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Nhật Bản ngày nay
～ Quạt tay (uchiwa), Quạt xếp (sensu) ～

日本のいま
～ うちわ・扇子 ～

Trận động đất sóng thần gây thiệt hại lớn cho nhà
máy phát điện hạt nhân vào tháng 3 vừa qua đã khiến
Nhật Bản bị thiếu điện nghiêm trọng. Lời kêu gọi tiết kiệm
điện tại nhà cũng như tại nơi làm việc đã được đưa ra
khẩn thiết hơn bao giờ hết. Máy điều hòa là mặt hàng điện
gia dụng tiêu tốn nhiều năng lượng nhất, nên năm nay
quạt máy, công cụ làm mát chỉ tốn 1/10 điện năng của máy
điều hòa, đang bán rất chạy.
Nếu nói đến những sản phẩm tiết kiệm điện tốt nhất
thì phải kể đến quạt tay và quạt xếp - những sản phẩm mỹ
nghệ truyền thống của Nhật Bản. Sản phẩm này những
năm gần đây được in quảng cáo, in tên công ty, và phát
miễn phí cho mọi người. Nhưng năm nay có nhiều người
đã đi tìm mua. Vì mua nên người ta muốn có một cây quạt
thật đẹp, vì thế quạt mỹ nghệ đang được chú ý.
Quạt tay và quạt xếp truyền thống với những nan quạt
bằng gỗ, được dán giấy hoặc vải thật đẹp lên trên là
những món quà kỷ niệm tốt của Nhật Bản, bạn thử mua
xem thế nào nhé. Mùa hè năm nay có những cây quạt
được những người nổi tiếng hay những cửa hàng hiệu
thiết kế riêng cho những buổi bán từ thiện giúp nạn nhân
động đất, chúng đang được nhiều người chú ý.

今年3月に起きた大地震で原子力発電所が大
きな被害を受けたため、日本は今大規模な電力
不足に陥り、今夏は職場でも家庭でも何より節
電が叫ばれています。エアコンは家電製品の中
で最も電力を消費するということで、今年は消
費電力がそのエアコンの10分の1とも言われる
扇風機がよく売れているそうです。
更に、究極の節電対策品と言える日本の伝統
工芸品、うちわや扇子は、近年広告や企業名が
印刷されタダで配られることが多くなりました
が、今年は自ら買い求める人が増えています。
また、自分で買うなら良い物をと考える人が多
いようで、工芸品としても再評価されています。
木製の骨組みに美しい布や紙が張られた日本
の伝統的なうちわや扇子は、良い日本土産にも
なりますので、皆さんも手に取ってみてはいか
がでしょうか。今夏は有名人やブランドショッ
プ等が震災のチャリティ用にデザインしたうち
わや扇子も販売されていて、これらも注目され
ています。

Khí hậu Nhật Bản
～ “Manatsubi” (Ngày giữa hè), “Mafuyubi”
(Ngày giữa đông), “Nettaiya” (Đêm nhiệt đới) ～

日本の気象
～ 『真夏日』『真冬日』『熱帯夜』 ～

Ở Nhật Bản, nếu nhiệt độ cao nhất trong ngày cao
hơn 25℃ thì gọi là “Natsubi” (Ngày hè), nhiệt độ cao nhất
trong ngày cao hơn 30 ℃ thì gọi là “Manatsubi” (Ngày
giữa hè), và nhiệt độ cao nhất trong ngày cao hơn 35℃ thì
gọi là “Moushobi” (Ngày nóng khủng). Ban đêm, nếu trời
vẫn nóng, nhiệt độ thấp nhất trong ngày cao hơn 25℃ thì
gọi là “Nettaiya” (Đêm nhiệt đới).
Ngược lại, vào mùa đông, nếu nhiệt độ thấp nhất
trong ngày dưới 0℃ thì gọi là “Fuyubi” (Ngày đông), nhiệt
độ cao nhất trong ngày dưới 0℃ thì gọi là “Mafuyubi”
(Ngày giữa đông), hay “Shimobi” (Ngày sương giá).
Trong lịch sử đo đạc của Nhật Bản, nhiệt độ cao nhất
của thành phố Kumagaya tỉnh Saitama, và thành phố
Tajimi tỉnh Gifu vào ngày 16 tháng 8 năm 2007 là 40,9℃,
nhiệt độ thấp nhất của thành phố Asahikawa, Hokkaido
ngày 25 tháng 1 năm 1902 là -41℃, như thế chênh lệch
nhiêt độ cao nhất và thấp nhất lên đến 81,9℃.
Mùa hè năm ngoái rất nóng, nhiệt độ trung bình (từ
tháng 6 đến tháng 8 năm 2010) lên cao nhất trong 113
năm (từ năm 1898) trở lại đây. Khu vực trung tâm Tokyo
có nhiệt độ cao hơn hằng năm (nhiệt độ trung bình trong
30 năm từ năm 1971- 2000) 1,64 ℃, riêng tháng 8 cao
hơn đến 2,25℃, và có 48 đêm là “Nettaiya”.

なつ び

日本では、最高気温が25℃以上の日を「夏日」、
ま なつ び

最高気温が30℃以上の日を「真夏日」、最高気
もう しょ び

温が35℃以上の日を「猛暑日」といいます。ま
た、夜間に気温が下がらず最低気温が25℃以上
ねっ たい や

の場合を「熱帯夜」といいます。
ふゆ

反対に、冬場、最低気温が0℃未満の日を「冬
び

ま ふゆ び

日」、最高気温が0℃未満の日を「真冬日」また
しも び

は「霜日」といいます。
日本の観測史上の最高気温は2007年8月16日
に埼玉県熊谷市と岐阜県多治見市で観測された
40.9℃、最低気温は1902年1月25日に北海道旭川
市で観測された－41℃で両者の気温差は81.9℃
にもなります。
昨年の夏は本当に暑い夏でしたが、その平均
気温（2010年6～8月）は、1898年以降の113年間
で第一位の記録となりました。平年（1971～2000
年の30年間の平均値）より1.64℃高く、特に8月
は2.25℃も高く、東京都心では熱帯夜が48日も
ありました。
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