
                                 CÔNG NGHỆ 

Số 45.2018 ● Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 

KHOA HỌC 

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ - Đại học Công nghiệp Hà Nội - Số 45 (4/2018): 12-15 

BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC TẠI 
MỘT SỐ AO ĐẦM NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Ở HÀ 
NỘI, QUẢNG NINH, NAM ĐỊNH VÀ HÀ TĨNH 
PRELIMINARY INVESTIGATION OF WATER QUALITY IN SEVERAL 
AQUACULTURAL FARMS IN HANOI CITY, QUANG NINH, NAM DINH AND HA 
TINH PROVINCES 

Lê Như Đa1,*
,  Lê Thị Phương Quỳnh1,  

Phùng Thị Xuân Bình2, Phạm Thị Mai Hương3 

1Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 
2Trường Đại học Điện lực 

3Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

TÓM TẮT 

Nuôi trồng thủy sản ở nước ta đã có những bước phát triển đáng kể cả về diện tích và sản lượng nuôi trong những 
năm vừa qua, đóng góp một phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế đất nước. Bài báo giới thiệu kết quả quan trắc 
chất lượng nước trong các đầm/ao nuôi trồng thủy sản tại một số tỉnh thành phố như  
Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định và Hà Tĩnh trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11/2016. Kết quả quan trắc cho thấy: 
pH = 7,3 - 8,5; hàm lượng COD: 16,3 - 35,8 mg/l; hàm lượng amoni: 0,034 - 0,327 mgN/l; hàm lượng nitrit nằm trong 
khoảng 0,005 - 0,156 mgN/l; nitrat: 0,169 - 3,437 mgN/l; hàm lượng phốtphát 0,004 - 0,203 mgP/l; P tổng trong khoảng 
0,057 - 0,338 mgP/l và Silic nằm trong khoảng 1,05 - 3,90 mgSi/l. Tại một số thời điểm quan trắc, hàm lượng amoni và 
photphat ở các tỉnh Quảng Ninh và Hà Nội vượt tiêu chuẩn cho phép QCVN 10-MT:2015/BTNMT và QCVN 
38:2011/BTNMT. Trong số các mẫu nước nghiên cứu, mẫu nước từ vùng tôm luôn có giá trị các thông số dinh dưỡng 
cao nhất. 

Từ khóa: Nuôi trồng thủy sản; chất lượng nước; quan trắc; chất dinh dưỡng. 

ABSTRACT 

In recent years, aquaculture in our country has been remarkably developed both in terms of the area and production, 
contributing significantly to the development of the national economy. This article presents the monitoring results of water 
quality at several aquacultural farms in Hanoi, Quang Ninh, Nam Dinh and Ha Tinh provinces during the period from 
January to November 2016. The results showed that: pH = 7.3 - 8.5; COD: 16.3 - 35.8 mg/l; Ammonium content: 0.034 - 
0.327 mgN/l; Nitrite content: 0.005 - 0.156 mgN/l; Nitrate: 0.169 - 3.437 mgN/l; Phosphate content: 0.004 - 0.203 mgP/l; P 
total:  0.057 - 0.338 mgP/l and dissolved silica: 1.05 - 3.90 mgSi/l. At some monitoring points, the levels of ammonium and 
phosphate in Quang Ninh and Hanoi exceeded the permitted standards QCVN 10-MT:2015/BTNMT and QCVN 
38:2011/BTNMT. Among the water samples studied, the water samples from the shrimp area always had the highest 
nutrient contents.  
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