ hoạt động của MJO trong khoảng 30 – 90 ngày cho thấy khoảng thời 

gian giữa các sự kiện kế tiếp là bất quy tắc và tốc độ lan truyền của dao động cũng 

có thể thay đổi. Mặc dù được gọi là “dao động” nhưng MJO không biến đổi một 

cách đều đặn mà diễn ra rời rạc.  

Quy mô theo phương ngang của một sự kiện MJO được tính bằng khu vực có 

sự biến động về độ bao phủ mây, rộng khoảng 12000 – 20000km (Rui và Wang, 

1990). Thường chỉ có một sự kiện MJO hoàn thiện tồn tại ở một thời điểm nhất 

định. Đôi khi hai khu vực tăng cường đối lưu của MJO với cường độ không quá 

mạnh có thể tồn tại đồng thời: một khu vực đang bắt đầu hình thành ở vùng Ấn Độ 

Dương, một khu vực khác đang phân rã ở vùng trung tâm Thái Bình Dương. Độ 
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rộng của vùng đối lưu tăng cường khá là nhỏ so với quy mô của cả hoàn lưu dao 

động cũng như khu vực suy giảm đối lưu. 

Sự lan truyền với vận tốc trung bình khoảng 5m/s về phía đông là một trong 

những đặc tính cơ bản nhất để phân biệt MJO với những hiện tượng khác trong 

vùng nhiệt đới, ví dụ như sóng Kelvin liên kết đối lưu có sự lan truyền về phía đông 

với tốc độ 15 – 17m/s. Từng sự kiện MJO riêng biệt cũng có vận tốc lan truyền 

khác nhau, tuy nhiên sự biến đổi này không quá lớn. Ngay cả vận tốc lan truyền 

trong từng thời đoạn của một sự kiện MJO cũng không đồng nhất.  

 

Hình 3: Biểu đồ theo thời gian – kinh tuyến trường chuẩn sai gió vĩ hướng mực 

850hPa (số liệu tái phân tích JRA-55 của Cơ quan khí tượng Nhật Bản) cho thời 

đoạn từ tháng 07 năm 2009 đến tháng 06 năm 2010, lấy trung bình trên khu vực 

10OS – 10ON. 

Các dấu hiệu đối lưu của MJO thường triệt tiêu ở phần phía đông Thái Bình 

Dương (khoảng kinh tuyến 180OE), tuy nhiên các biến động về gió và khí áp bề mặt 

tiếp tục quá trình lan truyền xa hơn về phía đông như các sóng tự do (không còn sự 
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liên kết đối lưu nữa) với tốc độ cao hơn, khoảng 30 – 35m/s (hình 3). Ngoài ra, quá 

trình lan truyền liên tục cũng tồn tại ở các trường trên cao. 

Các kết quả quan trắc cũng cho thấy sự liên kết giữa trường gió vĩ hướng với 

vùng đối lưu tăng cường có sự biến động trong suốt chu trình MJO. Khi MJO ở khu 

vực Ấn Độ Dương, vùng đối lưu phần lớn nằm ở khoảng giữa dị thường gió tây và 

gió đông bề mặt (như mô tả trong hình 1). Khi MJO dịch chuyển đến khu vực Thái 

Bình Dương thì dị thường gió tây bề mặt gần như bao trùm toàn bộ trung tâm đối 

lưu.  

Sự phân bố theo phương thẳng đứng trong trường gió, hơi nước, nhiệt độ, sự 

phân kỳ và đốt nóng phi đoạn nhiệt đều cho thấy sự không đối xứng theo vĩ hướng. 

Phía đông vùng đối lưu là quá trình hội tụ tầng thấp, chuyển động thăng và quá 

trình tăng ẩm. Sự phân kỳ tầng thấp, chuyển động giáng và suy giảm độ ẩm diễn ra 

ở khu vực phía tây của vùng đối lưu. Sự bất đối xứng về đới này tạo điều kiện thuận 

lợi cho sự phát triển của các hệ thống đối lưu mới ở phía đông của vùng đối lưu ban 

đầu cũng như hạn chế sự phát triển đối lưu ở khu vực phía tây, tạo nên sự lan truyền 

theo hướng đông của vùng tăng cường đối lưu. 

Những dấu hiệu đối lưu của MJO thường bị giới hạn trong khu vực Ấn Độ 

Dương và Thái Bình Dương bởi tính bất ổn định của đối lưu chỉ có thể được duy trì 

trên bề mặt biển ấm. Các dấu hiệu của MJO vẫn có thể được phát hiện ở các vùng 

nhiệt đới còn lại trong một vài trường khí tượng khác như nhiệt độ mặt nước biển. 

Hoạt động đối lưu của MJO trên khu vực Lục địa biển (Maritime Continent, 

khoảng từ 90 – 135OE) yếu hơn so với ở các đại dương xung quanh. Theo Salby và 

Hendon (1994), Wang và Li (1994), Zhang và Hendon (1997), Maloney và Sobel 

(2004), các nguyên nhân của hiện tượng trên là:  

 Sự đốt nóng ngày đêm trên đất liền gây ra biến trình ngày rõ nét trong 

hoạt động đối lưu, có xu hướng tranh chấp về mặt độ ẩm và năng lượng 

với MJO.  

 Sự cản trở của địa hình với hội tụ ẩm tầng thấp.  
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 Bốc hơi bề mặt bị suy giảm đáng kể trên đất liền.  

Cách giải thích này cũng phù hợp với khu vực nhiệt đới Nam Mĩ. Ở khu vực 

này, quá trình đối lưu sâu vào mùa hè địa phương diễn ra mạnh mẽ giống như trên 

khu vực Tây TBD nhưng các tín hiệu MJO lại yếu hơn rõ rệt. 

Tính mùa trong MJO được ghi nhận trong các thành phần gió vĩ hướng tầng 

thấp và trường giáng thủy (Zhang và Dong, 2004), thể hiện một quá trình chuyển 

dịch dọc theo các vĩ tuyến, ngang qua xích đạo của hai đỉnh cực trị mùa. Cực trị 

mùa đông Bắc Bán Cầu (BBC) nằm ở khu vực Ấn Độ Dương và phía tây TBD với 

vị trí cực đại ở phía nam xích đạo. Cực trị mùa hè BBC nằm ở khu vực phía bắc 

Vịnh Bengal và vùng biển phía nam Trung Quốc, và một vùng cực trị riêng biệt 

khác ở khu vực phía đông TBD. Thời điểm mạnh nhất trong mùa hè Nam Bán Cầu 

(NBC) có mối liên quan với gió mùa mùa hè Châu Úc (Hendon và Liebmann, 

1990), trong khi thời điểm đạt cực trị thứ 2 vào mùa hè BBC liên quan đến gió mùa 

mùa hè Châu Á (Lawrence và Webster, 2002). Sự dịch chuyển ngang qua xích đạo 

mạnh mẽ nhất là ở vùng tây TBD trong cả trường gió và trường giáng thủy. Trên 

khu vực Ấn Độ Dương, quá trình chuyển dịch này ở trường giáng thủy yếu hơn. 

Trên vùng TBD, tính biến động liên năm trong sự biến đổi của trường gió vĩ 

hướng ở tầng đối lưu dưới là nổi bật hơn so với ở tầng đối lưu trên. Trong suốt pha 

nóng của ENSO (El Niño), khi phần rìa phía đông của vùng biển ấm mở rộng về 

hướng đông, hoạt động của MJO cũng vậy. MJO trên vùng TBD xuất hiện vô cùng 

mạnh mẽ trước thời điểm cực đại của pha nóng ENSO và suy yếu một cách bất 

thường ngay sau giai đoạn cực trị của ENSO và trong suốt pha lạnh. Mối liên hệ 

đồng thời giữa mức độ hoạt động của MJO trên toàn cầu với chỉ số nhiệt độ bề mặt 

biển (SST) biểu thị cho ENSO được chỉ ra là khá yếu. Zhang (2005) cho rằng sự 

biến động liên năm của MJO trên toàn cầu có thể bị chi phối nhiều bởi động lực nội 

khí quyển hơn là bởi các điều kiện bề mặt. 

1.2 Chỉ số đa biến thời gian thực RMM (Real-time Multivariate MJO) 
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Việc xác định và theo dõi hoạt động của MJO được phát triển dựa trên nhu 

cầu nghiên cứu về MJO. Có nhiều bộ chỉ số theo thời gian được xây dựng để phục 

vụ cho việc giám sát hoạt động của MJO trên toàn cầu như chỉ số MJO đa biến thời 

gian thực (Realtime Multivariate MJO – RMM), chỉ số MJO dựa trên thế vận tốc 

(Velocity Potential MJO – VPM), chỉ số MJO dẫn xuất từ OLR (OLRbased MJO 

index – OMI), trong đó RMM là bộ chỉ số thường được sử dụng nhất trong các 

nghiên cứu về MJO. 

Wheerler và Hendon (2004) đã giới thiệu bộ chỉ số RMM, được sử dụng để 

theo dõi và giám sát hoạt động của MJO trên toàn cầu. Chỉ số này được đưa ra dựa 

trên việc thực hiện phân tích trực giao các trường khí tượng: OLR từ dữ liệu vệ tinh 

của NOAA (Liebmann và Smith, 1996), gió vĩ hướng mực 850hPa (U850) và 

200hPa (U200) từ số liệu tái phân tích NCEP/NCAR (Kalnay, 1996). Nghiên cứu 

này được phát triển và thực hiện tại Cơ quan khí tượng Úc (Australian Bureau of 

Meteorology – BoM) với khả năng hiển thị và trích xuất một cách hiệu quả những 

biến động trong khí quyển có liên quan đến MJO. 

Bộ số liệu được sử dụng để phân tích trực giao thuộc thời đoạn 1979 – 2001. 

Trước khi đưa vào phân tích trực giao, các trường đầu vào được tiến hành loại bỏ 

những thành phần dao động tần số thấp như trường trung bình theo thời gian, ba 

hàm điều hòa đầu của chu trình mùa khí hậu thời đoạn 1979 – 2001, các biến động 

liên năm (liên quan đến ENSO), biến động 10 ngày và khử giá trị trung bình 120 

ngày trước đó của từng ngày. Các giá trị chuẩn sai hàng ngày sau khi tiến hành lọc 

được lấy trung bình theo vĩ tuyến trong miền tính là từ 15ON – 15OS quanh xích đạo. 

Các trường khí tượng trên được chuẩn hóa bằng phương sai toàn cầu của từng 

trường trước khi đưa vào tính trực giao. 

Sau khi tiến hành trực giao thu được không gian trực giao thứ nhất EOF1 và 

thứ hai EOF2 chiếm tổng cộng 25% độ biến động của trường số liệu ban đầu, trong 

khi EOF3 chỉ chiếm 6.1%. Không gian trực giao thứ nhất cho thấy trạng thái tăng 

cường đối lưu trên khu vực Lục địa biển với dị thường gió tây tầng thấp bao trùm 
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khu vực Ấn Độ Dương và Lục địa biển trong khi dị thường gió đông chiếm ưu thế 

trên khu vực Thái Bình Dương. Không gian trực giao thứ hai mô tả trạng thái vùng 

tăng cường đối lưu nằm trên khu vực Thái Bình Dương. 

Chuỗi thành phần chính theo thời gian của hai không gian trực giao đầu (PC1 

và PC2) cũng cho thấy những dao động trong khoảng chu kỳ 30 – 80 ngày ở từng 

thành phần chiếm 60% các biến động trong chuỗi thành phần chính đó. Ngoài ra, 

mức độ liên kết trong PC1 và PC2 cũng lớn hơn mức độ liên kết giữa 2 chuỗi thành 

phần chính đầu với các chuỗi thành phần chính khác ở khoảng chu kỳ 30 – 80 ngày. 

Do vậy, chuỗi giá trị thành phần chính theo thời gian tạo thành cặp chỉ số MJO đa 

biến thời gian thực thứ nhất RMM1 (PC1) và thứ 2 RMM2 (PC2).  

Trạng thái của MJO được xác định như là một điểm trong không gian 2 chiều 

của các chỉ số RMM1 và RMM2. Hình 4 là biểu đồ không gian trạng thái MJO giai 

đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2009.  

 

Hình 4: Biểu đồ không gian trạng thái của MJO biểu diễn các chỉ số RMM (từ 

BoM) dựa trên phương pháp của Wheeler và Hendon (2004). 
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Trục tung biểu diễn các giá trị RMM1, trục hoành là các giá trị RMM2. Miền 

không gian được chia là 8 vùng, ký hiệu theo thứ tự từ trạng thái 1 (pha 1) đến trạng 

thái 8 (pha 8). Các trạng thái này là các vị trí tương đối của vùng tăng cường đối lưu 

MJO: pha 2 và pha 3 tương ứng với khu vực Ấn Độ Dương; pha 4 và pha 5 tương 

ứng với khu vực Lục địa biển (Maritime Continent); pha 6 và pha 7 tương ứng với 

khu vực tây TBD; pha 8 và pha 1 tương ứng với khu vực bán cầu Tây và Châu Phi. 

Các cặp chỉ số RMM1 và RMM2 của một ngày xác định vị trí hoạt động của 

MJO trong ngày hôm đó. Vị trí của các ngày liên tiếp được nối lại với nhau. Có thể 

thấy rất nhiều ngày liền nhau dịch chuyển theo hướng ngược chiều kim đồng hồ 

xung quanh điểm gốc. Điều này cho thấy sự dịch chuyển theo hướng đông một cách 

có hệ thống của MJO. Các vòng có biên độ lớn biểu thị cho các thời đoạn hoạt động 

mạnh của MJO, trong khi hoạt động của MJO yếu xuất hiện như các chuyển động 

ngẫu nhiên gần điểm gốc. 

Cường độ MJO được xác định bằng giá trị RMM: 

��� =  √���1� +  ���2�                  (1) 

Những ngày có giá trị RMM > 1 được coi là ngày có MJO hoạt động mạnh. 

Ngược lại, RMM < 1 tương ứng với MJO hoạt động yếu. Cường độ MJO càng lớn 

thì vị trí điểm trong biểu đồ không gian càng xa điểm gốc. 

RMM2 có độ trễ so với RMM1 khoảng 10 – 15 ngày. Hệ số tương quan trễ 

cực đại giữa RMM1 và RMM2 là 0.56 ở khoảng trễ 9 ngày. Hệ số tương quan trễ 

này là cao hơn so với các hệ số tương quan thu được trong các nghiên cứu trước đó. 

Hệ số tương quan cao ở các độ trễ dài cho thấy khả năng có thể dự báo được của chỉ 

số này.  

Toàn bộ những biến đổi của các thành phần khí quyển được nắm bắt nhờ các 

chỉ số RMM có thể được khảo sát thông qua các trường tổ hợp. Biến động trong các 

trường khí tượng (ví dụ U850, OLR…) của các ngày trong cùng một pha được lấy 

trung bình và hiển thị (hình 5 và hình 6). 
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Hình 5: Tổ hợp của các trường chuẩn sai gió mực 850hPa (số liệu tái phân tích từ 

NCEP/NCAR) và OLR (số liệu từ NOAA) khu vực từ 25OS – 25ON toàn cầu trong 8 

pha của MJO (số liệu của BoM) ở các tháng mùa hè Bắc Bán Cầu, thời đoạn từ 

năm 1981 – 2013. Số lượng ngày trong từng pha được ghi ở góc dưới bên phải mỗi 

biểu đồ. 
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Hình 6: Tương tự hình 5 nhưng cho thời đoạn mùa đông. 

Ở trạng thái số 1 trong các tháng mùa đông Bắc Bán Cầu, một vùng tăng 

cường đối lưu đang suy yếu của MJO tồn tại trên khu vực giữa Thái Bình Dương, 

trong khi đó vùng đối lưu tăng cường trên khu vực Châu Phi và phía tây Ấn Độ 

Dương đang trong quá trình phát triển. Tại thời điểm này, đới gió tây tăng cường 

tồn tại trên khu vực Thái Bình Dương và đới gió đông tăng cường chiếm ưu thế trên 

khu vực Ấn Độ Dương. Trong các trạng thái tiếp theo, vùng tăng cường đối lưu 

dịch chuyển dần về phía đông và mạnh dần lên. Sự dịch chuyển về phía đông của 

đới gió mực 850hPa diễn ra nhanh hơn. Do vậy, vùng đối lưu tăng cường trong pha 

2 và pha 3 gần như lệch pha 90 độ so với trường gió, nhưng trong pha 7 đới gió tây 

đã bao trùm toàn bộ vùng đối lưu tăng cường. 
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Ở mùa hè, ngoài quá trình lan truyền về phía đông, có thể thấy vùng tăng 

cường đối lưu trên khu vực Ấn Độ Dương cũng có quá trình dịch chuyển về phía 

bắc từ pha 2 đến pha 5.  

Ba trường khí tượng đã dùng làm đầu vào cho việc phân tích hàm trực giao 

tự nhiên có thể được tái cấu trúc dựa trên EOF1 và EOF2, PC1 và PC2. Bằng việc 

tái cấu trúc lại, có thể thấy các dấu hiệu của MJO một cách rõ ràng.  

Dựa trên bộ chỉ số RMM1 và RMM2 thu được, Wheeler và Hendon (2004) 

chỉ ra có những hoạt động tăng cường đối lưu mạnh mẽ kéo dài từ năm trước sang 

năm sau. Họ cũng chỉ ra rằng các đợt MJO mạnh nhất thường tương ứng với một sự 

dịch chuyển rõ nét trong vùng hoạt động MJO ở khu vực TBD. 

Bộ chỉ số này đã giúp cho việc giám sát và dự báo hoạt động của MJO trở 

nên thuận tiện. Mặc dù vẫn còn tồn tại những nhiễu động tần số cao trong chuỗi số 

liệu, nhưng các biến động nội mùa do MJO gây ra vẫn là chiếm ưu thế trong bộ chỉ 

số RMM1 và RMM2. So sánh với các chỉ số đã được nghiên cứu trước đó, Wheeler 

và Hendon đã chỉ ra rằng các chỉ số RMM xác định được chính xác hơn các thời 

đoạn có hoạt động tăng cường đối lưu của MJO khi đối chiếu lại với các nghiên cứu 

quan trắc thực tế cùng thời đoạn. 

1.3 Một số nghiên cứu về MJO và về ảnh hưởng của MJO đến lượng mưa 

Wheeler và Hendon (2004) sau khi đưa ra bộ chỉ số RMM để xác định hoạt 

động của MJO, họ áp dụng bộ chỉ số trên để nghiên cứu sự biến động trong lượng 

mưa tuần trên khu vực Úc. Nghiên cứu cho thấy khả năng xảy ra lượng mưa cực 

đoan trong tuần ở phía bắc nước Úc tăng lên gấp 3 lần khi MJO trong thời đoạn 

hoạt động mạnh so với thời đoạn suy giảm của MJO. Wheeler và McBride (2005) 

cũng đã đưa ra những nhận định về sự ảnh hưởng của MJO đến lượng mưa ở khu 

vực phía bắc nước Úc: có những năm sự ảnh hưởng là dễ dàng nhận ra ngay trên 

chuỗi số liệu mưa quan trắc, nhưng cũng có những năm sự tác động này lại khó có 

thể thấy được. Khi nhận thấy có những dấu hiệu dao động mang tính nội mùa trong 

lượng mưa quan trắc thu được ở một số khu vực của Úc, Wheeler và Hendon (2009) 
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đã tiến hành xem xét ảnh hưởng của MJO đến lượng mưa và hoàn lưu trên khu vực 

nước Úc, cả ở khu vực nhiệt đới và ngoại nhiệt đới cho cả 4 mùa trong năm. Nghiên 

cứu sử dụng các số liệu tái phân tích của NCEP, số liệu OLR từ Cơ quan quản lý 

khí quyển và đại dương Quốc gia (National Oceanic and Atmospheric 

Administration – NOAA), lượng mưa quan trắc từ 6000 trạm trên toàn nước Úc và 

các chỉ số RMM trong thời đoạn 1974 – 2006. Các biến động trong trường gió 

850hPa và trường giáng thủy được xem xét cho từng pha MJO trong 4 mùa. Kết quả 

thu được cho thấy có sự ảnh hưởng của MJO đến lượng mưa ở hầu khắp các khu 

vực, và mức độ ảnh hưởng lớn nhất là ở vùng phía bắc nước Úc trong mùa hè NBC. 

MJO có sự tác động trực tiếp đến lượng mưa ở khu vực Bắc Úc, ngoại trừ trong 

mùa đông NBC thì yếu hơn và mang tính cục bộ hơn. Với vùng ngoại nhiệt đới phía 

nam nước Úc, sự tăng/giảm lượng mưa dường như là kết quả gây ra bởi các chuyển 

động thăng/giáng trong các xoáy thuận/xoáy nghịch ngoại nhiệt đới và từ dị thường 

gió kinh hướng tầng thấp. 

Mối liên hệ trong hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) trên khu vực 

Châu Úc và MJO cũng được Hall và các cộng sự (2001) nghiên cứu. Các tác giả sử 

dụng các số liệu OLR, trường tái phân tích của NCEP/NCAR và dữ liệu quỹ đạo 

của các XTNĐ trong 20 năm. Kết quả nghiên cứu cho thấy MJO có sự điều chỉnh 

mạnh mẽ lên trạng thái khí hậu trong sự phát sinh xoáy hội tụ ở khu vực Châu Úc. 

Ở đó, sự hình thành của các XTNĐ đới có sự tăng lên/giảm đi đáng kể trong các 

pha tăng cường/suy giảm của MJO. Sự điều chỉnh này được nhận thấy rõ nét nhất ở 

khu vực tây bắc nước Úc. 

Kim và các cộng sự (2007) tiến hành xem xét mối liên hệ giữa hoạt động của 

MJO với hoạt động của XTNĐ khu vực tây bắc TBD trong thời đoạn mùa hè (tháng 

6 đến tháng tháng 9) từ năm 1974 đến 2004. Cấu trúc và trạng thái hoạt động của 

MJO được xác định bằng chuỗi thành phần chính PC1 và PC2 trong hai trường trực 

giao đầu tiên của bộ số liệu OLR từ NOAA. Các trạng thái của MJO được phân chia 

thành 4 dạng. Các vị trí hình thành xoáy thuận, quỹ đạo di chuyển và vị trí đổ bộ 

được hiển thị trong các tháng mùa hè trong từng trạng thái MJO riêng biệt. Kết quả 
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cho thấy số lượng XTNĐ tăng lên khi vùng tăng cường đối lưu của MJO hoạt động 

trên khu vực Tây Bắc TBD. Vị trí vùng phát sinh xoáy cũng dịch chuyển lên xuống 

theo sự biến đổi trong quá trình lan truyền về phía đông và phía bắc của MJO cũng 

như các biến động mang tính nội mùa của áp cao cận nhiệt đới Tây Bắc TBD. Các 

tác giả cũng chỉ ra mật độ quỹ đạo XTNĐ ở từng trạng thái MJO phụ thuộc vào sự 

dịch chuyển của vùng phát sinh xoáy ban đầu. Với khu vực đổ bộ của XTNĐ, sự 

biến động trong số lượng các XTNĐ đổ bộ vào khu vực phía nam Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Nhật Bản là mạnh mẽ và rõ ràng, còn với các khu vực Philippines, Việt Nam, 

Đài Loan, phía đông Trung Quốc sự biến động này là không rõ. 

Zhang và các cộng sự (2009) cũng đã nghiên cứu về ảnh hưởng của MJO đến 

dị thường mưa mùa hè trên khu vực Đông nam Trung Quốc. Trong nghiên cứu này, 

họ đã chỉ ra rằng có một sự biến đổi rõ nét trong lượng mưa khi vùng tăng cường 

đối lưu của MJO di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương sang vùng Tây TBD. Sự thay 

đổi trong chế độ mưa này có liên quan đến những biến đổi tương ứng của các 

trường như hoàn lưu Áp cao cận nhiệt đới Tây TBD, trường độ ẩm, chuyển động 

thẳng đứng. Khi MJO hoạt động trên khu vực Ấn Độ Dương, áp cao cận nhiệt đới 

Tây TBD lấn về phía tây, trường ẩm và dòng thăng trên khu vực Đông nam Trung 

Quốc được tăng cường. Ngược lại, khi MJO dịch chuyển đến khu vực Tây TBD, áp 

cao cận nhiệt đới di chuyển về phía đông, trường ẩm và dòng thăng bị suy giảm.  

Tiếp nối những nghiên cứu thu được từ Zhang (2009), Jia và các cộng sự 

(2011) đã có những nghiên cứu về ảnh hưởng của MJO đến lượng mưa trong mùa 

đông Bắc Bán Cầu trên khu vực Trung Quốc. Họ chỉ ra biến động của lượng mưa 

cho thấy có sự thay đổi đáng kể và mang tính hệ thống trên khu vực sông Dương Tử 

và khu vực phía nam Trung Quốc đồng thời với quá trình lan truyền về phía đông 

của trung tâm tăng cường đối lưu của MJO từ khu vực Ấn Độ Dương sang khu vực 

Tây Thái Bình Dương. Khi MJO ở pha 2 và pha 3, lượng mưa có sự tăng cường 

đáng kể. Trong khi ở pha 6 và pha 7, lượng mưa có sự suy giảm rõ.  
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Ở Việt Nam, Nguyễn Đức Ngữ (2007) đã nghiên cứu về MJO và xem xét 

ảnh hưởng của dao động này đến hoạt động của XTNĐ ở Tây bắc Thái Bình Dương 

và Biển Đông Việt Nam. Nghiên cứu đã đưa ra một số nhận định về hoạt động của 

MJO trong mùa hè ở khu vực Đông Nam Á như MJO từ tháng 5 đến tháng 10 chủ 

yếu ảnh hưởng đến hoạt động của XTNĐ trên vùng biển Tây Bắc TBD nhiệt đới, 

bao gồm vùng Biển Đông Việt Nam và vùng biển phía Đông Philippin, không thấy 

ảnh hưởng rõ đến hoạt động của XTNĐ trong vùng biển Trung tâm TBD. Trong 

nghiên cứu này, tác giả cũng xem xét hoạt động của XTNĐ trong 5 năm, từ 1991 

đến 1995, với hoạt động của MJO. Kết quả cho thấy số lượng XTNĐ chuyển hướng 

lên phía bắc và đông bắc trong điều kiện có MJO chiếm tỷ lệ cao (64.48%) so với 

trong điều kiện không có MJO (35.2%). Số XTNĐ chuyển hướng trong điều kiện có 

MJO xảy ra nhiều nhất ở vùng biển phía đông Philippin (60.8%), số lượng XTNĐ 

chuyển hướng ở phía tây kinh tuyến 120OE trong điều kiện có hay không có MJO là 

xấp xỉ nhau (20%). 

Với các sự kiện mưa cực đoan riêng biệt trên khu vực Đông Nam Á, bên 

cạnh các hình thế synop gây mưa, sự tác động của MJO trong sự kiện đó cũng được 

phân tích. Wu và các cộng sự (2013) đã tiến hành phân tích sự kiện mưa lớn trên 

khu vực phía Tây đảo Java vào tháng 1 năm 2013. Sự kiện mưa cực đoan này diễn 

ra trùng với thời đoạn MJO hoạt động mạnh trên khu vực Tây Thái Bình Dương. 

Quá trình tái phân tích số liệu đã cho thấy trường gió tây đến tây bắc cường độ 

mạnh duy trì trong suốt sự kiện, đưa nguồn đối lưu di chuyển liên tục vào khu vực 

tây bắc của đảo và gây mưa lớn liên tục trong 4 ngày, từ 15 đến 18 tháng 01 năm 

2013. 

Wu và các cộng sự (2012) đã đưa ra những nhận định về ảnh hưởng của các 

dao động nội mùa vùng nhiệt đới đến sự hình thành giáng thủy cực đoan ở khu vực 

Trung Bộ. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã tiến hành xem xét sự kiện mưa lớn 

cực đoan tại khu vực Trung Trung Bộ từ ngày 02 đến ngày 05 tháng 10 năm 2010 

và xem xét sự hoạt động của MJO trong mùa mưa ở khu vực này trong 30 năm từ 

1981 đến 2010. Trong sự kiện mưa cực đoan tháng 10 năm 2010 này, quá trình lan 
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truyền từ phía tây của vùng đối lưu tăng cường kết hợp với nhiễu động nhiệt đới từ 

phía đông vào là nguyên nhân chính yếu. Nghiên cứu về hoạt động của MJO trong 

mùa mưa khu vực Trung Bộ Việt Nam cho thấy mưa lớn kéo dài ở miền Trung diễn 

ra trong thời đoạn MJO hoạt động mạnh. Hai sự kiện mưa lớn bất thường diễn ra 

vào tháng 11 năm 1999 và tháng 10 năm 2010 trùng với thời đoạn có MJO hoạt 

động mạnh và một nhiễu động nhiệt đới từ khu vực Tây Thái Bình Dương di 

chuyển vào. Tuy nhiên, họ cũng chỉ ra rằng MJO chỉ là một trong nhiều nhân tố gây 

ra giáng thủy lượng lớn cho khu vực miền Trung Việt Nam. Sự diễn ra đồng thời 

của tăng cường đối lưu do MJO cùng với các tác nhân như nhiễu động từ phía đông 

vào hay gió mùa đông bắc mạnh là điều kiện thuận lợi cho giáng thủy cực đoan xuất 

hiện ở khu vực này. 

Các nghiên cứu trên đã xem xét sự ảnh hưởng trong hoạt động của MJO đến 

sự biến đổi của lượng mưa, hoạt động của các tác nhân gây mưa như XTNĐ, các 

nhiễu động di chuyển từ phía đông vào, chế độ gió mùa ở các khu vực theo trạng 

thái hoạt động (tăng cường/suy giảm) và vị trí hoạt động của MJO (các pha trạng 

thái). Trong nội dung của luận văn này, học viên tiến hành khảo sát mối liên hệ khi 

có sự hoạt động mạnh của MJO (ở từng vị trí pha hoạt động) với các đợt mưa lớn ở 

Việt Nam (tần suất xuất hiện, khu vực diễn ra mưa, hình thế thời tiết gây mưa).  
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CHƯƠNG 2 – SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH 

2.1. Nguồn số liệu 

2.1.1. Số liệu tái phân tích NCEP/NCAR 1 

Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia Mỹ (National Centers for 

Environmental Prediction – NCEP) và Trung tâm nghiên cứu Khí quyển Quốc gia 

Mỹ (National Center for Atmospheric Research – NCAR) đã thực hiện các chương 

trình tái phân tích số liệu khác nhau nhằm mục đích thiết lập bộ số liệu toàn cầu cho 

các biến khí quyển khác nhau trên một thời đoạn dài. Việc tái phân tích được thực 

hiện với một mô hình tương tự như mô hình sử dụng trong việc dự báo thời tiết. Mô 

hình này có số liệu đầu vào từ các nguồn khác nhau bao gồm số liệu quan trắc từ 

các trạm khí tượng, tàu biển, máy bay, bóng thám không và vệ tinh. Bằng việc sử 

dụng một mô hình cho toàn bộ thời đoạn tái phân tích tạo nên bộ số liệu đồng nhất 

để có thể sử dụng cho các nghiên cứu hạn dài. 

Bộ số liệu được sử dụng trong luận văn này bao gồm các biến khí áp bề mặt 

mực biển, gió kinh hướng và vĩ hướng mực khí áp 850hPa, gió vĩ hướng mực khí áp 

200hPa được cung cấp trên website http://www.esrl.noaa.gov/psd/. 

Giá trị của các biến được sử dụng là giá trị trung bình ngày thu thập từ ngày 

01 tháng 01 năm 1981 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013. Độ phân giải lưới là 2.5O x 

2.5O, được lấy trên toàn cầu. 

2.1.2. Số liệu quan trắc phát xạ sóng dài đỉnh tầng khí quyển (OLR) 

Bộ số liệu OLR từ NCAR là bộ số liệu nội suy theo không gian và thời gian 

với độ phân giải 2.5O x 2.5O, được thu thập từ hệ thống vệ tinh của Cơ quan quản lý 

Khí quyển và Đại dương Quốc gia (National Oceanic and Atmospheric 

Administration – NOAA) tiến hành từ năm 1974. Hiện nay bộ số liệu hàng ngày 

được cung cấp từ tháng 06 năm 1974 đến tháng 12 năm 2013 trên website 

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.interp_OLR.html.  
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Các giá trị thu thập là số liệu trung bình ngày từ ngày 01 tháng 01 năm 1981 

đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 trên miền toàn cầu. 

2.1.3. Các đợt mưa lớn diện rộng ở Việt Nam 

Hàng năm, Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương tiến hành thu thập và 

tổng kết lại các đặc điểm khí tượng thủy văn trong năm trước đó, biên tập thành tài 

liệu về Đặc điểm Khí tượng thủy văn của năm phục vụ cho việc lưu trữ, nghiên cứu 

và tham khảo. Nội dung được biên soạn bao gồm các nét chung và nổi bật nhất về 

tình hình khí tượng thủy văn đã diễn ra như hoạt động của Không khí lạnh (KKL), 

hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên khu vực Tây Bắc TBD và Biển 

Đông, diễn biến nhiệt độ, diễn biến mưa, các đợt lũ lụt và úng ngập, các thiệt hại do 

các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm gây ra… 

Các đợt mưa lớn diện rộng trong năm trên cả nước được tổng kết trong nội 

dung của tài liệu này. Việc tổng kết được tiến hành dựa trên quy định về tổng kết 

mưa lớn (xem phụ lục 1). Nội dung tổng kết của các đợt mưa được trình bày theo 

bảng, bao gồm số đợt mưa lớn diện rộng diễn ra trong năm, thời gian diễn ra của 

từng đợt mưa, khu vực xảy ra mưa lớn, cấp mưa, lượng mưa phổ biến của cả đợt, 

các điểm có lượng mưa lớn đặc biệt, hình thế synop gây ra mưa lớn. 

Trong nội dung của luận văn này, các năm được tiến hành thu thập là từ 2000 

đến 2013. Bảng 1 dưới đây là ví dụ về một số đợt mưa lớn diện rộng đã diễn ra 

trong năm 2013. 
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Bảng 1: Tóm tắt diễn biến một số đợt mưa lớn diện rộng trong năm 2013 

 

TT 
Thời 

gian 

Khu vực 

mưa 
Cấp mưa 

Lượng 

mưa phổ 

biến (mm) 

Lượng mưa lớn 

nhất (mm) 
Nguyên nhân 

1 
1 – 4 

tháng 5 
Bắc Bộ 

Mưa vừa, 

mưa to 
50 – 150 

Yên Châu (Sơn 

La): 146, Phú Hộ 

(Phú Thọ): 157, 

Bắc Sơn (Lạng 

Sơn): 217, Văn 

Mịch (Lạng Sơn): 

161. 

Rãnh áp thấp bị 

nén qua Bắc Bộ 

2 
29 – 30 

tháng 5 
Bắc Bộ 

Mưa vừa, 

mưa to 
50 – 100 

Nậm Ty (Hà 

Giang): 218, Phủ 

Thông (Bắc Kạn): 

327, Cửa Cấm (Hải 

Phòng): 279, Đô 

Nghi (Hải Phòng): 

244. 

Rãnh áp thấp bị 

nén qua Bắc Bộ 

+ Xoáy thấp trên 

mực 1500m 

3 
12 – 17 

tháng 6 

Tây 

Nguyên 

Nam Bộ 

Mưa vừa, 

mưa to 

100 – 150 

 

50  100 

Đắc Tô (Kon 

Tum): 184, Đắc 

Nông (Đắc Nông): 

172, Phước Long 

(Bình Phước): 149, 

Rạch Giá (Kiên 

Giang): 247. 

Rãnh áp thấp 

qua Trung 

Trung Bộ nối 

với vùng thấp ở 

Hoàng Sa + Gió 

mùa Tây Nam 

mạnh 

4 
20 – 23 

tháng 6 

Tây 

Nguyên 

Nam Bộ 

Mưa vừa, 

mưa to 

50 – 100 

 

30  80 

Chư Prông (Kon 

Tum): 124, Đắc 

Nông (Đắc Nông): 

132, Cát Tiên (Lâm 

Đồng): 128, Cà 

Mau: 274. 

Hoàn lưu ATNĐ 

sau mạnh lên 

thành bão số 2 + 

gió mùa Tây 

Nam mạnh 
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5 
22 – 25 

tháng 6 

Bắc Bộ 

Bắc  

Trung Bộ 

Mưa vừa, 

mưa to 

đến rất to 

50 – 100 

Riêng 

N.An – 

H.Tĩnh 

150  250 

Tam Đảo (Vĩnh 

Phúc): 188, Ninh 

Bình: 207, Đô 

Lương (Nghệ An): 

337, Cửa Hội 

(Nghệ An): 326, 

TP. Hà Tĩnh: 297. 

Ảnh hưởng trực 

tiếp của bão số 2 

– Bebinca 

(1305) 

6 
1 – 3 

tháng 7 

Bắc Bộ 

và Thanh 

Hóa 

Mưa vừa, 

mưa to 
50 – 150 

Đạo Đức (Hà 

Giang): 306, Bắc 

Quang (Hà Giang): 

299, Cầu Gia Bảy 

(Thái Nguyên): 

248, TP. Thái 

Nguyên 228. 

Rãnh áp thấp 

qua Bắc Bộ nối 

với bão số 3 đổ 

bộ vào Bắc Lôi 

Châu sáng 2/7 

 

2.1.4.  Bộ chỉ số RMM của Cơ quan Khí tượng Úc 

Bộ chỉ số RMM của Cơ quan Khí tượng Úc (Bureau of Meteorology – BoM) 

được thiết lập dựa trên phương pháp của Wheeler và Hendon (2004). Chuỗi số liệu 

các chỉ số RMM được thu thập từ nguồn số liệu công khai trên website: 

http://www.bom.gov.au/climate/mjo 

Số liệu thu thập gồm có thời gian (ngày, tháng, năm), chỉ số RMM1, chỉ số 

RMM2, vị trí trạng thái (pha), chỉ số RMM. Thời đoạn thu thập là từ năm 1974 đến 

2016 (từ  ngày 01 tháng 06 năm 1974 đến 31 tháng 12 năm 2016). Có tất cả 9299 

ngày có MJO cường độ mạnh (RMM > 1) và có 290 ngày không có số liệu, từ 17 

tháng 03 đến 31 tháng 12 năm 1978. 
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2.2. Xác định hoạt động của MJO 

Chỉ số RMM là một bộ chỉ số phổ biến, được sử dụng nhiều trong các nghiên 

cứu về MJO trên thế giới. Do vậy, việc xác định hoạt động của MJO được thực hiện 

chủ yếu dựa trên bộ chỉ số này. Ngoài ra, với mục đích nắm bắt rõ hơn phương pháp 

xác định MJO, học viên tiến hành xác định hoạt động của MJO theo một phương 

thức tương tự như của chỉ số RMM dựa trên NCAR Command Language (NCL).  

NCL là một ngôn ngữ lập trình thuộc Viện nghiên cứu thông tin và máy tính 

(Computational & Information Systems Laboratory) trong Trung tâm nghiên cứu 

Khí quyển Quốc gia Mỹ (National Center for Atmospheric Research – NCAR). 

NCL được thiết kế dành cho việc phân tích và hiển thị các dữ liệu khoa học, đặc 

biệt là trong việc mô phỏng trong khí quyển hay trên đất liền. Các hàm tính phục vụ 

cho các nghiên cứu về MJO được hướng dẫn và cung cấp trên website 

http://www.ncl.ucar.edu/Applications/mjoclivar.shtml. 

Từ bộ số liệu tái phân tích U850, U200 ban đầu của NCEP và dữ liệu OLR 

của NOAA, học viên tiến hành thiết lập bộ số liệu chuẩn sai hàng ngày cho thời 

đoạn từ ngày 01/01/1981 đến 31/12/2013, khu vực tính là vùng từ 15OS – 15ON 

quanh xích đạo toàn cầu. Trong chương trình tính có tiến hành phép lọc tần số với 

dải lọc là khoảng chu kỳ 20 – 100 ngày, trọng số là 201 do vậy chuỗi số liệu thu 

được sẽ mất 100 ngày đầu và 100 ngày cuối. Dải lọc 20 – 100 ngày tương đương 

với chu kỳ của MJO được lựa chọn nhằm nắm bắt các dao động có tần số liên quan. 

Chuỗi số liệu các biến khí tượng trên sau khi thực hiện phép lọc dải tần số 20 – 100 

ngày được tiến hành lấy trung bình trên khoảng vĩ tuyến 15OS – 15ON và chuẩn hóa 

bằng độ lệch chuẩn của từng biến khí tượng. Chuỗi số liệu chuẩn hóa trên được sử 

dụng để thực hiện phân tích trực giao. 

Chuỗi thành phần chính PC1 và PC2 thu được sau khi tiến hành phân tích 

trực giao sẽ được sử dụng như cặp chỉ số dùng để xác định vị trí và cường độ của 

MJO. Tập số liệu PC1 và PC2 thu được theo phương thức tính trên gọi là ReCal.  
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2.3. Thống kê các đợt mưa lớn diện rộng ở Việt Nam trong thời gian có 

MJO 

Các đợt mưa lớn diện rộng thường do một hay nhiều hệ thống thời tiết gây 

mưa quy mô synop tác động. Trong khi đó, các trận mưa lớn mang tính cục bộ 

thường chỉ do các điều kiện địa phương gây ra (địa hình, nhiệt).  Do vậy, khi tiến 

hành xem xét mối liên hệ của MJO với mưa lớn ở Việt Nam, luận văn tập trung vào 

việc xem xét mối liên hệ với các thời đoạn có mưa lớn trên diện rộng.  

Để tiến hành xem xét, thời gian của các đợt mưa lớn diện rộng diễn ra trên 

khu vực Việt Nam và thời gian có MJO cường độ mạnh được tiến hành thu thập và 

sắp xếp. Trong nội dung của luận văn này, các ngày có MJO hoạt động mạnh được 

xác định dựa trên bộ chỉ số RMM từ bộ số liệu của BoM và chỉ số thu được từ 

ReCal. 

Những ngày có chỉ số MJO mạnh sẽ được giữ lại trên chuỗi thời gian của cả 

hai bộ số liệu. Các đợt mưa lớn diễn ra trùng với các ngày có MJO hoạt động mạnh 

được giữ lại để tiến hành thống kê. 

Trong các đợt mưa lớn diện rộng được tổng kết, bên cạnh những đợt mưa lớn 

kéo dài từ 3 ngày trở lên thì cũng có những đợt mưa lớn chỉ kéo dài trong 1 hoặc 2 

ngày. Ngoài ra, khi xem xét về chuỗi thời gian trong bộ số liệu của BoM, có những 

thời đoạn mà MJO chỉ mạnh trong 1 ngày hoặc thời đoạn có hoạt động của MJO 

mạnh bị đứt quãng, không liên tục trong một pha hoặc giữa các pha liền kề. Do vậy, 

các đợt mưa lớn diện rộng được lựa chọn là các đợt mưa lớn có ít nhất 1 ngày trong 

thời đoạn mưa có chỉ số MJO > 1. Bảng 2 trình bày các đợt mưa lớn diện rộng của 

năm 2010 diễn ra trong thời đoạn có MJO hoạt động mạnh. Các đợt mưa lớn được 

thu thập theo chỉ số từ ReCal cũng được tiến hành tương tự. 
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Bảng 2: Các đợt mưa lớn diện rộng diễn ra trong thời đoạn MJO hoạt động 

mạnh năm 2010 dựa trên bộ chỉ số RMM của BoM. 

Pha Thời gian 
Chỉ số 

MJO 
Đợt mưa 

Khu vực 

mưa 

Lượng mưa 

phổ biến 

(mm) 

Hình thế 

synop 

8 
12  15 

tháng 11 
1.09  1.62 

13  17 

tháng 11 

Trung 

Trung Bộ 

250  500 Hoàn lưu 

ATNĐ + gió 

đông bắc mạnh 

+ Nhiễu động 

gió đông trên 

cao 

Quảng Ngãi 

500 – 700 

14  19 

tháng 11 

Nam Trung 

Bộ 
200 – 400 

7 
10  11 

tháng 11 
1.08  1.23 

6  10 

tháng 11 

Trung và 

Nam Trung 

Bộ 

50 – 150 Gió đông bắc 

mạnh + nhiễu 

động gió đông 

trên cao 
6 7 tháng 11 1.15 

Quảng Nam

Phú Yên 

200  400 

6 
12  19 

tháng 10 
1.03  2.84 

14  19 

tháng 10 

Bắc và 

Trung 

Trung Bộ 

200  400 
ITCZ + KKL + 

nhiễu động gió 

đông trên cao 

Nghệ An  

Quảng Bình 

500  900 

5 
8  11 

tháng 10 
2.63  2.87 

10  11 

tháng 10 
Nam Bộ 70  120 ITCZ 

4 
5  7 

tháng 10 
1.16  2.26 

30 tháng 9 

 5 tháng 

10 

Bắc và 

Trung 

Trung Bộ 

200  400 Hoàn lưu áp 

thấp  + Gió 

đông trên cao 

+ KKL 
3 

3  4 

tháng 10 
1.07  1.18 

Hà Tĩnh  

Huế 

500  700 

1 
20  22 

tháng 9 
1.1  1.27 

22  23 

tháng 9 
Bắc Bộ 50  100 

Rãnh thấp bị 

nén 

3 7 tháng 9 1.101 
    

2 2  6 1.03  1.33 
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tháng 9 

5 
23  27 

tháng 8 
1.02  1.36 

27  29 

tháng 8 

Bắc Trung 

Bộ 
100  200 

Rãnh thấp bị 

nén 26  28 

tháng 8 

phía đông 

Bắc Bộ 

21  25 

tháng 8 

Bắc Bộ 50  100 
ITCZ + hoàn 

lưu bão số 3 
Bắc Trung 

Bộ 
100  250 

2 
26  27 

tháng 7 
1.84  2.0 

25  27 

tháng 7 

Ven biển 

Trung Bộ + 

Tây Nguyên 

50  150 

Rãnh thấp trục 

NWSE nối 

với vùng thấp 

ngoài khơi 

Nam Trung Bộ 

3 
22  25 

tháng 7 
1.62  2.01 24  25 

tháng 7 
Bắc Bộ 50  150 

Hoàn lưu bão 

số 2 

21  22 

tháng 7 

Bắc Bộ và 

Bắc Trung 

Bộ 

50  100 

Rãnh thấp trục 

NWSE nối 

với bão số 2 

2 
17  21 

tháng 7 
1.8  2.31 

17  19 

tháng 7 

Bắc Bộ và 

Bắc Trung 

Bộ 

50  100 
Hoàn lưu bão 

số 1 

2 
20  25 

tháng 6 
1.45  2.12 

20  21 

tháng 6 

Bắc Bộ và 

Bắc Trung 

Bộ 

40  80 
Rãnh áp thấp 

bị nén 

 

Trong bảng 2, có thể thấy đợt mưa từ ngày 26 – 28 tháng 8 ở khu vực phía 

đông Bắc Bộ và đợt từ ngày 27 – 29 tháng 8 năm 2010 ở khu vực Bắc Trung Bộ 

được tính chung là 1 đợt mưa do thời gian diễn ra tương đồng và cùng một hình thế 
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thời tiết gây mưa là rãnh áp tháp bị nén. Do vậy, trong năm 2010 có 13 đợt mưa lớn 

diện rộng diễn ra trong các ngày có chỉ số MJO mạnh. 

Việc thu thập các đợt mưa lớn trong các năm từ 2000 – 2013 đều được tiến 

hành tương tự như trong năm 2010. Nhìn chung, các đợt mưa lớn diện rộng ở Việt 

Nam thu được trong những ngày MJO có cường độ mạnh thường xảy ra từ khoảng 

tháng 05, tháng 06 cho đến tháng 12. Có ít các đợt mưa lớn diễn ra trong 4 tháng 

đầu năm. 

Dựa vào những số liệu thu thập được ở trên, số lượng các đợt mưa lớn xuất 

hiện trong từng pha của MJO được thống kê theo các dạng: số lượng đợt mưa lớn 

xuất hiện trong từng pha của MJO, số đợt mưa lớn xuất hiện trong từng pha theo 

khu vực diễn ra mưa, số đợt mưa lớn xuất hiện trong từng pha theo hình thế thời tiết 

gây mưa. 

2.3.1. Sự xuất hiện trong các pha hoạt động của MJO 

Sự xuất hiện của các đợt mưa lớn diện rộng trong từng pha MJO hoạt động 

mạnh được thống kê theo các tiêu chí sau: 

- Nếu trong pha có nhiều đợt mưa ở các khu vực khác nhau, nhưng thời gian 

mưa xảy ra tương đồng, có cùng hình thế gây mưa, khu vực diễn ra mưa liền 

kề thì các đợt mưa này được tính chung là 1 lần xuất hiện mưa lớn diện rộng 

trong pha đó (như ví dụ đã đưa ra trong bảng 2). 

- Nếu trong pha có nhiều đợt mưa ở các khu vực khác nhau, thời gian mưa 

diễn ra tương đồng nhưng khu vực xảy ra mưa không liền kề cũng như hình 

thế gây mưa khác nhau thì các đợt mưa được xác định là riêng biệt. 

- Nếu trong pha có nhiều đợt mưa, xảy ra trên cùng một khu vực nhưng thời 

gian mưa diễn ra giữa các đợt không liên tục (có quá trình gián đoạn từ 1 

ngày trở lên – xem thêm phụ lục 1) thì được xác định là các đợt mưa riêng 

biệt (dù có cùng hình thế gây mưa). 

- Nếu một đợt mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày thuộc các pha MJO khác 

nhau thì đợt mưa lớn này được tính là xuất hiện trong tất cả các pha đó. 



36 

 

- Nếu đợt mưa lớn diễn ra trong thời gian pha có các ngày MJO hoạt động 

mạnh không liên tục (có 1 hoặc hơn 1 ngày giá trị RMM < 1), sau đó MJO 

mạnh trở lại trong pha đó thì đợt mưa được coi là diễn ra trong 1 pha duy 

nhất này. 

2.3.2. Sự xuất hiện trong các pha theo từng khu vực trên cả nước 

Với địa hình nước ta trải dài theo hướng bắc – nam, việc phân tích mối liên 

quan giữa các khu vực có vị trí khác biệt về vĩ tuyến với các vị trí MJO hoạt động 

mạnh được thực hiện. Theo sự phân cấp quản lý từ Trung tâm khí tượng thủy văn 

Quốc gia (TTKTTVQG), các vùng trên cả nước được phân chia thành 9 Đài khu 

vực như sau: khu vực Tây Bắc, khu vực Việt Bắc, khu vực Đông Bắc, khu vực 

Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, khu vực Trung Trung Bộ, khu vực Nam 

Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên, khu vực Nam Bộ. Do các đợt mưa lớn diện rộng ở 

phía bắc thường diễn ra trên hầu hết các khu vực Bắc Bộ, do vậy các khu vực Tây 

Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ được gộp chung thành vùng lớn là 

khu vực Bắc Bộ. Như vậy, các vùng trên cả nước được phân chia thành 6 khu vực 

lớn bao gồm:  

+ Vùng I: Bắc Bộ  

+ Vùng II: Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) 

+ Vùng III: Trung Trung Bộ (từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi) 

+ Vùng IV: Ven biển Nam Trung Bộ (từ Bình Định đến Ninh Thuận) 

+ Vùng V: Tây Nguyên 

+ Vùng VI: Nam Bộ  
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Hình 7: Bản đồ phân chia các khu vực trên cả nước (TTKTTVQG)

Trong từng pha MJO, số lượng các đợt mưa lớn diễn ra ở các khu vực trên 

được thống kê lại mà không xem xét đến loại hình thế gây mưa. Các tiêu chí lựa 

chọn như sau: 

- Trong thời gian của 1 pha có MJO cường độ mạnh có diễn ra mưa lớn diện 

rộng, nếu có một đợt mưa lớn diện rộng diễn ra trên nhiều khu vực thì đợt 

mưa lớn đó được tính là xuất hiện trên tất cả các khu vực này. 

- Trong thời gian của 1 pha có MJO cường độ mạnh có diễn ra mưa lớn diện 

rộng, nếu có nhiều đợt mưa lớn diện rộng không liên tục xảy ra trên cùng 1 

khu vực thì các đợt mưa được tính số lần xuất hiện riêng biệt trên khu vực 

đó. 

- Với các đợt mưa lớn có vùng mưa tổng kết tính theo độ trải rộng của các 

tỉnh, dựa trên vị trí của các tỉnh này để xác định khu vực mưa lớn theo phân 

chia khu vực đã đưa ra với tiêu chí: vùng có mưa lớn diện rộng là vùng có 
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trên 1/2 diện tích khu vực xảy ra mưa lớn (từ cấp mưa vừa trở lên – tham 

khảo phụ lục 1). Ví dụ, đợt mưa diễn ra trên khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình 

Định sẽ được tính vào khu vực Trung Trung Bộ, đợt mưa diễn ra ở khu vực 

nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ được tính cho khu vực Bắc 

Trung Bộ… 

- Với các đợt mưa lớn được tổng kết diễn ra ở khu vực Tây Bắc, vùng núi và 

trung du Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ hay phía đông Bắc Bộ thì các đợt mưa 

này được coi là diễn ra ở khu vực Bắc Bộ. 

2.3.3. Sự xuất hiện trong các pha theo từng hình thế thời tiết gây mưa 

Madden và Julian (1971) đã chỉ ra rằng giữa đới gió vĩ hướng ở các mực khí 

áp khác nhau trong dao động có chu kỳ 41 – 53 ngày có mối tương quan lớn nhất là 

ở các mực đối lưu thấp (từ mực bề mặt đến khoảng mực khí áp 850hPa) và các mực 

đối lưu trên (khoảng mực khí áp 200 – 150hPa). Trong khi đó, đối với mực khí áp 

500hPa, mối tương quan là không rõ ràng. Do vậy, việc lựa chọn và phân chia thành 

các nhóm hình thế thời tiết gây mưa lớn trong luận văn này sẽ chủ yếu dựa trên các 

hình thế thời tiết ở tầng đối lưu thấp (từ mặt đất đến khoảng 1500m).  

Mưa lớn diện rộng thường không chỉ do một hình thế thời tiết đơn thuần gây 

ra mà còn do nhiều hình thế kết hợp với nhau. Ví dụ, trường hợp mưa lớn ở khu vực 

các tỉnh miền Trung do ảnh hưởng của bão đổ bộ kết hợp với Không khí lạnh, hoặc 

Không khí lạnh tầng thấp kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Trong 

luận văn này, những đợt mưa lớn gây ra do kết hợp bởi nhiều hình thế synop thì tất 

cả các hình thế thời tiết ảnh hưởng sẽ đều được thống kê cho đợt mưa lớn đó. Các 

hình thế synop được xem xét đến đều là những hình thế thời tiếp trực tiếp gây ra hệ 

quả thời tiết mưa lớn tại khu vực. Những yếu tố tồn tại khác nhưng không trực tiếp 

gây ra hệ quả mưa lớn sẽ không được tính là hình thế tác động gây mưa. Ví dụ, đợt 

mưa lớn từ ngày 16 – 19 tháng 8 năm 2002 trên khu vực Nghệ An đến Bình Định có 

hình thế chính là Dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) có trục qua Trung Trung Bộ. Trong 

khoảng thời gian này có tồn tại bão số 3, tuy nhiên bão số 3 có vị trí hoạt động 
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ngoài khơi xa và đổ bộ Trung Quốc, không ảnh hưởng đến thời tiết đất liền Việt 

Nam. Do vậy hình thế ảnh hưởng được thống kê cho đợt mưa lớn này là do ITCZ. 

Trong đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống xác định khách quan các hình 

thế gây mưa lớn điển hình cho khu vực Việt Nam” của Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn và các 

cộng sự (2015) có đưa ra phân loại chủ quan các hình thế thời tiết gây mưa lớn diện 

rộng trên khu vực Việt Nam. Các hình thế thời tiết được phân chia vào các nhóm 

cho từng khu vực trên cả nước dựa theo cơ chế và tính chất gây mưa. Dựa trên các 

phân nhóm này và có sự điều chỉnh lại để phù hợp với nội dung khảo sát của luận 

văn, học viên tiến hành phân chia các hình thế thời tiết gây mưa được ghi nhận 

trong bảng tổng kết các đợt mưa lớn diện rộng theo các dạng chung sau đây cho tất 

cả các khu vực Việt Nam, gồm có: 

 Loại 1 – các hình thế có liên quan đến rãnh áp thấp mặt đất: rãnh áp thấp bị 

nén bởi khối áp cao lục địa phía bắc, rãnh thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam 

có hay không có bị nén bởi khối áp cao lục địa phía bắc, rãnh áp thấp tồn tại 

xoáy áp thấp (đóng kín hay không đóng kín) phát triển lên đến các tầng 

không khí trên cao. 

 Loại 2 – các hình thế có liên quan đến dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ): dải hội tụ 

nhiệt đới có tồn tại vùng áp thấp đóng kín phát triển, dải hội tụ nhiệt đới có 

tác động với không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với tín phong (Đông 

Bắc hoặc Tây Nam). 

 Loại 3 – các hình thế có liên quan đến không khí lạnh: không khí lạnh ảnh 

hưởng có hoạt động của front lạnh, không khí lạnh ảnh hưởng nén rãnh áp 

thấp, không khí lạnh ảnh hưởng kết hợp với rãnh gió Tây trên cao, không khí 

lạnh tăng cường lệch đông, không khí lạnh ảnh hưởng kết hợp với nhiễu 

động gió Đông trên cao, không khí lạnh ảnh hưởng kết hợp với xoáy thuận 

nhiệt đới. 

 Loại 4 – các hình thế có liên quan đến xoáy thuận nhiệt đới: xoáy thuận nhiệt 

đới đơn thuần, xoáy thuận nhiệt đới ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh, 
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xoáy thuận nhiệt đới có kết hợp với gió Tây Nam, xoáy thuận nhiệt đới có 

kết hợp với gió Đông Nam. 

 Loại 5 – các hình thế có liên quan đến nhiễu động gió Đông: nhiễu động 

trong đới gió Đông nhiệt đới đơn thuần, nhiễu động trong đới gió Đông nhiệt 

đới kết hợp với gió đông bắc của khối áp cao lục địa di chuyển xuống phía 

nam. 

 Loại 6 – các hình thế có liên quan đến gió Tây Nam hoạt động mạnh: gió 

mùa Tây Nam, gió Tây Nam từ rìa xa của xoáy thuận nhiệt đới, gió Tây Nam 

ở phía nam của rãnh áp thấp hoặc dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Trung Bộ. 

 Loại 7 – các hình thế có liên quan đến rãnh xích đạo: rãnh xích đạo kết hợp 

với gió Đông trên cao từ rìa áp cao cận nhiệt đới, rãnh xích đạo có hay không 

có vùng áp thấp đóng kín. 

 Loại 8 – các hình thế có liên quan đến gió Đông hoặc Đông Nam hoạt động 

mạnh: gió Đông hoặc Đông Nam của vùng thấp trên khu vực Tây Bắc Bộ, 

gió Đông Nam ở rìa tây nam của áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương. 

 

Trong các hình thế được tổng kết trong tài liệu Đặc điểm khí tượng thủy văn 

có một số hình thế không xếp trong các dạng hình thế chính trên, như hội tụ gió trên 

cao (không rõ ràng về mực khí áp hoạt động), hội tụ kinh hướng (không rõ ràng về 

mực khí áp hoạt động), nhiệt tầng thấp kết hợp hội tụ gió trên cao (không rõ ràng về 

mực khí áp hoạt động), rãnh áp thấp trong đới gió tây trên cao (chủ yếu diễn ra trên 

mực 700 hPa và 500hPa)…  

Sự xuất hiện của các hình thế trong các pha MJO hoạt động mạnh được 

thống kê như sau: 

 Nếu trong thời đoạn của 1 pha nhất định, có nhiều loại hình thế khác nhau từ 

một hay nhiều đợt mưa thì các hình thế này đều được xác định xuất hiện 

trong pha đó. 

 Nếu một hình thế nhất định trong một hay nhiều đợt mưa lớn xuất hiện kéo 

dài liên tục trong nhiều pha liên tiếp nhau thì hình thế này được xác định 
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xuất hiện trong tất cả các pha đó. Ví dụ, từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 8 năm 

2002 là thời đoạn pha 6 của bộ chỉ số BoM, có hai đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và 

Tây Nguyên – Nam Bộ, ngoài các hình thế riêng ở từng khu vực thì cùng 

chịu ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới. Vì vậy trong 

thời đoạn pha 6, hình thế loại 2 được xác định xuất hiện 1 lần trong pha. 

 Riêng loại hình thế có liên quan đến xoáy thuận nhiệt đới: 

+ Các XTNĐ đới được xác định có sự xuất hiện trong pha hoạt động 

của MJO khi và chỉ khi XTNĐ có tác động trực tiếp gây mưa trên khu 

vực (đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta, đổ bộ Trung Quốc nhưng 

hoàn lưu duy trì và di chuyển đến sát khu vực biên giới Việt Nam, 

hoạt động sát bờ trước khi suy yếu và tan đi – vị trí tâm cách bờ biển 

gần nhất dưới 300km).  

+ Các XTNĐ xuất hiện trên khu vực Biển Đông nhưng không gây ảnh 

hưởng đến thời tiết đất liền nước ta không được xác định là có xuất 

hiện gây mưa lớn trong thời đoạn pha MJO hoạt động mạnh. 

+ Nếu trong thời đoạn của 1 pha nhất định, các XTNĐ riêng biệt được 

xác định số lần xuất hiện riêng biệt. Ví dụ, năm 2009, trong thời đoạn 

pha 4 theo số liệu của BoM kéo dài từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 9 có 

một áp thấp nhiệt đới hoạt động gần bờ biển các tỉnh Trung và Nam 

Trung Bộ gây đợt mưa từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 9 cho khu vực này 

và bão số 7 Mujigae hình thành từ ngày 8 tháng 9, đổ bộ Nam Định – 

Thanh Hóa ngày 12 tháng 9 gây đợt mưa cho khu vực đồng bằng Bắc 

Bộ từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 9. Hai XTNĐ này là riêng biệt, gây 

đợt mưa lớn diện rộng cho hai khu vực khác nhau nên hình thế loại 4 

được xác định xuất hiện 2 lần trong pha 4 này. 

 

Để nắm bắt rõ hơn sự biến đổi của các trường khí tượng, bản đồ chuẩn sai 

trung bình những ngày diễn ra mưa lớn của từng pha MJO cũng được thiết lập cho 

các giá trị khí tượng là khí áp bề mặt biển, gió kinh hướng và gió vĩ hướng mực khí 
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áp 850hPa. Từ các ngày mưa lớn có MJO hoạt động mạnh đã được thống kê ở trên, 

trường chuẩn sai của các ngày trong cùng một pha MJO được tính trung bình để 

thành lập bản đồ trung bình cho riêng pha đó.  
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CHƯƠNG 3 – MỐI LIÊN HỆ CỦA MJO VỚI MƯA LỚN Ở KHU VỰC 

VIỆT NAM 

3.1. Kết quả trong việc xác định hoạt động của MJO 

Với quá trình phân tích trực giao dựa theo phương thức của NCL, kết quả thu 

được hàm trực giao thứ nhất (EOF1) chiếm 22% độ biến động và hàm trực giao thứ 

hai (EOF2) chiếm khoảng 21.2% độ biến động của các trường ban đầu (hình 8). 

Cấu trúc không gian của EOF1 và EOF2 thu được có kết quả tương tự với nghiên 

cứu của Wheeler và Hendon (2004): trường gió tầng thấp và trên cao lệch pha 180 

độ, EOF1 mô tả quá trình tăng cường đối lưu ở khu vực Lục địa biển và suy giảm 

đối lưu trên khu vực TBD. 

 

Hình 8: Cấu trúc không gian của hai thành phần trực giao đầu tiên được tính từ số 

liệu đã được tiến hành lọc với dải chu kỳ 20 – 100 ngày. Các giá trị OLR, U850, 

U200 được chuẩn hóa dựa trên phương sai toàn cầu. Tỷ lệ đóng góp của từng biến 

trong hai thành phần trực giao được biểu thị ở góc phải. 
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Giống như của RMM, chuỗi giá trị thành phần chính hàng ngày của hai hàm 

trực giao đầu được coi là cặp chỉ số xác định MJO, PC1 và PC2. Tập giá trị thu 

được kéo dài từ ngày 11 tháng 4 năm 1981 đến ngày 22 tháng 9 năm 2013.  

 

Hình 9: Chuỗi chỉ số PC1 (đường liền) và PC2 (đường đứt) tái tạo cho năm 2009. 

Khi đối chiếu với bộ chỉ số RMM của BoM, chuỗi các giá trị PC trong bộ 

ReCal có đường dao động trơn hơn (hình 9). Đó là kết quả của việc sử dụng dải lọc 

chu kỳ 20 – 100 ngày, loại bỏ những dao động có chu kỳ ngắn (hình 10). Chỉ số 

cuối xác định MJO của từng ngày được tính dựa trên cặp giá trị thành phần chính 

PC1 và PC2 của ngày hôm đó, tương tự như trong công thức của RMM. 

 

Hình 10: Hoạt động của MJO năm 2009 xác định dựa trên chỉ số RMM của BoM 

(đường liền) và chuỗi chỉ số ReCal (đường đứt). 
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Việc hiển thị các cặp giá trị PC trên biểu đồ không gian trạng thái cũng được 

tiến hành. Pha hoạt động của MJO trong 1 ngày được xác định bởi góc α, tạo bởi 

véctơ tổng hợp từ hai véctơ giá trị PC1 và PC2 với trục tung. Nếu 45O ≤ α < 0O thì 

thuộc pha 4, nếu 0O ≤ α < 45O thì thuộc pha 5, 45O ≤ α < 90O thì thuộc pha 6, 90O ≤ α 

< 135O thì thuộc pha 7… Các pha còn lại được xác định tương tự. 

 

Hình 11: Các điểm trong không gian trạng thái hai chiều (PC1, PC2) cho thời đoạn 

từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2009 (ReCal). 

Hình 11 là biểu đồ không gian của giai đoạn từ ngày 1 tháng 10 đến 31 tháng 

12 năm 2009. Trong giai đoạn này có một sự kiện MJO hoạt động mạnh bắt đầu từ 

ngày 20 tháng 10 ở pha 8, kéo dài liên tục đến ngày 3 tháng 12 năm 2009 ở pha 7. 

Trên biểu đồ có thể thấy quá trình lan truyền từ tây sang đông của sự kiện MJO. Sau 

sự kiện này, khoảng từ ngày 16 tháng 12 năm 2009 lại bắt đầu một sự kiện MJO 

hoạt động mạnh mới tại pha 8 và lan truyền dần về phía đông sang các pha 1, pha 2 

và pha 3. Việc loại bỏ những dao động tần số cao khi tiến hành lọc trong dải chu kỳ 

20 – 100 ngày giúp quá trình dịch chuyển giữa các pha trơn hơn, hầu như không 

xuất hiện những thời đoạn dịch chuyển ngược pha (thuận chiều kim đồng hồ) trong 

giản đồ không gian trạng thái. 
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Bảng 3: Bảng hệ số tương quan giữa hai bộ chỉ số xác định MJO của BoM và 

ReCal. 

Năm 
PC1-

RMM1 

PC2-

RMM2 

ReCal-

RMM 
Năm 

PC1-

RMM1 

PC2-

RMM2 

ReCal-

RMM 

1981 0.889 0.910 0.754 1998 0.802 0.805 0.649 

1982 0.835 0.844 0.663 1999 0.861 0.859 0.623 

1983 0.805 0.704 0.441 2000 0.877 0.874 0.729 

1984 0.830 0.671 0.441 2001 0.852 0.892 0.716 

1985 0.895 0.921 0.841 2002 0.912 0.884 0.750 

1986 0.917 0.851 0.779 2003 0.821 0.915 0.797 

1987 0.786 0.867 0.677 2004 0.845 0.912 0.781 

1988 0.879 0.842 0.793 2005 0.919 0.818 0.781 

1989 0.855 0.903 0.703 2006 0.862 0.863 0.761 

1990 0.890 0.892 0.796 2007 0.886 0.871 0.689 

1991 0.810 0.880 0.581 2008 0.835 0.812 0.531 

1992 0.857 0.866 0.557 2009 0.864 0.824 0.738 

1993 0.858 0.922 0.881 2010 0.738 0.707 0.444 

1994 0.766 0.799 0.651 2011 0.834 0.767 0.636 

1995 0.779 0.745 0.507 2012 0.860 0.883 0.745 

1996 0.894 0.916 0.765 2013 0.891 0.871 0.727 

1997 0.877 0.897 0.839 1981 - 2013 0.850 0.851 0.717 

 

Với việc các giá trị PC1 và PC2 trong ReCal được làm trơn, điều này sẽ dẫn 

đến sự thay đổi trong giá trị chỉ số cuối của ReCal cũng như góc α xác định vị trí 

pha hoạt động của MJO. Bảng 3 cho thấy hệ số tương quan giữa hai chuỗi chỉ số 

PC1 và PC2 của bộ chỉ số RMM và bộ chỉ số ReCal có tương quan tốt hơn so với 

chuỗi chỉ số tổng hợp RMM và ReCal. Sự biến đổi trong kết quả xác định MJO 

phần lớn đến từ phép lọc dải chu kỳ chuỗi số liệu chuẩn sai hàng ngày, được áp 

dụng trước khi thực hiện trực giao các trường khí tượng trong quá trình tính ReCal. 

Các kết quả thu được từ việc xác định hoạt động của MJO theo phương thức 

mới khá là khả quan. Hoạt động của MJO xác định theo bộ chỉ số ReCal và bộ chỉ 



47 

 

số của BoM đều sẽ được áp dụng khi xem xét ảnh hưởng của MJO tại khu vực Việt 

Nam trong mục 3.2 của luận văn. Việc xem xét đồng thời theo hai kết quả này sẽ 

giúp có được những nhận định thêm về tác động của MJO trên khu vực Việt Nam 

khi có sự thay đổi về thời đoạn và cường độ hoạt động của MJO. 

 

3.2. Hoạt động của MJO trên khu vực Việt Nam 

Nhằm có được những nét tổng quan nhất về hoạt động của MJO, các ngày có 

MJO hoạt động mạnh được xác định từ RMM và ReCal được thống kê về số lượng 

ngày trong từng pha. Do số liệu từ bộ chỉ số ReCal chỉ có từ ngày 11 tháng 4 năm 

1981 đến ngày 22 tháng 9 năm 2013, trong khi chỉ số RMM có từ 1974 đến hiện 

nay nên những nhận xét chung về hoạt động của MJO được thực hiện trên chuỗi chỉ 

số kéo dài từ 1974 – 2016. Khi so sánh sự giữa hai bộ số liệu RMM và ReCal, để 

thời gian có sự tương đồng, thời đoạn so sánh là chỉ số MJO từ ngày 11 tháng 4 

năm 1981 đến ngày 22 tháng 9 năm 2013. 

 

Hình 12: Phân bố số lượng ngày có MJO hoạt động mạnh trong từng pha dựa trên 

chỉ số RMM (1974 – 2016). Số lượng ngày MJO trong pha được ghi trên các cột 

tương ứng. 
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Với chuỗi chỉ số RMM từ 1974 đến 2016, có thể thấy số ngày MJO diễn ra 

nhiều nhất ở các pha 1, 2, 5 và 6 (hình 12). Tuy nhiên sự chênh lệch về số lượng 

ngày giữa các pha không quá lớn khi số lượng ngày MJO trong pha 5 là nhiều nhất 

chiếm 13.53%, pha 8 là ít nhất chiếm 11.53% trong tổng số 9299 ngày MJO của bộ 

chỉ số RMM. 

 

Hình 13: Số lượng ngày MJO hoạt động mạnh trong từng pha dựa trên chỉ số RMM 

và xác định theo ReCal (1981 – 2013). 

Xem xét cho thời đoạn từ ngày 11/04/1981 – 22/09/2013, số lượng ngày 

MJO hoạt động trong từng pha xác định theo RMM và ReCal được biểu diễn trên 

hình 13. Kết quả xác định theo ReCal cho thấy số ngày MJO của pha 2 thay đổi 

nhiều nhất, giảm đi 139 ngày so với số ngày MJO trong bộ chỉ số RMM. Số ngày 

MJO trong pha 4, 6 và 8 ở ReCal tăng lên, trong đó pha 8 tăng lên nhiều nhất (52 

ngày). Sự giảm số lượng ngày trong pha 2, tăng lên ở các pha 4, 6 và 8 cho thấy dựa 

trên cách xác định MJO của ReCal thì sự nắm bắt các hoạt động tăng cường đối lưu 

trên khu vực Ấn Độ Dương giảm đi, trong khi ở khu vực Lục địa biển, Tây TBD và 

phần bán cầu Tây có sự tăng lên.  
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Hình 14: Phân bố số lượng ngày MJO hoạt động mạnh ở từng tháng trong năm 

(BoM, 1974 – 2016). 

Xem xét về thời gian xuất hiện trong năm của những ngày MJO hoạt động 

mạnh theo chỉ số RMM (1974 – 2016), thời đoạn mùa đông BBC (từ tháng 11 năm 

trước đến tháng 4 năm sau) có tất cả 4850 ngày MJO, còn trong mùa hè BBC (từ 

tháng 5 đến tháng 10) là 4458 ngày (hình 14). Các tháng mùa đông có số ngày xuất 

hiện MJO mạnh là nhiều hơn so với thời đoạn mùa hè. Trong cả năm thì tháng 1 và 

tháng 3 là các tháng có MJO hoạt động mạnh xuất hiện nhiều nhất. Hai tháng có số 

ngày MJO ít nhất là tháng 7 và tháng 8. Điều này phù hợp với đặc điểm chung về 

hoạt động của MJO trong các tháng mùa đông BBC là mạnh mẽ hơn so với các 

tháng mùa hè BBC. Bên cạnh đó, các tháng đầu năm (từ tháng 1 đến tháng 6) có số 

ngày MJO nhiều hơn so với các tháng cuối năm (4872 ngày MJO trong 6 tháng đầu 

năm và 4427 ngày MJO trong 6 tháng cuối năm). 
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Hình 15: Số lượng ngày MJO hoạt động mạnh ở từng tháng trong năm, dựa trên chỉ 

số RMM và ReCal (1981 – 2013). 

Khi xem xét cùng kết quả xác định MJO trong ReCal cho thời đoạn 1981 – 

2013 (hình 15), xu hướng về số lượng ngày hoạt động mạnh trong mùa đông lớn 

hơn trong mùa hè là không đổi (3773 ngày MJO trong mùa đông và 3413 ngày 

MJO trong mùa hè). Số ngày MJO hoạt động xác định theo ReCal trong các tháng 

4, 5 và 10 có sự tăng lên, còn số ngày trong các tháng 6, 7, 8 và 9 giảm đi rõ nét. 

Như vậy, hoạt động của MJO trong mùa hè BBC xác định dựa trên ReCal là giảm 

hơn so với theo RMM. Số ngày MJO trong bộ chỉ số ReCal của 4 tháng đầu năm là 

nhiều hơn (36.1%) so với các tháng giữa năm (31.5%) và cuối năm (32.4%). Tỷ lệ 

này trong bộ chỉ số RMM lần lượt là 35.0%, 32.3% và 32.7%. 
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Hình 16: Sự phân bố số lượng ngày MJO mạnh trong các tháng của năm ở 8 pha 

MJO, xác định dựa trên bộ chỉ số RMM (BoM, 1974 – 2016). 

Phân bố các ngày MJO trong 8 pha của giai đoạn 1974 – 2016 theo RMM 

(hình 16), pha 1 và pha 2 có số lượng ngày MJO tập trung nhiều trong các tháng 

mùa hè. Pha 7 và pha 8 cho thấy thời gian MJO hoạt động tập trung nhiều trong giai 

đoạn đầu năm, các tháng cuối năm ít hơn hẳn.  

Xem xét riêng cho pha 4, số ngày MJO trong các tháng mùa đông nhiều hơn 

hẳn so với các tháng mùa hè, 625 ngày trong mùa đông và 469 ngày trong mùa hè. 

Trong đó tần suất xuất hiện trong tháng 7 và tháng 8 là ít nhất, chỉ có 46 ngày của 

tháng 7 và 42 ngày của tháng 8 trong suốt 42 năm. Các tháng có MJO hoạt động 

nhiều nhất là tháng 2 (113 ngày), tháng 4 (116 ngày) và tháng 9 (117 ngày). 

Với pha 5, số ngày MJO trong các tháng mùa đông lại ít hơn so với các tháng 

mùa hè, 565 ngày trong mùa đông và 693 ngày trong mùa hè. Trong đó số ngày 

xuất hiện trong tháng 9 và tháng 10 là nhiều nhất, 165 ngày của tháng 9 và 160 ngày 

của tháng 10 trong 42 năm. Các tháng có MJO xuất hiện ít nhất là tháng 5 (77 ngày) 

và tháng 7 (72 ngày). 

Nhìn chung, khi xác định MJO theo RMM thì khu vực pha 4 và pha 5 có số 

ngày MJO trong 4 tháng cuối năm là nhiều hơn hẳn (40%) so với các tháng đầu năm 
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(32.8%) và giữa năm (27.2%). Phân bố này có sự khác biệt so với phân bố chung 

của tất cả các pha (hình 14 và 15). Số ngày MJO ở pha 4 và pha 5 trong tháng 9 và 

tháng 10 là nhiều nhất trong cả năm, còn tháng 7 là thấp nhất. Điều đáng chú ý, đó 

là mùa mưa ở khu vực Ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ kéo dài từ tháng 5 đến 

tháng 10 hoặc tháng 11, trong đó có hai cực trị vào tháng 6 và tháng 9 (Phạm Ngọc 

Toàn và Phan Tất Đắc, 1993), trùng với thời điểm MJO mạnh có tần suất xuất hiện 

nhiều ở khu vực pha 4 và pha 5 này. 

Khi so sánh sự phân bố các ngày MJO trong pha 4 và pha 5 theo chỉ số 

RMM với các ngày MJO thu được từ chỉ số trong ReCal, số lượng ngày MJO trong 

từng pha của mùa đông BBC ở ReCal giảm đi (từ 932 ngày MJO xuống 887 ngày 

trong ReCal) còn trong mùa hè lại tăng lên (từ 875 ngày MJO lên 931 ngày trong 

ReCal). Đặc biệt là pha 4, từ 370 ngày MJO mùa hè trong bộ chỉ số RMM tăng lên 

thành 403 ngày MJO trong ReCal. Điều này cho thấy sự nắm bắt hoạt động đối lưu 

trên khu vực Lục địa biển vào mùa hè BBC được tăng lên, còn trong mùa đông thì 

giảm đi khi xác định theo ReCal. 

 

Hình 17: Phân bố số lượng ngày MJO ở pha 4 và pha 5 theo các tháng dựa trên chỉ 

số RMM và chỉ số từ ReCal (1981 – 2013). 

Trong ReCal, pha 4 có số lượng ngày trong các tháng mùa đông vẫn là nhiều 

hơn các tháng mùa hè và tháng 7, tháng 8 là hai tháng có số lượng ngày MJO hoạt 

động mạnh ít nhất trong năm. Tháng có số lượng ngày MJO hoạt động mạnh nhiều 
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nhất rơi vào tháng 4 và tháng 5, còn số lượng ngày trong tháng 9 lại giảm đi đáng 

kể so với cách xác định từ RMM.  

Còn trong pha 5, số lượng ngày MJO trong mùa đông là 413 ngày, ít hơn so 

với số lượng 528 ngày của mùa hè, xu hướng tương tự như theo chỉ số RMM. Sự 

khác biệt trong phân bố của pha 5 là số lượng ngày MJO trong tháng 7 dựa trên chỉ 

số từ ReCal là lớn hơn nhiều so với xác định dựa trên RMM. 

Trong trường tái cấu trúc dựa trên các chỉ số trong ReCal, có thể thấy ảnh 

hưởng của vùng đối lưu tăng cường đến khu vực Việt Nam rõ nét nhất vẫn là ở pha 

4 và pha 5(xem phụ lục 2), tương tự với kết quả thu được từ chỉ số RMM – hình 5 

và 6 mục 1.2. Ở các pha này, trung tâm tăng cường đối lưu trong mùa hè BBC có xu 

hướng lệch về phía bắc xích đạo, còn trong các tháng mùa đông BBC thì có xu 

hướng lệch về phía nam. Như vậy, khả năng ảnh hưởng của vùng tăng cường đối 

lưu do MJO gây ra đối với khu vực Việt Nam trong mùa hè là mạnh mẽ hơn so với 

giai đoạn mùa đông và khu vực ảnh hưởng nhiều nhất là phần lãnh thổ phía nam 

Việt Nam. Thời đoạn mùa hè cũng trùng với mùa mưa của khu vực này, do vậy khả 

năng tác động của MJO đối với các đợt mưa lớn diễn ra trên khu vực này là lớn hơn 

so với các khu vực khác trên cả nước. Nhận định này sẽ được làm rõ hơn với các 

kết quả trong mục 3.3. 

3.3. Xem xét mối liên hệ của MJO với mưa lớn diện rộng ở Việt Nam 

3.3.1. Phân bố các đợt mưa lớn trong từng pha MJO 

Dựa trên phương thức thống kê đưa ra trong mục 2.3, từ ngày 01/01/2000 – 

22/09/2013 có tổng cộng 205 đợt mưa lớn có ngày mưa trùng với ngày MJO được 

xác định theo chỉ số RMM. Số lượng này là 207 đợt theo cách xác định MJO của 

ReCal. Số lượng các đợt mưa không khác biệt nhiều, tuy nhiên sự thay đổi ngày 

thời đoạn của MJO theo 2 cách xác định cũng gây ra một số khác biệt về sự kiện 

mưa lớn được lựa chọn. Có những đợt mưa được lựa chọn theo bộ chỉ số RMM 

nhưng lại không được lựa chọn theo bộ chỉ số ReCal và ngược lại. Điều này cũng sẽ 
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làm thay đổi khu vực diễn ra mưa cũng như hình thế gây mưa lớn (cụ thể trong mục 

3.3.2 và 3.3.3). 

Số lượng các đợt mưa lớn xuất hiện trong từng pha MJO xác định theo RMM 

và ReCal được trình bày trên hình 18. 

 

Hình 18: Số lượng các đợt mưa lớn diện rộng diễn ra khi có MJO mạnh ở 8 pha, 

xác định theo RMM và ReCal (2000- 2013). 

Dựa trên kết quả từ RMM, pha 2 và pha 5 là hai pha có số đợt mưa lớn xuất 

hiện nhiều nhất, pha 3 là pha có sự xuất hiện ít nhất. Sang kết quả từ ReCal, pha 5 

vẫn là pha có sự xuất hiện các đợt mưa lớn nhiều nhất, còn pha có sự xuất hiện của 

các đợt mưa lớn ít nhất là pha 7. Các đợt mưa xuất hiện nhiều hơn trong pha 6, pha 

2 giảm đi. Điều này chịu ảnh hưởng từ sự thay đổi thời đoạn pha MJO theo cách 

xác định trong ReCal: số ngày MJO trong pha 6 tăng và pha 2 giảm. Ngoài ra, dù 

pha 5 có số lượng ngày MJO giảm đi theo cách xác định trong ReCal nhưng số 

lượng đợt mưa diễn ra trong pha 5 lại tăng lên. Như vậy ở bộ chỉ số ReCal, các đợt 

mưa lớn tập trung nhiều trong thời đoạn vùng tăng cường đối lưu của MJO hoạt 

động trên khu vực Lục địa biển và Tây Thái Bình Dương. Sự tăng cường nắm bắt 

hoạt động đối lưu trên khu vực Lục địa biển và Tây TBD là nguyên nhân chính đưa 

đến kết quả này.  
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Tuy nhiên để xem xét kỹ hơn mối liên hệ trong hoạt động của MJO với mưa 

lớn ở khu vực Việt Nam thì cần xem xét thêm sự phân bố này theo khu vực xảy ra 

mưa lớn và nguyên nhân gây mưa lớn ở Việt Nam. 

3.3.2. Phân bố các đợt mưa lớn ở từng khu vực trên cả nước 

Tổng số các đợt mưa lớn trong những ngày có MJO hoạt động mạnh từ năm 

2000 – 2013 trên từng khu vực được biểu diễn trên hình 19.  

 

Hình 19: Số lượng các đợt mưa lớn diện rộng diễn ra trên từng khu vực khi có MJO 

hoạt động mạnh, xác định dựa trên RMM và ReCal (2000 – 2013). 

Nhìn chung số lần mưa lớn diễn ra trên khu vực phía Bắc nhiều hơn so với 

các khu vực phía nam. Số lượng đợt mưa diễn ra ở Bắc Bộ gấp khoảng 3 lần so với 

số lượng các đợt mưa lớn ở Nam Bộ. So sánh sự biến đổi trong kết quả thu được từ 

2 bộ chỉ số, các đợt mưa ở Bắc Bộ giảm đi khi xác định hoạt động của MJO theo 

ReCal, trong khi số lượng các đợt mưa trên các khu vực khác đều tăng lên. 

Khi xem xét cụ thể sự xuất hiện mưa lớn ở các khu vực trên theo từng pha 

MJO, hình 20 biểu diễn sự phân bố trong 8 pha MJO xác định theo chỉ số RMM. Có 

thể thấy càng đi về phía nam, các đợt mưa lớn càng tập trung xuất hiện nhiều vào 

khu vực pha 4 và pha 5. Số lượng các đợt mưa lớn trong các pha 1 và 8 là ít nhất. 

Số lượng các đợt mưa trong pha 2 và 3 cũng không nhiều. Các pha 1, 2, 3 và 8 là 

các pha có quá trình suy giảm đối lưu diễn ra trên khu vực phía nam của Việt Nam. 

Điều này cho thấy ảnh hưởng từ quá trình tăng cường đối lưu của MJO đến các đợt 
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mưa lớn ở khu vực phía nam của Việt Nam là rõ nét. Pha 4 và pha 5 cũng là thời 

đoạn mà quá trình tăng cường đới gió tây diễn ra ngay trên khu vực phía nam Việt 

Nam. Quá trình này có thể bổ sung cho hoạt động của gió mùa Tây Nam trên khu 

vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nguyên nhân chính gây mưa trên hai khu vực. 

 

Hình 20: Số lượng các đợt mưa lớn diện rộng phân bố trong 8 pha MJO trên từng 

khu vực (MJO mạnh được xác định theo RMM, 2000 – 2013). 

Với khu vực Bắc Bộ, có thể thấy các đợt mưa lớn có sự phân bố không quá 

khác biệt giữa các pha, các đợt mưa lớn diễn ra nhiều trong các ngày MJO hoạt 

động mạnh trên khu vực các pha 1, 2 và pha 8. Pha 2 và pha 5 có số lượng các đợt 

mưa lớn xuất hiện nhiều trên khu vực Trung Bộ. Điều đáng chú ý là số lượng các 

đợt mưa có ngày mưa diễn ra trong pha 2 ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn chiếm 
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số lượng lớn so với các pha khác trên cùng khu vực. Dù số lượng các đợt mưa trong 

pha 1 và 8 có sự suy giảm đáng kể khi dịch chuyển từ các vùng phía bắc xuống 

vùng phía nam, nhưng số lượng các đợt mưa trong pha 2 vẫn duy trì tỷ lệ cao ở khu 

vực miền Trung. Ngoài ra, số lượng các đợt mưa lớn trong pha 2 xu hướng càng đi 

về phía nam càng giảm. Có thể thấy mưa lớn ở khu vực phía bắc Việt Nam có sự 

xuất hiện nhiều và ổn định trong thời đoạn pha 2.  

 

Hình 21: Tương tự hình 20, cho 8 pha MJO xác định theo ReCal (2000 – 2013). 

Kết quả thu được từ bộ chỉ số ReCal cũng cho thấy xu hướng trên khu vực 

Tây Nguyên và Nam Bộ diễn ra tương tự như theo chỉ số RMM. Số lượng các đợt 

mưa trên hai khu vực này tập trung chủ yếu vào các pha 4, 5 và 6 và 7, tương tự như 

kết quả thu được với bộ chỉ số RMM. Với khu vực phía bắc, nhất là với khu vực 
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Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sự xuất hiện của các đợt mưa lớn tập trung nhiều ở các 

pha 5 và 6, trong khi số lượng các đợt mưa diễn ra trong pha 2 giảm đi. Xu hướng 

chung theo bộ chỉ số này là các đợt mưa lớn đều tập trung xuất hiện nhiều trong thời 

gian MJO hoạt động mạnh ở pha 4, 5 và 6. Đây là kết quả của sự nắm bắt các hoạt 

động đối lưu trên khu vực Lục địa biển và Tây Thái Bình Dương vào mùa hè tăng 

lên khi sử dụng bộ chỉ số ReCal.  

Sự chiếm ưu thế về số lượng các đợt mưa lớn ở Bắc Bộ trong pha 1, 2, và 8 

như kết quả trong RMM không còn, thay vào đó số lượng các đợt mưa lớn trong 

pha 5 và 6 tăng lên. Tuy nhiên, khi di chuyển xuống khu vực Trung Bộ số lượng các 

đợt mưa trong pha 2 không giảm nhanh như số lượng trong pha 1, 3 và 8. Kết quả 

này tương tự như với kết quả có được từ RMM. Việc số lượng các đợt mưa trong 

pha 2 vẫn duy trì tỷ lệ cao so với các pha 1, 3 và 8 khi dịch chuyển từ Bắc Bộ đến 

Trung Bộ cho thấy dường như có mối liên quan giữa hoạt động của MJO trong pha 

2 với quá trình mưa lớn diễn ra ở miền Bắc Việt Nam. Việc xem xét hình thế gây 

mưa và hoàn lưu trung bình trong thời đoạn pha ở mục 3.3.3 hy vọng sẽ cho thấy 

mối liên hệ này rõ ràng hơn. 

3.3.3. Phân bố các đợt mưa lớn theo nguyên nhân gây mưa 

Bảng 4: Phân loại các dạng hình thế synop gây mưa 

Dạng hình thế thời tiết Phân loại 

Rãnh áp thấp mặt đất Loại 1 

Dải hội tụ nhiệt đới (ITCZ) Loại 2 

Không khí lạnh (KKL) Loại 3 

Xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) Loại 4 

Nhiễu động gió Đông Loại 5 

Gió Tây Nam hoạt động mạnh Loại 6 

Rãnh xích đạo Loại 7 

Gió Đông hoặc Đông Nam hoạt động mạnh Loại 8 
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Xem xét trong từng pha MJO xác định theo bộ chỉ số RMM (hình 22), các 

đợt mưa có nguyên nhân liên quan đến hoạt động của rãnh áp thấp mặt đất và gió 

Đông hoặc Đông Nam hoạt động mạnh xuất hiện nhiều trong các pha 1, 2 và 8. Các 

đợt mưa có hình thế gây mưa liên quan đến KKL cũng có tỷ lệ xuất hiện cao trong 

pha 2 và 5 so với trong các pha khác. Đây là các hình thế hoạt động chủ yếu trên 

khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, có liên quan đến các hệ thống hoàn lưu 

phía bắc như áp cao lục địa Siberia, cáp cao cận nhiệt đới Tây Bắc TBD. Cùng với 

nhận định về sự phân bố các đợt mưa theo khu vực như đã trình bày ở trên, có thể 

thấy những đợt mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ diễn ra khi MJO đang ở pha 2 thường 

có liên quan đến quá trình tăng cường xuống phía nam của áp cao lục địa có nguồn 

gốc từ áp cao Siberia.  
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Hình 22: Số lượng các đợt mưa lớn ở 8 pha hoạt động của MJO theo từng hình thế 

synop tác động (RMM, 2000 – 2013). 

Các đợt mưa có hình thế gây mưa liên quan đến XTNĐ, rãnh xích đạo, ITCZ 

và gió Tây Nam hoạt động mạnh tập trung nhiều trong pha 4 và 5. Đây là thời đoạn 

vùng tăng cường đối lưu của MJO có vị trí hoạt động ở khu vực Lục địa biển. Sự 

tăng cường đối lưu và đới gió tây trong pha 4 và 5 mang tính hỗ trợ, tăng cường độ 

của các điều kiện gây mưa này trên khu vực. Điều này được biểu thị rõ trên bản đồ 

chuẩn sai trung bình của các pha MJO trong những ngày có mưa lớn (hình 23 và 

24). 
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Hình 23: Trường chuẩn sai trung bình của khí áp bề mặt biển (các đường đẳng trị 

cách nhau 20hPa, màu đỏ biểu thị vùng giá trị âm, màu xanh biểu thị vùng giá trị 

dương) và gió mực 850hPa những ngày xảy ra mưa lớn ở Việt Nam có MJO mạnh 

(2000 – 2013). Các pha MJO xác định theo chỉ số trong RMM. Khu vực hiển thị từ 

10OS – 40ON, 80OE – 140OE trong thời đoạn mùa hè BBC. 

 

 

Hình 24: Tương tự hình 23 nhưng cho thời đoạn mùa đông BBC. 
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Khi xem xét bản đồ chuẩn sai trung bình các ngày MJO có mưa lớn, dị 

thường áp tăng ở khu vực phía bắc chiếm ưu thế trong cả mùa đông và mùa hè. 

Vùng dị thường áp tăng trong mùa hè lệch nhiều về phía đông bắc của Việt Nam 

thường có liên quan đến hoạt động của áp cao cận nhiệt đới Tây Bắc TBD. Các dị 

thường tăng áp trong mùa đông lại thường đến từ hoạt động của áp cao lục địa từ 

phía bắc di chuyển xuống. Trường chuẩn sai trung bình trong pha 2 cho thấy vùng 

dị thường tăng áp mạnh trên khu vực miền Bắc kết hợp với dị thường gió đông bắc 

mạnh. 

Các pha 4, 5, 6 và 7 có sự chiếm ưu thế của dị thường áp giảm trên khu vực 

phía nam Việt Nam, liên quan đến hoạt động chiếm ưu thế của các hình thế ITCZ, 

XTNĐ kèm theo đó là gió Tây Nam hoạt động mạnh. Quá trình này trong mùa hè rõ 

nét hơn do các hình thế này đều chủ yếu diễn ra trong các tháng mùa hè BBC. 
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Hình 25: Tương tự hình 22, thống kê dựa trên bộ chỉ số ReCal, 2000 – 2013. 

Với kết quả dựa trên bộ chỉ số ReCal (hình 25), các đợt mưa có nguyên nhân 

liên quan đến ITCZ, XTNĐ và gió Tây Nam hoạt động mạnh có số lượng các đợt 

mưa tập trung nhiều trong các pha 5 và 6. Các đợt mưa lớn do hoạt động của rãnh 

xích đạo trong pha 3 giảm, tăng lên ở pha 6 do sự nắm bắt hoạt động tăng cường đối 

lưu trên khu vực Tây TBD được tăng lên, trên khu vực Ấn Độ Dương bị giảm đi 

trong bộ chỉ số ReCal.  

Sự phân bố các đợt mưa do hình thế rãnh áp thấp mặt đất theo bộ chỉ số 

ReCal vẫn có số lượng lớn trong các pha 1, 2 và 8 tuy nhiên số lượng giảm đi so với 
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kết quả theo RMM. Thay vào đó, số lượng đợt mưa do hoạt động của rãnh thấp mặt 

đất lại tăng lên nhiều trong pha 3 và 4. Các đợt mưa có liên quan đến KKL có sự 

phân bố khá đều trong các pha, nhiều nhất là trong pha 6 với 15 đợt. Trong pha 6, 

số lượng các đợt mưa ở tất cả các hình thế đều tăng lên trừ hình thế nhiễu động gió 

Đông. Nguyên nhân đến từ sự tăng lên của số lượng ngày MJO trong pha 6, gia tăng 

sự nắm bắt hoạt động đối lưu ở khu vực Tây TBD. Trong khi đó ở pha 2, số lượng 

các đợt mưa ở tất cả các hình thế đều giảm trừ hình thế nhiễu động gió Đông. Ở cả 

hai pha này, số lượng các đợt mưa lớn có nguyên nhân liên quan đến nhiễu động gió 

Đông hầu như ít thay đổi khi so sánh giữa kết quả từ RMM và ReCal. 

Việc giảm số ngày MJO trong pha 2 là nguyên nhân chính khiến số lượng 

đợt mưa trong thời đoạn này giảm ở hầu hết các loại hình thế, nhất là hình thế KKL 

(giảm từ 15 đợt xuống 12 đợt) và rãnh thấp mặt đất (giảm từ 19 đợt còn 13 đợt). 

Đều này càng cho thấy có sự liên quan giữa hoạt động của MJO tại pha 2 với hoạt 

động tăng cường xuống phía nam của áp cao lục địa.  
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Hình 26: Trường chuẩn sai trung bình của khí áp bề mặt biển (các đường đẳng trị 

cách nhau 20hPa, màu đỏ biểu thị vùng giá trị âm, màu xanh biểu thị vùng giá trị 

dương) và gió mực 850hPa những ngày xảy ra mưa lớn ở Việt Nam có MJO mạnh 

(2000 – 2013). Các pha MJO xác định theo chỉ số trong ReCal. Khu vực hiển thị từ 

10OS – 40ON, 80OE – 140OE trong thời đoạn mùa hè BBC. 

 

 

Hình 27: Tương tự hình 26 nhưng cho thời đoạn mùa đông BBC. 
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Trường chuẩn sai trung bình thu được từ bộ chỉ số ReCal có vị trí các trung 

tâm tăng/giảm áp không quá khác biệt so với kết quả từ RMM. Do các ngày MJO 

có sự liên tục hơn so với trong RMM nên các trung tâm dị thường rõ nét hơn. Xem 

xét trong pha 2 của mùa đông, có thể thấy dị thường áp dương vẫn chiếm ưu thế 

nhưng dị thường gió đông bắc ở khu vực Bắc Bộ không còn mạnh, cường độ yếu 

hơn, trường gió ngả hướng đông nhiều hơn. Dị thường gió tây chiếm ưu thế trong 

các pha 4, 5 và 6 và 7. Tuy nhiên dị thường gió tây  tây nam trong mùa hè thu được 

từ ReCal yếu hơn trong RMM ở pha 4, các vùng dị thường áp giảm có biểu hiện rõ 

hơn trong pha 5, 6 và 7 của ReCal. Điều này được thể hiện rõ trong số lượng các 

đợt mưa lớn có liên quan đến hình thế ITCZ, XTNĐ, gió Tây Nam hoạt động mạnh 

đều tăng lên trong pha 5, 6 và 7 và giảm yếu ở pha 4 của ReCal. 

Như vậy, những đợt mưa lớn trên khu vực miền Bắc có nguyên nhân gây 

mưa liên quan đến các hoạt động tăng áp từ phía bắc xuống diễn ra nhiều trong thời 

đoạn pha 2 của MJO. Còn các đợt mưa lớn của khu vực phía nam lại có sự góp mặt 

từ hoạt động tăng cường đối lưu của MJO trong các pha 4, 5 và 6. 
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KẾT LUẬN 

MJO là một dao động nội mùa diễn ra trên khu vực nhiệt đới, gây ra nhiều 

biến động về mặt thời tiết trên khu vực này. Sự ảnh hưởng này không chỉ diễn ra ở 

khu vực nhiệt đới mà còn ảnh hưởng đến cả các khu vực ngoại nhiệt đới.  

Từ các phân tích và kết quả của luận văn, có thể nhận thấy một số mối liên 

quan sau giữa hoạt động của MJO với quá trình mưa lớn ở Việt Nam: 

 Trên khu vực Lục địa biển, trong đó có Việt Nam, MJO hoạt động mạnh diễn 

ra trong khoảng thời gian cuối năm nhiều hơn so với các tháng đầu năm và 

giữa năm, đặc biệt là trong tháng 9 và tháng 10. Đây là thời đoạn mùa mưa 

trên hầu hết các khu vực của Việt Nam. 

 Vùng tăng cường đối lưu của MJO trong mùa hè trên khu vực phía nam Việt 

Nam có ảnh hưởng rõ nét nhất dù số ngày MJO trong tháng 7 và tháng 8 là 

thấp nhất so với các thời điểm khác trong năm. 

 Số lượng các đợt mưa lớn diện rộng xuất hiện trong các pha 4, 5, 6 của MJO 

hoạt động mạnh là nhiều hơn so với ở các pha trạng thái khác. Sự ảnh hưởng 

của quá trình tăng cường đối lưu trong các pha MJO này đối với các khu vực 

phía nam của Việt Nam là rõ nét hơn đối với các khu vực phía bắc. 

 Số lượng các đợt mưa lớn ở các khu vực phía bắc Việt Nam trong thời đoạn 

MJO ở pha 2 là nhiều hơn so với ở phía Nam. Trong thời đoạn pha 2, các đợt 

mưa lớn ở Bắc Bộ thường có nguyên nhân từ hoạt động tăng cường xuống 

phía nam của áp cao lục địa có nguồn gốc từ áp cao Siberia. 

Các kết quả thu được này dựa nhiều trên các thống kê về thời gian diễn ra 

mưa lớn, chưa xem xét được đến số liệu về lượng mưa quan trắc để có được sự biến 

động về lượng mưa trên các khu vực trong các pha MJO hoạt động. Từ kết quả thu 

được trong luận văn này, hướng nghiên cứu tiếp theo có thể tập trung xem xét vào 

sự phân bố về lượng mưa trên khu vực Việt Nam và hoàn lưu khu vực cho riêng 
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thời đoạn pha 2 của MJO trên cả nước để có thể thấy được sự liên quan rõ nét hơn 

về ảnh hưởng của MJO trên khu vực Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Quy định về mưa lớn, mưa lớn diện rộng và đợt mưa lớn diện 

rộng 

(Quy trình theo dõi và dự báo mưa lớn diện rộng – Trung tâm Dự báo khí tượng 

thủy văn Trung ương – Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia) 

 

Mưa lớn hay mưa vừa, mưa to diện rộng là quá trình mưa xảy ra mang tính 

hệ thống trên một hay nhiều khu vực. Mưa lớn diện rộng có thể xảy ra một hay 

nhiều ngày, liên tục hay ngắt quãng, một hay nhiều trận mưa và không phân biệt 

dạng mưa. Căn cứ vào lượng mưa thực tế đo được 12 hay 24 giờ tại các trạm quan 

trắc khí tượng bề mặt, trạm đo mưa trong mạng lưới khí tượng thủy văn mà phân 

định các cấp mưa khác nhau. Theo quy định của Tổ chức Khí tượng thế giới 

(WMO), mưa lớn được chia làm 3 cấp: 

 Mưa vừa: Lượng mưa đo được từ 16 – 50 mm/24h, hoặc 8 – 25 mm/12h. 

 Mưa to:  Lượng mưa đo được từ 51 – 100 mm/24h, hoặc 26 – 50 mm/12h. 

 Mưa rất to: Lượng mưa đo được > 100 mm/24h, hoặc > 50 mm/12h. 

Mưa lớn diện rộng là mưa lớn xảy ra ở một hay nhiều khu vực dự báo liền kề 

với tổng số trạm quan trắc được mưa lớn theo quy định sau đây: 

 Một khu vực dự báo được coi là có mưa lớn diện rộng khi mưa lớn xảy 

ra ở quá một nửa số trạm trong toàn bộ số trạm quan trắc của khu vực 

đó. 

 Mưa lớn xảy ra ở 2 hoặc 3 khu vực dự báo liền kề nhau, thì khi tổng số 

trạm quan trắc được mưa lớn phải vượt quá 1/2 hoặc 1/3 tổng số trạm 

quan trắc trong 2 hoặc 3 khu vực liền kề. 

Chú ý: Khi mưa lớn xảy ra ở nhiều khu vực liền kề nhau thì các trạm 

quan trắc được mưa lớn cũng phải liền kề nhau trong khu vực có mưa 
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đó. Việc mô tả khu vực xảy ra mưa lớn diện rộng phải căn cứ trên việc 

phân chia các khu vực nhỏ trong các khu vực dự báo đang được sử 

dụng hiện nay. 

Một đợt mưa lớn diện rộng là một đợt mưa xảy ra tương đối liên tục trong 

một khoảng thời gian nhất định, trong đó có ít nhất một ngày đạt tiêu chuẩn mưa 

lớn diện rộng. 

Khi quá trình mưa lớn diện rộng xảy ra nhiều đợt trong một thời gian dài, các 

đợt mưa lớn diện rộng khác nhau phải cách nhau một khoảng thời gian liên tục ít 

nhất là 24 giờ với trên 1/2 tổng số trạm quan trắc hoàn toàn không có mưa. 

Tổng lượng mưa cả đợt được tính theo lượng mưa đo được thực tế của từng 

trạm trong khoảng thời gian của cả đợt mưa kể từ thời gian bắt đầu đến thời gian kết 

thúc mưa. Tổng lượng mưa lớn nhất được chọn trong tổng lượng mưa thực đo của 

các trạm. Lượng mưa trung bình khu vực là lượng mưa trung bình của tất cả các 

trạm đo trong khu vực lớn hoặc khu vực nhỏ. Lượng mưa trung bình khu vực được 

chọn theo các khoảng lượng mưa cách nhau cữ 10 – 50 mm. 
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Phụ lục 2. Tổ hợp của các trường chuẩn sai trong 8 pha của MJO (xác 

định theo ReCal) 

 

Hình 2.1: Trường chuẩn sai gió mực 850hPa (NCEP/NCAR) và OLR (NOAA) khu 

vực từ 25OS – 25ON toàn cầu ở các tháng mùa hè BBC, thời đoạn từ năm 1981 – 

2013. Số lượng ngày trong từng pha được ghi ở góc dưới bên phải mỗi biểu đồ. 
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Hình 2.2: Trường chuẩn sai gió mực 850hPa (NCEP/NCAR) và OLR (NOAA) khu 

vực từ 25OS – 25ON toàn cầu ở các tháng mùa đông BBC, thời đoạn từ năm 1981 – 

2013. Số lượng ngày trong từng pha được ghi ở góc dưới bên phải mỗi biểu đồ. 
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