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Tóm tắt
Trong báo cáo này sẽ trình bày một số nhận xét bước đầu về quy luật biến đổi khí hậu trên
cơ sở phân tích kết quả tính toán phổ dao động khí hậu các vùng khác nhau thuộc khu vực phía Bắc
Việt Nam. Công tác tính toán nghiên cứu được thực hiện trên các chuỗi số liệu lâu năm về khí áp,
nhiệt độ không khí, nhiệt độ trung bình tối cao, nhiệt độ trung bình tối thấp, độ ẩm không khí ,
lượng mưa và lượng mây tổng quan tại các trạm khí tượng lựa chọn đại diện cho từng vùng khí
hậu. Phổ dao động cũng được tính toán nghiên cứu trên các chuỗi số liệu thám không vô tuyến tại
các mực độ cao khác nhau trong tầng đối lưu khí quyển. Phổ dao động của các chuỗi số liệu khí
hậu này được phân tích so sánh với phổ dao động thu được từ tính toán nghiên cứu trên các chuỗi
số liệu về ENSO và các chỉ số hoàn lưu khác.
Abstract
In this report, some preliminary remarks about the climate change based on the researching
results on the spectrum of the climatic oscillations in different climatic regions over the North of
Vietnam are described. The calculations were made on time-series of the pressure, air temperature,
maximum and minimum temperature, rainfall, humidity and cloud cover in each region. The
spectrum of climatic oscillation is calculated as well as on time-series of temperature at different
levels in the troposphere and sea surface temperature (SST) in different areas of the center of
Pacific Ocean. Their spectrums were analyzed and compared each with other.
1. Mở đầu
Như chúng ta đã nhận thấy, trên quy mô
toàn cầu cũng như trong phạm vi lãnh thổ Việt
Nam, khí hậu trong những thập kỷ gần đây
đang có những thay đổi khá rõ rệt. Trái đất
đang ấm dần lên tuy không đồng đều. Tại
nhiều khu vực đã và đang xẩy ra các hiện
tượng thiên tai trái quy luật. Tại nơi này, xẩy
ra mưa với cường độ ngày càng gia tăng, nơi
kia - hạn hán ngày càng nghiêm trọng. Ngay
trên lãnh thổ Việt Nam, tuy diện tích không
rộng, vẫn không khó khăn để nhận diện được
các hiện tượng khí hậu dị thường tương tự.
Chẳng hạn nền nhiệt độ có tăng lên song
không đồng đều giữa các vùng; tổng lượng
mưa trung bình toàn quốc ít thay đổi, song có
nơi lượng mưa tăng lên nhiều so với trung

bình nhiều năm, có nơi lại thâm hụt nhiều gây
khô hạn cục bộ; bão xuất hiện trái quy luật và
có xu thế gia tăng cường độ... Vậy một vấn đề
đặt ra là khí hậu tại các vùng trên lãnh thổ
Việt Nam bị chi phối bởi các điều kiện gì, với
mức độ mạnh yếu ra sao và điều kiện gì chiếm
ưu thế tại từng vùng cụ thể. Để trả lời khúc
chiết các câu hỏi này đòi hỏi các nhà khoa học
khí tượng phải đầu tư nhiều thời gian và trí
tuệ cho công tác khảo nghiệm, nghiên cứu.
Cho đến thời điểm hiện nay, ngành Khí
tượng Thuỷ văn đã thu thập và tích luỹ được
một tài sản vô giá – đó là kho tài liệu điều tra
cơ bản về khí tượng khí hậu trên toàn lãnh thổ
Việt Nam. Một phần nhỏ của kho số liệu này
đã được số hoá và tổ chức thành cơ sở dữ liệu
(CSDL) [5]. Đây là các chuỗi số liệu được thu

thập liên tục lâu năm tại từng vị trí địa lý cụ
thể có thể phản ánh khá đầy đủ diễn biến thực
tế của chế độ khí hậu trên khu vực lãnh thổ,
lãnh hải Việt Nam trong suốt hơn một thế kỷ
qua.
Xét trên phương diện toán thống kê,
chuỗi số liệu quan trắc khí tượng là chuỗi các
đại lượng ngẫu nhiên phản ánh các quá trình
ngẫu nhiên của khí quyển. Vì vậy có thể khảo
sát nghiên cứu quy luật biến đổi của các quá
trình khí quyển thông qua các chuỗi số liệu
thực nghiệm. Một trong những phương tiện
hữu hiệu giúp chúng ta thực hiện được mục
tiêu này là phương pháp phân tích phổ dao
động. Về mặt lý thuyết, phương pháp phổ đã
được nghiên cứu và ứng dụng trong nhiều lĩnh
vực khoa học ứng dụng khác nhau. Trên thực
tế đã có nhiều tài liệu giới thiệu kỹ về lĩnh vực
nghiên cứu ứng dụng này [9,10,11,12]. Trong
lĩnh vực Khí tượng Thuỷ văn cũng đã công bố
nhiều công trình nghiên cứu sử dụng phương
pháp phân tích phổ dao trên chuỗi số liệu
quan trắc về các yếu tố khí tượng khí hậu cụ
thể. Đó là các công trình về dao động khí hậu,
dao động mực nước sông, mực nước biển.
Trong nước cũng đã có một số công trình áp
dụng phân tích phổ để khảo sát trên các chuỗi
số liệu quan trắc như lượng mưa, nhiệt độ
không khí [1,3,7], mực nước biển [8] v.v...
Các công trình này đang nằm ở dạng nghiên
cứu cho một số rất ít điểm và phân tích kết
quả mang tính riêng lẻ.
Với mục tiêu như đã nêu ở trên, vấn đề
đặt ra đối vớí chúng tôi là tính toán khảo sát
đại trà phổ dao động khí hậu trên chuỗi số liệu
của nhiều trạm trong vùng khí hậu đang khảo
sát nghiên cứu, phân tích so sánh kết quả
trong mối liên hệ với sự ảnh hưởng của các
điều kiện địa lý tại khu vực cũng như các điều
kiện tác động quy mô lớn khác.
2. Phương pháp và số liệu
2.1. Phương pháp xác định hàm mật độ
phổ
Đối với các quá trình ngẫu nhiên dừng
tồn tại các công thức quan hệ giữa mật độ phổ
S x (ω ) và hàm tương quan R x (τ ) [9, 10, 11,
12]:

∞

R x (τ ) =

 S x (ω )e

iωτ

dω

(1)

−∞

là công thức triển khai hàm tương quan
vào tích phân Fourier, và
1 ∞
S x (ω ) =
R x (τ ) e −iωτ dτ .
(2)
2π −∞
Các công thức (1) và (2) cho thấy R x (τ )
và mật độ phổ S x (ω ) là các biến đổi Fourier.
Như vậy mật độ phổ S x (ω ) có thể tính
được theo công thức (2) với điều kiện biết
trước giá trị chính thức của hàm tương quan
R x (τ ) trên khoảng biến thiên vô cực của τ:
(−∞ ≤ τ ≤ ∞) .
Trên thực tế chúng ta chỉ có thể xác định
được các đặc trưng của quá trình ngẫu nhiên
trên một khoảng biến thiên hữu hạn nào đó
của τ : (−T ≤ τ ≤ T ) . Trong trường hợp đó,
việc sử dụng công thức (2) sẽ cho biết kết quả
thiếu chính xác, đặc biệt là ngoài phạm vi xác
định τ > T .
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để xác định
được giá trị thích hợp nhất của mật độ phổ khi
chỉ biết giá trị thống kê của hàm tương quan
thay vì giá trị hàm tương quan đích thực, Bài
toán được giải quyết bằng giải pháp xem xét
một hàm thống kê có giá trị bằng hàm tương
quan khi τ ≤ τ m và bằng “0” khi τ > τ m .
Nói cách khác, có thể xem hàm tương quan
thống kê là một tích của hàm tương quan thực
và một hàm λ (τ ) như sau:
~
R (τ ) = λ (τ ) ⋅ R(τ ) ,
(3)
1, khi τ ≤ τ m ,
0, khi τ > τ m .

λ (τ ) = 

(4)

~
Như vậy hàm mật độ phổ R (τ ) khi

τ ≤ τ m được tính theo công thức:
~
1
S (ω ) =
2π

τm

e

− iωτ

~

λ (τ ) R (λ ) dτ .

(5)

−τ m

Trong đó hàm λ (τ ) và giá trị τ m được
chọn một cách hợp lý nhất. Có nhiều dạng
hàm λ (τ ) được đề xuất, song trong công trình
này, chúng tôi sử dụng hàm Hemming có
dạng [9]:

πτ

0,54 + 0,46 cos τ , khi τ ≤ τ m ,
λ (τ ) = 
m
0, khi τ > τ .
m

Giá trị τ m gọi là điểm cắt. Nếu điểm cắt

τ m được cho giá trị quá bé có thể dẫn đến
trường hợp hàm tương quan không bằng
không khi τ > τ m . Ngược lại, nếu chọn τ m
quá lớn sẽ dẫn đến trường hợp hàm tương
quan sẽ sai lệch quá nhiều so với giá trị thực.
Cả hai trường hợp đều dẫn đến sai số khi xác
định hàm mật độ phổ.
Trong tính toán thực hành, thay cho công
thức (5) người ta sử dụng công thức:
 πk 
~
1 m
~
 iΔτ
S x (ω k ) =  λ (iΔτ ) R x (iΔτ ) cos
π i =0
 τ max 

τ max
; Δτ − bước thời gian của
Δτ
chuỗi {xt } ; ω k − tần số góc của dao động;
πk
ωk =
, k = 1, 2, ..., m − các giá trị của
τ max

ở đây m =

mật độ phổ.
Với mục đích nhận biết các đỉnh phổ
tương ứng với các chu kỳ dao động khí hậu,
hàm mật độ phổ được biểu diễn dưới dạng đồ
~
thị với trục tung là S x (ω k ) và trục hoành là
ωk .
2.2. Số liệu phục vụ nghiên cứu

Trong phạm vi công trình này, bài toán
nghiên cứu phổ dao động khí hậu được xem
xét cụ thể tại các vùng khí hậu khác nhau trên
khu vực phía bắc lãnh thổ Việt Nam. Để
thống nhất, chúng tôi áp dụng kết quả phân
vùng khí hậu theo [6]. Như vậy khu vực phía
bắc lãnh thổ Việt Nam có bốn vùng khí hậu
(Tây bắc Bắc bộ, Đông bắc Bắc Bộ, Đồng
bằng Trung du Bắc Bộ và Thanh Hoá, Bắc
Trung Bộ).
3. Tính toán và phân tích kết quả

Trước tiên việc tính toán được thực hiện
trên chuỗi số liệu thô (chưa qua lọc). Với các
chuỗi số liệu chưa lọc, trên tất cả các đồ thị
đều chỉ thấy rõ nét nhất là chu kỳ dao động 12
tháng (1 năm), tiếp đến là chu kỳ 6 tháng và

các dao động có chu kỳ bé hơn. Rõ ràng có
thể thấy rằng các chu kỳ phản ánh chế độ khí
hậu biến đổi theo mùa trên tất cả các vùng khí
hậu. Kết quả này có thể nói là hiển nhiên (với
nghĩa là sẽ vô lý nếu không có các chu kỳ dao
động đó tại vùng địa lý chịu tác động của chế
độ khí hậu gió mùa như lãnh thổ Việt Nam).
Cần phải nói thêm rằng, năm 1983, trong công
trình nghiên cứu về gió mùa ở Việt Nam, tác
giả Nguyễn Thuyết cũng đã thu được các chu
kỳ dao động này và xem đó là một phát hiện
chứng minh cho sự hiện diện chế độ gió mùa
ở Việt Nam [7]. Kết quả này cũng có thể thấy
trong các công trình sau đó của tác giả
Nguyễn Duy Chinh [1, 3].
Trên cơ sở mạng lưới trạm quan trắc hiện
có, một số lượng trạm nhất định phù hợp các
tiêu chí cần thiết đã được lựa chọn đại diện
cho từng vùng khí hậu. Để đảm bảo tính đồng
nhất, các chuỗi số liệu khí hậu được lựa chọn
nằm trong thời kỳ mà công tác quan trắc cũng
như máy móc trang thiết bị được quản lý theo
quy trình quy phạm thống nhất của ngành
(chủ yếu từ đầu những năm sáu mươi thế kỷ
trước). Các yếu tố được lựa chọn để tính toán
khảo sát là khí áp bề mặt, nhiệt độ không khí,
lượng mưa, nhiệt độ tối cao trung bình và
nhiệt độ tối thấp trung bình. Ngoài ra với mục
đích nghiên cứu cơ chế dao động vi khí hậu
chuỗi các yếu tố độ ẩm tương đối và lượng
mây tổng quan cũng được lựa chọn để nghiên
cứu khảo sát. Danh sách trạm đại diện cho
từng vùng khí hậu lựa chọn khảo sát nghiên
cứu có trong bảng 1.
Theo lý thuyết, lẽ ra chúng ta chỉ sử dụng
chuỗi số liệu trung bình năm của từng yếu tố,
song trên thực tế số năm quan trắc của từng
trạm đáp ứng tiêu chí đồng nhất như đã nêu ở
trên là không nhiều. Vì vậy để độ dài chuỗi
đáp ứng yêu cầu tính toán chúng tôi đã dùng
chuỗi trung bình hàng tháng trong năm. Đây
là các giá trị trung bình được tính trên cơ sở
số liệu quan trắc tại 4 kỳ (1, 7, 13 và 19 giờ)
và đã được tổng kết trong báo cáo hàng tháng.
Số liệu đã qua nhiều bước kiểm tra từ các đài,
trạm cho đến Trung tâm Tư liệu KTTV. Đây
là số liệu có tính pháp lý của ngành. Ngoài ra
trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu, sau
khi được số hoá, toàn bộ số liệu đã được kiểm

tra, xử lý qua nhiều công đoạn và bằng các
phương pháp từ đơn giản đến phức tạp. Việc
xử lý các số liệu có nghi ngờ sai được thực

hiện thận trọng bởi các cán bộ chuyên sâu và
bằng các phương pháp so sánh với tài liệu lưu
trên giấy (sổ quan trắc và báo cáo tháng).

Bảng 1: Danh sách trạm lựa chọn cho khảo sát nghiên cứu dao động khí hậu
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Như đã nêu ở trên, mục tiêu của công
trình này là khảo sát nghiên cứu phổ dao động
khí hậu có chu kỳ dài hơn 1 năm. Để đạt được
mục tiêu này người ta thường áp dụng các bộ
lọc tần số khác nhau [2, 7, 9, 10, 11, 12].
Trong công trình này chúng tôi đã thử nghiệm
với phương pháp lọc trượt không hệ số và lọc
trượt có hệ số với bước trượt m = 13 . Kết quả
áp dụng bộ lọc được thể hiện ngay trên đồ thị
phổ dao động – các dao động có chu kỳ ≤ 1
năm được loại bỏ và thay vào đó là trên các
đồ thị hiện rõ các dao động có chu kỳ trên 1
năm. Từ kết quả khả quan này, phép lọc được
thực hiện cho tất cả các chuỗi số liệu dùng
trong nghiên cứu.

Cũng cần lưu ý rằng độ dài của các chuỗi
số liệu có ảnh hưởng đến kết quả tính toán.
Theo lý thuyết, chuỗi số liệu dài sẽ cho kết
quả tính phổ ổn định. Song thực tế cho thấy
không nhất thiết phải chọn chuỗi quá lâu năm.
Trong công trình này chúng tôi đã thử nghiệm
cho một số trạm và thấy rằng nếu kéo dài
chuỗi lùi về thời gian trước quá nhiều, kết quả
tính toán sẽ kém ổn định hơn, thậm chí nhiều
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trường hợp không thu được phổ dao động rõ
ràng và hợp lý. Qua tính toán đại trà thấy rằng
với chuỗi có độ dài khoảng 400−500 số liệu
(số năm × 12 tháng) là vừa đủ để cho kết quả
tính toán hợp lý và ổn định.
Tiếp theo bài toán tính phổ dao động
được thực hiện hàng loạt cho tất cả các trạm
đã lựa chọn trong bảng 1. Việc tính toán được
thực hiện cho từng nhóm trạm theo vùng khí
hậu. Kết quả tính toán được thể hiện dưới
dạng bảng tổng hợp theo yếu tố khí hậu và
theo nhóm trạm trong từng vùng khí. Trong
bảng 2 sẽ trình bày các chu kỳ dao động phát
hiện được cho từng vùng khí hậu.
Xem xét sơ bộ kết quả tính toán phổ dao
động của các yếu tố tại các khu vực thấy rằng:
Về phổ khí áp: Tại vùng khí hậu Tây Bắc
Bắc Bộ, các chu kỳ phổ biến là 1,9, 2,6−2,9,
4,8, 7,5−7,8 năm. Hàm tương quan tại các
trạm Sơn La và Mộc Châu giảm rất nhanh về
giá trị “0” tại khoảng cách 25 tháng. Tại các
trạm này không phát hiện thấy dao động chu
kỳ 1,9 năm như trên các trạm khác trong

vùng. Đây là các trạm nằm trên vùng có độ
cao lớn (675 và 972 m, tương ứng). Tại vùng
khí hậu Đông Bắc Bắc Bộ, trên nhiều trạm
phát hiện dao động có chu kỳ ngắn hơn (1,5
năm). Các chu kỳ còn lại có độ dài gần như là
gấp hai và ba lần so với chu kỳ đầu. Đặc biệt
tại một số trạm không thấy rõ chu kỳ dao
động (Thất Khê, Bãi Cháy, Tuyên Quang,
Yên Bái). Tại vùng Đồng bằng Trung du Bắc

Bộ và Thanh Hóa phát hiện thấy chu kỳ dao
động ngắn hơn (1,4 năm). Các chu kỳ khác
tương tự như hai vùng trên. Có hai trạm dao
động không rõ là Hồi Xuân và Thái Bình. Tại
vùng khí hậu Bắc Trung Bộ lại xuất hiện chu
kỳ ngắn hơn so với các vùng phía bắc: 1,2
năm. So với các vùng khác thì ở đây có nhiều
chu kỳ và cách nhau không lớn. Tại trạm Hà
Tĩnh không rõ dao động.

Bảng 2: Chu kỳ dao động của các yếu tố trong từng vùng khí hậu
Các yếu tố khí hậu
Khí áp bề mặt

Nhiệt độ không khí

Lượng mưa

Nhiệt độ tối cao

Nhiệt độ tối thấp

Độ ẩm không khí

Lượng mây tổng quan

Các chu kỳ dao động phổ biến trong vùng khí hậu (năm)
Tây Bắc
Đông Bắc
ĐBTDBB - TH
BTB
Tây Bắc
Đông Bắc
ĐBTDBB - TH
BTB
Tây Bắc
Đông Bắc
ĐBTDBB - TH
BTB
Tây Bắc
Đông Bắc
ĐBTDBB - TH
BTB
Tây Bắc
Đông Bắc
ĐBTDBB - TH
BTB
Tây Bắc
Đông Bắc
ĐBTDBB - TH
BTB
Tây Bắc
Đông Bắc
ĐBTDBB - TH
BTB

Về phổ nhiệt độ: Nhìn chung phổ dao
động của nhiệt độ ổn định hơn phổ khí áp.
Chu kỳ dao động 2,1 năm là phổ biến nhất.
Tiếp đến là các chu kỳ 3,1–3,5, 5,8, 6,5 năm.
Tại vùng khí hậu Tây Bắc, trạm Hòa Bình chỉ
thể hiện rõ duy nhất là chu kỳ 2,1 năm. Tại
vùng khí hậu Đông Bắc, tại trạm Thất Khê,
Cao Bằng và Sa Pa có xuất hiện thêm chu kỳ
dao động 1,4 năm. Trong vùng khí hậu Đông
Bắc Trung Du Bắc Bộ –Thanh Hóa, tại trạm

1,9
2,6−2,9
4,8
1,5−1,6
2,9
4,8
1,4
2,1−2,2 3,0−3,3 4,8− 4,9
1,5−1,6 2,2
3,3
6,1
2,1
3,5−3,6
5,8
2,1
3,0
4,1 5,8
1,9−2,1 3,1
5,8
1,4
2,1
3,5−3,8
1,6−1,8 2,2−2,6
4,9 5,8
1,4−1,6 2,0−2,6
4,1
1,4−1,8 2,3−2,6
4,9
1,8−1,9 2,6
3,3−3,5
2,1
5,8
1,9
2,9−3,0
5,8
1,5 1,9
2,9−-3,0
5,8
1,4−1,6 1,9−2,1
5,8
2,1
4,1
1,4
2,1
2,9
4,1
1,4
2,1
4,1 5,8
1,4
1,9
3,5
1,9
3,2
1,4 1,9 (2,4)
3,2 4,8 5,8
1,9 2,4
3,2
5,8
1,6
2,6−2,8
5,8
2,1−2,4
3,2−3,6
1,4−1,5 1,9−2,1
2,9−3,2
1,9−2,1
3,2−3,3
1,7−1,8 2,1−2,6
3,0−3,5

7,5

7,8
6,5
6,5
6,5
7,3 9,7
7,3−7,8
8,0 9,8
7,3
6,5−7,3
6,5
6,5
6,5

7,3
7,3

Thái Bình không thể hiện rõ các chu kỳ dao
động. Tại Bạch Long Vỹ và Phủ Liễn có chế
độ dao động tương tự nhau (phổ có 4 đỉnh:
1,5, 2,1, 3,5 và 6,5 năm). Đặc biệt, so với các
trạm khác, tại đây có thêm chu kỳ dao động
1,5 năm. Tại vùng khí hậu Bắc Trung Bộ,
ngoài các chu kỳ dao động như các vùng khác
ở đây vẫn xuất hiện chu kỳ dao động ngắn
(1,2−1,4 năm), tuy không ngắn bằng phổ khí
áp.

hiện trên bảng 3 (phần trên). Như vậy ở tầng
thấp có xuất hiện các dao động tương tự như
trên bề mặt, còn khi lên cao các dao động chu
kỳ ngắn bị mờ đi và thay vào đó là các dao
động có chu kỳ dài được thể hiện rất rõ nét.
Tiếp theo chúng tôi đã tiến hành tính toán chu
kỳ dao động trên các chuỗi SST thuộc các khu
vực khác nhau trên vùng Trung tâm Thái Bình
Dương N1N012, N1N03, N1N04, N1N034.
Kết quả được thể hiện trên bảng 3 (phần
dưới).

Về phổ lượng mưa: So với phổ nhiệt độ
thì phổ lượng mưa kém ổn định hơn, các đỉnh
phổ cao hơn và lại có nhiều đỉnh phổ dài năm
hơn. Từ phía bắc vào phía nam, vẫn xuất hiện
các đỉnh phổ ngày càng ngắn hơn. Trên các
trạm gần bờ biển và trạm đảo vẫn thấy có ít
chu kỳ hơn.

Để khảo sát dao động
của khí quyển, chúng tôi
chuỗi số liệu nhiệt độ các
300 hPa của trạm Hà Nội.

trên các tầng cao
đã tính toán trên
mực 850, 500 và
Kết quả được thể

Bảng 3: Chu kỳ dao động trên các chuối số liệu nhiệt độ trên cao (trên) và nhiệt nước biển
tại khu vực trung tâm Thái Bình dương (dưới)
TT

Các chu kỳ dao động

Yếu tố

1
2
3

T850
T500
T300

1,4 2,1
1,4 (2,1)
2,1

4
5
6
7

N1N012
N1N03
N1N04
N1N034

1,5
1,5
1,5
1,5

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

3,5
3,5

6,2
7,8

2,8 3,6 4,9
2,8 3,6 4,9
(2,8)
4,9
(2,8) 3,6 4,9

Như vậy, sơ bộ có thể thấy phổ dao động
khí hậu của cùng một yếu tố nhưng ở các
vùng khí hậu khác nhau có khác nhau, phổ
của các yếu tố khác nhau trong cùng một vùng
vẫn có những nét khác nhau, phổ của cùng
một yếu tố trên các độ cao khác nhau có khác
nhau. Ngay trong cùng một vùng khí hậu, phổ
của cùng một yếu tố nhưng ở các trạm có điều
kiện địa lý khác biệt lớn so với các trạm trong
vùng vẫn có những nét khác nhau. Đặc biệt,
theo chiều bắc nam xu thế diễn biến của phổ
hầu hết các yếu tố đều có quy luật chung (xuất
hiện chu kỳ ngắn hơn). Tất cả những nét dị
thường này cần được phân tích chi tiết trong
mối liên hệ chặt chẽ giữa các điều kiện địa lý,
khí hậu của các vùng và sự tác động của các
nhiễu động quy mô lớn và quy mô vừa.
4. Kết luận sơ bộ và phương hướng nghiên
cứu tiếp

Qua phân tích và so sánh, có thể rút ra
một số nhận xét bước đầu làm cơ sở cho các
nghiên cứu tiếp theo như sau:
1) Trong diễn biến khí hậu tại các vùng
đều phát hiện tính dao động có chu kỳ. Ngoài
chu kỳ phản ánh chế độ khí hậu gió mùa mang
tính phổ biến như dao động có chu kỳ 6 tháng,
12 tháng (chu kỳ năm) thì trên các chuỗi số

(7,5)
13,5
10,8

liệu còn thể hiện khá rõ các chu kỳ dài hơn.
2) Các dao động có chu kỳ tương tự cũng
được phát hiện trong chuỗi số liệu nhiệt độ
trên các mực khác nhau trong tầng đối lưu khí
quyển, tuy theo độ cao dao động có biểu hiện
khác nhau.
3) Các chu kỳ dao động trên chuỗi số liệu
SST tại các khu vực chọn làm xuất phát điểm
của hiện tượng ENSO có những nét tương
đồng cũng như sự khác nhau so với dao động
khí hậu tại Việt Nam.
4) Tại mỗi vùng khí hậu ở Việt Nam vẫn
có những trạm có diễn biến phổ dao động khí
hậu khác với diễn biến trên các trạm khác
trong cùng khu vực. Sự khác nhau này có liên
quan đến địa hình địa vật và độ cao trạm.
5) Xem xét sự diễn biến phổ dao động
qua các vùng khí hậu khác nhau ở Việt Nam
cho thấy có nhiều điểm tương đồng song vẫn
có nhiều điểm khác nhau.
6) Phương hướng nghiên cứu tiếp: Mở
rộng tính toán cho các vùng khí hậu còn lại.
Phân tích chi tiết về sự giống nhau và khác
nhau giữa phổ dao động của các vùng, giữa
các trạm ở ngay trong cùng một vùng nhưng

có điều kiện địa lý khác nhau. Tìm phương
hướng xác định định lượng sự khác nhau của
ảnh hưởng của từng điều kiện quy mô khu vực
cũng như quy mô lớn lên diễn biến khí hậu
của các vùng. Đây hẳn là một bài toán khó
nhưng khá lý thú trong thời gian tới. Các

phương pháp phân tích thành phần chính hoặc
phân tích nhân tố, phân tích phổ tương hỗ cần
được áp dụng để nghiên cứu mối quan hệ dao
động giữa các yếu tố trong cùng một vùng khí
hậu cũng như giữa các vùng khí hậu.
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