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Tóm tắt: Để xem xét đặc điểm của gió mùa mùa hè trên khu vực phía Nam Việt Nam (SM) khi
xoáy thuận nhiệt đới (TC) hoạt động trên Biển Đông, bài báo đã sử dụng số liệu tái phân tích ERA
Interim và xem xét đặc điểm của tốc độ gió ở ba mực đẳng áp chuẩn 1000mb, 850mb và 700mb
trên hai khu vực. Khu vực 1 (0 - 100N; 105 - 1100E) để xem xét đặc điểm của dòng gió có nguồn
gốc chủ đạo từ áp cao Châu Úc, còn khu vực 2 (5 - 150N; 90 - 1050E) đại diện cho dòng gió từ áp
cao Mascarene. Đặc điểm của SM trên cả hai khu vực được xem xét thông qua hai khía cạnh: (1)
Mức độ biến đổi của tốc độ khi có TC hoạt động so với trung bình và (2) Tần suất xuất hiện theo
các khoảng giá trị của tốc độ gió khi có TC hoạt động. Kết quả cho thấy, tốc độ SM khi có TC
hoạt động ít phụ thuộc vào thời gian trong năm khi độ lớn trong tất cả các tháng được xét là gần
tương đương nhau. Trung bình cả thời kỳ, tốc độ gió ở tất cả các mực đều tăng lên, mức tăng lên
khoảng từ 30% đến 85% so với trung bình. Về tần suất xuất hiện, khi có TC hoạt động, SM đạt tần
suất lớn nhất trong khoảng tốc độ VTB - 1,5VTB hoặc 1,5VTB - 2VTB với tổng tần suất gió có tốc độ
trong hai khoảng này khoảng 55% đến 75%.
Từ khóa: Đặc điểm của gió mùa mùa hè; Xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông.

1. Mở đầu

Biển Đông nước ta. SM hoạt động chủ yếu
trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 hàng
năm và có ảnh hưởng rất lớn đến thời tiết và khí
hậu trên toàn lãnh thổ Việt Nam. SM chính là
nhân tố qui định mùa mưa ở Nam Bộ và Tây
Nguyên khi hoạt động của nó đóng góp 80%
đến 85% lượng mưa trên khu vực [1].
Cường độ của SM có sự biến động qua các
năm và phụ thuộc vào các hệ thống khí áp cũng
như các dao động khí hậu, đặc biệt là ENSO.
Trong năm La-Nina, SM mạnh lên và bắt đầu
sớm hơn trung bình nhiều năm, ngược lại, trong

Như chúng ta đã biết SM trên lãnh thổ Việt
Nam có nguồn gốc từ dải áp cao cận nhiệt đới
Nam bán cầu. Trong đó, dòng gió xuất phát từ
áp cao Mascarene là thành phần chủ đạo chi
phối trên phần đất liền nước ta. Bên cạnh đó,
dòng gió từ áp cao Châu Úc sau khi vượt xích
đạo đổi hướng và biến tính cùng với dòng từ áp
cao Mascarene chi phối vùng biển phía nam và
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năm El-Nino, SM lại yếu đi và bắt đầu muộn
hơn trung bình [2-4].
Ngoài sự biến đổi cường độ qua các năm,
SM cũng có biến động trong thời kỳ hoạt động
của nó. Sự biến động nội mùa của SM liên quan
đến hoạt động của MJO, tuy nhiên vấn đề này
chưa được nghiên cứu nhiều. Một nghiên cứu
về vấn đề này được thực hiện ở Indonesia cho
thấy MJO pha 3 khi xuất hiện vào mùa xuân
và MJO pha 4 khi xuất hiện vào mùa hè đóng
góp làm suy giảm tốc độ gió trên vùng biển
khu vực [5].
Chúng ta cũng biết rằng, khi SM được tăng
cường thì lượng mưa trên khu vực Tây Nguyên
và Nam Bộ sẽ tăng lên và một trường hợp làm
tăng cường SM là hoạt động của TC trên khu
vực tây bắc Thái Bình Dương và Biển Đông.
Hoạt động của TC trên khu vực đóng vai trò là
một trung tâm hút gió, làm tăng gradient khí áp
theo phương ngang, do đó làm tăng cường
cường độ của SM.
Mặc dù chúng ta dễ dàng hình dung được là
khi có TC hoạt động thì SM sẽ được tăng
cường, tuy nhiên tốc độ gió tăng lên với mức độ
như thế nào thì ta chưa thể khẳng định được.
Chính vì vậy, trong bài báo này, chúng tôi tiến
hành tính toán và định lượng tốc độ SM trên
khu vực phía Nam nước ta (gọi tắt là tốc độ
SM) khi TC hoạt động trên Biển Đông, từ đó
cung cấp cơ sở cho các nhà dự báo đưa ra bản
tin dự báo thời tiết trong những ngày có TC
hoạt động, đặc biệt là dự báo gió và mưa cho
khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ nước ta.
2. Số liệu và phương pháp nghiên cứu
2.1. Số liệu
Bài báo sử dụng số liệu TC từ trang web
http://weather.unisys.com/hurricanes và số liệu
tái phân tích ERA Interim của Trung tâm Khí
tượng hạn vừa châu Âu trong giai đoạn 19812015. Số liệu tái phân tích được sử dụng là số
liệu lúc 00Z và nó được xem như giá trị trung
bình ngày trong khuôn khổ của bài báo. Độ
phân giải của số liệu thu thập là 0,5×0,5 độ kinh

vĩ, bao gồm tốc độ gió vĩ hướng u và tốc độ gió
kinh hướng v.
Số liệu TC được sử dụng để xác định thời
gian có TC hoạt động trên Biển Đông trong
từng tháng. Thời gian có TC hoạt động bao
gồm cả thời gian hoạt động của áp thấp nhiệt
đới và bão trên khu vực vùng biển Việt Nam
giới hạn trong khu vực: phía tây kinh tuyến
1200E, phía bắc vĩ độ 100N và phía nam vĩ độ
220N. Khu vực này không tính đến một phần
của vùng biển nam Biển Đông, một phần vùng
biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và toàn bộ
vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
Với mục tiêu là xác định sự biến đổi của
SM khi có TC hoạt động trên Biển Đông, bài
báo tiến hành xác định mức độ biến đổi và biểu
đồ phân bố tần suất của tốc độ SM theo các
ngưỡng của giá trị tốc độ khi có TC hoạt động.
Phương pháp chi tiết được trình bày ngay sau đây.
a. Thống kê thời gian TC hoạt động trên
Biển Đông
Thời gian TC hoạt động trên Biển Đông
trong thời kỳ tháng 5 đến tháng 9 trong giai
đoạn 1981-2015 được thống kê. Bài báo xác
định tổng số ngày và tần suất hoạt động của TC
trong từng tháng và từng mùa. Số ngày hoạt
động là tổng số ngày có TC hoạt động trên
vùng biển được giới hạn phía trên. Lưu ý rằng,
những ngày có nhiều hơn một TC hoạt động
cũng chỉ được tính là một ngày có TC hoạt
động mà thôi.
b. Phương pháp xác định mức độ biến đổi của SM
Mức độ biến đổi của SM được xác định lần
lượt cho từng tháng từ tháng 5 đến tháng 9 và
trung bình cả thời kỳ. Theo đó, trong mỗi mốc
thời gian, chúng tôi tiến hành xác định tốc độ
gió trung bình, tốc độ gió trung bình trong các
ngàycó TC hoạt động, chuẩn sai (CS) và mức
độ biến đổi của nó tính ra phần trăm so với tốc
độ gió trung bình.
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Trong đó:
- V ( , , ), V ( , , ) lần
ần llượt là tốc độ SM
trung bình trong các ngày có TC ho
hoạt động và
tốc độ SM trung bình ở mực khí áp p (1000mb,
850mb hay 700mb) vào th
thời gian t (từng tháng
hoặc trung bình thời kỳ) trên
ên khu vvực i;
Hình 1. Các khu vực được
ợc lựa chọn để đánh giá sự
thay đổi của SM.

Xác định
ịnh mức độ biến đổi được
đ
thực thiện
thông qua việc
ệc xem xét sự thay đổi tốc độ gió
trên hai khu vực như ở hình
ình 1. Cụ
C thể, khu vực
1 là vùng giới hạn từ 00N đến
ến 100N, 1050E đến
1100E. Vùng này được
ợc xác định để đánh giá sự
thay đổi của dòng gió có nguồn
ồn gốc chủ yếu từ
áp cao Châu Úc. Khu vực
ực thứ hai bao phủ Vịnh
Thái Lan, kéo dài từ
ừ phía tây Nam Bộ đến kinh
tuyến 900E; giới hạn từ 50N đến
ến 150N, 900E đến
0
105 E. Khu vực thứ hai này được
ợc tính toán để
đánh giá sự biến đổi của dòng
òng gió có nguồn
ngu gốc
từ
ừ áp cao Mascarene từ vịnh Bengal thổi sang.
Phạm vi của các khu vực được
ợc xác định sao cho
giảm thiểu được ảnh hưởng
ởng trực tiếp của hoàn
ho
lưu TC đến tốc độ gió trên
ên khu vực
v tính toán.
Nghĩa là các khu vực được
ợc lựa chọn cố gắng
sao cho nằm ngoài phạm
ạm vi ảnh hưởng
h
trực tiếp
của TC.
Trên mỗi khu vực, bài
ài báo tiến
ti hành đánh
giá sự
ự biến đổi của tốc độ gió ở ba mực đẳng áp
chuẩn làà 1000mb, 850mb và 700mb. Mực
M thứ
nhất để đánh giá sự
ự thay đổi của gió gần bề mặt,
mực thứ hai (850mb) là mực
ực có SM ổn định
nhất, thường được dùng đểể xác định các chỉ số
gió mùa, còn mực 700mb làà độ
đ cao mà SM
thường đạt đến khi có cường
ờng độ mạnh.
Cụụ thể, tốc độ SM trung bình
b
trong các
ngày có TC hoạt động, chênh lêch và mức
m biến
đổi
ổi của nó so với tốc độ SM trung bình
b
được
xác định
ịnh bằng các công thức sau:
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- V ( , , , ) là tốc
ốc độ SM trong ng
ngày có TC
hoạt động thứ j ở mực khí áp p vào thời gian t
trên khu vực i;
- CS( , , )là chênh lệch
ệch hay chuẩn sai của
V ( , , ) so với V ( , , );
- MBĐ( , , ) là mức
ức biến đổi của V
với V ( , , ) .
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c. Phương pháp xác đđịnh phân bố tốc độ
SM khi có TC hoạt động
Ngoài việc xác định
ịnh mức độ biến đổi của
tốc độ SM so với trung bình
ình nh
như đã trình bày ở
trên, bài báo còn tiến hành
ành xây ddựng biểu đồ
phân bốố của tốc độ SM(biểu đồ tần suất thực
nghiệm)
ệm) khi có TC hoạt động theo các ng
ngưỡng
giá trịị của tốc độ gió trung bbình. Mục tiêu của
công việc này là đểể xác định xem khi có TC
hoạt động thì SMsẽẽ có tốc độ thay đổi nh
như thế
nào, xác suất để cường
ờng độ SM đạt giá trị ở một
khoảng tốc độ nào
ào đó là bao nhiêu ph
phần trăm.
Từ kết quả đó màà các nhà ddự báo có thể căn cứ
để đưa ra dự
ự báo, cảnh báo một cách định lượng
và chính xác hơn.
Các ngưỡng
ỡng giá trị của tốc độ gió đđược
xác định tương ứng ở từng mực kkhí áp và trên
từng khu vực gồm: VTB; 1,5VTB; 2VTBvà
2,5VTB. Từ bốn ngưỡng
ỡng giá trị nnày, chúng tôi
tiến hành xác định
ịnh tần số vvà tần suất xuất hiện
(tỉỉ lệ phần trăm) của tốc độ SM khi có TC
hoạt
ạt động trong năm khoảng giá trị, gồm có:
- VTC≤ VTB;
- VTB< VTC ≤ 1,5VTB;
- 1,5VTB < VTC ≤ 2VTB;
- 2VTB < VTC ≤ 2,5VTB;
- VTC> 2,5 VTB.
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Trong đó VTC là tốc độ SMtrung bình
trong các ngày có TC hoạt động trên Biển
Đông,VTBtốc độ SM trung bình của cả giai
đoạn.Độ ớn của VTB trên từng mực đẳng áp và
ở từng khu vực là khác nhau. Khác với việc
đánh giá mức độ biến đổi ở trên, trong nội
dung này, bài báo chỉ xây dựng biểu đồ tần
suất cho hai mực khí áp là 1000mb và 850mb.
Nghĩa là, bài báo sẽ xác định hai giá trị VTB,
từ đó xây dựng hai biểu đồ tần suất theo các
ngưỡng giá trị khác nhau cho mỗi khu vực.
3. Kết quả và thảo luận
3.1. Thời gian có TC hoạt động trên Biển Đông
Kết quả thống kê trong bản 1 cho thấy TC
hoạt động với tần suất lớn trong các tháng 7, 8,
9. Trung bình mỗi tháng có hơn 6 ngày/tháng
TC hoạt động (tháng 7), hoặc gần 9 ngày/tháng
(tháng 8, tháng 9). Trong tháng 5 - tháng 6, tần
suất hoạt động của TC thấp hơn. Cụ thể trong
tháng 6 là khoảng 3 ngày/tháng và tháng 5
trung bình chưa tới 1 ngày/tháng.
Bảng 1. Số ngày TC hoạt động trên Biển Đông giai
đoạn 1981-2015

Thời gian
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Cả thời kỳ

Số ngày bão hoạt động
Trung bình
Tổng số (ngày)
(ngày/tháng)
23
0,66
106
3,02
223
6,37
301
8,6
300
8,57
27,2
953
(ngày/thời kỳ)

3.2. Mức độ biến đổi của tốc độ SM khi có TC
hoạt động trên Biển Đông
Sự biến đổi của tốc độ SM, tốc độ SM khi
có TC hoạt động trên Biển Đông và mức biến
đổi của nó so với trung bình trên các mực ở hai
khu vực được thể hiện ở hình 2. Kết quả cho
thấy, tốc độ SM trung bình của cả thời kỳ từ
tháng 5 đến tháng 9 trên các mực ở hai khu vực
biến đổi từ 4,33m/s (mực 1000mb – vùng 1)

đến gần 6,97m/s (mực 850mb – vùng 2). Trong
các tháng được xem xét, sự biến đổi của tốc độ
SM trung bình là có qui luật và tương đối rõ
ràng,giá trị của nó nhỏ nhất trong tháng 5 và
lớn nhất trong tháng 7, tháng 8. So sánh tốc độ
gió giữa hai khu vực và giữa các mực cho thấy
ở vùng 2 tốc độ gió lớn hơn ở vùng 1 và ở cả
hai khu vực tốc độ gió lớn nhất ở mực 850mb
và nhỏ nhất ở mực 1000mb.
Khi có TC hoạt động thì tốc độ SM tăng
lên, điều này được thể hiện ở cả hai khu vực và
trên tất cả các mực đẳng áp. Mức tăng so với
tốc độ gió trung bình trong cả thời kỳ trên các
mực đẳng áp ở hai khu vực biến đổi từ khoảng
30% đến hơn 85%.Tốc độ gió khi có TC hoạt
động trong tất cả các tháng trên cả hai vùng là
gần tương đương nhau ở cả ba mực khí áp.Điều
này có nghĩa là tốc độ SM khi có TC hoạt động
ít phụ thuộc vào thời gian trong năm, khác với sự
phụ thuộc vào thời gian của tốc độ gió trung bình
khi tốc độ gió biến đổi khá lớn giữa các tháng.
Mức tăng của tốc độ gió có biến động khá
lớn, từ không đáng kể (dưới 1m/s – tháng 9,
mực 1000mb, vùng 2) đến gần 2,5 lần tốc độ
trung bình (5,95m/s - tháng 5, mực 700mb,
vùng 1). Bên cạnh đó, mức tăng ở vùng 1 cao
hơn mức tăng ở vùng 2 trên cả ba mực khí áp
và trong tất cả các tháng. Ở vùng 1, mức tăng
trung bình cả thời kỳ trên cả ba mực đều xấp xỉ
hoặc trên 50%, thậm chí mức tăng đạt đến
86,12% so với trung bình ở mực 700mb. Trong
khi đó, ở vùng 2 mức tăng của tốc độ SM khi có
TC hoạt động chỉ đạt trên dưới 30% so với tốc
độ trung bình.
Mức biến đổi của tốc độ gió ở mực 700mb
là lớn nhất, điều này có thể được lí giải vì SM
trong điều kiện trung bình đã yếu đi khi lên đến
độ cao này. Còn khi có TC hoạt động trên Biển
Đông, đóng vai trò như một trung tâm hút gió
mạnh thì gió mùa phát triển cả về cường độ lẫn
bề dày của nó, đến mực 700mb SM vẫn mạnh
tương đương (vùng 2) hoặc hơn (vùng 1) so với
ở mực 850mb.
Ở tất cả các mực khí áp trên cả hai khu
vực, sự biến đổi của tốc độ gió so với trung
bình là lớn nhất trong tháng 5. Mức biến đổi
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của tốc độ SM trong tháng này
ày vượt
vư xa nhiều
lần
ần so với mức biến đổi trong các tháng khác.
Chuẩn
ẩn sai của tốc độ gió so với trung bình
b
rất
lớn do đây là tháng mà SM mới
ới phát triển và
v

129

chưa mạnh
ạnh chứ không phải do sự tăng llên
vượt trội
ội của tốc độ gió khi có hoạt động của
TC (tốc
ốc độ SM khi có TC hoạt động ttương
đương trong các tháng khác).

Hình 2. Sự
ự biến đổi của tốc độ SM trung bình
b
(Vtb), tốc
ốc độ SM khi có TC hoạt động tr
trên Biển Đông (Vtc),
chuẩn sai (CS) và mức
ức biến đổi so với trung bình
b
ở các mực 1000mb (hàng
àng trên), 850mb (hàng gi
giữa) và
700mb (hàng dưới)
ới) tại khu vực 1 (cột bên
b trái) và khu vực 2 (cột bên
ên ph
phải).
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3.3. Phân bốố của tốc độ SM khi có TC hoạt
động trên Biển Đông
Kết quả ở hình 3 và bảng
ảng 2 cho thấy SM khi
có TC hoạt
ạt động chủ yếu đạt tốc độ trong
khoảng
ảng từ 1 đến 2 lần tốc độ trung bình
b
với
tổng tần suất từ khoảng
ảng 55% đến hơn
h
75%.
Trong đó, tần suất xuất hiện ở vùng
ùng 2 cao hơn ở
vùng 1, mực 1000mb cao hơn
ơn mực
m 850mb.Ở
vùng 2,tổng tần suất màà SM có tốc
t độ trong
khoảng nàylần lượt là73,8%
à73,8% (1000mb) và
66,8% (850mb) so với
ới 58,1% (1000mb) và
v
54,9%(850mb) ở vùng 1.
Ở vùng 1, khi có TC hoạt
ạt động, SM có tốc
độộ chủ yếu trong khoảng 1,5 đến 2 lần so với
tốc độ trong điều kiện trung bình.
ình. Trong khi ở

vùng 2, tỉỉ lệ xuất hiện gió trong khoảng từ 1
đến
ến 1,5 lần lại lớn nhất. H
Hơn nữa, ở vùng 1 tỉ
lệ gió đạt ngưỡng
ỡng tốc độ cao (V TC>2 VTB) lớn
hơn nhiều so với ở vùng
ùng 2. T
Từ kết quả này
chúng ta có thểể nhận định rằng, khi có TC
hoạt
ạt động tốc độ SM ở vvùng biển phía đông
nước
ớc ta (ví dụ ở khu vực giữa vvà nam Biển
Đông) có khả năng được
ợc tăng ccường lên
nhiều hơn tốc
ốc độ SM ở vvùng biển phía tây,
tây nam như ở vịnh Thái Lan.
Ngoài ra, kết
ết quả tính toán cũng cho thấy
một điều khá thú vị đó làà kh
khả năng xuất hiện
SM với tốc độ tương
ương đương, th
thậm chí nhỏ
hơn tốc
ốc độ trong điều kiện trung bbình là có,
thậm chí còn xuất
ất hiện với tỉ lệ khá cao, tỉ lệ
này dao động
ộng ở khoảng từ 15% đến 30%.

Hình 3: Tần số và tỉỉ lệ xuất hiệntrong các khoảng giá trị của tốc độ SM khi có TC hoạt động tr
trên Biển Đông ở
mực 1000mb (hàng
àng trên), 850mb (hàng dưới)
dư tại khu vực 1 (cột bên trái) và khu vực
ực 2 (cột bbên phải).
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Bảng 2. Tỉ lệ xuất hiện của tốc độ SM khi có TC hoạt động trên Biển Đông (VTC)
trong các khoảng giá trịtheo tốc độ gió trung bình (VTB)

Các khoảng tốc độ
VTC ≤ VTB
VTB<VTC ≤ 1,5VTB
1,5VTB< VTC ≤ 2VTB
2VTB< VTC ≤ 2,5VTB
VTC>2,5VTB

Tỉ lệ xuất hiện (%)
Vùng 1
Vùng 2
1000mb
850mb
1000mb
850mb
14,0
18,3
25,6
27,7
24,1
24,9
48,6
35,9
34,0
30,0
25,2
30,9
21,7
20,3
0,6
5,3
6,2
6,5
0
0,2

4. Kết luận
Qua phân tích đặc điểm của tốc độ SM khi
có khi TC hoạt động trên Biển Đông, bài báo có
một số kết luận sau:
1. Tốc độ SM trên khu vực phía Nam Việt
Nam khi có TC hoạt động trên Biển Đông ít phụ
thuộc vào thời gian trong năm, độ lớn của nó là
gần tương đương nhau trong tất cả các tháng;
2. Khi TC hoạt động trên Biển Đông, tốc độ
SM tăng lên, mức tăng trong khoảng từ 30%
đến 85% và phụ thuộc vào khu vực cũng như
mực độ cao trong khí quyển;
3. Khi TC hoạt động trên Biển Đông, tốc độ
SM trên khu vực phía Nam Việt Nam có tần
suất xuất hiện lớn nhất trong khoảng 1 đến 1,5
lần hoặc 1,5 đến 2 lần so với tốc độ trung bình.
Tổng tần suất trên các mực ở hai khu vực từ
khoảng 55% đến gần 75%.
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Characteristics Of The Summer Monsoon
in the Southern of Vietnam During Tropical Cyclone Activity
in the Vietnam’s East Sea
Tran Dinh Linh, Chu Thi Thu Huong, Tran Thi Kim Ngan
Faculty of Meteorology and Hydrology, Hanoi University of Natural Resources and Environment
41A, Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi, Vietnam

Abstract: In order to investigate the characteristic of Summer Monsoon in the Southern of
Vietnam (SM) during Tropical Cyclone (TC) activity in the Vietnam’s East Sea (VES), we use the
ERA Interim reanalysis data to determine the characteristic of SM intensity in two areas at three levels
(1000mb, 850mb and 700mb). The first area (0 - 100N; 105 - 1100E) is used to examine the change of
wind from Australian High and the second area (5 - 150N; 90 - 1050E)isused to analyze the change of
wind from Mascarene High. These variations are investigated towards two characteristics: (1)
Anomaly of wind compared with mean value and (2) Appearance frequency of wind in each value
range. The results show that SM intensity during TC activity in the VES is less dependent on the time
of year. SMI is stronger from 30% up to 85% of the mean values. In addition, during TC activity in the
VES, frequency of SMI gets the maximum value in the range of VTB - 1,5VTB or 1,5VTB - 2VTB with
the total of frequency from 55% to 75%.
Keywords: Characteristic of Summer Monsoon; Tropical Cyclone activity in the Vietnam’s East Sea.

