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MỞĐẦU

Nghiên cứu về nguồn lợi hải sản ở vùng biển Việt Nam đã được tiến hành

trong nhiều năm trở lại đây. Đối tượng nghiên cứu đa dạng, bao gồm các loài hải

sản sống ở tầng đáy, các loài nổi nhỏ và cả cá nổi lớn. Trong thành phần nhóm cá

nổi lớn thì cá ngừ được quan tâm nhiều bởi chúng là đối tượng khai thác có giá trị

kinh tế cao đối với các nghề khai thác xa bờ như câu vàng cá ngừ đại dương, lưới rê

khơi, và gần đây là nghề lưới vây khơi. Trong nhiều năm trở lại đây, trong bối cảnh

mà nguồn lợi hải sản ở vùng biển gần bờ đang ngày một suy giảm nghiêm trọng thì

việc phát triển nghề khai thác xa bờ ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Tuy

nhiên, công tác dự báo ngư trường cho nghề khai thác xa bờ ở nước ta còn khá hạn

chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành thủy sản. Hiện nay, đã có

nhiều kết quả nghiên cứu cấu trúc các trường hải dương và mối quan hệ của chúng

với sự tập trung và di cư của cá nhằm phục vụ cho việc dự báo ngư trường khai thác

ngày càng hiệu quả hơn. Đây là cách làm đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả khai

thác đáp ứng kịp thời với nhu cầu phát triển kinh tế của nước ta hiệnnay.

Để phân tích cấu trúc các trường hải dương một chi tiết và chính xác thì cần

phải có một chuỗi số liệu liên tục và đủ dầy về mật độ số liệu. Nhằm giải quyết vấn

đề trên, bài luận văn này đã sử dụng số liệu môi trường (số liệu nhiệt độ nước mặt

biển, hàm lượng chlorophyll a tầng mặt) từ nguồn viễn thám phân tích cấu trúc

nhiệt và sự biến động của hàm lượng chlorophyll a tầng mặt, đồng thời luận văn

cũng sử dụng nguồn số liệu này đồng bộ với nguồn số liệu cá ngừ (số liệu thu thập

từ các chuyến điều tra khảo sát do viện nghiên cứu hải sản chủ trì thực hiện từ năm

2000-2008) từ đó phân tích mối quan hệ giữa cá với trường nhiệt độ và chlorophyll

a nhằm tìm hiểu khả năng tập trung của cá ngừ đại dương tại vùng biển xa bờ miền

trung Việt Nam.



CHƯƠNG 1
NGUỒN SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU

1.1. Khu vực biển nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu là vùng biển miền Trung được giới hạn từ 6,0 – 17,0oN; 107,0 –
116,0oE (hình 1). Đây là vùng biển giầu tiêm năng kinh tế và có ý nghĩa quân sự chiến
lược của nước ta, tại các tỉnh thuộc khu vực miền Trung tập trung hầu hết các đội tầu đánh
bắt hải sản xa bờ ở đây.

Hình 1. Bản đồ vùng biển xa bờ miền Trung

1.2. Nguồn số liệu số liệu môi trường (nhiệt độ nước biển tầng mặt, hàm lượng

chlorophyll a tầngmặt)

Nguồn dữ liệu nhiệt độ nước biển tầng mặt sử dụng trong luận văn được lấy

từ CSDL ảnh NOAA-AVHRR từ năm 2000 đến 2009 - cơ sở dữ liệu này đã bắt đầu



từ nhiều năm trước và đã có những nghiên cứu độ chính xác của cơ sở dữ liệu này.

Với hàm hồi quy: y = 0.075x – 3.0, Lee và cs (2005) đã nghiên cứu độ chính xác
của cơ sở dữ liệu này đối với khu vực biển xung quanh Đài loan. Nghiên cứu này đã

cho thấy độ chính xác của CSDL này là 0.6oC. Barton (1995 và Kearns & cs (2000)
đã chứng minh rằng độ chính xác của CSDL này là từ 0 – 0.240C. TS. Jason

Roberts (2002) cũng đã nghiên cứu so sánh với các số liệu của các trạm phao khu

vực Thái Bình Dương cũng cho độ lệch chuẩn là 0.79oC. Những số liệu này có thể
cho thấy được rằng, CSDL ảnh NOAA-AVHRR là tin cậy và có thể sủ dụng được

đối với yêu cầu của luận văn.

Cơ sở dữ liệu MODAS (Modular Ocean Data Assimilation) được phát triển

bởi phòng thí nghiệm nghiên cứu Hải quân Hoa Kỳ. Cơ quan này đã nghiên cứu,

phát triển MODAS như là một chuỗi chuyển đổi thời gian thực của những quan

trắc vệ tinh AVHRR về dạng lưới nhiệt độ độ phân giải cao. Các trường nhiệt từ cơ

sở dữ liệu MODAS được đưa ra từ những năm 1999. MODAS thu các dữ liệu vệ

tinh AVHRR và sử dụng thuật toán nội suy tối ưu (OI-Optimal Interpolation) để

phục hồi các giá trị nhiệt độ ở những pixel bị mây che phủ. Bên cạnh đó, MODAS

còn sử dụng các giá trị thực đo bằng phao từ ba nguồn: Mạng lưới Đại dương – khí

quyển nhiệt đới (the Tropical Atmosphere-Ocean (TAO) array), mạng lưới trạm

thực nghiêm cố định (the Pilot Research Moored Array (PIRATA)) và Trung tâm

Dữ liệu Hải dương học quốc gia (The National Oceanic Data Center – NODC).

Trường nhiệt thu được từ CSDL MODAS được lưu dưới dạng các file *.nc.

Dạng lưu trữ này có thể đọc được và chuyển đổi đơn giản trong môi trườngLinux.

Tất cả các giá trị nhiệt độ khu vực nghiên cứu đã được trích xuất và tạo nên

một CSDL với chung có định dạng là kinh độ, vĩ độ và giá trị nhiệt độ.

Số liệu chlorophyll a tầng mặt sử dụng để tính toán trong luận văn cũng được

lấy từ CSDL ảnh NOAA (http://reason.gsfc.nasa.gov/Giovanni). Ở đây tất cả các

http://reason.gsfc.nasa.gov/Giovanni)


giá trị về hàm lượng chlorophyll a cũng được trích xuất ra một dạng chung là kinh

độ, vĩ độ, giá trị chlorophyll a.

Để phục vụ tính tương quan mối quan hệ giữa nhiệt, chlorophyll a với cá ngừ,

các số liệu về nhiệt độ và hàm lượng chlorophyll a được lấy đồng bộ với số liệu cá

ngừ về mặt không gian và thời gian.

1.3. Nguồn số liệu cá ngừ đại dương

Số liệu gốc được tập hợp từ các chương trình nghiên cứu nguồn lợi hải sản

có liên quan đến đối tượng cá ngừ đã được thực hiện tại vùng biển Việt Nam trong

giai đoạn từ 2000 đến 2008. Số liệu của các chương trình này được thu thập thông

qua các chuyến điều tra độc lập, các chuyến giám sát trên tàu khai thác thương

phẩm. Các nghề được lựa chọn là nghề câu vàng cá ngừ đại dương

Hiện tại, nguồn số liệu gốc này đã được cập nhật và lưu giữ tại cơ sở dữ liệu

nguồn lợi thuộc Phòng Nghiên cứu Nguồn lợi Hải sản, Viện Nghiên cứu Hải sản.

Thông tin tóm tắt về các nguồn số liệu được sử dụng trong báo cáo này trình bày ở

các bảng 1.

Bảng 1. Nguồn số liệu câu vàng cá ngừ

Dạng

số liệu
Tên đề tài/dự án (tên tóm tắt)

Năm thực

hiện

Số chuyến

biển

Số liệu

điều tra

độc lập

Dự án Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển

Việt Nam (ALMRV)
2000-2001 4

Đề tài điều tra hiện trang nguồn lợi và

môi trường vùng biển quần đảo Trường

Sa

2001-2003 4

Nghiên cứu trữ lượng và khả năng khai

thác nguồn lợi cá nổi (chủ yếu là cá ngừ
2002-2004 4

vằn, ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to) và



hiện trạng cơ cấu nghề nghiệp khu vực

biển xa bờ miền Trung và Đông Nam Bộ

Đề tài Nghiên cứu cải tiến và ứng dụng

công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ

đại dương ở vùng biển miền Trung và

Đông Nam Bộ.

2005 1

Xây dựng mô hình dự báo cá khai thác

và các cấu trúc hải dương có liên quan

phục vụ đánh bắt xa bờ ở vùng biển Việt

Nam

2006 1

Số liệu

giám

sát

Dự án Đánh giá Nguồn lợi sinh vật biển

Việt Nam (ALMRV)
2001 1

Nghiên cứu, thăm dò nguồn lợi hải sản

và lựa chọn công nghệ khai thác phù hợp

phục vụ phát triển nghề cá xa bờ Việt

Nam.

2000-2001 3

Đề tài điều tra hiện trang nguồn lợi và

môi trường vùng biển quần đảo Trường

Sa

2001-2003 3

Xây dựng mô hình dự báo cá khai thác

và các cấu trúc hải dương có liên quan

phục vụ đánh bắt xa bờ ở vùng biển Việt

Nam

2006-2007 1

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Luận văn đã sử dụng phương pháp phân tích thống kê để tìm các giá trị trung
bình về nhiệt độ tầng mặt, dị thường (anomalia: hiệu số giữa giá trị trung bình
nhiều năm và giá trị trung bình trong một thời đoạn cụ thể) nhiệt độ tầng mặt, đặc
trưng hình thái phân bố nhiệt theo phương ngang, năng suất đánh bắt cá theo năm,



mùa, theo không gian, từ đó xem xét, đánh giá các mối quan hệ giữa biến động năng
suất cá đánh bắt với các đặc trưng môi trường trong các năm từ 2000 đến2009.

Dị thường nhiệt độ nước biển tầng mặt các tháng trong năm tại mỗi điểm là
hiệu nhiệt độ tại điểm đó với trung bình nhiệt độ nhiều năm trên toàn vùng biển
nghiên cứu.

Građien ngang nhiệt độ nước biển tầng mặt được tính theo tám hướng (N,
NE, E, SE, S, SW, W, NW) sau đó lấy giá trị lớn nhất. Đó chính là biến đổi của
nhiệt độ theo phương ngang trên 10km.

Sử dụng phương pháp nội suy tuyến tính phân tích, biểu diễn các đường
đồng mức nhiệt độ, dị thường nhiệt, građient nhiệt, hàm lượng chlorophyll a nước
biển tầng mặt - thể hiện sự phân bố của chúng theo khônggian.

Năng suất đánh bắt được sử dụng ở đây bao gồm năng suất chuẩn hoá theo
đơn vị cường lực và năng suất tính theo tàu.

Đối với nghề câu vàng, năng suất chuẩn hoá theo cường lực được tính tính
theo đơn vị kg/100 lưỡi câu. Năng suất tính theo tàu được chuyển thành năng suất
theo chuyến biển trung bình, với thời gian kéo dài tuỳ theo cấp công suấttàu.

Thống kê tương quan xác suất theo mức năng suất đánh bắt cá ngừ đại dương
với các dải nhiệt độ, chlorophyll a và phương pháp chồng ghép các lớp bản đồ phân
bố nhiệt chlorophyll a. CPUE của ngừ cá ngừ đại dương được sử dụng số liệu của
nghề câu vàng.



CHƯƠNG 2
MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC NHIỆT ĐỘ NƯỚCBIỂN

TẦNG MẶT VÙNG BIỂN XA BỜ MIỀNTRUNG

2.1. Điều kiện hình thành chế độ khí hậu Việt Nam

Dựa vào đặc điểm của các trung tâm khí áp tác động, và căn cứ vào những hệ

quả thời tiết – khí hậu riêng biệt, có thể phân biệt 3 hệ thống gió mùa Châu Á khống

chế các khu vực địa lý khác nhau,gây ảnh hưởng đến chế độ khí hậu gió mùa Việt

Nam (Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc, 1993).

+) Hệ thống đông Bắc Á bao trùm các vùng Viễn Đông, Liên bang Nga, Nhật

Bản, Triều Tiên, có gió mùa mùa đông lạnh, khô, mang tính lục địa thuần tuý. Do

khối không khí cực đới từ rìa phía đông cao áp Xiberi thổi theo hướng đông bắc về

phía biển Nhật Bản tạo ra mùa đông giá rét, không mưa. Gió mùa mùa hạ có hướng

đối lập với gió mùa đông, bản chất là không khí nhiệt đới từ rìa phía tây của cao áp

Thái Bình Dương tương đối nóng ẩm. Gió mùa mùa hạ đem lại mưa không nhiều

cho những vùng duyên hải song là hệ thống gió mùa khá ổn định về nhịp độ diễn

biến và về tính chất.

+) Hệ thống Nam Á, khống chế khu vực Ấn Độ , Malaysia, Mianma, Thái Lan.

Gió mùa mùa đông chi phối bởi trung tâm cao áp Turkistan kết hợp với khí lưu tây

ôn đới hạ thấp. Không khí này mang tính chất lục địa ôn đới, nhiệt độ và độ ẩm khá

thấp, nhưng không thấp bằng khối khí cực đới Xiberi. Gió mùa mùa hạ là tín phong

nam bán cầu vượt xích đạo lên khá nóng và ẩm. Nét đối lập giữa 2 mùa là độẩm.

+) Hệ thống Đông Nam Á ảnh hưởng đến khu vực Philippin, Malaysia và vùng

nội chí tuyến tây Thái Bình Dương, chính là tín phong bắc bán cầu từ rìa phía nam

cao áp thổi về xích đạo, bản chất là khối không khí biển nhiệt đới không lạnh và khá

ổn định. Gió mùa mùa hạ lại ngược lại, có nguồn gốc từ nam Thái Bình Dương là

khối khí ẩm và mát của biển và chỉ đối lập với gió mùa mùa đông về hướng. Dưới



ảnh hưởng của hội tụ nhiệt đới và bão, gió mùa mùa hạ kém ổn định và mang lại

nhiều mưa trong khu vực khống chế.

Rõ ràng ba hệ thống gió mùa với ba cơ chế hoạt động riêng biệt đã kết hợp tạo

thành hoàn lưu độc đáo của gió mùa châu Á. Trong khi đó lãnh thổ Việt Nam không

hoàn toàn nằm trong phạm vi khống chế của một hệ thống nào trong ba hệ thốnggió

mùa nói trên. Do vị trí có tính chuyển tiếp về mặt địa lý đã khiến cho khí hậu nước

ta khi thì chịu ảnh hưởng của hệ thống gió này, khi thì chịu ảnh hưởng của hệ thống

gió kia và đã tạo nên chế độ gió mùa ở đây rất phức tạp. Gió mùa mùa đông có thể

bị chi phối bởi trung tâm cao áp Xiberi, cũng có thể là hệ quả phát triển của khí lưu

tây ôn đới hay tín phong Thái Bình Dương. Cũng như vậy, gió mùa mùa hạ nước ta

vừa chịu ảnh hưởng của khối khí bắc Ấn Độ Dương, vừa là chịu ảnh hưởng của

luồng không khí từ nam Thái Bình Dương lên và cũng có thể cả khối khí tín phong

bắc bán cầu xâm nhập vào. Kết quả là khí hậu Việt Nam đã không còn tính thuần

tuý nhiệt đới theo qui luật địa đới vùng nội chí tuyến.

Đối chiếu với những tiêu chuẩn khí hậu của vùng nội chí tuyến (khí hậu nhiệt

đới) khí hậu Việt Nam có nền nhiệt độ thấp hơn và lượng mưa ẩm cao hơn, sự phân

hoá giữa hai mùa trong năm rất rõ về chế độ nhiệt ở phía bắc và chế độ mưa - ẩm ở

phía nam Việt Nam.

Chúng ta cần phải nhận thức đúng bản chất phức tạp của những điều kiện hình

thành khí hậu hướng này, vừa thể hiện tính địa đới theo vĩ tuyến do những nhân tố

thiên văn chi phối vừa mang tính địa đới theo kinh tuyến liên quan với những yếu tố

hành tinh, mới thấy rõ ý nghĩa đặc sắc của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở khu vực

nước ta, một dạng khí hậu có thể xem như một biến tướng của khí hậu nhiệt đới,

trong khi vẫn duy trì nền nhiệt độ cao nói chung của vùng vĩ độ thấp, nhưng lại chịu

tác động phân hoá rõ rệt theo mùa do ảnh hưởng gió mùa qui mô lớn. Đặc điểm này

có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, vì khí hậu là điều kiện thường xuyên của sự tồn tại

và phát triển các qúa trình tự nhiên, chỉ trong những điều kiện tương đối đồng nhất



về mặt khí hậu mới có thể thuận lợi vận dụng những kinh nghiệm sản xuất từ vùng

này qua vùng khác, và chỉ trên cơ sở hiểu biết đầy đủ những đặc điểm thuộc về bản

chất khí hậu mới có thể thấy rõ những vấn đề đặt ra cần phải nghiên cứu giải quyết,

dự đoán và dự báo những biến động của thời tiết, khí hậu.

Như vậy, dưới tác động tương tác của 3 hệ thống gió mùa này đã làm cho chế

độ nhiệt nước bề mặt biển mang tính chất mùa và địa đới rõ rệt.

2.2. Đặc điểm khí tượng vùng biển Việt Nam

2.2.1. Chế độ khí áp

*Mùa gió Đông Bắc (tháng 11 - 3 năm sau), khối áp cao cực đới hoạt động

mạnh và khống chế trên toàn đại lục Châu Á; vị trí trung tâm ở vùng cao nguyên

Mông Cổ - Nam Xibêri trị số khí áp trung bình xấp xỉ 1040 mb. Khối khí này có

tính chất lạnh và khô, làm cho nhiệt độ không khí cũng như nhiệt độ lớp mặt biển

giảm mạnh trong mùa đông. Tại vùng biển nước ta trong thời gian này cũng chịu sự

chi phối mạnh của hệ thống khí áp này và đạt giá trị cực đại trong trong các tháng

12, 1, 2 (1016 – 1020mbar), phía đông bắc có trị số cao hơn các khu vực khác. Sự

phân bố giá trị trung bình mùa và các tháng mùa đông được thể hiện khá rõ nét qua

các hình từ 2-5.

*Mùa gió Tây Nam, áp cao mùa đông được thay thế bằng hệ thống áp thấp

Ấn - Miến, trị số khí áp trung bình khoảng 1000mb. Khối khí này có tính chất nóng,

ẩm, làm cho nhiệt độ nước biển tăng và cung cấp lượng ẩm rất lớn. Trong mùa hè

vùng biển này còn chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới (vị trí của dải hội tụ nhiệt

đới này dịch chuyển dần về phía nam từ tháng 5, 6 đến tháng 11, 12). Nhìn chung,

chế độ khí áp của vùng biển Trung Bộ và Đông Nam Bộ có những thay đổi đáng kể

tùy thuộc vào sự chi phối của hai hệ thống khí áp mùa

đông và mùa hè luân phiên nhau và hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới. Các hình 6,

7, 8 và 9 thể hiện rất rõ sự phân bố của khí áp tại vùng biển Việt Nam trung bình

theo mùa và theo các tháng trong mùa gió TâyNam.
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Hình 2. Trường khí áp trung bình
mùa đông (mbar)

Hình 4. Phân bố đường đẳng áp trung
bình (mbar) tháng 2

Hình 3. Phân bố đường đẳng áp trung
bình (mbar) tháng 1

Hình 5. Phân bố đường đẳng áp trung
bình (mbar) tháng 3



Hình 6. Phân bố đường đẳng áp trung
bình mùa hè

Hình 8. Phân bố đường đẳng áp trung
bình (mbar) tháng 6

2.2.2. Nhiệt độ không khí

Hình 7. Phân bố đường đẳng áp trung
bình (mbar) tháng 5

Hình 9. Phân bố đường đẳng áp
trung bình (mbar) tháng 7

Nhiệt độ không khí trung bình tháng trong nhiều năm tại vùng biển nghiên

cứu (Bảng 2) thể hiện nền nhiệt trung bình năm cao, dao động từ 27,10C đến

27,70C, trung bình tháng thấp nhất là tháng giêng (24,6 - 26,00C) và cao nhất vào
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tháng 5 (28,3 - 29,30C). Sự ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc giảm dần theo chiều
từ bắc xuống nam.

Bảng 2. Nhiệt độ không khí (0C) tại Phú Quý và Côn Đảo và TrườngSa.
(Theo số liệu thống kê của Đài Khí tượng Trungương)

Trạm
Trung bình nhiều năm Cao nhất

(tháng)
Thấp
nhất
(tháng)Tháng

1
Tháng
4

Tháng
5

Tháng
7

Tháng
9

Tháng 10 Năm

Phú
Quý

24,6 28,3 28,5 28,8 27,9 27,3 27,1 34,3(7) 20,7(3)

Côn
Đảo

25,1 28,2 28,3 27,5 27,2 26,9 27,5 36,4(4) 17,7(2)

Trường
Sa

26,0 28,8 29,3 28,0 27,8 27,9 27,7

2.2.3. Chế độ gió

Vùng biển nghiên cứu nằm trong phạm vi hoạt động của 2 loại gió mùa

Đông Bắc và Tây Nam, chúng hoạt động luân phiên nhau theo hai mùa trong năm.

Chế độ sóng, gió của vùng biển mang những đặc trưng mùa rõ rệt.

*Mùa gió đông bắc: Từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau, trên toàn

bộ vùng biển Trung Bộ và Đông Nam Bộ hướng gió thịnh hành là hướng đông bắc,

ngoài ra cón còn có hướng bắc và đông [7]. Tốc độ gió trung bình ở vùng biển ven

bờ thường từ cấp 3 - 4 (ngoài khơi cấp 4 - 5). Khi có front cực đới tràn về, tốc độ

gió mạnh lên cấp 6 - 7, có lúc cấp 8 - 9 hoặc thậm chí đến trên cấp 12 (Bảng 3). Các

đợt gió mùa đông bắc (GMĐB) thường kéo dài 3 - 4 ngày, có khi hàng tuần lễ. Do

trải dài trên nhiều vĩ độ nên ảnh hưởng của GMĐB tới vùng biển nghiên cứu có

chiều hướng giảm dần từ Bắc xuống Nam (hình 12, 13, 14 và 15).

Bảng 3. Tốc độ gió (m/s) TBNN tại các trạm Cồn Cỏ, Phú Quý, CônĐảo
Trạm Trung bình nhiều năm Lớn nhất

Tháng 1 Tháng 4 Tháng 7 Tháng 10 Năm

Cồn Cỏ 4,6 2,7 3,7 4,6 3,9 38 (Tháng 10)

Phú Quý 8,6 3,3 7,2 4,3 6,2 34 (Tháng 11)

Côn Đảo 3,7 1,6 2,5 1,7 2,6 42 (Tháng 4)



Hình 10. Bản đồ ứng suất trưòng gió
(dyn/cm2) trung bình tháng 1

Hình 22. Bản đồ ứng suất trưòng gió
(dyn/cm2) trung bình tháng 3

Hình 11. Bản đồ ứng suất trưòng gió
(dyn/cm2) trung bình tháng 2

Hình 13. Bản đồ ứng suất trưòng gió
(dyn/cm2) trung bình tháng 4



*Mùa gió tây nam: Gió mùa Tây Nam (GMTN) bắt đầu hoạt động vào tháng

4 tại vùng biển phía nam của nước ta, sau đó phát triển dần lên phía bắc, đến tháng

6-7, gió thịnh hành trên toàn vùng biển. Cường độ gió trong mùa này yếu hơn so

với GMĐB, tốc độ trung bình thường cấp 4-5. Do sự khác nhau về điều kiện địa

hình, vĩ độ địa lý mà hướng gió và thời gian thịnh hành có sự khác nhau giữa ở

phạm vi từng địa phương. Khu vực biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa GMTN thịnh

hành sớm từ tháng 3 đến tháng 6, thổi theo hướng Đông- Đông Nam (ESE), tốc độ

trung bình 3,0-3,5m/s, lớn nhất có thể lên tới 20,0- 25,0 m/s; còn từ tháng 6 đến

tháng 8 gió hướng Tây-Tây Nam (WSW), tốc độ trung bình 3,5m/s, lớn nhất đạt tới

20,0-30,0 m/s. Khu vực từ Ninh Thuận trở vào, GMTN thịnh hành từ tháng 5 đến

tháng 10 [5] (hình 16, 17, 18 và 19).

Hình 14. Bản đồ ứng suất trưòng gió
(dyn/cm2) trung bình tháng 5

Hình 15. Bản đồ ứng suất trưòng gió
(dyn/cm2) trung bình tháng 6



Hình 16. Bản đồ ứng suất trưòng gió
(dyn/cm2) trung bình tháng 7

2.2.4. Chế độ sóng

Hình 17. Bản đồ ứng suất trưòng gió
(dyn/cm2) trung bình tháng 8

Là một vùng biển thoáng, điều kiện tạo sóng tương đối đồng nhất và ảnh

hưởng của địa hình không đáng kể; bởi vậy, vùng biển nghiên cứu, hướng sóng

chính thường trùng với hướng gió.

*Mùa gió đông bắc: Sóng gió hướng Đông Bắc chiếm tỉ lệ rất lớn (60 -

70%). Độ cao sóng trong mùa đông lớn hơn trong mùa hè. Sóng lừng trong mùa

này tồn tại 3 - 5 ngày sau khi tắt gió, tùy theo thời gian và cường độ mỗi đợt gió

mùa mà sóng lừng phát triển dài hay ngắn. Độ cao sóng trung bình từ 1,5 - 3,5m

chiếm đa số (67%). Sóng lớn hơn 3,5m có từ 5 - 13 ngày (từ tháng 10 đến tháng 1

năm sau).

*Mùa gió tây nam: hướng sóng gió chủ yếu là hướng Tây Nam, độ cao sóng

và tần suất trong mùa này nhỏ hơn trong mùa đông (50 - 60%). Sóng lừng trong

mùa hè (trừ khi có bão) chỉ tồn tại từ 2 - 3 ngày sau khi chấm dứt các đợt gió mùa.



Độ cao sóng trung bình từ 1,5 - 2,5m thường xuất hiện trong tháng 8, sóng lớn hơn

2,5m ít gặp trong mùa hè.

*Thời kì giao mùa (tháng 4 - 5 và 9 - 10) trong năm là giai đoạn chuyển tiếp

giữa các mùa thời tiết trong năm nên hướng gió và sóng thường không ổn định;

đồng thời cường độ gió, sóng cũng yếu so với các giai đoạn chính mùa. Điều này

được thể hiện khá rõ qua các chuyến khảo sát thuộc đề tài “ Điều tra nguồn lợi cá xa

bờ” vào các tháng 4 - 5 và 9 - 10 của các năm 2000 - 2001. Vào giai đoạn tháng 4 -

5/2000 cả 3 khu vực khảo sát của vùng biển miền Trung và Đông Nam Bộ, hướng

gió chủ yếu là Tây Nam (51,5%), còn lại là các hướng khác; Song cũng vào tháng 4

- 5/2001, hướng gió tại chính vùng này lại thịnh hành hướng Đông Bắc (NE) -

42,4%. Vào tháng 9 -10/2000 gió hướng NE chiếm tới 50%, còn trong giai đoạn 9 -

10 /2001, gió hướng SE lại chiếm tới 63% ; Điều này chứng tỏ sự thay đổi về tần

suất hướng gió trong giai đoạn giao thời còn phụ thuộc vào hoàn lưu khí quyển của

chế độ gió mùa giữa các năm đến sớm hay muộn.

2.3. Biến động và phân bố nhiệt độ

Vùng biển nước ta nằm trong vùng hoạt động của gió mùa, mùa đông có gió

mùa Đông Bắc (lạnh, khô) và mùa hè có gió mùa Tây Nam (nóng, ẩm). Tính chất

mùa thể hiện rõ nét ở nền nhiệt mùa đông thấp hơn mùa hè. Mùa đông với ảnh

hưởng của hệ thống gió mùa đông bắc lạnh khô thường xuất hiện vào tháng 10,11

đến tháng 3, 4 năm sau, mùa hè với hệ thống gió mùa tây nam thống trị với tínhchất

nóng, ẩm xuất hiện từ tháng 4, 5 cho đến tháng 9, 10 đã làm thay đổi toàn bộ hệ

thống khi hậu tại vùng biển nghiên cứu so vơi trong mùa đông. Sự hoạt động của

hai loại gió mùa này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới nhiệt độ nước mặt biển

thông qua nhiệt độ không khí đặc trưng cho từng mùa gió mà còn tạo ra các hoàn

lưu di chuyển các khối nước có những tính chất nhiệt muối đặc trưng. Xu thế phân

bố chung của nhiệt độ nước mặt của vùng biển vừa mang tính chất mùa vừa mang

tính địa đới và thể hiện rõ nét ở nền nhiệt mùa đông thấp hơn mùa hè. Ngoài ra một



đặc điểm khác cần lưu ý là xu thế phân bố không ổn định theo năm, theo mùa và

theo từng khu vực, đặc biệt là vào các tháng mùa gió Tâynam.

Trong năm, trung bình nhiệt độ nước tầng mặt trong toàn vùng biển nghiên

cứu trong khoảng từ 28,1-28,6oC, giá trị cao nhất vào tháng 5 trung bình từ 28,3 -

30,5oC và thấp nhất vào tháng 1, trung bình từ 25,0 - 26,1oC (hình 18.). Có thể thấy
rằng trong tất cả các năm từ 2000-2009, trong năm có 2 giá trị cực đại trong đó một
giá trị cực đại vào tháng 5 và một giá trị cực đại nhỏ hơn vào tháng 8,9. Ở đây có
thể thấy xu thế này hoàn toàn đúng cho cả vùng biển trung bộ và đúng cho cả đối
với các vùng từ gần bờ đến ngoài khơi. Xem xét đối với 3 mặt cắt kinh tuyến là 110,

114, 118oE các vĩ độ lấy từ 6-17oN đại diện cho các khu vực gần bờ, khu vực trung
tâm và vùng ngoài khơi xa bờ, xu thế biến đổi nhiệt độ theo các tháng trong năm

cũng theo xu thế chung của cả vùng biển. Tuy nhiên, các xa bờ thì giá trị nhiệt độ
càng tăng và ít biến đổi hơn. Theo hướng từ Bắc đến Nam, nhiệt độ lại có xu thế
tăng dần theo chiều vĩ độ giảm, điều này được thể hiện ở nhiệt độ tầng mặt thấp tại

mặt cắt vĩ độ 15oN- kinh độ từ 110-118oE tăng dần đến mặt cắt vĩ độ 12oN- kinh độ

từ 110-118oE và tiếp túc tăng ở vĩ độ 9oN- kinh độ từ 110-118oE (hình 19, 20,21).
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Hình18. Nhiệt độ trung các tháng trong năm tại vùng biển xa bờ MiềnTrung
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Hình 19. Trung bình tháng tháng nhiệt độ nước biển tầng mặt trên
toàn bộ vùng biển xa bờ miền Trung, các năm từ2000-2009.

Hình 20. Trung bình tháng tháng nhiệt độ nước biển tầng mặt tại mặt cắtkinh
độ 110,0, 114, 118oE - vĩ độ từ 7,0-17,0oN, các năm từ2000-2009.
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Hình 21. Trung bình tháng tháng nhiệt độ nước biển tầng mặt tại mặt cắt vĩ
tuyến 15,0, 12,0, 9,0oN - kinh độ từ 109-118,0oN, các năm từ2000-2009.

Đối với giai đoạn tháng 11năm trước đến tháng 3 năm sau, do sự hoạt động

mạnh mẽ của hệ thống gió mùa đông bắc đã đẩy khối nước lạnh ép sát bờ từ phía

bắc đi xuống đã làm xuất hiện một khu vực nước lạnh (26,5 -28,5oC) phân bố ở phía

tây bắc (vùng biển Đà Nẵng - Bình Định). Các đường đẳng nhiệt có xu hướng mở

rộng ở phía bắc và thu hẹp ở khoảng vĩ độ 12 (vùng biển Nha Trang) tạo ra những

lưỡi nước lạnh xâm nhập sâu và bám sát vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Nha Trang.

Các đường đẳng nhiệt phân bố dày ở phía bắc nhưng thưa hơn ở phía nam cho thấy

mức độ ảnh hưởng về nhiệt độ của gió mùa Đông Bắc, của khối nước lạnh phía bắc

lên vùng biển Miền Trung là mạnh hơn ảnh hưởng của nó lên vùng biển Nam Bộ và

hầu như không còn ảnh hưởng tới vùng biển nam vĩ tuyến 8o00N, nhiệt độ nướcmặt
biển ở khu vực này khá ổn định (29,0 – 29,50C).

Mùa gió Tây Nam, nhiệt độ trung bình nước tầng mặt thường ít thay đổi theo

không gian và dao động trong khoảng từ 28,0 đến 29,0oC. Xu thế chung của nhiệt
độ nước biển tầng mặt trong thời gian này ở một số vùng biển gần bờ lại mang tính
địa phương điển hình, vùng biển Khánh Hoà- Ninh Thuận tồn tại một khu vực nước



trồi vào các tháng 7, 8 nhiệt độ ở tâm có thể xuống tới dưới 24,0oC, các đường đẳng

nhiệt có dạng hình cung khép kín hoặc nửa kín. Hiện tượng nước trồi ở đây chủ yếu

do gió (gió mùa Tây Nam thổi từ bờ ra) đưa nước lạnh ở dưới tầng sâu lên trên mặt

làm cho nhiệt độ nước tầng mặt ở khu vực này thấp hơn các vùng xung quanh, nhiệt

độ ở tâm khu vực nước trồi thường nhỏ hơn 25,0oC. Hiện tượng nước trồi rất quan

trọng đối với hoạt động nghề cá - tại đây nguồn năng suất sơ cấp thường rất cao và

là nơi tập trung nguồn thức ăn chính vì vậy đây cũng là nơi tập trung cao của các

loài sinh vật biển. Qua các bản đồ trên ta thấy nhiệt độ vẫn có xu hướng tăng theo

chiều từ bắc đến nam nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa phía bắc và phía nam của

vùng biển không còn đáng kể như các tháng mùa đông. Tháng 9,10 là các tháng

cuối mùa mùa gió Tây Nam và gần sang đầu mùa gió Đông Bắc. Thời gian này dải

nhiệt độ thấp ở phía bắc đã biến mất.

Các hình vẽ từ 22 đến 27 thể hiện chi tiết sự phân bố nhiệt độ nước biển tầng

mặt từ tháng 1đến 12 tháng trong năm.



Hình 22. phân bố trung bình nhiệt độ nước biển tầng mặt tháng 1 (trái), tháng 2 (phải), vùng biển xa bờ miền trung.



Hình 23. phân bố trung bình nhiệt độ nước biển tầng mặt tháng 3 (trái), tháng 4 (phải), vùng biển xa bờ miền trung



Hình 24. phân bố trung bình nhiệt độ nước biển tầng mặt tháng 5(trái), tháng 6 phải), vùng biển xa bờ miền trung



Hình 25. phân bố trung bình nhiệt độ nước biển tầng mặt tháng 7 (trái), tháng 8 phải), vùng biển xa bờ miền trung



Hình 26. phân bố trung bình nhiệt độ nước biển tầng mặt tháng 9 (trái), tháng 10 phải), vùng biển xa bờ miền trung



Hình 27. phân bố trung bình nhiệt độ nước biển tầng mặt tháng 11 (trái), tháng 12 phải), vùng biển xa bờ miền trung



2.4. Biến đổi dị thường nhiệt nước biển tầngmặt

Nhiệt độ trung bình năm thay đổi từ năm này sang năm khác. Kết quả thống

kê tính toán từ năm 2000-2009 tại các mặt cắt vĩ tuyến 15oN, 12oN và 09oNcho thấy

dị thường nhiệt thường cao trong các tháng 1 và tháng 7, trong tháng 1 hầu hết là dị

thường âm. Dị thường nhiệt cao ở phía bắc của vùng biển và giảm dần về phía nam.

Trên các hình từ 28-30 tại 3 mặt cắt ngang đều thấy xu thế biến động dị thường

nhiệt đều cùng pha với xu thế biến động của nhiệt độ trung bình các tháng đó trong

năm

t1 - Dị thường nhiệt (oC) t4 - Dị thường nhiệt (oC) t7 - Dị thường nhiệt (oC) t10 - Dị thường nhiệt (oC)
t1 - Nhiệt độ(oC) t4 - Nhiệt độ(oC) t7 - Nhiệt độ(oC) t10 - Nhiệt độ(oC)
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Hình 28. Biến trình nhiệt độ và dị thường nhiệt độ nước mặt biển trungbình
tháng 1, 4, 7, 10 nhiều năm, tại mặt cắt vĩ tuyến 15oN, kinh độ từ109-116oE
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t1 - Dị thường nhiệt(oC) t4 - Dị thường nhiệt(oC) t7 - Dị thường nhiệt(oC) t10 - Dị thường nhiệt(oC)
t1 - Nhiệt độ(oC) t4 - Nhiệt độ(oC) t7 - Nhiệt độ(oC) t10 - Nhiệt độ(oC)
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Hình 29. Biến trình nhiệt độ và dị thường nhiệt độ nước mặt biển trungbình
tháng 1, 4, 7, 10 nhiều năm, tại mặt cắt vĩ tuyến 12oN, kinh độ từ109-116oE
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t1 - Nhiệt độ t4 - Nhiệt độ t7 - Nhiệt độ t10 - Nhiệt độ
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Hình 30. Biến trình nhiệt độ và dị thường nhiệt độ nước mặt biển trungbình
tháng 1, 4, 7, 10 nhiều năm, tại mặt cắt vĩ tuyến 09oN, kinh độ từ109-116oE

Dị thường nhiệt độ so với giá trị trung bình vĩ độ có những đặc trưng sau:

Mùa đông, một vùng dị thường âm rộng lớn tái khu vực phía bắc ép sát bờ cho

đến vĩ tuyến 09oN ngay vùng biển Ninh Thuận. Đây là hệ quả của quá trình hoạt
động mạnh hệ thống gió mùa Đông Bắc đã đẩy khối nước lạnh từ phía bắc Biển
Đông. Trong thời gian này tại khu vực phía nam đảo Trường Sa và vùng biển Nam
Côn Sơn cũng xuất hiện dị thường âm nhiệt độ tuy nhiên dị thường âm chỉ xuống
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dưới -0,2oC, xen kẽ giữa 2 vùng này và một vùng phía đông bắc của vùng biển là
vùng dị thường dương (hình 31)

Mùa hè, có một vùng dị thường âm rộng lớn ngoài khơi Trung Bộ Việt Nam với giới hạn

5-15N và 109-115E, và trị số lớn nhất là – 1,2C đặc biệt tại khu vực biển Bình Thuận Ninh

Thuận khu vực gắn liền với các cấu trúc vừa dạng nước trồi. Các vùng biển rộng lớn còn lại

đều có dị thường dương với giá trị trong khoảng nhỏ hơn 1,0C.



Hình 31. Bản đồ dị thường nhiệt độ nước biển tầng mặt tháng 1 (trái) và tháng 4( phải), vùng biển miềnTrung
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Hình 32. Bản đồ dị thường nhiệt độ nước biển tầng mặt tháng 7 (trái) và tháng 10 ( phải), vùng biển miềnTrung
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2.4. Biến đổi građient ngang nhiệt độ nước biển tầngmặt

Gradien ngang đuợc tính theo tám hướng (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW) sau

đó lấy giá trị lớn nhất, giá trị tính cho građient trung bình các tháng trong

năm/10km. Tính toán građien ngang nhiệt rất quan trọng trong việc xác định cấu

trúc khối nước mà trong đó đặc biệt là xác định front nhiệt – nơi có dải građient

nhiệt cao.

Front đại dương là một trong những yếu tố rất quan trọng trong hải dương

học. Front nhiệt mặt biển là một dạng cơ bản nhất của front đại dương. Trong tất cả

các đại dương cũng như các biển, luôn luôn tồn tại sự chênh lệch nhiệt độ theo các

khu vực riêng biệt. Sự chênh lệch này có thể là do sự xâm nhập của các khối nước,

quá trình vận chuyển nước của các hoàn lưu hay do sự khác biệt của các yếu tố vật

lý, dinh dưỡng. Chính vì thế, nghiên cứu front nhiệt có thể giúp xác định các điều

kiện vật lý khác biệt của các khu vực nước rộng lớn, nhờ đó có thể xác định ranh

giới của các khối nước hay ranh giới của các dòng chảy lớn

Front xuất hiện với các quy mô khác nhau: từ vài trăm mét cho tới hàng

nghìn kilomet. Một số front xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng hầu hết đều tồn

tại tựa ổn định hoặc tồn tại theo mùa. Các front thường xuất hiện hoặc biến mất ở

cùng vị trí trong cùng một mùa trong năm. Hầu như tất cả các front lớn thường xuất

hiện quanh năm. Sự biến thiên nhiệt, muối qua các front mạnh nhất có thể cao từ

10oC – 15oC và từ 2‰ - 3‰, tuy nhiên nhìn chung thường từ khoảng 5oC và 1‰.

Độ rộng của front biến thiên rất khác nhau, có những nơi front rất hẹp (dưới 100 m)

nhưng cũng có các front lớn rộng từ 50 - 20 km. Front có thể mở rộng tới độ sâu

hàng trăm mét; một số front lớn phát triển tớ độ sâu 2000m.

Theo kết quả tính toán nguồn số liệu từ năm 2000-2008 có thể thấy rằng,

građient ngang nhiệt độ nước biển tầng mặt trên toàn bộ vùng biển nghiên cứu

thường biển đổi lớn trong các tháng mùa đông và nhỏ hơn ở các tháng mùa hè. Tại

dải biển ven bờ từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà, građient nhiệt độ nước biển luôn cao

trong hầu hết các tháng (tại đây giá trị građient trong các tháng 1, 4, 7, 10 luôn

>0,5oC/10km), đây là một dấu hiệu rất quan trọng nhằm xác định được các front
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nhiệt bởi front là các dải có gradient cao, do vậy hầu hết các phương pháp xác định

front tiến hành trên máy tính đều dựa trên các tính toán gradient (Kazmin và

Rienecker, 1996; Yuan và Talley, 1996; Nakamura và Kazmin, 2003[6]).

Trong các tháng mùa đông tại khu vực phía nam của vùng biển nghiên cứu

bao gồm toàn bộ khu vực quần đảo Trường Sa cũng xuất hiện các dải có građient

nhiệt >0,5oC/10km. Các tháng mùa hè (đại diện tháng 7) tại khu vực này, građient

nhiệt không lớn như các tháng mùa đông mà chỉ xuất hiện rải rác tại các tiểu khu

vực phía nam và đông bắc quần đảo Trường Sa có građient nhiệt >0,5oC/10km.

Trong luận này đã xác định front nhiệt mặt biển là khu vực có giá trị građient T>

0,5oC . Các hình 8, 9, 10 thể hiện phân bố građient ngang và front nhiệt độ nước
mặt biển tại vùng biển miền Trung.
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Hình 33. Phân bố trung bình građient ngang và front nhiệt độ nước tầng mặt tháng 1 (trái), tháng 4(phải),
vùng biển xa bờ miền trung
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Hình 34. phân bố trung bình građient ngang và front nhiệt độ nước biển tầng mặt tháng 7 (trái), tháng 10 (phải),
vùng biển xa bờ miền Trung
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CHƯƠNG 3
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỔI HÀM LƯỢNG CHLOROPHYLLA

TẦNG MẶT VÙNG BIỂN XA BỜMIỀN

3.1. Hàm lượng chlorophyll a

Chlorophyll a là một trong những thành phần chính của sinh vật sơ cấp trong

thuỷ vực. sản lượng sơ cấp của thuỷ vực là khâu quan trọng quyết định năng suất

sinh học của thuỷ vực là cơ sở của quá trình tạo thành chất sống ở các bậc cao hơn.

Nghiên cứu sản lượng sơ cấp có thể có được những ước tính đầu tiên về năng suất

sinh học thuỷ vực. Nghiên cứu các nhân tố quyết định nó, có thể đề ra được các

biện pháp nâng cao năng suất sinh học thuỷ vực. Mặt khác, bản thân các sản phẩm

sơ cấp là những đối tượng có quan hệ trực tiếp đối với việc khai thác nguồn lợi thuỷ

vực, vì chúng có thể là những vật sử dụng được hoặc gây hại trong thuỷvực.

Hàm lượng trung bình nhiều năm chlorophyll a trong nước biển vùng biển

miền Trung dao động trong khoảng 0,11- 0,37mg/m3, cao nhất trong các tháng 1 và

tháng 12 hàng năm và nhỏ nhất thường vào tháng 5, 6. Ngoài ra trong thời gian mùa

hè còn xuất hiện một đỉnh cao khác vào tháng 7 hoặc 8. Hàm lượng chlorophyll a

biến động qua các năm nhưng không thể hiện ro theo quy luật, tuy vậy cũng có thể

nhận thấy rằng các năm 2000, 2001 và 2004, 2005 hàm lượng chlorophyll a thường

nhỏ hơn ở hầu hết các tháng trong các năm trên so với các năm khác trong khi đó

trong các năm từ 2006-2008 hàm lượng chlorophyll a lại có xu thế tăng. Bảng 4,

hình 35, 36 thể hiện rõ sự biến đổi của chlorophyll a tại vùng biển nghiên cứu theo

thời gian.

Bảng 4. Giá trị cực trị chorophyll a các tháng trongnăm,
vùng biển miền Trung

Tháng nhỏ nhất lớn nhất trung bình

1 0,19 0,37 0,24

2 0,16 0,20 0,18

3 0,14 0,22 0,17

4 0,12 0,17 0,14

5 0,11 0,13 0,11
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6 0,10 0,14 0,12

7 0,13 0,21 0,17

8 0,15 0,28 0,20

9 0,16 0,25 0,19

10 0,15 0,20 0,17

11 0,14 0,26 0,19

12 0,17 0,37 0,25

Hình 35. Biến động tháng trung bình nhiều năm hàm lượng chlorophyll aở
vùng biển xa bờ Miền Trung (2000 – 2008)
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Hình 36. Biến trình nhiều năm hàm lượng chlorophyll a
ở vùng biển xa bờ Miền Trung (2000 –2008)

3.2. Phân bố mặt rộng

Các hình 38, 39, 40 thể hiện phân bố mặt rộng hàm lượng chlorophyll a dựa

trên nguồn số liệu thu thập được trong vùng biển xa bờ miền Trung, qua đó có thể

thấy những nét đặc trưng chủ yếu trong phân bố của hàm lượng chlorophyll a ở

vùng biển này.

Xu thế phân bố mặt rộng hàm lượng chlorophyll a thường cao ở vùng biển gần

bờ, nơi có địa hình bờ và đáy phức tạp, cấu trúc các khối nước ít bền vững và thường

xuyên được bổ sung nguồn muối dinh dưỡng tạo điều kiện cho thực vật phù du phát

triển. Đặc biệt là các vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của khối nước từ lục địa đổ ra,

khu vực ven bờ biển Trung Bộ, hàm lượng chlorophyll a dao động trong khoảng từ

0,2 – 0,6 mg/m3. Càng ra xa bờ thì hàm lượng chlorophyll a càng giảm.

Vùng biển xa bờ của Việt Nam, nằm ở phía đông đường kinh tuyến 110o00’E,

có hàm lượng chlorophyll a thấp, thường nhỏ hơn 0,3 mg/m3. Nguyên nhân chủ yếu
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là do các cấu trúc thẳng đứng nhiệt – muối của các khối nước bền vững làm cho quá

trình vận động trao đổi giữa các lớp nước rất yếu, ngăn cản sự bồi tải, bổ sung dinh

dưỡng cho quá trình quang hợp. Vì vậy, hàm lượng chlorophyll a hầu như ít thay

đổi quanh năm.

Mùa gió đông bắc hàm lượng chlorophyll a thường cao hơn so với mùa gió

tây nam tại các vùng biển ngoài khơi xu thế biến động của hàm lượng chlorophyl a

gần như ngược pha với xu thế biến động của nhiệt độ nước biển tầng mặt (hình37)

Từ các bản đồ phân bố dị thường nhiệt, građien ngang nhiệt và bản đồ phân bố

hàm lượng chlorophyll a có thể thấy rằng những khu vực có dị thường nhiệt cao và

những khu vực có građien ngang nhiệt cao thì hàm lượng chlorophyll a cũng tương

đối cao đặc biệt tại khu vực dải biển ven bờ, khu vực quanh đảo Trường Sa và vùng

biển phía nam của khu vực nghiên cứu.

Hình37. Xu thế biến động của hàm lượng chlorophyll a và nhiệt độ nướcbiển
tầng mặt trong năm, vùng biển xa bờ miềnTrung
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Hình 38. phân bố trung bình hàm lượng chlorophyll a (mg/m3) nước biểntầng
mặt tháng 1 (trái), tháng 12(phải), vùng biển xa bờ miền trung

Hình 39. phân bố trung bình hàm lượng chlorophyll a (mg/m3) nước biểntầng
mặt tháng 4 (trái), tháng 10 (phải), vùng biển xa bờ miền trung



Hình 40. phân bố trung bình hàm lượng chlorophyll a (mg/m3) nước biểntầng
mặt tháng 6 (trái), tháng 7 (phải), vùng biển xa bờ miền trung



CHƯƠNG 4
NĂNG SUẤT KHAI THÁC CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG Ở VÙNGBIỂN

XA BỜ MIỀN TRUNG

4.1 Thành phần loài và sản lượng

Nghề câu vàng là một trong những nghề khai thác xa bờ quan trọng, đối

tượng khai thác chính là các đối tượng cá ngừ đại dương. Kết quả khai thác qua các

chuyến điều tra, thành phần nhóm đối tượng cá ngừ đánh bắt được bằng nghề câu

vàng có 7 loài, đóng góp 41,81% tổng sản lượng trung bình các chuyến biển. Trong

đó, hai đối tượng cá ngừ đại dương là cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to là hai loài

chiếm tỷ lệ cao nhất, chúng lần lượt chiếm 30,18% và 6,08% so với tổng sản lượng

trung bình từng chuyến biển (Bảng 5). Các loài cá ngừ khác có tỷ lệ sản lượng

không đáng kể bởi chúng có kích thước nhỏ, không phải là đối tượng khai thác của

nghề câu vàng, chúng ngẫu nhiên bị đánh bắt trong quá trình khaithác.

Kết quả từ các chuyến giám sát hoạt động khai thác trên các tàu sản xuất

thương phẩm ghi nhận, chỉ có 3 loài cá ngừ được bắt gặp, trong đó cá Ngừ vây vàng

và cá Ngừ mắt to đóng góp tới 45,56% tổng sản lượng trung bình chuyến biển (bảng

6).

Kết quả tham khảo từ nguồn số liệu nhật ký khai thác cũng cho thấy, nhóm

cá ngừ đại dương là nhóm thương phẩm quan trọng nhất của đội tàu câu vàng, trung

bình chúng chiếm tới 70,35% tổng sản lượng hàng năm của đội tàu. Tuy nhiên,

trong thực tế sản xuất, ngư dân chỉ quan tâm đến đối tượng khai thác chính là cá

ngừ đại dương và một số loài có sản lượng cao, các đối tượng khai thác khác có giá

trị kém hoặc sản lượng không đáng kể đều bị loại bỏ trong quá trình thu câu, chúng

không xuất hiện trong thành phần tổng sản lượng. Do vậy, tỷ lệ sản lượng nhóm cá

ngừ đại dương trong tổng sản lượng khai thác từ nguồn số liệu nhật ký khai thác có

thể cao hơn so với thông tin từ các nguồn khác (bảng5).



Bảng 5. Thành phần sản lượng cá ngừ khai thác bằng câu vàng qua số liệu
điều tra độc lập và giám sát hoạt động khai thác

(Tỷ lệ % so với tổng sản lượng trung bình từng chuyếnbiển)
Tên Việt Nam Tên Latinh Tỷ lệ %

(theo các chuyến
điều tra)

Tỷ lệ %
(theo các chuyến

giám sát)
Cá Ngừ vây vàng Thunnus

albacare
34,88 28,42

Cá Ngừ mắt to Thunnus obesus 6,08 17,14
Cá Ngừ vằn Katsuwonu

s pelamis
0,61 0,27

Cá Ngừ chấm Euthynnus affinis 0,16 -
Cá Ngừ vây dài Thunnus

alalung
0,07 -

Cá Ngừ phương
đông

Sarda orientalis 0,01 -

Cá Ngừ ồ Auxis rochei
rochei

0,002 -

Tổng 41,81 45,83

Bảng 6. Thành phần sản lượng cá ngừ bắt được bằng câu vàng qua số liệunhật
ký khai thác (Đơn vị tính:%)

Nhóm thương phẩm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Trung bình
Cá ngừ đại dương 58,77 63,06 75,22 78,08 78,86 68,08 70,35

(std=8,35)
4.2 Năng suất khai thác

Năng suất khai thác trung bình của các đối tượng cá ngừ đánh bắt bằng nghề

câu vàng, trong các chuyến điều tra và giám sát, được trình bày tại bảng 10. Theo

đó, cá Ngừ vây vàng đạt năng suất cao nhất, trung bình đạt 9,28kg/100 lưỡi câu

trong các chuyến điều tra, và 12,01kg/100 lưỡi câu trong các chuyến giám sát. Đối

tượng tiếp theo là cá Ngừ mắt to, lần lượt đạt năng suất 4,93 và 6,94 kg/100 lưỡi

câu trong các chuyến điều tra và giám sát (bảng 7). Các đối tượng cá ngừ khác có

năng suất thấp hơn nhiều, điều này là phù hợp với tỷ lệ sản lượng mà chúng đóng

góp vào tổng sản lượng khai thác chuyến biển của các tàu câu vàng. Nhóm cá ngừ

đại dương, ghi nhận từ nguồn số liệu nhật ký khai thác, đạt năng suất trung bình

hàng năm là 10,20 kg/100 lưỡi câu (bảng 8).



Bảng 7. Năng suất khai thác trung bình cá ngừ của nghề câuvàng
cá ngừ đại dương

Tên Việt Nam Tên Latinh Các chuyến điều tra Các chuyến giám sát
Năng suất
(kg/100
lưỡi câu)

Độ lệch
chuẩn
(STD)

Năng suất
(kg/100
lưỡi câu)

Độ lệch
chuẩn
(STD)

Cá Ngừ vây
vàng

Thunnus
albacare

9,28 3,28 12,01 5,64

Cá Ngừ mắt to Thunnus obesus 4,93 3,12 6,94 3,55
Cá Ngừ vây dài Thunnus

alalung
4,00 - - -

Cá Ngừ chấm Euthynnu
s affinis

2,08 1,94

Cá Ngừ vằn Katsuwonu
s pelamis

0,96 0,56 0,50 0,37

Cá Ngừ
phương đông

Sarda orientalis 0,46 - - -

Cá Ngừ ồ Auxis rochei
rochei

0,09 - - -

Bảng 8. Năng suất khai thác trung bình cá ngừ tính theo năm của nghề câuvàng
qua số liệu nhật ký khai thác (Đơn vị: kg/100 lưỡi câu)

Nhóm thương phẩm 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Trung bình
Cá ngừ đại dương 10,52 11,85 10,00 10,93 8,71 9,18

10,20
(std=1,15)

4.3. Xu hướng biến động năng suất khai thác

Phân tích xu hướng biến động năng suất khai thác nhằm tìm ra những thay

đổi mang tính quy luật hoặc khuynh hướng thay đổi theo thời gian, góp phần cung

cấp những thông tin đầu vào đủ tính tin cậy cho công tác dự báo khai thác cá ngừ.

Tuy nhiên, nguồn số liệu thu thập được là tập hợp từ nhiều chương trình nghiên cứu

khác nhau, do vậy số liệu không mang tính liên tục và thiếu đồng bộ, ảnh hưởng

đến việc phân tích xu hướng biến động năng suất khai thác. Những phân tích dưới

đây chỉ mang tính tham khảo, phần nhiều để mô tả thực trạng nguồn số liệu đã thu

thập được.



Như đã trình bày ở phần trên, đối tượng khai thác quan trọng nhất của nghề

câu vàng là nhóm cá ngừ đại dương, bao gồm cá Ngừ vây vàng và cá Ngừ mắt to.

Phần này sẽ phân tích xu hướng biến động năng suất khai thác của nhóm đối tượng

này.

Kết quả từ các chuyến điều tra cho thấy, năng suất khai thác nhóm cá ngừ đại

dương là không ổn định, giá trị độ lệch chuẩn (std) so với giá trị năng suất trung

bình là khá cao, đối với cá ngừ vây vàng là 35%, và cá Ngừ mắt to là 63%. Năng

suất khai thác cá Ngừ vây vàng trong mùa gió Tây Nam tuy có thể hiện xu hướng

tăng theo thời gian, nhưng không mang tính tin cậy cao. Hệ số R2=0,389 của mô

hình hồi quy tuyến tính cho thấy, chỉ có 38,9% biến năng suất (NS) được giải thích

bởi biến thời gian t (hình 41). Tức là, chỉ có 38,9% năng suất khai thác cá Ngừ vây

vàng tăng lên một lượng là 1,154 kg/100 lưỡi câu khi thời gian t tăng lên một năm.

Tương tự đối với cá Ngừ mắt to, năng suất khai thác loài cá này trong mùa gió Tây

Nam cũng có thể hiện xu hướng tăng theo thời gian. Tuy nhiên, khả năng giải thích

của nguồn số liệu thấp hơn nhiều bởi hệ số R2 của mô hình hồi quy tuyến tính chỉ
bằng 0,160 (hình 42).
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Hình 41. Biến động năng suất khai thác cá ngừ vây vàng của nghề nghề câu
vàng qua số liệu điều tra độc lập trong mùa gió TâyNam
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Hình 42. Biến động năng suất khai thác cá ngừ mắt to của nghề câu vàng qua
số liệu điều tra độc lập trong mùa gió Tây Nam

Năng suất khai thác nhóm cá ngừ đại dương nói chung (bao gồm cá ngừ vây vàng

và cá ngừ mắt to) trong mùa gió Tây Nam từ nguồn số liệu điều tra độc lập cũng

cho thấy khuynh hướng thay đổi tăng dần theo thời gian. Tỷ lệ giải thích của mối

quan hệ giữa năng suất và thời gian có cải thiện hơn so với từng loài riêng rẽ nhưng

cũng chỉ ở mức thấp là 44,8% (hình 43).
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Hình 43. Biến động năng suất khai thác cá ngừ đại dương của nghề câuvàng
qua số liệu điều tra độc lập trong mùa gió TâyNam

Thông tin từ nguồn số liệu nhật ký khai thác cho thấy xu hướng ngược lại,

năng suất khai thác trung bình trong mùa gió Tây Nam hàng năm của nhóm cá ngừ

đại dương (bao gồm cá Ngừ vây vàng và cá Ngừ mắt to) có xu hướng giảm dần theo

thời gian (hình 44). Mặc dù khả năng giải thích của mô hình rất thấp (15,6%),

nhưng điều này cũng đã cho thấy mâu thuẫn giữa nguồn số liệu điều tra độc lập và
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nguồn số liệu nhật ký khai thác. Một thực tế đáng lưu ý là, ngư dân ngày càng tăng

cường lực khai thác bằng cách tăng số lượng lưỡi câu thả trong một mẻ câu. Trong

khi chúng ta chưa có những hiểu biết tin cậy về nguồn lợi cá ngừ thì việc tăng số

lượng lưỡi câu phần nào làm chỉ số năng suất khai thác (kg/100 lưỡi câu) mang

khuynh hướng giảm dần.
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Hình 44. Biến động năng suất khai thác cá ngừ đại dương của nghề câu vàng
qua số liệu nhật ký khai thác trong mùa gió Tây Nam

Tóm lại, từ những xu hướng biến động năng suất khai thác phân tích ở trên, chúng

ta có thể thấy, năng suất khai thác trung bình của các đối tượng cá ngừ đại dương

thay đổi rất lớn giữa các năm. Tuy nhiên, sự thay đổi này không thể hiện khuynh

hướng rõ ràng theo thời gian do khả năng giải thích của các mô hình hồi quy là rất

thấp. Kết quả này một phần bị ảnh hưởng bởi tính chất của nguồn số liệu.

4.3. phân tích mối liên quan của nhiệt độ và hàm lượng chlorophyll a và năng

suất khai thác cá ngừ đại dương tại vùng biển miền Trung

Một số kết quả nghiên cứu trên thế giới và ở Việt nam về ảnh hưởng của

nhiệt độ đối với sự phân bố của cá ngừ đại dương như sau:

Cá ngừ vây vàng sống ở tầng nước trên nhưng thường tập trung ở lớp nước

sâu hơn tầng dưới mặt. Nghề câu vàng thường câu được cá ở lớp nước xáo trộn, từ

gần tầng mặt đến độ sâu khoảng 250m, trên lớp nêm nhiệt. Cá phân bố ở vùng biển
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nhiệt đới và cận nhiệt đới với nhiệt độ 15,0oC – 31,0oC, nhưng nhiệt độ ưa thích
trong khoảng 18,0oC – 28,0oC

Dựa trên các dữ liệu từ EQUALANT, IGY, Meteor (1925-1927), dữ liệu của

các hạm đội nghiên cứu cá Ngừ, cũng như các kết quả của nghề câu vàng ở Nhật

Bản, Kawai (1967) đã nghiên cứu mối liên hệ giữa cấu trúc nhiệt của đại dương và

sự phân bố của cá ngừ tại vùng biển nhiệt đới ở Thái Bình Dương và Đại Tây

Dương và đã tìm ra đặc điểm ở cá Ngừ vây vàng có chung cho cả hai đại dương với

hai đặc điểm thường thấy trong các vùng phân bố chính ở cá Ngừ vâyvàng:

+) Nhiệt độ tầng mặt cao (nói đúng hơn là nhiệt độ tại vị trí giao nhau của

các vùng (mixed area)), thường trên 27,0oC.

+) Ngưỡng nhiệt gây chết (thermocline) thấp, thường là các vùng biển gần

các đảo hoặc rặng san hô (điều kiện này ngụ ý rằng tại các vùng này có sự phong

phú của các sinh vật làm thức ăn cho cá Ngừ vây vàng).

Cá ngừ mắt to sống ở tầng dưới mặt, độ sâu 50-350m, tương ứng với nhiệt

độ 13-290C, nhưng nhiệt độ tối ưu là 17,0-22,0oC. Sự xuất hiện của loài này biến
thiên theo mùa và khí hậu, nhưng thường ở lớp nước bề mặt và lớp nêm nhiệt. Nhiệt

độ và độ sâu lớp nêm nhiệt có lẽ là những yếu tố chính của môi trường quyết định

sự phân bố theo các phương ngang và thẳng đứng của cá ngừ mắt to.

Cá Ngừ vằn (Katsuwonus pelamis) là loài cá có vùng phân bố thế giới rộng

nhất trong tất cả các loài cá Ngừ. Chúng là loài có phân bố toàn cầu (Cosmopolitan

species) sống tại các vùng biển ấm nhiệt đới và cận nhiệt đới. Chúng sống ngoài

khơi (off shore) ở tất cả các vùng biển nêu trên

Cá ngừ vằn là loài sống ở tầng mặt của vùng biển khơi và cá trưởng thành

phân bố ở đường đẳng nhiệt 15,0oC. Nhìn chung, phạm vi nhiệt độ của sự xuất hiện

cá ngừ vằn là từ 14,7oC đến 30,0oC, trong khi ấu trùng của chúng phần lớn bị giới

hạn tại tầng mặt với nhiệt độ ít nhất là 25,0oC. Nhiệt độ tầng mặt của vùng biển có

cá ngừ vằn sinh sống thường nằm trong khoảng 18,0oC – 28,0oC hoặc có thể cao

hơn, kéo dài từ vùng xích đạo tới vĩ độ 40o bắc



Phân tích chuỗi số liệu từ 2000 đến 2008 đối với nghề câu vàng cá ngừ đại

dương có thể thấy rằng: Quy luật biến động năng suất đánh bắt diễn biến theo

hướng một năm cao tiếp đến lại một năm thấp đặc biệt trong các năm 2001 và 2007

có năng suất đánh bắt cá ngừ đại dương trung bình 31,7kg/100 lưỡi câu, 37,2kg/100

lưỡi câu, cao vượt trội so với các năm khác và tương ứng với các năm này giá trị

nhiệt độ nước biển tầng mặt là 30,1oC, 30,0oC, hàm lượng Chlorophyll a là 0,16
mg/m3 và 0,17 mg/m3 cũng cao hơn các năm còn lại (bảng 8).

Bảng 8. Năng suất nghề câu vàng cá ngừ đại dương, nhiệt độ nước biển tầng
mặt, hàm lượng chlorophyll a tầng mặt tháng 4, 5, vùng biển MiềnTrung

Năm Trung bình CPUE

(kg/100 lưỡi câu)

Trung bình

nhiệt độ (oC)

Trung bình

chlorophyll a (mg/m3)

2000 10,4 29,5 0,12

2001 31,7 30,1 0,16

2002 8,9 29,0 0,14

2003 10,0 29,9 0,12

2004 6,7 29,8 0,11

2006 37,2 30,0 0,17

2008 4,7 27,9 0,14

Từ việc phân cấp năng suất đánh bắt theo 4 cấp (giá trị CPUE (kg/100lưỡi

câu <5, 5-10, 10-25, 15-20, >20) cũng thấy: xét đối với toàn bộ thời gian trong năm

thì với mức năng suất đánh bắt từ 15-20 và trên 20kg/100lưỡicâu, nhiệt độ nước

biển tầng mặt cũng dao động trong khoảng tương đối cao từ 28,2-30,9oC và hàm

lượng chlorophyll a cũng vậy trung bình dao động từ 0,14-0,16mg/m3. Xét riêng

đối với các tháng trong năm với 2 mức năng suất trên thì giá trị nhiệt độ và hàm

lượng chlorophyll a có giá trị tương đối cao tuy có khác nhau giữa các tháng do nền

nhiệt chung của các tháng là khác nhau (bảng 9, 10).

Như vậy có thể thấy nhiệt độ và hàm lượng chlorophyll a nước biển tầng mặt

có ảnh hưởng đáng kể đối với sự phân bố của cá ngừ đại dương, với nhiệt độ nước



biển tầng mặt cao (dao động từ 28-31oC) và hàm lượng chlorophyll a tầng mặt cao

tuy có thể giá trị dao động khác nhau trong các tháng thì năng suất đánh bắt cá ngừ

đại dương cũng cao. Do vậy khi phân tích cấu trúc nhiệt và hàm lượng chlorophyll

a có thể dự đoán được khu vực khả năng tập trung cao của cá ngừ đại dương. Đây

cũng chỉ là nhận định ban đầu về sự ảnh hưởng của nhiệt độ và hàm lượng

chlorophyll a đến năng suất đánh bắt cá ngừ đại dương tại vùng biển miêng Trung

do nguồn số liệu cá còn hạn chế, vì vậy cần có những nghiên cứu và thu thập số liệu

một cách liên tục về các yếu tố môi trường và nguồn lợi cá ngừ trong thời gian tiếp

theo.

Bảng 9: Phân cấp năng suất nghề câu vàng cá ngừ đại dương với các giá trị cực
trị tương ứng nhiệt độ nước, hàm lượng chlorophyll a tầngmặt,

vùng biển Miền Trung
Phân cấp

CPUE

(kg/100lưỡi câu)

Nhiệt độ (oC) Chlorophyll a (mg/m3) Trung bình

CPUE

(kg/100 lưỡi câu)

Lớn

nhất

Nhỏ

nhất

Trung

bình

Lớn

nhất

Nhỏ

nhất

Trung

bình

< 5 30,8 26,3 29,0 0,710 0,067 0,149 2,9

5 - 10 30,8 27,5 29,2 0,212 0,070 0,136 7,3

10 - 15 30,8 26,5 29,3 0,257 0,083 0,141 11,7

15 - 20 30,6 28,2 29,5 0,201 0,088 0,141 16,8

> 20 30,9 28,2 29,7 0,274 0,070 0,161 81,4



Bảng 10: Phân cấp năng suất nghề câu vàng cá ngừ đại dương với các giátrị
cực trị tương ứng nhiệt độ nước, hàm lượng chlorophyll a tầngmặt

theo các tháng, vùng biển MiềnTrung
Tháng Phân cấp

CPUE
(kg/100lưỡi câu)

Nhiệt độ (oC) Chlorophyll a (mg/m3) Trung bình
CPUE

(kg/100 lưỡi câu)
Lớn
nhất

Nhỏ
nhất

Trung
bình

Lớn
nhất

Nhỏ
nhất

Trung
bình

3 < 5 28,0 27,9 27,9 0,28 0,17 0,21 2,0
5 - 10 28,1 27,5 27,9 0,17 0,10 0,13 7,6
10 - 15 27,7 27,6 27,7 0,21 0,13 0,17 11,2
15 - 20 28,2 28,2 28,2 0,13 0,13 0,13 16,4

4 < 5 30,5 27,5 29,4 0,15 0,09 0,12 2,8
5 - 10 29,8 28,5 29,2 0,18 0,09 0,13 6,7
10 - 15 30,3 28,2 29,2 0,18 0,10 0,13 11,6
15 - 20 30,0 29,1 29,7 0,20 0,11 0,14 16,9
> 20 30,3 29,0 29,7 0,27 0,11 0,14 61,5

5 < 5 30,8 26,3 28,9 0,16 0,10 0,13 3,3
5 - 10 30,7 28,0 29,9 0,21 0,08 0,13 7,6
10 - 15 30,8 29,5 30,1 0,13 0,08 0,11 11,6
15 - 20 30,4 30,1 30,2 0,13 0,09 0,12 16,1
> 20 30,9 30,0 30,3 0,24 0,07 0,13 51,5

6 5 - 10 30,8 30,8 30,8 0,19 0,19 0,19 8,0
10 - 15 30,8 30,8 30,8 0,23 0,23 0,23 11,0
15 - 20 30,6 30,3 30,5 0,19 0,18 0,19 18,5
> 20 30,8 30,2 30,6 0,26 0,10 0,20 99,0

9 < 5 29,6 28,8 29,1 0,21 0,11 0,14 2,9
5 - 10 29,3 28,5 28,9 0,18 0,07 0,13 7,4
10 - 15 29,2 29,1 29,1 0,20 0,12 0,17 12,8
15 - 20 29,4 28,7 29,1 0,15 0,11 0,13 17,0
> 20 29,1 29,1 29,1 0,09 0,09 0,09 27,0

10 < 5 30,1 28,2 29,3 0,23 0,07 0,13 3,0
5 - 10 29,8 28,5 29,1 0,21 0,16 0,18 7,3
10 - 15 29,6 28,7 29,1 0,18 0,10 0,14 12,8
15 - 20 28,9 28,4 28,7 0,17 0,13 0,15 16,5
> 20 29,8 28,3 28,9 0,20 0,13 0,16 33,7

12 < 5 26,8 26,3 26,6 0,71 0,17 0,44 3,3
10 - 15 27,0 26,5 26,8 0,26 0,22 0,24 11,1
> 20 28,8 28,2 28,4 0,23 0,18 0,21 165,0



KẾT LUẬN
Luận văn đã nghiên cứu được cấu trúc nhiệt độ nước bề mặt biển, trong đó

đã phân tích được sự biến đổi của nhiệt độ, hàm lượng chlorophyll a theo không

gian và thời gian, đã phân tích được biến đổi dị thường nhiệt và građient ngang

nhiệt mặt biển theo các tháng trong năm.

Trong năm, trung bình nhiệt độ nước tầng mặt trong toàn vùng biển nghiên

cứu trong khoảng từ 28,1-28,6oC, giá trị cao nhất vào tháng 5 trung bình từ 28,3 -

30,5oC và thấp nhất vào tháng 1, trung bình từ 25,0 -26,1oC

Mùa gió đông bắc thường tồn tại một khu vực nước lạnh (26,5 -28,50C) phân

bố ở phía tây bắc (vùng biển Đà Nẵng - Bình Định) xâm nhập sâu và bám sát vùng

ven biển từ Đà Nẵng đến Nha Trang. Dị thường nhiệt tại khu vực này là dị thường

âm, gra đien ngang tại đây cũng rất cao hình thành một dải front nhiệt

Mùa gió Tây Nam, nhiệt độ trung bình nước tầng mặt thường ít thay đổi theo

không gian và dao động trong khoảng từ 28,0 đến 29,0oC. Trong thời gian này, dị

thường âm chiếm một vùng rộng lớn ngoài khơi Trung Bộ Việt Nam với giới hạn 5-

15N và 109-115E, và trị số lớn nhất là - 1.2C đặc biệt tại khu vực biển Bình

Thuận Ninh Thuân- khu vực có hiện tượng nước trồi hoạt động , tại đây građien

ngang tại đây cũng rất cao hình thành một dải front nhiệt

Hàm lượng trung bình nhiều năm chlorophyll a trong nước biển vùng biển

miền Trung dao động trong khoảng 0,11- 0,37mg/m3, cao nhất trong các tháng 1 và
tháng 12 hàng năm và nhỏ nhất thường vào tháng 5. Hàm lượng chlorophyll a

thường cao ở vùng biển gần bờ, khu vực nước trồi và nhưng nơi có các xoáy nước

hoạt động.

Nhiệt độ và hàm lượng chlorophyll a nước biển tầng mặt có ảnh hưởng đáng

kể đối với sự phân bố của cá ngừ đại dương, với nhiệt độ nước biển tầng mặt cao

(dao động từ 28-31oC) và hàm lượng chlorophyll a tầng mặt cao tuy có thể giá trị
dao động khác nhau trong các tháng thì năng suất đánh bắt cá ngừ đại dương cũng

cao.
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