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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI MIỀN NAM 

 Chủ nhiệm:  

Đơn vị dự báo: Trung tâm Chất lượng và Môi trường  

Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường 

 

Dự án giám sát và dự báo chất lượng nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp hệ thống 

công trình thủy lợi Nam Măng Thít được Tổng cục Thủy lợi-Bộ NN&PTNN giao Viện Quy 

hoạch Thủy lợi miền Nam thực hiện hàng năm. Thời gian thực hiện từ 1/1 đến 30/6, trong 

đó mỗi tháng có 2 kỳ lấy mẫu và dự báo cho 7 ngày tiếp theo. Báo cáo kỳ được đưa lên trang 

web www.httl.com.vn; www.siwrp.org.vn và gửi các địa phương vùng dự án. 

Dự án: Giám sát và dự báo chất lượng 
nước phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp 
hệ thống công trình thủy lợi Nam Măng Thít    
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I. Kết quả giám sát chất lượng nước ngày 30 tháng 06 năm 2019 

1. Vị trí lấy mẫu 

Vị trí các trạm quan trắc chất lượng nước được đặt ở những điểm các kênh trục 

quan trọng trong khu vực nội đồng, có tầm ảnh hưởng lớn đến các khu vực xung 

quanh. Những kênh có cống thì trạm quan trắc được đặt gần cống, phía trong đồng 

nhằm mục đích đánh giá được chính xác và tổng quan nhất mức độ ô nhiễm của nguồn 

nước khi vận hành công trình. Dự án quan trắc 13 điểm phục vụ giám sát, dự báo chất 

lượng nước được trình bày trong hình sau: 

 
Hình 1. Bản đồ vị trí các trạm quan trắc chất lượng nước 

2. Thông tin lúc lấy mẫu  

Bảng 1. Thông tin tại thời điểm lấy mẫu trong vùng dự án 

STT 
Kí 

Hiệu 
Vị trí 

Đặc điểm 
lấy mẫu 

Vận hành 
công trình 

Tình hình sản 
xuất 

1 MT1 Măng Thít Trời đang chuyển mưa Nước lớn Lúa trổ 

2 MT2 
Bưng 
Trường 

Nhiều rau mát trôi nổi, 
trời mát, mới tạnh mưa 

Nước lớn Lúa trổ 

3 MT3 Cầu Kè 
Trời chuyển mưa , nước 

hơi đục 
Nước ròng Lúa trổ 
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STT 
Kí 

Hiệu 
Vị trí 

Đặc điểm 
lấy mẫu 

Vận hành 
công trình 

Tình hình sản 
xuất 

4 MT4 Càng Long 
Trời chuyển mưa, gió 

lớn 
Nước lớn 

Lúa đang thu 

hoạch 

5 MT5 Trà Ốp Trời mưa, nước hơi đục Nước ròng 
Lúa đang thu 

hoạch 

6 MT6 Láng Thé Trời đang chuyển mưa Đóng cống 
Lúa đang thu 

hoạch 

7 MT7 Cần Chông Trời mưa Nước ròng 
Lúa đang thu 

hoạch 

8 MT8 Cầu Quan 
Trời mưa lâm râm, nước 

đục 
Nước ròng 

Lúa đang thu 

hoạch 

9 MT9 Trà Cú 
Trời mát, ít mây, lục bình 

nhiều, nước hơi đục 
Cống đóng, 
nước ròng 

Lúa đang thu 

hoạch 

10 MT10 La Ban Rau rác trôi nổi nhiều 
Cống đóng, 
nước ròng 

Lúa đang thu 

hoạch 

11 MT11 Cầu Ngang 
Rau mát nhiều, có nuôi 

cá lóc 
Cống đóng, 
Nước ròng 

Lúa đang thu 

hoạch 

12 MT12 Trà Ôn Trời đang chuyển mưa Nước ròng 
Lúa đang thu 

hoạch 

13 MT13 
Phà Măng 

Thít 
Trời mát mẻ, đàn chuyển 

mưa 
Nước lớn 

Lúa đang thu 

hoạch 

3. Kết quả đo đạc  

a. Độ pH 
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Hình 1. Giá trị pH tại các vị trí quan trắc 

Độ pH tại các vị trí quan trắc dao động 

từ 7,11 – 7,80 và nằm trong khoảng giới 

hạn cho phép của QCVN 08:2015 quy 

định cho bảo vệ đời sống thủy sinh, cấp 

nước sinh hoạt (mức A2) và tưới tiêu 

(mức B1). So với kết quả của kỳ thực đo 

lần trước, đa số vị trí có độ pH giảm nhẹ, 

giảm nhều nhất tại vị trí MT7 (giảm 0,67 

đơn vị). Nhìn chung, độ pH không có 

biến động nhiều. 

 

 

b. Độ mặn (Cl-) 

 
Hình 2.  Giá trị Cl- tại các vị trí quan trắc 

Hàm lượng Clorua (Cl-), đặc trưng cho 

độ mặn của nước, dao động trong 

khoảng giá trị  12 – 573 mg/L (tương 

đương độ mặn 0,10 – 1,05 g/L). Đa số 

các vị trí có giá trị clorua thấp hơn mức 

cho phép A2/B1 của QCVN 08:2015 

(350 mg/L), trừ vị trí MT9 và MT11. So 

với kết quả của kỳ thực đo lần trước, 

7/13 vị trí có thành phần Cl- tăng, tăng 

nhiều nhất tại vị trí MT8 và MT9 (tăng 

khoảng 2,4 lần). Vị trí MT2 có hàm 

lượng Clorua giảm nhiều nhất (giảm 

khoảng 3,08 lần). 

 

c. TSS, Độ đục 

 

Giá trị tổng chất rắn lơ lửng (TSS) dao 

động trong khoảng 13 –  61 mg/L, cao 

nhất tại vị trí MT3. Có 7/13 vị trí đạt 

GHCP theo QCVN 08:2015 mức A2. Ở 

với mức B1, tỉ lệ các vị trí đạt GHCP là 

11/13. So với kết quả của kỳ thực đo lần 

trước, có 10/13 vị trí có giá trị TSS giảm, 

giảm nhiều nhất tại MT9, MT4 và MT6 

(giảm hơn 2 lần). Giá trị TSS tăng nhiều 
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Hình 3. Giá trị TSS tại các vị trí quan trắc nhất tại vị trí MT3 (tăng khoảng 1,22 

lần). 

 
Hình 4. Giá trị Độ đục tại các vị trí quan trắc 

Các kết quả dao động trong khoảng 8 – 

58 NTU. Tuy trong QCVN08 không quy 

định GHCP của độ đục nhưng đây là 

thông số dùng tính WQI và nước có độ 

đục cao sẽ không được chấp nhận về 

mặt cảm quan. Với giá trị độ đục trong 

khoảng 8 – 58 NTU, tương ứng với giá 

trị WQI riêng có tới 6/13 vị trí có WQI 

riêng cho độ đục nhỏ hơn 51, chưa đạt 

so với yêu cầu phù hợp nước tưới tiêu. 

So với kỳ thực đo lần trước, có 7/13 vị 

trí có giá trị độ đục giảm, giảm nhiều 

nhất tại MT10 (giảm khoảng 3,06 lần), 

tăng nhiều nhất tại vị trí MT5 (tăng 

khoảng 1,64 lần). 

 

d. Chỉ số SAR 

 
Hình 5. Giá trị SAR tại các vị trí quan trắc 

Các giá trị tỉ số hấp phụ Natri (SAR) dao 
động trong khoảng 1,83 – 3,29. Cao 
nhất tại vị trí MT9. So với kết quả của 
kỳ thực đo lần trước, có 9/13 vị trí có 
giá trị SAR tăng, giá trị SAR tăng nhiều 
tại vị trí MT9 (tăng khoảng 1,38 lần). Vị 
trí có giá trị SAR giảm nhiều nhất là 
MT10 (giảm khoảng 1,13 lần). 
 

 

 

 

e. Ô nhiễm hữu cơ (BOD5, COD, DO) 
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Hình 6. Giá trị BOD5 tại các vị trí quan trắc 

Thành phần nhu cầu ôxy sinh hóa 

(BOD5) của các mẫu nước nằm trong 

khoảng 1,8 – 7,3 mg/L. So với QCVN 

08:2015, đa số các vị trí đều đạt mức A2 

(6mg/L), trừ vị trí MT9. So với kết quả 

của đợt thực đo lần trước, có 10/13 vị 

trí có giá trị BOD giảm, giảm nhiều nhất 

tại vị trí MT4 và MT7 (giảm khoảng 1,3 

lần). Vị trí MT9 có BOD tăng nhiều nhất 

(tăng khoảng 2,8 lần). 

 
Hình 7. Giá trị COD tại các vị trí quan trắc 

Thành phần nhu cầu ôxy hóa học (COD) 

của các mẫu nước nằm trong khoảng 

3,6 – 9,6 mg/L. So với QCVN 08:2015, 

tất cả vị trí lấy mẫu đều dưới mức A2 

(15 mg/L). So với kết quả của đợt thực 

đo lần trước, có 11/13 vị trí có giá trị 

COD tăng và tăng nhiều nhất tại MT12 

(khoảng 1,39 lần). Trong số các vị trí có 

COD giảm thì COD tại MT9 giảm nhiều 

nhất (giảm khoảng 1,14 lần). 

 
Hình 8. Giá trị DO tại các vị trí quan trắc 

Ôxi hòa tan (DO) của các mẫu nước 

nằm trong khoảng 4,2 – 5,9 mg/L. Tất 

cả vị trí đạt mức QCVN 08 mức B1. So 

với QCVN 08 mức A2, có 10/13 vị trí có 

giá trị DO đạt mức yêu cầu (≥5 mg/L). 

So với kết quả của đợt thực đo lần 

trước, có 11/13 vị trí có giá trị DO tăng, 

tăng nhiều nhất tại vị trí MT7 (tăng 

khoảng 1,59 lần). Giá trị DO giảm nhiều 

nhất tại vị trí MT2 (giảm khoảng 1,13 

lần). 

 

 

f. Ô nhiễm dinh dưỡng (NH4, NO2, NO3, PO4) 
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Hình 9. Giá trị NH4+ tại các vị trí quan trắc 

Hàm lượng amoni (NH4+ tính theo N) 

biến thiên trong khoảng KPH − 2,94 

mg/L. Có 3/13 vị trí có amôni không 

đạt quy định A2 theo QCVN 08:2015 là 

vị trí MT7,  MT9 và MT10. Hàm lượng 

amoni tích tụ nhiều ở các cống ngăn 

mặn. So với kết quả của đợt thực đo lần 

trước, có 7/13 vị trí có hàm lượng 

amoni giảm, giảm nhiều nhất tại vị trí 

MT13 (giảm khoảng 28 lần), MT9 

(giảm khoảng 3,68 lần). Hàm lượng 

amoni tăng nhiều nhất tại vị trí MT4 

(tăng khoảng 5,57 lần) và MT7 (tăng 

khoảng 5,70 lần). 

 
Hình 10. Giá trị NO2- tại các vị trí quan trắc 

Hàm lượng nitrit (NO2- tính theo N) của 

các mẫu nước nằm trong khoảng 0,01 – 

0,29 mg/L, cao nhất tại MT2 vượt 

QCVN khoảng 6 lần. Tổng cộng có 7/13 

vị trí vượt mức A2/B1 của QCVN. So với 

kết quả của đợt thực đo lần trước, có 

10/13 vị trí có hàm lượng nitrit tăng, 

tăng nhiều nhất tại MT8 (tăng khoảng 

21 lần). Vị trí có hàm lượng nitrit giảm 

nhiều nhất tại vị trí MT7 (giảm khoảng 

3,06 lần). 

 
Hình 11. Giá trị NO3- tại các vị trí quan trắc 

Hàm lượng nitrat (NO3- tính theo N) tại 

các vị trí nằm trong khoảng 0,12 – 1,00 

mg/L, thấp hơn nhiều lần so với QCVN 

08:2015 mức A2 và B1 (5 và 10 mg/L). 

So với kết quả của đợt thực đo lần 

trước, có 11/13 vị trí có hàm lượng 

nitrat tăng, tăng nhiều nhất tại vị trí 

MT9 (tăng khoảng 2,83 lần). Hàm 

lượng nitrat giảm tại hai vị trí  MT7 

(giảm khoảng 1,57 lần) và MT11 (giảm 

khoảng 1,64 lần). 
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Hình 12. Giá trị PO43- tại các vị trí quan trắc 

Thành phần phosphat (PO43- tính theo 

P) của các mẫu nước nằm trong khoảng 

0,05 – 0,15 mg/L. Tất cả các kết quả đạt 

GHCP theo QCVN 08:2015 mức A2 (0,2 

mg/L). So với kết quả của đợt thực đo 

lần trước, đa số các vị trí có phosphat 

tăng (trừ vị trí MT13 giảm nhẹ), tăng 

nhiều nhất tại vị trí MT6 (tăng khoảng 

3,42 lần).  

 

g. Ô nhiễm vi sinh 

 
Hình 13. Coliform tại các vị trí quan trắc 

Thành phần Coliform của các mẫu nước 

dao đo ̣ng trong khoảng 430 – 15.000 

MPN/100mL, trong đó cao nhất tại 

MT12. Có 10/13 vị trí đạt mức A2 của 

QCVN08 (≤5.000 MPN/100mL). So với 

kết quả của đợt thực đo lần trước, có 

12/13 vị trí có ô nhiễm vi sinh giảm 

hoặc không thay đổi, giảm nhiều nhất 

tại vị trí MT5, MT7, MT10 và MT11 

(giảm khoảng hơn 5 lần). Riêng vị trí 

MT8 tăng khoảng 1,87 lần. 

h. Kết quả tính WQI 
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Hình 14. Giá trị WQI chất lượng nước vùng Nam Măng Thít ngày 30/06/2019 

II. Các khuyến nghị, cảnh báo 

(1). Các kết quả quan trắc ngày 30/06/2019 cho thấy nguồn nước hệ thống Nam Măng 

Thít tại các cống ngăn mặn hiện tượng tích tụ ô nhiễm dinh dưỡng và vi sinh cao hơn 

các vị trí nội đồng. Nhìn chung, trong kỳ thực đo chất lượng nước này thành phần COD, 

nitrat và phosphat có xu hướng tăng. Các thông số ô nhiễm như TSS, BOD, ô nhiễm vi 

sinh có xu hướng giảm. Theo kết quả tính WQI, có 12/13 vị trí có chất lượng nước phù 

hợp với mục đích tưới tiêu, riêng MT12 có kết quả tính WQI < 20 do ảnh hưởng của 

thành phần ô nhiễm vi sinh cao. 

(2). Kết quả quan trắc kỳ này cho thấy chất lượng nước đã được cải thiện, tại các cống 

ngăn mặn hiện tượng tích tụ dinh dưỡng cũng không còn nhiều. Tuy nhiên, hàm lượng 

Clorua vẫn còn nhiều biến động.  

III. Nguồn tài liệu tham khảo 

[1].  Báo cáo tổng kết công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vũng Liêm, 

huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019 

[2].  Báo cáo tổng kết nông nghiệp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 

2017 của tỉnh Trà Vinh 

[3].  Lịch gieo trồng và kế hoạch gieo trồng năm 2018-2019 của các tỉnh Vĩnh Long 

và Trà Vinh 

[4]. Lịch vận hành công trình năm 2018-2019 của tỉnh Trà Vinh.
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