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Abstract 

The East Vietnam Sea connects the Pacific and Indian Oceans through several interocean straits (SCSTF). A 

high resolution (4 km) simulation is performed with the three-dimensional regional ocean model 

SYMPHONIE to provide consistent estimates of the climatological averages and the interannual variability 

of the water transport exchanged between the East Vietnam Sea and the neighboring seas. The East Sea 

receives an annual average water transport of 4.45±1.35 Sv, mainly from the Luzon Strait (95%). Less than 

5% of the water input comes from the atmosphere, rivers and the Balabac Strait. The East Vietnam Sea 

laterally releases the total amount of water input, mainly to the Sulu Sea through the Mindoro strait (49%), 

to the East China Sea via the Taiwan strait (28%) and to the Java Sea through the Karimata strait (22%). The 

interannual variability of total exchanged water volume is driven by water transport at Luzon and Mindoro 

straits. ENSO has a significant impact on water transport at Luzon and Mindoro straits. 
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Tóm tắt 

Biển Đông nối Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương qua các eo biển, lượng nước trao đổi giữa nó và các đại 

dương liền kề được gọi là dòng chảy qua Biển Đông (SCSTF). Mô hình đại dương khu vực ba chiều 

SYMPHONIE độ phân giải cao (4 km) đã được sử dụng để tính toán lưu lượng nước trung bình theo chu kỳ 

liên mùa của dòng chảy tại các eo biển kết nối Biển Đông và vùng phụ cận. Kết quả mô phỏng cho thấy, 

Biển Đông nhận được lượng nước trung bình hàng năm là 4,45 ± 1,35 Sv, chủ yếu từ dòng chảy qua eo biển 

Luzon (95%). Dưới 5% lượng nước đầu vào đến từ khí quyển, sông ngòi và dòng chảy qua eo biển Balabac. 

Lượng nước nhận được sau đó được giải phóng chủ yếu tới biển Sulu qua eo biển Mindoro (49%), tới biển 

Hoa Đông qua eo biển Đài Loan (28%) và tới biển Java que eo biển Karimata (22%). Sự biến thiên liên mùa 

của tổng lượng nước trao đổi chủ yếu gây ra bởi các dòng chảy tại eo biển Luzon và Mindoro. Hiện tượng 

ENSO có tác động đáng kể đến lưu lượng nước trao đổi tại các eo biển này. 

Từ khóa: SYMPHONIE, mô hình thủy động lực học, lưu lượng dòng chảy, Biển Đông. 

 

MỞ ĐẦU 

Biển Đông là một biển rìa nửa kín tại khu 

vực Tây Thái Bình Dương, có diện tích 

3.357.000 km
2
, độ sâu trung bình khoảng 1.140 

m, trải dài từ kinh tuyến 99
o
 Đông - 121

o
 Đông, 

và từ đường xích đạo đến vĩ tuyến 23
o
 Bắc 

(hình 1a). Hoàn lưu nước ở Biển Đông chịu ảnh 

hưởng của tổng hợp các yếu tố như địa hình, sự 

trao đổi nước với vùng biển Tây Thái Bình 

Dương và sự biến đổi mạnh của các quá trình 

tương tác biển-khí quyển theo quy mô từ hàng 

ngày, mùa cho tới liên mùa [2, 3]. Ở lớp nước 

gần bề mặt, hoàn lưu khu vực Biển Đông chịu 

ảnh hưởng lớn bởi hệ thống gió mùa [4, 5]. Ở 

quy mô liên mùa, hoàn lưu Biển Đông cũng bị 

ảnh hưởng bởi Dao động phương Nam (The El 

Niño Southern Oscillation - ENSO), do hiện 

tượng này tác động lên hệ thống gió mùa và 

dòng chảy từ Tây Thái Bình Dương vào Biển 

Đông qua eo biển Luzon [6, 7]. 

Biển Đông kết nối với các đại dương và 

vùng biển lân cận qua các eo biển (hình 1a). 

Eo biển Luzon là eo biển lớn nhất và sâu nhất 

trong khu vực, là đường dẫn chính của nước 

biển từ Thái Bình Dương vào Biển Đông [1]. 

Bên cạnh đó, Biển Đông trao đổi nước với 

Biển Hoa Đông qua eo biển Đài Loan, với 

biển Sulu qua eo biển Balabac và Mindoro, 

với biển Java và biển Andaman (thuộc Ấn độ 

dương) qua eo biển Karimata và Malacca. 

Ngoại trừ các eo biển Luzon và Mindoro có 

độ sâu lần lượt là 3.000 m và 400 m, các eo 

http://dx.doi.org/10.15625/1859-3097/14/2/4475
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biển khác đều khá nông với độ sâu dưới  

100 m (hình 1a). Dựa trên các nghiên cứu mô 

hình số, dữ liệu vệ tinh và phân tích dữ liệu 

gió dài hạn, Qu et al., [8] và Yu et al., [9] đã 

phát hiện một hoàn lưu, nơi các khối nước ở 

Thái Bình Dương đi vào Biển Đông qua eo 

biển Luzon và rời khỏi lưu vực qua eo biển 

Đài Loan, Karimata và Mindoro, tạo thành 

dòng chảy qua Biển Đông (SCSTF). Để hiểu 

biết chính xác và đầy đủ về hoàn lưu dòng 

chảy qua Biển Đông và vai trò của nó trong 

tuần hoàn đại dương và khí hậu, việc định 

lượng lưu lượng nước trao đổi giữa vùng 

Biển Đông và các vùng biển phụ cận cũng 

như sự biến động theo mùa và liên mùa của 

hoàn lưu dòng chảy qua Biển Đông là  

cần thiết. 

Một số nghiên cứu về lưu lượng nước tại 

các eo biển đã được thực hiện bằng phương 

pháp quan trắc thực nghiệm và sử dụng dữ 

liệu vệ tinh [10–12]. Tuy nhiên, những 

nghiên cứu này vẫn còn hạn chế về quy mô 

không gian và thời gian. Quan trắc chỉ được 

thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn, 

và tại một eo biển nhất định, chưa cho thấy 

được biến động theo mùa và liên mùa của lưu 

lượng nước trao đổi tại vị trí quan trắc. Mô 

hình số vì vậy đã trở thành công cụ nghiên 

cứu thích hợp cho phép định lượng và dự báo 

biến đổi theo thời gian dài của lưu lượng 

nước trao đổi trên toàn bộ Biển Đông. Fang 

et al., [13], Hsin et al., [14], Wei et al., [15] 

sử dụng các mô hình số để định lượng thể 

tích nước trao đổi của Biển Đông và vùng 

phụ cận. Tuy vậy, phần lớn các mô hình được 

sử dụng để tính toán lưu lượng trung bình tại 

các eo biển và biến đổi theo mùa, mà ít quan 

tâm đến biến đổi liên mùa của thể tích nước 

trao đổi. Hơn nữa, phần lớn các nghiên cứu 

không tính đến lượng nước khá lớn mà Biển 

Đông nhận được từ các con sông, cũng như 

tác động của thủy triều tại vùng biển này. 

Nghiên cứu này được thực hiện với mục 

đích tìm hiểu rõ hơn về vai trò của SCSTF 

trong hoàn lưu toàn cầu cũng như khí hậu của 

khu vực, về lưu lượng nước trung bình, theo 

mùa và liên mùa qua tính toán sử dụng mô 

hình số. Mô hình thủy động lực học biển được 

áp dụng trên vùng Biển Đông với độ phân giải 

cao (4 km) sẽ cung cấp các kết quả tính toán 

trong giai đoạn 10 năm gần đây (2009–2018), 

trong đó tính đến lượng nước nhận được từ 

các sông và tác động của thủy triều. 

TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU 

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu sử 
dụng mô hình hoàn lưu đại dương ba chiều 

SYMPHONIE [16, 17]. được xây dựng và phát 

triển bởi các nhà khoa học thuộc trung tâm 
SIROCCO, viện nghiên cứu LEGOS, thành 

phố Toulouse, Pháp. Chi tiết về mô hình thủy 
động lực học 3D SYMPHONIE được mô tả 

trong nghiên cứu của nhóm tác giả Tô Duy 
Thái và Bùi Hồng Long [18]. 

Áp dụng mô hình trên vùng Biển Đông 

Lưới tính cho mô hình được xây dựng bao 
phủ toàn bộ vùng Biển Đông (từ kinh độ 99

o
 

Đông đến 124
o
 Đông, và từ vĩ độ -0,6

o
 Bắc 

đến 24
o
 Bắc, hình 1a). Trong nghiên cứu này, 

lưới vuông (regular grid) được sử dụng với độ 

phân giải 4 km theo phương ngang, độ sâu lớp 
nước được thiết lập 50 lớp. Trường phân bố 

độ sâu sử dụng dữ liệu được xây dựng bởi 
Piton et al., [19]. Mô phỏng được thực hiện 

cho khoảng thời gian 10 năm, từ 1/1/2009 đến 

31/12/2018. Điều kiện ban đầu và điều kiện 
biên mở cho các thông số nhiệt độ, độ muối, 

dòng chảy và mực nước biển được sử dụng từ 
nguồn dữ liệu trung bình ngày, độ phân giải 

1/12
o
 và 50 lớp độ sâu của Copernicus 

CMEMS (http://marine.copernicus.eu). 

Toàn bộ miền tính bao gồm 63 cửa sông, 

với dữ liệu lưu lượng nước sông theo ngày và 

theo trung bình tháng từ Trung tâm khí tượng 

thủy văn quốc gia và từ dự án CLS - INDESO 

[20]. Lực khí áp bề mặt được tính toán từ công 

thức của Large và Yeager [21], sử dụng dữ 

liệu ECMWF 1/8° tần suất 3 giờ cho điều kiện 

bề mặt. Thuỷ triều được tách xuất từ dữ liệu 

FES2014b - dữ liệu mới nhất của hệ thống dự 

báo thủy triều toàn cầu FES (Finite Element 

Solution) [22]. Miền tính bao gồm 9 thành 

phần thủy triều chủ đạo trong biển Đông: M2, 

S2, N2, K2 (bán nhật triều), K1, P1, O1, Q1 

(nhật triều) và M4 (triều hỗn hợp). 

http://marine.copernicus.eu/services-portfolio/access-to-products/option=com_csw&view=details&product_id=GLOBAL_ANALYSIS_FORECAST_PHY_001_024
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Hình 1. (a) Phân bố độ sâu vùng Biển Đông (m) sử dụng trong mô hình SYMPHONIE, vị trí tính 
toán lưu lượng trao đổi nước qua các eo biển được thể hiện bằng đường màu trắng; (b) Vị trí các 

trạm đo ARGO (điểm màu đỏ) trong vùng Biển Đông giai đoạn 2009–2018 
 
Dữ liệu vệ tinh và quan trắc 

Dữ liệu vệ tinh được sử dụng để thẩm định 
kết quả mô phỏng các thông số bề mặt như 
nhiệt độ mặt biển (SST), độ muối bề mặt (SSS), 
dị thường mực nước biển (SLA). 

Để đánh giá độ chính xác của thông số 
SST từ kết quả mô phỏng, chúng tôi sử dụng 
cơ sở dữ liệu OSTIA (Operational Sea 
Surface Temperature and Sea Ice Analysis) 
1/18

o
, phiên bản 4 của trung tâm GRHSST 

(Group for High Resolution Sea Surface 
Temperature) giai đoạn 2009–2018. Dữ liệu 
này được chia sẻ miễn phí tại địa chỉ: 
https://data.nodc.noaa.gov/ghrsst/L4/GLOB/U
KMO/OSTIA/. 

Dữ liệu vệ tinh trung bình 9 ngày SMOS 
(Soil Moisture and Ocean Salinity) phiên bản 
3 được sử dụng để thẩm định hiệu quả của 
mô hình trong mô phỏng độ mặn bề mặt SSS. 
Dữ liệu này là sản phẩm của Cơ quan vũ trụ 
Châu Âu ESA (European Space Agency) với 
độ phân giải 25 km và khả dụng cho giai 
đoạn 2010–2017. Cơ sở dữ liệu này được 
phân phối qua địa chỉ: ftp://ext-catds-cecos-
locean:catds2010@ftp.ifremer.fr. 

Để đánh giá thông số mô phỏng SLA, dữ 
liệu trung bình ngày phiên bản 4 (1/4

o
) về độ 

cao mực nước biển toàn cầu của Trung tâm 
giám sát môi trường biển CMEMS (Copernicus 
Marine Environment Monitoring Service) được 

sử dụng. Dữ liệu được chia sẻ qua trang web: 
http://marine.copernicus.eu/. Dữ liệu altimetry 
này ( sau đây gọi là ALTI) được xây dựng từ 
các dự án quan trắc altimetry khác nhau từ năm 
1993 đến nay [23, 24]. 

Dữ liệu phân bố nhiệt độ và độ muối theo 
độ sâu từ hệ thống phao trôi Argo được sử 
dụng để đánh giá hiệu quả của mô hình 
SYMPHONIE trong mô phỏng đặc điểm khối 
nước của vùng Biển Đông. Vị trí các trạm Argo 
trong khoảng thời gian 2009 - 2018 được minh 
họa trong Hình 1b. Dữ liệu Argo vùng biển 
Thái Bình Dương được chia sẻ qua trang web: 
ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/argo/geo/pacific_oce
an/. 

Tính toán lưu lượng nước 
Lưu lượng nước qua các eo biển Fw,lat (đơn 

vị tính Sv = 10
6
 m

3
s

-1
) với diện tích mặt cắt dọc 

A được tính như sau: 

,  w lat t
A

F v dA                                    (1) 

Với: vt vận tốc dòng chảy vuông góc với mặt 
cắt (m

3
s

-1
); A diện tích mặt cắt từ mặt biển 

xuống tới đáy. 
Lưu lượng nước trao đổi giữa khí quyển và 

mặt biển (đơn vị Sv) được tính toán như sau: 

 ,  w Surf
Surf

F P E dSurf               (2) 

https://data.nodc.noaa.gov/ghrsst/L4/GLOB/UKMO/OSTIA/
https://data.nodc.noaa.gov/ghrsst/L4/GLOB/UKMO/OSTIA/
ftp://ext-catds-cecos-locean:catds2010@ftp.ifremer.fr/
ftp://ext-catds-cecos-locean:catds2010@ftp.ifremer.fr/
http://marine.copernicus.eu/services-portfolio/access-to-products/?option=com_csw&view=details&product_id=SEALEVEL_GLO_PHY_L4_REP_OBSERVATIONS_008_047
ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/argo/geo/pacific_ocean/
ftp://ftp.ifremer.fr/ifremer/argo/geo/pacific_ocean/
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Với: P tương ứng với lượng mưa (đơn vị ms
-1

); 
E lượng bốc hơi (ms

-1
); Surf là diện tích bề mặt 

tiếp xúc khí quyển - mặt biển. 

Lưu lượng nước từ khí quyển được tính 
trên vùng biển Đông giới hạn bởi 6 eo biển như 
trong hình 2a. 

Lưu lượng nước sông là tổng lưu lượng của 
tất cả các sông trong miền tính. Lưu lượng này 
là tích số của vận tốc dòng chảy vriv (m

3
s

-1
) tại 

cửa sông vuông góc với diện tích của mặt cắt 
ngang cửa sông A: 

,  w riv rivrivers A
F v dA                     (3) 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
Thẩm định mô hình qua so sánh với các dữ 
liệu vệ tinh và ARGO 

So sánh trường phân bố SST, SSS và SLA 
theo mùa đông (trung bình ba tháng 12, 1 và 2 - 
DJF) và mùa hè (trung bình ba tháng 6, 7, 8 - 
JJA) giai đoạn 2009–2018 giữa mô hình 
SYMPHONIE và các dữ liệu vệ tinh tương ứng 
được trình bày trong hình 2. 

 

 

Hình 2. So sánh phân bố theo mùa của (a–d) nhiệt độ bề mặt (SST), (e–h) độ muối bề mặt (SSS) 
và (i–l) bất thường độ cao mực nước biển (SLA) giữa mô hình và dữ liệu vệ tinh 

 

Trường phân bố SST theo mùa từ kết quả 
mô phỏng rất tương đồng với quan trắc vệ tinh, 
với tương quan không gian cao (R = 0,98 và 
0,84 lần lượt vào mùa đông và mùa hè, p < 
0,01) so với dữ liệu OSTIA. Vào mùa đông 
(hình 2a, 2b), SST trung bình từ mô hình cho 
thấy độ lệch -0,27

o
C so với OSTIA, với các 

vùng nhiệt độ thấp phân bố ở khu vực phía bắc 
Biển Đông, gần eo biển Đài Loan và ngoài khơi 
miền Nam Việt Nam. Vào mùa hè (hình 2c, 
2d), chênh lệch nhiệt độ bề mặt trung bình giữa 
mô hình và dữ liệu quan trắc giảm xuống còn -

0,18
o
C. Kết quả mô phỏng cho thấy khu vực 

phía bắc gần Đài Loan, vùng nước trồi phía 
nam Việt Nam, vùng biển ven bờ cửa sông Mê-
kông và khu vực biển Sulu, Celebes có nhiệt độ 
nước bề mặt thấp hơn so với dữ liệu OSTIA. 
Mặt khác, mô hình SYMPHONIE cho kết quả 
SST ấm hơn ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái 
Lan và lưu vực phía nam Biển Đông. 

Phân bố không gian của thông số SSS từ 
kết quả mô phỏng cũng cho thấy mối tương 
quan không gian cao với dữ liệu vệ tinh SMOS 
cho cả hai mùa (R = 0,88 và 0,84 lần lượt vào 
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mùa đông và mùa hè , p < 0,01). Mô hình 
SYMPHONIE cho kết quả độ lệch SSS trung 
bình vào mùa đông là 0,05 psu và vào mùa hè 
là -0,1 psu, so với dữ liệu SMOS. Vào mùa 
đông (hình 2e, 2f), khu vực ven biển và vịnh 
Thái Lan từ kết quả mô phỏng có độ mặn thấp 
hơn hơn so với SMOS, trong khi khu vực giữa 
Biển Đông và phía nam vịnh Bắc Bộ lại có độ 
mặn bề mặt cao hơn. Vào mùa hè (hình 2g, 2h), 
SSS mô phỏng thấp hơn đáng kể SMOS tại các 
cửa sông lớn (sông Châu Giang, sông Hồng, 
sông Mê-Kông), vịnh Thái Lan và vùng eo biển 
Malacca. Cũng cần lưu ý rằng dữ liệu SMOS, 
với độ phân giải thấp 25 km, có thể đã không 
ghi nhận được những thay đổi này ở các vùng 
ven biển và vùng nước nông vào mùa hè, khi 
lưu lượng nước trên các sông lớn tăng cao. 

Hiệu quả mô phỏng trường phân bố SLA 
của mô hình SYMPHONIE so với dữ liệu 
altimetry được minh họa trong các hình 2i–2l. 
Trong cả mùa đông và mùa hè, phân bố SLA 

trung bình theo mùa từ kết quả mô phỏng khá 
giống với dữ liệu ALTI, với độ tương quan 
không gian rất cao (R = 0,97, p < 0,01). Mô 
hình có độ lệch rất thấp so với dữ liệu quan 
trắc, với giá trị chênh lệch -6 mm vào mùa 
đông, và -4 mm vào mùa hè. Riêng tại khu vực 
vịnh Thái Lan, giá trị SLA từ mô hình thấp hơn 
vào mùa đông và cao hơn vào mùa hè khi so 
sánh với dữ liệu ALTI. 

Những so sánh thẩm định trường phân bố 
SST, SSS, SLA theo mùa trình bày ở trên cho 
thấy mô hình SYMPHONIE cho kết quả mô 
phỏng rất sát với thực tế về phân bố không gian 
của các tính chất bề mặt biển. Tiếp theo, chúng 
tôi thực hiện thẩm định hiệu quả của mô hình 
SYMPHONIE trong mô phỏng tính chất của 
khối nước theo độ sâu trong vùng biển Đông. 
Hình 3 minh họa so sánh giữa kết quả mô 
phỏng và kết quả đo từ các trạm ARGO về 
phân bố nhiệt muối theo độ sâu giai đoạn 
2009–2018.

 

 

Hình 3. So sánh phân bố trung bình theo độ sâu của (a) nhiệt độ và (b) độ muối giữa kết quả  
mô hình (màu đen) và dữ liệu ARGO (màu đỏ) vùng Biển Đông 

 
Phân bố trung bình về nhiệt độ và độ muối 

theo độ sâu của mô hình SYMPHONIE rất gần 
với phân bố thu được từ dữ liệu ARGO. Profile 
nhiệt độ mô phỏng có giá trị thấp hơn so với dữ 
liệu đo đạc trên toàn bộ cột nước (hình 3a), với 
độ chênh lệch (bias) < 0. Sự khác biệt lớn nhất 
giữa kết quả mô hình và dữ liệu ARGO nằm ở 
lớp nước có độ sâu 50–200 m, với độ chênh 
lệch nhiệt độ là -1,2

o
C. Dưới độ sâu 200 m, 

chênh lệch nhiệt độ giữa mô hình và dữ liệu 

thực nghiệm khá ổn định, với các giá trị chênh 
lệch vào khoảng 0,2–0,5

o
C. 

Ở lớp nước tầng mặt (0–100 m), profile 
trung bình độ muối của mô hình SYMPHONIE 
cao hơn trung bình các trạm ARGO, giá trị 
chênh lệch cao nhất khoảng 0,2 psu (độ sâu  
50 m). Ở độ sâu dưới 200 m, độ chênh lệch 
giữa hai dữ liệu là rất thấp (hình 3b). 

Kết quả thẩm định, so sánh với các dữ liệu 
quan trắc cho thấy các đặc điểm, tính chất của 
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lớp bề mặt cũng như khối nước theo độ sâu của 
vùng Biển Đông được mô phỏng với hiệu quả 
tốt, độ chính xác cao, rất gần với kết quả đo 
thực tế. Kết quả đầu ra của mô hình vì vậy tiếp 
tục được sử dụng để tính toán lưu lượng nước 
trung bình trao đổi giữa biển Đông và các vùng 
biển xung quanh, cũng như các biến đổi theo 
mùa, liên mùa của các trao đổi này. 

Lưu lượng nước trao đổi trung bình năm 
giữa Biển Đông và các vùng biển phụ cận 

Lưu lượng nước trung bình (giai đoạn từ 
năm 2009 đến năm 2018) và độ lệch chuẩn 
của trung bình hàng năm mà Biển Đông trao 
đổi với các vùng biển xung quanh, cũng như 
với khí quyển và lục địa được minh họa trong 
hình 4. 

 

 

Hình 4. Chế độ vận chuyển nước trung bình năm (giai đoạn 2009–2018) qua các eo biển và lưu 
lượng nước trao đổi giữa biển Đông - khí quyển, biển Đông - lục địa. Giá trị dương đại diện cho 
lưu lượng nước vào trung bình năm, giá trị âm đại diện cho lưu lượng nước ra trung bình năm 

 
Cụ thể, theo kết quả thu được, trong giai 

đoạn 2009–2018, biển Đông nhận được lưu 
lượng nước trung bình tương đương 4,45 ± 
1,35 Sv, phần lớn từ dòng chảy Thái bình 
dương qua eo biển Luzon (4,23 ± 1,50 Sv, 
95% tổng lưu lượng nước vào). Lượng nước 
nhận được từ biển Sulu qua eo biển Balabac 
(0,11 ± 0,19 Sv, 3%), từ khí quyển (0,07 ± 
0,03 Sv, 1%) và từ các con sông (0,04 ± 0,00 
Sv, 1%) chỉ chiếm khoảng 5% tổng lưu lượng 
nước vào. Sau đó, toàn bộ lượng nước nhận 
được sẽ được giải phóng qua các eo biển khác: 

gần một nửa lượng nước chảy vào biển Sulu 
qua eo biển Mindoro (2,16 ± 1,30 Sv, 49%), 
khoảng 1/4 chảy tới biển Hoa Đông qua eo 
biển Đài Loan (1,22 ± 0,07 Sv, 27%), và 1/4 
còn lại chảy về các vùng biển phía nam qua eo 
biển Karimata (1,00 ± 0,15 Sv, 22%) và eo 
biển Malacca (0,07 ± 0,02 Sv, 2%). Kết quả 
thu được từ mô hình SYMPHONIE khá tương 
đồng với kết quả thu được từ các nghiên cứu 
trước đây về lưu lượng nước vận chuyển qua 
các eo biển thuộc biển Đông, được trình bày 
trong bảng 1. 
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Bảng 1. Khoảng giá trị lưu lượng trung bình (Sv) từ một số nghiên cứu 

Eo biển 

Khoảng giá trị lưu lượng nước trung 

bình (Sv); (+) = lưu lượng chảy vào; 

(-) = lưu lượng chảy ra 

Nghiên cứu (trên các 

giai đoạn từ 1980–

2014) 

Kết quả từ mô hình 

SYMPHONIE  

(2009–2018) 

Luzon (+) 2,4–6,5 [13–15, 25–27] 4,23 

Đài Loan  (-) 0,45–2,6 [13, 15, 27, 28] -1,22 

Mindoro (-) 0,1–2,6 [11, 13, 28, 29] -2,16 

Balabac (+) 0,01–0,8 [14, 28, 29] 0,11 

Karimata (-) 0,3–2,3 Sv [13, 27–29] -1,00 

Malacca  (-) 0,08–0,27 Sv [13, 28, 30] -0,07 

 

Biến thiên liên mùa của lưu lượng nước 
qua các eo biển 

Kết quả mô phỏng được minh họa trong 
hình 5. Lưu lượng dòng chảy hàng năm qua 
eo biển Luzon luôn luôn mang giá trị dương 

(hình 5). Dòng vào này có phân bố độ lệch 
chuẩn cao, biến thiên trong khoảng từ  
1,95 Sv (giá trị nhỏ nhất thu được năm 2013) 
tới 6,45 Sv (giá trị lớn nhất thu được năm 
2015). 

 

 

Hình 5. Lưu lượng nước trung bình chu kỳ liên mùa 2009 - 2018 tại các eo biển vùng Biển Đông 
 

Tại eo biển Mindoro, lưu lượng dòng chảy 
tổng cộng luôn luôn mang giá trị âm (dòng 
chảy ra như trong hình 5). Các dòng chảy ra tại 
eo biển Mindoro biến thiên tương tự như các 
dòng chảy vào tại eo biển Luzon, với giá trị cực 
tiểu 0,2 Sv (năm 2010 và 2013) tới giá trị cực 
đại 4,0 Sv (năm 2015). Chu kỳ liên mùa của 
lưu lượng chảy qua các eo biển Luzon và 
Mindoro trong khoảng thời gian quan sát gần 
như hoàn toàn tương quan ngược với nhau (-
0,99, p<0,01). Vì vậy, sự biến thiên của các 
dòng chảy biên vào và ra khỏi vùng Biển Đông 

bị ảnh hưởng lớn chính bởi sự biến thiên của 
lưu lượng vận chuyển tại Luzon và Mindoro. 
Bên cạnh đó, sự biến thiên của lưu lượng dòng 
vào tại Luzon hầu như được bù lại bởi sự biến 
thiên của lưu lượng dòng ra khỏi eo biển 
Mindoro. 

Lưu lượng trung bình hàng năm của các 
dòng vận chuyển tại các eo biển Taiwan, 
Karimata và Malacca luôn luôn mang giá trị âm 
(dòng chảy ra như tại hình 5), có sự biến thiên 
theo năm thấp hơn một bậc so với lưu lượng 
dòng vận chuyển qua các eo biển Luzon, 
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Mindoro. Mặc dù giá trị trung bình của lưu 
lượng dòng chảy qua eo biển Balabac có thể 
được bỏ qua khi so với lưu lượng dòng chảy 
qua các eo biển Luzon, Mindoro, Taiwan và 
Karimata nhưng sự biến thiên theo năm của lưu 
lượng này khá lớn, độ lệch chuẩn lên tới 167% 
so với giá trị trung bình. Ngoài ra, lưu lượng 
dòng chảy biến thiên liên tục, có thể là dòng 
vào mang giá trị dương (giá trị cực đại là 0,4 
Sv năm 2010) hoặc là dòng ra mang giá trị âm 
(giá trị cực đại -0,3 Sv năm 2016). 

Trong giai đoạn 2009–2018, hiện tượng 
ENSO xuất hiện vào các năm 2011–2012 (giai 
đoạn La Niña) và 2015–2016 (giai đoạn El 
Niño mạnh). So sánh tương quan giữa chỉ số 
Nino đại dương ONI (Oceanic Nino Index, 
https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/) và lưu lượng 
mô phỏng tại các eo biển cho thấy hiện tượng 
ENSO có tác động đáng kể lên lưu lượng vận 
chuyển giữa Biển Đông và các vùng biển phụ 
cận. Lưu lượng trung bình hàng năm tại Luzon 
và Mindoro có tương quan cao với chỉ số ONI, 
với hệ số tương quan 0,70 (p < 0,05). Dòng 
chảy vào tại Luzon và dòng ra tại Mindoro 
mạnh hơn vào giai đoạn El Nino 2015–2016 và 
yếu hơn ngay sau giai đoạn La Nina 2011–
2012. Kết quả thu được từ mô hình 
SYMPHONIE tương đồng với kết luận từ các 
nghiên cứu của Wang et al., [31], Qu et al., [6] 
và Wang et al., [32]. Hiện tượng ENSO còn 
ảnh hưởng đến lưu lượng trao đổi tại eo biển 
Malacca, Karimata và Balabac: trong giai đoạn 
El Niño 2015–2016, dòng vào tại Balabac trở 
thành dòng ra, còn lưu lượng dòng ra tại 
Karimata và Malacca đạt giá trị nhỏ nhất. 
Trong giai đoạn La Niña 2011–2012, lưu lượng 
tại Balabac, Karimata và Malacca đạt giá trị lớn 
nhất. Trong khi đó, lưu lượng nước trao đổi 
giữa Biển Đông và biển Hoa Đông tại eo biển 
Đài Loan cho thấy sự biến thiên liên mùa rất 
thấp, và không bị tác động bởi hiện tượng 
ENSO. 

KẾT LUẬN 
Mục đích của nghiên cứu này là định lượng 

lưu lượng nước trao đổi giữa Biển Đông và các 
vùng biển lân cận, và xác định tính chất của 
biến thiên liên mùa của các trao đổi này. Mô 
hình thủy động lực học ba chiều SYMPHONIE 
được sử dụng để mô phỏng dòng chảy vùng 

Biển Đông trong khoảng thời gian từ 2009–
2018. Mô hình đã được thẩm định và cho thấy 
hiệu quả mô phỏng rất tốt với độ tương đồng 
cao về các thông số SST, SSS, SLA cũng như 
profile nhiệt và muối giữa kết quả của mô hình 
và các dữ liệu vệ tinh, dữ liệu trạm đo ARGO. 
Độ chênh lệch thấp và tương quan cao giữa kết 
quả đầu ra của mô hình và dữ liệu quan trắc 
cho thấy hiệu quả của mô hình SYMPHONIE 
trong mô phỏng sự biến thiên theo không gian 
và thời gian của dòng chảy vùng Biển Đông và 
tính chất khối nước. Mô hình sau đó được sử 
dụng để tính toán lưu lượng nước trung bình và 
liên mùa tại các eo biển thuộc vùng Biển Đông. 
Kết quả thu được cho thấy các khối nước chảy 
vào Biển Đông qua eo biển Luzon và Balabac, 
sau đó chảy ra khỏi lưu vực qua eo biển Đài 
Loan ở phía Bắc, eo biển Mindoro ở phía Tây 
và qua các eo biển Karimata và Malacca ở phía 
Nam, tạo thành Dòng chảy qua Biển Đông 
(SCSTF). Độ lớn ước tính của lưu lượng nước 
trung bình trong giai đoạn gần đây 2009–2018 
được tính toán và cập nhật. Biển Đông nhận 
nước chủ yếu từ Thái Bình Dương qua eo biển 
Luzon (95% tổng lượng nước vào). 5% lượng 
nước mà Biển Đông tiếp nhận đến từ biển Sulu 
(qua eo biển Malacca), từ khí quyển và các 
dòng sông. Lượng nước nhận được sau đó sẽ 
được giải phóng qua các eo biển Mindoro 
(49%), Đài Loan (27%), Karimata (22%) và 
Malacca (2%). Biến thiên liên mùa của lưu 
lượng nước chảy qua eo biển Luzon và 
Mindoro có độ tương quan ngược nhau, và là 
các lưu lượng chính ảnh hưởng lên thể tích 
nước trao đổi của biển Đông và các vùng biển 
phụ cận. ENSO có tác động lớn đến lưu lượng 
nước trao đổi tại các eo biển: Lưu lượng trao 
đổi tại Luzon và Mindoro tăng lên trong các 
năm El Nino và giảm đi trong các năm La 
Nina, ngược lại lưu lượng nước vào tại 
Karimata suy yếu trong các năm El Nino và 
tăng lên trong giai đoạn La Nina. Lưu lượng 
nước tại eo biển Đài Loan không thể hiện dao 
động liên mùa đáng kể, và không chịu sự ảnh 
hưởng của hiện tượng ENSO. 

Lời cảm ơn: Chân thành cảm ơn nhóm nghiên 
cứu Sirocco (Cộng hòa Pháp) đã hướng dẫn 
giúp đỡ tận tình trong quá trình chạy mô hình. 
Xin trân trọng cám ơn góp ý của 2 phản biện và 

https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/
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của các bạn đồng nghiệp giúp cho bài báo được 
hoàn thiện hơn. 
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