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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp thụ kim loại nặng Pb, As của cây Dương xỉ và cây Đơn buốt 

trong các môi trường đất bị ô nhiễm khác nhau. Từ đó, tạo cơ sở ứng dụng trong cải tạo đất bị ô 

nhiễm kim loại nặng ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy: cây 

Dương xỉ hút Pb rất tốt và chúng có thể sinh trưởng bình thường trong môi trường đất có nồng 

độ Pb là 3.000 ppm. Đồng thời, cây Dương xỉ cũng có khả năng hút As tốt, tuy nhiên cây bị sinh 

trưởng kém khi đất bị ô nhiễm As ở mức trên 500 ppm. Cây Đơn buốt hút Pb kém hơn cây 

Dương xỉ, chúng sinh trưởng tốt trong môi trường đất bị ô nhiễm đến 1000 ppm Pb và 500 ppm 

As. Khi nồng độ cao hơn thì bắt đầu ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây, năng suất giảm và thậm 

chí cây còn bị chết. 
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Abstract: 
 

The study evaluates the ability to absorb heavy metals Pb, As of ferns and cold in different 

contaminated soil environments. Thereby, the basis of the application in improving heavy metal 

contaminated soil in the northern mountainous provinces of Vietnam is formed. Research results 

show that Ferns absorb Pb very well and we can grow them normally in soil Pb concentration of 

3.000 ppm. At the same time, ferns can also absorb As well. However, the plant grows badly when 

As contaminated soil is at the level of above 500 ppm. Cold (Biden Pilosa L) absorb Pb worse 

than ferns and they grow well in soil contaminated with 1000 ppm Pb and 500 ppm As. At higher 

concentrations, plant growth is affected, yield decreases and the plant may even die.   
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