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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Rau xanh là nguồn cung cấp vitamin và muối khoáng quan 

trọng cho con người qua bữa ăn hàng ngày. Rau xanh còn là thực 

phẩm có giá trị kinh tế cao, loại nông sản hàng hóa đem lại nguồn 

thu nhập chính cho nhiều hộ nông dân. Do có nguồn tiêu thụ và giá 

cả tương đối ổn định nên rau xanh được chú trọng phát triển mạnh, 

nhất là ở kinh tế vườn của các hộ gia đình ở xã Điện Nam Bắc.  

Xã Điện Nam Bắc là một xã có diện tích chuyên canh rau 

xanh lớn nhất của huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, vấn 

đề đáng quan tâm trong canh tác rau xanh ở xã Điện Nam Bắc hiện 

nay là việc sử dụng quá mức và không đúng quy trình các loại phân 

bón hóa học, chất kích thích sinh trưởng, thuốc bảo vệ thực vật. 

Chính điều này đã gây tác động xấu đến hệ sinh thái nông nghiệp, 

đặc biệt là sự tồn dư, tích lũy kim loại nặng cũng như nitrat trong 

môi trường. Khác với các chất hữu cơ có thể tự phân hủy trong đa số 

trường hợp, các kim loại nặng đã phóng thích vào môi trường sẽ tồn 

tại lâu dài, chúng tích tụ vào các mô sống qua chuỗi thức ăn và tiềm 

ẩn rủi ro tích lũy trong cơ thể con người. Nhiều vụ ngộ độc thực 

phẩm xảy ra hàng loạt, cũng như khả năng gây ung thư hay đột biến 

gen đã được xác định có liên quan đến dư lượng kim loại nặng có 

trong nguồn nước, đất trồng, sản phẩm hoa màu [16]. 

Có thể nói hiện trạng môi trường đất trồng và chất lượng rau 

xanh ở xã Điện Nam Bắc đang có nguy cơ bị ô nhiễm bởi các hóa 

chất độc hại từ phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật trong canh tác rau 

xanh. Từ đó đã tác động mạnh đến sức khỏe sinh thái. Chính vì vậy, 

việc đánh giá tình hình ô nhiễm nitrat và kim loại nặng trong môi 

trường đất trồng và rau là một vấn đề cấp bách hiện nay, góp phần 
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ngăn chăn sự gia tăng ngày càng nhiều hàm lượng nitrat và kim loại 

nặng trong môi trường đất cũng như trong rau xanh.  

Xuất phát từ tình hình thực tiễn, đề tài "Đánh giá tình hình 

ô nhiễm nitrat và kim loại nặng trong đất và rau tại Xã Điện Nam 

Bắc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp kiểm 

soát." với mục tiêu đưa ra cái nhìn tổng quát hơn về sự ô nhiễm 

nitrat và kim loại nặng trong môi trường đất trồng và trong rau tại 

khu vực, từ đó có các giải pháp để hạn chế mức độ tác động. 

2. Mục tiêu đề tài 

Đưa ra những dẫn liệu cơ bản về tình hình ô nhiễm nitrat và 

kim loại nặng trong môi trường đất trồng và rau xanh tại 1 số vùng 

sản xuất rau ở xã Điện Nam Bắc - huyện Điện Bàn – tỉnh Quảng 

Nam. Từ đó đề xuất biện pháp kiểm soát và cải thiện chất lượng môi 

trường sinh thái, nâng cao chất lượng nông sản. 

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

4. Đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu 

4.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

Cây rau  

Đất trồng  

b. Phạm vi nghiên cứu  

Khu vực canh tác rau màu tại 2 thôn (2A, 3) của xã Điện 

Nam Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

4.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp điều tra khảo sát thực địa 

- Phương pháp lấy mẫu trong điều tra 

- Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 

- Phương pháp xử lý số liệu 
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- Phương pháp thống kê 

- Phương pháp kế thừa 

5. Bố cục đề tài 

Luận văn gồm 3 chương:  

Chương 1: Tổng quan  

Chương 2: Nội dung, khu vực và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3: Kết quả và thảo luận 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1.  TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ CỦA NITƠ VÀ VẤN ĐỀ TỒN 

DƢ NITRAT TRONG CÂY 

1.1.1. Vai trò của Nitơ đối với sự sinh trƣởng và phát 

triển của cây 

1.1.2. Quá trình chuyển hóa đạm trong cây 

1.1.3. Ảnh hƣởng của sự tồn dƣ nitrat đến sức khỏe môi 

trƣờng 

1.1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ tích lũy nitrat 

trong cây 

1.2. TỔNG QUAN VỀ KIM LOẠI NẶNG VÀ ĐỘC TÍNH CỦA 

NÓ 

1.2.1.  Kim loại nặng trong đất 

1.2.2. Độc tính của kim loại nặng. 

1.2.3. Ảnh hƣởng của kim loại nặng trong đất đến sự tích 

lũy của chúng trong cây. 

1.2.4. Một số biện pháp xử lý ô nhiễm kim loại nặng 

trong môi trƣờng 

1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU NITRAT VÀ KIM LOẠI 

NẶNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 

1.3.1.  Tình hình nghiên cứu nitrat và kim loại nặng trên 

thế giới.  

1.3.2. Tình hình nghiên cứu nitrat và kim loại nặng ở 

Việt Nam. 
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CHƢƠNG 2 

NỘI DUNG, KHU VỰC VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

- Đánh giá tình hình sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực 

vật trong hoạt động canh tác thông qua phiếu điều tra khảo sát. 

-  Đánh giá hiện trạng môi trường đất trồng rau, chất lượng 

rau ở các địa điểm nghiên cứu qua việc theo dõi hàm lượng NO3
-
, các 

kim loại nặng (Pb, Cd, As): thông qua các phương pháp phân tích 

hóa lý và sử dụng phần mềm thống kê, khoanh vùng ô nhiễm. 

- Xác định hệ số vận chuyển của kim loại nặng từ môi 

trường đất vào cây trồng tại các khu vực nghiên cứu. 

-  Đề xuất 1 số biện pháp kiểm soát và hạn chế ảnh hưởng 

của NO3
-
 và các kim loại nặng (Pb, Cd, As) trong đất đến sự tích lũy 

của chúng trong rau. 

2.2. KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội khu vực nghiên 

cứu 

Điện Bàn là huyện đồng bằng ven biển phía Bắc của tỉnh 

Quảng Nam. Xã Điện Nam Bắc nằm ở khu vực phía đông của huyện, 

gồm 4 thôn, là nơi phát triển trọng điểm sản xuất nông nghiệp và tập 

trung nhiều khu công nghiệp.  

2.2.2. Hiện trạng môi trƣờng tại khu vực nghiên cứu 

2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phƣơng pháp nghiên cứu ô nhiễm nitrat trong đất 

và rau 

a. Phương pháp điều tra khảo sát thực địa 

b. Phương pháp lấy mẫu trong điều tra 

+ Mẫu đất: Lấy theo TCVN 367: 2008.  
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+ Mẫu rau: Theo hướng dẫn của TCVN 9016:2011 [4]. 

c. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 

- Phương pháp xử lý mẫu: 

- Phương pháp phân tích mẫu:  

d. Phương pháp xử lý số liệu 

Hàm lượng NO3
-
 trong rau (mg/kg tươi) [17]: 

   Cải xanh: ≤ 500mg/kg tươi 

   Rau muống: ≤ 500mg/kg tươi 

   Rau mùi: ≤ 600mg/kg tươi 

2.3.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ô nhiễm kim loại nặng 

trong đất và rau 

a. Phương pháp lấy mẫu trong điều tra 

b. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 

c. Phương pháp xử lý số liệu 

+ Trong đất: Theo dựa trên tiêu chuẩn QCVN 03 – 2008 / 

BTNMT [18]: Chất lượng đất dùng cho sản xuất nông nghiệp (mg/kg 

đất khô) : Pb ≤ 70 ; Cd ≤ 2; As ≤ 12 

+ Trong rau: Hàm lượng kim loại nặng trong rau (mg/kg 

tươi) [17]: Pb ≤ 0,5 - 1; Cd ≤ 0,02; As ≤ 0,2. 

2.3.3. Đánh giá tình hình ô nhiễm nitrat và kim loại nặng 

trong đất và rau 

a. Ứng dụng phương pháp thống kê Statistica 7.0 trong 

khoanh vùng ô nhiễm. 

b. Xác định hệ số vận chuyển của kim loại nặng từ môi 

trường đất vào cây trồng. 
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. TÌNH HÌNH TỒN DƢ NO3
-
, KIM LOẠI NẶNG (Pb, Cd, As) 

TRONG RAU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐIỆN NAM BẮC, HUYỆN 

ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 

3.1.1. Tình hình sử dụng phân bón và hóa chất bảo vệ 

thực vật trong quá trình sinh trƣởng, phát triển của cây rau 

a. Tình hình sử dụng phân bón 

Trên cơ sở đánh giá tình hình ô nhiễm nitrat và kim loại 

nặng, chúng tôi đã tiến hành theo dõi và khảo sát qui trình sản xuất 

một số loại rau được canh tác tại xã Điện Nam Bắc, qui mô trên 30 

hộ gia đình và thu được kết quả thể hiện ở bảng 3.1.  

 Bảng 3.1. Hiện trạng sử dụng phân bón cho một số loại rau  

tại xã Điện Nam Bắc 

 

(TCQĐ: Theo tiêu chuẩn quy định của  

Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2003)[31]. 
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Trong số 30 hộ tham gia tiến hành khảo sát trên địa bàn thì 

nhìn chung lượng phân bón sử dụng cho canh tác rau rất lớn, phụ 

thuộc vào điều kiện sản xuất của từng hộ gia đình nên lượng phân 

bón cho cây còn rất tùy tiện và theo kinh nghiệm lâu năm.  

Đối với phân hữu cơ thì đa số sử dụng phân chuồng hoai đã 

ủ trong 10-15 ngày, sử dụng để bón lót cho các loại rau trồng. Phân 

cút cũng được sử dụng nhiều để bón thúc, chiếm 80% số hộ điều tra, 

đây là loại phân chứa hàm lượng đạm cao nhưng do người dân ủ 

phân trong thời gian ngắn (5-10 ngày) nên khi bón thúc cho cây 

thường gây mùi khó chịu, cây dễ bị ký sinh trùng xâm hại, làm giảm 

chất lượng nông sản. 

Phân vô cơ được sử dụng chủ yếu để bón thúc trong quá 

trình phát triển của cây. Trong 3 loại phân hóa học quan trọng thì 

phân đạm được chú trọng sử dụng nhất. Đối với cải xanh và rau 

muống thì lượng phân sử dụng cao hơn gấp 2-3 lần so với quy trình 

sản xuất của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 100% số hộ điều tra điều sử 

dụng phân đạm để tưới cho cây trong giai đoạn bón thúc nhằm tránh 

hiện tượng cây sinh trưởng còi cọc, lá toàn thân biến vàng, sinh 

trưởng bị đình trệ. Đặc biệt là rau húng và rau muống, sau mỗi đợt 

cắt 2-3 ngày và trước khi thu hoạch 4-5 ngày, người dân lại tiếp tục 

tưới đạm để cây phát triển và xanh tốt. 

Phân lân được người dân sử dụng kết hợp với đạm để tưới 

cho cây, hàm lượng lân cũng cao bằng lượng phân đạm trong mỗi lần 

tưới. Một số hộ gia đình khi thấy lá cây nhỏ và bản lá bị hẹp, có xu 

hướng dựng đứng, màu lá bị tối lại so với cây bình thường thì người 

dân chủ động bổ sung thêm một lượng nhỏ lân cho cây. So với 

TCCP trung bình từ 60-75 kg/ha  thì hàm lượng lân cũng tương đối 

cao, trung bình từ 66-100 kg/ha. 
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Kali ít được sử dụng, khoảng 40% số hộ điều tra có sử dụng 

kali, chủ yếu là thôn 3 của xã vì khu vực này là đất thịt nhẹ, đất giữ 

nước tốt, độ ẩm cao nên bón kali nhằm tăng cường tính chống chịu 

cho cây, giúp cây cứng cáp, hạn chế thối rễ, tăng cường khả năng 

kháng các bệnh nấm và vi khuẩn. Khác với thôn 2, loại đất trồng cải 

ở đây là đất cát pha, đất khô, ít giữ nước do đó khoảng 60% số hộ 

điều tra ít hoặc không sử dụng phân kali.  

Ngoài việc bón phân cho cây thì thời gian cách ly đến ngày 

thu hoạch cũng là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng nông sản. 

Theo kết quả điều tra cho thấy 75% số hộ gia đình không đảm bảo đủ 

thời gian cách ly kể từ lần bón đạm cuối đến khi thu hoạch sản phẩm, 

chỉ từ 2-5 ngày sau khi tưới đạm đã thu hoạch rau, đặc biệt là rau 

muống và húng. Đây là nguyên nhân chính gây tích lũy hàm lượng 

NO3
- 
 cao trong cây. 

b. Tình hình sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật  

Bảng 3.2. Hiện trạng sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật cho một 

số loại rau tại xã Điện Nam Bắc 

Tác dụng Loại thuốc 

Số lần 

phun 

Thời 

gian cách 

ly (ngày) 

Trừ sâu 

Reasgant 1 15 - 20 

Dupont Ammate 1 15 - 20 

Regent 2 15 - 20 

Actara 1 - 2 15 - 20 

Scorpion 1 - 2 15 - 20 

1 gói Reasgant + 1 gói 

Scorpion 

2 - 3 7 - 10 
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1 gói Dupont + 1 gói 

Prevathon  

+ 1 gói Regent 

1 7 - 10 

1 gói Regent + 1 gói 

Reasgant  

+ 1 gói Scorpion 

1 7 - 10 

Reasgant + 2 gói Eagle 1 15 - 20 

Trừ sâu, trị 

vàng lá, 

rụng lá, 

thối nhũn 

Regent  + Vicarben 1 10 - 15 

Vicarben 2 - 3 10 - 15 

Thuốc kích 

thích sinh 

trưởng 

Phân bón lá A4 lúa và rau 

màu 

4 - 5 4 -  5 

Những năm gần đây việc sử dụng hóa chất BVTV tại xã 

Điện Nam Bắc trong thâm canh sản xuất, đặc biệt trong thâm canh 

rau màu có xu hướng gia tăng cả về chất lượng lẫn chủng loại. Người 

dân sử dụng thuốc thường xuyên mỗi khi phát hiện thấy có dịch bệnh 

hoặc thời tiết thay đổi. Việc lựa chọn loại thuốc và liều lượng phun là 

từ kinh nghiệm sản xuất lâu năm hoặc do hướng dẫn của người bán, 

do đó chủng loại thuốc thường xuyên thay đổi, riêng thuốc trừ sâu có 

đến 5 - 6 loại khác nhau, thậm chí người dân còn trộn chung các loại 

lại với nhau (bảng 3.2) để tăng hiệu quả diệt trừ sâu hại.  

Đặc biệt, trong mỗi vụ mùa 90% số hộ nông dân sử dụng 

thuốc chống nhũn rễ, chủ yếu là khi thời tiết thay đổi, trời mưa dông 

hay nắng gắt, đối với rau húng thường phun sau khi cấy 1 – 2 ngày 

để tăng nhanh khả năng bén rễ của cây.  
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Ngoài ra, thuốc kích thích sinh trưởng cũng được người dân 

sử dụng, khoảng 40% số hộ trồng, phần lớn loại thuốc này phun cho 

rau húng vì giá thành rau húng vào tháng 8 – 9 dương lịch rất cao, 

thuốc được phun từ 4 – 5 lần trên 1 tháng, trong khi mỗi vụ rau sẽ 

thu hoạch sau 25 – 30 ngày trồng.  

Nhìn chung, xét về mặt an toàn có thể khẳng định tình hình 

sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất rau tại xã Điện Nam 

Bắc đã gây ảnh hưởng đến chất lượng thương phẩm.  

3.1.2. Tình hình sử dụng nƣớc tƣới trong sản xuất rau tại 

khu vực nghiên cứu.  

3.1.3. Kết quả phân tích tồn dƣ NO3
-
, kim loại nặng (Pb, 

Cd, As) trong rau trên địa bàn xã Điện Nam Bắc, huyện Điện 

Bàn, Tỉnh Quảng Nam 

a. Kết quả phân tích đợt 1 (15/7/2014 – 30/8/2014) 

 

 

Đơn vị tính: mg/kg rau tươi 

Loại rau Vị trí lấy 

Hàm lƣợng 

NO3
-
 

Hàm lƣợng kim loại nặng 

Hàm 

lƣợng 

thực 

tế 

TCCP 

Pb Cd As 

TCCP: 

≤ 0.5 - 1 

TCCP: 

≤ 0.02 

TCCP: 

≤ 0.2 

Rau 

muống 
Thôn 2A 1118 600 1.13 0.07 0.65 

Rau cải Thôn 2A 1230 500 0.17 0.11 0.33 

Rau húng Thôn 3 375.6 400 1.55 0.09 0.78 

Rau ngò Thôn 3 531 400 1.23 0.09 0.68 

* Tồn dư NO3
-
 trong rau: Trong 4 loại rau trồng phổ biến thì 

hàm lượng NO3
- 
đều rất cao, chỉ có mẫu rau húng là đạt hàm lượng 

tiêu chuẩn cho phép. Hàm lượng NO3
- 

trong rau cải xanh và rau 

Bảng 3.6. Hàm lƣợng NO3
-
 và kim loại nặng (Pb, Cd, As) trong 

rau sản xuất tại thôn 2A và thôn 3 của xã Điện Nam Bắc (đợt 1) 
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muống đều tăng gấp 2 lần tiêu chuẩn cho phép. Qua kết quả này cho 

thấy, trong quá trình sản xuất rau người dân đã bón phân không cân 

đối, bón với liều lượng cao và không theo quy trình. Đặc biệt bón 

đạm kết hợp với phân chuồng hoặc phân cút, phân gà, bánh dầu… 

đây đều là các loại phân hữu cơ chứa hàm lượng đạm cao. Trong số 

30 hộ nông dân điều tra thì có đến 90% số hộ sản xuất rau bón kết 

hợp phân đạm với phân hữu cơ để bón cho cây và chỉ cách nhau 1-2 

ngày. Ngoài ra, người dân còn có tâm lý rau phải xanh tốt thì mới 

bán chạy, do vậy thời gian cách ly rất ngắn, đây là nguyên nhân 

chính làm cho tồn dư NO3
- 
cao  trong rau.  

 * Sự tích luỹ kim loại nặng trong rau: Tất cả các mẫu rau 

được kiểm tra đều phát hiện có Pb, Cd và As trong phần thương 

phẩm. Hàm lượng Pb trong 4 loại rau đều tăng so với TCCP từ 0.13 - 

0.55 mg/kg rau tươi, riêng hàm lượng Pb trong rau cải chứa 0.17 

mg/kg tươi nên vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Hàm lượng Cd 

trong 4 loại rau tăng cao, tất cả các mẫu đều vượt 3.5 – 5.5 lần 

TCCP. Đặc biệt, mẫu rau cải xanh hàm lượng Cd tăng gấp 5.5 lần. 

Hàm lượng As cũng cao đáng kể, từ 1.65 - 3.9 lần so với TCCP. 

Điều này cho thấy rau sản xuất tại 2 thôn của Xã Điện Nam Bắc 

đang bị ô nhiễm kim loại nặng nghiêm trọng. 

Việc tích lũy kim loại nặng trong rau cao là điều dễ dàng xảy 

ra khi người dân sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật với lượng rất lớn. 

Người dân đã không kiểm soát được số lần phun thuốc, phun bất cứ 

khi nào có sâu bệnh, thời tiết thay đổi. Ngoài các loại thuốc trừ sâu, 

rầy thì người dân còn sử dụng nhiều các loại thuốc chống lủn khi khí 

hậu quá nắng hay quá mưa, chủ yếu là cải xanh, ngò. Đặc biệt, trong 
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sản xuất rau húng còn sử dụng thuốc bén rễ, thuốc kích thích sinh 

trưởng nhằm rút ngắn thời gian canh tác, thu hoạch. 

b. Kết quả phân tích đợt 2 (1/9/2014 – 30/10/2014) 

Bảng 3.7. Hàm lƣợng NO3
-
 và kim loại nặng (Pb, Cd, As) trong 

rau sản xuất tại thôn 2A và thôn 3 của xã Điện Nam Bắc (đợt 2) 

Đơn vị tính: mg/kg rau tươi 

Loại 

rau 
Vị trí lấy 

Hàm lƣợng 

NO3
-
 

Hàm lƣợng kim loại nặng 

Hàm 

lƣợng 

thực tế 
TCCP 

Pb Cd As 

TCCP: 

≤ 0.5 - 

1 

TCCP: 

≤ 0.02 

TCCP: 

≤ 0.2 

Rau 

muống 
Thôn 2A 1110 600 1.7 0.08 0.85 

Rau cải Thôn 2A 1320 500 0.22 0.12 0.39 

Rau 

húng 

Thôn 3 379.8 400 
2.35 0.098 0.85 

Rau 

ngò 

Thôn 3 573 400 
0.15 0.1 0.07 

* Tồn dư NO3
-
 trong rau: Trong đợt phân tích mẫu lần 2 này 

thì hàm lượng NO3
- 
đều rất cao và cao hơn lần 1. Hàm lượng NO3

- 

trong rau cải xanh tăng gấp 2.6 lần tiêu chuẩn cho phép. Qua kết quả 

này cho thấy, hàm lượng NO3
- 
 tăng là do trong thời gian từ tháng 9 

trở đi, thời tiết thay đổi ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của người 

dân. Do khí hậu chuyển mùa, mưa nắng kết hợp, mưa thường nhiều 

hơn, đất ẩm và dễ rửa trôi hơn nên số lượng phân bón của người dân 

giai đoạn này tăng nhằm hạn chế rửa trôi chất dinh dưỡng. Theo chu 



14 

trình sản xuất thường người dân chỉ bón lót 1 lần và bón thúc 1 lần, 

nhưng khi trời mưa số lần bón thúc tăng 2 – 3 lần, đặc biệt là cải 

xanh.  

 * Sự tích luỹ kim loại nặng trong rau: Hàm lượng kim loại 

nặng tích lũy trong rau đều vượt TCCP và tăng cao hơn so với đợt 1. 

Trong 4 mẫu rau trồng tại địa phương thì hàm lượng Pb tăng dao 

động từ 0.15 – 2.35 lần, As từ 0.35 – 4.25 lần nhưng Cd tăng từ 4 – 6 

lần. Trong đó hàm lượng Cd ở rau cải chiếm 0.12 mg/kg rau tươi, 

vượt 6 lần TCCP. Điều này rất nguy hại cho sức khỏe người sử dụng. 

Nguyên nhân chính là do số lần sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật 

trong quá trình sản xuất tăng lên do thời tiết mưa nắng kết hợp, nhất 

là khi người dân vừa phun xong gặp phải trời mưa thì thường phải 

phun lại. Đặc biệt khi trời mưa nhiều, rễ cây dễ bị ngập úng, thối 

nhũn. Do đó loại thuốc mà người dân thường dùng trong giai đoạn 

này là thuốc chống thối lũn rễ Vicarben hoặc Vicarben kết hợp với 

thuốc trừ sâu Regent. Số lần phun phụ thuộc vào thời tiết. Nếu trời 

mưa nhiều hay nắng mưa thất thường thì số lần phun thuốc chống 

nhũn có thể lên đến 5 – 6 lần trong một vụ trồng, đặc biệt là cải xanh, 

rau húng và rau ngò.  

Người dân phun thuốc theo thời tiết của mùa vụ, với quan 

niệm nhằm hạn chế rửa trôi, thuốc sẽ mất tác dụng do mưa dẫn đến 

mùa vụ sẽ thất thu. Do đó, số lần phun thuốc không kiểm soát được, 

phun bất cứ khi nào có sâu bệnh, thời tiết thay đổi, chủ yếu là thuốc 

chống lũn. Chính điều này đã gây tác hại xấu đến chất lượng thương 

phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.  
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3.2. TÌNH HÌNH TỒN DƢ NO3
-
, KIM LOẠI NẶNG (Pb, Cd, As) 

TRONG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐIỆN NAM BẮC, HUYỆN 

ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM 

3.2.1. Hiện trạng môi trƣờng đất tại khu vực nghiên cứu 

trong đợt phân tích 1 (15/7/2014 – 30/8/2014) 

Bảng 3.8. pH và hàm lượng NO3
-
, kim loại nặng (Pb, Cd, As) trong 

đất trồng tại thôn 2A và thôn 3 của xã Điện Nam Bắc (đợt 1) 

Đơn vị tính: mg/kg đất khô 

Loại rau  

Vị trí lấy pH 

Hàm lƣợng trong đất 

N - 

NO3
-
 

Pb Cd As 

QCVN 

03:2008/ 

BTNMT 

-  -  TCCP: 

≤ 70 

TCC

P: ≤ 

2 

TCC

P: ≤ 

12 

Rau 

muống 
Thôn 2A 

6.61 17.26 2.211 0.865 0.361 

Rau cải Thôn 2A 5.54 46.09 3.076 1.025 0.284 

Rau húng Thôn 3 6.54 2.02 3.768 1.038 0.351 

Rau ngò Thôn 3 6.54 2.05 3.772 1.037 0.342 

 Đặc điểm của đất trồng tại thôn 3 là đất thịt nhẹ, đất trung 

tính độ pH từ 6.5 – 7.5. Với thôn 2A, đất trồng cải xanh là đất cát 

pha, đất chua, pH < 6.5, hàm lượng dinh dưỡng thấp nhưng đất 

trồng rau muống nước là đất thịt nhẹ, giữ nước tốt, độ mùn cao, 

pH từ 5.5-6.8. 

 Theo kết quả điều tra tại bảng 3.8, cho thấy hàm lượng Pb, 

Cd, As trong đất trồng tại khu vực nghiên cứu thấp hơn nhiều lần so 
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với giới hạn cho phép, đất trồng tại khu vực nghiên cứu đủ điều kiện 

để sản xuất. 

3.2.2. Hiện trạng môi trƣờng đất tại khu vực nghiên cứu 

trong đợt phân tích 2 (1/9/2014 – 30/10/2014) 

Bảng 3.9. pH và hàm lượng NO3
-
, kim loại nặng (Pb, Cd, As) trong 

đất trồng tại thôn 2A và thôn 3 của xã Điện Nam Bắc (đợt 2) 

Đơn vị tính: mg/kg đất khô 

Loại 

rau  

Vị trí lấy pH 

Hàm lƣợng trong đất 

N - 

NO3
-
 

Pb Cd As 

QCVN 

03:2008/ 

BTNMT 

-  -  TCCP: 

≤ 70 

TCCP: 

≤ 2 

TCCP: 

≤ 12 

Rau 

muống 
Thôn 2A 

6.52 16.35 2.152 0.874 0.357 

Rau cải Thôn 2A 5.62 47.21 3.052 0.825 0.262 

Rau 

húng 

Thôn 3 6.56 3.02 4.018 1.334 0.572 

Rau 

ngò 

Thôn 3 6.56 3.05 3.872 1.421 0.446 

Dựa vào kết quả phân tích ở bảng 3.9 cho thấy: Hàm lượng 

Pb, Cd, As trong đất trồng tại khu vực nghiên cứu thấp hơn nhiều lần 

so với QCVN 03:2008/ BTNMT, đất trồng tại khu vực nghiên cứu đủ 

điều kiện để sản xuất. Tuy nhiên, so với kết quả phân tích đợt 1 thì 

hàm lượng này tăng đối với đất trồng rau húng và rau ngò. Nguyên 

nhân là do ở thôn 3, đất canh tác chủ yếu là đất thịt nhẹ, độ giữ nước 

và khoáng chất tốt, các kim loại nặng ít bị rửa trôi do mưa. Do đó, 
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thời gian canh tác càng dài thì sự tích lũy kim loại nặng trong đất 

ngày càng tăng. Trong khi đó, đất canh tác ở thôn 2 là đất cát pha, ít 

giữ nước, độ ẩm thấp, dễ bị rửa trôi chất dinh dưỡng nên các kim loại 

nặng ít bị tích tụ trong đất, đa số bị rửa trôi khi mưa lớn. 

3.3. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM STATISTICA 7.0 TRONG 

KHOANH VÙNG Ô NHIỄM TẠI THÔN 2A VÀ THÔN 3 XÃ 

ĐIỆN NAM BẮC 

3.3.1.  Khảo sát mối liên hệ giữa khu vực lấy mẫu với hàm 

lƣợng NO3
-
  và kim loại nặng 

Tiến hành phân tích thống kê trên cơ sở so sánh hàm lượng 

NO3
-
,  kim loại nặng tại 2 thôn 2A và thôn 3 của xã Điện Nam Bắc 

theo các tiêu chuẩn t của student. Kết quả phân tích thể hiện ở bảng 

3.11. Từ bảng này ta có thể thấy rõ các giá trị t-value ở 4 nguyên tố 

KLN ở 2 thôn đều nhỏ hơn 2 với p > 0,05. Chứng tỏ sự khác biệt 

không cao.  

Bảng 3.11. Kết quả phân tích thống kê mối liên hệ giữa hàm 

lƣợng NO3
-
, kim loại nặng tại 2 thôn 2A và thôn 3 

T-tests; Grouping: Thôn (Spreadsheet1)

Group 1: 2

Group 2: 3

Variable

Mean

2

Mean

3

t-value df p Valid N

2

Valid N

3

Std.Dev.

2

NO3-

Pb

Cd

As

613.1137 233.6925 1.58879 14 0.134429 8 8 625.0685

1.7139 2.5888 -1.32400 14 0.206713 8 8 1.1365

0.4961 0.6510 -0.58619 14 0.567078 8 8 0.4329

0.4355 0.5114 -0.64781 14 0.527587 8 8 0.2056
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Tiến hành phân tích trên sơ đồ Box & Wisker để thể hiện sự 

khác biệt về hàm lượng NO3
-
 và kim loại tại 2 thôn của xã Điện Nam 

Bắc (hình 3.14). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.14. Sơ đồ Box & Whisker thể hiện sự khác biệt về hàm 

lượng NO3
-
 và kim loại tại 2 thôn của xã Điện Nam Bắc 

3.3.2. Khảo sát mối liên hệ giữa hàm lƣợng NO3
-
  và kim 

loại nặng trong đất và rau 

3.4. MỐI TƢƠNG QUAN VỀ HÀM LƢỢNG KIM LOẠI NẶNG 

TRONG ĐẤT TRỒNG VÀ TRONG RAU XANH TẠI CÁC 

KHU VỰC NGHIÊN CỨU. 

3.4.1. Hệ số vận chuyển kim loại nặng từ đất vào rau 

(TCs) đợt 1 

TCs =  
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Trong đó: Cplants và Csoil là hàm lượng kim loại nặng trong rau 

và đất (mg/kg) [4], [37]. 

Bảng 3.13. Hệ số vận chuyển (TCs) kim loại nặng từ đất vào rau 

(đợt 1) 

Khu vực 
Hệ số vận chuyển TCs 

Pb Cd As 

Đất trồng rau muống Thôn 2A 0.51 0.081 1.80 

Đất trồng rau cải Thôn 2A 0.06 0.107 1.16 

Đất trồng rau húng Thôn 3 0.41 0.087 2.22 

Đất trồng rau ngò Thôn 3 0.33 0.087 1.99 

Khoảng TCs khuyến cáo [20] 
0.01 - 

0.1 
1-10      -  

Theo kết quả từ Bảng 3.13, hệ số TCs của Pb trong khoảng 

0.06 - 0.51, Sau khi  so sánh với khoảng khuyến cáo của Kloke 

(1984) [36], kết quả cho thấy hệ số vận chuyển (TCs) kim loại nặng 

từ đất vào rau  của Pb vượt quá khoảng khuyến cáo. Khi hệ số vận 

chuyển càng lớn hơn khoảng khuyến cáo chứng tỏ khả năng tích lũy, 

gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng cây trông càng cao. Trong đó, ảnh 

hưởng mạnh nhất là rau muống > rau húng  > rau ngò > rau cải.  

Khoảng TCs của Cd 0.081 - 0.107 và As 1.16 – 2.22 vẫn nằm trong 

khoảng cho phép.  
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3.4.2. Hệ số vận chuyển kim loại nặng từ đất vào rau 

(TCs) đợt 2 

Bảng 3.14. Hệ số vận chuyển (TCs) kim loại nặng từ đất vào rau 

(đợt 2) 

Khu vực 
Hệ số vận chuyển TCs 

Pb Cd As 

Đất trồng rau 

muống 

Thôn 

2A 
0.79 0.092 2.38 

Đất trồng rau cải 
Thôn 

2A 
0.07 0.145 1.49 

Đất trồng rau húng Thôn 3 0.58 0.073 1.49 

Đất trồng rau ngò Thôn 3 0.04 0.070 0.16 

Khoảng TCs khuyến cáo [20] 
0.01 - 

0.1 
1-10 - 

Theo kết quả từ Bảng 3.14, So với hệ số TCs của đợt 1 phân 

tích thì cho thấy hệ số TCs tăng dần và Pb vẫn vượt quá khoảng 

khuyến cáo, Cd và As vẫn nằm trong khoảng khuyến cáo của Kloke 

(1984) [36]. Điều này chứng tỏ sự vận chuyển của kim loại nặng 

trong đất vào rau có xu hướng tăng dần.  
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3.5. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT 

3.5.1. Xử lý ô nhiễm nitrat và kim loại nặng trong rau. 

Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã cho thấy sự tồn dư 

NO3
-
 và sự tích lũy kim loại nặng (Pb, Cd, As) trong rau mặc dù chịu 

tác động của rất nhiều yếu tố khác nhau: độ pH của đất, loại rau, hàm 

lượng của các yếu tố này trong đất, nước… nhưng phần lớn hàm 

lượng này chịu tác động mạnh nhất của quá trình sản xuất. Để hạn 

chế tác động này cần thực hiện 1 số biện pháp sau:  

Tuyên truyền cho nông dân về thay đổi tập quán trồng rau có 

sử dụng  các tác nhân gây ô nhiễm như bón phân tươi, tưới nước 

phân chuồng bị ô nhiễm, bón quá nhiều phân đạm, bón không cân 

đối với lân, kali và vi lượng, đặc biệt chú ý đảm bảo thời gian thu 

hoạch phải cách xa lần bón đạm cuối cùng. 

Tập huấn rộng rãi cho nông dân về qui trình sản xuất rau an 

toàn. Bón phân, phun thuốc phải theo một quy trình sản xuất an toàn. 

Việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật nhất thiết phải tuân theo sự 

chỉ dẫn của cán bộ chuyên môn, không dùng các loại thuốc BVTV có 

chứa kim loại nặng. 

Tại các khu vực nước tưới bị ô nhiễm cần nghiêm cấm trồng 

rau hoặc có biện pháp bố trí loại rau hợp lý để hạn chế ảnh hưởng 

đến chất lượng rau. 

3.5.2. Một số biện pháp xử lý ô nhiễm kim loại nặng 

trong môi trƣờng 

  a. Xử lý ô nhiễm bằng thực vật 

  b. Biện pháp tăng pH đất để cố định kim loại nặng 

c. Sử dụng vi sinh vật 

d.  Phục hồi hệ thống tưới tiêu 
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3.5.3. Đề xuất các biện pháp xử lý bao bì hóa chất thuốc 

BVTV. 

a. Đề xuất các  iện pháp thu gom  ao  ì h a chất thuốc 

BVTV. 

b. Đề xuất các  iện pháp xử l   ao  ì h a chất      

c.    hình   ch n lấp bao bì hóa chất BVTV quy m  hợp tác 

xã 

Trong điều kiện kinh tế - xã hội ở Xã Điện Nam Bắc còn gặp 

nhiều khó khăn nên chưa có hệ thống thu gom, xử lý CTR từ nông 

nghiệp cho toàn bộ xã. Để giải quyết vấn đề này, thì trước mắt, ở các 

xã có thể xây dựng các ô chôn lấp quy mô hợp tác xã. 

Trong phạm vi đề tài, chúng tôi đã xây dựng mô hình ô chôn 

lấp CTRNH từ nông nghiệp tại 2 thôn 2A và thôn 3 của xã với kích 

thước H x B x L=1m x 1 m x 2m. 

   

Hình 3.1 .  hu n  ị mặt  ằng Hình 3.1 . Phủ vật liệu chống thấm 
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Hình 3.  . Phủ lớp cát bảo vệ 

3.5.4.  Biện pháp quản lý 

a.  ăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực 

và nhận thức của người dân  

b. Tổ chức thực hiện các chương trình  ảo vệ m i trường 

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN  

- Từ kết quả trên cho thấy chất lượng thương phẩm trong 1 số 

mẫu rau tại khu vực nghiên cứu của thôn 2A và thôn 3 đang bị ô 

nhiễm. Hàm lượng NO3
- 

trong rau cải xanh tăng gấp 2.6 lần tiêu 

chuẩn cho phép. Hàm lượng kim loại nặng tích lũy trong rau đều 

vượt TCCP. Trong 4 mẫu rau trồng tại địa phương thì hàm lượng Pb 

tăng dao động từ 0.15 – 2.35 lần, As từ 0.35 – 4.25 lần nhưng Cd 

tăng từ 4 – 6 lần. Trong đó hàm lượng Cd ở rau cải chiếm 0.12 

mg/kg rau tươi, vượt 6 lần TCCP. Điều này rất nguy hại cho sức 

khỏe người sử dụng.  
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- Hàm lượng Pb, Cd, As trong đất trồng tại khu vực nghiên 

cứu thấp hơn nhiều lần so với QCVN 03:2008/ BTNMT, Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất, 

đất trồng tại khu vực nghiên cứu đủ điều kiện để sản xuất. 

  - Tiến hành phân tích thống kê trên cơ sở so sánh hàm lượng 

NO3
-
,  kim loại nặng tại 2 thôn 2A và thôn 3 của xã Điện Nam Bắc 

bằng phần mềm Statistica 7.0 cho thấy sự khác biệt không cao. 

Chứng tỏ mức độ ô nhiễm tại 2 thôn 2A và thôn 3 không có sự chênh 

lệch lớn. 

- Hệ số TCs của Pb trong khoảng 0.04 - 0.79, Cd 0.07 - 

0.145 và As 0.16- 2.38. Qua 2 đợt phân tích cho thấy hệ số TCs tăng 

dần và Pb vẫn vượt quá khoảng khuyến cáo, Cd và As vẫn nằm trong 

khoảng khuyến cáo của Kloke (1984) [36]. Điều này chứng tỏ sự vận 

chuyển của kim loại nặng trong đất vào rau có xu hướng tăng dần. 

Nguyên nhân là do người dân sử dụng nhiều hóa chất bảo vệ thực vật 

hơn và có thể do sự chu chuyển của chúng từ đất vào rau khi càng 

ngày hàm lượng kim loại nặng trong đất cũng tăng dần. Tóm lại, thời 

gian canh tác càng lâu thì chất lượng đất suy giảm, khả năng gây tích 

lũy, ảnh hưởng xấu đến chất lượng cây trồng từ môi trường đất sẽ 

tăng.  

KIẾN NGHỊ  

Đề tài đã đề xuất được các giải pháp kiểm soát giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường như các biện pháp sinh thái, tuyên truyền kết hợp 

với việc xây dựng các bể thu gom và các ô chôn lấp chất thải nguy 

hại để xử lý bao bì hóa chất BVTV. Vì vậy, đề tài kiến nghị cần có 

các nghiên cứu thêm về vấn đề này và UBNN xã có các biện pháp 

thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhằm kiểm soát ô nhiễm tại khu 

vực. 


