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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được tiến hành tại các thôn Minh Thành, Quyết tâm và Hợp nhất thuộc xã Lai Vu, 

huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương nhằm đánh giá chất lượng nước mặt có chứa chất thải chăn nuôi. 
13 mẫu nước được lấy trong các ao tự nhiên, ao nuôi cá và kênh nứơc trên địa bàn xã Lai Vu để phân 
tích và đánh giá chất lượng. Nước mặt của xã Lai Vu hiện đã bị ô nhiễm bởi các hợp chất hữu cơ 
được thải ra từ chất thải của hoạt động chăn nuôi lợn. Nồng độ của các thông số như BOD5, COD, 
NH4

+, PO4
3- đều đã vượt qua Quy chuẩn môi trường Việt Nam. Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm nước trong 

các ao tự nhiên, ao nuôi cá và kênh nước là có sự khác nhau. Chất lượng nước trong các ao tự nhiên 
bị ô nhiễm ở mức cao nhất. Việc nước mặt của xã Lai Vu bị ô nhiễm là hậu quả của sự bùng phát hoạt 
động chăn nuôi lợn tại hộ gia đình trên địa bàn xã từ năm 2001. 

Từ khóa: Chăn nuôi lợn, Lai Vu, ô nhiễm nước mặt. 

SUMMARY 
The objective of this study to assess the level of surface water pollution in Laivu.  Three 

representative farm villages in Laivu commune including Minh Thanh, Quyet Tam, Hop Nhat, were 
selected for researching. 13 surface water samples were taken from natural ponds, fish-ponds and 
canals. The surface water in Laivu commune was polluted mainly by organic components of waste 
from household’s pig breeding. The concentrations of BOD5, COD, NH4

+, PO4
3- exceeded the National 

technical regulation standard on surface water quality of Vietnam. However, water pollution level 
varied depending on the kind of water source taken, with highest pollution in the natural ponds.  

Key words: Laivu, pig breeding, surface water pollution.  

1. §ÆT VÊN §Ò 
Ch¨n nu«i lîn ë hé gia ®×nh lμ m« h×nh 

rÊt phæ biÕn vμ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. 
Nhμ n−íc còng cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch 
viÖc ch¨n nu«i lîn t¹i hé gia ®×nh nh»m môc 
®Ých gi¶i quyÕt lao ®éng nhμn rçi ë ®Þa 
ph−¬ng, gãp phÇn xãa ®ãi gi¶m nghÌo. Theo 
thèng kª s¬ bé cña Côc Ch¨n nu«i (2008), cø 5 
hé d©n sèng ë n«ng th«n th× cã 3 hé ch¨n nu«i 
lîn, ®¹t gÇn 60% trong tæng sè hé d©n sèng ë 
n«ng th«n. Trong nh÷ng n¨m qua, ch¨n nu«i 
lîn ®· ph¸t triÓn víi tèc ®é t−¬ng ®èi cao víi 
sè ®Çu lîn t¨ng nhanh, trung b×nh qua giai 
®o¹n 2001 - 2006 lμ 6,3% (Côc Ch¨n nu«i, 
2008). Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng t¸c ®éng 

tÝch cùc vÒ mÆt kinh tÕ - x· héi th× viÖc ph¸t 
triÓn ch¨n nu«i lîn mét c¸ch nhanh chãng ë 
c¸c vïng n«ng th«n n−íc ta còng ®Ó l¹i nh÷ng 
t¸c ®éng tiªu cùc vÒ mÆt m«i tr−êng, trong ®ã 
ph¶i kÓ tíi viÖc suy tho¸i nhanh chãng nguån 
n−íc t¹i c¸c khu vùc ch¨n nu«i lîn, do ¶nh 
h−ëng cña ph©n th¶i vμ n−íc röa tõ c¸c 
chuång tr¹i ch¨n nu«i lîn th¶i ra. ChÝnh v× 
vËy, c¸c nghiªn cøu vÒ ®¸nh gi¸ chÊt l−îng 
n−íc mÆt t¹i c¸c khu vùc cã ho¹t ®éng ch¨n 
nu«i ph¸t triÓn m¹nh lμ rÊt cÇn thiÕt ®Ó kÞp 
thêi ®−a ra c¸c c¶nh b¸o còng nh− c¸c biÖn 
ph¸p qu¶n lý, c¶i thiÖn vμ phôc håi chÊt 
l−îng cho c¸c thñy vùc tù nhiªn. Nghiªn cøu 
nμy ®−îc thùc hiÖn t¹i x· Lai Vu, huyÖn Kim 
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Thμnh, tØnh H¶i D−¬ng n¬i cã ho¹t ®éng ch¨n 
nu«i lîn trong c¸c hé gia ®×nh ph¸t triÓn 
m¹nh mÏ trong nh÷ng n¨m võa qua. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 
a) Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu:  
C¨n cø vμo c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, sù 

ph©n bè c¸c hé ch¨n nu«i lîn, 13 ®iÓm ®−îc 
lùa chän ®Ó tiÕn hμnh lÊy mÉu n−íc mÆt vμo 
th¸ng 2/2009. Trong ®ã, c¸c mÉu n−íc mÆt 
®−îc thμnh ba nhãm ®èi t−îng: nhãm 1 lμ 
c¸c mÉu n−íc mÆt ®−îc lÊy tõ c¸c ao tù 
nhiªn; nhãm 2 lμ c¸c mÉu n−íc ®−îc lÊy tõ 
kªnh dÉn n−íc ch¶y xung quanh x· Lai Vu 
vμ nhãm 3 lμ c¸c mÉu n−íc ®−îc lÊy tõ c¸c 
ao nu«i c¸ cña ng−êi d©n. C¸c mÉu n−íc mÆt 
®−îc lÊy ë ®é s©u 20 cm b»ng dông cô lÊy 
mÉu n−íc mÆt chuyªn dông, vÞ trÝ cña c¸c 
mÉu n−íc mÆt ®−îc chØ râ trong b¶ng 1. 

b) Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch:  
C¸c gi¸ trÞ pH, hμm l−îng oxy hßa tan 

(DO) ®−îc ®o b»ng m¸y pH/DO/Metter ®iÖn 
cùc thñy tinh ngay t¹i c¸c ®iÓm lÊy mÉu. C¸c 
chØ tiªu cßn l¹i ®−îc tiÕn hμnh ph©n tÝch t¹i 
Phßng ThÝ nghiÖm m«i tr−êng, Tr−êng §¹i 
häc N«ng nghiÖp Hμ Néi. Nhu cÇu oxy sinh 
hãa (BOD5) ®−îc ph©n tÝch theo ph−¬ng ph¸p 

nu«i cÊy trong tñ æn ®Þnh ë nhiÖt ®é 200C 
trong vßng 5 ngμy. Nhu cÇu oxy hãa häc 
(COD) ®−îc ph©n tÝch theo ph−¬ng chuÈn ®é 
K2Cr2O7 víi muèi Mohn. NH4

+ ®−îc ph©n 
tÝch theo ph−¬ng ph¸p Indofenol sö dông 
m¸y so m¸u UV/VIS t¹i b−íc sãng 667 nm. 
NO3

- ®−îc ph©n tÝch theo ph−¬ng ph¸p 
Cataldo, sö dông m¸y so mμu UV/VIS t¹i 
b−íc sãng 420 nm. PO4

3- ®−îc ph©n tÝch theo 
ph−¬ng ph¸p Oniani, sö dông m¸y so mμu 
UV/VIS t¹i b−íc sãng 660 nm (American 
Public Health Association, 1976).  

3. KÕT QU¶ NGHI£N CøU  

3.1. T×nh h×nh ch¨n nu«i lîn vμ nguån «  
       nhiÔm t¹i khu vùc nghiªn cøu 

Ho¹t ®éng ch¨n nu«i lîn t¹i hé gia ®×nh 
ë Lai Vu ®−îc më réng tõ n¨m 2001 do qu¸ 
tr×nh thu håi ®Êt ®Ó x©y dùng khu c«ng 
nghiÖp tμu thñy Vinashin cña tØnh H¶i 
D−¬ng. §¹i bé phËn d©n c− n¬i ®©y ®· 
chuyÓn tõ canh t¸c lóa sang ho¹t ®éng ch¨n 
nu«i lîn víi quy m« lín t¹i gia ®×nh. Sè 
l−îng lîn trªn ®Þa bμn x· Lai Vu kh«ng 
ngõng t¨ng lªn, chØ trong vßng gÇn m−êi 
n¨m tõ n¨m 2001 ®Õn 2009, sè l−îng lîn cña 
x· ®· t¨ng lªn h¬n chôc lÇn (H×nh 1)............. 

B¶ng 1. VÞ trÝ lÊy mÉu n−íc 
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B¶ng 2. Sè hé gia ®×nh ch¨n nu«i lîn víi sè l−îng lín t¹i x· Lai Vu n¨m 2009 

Quyết Tâm Hợp Nhất Minh Thành Toàn xã 
Số lợn 

(con/hộ) Số hộ 
(hộ) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số hộ 
(hộ) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số hộ 
(hộ) 

Tỷ lệ 
(%) 

Số hộ 
(hộ) 

Tỷ lệ 
(%) 

10-20 48 66,67 114 56,44 56 50,00 218 56,48 
21-30 20 27,78 44 21,78 34 30,36 98 25,39 
31-50 3 4,17 38 18,81 19 16,96 60 15,54 
>50 1 1,39 6 2,97 3 2,68 10 2,59 

Tổng 72 100 202 100 112 100 386 100 
         

B¶ng 3. KÕt qu¶ ph©n tÝch n−íc mÆt trong c¸c ao tù nhiªn trªn ®Þa bμn x· Lai Vu 

Chỉ tiêu Đơn vị M4 M5 M10 M11 
QCVN 08 
(loại A2) 

pH  7,49 7,01 6,97 8,10 6-8,5 
DO mg/l 0,52 1,00 1,03 0,94 ≥5 

BOD5 mg/l 35,57 20,70 32,26 40,15 6 
COD mg/l 248 136 200 300 15 
PO4

3- mg/l 17,76 Rất ít 8,04 4,21 0,2 
NO3

- mg/l 0,59 0,24 0,30 0,94 5 
NH4

+ mg/l 22,16 6,39 10,54 11,12 0,2 
 

§iÒu nμy ®· lμm gia t¨ng c¸c ¸p lùc cho 
m«i tr−êng tù nhiªn, ®Æc biÖt lμ m«i tr−êng 
n−íc mÆt trªn ®Þa bμn x·. ViÖc ch¨n nu«i lîn 
ph¸t triÓn nhanh ®· gãp phÇn kh«ng nhá 
vμo viÖc t¨ng thu nhËp vμ gi¶i quyÕt c«ng ¨n 
viÖc lμm, nh−ng do viÖc ph¸t triÓn ch¨n nu«i 
diÔn ra tù ph¸t thiÕu quy ho¹ch, sè l−îng lîn 
nu«i t¨ng lªn qu¸ nhanh nªn ®· t¸c ®éng rÊt 
xÊu ®Õn vÖ sinh m«i tr−êng trªn ®Þa bμn x·. 

Theo kÕt qu¶ thèng kª cña Uû ban Nh©n 
d©n x· Lai Vu, vμo thêi ®iÓm tiÕn hμnh 
nghiªn cøu, trªn ®Þa bμn x· cã h¬n 50% sè hé 
trong x·  ch¨n nu«i lîn (613/1.220 hé). Trong 
®ã, cã 386 hé ch¨n nu«i lîn víi sè l−îng lín 
(trªn 10 con) chiÕm 32% tæng sè hé trong toμn 
x·, sè hé gia ®×nh nu«i tõ 10 - 20 con lμ 218 
chiÕm 56,48%, tõ 21 - 30 con lμ 98 hé chiÕm 
25,39%, tõ 31 - 50 con lμ 60 hé chiÕm 15,54% 
vμ trªn 50 con lμ 10 hé chiÕm 2,59% (B¶ng 2).  

Tû lÖ sè hé ch¨n nu«i lîn cao cïng víi sè 
l−îng lîn nu«i lín ®· liªn tôc th¶i ra mét 
l−îng lín ph©n th¶i vμ n−íc th¶i g©y ¸p lùc 
nÆng nÒ lªn m«i tr−êng, ®Æc biÖt lμ m«i 
tr−êng n−íc mÆt cña x· Lai Vu. Bëi ph©n lîn 
vμ n−íc th¶i chuång tr¹i lμ nh÷ng nguån g©y 

« nhiÔm n−íc mÆt mét c¸ch nhanh chãng. 
Theo Muder (2003), trong ph©n lîn cã chøa 
kho¶ng 0,3% N; 0,2% P2O5; 0,5% K2O vμ 
trong n−íc tiÓu chøa 0,4% N; 0,1% P2O5. Dùa 
trªn ®Þnh møc b×nh qu©n 01 ®Çu lîn th¶i ra 
kho¶ng 0,8 kg ph©n vμ tõ 1 - 2,5 lÝt n−íc 
tiÓu/ngμy ®ªm, ch¨n nu«i trªn ®Þa bμn x· −íc 
tÝnh sÏ th¶i ra ngoμi m«i tr−êng tõ 9 - 12 tÊn 
ph©n vμ tõ 15 - 30 m3 n−íc tiÓu/ngμy ®ªm. 
Bªn c¹nh ®ã, do ch¨n nu«i lîn ë ®©y ph¸t 
triÓn tù ph¸t, thiÕu quy ho¹ch cô thÓ vÒ 
chuång tr¹i, hÖ thèng xö lý n−íc th¶i, ph©n 
th¶i, céng víi tr×nh ®é kü thuËt h¹n chÕ vμ ý 
thøc b¶o vÖ m«i tr−êng cña ng−êi d©n ch−a 
cao ®· lμm gia t¨ng nh÷ng t¸c ®éng xÊu cña 
viÖc ch¨n nu«i lîn ®Õn m«i tr−êng n−íc mÆt 
trªn ®Þa bμn x· Lai Vu. 

Theo sè liÖu ®iÒu tra, chØ cã kho¶ng 20% 
l−îng chÊt th¶i ra tõ c¸c chuång nu«i lîn cña 
x· Lai Vu lμ ®−îc xö lý b»ng c«ng nghÖ 
biogas, cßn l¹i kho¶ng 80% l−îng chÊt th¶i 
ch−a ®−îc xö lý mμ th¶i trùc tiÕp ra m«i 
tr−êng. §©y ®−îc coi lμ nguyªn nh©n chÝnh 
lμm cho chÊt l−îng n−íc mÆt trªn ®Þa bμn x· 
Lai Vu bÞ suy gi¶m nhanh chãng. 
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3.2. §¸nh gi¸ chÊt l−îng n−íc mÆt trong 
       c¸c ao tù nhiªn 

Nång ®é cña c¸c chØ tiªu chÊt l−îng n−íc 
mÆt t¹i c¸c ao tù nhiªn trªn ®Þa bμn x· Lai 
Vu ®−îc thÓ hiÖn ë b¶ng 3. ChØ sè pH trong 
n−íc mÆt cña c¸c ao tù nhiªn dao ®éng trong 
kho¶ng tõ 6,79 - 8,10 tøc lμ ®Òu ë tr¹ng th¸i 
trung tÝnh. Hμm l−îng oxy hßa tan (DO) dao 
®éng tõ 0,52 - 1,03 mg/l; chØ sè BOD5 dao 
®éng tõ 20,70 - 40,15 mg/l; COD trong 
kho¶ng 136 - 300 mg/l; chØ sè: PO4

3-, NH4
+ vμ 

NO3
- trong kho¶ng t−¬ng øng 17,76 mg/l; 

0,24 - 0,94 mg/l vμ 6,39 ®Õn 22,16 mg/l. 
So s¸nh víi QCVN 08/cét A2 (Tiªu 

chuÈn chÊt l−îng n−íc mÆt nu«i trång thñy 
s¶n), n−íc mÆt trong c¸c ao tù nhiªn trªn ®Þa 
bμn x· Lai Vu ®Òu bÞ « nhiÔm c¸c chÊt h÷u 
c¬ nghiªm träng. C¸c chØ tiªu kh¸c nh−: 
PO4

3- , NH4
+, DO ®Òu kh«ng ®¶m b¶o tiªu 

chuÈn n−íc mÆt nu«i trång thñy s¶n.  

3.3. §¸nh gi¸ chÊt l−îng n−íc mÆt trong 
       c¸c ao nu«i c¸ 

T−¬ng tù víi c¸c mÉu n−íc trong c¸c ao 
tù nhiªn, c¸c chØ tiªu chÊt l−îng n−íc trong 
c¸c ao nu«i c¸ còng ®−îc so s¸nh víi QCVN 
08/cét A2 (B¶ng 4). Theo ®ã, tÊt c¶ c¸c mÉu 
n−íc trong c¸c ao tù nhiªn nu«i c¸ ®Òu cã 
hμm l−îng BOD5 vμ COD cao h¬n so víi 
QCVN 08/cét A2 lÇn l−ît tõ 1,1 - 2,8 lÇn vμ 
tõ 1,9 - 5,9 lÇn. Hμm l−îng oxy hßa tan cña 

hÇu hÕt c¸c mÉu n−íc ®Òu thÊp h¬n møc 5 
mg/l theo ng−ìng yªu cÇu, chØ cã duy nhÊt 
mét mÉu (M8) cã gi¸ trÞ DO = 5,87 lμ ®¹t 
møc quy ®Þnh. Cã tíi 4/5 mÉu cã hμm l−îng 
PO4

3- v−ît qu¸ ng−ìng cho phÐp tõ 3,7 - 48,1 
lÇn. Tuy nhiªn chØ cã 2/5 mÉu n−íc lμ cã hμm 
l−îng NH4

+ v−ît qu¸ QCVN 08/cét A2 (tõ 
14,51 - 16,55 lÇn), trong khi ®ã gi¸ trÞ pH vμ 
hμm l−îng NO3

- cña tÊt c¶ 5 mÉu n−íc ao 
nu«i c¸ ®Òu tháa m·n yªu cÇu cña QCVN 
08/cét A2. Tõ nh÷ng so s¸nh trªn, cã thÓ 
thÊy chÊt l−îng n−íc mÆt trong c¸c ao nu«i 
c¸ trªn ®Þa bμn x· Lai Vu hiÖn t¹i kh«ng 
®−îc tèt, khi cã tíi 5/7 chØ tiªu chÊt l−îng 
kh«ng tháa m·n QCVN 08/cét A2. 

3.4. §¸nh gi¸ chÊt l−îng n−íc trªn kªnh 
       dÉn n−íc xung quanh x·   

Sè liÖu b¶ng 5 cho thÊy, n−íc mÆt trªn 
c¸c kªnh dÉn n−íc cña x· Lai Vu còng ®· bÞ 
« nhiÔm bëi c¸c hîp chÊt h÷u c¬. C¶ 4 mÉu 
n−íc lÊy trªn kªnh ®Òu cã hμm l−îng BOD5, 
COD vμ NH4

+ v−ît qu¸ ng−ìng cho phÐp cña 
QCVN 08/cét A2, cô thÓ BOD5 v−ît qu¸ tõ 
2,0 - 3,4 lÇn; COD v−ît qu¸ tõ 3,2 - 6,7 lÇn 
vμ NH4

+ v−ît qu¸ tõ 4,9 - 32,7 lÇn, gi¸ trÞ DO 
cña c¸c mÉu n−íc còng ®Òu <0,5 mg/l vμ 
kh«ng ®¹t yªu cÇu quy ®Þnh, chØ cã gi¸ trÞ 
cña pH vμ hμm l−îng NO3

- cña tÊt c¶ c¸c 
mÉu ®Òu n»m d−íi ng−ìng quy ®Þnh trong 
QCVN 08/Cét A2. 

B¶ng 4. KÕt qu¶ ph©n tÝch n−íc mÆt trong c¸c ao nu«i c¸ trªn ®Þa bμn x· Lai Vu 

Chỉ tiêu Đơn vị M2 M3 M6 M8 M12 QCVN 08:A2 

pH  8,12 8,00 8,36 8,50 8,00 6-8,5 

DO mg/l 1,84 3,20 3,11 5,87 3,61 ≥5 

BOD5 mg/l 6,35 8,43 10,04 8,26 16,76 6 

COD mg/l 28 48 40 56 88 15 

PO4
3- mg/l 4,52 2,70 0,73 Rất ít 9,62 0,2 

NO3
- mg/l 0,34 0,34 0,27 0,26 0,25 5 

NH4
+ mg/l 2,83 0,05 0,04 0,05 3,31 0,2 
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B¶ng 5. KÕt qu¶ ph©n tÝch n−íc mÆt trªn kªnh ch¶y xung quanh x· Lai Vu 

QCVN 08 
Chỉ tiêu Đơn vị M1 M7 M9 M13 

A2 B1 

pH 

DO 

BOD5 

COD 

PO4
3- 

NO3
- 

NH4
+ 

 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

7,27 

1,60 

20,15 

100 

Rất ít 

0,21 

0,98 

7,00 

1,53 

12,06 

48 

6,25 

0,37 

6,54 

7,36 

1,18 

17,26 

96 

1,67 

0,25 

4,48 

7,58 

2,46 

15,96 

72 

Rất ít 

0,25 

2,00 

6-8,5 

≥5 

6 

15 

0,2 

5 

0,2 

5,5-9 

≥2 

25 

50 

0,5 

15 

1 

        

§èi víi mÉu sè 13 lμ ®Þa ®iÓm mμ n−íc 
tõ kªnh dÉn n−íc ch¶y vμo c¸nh ®ång ®Ó 
phôc vô môc ®Ých t−íi, chóng t«i tiÕn hμnh 
so s¸nh thªm víi QCVN 08/cét B1 – chÊt 
l−îng n−íc thñy lîi. Qua so s¸nh cho thÊy, cã 
tíi 6/7 chØ tiªu chÊt l−îng n−íc t¹i mÉu sè 13 
tháa m·n yªu cÇu cña QCVN 08/cét B1, chØ 
cã chØ tiªu COD lμ kh«ng ®¹t yªu cÇu khi 
v−ît qu¸ ng−ìng cho phÐp gÇn 1,5 lÇn. Nh− 
vËy, nguån n−íc tõ kªnh dÉn n−íc nμy vÉn 
cã thÓ sö dông ®Ó lμm n−íc thñy lîi, tuy 
nhiªn do hμm l−îng c¸c chÊt h÷u c¬ trong 
n−íc kh¸ cao vμ gÇn víi ng−ìng giíi h¹n nªn 
cÇn ph¶i tiÕn hμnh kiÓm tra chÊt l−îng n−íc 
th−êng xuyªn ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng n−íc 
t−íi n«ng nghiÖp. 

4. TH¶O LUËN 
4.1. §¸nh gi¸ chung 

Tõ viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l−îng n−íc mÆt 
cho tõng ®èi t−îng thñy vùc cña x· Lai Vu, 
cã thÓ kÕt luËn chÊt l−îng n−íc mÆt nãi 
chung cña x· Lai Vu ®Òu ®· bÞ « nhiÔm bëi 
c¸c hîp chÊt h÷u c¬ vμ ®Òu kh«ng tháa m·n 
tiªu chuÈn chÊt l−îng n−íc mÆt b¶o ®¶m ®êi 
sèng cña c¸c sinh vËt thñy sinh theo QCVN 
08/cét A2. Tuy nhiªn møc ®é « nhiÔm n−íc 
mÆt cña c¸c nhãm ®èi t−îng thñy vùc kh¸c 
nhau lμ kh«ng gièng nhau. Cô thÓ th× chÊt 
l−îng n−íc mÆt cña c¸c ao tù nhiªn lμ bÞ « 
nhiÔm ë møc nÆng nhÊt, tiÕp ®ã lμ chÊt 

l−îng n−íc cña kªnh dÉn n−íc, vμ møc ®é « 
nhiÔm nhÑ nhÊt lμ ®èi víi n−íc mÆt cña c¸c 
ao nu«i c¸.  

Møc ®é « nhiÔm ë c¸c nhãm thñy vùc 
kh¸c nhau lμ do c¸c ao hå, kªnh dÉn n−íc tù 
nhiªn kh«ng cã ng−êi qu¶n lý nªn th−êng 
xuyªn ph¶i nhËn c¸c nguån n−íc th¶i vμ 
ph©n th¶i trùc tiÕp tõ c¸c hé ch¨n nu«i lîn. 
Trong khi ®ã c¸c ao nu«i c¸ ®−îc ng−êi d©n 
qu¶n lý vμ b¶o vÖ th−êng xuyªn nªn kh«ng 
ph¶i ®ãn nhËn c¸c nguån th¶i trùc tiÕp. 
Chóng chØ bÞ ¶nh h−ëng gi¸n tiÕp th«ng qua 
c¸c nguån n−íc ch¶y trμn, sù rß rØ tõ c¸c 
cèng r·nh, qu¸ tr×nh thÊm läc ngang… 
Thªm vμo ®ã c¸c chÊt dinh d−ìng trong ao 
nu«i c¸ còng phÇn nμo ®−îc c¸c lo¹i c¸ mμ 
ng−êi d©n nu«i tiªu thô nh− lμ mét lo¹i thøc 
¨n, ®iÒu nμy gãp phÇn gi¶m thiÓu c¸c chÊt 
dinh d−ìng trong ao nu«i. 

4.2. DiÔn biÕn chÊt l−îng n−íc mÆt cña 
       x· Lai Vu qua c¸c n¨m 

§Ó lμm râ sù thay ®æi chÊt l−îng nguån 
n−íc mÆt trªn ®Þa bμn x· Lai Vu, chóng t«i 
so s¸nh chÊt l−îng n−íc mÆt cña x· Lai Vu 
t¹i thêi ®iÓm tiÕn hμnh nghiªn cøu víi c¸c 
thêi ®iÓm tr−íc ®ã trªn cïng mét vÞ trÝ vμ 
thêi gian lÊy. Sù thay ®æi cña mét sè chØ tiªu 
chÊt l−îng n−íc mÆt trªn kªnh dÉn n−íc cña 
x· Lai Vu tõ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2009 ®−îc 
cho ë b¶ng 6. C¸c kÕt qu¶ nμy cïng trªn mét 
vÞ trÝ M1 víi thêi gian lÊy mÉu vμo th¸ng 02 
n¨m 2005, 2008 vμ 2009. 
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H×nh 2. So s¸nh gi¸ trÞ trung b×nh c¸c chØ tiªu chÊt l−îng n−íc mÆt 
cña ba nhãm mÉu n−íc trªn ®Þa bμn x· Lai Vu 

4.2. DiÔn biÕn chÊt l−îng n−íc mÆt cña 
       x· Lai Vu qua c¸c n¨m 

§Ó lμm râ sù thay ®æi chÊt l−îng nguån 
n−íc mÆt trªn ®Þa bμn x· Lai Vu, chóng t«i 
so s¸nh chÊt l−îng n−íc mÆt cña x· Lai Vu 
t¹i thêi ®iÓm tiÕn hμnh nghiªn cøu víi c¸c 
thêi ®iÓm tr−íc ®ã trªn cïng mét vÞ trÝ vμ 

thêi gian lÊy. Sù thay ®æi cña mét sè chØ tiªu 
chÊt l−îng n−íc mÆt trªn kªnh dÉn n−íc cña 
x· Lai Vu tõ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2009 ®−îc 
cho ë b¶ng 6. C¸c kÕt qu¶ nμy cïng trªn mét 
vÞ trÝ M1 víi thêi gian lÊy mÉu vμo th¸ng 02 
n¨m 2005, 2008 vμ 2009. 

B¶ng 6. ChÊt l−îng n−íc trªn kªnh ch¶y quanh x· Lai Vu theo thêi gian 

Chỉ tiêu Đơn vị 02/2005* 02/2008** 02/2009 

pH 

DO 

BOD5 

COD 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

7,20 

4,20 

8,10 

28 

6,96 

3,19 

9,05 

56 

7,27 

1,60 

20,15 

100 

             * Kết quả phân tích của Trung tâm Công nghệ Môi trường – ENTEC,2005 
                      ** Hồ Thị Lam Trà và các cộng sự, 2008. 

B¶ng 7. ChÊt l−îng n−íc trªn ao tù nhiªn th«n QuyÕt T©m theo thêi gian 

Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2008* Năm 2009 

pH 

DO 

BOD5 

COD 

PO4
3- - P 

NO3
- - N 

 

(mg/l) 

(mg/l) 

(mg/l) 

(mg/l) 

(mg/l) 

7,98 

3,70 

6,68 

28 

1,58 

0,26 

8,00 

3,20 

8,43 

48 

2,70 

0,34 

             * Kết quả của Hồ Thị Lam Trà và các cộng sự, 2008 
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Qua sè liÖu b¶ng 6, cã thÓ thÊy gi¸ trÞ 
pH cña mÉu n−íc kh«ng cã sù thay ®æi ®¸ng 
kÓ vμ ®Òu ë møc trung tÝnh. Tuy nhiªn, cã 
thÓ thÊy râ chÊt l−îng n−íc cña kªnh qua 
c¸c n¨m bÞ suy gi¶m vÒ chÊt l−îng mét c¸ch 
râ rÖt khi mμ hμm l−îng BOD5 vμ COD liªn 
tôc t¨ng lªn qua c¸c n¨m, trong khi ®ã hμm 
l−îng oxy hßa tan (DO) l¹i liªn tôc gi¶m. 

Bªn c¹nh ®ã, chóng t«i còng tiÕn hμnh 
so s¸nh c¸c kÕt qu¶ ph©n tÝch n−íc mÆt cña 
mÉu M3 (lÊy trªn ao tù nhiªn th«n QuyÕt 
T©m) vμo n¨m 2008 vμ 2009. KÕt qu¶ so 
s¸nh ®−îc chØ ra trong b¶ng 7. 

Qua ®ã cã thÓ thÊy hÇu hÕt tÊt c¶ c¸c chØ 
tiªu chÊt l−îng n−íc ®Òu biÕn ®éng theo xu 
h−íng xÊu ®i, cô thÓ hμm l−îng BOD5, COD, 
PO4

3-  vμ NO3
- n¨m 2009 ®Òu cao h¬n n¨m 

2008 vμ gi¸ trÞ DO cña n¨m 2009 còng thÊp 
h¬n so víi n¨m 2008. ChØ duy cã gi¸ trÞ pH lμ 
kh«ng thay ®æi nhiÒu vμ vÉn ë tr¹ng th¸i 
trung tÝnh. Nh− vËy th× chÊt l−îng n−íc 
trong ao tù nhiªn cña x· Lai Vu còng cã xu 
h−íng bÞ « nhiÔm nÆng h¬n theo thêi gian. 
C¸c kÕt qu¶ nμy cïng trªn mét vÞ trÝ M3 víi 
thêi gian lÊy mÉu vμo th¸ng 02/ 2008 vμ 02/ 
2009. 

ViÖc chÊt l−îng n−íc mÆt cña Lai Vu bÞ 
xÊu ®i theo thêi gian lμ do ho¹t ®éng ch¨n 
nu«i lîn trªn ®Þa bμn x· Lai Vu vÉn kh«ng 
ngõng t¨ng trong c¸c n¨m võa qua (H×nh 1). 
Sù gia t¨ng cña sè l−îng lîn nu«i kÐo theo 
c¸c nguån th¶i còng t¨ng lªn vμ chÊt l−îng 
n−íc mÆt cña x· v× thÕ mμ còng ngμy cμng 
xÊu ®i. 

5. KÕT LUËN Vμ KIÕN NGHÞ 

5.1. KÕt luËn 

Ho¹t ®éng ch¨n nu«i lîn t¹i gia ®×nh 
trªn ®Þa bμn x· Lai Vu kh«ng ngõng t¨ng 
lªn trong nh÷ng n¨m võa qua, mËt ®é ch¨n 
nu«i cao vμ sè l−îng lîn nu«i lín ®· lμm 
ph¸t sinh mét l−îng ph©n th¶i, n−íc röa 
chuång tr¹i khæng lå g©y t¸c ®éng xÊu tíi 
m«i tr−êng n−íc mÆt trªn ®Þa bμn x·. 

N−íc mÆt cña x· Lai Vu ®· bÞ « nhiÔm 
bëi c¸c hîp chÊt h÷u c¬ vμ chÊt l−îng n−íc 
kh«ng ®¶m b¶o cho viÖc b¶o vÖ ®êi sèng cña 
c¸c loμi sinh vËt thñy sinh theo QCVN 
08/A2, hÇu hÕt c¸c chØ tiªu BOD5, COD, DO, 
NH4

+ vμ PO4
3- ®Òu v−ît qu¸ ng−ìng cho phÐp 

nhiÒu lÇn. Møc ®é « nhiÔm trong c¸c ®èi 
t−îng thñy vùc kh¸c nhau lμ kh¸c nhau. 
Trong ®ã, c¸c ao tù nhiªn cã møc ®é « nhiÔm 
n−íc nghiªm träng nhÊt vμ chÊt l−îng n−íc 
t¹i c¸c ao nu«i c¸ bÞ « nhiÔm ë møc ®é nhÑ 
nhÊt. 

ChÊt l−îng n−íc mÆt cña x· Lai Vu 
còng bÞ suy gi¶m theo thêi gian, khi mμ gi¸ 
trÞ cña c¸c chØ tiªu chÊt l−îng n−íc ®Òu t¨ng 
lªn qua c¸c n¨m. Nguyªn nh©n chÝnh lμ do 
l−îng ph©n th¶i vμ n−íc th¶i tõ ho¹t ®éng 
ch¨n nu«i t¨ng lªn theo sè l−îng lîn nu«i 
hμng n¨m trªn ®Þa bμn x·. 

5.2. KiÕn nghÞ 

ViÖc nguån n−íc mÆt bÞ « nhiÔm sÏ lμm 
¶nh h−ëng rÊt xÊu ®Õn t×nh h×nh vÖ sinh m«i 
tr−êng vμ søc kháe cña ng−êi d©n. C¸c thñy 
vùc bÞ « nhiÔm còng lμ n¬i ®Ó c¸c mÇm bÖnh 
ph¸t sinh vμ lμm gia t¨ng nguy c¬ « nhiÔm 
n−íc ngÇm. V× vËy, cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p 
xö lý, phôc håi chÊt l−îng n−íc cho c¸c thñy 
vùc nμy b»ng c¸ch khai th«ng c¸c ao hå, 
kªnh m−¬ng vμ tiÕn hμnh thay n−íc ®ång bé. 
§ång thêi gi¶m bít sè l−îng lîn nu«i trªn 
®Þa bμn x· b»ng c¸ch ph¸t triÓn thªm c¸c 
ngμnh nghÒ míi ®¸p øng c«ng ¨n viÖc lμm 
cho ng−êi d©n. TiÕn hμnh ¸p dông c¸c biÖn 
ph¸p xö lý ph©n th¶i, n−íc th¶i ch¨n nu«i 
nh− sö dông bÓ biogas, ñ ph©n vi sinh… 
Nh»m tr¶ l¹i sù trong s¹ch cho m«i tr−êng 
n−íc mÆt trªn ®Þa bμn x·, ®¶o ®¶m søc kháe, 
vÖ sinh m«i tr−êng cho ng−êi d©n. 
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