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Tóm tắt: Các chất dinh dưỡng trong môi trường nước biển vùng bờ có vai trò hết sức quan 
trọng đối với các hệ sinh thái và các loài sinh vật vùng bờ nhưng sự gia tăng hàm lượng của 
các chất dinh dưỡng này cũng gây tác động tiêu cực lên các hệ sinh thái kể trên. Trong phạm 
vi của nghiên cứu này, hàm lượng của các chất dinh dưỡng gồm Amoni, Nitrate và 
Phosphate và các thông số hóa lý cơ bản trong môi trường nước biển vùng bờ tại khu vực 
phía nam Châu thổ sông Hồng đã được phân tích và đánh giá tại vùng cửa sông, rừng ngập 
mặn và vùng biển ven bờ. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị hàm lượng Nitrate có sự khác 
biệt rõ rệt giữa các khu vực lấy mẫu dao động từ 119±50,7 µg/L, 192,3±47,5 µg/L đến 
454,8±204,1 µg/L tương ứng với vùng biển ven bờ, rừng ngập mặn và cửa sông. Kết quả 
tương tự cũng được quan sát thấy với Amoni với hàm lượng tương ứng là 835,3±246,4 
µg/L, 405,7±126,7 µg/L, và 295,6±73,2 µg/L tương ứng với vùng cửa sông, rừng ngập mặn 
và vùng biển ven bờ. Các chất dinh dưỡng như Amoni và Nitrate đã vượt quá giới hạn cho 
phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT và tiêu chuẩn môi trường ASEAN đối với môi 
trường nước biển ven bờ cho mục đích nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh. Nghiên 
cứu cũng chỉ ra vai trò của rừng ngập mặn trong việc hấp thu các chất dinh dưỡng được vận 
chuyển từ lục địa ra vùng ven biển và cần tiếp tục thực hiện các nghiên cứu liên tục trong 
thời gian tới nhằm làm rõ vấn đề này.    

Từ khóa: Rừng ngập mặn; Cửa sông; Vùng bờ; Dinh dưỡng; Châu thổ sông Hồng. 
 

 

1. Mở đầu  

Vùng bờ là nơi tập trung nhiều hoạt động kinh tế quan trọng như công nghiệp, cảng biển, 
nuôi trồng thủy sản (NTTS), du lịch,... nhưng cũng là nơi tiếp nhận các nguồn ô nhiễm từ đất 
liền, có nguy cơ cao về ô nhiễm môi trường và mức độ tổn thương từ biến đổi khí hậu [1]. 
Một trong những nguồn gây ô nhiễm vận chuyển từ đất liền ra vùng cửa sông, ven biển là 
các chất dinh dưỡng như N, P, Si có thể gây ra tác động đến môi trường biển ven bờ như phú 
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dưỡng, hình thành vùng môi trường chết (hypoxia), tác động trực tiếp đến các hệ sinh thái 
(HST) và đa dạng sinh học [2–4]. Các nguồn ô nhiễm các chất dinh dưỡng ảnh hưởng đến 
môi trường biển bao gồm: các nhà máy, khu đô thị đô thị, sản xuất nông nghiệp, chất thải 
sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản ven biển. Sự gia tăng hàm lượng Phospho có nguồn gốc từ lục 
địa có thể gây ra suy giảm chất lượng môi trường nước, trầm tích và đa dạng sinh học trong 
khu vực rừng ngập mặn tại Brazil và Ấn Độ [2, 5, 6]. Tuy nhiên, sự gia tăng nồng độ các chất 
dinh dưỡng cũng thể hiện tác động tích cực như làm gia tăng và phát triển của hệ sinh thái 
rừng ngập mặn [7], nâng cao tốc độ sinh trưởng, sinh khối của rừng ngập mặn theo thời gian 
[8]. Các chất dinh dưỡng này cũng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của ác loài thực 
vật phù du, góp phần duy trì lưới thức ăn tại các HST ven biển.  

Như vậy, có thể nhận thấy các nguồn dinh dưỡng từ lục địa có các vai trò khác nhau đối 
với các hệ sinh thái biển như rừng ngập mặn, vùng nước cửa sông và các bãi triều ven biển. 
Nghiên cứu về tải lượng chất dinh dưỡng tại sông Hồng cho thấy các hoạt động tưới tiêu 
nông nghiệp và thất thoát từ môi trường đất là nguyên nhân chính dẫn đến gia tăng hàm lượng 
N, P trong nguồn nước sông Hồng [9]. Các nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra hàm lượng chất 
dinh dưỡng N, P, Si trong nước sông Hồng đã dần đến điểm giới hạn xảy ra phú dưỡng trong 
giai đoạn hiện nay [10]. Vì vậy, việc nghiên cứu và đánh giá được vai trò và tác động của các 
chất dinh dưỡng tại khu vực châu thổ sông Hồng hiện nay cũng là vấn đề cần được quan tâm 
nhằm bảo vệ các HST và đa dạng sinh học trong thời gian tới. Trong phạm vi của nghiên cứu 
này, hàm lượng các chất dinh dưỡng gồm Amoni, Nitrate, Phosphate và các thông số hóa lý 
trong môi trường nước biển được thu thập và phân tích tại khu vực cửa sông, rừng ngập mặn 
và ven bờ nhằm đánh giá được mức độ tích lũy các chất dinh dưỡng và nguy cơ ảnh hưởng 
đến môi trường và các hệ sinh thái trong khu vực phía nam châu thổ sông Hồng. 

 

Hình 1. Khu vực nghiên cứu và điểm lấy mẫu tại khu vực phía Nam châu thổ sông Hồng. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Khu vực nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại khu vực ven biển nằm phía Nam châu thổ sông Hồng 
(thuộc khu dự trữ sinh quyển cửa sông Hồng), giới hạn bởi khu vực cửa sông Đáy và cửa 
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sông Ninh Cơ. Đây là khu vực tập trung nhiều hoạt động phát triển kinh tế xã hội ven biển 
như nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản, nông nghiệp nhưng ít phát triển hoạt động công 
nghiệp, cảng biển. Tuy nhiên, khu vực này còn chịu ảnh hưởng bởi nguồn chất thải từ lưu 
vực sông Nhuệ–Đáy được vận chuyển từ cửa sông Đáy ra vùng biển khu vực châu thổ Sông 
Hồng. Khu vực này còn tập trung các hệ sinh thái đất ngập nước quan trọng như rừng ngập 
mặn, vùng nước cửa sông, bãi triều ven biển,.. có vai trò quan trọng đối với duy trì sinh kế 
của cộng đồng địa phương và cung cấp nguồn lợi thủy hải sản giá trị. Sơ đồ khu vực nghiên 
cứu được thể hiện trong Hình 1. 

2.2. Khảo sát thực địa và lấy mẫu  

Các mẫu nước biển ven bờ được thu thập và khảo sát tại 03 khu vực cửa sông, rừng ngập 
mặn và ven bờ tại khu vực phía. Mẫu nước biển ven bờ tầng mặt được thu thập 01 lần khi 
triều cao vào tháng 01/2020 bao gồm 05 mẫu nước tại vùng biển ven bờ, 14 mẫu nước tại các 
khu vực rừng ngập mặn và 10 mẫu nước tại cửa sông (Hình 1). Vị trí lấy mẫu được thực hiện 
kéo dài từ khu vực cửa sông Ninh Cơ đến cửa sông Đáy thuộc khu vực phía Nam châu thổ 
sông Hồng. Mẫu nước thu thập được chứa trong chai nhựa PE nguyên sinh, bảo quản ngay 
trong thùng đá và vận chuyển về phòng thí nghiệm trước khi tiến hành phân tích thành phần 
các chất dinh dưỡng. Các thông số hiện trường được tiến hành đo đạc trực tiếp tại hiện trường 
sau khi thu thập mẫu. 

2.3. Phương pháp xác định thành phần chất dinh dưỡng trong môi trường nước biển 

2.3.1. Phương pháp xác định các thông số hóa lý môi trường 

Các thông số hóa lý môi trường nước biển ven bờ bao gồm pH, TDS, Eh, Độ muối được 
đo đạc trực tiếp tại hiện trường bằng hệ thống đo nhanh đa chỉ tiêu Horiba WQC 30 với các 
điện cực kỹ thuật số 300-PH2 cho pH, 300-C2 cho độ muối và TDS, điện cực thủy tinh 9300-
10D cho giá trị thế ôxy hóa khử Eh. Sai số của thiết bị trong quá trình đo đạc hiện trường là 
không quá 0,5% đối với điện cực kỹ thuật số và 0,1 mV đối với điện cực thủy tinh. 

2.3.2. Phương pháp phân tích Amoni, Nitrate va Phosphat trong môi trường nước biển 

Hàm lượng Amoni, Nitrate và Phosphat trong môi trường nước biển được phân tích bằng 
hệ thống phân tích tự động dòng liên tục CFA Skalar SAN++ (Skalar Analytical BV, Breda, 
The Netherlands) tại Phòng thí nghiệm trọng điểm Địa môi trường và Ứng phó Biến đổi Khí 
hậu, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Trước khi tiến hành phân tích, mẫu 
nước được lọc qua giấy lọc định lượng nhằm loại bỏ các vật chất lơ lửng có kích thước lớn 
hơn 10 µm. Mẫu nước biển ven bờ sau khi lọc được giữ trong thùng đá và được phân tích 
ngay trong ngày lọc mẫu.  

Quá trình phân tích tự động Amoni (NH4–N) được dựa trên phản ứng Berthelot, trong 
đó Amoni được clo hóa thành monocloramin và được cho phản ứng với phenol. Trong quá 
trình phản ứng, Natri nitroprusside và Natri hypoclorit được sử dụng là chất xúc tác cho phản 
ứng. Sản phẩm phản ứng tạo thành phức chất màu xanh lục và được đo đạc bằng đầu dò 
quang học với bước sóng 630 nm. Đối với mẫu có hàm lượng Amoni dự kiến cao hơn 500 
µg/L sẽ được pha loãng ít nhất 2 lần trước khi tiến hành phân tích. Nguyên lý của phân tích 
Nitrate (NO3–N) trong môi trường nước biển sử dụng phương pháp khử Cadimi; mẫu phân 
tích được tự động đưa cùng dung dịch đệm pH 8,2 quá cột chứa cadimi phủ đồng để khử 
Nitrate trong nước biển thành Nitrite. Nitrite sau phản ứng được xác định bằng cách diazo 
hóa với Sulfanilamide và kết hợp với N–(1–naphthyl) Ethylene diamine dihydrochloride để 
tạo thành màu hồng và được đo ở bước sóng 540nm. Hàm lượng Phosphat (PO4–P) trong 
nước biển được xác định bằng phàn ứng giữa Amoni heptamolybdate và Kali antimony (III) 
oxide tartrate trong môi trường axit vừa với dung dịch chứa phosphate để tạo phức Amoni-
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Phospho-Molybdate. Phức chất này trong quá trình khử có mày xanh lam đậm khi phản ứng 
với L (+)–Ascorbic axit và được đo ở bước sóng 880nm. Các modul phản ứng và lấy mẫu 
được vận hành tự động thông qua hệ thống CFA SAN++ và phần mềm điều khiển 
FlowAccess V3 của hãng Skalar [11]. 

2.3.4. Kiểm soát chất lượng phân tích 

Trong quá trình thực hiện phân tích, việc kiểm soát chất lượng phân tích được thực hiện 
theo hướng dẫn của hãng Skalar và thực hiện phân tích mẫu lặp trong quá trình phân tích 
[11]. Các hóa chất chuẩn phục vụ phân tích được sử dụng xây dựng đường chuẩn và kiểm tra 
chất lượng phân tích bao gồm Natri nitrate (Merck 106537), Amoni Clorua (Merck 101145) 
và Kali Dihydro phosphate (Merck104873). Giới hạn phát hiện của phép phân tích có thể đạt 
được đối với Nitrate và Amonium là 5 µg/l và Phosphate là 2 µg/l. Sau 10 mẫu phân tích, 
một mẫu chất chuẩn được lặp lại nhằm hiệu chỉnh sự biến đổi tín hiệu (nếu có) của đầu dò 
trong quá trình phân tích. Việc hiệu chuẩn kết quả phân tích này đươc thực hiện tự động trong 
phần mềm FlowAccesss V3. Các mẫu lặp của chất chuẩn và mẫu phân tích được đánh giá 
nhằm đảm bảo mức độ sai khác giữa các lần phân tích không quá 5%, giá trị R của đường 
chuẩn phân tích trong khoảng 0,99 đến 0,999. 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu  

Kết quả phân tích mẫu được xử lý bằng phần mềm FlowAccess V3 và xuất dữ liệu phân 
tích ra Microsoft Excel. Kết quả phân tích được xử lý thống kê bằng phần mềm SPSS và các 
biểu đồ được thực hiện bằng phần mềm Sigmaplot. Nhằm đánh giá sự khác biệt về các thông 
số hóa lý môi trường và hàm lượng các chất dinh dưỡng giữa các khu vực vùng biển ven bờ, 
cửa sông và rừng ngập mặn, phép thống kê phân tích phương sai (ANOVA) và phân tích 
tương quan được thực hiện bằng phần mềm SPSS. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các 
khu vực lấy mẫu được ghi nhận nếu giá trị p < 0,05. 

3. Kết quả và Thảo luận 

3.1. Đặc điểm các thông số hóa lý môi trường nước tại khu vực nghiên cứu 

Đặc điểm các thông số hóa lý môi trường nước biển tại khu vực nghiên cứu gồm pH, Eh, 
TDS và độ muối (Sal) được thể hiện trong Hình 2. Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị pH 
dao động từ 7,5 đến 8,6 và không thấy có giá trị khác biệt giữa các khu vực lấy mẫu. Giá trị 
pH trung bình (±SD) của từng khu vưc là 8,3±0,1, 8,3±0,1 đến 8,1±0,3 với mẫu nước biển 
ven bờ, cửa sông và rừng ngập mặn (Hình 2). Tương tự như pH, giá trị Eh cũng không cho 
thấy sự khác biệt giữa các khu vực lấy mẫu với khoảng dao động từ 121,9 đến 189,2 mV, giá 
trị trung bình tương ứng là 143,1±15,4 mV, 149,4±24,4 mV, và 150,3±16,4 mV cho mẫu 
nước biển ven bờ, cửa sông và rừng ngập mặn. Giá trị pH và Eh tại khu vực nghiên cứu có 
mức độ tương quan nghịch trung bình (Bảng 1). Từ kết quả giá trị pH và Eh cho thấy khu 
vực nghiên cứu nằm trong nhóm môi trường kiềm yếu –oxy hóa yếu (7,5 < pH < 8,5; 100mV 
< Eh < 150mV) và môi trường kiểm yếu – oxy hóa mạnh (7,5 < pH < 8,5; Eh > 150mV). 

Đặc điểm độ muối dao động từ 11,7 đến 29,3 ‰ và có sự khác biệt rõ ràng giữa khu vực 
cửa sông và rừng ngập mặn với nước biển ven bờ (ANOVA, F = 4,237, p < 0,05). Giá trị 
trung bình (±SD) của độ muối tương ứng là 22,4±2,5‰, 22,4±4,1‰ và 26,8±1,8‰ cho khu 
vực rừng ngập mặn, cửa sông và nước biển ven bờ (Hình 2). Xu thế tương ứng cũng diễn ra 
với TDS khi hàm lượng TDS trong nước biển tại khu vực nghiên cứu dao động từ 11,3 đến 
28,2 g/L, giá trị trung bình (±SD) là 21,6±2,4, 21,6±4,0 và 25,8±1,7 g/L cho khu vực rừng 
ngập mặn, cửa sông và nước biển ven bờ (Hình 2). 

Nhìn chung, giá trị độ muối và TDS thể hiện xu thế phù hợp với nước biển tại các vùng 
cửa sông và rừng ngập mặn với giá trị độ muối biến thiên lớn và có liên quan trực tiếp đến 
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nguồn nước ngọt từ lục địa chảy ra biển. Đặc điểm các thông số môi trường tại khu vực 
nghiên cứu đều có giá trị tương đương với các khu vực cửa sông khác tại Việt Nam và không 
thể hiện các dấu hiệu bất thường về đặc điểm môi trường [12–13]. Tuy nhiên, đặc điểm các 
thông số về môi trường nước biển ven bờ và cửa sông có sự biến động theo mùa [13–14] nên 
việc tiến hành các nghiên cứu tiếp theo nhằm đánh giá biến động đặc điểm môi trường theo 
thời gian tại khu vực này là rất cần thiết trong các nghiên cứu tiếp theo. 

 

Hình 2. Đặc điểm các thông số hóa lý môi trường nước biển vùng bờ khu vực nghiên cứu. 

Ghi chú: CS: Cửa sông; NBVB: Nước biển ven bờ; RNM: Rừng ngập mặn 

Bảng 1. Hệ số tương quan giữa các thông số hóa lý môi trường và hàm lượng các chất dinh dưỡng 
trong môi trường nước biển. 

 pH Eh TDS Độ muối PO4–P NO3–N NH4–N 

pH  -0.455*      

Eh -0.455*       

TDS    0.999** -0.475** -0.399* -0.370* 

Độ muối   0.999**  -0.473** -0.390*  

PO4–P   -0.475** -0.473**  0.485** 0.499** 
NO3–N   -0.399* -0.390* 0.485**  0.953** 
NH4–N   -0.370*  0.499** 0.953**  

* Hệ số tương quan với giá trị p < 0,05; ** Hệ số tương quan với giá trị p < 0,001 

3.2. Đặc điểm phân bố các chất dinh dưỡng trong môi trường nước biển vùng bờ khu vực 
nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị hàm lượng NO3–N trong môi trường nước biển vùng 
bờ tại khu vực nghiên cứu dao động từ 80 đến 853,1 µg/L với giá trị trung bình (±SD) là 
270,2±184,6 µg/L. Giá trị trung bình hàm lượng NO3-N trong môi trường nước biển ven bờ 
tương ứng là 119±50,7 µg/L, 192,3±47,5 µg/L đến 454,8±204,1 µg/L với vùng biển ven bờ, 
rừng ngập mặn và cửa sông (Hình 3). Kết quả phân tích cũng cho thấy giá trị NO3–N có sự 
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khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các khu vực (ANOVA, F = 16.945, p < 0,001) và thể hiện 
xu hướng giảm dần từ cửa sông tới rừng ngập mặn và nước biển ven bờ. 

 
Hình 3. Đặc điểm phân bố hàm lượng NO3–N và NH4–N trong môi trường nước biển vùng bờ tại 
các khu vực nghiên cứu. 

Hàm lượng NH4–N trong môi trường nước biển ven bờ tại khu vực nghiên cứu cũng có 
sự dao động mạnh từ 220,1 đến 1325,1 µg/L với giá trị trung bình (±SD) là 534,8±280,2 
µg/L. Hàm lượng NH4–N thể hiện xu hướng tương tự như Nitrate với sự giảm rõ rệt từ cửa 
sông ra môi trường nước biển ven bờ (ANOVA, F = 23,814, p < 0,001), với giá trị trung bình 
tương ứng là 295,6±73,2 µg/L, 405,7±126,7 µg/L và 835,3±246,4 µg/L cho nước biển ven 
bờ, rừng ngập mặn và cửa sông. Hàm lượng PO4–P không có sự khác biệt quá lớn gữa các 
khu vực nghiên cứu với khoảng dao động từ 1,6 đến 44,1 µg/L và giá trị trung bình (±SD) là 
7,5±9,2 µg/L. Một số điểm có giá trị PO4 cao hơn so với môi trường xung quanh nằm tại khu 
vực cửa sông và rừng ngập mặn, gần các cửa cống trao đổi nước của hoạt động NTTS trong 
đê. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy hàm lượng chất dinh dưỡng có sự dao động lớn trong 
môi trường nước tại khu vực cửa sông và mức độ dao động giảm dần tại khu vực rừng ngập 
mặn và nước biển ven bờ. Tuy nhiên, giá trị hàm lượng NH4–N và NO3–N trong khu vực có 
dấu hiệu tăng cao, với giá trị hàm lượng NH4–N đều vượt quá QCVN 10:2015 về nước biển 
ven bờ cho vùng nuôi trồng thủy sản và bảo tồn thủy sinh đối với nước biển ven bờ và rừng 
ngập mặn, còn tại khu vực cửa sông thì hàm lượng Amoni đã vượt quá giá trị giới hạn 
(GTGH) gây ô nhiễm môi trường nước. Đối với Nitrate trong nước biển ven bờ, trong QCVN 
10-MT:2015/BTNMT không quy định hàm lượng Nitrate nhưng khi đối sánh với tiêu chuẩn 
môi trường ASEAN thì hàm lượng Nitrate đã vượt từ 2-8 lần so với GTGH (60 µg/L) [15]. 
Mặc dù các loài sinh vật và hệ sinh thái có ngưỡng chịu đựng độc tính với hàm lượng các 
chất dinh dưỡng trong môi trường nước biển khá cao, sự gia tăng hàm lượng các chất dinh 
dưỡng cũng là vấn đề đáng quan tâm và xử lý trong thời gian tới [16–18]. Ngoài ra, thời điểm 
lấy mẫu nghiên cứu được thực hiện trong mùa khô với hàm lượng các chất dinh dưỡng tại 
các cửa sông miền Bắc có xu hướng thấp hơn so với mùa mưa [13–14], nên việc đánh giá tác 
động tích lũy và lâu dài của ô nhiễm các chất dinh dưỡng lên các loài sinh vật cũng rất cần 
thiết được thực hiện trong các nghiên cứu tiếp theo. 

Kết quả đánh giá tương quan cho thấy giá trị hàm lượng các chất dinh dưỡng có tương 
quan nghịch ở mức trung bình đối với giá trị TDS và độ muối. Hàm lượng PO4–P có tương 
quan thuận ở mức trung bình đối với NO3–N và NH4–N, trong đó NO3–N và NH4–N có tương 
quan thuận rất cao. Sự tương quan giữa NO3-N và NH4–N trong môi trường biển gắn liền 
với các nguồn phát sinh chất dinh dưỡng và quá trình địa hóa của Nitơ trong môi trường nước 
biển và cửa sông [19]. Đối với hàm lượng PO4–P có giá trị thấp trong môi trường biển nhưng 
sự tương quan thuận giữa PO4–P với NO3–N và NH4–N có thể liên quan đến nguồn gốc phát 
tán của các chất dinh dưỡng từ lục địa ra môi trường [20]. Như vậy xu hướng hàm lượng của 
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các chất dinh dưỡng giảm dần từ khu vực cửa sông ra rừng ngập mặn và nước biển ven bờ. 
Xu hướng phân bố này phù hợp với quá trình pha loãng và hấp thụ chất ô nhiễm tại cửa sông 
và rừng ngập mặn trước khi được đưa ra môi trường nước biển ven bờ [21]. 

Bảng 2. So sánh hàm lượng các chất dinh dưỡng tại khu vực nghiên cứu với một số khu vực khác 
trong và ngoài nước. 

Khu vực 
nghiên cứu 

Môi 
trường NH4-N (µg/L) NO3-N (µg/L) PO4-P (µg/L) 

Tài liệu 
tham khảo 

Nam châu 
thổ sông 

Hồng 

Rừng ngập 
mặn 

405,7±126,7 192,3±47,5 8,2±7,9 
Khu vực 

nghiên cứu 
Cửa sông 835,3±246,4 454,8±204,1 8,9±12,6 
Nước biển 

ven bờ 
295,6±73,2 119±50,7 2,8±1,3 

Vân Đồn Lạch triều 126,8-151,9 80,9-86,5 23,85-24,14 [14] 
Hải Phòng Cửa sông 

và nước 
biển ven bờ 

16,5-571,5 86,7-285,4 8,81-39,0 [13] 

Nha Trang 
(2017) 

Nước biển 
ven bờ 

21,15±17,42 32 ±0,93 7,64 ± 4,57 [22] 

Vũng Tàu 
(2017) 

Nước biển 
ven bờ 

16,10 ± 5,71 87 ± 25 13,47 ± 2,87 [22] 

Nam Du, 
Kiên giang 

Nước biển 27-136 16-42 5-13 [23] 

Cần Giờ Cửa sông 150-300 600-1500 150-320 [24] 
Phuket 

(Thái Lan) 
Biển ven bờ 0-93,15 0-41,3 0-81,30 [25] 

Vịnh 
Panguil 

(Phi-líp-pin) 
Biển ven bờ - 300-900 100-500 [26] 

Merbok 
(Malaysia) 

Cửa sông 100-1180 50-210 60-80 [27] 

GTGH  
100* 

 (QCVN 10-
MT:2015/BTNMT) 

60** 
(ASEAN) 

200* 
(QCVN 10-

MT:2015/BTNMT) 
 

* QCVN 10-MT:2015/BTNMT đối với nước biển ven bờ cho nuôi trồng thủy hải sản và bảo tồn thủy sinh 
** Tiêu chuẩn môi trường ASEAN đối với nước biển ven bờ cho bảo tồn thủy sinh 

Dựa trên các kết quả đã phân tích kể trên, môi trường nước biển tại khu vực nghiên cứu 
đã có xu hướng gia tăng hàm lượng các chất dinh dưỡng và cao hơn khá nhiều so với các khu 
vực khác trong và ngoài nước (Bảng 2). So sánh với khu vực ở miền Bắc Việt Nam, giá trị 
NO3–N và NH4–N tương đối cao so với các vùng biển và cửa sông khác như đảo Vân Đồn 
[14], cửa sông Cấm và Bạch Đằng [13], và tương đương với khu vực Cần Giờ, thành phố Hồ 
Chí Minh [24], Vịnh Paguil, Phi-líp-pin và cửa sông Merbok, Malaysia [26–27]. Giá trị hàm 
lượng NO3–N và NH4–N trong khu vực này cũng cao hơn rõ rệt so với các vùng biển ven bờ 
khác tại Việt Nam như Vũng Tàu, Nha Trang, Kiên Giang [22–23] hay Phuket (Thái Lan) 
[25]. Nguồn phát sinh của các chất dinh dưỡng này chủ yếu từ các hoạt động nhân sinh do 
con người gây ra như nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp, chất thải đô thị,… và 
một phần nhỏ do các quá trình tự nhiên như phân hủy vật chất hữu cơ và phát triển của vi 
sinh vật [25, 28]. Do vậy, các cửa sông như tại khu vực nghiên cứu, khu vực cửa sông Bạch 
Đằng, khu vực Cần Giờ gần các khu đô thị và khu vực phát triển nông nghiệp thường thể 
hiện xu hướng có hàm lượng các chất dinh dưỡng cao hơn các vùng biển mở khác, đồng thời 
đã đạt tới ngưỡng GTGH của QCVN 10-MT:2015/BTNMT và tiêu chuẩn môi trường 
ASEAN.  

Một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến sự gia tăng hàm lượng các chất dinh dưỡng 
trong môi trường nước biển ven bờ khu vực nghiên cứu liên quan đến sự ô nhiễm môi trường 
tại lưu vực sông Nhuệ Đáy trong thời gian qua. Nguyên nhân của hiện tượng này do đầu 
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nguồn của hệ thống sông này tiếp nhận trực tiếp phần lớn nước thải sinh hoạt và nước thải 
công nghiệp từ các đô thị, khu dân cư và các khu-cụm công nghiệp tại Hà Nội, Hà Nam, Ninh 
Bình, Nam Định [12]. Nhằm giảm thiểu hàm lượng các chất dinh dưỡng này trong môi trường 
nước biển và cửa sông cần có các giải pháp xử lý từ nguồn phát thải trong lục địa, xử lý nước 
thải NTTS tại các khu vực ven biển. Ngoài ra, việc tiếp tục trồng và bảo vệ rừng ngập mặn 
ven biển cũng là một giải pháp làm giảm tải lượng các chất dinh dưỡng thải ra môi trường 
biển do chức năng lọc các chất ô nhiễm và làm chậm quá trình phát tán các chất ô nhiễm của 
HST này tại khu vực cửa sông ven biển [19, 21]. Trong nghiên cứu này, giá trị hàm lượng 
các chất dinh dưỡng thể hiện xu hướng giảm rõ rệt từ cửa sông tới rừng ngập mặn và nước 
biển ven bờ, thể hiện rừng ngập mặn trong khu vực này cũng có giá trị đổi với việc hấp thụ 
và giảm thiểu hàm lượng các chất dinh dưỡng trong môi trường. Để làm rõ được các quá 
trình kể trên, các nghiên cứu về biến đổi hàm lượng chất dinh dưỡng theo không gian và thời 
gian là rất cần thiết được thực hiện tại khu vực này trong thời gian tới. 

4. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy khu vực phía nam châu thổ sông Hồng tại thời điểm lấy 
mẫu đã có dấu hiệu gia tăng hàm lượng các chất dinh dưỡng (Amoni, Nitrate) trong nước 
biển ven bờ tại các khu vực rừng ngập mặn, cửa sông và nước biển ven bờ. Một số điểm tại 
khu vực này cho thấy giá trị hàm lượng các chất dinh dưỡng (Amoni, Nitrate) đã vượt quá 
GTGH trong QCVN 10-MT:2015/BTNMT và Tiêu chuẩn môi trường ASEAN. Tuy nhiên, 
hàm lượng các chất dinh dưỡng trong nước biển ven bờ tại các khu vực có rừng ngập mặn có 
giá trị thấp hơn rõ rệt so với khu vực cửa sông, thể hiện vai trò là “màng lọc tự nhiên” giúp 
lắng đọng và hấp thụ các chất ô nhiễm từ lục địa trước khi thải ra môi trường biển. Nhìn 
chung, khu vực vùng bờ phía nam Châu thổ sông Hồng đã bước đầu xảy ra hiện tượng gia 
tăng hàm lượng các chất dinh dưỡng trong môi trường nước biển ven bờ, nếu xảy ra trong 
thời gian dài sẽ dẫn đến nguy cơ phú dưỡng và tác động trực tiếp đến hệ sinh thái rừng ngập 
mặn, vùng nước cửa sông và các hệ sinh thái đất ngập nước khác trong khu vực. Vì vậy, các 
nghiên cứu có tính liên tục theo không gian và thời gian là rất cần thiết được thực hiện trong 
thời gian tới để làm rõ sự biến động theo không gian và thời gian của hàm lượng các chất 
dinh dưỡng trong môi trường nước biển ven bờ. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: L.V.D., P.V.H.; Lựa chọn phương 
pháp nghiên cứu: L.V.D., N.T.T.; Xử lý số liệu: L.V.D., N.T.T.; Phân tích mẫu: L.V.D., 
N.D.K., L.V.D.; Lấy mẫu: L.V.D., P.V.H., N.D.K., L.V.D.; Viết bản thảo bài báo: L.V.D., 
P.V.H.; Chỉnh sửa bài báo: L.V.D., N.T.T., P.V.H. 

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được thực hiện dưới sự tài trợ của đề tài nghiên cứu khoa học 
cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, mã số QG19.01. Bên cạnh đó, tập thể tác giả trân trọng cảm 
ơn sự giúp đỡ của các cơ quan địa phương trong quá trình khảo sát và thực hiện nghiên cứu 
này. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 
tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 
không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: Nutrients in coastal waters play essential roles for coastal ecosystems and 
organisms, but the increasing concentration of these nutrients also negatively impacts the 
environment. The present study collected and analyzed the content of nutrients, including 
Ammonium, Nitrate, Phosphate, and physicochemical parameters of coastal waters from 
the southern Red River Delta. Results showed that the concentration of Nitrate significantly 
decreased from estuaries, mangroves to nearshore waters with an average of 454.8±204.1 
µg/L, 192.3±47.5 µg/L to 119±50.7 µg/L, respectively. Similar results were observed for 
Ammonium concentrations with an average value of 295.6±73.2 µg/L, 405.7±126.7 µg/L, 
to 835.3±246.4 µg/L, for nearshore waters, mangroves, and estuaries, respectively. 
According to Vietnam (QCVN 10-MT:2015/BTNMT) and ASEAN environmental 
standards for coastal marine environments, the concentration of Ammonium and Nitrate has 
exceeded the allowable limit. The study also points to the role of mangroves in absorbing 
nutrients transported from the mainland to the coastal area and further investigation is 
necessary to clarify this process in the coastal area. 

Keywords: Mangroves; Estuary; Coastal zone; Nutrients; Red River Delta. 


