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Đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước
– Nghiên cứu điển hình tại khu vực phía
Nam tỉnh Bình Dương
Lê Ngọc Tuấn, Tào Mạnh Quân, Trần Thị Thuý, Đoàn Thanh Huy, Trần Xuân Hoàng
Tóm tắt—Khả năng chịu tải (KNCT) của nguồn nước
là một trong những dữ liệu quan trọng phục vụ quản
lý chất lượng nước (CLN), kiểm soát nguồn thải,
hướng đến việc dung hoà giữa mục tiêu phát triển
kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Theo đó, nghiên
cứu nhằm mục tiêu đánh giá KNCT của nguồn nước
mặt khu vực phía Nam tỉnh Bình Dương đến năm
2030 – nơi đã và đang chịu nhiều nguy cơ ô nhiễm. 06
thông số CLN cơ bản (COD, BOD, TSS, PO43--P,
NO3--N, NH4+-N) được tiếp cận với 02 kịch bản xử lý
nước thải khác nhau. Kết quả cho thấy khu vực
nghiên cứu hầu như không còn KNCT đối với
NH4+-N và PO43--P, tiếp sau đó là TSS, BOD và COD.
Trong trường hợp cải thiện tình hình xử lý nước thải
đến năm 2030, KNCT của nguồn nước gia tăng,
nhưng không đáng kể. Các lưu vực có KNCT đáng
quan tâm bao gồm: lưu vực Suối Con 1 (BOD, COD,
NH4+-N), lưu vực Suối Cái (BOD, TSS và NH4+-N),
thượng lưu lưu vực Cây Bàng – Cầu Định (BOD,
COD, TSS, NH4+-N), thượng lưu lưu vực Chòm Sao –
Rạch Búng (5 thông số, trừ NO3--N), thượng lưu lưu
vực Bình Hòa – Vĩnh Bình (BOD, COD, PO43--P,
NH4+-N). Kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng cho
việc hoạch định các chiến lược, biện pháp kiểm soát
nguồn thải và quản lý CLN mặt tại địa phương.
Từ khóa—chất lượng nước, nước mặt, ô nhiễm
nước, khả năng chịu tải, Nam Bình Dương.

1 GIỚI THIỆU
Tài nguyên nước đóng vai trò quan trọng trong
mối quan hệ với sự sống cũng như các hoạt động
phát triển kinh tế xã hội [1]. Tuy nhiên, quá trình
khai thác và sử dụng đã tạo nên nhiều thách thức,
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đặc biệt đối với khía cạnh chất lượng nước
(CLN) [2]. Theo đó, ngoài kiểm soát hiệu quả
nguồn thải, giám sát chất lượng nguồn tiếp nhận,
việc đánh giá, dự báo diễn biến CLN nói riêng,
khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước nói
chung (khả năng chịu tải – KNCT) đóng vai trò
quan trọng, cung cấp cơ sở cho việc hoạch định
và thực thi các giải pháp quản lý có liên quan.
Có nhiều phương pháp được sử dụng để đánh
giá CLN và KNCT: phương pháp mô hình hóa,
như WASP7 [3-5], AQUATOX [6], QUAL2K
[7], DELFT3D [8], HEC – RAS [9], bộ phần
mềm MIKE [10-12]; phương pháp quan trắc môi
trường; phương pháp đánh giá tổng hợp CLN
theo chỉ số CLN (WQI) [13-16]; phương pháp
tính toán KNCT của nguồn nước [17]... Nhìn
chung, tùy vào mục tiêu và quy mô nghiên cứu,
các phương pháp nghiên cứu được lựa chọn sử
dụng đơn lẻ hoặc kết hợp một cách phù hợp.
Tỉnh Bình Dương thuộc vùng kinh tế trọng
điểm phía Nam, đang tăng trưởng và đạt nhiều
thành tựu đáng kể về kinh tế xã hội. Tuy nhiên,
nguồn nước mặt tỉnh Bình Dương, đặc biệt tại
khu vực phía Nam (Thị xã Dĩ An, Thuận An,
Tân Uyên, Bến Cát và thành phố Thủ Dầu Một)
đã và đang chịu nhiều nguy cơ ô nhiễm [18], từ
đó ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người
dân nói riêng và mục tiêu phát triển nói chung tại
địa phương. Để hoạch định những chính sách,
biện pháp quản lý phù hợp, dài hạn và hệ thống,
cần xây dựng các cơ sở khoa học có liên quan,
theo đó, tiếp nối các nghiên cứu về diễn biến
CLN [19], tình hình phát sinh nước thải tại địa
phương [20], nghiên cứu này nhằm mục tiêu
đánh giá KNCT vào mùa khô của hệ thống sông
suối trên địa bàn, dự báo đến năm 2030. Các
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thông số CLN được tiếp cận bao gồm: COD, BOD,
TSS, PO43--P, NO3--N, NH4+-N.
2 PHƯƠNG PHÁP
Phạm vi nghiên cứu
Khu vực đô thị phía Nam tỉnh Bình Dương với
diện tích 208.776 ha, là vùng chịu ảnh hưởng của
triều, có 2 con sông chính thuộc hệ thống sông
Đồng Nai chảy qua (sông Sài Gòn và sông Đồng
Nai) và sông Thị Tính (phụ lưu sông Sài Gòn) nên
mang nét đặc trưng về chế độ thuỷ văn của hai con
sông lớn này. Bên cạnh đó, trong phạm vi nghiên
cứu còn có một hệ thống các suối, rạch có chức
năng tiêu thoát nước cho khu vực (Hình 1). Để
thuận tiện khi phân tích và đánh giá, khu vực
nghiên cứu được phân thành 8 lưu vực, tương ứng
LV I đến LV VIII:
- LV I: Lưu vực Bến Ván, Đồng Sổ, Bà Lăng,
Bến Tượng
- LV II: Lưu vực Suối Tre
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- LV IV: Lưu vực suối Giữa, Bưng Cầu
- LV V: Lưu vực Cây Bàng - Cầu Định
- LV VI: toàn bộ hệ thống Suối Cái, gồm
Suối Tre, Suối Trại Cưa, Suối Vĩnh Lai, Suối
Bến Xoài, Suối Ông Đông, phụ lưu Suối Cái 2,
Rạch Bà Tô, Suối Con 1, Suối Chợ, Suối Bưng
Cù, phụ lưu Suối Cái 3.
- LV VII: Lưu vực Suối Cát, Chòm Sao –
Rạch Búng, rạch Bình Nhâm
- Lưu vực VIII: Lưu vực Bình Hòa – Vĩnh Bình
Phương pháp khảo sát, đo đạc
Đo đạc mặt cắt sông, suối
190 mặt cắt được đo đạc, phục vụ xây dựng
mạng lưới tính toán mô hình thuỷ lực, phân bố
tại 05 tuyến suối chính khu vực Nam Bình
Dương: Suối Tre và Bến Tượng (48 mặt cắt),
Suối Giữa (24 mặt cắt), Rạch Vĩnh Bình và hệ
thống kênh tại Thuận An (40 mặt cắt), Sông Bà
Lụa (42 mặt cắt) và Suối Cái (36 mặt cắt) (Hình 1).

- LV III: Lưu vực Bến Trắc

Hình 1. Các vị trí đo đạc phục vụ nghiên cứu
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Đo đạc thủy văn

Phương pháp mô hình hóa

Mực nước và lưu lượng được đo đạc tại 2 vị trí
phục vụ kiểm định mô hình thủy lực: TV-Thị Tính
và TV-Suối Cái (Hình 1). Thời gian: từ 09:00
ngày 29/3/2017 đến 09:00 ngày 31/3/2017 (48 lần
đo).

Phương pháp mô hình hóa được áp dụng để dự
báo CLN trong tương lai - là cơ sở cho việc tính
toán và đánh giá KNCT của nguồn nước. Nghiên
cứu sử dụng phần mềm MIKE11 của DHI để tính
toán thủy lực, thủy văn khu vực nghiên cứu bao
gồm các Module HD, AD (mô phỏng COD và
TSS), Ecolab (mô phỏng BOD, PO43--P, NO3--N,
NH4+-N).

Đo đạc CLN
Phục vụ kiểm tra mô hình CLN. Theo đó, ngoài
190 mẫu nước (tại 190 vị trí đo mặt cắt) lấy vào
ngày 30/3-01/4/2017 (mùa khô), nghiên cứu còn
tiến hành quan trắc liên tục CLN tại cùng thời
điểm và vị trí đo đạc thuỷ văn nêu trên (48 số
liệu). Các thông số quan trắc: BOD, COD, TSS,
PO43--P, NO3--N, NH4+-N.

(i) Thiết lập mạng lưới tính toán thuỷ lực
Mạng lưới tính toán thuỷ lực
Được kế thừa từ các nghiên cứu trước [21], bao
gồm mạng lưới sông Sài Gòn - Đồng Nai (Hình
2), dữ liệu đầu vào (bao gồm dữ liệu mặt cắt và
điều kiện biên), dữ liệu biên, dữ liệu kiểm định
mô hình. Việc kiểm định mô hình được so sánh
với số liệu thực đo năm 2017.

Hình 2. Mạng lưới tính toán thuỷ lực kế thừa [21]

Dữ liệu biên

Dữ liệu kiểm định mô hình

Biên thượng nguồn gồm Gò Dầu, Phước Hoà,
Trị An, Sông Mây, Dầu Tiếng, Tân Hoá, Thị
Nghè; biên hạ nguồn gồm Dinh Bà, Lòng Tàu,
Soài Rạp, Tân An và Thị Vải được đo đạc bởi
Viện Khí tượng Thủy văn Hải văn và Môi trường
từ 1/1-30/6/2017.

- Thời gian tính toán: từ 25/02/2017 0:00 đến
31/3/2017 23:00:00 để kiểm định mô hình thủy
lực cho vùng nghiên cứu; bước thời gian tính
∆t = 1 phút.
- Các trạm kiểm định mô hình: sử dụng số liệu
đo đạc lưu lượng và mực nước của Viện Khí
tượng Thủy văn Hải văn và Môi trường từ 09:00
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ngày 29/3/2017 đến 09:00 ngày 31/3/2017 để
kiểm định mô hình. Các trạm đo bao gồm: (i) Nhà
Bè, (ii) Thủ Dầu Một, (iii) Biên Hoà, (iv) TV-Thị
Tính, (v) TV-Suối Cái. Sau khi kiểm định đạt yêu
cầu, các dữ liệu (mạng sông, thủy lực) được trích
xuất phục vụ mô phỏng CLN tại khu vực phía
Nam tỉnh Bình Dương. Hệ số tương quan R2 được
sử dụng để đánh giá kết quả kiểm định.
(ii) Thiết lập mạng lưới tính toán CLN
Mạng lưới tính toán CLN
Được cắt từ mạng lưới thủy lực sông Sài Gòn Đồng Nai gồm 48 nhánh sông cấp 1 và 2 với tổng
cộng 247 mặt cắt (190 mặt cắt thực đo và 57 mặt
cắt kế thừa của Viện Khí tượng Thuỷ văn Hải văn
và Môi trường).
Điều kiện biên
Mạng lưới tính toán CLN sử dụng 36 biên cho
cả modul thủy lực và lan truyền chất (Hình 3).
Trong đó:
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- Trên sông Sài Gòn: biên thượng nguồn sông
Sài Gòn được lấy tại Hồ Dầu Tiếng; biên hạ
nguồn được cắt tại chainage 111275 (tọa độ
685950; 1198820) từ mạng sông lớn.
- Trên sông Đồng Nai: biên thượng nguồn được
lấy tại chainage 16929 (tọa độ 708595; 1219680);
biên hạ nguồn được lấy tại chainage 59182 (tọa độ
701236; 1204530) từ mạng sông lớn.
- Biên thượng nguồn tại các sông suối nhỏ: 32
biên được chọn tại thượng nguồn của các sông
suối nhỏ trong khu vực nghiên cứu (biên cụt, lưu
lượng ban đầu bằng 0).
Điều kiện ban đầu
Tại thời đểm ban đầu t0 = 0, nồng độ ban đầu
tại các điểm trên miền tính được lấy theo số liệu
quan trắc nồng độ các chất ô nhiễm trong khu vực
nghiên cứu.

Hình 3. Mạng lưới khu vực tính toán

Dữ liệu đầu vào
- Dữ liệu biên CLN: là dữ liệu quan trắc CLN
tại các vị trí gần biên nhất.

- Dữ liệu nguồn thải: Tải lượng ô nhiễm khu
vực phía Nam tỉnh Bình Dương không được trình
bày chi tiết trong nghiên cứu này (tham khảo
[20]). Các nguồn thải được tổng hợp theo đơn vị
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hành chính (cấp xã) dưới dạng lưu lượng (Q) và
nồng độ (C), sau đó nhập bên vào mô hình dưới
dạng các nguồn diện.
- Dữ liệu hiệu chỉnh và kiểm định mô hình chất
lượng nước: là dữ liệu quan trắc CLN tại 190 mặt
cắt và 02 trạm đo liên tục 48h như đã đề cập.

Kiểm tra mô hình CLN
- Modul lan truyền chất (AD): được áp dụng để
mô phỏng quá trình khuếch tán và phân rã các
thông số hóa lý (TSS, COD). Hệ số phân rã (D) và
hằng số phân rã (K) được hiệu chỉnh tại các vị trí
trong Hình 4.

◇ Vị trí hiệu chỉnh K
○ Vị trí hiệu chỉnh D

Hình 4. Các vị trí hiệu chỉnh hệ số D và K

- Modul Ecolab: được sử dụng để mô phỏng
các thông số chịu ảnh hưởng bởi các quá trình
phân hủy sinh học, gồm BOD, NH3--N, NO3--N,
PO43--P. Modul Ecolab có nhiều bộ chất ô nhiễm
khác nhau, với nhu cầu mô phỏng của nghiên cứu
này, bộ thông số "MIKE 11 WQ Level 4 + P"
được chọn. Modul Ecolab cần được chạy trên nền
của Modul AD. Theo đó, trước khi chạy Modul
Ecolab, cần hiệu chỉnh thông số D trong Modul
AD tương ứng. Hệ số K trong modul AD sẽ được
thay thế bằng các hằng số phân rã khác đối với
từng thông số trong Modul Ecolab.

Nồng độ BOD, COD, TSS, PO43--P, NO3--N,
NH4+-N được kiểm tra tại 20 vị trí (Hình 5). Tại
mỗi vị trí, nồng độ trung bình mô phỏng từ 9:00
29/3/2017 – 9:00 31/3/2017 (1h/số liệu) được so
sánh với giá trị thực đo tương ứng (1 giá trị/vị trí).
Sau đó, mô hình CLN tiếp tục được kiểm tra bằng
cách so sánh kết quả mô phỏng với số liệu thực đo
tại 02 vị trí quan trắc CLN liên tục (48 giá trị/vị
trí) như đã đề cập.
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GHI CHÚ
Vị trí kiểm tra giá trị nồng độ CLN trung bình
Vị trí kiểm tra giá trị nồng độ nước liên tục
Đối tượng nghiên cứu
Sông suối lân cận

Hình 5. Vị trí hiệu chỉnh và kiểm định các thông số CLN

Kỹ thuật GIS
Phần mềm Mapinfo được áp dụng để xây dựng
các bản đồ KNCT của nguồn nước. Do dữ liệu mô
phỏng chỉ thể hiện kết quả 1 chiều (chiều dọc theo
con sông), do đó, phương pháp nội suy nghịch
đảo khoảng cách (IDW) sẽ được áp dụng để tính
toán lại phân bố nồng độ theo không gian 2 chiều
(chiều rộng và chiều dài con sông). Trên vùng
tính toán sẽ tạo ra các đường thẳng song song theo
phương trục tung và trục hoành cắt qua nhau tạo
thành lưới, mỗi mắt lưới tương ứng với một giá trị
nồng độ CLN. Giá trị tại mỗi mắt lưới sẽ được
tính toán dựa trên những điểm đã có giá trị nồng
độ.

Phương pháp tính toán khả năng tiếp nhận
nước thải của nguồn nước
Phương pháp tính toán khả năng tiếp nhận nước
thải
Phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước
thải của nguồn nước tham khảo Thông tư
76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017:
Ltn = (Ltđ- Ln - Lt) * Fs
Ltđ = (Qs +Qt) * Ctc * 86,4;
Ln = Qs * Cs * 86,4;
Lt = Qt * Ct * 86,4
Trong đó:
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Ltn - khả năng tiếp nhận tải lượng chất ô nhiễm
của nguồn nước (kg/ngày)
Ltđ - tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước
đối với chất ô nhiễm đang xét (kg/ngày)
Ln - tải lượng ô nhiễm có sẵn trong nguồn nước
tiếp nhận (kg/ngày)
Lt - tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải
(kg/ngày)
Fs - hệ số an toàn, giá trị của hệ số này trong
khoảng 0,3 < Fs<0,7, chọn 0,5
86,4 là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ
m /s*mg/L sang kg/ngày
3

Qs (m3/s) - lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ
nhất ở đoạn sông cần đánh giá trước khi tiếp nhận
nước thải, (m3/s);
Qt (m3/s) - lưu lượng nước thải lớn nhất;
Ctc (mg/L) - giá trị giới hạn nồng độ chất ô
nhiễm đang xét được quy định tại quy chuẩn, tiêu
chuẩn CLN để bảo đảm mục đích sử dụng của
nguồn nước;
Cs (mg/L) - giá trị nồng độ cực đại của chất ô
nhiễm trong nguồn nước trước khi tiếp nhận nước
thải;
Ct (mg/L) - giá trị nồng độ cực đại của chất ô
nhiễm trong nước thải;
Căn cứ mục đích sử dụng nước hiện nay của
các kênh/rạch/suối trong phạm vi nghiên cứu, CTC
được lựa chọn tương ứng với cột B1 QCVN 08MT:2015/BTNMT.
Các kịch bản tính toán khả năng tiếp nhận nước
thải
Các kịch bản xử lý nước thải: (i) giữ nguyên
hiện trạng xử lý (KB-H); (ii) giả định nước thải
được xử lý đáp ứng cột A quy chuẩn xả thải tương
ứng (KB-A)

Các kịch bản tính toán KNCT: 01 mốc năm
2017 + 01 mốc năm 2030 * 2 kịch bản xử lý nước
thải. Tổng cộng 3 kịch bản CLN.
Phương pháp chỉ số
Phương pháp chỉ số được sử dụng phục vụ xác
định các khu vực đáng quan tâm trong mối quan
hệ với KNCT theo từng mốc thời gian. Cách thức
thực hiện như sau:
- Bước 1: Số hoá KNCT của từng thông số
(chỉ số thành phần)
Ở mỗi mốc thời gian tính toán, trên cơ sở
KNCT của nguồn nước đối với từng thông số, giá
trị chịu tải được chuẩn hoá về thang 0 – 100.
Trong đó, (i) vị trí có giá trị chịu tải cao nhất
tương ứng chỉ số 100, (ii) vị trí không còn KNCT
tương ứng chỉ số 0. Thực hiện tương tự cho các
thông số còn lại ở các mốc thời gian được xét.
- Bước 2: Chồng ghép các bản đồ chỉ số thành
phần thành chỉ số tổng hợp
Để đơn giản hoá việc xác định khu vực đáng
quan tâm, vai trò của các thông số ô nhiễm được
giả định như nhau (tương đồng trọng số). Ở mỗi
mốc thời gian tính toán, 6 bản đồ chỉ số thành
phần được chồng ghép lên nhau, theo đó, chỉ số
tổng hợp tại mỗi vị trí là trung bình cộng của 6 chỉ
số thành phần, dao động từ 0 – 100. Thực hiện
tương tự cho các mốc thời gian được xét
- Bước 3: Biểu diễn, so sánh và đánh giá
Chỉ số tổng hợp được phân thành 05 khoảng giá
trị, tương ứng 5 màu, thể hiện mức độ quan tâm
khác nhau trong mối quan hệ với KNCT của
nguồn nước (Bảng 1). Trên cơ sở chỉ số tổng hợp,
bản đồ chỉ số, tiến hành phân tích, đánh giá và xác
định các khu vực đáng quan tâm trong mối quan
hệ với KNCT của nguồn nước, tạo cơ sở hoạch
định các giải pháp quản lý phù hợp và kịp thời.

Bảng 1. Chỉ số thể hiện mức độ quan tâm trong mối quan hệ với KNCT (pa)
Giá trị

0 < pa ≤ 25

25 < pa ≤ 50

50 < pa ≤ 75

75 < pa ≤ 90

90 < pa ≤ 100

Mô tả

Rất cao

Cao

Trung bình

Thấp

Rất thấp
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3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Kiểm định mô hình thủy lực
Như đã đề cập, kết quả hiệu chỉnh mô hình thuỷ
lực được kế thừa từ nghiên cứu trước đây của
cùng nhóm tác giả. Theo đó, bộ thông số nhám
tìm được sau hiệu chỉnh được dùng để tính toán
thủy lực phục vụ kiểm định mô hình. Hệ số nhám
phân bố trên mạng sông nhìn chung giảm
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dần từ thượng nguồn xuống hạ lưu: thượng nguồn
chọn khoảng 0,030 – 0,035; hạ nguồn chọn
khoảng 0,020 – 0,025; các vị trí khác chọn khoảng
0,028.
Kết quả kiểm định mô hình được trình bày
Bảng 2, phù hợp với giá trị thực đo với chỉ số R2
cao (trên 0,9). Như vậy, bộ thông số của mô hình
thủy lực được chọn để mô phỏng CLN tại khu vực
nghiên cứu.

Bảng 2. Kết quả kiểm định mô hình thủy lực
STT

Trạm

1

Tọa độ

R2

X

Y

Nhà Bè

693070

1181330

0,989

2

Thủ Dầu Một

680210

1214070

0,955

3

Biên Hòa

694780

1212700

0,940

4

TV-Thị Tính

675235

1220888

0,960

5

TV-Suối Cái

693339

1214581

0,960

Kiểm tra mô hình chất lượng nước
Nồng độ các thông số được tính trung bình
trong chuỗi số liệu từ 9:00 29/3/2017 – 8:00
31/3/2017 - cùng khoảng thời gian quan trắc các
thông số CLN. Kết quả so sánh tại 20 vị trí đã đề
cập cho thấy sai số giữa giá trị mô phỏng và thực
đo lần lượt như sau: BOD (6,4 – 12,3%), COD
(11,5 – 19,1%), TSS (8,5 – 11,9%), PO43--P
(~16%), NO3--N (8,7 – 16,6%) và NH4+-N (10,2 –
16,3%). Như vậy, bộ thông số hiệu chỉnh mô hình
tương đối phù hợp.
Mô hình CLN tiếp tục được kiểm tra tại hai vị
trí quan trắc CLN liên tục (1 số liệu/h) như đã nêu
từ 9:00 29/3/2017 – 9:00 31/3/2017. Sai số tại
trạm TV-Thị Tính là: BOD (14,8 – 25,7%), COD
(7,7 – 16,5%), TSS (6,7 – 13,6%), PO43--P
(~11%), NO3--N (9,9 – 17,5%) và NH4+-N (15,7 –
22,1%). Các số liệu tương ứng tại trạm TV-Suối
Cái là: BOD (7,6 – 15,7%), COD (12,5 – 19,5%),
TSS (11,5 – 18,5%), PO43--P (14,5 – 21,5%), NO3-N (11,6 – 19,3%) và NH4+-N (~18%).
Việc mô phỏng CLN phụ thuộc vào rất nhiều
yếu tố như: kết quả tính toán tải lượng, độ chính
xác của các kết quả quan trắc, hay các quá trình
phức tạp trong Modul Ecolab ... Kết quả kiểm tra

CLN cho chỉ số R2 khoảng 0,7 với sự tương đồng
khá tốt về giá trị của các chất ô nhiễm. Theo đó,
mô hình CLN có thể sử dụng để dự báo cho tương
lai.
Sơ lược về kết quả mô phỏng một số thông số
chất lượng nước
Bằng phần mềm Mike 11, nồng độ các thông số
COD, BOD, TSS, PO43--P, NO3--N, NH4+-N được
mô phỏng đến năm 2030 theo 02 kịch bản xử lý
nước thải (KB-H và KB-A) phục vụ tính toán
KNCT của nguồn nước. Tuy không được trình
bày chi tiết trong bài báo này, nhưng có thể rút ra
một số nhận định như sau:
Với kịch bản giữ nguyên hiện trạng xử lý –
KB-H
Nồng độ các thông số ô nhiễm đều có sự gia
tăng theo thời gian
TSS là thông số đáng quan tâm với nồng độ cao
hơn QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 (30
mg/L) từ 3 – 6 lần, thượng lưu một số nhánh suối
có nồng độ cao hơn đến 8 -10 lần.
Các lưu vực và thông số đáng quan tương ứng
bao gồm: lưu vực V (Suối Cây Bàng – Cầu Định;
hầu hết các thông số ngoại trừ NO3--N); lưu vực
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VI (từ thượng nguồn Suối Tre về phía hợp lưu của
Suối Chợ và Suối Cái; TSS); lưu vực IV (chủ yếu
là khu vực Suối Giữa; TSS), lưu vực VII (gồm
Suối Cát và hệ thống rạch Chòm Sao – Rạch
Búng, rạch Bình Nhâm; BOD, TSS, PO43--P và
NH4+-N) và lưu vực VIII (rạch Bình Hòa – Vĩnh
Bình; hầu hết các thông số ngoại trừ NO3--N).
Với kịch bản xử lý nước thải đạt loại A theo
từng tiêu chuẩn xả thải – KB-A:
Ghi nhận nồng độ các chất ô nhiễm được cải
thiện đáng kể, nhất là khu vực hạ lưu các suối
thuộc LV VII và VIII. Tuy vậy, kết quả mô phỏng
cũng cho thấy một số khu vực thuộc LV VI-VIII
có nồng độ chất ô nhiễm đáng quan tâm.
Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của
nguồn nước
Thông số COD
Hình 6 biểu diễn KNCT COD tại khu vực
nghiên cứu đến năm 2030 theo các kịch bản xử lý
nước thải khác nhau (KB-H, KB-A). Một số nhận
định như sau:
KNCT COD của các nhánh suối tương đối khác
nhau. Các đối tượng hiện không còn KNCT bao
gồm: thượng lưu lưu vực Cây Bàng – Cầu Định
(thuộc LV V); thượng lưu lưu vực Chòm Sao –
Rạch Búng (thuộc LV VII); thượng lưu lưu vực
Bình Hòa – Vĩnh Bình (thuộc LV VIII); lưu vực
Suối Con 1, Suối Con 2, Suối Vĩnh Lai (thuộc LV
VI). Đến năm 2030, KNCT COD tiếp tục giảm tại
một số lưu vực như Suối Tre 1 (thuộc LV VI),
Suối Bến Tượng (thuộc LV I), kênh tiêu Bình Hòa
(thuộc LV VIII) – tuy vẫn còn KNCT; đặc biệt là
các lưu vực Suối Con 2, Suối Con 1, thượng lưu
Cây Bàng – Cầu Định (thuộc LV V); thượng lưu
lưu vực Chòm Sao – Rạch Búng (thuộc LV V),
rạch Vĩnh Bình (thuộc LV VIII)… không còn
KNCT COD.
KNCT COD theo KB-A cao đáng kể so với
KB-H, điển hình như lưu vực Suối Chợ, Suối

Con, Suối Cái, Cây Bàng – Cầu Định, lưu vực
Bình Hòa – Vĩnh Bình…
Thông số BOD
Hình 7a cho thấy một số lưu vực hiện không
còn KNCT BOD như: thượng lưu lưu vực Cây
Bàng – Cầu Định (thuộc LV VII), thượng lưu lưu
vực Bình Hòa – Vĩnh Bình (thuộc LV VIII),
thượng lưu lưu vực Chòm Sao – Rạch Búng
(thuộc LV VII) và các nhánh Suối Ông Đông,
Suối Con 1, lưu vực Suối Bến Xoài (thuộc LV
VI)… Đến năm 2030, KNCT suy giảm, các khu
vực đáng quan tâm bao gồm Suối Chợ, Suối Con
1, Suối Con 2, Suối Tre, Suối Vĩnh Lai, Suối Cái,
hạ lưu lưu vực Cây Bàng – Cầu Định, hạ lưu lưu
vực Chòm Sao – Rạch Búng, Suối Giữa…
Tương tự, kết quả tính toán cho thấy chuyển
biến tích cực về KNCT BOD theo KB-A, điển
hình tại các lưu vực Tân Uyên, Thị Tính, Chòm
Sao – Rạch Búng, Bình Hòa – Vĩnh Bình, Suối
Giữa…
Thông số TSS
Kết quả tính toán cho thấy, phần lớn nguồn
nước mặt tại khu vực nghiên cứu hiện không còn
KNCT TSS, điển hình tại Suối Tre, Suối Bến
Xoài, Suối Vĩnh Lai, Suối Ông Đông (thuộc
thượng nguồn LV VI), thượng nguồn các lưu vực
Cây Bàng – Cầu Định, Suối Giữa, Suối Cát…
(Hình 7b). KNCT TSS năm 2030 không có nhiều
khác biệt so với giai đoạn trước đó, đối tượng
đáng quan tâm tập trung tại các lưu vực IV – VIII.
So với KB-H, KNCT TSS đối với KB-A cải
thiện đáng kể tại lưu vực Bến Ván, Suối Cái, Suối
Con, Cây Bàng – Cầu Định, Bình Hòa – Vĩnh
Bình… Tuy vậy, vẫn ghi nhận một số khu vực
không còn KNCT TSS như: Suối Chợ, Suối Con,
Suối Tre, Suối Vĩnh Lai, Suối Ông Đồng (thuộc
LV VI), một phần thượng lưu lưu vực Cây Bàng –
Cầu Định (thuộc LV V) và thượng lưu lưu vực
Suối Cát (thuộc LV VII), đòi hỏi việc hoạch định
và thực thi các giải pháp quản lý phù hợp
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(A) Năm 2017

(C) Năm 2030 – KB-H

(B) Năm 2030 –KB-A

Hình 6. Khả năng chịu tải COD của kênh, rạch khu vực phía Nam tỉnh Bình Dương đến năm 2030

.
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Thông số PO43--P

Đánh giá tổng hợp

KNCT PO43--P của nguồn nước tại khu vực
phía Nam tỉnh Bình Dương hiện rất thấp, hầu hết
không còn KNCT như rạch Bưng Cù, rạch Vĩnh
Bình, thượng lưu lưu vực Chòm Sao –Rạch
Búng... (Hình 7c). Đến năm 2030, KNCT PO43--P
tiếp tục giảm so với hiện trạng và gần như toàn bộ
khu vực nghiên cứu không còn KNCT, đáng quan
tâm tại lưu vực Suối Con, Suối Cái, Suối Giữa,
lưu vực Cây Bàng – Cầu Định, lưu vực Chòm Sao
– rạch Búng…

Trên cơ sở đánh giá KNCT của từng thông số ô
nhiễm (COD, BOD, TSS, PO43--P, NO3--N, NH4+N), nghiên cứu tiến hành đánh giá tổng hợp để xác
định khu vực đáng quan tâm trong mối quan hệ
với KNCT. Hình 8 cho thấy hầu hết các lưu vực
trong phạm vi nghiên cứu đều rất đáng quan tâm,
điển hình như sau:

Đối với KB-A, ghi nhận sự cải thiện KNCT
PO43--P tại một số khu vực như hạ lưu Suối Giữa,
Chòm Sao – Rạch Búng, Bến Trắc… tuy nhiên,
vẫn hiện diện rất nhiều khu vực không còn KNCT
PO43--P như: thượng lưu lưu vực Chòm Sao – rạch
Búng, thượng lưu lưu vực Cây Bàng – Cầu Định,
thượng lưu lưu vực Bến Trắc… Thông số NO3--N
Hình 7d cho thấy khu vực nghiên cứu hiện vẫn
còn KNCT NO3--N. Tuy nhiên, KNCT suy giảm
đến năm 2030. Theo đó, nhiều khu vực không còn
KNCT NO3--N như: thượng lưu lưu vực Chòm
Sao – rạch Búng, thượng lưu lưu vực suối Tre,
thượng lưu lưu vực Bình Hòa – Vĩnh Bình…
Trong trường hợp nước thải được xử lý toàn
diện (KB-A), KNCT NO3--N cải thiện khá nhiều
so với KB-H, điển hình tại thượng lưu lưu vực
Bến Trắc, kênh tiêu Bình Hòa, rạch Lái Thiêu, lưu
vực Suối Cái…
Thông số NH4+-N
Có thể thấy rằng hầu hết các sông suối trong
khu vực nghiên cứu đều không có KNCT NH4+-N
(Hình 7e). Trong đó, các khu vực đáng quan tâm
nhất bao gồm: thượng lưu lưu vực Cây Bàng –
cầu Định, Suối Giữa, Bến Trắc, Bến Ván… Trong
trường hợp nước thải được xử lý (KB-A), mặc dù
KNCT được cải thiện so với KB-H, tuy nhiên hầu
hết các lưu vực vẫn ở tình trạng vượt KNCT
NH4+-N.

- Lưu vực Suối Con 1: là nhánh suối thuộc LV
VI, nơi tiếp nhận nguồn nước thải từ KCN Sóng
Thần 3, các thông số ô nhiễm đáng quan tâm gồm:
BOD, COD, NH4+-N.
- Lưu vực Suối Cái: là nơi tiếp nhận nước thải
từ KCN Kim Huy, cần quan tâm BOD, TSS và
NH4+-N.
- Thượng lưu lưu vực Cây Bàng – Cầu Định:
nơi tiếp nhận nước thải từ Thị xã bến Cát, KCN
Mỹ Phước 2, không còn KNCT BOD, COD, TSS,
NH4+-N.
- Thượng lưu lưu vực Chòm Sao – Rạch Búng
không còn KNCT với 5 trong 6 thông số tính toán
(trừ NO3--N), có thể giải thích bởi nước thải của
các khu dân cư phía Bắc Tp Thủ Dầu Một, KCN
Việt Hương 2…
- Thượng lưu lưu vực Bình Hòa – Vĩnh Bình:
không còn KNCT BOD, COD, PO43--P, NH4+-N.
Các nguồn thải đáng quan tâm bao gồm KCN
Sóng Thần 1, VSIP1, KCN Đông An, các cơ sở
sản xuất ngoài KCN và nguồn thải sinh hoạt tại
thị xã Thuận An.
Đến năm 2025 – 2030, các lưu vực đáng quan
tâm nhất trong phạm vi nghiên cứu bao gồm Suối
Ông Đồng, Suối Chợ, Suối Con, Suối Cái (thuộc
LV VI), lưu vực Chòm Sao – rạch Búng (thuộc
LV V), lưu vực Cây Bàng – Cầu Định (thuộc LV
VII), thượng lưu lưu vực Bến Trắc (thuộc LV II),
thượng lưu lưu vực Bình Hòa – Vĩnh Bình (thuộc
LV VIII), đòi hỏi các biện pháp quản lý phù hợp.
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(C) PO43--P

(B) TSS

(D) NO3--N

(E) NH4+-N

Hình 7. Khả năng tiếp nhận một số thông số chất lượng nước mùa khô năm 2017

4 KẾT LUẬN
Nghiên cứu nhằm mục tiêu đánh giá KNCT
(COD, BOD, TSS, PO43--P, NO3--N, NH4+-N) của
nguồn nước mặt khu vực phía Nam tỉnh Bình
Dương đến năm 2030 với 02 kịch bản xử lý nước
thải. Kết quả cho thấy khu vực nghiên cứu hầu
như không còn KNCT đối với NH4+-N và PO43--P,
tiếp sau là TSS, BOD và COD. Các lưu vực có
KNCT đáng quan tâm bao gồm: lưu vực Suối Con
1 (COD, BOD, NH4+-N), lưu vực Suối Cái (BOD,
TSS và NH4+-N), thượng lưu lưu vực Cây Bàng –

Cầu Định (COD, BOD, TSS, NH4+-N), thượng
lưu lưu vực Chòm Sao – Rạch Búng (cả 5 thông
số, trừ NO3--N), thượng lưu lưu vực Bình Hòa –
Vĩnh Bình (COD, BOD, PO43--P, NH4+-N). Trong
trường hợp cải thiện tình hình xử lý nước thải,
KNCT của nguồn nước gia tăng, nhưng không
đáng kể, đòi hỏi việc hoạch định các chiến lược,
biện pháp kiểm soát nguồn thải và quản lý nước
mặt tương thích tại địa phương.
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(A) Năm 2017

(B) Năm 2030

Hình 8. Chỉ số mức độ quan tâm trong mối quan hệ với khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước tại khu vực phía Nam
tỉnh Bình Dương
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Abstract—The carrying capacity of receiving water
bodies is one of the important data for water quality
management, pollution source control towards
harmonizing with the economic development and
environment protection. Therefore, this research
aimed at evaluating the carrying capacity of
receiving water bodies in the south of Binh Duong
province up to 2030. 06 key water quality indicators
(COD, BOD, TSS, PO43--P, NO3--N, NH4+-N) were
exmained with 02 wastewater treatment scenarios.
Results showed the investigated area hardly had
carrying capacity for NH4+-N and PO43--P, followed
by TSS, BOD, and COD. In case of improving
wastewater treatment status till 2030, the carrying

capacity of receiving water bodies would be
increased, but not significant. The carrying capacity
of several basins needs to be paid special attention
are: Suoi Con 1 basin (BOD, COD, NH4+-N), Suoi
Cai basin (BOD, TSS and NH4+-N), the upstream of
Cay Bang – Cau Dinh basin (BOD, COD, TSS,
NH4+-N), the upstream of Chom Sao – Rach Bung
basin (05 parameters, excepting NO3--N), the
upstream of Binh Hoa – Vinh Binh basin (BOD,
COD, PO43--P, NH4+-N). These findings are an
important basis for formulating strategies and
proposing measures for local pollution source control
and surface water management.

Keywords—water quality, surface water, water pollution, carrying capacity,
the South of Binh Duong province

