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vd Ph6t tri0n n6ng th6n;

X6t C6ng vdn s5 540/T.Tr-MTT.[N-KH ngdy 0818/2016 cua ViQn M6i trudng
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ph6t thii khi nhd kinh trong canhtdc hia" thu6c nhiQm vr,r m6i trudng b6t dAu thUc

hiQn ndm 2016,

QUYET D[NH:

DiQu L. Ban hdnh S5 tay hu6ng d5n do ph6t th6i khi nha kinh trong canh

tdcluakdm theo Quy6t dinh ndy.

Ei6u 2. Quy0t.dinh ndy c6 hiqu lUc k0 tu ngdy hy.

Ei6u 3. Ch6nh Vdn phdng BO, Vr; truong Vr; Khoa hqc, COng nghQ vd MOi

trucrng vd Thri truong .al Ccxt ri c6 liOn quan chiu lr.:dch nhiQm thi hdnh QuyCt
dfnh ndy./.
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- Nhu DiAu 3;
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số: 4831/QĐ-BNN-KHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

QUYÊT ĐỊNH  
về việc ban hành sổ tay hướng dẫn đo phát thải khí nhà kính 

trong canh tác lúa

BỘ TRƯỞNG  
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 
2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 6 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
hướng dân quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trưòng thuộc Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ kết quả họp ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Hội 
đồng đánh giá nghiệm thu sổ tay hướng dẫn đo phát thải khí 
nhà kính trong sản xuât lúa thành lập theo Quyết định số 4011/
QĐ-BNN-KHCN ngày 03/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn;

Xét Công văn số 540/T.Tr-MTNN-KH ngày 08/8/2016 của Viện 
Môi trường nông nghiệp về việc xin phê duyệt và ban hành cuốn Sổ 
tay hướng dẫn đo phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường tại Tờ trình số 967/TTr-KHCN ngày 17/11/2016 về việc ban 
hanh “Sổ tay hướng dẫn đo phát thải khí nhà kính trong canh tác 
lúa” thuộc nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện năm 2016,
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành sổ tay hướng dẫn đo phát thải khí nhà kính 
trong canh tác lúa kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưỏng Vụ Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN (HĐT, 15b).
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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

AWD : Tưới khô ướt xen kẽ
BĐKH : Biến đổi khí hậu
FAO : Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc 
FID : Đầu dò ion hóa ngọn lửa
ECD : Đầu dò cộng kết điện tử
IAE : Viện Môi trường Nông nghiệp
IPCC : Uỷ ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu
IRRI : Viện nghiên cứu lúa quốc tế
KNK : Khí nhà kính
LHQ : Liên Hợp Quốc
NN&PTNT : Nông nghiệp và phát triển nông thôn
PE : Polyethylene
GWP : Tiềm năng nóng lên toàn cầu 
QA : Bảo đảm chất lượng 
QC : Kiểm soát chất lượng 
SNV : Tổ chức phát triển Hà Lan
TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam
KHM: : Ký hiệu mẫu
WB : Ngân hàng thế giới

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_L%C6%B0%C6%A1ng_th%E1%BB%B1c_v%C3%A0_N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p_Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
http://mcg.com.vn/kinh-nghiem/to-chuc-phat-trien-ha-lan-snv/
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LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành cuốn Sổ tay này, trước hết nhóm biên soạn 
xin cảm ơn đến sự quan tâm, giúp đỡ của Vụ Khoa học Công 
nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các chuyên gia trong lĩnh 
vực nông nghiệp, nghiên cứu biến đổi khí hậu và phát thải khí 
nhà kính cùng các tổ chức quốc tế: Winrock international, SNV, 
IRRI đã quan tâm và đồng hành cùng viện Môi trường Nông 
nghiệp, nhóm thực hiện biên soạn trong suốt quá trình xây dựng 
cuốn Sổ tay. 

Cuốn Sổ tay là kết quả của nhiệm vụ môi trường được Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao Viện môi trường 
Nông nghiệp thực hiện năm 2016.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn đọc để 
cuốn Sổ tay tiếp tục được hoàn thiện và bổ sung cho những lần 
xuất bản tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM nhóm biên soạn

PGS.TS. Mai Văn Trịnh
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LỜI GIỚI THIỆU

Theo kết quả kiểm kê khí nhà kính (KNK) năm 2014 của 
Việt Nam cho thấy lượng KNK trong sản xuất nông nghiệp năm 
2010 là 88,3 triệu tấn CO2 tương đương, chiếm tỉ lệ 33,2% trong 
tổng lượng phát thải KNK Quốc gia, trong đó canh tác lúa nước 
phát thải 44,8 triệu tấn CO2 tương đương/năm, chiếm 51% tổng 
lượng phát thải của ngành nông nghiệp (MONRE, 2014). Do 
vậy, tính toán phát thải KNK từ các hoạt động sản xuất nông 
nghiệp có vai trò quan trọng trong việc xác định cơ cấu phát thải 
và đề xuất các biện pháp giảm phát thải KNK. 

Hiện nay, hầu hết các hoạt động đo đạc, kiểm kê KNK ngành 
nông nghiệp vẫn còn dựa chủ yếu vào hướng dẫn từ các tài liệu 
tham khảo nước ngoài, chưa có hướng dẫn chính thức của cơ 
quan quản lý ngành về phương pháp đo đạc và tính toán. Điều 
này khiến cho các nhà nghiên cứu cũng như cán bộ thực hiện 
công tác đo đạc KNK gặp nhiều khó khăn khi thực hiện.

Do đó, cuốn Sổ tay này sẽ trình bày kết quả chuẩn hóa 
phương pháp lấy mẫu, dụng cụ lấy mẫu, phân tích, tính toán 
phát thải KNK, là tài liệu tham khảo kỹ thuật cho các cơ sở đào 
tạo, cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu và nhà quản lý liên quan 
đến hoạt động đo đạc, tính toán và kiểm kê phát thải KNK trong 
canh tác lúa. Từ đó góp phần hoàn thiện hệ thống Đo đạc, Báo 
cáo và Thẩm định (MRV), hỗ trợ thực hiện kiểm kê quốc gia và 
xây dựng các hoạt động giảm nhẹ phù hợp với điều kiện quốc gia 
(NAMA) của Việt Nam.
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Trong quá trình biên soạn Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn đã nhận được các ý kiến đóng góp từ nhiều cơ quan, 
chuyên gia và những người quan tâm tới lĩnh vực nghiên cứu, 
kiểm kê phát thải KNK trong canh tác lúa nước. Sổ tay này là kết 
quả của các đề tài nghiên cứu, dự án và nhiệm vụ môi trường 
được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Viện môi 
trường nông nghiệp thực hiện năm 2016.

Sổ tay này được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 4831/QĐ-BNN-
KHCN ngày 22 tháng 11 năm 2016. Mặc dù ban biên soạn đã có 
nhiều cố gắng nhưng do nội dung đa dạng nên không thể tránh 
khỏi những tồn tại, thiếu sót. Rất mong nhận được các ý kiến đóng 
góp để cuốn Sổ tay hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường  
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi áp dụng

Sổ tay này áp dụng cho công tác nghiên cứu, đo đạc, tính 
toán phát thải khí nhà kính CH4 và N2O trong canh tác lúa nước.

1.2. Đối tượng sử dụng

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đo đạc, 
phân tích, tính toán và kiểm kê KNK trong canh tác lúa nước. 

1.3. Giải thích thuật ngữ

Biến đổi khí hậu là sự biến đổi trạng thái của khí hậu so 
với trung bình và/hoặc dao động của khí hậu duy trì trong một 
khoảng thời gian dài, thường là vài thập kỷ hoặc dài hơn. Biến 
đổi khí hậu có thể do các quá trình tự nhiên bên trong hoặc các 
tác động bên ngoài, hoặc do hoạt động của con người làm thay 
đổi thành phần của khí quyển hay trong khai thác sử dụng đất 
(Bộ Tài nguyên Môi trường, 2014).

Khí nhà kính là các khí có trong khí quyển, gồm cả trong 
tự nhiên và sinh ra do hoạt động của con người, hấp thụ và phát 
xạ bức xạ nhiệt. 

- Khí CH4 là kết quả của quá trình phân giải yếm khí các bon 
trong đất trong điều kiện hệ sinh thái rễ lúa ngập nước yếm khí;

- Khí N2O là sản phẩm trung gian được sinh ra khi đạm trong 
đất bị chuyển hoá qua 2 quá trình nitrat hoá và phản nitrat hoá. 
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Tiềm năng gây ấm toàn cầu là sự đo lường khả năng của 
một khí gây hiệu ứng nhà kính hấp thụ nhiệt và làm ấm không 
khí trong một thời gian nhất định. 

Bảo đảm chất lượng là một hệ thống tích hợp các hoạt động 
quản lý và kỹ thuật trong một tổ chức nhằm bảo đảm cho hoạt 
động đo phát thải KNK trong canh tác lúa nước đạt được chất 
lượng đã quy định.

Kiểm soát chất lượng là việc thực hiện các biện pháp đánh 
giá, theo dõi thường xuyên và kịp thời điều chỉnh để đạt được độ 
chính xác và độ tập trung của các phép đo theo yêu cầu của các 
tiêu chuẩn chất lượng nhằm bảo đảm cho hoạt động đo phát thải 
KNK trong canh tác lúa nước đạt được chất lượng đã quy định.

2. THIẾT BỊ, DỤNG CỤ LẤY MẪU

2.1. Dụng cụ thiết bị lấy mẫu khí  
(thiết kế chi tiết ở phụ lục 1)

2.1.1. Phần hộp lấy mẫu khí

- Hình dạng: tùy vào vật liệu sẵn có và mật độ gieo cấy (sạ) 
mà có thể thiết kế hộp lấy mẫu khí theo dạng hình trụ, hình hộp 
vuông hay hình hộp chữ nhật cho phù hợp;

- Kích thước: thể tích tối thiểu chứa khoảng 125 lít, chiều 
cao hộp lấy mẫu phải cao hơn 10 cm so với chiều cao tối đa của 
cây lúa;
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- Vật liệu, cấu tạo: có thể bằng kính, nhựa, nhựa tráng nhôm, 
mica.

Hình 1: Hộp lấy mẫu khí làm từ vật liệu nhựa tráng nhôm và mica 
(hình hộp chữ nhật)

2.1.2. Phần chân đế

- Hình dạng: tùy vật liệu sẵn có và mật độ gieo cấy (sạ) mà 
có thể thiết kế chân đế hình trụ, hình hộp vuông hoặc hình hộp 
chữ nhật; 

- Kích thước: thể tích tối thiểu 36 lít; 

- Vật liệu: inox, nhôm hoặc nhựa;
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- Cấu tạo: hai mặt bên chân đế có đặt ống lưu thông 
nước (đường kính 0,2 - 0,3 cm đặt cách mặt đất khoảng 1 
- 2 cm) giữa bên trong và bên ngoài chân đế (bình thường 
để mở đến khi lấy mẫu chúng được đóng lại bằng 2 nút cao 
su). Phía trên của chân đế có tạo rãnh chứa nước để đặt hộp 
lấy khí (kích thước rãnh: rộng ´ sâu: 4 cm ´ 4 cm). Trong 
quá trình đo, rãnh luôn chứa nước để khi đặt hộp lấy khí 
lên, nước sẽ ngăn không cho không khí lưu thông đi vào và 
ra, tạo nên 1 hộp kín. 

Hình 2: Chân đế làm bằng vật liệu inox hình hộp chữ nhật
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2.1.3. Các thiết bị lắp đặt kèm theo bên trong hộp lấy mẫu khí 

Phía trong hộp lấy mẫu khí: 

1 nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ trong hộp lấy mẫu khí ở mỗi 
lần lấy mẫu;

2 quạt gió: để trộn đều không khí trong hộp lấy mẫu khí 
trong suốt quá trình lấy mẫu.

Phía ngoài hộp lấy mẫu khí gồm:

- Ắc quy hoặc pin nối với quạt gió: nếu là pin cần dùng 8 cục 
(loại 1,5V) và phải thay sau 2 lần lấy mẫu khí, nếu dùng bình ắc 
quy (12V) thì cần sạc pin sau 4 lần lấy mẫu khí; 

- Bộ phận điều áp gồm: ống nhựa có đường kính 0,2 
mm, chiều dài 720 cm (đoạn ống bên trong hộp lấy mẫu dài 
50 cm, đoạn ống bên ngoài hộp lấy mẫu dài 670 cm) và van 
điều áp để điều chỉnh cân bằng áp suất trong và ngoài hộp 
lấy mẫu khí; 

- Ống lấy mẫu khí có đường kính 4,8 mm, chiều dài 80 cm 
(đoạn ống bên trong hộp lấy mẫu dài 50 cm, đoạn ống bên ngoài 
hộp lấy mẫu dài 30 cm) được gắn với van 3 chiều và nối với xi 
lanh hút mẫu; 

- Van 3 chiều;

- Xi lanh lấy mẫu loại 50 ml, đầu gắn kim tiêm loại nhỏ 
2,5 µm; 
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- Lọ đựng mẫu khí: lọ đựng mẫu chuyên dùng kín, có nút đậy 
bằng cao su, thể tích 3 - 60 ml (tùy theo máy GC được trang bị 
thiết bị lấy mẫu tự động hay bơm mẫu bằng tay) lọ được hút chân 
không (sử dụng một lần);

- Đồng hồ (thiết bị đo đếm thời gian) dùng để xác định thời 
gian khi lấy mẫu khí.

Hình 3: Thiết bị lắp đặt kèm theo hộp lấy khí

2.2. Các trang thiết bị, dụng cụ đi kèm phục vụ công tác lấy 
mẫu

- Nhiệt kế: đo nhiệt độ ngoài trời vào thời điểm lấy mẫu khí;

- Sơ đồ các vị trí lấy mẫu;
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- Nhãn ghi kí hiệu mẫu; 

- Hộp đựng mẫu để vận chuyển và bảo quản mẫu tránh bị va 
đập; 

- Dụng cụ ghi chép: bút các loại (bút chì, bút viết kính không 
nhòe), túi PE các loại, sổ nhật ký;

- Máy định vị (GPS) cầm tay;

- Thước để đo mực nước; 

- Máy chụp ảnh, máy quay phim (nếu cần);

- Các dụng cụ bảo hộ: mũ, áo mưa, ủng cao su, găng tay, 
khẩu trang, kính; 

- Keo silicon để xử lý nhanh các tình huống bị hở hộp lấy 
mẫu khí;

- Thuốc và dụng cụ cứu thương khi cần. 

3. LỰA CHỌN VỊ TRÍ ĐẶT THIẾT BỊ LẤY MẪU

- Điểm đặt thiết bị lấy mẫu (chân đế) cần phản ánh được tính 
đại diện cho hệ thống canh tác lúa và được đặt cách bờ ruộng ít 
nhất 2 m;

- Chân đế được đặt sâu dưới mặt đất từ 7 - 10 cm, trường hợp 
các vùng đất có tầng canh tác quá dày thì tốt nhất nên để chân đế 
chạm được tầng đế cày;

- Chân đế nên đặt trước khi lấy mẫu lần đầu tiên 1 ngày 
(24h), sau đó đặt cố định trên ruộng lúa trong suốt quá trình lấy 
mẫu (cả vụ lúa);
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- Đặt cầu tre (dài ít nhất 2 m) nối từ bờ ruộng đến vị trí lấy 
mẫu sao cho vị trí cầu tre cách vị trí đặt chân đế khoảng 20 cm 
để thuận lợi cho quá trình thao tác lấy mẫu và tránh làm xáo trộn 
tầng đất dưới chân đế, dẫn tới ảnh hưởng đến kết quả phát thải 
CH4 và N2O. 

4. LẤY MẪU

Hình 4: Sơ đồ các bước thực hiện quá trình lấy mẫu KNK 

4.1. Lập kế hoạch, chuẩn bị công tác lấy mẫu và quan trắc

- Khảo sát khu vực quan trắc: Thông tin chung (địa điểm, toạ 
độ vị trí lấy mẫu theo VN 2000, thời tiết, hiện trạng thảm thực 
vật…).

- Chuẩn bị tài liệu: phiếu điều tra và sổ ghi chép  
hiện trường.
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- Lập danh sách cán bộ quan trắc, phân tích: Lựa chọn người 
có trình độ kỹ thuật phù hợp; Phân công trách nhiệm cho từng 
người.

- Thời gian và tần suất lấy mẫu: Dựa trên cơ chế phát thải 
CH4 và N2O mà ta có thể xây dựng kế hoạch lấy mẫu khí cùng 
lúc hay tách rời đảm bảo kết quả phân tích đại diện, chính xác 
và tiết kiệm.

+ Cơ chế phát thải CH4: Khí CH4 phát thải vào khí quyển 
thông qua 3 con đường (Schütz, et al., 1989): (i) thông qua 
các mô khí bên trong thân cây lúa từ đó phát tán qua lóng và 
phiến lá lúa (chiếm 90% tổng lượng CH4 phát thải từ ruộng 
lúa), (ii) phát thải CH4 từ đất qua tầng nước mặt ruộng và 
bay vào không khí thông qua cơ chế khuếch tán gradient 
nồng độ (chiếm 9% tổng lượng CH4 phát thải từ ruộng lúa) 
và (iii) thông qua sủi bọt khí trong tầng nước mặt trên ruộng 
lúa (chiếm 1% tổng lượng CH4 phát thải từ ruộng lúa). Wang 
et al. (1997) chỉ ra rằng, phát thải CH4 chủ yếu là thông qua 
lá lúa, đặc biệt vào giai đoạn đầu sinh trưởng cây lúa khi mà 
thân và lóng cây lúa còn nhỏ. Khoảng 50% lượng CH4 phát 
thải thông qua phiến lá lúa vào trước giai đoạn vươn lóng. 
Phát thải CH4 thường tập trung vào giai đoạn lúa bắt đầu đẻ 
nhánh cho đến khi lúa trỗ do giai đoạn này quá trình phân 
hủy các hợp chất hữu cơ trong đất diễn ra mạnh cùng với sự 
phát triển mạnh của cây lúa. Trong khi đó giai đoạn từ lúa 
chín sữa cho tới khi thu hoạch phát thải CH4 sẽ giảm mạnh 
và đạt thấp nhất vào thời điểm thu hoạch, vì giai đoạn này 
người dân thường tiến hành rút nước phơi ruộng để chuẩn bị 
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thu hoạch lúa. Bên cạnh đó phát thải CH4 phụ thuộc nhiều 
vào các yếu tố như: chế độ quản lý nước, phân bón (chính là 
phân chuồng ủ hoai hoặc phân hữu cơ), giống lúa và yếu tố 
mùa vụ (vụ xuân ở miền Bắc phát thải CH4 thấp, do thời tiết 
lạnh đầu vụ). 

+ Cơ chế phát thải N2O: Khí N2O phát thải vào khí quyển 
bằng 2 con đường: theo các kẽ nứt và các ống rỗng của đất khi 
cạn nước; lan toả từ khoảng trống của đất vào tầng nước mặt 
ruộng và bay vào không khí khi nồng độ N2O cao và có áp suất 
lớn. Phát thải N2O phụ thuộc chính vào các yếu tố là quản lý 
phân bón (chính là phân đạm) và quản lý nước trên ruộng lúa. 
Phát thải N2O từ ruộng lúa thường là rất thấp do ruộng lúa thường 
xuyên ngập nước. Tuy nhiên, người ta có thể phát hiện được phát 
thải N2O sau khi bón phân từ 1 - 3 ngày, hoặc sau khi rút nước 
phơi ruộng (5 - 7 ngày) rồi lại tưới nước trở lại ruộng lúa. 

Do đó, cần xem xét tới các yếu tố này để có kế hoạch lấy 
mẫu khí N2O phù hợp đảm bảo kết quả phân tích đại diện, chính 
xác và tiết kiệm.

Bên cạnh đó, kế hoạch lấy mẫu còn dựa trên giai đoạn sinh 
trưởng, chế độ tưới, chế độ bón phân và chế độ quản lý phế phụ 
phẩm trên đồng ruộng để quyết định thời gian và số lần lấy mẫu/
vụ cho phù hợp. Dựa trên kinh nghiệm thực tế, chúng tôi khuyến 
cáo tổng số lần lấy mẫu trên vụ không nên dưới 8 - 10 lần/vụ, để 
đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác trong tính toán tổng lượng 
phát thải KNK.
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- Thời gian lấy mẫu trong ngày tốt nhất là 8h00 - 10h00, 
trong mỗi lần lấy mẫu, cho mỗi một công thức thí nghiệm, 
4 mẫu liên tục sẽ được lấy tại các thời điểm to, t1 (10 phút), 
t2 (20 phút), t3 (30 phút), thời gian lấy mẫu cách nhau 10 
phút;

- Các chỉ tiêu quan trắc: Khí CH4 và N2O;

- Các thông số bắt buộc theo dõi để tính toán: Mực nước tại 
ruộng, nhiệt độ bên trong hộp lấy mẫu khí;

- Các thông số có thể thu thập thêm nếu cần: pH, Eh, OC 
(các bon hữu cơ trong đất), Amoni (NH4+), Nitơrat (NO-3), độ 
ẩm đất, nhiệt độ đất.

4.2. Kiểm tra thiết bị trước khi lấy mẫu để đảm bảo chất 
lượng trong suốt quá trình đo đạc tại hiện trường (QC)

- Hộp lấy mẫu khí: chất lượng ắc quy, quạt đảo trộn không 
khí, van điều áp và dây dẫn lấy khí, độ kín của hộp (keo dính tại 
các chỗ ghép nối) ;

- Chân đế: kiểm tra độ kín (keo dính tại các chỗ ghép nối), độ 
thăng bằng và độ sâu trong đất (10 cm), đóng nút cao su tại ống 
thông nước ở hai bên sườn của chân đế;

- Kiểm tra số lượng, chất lượng, ký hiệu lọ đựng mẫu khí, 
sổ ghi chép tại hiện trường (biểu mẫu B1, chi tiết tại Phụ lục 2);

- Kiểm tra thùng đựng mẫu hiện trường nhằm đảm bảo quy 
trình bảo quản mẫu phù hợp với các thông số quan trắc theo quy 
định.
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4.3. Tiến hành lấy mẫu

Bước 1:

Khóa vòi thông nước, đổ đầy nước vào rãnh nước phía trên 
của chân đế;

Hộp lấy mẫu khí được đặt sẵn ngay gần vị trí lấy mẫu cùng 
với các phụ kiện kèm theo bao gồm (ắc quy, van 3 chiều, xi lanh, 
lọ đựng mẫu, bút viết, sổ ghi chép, đồng hồ).

Hình 5: Hình minh hoạ thao tác bước 1

Bước 2: 

Dựng đứng hộp lấy mẫu khí trên bờ gần với trị lấy mẫu khí;

Lắp ắc quy (pin) để quạt chạy đảo khí trong thùng;

Đặt hộp lấy mẫu khí vào rãnh của chân đế, chú ý tránh bị 
kênh làm cho không khí lọt vào hộp trong thời gian lấy mẫu;

Bật quạt chạy để đảo khí ngay sau khi đặt hộp lấy mẫu khí 
lên chân đế;

Khóa van điều áp và van của dây lấy mẫu khí;
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Lắp xi lanh lấy mẫu vào van 3 chiều;

Lắp kim vào van 3 chiều.

 Hình 6: Cấu trúc van 3 chiều

Bước 3: Tiến hành lấy mẫu khí

Lấy mẫu to (ngay sau khi đặt hộp lấy mẫu khí lên chân đế và 
khóa van điều áp): mở van ba chiều theo chiều kim đồng hồ và 
hút khí đầy xi lanh, sau đó khóa van ba chiều theo chiều ngược 
kim đồng hồ và đẩy hết khí ra ngoài. Tiếp tục mở van ba chiều 
tiến hành rút và đẩy xi lanh 5 lần, đến lần thứ 6, lấy 50 ml khí rồi 
khóa van ba chiều ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó bơm khí vào 
lọ đựng mẫu đến khi căng tay, giữ nguyên trạng thái căng tay rút 
lọ đựng mẫu ra khỏi kim đồng thời đẩy hết khí còn dư ra ngoài;

Lấy mẫu t1, t2, t3 tại các thời điểm 10, 20, 30 phút: cách lấy 
mẫu tương tự như mẫu to;

Sau mỗi lần lấy mẫu cần ghi chép các thông số theo dõi vào 
phiếu theo dõi (phụ lục 2);

Mỗi lọ đựng mẫu cần có ký hiệu nhận biết riêng;
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Kết thúc mỗi điểm lấy mẫu khí cần tháo nắp bịt cao su khỏi 
chân đế.

Hình 7: Hình minh họa thao tác bước 3

Bước 4: 

Sau khi thu mẫu, bảo quản mẫu trong thùng đựng mẫu 
chuyên dụng; 

Mẫu để nơi thoáng mát và vận chuyển mẫu về phòng phân 
tích trong vòng 72h.

 Hình 8: Hình minh họa hộp đựng và bảo quản mẫu khí
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Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lấy mẫu (tầng đất, nhiệt 
độ, áp suất, độ ẩm và vị trí đặt thiết bị lấy mẫu: xem chi tiết ở 
phụ lục 3).

5. VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN MẪU

5.1. Vận chuyển mẫu

Sau khi lấy mẫu xong, sắp xếp lọ mẫu theo lô. Sau đó mẫu 
được sắp xếp vào hộp chuyên dùng có vách ngăn để tránh va 
đập giữa các lọ mẫu trong quá trình vận chuyển. Chuyển mẫu về 
phòng phân tích trong vòng 72h.

5.2. Bảo quản mẫu

Trong quá trình chờ phân tích mẫu được bảo quản ở nhiệt 
độ phòng (25oC), ẩm độ 70 - 80%. Mẫu nên được phân tích sớm 
trong vòng 15 ngày sẽ cho kết quả chính xác, không lưu mẫu quá 
30 ngày.

6. PHÂN TÍCH KHÍ NHÀ KÍNH TRONG PHÒNG THÍ 
NGHIỆM

6.1. Trang thiết bị phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm phải lập kế hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo 
dưỡng và hiệu chuẩn các thiết bị theo định kỳ. 

Trang thiết bị của phòng thí nghiệm được hiệu chuẩn trước 
khi sử dụng.
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6.2. Điều kiện và môi trường phòng thí nghiệm

Phải kiểm soát yếu tố nhiệt độ giá trị 25oC và độ ẩm 70 - 80% 
trong phòng. Đảm bảo sự ổn định trong suốt quá trình chạy máy 
không ảnh hưởng đến kết quả hoặc ảnh hưởng bất lợi đến chất 
lượng của các phép đo.

6.3. Năng lực của đội ngũ cán bộ

a) Có văn bản quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của 
các cán bộ phòng thí nghiệm do người có thẩm quyền quản lý, 
phụ trách phòng thí nghiệm ký, ban hành. 

b) Cán bộ quản lý phòng thí nghiệm phải có trình độ đại 
học trở lên, với chuyên ngành phù hợp. Cán bộ kỹ thuật có 
trình độ chuyên môn cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ được 
giao.

c) Nhân viên chỉ được giao chính thức thực hiện thử nghiệm 
khi lãnh đạo phòng thí nghiệm đánh giá là đạt được độ chính xác 
theo yêu cầu theo các tiêu chí nội bộ.

6.4. Hệ thống quản lý bảo đảm chất lượng và  
kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm (QA/QC)

6.4.1. Bảo đảm chất lượng phòng thí nghiệm 

Phòng thí nghiệm phải thiết lập và duy trì hệ thống quản lý 
chất lượng phù hợp với phạm vi hoạt động, bảo đảm tính khách 
quan và chính xác của các kết quả thử nghiệm. 

Quản lý mẫu phân tích: Áp dụng các quy trình quản lý mẫu 
thích hợp với từng thông số cụ thể. Tuân thủ các hướng dẫn kèm 
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theo mẫu; phòng, tránh các tác động có thể làm biết đổi chất 
lượng mẫu trong suốt quá trình lưu giữ, xử lý, chuẩn bị và tiến 
hành phân tích.

Kiểm soát tài liệu, hồ sơ phòng thí nghiệm: Phòng thí 
nghiệm phải thực hiện phân loại, thống kê, lưu trữ, quản lý 
và kiểm soát các tài liệu, hồ sơ thuộc hệ thống quản lý chất 
lượng của phòng theo yêu cầu chung của phòng thử nghiệm 
theo ISO/IEC 17025:2010. Riêng đối với kết quả phân tích 
khí nhà kính cần phải được lưu giữ riêng, các đường chuẩn, 
sắc đồ của các đợt phân tích cần phải được thống kê và định 
kỳ đánh giá nhằm xác định mức độ ổn định của thiết bị. 
Từng kết quả phân tích mẫu cần phải lưu hồ sơ chi tiết quá 
trình thực hiện.

6.4.2. Kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm 

Phòng thí nghiệm phải sử dụng mẫu QC, bao gồm: mẫu trắng 
thiết bị; mẫu chuẩn đối chứng; mẫu lặp; mẫu kiểm tra, hóa chất 
chuẩn hiệu chỉnh máy.

Số lượng mẫu QC tối thiểu cần thực hiện trong mỗi lần phân 
tích mẫu phải đủ để kiểm tra sự nhiễm bẩn của dụng cụ, hóa 
chất... và độ chính xác của các kết quả phân tích.

6.5. Phương pháp phân tích khí nhà kính

6.5.1. Thiết bị, dụng cụ phân tích KNK
Nguyên lý đo khí: 

Mẫu được bơm vào trong và theo dòng khí mang (khí 
mang thường là N2) đưa đến cột sắc ký (pha tĩnh). Mẫu khi 
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qua cột này sẽ được hấp phụ lên trên pha tĩnh đó. Sau đó, 
các chất lần lượt tách khỏi cột theo dòng khí ra ngoài được 
ghi nhận bởi đầu detector. Từ các tín hiệu nhận được máy 
tính sẽ xử lý và biểu hiện kết quả bằng sắc ký đồ. Các chất 
được xác định nhờ giá trị thời gian lưu trên sắc ký đồ.

Các mẫu khí lấy về được phân tích bằng máy sắc ký khí 
(GC) có trang bị Detector FID và TCD. Các cột có thể lựa 
chọn:

- Cột (PC - 1) ---Porapak N 3.2MM * 2.0MM * 1M (Max. 
Temp. 190°C).

- Cột (MC - 1) ---Hayesep D 3.2MM * 2.0MM * 3M 
(Max. Temp. 350°C).

- Cột (MC - 2) ---Hayesep D 3.2MM * 2.0MM * 1M 
(Max. Temp. 290°C).

- Cột (PC - 2) ---Porapak N 3.2MM*2.0MM*1M (Max. 
Temp. 190°C).

- Cột (MC - 3) ---Porapak N 3.2MM * 2.0MM * 2M (Max. 
Temp. 190°C).

- Cột (MC - 4) ---MS-13X 3.2MM * 2.0MM * 2M (Max. 
Temp. 350°C).

- Cột (MC-5) --- Porapak Q 3.2MM*2.0MM*2M (Max. 
Temp. 250°C).
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Sơ đồ khối quá trình vận hành hệ thống sắc ký khí:

Hình 9: Sơ đồ hệ thống sắc ký khí
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Kết quả và độ lặp lại

Lấy các kết quả đối với hệ số đáp ứng K và hàm lượng cX 
của thành phần cần xác định là trung bình các giá trị của vài 
phép xác định (ít nhất là ba phép xác định) được tiến hành trên 
cùng mẫu thử. Các giá trị được sử dụng để tính không được khác 
nhau nhiều quá (thường trong phạm vi ± 2,5 %) so với giá trị 
trung bình. Sự sai khác và số lần đo được quy định tùy theo các 
phương pháp khác nhau hoặc thay đổi theo quy định của từng 
tiêu chuẩn khác nhau.

Lưu ý: Đối với mỗi phòng phân tích có thể sử dụng model 
và hiệu máy khác nhau nên có thể sử dụng hệ thống cột theo 
yêu cầu của từng loại máy, do đó yêu cầu khi báo cáo kết quả 
phải nêu được loại cột sử dụng nếu không kết quả sẽ không 
được công nhận (Xem chi tiết cách vận hành máy GC cụ thể 
ở phụ lục 4).

6.5.2. Báo cáo kết quả: 

Báo cáo kết quả quá trình phân tích gồm các thông tin sau:

a) Kiểu loại thiết bị, dụng cụ được sử dụng;

b) Các đặc tính của cột (vật liệu, chiều dài, kích thước trong, 
pha tĩnh, chất nền và tỉ lệ của pha tĩnh với chất nền, phép đo của 
chất nền, nhiệt độ của cột hoặc nhiệt độ chương trình);

c) Các đặc tính của hệ thống bơm (kiểu loại và nhiệt độ);

d) Các đặc tính của đầu dò (kiểu loại và nhiệt độ);

e) Tốc độ khí mang;
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f) Các đặc tính của bộ ghi (chiều cao tín hiệu tối đa, tốc độ 
ghi, thời gian phản ứng toàn thang đo);

g) Phép nhận biết mẫu;
h) Kết quả phân tích mẫu.

6.5.3. Xử lý số liệu và tính toán kết quả đo phát thải KNK

Xử lý số liệu: Số liệu được xử lý dựa trên các phần mềm xử 
lý số liệu hiện hành. Cần kiểm tra tổng hợp về tính hợp lý của số 
liệu phân tích dựa trên các kết quả ghi chép hiện trường, kết quả 
phân tích các số liệu liên quan.

Kiểm tra số liệu: Kiểm tra tổng hợp về tính hợp lý của số 
liệu quan trắc và phân tích môi trường qua bảng ghi kết quả phân 
tích, bảng số liệu đã xử lý. Thông thường việc kiểm tra dựa trên 
số liệu của mẫu chuẩn, mẫu trắng, mẫu so sánh và theo phương 
pháp chuyên gia.

Tính toán kết quả:

Cường độ phát thải khí CH4 hoặc N2O (mg/m2/giờ) được 
tính toán bằng cách sử dụng phương trình sau đây của Smith và 
Conen (2004) (Chi tiết tính toán tại Phụ lục 5):

 

Trong đó:

- ∆C là sự thay đổi nồng độ khí CH4 hoặc N2O trong khoảng 
thời gian ∆t;

- v và A là thể tích hộp lấy mẫu khí và diện tích đáy của hộp 
đo khí;
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- M là khối lượng nguyên tử của khí đó;

- V là thể tích chiếm bởi 1 mol khí ở nhiệt độ và áp suất tiêu 
chuẩn (22,4 L);

- P là áp suất khí quyển (mbar), P0 là áp suất tiêu chuẩn 
(1.013 mbar);

- Tkelvin: 273 + Ttb

Ttb = (T0 + T1 + T2 + T3)/4

Tổng tích lũy phát thải của CH4, hoặc N2O trong cả vụ lúa được 
tính toán bằng cách sử dụng công thức hình thang như sau:

Tổng tích lũy phát thải của CH4 hoặc N2O :

= −( )
+( )

+ −
+

+ +n n
F F

n n
F Fn n n n

2 1 3 2
1 2 2 3

2 2
* ( )* ...

 

( )*n n F F
c x

nc nx−
+
2  

Trong đó n1, n2, n3 là ngày của lần lấy mẫu thứ 1, 2 và 3; nx 
là ngày lấy mẫu thứ x trước lần lấy mẫu cuối cùng, nc là ngày 
của lần lấy mẫu cuối cùng và Fn1, Fn2, Fn3, Fnx, Fnc là lượng phát 
thải trung bình ngày của khí CH4 hoặc N2O (mg/m2/ngày) ứng 
với các ngày lấy mẫu n1, n2, n3, nx và nc. 

Dựa vào cách tính của IPCC 2007, tính toán tiềm năng nóng 
lên toàn cầu thông qua việc quy đổi tất cả các loại khí về CO2 
tương đương (CO2e).

Hệ số quy đổi CH4 về CO2e = CH4 * 25

Hệ số quy đổi N2O về CO2e = N2O*298 
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Tổng lượng phát thải khí nhà kính được tính theo công thức 
sau:

GWP (kg CO2e /ha )= Phát thải CH4* 25 + Phát thải  
N2O * 298

7. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐO PHÁT THẢI  
KHÍ NHÀ KÍNH

Các báo cáo đo đạc và phân tích phát thải KNK trên ruộng 
lúa đều phải được xây dựng theo một mẫu chung và phải được 
xác nhận của thủ trưởng cơ quan thực hiện. Hình thức trình bày 
báo cáo phải theo một cấu trúc nhất định để phục vụ cho việc 
tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu tính toán kiểm kê KNK Quốc 
gia. Nội dung chính của báo cáo phải được thể hiện đầy đủ những 
nội dung cần thực hiện ghi trong hợp đồng hoặc đề cương nghiên 
cứu khoa học hàng năm.

Cấu trúc xây dựng báo cáo (tại từng vị trí đo tại điểm 
nghiên cứu trong 1 vụ)

1/ Tờ bìa.

2/ Tên báo cáo.

3/ Cơ quan thực hiện nhiệm vụ.

4/ Cơ quan chủ quản.

5/ Mục tiêu của nhiệm vụ.

6/ Nội dung chính của báo cáo.

7/ Mục lục.

Danh mục chữ viết tắt; bảng biểu; hình vẽ.



34

Danh sách những người tham gia.

Nội dung chính của báo cáo 

Báo cáo cần được trình bày ngắn gọn, rõ ràng những nội 
dung sau đây:

I. Mở đầu 

(Nêu lý do và mục đích thực hiện các hoạt động đo phát thải 
KNK)

II. Nội dung, địa điểm, thông số quan trắc lấy mẫu và 
phân tích mẫu

- Nội dung, địa điểm quan trắc;

- Điều kiện lấy mẫu: [đây là các thông tin quan trọng cần 
phải được ghi chép và lưu giữ: nhiệt độ, đặc điểm thời tiết (mưa, 
nắng,…) đặc điểm về mực nước, mức độ phát triển của cây, các 
thông số đo nhanh tại hiện trường (pH, nhiệt độ đất,….) vào 
trong phiếu hoặc hồ sơ thí nghiệm/quan trắc].

Các thông số quan trắc và phân tích tại các điểm [Nêu chi tiết 
số lượng của từng chỉ tiêu đối với từng loại mẫu (CH4, N2O)].

- Số lượng mẫu và vị trí lấy mẫu kèm theo sơ đồ vị trí lấy 
mẫu [sơ lược về vị trí địa điểm thực hiện, bản đồ minh họa vị trí 
lấy mẫu và mô tả vị trí lấy mẫu].

Tên cơ quan chịu trách nhiệm phân tích.

Thiết bị và phương pháp lấy mẫu: [Nêu sơ lược các thiết bị 
và dụng cụ lấy mẫu có sử dụng trong báo cáo].
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Phương pháp phân tích: [Các phương pháp phân tích sử dụng 
trong báo cáo, nếu sử dụng phương pháp chuẩn thì chỉ cần ghi 
tên tiêu chuẩn sử dụng].

III. Phân tích và đánh giá kết quả

 Kết quả quan trắc, phân tích và thảo luận (nêu phương pháp 
đo, phương pháp tính toán, phân tích, sử dụng phương pháp 
thống kê (thống kê miêu tả và thống kê phân tích) để bình luận 
và đánh giá số liệu, thông tin thu thập được. Việc đánh giá cần 
dựa trên các ngưỡng cho phép của TCVN hoặc các Tiêu chuẩn 
quốc tế khác có trích dẫn. Đối với các quy chuẩn, tiêu chuẩn thì 
phải áp dụng văn bản mới nhất.

3.1. Kết quả phát thải khí CH4

3.2. Kết quả phát thải khí N2O
3.3. Tổng lượng phát thải (Tổng lượng phát thải CH4, N2O 

quy đổi CO2-e )
3.4. Kết quả việc thực hiện QA/QC trong quá trình 

phân tích 
IV. Kết luận và Kiến nghị 
Tài liệu tham khảo 
Các phụ lục 
Bản đồ, sơ đồ vị trí khu vực thực hiện quan trắc, lấy mẫu
Các hình ảnh minh họa
Kết quả số liệu quan trắc tại hiện trường
Các tài liệu khác 
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Phụ lục 1

BẢN VẼ CHÂN ĐẾ VÀ HỘP ĐO KHÍ

BẢN VẼ HỘP ĐO KHÍ
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Phụ lục 2

MẪU SỔ GHI CHÉP HIỆN TRƯỜNG

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---------------

......Ngày .....tháng ......năm.......

Phiếu số:........

NHẬT KÝ QUAN TRẮC

Nội dung quan trắc:...............................................................

Đợt lấy mẫu...........................................................................

1. Tên cán bộ thực hiện: 

................................................................................................

2. Vị trí lấy mẫu: 

................................................................................................

Toạ độ theo VN 2000 :   X:………      Y:………    

(Vẽ sơ đồ vị trí lấy mẫu)

3. Số lượng mẫu lấy:

................................................................................................

4. Mô tả sơ lược thời vụ lấy mẫu:

................................................................................................

Loại cây trồng trước khi trồng lúa: 

Ngày thu hoạch vụ trước:
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Ruộng thí nghiệm giữa hai vụ khô hay ướt:

Thời vụ hiện tại:

Ngày cày:

Ngày cấy:

Giống:    Thời gian sinh trưởng:

Ngày thu hoạch (dự kiến):

5. Quản lý đồng ruộng

Chế độ bón phân cho lúa:

................................................................................................

Lượng phân vô cơ:

Ngày bón
Số ngày sau sạ/

cấy
Loại phân  
sử dụng

Khối lượng 
(kg/ha)

Lượng phân hữu cơ:

Ngày bón
Số ngày sau xạ/

cấy
Loại phân  
sử dụng

Khối lượng 
(kg/ha)

Chế độ quản lý nước

................................................................................................
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Ngày tưới Ngày tiêu
Chu kỳ tiêu 
nước (ngày)

Ghi chú

Quản lý rơm rạ, phụ phẩm sau thu hoạch

................................................................................................

Có vùi rơm rạ vào ruộng trước khi canh tác không? Nếu có, 
bao nhiêu (tấn/ha)

6. Điều kiện thời tiết lúc lấy mẫu: (ghi rõ nắng, mưa, gió, ...)

................................................................................................

................................................................................................

Khác

................................................................................................

................................................................................................

Người lấy mẫu

Ký và ghi rõ họ và tên
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Mẫu B1

MẪU SỔ GHI CHÉP HIỆN TRƯỜNG LẤY MẪU KHÍ
Nhóm thực hiện: 
................................................................................................
Địa điểm lấy mẫu khí: 
................................................................................................
Ngày lấy mẫu: 
................................................................................................

TT Công thức
Giai đoạn 
lấy mẫu 
(phút)

KHM Nhiệt độ 
trong hộp oC Thời gian

Mực 
nước 
(mm)

1

1

0’    

2 10’    

3 20’    

4 30’

5

2

0’    

6 10’    

7 20’    

8 30’

9

3

0’    

10 10’    

11 20’    

12 30’

13

4

0’    

14 10’    

15 20’    

16 30’

17

5

0’    

18 10’    

19 20’    

20 30’

… ….
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Phụ lục 3

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH LẤY MẪU

1. Tầng đất:

Sau khi đặt chân đế lấy mẫu vào đất, tầng đất bị biến đổi nhẹ 
trong khoảng thời gian ngắn. Nên đặt chân đế trước 24h thu mẫu 
và lưu tại ruộng trong suốt mùa vụ.

2. Ảnh hưởng của nhiệt độ: 

Nhiệt độ khác nhau có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các 
sinh vật, ảnh hưởng đến phương pháp tính, ảnh hưởng đến quá 
trình hấp phụ và hòa tan của các khí tan trong môi trường đất. 
Tốt nhất là nhiệt độ bên trong thiết bị lấy mẫu gần với nhiệt độ 
bên ngoài môi trường.

Trong quá trình thu mẫu nên ghi chép đầy đủ nhiệt độ của môi 
trường bên ngoài và môi trường bên trong thùng chứa khí.

3. Ảnh hưởng của áp suất:

Các thiết bị lấy mẫu khí kín sẽ giảm được tác động của áp 
suất.Gió thổi ngang có thể ảnh hưởng đến chế độ ra vào của 
không khí trong đất. Do vậy, nên chế tạo các thiết bị lấy mẫu kín 
hoàn toàn.

4. Ảnh hưởng của độ ẩm: 

Độ ẩm thiết bị lấy mẫu đặt phía trên mặt đất sẽ ảnh hưởng 
đến nồng độ khí vết do làm tăng khả năng hòa tan của các khí 
vào trong hơi nước. Hơi nước có thể làm giảm nồng độ của các 
khí khác do hiện tượng pha loãng.
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5. Hỗn hợp khí:

Các phân tử khí khuếch tán nhanh lên phía trên của thùng 
chứa khí do vậy hỗn hợp khí khá đồng đều ở trong thùng chứa. 
Tuy nhiên, kết quả sẽ bị ảnh hưởng nếu có nhiều thực vật bên 
trong thiết bị lấy mẫu hoặc tỉ lệ giữa thể tích và diện tích bề mặt 
của thiết bị quá lớn.

Việc trộn đều các khí ở phần bên trên của thiết bị là cần thiết, 
giải pháp tốt nhất là sử dụng các vòi nhỏ để bên trong thiết bị để 
lấy mẫu. Các vòi nhỏ ở bên trong có thể là vòi đơn (đặt ở phía 
trên cùng) hoặc nhiều vòi với chất liệu teflon có đường kính rất 
nhỏ có thể chấp nhận được (ví dụ: 1/16 inch). Hoặc dùng quạt để 
đảo khí trước khi đo.

6. Vị trí đặt thiết bị lấy mẫu: 

Trong hệ thống canh tác, đặt thiết bị lấy mẫu rất quan trọng 
nó phản ánh mang tính đại diện cho hệ thống.Vị trí lấy mẫu cố 
định tại các điểm thí nghiệm.

Đối với từng hoạt động sẽ có các chương trình QA/QC tương 
ứng, nhưng trước khi thực hiện các hoạt động hiện trường cần xác 
định rõ những nội dung và các thông tin chung sau:

- Xác định tên, ký mã hiệu và mục tiêu chung của quá trình 
thu mẫu.

- Lấy đúng mẫu theo nội dung của chương trình.

- Chứng minh được quá trình kiểm soát sai số là phù hợp.

- Phát hiện được những sai sót, thay đổi trong việc lấy mẫu 
để truy tìm nguồn gốc sai số lấy mẫu khi cần thiết.
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Phụ lục 4

CÁCH SỬ DỤNG MÁY GC 
Khởi động 
- Mở các bình khí mang và khí phụ trợ.
- Bật máy GC và các thiết bị khác.
- Bật máy tính và máy in.
* Nhấn vào LabSolution trên màn Destop.
+ Nếu mục này có màu vàng tức LabSolution đang trong quá 

trình khởi động. Đợi vài phút.
+ Nếu có màu đỏ, xuất hiện lỗi. Khởi động lại máy tính.
* Đăng nhập

* Mở chương trình LabSolutions Main

Kích vào InstrumentsVIENMTNN-PC-Instrument 1 ® 
Realtime Analysis

* Khởi động hệ thống GC

Trong mục Acquisition kích vào biểu tượng System On. 
Kích vào OK.
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Chờ 10 - 15 phút để máy sinh khí H2 ổn định áp suất trong 
khoảng 2,3 - 3,0 bar.

Bật lửa Detector FID.
Nhấn DET Ignite (khi mà hình báo tín hiệu Flame: On)
Lựa chọn Method Download

Column FID ECD

Nhiệt độ oC 50 300 250

Để máy chạy với method đã chọn, ổn định trong 2 - 5h.
Trước khi chạy mẫu, bơm khí chuẩn đã biết nồng độ kiểm tra 

kết quả, đường nền.
Khi máy đã ổn định có thể bắt đầu chạy mẫu.
Hình ảnh ổn định máy

* Chạy mẫu
Start singlerun Single run
Đặt tên cho mẫu: Sample name OK
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Hình ảnh chạy mẫu

Thời gian chạy mẫu: 13 phút
Thời gian lưu khí CH4: 6,05 ± 0,01 phút

- Thời gian lưu khí CO2: 8,08 ± 0,01  phút - Khí N2O: 10,76 
± 0,01 phút

* Tắt máy
Column FID TCD

Nhiệt độ oC 30 50 50

Chờ máy tắt nhiệt trong khoảng 1h System off.
Chọn File - Exit - Kích No
Tắt máy GC và các thiết bị phụ trợ
Khóa khí mang và các khí phụ trợ khác.
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Phụ lục 5

HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH PHÁT THẢI CH4  
TỪ RUỘNG LÚA (g/m2/giờ)
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