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Abstract 

Recognizing the flow regime in the breeding season is the dominant factor for the marine biota, a flow diagram 

of the Bien Dong (East Vietnam Sea) in the transitional season has been established to examine the relationship 

between the current and its distribution and diversity of reef-forming coral in the sea of Vietnam. The data 

source for modeling the current regime is updated from the Climate Forecast System Reanalysis of the National 

Center for Environmental Prediction (NCEP CFSR) and exploited from the HYCOM + NCODA Global 1/12.5 

database for the period 1993-2012 and of HYCOM + NCODA Global 1/12
o
 Analysis for the period from 2013 

to 2020. Along with that, the finite element method (FEM) was used to build a 3D hydrodynamic model. Based 

on the constructed flow diagram, the dispersal capacity of coral larvae in each sea area is assessed to compare 

with previous observations on the species diversity of reef-forming corals. The finding includes: (1) the Gulf of 

Tonkin and Gulf of Thailand exhibit poor exchange and lower diversity than the continental shelf and coastal 

waters of Vietnam; (2) Cape Varella is a vital boundary dividing the East Vietnam Sea, forming the most 

diverse areas in good exchange conditions of water bodies in the south of the 13°N parallel, including the 

Truong Sa (Spratly) Islands. This system can be considered as part of the Coral Triangle in the Bien Dong. 

Keywords: HYCOM + NCODA, FEM, NCEP CFSR, current, reef corals, dispersal patterns. 
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Tóm tắt 

Với ghi nhận rằng chế độ dòng chảy trong mùa sinh sản là yếu tố chi phối khu hệ sinh vật biển, sơ đồ dòng 

chảy Biển Đông vào mùa chuyển tiếp đã được thiết lập nhằm xem xét mối liên quan dòng chảy với phân bố và 

đa dạng của san hô tạo rạn ở biển Việt Nam. Nguồn dữ liệu để mô hình hóa chế độ dòng chảy được cập nhật từ 

Hệ thống dự báo khí hậu thuộc Trung tâm quốc gia về dự báo môi trường (NCEP CFSR) và khai thác từ các cơ 

sở dữ liệu của “HYCOM + NCODA Global 1/12.5° Reanalysis” cho giai đoạn 1993-2012 và của “HYCOM + 

NCODA Global 1/12° Analysis” cho giai đoạn từ 2013 đến 2020. Cùng với đó, phương pháp phần tử hữu hạn 

(FEM) đã được sử dụng để xây dựng mô hình thủy động lực 3 chiều. Căn cứ trên sơ đồ dòng chảy được xây 

dựng, khả năng phát tán của ấu trùng san hô trong mỗi vùng biển được xem xét nhằm so sánh với những nhận 

xét trước đây về tính đa dạng loài của san hô tạo rạn, Từ đó đã rút ra các nhận định, gồm: (1) Vịnh Bắc Bộ và 

Vịnh Thái Lan trao đổi kém với vùng biển lân cận và có tính đa dạng thấp hơn các vùng biển khác trên thềm 

lục địa và ngoài khơi Việt Nam; (2) Mũi Varella là ranh giới quan trọng chia đôi vùng biển phía Đông Việt 

Nam, hình thành các khu vực đa dạng nhất trong điều kiện trao đổi tốt của các khối nước ở Nam vĩ tuyến 13
o
 

Bắc , gồm cả quần đảo Trường Sa và có thể coi khu hệ này là một phần của Tam giác San hô trong Biển Đông. 

Từ khóa: HYCOM + NCODA, FEM, NCEP CFSR, dòng chảy, san hô tạo rạn, phát tán. 

 
M  Đ U 

Dòng chảy toàn vùng biển Đông Nam Á 
có vai trò quan trọng trong việc phát tán ấu 
trùng và mở rộng vùng phân bố từ trung tâm 
đa dạng của san hô bao gồm vùng biển 
Philippines – Indonesia. Chính trung tâm này 
cũng được tạo nên bởi dòng chảy tầng mặt của 
Thái Bình Dương [1). Ấu trùng planula của 
san hô có thể trôi nổi trong môi trường nước 
từ vài ngày đến vài tuần trước khi lắng đáy và 
phát triển. Chế độ dòng chảy trong mùa sinh 
sản đóng vai trò quan trọng trong phát tán ấu 
trùng và quyết định tính liên kết quần thể của 
các loài san hô. Nghiên cứu gần đây cho thấy 

san hô tạo rạn ở vịnh Nha Trang có một mùa 
sinh sản trong năm, thời điểm sinh sản khác 
nhau tùy loài nhưng đều trong giai đoạn từ 
tháng 3 đến tháng 5 hàng năm [2]. Ở vùng 
biển khác xung quanh Biển Đông, san hô cũng 
sinh sản trong khoảng thời gian này, ví dụ vào 
tháng 4 với san hô Acropora tenuis ở Bolinao, 
Philippines [3], tháng 3-4 với Faviidae ở Tây 
Vịnh Thái Lan [4], tháng 4 với Acropora spp. 
ở Kuantan, Đông Bán đảo Mã Lai [5] và tháng 
3 với Acropora spp. ở Singapore [6]. Với 
nghiên cứu này, sơ đồ dòng chảy Biển Đông 
vào mùa gió chuyển tiếp (tháng 3 đến 5) đã 
được thành lập nhằm tìm hiểu không gian phát 
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tán của san hô tạo rạn ở vùng biển Việt Nam 
và lân cận. 

TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU 
Thiết lập sơ đồ dòng chảy 
Sơ đồ dòng chảy trên Biển Đông vào mùa 

gió chuyển tiếp (tháng 3-5) thiết lập bằng mô 
hình hóa dựa trên nguồn tư liệu nhiều năm của 
các cơ sở dữ liệu quốc tế. Để giải quyết bài toán 
thủy động lực cho vùng nghiên cứu, nguồn cơ sở 
dữ liệu ban đầu cho chạy mô phỏng cần phải 
được biên tập như địa hình đáy, phân bố nhiệt - 
muối, dòng chảy, khí tượng, … Cấu trúc cơ bản 
thông tin đầu vào của mô hình để thực hiện một 
mô phỏng bức tranh thủy văn – động lực vùng 
nghiên cứu được thể hiện trên hình 1 dưới đây. 
Trong đó: 

NCEP CFSR là nguồn số liệu về khí tượng 
sử dụng cho tính toán tương tác biển khí gồm 
vận tốc gió (có 2 thành phần: về hướng đông và 
về hướng bắc) theo m/s tại độ cao 10 m trên bề 
mặt biển; áp suất không khí mực nước biển theo 
Pascal; nhiệt độ không khí theo Kevin tại độ cao 
2 m trên bề mặt biển; độ ẩm riêng theo g/kg tại 
độ cao 2 m trên bề mặt biển; tổng lượng mây 
che phủ theo %; lượng mưa theo kg/m

2
/s; thông 

lượng bức xạ sóng ngắn (hướng lên, hướng 
xuống) theo W/m

2
; thông lượng bức xạ sóng dài 

(hướng lên, hướng xuống) W/m
2
 được cập nhật 

từ cơ sở dữ liệu của mô hình khí hậu toàn cầu 
CFSR thuộc Trung tâm Quốc gia về dự báo môi 
trường Mỹ NCEP [7, 8]. 

HYCOM + NCODA: Mô hình hải dương 
tọa độ hỗn hợp (HYCOM - Hybrid Coordinate 
Ocean Model) kết hợp với Dữ liệu đồng hóa hải 
dương song song của Hải quân Mỹ. Trích xuất 
và xử lý cấu trúc nhiệt độ - độ mặn, phân bố 
dòng chảy cho vùng nghiên cứu với số liệu hồi 
cố lịch sử từ cơ sở dữ liệu HYCOM + NCODA 
Global 1/12.5° Reanalysis trong giai đoạn 20 
năm từ 1993 đến 2012 và (từ chuỗi số liệu 
“HYCOM + NCODA Global 1/12.5° 
Reanalysis”) và giai đoạn từ 2013 đến nay cho 
số liệu đồng hóa “HYCOM + NCODA Global 
1/12° Analysis”. 

FEM model (FEM - Finite Element 
Method): Mô hình thủy động lực 3 chiều theo 
phương pháp phần tử hữu hạn. Mô hình của 
chúng tôi sử dụng trên cơ sở phân tích các 
phương trình thủy động lực học nước nông ba 
chiều phi tuyến, mô hình được giải theo phương 
pháp phần tử hữu hạn với mạng lưới tam giác. 
Mô hình đang ở giai đoạn hoàn thiện, vì vậy các 
kết quả này vẫn chưa được hiệu chỉnh và kiểm 
tra so với thực tế đo đạc một cách khoa học. Mô 
hình được thực hiện trên các phương trình thủy 
động lực học ba chiều (3-D) với các thừa nhận 
xấp xỉ Boussinesq và áp suất thủy tĩnh. Nhiệt độ 
và độ mặn được vận chuyển, và mật độ nước 
biển được xác định từ phương trình trạng thái. 
Sự tiêu tán quy mô lưới nhỏ được thể hiện theo 
dạng độ nhớt rối (độ khuếch tán). Sự tham số 
hóa này thực hiện dưới dạng phân tầng kết hợp 
với động năng dòng rối và độ dài pha trộn, cả 
hai được tìm thấy tại quy mô lớn. 

 

 

Hình 1. Sơ đồ tính cấu trúc thủy động lực của mô hình 
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Phân tích so sánh mối liên hệ giữa đa dạng 
loài san hô tạo rạn và chế độ dòng chảy 

Các nghiên cứu đa dạng loài, phân vùng đa 
dạng sinh học liên quan san hô tạo rạn ở Biển 
Đông của các tác giả trong và ngoài nước đã 
được tổng quan phân tích, từ đó chỉ ra những 
vấn đề cần được thảo luận trong mối liên quan 
với chế độ dòng chảy trong thời kỳ sinh sản của 
san hô. 

Diễn giải về mối quan hệ giữa dòng chảy 
vào mùa chuyển tiếp và phát tán của ấu trùng 
san hô trong mùa sinh sản (tháng 3 đến tháng 5) 
dựa trên quan sát định tính về hướng, tốc độ 

dòng chảy và hoàn lưu thể hiện trên sơ đồ được 
thiết lập. Kết quả mô hình hóa phát tán của trứng 
cá – cá bột vào tháng 5 theo phương pháp phần 
tử hữu hạn dựa trên chuỗi số liệu nhiều năm 
(1978–2020) của đề tài KC.09.41/16-20 được sử 
dụng như là một minh chứng định lượng về khả 
năng phát tán của ấu trùng san hô (cùng đặc 
điểm phát tán thụ động như trứng cá - cá bột) 
trong các vùng rạn đại diện ở biển miền Trung 
và miền Nam. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
Đặc điểm dòng chảy 

 

 

Hình 2. Sơ đồ dòng chảy trên Biển Đông vào mùa chuyển tiếp, tháng 3-5 
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Bức tranh phân vùng cụ thể cho dòng chảy 
tầng mặt trong tời kỳ chuyển tiếp (tháng 3–5) 
được thể hiện trên hình 2. Theo sơ đồ này, 
dòng chảy Vịnh Bắc bộ hình thành các hoàn 
lưu cục bộ ở Tây Nam và Đông Bắc vịnh, hầu 
như không có giao lưu với vùng biển miền 
Trung. Dòng chảy ở vùng biển ven bờ Trung 
Trung bộ có xu thế đi về phía bắc và có thể 
hình thành hoàn lưu gần quần đảo Hoàng Sa. 
Từ mũi Varella tồn tại dòng chảy mạnh đi về 
phía nam và hòa vào hoàn lưu phía nam quần 
đảo Trường Sa. Trên thềm lục địa các hoàn lưu 
với tốc độ dòng yếu hơn tạo nên sự phát tán ở 
vùng biển Nam Trung bộ và vùng biển Đông 
Nam. Dòng chảy trong vịnh Thái Lan khá yếu 
và ít tương tác với Tây Biển Đông thuộc Nam 
Việt Nam và đông bán đảo Mã Lai. Vùng biển 
Trường Sa và phía Đông Biển Đông hình thành 
nhiều hoàn lưu qui mô lớn, dòng chảy mạnh 
thuận lợi cho trao đổi nước với vùng biển 
Philippines. 

Không gian phát tán và các ranh giới phân 
vùng đa dạng loài san hô tạo rạn 

Vùng biển Việt Nam kéo dài trên 16 độ 
theo vĩ tuyến và nằm trong một Biển Đông 
rộng lớn. Do vậy tính chất khu hệ sinh vật biển 
khá phức tạp và dẫn đến nhiều tranh luận về 
mức độ đa dạng sinh học và phân vùng địa động 
vật. Luận điểm phân vùng địa động vật của 
Gurjanova (1976) cho rằng khu hệ động vật 
Vịnh Bắc Bộ thuộc phân vùng Trung Hoa - Nhật 
Bản, còn vùng biển phía Nam từ 13

o
 vĩ tuyến 

Bắc trở vào thuộc phân vùng Ấn Độ - Mã Lai 
[9]. Nghiên cứu về phân bố của san hô tạo rạn 
dường như không minh chứng cho nhận định 
này. Đây cũng là cơ sở để một số tác giả [10] 
phủ nhận phân chia phân vùng địa động vật ở 
Biển Đông. Vấn đề cần xem xét là ở chỗ, hầu 
hết san hô cứng tạo rạn mang tính chất nhiệt đới 
rõ rệt và đều phát tán từ trung tâm ở vùng nhiệt 
đới thông qua vai trò của dòng chảy trên biển. 
Yếu tố này thay đổi theo mùa rất phức tạp đối 
với các vùng biển ven bờ và chi phối tính chất 
khu hệ san hô. Ngay cả ở vùng biển vĩ độ cao 
phía Bắc như Okinawa cũng có khu hệ san hô 
cứng khá điển hình nhờ ảnh hưởng của dòng 
chảy Kuroshio [1] San hô tạo rạn không có con 
đường phát tán ngược lại từ các vùng biển ôn 
đới như nhiều nhóm sinh vật có nguồn gốc khác. 
Vì vậy, cần phải thận trọng khi dựa vào tính chất 

thành phần loài san hô để xem xét phân vùng địa 
động vật và việc phân tích không gian phát tán 
dựa trên trên đặc điểm dòng chảy vào mùa sinh 
sản có thể góp phần cho phân vùng đa dạng loài 
của san hô tạo rạn. 

Với công bố của Huang et al. (2014) [11] 
và tài liệu cập nhật, tổng số loài san hô tạo rạn 
ghi nhận cho đến nay trên 6 vùng biển Việt 
Nam là 454 loài. Trong đó, số loài ghi nhận với 
Tây Vịnh Bắc Bộ là 176, thấp nhất trong các 
vùng biển Việt Nam nhưng cao hơn so với 95 
loài ở Đông Nam Trung Quốc. Một số giống 
san hô không được phát hiện ở đây, trong đó có 
Seriatopora và Pocillopora, giới hạn phía Bắc 
của 2 giống này là đảo Cồn Cỏ [10]. Lưu ý 
rằng, khi xem xét đặc điểm phân bố của 
Seriatopora trên toàn thế giới [13], có thể nhận 
thấy giống này hầu như chỉ phân bố ở những 
vùng tương đối đa dạng thành phần san hô. Sự 
kém đa dạng của san hô tạo rạn ở Vịnh Bắc Bộ 
và Đông Nam Trung Quốc có thể được giải 
thích do khả năng trao đổi kém với các khu vực 
về phía Nam. Đặc điểm dòng chảy với các hoàn 
lưu cục bộ trong vịnh và trao đổi nước chủ yếu 
với khu vực Đông Nam Trung Quốc (Hình 2) 
đã hạn chế khả năng nhận phát tán ấu trùng từ 
biển Miền Trung và quần đảo Hoàng Sa. Đặc 
điểm dòng chảy cũng cho phép xác định ranh 
giới phía nam của Vịnh Bắc bộ là đảo Cồn Cỏ. 
Điều này phù hợp với việc các nhà động lực lấy 
vĩ tuyến 17

0
 Bắc làm ranh giới phân chia 2 

vùng có chế độ dòng chảy khác nhau là Vịnh 
Bắc Bộ và biển Miền Trung [14]. 

Khu vực biển Miền Trung (từ Quảng Trị đến 
Phú Yên) cũng có tính đa dạng loài không cao, 
chỉ 252 loài thuộc 61 giống san hô tạo rạn được 
ghi nhận [11]. Xem xét chế độ dòng chảy vào 
mùa gió chuyển tiếp cho thấy sự tồn tại của 
dòng đi về phía bắc và không tiếp nhận sự trao 
đổi từ phía nam; sự trao đổi có thể diễn ra chỉ 
với vùng biển khơi ở quần đảo Hoàng Sa thông 
qua hoàn lưu xa bờ. Chế độ dòng chảy này cũng 
hỗ trợ giả thiết về ranh giới phía nam của khu 
vực này nằm ở Mũi Varella (vĩ tuyến 13

0
 Bắc), 

cũng là ranh giới thay đổi chế độ nhiệt của 2 
khối nước (nhiệt độ tầng mặt giảm đáng kể hay 
không trong mùa Đông) như một số nhận định 
trước đây [15], [14]. 

Mô hình hóa về phát tán của trứng cá – cá 
bột trong tháng 5 (Hình 3) theo số liệu trung 
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bình nhiều năm (kết quả đề tài KC.09.41/16-20) 
góp phần minh chứng cho những nhận định về 
ranh giới phát tán của ấu trùng san hô trên đây. 
Theo đó, nguồn giống có tính trôi nổi thụ động 
xuất phát ở các vùng rạn ở Miền Trung (Cù Lao 
Chàm, Lý Sơn) phát tán chủ yếu về hướng Đông 

mà không đi lên phía Bắc để vào Vịnh Bắc Bộ. 
Trong khi đó, ấu trùng từ Vịnh Nha Trang có xu 
hướng luân chuyển nội tại ở vùng biển Khánh 
Hòa và không vượt qua Mũi Varella ở phía Bắc 
dù khoảng cách không xa. 

 

tr 

Hình 3. Mô hình hóa phát tán ấu trùng trứng cá-cá bột trong tháng 5 theo số liệu trung bình  
nhiều năm [Nguồn: Đề tài KC.09.41/20-25] 
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Chế độ dòng chảy từ tháng 3 đến tháng 5 
cho thấy sự trao đổi không giới hạn của vùng 
biển rộng lớn từ khu vực biển ven bờ Nam 
Trung Bộ đến thềm lục địa Đông Nam, ra 
quần đảo Trường Sa và thậm chí với vùng 
biển Đông Nam Biển Đông. Chính điều này đã 
hình thành tính đa dạng cao của khu vực biển 
Miền Nam với 406 loài thuộc 75 giống và 
quần đảo Trường Sa với 333 loài thuộc 71 
giống đã được ghi nhận [11]. Phân tích sơ đồ 
nhóm dùng phương pháp kết nối nhóm trung 
bình dựa trên ma trận giống nhau Bray-Curtis 
[16] cũng cho thấy khu hệ san hô Miền Nam 
khá tương đồng với quần đảo Trường Sa. 

Nghiên cứu này cho thấy việc phân chia 
biển Nam Trung bộ và biển Đông Nam thành 
2 phân vùng đa dạng san hô tạo rạn trước đây 
[12] là không phù hợp và việc gộp 2 khu vực 
này thành ”biển Miền Nam” như Huang et al. 
(2014) [11] là hoàn toàn hợp lý. Xem xét tính 
đa dạng của san hô tạo rạn trong mối quan hệ 
với chế độ dòng chảy trong mùa sinh sản cũng 
phù hợp với nhận định không có xu thế biến 
động theo kinh tuyến giữa Đông và Tây Biển 
Đông [11] và củng cố đề xuất về việc mở rộng 
Tam giác San hô về phía tây, bao gồm biển 
Miền Nam và quần đảo Trường Sa của Võ Sĩ 
Tuấn (2014) [16] . Câu hỏi nên chăng bao 
gồm cả vùng Đông Bán đảo Mã Lai với ghi 
nhận 398 loài thuộc 74 giống vào không gian 
mở rộng của Tam giác San hô ở Biển Đông 
cũng có thể được giải đáp. Chế độ dòng chảy 
Nam Biển Đông vào mùa sinh sản của san hô 
thuận lợi cho sự trao đổi ấu trùng giữa vùng 
biển này với Miền Nam Việt Nam và quần đảo 
Trường Sa. Sự xa cách về không gian và dòng 
chảy yếu ở Nam Biển Đông là một cản trở 
nhưng các đảo, bãi cạn ở Nam Trường Sa và 
thềm lục địa giữa Việt Nam và Mã Lai chính 
là các cầu nối (steeping stone) cho sự phát tán 
sau một số chu kỳ năm. 

Chế độ dòng chảy vào mùa chuyển tiếp 
trong vịnh Thái Lan cho thấy bức tranh về sự 
độc lập tương đối của khu hệ san hô tạo rạn. 
Tuy tiếp giáp với các vùng biển đa dạng cao ở 
Nam Biển Đông nhưng khu vực này có tính đa 
dạng loài san hô kém hơn, với ghi nhận 251 
loài thuộc 65 giống ở vùng biển Tây Nam Việt 
Nam [11]. 

KẾT LUẬN 

Việc thiết lập sơ đồ dòng chảy Biển Đông 
vào mùaa gió chuyển tiếp (tháng 3-5) trùng với 
mùa sinh sản của san hô tạo rạn cho phép xem 
xét lai các đánh giá trước đây về phân vùng đa 
dạng loài san hô. Với nghiên cứu này, có thể cho 
rằng Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Thái Lan có tính độc 
lập tương đối về trao đổi nước và kém đa dạng 
hơn về thành phần loài san hô tạo rạn. Mũi 
Varella được khẳng định lại là ranh giới quan 
trọng về khu hệ sinh vật Biển Đông và các vùng 
biển Tây Biển Đông nằm ở phía nam vĩ tuyến 
13

o
 Bắc cũng như quần đảo Trường Sa đều có 

tính đa dạng rất cao của san hô tạo rạn nhờ quá 
trình phát tán ấu trùng san hô thuận lợi. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này khai thác nguồn tư 
liệu thủy văn động lực thu thập trong khuôn khổ 
Đề tài Độc lập Cấp Nhà nước mã số ĐTĐL.CN-
28/17 “Nghiên cứu một số quá trình tương tác 
Biển - Khí quyển - Lục địa và biến động môi 
trường ở Biển Đông với bối cảnh biến đổi khí 
hậu trong khuôn khổ Chương trình IOC-
WESTPAC”. Kết quả về mô hình phát tán của 
đề tài “Nghiên cứu cơ chế phát tán nguồn giống 
và tính liên kết quần thể nguồn lợi nâng cao hiệu 
quả quản lý các khu bảo tồn vùng biển ven bờ từ 
Quảng Trị đến Kiên Giang, mã số: 
KC.09.41/16–20” cũng được sử dụng. Trân 
trọng cảm ơn. 
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