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Tình hình nghiên cứu trên thế giới
 Trên cơ sở các phương pháp tiếp cận về xác định khả năng hấp thụ và lưu trữ lượng cacbon, các
nhà khoa học đã nghiên cứu khả năng hấp thụ cacbon cho các đối tượng khác nhau. Các công
trình tiến hành khá đồng bộ ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ nghiên cứu cơ bản đến nghiên cứu ứng
dụng. Trong đó nghiên cứu sinh khối và khả năng hấp thụ carbon của rừng được nhiều tác giả
quan tâm trong những năm gần đây. Các phương pháp nghiên cứu cũng khá đa dạng đặc biệt là
việc ứng dụng mô hình hoá để biểu diễn giữa sinh khối và lượng carbon tích luỹ. Những nghiên
cứu đã có cho phép xác định tiềm năng rừng nói chung và rừng trồng nói riêng trong CDM.
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Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam
 Ở nước ta, nghiên cứu về sinh khối, năng suất và khả năng hấp thụ carbon của rừng mặc dù số
lượng tiến hành còn ít song cũng đạt được những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận, cung cấp
nhiều thông tin cần thiết làm cơ sở khoa học cho việc định lượng giá trị môi trường của rừng. Tuy
nhiên các nghiên cứu chưa gắn với cấp đất cụ thể nên khả năng ứng dụng thực tiễn chưa cao.
Đây là những vấn đề cần thiết cho công tác  chuẩn bị cho dự án trồng rừng theo  cơ chế phát triển
sạch của Việt Nam.
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 -  Biến đổi khí hậu là một thách thức to lớn đối với con người trong thế kỉ 21. Thị trường carbon
được xem là một công cụ quan trọng trong công cuộc giảm thiểu khí nhà kính, chống  biến đổi khí
hậu. Việc thực hiện cơ chế CDM đặc biệt là sáng kiến REDD, REDD+ trong thị trường tự nguyện
đang tạo ra tiềm năng lớn cho việc thương mại giá trị carbon trong lĩnh vực lâm nghiệp.
 -  Nghiên cứu về sinh khối và trữ lượng carbon của rừng trên thế giới là rất đa dạng và đóng vai
trò quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm phát thải, giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Có ba cách tiếp
cận chủ yếu trong nghiên cứu sinh khối và trữ lượng carbon của rừng, trong đó cách tiếp cận theo
nghiên cứu thực nghiệm và xây dựng các mô hình toán cho ước tính sinh khối và trữ lượng carbon
được sử dụng rộng rãi. Tại Việt Nam, phương pháp trong điều tra tích lũy carbon được sử dụng 
chung là tính toán và dự báo khối lượng Biomass khô của rừng/đơn vị diện tích (tấn/ha) tại thời
điểm cần thiết trong quá trình sinh trưởng. Từ đó tính trực tiếp lượng CO2 hấp thụ và tồn trữ trong
vật chất hữu cơ của rừng. Phương pháp xác định cây cá lẻ, chặt hạ phân tích thường được sử
dụng đối cho các đối tương thực vật nghiên cứu lần đầu tiên.
-  Nghiên cứu về giá trị hấp thụ carbon ở Việt Nam là khá phong phú và tập trung chủ yếu vào
rừng trồng. Các nghiên cứu tập trung vào các loài keo, bạch đàn, mỡ, các loài cây bản địa, các
loài thông. Tuy nhiên các nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở việc tính toán giá trị bằng tiền về giá trị
hấp thụ carbon mà chưa có những đánh giá cụ thể về hiệu quả kinh tế của việc trồng rừng thương
mại carbon. Đặc biệt vai trò của trồng rừng thương mại trong xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền
vững nông thôn miền núi, bảo tồn đa dạng sinh học thì rất ít nghiên cứu cụ thể đề cập đến.
 -   Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng có giá trị sinh thái rất to lớn, nguồn tài
nguyên rừng tại đây đã và đang suy giảm nghiêm trọng. Phát triển kinh tế lâm nghiệp cho cư dân
vùng đệm là vấn đề nền tảng. Nghiên cứu tích lũy carbon cho đối tượng rừng trồng là vấn đề cần
thiết để có thể tính toán được giá trị rừng trồng thương mại carbon.  
 Từ những phân tích nói trên, việc thực hiện đề tài “Nghiên cứu khả năng tích luỹ carbon của rừng
trồng  keo lai (Acacia hybrid) tại  vùng đệm của khu bảo tồn Thần Sa- Phượng Hoàng huyện Võ
Nhai tỉnh Thái Nguyên” là thực sự cần thiết. Điểm mới của đề tài là xác định được hiệu quả của
rừng trồng thương mại carbon tại vùng đệm khu bảo tồn Thần Sa - Phượng Hoàng huyện Võ
Nhai, tỉnh Thái Nguyên, trong mối quan hệ với sự phát triển bền vững khu vực nghiên cứu, góp
phần chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
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