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Chương 4  

CHẾ ĐỘ NHIỆT CỦA KHÍ QUYỂN 

4.1 NHỮNG NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỔI CỦA NHIỆT ĐỘ KHÔNG 
KHÍ 

Người ta gọi sự phân bố của nhiệt độ không khí trong khí quyển và sự biến đổi liên tục 
của nhiệt độ là chế độ nhiệt của khí quyển. Chế độ nhiệt của khí quyển là một yếu tố  quan 
trọng của khí hậu, trước hết được xác định bằng sự trao đổi nhiệt giữa không khí khí quyển 
và môi trường xung quanh. 

Trong trường hợp này người ta coi môi trường xung quanh là không gian vũ trụ,  các 
khối khí và lớp không khí kế cận, và mặt đất. 

Ta đã biết sự trao đổi nhiệt xảy ra là do quá trình bức xạ, nghĩa là do quá trình không 
khí phát xạ và hấp thụ bức xạ mặt trời, mặt đất và những lớp không khí khác. Hai là do quá 
trình trao đổi nhiệt phân tử giữa không khí và mặt đất và quá trình trao đổi nhiệt do rối 
trong khí quyển. Ba là do quá trình trao đổi nhiệt giữa mặt đất và không khí xảy ra do bốc 
hơi và ngưng kết hay băng kết tiếp đó của hơi nước. 

Ngoài ra, sự biến đổi của nhiệt độ không khí còn có thể xảy ra không do quá trình trao 
đổi nhiệt, nghĩa là nó có thể biến đổi đoạn nhiệt. Như ta đã biết, những sự biến đổi đoạn 
nhiệt có liên quan với sự biến thiên của khí áp, nhất là trong chuyển động thẳng đứng của 
không khí.  

Quá trình khí quyển hấp thụ trực tiếp bức xạ mặt trời rất nhỏ. Quá trình này chỉ làm 
tăng nhiệt độ không khí khoảng 0,5oC trong 1 ngày. Lượng nhiệt không khí mất đi do phát 
xạ sóng dài lớn hơn một ít. Song quá trình trao đổi nhiệt với mặt đất bằng truyền nhiệt có ý 
nghĩa quyết định đối với chế độ nhiệt của khí quyển. 

Không khí tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, trao đổi nhiệt với mặt đất bằng truyền nhiệt 
phân tử. Nhưng trong khí quyển thường xảy ra quá trình truyền nhiệt khác có hiệu quả hơn, 
đó là quá trình truyền nhiệt do rối (còn gọi là truyền nhiệt rối đó là quá trình truyền nhiệt do 
các cụm phân tử tham gia vào chuyển động xoáy với cỡ khác nhau và trục xoáy hướng khác 
nhau). Sự xáo trộn không khí liên tục trong quá trình rối thúc đẩy sự truyền nhiệt rất nhanh 
và có hiệu quả từ lớp không khí này tới những lớp không khí khác hàng ngàn lần so với 
truyền nhiệt phân tử. 
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Tính dẫn nhiệt rối làm tăng sự truyền nhiệt từ mặt đất vào không khí và ngược lại. 
Chẳng hạn, khi xảy ra hiện tượng không khí lạnh đi do mặt đất thì quá trình rối sẽ liên tục 
mang không khí nóng từ những lớp nằm cao hơn xuống tầng có không khí đang lạnh đi. 
Quá trình này duy trì hiệu nhiệt độ không khí và mặt đất do đó bảo đảm quá trình truyền 
nhiệt từ không khí tới mặt đất. Sự lạnh đi của không khí sát mặt đất sẽ không lớn nhưng quá 
trình này lan lên những lớp không khí cao hơn, do đó sự mất nhiệt của mặt đất sẽ lớn hơn 
nếu như không có quá trình loạn lưu. 

Đối với những tầng khí quyển cao hơn, sự trao đổi nhiệt với mặt đất ít có ý nghĩa hơn. 
Tại đây sự phát xạ của không khí và sự hấp thụ bức xạ của mặt trời và của các tầng không 
khí nằm phía trên và phía dưới tầng đó có ý nghĩa quyết định. Tại những tầng cao của khí 
quyển, sự biến đổi đoạn nhiệt của nhiệt độ trong chuyển động thẳng đứng của không khí có 
ý nghĩa lớn hơn.  

Có thể gọi sự biến đổi của nhiệt độ xảy ra trong khối lượng không khí nhất định do 
những quá trình kể trên là những sự biến đổi cá thể. Chúng đặc trưng cho sự biến đổi trạng 
thái nhiệt của một khối lượng không  khí nhất định. 

Mặt khác, ta có thể không xét một khối lượng không khí cá thể mà nói đến nhiệt độ tại 
một điểm trong khí quyển với toạ độ địa lý xác định và với độ cao trên mực biển không đổi. 
Trạm khí tượng bất kỳ có vị trí cố định trên mặt đất có thể coi như một điểm như vậy. Nhiệt 
độ ở điểm đó sẽ biến đổi không chỉ do sự biến đổi cá thể của trạng thái nhiệt của không khí, 
mà còn do sự thay thế liên tục của các khối khí có nhiệt độ khác nhau từ các nơi khác tới. 

Người ta gọi những sự biến đổi có liên quan với quá trình bình lưu, tức là quá trình các 
khối khí từ khu vực khác của trái đất chuyển tới là sự biến đổi bình lưu. Nếu như không khí 
có nhiệt độ cao hơn tới địa phương, người ta gọi quá trình đó là bình lưu nóng. Nếu không 
khí chuyển tới có nhiệt độ thấp hơn, người ta gọi quá trình đó là bình lưu lạnh. 

Sự biến đổi nhiệt độ ở một vị trí địa lý nhất định phụ thuộc vào sự biến đổi cá thể của 
trạng thái không khí và quá trình bình lưu được gọi là sự biến đổi địa phương. Những dụng 
cụ khí tượng như nhiệt kế, nhiệt ký đặt cố định ở một nơi nào đó ghi những sự biến đổi địa 
phương của nhiệt độ không khí (cho ta khái niệm biến đổi địa phương theo thời gian của 
nhiệt độ và được biểu diễn bằng đạo hàm riêng : ∂T/∂t.  Nhiệt kế trên khinh khí cầu bay 
theo gió và như vậy luôn luôn nằm trong một khối khí nhất định, sẽ chỉ rõ sự biến đổi cá thể 
của nhiệt độ trong khối khí (cho ta khái niệm biến đổi cá thể theo thời gian của nhiệt độ và 
được biểu diễn bằng đạo hàm toàn phần: dT/dt. 

4.2 CÂN BẰNG NHIỆT CỦA MẶT ĐẤT 

Đầu tiên ta hãy xét những điều kiện nhiệt của mặt đất và của những lớp trên cùng của 
thổ nhưỡng và mặt nước. Điều đó rất cần thiết vì những lớp trên cùng của khí quyển nóng 
lên và lạnh đi phần lớn do trao đổi nhiệt với những lớp trên cùng của thổ nhưỡng và vùng 
chứa nước bằng con đường bức xạ hay không bức xạ. 
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Vì vậy, sự biến đổi của nhiệt độ không khí trước hết được xác định bởi sự biến đổi của 
nhiệt độ mặt đất  tuy với biên độ nhỏ hơn và chậm pha hơn. 

Bề mặt đất – Mặt thổ nhưỡng hay vùng chứa nước (cũng như bề mặt lớp phủ thực vật, 
mặt phủ tuyết hay phủ băng) liên tục thu và phát nhiệt do những quá trình khác nhau. 

 Qua mặt đất, nhiệt lượng chuyển lên trên vào khí quyển và xuống dưới vào các lớp sâu 
thổ nhưỡng và khối nước (hình 4.1). 

 Một là tới mặt đất có tổng xạ và bức xạ nghịch của khí quyển. một phần bức xạ này bị 
mặt đất hấp thụ, đốt nóng những lớp trên cùng của thổ nhưỡng và vùng chứa nước. Đồng 
thời, mặt đất cũng phát xạ và mất nhiệt. 

 Hai là nhiệt lượng từ khí quyển tới mặt đất do quá trình truyền nhiệt. Cũng do quá 
trình này, nhiệt được truyền từ mặt đất vào khí quyển. Do quá trình truyền nhiệt, nhiệt cũng 
truyền, hoặc từ mặt đất xuống dưới vào thổ nhưỡng và khối nước, hay ngược lại từ các lớp 
sâu của thổ nhưỡng và khối nước lên mặt đất. 

 Ba là mặt đất thu nhiệt khi hơi nước từ không khí ngưng kết, hay ngược lại, mất nhiệt 
khi nước trên mặt đất bốc hơi. Trong trường hợp đầu ẩn nhiệt toả ra, trong trường hợp sau, 
nhiệt lượng chuyển sang dạng ẩn nhiệt. Ta sẽ không nói đến quá trình kém quan trọng hơn 
như sự truyền nhiệt vào sâu trong thổ nhưỡng theo giáng thuỷ. 

Trong một khoảng thời gian nhất định, mặt đất mất lên phía trên và xuống phía dưới 
một nhiệt lượng mà nó thu được từ phía trên hay từ phía dưới cũng trong  khoảng thời gian 
đó. Nói khác đi, quá trình đó sẽ không thuận theo định luật bảo toàn năng lượng. Nếu 
không ta phải giả thiết là ở mặt đất nhiệt tự nhiên xuất hiện hay tự nhiên mất đi. 

Tuy nhiên, cũng có thể có trường hợp nhiệt phát lên phía trên lớn hơn từ trên xuống. 
Trong trường hợp đó, sự mất nhiệt quá mức của bề mặt sẽ được bù lại bằng nhiệt từ lớp sâu 
của thổ nhưỡng hay khối nước. 

Tóm lại, tổng đại số của lượng nhiệt thu chi trên mặt đất phải bằng không. 

Điều này được biểu diễn bằng phương trình cân bằng nhiệt của mặt đất (phương trình 
4.1). 

Để viết phương trình này, đầu tiên ta hợp nhất bức xạ hấp thụ và bức xạ hữu hiệu vào 
công thức cân bằng bức xạ (R).  

Ta ký hiệu lượng nhiệt thu được hay truyền cho không khí là H, gọi lượng nhiệt thu chi 
đó trao đổi nhiệt với những lớp thổ nhưỡng và lớp nước sâu hơn là G. Lượng nhiệt mất đi 
cho quá trình bốc hơi hay thu được do ngưng kết trên mặt đất kí hiệu là LE. Ở đây L là ẩn 
nhiệt bốc hơi ngưng kết (600 cal/g đối với nước và 680 cal/g đối với băng), E là khối lượng 
nước bốc hơi hay ngưng kết. 
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Hình 4.1  
Các thành phần của cân bằng nhiệt mặt đất (ban ngày) 

Khi đó, phương trình cân bằng nhiệt trên mặt đất được viết như sau: 

( sin )(1 ) wI h i A E H LE G+ − − = − − − .                              (4.1) 

Phương trình này có ý nghĩa là: Đại lượng cân bằng bức xạ trên mặt đất cân bằng với sự 
truyền nhiệt không do bức xạ (hình 4.1). Ban ngày các dòng không bức xạ hướng từ mặt 
đất về phía khí quyển còn ban đêm chúng có hướng ngược lại, từ  phía khí quyển về phía 
mặt đất. 

Ban đêm do không có Mặt Trời thành phần cân bằng bức xạ chỉ còn thành phần phát xạ 
E* do đó phương trình cân bằng bức xạ đối với ban đêm có dạng: 

     wE H LE G− = + + + .                                             (4.2) 

Cần lưu ý là phương trình (4.1) có thể áp dụng đối với khoảng thời gian bất kỳ cũng 
như đối với thời kỳ nhiều năm cân bằng nhiệt của mặt đất có thể bằng 0, song điều đó 
không có nghĩa là nhiệt độ mặt đất không biến đổi. Khi sự truyền nhiệt hướng xuống dưới, 
thì một phần nhiệt lượng từ phía trên tới sẽ truyền từ mặt đất xuống các lớp sâu, còn phần 
lớn giữa lại ở lớp trên cùng của thổ nhưỡng hay khối nước (lớp hoạt động). Khi đó nhiệt độ 
của lớp này, cũng chính là nhiệt độ của mặt đất sẽ tăng. Ngược lại, khi nhiệt truyền qua mặt 
đất từ dưới lên vào khí quyển thì nhiệt lượng mất đi trước hết là từ lớp hoạt động của thổ 
nhưỡng hay khối nước, kết quả là nhiệt độ mặt đất giảm. 

Từ ngày này qua ngày khác, nhiệt độ trung bình của lớp hoạt động và mặt đất tại một 
điểm nhất định ít biến đổi. Điều đó có nghĩa là trong quá trình một ngày một đêm, lượng 
nhiệt truyền vào sâu trong thổ nhưỡng hay khối nước ban ngày gần bằng lượng nhiệt từ các 
lớp sâu truyền ra ngoài vào ban đêm. Tuy vậy, vào những ngày hè, lượng nhiệt truyền từ 
trên xuống lớn hơn từ dưới lên một ít. Do đó những lớp trên cùng của thổ nhưỡng hay khối 
nước được đốt nóng lên từ ngày này qua ngày khác. 

Những sự biến đổi theo mùa của lượng nhiệt thu chi trong thổ nhưỡng và khối nước 
trong một năm hầu như được cân bằng. Nhiệt độ trung bình năm của  mặt đất và lớp hoạt 
động do đó ít biến đổi từ năm này qua năm khác. 

Trong ngày các thành phần cân bằng nhiệt có biến trình như hình (4.2). 
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Trên hình 4.2 ta thấy đối với cả hai khu vực cân bằng bức xạ đạt cực đại vào giữa 
trưa khi độ cao mặt trời lớn nhất, các dòng nhiệt không bức xạ (H, LE, G) ở khu vực 
khô cũng đạt cực đại vào gần thời điểm này. Riêng nhiệt độ (T) có phần chậm pha hơn 
do phải có thời gian trao đổi nhiệt với các lớp không khí phía trên. Ban đêm các dòng 
nhiệt không bức xạ đều có giá trị âm. Thời điểm chuyển dấu của các thành phần cân 
bằng nhiệt là vào khoảng thời điểm Mặt Trời mọc và Mặt Trời lặn. 

 
Hình 4.2 
Biến trình trung bình ngày của các thành phần cân bằng nhiệt đối với vùng 
đất ẩm (a) và vùng đất khô (b).: R: cân bằng bức xạ; H dòng nhiệt trao đổi 
rối giữa mặt đất và khí quyển; LE; dòng ẩn nhiệt và ngưng kết; : dòng trao 
dổi nhiệt phân tử giữa mặt đất và các lớp đất  

Đối với các bề mặt khác nhau cấu trúc của các thành phần cân bằng nhiệt có khác nhau, 
đối với mặt ẩm dòng nhiệt cung cấp cho bốc hơi (LE) lớn hơn dòng nhiệt trao đổi rối (H). 
Ngược lại, đối với mặt khô dòng nhiệt trao đổi rối lớn hơn dòng nhiệt cung cấp cho bốc hơi. 

4.3 CHẾ ĐỘ NHIỆT CỦA THỔ NHƯỠNG VÀ VÙNG CHỨA NƯỚC  

4.3.1 Sự khác biệt trong chế độ nhiệt của thổ nhưỡng và vùng chứa nước  

Quá trình đốt nóng và những đặc tính nhiệt của những lớp trên mặt thổ nhưỡng và 
những lớp trên cùng của những vùng chứa nước có những sự khác biệt rõ rệt. Trong thổ 
nhưỡng truyền nhiệt theo chiều thẳng đứng bằng con đường truyền nhiệt phân tử, còn trong 
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khối nước linh động, nhiệt còn lan truyền do xáo trộn rối của các khối nước có hiệu quả hơn 
nhiều. 

Quá trình rối trong vùng chứa nước trước hết gây nên do dòng chảy và sóng. Nhưng 
ban đêm, vào mùa lạnh ngoài quá trình loạn lưu, còn có quá trình đối lưu nhiệt: lớp nước 
lạnh ở trên mặt hạ xuống do mật độ lớn và được thay thế bằng lớp nước nóng hơn từ phía 
dưới. Ở đại dương và biển, hiện tượng bốc hơi cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình 
xáo trộn các lớp nước và trao đổi nhiệt có liên quan. Do quá trình bốc hơi mạnh từ mặt 
biển, lớp nước trên cùng trở nên mặn và nặng hơn, do nó hạ xuống sâu hơn. 

Ngoài ra, bức xạ thâm nhập vào nước sâu hơn vào thổ nhưỡng. Cuối cùng, nhiệt dung 
của nước lớn so với thổ nhưỡng. Với cùng một lượng nhiệt, khối lượng nước được đốt nóng 
đến nhiệt độ thấp hơn khối lượng thổ nhưỡng. Kết quả là dao động nhiệt độ hàng ngày 
trong nước lan xuống sâu chừng vài chục mét, trong thổ nhưỡng chỉ đến 1 m hay nhỏ hơn. 
Dao động nhiệt độ hàng ngày trong nước lan truyền xuống sâu vài trăm mét, còn trong thổ 
nhưỡng chỉ 10 – 20 m. Nhiệt lượng tới mặt nước ban ngày và ban đêm truyền xuống những 
lớp nước nằm tương đối sâu và đốt nóng một lớp nước dày. Nhiệt độ của lớp nước trên 
cùng và mặt nước ít tăng. 

Trong thổ nhưỡng, phần lớn lượng nhiệt tới do bức xạ được giữ lại trong lớp mỏng trên 
cùng, vì vậy lớp thổ nhưỡng này bị đốt nóng mạnh. Thành phần G trong phương trình cân 
bằng nhiệt (4.1) đối với nước lớn hơn nhiều , còn thành phần H nhỏ hơn. 

Ban đêm và mùa đông, lượng nhiệt của lớp nước trên mặt mất đi được nhiệt dự trữ ở 
những lớp sâu truyền lên bù lại. Vì vậy nhiệt độ ở mặt nước giảm chậm. Khi mặt thổ 
nhưỡng mất nhiệt, nhiệt giảm rất nhanh, vì nhiệt lượng dự trữ trong lớp mỏng trên mặt mất 
đi rất nhanh mà ít được nhiệt từ dưới bù lại. Kết quả là ban  ngày và mùa hè, nhiệt độ trên 
mặt thổ nhưỡng lớn hơn trên mặt nước nhiều , ban đêm và vào mùa đông ngược lại nhiệt độ 
của nó nhỏ hơn. Điều dó có nghĩa là dao động nhiệt độ hàng ngày và hàng năm trên mặt thổ 
nhưỡng lớn hơn nhiều so với trên mặt nước. 

Do những khác biệt trong sự truyền nhiệt nêu ở trên, vùng chứa nước qua mùa nóng 
tích trữ lượng nhiệt tương đối lớn, trong những lớp nước tương đối dày. Sau đó vào mùa 
lạnh, nhiệt lại truyền cho khí quyển. Ngược lại, thổ nhưỡng trong mùa nóng ban đêm mất 
phần lớn lượng nhiệt thu được ban ngày , do đó lượng nhiệt tích trữ cho mùa đông nhỏ. 

Tại miền ôn đới vào nửa năm mùa nóng, trong thổ nhưỡng tích trữ một lượng nhiệt là 
1,5 – 3 kcal trên diện tích 1cm2. Vào mùa lạnh thổ nhưỡng truyền lượng nhiệt này cho khí 
quyển. Đại lượng 1,5 – 3 kcal/cm2 trong một năm là tuần hoàn nhiệt năm của thổ nhưỡng. 
Dưới ảnh hưởng của lớp tuyết phủ vào mùa đông và lớp phủ thực vật vào mùa hè tuần hoàn 
nhiệt của thổ nhưỡng có thể giảm tới 30 %. Tại miền nhiệt đới, tuần hoàn nhiệt nhỏ hơn 
miền ôn đới, vì ở đó sự khác biệt thông lượng bức xạ hàng năm nhỏ hơn. Tuần hoàn nhiệt 
của những vùng chứa nước lớn hơn của thổ nhưỡng khoảng 12 lần.  

4.3.2 Biến trình ngày và năm của nhiệt độ trên mặt thổ nhưỡng 
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Đo nhiệt độ mặt thổ nhưỡng là một vấn đề rất khó về mặt phương pháp, nhất là khi 
dùng các nhiệt kế chất lỏng. Kết quả đo phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện đặt nhiệt kế và 
do đó không hoàn toàn phản ánh những điều kiện nhiệt thực tế trên mặt thổ nhưỡng và 
thiếu khả năng so sánh. Dùng các nhiệt kế điện, ta có thể nhận được những kết quả chính 
xác hơn.  

Nhiệt độ mặt thổ nhưỡng thường có biến trình ngày. Nhiệt độ thổ nhưỡng cực tiểu 
quan trắc vào khoảng nửa giờ sau khi Mặt Trời mọc. Lúc đó cân bằng bức xạ của bề mặt 
thổ nhưỡng gần không, vì sự mất nhiệt từ những lớp thổ nhưỡng trên cùng do bức xạ hữu 
hiệu cân bằng với thông lượng tổng xạ đang tăng dần, 
còn sự trao đổi nhiệt không do bức xạ lúc đó không 
đáng kể. Sau đó, nhiệt độ trên mặt thổ nhưỡng tăng 
dần và đạt giá trị cực đại vào 13 – 14 giờ. Về chiều, 
nhiệt độ bắt đầu giảm. Tuy cân bằng bức xạ vào sau 
buổi trưa vẫn dương, song sự mất nhiệt vào khí quyển 
từ những lớp trên của thổ nhưỡng ban ngày xảy ra 
không chỉ do bức xạ hữu hiệu mà còn do quá trình 
truyền nhiệt cũng như quá trình bốc hơi tăng cường. 
Sự truyền nhiệt vào sâu trong thổ nhưỡng vẫn tiếp 
tục. Vì vậy, nhiệt độ trên mặt thổ nhưỡng từ 13 – 14 
giờ giảm và đạt giá trị cực tiểu vào sáng sớm. 

Trên đồ thị, biến trình ngày của nhiệt độ trên mặt 
thổ nhưỡng được biểu diễn bằng đường cong dạng 
sóng, ít nhiều giống hình sin. Điểm cao nhất của đường cong này chỉ giá trị cực đại, điểm 
thấp nhất chỉ giá trị cực tiểu của nhiệt độ (hình 4.3). Đường cong biểu diễn biến trình từng 
ngày có thể khác thường, vì nó phụ thuộc vào sự biến đổi của lượng mây trong ngày, vào 
giáng thuỷ cũng như những sự biến đổi không có chu kỳ (biến đổi bình lưu) của nhiệt độ 
không khí. 

Song đường cong dựng theo tài liệu trung bình, chẳng hạn theo số liệu nhiều năm cho 
từng tháng, sẽ có dạng đúng qui luật hơn, vì những giá trị độ lệch ngẫu nhiên so với đại 
lượng trung bình khi đó bị loại trừ. 

Nhiệt độ cực đại trên mặt thổ nhưỡng thường lớn hơn nhiệt độ không khí trên mực lều 
khí tượng (2m). Điều đó dễ hiểu, vì ban ngày bức xạ mặt trời trước tiên đốt nóng thổ 
nhưỡng, chỉ sau đó không khí mới được mặt đất đốt nóng. Vào mùa hè, trên mặt thổ 
nhưỡng trơ trụi quan trắc được nhiệt độ đến 55oC, còn ở sa mạc thậm chí tới 80oC. Ngược 
lại, nhiệt độ cực tiểu ban đêm trên mặt thổ nhưỡng rất thấp vì thổ nhưỡng lạnh đi do phát xạ 
và chỉ sau đó không khí mới lạnh đi do thổ nhưỡng. 

Trên mặt tuyết phủ, ở khu vực giữa châu Nam cực thậm chí nhiệt độ trung bình tháng 7 
gần bằng – 70oC và trong một số trường hợp có thể hạ thấp tới – 90oC hay thấp hơn nữa. 

Hiệu giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của nhiệt độ hàng ngày gọi là biên độ ngày 
của nhiệt độ. 

 

Hình 4.3 
Biến trình trung bình ngày của nhiệt độ 
trên mặt thổ nhưỡng (I)  và trong không 
khí ở độ cao 2m (2) 



   

 

10

Vào những ngày quang đãng, bức xạ mặt trời ban ngày lớn. Song phát xạ hữu hiệu ban 
đêm cũng lớn. Vì vậy, nhiệt độ cực đại tuyệt đối ban ngày rất lớn và nhiệt độ cực tiểu tuyệt 
đối ban đêm rất nhỏ, kết quả là biên độ ngày lớn. Khi trời nhiều mây, giá trị cực đại ban 
ngày thấp, giá trị cực tiểu ban đêm cao và biên độ ngày nhỏ. 

Vào mùa xuân và mùa thu, trên mặt thổ nhưỡng, sương giá ban đêm mạnh thường thấy 
khi trời quang, bức xạ hữu hiệu lớn. 

Biến trình ngày của nhiệt độ thổ nhưỡng còn phụ thuộc vào phương vị của sườn núi, 
nghĩa là phụ thuộc vào hướng của mặt đất tại khu vực nào đó đối với hướng chiếu sáng. 
Ban đêm, bức xạ không khác biệt ở mọi sườn núi với phương vị bất kỳ. Song ban ngày tất 
nhiên sườn phía nam bị đốt nóng mạnh nhất, còn sườn phía bắc ít bị đốt nóng hơn cả. Biến 
trình ngày của nhiệt độ thổ nhưỡng còn phụ thuộc vào lớp vỏ thổ nhưỡng. 

Nhiệt độ bề mặt thổ nhưỡng trong một năm tất nhiên có biến đổi. Tại miền nhiệt đới, 
biên độ năm, hiệu nhiệt độ trung bình nhiều năm của tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất 
trong năm nhỏ, biên độ tăng theo vĩ độ. Ở Bắc Bán Cầu có vĩ độ 10oN, giá trị này khoảng 
3oC, ở vĩ độ 30oN khoảng 10o, ở vĩ độ 50oN trung bình khoảng 25oC. 

4.3.3 Ảnh hưởng của lớp phủ thực vật và lớp tuyết phủ đến nhiệt độ bề mặt 
thổ nhưỡng 

 Lớp phủ thực vật ban đêm làm giảm sự lạnh đi của thổ nhưỡng. Bức xạ ban đêm phần 
lớn phát ra từ bề mặt của lớp phủ thực vật và bản thân thực vật lạnh đi nhiều nhất. Thổ 
nhưỡng dưới lớp thực vật giữ được nhiệt độ cao hơn. Song ban ngày, thực vật ngăn cản bức 
xạ đốt nóng thổ nhưỡng. Vì vậy biên độ ngày của nhiệt độ dưới lớp thực vật giảm, còn nhiệt 
độ trung bình ngày thấp. Tóm lại, lớp thực vật nói chung "làm lạnh" thổ nhưỡng.  

Mặt thổ nhưỡng ở nơi có cây trồng ban ngày có thể lạnh hơn thổ nhưỡng ở khu đất 
hoang 10o. Tính trung bình hàng ngày, mặt đất này lạnh hơn mặt đất trơ trụi 6o và thậm chí 
ở độ sâu 5 – 10cm, sự chênh lệch còn là 3 – 4oC. 

Lớp tuyết phủ mùa đông bảo vệ thổ nhưỡng khỏi sự mất nhiệt quá mạnh, vì bức xạ 
phát ra từ bề mặt của lớp tuyết phủ còn thổ nhưỡng dưới nó vẫn ấm hơn thổ nhưỡng trơ 
trụi. Khi đó, biên độ ngày của nhiệt độ trên mặt thổ nhưỡng dưới tuyết sẽ giảm đi rõ rệt. 

 

 

4.3.4 Sự truyền nhiệt vào sâu trong thổ nhưỡng 

Đối với quá trình truyền nhiệt trong thổ nhưỡng, người ta thường áp dụng lý thuyết 
truyền nhiệt phân tử của Furiê, gọi tắt là những định luật Furiê. Tài liệu quan trắc cho thấy, 
sự truyền nhiệt trong thổ nhưỡng thực tế gần đúng với những định luật này. 
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Mật độ và độ ẩm của thổ nhưỡng càng lớn, thổ nhưỡng dẫn nhiệt càng tốt, dao động 
nhiệt độ càng truyền nhanh vào các lớp sâu hơn. 

Song chu kỳ dao động của nhiệt độ không biến đổi theo độ sâu và không phụ thuộc 
vào loại thổ nhưỡng (định luật thứ nhất của Furiê). Điều đó có nghĩa là, không những trên 
bề mặt mà ngay ở dưới sâu biến trình ngày với chu kỳ 24 giờ giữa hai cực đại hay cực tiểu 
liên tiếp và biến trình năm với chu kỳ 12 tháng còn duy trì. 

Song biên độ dao động giảm theo chiều sâu. Sự tăng của độ sâu theo cấp số cộng 
tương ứng với sự giảm của biên độ theo cấp số nhân (định luật Furiê thứ hai). Ví dụ, trên bề 
mặt thổ nhưỡng biên độ ngày là 30o, ở độ sâu 20cm là 5o, thì ở độ sâu 40cm, biên độ nhiệt 
độ sẽ nhỏ hơn 1oC  (hình 4.4). 

Tại lớp thổ nhưỡng tương đối sâu, biên độ 
ngày giảm tới mức thực tế có thể coi bằng 
không. Từ độ sâu này (khoảng 70 – 100 cm 
trong các trường hợp khác nhau, độ sâu này 
khác nhau) bắt đầu lớp có nhiệt độ trung bình 
không đổi. Dao động năm của nhiệt độ cũng 
truyền xuống sâu với biên độ giảm dần theo 
định luật nói trên. nhưng dao động năm của 
nhiệt độ truyền đến độ sâu hơn. Điều đó cũng 
dễ hiểu vì quá trình truyền dao động này xảy ra 
trong khoảng thời gian dài hơn. Biên độ dao 
động hàng năm thực tế giảm tới không ở độ 
sâu 30 mét ở miền cực, khoảng 15 – 20 mét ở 
miền ôn đới, khoảng 10 mét ở miền nhiệt đới 
(nơi biên độ năm trên mặt thổ nhưỡng nhỏ hơn ở miền ôn đới). Từ những độ sâu này bắt 
đầu lớp có nhiệt độ luôn bằng nhiệt độ trung bình năm (hình 4.4). 

 Thời gian xuất hiện nhiệt độ cực đại và cực tiểu trong biến trình ngày cũng như 
trong biến trình năm chậm theo độ sâu và tỉ lệ thuận với độ sâu (định luật thứ ba của Furiê). 
Điều đó dễ hiểu vì để nhiệt truyền được xuống 
sâu cần phải có thời gian. Thời gian xuất hiện 
cực trị hàng ngày cứ mỗi 10 cm độ sâu chậm 
2,5 – 3,5 giờ (hình 4.3). Chẳng hạn, ở độ sâu 
0,5 cm, cực đại của nhiệt độ ngày quan trắc 
được vào sau nửa đêm. Thời gian xuất hiện 
nhiệt độ cực đại và cực tiểu hàng năm chậm 20 
– 30 ngày tương ứng với mỗi mét chiều sâu. 

Định luật thứ tư của Furiê chỉ rõ, độ sâu 
của lớp có mật độ không đổi hàng ngày và 
hàng năm liên hệ với nhau như tỉ số của đơn vị 

 
 
Hình 4.4 
Biến trình ngày của nhiệt độ thổ nhưỡng ở các 
độ sâu từ 1 đến 80 cm 

 
 
Hình 4.5 
Biến trình năm của nhiệt độ thổ nhưỡng ở các 
độ sâu từ 3 đến 753cm                        ở 
Kaliningrat 
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với căn bậc hai của chu kỳ dao động, nghĩa là như tỉ số 1/ 365 . 

Điều đó có nghĩa là độ sâu nơi không còn dao động hàng năm lớn hơn độ sâu nơi 
không còn dao động ngày 19 lần. Định luật này cũng như các định luật khác của Furiê, đều 
được thực tế xác minh. 

Tính chất phức tạp của sự truyền nhiệt này căn bản là sự không đồng nhất trong thành 
phần và cấu trúc của thổ nhưỡng. Ngoài ra, nhiệt còn truyền vào sâu trong thổ nhưỡng 
cùng với mưa thẩm thấu, quá trình này tất nhiên không theo định luật truyền nhiệt phân tử. 

Sự truyền nhiệt trong thổ nhưỡng theo chiều thẳng đứng vào những mùa khác nhau có 
liên quan với những sự khác biệt của biến trình nhiệt độ hàng năm ở những độ sâu khác 
nhau. 

Mùa hè, từ mặt thổ nhưỡng xuống 
dưới sâu nhiệt độ giảm, mùa đông nhiệt 
độ tăng, mùa xuân nhiệt độ ban đầu tăng, 
sau giảm, mùa thu, ban đầu giảm, sau 
tăng. 

Ta có thể biểu diễn sự biến đổi của 
nhiệt độ trong thổ nhưỡng theo độ sâu 
trong quá trình một ngày hay một năm 
bằng đồ thị các đường cong đẳng trị 
(hình 4.6). Trên trục hoành của đồ thị 
này đặt thời gian tính bằng giờ hay tháng 
trong năm, còn trên trục tung đặt độ sâu 
thổ nhưỡng. Mỗi điểm trên đồ thị tương 
ứng với thời gian và độ sâu nhất định. 

Trên đồ thị người ta điền những giá trị trung bình của nhiệt độ ở những độ sâu khác 
nhau vào những giờ hay những tháng khác nhau, sau đó vẽ các đường đẳng trị nối những 
điểm có cùng nhiệt độ, chẳng hạn qua một độ hay qua hai độ, ta sẽ có họ những đường 
cong đẳng trị nhiệt. Dùng đồ thị này có thể xác định giá trị nhiệt độ ở một thời điểm nhất 
định của ngày hay năm tại độ sâu bất kỳ trong phạm vi đồ thị. 

4.3.5 Biến trình ngày và năm của nhiệt độ trên mặt vùng chứa nước và những 
lớp nước trên cùng 

Ta đã nói về những đặc điểm của quá trình truyền nhiệt trong vùng chứa nước so với 
quá trình truyền nhiệt trong thổ nhưỡng. Sự khác biệt căn bản là ở chỗ nhiệt truyền trong 
nước phần lớn là do quá trình loạn lưu. Vì vậy sự nóng lên hay lạnh đi lan truyền trong các 
vùng chứa nước tới độ sâu lớn hơn trong thổ nhưỡng, thêm vào đó nước có nhiệt dung lớn 
hơn. Kết quả là sự biến đổi của nhiệt độ trên mặt nước rất nhỏ. Biên độ dao động này 
khoảng vài phần mười độ; ở miền ôn đới 0,1 – 0,2oC, ở miền nhiệt đới khoảng 0,5o. 

 

Hình 4.6. 
Toán đồ đường cong đẳng trị  nhiệt độ đất ở các độ 
sâu qua các tháng 
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Dao động ngày của nhiệt độ trên mặt đại dương lớn hơn biên độ năm nhiều. Biên độ 
này nhỏ hơn biên độ năm của nhiệt độ khoảng 2 – 3oC, ở 40oB khoảng 10oC, ở vĩ độ 40oC 
khoảng 5oC. Ở những miền biển kín hay những hồ sâu có thể có biên độ rất lớn, tới 20oC 
hay hơn nữa. 

Dao động ngày cũng như năm truyền xuống sâu trong nước tất nhiên là với sự chậm 
pha hơn là trong thổ nhưỡng. Dao động ngày trong biển còn thấy ở độ sâu 15 – 20 mét hay 
hơn nữa, còn dao động hàng năm tới độ sâu 150 – 400 mét. 

4.4 BIẾN TRÌNH NGÀY CỦA NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ GẦN MẶT 
ĐẤT 

Nhiệt độ không khí biến đổi trong quá trình một ngày cùng với nhiệt độ mặt đất. Vì 
không khí nóng lên và lạnh đi do mặt đất, nên biên độ của biến trình ngày của nhiệt độ 
trong lều khí tượng nhỏ hơn trên mặt thổ nhưỡng trung bình khoảng một phần ba.  

Tuy nhiên, biến trình nhiệt độ ngày có thể biến đổi rất lớn. Điều đó tuỳ thuộc vào ảnh 
hưởng của sự biến thiên của lượng mây đối với sự biến thiên của điều kiện bức xạ trên mặt 
đất. Ngoài ra biến trình ngày của nhiệt độ cũng phụ thuộc vào quá trình bình lưu nhiệt, 
nghĩa là phụ thuộc vào quá trình di chuyển tới của các khối khí có nhiệt độ khác biệt thay 
thế khối khí tại đại phương.  

Do những nguyên nhân nói trên cực tiểu nhiệt độ có thể xuất hiện ban ngày, còn cực 
đại vào ban đêm. Biến trình ngày của nhiệt độ có thể hoàn toàn mất hẳn nếu đường cong 
biểu thị sự biến đổi của nhiệt độ có dạng phức tạp và bất thường. Nói một cách khác biến 
trình ngày thường bị mờ đi hay bị che lấp bởi những biến thiên không có chu kỳ của nhiệt 
độ. Ví dụ, ở Hà Nội tháng 1, cực đại hàng ngày của nhiệt độ đo được vào sau buổi từ 12 
đến 14 giờ khoảng 22oC nhưng khi có gió mùa đông bắc, nhiệt độ buổi trưa có thể giảm tới 
16 – 17oC.  

Trong khí hậu học, người ta thường xét biến trình ngày của nhiệt độ không khí xác định 
qua thời kỳ nhiều năm. Trong biến trình ngày đã lấy trung bình này, những biến đổi không 
có chu kỳ của nhiệt độ xuất hiện tương đối đều vào tất cả các giờ trong ngày, chúng triệt 
tiêu lẫn nhau. Chính vì vậy, đường cong biến trình ngày nhiều năm của nhiệt độ có dạng đơn 
giản với dạng dao động hình sin. 

Trên hình 4.2 là biến trình ngày của nhiệt độ không khí và của cân bằng bức xạ. Ta thấy 
có mối tương quan thuận giữa hai đại lượng này. 

Đại lượng biên độ ngày của nhiệt độ phụ thuộc vào nhiều nhân tố. Trước hết nó được 
xác định bởi biên độ ngày của nhiệt độ trên mặt thổ nhưỡng. Biên độ nhiệt độ trên mặt thổ 
nhưỡng càng lớn thì biên độ nhiệt độ không khí càng lớn. Nhưng biên độ ngày của nhiệt độ 
trên mặt thổ nhưỡng căn bản phụ thuộc vào lượng mây. 
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Biên độ vào mùa đông nhỏ hơn vào mùa hè nhiều, tương tự như biên độ trên mặt đất. 
Vĩ độ tăng, biên độ ngày của nhiệt độ không khí giảm, vì độ cao giữa trưa trên đường chân 
trời giảm 

Trên lục địa ở vĩ độ 20 – 30o biên độ hàng ngày của nhiệt độ khoảng 12o, ở vĩ độ 60o 
khoảng 6o, ở vĩ độ 70o chỉ khoảng 3o. Tại miền cực, nơi mặt trời không mọc hay không lặn 
nhiều ngày liền, nhiệt độ không có biến trình ngày. 

Đặc tính của thổ nhưỡng và vỏ thổ nhưỡng cũng có ý nghĩa nhất định đối với biên độ 
ngày của nhiệt độ. Biên độ nhiệt độ của mặt thổ nhưỡng càng lớn thì biên độ ngày của nhiệt 
độ không khí phía trên nó càng lớn. Ở vùng đồng cỏ và sa mạc, biên độ ngày trung bình lớn 
nhất đạt tới 15 – 20o, đôi khi tới 30o. Trên vùng cây rậm rạp, biên độ nhỏ hơn. Biên độ ngày 
nhỏ còn do ảnh hưởng của các vùng chứa nước: như ở miền duyên hải biên độ nhỏ. 

Tại những nơi địa hình nhô cao (trên đỉnh núi, sườn núi và đồi) biên độ ngày của nhiệt 
độ không khí nhỏ so với vùng đồng bằng, còn ở nơi địa hình dạng trũng (thung lũng, khe, 
trũng nhỏ) biên độ ngày tăng (định luật Vôivâycốp). Nguyên nhân là do ở những vùng địa 
hình nhô cao, không khí ít tiếp xúc với mặt đất và luôn có khối khí mới nhanh chóng thổi 
qua thế chỗ. 

Tại vùng địa hình trũng, không khí ban ngày bị mặt đất đốt nóng mạnh hơn và giữ lại 
lâu hơn, còn ban đêm không khí lạnh đi mạnh hơn và trườn xuống dưới theo sườn. Song ở 
những khe hẹp, nơi thông lượng bức xạ hữu hiệu giảm, biên độ ngày nhỏ hơn ở thung lũng 
rộng. 

Dễ hiểu là biên độ ngày của nhiệt độ mặt biển nhỏ dẫn tới biên độ của nhiệt độ không 
khí phía trên đó cũng nhỏ. Tuy vậy, biên độ của nhiệt độ không khí vẫn lớn hơn biên độ 
nhiệt độ mặt nước biển. Biên độ ngày trên mặt đại dương chỉ khoảng vài phần mười độ, 
nhưng trong lớp không khí dưới cùng, biên độ đạt tới 1 – 1,5oC. Trên vùng biển kín, biên độ 
còn lớn hơn. Sự hấp thụ trực tiếp bức xạ mặt đất của các lớp không khí dưới cùng và sự 
phát xạ của chúng ban đêm cũng có ảnh hưởng nhất định. 

 

4.5 SỰ BIẾN ĐỔI THEO THỜI GIAN CỦA NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ 

4.5.1. Sự biến đổi biên độ ngày của nhiệt độ theo chiều cao 

Cũng như trong thổ nhưỡng hay trong nước, quá trình đốt nóng và lạnh đi truyền từ bề 
mặt xuống những lớp dưới sâu, trong không khí quá trình nóng lên và lạnh đi cũng truyền 
từ những lớp không khí nằm dưới lên những lớp cao hơn, và như vậy dao động ngày của 
nhiệt độ không những chỉ quan trắc được ở gần mặt đất mà còn ở cả những lớp khí quyển 
trên cao. 
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Cũng như trong nước và trong thổ nhưỡng, nơi dao động ngày của nhiệt độ giảm và 
chậm pha theo chiều sâu, trong khí quyển dao động này giảm và chậm pha theo chiều cao. 

Quá trình trao đổi nhiệt không do bức xạ trong khí quyển xảy ra chủ yếu là do truyền 
nhiệt bằng loạn lưu, tức là do không khí xáo trộn. Song không khí linh động hơn nước, nên 
quá trình truyền nhiệt rối trong không khí xảy ra mạnh hơn nhiều. Kết quả là dao động ngày 
của nhiệt độ trong khí quyển lan truyền trong lớp dày trong đại lượng. 

Trên lục địa, ở độ cao 500 mét biên độ dao động ngày của nhiệt độ còn bằng khoảng 
50 % biên độ ở gần mặt đất, còn các cực trị xuất hiện muộn hơn 1,5 – 2 giờ. Ở độ cao 1 km 
biên độ ngày của nhiệt độ khoảng 1 – 2oC. Ở độ cao 2 – 5 km từ 0,5 – 1oC, còn cực đại ban 
ngày dịch về buổi chiều. 

Trên biển, biên độ ngày của nhiệt độ trong tầng vài km dưới cùng ít nhiều tăng theo 
chiều cao, tuy vẫn còn nhỏ. Thậm chí ở phần trên tầng đối lưu và trong tầng bình lưu vẫn 
còn nhiệt độ không lớn và được xác định bởi các quá trình hấp thụ cũng như phát xạ của 
không khí chứ không do ảnh hưởng của mặt đất. 

Tại vùng núi, nơi ảnh hưởng của mặt đất lớn hơn trong khí quyển tự do trên cùng một 
độ cao, biên độ ngày của nhiệt độ giảm theo chiều cao chậm hơn. trên những đỉnh núi có độ 
cao 3000m hay cao hơn nữa, biên độ ngày khoảng 3 – 4oC. Ở vùng cao nguyên cao, biên độ 
ngày của nhiệt độ gần bằng ở vùng thấp vì ở đây bức xạ hấp thụ và bức xạ hữu hiệu lớn.  

4.5.2. Những biến đổi không có chu kỳ của nhiệt độ không khí  

Ở miền ngoại nhiệt đới, những biến đổi này xảy ra thường xuyên đến mức biến trình 
năm của nhiệt độ chỉ biểu hiện rõ khi có thời tiết xoáy nghịch, ít mây và ổn định. Vào những 
thời gian khác, biến trình này bị mờ đi bởi những biến đổi không có chu kỳ. Những biến đổi 
này (trên lục địa) vào mùa đông, có thể rất lớn. 

Nhiệt độ vào thời điểm bất kỳ trong ngày (trên lục địa) có thể giảm 5 – 10oC hay hơn 
nữa trong khoảng 0,5 – 1 giờ. Ở miền nhiệt đới, những biến đổi không có chu kỳ của nhiệt 
độ chủ yếu liên quan với quá trình bình lưu của các khối khí từ khu vực khác tới. Những đợt 
lạnh không có chu kỳ đặc biệt mạnh (đôi khi gọi là sóng lạnh) xảy ra ngay cả ở miền nhiệt 
đới do sự xâm nhập của không khí lạnh từ miền ôn đới và miền cực. 

Ở châu Á, không khí lạnh dễ dàng tràn tới tận các dãy núi giới hạn phía nam và phía 
đông của các nước Cộng hoà Trung Á. Vì vậy mùa đông ở miền đất thấp Turan, tương đối 
lạnh. Song những dãy núi như Pamia, Thiên Sơn, Antai, cao nguyên Tây Tạng, không kể 
Himalaya, là những chướng ngại vật ngăn cản không khí lạnh tràn xuống phía nam. Tuy 
nhiên, trong những trường hợp hiếm có, những đợt lạnh đáng kể do bình lưu cũng quan trắc 
được ngay cả ở Ấn Độ: ở Penzat nhiệt độ giảm trung bình 8 – 9oC, có trường hợp (tháng 3 
năm 1917) đại lượng này tới 20oC. Khi đó các khối khí lạnh đi vòng qua rìa phía tây của các 
dãy núi. Vào mùa đông, các đợt xâm nhập của không khí lạnh từ miền cực và miền ôn đới 
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có thể tới Trung Quốc và khoảng một nửa các đợt xâm nhập của không khí cực đới biến 
tính này có thể tới Việt Nam và Đông Dương dưới dạng những đợt gió mùa đông bắc. 

Tại Bắc Mỹ, các dãy núi không nằm theo hướng vĩ tuyến. Vì vậy ở đây không khí lạnh 
có thể dễ dàng tràn xuống tận Florida và vịnh Mêchxich. 

Trên đại dương, không khí lạnh có thể thâm nhập tới tận miền nhiệt đới. Khi đó, không 
khí lạnh sẽ được mặt nước đốt nóng, song chúng vẫn làm nhiệt độ địa phương giảm đi rõ 
rệt. Sự thâm nhập của không khí biển miền ôn đới của Đại Tây Dương vào châu Âu gây nên 
những đợt sóng mùa đông và những đợt lạnh mùa hè. 

Càng vào sâu trong lục địa Âu Á, tần suất của không khí Đại Tây Dương càng nhỏ và 
những tính chất ban đầu của nó trên lục địa càng biến đổi. Tuy vậy, sự xâm nhập của không 
khí Đại tây dương và ảnh hưởng của nó đến khí hậu có thể thấy được ở cả vùng núi miền 
Trung Sibiri và Trung Á. 

Không khí nhiệt đới thường xâm nhập vào châu Âu mùa đông cũng như mùa hè từ 
miền Bắc châu Phi và từ vùng cận nhiệt đới thuộc Đại tây dương. 

Ngoài ra, vào mùa hè những khối khí có nhiệt độ gần bằng nhiệt độ của không khí 
nhiệt đới còn hình thành ở miền nam châu Âu, hay tràn vào châu Âu từ miền Kazakxtan hay 
Trung Á. Có trường hợp nhiệt độ tăng tới khoảng 30oC, khi không khí nhiệt đới mùa hè 
xâm nhập vào miền cực bắc nước Nga. Ở Bắc Mỹ, không khí nhiệt đới có thể xâm nhập từ 
Thái Bình Dương cũng như Đại Tây Dương đặc biệt là từ vịnh Mêchxich. Ngay trên lục địa, 
các khối khí nhiệt đới thường hình thành ở Mêchxich và ở miền nam nước Mỹ. 

Thậm chí ở miền bắc cực, nhiệt độ không khí vào mùa đông đôi khi tăng lên đến 0oC, 
do bình lưu từ miền ôn đới, đợt nóng này có thể thấy được trong toàn bộ tầng đối lưu. Sự di 
chuyển của các khối khí gây nên biến thiên bình lưu của nhiệt độ đều liên quan với hoạt 
động của xoáy thuận. 

Trong khoảng không gian không lớn lắm, những biến đổi không có chu kỳ rất lớn của 
nhiệt độ có thể liên quan với hiện tượng fơn của vùng núi, nghĩa là liên quan với quá trình 
nóng lên đoạn nhiệt khi không khí chuyển động theo sườn núi xuống thung lũng. 

4.5.3. Sương giá 

Nhiệt độ đôi khi giảm rất mạnh xuống dưới 0oC trên nền nhiệt độ dương tạo nên sương 
giá gây thiệt hại lớn cho cây trồng. Hiện tượng sương giá có ý nghĩa thực tế, nó thường liên 
quan với biến trình ngày của nhiệt độ cũng như với quá trình giảm nhiệt độ không có chu 
kỳ. Hai nguyên nhân này thường tác động phối hợp. 

Sương giá là quá trình ban đêm, nhiệt độ giảm đến 0oC hay thấp hơn nữa vào thời kỳ 
nhiệt độ trung bình hàng ngày lớn hơn 0oC , vào mùa xuân và mùa thu. 
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Sương giá mùa xuân và mùa thu có thể gây ra những hậu quả tai hại đối với cây ăn quả 
và rau: Khi đó, nhiệt độ ở lều khí tượng không nhất thiết phải hạ xuống dưới 0oC. Ở đây, 
trên độ cao hai mét, nhiệt độ có thể vẫn lớn hơn 0oC, nhưng ở lớp không khí dưới cùng sát 
thổ nhưỡng, nhiệt độ vào lúc đó có thể giảm tới 0oC hay thấp hơn, rau hay cây ăn quả có 
thể bị hỏng. Cũng có thể là nhiệt độ không khí thậm chí ở độ cao nào đó sát thổ nhưỡng lớn 
hơn 0oC, nhưng bản thân thổ nhưỡng hay thực vật lạnh đi ban đêm do phát xạ và đạt tới 
nhiệt độ âm, trên chúng sẽ xuất hiện sương muối. Hiện tượng này gọi là sương giá trên mặt 
thổ nhưỡng. Sương giá làm chết các cây non. 

Sương giá phần lớn xuất hiện khi không khí tương đối lạnh, chẳng hạn trong không khí 
cực chuyển tới địa phương nào đó. Tuy nhiên, ban ngày nhiệt độ trong những lớp dưới cùng 
của khối khí này vẫn lớn hơn 0oC. Ban đêm, nhiệt độ không khí giảm dưới 0oC và sương giá 
xuất hiện. 

Sương giá chỉ xuất hiện vào ban đêm quang đãng và lặng gió, khi bức xạ hữu hiệu từ bề 
mặt thổ nhưỡng lớn, quá trình rối yếu, lớp khí lạnh đi do thổ nhưỡng không lan truyền lên 
các lớp cao hơn mà bị làm lạnh đi trong thời gian dài. Thời tiết quang đãng và lặng gió 
thuận lợi cho sự xuất hiện sương giá, thường thấy ở vùng trung tâm cao áp, xoáy nghịch. 

Quá trình lạnh đi mạnh mẽ ở lớp không khí sát thổ nhưỡng dẫn tới hiện tượng vào ban 
đêm ở những lớp nằm phía trên nó có nhiệt độ lớn hơn nhiệt độ không khí ở sát mặt đất. Vì 
vậy, sương giá thường kèm theo nghịch nhiệt sát mặt đất. 

Sương muối xuất hiện ở những vùng đất thấp với tần suất cao hơn so với những nơi cao 
hay ở các sườn núi vì ở những vùng địa hình trũng, sự giảm nhiệt độ ban đêm lớn hơn. Tại 
những vùng địa hình thấp không khí lạnh đọng lại và bị làm lạnh đi trong thời gian dài hơn. 

Vì vậy, nhiều khi sương giá làm hỏng vườn cây, rau hay nho ở vùng đất thấp, trong lúc 
đó ở các sườn đồi cây cối vẫn không bị hại. 

Hiện nay có nhiều biện pháp tương đối có hiệu quả đang được tiến hành để bảo vệ 
vườn cây và rau khỏi ảnh hưởng của sương giá. Rau và cây ăn quả được bao phủ bằng màn 
khói để giảm bức xạ hữu hiệu và làm yếu sự giảm nhiệt độ ban đêm. 

Có thể dùng các dụng cụ đặc biệt (kiểu túi chườm) để đốt nóng các lớp dưới cùng của 
không khí đọng lại ở sát đất. Những khoảnh vườn nhỏ có thể che bằng rơm hay phủ bằng 
vải nhựa cũng giảm được bức xạ hữu hiệu từ bề mặt thổ nhưỡng và cây, v.v... Phải áp dụng 
những biện pháp này ngay khi buổi chiều nhiệt độ đã tương đối thấp và theo dự báo thời tiết 
ban đêm trời sẽ quang đãng và lặng gió. Một biện pháp khác là dùng quạt gió lớn phía trên 
tán cây để tăng cường quá trình xáo trộn rối, làm lớp không khí lạnh ở phía dưới tăng nhiệt 
độ do trao đổi nhiệt với không khí nóng phía trên nó.  

Trong điều kiện thời tiết xoáy nghịch quang đãng và lặng gió, theo tài liệu quan trắc tại 
chỗ, ta có thể tính được khả năng hạ thấp quá 0oC phụ thuộc vào những giá trị yếu tố khí 
tượng nhiệt độ ban đêm vào buổi chiều hôm trước. 
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4.5.4. Biên độ năm của nhiệt độ không khí 

Mọi khối khí mùa đông lạnh hơn còn mùa hè nóng hơn, vì vậy nhiệt độ không khí ở 
mỗi nơi của mặt đất biến đổi trong quá trình một năm, nhiệt độ trung bình tháng vào mùa 
lạnh nhỏ hơn vào mùa nóng. Nếu tính nhiệt độ trung bình tháng theo dãy quan trắc nhiều 
năm cho một nơi nào đó, ta sẽ được những giá trị nhiệt độ trung bình tháng biến đổi đều 
đặn từ tháng này sang tháng khác, chúng tăng từ tháng giêng hay tháng hai đến tháng bảy 
hay tháng tám và sau đó giảm.  

Hiệu nhiệt độ trung bình tháng của tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất được gọi là biên 
độ năm của nhiệt độ không khí. 

Trong khí hậu học, người ta dùng biên độ năm của nhiệt độ tính theo giá trị trung bình 
nhiều năm cho tháng. Biên độ năm của nhiệt độ không khí trước hết tăng theo vĩ độ địa lý. 
Tại miền xích đạo, thông lượng bức xạ mặt trời ít biến đổi trong quá trình một năm; về phía 
cực, sự khác biệt trong thông lượng bức xạ của mặt trời giữa mùa đông và mùa hè tăng, do 
đó biên độ nhiệt độ hàng năm cũng tăng. Song trên đại dương cách xa miền bờ, sự biến đổi 
theo vĩ độ của biên độ năm không lớn lắm. 

Nếu như trên trái đất chỉ có đại dương, không có băng phủ biên độ hàng  năm biến đổi 
từ 0oC ở xích đạo đến khoảng 5 – 6oC ở cực. Thực tế, ở phần phía nam Thái Bình Dương 
cách xa lục địa, biên độ năm giữa vĩ độ 20 vào 60o tăng khoảng từ 3 đến 5o. Song ở phần 
phía bắc Thái Bình Dương hẹp hơn, nơi ảnh hưởng của lục địa lớn hơn, biên độ ở miền giữa 
vĩ độ 20 – 60o tăng từ 3 đến 15oC. 

Biên độ năm của nhiệt độ (cũng như biên độ ngày) trên lục địa lớn hơn trên biển nhiều. 
Thậm chí trên các lục địa không lớn lắm thuộc nam bán cầu, biên độ năm lớn hơn 15oC, ở vĩ 
độ 60o trên lục địa châu Á, Iakutchi giá trị này tới 60oC. 

  Những biên độ nhỏ cũng thấy được ở rất nhiều nơi trên lục địa, thậm chí ở cách xa bờ 
biển, nơi không khí từ biển thường thâm nhập vào, chẳng hạn như ở Tây Âu. Ngược lại, 
biên độ lớn cũng thường thấy ngay trên đại dương, nơi không khí từ lục địa thường lan tới, 
chẳng hạn như miền tây của bắc Đại Tây Dương. Như vậy là biên độ nhiệt độ năm không 
chỉ đơn giản phụ thuộc vào đặc tính của mặt đất và gần biên của địa phương một cách đơn 
giản. 

Đại lượng này phụ thuộc vào tần suất của khối khí có nguồn gốc biển và lục địa tại địa 
phương. 

Không những biển mà ngay các hồ lớn cũng giảm biên độ năm của nhiệt độ không khí 
và do đó làm dịu khí hậu. Khoảng giữa hồ Bai Can, biên độ nhiệt độ năm của không khí là 
30 – 31oC ở vùng bờ khoảng 36oC, còn ở vùng vĩ độ trên sông Iênhisêi là 42oC.  

Song ở miền ngoại nhiệt đới, biến trình năm còn biểu hiện rõ rệt, thậm chí ở miền trên 
của tầng đối lưu và trong tầng bình lưu. Biến trình này được xác định bởi sự biến đổi theo 
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mùa thì qua điều kiện phát xạ và hấp thụ bức xạ mặt trời của mặt đất cũng như bản thân 
không khí. 

4.6 TÍNH LỤC ĐỊA CỦA KHÍ HẬU 

4.6.1. Biên độ năm của nhiệt độ và tính lục địa của khí hậu 

 Khí hậu trên biển với biên độ năm của nhiệt độ nhỏ thường gọi là khí hậu biển, khác 
với khí hậu lục địa với biên độ nhiệt độ năm lớn. Song khí hậu biển lan đến cả vùng lục địa 
sát biển nơi tần suất của không khí biển lớn. Có thể nói, không khí biển đem khí hậu biển 
vào lục địa. Ngược lại, khu vực đại dương có không khí chuyển từ lục địa gần nhất thịnh 
hành khí hậu có tính lục địa hơn là tính biển. 

Tây Âu, nơi quanh năm thịnh hành không khí Đại Tây Dương, khí hậu biển  biểu hiện 
rõ rệt, ở miền cực tây châu Âu biên nhiệt độ không khí chỉ khoảng vài độ. Cách xa Đại Tây 
Dương tiến sâu vào lục địa ở xa Đại Tây Dương, biên độ năm của nhiệt độ tăng, nói một 
cách khác, tính lục địa của khí hậu tăng. Ở miền đông Sibir, biên độ năm tăng đến vài chục 
độ. Mùa hè ở đây nóng hơn ở Tây Âu, mùa đông khí hậu khắc nghiệt hơn nhiều. Độ gần 
biển của miền đông Sibir đối với Thái Bình Dương không có giá trị đáng kể, vì hoàn lưu 
chung khí quyển, nhất là về mùa đông không tạo điều kiện cho không khí từ Thái Bình 
Dương thâm nhập vào Sibir. Chỉ có ở miền Viễn Đông, mùa hè các khối khí di chuyển từ 
đại dương làm giảm nhiệt độ và do đó làm giảm biên độ năm của nhiệt độ. 

Trên cùng vĩ độ, biên độ trung bình năm ở Torơshap là 6oC còn ở Iacutchi là – 11oC, 
nghĩa là tính cho cả năm khí hậu lục địa lạnh hơn khí hậu biển. Điều đó có nghĩa là, ở miền 
ôn đới và miền cực biên độ lớn trong khí hậu lục địa so với trong khí hậu biển không những 
do nhiệt độ mùa hè tăng, mà còn do nhiệt độ mùa đông giảm. Ở miền nhiệt đới, điều kiện 
có khác, tại đây biên độ nhiệt độ trên lục địa lớn không những do mùa đông lạnh hơn mà 
nguyên nhân chính là do mùa hè nóng hơn. Vì vậy, ở miền nhiệt đới nhiệt độ trung bình năm 
trong khí hậu lục địa lớn hơn trong khí hậu biển. 

Nếu đi từ tây sang đông vào trung tâm lục địa Âu Á, nhiệt độ trung bình của tháng 
nóng nhất và tháng lạnh nhất, nhiệt độ trung bình và biên độ trung bình hàng năm đều biến 
đổi. Điều đó thấy rõ từ số liệu của một số trạm trên vĩ tuyến 52o (xem bảng kèm theo). 

Ta thấy rõ là theo chiều từ tây sang đông, nhiệt độ mùa hè tăng, nhiệt độ mùa đông và 
nhiệt độ trung bình năm giảm, biên độ năm tăng. 

 Kinh  độ Tháng 1 Tháng 7 Năm Biên độ 
Irlanđia 10oW +7 +15 +10 8 

Tây Đức 7 oE +1 +17 +9 16 

Vacsôvi 21 oE – 5 +18 +7 23 

Cuôcxkơ 36 oE – 10 +19 +5 29 

Cranbua 55 oE – 15 +22 +3 37 
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Tây Sibia 80 oE – 18 +22 +3 40 

Nechinxkơ 116 oE – 30 +23 – 2 53 

4.6.2. Những hệ số của tính lục địa  

Giữa khí hậu biển và khí hậu lục địa còn có sự khác biệt về biên độ ngày của nhiệt độ 
và về chế độ ẩm và về chế độ giáng thuỷ, v.v. Tuy nhiên, biên độ nhiệt độ năm vẫn biểu thị 
tính lục địa của khí hậu rõ hơn cả. 

Biên độ năm của nhiệt độ còn phụ thuộc vào vĩ độ địa lý. Ở miền vĩ độ thấp, biên độ 
năm của nhiệt độ nhỏ so với ở miền vĩ độ cao, thậm chí ngay cả trên lục địa. Như vậy là, để 
tính trị số đặc trưng cho tính lục địa của khí hậu được chính xác ta phải loại trừ ảnh hưởng 
của vĩ độ đối với biên độ năm của nhiệt độ. 

Hiện có nhiều phương pháp tính những chỉ số của tính lục địa của khí hậu tuỳ thuộc 
vào biên độ năm của nhiệt độ và vĩ độ địa phương. Đặc biệt thường dùng hơn cả là chỉ số 
của Gorơclimsri. 

12sin
sin

A
k C

ϕ
ϕ

−
=                                                    (4.2)       

trong đó A là biên độ năm của nhiệt độ, còn biểu thức 12sinϕ là biên độ trung bình năm 
của nhiệt độ trên đại dương trong đới giữa 30 và 60 vĩ độ, trong đó ϕ là vĩ độ.  

Như vậy, ta lấy biên độ năm thực tế hàng năm trừ đi biên độ năm ở vĩ độ ϕ trong khí 
hậu đại dương trung bình nào đó. Hệ số C được xác định theo giả thuyết là tính lục địa 
trung bình trên mặt đại dương bằng không (nghĩa là khi A = 12 sinϕ) đối với Veckhôianxkơ, 
C = 100. Từ đó công thức có dạng  
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S.P Khromop đưa ra chỉ số lục địa đổi khác ít nhiều. Biên độ đơn thuần đại dương, 
nghĩa là biên độ ở trên đại dương hoàn toàn không có ảnh hưởng của lục địa (hay ít nhất 
không có ảnh hưởng của lục địa), tương tự như ở phần trung tâm của miền nam Thái Bình 
Dương rất xa lục địa được xác định tuỳ thuộc vào vĩ độ. Đối với biên độ đơn thuần đại 
dương bằng không có nghĩa là A=12sinϕ ta có biểu thức  

5,4sinmA ϕ=                                                     (4.4)       

Sau đó, lấy hiệu giữa biên độ năm thực tế của địa phương A và biên độ đơn thuần đại 
dương nói trên và chia cho nhiệt độ thực tế. 

5,4sinmA A A
k

A A
ϕ− −

= = .                                         (4.5)       
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Chỉ số lục địa này chỉ rõ phần biên độ năm của nhiệt độ không khí ở nơi nào đó gây nên 
do ảnh hưởng của lục địa trên trái đất và ảnh hưởng của lục địa trong biên độ năm của nhiệt 
độ  

Tại những vùng trung tâm của cả ba đại dương Nam bán cầu chỉ số k nhỏ hơn 10%. 
Nhưng ở miền bắc Đại Tây Dương, giá trị này lớn hơn 25% , ở miền cực tây châu Âu giữa 
khoảng 50 và 70%, ở miền Trung và Tây bắc châu Á, thậm chí lớn hơn 90%. Chỉ số này 
cũng lớn hơn 90% ở một số nơi thuộc miền trung châu Úc và miền bắc châu Phi và Nam 
Mỹ.  

Như vậy, nếu chỉ xét biên độ năm của nhiệt độ thì khí hậu có tính chất biển lớn nhất 
hình thành trên lục địa dù sao vẫn chịu ảnh hưởng của lục địa hơn của đại dương. Hơn nữa, 
thậm chí ở vùng trung tâm Đại Tây Dương, ảnh hưởng của lục địa tới biên độ năm của nhiệt 
độ chỉ lớn hơn ảnh hưởng của đại dương một ít. 

Điều đó rõ ràng là do không khí từ lục địa thường lan ra biển. Chỉ ở miền ôn đới của 
đại dương Nam bán cầu, ảnh hưởng của lục địa tới biên độ năm của nhiệt độ không đáng kể. 

N.N Ivanôp khi tính hệ số lục địa, ngoài biên độ năm của nhiệt độ, ông còn tính đến 
những đặc trưng có liên quan với tính lục địa như biên độ ngày của nhiệt độ và độ hụt bão 
hoà (hiệu giữa sức trương bão hoà và sức trương hơi nước thực tế trong không khí (xem 
chương 5). Ông đề ra công thức 

0,25 12sin
.100

0,36 14
A a D

k
ϕ

ϕ
+ +

=
+

                                      (4.6)       

ở đây A, a là biên độ năm và biên độ ngày của nhiệt độ. 

D là độ hụt bão hoà (tính trung bình nhiều năm). 

Theo công thức này, thì khí hậu chịu ảnh hưởng như nhau của biển và lục địa tương 
ứng với chỉ số 100%; hệ số tối thấp ở gần đảo Macuôri (phía nam New Zealand là 37 %, 
còn hệ số cực đại ở miền Trung Á và miền trung Sahara (250 – 260%). 

4.7 BIẾN TRÌNH NĂM CỦA NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ 

4.7.1. Các loại biến trình năm của nhiệt độ không khí ở các đới khí hậu 

 Ta có thể phân chia những loại biến trình nhiệt độ không khí phụ thuộc vào vĩ độ và 
tính lục địa sau đây: 

4.7.1.1. Loại xích đạo 

Biên độ nhỏ, vì sự khác biệt trong thông lượng bức xạ mặt trời trong quá trình một 
năm không lớn, còn thời gian thông lượng bức xạ mặt trời lớn nhất trên giới hạn của khí 



   

 

22

quyển trùng với thời gian có lượng mây và giáng thuỷ cực đại. Giữa lục địa biên độ khoảng 
5oC, ở vùng bờ biển nhỏ hơn 3oC, ở đại dương là 1oC hay nhỏ hơn trên đảo Monden (vĩ độ 
4oN 155oW) biên độ chỉ khoảng 0,5oC. Trong biến trình kiểu này thường có hai cực đại của 
nhiệt độ sau khi mặt trời ở tương đối thấp. Ví dụ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm Biên 
độ 

Jacacta (Iava 6,2oN;  106,8oĐ) 
25.8 25.8 26.2 26.7 26.8 26.5 26.3 26.5 26.8 26.8 26.5 26.1 26.4 1.0 

Môngala (Xuđăng, 5,2o B;  1,80Đ) 
27.2 27.8 28.5 27.2 26.1 25.4 24.3 24.4 25.1 25.7 25.7 26.4 26.2 4.2 

4.7.1.2. Loại nhiệt đới 

Biên độ lớn hơn so với xích đạo, biên độ khoảng 5oC, trong lục địa khoảng 10 – 15oC. 
Có một cực đại và một cực tiểu trong quá trình một năm, phần lớn là sau khi Mặt Trời ở 
cao nhất và thấp nhất. Ở khu vực gió mùa, cực đại của loại biến trình này thường thấy trước 
gió mùa mùa hè, gió này làm giảm nhiệt độ do đem lại mây và mưa.  

 
Hình 4.7 
Các loại biến trình năm của nhiệt độ không khí trên trái đất :1 – 
Loại xích đạo; 2 – Loại nhiệt đới gió mùa; 3 – Loại ôn đới; 4 – Loại 
cực biển. 5 – Loại cực lục địa 

4.7.1.3. Loại ôn đới 

Tại đây cực trị của nhiệt độ thường thấy sau ngày đông chí và hạ chí, cần thêm là trong 
khí hậu biển, chúng chậm xuất hiện hơn trong khí hậu lục địa. Ở Bắc Bán Cầu, cực tiểu 
thường thấy trên lục địa vào tháng 1, còn trên biển vào tháng 2 hay tháng 3, trên biển vào 
tháng 8 thậm chí đôi khi tới tháng 9. Điều đó rõ ràng là do sự khác biệt trong quá trình đốt 
nóng và truyền nhiệt của lục địa và biển đã xét ở trên. 

Tại miền ôn đới, khí hậu lục địa được đặc trưng bởi mùa đông lạnh và mùa hè nóng hơn 
so với khí hậu biển. Ở đây những mùa chuyển tiếp có đặc tính khác biệt, trong khí hậu biển 
điển hình, mùa xuân lạnh hơn mùa thu, còn trong khí hậu lục địa mùa xuân ấm hơn. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm Biên độ 

Monolulu (quần đảo Hawai, 21,3 oN;  157,9 oW) 
+22 +22 +22 +23 +24 +25 +25 +26 +26 +25 +24 +23 24 4,0 

Alit  –  Xơrinz (Châu Úc, 21,6 oS;  133,6 oE) 
+28 +28 +24 +20 +15 +12 +12 +14 +18 +23 +26 +27 +21 16 

 
+22 +24 +28 +33 +35 +32 +28 +27 +28 +27 +23 +21 +27 14 

Mùa xuân đặc biệt ấm ở vùng thảo nguyên và sa mạc Kazacxtan, Turan, Mông Cổ lớp 
tuyết phủ không dày lắm, tan sớm và không cản trở quá trình đốt nóng thổ nhưỡng. Song ở 
những khu vực có lớp tuyết phủ dày (ví dụ như phần châu Âu của Nga và miền Tây Xibêri) 
thường mất một lượng nhiệt lớn cho tuyết tan, mùa xuân thường lạnh hơn mùa thu tương tự 
như trong khí hậu biển. 

Trong khí hậu biển, biên độ năm ở miền ôn đới thậm chí đạt tới khoảng 10 – 15oC, 
trong khí hậu lục địa khoảng 25 – 40oC, còn ở châu Á có thể vượt quá 60oC. 

Có thể chia miền ôn đới thành các đới nhỏ: cận nhiệt đới, ôn đới và đới cận cực. Mùa 
chuyển tiếp chỉ biểu hiện rõ ở ôn đới; trong đó ở biên độ năm trong khí hậu lục địa và khí 
hậu biển có sự khác biệt lớn nhất (xem bảng). 

4.7.1.4. Loại cực 

Cực tiểu trong biến trình hàng năm chuyển dịch tới thời gian xuất hiện của Mặt 
Trời trên đường chân trời sau đêm cực kéo dài, nghĩa là sang tháng 2, tháng 3 ở Bắc 
Bán Cầu và tháng 7 tháng 1 ở Nam Bán Cầu, biên độ trên lục địa (Grenlandi, châu Nam 
Cực) rất lớn, khoảng 30 – 40oC. Trong khí hậu biển của miền cực trên các đảo và các miền 
rìa lục địa, biên độ nhỏ hơn, song vẫn tới khoảng 20oC hay lớn hơn (xem bảng). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm Biên 
độ 

Montevideo (24,9 oS;  56,2 oE) 

+23 +22 +20 +17 +14 +11 +10 +11 +13 +15 +18 +21 +16 13 

Batđa (33,3 oN, 44,4 oE) 

+9 +12 +16 +22 +28 +32 +35 +35 +32 +25 +18 +11 +23 26 

Luân đôn (Anh 51,5 oN; 0,0 oE) 

+5 +5 +6 +8 +12 +15 +17 +16 +14 +10 +6 +5 +10 12 

Matxcơva (55,8 oN; 37,6 oE) 

 –10  –10  – 5 +4 +12 +15 +18 +16 +10 +4  – 2  – 8 +4 28 

Lacuchi ( 52,3 oN;104,3 oE) 

 –20  –18  –10 0 +8 +14 +17 +15 +8 0  –11  –18 +1 37 

Skikkithâumua(65,1 oN; 22,7 oE) 

 – 1  – 1  – 1 +1 +5 +9 +11 +10 +8 +4 +1  – 1 +3 12 

Arkhangensk (64,6 oN; 40,5 oE) 
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 –12  –12  – 8  – 1 +6 +12 +15 +13 +8 +1  – 5  –10 0 27 

Veckhôianxcơ (67,5 oN; 133,4oE) 

 –50  –44  –30  –13 +2 +13 +15 +11 +2  –15  –37  –46  – 16 65 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm Biên 
độ 

Grinkhabo (78,0 oN; 14,2 oE) 

 –16  –18  –20  –14  – 5 +2 +5 +5 0  – 6  –11 – 14  – 8 25 

Môngala (72,1 oN; 96,6 oE) 

 –34  –44  –55  –63  –63  –67  –67  –71  –67  –59  –44  –32  – 55 39 

4.7.2. Biến thiên của nhiệt độ trung bình tháng 

Vì những biến đổi không có chu kỳ mỗi năm xảy ra khác nhau nên nhiệt độ trung bình 
năm của không khí ở mỗi nơi vào những năm khác nhau thường khác nhau. Chẳng hạn ở 
Matxcơva, nhiệt độ trung bình năm vào năm 1962 là 1,2o, vào năm 1925 là 6,1o. 

Người ta gọi giá trị độ lệch trung bình của nhiệt độ trung bình tháng so với giá trị 
chuẩn khí hậu học là biến thiên của nhiệt độ trung bình tháng. Giá trị này càng lớn nếu 
những biến đổi không có chu kỳ của nhiệt độ tại địa phương làm cho mỗi tháng vào những 
năm khác nhau có những đặc tính khác nhau xảy ra càng mạnh.  

Vì vậy, biến thiên của nhiệt độ trung bình hàng tháng tăng theo vĩ độ, ở miền nhiệt đới 
nhỏ, ở miền ôn đới lớn. Trong khí hậu biển giá trị này nhỏ hơn trong khí hậu lục địa. 

Biến thiên đặc biệt lớn ở những khu vực chuyển tiếp giữa khí hậu lục địa và khí hậu 
biển, ở đó trong một số năm có thể do khối khí biển, trong những năm khác do không khí 
lục địa khống chế. 

4.7.3. Những nhiễu động trong biến trình năm của nhiệt độ không khí 

Nếu biểu diễn bằng phương pháp đồ thị biến trình năm của nhiệt độ không khí theo giá 
trị trung bình tháng, nghĩa là theo 12 giá trị, ta sẽ được đường cong đều đặn dưới dạng hình 
sin. 

Nếu biểu diễn biến trình năm của nhiệt độ theo số liệu trung bình ngày (hay theo giá trị 
trung bình 5 ngày) thì qua chu kỳ nhiều năm (thậm chí qua 100 năm) đường cong sẽ không 
hoàn toàn đều đặn. Trên đường cong này sẽ có những nhiễu dưới dạng răng cưa gây nên bởi 
những biến đổi không có chu kỳ của nhiệt độ (hình 4.8). 

Những đoạn hình răng cưa này không đều đặn có thể thấy được từ ngày này qua ngày 
khác  
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Hình 4.8 
Biến trình năm của không khí dựng theo nhiệt độ trung bình 
ngày từ dãy số liệu 100 năm  

Điều đó có nghĩa là những biến đổi không có chu kỳ của nhiệt độ qua các ngày mạnh 
đến mức thậm chí trên đường cong trung bình năm cũng không hoàn toàn bị san bằng. 

Một số dao động trong biến trình nhiệt độ đặc biệt đáng kể và kéo dài liên tục trong 
nhiều ngày, điều đó, chẳng hạn, có thể do nhiệt độ giảm vào mùa xuân. Kết quả là nhiệt độ 
nhỏ hơn trung bình nhiều năm. 

Dao động loại đó có thể do những đợt nóng hay đợt lạnh lặp lại từ năm này qua năm 
khác vào những ngày nào đó tương đối cố định, mặc dù không nhất thiết xảy ra vào một 
ngày, vì vậy trên đường cong khí hậu học còn giữ lại những nhiễu động tương ứng. Chúng 
được gọi là những đặc tính theo mùa. 

Ví dụ, ở châu Âu, vào mùa xuân khi nhiệt độ trong biến trình năm nói chung tăng, 
trong khi đó trên những đường cong khí hậu học dựng theo từng ngày hay 5 ngày một có 
những thời kỳ nhiệt độ giảm đáng kể hay ít nhất tăng chậm. Chẳng hạn hiện tượng đó 
thường xảy ra vào khoảng giữa tháng 6 hay vào nửa đầu tháng 5. Ta đã rõ những đợt lạnh 
lại vào nửa đầu tháng 2. 

Ngược lại, vào mùa thu, khoảng cuối tháng 9 hay đầu tháng 10, khi nhiệt độ nói chung 
giảm thường có sự giảm chậm tạm thời, thậm chí có năm sự giảm chậm này được thay thế 
bằng sự tăng của nhiệt độ trong một vài ngày thậm chí đến 5 ngày. những thời kỳ có đợt 
nóng mùa thu này, được gọi là sự kéo dài của mùa hè. 

Dĩ nhiên, không nên cho rằng vào từng năm, những biến đổi của nhiệt độ bao giờ cũng 
xuất hiện vào những ngày nhất định. Thời gian xuất hiện của chúng vào những năm khác 
nhau có thể khác nhau. Chẳng hạn, những đợt lạnh tháng 5 có thể thấy được vào đầu và 
giữa hay vào cuối tháng, và có thể hoàn toàn không có. Tuy nhiên, những đợt lạnh này thấy 
thường xuyên hơn  cả vào nửa đầu của tháng, điều này được phản ánh trên biến trình khí 
hậu học. 

Những dao động trong biến trình năm của nhiệt độ chỉ rõ những thời kỳ xẩy ra sự thâm 
nhập thường xuyên của những khối khí của một loại nhất định. 
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4.7.4. Phân bố địa lý của nhiệt độ không khí ở gần mặt đất 

 Khi xét những bản đồ phân bố trung bình nhiều năm của nhiệt độ không khí trên mực 
biển cho mỗi tháng hay cho cả năm, ta phát hiện được nhiều qui luật thể hiện ảnh hưởng của 
những nhân tố địa lý. Trước hết, đó là ảnh hưởng của vĩ độ. Nhiệt độ nói chung giảm từ 
xích đạo về phía cực, tương ứng với sự phân bố cân bằng bức xạ của mặt đất. Sự giảm này 
đặc biệt đáng kể vào mùa đông ở mỗi bán cầu, vì ở gần xích đạo, nhiệt độ trong biến trình 
năm ít biến đổi. Ở miền vĩ độ cao nhiệt độ vào mùa đông lớn hơn vào mùa hè nhiều. 

Song, trên các bản đồ các đường đẳng nhiệt cũng như các đường đẳng trị, cân bằng 
bức xạ không hoàn toàn trùng với vòng vĩ tuyến. Sự khác biệt này lớn nhất ở miền bắc bán 
cầu. Trong đó ta thấy rõ ảnh hưởng của sự chia cắt của mặt trái đất thành lục địa và biển. 
Vấn đề này chúng ta xét kỹ sau. Ngoài ra, những nhiễu động trong sự phân bố của nhiệt độ 
còn liên quan với sự tồn tại của các lớp tuyết và băng phủ, các dãy núi, các dòng biển nóng 
lạnh. Cuối cùng, sự phân bố của nhiệt độ còn chịu ảnh hưởng của những điều kiện hoàn lưu 
chung khí quyển. 

Do nhiệt độ ở mỗi nơi được xác định không những do những điều kiện cân bằng bức xạ 
ở đó mà còn do bình lưu của không khí từ nơi khác đến. Chẳng hạn nhiệt độ tới thấp không 
phải quan trắc thấy ở miền trung tâm lục địa Âu Á mà dịch chuyển hẳn sang phía đông của 
lục địa. Nhiệt độ ở miền tây lục địa Âu Á, mùa đông lớn hơn, mùa hè nhỏ hơn ở miền đông, 
vì với hướng thịnh hành của các dòng không khí, không khí từ biển từ Đại Tây Dương luôn 
thâm nhập vào sâu lục địa châu Á từ phía tây. 

Trên bản đồ nhiệt độ trung bình năm trên mực biển (hình 4.9), độ lệch của đường 
đẳng nhiệt so với vòng cung vĩ tuyến nhỏ nhất. Mùa đông, lục địa lạnh hơn biển, còn 
mùa hè nóng hơn, vì vậy khi tính giá trị trung bình năm, những độ lệch ngược dấu của 
các đường đẳng nhiệt so với sự phân bố theo đới bù lại cho nhau một phần. 

 
Hình 4.9 
Phân bố trung bình năm của nhiệt độ không khí trên mực biển (oC)  

Trên bản đồ trung bình năm ta thấy một đới rộng có nhiệt độ trung bình năm cao hơn + 
25oC nằm trong miền nhiệt đới ở hai phía xích đạo. 
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Trong đới này có các “hồ” nóng ở Bắc Mỹ và ở Ấn Độ, Canađa do các đường đẳng 
nhiệt khép kín vẽ nên với qui mô nhỏ hơn nhiều. Tại những hồ nóng này có nhiệt độ trung 
bình năm cao hơn +28oC. Ở Nam Mỹ, Nam Phi và châu Úc không có những hồ nóng tương 
tự, song trên những lục địa này các đường đẳng nhiệt uốn về phía nam tạo nên những “lưỡi 
nóng”, vì ở đây trên các đại dương nhiệt độ cao lan lên về phía vĩ độ cao nhiều hơn. 

 
Hình 4.10  
Phân bố trung bình tháng I của nhiệt độ không khí trên mực biển 

Như vậy ta thấy rằng ở miền nhiệt đới nhiệt độ không khí trung bình năm trên lục địa 
lớn hơn trên đại dương. Tại miền ngoại nhiệt đới, các đường đẳng nhiệt ít lệch so với vòng 
cung vĩ tuyến, nhất là ở Nam bán cầu, nơi mặt trải dưới ở miền ôn đới và miền cực thuộc 
Bắc Bán Cầu ta vẫn có thể thấy các đường đẳng nhiệt lệch về phía Nam trên lục địa châu Á 
và Bắc Mỹ. Điều đó có nghĩa là tính trung bình năm, lục địa ở những miền này lạnh hơn đại 
dương. 
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Hình 4.11 
Phân bố trung bình tháng 7 của nhiệt độ không khí trên mực biển 

Tính trung bình năm, nơi nóng nhất trên trái đất là miền bờ biển phía Nam Hồng Hải; ở 
Macao, (thuộc Erittơrây 15,6oN, 39oE) nhiệt độ trung bình năm trên mực biển là +30o, còn 
ở Hơđây (thuộc Iêmen, 14,6oN, 48,8oE) thậm chí tới +32,5o. Khu vực lạnh nhất là miền 
Đông châu Nam Cực với nhiệt độ trung bình năm ở miền trung tâm khoảng  – 50,  – 55oC. 

Trên các bản đồ phân bố nhiệt độ trung bình tháng 1 và tháng 7 (những tháng giữa mùa 
đông và mùa hè), sự lệch của các đường đẳng nhiệt so với vòng cung vĩ tuyến lớn hơn 
nhiều. Thực ra ở miền nhiệt đới Bắc bán cầu, nhiệt độ tháng 1 trên đại dương và lục địa 
tương đối đồng nhất. Các đường đẳng nhiệt ít lệch với vòng cung vĩ tuyến. Tại giữa miền 
nhiệt đới, nhiệt độ ít biến đổi theo vĩ độ. Song ở miền ngoại nhiệt đới bắc bán cầu, nhiệt độ 
giảm nhanh về phía cực.  

Ngoài ra, ta còn thấy trên các lục địa lạnh thuộc miền ngoại nhiệt đới bắc bán cầu, các 
đường đẳng nhiệt uốn vòng xuống phía nam, còn trên các đại dương nóng hơn, chúng uốn 
vòng lên phía Bắc. Đó là những lưỡi lạnh và lưỡi nóng.  


