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Tóm tắt: 
 

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu phân tích lượng phát thải khí CO2, CH4 trên hồ thủy điện 
Sông Bung 4, Nam Giang, Quảng Nam và áp dụng mô hình hồi quy & phần mềm Eviews để thiết 
lập phương trình dự báo lượng khí nhà kính phát thải. Lượng phát thải CO2 và CH4 ứng với diện 
tích 15,65 km2 lần lượt nằm trong khoảng 164,17-286,55 tấn/ngày và 3,60-5,95 tấn/ngày ứng với 
công suất phát điện 240 MW. Kết quả phương trình dự báo lượng phát thải có độ tin cậy cao trong 
sự thể hiện mối liên hệ giữa các chỉ tiêu của nước hồ thủy điện (nhiệt độ, DO, pH, COD, tổng N, 
tổng P, TDS, độ kiềm, độ dẫn điện) với sự phát thải khí CO2 (R

2 = 0,95) và CH4 (R
2 = 0,994). Trên 

cơ sở kết quả nghiên cứu phân tích mối tương quan giữa CO2 và CH4 với các thông số chất lượng 
nước, có thể đề xuất một số biện pháp nhằm giảm thiểu khí nhà kính từ hồ thuỷ điện Sông Bung 4.  
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Abstract:  
 

This article presents the study results of CO2 and CH4 emissions analysis and applies the 
Eviews software & regression model to build the equation of greenhouse gas emission 
estimation on Song Bung 4 hydropower resevoir, Nam Giang, Quang Nam. The CO2 and CH4 
emissions in the area of 15.65 km2 are in the ranges of 164.17-286.55 tons/day and 3.60-5.95 
tons/day, respectively, with a capacity of 240 MW. The result of constructing, with high-
confidence, estimation equation for the relationship between water parameters (temperature, 
DO, pH, COD, total N, total P, TDS, alkalinity, conductivity) with CO2 (R

2= 0.95) and CH4 
(R2 = 0.994) emissions. Based on the results of the study on the correlation between CO2 and 
CH4 and water quality parameters, some measures to mitigate greenhouse gas from Song 
Bung 4 hydropower reservoir are proposed.             
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