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and ash content of manure, a CH4 conversion factor based on climate and type of manure management and stor-
age system, and the maximum CH4 potential (Bo) of manure based on species and diet. Uncertainties related to 
estimation of CH4 from manure management derive from: limited activity data on manure management; differ-
ences in manure management practices; and the effect of time-related aspects such as storage periods, as well as 
seasonal temperature variations in emission rates which are not explicitly accounted for in the calculations.

Slide 12: At animal level, net emissions are influenced by feed intake and digestibility, while emission intensity 
is a function of net emissions, yield per animal, health and genetics. As productivity per animal increases, CH4 
emissions per animal are typically higher because of higher feed intake. As the digestibility of the feed ration in-
creases, the amount of energy available to the animal also increases per kg of feed intake. With an increase in per 
kg of feed intake, more production can be realized and therefore CH4 produced per kg of production decreases.

Slides 13-21: These factors also influence, and in-turn are influenced by herd size. The emissions are also im-
pacted by the herd sizes.

Slide 23: Both uncontrolled (wildfires) and managed (prescribed) fires can have a major impact on the non-CO2 
greenhouse gas emissions from forests.

Limestone (CaCO3) is added to increase soil pH or reduce soil acidification. When CaCO3 comes in contact with 
strong acid sources such as nitric acid in the soil, chemical reaction is triggered and some of the CaCO3 degrades, 
releasing CO2 emissions. The rate and ultimate magnitude of degradation of applied limestone depends on the 
soil conditions, soil type, climate regime, and the type of mineral applied.

The application of synthetic nitrogen (N) fertilizers contributed greatly to grain production and food safety. How-
ever, under the influence of traditional ideas, as well as lack of proper knowledge and scientific guidance, many 
farmers apply excessive synthetic N fertilizers to croplands. Upon hydrolysis of urea, two NH3 molecules are 
formed. Oxidation of ammonium (NH4+)to nitrite (NO2−) and further to nitrate (NO3−) generates two protons 
that might acidify a soil in the long run. Oxidation of NH4+ to NO2−and NO3−, which occurs rapidly under nor-
mal soil conditions, i.e. when pH and salt content are not extreme, results in the emissions of nitrous oxide(N2O) 
as by-product.

Nitrous oxide is produced naturally in soils through the processes of nitrification and denitrification. Nitrifica-
tion is the aerobic microbial oxidation of ammonium to nitrate, and denitrification is the anaerobic microbial 
reduction of nitrate to nitrogen gas (N2). Nitrous oxide is a gaseous intermediate in the reaction sequence of 
denitrification and a by-product of nitrification that leaks from microbial cells into the soil and ultimately into 
the atmosphere. One of the main controlling factors in this reaction is the availability of inorganic N in the soil.

Direct N2O emissions occur via combined nitrification and denitrification of nitrogen contained in the manure. 
The emission of N2O from manure during storage and treatment depends on the nitrogen and carbon content 
of manure, and on the duration of the storage and type of treatment. Nitrification (the oxidation of ammonia 
nitrogen to nitrate nitrogen) is a necessary prerequisite for the emission of N2O from stored animal manures. 
Nitrification is likely to occur in stored animal manures provided there is a sufficient supply of oxygen. Nitrifi-
cation does not occur under anaerobic conditions. Nitrites and nitrates are transformed to N2O and dinitrogen 
(N2) during the naturally occurring process of denitrification, an anaerobic process. There is general agreement 
in the scientific literature that the ratio of N2O to N2 increases with increasing acidity, nitrate concentration, and 
reduced moisture. In summary, the production and emission of N2O from managed manures requires the pres-
ence of either nitrites or nitrates in an anaerobic environment preceded by aerobic conditions necessary for the 
formation of these oxidized forms of nitrogen. In addition, conditions preventing reduction of N2O to N2, such 
as a low pH or limited moisture, must be present.

Rice agriculture is an anthropogenic source of methane. Additionally, nitrous oxide is emitted when nitro-
gen-based fertilizers are used in agriculture. In recent years it has become evident that there has been a major 
increase in the use of nitrogen fertilizers in rice agriculture world over, thus making rice fields a potentially sig-
nificant source of man-made nitrous oxide as well.

LESSON 12: AFOLU MRV SYSTEM REQUIREMENTS
Slide 1: The bulk of GHG emissions by livestock originate from four main categories of activities: enteric fer-
mentation, manure management, feed production and energy consumption.

Methane (CH4) emissions from enteric fermentation. Ruminant animals (cattle, buffalo, sheep and goat) produce 
methane as part of their digestive process. In their rumen (stomach), microbial fermentation breaks down car-
bohydrates into simple molecules that can be digested by the animals. Methane is a by-product of this process. 
Highly fibrous feed rations cause higher CH4 emissions per unit of energy ingested. Non-ruminant species, such 
as pigs, do also produce methane but amounts are much lower by comparison (enteric fermentation from cattle, 
buffalo, small ruminants and pig, but not from poultry, is included in this assessment).

Methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) emissions from manure management. Manure contains two chemical 
components that can lead to greenhouse gas emissions during storage and processing: organic matter that can be 
converted in methane and nitrogen that leads to nitrous oxide emissions. Methane is released from the anaerobic 
decomposition of organic material.This occurs mostly when manure is managed in liquid form, such as in deep 
lagoons or holding tanks. During storage and processing, nitrogen is mostly released in the atmosphere as am-
monia (NH3) that can be later transformed into N2O (indirect emissions).

Carbon dioxide (CO2) and nitrous oxide (N2O) emissions from feed production, processing and transport. Car-
bon dioxide emissions originate from the expansion of feed crops and pasture into natural habitats, which causes 
the oxidation of C in soil and vegetation. They also originate from the use of fossil fuel to manufacture fertilizer, 
and process and transport feed. The emissions of N2O come from the use of fertilizers (organic or synthetic) for 
feed production and from the direct deposition of manure on pasture or during the management and application 
of manure on crop fields. Direct or indirect N2O emissions can vary greatly according to temperature and humid-
ity at the time of application and their quantification is thus subject to high uncertainty.

Carbon dioxide (CO2) emissions from energy consumption. Energy consumption occurs along the entire live-
stock supply chains producing CO2 emissions. At feed production level, it mostly relates to the production of 
fertilizers and to the use of machinery for crop management, harvesting, processing and transportation. Energy 
is also consumed on the animal production site, either directly through mechanized operations, or indirectly for 
the construction of buildings and of equipment. Finally, processing and transportation of animal commodities 
involve further energy use. 

Slide 6: The most important data point for calculating methane emissions from enteric fermentation and manure 
management is livestock population. The more disaggregated the data is, higher the accuracy of GHG estimates.

Slide 9: Regardless of the species, the largest source of GHG emissions in ruminant production is CH4, with 
more than 90 percent originating from enteric fermentation and the rest from manure. Enteric CH4 emissions are 
also determined by feed properties, particularly the digestibility of the feed ration. The energy content of feed 
also affects the amount of CH4 produced in enteric fermentation, with lower quality of feed causing greater CH4 
emissions. Regions with higher feed digestibility also often have higher proportion of high quality roughages, 
feed crops and concentrates in their diets, often an indication of higher quality ration. As the digestibility of the 
feed ration increases, the amount of energy available to the animal also increases per kg of feed intake. With an 
increase in per kg of feed intake, more production can be realized and therefore CH4 produced per kg of produc-
tion decreases.

Slide 10: Animal manure emits CH4 depending on the way it is produced and managed. Three primary factors 
affect the quantity of CH4 emitted from manure management operations: type of treatment or storage facility, 
climate and composition of the manure. Storage and treatment of manure in liquid systems such as lagoons or 
ponds leads to the development of anaerobic conditions which result in high CH4 emissions. In addition, higher 
ambient temperature and moisture content also favour CH4 production. The composition of manure is directly 
related to animal types and diets.

Slide 11: Tier 2 approach uses country specific inputs of volatile solids estimated from DMI, feed digestibility 
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သင်ခန်းစာ ၁၂ - AFOLU ကဏ္ဍဆိုင်ရာ MRV စနစ်၏လိုအပ်ချက်များ

Slide ၁။ ခြံမွေးတိရစ္ဆာန်ွျားွှ ွှန်လုံအိွ်ဓာတ်မွေ့ထုတ်လွှတ်ွှုအွျားစုသည် အြျဉ်မောက်အစာမြြွှု၊ အညစ်အမြကးစီွံြန့်ြေဲ
ွှု၊ အစာထုတ်လုပ်ွှုနှွ့် စေွ်းအွ်သုံးစေဲွှု ဟူ၍ အဓိကအားြေွ့် အွျ ိုးအစား ၄ ွျ ိုး ြေဲြြားသတ်ွှတ်နိုွ်ပါသည်။ 

အချဉ်ဖောက်အစာဖြခမှုမှ မီသိန်း (CH4) ထုတ်လွှတ်မှု

 မွေးြွူမရးတိရစ္ဆာန် (ကျွဲ၊ နေား၊ သိုးနှွ့် ဆိတ်) တို့သည် အစာမြြစနစ်၏အစိတ်အပိုွ်းတစ်ြု အြေစ် ွီသိန်းကို ထုတ်လုပ်
ပါသည်။ ၎ွ်းတို့၏ အစာအိွ် (rumen) အတေွ်း အဏုဇီဝသက်ရှိွျားက အြျဉ်မောက်ြြွ်းမြကာွ့် ကစီဓာတ် (carbohydrates) 
ွျားကို ရိုးရှွ်းမသာမွာ်လီကျူးွျားအြေစ် ပပိုကေဲမစပပီး တိရစ္ဆာန်ွျားက ထိုမွာ်လီကျူးတို့ကို အစာမြြနိုွ်ပါသည်။ ွီသိန်းသည်
 ဤလုပ်ွန်းစဉ်၏ မေးထေက်ပစ္စည်းတစ်ြုွျှသာ ြေစ်ပါသည်။ အစာအာဟာရတေွ် အွျှွ်ဓာတ်ပါဝွ်ွှုြွွ့်ွားမလမလ စေွ်းအွ်
တစ်ယူနစ်လျှွ် ွီသိန်း (CH4) ထုတ်လွှတ်ွှုွျားမလမလြေစ်တတ်ပါသည်။ ဝက်လိုွျ ိုး စားခွုံ့ြပန်တိရစ္ဆာန်ွဟုတ်မသာွျ ိုးစိတ်
ွျားွှာ ွီသိန်းဓာတ်ထုတ်လုပ်မသာ်လည်း အြြားစားခွုံ့ြပန်ွျ ိုးစိတ်ွျားနှွ့် နှိုွ်းယှဉ်ြကည့်လျှွ် ပွာဏွျားစောနည်းပါးပါသည်။ 
(ဤအြျဉ်မောက်အစာမြြွှုလ့လာဆန်းစစ်ြျက်ွှာ ကျွဲ၊ နေား၊ အြြားစားခွုံ့ြပန်တိရစ္ဆာန်ွယ်ွျားနှွ့် ဝက်တို့ ပါဝွ်ပပီး ြကက်၊ ေဲ
တို့ ွပါဝွ်ပါ)

အညစ်အဖြကးစီမံခန့်ခွဲမှုမှ မီသိန်း (CH4) နှင့်နိုက်ထရပ်စ်ဖအာက်ဆိုဒ် (N2O) ထုတ်လွှတ်မှု

 တိရစ္ဆာန်အညစ်အမြကးွျားတေွ် ၎ွ်းတို့ကို အညစ်အမြကးသိုမလှာွ်စဉ် နှွ့်ြပုြပွ်စဉ် ကာလအတေွ်း ွှန်လုံအိွ်
ဓာတ်မွေ့ထုတ်လွှတ်မသာ ဓာတုပစ္စည်းနှစ်ြု ပါဝွ်မနပါသည်။ ထိုနှစ်ြုွှာ ွီသိန်းအြေစ်မြပာွ်းလဲနိုွ်မသာ မအာ်ဂဲနစ်ပစ္စည်းနှွ့်
 နိုက်ထရိုဂျွ်မအာက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်ွှုကို ြေစ်မစနိုွ်မသာ နိုက်ထရိုဂျွ်တို့ပွ် ြေစ်ပါသည်။ ွီသိန်းက မအာ်ဂဲနစ်အရာဝတ္ထုွျား
အား မလွဲ့ပေိုြေဲေျက်ဆီးြြွ်းွှ ထုတ်လွှတ်ပါသည်။ ၎ွ်းကို နက်ရှိုွ်းမသာကန်ွျား (သို့) သိုမလှာွ်ကန်ွျားကဲ့သို့မသာ အရည်ပုံစံ
ြေွ့် အညစ်အမြကးွျားအား စီွံြန့်ြေဲမသာအြါ မတေ့ရတတ်ပါသည်။ နိုက်ထရိုဂျွ်သည် အညစ်အမြကးသိုမလှာွ်စဉ်နှွ့်ြပုြပွ်
စဉ်ကာလအတေွ်း မလထုထဲတေွ် အွိုးနီးယား (NH3) အြေစ် အွျားစုထုတ်လွှတ်ပပီး မနာက်ပိုွ်းကျွှသာ (သေယ်ဝိုက်ထုတ်လွှတ်
ွှုအမနြေွ့်) N2O  အြေစ်သို့ သဏ္ဌာန်မြပာွ်းသေားနိုွ်ပါသည်။

အစာထုတ်လုပ်မှု၊ ြပုြပင်မှုနှင့်သယ်ယူပို့ဖဆာင်မှုမှ ကာဗွန်ဒိုင်ဖအာက်ဆိုက် (CO2) နှင့် နိုက်ထရပ်စ်ဖအာက်ဆိုက် (N2O) ထုတ်
လွှတ်မှု

 ကာဗေန်ဒိုွ်မအာက်ဆိုက်ဓာတ်မွေ့ထုတ်လွှတ်ွှုွှာ သောဝမနရွ်းမဒသွျားအား တိရစ္ဆာန်အစာနှွ့် စားကျက်ြျစရာ
မနရာွျားအြေစ် ြျဲ့ထေွ်မဆာ ်ွရွက်ြြွ်းွှ စတွ်ထုတ်လွှတ်ပပီး ၎ွ်းသည် မြွနှွ့် သစ်မတာသစ်ပွ်ွျားရှိ ကာဗေန်ကို ဓာတ်
တိုးွှုြေစ်မပါ်မစပါသည်။ ၎ွ်းအြပွ် ဓာတ်မြွြသဇာထုတ်လုပ်ရန်၊ တိရစ္ဆာန်အစာြပုြပွ်ရန်နှွ့် သယ်ယူပို့မဆာွ်ရန်အတေက် 
မလာွ်စာဆီွျားအသုံးြပုြြွ်းွှလည်း ကာဗေန်ဒိုွ်မအာက်ဆိုက်ဓာတ်မွေ့ထုတ်လွှတ်ွှုကို ြေစ်မပါ်မစပါသည်။ N2O ထုတ်လွှတ်
ွှုွျားသည် အစာထုတ်လုပ်ွှုအတေက် (မအာ်ဂဲနစ် (သို့) ဓာတု) မြွြသဇာွျားကို အသုံးြပုရာွှလည်းမကာွ်း၊ စားကျက်မြွ
မပါ် အညစ်အမြကးတိုက်ရိုက်စေန့်ရာွှ စုပုံလာြြွ်းမြကာွ့်လည်းမကာွ်း၊ ထိုအညစ်အမြကးကို မြွြသဇာအြေစ် ြပုြပွ်စီွံပပီး
 သီးနှံစိုက်ြွ်းွျားတေွ် အသုံးြပုစဉ်ကာလွှာလည်းမကာွ်း ထိုဓာတ်မွေ့ထုတ်လွှတ်ွှုြေစ်မစပါသည်။ တိုက်ရိုက် သို့ွဟုတ် 
သေယ်ဝိုက်နိုက်ထရပ်စ်မအာက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်ွှုွျားသည် ပါဝွ်ပစ္စည်းွျားအသုံးြပုြျနိ်အတေွ်း အပူြျနိ်နှွ့်စိုထိုွ်းဆမပါ်ွူတည်
ပပီး ကကီးွားစောကေဲြပားသေားနိုွ်မသာအတေက် ထိုဓာတ်မွေ့ထုတ်လွှတ်ွှုပွာဏွျားွှာလည်း သိပ်ွမသြျာလှပါ။ 

စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမှ ကာဗွန်ဒိုင်ဖအာက်ဆိုက် (CO2) ထုတ်လွှတ်မှု

 မွေးြွူမရးမထာက်ပံ့ွှုကေွ်းဆက်တစ်ြုလုံးွှာရှိမသာ စေွ်းအွ်သုံးစေဲွှုွျားသည် CO2 ထုတ်လွှတ်ွှုကို ြေစ်မပါ်မစပါသည်
။ တိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ွှုအဆွ့်တေွ် ၎ွ်းသည် အွျားအားြေွ့် မြွြသဇာွျားထုတ်လုပ်ရြြွ်း၊ သီးနှံစီွံြန့်ြေဲရန်၊ ရိတ်သိွ်းရန်
၊  ြပုြပွ်ရန်နှွ့်သယ်ယူပို့မဆာွ်ရန်အတေက် စက်ကိရိယာအသုံးြပုရြြွ်းွျားနှွ့် သက်ဆိုွ်ပါသည်။ တိရစ္ဆာန်မွေးြွူထုတ်လုပ်ွှု
လုပ်ွန်းြေွ်တေွ်လည်း စက်ယန္တရားစနစ်လည်ပတ်ရာွှ တိုက်ရိုက်ြေစ်မစ၊ အမဆာက်အဦနှွ့်ပစ္စည်းကိရိယာွျားမဆာက်လုပ်
ရာွှ သေယ်ဝိုက်ြေစ်မစ စေွ်းအွ်ကို သုံးစေဲရပါသည်။ မနာက်ဆုံးအမနြေွ့် တိရစ္ဆာန်ထေက်ကုန် ပစ္စည်းွျား ြပုြပွ်ထုတ်လုပ်ပပီး 
သယ်ယူပို့မဆာွ်ရာွှာလည်း စေွ်းအွ်ထပ်ွံသုံးစေဲရွည်ြေစ်ပါသည်။ 

Slide ၆။ အြျဉ်မောက်အစာမြြြြွ်းနှ ့ွ် အညစ်အမြကးစီွံြန့်ြေဲွှုွှ ွီသိန်းဓာတ်မွေ့ထုတ်လွှတ်ွှုတေက်ြျက်ရန် အမရးကကီးဆုံး
အြျက်ွှာ ခြံမ ေွးတိရစ္ဆာန်မကာွ်မရ (livestock population) ြေစ်ပါသည်။ ကဏ္ဍအလိုက် အြျက်အလက်ွျား ြေဲထုတ်နိုွ်မလ

Slide 24: In Forest Land Remaining Forest Land, emissions of CO2 from biomass burning also need to be ac-
counted for because they are generally not synchronous with rates of CO2 uptake. This is especially important 
after stand replacing wildfire, and during cycles of shifting cultivation in tropical regions. Approaches in repre-
senting land-use areas the area of Forest Land Remaining Forest Land into forest types of different climatic or 
ecological zones is important data point.
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။ အသုံးြပုထားမသာ ထုံးမကျာက်၏ ပပိုကေဲပျက်စီးွှုနှုန်းနှွ့် အွျားဆုံးပွာဏွှာ မြွဆီလွှာအမြြအမနွျား၊ မြွဆီလွှာအွျ ိုး
အစားွျား၊ ရာသီဥတုအမြြအမနနှွ့် အသုံးြပုမသာ ဓာတ်သတ္တုအွျ ိုးအစားွျားမပါ်တေွ် ွူတည်ပါသည်။ 

 နိုက်ထရိုဂျွ် (N) ဓာတုမြွြသဇာွျားအသုံးြပုြြွ်းဟာ သီးနှံထုတ်လုပ်ွှုနှွ့် စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမေးကွ်းွှုကို
 ွျားစောအမထာက်အကူြပုြဲ့ပါသည်။ သို့မသာ် ွိရိုးေလာအယူအဆွျား၏ လွှွ်းွိုးွှုမြကာွ့်လည်းမကာွ်း၊ သွ့်တွ့်မသာ
ဗဟုသုတနှွ့်သိပ္ပံနည်းကျလွ်းညွှန်ြျက်ွျားွရရှိြြွ်းမြကာွ့်လည်းမကာွ်း လယ်သွားွျားသည် နိုက်ထရိုဂျွ်ဓာတ်မြွြသ
ဇာွျား အလေန်အကျွအံသုံးြပုြကပါသည်။ ပုလဲဓာတ်မြွြသဇာ - ယူရီးယား (urea) ကို (မရြေွ့်ပေိုြေဲြြွ်း) hydrolysis ြပုလုပ်
မသာအြါ NH3 မွာ်လီကျူးနှစ်ြု ြေစ်သေားပါသည်။ အွိုးနီးယွ် (NH4+) ကမန နိုက်ထရိုက် (NO2-)၊ နိုက်ထရိတ် (NO3-) သို့ 
အဆွ့်ဆွ့်ဓာတ်တိုးြြွ်းြေွ့် မရရှည်ွှာ မြွဆီလွှာကိုအက်စစ်ြေစ်မစမသာ ပရိုတေန် ၂ ြု ြေစ်မပါ်မစပါသည်။ pH နှွ့် ဆားပါဝ ်ွွှု
အလေန်အွွ်းွဟုတ်မသာ ပုံွှန်မြွဆီလွှာအမနအထားမအာက်တေွ် NH4+ အြေစ်ွှ NO2-၊ NO3- သို့ အလျှွ်အြွန်အဆွ့်ဆွ့်
ဓာတ်တိုးြြွ်းြေွ့် နိုက်ထရပ်စ်မအာက်ဆိုဒ် (N2O) ဟုမြါ်မသာ မေးထေက်ဓာတ်မွေ့ထုတ်လွှတ်ွှု ြေစ်မပါ်ပါသည်။

 မြွဆီလွှာထဲရှိ နိုက်ထရိုဂျွ်ေေဲ့စည်းြြွ်း (nitrification) နှွ့် နိုက်ထရိုဂျွ်ပေိုြေဲြြွ်း (denitrification) ြေစ်စဉ်ွှ သောဝ
အတိုွ်း နိုက်ထရပ်စ်မအာက်ဆိုဒ်ကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။ Nitrification ဟူသည်ွှာ အွိုးနီးယွ်ွှ နိုက်ထရိတ်သို့ မအာက်ဆီဂျွ်ရှိ
မသာအမြြအမနတေွ် အဏုဇီဝဓာတ်တိုးြြွ်းြေစ်စဉ်တစ်ြုြေစ်ပပီး denitrification ွှာ ထိုနိုက်ထရိတ်ွှ နိုက်ထရိုဂျွ်ဓာတ်မွေ့သို့
 မအာက်ဆီဂျွ်ွရှိမသာအမြြအမနတေွ် (မလွဲ့) အဏုဇီဝဓာတ်မလျှာ့ြြွ်းြေစ်စဉ်တစ်ြု ြေစ်ပါသည်။ နိုက်ထရပ်စ်မအာက်ဆိုဒ် 
(nitrous oxide) သည် denitrification ြေစ်စဉ်၏ ဓာတ်ြပုွှုအတေွ်း ဓာတ်မွေ့သမောရှိမသာြကားြံတစ်ြုြေစ်ပပီး nitrification 
ြေစ်စဉ်၏မေးထေက်ပစ္စည်းတစ်ြုြေစ်သည်။ ၎ွ်းသည် အဏုဇီဝကလာပ်စည်းွျားွှ မြွဆီလွှာသို့ ယိုစိွ့်ထေက်လာပပီး မနာက်ဆုံး
တေွ် မလထုအတေွ်းသို့ မရာက်ရှိသေားတတ်ပါသည်။ ဤဓာတ်ြပုွှုတေွ် အဓိကထိန်းြျုပ်နိုွ်စေွ်းရှိမသာအြျက်ွျားအနက် တစ်ြု
ွှာ မြွဆီလွှာအတေွ်း မအာ်ဂဲနစ်ွဟုတ်မသာ နိုက်ထရိုဂျွ်ဓာတ်ရရှိနိုွ်ွှု ြေစ်ပါသည်။ 

 တိုက်ရိုက် N2O ထုတ်လွှတ်ွှုွျားသည် အညစ်အမြကးမတေထဲွှာရှိမနမသာ နိုက်ထရိုဂျွ်ကိုမပါွ်းစပ်ထားမသာ ni-
trification နှွ့် denitrification ြေစ်စဉ်ွျားွှတဆွ့် ထေက်မပါ်လာြြွ်းြေစ်သည်။ သိုမလှာွ်ွှုနှွ့်ြပုြပွ်ွှုလုပ်မနစဉ်အတေွ်း 
အညစ်အမြကးွှထေက်လာမသာ N2O ဓာတ်မွေ့ထုတ်လွှတ်ွှုသည် နိုက်ထရိုဂျွ်နှွ့်ကာဗေန်ပါဝွ်ွှု၊ သိုမလှာွ်ထားမသာ ကာလ
နှွ့်ြပုြပွ်ွှုအွျ ိုးအစားမပါ် ွူတည်ပါသည်။ Nitrification ြေစ်စဉ်သည် သိုမလှာွ်ထားမသာ တိရစ္ဆာန်အညစ်အမြကးွှတဆွ့်
 N2O ထုတ်လွှတ်ရန်လိုအပ်မသာ လိုအပ်ြျက်တစ်ြုြေစ်သည်။ မအာက်ဆီဂျွ်လုံမလာက်စောရရှိသည်နှွ့်အွျှ သိုမလှာွ်ထား
မသာ တိရစ္ဆာန်အညစ်အမြကးွျားအတေွ်း nitrification ြေစ်စဉ် ြေစ်နိုွ်မြြရှိပါသည်။ မအာက်ဆီဂျွ်ကွ်းွဲ့မသာ အမနအထား
မအာက်ွှာဆိုပါက nitrification ွြေစ်မပါ်နိုွ်ပါ။ သောဝအမလျာက်ြေစ်မပါ်မနမသာ denitrification ြေစ်စဉ်နှွ့် (မလွဲ့) 
မအာက်ဆီဂျွ်ွဲ့ြေစ်စဉ် (anaerobic process) ကာလအတေွ်း နိုက်ထရိုက်နှွ့်နိုက်ထရိတ်ွျားသည် N2O နှွ့် dinitrogen (N2) 
သို့ အသေွ်မြပာွ်းသေားပါသည်။ အက်ဆစ်ဓာတ်နှွ့်နိုက်ထရိတ်ြပွ်းအား ြွွ့်တက်လာသည်နှွ့်အွျှ N2O နှွ့် N2 အြျ ိုး ြွွ့်
တက်လာပပီး အစိုဓာတ်ကို မလျာ့နည်းသေားမစသည်ဟု သိပ္ပံစာမပွျားက မယေုယျသမောတူညီထားပါသည်။ အြျုပ်အားြေွ့် 
စီွံြန့်ြေဲမနမသာ အညစ်အမြကးွျားွှ N2O ထုတ်လုပ်ွှုနှွ့်ထုတ်လွှတ်ွှုသည် နိုက်ထရိုဂျွ်ကို ထိုသို့ဓာတ်တိုးထားမသာပုံစံြေစ်
မပါ်မစရန် ွူလက မအာက်ဆီဂျွ်ရှိမသာအမြြအမနတေွ် ဦးစောြေစ်မပါ်ြဲ့ပပီး မလွဲ့ပတ်ဝန်းကျွ်တေွ်ွူ နိုက်ထရိုက်နှွ့် နိုက်ထ
ရိတ် တြုြုရှိမနြေစ်မနရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အြပွ် N2O ွှ N2 သို့ ဓာတ်မလျာ့ွသေားမစရန် တားဆီးထားမသာအမနအထား
ွျား ဥပွာ - အဆွ့်နိွ့်မသာ pH သို့ွဟုတ် သို့ွဟုတ် ကန့်သတ်ထားမသာ အစိုဓာတ်တို့ တည်ရှိမနရွှာြေစ်ပါသည်။ 

 ဆန်စပါးစိုက်ပျ ိုးမရးသည် လူတို့၏မဆာွ်ရွက်ွှုမြကာွ့် ထေက်ရှိလာမသာ ွီသိန်းဓာတ်မွေ့အရွ်းအြွစ်တစ်ြု ြေစ်
ပါသည်။ ထို့အြပွ် စိုက်ပျ ိုးမရးတေွ် နိုက်ထရိုဂျွ်အမြြြပုဓာတ်မြွြသဇာွျား အသုံးြပုမသာအြါ နိုက်ထရပ်မအာက်ဆိုဒ်ကို
 ထုတ်လွှတ်ပါသည်။ ွြကာမသးွီနှစ်ွျားအတေွ်း ကွ္ဘာတစ်ဝှွ်းလုံးရှိ လယ်ယာစိုက်ပျ ိုးမရးွျားတေွ် နိုက်ထရိုဂျွ်ဓာတ်မြွြသ
ဇာအသုံးြပုွှုကို အကကီးအကျယ်တိုးြွှွ့်လုပ်မဆာွ်လာသည်နှွ့်အွျှ စပါးစိုက်ြွ်းွျားသည်လည်း သိသာထွ်ရှားမသာ လူလုပ်
နိုက်ထရပ်မအာက်ဆိုဒ်အရွ်းအြွစ်ကကီးသေေယ် ြေစ်သေားြဲ့ရပါသည်။ 

Slide ၂၄။ သစ်မတာမြွနှွ့် မတာကျန်မြွွျားတေွ် ဇီဝြဒပ်ထုွျားကို ွီးရှို့ရာွှ ထေက်လာမသာ CO2 ထုတ်လွှတ်ွှုွျားကိုလည်း 
ထည့်သေွ်းတေက်ြျက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အမြကာွ်းွှာ မယေုယျအားြေွ့် ၎ွ်းတို့သည် CO2 ရယူွှု (စုပ်ယူွှု) နှွ့် တပပိုွ်တည်း 
ပွာဏတူ ြေစ်မပါ်ြြွ်းွဟုတ်ြြွ်းမြကာွ့်ြေစ်ပါသည်။ အထူးသြေွ့် သစ်မတာွျားကို (အြြားအရာွျားြေွ့်) အစားထိုးသေားမစ
သည့် မတာွီးမလာွ်ပပီးမနာက် နှွ့် အပူပိုွ်းမဒသွျားွှာ မရှေ့မြပာွ်းမတာွ်ယာစိုက်ပျ ိုးြြွ်းစက်ဝန်းအတေွ်း  ၎ွ်းအြျက်သည်
 အထူးအမရးကကီးပါသည်။ မြွအသုံးြျွှုကဏ္ဍွျားကို မော်ြပမသာ ြျည်းကပ်နည်းွျားြေစ်သည့် အွျ ိုးွျ ိုးမသာ ရာသီဥတု (သို့
) မဂဟမဗဒဆိုွ်ရာ ဇုန်အလိုက်မပါက်မရာက်သည့် မတာအွျ ိုးအစားွျားကိုလိုက်၍ မော်ြပထားမသာ သစ်မတာမြွနှွ့် မတာ

မလ ွှန်လုံအိွ်ဓာတ်မွေ့ြန့်ွှန်းြျက်တေက်ြျက်ွှုွျားွှာ တိကျြိုွ်ွာွှုပိုွျားမလမလပဲြေစ်ပါသည်။ 

Slide ၉။ တိရစ္ဆာန်အွျ ိုးအစားကို ထည့်ွစဉ်းစားပါက စားခွုံ့ြပန်တိရစ္ဆာန်မွေးြွူထုတ်လုပ်ွှုမြကာွ့် အွျားဆုံးထုတ်လွှတ်သည့် 
ွှန်လုံအိွ်ဓာတ်မွေ့အွျ ိုးအစား(ရွ်းြွစ်) ွှာ ွီသိန်း (CH4 ) ြေစ်ပပီး ၉၀ ရာြိုွ်နှုန်းမကျာ်ွှာ အြျဉ်မောက်အစာမြျြြွ်းွှ ထေက်
လာြြွ်းြေစ်ကာ ကျန် ၁၀ ရာြိုွ်နှုန်းွှာ အညစ်အမြကးမတေကမန ထေက်မပါ်လာြြွ်းြေစ်ပါသည်။ ထို အြျဉ်မောက်အစာမြြ
ြြွ်းမြကာွ့် CH4 ထုတ်လွှတ်ွှုပွာဏွှာလည်း အစာ၏ ဂုဏ်သတ္တိွျား အထူးသြေွ့် အစာွှာပါဝွ်မသာ ပစ္စည်းအြျ ိုးအစား၏ 
အစာမြကလေယ်စေွ်းမပါ်ွှာလည်း ွ ူတည်မနပါသည်။  အစာရိက္ခာထဲွှာ ပါဝွ်မသာ စေွ်းအွ်ကလည်း အြျဉ်မောက်အစာမြြြြွ်း
ွှထုတ်လုပ်မသာ CH4 ပွာဏအနည်းအွျားကို အကျ ိုးသက်မရာက်မစနိုွ်ပပီး အရည်အမသေးနိွ့်ကျမသာအစာသည် CH4 ထုတ်
လွှတ်ွှုပိုွျားမစပါသည်။ အစာမြကလေယ်စေွ်းမကာွ်းွေန်မသာ အစာရိက္ခာရှိသည့် မဒသွျားွှာ အရည်အမသေးြွွ့်ွားမသာ
 အစာြကွ်းနှွ့်သီးနှံွျားြေွ့် ပိုွိုမကျွးနိုွ်ွည်ြေစ်ပပီး တိရစ္ဆာန်တို့၏အစာအာဟာရအမပါ် ပိုွိုအမလးထားမလ့ရှိြကပါသည်။ 
ြေဲတွ်းြျအစာ၏ အစာမြကလေယ်စေွ်းတိုးလာသည်နှွ့်အွျှ အစာစားွှုပွာဏကီလိုဂရွ်အလိုက် အမကာွ်တစ်မကာွ်ရရှိမသာ
 စေွ်းအွ်ပွာဏလည်း တိုးပေားလာွှာြေစ်ပါသည်။ အစာစားွှုပွာဏကီလိုဂရွ်တိုးလာသည်နှွ့်အွျှ အသားတိုးပေားထုတ်လုပ်
နိုွ်ွှု ပိုွိုလာနိုွ်ပပီး ထုတ်လုပ်ွှုပွာဏတစ်ကီလိုဂရွ်အလိုက် CH4 ထုတ်လွှတ်ွှုလည်း မလျာ့ကျသေားွှာြေစ်ပါသည်။ 

Slide ၁၀။ တိရစ္ဆာန်အညစ်အမြကးွျားတေွ် ၎ွ်း၏ထုတ်လုပ်ပုံနှွ့်စီွံြန့်ြေဲပုံမပါ် ွူတည်ပပီး CH4 ပွာဏကို ထုတ်လွှတ်ပါသည်
။ အညစ်အမြကးစီွံြန့်ြေဲွှုလုပ်ွန်းွျားွှ ထုတ်လွှတ်လိုက်မသာ CH4 ပွာဏအမပါ် အကျ ိုးသက်မရာက်ွှုရှိမသာ အဓိက
အြျက်သုံးြျက်ရှိပါသည်။ ၎ွ်းတို့ွှာ ြပုြပွ်ွှုအွျ ိုးအစား သို့ွဟုတ် သိုမလှာွ်ရုံ၊ ရာသီဥတုနှွ့် အညစ်အမြကးပါဝွ်ေေဲ့စည်းွှု
တို့ ြေစ်ပါသည်။ အိုွ်/ ကန်ကဲ့သို့မသာမနရာွျ ိုးတေွ် အညစ်အမြကးွျားကိုထည့်သိုမလှာွ်ပပီး အရည်ပုံစံစနစ်ြေွ့် ြပုြပွ်ြြွ်းက
 မအာက်ဆီဂျ ်ွွဲ့အမနအထားအြေစ် မရာက်ရှိမစကာ CH4 ထုတ်လွှတ်ွှုကို ြွွ့်ွားလာမစနိုွ်ပါသည်။ ထို့အြပွ် အနီးတဝိုက်
ပတ်ဝန်းကျွ်အပူြျနိ်နှွ့်မရမွေ့စုေေဲ့ွှု ြွွ့်တက်လာြြွ်းကလည်း CH4 ထုတ်လုပ်ွှုကို ပိုွိုအားမကာွ်းမစပါသည်။ 

Slide ၁၁။ Tier 2 ြေွ့် ြျဉ်းကပ်နည်းတေွ် DMI ွ ှြန့်ွှန်းတေက်ြျက်ထားမသာ အမွေ့ပျလံေယ်မသာ အစိုွ်အြဲွျား၊ အစာမြကလေယ်
စေွ်း နှွ့် အညစ်အမြကးအတေွ်း ash ပါဝွ်ွှု၊ ရာသီဥတုနှွ့်အညစ်အမြကးစီွံြန့်ြေဲွှုနှွ့်သိုမလှာွ်ွှုစနစ်မပါ်အမြြြံထားမသာ 
CH4 မြပာွ်းလဲ ှွုမြွှာက်မော်ကိန်း (Conversion factor) နှွ့် တိရစ္ဆာန်ွျ ိုးစိတ်နှွ့်အစာမပါ် အမြြြံထားမသာ အညစ်အမြကးွှ 
ထုတ်လွှတ်နိုွ်ေေယ်ရှိမသာ အြွွ့်ဆုံး CH4 ပွာဏ (Bo) စသည့် နိုွ်ွံအလိုက်ထည့်သေွ်းတေက်ြျက်ရွည့် အြျက်အလက်ွျားကို 
အသုံးြပုရပါွည်။ အညစ်အမြကးစီွံြန့်ြေဲွှုွှ ထုတ်လွှတ်မသာ CH4 ကို ြန့်ွှန်းတေက်ြျက်ရာတေွ် ွ မရရာွှုွျားသည် မအာက်ပါ
အြျက်ွျားွှ ထေက်မပါ်လာတတ်ပါသည်။ အညစ်အမြကးစီွံြန့်ြေဲွှုနှွ့်ပတ်သက်မသာအြျက်အလက်ွျား အကန့်အသတ်ရှိမန
ြြွ်း၊ အညစ်အမြကးစီွံြန့်ြေဲွှုနည်းစနစ်ွျားအြကား ကေဲြပားြြားနားြျက်ွျားရှိမနြြွ်း၊ ဓာတ်မွေ့ထုတ်လွှတ်ွှုနှုန်း တေက်ြျက်
ရာွှာ တိတိကျကျထည့်သေွ်းပပီး ွတေက်ြျက်နိုွ်မသာ အြျနိ်ကာလသက်မရာက်ွှုွျား (ဥပွာ - သိုမလှာွ်ွှုကာလနှွ့်ရာသီ
အလိုက်အပူြျနိ်ကောြြားွှု) ရှိမနြြွ်းမြကာွ့် ွမသြျာွမရရာွှုွျား ြေစ်မပါ်မစပါသည်။ 

Slide ၁၂။ တိရစ္ဆာန်တစ်မကာွ်၏ အသားတွ်ဓာတ်မွေ့ထုတ်လွှတ်ွှုပွာဏသည် ၎ွ်းတို့၏ အစာစားသုံးွှုပွာဏနှွ့်အစာမြြ
နိုွ်စေွ်းရှိွှုအမပါ် ွူတည်ပါသည်။ ဓာတ်မွေ့ထုတ်လွှတ်ွှုြပွ်းအားဟာ အမကာွ်တစ်မကာွ်၏ အသားတွ်ထုတ်လွှတ်ွှုနှွ့်
 တစ်မကာွ်လျှွ် (အသား) အထေက်နှုန်း၊ ၎ွ်း၏ကျန်းွာမရးအမြြအမနနှွ့်ွျ ိုးရိုးဗီဇွျားနှွ့် သက်ဆိုွ်မနပါသည်။ တိရစ္ဆာန်
အမကာွ်တစ်မကာွ်၏ (အသားတိုးလာွှု) ထုတ်လုပ်ွှုစေွ်းအားြွွ့်တက်လာတာနှွ့်အွျှ အစာစားသုံးွှုပွာဏလည်း ပိုွို
ွျားြပားလာမသာအတေက် ၎ွ်း၏ CH4 ဓာတ်မွေ့ထုတ်လွှတ် ှွုဟာလည်း ပိုြွွ့်တက်လာပါသည်။ ြေဲတွ်းြျအစာ၏ အစာမြက
လေယ်စေွ်းတိုးလာတာနှွ့်အွျှ အစာစားွှုပွာဏကီလိုဂရွ်အလိုက် အမကာွ်တစ်မကာွ်ရရှိမသာ စေွ်းအွ်ပွာဏလည်း
 တိုးပေားလာွှာြေစ်ပါသည်။ အစာစားွှုပွာဏကီလိုဂရွ်တိုးလာသည်နှွ့်အွျှ (အသားတိုးပေားွှု) ထုတ်လုပ်ွှုပိုွိုလာနိုွ်ပပီး 
ထုတ်လုပ်ွှုပွာဏတစ်ကီလိုဂရွ်အလိုက် CH4 ထုတ်လွှတ်ွှုလည်း မလျာ့ကျသေားွှာြေစ်ပါသည်။ 

Slide ၁၃-၂၁။ မော်ြပပါအြျက်တို့သည် လွှွ်းွိုးသက်မရာက်နိုွ်စေွ်းရှိမသာအြျက်ွျားြေစ်သကဲ့သို့ အြပန်အလှန်အမနြေွ့် 
တိရစ္ဆာန်အုပ်အရွယ်အစားကလည်း လွှွ်းွိုးသက်မရာက်နိုွ်ပါသည်။ 

Slide ၂၃။ ွထိန်းြျုပ်နိုွ်မသာ (မတာွီး) နှွ့် ထိန်းြျုပ်မဆာွ်ရွက်မသာ (ကကိုတွ်သတ်ွှတ်ထားမသာ) ရှို့ွီး နှစ်ြုလုံးသည် 
သစ်မတာွျားွှ CO2 ွဟုတ်မသာ ွှန်လုံအိွ်ဓာတ်မွေ့ထုတ်လွှတ်ွှုအမပါ် အဓိကသက်မရာက်ွှုရှိနိုွ်ပါသည်။ 

 ထုံးမကျာက် (CaCO3) ကို မြွဆီလွှာ၏ pH အဆွ့် တိုးြွှွ့်ရန် သို့ွဟုတ် မြွဆီလွှာ၏အက်ဆစ်ဓာတ် မလျှာ့ြျရန်
 မပါွ်းထည့်အသုံးြပုပါသည်။ CaCO3 သည် မြွဆီလွှာထဲတေွ် နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်ကဲ့သို့ ြပွ်းထန်မသာအက်ဆစ်ရွ်းြွစ်ွျား
နှွ့် ထိမတေ့ွိပါက ဓာတုဓာတ်ြပုြြွ်းွှတဆွ့် CaCO3 အြျ ို့ကိုဓာတ်ပပိုကေဲမစကာ CO2 ထုတ်လွှတ်ွှုွျား ြေစ်မပါ်လာပါသည်
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ကျန်မြွွျား၏ ဧရိယာွျားသည်လည်း အမရးကကီးမသာ အြျက်အလက်ွျားပွ်ြေစ်ြကပါသည်။
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