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11. Tóm tắt các kết quả và đóng góp mới của luận án: 

* Các kết quả chính đạt được: 

- Động thái Eh, pH, nhiệt độ đất thí nghiệm: Eh đất giảm rất nhanh trong giai đoạn 

0-20 NSS xuống dưới -100 mV. Ở các công thức tưới ngập, Eh đạt thấp nhất vào thời kỳ 

30-50 NSS, giai đoạn cuối đẻ nhánh và làm đòng (từ -171 mV đến -233 mV trong vụ ĐX 

và từ -158 đến -239 mV trong vụ HT), sau đó thì tăng nhẹ dần cho đến cuối vụ. Ở chế độ 

tưới khô ướt xen kẽ, Eh cũng giảm nhanh trong giai đoạn 20-30 NSS xuống ngưỡng -145 

mV đến -190 mV, nhưng tăng mạnh đến 109 mV và 116 mV sau khi rút nước phơi lộ mặt 

ruộng giữa vụ (32-47 NSS ở vụ ĐX và 28-41 NSS ở vụ HT), và lại giảm nhanh khi ruộng 

được tưới ngập trở lại trong giai đoạn lúa làm đòng và trỗ bông. pH đất đất lúa thí 

nghiệm ít biến động và dao động trong phạm vi gần trung tính (6,0-6,2). Nhiệt độ đất 

quan trắc trong các ngày lấy mẫu khí ở vụ HT cao hơn vụ ĐX từ 3,5-5
o
C. 

- Áp dụng chế tưới ướt khô xen kẽ giảm phát thải CH4 từ 15-45% nhưng làm tăng 

phát thải N2O (12-32%) so với biện pháp tưới ngập. Cường độ phát thải và tổng phát 

thải/vụ của CH4 và N2O ở vụ HT cao hơn ở vụ ĐX từ 9-35%. Cường độ phát thải CH4 

cao nhất xuất hiện vào giai đoạn lúa đẻ nhánh tối đa đến phân hóa đòng (45-60 NSS). 

Cường độ phát thải N2O khá biến động, kéo dài từ 25-85 NSS, đạt cao nhất trong các gia 

đoạn rút nước giữa vụ.  

- So sánh tương quan phát thải CH4 và N2O ngày quan trắc từ thí nghiệm và tính 

toàn bằng mô hình DNDC kiểm định cho thấy: hệ số tương quan R
2
 đạt trên 0,8, hệ số 

RMSE dao động 0,16-0,23 và chỉ số EF của mô hình > 0,70. Nhiệt độ, thành phần cơ 

giới, hàm lượng SOC, chế độ tưới, mức phân hữu cơ (phân chuồng) là yếu tố chính tác 

động lớn đến phát thải CH4; và nhiệt độ, lượng SOC, chế độ tưới, mức phân khoáng N, 

phân hữu cơ là yếu tố chính tác động đến phát thải N2O. 



- Mối quan hệ giữa Eh và pH đất với cường độ phát thải CH4: Cường độ phát thải 

khí CH4 từ đất lúa của cả hai điểm TN có tương quan nghịch và khá chặt (hệ số tương 

quan R dao động từ -0,66 đến -0,79, với p < 0,05) với Eh đất. Tương quan giữa pH đất và 

cường độ phát thải CH4 nghịch nhưng yếu với hệ số tương quan R từ -0,16 đến -0,30. 

Mối quan hệ giữa Eh và pH đất với cường độ phát thải N2O: cường độ phát thải N2O và 

Eh đất lúa ở hai điểm TN có tương quan thuận nhưng mức độ tương quan yếu (từ 0,30 

đến 0,52). Eh ở cả hai chế độ tưới không nằm trong khoảng Eh tối ưu cho phát thải N2O, 

nên tương quan giữa phát thải N2O và Eh không rõ như đối với phát thải CH4.  

- Năng suất lúa giữa 2 chế độ tưới dao dộng từ 579-611 g thóc/m
2
 trong vụ ĐX và 

từ 502-515 g thóc/m
2 

trong vụ HT chứng tỏ áp dụng chế độ tưới tiết kiệm không làm 

giảm năng suất lúa so với tưới ngập truyền thống. Phát thải tích lũy CH4-SP ở chế độ tưới 

TTK thấp hơn 17-37% so với chế độ tưới TN. Phát thải tích lũy CH4-SP ở mức bón MB1 

thấp hơn 7-16% so với mức bón MB2. Năng suất thực thu trong vụ HT thấp hơn 13-20% 

so với vụ ĐX, nhưng phát thải CH4-DT vụ HT lại cao hơn 7-26% so với vụ ĐX nên phát 

thải CH4-SP vụ HT cao hơn 21-30% so với vụ ĐX. Phát thải tích lũy N2O-SP ở chế độ 

tưới TN thấp hơn 21-36% so với chế độ tưới TTK nhưng phát thải tích lũy N2O-SP 

không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai mức phân bón. Vì phát thải N2O-DT 

vụ HT lại cao hơn 11-35% so với vụ ĐX nên phát thải N2O-SP vụ HT cao hơn 24-44% 

so với vụ ĐX.  

- Trên quy mô vùng, hệ canh tác lúa-lúa có mức phát thải CH4 ước lượng đạt mức 

451 kgCH4/ha/năm ở chế độ TN và giảm 17-42% khi áp dụng chế độ rút nước giữa vụ. 

Mức phát thải N2O tăng 8%-32% (theo số lần rút nước) khi rút nước giữa vụ so với tưới 

ngập. Nhóm đất phù sa phát thải nhiều khí N2O so với đất xám, trong khi nhóm đất xám 

phát thải nhiều khí CH4 so nhóm đất phù sa.  

- Khi chuyển từ tưới ngập sang chế độ tưới rút nước ít nhất 1 lần giữa vụ, tổng 

lượng  phát thải khí CH4 toàn lưu vực sẽ giảm hơn 4.300 tấn CH4/năm (tương đương 

107.530 tấn CO2tđ/năm tương đương), trong khi tổng lượng phát thải khí N2O sẽ tăng 

thêm hơn 22,8 tấn N2O/năm (tương đương 6.735 tấn CO2e/năm). Khu vực có lượng phát 

thải CH4 và N2O từ canh tác lúa lớn là các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, 

Đại Lộc, Phú Ninh. 

 - Áp dụng tưới 1RN làm tăng 12% lượng N2O phát thải/năm nhưng do lượng N2O 

phát thải rất nhỏ (228 tấn N2O/năm, hay 6735 tấn CO2tđ) nên không làm ảnh hưởng đến 

tổng mức giảm phát thải CO2tđ (GWP) tích lũy từ mức giảm phát thải CH4 (do rút nước) 

mang lại. Nếu áp dụng chế độ tưới 1RN, GWP toàn lưu vực sẽ giảm gần 100.000 tấn 

CO2tđ, tương đương giảm 1,5 tấn CO2tđ/ha đất lúa/năm. 

- Đề xuất hệ số phát thải CH4 sử dụng trong kiểm kê KNK vùng nghiên cứu (theo Tier 2 

của IPCC): 1,8 kg CH4/ha/ngày (vùng trung du) và 3,3 kg CH4/ha/ngày (vùng đồng bằng) 

đối với chế độ tưới ngập thường xuyên (theo truyền thống); Hệ số tỷ lệ cho các chế độ 

tưới tiêu khác nhau (SFw): 0,66 (vùng trung du) và 0,58 (vùng đồng bằng) đối với chế độ 

cạn/rút nước 1 lần; 0,56 (vùng trung du) và 0,47 (vùng đồng bằng) đối với chế độ cạn/rút 

nước nhiều lần. 

*Đóng góp mới của luận án: 

- Nghiên cứu đầu tiên ở lưu vực sông VG-TB kết hợp 3 thành phần trong một 

nghiên cứu điển hình: (i) dữ liệu thực địa về lượng phát thải KNK theo các cách quản lý 

khác nhau (quản lý nước, sử dụng phân bón) ở địa điểm nghiên cứu; (ii) dữ liệu về 



phương thức canh tác được thu thập từ nông dân địa phương và đặc trưng về khí hậu, đất 

đai… (iii) các kết quả định lượng về phát thải KNK được tính toán bằng mô hình DNDC 

đã được hiệu chỉnh và kiểm định phù hợp các hiện trạng của địa phương.  

- Sử dụng dữ liệu không gian và kỹ thuật GIS để tích hợp kết quả tính toán từ mô 

hình DNDC vào bản đồ để mô tả phân bố không gian hiển các vùng với các mức độ phát 

thải CH4 và N2O khác nhau, dựa trên các chế độ tưới khác nhau, cho thấy hiệu quả và 

tiềm năng giảm phát thải CH4 và N2O của các biện pháp quản lý tưới trong canh tác lúa 

nước tại vùng nghiên cứu.   

- Đề xuất hệ số phát thải CH4 (EFi) và hệ số tỷ lệ đối với các chế độ tưới (SFw) 

(sử dụng để tính toán kiêm kê KNK theo Tier 2 của IPCC) và lộ trình áp dụng tưới tiết 

kiệm riêng cho khu vực nghiên cứu, từ góp phần hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về 

phát thải KNK trong nông nghiệp. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 

- Những kết quả thu được từ nghiên cứu này sẽ là dữ liệu cơ sở có giá trị trong 

công tác kiểm kê KNK từ sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng của 

toàn vùng và các khu vực có điều kiện tương tự ở Việt Nam. 

  - Các kết quả nghiên cứu còn có thể được sử dụng trong lập kế hoạch quản lý đất 

đai với trọng tâm là các lồng ghép các chiến lược giảm nhẹ BĐKH vào trong các dự án, 

chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp ở khu vực ven biển miền Trung Việt Nam. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Nghiên cứu về mối tương quan giữa động thái của nguyên tố Fe và Mn di động 

trong đất lúa đối với sự hình thành và phát thải CH4 tại vùng nghiên cứu. 

- Nghiên cứu về ảnh hưởng tổng hợp các biện pháp canh tác lúa (làm đất, vùi rơm 

rạ…), chế độ bón phân, chế độ tưới đến động thái phát thải KNK (cường độ và lượng 

phát thải) theo các loại đất và vùng sinh thái khác nhau 

- Hoàn thiện quy trình canh tác lúa phát thải thấp cho vùng nghiên cứu. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

*The major results/new findings from thesis study: 

- Dynamics of Eh, pH, soil temperature under field experiments: Soil Eh rapidly 

decreases to below -100 mV during the 0-20 DAS. In continuos flooding regime, Eh 

reaches the lowest in the period 30-50 NSS, the panicle and tillering (from -171 mV to -

233 mV in winter-spring season and from -158 to -239 mV in summer-autumn season), 

hen increased slightly until the end of the season. In alternate wetting-dry regime, Eh also 

decreased rapidly during the period of 20-30 DAS to -145 mV to -190 mV, but increased 

sharply to 109 mV and 116 mV after drainage. 32-47 DAS in WS and 28-41 DAS in SA 

crop season, and decreased rapidly when irrigated rice was re-flooded during panicle 

formation and flowering. The soil pH of paddy field was less volatile and fluctuated in 

near neutral (6.0-6.2). Daily soil temperature in the SA is higher than in the WS crop 

season from 3.5-5
o
C. 

- Application of ADW reduced CH4 emissions from 15-45% but increase N2O 

emissions from 12-32%) as compared with CF regime. The emission rate and seasonal 

cumulative emissions of CH4 and N2O in SA season were 9-35% higher than in WS 

season. The highest CH4 emission rate occured at the maximum tillering stage (45-60 

DAS). The N2O emission rate varied at period of 25-85 DAS, reaching to the highest 

level at the mid-season drainage (MD). 

- The overall correlation between observed and simulated daily CH4 fluxes was 

acceptable for both field experiment and both water irrigation regime (R
2
 ranged from 



0.80-0.91, the RMSE coefficient ranged from 0.16-0, 23 and the EF of the model was 

greater than 0.70). The statistical analysis for comparison of the simulated and observed 

CH4 and N2O fluxes demonstrated the “goodness of fit” of model prediction.  

- The model sensitive test found that temperature, soil texture, SOC content, 

irrigation regime, organic fertilizer (farm yard manure) are the major factors affecting to 

CH4 emission rate; and SOC, irrigation regime, nitrogen fertilizer rate, organic fertilizers 

are the major contributors to N2O emissions. 

- Correlation between Eh, soil pH with CH4 emission rate: The CH4 emission rate 

was negatively and strongly correlated with Eh soil (R index ranged from -0.66 to -0.79, 

with p <0.05). The correlation between soil pH and CH4 emission rate is negative but 

weak with R ranging from -0.16 to -0.30. Correlation between Eh and soil pH with N2O 

emission rate: N2O emission rate and Eh emission of rice paddy is positively correlated 

with weak correlation (0.30 to 0.52). Eh in both irrigation modes is not within the optimal 

Eh range for N2O emissions, so the correlation between N2O and Eh emissions is not as 

clear as for CH4 emissions. 

- In the field experiment, there is no difference of rice yield under both the two 

irrigation systems (ranging from 579-611 g /m
2
 in WS season and from 502-515 g/m

2
 in 

SA season. The application of AWD did not reduce rice yield as comparison with 

traditional irrigation. The cumulative CH4-SP under AWD treatments were 17-37% lower 

than CF treatment. The cumulative CH4-SP at the MB1 treatments were 7-16% lower 

than MB2 treatments. Actual yields of SA were 13-20% lower than in WS season, but the 

CH4-DT of SA season was 7-26% higher than WS season so the CH4-SP was 21-30 % 

higher as compared to WS. The cumulative N2O-SP under CF was 21-36% lower than 

AWD regime but the cumulative N2O-SP was not significantly different between the two 

fertilizer amount levels. As N2O-DT emissions of SA season were 11-35% higher than 

WS season, the N2O-SP of SA season were 24-44% higher than WS season. 

- At the regional scale/mode: the CH4 emission of the rice-rice system with were 

estimated at 451 kgCH4/ha/year under CF and reduced by 17-42% when applying the 

mid-season drainage (MD or RN) regime. In contrast, N2O emission increased by 8% -

32% (by number of drainage) at MD. Fluvisols emitted more N2O than Acrisols, while 

Acrisols emitted more CH4 than Fluvisols. 

- As applying MD at least one time during rice season, the total CH4 emission of 

the entire catchment were decreased by 4,300 tons/year (107,530 tons of CO2e/year), 

while total N2O emission increased by 22.8 tons/year (6,735 tons CO2e/year). The highest 

total emission of CH4 and N2O was found in the main rice regions of Quang Nam, 

including Dien Ban, Duy Xuyen, Thang Binh, Dai Loc, Phu Ninh districts. 

- Application of 1MD increased by 12% of total N2O emission/year but with small 

amount (228 tons of N2O/year or 6735 tons of CO2e/year), the GWP of the entire basin 

was still decreased by nearly 100,000 tons of CO2e, equivalent to 1.5 tons of CO2e/ha of 

rice land per year. 

- Emission factor of CH4 using in GHG inventory under the IPCC Tier 2 was 

proposed by 1.8 kg CH4/ha/day (midland) and 3.3 kg CH4/ha/day (plain/delta lowland) 

for countinuos flooding; The scaling factors for different irrigation regimes (SFw): 0.66 

(midland) and 0.58 (delta lowland) for 1 MD; 0.56 (midland) and 0.47 (delta) for > 1 

MD. 



In general, this study represents the first attempt to combines three components in 

a case study in Central region of Vietnam: (i) field data on GHG emissions under 

different farming management practices (water management, fertilizer application…) 

conducted in study site; (ii) Technical Coefficients and GHGs simulation results using 

the models that have been calibrated and validated for these field conditions and (iii) 

farmer surveys on acceptability of different farming management practices. Furthermore, 

the study initially predict dynamic of CH4 and N2O fluxes from paddy soil in 2 different 

landscapes of Vu Gia-Thu Bon river basin (delta lowland and hilly midland) under 

different season, soil properties and farming practices. In addition, through compilation 

of GIS database with GHG emission inventories into map at regional scale, the hot-spot 

of GHGs fluxes from rice field at different scenarioswas identified and accessed. Lastly, 

the study proposed CH4 emission factor and scaling factor of different irrigation regimes 

for the study area and a roadmap of adoption of feasible/appropriate water-saving 

practice for farmer that not only can potentially mitigate GHGs fluxes but also still obtain 

rice yield in the case study and regional context.  This is a considerable contribution to 

the national database on GHG emissions from agriculture sector. 

12. Paratical applicability, if any: 

This is one of the first studies in Vietnam to employ a detailed process based model 

integrating existing databases of the farming-practices with quantitative soil 

characteristics important in influencing the production and emission of CH4 and N2O. 

This approach allows evaluating the effects of various rice management strategies on 

mitigation of CH4 and N2O emissions not only at the field site but also at regional levels, 

of which we have considered water management, fertilizer application during the season.  

Furthermore, the use of DNDC simulation models and spatial databases to upscale 

measurements made in field experiments to higher levels of river basin is an evolving 

science, and we hope that this study can be used as a baseline for next studies, in which 

some of the current limitations are addressed, so that increasingly better predictions can 

be made. The insights gained from this study will be made available and transferable to 

other similar regions. The research results can be additionally applied within land 

management plans with emphasis on mitigation strategies in Central Vietnam. 

13. Further research directions, if any 

- Study on the relation/correlation between dynamics of inorganic ions (Fe and Mn) 

in paddy soil environment for CH4 formation and emission at the field condition of study 

site. 

- Study on the integrated effect of rice farming practices (land preparation, straw 

management, fertilizer application, water regime/management…) to GHG emission 

(emission rate and total emission) at different agro-ecological areas in Vu Gia-Thu Bon 

river basin. 

- Complete the low-emission rice farming practice/technique in Vu Gia-Thu Bon 

river basin. 
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