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1. Gi噂i thi羽u 

Nóng lên toàn c亥u là v医n đ隠 m噂i đ逢嬰c ghi nh壱n trong vài th壱p k益 tr荏 l衣i đây. Tuy 

nhiên nó ti隠m 育n nh英ng tác đ瓜ng tiêu c詠c t噂i sinh v壱t và các h羽 sinh thái (UNFCCC, 

2005b). Bi院n đ鰻i khí h壱u, m瓜t h羽 qu違 c栄a s詠 nóng lên toàn c亥u, làm t鰻n h衣i lên t医t c違 các 

thành ph亥n c栄a môi tr逢運ng s嘘ng nh逢 n逢噂c bi吋n dâng cao, gia t<ng h衣n hán, ng壱p l映t, thay 

đ鰻i các ki吋u khí h壱u, gia t<ng các lo衣i b羽nh t壱t, thi院u h映t ngu欝n n逢噂c ng丑t, suy gi違m đa 

d衣ng sinh h丑c và gia t<ng các hi羽n t逢嬰ng khí h壱u c詠c đoan (WWF). 

Nguyên nhân chính gây ra hi羽n t逢嬰ng nóng lên toàn c亥u là s詠 t<ng lên c栄a n欝ng đ瓜 
c栄a khí nhà kính. Khí nhà kính ch雨 chi院m 1% b亥u khí quy吋n nh逢ng có vai trò nh逢 t医m ch<n 

bao ph栄 trái đ医t vì chúng gi英 nhi羽t s逢荏i 医m cho trái đ医t, n挨i mà nhi羽t đ瓜 s胤 th医p h挨n 

kho違ng 300C n院u nh逢 không có khí nhà kính. Các ho衣t đ瓜ng c栄a con ng逢運i nh逢 s穎 d映ng 

nhiên li羽u hóa th衣ch, s違n xu医t xi m<ng, chuy吋n đ鰻i m映c đích s穎 d映ng đ医t (vd. phá r瑛ng đ吋 
canh tác nông nghi羽p) và ho衣t đ瓜ng công nghi羽p làm dày thêm “l噂p ch<n” bao ph栄 này d磯n 

đ院n s詠 nóng lên toàn c亥u. Theo 逢噂c tính c栄a IPCC, các-bon-níc (CO2) chi院m t噂i 60% 

nguyên nhân c栄a s詠 nóng lên toàn c亥u, n欝ng đ瓜 CO2 trong khí quy吋n đã t<ng 28% t瑛 288 

ppm lên 366 ppm trong giai đo衣n 1850-1998 (IPCC, 2000). 雲 giai đo衣n hi羽n nay, n欝ng đ瓜 
khí CO2 t<ng kho違ng 10% trong chu k┻ 20 n<m (UNFCCC, 2005b). 

A吋 ch嘘ng l衣i s詠 bi院n đ鰻i khí h壱u mà tác đ瓜ng c栄a nó đ院n loài ng逢運i và các h羽 sinh 

thái trên trái đ医t th壱m chí còn ch逢a l逢運ng h院t đ逢嬰c, t衣i H瓜i ngh鵜 th逢嬰ng đ雨nh Trái đ医t 荏 Rio 

de Janeiro c瓜ng đ欝ng qu嘘c t院 đã tho違 thu壱n và ban hành Công 逢噂c khung c栄a Liên h嬰p 

qu嘘c v隠 bi院n đ鰻i khí h壱u (1992). Công 逢噂c này sau đó đ逢嬰c c映 th吋 hóa b茨ng Ngh鵜 đ鵜nh th逢 

Kyôtô (1997) nh茨m ràng bu瓜c ngh┄a v映 ch嘘ng bi院n đ鰻i khí h壱u b茨ng vi羽c đ逢a ra đ鵜nh m泳c 

gi違m phát th違i khí nhà kính 荏 các n逢噂c công nghi羽p phát tri吋n (Các n逢噂c thu瓜c Ph映 l映c 1). 

Ngh鵜 đ鵜nh th逢 c┡ng đ逢a ra 3 c挨 ch院 linh ho衣t đ吋 giúp cho các n逢噂c này đ衣t đ逢嬰c ngh┄a v映 
c栄a mình là các c挨 ch院 “A欝ng th詠c hi羽n”(JI); “C挨 ch院 phát tri吋n s衣ch”(CDM) và “Buôn 

bán khí th違i”(ET) (UNFCCC, 2005c). Theo C挨 ch院 phát tri吋n s衣ch (CDM) đ隠 xu医t b荏i 

Ngh鵜 đ鵜nh th逢, nh英ng d詠 án gi違m phát th違i ho員c h医p th映 khí nhà kính nh茨m ch嘘ng l衣i bi院n 

đ鰻i khí h壱u và t<ng c逢運ng phát tri吋n b隠n v英ng c栄a các n逢噂c đang phát tri吋n (Các n逢噂c 

thu瓜c Ph映 l映c 2) có th吋 nh壱n đ逢嬰c tín d映ng t瑛 nh英ng n逢噂c phát tri吋n (Các n逢噂c thu瓜c Ph映 
l映c 1). Vi羽c th詠c hi羽n Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô t衣o c挨 h瓜i cho các n逢噂c đang phát tri吋n nh壱n 

đ逢嬰c nh英ng giá tr鵜 k吋 c違 kinh t院 và môi tr逢運ng cho phát tri吋n b隠n v英ng, đ員c bi羽t là 荏 các 

n逢噂c vùng nhi羽t đ噂i (Bonnie and Schwartzman, 2003). C挨 ch院 phát tri吋n s衣ch c┡ng s胤 làm 

gia t<ng s詠 quan tâm c栄a các bên có liên quan trong vi羽c phát tri吋n r瑛ng tr欝ng b隠n v英ng 荏 

các n逢噂c đang phát tri吋n. Trong khi các v医n đ隠 v隠 chính tr鵜, xã h瓜i, th吋 ch院 còn đang đ逢嬰c 

th違o lu壱n đ吋 nâng cao hi羽u qu違 th詠c hi羽n Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô, nh茨m qu違n lý có hi羽u qu違 
khí nhà kính và đánh giá đ逢嬰c đúng đ逸n 違nh h逢荏ng c栄a nó đ嘘i v噂i trái đ医t, c瓜ng đ欝ng khoa 

h丑c qu嘘c t院 v磯n đang c嘘 g逸ng làm sáng t臼 ti隠m n<ng c栄a các b吋 h医p th映 cácbon, vai trò và 
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đóng góp c栄a h羽 sinh thái r瑛ng trong chu trình cácbon, tri吋n v丑ng và bi羽n pháp t<ng kh違 
n<ng đóng góp c栄a h羽 sinh thái r瑛ng trong ch嘘ng bi院n đ鰻i khí h壱u toàn c亥u. 
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2. G噂i thi羽u v隠 công 逢噂c khung c栄a Liên H嬰p Qu嘘c v隠 bi院n đ鰻i khí h壱u và Ngh鵜 đ鵜nh 
th逢 Kyôtô  

2.1. Công 逢噂c khung c栄a Liên h嬰p qu嘘c v隠 bi院n đ鰻i khí h壱u (UNFCCC) 

Các b茨ng ch泳ng thu th壱p đ逢嬰c trong nh英ng n<m 60 và 70 th院 k益 tr逢噂c cho th医y s詠 

t<ng lên đáng k吋 c栄a n欝ng đ瓜 cácbonníc (CO2) trong khí quy吋n đã d医y lên s詠 quan tâm c栄a 

c瓜ng đ欝ng khoa h丑c qu嘘c t院 mà tr逢噂c tiên là các nhà nghiên c泳u khí h壱u. Tuy nhiên, c┡ng 

ph違i m医t hàng ch映c n<m sau, vào n<m 1988, Ban Liên chính ph栄 v隠 Bi院n đ鰻i Khí h壱u m噂i 

đ逢嬰c thành l壱p b荏i T鰻 ch泳c Khí t逢嬰ng Th院 gi噂i (WMO) và Ch逢挨ng trình Môi tr逢運ng Liên 

h嬰p qu嘘c (UNEP). T鰻 ch泳c này đã đ逢a ra báo cáo đánh giá l亥n đ亥u tiên vào n<m 1990 trên 

c挨 s荏 nghiên c泳u và ý ki院n c栄a 400 nhà khoa h丑c trên th院 gi噂i. B違n báo cáo đã k院t lu壱n, 

hi羽n t逢嬰ng nóng lên toàn c亥u là có th壱t và c亥n ph違i có nh英ng hành đ瓜ng k鵜p th運i đ吋 đ嘘i 
phó v噂i hi羽n t逢嬰ng này (UNFCCC, 2005b). 

Nh英ng k院t qu違 c栄a Ban Liên chính ph栄 đã thúc gi映c c瓜ng đ欝ng qu嘘c t院 thành l壱p 

Công 逢噂c khung c栄a Liên h嬰p qu嘘c v隠 bi院n đ鰻i khí h壱u. T衣i H瓜i ngh鵜 Th逢嬰ng đ雨nh Liên 

h嬰p qu嘘c v隠 Môi tr逢運ng và Phát tri吋n – hay còn g丑i là “H瓜i ngh鵜 th逢嬰ng đ雨nh Trái đ医t” – 

t衣i Rio de Janeiro n<m 1992, Công 逢噂c đã đ逢嬰c thông qua. M映c tiêu c栄a Công 逢噂c là 

nh茨m ng<n ng瑛a nh英ng ho衣t đ瓜ng có h衣i c栄a loài ng逢運i đ院n h羽  khí h壱u trên trái đ医t. Công 

逢噂c có hi羽u l詠c n<m 1994. Cho đ院n nay, trên toàn th院 gi噂i, đã có 189 n逢噂c ký k院t Công 

逢噂c (UNFCCC, 2005a).  

Xác đ鵜nh và đ嘘i m員t v噂i bi院n đ鰻i khí h壱u 

Thành t詠u l噂n nh医t c栄a Công 逢噂c là vi羽c th瑛a nh壱n s詠 nóng 医m toàn c亥u là m瓜t v医n 

đ隠 có th壱t. B荏i vì tr逢噂c khi có Công 逢噂c kho違ng m瓜t th壱p k益, không có b医t c泳 b茨ng ch泳ng 

khoa h丑c ho員c th臼a thu壱n có hi羽u l詠c nào th瑛a nh壱n s詠 nóng 医m toàn c亥u (Th壱m chí, cho 

đ院n ngày nay, v磯n có nh英ng ng逢運i v磯n ch嘘ng l衣i r茨ng có hi羽n t逢嬰ng nóng lên toàn c亥u và 

bi院n đ鰻i khí h壱u là m瓜t v医n đ隠 c亥n quan tâm). Tuy nhiên, cho đ院n nay, các qu嘘c gia trên 

th院 gi噂i v磯n ch逢a th吋 th嘘ng nh医t hoàn toàn v隠 các v医n đ隠 chung nh逢 h壱u qu違 c栄a 医m nóng 

toàn c亥u, nh英ng tác đ瓜ng nào là nguy hi吋m nh医t có nguyên nhân c栄a nóng 医m toàn c亥u s胤 
x違y ra trong nh英ng th壱p k益 t噂i hay th壱m chí nh英ng th院 k益 t噂i, nh英ng hành đ瓜ng gì c亥n ph違i 
đ逢嬰c th詠c hi羽n đ吋 ng<n ch員n nh英ng tác đ瓜ng có h衣i này.  

M映c tiêu l噂n nh医t c栄a Công 逢噂c là 鰻n đ鵜nh đ逢嬰c các n欝ng đ瓜 khí nhà kính trong 

khí quy吋n 荏 m泳c an toàn. M泳c này, ch逢a đ逢嬰c đ鵜nh l逢嬰ng c映 th吋, nh逢ng ph違i đ衣t đ逢嬰c 

trong khung th運i gian đ栄 đ吋 các h羽 sinh thái trên trái đ医t thích 泳ng m瓜t cách t詠 nhiên v噂i 

bi院n đ鰻i khí h壱u, đ違m b違o s違n xu医t l逢挨ng th詠c không b鵜 違nh h逢荏ng và cho phép phát tri吋n 

kinh t院 m瓜t cách b隠n v英ng (UNFCCC, 2005a).  

Công 逢噂c c┡ng th瑛a nh壱n r茨ng đây ch雨 là m瓜t Hi羽p đ鵜nh khung – c亥n ph違i đ逢嬰c b鰻 
sung và hoàn ch雨nh theo th運i gian đ吋 nh英ng c嘘 g逸ng gi違i quy院t v医n đ隠 nóng lên toàn c亥u và 

 3



 

bi院n đ鰻i khí h壱u đ逢嬰c t壱p trung và hi羽u qu違 h挨n. S詠 b鰻 sung l噂n đ亥u tiên c栄a Công 逢噂c đó 

là Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô, đ逢嬰c ban hành n<m 1997. 

Trách nhi羽m ch嘘ng bi院n đ鰻i khí h壱u và nh英ng tác h衣i c栄a bi院n đ鰻i khí h壱u 

Trong cu瓜c chi院n ch嘘ng bi院n đ鰻i khí h壱u, Công 逢噂c đã đ員t ra trách nhi羽m n員ng n隠 
nh医t cho các n逢噂c phát tri吋n b荏i vì nh英ng n逢噂c này là ngu欝n phát th違i khí nhà kính ch栄 
y院u trong quá kh泳 c┡ng nh逢 hi羽n t衣i. Nh英ng n逢噂c này b鵜 đòi h臼i ph違i c逸t gi違m ph亥n l噂n 

l逢嬰ng khí th違i c亥n ph違i gi違m và tr違 ti隠n cho nh英ng ho衣t đ瓜ng làm gi違m ho員c h医p th映 khí 

nhà kính 荏 nh英ng n逢噂c khác. Các n逢噂c này, đ逢嬰c g丑i là các n逢噂c “Ph映 l映c I” - “Annex I”, 

ch栄 y院u là các n逢噂c phát tri吋n, thu瓜c T鰻 ch泳c H嬰p tác và Phát tri吋n Kinh t院 (OECD). 

Trong Công 逢噂c, các n逢噂c công nghi羽p hóa đã đ欝ng ý h厩 tr嬰 tài chính cho các ho衣t 
đ瓜ng 荏 các n逢噂c đang phát tri吋n – ph亥n h厩 tr嬰 này ph違i n茨m ngoài nh英ng h厩 tr嬰 tài chính 

mà h丑 đã, đang cung c医p cho các n逢噂c này (vd. vi羽n tr嬰 phát tri吋n – ODA). M瓜t qu悦 tín 

d映ng c┡ng đã đ逢嬰c thi院t l壱p cho các ho衣t đ瓜ng h厩 tr嬰  đ逢嬰c qu違n lý b荏i Qu悦 Môi tr逢運ng 

toàn c亥u (Global Environment Facility – GEF). Các n逢噂c phát tri吋n c┡ng đ欝ng ý chuy吋n 

giao nh英ng công ngh羽 s違n xu医t ti院n b瓜, ít gây ô nhi宇m cho các n逢噂c đang phát tri吋n. 

B荏i vì nhu c亥u phát tri吋n kinh t院 là thi院t y院u cho các n逢噂c nghèo, n挨i mà phát tri吋n 

kinh t院, th壱m chí k吋 c違 khi không có nh英ng v医n đ吋 n違y sinh t瑛 bi院n đ鰻i khí h壱u, là quá 

trình không d宇 đ衣t đ逢嬰c, nên Công 逢噂c đã ch医p thu壱n r茨ng phát th違i khí nhà kính c栄a các 

n逢噂c đang phát tri吋n v磯n s胤 đ逢嬰c t<ng lên theo th運i gian. Ai隠u quan tr丑ng là tìm cách h厩 
tr嬰 các n逢噂c này h衣n ch院 phát th違i khí nhà kính mà không 違nh h逢荏ng đ院n quá trình phát 

tri吋n kinh t院. 

Công 逢噂c c┡ng th瑛a nh壱n các n逢噂c đang phát tri吋n là nh英ng n逢噂c d宇 b鵜 t鰻n h衣i 
nh医t do bi院n đ鰻i khí h壱u và kêu g丑i nh英ng c嘘 g逸ng m衣nh m胤 h挨n đ吋 gi違i quy院t h壱u qu違 
này. 

2.2. Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô 

Các bên tham gia Công 逢噂c ti院n hành H瓜i ngh鵜 c栄a các bên tham gia(COP) nh茨m c映 th吋 
hoá nh英ng đ隠 xu医t t鰻ng quát c栄a Công 逢噂c khung c栄a Liên h嬰p qu嘘c v隠 bi院n đ鰻i khí h壱u. 

Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô đ逢嬰c thông qua vào tháng 12 n<m 1997 t衣i COP 3. Ngh鵜 đ鵜nh th逢 đ逢a 

ra ngh┄a v映 pháp lý đ嘘i v噂i 38 n逢噂c công nghi羽p hóa (Ph映 l映c 1) trong th運i k┻ 2008 – 2012 

đ衣t phát th違i khí nhà kính th医p h挨n m泳c n<m 1990 kho違ng 5,2%. Các khí nhà kính chính 

đ逢嬰c nêu trong Ngh鵜 đ鵜nh th逢 là: Cácbonic (CO2), Mêtan (CH4), Ôxit nit挨, 

Hydrofluorocacbon (HFCs), Perfluorocacbon (PFCs) và Sunphua hexafluorit (SF6) 

(UNFCCC, 2005c).  

Ngoài vi羽c thông qua Ngh鵜 đ鵜nh th逢 có tính b逢噂c ngo員t Kyôtô, các Bên tham gia Công 逢噂c 

còn đ欝ng ý đ逢a ra các c挨 ch院 Kyôtô, bao g欝m c挨 ch院 A欝ng th詠c hi羽n (Joint 

Implementation – JI), C挨 ch院 phát tri吋n s衣ch (CDM) và Mua bán phát th違i (Emission 
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trading - ET). Do chi phí gi違m phát th違i ho員c thu h欝i khí nhà kính r医t khác nhau gi英a các 

qu嘘c gia, khu v詠c hay gi英a các ngành s違n xu医t, d鵜ch v映 trên th院 gi噂i, vi羽c th詠c hi羽n linh 

ho衣t các c挨 ch院 này t衣o đi隠u ki羽n thúc đ育y các d詠 án gi違m phát th違i có chi phí r飲 nh逢ng mà 

v磯n mang l衣i hi羽u qu違 môi tr逢運ng. 

2.2.1. C挨 ch院 đ欝ng th詠c hi羽n – Joint Implementation 

C挨 ch院 đ欝ng th詠c hi羽n (JI) đ逢嬰c đ鵜nh ngh┄a trong đi隠u 6 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô, 

c挨 ch院 này cho phép các bên thu瓜c bên Ph映 l映c I (các n逢噂c đ亥u t逢) mu嘘n có đ逢嬰c các m泳c 

gi違m phát th違i đ逢嬰c ch泳ng nh壱n (credits) khi th詠c hi羽n các d詠 án gi違m phát th違i ho員c thu 

h欝i cac-bon 荏 các bên c┡ng thu瓜c Ph映 l映c I (các n逢噂c ch栄 nhà). Các d詠 án JI d宇 th詠c hi羽n 

荏 các n逢噂c có n隠n kinh t院 đang chuy吋n đ鰻i (Economies in transition ) là các n逢噂c có c挨 h瓜i 
gi違m phát th違i ho員c t<ng c逢運ng thu h欝i các bon v噂i chi phí th医p. Các m泳c gi違m cácbon 

đ逢嬰c ch泳ng nh壱n do c挨 ch院 đ欝ng th詠c hi羽n (JI) t衣o ra, đ逢嬰c g丑i là các đ挨n v鵜 gi違m phát 

th違i (Emission Reduction Units). Các n逢噂c đ亥u t逢 có th吋 s穎 d映ng các đ挨n v鵜 ERU đ吋 đ衣t 
đ逢嬰c các ch雨 tiêu phát th違i khí nhà kính c栄a mình. L逢嬰ng gi違m phát th違i cácbon đ逢嬰c tính 

b茨ng đ挨n v鵜 ERU s胤 đ逢嬰c kh医u tr瑛 t瑛 l逢嬰ng phát th違i ch雨 đ鵜nh c栄a n逢噂c ch栄 nhà do th詠c 

hi羽n th詠c hi羽n d詠 án JI (UNFCCC, 2005c). 

2.2.2. Mua bán phát th違i – Emission Trading 

Mua bán phát th違i đ逢嬰c đ鵜nh ngh┄a trong đi隠u 17 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô. Các Bên thu瓜c 

Ph映 l映c I có th吋 có các đ挨n v鵜 l逢嬰ng ch雨 đ鵜nh (Assigned amount units), đ挨n v鵜 gi違m phát 

th違i (ERUs), gi違m phát th違i đ逢嬰c ch泳ng nh壱n (CERs), và các đ挨n v鵜 kh穎 (RMUs) c栄a các 

bên khác thu瓜c Ph映 l映c I thông qua mua bán phát th違i. 

2.2.3. C挨 ch院 phát tri吋n s衣ch (Clean Development Mechanism) 

C挨 ch院 phát tri吋n s衣ch là m瓜t trong 3 c挨 ch院 đ逢嬰c đ隠 ra b荏i Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô 

nh逢 đã nêu 荏 trên. Theo IPCC, trong hai th壱p k益 t噂i 逢噂c tính t鰻ng m泳c phát th違i khí nhà 

kính c栄a các n逢噂c đang phát tri吋n s胤 v逢嬰t t鰻ng m泳c phát th違i c栄a các n逢噂c phát tri吋n. 

Chính vì v壱y ngoài vi羽c đ衣t đ逢嬰c m泳c gi違m th違i đã cam k院t c栄a các Bên thu瓜c Ph映 l映c I, 

làm th院 nào đ吋 gi違m đ逢嬰c s詠 gia t<ng phát th違i khí nhà kính 荏 các n逢噂c đang phát tri吋n là 

m瓜t v医n đ隠 đ逢嬰c đ員c bi羽t quan tâm.  

C挨 ch院 phát tri吋n s衣ch đ逢嬰c đ鵜nh ngh┄a t衣i đi隠u 12 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô. C挨 

ch院 này cho phép các Bên thu瓜c Ph映 l映c I (các đ逢嬰c đ亥u t逢) có đ逢嬰c các m泳c gi違m phát 

th違i đ逢嬰c ch泳ng nh壱n t瑛 vi羽c th詠c hi羽n các d詠 án gi違m phát th違i khí nhà kính 荏 các Bên 

không thu瓜c Ph映 l映c I (các n逢噂c ch栄 nhà). M泳c gi違m cácbon đ逢嬰c ch泳ng nh壱n do các d詠 

án CDM t衣o ra, đ逢嬰c g丑i là đ挨n v鵜 gi違m phát th違i đ逢嬰c ch泳ng nh壱n (CERs).   

M映c đích c栄a C挨 ch院 phát tri吋n s衣ch là h厩 tr嬰 các n逢噂c không ph違i Ph映 l映c I đ衣t 
đ逢嬰c phát tri吋n kinh t院 b隠n v英ng trong khi v磯n đóng góp cho m映c tiêu l噂n lao c栄a Công 

逢噂c khung c栄a Liên h嬰p qu嘘c v隠 bi院n đ鰻i khí h壱u, ngoài ra h厩 tr嬰 các n逢噂c trong Ph映 l映c I 

th詠c hi羽n đ逢嬰c m映c tiêu gi違m phát th違i khí nhà kính c栄a mình. N院u đ逢嬰c th詠c hi羽n C挨 ch院 
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phát tri吋n s衣ch (CDM) không nh英ng s胤 đóng góp vào gi違m m泳c phát th違i khí nhà kính 荏 

các n逢噂c thu瓜c Ph映 l映c I mà còn t衣o đi隠u ki羽n cho các n逢噂c đang phát tri吋n nh壱n đ逢嬰c l嬰i 

ích t瑛 các d詠 án CDM nh逢: chuy吋n giao công ngh羽 tiên ti院n, đ亥u t逢 tài chính giúp cho các 

n逢噂c không thu瓜c Ph映 l映c I đ衣t đ逢嬰c s詠 phát tri吋n b隠n v英ng.  

M員c dù tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng là nh英ng ho衣t đ瓜ng đ逢嬰c ch医p nh壱n tham gia 

vào C挨 ch院 phát tri吋n s衣ch CDM trong giai đo衣n th詠c hi羽n Công 逢噂c đ亥u tiên, nh逢ng 

nh英ng nguyên t逸c và quy trình đ吋 th詠c hi羽n v磯n còn đang trong ti院n trình xem xét và th違o 

lu壱n. 

(1) Các l嬰i ích c栄a tham gia CDM 

Nh英ng l嬰i ích cho các bên tham gia d詠 án 荏 n逢噂c ch栄 nhà: 

- C挨 h瓜i có đ逢嬰c ngu欝n tài chính b鰻 sung; 

- C挨 h瓜i đ逢嬰c chuy吋n giao các công ngh羽 thân thi羽n v噂i môi tr逢運ng và ti院t ki羽m n<ng 

l逢嬰ng; 

- C挨 h瓜i phát tri吋n ngu欝n nhân l詠c; 

Nh英ng l嬰i ích cho nh英ng bên tham gia d詠 án 荏 n逢噂c đ亥u t逢: 

- Có đ逢嬰c các đ挨n v鵜 gi違m phát th違i ho員c h医p th映 cácbon CERs; 

- C挨 h瓜i tìm đ逢嬰c nh英ng tri吋n v丑ng đ亥u t逢 m噂i 荏 các n逢噂c ch栄 nhà; 

- T衣o ra th鵜 tr逢運ng cho các công ngh羽 ti院n b瓜 và thân thi羽n v噂i môi tr逢運ng; 

Nh英ng l嬰i ích c栄a n逢噂c ch栄 nhà: 

- A衣t đ逢嬰c phát tri吋n b隠n v英ng nhanh 荏 khu v詠c d詠 án ho員c qu嘘c gia; 

- Có đ逢嬰c các l嬰i ích b鰻 sung nh逢 ki吋m soát ô nhi宇m môi tr逢運ng, c違i thi羽n hi羽u qu違 s穎 

d映ng n<ng l逢嬰ng, nguyên li羽u t瑛 các d詠 án gi違m khí nhà kính; 

- T<ng đ亥u t逢 n逢噂c ngoài; 

- A育y m衣nh chuy吋n giao công ngh羽 và phát tri吋n ngu欝n nhân l詠c; 

- Góp ph亥n vào m映c tiêu chung c栄a Công 逢噂c khung c栄a Liên h嬰p qu嘘c v隠 bi院n đ鰻i khí 

h壱u. 

Nh英ng giá tr鵜 có th吋 mang l衣i cho các n逢噂c đ亥u t逢: 

- Có đ逢嬰c các đ挨n v鵜 gi違m phát th違i CERs; 

- T<ng c逢運ng m嘘i quan h羽 h英u ngh鵜 song ph逢挨ng b茨ng cách cung c医p vi羽n tr嬰 đ吋 đ衣t 
đ逢嬰c s詠 phát tri吋n b隠n v英ng 荏 n逢噂c ch栄 nhà; 
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- Góp ph亥n vào m映c tiêu chung c栄a Công 逢噂c khung c栄a Liên h嬰p qu嘘c v隠 bi院n đ鰻i khí 

h壱u. 

(2) Các l┄nh v詠c có th吋 tham gia d詠 án CDM 

CDM g欝m các d詠 án thu瓜c các l┄nh v詠c sau: 

- Nâng cao hi羽u qu違 s穎 d映ng n<ng l逢嬰ng cu嘘i, hi羽u qu違 cung c医p n<ng l逢嬰ng (Thay th院 
các tr衣m/nhà máy đi羽n công ngh羽 l衣c h壱u; Thu h欝i nhi羽t t瑛 các tr衣m/nhà máy đi羽n; L逸p 

đ員t các c挨 s荏 phát n<ng l逢嬰ng đ欝ng hành); 

- N<ng l逢嬰ng tái t衣o (gió, m員t tr運i, th栄y n<ng, sinh kh嘘i); 

- Chuy吋n đ鰻i d衣ng nhiên li羽u s穎 d映ng (g厩 c栄i thay than đá…); 

- Nông nghi羽p (gi違m phát th違i CH4 và N2O); 

- Gi違m phát th違i t瑛 các quá trình công nghi羽p (CO2, và các khí th違i HFCs, PFCs, SF6  

gi違m đ逢嬰c t瑛 s違n xu医t xi m<ng…); 

- Thu h欝i và s穎 d映ng Mêtan (Các bãi chôn ch医t th違i, khai thác m臼 than); 

- Giao thông (Thay th院 nhu c亥u s穎 d映ng ph逢挨ng ti羽n cá nhân b茨ng ph逢挨ng ti羽n giao 

thông công c瓜ng, đ逢a vào s穎 d映ng các ph逢挨ng ti羽n giao thông công c瓜ng có m泳c phát 

th違i CO2  th医p); 

- Các d詠 án b吋 h医p th映 (ch雨 áp d映ng đ嘘i v噂i l┄nh v詠c tr欝ng r瑛ng và khôi ph映c r瑛ng). 

(3) Các tiêu chí c栄a d詠 án CDM 

Tham gia 

Các d詠 án CDM ph違i đ逢嬰c t医t c違 các bên liên quan phê duy羽t, ph違i mang l衣i s詠 

phát tri吋n b隠n v英ng t衣i n逢噂c ch栄 nhà và đ衣t đ逢嬰c l嬰i ích th詠c, có th吋 đo đ院m đ逢嬰c và dài 

h衣n liên quan đ院n gi違m bi院n đ鰻i khí h壱u.  

A吋 tham gia CDM, các n逢噂c ph違i đáp 泳ng đ逢嬰c các tiêu chí c映 th吋 khác nhau. T医t 
c違 các Bên ph違i đáp 泳ng đ逢嬰c 3 yêu c亥u c挨 b違n: t詠 nguy羽n tham gia vào CDM, thành l壱p 

C挨 quan Qu嘘c gia v隠 CDM và ph違i phê chu育n Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô. Ngoài ra, các n逢噂c 

công nghi羽p hóa ph違i đáp 泳ng m瓜t s嘘 đi隠u ki羽n khác nh逢 thi院t l壱p l逢嬰ng gi違m phát th違i 
theo ch雨 đ鵜nh t衣i Ai隠u 3 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh th逢 và h羽 th嘘ng qu嘘c gia v隠 逢噂c tính khí nhà kính, 

đ<ng ký, ki吋m kê hàng n<m và h羽 th嘘ng tính toán vi羽c mua bán các phát th違i. 

M員c dù vi羽c tham gia theo CDM có th吋 bao g欝m c違 các khu v詠c t逢 nhân và/ho員c 

nhà n逢噂c, song khu v詠c t逢 nhân đ逢嬰c hy v丑ng s胤 có vai trò đ員c bi羽t quan tr丑ng trong 

CDM. C映 th吋 là các công ty t逢 nhân c栄a các n逢噂c đ亥u t逢 hy v丑ng s胤 t衣o ra đ亥u t逢 荏 các 

n逢噂c ch栄 nhà và đ育y m衣nh vi羽c chuy吋n giao các công ngh羽 an toàn và h嬰p lý v隠 m員t môi 

tr逢運ng.  

Tính b鰻 sung 
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Không ph違i b医t k┻ các ho衣t đ瓜ng làm h医p th映 khí nhà kính hay làm gi違m phát th違i 
nào 荏 các n逢噂c đang phát tri吋n c┡ng có th吋 tham gia vào và các d詠 án CDM. C挨 ch院 CDM 

quy đ鵜nh, vi羽c gi違m phát th違i ph違i mang tính b鰻 sung n茨m ngoài b医t k┻ vi羽c gi違m phát th違i 
nào có th吋 x違y ra khi không có ho衣t đ瓜ng CDM (Ai隠u gì s胤 x違y ra n院u không có d詠 án 

CDM?). Các m泳c phát th違i x違y ra khi không có ho衣t đ瓜ng d詠 án CDM đ逢嬰c g丑i là “đ逢運ng 

phát th違i c挨 s荏” (baselines). Nói tóm l衣i, m瓜t d詠 án CDM có h嬰p l羽 hay không, tr逢噂c h院t 
ph違i xem xét 荏 “tính b鰻 sung” c栄a nó. Các qui t逸c v隠 CDM đã đ逢嬰c quy đ鵜nh trong Th臼a 

thu壱n Marrakét, do COP-7 quy院t đ鵜nh n<m 2001. Tuy nhiên, các ph逢挨ng pháp lu壱n chi ti院t 
v磯n đang trong quá trình th違o lu壱n 荏 c医p qu嘘c t院. 

ODA và các v医n đ隠 tài chính khác 

Tài chính c栄a các d詠 án CDM không đ逢嬰c làm gi違m các Qu悦 h厩 tr嬰 phát tri吋n 

chính th泳c (ODA). Ngoài ra, CERs t瑛 d詠 án CDM ph違i ch鵜u m泳c phí 2% – còn g丑i là ph亥n 

thu nh壱p – kho違n thu nh壱p này s胤 đ逢嬰c đ逢a vào Qu悦 thích 泳ng m噂i đ吋 h厩 tr嬰 các n逢噂c 

đang phát tri吋n d宇 nh衣y c違m đ嘘i v噂i các tác đ瓜ng tiêu c詠c c栄a bi院n đ鰻i khí h壱u. 

Các kho違n thu khác v隠 CERs s胤 góp ph亥n thanh toán các chi phí qu違n lý CDM. A吋 
thúc đ育y phân b鰻 công b茨ng d詠 án gi英a các n逢噂c đang phát tri吋n, d詠 án CDM t衣i các n逢噂c 

kém phát tri吋n không ph違i ch鵜u kho違n thu thích 泳ng và chi phí qu違n lý. 

M瓜t s嘘 v医n đ隠 khác 

C挨 ch院 CDM c┡ng qui đ鵜nh các Bên thu瓜c Ph映 l映c I c亥n ki隠m ch院 s穎 d映ng CERs 

c栄a n<ng l逢嬰ng h衣t nhân đ吋 đáp 泳ng ch雨 tiêu c栄a mình. Bên c衣nh đó, đ嘘i v噂i th運i k┻ cam 

k院t đ亥u tiên (2008-2012), các d詠 án b吋 h医p th映 ch雨 bao g欝m tr欝ng r瑛ng ho員c khôi ph映c 

r瑛ng và các bên thu瓜c Ph映 l映c I ch雨 có th吋 tính CERs t瑛 các d詠 án b吋 h医p th映 t嘘i đa 荏 m泳c 

1% đ逢運ng phát th違i c挨 s荏 cho m厩i n<m trong th運i k┻ cam k院t. 

2.3. Các thông tin chung v隠 d詠 án CDM 

2.3.1. Các bên có liên quan đ院n các d詠 án CDM 

(1) Các bên tham gia d詠 án 荏 các n逢噂c ch栄 nhà và các n逢噂c đ亥u t逢 

Các bên tham gia có th吋 bao g欝m các c挨 quan thu瓜c nhà n逢噂c, tuy nhiên các công 

ty t逢 nhân đ逢嬰c hy v丑ng s胤 là các bên tham gia chính vào vi羽c th詠c hi羽n các ho衣t đ瓜ng c栄a 

d詠 án CDM. Các công ty t逢 nhân này tham gia vào các d詠 án CDM trên c挨 s荏 t詠 nguy羽n. 

(2). Các n逢噂c ch栄 nhà, c挨 quan qu嘘c gia có th育m quy隠n v隠 CDM (national authority 

for CDM - DNA) c栄a n逢噂c ch栄 nhà 

Mu嘘n tham gia vào c挨 ch院 CDM, n逢噂c ch栄 nhà ph違i phê chu育n Ngh鵜 đ鵜nh th逢 

Kyôtô. N逢噂c ch栄 nhà s胤 c穎 ra m瓜t c挨 quan qu嘘c gia có th育m quy隠n v隠 CDM. C挨 quan này 

có trách nhi羽m xem xét có ch医p thu壱n hay không các d詠 án đ逢嬰c nh英ng bên tham gia đ隠 
xu医t. N逢噂c ch栄 nhà đ逢嬰c quy隠n s穎 d映ng ph逢挨ng pháp lu壱n c栄a mình đ吋 đánh giá m泳c đ瓜 
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đóng góp c栄a ho衣t đ瓜ng c栄a các d詠 án CDM đ嘘i v噂i s詠 phát tri吋n b隠n v英ng. Chính ph栄 c栄a 

n逢噂c ch栄 nhà c┡ng có th吋 s穎 d映ng các bi羽n pháp h厩 tr嬰 khác nhau nh茨m khuy院n khích các 

công ty t逢 nhân tham gia vào ho衣t đ瓜ng d詠 án CDM nh逢 mi宇n thu院, h厩 tr嬰 k悦 thu壱t… 

C挨 quan qu嘘c gia có th育m quy隠n ho員c c挨 quan có trách nhi羽m khác c栄a n逢噂c ch栄 
nhà ph違i xây d詠ng m瓜t quy trình phê duy羽t d詠 án CDM. C挨 quan qu嘘c gia có th育m quy隠n 

v隠 CDM còn cung c医p thông tin cho các bên tham gia 荏 n逢噂c mình và n逢噂c đ亥u t逢, nh逢 

các công ty t逢 nhân. 

(3) Các n逢噂c đ亥u t逢 

Các n逢噂c đ亥u t逢 c┡ng ph違i thi院t l壱p m瓜t c挨 quan có th育m quy隠n qu嘘c gia v隠 CDM. 

C挨 quan này s胤 g穎i th逢 ch医p thu壱n cho các bên tham gia n院u nh逢 d詠 án này đ逢嬰c thông 

qua. Các d詠 án đ逢嬰c tài tr嬰 b茨ng ngân sách c栄a chính ph栄 n逢噂c đ亥u t逢 thì n逢噂c đó ph違i 
kh鰯ng đ鵜nh rõ các kho違n tài tr嬰 đó không làm sai l羽ch h厩 tr嬰 phát tri吋n chính th泳c (ODA). 

Chính ph栄 n逢噂c đ亥u t逢 có th吋 khuy院n khích các công ty t逢 nhân tham gia vào ho衣t đ瓜ng d詠 

án CDM b茨ng nhi隠u bi羽n pháp h厩 tr嬰 khác nhau. 

(4) Các t鰻 ch泳c tác nghi羽p đ逢嬰c ch雨 đ鵜nh (Designated Organisational Entities - DOE) 

Các t鰻 ch泳c tác nghi羽p đ逢嬰c ch雨 đ鵜nh là các bên th泳 ba, gi嘘ng nh逢 ban giám kh違o. 

Các th詠c th吋 này đ逢嬰c ch雨 đ鵜nh s胤 ki吋m ch泳ng, th育m đ鵜nh giá tr鵜 và ch泳ng nh壱n các ho衣t 
đ瓜ng d詠 án CDM. Hay nói cách khác, quy院t đ鵜nh xem m瓜t d詠 án có đ栄 tiêu chu育n CDM 

hay không. 

Các t鰻 ch泳c tác nghi羽p đ逢嬰c ch雨 đ鵜nh ph違i đ逢嬰c Ban đi隠u hành công nh壱n và đ逢嬰c 

COP ch雨 đ鵜nh chi吋u theo các tiêu chu育n công nh壱n do Ban đi隠u hành xây d詠ng. 

(5) Ban đi隠u hành CDM 

Ban đi隠u hành (Executive Board) đ逢嬰c l壱p ra đ吋 giám sát các ho衣t đ瓜ng CDM theo s詠 栄y 

quy隠n c栄a COP. Ban đi隠u hành có 10 thành viên, trong đó m厩i khu v詠c (Châu Á, châu Phi, 

châu M悦 La tinh và Caribean, Trung và Aông Âu, và OECD) c穎 ra 01 đ衣i di羽n, 01 đ衣i di羽n 

c栄a các qu嘘c gia đ違o nh臼, 02 đ衣i di羽n c栄a các Bên thu瓜c Ph映 l映c I và không thu瓜c Ph映 l映c I.  

Ban đi隠u hành s胤 công nh壱n và 栄y nhi羽m cho các t鰻 ch泳c đ瓜c l壱p – các t鰻 ch泳c tác 

nghi羽p – phê duy羽t các đ隠 xu医t d詠 án CDM, th育m tra k院t qu違 gi違m phát th違i và ch泳ng nh壱n 

các gi違m phát th違i. M瓜t nhi羽m v映 quan tr丑ng khác c栄a Ban đi隠u hành là duy trì vi羽c đ<ng 

ký CDM – vi羽c đ<ng ký s胤 là c挨 s荏 đ吋 ban hành CERs m噂i, qu違n lý và tính toán các kho違n 

thu CERs cho Qu悦 Thích 泳ng và chi phí qu違n lý – và duy trì vi羽c tính toán CERs cho m厩i 
bên không ph映 thu瓜c Ph映 l映c I là n逢噂c ch栄 nhà c栄a d詠 án CDM. 

2.3.2. Chu trình d詠 án CDM 

B逢噂c đ亥u tiên c栄a chu trình d詠 án CDM là xác đ鵜nh và xây d詠ng d詠 án CDM ti隠m 

n<ng. Yêu c亥u c栄a m瓜t d詠 án CDM là ph違i xác th詠c, có th吋 đo đ院m đ逢嬰c và mang tính b鰻 
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sung. A吋 xác nh壱n s詠 b鰻 sung, các phát th違i c栄a d詠 án CDM ph違i đ逢嬰c so sánh v噂i các 

phát th違i c栄a tr逢運ng h嬰p tham chi院u h嬰p lý – đ逢嬰c coi là đ逢運ng c挨 s荏. Các Bên tham gia 

d詠 án xây d詠ng đ逢運ng c挨 s荏 theo ph逢挨ng pháp đã đ逢嬰c thông qua trên c挨 s荏 d詠 án c映 th吋. 
Ph逢挨ng pháp lu壱n đ逢運ng c挨 s荏 đ逢嬰c th詠c hi羽n d詠a trên 3 h逢噂ng ti院p c壱n trong Th臼a thu壱n 

Marraket: 

- Các phát th違i hi羽n nay ho員c quá kh泳 trùng h嬰p; 

- Các phát th違i t瑛 công ngh羽 đ亥u t逢 thi羽n h英u v噂i môi tr逢運ng; 

- Các phát th違i trung bình c栄a các ho衣t đ瓜ng d詠 án t逢挨ng t詠 đ逢嬰c ti院n hành trong 5 

n<m tr逢噂c đây trong cùng hoàn c違nh và các ho衣t đ瓜ng đó thu瓜c m泳c cao trong s嘘 
20% t鰻ng các lo衣i d詠 án. 

Chu trình d詠 án CDM g欝m 7 giai đo衣n c挨 b違n đ逢嬰c cho 荏 bi吋u đ欝 d逢噂i đây (T鰻 
ch泳c phát tri吋n n<ng l逢嬰ng m噂i và công nghi羽p Nh壱t B違n – B瓜 Tài nguyên và Môi tr逢運ng) 
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Bi吋u đ欝 2.1. Chu trình d詠 án CDM 

Ngu欝n: V<n phòng qu嘘c gia v隠 bi院n đ鰻i khí h壱u và b違o v羽 t亥ng ôzôn 

 
1. Thi院t k院 và 

xây d詠ng d詠 án 
V<n ki羽n thi院t 

k院 d詠 án 
 

 

 

 

Mô t違 d詠 án; ph逢挨ng pháp 
lu壱n đ逢運ng c挨 s荏; các bi羽n 
pháp/k院 ho衣ch giám sát phát 
th違i khí nhà kính; báo cáo tác 
đ瓜ng v噂i môi tr逢運ng; ý ki院n 
c栄a các bên tham gia d詠 án

2. Qu嘘c gia phê 
duy羽t  

 

 

 

 

 

C挨 quan qu嘘c gia v隠 CDM; 
phê duy羽t c栄a chính ph栄; 
Kh鰯ng đ鵜nh c栄a chính ph栄 
r茨ng d詠 án góp ph亥n phát 
tri吋n b隠n v英ng 

T鰻 ch泳c tác 
nghi羽p A 

3. Th育m đ鵜nh/ 
đ<ng ký  

 

 

 
4. Tài chính d詠 

án 
Các nhà đ亥u 

t逢 
 

 

 

 Các bên 
tham gia d詠 5. Giám sát  

 

 
Báo cáo g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iám sát

6. Th育m 
tra/ch泳ng nh壱n 

T鰻 ch泳c tác 
nghi羽p

7. Ban hành 
CERs 

 B 

Các báo cáo th育m 
tra, ch泳ng nh壱n, đ隠 

ngh鵜 ban hành CERs 

Ban ch医p 
hành/đ<ng ký 
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 (1) V<n ki羽n thi院t k院 d詠 án 

Các bên tham gia d詠 án s胤 so衣n th違o v<n ki羽n thi院t k院 d詠 án (PDD) theo các h逢噂ng d磯n c栄a 

Ban đi隠u hành(EB). PDD bao g欝m đ隠 c逢挨ng d詠 án, thi院t l壱p đ逢運ng c挨 s荏, 逢噂c tính m泳c 

phát th違i gi違m GHG, và k院 ho衣ch giám sát… PDD là v<n b違n chính th泳c có di宇n gi違i chi 

ti院t v隠 k悦 thu壱t và t鰻 ch泳c c栄a nh英ng bên tham gia và đ逢嬰c công khai hóa. Sau đó, nh英ng 

bên tham gia d詠 án c栄a các n逢噂c đ亥u t逢 và n逢噂c ch栄 nhà có th吋 xin phép chính ph栄 n逢噂c 

mình phê duy羽t d詠 án b茨ng v<n b違n. 

2.3.2.2. Phê duy羽t và đ<ng ký d詠 án 

Các t鰻 ch泳c tác nghi羽p đ逢嬰c ch雨 đ鵜nh (DOE) đ逢嬰c EB ch雨 đ鵜nh mà th逢運ng là các 

công ty k院 toán, ki吋m toán, công ty lu壱t có kh違 n<ng đánh giá phát th違i m瓜t cách đ瓜c l壱p và 

tin c壱y. DOE s胤 duy羽t l衣i v<n ki羽n d詠 án PDD xem nó có th臼a mãn đ逢嬰c các yêu c亥u b逸t 
bu瓜c c栄a c挨 ch院 CDM đ逢嬰c quy đ鵜nh trong th臼a thu壱n Marrakesh… và sau đó đi đ院n quy院t 
đ鵜nh có phê duy羽t v<n ki羽n d詠 án hay không. N院u v<n ki羽n d詠 án đ逢嬰c phê duy羽t, DOE s胤 
chuy吋n đ院n Ban đi隠u hành đ吋 đ<ng ký chính th泳c. 

(3) Giám sát, th育m tra và c医p ch泳ng nh壱n 

A吋 l逢嬰ng cácbon gi違m nh姻 buôn bán đ逢嬰c trên th鵜 tr逢運ng qu嘘c t院, khi các d詠 án 

đang ho衣t đ瓜ng, các bên tham gia ph違i th詠c hi羽n giám sát m泳c phát th違i GHG. T鰻 ch泳c tác 

nghi羽p đ逢嬰c ch雨 đ鵜nh s胤 th逢運ng xuyên ki吋m ch泳ng l逢嬰ng phát th違i do các ho衣t đ瓜ng d詠 án 

CDM đ衣t đ逢嬰c và nh英ng bên tham gia d詠 án có trách nhi羽m giám sát. N院u m瓜t ho衣t đ瓜ng 

d詠 án đã đ衣t đ逢嬰c các m泳c gi違m phát th違i nh逢 đã ki吋m ch泳ng, DOE s胤 đ逢a ra các v<n b違n 

đ違m b違o ch泳ng nh壱n đi隠u này.  

(4) C医p ch泳ng ch雨 CER 

Ban đi隠u hành c医p ch泳ng ch雨 CER d詠a trên báo cáo ch泳ng nh壱n c栄a T鰻 ch泳c tác 

nghi羽p đ逢嬰c ch雨 đ鵜nh n院u nh壱n th医y nh英ng v<n b違n này ch医p thu壱n đ逢嬰c.  

 2.3.3. D詠 án CDM qui mô nh臼 

T衣i COP 7 đã thông qua th臼a thu壱n Marrakesh quy院t đ鵜nh các ho衣t đ瓜ng d詠 án 

CDM qui mô nh臼 g欝m: 

- Các d詠 án n<ng l逢嬰ng tái t衣o có công su医t t嘘i đa t逢挨ng đ逢挨ng 15 megawatt (ho員c m泳c 

t逢挨ng đ逢挨ng); 

- Các d詠 án c違i thi羽n hi羽u qu違 n<ng l逢嬰ng nh茨m gi違m tiêu th映 n<ng l逢嬰ng, v隠 phía cung 

và/ho員c c亥u, t噂i m泳c t逢挨ng đ逢挨ng 15gigawat/gi運/n<m; 

- Các d詠 án khác làm gi違m phát th違i khí nhà kính GHG do con ng逢運i gây ra t瑛 cá ngu欝n 

phát th違i tr詠c ti院p d逢噂i m泳c 15kiloton CO2 t逢挨ng đ逢挨ng m厩i n<m. 
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A吋 gi違m thi吋u chi phí c栄a d詠 án qui mô nh臼, các ph逢挨ng th泳c và th栄 t映c c栄a nó đã 

đ逢嬰c đ挨n gi違n hóa và đ逢嬰c thông qua 荏 COP 8. Ban đi隠u hành c┡ng đã thông qua các Ph映 
l映c v隠 các ph逢挨ng th泳c và th栄 t映c đ挨n gi違n hóa cho các ho衣t đ瓜ng d詠 án qui mô nh臼.  

2.4. Tri吋n v丑ng th詠c hi羽n Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô và c挨 ch院 phát tri吋n s衣ch CDM 荏 Vi羽t Nam 

2.4.1. Thông tin qu嘘c gia v隠 Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô và C挨 ch院 phát tri吋n s衣ch CDM 

Vi羽t Nam phê chu育n Công 逢噂c khung c栄a Liên h嬰p qu嘘c v隠 bi院n đ鰻i khí h壱u ngày 

16 tháng 11 n<m 1994 và Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô vào ngày 25 tháng 9 n<m 2003 . Nh逢 đã 

nêu 荏 trên, vi羽c tham gia vào Công 逢噂c khung c栄a Liên h嬰p qu嘘c v隠 bi院n đ鰻i khí h壱u, 

Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô và C挨 ch院 phát tri吋n s衣ch (CDM) giúp các n逢噂c đang phát tri吋n trong 

đó có Vi羽t Nam đ逢嬰c phát tri吋n b隠n v英ng b茨ng c挨 h瓜i nh壱n đ逢嬰c các ngu欝n tài chính b鰻 
sung m噂i và chuy吋n giao các công ngh羽 an toàn và h嬰p lý v隠 m員t môi tr逢運ng c┡ng nh逢 

phát tri吋n ngu欝n nhân l詠c. 

B瓜 Tài nguyên và Môi tr逢運ng là c挨 quan đ逢嬰c Chính ph栄 Vi羽t Nam c穎 làm c挨 

quan th育m quy隠n qu嘘c gia th詠c hi羽n Công 逢噂c khung c栄a Liên h嬰p qu嘘c v隠 bi院n đ鰻i khí 

h壱u và Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô, đ欝ng th運i là c挨 quan đ亥u m嘘i qu嘘c gia v隠 CDM 荏 Vi羽t Nam. 

V<n phòng qu嘘c gia v隠 Bi院n đ鰻i khí h壱u và B違o v羽 t亥ng Ôzôn tr詠c thu瓜c V映 H嬰p tác qu嘘c 

t院 - B瓜 Tài nguyên và Môi tr逢運ng có ch泳c n<ng giúp Chính ph栄 Vi羽t Nam, mà c映 th吋 là B瓜 
Tài nguyên và Môi tr逢運ng, Ban Ai隠u hành và T逢 v医n qu嘘c gia v隠 CDM đi隠u ph嘘i các ho衣t 
đ瓜ng liên quan đ院n Công 逢噂c khung c栄a Liên h嬰p qu嘘c v隠 bi院n đ鰻i khí h壱u, Ngh鵜 đ鵜nh th逢 

Kyôtô và CDM 荏 Vi羽t Nam.  

A逢嬰c s詠 tài tr嬰 c栄a các chính ph栄 và t鰻 ch泳c qu嘘c t院 trên th院 gi噂i, Vi羽t Nam đã 

th詠c hi羽n m瓜t s嘘 nghiên c泳u và ho衣t đ瓜ng liên quan v隠 các v医n đ隠 bi院n đ鰻i khí h壱u và 

CDM. K院t qu違 ki吋m kê khí nhà kính qu嘘c gia đã đ逢嬰c công b嘘 n<m 1994. Theo k院t qu違 
ki吋m kê cho th医y, t鰻ng phát th違i nhà kính 荏 Vi羽t Nam n<m 1994 là 103,80 tri羽u t医n CO2 

t逢挨ng đ逢挨ng. Do đó, phát th違i nhà kính tính theo đ亥u ng逢運i c栄a Vi羽t Nam là vào kho違ng 

1,4 t医n CO2 t逢挨ng đ逢挨ng. 

Các ngu欝n phát th違i khí nhà kính chính trong n逢噂c là n<ng l逢嬰ng, nông nghi羽p, 

thay đ鰻i s穎 d映ng đ医t và lâm nghi羽p. K院t qu違 ki吋m kê chi ti院t đ逢嬰c trình bày 荏 các b違ng d逢噂i 
đây: 

B違ng 2.1. Ki吋m kê qu嘘c gia v隠 khí nhà kính theo các khí th違i n<m 1994 

Ngu欝n và b吋 h医p th映 
Phát th違i CO2

(nghìn t医n) 

Phát th違i CH4 

(nghìn t医n) 

Phát th違i N2O 

(nghìn t医n) 

1. N<ng l逢嬰ng    

• A嘘t nhiên li羽u 21580.00 6.50 0.20 

• Phát th違i t瑛 khai thác than  39.70  
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Ngu欝n và b吋 h医p th映 
Phát th違i CO2

(nghìn t医n) 

Phát th違i CH4 

(nghìn t医n) 

Phát th違i N2O 

(nghìn t医n) 

• Phát th違i t瑛 khai thác d亥u khí  7.00  

• A嘘t các nhiên li羽u sinh kh嘘i 
truy隠n th嘘ng 

 114.00 1.50 

2. Các quá trình công nghi羽p    

• S違n xu医t xi m<ng 2677.20   

• S違n xu医t vôi 652.00   

• S違n xu医t và s穎 d映ng sôđa 2.80   

• S違n xu医t thép 475.20   

3. L┄nh v詠c nông nghi羽p    

• Qu違n lý phân bón và phân gia súc  465.60  

• Ru瓜ng lúa n逢噂c  1559.70  

• A医t tr欝ng tr丑t   26.00 

• A嘘t ch医t th違i nông nghi羽p và 
đ欝ng c臼 

 67.60 1.40 

4. Ch医t th違i    

• Bãi chôn ch医t th違i  66.30  

• X穎 lý n逢噂c th違i th逢挨ng m衣i và 
sinh ho衣t 

 1.00  

• X穎 lý n逢噂c th違i công nghi羽p  0.80  

• N逢噂c th違i c栄a con ng逢運i   3.70 

5. Lâm nghi羽p và s穎 d映ng đ医t    

• Thay đ鰻i v隠 r瑛ng và sinh kh嘘i g厩 
khác (b吋 h医p th映) 

-39272.00   

• Chuy吋n đ鰻i r瑛ng và đ欝ng c臼 56724.00   

• A医t hoang hóa -11055.00   

• Phát th違i t瑛 đ医t 8825.00   
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Ngu欝n và b吋 h医p th映 
Phát th違i CO2

(nghìn t医n) 

Phát th違i CH4 

(nghìn t医n) 

Phát th違i N2O 

(nghìn t医n) 

• A嘘t r瑛ng t衣i ch厩  180.00 1.20 

T鰻ng (ch雨 tính phát th違i) 90936.20 2508.20 34.80 

T鰻ng thu亥n (sau khi tr瑛 các b吋 h医p 
th映) 

40609.20   

Ngu欝n: V<n phòng qu嘘c gia v隠 Bi院n đ鰻i khí h壱u và B違o v羽 t亥ng Ôzôn  

B違ng 2.2.  Ki吋m kê qu嘘c gia theo các l┄nh v詠c n<m 1994 

L┄nh v詠c CO2 t逢挨ng đ逢挨ng (Tg) % 

N<ng l逢嬰ng 25,60 24,7 

Các quá trình công nghi羽p 3,80 3,7 

Nông nghi羽p  52,45 50,5 

Thay đ鰻i s穎 d映ng đ医t và lâm nghi羽p 19,38 18,7 

Ch医t th違i  2,50 2,4 

T鰻ng 103,80 100,0 

Ngu欝n: V<n phòng qu嘘c gia v隠 Bi院n đ鰻i khí h壱u và B違o v羽 t亥ng Ôzôn  

 

Bi吋u đ欝 2.2. Phát th違i 荏 các l┄nh v詠c 荏 Vi羽t Nam 

 

N<ng l逢嬰ng

Các quá trình công

nghi羽p

Nông nghi羽p

Thay đ鰻i s穎 d映ng đ医t và

lâm nghi羽p

Ch医t th違i

 

Nguげn: V<n phòng quぐc gia vｚ Biｘn đごi khí hｆu và BＶo vう tＺng Ôzôn 
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Nghiên c泳u Chi院n l逢嬰c Qu嘘c gia v隠 CDM đ逢嬰c tài tr嬰 b荏i chính ph栄 Australia 

thông qua Ngân hàng th院 gi噂i đã đ衣t đ逢嬰c nh英ng k院t qu違 đáng khích l羽: 

Aánh giá và 逢噂c tính đ逢嬰c ti隠m n<ng gi違m nh姻 khí nhà kính c栄a Vi羽t Nam qua 18 

ph逢挨ng án cho các l┄nh v詠c n<ng l逢嬰ng, nông nghi羽p, thay đ鰻i s穎 d映ng đ医t và lâm nghi羽p. 

Ti隠m n<ng khí nhà kính trong l┄nh v詠c n<ng l逢嬰ng dao đ瓜ng t瑛 80mt CO2 đ院n 120mt CO2 

trong 10 n<m (2001-2010) v噂i chi phí đ吋 gi違m khí nhà kính dao đ瓜ng trong kho違ng t瑛 

22,3USD/tCO2 đ院n 154,2USD/tCO2. A嘘i v噂i l┄nh v詠c nông nghi羽p, vi羽c gi違m nh姻 ti隠m 

n<ng khí nhà kính đ逢嬰c 逢噂c tính vào kho違ng 22.2mt CO2 t逢挨ng đ逢挨ng v噂i chi phí đ吋 gi違m 

dao đ瓜ng gi英a 1.75 và 8.2USD/tCO2, trong khi đ嘘i v噂i thay đ鰻i s穎 d映ng đ医t và lâm nghi羽p, 

ti隠m n<ng b吋 h医p th映 khí nhà kính là vào kho違ng 52.2mtCO2 cùng th運i k┻ v噂i chi phí đ吋 
gi違m th医p, dao đ瓜ng t瑛 0,13USD/tCO2 đ院n 2.4USD/tCO2. 

C挨 h瓜i th鵜 tr逢運ng khí nhà kính đ嘘i v噂i Vi羽t Nam c┡ng đ逢嬰c nghiên c泳u trong d詠 án 

này. Nghiên c泳u đã ch泳ng t臼 r茨ng, m泳c th鵜 tr逢運ng khí nhà kính c栄a Vi羽t Nam vào kho違ng 

12 đ院n 60 tri羽u USD/n<m trong hai k鵜ch b違n t逢挨ng 泳ng, chi院m kho違ng 0,75% thu nh壱p 

xu医t kh育u c栄a các Bên không thu瓜c Ph映 l映c I. Danh sách m瓜t s嘘 d詠 án CDM 荏 Vi羽t Nam 

c┡ng đã đ逢嬰c đ隠 xu医t. 

Tuy nhiên vi羽c th詠c hi羽n Công 逢噂c Kyôtô và C挨 ch院 phát tri吋n s衣ch CDM v磯n còn 

nhi隠u rào c違n nh逢 quá trình th吋 ch院 hóa và hoàn thi羽n các th栄 t映c CDM - các rào c違n c挨 

c医u, kh違 n<ng có đ逢嬰c các thông tin có ch医t l逢嬰ng, các công ngh羽 có hi羽u qu違 và có tính 

th詠c thi, thi院u n<ng l詠c đ吋 t衣o ra các ngu欝n v嘘n cácbon, th詠c hi羽n các v映 giao d鵜ch và 

th逢挨ng l逢嬰ng – các rào c違n k悦 thu壱t, kh違 n<ng ti院p c壱n th鵜 tr逢運ng, thu hút nh英ng bên mua 

tri吋n v丑ng, n<ng l詠c th逢挨ng l逢嬰ng mua bán th医p – các rào c違n th鵜 tr逢運ng, thi院u đ亥u t逢 d詠 

án và không có kh違 n<ng c医p phí giao d鵜ch – các rào c違n tài chính (theoV<n phòng qu嘘c 

gia v隠 bi院n đ鰻i khí h壱u và b違o v羽 t亥ng ô-zôn). 

Nói tóm l衣i, đ吋 tham gia vào c挨 ch院 phát tri吋n s衣ch CDM, Vi羽t Nam đã hoàn thành đ逢嬰c 

các nhi羽m v映 nh逢 sau: 

- Ký Công 逢噂c khung c栄a Liên h嬰p qu嘘c v隠 bi院n đ鰻i khí h壱u và Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô; 

- Thành l壱p c挨 quan qu嘘c gia có th育m quy隠n v隠 CDM; 

- Th詠c hi羽n m瓜t s嘘 nghiên c泳u v隠 CDM 荏 Vi羽t Nam; 

- A隠 xu医t m瓜t s嘘 d詠 án ti隠m n<ng; 

- Th詠c hi羽n đ逢嬰c m瓜t s嘘 d詠 án trong l┄nh v詠c công nghi羽p .  
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2.4.2. Vai trò và tri吋n v丑ng h医p th映 cácbon trong ngành lâm nghi羽p 

(1) T亥m quan tr丑ng c栄a h医p th映 cácbon trong ngành lâm nghi羽p 

Theo d詠 đoán phát th違i khí nhà kính đ院n n<m 2030 thì phát th違i khí nhà kính các ngành s違n 

xu医t g欝m n<ng l逢嬰ng và nông nghi羽p đ隠u t<ng lên nhanh chóng, th壱m chí đ嘘i v噂i ngành 

n<ng l逢嬰ng n<m 2030 g医p h挨n 14 l亥n so v噂i n<m 1993 (396.35 tri羽u t医n so v噂i 27.55 tri羽u 

t医n). Ch雨 duy nh医t ngành lâm nghi羽p đ逢嬰c k┻ v丑ng s胤 t<ng d亥n l逢嬰ng h医p th映 cácbon và 

lên đ院n kho違ng 32.10 tri羽u t医n vào n<m 2030 (B違ng 2.3). L逢嬰ng h医p th映 này s胤 đóng góp 

vào vi羽c gi違m t鰻ng phát th違i c栄a Vi羽t Nam – mà s胤 gia t<ng nhanh chóng do phát tri吋n 

kinh t院, công nghi羽p và nông nghi羽p – đ欝ng th運i là ngu欝n ti隠m n<ng đ吋 tham gia C挨 ch院 
Phát tri吋n s衣ch, qua đó nh壱n đ逢嬰c tín d映ng t瑛 các qu嘘c gia phát tri吋n thu瓜c Ph映 l映c 1. B違ng 

d逢噂i đây là s嘘 li羽u d詠 đoán chi ti院t c栄a các ngành theo các giai đo衣n. 

B違ng 2.3. D詠 đoán phát th違i khí nhà kính  
tính t逢挨ng đ逢挨ng CO2 đ院n n<m 2030 (tri羽u t医n) 

Ngành \ Giai đo衣n 1993 2000 2010 2020 2030

N<ng l逢嬰ng 27,5 44,48 103,40 187,82 396,35

Lâm nghi羽p 29,88 4,20 -21,70 -28,40 -32,10

Nông nghi羽p 46,6 52,50 57,20 64,70 68,29

T鰻ng 111,69 101,18 138,90 224,12 432,54

Ngu欝n: (Hydrometeorological Service of Vietnam, 1999) 

(2) Tri吋n v丑ng th詠c hi羽n CDM trong ngành lâm nghi羽p 

R瑛ng đóng vai trò quan tr丑ng trong ch嘘ng l衣i bi院n đ鰻i khí h壱u do 違nh h逢荏ng c栄a nó 

đ院n chu trình cácbon toàn c亥u (C). T鰻ng l逢嬰ng h医p th映 d詠 tr英 cácbon c栄a r瑛ng trên toàn 

th院 gi噂i, trong đ医t và th違m th詠c v壱t là kho違ng 830 PgC, trong đó cácbon trong đ医t l噂n h挨n 

1.5 l亥n cácbon d詠 tr英 trong th違m th詠c v壱t (Brown, 1997). A嘘i v噂i r瑛ng nhi羽t đ噂i, có t噂i 

50% l逢嬰ng cácbon d詠 tr英 trong th違m th詠c v壱t và 50% d詠 tr英 trong đ医t (Dixon et al., 1994; 

Brown, 1997; IPCC, 2000; Pregitzer and Euskirchen, 2004). 

R瑛ng trao đ鰻i cácbon v噂i môi tr逢運ng không khí thông qua quá trình quang h嬰p và 

hô h医p. R瑛ng 違nh h逢荏ng đ院n l逢嬰ng khí nhà kính theo 4 con đ逢運ng: cácbon d詠 tr英 trong 

sinh kh嘘i và đ医t, cácbon trong các s違n ph育m g厩, ch医t đ嘘t s穎 d映ng thay th院 nguyên li羽u hóa 

th衣ch (IPCC, 2000). Theo 逢噂c tính, ho衣t đ瓜ng tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng trên th院 gi噂i có 

t益 l羽 h医p th映 CO2 荏 sinh kh嘘i trên m員t đ医t và d逢噂i m員t đ医t là 0.4-1.2 t医n ha-1 n<m-1 荏 vùng 

c詠c b逸c, 1.5-4.5 t医n ha-1 year-1 荏 vùng ôn đ噂i, và 4-8 t医n ha-1 year-1 荏 các vùng nhi羽t đ噂i 

(Dixon et al., 1994; IPCC, 2000). Brown et al. (1996) đã 逢噂c l逢嬰ng, t鰻ng l逢嬰ng cácbon mà 

ho衣t đ瓜ng tr欝ng r瑛ng trên th院 gi噂i có th吋 h医p th映 t嘘i đa trong vòng 55 n<m (1995 – 2050) 

 17



 

là vào kho違ng 60-87 Gt C, v噂i 70% 荏 r瑛ng nhi羽t đ噂i, 25% 荏 r瑛ng ôn đ噂i và 5% 荏 r瑛ng c詠c 

b逸c (Cairns et al., 1997). Tính t鰻ng l衣i, r瑛ng, tr欝ng r瑛ng có th吋 h医p th映 đ逢嬰c 11-15% t鰻ng 

l逢嬰ng CO2 phát th違i t瑛 nguyên li羽u hóa th衣ch trong th運i gian t逢挨ng đ逢挨ng (Brown, 1997). 

H挨n th院 n英a, các công ngh羽 n<ng l逢嬰ng m噂i s穎 d映ng nguyên li羽u sinh kh嘘i thay th院 nhiên 

li羽u hóa th衣ch đ吋 cung c医p đi羽n, ga, nhiên li羽u v壱n t違i, và vi羽c s穎 d映ng hi羽u qu違 h挨n các 

ngu欝n ch医t đ嘘t truy隠n th嘘ng (vd. c栄i) s胤 mang đ院n nh英ng l嬰i ích c違 v隠 môi tr逢運ng và kinh 

t院 - xã h瓜i (IPCC, 2000). Zech et al. (1989) 逢噂c l逢嬰ng r茨ng di羽n tích tr欝ng r瑛ng c亥n thi院t 
đ吋 h医p th映 CO2 mà còn th瑛a ra và th違i vào không khí hàng n<m là 800 tri羽u hécta, và đ吋 
thay th院 nhiên li羽u hóa th衣ch c亥n di羽n tích r瑛ng t逢挨ng 泳ng là 1300-2000 tri羽u hécta 

(Pancel, 1993). 

Vi羽t Nam có h挨n 19 tri羽u ha đ医t – g亥n 2/3 di羽n tích là đ医t đ欝i núi ch栄 y院u phù h嬰p 

v噂i s違n xu医t lâm nghi羽p. Tr逢噂c đây di羽n tích r瑛ng bao ph栄 chi院m t噂i 43% t鰻ng di羽n tích t詠 

nhiên c栄a c違 n逢噂c, do 違nh h逢荏ng c栄a chi院n tranh cùng v噂i s泳c ép phát tri吋n kinh t院, dân s嘘 
t<ng khi院n cho n衣n khai thác, ch員t phá r瑛ng di宇n ra nghiêm tr丑ng trong trong nh英ng th壱p 

k益 荏 n穎a cu嘘i th院 k益 20. Di羽n tích r瑛ng b鵜 gi違m xu嘘ng ch雨 còn <30% di羽n tích bao ph栄 vào 

cu嘘i nh英ng n<m 80 đ亥u nh英ng n<m 90 th院 k益 tr逢噂c (A鰯ng, 2001). Ai隠u này đ欝ng ngh┄a v噂i 

r医t nhi隠u đ医t tr嘘ng, đ欝i núi tr丑c c亥n đ逢嬰c ph映c h欝i r瑛ng nh茨m đáp 泳ng đ逢嬰c không nh英ng 

nhu c亥u v隠 kinh t院 c栄a xã h瓜i mà còn các yêu c亥u thi院t y院u v隠 b違o v羽 môi sinh, môi tr逢運ng, 

phòng ch嘘ng thiên tai… Chính ph栄 Vi羽t Nam cùng v噂i s詠 giúp đ叡 c栄a c瓜ng đ欝ng qu嘘c t院 
đã ti院n hành nhi隠u ch逢挨ng trình, d詠 án tr欝ng, ph映c h欝i, b違o t欝n r瑛ng quy mô. K院t qu違 
nh英ng ch逢挨ng trình này r医t đáng khích l羽 nh逢 đã t<ng đ瓜 che ph栄 r瑛ng lên kho違ng 36% 

n<m 2004. Tuy nhiên do nhi隠u nguyên nhân ch栄 quan và khách quan, nhi隠u di羽n tích đ医t 
tr嘘ng đ欝i núi tr丑c, đ員c bi羽t đ医t đã b鵜 suy thái tính ch医t tr亥m tr丑ng ch逢a đ逢嬰c tr欝ng l衣i r瑛ng 

th壱m chí trong t逢挨ng lai g亥n. Trong s嘘 này, kho違ng 2 tri羽u ha đ医t tr嘘ng, đ欝i núi tr丑c do b鵜 
違nh h逢荏ng b荏i ch医t di羽t c臼 s穎 d映ng trong chi院n tranh, khi院n đ医t này b鵜 thoái hóa tính ch医t, 
kh違 n<ng ph映c h欝i ch壱m, r医t phù h嬰p cho các d詠 án tr欝ng m噂i r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng 

(afforestation and reforestation) đ吋 tham gia c挨 ch院 phát tri吋n s衣ch (CDM).  

Trong l┄nh v詠c lâm nghi羽p, đã có m瓜t s嘘 d詠 án c栄a ngành lâm nghi羽p đ逢嬰c tài tr嬰 

b荏i các chính ph栄, t鰻 ch泳c qu嘘c t院 th詠c hi羽n v隠 tr欝ng, phát tri吋n r瑛ng đ吋 tham gia C挨 ch院 
phát tri吋n s衣ch. Ngu欝n thông tin v隠 các d詠 án này, c┡ng nh逢 các d詠 án tri吋n v丑ng xin xem 

t逢 li羽u t衣i V<n phòng qu嘘c gia v隠 bi院n đ鰻i khí h壱u và b違o v羽 t亥ng Ôzôn. 

2.4.3. Chu trình phê duy羽t d詠 án CDM 荏 Vi羽t Nam 

Ban đi隠u hành và t逢 v医n qu嘘c gia CDM g欝m các thành viên thu瓜c các B瓜 Tài 

nguyên và Môi tr逢運ng, K院 ho衣ch và A亥u t逢, Khoa h丑c và Công ngh羽, Tài chính, Ngo衣i 
giao, Công nghi羽p, Nông nghi羽p và Phát tri吋n nông thôn, Th逢挨ng m衣i, Giáo d映c và Aào 
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t衣o, và đ衣i di羽n Liên hi羽p các H瓜i khoa h丑c và Công ngh羽 Vi羽t Nam đ逢嬰c thành l壱p theo 

quy院t đ鵜nh s嘘 553, ngày 29 tháng 4 n<m 2003 c栄a B瓜 Tài nguyên và Môi tr逢運ng. 

C挨 quan th育m quy隠n qu嘘c gia v隠 CDM thu瓜c B瓜 Tài nguyên và Môi tr逢運ng đ逢嬰c 

thành l壱p theo công v<n s嘘 502 ngày 22 tháng 3 n<m 2003 có trách nhi羽m: A違m nh壱n các 

ch泳c n<ng hành chính c栄a Ban đi隠u hành và t逢 v医n qu嘘c gia; Quan h羽 công tác v噂i các ch栄 
d詠 án và Ban đi隠u hành, Công 逢噂c khung c栄a Liên h嬰p qu嘘c v隠 bi院n đ鰻i khí h壱u; Cung c医p 

thông tin liên quan đ院n CDM cho các nhà đ亥u t逢 có quan tâm và cá công ty ch栄 trì d詠 án, 

cá th詠c th吋 tác nghi羽p qu嘘c gia và qu嘘c t院, và các chuyên gia t逢 v医n. 

Khi so衣n th違o xong v<n ki羽n PDD, ch栄 d詠 án c亥n n瓜p v<n ki羽n cho Ban đi隠u hành 

và t逢 v医n qu嘘c gia đ吋 C挨 quan th育m quy隠n qu嘘c gia th育m đ鵜nh tr逢噂c và đ欝ng th運i n瓜p cho 

th詠c th吋 tác nghi羽p ti院n hành đ欝ng th運i vi羽c đánh giá và th育m đ鵜nh giá tr鵜 d詠 án. 

Ban đi隠u hành và t逢 v医n qu嘘c gia thông qua t逢 v医n n瓜i b瓜 v噂i Nhóm công tác v隠 
bi院n đ鰻i khí h壱u, Nhóm chuyên gia k悦 thu壱t v隠 bi院n đ鰻i khí h壱u và các c嘘 v医n c栄a các t鰻 
ch泳c chính ph栄 thích h嬰p, s胤 đánh giá và phê duy羽t v<n ki羽n PDD d詠a trên vi羽c đánh giá 

d詠 án CDM ti隠m tàng so sánh v噂i b瓜 các tiêu chí 逢u tiên và đ員c bi羽t đã đ逢嬰c xác đ鵜nh. N院u 

đ逢嬰c phê duy羽t, C挨 quan th育m quy隠n qu嘘c gia s胤 so衣n th違o s印n gi医y ch泳ng nh壱n d逢噂i d衣ng 

công v<n tuyên b嘘 phê duy羽t m瓜t d詠 án CDM. H羽 th嘘ng phê duy羽t d詠 án CDM c栄a Vi羽t 
Nam đ逢嬰c minh h丑a 荏 hình d逢噂i đây. 
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Bi吋u đ欝 2.3.  H羽 th嘘ng phê duy羽t d詠 án CDM 荏 Vi羽t Nam 

Ngu欝n: (V<n phòng Qu嘘c gia v隠 bi院n đ鰻i khí h壱u và b違o v羽 t亥ng Ôzôn, 2004) 
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3. H医p th映 các bon trong lâm nghi羽p 

3.1. M瓜t s嘘 khái ni羽m c挨 b違n liên quan đ院n h医p th映 cácbon và d詠 án CDM trong lâm nghi羽p 

Có r医t nhi隠u khái ni羽m liên quan đ院n r瑛ng, ph違n ánh s詠 đa d衣ng c栄a đi隠u ki羽n t詠 

nhiên và qu違n lý r瑛ng. Hàng ch映c khái ni羽m khác nhau đ吋 ch雨 nh英ng thu壱t ng英 c挨 b違n nh医t 
nh逢 “r瑛ng”, “cây g厩”, etc. đ逢嬰c các t鰻 ch泳c qu嘘c t院 và các n逢噂c s穎 d映ng trên th院 gi噂i. Các 

đ鵜nh ngh┄a đ鵜a ph逢挨ng (qu嘘c gia/vùng – tg.) th逢運ng phù h嬰p v噂i nh英ng đ員c đi吋m c映 th吋 
c栄a đi隠u ki羽n t詠 nhiên khu v詠c đó và đ逢嬰c 泳ng d映ng trong các quá trình qu違n lý hành 

chính và pháp lu壱t trong vùng/qu嘘c gia này. 

Vi羽c có quá nhi隠u đ鵜nh ngh┄a đ嘘i v噂i m瓜t s詠 v壱t, hi羽n t逢嬰ng s胤 d磯n đ院n nh亥m l磯n 

khi mu嘘n s穎 d映ng chúng trên ph衣m vi qu嘘c t院. S詠 hi吋u khác nhau v隠 m瓜t khái ni羽m nào đó 

s胤 h衣n ch院 trao đ鰻i thông tin và gây khó kh<n cho quá trình h嬰p tác và hi吋u bi院t l磯n nhau 

c栄a các đ嘘i tác trên ph衣m vi toàn c亥u. Các quá trình đàm phán qu嘘c t院 c┡ng th逢運ng b鵜 c違n 

tr荏 vì nh英ng hi吋u l亥m do thi院u nh英ng đ鵜nh ngh┄a chung, phù h嬰p v噂i đ嘘i t逢嬰ng (FAO, 

2002). 

A吋 có th吋 thi院t l壱p đ逢嬰c h羽 th嘘ng qu違n lý các b吋 cácbon và đ瓜ng thái trong s穎 d映ng 

đ医t, thay đ鰻i s穎 d映ng đ医t và lâm nghi羽p (LULUCF) nói riêng và qu違n lý r瑛ng nói chung, 

c亥n có m瓜t h羽 th嘘ng đ鵜nh ngh┄a, tiêu chu育n th嘘ng nh医t đ逢嬰c các bên có liên quan đ院n th詠c 

hi羽n Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô th瑛a nh壱n. UNFCCC, FAO, IPCC, IUFRO, UNEP… đã c嘘 g逸ng 

đ吋 hài hòa hóa và th嘘ng nh医t nh英ng đ鵜nh ngh┄a, tiêu chí này. D逢噂i đây là m瓜t s嘘 đ鵜nh 

ngh┄a ph鰻 bi院n đã đ逢嬰c th違o lu壱n và ch医p nh壱n b荏i các t鰻 ch泳c này (FAO, 2002). M瓜t s嘘 
đ鵜nh ngh┄a c挨 b違n c栄a Vi羽t Nam c┡ng đ逢嬰c gi噂i thi羽u đ吋 so sánh t瑛 đó đ隠 xu医t h逢噂ng áp 

d映ng 荏 Vi羽t Nam: 

 R瑛ng:  

A鵜nh ngh┄a đ逢嬰c s穎 d映ng trong m瓜t s嘘 tài li羽u c栄a Vi羽t Nam 

“R瑛ng” theo đ鵜nh ngh┄a c栄a các tài li羽u đang đ逢嬰c s穎 d映ng trong ngành lâm nghi羽p 

“Là m瓜t qu亥n xã sinh v壱t, trong đó cây r瑛ng (g厩 ho員c tre n泳a) chi院m 逢u th院. Qu亥n xã sinh 

v壱t ph違i có m瓜t di羽n tích đ栄 l噂n và có m壱t đ瓜 cây nh医t đ鵜nh đ吋 gi英a qu亥n xã sinh v壱t v噂i 

môi tr逢運ng, gi英a các thành ph亥n c栄a qu亥n xã sinh v壱t có m嘘i quan h羽 đ吋 hình thành hoàn 

c違nh r瑛ng khác v噂i hoàn c違nh bên ngoài” (C育m nang Lâm nghi羽p Vi羽t Nam 2004). Nh逢 

v壱y đ鵜nh ngh┄a này thiên v隠 mô t違 các tính ch医t sinh thái chung chung h挨n là đ逢a ra các 

tiêu chí đ鵜nh l逢嬰ng c映 th吋 đ吋 xác đ鵜nh th院 nào là m瓜t r瑛ng.  

Trong Lu壱t b違o v羽 phát tri吋n r瑛ng có đ鵜nh ngh┄a: R瑛ng là m瓜t h羽 sinh thái bao g欝m 

qu亥n th吋 th詠c v壱t, đ瓜ng v壱t r瑛ng, vi sinh v壱t r瑛ng, đ医t r瑛ng và các y院u t嘘 môi tr逢運ng khác, 

trong đó cây g厩, tre n泳a ho員c h羽 th詠c v壱t đ員c tr逢ng là thành ph亥n chính có đ瓜 che ph栄 c栄a 
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tán r瑛ng t瑛 0,1 tr荏 lên. R瑛ng g欝m r瑛ng tr欝ng và r瑛ng t詠 nhiên trên đ医t r瑛ng s違n xu医t, đ医t 
r瑛ng phòng h瓜, đ医t r瑛ng đ員c d映ng (Qu嘘c h瓜i n逢噂c C瓜ng hòa XHCN Vi羽t Nam, 2004). 

Gi違i thích: A瓜 che ph栄 c栄a tán r瑛ng là m泳c đ瓜 che kín c栄a tán cây r瑛ng đ嘘i v噂i đ医t 
r瑛ng, đ逢嬰c bi吋u th鵜 b茨ng t益 l羽 ph亥n m逢運i gi英a di羽n tích đ医t r瑛ng b鵜 tán cây r瑛ng che bóng 

và di羽n tích đ医t r瑛ng.  

A鵜nh ngh┄a này có m瓜t s嘘 chi ti院t đ鵜nh l逢嬰ng h挨n đ鵜nh ngh┄a trên, trong đó đã nêu 

t鰻 thành loài cây, đ瓜 che ph栄 t嘘i thi吋u c亥n đ衣t c栄a r瑛ng. Tuy nhiên, đ吋 s穎 d映ng cho các quy 

trình, th栄 t映c qu嘘c t院, nó c亥n ph違i đ逢嬰c làm c映 th吋 h挨n n英a. 

Theo FAO (2002), m瓜t đ鵜nh ngh┄a v隠 r瑛ng ho員c đ医t r瑛ng có th吋 s穎 d映ng đ逢嬰c trong 

qu違n lý c亥n ph違i có các gi噂i h衣n có th吋 đo đ院m đ逢嬰c nh逢 di羽n tích t嘘i thi吋u, đ瓜 che ph栄 t嘘i 
thi吋u, chi隠u cao t嘘i thi吋u và đ瓜 r瓜ng t嘘i thi吋u c栄a d違i r瑛ng. 

Hi羽n nay trong qu違n lý r瑛ng và đ医t r瑛ng, hai khái ni羽m đ逢嬰c th瑛a nh壱n và áp d映ng r瓜ng rãi 

là c栄a UNFCCC và FAO, d逢噂i đây là hai khái ni羽m này: 

Theo đ鵜nh ngh┄a c栄a UNFCCC (2001): “R瑛ng” là m瓜t khu v詠c có di羽n tích t嘘i 
thi吋u là 0.05ha (ho員c qu亥n th吋 t逢挨ng đ逢挨ng) mà ít nh医t 10-30% di羽n tích đ逢嬰c bao ph栄 b荏i 

nh英ng cây (g厩) có kh違 n<ng đ衣t đ院n chi隠u cao t瑛 2-5m tr荏 lên khi thành th映c. R瑛ng có đ瓜 
che ph栄 c栄a t亥ng cây g厩 và th違m t逢挨i cao đ逢嬰c g丑i là r瑛ng kín, các r瑛ng còn l衣i g丑i là r瑛ng 

m荏. R瑛ng t詠 nhiên non và t医t c違 các lo衣i r瑛ng tr欝ng có đ瓜 che ph栄 ch逢a đ衣t đ院n 10-30% 

t鰻ng di羽n tích ho員c chi隠u cao c栄a cây ch逢a đ衣t đ院n 2-5m c┡ng đ逢嬰c coi là r瑛ng (theo khái 

ni羽m này), b荏i vì dù t衣m th運i do các tác đ瓜ng c栄a con ng逢運i ho員c các nguyên nhân t詠 

nhiên khác m瓜t s嘘 khu v詠c không có đ栄 đ瓜 che ph栄 c栄a cây (nh逢 đ鵜nh ngh┄a trên), chúng 

th逢運ng s胤 hình thành nên r瑛ng sau đó. 

Theo đ鵜nh ngh┄a c栄a FAO: R瑛ng là nh英ng di羽n tích đ医t l噂n h挨n 0.5ha, có cây g厩 
bao ph栄 ít nh医t 10% di羽n tích, mà tr逢噂c đây không ph違i là đ医t nông nghi羽p ho員c đô th鵜. 

Gi違i thích đ鵜nh ngh┄a (FAO): R瑛ng đ逢嬰c xác đ鵜nh b荏i hai y院u t嘘: s詠 có m員t c栄a cây 

g厩 và l鵜ch s穎 s穎 d映ng đ医t không ph違i cho m映c đích khác nh逢 nông nghi羽p ho員c đô th鵜. Các 

cây này có kh違 n<ng đ衣t đ院n chi隠u cao t嘘i thi吋u là 5m 荏 khu v詠c đó khi tr逢荏ng thành. Các 

khu v詠c r瑛ng đang ph映c h欝i mà ch逢a đ衣t đ逢嬰c các tiêu chu育n nh逢 đ瓜 che ph栄 ch逢a t噂i 

10% và chi隠u cao cây ch逢a đ衣t 5m c┡ng đ逢嬰c coi là r瑛ng, b荏i vì nh英ng di羽n tích này có 

tri吋n v丑ng thành r瑛ng dù t衣m th運i do tác đ瓜ng c栄a con ng逢運i hay thiên nhiên nó ch逢a ph違i 
là qu亥n th吋 th詠c v壱t r瑛ng. Thu壱t ng英 này đ員c bi羽t còn bao g欝m r瑛ng gi嘘ng, v逢運n gi嘘ng, 

nh英ng ph亥n không th吋 thi院u c栄a r瑛ng khác nh逢 đ逢運ng r瑛ng, b<ng c違n l穎a và các đám tr嘘ng 

nh臼; công viên qu嘘c gia, khu b違o t欝n và các khu r瑛ng ch泳c n<ng khác nh逢 r瑛ng ph映c v映 
nghiên c泳u, r瑛ng l鵜ch s穎, r瑛ng v<n hóa, r瑛ng th運 cúng, tôn giáo, r瑛ng ch逸n gió v噂i di羽n 

tích l噂n h挨n 0.5 ha và có m瓜t b隠 r瓜ng t嘘i thi吋u 20m; r瑛ng tr欝ng ch栄 y院u s穎 d映ng cho m映c 
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đích s違n xu医t lâm nghi羽p bao g欝m c違 r瑛ng cao su, r瑛ng s欝i l医y v臼. Thu壱t ng英 không bao 

g欝m các cây g厩 đ逢嬰c tr欝ng v噂i m映c đích chính đ吋 s違n xu医t nông nghi羽p nh逢 cây <n qu違 
hay các h羽 th嘘ng nông lâm k院t h嬰p. 

Tr欝ng r瑛ng: Có hai thu壱t ng英 ti院ng Anh có cùng ngh┄a v噂i khái ni羽m “tr欝ng r瑛ng” 

trong ti院ng Vi羽t đó là “Afforestation” và “Reforestation”. S詠 khác bi羽t 荏 các thu壱t ng英 này 

ch雨 là l鵜ch s穎 s穎 d映ng đ医t tr逢噂c khi ho衣t đ瓜ng tr欝ng r瑛ng di宇n ra. Trong khi “Afforestation” 

đ吋 ch雨 ho衣t đ瓜ng tr欝ng r瑛ng trên đ医t không có r瑛ng bao ph栄 trong kho違ng th運i gian dài còn 

“Reforestation” đ隠 c壱p ho衣t đ瓜ng tr欝ng r瑛ng nh逢 m瓜t ph亥n c栄a m瓜t chu厩i s違n xu医t lâm 

nghi羽p t逢挨ng đ嘘i liên t映c (tg.). Vì th院, xét trên tính ch医t c栄a các khái ni羽m này, 荏 đây xin 

đ逢嬰c t衣m d鵜ch thu壱t ng英 “Afforestation” là “Tr欝ng m噂i r瑛ng”, “Reforestation” là “Tái 

tr欝ng r瑛ng”1. D逢噂i đây trích đ鵜nh ngh┄a c栄a FAO và FCCC v隠 hai khái ni羽m này: 

Tái tr欝ng r瑛ng- Reforestation:  

UNFCCC (2001) 

Tái tr欝ng r瑛ng là ho衣t đ瓜ng tr欝ng, gieo h衣t th鰯ng ho員c thúc đ育y tái sinh h衣t t詠 nhiên 

c栄a con ng逢運i nh茨m ph映c h欝i r瑛ng 荏 các khu v詠c tr逢噂c đây là r瑛ng nh逢ng đã b鵜 chuy吋n 

thành đ医t không có r瑛ng.  

A嘘i v噂i th運i k┻ cam k院t đ亥u tiên c栄a Công 逢噂c Kyôtô, ho衣t đ瓜ng đ逢嬰c coi là tái 

tr欝ng r瑛ng (reforestation) ch雨 gi噂i h衣n trên nh英ng di羽n tích đ医t không có r瑛ng bao ph栄 

tr逢噂c ngày 31 – 12 – 1989. 

FAO 

Tái tr欝ng r瑛ng là t衣o r瑛ng tr欝ng trên đ医t không có r瑛ng t衣m th運i, đ医t này v磯n đang 

đ逢嬰c x院p lo衣i là r瑛ng (đ医t r瑛ng). 

Gi違i thích và bình lu壱n b鰻 sung: 

A鵜nh ngh┄a c栄a FAO v隠 tái tr欝ng r瑛ng đ隠 c壱p đ院n ho衣t đ瓜ng có ch栄 đích nh茨m ph映c 

h欝i l衣i tr衣ng thái che ph栄 c栄a r瑛ng, khi đ瓜 che ph栄 t衣m th運i b鵜 gi違m xu嘘ng d逢噂i ng逢叡ng 

10% do tác đ瓜ng c栄a con ng逢運i ho員c t詠 nhiên. Khái ni羽m “t衣m th運i” là khái ni羽m trung 

tâm c栄a đ鵜nh ngh┄a này, và nó đ逢嬰c qui đ鵜nh là trong vòng 10 n<m. Theo đ鵜nh ngh┄a c栄a 

FAO, k院t qu違 c栄a tái tr欝ng r瑛ng là m瓜t r瑛ng tr欝ng. 

Tái tr欝ng r瑛ng theo thu壱t ng英 c栄a UNFCCC là s詠 chuy吋n đ鰻i c栄a đ医t nguyên kh荏i 

có r瑛ng che ph栄, nh逢ng sau đó chuy吋n thành đ医t không có r瑛ng, ho衣t đ瓜ng tái tr欝ng r瑛ng 

là ho衣t đ瓜ng tr欝ng r瑛ng đ逢嬰c th詠c hi羽n trên đ医t tr嘘ng này. Thay đ鰻i s穎 d映ng đ医t là y院u t嘘 
c嘘t lõi trong thu壱t ng英 c栄a FCCC, đó c┡ng là khác bi羽t c挨 b違n gi英a đ鵜nh ngh┄a c栄a FCCC 

                                           
1 M瓜t s嘘 tài li羽u 荏 Vi羽t Nam c┡ng có nêu hai khái ni羽m này, tuy nhiên không có tài li羽u chính th泳c nào v隠 các 
khái ni羽m này đ逢嬰c đ逢a ra b荏i c挨 quan qu違n lý Ngành Lâm nghi羽p 
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và c栄a FAO. C┡ng theo đ鵜nh ngh┄a c栄a FCCC, tái sinh r瑛ng sau khi r瑛ng t衣m th運i b鵜 m医t 
đ瓜 che ph栄 không đ逢嬰c tính là ho衣t đ瓜ng tái tr欝ng r瑛ng, b荏i vì nó không bao hàm s詠 

chuy吋n đ鰻i v隠 s穎 d映ng đ医t. Nói cách khác, đ医t tr逢噂c khi tr欝ng r瑛ng ph違i là đ医t mà r瑛ng 

trên đó đã b鵜 phá h栄y hoàn toàn, (vd. không có đ瓜 che ph栄 theo đ鵜nh ngh┄a c栄a FCCC 荏 

đây đ逢嬰c coi là có th運i gian dài h挨n khái ni羽m t衣m th運i trong đ鵜nh ngh┄a c栄a FAO). M員t 
khác, theo Công 逢噂c Kyôtô, 荏 th運i k┻ cam k院t đ亥u tiên (2008 – 2012), tái tr欝ng r瑛ng ch雨 
bao g欝m ho衣t đ瓜ng tr欝ng r瑛ng trên đ医t không có r瑛ng che ph栄 tr逢噂c ngày 31 tháng 12 n<m 

1989. 

Tái tr欝ng r瑛ng luôn bao g欝m các t医t c違 các ho衣t đ瓜ng tr詠c ti院p c栄a con ng逢運i 

(tr欝ng, gieo h衣t th鰯ng, etc.). FAO xác đ鵜nh thêm m瓜t bi羽n pháp – khái ni羽m b鰻 sung đó là 

khái ni羽m “tái sinh t詠 nhiên” đ吋 tái ph映c h欝i r瑛ng mà không có ho員c có nh逢ng ch雨 là ho衣t 
đ瓜ng gián ti院p (có th吋 là là ho衣t đ瓜ng h厩 tr嬰 ho員c không h厩 tr嬰) c栄a con ng逢運i (FAO, 

2002). 

Tr欝ng m噂i r瑛ng– Afforestation: 

FCCC (2001): 

Tr欝ng m噂i r瑛ng là ho衣t đ瓜ng tr欝ng, gieo h衣t th鰯ng ho員c thúc đ育y tái sinh h衣t t詠 

nhiên c栄a con ng逢運i nh茨m t衣o thành r瑛ng các khu v詠c mà không có r瑛ng bao ph栄 trong 

th運i gian ít nh医t là 50 n<m.  

FAO (2000):  

Tr欝ng m噂i r瑛ng là t衣o r瑛ng tr欝ng trên đ医t mà cho đ院n tr逢噂c khi tr欝ng r瑛ng không 

đ逢嬰c x院p h衣ng là r瑛ng (đ医t r瑛ng) (theo khái ni羽m c栄a FAO). 

Chú ý: Nh医n m衣nh đ院n vi羽c chuy吋n đ鰻i t瑛 đ医t không có r瑛ng thành đ医t có r瑛ng. 

Ngoài ra s詠 m荏 r瓜ng t詠 nhiên c栄a r瑛ng là s詠 m荏 r瓜ng r瑛ng t瑛 các ho衣t đ瓜ng t詠 

nhiên liên ti院p trên đ医t mà, đ院n t壱n th運i đi吋m tr逢噂c đó là d衣ng s穎 d映ng đ医t khác (vd: 

chuy吋n đ鰻i thành r瑛ng t瑛 trên đ医t tr逢噂c đây canh tác nông nghi羽p). 

Phá r瑛ng- Deforestation: 

Phá r瑛ng là ho衣t đ瓜ng khai thác, chuy吋n đ鰻i r瑛ng thành đ医t không có r瑛ng c栄a con 

ng逢運i. 

Gi違i thích và bình lu壱n b鰻 sung: 

A鵜nh ngh┄a v隠 tr欝ng m噂i r瑛ng c栄a FAO là m瓜t t壱p h嬰p c栄a các ho衣t đ瓜ng ng逢嬰c l衣i 
v噂i đ鵜nh ngh┄a phá r瑛ng c栄a t鰻 ch泳c này. S詠 chuy吋n đ鰻i, mang tính ch栄 đ瓜ng, đ医t thu瓜c 

các d衣ng s穎 d映ng khác thành r瑛ng ho員c làm t<ng đ瓜 che ph栄 c栄a r瑛ng lên ng逢叡ng cao h挨n 

10% đ逢嬰c xác nh壱n là tr欝ng m噂i r瑛ng. Theo đ鵜nh ngh┄a, đ医t đ逢嬰c tr欝ng m噂i r瑛ng luôn 

luôn đ逢嬰c phân lo衣i là r瑛ng tr欝ng. FAO c┡ng đ逢a ra m瓜t khái ni羽m b鰻 sung là “s詠 m荏 r瓜ng 
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t詠 nhiên c栄a r瑛ng” bao g欝m t医t c違 các ho衣t đ瓜ng chuy吋n đ鰻i t瑛 đ医t không có r瑛ng thành 

r瑛ng. Sau cùng, c亥n ph違i chú ý r茨ng, đ吋 đúng v噂i thu壱t ng英 tr欝ng m噂i r瑛ng, đ瓜 che ph栄 đ医t 
tr逢噂c khi tr欝ng r瑛ng ph違i < 10% trong th運i gian dài (ngh┄a là có th運i gian dài h挨n khái 

ni羽m t衣m th運i). N院u không, s詠 chuy吋n đ鰻i s胤 đ逢嬰c coi là tái tr欝ng r瑛ng (xin xem ph亥n 

trên). 

Theo UNFCCC, tr欝ng m噂i r瑛ng là chuy吋n đ鰻i t瑛 đ医t không có r瑛ng thành đ医t có 

r瑛ng. Ngoài ra, đ医t này ph違i là đ医t không có r瑛ng bao ph栄 trong m瓜t th運i gian ít nh医t là 

50 n<m. Dù v壱y, trong th詠c ti宇n, s詠 khác bi羽t gi英a tr欝ng m噂i r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng ch雨 có 

ý ngh┄a r医t nh臼 đ泳ng trên quan đi吋m v隠 tính toán h医p th映 cácbon. Vì v壱y, c違 hai đ鵜nh ngh┄a 

c栄a FCCC, tr欝ng m噂i r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng, v隠 c挨 b違n, là gi嘘ng đ鵜nh ngh┄a tr欝ng m噂i 

r瑛ng (afforestation) c栄a FAO. Tuy nhiên, vi羽c xác nh壱n nh英ng v医n đ隠 liên quan đ院n can 

thi羽p c栄a con ng逢運i trong ho衣t đ瓜ng ph映c h欝i r瑛ng c栄a các thu壱t ng英 c栄a FCCC ch員t tr胤 và 

th壱n tr丑ng h挨n, b荏i vì yêu c亥u c栄a Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô là t医t c違 các thay đ鰻i đ逢嬰c c医p tín 

d映ng ph違i là do các ho衣t đ瓜ng tr詠c ti院p c栄a con ng逢運i t衣o ra. 

C┡ng c亥n chú ý r茨ng các đ鵜nh ngh┄a c栄a FAO và FCCC v隠 tr欝ng m噂i r瑛ng ch雨 bao 

g欝m các tác đ瓜ng c栄a con ng逢運i trên đ鵜a bàn xem xét đ院n mà thôi. Nó không bao g欝m s詠 

m荏 r瓜ng t詠 nhiên c栄a di羽n tích r瑛ng 

Nói tóm l衣i, s詠 khác bi羽t v隠 đ鵜nh ngh┄a gi英a FAO và UNFCCC là do m映c đích s穎 

d映ng khác nhau c栄a chúng. A鵜nh ngh┄a c栄a FAO nh茨m m映c đích h逢噂ng d磯n cho công tác 

qu違n lý r瑛ng, vì v壱y các thu壱t ng英 có liên quan đ隠u đ逢嬰c xây d詠ng cho phù h嬰p v噂i tiêu 

chí này, đ員c bi羽t là cho các ho衣t đ瓜ng tri吋n khai trên hi羽n tr逢運ng. Các khái ni羽m c栄a 

UNFCCC đ逢a ra nh茨m phù h嬰p v噂i m映c đích đo đ院m và các v医n đ隠 khác liên quan đ院n 

h医p th映 cácbon trong lâm nghi羽p .  

M瓜t khác bi羽t n英a là UNFCCC qui đ鵜nh, t医t c違 m丑i s詠 thay đ鰻i ph違i là k院t qu違 c栄a 

các ho衣t đ瓜ng c栄a con ng逢運i - m瓜t đ員c tr逢ng đ員c bi羽t c栄a Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô - đó là ch雨 
c医p ch泳ng ch雨 cho các n逢噂c tham gia ký Ngh鵜 đ鵜nh th逢, có nh英ng đóng góp tích c詠c trong 

vi羽c th詠c hi羽n các cam k院t c栄a mình. Các quá trình di宇n th院 t詠 nhiên, ví d映 nh逢 s詠 m荏 r瓜ng 

t詠 nhiên c栄a r瑛ng ho員c tái sinh t詠 nhiên không có s詠 tr嬰 giúp c栄a con ng逢運i, s胤 không 

đ逢嬰c c医p ch泳ng ch雨. A鵜nh ngh┄a c栄a UNFCCC không bao g欝m t医t c違 các quá trình thay đ鰻i 
c栄a r瑛ng, nh逢ng đi隠u đó không tránh kh臼i trong b嘘i c違nh c栄a Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô. Khung 

th運i gian đ逢a ra trong các đ鵜nh ngh┄a c栄a UNFCCC (ch鰯ng h衣n tiêu chí nh逢 th吋 nào đ吋 coi 

là tr欝ng m噂i r瑛ng hay tái tr欝ng r瑛ng – tg.) ch雨 đ吋 泳ng d映ng cho tính toán h医p th映 cácbon.  

Theo FAO, không nên ti院n hành nh医t th吋 hóa các đ鵜nh ngh┄a n院u s詠 khác bi羽t v隠 
ph逢挨ng pháp ti院p c壱n c栄a nh英ng đ鵜nh ngh┄a đó ch逢a đ逢嬰c gi違i quy院t m瓜t cách tri羽t đ吋. 
Liên quan đ院n h医p th映 cácbon trong lâm nghi羽p, s詠 l詠a ch丑n các đ鵜nh ngh┄a có th吋 s胤 có 

nh英ng 違nh h逢荏ng to l噂n đ院n k院t qu違 đánh giá cu嘘i cùng, nh逢 bi吋u đ欝 3.1 d逢噂i đây bi吋u 

di宇n hai k鵜ch b違n v隠 h医p th映 cácbon 荏 Ph亥n Lan. 姶噂c l逢嬰ng d詠a trên đ鵜nh ngh┄a c栄a FAO 
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có k院t qu違 r茨ng, r瑛ng 荏 Ph亥n Lan tr荏 thành b吋 h医p th映 cácbon th壱t. Trái l衣i, áp d映ng các 

đ鵜nh ngh┄a c栄a IPCC (mà g亥n t逢挨ng t詠 v噂i các đ鵜nh ngh┄a đ逢嬰c đ逢a ra b荏i FCCC), r瑛ng 荏 

Ph亥n Lan giai đo衣n này l衣i là m瓜t ngu欝n phát th違i cácbon (FAO, 2002) (Xin xem bi吋u đ欝 
3.1) 

Bi吋u đ欝 3.1. 謂nh h逢荏ng tích l┡y c栄a ho衣t đ瓜ng tr欝ng r瑛ng, tái tr欝ng r瑛ng và phá 
r瑛ng lên cân b茨ng cácbon giai đo衣n 1990-2020 d詠a trên 2 ph逢挨ng tính c挨 b違n – nghiên c泳u 
cho Ph亥n Lan  

 

 

Tri羽u t医n CO2 Tri羽u t医n CO2 

Ngu欝n: Sievanen (2000) 

Có th吋 k院t lu壱n đ逢嬰c r茨ng, tiêu chí c栄a các ho衣t đ瓜ng h医p th映 cácbon đ吋 tham gia 

các c挨 ch院 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô là tính “b鰻 sung”, vì v壱y trong các thu壱t ng英 liên quan 

đ院n r瑛ng c栄a UNFCCC, m丑i s詠 thay đ鰻i c栄a h羽 sinh thái r瑛ng ho員c/và s穎 d映ng đ医t lâm 

nghi羽p đ隠u ph違i là do tác đ瓜ng c栄a con ng逢運i (human induced) thì m噂i h嬰p l羽 đ吋 tham gia 

các c挨 ch院 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô. Các quá trình phát tri吋n t詠 nhiên nh逢 tái sinh t詠 nhiên 

không đ逢嬰c tính đ吋 c医p ch泳ng ch雨 gi違m phát th違i.  

M員c dù UNFCCC và FAO không b逸t bu瓜c các n逢噂c thành viên ph違i s穎 d映ng đ鵜nh 

ngh┄a do mình đ逢a ra, xin ki院n ngh鵜, 荏 Vi羽t Nam nên s穎 d映ng các tiêu chí đ逢嬰c nêu trong 

các khái ni羽m này làm nh英ng tiêu chu育n t嘘i thi吋u ph違i đ衣t đ逢嬰c khi tham gia vào các th臼a 

thu壱n mang tính qu嘘c t院 nh逢 Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô (vd: A鵜nh ngh┄a r瑛ng c栄a Vi羽t Nam có 

th吋 làm chi ti院t h挨n “m瓜t di羽n tích t嘘i thi吋u 0,5ha…” – l噂n h挨n c栄a UNFCCC – nh逢ng các 

tiêu chí đ鵜nh l逢嬰ng khác nh逢 đ瓜 che ph栄, chi隠u cao t亥ng cây g厩… c亥n ph違i đ逢嬰c đ逢a ra và 

ít nh医t ph違i đ衣t đ逢嬰c tiêu chu育n c栄a UNFCCC), vì ch雨 có nh逢 v壱y thì các d詠 án A/R - 

CDM m噂i đ逢嬰c công nh壱n và phê duy羽t b荏i UNFCCC.  
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3.2. Ph逢挨ng pháp đi隠u tra h医p th映 cácbon trong lâm nghi羽p 

3.2.1. Ph逢挨ng pháp lu壱n chung 

Quá trình bi院n đ鰻i cácbon trong h羽 sinh thái đ逢嬰c xác đ鵜nh t瑛 cân b茨ng cácbon g欝m 

cácbon đi vào h羽 th嘘ng – thông qua quang h嬰p và ti院p thu các h嬰p ch医t h英u c挨 khác – và 

cácbon m医t đi t瑛 quá trình hô h医p c栄a th詠c v壱t và đ瓜ng v壱t, l穎a, khai thác, sinh v壱t ch院t 
c┡ng nh逢 nh英ng quá trình khác. Ph逢挨ng pháp đi隠u tra cácbon và đ瓜ng thái bi院n đ鰻i cácbon 

trong r瑛ng có th吋 đ逢嬰c tóm t逸t thành 4 nhóm l噂n d逢噂i đây (IPCC, 2000; Smith, 2004): 

Ph逢挨ng pháp d詠a trên đo đ院m các b吋 cácbon (Stock change measurements)  

- Ai隠u tra th違m th詠c v壱t d逢噂i tán; 

- Ai隠u tra th吋 tích thân cây – Ai隠u tra r瑛ng; 

- T鰻ng sinh kh嘘i c栄a cây – T逢挨ng quan sinh tr逢荏ng; 

- S違n ph育m g厩 - mô hình s違n ph育m g厩; 

- A医t và rác h英u c挨; 

- G厩 rác, v映n - th吋 tích và sinh kh嘘i; 

- Ao đ院m rác h英u c挨 và phân tích cácbon ; 

- Thu th壱p m磯u cácbon h英u c挨 và phân tích cácbon.  

Ph逢挨ng pháp d詠a trên đo đ院m các dòng luân chuy吋n cácbon - flux measurement  

Ph逢挨ng pháp d詠a trên công ngh羽 vi宇n thám - remote sensing to determine 

geographical extent and change 

Mô hình hóa – Modelling  (Th逢運ng đ逢嬰c s穎 d映ng k院t h嬰p v噂i các ph逢挨ng pháp 

trên) 

B違ng d逢噂i mô t違 chi ti院t các ph逢挨ng pháp xác đ鵜nh h医p th映 cácbon trong s穎 d映ng 

đ医t, thay đ鰻i s穎 d映ng đ医t và lâm nghi羽p, yêu c亥u v隠 s嘘 li羽u, đ瓜 chính xác, kh違 n<ng th詠c 

hi羽n… c栄a t瑛ng ph逢挨ng pháp. 



 

B違ng 3.1. A員c đi吋m các ph逢挨ng pháp xác đ鵜nh bi院n đ鰻i Carbon  

(Ngu欝n: IPCC 2000) 

 

 

Ph逢挨ng 
pháp 

Ph衣m vi 
泳ng 
d映ng 

Kho違ng 
th運i 
gian 

Nhân t嘘 
đi隠u tra 

Kh違 n<ng 
泳ng d映ng 
trong l┄nh 
v詠c lâm 
nghi羽p 
(ARD) 

Kh違 n<ng 
泳ng d映ng 
khi các 
đ鵜nh ngh┄a 

khác v隠 
ARD đ逢嬰c 

s穎 d映ng 

Kh違 n<ng xác 
đ鵜nh đ瓜ng thái 
bi院n đ鰻i carbon 

trong đ医t  

(1) 

Kh違 
n<ng đ吋 
áp d映ng 
đ吋 tính 
t鰻ng 

l逢嬰ng 
cácbon 

M泳c đ瓜 thu 
th壱p s嘘 li羽u 

Chi phí 
(2) 

A瓜 chính xác  

(3) 

Kh違 
n<ng 
th詠c 
hi羽n 

Ai隠u tra 
th違m 
th詠c bì  

0.01-  
109 ha 

1-100 
n<m 

Th吋 tích, 
t<ng tr逢荏ng 
cây g厩 trên 
m員t đ医t; 
khai thác 
và t雨a th逢a 
t詠 nhiên; 
đ逢嬰c tính 
t瑛 t鰻ng 
sinh kh嘘i 
c栄a cây 

Có, nh逢ng 
h羽 th嘘ng ô 
đo đ院m 
ph違i đ逢嬰c 
đi隠u ch雨nh 
cho phù 
h嬰p v噂i yêu 
c亥u c栄a 
Ngh鵜 đ鵜nh 
th逢 Kyôtô 

 

Có, các 
đ鵜nh ngh┄a 
v隠 r瑛ng 
đ逢a ra đã 
đ逢嬰c đi隠u 
ch雨nh cho 
phù h嬰p 

 

Ch栄 y院u ch雨 xác 
đ鵜nh các đo đ院m 
b鰻 sung mà 違nh 
h逢荏ng đ院n b吋 
cácbon nh逢 t雨a 
th逢a, bón phân, 
vv… 

Không, 
thông 
th逢運ng 
không 
bao g欝m 
đi隠u tra 
đ医t 

Cho c医p đ瓜 
d詠 án: 400 
ôtc/5,000 ha; 
Cho c医p đ瓜 
qu嘘c gia: 1 
ôtc đ衣i di羽n 
cho di羽n tích 
1,000ha 

Ai隠u tra 
c医p qu嘘c 
gia: US$ 
0.05 – 
0.6 ha-1  

C医p đ瓜 
d詠 án: 
US$ 11 – 
18 ha-1  

Di羽n tích: sai 
tiêu chu育n: = 
0.4%; M壱t đ瓜: 
stc =0.7% T<ng 
tr逢荏ng: stc = 
1.1% (Tomppo, 
1996) 

D宇 th詠c 
hi羽n 

Ai隠u tra 
đ医t 

0.01-103 
ha 

10-
1,000 
n<m 

Các bon 
h英u c挨 
trong đ医t 
và s詠 thay 
đ鰻i theo 

Có Có Có 

Ch雨 đ吋 
đánh giá 
m瓜t khu 
v詠c nh医t 

Ph映 thu瓜c 
vào s詠 đ欝ng 
nh医t d衣ng đ医t 
ả 300 đi吋m 
l医y m磯u trên 

US$ 3 – 
20/ m瓜t 
m磯u  

Kho違ng 2-3% 
sai s嘘 khi phân 
tích đ瓜 chính 
xác; t鰻ng sai s嘘 
cao h挨n nhi隠u vì 

D宇 th詠c 
hi羽n 
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Ph逢挨ng 
pháp 

Ph衣m vi 
泳ng 
d映ng 

Kho違ng 
th運i 
gian 

Nhân t嘘 
đi隠u tra 

Kh違 n<ng 
泳ng d映ng 
trong l┄nh 
v詠c lâm 
nghi羽p 
(ARD) 

Kh違 n<ng 
泳ng d映ng 
khi các 
đ鵜nh ngh┄a 

khác v隠 
ARD đ逢嬰c 

s穎 d映ng 

Kh違 n<ng xác 
đ鵜nh đ瓜ng thái 
bi院n đ鰻i carbon 

trong đ医t  

(1) 

Kh違 
n<ng đ吋 
áp d映ng 
đ吋 tính 
t鰻ng 

l逢嬰ng 
cácbon 

M泳c đ瓜 thu 
th壱p s嘘 li羽u 

Chi phí 
(2) 

A瓜 chính xác  

(3) 

Kh違 
n<ng 
th詠c 
hi羽n 

th運i gian đ鵜nh  10,000ha, 
1m磯u/ 10cm 
t亥ng đ医t 

sai s嘘 l医y m磯u 
và tính đ欝ng 
nh医t c栄a d衣ng đ医t 

Dòng 
ch違y 

-20ha 
Ngày – 
10 n<m 

N<ng su医t 
th詠c c栄a h羽 
sinh thái  

Ch雨 đ吋 
ki吋m tra đ瓜 
chính xác 
(c栄a 
ph逢挨ng 
pháp đo 
đ院m khác) 

 
Ch雨 đ吋 ki吋m tra 
đ瓜 chính xác 

Không – 
không 
bao g欝m 
khai thác 
và s詠 
chuy吋n 
đ鰻i c栄a 
các s違n 
ph育m g厩 

M壱t đ瓜 đo 
đ院m c亥n thi院t 
đ吋 xác đ鵜nh 
đ逢嬰c dòng 
v壱t ch医t trên 
di羽n r瓜ng 
v磯n c亥n ph違i 
đ逢嬰c xác 
đ鵜nh 

Phí thi院t 
l壱p US$ 
100,000/
đ鵜a đi吋m; 
Phí duy 
trì US$ 
20,000/ 
n<m  

10-20% 

D宇 th詠c 
hi羽n 
thông 
qua 
đi隠u tra 
r瑛ng và 
phân 
tích đ医t  

Ai隠u tra 
b吋 
cácbon 
l噂n  

-109 ha 
Nhi隠u 
th壱p k益 

Hàm l逢嬰ng 
CO2 trong 
b亥u khí 
quy吋n 

không không không 

Không – 
ngo衣i tr瑛 
s違n 
ph育m g厩 

ả80 đ鵜a đi吋m 
荏 bán c亥u 
B逸c 

Không rõ
A瓜 chính xác 
c栄a phân tích 
m磯u r医t cao 

D宇 xác 
đ鵜nh đ瓜 
chính 
xác phân 
tích  

Vi宇n 
thám (v羽 
tinh) 

0.05 – 
109

 ha 

Ngày – 
nhi隠u 
th壱p k益 

Di羽n tích 
(trong m瓜t 
s嘘 tr逢運ng 
h嬰p đ逢嬰c 

Có 

Có, đ瓜 
phân gi違i 
không 
gian đ逢嬰c 

Phù h嬰p cho 
ki吋m soát, vd: 
qu違n lý cháy 
r瑛ng, t医t c違 các 

Không, 
ch栄 y院u 
đ吋 đánh 
giá các 

Aánh giá 
t鰻ng th吋 t瑛 
các đi吋m 違nh 

US$ 
0.0002/ 
ha cho 
mua 違nh; 

A瓜 chính xác đ吋 
đo di羽n tích 
(15%); ít chính 
xác h挨n đ嘘i v噂i 

D宇 th詠c 
hi羽n 
n院u k院t 
h嬰p v噂i 
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Ph逢挨ng 
pháp 

Ph衣m vi 
泳ng 
d映ng 

Kho違ng 
th運i 
gian 

Nhân t嘘 
đi隠u tra 

Kh違 n<ng 
泳ng d映ng 
trong l┄nh 
v詠c lâm 
nghi羽p 
(ARD) 

Kh違 n<ng 
泳ng d映ng 
khi các 
đ鵜nh ngh┄a 

khác v隠 
ARD đ逢嬰c 

s穎 d映ng 

Kh違 n<ng xác 
đ鵜nh đ瓜ng thái 
bi院n đ鰻i carbon 

trong đ医t  

(1) 

Kh違 
n<ng đ吋 
áp d映ng 
đ吋 tính 
t鰻ng 

l逢嬰ng 
cácbon 

M泳c đ瓜 thu 
th壱p s嘘 li羽u 

Chi phí 
(2) 

A瓜 chính xác  

(3) 

Kh違 
n<ng 
th詠c 
hi羽n 

s穎 d映ng đ吋 
逢噂c l逢嬰ng 
sinh kh嘘i 
và NPP) 

đ逢a ra là 
chính xác  

đ衣i l逢嬰ng liên 
quan đ院n di羽n 
tích ngoài đ医t 
lâm nghi羽p 

khu v詠c  0.0002/ 
ha công 
x穎 lý. 
A逸t h挨n 
n院u là 
違nh hàng 
không 

đo đ院m sinh 
kh嘘i  

s嘘 li羽u 
đo đ院m 
m員t đ医t 

Mô hình 
hóa h羽 
sinh thái 

0.1-1ha 

Ngày – 
hàng 
tr<m 
n<m 

NPP, NEP 
trên m瓜t 
khu v詠c 

Có khi 
đ逢嬰c ki吋m 
ch泳ng b茨ng 
s嘘 li羽u th詠c 
t院 

Có, mô  
hình xây 
d詠ng đ逢嬰c 
có th吋 s穎 
d映ng cho 
đ嘘i t逢嬰ng 
r瑛ng khác  

Có, khi ho衣t 
đ瓜ng qu違n lý có 
th吋 mô hình hóa 
đ逢嬰c 

Có, n院u 
t医t c違 các 
ph亥n 
ch泳a 
cácbon 
đ隠u đ逢嬰c 
mô hình 
hóa 

Thông 
th逢運ng bao 
ph栄 ch丑n v姻n

Chi phí 
r飲 khi mô 
hình đã 
đ逢嬰c xây 
d詠ng 

Không ch逸c 
ch逸n; d詠a trên 
nhi隠u gi違 đ鵜nh 
khác nhau 

Khó 
kh<n 
cho chu 
k┻ dài 

Mô hình 
th院 gi噂i 
sinh v壱t 

ô – 109 
ha 

ngày – 
hàng 
tr<m 
n<m 

NPP, NEP 
/ô 

không không 

Thông th逢運ng 
đ医t đ逢嬰c bao 
g欝m trong các 
mô hình này 
nh逢ng không có 
ho衣t đ瓜ng qu違n 

Có, n院u 
t医t c違 
thành 
ph亥n c栄a 
chu trình 
các bon 
đ逢嬰c mô 

Thông 
th逢運ng bao 
ph栄 ch丑n v姻n

Chi phí 
r飲 khi mô 
hình đã 
đ逢嬰c xây 
d詠ng 

Không ch逸c 
ch逸n; d詠a trên 
nhi隠u gi違 đ鵜nh 
khác nhau 

Khó 
kh<n 
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Kh違 
n<ng 
th詠c 
hi羽n 

ng 
Ph衣m vi 
泳ng 
d映ng 

Kho違ng 
th運i 
gian 

Nhân t嘘 
đi隠u tra 

Kh違 n<ng 
泳ng d映ng 
trong l┄nh 
v詠c lâm 
nghi羽p 
(ARD) 

Kh違 n<ng 
泳ng d映ng 
khi các 
đ鵜nh ngh┄a 

khác v隠 
ARD đ逢嬰c 

s穎 d映ng 

Kh違 n<ng xác 
đ鵜nh đ瓜ng thái 
bi院n đ鰻i carbon 

trong đ医t  

(1) 

Kh違 
n<ng đ吋 
áp d映ng 
đ吋 tính 
t鰻ng 

l逢嬰ng 
cácbon 

M泳c đ瓜 thu 
th壱p s嘘 li羽u 

Chi phí 
(2) 

A瓜 chính xác  

(3) 

lý hình hóa 

 

 

Ph逢挨
pháp 

(2) Chi phí không bao g欝m chi phí khi m荏 r瓜ng ra khu v詠c l噂n h挨n. Chi phí trung bình cho m瓜t ha s胤 khác nhau nhi隠u h挨n đ嘘i v噂i khu v詠c có nhi隠u 
ki吋u l壱p đ鵜a l磯n l瓜n so v噂i khu v詠c có đ医t t逢挨ng đ嘘i đ欝ng nh医t . 

(1) Các ho衣t đ瓜ng khác có th吋 là canh tác c逢運ng đ瓜 th医p, t逢噂i tiêu, khai thác gi違m thi吋u tác đ瓜ng, t雨a th逢a, tái s穎 d映ng s違n ph育m g厩… 

(3) Trong tr逢運ng h嬰p không có tài li羽u tham kh違o, 逢噂c l逢嬰ng tính chính xác d詠a trên ph逢挨ng pháp đánh giá chuyên gia. 

 

 

 

 



 

3.2.2. Sinh kh嘘i và h医p th映 cácbon c栄a l噂p th詠c v壱t trên b隠 m員t đ医t 

Khái ni羽m: Sinh kh嘘i đ逢嬰c xác đ鵜nh là t医t c違 ch医t h英u c挨 荏 d衣ng s嘘ng và ch院t (còn 荏 

trên cây) 荏 trên ho員c 荏 d逢噂i  m員t đ医t (Brown, 1997; Ponce-Hernandez, 2004).  

Sinh kh嘘i là đ挨n v鵜 đánh giá n<ng su医t c栄a lâm ph亥n. M員t khác đ吋 có đ逢嬰c s嘘 li羽u v隠 h医p th映 
cácbon, kh違 n<ng và đ瓜ng thái quá trình h医p th映 cácbon c栄a r瑛ng, ng逢運i ta ph違i tính t瑛 sinh 

kh嘘i c栄a r瑛ng. Chính vì v壱y đi隠u tra sinh kh嘘i c┡ng chính là đi隠u tra h医p th映 cácbon c栄a r瑛ng 

(Ritson and Sochacki, 2003). Các ph逢挨ng pháp xác đ鵜nh sinh kh嘘i và h医p th映 cácbon trên m員t 
đ医t đ逢嬰c trình bày 荏 d逢噂i đây (Brown, 1997; McKenzie et al., 2000; Snowdon et al., 2000; 

Snowdon et al., 2002): 

(1) Ph逢挨ng pháp d詠a trên m壱t đ瓜 sinh kh嘘i c栄a r瑛ng  

Theo ph逢挨ng pháp này, t鰻ng l逢嬰ng sinh kh嘘i trên b隠 m員t đ医t có th吋 đ逢嬰c tính b茨ng 

cách nhân di羽n tích c栄a m瓜t lâm ph亥n v噂i m壱t đ瓜 sinh kh嘘i t逢挨ng 泳ng (thông th逢運ng là tr丑ng 

l逢嬰ng c栄a sinh kh嘘i trên m員t đ医t/ha). Cácbon th逢運ng đ逢嬰c tính t瑛 sinh kh嘘i b茨ng cách nhân 

h羽 s嘘 chuy吋n đ鰻i là c嘘 đ鵜nh 0,5. Vì v壱y vi羽c ch丑n h羽 s嘘 chuy吋n đ鰻i có vai trò r医t quan tr丑ng 

cho tính chính xác c栄a ph逢挨ng pháp này. 

M壱t đ瓜 sinh kh嘘i c栄a r瑛ng ph映 thu瓜c ch栄 y院u vào t鰻 thành loài cây, đ瓜 phì c栄a đ医t và 

tu鰻i r瑛ng. Gifford (2000) đã tính đ逢嬰c m壱t đ瓜 sinh kh嘘i cho các ki吋u r瑛ng 荏 Australia 荏 b違ng 

d逢噂i đây (Grierson et al., 1992; Gifford, 2000). 

B違ng 3.2. M壱t đ瓜 sinh kh嘘i trung bình m瓜t s嘘 ki吋u r瑛ng 荏 Australia 

Ki吋u r瑛ng 
M壱t đ瓜 sinh 
kh嘘i (t医n/ha) 

Ki吋u r瑛ng 
M壱t đ瓜 sinh 
kh嘘i (t医n/ha) 

R瑛ng kín cao 450 R瑛ng m荏 th医p 200 

R瑛ng kín trung bình 356 Tr違ng cây g厩 cao 200 

R瑛ng kín th医p 300 Tr違ng cây g厩 trung bình 150 

R瑛ng m荏 cao 279 Tr違ng g厩 th医p 100 

R瑛ng m荏 trung bình 272 R瑛ng tr欝ng 244 

Nguげn: Snowdon et al., 2000 

Do sai s嘘 c栄a ph逢挨ng pháp này t逢挨ng đ嘘i l噂n nên nó th逢運ng ch雨 đ逢嬰c dùng đ吋 逢噂c 

l逢嬰ng trong đi隠u tra sinh kh嘘i r瑛ng nhanh trên ph衣m vi qu嘘c gia . 

(2) Ph逢挨ng pháp d詠a trên đi隠u tra r瑛ng thông th逢運ng 

A吋 đi隠u tra sinh kh嘘i và h医p th映 cácbon c栄a r瑛ng, ph逢挨ng pháp đo đ院m tr詠c ti院p 

truy隠n th嘘ng trên m瓜t s嘘 l逢嬰ng ô tiêu chu育n đ栄 l噂n c栄a các đ嘘i t逢嬰ng r瑛ng khác nhau cho k院t 
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qu違 đáng tin c壱y. Tuy nhiên, ph逢挨ng pháp này khá t嘘n kém. Ngoài ra, khi ti院n hành đi隠u tra, 

các cây không có giá tr鵜 th逢挨ng m衣i ho員c cây nh臼 th逢運ng không đ逢嬰c đo đ院m (Brown, 1997). 

Ph逢挨ng pháp đi隠u tra c映 th吋 t瑛 các khâu nh逢 ch丑n đi吋m, l壱p ô, đ院n các k悦 thu壱t đo đ院m… có 

th吋 tìm 荏 các quy trình đi隠u tra thông d映ng c栄a các n逢噂c. Do h亥u h院t các qui trình này đã 

đ逢嬰c phát tri吋n m瓜t cách có h羽 th嘘ng và đáng tin c壱y 荏 n逢噂c ta, nên 荏 đây không nêu nh英ng 

k悦 thu壱t chi ti院t. B衣n đ丑c có th吋 tìm các qui trình này 荏 các sách, qui trình h逢噂ng d磯n đi隠u tra 

c栄a Vi羽n Khoa h丑c Lâm nghi羽p Vi羽t Nam, Vi羽n Ai隠u tra Quy ho衣ch r瑛ng, Tr逢運ng A衣i h丑c 

Lâm nghi羽p… 

(3) Ph逢挨ng pháp d詠a trên đi隠u tra th吋 tích  

Ph逢挨ng pháp d詠a trên đi隠u tra th吋 tích là s穎 d映ng h羽 s嘘 chuy吋n đ鰻i đ吋 tính t鰻ng sinh 

kh嘘i trên m員t đ医t t瑛 sinh kh嘘i thân cây. A員c đi吋m c挨 b違n c栄a ph逢挨ng pháp này bao g欝m ba 

b逢噂c: 

1. Tính th吋 tích g厩 thân cây t瑛 s嘘 li羽u đi隠u tra; 

2. Chuy吋n đ鰻i t瑛 th吋 tích g厩 thân cây thành sinh kh嘘i và cácbon c栄a cây b茨ng cách nhân 

v噂i t益 tr丑ng g厩 và hàm l逢嬰ng cácbon trong g厩; 

3. Tính t鰻ng s嘘 sinh kh嘘i trên m員t đ医t b茨ng cách nhân v噂i h羽 s嘘 chuy吋n đ鰻i sinh kh嘘i (t益 
l羽 gi英a t鰻ng sinh kh嘘i /sinh kh嘘i thân). 

Ph逢挨ng pháp s穎 d映ng h羽 s嘘 chuy吋n đ鰻i sinh kh嘘i – cácbon đã đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 tính 

sinh kh嘘i và cácbon cho nhi隠u lo衣i r瑛ng trên th院 gi噂i trong đó có r瑛ng t詠 nhiên nhi羽t đ噂i 

(Brown and Lugo, 1984; Gifford, 1992; Grierson et al., 1992; Schroeder, 1992; Brown, 1996, 

1997; Gifford, 2000; IPCC, 2000, 2003). IPCC cho r茨ng, ph逢挨ng pháp này có sai s嘘 l噂n n院u 

s穎 d映ng t益 l羽 m員c đ鵜nh, vì v壱y c亥n thi院t ph違i xác đ鵜nh h羽 s嘘 chuy吋n đ鰻i cho t瑛ng lo衣i r瑛ng, 

t瑛ng đ鵜a ph逢挨ng c映 th吋 (IPCC, 2000). 

Brown et al. (1989) đ鵜nh ngh┄a “H羽 s嘘 chuy吋n đ鰻i là t益 s嘘 gi英a t鰻ng sinh kh嘘i trên b隠 
m員t đ医t v噂i sinh kh嘘i g厩 có giá tr鵜 th逢挨ng m衣i”, nh逢 v壱y đ鵜nh ngh┄a này bao g欝m c違 thành 

ph亥n không ph違i là g厩 nh逢 lá. H羽 s嘘 chuy吋n đ鰻i có giá tr鵜 kho違ng t瑛 1.4 – 5.4 ph映 thu瓜c vào 

c医p n<ng su医t c栄a r瑛ng và ph逢挨ng pháp tính toán (Brown et al., 1989), h羽 s嘘 này th壱m chí có 

th吋 cao h挨n con s嘘 trên 荏 m瓜t s嘘 lo衣i r瑛ng non. Tuy nhiên do r瑛ng non thông th逢運ng không 

đ逢嬰c khai thác nên không xét đ院n đ嘘i t逢嬰ng này. K院t qu違 nghiên c泳u cho r瑛ng B衣ch đàn và 

Thông 荏 Australia và m瓜t s嘘 n逢噂c khác c┡ng cho th医y, h羽 s嘘 chuy吋n đ鰻i có quan h羽 khá ch員t 
tr胤 v噂i chi隠u cao, đ逢運ng kính, ti院t di羽n ngang, tu鰻i và t鰻ng l逢嬰ng cácbon trên m員t đ医t c栄a lâm 

ph亥n (Kirscbaum, 2000) (Snowdon et al., 2000). T瑛 quan h羽 xây d詠ng đ逢嬰c này d宇 dàng tính 

đ逢嬰c h羽 s嘘 chuy吋n đ鰻i cho m瓜t lâm ph亥n nào đó, t瑛 đó có th吋 tính đ逢嬰c t鰻ng sinh kh嘘i t瑛 sinh 

kh嘘i thân cây c栄a lâm ph亥n. 
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(4) Ph逢挨ng pháp d詠a trên các nhân t嘘 đi隠u tra lâm ph亥n  

Các nhân t嘘 đi隠u tra lâm ph亥n nh逢 sinh kh嘘i, t鰻ng ti院t di羽n ngang, m壱t đ瓜, tu鰻i, chi隠u 

cao t亥ng tr瓜i, và th壱m chí các các y院u t嘘 khí h壱u và đ医t đai có m嘘i liên h羽 v噂i nhau và đ逢嬰c 

mô ph臼ng b茨ng các ph逢挨ng trình quan h羽. Các ph逢挨ng trình này đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 xác đ鵜nh 

sinh kh嘘i và h医p th映 cácbon cho lâm ph亥n.  

Theo ph逢挨ng pháp này sinh kh嘘i lâm ph亥n đ逢嬰c xác đ鵜nh t瑛 ph逢挨ng trình đ逢運ng 

th鰯ng đ吋 d詠 đoán sinh kh嘘i t瑛 các phép đo đ院m cây cá l飲 đ挨n gi違n: 

Y = b0 + bi Xi          (3.1) 

T瑛 đó sinh kh嘘i lâm ph亥n đ逢嬰c tính 

∑Y = Nb0 + bi∑Xi        (3.2) 

Ho員c m瓜t s嘘 ph逢挨ng trình d衣ng đ挨n gi違n khác, ví d映: ln (Y) = b0 + biln (Xi) 

Trong đó:  

Y là sinh kh嘘i, Xi có th吋 có đ逢嬰c t瑛 phép đo đ挨n gi違n (vd: t鰻ng ti院t di羽n ngang), N là 

s嘘 cây trong lâm ph亥n; b0 và bi là h羽 s嘘 t詠 do.  

Khi các ph逢挨ng trình t逢挨ng quan phi tuy院n cho các bi院n lâm ph亥n đ逢嬰c s穎 d映ng 

không c亥n s穎 d映ng ph逢挨ng trình đ挨n gi違n trên đ吋 tính sinh kh嘘i r瑛ng. H衣n ch院 chính c栄a 

ph逢挨ng pháp này là yêu c亥u ph違i thu th壱p m瓜t s嘘 l逢嬰ng nh医t đ鵜nh s嘘 li羽u các nhân t嘘 đi隠u tra 

c栄a lâm ph亥n đ吋 có th吋 xây d詠ng đ逢嬰c ph逢挨ng trình. T鰻ng ti院t di羽n ngang, m壱t đ瓜 là nh英ng 

nhân t嘘 đi隠u tra d宇 đo đ院m, đ違m b違o đ瓜 chính xác, tu鰻i r瑛ng c┡ng có th吋 xác đ鵜nh 荏 nh英ng 

lâm ph亥n đ逢嬰c qu違n lý t嘘t ho員c có th吋 逢噂c l逢嬰ng t瑛 chi隠u cao t亥ng tr瓜i. Tuy nhiên, nh英ng giá 

tr鵜 này thông th逢運ng không đ逢嬰c ch雨 ra 荏 các nghiên c泳u sinh kh嘘i. Các bi院n khí h壱u và tính 

ch医t đ医t c┡ng có th吋 đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 xây d詠ng các ph逢挨ng trình t逢挨ng quan cho lâm ph亥n, 

nh逢ng r医t khó kh<n đ吋 thu th壱p đ逢嬰c nh英ng s嘘 li羽u này. 

M瓜t d衣ng các nhân t嘘 逢噂c l逢嬰ng sinh kh嘘i khác là các nhân t嘘 đi隠u tra lâm ph亥n đ逢嬰c 

逢噂c l逢嬰ng b茨ng công ngh羽 vi宇n thám ho員c đ亥u ra c栄a các mô hình. Trong m瓜t s嘘 tr逢運ng h嬰p, 

m瓜t bi院n, vd. chi隠u cao lâm ph亥n, có th吋 đ逢嬰c đo đ院m tr詠c ti院p trên hi羽n tr逢運ng ho員c đ逢嬰c 

逢噂c l逢嬰ng thông qua công ngh羽 vi宇n thám, t瑛 chi隠u cao thu th壱p đ逢嬰c này nó có th吋 đ逢嬰c áp 

d映ng ph逢挨ng trình đã xây d詠ng đ逢嬰c đ吋 tính sinh kh嘘i lâm ph亥n. Ngoài ra, còn có ph逢挨ng 

pháp đo đ院m b茨ng ph逢挨ng pháp phi truy隠n th嘘ng nh逢 逢噂c l逢嬰ng sinh kh嘘i lâm ph亥n tr詠c ti院p 

b茨ng các thi院t b鵜 hàng không ho員c v羽 tinh. Nh英ng ph逢挨ng pháp này có đ瓜 tin c壱y th医p h挨n đo 

đ院m tr詠c ti院p nh逢ng thông th逢運ng có chi phí th医p h挨n. Tuy nhiên, chi phí đ吋 thi院t l壱p h羽 
th嘘ng r医t đ逸t đ臼. 
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(5) Ph逢挨ng pháp d詠a trên s嘘 li羽u cây cá l飲  

 H亥u h院t các nghiên c泳u t瑛 tr逢噂c cho đ院n nay v隠 sinh kh嘘i và h医p th映 cácbon là d詠a 

trên k院t qu違 nghiên c泳u c栄a cây cá l飲, trong đó có hàm l逢嬰ng cácbon trong các b瓜 ph壱n c栄a 

cây (Snowdon et al., 2000). Theo ph逢挨ng pháp này, sinh kh嘘i cây cá l飲 đ逢嬰c xác đ鵜nh t瑛 m嘘i 
quan h羽 c栄a nó v噂i các nhân t嘘 đi隠u tra khác c栄a cây cá l飲 nh逢 chi隠u cao, đ逢運ng kính ngang 

ng詠c, ti院t di羽n ngang, th吋 tích ho員c t鰻 h嬰p c栄a các nhân t嘘 này… c栄a cây.  

Y (sinh kh嘘i, h医p th映 cácbon) = f (nhân t嘘 đi隠u tra cây cá l飲). 

Trên th院 gi噂i đã có r医t nhi隠u nghiên c泳u v隠 sinh kh嘘i đ逢嬰c th詠c hi羽n theo ph逢挨ng 

pháp này, vì th院  k院t h嬰p đ逢嬰c nh英ng thông tin có s印n này đ吋 xây d詠ng các m嘘i quan h羽 t鰻ng 

th吋 cho lâm ph亥n t瑛 đó xác đ鵜nh kh違 n<ng h医p th映 cácbon c栄a r瑛ng là r医t quan tr丑ng.  

 Nh英ng h衣n ch院 c栄a ph逢挨ng pháp 逢噂c l逢嬰ng sinh kh嘘i t瑛 cây cá l飲: 

 Khái ni羽m: ví d映 đ鵜nh ngh┄a v隠 đ逢運ng kính ngang ng詠c khác nhau 荏 nhi隠u n逢噂c trên 

th院 gi噂i, Australia (1,3m); New Zealand (1,4m), Hoa K┻ (1,37m), Vi羽t Nam (1,3m)… Vì v壱y 

r医t khó đ吋 th嘘ng nh医t và so sánh các s嘘 li羽u này v噂i nhau (Snowdon et al., 2002). 

 L詠a ch丑n m磯u đo đ院m m瓜t cách ch栄 quan: ví d映 khi ch丑n đ鵜a đi吋m đ員t ô nghiên c泳u, 

đ鵜a đi吋m cây ch員t ng違 đ吋 đo đ院m sinh kh嘘i… ng逢運i ta th逢運ng có xu h逢噂ng ch丑n 荏 nh英ng 

đi吋m d宇 dàng đo đ院m. Vì v壱y không đ衣i di羽n cao cho t鰻ng th吋. 

 S嘘 l逢嬰ng m磯u c亥n thi院t: R医t nhi隠u nghiên c泳u sinh kh嘘i cây cá l飲 ch雨 đo đ院m 4-12 

m磯u đ吋 xây d詠ng ph逢挨ng trình quan h羽 gi英a sinh kh嘘i cây và các nhân t嘘 đi隠u tra khác. Ai隠u 

này d磯n đ院n sai s嘘 c栄a ph逢挨ng trình xác đ鵜nh đ逢嬰c l噂n, ph逢挨ng trình không đ衣i di羽n đ逢嬰c cho 

t鰻ng th吋. Clark (1979) cho r茨ng s嘘 l逢嬰ng m磯u t瑛 20-40 là có th吋 đ衣i di羽n đ逢嬰c cho t鰻ng th吋 
khi nghiên c泳u v隠 th吋 tích, sinh kh嘘i c栄a r瑛ng. M瓜t s嘘 tác gi違 khác thì đ隠 xu医t c泳 m厩i c叡 

đ逢運ng kính 2,5cm thì đo đ院m 3 m磯u nghiên c泳u. M員c dù đây ch雨 là nh英ng đ隠 xu医t mang tính 

kinh nghi羽m, đa s嘘 các tác gi違 cho r茨ng, nó đáp 泳ng đ逢嬰c yêu c亥u chính xác cho đi隠u tra h医p 

th映 cácbon và đ瓜ng thái (Snowdon et al., 2002). 

 M映c đích: M映c đích nghiên c泳u ban đ亥u c栄a nhi隠u nghiên c泳u không ph違i là đ吋 xác 

đ鵜nh sinh kh嘘i c栄a cây ho員c c栄a lâm ph亥n (vd: m映c đích đi隠u tra ban đ亥u ch雨 là đ吋 l壱p bi吋u th吋 
tích, nh逢ng sau đó l衣i đ逢嬰c dùng đ隠 逢噂c l逢嬰ng sinh kh嘘i cây), vì v壱y không đ違m b違o r茨ng 

nh英ng đo đ院m và tính toán đ違m b違o đ瓜 tin c壱y c亥n thi院t. 

 Mô hình quan h羽: Xu h逢噂ng ch栄 quan trong l詠a ch丑n mô hình toán h丑c th逢運ng không 

đem l衣i đ瓜 chính xác t嘘t nh医t cho phép 逢噂c l逢嬰ng. 

 Ghi chép d英 li羽u - mô t違 lâm ph亥n: Mô t違 lâm ph亥n đ逢嬰c s穎 d映ng cho nghiên c泳u sinh 

kh嘘i nên bao g欝m t嘘i thi吋u: 
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- Ki吋u r瑛ng; 

- Tu鰻i n院u là r瑛ng đ欝ng tu鰻i; 

- Tác đ瓜ng và th運i gian tác đ瓜ng; 

- M壱t đ瓜 lâm ph亥n, t鰻ng ti院t di羽n ngang và đ瓜 đ亥y; 

- Trung bình và ph衣m vi c栄a đ逢運ng kính ngang ng詠c, chi隠u cao c栄a cây nghiên c泳u, 

chi隠u cao lâm ph亥n; 

- 姶噂c l逢嬰ng sinh kh嘘i c栄a các ph亥n khác nhau c栄a sinh kh嘘i trên m員t đ医t c栄a lâm ph亥n. 

 Ghi chép s嘘 li羽u - phân tích th嘘ng kê: Báo cáo nên g欝m: 

- Mô t違 ph逢挨ng trình và ph逢挨ng pháp 逢噂c l逢嬰ng giá tr鵜 c栄a các tham s嘘; 

- 姶噂c l逢嬰ng đ瓜 h羽 s嘘 và sai tiêu chu育n c栄a chúng; 

- Sai s嘘 trung bình bình ph逢挨ng c栄a ph逢挨ng trình; 

- T鰻ng sai s嘘, t鰻ng sai s嘘 bình ph逢挨ng cho bi院n đ瓜c l壱p và ph映 thu瓜c. 

(6) Ph逢挨ng pháp d詠a trên v壱t li羽u khai thác  

 L逢嬰ng cácbon m医t đi t瑛 r瑛ng t瑛 khai thác kinh t院 đ逢嬰c tính b茨ng công th泳c: 

  C = H . E . D; 

 Trong đó H là th吋 tích g厩 tròn khai thác đ逢嬰c; D là t益 tr丑ng g厩 (wood density) và E là 

h羽 s嘘 chuy吋n đ鰻i t瑛 t鰻ng sinh kh嘘i khai thác t瑛 r瑛ng. T瑛 đó tính đ逢嬰c sinh kh嘘i, l逢嬰ng cácbon 

và đ瓜ng thái quá trình này, đ員c bi羽t sau khai thác (Snowdon et al., 2002). 

 Ph逢挨ng pháp này th逢運ng đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 逢噂c l逢嬰ng l逢嬰ng cácbon b鵜 m医t do khai 

thác g厩 th逢挨ng m衣i. Vì th院 nó giúp cho vi羽c tính t鰻ng l逢嬰ng cácbon c栄a r瑛ng và đ瓜ng thái c栄a 

bi院n đ鰻i cácbon trong r瑛ng.  

(7) Ph逢挨ng pháp d詠a trên mô hình sinh tr逢荏ng  

 Mô hình sinh tr逢荏ng t瑛 nh英ng bi吋u đ欝 đ挨n gi違n nh医t cho đ院n nh英ng ph亥n m隠m máy 

tính ph泳c t衣p đã và đang là nh英ng công c映 quan tr丑ng trong qu違n lý r瑛ng (Vanclay, 1998; 

Pote' and Bartelink, 2002). Sinh kh嘘i và h医p th映 cácbon có th吋 đ逢嬰c xác đ鵜nh b茨ng mô hình 

sinh tr逢荏ng. Trên th院 gi噂i đã có r医t nhi隠u mô hình sinh tr逢荏ng đã đ逢嬰c phát tri吋n và không th吋 
tìm hi吋u đ逢嬰c ph逢挨ng pháp c映 th吋 c栄a m厩i mô hình. Vì v壱y c亥n ph違i xác đ鵜nh đ逢嬰c nh英ng 

đi吋m chung đ吋 phân lo衣i mô hình (Vanclay, 1998). R医t nhi隠u tác gi違 đã c嘘 g逸ng đ吋 phân lo衣i 
mô hình theo các nhóm khác nhau v噂i nh英ng tiêu chu育n khác nhau (Pote' and Bartelink, 

2002). Có th吋 phân lo衣i mô hình thành các d衣ng chính sau đây:  
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1. Mô hình th詠c nghi羽m/th嘘ng kê (empirical model) d詠a trên nh英ng đo đ院m c栄a sinh 

tr逢荏ng và các đi隠u ki羽n t詠 nhiên c栄a th運i đi吋m đo đ院m mà không xét đ院n các quá trình 

sinh lý h丑c. 

2. Mô hình đ瓜ng thái (process model)2/mô hình sinh lý h丑c mô t違 đ亥y đ栄 các c挨 ch院 hóa 

sinh, lý sinh trong h羽 sinh thái và sinh v壱t (Constable and Friend, 2000).  

3. Mô hình h厩n h嬰p (hybrid/mixed model), k院t h嬰p ph逢挨ng pháp xây d詠ng hai lo衣i mô 

hình trên đây đ吋 xây d詠ng mô hình h厩n h嬰p 

 Mô hình th詠c nghi羽m đòi h臼i ít tham s嘘 (bi院n s嘘) và có th吋 d宇 dàng mô ph臼ng s詠 đa 

d衣ng v隠 qu違n lý c┡ng nh逢 x穎 lý lâm sinh, nó là công c映 đ鵜nh l逢嬰ng s穎 d映ng có hi羽u qu違 và 

phù h嬰p trong qu違n lý và l壱p k院 ho衣ch qu違n lý r瑛ng (Landsberg and Gower, 1997; Vanclay 

and Skovsgaard, 1997; Vanclay, 1998). Ph逢挨ng pháp này có th吋 phù h嬰p đ吋 d詠 đoán s違n 

l逢嬰ng ng逸n h衣n trong kho違ng th運i gian mà các đi隠u ki羽n t詠 nhiên cho sinh tr逢荏ng c栄a r瑛ng 

đ逢嬰c thu th壱p s嘘 li羽u t衣o nên mô hình v磯n ch逢a thay đ鰻i l噂n. Mô hình th詠c nghi羽m th逢運ng 

đ逢嬰c th吋 hi羽n b茨ng các ph逢挨ng trình quan h羽 ho員c ph逢挨ng trình sinh tr逢荏ng d詠a trên s嘘 li羽u 

sinh tr逢荏ng đo đ院m th詠c nghi羽m mà thông th逢運ng không xét đ院n 違nh h逢荏ng tr詠c ti院p c栄a các 

y院u t嘘 môi tr逢運ng vì các 違nh h逢荏ng này đ逢嬰c coi nh逢 đã đ逢嬰c tích h嬰p vào sinh tr逢荏ng c栄a 

cây. A嘘i v噂i mô hình th詠c nghi羽m, các ph逢挨ng trình sinh tr逢荏ng và bi吋u s違n l逢嬰ng có th吋 
phát tri吋n thành m瓜t bi吋u s違n l逢嬰ng sinh kh嘘i ho員c cácbon t逢挨ng 泳ng. Tuy nhiên, mô hình 

sinh tr逢荏ng th詠c nghi羽m không đ亥y đ栄. Chúng không th吋 s穎 d映ng đ吋 xác đ鵜nh h羽 qu違 c栄a 

nh英ng thay đ鰻i c栄a đi隠u ki羽n môi tr逢運ng đ院n h羽 sinh thái và cây nh逢 s詠 t<ng lên c栄a n欝ng đ瓜 
khí nhà kính, nhi羽t đ瓜, ho員c ch院 đ瓜 n逢噂c… (Landsberg and Gower, 1997; Peng et al., 2002).  

 Mô hình đ瓜ng thái mô ph臼ng quá trình sinh tr逢荏ng, v噂i đ亥u vào là các y院u t嘘 c挨 b違n 

c栄a sinh tr逢荏ng nh逢 ánh sáng, nhi羽t đ瓜, dinh d逢叡ng đ医t…, mô hình hóa quá trình quang h嬰p, 

hô h医p và s詠 phân phát nh英ng s違n ph育m c栄a các quá trình này trên r宇, thân và lá (Landsberg 

and Gower, 1997; Vanclay, 1998). Nó còn g丑i là mô hình c挨 gi噂i3 (mechanistic model) hay 

mô hình sinh lý h丑c (physiological model). Mô hình đ瓜ng thái ph泳c t衣p h挨n r医t nhi隠u so v噂i 

mô hình th詠c nghi羽m nh逢ng có th吋 s穎 d映ng đ吋 khám phá h羽 qu違 c栄a s詠 thay đ鰻i môi tr逢運ng 

đ院n h羽 sinh thái, sinh v壱t (Dixon et al., 1990; Landsberg and Gower, 1997). Tuy nhiên, mô 

hình đ瓜ng thái c亥n m瓜t s嘘 l逢嬰ng l噂n các tham s嘘 (bi院n s嘘) đ亥u vào, nhi隠u tham s嘘 l衣i không 

d宇 đo, c亥n th運i gian dài đ吋 đo và/ho員c không th吋 đo đ逢嬰c v噂i cá đi隠u ki羽n c挨 s荏 v壱t ch医t k悦 
thu壱t 荏 các n逢噂c đang phát tri吋n (vd. Mô hình n鰻i ti院ng CENTURY mô ph臼ng đ瓜ng thái 

cácbon trong h羽 sinh thái r瑛ng và nông lâm k院t h嬰p c亥n t噂i h挨n 600 tham s嘘 đ亥u vào (Ponce-

Hernandez, 2004)). 

                                           
2 Tác gi違. 
3 Tác gi違 
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 Cho đ院n nay trên th院 gi噂i đã có r医t nhi隠u mô hình đ瓜ng thái hay mô hình h厩n h嬰p 

đ逢嬰c xây d詠ng đ吋 mô ph臼ng quá trình phát tri吋n c栄a h羽 sinh thái r瑛ng nh逢 BIOMASS, 

ProMod, 3 PG, Gen WTO, CO2Fix, CENTURY… (Landsberg and Gower, 1997; Snowdon et 

al., 2000; Schelhaas et al., 2001). Trong tr逢運ng h嬰p không đ栄 s嘘 li羽u đ亥u vào thu th壱p đ逢嬰c t瑛 

các quá trình t詠 nhiên c栄a h羽 sinh thái và cây, đ吋 s穎 d映ng các mô hình này, ng逢運i ta ph違i s穎 

d映ng hàng lo衣t các gi違 đ鵜nh (assumptions), chính vì v壱y tính chính xác c栄a mô hình ph映 thu瓜c 

r医t nhi隠u vào các s詠 phù h嬰p c栄a các gi違 đ鵜nh này đ嘘i v噂i đ嘘i t逢嬰ng nghiên c泳u. 

 Có nhi隠u loài cây và r瑛ng tr欝ng c栄a các loài cây này đã xây d詠ng đ逢嬰c bi吋u th吋 tích 

và bi吋u s違n l逢嬰ng t瑛 các mô hình sinh tr逢荏ng và quan h羽 th詠c nghi羽m 荏 Vi羽t Nam nh逢 r瑛ng 

tr欝ng c栄a các loài Keo lá tràm (Acacia auriculiformis), M叡 (Manglietia glauca), Qu院 
(Cinnamomum cassia), Sa m瓜c (Cunninghamia lanceolata), Thông mã v┄ (Pinus massosiana) 

(Hinh, 1996, 2004), Keo tai t逢嬰ng (Acacia mangium), Thông nh詠a (Pinus merkusii), T院ch 

(Tectona grandis), B衣ch đàn Urophylla (Eucalyptus europhylla) (Khanh et al., 2002), Thông 

ba lá (Pinus kesiya) (Lung and Khanh, 1999) etc. D詠a trên các k院t qu違 nghiên c泳u này, k院t 
h嬰p đi隠u tra b鰻 sung, các s嘘 l逢嬰ng có s印n khác (trong n逢噂c ho員c qu嘘c t院) nh逢 t益 tr丑ng g厩, t益 
l羽 sinh kh嘘i g厩 kinh t院/t鰻ng sinh kh嘘i…và 逢噂c l逢嬰ng m瓜t s嘘 tham s嘘 (vd: t益 l羽 sinh kh嘘i d逢噂i 

m員t đ医t/sinh kh嘘i trên m員t đ医t) có th吋 xác đ鵜nh đ逢嬰c kh違 n<ng h医p th映 cácbon và đ瓜ng thái 

bi院n đ鰻i c栄a r瑛ng tr欝ng các loài cây nghiên c泳u. Tuy nhiên, do h亥u h院t các mô hình này xây 

d詠ng đã lâu, m瓜t s嘘 l衣i ch雨 nghiên c泳u trong m瓜t s嘘 vùng sinh thái nh医t đ鵜nh nên n院u mu嘘n áp 

d映ng ph違i ti院n hành đi隠u tra b鰻 sung và ki吋m tra, đánh giá tr逢噂c khi s穎 d映ng. 

 Mô hình tiêu bi吋u: 

 Mô hình nghiên c泳u sinh kh嘘i và h医p th映 cácbon và đ瓜ng thái CO2Fix đ逢嬰c phát tri吋n 

b荏i Vi羽n Nghiên c泳u Lâm nghi羽p châu Âu, đã đ逢嬰c s穎 d映ng cho r瑛ng nhi隠u n逢噂c trên th院 
gi噂i. Ki吋m tra và đánh giá sai s嘘 cho th医y nó có th吋 s穎 d映ng cho nhi隠u h羽 sinh thái khác nhau, 

trong đó có h羽 sinh thái r瑛ng, nông lâm k院t h嬰p các vùng nhi羽t đ噂i . Mô hình này c┡ng đã 

đ逢嬰c s穎 d映ng đ瓜c l壱p ho員c k院t h嬰p v噂i các mô hình khác đ吋 xây d詠ng các mô hình mô ph臼ng 

áp d映ng cho h羽 th嘘ng đi隠u tra sinh kh嘘i và cácbon c栄a m瓜t s嘘 n逢噂c, ho員c các khu v詠c, d詠 án 

荏 các n逢噂c (Richards, 2001; Masera et al., 2003; Schelhaas et al., 2004). A員c đi吋m c栄a mô 

hình này là: 

 - Là mô hình h厩n h嬰p (mixed/hybid model), t泳c là ph逢挨ng pháp mô hình hoá mà k院t 
h嬰p gi英a ph逢挨ng pháp mô hình hóa th詠c nghi羽m v噂i ph逢挨ng pháp mô hình hóa đ瓜ng thái. Aa 

s嘘 các ph逢挨ng trình sinh tr逢荏ng và quan h羽 c栄a mô hình này phát tri吋n d詠a trên các m嘘i quan 

h羽 th詠c nghi羽m, m瓜t s嘘 trình quá trình d詠a trên mô hình đ瓜ng thái;  

 - S嘘 l逢嬰ng tham s嘘 đòi h臼i không l噂n và th逢運ng là các tham s嘘 không khó đ吋 thu th壱p;  
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 - K院t qu違 đa d衣ng, ph映c v映 đ逢嬰c nhi隠u yêu c亥u qu違n lý khác nhau nh逢: sinh kh嘘i, h医p 

th映 các bon, g厩 kinh t院, cácbon trong đ医t, tài chính… 

 Do nh英ng đ員c đi吋m trên nên mô hình CO2Fix có kh違 n<ng áp d映ng cho các n逢噂c, khu 

v詠c đang phát tri吋n ch逢a có đi隠u ki羽n th詠c hi羽n và thu th壱p s嘘 li羽u trên các thí nghi羽m, ô đ鵜nh 

v鵜 lâu n<m. Mô hình này đã đ逢嬰c s穎 d映ng đ瓜c l壱p ho員c k院t h嬰p v噂i các mô hình khác đ吋 đi隠u 

tra h医p th映 cácbon và đ瓜ng thái qui mô lâm ph亥n cho đ院n qui mô qu嘘c gia nh逢 các n逢噂c châu 

Âu, Australia, Indonexia, Costa Rica… (Schelhaas et al., 2004) 

 Vì v壱y có th吋 s穎 d映ng mô hình này vào đi隠u tra cácbon, đ瓜ng thái quá trình này 荏 h羽 
sinh thái r瑛ng 荏 Vi羽t Nam. Aây là ph亥n m隠m mi宇n phí, có th吋 t違i ph亥n m隠m này và tài li羽u 

h逢噂ng d磯n t瑛 đ鵜a ch雨 internet: http://www.efi.fi/projects/casfor/. 

(8) Ph逢挨ng pháp d詠a trên công ngh羽 vi宇n thám và H羽 th嘘ng thông tin đ鵜a lý (GIS) 

 Ph逢挨ng pháp này s穎 d映ng các công ngh羽 vi宇n thám và GIS v噂i các công c映 nh逢 違nh 

hàng không, 違nh v羽 tinh, laze, rada, h羽 th嘘ng đ鵜nh v鵜 toàn c亥u (GPS)… đ吋 đo đ院m l逢嬰ng các 

bon trong h羽 sinh thái và bi院n đ鰻i c栄a chúng. Nó th逢運ng đ逢嬰c áp d映ng cho các đi隠u tra 荏 

ph衣m vi qu嘘c gia ho員c vùng và c┡ng r医t phù h嬰p cho vi羽c ki吋m tra, giám sát c栄a các d詠 án s穎 

d映ng đ医t, chuy吋n đ鰻i s穎 d映ng đ医t và lâm nghi羽p (LULUCF). Tuy nhiên, v噂i qui mô d詠 án, 

đ員c bi羽t là d詠 án CDM qui mô nh臼 - th逢運ng có 荏 các n逢噂c đang phát tri吋n, di羽n tích đ医t c栄a 

các ch栄 r瑛ng không l噂n, ph逢挨ng pháp này không thích h嬰p l逸m vì sai s嘘 l噂n và không d宇 th詠c 

hi羽n do đòi h臼i các ngu欝n l詠c đ亥u vào nh逢 thi院t b鵜 x穎 lý, nhân l詠c trình đ瓜 cao... Chính vì 

v壱y, và c┡ng do khuôn kh鰻 c栄a ch逢挨ng sách nên không trình bày chi ti院t các ph逢挨ng pháp 

này 荏 đây. 

3.2.3. Rác h英u c挨 trên m員t đ医t 

 Ph逢挨ng pháp l壱p ô, đo đ院m và phân tích cácbon trong rác h英u c挨 trên m員t đ医t đã đ逢嬰c 

phát tri吋n m瓜t cách c挨 b違n và đ逢嬰c gi噂i thi羽u b荏i nhi隠u t鰻 ch泳c qu嘘c t院, IPCC, FAO, V<n 

phòng Qu嘘c gia v隠 khí nhà kính Australia, Canada… và r医t nhi隠u các t鰻 ch泳c và tác gi違 khác 

(IPCC, 1997; McKenzie et al., 2000; IPCC, 2003).  Ph逢挨ng pháp xác đ鵜nh rác h英u c挨 trên 

m員t đ医t r瑛ng đ逢嬰c nêu d逢噂i đây.  

 Rác h英u c挨 bao thô g欝m các đo衣n g嘘c, thân, cành, lá, đ瓜ng v壱t ch逢a b鵜 phân h栄y trên 

b隠 m員t đ医t r瑛ng và đ逢嬰c qui 逢噂c là có kích th逢噂c l噂n h挨n 25mm. Các v壱t th吋 h英u c挨 nh臼 h挨n 

kích th逢噂c này là rác kích th逢噂c nh臼, đang b鵜 phân h栄y m衣nh. Do đ員c đi吋m khí h壱u nóng 育m, 

m逢a nhi隠u, nên t嘘c đ瓜 phân h栄y v壱t h英u c挨 r挨i r映ng 荏 r瑛ng Vi羽t Nam l噂n. A瓜 d嘘c t逢挨ng đ嘘i 
cao 荏 nhi隠u vùng đ欝i núi c┡ng làm r穎a trôi l逢嬰ng ch医t h英u c挨 l噂n. M員t khác chu k┻ kinh 

doanh r瑛ng tr欝ng ng逸n khi院n v壱t r挨i r映ng không nhi隠u. Chính vì v壱y rác h英u c挨 荏 r瑛ng tr欝ng 

荏 Vi羽t Nam không có nhi隠u. Ph逢挨ng pháp thích h嬰p đ吋 đi隠u tra rác h英u c挨 là, trên m厩i ô tiêu 
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chu育n đo đ院m 荏 r瑛ng tr欝ng, l壱p 03 ô tiêu chu育n có kích th逢噂c (2 x 2m), thu l逢嬰m và cân toàn 

b瓜 rác h英u c挨, tính trung bình l逢嬰ng rác h英u c挨 trên 1m2. T瑛 đó tính đ逢嬰c l逢嬰ng rác h英u 

c挨/ha cho lâm ph亥n. 

3.2.4. Sinh kh嘘i d逢噂i m員t đ医t 

 Sinh kh嘘i d逢噂i m員t đ医t c栄a lâm ph亥n là tr丑ng l逢嬰ng ph亥n r宇 s嘘ng c栄a cây. R宇 cây 

chi院m m瓜t ph亥n quan tr丑ng trong t鰻ng sinh kh嘘i lâm ph亥n. Theo Cairn et al (1997), sinh kh嘘i 
c栄a r宇 cây trong r瑛ng dao đ瓜ng t瑛 kho違ng 3 t医n/ha đ院n 206 t医n/ha, tùy theo lo衣i r瑛ng. Tuy 

nhiên, đi隠u tra đ吋 xác đ鵜nh t鰻ng l逢嬰ng r宇 cây d逢噂i m員t đ医t là công vi羽c khó kh<n, đòi h臼i ph違i 
t嘘n nhi隠u th運i gian, công s泳c. D逢噂i đây trình bày m瓜t s嘘 tiêu chu育n và ph逢挨ng pháp xác đ鵜nh 

sinh kh嘘i d逢噂i m員t đ医t. 

(1) A瓜 sâu l医y m磯u r宇 

 Phân b嘘 c栄a r宇 trong đ医t ph映 thu瓜c vào loài cây và đ員c đi吋m đ医t. T鰻ng k院t 250 công 

trình nghiên c泳u v隠 sinh kh嘘i r宇 trên toàn th院 gi噂i, (Jackson et al., 1996) nh壱n th医y h亥u h院t 
sinh kh嘘i c栄a r宇 t壱p trung 荏 t亥ng đ医t m員t 2m, đa s嘘 trong s嘘 này t壱p trung trên l噂p đ医t m員t. 
Nghiên c泳u 11 ki吋u r瑛ng tr欝ng 荏 Australia, Snowdon nh壱n th医y 86-100% sinh kh嘘i r宇 n茨m 

trên l噂p đ医t m員t 1m (Snowdon, 2000). Theo Canadell (1996), đ瓜 sâu t亥ng r宇 t嘘i đa tìm th医y là 

2 ± 0.2m cho đ医t canh tác nông nghi羽p, 9.5±2.4m cho sa m衣c, 3.7±0.5m cho đ医t đ欝ng c臼 và 

savan nhi羽t đ噂i, 5.2±0.8m đ医t cây b映i và r瑛ng (Canadell et al., 1996). A瓜 sâu l医y m磯u r宇 đ吋 
xác đ鵜nh sinh kh嘘i d逢噂i m員t đ医t c栄a r瑛ng đ逢嬰c ki院n ngh鵜 s穎 d映ng đ瓜 sâu 1m (tính t瑛 m員t đ医t). 
M泳c này c┡ng đ逢嬰c ch医p nh壱n trong nhi隠u qui trình đi隠u tra cácbon và đ瓜ng thái cácbon d逢噂i 

m員t đ医t (IPCC, 2003). 

(2) Xác đ鵜nh sinh kh嘘i r宇 d逢噂i m員t đ医t  

T益 l羽 r宇, thân: 

 Sinh kh嘘i r宇 có th吋 逢噂c l逢嬰ng b茨ng cách nhân sinh kh嘘i cây trên m員t đ医t v噂i t益 l羽 
r宇:thân (Brown, 1996; IPCC, 1997). Nhi隠u công trình nghiên c泳u đã cho k院t qu違, t益 l羽 r宇:thân 

荏 vào kho違ng 0.18 荏 r瑛ng ôn đ噂i đ院n 0.34 荏 r瑛ng n穎a r映ng lá nhi羽t đ噂i (Jackson et al., 1996), 

ho員c t瑛 0.13 荏 r瑛ng núi th医p 育m đ院n 0.47 荏 r瑛ng r映ng lá (IPCC, 1997). Cairns (1997) đã t鰻ng 

k院t các nghiên c泳u trên th院 gi噂i và k院t lu壱n t益 l羽 r宇: thân c栄a r瑛ng trên các vùng đ鵜a lý khác 

nhau là: t益 l羽 trung bình cho vùng nhi羽t đ噂i là 0.24 (0.14), ôn đ噂i 0.26 (007), hàn đ噂i 0.27 

(0.10). A嘘i v噂i đ医t có thành ph亥n c挨 gi噂i thô t益 l羽 là 0.29 (0.17), trung bình – 0.27 (0.11), h衣t 
m鵜n – 0.24 (0.11). Th詠c v壱t h衣t kín là 0.25 (0.12), th詠c v壱t h衣t tr亥n  0.26 (0.07). (trong ngo員c 

là sai tiêu chu育n m磯u c栄a giá tr鵜 trung bình) (Cairns et al., 1997).  

Quan h羽 gi英a sinh kh嘘i r宇 và các nhân t嘘 đi隠u tra trên m員t đ医t: 
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 Sinh kh嘘i trên m員t đ医t đ逢嬰c cho là nh英ng bi院n d詠 đoán t嘘t nh医t cho sinh kh嘘i r宇 d逢噂i 

m員t đ医t. Ngoài ra, sinh kh嘘i d逢噂i m員t đ医t còn có quan h羽 ch員t tr胤 v噂i nhi隠u nhân t嘘 đi隠u tra 

trên m員t đ医t. Zianis 2004, đã t鰻ng k院t s嘘 li羽u t瑛 các nghiên c泳u trên toàn c亥u và nh壱n th医y 

sinh kh嘘i r宇 có m嘘i quan h羽 ch員t tr胤 v噂i đ逢運ng kính ngang ng詠c, chi隠u cao cây. S穎 d映ng các 

ph逢挨ng trình này là ph逢挨ng pháp tin c壱y đ吋 xác đ鵜nh sinh kh嘘i d逢噂i m員t đ医t c栄a r瑛ng. G亥n 

đây, hàng lo衣t các ph逢挨ng trình th詠c nghi羽m đã đ逢嬰c xây d詠ng và s穎 d映ng trong tính toán 

sinh kh嘘i và h医p th映 cácbon trong đ医t (Brown, 1997; Snowdon et al., 2000; IPCC, 2003).  

(3) R宇 cái, r宇 con và kích th逢噂c đ吋 đo đ院m  

 Có nhi隠u đ鵜nh ngh┄a v隠 r宇 cái và r宇 con khác nhau, các tác gi違 thông th逢運ng phân chia 

b茨ng kích th逢噂c c栄a chúng – đ逢運ng kính r宇, ph鰻 bi院n là coi r宇 có kích th逢噂c l噂n h挨n 5mm là 

r宇 cái, và nh臼 h挨n là r宇 con. M員c dù sinh kh嘘i c栄a r宇 có đ逢運ng kính l噂n 5mm chi院m ch栄 y院u 

trong t鰻ng sinh kh嘘i c栄a b瓜 r宇 (Cairns et al., 1997) nh逢ng nhi隠u tác gi違 và IPCC đ隠 xu医t l医y r宇 
có đ逢運ng kính t瑛 2mm tr荏 lên đ吋 xác đ鵜nh sinh kh嘘i c栄a cây d逢噂i m員t đ医t. R宇 có kích th逢噂c 

nh臼 h挨n 2mm s胤 đ逢嬰c coi là cácbon h英u c挨 trong đ医t (IPCC, 2003).  

3.2.5. Cácbon trong đ医t  

(1) D衣ng cácbon trong đ医t và vai trò c栄a chúng 

M員c dù h亥u h院t cácbon đ逢嬰c h医p th映 b荏i các h羽 sinh thái trên m員t đ医t là qua lá và h医p 

th映 cácbon ph亥n l噂n n茨m trên sinh kh嘘i trên m員t đ医t, h挨n m瓜t n穎a cácbon h医p th映 đ逢嬰c s胤 
chuy吋n xu嘘ng d逢噂i m員t đ医t thông qua r宇 và các quá trình phân h栄y, ti院t d鵜ch c栄a r宇 k院t h嬰p 

v噂i lá và g厩 r挨i r映ng xu嘘ng đ医t. 

Có hai d衣ng cácbon trong đ医t là các-bon-nat (cácbon vô c挨 t瑛 quá trình phong hóa) và 

cácbon h英u c挨 đ逢嬰c sinh ra t瑛 quá trình phân h栄y th詠c v壱t và đ瓜ng v壱t ch院t. H嬰p ch医t h英u c挨 

trong đ医t bao g欝m cácbon r医t quan tr丑ng và có th吋 coi nh逢 là “nhiên li羽u” đ吋 ch衣y c厩 máy đ医t 
(Dalal and Carter, 2000; Fisher and Binkley, 2000; IPCC, 2000). Quá trình tích l┡y và phân 

h栄y th詠c v壱t, đ瓜ng v壱t ch院t trong đ医t là quá trình sinh h丑c c挨 b違n chi院m v鵜 trí r医t quan tr丑ng 

trong chu trình cácbon. Quan tr丑ng h挨n n英a, trong quá trình cácbon tu亥n hoàn vào khí quy吋n 

荏 d衣ng các-bo-níc (CO2), Ni t挨 (N) đ逢嬰c t衣o thành d衣ng d宇 tiêu nh逢 (NH4+) và NO3, ngoài ra 

còn có các nguyên t嘘 khác  nh逢 Ph嘘tpho (P), L逢u hu┻nh (S) và các ch医t vi l逢嬰ng Fe, Mn, Cu, 

B, Mo, Zn…đ逢嬰c t衣o thành d逢噂i d衣ng th詠c v壱t có th吋 h医p th映 đ逢嬰c và vì v壱y r医t quan tr丑ng 

cho sinh tr逢荏ng c栄a cây tr欝ng (McColl and Gressel, 1995; Fisher, 2000). L逢嬰ng cácbon trong 

đ医t ph映 thu瓜c l逢嬰ng v壱t ch院t, r挨i r映ng chuy吋n thành ch医t h英u c挨, và l逢嬰ng m医t đi t瑛 quá trình 

hô h医p c栄a sinh v壱t d鵜 d逢叡ng và s詠 xói mòn (Dalal and Carter, 2000).  

Trong các b吋 các bon 荏 ph亥n l映c đ鵜a, cácbon h英u c挨 chi院m ph亥n l噂n nh医t đ衣t t噂i 1,500 

PgC tính đ院n đ瓜 sâu 1m và 2,456 Pg tính đ院n đ瓜 sâu 2m. Th違m th詠c v壱t (650 Pg) và không 
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khí (750 Pg) nh臼 h挨n r医t nhi隠u so v噂i 荏 trong đ医t. Cácbon vô c挨 chi院m kho違ng 1700 Pg 

nh逢ng nó ch栄 y院u 荏 d逢噂i các d衣ng t逢挨ng đ嘘i b隠n (vd. cácbonnát) nên ít thay đ鰻i theo th運i 

gian (Robert, 2001). Vì v壱y nghiên c泳u v隠 đ瓜ng thái bi院n đ鰻i cácbon trong đ医t ch栄 y院u ch雨 xét 

đ院n cácbon h英u c挨.  

H挨n 2/3 l逢嬰ng cácbon trong các h羽 sinh thái r瑛ng ch泳a trong đ医t và 荏 d衣ng h英u c挨 

phân h栄y (peat deposits) (Dixon et al., 1994). Phá r瑛ng và các ho衣t đ瓜ng s穎 d映ng đ医t không 

b隠n v英ng làm 違nh h逢荏ng nghiêm tr丑ng đ院n chu trình cácbon toàn c亥u do s詠 t<ng lên nhanh 

chóng phát th違i khí nhà kính t瑛 sinh kh嘘i trên và d逢噂i m員t đ医t.  

(2) Nghiên c泳u đ瓜ng thái bi院n đ鰻i cácbon trong đ医t  

 Ch医t h英u c挨 trong đ医t bao g欝m toàn b瓜 các th詠c th吋 h英u c挨, ph亥n ch院t và m瓜t ph亥n 

s嘘ng (soil biomass) là b瓜 ph壱n c栄a sinh v壱t s嘘ng, ph亥n s嘘ng này ch雨 chi院m t嘘i đa t噂i 5% ch医t 
h英u c挨 trong đ医t (Schroth and Sinclair, 2003). Trong th詠c ti宇n, ch医t h英u c挨 còn l衣i sau khi đ医t 
đ逢嬰c ph挨i khô và sàng qua l逢噂i kích th逢噂c 2mm đ逢嬰c coi là ch医t h英u c挨 trong đ医t, k吋 c違 
thành ph亥n s嘘ng và không s嘘ng (Anderson and Ingram, 1993; McKenzie et al., 2000; Polglase 

et al., 2000). M瓜t s嘘 nghiên c泳u v隠 thành ph亥n c栄a đ医t c┡ng có th吋 coi các m磯u v壱t ch医t h英u 

c挨 >2mm bao g欝m trong h英u c挨 trong đ医t (Schroth and Sinclair, 2003). Các v壱t ch医t h英u c挨 

n茨m trên b隠 m員t đ医t g欝m v壱t r挨i r映ng t詠 nhiên, ch医t th違i nông nghi羽p và các s違n ph育m phân 

h栄y c栄a chúng, th逢運ng đ逢嬰c tách riêng không bao g欝m trong đ医t (Schroth and Sinclair, 

2003).  

 Th嘘ng kê k院t qu違 phân tích đ医t t瑛 41 nghiên c泳u (197 l壱p đ鵜a khác nhau) v隠 đ瓜ng thái 

bi院n đ鰻i c栄a cácbon trong đ医t sau tr欝ng r瑛ng trên th院 gi噂i, Polglase (2000) nh壱n th医y ch雨 có 

r医t ít nghiên c泳u (cho 34 l壱p đ鵜a) là nghiên c泳u bi院n đ鰻i c栄a cácbon trong đ医t 荏 c違 hai d衣ng 

cácbon h英u c挨 và cácbon vô c挨, s嘘 còn l衣i ch雨 nghiên c泳u cácbon h英u c挨 trong đ医t. Ai隠u này 

do cácbon vô c挨 trong đ医t r医t ít bi院n đ鰻i, ho員c có bi院n đ鰻i thì c┡ng trong m瓜t th運i gian dài do 

nó t欝n t衣i 荏 d衣ng khó phân h栄y, l衣i th逢運ng 荏 t亥ng đ医t sâu nên ít b鵜 xói mòn r穎a trôi.  

 Nói tóm l衣i, nghiên c泳u đ瓜ng thái bi院n đ鰻i cácbon trong đ医t là nghiên c泳u đ瓜ng thái 

bi院n đ鰻i c栄a cácbon h英u c挨 trong đ医t. Cácbon h英u c挨 trong đ医t th逢運ng ch雨 đ逢嬰c tính cácbon 

h英u c挨 t欝n t衣i trong nh英ng v壱t li羽u h英u c挨 có kích th逢噂c <2mm (IPCC, 2003).  

(3) Ph逢挨ng pháp đi隠u tra hi羽n tr逢運ng đ吋 đánh giá đ瓜ng thái bi院n đ鰻i cácbon trong đ医t  

Các lo衣i h羽 th嘘ng s嘘 li羽u v隠 đ医t:  

 A吋 nghiên c泳u đ瓜ng thái bi院n đ鰻i c栄a đ医t, m嘘i quan h羽 c栄a đ医t v噂i cây tr欝ng, s嘘 li羽u 

v隠 đ医t có th吋 đ逢嬰c l医y theo m瓜t s嘘 ph逢挨ng pháp khác nhau (Hartemink, 2003), d逢噂i đây là 

tóm t逸t các ph逢挨ng pháp này và kh違 n<ng áp d映ng 荏 Vi羽t Nam.  

Ph逢挨ng pháp chuyên gia (Expert knowledge): 

 42



 

 Khoa h丑c đ医t đã s穎 d映ng nhi隠u ph逢挨ng pháp đ鵜nh tính đ吋 đánh giá tính ch医t đ医t nh逢 

xác đ鵜nh màu đ医t, thành ph亥n c挨 gi噂i. Các ph逢挨ng pháp đ鵜nh tính này đã đóng góp đáng k吋 
cho vi羽c nghiên c泳u đ医t và hình thành nên ph逢挨ng pháp đ逢嬰c g丑i là ph逢挨ng pháp chuyên gia. 

H挨n th院 n英a, trong m瓜t vài th壱p k益 tr荏 l衣i đây, ph逢挨ng pháp s穎 d映ng ki院n th泳c b違n đ鵜a đã 

đ逢嬰c chú ý nhi隠u h挨n và đ逢嬰c s穎 d映ng ngày càng r瓜ng rãi trong nh英ng khu v詠c mà s嘘 li羽u 

c栄a các ô nghiên c泳u đ鵜nh v鵜 có th運i gian dài là không có ho員c r医t ít (Sillitoe, 1998; 

Warkentin, 1999), (Hartemink, 2003). Ki院n th泳c b違n đ鵜a v隠 đ医t có các đ員c đi吋m khác v噂i các 

ph逢挨ng pháp nghiên c泳u mang tính h丑c thu壱t đã đ逢嬰c phát tri吋n, b荏i nó nghiên c泳u đ医t qua 

các thông tin nh逢 nh逢 suy gi違m s違n l逢嬰ng t瑛 quan sát, kinh nghi羽m c栄a nông dân. Tuy nhiên, 

h衣n ch院 荏 đây là s詠 suy gi違m s違n l逢嬰ng có th吋 có r医t nhi隠u nguyên nhân nh逢 suy gi違m đ瓜 phì 

đ医t, đi隠u ki羽n khí h壱u, sâu b羽nh… do đó r医t khó kh<n đ吋 phân bi羽t s詠 thay đ鰻i này là h壱u qu違 
c栄a nhân t嘘 ho員c nh英ng nhân t嘘 nào và vai trò c映 th吋 c栄a chúng. Chính vì v壱y ph逢挨ng pháp 

chuyên gia không có giá tr鵜 l噂n trong nghiên c泳u đ瓜ng thái bi院n đ鰻i ch医t h英u c挨 trong đ医t. 

Ph逢挨ng pháp s穎 d映ng h羽 th嘘ng các ô đ鵜nh v鵜 (Permanent sampling techniques): 

 Hai ph逢挨ng pháp ph鰻 bi院n đ吋 nghiên c泳u đ瓜ng thái bi院n đ鰻i các tính ch医t c栄a đ医t 
trong đó có cácbon trong đ医t đó là ph逢挨ng pháp theo dõi bi院n đ鰻i c栄a đ医t trên các ô nghiên 

c泳u đ鵜nh v鵜 và ph逢挨ng pháp “l医y không gian thay th院 th運i gian” (Tan, 1996; Hartemink, 

2003). 

 Ph逢挨ng pháp thu th壱p s嘘 li羽u nhi隠u l亥n trên ô nghiên c泳u đ鵜nh v鵜 cho k院t qu違 trung 

th詠c nh医t v隠 đ瓜ng thái bi院n đ鰻i cácbon trong đ医t, nh逢ng t嘘n kém, đòi h臼i th運i gian theo dõi 

dài và tính chính xác ph映 thu瓜c nhi隠u vào m泳c đ瓜 chu育n hóa c栄a quá trình l医y, l逢u tr英, phân 

tích m磯u. Vì v壱y ph逢挨ng pháp này thông th逢運ng khó áp d映ng, đ員c bi羽t là 荏 nh英ng n逢噂c đang 

phát tri吋n n挨i ngu欝n l詠c v隠 tài chính và con ng逢運i đ隠u r医t h衣n h姻p. 

Ph逢挨ng pháp s穎 d映ng h羽 th嘘ng ô tiêu chu育n t衣m th運i (Temporary sampling 

techniques): 

 Theo ph逢挨ng pháp này, đ医t thu瓜c các h羽 th嘘ng s穎 d映ng đ医t li隠n k隠 nhau đ逢嬰c đi隠u tra 

trong cùng m瓜t th運i đi吋m, sau đó đ逢嬰c so sánh. Ph逢挨ng pháp này đ逢嬰c g丑i là “l医y m磯u sinh 

h丑c t逢挨ng đ逢挨ng” (Tan, 1996) ho員c d衣ng h羽 th嘘ng s嘘 li羽u II (Sanchez et al., 1985) 

(Hartemink, 2003), “ph逢挨ng pháp so sánh ki吋u l壱p đ鵜a” (McKenzie et al., 2000; Polglase et 

al., 2000; Richards, 2001; Griffin et al., 2003), ph逢挨ng pháp “dùng không gian thay th院 th運i 

gian” (Pickett, 1991) (Hartemink, 2003), hay “ph逢挨ng pháp suy di宇n” (Ekanade, 1988) 

(Hartemink, 2003). 
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 Gi違 đ鵜nh chính c栄a ph逢挨ng pháp này là đ医t canh tác và b臼 hoang có cùng ngu欝n g嘘c là 

m瓜t lo衣i đ医t, tuy nhiên tính ch医t hi羽n t衣i c栄a chúng khác nhau là do s詠 khác nhau v隠 ki吋u s穎 

d映ng đ医t (Hartemink, 2003).  

 Có m瓜t s嘘 t欝n t衣i khi s穎 d映ng ph逢挨ng pháp này trong nghiên c泳u bi院n đ鰻i tính ch医t 
đ医t, ch鰯ng h衣n nh逢, kh違 n<ng khu v詠c b鵜 b臼 hóa là khu v詠c đ医t có đ瓜 phì kém do đó không 

đ逢嬰c tr欝ng tr丑t, hay s詠 khác bi羽t v隠 không gian có th吋 d磯n đ院n nh亥m l磯n v噂i thay đ鰻i theo 

th運i gian nh逢 cây 荏 các tu鰻i khác nhau đ逢嬰c đo đ院m t衣i m瓜t th運i đi吋m, và s詠 c違i thi羽n tính 

ch医t c栄a đ医t th逢運ng b鵜 nh亥m l磯n v噂i c違i thi羽n gen cây tr欝ng ho員c các bi羽n pháp k悦 thu壱t lâm 

sinh khác. Nh英ng nhân t嘘 có th吋 nh亥m l磯n khác là s詠 khác nhau gi英a thành ph亥n sét, đ瓜 sâu 

t亥ng đ医t, ho員c không bi院t đ逢嬰c l鵜ch s穎 s穎 d映ng đ医t …(Sanchez et al. 1985) (Hartemink, 

2003). Polglase (2000) cho r茨ng đ吋 tránh đ逢嬰c nh英ng v医n đ隠 trên, thay vì đi隠u tra đ瓜 sâu t亥ng 

đ医t đ逢嬰c c嘘 đ鵜nh m瓜t cách c挨 gi噂i, c亥n đi隠u tra theo các t亥ng đ医t t逢挨ng 泳ng (A, B, C, D) 

(Polglase et al., 2000).  

 Nhìn chung ph逢挨ng pháp đi隠u tra s穎 d映ng h羽 th嘘ng ô tiêu chu育n t衣m th運i có th吋 cung 

c医p thông tin đáng tin c壱y n院u quá trình thu m磯u tuân th栄 nghiêm ngh員t các quy trình khoa 

h丑c (Hartemink, 2003).   

Ph逢挨ng pháp bán đ鵜nh l逢嬰ng (Semiquantitative): 

 A瓜ng thái bi院n đ鰻i cácbon và tính ch医t trong đ医t còn có th吋 nghiên c泳u b茨ng ph逢挨ng 

pháp bán đ鵜nh l逢嬰ng. Ph逢挨ng pháp này là k院t h嬰p s嘘 li羽u v隠 đ医t đã có v噂i các hàm quan h羽 
chuy吋n đ鰻i đã xác đ鵜nh đ逢嬰c (hàm t逢挨ng quan gi英a tính ch医t đ医t v噂i m瓜t s嘘 tham s嘘 khác 

trong GIS) đ吋 逢噂c l逢嬰ng s詠 bi院n đ鰻i tính ch医t c栄a đ医t. Ph逢挨ng pháp này r医t c亥n thi院t cho 

nh英ng mô hình đ瓜ng l詠c (dynamic models) trong đó thông s嘘, tính ch医t nh壱n đ逢嬰c t瑛 ph逢挨ng 

pháp chuyên gia c┡ng đóng vai trò r医t quan tr丑ng (Hartemink, 2003). Bi吋u d逢噂i đây ch雨 ra t壱p 

h嬰p s嘘 li羽u t嘘i thi吋u c亥n thi院t cho m厩i ph逢挨ng pháp và 逢u, nh逢嬰c đi吋m c栄a các ph逢挨ng pháp 

này. 

B違ng 3.3. D衣ng s嘘 li羽u trong nghiên c泳u đ瓜ng thái bi院n đ鰻i tính ch医t c栄a đ医t,  
逢u đi吋m và nh逢嬰c đi吋m c栄a chúng 

Ph逢挨ng pháp Mô t違 姶u đi吋m Nh逢嬰c đi吋m  

Ph逢挨ng pháp 
chuyên gia  

K院t h嬰p quan sát 
hi羽n tr逢運ng v噂i 
nh英ng ki院n th泳c 
chung v隠 đ医t 

D宇 th詠c hi羽n, th運i 
gian th詠c hi羽n ng逸n, 
b鰻 ích khi nghiên 
c泳u quy mô nh臼 

Ch栄 quan, không đ鵜nh l逢嬰ng 
hóa 

D衣ng đo đ院m I 
(Ao đ院m nhi隠u 
l亥n trên ô 
nghiên c泳u đ鵜nh 

Qu違n lý tính ch医t 
đ医t theo th運i gian 

Chính xác, s穎 d映ng 
s嘘 li羽u hi羽n có 

Th運i gian dài, kinh phí l噂n, 
tác đ瓜ng tiêu c詠c t噂i các đ鵜a 
đi吋m nghiên c泳u, s詠 khác 
bi羽t v隠 th運i gian và không 
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Ph逢挨ng pháp Mô t違 姶u đi吋m Nh逢嬰c đi吋m  

v鵜) gian, l逢u gi英 m磯u khó kh<n 

D衣ng đo đ院m II 

(Ph逢挨ng pháp 
so sánh l壱p đ鵜a) 

So sánh tính ch医t 
đ医t trên các d衣ng 
s穎 d映ng đ医t khác 
nhau 

D宇 th詠c hi羽n, c亥n ít 
th運i gian, t逢挨ng đ嘘i 
chính xác 

A医t c栄a các đi吋m có th吋 khác 
nhau, không bi院t đ逢嬰c chính 
xác l鵜ch s穎 s穎 d映ng đ医t, s詠 
không b医t bi院n c栄a th運i gian 
và không gian 

Bán đ鵜nh l逢嬰ng 

K院t h嬰p s嘘 li羽u 
hi羽n có v噂i các 
hàm chuy吋n đ鰻i 
ho員c mô hình  

S穎 d映ng s嘘 li羽u hi羽n 
có, c亥n ít th運i gian, 
k院t qu違 tr詠c quan, 
bi吋u c違m 

A瓜 chính xác không cao, đòi 
h臼i nhân l詠c và công c映 máy 
tính 

  Ngu欝n: Alfred E. Hartemink 2003 

 Do h衣n ch院 v隠 ngu欝n tài chính, nhân l詠c và qu違n lý, h羽 th嘘ng ô thí nghi羽m đ鵜nh v鵜 đ栄 
l噂n r医t khó th詠c hi羽n 荏 các n逢噂c đang phát tri吋n trong đó có Vi羽t Nam. M員t khác ph逢挨ng 

pháp chuyên gia và các ph逢挨ng pháp bán đ鵜nh l逢嬰ng thông th逢運ng ch雨 đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 đánh 

giá ban đ亥u và đánh giá nhanh. Vì v壱y ph逢挨ng pháp thích h嬰p h挨n c違 là ph逢挨ng pháp so sánh 

l壱p đ鵜a, t泳c là thi院t l壱p m瓜t h羽 th嘘ng các ô nghiên c泳u t衣m th運i trên các khu đ医t n茨m li隠n k隠 
nhau có bi羽n pháp s穎 d映ng đ医t khác nhau, t瑛 đó đo đ院m, phân tích đ吋 đánh giá bi院n đ鰻i c栄a 

đ医t d逢噂i các d衣ng s穎 d映ng đ医t khác nhau. Ph逢挨ng pháp này c┡ng đã đ逢嬰c áp d映ng đ吋 s穎 d映ng 

trong các h羽 th嘘ng đo đ院m h医p th映 cácbon qu嘘c gia (national accounting systems) 荏 nhi隠u 

n逢噂c phát tri吋n nh逢 Australia, Canada, m瓜t s嘘 n逢噂c châu Âu… 

K悦 thu壱t đi隠u tra hi羽n tr逢運ng: 

A瓜 sâu l医y m磯u đ医t: 

 Theo Polglase, ba v医n đ隠 chính c亥n ph違i xem xét khi xây d詠ng quy trình đi隠u tra 

cácbon trong đ医t và bi院n đ鰻i c栄a nó là đ瓜 sâu đi隠u tra, s嘘 l逢嬰ng ph磯u di羽n trên khu v詠c nghiên 

c泳u, và thi院t k院 thí nghi羽m (Polglase et al., 2000). 

 T鰻ng k院t t瑛 các nghiên c泳u trên th院 gi噂i Polglase 2000 và Hartemink 2003 đã k院t lu壱n, 

h亥u nh逢 không có nghiên c泳u nào v隠 đ瓜ng thái bi院n đ鰻i cácbon trong đ医t đã đ逢嬰c ti院n hành 

đi隠u tra t亥ng đ医t sâu h挨n 100cm. Tuy nhiên trong giai đo衣n hi羽n nay, nhi隠u nghiên c泳u có 

m映c đích đ吋 đánh giá cácbon trong đ医t đã ti院n hành thu th壱p m磯u nghiên c泳u 荏 đ瓜 sâu đ院n 2m 

(McKenzie et al., 2000). IPCC (1996) thì khuy院n cáo, do cácbon trong đ医t ch栄 y院u ch雨 bi院n 

đ鰻i 荏 t亥ng đ医t m員t nên ch雨 c亥n xác đ鵜nh cácbon trong đ医t đ院n đ瓜 sâu 30cm (Peverill et al., 

1999; McKenzie et al., 2000).  

 45



 

 Thay đ鰻i s穎 d映ng đ医t d磯n đ院n thay đ鰻i c栄a s詠 phân b嘘 cácbon h英u c挨 trong đ医t và t亥ng 

th違m m映c, do v壱y đ吋 xác đ鵜nh chính xác s詠 thay đ鰻i này, nên đi隠u tra đ医t đ院n đ瓜 sâu 1m ho員c 

t噂i t亥ng m磯u ch医t (Hamburg, 2000; Schroth and Sinclair, 2003). 

A嘘i v噂i th詠c ti宇n Vi羽t Nam, tr瑛 các nghiên c泳u chuyên sâu v隠 đ医t, đ瓜 sâu l医y m磯u đ吋 xác đ鵜nh 

cácbon trong đ医t và đ瓜ng thái c栄a nó ch雨 nên là t瑛 30-50 cm. 

Thi院t k院 h羽 th嘘ng các ô nghiên c泳u và ph磯u di羽n l医y m磯u đ医t: 

 Có b嘘n ph逢挨ng pháp thi院t k院 thí nghi羽m là: đo đ院m toàn b瓜, b嘘 trí ng磯u nhiên đ挨n 

gi違n, b嘘 trí h羽 th嘘ng và b嘘 trí thí nghi羽m ng磯u nhiên theo l噂p (Polglase et al., 2000). A吋 có 

các ph逢挨ng pháp thi院t k院 thí nghi羽m chi ti院t xin xem các sách xác su医t th嘘ng kê dành cho 

kh嘘i ngành sinh h丑c (MacDicken, 1997), (McKenzie et al., 2000; O’Briena et al., 2003). 

(3) Ph逢挨ng pháp phân tích cácbon trong phòng thí nghi羽m 

 Hai ph逢挨ng pháp thông d映ng đ吋 xác đ鵜nh cácbon h英u c挨 t鰻ng s嘘 trong đ医t đang đ逢嬰c 

s穎 d映ng hi羽n nay trên th院 gi噂i là ôxy hóa h厩n h嬰p 逢噂t, và đ嘘t cháy m磯u khô (Schroth, 2003). 

Theo t鰻ng k院t c栄a Polglase, có kho違ng 50% s嘘 công trình nghiên c泳u cácbon trong đ医t s穎 

d映ng ph逢挨ng pháp ôxy hóa h厩n h嬰p 逢噂t và 47% s穎 d映ng ph逢挨ng pháp đ嘘t cháy m磯u khô 

(nh逢 ph逢挨ng pháp LECO ho員c Dumas) đ吋 xác đ鵜nh cácbon trong đ医t. Các ph逢挨ng pháp ô xy 

hóa h厩n h嬰p 逢噂t th逢運ng xác đ鵜nh không đ亥y đ栄 cácbon trong đ医t, đ員c bi羽t trong đ医t ch泳a 

nhi隠u than c栄i. Vì v壱y ng逢運i ta đã đ逢a ra h羽 s嘘 hi羽u ch雨nh ph逢挨ng pháp này, nh逢 tính r茨ng ch雨 
có 74% cácbon h英u c挨 đã b鵜 ôxy hóa (Polglase et al., 2000; Schroth and Sinclair, 2003).  

(4) 謂nh h逢荏ng c栄a tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng đ院n cácbon trong đ医t  

H亥u h院t các nghiên c泳u đã ti院n hành v隠 cácbon trong đ医t d逢噂i 違nh h逢荏ng c栄a thay đ鰻i 
s穎 d映ng đ医t trong lâm nghi羽p đ逢嬰c th詠c hi羽n 荏 r瑛ng tr欝ng thu亥n lo衣i trên 荏 vùng ôn đ噂i. Tóm 

l逢嬰c 41 nghiên c泳u v隠 bi院n đ鰻i cácbon sau tái tr欝ng r瑛ng Polglase (2000) nh壱n th医y, cácbon 

trong đ医t thay đ鰻i theo hai d衣ng, thay đ鰻i theo t亥ng đ医t và theo tu鰻i c栄a r瑛ng. S詠 thay đ鰻i c栄a 

cácbon trong đ医t 荏 t亥ng đ医t m員t 30cm trong 10 n<m đ亥u tiên sau khi tr欝ng r瑛ng không l噂n 

l逸m, sau đó là quá trình t<ng d亥n d亥n cácbon trong đ医t cho đ院n kho違ng th運i gian 19 n<m (263 

g m-2, or t<ng 0.36% n<m-1), s詠 thay đ鰻i nh壱n th医y rõ ràng nh医t là t亥ng đ医t m員t  <10 cm trong 

10 n<m đ亥u tiên sau khi tr欝ng r瑛ng. Cácbon trong đ医t thông th逢運ng b鵜 gi違m trong kho違ng 10 

n<m đ亥u tiên sau khi tr欝ng r瑛ng (đ員c bi羽t là 5 n<m đ亥u tiên) sau đó là t<ng v噂i t嘘c đ瓜 ch壱m 

h挨n (Polglase et al., 2000). K院t qu違 này c┡ng đ逢嬰c th医y 荏 nhi隠u r瑛ng tr欝ng 荏 vùng nhi羽t đ噂i 

(IPCC, 2000). 

Hai bi吋u đ欝 d逢噂i đây ch雨 ra nh英ng xu h逢噂ng đ員c tr逢ng c栄a bi院n đ鰻i cácbon trong đ医t 
sau tr欝ng r瑛ng.  
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Bi吋u đ欝 3.2. Thay đ鰻i cácbon trong đ医t r瑛ng tr欝ng E. grandis và P. radiata  
荏 Australia (Turner and Lambert, 2000) 
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Bi吋u đ欝 3.3.Thay đ鰻i cácbon trong đ医t 荏 r瑛ng tr欝ng Pinus và Eucalyptus  
荏 Nigeria (Jaiyeoba, 1998) và xu h逢噂ng chung đ逢嬰c s穎a t瑛 Polglase (2000) 
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3.3. Aánh giá giá tr鵜 c栄a r瑛ng v噂i h医p th映 cácbon 

3.3.1. Giá tr鵜 chung  

R瑛ng có ch泳c n<ng sinh thái và môi tr逢運ng quan tr丑ng n院u đ逢嬰c qu違n lý m瓜t cách b隠n 

v英ng. Qu違n lý r瑛ng b隠n v英ng có th吋 cung c医p ngu欝n thu nh壱p 鰻n đ鵜nh lâu dài t瑛 các s違n ph育m 

nh逢 g厩, lâm s違n ngoài g厩. Ngoài ra r瑛ng còn gián ti院p b違o đ違m cho s違n xu医t b隠n v英ng c栄a các 

ngành khác nh逢 nông nghi羽p, th栄y s違n b茨ng nh英ng ích l嬰i và ch泳c n<ng sinh thái c栄a nó nh逢 

ngu欝n n逢噂c, b違o v羽 đ医t, và t衣o ra các ki吋u khí h壱u 鰻n đ鵜nh (Cavatassi, 2004). 

T瑛 lâu, giá tr鵜 c栄a tài nguyên r瑛ng là m瓜t trong nh英ng v医n đ隠 nghiên c泳u trung tâm 

c栄a lâm nghi羽p. Tuy nhiên, ph違i đ院n t壱n g亥n đây, các nghiên c泳u ngoài vi羽c đánh giá giá tr鵜 

c栄a g厩 thì đã quan tâm nghiên c泳u đ院n giá tr鵜 do nh英ng s違n ph育m và d鵜ch v映 khác do r瑛ng 

mang l衣i (Cavatassi, 2004). 

T鰻ng giá tr鵜 kinh t院 (Total economic values - TEV) c栄a r瑛ng đ逢嬰c xác đ鵜nh: 

TEV = {Giá tr鵜 s穎 d映ng} + {Các giá tr鵜 l詠a ch丑n} + {Giá tr鵜 ch逢a đ逢嬰c s穎 d映ng} (3.3) 

(Ngu欝n Cavatassi, 2004) 

Trong đó: 

Giá tr鵜 s穎 d映ng: G欝m Giá tr鵜 s穎 d映ng tr詠c ti院p là nh英ng giá tr鵜 lên quan tr詠c ti院p đ院n 

s穎 d映ng các s違n ph育m hay d鵜ch v映 t瑛 r瑛ng nh逢 g厩, c丑c, c栄i đun, (còn đ逢嬰c g丑i là các s違n 

ph育m b茨ng g厩); Lâm s違n ngoài g厩 (NTFPs); gi違i trí, giáo d映c, du l鵜ch… Giá tr鵜 s穎 d映ng không 

tr詠c ti院p là các ch泳c n<ng sinh thái c栄a r瑛ng nh逢 b違o v羽 ngu欝n n逢噂c, ng<n l穎a, tái t衣o n逢噂c, 

h医p th映 cácbon, đa d衣ng sinh h丑c, nâng cao đ瓜 phì c栄a đ医t và n<ng su医t cây nông nghi羽p.  

Các giá tr鵜 l詠a ch丑n: đ隠 c壱p đ院n nh英ng giá tr鵜 t逢挨ng lai c栄a r瑛ng (tr詠c ti院p ho員c gián 

ti院p). Nó th吋 hi羽n 荏 ch厩, nh英ng ng逢運i quan tâm tr違 ti隠n cho các d鵜ch v映 môi tr逢運ng, đa d衣ng 

sinh h丑c đ吋 b違o t欝n r瑛ng.   

Các giá tr鵜 ch逢a s穎 d映ng:  là nh英ng giá tr鵜 không liên quan đ院n s詠 s穎 d映ng c栄a con 

ng逢運i đ嘘i v噂i r瑛ng. Nh逢 s詠 t欝n t衣i và phát tri吋n c栄a các loài, d衣ng s嘘ng, s詠 đòi h臼i c栄a b違o 

t欝n r瑛ng cho th院 h羽 t逢挨ng lai.... 

Vi羽c xác đ鵜nh đ逢嬰c giá tr鵜 có th吋 chuy吋n đ鰻i thành ti隠n c栄a r瑛ng c栄a t医t c違 các s違n 

ph育m và d鵜ch v映 trên là ch逢a th吋 th詠c hi羽n đ逢嬰c trong giai đo衣n hi羽n nay, khi mà nhi隠u lo衣i 

s違n ph育m ho員c d鵜ch v映 (có giá tr鵜 tr詠c ti院p hay gián ti院p) ch逢a có giá tiêu chu育n ho員c th壱m chí 
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giá 逢噂c tính. Vì v壱y, ng逢運i ta th逢運ng tính giá tr鵜 c栄a r瑛ng th詠c t院 h挨n, d詠a trên nh英ng c挨 s荏 

có th吋 đ逢嬰c xác đ鵜nh đ挨n giá (Cavatassi, 2004). 

3.3.2. Xác đ鵜nh giá tr鵜 c栄a r瑛ng v噂i h医p th映 các bon 

M員c dù r瑛ng có giá tr鵜 nhi隠u m員t v隠 s違n ph育m và d鵜ch v映 khác nhau, nh逢ng hi羽n t衣i, 

ch栄 r瑛ng ch雨 đ逢嬰c chi tr違 th詠c t院 cho g厩 và h医p th映 cácbon (n院u có). Vì v壱y nhi隠u tác gi違 đã 

đ逢a ra công th泳c đ吋 tính toán các giá tr鵜 th詠c d映ng này.   

N院u r瑛ng không đ逢嬰c chi tr違 giá tr鵜 v隠 h医p th映 cácbon c┡ng nh逢 không ph違i tr違 ti隠n 

cho chi phí duy trì, giá tr鵜 hi羽n t衣i c栄a r瑛ng trong m瓜t chu k┻ lâm nghi羽p dài T n<m đ逢嬰c tính 

 

(3.4) 

Trong đó NPVT là giá tr鵜 quy v隠 hi羽n t衣i c栄a r瑛ng đ逢嬰c khai thác 荏 n<m th泳 T sau khi 

tr欝ng; pv là giá g厩 ($/m3) t衣i th運i đi吋m khai thác; r là t益 l羽 kh医u tr瑛, cE là chi phí t衣o r瑛ng, vt  

là tr英 l逢嬰ng g厩 荏 n<m th泳 T (Subarudia et al., 2004). 

N院u nh逢 r瑛ng đ逢嬰c tr違 ti隠n cho giá tr鵜 h医p th映 cácbon c栄a nó, ph逢挨ng trình tính giá tr鵜 

c栄a r瑛ng s胤 thay đ鰻i. D衣ng ph逢挨ng trình chính xác ph映 thu瓜c vào h羽 th嘘ng tính toán và chi tr違 

cho h医p th映 cácbon. M瓜t vài ph逢挨ng pháp tính toán đã đ隠 xu医t đ吋 đánh giá nh英ng giá tr鵜 có 

th吋 có, nh逢ng không c嘘 đ鵜nh, c栄a các d詠 án lâm nghi羽p. 雲 đây xin gi噂i thi羽u công th泳c thông 

d映ng nh医t – h羽 th嘘ng tính h医p th映 các bon lý t逢荏ng. 

Trong m瓜t h羽 th嘘ng tính giá tr鵜 c栄a r瑛ng cho h医p th映 cácbon lý t逢荏ng, chi tr違 cho h医p 

th映 các bon s胤 x違y ra n院u h羽 th嘘ng t衣o đ逢嬰c l逢嬰ng h医p th映 th詠c, và n院u cácbon b鵜 gi違i phóng 

ng逢嬰c tr荏 l衣i vào không khí (vd. do l穎a hay khai thác), ch栄 r瑛ng ph違i tr違 l衣i ti隠n cácbon này. 

Ph逢挨ng trình tính hi羽u qu違 kinh t院 c栄a h羽 th嘘ng này là: 

 

(3.5) 

Trong đó NPVI, T là giá tr鵜 quy v隠 hi羽n t衣i c栄a r瑛ng khai thác n<m th泳 T sau khi tr欝ng 

và nh壱n đ逢嬰c cácbon d逢噂i h羽 th嘘ng tính h医p th映 lý t逢荏ng; vt, bt là th吋 tích g厩 l噂n và l逢嬰ng 

cácbon trong sinh kh嘘i (Mg/ha) trên m員t đ医t t逢挨ng 泳ng, 荏 n<m th泳 t. 〉bt đ吋 ch雨 l逢嬰ng thay 

đ鰻i hàng n<m c栄a sinh kh嘘i (dòng ch違y cácbon hàng n<m gi英a không khí và cây), nó có th吋 

nh壱n giá tr鵜 d逢挨ng (n院u h医p th映 cácbon) ho員c âm (n院u gi違i phóng cácbon); (bT . pb (1+r)-T) là 
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đ吋 ch雨 giá tr鵜 qui v隠 hi羽n t衣i c栄a l逢嬰ng cácbon b鵜 gi違i phóng do khai thác r瑛ng gây ra 

(Subarudia et al., 2004). 

4. Thi院t l壱p, qu違n lý d詠 án CDM lâm nghi羽p 

Khái ni羽m d詠 án: D詠 án s穎 d映ng đ医t, thay đ鰻i s穎 d映ng đ医t và lâm nghi羽p (land use, 

land use change and forestry – LULUCF)  là m瓜t là m瓜t t壱p h嬰p các tác đ瓜ng phù h嬰p 荏 m瓜t 
đ鵜a đi吋m đ鵜a lý c映 th吋 có m映c đích là h医p th映 khí nhà kính mà s胤 không x違y ra n院u không có 

d詠 án. 

D詠 án có th吋 là d詠 án đ逢嬰c th詠c hi羽n b荏i c瓜ng đ欝ng, các đ挨n v鵜 cá nhân ho員c k院t h嬰p 

c違 hai ch栄 th吋 này, bao g欝m các nhà đ亥u t逢, xí nghi羽p t逢 nhân, chính quy隠n đ鵜a ph逢挨ng và 

qu嘘c gia, các t鰻 ch泳c công c瓜ng khác và các t鰻 ch泳c phi chính ph栄 (NGOs). 

Ho衣t đ瓜ng s穎 d映ng đ医t, thay đ鰻i s穎 d映ng đ医t và lâm nghi羽p (LULUCF) v噂i m映c đích h医p 

th映 khí nhà kính th逢運ng đ逢嬰c thi院t l壱p thành d詠 án. Tuy nhiên, m瓜t d詠 án LULUCF còn có 

th吋 bao g欝m nh英ng m映c đích khác ngoài m映c đích h医p th映 khí nhà kính. Có ba d衣ng d詠 án 

LULUCF chính là (IPCC, 2000): 

- Tránh phát th違i khí nhà kính b茨ng vi羽c b違o t欝n các b吋 cácbon hi羽n t衣i (vd: d詠 án b違o t欝n, 

khai thác gi違m thi吋u tác đ瓜ng, lo衣i tr瑛 chuy吋n đ鰻i d衣ng s穎 d映ng đ医t nh逢 phá r瑛ng canh tác 

nông nghi羽p); 

- T<ng tr英 l逢嬰ng cácbon b茨ng quá trình h医p th映 (vd: d詠 án tr欝ng, ph映c h欝i r瑛ng, nông lâm 

k院t h嬰p, kéo dài th運i gian c栄a s違n ph育m g厩); 

- Thay th院 cácbon: Thay th院 ngu欝n cácbon c栄a nhiên li羽u hóa th衣ch hay thay th院 các 

nguyên li羽u c亥n nhi隠u n<ng l逢嬰ng đ吋 t衣o ra nh逢 g衣ch, xim<ng, thép, nh詠a (vd: thay th院 
n<ng l逢嬰ng t瑛 đ嘘t than đá b茨ng n<ng l逢嬰ng t瑛 đ嘘t c栄i, g厩). 

Theo đi隠u 12 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô (c挨 ch院 phát tri吋n s衣ch – CDM), trong th運i k┻ hi羽u 

l詠c th泳 nh医t, các d詠 án LULUCF ch雨 bao g欝m các d詠 án tr欝ng m噂i r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng. 

Theo IPCC (2000), các v医n đ隠 đáng chú ý c栄a vi羽c th詠c hi羽n m瓜t d詠 án CDM trong lâm 

nghi羽p là: 

1. Xác đ鵜nh ranh gi噂i c栄a d詠 án (Project boundaries); 

2. Xác đ鵜nh đ逢運ng c挨 s荏 và các v医n đ隠 b鰻 sung (Baselines and additionality); 

3. 謂nh h逢荏ng phát sinh – “rò r雨” (Leakage); 

4. Chu k┻ d詠 án (Project cycle); 

5. R栄i ro (Risks). 
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Các v医n đ隠 k悦 thu壱t v隠 đo đ院m, giám sát và th育m tra l嬰i ích v隠 gi違m phát th違i khí nhà kính 

c栄a d詠 án CDM trong lâm nghi羽p. 

4.1. Ranh gi噂i d詠 án 

Xác đ鵜nh chính xác ranh gi噂i t詠 nhiên và lý thuy院t c栄a d詠 án là v医n đ隠 h院t s泳c quan 

tr丑ng trong vi羽c thi院t k院 và th詠c hi羽n d詠 án CDM trong lâm nghi羽p. K院t qu違 l詠a ch丑n ranh 

gi噂i d詠 án đ吋 tính l逢嬰ng h医p th映 cácbon 違nh h逢荏ng đ院n qu悦 cácbon – carbon credit c栄a d詠 án, 

do nó 違nh h逢荏ng l噂n đ院n vi羽c xác đ鵜nh l逢嬰ng h医p th映 c栄a sinh kh嘘i trên m員t đ医t, d逢噂i m員t 
đ医t, cácbon trong đ医t, s違n ph育m g厩, thay th院 nhiên li羽u hóa th衣ch… 

Khái ni羽m ranh gi噂i d詠 án LULUCF theo đi隠u 12 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh th逢 v磯n còn đang 

đ逢嬰c xem xét b荏i B瓜 ph壱n t逢 v医n k悦 thu壱t c栄a ban đi隠u hành (SBSTA). Các ranh gi噂i c栄a d詠 

án c亥n ph違i đ逢嬰c xem xét là: Ranh gi噂i đ鵜a lý, ranh gi噂i th運i gian, và ranh gi噂i v隠 ki吋u d詠 án. 

Ranh gi噂i đ鵜a lý: Là ranh gi噂i không gian c栄a d詠 án - c亥n ph違i đ逢嬰c xác đ鵜nh rõ ràng 

đ吋 vi羽c đo đ院m, qu違n lý, ki吋m tra, giám sát và th育m đ鵜nh đ逢嬰c thu壱n l嬰i. Di羽n tích c栄a các d詠 

án có kh違 n<ng r医t khác nhau và có th吋 đ逢嬰c xác đ鵜nh b茨ng m瓜t ho員c nhi隠u vùng đ鵜a lý. Di羽n 

tích d詠 án có th吋 là di羽n tích c栄a m瓜t ch栄 s荏 h英u ho員c là s詠 k院t h嬰p c栄a r医t nhi隠u m違nh đ医t 
nh臼 c栄a các ng逢運i s荏 h英u khác nhau d逢噂i d衣ng h嬰p tác và cùng chia s胤 trách nhi羽m và l嬰i ích. 

Nh英ng ranh gi噂i này c亥n ph違i đ逢嬰c th瑛a nh壱n b荏i t医t c違 các bên có liên quan đ院n d詠 án bao 

g欝m nhà xây d詠ng d詠 án và các bên tham gia khác. Khi mô t違 ranh gi噂i đ鵜a lý c栄a d詠 án c亥n 

bao g欝m các thông tin sau: 

- Tên c栄a vùng d詠 án (vd. Tên lô, kho違nh, tên đ鵜a ph逢挨ng v.v...) 

- B違n đ欝 (b茨ng gi医y ho員c đi羽n t穎 n院u có); 

- Các y院u t嘘 đ鵜a hình giúp cho vi羽c xác đ鵜nh (su嘘i, sông, đ逢運ng rông…); 

- T鰻ng di羽n tích; 

- Chi ti院t v隠 quy隠n s荏 h英u; 

- L鵜ch s穎 s穎 d映ng đ医t và qu違n lý c栄a đ鵜a đi吋m d詠 án. 

Ranh gi噂i c栄a d詠 án đ逢嬰c d詠 ki院n s胤 không thay đ鰻i th運i gian th詠c hi羽n d詠 án. Trong 

tr逢運ng h嬰p mà s詠 thay đ鰻i ranh gi噂i là không th吋 tránh đ逢嬰c, đi ng逢嬰c v噂i nh英ng quy đ鵜nh 

c栄a d詠 án, s詠 thay đ鰻i này ph違i đ逢嬰c báo cáo và nh英ng di羽n tích thêm vào và/ho員c b噂t đi ph違i 
đ逢嬰c đi隠u tra b茨ng ph逢挨ng pháp đ逢嬰c nêu 荏 đây (đi隠u này có th吋 d磯n đ院n s詠 đi隠u ch雨nh c栄a 

phát th違i ho員c h医p th映 th詠c c栄a khí nhà kính trong ph衣m vi c栄a d詠 án). 

Có r医t nhi隠u ph逢挨ng pháp khác nhau có th吋 s穎 d映ng đ吋 xác đ鵜nh và phác h丑a ranh gi噂i đ鵜a 

lý c栄a d詠 án. Nó bao g欝m nh英ng ph逢挨ng pháp sau: 

- Ranh gi噂i b茨ng v壱t c嘘 đ鵜nh (vd. hàng rào, hàng cây, t逢運ng …); 
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- S嘘 li羽u vi宇n thám (vd. 違nh vi宇n thám t瑛 các h羽 th嘘ng các c違m bi院n quang h丑c và/ho員c 

rada, 違nh máy bay, video…); 

- Ai隠u tra đ鵜a chính (đi隠u tra b隠 m員t đ吋 xác đ鵜nh ranh gi噂i s荏 h英u); 

- H羽 th嘘ng đ鵜nh v鵜 toàn c亥u (GPS); 

- H欝 s挨 đ医t; 

- B違n đ欝 đ鵜a hình qu嘘c gia trong đó các y院u t嘘 đ鵜a hình đ逢嬰c mô t違 rõ ràng (vd. sông, 

r衣ch, đ雨nh núi); và 

- Các h羽 th嘘ng nh壱n bi院t qu嘘c gia khác. 

Các bên có th吋 l詠a ch丑n b医t c泳 ph逢挨ng pháp/công c映 nào k吋 trên, riêng l飲 ho員c k院t 
h嬰p nh茨m cung c医p s嘘 li羽u chính xác (IPCC, 2000). 

Ranh gi噂i v隠 th運i gian: đ逢嬰c xác đ鵜nh b茨ng kho違ng th運i gian t瑛 lúc d詠 án b逸t đ亥u cho 

đ院n khi d詠 án k院t thúc.  

Ranh gi噂i v隠 ki吋u d詠 án: d詠a trên n瓜i dung và ho衣t đ瓜ng. A嘘i v噂i ngành lâm nghi羽p có 

các ki吋u d詠 án: 

- Các d詠 án tr欝ng m噂i r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng: g欝m tr欝ng cây g厩 th逢挨ng m衣i, cây g厩 b違n 

đ鵜a phi th逢挨ng m衣i, cây đa m映c đích (vd: cây <n qu違, cây che bóng cho cây cà phê) 

ho員c k院t h嬰p c栄a nh英ng lo衣i cây này. 

- D詠 án qu違n lý r瑛ng – các d詠 án v隠 khai thác gi違m thi吋u tác đ瓜ng; 

- D詠 án ph映c h欝i r瑛ng – c違i thi羽n r瑛ng t瑛 r瑛ng khai thác ki羽t, r瑛ng th泳 sinh nghèo ki羽t. 

4.2. Ao đ院m, giám sát và xác nh壱n GHG  

Khía c衣nh quan tr丑ng nh医t trong th詠c hi羽n các d詠 án LULUCF trong lâm nghi羽p là 

vi羽c 逢噂c l逢嬰ng đ逢嬰c chính xác và rõ ràng phát th違i và h医p th映 các khí nhà kính do các ho衣t 
đ瓜ng c栄a d詠 án gây ra. Các k悦 thu壱t đ吋 đo đ院m, giám sát và 逢噂c l逢嬰ng dòng ch違y c栄a các b吋 
cácbon trên m員t đ医t, trong đ医t đã đ逢嬰c phát tri吋n d詠a trên các k悦 thu壱t đi隠u tra c<n b違n và 泳ng 

d映ng đ逢嬰c cho các d詠 án LULUCF trong lâm nghi羽p (Paivinen et al., 1994; Pinard and Putz, 

1997; MacDicken, 1997; Post et al.,1999; Brown et al., 2000a, 2000b; Schlegel et al., 2001; 

Brown, 2002; Segura and Kanninen, 2002) (IPCC, 2003). Ngoài ra, d詠 án LULUCF CDM 

c┡ng c亥n xem xét đ院n các lo衣i khí nhà kính khác ngoài CO2 (IPCC, 2003). 

M員c dù các ph逢挨ng pháp đ逢嬰c mô t違 d逢噂i đây là phù h嬰p v噂i h亥u h院t các tr逢運ng h嬰p 

hi羽n nay, các nhà khoa h丑c đang ti院p t映c xây d詠ng các ph逢挨ng pháp đo đ院m m噂i – thông 

th逢運ng có chi phí th医p h挨n, vì v壱y IPCC (2003) đ隠 xu医t các n逢噂c nên c壱p nh壱t nh英ng ph逢挨ng 

pháp m噂i này (IPCC, 2003). 
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Các b逢噂c thi院t k院, th詠c hi羽n c栄a các ho衣t đ瓜ng đo đ院m, ki吋m tra và 逢噂c l逢嬰ng đ瓜ng 

thái bi院n đ鰻i c栄a các b吋 cácbon và các khí nhà kính khác là: 

- Xây d詠ng đ逢運ng c挨 s荏; 

- Phân vùng d詠 án; 

- Xác đ鵜nh các b吋 cácbon và khí nhà kính khác có liên quan (đang đ逢嬰c SBSTA th違o 

lu壱n); 

- Xây d詠ng các khuôn m磯u cho quá trình đo đ院m; 

- Xác đ鵜nh ph逢挨ng pháp (hi羽n tr逢運ng và mô hình) đ吋 giám sát các b吋 cácbon và khí nhà 

kính khác; 

- Xây d詠ng k院 ho衣ch giám sát, bao g欝m đ違m b違o và qu違n lý ch医t l逢嬰ng. 

Ph逢挨ng pháp chi ti院t c栄a các b逢噂c này đ逢嬰c mô t違 d逢噂i đây: 

4.2.1. A逢運ng c挨 s荏  

A逢運ng c挨 s荏 (baselines) c栄a m瓜t d詠 án LULUCF đ逢嬰c xác đ鵜nh là nh英ng phát th違i 
c栄a con ng逢運i gây ra n院u không có ho衣t đ瓜ng c栄a d詠 án.  

Vi羽c xác đ鵜nh đ逢運ng c挨 s荏 đòi h臼i thông tin v隠 l鵜ch s穎 các ho衣t đ瓜ng trên đ鵜a bàn d詠 

án, tình hình kinh t院 - xã h瓜i c栄a đ鵜a ph逢挨ng, các xu h逢噂ng kinh t院 c栄a vùng, qu嘘c gia ho員c 

th壱m chí toàn c亥u mà có th吋 違nh h逢荏ng đ院n đ亥u ra thông th逢運ng c栄a d詠 án. Nói chung vi羽c 

xác đ鵜nh đ逢運ng c挨 s荏 c亥n ph違i d詠a trên m瓜t s嘘 gi違 đ鵜nh nào đó. Cho đ院n nay v磯n ch逢a có 

ph逢挨ng pháp chu育n nào đ吋 xác đ鵜nh đ逢運ng c挨 s荏 trong d詠 án LULUCF trong lâm nghi羽p 

(Puhl, 1998; Matsuo, 1999) (IPCC, 2000). Các v医n đ隠 liên quan đ院n đ鵜nh ngh┄a, nh英ng b吋 h医p 

th映, khí nhà kính, các ho衣t đ瓜ng nào mà đ逢運ng c挨 s荏 có th吋 bao g欝m, làm cách nào đ吋 thi院t 
l壱p đ逢嬰c đ逢運ng c挨 s荏 và các ph逢挨ng pháp xác đ鵜nh đ逢運ng c挨 s荏 c栄a d詠 án LULUCF theo C挨 

ch院 phát tri吋n s衣ch – CDM hi羽n nay v磯n còn đang đ逢嬰c th違o lu壱n b荏i B瓜 ph壱n t逢 v医n c栄a Ban 

Ai隠u hành. Tuy nhiên có hai v医n đ隠 c亥n ph違i chú ý khi ti院n hành đo đ院m, so sánh các b吋 
cácbon c栄a d詠 án v噂i đ逢運ng c挨 s荏: 

Các b吋 cácbon và khí nhà kính khác tr逢噂c khi b逸t đ亥u d詠 án c亥n ph違i đ逢嬰c 逢噂c l逢嬰ng. 

姶噂c l逢嬰ng này nên d詠a trên các đo đ院m ti院n hành trên cùng m瓜t l壱p đ鵜a n挨i mà d詠 án tri吋n 

khai. C┡ng có th吋 s穎 d映ng các ph逢挨ng pháp khác nh逢 đo đ院m trên các l壱p đ鵜a mà tái hi羽n l衣i 
các đi隠u ki羽n ban đ亥u c栄a d詠 án (nh逢: l壱p đ鵜a có d衣ng đ医t, th詠c bì che ph栄 và l鵜ch s穎 s穎 d映ng 

đ医t t逢挨ng t詠). M瓜t ph逢挨ng pháp khác có th吋 s穎 d映ng đ逢嬰c là 泳ng d映ng các mô hình mô 

ph臼ng đã đ逢嬰c đi隠u ch雨nh cho các đi隠u ki羽n c映 th吋 c栄a đ鵜a ph逢挨ng. 

D詠 đoán các b吋 cácbon và các khí nhà kính khác trong khu v詠c d詠 án ph違i đ逢嬰c ti院n 

hành c育n th壱n đ吋 逢噂c l逢嬰ng chính xác xu h逢噂ng bi院n đ鰻i khi ch逢a có các ho衣t đ瓜ng c栄a d詠 
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án. Có hai ph逢挨ng pháp có th吋 s穎 d映ng đ挨n l飲 ho員c k院t h嬰p v噂i nhau đ吋 d詠 đoán các b吋 
cácbon và khí nhà kính là: 

- Ph逢挨ng pháp d詠a trên mô hình mô ph臼ng đã đ逢嬰c xem xét t逢挨ng đ逢挨ng (ví d映: mô 

hình CO2fix - Masera et al., 2003; mô hình CENTURY- Parton et al., 1987, ho員c m瓜t 
mô hình đ鵜a ph逢挨ng). Nh英ng mô hình này d詠 đoán s詠 bi院n đ鰻i theo th運i gian c栄a b吋 
cácbon và trong m瓜t s嘘 tr逢運ng h嬰p c違 các khí không ph違i khí nhà kính khác trên các 

d衣ng s穎 d映ng đ医t khác nhau. Nên s穎 d映ng các mô hình này đ吋 mô ph臼ng s詠 bi院n đ鰻i 
c栄a b吋 cácbon và các khí không ph違i khí nhà kính khi d詠 án v磯n ch逢a đ逢嬰c b逸t đ亥u. 

- Các khu v詠c đ嘘i ch泳ng n挨i mà các b吋 cácbon và khí không ph違i khí nhà kính khác 

đ逢嬰c l詠a ch丑n, đo đ院m, và giám sát theo th運i gian. S嘘 li羽u t瑛 các khu v詠c đ嘘i ch泳ng 

này c┡ng có th吋 s穎 d映ng k院t h嬰p v噂i các mô hình 荏 b逢噂c trên đ吋 t<ng tính chính xác 

c栄a k院t qu違 mô ph臼ng. 

4.2.2. Xác đ鵜nh cácbon và các khí nhà kính khác 

Các b吋 cácbon chính c栄a m瓜t d詠 án LULUCF là sinh kh嘘i s嘘ng, sinh kh嘘i ch院t, đ医t và 

s違n ph育m làm b茨ng g厩. M厩i m瓜t b吋 này l衣i có th吋 chia thành các đ挨n v鵜 nh臼 h挨n ch鰯ng h衣n 

nh逢 sinh kh嘘i s嘘ng có th吋 bao g欝m: lá, cành, thân, m医u, r宇 c丑c và r宇 chùm c栄a cây g厩, th詠c 

v壱t thân th違o, cây b映i và dây leo. Các khí nhà kính không ph違i cácbon khác 荏 các d詠 án 

LULUCF projects là N2O và CH4. Bi吋u d逢噂i đây mô t違 ph逢挨ng pháp t鰻ng quan xác đ鵜nh s嘘 
l逢嬰ng và giám sát có th吋 đ逢嬰c th詠c hi羽n cho vi羽c đo đ院m các b吋 cácbon c栄a các d衣ng d詠 án 

LULUCF khác nhau. 

B違ng 4.1.Các b吋 cácbon chính trong d詠 án LULUCF trong lâm nghi羽p 

Các b吋 cácbon 

Sinh kh嘘i s嘘ng Sinh kh嘘i ch院t 
Ki吋u d詠 án 

Cây 
Th詠c v壱t 
thân th違o

R宇 
Kích 

th逢噂c 

nh臼 

Kích 

th逢噂c 

l噂n 

A医t 
S違n 

ph育m g厩

Tránh phát th違i        

- Ng瑛ng phá r瑛ng Y M R M Y R M 

- Khai thác gi違m 

thi吋u tác đ瓜ng 
Y M R M Y M M 

- C違i thi羽n qu違n lý 

r瑛ng 
Y M R M Y M Y 
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Các b吋 cácbon 

Sinh kh嘘i s嘘ng Sinh kh嘘i ch院t 
Ki吋u d詠 án 

Cây 
Th詠c v壱t 
thân th違o

R宇 
Kích 

th逢噂c 

nh臼 

Kích 

th逢噂c 

l噂n 

A医t 
S違n 

ph育m g厩

H医p th映 cácbon        

- R瑛ng tr欝ng Y N R M M R Y 

- Nông lâm k院t h嬰p Y Y M N N R M 

- Qu違n lý đ医t N N M M N Y N 

Thay th院 ngu欝n 

cácbon
       

- R瑛ng tr欝ng cung 

c医p nguyên li羽u 

n<ng l逢嬰ng chu k┻ 

ng逸n 

Y N M N N Y * 

Ngu欝n: IPCC (2000) 

Trong đó: 

Y = có. S詠 thay đ鰻i c栄a b吋 cácbon là t逢挨ng đ嘘i l噂n và nên đ逢嬰c đo đ院m 

R = đ隠 xu医t. S詠 thay đ鰻i cácbon có th吋 l噂n nh逢ng chi phí đo đ院m đ吋 đ衣t yêu c亥u có th吋 
cao 

N = Không, S詠 thay đ鰻i b吋 cácbon là nh臼 cho đ院n không h医p th映 vì v壱y không c亥n 

ph違i đo b吋 cácbon này. 

M = S詠 thay đ鰻i c栄a b吋 cácbon có th吋 c亥n đ逢嬰c đo đ院m ph映 thu瓜c vào ki吋u r瑛ng 

và/ho員c m泳c đ瓜 qu違n lý r瑛ng c栄a d詠 án. 

Trong d詠 án tr欝ng m噂i r瑛ng/tái tr欝ng r瑛ng theo đi隠u 12 c栄a Ngh鵜 đ鵜nh th逢 Kyôtô, các 

b吋 cácbon đ逢嬰c l詠a ch丑n đ吋 đo đ院m và ph逢挨ng pháp đ逢嬰c cho 荏 bi吋u d逢噂i đây 
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B違ng 4.2.Tiêu chí l詠a ch丑n các b吋 các bon đ吋 đo đ院m và giám sát  
trong các d詠 án LULUCF lâm nghi羽p 

B吋 cácbon 

Sinh kh嘘i các th詠c v壱t s嘘ng Ch医t h英u c挨 ch院t 
D衣ng d詠 án 

Cây trên 
m員t đ医t 

Th詠c v壱t 
khác trên 
m員t đ医t 

Sinh kh嘘i 
d逢噂i m員t 
đ医t 

Rác h英u 
c挨 

G厩 ch院t 

Cácbon 
trong đ医t 

Tr欝ng m噂i r瑛ng/tái 
tr欝ng r瑛ng 

Y M Y M M M 

Qu違n lý r瑛ng Y M Y M Y M 

Ngu欝n: Brown et al., 2000; IPCC 2003 

Y = có - s詠 thay đ鰻i c栄a b吋 cácbon này l噂n và nên đ逢嬰c đo đ院m 

M = có th吋 - s詠 thay đ鰻i c栄a b吋 cácbon này có th吋 c亥n ph違i đ逢嬰c đo đ院m ph映 thu瓜c 

vào ki吋u r瑛ng và/ho員c c逢運ng đ瓜 qu違n lý c栄a d詠 án. 

4.2.3. Thi院t k院 h羽 th嘘ng ô đo đ院m và ph逢挨ng pháp tính l逢嬰ng h医p th映 cácbon c栄a các d詠 
án LULUCF trong lâm nghi羽p 

Có hai ph逢挨ng pháp xây d詠ng h羽 th嘘ng ô thí nghi羽m đo đ院m g欝m xây d詠ng h羽 th嘘ng ô đ鵜nh 

v鵜 và xây d詠ng h羽 th嘘ng ô t衣m th運i. M厩i ph逢挨ng pháp có 逢u và nh逢嬰c đi吋m riêng (IPCC 

2003). Ph逢挨ng pháp ô đ鵜nh v鵜 có 逢u đi吋m s嘘 li羽u đ瓜ng thái trung th詠c nh逢ng có nh逢嬰c đi吋m 

là các ô đ鵜nh v鵜 đã bi院t tr逢噂c có th吋 đ逢嬰c tác đ瓜ng khác đi, k吋 c違 khi tr欝ng (vd: bón phân, th栄y 

l嬰i, m壱t đ瓜… nh茨m làm t<ng kh嘘i l逢嬰ng cácbon h医p th映), ho員c b鵜 tác đ瓜ng làm m医t đi d医u 

hi羽u c栄a ô... Ph逢挨ng pháp ô t衣m th運i có 逢u đi吋m là giá thành ban đ亥u r飲, không b鵜 m医t do ch雨 
đo đ院m m瓜t l亥n, tuy nhiên có nh逢嬰c đi吋m l噂n là tính chính xác không cao, không đánh giá 

đ逢嬰c sai s嘘 c栄a phép 逢噂c l逢嬰ng t瑛 s嘘 li羽u các ô t衣m th運i. 

(1) S嘘 l逢嬰ng ô tiêu chu育n 

A吋 xác đ鵜nh đ逢嬰c s嘘 ô tiêu chu育n c亥n thi院t cho vi羽c đo đ院m, giám sát 荏 m瓜t đ瓜 tin c壱y 

nh医t đ鵜nh, c亥n thi院t ph違i xác đ鵜nh đ逢嬰c ph逢挨ng sai c栄a bi院n đi隠u tra mà 荏 đây thông th逢運ng là 

cácbon c栄a các b吋 chính nh逢 d詠 án tr欝ng m噂i r瑛ng ho員c tái tr欝ng r瑛ng, cây và đ医t là hai 

ngu欝n ch泳a cácbon chính.  

M員c dù cácbon trong đ医t chi院m t益 l羽 l噂n - th逢運ng kho違ng 50% đ嘘i v噂i h羽 sinh thái 

r瑛ng nhi羽t đ噂i (Dixon et al., 1994; Brown, 1997), vi羽c xác đ鵜nh dung l逢嬰ng m磯u t瑛 sai tiêu 

chu育n c栄a s嘘 li羽u đo đ院m c栄a b吋 cácbon trên m員t đ医t r瑛ng (cây) d宇 th詠c hi羽n và kh違 thi h挨n, 

đ員c bi羽t trong đi隠u ki羽n các n逢噂c đang phát tri吋n vùng nhi羽t đ噂i. IPCC (2003) đ隠 xu医t, 荏 qui 
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mô c医p d詠 án tr欝ng r瑛ng, đi隠u tra kho違ng 15-20 ô tiêu chu育n có kích th逢噂c t瑛 100-600 m2 

(tùy theo m壱t đ瓜 cây) là có th吋 đ違m b違o đ瓜 chính xác c亥n thi院t. Trong tr逢運ng h嬰p r瑛ng thu瓜c 

d詠 án thu瓜c nhi隠u lâm ph亥n khác nhau thì c亥n ph違i áp d映ng qui trình này trên m丑i lâm ph亥n. 

Bi吋u đ欝 d逢噂i đây minh h丑a s詠 ph映 thu瓜c c栄a đ瓜 chính xác c栄a s嘘 l逢嬰ng ô đi隠u tra v噂i s嘘 
l逢嬰ng ô tiêu chu育n. 

Thông th逢運ng, đ吋 xác đ鵜nh s嘘 l逢嬰ng ô tiêu chu育n c亥n đo đ院m và giám sát 荏 m瓜t đ瓜 tin 

c壱y nh医t đ鵜nh, c亥n thi院t ph違i xác đ鵜nh ph逢挨ng sai c栄a bi院n đo đ院m (ví d映 bi院n đo đ院m 荏 đây 

có th吋 là l逢嬰ng cácbon c栄a các b吋 chính – nh逢 cây r瑛ng trong các d詠 án tr欝ng r瑛ng và tái 

tr欝ng r瑛ng ho員c đ医t trong các d詠 án qu違n lý s違n xu医t cây nông nghi羽p) 荏 t瑛ng phân khu khác 

nhau. Ai隠u này có th吋 đ逢嬰c th詠c hi羽n t瑛 s嘘 li羽u hi羽n có gi嘘ng nh逢 d衣ng d詠 án s胤 đ逢嬰c th詠c 

hi羽n (vd. đi隠u tra r瑛ng ho員c đ医t 荏 m瓜t khu v詠c t逢挨ng t詠 vùng d詠 án) ho員c b茨ng cách đo đ院m 

m瓜t khu v詠c đ衣i di羽n trong vùng d詠 án. Ví d映, v噂i m瓜t d詠 án là tr欝ng r瑛ng ho員c tái tr欝ng r瑛ng 

trên đ医t nông nghi羽p, có th運i gian th詠c hi羽n là 20 n<m, thì c亥n đo đ院m l逢嬰ng cácbon trong cây 

荏 10 – 15 ô tiêu chu育n (kích th逢噂c ô tiêu chu育n xin xem ph亥n ti院p theo) c栄a m瓜t r瑛ng tr欝ng 

t逢挨ng t詠, 20 tu鰻i hi羽n có là đ栄. N院u nh逢 di羽n tích d詠 án bao g欝m nhi隠u kh嘘i khác nhau, quy 

trình này c亥n đ逢嬰c l員p l衣i 荏 m厩i kh嘘i. T瑛 k院t qu違 đo đ院m s胤 tính đ逢嬰c ph逢挨ng sai 荏 m厩i kh嘘i 
(IPCC, 2003). 

Kinh nghi羽m cho th医y, 荏 các d詠 án LULUCF, các b吋 cácbon và đ瓜ng thái có th吋 逢噂c 

l逢嬰ng v噂i đ瓜 chính xác trung bình ±10%, v噂i đ瓜 tin c壱y là 95%, là có m泳c chi phí phù h嬰p 

(IPCC, 2003). 

Bi吋u đ欝 d逢噂i đây miêu t違 m嘘i quan h羽 gi英a đ瓜 tin c壱y và s嘘 l逢嬰ng ô tiêu chu育n 
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Bi吋u đ欝 4.1. Quan h羽 gi英a đ瓜 chính xác và s嘘 l逢嬰ng ô tiêu chu育n  
c栄a r瑛ng nhi羽t đ噂i 荏 Bolivia 

 (Ngu欝n Boscolo et al., 2000 và Brown et al., 2000 - IPCC 2003) 

 

 

S嘘 l逢嬰ng ô tiêu chu育n 

A瓜 chính xác 

  

Khi các ô tiêu chu育n đ鵜nh v鵜 đ逢嬰c s穎 d映ng đ隠 giám sát s詠 thay đ鰻i c栄a các b吋 cácbon 

theo th運i gian, nên thi院t k院 các ô tiêu chu育n này theo h羽 th嘘ng (vd. h羽 th嘘ng các ô b嘘 trí d衣ng 

l逢噂i) v噂i ô đ亥u tiên đ逢嬰c b逸t đ亥u m瓜t cách ng磯u nhiên, đ員c bi羽t khi thi院t k院 m磯u theo l噂p 

đ逢嬰c s穎 d映ng. 

Trong tr逢運ng h嬰p trong d詠 án tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng mà các lô đ逢嬰c tr欝ng trong 

vài n<m khác nhau, c亥n ph違i đo đ院m và giám sát các b吋 cácbon và khí nhà kính không ph違i 
cácbon theo các c医p tu鰻i (age – class cohorts) – t泳c là nhóm các lâm ph亥n có tu鰻i t逢挨ng t詠 

nhau vào m瓜t c医p, và coi m厩i c医p tu鰻i này nh逢 m瓜t t壱p h嬰p. A吋 cho đ挨n gi違n h挨n cho vi羽c 

tính toán, nên k院t h嬰p 2 – 3 c医p tu鰻i trong m瓜t l噂p t壱p h嬰p (cohort class) (IPCC, 2003). 

(2) 姶噂c l逢嬰ng s詠 thay đ鰻i c栄a các b吋 cácbon theo th運i gian t瑛 s嘘 li羽u ô tiêu chu育n  

Ph亥n c嘘t lõi c栄a m瓜t d詠 án là đo đ院m, giám sát và 逢噂c l逢嬰ng đ逢嬰c s嘘 l逢嬰ng cácbon 

h医p th映 đ逢嬰c t瑛 d詠 án trong toàn b瓜 th運i gian th詠c hi羽n và trong t瑛ng kho違ng th運i gian c映 th吋. 
Ai隠u đó đ逢嬰c th詠c hi羽n b茨ng cách 逢噂c l逢嬰ng s詠 thay đ鰻i c栄a các b吋 cácbon theo th運i gian. S嘘 
l逢嬰ng cácbon h医p th映 đ逢嬰c có th吋 đ逢嬰c tính b茨ng cách k院t h嬰p gi英a mô hình và nh英ng đo 
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đ院m hi羽n tr逢運ng. Tuy nhiên, n院u mô hình đ逢嬰c s穎 d映ng, c亥n thi院t ph違i ki吋m nghi羽m nó v噂i s嘘 
li羽u đo đ院m đ吋 hi羽u ch雨nh n院u c亥n thi院t. 

A吋 qu違n lý r瑛ng b茨ng các ô tiêu chu育n đ鵜nh v鵜, c亥n thi院t ph違i đo sinh tr逢荏ng c栄a các 

cây cá l飲 theo các kho違ng th運i gian, đo đ院m, ghi chép cây s嘘ng, t雨a th逢a t詠 nhiên và cây tái 

sinh (ingrowth). Bi院n đ鰻i c栄a l逢嬰ng h医p th映 cácbon c栄a t瑛ng cây đ逢嬰c tính toán và t瑛 t医t c違 
các cây tính đ逢嬰c t鰻ng l逢嬰ng cácbon h医p th映 c栄a ô tiêu chu育n. Thay đ鰻i l逢嬰ng cácbon trong 

các v壱t h英u c挨 ch院t c┡ng đo đ院m theo ô tiêu chu育n và đ逢嬰c c瓜ng thêm vào s嘘 li羽u c栄a nh英ng 

cây s嘘ng. L逢嬰ng h医p th映 cácbon th詠c t院 trong sinh kh嘘i m厩i ô tiêu chu育n sau đó đ逢嬰c đ逢嬰c 

phân tích b茨ng th嘘ng kê toán h丑c. 

Ph逢挨ng pháp đo thay đ鰻i kh嘘i: 

A吋 xác đ鵜nh s嘘 ô tiêu chu育n c亥n đo đ院m cho vi羽c 逢噂c l逢嬰ng bi院n đ鰻i c栄a cácbon c栄a 

d詠 án theo th運i gian t瑛 giá tr鵜 trung bình và ph逢挨ng sai c栄a nó v噂i đ瓜 tin c壱y đ逢嬰c đ隠 xu医t là 

95%, ch雨 c亥n xác đ鵜nh s嘘 ô tiêu chu育n c亥n thi院t cho l亥n đo đ院m đ亥u tiên. S嘘 l逢嬰ng ô này c┡ng 

là s嘘 ô c亥n ph違i đo đ院m cho nh英ng l亥n ti院p theo (IPCC, 2003). Ph逢挨ng pháp đ逢嬰c áp d映ng là 

ph逢挨ng pháp 逢噂c l逢嬰ng tin c壱y t嘘i thi吋u Reliable Minimum Estimate (RME) c映 th吋: 

T瑛 k院t qu違 đi隠u tra t瑛 các ô tiêu chu育n 荏 hai l亥n khác nhau 荏 n<m th泳 a và n<m th泳 a + 

t  (a và t là nh英ng s嘘 nguyên d逢挨ng), tính đ逢嬰c tr鵜 s嘘 trung bình và ph逢挨ng sai c栄a nó 荏 hai 

th運i đi吋m này; 

T瑛 s嘘 trung bình và ph逢挨ng sai c栄a m磯u đo đ院m đ逢嬰c 荏 n<m a tính giá tr鵜 trung bình 

cao nh医t c栄a t鰻ng th吋 v噂i đ瓜 tin c壱y 95%; 

T瑛 s嘘 trung bình và ph逢挨ng sai c栄a m磯u đo đ院m đ逢嬰c 荏 n<m a+ t tính giá tr鵜 trung 

bình th医p nh医t c栄a t鰻ng th吋 v噂i đ瓜 tin c壱y 95% ; 

L医y giá tr鵜 xác đ鵜nh đ逢嬰c n<m cho m磯u đo đ院m n<m th泳 a + t tr瑛 đi giá tr鵜 xác đ鵜nh 

đ逢嬰c t瑛 m磯u đo đ院m n<m th泳 a s胤 tính đ逢嬰c l逢嬰ng cácbon bi院n đ鰻i t瑛 n<m th泳 a đ院n n<m th泳 

a + t; 

Ví d映: đ吋 đo cácbon h医p th映 đ逢嬰c cho d詠 án tr欝ng r瑛ng t衣i th運i đi吋m r瑛ng 30 tu鰻i, 
l逢嬰ng cácbon s胤 đ逢嬰c tính: 

〉W30 = Wt30 – Wb 

Trong đó: 

〉W30 là l逢嬰ng cácbon h医p th映 đ逢嬰c c栄a d詠 án đ院n th運i đi吋m 30 tu鰻i. 

Wt30  là t鰻ng l逢嬰ng cácbon c栄a d詠 án t衣i th運i đi吋m 30 tu鰻i. 

Wb30 là l逢嬰ng các bon c栄a đ逢運ng c挨 s荏 荏 v鵜 trí t逢挨ng đ逢挨ng tu鰻i 30. 
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Ph逢挨ng pháp trên đây đ逢嬰c g丑i là Ph逢挨ng pháp đo thay đ鰻i kh嘘i. Ph逢挨ng pháp này 

đ逢嬰c 泳ng d映ng ph鰻 bi院n nh医t hi羽n nay. Tuy nhiên ph逢挨ng pháp này c┡ng có nh英ng h衣n ch院, 
vì nó ch雨 cho s嘘 li羽u b吋 cácbon 荏 nh英ng th運i đi吋m đ逢嬰c đo đ院m. Các giá tr鵜 này thay đ鰻i ph映 
thu瓜c vào các quy院t đ鵜nh ch栄 quan v隠 th運i đi吋m xác đo đ院m. M員t khác, ph逢挨ng pháp này 

không t衣o nên s詠 khác bi羽t v隠 l嬰i ích gi英a nh英ng d詠 án mà nh壱n đ逢嬰c tín d映ng s噂m và mu瓜n. 

Vì nh英ng lý do này, ph逢挨ng pháp này không h英u ích cho vi羽c so sánh gi英a các d詠 án khác 

nhau. 

Bi吋u đ欝 4.2. So sánh đ逢運ng cong đ瓜ng thái bi院n đ鰻i b吋 các bon 荏 hai d詠 án. C違 hai d詠 án có 
giá tr鵜 h医p th映 các bon nh逢 nhau 荏 th運i đi吋m t2 nh逢ng 荏 r医t khác nhau 荏 th運i đi吋m t1

Ngu欝n: IPCC, 2000 

 

 

 

Ph逢挨ng pháp tính l逢嬰ng h医p th映 trung bình: 

    - - - D詠 án 1 
  D詠 án 2

Th運i gian 

A吋 đo đ院m cácbon h医p th映 c栄a các h羽 th嘘ng quá trình – nh逢 các d詠 án tr欝ng m噂i r瑛ng 

(afforestation), trong đó di宇n ra các ho衣t đ瓜ng tr欝ng, khai thác, và tr欝ng l衣i. Ph逢挨ng pháp này 

tính l逢嬰ng cácbon trung bình mà d詠 án h医p th映 đ逢嬰c trong m瓜t th運i gian dài theo ph逢挨ng 

trình: 

L逢嬰ng cácbon h医p th映 trung bình = 
n

WbWp
nt

t∑ =

=
−

0
)(

(t/ha/n<m) 

Trong đó: t = s嘘 n<m đo đ院m 

Wp = cácbon h医p th映 đ逢嬰c b荏i d詠 án (t医n/ha) 

Wb = cácbon h医p th映 đ逢嬰c b荏i đ逢運ng c挨 b違n. (t医n/ha) 

姶u đi吋m c栄a ph逢挨ng pháp là tính đ逢嬰c đ瓜ng thái quá trình h医p th映 cácbon trong su嘘t 
th運i gian c栄a d詠 án, không ph違i ch雨 荏 th運i đi吋m đ逢嬰c ch丑n đ吋 đo đ院m. Nó c┡ng r医t có ý ngh┄a 

trong vi羽c so sánh nh英ng d詠 án khác nhau v噂i ki吋u sinh tr逢荏ng c栄a th違m th詠c bì trên l壱p đ鵜a 
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khác nhau. Bi吋u đ欝 d逢噂i đây mô t違 đ瓜ng thái bi院n đ鰻i cácbon 逢噂c l逢嬰ng cho 2 d詠 án b茨ng 

ph逢挨ng pháp này: 

Bi吋u đ欝 4.3. L逢嬰ng cácbon h医p th映 đ逢嬰c c栄a hai d詠 án khác nhau  
đ逢嬰c tính b茨ng ph逢挨ng pháp tính l逢嬰ng  h医p th映 trung bình 

Ngu欝n IPCC, 2000 

 Th運i gian 
 

 

 

4.2.3.2.3. Các ph逢挨ng pháp khác 

             H医p thu cácbon – d詠 án 1                     H医p thu cácbon – d詠 án 2 
 
                H医p thu trung bình – d詠 án 1                H医p thu trung bình – d詠 án 2 

Nhi隠u ph逢挨ng pháp thay th院 khác đã đ逢嬰c đ隠 xu医t đ吋 có k院t qu違 t嘘t h挨n v隠 h医p th映 
t衣m th運i cácbon. H亥u h院t các ph逢挨ng pháp này là d詠a trên đo đ院m 02 chi隠u ph違n ánh h医p th映 
và th運i gian – còn g丑i là ph逢挨ng pháp t医n – n<m. Ph逢挨ng pháp này là 泳ng d映ng m瓜t h羽 s嘘 
chuy吋n đ鰻i đ吋 t瑛 các tác đ瓜ng c栄a khí h壱u 違nh h逢荏ng đ院n h医p th映 cácbon t衣m th運i thành m瓜t 
s嘘 l逢嬰ng t逢挨ng đ逢挨ng v噂i l逢嬰ng cácbon gi違m phát th違i (còn g丑i là h羽 s嘘 t逢挨ng đ逢挨ng-Ef). Ef 

thay đ鰻i trong kho違ng 0,007 đ院n 0,02 (IPCC, 2000).  

(3) Hình d衣ng và kích th逢噂c ô tiêu chu育n 

Kích th逢噂c ô tiêu chu育n đ逢嬰c quy院t đ鵜nh t瑛 đ瓜 chính xác, th運i gian và chi phí đo đ院m. 

Kích th逢噂c c栄a ô tiêu chu育n c┡ng liên quan t噂i m壱t đ瓜 cây, đ逢運ng kính c栄a chúng và ph逢挨ng 

sai c栄a b吋 cácbon trong các ô tiêu chu育n. Ô tiêu chu育n c亥n đ栄 l噂n đ吋 đ違m b違o đ栄 s嘘 l逢嬰ng cây 

c亥n đ逢嬰c đo đ院m. IPCC đ隠 ngh鵜, đ嘘i v噂i d詠 án tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng s穎 d映ng ô tiêu 

chu育n có kích th逢噂c trong kho違ng 100 m2 (cho r瑛ng có m壱t đ瓜 cao t瑛 1000 cây/ha tr荏 lên) 

cho đ院n 600 m2 (cho r瑛ng có m壱t đ瓜 th医p ho員c lâm ph亥n cây đa m映c đích) (IPCC, 2003). 

Trong các d詠 án tr欝ng r瑛ng và tái tròng r瑛ng, cây non c┡ng nên đ逢嬰c đo đ院m trong 

m瓜t ô tiêu chu育n hình tròn nh臼 h挨n; các cây có đ逢運ng kính ngang ng詠c t瑛 2,5cm đ院n 50cm 

nên đ逢嬰c đo theo ô tiêu chu育n hình tròn c叡 trung bình còn các cây có đ逢運ng kính > 50cm nên 

l壱p ô tiêu chu育n hình tròn l噂n h挨n; cây b映i, th違m t逢挨i t亥ng d逢噂i và rác h英u c挨 nên đ逢嬰c đo 
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trên 04 ô tiêu chu育n nh臼 hình vuông ho員c hình tròn đ逢嬰c l壱p 荏 b嘘n góc c栄a ô tiêu chu育n 

(IPCC, 2003).  

4.2.4. Ao đ院m hi羽n tr逢運ng và phân tích s嘘 li羽u đ吋 逢噂c l逢嬰ng các b吋 cácbon d詠 án  

A吋 đo các b吋 cácbon, các ô đo đ院m nên là các ô đ鵜nh v鵜 hình tròn đ逢嬰c l壱p theo l逢噂i. 

S嘘 l逢嬰ng các ô tiêu chu育n cho m厩i kh嘘i trong d詠 án c亥n đ逢嬰c tính toán theo ph逢挨ng pháp 

th嘘ng kê toán h丑c. 

T医t c違 s嘘 li羽u sinh kh嘘i đo đ院m đ逢嬰c trên hi羽n tr逢運ng ph違i đ逢嬰c chuy吋n đ鰻i – di宇n t違 
thành d衣ng sinh kh嘘i khô c挨 b違n, và đ逢嬰c chuy吋n đ鰻i thành cácbon b茨ng cách nhân v噂i h羽 s嘘 
chuy吋n đ鰻i. H羽 s嘘 này khác nhau m瓜t chút ph映 thu瓜c loài cây, các ph亥n c栄a cây (nh逢 thân, 

cành, r宇, th違m t逢挨i d逢噂i tán r瑛ng v.v.). IPCC đ隠 xu医t s穎 d映ng m瓜t giá tr鵜 x医p x雨 là 0,5 cho h羽 
s嘘 chuy吋n đ鰻i này trong tr逢運ng h嬰p nó ch逢a đ逢嬰c xác đ鵜nh b茨ng các nghiên c泳u c映 th吋. 

(1) Sinh kh嘘i trên m員t đ医t 

Cây g厩: 

Có hai ph逢挨ng pháp chính đ吋 逢噂c l逢嬰ng sinh kh嘘i trên m員t đ医t c栄a cây trong d詠 án 

LULUCF trong lâm nghi羽p: ph逢挨ng pháp tính tr詠c ti院p t瑛 ph逢挨ng trình quan h羽, và ph逢挨ng 

pháp gián ti院p s穎 d映ng h羽 s嘘 chuy吋n đ鰻i sinh kh嘘i. A嘘i v噂i d詠 án tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng, 

IPCC đ隠 xu医t, n院u có h羽 th嘘ng ô nghiên c泳u đ鵜nh v鵜, nên s穎 d映ng ph逢挨ng pháp tính tr詠c ti院p. 

Ph逢挨ng pháp gián ti院p th逢運ng đ逢嬰c s穎 d映ng cho tính toán s嘘 li羽u c栄a các ô t衣m th運i, m瓜t 
ph逢挨ng pháp th逢運ng đ逢嬰c 泳ng d映ng trong đi隠u tra r瑛ng. Chi ti院t c栄a c違 hai ph逢挨ng pháp này 

đ逢嬰c trình bày d逢噂i đây:  

- Ph逢挨ng pháp tr詠c ti院p: 

B逢噂c 1: A逢運ng kính ngang ng詠c c栄a t医t c違 các cây có kích th逢噂c (đ逢運ng kính) l噂n 

h挨n t嘘i thi吋u trong ô đ鵜nh v鵜 đ逢嬰c đo đ院m toàn b瓜. A逢運ng kính nh臼 nh医t đ逢嬰c đo đ院m thông 

th逢運ng là 5cm, nh逢ng có th吋 thay đ鰻i ph映 thu瓜c vào kích th逢噂c đ逢嬰c trông đ嬰i c栄a cây. Vd. 

đ嘘i v噂i vùng đ医t khô c茨n n挨i mà cây sinh tr逢荏ng r医t ch壱m, đ逢運ng kính ngang ng詠c nh臼 nh医t 
đ吋 đo đ院m có th吋 t瑛 2,5cm, trong khi đó 荏 vùng khí h壱u 育m n挨i cây tr欝ng sinh tr逢荏ng nhanh, 

cây có đ逢運ng kính ít nh医t là 10cm đ吋 đ逢嬰c đo đ院m. 

A嘘i v噂i các d詠 án tr欝ng r瑛ng/tái tr欝ng r瑛ng, các cây nh臼 (vd. cây non có đ逢運ng kính 

nh臼 h挨n đ逢運ng kính t嘘i thi吋u nh逢ng nó v磯n cao h挨n 1,3m) c┡ng nên đ逢嬰c tính vào cây trong 

các ô tiêu chu育n ph映.  

B逢噂c 2: Sinh kh嘘i và b吋 cácbon đ逢嬰c 逢噂c l逢嬰ng b茨ng cách s穎 d映ng các ph逢挨ng trình 

quan h羽 phát tri吋n t瑛 s嘘 li羽u đo đ院m 荏 b逢噂c 1. Cho đ院n nay, đã có r医t nhi隠u ph逢挨ng trình d衣ng 

này đ逢嬰c xây d詠ng cho các loài cây r瑛ng ôn đ噂i và nhi羽t đ噂i. 
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B逢噂c 3: Khi đã có s印n ph逢挨ng trình quan h羽 xây d詠ng trên c挨 s荏 s嘘 li羽u c栄a qu亥n th吋 
cây l噂n, nên ki吋m đ鵜nh các ph逢挨ng trình này b茨ng cách khai thác m瓜t s嘘 cây đ吋 đo đ院m s嘘 
li羽u nh逢ng các cây này không n茨m trong ô tiêu chu育n, các cây này nên có kích th逢噂c khác 

nhau. S嘘 li羽u đo đ院m sau đó s胤 đ逢嬰c áp d映ng ph逢挨ng trình đã xây d詠ng đ逢嬰c đ吋 ki吋m tra đ瓜 
tin c壱y tr逢噂c khi áp d映ng. N院u k院t qu違 逢噂c l逢嬰ng t瑛 ph逢挨ng trình cho các cây này có sai s嘘 
trong ph衣m vi +/- 10% so v噂i s嘘 li羽u th詠c, có th吋 coi ph逢挨ng trình đã xây d詠ng là phù h嬰p đ吋 
ph違n ánh t鰻ng th吋 c栄a d詠 án. N院u nó không đ衣t đ逢嬰c tiêu chu育n này, nên xây d詠ng các 

ph逢挨ng trình đ鵜a ph逢挨ng cho m映c đích s穎 d映ng c栄a d詠 án. 

- Ph逢挨ng pháp gián ti院p  

Ph逢挨ng pháp thay th院 đ吋 逢噂c l逢嬰ng sinh kh嘘i trên m員t đ医t c栄a r瑛ng, đ員c bi羽t là r瑛ng 

tr欝ng l医y g厩 th逢挨ng m衣i, là d詠a trên tr英 l逢嬰ng c栄a các ph亥n có giá tr鵜 th逢挨ng m衣i c栄a cây 

(thân cây), nh英ng ph亥n mà thông th逢運ng đã có r医t nhi隠u ph逢挨ng trình quan h羽 hay ph逢挨ng 

pháp đ吋 逢噂c l逢嬰ng tr英 l逢嬰ng. Ph逢挨ng pháp gián ti院p là trên c挨 s荏 các h羽 s嘘 chuy吋n đ鰻i đ逢嬰c 

xây d詠ng theo c医p lâm ph亥n, cho r瑛ng đã khép tán, c┡ng nh逢 không th吋 s穎 d映ng đ吋 逢噂c l逢嬰ng 

sinh kh嘘i c栄a cây cá l飲. Có hai cách ch栄 y院u đ吋 逢噂c l逢嬰ng sinh kh嘘i c栄a c違 lâm ph亥n t瑛 tr英 

l逢嬰ng g厩 th逢挨ng m衣i theo ph逢挨ng pháp này: 

Ph逢挨ng pháp 1:  

B逢噂c 1: Nh逢 ph逢挨ng pháp tr詠c ti院p, đ逢運ng kính c栄a t医t c違 các cây trong lâm ph亥n có 

kích th逢噂c l噂n h挨n m瓜t kích th逢噂c nh医t đ鵜nh đ逢嬰c đo đ院m.  

B逢噂c 2: Tr英 l逢嬰ng g厩 th逢挨ng m衣i c栄a m厩i cây s胤 đ逢嬰c 逢噂c l逢嬰ng t瑛 các ph逢挨ng pháp 

và ph逢挨ng trình đ鵜a ph逢挨ng. Tr英 l逢嬰ng c栄a ô tiêu chu育n sau đó đ逢嬰c l医y t瑛 t鰻ng th吋 tích c栄a 

các cây, t瑛 đó tính đ逢嬰c tr英 l逢嬰ng/đ挨n v鵜 di羽n tích (vd. m3/ha) 

Ph逢挨ng pháp 2: 

K院t h嬰p hai b逢噂c 1 và 2: S穎 d映ng m瓜t s嘘 công c映 đo đ院m hi羽n tr逢運ng (vd. relascope) 

đ吋 đo đ院m th吋 tích tr詠c ti院p. Th吋 tích c栄a cây t瑛ng cây s胤 đ逢嬰c đo đ院m. Th吋 tích c栄a ô là t鰻ng 

th吋 tích c栄a các cây cá l飲 và đ逢嬰c di宇n t違 b茨ng đ挨n v鵜 th吋 tích/m瓜t đ挨n v鵜 di羽n tích. Khi tr英 

l逢嬰ng b瓜 ph壱n có giá tr鵜 th逢挨ng m衣i đã đ逢嬰c 逢噂c l逢嬰ng, nó sau đó s胤 đ逢嬰c chuy吋n đ鰻i thành 

sinh kh嘘i và dùng đ吋 逢噂c l逢嬰ng cho các ph亥n khác c栄a cây nh逢 cành, lá, ch欝i. Ph逢挨ng pháp 

này đ逢嬰c di宇n t違 b茨ng ph逢挨ng trình d逢噂i đây (Brown, 1997):  

Sinh kh嘘i trên m員t đ医t = Tr英 l逢嬰ng g厩 th逢挨ng m衣i ズ D ズ BEF 

Trong đó: 

Sinh kh嘘i trên m員t đ医t, t医n sinh kh嘘i khô ha-1

Tr英 l逢嬰ng g厩 th逢挨ng m衣i, m3 ha-1
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D = t益 tr丑ng g厩 khô/g厩 t逢挨i, t医n/m3  

BEF = h羽 s嘘 chuy吋n đ鰻i sinh kh嘘i (t益 l羽 c栄a sinh kh嘘i khô trên m員t đ医t v噂i sinh 

kh嘘i khô c栄a g厩 có giá tr鵜 th逢挨ng m衣i). 

Th違m t逢挨i: 

Th違m t逢挨i d逢噂i tán r瑛ng nh逢 th詠c v壱t thân th違o, c臼, cây b映i có th吋 là thành ph亥n quan 

tr丑ng c栄a các d詠 án trong ngành lâm nghi羽p, d詠 án qu違n lý đ医t tr欝ng tr丑t và đ医t ch<n th違. Cây 

thân th違o trong d逢噂i tán r瑛ng có th吋 đ逢嬰c đo b茨ng ph逢挨ng pháp khai thác đ挨n gi違n trên 04 ô 

tiêu chu育n nh臼 trên m厩i ô tiêu chu育n (đ鵜nh v鵜 ho員c t衣m th運i) l噂n h挨n dùng đ吋 đo cây. Kích 

th逢噂c các ô này ch雨 c亥n r医t nh臼, 0,5m2
 ho員c nh臼 h挨n. Chúng có th吋 có hình d衣ng tròn ho員c 

vuông tùy theo s詠 l詠a ch丑n c栄a ng逢運i đi隠u tra. Toàn b瓜 v壱t li羽u t逢挨i trong ô này đ逢嬰c c逸t t噂i 

b隠 m員t đ医t, g瓜p l衣i theo ô tiêu chu育n l噂n, và cân. M磯u đ衣i di羽n đ逢嬰c l医y ra t瑛 ph亥n g瓜p này s胤 
đ逢嬰c s医y khô đ吋 đo đ院m t益 l羽 sinh kh嘘i khô/t逢挨i. T益 l羽 này sau đó đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 chuy吋n 

đ鰻i t瑛 sinh kh嘘i t逢挨i sang sinh kh嘘i khô. 

A嘘i v噂i cây b映i và nh英ng b瓜 ph壱n không ph違i cây g厩 khác, nên đo đ院m sinh kh嘘i b茨ng 

ph逢挨ng pháp khai thác toàn b瓜. Ô tiêu chu育n ph映 có kích th逢噂c ph映 thu瓜c và qui mô c栄a th違m 

t逢挨i đ逢嬰c thi院t l壱p, toàn b瓜 các cây b映i, th違m t逢挨i trên đó s胤 đ逢嬰c khai thác và cân. M瓜t 
ph逢挨ng pháp thay th院 khác là, n院u nh逢 th違m cây b映i là r医t l噂n, nên phát tri吋n các ph逢挨ng 

trình quan h羽 cho vùng nghiên c泳u d詠a trên các bi院n s嘘 nh逢 di羽n tích tán, chi隠u cao, ho員c 

đ逢運ng kính g嘘c c栄a th詠c v壱t, ho員c m瓜t s嘘 bi院n khác (vd. s嘘 l逢嬰ng thân c栄a m瓜t b映i cây). Các 

bi院n s嘘 nên đ逢嬰c đo đ院m 荏 các ô tiêu chu育n (IPCC, 2000). 

(2) Sinh kh嘘i d逢噂i m員t đ医t 

Ph逢挨ng pháp đ吋 đo đ院m và 逢噂c l逢嬰ng sinh kh嘘i trên m員t đ医t đã đ逢嬰c phát tri吋n r医t bài 

b違n. Tuy nhiên, không d宇 đ吋 xác đ鵜nh sinh kh嘘i d逢噂i m員t đ医t (r宇 cây). Ai隠u tra sinh kh嘘i r宇 
t嘘n kém nhi隠u th運i gian và chi phí 荏 h亥u h院t các h羽 sinh thái, và ph逢挨ng pháp đi隠u tra thông 

th逢運ng ch逢a đ逢嬰c tiêu chu育n hóa. Các ph逢挨ng pháp chi ti院t xác đ鵜nh sinh kh嘘i d逢噂i m員t đ医t 
đ逢嬰c nêu chi ti院t 荏 m映c 3.2.3.  

(3) Ch医t h英u c挨 ch院t 

Rác h英u c挨 

Rác h英u c挨 có th吋 đo đ院m tr詠c ti院p b茨ng các ô tiêu chu育n c挨 nh臼 (có th吋 hình tròn 

ho員c hình vuông) có di羽n tích 0.5 m2 t逢挨ng t詠 nh逢 ô tiêu chu育n dùng đ吋 đo đ院m cây thân th違o 

荏 trên (b嘘n ô tiêu chu育n ph映 trong m瓜t ô tiêu chu育n). Toàn b瓜 rác h英u c挨 c栄a 4 ô tiêu chu育n 

này đ逢嬰c thu th壱p và cân sinh kh嘘i. L医y m磯u đ吋 s医y và xác đ鵜nh sinh kh嘘i khô. 
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M瓜t ph逢挨ng pháp thay th院 khác đ逢嬰c áp d映ng khi l噂p rác h英u c挨 dày (l噂n h挨n 5cm) 

và phân bi羽t rõ ràng v噂i các l噂p đ医t khác, nên phát tri吋n m瓜t ph逢挨ng trình quan h羽 gi英a tr丑ng 

l逢嬰ng c栄a l噂p rác v噂i đ挨n v鵜 di羽n tích. Ph逢挨ng pháp này có th吋 th詠c hi羽n b茨ng cách l壱p ô, thu 

th壱p m磯u nh逢 đã trình bày 荏 trên vào cùng th運i đi吋m th詠c hi羽n đo đ瓜 sâu c栄a l噂p rác h英u c挨. 

C亥n ph違i thu th壱p s嘘 li羽u t瑛 ít nh医t 10-15 ô tiêu chu育n, nh英ng ô tiêu chu育n nên n茨m 荏 nh英ng 

v鵜 trí mà l噂p rác có đ瓜 sâu khác nhau. 

G厩 ch院t 

G厩 ch院t, c違 đang còn 荏 trên cây ho員c d逢噂i m員t đ医t, th逢運ng không có m嘘i quan h羽 ch員t 
tr胤 v噂i b医t c泳 nhân t嘘 c医u trúc nào c栄a lâm ph亥n (Harmon et al., 1993). Các ph逢挨ng pháp đã 

đ逢嬰c xây d詠ng đ吋 đo đ院m sinh kh嘘i và g厩 ch院t đã đ逢嬰c ki吋m nghi羽m trên nhi隠u lo衣i r瑛ng 

khác nhau và đ逢嬰c k院t lu壱n không c亥n ph違i đo đ院m nhi隠u h挨n đo đ院m cây s嘘ng. Ph逢挨ng pháp 

th逢運ng đ逢嬰c s穎 d映ng cho g厩 ch院t n茨m trên m員t đ医t, là 逢噂c l逢嬰ng th吋 tích c栄a các đo衣n g厩 
b茨ng c医p m壱t đ瓜 (m壱t đ瓜 c栄a g厩 ch院t/đ挨n v鵜 di羽n tích – tác gi違), nhân t嘘 này thông th逢運ng có 

quan h羽 v噂i tình tr衣ng phân h栄y c栄a nó. Sau đó chuy吋n đ鰻i ra sinh kh嘘i d逢噂i d衣ng th吋 
tích/m壱t đ瓜 cho m厩i c医p m壱t đ瓜. Có hai ph逢挨ng pháp đang đ逢嬰c s穎 d映ng hi羽n nay đ吋 逢噂c 

l逢嬰ng th吋 tích g厩 ch院t, các ph逢挨ng pháp này có đ瓜 chính xác khác nhau. 

Ph逢挨ng pháp 1: Khi tr英 l逢嬰ng g厩 ch院t chi院m t益 l羽 nh臼 trong t鰻ng s嘘 sinh kh嘘i trên m員t 
đ医t c栄a lâm ph亥n (kho違ng 10-15%, d詠a trên đánh giá c栄a chuyên gia): Ph逢挨ng pháp thu th壱p 

m磯u theo đ逢運ng l逢噂i. A吋 th詠c hi羽n ph逢挨ng pháp này, c亥n ph違i thu th壱p m磯u trên chi隠u dài ít 

nh医t 100 m, chi隠u dài này thông th逢運ng có đ逢嬰c t瑛 02 đo衣n có chi隠u dài 50 m và đ逢嬰c đ員t 荏 

phía bên ph違i c栄a ô tiêu chu育n tính t瑛 tâm ô. A逢運ng kính c栄a t医t c違 các đo衣n g厩 đ逢嬰c đo đ院m 

và m厩i đo衣n này l衣i đ逢嬰c phân lo衣i thành các l噂p m壱t đ瓜. Tr英 l逢嬰ng/ha/m厩i c医p m壱t đ瓜 c栄a 

g厩 ch院t đ逢嬰c 逢噂c l逢嬰ng theo công th泳c sau (Brown, 1974) 

Tr英 l逢嬰ng (m3/ha) = ヾ2 ズ (D1
2 + D2

2 +….+ Dn
2)/(8 ズ L) 

Trong đó: 

D1, D2,…, Dn = đ逢運ng kính c栄a các đo衣n g厩 ch院t trên đ逢運ng l逢噂i, đ挨n v鵜 là (cm). 

A逢運ng kính c栄a đo衣n g厩 có hình elip đ逢嬰c xác đ鵜nh b茨ng cách c<n b壱c hai giá tr鵜 (A逢運ng 

kính nh臼 nh医t • A逢運ng kính l噂n nh医t) c栄a đo衣n này. 

L = chi隠u dài c栄a đo衣n g厩 ch院t, đ挨n v鵜 là (m). 

Ph逢挨ng pháp 2 – Khi s嘘 l逢嬰ng g厩 ch院t nhi隠u, chi院m t雨 l羽 l噂n trong t鰻ng sinh kh嘘i trên 

m員t đ医t c栄a lâm ph亥n (l噂n h挨n 15%, d詠a trên c挨 s荏 đánh giá c栄a chuyên gia). Khi s嘘 l逢嬰ng g厩 
ch院t n茨m trên m員t đ医t l噂n và phân b嘘 không đ隠u, nh逢 rác đ吋 l衣i sau khai thác, nên l壱p các ô 

tiêu chu育n ph映 và thu th壱p m磯u toàn b瓜 trên ô tiêu chu育n ph映 này.  
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G厩 ch院t v磯n còn 荏 trên cây và/ho員c cây ch院t v磯n còn đ泳ng nên đ逢嬰c đo đ院m cùng v噂i 

đi隠u tra cây. Ph逢挨ng pháp đi隠u tra c┡ng t逢挨ng t詠 ph逢挨ng pháp đi隠u tra cây s嘘ng. 

(4) Các bon h英u c挨 trong đ医t  

Cácbon h英u c挨 trong đ医t đ逢嬰c xác đ鵜nh t瑛 m磯u đ医t thu th壱p đ逢嬰c t瑛 ô tiêu chu育n. M磯u 

đ医t th逢運ng đ逢嬰c l医y b茨ng 嘘ng kim lo衣i theo các đ瓜 sâu khác nhau ho員c đ逢嬰c l医y b茨ng ph逢挨ng 

pháp đào ph磯u di羽n. M磯u đ医t dùng đ吋 phân tích đ逢嬰c l医y ra t瑛 các m磯u h厩n h嬰p đã đ逢嬰c tr瓜n 

đ隠u t瑛 các m磯u t逢挨ng t詠 nhau (gi嘘ng nhau v隠 đ瓜 sâu l医y m磯u, th吋 tích m磯u) l医y t瑛 nh英ng 

đi吋m khác nhau trong ô tiêu chu育n. Ngoài ra các m磯u h厩n h嬰p khác c┡ng đ逢嬰c thu th壱p đ吋 
xác đ鵜nh dung tr丑ng đ医t. 

S嘘 l逢嬰ng m磯u đ医t 

S嘘 l逢嬰ng m磯u c亥n thi院t 荏 m厩i l壱p đ鵜a ph映 thu瓜c vào đ瓜 bi院n đ瓜ng c栄a 逢噂c l逢嬰ng giá 

tr鵜 trung bình c栄a nhân t嘘 đi隠u tra ch栄 y院u (Carter, 1993; McDonald et al., 1998). Trong quy 

trình h逢噂ng d磯n đi隠u tra h医p th映 cácbon trong đ医t, rác h英u c挨, McKenzie (2000) đ隠 xu医t nên 

l医y m磯u t瑛 ít nh医t 04 đi吋m trong ô tiêu chu育n (có th吋 l医y m磯u t瑛 04 đi吋m b茨ng cách đào ph磯u 

di羽n ho員c b茨ng 嘘ng kim lo衣i) (McKenzie et al., 2000).  

Ph逢挨ng pháp chi ti院t c栄a đi隠u tra cácbon trong đ医t đ逢嬰c nêu 荏 ph亥n 3.2.4. 

4.2.5. Giám sát 

Giám sát liên quan đ院n các ho衣t đ瓜ng đo đ院m các b吋 các bon c栄a d詠 án sau này v噂i 

đ嘘i ch泳ng là các di羽n tích có đi隠u ki羽n t逢挨ng t詠 nh逢ng không th詠c hi羽n d詠 án.  

Ô tiêu chu育n đ鵜nh v鵜, th逢運ng đ逢嬰c s穎 d映ng trong các giai đo衣n đi隠u tra ban đ亥u, thông th逢運ng 

có ý ngh┄a quan tr丑ng trong vi羽c đánh giá s詠 thay đ鰻i c栄a các b吋 cácbon. S穎 d映ng h羽 th嘘ng ô 

tiêu chu育n đ鵜nh v鵜 cho phép đánh giá có hi羽u qu違 s詠 thay đ鰻i c栄a các kh嘘i cácbon theo th運i 

gian và cho vi羽c th育m đ鵜nh l衣i hi羽u qu違 v隠 giá và th運i gian c栄a d詠 án (IPCC, 2000).  

K悦 thu壱t vi宇n thám có th吋 cung c医p nh英ng công c映 h英u ích cho vi羽c giám sát các d詠 

án LULUCF. R医t nhi隠u công ngh羽 vi宇n thám đang đ逢嬰c s穎 d映ng cho vi羽c giám sát bi院n đ鰻i 
c栄a b吋 cácbon c栄a d詠 án b茨ng 違nh hàng không, 違nh v羽 tinh… 

Trong m瓜t s嘘 tr逢運ng h嬰p, các mô hình (đ逢嬰c đ鵜a ph逢挨ng hóa d逢噂i đi隠u ki羽n c映 th吋 
c栄a d詠 án) có th吋 đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 đánh giá đ瓜ng thái bi院n đ鰻i c栄a các b吋 cácbon c栄a d詠 án. 

4.3. Tác đ瓜ng, hi羽u qu違 và chi phí c栄a d詠 án LULUCF trong lâm nghi羽p 

Trong th鵜 tr逢運ng cácbon toàn c亥u, các d詠 án tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng có tri吋n v丑ng 

thu hút đ逢嬰c các nhà đ亥u t逢, do đó có th吋 nh壱n đ逢嬰c h厩 tr嬰 tài chính t瑛 tín d映ng cácbon 

(Frumhoff et al., 1998). Tác đ瓜ng ti隠m n<ng c栄a các d詠 án tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng trong 

lâm nghi羽p khác nhau r医t nhi隠u gi英a các đ鵜a ph逢挨ng, qui mô, loài cây đ逢嬰c tr欝ng, và m泳c đ瓜 
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qu違n lý. R瑛ng tr欝ng đ逢嬰c qu違n lý t嘘t có kh違 n<ng duy trì và c違i thi羽n tính ch医t c栄a đ医t, đ員c 

bi羽t khi cành, th違m t逢挨i và rác h英u c挨 không b鵜 c逸t d丑n đ吋 làm ch医t đ嘘t và các s違n ph育m g厩 
khác (Chomitz and Kumari, 1998). Tác đ瓜ng c栄a r瑛ng đ嘘i v噂i ngu欝n n逢噂c r医t to l噂n. R瑛ng 

tr欝ng còn làm gi違m áp l詠c v隠 nhu c亥u g厩 nguyên li羽u t瑛 r瑛ng t詠 nhiên 荏 các vùng nhi羽t đ噂i 

育m. R瑛ng tr欝ng c┡ng cung c医p ch医t đ嘘t thay th院 g厩 đ逢嬰c l医y t瑛 các lâm ph亥n r瑛ng t詠 nhiên, 

đ員c bi羽t là 荏 vùng khô h衣n. Vì v壱y, nó giúp làm gi違m quá trình sa m衣c hóa 荏 nh英ng vùng này 

(IPCC, 2000).  

Tuy nhiên, r瑛ng tr欝ng c┡ng có nh英ng tác đ瓜ng tiêu c詠c, ch鰯ng h衣n nh逢 làm gi違m m泳c 

đ瓜 đa d衣ng sinh h丑c n院u thay th院 th違m c臼 ho員c lâm ph亥n g厩 t詠 nhiên b茨ng r瑛ng tr欝ng thu亥n 

lo衣i các cây nh壱p n瓜i, ho員c tr欝ng các loài cây này trên nh英ng l壱p đ鵜a có kh違 n<ng tr欝ng b茨ng 

các loài cây b違n đ鵜a. Nhi隠u h羽 sinh thái đ欝ng c臼 r医t giàu có v隠 t鰻 thành loài, trong đó có nhi隠u 

loài đ員c h英u. M瓜t ví d映 đi吋n hình là 荏 Mpumalanga 荏 Nam Phi, vi羽c m荏 r瓜ng di羽n tích r瑛ng 

tr欝ng các loài cây g厩 th逢挨ng m衣i (Eucalyptus spp. and Pinus spp.) đã d磯n đ院n s詠 suy gi違m 

nhanh chóng c栄a m瓜t s嘘 loài chim đ員c h英u đang b鵜 đe d丑a tuy羽t ch栄ng 荏 vùng đ欝ng c臼 b違n 

đ鵜a b鵜 thay th院. 

Ng逢嬰c l衣i, r瑛ng tr欝ng t衣m th運i c栄a các loài nh壱p n瓜i và b違n đ鵜a có th吋 đ逢嬰c thi院t k院 
theo cách mà có th吋 v瑛a đ衣t đ逢嬰c l嬰i ích kinh t院 v瑛a t<ng c逢運ng đa d衣ng sinh h丑c b茨ng cách 

ph映c h欝i r瑛ng t詠 nhiên b茨ng tr欝ng b鰻 sung (Keenan et al., 1997; Lugo, 1997; Parrotta et al., 

1997a,b) (IPCC, 2000). Các r瑛ng tr欝ng s違n xu医t có c┡ng có th吋 t<ng đ逢嬰c đ瓜 đa d衣ng sinh h丑c 

b茨ng cách kéo dài thêm chu k┻ kinh doanh, gi違m thi吋u vi羽c c逸t d丑n th違m t逢挨i d逢噂i tán r瑛ng, 

s穎 d映ng các loài cây b違n đ鵜a và gi違m thi吋u s穎 d映ng phân, thu嘘c hóa h丑c  (vd. Allen et al., 

1995a,b; Da Silva et al., 1995) (IPCC, 2000).  

Tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng c┡ng có th吋 có nh英ng tác đ瓜ng tích c詠c ho員c tiêu c詠c cho 

c瓜ng đ欝ng đ鵜a ph逢挨ng. N院u d詠 án tr欝ng r瑛ng đ逢嬰c chuy吋n đ鰻i t瑛 đ医t mà c瓜ng đ欝ng đã có 

nh英ng 逢u tiên khác, nh逢 s違n xu医t nông nghi羽p, và n院u c瓜ng đ欝ng không th吋 tham gia đ亥y đ栄 
vào toàn b瓜 quá trình thi院t k院 và th詠c hi羽n d詠 án, d詠 án có th吋 gây ra nh英ng tác đ瓜ng tiêu c詠c 

t噂i c瓜ng đ欝ng (Cullet and Kameri-Mbote, 1998). 雲 nh英ng vùng đô th鵜, các d詠 án tr欝ng r瑛ng 

và tái tr欝ng r瑛ng còn có giá tr鵜 l噂n đ嘘i v噂i kinh t院 - xã h瓜i đ鵜a ph逢挨ng do ch泳c n<ng c違i thi羽n 

môi tr逢運ng, đ員c bi羽t là môi tr逢運ng không khí đem l衣i (McPherson, 1994).  

M瓜t s嘘 nhà nghiên c泳u c┡ng cho r茨ng, h厩 tr嬰 tài chính t瑛 các n逢噂c phát tri吋n cho các 

d詠 án h医p th映 cácbon 荏 các n逢噂c đang phát tri吋n, có th吋 thúc đ育y quá trình phá r瑛ng (German 

Advisory Council on Global Change, 1998) (IPCC, 2000).  

雲 giai đo衣n hi羽n nay, các giá tr鵜 có th吋 xác đ鵜nh đ逢嬰c b茨ng ti隠n c栄a m瓜t d詠 án CDM 

trong lâm nghi羽p th詠c t院 ch雨 có hai lo衣i chính: 
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Giá tr鵜 v隠 g厩 th逢挨ng m衣i c栄a r瑛ng tr欝ng; 

Ti隠n chi tr違 cho hi羽u qu違 h医p th映 cácbon và các khí nhà kính khác c栄a r瑛ng. 

A吋 đánh giá đ逢嬰c hi羽u qu違 kinh t院 c栄a d詠 án, có th吋 s穎 d映ng ph逢挨ng pháp đ逢嬰c trình 

bày 荏 m映c 3.3. 

4.4. Quá trình thi院t l壱p m瓜t d詠 án CDM tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng 

Theo UNFCCC (2005) các ho衣t đ瓜ng và chu trình c栄a d詠 án tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng 

r瑛ng trong lâm nghi羽p có th吋 đ逢嬰c mô t違 b茨ng các b逢噂c chính sau đây:  

- Thi院t k院 các ho衣t đ瓜ng d詠 án A/R: Tài li羽u thi院t k院 d詠 án và các thu壱t ng英 s穎 d映ng cho 

quá trình này đã đ逢嬰c phát tri吋n b荏i Ban Ai隠u hành (xin xem Ph映 bi吋u I, II và  III. 

Ng逢運i tham gia d詠 án có th吋 xây d詠ng các tài li羽u v隠 d詠 án CDM d詠a trên các tài li羽u này 

đ吋 đ羽 trình lên Ban Ai隠u hành. 

- A隠 xu医t ph逢挨ng pháp xác đ鵜nh đ逢運ng c挨 s荏 m噂i và giám sát cho d詠 án A/R: Ph逢挨ng pháp 

đ逢運ng c挨 s荏 m噂i có th吋 đ羽 trình lên các Th詠c th吋 tác nghi羽p và Ban đi隠u hành đ吋 xem xét 

cùng v噂i m瓜t b違n phác th違o tài li羽u thi院t k院 d詠 án và tài li羽u v隠 các thành ph亥n tham gia 

d詠 án, tr逢噂c khi ti院n hành đ羽 trình và đ<ng ký d詠 án. H逢噂ng d磯n đ吋 hoàn thi羽n đ隠 xu医t v隠 
ph逢挨ng pháp đ逢運ng c挨 s荏 và giám sát m噂i đ逢嬰c cho 荏 Ph映 bi吋u IV. 

- S穎 d映ng các ph逢挨ng pháp đã đ逢嬰c th育m đ鵜nh trong d詠 án tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng: 

Ph逢挨ng pháp đã đ逢嬰c Ban đi隠u hành ch医p thu壱n đ逢嬰c ph鰻 bi院n r瓜ng rãi. Trong tr逢運ng 

h嬰p d詠 án A/R s穎 d映ng các ph逢挨ng pháp đã đ逢嬰c th育m đ鵜nh, các t鰻 ch泳c tác nghi羽p đ逢嬰c 

ch雨 đ鵜nh có th吋 đ羽 trình c違 tài li羽u thi院t k院 d詠 án và các ph逢挨ng pháp này 

- Cho đ院n nay v磯n ch逢a có ph逢挨ng pháp chu育n nào đ逢嬰c phê duy羽t b荏i Ban đi隠u hành 

(UNFCCC, 2005). Tuy nhiên, b瓜 ph壱n t逢 v医n k悦 thu壱t c栄a Ban đi隠u hành đang c嘘 g逸ng 

đ吋 đ逢a ra đ逢嬰c nh英ng ph逢挨ng pháp kh違 thi và có c挨 s荏 khoa h丑c. 

- Phê duy羽t d詠 án CDM A/R: Quá trình phê duy羽t d詠 án là quá trình đánh giá đ瓜c l壱p đ逢嬰c 

th詠c hi羽n b荏i các t鰻 ch泳c tác nghi羽p đ逢嬰c ch雨 đ鵜nh, đ逢嬰c qui đ鵜nh 荏 đi隠u 19/ COP. 9 

- A<ng ký d詠 án CDM A/R: A<ng ký d詠 án là s詠 ch医p th映壱n pháp lý c栄a Ban đi隠u hành đ嘘i 
v噂i d詠 án đã đ逢嬰c th育m đ鵜nh. A<ng ký d詠 án là đi隠u ki羽n tiên quy院t đ吋 ti院n hành th育m 

đ鵜nh và c医p ch泳ng ch雨 gi違m phát th違i cho ho衣t đ瓜ng d詠 án tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng. 

- Th育m đ鵜nh và c医p ch泳ng ch雨 cho d詠 án CDM A/R: Th育m đ鵜nh đ逢嬰c ti院n hành đ瓜c l壱p b荏i 

T鰻 ch泳c tác nghi羽p đ逢嬰c ch雨 đ鵜nh nh茨m giám sát h医p th映 khí nhà kính đ逢嬰c th詠c hi羽n b荏i 

các ho衣t đ瓜ng có ch栄 đích c栄a ch栄 d詠 án. Cácbon h医p th映 c栄a d詠 án đ逢嬰c c医p ch泳ng ch雨 
sau khi d詠 án đã đ逢嬰c th育m đ鵜nh. 
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4.5. D詠 án CDM tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng qui mô nh臼 

Có m瓜t s嘘 khác bi羽t gi英a các d詠 án CDM qui mô nh臼. Trong đó d詠 án tr欝ng r瑛ng và 

tái tr欝ng r瑛ng có qui mô nh臼 là d詠 án có kh違 n<ng h医p th映 th医p h挨n 8 nghìn t医n CO2 m厩i n<m. 

A吋 đ挨n gi違n hóa quá trình và th栄 t映c th詠c hi羽n các d詠 án này đ吋 làm gi違m chi phí qu違n lý, 

UNFCCC (2004) đã đ逢a ra tài li羽u h逢噂ng d磯n k悦 thu壱t đ吋 th詠c hi羽n các d詠 án CDM qui mô 

nh臼. Tài li羽u này đ逢嬰c cho 荏 Ph映 bi吋u V. 

D詠 án tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng qui mô nh臼 có giá tr鵜 r医t l噂n, đ員c bi羽t đ嘘i v噂i các n逢噂c 

đang phát tri吋n, đông dân s嘘 nh逢 荏 Vi羽t Nam b荏i vì: 

- H亥u h院t các ch栄 s荏 h英u đ医t ch雨 s荏 h英u m瓜t di羽n tích đ医t không l噂n. Do v壱y h丑 có th吋 
tham gia vào C挨 ch院 phát tri吋n s衣ch, Công 逢噂c Kyôtô b茨ng các d詠 án qui mô nh臼.  

- Th栄 t映c thi院t l壱p d詠 án tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng qui mô nh臼, mà có m映c đích đ吋 
làm gi違m chi phí qu違n lý, làm t<ng tính kh違 thi c栄a các d詠 án này. B茨ng vi羽c th詠c 

hi羽n d詠 án, các ch栄 đ医t nh臼 có th吋 nh壱n đ逢嬰c tín d映ng t瑛 các đ嘘i tác 荏 các n逢噂c phát 

tri吋n đ吋 tr欝ng r瑛ng h医p th映 cácbon b隠n v英ng. 
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Ph映 l映c  

 

Ph映 l映c 1. Thu壱t ng英 - Glossary 

B吋 cácbon - POOL/CARBON POOL 

M瓜t b吋 d詠 tr英 hay m瓜t h羽 th嘘ng có kh違 n<ng h医p thu ho員c phát th違i cácbon. Các ví d映 
v隠 b吋 cácbon là sinh kh嘘i r瑛ng, s違n ph育m g厩, đ医t, khí quy吋n. A挨n v鵜 là kh嘘i. 

B吋 ch泳a cácbon - CARBON RESERVE, CARBON STOCK 

L逢嬰ng cácbon trong m瓜t b吋. 

Cây lâu n<m - PERENNIAL CROPS 

Cây tr欝ng tr丑t lâu n<m, bao g欝m cây g厩 và cây b映i, k院t h嬰p v噂i cây thân th違o, vd, 
nông lâm k院t h嬰p, v逢運n cây <n qu違, nho, côca, cà phê, chè, d亥u c丑, cao su, chu嘘i ngo衣i tr瑛 khi 
đ医t đai đáp 泳ng đ逢嬰c tiêu chu育n c栄a đ医t r瑛ng. 

Có th吋 so sánh đ逢嬰c - COMPARABILITY 

Khái ni羽m s穎 d映ng trong đi隠u tra - Inventory definition: Khái ni羽m có th吋 so sánh 
đ逢嬰c có ngh┄a vi羽c 逢噂c l逢嬰ng khí thoát ra  b荏i các bên tham gia này có th吋 so sánh đ逢嬰c v噂i 
các bên tham gia khác. Vì m映c đích này các bên tham gia nên s穎 d映ng các ph逢挨ng pháp và 
ki吋u đ鵜nh d衣ng đã đ逢嬰c th臼a thu壱n trong h瓜i ngh鵜 các bên (COP) cho vi羽c 逢噂c l逢嬰ng và báo 
cáo k院t qu違 đi隠u tra. 

Chuy吋n đ嘘i s穎 d映ng đ医t - CONVERSION 

S詠 chuy吋n đ嘘i t瑛 ki吋u s穎 d映ng đ医t này sang ki吋u s穎 d映ng đ医t khác. 

Ch雨 s嘘 phát th違i - EMISSION FACTOR 

A鵜nh ngh┄a đi隠u tra - Inventory definition:  

H羽 s嘘 mà liên quan đ院n kh嘘i l逢嬰ng ch医t hóa h丑c mà s胤 tr荏 thành ngu欝n phát th違i sau 
này. Ch雨 s嘘 phát th違i thông th逢運ng d詠a trên s嘘 li羽u đo đ院m, đ逢嬰c l医y trung bình đ吋 đ衣i di羽n 
cho t益 l羽 phát th違i c栄a ho衣t đ瓜ng cho tr逢噂c d逢噂i nh英ng đi隠u ki羽n v壱n hành cho tr逢噂c. 

Chu trình cácbon - CARBON CYCLE 

T医t c違 các b吋 và dòng luân chuy吋n các bon; thông th逢運ng đ逢運ng xem nh逢 s詠 luân 
chuy吋n gi英a b嘘n b吋 cácbon chính là các b吋: khí quy吋n, sinh quy吋n, đ衣i d逢挨ng và ch医t tích t映. 
Cácbon luân chuy吋n gi英a các b吋 b茨ng các quá trình hóa h丑c, v壱t lý và sinh h丑c. 

D衣ng che ph栄 đ医t - LAND COVER 

D衣ng th詠c bì che ph栄 b隠 m員t trái đ医t 

Dòng v壱n chuy吋n cácbon - CARBON FLUX 

S詠 luân chuy吋n cácbon t瑛 b吋 này sang b吋 khác theo đ挨n v鵜 th運i gian và di羽n tích c映 
th吋 (vd: t医n/ha/n<m) 

A医t ch<n th違 - PASTURE 

A医t đ欝ng c臼 đ逢嬰c qu違n lý v噂i m映c đích ch<n th違  

A医t đen - PEAT SOIL (ALSO HISTOSOL) 

M瓜t d衣ng đ医t 育m đi吋n hình v噂i t益 l羽 n逢噂c cao và t亥ng h英u c挨 ≥ 40cm  
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A医t đ欝ng c臼 - GRASSLAND 

A医t đ欝ng c臼 bao g欝m đ医t đ欝i và đ医t ch<n th違 mà không đ逢嬰c s穎 d映ng làm đ医t tr欝ng 
tr丑t. Nó c┡ng bao g欝m các th違m th詠c v壱t mà không đ衣t đ院n m泳c “r瑛ng” nh逢 trong đ鵜nh ngh┄a, 
và s胤 không tr荏 thành r瑛ng n院u không có s詠 can thi羽p c栄a con ng逢運i. Nó bao g欝m t医t c違 đ欝ng 
c臼 t詠 nhiên đ院n nhân t衣o c┡ng nh逢 trên các h羽 th嘘ng nông nghi羽p, lâm sinh – ch<n th違 mà 
đ逢嬰c chia làm hai d衣ng có qu違n lý và không có qu違n lý, ngoài ra nó còn ph違i phù h嬰p v噂i 
đ鵜nh ngh┄a c栄a h羽 th嘘ng đi隠u tra qu嘘c gia. 

A医t ch<n th違 - GRAZING LAND MANAGEMENT 

H羽 th嘘ng s穎 d映ng đ医t cho vi羽c ch<n th違 nh茨m làm t<ng s嘘 l逢嬰ng s違n ph育m cho gia súc 
c┡ng nh逢 gia súc. 

A医t h英u c挨 - ORGANIC SOILS 

A医t là h英u c挨 n院u nó th臼a mãn đ逢嬰c đi吋m 1 và đi吋m 2 ho員c đi吋m 1 và đi吋m 3 d逢噂i 
đây (FAO, 1998): 

1. A瓜 dày ≥10cm. N院u t亥ng này có đ瓜 dày nh臼 h挨n 20cm thì nó ph違i có ít nh医t 12% 
cácbon h英u c挨 khi l医y h厩n h嬰p m磯u đ医t đ院n đ瓜 sâu 20cm  

2. N院u đ医t không b鵜 bão hòa n逢噂c không quá m瓜t s嘘 ngày nh医t đ鵜nh, và ch泳a >20% 
(tr丑ng l逢嬰ng) cácbon h英u c挨 (kho違ng 35% ch医t h英u c挨) 

3. N院u đ医t thu瓜c nh英ng ph亥n b鵜 bão hòa n逢噂c và th臼a mãn m瓜t trong các đi隠u ki羽n: 

(i) Ít nh医t 12% (tr丑ng l逢嬰ng) cácbon h英u c挨 (kho違ng 20% ch医t h英u c挨) n院u nó không 
có sét ho員c 

(ii) Có ít nh医t 18% (tr丑ng l逢嬰ng) cácbon h英u c挨 (kho違ng 30% ch医t h英u c挨) n院u hó có 
≥60% sét ho員c 

(iii) t益 l羽 cácbon h英u c挨 荏 kho違ng gi英a kh嘘i l逢嬰ng sét 

A医t khác - OTHER LAND (AS A LAND-USE CATEGORY) 

Bao g欝m đ医t tr嘘ng, đá, b<ng, và t医t c違 các di羽n tích đ医t không đ逢嬰c qu違n lý mà không 
thu瓜c b医t c泳 lo衣i nào trong 5 lo衣i đ医t đ逢嬰c phân lo衣i. Nó cho phép xác đ鵜nh t鰻ng s嘘 đ医t có th吋 
xác đ鵜nh đ逢嬰c đ吋 phù h嬰p v噂i di羽n tích qu嘘c gia. 

A医t nông nghi羽p - CROPLAND 

A医t nông nghi羽p bao g欝m đ医t có th吋 canh tác, tr欝ng tr丑t cây nông nghi羽p ho員c cho các 
h羽 th嘘ng nông lâm k院t h嬰p đ逢嬰c 荏 nh英ng n挨i mà th詠c bì che ph栄 d逢噂i m泳c đ逢嬰c đ鵜nh ngh┄a 
cho r瑛ng 

A医t r瑛ng - FOREST LAND 

A医t r瑛ng bao g欝m t医t c違 đ医t có th詠c bì bao ph栄 mà th詠c bì này là r瑛ng phù h嬰p v噂i 
đ鵜nh ngh┄a đ逢嬰c nêu lên b荏i h羽 th嘘ng đi隠u tra khí nhà kính qu嘘c gia. Nó c┡ng bao g欝m nh英ng 
th違m th詠c v壱t mà hi羽n t衣i không đ衣t tiêu chí là r瑛ng nh逢ng đ逢嬰c cho r茨ng s胤 thành r瑛ng trong 
t逢挨ng lai  

Ai隠u tra theo h羽 th嘘ng đ嘘i t逢嬰ng (l医y không gian thay th院 th運i gian) - 
CHRONOSEQUENCE 

Ai隠u tra theo h羽 th嘘ng đ嘘i t逢嬰ng là ti院n hành đo đ院m nh英ng đ嘘i t逢嬰ng 荏 các đ鵜a đi吋m 
khác nhau nh逢ng có đ員c đi吋m v隠 đi隠u ki羽n t詠 nhiên t逢挨ng t詠, đ嘘i t逢嬰ng 荏 m厩i đ鵜a đi吋m c映 th吋 
đ衣i di羽n cho m瓜t ki吋u s穎 d映ng đ医t, đ吋 t瑛 đó có th吋 so sánh 違nh h逢荏ng c栄a các ki吋u s穎 d映ng 

 71



 

đ医t này trên các đ鵜a đi吋m c映 th吋 có s詠 t逢挨ng t詠 v隠 d衣ng đ医t, đ鵜a hình, khí h壱u, và th違m th詠c bì 
tr逢噂c đây. 

Ai隠u tra r瑛ng - FOREST INVENTORY 

H羽 th嘘ng đo đ院m s嘘 l逢嬰ng, s詠 m荏 r瓜ng, và tình tr衣ng c栄a r瑛ng  

Ao đ院m các bon - ACCOUNTING 

Nh英ng quy t逸c đ吋 so sánh phát th違i và h医p thu cácbon trong m瓜t ho員c nhi隠u giai đo衣n 
nào đó 

A瓜 che ph栄 - CANOPY COVER, CROWN COVER 

T益 l羽n ph亥n tr<m m員t đ医t đ逢嬰c bao ph栄 b荏i hình chi院u đ泳ng c栄a tán c栄a t亥ng th詠c v壱t 
cao trong r瑛ng. A瓜 che ph栄 không th吋 đ衣t t噂i giá tr鵜 100% trong lâm ph亥n và còn đ逢嬰c g丑i là 
đ瓜 khép tán 

A瓜 che ph栄 - CROWN COVER 

See canopy cover. 

G厩 ch院t - DEAD WOOD 

T医t c違 thành ph亥n b茨ng g厩 đã ch院t n茨m trên m員t đ医t ho員c v磯n còn còn đang đ泳ng 
nh逢ng không bao g欝m ch医t h英u c挨 đang phân h栄y. G厩 ch院t bao g欝m g厩 n茨m trên b隠 m員t, r宇 
ch院t, và g嘘c cây có đ逢運ng kính l噂n h挨n ho員c b茨ng 10cm. Trong m瓜t s嘘 tr逢運ng h嬰p giá tr鵜 
đ逢運ng kính này có th吋 khác nhau tùy theo quy đ鵜nh c栄a t瑛ng n逢噂c c映 th吋. 

Hài hòa hóa các đ鵜nh ngh┄a - HARMONISATION OF DEFINITIONS 

Tiêu chu育n hóa ho員c t<ng kh違 n<ng có th吋 so sánh đ逢嬰c và/ho員c có th吋 chuy吋n đ鰻i 
gi英a các đ鵜nh ngh┄a.  

H医p thu - SEQUESTRATION 

Quá trình t<ng l逢嬰ng cácbon trong m瓜t b吋 h医p th映. Th逢運ng đ逢嬰c dùng v噂i thu壱t ng英 “sink”. 

H羽 s嘘 chuy吋n đ鰻i sinh kh嘘i - BIOMASS EXPANSION FACTOR (BEF) 

Là t益 l羽 chuy吋n đ鰻i t瑛 th吋 tích lâm ph亥n, kh嘘i l逢嬰ng g厩 tròn th逢挨ng m衣i ho員c sinh 
tr逢荏ng th吋 tích lâm ph亥n thành kh嘘i l逢嬰ng c栄a các ph亥n phi th逢挨ng m衣i khác c栄a lâm ph亥n 
nh逢 cành, lá hay cây không có giá tr鵜 th逢挨ng m衣i. 

H嬰p ch医t đ医t h英u c挨 - SOIL ORGANIC MATTER 

Bao g欝m cácbon h英u c挨 trong đ医t khoáng ch医t và đ医t h英u c挨 (bao g欝m c違 than bùn) 
đ院n m瓜t đ瓜 sâu c映 th吋 nào đó (đ逢嬰c qui đ鵜nh tùy theo qu嘘c gia) và 泳ng d映ng trong m瓜t h羽 
th嘘ng th運i gian phù h嬰p. Các r宇 con s嘘ng có kích th逢噂c nh臼 h挨n kích th逢噂c nào đó (2mm) 
c┡ng đ逢嬰c bao g欝m trong đ医t h英u c挨.  

Kh嘘i cácbon - CARBON BUDGET 

Cân b茨ng c栄a quá trình chuy隠n đ鰻i c栄a cácbon gi英a các b吋 cácbon ho員c gi英a các vòng 
luân chuy吋n c映 th吋 (vd: khí quy吋n – sinh quy吋n) c栄a chu trình các bon. S詠 hi吋u bi院t v隠 kh嘘i 
các bon c栄a m瓜t b吋 cácbon s胤 cho bi院t nó là b吋 h医p thu hay là b吋 ch泳a thu亥n túy. 

M磯u - SAMPLE 

A鵜nh ngh┄a th嘘ng kê - Statistical meaning: m瓜t m磯u là m瓜t nhóm có gi噂i h衣n c栄a t鰻ng th吋. 

Ngu欝n phát th違i - SOURCE 
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B医t c泳 quá trình ho員c ho衣t đ瓜ng nào gi違i phóng khí nhà kính, thu嘘c tr瑛 sâu ho員c ti隠n 
ch医t c栄a khí nhà kính vào b亥u khí quy吋n đ逢嬰c coi là ngu欝n phát th違i. . 

N<ng su医t h医p thu sinh kh嘘i - BIOMASS ACCUMULATION RATES 

T嘘c đ瓜 h医p thu sinh kh嘘i - Sinh tr逢荏ng c栄a sinh kh嘘i trong m瓜t đ挨n v鵜 th運i gian, di羽n 
tích c映 th吋 và không bao g欝m l逢嬰ng m医t đi. 

Trong tr逢運ng h嬰p s穎 d映ng ch雨 s嘘 t嘘c đ瓜 sinh tr逢荏ng cácbon thì ch雨 c亥n nhân thêm t益 l羽 
chuy吋n đ鰻i c嘘 đ鵜nh t瑛 sinh kh嘘i khô (tr丑ng l逢嬰ng cácbon =50% tr丑ng l逢嬰ng sinh kh嘘i khôi) 

Phá r瑛ng - DEFORESTATION 

Ho衣t đ瓜ng c栄a con ng逢運i chuy吋n đ鰻i t瑛 đ医t có r瑛ng sang đ医t có r瑛ng. 

Phát th違i - EMISSIONS 

S詠 gi違i phóng khí nhà kính ho員c các v壱t ch医t ti隠n thân c栄a khí nhà kính vào không khí 
荏 m瓜t đ鵜a đi吋m đ逢嬰c xác đ鵜nh trong m瓜t kho違ng th運i gian nào đó. 

Qu違n lý đ医t nông nghi羽p - CROPLAND MANAGEMENT3 

H羽 th嘘ng canh tác trong đó cây nông nghi羽p đ逢嬰c tr欝ng tr丑t trên đ医t mà đ逢嬰c dành 
riêng ho員c t衣m th運i đang không đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 s違n xu医t nông nghi羽p 

Qu違n lý r瑛ng - FOREST MANAGEMENT 

H羽 th嘘ng tác v映 nh茨m qu違n lý và s穎 d映ng đ医t r瑛ng b隠n v英ng nh茨m m映c đích đáp 泳ng 
đ逢嬰c các ch泳c n<ng v隠 sinh thái, kinh t院, xã h瓜i c栄a r瑛ng. 

Rác h英u c挨 - LITTER 

Bao g欝m thành ph亥n không s嘘ng v噂i đ逢運ng kính nh臼 h挨n m瓜t kích th逢噂c nh医t đ鵜nh 
(tùy theo n逢噂c, vd: 10cm), v壱t ch院t n茨m trên b隠 m員t đ医t. Nó bao g欝m rác, các l噂p mùn. R宇 
con đang s嘘ng có kích th逢噂c nh臼 h挨n m瓜t kích th逢噂c c映 th吋 nào đó c┡ng đ逢嬰c coi thu瓜c 
thành ph亥n này. 

Sinh kh嘘i - BIOMASS 

Ch医t h英u c挨 荏 trên và d逢噂i m員t đ医t g欝m c違 ch医t s嘘ng và ch院t nh逢 cây g厩, cây nông 
nghi羽p, c臼, r宇, ch医t h英u c挨 đang phân h栄y… Sinh kh嘘i bao g欝m các b瓜 ph壱n đ逢嬰c tính theo 
các đ鵜nh ngh┄a v隠 b吋 cácbon trong đ医t và trên m員t đ医t 

Sinh kh嘘i trên m員t đ医t- ABOVEGROUND BIOMASS 

Kh嘘i l逢嬰ng sinh kh嘘i trên b隠 m員t l噂p đ医t canh tác bao g欝m cây v噂i t医t các b瓜 ph壱n c栄a 
cây g厩 r瑛ng nh逢 thân, cành, lá, v臼, qu違, h衣t và th違m t逢挨i d逢噂i tán r瑛ng. 

Sinh kh嘘i trên m員t đ医t thông th逢運ng đ逢嬰c tính bao g欝m c違 cành, lá, thân.. đã ch院t trên m員t đ医t 

Trong m瓜t s嘘 tr逢運ng h嬰p, khi kh嘘i l逢嬰ng th違m t逢挨i trong r瑛ng không l噂n c┡ng có th吋 ch医p 
nh壱n ph逢挨ng pháp tính sinh kh嘘i không bao g欝m th違m t逢挨i. 

Sinh kh嘘i d逢噂i m員t đ医t - BELOWGROUND BIOMASS 

Sinh kh嘘i d逢噂i m員t đ医t bao g欝m tr丑ng l逢嬰ng c栄a t医t c違 r宇 s嘘ng trong đ医t. Trong đa s嘘 
các tr逢運ng h嬰p, r宇 cây có đ逢運ng kính nh臼 h挨n 2mm không đ逢嬰c tính đ院n do khó phân lo衣i 
đ逢嬰c gi英a ch医t h英u c挨 đang phân h栄y, rác trong đ医t v噂i r宇 có kích th逢噂c quá nh臼. 

Sinh kh嘘i khô - DRY BIOMASS 

See dry matter. 
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Sinh kh嘘i khô - DRY MATTER (d.m.) 

Sinh kh嘘i đ逢嬰c làm khô b茨ng nhi羽t đ瓜 (lò s医y), thông th逢運ng 荏 nhi羽t đ瓜 700C 

S嘘 li羽u qu嘘c gia c映 th吋 - COUNTRY-SPECIFIC DATA 

S嘘 li羽u v隠 các ho衣t đ瓜ng và l逢嬰ng phát th違i đ逢嬰c ti院n hành b荏i các nghiên c泳u n瓜i b瓜 
c栄a các qu嘘c gia. 

S穎 d映ng đ医t - LAND USE 

Các ho衣t đ瓜ng đ逢嬰c ti院n hành trên m瓜t đ挨n v鵜 s穎 d映ng đ医t 

S詠 chuy吋n đ鰻i c栄a kh嘘i cácbon - CARBON STOCK CHANGE 

S詠 thay đ鰻i c栄a kh嘘i cácbon b荏i các quá trình thêm vào và m医t đi. Khi l逢嬰ng thêm vào 
nh臼 h挨n l逢嬰ng m医t đi, kh嘘i cácbon nh逢 là m瓜t b吋 ch泳a - b吋 cung c医p (cho không khí); khi 
l逢嬰ng thêm vào l噂n h挨n l逢嬰ng m医t đi kh嘘i các bon nh逢 là m瓜t h医p thu (cho không khí). 

S詠 h医p thu - SINK 

B医t c泳 quá trình, ho衣t đ瓜ng, ho員c c挨 ch院 nào mà lo衣i b臼 khí gây hi羽u 泳ng nhà kính, 
ho員c ti隠n ch医t c栄a khí nhà kính t瑛 không khí.  

 

Tác đ瓜ng - DISTURBANCES 

Các quá trình làm gi違m ho員c phân ph嘘i l衣i các b吋 cácbon trong các h羽 sinh thái trên 
m員t đ医t. 

Tái tr欝ng r瑛ng - REFORESTATION 

Ho衣t đ瓜ng tr欝ng, gieo h衣t th鰯ng ho員c thúc đ育y tái sinh h衣t t詠 nhiên c栄a con ng逢運i 
nh茨m t衣o thành r瑛ng 荏 các khu v詠c tr逢噂c đây là r瑛ng nh逢ng đã b鵜 chuy吋n thành đ医t không có 
r瑛ng.  

A嘘i v噂i th運i k┻ cam k院t đ亥u tiên, ho衣t đ瓜ng đ逢嬰c coi là tái tr欝ng r瑛ng ch雨 gi噂i h衣n trên 
nh英ng di羽n tích đ医t không có r瑛ng bao ph栄 tr逢噂c ngày 31 – 12 – 1989 

Tái t衣o th詠c bì - REVEGETATION 

Ho衣t đ瓜ng tr詠c ti院p c栄a con ng逢運i làm t<ng b吋 cácbon t瑛 vi羽c thi院t l壱p th詠c bì mà đ瓜 
bao ph栄 nh臼 nh医t là 0,05ha và không đáp 泳ng đ逢嬰c đi隠u ki羽n đ吋 tr欝ng r瑛ng m噂i ho員c tái tr欝ng 
r瑛ng.  

T<ng tr逢荏ng t鰻ng s嘘 hàng n<m - GROSS ANNUAL INCREMENT 

T<ng tr逢荏ng trung bình c栄a tr英 l逢嬰ng trong m瓜t th運i gian nào đó c栄a t医t c違 các cây 
đi隠u tra. Nó c┡ng bao g欝m c違 nh英ng cây b鵜 ch院t hay b鵜 ch員t h衣.  

T<ng tr逢荏ng - INCREMENT  

See gross and net annual increment. 

T<ng tr逢荏ng th詠c t院 hàng n<m - NET ANNUAL INCREMENT 

T<ng tr逢荏ng trung bình hàng n<m c栄a các cây g厩 trên m瓜t đ逢運ng kính nh医t đ鵜nh nào 
đó (t鰻ng sinh tr逢荏ng – t雨a th逢a t詠 nhiên) trong m瓜t giai đo衣n tham kh違o nào đó 

T亥ng rác h英u c挨 - LITTER HORIZON (L) 

T亥ng v壱t ch医t bao g欝m các v壱t li羽u th詠c v壱t ch院t nh逢ng còn t逢挨i, nó có th吋 đã bi院n 
màu nh逢ng không ch泳a phân t瑛 t亥ng đ医t. 
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Tính theo Cácbon t逢挨ng đ逢挨ng - CARBON DIOXIDE EQUIVALENT 

Ph逢挨ng pháp so sánh hi羽u 泳ng nhà kính -  nh英ng kh違 n<ng nóng lên toàn c亥u khác 
nhau gây ra b荏i các khí nhà kính khác nhau. Nh英ng kh違 n<ng này có th吋 đ逢嬰c tính theo t益 l羽 
c栄a l逢嬰ng b泳c x衣 b逸t bu瓜c đ吋 làm m瓜t kg khí nhà kính b嘘c h挨i vào b亥u khí quy吋n so sánh v噂i 
m瓜t kg CO2 trong giai đo衣n này (th逢運ng là 100n<m)  

T嘘c đ瓜 h医p thu cácbon - CARBON ACCUMULATION RATES 

Xem t嘘c đ瓜 sinh tr逢荏ng sinh kh嘘i 

Tr欝ng r瑛ng m噂i - AFFORESTATION 

Tái t衣o r瑛ng b茨ng tr欝ng, gieo h衣t th鰯ng ho員c thúc đ育y tái sinh b茨ng ngu欝n h衣t t詠 phát 
tán t詠 nhiên trên đ医t mà không có r瑛ng bao ph栄 tr逢噂c đây trong kho違ng th運i gian t嘘i thi吋u là 
50 n<m. 

T益 tr丑ng g厩 c挨 b違n - BASIC WOOD DENSITY 

T益 l羽 gi英a tr丑ng l逢嬰ng khô và tr丑ng l逢嬰ng t逢挨i c栄a g厩 thân cây không bao g欝m v臼.  

T益 tr丑ng này đ吋 tính toán sinh kh嘘i khô t瑛 sinh kh嘘i t逢挨i cây.  

Tr英 l逢嬰ng cây đ泳ng - STANDING VOLUME 

Tr英 l逢嬰ng c栄a các cây ch逢a b鵜 ch員t ng違 trong lâm ph亥n, có th吋 s嘘ng ho員c đã ch院t đ逢嬰c 
đo c違 đ逢運ng kính v臼 và trên m瓜t c叡 đ逢運ng kính nào đó.  

姶噂c l逢嬰ng - ESTIMATION 

A鵜nh ngh┄a đi隠u tra - Inventory definitions: Quá trình đo đ院m khí phát th違i. 

A鵜nh ngh┄a th嘘ng kê - Statistical definition: 姶噂c tính giá tr鵜 c栄a m瓜t kh嘘i l逢嬰ng nào đó 
ho員c y院u t嘘 không ch逸c ch逸n c栄a nó thông qua các phép tính 逢噂c l逢嬰ng th嘘ng kê t瑛 s嘘 li羽u 
quan sát. Các k院t qu違 c栄a phép 逢噂c l逢嬰ng có th吋 di宇n t違 d逢噂i đây: 

姶噂c l逢嬰ng đi吋m, s穎 d映ng s医p x雨 c栄a m瓜t  đ衣i l逢嬰ng (nh逢 sai tiêu chu育n m磯u có th吋 dùng đ吋 
逢噂c l逢嬰ng ) 

Vi宇n thám - REMOTE SENSING 

Nghi羽p v映 đ衣t đ逢嬰c ho員c s穎 d映ng s嘘 li羽u t瑛 v羽 tinh ho員c 違nh hàng không đ吋 suy đoán 
ho員c đo đ院m đ瓜 che ph栄, s穎 d映ng đ医t.  

Có th吋 s穎 d映ng v噂i s嘘 li羽u m員t đ医t đ吋 ki吋m tra đ瓜 chính xác  

Xác đ鵜nh l逢嬰ng h医p thu th詠c - NET-NET ACCOUNTING 

L逢嬰ng cácbon bi院n đ鰻i t瑛 n<m c挨 s荏 đ院n n<m báo cáo. Aây là ph逢挨ng pháp áp d映ng 
đ吋 tính cho đ医t ch<n th違, đ医t tr欝ng tr丑t và đ医t ph映c h欝i th違m th詠c v壱t theo Ai隠u 3.4 – Ngh鵜 
đ鵜nh th逢 Kyoto. 

Xác nh壱n - VALIDATION 

A鵜nh ngh┄a đi隠u tra - Inventory definition: Xác nh壱n là s詠 thi院t l壱p c挨 s荏 và ph逢挨ng 
pháp phù h嬰p. Trong b嘘i c違nh đi隠u tra phát th違i, xác nh壱n bao g欝m ki吋m tra đ吋 ch逸c ch逸n 
r茨ng công tác đi隠u tra đã đ逢嬰c ti院n hành m瓜t cách đúng đ逸n theo h逢噂ng d磯n. Nó ki吋m tra tính 
th嘘ng nh医t 荏 bên trong các ho衣t đ瓜ng đi隠u tra. S穎 d映ng h嬰p pháp ph逢挨ng pháp xác nh壱n 
nh茨m đ逢a ra nh英ng ki吋m ch泳ng ho員c th育m đ鵜nh pháp lý c栄a m瓜t hành đ瓜ng hay m瓜t s違n 
ph育m.  
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Ph映 bi吋u 2. H逢噂ng d磯n vi院t đ隠 xu医t d詠 án cho d詠 án CDM tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng 
r瑛ng4  

(Nguyên b違n ti院ng Anh có t衣i website c栄a UNFCCC: 
http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/Projects/pac/pac_ar.html) 

 

Ph映 bi吋u 3. H逢噂ng d磯n đ隠 xu医t ph逢挨ng pháp m噂i cho vi羽c xác đ鵜nh đ逢運ng c挨 s荏 và 
giám sát d詠 án tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng  

(Nguyên b違n ti院ng Anh có t衣i website c栄a UNFCCC: 
http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/Projects/pac/pac_ar.html) 

 

Ph映 bi吋u 4. Quy trình và th栄 t映c đ<ng ký d詠 án CDM v隠 tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng r瑛ng  

(Nguyên b違n ti院ng Anh có t衣i website c栄a UNFCCC: 
http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/Projects/pac/pac_ar.html) 

 

Ph映 bi吋u 5. H逢噂ng d磯n quy trình và th栄 t映c cho d詠 án CDM tr欝ng r瑛ng và tái tr欝ng 
r瑛ng qui mô nh臼 

(Nguyên b違n ti院ng Anh có t衣i website c栄a UNFCCC: 

http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents) 

 

 

 

 

 

                                           
4 Do yêu c亥u c栄a UNFCCC, t医t c違 các d詠 án CDM, n院u mu嘘n đ逢嬰c thông qua, c亥n ph違i tuân theo nghiêm ng員t 
nh英ng h逢噂ng d磯n k悦 thu壱t này, k吋 c違 thu壱t ng英, m磯u báo cáo… c┡ng ph違i đ逢嬰c làm theo đúng m磯u đã đ逢嬰c 
UNFCCC đ逢a ra. M員t khác, nh英ng h逢噂ng d磯n này đ逢嬰c c壱p nh壱t và thay đ鰻i th逢運ng xuyên. Chính vì v壱y 荏 tài 
li羽u này, chúng tôi đã không d鵜ch các h逢噂ng d磯n k悦 thu壱t và th栄 t映c này. Các bên tham gia d詠 án CDM có th吋 
download t衣i website c栄a UNFCCC theo đ逢運ng link đã cho 荏 trên. 
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