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MỞ ĐẦU 

 Biến đổi khí hậu đã và đang diễn với những biểu hiện rõ nét, đặc biệt là sự 

gia tăng nhiệt độ đã dẫn đến sự biến đổi của các hiện tƣợng thời tiết cực đoan. Theo 

báo lần 4 của Ban liên Chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), nhiệt độ bề mặt trái 

đất trong thời gian từ 1906 – 2005 đã tăng lên khoảng 0,74 ± 0,18
0
C. Xu thế tăng 

nhiệt độ trong 50 năm gần đây là 0,13
0
C/thập kỷ, gấp gần 2 lần xu thế tăng nhiệt độ 

của 100 năm qua. Đặc biệt ở Bắc Cực nhiệt độ đã tăng gần gấp 2 lần tỷ lệ tăng trung 

bình toàn cầu. Hơn nữa trong 12 năm gần đây (1995 – 2006) có 11 năm nóng nhất 

kể từ năm 1850 [18]. Ngoài ra theo Tổ chức Khí tƣợng Thế giới (WMO), bề mặt 

trái đất trên toàn cầu trong tháng 1 và tháng 4 năm 2007 có thể xem là nóng nhất kể 

từ năm 1880. Cụ thể nhiệt độ trong tháng 1 đã tăng lên 1,89
0
C và trong tháng 4 đã 

tăng lên 1,37
0
C so với nhiệt độ trung bình của từng tháng [23]. Riêng trên lãnh thổ 

Việt Nam, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nhiệt độ trung bình trong 50 năm qua 

(1958 – 2008) đã tăng lên từ 0,5 đến 0,7
0
C và nhiệt độ trong mùa đông có xu thế 

tăng nhanh hơn trong mùa hè [9,10,12].  

 Khu vực Nam Bộ là nơi chịu ảnh hƣởng nặng nề của hiện tƣợng nắng nóng. 

Nhiệt độ trung bình tháng đều trên 25
0
C, và hầu nhƣ không có mùa đông lạnh ở 

vùng này. Nắng nóng là một hiện tƣợng thời tiết cực đoan gây ảnh hƣởng rất lớn 

đến đời sống sinh hoạt cũng nhƣ sản xuất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tƣợng Thủy 

văn Trung ƣơng, chỉ tiêu để xác định nắng nóng dựa vào nhiệt độ cực đại (Tx) và độ 

ẩm tƣơng đối (Rh) trong ngày. Cụ thể, nếu Tx >=35
0
C và Rh <=55% thì sẽ xảy ra 

nắng nóng. Tuy nhiên, chỉ tiêu độ ẩm đƣa ra ở đây để đánh giá mức độ khô nóng 

trong khí quyển. Với mục tiêu của luận văn, tác giả chỉ xác định nắng nóng thông 

qua Tx. 

 Xuất phát từ tính cấp thiết của đề tài, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu “Xu thế 

biến đổi các đợt nắng nóng ở Nam Bộ”. Cấu trúc của luận văn đƣợc chia thành 3 

chƣơng: 
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Chương 1. Tổng quan  

 Chƣơng này trình bày khái quát các điều kiện tự nhiên trong vùng nghiên 

cứu, khái quát về hiện tƣợng nắng nóng và tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài 

nƣớc về xu thế biến đổi của nắng nóng 

 Chương 2. Số liệu và phương pháp nghiên cứu 

 Chƣơng này đƣa ra số liệu sử dụng trong nghiên cứu và trình bày các phƣơng 

pháp để đạt đƣợc kết quả nghiên cứu. 

 Chương 3. Kết quả và phân tích 

 Chƣơng này trình bày các kết quả đạt đƣợc và phân tích các kết quả để thấy 

rõ xu thế biến đổi của nắng nóng trong giai đoạn 1984-2017. 
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CHƢƠNG I. TỔNG QUAN 

1.1. Đặc điểm địa lý khu vực Nam Bộ 

1.1.1. Vị trí địa lý 

 Khu vực nghiên cứu nằm từ 8 – 13 độ vĩ bắc và từ 103.7 – 107.7 độ kinh 

đông. Phía Tây giáp Vịnh Thái Lan, phía Đông và Đông Nam giáp biển Đông, phía 

Bắc và Tây Bắc giáp Campuchia, phía Đông Đông Bắc giáp Nam Trung Bộ. 
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Hình 1.1. Khu vực nghiên cứu 

Nam Bộ chia thành 2 khu vực là Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Đông Nam 

Bộ bao gồm 6 tỉnh, thành là Bình Phƣớc, Tây Ninh, Bình Dƣơng, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng diện tích tự nhiên toàn khu 

vực khoảng gần 24.000 km
2
. Tây Nam Bộ bao gồm 13 tỉnh là Cà Mau, Bạc Liêu, 

Kiên Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, 

Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Long An. Tổng diện tích tự nhiên toàn khu vực gần 

41.000 km
2
. Với vị trí của mình, Nam Bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong giao 

thƣơng kinh tế và đảm bảo quốc phòng – an ninh của đất nƣớc. 

1.1.2. Địa hình 

 Khu vực Nam Bộ nhìn chung địa hình khá bằng phẳng. Phần Đông Nam Bộ 

có độ cao từ 0 – 986m, cấu tạo chủ yếu là đất đỏ bazan và đất phù sa cổ. Hơn 70% 

diện tích vùng cao trên 50m, chủ yếu là các đồi thấp, một số chia cắt khá mạnh ở 

tỉnh Bình Phƣớc. Các ngọn núi cao ở khu vực bao gồm: núi Bà Đen (Tây Ninh) cao 

986m, núi Chứa Chan (Đồng Nai) cao 838m, núi Bà Rá (Bình Phƣớc) cao 736m, 

núi Mây Tào (Bà Rịa – Vũng Tàu) cao 666m, núi Dinh (Bà Rịa – Vũng Tàu) cao 

505m và núi Cậu (Bình Dƣơng) cao 289m. Khu vực đồng bằng sông nƣớc chiếm 

khoảng trên 6 triệu ha với khoảng 4.000 kênh rạch tổng chiều dài lên đến 5.700km. 

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

mới. Tây Nam Bộ bao gồm 3 tiểu vùng: Vùng cao ở phía tây gồm các tỉnh đầu 

nguồn sông Cửu Long là Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, phần phía tây các tỉnh 

Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và phần phía đông Kiên Giang. Đây 

là vùng thƣờng bị ngập vào mùa mƣa bởi nƣớc sông Cửu Long dâng lên. Vùng thấp 

ở duyên hải phía đông gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, phần 

phía đông Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và phần ven biển Kiên 

Giang, đây là vùng thƣờng bị mặn xâm nhập vào mùa khô. Hai hệ thống sông lớn là 

sông Đồng Nai và sông Cửu Long giữ vai trò quan trọng đối với vùng đồng bằng 

sông Cửu Long. 
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1.1.3. Khí hậu 

a) Nhiệt độ:  

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

đạo, nền nhiệt ẩm phong phú, nền nhiệt độ cao và hầu nhƣ không phân hoá theo 

mùa, nhiệt độ trung bình năm là 26 -27
0
C. Không có tháng nào nhiệt độ xuống dƣới 

25
0
C, chênh lệch giữa tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất không đáng kể, chỉ 

khoảng 3 - 3,5
0
C. Biến trình năm của nhiệt độ có 2 cực đại vào tháng IV, tháng VIII 

và 2 cực tiểu vào tháng XII, tháng VII. Tổng nhiệt độ đạt đƣợc 9.500 – 10.000
0
C. 

Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng I, trung bình 25 – 26
0
C, riêng miền đông 19 – 

20
0
C. Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối 14 – 15

0
C (miền đông 12

0
C). Thời kì có nhiệt độ 

cao là các tháng III, IV, VIII, trung bình là 27,5 - 28,5
0
C, tháng IV là tháng nóng 

nhất nhiệt độ trên 28
0
C. Nhiệt độ tối cao tuyệt đối 38 – 39

0
C, miền đông 40

0
C. Nhìn 

chung chế độ nhiệt ở Nam Bộ tƣơng đối dịu hơn so với miền Trung. Biên độ nhiệt 

độ ngày đêm khá cao, khoảng 9 – 10
0
C, biên độ lớn nhất xảy ra vào các tháng mùa 

khô [1]. 

b) Lượng mưa:  

 Ở khu vực Nam Bộ, mƣa phân hóa rõ rệt theo không gian và thời gian. Mùa 

mƣa diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô diễn ra từ tháng 12 đến tháng 4 năm 

sau với lƣợng mƣa chỉ chiếm khoảng 5% tổng lƣợng mƣa năm. Mùa mƣa là thời kỳ 

thịnh hành của gió mùa tây nam, gắn liền với mùa hoạt động của các xoáy thuận 

nhiệt đới hoạt động trên vùng biển Tây Thái Bình Dƣơng và Biển Đông. 

 Nam Bộ có hai tâm mƣa lớn: một ở bán đảo Cà Mau và một ở phía bắc Miền 

Đông (Bình Phƣớc, bắc Đồng Nai). Vùng ít mƣa nhất thƣờng là vùng nằm ven giữa 

sông Tiền, sông Hậu về phía thƣợng lƣu, vùng nằm dọc ven Biển Đông từ  Bà Rịa-

Vũng Tàu đến Bến Tre, và vùng Châu Đốc - Long An.  

 Có thể chia khu vực Nam Bộ thành 4 tiểu vùng dựa vào sự phân bố mƣa nhƣ 

sau: 
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 - Tiểu vùng Nam Bình Thuận: Khí hậu gần giống phần cực Nam Trung Bộ, 

lƣợng mƣa khá hơn, trung bình 1000 - 1300mm, số ngày mƣa là 70 - 90 ngày. Mùa 

mƣa kéo dài từ tháng V - tháng X. Tháng VII có lƣợng mƣa lớn nhất cũng chỉ đạt 

khoảng 200 - 250mm. 

 - Tiểu vùng Đông Nam Bộ: Gồm Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình 

Dƣơng, Bình Phƣớc, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh. Mƣa tƣơng đối nhiều, lƣợng mƣa 

trung bình 1800 - 2000mm, số ngày mƣa là 120 - 140 ngày. Mùa mƣa kéo dài từ 

tháng V đến tháng XI, khoảng 7 tháng. Lƣợng mƣa tập trung 70 - 90% trong mùa 

mƣa và phân bố khá đồng đều, trung bình đạt 200 - 350 mm/tháng. Tháng mƣa lớn 

nhất là tháng IX ( 320 - 350mm), cực đại phụ là tháng IV. Mùa khô kéo dài khoảng 

5 tháng từ tháng XII đến tháng IV, các tháng giữa mùa chỉ có 1 - 2 ngày mƣa nhỏ 

dƣới 10 mm/ngày. 

 - Tiểu vùng Trung Nam Bộ: Gồm Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng 

Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ. Lƣợng mƣa tƣơng đối nhỏ và phân bố khá 

đồng đều, trung bình 1400 - 1500mm (Gò Công dƣới 1200mm). Số ngày mƣa ít, 

100 - 110 ngày, mùa mƣa từ tháng V - XI. Mƣa nhiều nhất là tháng X, lƣợng mƣa 

trên 250 mm/tháng, mƣa muộn hơn miền Đông và miền Tây. Cực đại phụ vào tháng 

VII (220 - 230mm/tháng). Mùa khô kéo dài từ tháng XII - IV, thời kỳ này lƣợng 

mƣa thấp, tƣơng tự nhƣ miền Đông Nam Bộ. 

 - Tiểu vùng Tây Nam Bộ: Gồm An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng 

và Cà Mau. Mƣa khá nhiều, lƣợng mƣa trung bình 2000 - 2200mm, số ngày mƣa là 

120 - 150 ngày. Mùa mƣa kéo dài từ tháng V - XI. Tháng mƣa cực đại là tháng IX 

(300 - 350 mm/tháng), cực đại phụ đạt 300 - 320 mm/tháng xảy ra vào tháng VII. 

Thời kì ít mƣa kéo dài từ tháng XII - IV, các tháng khô nhất là tháng I, II, III (lƣợng 

mƣa trung bình dƣới 30mm/tháng). Ở Phú Quốc có lƣợng mƣa lớn hơn do địa hình 

cao (núi đảo và núi con voi), trung bình 2800 - 3200mm, số ngày mƣa khoảng 140 

ngày. 

c) Độ ẩm:  
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 Chế độ ẩm đƣợc đánh giá qua độ ẩm tƣơng đối r. Cán cân ẩm phản ảnh qua 

các chỉ số ẩm ƣớt thực nghiệm.  Phân bố độ ẩm tuyệt đối  chịu ảnh hƣởng sâu sắc 

bởi nhiệt độ nên phân bố ẩm theo thời gian tƣơng tự nhƣ phân bố nhiệt độ. Độ ẩm 

trung bình cả năm từ 82 - 83%, riêng Cà Mau và Phƣớc Long, Phú Quốc có độ ẩm 

trung bình năm 85%, vùng ven biển Đông chỉ có khoảng 80%. Thời kỳ ẩm trùng 

với mùa mƣa (từ tháng 5 đến tháng 11) độ ẩm trên 83-85%. Tháng ẩm nhất là tháng 

9, tháng 10 trên 85-87%. Thời kỳ khô trùng với mùa khô ít mƣa, trừ tháng 12 là 

tháng chuyển tiếp từ mùa mƣa sang mùa khô, các tháng khác giảm xuống 75-78%, 

ven biển phía tây khoảng 80%. Tháng khô nhất là từ tháng 2 đến tháng 3 khoảng 

75%. Độ ẩm thấp nhất dƣới 20% ở phía bắc miền đông Nam Bộ, còn ở đồng bằng 

sông Cửu Long là 24 – 30%. 

Nhƣ vậy, sự phân hóa rõ rệt giữa 2 mùa (mùa khô và mùa mƣa) là nét đặc 

trƣng của khí hậu Nam Bộ. 

1.2. Khái quát về nắng nóng và các hình thế cơ bản gây nắng nóng khu vực 

Nam Bộ 

1.2.1. Khái quát chung về nắng nóng 

Nắng nóng là một dạng thời tiết đặc biệt thƣờng xảy ra trong những tháng 

mùa hè. Nắng nóng là sự biểu hiện khi nền nhiệt độ trung bình ngày khá cao và 

đƣợc đặc trƣng ở nhiệt độ cao nhất trong ngày. 

 Nắng nóng có thể xảy ra trong trƣờng hợp ít mây, độ ẩm tƣơng đối của 

không khí thấp (thông thƣờng giảm xuống dƣới 55%) thì đƣợc gọi là hiện tƣợng 

khô nóng. Trƣờng hợp nắng nóng xảy ra trong điều kiện nhiều mây, độ ẩm tƣơng 

đối trong không khí tƣơng đối cao khi đó thời tiết kèm theo nó là rất oi bức, cơ thể 

con ngƣời cảm thấy rất khó chịu. 

 Trong những ngày nắng nóng đôi khi có xảy ra mƣa rào và dông vào lúc 

chiều tối. Tuy nhiên do các yếu tố khí tƣợng có mối quan hệ khá chặt chẽ nên đơn 

giản mức độ nắng nóng đƣợc căn cứ theo nhiệt độ cao nhất trong ngày. 
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 Một ngày trên một địa phƣơng nào đó đƣợc coi là có nắng nóng khi nhiệt độ 

cao nhất trong ngày 35
0
C ≤ Tx < 37

0
C, đƣợc coi là có nắng nóng gay gắt khi 37

0
C 

≤ Tx < 39
0
C, còn khi Tx≥ 39

0
C đƣợc coi là ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt.Trong 

một khu vực dự báo (ví dụ khu vực đồng bằng Bắc Bộ) quan sát thấy có ít nhất từ 

1/2 số trạm quan trắc trong khu vực trở lên có nhiệt độ cao nhất trong ngày Tx ≥ 

35
0
C thì đƣợc gọi là ngày nắng nóng diện rộng. Còn khi chỉ quan sát thấy dƣới 1/2 

số trạm trong khu vực có nhiệt độ cao nhất trong ngày Tx ≥ 35
0
C thì đƣợc gọi là 

nắng nóng cục bộ. 

 Một ngày đƣợc coi là nắng nóng gay gắt trên diện rộng khi có ít nhất 2/3 số 

trạm quan trắc trong khu vực có nhiệt độ cao nhất Tx ≥ 35
0
C, trong số đó có ít nhất 

1/2 số trạm quan trắc trong khu vực dự báo có nhiệt độ cao nhất Tx ≥ 37
0
C. Một 

ngày có nắng nóng trên diện rộng nhƣng chỉ quan trắc đƣợc dƣới 1/2 số trạm trong 

khu vực có Tx ≥ 37
0
C thì đƣợc coi là nắng nóng gay gắt cục bộ. Khi nắng nóng diện 

rộng xuất hiện liên tục từ 2 ngày trở lên trong một khu vực dự báo thì đƣợc gọi là 

một đợt nắng nóng. 

 Một đợt nắng nóng trên diện rộng đƣợc gọi là đợt nắng nóng gay gắt trên 

diện rộng khi đợt nắng nóng đó có ít nhất 1 ngày đạt tiêu chuẩn nắng nóng gay gắt 

diện rộng 

1.2.2. Hình thế Synop cơ bản gây nắng nóng khu vực Nam Bộ 

Thời tiết các tỉnh Nam Bộ có hai mùa rõ rệt là mùa mƣa và mùa khô, gần 

trùng với hai mùa gió mùa có hƣớng hoàn toàn trái ngƣợc nhau, do hai hệ thống khí 

áp hoàn toàn trái ngƣợc nhau khống chế trên phần lớn lãnh thổ châu Á gây nên và 

các đợt nắng nóng, NNGG và NNĐBGG chủ yếu tập trung vào mùa khô này. 

 Thời kỳ từ tháng 11 đến tháng 3 là thời kỳ hoạt động mạnh của áp cao lục 

địa, từng đợt không khí lạnh tràn xuống phía nam có ảnh hƣởng ít nhiều đến thời 

tiết Nam Bộ. Ngoài ra, Nam Bộ còn chịu ảnh hƣởng mạnh mẽ của tín phong. Trong 

thời kỳ này gió mùa đông bắc (từ cao áp lục địa) và đới gió tín phong (từ rìa phía 

nam của cao áp phó nhiệt đới) đều có hƣớng đông bắc. Trong các tháng đầu mùa 
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khô (từ tháng 11 đến tháng 1), gió mùa đông bắc làm cho thời tiết  Nam Bộ hơi 

lạnh, đôi khi có mƣa nhỏ, lƣợng mƣa phân bố không đều, chủ yếu chịu ảnh hƣởng 

của địa hình. Trong trƣờng hợp có nhiễu động sóng đông thì mƣa đều cả khu vực. 

Trong các tháng cuối mùa khô (từ tháng 2 đến tháng 3), gió thịnh hành có hƣớng 

đông đông bắc đến đông, thời tiết chủ yếu là ít mây, không mƣa hoặc mƣa nhỏ. 

 Vào khoảng giữa tháng 3 đến đầu tháng 4, áp thấp nóng Ấn - Miến ở phía tây 

bắt đầu phát triển sáng phía đông một cách rõ rệt, bức xạ mặt trời tạo điều kiện cho 

áp thấp nóng phát triển làm khơi sâu áp thấp này và phát triển mạnh xuống Nam 

Bộ, nhiệt độ tháng 3 tăng lên và thời tiết Nam Bộ bắt đầu có những đợt nắng nóng 

gay gắt. Vị  trí trung bình  của  rãnh  thấp xích đạo ở khoảng 2-3
o
N. Trên cao là lớp 

gió lệch đông dày của hoàn lƣu xoáy nghịch khống chế, vị trí trung bình trục sống 

cao áp tây Thái Bình Dƣơng ở khoảng 13 - 15
o
N. Trên tầng 200 mb dòng gió tây có 

dạng sống rãnh rõ rệt. 

 Trong nửa đầu tháng 4, áp thấp nóng Ấn - Miến tiếp tục phát triển mạnh hơn 

sang phía đông với khí áp thấp nhất < 1000mb, tạo nên rãnh thấp gió mùa theo 

hƣớng tây nam – đông bắc đi qua 25-27
o
N. Trong khi đó lƣỡi cao áp tây Thái Bình 

Dƣơng chiếm ƣu thế hơn nên áp thấp nóng không phát triển đƣợc. Đây cũng là thời 

kỳ hai hệ thống này tranh chấp nhau quyết liệt, khi hệ thống nào chiếm ƣƣ thế thì sẽ 

là nhân tố quyết định cho thời kỳ bắt đầu mùa mƣa sớm hoặc muộn. Vào giữa tháng 

4 thời tiết Nam Bộ nắng nóng gay gắt, chiều tối có mƣa rào và dông mạnh, có khi 

kèm theo lốc xoáy, sét và mƣa rào,  đây là thời kỳ chuyển từ mùa khô sang mùa 

mƣa. 
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Hình 1.2. Hình thế synop mặt đất gây nắng nóng khu vực Nam Bộ 

1.2.3. Đặc điểm mùa khô Nam Bộ 

 Thời kỳ mùa khô ở Nam Bộ bắt đầu từ tháng 12 và kéo dài đến hết tháng 4 

năm sau. Vào thời kỳ này bức xạ tổng cộng thƣờng tăng đạt từ 12 - 17 

Kcal/cm
2
/tháng, tổng số giờ nắng dao động trên 200 giờ/tháng. Do ảnh hƣởng của 

gió mùa đã tạo ra sự phân hóa khí hậu từ bắc vào nam, khu vực Nam Bộ vào mùa 

khô nhiệt độ trung bình tháng khá cao, dao động trong khoảng từ 25 – 29
0
C, đặc 

biệt cao vào các tháng III – V, chênh lệch nhiệt độ giữa mùa khô và mùa mƣa 

không nhiều nhƣ ở miền bắc. Lƣợng mƣa khá ít và số ngày mƣa không nhiều, độ 

ẩm trung bình đều dƣới 80%, vào các tháng khô nhất độ ẩm đều dƣới 75%, điều này 

đã làm cho mùa khô khu vực Nam Bộ càng trở nên khắc nghiệt hơn. 

 Mùa khô đồng nghĩa với thời kỳ hạn hán, xâm nhập mặn và những tác động 

do nó gây ra vô cùng to lớn. Trƣớc hết nó tác động đến môi trƣờng sống của động 

thực vật, tiếp đến là tác động vô cùng khắc nghiệt đến hoạt động sản xuất nông 

nghiệp. Đặc biệt Nam Bộ là nơi có vựa lúa lớn nhất cả nƣớc, hạn hán xảy ra đã làm 

thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất và sản lƣợng, ảnh hƣởng lớn đến đời sống của 

ngƣời dân và mất cân bằng trong việc điều tiết cung – cầu về lƣơng thực trên thị 

trƣờng. Bƣớc vào mùa khô cũng là thời kỳ hay xảy ra hiện tƣợng cháy rừng và hậu 
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quả do nó gây ra rất khó kiểm soát. Chính vì vậy, tìm ra đƣợc biện pháp thích ứng 

với những hiện tƣợng cực đoan này là vấn đề cấp bách trong điều kiện biến đổi khí 

hậu nhƣ hiện nay. 

1.3. Hiện tƣợng El Nino/La Nina 

1.3.1. Hiện tượng El Nino 

 El Nino trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Chúa Hài Đồng hay chú bé con, 

do hiện tƣợng này hay xảy ra vào dịp lễ Giáng sinh, đây là hiện tƣợng phá vỡ điều 

kiện bình thƣờng của hệ thống đại dƣơng – khí quyển ở khu vực nhiệt đới Thái 

Bình Dƣơng gây nên những ảnh hƣởng thời tiết trên quy mô toàn cầu. Theo một 

định nghĩa khác El Nino là hiện tƣợng vùng biển ở khu vực nhiệt đới Thái Bình 

Dƣơng ấm lên một cách bất thƣờng. Ban đầu mặt nƣớc bờ Đông nóng thêm 4 – 5
0
C, 

gây mƣa lớn, bão nhiệt đới mạnh, lũ quét, trƣợt đất, lũ bùn đá dữ dội. Trong khi đó, 

bờ Tây lạnh đi, dòng khí giáng biến mất, khô hạn kéo dài. Hiện tƣợng El Nino xảy 

ra bắt đầu từ lễ Giáng sinh, kéo dài vài tháng, thƣờng lặp lại với chu kỳ 2-7 năm. 

Ngày nay, khoa học đã chứng minh hiện tƣợng El Nino có ảnh hƣởng trên phạm vi 

toàn cầu và thuật ngữ El Nino dung để chỉ hiện tƣợng nƣớc biển nóng lên. 

 Nguyên nhân gây nên hiện tƣợng El Nino là do sự thay đổi hƣớng gió, tuy 

nhiên đến nay các nhà khoa học vẫn chƣa có lời giải đáp hoàn toàn thống nhất. 

Những nguyên nhân khác bao gồm sự thay đổi áp suất không khí, Trái đất nóng dần 

lên, hay cả các cơn động đất dƣới đáy biển [3]. 

1.3.2. Hiện tượng La Nina 

 La Nina trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là cô bé con hay còn gọi là đối El 

Nino (anti – Nino), là hiện tƣợng nhiệt độ mặt nƣớc biển vùng xích đạo phia đông 

Thái Bình Dƣơng lạnh đi so với điều kiện bình thƣờng (hiện tƣợng lạnh hay pha 

lạnh) và cũng gây ra những dị thƣờng về thời tiết và khí hậu nhiều nơi. Hiện tƣơng 

La Nina thƣờng xảy ra kế tiếp hiện tƣợng El Nino. 

1.3.3. Enso 



12 

 

 Enso (El Nino Southern Oscillation) để chỉ cả hai hiện tƣợng El Nino và La 

Nina, có liên quan với dao động của khí áp của 2 bờ đông và tây Thái Bình Dƣơng 

– đông Ấn Độ Dƣơng (đƣợc gọi là Dao Động Nam) để phân biệt với dao động khí 

áp ở bắc Đại Tây Dƣơng. 

Các thời kỳ Enso đƣợc xác định theo bảng dƣới đây: 

Bảng 1.1. Các thời kỳ Enso [2] 

Kỳ El Nino Kỳ La Nina 

Yếu 
Trung 

bình 
Mạnh Rất Mạnh Yếu 

Trung 

bình 
Mạnh 

1952-53 1951-52 1957-58 1982-83 1954-55 1955-56 1973-74 

1953-54 1963-64 1965-66 1997-98 1964-65 1970-71 1975-76 

1958-59 1968-69 1972-73 2015-16 1971-72 1995-96 1988-89 

1969-70 1986-87 1987-88  1974-75 2011-12 1998-99 

1976-77 1994-95 1991-92  1983-84  1999-00 

1979-80 2002-03   1984-85  2007-08 

2004-05 2009-10   2000-01  2010-11 

2006-07    2005-06   

2014-15    2008-09   

    2016-17   

 

1.4. Tổng quan các nghiên cứu về nắng nóng 

 Cho đến nay đã có khá nhiều các công trình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc 

liên quan đến hiện tƣợng khô hạn, nắng nóng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu nhƣ 

hiện nay, nghiên cứu về xu thế biến đổi của các hiện tƣợng thời tiết cực đoan càng 

trở nên cấp thiết và chi tiết đến từng cấp lãnh thổ.  

 Dƣới đây luận văn đề cập đến một số nghiên cứu trong nƣớc và trên thế giới 

về xu thế biến đổi của nhiệt độ. 

1.4.1. Nghiên cứu nước ngoài 

 Với xu thế biến đổi khí hậu toàn cầu, nắng nóng và khô hạn diễn ra ngày 

càng gay gắt và có chiều hƣớng phức tạp. Nhằm tìm hiểu nguyên nhân và góp phần 

thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, nhiều tác giả đã nghiên cứu về các hiện 
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tƣợng cực đoan đang xảy ra hiện nay. 

 Tại Trung Quốc, các tác giả [17] đã sử dụng các số liệu từ các trạm và số liệu 

tái phân tích để tính toán trung bình và xu thế biến đổi của ngày/đêm lạnh nhất, 

nóng nhất giai đoạn 1961 - 2009. Nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn 1961 -2009 

cả ngày/đêm lạnh nhất và nóng nhất đều có xu hƣớng tăng. Cũng trong một nghiên 

cứu tại vùng đông bắc Trung Quốc, Lei Wang và cộng sự [20] đã chỉ ra rằng tần số 

và cƣờng độ của ngày nắng nóng trong mùa hè và sóng nhiệt có xu hƣớng tăng lên. 

Nghiên cứu này có thể giúp tìm hiểu những thay đổi trong tƣơng lai của số ngày 

nắng nóng trong mùa hè và sóng nhiệt, đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo cho 

chính sách và quản lý tài nguyên nƣớc trong nông nghiệp và lâm nghiệp. Ting Ding 

và cộng sự [22] nghiên cứu về những thay đổi trong những ngày nắng nóng và sóng 

nhiệt ở Trung Quốc trong giai đoạn 1961 – 2007, các tác giả đã chỉ ra rằng trên hầu 

khắp Trung Quốc (ngoại trừ vùng tây bắc) tần số số ngày nắng nóng cao trong thập 

niên 1960 – 1970, thấp vào những năm 1980, và lại cao lên sau đó, với sự thay đổi 

một cách liên tục và mạnh mẽ. Xu hƣớng tăng đáng kể số ngày nắng nóng đã xảy ra 

sau những năm 1990 ở tất cả các khu vực. 

https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wang%2C+Lei
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Hình 1.3. Xu thế tăng số ngày nóng nhất ở Trung Quốc giai đoạn 1961 – 2009 [22] 

 Nghiên cứu của Manton M. J và cộng sự [19] trong 15 quốc gia vùng đông 

nam châu Á và nam Thái Bình Dƣơng cho thấy, số ngày nóng và đêm ấm có xu 

hƣớng tăng lên trong khi số ngày mát và đêm lạnh có xu hƣớng giảm đi.  
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Hình 1.4. Xu thế tăng số ngày nóng nhất và đêm ấm nhất giai đoạn 1961 -1998 ở 

một số nƣớc Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dƣơng [19] 

 Tại Phần Lan, nghiên cứu của các tác giả [14] cho thấy độ lớn của các dị 

thƣờng áp suất tăng khi ngƣỡng nhiệt độ trung bình hàng ngày tăng lên. Tuy nhiên, 

đối với những ngày nóng vƣợt quá ngƣỡng nhiệt độ trung bình hàng ngày, các dị 

thƣờng áp suất trong mô phỏng RCP4.5 yếu hơn so với những dữ liệu lịch sử hoặc 

dữ liệu tái phân tích. 

 Tại Canada, Xuebin Zhang và cộng sự [24] đã sử dụng số liệu nhiệt độ ngày 

giai đoạn 1990 – 1998 cho vùng phía nam Canada và giai đoạn 1950 – 1998 cho 

phần còn lại của lãnh thổ để nghiên cứu xu hƣớng nhiệt độ và lƣợng mƣa trong thế 

kỷ XX. Kết quả cho thấy giai đoạn 1990 – 1998 nhiệt độ trung bình năm tăng từ 0.5 

– 1.5
0
C khu vực phía nam, xu thế tăng nhiệt xảy ra lớn nhất ở khu vực phía tây tập 

trung vào mùa xuân và mùa hè. Lƣợng mƣa hàng năm cũng tăng từ 5% đến 35% ở 

miền nam Canada so với cùng kỳ. 
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Hình 1.5. Xu thế nhiệt độ cực đại ngày giai đoạn 1900 – 1998 ở Canada [24] 

 Tại Australia, nhóm tác giả trong nghiên cứu [16] sử dụng số liệu quan trắc 

và số liệu tái phân tích nghiên cứu xu thế biến đổi của nhiệt độ và lƣợng mƣa. Kết 

quả chỉ ra rằng Australia đang trải qua quá trình biến đổi khí hậu nhanh chóng. 

Trong 100 năm qua, nhiệt độ tại Australia đã tăng lên 1
0
C. Phân bố lƣợng mƣa cũng 

thay đổi rõ rệt, kể từ năm 1950, lƣợng mƣa khu vực tây bắc có xu hƣớng tăng lên, 

ngƣợc lại phía đông và tây nam lại giảm đi. Sự thay đổi này cho thấy những biến 

đổi của khí hậu ở Australia biểu hiện ở những hiện tƣợng cực đoan nhƣ hạn hán, lũ 

lụt. 

 Tại Nam Phi, nghiên cứu của các tác giả [13] chỉ ra rằng cực trị nóng tăng 

lên và cực trị lạnh giảm đi ở tất cả các trạm quan trắc. Xu hƣớng tăng cực trị nóng 
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và giảm cực trị lạnh diễn ra mạnh mẽ hơn ở nửa phía tây cũng nhƣ các phần phía 

đông và đông bắc của Nam Phi so với các nơi khác trong cả nƣớc. Những phân tích 

trong chuỗi thời gian dài cho thấy sự gia tăng nắng nóng tăng tốc kể từ giữa những 

năm 1960 ở Nam Phi. 

 Sự biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt và bất thƣờng là mối đe dọa toàn 

cầu. Nghiên cứu các hiện tƣợng cực đoan nhằm tìm hiểu nguyên nhân và đƣa ra 

những biện pháp thích ứng là yêu cầu cấp thiết. Trên đây luận văn đã liệt kê một số 

công trình tiêu biểu nghiên cứu về xu thế tăng nhiệt ở nhiều nơi trên thế giới, đây là 

nguồn tài liệu tham khảo quý giá cho nghiên cứu trong luận văn này. 

1.4.2. Nghiên cứu trong nước 

 Ngoài các công trình nghiên cứu trên thế giới, trong nƣớc cũng đã có nhiều 

công trình của nhiều tác giả nghiên cứu về xu thế biến đổi của nhiệt độ, dƣới đây 

luận văn liệt kê một số công trình tiêu biểu của một số tác giả. 

 Trong cuốn “Sơ khảo khí hậu miền Bắc Việt Nam” năm 1963, nhóm tác giả 

Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc, Vũ Văn Minh đã đề cập đến loại hình thời tiết khô 

nóng ở Bắc Trung Bộ, song chƣa đƣa ra chỉ tiêu cụ thể để thống kê, phân tích. 

 Cho đến gần đây, ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu về xu thế biến 

đổi của nắng nóng trong một giai đoạn dài. Trần Thế Kiêm [6] dựa trên số liệu 

thống kê giai đoạn 1983 – 2000 đã đƣa ra một số nhận xét về đặc điểm phân bố NN 

theo không gian, thời gian và các hình thế synop chính gây ra thời tiết NN ở Việt 

Nam. Nguyễn Viết Lành [7] đã phân tích các trung tâm khí áp ảnh hƣởng đến Việt 

Nam để giải thích sự tăng lên của nhiệt độ trung bình trên một số trạm đặc trƣng 

trong thời kỳ 1961-2000. Tác giả cho rằng, nhiệt độ trung bình trong thời kỳ này đã 

tăng lên từ 0,4 – 0,6
0
C, xu thế tăng rõ rệt nhất xảy ra trong thập kỷ cuối và trong 

mùa đông, đặc biệt là trong tháng 1, mà nguyên nhân là do sự mạnh lên của áp cao 

Thái Bình Dƣơng trong thời gian này. Nguyễn Đức Ngữ [10] đã phân tích số ngày 

NN trong từng thời kỳ trên lãnh thổ Việt Nam, và cho rằng số ngày NN trong thập 

kỷ 1991- 2000 nhiều hơn so với các thập kỷ trƣớc, đặc biệt ở Trung Bộ và Nam Bộ. 
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Hồ Thị Minh Hà, Phan Văn Tân [5] chỉ ra rằng nhiệt độ cực tiểu (Tm) tăng trên 

những khu vực có giá trị cực tiểu thấp và tăng nhẹ hoặc giảm trên những khu vực có 

Tm cực tiểu cao hơn. Nhiệt độ cực đại (Tx) giảm ở những  khu vực có Tx cực đại  

cao và tăng trên những khu vực có Tx cực đại thấp hơn, duy trì trạng thái cân bằng 

phiếm định của hệ thống khí hậu. Tốc độ tăng của Tm nhanh hơn nhiều so với Tx  

nên khoảng chênh lệch giữa hai cực trị này giảm đi đáng kể, dẫn tới sự nóng lên,  

phù hợp với xu thế chung của biến đổi khí hậu toàn cầu. 

 

Hình 1.6. Hệ số xu thế A1 xây dựng từ chuỗi Tm tháng 1 (trái) và Tx tháng 7 (phải) 

từ 1961 – 2007 [5] 

 Công trình nghiên cứu của Chu Thị Thu Hƣờng và cộng sự [3] về “mức độ 

và xu thế biến đổi của nắng nóng ở Việt Nam giai đoạn 1961 – 2007” đã chỉ ra rằng 

số ngày nắng nóng (NN), nắng nóng gay gắt (NNGG) xuất hiện nhiều nhất ở Trung 

Bộ, đặc biệt trên khu vực Bắc Trung Bộ và có xu hƣớng giảm dần ra phía Bắc và 

phía Nam. NN thƣờng xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 9 (ở các vùng khí hậu từ Tây 

Bắc đến Nam Trung Bộ), từ tháng 2 đến tháng 6 (ở vùng khí hậu Tây Nguyên và 

Nam Bộ). Cƣờng độ mạnh nhất của NN xảy ra trong các tháng mùa hè, đặc biệt 
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trong tháng 6 và 7 (ở các vùng khí hậu từ Đông Bắc đến Nam Trung Bộ) và trong 

tháng 4 và tháng 5 (ở các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ). NNGG thƣờng 

bắt đầu sau và kết thúc trƣớc NN khoảng 1 tháng, song thời kỳ NNGG mạnh nhất 

lại xuất hiện sớm hơn NN khoảng 1 tháng ở hầu hết các trạm. NN và NNGG thƣờng 

có biến động mạnh ở những trạm và trong những tháng có số ngày NN (NNGG) 

lớn. 

 

Hình 1.7. Xu thế biến đổi của NN và NNGG của một số trạm  

trong thời kỳ 1961 – 2007 [3] 

  Ngô Đức Thành, Phan Văn Tân [8] cũng cho thấy xu thế biến đổi của yếu tố 

nhiệt nhìn chung phù hợp với những kết quả đã đƣợc công bố trƣớc đây ở Việt 

Nam. 

 Nhƣ vậy, cùng với các nghiên cứu đã đƣợc công bố, hiện nay các nhà khoa 

học vẫn đang có các hƣớng nghiên cứu về xu thế biến đổi của các hiện tƣợng cực 

đoan. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt Việt 

Nam là nƣớc xếp thứ 5 trên thế giới phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề nhất do 

biến đổi khí hậu gây nên, thì những nghiên cứu càng có ý nghĩa quan trọng. 
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Qua phần tổng quan chƣơng 1 có thể rút ra một số kết luận sau: 

-  Nắng nóng ở Nam Bộ thƣờng bắt đầu từ tháng 3 do áp thấp nóng phía tây 

phát triển và đến giữa tháng 4 có những đợt nắng nóng gay gắt. 

-  Các công trình nghiên cứu của các tác giả ngoài nƣớc tập trung vào xu thế 

tăng nhiệt ở các vùng và lãnh thổ khác nhau trên thế giới. 

-  Các công trình nghiên cứu của các tác giả trong nƣớc chủ yếu tập trung 

vào xu thế biến đổi số ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt 

gay gắt. 

-  Trong luận văn này ngoài nghiên cứu về xu thế biến đổi số ngày nắng 

nóng, nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt, tác giả sẽ đi sâu nghiên cứu 

về xu thế biến đổi các đợt nắng nóng ở vùng Nam Bộ. 
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CHƢƠNG II. SỐ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Số liệu sử dụng 

 Luận văn sử dụng số liệu nhiệt độ cực đại ngày từ 18 trạm quan trắc trong 

vùng nghiên cứu cho giai đoạn từ 1984 – 2017. Các số liệu đƣợc thu thập và kiểm 

tra các sai số thống kê trƣớc khi đƣa vào tính toán. Giá trị trung bình năm (TBN) 

đƣợc tính toán từ các giá trị ngày.    

 

Hình 2.1. Phân bố trạm khí tƣợng khu vực Nam Bộ 
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Bảng 2.1. Danh sách các trạm khí tƣợng khu vực Nam Bộ 

Vùng Tên trạm Tỉnh Kinh độ Vĩ độ Thời kỳ 

Đông 

Nam 

Bộ 

Biên Hòa Đồng Nai 106.51 10.57 1984 - 2017 

Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 107.08 10.37 1984 - 2017 

Sở Sao Bình Dƣơng 106.64 11.04 1984 - 2017 

Tân Sơn Hòa TP.HCM 106.67 10.80 1984 - 2017 

Đồng Xoài Bình Phƣớc 106.90 11.54 1984 - 2017 

Tây Ninh Tây Ninh 106.11 11.33 1984 - 2017 

Tây 

Nam 

Bộ 

Vĩnh Long Vĩnh Long 105.93 10.27 1984 - 2017 

Cần Thơ Cần Thơ 105.77 10.03 1984 - 2017 

Châu Đốc An Giang 105.13 10.70 1984 - 2017 

Bạc Liêu Bạc Liêu 105.73 9.28 1984 - 2017 

Ba Tri Bến Tre 106.55 10.04 1984 - 2017 

Cà Mau Cà Mau 105.15 9.17 1984 - 2017 

Cao Lãnh Đồng Tháp 105.65 10.42 1984 - 2017 

Rạch Giá Kiên Giang 105.08 10.01 1984 - 2017 

Mộc Hóa Long An 105.90 10.76 1984 - 2017 

Sóc Trăng Sóc Trăng 105.98 9.61 1984 - 2017 

Mỹ Tho Tiền Giang 106.35 10.35 1984 - 2017 

Càng Long Trà Vinh 106.20 9.98 1984 - 2017 

 

2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp xử lý số liệu 

 Mọi nguồn số liệu đều có thể có các sai số bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. 

Bởi vậy, trƣớc khi tiến hành tính toán cần phải kiểm tra, xử lý số liệu ban đầu để 

đảm bảo rằng các tập số liệu đƣợc sử dụng là đáng tin cậy. Thông thƣờng số liệu 

quan trắc thƣờng có nhiều sai số khác nhau, trong đó có ba loại sai số chính là: Sai 

số thô, sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên. Số liệu đƣợc thu thập từ kho lƣu trữ của 

Trung tâm Tƣ liệu là số liệu đã đƣợc kiểm tra chất lƣợng, vì vậy  sai số ngẫu nhiên 

và sai số hệ thống đƣợc coi nhƣ đã xử lý. Do đó chỉ  có thể  tồn tại sai số thô do lỗi 

sao chép, lỗi viết chữ số không rõ ràng, nhập máy tính nhầm lẫn.... 

 Bài toán xử lý số liệu thô, thực chất là phát hiện các giá trị khác thƣờng của 
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chuỗi số liệu. Việc phát hiện các giá trị khác thƣờng đƣợc thực hiện theo hai 

phƣơng pháp sau:  

 Phƣơng pháp “ba xích ma”: Sắp xếp các giá trị trong chuỗi từ nhỏ đến lớn, 

kiểm tra các phần tử trong chuỗi so với trung bình chuỗi cộng với ba độ lệch tiêu 

chuẩn, các thành phần trong chuỗi lớn hơn giá trị này đƣợc nghi ngờ là khác 

thƣờng. 

 Phƣơng pháp kiểm nghiệm xác định giá trị khác thƣờng [11]: 

 Bƣớc 1: Sắp xếp giá trị của chuỗi số liệu từ nhỏ đến lớn: x1, x2,..., xn-2, xn-1, 

xn. Những số liệu cận kề cận trên và dƣới là những giá trị lớn nhất và nhỏ nhất đƣợc 

nghi ngờ có thể là khác thƣờng (nhỏ nhất x1 và lớn nhất xn). 

 Bƣớc 2: Xác định giá trị (r11) bằng biểu thức:  

  - Đối với giá trị khác thƣờng bé: 
22

33
11 xx

xx
r

n 





 (2.1) 

  - Đối với giá trị khác thƣờng lớn: 
22

2
11 xx

xx
r

n

nn







  (2.2) 

 Bƣớc 3: Sử dụng phƣơng pháp kiểm nghiệm Student với giả thiết Ho: x1 và 

xn là không dị thƣờng với (=5% và =1%. Nếu r11 ≥ r11 thì chấp nhận giả thiết 

Ho, có nghĩa giá trị x1 và xn là khác thƣờng. Nếu r11 ≤ r11 thì bác bỏ giả thiết Ho, có 

nghĩa giá trị x1 và xn không phải là điểm khác thƣờng. 

 Bƣớc 4: Nếu giá trị x1 và xn là khác thƣờng, giá trị này đƣợc kiểm duyệt lại 

đối chiếu với tập số liệu gốc, và tiếp kiểm nghiệm thành phần tiếp theo tƣơng tự 

phƣơng pháp trên (rij). 

 Trong quá trình nghiên cứu có thể do một lý do khách quan nào đó, số liệu 

khuyết thiếu và bị gián đoạn. Chúng tôi tiến hành bổ khuyết số liệu hay kéo dài độ 

dài chuỗi theo phƣơng pháp sau:  

 Đối với các trƣờng khí tƣợng trên thực tế thƣờng giả thiết chấp nhận là đồng 

nhất và đẳng hƣớng địa phƣơng. Tức là trong cùng một khu vực có nhiều trạm phân 
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bố tại những địa điểm khác nhau, nhƣng nhìn chung các trạm đều nằm trong cùng 

một phạm vi tác động của các nhân tố khí hậu. Nhƣ vậy hai trạm kế cận trong khu 

vực sẽ cùng chịu những tác động đồng thời của các nhân tố khí hậu. Và do đó từ 

những thông tin có đƣợc về mức độ tác động của trạm này ta có thể suy ra đƣợc 

mức độ tác động của trạm kia. Trên cơ sở qui luật phụ thuộc thống kê giữa hai 

chuỗi đƣợc xây dựng từ nhóm n năm mà cả hai trạm cùng có số liệu, ta sẽ bổ khuyết 

cho trạm B. Phép suy diễn này sẽ đƣợc tiến hành tƣơng tự khi sử dụng số liệu của 

nhiều trạm để bổ khuyết cho một trạm. 

 Xét các chuỗi số liệu của hai trạm A và B, trong  đó chuỗi trạm A có N thành 

phần {xt}={x1, x2,...,xn, xn+1,..., xN), chuỗi trạm B có n thành phần {yt} = {y1, y2,..., 

yn}, hơn nữa n thành phần {yt, t = 1..n} của chuỗi trạm B tƣơng ứng cùng thời gian 

với n thành phần {xt, t = 1..n} của chuỗi trạm A. Từ tập {(xt, yt), t = 1..n} tiến hành 

xây dựng phƣơng trình hồi qui tuyến tính. Nếu giả thiết quy luật tuyến tính của 

chuỗi yt và xt trong thời gian n năm vẫn phù hợp vào thời đoạn N - n năm mà trạm 

B bị khuyết. Phƣơng pháp này đƣợc gọi hồi quy bổ khuyết số liệu. Qua một số biến 

đổi thu nhận đƣợc biểu thức sau: 

   )( )()( n

t

x

y

xy

n

in xx
s

s
ryy   , (i=1..N-n)   (2.3) 

 Nếu cả hai trạm A và B có chung nhịp điệu dao động về trị số khí hậu, khi đó 

một cách gần đúng có thể xem rxy  1. Ta có công thức bổ khuyết số liệu nhƣ sau: 

   )( )()( n

t

x

yn

in xx
s

s
yy  , (i=1..N-n)   (2.4) 

 Trong đó: )(ny , sy, là giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của chuỗi {yt, t = 

1..n}; 
)(nx  và sx là giá trị trung bình của chuỗi {xt, t = 1..n}. 

 Nếu lân cận trạm cần bổ khuyết (trạm B) có nhiều hơn một trạm có chuỗi số 

liệu dài (chẳng hạn có K trạm) cũng có thể phân các chuỗi số liệu thành hai nhóm: 

Nhóm n năm trong đó tất cả các trạm đồng thời có số liệu và nhóm N - n năm trong 
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đó các trạm khác có số liệu, trừ trạm cần bổ khuyết và tiến hành xây dựng phƣơng 

trình hồi quy tuyến tính. 

2.2.2. Phương pháp tính toán thống kê 

 Dựa trên chuỗi số liệu đã đƣợc xử lý, tiến hành tính toán thống kê số ngày 

nắng nóng theo tháng và theo năm. Chỉ tiêu dùng để đánh giá số ngày nắng nóng 

bao gồm: trung bình, độ lệch chuẩn theo các kịch bản năm El Nino, năm La Nina và 

tất cả các năm trong giai đoạn tính toán. 

a) Xác định số ngày nắng nóng trung bình năm và tháng 

 Trong luận văn này, số ngày nắng nóng đƣợc tính toán là số ngày có nhiệt độ 

Tx ≥ 35
o
C. Số ngày nắng nóng đƣợc tính trung bình theo tháng và năm của giai 

đoạn từ 1984 – 2017. 

b) Xác định độ lệch chuẩn số ngày nắng nóng 

 Độ lệch chuẩn, hay độ lệch tiêu chuẩn (Standard Deviation) là một đại lƣợng 

thống kê mô tả mức độ phân tán của một tập dữ liệu. Có thể tính độ lệch chuẩn 

bằng cách lấy căn bậc hai của phƣơng sai. Khi hai tập dữ liệu có cùng giá trị trung 

bình cộng, tập nào có độ lệch chuẩn lớn hơn, nó có sẽ có sự biến thiên nhiều hơn. 

Trong trƣờng hợp hai tập dữ liệu có giá trị trung bình cộng không bằng nhau, thì 

việc so sánh độ lệch chuẩn của chúng không có ý nghĩa trong thống kê. Độ lệch 

chuẩn còn đƣợc sử dụng khi tính sai số chuẩn. 

Độ lệch tiêu chuẩn lớn thì mức độ dao động của các thành phần trong chuỗi 

lớn và ngƣợc lại. Độ lệch tiêu chuẩn đƣợc xác định bằng công thức sau: 

                      



n

t

tx xx
n

S
1

2)(
1

      (2.5) 

Trong đó: 

      Sx: Là độ lệch tiêu chuẩn 

      xt : Là trị số của năm t ( nt ,1 ) của chuỗi {Xt} 
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      x : Trung bình số học với ( 



n

t

tx
n

x
1

1
) 

Khoa học thống kê đã chứng minh độ lệch S
*
x là ƣớc lƣợng không chệch của 

phƣơng sai và trong trƣờng hợp chuỗi không đủ dài ta có thể sử dụng độ lệch tiêu 

chuẩn bằng công thứ sau: 

   






n

t

tx xx
n

S
1

2* )(
1

1
                                  (2.6) 

Đối với độ dài của chuỗi trong vòng thập kỷ sử dụng công thức (2.6) để tính toán 

độ lệch tiêu chuẩn. Đối với thời kỳ đủ dài (n ≥ 30) sử dụng công thức (2.5). Trong luận 

văn này, chuỗi số liệu tính toán từ năm 1984 – 2017, với thời gian 33 năm, vì vậy tác 

giả sử dụng công thức (2.5) để tính toán.  

 Độ lệch chuẩn đo tính biến động của giá trị mang tính thống kê. Điều này cho 

thấy sự chênh lệch về giá trị của từng thời điểm đánh giá so với giá trị trung bình. 

Bảng 2.2. Ví dụ kết quả tính toán thống kê số ngày nắng nóng  

tại trạm Biên Hòa 

Tháng 

Năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 

1984 0 8 5 18 17 8 0 0 0 0 0 0 56 

1985 0 7 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 27 

1986 0 0 3 18 5 0 1 0 0 0 0 0 27 

1987 0 0 3 18 5 0 1 0 0 0 0 0 27 

1988 0 1 15 21 10 0 0 0 0 0 0 0 47 

1989 0 4 18 14 6 0 0 0 0 0 0 0 42 

1990 2 7 8 25 15 0 0 0 0 0 0 0 57 

1991 0 4 7 12 9 1 0 0 0 0 0 0 33 

1992 0 2 13 14 14 1 0 0 0 0 0 0 44 

1993 0 0 9 7 12 2 0 0 0 0 0 0 30 

1994 0 13 18 9 5 0 0 0 0 0 1 0 46 

1995 2 4 8 28 14 9 0 0 0 0 0 0 65 

1996 0 3 22 19 10 0 2 0 0 0 0 0 56 

1997 0 3 12 19 11 2 0 0 0 0 1 7 55 

1998 20 17 30 28 20 4 5 1 0 0 0 0 125 

1999 0 4 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 31 
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2000 0 3 3 9 4 0 0 1 0 0 0 0 20 

2001 2 4 13 22 12 3 3 2 2 0 0 0 63 

2002 6 10 22 25 23 7 2 0 0 0 0 0 95 

2003 0 14 24 30 9 8 0 1 0 0 0 0 86 

2004 0 2 18 28 13 1 0 0 0 0 0 0 62 

2005 0 9 20 27 19 6 0 2 0 0 0 0 83 

2006 0 10 14 23 10 2 0 0 1 0 4 0 64 

2007 4 4 9 21 7 4 0 0 0 0 0 0 49 

2008 2 2 5 14 5 1 3 1 0 0 0 0 33 

2009 0 9 15 13 0 2 1 2 0 0 1 0 43 

2010 1 15 24 27 28 9 0 2 0 0 0 0 106 

2011 0 8 9 11 8 4 2 1 0 1 0 0 44 

2012 0 0 16 12 10 1 1 4 0 1 3 10 58 

2013 0 20 22 21 21 8 1 1 2 0 0 0 96 

2014 0 1 22 21 25 5 1 4 1 0 0 0 80 

2015 0 1 21 23 24 12 5 11 6 4 1 1 109 

2016 9 19 23 28 24 11 3 3 5 0 2 0 127 

2017 0 3 10 16 9 5 5 4 6 3 3 1 65 

 

2.2.3. Xu thế Sen và kiểm nghiệm phi tham số Mann-Kendall 

a) Xu thế Sen 

 Về bản chất, hệ số Sen hay hệ số góc Sen (Q) đặc trƣng cho xu thế biến đổi 

của các đại lƣợng khí hậu giống nhƣ hệ số a1 trong phƣơng trình hồi quy tuyến tính 

một biến. Xu thế biến đổi của từng đại lƣợng tăng hay giảm phụ thuộc vào dấu của 

hệ số Q dƣơng hay âm, còn mức độ tăng giảm phụ thuộc vào giá trị tuyệt đối của Q. 

 Khi phân tích xu thế biến đổi của cực trị khí hậu trong thời kỳ có n năm. 

Trƣớc hết cần xác định chuỗi số liệu gồm N phần tử sau [8, 15]. 

Qk = 
      

   
 

 Trong đó, xj và xi lần lƣợt là các giá trị của x trong năm thứ j và thứ I (j > i). 

Nhƣ vậy với chuỗi số liệu n năm thì sẽ xác định đƣợc N giá trị Qk hay k = 1, 2,…,N 

với N = n(n-1)/2. Từ đó Q đƣợc xác định là trung vị của chuỗi N phần tử này. Việc 

xác định Q là trung vị của chuỗi sẽ giúp loại bỏ ảnh hƣởng của những sai số thô 
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(nếu có) trong chuỗi số liệu: 

  {

    
 

                                 

 

 
(  

 
      

 
)                      

 

 Thực tế, giá trị của hệ số Q thể hiện mức độ tăng (giảm) của đại lƣợng khí 

hậu trong 1 năm. Song do giá trị này khá nhỏ nên khi tính toán tất cả các giá trị của 

Q đƣợc nhân với 10 hoặc nhân với số năm trong giai đoạn tính toán. Trong các hình 

vẽ ở phần kết quả, Q sẽ đƣợc hiển thị tại mỗi điểm trạm. Những xu thế thỏa mãn 

mức ý nghĩa 10% cũng sẽ đƣợc chỉ rõ. 

 Độ tin cậy của xu thế có thể đƣợc đánh giá thông qua kiểm nghiệm phi tham 

số Man – Kendall. 

b) Kiểm nghiệm phi tham số Mann-Kendall 

 Kiểm nghiệm phi tham số Mann- Kendall: nhằm xác định xu thế của một 

chuỗi số liệu (tập mẫu) đã đƣợc sắp xếp theo trình tự thời gian [21]. Phƣơng pháp 

này so sánh độ lớn tƣơng đối của các phần tử của chuỗi chứ không xét chính giá trị 

của các phần tử. Điều này giúp tránh đƣợc xu thế giả tạo do một vài giá trị cực trị 

cục bộ gây ra nếu sử dụng phƣơng pháp tính toán xu thế tuyến tính bằng bình 

phƣơng tối thiểu thông thƣờng. Một ƣu điểm nữa của phƣơng pháp này là không 

cần quan tâm việc tập mẫu tuân theo luật phân bố nào. Các công thức tính toán với 

phƣơng pháp này đƣợc mô tả ngắn gọn dƣới đây. 

 Giả sử có chuỗi trình tự thời gian (x1, x2, …,xn) với xi biểu diễn số liệu tại 

thời điểm i. Giá trị thống kê Mann-Kendall (S) đƣợc định nghĩa: 

  ∑ ∑        

 

     

   

   

      

Trong đó:  
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    (     )  {

             

             

              

      

 

 Giá trị tuyệt đối của S càng lớn xu thế càng rõ. S dƣơng thể hiện xu thế tăng 

của chuỗi và S âm thể hiện xu thế giảm của chuỗi.  

 Để kiểm nghiệm xu thế của chuỗi đặt giả thiết H0: S = 0 (chuỗi không có xu 

thế). Với xác suất phạm sai lầm loại 1 bằng α, khi H0 đúng ta có P(S>Sα) = α. Thay 

cho S, tính đại lƣợng thống kê τ, đƣợc gọi là hệ số tƣơng quan Man – Kendall: 

  

{
 
 

 
 

   

√      
        

                        
   

√      
        

 

 

Với Var(S) là phƣơng sai của S, đƣợc tính bởi: 

       
 

  
               ∑            

 

   

     

Ở đây, n là dung lƣợng mẫu, g là số nhóm trong đó mỗi nhóm là một tập các phần 

tử của chuỗi có cùng giá trị, và tp là số các phần tử thuộc nhóm p. 

 Từ đó ta có, p(τ > τα) = α. Biến τ đƣợc chứng minh là có phân bố chuẩn hóa 

nên khi cho trƣớc giá trị α thì dễ dàng xác định đƣợc τα. Và kết luận kiểm nghiệm sẽ 

là: 

Nếu |τ| > τα : Bác bỏ giả thiết H0, tức là chuỗi có xu thế 

Nếu |τ| < τα : Chấp nhận giả thiết H0, tức là chỗi không có xu thế 

 Trong nghiên cứu này, các giá trị xu thế đƣợc chỉ ra với mức ý nghĩa 10%, 

nghĩa là xác suất phạm sai lầm loại 1 là 10%. 
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Kết luận: Chƣơng 2 tác giả tập trung đƣa ra số liệu sử dụng và phƣơng pháp 

nghiên cứu. Tác giả tập trung vào phƣơng pháp tính xu thế Sen với kiểm nghiệm 

phi tham số Mann-Kendall. Bản chất của phƣơng pháp này là xác định đƣợc hệ số 

góc Sen đặc trƣng cho xu thế biến đổi của các đại lƣợng khí hậu giống nhƣ hệ số a1 

trong phƣơng trình hồi quy tuyến tính một biến. 
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CHƢƠNG III. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH 

3.1. Phân bố số ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay 

gắt theo không gian và thời gian khu vực Nam Bộ 

3.1.1. Phân bố số ngày nắng nóng (NN) 

 Phân tích số ngày nắng nóng trung bình năm trên toàn chuỗi số liệu quan trắc 

từ năm 1984 – 2017 của 18 trạm quan trắc ở khu vực Nam Bộ (Hình 3.1, Bảng 3.1) 

cho thấy, số ngày nắng nóng ở khu vực Đông Nam Bộ cao hơn rất nhiều so với khu 

vực Tây Nam Bộ, điều này chứng tỏ trong vùng Nam Bộ nói chung thì Đông Nam 

Bộ là tâm điểm của các đợt nắng nóng. 

 Hầu hết số ngày nắng nóng tại các trạm ở khu vực Đông Nam Bộ đều dao 

động trong khoảng từ 40 – 60 ngày, riêng trạm Vũng Tàu số ngày nắng nóng trung 

bình năm khá thấp. Theo nhận định của tác giả nắng nóng ở Vũng Tàu ít xảy ra do 

tác động của hai yếu tố, thứ nhất có thể do vùng này mây khá nhiều làm giảm bức 

xạ mặt trời chiếu tới, thứ 2 do Vũng Tàu nằm ở vào khoảng 10.5
0
 vĩ bắc là khu vực 

gió tín phong hoạt động mạnh làm giảm mức nhiệt ở khu vực này, hơn nữa trạm này 

khá gần biển nên do tác động của biển cũng là một điều kiện làm cho nền nhiệt nơi 

này thấp hơn các nơi khác trong vùng. Khu vực Tây Nam Bộ hầu hết các trạm đều 

có số ngày nắng nóng dao động nhỏ trong khoảng từ 3 – 12 ngày, riêng 3 trạm Vĩnh 

Long, Châu Đốc và Mộc Hóa số ngày nắng nóng khá cao, lần lƣợt là 46, 27 và 27 

ngày. Trạm Vĩnh Long số ngày nắng nóng trung bình năm gần tƣơng đƣơng với các 

trạm vùng Đông Nam Bộ. Điều này cho thấy, phía bắc của vùng Tây Nam Bộ thuộc 

các tỉnh tiếp giáp với Campuchia mức độ nắng nóng khá cao (Hình 3.2). 

 Trong những năm El Nino, số ngày nắng nóng cao hơn rõ rệt so với trung 

bình nhiều năm và cao hơn gấp nhiều lần so với những năm La Nina. Riêng trạm 

Vũng Tàu số ngày NN trong những năm El Nino thấp hơn so với TBNN và thấp 

hơn những năm La Nina. Đây là điều ngƣợc với quy luật, tuy nhiên trong khuôn 

khổ của luận văn tác giả chƣa thể lý giải đƣợc hiện tƣợng này. Xét trên chuỗi số liệu 

từ 1984 – 2017, tác giả nhận thấy rằng năm 1984 là năm có số ngày NN xảy ra rất 
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lớn và đây cũng là năm nằm trong kỳ El Nino, do đó số ngày NN trung bình trong 

những năm El Nino cao hơn hẳn so với những năm La Nina và TBNN 

 Các trạm vùng Đông Nam Bộ số ngày nắng nóng trong những năm El Nino 

dao động trong khoảng từ 60 – 70 ngày, trong những năm La Nina dao động trong 

khoảng 30 – 50 ngày. Trong khi đó, tại các trạm vùng Tây Nam Bộ, số ngày nắng 

nóng dao động trong khoảng từ 5 – 19 ngày trong những năm El Nino (riêng 3 trạm 

Vĩnh Long, Châu Đốc và Mộc Hóa số ngày nắng nóng lần lƣợt là 58, 41 và 42 

ngày) và trong khoảng từ 2 – 6 ngày trong những năm La Nina (riêng 3 trạm Vĩnh 

Long, Châu Đốc và Mộc Hóa số ngày nắng nóng lần lƣợt là 37, 16 và 14 ngày). 

Nhƣ vậy, dao động số ngày nắng nóng trong cả năm El Nino và La Nina ở vùng 

Đông Nam Bộ đều cao hơn gấp nhiều lần so với vùng Tây Nam Bộ. 

Bảng 3.1.  Số ngày nắng nóng trung bình năm giai đoạn 1984 - 2017 

Vùng Tên trạm Tỉnh 
Kinh 

độ 
Vĩ độ 

Số ngày 

NN 

TBNN 

Số ngày 

NN 

năm 

El Nino 

Số ngày 

NN 

năm 

La Nina 

Đông 

Nam 

Bộ 

Biên Hòa Đồng Nai 106.51 10.57 53 65 43 

Vũng Tàu 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
107.08 10.37 2 1 5 

Sở Sao Bình Dƣơng 106.64 11.04 54 71 35 

Tân Sơn Hòa TP.HCM 106.67 10.80 51 63 42 

Đồng Xoài Bình Phƣớc 106.90 11.54 58 69 49 

Tây Ninh Tây Ninh 106.11 11.33 45 60 27 

Tây 

Nam 

Bộ 

Vĩnh Long Vĩnh Long 105.93 10.27 46 58 37 

Cần Thơ Cần Thơ 105.77 10.03 8 14 5 

Châu Đốc An Giang 105.13 10.70 27 41 16 

Bạc Liêu Bạc Liêu 105.73 9.28 3 5 2 

Ba Tri Bến Tre 106.55 10.04 4 8 2 

Cà Mau Cà Mau 105.15 9.17 10 19 2 

Cao Lãnh Đồng Tháp 105.65 10.42 9 17 3 

Rạch Giá Kiên Giang 105.08 10.01 8 14 2 

Mộc Hóa Long An 105.90 10.76 27 42 14 

Sóc Trăng Sóc Trăng 105.98 9.61 12 17 6 

Mỹ Tho Tiền Giang 106.35 10.35 10 18 4 

Càng Long Trà Vinh 106.20 9.98 8 15 4 
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Hình 3.1. Số ngày nắng nóng trung bình năm giai đoạn 1984 -2017 trong mối quan 

hệ với ENSO 

 

Hình 3.2. Phân bố số ngày NN TBNN khu vực Nam Bộ 

 Theo thời gian, các đợt nắng nóng tập trung vào các tháng từ tháng 2 đến 
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tháng 6, đây là các tháng của mùa khô ở khu vực Nam Bộ nên làm cho mức độ khắc 

nghiệt khô hạn ngày càng gay gắt. Vào các tháng 3 – 4, số ngày nắng nóng trung 

bình tháng đạt tới 14 – 18 ngày ở vùng Đông Nam Bộ, tức là chiếm khoảng một nửa 

đến 2/3 số ngày trong tháng, đây là thời điểm đỉnh điểm của nắng nóng trong năm. 

Đối với vùng Tây Nam Bộ, thời gian đỉnh điểm của nắng nóng xảy ra vào các tháng 

4 – 5, tuy nhiên số ngày nắng nóng ít hơn nhiều so với vùng Đông Nam Bộ, riêng 3 

trạm Vĩnh Long, Châu Đốc và Mộc Hóa số ngày nắng nóng trung bình tháng cũng 

chiếm từ 1/3 -1/2 số ngày trong tháng (Bảng 3.2). 

 Nhìn vào hình 3.3 và 3.4 thấy rằng, cùng trong khoảng thời gian từ tháng 2 

đến tháng 6 nhƣng số ngày xảy ra nắng nóng ở vùng Đông Nam Bộ nhiều hơn hẳn ở 

vùng Tây Nam Bộ (trừ trạm Vĩnh Long). Trong cả 2 vùng nắng nóng tập trung 

nhiều nhất vào tháng 4, là tháng cuối mùa khô ở khu vực Nam Bộ trƣớc khi bƣớc 

vào thời kỳ mùa mƣa. 

 

Hình 3.3. Số ngày NN TBNN theo tháng khu vực Đông Nam Bộ 
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Hình 3.4. Số ngày NN TBNN theo tháng khu vực Tây Nam Bộ 

 

Bảng 3.2. Số ngày nắng nóng trung bình tháng giai đoạn 1984 – 2017 

Tên trạm T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T7 T8 T9 
T 

10 

T 

11 

T 

12 

Biên Hòa 1,4 6,1 12,8 15,2 9,7 3,4 1,1 1,2 0,7 0,3 0,5 0,6 

Vũng Tàu 0,0 0,2 0,1 0,5 0,9 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Sở Sao 2,1 5,6 14,7 16,6 10,1 3,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,4 0,6 

Tân Sơn 

Hòa 
1,4 5,9 12,9 14,8 9,2 3,1 1,0 1,2 0,7 0,3 0,5 0,6 

Đồng Xoài 2,7 9,9 16,6 15,5 9,6 2,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 

Tây Ninh 0,4 2,7 12,9 15,6 9,6 2,7 0,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,2 

Vĩnh Long 0,3 0,9 7,5 16,8 11,0 4,2 1,6 1,1 1,2 0,6 0,2 0,2 

Cần Thơ 0,0 0,0 0,7 3,8 3,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Châu Đốc 0,0 0,1 5,1 13,9 6,1 1,7 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 

Bạc Liêu 0,0 0,0 0,0 1,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ba Tri 0,0 0,0 0,0 1,1 2,3 0,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Cà Mau 0,2 0,0 0,5 4,2 4,7 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Cao Lãnh 0,0 0,0 0,6 4,2 4,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rạch Giá 0,0 0,0 1,0 5,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mộc Hóa 0,0 0,1 4,0 13,3 7,3 1,7 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

Sóc Trăng 0,1 0,0 0,8 6,2 4,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mỹ Tho 0,0 0,0 0,4 3,5 5,2 0,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Càng Long 0,0 0,0 0,6 3,8 3,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

3.1.2. Phân bố số ngày nắng nóng gay gắt (NNGG) 

Phân bố tƣơng tự nhƣ số ngày nắng nóng, số ngày NNGG ở khu vực Đông 

Nam Bộ cũng nhiều hơn hẳn so với vùng Tây Nam Bộ (Hình 3.6). Số ngày NNGG 

trung bình nhiều năm ở vùng Đông Nam Bộ xảy ra khoảng 6 – 12 ngày, trong khi 

đó vùng Tây Nam Bộ chỉ xảy ra khoảng 1 – 2 ngày ở các trạm Vĩnh Long, Châu 

Đốc và Mộc Hóa. Các trạm khác trong khu vực hầu nhƣ không xảy ra NNGG (Hình 

3.5, Bảng 3.3). 

 

 

Hình 3.5. Số ngày NNGG trung bình năm giai đoạn 1984 -2017 
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Hình 3.6. Phân bố số ngày NNGG TBNN khu vực Nam Bộ 

Vào những năm El Nino số ngày NNGG xảy ra khá nhiều, vùng Đông Nam 

Bộ dao động trong khoảng 12 – 21 ngày (cao hơn gần gấp đôi so với TBNN), cao 

hơn gần gấp 4 lần những trạm xảy ra nhiều nhất ở vùng Tây Nam Bộ. 

Vào những năm La Nina, vùng Đông Nam Bộ xảy ra khoảng 1 – 3 ngày, 

trong khi vùng Tây Nam Bộ hầu nhƣ không xảy ra. 
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Bảng 3.3.  Số ngày NNGG trung bình năm giai đoạn 1984 – 2017 

 trong mối quan hệ với ENSO 

Vùng Tên trạm Tỉnh 
Kinh 

độ 

Vĩ 

độ 

Số ngày 

NNGG 

TBNN 

Số ngày 

NNGG 

năm 

El Nino 

Số ngày 

NNGG 

năm 

La Nina 

Đông 

Nam 

Bộ 

Biên Hòa Đồng Nai 106.51 10.57 7,1 12,5 2,2 

Vũng Tàu 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
107.08 10.37 0,2 0,0 0,5 

Sở Sao 
Bình 

Dƣơng 
106.64 11.04 10,8 18,8 1,6 

Tân Sơn 

Hòa 
TP.HCM 106.67 10.80 7,1 12,1 2,3 

Đồng Xoài 
Bình 

Phƣớc 
106.90 11.54 11,2 21,2 2,6 

Tây Ninh Tây Ninh 106.11 11.33 6,0 12,8 1,3 

Tây 

Nam 

Bộ 

Vĩnh Long Vĩnh Long 105.93 10.27 2,3 6,5 0,4 

Châu Đốc An Giang 105.13 10.70 1,3 2,3 0,5 

Ba Tri Bến Tre 106.55 10.04 0,1 0,1 0,0 

Cà Mau Cà Mau 105.15 9.17 0,0 0,1 0,0 

Cao Lãnh Đồng Tháp 105.65 10.42 0,0 0,1 0,0 

Rạch Giá 
Kiên 

Giang 
105.08 10.01 0,0 0,0 0,0 

Mộc Hóa Long An 105.90 10.76 1,3 2,7 0,3 

Sóc Trăng Sóc Trăng 105.98 9.61 0,2 0,5 0,1 

Mỹ Tho Tiền Giang 106.35 10.35 0,1 0,2 0,1 

Càng Long Trà Vinh 106.20 9.98 0,1 0,4 0,0 

Theo thời gian, NNGG tập trung nhiều vào khoảng tháng 3 – 5, số ngày 

NNGG ở vùng Đông Nam Bộ nhiều hơn gấp 4-5 lần so với vùng Tây Nam Bộ và 

hầu nhƣ cao ở tất cả các trạm (trừ trạm Vũng Tàu). Đối với vùng Đông Nam Bộ, 

NNGG xảy ra nhiều nhất vào tháng 4, trong khi đó ở Tây Nam Bộ lại tập trung 

nhiều vào tháng 5 (Hình 3.7, 3.8). Một số trạm ở Tây Nam Bộ xảy ra NNGG đáng 

kể nhƣ Vĩnh Long, Châu Đốc, Mộc Hóa, các trạm còn lại hầu nhƣ xảy ra không 

đáng kể. Số ngày NNGG xảy ra theo tháng đƣợc trình bày cụ thể trong Bảng 3.4. 
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Hình 3.7. Số ngày NNGG TBNN theo tháng vùng Đông Nam Bộ 

 

 

Hình 3.8. Số ngày NNGG TBNN theo tháng vùng Tây Nam Bộ 
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Bảng 3.4. Số ngày NNGG trung bình tháng giai đoạn 1984 – 2017 

Tên trạm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Biên Hòa 0,0 0,1 1,7 3,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vũng Tàu 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sở Sao 0,0 0,6 2,6 4,4 3,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tân Sơn 

Hòa 
0,0 0,1 1,7 3,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Đồng Xoài 0,1 0,4 4,2 4,7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tây Ninh 0,0 0,1 1,0 3,3 1,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vĩnh Long 0,0 0,0 0,2 1,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Châu Đốc 0,0 0,0 0,2 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ba Tri 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cà Mau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cao Lãnh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rạch Giá 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mộc Hóa 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sóc Trăng 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mỹ Tho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Càng Long 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

3.1.3. Phân bố số ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt (NNĐBGG) 

Nắng nóng đặc biệt gay gắt chỉ xảy ra ở khu vực Đông Nam Bộ với số ngày 

cao nhất là 1 ngày đối với TBNN, 2 ngày đối với những năm El Nino và dƣới 1 

ngày đối với những năm xảy ra La Nina (Bảng 3.5, Hình 3.9 – 3.10). 
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Bảng 3.5.  Số ngày NNĐBGG trung bình năm giai đoạn 1984 – 2017 

 trong mối quan hệ với ENSO 

Vùng 
Tên 

trạm 
Tỉnh 

Kinh 

độ 
Vĩ độ 

Số ngày 

NNĐBGG 

TBNN 

Số ngày 

NNĐBGG 

năm 

El Nino 

Số ngày 

NNĐBGG 

năm 

La Nina 

Đông 

Nam 

Bộ 

Biên 

Hòa 
Đồng Nai 106.51 10.57 0,0 1,1 0,0 

Sở Sao 
Bình 

Dƣơng 
106.64 11.04 1,0 0,5 0,2 

Tân 

Sơn 

Hòa 

TP.HCM 106.67 10.80 0,4 1,1 0,0 

Đồng 

Xoài 

Bình 

Phƣớc 
106.90 11.54 0,7 2,0 0,0 

Tây 

Ninh 
Tây Ninh 106.11 11.33 0,1 0,1 0,0 

 

 

Hình 3.9. Số ngày NNĐBGG trung bình năm giai đoạn 1984 -2017 
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Hình 3.10. Phân bố số ngày NNĐBGG TBNN khu vực Nam Bộ 

Theo thời gian, NNĐBGG xảy ra nhiều nhất vào khoảng tháng 3 – 4, trạm có 

số ngày NNĐBGG xảy ra nhiều nhất là trạm Sở Sao (trong khoảng thời gian từ 

tháng 1 -5 đều có khả năng xảy ra NNĐBGG , trong đó rất thú vị là tháng 1 là nhiều 

nhất), tiếp đến là trạm Đồng Xoài (tập trung vào tháng 3 – 4, nhiều nhất vào tháng 

4), trạm Biên Hòa (tập trung từ tháng 3 – 5, nhiều nhất vào tháng 3), Tân Sơn Hòa 

(tập trung từ tháng 3 – 5, nhiều nhất vào tháng 3) và Tây Ninh (chỉ xảy ra trong 

tháng 4) (Hình 3.11). Số ngày NNĐBGG theo từng tháng đƣợc trình bày cụ thể tại 

Bảng 3.6. 
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Hình 3.11. Số ngày NNĐBGG TBNN theo tháng vùng Đông Nam Bộ 

Bảng 3.6. Số ngày NNĐBGG trung bình tháng giai đoạn 1984 – 2017 

Tên trạm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
T 

10 

T 

11 

T 

12 

Biên Hòa 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sở Sao 0,6 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tân Sơn 

Hòa 
0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Đồng 

Xoài 
0,0 0,0 0,3 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tây Ninh 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

3.2. Sự biến động số ngày NN, NNGG và NNĐBGG khu vực Nam Bộ 

3.2.1. Sự biến động số ngày NN 

 Để đánh giá mức độ biến động của số ngày nắng nóng khu vực Nam Bộ, đại 

lƣợng độ lệch chuẩn trung bình năm đƣợc sử dụng để phân tích. Qua đó, nhận thấy 

rằng, cũng giống nhƣ phân bố theo không gian của nắng nóng, mức độ biến động số 

ngày nắng nóng xảy ra ở khu vực Đông Nam Bộ lớn hơn gấp đôi so với khu vực 

Tây Nam Bộ. Riêng 3 trạm Vĩnh Long, Châu Đốc và Mộc Hóa biến động số ngày 

nắng nóng trong năm cũng gần tƣơng đƣơng với các trạm thuộc vùng Đông Nam 

Bộ (Hình 3.12). 
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 Trong những năm xảy ra El Nino biến động số ngày nắng nóng nhìn chung 

cao hơn so với biến động trung bình nhiều năm và gấp đôi so với những năm La 

Nina. Một số trạm nhƣ Vũng Tàu , Sở Sao, Tây Ninh độ lệch chuẩn  số ngày NN 

trong những năm El Nino thấp hơn so với TBNN là do mức độ dao động của số 

ngày NN trong chuỗi dữ liệu của những năm El Nino thấp hơn so với TBNN (Bảng 

3.7, Hình 3.13). 

Bảng 3.7. Độ lệch chuẩn số ngày NN giai đoạn 1984 – 2017  

trong mối quan hệ với ENSO 

Vùng Tên trạm Tỉnh Kinh độ Vĩ độ 
ĐLC 

TBNN 

ĐLC 

năm 

El 

Nino 

ĐLC 

năm 

La 

Nina 

Đông 

Nam 

Bộ 

Biên Hòa Đồng Nai 106.51 10.57 22 26 14 

Vũng Tàu 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
107.08 10.37 9 2 14 

Sở Sao Bình Dƣơng 106.64 11.04 20 11 17 

Tân Sơn 

Hòa 
TP.HCM 106.67 10.80 24 30 15 

Đồng Xoài Bình Phƣớc 106.90 11.54 17 9 15 

Tây Ninh Tây Ninh 106.11 11.33 21 18 10 

Tây 

Nam 

Bộ 

Vĩnh Long Vĩnh Long 105.93 10.27 23 26 18 

Cần Thơ Cần Thơ 105.77 10.03 11 13 9 

Châu Đốc An Giang 105.13 10.70 18 19 9 

Bạc Liêu Bạc Liêu 105.73 9.28 5 6 5 

Ba Tri Bến Tre 106.55 10.04 7 11 3 

Cà Mau Cà Mau 105.15 9.17 12 15 3 

Cao Lãnh Đồng Tháp 105.65 10.42 9 11 4 

Rạch Giá Kiên Giang 105.08 10.01 9 9 4 

Mộc Hóa Long An 105.90 10.76 18 18 9 

Sóc Trăng Sóc Trăng 105.98 9.61 11 14 7 

Mỹ Tho Tiền Giang 106.35 10.35 10 11 5 

Càng Long Trà Vinh 106.20 9.98 10 14 4 
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Hình 3.12. Phân bố độ lệch chuẩn số ngày NN TBNN khu vực Nam Bộ 

 

Hình 3.13. Độ lệch chuẩn số ngày NN trung bình nhiều năm  

trong mối quan hệ với ENSO 
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 Theo thời gian, mức độ biến động số ngày nắng nóng cao tập trung vào các 

tháng từ tháng 2 – 6, đặc biệt nhiều vào các tháng 3 – 5, đây là các tháng cao điểm 

của mùa khô. Ở vùng Tây Nam Bộ, biến động nắng nóng có sự dịch chuyển sang 

các tháng mùa hè, tập trung cao vào các tháng từ tháng 3 – 6. Cũng nhƣ mức độ 

biến động theo năm, mức độ biến động số ngày nắng nóng theo tháng ở vùng Đông 

Nam Bộ luôn cao hơn gấp nhiều lần so với vùng Tây Nam Bộ (Bảng 3.8). 

 So sánh độ lệch chuẩn số ngày nắng nóng giữa 2 vùng Đông Nam Bộ và Tây 

Nam Bộ (Hình 3.14 và 3.15) thấy rằng, độ lệch chuẩn số ngày nắng nóng ở vùng 

Đông Nam Bộ tƣơng đối đồng đều giữa các tháng (từ tháng 2 – tháng 6) và đều đạt 

giá trị cao, dao động trong khoảng từ 4-8 ngày, trong khi vùng Tây Nam Bộ độ lệch 

chuẩn có sự chênh lệch rõ rệt giữa các tháng, cao trong các tháng 4-5 với mức dao 

động trong khoảng từ 4-7 ngày, thấp trong tháng 3 và 6, độ lệch chuẩn không đáng 

kể trong tháng 2.  

Bảng 3.8. Độ lệch chuẩn số ngày nắng nóng trung bình tháng giai đoạn 1984 - 2017 

Tên trạm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T 

10 

T 

11 

T 

12 

Biên Hòa 3,7 5,4 6,2 5,1 5,7 3,6 1,6 2,2 1,7 0,9 1,0 2,1 

Vũng Tàu 0,0 1,4 0,7 2,4 2,8 1,4 0,0 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 

Sở Sao 4,1 5,1 6,6 6,1 6,8 4,0 1,1 0,5 0,5 0,5 0,7 1,8 

Tân Sơn 

Hòa 
3,7 5,4 6,2 5,7 6,0 3,5 1,6 2,2 1,7 0,9 1,0 2,1 

Đồng Xoài 4,3 5,5 6,4 4,7 6,2 3,0 0,7 0,7 1,0 0,4 0,5 1,1 

Tây Ninh 1,4 3,6 6,1 5,9 7,7 3,6 1,5 0,6 0,6 0,0 0,2 1,0 

Vĩnh Long 1,1 2,1 6,8 6,2 7,2 4,6 2,9 2,2 2,0 1,3 0,8 0,6 

Cần Thơ 0,0 0,0 1,7 5,1 5,5 0,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

Châu Đốc 0,0 0,2 5,6 6,9 6,8 2,7 0,8 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0 

Bạc Liêu 0,0 0,0 0,2 2,5 3,6 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ba Tri 0,0 0,0 0,0 2,2 3,9 1,9 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

Cà Mau 0,9 0,2 1,4 4,5 6,2 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Cao Lãnh 0,0 0,0 1,5 4,0 5,7 1,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rạch Giá 0,0 0,0 1,7 5,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mộc Hóa 0,0 0,4 3,8 6,9 7,4 2,9 0,4 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 

Sóc Trăng 0,3 0,0 1,8 5,6 5,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mỹ Tho 0,0 0,0 1,0 4,1 6,2 1,6 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

Càng Long 0,0 0,0 1,4 4,8 5,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 

 

 

Hình 3.14. Độ lệch chuẩn số ngày nắng nóng TBNN theo tháng 

 vùng Đông Nam Bộ 

 

Hình 3.15. Độ lệch chuẩn số ngày nắng nóng TBNN theo tháng 
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3.2.2. Sự biến động số ngày NNGG 

Độ lệch chuẩn số ngày NNGG tƣơng tự nhƣ NN. Vùng Đông Nam Bộ độ 

lệch chuẩn TBNN dao động trong khoảng từ 7 – 14 ngày. Vùng Tây Nam Bộ độ 

lệch chuẩn không đáng kể, riêng 3 trạm Vĩnh Long, Châu Đốc, Mộc Hóa độ lệch 

chuẩn biến động trong khoảng từ 3 – 6 ngày. Nhƣ vậy, độ lệch chuẩn số ngày 

NNGG ở vùng Đông Nam Bộ cao hơn hẳn so với vùng Tây Nam Bộ. Trong những 

năm xảy ra El Nino, độ lệch chuẩn cao hơn so với TBNN và cao hơn gấp nhiều lần 

so với những năm xảy ra La Nina (Bảng 3.9, Hình 3.16 – 3.17). 

Bảng 3.9. Độ lệch chuẩn số ngày NNGG giai đoạn 1984 – 2017  

trong mối quan hệ với ENSO 

Vùng Tên trạm Tỉnh Kinh độ Vĩ độ 
ĐLC 

TBNN 

ĐLC 

năm 

El Nino 

ĐLC 

năm 

La Nina 

Đông 

Nam 

Bộ 

Biên Hòa Đồng Nai 106.51 10.57 7,5 10,1 1,9 

Vũng Tàu 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
107.08 10.37 1,0 0,0 1,7 

Sở Sao Bình Dƣơng 106.64 11.04 14,1 12,5 2,8 

Tân Sơn 

Hòa 
TP.HCM 106.67 10.80 7,6 10,5 2,3 

Đồng 

Xoài 
Bình Phƣớc 106.90 11.54 12,1 15,4 2,4 

Tây Ninh Tây Ninh 106.11 11.33 7,6 8,9 2,9 

Tây 

Nam 

Bộ 

Vĩnh 

Long 
Vĩnh Long 105.93 10.27 6,4 10,4 0,9 

Châu Đốc An Giang 105.13 10.70 1,6 2,0 0,9 

Ba Tri Bến Tre 106.55 10.04 0,2 0,3 0,0 

Cà Mau Cà Mau 105.15 9.17 0,2 0,3 0,0 

Cao Lãnh Đồng Tháp 105.65 10.42 0,2 0,3 0,0 

Rạch Giá Kiên Giang 105.08 10.01 0,2 0,0 0,0 

Mộc Hóa Long An 105.90 10.76 2,9 4,4 0,9 

Sóc 

Trăng 
Sóc Trăng 105.98 9.61 0,9 1,5 0,3 

Mỹ Tho Tiền Giang 106.35 10.35 0,3 0,4 0,3 

Càng 

Long 
Trà Vinh 106.20 9.98 0,5 0,9 0,0 
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Hình 3.16. Phân bố độ lệch chuẩn số ngày NNGG TBNN khu vực Nam Bộ 

 

Hình 3.17. Độ lệch chuẩn số ngày NNGG TBNN trong mối quan hệ với ENSO 
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Theo thời gian, độ lệch chuẩn số ngày NNGG tập trung nhiều vào tháng 3 – 

5 với khoảng từ 3 – 6 ngày, trong đó vùng Đông Nam Bộ có độ lệch chuẩn lớn nhất 

vào tháng 4 với khoảng từ 4 – 6 ngày ở tất cả các trạm. Ở Tây Nam Bộ độ lệch 

chuẩn lớn vào tháng 5, lớn nhất là trạm Vĩnh Long với gần 4 ngày, sau đó đến trạm 

Mộc Hóa với trên 2 ngày, các trạm khác trong vùng biến động không đáng kể (Bảng 

3.10). 

So sánh độ lệch chuẩn số ngày NNGG theo tháng giữa 2 vùng Đông Nam Bộ 

và Tây Nam Bộ nhận thấy, độ lệch chuẩn tại các trạm vùng Đông Nam Bộ cao hơn 

hẳn so với vùng Tây Nam Bộ (Hình 3.18 – 3.19). 

 

Hình 3.18. Độ lệch chuẩn số ngày NNGG TBNN theo tháng 

 vùng Đông Nam Bộ 

 

Hình 3.19. Độ lệch chuẩn số ngày NNGG TBNN theo tháng 
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 vùng Tây Nam Bộ 

Bảng 3.10. Độ lệch chuẩn số ngày NNGG trung bình tháng giai đoạn 1984 - 2017 

Tên trạm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
T 

10 

T 

11 

T 

12 

Biên Hòa 0,2 0,4 1,9 3,9 3,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vũng Tàu 0,0 0,0 0,2 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sở Sao 0,2 2,9 4,1 5,4 4,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tân Sơn 

Hòa 
0,2 0,4 2,0 4,0 3,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Đồng Xoài 0,3 1,2 4,7 5,6 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tây Ninh 0,0 0,5 1,8 4,0 2,5 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vĩnh Long 0,0 0,0 0,7 2,3 3,6 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Châu Đốc 0,0 0,0 0,5 1,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ba Tri 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cà Mau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cao Lãnh 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Rạch Giá 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mộc Hóa 0,0 0,0 0,0 1,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sóc Trăng 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mỹ Tho 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

Càng Long 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.3. Sự biến động số ngày NNĐBGG 

Nắng nóng đặc biệt gay gắt chỉ xảy ra ở khu vực Đông Nam Bộ, với độ lệch 

chuẩn TBNN trong khoảng từ 1 – 4 ngày, trong những năm El Nino độ lệch chuẩn 

cao hơn so với TBNN (trừ trạm Sở Sao) và cao hơn nhiều so với năm La Nina 

(Bảng 3.11, Hình 3.20 - 3.21). 

Bảng 3.11. Độ lệch chuẩn số ngày NNĐBGG giai đoạn 1984 – 2017  

trong mối quan hệ với ENSO 

Vùng Tên trạm Tỉnh Kinh độ Vĩ độ 
ĐLC 

TBNN 

ĐLC 

năm 

El 

Nino 

ĐLC 

năm 

La 

Nina 

Đông 

Nam 

Biên Hòa Đồng Nai 106.51 10.57 1,7 3,0 0,0 

Sở Sao Bình Dƣơng 106.64 11.04 3,4 1,5 0,6 
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Bộ Tân Sơn Hòa TP.HCM 106.67 10.80 1,7 3,0 0,0 

Đồng Xoài Bình Phƣớc 106.90 11.54 2,6 4,4 0,0 

Tây Ninh Tây Ninh 106.11 11.33 0,4 0,3 0,0 

 

 

Hình 3.20. Độ lệch chuẩn số ngày NNĐBGG TBNN  

trong mối quan hệ với ENSO 

 

Hình 3.21. Phân bố độ lệch chuẩn số ngày NNĐBGG TBNN khu vực Nam Bộ 
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Xét các trạm trong vùng Đông Nam Bộ, độ lệch chuẩn số ngày NNĐBGG 

xảy ra cao nhất vào tháng 1 tại trạm Sở Sao. Trạm Đồng Xoài, độ lệch chuẩn xảy ra 

cao nhất vào tháng 4. Trạm Biên Hòa và Tân Sơn Hòa, độ lệch chuẩn xảy ra cao 

nhất vào tháng 3 và Trạm Tây Ninh độ lệch chuẩn cao nhất xảy ra vào tháng 4 

(Hình 3.22). Độ lệch chuẩn số ngày nắng nóng theo từng tháng đƣợc trình bày chi 

tiết tại Bảng 3.12. 

 

Hình 3.22. Độ lệch chuẩn số ngày NNĐBGG TBNN theo tháng 

 vùng Đông Nam Bộ 

Bảng 3.12. Độ lệch chuẩn số ngày NNĐBGG trung bình tháng giai đoạn 1984 - 

2017 

Tên trạm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 
T 

10 

T 

11 

T 

12 

Biên Hòa 0,0 0,0 1,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sở Sao 3,3 0,3 0,5 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tân Sơn 

Hòa 
0,0 0,0 1,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Đồng Xoài 0,0 0,0 1,2 1,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tây Ninh 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Xu thế biến đổi theo thời gian của số ngày NN, NNGG và NNĐBGG khu 

vực Nam Bộ 

3.3.1. Xu thế biến đổi theo thời gian của NN 
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 Để nhận định xu thế biến đổi của hiện tƣợng nắng nóng, NNGG và 

NNĐBGG khu vực Nam Bộ, luận văn đánh giá dựa trên hệ số góc Sen tính từ chuỗi 

số liệu 1984 – 2017. Các hệ số góc Sen dƣơng (âm) thể hiện xu thế tăng (giảm) của 

hiện tƣợng nắng nóng, NNGG và NNĐBGG. Giá trị tuyệt đối của các hệ số góc 

càng lớn xu thế tăng (giảm) càng mạnh. Độ tin cậy của xu thế Sen đƣợc xác định 

bởi kiểm nghiệm Man-Kendall với mức ý nghĩa 10% . 

 Xét một cách khái quát có thể thấy, phần lớn các trạm trong khu vực Nam 

Bộ thể hiện xu thế tăng số ngày nắng nóng, đặc biệt là các trạm nằm trong vùng 

Đông Nam Bộ. Điều này phù hợp với thực tế là vùng Đông Nam Bộ nắng nóng 

thƣờng xảy ra nhiều hơn so với vùng Tây Nam Bộ.   

 Bảng 3.13 và Hình 3.23 cho thấy, mức tăng số ngày nắng nóng ở các trạm 

trong vùng Nam Bộ là khác nhau. Trạm có mức tăng cao nhất là Tân Sơn Hòa (1,8 

ngày/năm tƣơng đƣơng 18 ngày/thập niên), Biên Hòa (1,7 ngày/năm tƣơng đƣơng 

17 ngày/thập niên). Nhƣ vậy xét trong chuỗi số liệu từ 1984 – 2017, mức tăng trong 

cả giai đoạn ở 2 trạm này lần lƣợt là 58 ngày và 55 ngày. Xu thế tăng của cả 2 trạm 

này đều thỏa mãn mức ý nghĩa 10% theo kiểm nghiệm Man-Kendall và 2 trạm này 

đều nằm trong vùng Đông Nam Bộ. Cả 2 trạm này đều là những trạm có số ngày 

nắng nóng trung bình năm khá cao, điều này chứng tỏ đây là những điểm nắng nóng 

khắc nghiệt nhất ở vùng Đông Nam Bộ. 

 So với 2 trạm trên, trạm Châu Đốc cũng có xu thế tăng với mức tăng trung 

bình 1 ngày/năm (tƣơng đƣơng 10 ngày/thập niên), tính cho cả giai đoạn 1984 – 

2017 mức tăng tại trạm này vào khoảng 32 ngày và cũng thỏa mãn mức ý nghĩa 

10% theo kiểm nghiệm Man - Kendall. Đây là 1 trong số 3 trạm (Vĩnh Long, Châu 

Đốc, Mộc Hóa) có số ngày nắng nóng cao nhất nằm ở vùng Tây Nam Bộ.  

 Các trạm có mức tăng trung bình khoảng 0,1 - 0,5 ngày/năm (tƣơng đƣơng 1- 

5 ngày/thập niên) bao gồm Đồng Xoài, Càng Long, Tây Ninh, Sở Sao, Cần Thơ, Ba 

Tri, Mỹ Tho, Mộc Hóa tính cho cả giai đoạn 1984 – 2017 mức tăng tại các trạm này 

vào khoảng 2 - 16 ngày, trong đó chỉ có 3 trạm Cần Thơ, Ba Tri, Càng Long thỏa 
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mãn mức ý nghĩa 10% theo kiểm nghiệm Man – Kendall. 

 Các trạm không tăng, không giảm cũng chiếm khá nhiều, bao gồm Vũng 

Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau, Cao Lãnh và Sóc Trăng. Nhƣ vậy, trong suốt giai đoạn từ 

năm 1984 – 2017 số ngày nắng nóng giữ ở mức ổn định, tuy nhiên tất cả các trạm 

này (trừ Vũng Tàu) không thỏa mãn mức ý nghĩa 10% theo kiểm nghiệm Man – 

Kendall. 

 Vùng Tây Nam Bộ có 2 trạm có xu thế giảm số ngày nắng nóng, đó là trạm 

Vĩnh Long và trạm Rạch Giá, với mức giảm trung bình 0,2 ngày/năm (tƣơng đƣơng 

2 ngày/thập niên), tính chung khoảng 6 ngày cho cả giai đoạn 1984 – 2017. Tuy 

nhiên, chỉ có trạm Rạch Giá thỏa mãn mức ý nghĩa 10% theo kiểm nghiệm Man – 

Kendall. Nhƣ vậy, mức giảm ở các trạm này không đáng kể. 

Bảng 3.13.  Hệ số Sen thể hiện xu thế nắng nóng  

Vùng Tên trạm Tỉnh Kinh độ Vĩ độ Hệ số Sen 

Đông 

Nam 

Bộ 

Biên Hòa Đồng Nai 106.51 10.57 1,7 

Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 107.08 10.37 0,0 

Sở Sao Bình Dƣơng 106.64 11.04 0,2 

Tân Sơn Hòa TP.HCM 106.67 10.80 1,8 

Đồng Xoài Bình Phƣớc 106.90 11.54 0,5 

Tây Ninh Tây Ninh 106.11 11.33 0,3 

Tây 

Nam 

Bộ 

Vĩnh Long Vĩnh Long 105.93 10.27 -0,2 

Cần Thơ Cần Thơ 105.77 10.03 0,2 

Châu Đốc An Giang 105.13 10.70 1,0 

Bạc Liêu Bạc Liêu 105.73 9.28 0,0 

Ba Tri Bến Tre 106.55 10.04 0,2 

Cà Mau Cà Mau 105.15 9.17 0,0 

Cao Lãnh Đồng Tháp 105.65 10.42 0,0 

Rạch Giá Kiên Giang 105.08 10.01 -0,2 

Mộc Hóa Long An 105.90 10.76 0,1 

Sóc Trăng Sóc Trăng 105.98 9.61 0,0 

Mỹ Tho Tiền Giang 106.35 10.35 0,1 

Càng Long Trà Vinh 106.20 9.98 0.4 

 

Để thấy rõ xu thế tăng (giảm) số ngày nắng nóng, luận văn biểu thị thông qua 

Biểu đồ Hình 3.23 và Bản đồ Hình 3.24. Từ 2 hình này có thể thấy rằng, mức tăng 
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cao nhất khoảng 2 ngày/ năm (Hình 3.23) ở trạm Tân Sơn Hòa và Biên Hòa tƣơng 

đƣơng 20 ngày/thập niên (Hình 3.24). 

  Hình 3.24 cho thấy, những ký hiệu tam giác hƣớng lên trên thể hiện số ngày 

nắng nóng có xu thế tăng, hình tam giác hƣớng xuống thể hiện số ngày nắng nóng 

có xu thế giảm, hình tam giác càng to thể hiện xu thế tăng (giảm) xảy ra càng lớn. 

 

Hình 3.23. Biểu đồ thể hiện xu thế tăng, giảm số ngày NN giai đoạn 1984 - 2017 

 tại các trạm vùng Nam Bộ 

 

Hình 3.24. Bản đồ thể hiện xu thế tăng giảm số ngày nắng nóng/thập niên tại các 

trạm khu vực Nam Bộ 
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3.3.2. Xu thế biến đổi theo thời gian của NNGG 

Xét trên toàn khu vực Nam Bộ, xu thế NNGG hầu nhƣ không tăng không 

giảm, chỉ có 2 trạm Tân Sơn Hòa và Biên Hòa có xu thế tăng, với mức tăng lần lƣợt 

là 2 ngày/ thập niên và 1 ngày/thập niên và  không thõa mãn mức ý nghĩa 10% theo 

kiểm nghiệm Man – Kendall (Bảng 3.14, Hình 3.25). Điều này cho thấy rằng, tuy 

nắng nóng có xu thế tăng nhƣng xu thế tăng số ngày NNGG là rất ít xảy ra. 

Bảng 3.14. Hệ số Sen thể hiện xu thế nắng nóng gay gắt  

Vùng Tên trạm Tỉnh Kinh độ Vĩ độ Hệ số Sen 

Đông 

Nam 

Bộ 

Biên Hòa Đồng Nai 106.51 10.57 0,1 

Vũng Tàu 
Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
107.08 10.37 0,0 

Sở Sao Bình Dƣơng 106.64 11.04 0,0 

Tân Sơn Hòa TP.HCM 106.67 10.80 0,2 

Đồng Xoài Bình Phƣớc 106.90 11.54 0,0 

Tây Ninh Tây Ninh 106.11 11.33 0,0 

Tây 

Nam 

Bộ 

Vĩnh Long Vĩnh Long 105.93 10.27 0,0 

Châu Đốc An Giang 105.13 10.70 0,0 

Ba Tri Bến Tre 106.55 10.04 0,0 

Cà Mau Cà Mau 105.15 9.17 0,0 

Cao Lãnh Đồng Tháp 105.65 10.42 0,0 

Rạch Giá Kiên Giang 105.08 10.01 0,0 

Mộc Hóa Long An 105.90 10.76 0,0 

Sóc Trăng Sóc Trăng 105.98 9.61 0,0 

Mỹ Tho Tiền Giang 106.35 10.35 0,0 

Càng Long Trà Vinh 106.20 9.98 0,0 

 

 Từ Bảng 3.14 luận văn đã mô phỏng xu thế xảy ra nắng nóng gay gắt theo 

Hình 3.25 và 3.26. Từ đây có thể thấy rõ hơn về xu thế tăng (giảm) số ngày NNGG 

trong trong toàn khu vực Nam Bộ. Với mức tăng cao nhất thể hiện ở trạm Tân Sơn 

Hòa và Biên Hòa (Hình 3.25), ký hiệu tam giác hƣớng lên màu đỏ (Hình 3.26). Các 

trạm còn lại thể hiện mức bằng 0 (Hình 3.25) và ký hiệu ô trong màu vàng (Hình 

3.26). 
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 Nhƣ vậy có thể thấy, NNGG hầu nhƣ có xu thế giữ ở mức ổn định trên hầu 

khắp các trạm trong khu vực, trừ 2 trạm Tân Sơn Hòa và Biên Hòa là nơi có số 

ngày NNGG nhiều và thể hiện xu thế tăng trong giai đoạn 1984 – 2017.  

 

Hình 3.25. Biểu đồ thể hiện xu thế tăng, giảm số ngày NNGG 

 tại các trạm vùng Nam Bộ 

.  

Hình 3.26. Bản đồ thể hiện xu thế tăng giảm số ngày NNGG/thập niên tại các trạm 

khu vực Nam Bộ 
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3.3.3. Xu thế biến đổi theo thời gian của NNĐBGG 

Khu vực Nam Bộ là khu vực thƣờng xuyên xảy ra nắng nóng và NNGG 

trong mùa khô. Tuy nhiên, NNĐBGG xảy ra tƣơng đối ít với mức trung bình 1 

ngày/năm ở một số trạm nằm trong vùng Đông Nam Bộ nhƣ Sở Sao, Đồng Xoài, 

Tân Sơn Hòa, Tây Ninh, Biên Hòa.  

Dựa trên số liệu tính toán số ngày NNĐBGG xảy ra trong giai đoạn 1984 – 

2017 ở một số trạm kể trên, luận văn đã tính toán đƣợc xu thế biến đổi theo thời 

gian của NNĐBGG trong giai đoạn này. Kết quả thể hiện ở Bảng 3.15, từ Bảng này 

nhận thấy trong suốt giai đoạn từ 1984 -2017 xu thế NNĐBGG ở một số trạm giữ ở 

mức ổn định (không tăng, không giảm). Tuy nhiên, xu thế này không thõa mãn với 

mức ý nghĩa 10% theo kiểm nghiệm của Mamn – Kendall. 

Bảng 3.15. Hệ số Sen thể hiện xu thế nắng nóng đặc biệt gay gắt 

Tên trạm Tỉnh Kinh độ Vĩ độ Hệ số Sen 

Biên Hòa Đồng Nai 106.51 10.57 0 

Sở Sao Bình Dƣơng 106.64 11.04 0 

Tân Sơn Hòa TP.HCM 106.67 10.80 0 

Đồng Xoài Bình Phƣớc 106.90 11.54 0 

Tây Ninh Tây Ninh 106.11 11.33 0 

3.4. Xu thế biến đổi các đợt nắng nóng ở Nam Bộ 

Dựa trên kết quả tính toán số ngày nắng nóng khu vực Nam Bộ giai đoạn 

1984 – 2017, đã tính toán đƣợc số đợt nắng nóng và xu thế biến đổi của chúng trong 

giai đoạn nghiên cứu (Bảng 3.16 và Hình 3.27) 

Bảng 3.16. Hệ số Sen thể hiện xu thế các đợt nắng nóng  

Vùng Tên trạm Tỉnh Kinh 

độ 

Vĩ độ Hệ số góc 

Sen  

Đông 

Nam 

Bộ 

Biên Hòa Đồng Nai 106.51 10.57 1,1 

Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 107.08 10.37 0,0 

Sở Sao Bình Dƣơng 106.64 11.04 0,0 

Tân Sơn Hòa TP.HCM 106.67 10.80 1,2 
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Đồng Xoài Bình Phƣớc 106.90 11.54 0,3 

Tây Ninh Tây Ninh 106.11 11.33 0,2 

Tây 

Nam 

Bộ 

Vĩnh Long Vĩnh Long 105.93 10.27 -0,3 

Cần Thơ Cần Thơ 105.77 10.03 0,1 

Châu Đốc An Giang 105.13 10.70 0,7 

Bạc Liêu Bạc Liêu 105.73 9.28 0,0 

Ba Tri Bến Tre 106.55 10.04 0,0 

Cà Mau Cà Mau 105.15 9.17 0,0 

Cao Lãnh Đồng Tháp 105.65 10.42 0,0 

Rạch Giá Kiên Giang 105.08 10.01 -0,1 

Mộc Hóa Long An 105.90 10.76 0,0 

Sóc Trăng Sóc Trăng 105.98 9.61 0,0 

Mỹ Tho Tiền Giang 106.35 10.35 0,1 

Càng Long Trà Vinh 106.20 9.98 0,1 

 

 

 

Hình 3.27. Biểu đồ thể hiện xu thế tăng, giảm số đợt NN giai đoạn 1984 - 2017 

 tại các trạm vùng Nam Bộ 

 

Qua Bảng 3.16 và Hình 3.27 nhận thấy, hầu hết các trạm ở khu vực Đông 
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trạm có mức tăng ít hơn là trạm Đồng Xoài và Tây Ninh, với mức tăng lần lƣợt là 3 

đợt/thập kỷ và 2 đợt/thập kỷ, tuy nhiên 2 trạm này không thõa mãn mức ý nghĩa 

10% theo kiểm nghiệm Man – Kendall. Còn lại 2 trạm Vũng Tàu và Sở Sao giữ ở 

mức không tăng, không giảm, tuy nhiên chỉ có trạm Vũng Tàu thõa mãn mức ý 

nghĩa 10% theo kiểm nghiệm Man – Kendall.  

Các trạm vùng Tây Nam Bộ thể hiện các 3 xu thế tăng, giảm và ổn định. Các 

trạm có xu thế tăng bao gồm Châu Đốc, Cần Thơ, Mỹ Tho, Càng Long với mức 

tăng 7 đợt/thập kỷ đối với trạm Châu Đốc, 3 trạm còn lại mức tăng 1 đợt/thập kỷ, 

trong đó trạm Mỹ Tho không thõa mãn mức ý nghĩa 10% theo kiểm nghiệm Man – 

Kendall. Các trạm có xu thế giảm bao gồm Vĩnh Long và Rạch Giá với mức giảm 

lần lƣợt là 3 đợt/thập kỷ và 1 đợt/thập kỷ, tuy nhiên trạm Vĩnh Long không thõa 

mãn mức ý nghĩa 10% theo kiểm nghiệm Man – Kendall. Các trạm còn lại trong 

khu vực giữ ở mức ổn định. 

Kết luận: Chƣơng 3 tác giả tập trung trình bày kết quả nghiên cứu với các 

đặc trƣng: 

- Phân bố số ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay 

gắt theo không gian và thời gian 

- Sự biến động số ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt 

gay gắt theo không gian và thời gian 

- Xác định đƣợc xu thế biến đổi số ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt và 

nắng nóng đặc biệt gay gắt; Qua đó xác định đƣợc xu thế biến đổi số đợt nắng nóng 

ở vùng nghiên cứu. 
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KẾT LUẬN 

 Trong luận văn này tác giả đánh giá xu thế biến đổi của hiện tƣợng nắng 

nóng dựa trên số liệu nhiệt độ cực đại ngày giai đoạn 1984 – 2017, sử dụng phƣơng 

pháp tính xu thế Sen dựa trên kiểm nghiệm phi tham số Man – Kendall. Các kết quả 

và xu thế biến đổi số ngày nắng nóng nhìn chung phù hợp với những kết quả đã 

đƣợc công bố trƣớc đây [3, 5, 8]. Qua kết quả và phân tích ở chƣơng 3, tác giả rút ra 

một số kết luận sau: 

- Số ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt và độ lệch chuẩn của chúng xảy ra ở 

vùng Đông Nam Bộ nhiều hơn so với vùng Tây Nam Bộ, trong những năm El Nino 

cao hơn TBNN và cao gấp nhiều lần so với những năm La Nina. 

- Thời gian xuất hiện nắng nóng, NNGG và NNĐBGG xảy ra nhiều vào 

khoảng từ tháng 2 đến tháng 6, đặc biệt nhiều vào tháng 3 – 4, là thời điểm của mùa 

khô vùng Nam Bộ. 

- Xu thế biến đổi nắng nóng theo thời gian tăng cao ở một số trạm nhƣ Tân 

Sơn Hòa, Biên Hòa, Châu Đốc, Đồng Xoài, Càng Long. Xu thế giảm ở Vĩnh Long, 

Rạch Giá và giữ mức ổn định ở các trạm Vũng tàu, Bạc Liêu, Cà Mau, Cao Lãnh và 

Sóc Trăng. 

- Xu thế biến đổi NNGG tăng ở 2 trạm Tân Sơn Hòa và Biên Hòa với mức 

tăng thấp, các trạm khác giữ ở mức ổn định. 

- NNĐBGG chỉ xảy ra ở vùng Đông Nam Bộ với dao động 1 - 2 ngày, tuy 

nhiên xu thế không tăng không giảm trong suốt giai đoạn 1984 – 2017, trong khi đó 

vùng Tây Nam Bộ không xảy ra NNĐBGG. 

- Trong số 6 trạm vùng Đông Nam Bộ có đến 4 trạm thể hiện xu thế tăng số 

đợt nắng nóng với mức tăng cao nhất đạt 12 đợt/ thập kỷ (tại trạm Tân Sơn Hòa), 2 

trạm Vũng Tàu và Sở Sao thể hiện xu thế ổn định (không tăng, không giảm). 

- Các trạm khu vực Tây Nam Bộ thể hiện cả 3 xu thế: tăng, giảm và ổn định. 

Trong đó trạm có mức tăng cao nhất đạt 7 đợt/thập kỷ (tại trạm Châu Đốc), 2 trạm 

có xu thế giảm là Vĩnh Long và Rạch Giá với mức giảm nhiều nhất đạt 3 đợt/thập 

kỷ (tại trạm Vĩnh Long). 
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