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CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH KHÍ HẬU 

2.1 Bức xạ Mặt trời 

2.1.1 Một số khái niệm cơ bản  

Mặt trời luôn phát ra xung quanh nó một năng lượng khổng lồ dưới dạng năng 

lượng bức xạ, trong đó Trái đất chỉ nhận được một phần rất nhỏ. Thế nhưng đó là 
nguồn năng lượng chủ yếu cung cấp cho hầu hết các quá trình xảy ra trong khí 

quyển. Năng lượng của các dòng phát ra từ Mặt trời (bức xạ Mặt trời) xuyên qua 
khí quyển và truyền đến bề mặt Trái đất. 

Khi truyền qua khí quyển, do tính chất bất đồng nhất của không khí về hoá học, 
quang học và các điều kiện vật lí khác, các dòng bức xạ này luôn bị khí quyển hấp 

thụ và khuếch tán mất một phần trước khi đến được bề mặt Trái đất. Phần năng 
lượng bức xạ mà bề mặt Trái đất hấp thụ được làm nó nóng lên và trở thành nguồn 

nhiệt phát xạ trở lại khí quyển. Như vậy, khí quyển luôn nhận được các dòng năng 
lượng bức xạ phát ra từ Mặt trời dưới dạng sóng ngắn (được gọi là bức xạ sóng 

ngắn), dòng năng lượng bức xạ phát ra từ bề mặt Trái đất và từ chính bản thân khí 
quyển dưới dạng sóng dài (được gọi là bức xạ sóng dài). Như vậy, các dòng bức xạ 

trong khí quyển gồm có bức xạ sóng ngắn và bức xạ sóng dài. 

Bức xạ sóng ngắn có thể được phân thành những dạng chính như sau:  

- Phần năng lượng phát ra từ Mặt trời dưới dạng những tia song song truyền thẳng 
đến bề mặt Trái đất (mặt đệm) được gọi là bức xạ trực tiếp (trực xạ). 

- Phần năng lượng bức xạ từ Mặt trời bị khuếch xạ trong khí quyển được gọi là bức 

xạ tán xạ (tán xạ). 

- Bức xạ trực tiếp và bức xạ tán xạ tạo nên bức xạ tổng cộng (tổng xạ). 

- Tổng xạ truyền đến bề mặt Trái đất không phải được bề mặt này hấp thụ hoàn toàn 

mà một phần trong đó bị phản xạ trở lại. Phần bức xạ bị bề mặt Trái đất phản xạ 
được gọi là bức xạ phản xạ. 

Khả năng hấp thụ năng lượng bức xạ Mặt trời của khí quyển nhỏ hơn bề mặt Trái đất 

nhiều, nó chỉ bằng khoảng 1/4 tổng năng lượng bức xạ toàn phần, còn khoảng 3/4 
tổng năng lượng bức xạ còn lại do bề mặt Trái đất hấp thụ. 

Do bề mặt Trái đất có khả năng hấp thụ bức xạ Mặt trời lớn hơn nên nó được đốt 
nóng nhiều hơn so với khí quyển. Vì vậy, bề mặt Trái đất trở thành một nguồn nhiệt 

chủ yếu phát xạ vào khí quyển dưới dạng sóng dài và được gọi là bức xạ mặt đất. 

Đến lượt mình, khí quyển do nhận được các dòng năng lượng trên, nó nóng lên và 

trở thành nguồn nhiệt phát xạ theo mọi hướng gọi là bức xạ khí quyển. Phần bức xạ 
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khí quyển đi vào không gian vũ trụ gọi là bức xạ đi xa khí quyển, còn phần bức xạ 
truyền đến bề mặt Trái đất được gọi là bức xạ nghịch của khí quyển. Như vậy, bức 

xạ sóng dài có thể phân thành hai dạng chính là bức xạ mặt đất và bức xạ khí quyển.  

Các dòng bức xạ kể trên khác nhau về thành phần phổ bước sóng. Vì Mặt trời có 

nhiệt độ cao nên bức xạ của nó chủ yếu nằm trong khoảng phổ có bước sóng nhỏ hơn 

4µm, trong khi đó bức xạ mặt đất và khí quyển có bước sóng lớn hơn 2µm. Do sự 

khác biệt này mà bức xạ Mặt trời được gọi là bức xạ sóng ngắn, còn bức xạ mặt đất 
và khí quyển được gọi là bức xạ sóng dài. 

Tóm lại, trong khí quyển luôn tồn tại những dòng bức xạ khác nhau về độ dài bước 
sóng và hướng truyền. Khi nghiên cứu các dòng bức xạ này, người ta thường xét 
phần năng lượng được vận chuyển và phần năng lượng được hấp thụ chuyển thành 

nhiệt. Về mặt năng lượng, tổng đại số của tất cả các dòng bức xạ đi qua một bề mặt 

nào đấy (bề mặt hoạt động) đặc trưng cho sự thu-chi bức xạ của bề mặt đó và được 

gọi là cán cân bức xạ. 

2.1.2 Sự phân bố của bức xạ Mặt trời tại giới hạn trên của khí quyển 

Sự phân bố năng lượng bức xạ có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với khí hậu 
học. Trước hết, để đơn giản, ta hãy xét sự phân bố bức xạ Mặt trời trên mặt nằm 

ngang tại giới hạn trên khí quyển.  

Năng lượng trực xạ đến trên 1cm2 bề mặt nằm ngang sau khoảng thời gian dt tại 

giới hạn trên của khí quyển (hay tại mặt đất với giả thiết trái đất không có khí 
quyển) được xác định như sau: 

  dQ0 = I0 sinh⊕ dt       (2.1) 

trong đó h⊕ là độ cao mặt trời, còn I0 = *
0

2 I)
d

d
( 0  (d0 và d là khoảng cách trung bình 

và khoảng cách thời điểm tính giữa Mặt trời và Trái đất, *
0

I là hằng số Mặt trời) 

Tổng lượng trực xạ trong một ngày đến trên 1cm2 được xác định bằng tích phân: 

  dt sinhIQ
2

1

τ

τ 0
0 ⊕∫=        (2.2) 

trong đó, τ1 là giờ Mặt trời mọc; τ2 là giờ Mặt trời lặn. 

Nếu biến trình ngày của bức xạ Mặt trời đối xứng với nhau qua điểm giữa trưa thì ta 
có thể biểu diễn (2.2) dưới dạng: 

  dt sinh I2Q
τ

0
00 ⊕∫=        (2.3) 
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trong đó τ là khoảng thời gian từ lúc Mặt trời mọc đến lúc giữa trưa hay từ lúc giữa 

trưa đến khi Mặt trời lặn. 

Độ cao Mặt trời tại mỗi điểm phụ thuộc vào vĩ độ địa lí ϕ, thời gian trong năm và 

trong ngày. Sự phụ thuộc đó được biểu diễn dưới dạng: 

  sinh⊕ = sinϕ sinδ + cosϕ cosδ cosθ     (2.4) 

trong đó, δ là góc xích vĩ của Mặt trời (đại lượng này thay đổi theo thời gian trong 

năm); θ là góc giờ của Mặt trời, 

Thay (2.4) vào (2.3) ta có: 

 ∫ +=0

τ

0

0 dt ) cosθ cosδ cos  sinδ (sin2IQ ϕϕ    (2.5) 

Chú ý rằng, góc giờ của Mặt trời θ = t
T

2π
, trong đó T là thời gian một ngày đêm, 

đồng thời coi δ = const do trong một ngày đêm độ xích vĩ biến thiên không đáng kể. 

Tích phân (2.5) ta có: 

  τ)
π

δ
π

τδ
T

2
sin cos cos

2

T
 sin (sin2IQ

00
ϕϕ +=    (2.6) 

Công thức (2.6) cho phép ta tính được tổng lượng trực xạ của Mặt trời trong một 

ngày đêm dồn tới một đơn vị diện tích bề tại giới hạn trên của khí quyển cho mọi vĩ 
độ và mọi mùa.  

Như vậy, Q0 chỉ phụ thuộc vào vĩ độ địa lí và độ xích vĩ của Mặt trời (ngày đông 

chí δ = -23027', ngày hạ chí δ = 23027'). 

Sự phân bố theo vĩ độ và theo mùa của tổng lượng trực xạ, tính theo (2.6), được dẫn 

ra trong hình 2.1. Hình vẽ thể hiện biến trình năm của tổng lượng trực xạ hàng ngày 
(cal/cm2 ngày) tại giới hạn trên của khí quyển ở những vĩ độ khác nhau. Hình ảnh 

đó được gọi là khí hậu Mặt trời.  

Từ hình vẽ ta thấy, vào các tháng mùa hè (theo tính toán thì từ ngày 10 tháng 5 đến 

ngày 3 tháng 8, khi δ > 170 40'), tổng lượng trực xạ tại giới hạn trên của khí quyển 

đến cực Bắc lớn hơn trên xích đạo. Ngày hạ chí tổng lượng trực xạ ngày ở cực Bắc 
lớn hơn ở xích đạo khoảng 36%. Bởi vì ở xích đạo trong một ngày chỉ có xấp xỉ 12 

giờ có ánh sáng Mặt trời, còn ở cực trong thời gian này suốt 24 giờ đều có ánh sáng 
Mặt trời. 

2.1.3 Sự phân bố của bức xạ Mặt trời tại bề mặt Trái đất  

1. Sự phân bố của trực xạ  

Ở trên ta đã phân tích sự phân bố năng lượng bức xạ Mặt trời tại giới hạn trên của 
khí quyển. Khi đến bề mặt, bức xạ yếu đi do bị khí quyển hấp thụ và khuếch tán. 
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Ngoài ra, trong khí quyển thường có mây nên trực xạ Mặt trời càng bị suy yếu hơn 
do bị mây hấp thụ, khuếch tán và phản xạ. Mây có thể làm giảm trực xạ rất mạnh, 

theo ước tính, ở vùng sa mạc mây làm giảm khoảng 20% trực xạ, còn ở vùng gió 
mùa mây có thể làm giảm khoảng 75%. 

Như vậy, lượng trực xạ Mặt trời thực tế đến bề mặt sau một thời gian nhất định sẽ 
nhỏ hơn lượng trực xạ đến giới hạn trên của khí quyển rất nhiều. Sự phân bố của 

trực xạ Mặt trời sẽ phức tạp hơn vì độ trong suốt của khí quyển và điều kiện mây 
biến đổi rất lớn.  

Trực xạ sau khi đi qua khí quyển tới bề mặt bị giảm rất mạnh. Trong đó thông 

lượng trực xạ lớn nhất vào mùa hè quan trắc thấy ở vĩ tuyến 30-400 mà không phải 

là ở cực, bởi vì ở cực độ cao Mặt trời nhỏ nên bức xạ bị suy yếu mạnh. Cường độ 
trực xạ cực đại vào mùa xuân quan trắc được ở vĩ tuyến 10-200; còn trong mùa thu 
ở vĩ tuyến 20-300. Chỉ có đới gần xích đạo của bán cầu mùa đông mới nhận được 

lượng bức xạ tương tự như trên ở giới hạn trên của khí quyển, lớn hơn so với các 
đới khác. 

Năng lượng bức xạ Mặt trời tới bề mặt được tán xạ bổ sung. So với năng lượng trực 
xạ, năng lượng tán xạ trong vùng nhiệt đới và ôn đới bằng từ 1/2 đến 2/3, vùng vĩ 

tuyến 50-600 gần bằng nhau, vùng vĩ độ cao (60-900) còn lớn hơn.  

Hình 2.1. Biến trình năm của tổng xạ hàng ngày tại giới hạn trên của khí quyển 
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2. Sự phân bố của tổng xạ 

Như đã nói trên, tổng xạ là toàn bộ năng lượng bức xạ sóng ngắn từ Mặt trời tới 

mặt đất, gồm cả trực xạ và tán xạ. Khi trời quang mây, tổng xạ có biến trình đơn 
giản với một cực đại ngày vào giữa trưa và cực đại năm vào mùa hè. Sự phân bố 

của tổng xạ năm được dẫn ra trong hình 2.2. 

Hình 2.2. Bản đồ phân bố của tổng xạ trung bình năm (kcal/cm2 năm) 

Từ hình vẽ ta thấy, sự phân bố này không hoàn toàn theo đới vì các đường đường 

đẳng trị trong bản đồ không trùng với vòng vĩ tuyến. Sự khác biệt đó là do sự phân 
bố bức xạ trên Trái đất chịu ảnh hưởng của độ trong suốt khí quyển và lượng mây. 

Ở miền nhiệt đới và cận nhiệt đới, lượng tổng xạ năm lớn hơn 140kcal/cm2. Lượng 

tổng xạ đặc biệt lớn ở miền cận nhiệt đới ít mây, ở miền bắc châu Phi lượng tổng 

xạ năm đạt tới 200kcal/cm2.  

Ngược lại, ở những khu vực thuộc miền xích đạo do lượng mây lớn (lưu vực sông 

Amazôn, Kongo, Indonesia) lượng bức xạ này giảm xuống còn 100-120kcal/cm2. 
Càng gần vĩ độ cao tổng xạ càng giảm dần và tới tới 600, tổng xạ xuống tới 60-

80kcal/cm2. Sau đó, tổng xạ lại tăng nhẹ theo vĩ độ ở bán cầu Bắc và tăng đáng kể 
ở châu Nam Cực (tới 120-150kcal/cm2), nơi có phủ tuyết và ít mây, nghĩa là gần 

bằng tổng xạ ở miền nhiệt đới và lớn hơn tổng xạ ở xích đạo. Trên đại dương, 
lượng tổng xạ nhỏ hơn trên lục địa. 

Vào tháng 12 (hình 2.3), tổng xạ lớn nhất đạt tới 20-22 kcal/cm2 hoặc hơn nữa. 

Nhưng  ở các khu vực nhiều mây gần xích đạo, đại lượng này chỉ còn 8-2kcal/cm2. 
Tổng xạ giảm nhanh khi lên phía bắc. Phía bắc vĩ tuyến 500N, tổng xạ nhỏ hơn 
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2kcal/cm2 và bằng 0 ở phía bắc vòng cung cực. Trong khi đó, ở bán cầu Nam, tổng 
xạ giảm về phía nam và đạt tới 10kcal/cm2, thậm chí còn nhỏ hơn, tại vĩ tuyến 50-

600S. Sau đó về phía nam hơn nữa, đại lượng này lại tăng và đạt tới 20kcal/cm2 ở 
miền bờ biển châu Nam Cực và hơn 30kcal/cm2 ở giữa lục địa, tức là lớn hơn lượng 

tổng xạ vào mùa hè ở miền nhiệt đới.  

Hình 2.3. Bản đồ phân bố tổng xạ trung bình tháng 12 ( kcal/cm2 tháng) 

Miền Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam có tổng xạ năm từ 120-140 kcal/cm2, còn ở 
phía nam vĩ tuyến 16oN tổng xạ đạt tới 140kcal/cm2 do ở phía nam vào mùa đông 

lượng mây ít. Trong tháng 12, ở miền Bắc tổng xạ là 8-10kcal/cm2, còn ở miền 

Nam do ít ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, ít mây nên tổng xạ đạt tới 12-

14kcal/cm2. 

Vào tháng 6 (hình 2.4) tổng xạ cực đại lớn hơn 22 kcal/cm2 quan trắc được ở miền 

đông bắc châu Phi, bán đảo Ả Rập và Iran. Tại Trung Á, tổng xạ đạt tới 20kcal/cm2 
hay lớn hơn. Tại miền nhiệt đới của lục địa bán cầu Nam, đại lượng này nhỏ hơn 

nhiều, chỉ đạt tới 14 kcal/cm2. Trong những khu vực nhiều mây cận xích đạo, cũng 
như trong tháng 12, tổng xạ giảm tới 8-12 kcal/cm2. 

Nhìn chung, trên bán cầu Bắc tổng xạ giảm chậm từ miền cận nhiệt đới lên phía 
bắc, từ phía bắc vĩ tuyến 500N tổng xạ tăng lên và đạt tới 20kcal/cm2 hay hơn nữa ở 

Bắc Băng Dương. Còn trên bán cầu Nam, tổng xạ giảm nhanh về phía nam và đạt 
tới 0 ở phía ngoài vành đai cực.  

Trong tháng này, tổng xạ khá đồng đều trên toàn lãnh thổ Việt Nam và dao động từ 
12-14 kcal/cm2. 
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Hình 2.4. Bản đồ phân bố tổng xạ trung bình tháng 6 (kcal/cm2) 

Bề mặt không hấp thụ được toàn bộ tổng xạ, mà một phần trong đó bị phản xạ. Các 
kết quả tính toán cho thấy, khoảng từ 5 đến 20% tổng xạ bị mất do phản xạ. Trên 

những vùng những khu vực phủ băng tuyết, phần tổng xạ mất đi do phản xạ còn lớn 
hơn nhiều. 

3. Sự phân bố của cán cân bức xạ 

Như đã biết, cán cân bức xạ là hiệu giữa tổng xạ và bức xạ hiệu dụng. Bức xạ hữu 

hiệu của bề mặt được phân bố khá đồng nhất. Bởi vì nhiệt độ bề mặt và nhiệt độ 
không khí đều tăng dần từ cực về xích đạo nên bức xạ mặt đất cũng như bức xạ 

nghịch cũng tăng từ cực về xích đạo. Kết quả là sự biến đổi của bức xạ hiệu dụng 
theo kinh hướng không lớn lắm. 

Cán cân bức xạ của bề mặt trong một năm có giá trị dương đối với mọi nơi trên 
Trái đất, trừ bán đảo Greenland và châu Nam Cực (hình 2.5). Như vậy, trong một 

năm, bức xạ bề mặt nhận được lớn hơn bức xạ hiệu dụng. Song điều đó không có 
nghĩa là từ năm này qua năm khác mặt đất nóng lên. Bởi vì, cán cân bức xạ của khí 

quyển luôn âm nên phần năng lượng dương này được truyền vào khí quyển bằng 
dẫn nhiệt phân tử, loạn lưu, đối lưu và quá trình bốc hơi nước từ bề mặt và ngưng 

kết trong khí quyển. Cho nên, đối với bề mặt nói chung, không có sự cân bằng giữa 
thu-chi bức xạ, nhưng có sự cân bằng nhiệt. Lượng nhiệt tới bề mặt trong quá trình 

bức xạ bằng lượng nhiệt bề mặt mất đi do quá trình trao đổi nhiệt. Gần xích đạo, 
nơi lượng mây và độ ẩm lớn, bức xạ hiệu dụng đạt tới khoảng 30kcal/cm2năm. Trên 
lục địa, đặc biệt là trên vùng sa mạc nhiệt đới nóng khô và ít mây, bức xạ hiệu dụng 

có thể lên 80kcal/cm2năm. 
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Hình 2.5. Bản đồ phân bố cán cân bức xạ bề mặt trung bình năm (kcal/cm2năm) 

Tại vĩ độ khoảng 600 thuộc hai bán cầu, cán cân bức xạ năm là 20-30 kcal/cm2, từ 
đó tới các vĩ độ cao hơn, cán cân bức xạ giảm dần và đến trên châu Nam Cực đại 

lượng này giảm tới 5-10kcal/cm2. Về phía vĩ độ thấp, đại lượng này lại tăng lên, ở 
giữa vĩ độ 400N và 400S, đại lượng này lớn hơn 60kcal/cm2, riêng ở giữa 200N và 

200S đại lượng này lớn hơn 100kcal/cm2. 

Trên cùng vĩ độ, cán cân bức xạ trên đại dương lớn hơn trên lục địa, vì đại dương 
hấp thụ bức xạ nhiều hơn. Sự phân bố có tính địa đới còn thấy ở vùng hoang mạc, 

nơi cán cân bức xạ giảm, bức xạ hiệu dụng lớn, bởi vì ở đây không khí khô, trời ít 
mây (ví dụ ở Xahara, cán cân bức xạ là 60kcal/cm2). Trong các khu vực gió mùa, 

nơi mùa nóng có lượng mây lớn, bức xạ đến giảm so với các khu vực khác trên 
cùng vĩ độ, cho nên cán cân bức xạ cũng giảm nhưng với mức độ giảm ít hơn. 

Trong tháng 12 (hình 2.6), cán cân bức xạ âm trên phần lớn bán cầu Bắc, đường  
đẳng trị 0 nằm quá phía nam vĩ tuyến 400N. Phía bắc vĩ tuyến này, cán cân bức xạ 

âm ở Bắc Băng Dương và giảm tới dưới -4kcal/cm2. Phía nam vĩ tuyến 400N, cán 
cân bức xạ tăng đến 10-14 kcal/cm2 và giữ giá trị này đến hết miền nhiệt đới bán 

cầu Nam. Xuống tiếp phía nam, cán cân bức xạ giảm dần và xuống tới 4-5kcal/cm2 
ở vùng bờ biển châu Nam Cực. 

Trong tháng 6 (hình 2.7), cán cân bức xạ dương trên toàn bán cầu Bắc. Ở vĩ tuyến 
60-650N, nói chung, cán cân bức xạ lớn hơn 8kcal/cm2. Về phía vĩ độ thấp, cán cân 

bằng bức xạ tăng chậm, ở hai phía của vùng nhiệt đới bán cầu Bắc, đại lượng này 
đạt giá trị cực đại là 12-14 kcal/cm2, riêng phía bắc Ả Rập lên tới 16kcal/cm2. Cán 

cân bức xạ vẫn dương cho đến vĩ tuyến 400N. Về phía Nam, cân bằng bức xạ 

chuyển sang giá trị âm và ở bờ biển châu Nam Cực đạt tới -2 kcal/cm2. 
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Hình 2.6. Bản đồ phân bố cán cân bức xạ bề mặt trung bình tháng 12 (kcal/cm2tháng) 

 

Hình 2.7. Bản đồ phân bố cán cân bức xạ bề mặt trung bình tháng 6 (kcal/cm2tháng) 

Trên lãnh thổ Việt Nam, cán cân bức xạ luôn dương với giá trị đạt tới 80kcal/cm2năm 

ở miền khí hậu phía Bắc và trên 80kcal/cm2 năm ở miền khí hậu phía Nam. 
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2.2 Hoàn lưu khí quyển 

2.2.1 Hoàn lưu chung của khí quyển 

Hoàn lưu khí quyển là nhân tố tạo thành khí hậu rất quan trọng, vì có liên quan đến 
sự di chuyển của các khối không khí có tính chất vật lí khác nhau: nóng và lạnh, 

khô và ẩm, ổn định và bất ổn định,...  

Những dòng không khí thịnh hành ở các vùng khác nhau trên Trái đất không cô lập 

với nhau, mà ở trong cùng hệ thống hoàn lưu chung của khí quyển. Đó là sự lưu 
thông tuần hoàn của không khí trên Trái đất. Sự lưu thông này làm cho không khí di 

chuyển từ miền vĩ độ thấp lên miền vĩ độ cao và ngược lại, và làm cho không khí di 
chuyển đi rất xa dọc theo vĩ tuyến,... 

Thực tế cho thấy, sơ đồ của các dòng không khí rất phức tạp và cơ chế của hoàn lưu 
khí quyển chưa được giải thích đầy đủ. Sự phức tạp này còn tăng lên do các dòng 

không khí trong các lớp khí quyển khác nhau tác dụng lẫn nhau.  

Sự nóng lên và lạnh đi ở các nơi khác nhau gây ra sự khác nhau về khí áp, đây là 

nguyên nhân trực tiếp sinh ra các dòng không khí. Những dòng không khí không đi 
thẳng từ vùng áp cao đến vùng áp thấp mà do chuyển động quay của Trái đất nên 

chúng bị lệch về bên phải của hướng chuyển động ở bán cầu Bắc và về bên trái ở 
bán cầu Nam.  

1. Vòng hoàn lưu Hadley (còn gọi là vòng hoàn lưu tín phong - phản tín phong) 

Không khí ở xích đạo chuyển động thăng lên rồi thổi theo kinh tuyến về hai cực. 

Càng lên phía vĩ độ cao, lực Coriolis càng lớn nên dòng không khí càng bị lệch về 
bên phải của hướng chuyển động, tạo thành gió tây nam (được gọi là phản tín 

phong). Đến khoảng vĩ tuyến 300N, dòng không khí gần như có hướng tây, thổi dọc 
theo vĩ tuyến và dồn lại ở đây, khí áp tăng lên tạo thành một đới áp cao, không khí 

chuyển động giáng xuống. Khi giáng xuống tầng thấp, không khí lại phân kì đi về 
phía xích đạo và phía cực. Trong dòng đi về xích đạo, do ảnh hưởng của lực 

Coriolis, gió có hướng đông bắc (được gọi là tín phong). Ranh giới giữa tín phong 

và phản tín phong trong vòng hoàn lưu này có độ cao khoảng 10km ở khu vực xích 
đạo và giảm dần khi vĩ tuyến tăng lên, đến vùng cận nhiệt đới, ranh giới này ở độ 

cao khoảng 3-5km. 

2. Vòng hoàn lưu cực 

Ở vùng cực, nơi nhận được bức xạ Mặt trời ít nhất, nhiệt độ không khí ở đây rất 
thấp. Trường solenoit nhiệt-áp cơ bản ở đây cũng làm xuất hiện một vòng hoàn lưu 

kinh hướng đóng kín trong tầng đối lưu vùng cực đới. Vòng hoàn lưu này cũng có 
chiều tương tự như vòng hoàn lưu Hadley. Dòng không khí tầng thấp từ cực đi về 

phía xích đạo, do tác dụng của lực Coriolis, bị lệch về bên phải nên gió có hướng 
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đông bắc. Đới gió đông bắc này gặp đới gió tây nam từ vĩ độ thấp đi lên ở khoảng 
vĩ tuyến 600N và hội tụ với nhau, chuyển động thăng lên rồi đi về cực tạo thành gió 

tây nam ở tầng đối lưu trên. Gió tây nam vùng cực hội tụ với nhau rồi giáng xuống 
ở cực tạo thành một vòng hoàn lưu khép kín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vòng hoàn lưu Ferrel (vòng hoàn lưu tầng đối lưu - bình lưu) 

Vòng hoàn lưu này nối hai vòng hoàn lưu trên thành một hệ thống. Trong tầng đối 

lưu dưới, vòng hoàn lưu này nằm trong đới từ 30 đến 600N với gió tây thịnh hành, 
được gọi là đới gió tây vĩ độ trung bình. Phía trên, trong tầng đối lưu trên gió tây 

mở rộng, chỉ có một đới gió tây duy nhất phát triển từ xích đạo đến cực. Khi tới 
cực, đới gió tây lại hội tụ với nhau rồi chuyển động thăng lên và đến độ cao 16 - 20 

km, không khí lại chuyển động về phía xích đạo, tạo thành đới gió đông bắc bao 
trùm từ cực đến tận xích đạo. Đến xích đạo không khí lại hội tụ với gió từ bán cầu 

kia rồi chuyển động giáng xuống tạo thành một vòng hoàn lưu khép kín. Nửa dưới 
của vòng hoàn lưu lớn này, gió có thành phần tây chiếm ưu thế bao trùm toàn bộ 

bán cầu, còn nửa trên của vòng hoàn lưu này gió có thành phần đông chiếm ưu thế 
lại bao trùm toàn bộ bán cầu. Như vậy, ở khoảng độ cao 25-30km, khí áp trên vùng 

cực lớn hơn vùng xích đạo và gió đông bao trùm toàn bán cầu. 

Đối với bán cầu Nam, các đới gió tương ứng hoàn toàn ngược lại với bán cầu Bắc 
do ảnh hưởng của lực Coriolis tác dụng về bên trái hướng chuyển động. 

Phù hợp với mô hình hoàn lưu này, ở bề mặt, từ xích đạo đến cực, các dải áp thấp 
và đới áp cao phân bố xen kẽ nhau. Có hai dải áp thấp, một dải nằm ở xích đạo 

(rãnh thấp xích đạo) và một dải nằm ở vĩ tuyến 600; còn hai đới áp cao, một đới nằm 
ở vĩ tuyến 300 (đới áp cao cận nhiệt đới) và một đới nằm ở vùng cực. Trên tầng đối 

lưu trên, ở vùng xích đạo tồn tại áp cao, ở vùng cực tồn tại áp thấp. Còn trên tầng 
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bình lưu, ở vùng xích đạo tồn tại áp thấp, ở vùng cực tồn tại áp cao. 

4. Sự phù hợp của hoàn lưu thực tế với sơ đồ hoàn lưu chung của khí quyển 

Sự khác nhau căn bản giữa hoàn lưu thực tế với sơ đồ đã nêu trước hết là do chế độ 
nhiệt bề mặt thực tế gây ra. Như đã nói ở trên, nếu Trái đất đồng nhất và chưa tính 

đến sự dịch chuyển theo mùa của bức xạ Mặt trời thì tính từ cực đến xích đạo, có 
các trung tâm khí áp bao quanh Trái đất và phân bố đối xứng qua xích đạo là gồm 

hai áp cao cực đới, hai dải áp thấp vùng vĩ độ cao (vĩ tuyến 600), hai đới áp cao 
vùng cận nhiệt đới và một rãnh thấp xích đạo; do đó sẽ hình thành các đới gió bề 

mặt đơn giản như đã được dẫn ra trong hình 2.8. 

Thực tế, bề mặt Trái đất có sự phân bố đất - biển không đều, cho nên trường áp 

phức tạp hơn nhiều nên trường gió cũng vì thế mà khác với mô hình lí tưởng nói 
trên (hình 2.9). 

Từ hình 2.9 ta thấy, trước hết hai 
đới áp cao cận nhiệt đới không 

phải là hai đới liên tục bao quanh 
Trái đất mà nó bị các lục địa chia 

cắt thành các trung tâm nhỏ hơn   
tồn tại chủ yếu trên các đại dương, 

còn trên lục địa nó thường bị các 
áp cao lạnh (mùa đông) hay áp 

thấp nóng (mùa hè) chia cắt. Vì 
vậy, rãnh thấp xích đạo cũng như 

dải áp thấp vùng vĩ độ cao đều 
không phải là các dải liên tục. Hai 

áp cao vùng cực không phải lúc 
nào cũng nằm đúng vùng cực, đặc 

biệt là áp cao cực Bắc. Chẳng hạn 

về mùa đông ở bán cầu Bắc, nơi 
lạnh nhất và dẫn đến khí áp cao 

nhất không phải ở cực Bắc mà ở vùng Siberia và Bắc Mỹ. Còn về mùa hè, nơi nóng 
nhất và dẫn đến nơi có khí áp thấp nhất không phải là xích đạo mà ở sa mạc Bắc 

Phi, châu Á và Bắc Mỹ. 

Từ hình 2.10a, hình chỉ sự phân bố khí áp tháng 1 ta thấy, rãnh thấp xích đạo nằm ở 

phía nam xích đạo địa lí một ít. Đới áp cao cận nhiệt đới bán cầu Nam (lúc này là 
mùa hè) khống chế trên vĩ tuyến từ 20 đến 400S; còn đới áp cao cận nhiệt đới bán 

cầu Bắc cũng nằm trong khoảng từ 20 đến 400N nhưng có cường độ yếu hơn. Bởi vì 
hai áp cao lạnh lục địa châu Á và Bắc Mỹ thời kì này đang hoạt động mạnh mẽ, nên 

Hình 2.9. Mô hình hoàn lưu khí quyển với 

các trung tâm khí áp bề mặt có tính đến sự 

phân bố đất biển không đều 
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không khí trên các đại dương tương đối nóng hơn làm cho đới áp cao cận nhiệt đới 
ở đây yếu đi nhiều. Trên khoảng vĩ tuyến 600N tồn tại hai vùng áp thấp rõ rệt là 

vùng áp thấp có trung tâm ở gần đảo Iceland (áp thấp Iceland) và một vùng áp thấp 
có trung tâm trên quần đảo Aleut (áp thấp Aleut). Về mùa đông khi không khí trên 

các đại dương tương đối nóng thì các vùng áp thấp này thể hiện đặc biệt rõ rệt, điều 
đó chứng tỏ sự ảnh hưởng của nhiệt độ bề mặt rõ rệt. 

Hình 2.10b. Sự phân bố khí áp ở mực biển trung bình trong tháng 7 

Hình 2.10a. Sự phân bố khí áp ở mực biển trung bình trong tháng 1 
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Trường áp bề mặt trung bình tháng 7 được dẫn ra trong hình 2.10b. Theo hình vẽ, 
các trung tâm khí áp tháng 7 tuy đã khác nhiều so với tháng 1 nhưng ta vẫn nhận ra 

những nét cơ bản của hoàn lưu chung của khí quyển, đó là rãnh thấp xích đạo thể 
hiện khá rõ rệt và đã nằm ở phía bán cầu Bắc; trên các lục địa nóng, có những vùng 

áp thấp nhiệt lực được hình thành. Đới áp cao cận nhiệt đới ở bán cầu Nam, nơi mặt 
đệm khá đồng nhất, vẫn thể hiện rõ rệt; còn ở bán cầu Bắc, đới áp cao cận nhiệt đới 

hoạt động mạnh mẽ trên Đại Tây Dương với trung tâm ở gần quần đảo Azore (được 
gọi là áp cao Bắc Đại Tây Dương hay áp cao Azore) và trên Bắc Thái Bình Dương 

với trung tâm ở gần quần đảo Hawaii (còn gọi là áp cao Bắc Thái Bình Dương hay 
áp cao Hawaii). Trong khi đó áp thấp Iceland và áp thấp Aleut đều thể hiện không 

rõ như trong tháng 1. 

5. Vòng hoàn lưu Walker 

Hoàn lưu Walker là hoàn lưu vĩ hướng dọc theo xích đạo. Nó đặc trưng bởi sự 
thăng lên của không khí ở miền tây Thái Bình Dương trong khu vực Indonesia và 

dòng giáng ở phía đông Thái Bình Dương bên bờ nam Mỹ (hình 2.11).  

 

Hình 2.11. Hoàn lưu vĩ hướng miền xích đạo. Hoàn lưu Walker mở rộng trên Thái 

Bình Dương. Sự tương tác giữa hoàn lưu vĩ hướng trên Tây Phi và khu vực Thái 

Dình Dương và Nam Mỹ có thể quy định tính nhạy cảm của gió mùa tây nam trên 

Tây Phi đối với hiện tượng ENSO 

Hoàn lưu này mang tên hoàn lưu Walker để kỉ niệm ông Gilbert Walker vào 
năm 1920 đã phát hiện hoàn lưu đông tây của khí quyển trên Thái Bình Dương. Dao 

động khí áp này gọi là dao động nam để phân biệt với dao động khí áp khác như 
dao động bắc Đại Tây dương và bắc Thái Bình Dương. Người ta lấy tên hoàn lưu 

Walker để chỉ dao động nam biểu diễn sự biến động cường độ của hoàn lưu tuân 
theo sự biến động của nhiệt độ mặt nước biển ở miền đông và miền tây Thái Bình 

Dương. Sự biến đổi trong dao động nam và do đó là dung lượng nhiệt của biển 
được vận chuyển vào không khí dưới  dạng biến đổi của khí áp. Kết quả là xảy ra sự 

biến đổi trong phân bố của khí áp ngang qua Thái Bình Dương theo chiều đông tây. 
Trên cơ sở những kết quả quan trắc này Bjerknes (1969) đã giả thiết rằng cả đại 

dương và khí quyển đều phối hợp mạnh mẽ gây nên những sự biến đổi của một 
trong các thành phần của hệ thống khí hậu và có thể gây những sự biến đổi của các 
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thành phần kia. ý tởng này đã thay đổi suy nghĩ của các nhà khí hậu trong việc giải 
thích những biến động khí hậu và thời tiết ở Thái Bình Dương và các khu vực kế 

cận. Ảnh hưởng trực tiếp của ý tưởng mới là việc giải thích hiện tượng nóng lên ven 
bờ Nam Mỹ có liên quan với chu kì khi hoàn lưu Walker đạt tới một trong hai pha 

cực đại. Dao động của đại dương và khí quyển đó được gọi là các hiện tượng dao 
động nam El Nino (ENSO). 

2.2.2 Hoàn lưu gió mùa 

1. Khái niệm về gió mùa 

Thuật ngữ gió mùa (Monsoon) có nguồn gốc từ vùng Ả Rập với từ địa phương là 
Maussam. Thuật ngữ này thường gắn liền với sự biến đổi theo mùa của hai yếu tố 

khí tượng chính là mưa và hướng gió thịnh hành.  

Cho đến nay, có rất nhiều định nghĩa về gió mùa của nhiều nhà khí tượng khác nhau 

(Hann-1908, Shick-1953, Khromov-1957, Kaoetal-1962,...). Những định nghĩa này 
đều dựa trên cơ sở sự thay đổi hướng gió bề mặt giữa mùa đông và mùa hè. Trong 

đó, định nghĩa của Khromov đề xuất và sau đó là Ramage (1971) bổ sung được 
nhiều nhà khí tượng thừa nhận nhất. Theo định nghĩa này, khu vực được gọi là có 

gió mùa nếu hoàn lưu bề mặt trong tháng 1 và tháng 7 thoả mãn bốn tiêu chuẩn sau: 

- Hướng gió thịnh hành trong hai tháng phải lệch nhau một góc ≥ 1200; 

- Tần suất trung bình của hướng gió thịnh hành trong hai tháng phải ≥ 40%; 

- Tốc độ gió tổng hợp trung bình của ít nhất một trong hai tháng phải ≥ 3 m/s; 

- Sự luân phiên của hoàn lưu xoáy thuận/nghịch xảy ra trong hai tháng của hai 

năm liên tiếp, trên một hình vuông 5 kinh/vĩ độ, phải nhỏ hơn một lần. 

Những khu vực thoả mãn bốn tiêu chuẩn trên được minh hoạ bởi hình 2.12. Theo 

hình vẽ ta thấy, các khu vực gió mùa trên thế giới chủ yếu nằm trong vùng từ 250S 
đến 350N và 300W đến 1700E.  

2. Gió mùa châu Á 

Gió mùa châu Á liên quan chủ yếu với sự luân phiên khống chế theo mùa của các 

trung tâm khí áp tầng đối lưu dưới. Sự thay đổi này thể hiện vai trò của các nhân tố 
động lực và nhiệt lực. Đó là sự dịch chuyển kinh hướng của các đới khí áp và gió 

quy mô hành tinh phù hợp với sự phân bố của cán cân bức xạ bề mặt trong năm. 
Vào mùa hè, các đới khí áp và gió dịch chuyển về phía cực; còn sang mùa đông, 

chúng dịch chuyển về xích đạo, tương ứng với quy luật dịch chuyển theo mùa của 
cán cân bức xạ bề mặt. Cụ thể là, ở vùng nhiệt đới lục địa châu Á, rãnh thấp xích 

đạo, từ mùa đông sang mùa hè, dịch chuyển lên vĩ độ cao tới vùng cận nhiệt đới 
Nam Á, kéo theo sự mở rộng của đới gió tây nam lên phía bắc. Đới gió tây nam lúc 
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này khống chế Nam Á, thay thế cho gió đông bắc thịnh hành trong mùa đông ở đây. 
Trên vùng biển phía đông châu Á và Tây Bắc Thái Bình Dương, rãnh thấp xích đạo 

dịch chuyển về phía bắc ít hơn trên lục địa nên đới gió tây nam ở đây cũng mở rộng 
lên phía bắc ít hơn trên lục địa. Trong mùa đông, rãnh thấp xích đạo nằm ở bán cầu 

Nam, toàn bộ vùng nhiệt đới Nam Á bị khống chế bởi dòng không khí xuất phát từ 
áp cao lục địa châu Á và áp cao cận nhiệt đới Bắc Thái Bình Dương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự thay đổi hướng gió thịnh hành giữa mùa đông và mùa hè trên khu vực nhiệt đới 

châu Á còn có sự tác động của nhân tố nhiệt lực, gây nên bởi sự tương phản về sự 
phân bố nhiệt độ, sự nóng lên và lạnh đi không đều giữa đại dương và lục địa trong 

hai mùa. Như vậy, gió mùa là hệ quả hoạt động của các hệ thống khí áp quy mô lớn 
trên lục địa và đại dương trong mùa đông và mùa hè, gây ra bởi nhân tố nhiệt lực và 

động lực. Mùa đông, hoàn lưu xoáy nghịch có hướng từ lục địa ra biển, còn mùa hè, 
hoàn lưu xoáy thuận có hướng từ biển vào lục địa. Sự tương phản về nhiệt giữa lục 

địa châu Á với vùng biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương phù hợp với sự dịch 
chuyển kinh hướng của các trung tâm khí áp và gió mùa.  

Rõ ràng rằng, di chuyển theo mùa của các trung tâm khí áp trong tầng đối lưu dưới 

dẫn đến sự đổi hướng gió rõ rệt, gần như đối lập nhau trên khu vực châu Á, hệ 
thống gió mùa ở đây vẫn là hệ thống gió mùa đa dạng và phức tạp nhất. Theo 

Krishnamurti, gió mùa châu Á có 6 yếu tố chính trong mỗi mùa gió mùa (hình 2.13) 
và sự tương thích của 6 yếu tố này trong hai mùa gió mùa được dẫn ra trong bảng 

2.1. 

Như vậy, có những đặc trưng khác nhau rất cơ bản giữa hai mùa của gió mùa châu 

 

Hình 2.12. Khu vực gió mùa theo tiêu chuẩn của Ramage. Đường đậm nét biểu thị 

giới hạn phía bắc của khu vực gió mùa đạt tiêu chuẩn thứ tư 
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Hình 2.13. Sơ đồ gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hè. Trong hình vẽ, đường 

đứt quãng biểu thị những đặc trưng trong tầng đối lưu trên 

Á. Một trong những đặc trưng cơ bản đó là sự phân bố đất - biển của khu vực. Xét 
một cách chi tiết những đặc trưng này ta nhận thấy rằng, vào mùa hè nhánh đi lên 

của vòng hoàn lưu Hadley nằm ở trên lục địa và nhánh đi xuống nằm ở trên biển Ấn 
Độ Dương; còn trong mùa đông, nhánh đi lên nằm trên vùng Đông Nam Á và 

nhánh đi xuống nằm trên lục địa Trung Quốc và Siberia. Thêm vào đó, địa hình 
vùng Tây Tạng còn đóng một vai trò rất quan trọng đối với sự khác nhau giữa hai 

mùa gió mùa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2.1. Sự tương thích của các yếu tố gió mùa châu Á 

TT Mùa hè Mùa đông 

1 Áp cao Mascaren Áp cao Siberia 

2 Dòng xiết qua xích đạo Đông Phi Những đợt xâm nhập lạnh 

3 Gió mùa tây nam Gió mùa đông bắc 

4 
Rãnh gió mùa với mây, mưa trên 

bắc Ấn Độ 

Rãnh thấp xích đạo trên khu vực 

Malaysia- Indonesia 

5 Áp cao Tây Tạng Áp cao Thái Bình Dương 

6 Dòng xiết gió đông nhiệt đới Dòng xiết gió tây cận nhiệt đới 
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 Tuy nhiên, trong mỗi mùa gió, ngoài hướng gió thịnh hành vẫn còn tồn tại những 
hướng gió khác xảy ra trong những khoảng thời gian ngắn, do các nhiễu động khí 

quyển quy mô nhỏ gây nên. Trong những tháng chuyển tiếp (tháng 4 và 10), các đặc 
trưng chủ yếu của gió mùa càng bị xáo trộn mạnh hơn. 

Như đã biết, gió mùa châu Á là một hệ thống gió mùa lớn nhất hành tinh. Hệ thống 
này có thể được phân thành gió mùa Nam Á (hay gió mùa Ấn Độ) và gió mùa Đông 

Á. Riêng gió mùa Đông Á lại còn được phân thành gió mùa Đông Bắc Á và gió mùa 
Tây Bắc Thái Bình Dương (hay gió mùa cận nhiệt đới Đông Á và gió mùa nhiệt đới 

Tây Bắc Thái Bình Dương). Việc phân chia khu vực gió mùa này cũng khá phức tạp 
cho nên, đến nay vẫn tồn tại nhiều cách chia khác nhau. Theo Bin Wang, Steven 

Clemens và Ping Liu, kinh tuyến 1050E chạy qua sườn phía đông cao nguyên Tây 
Tạng và qua bán đảo Đông Dương là ranh giới phân chia gió mùa Nam Á với gió 

mùa Đông Á; vĩ tuyến 22,50N chạy qua phần phía nam lục địa Trung Quốc là ranh 
giới phân chia gió mùa Đông Bắc Á với gió mùa Tây Bắc Thái Bình Dương, theo đó, 

hệ thống gió mùa châu Á được phân thành các tiểu hệ thống (hình 2.14): gió mùa 
Nam Á (5-27,50N; 65-1050E), gió mùa nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương (5-

22,50N; 105-1500E) và gió mùa cận nhiệt đới Đông Á (22,5-450N; 105-1400E). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gió mùa Nam Á 

Gió mùa Nam Á có thể được đặc trưng bởi các thành phần sau đây: (1) áp cao 
Mascarene; (2) dòng xiết vượt xích đạo Đông Phi; (3) rãnh gió mùa ở phía bắc 

Ấn Độ; (4) mưa gió mùa; (5) mây gió mùa; (6) áp cao Tây Tạng và (7) dòng xiết 
gió đông nhiệt đới. Những thành phần này được mô tả không gian trong hình 

2.15. 

 

 

 Hình 2.14. Ba hình chữ nhật xác định ba vùng  gió mùa Nam Á, Đông Á và Tây Bắc 

Thái Bình Dương 
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- Áp cao Mascarene là một áp cao thuộc hệ thống áp cao cận nhiệt đới nằm trên 
nam Ấn Độ Dương có tâm ở vào khoảng 300S; 500E trên đảo Mascarene. Vào 

thời kì mùa hè ở bán cầu Bắc, tín phong đông nam từ áp cao này vượt qua xích 
đạo trên khu vực Somali (Đông Phi) thành dòng xiết Somali (hay dòng xiết Đông 

Phi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dòng xiết Somali là một dòng gió tầng thấp có cường độ cực đại vào tháng 7-8 
và mạnh nhất trên mực 1-1,5km.  

- Rãnh gió mùa là một rãnh thấp nóng tầng thấp thuộc rãnh thấp xích đạo. Khi 
gió tây nam hội tụ vào rãnh cùng với gió đông ở rìa phía bắc thì tiềm năng của 

rãnh tăng lên đáng kể, nó có thể phát triển lên tới giữa tầng đối lưu, và rãnh thấp 

nóng trước đấy đã trở thành rãnh gió mùa.  

- Áp cao Tây Tạng là một cao áp tồn tại trong tầng đối lưu trên ở vùng bắc Ấn 

Độ, ngay trên rãnh gió mùa mặt đất. Từ tháng 7 đến tháng 9, cao áp này hoạt 
động trên cao nguyên Tây Tạng, sau đó di chuyển dần về phía đông nam. 
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Hình 2.15. Các thành phần trong cấu trúc trung bình của gió mùa mùa hè Nam Á 

(Krishnamurti và Bhalme, 1976). 
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- Dòng gió đông nhiệt đới là dòng gió ở rìa phía nam của áp cao Tây Tạng. Dòng 
gió này duy trì mạnh nhất từ tháng 7 đến tháng 9, khi áp cao Tây Tạng dịch 

chuyển lên vĩ độ cao nhất.  

- Mây và mưa gió mùa là những thành phần quan trọng của gió mùa Nam Á. 

Trong thời kì gió mùa hoạt động, trên khu vực từ bờ biển phía tây vịnh Bengal 
tới bắc vịnh Ả Rập tồn tại một màn mây dày đặc. 

4. Gió mùa Đông Á 

a) Gió mùa mùa hè 

Trong mùa hè, gió mùa Đông Á được đặc trưng bởi các thành phần sau đây(1) áp 
cao châu Úc; (2) dòng gió vượt qua xích đạo ở 1100E; (3) gió mùa tây nam; (4) dải 

hội tụ nhiệt đới (ITCZ); (5) dòng tín phong; (6) áp cao Tây Bắc Thái Bình Dương; 
(7) front Meiyu trên vùng sông Trường Giang; (8) nhiễu động ngoại nhiệt đới và (9) 

Áp cao Tây Tạng và dòng gió đông nhiệt đới  (hình 2.16). 

Trong số các thành phần này, dòng gió từ áp cao châu Úc vượt xích đạo đi lên bán 

cầu Bắc là một yếu tố cực kì quan trọng, bởi nó mang theo một khối lượng ẩm to 
lớn. Khi sự khác biệt về khí áp giữa áp cao châu Úc và áp thấp nóng Trung Hoa gia 

tăng thì dòng vượt xích đạo sẽ được tăng cường. Dòng không khí này khá ổn định, 
khô và giữ được đặc tính này trong suốt quá trình vượt qua vùng đông nam 

Indonesia, rồi sau đó trở nên ẩm hơn và bất ổn định khi đến vùng Biển Đông. Trên 
bán đảo Malaysia, dòng gió này gặp gió mùa Nam Á gây nên mưa lớn. 

Bên cạnh đó còn có một dòng gió bắt nguồn từ áp cao Thái Bình Dương, một hệ 
thống khí áp rất quan trọng trong thời kì từ tháng 6 đến tháng 8. Tại nơi xuất phát, 

không khí trong áp cao này rất ổn định và khô, nhưng khi di chuyển về phía tây, 
dòng không khí này nhanh chóng bị biến tính và trở nên bất ổn định. Do đó, không 

khí nóng và ẩm bao trùm khu vực Philippines, đông nam bán đảo Đông Dương, 
Trung Quốc và Nhật Bản. Vì vậy, gió mùa mùa hè ở đây còn có hướng đông nam. 

Nhân tố giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với gió mùa Đông Á là ITCZ từ Tây Bắc 

Thái Bình Dương chạy qua bán đảo Đông Dương. Đôi khi ITCZ liên kết với rãnh 
gió mùa trên vùng vịnh Bengal và Ấn Độ hoặc với xoáy thuận nhiệt đới trên Tây 

Bắc Thái Bình Dương. Trên trục của ITCZ có dòng thăng mạnh nên mây đối lưu 
phát triển gây mưa lớn. Sự dịch chuyển của dải mây mưa này là dấu hiệu của sự 

thiết lập mùa mưa hay là sự mở đầu của gió mùa mùa hè. 

b) Gió mùa mùa đông 

Vào mùa đông, trung tâm áp thấp được thay thế bởi một trung tâm áp cao lạnh ở 
vùng Siberia - Mông Cổ. Khu vực chịu ảnh hưởng của áp cao này có nhiệt độ rất 

thấp do cán cân bức xạ của bề mặt âm. Bởi vì dưới điều kiện bầu trời quang mây, bề 
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mặt phủ đầy tuyết ở đây phát xạ sóng dài mạnh hấp thụ bức xạ sóng ngắn yếu. 

Những dòng không khí từ trung tâm áp cao lạnh này tràn tới Triều Tiên, Nhật Bản, 

Trung Quốc, bán đảo Đông Dương và Tây Bắc Thái Bình Dương. Trên Biển Đông, ở 
khoảng vĩ tuyến 15-200N, những bộ phận không khí lạnh tách ra từ áp cao lạnh lục 

địa, đi ra vùng biển phía đông Trung Quốc, dần dần bị biến tính và bổ sung vào các 
lớp khí quyển tầng thấp của áp cao Thái Bình Dương và duy trì trung tâm áp cao này 

cũng như đới tín phong ở rìa phía nam của nó. Dòng gió bắc này hợp với dòng tín 
phong hướng đông bắt nguồn từ áp cao Thái Bình Dương tới, thổi về phía tây nam 

tạo nên gió mùa đông bắc thổi qua bán đảo Malaysia, hội tụ vào rãnh xích đạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Áp cao Tây Bắc Thái Bình Dương 

Nhiễu động ngoại nhiệt đới 

Xích đạo 
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Gió mùa tây nam 
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Dòng xiết xích đạo 

Áp cao châu Úc 

1500E 

Áp cao Tây Tạng và 
gió đông nhiệt đới 
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Hình 3.13. Các thành phần trung bình của gió mùa Đông Á  
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So với hoàn lưu gió mùa mùa hè thì hoàn lưu gió mùa mùa đông yếu hơn. Lân cận 
khu vực xuất phát, áp cao lạnh lục địa không phát triển đến độ cao lớn. Trên hầu 

khắp lục địa châu Á, gió tại mực 700mb có hướng tây. Điều đó chứng tỏ gió mùa 
mùa đông chỉ phát triển đến dưới mực 700mb. Đới gió tây này được tách ra thành 

hai nhánh bắc và nam trên khu vực cao nguyên Tây Tạng, rồi lại hợp lưu ở phía 
đông cao nguyên này. Vùng hợp lưu này mở rộng ra tận nam Nhật Bản. Trong khu 

vực hợp lưu này thường hình thành các áp thấp.  

2.3 Địa hình và mặt đệm 

2.3.1. Ảnh hưởng của địa hình đến khí hậu 

Địa hình có ảnh hưởng nhiều đến khí hậu. Những dạng địa hình lớn như núi có ảnh 

hưởng đặc biệt lớn tới khí hậu. Vì vậy, ở miền núi thường hình thành loại khí hậu 
riêng, gọi là khí hậu miền núi. 

Nghiên cứu tác dụng của núi tới từng yếu tố khí hậu, ta thấy cường độ bức xạ Mặt 
trời tăng theo độ cao vì tầng khí quyển mỏng hơn và độ trong suốt cao hơn. Ngược 

lại, bức xạ khuếch tán ở trên núi giảm theo độ cao. Bức xạ nhiệt trên núi có trị số 
lớn do càng lên cao bức xạ Mặt trời càng tăng và càng lên cao lượng hơi nước càng 

giảm và độ trong suốt càng tăng. 

Nhưng sự tăng của cường độ bức xạ trực tiếp theo độ cao không đủ bù cho lượng 

nhiệt bị mất đi vì bức xạ xảy ra liên tục trong suốt ngày đêm. Trên núi lượng nhiệt 
mất vì bức xạ nhiều hơn lượng nhiệt nhận được dưới dạng năng lượng bức xạ trực 

tiếp vì vậy ở miền núi nhiệt độ giảm theo độ cao. 

Ở trên núi, nhiệt độ trung bình của đất cao hơn nhiệt độ không khí. Sự chênh lệch 

này, một phần là do ở trên núi sự tăng của bức xạ Mặt trời làm cho mặt đất bị nóng 
nhiều và lượng nhiệt chứa trong đất cũng tăng, mặt khác là do tốc độ gió tăng, nhờ 

đó không khí mới luôn lạnh hơn từ khí quyển tự do tràn tới sườn núi. 

Trên núi, nhiệt độ không khí giảm theo độ cao, trung bình giảm 0,60C/100m. Tuy 

nhiên, không phải bao giờ nhiệt độ trên núi cũng giảm, trong nhưng đêm lặng gió, 

trời quang và về mùa đông thì cả ban ngày ở trên núi nhiệt độ cũng tăng lên tới một 
độ cao nào đó, vì vậy ở trên cao thường nóng hơn ở thung lũng. Hiện tượng này gọi 

là nghịch nhiệt, chúng xảy ra bởi ở từ trên cao không khí lạnh theo sườn núi tràn 
xuống dưới và được thay thế bởi không khí nóng hơn từ trong khí quyển tràn tới. 

Do vậy ở trên cao mùa đông thường ấm hơn ở dưới  thấp. 

Trên núi, biên độ năm của nhiệt độ giảm theo độ cao. Như vậy, theo đặc điểm của 

sự biến thiên của biên độ nhiệt độ năm ta thấy, khí hậu của miền núi gần giống khí 
hậu đại dương. Trên cao nguyên cao, biên độ năm cũng như biên độ ngày của nhiệt 

độ không khí đều tăng, đồng thời cực đại và cực tiểu của nhiệt độ không khí đều 



 37

đến chậm hơn so với ở đồng bằng. 

Vì độ ẩm tuyệt đối của không khí giảm theo độ cao do nhiệt độ không khí giảm theo 

độ cao. Nhiệt độ càng thấp, lượng hơi nước có thể chứa trong cùng một thể tích 
không khí càng ít. Trên núi cao độ ẩm tuyệt đối thường có giá trị cực đại vào sau 

trưa và cực tiểu vào lúc Mặt trời gần mọc. 

Độ ẩm tương đối ít thay đổi theo độ cao, nhưng ở độ cao của mây nó có thể đạt tới 

trị số lớn. Còn về biến trình ngày của độ ẩm tương đối thì ở trên núi về mùa hè độ 
ẩm có trị số thấp vào ban đêm và buổi sáng, còn vào ban ngày chúng tăng lên vì có 

sự vận chuyển hơi nước từ dưới lên trên do các dòng thăng. Trong biến trình năm, ở 
trên núi miền ôn đới độ ẩm tương đối có giá trị lớn nhất vào mùa hè, điều này có 

liên quan đến sự phát triển của dòng thăng và có giá trị nhỏ nhất vào mùa đông vì 
trong thời gian này trên núi thịnh hành dòng chuyển động đi xuống. 

Ở vùng núi, mây có liên quan chặt chẽ với độ cao. Trên núi, về mùa hè ban ngày 
lượng mây lớn nhất, đặc biệt là vào khoảng giữa trưa khi có các dòng đi lên mang 

theo nhiều hơi nước lên cao. Về mùa hè, lượng mây thường ít nhất vào buổi sáng. 
Ngược lại, về mùa đông lượng mây ít nhất thường thấy vào khoảng giữa tra. Trong 

biến trình năm, lượng mây nhỏ nhất vào mùa đông và lớn nhất vào mùa hè. Trên 
núi, số ngày trời quang lớn nhất vào mùa đông và ít nhất về mùa hè. Bởi vì, vào 

mùa đông độ cao ngưng kết của hơi nước ở thấp hơn so với vào mùa hè, vì thế các 
lớp mây hình thành ở thấp và do đó về mùa đông đỉnh núi lại ở cao hơn những lớp 

mây này. Ngoài ra, trong vùng nằm giữa dãy núi, về mùa đông hơi nước hầu như 
không tới được vì nó ngưng kết trên các sườn núi phía ngoài. 

Ở miền núi, mây hình thành ở gần mặt sườn núi được coi là sương mù. Cho nên trên 
núi có nhiều ngày có sương mù và càng lên cao số ngày có sương mù càng tăng. 

Trên sườn núi đón gió ẩm và nóng, sương mù xuất hiện đặc biệt nhiều. Ở đây có 
những điều kiện rất thuận lợi để hình thành sương mù, vì không khí nóng và ẩm bị 

đẩy lên cao theo sườn núi và bị lạnh đi đoạn nhiệt. Về ban đêm, trên núi thường 

quan sát thấy sương mù bức xạ. Phía trên các băng hà hình thành thứ sương mù gọi 
là sương mù do bị lạnh. 

Trên núi, giáng thuỷ tăng theo độ cao, nhưng sự tăng này chỉ lên tới một giới hạn 
nhất định tuỳ theo điều kiện địa lí, mùa trong năm,... Ví dụ như trên dãy Hymalaya 

về mùa hè độ cao giới hạn này là 1300m và mùa đông còn cao hơn. 

Trên núi, lượng giáng thuỷ phụ thuộc vào chiều hướng của sườn núi đối với hướng 

gió. Ở phía sườn đón gió giáng thuỷ nhiều, còn sườn khuất gió giáng thuỷ ít. Lượng 
mưa ở Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn là một ví dụ điển hình cho trường hợp 

này.  
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2.3.2 Ảnh hưởng của bề mặt đệm  

1. Sự phân bố lục địa và đại dương 

Đất và nước có ảnh hưởng khác đến khí hậu. Nước là một vật thấu quang, vì thế 
bức xạ mặt trời có thể xuyên vào sâu. Nước có nhiệt dung lớn, cho nên nước nóng 

lên và lạnh đi chậm hơn đất. Ngoài ra, nước có tính linh động nên sự chuyển động 
của chúng theo phương nằm ngang cũng như phương thẳng đứng sẽ vận chuyển 

nhiệt từ vùng này sang vùng khác, từ lớp này xuống lớp khác, có tác dụng điều hoà 
nhiệt. 

Sự truyền nhiệt vào các lớp nước sâu hơn được thực hiện chủ yếu bằng chuyển 
động loạn lưu. Vì nước rất linh động nên trong những chuyển động khác nhau trong 

nước hình thành những xoáy nhỏ di chuyển không những theo chiều nằm ngang mà 
cả theo chiều thẳng đứng. Những chuyển động xoáy này làm cho nhiệt truyền 

xuống các lớp nước sâu hơn bằng hỗn hợp. Trong những điều kiện này, nhiệt lượng 
do các lớp nước trên hấp thụ truyền xuống những khối nước lớn dưới sâu khiến cho 

nhiệt độ của nước được san bằng và biến thiên ít theo độ sâu. Vì vậy sự biến thiên 
của nước nói chung sẽ không lớn. 

Nhiệt độ của không khí trên mặt nước, trên đảo và miền duyên hải cũng ít biến 
thiên. Do đó đại dương, biển và những hồ lớn giữ vai trò như những máy điều hoà 

nhiệt, làm giảm biên độ hàng ngày cũng như hàng năm của nhiệt độ. 

Sự bốc hơi của nước muối từ mặt biển và đại dương cũng có một tầm quan trọng 

nào đó trong sự truyền nhiệt vào sâu trong nước. Khi bốc hơi mạnh, nước biển mặn 
ở lớp trên nặng hơn và do đó chìm xuống dưới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự 

truyền nhiệt xuống các lớp nước sâu hơn. 

Khi bị lạnh các lớp nước ở trên trở nên nặng hơn và vì thế chìm xuống dưới  và có 

nước nóng từ lớp nước sâu hơn lên thay thế. Như vậy, sinh ra hiện tượng đối lưu 
làm cho các lớp nước xáo trộn theo chiều thẳng đứng. Về mùa thu khi nước bị lạnh 

đi, chuyển động lên xuống của nước xảy ra cho đến khi nhiệt độ của các lớp nước 

đạt tới 40 mới thôi, vì ở nhiệt độ này nước ngọt có mật độ lớn nhất. Sau đó sự xáo 
trộn ngừng lại và lớp nước trên bắt đầu lạnh đi rất mạnh, cho đến lúc đông thành 

băng.  

Sự nóng lên và lạnh đi của lục địa và đại dương xảy ra theo một cách khác. Trong 

trường hợp, này sự truyền nhiệt chỉ được thực hiện bằng phương pháp dẫn nhiệt. 
Bằng phương thức này, sự nóng lên và lạnh đi của lục địa truyền xuống một độ sâu 

nhỏ hơn so với sự nóng lên và lạnh đi của nước. Điều đó gây lên những dao động 
lớn của nhiệt độ mặt lục địa, và do đó, của cả không khí trên lục địa. 

Lục địa mất rất nhiều nhiệt để làm nóng không khí. Các cuộc khảo sát cho thấy rằng 
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đất cát mất đi 37% số nhiệt nhận được để làm nóng không khí và giữ lại 63%; cát 
mất đi 49% lượng nhiệt nhận được và giữ lại 51%. Như vậy tác dụng nhiệt của mặt 

đất đối với lớp không khí sát đất rất lớn. Mặt nước có tác dụng nhiệt hoàn toàn 
khác. Nhiệt độ lớp nước trên mặt đại dương biến thiên rất ít trong ngày (vì nguyên 

nhân đã nói ở đầu mục này, tức là vì nước có nhiệt dung lớn và vì trong nước có 
chuyển động loạn lu). Cho nên mặt nước không ảnh hưởng đến biến trình hàng 

ngày của nhiệt độ không khí trên mặt nước, và biến trình hàng ngày của nhiệt độ 
không khí hầu như không phụ thuộc vào trạng thái nhiệt của mặt nước. Nhưng mặt 

nước có ảnh hưởng nhiều đến biến trình năm của nhiệt độ không khí, nhất là khi 
nhiệt độ nước và nhiệt độ không khí khác nhau nhiều. Về mùa đông, hồ biển và đại 

dương tích luỹ dần dần được rất nhiều nhiệt và toả một lượng nhiệt lớn vào không 
khí trong mùa lạnh. Nhờ có sự toả nhiệt này, sự biến thiên hàng năm của nhiệt độ 

không khí dịu đi rất nhiều. ở miền ven biển, mùa xuân và mùa hè mát mẻ, vì trong 
những mùa này nước nóng lên rất chậm. Ngược lại, mùa thu và mùa đông ấm hơn 

vì nước toả một lượng nhiệt năng tích luỹ được trong mùa nóng. 

Nhiệt dung khác nhau của nước và lục địa và nhất là sự khác nhau về phương thức 

truyền nhiệt là nguyên nhân tạo nên loại khí hậu đặc biệt trên biển và đại dương, 
trên đảo và miền duyên hải, gọi là khí hậu biển hay khí hậu hải dương. Còn khí hậu 

hình thành trên lục địa gọi là khí hậu lục địa. 

Độ lục địa của khí hậu được quy định chủ yếu bởi trị số của biên độ hàng ngày và 

hàng năm của nhiệt độ không khí, trị số của độ ẩm và lượng mây và cả lượng giáng 
thuỷ. Biên độ hàng ngày và hàng năm lớn, độ ẩm và lượng mây thấp và cả lượng 

giáng thuỷ hàng năm thấp đặc trng cho độ lục địa cao của khí hậu. Ngược lại, biên 
độ nhỏ, độ ẩm cao, lượng mây lớn và lượng giáng thuỷ lớn, chứng tỏ ảnh hưởng lớn 

của biển đến khí hậu. Cho nên, độ lục địa của khí hậu phụ thộc vào sự phân bố t-
ương đối của đất liền và nước. Ngoài ra chúng còn bị quy định bởi cờng độ và tần 

suất của các dòng không khí từ đại dương tràn vào trong lục địa. Những dòng không 

khí này càng mạnh và càng hay đi vào lục địa thì tính lục địa của khí hậu càng thấp. 
Đặc biệt có tầm quan trọng là những dòng không khí từ đại dương tràn vào về mùa 

đông, khi các đại dương biến thành những lò sưởi to lớn và từ đại dương không khí 
ấm tràn vào lục địa. 

Điều kiện khí hậu của một số nơi được quy định rất nhiều bởi gió mùa, ví dụ ở ven 
biển Ấn Độ Dương, những miền đông Châu Á,... ở những miền này, gió mùa tạo 

nên chế độ khí hậu gió mùa riêng, với mùa hè nhiều mưa và mùa đông khô hanh. 

Những dòng nước biển có ảnh hưởng nhiều đến khí hậu. Những dòng nước biển 

nóng chảy về các vĩ độ cao, ví dụ dòng Gulftream, tạo nên một loại khí hậu riêng. 
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2. Lớp phủ đất và lớp phủ thực vật 

Lớp phủ đất có ảnh hưởng nhiều đến khí hậu. Như đã biết, bức xạ Mặt trời bị hấp 

thụ chủ yếu không phải bởi khí quyển mà bởi mặt đất: mặt đất biến năng lượng bức 
xạ mặt trời thành nhiệt năng và nóng lên. Sau đó một phần nhiệt năng này truyền 

vào không khí và làm không khí nóng lên. Như vậy mặt đất là nguồn cung cấp nhiệt 
trực tiếp cho khí quyển, trừ những lớp khí quyển rất cao. Cho nên trạng thái vật lí 

của lớp không khí gần mặt đất phụ thuộc rất nhiều vào loại đất và trạng thái vật lí 
của các lớp đất trên mặt nói riêng và trạng thái của chúng. 

Khi có lớp phủ thực vật thì giới hạn ngoài của màn cây là mặt hoạt động. Mặt này 
có khả năng hấp thụ và để lọt ánh sáng mặt trời khác với mặt đất. Cho nên, tác dụng 

của màn cây đối với lớp không khí sát đất cũng khác. Về mùa nóng lớp phủ thực vật 
che chở cho mặt đất khỏi bị đốt nóng, nhiệt độ mặt đất bị cây phủ thấp hơn mặt đất 

trơ bụi. Ban đêm, trên mặt đất có cây phủ nhiệt độ cao hơn, vì lớp cây phủ giữ lại 
nhiệt độ mặt đất bức xạ. Trong màn cây độ ẩm không khí cao. Tất cả những hiện 

tượng này cho không khí dưới  màn cây có đặc điểm khác với không khí ngoài chỗ 
trống ở cùng độ cao. Vì thế, thực vật mà những điều kiện phát triển nói chung phụ 

thuộc vào khí hậu lại có thể ảnh hưởng rõ rệt đến khí hậu của nơi nó mọc. Đặc biệt 
rừng có ảnh hưởng rõ rệt đến khí hậu. 

 


