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NỒNG ĐỘ NITRAT TRONG NƯỚC NGẦM NÔNG TẠI TP. PLEIKU, GIA LAI 

LEVEL OF NITRATE ON SHALLOW GROUNDWATER IN PLEIKU CITY, GIA LAI 
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Tóm tắt: 

Nhận dạng mức độ ô nhiễm và sự phân bố không gian của nitrat (NO3-) trong nước ngầm giữ vai 

trò quan trọng trong công tác quản lý và quy hoạch sử dụng tài nguyên nước ngầm, đặc biệt tại 

các vùng có sự phát triển mạnh về nông nghiệp như thành phố (TP) Pleiku. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy mức độ ô nhiễm và sự thay đổi theo không gian của NO3-. Nồng độ N-NO3- trong nước 

ngầm nông tại TP. Pleiku dao động lớn, từ 0,09 – 95,96 mg/l, mùa khô với 10/56 mẫu vượt giới 

hạn cho phép (QCVN - 09 MT: 2015/BTNMT), trong khi đó mùa mưa có 28/56 mẫu vượt giới 

hạn cho phép. Nồng độ N-NO3- có sự khác biệt về mặt không gian với các giá trị cao xuất hiện 

chủ yếu tại khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố. Bên cạnh đó, nghiên cứu đã ghi nhận sự 

tương quan thuận giữa mực nước ngầm và nồng độ N-NO3- hầu hết các mẫu vượt giới hạn cho 

phép đều có độ sâu lớn hơn -17 m. 

        Từ khóa: Mực nước ngầm; NO3-; Ô nhiễm; Nông nghiệp. 

Abstract: 

Determination of pollution level and spatial distribution of nitrate (NO3-) in groundwater plays an 

important role in planning and management of groundwater resources, especially in areas with 

strong agricultural development like Pleiku city. The results of study determine the level of 

pollution and spatial change of NO3- .The  concentration  of  N-NO3- in  shallow groundwater 

fluctuates from 0.09 to 95.96 mg/l. There are 10/56 samples in the dry season and 28/56 samples in 

the rainy season, exceeding the permissible limit (QCVN - 09 MT: 2015/BTNMT). N-NO3- 

concentration has different spatial distribution. The high values appear in the central and 

northern areas of city. In addition, the study has recorded the positive correlation between 

groundwater levels and N-NO3- concentration. Most N-NO3- values exceeding the permissible 

limit are more than 17 m in depth. 
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