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Tham gia đóng góp
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Bảo vệ môi trường - Lời nói đầu
Trong kỉ nguyên tiến bộ khoa học kĩ thuật những tác động nhân sinh lên môi trường
trở nên ngày càng mạnh mẽ và qui mô hơn. Sự ô nhiễm các môi trường tự nhiên  khí
quyển, thủy quyển và sinh quyển, đang gia tăng, tỏ ra trầm trọng và nguy hiểm. Do đó,
những vấn đề kiểm soát chất lượng và điều chỉnh trạng thái môi trường mà các chuyên
gia khí tượng thủy văn (các nhà khí tượng học, thủy văn học, hải dương học) có nghĩa
vụ tham gia trực tiếp có tầm quan trọng to lớn nhất.

Các chuyên gia tương lai cần có khái niệm rõ ràng về đặc điểm và qui mô của tất cả các
dạng tác động nhân sinh (vật lý, hóa học, sinh học) lên môi trường tự nhiên và những
hậu quả của những tác động đó, về những phương pháp đánh giá trạng thái ô nhiễm khí
quyển và các đối tượng nước, về những phương pháp hiện hành tính toán và mô phỏng
toán học sự lan truyền các hợp chất độc hại trong môi trường, cũng như những chuẩn
mực pháp lý của luật pháp quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường khỏi
sự ô nhiễm và suy thoái. Tất cả những vấn đề đã liệt kê và hàng loạt những vấn đề liên
quan sẽ được xem xét trong cuốn giáo khoa này.

Nhiệm vụ chính của các giáo trình bảo vệ môi trường là làm sao hình thành ở sinh viên
một thế giới quan sinh thái trong đó cơ sở là quan niệm về sự thống nhất và liên hệ qua
lại của tất cả những quá trình tự nhiên, sự biến đổi của chúng dưới tác động của những
nhân tố nhân sinh.

Những luận điểm cơ bản trình bày trong sách được minh họa bằng các thí dụ và dữ liệu
thực tế, chúng được sử dụng để chỉ ra qui mô và ý nghĩa của một hiện tượng nào đó;
đương nhiên, với thời gian những quan niệm của chúng ta có thể thay đổi nhiều.

Cuốn giáo khoa này do tập thể tác giả đang giảng dạy các giáo trình bảo vệ môi trường
viết: phần mở đầu  phó giáo sư A. A. Alimov, bảo vệ khí quyển  giáo sư L. T. Matveev
(không kể chương 9 do phó tiến sĩ địa lý học V. L. Anđreev viết), bảo vệ nước lục địa 
giáo sư A. M. Vlađimirov và phó giáo sư V. G. Orlov, bảo vệ Đại dương Thế giới  giáo
sư Iu. I. Liakhin (không kể chương 2 do phó giáo sư L. N. Kuznhesova viết).

Các tác giả chân thành cảm ơn giáo sư N. V. Razumikhin (Đại học Tổng hợp Lêningrat),
giáo sư G. S. Bashkirov (Đại học Khí tượng Thủy văn Ôđesa), phó tiến sĩ khoa học toán
lý V. A. Pavlov, giáo sư A. V. Tsưban và phó tiến sĩ sinh học N. P. Timoshencova (Viện
khí hậu và sinh thái toàn cầu) đã đọc bản thảo và nêu ra nhiều nhận xét, đề xuất rất xây
dựng.
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Bảo vệ môi trường-Nhập môn
Trong lịch sử nhân loại luôn có không ít những vấn đề và những bài toán mà sự phồn
thịnh và phát triển của xã hội tùy thuộc vào sự giải quyết chúng có thành công hay
không. Tuy nhiên, trước đây chưa bao giờ nảy sinh những vấn đề có tầm cỡ như một
ngưỡng làm cho sự tiến bộ xã hội sẽ vô cùng khó khăn nếu không nói là hoàn toàn không
thể.

Ngày nay trở nên rõ ràng rằng đến cuối thế kỉ 20 loài người đã đụng độ với những vấn
đề nặng nề nhất tích tụ lại từ những thế kỉ trước đó.

Cùng với những mâu thuẫn kinh tế ? xã hội, chính trị của ngày hôm nay, đang nổi lên
những mâu thuẫn qui mô toàn cầu đụng chạm tới chính những cơ sở tồn tại của nền văn
minh. Đó là những vấn đề căng thẳng như sự ô nhiễm môi trường, bầu không khí và các
đại dương, sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.

Là một vấn đề toàn cầu, vấn đề sinh thái (như một tập hợp những vấn đề bảo vệ môi
trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên) đang ảnh hưởng tới lợi ích của tất cả
5 tỉ dân cư của hành tinh chúng ta, lợi ích của tất cả, không ngoại trừ, các quốc gia hiện
đại và cuối cùng, lợi ích của từng con người sống trên Trái Đất.

Sự đảm bảo những ưu tiên sinh thái đang trở thành yếu tố ngày càng quan trọng của sự
tiến bộ xã hội. Những ưu tiên này đang dần dần đạt tới tính chất của những giá trị tuyệt
đối. Do đó, ngay từ nay, đặc biệt trong tương lai, một quyết sách kinh tế hay chính trị bất
kỳ sẽ là không thể chấp nhận được về nguyên tắc nếu nó vi phạm những đòi hỏi có căn
cứ khoa học về y tế, về sinh thái và những đòi hỏi khác đối với môi trường. Không tuân
thủ điều này có nghĩa là hi sinh số phận của một xã hội, của sự sống không chỉ của một
thế hệ hôm nay mà cả các hế hệ mai sau vì những lợi ích cá nhân và ích kỉ của những
người đang sống hiện nay.

Tính phức tạp, đa phương diện và mâu thuẫn của vấn đề sinh thái đang gây khó khăn
cho việc đề ra một chiến lược toàn nhân loại ứng sử sinh thái, cản trở quá trình xây dựng
một con đường phát triển xã hội hợp lý nhất trong kỉ nguyên cách mạng khoa học ? kĩ
thuật.

Có thể phân biệt ba hợp phần cơ bản của vấn đề sinh thái:

a) sinh học,

b) kĩ thuật,

c) kinh tế ? xã hội.
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Tuy nhiên số lượng các khuynh hướng riêng biệt và những phương diện khác của hệ
thống vấn đề sinh thái thì nhiều hơn nhiều. Đó là những vấn đề kinh tế, pháp lý, kiểm
soát, quản lý chất lượng môi trường v.v...

Mặc dù ý nghĩa nghiêm túc của các hợp phần sinh học và kĩ thuật, tính qui mô và tính
mâu thuẫn của hợp phần thứ ba ? hợp phần kinh tế ? xã hội, đang ngày càng tăng lên,
bởi vì sự phức tạp của vấn đề này là do tính không đơn trị khách quan của bản thân quá
trình tương tác giữa xã hội và tự nhiên quy định. ở đây đang đan xen những qui luật phát
triển của tự nhiên và xã hội, “đang đụng độ” “những lợi ích” sinh học của tự nhiên và
những yêu cầu xã hội của xã hội.

Trong điều kiện con người khai thác mạnh mẽ tài nguyên thiên nhiên, việc thu hút tài
nguyên thiên nhiên vào hoạt động kinh tế sẽ ngày càng làm tổn hại bản thân tự nhiên.
Tự nhiên bắt đầu mất đi khả năng tự hồi phục độc đáo của mình. Các chu trình sinh học
tự nhiên đang bị phá vỡ, các quá trình phát triển đang chậm lại, tự nhiên ngày càng cảm
nhận được những tác động mang tính chất “tấn công” của xã hội.

Trong kỉ nguyên cách mạng khoa học ? kĩ thuật, những lời sau đây của F. Ănghen trở
thành đặc biệt ý nghĩa: “Tự nhiên ? đó là con nhân sư... luôn đặt ra câu hỏi cho mỗi con
người và mỗi thời đại. Ai trả lời đúng câu hỏi đó là người hạnh phúc, còn ai không trả
lời hoặc trả lời sai sẽ bị nó khuất phục, thay vì một nàng dâu xinh đẹp anh ta sẽ tìm thấy
một ả sư tử cái hung hãn”. (C. Mac, F. Ănghen ? Toàn tập, tập 20).

Hôm nay, loài người cần trả lời câu hỏi ? liệu xã hội có khả năng ngăn ngừa được cuộc
khủng hoảng sinh thái toàn cầu, hay là họ bị tiêu diệt bởi sự cạn kiệt tài nguyên thiên
nhiên và sự ô nhiễm quá độ của môi trường tự nhiên xung quanh.

Vậy vấn đề là gì? Cái gì là nguyên nhân tạo ra tình huống sinh thái toàn cầu cực kỳ bất
lợi?

Chúng ta sẽ xem xét bức tranh tổng thể sự phát triển kinh tế của thế giới hiện đại.

Nền kinh tế thế giới có khả năng hàng năm “xuất xưởng” hơn 800 triệu tấn kim loại đen,
hơn 60 triệu tấn các vật liệu tổng hợp mà thiên nhiên chưa từng được biết, gần 500 triệu
tấn phân khoáng, gần 8 triệu tấn hóa chất độc, hơn 300 triệu tấn hợp chất hóa học hữu
cơ với hơn 150 tên gọi v.v...

Do công suất sản xuất công nghiệp, trong nửa sau của thập niên 80 đã đưa vào khí quyển
hơn 300 triệu tấn ôxit cacbon, 50 triệu tấn hyđrô cacbua các loại, 120 triệu tấn bụi khói,
150 triệu tấn điôxit lưu huỳnh, còn vào nước Đại dương Thế giới ? 6 10 triệu tấn dầu
thô, lưu lượng rắn đạt tới 17 triệu tấn.
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Ngoài ra, để tưới ruộng, sản xuất công nghiệp, sinh hoạt, nhân loại đã sử dụng hơn 13 %
lượng nước sông và đưa vào các thủy vực đến 500 tỉ m3 nước thải công nghiệp và sinh
hoạt một năm, và muốn trung hòa lượng nước đó (tùy thuộc mức độ làm sạch) cần 5?12
lần lượng nước sạch tự nhiên để giải nhiễm.

Sự ô nhiễm sinh quyển, sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, sự phá hủy các hệ sinh thái,
tự nhiên bị mất khả năng tự phục hồi ? đó là những quá trình cực κ? nguy hiểm và phức
tạp, tất cả đã bị gây nên và đang được khuyến khích bởi hoạt động kinh tế của con người.
Tới nay, nhiều dạng chất ô nhiễm, thí dụ như các kim loại, bụi, thuốc bảo vệ sinh vật,
chất phóng xạ, do các quá trình hoàn lưu trong khí quyển và thủy quyển mà đã vươn tới
mức khu vực và toàn cầu, biến hành tinh thành một hệ thống sinh học công nghệ thống
nhất.

Những biến đổi như vậy trong môi trường thiên nhiên không phải không để lại dấu tích
đối với con người. Theo ý kiến của các thầy thuốc và chuyên gia trong lĩnh vực vệ sinh
môi trường, trong chất thải của các xí nghiệp công nghiệp chứa tới 150 chất gây hại cho
sức khỏe mọi người. Bây giờ người ta đã phải lo lắng về chuyện nhiều bệnh tật của con
người có liên quan tới sự xuất hiện của những sản phẩm công nghiệp hóa học và chất
thải vận tải trong môi trường, hơn nữa nhiều chất ô nhiễm có những tính chất biến đổi
gien có khả năng làm thay đổi tính di truyền của con người.

Không phải ngẫu nhiên mà các nhà khoa học, các chuyên gia, các đại biểu xã hội ngày
càng băn khoăn nói về sự xuất hiện “mối liên hệ ngược” trong quá trình tương tác giữa
xã hội và thiên nhiên.

Thật vậy, thí dụ nhà triết học Xô viết G. Saregorođsev nhận định rằng, sức khỏe người
ta trong những điều kiện hiện đại phụ thuộc tới 15?20 % vào trạng thái của môi trường.
Các chuyên gia khẳng định rằng sự ô nhiễm không khí khí quyển mạnh bởi các hóa chất,
sự tiếp xúc ngày càng gia tăng của con người với các hợp chất và vật liệu tổng hợp nhân
tạo sẽ dẫn tới những biến đổi trong hệ thống miễn dịch của cơ thể. ở một bộ phận nhất
định của nhân loại, hệ thống này đã bị hủy hoại đáng kể và xã hội buộc phải có những
chi phí khổng lồ để ngăn chặn những thảm họa đó.

Hơn nữa, mối nguy này còn đáng sợ đến mức theo ý kiến nhà khoa học người Pháp M.
Mauruat, chúng ta cần phải tạo ra những điều kiện nhằm bảo tồn cả những axit nucleic
trong tế bào của mình để chúng cung cấp cho ta toàn bộ lịch sử khẳng định loài giống
của mình, bởi lẽ nó đang bị đe dọa.

15?20 năm gần đây vấn đề sinh thái không chỉ gây nên sự chú ý thật sự, mà còn cả
sự quan ngại sâu sắc của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị và
dư luận thế giới rộng rãi. Và đã từ lâu việc đặt vấn đề “bảo vệ tự nhiên”, “bảo vệ môi
trường” không còn là chuyện trọng mốt nữa. Bây giờ là chuyện giải quyết một vấn đề
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quan trọng sống còn ? bảo vệ và gìn giữ sức khỏe của các thế hệ hiện nay và tương lai
khỏi những hậu quả tai hại của tiến bộ khoa học ? kĩ thuật và hoạt động kinh tế.

Trong thời đại cách mạng khoa học ? kĩ thuật đã xuất hiện một tình huống nghịch lý:
một mặt, tri thức và khả năng kĩ thuật của con người đã trở thành cơ sở tạo ra sức sản
xuất hùng mạnh, có khả năng chủ động tiến công vào tự nhiên, làm thay đổi bộ mặt Trái
Đất, làm cho môi trường phục vụ lợi ích xã hội, nhưng mặt khác, chính là vì thiếu tri
thức, đặc biệt về các vấn đề môi trường, đang hạn chế khả năng đánh giá đúng và đầy
đủ về mức độ tác động của sức sản xuất xã hội tới thiên nhiên.

Sự mải mê của con người với những “thành công”, “chiến thắng” của mình trong quá
trình tương tác với thiên nhiên đã dẫn tới chỗ chính những “chiến thắng” ấy đã trở thành
sự thất bại. Hơn nữa, tính sai lầm và hoang tưởng của những “chiến thắng” ấy thật rõ
ràng, về điều này thì các nhà tư tưởng vĩ đại C. Mac và F. Ănghen đã nhắc nhở từ hơn
một thế kỉ trước đây. Các ông đã viết: ”Tuy nhiên, chúng ta sẽ đừng có quá thỏa mãn
với những chiến thắng của mình trước thiên nhiên. Tự nhiên sẽ trả thù chúng ta vĩ mỗi
chiến thắng đó. Thật ra, mỗi chiến thắng như vậy có những hệ quả mà lúc đầu sẽ đúng
như chúng ta dự định, nhưng sau đó và sau đó nữa sẽ có những hậu quả khác, không
lường trước và thường là thủ tiêu ý nghĩa của những hệ quả đầu tiên”. (Mac C., Ănghen
F. Toàn tập, tập 20, tr. 495?496).

Ngoài ra, theo lời của F. Ănghen, “sự trả thù” này của thiên nhiên dưới dạng những hậu
quả không lường sẽ biểu lộ không thùy thuộc vào một tổ chức xã hội nào đó, tức trong
điều kiện những hình thái kinh tế ? xã hội khác nhau.

Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên từ lâu nay và có tính tự phát của con người nói
chung diễn ra trong những điều kiện tương đối thuận lợi cả đối với xã hội và đối với tự
nhiên đã tạo ra một tập quán tâm lý ? xã hội trong thái độ của con người đối với những
tài nguyên thiên nhiên quanh họ. Người ta đoan chắc rằng, dù qui mô hoạt động của con
người thế nào chăng nữa, thì ảnh hưởng của con người tới tự nhiên cũng chỉ là hoặc rất
nhỏ bé, hoặc chỉ mang tính chất khu vực.

Nhưng đến nay, hệ thống xã hội ? tự nhiên đã tỏ ra là một hệ thống chức năng đóng kín.
Đối với xã hội, tự nhiên tỏ ra không phải là một môi trường vô biên và vô định hình,
mà là một hệ thống chức năng, nó tái tạo những kết quả hoạt động kinh tế thành những
nhân tố mới mà sau này sẽ biểu lộ ra và xã hội buộc phải tính tới.

Vì vậy vấn đề xây dựng một quan niệm khoa học tổng quát để dựa vào đó mà thực hiện
quá trình tương tác giữa xã hội và tự nhiên một cách tự giác, có mục tiêu và mang lại
kết quả tối ưu đang trở thành cực κ? quan trọng.

Những năm gần đây đã hình thành một hướng khoa học mới tích hợp liên ngành ? sinh
thái xã hội học. Và nó sẽ phải trở thành cơ sở quan điểm của những nghiên cứu lý luận,
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bởi vì đối tượng khảo sát của nó là quá trình tương tác sinh học ? xã hội giữa xã hội và
môi trường xung quanh, còn mục tiêu ? xác định những con đường tối ưu phát triển và
hoàn thiện quá trình tương tác giữa xã hội và môi trường nhằm giảm thiểu tác hại của
hoạt động kinh tế của con người tới trạng thái môi trường xung quanh.

Cuối những năm bảy mươi người ta đã nêu ra luận đề rằng không có một lĩnh vực khoa
học nào có thể hoàn toàn bỏ qua nhiệm vụ bảo tồn tự nhiên và sử dụng tự nhiên hợp lý.
Ngày nay, luận điểm này đã được khẳng định đầy đủ trong thực tiễn. Các khoa học như
địa lý học, kinh tế học, hóa học, vật lý học, sinh học, lịch sử, toán học và những khoa
học khác, đang tích cực nghiên cứu những vấn đề bảo tồn môi trường và sử dụng hợp lý
tài nguyên thiên nhiên.

Ngày nay, chúng ta có thể nói rằng luận điểm do nhà khoa học lỗi lạc V. I. Vernađsky
cho rằng sau này tri thức của chúng ta sẽ phát triển không phải theo các bộ môn khoa
học, mà theo những vấn đề, đã được minh chứng hoàn toàn. Và trong thí dụ vấn đề sinh
thái thì điều này đã trở thành đặc biệt hiển nhiên.

Cơ sở phương pháp luận của sinh thái xã hội học là phương pháp duy vật biện chứng
nghiên cứu tất cả những quá trình và hiện tượng diễn ra trong tự nhiên và xã hội, còn
kinh tế học sử dụng tự nhiên đã trở thành cái cốt lõi đặc biệt của cơ sở đó.

Kinh tế học sử dụng tự nhiên là gì? Có thể định nghĩa bản chất của khái niệm này như
sau. Tài nguyên thiên nhiên là cơ sở vật chất của sự phát triển sản xuất xã hội, nó chủ
yếu thực hiện chức năng kinh tế. Nhưng khác với những phương tiện sản xuất khác là
thể hiện của lao động đã vật hóa, tài nguyên thiên nhiên hình thành nên môi trường tự
nhiên xung quanh và do đó, nó thực hiện chủ yếu chức năng sinh thái.

Và chỉ đồng thời ? tài nguyên thiên nhiên và môi trường thiên nhiên (thường là dưới
dạng đã bị biến đổi dưới tác động của con người) cùng với những quan hệ sản xuất thống
trị làm thành hệ thống kinh tế ? sinh thái, bao gồm tự nhiên và nền sản xuất. Được biết
rằng nền sản xuất chỉ có thể vận hành trong trường hợp nếu phương tiện sản xuất được
kết hợp với sức lao động và phát huy quá trình hoạt động tự giác của mọi người nhằm
mục đích nhận được phúc lợi tiêu dùng. Nói cách khác, thực hiện quá trình lao động ?
quá trình mà trong đó theo lời C. Mac “con người bằng hoạt động của chính mình vật
hóa, điều chỉnh lại và kiểm soát sự trao đổi chất giữa mình và tự nhiên”.

Đồng thời, quá trình lao động được thực hiện không phải một cách trừu tượng, mà trong
khuôn khổ những mối liên hệ và quan hệ xã hội nhất định, và do đó, tính chất liên kết
sức lao động với phương tiện sản xuất và mục đích sản xuất quyết định tính chất của
quan hệ qua lại của xã hội với tự nhiên. Kết quả là tài nguyên thiên nhiên và môi trường
tự nhiên, quan hệ sản xuất thống trị cùng với bản thân xã hội tạo thành hệ thống kinh tế
? xã hội ? sinh thái.
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Chính là từ đây mà quan điểm giải quyết vấn đề sinh thái từ lập trường của khoa học
kinh tế xã hội học trở thành quan trọng. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà những vấn
đề kinh tế học sử dụng thiên nhiên đã trở thành chủ đề của một lĩnh vực đặc biệt của
khoa học kinh tế có đối tượng nghiên cứu là những quan hệ hình thành nên trong quá
trình tương tác giữa xã hội và tự nhiên.

Kinh tế học sử dụng thiên nhiên cần phải xúc tiến xây dựng quan điểm chính sách quốc
gia bảo tồn thiên nhiên hợp lý. Như vậy, cơ sở của hệ thống hoạt động bảo tồn thiên
nhiên phải là thái độ hợp lý của xã hội, hình thành trên quan điểm khoa học tổng hợp
đối với việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bao gồm sự khôi phục và nhân rộng những
tài nguyên thiên nhiên mới cũng như tạo ra những lãnh thổ được bảo tồn đặc biệt bằng
cách tách ra một số khu vực tự nhiên không khai thác, tuân thủ bắt buộc những yêu cầu
cơ bản về cải tạo tự nhiên có mục đích và có căn cứu khoa học.

Kinh tế học sử dụng thiên nhiên bao quát tất cả những khía cạnh khai thác tự nhiên, bắt
đầu từ những vấn đề cạn kiệt tài nguyên cho đến sản xuất sản phẩm cuối cùng và sử
dụng các loại phế thải khác nhau. Vì vậy, trong kinh tế học sử dụng thiên nhiên (cũng
như nói chung trong sinh thái xã hội học) không nên nhân tạo tách rời một trong các
hướng và xem xét nó tách biệt với tất cả những quá trình khác.

Sử dụng đất đai liên quan tới những vấn đề tiêu thụ nước, sử dụng tài nguyên rừng, khai
thác khoáng sản, nhất là bằng các phương pháp chiều rộng, khi cảnh quan trên những
lãnh thổ rộng lớn bị phá hủy.

Nhân loại cần phải hiểu rằng, không thể hy vọng phát triển nền văn minh mà không tính
đến những qui luật khách quan của bản thân quá trình duy vật biện chứng của sự phát
triển và tự phát triển. Và về phương diện này, những qui luật sinh thái do nhà khoa học
Mỹ B. Commoner rút ra thật đáng quan tâm: 1) tất cả mọi thứ liên quan đến mọi thứ,
2) mọi cái đều phải trả giá, 3) không có cái gì qua đi một cách không dấu vết, 4) thiên
nhiên bao giờ cũng biết tốt hơn chúng ta.

Thời gian gần đây, các chuyên gia ngày càng chú ý tới cách tiếp cận tổng hợp đối với
vấn đề tương tác xã hội và tự nhiên. Sự đánh giá của họ nhiều khi vang lên như một lời
tiên đoán về cuộc khủng hoảng sinh thái đang đến dần, một lời cảnh báo về thảm họa
sinh thái tiềm năng. Liên quan đến chuyện này phải nói rằng bản thân khái niệm “khủng
hoảng sinh thái” hoàn toàn không đơn trị. Thí dụ, về phương diện sinh học, khủng hoảng
sinh thái ? đó là sự phá hủy những hệ sinh thái, sự diệt chủng những cơ thể sống, sự suy
giảm năng suất của tự nhiên và sự giảm sút các điều kiện sống của mọi người. Nguyên
nhân trực tiếp của những quá trình ấy là sự ô nhiễm môi trường ngày càng tăng. Nguyên
nhân khoa học ? kĩ thuật của khủng hoảng sinh thái ? đó là công nghệ của nền sản xuất
hiện đại, mức độ tăng trưởng cao của các tổ hợp kinh tế.
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Những gốc rễ kinh tế ? xã hội của khủng hoảng sinh thái có thể là sự điều hành nền sản
xuất kinh tế phi kế hoạch và vô kiểm soát, sự chạy đua vì siêu lợi nhuận, thái độ tiêu
thụ đối với thiên nhiên, phương thức quản lý kinh tế hành chính mệnh lệnh, sự vi phạm
những nguyên tắc khoa học sử dụng tài nguyên hợp lý.

Tại thời điểm này có lẽ chưa có cơ sở để nói về cuộc khủng hoảng sinh thái toàn cầu,
mặc dù phải thừa nhận sự hiện diện một tình huống sinh thái bất lợi không chỉ trong
khuôn khổ những vùng riêng biệt mà cả trên qui mô hành tinh. Những thí dụ trực quan
nhất về phương diện này ? đó là sự gia tăng nồng độ điôxit cacbon, các ôxit nitơ, lưu
huỳnh và các chất ô nhiễm khác trong khí quyển.

Giải quyết những vấn đề này chỉ có thể với điều kiện liên kết nỗ lực của từng quốc gia (ở
mức chính sách quốc gia về sử dụng thiên nhiên) trong khuôn khổ hợp tác quốc tế hiện
đại. ở đất nước chúng ta đã làm được khá nhiều chuyện thuộc lĩnh vực này của chính
sách kinh tế ? xã hội, song những kết quả đạt được thì không thể gọi là thành công.

Có lẽ, thời kỳ khó khăn và cam go của lịch sử đất nước chúng ta ? những năm đầu tiên
của chính quyền Xô viết, là thí dụ trực quan nhất về phương diện này.

Ngay từ năm 1918, lần đầu tiên đã đặt ra vấn đề thành lập một cơ quan nhà nước thống
nhất về bảo tồn thiên nhiên. Nhưng chỉ tới cuối năm 1919 ý tưởng này mới được thực
hiện. Khi đó, trong khuôn khổ ủy ban Nhân dân về Giáo dục đã thành lập ủy ban Nhà
nước về Bảo tồn Thiên nhiên với thành viên gồm những nhà khoa học nổi tiếng của
nước Nga như G. A. Kogievnhikov, N. M. Kulaghin, Đ. M. Rossinsky, V. I. Taliev, nhà
du hành Nga P. N. Kozlov đã tham gia tích cực trong công tác của ủy ban.

Cơ sở hoạt động của ủy ban là những khuyến cáo của Ban Khoa học thuộc Dân ủy Giáo
dục, trong đó các vấn đề bảo tồn thiên nhiên, như đã nhấn mạnh trong bản báo cáo đặc
biệt “Về những nhu cầu bảo tồn thiên nhiên ở Liên bang Nga”, đã được nhìn nhận như
là một công cuộc có tầm quan trọng quốc gia.

Không thể không dẫn ra một số điểm từ bản báo cáo này, bởi vì trong đó biểu lộ rõ
quan điểm, cách tiếp cận, từ đó làm căn cứ xây dựng nên chính sách bảo tồn thiên nhiên
của nhà nước chúng ta trong những năm đầu tiên của chính quyền Xô viết. Điều này
còn quan trọng do chỗ trong số các tác giả của văn bản đó không chỉ có những nhà
khoa học ? C. A. Buturlin, G. A. Kogievnhikov, N. M. Kulaghin, C. F. Olđenburg, A.
N. Seversev, V. I. Taliev, A. E. Fersman, mà cả những nhà hoạt động chính trị nổi tiếng
thời đó.

Trong báo cáo đã ghi: “Tự nhiên, một mặt, là nguồn của cải vật chất đối với chúng ta,
nhưng mặt khác, nó là nguồn nghiên cứu và học tập vô tận. Nhận thức những qui luật
điều khiển tự nhiên ? đó là một trong những nhiệm vụ to lớn nhất trước nhân loại mà
thực hiện nó sẽ hứa hẹn cho chúng ta những ứng dụng thực tiễn rộng lớn và những phúc
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lợi vật chất vĩ đại, nhưng để nhận thức những qui luật ấy chúng ta cần phải có một thiên
nhiên nguyên thủy làm đối tượng quan sát và nghiên cứu các qui luật của nó. ... Nếu
chúng ta không nhanh chóng tổ chức ngay những biện pháp cần thiết thực sự bảo tồn
thiên nhiên nước Nga, thì sau một thời gian nào đó, chúng ta sẽ chẳng còn gì mà bảo
tồn, trong chúng ta chỉ còn lại những hoài niệm về những của cải tự nhiên từng có mà
bây giờ chúng ta có thể tự hào trước những đất nước khác.

Tây Âu quá muộn màng bắt tay vào công cuộc bảo tồn thiên nhiên, khi đó nơi ấy đã mất
đi nhiều nét thực vật nguyên thủy, đại bộ phận những động vật quí hiếm. Và trong điều
kiện đó trước Cộng hòa Nga là một nhiệm vụ có tầm quan trọng thế giới ? bảo tồn một
loạt những loài động vật không đâu còn ngoài ranh giới tổ quốc chúng ta và số phận của
chúng đang được giới khoa học toàn thế giới chăm chú theo dõi”.

Những lời này, đã được viết ra vào ngay đầu những năm hai mươi, lại một lần nữa đang
khẳng định rằng chúng ta đã mất đi nhiều đến mức nào do những thập niên tiếp sau
nhiều nguyên tắc lành mạnh hợp lý của chính sách bảo tồn thiên nhiên đã bị hoàn toàn
phá bỏ.

Kết cục đã rõ ? hiện nay hệ thống những giải pháp bảo tồn thiên nhiên ở nước ta đòi hỏi
phải cải tổ cơ cấu một cách nghiêm trọng. Đó là do một loạt nguyên nhân quyết định.

Thứ nhất ? kích thước rộng lớn bất thường của đất nước chúng ta và qui mô những tài
nguyên thiên nhiên được thu hút vào nền kinh tế quốc dân. Theo những tính toán sơ bộ,
đến đầu những năm tám mươi tổng giá trị kinh tế quốc dân các tài nguyên rừng của Liên
Xô bằng khoảng 840 tỉ rúp, giá trị hoa lợi nông nghiệp ? 540 tỉ rúp, giá trị dự trữ khoáng
sản ? 460 tỉ rúp và giá trị tài nguyên nước (dòng nước mặt và tài nguyên nước ngầm)
? 250 tỉ rúp. Như vậy, tổng giá trị chỉ của những tài nguyên thiên nhiên đã liệt kê vượt
trên 2 nghìn tỉ rúp, vượt trên giá trị ước lượng tài sản quốc gia nước ta nếu không tính
tới tài nguyên thiên nhiên.

Nói cách khác, chúng ta đang đề cập vấn đề đưa vào lĩnh vực kiểm kê giá trị tiền tệ nền
kinh tế quốc dân từ những hợp phần tài sản quốc gia quan trọng nhất, ngang hàng với
giá trị của các hợp phần thường được tính tới theo truyền thống.

Nhưng không được quên về giá trị sinh thái của những tài nguyên thiên nhiên được thu
hút vào quá trình kinh tế quốc dân. Thí dụ, trong khi xem xét theo truyền thống những
tài nguyên rừng như là nguồn nguyên liệu, chúng ta đang mắc một sai lầm nghiêm trọng.
Được biết rằng chính là từ gỗ như là dạng chủ yếu của nguyên liệu “rừng” ngày nay
con người có thể sản xuất ra hơn 2000 loại sản phẩm cuối cùng khác nhau cần trong đời
sống hàng ngày. Nhưng chính rừng là “chiếc máy” độc đáo đang làm lại và lấp đi những
khiếm khuyết của hoạt động con người. Được biết rằng, thí dụ, một ngày trời đẹp nắng
1 ha rừng hấp thụ 220?280 kg điôxit cacbon và tỏa ra 180?220 kg ôxy, còn tất cả rừng
của hành tinh một năm “cho qua” mình hơn 550 tỉ tấn điôxit cacbon và trả lại cho con
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người gần 400 tỉ tấn ôxy. Ngoài ra, rừng hấp thụ lượng bụi lớn (1 ha rừng một năm ? từ
32 đến 63 kg bụi tùy thuộc thành phần của mình), tách ra những chất rất quí đối với con
người ? phitonxit, có khả năng diệt các vi khuẩn gây bệnh (1 ha rừng một ngày cho 2?4
kg phitonxit, mà 30 kg chất này đủ để tiêu diệt các loài vi sinh có hại trong một thành
phố lớn).

Mặc dù một quốc gia xã hội chủ nghĩa có những lợi thế khách quan nhất định trong các
vấn đề sử dụng thiên nhiên ? và điều này đã được nhiều chuyên gia ngoại quốc nhận xét

Nhà sinh thái học người Mỹ B. Commoner trong công trình “Vòng tròn khép kín” đã
viết: “... Hệ thống xã hội chủ nghĩa của Liên Xô có một ưu thế thực tế quan trọng so
với hệ thống kinh tế tư nhân. Nền kế hoạch toàn diện sản xuất công nghiệp và nông
nghiệp trên qui mô toàn quốc... là một tính chất riêng có hữu cơ của hệ thống Xô viết”
(“Vòng tròn khép kín”, Lêningrat, 1974, tr. 201).
, nhưng ở nước ta đã không đảm bảo được đầy đủ việc thực thi chính sách quốc gia sử
dụng thiên nhiên. Thật vậy, ở Liên Xô đang nhận thấy sự thuyên giảm sản lượng tự
nhiên của đất đai, cạn kiệt chất mùn trong đất, trạng thái tài nguyên rừng không đáp
ứng.

Thí dụ, các xí nghiệp công nghiệp thải vào khí quyển hơn 65 triệu tấn chất độc hại và
một lượng không ít hơn thế là từ ô tô. Hàm lượng những chất này trong không khí ở tất
cả các trung tâm công nghiệp vượt quá các tiêu chuẩn vệ sinh, trong đó, tại 104 thành
phố với tổng dân cư 50 triệu người nồng độ những chất đó không hiếm khi vượt trên
chuẩn cho phép 10 lần hoặc hơn.

Tình hình với tài nguyên nước cũng không khá hơn. Đến đầu những năm tám mươi,
nền kinh tế quốc dân đã sử dụng 400 km3 nước (không kể nước tưới!), lượng này bằng
khoảng hai lần lưu lượng năm của sông Volga hay tám lần lưu lượng nước sông Đnepr.
Hầu như mọi nơi đều giảm chất lượng nước và đặc biệt ở các sông vùng Tây Xibiri ?
sông Obi, Irtưsh, các sản phẩm dầu tích lũy trong nước các sông này lớn hơn 20 lần tiêu
chuẩn cho phép. Không những các sông, mà các biển cũng bị ô nhiễm. Thật vậy, nồng
độ phenol ở Kaspi vượt chuẩn cho phép 9 lần, ở biển Baltich ? 4 lần. Biển Aral nếu xét
theo tất cả “các tiêu chí biển” thì đã trở thành vùng thảm họa sinh thái thực sự.

Nhà khoa học Xô viết nổi tiếng, viện sĩ thông tấn Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô, đại
biểu quốc hội Liên Xô A. V. Iablokov đã phác họa một bức tranh rất hùng hồn trong bài
phát biểu của mình tại Đại hội các Xô viết lần I. Ông nói: “Tình huống hiện nay là: 20 %
dân cư nước ta đang phải sống trong các vùng thảm họa sinh thái, còn 34?40 % ? trong
những điều kiện bất lợi sinh thái. Kết quả là tình trạng bệnh tật liên quan tới suy giảm
chất lượng môi trường đang tăng nhanh”.

Vậy cái gì đã dẫn tới tình trạng sinh thái bất lợi như vậy? Vì sao, mặc dù bao nhiêu
phương tiện đã đầu tư cho thực thi chính sách sinh thái, mặc dù đã thông qua hàng loạt
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những quyết sách quan trọng, mà vẫn không đạt được chẳng những kết quả mong muốn,
mà cả kết quả cần thiết?

ở đây chúng ta đã tiến tới nguyên nhân thứ hai, nói đúng hơn, tới một tổ hợp toàn vẹn
những nguyên nhân có tính chất kinh tế, chính trị và tư tưởng, đang gây khó khăn cho
sự phát triển công cuộc sử dụng thiên nhiên hợp lý ở nước ta.

ở Liên Xô bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên được đưa lên
hàng chính sách quốc gia. Hiến pháp nước ta qui định rằng “... Vì lợi ích các thế hệ hôm
nay và tương lai, ở Liên Xô đang thi hành những biện pháp cần thiết để bảo tồn và sử
dụng hợp lý có căn cứ khoa học đất đai và lòng đất, tài nguyên nước, giới thực vật và
động vật, để giữ gìn trong sạch không khí và nước, đảm bảo tái tạo những của cải thiên
nhiên và cải thiện môi trường xung quanh con người” (tr. 18) trong khi đồng thời đảm
bảo đòi hỏi từng công dân Liên Xô phải có nghĩa vụ gìn giữ thiên nhiên và bảo vệ nguồn
của cải tự nhiên (tr. 67).

ở nước ta có một loạt những qui định pháp luật của Xô viết Tối cao Liên Xô trong thời
kỳ hơn 15 năm. Thật vậy, có thể nêu ra Những cơ sở của Pháp luật đất đai (1970), Luật
bảo vệ không khí khí quyển (1980), Luật bảo tồn và sử dụng giới động vật (1980). Còn
một loạt các luật đã được thông qua ở cấp các xô viết tối cao của những nước cộng hòa
thuộc Liên Xô.

Năm 1972 (ngày 29 tháng 12), Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô và
Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô đã thông qua nghị quyết “Về tăng cường bảo tồn thiên
nhiên và cải thiện sử dụng tài nguyên thiên nhiên”, theo đó đã thiết lập quan điểm ngành
trong những vấn đề về bảo tồn và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Những lợi ích ngành hẹp, phương thức quản lý hành chính ? mệnh lệnh đã trở thành
nguyên nhân của những vi phạm nghiêm trọng đối với những nguyên tắc khoa học của
đường lối bảo tồn thiên nhiên xã hội chủ nghĩa.

ở đây không thể không nhớ lại những lời rất quan trọng xét về ý nghĩa xã hội ? chính trị
của viện sĩ V. S. Nhemtrinov, nói rằng “sự tự phát duy ý chí trong điều kiện chủ nghĩa
xã hội có thể đưa tới những hậu quả không kém nghiêm trọng so với sự tự phát cạnh
tranh ở Phương Tây”.

Vì thế, những giải pháp đang thực thi từ trước tới nay không đem lại kết quả cần thiết.
Thật vậy, nếu như từ năm 1974 những biện pháp bảo tồn thiên nhiên đã trở thành bộ
phận cấu thành bắt buộc của những kế hoạch hàng năm phát triển kinh tế đất nước, còn
từ năm 1981 chúng được đưa thành những chương mục về bảo tồn thiên nhiên trong
các kế hoạch năm năm, nhưng căn cứ khoa học và phương pháp luận của chúng vẫn
còn xa mới hoàn chỉnh. Và không phải ngẫu nhiên mà kết cục là hơn 63 tỉ rúp đầu tư
vào sự nghiệp bảo tồn thiên nhiên trong hai kế hoạch năm năm gần đây không đảm bảo
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làm giảm dung lượng tài nguyên và năng lượng của nền sản xuất, không làm giảm đáng
kể sự ô nhiễm môi trường, và nước ta, theo ý kiến của nhà sinh thái học Xô viết N. F.
Reimers, tụt hậu 15?20 năm so với các quốc gia phát triển về những vấn đề bảo tồn thiên
nhiên và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

Đáng tiếc, chúng ta đã không giải quyết được những nhiệm vụ đề ra trong đề mục
“Bảo tồn môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên” trong khuôn khổ “Những
phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế và xã hội Liên Xô trong những năm 1986?1990
và thời kỳ đến năm 2000”. Thực chất, đây là một chương trình của những biện pháp
quan trọng nhất nhằm hoàn thiện chính sách sinh thái trong điều kiện đẩy nhanh tốc độ
phát triển kinh tế ? xã hội của đất nước.

Đến cuối những năm tám mươi, chúng ta đã dự định đảm bảo thực hiện những giải pháp
về sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước, rừng và các tài nguyên khác của đất nước. Đã
dự định áp dụng những công nghệ mới, trong đó có công nghệ ít thải, sử dụng những
phương thức và phương pháp mới kế hoạch hóa kinh tế ? sinh thái v.v...

Như ta quan niệm, cách tiếp cận tổng hợp tới những vấn đề chính sách bảo tồn thiên
nhiên phải đảm bảo làm sao bao hàm những biện pháp cực rộng về mặt địa lý, trong đó
có hồ Baikal, lưu vực các biển Baltic, Kaspi, Hắc Hải và Azov, các thủy vực Bắc Băng
Dương, vùng Trung á, Kazakhstan và Viễn Đông, hàng nghìn sông nhỏ và hồ chứa,
những thứ cần được trợ giúp sinh thái một cách nghiêm túc.

Tuy nhiên, thậm chí trong hai ? ba năm gần đây không hề có một thay đổi hiện thực nào
trong chính sách bảo tồn thiên nhiên. Điều này là do vẫn duy trì một loạt những tàn dư,
chúng cắm rễ vào trong những quan điểm chính trị, kinh tế và tư tưởng ? lý luận trong
việc thi hành chính sách quốc gia bảo tồn thiên nhiên.

Một vấn đề không kém phần quan trọng ở đây là vấn đề được thông tin của các chuyên
gia, các nhà khoa học, của công luận rộng rãi về trạng thái môi trường. Sự thiếu hiểu
biết về tính phức tạp của tình hình sinh thái dẫn tới những quyết sách sai lầm, và kết
cục ? những sai lầm trong lựa chọn các phương hướng quan trọng để giải quyết vấn đề
sinh thái. Điều này đang trở nên cực κ? quan trọng đặc biệt hiện nay, trong khi chúng
ta đang tiến hành công tác lập căn cứ cho Chương trình Sinh thái đặc biệt có tác động
ngang bằng với những chương trình lương thực, năng lượng và các chương trình khác
của quốc gia.

Với mục đích đó, tại ủy ban Nhà nước về Khoa học và Kỹ thuật Liên Xô đã thành lập
nhóm công tác đặc biệt hình thành những phương hướng chủ yếu của chương trình này.

Tuy nhiên, theo ý kiến của một trong các thành viên nhóm công tác này, nhà kinh tế ?
sinh thái học, giáo sư M. Ia. Lemesev, thì ngay từ đầu ta đã phạm những sai lầm nghiêm
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trọng. Thứ nhất, đó là để xây dựng một tài liệu qui mô nội dung như vậy mà chỉ cho một
thời hạn ngắn ngủi phi hiện thực.

Thứ hai, phải thừa nhận rằng trong khi xác định những nhiệm vụ của nhóm đã biểu lộ
quan điểm hình thức “truyền thống”, tức quan điểm ngành. Điều đó không hứa hẹn gì
cả, ngoài những tai họa mới. Vấn đề là ở chỗ: theo quyết định của ủy ban Nhà nước về
Khoa học và Kỹ thuật thì các bộ và ngành trước đây chịu trách nhiệm về bảo tồn những
dạng tài nguyên thiên nhiên riêng biệt được trao nhiệm vụ gấp rút cung cấp cái gọi là
những số liệu kiểm soát, ? đó là những đầu bài về bảo tồn thiên nhiên mà trên cơ sở đó
các bộ và ngành khác cần phải xây dựng những biện pháp bảo tồn thiên nhiên theo từng
lĩnh vực của mình. Một bảng tổng hợp các đầu bài như vậy chính là tạo thành chương
trình quốc gia.

Tuy nhiên, không thể không nói về chuyện khi xây dựng Chương trình Sinh thái Quốc
gia, người ta đã sử dụng những luận điểm cơ bản của quan điểm hoạt động sinh thái đã
được hình thành trong “Dự thảo những luận điểm chủ yếu của chương trình khoa học
tổng thể nghiên cứu sinh quyển và sinh thái học thời kỳ đến năm 2015”.

Vì vậy, cần đặc biệt chú ý làm sao liên kết những nhân tố sinh thái và kinh tế của việc sử
dụng tài nguyên, bởi vì sử dụng tài nguyên có thể thực sự là tối ưu kinh tế chỉ trong điều
kiện nó tối ưu sinh thái. Nhưng nếu cải tổ tất cả những cơ cấu bảo tồn tài nguyên một
cách sâu sắc như vậy chắc chắn sẽ động chạm tới nhiều vấn đề kinh tế ? xã hội, chính trị
và tư tưởng.

Trong những văn bản do Viện hàn lâm Liên Xô đề xuất và đã được sử dụng khi lập
Chương trình Sinh thái Quốc gia đã dự kiến tiến hành những nghiên cứu sinh thái cơ
bản, trong số đó có lĩnh vực tiến hóa của sinh quyển, sự trao đổi năng lượng và khối
lượng trong sinh quyển, hóa học sinh quyển, những khía cạnh sinh học của vấn đề bảo
tồn thiên nhiên và cuối cùng là xây dựng một phương pháp luận nghiên cứu hệ thống và
mô hình hóa toán học các quá trình sinh quyển.

Dĩ nhiên, để thực thi thực tế chính sách bảo tồn thiên nhiên quốc gia thì những biện pháp
nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể như: đánh giá các tài nguyên thiên nhiên về mặt kinh
tế; xác định tổn thất sinh thái; áp dụng những đảm bảo pháp luật nghiêm ngặt cho công
cuộc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên v.v... cũng quan trọng.

Vấn đề về hoạt động của cơ quan bảo tồn thiên nhiên quốc gia ngoại ngành cũng không
kém phần phức tạp. Theo nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên
Xô và Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô tháng giêng năm 1988 đã thành lập ủy ban Nhà
nước về Bảo tồn Thiên nhiên. Nó được đề bạt như một cơ quan trung ương quản lý nhà
nước trong lĩnh vực bảo tồn tự nhiên và sử dụng tài nguyên thiên nhiên và cùng với các
hội đồng bộ trưởng của các nước cộng hòa trực thuộc phải chịu trách nhiệm đầy đủ về
bảo tồn thiên nhiên, tổ chức sử dụng hợp lý và tái tạo tài nguyên thiên nhiên.
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Những nhiệm vụ của ủy ban Nhà nước về Thiên nhiên Liên Xô cực kì đa dạng: từ việc
xây dựng và thi hành chính sách bảo tồn thiên nhiên có căn cứ khoa học tổng hợp cho
đến việc tổ chức phổ biến những tri thức bảo tồn thiên nhiên trong đông đảo quần chúng
dân cư.

Một trong những điểm quan trọng nhất, theo dự kiến, quy định vị trí đặc biệt của ủy ban
Nhà nước về Thiên nhiên Liên Xô, đó là: những quyết định, do nó đề ra trong khuôn
khổ quyền lực của mình, là những quyết định bắt buộc phải thực hiện đối với tất cả các
bộ, ngành, các tập đoàn, xí nghiệp và tổ chức.

ở đây phải lưu ý rằng tất cả các tập đoàn, xí nghiệp và tổ chức có trong thành phần chuẩn
mực kinh tế dài hạn cũng nhận được những định mức chi trả về tài nguyên thiên nhiên
cũng như những định mức chi trả do phát thải các chất ô nhiễm vào môi trường.

Đồng thời trong ủy ban Nhà nước về Thiên nhiên Liên Xô lập ra một quĩ dự trữ đặc biệt
bảo tồn thiên nhiên từ nguồn triết khấu những khoản chi trả do phát thải chất ô nhiễm
vào môi trường tự nhiên cũng như từ kinh phí khoản phạt những người vi phạm pháp
luật bảo tồn thiên nhiên.

Nhưng ủy ban Nhà nước về Thiên nhiên Liên Xô cần phải trở thành “siêu bộ”, có được
quyền bãi bỏ đối với những dự án nào không phù hợp về góc độ sinh thái bất kể ở qui
mô nào.

Sai lầm mắc phải ngày hôm nay trong vấn đề sinh thái có thể ngày mai biến thành những
hậu quả sinh thái, kinh tế không thể bù đắp được, thậm chí đôi khi là những hậu quả
chính trị không thể bù đắp. Không nên quên rằng trong số các nguyên nhân quan trọng
gây sự căng thẳng giữa các dân tộc, thì những thảm họa sinh thái mà các nước cộng hòa
riêng biệt phải gánh chịu do chính sách ngành là một nhân tố rất đáng chú ý.

Năm 1991, ủy ban Nhà nước về Thiên nhiên Liên Xô đổi thành Bộ Bảo tồn Môi trường.
Vai trò của nó cần phải tích cực tối đa, và vị trí của nó khác với vị trí mà các bộ và các
ủy ban nhà nước khác nắm giữ. Điều này càng quan trọng vì trong khái niệm chính sách
bảo tồn thiên nhiên còn có những vấn đề như đào tạo và giáo dục bảo tồn thiên nhiên
(sinh thái). Theo lời của A. Ia. Iablokov, một trong những trở ngại lớn trên con đường
giải quyết vấn đề sinh thái ở Liên Xô là “sự lạc hậu sinh thái, sự thiển cận sinh thái, chủ
nghĩa phiêu lưu sinh thái và tình trạng vô đạo đức sinh thái”.

Vì vậy, ý nghĩa của giáo dục sinh thái đang tăng mạnh. Ngay từ năm 1977, trong các
quyết nghị của hội nghị chuyên đề về vấn đề giáo dục trong lĩnh vực môi trường diễn
ra ở Tbilisi theo kênh UNESCO và UNEP đã nêu lên sự cần thiết phải tổ chức hệ thống
giáo dục sinh thái liên tục. Có nghĩa rằng bắt đầu từ vườn trẻ, qua trường trung học và
đại học, cũng như thông qua hệ thống tái đào tạo cán bộ trình độ cao, phải liên tục tiến
hành công tác giáo dục và đào tạo sinh thái. Trong báo cáo kết thúc tại hội nghị này đã
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nhấn mạnh rằng môi trường bao gồm môi trường xã hội, môi trường văn hóa và cả môi
trường tự nhiên, và do đó, việc phân tích phải tính đến sự liên hệ qua lại giữa môi trường
tự nhiên, các hợp phần sinh học của nó và các nhân tố xã hội và văn hóa.

Còn về giáo dục sinh thái ở nước ta và đặc biệt việc đặt vấn đề này ở trường đại học, thì
rõ ràng là chúng ta chưa hiểu hết ý nghĩa của vấn đề. Sự thiếu thốn các cán bộ giảng dạy
giàu kinh nghiệm và được đào tạo tốt, cách tiếp cận chuyên môn hẹp ở các cơ sở đào tạo
chỉ quan tâm phát triển cái gọi là “sinh thái học thực dụng” ? đó chỉ là những khó khăn
riêng lẻ mà chúng ta cần phải khắc phục trước hết vì lợi ích của việc giải quyết chính
vấn đề sinh thái.

Đào tạo sinh thái ngày nay cần cho các cán bộ và chuyên gia (cả cán bộ thông thường
lẫn cán bộ lãnh đạo) thực tế trong tất cả các lĩnh vực kinh tế quốc dân. Yêu cầu này cũng
đề ra đối với hệ thống đảm bảo khí tượng thủy văn.

Để kết thúc, cần nhắc lại một lần nữa rằng tính chất toàn cầu của vấn đề sinh thái buộc
chúng ta phải tính tới một thực tế rằng công cuộc ngăn chặn khủng hoảng sinh thái chỉ
có thể bằng những lỗ lực của tất cả các quốc gia. Những vấn đề sinh thái xã hội học biểu
hiện ở các nước khác nhau theo kiểu khác nhau. ở đây phải tính tới cả vị trí địa lý của
quốc gia (những điều kiện và tự nhiên và những khả năng của họ) và trình độ phát triển
kinh tế (trong đó có trình độ công nghệ) và xu thế phát triển kinh tế ? xã hội của quốc
gia đó.

Tuy nhiên, không phụ thuộc vào chế độ xã hội, tất cả các nước cần phải góp phần giải
quyết vấn đề toàn cầu toàn nhân loại. ở đây trước hết phải nêu ra những hình thức hợp
tác liên quốc gia như thành lập những cơ quan và những tổ chức chuyên môn bảo tồn
thiên nhiên liên quốc gia

UNESCO  Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của LHQ, UNEP  Chương trình
môi trường của LHQ, WMO  Tổ chức khí tượng thế giới, EEC  Ủy ban kinh tế châu
Âu của LHQ, IUER  Liên hiệp quốc tế bảo tồn môi trường.
.

Năm 1972, tại Stockholm diễn ra Hội nghị về vấn đề môi trường. Một trong những kết
quả quan trọng nhất của nó là lập ra một cơ quan trợ giúp mới của LHQ mà xét về cơ
cấu và tính chất hoạt động thì tương đương với một tổ chức quốc tế ? Chương trình Môi
trường của LHQ (UNEP). Cơ cấu, những hướng hoạt động chủ yếu của tổ chức này cho
phép có được quan niệm khá rộng về trạng thái hiện đại của quá trình tương tác xã hội
và tự nhiên ở các qui mô toàn cầu, khu vực và phụ khu vực và trên cơ sở đó đề ra một
hệ thống những giải pháp xúc tiến phối hợp hoạt động bảo tồn thiên nhiên của các quốc
gia và các tổ chức quốc tế.
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Liên Xô tham gia tích cực vào công việc của UNEP và cũng là một trong những thành
viên thực hiện các chương trình sinh thái trong khuôn khổ các tổ chức đó, như WMO,
EEC, UNESCO, IUER và các tổ chức khác. ở Liên Xô đã thành lập và đang hoạt động
những ủy ban quốc gia về các vấn đề của UNESCO và Trung tâm các dự án quốc tế
của UNEP. Trong khuôn khổ của UNEP cùng với WMO và UNESCO, trong các năm
1979, 1981, 1983 (Riga, Tbilisi, Tallin) đã diễn ra các hội thảo quốc tế về kiểm soát môi
trường tổng hợp toàn cầu.

Vậy là, như chúng ta thấy, tình hình sinh thái hiện đại hình thành dưới tác động của một
loạt những nguyên nhân sinh thái, kinh tế và xã hội đang đòi hỏi sự chăm chú từ phía
mỗi quốc gia và toàn bộ cộng đồng nhân loại.
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Bản chất và những tính chất của các chất
làm ô nhiễm môi trường tự nhiên
Mở đầu

Vấn đề ô nhiễm môi trường sống của con người đã tồn tại vài thế kỉ (thí dụ, chúng ta
được biết sắc lệnh của Karl VI năm 1382 cấm thải “khói độc và hôi” ở Pari). Tuy nhiên,
trước khi phát triển công nghiệp, sự ô nhiễm môi trường mang tính chất hạn chế về địa
điểm và thời gian lan truyền cũng như về số lượng và tác hại của các chất ô nhiễm tới cơ
thể sống. Tình hình đã thay đổi mạnh do sự tăng trưởng sản xuất công nghiệp và dân cư
ở các thành phố (đô thị hóa). Dưới dạng tổng quát vấn đề là ở chỗ con người trong quá
trình hoạt động kinh tế tạo ra những chất thải, những chất này không được đưa vào chu
trình tiếp theo (do sự chưa hoàn thiện của công nghệ hiện thời hoặc do những lập luận
kinh tế). Thêm vào đó phải kể tới sự gia tăng tiêu dùng mạnh và tập quán ngày càng phổ
biến (ở các nước công nghiệp phát triển) vứt bỏ đồ vật không chỉ khi chúng hư hỏng,
mà cả do mốt. Trong số những chất thải sản xuất và sinh hoạt con người, có nhiều chất
(khoáng và hữu cơ) không chịu phân hủy sinh học (chất dẻo, thuốc bảo vệ động thực
vật, đồ gốm, kim loại không rỉ, đồng vị phóng xạ v.v...).

Trước khi chuyển sang phân tích những chất gây nhiễm khí quyển, chúng ta đưa ra định
nghĩa thuật ngữ “ô nhiễm”. Ô nhiễm trong sinh thái được hiểu là sự biến đổi bất lợi của
môi trường, hoàn toàn hay một phần do kết quả hoạt động của con người, trực tiếp hay
gián tiếp làm thay đổi sự phân bố năng lượng đi tới, mức phóng xạ, các tính chất lý 
hóa của môi trường và điều kiện tồn tại của cơ thể sống.

Những biến đổi này có thể ảnh hưởng tới con người một cách trực tiếp hoặc thông qua
nước và các sản phẩm dinh dưỡng. Chúng cũng có thể tác động tới con người bằng cách
làm xấu đi các tính chất của những vật mà con người sử dụng, điều kiện nghỉ ngơi và
làm việc.

Đứng đầu bảng trong số các nguồn ô nhiễm môi trường là các hyđrô cacbua khoáng
(than, dầu, khí), vì khi chúng cháy tạo ra lượng chất thải lớn. Mặc dù sử dụng hyđrô
cacbua với tư cách là nhiên liệu không thể không thừa nhận là bình thường, mà còn hợp
lý, người ta đốt các khoáng chất không tái sinh chủ yếu với mục đích lấy năng lượng (thí
dụ, ở Pháp chỉ 7 % dầu mua về được dùng làm nguyên liệu trong ngành hóa hữu cơ).

Xét về tác động của chúng tới cơ thể con người, các chất gây ô nhiễm khí quyển được
phân chia thành các chất lý học và các chất hóa học. Các chất lý học bao gồm: a) các
nguyên tố phóng xạ, là nguồn bức xạ ion hóa; b) ô nhiễm nhiệt (làm tăng nhiệt độ); c)
tiếng ồn và rung tần thấp (ngoại âm). Các chất hóa học bao gồm: a) các chất dẫn xuất
dạng khí của cacbon và hyđrô cacbua lỏng; b) các chất tẩy rửa; c) các chất dẻo; d) thuốc
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bảo vệ động thực vật và các chất tổng hợp; e) các chất dẫn xuất của lưu huỳnh; f) các
chất dẫn xuất của nitơ; g) các kim loại nặng; h) các hợp chất của flo; i) tạp chất rắn; k)
các chất hữu cơ.

Xét về điều kiện hình thành, tất cả các chất gây ô nhiễm khí quyển phân chia ra thành
tạp chất nguồn gốc tự nhiên và nhân tạo (nhân sinh).

Tạp chất nguồn gốc tự nhiên đi vào khí quyển do hoạt động núi lửa, phong hóa đất và
đá, cháy rừng, chết thực vật, sóng biển (đi kèm bọt sóng), cháy thiên thạch.

Tạp chất nguồn gốc nhân sinh được hình thành trước hết trong quá trình đốt nhiên liệu
khoáng (trong động cơ đốt trong, tại nhà máy nhiệt điện, trong hệ thống đốt lò) cũng
như khi đốt cháy chất thải công nghiệp và sinh hoạt, nổ hạt nhân v.v...

Bảng 1.1. Khối lượng (tấn/năm) chất ô nhiễm thải vào khí quyển

Chất Nhập tự nhiên Chất thải nhân sinh

Ôxit cacbon (CO) ? 3,5.108

Điôxit lưu huỳnh (SO2) 1,4.108 1,45. 108

Các ôxit nitơ (NOx) 1,4.109 (1,5?2,0).107

Sôn khí (các hạt rắn) (7,7?22,0).1010 (9,6?26,0).1010

Các chất policlorvilyn, phreol ? 2,0.106

Ôzôn (O3) 2,0.109 ?

Hyđrô cacbua 1,0.109 1,0.106

Chì (Pb) ? 2,0.105

Thủy ngân (Hg) ? 5,0.103

Có thể hình dung về số lượng và tương quan các tạp chất đi vào khí quyển với nguồn
gốc tự nhiên và nhân sinh theo số liệu bảng 1.1.

Tổng lượng chất thải công nghiệp thế giới bằng khoảng 600 tỉ tấn một năm. Trong 100
năm gần đây nhập vào khí quyển 1,35 triệu tấn silic, 1,5 triệu tấn acsen, hơn 1 triệu tấn
niken và khoảng ngần ấy côban, 0,6 triệu tấn thiếc và ăngtimoan.

Theo thành phần tạp chất đi vào khí quyển, người ta chia ra thành các tạp chất dạng khí,
dạng rắn và dạng lỏng. Tỉ phần các chất dạng khí (ôxit cacbon, điôxit và các chất dẫn
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xuất khác của lưu huỳnh, hyđrô cacbua, các ôxit nitơ, các hợp chất hữu cơ) bằng khoảng
90 %, dạng rắn (bụi, kim loại nặng, các hợp chất khoáng và hữu cơ, các chất phóng xạ)
 gần 10 %; khối lượng các tạp chất lỏng (axit sunphuric) nhỏ so với khối lượng các tạp
chất khí và rắn. Thực ra, trong thành phần các tạp chất rắn thực tế luôn có mặt nước với
hàm lượng càng lớn nếu độ ẩm tương đối của không khí càng cao.

Khi đốt cháy tất cả các dạng nhiên liệu sẽ tạo ra hơi nước và điôxit cacbon và sau đó
nhập vào khí quyển, chúng được chứa trong khí quyển trong điều kiện tự nhiên và không
có tác hại với con người. Vì vậy, các khí này không thuộc các chất gây ô nhiễm khí
quyển, mặc dù phần lớn chất thải nguồn gốc nhân sinh thuộc loại các chất này.

Ôxit cacbon

Ôxit cacbon (CO)  tạp chất phổ biến nhất và nhiều nhất (về khối lượng) trong khí quyển.
Trong điều kiện tự nhiên, hàm lượng CO trong khí quyển rất ít: chỉ dao động từ vài phần
trăm của phần triệu đến 0,2 phần triệu (ta nhớ lại rằng hàm lượng điôxit cacbon trung
bình bằng 325 phần triệu). Khối lượng chủ yếu của CO được tạo thành trong quá trình
đốt cháy nhiên liệu khoáng. Trong đó các động cơ đốt trong là nguồn chính. Thí dụ, ở
Mỹ hàng ngày ô tô xả ra hơn 120 triệu tấn khí này. Lượng CO tối đa được tạo thành
trong kỳ nung nóng của động cơ và trong trường hợp tái trộn hỗn hợp. Thể tích ôxit
cacbon có thể đạt tới 10 % thể tích các khí thải.

Tổng khối lượng CO bị thải vào khí quyển được ước lượng (theo tình hình tới năm 1988)
bằng khoảng 380 triệu tấn, trong đó từ cháy xăng  gần 270 triệu tấn, than  15 triệu tấn,
củi  15 triệu tấn, chất thải công nghiệp  35 triệu tấn và cháy rừng  15 triệu tấn.

Hàm lượng CO ở những thành phố lớn dao động từ 1 đến 250 phần triệu và trung bình
gần 20 phần triệu. Nồng độ tới hạncho phép  đó là nồng độ xác định chuẩn mức của
chất ô nhiễm tại đó nó chưa có tác động xấu đáng kể tới cơ thể và điều kiện (chất lượng)
cuộc sống của con người. Người ta phân biệt nồng độ tới hạn cho phép một lần và nồng
độ tới hạn cho phép ngày đặc trưng cho mức độ ảnh hưởng ngắn hạn (thường không quá
2030 phút) và ảnh hưởng lâu dài của chất đang xét tới cơ thể con người. Hàm lượng
CO cao nhất (vượt trội hơn nhiều so với nồng độ tới hạn cho phép) được quan sát thấy
trên các đường phố và quảng trường thành phố với giao thông xe hơi nhộn nhịp, đặc biệt
trong các mẫu khí xả của xe.

Điôxit lưu huỳnh

Điôxit lưu huỳnh hay khí sunphua (SO2)  chất thứ hai (về khối lượng) làm ô nhiễm khí
quyển. Nguyên nhân chính (thực tế là nguyên nhân duy nhất) của sự hiện diện SO2 trong
khí quyển  việc sử dụng nhiên liệu khoáng, trước hết là than, vì nhiên liệu bất kỳ đều
chứa ít nhiều lượng lưu huỳnh (từ một vài phần của phần trăm tới 57 %). Theo các ước
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lượng, hàng năm thải vào lớp khí quyển đối lưu gần 145 triệu tấn SO2, trong đó 70 %
được tạo thành khi cháy than và 16 %  cháy nhiên liệu lỏng (đặc biệt là mazút).

Sự phân hủy SO2 trong khí quyển diễn ra dưới tác động của bức xạ cực tím, thành
anhyđrit hưu huỳnh (SO3) theo phản ứng

2SO2 + O2 → 2SO3 + 185kJ.

Khi tiếp xúc với hơi nước, sẽ tạo thành axit sunphua

SO2 + H2O = H2SO3 + 76kJ.

Trong khí quyển ẩm và ô nhiễm còn xảy ra phản ứng

,

dẫn tới tạo thành axit sunphuric (H2SO4). Đi vào khí quyển còn có một hợp chất lưu
huỳnh nữa  sunphua hyđrô (H2S), phát thải nguồn gốc nhân sinh của chất này không
lớn; nó chủ yếu được sinh ra bởi vi khuẩn trong đất màu và trong môi trường biển
(khoảng 100 triệu tấn/năm).

Các ôxit lưu huỳnh làm tăng mạnh sự ăn mòn kim loại trong các thành phố  1,5?5 lần
so với ở nông thôn. Tại một trong những thành phố của Mỹ, sự gia tăng nồng độ SO2
lên 3 lần kéo theo tăng tốc độ ăn mòn thiếc lên 4 lần. Đặc biệt vải nilon rất nhạy cảm
đối với sự ô nhiễm khí quyển bởi chất này.

Các hợp chất nitơ

Một lượng lớn ôxit nitơ NO và điôxit nitơ NO2 được tạo thành trong quá trình đốt ở
nhiệt độ cao, trước hết trong các động cơ đốt trong dùng xăng và nhiên liệu điezen.

Điôxit nitơ  chất khí bền vững màu vàng, thường làm cho không khí thành phố có sắc
nâu. Dưới ảnh hưởng của bức xạ cực tím, NO2 bị phá hủy, chuyển thành NO. Sự phá
hủy NO2 cũng diễn ra khi nhiệt độ cao hơn 600 oC, điều này giải thích hàm lượng NO
cao so với hàm lượng NO2 trong khí xả ô tô. Điôxit nitơ tạo thành trong không khí trong
khi lan truyền các khí xả theo phản ứng

.
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Tổng khối lượng NO2 hàng năm thải vào khí quyển trong quá trình hoạt động con người
được ước lượng là 1520 triệu tấn, bằng khoảng 0,1 khối lượng khí này tạo thành bằng
con đường tự nhiên (núi lửa, sấm chớp, vi sinh vật).

Điôxit nitơ bảo tồn trong khí quyển trung bình 3 ngày. Khi tương tác với hơi nước, nó
biến thành axit sunphuric và các nitrat khác. Những chất sau cùng này trở lại đất cùng
với giáng thủy, đó là vì sao mà tuyết có thuộc tính bón phân cho đất.

Hyđrô cacbua

Nguồn hyđrô cacbua tự nhiên chủ yếu là thực vật (1 tỉ tấn một năm), còn nguồn nhân
sinh là giao thông ô tô (động cơ đốt trong và bình nhiên liệu của ô tô). Ở Mỹ, trong số
32 triệu tấn hyđrô cacbua hàng năm thải vào khí quyển, thì hơn một nửa là từ động cơ
đốt trong (trong đó nhiên liệu bị cháy không hoàn toàn), gần 14 % từ thải công nghiệp
và gần 27 % từ các nguồn còn lại. Ngoài ra, trong khi cháy không hoàn toàn còn tạo
thành (tổng hợp) những hyđrô cacbua vòng gây ưng thư. Đặc biệt nhiều hyđrô cacbua
gây ung thư (gây khối u phổi) có chứa trong cặn khói của các động cơ điêzen và các hệ
thống lò đốt. Mặc dù bằng cách điều chỉnh tốt động cơ, điều khiển xe khéo léo có thể
giảm thải bớt được phần nào, nhưng động cơ điêzen chiếm một trong những vị trí đầu
về các nguồn ô nhiễm khí quyển bằng các chất gây ung thư.

Chúng tôi một lần nữa lưu ý về tác hại của hút thuốc  sự tự nguyện làm ô nhiễm cơ thể
người nghiện, nơi ở của anh ta và những nơi công cộng bởi khói thuốc mà trong thành
phần có không ít chất gây ung thư. Vì lí do này, về trung bình cứ 23 phút có 1 trong số
1 triệu người chết vì hút thuốc (để so sánh, cứ 23 ngày có một người chết bởi tai nạn ô
tô, 45 ngày có 1 người chết vì dùng rượu).

Theo dữ liệu khảo sát đặc biệt, mỗi chiếc ô tô của Mỹ về trung bình trên 1 km đường xả
thải ra 30 g ôxit cacbon, 4 g ôxit nitơ và 2 g hyđrô cacbua.

Còn accroleum  chất rất độc và có tính kích thích, đi vào khí quyển không những tại
những nhà máy sản xuất mà cả từ những khí xả chứa các sản phẩm của nhiên liệu không
cháy hết.

Những tạp chất rắn (sôn khí)

Giống như trong trường hợp các chất gây ô nhiễm dạng khí, thêm vào các sôn khí nguồn
gốc tự nhiên  các hạt rắn và lỏng lơ lửng trong không khí, còn có một lượng lớn sôn khí
nguồn gốc nhân sinh.

Kích thước (bán kính) các hạt rắn quan trắc được trong khí quyển dao động trong phạm
vi rộng: từ những phần nghìn, phần trăm của μm đến một số μm (trong bão bụi kích
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thước các hạt mang trong gió tăng lên đến 100 μm và hơn). Tùy thuộc kích thước, người
ta chia các hạt sôn khí thành ba loại: nhỏ hay vi mô (hạt tinh) với bán kính

μm, trung bình (hạt trung),

μm và lớn (hạt thô),

μm. Trong số các sôn khí hạt tinh, người ta tách ra một nhóm hạt có những tính chất
hấp thụ nước. Người ta gọi những hạt này là các nhân ngưng kết (chúng là mầm của
những hạt nước mây và sương). Nhiều khi các hạt nhỏ mang điện tích dương hay âm.
Trong trường hợp này, chúng có tên là các ion (nhẹ hoặc nặng).

Theo các tính chất lý  hóa, người ta chia sôn khí thành: bụi và xỉ cặn (các hạt rắn), khói
(các hạt chứa nhiều nước) và giọt (sương, mây, giáng thủy). Ta lưu ý rằng trong điều
kiện thực, các hạt bụi cũng luôn luôn chứa nước ở mức độ nào đó, còn các giọt thì luôn
chứa nhân ngưng kết (sự thật, khối lượng của nhân rất nhỏ so với khối lượng nước).
Chúng ta sẽ không xếp các giọt mây, sương và giáng thủy vào loại sôn khí (xem chúng
là các tạp chất), vì chúng có nguồn gốc tự nhiên. Chỉ có một phần không lớn các sôn khí
nhân sinh có cấu trúc lỏng (thí dụ axit sunphuric).

Xét theo hình dạng hạt, người ta qui ước chia sôn khí thành: a) dạng hình cầu, b) dạng
đa diện đều, c) dạng tấm mỏng (kích thước hai chiều lớn hơn nhiều so với kích thước
chiều thứ ba), d) dạng kim, dạng tơ, lăng kính, e) dạng tổ hợp phức tạp (chuỗi dài có các
nhánh, tỏa tia).

Chúng ta sẽ dừng lại xét chi tiết hơn về đặc tính của sôn khí hạt tinh, bởi vì ngoài ảnh
hưởng tới cơ thể người, nó góp phần đáng kể vào sự hấp thụ bức xạ và như hệ quả làm
biến đổi chế độ nhiệt của khí quyển. Sự thành tạo các hạt sôn khí tinh diễn ra liên tục từ
các tạp chất dạng khí, thường số lượng chúng bằng 103104 trong 1 cm3, bán kính luôn
nhỏ hơn một vài phần mười μm, nồng độ tính bằng một số μg trong 1 m3. Theo những
đánh giá hiện có, khối lượng toàn cầu các sôn khí hạt tinh về trung bình bằng khoảng
50 triệu tấn; tốc độ thành tạo chúng bằng khoảng 5 000 triệu tấn/năm (tức mỗi năm khối
lượng sôn khí trong khí quyển tạo mới gần 100 lần, nói cách khác, tốc độ thành tạo
chúng khoảng hai lần vượt trội tốc độ tạo mới của hơi nước trong khí quyển).

Tham gia trong quá trình thành tạo sôn khí hạt tinh từ các chất khí nguồn gốc tự nhiên
và nhân tạo đi vào khí quyển (NO2, SO2, các sản phẩm cháy và thối rữa) có: bức xạ Mặt
Trời và các tia xạ khác, cả hơi nước. Những hạt chất tan lớn nhất (khoảng
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μm) tăng lên khi tăng độ ẩm tương đối đến mức chúng trở thành các mầm giọt mây và
sương (tức nhân ngưng kết). Những hạt nhỏ hơn (trước hết là của các chất không hòa
tan) được bảo tồn dưới dạng ban đầu, tạo thành thành phần độc lập của sôn khí hạt tinh.

Trong thành phần sôn khí, luôn có mặt bốn nhóm chất: các sunphat, các hợp chất hữu
cơ, cacbon rắn và nước, hàm lượng tương đối của chúng dao động trong phạm vi rộng
phản ánh điều kiện thành tạo các chất khí tiền thân của chúng (kể cả sự phân bố địa lý
thảm thực vật và chế độ hoạt động sống của nó) và sự ảnh hưởng các điều kiện khí tượng
tới sự phân bố sôn khí trong khí quyển.

Cacbon rắn  đó là các loại xỉ, bán kính hạt của nó tại thời điểm thành tạo gần bằng
0,003?0,005 μm, còn nồng độ rất biến động  từ 1 μg/m3 ở những vùng đặc biệt sạch
đến 10?30 μg/m3 ở những vùng nhiều bụi. Ngay sau khi thành tạo, các hạt xỉ liên kết lại
với nhau thành bụi bông với bán kính vài phần trăm μm, chúng bị hấp thụ bởi những hạt
có bản chất khác (thí dụ, các giọt nước mưa) và bị loại khỏi khí quyển sau một khoảng
thời gian từ vài chục giờ tới 1?2 tuần. Tổng khối lượng xỉ trong khí quyển được ước
lượng khoảng 5 triệu tấn, còn tốc độ gia nhập  gần 500 triệu tấn/năm. Để so sánh, chúng
tôi dẫn ra ước lượng hàm lượng toàn cầu của cacbon trong thành phần điôxit cacbon
(khoảng

triệu tấn) và tốc độ gia nhập của nó từ các nguồn tự nhiên (

triệu tấn/năm) và nhân sinh (

triệu tấn/ năm). Như vậy tốc độ nhập vào khí quyển của cacbon rắn bằng khoảng 10 %
tốc độ thải cacbon dạng khí vào khí quyển và tăng nhanh theo mức độ tăng thể tích
nhiên liệu được đốt.

Vai trò của xỉ trong khí quyển được xác định không chỉ bởi tác động có hại tới con
người, trước hết là các cơ quan hít thở, mà còn bởi lẽ trong số tất cả những hợp phần
của sôn khí thì xỉ hấp thụ bức xạ Mặt Trời và bức xạ từ đất mạnh nhất, trong dải rộng
các bước sóng (từ 0,25 đến 13 μm) và nhờ đó có ảnh hưởng nhiều tới chế độ nhiệt của
khí quyển và của mặt đất. Các ước lượng cho thấy rằng nếu như các hạt xỉ lắng đọng
đều đặn, thì mặt đất sẽ bị phủ bởi một lớp xỉ dày đến 1 μm với albeđô chỉ bằng gần 2 %.
Trong thực tế, khối lượng xỉ chính bị rửa trôi bởi giáng thủy rơi xuống mặt đất.

Tuy nhiên, khi rơi trên thảm tuyết hoặc băng, xỉ được phân bố trong toàn bề dày và được
giữ lại một thời gian dài. Vì lý do đó, albeđô của tuyết giảm tới 90 % trong trường hợp
độ ô nhiễm trung bình và tới 30 % trong trường hợp ô nhiễm mạnh (với điều kiện albeđo
bằng 100 % trong điều kiện tuyết sạch), vậy nó đẩy nhanh quá trình tan tuyết. Xỉ cũng
ảnh hưởng nhiều tới albeđô của mây. Hợp phần nước của sôn khí hạt tinh thực tế không

25/385



hấp thụ bức xạ ở khoảng bước sóng 0,25?13 μm và do đó không ảnh hưởng tới chế độ
nhiệt của khí quyển.

Vai trò của các sunphat (các hợp chất của lưu huỳnh) lớn hơn, trước hết là do các hạt lớn
nhất của chúng là những nhân ngưng kết quyết định điều kiện hình thành vi cấu trúc của
mây và sương. Hàm lượng của các sunphat trong khói rất lớn. Khói là một hiện tượng
phổ biến (đặc biệt trong các thành phố) có ảnh hưởng đáng kể tới sự trao đổi bức xạ và
albeđô hành tinh.

Do lượng phát thải sunphat nguồn gốc nhân sinh tăng lên trong những năm gần đây, nên
tính tích cực sinh học của chúng tăng đáng kể, kéo theo sự nhiễm độc đối với thế giới
thực và động vật (hiện tượng được gọi là mưa axit).

Hợp phần hữu cơ của sôn khí có tác động ít nhất (về phương diện hấp thụ bức xạ và ảnh
hưởng tới khí hậu). Nhiều hợp chất hữu cơ trong thành phần của sôn khí có khoảng hấp
thụ rộng, nhưng bao phủ các khoảng hấp thụ của hơi nước hoặc nằm trong vùng phổ với
cường độ bức xạ rất nhỏ.

Tỉ phần của các phát thải nhân sinh trong tổng cán cân sôn khí là đáng kể đối với tất cả
các hợp phần của nó (với cacbon rắn phần phát thải nhân sinh vượt trội trên phát thải tự
nhiên, với các sunphat và chất hữu cơ  bằng khoảng 25 % phát thải tự nhiên) và tỉ phần
này đang tiếp tục tăng với thời gian.

Chúng tôi sẽ nêu ra những chất khác đang được phát thải vào khí quyển và có tác hại tới
cơ thể con người, giới động vật và thực vật. Thấy rằng tổng số các chất làm ô nhiễm khí
quyển có thể tính ra tới hàng trăm chất.

Một nguồn ô nhiễm khí quyển quan trọng là ngành công nghiệp liên quan tới khai thác
và sử dụng vật liệu xây dựng (đào phá vụn đá tại các mỏ lộ thiên, sản xuất xi măng
v.v...). Thí dụ, ở Pháp các công xưởng xi mang thải gần 3 % sản phẩm của mình (khoảng
100 nghìn tấn bụi với đường kính vài chục μm) và làm giảm mạnh ánh sáng Mặt Trời
bên trên vùng lãnh thổ kế cận. Ngành luyện kim mầu là nguồn ô nhiễm khí quyển bởi
các hạt thiếc, chì, đồng và nhôm.

Trong bụi lắng ở gần những trung tâm công nghiệp, quan sát thấy không ít các khoáng
chất khác nhau: thạch anh, canxit, thạch cao, feldspat, amiăng (chất này thậm chí với
nồng độ nhỏ hơn nhiều so với nồng độ các khoáng chất khác vẫn gây tác hại cho phổi).
Bụi trong không khí các khu công nghiệp về trung bình chứa 20 % ôxit sắt, 15 % các
silicat và 5 % xỉ. Ngoài ra còn phải kể thêm các ôxit phi kim loại (mangan, vanađi,
molipđen, acsen, ăngtimoan và đặc biệt độc là selen và tellua) cũng như các ftorit. Xe ô
tô, ngành sản xuất thép và đốt chất thải  những nguồn chủ yếu ô nhiễm khí quyển bằng
chì  một kim loại cực độc. Hàng năm mỗi chiếc ô tô thải vào khí quyển trung bình 1 kg
chì dưới dạng sôn khí (trong xăng có bổ sung tetraetil chì làm chất chống nổ). Từ năm
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1950, lượng chì rơi lắng xuống băng ở Grinlanđia đã tăng lên rất nhiều  đó là hậu quả
tăng số lượng xe hơi. Ở những thành phố lớn của nhiều nước trên thế giới nồng độ chì
không hiếm khi vượt trên 1 μg/m3 (còn tại các ngã tư và trong đường hầm 5?30 μg/m3),
trong khi nồng độ tới hạn cho phép bằng 0,7 μg/m3. Thật vậy, ở Chicago (Mỹ) tại trung
tâm thành phố nồng độ chì trung bình lớn hơn 3,2 μg/m3, tại các vùng lân cận  khoảng
0,2 μg/m3. Thời gian lưu lại trung bình trong khí quyển của các hạt chì (đường kính từ
0,05 tới 5 μm) là một số tuần, điều đó thuận lợi cho chì lan tới các vùng xa nguồn (thí
dụ, từ Mỹ tới Grinlanđia). Hiện nay, toàn bộ sinh quyển đã bị nhiễm chì nguồn gốc nhân
sinh.
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Ảnh hưởng của sự ô nhiễm khí quyển tới
con người, thế giới thực vật và động vật
Mở đầu

Tất cả các chất làm ô nhiễm không khí khí quyển ở mức độ nhiều hoặc ít đều ảnh hưởng
xấu tới sức khỏe con người. Những chất này đi vào cơ thể con người chủ yếu qua hệ
thống hít thở. Các cơ quan hít thở chịu ảnh hưởng ô nhiễm trực tiếp, vì gần 50 % các hạt
tạp chất với bán kính 0,01?0,1 μm xâm nhập vào phổi sẽ lắng đọng tại đó.

Khi xâm nhập vào cơ thể, các hạt gây nên hiệu ứng độc, vì chúng: a) độc theo bản chất
hóa học hoặc lý học của mình; b) tạo thành nhiễu đối với một hoặc một số cơ chế bảo
đảm làm sạch đường hô hấp; c) làm vật mang chất độc do cơ thể hấp thụ.

Phân tích thống kê đã cho phép xác lập một cách khá tin cậy sự phụ thuộc giữa mức ô
nhiễm không khí và những bệnh như tổn thương các tuyến hô hấp trên, trụy tim, viêm
phế quản, hen, viêm phổi, emphysema phổi và các bệnh về mắt. Sự tăng mạnh nồng độ
tạp chất duy trì trong vòng một số ngày sẽ làm tăng tỉ lệ tử vong những người đứng tuổi
do các bệnh đường hô hấp và tim mạch. Tháng mười hai năm 1930, ở thung lũng sông
Maas (Bỉ), người ta ghi nhận một đợt ô nhiễm không khí mạnh trong ba ngày liền; kết
quả là hàng trăm người đã bị ngã bệnh và 60 người chết ? hơn 10 lần cao hơn tỉ lệ tử
vong trung bình. Tháng giêng năm 1931, ở vùng Manchester (Anh), 9 ngày liền quan sát
thấy không khí nhiễm bụi mạnh và là nguyên nhân tử vong của 592 người. Người ta còn
được biết những trường hợp ô nhiễm khí quyển mạnh ở Luân đôn gắn liền với kết cục tử
vong nhiều sinh mạng. Năm 1873, ở Luân đôn, đã ghi nhận 268 trường hợp tử vong bất
ngờ. Bụi khói mạnh kết hợp với sương mù trong thời kỳ từ 5 đến 8 tháng mười hai năm
1852 đã làm chết hơn 4 000 dân nội thành Luân đôn. Tháng giêng năm 1956, gần 1000
người Luân đôn chết do một vụ bụi khói kéo dài. Phần lớn những người chết bất ngờ
đã bị viêm phế quản, emphysema phổi hay các bệnh tim mạch. Như hình 2.1 cho thấy,
nguyên nhân chủ yếu của những kết cục tử vong là sự ô nhiễm không khí khí quyển.
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Hình 2.1. Số trường hợp tử vong (1), nồng độ điôxit lưu huỳnh (2) và khói (3) trong khí
quyển ở Luân đôn tháng 12 năm 1952

Ôxit cacbon

Nồng độ CO vượt trên nồng độ tới hạn cho phép sẽ dẫn tới những biến đổi sinh lý trong
cơ thể người, còn nồng độ cao hơn 750 phần triệu ? tử vong. Điều này là do CO ? một
chất khí hoạt tính cao, dễ liên kết với hồng cầu (hồng huyết cầu). Khi liên kết tạo thành
cacboxihemoglobin (cao hơn chuẩn 0,4 %), hàm lượng chất này trong máu sẽ kéo theo:

a) sự suy giảm thị lực và khả năng đánh giá độ dài các khoảng thời gian,

b) sự rối loạn một số chức năng tâm lý về chuyển động của não bộ (với hàm lượng 2?5
%),

c) những thay đổi trong hoạt động của tim và phổi (với hàm lượng hơn 5 %),

d) các cơn đau đầu, buồn ngủ, co giật, hư hại chức năng thở và tử vong (với hàm lượng
10?80 %).

Mức độ tác động của ôxit cacbon tới cơ thể phụ thuộc không chỉ vào nồng độ của nó, mà
cả vào thời gian con người sống (tiếp xúc) với không khí nhiễm CO. Thật vậy, với nồng
độ CO bằng 10?50 phần triệu (thường quan sát thấy trong khí quyển ở các quảng trường
và đường phố của các thành phố lớn), khi tiếp xúc 50?60 phút sẽ nhận thấy những rối
loạn đã dẫn trong mục (a), tiếp xúc 6?8 giờ ? 6 tuần ? quan sát thấy những thay đổi đã
chỉ ra trong mục (b). Sự rối loạn thở, co giật, mất trí nhớ được quan sát thấy với nồng
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độ CO bằng 200 phần triệu và thời gian tiếp xúc 1?2 giờ trong điều kiện công việc nặng
và 3?6 giờ trong điều kiện nghỉ ngơi. Rất may là sự tạo thành carboxihemoglobin trong
máu là quá trình thuận nghịch: khi ngừng hít thở CO thì carboxihemoglobin bắt đầu dần
dần thoát ra khỏi máu; ở người khỏe mạnh hàm lượng CO trong máu cứ sau 3?4 giờ
giảm đi hai lần. Ôxit cacbon ? chất rất bền vững; thời gian tồn tại của nó trong khí quyển
bằng 2?4 tháng. Với nhập lượng hàng năm 350 triệu tấn, nồng độ CO trong khí quyển
phải tăng lên khoảng 0,03 phần triệu một năm. Nhưng rất may là điều này không xảy
ra, và ta phải biết ơn các loại nấm trong đất là chính, chúng rất tích cực phân hủy CO
(ngoài ra sự chuyển hóa CO thành CO2 cũng có một vai trò nào đó).

Điôxit lưu huỳnh và sunphua anhyđrit

Điôxit lưu huỳnh (SO2) và sunphua anhyđrit (SO3) trong tổ hợp với các hạt lơ lửng và
hơi ẩm có tác hại nhất tới con người, các cơ thể sống và những giá trị vật chất. SO2 ?
chất khí không màu và không cháy, với nồng độ trong không khí 0,3?1,0 phần triệu bắt
đầu cảm thấy mùi của nó, còn với nồng độ cao hơn 3 phần triệu SO2 có mùi gắt khó
chịu. Điôxit lưu huỳnh trong hỗn hợp với những hạt rắn và axit sunphuric (một chất kích
thích mạnh hơn SO2) ngay với hàm lượng trung bình năm 0,04?0,09 phần triệu và nồng
độ khói 150?200 mg/m3 sẽ làm tăng các triệu chứng khó thở và các bệnh phổi, còn với
hàm lượng SO2 trung bình ngày 0,2?0,5 phần triệu và nồng độ khói 500?700 mg/m3

quan sát thấy tăng mạnh số bệnh nhân và tử vong. Với nồng độ SO2 0,3?0,5 phần triệu
trong thời gian một số ngày sẽ xảy ra gây hại mãn tính đối với lá thực vật (đặc biệt là
rau muống, xà lách, bông, bạch dương...).

Các ôxit nitơ và một số chất khác

Các ôxit nitơ (trước hết là điôxit nitơ độc NO2), dưới sự xúc tác của bức xạ Mặt Trời
cực tím, liên kết với các hyđrô cacbua (trong số đó oleophin có khả năng phản ứng lớn
nhất), tạo thành peroxilathetilnitrat (PAN) và các chất ôxy hóa quang hóa khác, trong
đó có peroxibenzoilnitrat (PBN), ôzôn (O3), H2O2, điôxit nitơ. Những chất ôxy hóa này
là những hợp phần cơ bản của hỗn hợp khói mù quang hóa, khói này có tần suất lặp
lại rất cao tại những thành phố ô nhiễm nặng nằm ở các vĩ độ thấp của bắc và nam bán
cầu (Los?Angeles với gần 200 ngày trong năm có khói mù, Chicago, New?York và các
thành phố khác của Mỹ; một loạt các thành phố của Nhật, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Tây Ban
Nha, Italia, châu Phi và Nam Mỹ).

Đánh giá về tốc độ các phản ứng quang hóa dẫn tới sự tạo thành PAN, PBN và ôzôn cho
thấy rằng ở nhiều thành phố phương nam của Liên Xô, mùa hè vào những giờ gần trưa
(khi nhập lượng bức xạ cực tím lớn), những tốc độ này vượt trên giá trị mà bắt đầu từ
đó người ta nhận thấy khói mù được tạo thành. Thật vậy, ở Alma?Ata, Erevan, Tbilisi,
Askhabađ, Baku, Ôđesa và các thành phố khác, tại những mức ô nhiễm không khí được
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quan trắc, tốc độ cực đại tạo thành O3 đã đạt tới 0,70?0,85 mg/(m3.giờ), trong khi khói
mù xuất hiện ngay tại tốc độ 0,35 mg/(m3.giờ).

Sự có mặt của điôxit nitơ và iôđua kali trong thành phần của PAN làm cho khói mù có
sắc nâu. Khi ngưng kết, PAN rơi xuống mặt đất dưới dạng lớp màng lỏng có tác động
hủy diệt đối với thảm thực vật.

Tất cả những chất ôxy hóa, trước hết là PAN và PBN, kích thích mạnh và gây viêm mắt,
khi ở trong tổ hợp với ôzôn nó kích thích vòm họng, dẫn tới co giật khoang ngực, còn
với nồng độ cao (hơn 3?4 mg/m3) nó gây ho nặng và làm suy giảm khả năng tập trung.

Ta sẽ nêu ra một số chất khác làm ô nhiễm không khí, tác hại tới con người. Đã xác định
được rằng, ở những người mà nghề nghiệp có tiếp xúc với asbest thì xác suất các bệnh
ưng thư thanh quản và vách ngăn giữa khoang ngực và khoang bụng cao hơn. Berili có
tác hại (kể cả làm xuất hiện các chứng bệnh khối u) tới đường hô hấp, da và mắt. Hơi
thủy ngân gây rối loạn hệ thần kinh trung ương và thận. Vì thủy ngân có thể tích tụ trong
cơ thể người, nên kết cục tác động của nó dẫn đến tàn phá những khả năng trí tuệ.

ở các thành phố, do sự ô nhiễm không khí liên tục tăng, nên số người mắc các chứng
bệnh như viêm phế quản mãn tính, emphysema phổi, các bệnh dị ứng và ung thư phổi
ngày càng nhiều. ở Anh, 10 % trường hợp tử vong thuộc về viêm phế quản mãn, trong
đó 21 % dân cư ở độ tuổi 40?59 bị bệnh này. ở Nhật, tại một loạt thành phố có tới 60
% cư dân bị viêm phế quản mãn tính, triệu chứng của bệnh là ho khan kèm thở hắt, tiếp
theo là khó thở và trụy tim (nhân đây phải nhận xét rằng, cái gọi là điều kỳ diệu kinh tế
Nhật Bản những năm 50?60 đã đồng hành với nạn ô nhiễm nặng môi trường tự nhiên
của một trong những vùng đẹp nhất của Trái Đất và tổn thất nghiêm trọng đối với sức
khỏe cư dân nước này). Trong những thập niên gần đây, số bệnh nhân ưng thư phế quản
và phổi, với các hyđrô cacbua gây ung thư là tác nhân, đang tăng nhanh với tốc độ rất
đáng ngại.

Ảnh hưởng của các chất phóng xạ tới thế giới thực vật và động vật

Một số nguyên tố hóa học có tính phóng xạ: chúng tự phân hủy và biến thành những
nguyên tố với số thứ tự khác kèm theo sự phát xạ. Khi phân hủy chất phóng xạ, khối
lượng chất đó giảm dần với thời gian. Về lý thuyết thì toàn bộ khối lượng của nguyên tố
phóng xạ sẽ tiêu hủy sau thời gian lớn vô hạn. Thời gian mà trong đó khối lượng giảm
một nửa được gọi là chu kỳ bán phân hủy. Đối với những chất phóng xạ khác nhau, chu
kỳ bán phân hủy biến đổi trong phạm vi rộng: từ một số giờ (với 41Ar bằng 2 giờ) đến
một số tỉ năm (với 238U ? 4,5 tỉ năm).

Cuộc đấu tranh với sự ô nhiễm phóng xạ môi trường chỉ có thể mang tính chất cảnh
báo, bởi vì không hề tồn tại một phương pháp phân hủy sinh học hay cơ chế nào khác
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cho phép làm trung hòa được dạng ô nhiễm môi trường tự nhiên này. Nguy hiểm nhất là
những chất phóng xạ với chu kỳ bán phân hủy từ vài tuần tới vài năm: khoảng thời gian
này đủ để các chất này thâm nhập vào cơ thể thực vật và động vật.

Lan truyền cùng với chuỗi thức ăn (từ thực vật tới động vật), các chất phóng xạ cùng
với các sản phẩm thức ăn nhập vào cơ thể người và có thể tích lũy tới một lượng có khả
năng gây hại sức khỏe con người.

Với cùng một mức ô nhiễm môi trường như nhau, những đồng vị của các nguyên tố đơn
giản (14C, 32P, 45Ca, 35S, 3H và các nguyên tố khác) là những hợp phần chính của chất
sống (của thực vật và động vật) nên chúng nguy hiểm hơn so với những chất phóng xạ
ít gặp và cơ thể ít hấp thụ.

Nguy hiểm nhất trong số các chất phóng xạ, 90Sr và 137Cs được tạo thành bởi những vụ
nổ hạt nhân trong khí quyển cũng như đi vào môi trường cùng với phát thải của công
nghiệp nguyên tử. Nhờ tính chất hóa học giống với canxi, 90Sr dễ xâm nhập vào mô
xương của động vật có xương sống, trong khi 137Cs tích tụ trong cơ, làm cản trở cali.

Sự phát xạ của các chất phóng xạ có tác động như sau tới các cơ thể:

? Làm suy yếu cơ thể bị xạ, giảm tốc độ tăng trưởng, giảm sức chống đối bệnh dịch và
sức đề kháng của cơ thể;

? Rút ngắn thời gian sống, cắt giảm những chỉ số tăng trưởng tự nhiên do sự thanh trùng
tạm thời hay hoàn toàn;

? Bằng các cách khác nhau làm tổn thương gien và những hậu quả này sẽ biểu lộ ở các
thế hệ thứ hai hay thứ ba;

? Có tác động tích lũy, gây nên những hiệu ứng không đảo ngược được.

Mức nặng nề của những hậu quả bức xạ phụ thuộc vào lượng năng lượng (bức xạ) do
chất phóng xạ phát ra mà cơ thể hấp thụ. Đơn vị của năng lượng này là 1 R ? đó là cấp
độ bức xạ tại đó 1 g chất sống hấp thụ 10 − 5 J năng lượng.

Đã xác lập được rằng, với cấp độ vượt trên 1000 R, con người sẽ chết; cấp độ 700 và
200 tương ứng với kết cục tử vong tuần tự là 90 và 10 % trường hợp; trường hợp cấp
độ 100 R con người sống sót, nhưng xác suất bị bệnh ung thư cũng như xác suất vô sinh
hoàn toàn tăng lên rất nhiều.

Các vụ nổ thử bom nguyên tử và khinh khí tiến hành nhiều vào những năm 1954?1962
đã gây ô nhiễm nhiều nhất. Tới năm 1963, khi kí kết Hiệp ước cấm thử vũ khí hật nhân
trong khí quyển, vũ trụ và dưới nước, thì trong khí quyển đã tích lũy những sản phẩm
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nổ với tổng công suất hơn 170 Mega tấn (xấp xỉ với công suất nổ 8 500 quả bom tương
tự như quả bom ném xuống Hirôsima).

Nguồn tạp chất phóng xạ thứ hai ? đó là từ công nghiệp nguyên tử. Các tạp chất đi vào
môi trường trong khi khai thác và làm giàu nguyên liệu khoáng, sử dụng nó trong các lò
phản ứng, chế biến nhiên liệu hạt nhân trong các hệ thống lò.

Sự ô nhiễm môi trường nặng nề nhất liên quan tới những nhà máy làm giàu và chế biến
nhiên liệu nguyên tử. Phần lớn các tạp chất phóng xạ chứa trong nước thải được thu
gom và bảo quản trong những bình kín. Tuy nhiên 85Kr, 133Xe và một phần 131I xâm
nhập vào khí quyển từ các hệ thống bốc hơi dùng để cô đặc các chất thải phóng xạ. Triti
và một phần các sản phẩm phân hủy (90Sr, 137Cs, 105Ru, 131I) bị thải vào sông và biển
cùng với các chất lỏng ít phóng xạ (một nhà máy không lớn sản xuất nhiên liệu nguyên
tử hàng năm thải 500 đến 1500 tấn nước nhiễm các đồng vị này). Theo các ước lượng
hiện có, đến năm 2000 lượng chất thải năm của công nghiệp nguyên tử ở Mỹ sẽ đạt 4250
tấn (tương đương với khối lượng chất thải có được khi nổ 8 triệu quả bom cùng loại đã
ném xuống Hirôsima). Để vô hiệu hóa các chất thải phóng xạ đến độ hoàn toàn không
nguy hiểm, cần một thời gian bằng khoảng 20 chu kỳ bán phân hủy (gần 640 năm đối
với 137Cs và 490 nghìn năm đối với 239Ru). Chắc gì có thể tin rằng các côngtơnơ chứa
chất thải giữ kín được trong thời gian dài như vậy.

Như vậy, việc cất giữ các chất thải của ngành năng lượng nguyên tử là một vấn đề căng
thẳng nhất để bảo vệ môi trường khỏi bị nhiễm phóng xạ. Thật ra, về mặt lý thuyết có
thể xây dựng những nhà máy phát điện nguyên tử với lượng tạp chất thải thực tế bằng
không. Nhưng trong trường hợp đó sản xuất năng lượng tại nhà máy điện nguyên tử sẽ
đắt hơn nhiều so với nhà máy nhiệt điện.

Vì sản xuất năng lượng dựa trên nhiên liệu khoáng sản (than, dầu, khí) cũng kèm theo
sự ô nhiễm môi trường, còn trữ lượng bản thân nhiên liệu khoáng có hạn, nên phần lớn
các nhà nghiên cứu về những vấn đề năng lượng và bảo tồn môi trường đã đi đến kết
luận: ngành năng lượng nguyên tử không những có khả năng đáp ứng tất cả những nhu
cầu ngày càng tăng của xã hội về năng lượng, mà còn đảm bảo bảo tồn môi trường thiên
nhiên và con người tốt hơn so với việc sản xuất cùng lượng năng lượng đó bằng các
nguồn hóa học (đốt hyđrô cacbua). ở đây phải đặc biệt chú trọng tới những biện pháp
loại trừ nguy cơ ô nhiễm môi trường bởi phóng xạ (ngay cả trong tương lai xa), thí dụ
như đảm bảo sự độc lập của các cơ quan kiểm soát đổ thải với các ngành chịu trách
nhiệm sản xuất năng lượng nguyên tử.

Người ta đã thiết lập được những liều lượng bức xạ ion hóa cho phép tới hạn dựa trên
yêu cầu sau: liều lượng phải không vượt quá hai lần giá trị trung bình của liều lượng bức
xạ mà con người chịu trong điều kiện tự nhiên. ở đây giả thiết rằng người ta thích nghi
tốt với mức bức xạ tự nhiên của môi trường. Hơn nữa, được biết có những nhóm người
sống ở những vùng với độ bức xạ cao, vượt hơn nhiều độ bức xạ trung bình toàn Trái
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Đất (thật vậy, tại một trong những vùng của Brazin, dân cư nhận gần 1600 mRad một
năm, tức lớn hơn 10?20 lần liều lượng bức xạ thông thường). Về trung bình, liều lượng
bức xạ ion hóa mà mỗi người trên hành tinh nhận được dao động giữa 50 và 200 mRad,
trong đó độ bức xạ tự nhiên (các tia vũ trụ) gần 25 mRad, độ bức xạ từ đất đá ? khoảng
50?150 mRad. Cũng phải tính đến liều lượng mà con người nhận từ các nguồn bức xạ
nhân tạo. Thí dụ, ở Anh hàng năm một người nhận gần 100 mRad trong chụp chiếu rơn
ghen, khoảng 10 mRad bức xạ từ máy vô tuyến truyền hình, gần 3 mRad từ các chất thải
của công nghiệp nguyên tử và mưa phóng xạ.
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Sự ô nhiễm toàn cầu
Mở đầu

Gia nhập từ những nguồn khác nhau, các chất làm ô nhiễm được mang đi trong khí
quyển bởi những dòng không khí có trật tự (trung bình trong những khoảng thời gian
nhỏ hoặc lớn) và lan truyền dưới ảnh hưởng của xáo trộn rối.

Hệ thống các dòng không khí trong khí quyển khá phức tạp. Thông thường, người ta
phân biệt chuyển động qui mô vừa, synop và toàn cầu với các kích thước phương ngang
tuần tự không vượt quá 100?200, 1000?2000 km và vài nghìn km. Không khí khí quyển
di chuyển không chỉ theo phương ngang, mà cả phương thẳng đứng. Dưới tác động của
trao đổi rối và những chuyển động thẳng đứng, sẽ diễn ra sự vận chuyển tạp chất từ các
lớp khí quyển này tới các lớp khác (chẳng hạn, từ lớp đối lưu sang lớp bình lưu). Thời
gian lưu lại trung bình của tạp chất không rơi lắng (nhẹ) bằng khoảng 2 năm trong lớp
bình lưu, 1?4 tháng trong lớp đối lưu thượng và 6?10 ngày trong lớp đối lưu hạ. Với
khoảng thời gian tồn tại như vậy, các tạp chất kịp lan truyền đi xa nhiều nghìn kilômet
khỏi nơi chúng gia nhập vào khí quyển. Với tốc độ trung bình (khoảng 30?35 m/s) của
các dòng hướng tây vẫn quan trắc thấy trong lớp đối lưu thượng và lớp bình lưu hạ ở
các vĩ độ trung bình, sôn khí kịp lan vòng quanh địa cầu trong vòng 10?12 ngày. Tốc
độ chuyển động của không khí trong phương kinh tuyến nhỏ hơn nhiều so với tốc độ vĩ
hướng. Do đó, sôn khí lan truyền từ đới vĩ độ này tới đới vĩ độ khác, hoặc từ bán cầu
bắc tới bán cầu nam, chậm hơn nhiều so với lan truyền trên phương vĩ tuyến.

Quan trắc về gió và các đại lượng khí tượng khác ở nhiều vùng của Trái Đất hoàn toàn
chưa đủ. Nếu theo dõi sự lan truyền của sôn khí, chúng ta có thể ước lượng được tốc
độ của các dòng không khí. Với vai trò đó, các tạp chất được sử dụng như là những vật
đánh dấu (trasser) các dòng khí quyển toàn cầu và sự trao đổi rối.

Các tạp chất phóng xạ

Những thập niên gần đây người ta nhận được dữ liệu đầy đủ hơn cả về sự lan truyền
các tạp chất phóng xạ, bởi vì chính những tạp chất đó là nguy hiểm nhất, và đặc biệt
càng nguy hiểm khi “kỉ nguyên nguyên tử” bắt đầu diễn ra (từ những năm bốn mươi).
Độ phóng xạ của khí quyển đã tăng lên mạnh trong những năm 50 và đầu những năm
60 do các vụ thử vũ khí hạt nhân lan tràn. Mặc dù năm 1963 đã cấm thử vũ khí trong
khí quyển và trong vũ trụ, một số nước (Trung Quốc, Pháp) không tham gia Hiệp ước
và tiếp tục thử vũ khí hạt nhân. Hậu quả là vấn đề ô nhiễm phóng xạ khí quyển vẫn giữ
nguyên tính thời sự cho đến tận ngày nay.

Các tạp chất phóng xạ nhập vào khí quyển từ bốn nguồn và tuần tự được chia thành
bốn nhóm. Nhóm thứ nhất gồm các đồng vị của một số nguyên tố phóng xạ có trong vỏ
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Trái Đất và các sản phẩm phân hủy những chất đó: rađôn (222Rn), 210Pb (RaD), 210Bi
(RaE), 210Pb (RaF)... Nhóm thứ hai gồm các đồng vị nguồn gốc vũ trụ tạo thành trong
khi tương tác các nguyên tử không khí với bức xạ vũ trụ: 22Na, 7Be, 32P, 33P, 14C, 3H...
Các đồng vị nguồn gốc nhân tạo  sản phẩm các vụ nổ hạt nhân (14C, 3H, 131I, 90Sr,
137Cs, 144Ce, 95Zr...)  tuần tự làm thành các nhóm thứ ba và thứ bốn.

Phần lớn các đồng vị phóng xạ trong khí quyển liên kết với những hạt sôn khí. Sự rơi
lắng những hạt này trong trường trọng lực và sự rửa trôi bởi giáng thủy một mặt sẽ làm
phức tạp hóa việc sử dụng những quan trắc lan truyền đồng vị với tư cách là những vật
đánh dấu các dòng không khí, nhưng mặt khác  cho phép ta lợi dụng những quan trắc
này để nghiên cứu các quá trình hình thành mây, sương mù và giáng thủy. Đo hàm lượng
đồng vị được thực hiện trong các quả cầu thám không, phòng thám không, máy bay và
trong các thiết bị đặt mặt đất bằng cách thổi một lượng không khí nhất định qua những
bộ lọc hiệu năng cao và sau đó xác định các đồng vị bức xạ bêta nhờ phép phân tích hóa
phóng xạ và các đồng vị phóng xạ gamma nhờ phép phân tích trắc phổ. Số lượng lần đo
trong khí quyển tự do tương đối ít (vì rất khó khăn và đắt giá). Đó chủ yếu chỉ là những
lần đo các sản phẩm nổ hạt nhân trên một số vùng địa lý riêng biệt. Chúng tôi sẽ dẫn
một số dữ liệu về sự biến thiên hàm lượng các chất phóng xạ trong khí quyển tự do và ở
lân cận mặt đất.

Trên hình 3.1 dẫn những trị số trung bình mùa của hàm lượng tổng cộng 90Sr trong vùng
nút đối lưu (9?15 km), trong lớp bình lưu hạ (21 km) và bình lưu trung (21?40 km). Độ
phóng xạ 90Sr đã đạt những trị số cực đại ở bắc bán cầu vào mùa xuân năm 1963, bởi vì
trong nhiều năm trước năm đó đã có nhiều vụ thử vũ khí hạt nhân trong khí quyển thuộc
bắc bán cầu. Ở nam bán cầu, hàm lượng 90Sr đã đạt cực đại sau khoảng nửa năm, và giá
trị độ phóng xạ nhỏ hơn một số lần so với ở bắc bán cầu.
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Hình 3.1. Biến thiên theo thời gian hàm lượng tổng cộng 90Sr ở bán cầu bắc (a)

và nam (b) trong các lớp 21?40 km (1); 15?21 km tại vĩ độ 30?90o (2) và 0?30o (3),
9?15 km tại vĩ độ 30?90o (4)

Đ  mùa đông, X  mùa xuân, H  mùa hè, T  mùa thu

Sau năm 1963, Liên Xô, Mỹ và Anh không thử vũ khí hạt nhân trong khí quyển nữa, kết
quả là hàm lượng 90Sr (cũng như các đồng vị phóng xạ khác) trong lớp bình lưu giảm
(một chút tăng ở nửa sau năm 1967 tại bắc bán cầu có lẽ là do các vụ nổ hạt nhân của
Trung Quốc hay Pháp). Trong lớp dưới (0?15 km) tại đới vĩ độ 30?90o ở cả hai bán cầu
hàm lượng 90Sr cực đại vào mùa đông và xuân và cực tiểu vào mùa thu. Theo các số
liệu quan trắc trong các buồng thám không (trên vĩ độ 31o) ở lớp 24?32 km, biến trình
năm hàm lượng 90Sr có dạng ngược lại: cực đại  mùa hè và thu, cực tiểu  cuối đông và
xuân. Như vậy, một lượng lớn các sản phẩm nổ hạt nhân từ lớp bình lưu trung tại các vĩ
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độ trung bình và cao đi vào lớp bình lưu hạ và sau đó vào lớp đối lưu, dẫn tới cực đại
rơi lắng và hàm lượng 90SR vào mùa thu ở gần mặt đất.

Mặc dù các vụ nổ hạt nhân được tiến hành trên những độ cao và những vĩ độ khác nhau,
nhưng chỉ khoảng trong một năm sau vụ nổ, trên bức tranh phân bố các sản phẩm phóng
xạ ở lớp bình lưu quan sát thấy nhiều nét giống nhau. Cực đại nồng độ tất cả các đồng
vị nằm tại lớp bình lưu chí tuyến trong lớp 20?50 km, các cực đại thứ sinh  trong lớp
bình lưu hạ và lớp đối lưu thượng các vĩ độ trung bình và cao của bắc bán cầu.

Tổng lượng rơi sôn khí phóng xạ được xác định trên lục địa và các đại dương bằng cách
thu nhận các mẫu trên những bảng bẫy có tính chất dính hoặc cấu trúc vải, các rãnh bẫy
thành cao khác nhau, các bình bẫy thành cao thường đặt trên độ cao 1 m. Những đợt đo
như vậy trong 20?25 năm gần đây đang được tiến hành một cách hệ thống hầu như ở tất
cả các nước công nghiệp phát triển nhằm kiểm soát vô tuyến sự rơi các sản phẩm nổ hạt
nhân xuống đất. Khối lượng chủ yếu các sôn khí phóng xạ được rửa trôi từ khí quyển và
rơi xuống đất cùng với giáng thủy. Một bộ phận nhập cùng với bụi và các sôn khí dạng
rắn khác (gọi là rơi khô). Việc tổng hợp các kết quả quan trắc trên mạng lưới trạm và
các tầu cho phép lập các bản đồ rơi sôn khí phóng xạ toàn cầu (thí dụ, 90Sr), đã dẫn tới
kết luận rằng khối lượng sản phẩm nổ hạt nhân chủ yếu (theo tình hình năm 1967) nằm
ở bắc bán cầu với hàm lượng cực đại ở đới 30?50 oVB. Theo số liệu đo đạc tại hơn 100
điểm phân bố gần 80 oKT trong đới 70 oVB ? 60 oVN, nồng độ 90Sr ở lớp sát đất cực
đại vào tháng ba  tháng sáu trong đới 20?40 oVB, trong đó từ năm 1963 đến năm 1967
các trị số cực đại đã giảm khoảng 20 lần. Ở nam bán cầu, cực đại 90Sr đã đạt được muộn
hơn (vào cuối năm 1964) cũng trong đới 20?30 oVN, trong đó nồng độ 90Sr ở nam bán
cầu khoảng 10 lần nhỏ hơn so với ở bắc bán cầu.

Người ta nhận thấy có mối liên hệ trực tiếp giữa nồng độ 137Cs và hoạt độ của Mặt Trời.

Các vụ nổ hạt nhân thực hiện ở Trung quốc đang tiếp tục làm ô nhiễm khí quyển bằng
các tạp chất phóng xạ. Được mang đi bởi các dòng không khí, chúng cũng rơi xuống
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lãnh thổ Liên Xô. Sau mỗi vụ nổ, qua một khoảng thời gian lớn hay nhỏ (tùy thuộc độ
cao nâng lên của các sản phẩm nổ) thì nồng độ và sự rơi lắng các tạp chất xuống mặt
đất tăng lên. Các mức ô nhiễm ở Liên Xô tăng lên về trung bình từ phía bắc xuống phía
nam, và từ phía tây sang phía đông. Những mức ô nhiễm phóng xạ cao nhất đã quan trắc
thấy ở vùng Primore, Trung Á và Ngoại Kapkazơ (theo số liệu của K. P. Makhonko và
nnk., các năm 1975?1980).

Thời gian gần đây, người ta đã tiến hành đánh giá về sự biến đổi có thể có của trạng thái
môi trường dưới ảnh hưởng của việc sử dụng tràn lan vũ khí hạt nhân trong các cuộc
chiến. Theo báo cáo của Học viện Quốc gia Hoa Kỳ, do một nhóm nhà chuyên môn và
chuyên gia chuẩn bị, thì khi kích nổ nguồn dự trữ hạt nhân tổng công suất 104 triệu tấn
(tức tương ứng với khoảng nửa công suất đã tích lũy) có thể gây nên những biến đổi sau
đây trong môi trường:

a) Phát thải ôxit nitơ vào lớp bình lưu sẽ kéo theo sự giảm sút hàm lượng chung của
ôzôn 30?70 %;

b) Giảm nhập lượng bức xạ cực tím sẽ làm giảm đáng kể sản lượng nền nông nghiệp;

c) Các tia phóng xạ gây tổn thương cho mọi sự sống trên Trái Đất, làm gia tăng các bện
ung thư và các bệnh liên quan đến gien.

Tuy nhiên, nhóm này đã đi đến kết luận rằng, mặc dù đòn tổng tấn công hạt nhân sẽ gây
nên những hủy hoại to lớn, song các hậu quả của nó không mang tính thảm họa ở qui
mô toàn cầu trong khoảng thời gian một số thập niên, bởi vì sau 2?4 năm sẽ phục hồi
hàm lượng ôzôn trong khí quyển, còn sau 25 năm toàn bộ sinh quyển sẽ trở lại trạng thái
bình thường (ngoại trừ những quốc gia bị tấn công trực tiếp).

Liên hiệp các nhà khoa học Mỹ đã không đồng ý với kết luận này, bởi vì khoa học hiện
nay chưa đánh giá được một cách đủ xác định những hậu quả sinh học và kinh tế của
những vụ nổ với công suất cỡ 104 triệu tấn.

Theo những ước lượng của Iu. A. Izrael, V. N. Petrov và Đ. A. Severov, khi xảy ra vụ
nổ công suất một số triệu tấn thì tổng hàm lượng ôzôn trong một cột thẳng đứng tại vùng
nổ sẽ giảm đi 20?25 % và phục hồi khoảng sau 1 ngày, dưới ảnh hưởng của vụ nổ với
công suất một vài chục triệu tấn  giảm 75?80 % và chu kỳ phục hồi tăng lên đến khoảng
tuần lễ.

Nếu như ở bắc bán cầu sẽ tiến hành những vụ nổ tổng công suất 104 triệu tấn, thì tùy
thuộc độ cao ổn định của đám mây nổ hạt nhân, sẽ thiết lập một trạng thái trong đó hàm
lượng ôzôn trong toàn khí quyển của bán cầu chỉ còn từ 40 đến 70 % lượng tự nhiên của
nó. Iu. A. Izrael chỉ ra rằng những kết quả tác động của các vụ nổ tới sinh quyển và môi
trường sống sẽ gồm:
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a) Sự ô nhiễm phóng xạ môi trường dẫn tới sự tổn thương tia xạ (bức xạ gamma và bêta)
và sự biến đổi các tính chất điện của khí quyển (bao gồm cả của quyển ion);

b) Sự ô nhiễm khí quyển bởi sôn khí, kèm theo sự biến đổi các tính chất bức xạ của khí
quyển và hệ quả là sự biến đổi thời tiết và khí hậu;

c) Sự ô nhiễm khí quyển bởi những chất dạng khí (mêtan, êtilen và các khí khác) ảnh
hưởng tới các dòng bức xạ của Mặt Trời và của Trái Đất và chế độ nhiệt của khí quyển;

d) Hỏa hoạn tràn lan trong các thành phố, rừng, trên những khu vực khai thác khí và
dầu.

Phân tích những tác động đó sẽ dẫn tới kết luận: những vụ nổ hạt nhân, đặc biệt khi sử
dụng rộng, sẽ dẫn tới không chỉ những tác động hủy hoại qui mô địa phương, mà còn
gây nên những xáo trộn toàn cầu nghiêm trọng  mang lại những biến đổi khí hậu không
đảo ngược được, sự phá hủy lớp ôzôn của Trái Đất, xáo trộn hoàn toàn sinh quyển.

Độ cao nâng lên của mây hạt nhân

Trong vụ nổ hạt nhân sẽ tạo thành một quả cầu lửa nóng, là nguồn phát xạ ánh sáng và
sóng va đập. Tại thời điểm nổ, nhiệt độ của quả cầu lửa bằng một số triệu độ Kelvin.
Tuy nhiên, chỉ qua 10?15 s sau khi nổ, nhiệt độ của nó giảm xuống đến 2 000?3 000
K và quả cầu ngừng phát sáng. Tới thời điểm kết thúc phát sáng, áp suất các khí ở bên
trong quả cầu thực tế không khác biệt so với áp suất không khí xung quanh.

Người ta qui ước chia các vụ nổ hạt nhân thành các vụ nổ trong không khí, trên mặt đất
và trong lòng đất (hay dưới nước). Với vụ nổ trên không khí, quả cầu lửa không tiếp xúc
với mặt đất và toàn bộ bụi phóng xạ chỉ tạo thành từ tàn dư phóng xạ (các mảnh vụn)
của quả bom, nó bốc hơi trong khi nổ và sau đó ngưng tụ trong khi nguội lạnh. Với vụ
nổ trên mặt đất, quả cầu lửa tiếp xúc với mặt đất, do đó rất nhiều đất đá bị vỡ vụn chủ
yếu trong giai đoạn nhiệt độ quả cầu lửa còn khá cao, sẽ cuốn hút vào quả cầu lửa. Trong
điều kiện đó, lớp đất đá bề mặt trong bán kính vài trăm mét bị bốc hơi và trộn lẫn với
các sản phẩm phóng xạ của vụ nổ. Những hạt rắn tạo thành trong quá trình nguội dần sẽ
chính là các vật mang tính phóng xạ.
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Nhân tố chính có tác dụng làm lạnh quả cầu và làm tăng thể thể tích của nó  đó là sự lôi
cuốn (sự liên kết) không khí xung quanh vào trong đám mây phóng xạ đang nâng lên.
Thể tích quả cầu tại độ cao cực đại khoảng 1 000 lần lớn hơn so với tại mực xuất phát;
trong khi đó do sự giãn nở đoạn nhiệt thể tích chỉ tăng lên 5?6 lần. Cơ chế lôi cuốn chủ
yếu là cơ chế rối, một số hạt không khí di chuyển từ khí quyển vào trong đám mây, một
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số hạt khác  từ đám mây ra ngoài khí quyển. Trong quá trình những chuyển động này,
diễn ra sự vận chuyển nhiệt và các tạp chất phóng xạ từ đám mây ra khí quyển.

Kể từ thời điểm quả cầu ngừng phát sáng, tức không còn là quả cầu lửa nữa, thì như các
ước lượng định lượng cho thấy, nhân tố thứ ba  sự phát xạ của đám mây  không còn
vai trò gì đáng kể làm nguội lạnh đám mây.

Trong thành phần của đám mây, bên cạnh các hạt phóng xạ còn có những giọt nước.
Chúng xuất hiện do sự ngưng tụ lượng hơi nước đã tạo thành do kết quả bốc hơi nước
chứa trong đất và được nâng lên khí quyển tại vùng trấn tâm nổ. Hơi nước đi vào đám
mây còn là hơi nước từ khí quyển xung quanh bị lôi cuốn vào cùng với không khí.
Chừng nào nhiệt độ quả cầu cao hơn nhiệt độ tới hạn của nước (bằng 647 K), thì hơi
nước không ngưng tụ. Sau khi đạt nhiệt độ bằng 647 K, nhiệt độ giảm tiếp kèm theo sự
ngưng tụ hơi nước và tạo ra các giọt nước. Màu của đám mây: trắng và xám, chứng tỏ
đám mây hạt nhân có chứa các giọt nước. Còn trước khi bắt đầu quá trình ngưng tụ, màu
của quả cầu lúc đầu trắng lóa, sau đó là màu đỏ lửa và nâu tối.

Trong thời gian nâng lên, đám mây có dạng hình cây nấm. Phần trên của cây nấm lúc
đầu giống như một xoáy toroit mạnh, tốc độ quay của nó chậm dần trong khi nâng lên
cao. Tại độ cao cực đại, đám mây khá đồng nhất trong toàn thể tích của nó và có dạng
một hình ellipsoit tròn xoay.

Sự nâng lên của đám mây diễn ra cho đến khi nào nhiệt độ của nó bắt đầu bằng nhiệt độ
của khí quyển xung quanh. Về phương diện vật lý, rõ ràng rằng sự nguội lạnh đám mây
do tác động xáo trộn (lôi cuốn) với không khí xung quanh (mà nhân tố này là nhân tố
chính) sẽ diễn ra càng chậm nếu kích thước ban đầu của quả cầu lửa càng lớn. Về phần
mình, kích thước của quả cầu lửa càng lớn thì vụ nổ càng mạnh. Như vậy, ta có kết luận
rằng độ cao nâng lên cực đại của đám mây phóng xạ, cũng như kích thước của nó tại độ
cao đó, tăng lên theo sự tăng công suất

của vụ nổ hạt nhân
Đơn vị công suất vụ nổ là lượng nhiệt tỏa ra khi nổ 1 tấn trotil.
. Trong bảng 3.1 dẫn các trị số độ cao cực đại của đám mây hạt nhân, các kích thước
trong phương thẳng đứng và phuơng ngang của nó ứng với công suất nổ khác nhau và
một trạng thái trung bình của khí quyển.

Bảng 3.1. Độ cao nâng cực đại và kích thước đám mây nổ hạt nhân mặt đất

Công suất nổ, ngàn tấn

Độ cao mây, km

trên dưới
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Bán kính mây, km Công suất nổ, ngàn tấn

Độ cao mây, km

trên Dưới

Bán kính mây, km

0,5 2,7 2,1 0,7 100 14,6 11,0 6,1

1 3,3 2,4 0,9 200 17,0 12,0 8,0

2 4,6 3,7 1,2 500 19,0 13,0 12,0

5 7,0 5,5 1,7 1 000 21,0 14,5 16,0

10 8,2 6,7 2,3 2 000 23,0 15,0 22,0

20 10,0 8,2 3,1 5 000 27,0 16,0 29,0

50 12,5 9,8 4,6

Từ bảng 3.1 suy ra rằng độ cao nâng lên cực đại biến thiên giữa 2,7 và 27 km, còn bán
kính  giữa 0,7 và 29 km tương ứng với biến thiên công suất vụ nổ (tương đương trotil)
từ 500 tấn đến 5 triệu tấn. Ngoài công suất vụ nổ, các nhân tố khí tượng, trước hết là
phân bố nhiệt độ và tốc độ gió theo độ cao (phân tầng nhiệt và gió) có ảnh hưởng tới
độ cao nâng lên của mây hạt nhân. Về mặt vật lý, hiển nhiên rằng phân tầng nhiệt của
lớp khí quyển càng ổn định thì độ cao san bằng nhiệt độ và độ cao nâng lên của mây hạt
nhân càng nhỏ.
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Ảnh hưởng của các điều kiện khí tượng tới độ cao mây hạt nhân
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Hình 3.2. Độ cao nâng lên của mây hạt nhân ở các đới vĩ độ khác nhau

1  nhiệt đới, 2, 3  các vĩ độ trung bình, mùa hè (2) và mùa đông (3), 4  các vĩ độ cao, 5
 độ dày mây; những điểm gấp khúc trên các đường cong tương ứng với độ cao nút đối
lưu
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Sự lắng đọng mây phóng xạ xuống mặt đất

Sự nâng lên của mây nổ hạt nhân sẽ kết thúc khi nhiệt độ của nó bằng nhiệt độ không khí
xung quanh. Sau đó, chuyển động của mây được quyết định bởi hai nhân tố: tác động
của trọng lực kết hợp với các lực cản từ phía không khí và trường gió. Dưới tác động
của nhân tố thứ nhất, diễn ra quá trình hạ xuống của các hạt phóng xạ, dưới tác động của
nhân tố thứ hai  quá trình vận chuyển mây trong phương ngang.

Ta xét ảnh hưởng của tốc độ gió lên quá trình lắng đọng mây phóng xạ. Đơn giản nhất
vấn đề này được giải quyết trong trường hợp mây cấu tạo từ các hạt cùng kích thước
và tốc độ gió không đổi cả về cường độ lẫn hướng trên tất cả các độ cao. Trong trường
hợp lý tưởng này, các quỹ đạo của các hạt sẽ là những đường thẳng với góc nghiêng so
với trục x (hướng dọc theo gió) bằng tỉ số w/c (wtốc độ rơi của các hạt, ctốc độ gió).
Khoảng cách trên phương ngang x1 mà một hạt nằm ở độ cao z1 tại thời điểm ban đầu
di chuyển được, được xác định từ quan hệ
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Trong trường hợp này, vết của đám mây trên mặt đất về hình dạng sẽ trùng với dạng của
đám mây tại thời điểm đạt độ cao cực đại. Theo (3.10), ta có c lớn hơn w bao nhiêu lần,
thì chiều dài của vết sẽ lớn hơn độ cao mây ngần ấy lần.

Trong những điều kiện thực, mây phóng xạ gồm các hạt kích thước khác nhau, còn tốc
độ gió biến thiên với độ cao về độ lớn và hướng.

Chúng ta sẽ xem rằng phân bố tốc độ gió với độ cao cho đến thời điểm nổ hạt nhân được
biết. Nó có thể nhận được hoặc bằng quan trắc trực tiếp (cách tin cậy nhất), hoặc dựa
trên dự báo. Ta chia lớp khí quyển giữa mặt đất và ranh giới trên của đám mây phóng xạ
thành một số lớp, độ dày mỗi lớp được chọn sao cho trong phạm vi từng lớp tốc độ gió
(độ lớn và hướng) có thể xem là không phụ thuộc độ cao.

Nếu độ dày các lớp được chọn sao cho các hạt kích thước cố định đi qua các lớp trong
cùng một thời
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Vì mối phụ thuộc của tốc độ rơi từ độ cao (qua nhiệt độ) đối với các hạt bán kính khác
nhau thực tế như nhau, nên chuyển sang các hạt kích thước khác không ảnh hưởng tới
việc chọn độ dày lớp: nếu các

Nếu tốc độ gió biến đổi theo thời gian, thì dựng toán đồ thứ hai tương ứng với các điều
kiện sẽ diễn ra sau 2, 4, 6 giờ kể từ thời điểm nổ. Vùng rơi của các hạt ứng với thời điểm
đã cho được xác định bằng cách nội suy giữa các toán đồ liên tiếp nhau.

Thông thường, tổng thời gian rơi lắng gần của các sản phẩm phóng xạ vụ nổ hạt nhân
bằng 6?8 giờ đối với những quả bom công suất trung bình và lớn. Kích thước của vùng
chịu nhiễm dao động trong những phạm vi rộng tùy thuộc vào tốc độ gió và sự biến
thiên của nó với độ cao. Với tư cách làm thí dụ, trên hình 3.5 dẫn những diện tích nhiễm
phóng xạ được tính bằng máy tính ứng với hai dạng phân bố tốc độ gió theo độ cao sau
0,5, 1, 2 và 6 giờ kể từ thời điểm nổ (công suất vụ nổ 1 triệu tấn). Trường hợp thứ nhất
trong số những trường hợp đó  tốc độ gió đã ít biến đổi về hướng cho tới những độ cao
lớn (gần 20 km); do đó, các đường đẳng mức phóng xạ trông giống như những hình ellip
vươn dài trên hướng gió. Trong trường hợp thứ hai, tốc độ gió trong lớp đến 20 km biến
đổi mạnh về hướng, do đó, các đường đẳng mức phóng xạ có dạng gần với đường tròn.
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Diện tích nhiễm trong trường hợp thứ hai nhỏ hơn rất nhiều, còn mức phóng xạ lớn hơn
so với trường hợp thứ nhất.

Hình 3.5. Thí dụ tính diện tích nhiễm phóng xạ sau 0,5, 1, 2 và 6 giờ kể từ thời điểm nổ
ứng với gió ít biến đổi tới độ cao 20 km (a) và ứng với hướng gió biến đổi mạnh tới độ
cao 20 km (b)

Các chữ số trên đường đẳng trị  mức phóng xạ (R/h)

Vì trong khí quyển có rất nhiều dạng trắc diện tốc độ gió, nên từ những gì vừa nhận xét
trên đây, suy ra rằng diện tích vùng nhiễm các hạt phóng xạ có thể có hình dạng rất khác
nhau cho dù các vụ nổ công suất như nhau.

Gió trung bình. Ngoài sơ đồ dự báo tình hình phóng xạ ở khu vực nổ hạt nhân đã xem
xét trên đây có tính đến sự biến đổi của tốc độ gió, còn một phương pháp phổ biến rộng
rãi nữa, đó là phương pháp dự báo theo cái gọi là gió trung bình, hay gió trung bình hữu
hiệu. Đó là tổng vectơ các tốc độ gió từ mặt đất tới đỉnh trên vòm mây hạt nhân tại thời
điểm mây đạt độ cao cực đại, đem chia cho số vectơ đã được lấy tổng.
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Hình 3.6. Sơ đồ xây dựng vết mây phóng xạ trên mặt đất

Từ những lập luận và những thí dụ trên đây, suy ra rằng dự báo tình hình phóng xạ theo
gió trung bình có thể sử dụng chỉ với tư cách là phép gần đúng thứ nhất (khá thô).

Vấn đề ôzôn khí quyển

Ôxy ba nguyên tử (O3) gọi là ôzôn. Mặc dù với lượng vô cùng nhỏ trong khí quyển, nó
đang giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong các quá trình và hiện tượng khí quyển. Lớp
ôzôn có chức năng như một chiếc khiên che chắn cho các cơ thể sống, kể cả con người,
khỏi tác động hủy diệt của bức xạ cực tím khắc nghiệt của Mặt Trời.
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Các chỉ số hấp thụ ôzôn trong vùng phổ này lớn đến mức bức xạ Mặt Trời hoàn toàn
bị hấp thụ ngay ở phần cao nhất của lớp ôzôn  trên độ cao 45?50 km và hơn. Nhờ đó,
nhiệt độ không khí ở phần trên của lớp bình lưu (trên độ cao khoảng 50 km) tăng đến
những trị số gần bằng không.

Các tia cực tím có hoạt tính sinh học cao: chúng làm chết nhiều loại vi khuẩn, làm rám
nắng và thậm chí gây bỏng da người, trợ giúp thành tạo vitamin D trong cơ thể thúc
đẩy tăng trưởng và ngăn ngừa bệnh còi xương trẻ em. Tuy nhiên, chỉ những liều lượng
không lớn, bức xạ cực tím mới có ích. Chúng ta được biết những tác hại của sự phơi
nắng thái quá và liên hệ của nó với bệnh ung thư. Và đó là trong điều kiện chỉ có một
phần rất nhỏ các tia hoạt tính sinh học (với bước sóng 0,29?0,32 μm) đi tới mặt đất.
Trong trường hợp không có quyển ôzôn, thì những tia cực tím hoạt tính sinh học có khả
năng làm thay đổi hẳn tất cả các quá trình sinh học, và có thể là toàn bộ sự sống hữu cơ
trên Trái Đất. Từ đó trở nên dễ hiểu, vì sao người ta rất chú ý tới công cuộc nghiên cứu
ôzôn khí quyển. Mối quan tâm này đặc biệt mạnh mẽ hơn trong những năm gần đây, sau
khi người ta phát hiện thấy sự giảm sút đột ngột hàm lượng ôzôn phía trên lục địa Nam
Cực  hiện tượng “lỗ thủng ôzôn”.

Chúng tôi sẽ đưa ra một số dẫn liệu về ôzôn (thông tin đầy đủ hơn có trong các giáo
trình chuyên môn khác). Ôzôn được quan sát thấy trong lớp từ mặt đất tới độ cao khoảng
70 km, nhưng khối lượng chủ yếu của nó tập trung trong lớp 15?55 km và cực đại nồng
độ ở lớp 20?25 km. Tổng hàm lượng ôzôn (X) biểu diễn thành một cột thẳng đứng, nếu
qui nó về áp suất tiêu chuẩn (1013 hPa) tại nhiệt độ 0 oC, dao động từ 1 đến 6 mm. Đại
lượng X được gọi là độ dày qui chuẩn của lớp ôzôn.
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Mặc dù về những dao động hàm lượng ôzôn trước đây cũng đã được biết, song nó giảm
đột ngột bên trên Nam Cực là một điều bất ngờ. Thay vì cực đại thông thường quan sát
thấy vào mùa xuân (thường lớn hơn 340 phần triệu), bắt đầu từ năm 1979 vào tháng
mười mỗi năm, cho đến tận 1986, đã quan sát thấy sự giảm mạnh tổng hàm lượng ôzôn
 lỗ thủng ôzôn đã hình thành. Diện tích lỗ thủng mỗi năm một lớn hơn, đạt tới một số
triệu kilômet vuông vào các năm 1984?1985.

Bắt đầu từ năm 1982, ở tâm lỗ thủng bắt đầu hình thành một vùng cực đại tương đối
hàm lượng ôzôn (gần 250 phần triệu), xung quanh nó duy trì một vòng hàm lượng ôzôn
thấp.

Một số giả thuyết về sự thành tạo lỗ thủng ôzôn đã được đưa ra. Giả thuyết thứ nhất
liên hệ sự hình thành lỗ thủng với chu trình 11 năm của hoạt động Mặt Trời. Các năm
1975?1986 ứng với chu trình thứ 21 rất mạnh của hoạt động Mặt Trời (tại cực đại hoạt
độ, số vết đen trên Mặt Trời trong chu trình này đã đạt tới 170, trong khi ở điều kiện
trung bình, số đó chỉ là 100? 110). Do ảnh hưởng của bức xạ Mặt Trời, trong lớp trung
quyển và lớp bình lưu thượng, hàm lượng các ôxit nitơ tăng  vào những năm cực đại
hoạt độ, tăng 50?60 % so với điều kiện trung bình. Sự vận chuyển NOx tiếp sau tới phần
giữa của lớp bình lưu (độ cao 20?30 km) và những phản ứng quang hóa của chu trình
nitơ

NO + O3 → NO2 + O2, NO2 + O → NO + O2, O3 + O → 2O2

dẫn tới làm giảm hàm lượng ôzôn. Ngoài chu trình nitơ, các phản ứng của các chu trình
clo, hyđrôgien, bromclo và một số chu trình khác có thể làm giảm O3, trong đó các
phản ứng xảy ra nhanh hơn nhiều nếu có mặt các mây trong lớp bình lưu.

Tuy nhiên, cơ chế quang hóa nitơ liên quan với hoạt độ Mặt Trời mâu thuẫn với một
thực tế là trong chu trình thứ 19, cũng là một chu trình rất mạnh (số vết đen lúc cực đại
đạt tới 180), nhưng người ta không hề quan sát thấy một sự giảm hàm lượng ôzôn đáng
kể.
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Giả thuyết thứ hai liên hệ sự thành tạo lỗ thủng ôzôn với hoàn lưu chung khí quyển. Nếu
như hoàn lưu làm tăng dòng các ôxit nitơ nguồn gốc nhân sinh (cũng như các ôxit clo,
brôm...) từ các vĩ độ thấp và trung bình đi tới các vĩ độ cao, thì do ảnh hưởng của các
phản ứng đã nói tới ở trên, hàm lượng ôzôn sẽ giảm.

Sự vận chuyển các tạp chất nhân sinh được thực hiện bởi những dòng không khí chuyển
động có trật tự (kiểu các nhân hoàn lưu) cũng như trong quá trình di chuyển các xoáy
synop (xoáy thuận và xoáy nghịch) giữa các đới vĩ độ.

Tuy nhiên, ta không hiểu tại sao ở bắc bán cầu, nơi các hợp chất của clo, brôm và các
hợp chất khác phá hủy ôzôn nhập vào lớp bình lưu nhiều hơn so với ở nam bán cầu mà
cơ chế liên quan tới vận chuyển các tạp chất nhân sinh lại không hề biểu lộ, không trong
một mùa nào cả.

Vấn đề ôzôn nói chung và lỗ thủng ôzôn nói riêng cần phải được nghiên cứu tiếp về mặt
lý thuyết và thực nghiệm.
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Sự ô nhiễm khí quyển từ các nguồn thải di
động
Mở đầu

Trong những thập niên gần đây, do sự phát triển nhanh của ngành vận tải ô tô và hàng
không đã tăng mạnh tỉ phần các chất thải nhập vào khí quyển từ các nguồn di động: ô
tô tải và xe hơi, máy kéo, tầu hỏa chạy bằng điêzen và máy bay. Theo các số liệu ước
lượng, tại các thành phố, tỉ phần vận tải ô tô (tùy thuộc sự phát triển công nghiệp và số
lượng ô tô ở đó) chiếm từ 30 đến 70 % tổng khối lượng chất thải. Ở Mỹ, tính trên toàn
quốc, các chất thải từ nguồn di động cấu thành ít nhất 40 % tổng khối lượng của năm
chất ô nhiễm chính.

Vận tải ô tô

Các xe ô chạy xăng (ở Mỹ tỉ lệ loại xe này gần 75 %), sau đó là các máy bay (khoảng
5 %), máy kéo và các máy nông nghiệp khác (gần 4 %), vận tải đường sắt và đường
thủy (khoảng 2 %) chiếm tỉ phần chính làm ô nhiễm khí quyển. Những chất chính gây ô
nhiễm khí quyển do các nguồn di động thải ra (tổng số các chất đó là trên 40) gồm ôxit
cacbon (ở Mỹ tỉ phần trong tổng khối lượng bằng gần 70 %), hyđrô cacbua (khoảng 19
%) và các ôxit nitơ (gần 9 %). Ôxit cacbon (CO) và các ôxit nitơ (NOx) đi vào khí quyển
chỉ cùng với các khí xả động cơ đốt trong, còn các hyđrô cacbua cháy không hoàn toàn
() đi vào khí quyển cùng với các khí xả (khoảng 60 % tổng lượng các hyđrô cacbua thải)
cũng như từ khoang máy (gần 20 %), bình nhiên liệu (gần 10 %) và từ bộ chế hòa khí
(xấp xỉ 10 %); các tạp chất rắn nhập vào khí quyển chủ yếu là đi cùng với khí xả (90 %)
và từ khoang máy (10 HnCm %).

Lượng các chất ô nhiễm lớn nhất được thải ra trong khi chạy ô tô, đặc biệt khi chạy
nhanh, cũng như trong khi chuyển động với tốc độ nhỏ. Tỉ phần tương đối (so với tổng
khối lượng phát thải) của hyđrô cacbua và ôxit cacbon cao nhất khi phanh và khi chạy
không tải, tỉ phần các ôxit nitơ  trong khi chạy. Từ những dữ liệu đó, suy ra rằng các
ô tô đặc biệt làm ô nhiễm mạnh môi trường không khí khi dừng thường xuyên và khi
chuyển động với vận tốc nhỏ.

Những hệ thống giao thông được xây dựng trong các thành phố theo chế độ “không
chặn” cắt giảm đáng kể số lượng các đợt dừng giao thông tại các ngã tư là nhằm mục
đích giảm thiểu ô nhiễm không khí khí quyển ở các thành phố. Chế độ vận hành động
cơ, thí dụ tương quan giữa khối lượng nhiên liệu và không khí, thời điểm đốt, chất lượng
nhiên liệu, tỉ lệ bề mặt buồng đốt trên thể tích của nó... có ảnh hưởng lớn tới chất lượng
và số lượng phát thải tạp chất. Khi tăng tỉ lệ khối lượng không khí và nhiên liệu đi vào
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buồng đốt, sẽ giảm bớt lượng thải ôxit cacbon và hyđrô cacbua, nhưng tăng lượng thải
các ôxit nitơ.

Mặc dù các động cơ điêzen tiết kiệm hơn, chúng thải các chất như CO, HnCm, NOx
không nhiều hơn so với động cơ xăng, nhưng chúng thải nhiều khói hơn (chủ yếu là
cacbon chưa cháy), hơn nữa, chúng có mùi khó chịu (do một số hyđrô cacbua chưa
cháy). Kết hợp với tiếng ồn tạo ra, các động cơ điêzen không những làm ô nhiễm môi
trường mạnh hơn, mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe con người nhiều hơn rất nhiều so với
các động cơ chạy xăng.

Máy bay

Mặc dù tổng lượng thải các chất ô nhiễm bởi các động cơ máy bay tương đối không lớn
(đối với thành phố, một nước), nhưng ở vùng sân bay, những lượng thải này góp phần
nhất định vào sự ô nhiễm môi trường. Hơn nữa, các động cơ tuabin phản lực (cũng như
các động cơ điêzen) trong khi hạ và cất cánh thải ra vệt khói nhận thấy rõ. Một lượng
đáng kể tạp chất ở sân bay còn do các phương tiện di chuyển mặt đất, các xe hơi lui tới
thải ra. Ở sân bay LosAngeles, năm 1970, phát thải từ máy bay và các phương tiện mặt
đất như sau:

Chất CO HnCm NOx Sôn khí

Phát thải (tấn)

Máy bay 10 260 18 000 2 500 3 820

Phương tiện mặt đất 8 980 1 235 750 80

Theo các ước lượng nhận được, về trung bình gần 42 % tổng chi phí nhiên liệu tiêu phí
cho việc di chuyển máy bay tới đường băng trước cất cánh và dẫn máy bay khỏi đường
băng sau hạ cánh (trung bình thời gian khoảng 22 phút). Ở đây tỉ phần nhiên liệu chưa
cháy và phát thải vào khí quyển lớn hơn nhiều so với thời gian bay. Bên cạnh việc cải
tiến hoạt động của động cơ (hóa khí nhiên liệu, làm giàu hỗn hợp trong buồng đốt, sử
dụng phụ gia nhiên liệu...), có thể giảm thiểu phát thải một cách đáng kể bằng cách cắt
giảm thời gian hoạt động của động cơ trên mặt đất và số động cơ vận hành trên đường
dẫn (chỉ nhờ biện pháp sau cùng có thể giảm phát thải 3?8 lần).

Trong 10?15 năm gần đây, người ta đã chú ý nghiên cứu những hiệu ứng có thể xuất
hiện liên quan tới các chuyến bay của máy bay siêu âm và tầu vũ trụ. Những chuyến bay
này kèm theo sự ô nhiễm lớp bình lưu bởi các ôxit nitơ và axit sunphua (các máy bay
siêu âm), cũng như các hạt ôxit nhôm (các tầu vũ trụ vận tải). Vì những chất ô nhiễm
này phá hủy ôzôn, nên thoạt đầu tạo ra ý kiến (các tính toán mô hình cũng khẳng định)
rằng kế hoạch tăng số chuyến máy bay siêu âm và tầu vũ trụ vận tải sẽ dẫn tới làm giảm
đáng kể hàm lượng ôzôn với tất cả những tác động hủy diệt sinh quyển Trái Đất của
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bức xạ cực tím kèm theo. Tuy nhiên, tiếp cận sâu sắc hơn tới vấn đề này đã cho phép
rút ra kết luận về ảnh hưởng yếu của phát thải do các máy bay siêu âm tới trạng thái lớp
bình lưu. Thật vậy, với số lượng máy bay siêu âm hiện tại và lượng phát thải các chất ô
nhiễm trên độ cao gần 16 km, thì giảm lượng tương đối về hàm lượng O3 có thể bằng
xấp xỉ 0,60 %; nếu số máy bay tăng lên 200 và độ cao bay sẽ gần tới 20 km, thì giảm
lượng tương đối về hàm lượng O3 có thể nâng lên tới 17 %. Nhiệt độ không khí mặt đất
toàn cầu do hiệu ứng nhà kính gây bởi phát thải của các máy bay siêu âm có thể tăng lên
không quá 0,1 oC.

Các chất cloflomêtan (CFM): phreon11 và phreon12, là các khí sinh ra, thí dụ trong
khi bay hơi các thứ thuốc sôn khí dùng để làm đẹp tóc (chủ yếu cho phụ nữ) có thể có
ảnh hưởng mạnh hơn tới lớp ôzôn và nhiệt độ không khí toàn cầu. Vì các chất CFM
rất bền, nên chúng lan truyền và sống lâu không chỉ trong lớp đối lưu, mà cả trong lớp
bình lưu. Vì có những khoảng hấp thụ khá mạnh trong cửa sổ trong suốt của khí quyển
(8?12 μm), các chất phreon làm tăng hiệu ứng nhà kính. Nhịp độ tăng trưởng sản xuất
các chất phreon nhận thấy trong những thập niên gần đây có thể dẫn tới tăng hàm lượng
phreon11 và phreon12 vào năm 2030 tới 0,8 và 2,3 phần tỉ (các trị số hiện tại là 0,1 và
0,2 phần tỉ). Dưới ảnh hưởng của lượng các chất phreon như vậy, tổng hàm lượng ôzôn
trong khí quyển sẽ giảm 18 %, và ở lớp bình lưu hạ thậm chí 40 %, nhiệt độ mặt đất toàn
cầu tăng lên 0,12?0,21 oC.

Để kết luận, có thể nhận xét rằng tất cả những hiệu ứng nhân sinh này đang bị che phủ
ở qui mô toàn cầu bởi các nhân tố tự nhiên, ví dụ sự ô nhiễm khí quyển bởi các vụ phun
núi lửa.

Tiếng ồn

Tiếng ồn thuộc loại ô nhiễm khí quyển có hại đối với con người. Tác động gây nóng
giận của âm thanh (tiếng ồn) tới con người phụ thuộc vào cường độ, thành phần phổ và
thời gian tác động của nó. Những tiếng ồn với phổ liên tục ít gây nóng giận so với những
tiếng ồn với khoảng tần hẹp. Tiếng ồn gây cáu giận mạnh nhất trong dải tần 3 000?5 000
Hz.

Làm việc trong điều kiện tiếng ồn cao, những lúc đầu làm cho chóng mệt mỏi, làm căng
thính giác tại các tần số cao. Sau đó con người dường như quen với tiếng ồn, tính nhạy
bén với các tần số cao giảm nhanh, bắt đầu suy giảm thính giác, dần dần phát triển thành
khiếm thính và điếc. Với cường độ tiếng ồn 145?140 dB, xuất hiện những rung chấn
trong mô mềm của mũi và họng cũng như trong xương hàm và răng, nếu cường độ vượt
quá 140 dB, thì bắt đầu chấn rung khoang ngực, cơ tay và chân, xuất hiện đau nhức ở
tai và đầu, mệt mỏi cùng kiệt và cáu giận; với mức ồn cao hơn 160 dB có thể xảy ra đứt
màng nhĩ.
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Tuy nhiên, tiếng ồn tác động tai hại không chỉ tới cơ quan thính giác, mà còn tới hệ
thần kinh trung ương và hệ thần kinh thực vật của người, hoạt động tim, là nguyên nhân
nhiều bệnh tật khác. Một trong những nguồn tiếng ồn mạnh nhất là máy bay lên thẳng
và máy bay, đặc biệt các máy bay siêu âm.

Với những đòi hỏi cao về độ chính xác và độ tin cậy điều khiển máy bay hiện đại đối
với đội bay, những mức ồn cao có tác động xấu tới khả năng làm việc và thu nhận thông
tin nhanh của đội bay. Tiếng ồn của máy bay gây suy yếu thính giác và các hiện tượng
bệnh lý khác ở những nhân viên phục vụ mặt đất trong sân bay, cũng như ở những người
sống tại các điểm dân cư có tuyến bay đi qua. Tác động xấu tới người phụ thuộc không
những vào mức tiếng ồn cực đại do máy bay gây ra khi bay qua, mà cả vào thời gian kéo
dài tác động, tổng số chuyến bay trong ngày và mức ồn nền. Các điều kiện khí tượng:
tốc độ gió, phân bố gió và nhiệt độ không khí theo độ cao, mây và giáng thủy, có ảnh
hưởng đáng kể tới cường độ tiếng ồn và diện tích vùng lan truyền của nó.

Vấn đề tiếng ồn có tính chất đặc biệt gây cấn liên quan tới công tác khai thác các máy
bay siêu âm. Gắn liền với chúng là tiếng ồn, va đập sóng âm và chấn rung nhà cửa gần
các sân bay. Những máy bay siêu âm hiện đại phát sinh tiếng ồn với cường độ vượt xa
các chuẩn cho phép tới hạn.
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Những biến đổi khí hậu các thành phố có
nguồn gốc nhân sinh
Mở đầu

Sự ô nhiễm khí quyển các thành phố bởi những tạp chất nguồn gốc nhân tạo (nhân sinh)
đã được nhận thấy sớm hơn nhiều so với những biến đổi của các đặc trưng trạng thái
khác của khí quyển các thành phố. Thật vậy, ngay từ thế kỉ I sau công nguyên, nhà triết
học La Mã nổi tiếng Seneka đã viết: Tôi đã cảm thấy sự thay đổi tinh thần ngay sau khi
rời bỏ cái không khí hôi hám của thành Rim, khét mùi khói bếp ngột ngạt và mồ hóng”.
Bắt đầu từ những thế kỉ trung cổ, Luân đôn đã trở nên đáng buồn. Và mặc dù các vị
quân vương đã đưa ra một số chỉ dụ (các năm 1273, 1306, 1533) cấm đốt than, nhưng
bầu không khí Luân đôn vẫn tiếp tục ô nhiễm. Năm 1661, nhà tự nhiên học nổi tiếng
người Anh đã viết: “Trong khi tại tất cả những nơi khác, không khí trong sạch, thì màn
mây xám ngắt lơ lửng trên bầu trời Luân đôn, Mặt Trời khó mà le lói trên thành phố:
Người lữ hành tới đây sau nhiều dặm đường khó mà nhận ra thành phố ngoài những mùi
và mùi”.

Nếu như ở kỉ nguyên trước công nghiệp, chỉ một số ít thành phố lớn nhất bị ô nhiễm, thì
bắt đầu từ thế kỉ trước, những thành phố như vậy trở nên ngày càng nhiều. Ngày nay, ở
tất cả những thành phố với dân cư vài trăm nghìn người, nhất là hơn vài triệu người, do
ảnh hưởng của phát thải nhân sinh, đã hình thành một màn mây tạp chất dưới dạng cột
khói bao trùm thành phố. Màn mây này (độ cao từ vài trăm mét tới 1?2 km) thường dễ
nhận ra trong khi bay trên máy bay hoặc nhìn từ những nơi cao ở ngoại ô thành phố (thí
dụ nhìn từ sân thượng Pulkovo ở Lêningrat). Chúng tôi nhấn mạnh một thực tế lý thú.
Người ta biết rằng từ trên tầu vũ trụ thì các đối tượng như đường xá, sông suối, cánh
đồng nhìn rõ hơn là từ các độ cao nhỏ và trung bình (một nhà du hành vũ trụ Mỹ viết
rằng từ vũ trụ thậm chí đọc được số hiệu xe hơi đứng ở vùng nông thôn). Điều này là
do trên các độ cao lớn không có ánh sáng tán xạ, còn ở các độ cao nhỏ và trung bình thì
ánh sáng này đi tới mắt người quan sát, làm giảm độ tương phản rọi giữa đối tượng và
nền. Vì lý do này mà từ dưới hầm mỏ hay giếng sâu ban ngày có thể nhìn thấy những
ngôi sao.

Nhưng không một nhà du hành hay nhà thiên văn nào có thể quan sát từ vũ trụ một đối
tượng nào đó (thậm chí đại lộ) trong một thành phố lớn  tất cả bị che khuất bởi đám
mây tạp chất trên trời, trong các tấm ảnh chụp từ các tầu vũ trụ đám mây này có dạng
một vết mờ mờ.

Các chất ô nhiễm từ những nguồn khác nhau nhập vào bầu không khí thành phố kết hợp
với sự biến đổi các tính chất của bề mặt đất (độ gồ ghề, độ dẫn nhiệt, albeđô...) và những
nguồn nhiệt trực tiếp tỏa ra, có ảnh hưởng ngược mạnh mẽ tới chế độ vi khí hậu và tiểu
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khí hậu của thành phố và vùng ngoại ô của nó. Dưới tác động của những nhân tố này,
trong thành phố đã diễn ra những biến đổi nhất định trong các trường nhiệt độ và độ
ẩm không khí, tốc độ gió, bức xạ, tầm nhìn xa, lượng mây, điều kiện thành tạo mây và
sương mù (được nhận thấy không chỉ theo dữ kiện quan trắc bằng dụng cụ, mà nhiều khi
bằng quan sát chủ quan). Ta sẽ phân tích các kết quả quan trắc và giải thích những nhiễu
động trong các trường yếu tố khí tượng so với vùng tự nhiên bao quanh (nơi không bị ô
nhiễm bởi các tạp chất nhân sinh).

Nhiệt độ không khí. Đảo nhiệt

Sự khác biệt của nhiệt độ không khí trong thành phố với nhiệt độ không khí ở các vùng
ngoại ô có lẽ do một nhà khoa học người Anh Look Howard nhận thấy lần đầu tiên năm
1820. Ông này đã viết cuốn sách đầu tiên về khí hậu thành phố. Theo số liệu quan trắc
các năm 18071816, ông đã xác định được rằng hiệu số giữa nhiệt độ không khí trung
bình tháng (∆T) ở Luân đôn và các vùng ngoại ô dao động giữa 1,2 oC (tháng 11; các
tháng 9 và 1 cũng có các giá trị gần như vậy) và 0,27 oC (tháng 5). Hiệu này lớn hơn
vào ban đêm (gần 2 oC), còn ban ngày, theo dữ liệu của Howard, trong thành phố lạnh
hơn so với ở ngoại ô khoảng 0,2 oC.

Với một thủ đô khác ở châu Âu  Pari  những dẫn liệu về chế độ nhiệt chỉ được công
bố vào năm 1868. Renaut đã viết: “... trong bầu khí quyển mù khói và amiac này, nhiệt
độ không khí chắc phải cao hơn so với các làng quê xung quanh Pari”. Theo số liệu của
ông, giá trị trung bình ∆T gần bằng 1 oC. Renaut lần đầu tiên đã nhận ra rằng “các thành
phố là trơn biến trình nhiệt độ, làm giảm biên độ dao động nhiệt độ, đặc biệt là những
nhiệt độ cao nhất. Hiệu ứng này dễ nhận thấy nhất trong thời gian giá lạnh buổi chiều
của ngày thời tiết lặng gió quang mây, nhất là khi có khói mù bao trùm thành phố”. Đây
là một nhận xét rất quan trọng, vì nó chỉ ra nhân tố chính hình thành hiệu nhiệt độ ∆T 
độ khác biệt về mất nhiệt bức xạ bởi mặt đất trong thành phố và ở ngoại ô. Điều lý thú
là chỉ dẫn của Renaut cho thấy rằng ở vùng nông thôn số ngày với nhiệt độ dưới không
độ lớn hơn 40 % so với các vùng ngoại ô Pari.

Trong hơn 100 năm qua (sau các công trình tiền bối của Howard và Renaut), người ta
đã khảo sát khá kĩ chế độ khí tượng và khí hậu nhiều thành phố trên tất cả các lục địa
(trên cơ sở phân tích số liệu quan trắc hàng ngày tại các đài trạm, tháp vô tuyến truyền
hình và cột quan trắc; bằng cách tiến hành đo mặt rộng chuyên đề, quan trắc máy bay,
vệ tinh...). Chúng tôi sẽ dẫn ra một số kết quả quan trọng nhất.

Thực tế trong tất cả những thành phố (lớn và nhỏ) quan sát thấy xu thế tăng nhiệt độ
không khí so với các vùng ngoại ô. Ở Pari, các nhiệt độ tối cao (ban ngày) trong thời
kỳ 18911968 đã tăng 0,011 oC/năm, còn các nhiệt độ tối thấp (ban đêm) tăng 0,019 oC/
năm.
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Ở Nhật Bản, xu thế nhiệt độ trong thời kỳ 30 năm (19361965) bằng 0,03 oC/năm tại ba
thành phố lớn phát triển nhanh và chỉ bằng 0,01 oC/năm tại ba thành phố nhỏ. Theo số
liệu quan trắc tại năm thành phố của Mỹ thời kỳ 18951955, xu thế nhiệt độ đều mang
dấu dương. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh (và điều này rất quan trọng để phát hiện nguyên
nhân tăng nhiệt độ) rằng sự tăng nhiệt độ rất khác nhau trong các mùa, cụ thể là mùa hè
xu thế lớn hơn đáng kể (23 lần) so với mùa đông. Thật vậy, tại Klivland (bang Ohio)
trong thời kỳ 18951941, nhiệt độ đã tăng 0,028 oC/năm vào mùa hè và chỉ 0,010 oC/
năm vào mùa đông; tại Boston (bang Massachusets), thời kỳ 18951933, tăng 0,026 oC/
năm vào mùa đông và 0,016 oC/năm vào mùa hè; tại Washington và Baltimore (bang
Virginia)  tuần tự tăng 0,024 và 0,017 oC/năm vào mùa hè và tăng không đáng kể vào
mùa đông.

Những số liệu này (cũng như nhiều số liệu khác sẽ dẫn dưới đây) một cách hoàn toàn
thuyết phục đã bác bỏ quan điểm của các nhà nghiên cứu cho rằng phát thải nhiệt nhân
sinh đóng vai trò chính làm tăng nhiệt độ không khí trong thành phố (thường các nhà
nghiên cứu này không dẫn ra các đánh giá định lượng). Mặc dù những phát thải này
trong mùa sưởi ấm (mùa đông) lớn hơn nhiều so với mùa hè, song xu thế nhiệt độ mùa
đông nhỏ hơn nhiều so với xu thế mùa hè.

của các nhiệt độ tại hai thành phố lớn nhất và được khảo sát đầy đủ nhất của Liên Xô 
Matxcơva và Lêningrat.

Cả số liệu nhiều năm (khí hậu), lẫn số liệu quan trắc chuyên đề (quan trắc mặt rộng), cho
thấy rằng nhiệt độ không khí trong thành phố lớn có thể khác biệt nhiều so với nhiệt độ
không khí ở ngoại ô thành phố. Hiệu ∆T thường xuyên nhất là mang dấu dương (thành
phố ấm hơn ngoại ô). Bên trong thành phố, nhiệt độ không khí (tại mực 2 m) tại cùng
một thời điểm cũng có thể biến đổi trong phạm vi khá rộng. Thông thường, những giá trị
nhiệt độ cao nhất quan sát thấy ở phần trung tâm thành phố, còn trên hướng ra phía rìa,
nhiệt độ giảm (các đường đẳng trị hiệu nhiệt độ thực tế song song với ranh giới ngoài
của thành phố). Khi đổi hướng gió, phần trung tâm của khu vực ấm (nhiều khi được gọi
là “đảo nhiệt”) dịch chuyển về phần khuất gió của thành phố.

Theo số liệu quan trắc nhiều năm (18811960), các trị số trung bình năm và trị số cực
đại của nhiệt độ (oC) như sau:

Vùng của thành phố
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Nhiệt độ trung bình

Năm Cực tiểu Cực đại

Cực tiểu tuyệt đối Cực đại tuyệt đối

Rìa phía bắc 3,6?3,8 ?0,4 8,0 ?47 37

Trung tâm 4,8 1,3 8,7 ?40 38

Rìa phía nam 3,6?3,8 0,1 7,7 ?45 37

Như vậy, trung bình trong năm nhiệt độ không khí ở trung tâm Matxcơva khoảng 1
oC cao hơn các vùng rìa. Khác biệt về các nhiệt độ cực tiểu đặc biệt lớn  hiệu số đạt
tới 7 oC. Theo số liệu quan trắc tại 14 trạm của Matxcơva và tỉnh Matxcơva các năm
19461965, nhiệt độ năm trung bình của không khí ở Loxinoostrovskaia và Tushino thấp
hơn 1,0 oC so với ở trung tâm Matxcơva (khách sạn “Banchuk”, gần Đài khí tượng thủy
văn Matxcơva), ở Izmailovo thấp hơn 1,4 oC và ở Nhemchinovka và LêninoĐachnoie
thấp hơn 1,5 oC. Có thể nhận thấy rằng hiệu các nhiệt độ không khí trung bình tháng
giữa trung tâm Matxcơva và các vùng ngoại ô trong tháng bảy đều lớn hơn trong tháng
giêng (0,40,5 oC nếu so với Tushino và LêninoĐachnoie).

Chúng tôi sẽ đưa thêm dẫn liệu về số ngày với nhiệt độ thấp hơn các giá trị đã nêu theo
số liệu quan trắc tại các trạm Đài khí tượng thủy văn Matxcơva (ĐKTTVM, trung tâm
Matxcơva) và Viện kinh tế nông nghiệp mang tên Timiriazev (VKTNN, rìa phía bắc
Matxcơva):

ToC . . . . . . . . . . <?10 <?5 <0 <5 <10 <15

ĐKTTVM . . . . . ? 98 146 182 220 273

VKTNN . . . . . . 34 108 151 190 230 288

Tổng của các nhiệt độ trung bình ngày tại các trạm này là như sau:

ToC <?10 <?5 <0 ToC >0 >5 >10 >15

ĐKTTVM ? ?780 ?910 ĐKTTVM 2550 2260 2205 1645

HVKTNN ?350 ?925 ?1035 HVKTNN 2470 2365 2055 1320

Các nhiệt độ trung bình tính theo từng thập niên trong thời kỳ 18791975 ở Matxcơva
(HVKTNN) liên tục tăng (ngoại trừ các năm 19061915), trung bình 0,2 oC/10 năm
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(sau 100 năm tăng 2 oC). Sự tăng nhiệt độ rõ nhất (0,5 oC) đã diễn ra trong các năm
19661975. Nhiệt độ trung bình (5,2 oC) của thập niên này vượt trên chuẩn nhiều năm
(4,0 oC) là 1,2 oC. Kỳ 5 năm 19711975 cũng tỏ ra ấm hơn cả: nhiệt độ trung bình của nó
bằng 5,7 oC, còn năm 1975 là năm ấm nhất (nhiệt độ trung bình 6,7 oC) trong toàn thời
kỳ quan trắc đã xét. Nhiệt độ tháng giêng trung bình trong các năm 18791975 tại trạm
HVKTNN bằng ?10,2 oC, tháng bảy 18,1 oC; ấm nhất là tháng giêng năm 1882 (?3,2
oC) và tháng bảy năm 1938 (23,3 oC), còn lạnh nhất  tháng giêng năm 1883 (?21,6 oC)
và tháng bảy năm 1904 (14,6 oC). Cực tiểu tuyệt đối (?42,2 oC) quan trắc được vào ngày
17/1/1940, cực đại tuyệt đối (36,8 oC)  ngày 7/8/1920.

Những số liệu này cũng như những số liệu đã dẫn ở trên về hiệu số ∆T ở Matxcơva
chứng tỏ rằng, trong sự hình thành đảo nhiệt, phát thải nhiệt nhân sinh không giữ vai trò
quyết định (như điều này được nêu ra trong nhiều sách chuyên khảo và bài báo), vì vào
mùa đông phát thải loại này lớn hơn nhiều so với mùa hè (trong khi đó thì tăng nhiệt độ
và giá trị ∆T vào mùa hè lớn hơn so với mùa đông).

Bảng 5.1. Các giá trị trung bình và cực trị của nhiệt độ không khí (oC)

trong mùa đông (tháng 122) và mùa hè (tháng 68) 19701974
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Quan trắc thời tiết hệ thống và dài nhất ở Liên Xô được thực hiện tại Lêningrat: từ năm
1749. Mặc dù trạm khí tượng đã di chuyển một số lần, nhưng trong tất cả các thời kỳ đều
nằm không xa trung tâm thành phố. Hiện nay, trạm này nằm trên vùng Petrogratskaia,
trên bờ sông Tiểu Nheva. Các trạm ngoại vi là những điểm cách Lêningrat 80100 km
(ngoại trừ trạm Voeikovo, nằm cách trung tâm Lêningrat khoảng 20 km). Theo dữ liệu
trung bình nhiều năm (khí hậu), các nhiệt độ trung bình, cực đại và cực tiểu ngày ở
Lêningrat cao hơn so với các vùng ngoại vi 12 oC nếu xét về trung bình cả năm cũng
như trong các mùa khác nhau.

Đối với Lêningrat, đã tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ nhất về hiệu số ∆T của các nhiệt độ
không khí trong thành phố và ở các vùng ngoại vi. Ngoài những giá trị trung bình (bảng
5.1), đã nghiên cứu biến trình ngày của hiệu ∆T (bảng 5.2) và lần đầu tiên xây dựng hàm
phân bố của hiệu này (hình 5.1).

Theo số liệu bảng 5.2, các giá trị ∆T lớn nhất đạt được vào ban đêm và các giờ sáng
sớm, còn nhỏ nhất  ban ngày. Biên độ ngày của ∆T lớn (hơn 2 oC) vào mùa hè và nhỏ
hơn nhiều vào mùa đông (0,51,0 oC).

Bảng 5.2. Biến trình ngày của hiệu ∆T (oC) trung bình theo

mùa đông và mùa hè trong các năm 19701974
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Ghi chú: Trong hai cột cuối cùng dẫn các giá trị ∆T giữa nhiệt độ không khí ở Lêningrat
và nhiệt độ lấy trung bình theo tất cả các điểm ngoại vi.

Những số liệu này khẳng định kết luận đã nêu ra ở trên về vai trò thứ yếu (chứ không
phải quyết định) của phát thải nhiệt trực tiếp trong sự hình thành hiệu số∆T: bởi vì công
nghiệp và nhất là giao thông vận tải, phát thải nhiệt vào ban ngày nhiều hơn đáng kể so
với ban đêm, và tỉ phần đóng góp của các dạng phát thải này có tính chất quyết định,
nên lẽ ra hiệu ∆T ban ngày phải lớn hơn nhiều so với ban đêm (thực tế thì ngược lại).

Hình 5.1. Mật độ phân bố (a) và hàm phân bố (b) của hiệu nhiệt độ không khí ∆T ở
Lêningrat và các vùng ngoại vi thời kỳ 19701974

Trên hình 5.1 biểu diễn mật độ và hàm phân bố hiệu ∆T (các tập mẫu gồm 17 366 hiệu
∆T mùa đông và 14 720  mùa hè), cho thấy rằng ∆T ở thành phố lớn biến thiên trong
phạm vi rất rộng: các trị số cực hạn của ∆T trải ra trên khoảng giữa 16 và ?9 oC vào mùa
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đông và giữa 11 và ?11 oC vào mùa hè. Mật độ phân bố (P) của ∆T đạt cực đại (giá trị
mốt) bằng 34 % tại 1 oC vào mùa đông và 26 % vào mùa hè, tuần tự trên dải 01 và 12
oC. Về các phía ∆T lớn hơn và bé hơn kể từ các dải này, mật độ Ρ đơn điệu giảm  giảm
nhanh hơn với ∆T <0 và chậm hơn với ∆T >0. Phân tích các số liệu trong các thời hạn
khác nhau đã cho thấy rằng, mật độ

ban đêm (03 giờ) đạt cực đại trên dải 2?3 oC, chiều và tối (18, 21 và 00 giờ) và sáng
sớm (06 giờ)  trên dải 1?2 oC, còn ban ngày (09, 12 và 15 giờ) dải này dịch chuyển tới
0?1 oC, tức mật độ phân bố cũng chỉ ra rằng ban đêm ∆T lớn hơn ban ngày.

Hàm phân bố F(∆T Χ) của hiệu ∆T, được biểu diễn trên hình 5.1, cho thấy rằng không
phải trong mọi trường hợp thành phố đều ấm hơn các vùng ngoại vi của mình. Theo số
liệu quan trắc thời kỳ 19701974, Lêningrat ấm hơn các vùng ngoại vi với 83 % vào
mùa đông và với 80 % vào mùa hè. Ta để ý rằng xác suất của tình huống thành phố lạnh
hơn các vùng ngoại vi không hẳn đã nhỏ (gần 20 %) đến mức không tính tới khi giải
thích các nguyên nhân biến đổi khí hậu thành phố. Thành phố ấm hơn các vùng ngoại vi
thường xảy ra ban đêm hơn là ban ngày. Thật vậy, các giá trị ∆T 0oC vào mùa hè lúc 00
và 03 giờ gặp 93 % trường hợp, còn lúc 12, 15 và 18 giờ chỉ 6468 %. Sự hiện diện các
hiệu ∆T âm ở số lớn các trường hợp (trung bình gần 20 %) chỉ ra đặc biệt rõ rằng trong
sự hình thành đảo nhiệt vai trò quyết định thuộc về các nhân tố khí tượng.

Hiệu nhiệt độ không khí ở Lêningrat và ở sân bay Pulkovo có giá trị lớn nhất trong thời
tiết quang mây lặng gió vào các giờ ban đêm (bảng 5.3), khi đó hiệu này đạt 2?3 oC. Khi
tăng lượng mây và vận tốc gió, ∆T thường giảm. Mùa hè vào các giờ ban ngày ∆T trong
mọi kiểu thời tiết đều không vượt quá vài phần mười độ bách phân.

Phụ thuộc của hiệu nhiệt độ không khí ở Lêningrat và ở Sosnovo mùa hè vào lượng mây
được đặc trưng bằng những số liệu sau đây:

Lượng mây tầng dưới (cấp)

0 ? 2 3 ? 8 9 ?10

Ban đêm 2,8 2,0 1,4

Ban ngày 0,8 0,6 1,2

Cả ngày 2,0 1,1 1,3

Số trường hợp trong ngày 1492 399 381
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Những khác biệt trong nhiệt độ không khí quan trắc được không những giữa thành
phố và các vùng ngoại vi của nó, mà còn giữa các điểm nằm bên trong thành phố. Ở
Lêningrat, trong vòng 15?20 năm gần đây đã nhiều lần tiến hành quan trắc mặt rộng vi
mô gồm đo nhiệt độ và độ ẩm không khí, tốc độ gió, bức xạ và các yếu tố khí tượng
khác tại nhiều địa điểm trong thành phố (từ 1015 đến 3040).

Bảng 5.3. Các giá trị trung bình của hiệu nhiệt độ không khí (oC) ở Lêningrat

và ở sân bay Pulkovo trong các kiểu thời tiết khác nhau

Ghi chú: Ở đây LG ? lặng gió (tốc độ gió dưới 1 m/s), GN ? gió nhẹ (2  5 m/s), GM ?
gió mạnh (hơn 5 m/s), QM ? quang mây, TĐ ? mây thay đổi, MM ? mù trời.

gi ờ
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Hình 5.2. Biến trình ngày của hiệu nhiệt độ không khí ở Matxcơva và

Obnhinsk, mực 15 m: ngày 9?11/8 (1), 23?25/8 (2), 6?8/9 (3) năm 1972

Mùa hè, trong thời tiết lặng gió quang mây, buổi sáng và ban trưa, phần trung tâm thành
phố ấm hơn vùng ven bờ vịnh Phần Lan (ở vùng Lixưi Nos và Lomonosov) tới 2?3 oC
và ấm hơn phần còn lại của thành phố và lân cận tới 1,01,5 oC. Độ ẩm tương đối ở trung
tâm thành phố trong cả ngày thấp hơn các vùng ngoại vi là 1520 %. Trong thời tiết mây
mù ∆T nhỏ hơn nhiều. Độ tương phản nhiệt độ lớn nhất giữa phần trung tâm thành phố
và các vùng khác quan trắc thấy vào các giờ ban đêm và sáng sớm mùa đông, khi đó ∆T
đạt 812 oC.

Người ta đã thử so sánh các giá trị ∆T trong các ngày khác nhau của tuần lễ. Thấy rằng
mùa đông vào ngày chủ nhật ∆T tại NewHavene và Baltimore (Mỹ) khoảng hai lần nhỏ
hơn so với các ngày khác trong tuần. Nhưng vào mùa hè, vào ngày chủ nhật, ∆T thậm
chí lớn hơn các ngày thường. Theo phương thẳng đứng, nhiễu động của trường nhiệt độ
do thành phố gây nên lan tới độ cao từ vài trăm mét tới 1  2 km.

Biến trình ngày của hiệu nhiệt độ không khí ở Matxcơva và ở Obnhinsk và phân bố các
giá trị trung bình của ∆T theo số liệu ba loạt quan trắc đồng bộ hai ngày đêm được biểu
diễn trên hình 5.2 và 5.3. Những trị số lớn nhất của ∆T đạt được vào ban đêm, nhỏ nhất
 ban ngày (hình 5.2). Ở gần mặt đất (tại mực 15 m) nhiệt độ ở Matxcơva cao hơn ở
Obnhinsk tới 23,5 oC. Với độ cao các trị số ∆T giảm, nhưng sau khi đạt cực tiểu ở độ
cao 100  200 m thì lại bắt đầu tăng chậm đến 1  1,5 oC tại độ cao 200  250 m (hình
5.3).

Hình 5.3. Các trắc diện thẳng đứng của hiệu nhiệt độ không khí
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ở Matxcơva và Obnhinsk lấy trung bình trong hai ngày

Các kí hiệu qui ước xem trên hình 5.2

Theo số liệu quan trắc ở Lêningrat (tháp vô tuyến truyền hình) và Voeikovo (thám
không vô tuyến), hiệu nhiệt độ không khí mang dấu dương cho tới độ cao khoảng 200
m và dấu âm  ở cao hơn mực này, ngoài ra, | ∆T| khi phân tầng ổn định lớn hơn nhiều
so với khi bất ổn định. Các trị số ∆T (oC) trung bình tại các độ cao như sau:

Nghịch nhiệt

Phân tầng nghịch nhiệt (nhiệt độ trong một lớp nào đó tăng theo độ cao) làm suy yếu
đặc biệt mạnh sự trao đổi rối và do đó, sự vận chuyển các chất ô nhiễm từ mặt đất và từ
lớp sát mặt đất lên các lớp cao hơn của khí quyển. Vì lý do đó, khi tạo thành sự nghịch
nhiệt, tạp chất gia nhập từ các nguồn mặt đất sẽ bị giữ lại ở gần mặt đất và tạo nên những
mức ô nhiễm cao. Vì vậy, trong những thập niên gần, đây người ta rất chú ý nghiên cứu
về sự phân bố nghịch nhiệt độ như là một trong những yếu tố khí tượng tiềm năng gây
ô nhiễm quan trọng nhất. Người ta chỉ có thể nghiên cứu tỉ mỉ về cấu trúc lớp khí quyển
phía dưới độ dày 300500 m từ khi tổ chức quan trắc trên các cột quan trắc khí tượng
cao ở Obnhinsk (tỉnh Kaluga, độ cao 301 m), ở Ostankino (Matxcơva, độ cao 503 m), ở
Lêningrat, Kiev và các tháp truyền hình khác. Có thể nhận thấy rằng, trước khi tổ chức
những quan trắc này, đã có một ý kiến cho rằng nghịch nhiệt là hiện tượng khá hiếm.

Tất cả các nghịch nhiệt được phân loại thành nghịch nhiệt sát đất (biên dưới trùng với
mặt đất) và nghịch nhiệt nâng cao (biên dưới nằm tại một độ cao nào đó).

Theo số liệu quan trắc ở Obnhinsk, đây được xem như trạm đại diện, nằm ở một địa
điểm mở với mức ô nhiễm không khí không đáng kể, phân bố nghịch (dị thường) của
nhiệt độ theo độ cao được quan trắc thấy trong hơn nửa số trường hợp (trung bình 53 %
một năm) và phân khá đều theo các mùa trong năm: mùa đông  57 % trường hợp, mùa
xuân  53 % trường hợp, mùa hè  47 % trường hợp và mùa thu  56 % trường hợp. Ở
vùng nông thôn, thống trị dạng nghịch nhiệt sát mặt đất (độ lặp lại của chúng bằng 38
%), mất nhiệt bức xạ từ mặt đất đóng vai trò quyết định sự hình thành dạng nghịch nhiệt
này. Vì vậy, chúng chủ yếu được tạo thành vào ban đêm trong thời tiết ít mây và gió nhẹ
(không quá 5 m/s). Dạng nghịch nhiệt nâng cao hình thành ở vùng nông thôn hiếm ơn,
chủ yếu trong thời tiết mây mù và tốc độ gió vừa phải (210 m/s).
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Độ dày các lớp với phân tầng nghịch biến đổi trong phạm vi rộng  từ 3050 đến 500 m
và hơn; chênh nhiệt độ tại các biên trên và dưới  từ vài phần mười độ đến 10 oC và hơn.

Trong thành phố lớn (Matxcơva), độ lặp lại chung của cả hai dạng phân bố nghịch cũng
cao (trung bình 57 % một năm) như ở vùng nông thôn (Obnhinsk). Tuy nhiên, tương
quan giữa các dạng phân bố nghịch ở Matxcơva và ở Obnhinsk đối lập nhau: nếu như ở
Obnhinsk tỉ phần dạng nghịch nhiệt sát đất là 38 % trong tổng số quan trắc, dạng phân
bố nghịch nâng cao  15 %, thì ở Matxcơva, dạng nghịch nhiệt sát đất quan sát được 13
%, dạng nâng cao  44 % tổng số quan trắc.

Phương trình cân bằng năng lượng mực mặt đất sau đây cho phép giải thích những đặc
điểm trong phân bố thẳng đứng của nhiệt độ trong thành phố và đồng thời phát hiện
những nhân tố chịu trách nhiệm hình thành đảo nhiệt:

70/385



71/385



72/385



73/385



74/385



Bức xạ

Tại Keln  một thành phố lớn, bị ô nhiễm ở Cộng hòa Liên Bang Đức  dòng bức xạ
tổng cộng tới mặt phẳng vuông góc, trung bình năm bằng 59 % so với dòng trong khí
quyển lý tưởng (khô và sạch), dao động trong năm từ 44 % ở tháng 2 đến 69 % ở tháng
6. Trong khi đó ở Trirơ  một thành phố không lớn, ít ô nhiễm của Cộng hòa Liên bang
Đức  dòng này bằng 70 %, dao động giữa 60 % ở tháng 11 và 76 % ở tháng 4. Tại
Tokyo, dòng bức xạ Mặt Trời đi tới mặt đất nhỏ hơn 12  30 % so với dòng ở vùng
nông thôn. Trên các đảo nước Anh, dòng trực xạ Mặt Trời ở các thành phố về trung
bình suy yếu 38 %. Tuy nhiên, trong các thành phố, dòng tán xạ tăng mạnh (trung bình
2,3 lần). Kết quả là dòng bức xạ Mặt Trời tổng cộng trong các thành phố về trung bình
bằng 82 % so với dòng cực tiểu quan sát được trong cùng thời gian ở vùng nông thôn.

Các chất gây ô nhiễm không những làm suy yếu dòng bức xạ Mặt Trời, mà còn làm biến
đổi thành phần phổ của dòng. Thật vậy, theo số liệu quan trắc, ở Pari, trong dòng bức xạ
tổng cộng, tỉ phần của bức xạ cực tím là 0,3 % ở trung tâm và 3,0 % ở ngoại ô, của bức
xạ tia tím  tuần tự 2,5 và 5,0 %; trong khi đó tỉ phần của tia nhìn thấy (43 và 40 %) và
hồng ngoại (54 và 52 %) biến đổi không nhiều. Có thể nhận xét rằng, chỉ có Luân đôn
trong những thập niên gần đây trạng thái bầu không khí đã được cải thiện và do đó, các
dòng tới của bức xạ Mặt Trời và thời gian có ánh sáng Mặt Trời đã tăng lên. Thật vậy,
vào các năm 19581967 thời gian này tăng 5070 % so với ở

những thập niên trước đó, mùa xuân và mùa thu tăng 1525 %.

Ở Lêningrat và các vùng ngoại vi, chế độ bức xạ được đặc trưng bằng những số liệu lấy
trung bình trong những năm 19531976 như sau. Giống như ở các thành phố lớn khác,
dòng bức xạ Mặt Trời trực xạ và tổng cộng ở Lêningrat nhỏ hơn so với ở các vùng ngoại
vi. Các trị số tổng trung bình của bức xạ Mặt Trời trực xạ (I’) và tổng cộng (I’+i) đi tới
mặt phẳng nằm ngang (triệu J/m2) ở Lêningrat, Voeikovo và Nhikolaevskoie trong các
mùa như sau:
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Ở đây I’ và t- các dòng trực xạ và tán xạ đi tới mặt phẳng nằm ngang, ∆tkhoảng thời
gian giữa các lần đo; phép tính tổng thực hiện trên toàn thời khoảng có ánh sáng trong
ngày.

Từ những số liệu đã dẫn suy ra rằng, so với các vùng ngoại vi, các dòng I’ và I’+t ở
Lêningrat bị suy giảm mạnh vào mùa đông (với những độ cao nhỏ của Mặt Trời) và bị
suy giảm ít ơn nhiều vào mùa hè: tổng trực xạ ở Lêningrat chỉ bằng 59 và 46 % so với
các tổng tương ứng ở Voeikovo và Nhikolaevskoie vào mùa đông và đạt 96 và 98 % vào
mùa hè.

Vì các tạp chất hấp thụ, và theo định luật Kirkhoph, chúng phát ra bức xạ hồng ngoại,
nên so với các vùng ngoại vi, trong thành phố sẽ tăng lượng phát xạ ngược lại của khí
quyển và do đó, phát xạ hiệu dụng của mặt đất giảm. Các trị số trung bình của các tổng
(triệu J/m2) phát xạ hiệu dụng của mặt đất ở Lêningrat và Voeikovo như sau:

Mùa đông Mùa xuân Mùa hè Mùa thu

Lêningrat 113 340 365 197

Voeikovo 125 360 432 210

Tổng phát xạ hiệu dụng vào mùa đông ở Lêningrat bằng 90 % so với ở Voeikovo, còn
mùa hè  bằng 85 %. Giải thích sự khác biệt này rất khó, bởi vì ảnh hưởng tới phát xạ
hiệu dụng không những chỉ có các tạp chất, nồng độ của chúng vào mùa đông lớn hơn
vào mùa hè, mà còn có độ ẩm tuyệt đối của không khí, do sự tưới nước đường phố, yếu
tố này trong thành phố có thể khác với độ ẩm không khí ở các vùng ngoại vi, vào mùa
hè lớn hơn so với mùa đông. Cũng cần phải lưu ý tới độ chính xác thấp của phép đo phát
xạ hiệu dụng.
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Như đã nêu ở trên, albeđô mặt đất trong thành phố và ở ngoại vi rất khác nhau. Dưới
đây dẫn những giá trị albeđô trung bình mùa (%):

Mùa đông Mùa hè Tháng 3 Tháng 4 Tháng 11

Lêningrat 57 18 39 15 37

Voeikovo 73 19 61 27 51

Nhikolaevskoie 71 22 67 36 46

Ở Lêningrat, các giá trị trung bình mùa của albeđô mùa đông nhỏ hơn 1416 % so với
ở Voeikovo và Nhikolaevskoie, nhưng vào mùa hè chỉ nhỏ hơn 14 %. Mùa đông cả ở
thành phố lẫn các vùng ngoại vi, do thảm tuyết nên albeđô mặt đất 33,5 lần lớn hơn
so với mùa hè. Tuy nhiên, do cùng ảnh hưởng của thảm tuyết, nhưng thảm tuyết ở các
vùng ngoại vi sạch hơn nhiều so với ở trong thành phố, ngoài ra nhiều tuyết bị mang đi
khỏi thành phố, albeđô mặt đất ở Lêningrat khác với albeđô ở các vùng ngoại vi, vào
mùa thuđông khác nhiều hơn so với mùa xuânhè. Đặc biệt vào các tháng chuyển tiếp:
tháng 3 và tháng 4, khi đó trong thành phố Lêningrat nhiều khi không còn tuyết trên các
đường phố, vì vậy albeđô ở đây tuần tự 28 và 23 % nhỏ hơn so với ở Nhikolaevskoie,
bởi vì ở ngoại ô trong tháng 3 và tháng 4 thường vẫn còn thảm tuyết.

Kết quả tác động cuối cùng tới nhiệt độ không khí sát mặt đất tùy thuộc vào cân bằng
bức xạ (R) của bề mặt đất. Các giá trị trung bình mùa (kW/m2) ở ba địa điểm trên như
sau:

Mùa đông Mùa xuân Mùa hè Mùa thu

Lêningrat ?9,1 66,9 111 8,5

Voeikovo ?11,2 58,5 111 10,0

Nhikolaevskoie ?10,7 55,8 109 26,2

Vào mùa đông, cả trong tháng 11, cân bằng bức xạ có giá trị âm trong thành phố
và ở các vùng ngoại thành. Tuy nhiên, ở Lêningrat mặt đất mùa đông làm mất năng
lượng tia ít hơn so với ở các vùng ngoại thành (ít hơn 19 và 15 % so với Voeikovo và
Nhikolaevskoie). Mùa xuân, cân bằng bức xạ ở Lêningrat có dấu dương, lớn hơn 14 và
20 % so với ở Voeikovo và Nhikolaevskoie, nó có tác động về phía làm tăng nhiệt độ
trong thành phố. Tuy nhiên, mùa hè và mùa thu, khi R trong thành phố thậm chí nhỏ
hơn so với các vùng ngoại vi, sự đóng góp của R vào làm tăng nhiệt độ hoàn toàn không
nhiều. Ngoài ra, vào mùa thu, theo các số liệu này, dưới ảnh hưởng của R, nhiệt độ
không khí trong thành phố cần phải hạ xuống so với các vùng ngoại thành. Liệu có thể
cho là đúng không nếu giá trị R quá lớn như vậy ở Nhikolaevskoie: thí dụ, tổng tháng
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của R ở Lêningrat bằng ?8 triệu J/m2, còn ở Nhikolaevskoie 126 triệu J/m2; xác suất hơn
cả là số liệu đo ở Nhikolaevskoie có sai số đáng kể.

Đáng tiếc rằng trong tư liệu không có số liệu đầy đủ về các hợp phần cân bằng bức xạ
và cân bằng nhiệt, trước hết là phát xạ hiệu dụng, mất nhiệt cho bốc hơi, dòng nhiệt đi
vào đất, ở các thời gian khác nhau trong ngày để so sánh giữa thành phố và ngoại thành.
Cũng cần lưu ý rằng, giá trị của các đại lượng khí tượng đo được trên vườn quan trắc khí
tượng có thể khác với các giá trị trung bình toàn thành phố. Thí dụ, chỉ cần nói về ảnh
hưởng của tuyết tới albeđô: trong khi từ nhiều nơi trong thành phố tuyết được thu dọn,
nhưng ở vườn khí tượng thì thảm tuyết tự nhiên được bảo tồn. Để có được những ước
lượng tin cậy về các nhân tố khác nhau ảnh hưởng tới khí hậu thành phố, cần có những
thông tin về các hợp phần cân bằng nhiệt lấy trung bình theo toàn thành phố. Những
thông tin như vậy có thể thu được nhờ vệ tinh, máy bay và các phương tiện bay khác.

Vận tốc gió

Vận tốc gió có ảnh hưởng lớn nhất tới mức ô nhiễm khí quyển trong thành phố và các
vùng lân cận. Bên cạnh dòng tạp chất bình lưu trực tiếp phụ thuộc vào tốc độ gió, dòng
tạp chất rối có ảnh hưởng đáng kể tới sự biến đổi nồng độ tạp chất theo thời gian trong
bầu không khí thành phố, dòng rối cũng liên quan mật thiết với tốc độ gió.

Vai trò không kém quan trọng của gió thể hiện ở tác động động lực của nó lên tất cả
những công trình vươn cao trên mặt đất, trước hết đó là các tháp truyền hình và vi ba,
chân đế cột đường dây truyền điện, tháp nước, ống khói các nhà máy phát điện và các
hệ thống lò đốt, các tòa nhà cao tầng. Tải trọng gió cũng cần phải tính tới trong khi thực
thi công tác xây dựng và bốc dỡ, lắp ráp cầu v.v... Thông tin về gió, nhiệt độ và độ ẩm
không khí cần thiết để lựa chọn chế độ sưởi ấm các tòa nhà, do đó, quyết định khối
lượng nhiên liệu được chuyển tới thành phố, trong khi đánh giá điều kiện lao động và
nghỉ ngơi ngoài trời của con người.
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Từ những dẫn liệu này suy ra rằng sự suy yếu tương đối của tốc độ gió ở thành phố với
gió nhẹ và vừa diễn ra mạnh hơn so với điều kiện gió mạnh.

Sự suy yếu gió mạnh nhất quan sát thấy ở gần mặt đất. Phải nhấn mạnh rằng bên trong
thành phố phân bố gió, nhiệt độ và độ ẩm không khí rất đa dạng. Phía dưới mái các công
trình, hướng gió bị quy định bởi vị trí các tòa nhà và đường phố tương đối so với hướng
của dòng không khí bên trên thành phố. Trong thành phố thống trị hướng gió dọc theo
đường phố. Nếu gió thổi ngang đường phố, tốc độ gió ở phía khuất gió của các tòa nhà
nhỏ hơn 23 lần so với phía đón gió.

Hiệu nhiệt độ không khí ở phía hứng nắng và phía khuất của đường phố trong thời tiết ít
mây ngày hè có thể đạt tới 5 oC, còn độ ẩm tương đối khi phun nước đường phố thì tăng
lên tới 3040 %.

Trong điều kiện xây dựng thoáng ở các khu phố mới, chưa có thảm cây xanh, thì sự suy
yếu gió đáng kể trong khu nhà ở thường ít xảy ra. Ngược lại, nhiều trường hợp ở lân
cận các khoảng thoáng giữa các tòa, nhà tốc độ gió có thể tăng (tới 2050 %) so với tốc
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độ bên ngoài thành phố. Khi gió thổi vuông góc với mặt tiền tòa nhà, dòng gió bị đổi
hướng 90o, còn tốc độ không biến đổi đáng kể. Nếu gió thổi dọc theo mặt tòa nhà, tốc
độ tăng một chút (1020 %). Vườn cây  bụi cây lân cận các tòa nhà làm giảm tốc độ
gió từ 20 đến 35 %. Những công trình cây xanh diện tích không dưới 58 ha có thể ảnh
hưởng mạnh hơn nữa đến chế độ gió và chế độ nhiệt.

Những tòa nhà công nghiệp và chung cư làm biến đổi tốc độ và hướng dòng không khí,
có ảnh hưởng lớn tới sự phân bố các chất ô nhiễm bên trong thành phố. Nếu gió thổi
vuông góc các dãy nhà của nhà máy nhôm, thì ở phía khuất gió của khuôn viên nhà máy,
hàm lượng flo hyđrua 2,524 lần lớn hơn phía đón gió, còn hàm lượng các hợp chất florit
rắn lớn hơn 328 lần. Tại tâm của khuôn viên, nồng độ tạp chất xấp xỉ như nhau trong
mọi hướng gió, nhưng hơi cao hơn trị số trung bình nồng độ của phía khuất gió và phía
đón gió. Những kết quả tương tự cũng nhận được đối với khu khuôn viên nhiều tòa nhà:
trong gió thổi dọc theo trục khuôn viên nồng độ các chất ô nhiễm lớn hơn ở phía khuất
gió; trong gió thổi vuông góc trục khuôn viên, ô nhiễm cực đại sẽ thấy ở những điểm
nằm gần tâm khuôn viên.

Sự phụ thuộc giữa mức ô nhiễm và tốc độ gió có thể phát hiện nếu lấy trung bình các
số liệu. Nồng độ tạp chất đáng kể nhất đã quan trắc được với tốc độ gió 24 m/s. Ở đây
phải lưu ý rằng trong thời gian thí nghiệm thực tế không xảy ra những trường hợp lặng
gió hoặc gió với tốc độ dưới 1 m/s, nên không thể nghiên cứu sự phân bố nồng độ tạp
chất trong trường hợp gió rất yếu. Tại tốc độ gió 9 m/s hàm lượng các muối florit nhỏ
hơn 35 lần so với trường hợp gió 24 m/s.

Sự biến thiên tốc độ gió theo độ cao bên trên thành phố được mô tả bằng chính những
phương trình và công thức đã nhận được đối với các bề mặt tự nhiên có độ gồ ghề cao,
chẳng hạn như đối với rừng. Trong các phương trình chuyển động trong trường hợp các
bề mặt như vậy bên cạnh gradient áp suất, lực Koriolis và lực ma sát rối, cần phải tính
tới lực trở kháng xuất hiện khi dòng tương tác với các vật cản.

Trong lớp sát đất với độ cao dưới 100200 m phụ thuộc của tốc độ gió u(z) vào độ cao z
với độ chính xác đủ cho các mục đích thực tiễn được mô tả bằng công thức logarit
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Với tốc độ gió lớn, tại độ cao trên mực mái nhà một ít thường thấy tạo thành dòng siết.
Thật vậy, theo số liệu quan trắc trên tháp truyền hình ở Tokyo, với tốc độ gió hơn 30
m/s, tại độ cao 30 m trên mực trung bình của các mái nhà, tốc độ gió thường lớn hơn
đến 10 m/s.

Nói chung, ảnh hưởng làm nhiễu của thành phố lớn thường lan đến toàn bộ lớp biên, tức
đến độ cao 1,0  1,5 km.
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Sự hội tụ các dòng không khí là nguyên nhân của hiện tượng vào ban đêm gió trên thành
phố yếu đi nhanh như ban ngày, đôi khi có thể gió lớn hơn so với các vùng ngoại vi.
Hiệu ứng này đặc biệt lộ rõ trong trường hợp tốc độ gió nhỏ và phân tầng nghịch. Thí
dụ, ở trung tâm Luân đôn, tốc độ gió ban đêm (lúc 01 giờ) về trung bình năm lớn hơn
so với ở sân bay là 0,3 m/s; hiệu này biến đổi từ 0,1 m/s vào mùa xuân đến 0,6 m/s vào
mùa hè. Ban ngày (lúc 13 giờ) tương quan ngược lại: tốc độ gió ở trung tâm nhỏ hơn so
với ở sân bay là 0,7 m/s (dao động từ 0,4 m/s vào mùa đông đến 1,2 m/s vào mùa xuân).

Sự phân bố các công trình không đều đặn và sự bất đồng nhất địa hình khu vực dẫn
tới chỗ không phải khi nào cũng chúng ta cũng phát hiện thấy các dòng hội tụ vào phía
trung tâm thành phố, mà nếu như có phát hiện được thì sự phân bố chúng theo bề rộng
thành phố cũng không được đều đặn (không đồng tâm) như lẽ ra phải có trong trường
hợp bề mặt đồng nhất.

Có thể nhận xét rằng không hiếm khi chuyển động của không khí vào phía bên trong
thành phố và hiện tượng nói chung mang tính chất của sóng chanh chấp (frontal): ở rìa
của vùng mật độ xây dựng cao, người ta thấy sự tương phản mạnh nhất của nhiệt độ và
thăng giáng vận tốc của không khí lạnh hơn bị lôi cuốn vào thành phố ban đêm.

Sự hội tự của các dòng không khí do đảo nhiệt sinh ra thúc đẩy sự vận chuyển các chất
ô nhiễm từ các vùng ngoại vi vào phía trung tâm thành phố. Dưới góc độ này thì việc
phân bố các cơ sở công nghiệp ra phía ngoại thành không giải quyết được vấn đề giảm
thiểu mức ô nhiễm ở trung tâm thành phố: phát thải của các xí nghiệp nằm ở ngoại thành
bị các dòng hội tự mang vào phần trung tâm thành phố.
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Khói, sương, khói mù và tầm nhìn trong các thành phố

Sự ô nhiễm khí quyển thành phố bởi các tạp chất, biến đổi nhiệt độ không khí, tốc độ
gió và các đại lượng khí tượng khác không thể không ảnh hưởng tới những điều kiện
hình thành và độ lặp lại của những hiện tượng quan trọng để giải quyết các bài toán thực
dụng như khói, sương mù và khói mù, những hiện tượng này làm giảm mạnh tầm nhìn
trong khí quyển.

Người ta quy ước gọi khói là trạng thái khí quyển trong đó do ảnh hưởng của ô nhiễm
không khí bởi các tạp chất, tầm nhìn khí tượng SM nằm giữa 1 và 10 km. Khi SM<1 km
hiện tượng được gọi là sương mù. Tuy nhiên, ngay từ khi SM<10 km, các hạt tạp chất
thường đã mang nước, trong đó độ ẩm tương đối của không khí càng cao thì tỉ phần của
nhân ngưng kết trong tổng khối lượng hạt nước càng nhỏ. Nếu bán kính hạt nước tăng
đến 1 μm  đây đã là những hạt nước nhỏ xíu của sương mù  thì tỉ phần của các nhân
ngưng kết được gọi là khổng lồ (với bán kính gần 0,1 μm) giảm xuống đến 0,001 của
tổng khối lượng hạt nước. Áp suất hơi nước bão hòa trên các hạt nước với bán kính lớn
hơn 1 μm không tùy thuộc vào bản chất của nhân ngưng kết mà từ đó hạt nước được
tạo thành, thực tế không khác biệt với áp suất trên bề mặt nước. Điều này có nghĩa rằng
trong sương mù hạt  chất lỏng ổn định (không tan) độ ẩm tương đối của không khí gần
bằng 100 %, còn điều kiện tồn tại và lớn lên của các hạt nước trong sương mù thì do sự
biến đổi nhiệt độ hay độ ẩm tuyệt đối của không khí quyết định. Chúng ta cũng cần chú
ý rằng, theo dữ liệu thí nghiệm thì các hạt hấp thụ ẩm  các nhân ngưng kết  có thừa
trong khí quyển, không chỉ ở các thành phố, mà ở mọi vùng khác của Trái Đất, trên đại
dương; nhưng các hạt sương và mây chỉ tạo thành trên một số ít các nhân. Sau những
nhận xét chung này, chúng tôi sẽ dẫn ra những kết quả quan trắc khói và sương ở các
thành phố lớn và những vùng ngoại vi lân cận.

Sự ô nhiễm khí quyển các thành phố bởi những tạp chất nguồn gốc nhân sinh đương
nhiên làm giảm tầm nhìn, tăng độ lặp lại của khói và giảm độ lặp lại của trạng thái tầm
nhìn tốt.

Thật vậy, theo số liệu quan trắc các năm 19691974, độ lặp lại P của các trạng thái khí
quyển với SM<10 km ở Lêningrat và các trạm cách xa 2080 km vào mùa đông như sau:

Trạm P % Trạm P %

Lêningrat 32 Sosnovo 64

Voeikovo 54 Belogorka 62

Như vậy, ở Lêningrat tầm nhìn không xấu (SM>10 km) quan trắc được hiếm hơn nhiều,
còn tầm nhìn xấu (SM>10 km)  thường xuyên hơn nhiều so với ở những điểm dân cư
không lớn tại các vùng ngoại vi. Các trị số đối với những thành phố khác cũng gần như
vậy.
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Bảng 5.4. Độ lặp lại (%) của tầm nhìn khí tượng

(độ dài tập mẫu theo mỗi trạm  3608). Các mùa đông thời kỳ 19691974

Trạm

SM km

< 1 1 ? 2 2 ? 6 6 ? 10 > 10

Lêningrat 1,4 2,1 22,9 41,8 31,8

Voeikovo 2,8 2,5 19,4 21,2 54,1

Sosnovo 4,7 3,4 8,5 19,0 64,4

Belogorka 3,5 2,7 10,3 21,7 61,7

Tuy nhiên, chỉ có độ lặp lại của khói nhẹ (SM=1-2 km) và khói vừa (SM=2-6 km) trong
thành phố là tăng đáng kể do ảnh hưởng của các tạp chất nhân sinh (bảng 5.4): độ lặp
lại của các đợt khói như vậy ở Lêningrat khoảng 2 lần lớn hơn so với ở Sosnovo và
Belogorka. Còn về khói nặng (SM=1-2 km) và đặc biệt là sương mù (SM<1 km), thì độ
lặp lại của chúng ở thành phố lớn không những không lớn hơn, mà nhỏ hơn so với các
vùng ngoại vi: độ lặp lại của các trạng thái với SM<1 km ở Lêningrat 23 lần nhỏ hơn
so với các địa điểm khác.
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Ở Matxcơva, số ngày trung bình năm có sương cũng ít hơn so với các vùng ngoại vi
của nó 22,5 lần:

Trạm Số ngày có
sương Trạm Số ngày có

sương

Matxcơva (trung tâm) 20 Đmitrov 37

Matxcơva (Triển lãm Thành tựu Kinh tế
Quốc dân) 26 Zagorsk 46

Klin 36 Kashira 49

Ta nhận thấy rằng cho tới gần đây đã phổ biến rộng một ý kiến được phản ánh trong các
sách chuyên khảo và giáo khoa cho rằng ở các thành phố thì sương mù được tạo thành
thường xuyên hơn so với các vùng ngoại vi (thí dụ xem cuốn chuyên khảo của Smith và
Ramada, theo đó, độ lặp lại của sương mù ở các thành phố lớn hơn so với vùng nông
thôn, mùa hè hơn 30 %, mùa đông 100 %). Với tư cách là nguyên nhân, người ta đã chỉ
ra các nhân ngưng kết mà trong thực tế ở thành phố nhiều hơn so với ở ngoài thành phố.
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Vậy phải giải thích như thế nào về hiện tượng độ lặp lại của sương mù và một phần các
đợt khói nặng ở những thành phố lớn đã giảm rất mạnh như các dẫn liệu không thể trối
cãi trên đây đã cho thấy, rất trái ngược với những quan niệm truyền thống? Dễ nhận
thấy rằng, sự tăng nhiệt độ không khí trong thành phố đóng vai trò quyết định trong hiện
tượng này. Thật vậy, giả sử tình thế khí tượng như sau: độ ẩm tương đối của không khí
ở các vùng ngoại thành
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mọi nơi phải tính tới ảnh hưởng của các điều kiện địa phương tới sự hình thành sương
mù. Vì lý do đó mà độ lặp lại của sương mù ở các vùng ngoại vi của nhiều thành phố
nhỏ hơn so với ở trong thành phố, đặc biệt khi giá trị trung bình ∆T không lớn.

Cần phải dừng lại nói về việc sử dụng khái niệm “khói mù”. Một số tác giả đồng nhất
nó với các khái niệm “khói” và “sương mù”. Trong thực tế khói mù  một hiện tượng
độc lập, khác biệt với khói và sương mù. Như đã chỉ ra trong mục 2.4, đặc điểm phân
biệt của khói mù là nó có sắc nâu gây ra bởi các ôxit nitơ có trong thành phần của
peroxilathetilnitrat (PAN)  thành phần chính của khói mù. Về phần mình, PAN được
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tạo thành khi bức xạ Mặt Trời, trước hết là bức xạ cực tím và tím, tác động lên các hyđrô
cacbua và các ôxit nitơ, trong quá trình này chúng kết hợp với nhau. Khác với khói có
màu xám và xanh lục, độ ẩm tương đối trong khói mù thường không cao. Theo dấu hiệu
này khói mù gần giống không phải với khói, mà với mù  hiện tượng giảm tầm nhìn do
ảnh hưởng của các tạp chất rắn ít thấm nước, thí dụ được tạo thành trong vụ cháy. Tầm
nhìn xa trong khói mù biến thiên trong phạm vi rộng, tuy nhiên thường nhỏ hơn 10 km.
Vì trong khi tạo thành PAN, vai trò quyết định thuộc về bức xạ Mặt Trời, nên khói mù
được tạo thành trong các thành phố nằm ở các vĩ độ thấp.

Giáng thủy

Giáng thủy thuộc những đại lượng khí tượng biến đổi mạnh theo thời gian và không gian
(thuộc tính tạo thành các vệt khi giáng thủy). Bằng những khảo sát của O. A. Đrozđov
và S. A. Sver thực hiện ở vùng Lêningrat, đã xác lập được rằng bản thân thành phố và
những đặc điểm địa hình vùng  vũng Nheva và vịnh Phần Lan, có ảnh hưởng tới sự phân
bố giáng thủy. Theo số liệu quan trắc nhiều năm, ở vùng ngoại ô phía bắc (Levasovo)
và phần phía bắc thành phố, trung bình trong năm lượng giáng thủy tuần tự lớn hơn 20
và 11 % so với ở phần trung tâm Lêningrat. Ngược lại, ở các phần phía nam và tây nam
(cửa sông Nheva và vùng bờ vũng Nheva), lượng giáng thủy nhỏ hơn so với ở trung tâm
(trung bình năm nhỏ hơn 57 %).

Phân bố mưa rào đặc biệt không đồng nhất theo lãnh thổ thành phố và các vùng ngoại
ô: không ít trường hợp mưa mạnh ở một phần thành phố nhưng không mưa ở các phần
khác. Phân bố độ dày thảm tuyết cũng không đồng đều theo lãnh thổ thành phố. Theo
dữ liệu quan trắc, ở Lêningrat chỉ có 40 % trường hợp tuyết đồng thời rơi ở tất cả các
khu của thành phố. Độ dày tuyết rơi ở các phần khác nhau của thành phố rất khác nhau:
trong các đợt tuyết rơi mạnh chênh lệch độ dày tuyết rơi một ngày đạt tới 1014 cm.
Về trung bình các khu phía nam và đông nam là nơi nhiều tuyết nhất trong thành phố
Lêningrat. Độ dày tuyết rơi một ngày biến thiên trong phạm vi rộng: 60 % trường hợp
nó không quá 2 cm, 80 % trường hợp  4 cm và 96 % trường hợp  10 cm (với số ngày
tuyết rơi trung bình trong năm bằng 76).
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Những quy luật lan truyền chất ô nhiễm(tạp
chất)trong môi trường rối
Các chất gây ô nhiễm (tạp chất) từ những nguồn khác nhau lan truyền trong khí quyển
dưới ảnh hưởng của: 1) sự vận chuyển bởi các dòng không khí; 2) sự trao đổi rối; 3) sự
hấp thụ tạp chất vào các hạt mây và sương mù và sau đó rửa trôi bởi giáng thủy.

Sự xuất hiện và các tiêu chuẩn chuyển động rối của khí quyển

Đặc điểm nổi bật của các chuyển động khí quyển là các phần tử không khí nhỏ (đôi khi
gọi là các moli) thực hiện chuyển động không có trật tự, hỗn loạn. Chế độ chuyển động
như vậy của khí quyển (cũng như của chất lỏng hay khí bất kỳ khác) được quy ước gọi
là chuyển động rối. Chế độ chuyển động trong đó các phần tử di chuyển theo các quĩ
đạo đều song song hơi uốn cong gọi là chuyển động phân lớp.

Những nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm đã cho thấy rằng tính chất chuyển động của
chất lỏng và chất khí được quy định bởi hai số hay tham số không thứ nguyên:

Với những giá trị Re nhỏ, chuyển động chất lỏng và chất khí mang tính chất phân lớp.
Tại trị số tới hạn Recr của số này sẽ thấy sự chuyển tiếp từ chuyển động phân lớp sang
chuyển động rối, còn với những trị số Re lớn hơn, chuyển động trở nên hoàn toàn rối.
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Ước lượng Re đối với các chuyển động khí quyển cho biết rằng phần áp đảo các chuyển
động mang tính chất rối. Ngoại trừ các chuyển động trong một lớp không khí rất mỏng
(độ dày từ vài mm đến 12 cm) ở sát mặt đất, gọi là phụ lớp nhớt.

Tuy nhiên, trong khí quyển và thủy quyển, nơi nhiệt độ, mật độ và tốc độ chuyển động
biến đổi theo độ cao (độ sâu), tức có sự phân lớp (bất đồng nhất) theo đường thẳng đứng,
thì số Re không thể là tiêu chuẩn duy nhất để xuất hiện và phát triển rối trong môi trường
phân lớp (phân tầng) như vậy. Phân tích phương trình quyết định sự biến đổi theo thời
gian của động năng các phần tử rối cho thấy rằng, trong môi trường phân lớp, bên cạnh
số Reynolds, chế độ chuyển động còn phụ thuộc vào rố Richardson, Ri đã đưa ra ở trên
có tính tới cả ảnh hưởng của các nhân tố nhiệt ( γ) lẫn động lực ( β) tới sự xuất hiện và
phát triển rối trong khí quyển và thủy quyển. Giống như đối với Re, tồn tại trị số tới hạn
Ricr, trị số này theo các ước lượng hiện đại gần bằng đơn vị.

Với những Ri < Ricr cường độ chuyển động rối, tức động năng của các phần tử rối, tăng
lên theo thời gian; ngược lại, với Ri > Ricr, yếu dần và với những trị số lớn hơn, chế độ
rối có thể chuyển sang chế độ phân lớp.

Như có thể rút ra từ biểu thức (6.2), sự tăng các gradient thẳng đứng của nhiệt độ γ và
vận tốc gió β làm giảm Ri, và do đó, làm tăng cường độ chuyển động rối.

Các giá trị γ lớn (dương) ở trong lớp khí quyển sát mặt đất thường hay quan trắc thấy
trong thời tiết ít mây vào các giờ ban ngày của mùa ấm. Trong những điều kiện đó, nhiệt
độ của đất và không khí gần nó dưới ảnh hưởng của bức xạ Mặt Trời khá cao, còn khi
nâng lên nhiệt độ không khí giảm nhanh theo độ cao: gradient γ dương và thường lớn
hơn γα: γ > γα. Phân tầng như vậy gọi là phân tầng bất ổn định. Khi đó số Richardson
nhỏ hơn không Ri < 0.

Vào các giờ ban đêm của mùa ấm, còn mùa đông thì không hiếm khi trong cả ngày, đặc
biệt với thời tiết ít mây giá lạnh, trong lớp sát mặt đất, do ảnh hưởng của mất nhiệt bức
xạ của mặt đất, nhiệt độ không khí thấp nhất tại mặt đất, còn khi nâng lên nó tăng theo
độ cao. Sự phân bố như vậy của nhiệt độ không khí theo độ cao gọi là phân bố nghịch.
Khi đó gradient γ âm, số Ri > 0, cường độ chuyển động rối yếu dần theo thời gian cho
đến khi triệt tiêu hẳn.

Phân tầng nghịch ( γ > 0) là trường hợp riêng của một loại rộng hơn  phân tầng ổn định,
trong đó nhiệt độ không khí giảm theo độ cao chậm hơn nhiệt độ của phần tử nâng lên
đoạn nhiệt trong khí quyển.

Sự tăng gradient thẳng đứng β của tốc độ gió luôn luôn thúc đẩy tăng cường rối, bởi vì
khi đó Ri giảm. Sự gia tăng β ở lớp sát mặt đất liên quan đơn trị với sự tăng của chính tốc
độ gió. Như vậy, ứng với γ (nhân tố nhiệt) cố định, nếu tốc độ gió càng lớn, thì chuyển
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động rối (trao đổi) càng mạnh, ngược lại, khi gió rất yếu, trao đổi rối ở lớp sát mặt đất
chấm dứt.

Sự lan truyền khói từ các ống khói nhà máy và lò đốt cho ta khái niệm trực quan về mức
độ phát triển rối trong khí quyển. Với tốc độ gió nhỏ hoặc phân tầng nghịch (nói chung
khi các trị số Ri lớn), khói lan dưới dạng tia mỏng tới khoảng cách khá xa. Khi tốc độ
gió tăng dần hoặc chuyển từ phân tầng ổn định sang bất ổn định (một cách tổng quát khi
Ri giảm), tia khói càng có đặc điểm ngoằn nghèo hơn và cuối cùng tan thành những đụn
khói riêng biệt.

Trong trường hợp xem xét vấn đề ô nhiễm khí quyển ở qui mô toàn cầu, cần có những
thông tin ít nhất về các đặc trưng của lớp đối lưu và lớp bình lưu, bởi vì các tạp chất
nguồn gốc nhân tạo và tự nhiên xuất hiện và lan truyền trong các lớp này. Đặc biệt khi
đó phải chú ý tới ảnh hưởng của tạp chất tới quyển ôzôn (2055 km)  một lớp trong đó
tập trung khối lượng chính ôzôn chứa trong khí quyển; một lượng ôzôn khác chứa trong
các lớp khác, chẳng hạn, lớp đối lưu.

Tuy nhiên, thực tế tất cả các tạp chất nguồn gốc nhân sinh (ngoại trừ các tạp chất phóng
xạ tạo thành khi nổ hạt nhân) lan truyền lên trên đến độ cao 1,01,5 km, ranh giới trên H
của lớp biên hành tinh của khí quyển. Ranh giới này dao động đáng kể theo thời gian và
không gian: từ 300400 m khi trao đổi rối kém phát triển (trị số Ri lớn) đến 2,02,5 km
khi trao đổi rối phát triển mạnh (trị số Ri nhỏ).

Lớp biên nằm trong sự tương tác đặc biệt mật thiết với bề mặt đất (mặt đệm). Ảnh hưởng
lớn tới rối trong lớp này ngoài γ và β còn có độ gồ ghề của mặt đệm: độ cao và hình
dạng của những yếu tố bất đồng đều của mặt đất (thảm thực vật, tòa nhà, đồi núi v.v...).
Để đặc trưng định lượng về ảnh hưởng của mặt đệm tới dòng không khí, người ta đưa ra
khái niệm tham số gồ ghề z0.

Bên trong lớp biên, người ta chia ra lớp khí quyển sát mặt đất (sát mặt nước) với ranh
giới trên từ 3050 m đến 150250m, trong lớp này gradient thẳng đứng của các đại lượng
khí tượng: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, và nồng độ tạp chất, đặc biệt lớn và dao động đặc
biệt mạnh theo thời gian và không gian.

Phương trình vận chuyển tạp chất trong khí quyển rối

Về phương diện định lượng, biến đổi hàm lượng tạp chất theo thời gian và không gian
được mô tả bằng phương trình vận chuyển tạp chất. Ta dừng lại ở việc dẫn lập phương
trình này, một trong những phương trình cơ bản trong cơ học các tạp chất.

Khi không có rối (chuyển động phân lớp), khối lượng tạp chất trong một đơn vị khối
lượng không khí, tức nồng độ khối q, có thể biến đổi trong thể tích không khí chuyển
động chỉ do ảnh hưởng của trao đổi phân tử. Như vậy

91/385



Trong trường hợp chuyển động rối, tốc độ gió, nồng độ tạp chất và các đại lượng khác
bị biến đổi thiếu trật tự (hỗn loạn) theo thời gian, hay chúng thăng giáng, như người ta
vẫn nói. Nhưng bên cạnh chuyển động hỗn loạn, tất cả các phần tử không khí có một
tốc độ di chuyển như nhau (trung bình). Do đó, các thành phần u,v,w tốc độ tức thời của
chuyển động phần tử không khí có thể được biểu diễn dưới dạng các tổng

, (6.7)
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∂ ˉ c
∂ t + ∂ ˉ u c̄

∂x + ∂ ˉ v c̄
∂y + ∂ ˉ w c̄

∂z = − (∂
¯
u'c'

∂x + ∂
¯
v'c'

∂y + ∂
¯
w'c'

∂z ) + ε̄ M
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Các biểu thức (6.10) đã dẫn ở đây cho các thành phần thông lượng tạp chất rối và công
thức (6.12) đối với nhập lượng rối dưới dạng như vậy được sử dụng trong lý thuyết
thống kê về rối và lan truyền tạp chất. Khi giải các bài toán ứng dụng, người ta thường
sử dụng cái gọi là lý thuyết rối bán thực nghiệm, trong đó một đặc trưng cơ bản về cường
độ xáo trộn là hệ số rối k, vì vậy, nhiều khi người ta gọi lý thuyết đó là lý thuyết k. Về
phương diện vật lý, rõ ràng là trao đổi rối dẫn tới làm san bằng hàm lượng riêng của tạp
chất. Giả sử tại mực z nào đó nồng độ riêng trung

94/385



95/385



ở đây dấu lấy trung bình bên trên tất cả các đại lượng đã bị bỏ đi (tiếp sau ta chỉ xem xét
các giá trị trung bình của nồng độ, tốc độ chuyển động và các đại lượng khác).

Những nhân tố quyết định sự biến đổi nồng độ tạp chất theo thời gian

Trước hết, chúng ta phân tích định tính phương trình vận chuyển tạp chất, cho phép
đánh giá dấu của các số hạng ở vế phải (6.17) và đồng thời đánh giá xu thế biến thiên
của nồng độ tạp chất theo thời gian dưới ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau. Nhận
thấy rằng các thành phần phương ngang của tốc độ vận chuyển tạp chất u,v trùng với các
thành phần tốc độ gió. Còn về thành phần thẳng đứng w, thì đối với các tạp chất dạng
khí, cũng như những tạp chất lỏng và rắn nhỏ (nhẹ), mà bán kính các hạt thường bé hơn
1 μm, nó thực tế bằng tốc độ thẳng đứng của chuyển động không khí. Tuy nhiên, trong
trường hợp các tạp chất lớn (nặng) (bán kính các hạt lớn hơn 1 μm) thì thành phần w
trong phương trình (6.17) phải hiểu là tổng đại số tốc độ chuyển động không khí thẳng
đứng wα và tốc độ rơi lấy trung bình có tỉ trọng (theo khối lượng) ṽgcủa các hạt tạp chất
dưới ảnh hưởng của trọng lực, dương nhiên có tính tới lực ma sát:
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w = wα − ṽg, (6.18)

trong đó ṽg phải hiểu là giá trị tuyệt đối (mô đun) của tốc độ rơi của các hạt, chúng
luôn luôn hướng thẳng đứng xuống dưới, vì vậy nó được trừ đi. Còn tốc độ thẳng đứng
dương ( wα > 0) trong chuyển động thăng của không khí và âm ( wα < 0) trong chuyển
động giáng.

Hình 6.1. Trường nồng độ tạp chất trong mặt phẳng nằm ngang
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q(x,y,z,t) =
Sexp( − R2 / 2σR

2 )

2πσR
2 q ∗ (z,t), (6.19)
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Hình 6.2. Phân bố nồng độ tạp chất theo phương ngang

ứng với trao đổi rối phát triển yếu (1) và mạnh (2)

Nhập lượng tạp chất do ảnh hưởng của trao đổi rối thẳng đứng  số hạng thứ tư ở vế
phải phương trình (6.17). Việc ước lượng nhân tố này sẽ được thực hiện dưới đây dựa
trên nghiệm của phương trình (6.17).

Số hạng thứ năm ở vế phải phương trình (6.17) mô tả lượng tạp chất mất (đi khỏi) do
hệ quả hấp thụ tạp chất bởi các giọt và tinh thể mây, sương mù và mưa, cũng như quá
trình phân rã tạp chất phóng xạ nếu đó là chất phóng xạ. Do ảnh hưởng của nhân tố này,
cũng như do các hạt rơi xuống trong trường trọng lực, sẽ diễn ra sự tự làm sạch của khí
quyển. Tất cả các nhân tố khác chỉ phân bố lại tạp chất trong khí quyển. Nếu chỉ có nhân
tố thứ năm tác động, thì phương trình (6.17) có dạng
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Sự phân bố ổn định các tạp chất theo độ cao
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d
dzkz

d ˉ q
dz − wd ˉ q

dz − q̄
τ = 0
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η = (1 + ε)exp( z
L ) − 1.

Phương trình (6.26) sau khi chuyển sang biến η có dạng

d ˉ q

q̄
= − δdη

η , (6.27)

trong đó

δ =
(ṽg − wa)L
k ∞ (1 + ε) =

(ṽg − wa)z1
k1(1 + ε) −
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Các độ cao lớn (phần bên trên, phần Ekman của lớp biên). Ở đó biến η và công thức
(6.29) có dạng như sau:

η ≈ (1 + ε)exp(z / L) ≈ exp(z / L),

q̄ (z) = q̄ 1η1
δexp( − δ z

L ).
(6.31)

Ta sẽ viết công thức này đối với ranh giới trên của lớp sát mặt đất z=h

q̄ (h) = q̄ h = q̄ 1η1
δexp( − δ h

L ). (6.32)
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Dự báo sự ô nhiễm nền của không khí thành
phố
Mở đầu

Các điều kiện khí tượng ứng với sự ô nhiễm nền cao của không khí nên được nghiên cứu
ở từng thành phố bằng cách phân tích kết quả quan trắc. Thông thường trong thành phố,
tại mạng lưới trạm của Ủy ban Nhà nước về Khí tượng Thủy văn Liên Xô mỗi ngày thu
lượm 50100 mẫu không khí về các hợp phần tạp chất khác nhau.

Để đánh giá mức độ ô nhiễm khí quyển thành phố nói chung, người ta sử dụng những
chỉ tiêu tổng quát khác nhau.

Một trong những chỉ tiêu ô nhiễm đơn giản nhất là nồng độ quy chuẩn (không thứ
nguyên) các tạp chất ( q̄) lấy trung bình theo toàn thành phố và theo tất cả các hạm quan
trắc:

q̄ ∗ 1
N∑i = 1

N qi

q̄ i
, (7.1)
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trừ những tạp chất đặc thù, tức các tạp chất đi vào khí quyển từ những nguồn thể hiện
rõ.

Tồn tại một mối liên hệ tương quan khá chặt chẽ giữa tham số P tính đối với tất cả và
các nồng độ trung bình ngày q̄ của các tạp chất riêng lẻ (CO, SO2, NO2): các hệ số tương
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quan giữa P và q̄ ở Lêningrat và Chita tuần tự bằng 0,76 và 0,82 đối với SO2, 0,70 và
0,84 đối với NO2, 0,58 và 0,69 đối với CO.

Ô nhiễm hạ thấp được quan sát thấy khi hoạt động xoáy thuận tích cực, với những trị số
gradient áp suất lớn.

Phương pháp nhận dạng
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ρj
2 = ∑k = 1

5 ( xk − x̄ kj
σxkj )

2
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Phương pháp hồi qui đồ thị liên tiếp

Phương pháp hồi quy đồ thị liên tiếp bao gồm xây dựng các đồ thị tương quan theo chuỗi
quan trắc hiện có để xác định tham số P theo những tập hợp các đại lượng khác nhau
(các tiên lượng) có ảnh hưởng đáng kể tới mức ô nhiễm. Trong một phương án phổ biến
nhất của sơ đồ dự báo này, người ta sử dụng những cặp tiên lượng sau: u10và ΔT, u500 và
P’.

Trên hình 7.1 dẫn thí dụ xây dựng các đồ thị tương quan. Trên hình 7.1 a, trên các trục
tọa độ đặt tốc độ gió u10 tại độ cao 10 m, tức tại mực cột đo gió, và hiệu ΔT nhiệt độ
không khí ở mặt đất T0 và tại độ cao 500 m T500, trên hình 7.1 b  tốc độ gió u500 và giá trị
(P’) của tham số P ở ngày trước. Các đồ thị tương tự được dựng cho từng thành phố, sử
dụng tất cả những tài liệu quan trắc trong một số năm. Với mục đích đó, theo các trị số
ΔT và u10 quan trắc trên đồ thị (hình 7.1 a), người ta chấm các điểm và cạnh chúng ghi
giá trị của tham số P xác định trong chính thời hạn xác định ΔT, u10. Sau khi số điểm đủ
lớn bao quát tất cả các mức ô nhiễm được chấm lên đồ thị, người ta vẽ các đường đẳng
trị tham số P (cách 0,1) sao cho giữa các đường đẳng trị P đã được vẽ có số điểm với
những ghi chú tương ứng nhiều nhất. Bằng cách tương tự, người ta dựng đồ thị theo các
trị số u500 và P’. Những đồ thị này xây dựng riêng rẽ không những cho mỗi thành phố,
mà cả với một chuỗi quan trắc lớn đối với mỗi mùa của năm.

Hình 7.1. Các đồ thị để dự báo ô nhiễm nền không khí ở thành phố
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a) phụ thuộc của tham số P vào hiệu nhiệt độ trong lớp 0500 m ( ΔT) và vào tốc độ gió
tại mực cột đo gió ( u10); b) phụ thuộc của tham số P vào tốc độ gió tại mực 500 m ( u500

) và giá trị P ở ngày trước đó (P’); c) những giá trị dự báo P được xác định theo bốn chỉ
tiêu.

Có thể lưu ý một số đặc điểm của các đồ thị tương tự như đồ thị được biểu diễn trên hình
7.1. Các mức ô nhiễm cao nhất và nâng cao (P > 0,30,4) được thấy trong những trường
hợp sau:

1) Gió sát mặt đất gần với lặng gió và trạng thái nghịch nhiệt của phần phía dưới của lớp
biên;

2) Tốc độ gió vừa (23 m/s) và giảm mạnh nhiệt độ không khí theo độ cao ( ΔT > 3oC/
100 m).

Sự hiện diện của cực đại này trên hình 7.1 a được giải thích do ô nhiễm lớp không khí
sát đất bởi các tạp chất do các nguồn cao phát thải ra (độ cao hơn 100200 m): trong gió
yếu và phân tầng nghịch (trao đổi rối suy yếu), những tạp chất này được bảo tồn trên
độ cao; trong gió mạnh trao đổi rối phân tán tạp chất đi khắp lớp biên; và chỉ trong tốc
gió vừa và không có nghịch nhiệt độ thì các phát thải từ những nguồn cao trong khi lan
truyền xuống dưới và lên trên sẽ tạo nên mức ô nhiễm không khí nâng cao ở gần mặt
đất;

3) Mức ô nhiễm cao nhất ở ngày trước, cũng như khi gió suy yếu trên độ cao 500 m.

Sau khi những đồ thị tương tự như trên hình 7.1 theo kết quả quan trắc trong một số năm
được xây dựng, người ta sử dụng chúng để dự báo mức ô nhiễm. Khác với chẩn đoán,
khi dự báo, với tư cách là những tham số đầu vào ΔT, u10, u500, người ta dùng những trị
số dự báo của chúng (dự báo được theo một hệ phương pháp nào đó trong số những hệ
phương pháp được chấp nhận: synop, số trị). Tham số P được xác định theo số liệu quan
trắc trong ngày hiện tại và được sử dụng với tư cách là tham số đầu vào trên hình 7.1
b khi dự báo mức ô nhiễm cho ngày tiếp sau. Nhận định cuối cùng về mức ô nhiễm P
được thiết lập theo hình 7.1 c, trên đó theo các trục tọa độ ta đặt các giá trị của tham số
P xác định được theo hình 7.1 a (P u10,ΔT) và theo hình 7.1 b (P P’, u500).

Chúng tôi dẫn thí dụ dự báo P. Nếu theo số liệu dự báo khí tượng ngày mai dự đoán
được

u10=3m/s, ΔT = 2oC/100 m và u500 = 8 m/s, theo số liệu quan trắc hôm nay P’ = 0,18, thì
theo hình 7.1a, ta tìm được:

P u10,ΔT= 0,17,
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còn theo hình 7.1 b:

P P’, u500= 0,18.

Với những trị số sau cùng làm đầu vào của đồ thị 7.1 c, cuối cùng ta tìm được rằng mức
ô nhiễm ngày mai dự đoán bằng 0,17. Thường người ta dự báo nhóm, trong trường hợp
đang xét là nhóm III  mức ô nhiễm hạ thấp.

Người ta đã lập các đồ thị, thí dụ cho Đonetsk, nhờ đó dự báo xác suất các mức ô nhiễm.
Trên hình 7.2 dẫn các đồ thị được dùng để dự báo mức ô nhiễm cao nhất (P > 0,30). Ở
đây trên các trục tọa độ đặt: u10 và ΔT trên hình 7.2 a, P’ và gradient ngang ΔH850 của độ
cao mặt 850 hPa trên hình 7.2 b. Những đường cong dẫn ra trên các hình này dựa trên
phân tích tài liệu thực nghiệm là những đường đẳng trị xác suất dự báo với mức ô nhiễm
P > 0,30. Theo hình 7.2 a, trong gió sát đất yếu và nghịch nhiệt độ ( ΔT < 0), xác suất
mức ô nhiễm cao nhất bằng 60100 %. Xác suất mức cao nhất ứng với những giá trị nhỏ
của gradient ΔH850 (tốc độ gió tỉ lệ với nó) và những giá trị P’ lớn cũng cao cỡ như vậy
(hơn 80 %) (hình 7.2 b).

Nhận định cuối cùng về dự báo được thực hiện nhờ đồ thị trên hình 7.2 c, trên đó theo
các trục tọa độ đặt các xác suất xác định được theo hình 7.2 b (P ΔH850P’) và hình 7.2 a
(P u10,ΔT).

Độ xác thực của các dự báo lập theo phương pháp hồi quy đồ thị thường không thấp hơn
80%.

Khi dự báo đường cong phân tầng của lớp biên, phải tính đến những biến đổi bình lưu
và đối lưu của niệt độ không khí, biến trình ngày, sự biến tính của khối không khí. Kinh
nghiệm cho thấy, có thể thu hút thêm thông tin bổ sung quý giá nếu bên cạnh bản đồ
synop mặt đất và những bản đồ địa hình các mặt 850 và 700 hPa, chúng ta dựng thêm
bản đồ mặt 925 hPa. Tốc độ cực đại trên mặt 925 hPa sẽ gần bằng nửa tổng của các tốc
độ gió địa chuyển xác định được theo bản đồ mặt đất và bản đồ mặt 850 hPa.
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Hình 7.2. Các đồ thị để dự báo mức ô nhiễm cao nhất của không khí thành phố

a) độ lặp lại (số trường hợp) P 0,3 tùy thuộc hiệu các nhiệt độ không khí ΔTc và tốc độ
gió u10;

b) độ lặp lại (số trường hợp) P 0,3 tùy thuộc gradient địa thế vị mặt 850 hPa và trị số P’;
c) xác suất dự báo (số trường hợp) P 0,3 xác định theo bốn tiên lượng

Khi dự báo, các nghịch nhiệt sẽ có ích nếu sử dụng các đồ thị tương tự như những đồ
thị trên hình 7.3. Khi lập dự báo cho 09 giờ (hình 7.3 a) sử dụng gradient thẳng đứng γ̄
của nhiệt độ trong lớp 0500 m theo số liệu thám không lúc 21 giờ của các ngày trước
và hiệu giữa nhiệt độ không khí tại độ cao 2 m lúc 21 giờ và nhiệt độ cực tiểu tại cùng
độ cao này trong vòng đêm tới ( ΔT1 = ΔT21 − ΔTmin). Dự báo các nghịch nhiệt lúc 15 giờ
(hình 7.3 b) được lập theo γ̄ ở lớp 0500 m lúc 03 giờ và hiệu ΔT giữa nhiệt độ không
khí cực đại tại độ cao 2 m trong ngày tới và nhiệt độ lúc 03 giờ ( ΔT2 = ΔTmax − ΔT03).
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Các nghịch nhiệt mặt đất và nghịc nhiệt nâng cao được dự báo theo những đồ thị tương
tự như hình 7.3 với xác suất 8090 %.

Hình 7.3. Các đồ thị để dự báo những nghịch nhiệt mặt đất và nâng cao

và trạng thái không nghịch nhiệt ở Kiev cho 9 giờ (a) và 15 giờ (b)

Phân tích các quan trắc ở Novosibirsk dẫn tới kết luận rằng mức ô nhiễm không khí liên
hệ tương quan chặt chẽ với một tham số biểu diễn tỉ số giữa gradient áp suất phương
ngang xác định theo bản đồ mặt đất và H850 trong bán kính 500 km trên hiệu nhiệt độ
không khí tại mặt 925 hPa và ở mặt đất. Khi tỉ số này tăng, tức khi tăng tốc độ gió địa
chuyển hoặc giảm hiệu nhiệt độ trong phân tầng nghịch, thì xác suất xuất hiện mức ô
nhiễm cao nhất của một hoặc của đồng thời một số chất ô nhiễm sẽ giảm.

Người ta cũng nhận thấy rằng xác suất mức ô nhiễm cao nhất của khí quyển bởi cặn
khói sẽ tăng khi độ ẩm tương đối của không khí tăng.
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Các mô hình số về ô nhiễm khí quyển thành
phố lớn
Trong những năm gần đây, đã xây dựng một số mô hình lan truyền tạp chất từ nhiều
nguồn nằm trong lãnh thổ thành phố. Vấn đề này thuộc loại những vấn đề phức tạp nhất,
bởi vì sự lan truyền tạp chất liên quan mật thiết với chế độ động lực, nhiệt và ẩm của
thành phố, tính chất của mặt đệm, thành phần hóa học của tạp chất v.v...

Một trong những mô hình ô nhiễm thành phố đầy đủ nhất và tiến xa nhất được xây dựng
bởi các cộng tác viên Chi nhánh Sibiri Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô V. V. Penhenko,
A. E. Aloian, G. L. Lazriev do viện sĩ G. I. Marchuk đứng đầu.

Hệ xuất phát gồm: a) các phương trình chuyển động, phương trình liên tục và phương
trình thủy tĩnh; b) các phương trình nhập lượng (cân bằng) nhiệt và hơi nước; c) phương
trình vận chuyển (cân bằng) các tạp chất.

Vận chuyển rối và nhập lượng động lượng, nhiệt lượng, hơi nước và tạp chất được tính
đến trong khuôn khổ lý thuyết rối bán thực nghiệm  bằng cách đưa ra các hệ số rối trên
các phương ngang và thẳng đứng.

Trong lớp sát mặt đất, những trắc diện thẳng đứng của tất cả các đại lượng khí tượng và
nồng độ tạp chất được viết có tính tới những thành tựu của lý thuyết đồng dạng và thứ
nguyên. Ở phần bên trên, phần Ekman của lớp biên khí quyển, nghiệm số trị được xây
dựng có sử dụng phương pháp tách nhánh hệ phương trình đầy đủ, trong đó giữ các nhập
lượng bình lưu, đối lưu và rối của các tính chất, còn trong phương trình cân bằng tạp
chất  giữ các nhập lượng tạp chất từ các nguồn và chuyển hóa một dạng chất ô nhiễm
này sang dạng khác. Tốc độ thẳng đứng xuất hiện do ảnh hưởng của sự phân kỳ thông
lượng phương ngang cũng như do sự chảy trườn theo những yếu tố gồ ghề của mặt đất.
Khó khăn lớn khi xây dựng lý thuyết ô nhiễm khí quyển là vấn đề phát biểu điều kiện
biên ở mặt đất đối với nồng độ tạp chất. Tất cả khó khăn là ở chỗ các tạp chất khác nhau
về thành phần hóa học tương tác không như nhau với mặt đất: một số chất khi tiếp xúc
với mặt đất thì bị hấp thụ mạnh, những chất khác  hầu như phản xạ lại hoàn toàn. Thông
thường, người ta viết điều kiện biên này dưới dạng

kzρ
∂qi
∂z + vg

(i)ρqi = βiρqi − fi(x,y,t).

Ở đây số hạng thứ nhất ở vế trái là thông lượng rối của tạp chất i, thứ hai  thông lượng
tạp chất i do rơi lắng trọng lực ( v(i)g − tốc độ rơi lắng), fi(x,y,z) − hàm mô tả các nguồn
tạp chất tại mực mặt đất, βi − nhân tử (với thứ nguyên tốc độ) đặc trưng cho sự tương
tác của tạp chất i với mặt đệm, khi βi = 0 tạp chất phản xạ từ mặt, khi βi → ∞ − bị hấp
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thụ hoàn toàn. Trạng thái hiện nay của vấn đề là đối với phần lớn các tạp chất giá trị của
nhân tử βi chưa được biết.

Phân tích kết quả tính toán cho thấy rằng, chỉ cần biết βi trong khoảng từ 10 − 5 đến 1 m/
s. Bên ngoài khoảng này, phân bố nồng độ các tạp chất phụ thuộc yếu vào sự biến đổi
của βi. Ở một trong các thí dụ, các trị số cực đại của nồng độ đã tăng lên khoảng hai lần
khi βi biến đổi từ 10 − 5 đến 10 − 3 m/s.

Vì đồng thời với phương trình vận chuyển tạp chất, cần tìm nghiệm của các phương
trình nhập lượng nhiệt lượng và ẩm, nên có thể mô phỏng chế độ nhiệt và ẩm thành phố.
Trong phương trình cân bằng nhiệt đã tính đến các thông lượng rối của nhiệt hiện và ẩn
và thông lượng nhiệt đi vào đất.

Trong phương trình cân bằng nhiệt tại mặt đất được dùng làm điều kiện biên, bên cạnh
các thông lượng nhiệt hiện và nhiệt ẩn, bức xạ sóng ngắn và hồng ngoại và thông lượng
nhiệt đi vào đất, đã tính đến thông lượng nhiệt nhân sinh Is tách ra trong quá trình sản
xuất và tiêu thụ năng lượng trong thành phố. Thông lượng này được biểu diễn dưới
dạng:

Is(t) = 21+29 sin[π(t − 6) / 18] khi 6 giờ t ≤ 24 giờ

và Is(t) = 21 W/m2 đối với những thời điểm khác.

Như vậy, thông lượng nhân sinh bằng 21 W/m2 vào ban đêm  từ 0 đến 6 giờ, sau 6 giờ
tăng lên, đạt cực đại bằng 50 W/m2 lúc 15 giờ và giảm tới cực tiểu vào lúc 24 giờ; lưu
ý rằng theo ước lượng ở phần lớn các thành phố của thế giới thì Is dao động giữa 310
và 5060 W/m2, tuy nhiên ở các khu trung tâm thành phố Is có thể đạt tới 200300 W/
m2. Ở phần trung tâm Luân đôn (diện tích khoảng 1 km2), trung bình một ngày phát
thải nhiệt đạt 230259 W/m2, còn ở trung tâm New York thậm chí 600650 W/m2. Nói
chung thông lượng Is bằng 510 % của cân bằng bức xạ (R) của mặt đất vào ban ngày (
R ≈ 400−600 W/m2) và đạt 1525 % vào ban đêm ( − R ≈ 100−200 W/m2).

Tham số gồ ghề Z0 chấp nhận bằng 1 m đối với phần thành phố có các công trình xây
dựng với độ cao trung bình 2030 m, bằng 0,5 m  đối với phần công viên của thành phố,
và bằng 0,1m đối với các vùng ngoại ô; albeđô mặt đất  tuần tự là 0,2, 0,4, 0,3; hệ số
dẫn nhiệt độ của đất  2,6, 1,1 và 1,1 W/(m.oC).

Tại thời điểm, đầu độ chênh của tất cả các đại lượng khí tượng so với các trị số trung
bình của chúng được chấp nhận bằng không.
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Việc tính toán các đặc trưng vi khí hậu của thành phố được thực hiện cho trường hợp
trường áp suất bị suy thoái mạnh, khi đó tốc độ gió địa chuyển (nền) gần bằng không
( ug = 0), còn những đặc điểm của chế độ nhiệt và gió trong thành phố được hình thành
chỉ dưới ảnh hưởng của những yếu tố bất đồng nhất nhiệt vật lý, bức xạ và ẩm của mặt
đệm.

Trên hình 8.1 biểu diễn biến trình ngày của hiệu ΔT nhiệt độ không khí tại độ cao 2 m ở
trung tâm thành phố và ở các điểm nằm ở ngoại vi thành phố về phía tây bắc và tây nam.
Cực đại chính của ΔT gần bằng 3,5 oC đạt được vào ban đêm, trước khi Mặt Trời mọc
(4 giờ 41 ph), cực đại thứ hai (gần 1,6 oC)  vào ban ngày, lúc 1213 giờ. Các cực tiểu
ΔT đạt được ngay sau lúc Mặt Trời lặn (20 giờ 31 ph) và sáng sớm (gần 6 giờ). Thực tế
trong vòng cả ngày và đêm hiệu ΔT dương, và chỉ trong một khoảng thời gian không lớn
sau hoàng hôn thì nhiệt độ không khí ở trung tâm thành phố mới thấp hơn một chút so
với các vùng ngoại vi, chủ yếu là so với một điểm ở phía tây nam, nằm gần hồ chứa lớn,
ban đêm nguội lạnh chậm hơn so với bề mặt đất trong thành phố.

Hình 8.1. Biến trình ngày hiệu nhiệt độ không khí tại độ cao 2 m giữa trung tâm thành
phố và các điểm ở ngoại vi về phía tây bắc (1) và tây nam (2); những dấu gạch nối thẳng
đứng  các thời điểm bình minh và hoàng hôn, gạch ngang  các thời điểm ΔT đi qua
không

Hình 8.2. Trường nhiệt độ (oC) trong mặt phẳng thẳng đứng (dọc kinh tuyến)

118/385



đi qua trung tâm thành phố tại 14 giờ (a) và 4 giờ (b)

Kết quả tính toán trường nhiệt độ trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua trung tâm thành
phố dọc kinh tuyến được thể hiện trên hình 8.2. Phần gạch chéo của trục y là thành phố,
còn các hình bán nguyệt nhỏ chỉ mặt nước (sông). Vào ban ngày (hình 8.2 a), trên mỗi
phần thành phố hình thành một đảo (vòm cung) nhiệt độc lập. Càng lên cao, những vòm
cung này liên kết lại thành một vòm cung, vòm cung này lan cao lên tới độ cao gần 600
m. Vào ban đêm (hình 8.2 b), ở các vùng ngoại vi đến tận độ cao gần 200 m quan sát
thấy phân tầng nghịch nhiệt với độ chênh nhiệt độ gần 3 oC, bên trên thành phố nghịch
nhiệt độ bị suy yếu mạnh  nó lan đến độ cao gần 100 m với độ chênh nhiệt độ xấp xỉ
1 oC; độ cao vòm cung nhiệt ban đêm gần 400 m, tức nhỏ hơn so với ban ngày. Phân
tích các dòng không khí cho thấy rằng, vào ban ngày ở phần dưới của lớp biên xuất hiện
chuyển động xoáy thuận (tại độ cao 50 m lúc 12 giờ tốc độ cực đại bằng 6,2 m/s), ở
phần trên  chuyển động xoáy nghịch (tại độ cao 1400 m cực đại tốc độ 1,5 m/s). Vì
trong xoáy thuận quan sát thấy sự hội tụ các dòng không khí dưới ảnh hưởng của các
lực ma sát, nên bên trên thành phố chuyển động thẳng đứng của không khí nhìn chung
là chuyển động thăng ( w > 0): lúc 14 giờ nó lan lên trên tới độ cao khoảng 1500 m (với
cực đại tốc độ 16 cm/s tại độ cao 500 m bên trên trung tâm thành phố), lúc 2 giờ w > 0
tới độ cao gần 500 m (với cực đại tốc độ gần 2 cm/s tại độ cao khoảng 100 m). Tuy
nhiên, bên trên mặt nước (sông) chuyển động không khí vào ban ngày là chuyển động
giáng ( w < 0).

Sự đánh giá đóng góp của các nhân tố khác nhau trong sự hình thành hiệu ΔT do các tác
giả của công trình chúng ta đang thảo luận tỏ ra rất lý thú. Vì hệ số dẫn nhiệt độ của đất
trong thành phố xấp xỉ 2,5 lần lớn hơn so với các vùng ngoại vi (2,6 và 1,1 W/(m.oC) và
ban đêm thông lượng nhiệt trong đất hướng lên trên, còn ban ngày hướng xuống dưới,
nên do sự khác biệt về các tính chất nhiệt vật lý của đất ở thành phố và ngoại ô quan sát
thấy sự cao hơn của nhiệt độ không khí thành phố và hệ quả là sự tăng cường độ đảo
nhiệt ở gần đất vào ban đêm và sự suy yếu cường độ đảo nhiệt vào ban ngày. Phần đóng
góp cực đại của nhân tố này bằng gần 1,3 oC vào ban đêm (lúc 3 giờ) và ?1,1 oC vào
ban ngày (lúc 9 giờ).

Sự tăng tham số gồ ghề z0 dẫn đến tăng cường thông lượng nhiệt rối. Ban đêm thông
lượng nhiệt hướng từ khí quyển xuống mặt đất, và nó tăng cường có nghĩa rằng nhiệt độ
không khí gần mặt đất tăng lên một cách cực đại lên 0,7 oC, nếu z0 trong thành phố 10
lần lớn hơn so với ngoại ô, và đảo nhiệt tăng cường. Ngược lại, ban ngày, trong phân
tầng bất ổn định, nhiệt độ không khí gần mặt đất khi tăng z0 giảm một cách cực đại ?0,6
oC, còn đảo nhiệt suy yếu.

Giảm albeđô mặt đất trong thành phố xuống 0,2 trong khi trị số của nó ở ngoại ô bằng
0,3 sẽ dẫn tới làm tăng nhiệt độ không khí một cách cực đại lên 0,8 oC; dưới ảnh hưởng
của sự tái sắp xếp trường chuyển động, nhiệt độ cũng tăng lên cả vào ban đêm.

119/385



Giảm bốc hơi dẫn đến tăng nhiệt độ không khí. Nếu giả thiết rằng bốc hơi nước chỉ diễn
ra từ 1/4 bề mặt thành phố do giáng thủy bị mang ra khỏi thành phố và do giảm bề mặt
bốc hơi tự do, nhiệt độ không khí tại độ cao 2 m sẽ tăng một cách cực đại lên 1 oC vào
ban ngày và 0,6 oC vào ban đêm.

Cuối cùng, phần đóng góp của các nguồn nhiệt nhân sinh vào ΔT nhỏ không đáng kể
vào ban ngày và xấp xỉ bằng ảnh hưởng của các nhân tố khác vào ban đêm; trong thí
dụ đang được chúng ta bàn luận đã tính đến Is làm tăng nhiệt độ không khí gần mặt đất
trong thành phố lên 1,6oC.

Dưới đây ta tổng hợp những đóng góp của các nhân tố vào ΔT với những trị số nêu ở
trên của các tham số:
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Tổ chức quan trắc ô nhiễm không khí quyển
Quan điểm chung về tổ chức quan trắc

Trong điều kiện gia tăng không ngừng những tác động nhân sinh tới môi trường xung
quanh, cần phải có thông tin đa dạng và chi tiết về hiện trạng môi trường. Thông tin như
vậy cho phép không những đánh giá tình hình hiện tại, mà còn cung cấp dự báo trạng
thái tương lai của môi trường và cuối cùng xác định chiến lược kiểm soát trong lĩnh vực
bảo tồn tự nhiên.

Vì các hợp phần của môi trường  khí quyển, thủy quyển, thạch quyển, sinh quyển  liên
hệ mật thiết với nhau, rõ ràng rằng thông tin cũng cần phải mang tính tổng hợp. Ngoài
ra, cũng cần tính đến những khác biệt hiện tồn tại về mức độ tác động. Như vậy, trong
khi tổ chức quan trắc, nên thực thi cách tiếp cận hệ thống mà trong những năm gần đây
gọi là “phân tích toàn diện môi trường tự nhiên”.

Với cách tiếp cận hệ thống, hoàn toàn cho phép giả định về tính tựa đồng nhất của các
dạng ô nhiễm trong phạm vi những vùng kinh tế  lãnh thổ khác nhau.

Các vùng như vậy là những hệ thống phức tạp, được đặc trưng bởi một số lớn các tham
số biến thiên, các đại lượng liên hệ thuận và nghịch với nhau, sự biến động theo thời
gian đáng kể của chúng v.v... Mô tả bằng giải tích một hệ thống như vậy thực tế không
thể được, tuy nhiên, cách tiếp cận sẽ được hiện thực hóa nếu sử dụng phương pháp mô
hình hóa toán học. Để xây dựng một mô hình tương tự, người ta ứng dụng nguyên lý mô
đun, trong đó mỗi mô đun có giá trị độc lập.

Trên quan điểm tổ chức quan trắc liên tục về sự lan truyền các tạp chất có hại, tức nghiên
cứu những vấn đề ô nhiễm những khu vực lớn, nên xem xét mô đun lan truyền ô nhiễm.
Tỉ phần ô nhiễm được mang từ một phần của khu vực tới phần khác, được lấy trung bình
trong một khoảng thời gian, có thể xác định theo biểu thức

Gij =
∑l ∑m Pijlmcil

∑i ∑l ∑m Pijlmcil + ∑l ∑m Pxjlmcxl + ∑l cjl
, (9.1)

trong đó Pxjlm − xác suất vận chuyển ô nhiễm từ môi trường l ở phần i của khu vực vào
môi trường m ở phần j của khu vực (trong khoảng thời gian lấy trung bình đã chấp nhận);
Pxjlm − cũng như vậy, nhưng từ bên ngoài khu vực; cil − mức ô nhiễm trung bình trong
môi trường l ở phần i của khu vực; cxl − mức ô nhiễm trung bình trong môi trường l trên
ranh giới của khu vực hình thành do những lượng đi tới từ bên ngoài khu vực.

Nếu tính vận chuyển thực hiện chỉ đối với một môi trường, chẳng hạn đối với khí quyển,
thì biểu thức (9.1) sẽ đơn giản hóa rất nhiều và có dạng như sau:
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Gij =
Pijcil

∑i Pijcil + Pxjcxl + cjl
. (9.2)

Quá trình lan truyền các tạp chất từ những nguồn tức thời và liên tục với độ cao khác
nhau tới những khoảng cách nhỏ và lớn với các tốc độ rơi lắng khác nhau, có thể viết
bằng quan hệ

∑i Pijqi(tk)e
−

tk + 1 − tk
τ +Qj(tk)(tk + 1 − tk) = qi(tk + 1), (9.3)

trong đó

nồng độ ô nhiễm tích phân trên vùng i (lấy tích phân theo độ cao);

, ( ci − nồng độ thể tích, h − độ cao);

các thời điểm;

thời gian tồn tại của chất trong khí quyển (thời gian sống);

cường độ của các nguồn ô nhiễm trong vùng j tại thời điểm tk.

Về phần mình, nồng độ của các chất ô nhiễm trong khí quyển biến thiên trong không
gian và thời gian

là hàm của các nguồn Qi(R,t) và phụ thuộc vào các đặc trưng khí tượng thủy văn của
môi trường

Iil(R,t) = f(Qi,VR,KR,vg,...), (9.4)

trong đó

tuần tự là tốc độ gió, hệ số khuếch tán rối, tốc độ rơi lắng trọng lực.

Đương nhiên có mối phụ thuộc

Qi(R,t) = ∑j qij(R,t), (9.5)
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trong đó qij lượng chất i phát thải ra bởi các nguồn riêng rẽ j (các giá trị của đại lượng

được quyết định chủ yếu cả bởi vị trí của các nguồn trong không gian).

Như vậy, những quan hệ (9.1)?(9.5) cho phép ta xác định danh sách những nhân tố ưu
tiên cần tính đến khi tổ chức mạng lưới quan trắc. Các nhân tố chính trong số đó là:

 Dẫn liệu về các nguồn ô nhiễm khí quyển hiện tại và tương lai (có tính đến sự phát
triển của các vùng kinh tế);

 Đặc trưng của các chất ô nhiễm (độc tính, khả năng tham gia vào những phản ứng hóa
học với các chất khác, khả năng rơi lắng xuống mặt đệm v.v...);

 Các dữ liệu khí tượng thủy văn;

 Các kết quả quan trắc trong quá khứ về ô nhiễm khí quyển (chủ yếu những nghiên cứu
khảo sát);

 Các dữ liệu về mức ô nhiễm môi trường tự nhiên ở những nước khác;

 Các dẫn liệu về vận chuyển các tạp chất đi xa (vận chuyển xuyên biên giới).

Mạng lưới quan trắc thành lập ở Liên Xô là một bộ phận cấu thành của Hệ thống Toàn
cầu Theo dõi Môi trường (GSME) thực hiện trong những năm gần đây trong khuôn khổ
các chương trình của UNEP.

Chương trình GSME dự định công việc trong một số hướng, tuy nhiên, nhiệm vụ quan
trọng nhất trong khuôn khổ chương trình này là theo dõi sự vận chuyển quy mô lớn và
sự rơi lắng các chất ô nhiễm (kiểm soát ô nhiễm).

Đến lượt mình, những mục tiêu cuối cùng của việc theo dõi ô nhiễm toàn cầu và khu
vực trong hệ thống GSME là:

 Xác định nồng độ các chất ô nhiễm ưu tiên trong môi trường, sự phân bố của chúng
trong không gian và biến đổi theo thời gian;

 Đánh giá độ lớn và tốc độ các dòng chất ô nhiễm và các sản phẩm chuyển hóa có hại
của chúng;

 Đảm bảo các phương pháp thống nhất thu mẫu và phân tích để có được những kết quả
so sánh được giữa các nước và trao đổi kinh nghiệm về tổ chức các hệ thống theo dõi;
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 Đảm bảo thông tin ở quy mô toàn cầu cần thiết để đưa ra quyết định về quản lý các
biện pháp đấu tranh với ô nhiễm.

Như vậy, tổ chức hệ thống quan trắc có căn cứ khoa học phải dựa trên sự phân tích toàn
diện môi trường thiên nhiên. Còn dữ liệu của hệ thống đó  cơ sở thông tin để giải quyết
các nhiệm vụ điều tiết chất lượng môi trường.

Hướng quan trọng nhất trong công cuộc đấu tranh với ô nhiễm không khí khí quyển
là hệ thống kiểm soát những phát thải công nghiệp vào khí quyển. Hệ thống này cần
thiết để nhận thông tin khách quan về những vụ phát thải tạp chất hại vào khí quyển
bởi những nguồn công nghiệp. Để giải quyết nhiệm vụ này, đã thành lập Ban Thanh tra
Nhà nước về Bảo vệ Không khí Khí quyển đảm bảo kiểm soát về sự tuân thủ những tiêu
chuẩn quốc gia về phát thải cho phép tới hạn và những biện pháp giảm thiểu lượng phát
thải các chất hại vào khí quyển.

Thanh tra Nhà nước về Bảo vệ Không khí Khí quyển thực hiện kiểm soát:

 Sự tuân thủ của các xí nghiệp, cơ quan và tổ chức, những người hữu trách và công
dân đối với những sắc lệnh và chỉ thị cũng như những quy tắc luật định khác về bảo vệ
không khí khí quyển;

 Sự thực hiện những kế hoạch và nhiệm vụ về bảo vệ không khí khí quyển;

 Sự tuân thủ những tiêu chuẩn phát thải cho phép tới hạn các chất ô nhiễm và những
phát thải thỏa thuận tạm thời vào khí quyển;

 Sự tuân thủ những yêu cầu về bảo vệ không khí khí quyển khỏi ô nhiễm trong khi di
chuyển, thiết kế, xây dựng và đưa vào khai thác những xí nghiệp mới hoặc tái thiết kế;

 Sự thực hiện những nhiệm vụ kế hoạch về xây dựng và đưa vào khai thác những công
trình, trang thiết bị để làm sạch những nguồn phát thải chất ô nhiễm vào khí quyển.

Hiện nay, các chức năng kiểm soát về bảo vệ không khí khí quyển đã chuyển sang Ủy
ban Nhà nước về Thiên nhiên Liên Xô (năm 1991 Ủy ban Nhà nước về Thiên nhiên
Liên Xô đã chuyển đổi thành Bộ Bảo tồn Môi trường), còn mạng lưới quan trắc hoạt
động trong hệ thống Ủy ban Nhà nước về Khí tượng Thủy văn Liên Xô thuộc hệ thống
theo dõi, tức là một hệ thống thông tin thụ động.

Trong kế hoạch phát triển hệ thống này, có dự định tiếp tục mở rộng số lượng các trạm
cố định. Thí dụ, đến năm 1995 dự định tăng thêm 100150 trạm cố định so với năm
1985, điều này tương ứng với việc lập ra công vụ quan trắc ở khoảng 2030 điểm dân cư
của lãnh thổ Liên Xô. Trong đó sự phát triển hơn nữa công tác quan trắc sẽ được đảm
bảo bằng việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức của các chi nhánh mạng lưới, đầu tư những hệ
thống quan trắc tự động hóa, tăng thêm khối lượng quan trắc về ô nhiễm môi trường tự
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nhiên, trước hết ở những vùng phân bố nhà máy điện nguyên tử, thực hiện đầy đủ các
chương trình quan trắc v.v...

Đồng thời, phải nhấn mạnh sự cần thiết xem xét lại một cách nghiêm túc nhiều quan
niệm truyền thống về sự phát triển mạng lưới quan trắc. Chẳng hạn, trong điều kiện
những khó khăn kinh tế nghiêm trọng của đất nước, thì xu hướng quyết đoán về tăng
số lượng của mạng lưới quan trắc đang gây nên những nghi ngờ nhất định. Có lẽ, trong
từng trường hợp cụ thể cần quyết định xem trước hết phải sử dụng những kinh phí hiện
có vào phát triển mạng lưới hay vào những biện pháp bảo vệ (xây dựng và hiện đại hóa
những hệ thống làm sạch, chuyển đổi ngành vận tải sang nhiên liệu khí v.v...).

Có thể gọi một chiến lược như vậy trong giải quyết vấn đề cải thiện chất lượng không
khí khí quyển là chiến lược ưu tiên tối ưu, trong đó các nhiệm vụ được giải quyết theo
một lộ trình ưu tiên xuất phát từ những khả năng kinh tế hiện thực.

Quan trắc về chất lượng không khí khí quyển ở các điểm dân cư và sự ô nhiễm nền

Năm 1980 đã thông qua bộ luật Liên Xô “Về bảo vệ không khí khí quyển”. Theo luật
này, những năm gần đây đã mở rộng đáng kể những chức năng của các công vụ thực
hiện quan trắc và kiểm soát về tình trạng ô nhiễm khí quyển. Ở đây, trong khi giải quyết
vấn đề ô nhiễm khí quyển, bên cạnh những phương pháp tính toán, thì vai trò của dữ
liệu thực nghiệm (kết quả quan trắc thường xuyên về nồng độ các tạp chất có hại) trở
nên cực kỳ to lớn.

Thông tin hệ thống về hàm lượng các chất ô nhiễm trong bầu không khí được thu nhận
nhờ mạng lưới quan trắc. Hiện nay, mạng lưới quan trắc này bao phủ trên 450 thành
phố của Liên Xô (bao gồm cả những địa điểm dân cư ở đó quyền kiểm soát không chỉ
thuộc các vụ của Ủy ban Nhà nước về Khí tượng Thủy văn Liên Xô, mà cả các bộ ngành
khác). Như vậy, so với năm 1966, số thành phố và điểm dân cư có tiến hành quan trắc
thường xuyên đã tăng lên khoảng 10 lần. Trách nhiệm về tổ chức phục vụ quan trắc
được giao cho Ủy ban Nhà nước về Khí tượng Thủy văn Liên Xô.

Những nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về lan truyền tạp chất trong khí quyển thực
hiện ở Tổng đài Vật lý Địa cầu mang tên A. I. Voeikov đã cho phép xây dựng những
nguyên lý cơ bản tổ chức mạng lưới quan trắc, thực hiện phân tích phòng thí nghiệm
(hóa học) các mẫu không khí, thu thập, xử lý và khái quát thông tin về ô nhiễm.

Để kiểm soát chất lượng không khí ở những điểm dân cư, chúng ta đang thiết lập ba loại
trạm quan trắc: trạm cố định, trạm định tuyến và trạm di động.

Trạm cố định có chức năng đảm bảo thường xuyên thu mẫu không khí để sau đó phân
tích phòng thí nghiệm, cũng như liên tục ghi hàm lượng các chất ô nhiễm bằng các máy
phân tích khí tự động. Hiện nay, mạng lưới trạm cố định được cung cấp những trạm đo
“ẽợủũ2” (trước đây là “ẽợủũ1”), được trang bị các máy phân tích khí loại Ãèấ3 và
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Ãèấ1 (những đặc trưng cơ bản về các dụng cụ này được trình bày trong mục 9.4). Để
tìm hiểu những biến động dài hạn về hàm lượng các chất ô nhiễm cơ bản và phổ biến
nhất, trong số những trạm cố định có các trạm trọng điểm. Các trạm cố định được bố trí
phù hợp với thỏa thuận của các cơ quan địa phương của Ủy ban Nhà nước về Khí tượng
Thủy văn Liên Xô và Vụ Vệ sinh  Dịch tễ học. Sự di dời các trạm trọng điểm chỉ được
phép theo quyết định của Ủy ban Nhà nước về Khí tượng Thủy văn Liên Xô.

Trạm định tuyến có chức năng thường xuyên thu thập mẫu không khí tại những địa điểm
cố định bằng các xe trạm trang bị cho mục đích đó.

Trạm di động có chức năng thu thập mẫu tại những nơi có dấu hiệu khói hoặc vết khí
của nguồn tạp chất nhằm mục đích xác định vùng tác động của nó.

Không phụ thuộc vào loại trạm, mỗi trạm được bố trí có tính đến những đòi hỏi nhất
định: khuôn viên thoáng, mái che không phát bụi, xa các tòa nhà và công trình xây dựng
có khả năng làm sai lệch kết quả quan trắc v.v...

Việc định vị các trạm cố định và trạm định tuyến phụ thuộc nhiều vào kết quả khảo sát
tổng hợp ban đầu về tình trạng ô nhiễm môi trường không khí thành phố bởi phát thải
công nghiệp, phát thải vận tải ô tô, các nguồn sinh hoạt và các nguồn khác. Trong thời
kỳ khảo sát như vậy, người ta nghiên cứu những đặc điểm vị trí địa lý tự nhiên của cụm
dân cư, chế độ khí tượng, phân bố các nguồn ô nhiễm, xác lập danh mục những chất ô
nhiễm chủ yếu v.v...

Kết hợp các dữ liệu khảo sát tổng hợp với những kết quả nhận được bằng các phương
pháp tính toán, có thể thành lập một mạng lưới đủ hiệu quả cho phép nhận được bức
tranh đúng về thực trạng ô nhiễm bầu không khí.

Những kết quả quan trắc trạm di động được thực hiện trên những khoảng cách khác
nhau gần những dấu hiệu của các xí nghiệp công nghiệp là sự bổ sung quan trọng vào
thông tin của các trạm cố định và trạm tuyến.

Số lượng tối thiểu các trạm cố định được xác định tùy thuộc vào dân số. Thí dụ, tại
những cụm dân cư với số dân trên 1 triệu người, mạng lưới cần phải gồm 1020 trạm
cố định và trạm tuyến. Lêningrat với dân số hơn 5 triệu, có tất cả 12 trạm loại “ẽợủũ1”
(“ẽợủũ2”). Còn những căn cứ thực tế khác ảnh hưởng tới số trạm và vị trí của chúng,
đó là diện tích cụ dân cư và địa hình khu vực, trình độ phát triển công nghiệp, đặc điểm
ngành giao thông vận tải v.v...

Mạng lưới các trạm quan trắc hình thành được ghi lên sơ đồ thành phố, thí dụ về bản đồ
này được thể hiện trên hình 9.1. Trên sơ đồ này ghi các điểm quan trắc, vị trí phân bố
các xí nghiệp và các nguồn ô nhiễm khác, ranh giới các vùng vệ sinh được bảo vệ và các
vùng nghỉ ngơi.
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Bốn chương trình quan trắc được thực hiện tại các trạm cố định và trạm tuyến: quan trắc
đầy đủ, quan trắc không đầy đủ, quan trắc rút gọn và quan trắc ngày.

Hình 9.1. Mẫu sơ đồ thành phố

1  nhà máy luyện kim, 2  nhà máy nitơ  phân khoáng, 3  trạm thủy điện, 4  lò nhiệt
luyện, 5  nhà máy xi măng, 6  nhà máy cơ khí, 7  xí nghiệp công nghiệp nhẹ, 8  tổ
hợp xây dựng nhà, I  ranh giới khu vệ sinh bảo vệ, II  ranh giới khu nghỉ dưỡng, III 
trạm khí tượng, IV  trạm quan trắc ô nhiễm khí quyển

Quan trắc theo chương trình đầy đủ được thực hiện hàng ngày bằng các máy phân tích
khí tự động liên tục hay gián đoạn vào 1, 7, 13 và 19 giờ thời gian sắc lệnh địa phương.

Để có thông tin về nồng độ từng hạn quan trắc có thể cho phép tiến hành quan trắc theo
chương trình không đầy đủ, thực hiện mỗi ngày vào 7, 13 và 19 giờ thời gian sắc lệnh
địa phương.

Ở những nơi nồng độ trung bình tháng thấp hơn 1/20 nồng độ tới hạn cho phép hoặc nhỏ
hơn ngưỡng độ nhạy của dụng cụ, cũng như khi nhiệt độ không khí thấp hơn ?45 oC, có
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thể cho phép tiến hành quan trắc theo chương trình rút gọn: nhận thông tin hàng ngày về
nồng độ từng lần vào 7 và 13 giờ thời gian sắc lệnh địa phương.

Trong khi thu mẫu cũng đồng thời ghi các đặc trưng khí tượng: hướng và tốc độ gió,
nhiệt độ không khí, trạng thái thời tiết và mặt đệm.

Tại các trạm cố định trọng điểm tiến hành quan trắc về các chất ô nhiễm chủ yếu (bụi,
điôxit lưu huỳnh, ôxit cacbon và điôxit nitơ) và các chất đặc biệt với danh mục được xác
định thông qua khảo sát tổng hợp về tình trạng ô nhiễm bầu không khí ở điểm dân cư.

Tại các trạm cố định (không trọng điểm) tiến hành quan trắc về những tạp chất độc hại
đặc biệt. Việc xác định nồng độ các chất ô nhiễm chính tại những trạm này được phép
tiến hành theo chương trình quan trắc rút gọn.

Tại các trạm tuyến thực hiện quan trắc về những chất ô nhiễm chính cũng như những
chất ô nhiễm đặc biệt.

Tại các trạm di động chỉ quan trắc về những tạp chất đặc biệt đặc trưng đối với các loại
phát thải của xí nghiệp cụ thể.

Mạng lưới quan trắc xem xét ở trên được tổ chức ở những nơi có tác động nhân sinh
mạnh, trong khi cần kiểm soát về mức ô nhiễm cả ở các vùng xa những nguồn tạp chất
độc hại địa phương. Ở những vùng như vậy, mức ô nhiễm được hình thành bởi vận
chuyển các tạp chất từ xa (xuyên biên giới).

Để quan trắc về mức ô nhiễm, Tổ chức khí tượng thế giới đang thực hiện một chương
trình tổng quát quan trắc trên mạng lưới gồm hơn 150 trạm nền. Mạng lưới này sẽ gồm
các loại trạm:

 Các trạm cơ sở để theo dõi toàn cầu về các nồng độ nền thấp của các thành phần khí
quyển quan trọng;

 Các trạm khu vực để theo dõi những biến động dài hạn về thành phần không khí khí
quyển gây nên bởi những tác động nhân sinh khu vực;

 Các trạm khu vực với chương trình quan trắc mở rộng.

Chương trình theo dõi tối thiểu tại các trạm cơ sở bao gồm đo độ đục khí quyển, độ dẫn
điện của không khí, nồng độ điôxit cacbon trong không khí, tạp chất, kim loại nặng, đo
độ axit giáng thủy. Đó là những trạm chủ yếu thuộc loại nghiên cứu.

Tại các trạm khu vực, chương trình tối thiểu bao gồm quan trắc về độ đục khí quyển,
các tạp chất giáng thủy. Các trạm khu vực với chương trình mở rộng có những quan trắc
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bổ sung về các thành phần dạng khí của không khí khí quyển, thành phần các hạt, kim
loại nặng trong không khí v.v...

Hiện nay, có gần 10 trạm cơ sở đang hoạt động, tại đó tiến hành phân tích ô nhiễm không
chỉ trong khí quyển mà còn ở các môi trường khác.

Các phương pháp cơ bản phân tích những chất làm ô nhiễm khí quyển

Phân tích các chất ô nhiễm chứa trong môi trường không khí có thể xếp vào loại những
nhiệm vụ khó nhất của hóa học phân tích. Đó là do những nguyên nhân sau:

 Một mẫu đồng thời có thể chứa hàng chục, thậm chí hàng trăm hợp chất hữu cơ và vô
cơ;

 Nồng độ các chất độc trong khí quyển có thể là nhỏ không đáng kể (dưới

% và thấp hơn);

 Không khí là một hệ thống không ổn định với thành phần liên tục biến đổi (sự hiện
diện nước, ôxy, các phản ứng quang hóa, biến đổi các điều kiện khí tượng).

Một trong những nhiệm vụ chính phân tích ô nhiễm không khí là nhận thông tin về thành
phần định tính và định lượng của mẫu không khí được phân tích, cần cho dự báo các
mức ô nhiễm không khí, đánh giá thực trạng, thực thi các biện pháp bảo vệ bầu không
khí...

Để thực hiện nhiệm vụ này, người ta sử dụng các phương pháp hóa  lý hiện đại phân
tích chất và trước hết là các phương pháp sắc ký và các phương pháp phổ kết hợp với
phương pháp sơ khởi tập trung tạp chất vi lượng.

Hiện nay, các phương pháp xác định những nồng độ thấp của các hợp chất hóa học độc
hại trong không khí đã được xây dựng cho hơn 400 chất được chuẩn hóa ở Liên Xô và
Mỹ.

Với mục đích để phân tích ô nhiễm không khí, bốn nhóm phương pháp sau đây được
phổ biến nhất:

 các phương pháp sắc ký,

 các phương pháp trắc phổ  khối lượng,

 các phương pháp phổ,
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 các phương pháp điện hóa.

Các phương pháp sắc ký hiệu quả nhất khi phân tích những hỗn hợp phức tạp. Thí dụ,
phương pháp sắc ký khí  phương pháp lý tưởng nghiên cứu các tạp chất vi lượng của
các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Từ cuối những năm bảy mươi, bắt đầu phát triển mạnh
các phương pháp sắc ký chất lỏng áp suất cao với hiệu năng cao. Những phương pháp
này cho phép phân tích những mẫu không khí bị nhiễm các tạp chất là hợp chất hữu
cơ độc, trong đó có các hyđrô cacbua thơm đa mạch vòng, thuốc bảo vệ sinh vật v.v...
Trong khi đó, để phân tích ô nhiễm không khí, người ta bắt đầu ứng dụng nhiều phương
án của phương pháp sắc ký chất lỏng ion, cho phép xác định những tạp chất vi lượng
của các hợp chất hữu cơ và vô cơ với khả năng phản ứng cao.

Hình 9.2. Sơ đồ sắc ký khí

1  chất mang khí, 2  bộ điều chỉnh tiêu thụ, 3  thiết bị nhập mẫu, 4  ống sắc ký khí, 5
 máy phân tách, 6  máy tự ghi, 7  buồng ổn nhiệt

Trên hình 9.2 biểu diễn sơ đồ sắc ký khí, trong đó sự phân tách các chất dễ bay hơi
diễn ra theo trình tự sau. Nhờ một bộ phận chuyên  thường là que nhọn thủy tinh nhỏ,
mẫu được đưa vào từ một đầu của ống sắc ký dài hẹp (ống dài 0,93,0 m và đường kính
0,2550 mm), chất mang khí đi qua đó. Với tư cách chất mang khí, người ta dùng khí
trơ, khí này đi qua ống sắc ký với tốc độ không đổi và mang các hợp phần của mẫu
tới đầu ra tùy thuộc vào thời gian lưu giữ chúng trong ống sắc ký. Sự tách khí diễn ra
nhờ chất rắn (hấp thụ) hoặc lỏng (hấp phụ) nằm trong ống sắc ký và được gọi là pha
bất động. Nhờ quá trình hấp thụ các hợp phần riêng lẻ trên hoạt chất hấp thụ hay quá
trình hòa tan chúng ở pha bất động, tùy thuộc vào các tính chất vật lý của các hợp phần
hỗn hợp, mà một số hợp phần trong số đó chuyển qua nhanh hơn, những hợp phần khác
chậm hơn, cho phép phân biệt chúng ở đầu ra bằng một máy phân tách phù hợp. Kết quả
là có thể nhận được phân bố dải của các hợp phần  băng sắc ký, cho phép tách và phân
tích những chất riêng lẻ của mẫu.

Những năm gần đây, phương pháp tia lửa ion hóa được ứng dụng rộng rãi để kiểm tra
tự động các hyđrô cacbua.
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Quá trình phân tách sử dụng phương pháp tia lửa ion hóa được thực hiện bằng cách đưa
mẫu dạng khí vào tia lửa hyđrô. Tia lửa nằm giữa các điện cực với điện áp một số trăm
vôn. Khi không có tạp chất (chỉ cháy hyđrô), dòng điện ion hóa xuất hiện nhỏ không
đáng kể ( 10 −12 − 10 −13 A). Khi đưa mẫu dạng khí có chứa hyđrô cacbua vào tia lửa
hyđrô, thì trong tia lửa tạo thành các ion, chúng hướng tới điện cực dương. Dòng điện
ion hóa xuất hiện ( 10 − 7 − 10 −12 A), được khuếch đại bởi máy khuếch đại trắc điện dòng
một chiều và được ghi nhận bằng máy tự ghi.

Những ưu điểm của phương pháp tia lửa ion hóa gồm:

 độ nhạy cao đối với các chất hữu cơ,

 đặc trưng biến đổi tuyến tính,

 tính không nhạy cảm đối với phần lớn các tạp chất nguồn gốc vô cơ.

Sử dụng phương pháp tia lửa ion hóa để phát hiện sau khi phân tách các hợp phần mẫu
từ sắc ký khí cho phép phân biệt các hyđrô cacbua có mặt và xác định số lượng chúng.
Phải nhận xét rằng bản thân phương pháp tia lửa ion hóa chỉ cho khả năng xác định tổng
lượng các hyđrô cacbua có mặt và không cho phép phân biệt các chất.

Các phương pháp trắc phổ khối lượng. Những tổ hợp phức tạp của các chất ô nhiễm
trong không khí khí quyển, sự hiện diện đồng thời các hợp chất hữu cơ và vô cơ gây
khó khăn rất nhiều cho công tác phân tích. Để đánh giá về chất và lượng của các tổ hợp,
cần phân tách rõ các chất và nhận được những đặc trưng đơn trị đối với mỗi chất trong
chúng. Phép phân tích phổ  khối sau khi phân tách sắc ký hợp chất sẽ đảm bảo thực
hiện đồng thời hai đòi hỏi này. Phân tích như vậy được gọi là “phép trắc phổ khối sắc
ký” (CMS).

Các mẫu không khí ô nhiễm, như đã nêu ở trên, thường là những hỗn hợp phức tạp, chứa
hàng trăm hợp chất được phân tách dưới dạng những đỉnh trên băng sắc ký. Vì vậy, việc
giải đoán các băng sắc ký là công việc cực kỳ nặng nhọc.

Tình hình đã thay đổi đáng kể khi sử dụng máy tính điện tử với phần mềm tương ứng
giúp đơn giản hóa việc giải đoán số liệu từ máy trắc phổ khối sắc ký (GMS) hoặc máy
trắc phổ khối khí sắc ký (GCMS).

Về thực chất, trong phương pháp phân tích trắc phổ khối sắc ký các chất ô nhiễm không
khí có hai cách tiếp cận:

1) xác định những hợp chất đặc biệt hay các lớp quan tâm;

2) phân tích chung (định tính và định lượng) tất cả các hợp chất có mặt trong mẫu không
khí ô nhiễm.
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Trong trường hợp thứ nhất, thì việc liên tục kiểm tra các ion lựa chọn là thích hợp nhất:
ý nghĩa của phương pháp này là ở chỗ trong số các ion lựa chọn với tương quan khối
lượng trên điện tích (m/e) xác định, chỉ có một bộ phận không lớn có đóng góp vào
cường độ của đỉnh tương ứng trên phổ khối. Nếu như chỉ tách những ion “cần thiết”, thì
số lượng chúng ghi nhận được bằng máy tách rất đặc biệt như hệ máy tính  trắc phổ
khối sẽ tăng lên nhiều, đảm bảo độ nhạy cao hơn nhiều trong khi ghi và ước lượng định
lượng.

Trong cách tiếp cận thứ hai đòi hỏi biết tất cả các hợp phần có trong mẫu không khí ô
nhiễm được phân tích. Trong trường hợp này, người ta nhận định về thành phần các chất
ô nhiễm theo đường cong biến biến thiên của dòng điện ion. Đồ thị dòng điện ion nhận
được trong chế độ phân tích sắc ký khối ion cho biết sự phụ thuộc của biến thiên cường
độ các đỉnh của những ion tương ứng như là một hàm của thời gian. Nếu so sánh những
biểu đồ này với đồ thị biến thiên của dòng điện ion toàn phần, dễ dàng tìm được phổ
khối của hợp phần tương ứng mà người nghiên cứu quan tâm.

Các đặc trưng định lượng có thể nhận bằng những phương pháp khác nhau. Một trong
những phương pháp phổ biến nhất là sử dụng các băng sắc ký nhận được theo phương
pháp trong đó máy trắc phổ khối lượng giữ vai trò máy tách đặc biệt. Trong trường hợp
này, để so sánh, người ta đưa vào máy sắc ký một dung dịch chuẩn với nồng độ đã biết.
Người ta so sánh diện tích đỉnh sắc ký chuẩn với diện tích đỉnh của hợp phần cần phân
định và tính toán nồng độ của chất gây ô nhiễm có kể đến các hệ số độ nhạy.

Phương pháp khí sắc ký có những ưu việt không thể chối cãi như là một phương pháp
phân tích, nhưng không cho phép phân định hàng trăm hợp chất có mặt trong thành phần
những hỗn hợp phức tạp làm ô nhiễm không khí khí quyển. Đương nhiên rằng, để giải
quyết vấn đề này đòi hỏi phải có máy tách có khả năng cho các đặc trưng đơn trị riêng
biệt của từng hợp phần. Máy tách đó là máy trắc phổ khối lượng. Nếu liên kết thành một
sơ đồ thống nhất, các phương pháp này sẽ bổ sung lẫn nhau và cho phép tách và phân
định những nồng độ thấp của các hợp chất hữu cơ trong các hỗn hợp phức tạp.

Các phương pháp phân tích phổ là phương pháp phổ biến nhất để nghiên cứu thành
phần định tính và định lượng của ô nhiễm không khí. Phương pháp phổ phát sáng ngoại
hấp thụ nguyên tử, phổ plazma, phổ phát sáng ngoại rơn ghen, các phương pháp laser và
những phương pháp khác cho phép xác định nhiều tạp chất vi lượng trong không khí.

Một trong những phương pháp thích hợp nhất phân tích không khí trong nhóm này là
phương pháp trắc màu. Phương pháp này dựa vào đo sự suy yếu của dòng ánh sáng do
sự hấp thụ chọn lọc ánh sáng bởi chất cần xác định trong vùng phổ nhìn thấy. Hợp phần
cần xác định được chuyển hóa vào hợp chất nhuộm màu nhờ một phản ứng hóa học đặc
biệt, sau đó xác định cường độ màu của dung dịch. Nếu chất nghiên cứu trực tiếp hấp
thụ ở vùng phổ nhìn thấy, thời gian kéo dài phân tích sẽ giảm, vì không cần phải dùng
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dung dịch màu. Các dụng cụ được sử dụng trong phương pháp trắc màu về cơ bản chia
làm hai loại:

 Các dụng cụ trong đó người ta so sánh bằng mắt màu của dung dịch công tác và dung
dịch chuẩn;

 Các dụng cụ trong đó người ta xác định cường độ tuyệt đối hoặc tương đối của các
dòng ánh sáng đã đi qua dung dịch.

Chúng ta cũng đã biết tới những máy phân tích khí trắc màu ánh sáng kiểu băng, trong
đó sự tương tác của chất cần xác định và hóa chất diễn ra trên các băng giấy, băng vải
hoặc băng bằng polyme. Các máy phân tích kiểu băng có những ưu điểm so với các máy
kiểu chất lỏng: chúng nhạy hơn, vận hành đơn giản, không đòi hỏi thời gian chuẩn bị
dung dịch.

Thuộc loại các phương pháp phổ còn có các phương pháp phổ cực tím và phổ hồng
ngoại. Trong vùng phổ cực tím người ta thường phân tích các hợp chất thơm và các chất
vô cơ như SO2, NO2 và Hg. So với phương pháp trắc màu, phương pháp này có độ nhạy
cao hơn, tuy nhiên nó cũng có một nhược điểm  độ lựa chọn thấp. Đó là vì rất nhiều
hợp chất hữu cơ làm ô nhiễm không khí có các dải hấp thụ rộng ở vùng phổ cực tím và
các dải đó có thể gián đoạn. Điều này trước hết làm giảm độ chính xác phép đo, đôi khi
làm cho không thể phân tích được các hỗn hợp nhiều hợp phần.

Phương pháp phổ hồng ngoại cho phép tiến hành phân định và xác định định lượng
nhiều chất ô nhiễm công nghiệp nguồn gốc hữu cơ và vô cơ.

Để liên tục phân tích các tạp chất trong không khí người ta thường sử dụng các máy
phân tích hồng ngoại tự động loại không chọn lọc và loại chọn lọc. Chúng cho phép
xác định nồng độ các chất trong không khí ở vùng 10 − 4 − 10 − 2%. Độ chọn lọc của phép
phân tích khi ứng dụng máy phân tích loại chọn lọc được đảm bảo bằng cách chọn bước
sóng phân tích sao cho với bước sóng đó chất cần xác định trong hỗn hợp hấp thụ bức
xạ hồng ngoại, còn các hợp phần không đo vẫn là “trong suốt”.

Các máy phân tích hồng ngoại không chọn lọc thường gồm hai kiểu:

 Kiểu lọc âm bản, khi một trong các kênh dùng làm bộ lọc sẽ chứa đầy khí cần xác
định như là tạp chất trong không khí, còn kênh khác  chứa chất khí ngăn cản việc xác
định tạp chất tại một áp suất nhất định nếu nó có mặt trong không khí, hoặc giữ nguyên
không chứa khí.

 Kiểu lọc dương bản, khi sử dụng bộ thu chọn lọc dưới dạng một buồng chứa chất khí
cần phân tích và nó được thiết kế sao cho một trong các thành của buồng là một màng

133/385



kim loại nhạy cảm. Biên độ dao động của áp suất khí trong buồng tỉ lệ với nồng độ của
chất khí cần phân tích.

Các máy phân tích hồng ngoại không chọn lọc được sử dụng để phân tích ôxit và điôxit
cacbon, hyđrô cacbua, ôxit nitơ và điôxit lưu huỳnh. Công nghiệp nước ta sản xuất các
máy phân tích hồng ngoại âm học Ãèấ3 và ÃẩÀè1 để xác định nồng độ CO trong dải
nồng độ 0400 mg/m3 trong không khí.

Phương pháp phát sáng ngoại thuộc loại các phương pháp phát sáng độ nhạy cao để xác
định các dư lượng tạp chất hữu cơ và vô cơ trong không khí. Một trong các hướng của
phương pháp này là phương pháp phát sáng phân tử pha khí. Phương pháp này dựa trên
nguyên lý kích hoạt các phân tử của những chất như SO2, NO2, Cl2, bằng bức xạ với
bước sóng đặc trưng cho sự hấp thụ của các hợp chất đó ở vùng phổ nhìn thấy và vùng
phổ cực tím. Người ta kích hoạt phát sáng ngoại bằng laser và các đèn khí cường độ cao,
còn bước sóng cần đo thì tách được bằng các bộ lọc ánh sáng.

Để xác định các ôxit nitơ, cacbon và lưu huỳnh, ôzôn, amiac và các chất khác, người ta
sử dụng các máy phân tích khí độ nhạy cao làm việc theo nguyên lý phát sáng ngoại hóa
học.

Các phản ứng hóa học đi kèm với hiện tượng phát sáng ngoại hóa học có thể diễn ra
ở nhiệt độ nâng cao cũng như ở nhiệt độ bình thường. Thí dụ, xác định nồng độ ôxit
cacbon có thể nhờ sự phát sáng hóa học xuất hiện khi cháy ôxit cacbon trong ôxy nguyên
tử:

CO + O → CO2+ hγ.

Trong khi đó sự phát sáng hóa học được phát hiện ở phần nhìn thấy của phổ tại λ = 400
nm. Giới hạn phát hiện CO ? 0,5 mg/m3. Ôxit nitơ được xác định theo phản ứng tỏa
nhiệt giữa NO và O3, kết quả nhận được NO2, O2 và gần 10 % NO2 kích động điện tử.
Khi chuyển hóa NO2 sang trạng thái không kích động, sẽ xuất hiện bức xạ với cường độ
tỉ lệ với lượng NO trong buồng phản ứng. Khi xác định hàm lượng tổng cộng NO + NO2
trong không khí, trước tiên người ta khôi phục NO2 về NO. Các máy phân tích khí để
xác định ôxit nitơ thường gồm hai kiểu: kiểu một buồng và kiểu hai buồng. Trong máy
phân tích khí một buồng việc xác định hàm lượng NO và NO2 diễn ra trong hai chu kỳ:
ở chu kỳ thứ nhất xác định hàm lượng NO, ở chu kỳ thứ hai xác định hàm lượng tổng
các ôxit trong chất khí được cho qua bộ chuyển đổi xúc tác. Hàm lượng NO2 được xác
định theo hiệu số các lần đo. Ở đây giả thiết rằng nồng độ tổng cộng của các ôxit trong
thời gian giữa các chu kỳ không biến đổi. Các hệ thống hai buồng cho phép đồng thời
đo nồng độ NO và NO2. Các tạp chất của nitrat và nitrit có thể gây khó khăn cho việc
xác định nồng độ các ôxit nitơ trong không khí, nhưng thường thì nồng độ chúng trong
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không khí khí quyển không đáng kể so với nồng độ NO + NO2 và không ảnh lớn tới kết
quả phân tích.

Những ưu việt của phương pháp là:

 dải đo rộng ( 10 − 4 − 10 − 2 phần triệu);

 hoạt động nhanh (dưới 0,5 s);

 thiết bị khá đơn giản.

Khi tương tác trực tiếp các ôxit nitơ với hyđrô nguyên tử xuất hiện sự phát sáng ngoại
hóa học ở vùng 628780 nm với các cực đại 690 và 762 nm. Để đo nồng độ NO2, sử
dụng phản ứng chuyển hóa trực tiếp NO2 thành NO trong sự tương tác với hyđrô nguyên
tử. Phương pháp này cho phép đo nồng độ từ 4 đến 3.104 phần triệu. Những ưu điểm của
phương pháp là: sự hiện diện của các cực đại phát xạ ở phần phổ nhìn thấy, khả năng
đo những nồng độ cao, dải tuyến tính của tín hiệu đầu ra rộng. Nhược điểm chủ yếu của
phương pháp là phải có hyđrô nguyên tử, điều đó đòi hỏi nhiệt độ cao (tới 1900 oC) và
liên quan tới nguy cơ phát nổ cao.

Sự xuất hiện những nguồn phát xạ hạt nhân có tính đơn sắc, công suất phát xạ phổ và
định hướng cao đã tạo ra khả năng phát triển các phương pháp thám sát khí quyển tích
cực trên những tuyến ngang rất dài  tới hàng nghìn kilômet ở dải nhìn thấy, cực tím và
hồng ngoại của phổ điện từ.

Các phương pháp thám sát tích cực được phân chia thành phương pháp hấp phụ, phương
pháp tán xạ kết hợp và phương pháp phát quang cộng hưởng. Tùy thuộc vào phương
pháp thám sát được lựa chọn và dải phổ, có thể phát hiện thấy những hợp chất dạng khí
trong khí quyển như CO2, CH4, NH3, NO, NO2, H2S, HF, Cl, F2. Các hệ thống dựa trên
laserCO2 có thể được sử dụng để phát hiện đại đa số các hợp chất hữu cơ trong không
khí khí quyển. Những phương pháp phân tích định lượng về các chất ô nhiễm không khí
này có độ nhạy cao, tuy nhiên đối với những hệ thống tương tự, tùy thuộc vào bản chất
của hợp phần được đo cản trở ảnh hưởng của các tạp chất trên tuyến và phương pháp
thám sát, phạm vi phát hiện có thể bằng 10 − 4 10 − 8 %.

Các phương pháp điện hóa. So với các phương pháp lý  hóa được phát triển trong
những năm gần đây, các phương pháp điện hóa phần nào đã mất giá trị từng có của
mình. Tuy nhiên những thành tựu kỹ thuất, tính đơn giản và giá rẻ tương đối của các
dụng cụ, sự thuận tiện sử dụng đang cho phép ứng dụng các phương pháp điện hóa trong
thực tiễn. Đặc biệt những phương pháp này đã được ứng dụng rộng trong kiểm soát hệ
thống về ô nhiễm không khí khí quyển và không khí các khu công tác, các phòng thí
nghiệm của nhà máy điện nguyên tử và phòng thí nghiệm của mạng lưới quan trắc thuộc
Ủy ban Nhà nước về Khí tượng Thủy văn Liên Xô.
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Các phương pháp đo độ dẫn và đo điện tích đã được dùng phổ biến trong phân tích các
chất ô nhiễm khí quyển.

Bản chất của phương pháp đo độ dẫn là đo độ dẫn điện của dung dịch được phân tích.
Độ dẫn điện của dung dịch là do các ion của những chất có khả năng phân ly ở những
điều kiện nhất định, và phụ thuộc vào nồng độ các ion trong dung dịch cũng như tính di
động của chúng. Các máy phân tích khí xây dựng trên nguyên lý đo độ dẫn được dùng để
xác định các ôxit khí, các hợp chất chứa lưu huỳnh, các halôgien và các hyđrô halôgien.
Tùy thuộc vào hệ phương pháp xác định và những nhân tố cản trở, phạm vi phát hiện
điôxit lưu huỳnh nằm trong khoảng giá trị 0,0051 mg/m3. Tuy nhiên, các máy đo độ
dẫn phân tích khí điôxit lưu huỳnh sản xuất hàng loạt có phạm vi phát hiện 0,0020,005
mg/m3. Nguyên lý hoạt động của máy phân tích loại này như sau: Không khí cần phân
tích được đưa qua dung dịch chứa axit sunphua, brômit kali và một lượng brôm nào đó.
Điôxit lưu huỳnh chứa trong không khí với sự có mặt của brôm bị ôxy hóa theo phản
ứng

SO2 + Br2 + 2H2O → SO4
2 − + 4H+ + 2Br − .

Trong cảm biến sử dụng hai điện cực: bạch kim và bạc được phủ một lớp mỏng brômit
bạc. Hiệu điện thế giữa các điện cực tuân theo định luật Nerst:

E = E0 + (RT / 4F)ln([Br2] / [Br − ]),

trong đó E0 − hiệu điện thế không đổi, Rhằng số khí, Fhằng số Pharađây.

Trị số E được so sánh với trị số của điện áp tiêu chuẩn và theo hiệu số giữa chúng người
ta thực hiện kiểm tra về sự biến thiên của dòng điện đi qua dung dịch, tức về sự biến
thiên của độ dẫn điện của dung dịch trong quá trình điện phân:

2Br − → Br2 + 2e − .

Sự tăng lượng brôm tiêu phí do phản ứng với SO2 sẽ dẫn tới tăng dòng điện trong mạch
điện hóa, về phía mình điều đó làm tăng lượng brôm tạo thành trong khi điện phân.

Phương pháp đo độ dẫn không đòi hỏi sử dụng thiết bị phức tạp, có độ nhạy cao, hoạt
động nhanh và gọn. Nhược điểm của phương pháp đo độ dẫn là ở chỗ tất cả các khí hòa
tan trong hóa chất có tạo thành các ion đều ảnh hưởng mạnh tới độ dẫn điện của dung
dịch điện phân, nhiệt độ môi trường bên ngoài ảnh hưởng tới độ chính xác các số đo,
dụng cụ cần được thường xuyên thay thế dung dịch điện phân và có thang đo không
tuyến tính.
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Phép đo điện tích  phương pháp điện hóa không cần chất tiêu chuẩn, có độ chính xác
và độ nhạy tương đối cao. Trong trường hợp chung, phương pháp dựa trên việc xác định
lượng điện tích cần thiết để thực hiện quá trình điện hóa phân tách trên điện cực hoặc
tạo thành chất trong dung dịch điện phân mà theo đó thực hiện phân tích mẫu cần nghiên
cứu.

Các máy phân tích khí đo điện tích là những máy hiệu quả nhất trong tất cả những máy
phân tích khí vận hành theo nguyên lý điện hóa và cho phép xác định những hợp phần
trong không khí như: SO2, HCl, Cl2, HF, O3, HCN. Tùy thuộc vào cấu tạo của cảm
biến, sơ đồ điện tử và thành phần dung dịch hấp thụ, phạm vi phát hiện về điôxit lưu
huỳnh dao động từ 10 đến 100 μg/m3. Hàm lượng clo được xác định ở vùng nồng độ từ
0,020,03 đến 2224 mg/m3.

Phương pháp đo điện tích có một loạt ưu điểm không thể nghi ngờ: độ nhạy cao, các số
đo không phụ thuộc vào những nhân tố ảnh hưởng tới kết quả đo bằng các phương pháp
khác (nhiệt độ, trạng thái bề mặt các điện cực, cường độ xáo trộn v.v...), dải động lực
rộng. Các máy phân tích đo điện tích hiện đại có cấu tạo tương đối đơn giản, gọn và nhẹ,
giá thành tương đối thấp. Những nhược điểm của các phương pháp đo điện tích có thể
là tính chọn lọc thấp, định kỳ thay thế chất điện phân.

Đảm bảo thiết bị quan trắc

Mặc dù những khó khăn đã biết trong giải quyết các vấn đề bảo tồn thiên nhiên ở nước
ta, mạng lưới quan trắc của Ủy ban Nhà nước về Khí tượng Thủy văn Liên Xô hiện
nay đang có trong tay những dụng cụ cho phép thực hiện kiểm soát có hiệu quả về tình
trạng môi trường, trong đó có khí quyển. Một số dụng cụ cùng với thời gian được thay
thế bằng những dụng cụ hoàn thiện hơn, một số khác thì có thâm niên phục vụ dài hơn.
Không chú trọng tới những vấn đề đảm bảo phương tiện kĩ thuật kiểm soát của các công
sở của Ủy ban, ở đây chúng ta sẽ xem xét những loại dụng cụ chủ yếu được dùng để
phân tích mức ô nhiễm môi trường không khí. Ngoài ra, trong khuôn khổ mục này cũng
sẽ trình bày những thông tin về tổ hợp phương tiện kĩ thuật đang được sử dụng: phòng
thí nghiệm “Пост?2” hệ thống tự động hóa AHKOC?AГ.

Máy phân tích khí ГИАМ-1. Loại máy phân tích khí này đã một thời gian dài được
dùng để đo hàm lượng các tạp chất vi lượng, ôxit cacbon trong không khí. Trong dụng
cụ sử dụng phương pháp quang  âm học phân tích chất khí, dựa trên đo sự hấp thụ năng
lượng tia ở phần phổ hồng ngoại. Mỗi chất khí hấp thụ bức xạ hồng ngoại ở vùng phổ
nhất định. Chỉ ngoại trừ những chất khí một nguyên tử và ôxy, nitơ và hyđrô  những
chất khí này không hấp thụ bức xạ hồng ngoại.

Phương pháp phân tích quang  âm học dựa trên hiện tượng sau đây: nếu chất khí có khả
năng hấp thụ các tia hồng ngoại được chứa vào một thể tích kín và tác động lên nó bằng
dòng bức xạ hồng ngoại, thì sau một khoảng thời gian nhất định chất khí nóng lên và
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tương ứng áp suất tăng lên. Nếu ta làm gián đoạn dòng bức xạ hồng ngoại với một tần
số nhất định thì chất khí sẽ tuần hoàn nóng lên và nguội đi, điều đó cũng dẫn tới những
dao động áp suất.

Trong ГИАМ-1sử dụng sơ đồ máy phân tích hồng ngoại vi phân với bộ lọc dương. Sơ
đồ nguyên lý của ГИАМ-1 được biểu diễn trên hình 9.3.

Hình 9.3. Sơ đồ nguyên lý máy phân tích hồng ngoại với bộ lọc dương

1  động cơ đồng bộ, 2  các nguồn phát xạ, 3  cửa quay obturato, 4  buồng đo, 5  cửa
thoát khí, 6  tấm lọc khí vào, 7  cửa khí vào, 8  các buồng lọc, 9  bộ phận tự ghi, 10
 màng micro tụ, 11  bộ khuếch đại, 12  micro tụ, 13  các ống trụ thu nhận tia, 14  bộ
thu bức xạ hồng ngoại, 15  buồng so sánh.

Như đã thấy trên hình 9.3, dòng bức xạ hồng ngoại từ hai nguồn phát nikel crôm 2 đi
vào hai kênh quang học. Các dòng bức xạ lần lượt bị gián đoạn bởi cửa obturato 3, cửa
này quay nhờ động cơ đồng bộ 1.

Trong kênh bên phải dòng bức xạ gián đoạn đi qua buồng đo 4, sau đó qua buồng lọc 8
và đi vào ống thu nhận tia bên phải 13 của bộ thu nhận bức xạ hồng ngoại 14. Hỗn hợp
khí được phân tích đi qua buồng 4 một cách liên tục. Trình tự đi của dòng ở kênh bên
trái cũng tương tự, có điều ở đây dòng hồng ngoại gián đoạn bắt đầu đường của mình
qua buồng so sánh 15.
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Các ống trụ nhận tia 13 được đổ đầy hỗn hợp ôxit cacbon với acgông, do đó các dao
động nhiệt độ và áp suất xuất hiện do bức xạ hồng ngoại chỉ được gây nên bởi sự hấp
thụ bức xạ hồng ngoại của ôxit cacbon.

Những dao động nhiệt độ và áp suất xuất hiện do tác động của bức xạ gián đoạn được
tiếp thu bởi micro tụ 12. Trong đó xảy ra sự chênh lệch thời gian giữa các dao động áp
suất ở hai ống trụ thu nhận tia. Nếu các dòng bức xạ hồng ngoại bằng nhau, màng của
micro tụ 10 tiếp thu tổng áp suất, sẽ ở trong trạng thái nghỉ.

Khi trong buồng đo có ôxit cacbon, dòng bức xạ hồng ngoại đi vào ống trụ thu nhận tia
sẽ nhỏ hơn. Trong trường hợp đó trong thể tích bộ thu nhận bức xạ hồng ngoại ở phía
trên màng sẽ xuất hiện thành phần biến thiên của áp suất chất khí, giá trị của nó sẽ phụ
thuộc vào mức độ hấp thụ bức xạ ở trong buồng đo. Dao động của màng được micro tụ
biến đổi thành điện áp xoay chiều, đi đến đầu vào của bộ khuếch đại 11, sau đó đến bộ
phận tự ghi 9. Số đo của dụng cụ 9 là chỉ số nồng độ CO trong hỗn hợp khí được phân
tích.

Để trấn áp ảnh hưởng của điôxit cacbon tới số đo của máy phân tích khí, chất này thường
có mặt trong hỗn hợp khí cùng với CO và có phổ hấp thụ gần với phổ của ôxit cacbon,
các buồng lọc của ÃẩÀè1 được chứa đầy điôxit cacbon.

Máy phân tích khí cho phép đo trong ba dải: 040, 080 và 0160 mg/m3. Sai số quy dẫn
cơ bản (tính bằng % của giới hạn đo trên) không lớn hơn ±5 %.

Máy phân tích khí ГKП-1. Máy phân tích khí điện tích phân cực ГKП-1 là dụng cụ cố
định tự động để đo hàm lượng điôxit lưu huỳnh trong không khí khí quyển.

Nguyên lý vận hành của máy phân tích khí như sau. Hỗn hợp khí cần phân tích được lấy
vào từ không khí khí quyển xung quanh nhờ thiết bị thu nhận chuyên, được làm sạch
khỏi các tạp chất cơ học trong bộ phận lọc và đi vào bộ phận cảm biến điện hóa. Điôxit
lưu huỳnh chứa trong hỗn hợp được phân tích phản ứng với iôt tới iôđua hyđrô (HI), sau
đó bị ôxy hóa trên điện cực đo:

SO2 + I2 = 2H2O → 2 HI + H2SO4.

Cảm biến điện hóa làm việc theo chế độ một yếu tố đo dòng điện. Dòng điện xuất hiện
trong khi điện phân là chỉ số nồng độ điôxit lưu huỳnh

cSO2 = 1,1938 I
Q ,

trong đó cSO2 − nồng độ điôxit lưu huỳnh trong không khí, mg/m3; Idòng điện, μA; Q
tiêu phí hỗn hợp khí, l/giờ.
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Máy phân tích khí có bốn dải đo: 01, 02, 05 và 010 mg/m3. Sai số cơ bản của dụng
cụ không quá ±6 % của giới hạn đo trên.

Máy phân tích khí ГMK-3 dùng để xác định nồng độ ôxit cacbon trong hỗn hợp khí.

Nguyên lý vận hành (giống như trong dụng cụ ГKП-1.đã xét ở trên) dựa vào đo sự hấp
thụ bức xạ hồng ngoại bởi ôxit cacbon. Mức độ hấp thụ bức xạ phụ thuộc vào nồng độ
ôxit cacbon. Có nhiều nét chung trong sơ đồ đo của các máy ГMK?3 và ГKП-1.

Dụng cụ có ba thang đo: 040, 080 và 0400 mg/m3. Sai số cơ bản trên thang 080 mg/
m3 không quá ±5 % của giới hạn đo trên. Trên các thang 040 và 0400 mg/m3 sai số
cao hơn một chút, nhưng không quá ±10 %.

Máy phân tích khí 652ХЛ01. Máy phân tích khí tự động được dùng trong công tác
kiểm soát dụng cụ về nồng độ ôzôn. Cơ sở vận hành của dụng cụ là phương pháp phát
quang ngoại hóa học. Bản chất hiện tượng này như sau: phản ứng của êtilen (C2H4) với
ôzôn trong những điều kiện nhất định kèm theo sự phát sáng

O3 + C2H4 → CHOH *; CHOH * → CHOH + hγ

trong đó h hằng số Plank, γ − tần số phát xạ.

Nồng độ ôzôn trong hỗn hợp phân tích được xác định thông qua phân tách nhờ nhân tử
quang điện tử bức xạ xuất hiện hγ tỉ lệ với nồng độ O3 trong mẫu.

Máy phân tích khí có bốn dải đo nồng độ khối ôzôn: 00,05, 00,15, 00,5 và 01,5 mg/
m3. Sai số quy dẫn cơ bản trên tất cả các dải không quá ±20 %.

Máy phân tích khí645ХЛ01. Máy phân tích khí tự động 645ХЛ01 được dùng trong
công tác kiểm soát dụng cụ về hàm lượng ôxit nitơ (NO), điôxit nitơ (NO2) và tổng các
ôxit nitơ (NO + NO2) trong không khí.

Hoạt động của dụng cụ dựa trên phương pháp phát sáng ngoại hóa học, trong đó sự
tương tác của ôxit nitơ với ôzôn ở những điều kiện tương ứng kèm theo sự phát sáng
ngoại:

NO+O3 → NO2 + O2; NO2 → NO2 + hv.

Phát xạ diễn ra ở vùng phổ 6202500 nm với cực đại tại 1200 nm, tức ở dải hồng ngoại.
Cường độ phát xạ hγ tỉ lệ với số phân tử tham gia tương tác, tức nồng độ ôxit nitơ.

Bộ phận thu phát xạ trong máy phân tích khí loại 645ếậ là nhân tử quang điện tử. Ôzôn
cần thiết để diễn ra phản ứng được lấy từ ôxy của không khí xung quanh khi phóng điện
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cao thế trong lò sinh ôzôn. Để xác định nồng độ NO2 và tổng NO + NO2 đã thiết kế một
kênh bổ sung chuyển hóa NO2 thành NO

NO2
→

Nung nãng tíi 200oCNO+O2.

Trong kênh này thực hiện phân tách phát xạ của NO + O2.

Nồng độ NO2 được xác định theo hiệu giữa các trị số tín hiệu điện, tỉ lệ với các nồng độ
NO + NO2 và NO.

Để dụng cụ có được độ nhạy cực đại, trong buồng phản ứng tương tác của hỗn hợp phân
tích với ôzôn đã tạo ra điều kiện phóng điện tối ưu 0,60,8 atm.

Máy phân tích khí có bốn dải đo nồng độ khối: 00,25, 00,75, 02,5 và 07,5 mg/m3.
Trị số sai số quy dẫn cơ bản trên tất cả các dải đo không quá ±20 % đối với NO, NO2 và
±30 % đối với NOx.

Máy phân tích khí 667ФФ01. Máy phân tích khí được dùng để kiểm soát dụng cụ về
điôxit lưu huỳnh.

Cơ sở vận hành của dụng cụ là phương pháp phát sáng ngoại để xác định điôxit lưu
huỳnh trong không khí khí quyển. Thực chất phương pháp là ghi nhận phát xạ của các
phân tử điôxit lưu huỳnh xuất hiện dưới tác động của bức xạ cực tím kích thích. Sự kích
thích các phân tử điôxit lưu huỳnh diễn ra ở vùng phổ 220240 hm, được tách ra nhờ bộ
lọc ánh sáng nguyên sinh từ phổ bức xạ của đèn phát xung kseno. Ở vùng phổ này các
phân tử nước và ôxit lưu huỳnh không ảnh hưởng tới sự phát sáng. Quá trình kích thích
được mô tả bằng công thức

trong đó v1 − bước sóng của bức xạ kích thích.

Phân tử bị kích hoạt chuyển sang trạng thái cơ bản với bức xạ lượng tử ánh sáng

,

trong đó v2 − bước sóng của phát xạ trong khi phát sáng ngoại.

Phát xạ ánh sáng ngoại nằm trong dải bước sóng 260400 nm. Cường độ phát xạ tỉ lệ
với nồng độ điôxit lưu huỳnh.

141/385



Máy phân tích khí có ba dải đo nồng độ khối: 00,5, 01,5 và 05,0 mg/m3. Trị số sai số
quy dẫn cơ bản cho phép của dụng cụ trên tất cả các dải đo không quá ±20 %.

Máy phân tích khí 623ИН02. Cải biên này của máy phân tích khí 623ИН được dùng
để kiểm soát nồng độ khối của tổng các hyđrô cacbua, mêtan và tổng các hyđrô cacbua
loại trừ mêtan.

Vận hành của máy dựa trên sự ứng dụng phương pháp đo tia lửa ion hóa. Cơ sở xác định
định lượng nồng độ của các hyđrô cacbua trong không khí là sự biến đổi của dòng điện
ion hóa ghi nhận được khi các phân tử hữu cơ được đưa vào tia lửa hyđrô.

Máy phân tách tia lửa ion hóa đã được phát triển ngay từ năm 1957. Nguyên lý hoạt
động của nó dựa trên hiện tượng khi đưa chất hữu cơ vào tia lửa hyđrô sẽ tạo thành ion
và xuất hiện dòng điện ion giữa các điện cực của bộ phận phân tách chịu điện áp. Khi
không có các tạp chất hữu cơ trong mẫu, dòng điện ion hóa xuất hiện trong tia lửa hyđrô
tinh khiết nhỏ không đáng kể. Nhưng trong trường hợp đưa các chất hữu cơ vào tia lửa
giữa các điện cực của bộ phận phân tách tia lửa ion hóa, thì dòng điện ion hóa tăng lên.
Bộ biến đổi đo điện trở cao “dòng  điện áp” sẽ biến đổi dòng điện ion hóa thành điện
áp đầu ra.

Dụng cụ được thiết kế theo sơ đồ hai kênh, trong đó dòng không khí khí quyển được
phân tích được chia thành hai phần bằng nhau. Một phần của dòng không khí được
phân tích đi đến một bộ phận phân tách, nơi ghi nhận tổng chung của các hyđrô cacbua,
hoàn toàn không có gì thay đổi. Phần thứ hai của dòng đi qua bộ phận phân chia các
hyđrô cacbua, ở đó mêtan bị tách khỏi các hyđrô cacbua còn lại (êtilen, prôpan, tôlul,
benzôl...). Bộ phận phân tách thứ hai chỉ ghi nhận mêtan. Trị số nồng độ tổng các hyđrô
cacbua đã loại mêtan nhận được như là hiệu các tín hiệu điện từ hai cảm biến.

Máy phân tích khí có ba dải đo nồng độ khối của tổng các hyđrô cacbua, mêtan và tổng
các hyđrô cacbua đã loại mêtan: 05, 015 và 050 mg/m3. Sai số quy dẫn cơ bản đo
mêtan (CH4) và tổng các hyđrô cacbua (Σ CH) bằng ±15 %. Sai số đo tổng các hyđrô
cacbua đã loại mêtan (Σ CH  CH4) không quá ±20 %.

Máy phân tích khí “Палладий-3”. Loại máy phân tích khí này thay thế cho mẫu
“ẽàởởàọốộ2”. Dụng cụ được dùng để kiểm soát dụng cụ về ô nhiễm khí quyển và không
khí bởi ôxit cacbon trong các khu vực sản xuất. Sự kiểm soát thực hiện bằng cách đo
hàm lượng ôxit cacbon trong không khí và đưa ra thông tin dưới dạng tín hiệu đầu ra
thống nhất tỷ lệ với đại lượng được phân tích.

Nguyên lý hoạt động của máy phân tích khí dựa trên phương pháp đo dòng điện của bộ
phận điện hóa.

142/385



Máy phân tích khí “Палладий?3 cấu tạo từ hai khối: khối khí và khối đo. Trong khối
khí bố trí các yếu tố chuẩn bị khí và mạch điện hóa. Trong khối đo có mạch điện tử có
chức năng đảm bảo chế độ thế tĩnh cho hoạt động của mạch điện hóa và đo dòng điện
ôxy hóa điện hóa cacbon. Máy phân tích khí làm việc theo chế độ liên tục.

Phòng thí nghiệm tổng hợp loại “Пост-2”. Phòng thí nghiệm này dùng để thực hiện
một tập hợp các quan trắc về mức ô nhiễm của không khí khí quyển và đo những đặc
trưng khí tượng.

Phòng thí nghiệm cho phép thực hiện đo và ghi tự động trên băng đồ các nồng độ ôxit
cacbon và điôxit lưu huỳnh; thu tự động 33 mẫu không khí để phân tích 5 loại tạp chất
dạng khí, cặn khói và bụi; thu thủ công 5 mẫu không khí để phân tích các tạp chất dạng
khí, cặn khói và bụi, đo tự động và ghi hướng và tốc độ gió, nhiệt độ (

oC) và độ ẩm không khí khí quyển (0100 %); kiểm soát bằng mắt nhiệt độ, độ ẩm và
áp suất không khí khí quyển bằng các dụng cụ xách tay.

Phòng thí nghiệm “Пост?2” là một tập hợp những phương tiện kỹ thuật, bao gồm lều
kim loại với những cơ cấu phụ trợ nội ngoại thất; nhóm dụng cụ kiểm soát tự động nồng
độ các chất ô nhiễm  các máy phân tích khí về ôxit cacbon loại ГMK?3 và điôxit lưu
huỳnh loại ÃKẽ1; nhóm dụng cụ để thu mẫu không khí tự động và bằng tay cho phân
tích các tạp chất dạng khí, cặn khói và bụi  các máy thổi khí loại íÀ1, íÀ2, íÀ2ẹ và
máy thu mẫu không khí tự động “Kомпонент”; nhóm các dụng cụ để kiểm soát tự động
và bằng tay các đại lượng khí tượng  phong áp kí loại M63Mé, các cảm biến nhiệt độ
và độ ẩm, khối điều phối để ghi các giá trị nhiệt độ và độ ẩm bằng dụng cụ phong áp kí
tự động, nhiệt kế loại ềẽ6, ẩm kế loại MÁ4M, áp kí loại M67.

Phòng thí nghiệm có thể làm việc theo chế độ liên tục hoặc theo chế độ gián đoạn với
thao tác viên phục vụ nửa giờ 24 lần một ngày.

Phòng thí nghiệm cho phép đồng thời kiểm soát hàm lượng của 12 chất ô nhiễm, trong
số đó: đo ghi tự động hàm lượng hai chất, thu mẫu tự động  năm chất, thu mẫu thủ công
 năm. Trong một ca công tác đảm bảo đồng thời thu 38 mẫu, trong số đó thu tự động
33, thủ công 5.

Tại phòng thí nghiệm cố định “Пост?2 còn kiểm soát bảy tham số khí tượng, trong đó
bốn  tự động đo ghi, bảy  đo ghi thủ công.

Năng suất phòng thí nghiệm với chế độ bốn ca công tác một ngày là 5.104 mẫu/năm và
thời hạn phục vụ  10 năm.
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Hệ thống tự động hóa kiểm soát ô nhiễm không khí khí quyển АНKОС-АГ. Hệ
thống này dùng để kiểm soát liên tục về các đặc trưng ô nhiễm và các tham số khí tượng
biến thiên trong thời gian và không gian ở những bồn không khí của các thành phố lớn
và trung tâm công nghiệp, cũng như dùng để dự báo nghiệp vụ về mức ô nhiễm.

Hệ thống như vậy đã được đưa vào sử dụng ở một số thành phố của Liên Xô, chẳng hạn
như ở Lêningrat tại cơ sở của Trung tâm nghiên cứu và kiểm soát ô nhiễm môi trượng
tự nhiên Lêningrat.

Trên hình 9.4 biểu diễn sơ đồ cơ cấu của hệ thống АНKОС ?АГ. Như đã thấy, hệ thống
АНKОС ?АГ có hai cấp. Tại cấp thứ nhất (cấp dưới) hệ thống thực hiện đo nồng độ các
chất ô nhiễm và giá trị các đại lượng khí tượng, biến đổi các giá trị đo được thành các
đại lượng vật lý, ghi các giá trị lên vật mang tin, hình thành các thông báo, lưu giữ thông
tin và truyền thông tin tới cấp thứ hai (cấp trên) ở Trung tâm xử lý thông tin để xử lý
tiếp.

Những trạm tự động kiểm soát các chất ô nhiễm khí quyển thuộc cấp thứ nhất.

Tại cấp thứ hai thực hiện thu thập thông tin ban đầu từ các trạm tự động kiểm soát các
chất ô nhiễm khí quyển, cũng như từ các nhóm công tác di động và phòng thí nghiệm
phân tích khí cố định, xử lý thông tin, quản lý công tác của các bộ phận thành viên của
hệ thống, giải quyết một tập hợp nhiệm vụ về kiểm soát và dự báo các mức ô nhiễm
nguy hiểm, xuất kết quả xử lý lên giấy và các vật mang tin máy tính, cũng như truyền
thông tin cho những người sử dụng.

Cấp thứ hai của hệ thống bao gồm tổ hợp tính toán quản lý thông tin, các phương tiện
biểu diễn thông tin, truyền dữ liệu, liên lạc, ghi, nhân bản và chuẩn bị thông tin được bố
trí ở trung tâm xử lý thông tin.

Những chức năng chủ yếu của hệ thống:

 Tự động thu thập thông tin về ô nhiễm khí quyển bởi những tạp chất chủ yếu và về các
tham số khí tượng;

 Phát hiện những nồng độ cao của các chất độc hại vượt quá những tiêu chuẩn qui định
và truyền phát cảnh báo bão;

 Dự báo ngắn hạn mức ô nhiễm;

 Phân tích những nguyên nhân vượt trội nồng độ tới hạn cho phép và phát báo những
chỉ dẫn cho các xí nghiệp công nghiệp nhằm cắt giảm phát thải những chất độc hại vào
khí quyển trong thời kỳ điều kiện khí tượng bất lợi;

 Kiểm soát hiện trạng của tổ hợp thiết bị kĩ thuật trong hệ thống.
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Trạm tự động kiểm soát ô nhiễm khí quyển đo 13 tham số, trong đó có hàm lượng của
chín chất ô nhiễm và bốn tham số khí tượng.

Hình 9.4. Sơ đồ cơ cấu của hệ thống АНKОСАГ

NCTDĐ  nhóm công tác di động, PTNPT  phòng thí nghiệm phân tích khí cố định,
THTBKT TTXLTT  tổ hợp thiết bị kĩ thuật của trung tâm xử lí thông tin

Những chất ô nhiễm được kiểm soát và dải nồng độ được đo như sau:

? ôxit cacbon, 0?160 mg/m3;

? điôxit lưu huỳnh (SO2), 0?5 mg/m3;
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? ôxit nitơ (NO), điôxit nitơ (NO2) , tổng các ôxit nitơ (NOx), 0?7,5 mg/m3;

? tổng các hyđrô cacbua loại trừ mêtan (Σ CH?CH4), 0?45 mg/m3;

? ôzôn (O3), 0?1,5 mg/m3.

Các tham số khí tượng được kiểm soát và các dải đo như sau:

? tốc độ gió, 1,5?40 m/s;

? nhiệt độ không khí, ?40 40 oC ;

? hướng gió, 0?360 o.

Sai số phép đo quy dẫn tới hạn về nồng độ các chất ô nhiễm bằng 20 %, về các tham số
khí tượng  10 %.

Số lượng cực đại các trạm cố định kiểm soát ô nhiễm khí quyển bằng 100. Ở Lêningrat
đã bố trí năm trạm như vậy, chu kỳ đo tại đó bằng 30 phút, 1, 2, 4 và 6 giờ.
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Sự phát triển các nghiên cứu về bảo vệ tài
nguyên nước
Những luận điểm chung

Sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên  nhiệm vụ quan trọng nhất của thời
đại. Những vấn đề sử dụng nước, đặc biệt ở các quốc gia với tài nguyên nước hạn chế,
đang là nỗi lo đặc biệt. Hiểm họa không chỉ do sự cạn kiệt về lượng, mà cả do suy giảm
chất lượng ở qui mô lớn, không cho phép sử dụng tài nguyên hiện có, đang trở nên hiện
thực.

Vì vậy, vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường đang được
rất chú ý ở cấp quốc gia và pháp lý. Thật vậy, ngay từ những năm đầu tiên tồn tại nhà
nước Xô viết, sở hữu quốc gia về nước đã được đề ra, mở ra những khả năng rộng lớn
để sử dụng tổng hợp và có kế hoạch tài nguyên nước nhằm phát triển kinh tế quốc dân,
đồng thời bảo vệ nước khỏi ô nhiễm và cạn kiệt.

Năm 1919, ở nước Nga đã thành lập Uỷ ban Trung ương về Bảo vệ nước, với nhiệm vụ
nghiên cứu các thủy vực tiếp nhận nước thải từ các xí nghiệp, tìm kiếm các biện pháp
đấu tranh chống ô nhiễm mọi nguồn nước, kiểm tra và tư vấn về mọi vấn đề liên quan
tới làm sạch nước thải. Năm 1947, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô đã thông qua nghị định
“Về những biện pháp loại trừ ô nhiễm và bảo tồn vệ sinh các nguồn nước”. Năm 1959,
Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô đã thông qua nghị định “Về tăng cường kiểm soát nhà
nước đối với sử dụng nước ngầm và các biện pháp bảo vệ nó”, còn năm 1960, nghị định
“Về những biện pháp lập lại trật tự sử dụng và tăng cường bảo tồn tài nguyên nước ở
Liên Xô“. Tương ứng với những nghị định này, đã thành lập những cơ quan về bảo vệ
tài nguyên nước và xây dựng những giải pháp giữ trong sạch các thủy vực.

Trong nhiệm vụ của các cơ quan thuộc Thanh tra Nhà nước bao gồm việc thực hiện
kiểm tra về sử dụng hợp lý tài nguyên nước của các xí nghiệp, tiến hành các biện pháp
bảo vệ thủy vực khỏi ô nhiễm, bẩn và cạn kiệt; thống kê tài nguyên nước mặt và đảm
bảo sử dụng một cách có kế hoạch; xây dựng cân bằng thủy lợi và những phương án sử
dụng và bảo vệ tài nguyên nước tương lai; những kế hoạch và nguyên tắc sử dụng tổng
hợp tài nguyên nước v.v...

Theo nghị định trên, việc xây dựng và đưa vào khai thác những cơ sở công nghiệp chỉ
được cho phép nếu tuân thủ toàn bộ các biện pháp bảo vệ nước đảm bảo sự trong sạch
của nguồn nước mặt.
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Từ năm 1978, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Liên Xô chuyển đổi thành Uỷ ban Nhà
nước về Khí tượng Thủy văn và Kiểm soát Môi trường Thiên nhiên Liên Xô  Ủy ban
Nhà nước về Khí tượng Thủy văn Liên Xô  được giao trách nhiệm nghiên cứu các chỉ
tiêu định tính và định lượng của nước mặt và biến đổi của chúng do ảnh hưởng hoạt
động kinh tế của con người.

Từ giữa những năm bảy mươi, Tiêu chuẩn Nhà nước Liên Xô đã đề xuất hệ thống tiêu
chuẩn trong lĩnh vực bảo vệ chất lượng nước.

Các cơ quan thanh tra vệ sinh của Bộ Y tế Liên Xô và các nước cộng hòa (các trạm vệ
sinh  dịch tễ) thực hiện gìn giữ vệ sinh các thủy vực dùng trong cung cấp nước ăn, trong
các mục đích chữa bệnh và nghỉ dưỡng cũng như các mục đích khác.

Bộ Ngư nghiệp, thông qua các cơ quan bảo ngư, phải thực hiện công tác thanh sát đối
với các thủy vực có giá trị kinh tế nghề cá.

Bộ Địa chất có chức năng kiểm soát việc sử dụng nước ngầm và bảo vệ chúng khỏi cạn
kiệt và ô nhiễm.

Ở tất cả các nước cộng hoà thuộc Liên bang có các đạo luật về bảo vệ thiên nhiên, trong
đó vấn đề về bảo vệ nước chiếm vị trí quan trọng. Trong luật hình sự của các nước cộng
hoà, việc làm ô nhiễm các thủy vực được quy vào trách nhiệm hình sự.

Năm 1970, đã thông qua “Cơ sở pháp chế về nước của Liên Xô và các nước cộng hoà
liên bang”. Bằng văn bản pháp chế này đã khẳng định rằng nước tự nhiên là tài sản toàn
dân, sử dụng hợp lý và bảo vệ chúng khỏi ô nhiễm là sự nghiệp quan trọng quốc gia.
Những xí nghiệp và tổ chức nào có hoạt động làm ảnh hưởng đến trạng thái nước phải có
trách nhiệm tiến hành các biện pháp công nghệ, cải tạo đất  rừng, kĩ thuật nông nghiệp,
thủy công, vệ sinh và các biện pháp khác đảm bảo giữ nước khỏi ô nhiễm, bẩn và cạn
kiệt, cũng như cải thiện tình hình và chế độ nước. Các biện pháp bảo vệ nước được bao
hàm trong kế hoạch nhà nước về phát triển kinh tế quốc dân.

Chúng ta đang xây dựng và hoàn thiện những quy tắc bảo vệ nước trong khi sử dụng.
“Những quy chế bảo vệ nước mặt khỏi ô nhiễm bởi nước thải” hiện hành cũng đang
được thường xuyên điều chỉnh và hoàn thiện.

Khai thác tài nguyên nước, ngày càng có nhiều xí nghiệp trở nên liên quan lẫn nhau khi
giải quyết các vấn đề kinh tế nước. Vì vậy, trong khi đánh giá sử dụng nước mặt và nước
ngầm hiện nay và trong tương lai, trong khi tìm hiểu các vùng thiếu tài nguyên nước tạm
thời và thường xuyên, thì việc điều chỉnh lại các cán cân nhu cầu nước ở các vùng lãnh
thổ có ý nghĩa to lớn.

Cán cân nước là cơ sở của các sơ đồ tổng thể, vùng và lưu vực về việc sử dụng tổng hợp
và bảo vệ tài nguyên nước cho mọi thời kỳ.
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Trong những năm 70, chúng ta đã thông qua hàng loạt những quyết sách nhằm tăng
cường bảo vệ thiên nhiên và một số đối tượng nước lớn.

Trong “Chiến lược toàn cầu bảo vệ thiên nhiên” thông qua tại Đại hội đồng Liên minh
Quốc tế về Bảo vệ Tự nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên, khóa 14, năm 1979 đã nêu:
“Mỗi dân tộc và mỗi vùng trên thế giới cần tuyên bố công khai ở cấp cao nhất chấp
nhận những nghĩa vụ về bảo vệ thiên nhiên. Những nghĩa vụ đó cần phải bao gồm việc
đảm bảo phát triển chiến lược quốc gia hoặc khu vực về bảo vệ thiên nhiên và chương
trình thực hiện nó. Một cách lý tưởng, những nghĩa vụ về bảo vệ thiên nhiên cần được
đưa vào hiến pháp quốc gia của đất nước”. Điều này đã phản ánh tại điều 18, Hiến pháp
Liên Xô, trong đó viết: “Vì quyền lợi của các thế hệ hôm nay và tương lai, ở Liên Xô
chấp nhận những biện pháp cần thiết để bảo vệ và sử dụng hợp lý, có căn cứ khoa học
đất và lòng đất, tài nguyên nước, giớithực vật và động vật, để gìn giữ sự trong sạch của
không khí và nước, đảm bảo tái tạo của cải tự nhiên và cải thiện môi trường xung quanh
con người”. Tại điều 67, Hiến pháp Liên Xô đã ghi: “Công dân Liên Xô có trách nhiệm
gìn giữ thiên nhiên, bảo vệ của cải tự nhiên”.

Ở Liên Xô việc bảo vệ thiên nhiên là một bộ phận của chính sách quốc gia, còn những
biện pháp bảo vệ thiên nhiên là bộ phận cấu thành trong các kế hoạch nhà nước. Tuy
nhiên, nếu như ở cấp độ lập pháp quốc gia, thái độ đối với các vấn đề bảo vệ tài nguyên
nước đã được đề cao thích đáng, thì các cơ quan thực thi không hiếm khi còn chưa có
những biện pháp cần thiết về bảo vệ nước khỏi ô nhiễm và cạn kiệt, để cho nảy sinh
những vấn đề nổi cộm như về các biển Aral, Azov và Kaspi, các hồ Bai can và Ladoga,
lưu vực sông Vonga và nhiều đối tượng nước địa phương khác.

Tài nguyên nước của Liên Xô

Khái niệm “tài nguyên nước” bao gồm mọi loại nướcở trạng thái tự do (không liên kết
hóa học) của hành tinh chúng ta: nước mặt và nước ngầm, ẩm lượng trong đất, nước
băng hà, hồ, thủy vực nhân tạo được nhân loại sử dụng hay có thể sử dụng với mức độ
phát triển hiện có của lực lượng sản xuất.

Hiện nay, tài nguyên nước chính ở nướcta là nước ngọt mặt và ngầm, có thể khai thác
được.

Về tài nguyên nước, nước ta chiếm vị trí thứ nhất trên thế giới. Tại Liên Xô, tổng trữ
lượng nước ngọt (không tính nước ngầm) được đánh giá cỡ 45.000 km3, ngoài ra, hàng
năm lại tái tạo (tổng dòng chảy sông) khoảng 4.720 km3, trong đó 333 km3 xâm nhập từ
các nước láng giềng. Tính trên một đầu người của Liên Xô có 17,5 ngàn m3 nước một
năm, gần gấp đôi nhu cầu dùng nước trung bình toàn cầu. Sự phân bố tài nguyên nước
theo lãnh thổ nước ta (theo vùng kinh tế) dẫn trong bảng 1.1.
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Theo thể tích dòng chảy sông ngòi, Liên Xô nằm vào nhóm các nướclớn trên thế giới,
tuy nhiên, chỉ số đảm bảo nước riêng (trên một đơn vị diện tích) của lãnh thổ nước ta
thấp hơn 1,5 lần so với trung bìnhcác nước trên Trái Đất. Suất đảm bảo nước riêng lãnh
thổ Liên Xô được ước lượng 6 l/(s.km2), nếu tính trên một đầu người thì trung bình có
55 m3/ngày. Phân bố tài nguyên nước mặt trên lãnh thổ Liên Xô rất không đồng đều.
Hơn 64 % thuộc về các lưu vực Bắc Băng Dương, 22 %  các lưu vực Thái Bình Dương
và hơn 13 %  các lưu vực Đại Tây Dương, biển Kaspi và Azov. Trên phần châu Âu của
Liên Xô, lãnh thổ đông dân nhất của đất nước, chỉ có khoảng 1/4 tài nguyên nước.

Bảng 1.1. Tài nguyên nước các vùng kinh tế ở Liên Xô năm 1980

Bảng 1.2. Phân bố dòng chảy trung bình nhiều năm theo mùa
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Như vậy, các vùng tây bắc, bắc và đông là những vùng được đảm bảo nhất về mặt tài
nguyên nước, tỷ phần của các vùng đó bằng gần một nửa lãnh thổ Liên bang và gần 80
% toàn bộ tài nguyên nước. Trong phương diện kinh tế, các vùng này là những vùng
kém phát triển và ít dân cư hơn.

Tổng dòng chảy của các sông lớn hay nhóm sông Liên Xô trải qua nhiều năm không
biến đổi đáng kể. Sự phân bố dòng chảy theo mùa đặc trưng bởi tỷ lệ khá ổn định so với
dòng chảy năm (bảng 1.2).

Với mục đích thoả mãn mọi nhu cầu về nước của các lĩnh vực kinh tế quốc dân khác
nhau, đặc biệt là ở các lưu vực sông, nơi sự phân bố nước trong năm không đồng đều,
người ta đã xây dựng các hồ chứa. Chúng phục vụ cho việc điều tiết dòng chảy, sử dụng
cho thủy năng, tưới, chống ngập và các mục đích khác.

Trong các hồ tập trung phần lớn trữ lượng nước ngọt của đất nước. Tại Liên Xô thống
kê được gần 3 triệu hồ, trong đó 95 % là hồ nước ngọt. Tổng diện tích mặt hồ bằng gần
500 ngàn km2, hay khoảng 2 % lãnh thổ đất nước. Chủ yếu là các thủy vực không lớn.

Khi sử dụng tài nguyên nước hồ, nhất thiết phải tính đến các đặc điểm chế độ của nó:
nước hồ thuộc loại tài nguyên chậm tái tạo. Trung bình đối với hồ lớn, tỷ phần nước tái
tạo hàng năm chỉ bằng 1,5 % tổng trữ lượng, mặc dù chỉ số này biến đổi trong phạm vi
khá rộng. Thật vậy, đối với Baican nó chiếm 0,3 %, còn đối với hồ Chuđski và Pskovski
gộp lại là 57 %. Ngoài ra, cần tính đến một đặc điểm nữa của hồ  khả năng tích tụ của
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chúng. Do xói lở và phát thải nước thải vào hồ diễn ra sự lắng đọng và tích tụ các sản
phẩm khác nhau. Kết quả là hồ bị ô nhiễm, thay đổi chế độ của chúng.

Càng ngày nước ngầm càng khẳng định ý nghĩa kinh tế nước to lớn của nó. Theo số liệu
của N. N. Phavorin, hàng năm trữ lượng nước ngầm tái tạo ở nước ta không lớn lắm 
gần 900 km2 và phân bố theo lãnh thổ rất không đồng đều. Tổng trữ lượng nước ngầm
khai thác trên lãnh thổ Liên Xô bằng gần 7000 m3/s (biểu thị bằng công suất khai thác
trong một đơn vị thời gian).

Hiện nay, thể tích nước ngầm sử dụng ở Liên Xô đạt 5? 6 % trữ lượng dự báo. Khi sử
dụng nước ngầm, cần phải theo dõi tới việc khai thác đúng đắn, không để cho sản lượng
các giếng khoan giảm đột ngột, sự hạ thấp mực nước trong nó, sự thay đổi thành phần
chất lượng, không để cho tạo thành các phễu mặt nước  những hiện tượng ảnh hưởng
xấu đến việc cung ứng nước cho toàn bộ lãnh thổ lân cận.

Vì nước ngầm trong nhiều vùng là nguồn nuôi dưỡng các sông, nên khai thác nước ngầm
tất nhiên ảnh hưởng tới chế độ nước mặt. Tất cả điều đó cần phải tính đến và phải khai
thác các mặt nước ngầm một cách đúng đắn.

Thông tin về trạng thái số lượng và chất lượng nước tự nhiên cần thiết để cho các chuyên
gia thủy văn có thể nhận được trong các ấn phẩm chuyên ngành của Thủy bạ Quốc gia.
Trong các ấn phẩm này đã tập trung mọi thông tin về chế độ nước mặt và nước ngầm,
cũng như các dữ liệu về sử dụng chúng bởi các ngành kinh tế quốc dân khác nhau.

Như vậy, những ấn phẩm của Thủy bạ Quốc gia cho phép không chỉ thống nhất các
thông tin được tích luỹ về chế độ thủy văn của đối tượng nước, mà còn sử dụng nó cho
việc sử dụng hợp lý, có kế hoạch và bảo vệ tài nguyên nước.

Các thông tin thủy bạ về chế độ của các đối tượng nước cho phép:

 đưa ra những quyết định về cải tạo việc sử dụng nước và bảo vệ tài nguyên nước ở các
tổ hợp sản xuất đang hoạt động, ở các thành phố và vùng nông thôn;

 lập và hiệu chỉnh các cán cân kinh tế nước như là các những bộ phận riêng biệt của lưu
vực sông, cũng như đối với toàn lưu vực nói chung;

 đánh giá ảnh hưởng của các dạng hoạt động kinh tế khác nhau tới chế độ thủy văn của
các đối tượng nước;

 dự báo việc sử dụng tài nguyên nước có tính đến mối tương tác của các nhân tố khác
nhau.
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Những đối tượng sử dụng nước chính

Theo mức độ phát triển của mình, nhân loại tiêu thụ nước ngày càng nhiều để thoả mãn
những nhu cầu đa dạng: cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, sản xuất điện năng, tưới tiêu
đất đai, giao thông, ngư nghiệp v.v... Không có một lĩnh vực nào của kinh tế quốc dân
mà không sử dụng nước.

So sánh sự tăng trưởng dân số, sự phát triển của một số lĩnh vực công nghiệp và sự tăng
nhu cầu dùng nước trong nền kinh tế quốc dân của Liên Xô cho thấy rằng, từ năm 1960
đến 1980 tổng lượng tiêu thụ nước đã tăng hai lần. Trong những năm tới đây, nhu cầu
đầy đủ hàng năm của nền kinh tế quốc dân Liên Xô về tài nguyên nước sẽ bằng khoảng
500 km3, còn trong một tương lai xa hơn sẽ là 700?800 km3.

Hiện nay, đối với toàn cầu, vấn đề đảm bảo nước sạch cho nhân loại đang trở thanh vấn
đề cơ bản, bởi vì tài nguyên nước ngọt hiện có ở nhiều khu vực tỏ ra không đủ để thoả
mãn những nhu cầu của dân cư đang tăng nhanh, công nghiệp và kinh tế nông nghiệp
đang phát triển mạnh mẽ.

Để sử dụng hợp lý tài nguyên nước, trước hết phải biết cần lượng nước bằng bao nhiêu
để thoả mãn tất cả các đối tượng dùng nước không chỉ ở ngày hôm nay mà còn cả trong
tương lai.

Tất cả các lĩnh vực kinh tế xét theo quan hệ đối với tài nguyên nước được phân chia
thành: những người tiêu dùng nước và những người sử dụng nước.

Những người tiêu dùng nước lấy nước trực tiếp từ nguồn, sử dụng để chế tạo sản phẩm
công nghiệp và nông nghiệp hoặc các nhu cầu sinh hoạt của cư dân, sau đó hoàn trả vào
đối tượng nước, nhưng ở một nơi khác, với số lượng ít hơn và chất lượng khác đi.

Những người sử dụng nước không trực tiếp lấy nước từ nguồn mà sử dụng nước như là
môi trường (giao thông thủy, nghề cá, thể thao...) hay như là nguồn năng lượng (trạm
thủy năng). Tuy nhiên, họ cũng có thể làm thay đổi chất lượng nước (ví dụ như giao
thông thủy).

Cần lưu ý rằng, với việc sử dụng tài nguyên nước một cách tổng hợp hiện nay, thì ranh
giới giữa các nhà tiêu dùng nước và các nhà sử dụng nước bị lu mờ. Thí dụ, khi xây
dựng các hồ chứa lớn để sản xuất điện năng, không chỉ chế độ thủy văn và chất lượng
nước thay đổi về căn bản, mà còn diễn ra sự gia tăng tổn thất nước do bốc hơi, tức bản
thân hồ chứa đóng vai là nhà tiêu dùng nước.

Do đó, khi xem xét ảnh hưởng của các dạng hoạt động kinh tế khác nhau tới những biến
đổi số lượng và chất lượng tài nguyên nước, hợp lý nhất là sử dụng thuật ngữ “nhà dùng
nước”.
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Sử dụng nước, tùy thuộc vào mục đích, có thể phân thành sử dụng làm nước uống, công
cộng, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông v.v...

Để đảm bảo nước cho các nhà sử dụng cần có một tổ hợp công trình kỹ thuật thủy đặc
thù  hệ thống cấp nước.

Nét đặc trưng của nửa cuối thế kỷ XX là nhu cầu dùng nước ngày càng tăng ở tất cả các
nước trên thế giới. Trong bảng 1.3 trình bày tỷ phần sử dụng nước trong các lĩnh vực sử
dụng nước chính so với tổng lượng tiêu dùng nước trong nước.

Chúng ta sẽ xem xét chi tiết hơn về các dạng sử dụng nước.

Bảng 1.3. Sử dụng nước trong các nhóm dùng nước chính, % so với tổng nhu cầu

Cung cấp nước cho cư dân liên quan tới việc sử dụng nước để uống và các nhu cầu sinh
hoạt  công cộng. Nhu cầu sinh hoạt  công cộng bao gồm hệ thống cấp nước tập trung
để đảm bảo hoạt động bình thường của các xí nghiệp phục vụ công cộng, rửa đường
phố, tưới cây, chống cháy v.v... Tổng thể tích nước sử dụng cho nhu cầu dân cư được
xác định bằng lượng tiêu thụ riêng riêng và dân số. Lượng tiêu thụ riêng được tính như
là thể tích nước ngày bằng lít trên một đầu người ở thành phố hay làng quê. Các giá trị
lượng tiêu thụ riêng thay đổi trong một phạm vi khá rộng: từ 200600 l/ ngày một người
ở thành phố đến 100200 l/ ngày một người ở nông thôn, khi thiếu đường dẫn nước chỉ
có 3050 l/ngày một người. Lượng tiêu thụ nước riêng ở thành phố phụ thuộc vào mức
sống (sự hiện diện của đường ống nước, kênh dẫn, cấp nước nóng tập trung v.v...) tương
ứng với các chuẩn mực hiện hành (bảng 1.4).

Bảng 1.4. Tiêu chuẩn dùng nước uống tại các điểm cư dân ở Liên Xô

(l/ ngày cho 1 người)
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Ở các thành phố lớn mức sống cao trên Trái Đất hiện nay lượng tiêu thụ nước riêng là:
Matxcơva và New York  600 l/ ngày một người, Pari và Lêningrat  500, Luân đôn 
263 l/ ngày một người (Belitrenco, Svexov, 1986).

Sự tăng trưởng liên tục nhu cầu dùng nước liên quan tới tăng trưởng dân số trên Trái
Đất cũng như sự tăng trưởng phúc lợi vật chất ở các thành phố và làng mạc. Thí dụ, nếu
như từ năm 1900 đến 1950 nhu cầu dùng nước tăng ba lần, thì từ 1950 đến 2000 tăng
hơn bảy lần [2]. Tổng nhu cầu dùng nước nói chung trên địa cầu vào năm 1970 là 120
km3 nước.

Tổng lưu lượng nước (l/s) để đảm bảo những nhu cầu nước uống có thể xác định theo
công thức:

Q =
NqKgKn

86,4.103 , (1.1)

với N − dân số trong tương lai; q − chuẩn nhu cầu dùng nước trung bình ngày, l; Kn −
hệ số bất đồng đều ngày; Kg − hệ số bất đồng đều theo giờ.

Để đặc trưng định lượng về sử dụng tài nguyên nước, điều quan trọng là cần biết không
chỉ tổng thể tích lấy nước, mà cả lượng tiêu thụ nước không hoàn lại. Lượng tiêu thụ
nước không hoàn lại thường được tính bằng % của thể tích được cấp và phụ thuộc vào
những điều kiện địa lý tự nhiên địa phương.

Trong điều kiện sự sử dụng nước của dân cư, phần lớn nước sau khi sử dụng sẽ hoàn trả
vào mạng lưới thủy văn dưới dạng nước thải, phần còn lại tiêu phí cho bốc hơi (tổn thất
không hoàn lại).
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Tại Mỹ và Liên Xô, tỷ phần tiêu thụ nước không hoàn lại bằng 1020 % thể tích nước
cấp, ở các nước Tây Âu là 510 %. Khi bảo đảm nước cho cư dân nông thôn, tỷ phần
nước tiêu thụ không hoàn lại cao hơn nhiều (2040 % thể tích cấp) và phụ thuộc cả vào
thể tích của nó cũng như vào các điều kiện khí hậu, sự hiện diện hệ thống kênh v.v...

Về tổng thể, đối với Trái Đất, thể tích tiêu thụ nước không hoàn lại, ví dụ, năm 1970
được ước lượng bằng 20 km3, tức khoảng 17 % tổng lượng cấp cho các mục đích này
[1].

Cung cấp nước cho công nghiệp. Nhu cầu nước của công nghiệp dao động trong một
phạm vi rộng và phụ thuộc không chỉ vào lĩnh vực, mà còn vào công nghệ của quá trình
sản xuất đang sử dụng, vào hệ thống cấp nước (thải thẳng hay quay vòng), các điều kiện
khí hậu v.v...

Trong hệ thống cấp nước cho xí nghiệp kiểu thải thẳng, nước từnguồn được đưa tới các
đối tượng dùng riêng biệt của tổ hợp sản xuất, được sử dụng trong quá trình sản xuất sản
phẩm, sau đó theo các tuyến kênh đi vào những hệ thống làm sạch, cuối cùng thải vào
sông suối hoặc thủy vực ở một khoảng cách phù hợp cách nơi lấy nước.Với hệ thống
cấp nước thải thẳng, thì lượng nước bị tiêu thụ lớn hơn, tuy nhiên lượng tiêu thụ không
hoàn lại nhỏ.

Trong hệ thống cấp nước kiểu quay vòng, nước thải sau khi làm sạch, không phát thải
vào thủy vực, mà dùng lại nhiều lần trong quá trình sản xuất, được tái sinh sau mỗi chu
kỳ sản xuất. Lưu lượng nước trong sơ đồ cấp nước kiểu này không lớn và được xác định
bằng lưu lượng cần thiết để bổ sung nhu cầu dùng nước không hoàn lại trong quá trình
sản xuất và tái sinh, cũng như thay thế tuần hoàn nước trong các chu trình quay vòng.
Thí dụ, nếutrạm nhiệt điện công suất 1 triệu kW, với chế độ cấp nước thải thẳng, hàng
năm tiêu thụ 1,5 km3 nước, thì với hệ thống cấp nước quay vòngchỉ cần 0,12 km3, tức
13 lần ít hơn.

Sự phụ thuộc của thể tích tiêu thụ nước công nghiệp vào các điều kiện khí hậu như sau:
thông thường, những xí nghiệp cùng một ngành phân bố ở các vùng phía bắc tiêu thụ
nước ít hơn nhiều so với các xí nghiệp phân bố ở các vùng phía nam với nhiệt độ không
khí cao.

Để đánh giá thể tích tiêu thụ nước công nghiệp, người ta sử dụng khái niệm “dung tích
sản xuất”. Dung tích sản xuất  đó là lượng nước (m3) cần để sản xuất một tấn thành
phẩm. Dung tích sản xuất của một số dạng sản xuất khác nhau dao động trong một phạm
vi rộng (m3/s):
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Tuy nhiên, nhà sử dụng nước chính trong công nghiệp là ngành nhiệt điện, nó đòi hỏi
một lượng nước khổng lồ để làm nguội hệ thống. Nhu cầu dùng nước của trạm phát điện
nguyên tử còn lớn hơn nhiều (1,52 lần lớn hơn so với những nhà máy nhiệt điện).

Thếkỷ XX đặc trưng bởi sự gia tăng sử dụng nước công nghiệp ngày càng nhanh. Thí
dụ, nếu năm 1900 trên toàn thế giới đã sử dụng 30 km3 nước cho các nhu cầu công
nghiệp, thì năm 1950 đã là 190 km3, năm 1970  510 km3, còn tới năm 2000 ước tính
tiêu thụ 1900 km3 nước! Điều này được giải thích là do tốc độ tăng trưởng sản xuất công
nghiệp nhanh ở tất cả các nước, cũng như xuất hiện những ngành sản xuất mới với hàm
lượng nước cực lớn, như công nghiệp xelulo  giấy và cong nghiệp hóa dầu, nhiệt điện,
tỷ phần của các ngành đó chiếm 8090 % toàn bộ lượng nước cấp công nghiệp. Tuy
nhiên, lượng tiêu thụ nước không hoàn lại trong công nghiệp không lớn và bằng 510 %
tổng thể tích nước cấp, trong ngành nhiệt điện còn nhỏ hơn nữa  0,52 %.

Nhu cầu dùng nước nông nghiệp. Ngành nông nghiệp hiện nay là một trong các nhà
dùng nước chính, liên quan trước hết tới sự tăng diện tích đất tưới. Sự phát triển của
nó là do sự tất yếu phải đảm bảo sản phẩm dinh dưỡng cho nhân loại. Mặc dù hiện nay
không quá 15 % diện tích tất cả đất nông nghiệp được tưới nước, nhưng tỷ phần sản
phẩm nông nghiệp từ đất được tưới lại chiếm tới hơn 50 % toàn sản phẩm về giá trị.
Trong điều kiện nhịp độ gia tăng dân số nhanh và sự thiếu thực phẩm trầm trọng, tác
động tới 2/3 cư dân của Trái Đất, thì công tác tưới đất canh tác có một vai trò ngày càng
to lớn để tăng ngành nông nghiệp.

Diện tích đất được tưới trên thế giới không ngừng tăng: nếu vào đầu thế kỷ XX bằng 40
triệu ha, thì đến năm 1970 đã là 235 triệu ha, tức tăng6 lần, còn con số dự báo cho năm
2000 là 420 triệu ha.
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Tổng chi phí nước cho tưới đất phụ thuộc vào diện tích đất được tưới, lượng tiêu thụ
riêng, dạng cây nông nghiệp và lượng nước hoàn lại. Lượng tiêu thụ riêng được biểu
diễn bằng m3 nước bị chi phí để tưới 1 ha đất.

Ở nước ta, đối với những loại cây trồng chính người ta chấp nhận những mức tưới giới
hạn như sau:

Lượng tiêu thụ nước riêng và lượng nước hoàn lại phụ thuộc vào các điều kiện địa lý tự
nhiên của vùng, thành phần cây trồng nông nghiệp, tình trạng kỹ thuật của hệ thống tưới
và phương pháp tưới đang sử dụng. Lượng nước hoàn lại được biểu thị bằng % lượng
nước cấp phát.

Lượng tiêu phí nước không hoàn lại khitưới (do bốc hơi) đạt những giá trị rất lớn. Theo
số liệu của một số tác giả, lượng đó dao động từ 20 đến 60 % lượng nước cấp phát.

Tổng thể tích nước sử dụng ở nước ta cho tưới là 136 km3/năm, tức tương ứng 57 %
tổng tiêu thụ nước, hoặc 75 % lượng tiêu thụ nước nông nghiệp.

Tổng lượng tiêu thụ nước nông nghiệp trên thế giới liên tục tăng: đầu thế kỷ là 350
km3/năm, năm 1970  1900 km3/năm và đến năm 2000 sẽ là 3400 km3/năm.

Hồ chứa. Việc xây dựng hồ chứa dẫn đến thay đổi về căn bản sự phân bố dòng chảy
sông ngòi theo thời gian, làm tăng tài nguyên nước của vùng trong thời kỳ tới hạn và
trong các năm ít nước.Đồng thời,do làm ngập những lãnh thổ lớn, hồ chứa làm tăng một
cách đáng kể sự bốc hơi từ mặt nước (đặc biệt là ở các vùng thiếu ẩm) và dẫn tới làm
giảm tài nguyên nước tổng cộng của vùng.Trong trường hợp này, hồ chứa đóng vai trò
như là một nhà dùng nước. Số hồ chứa ở nước ta, cũng như trên khắp thế giới, không
ngừng tăng. Đến nay, ở những vùng khác nhau của Liên Xô đã xây dựng gần 1000 hồ
chứa với thể tích hơn 1 triệu m3 mỗi hồ. Tỏng diện tích mặt nước các hồ chứa ở Liên
Xô vượt quá 65 ngàn km2.
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Lượng tổn thất bổ sung do bốc hơi khi xây dựng hồ chứa được tính bằng hiệu giữa các
giá trị bốc hơi từ mặt nước hồ chứa và từ lãnh thổ tương ứng trước khi ngập nước. Thí
dụ, đối với ba hồ chứa lớn ở nước ta, đã nhận được các giá trị tổn thất nước bổ sung sau
đây do bốc hơi hàng năm:

Sự tăng số lượng các hồ chứa và sự tăng tương ứng diện tích mặt nước của chúng dẫn
làm tăng liên tụclượng tổn thất nước do bốc hơi (nhu cầu dùng nước của hồ chứa). Về
diễn biến các lượng tổn thất này ở Liên Xô và Hoa Kỳ được dẫn trong bảng 1.5.

Bảng 1.5. Tổn thất nước (km3/năm) do bốc hơi từ bề mặt hồ chứa

Tiêu thụ nước bởi các hồ chứa đối với toàn Trái Đất được ước lượng: năm 1970 bằng
70 km3, năm 2000 bằng 240 km3.

Nhu cầu dùng nước tổng cộng. Vì nguồn bảo đảm nước chính cho nhiều nhu cầu của
nhân loại là nước mặt, chủ yếu là tài nguyên nước tái tạo, tức dòng nước sông, nên việc
so sánh các lượng tiêu thụ hiện tại và tương lai với tổng dòng chảy sông sẽ cho chúng ta
những thông tin lý thú.

Ở nước ta, tổng dòng chảy năm của các sông ngòi được ước lượng là 4720 km3, nhu
cầu dùng nước tổng cộng vào giữa những năm 80 bằng 335 km3 và đến năm 2000 là
800 km3 (Belitrenko, Svexov, 1986). So sánh các tài nguyên hiện có và thể tích nhu cầu
dùng nước cho thấy rằng, hiện nay chúng ta đang tiêu thụ khoảng 7 % dòng chảy sông
ngòi mỗi năm, còn tới năm 2000 chúng ta sẽ tiêu thụ 17 %. Đối với toàn Trái Đất những
giá trị này cũng có cỡ tương tự như vậy (bảng4.6).

Bảng 1.6. Dòng chảy năm tổng cộng và nhu cầu dùng nước
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Những biến đổi định lượng và định tính của tài nguyên nước do ảnh hưởng
hoạt động kinh tế

Chất lượng nước bị chi phối bởi các nhân tố tự nhiên cũng như nhân sinh. Kết quả sử
dụng mạnh mẽ tài nguyên nước không chỉ làm thay đổi lượng nước dùng cho một lĩnh
vực hoạt động kinh tế nào đó, mà còn làm thay đổi các thành phần cán cân nước, chế
độ thủy văn của đối tượng nước và cái chính nhất là thay đổi chất lượng nước. Điều đó
được giải thích là do đa số sông ngòi và hồ đồng thời vừa là nguồn cấp nước, vừa là nơi
tiếp nhận các dòng chảy thải sinh hoạt  công cộng, công nghiệp và nông nghiệp. Điều
này dẫn đến những vùng đông dân trên địa cầu hiện nay không còn những hệ thống sông
lớn với chế độ thủy văn và thành phần hóa học tự nhiên, không bị phá hủy bởi hoạt động
nhân sinh.

Những dạng hoạt động kinh tế chủ yếu, gây ảnh hưởng lớn nhất đến những biến đổi định
lượng và định tính tài nguyên nước là: nhu cầu dùng nước cho công nghiệp và nhu cầu
công cộng, phát thải nước thải, chuyển đổi dòng chảy, đô thị hóa, thành lập hồ chứa, tưới
và làm ngập đất khô, tiêu, các biện pháp nông lâm nghiệp v.v... Trong đó, trên mỗi đoạn
trữ nước, đồng thời có thể tác động nếu không phải là tất cả thì cũng số nhiều trong các
nhân tố kể trên. Do đó, khi kế hoạch hóa kinh tế nước và điều tiết chất lượng nước, cần
tính đến ảnh hưởng của từng nhân tố trong số đó một cách riêng biệt và một cách tổng
thể. Khi xem xét mỗi nhân tố, chúng ta động chạm tới hai vấn đề: thay đổi chế độ thủy
văn và thể tích dòng chảy và sự thay đổi chất lượng tài nguyên nước. Do các tác động
nhân sinh, nước tự nhiên bị ô nhiễm, tức thành phần và tính chất của nó bị thay đổi, làm
giảm chất lượng nước để sử dụng. Nguy hiểm nhất đối với nước tự nhiên và sinh vật là
những chất thải phóng xạ. Nước ô nhiễm có thể trở nên vô dụng đối với những người sử
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dụng nước nhất định. Cho nên, vì sao khi đánh giá ảnh hưởng của hoạt động kinh tế tới
tài nguyên nước, cần phải tính đến không chỉ những biến đổi về lượng của nó mà cả về
chất.

Công nghiệp. Đặc điểm sử dụng nước trong công nghiệp là ở chỗ phần lớn nước sau
khi sử dụng trong quá trình sản xuất được trả lại vào sông ngòi và hồ ở dạng nước thải.
Nhu cầu dùng nước không hoàn lại chiếm phần không lớn trong nước dùng (510 %) và
không thể ảnh đáng kể tới sự thay đổi về lượng tài nguyên nước các khu vực lớn. Nhưng
chất lượng nước ở nguồn do ảnh hưởng của dòng chảy công nghiệp biến đổi rất mạnh,
tức phát thải nước thải dẫn tới ô nhiễm sông suối và thủy vực.

Lượng nước và thành phần chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp phụ thuộc vào
dạng sản xuất, nguyên liệu, các sản phẩm phụ tham gia vào các quá trình công nghệ.

Ngoài ra, thành phần nước thải của một nhà máy cụ thể phụ thuộc vào công nghệ hiện
dùng ở nhà máy, vào dạng và sự hoàn thiện của máy móc v.v... Thành phần nước thải
công nghiệp rất đa dạng, và thậm chí đối với một và chỉ một ngành sản xuất, cũng dao
động trong phạm vi vô cùng rộng lớn. Với sự xuất hiện các ngành công nghiệp mới (hóa
dầu, tổng hợp chất hữu cơ v.v...) sử dụng ngày càng nhiều các hợp chất hóa học mới,
dẫn đến tăng tiếp tục nước thải công nghiệp và làm phức tạp hóa thành phần của chúng.

Làm nước mặt bị ô nhiễm mạnh nhất là các ngành công nghiệp như luyện kim, hóa học,
giấy  xenlulô, chế biến dầu. Những chất ô nhiễm chủ yếu trong nước thải của các ngành
công nghiệp này là: dầu, phenol, kim loại màu, các hợp chất phức tạp. Theo kết quả
quan trắc những năm gần đây, nước mặt ở nước ta bị ô nhiễm bởi sản phẩm dầu trong
80 % các trường hợp, phenol  60 %, kim loại nặng  40 %.

Dầu và các sản phẩm dầu không phải là thành tố tự nhiên của thành phần nước sông và
thủy vực, cho nên sự xuất hiện chúng trong các đối tượng nước có thể coi là ô nhiễm.
Sự có mặt các sản phẩm dầu trong nước được phản ánh ở sự phát triển của trứng cá và
cá bột, ở số lượng và thành phần nguồn thức ăn trong sông, ở chất lượng và sự thích hợp
của thức ăn cho cá khai thác. Sự thành tạo các màng váng trên mặt nước làm giảm khả
năng tự làm sạch của thủy vực. Sự phân hủy sinh hóa các sản phẩm dầu trong nước mặt
diễn ra rất chậm. Tốc độ ôxy hóa sinh hóa phụ thuộc vào nhiều nhân tố: nhiệt độ nước,
sự có mặt của ôxy và các dưỡng chất, thành phần hóa học của các sản phẩm dầu phát
thải, sự có mặt của các thực vật bậc cao trong nước v.v... Tuy nhiên, thậm chí trong các
điều kiện thuận lợi, sự phân hủy dầu dạng lơ lửng và dạng hoà tan trong nước (sự phân
rã và loại ra khỏi thủy vực) diễn ra không nhanh hơn 100150 ngày.

Ô nhiễm nước mặt bởi phenol (thường là các dạng phenol một nguyên tử dễ bay hơi, là
dạng độc nhất trong nhóm hợp chất này) dẫn tới làm rối loạn những quá trình sinh học
trong các đối tượng nước.
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Do hoạt động của các xí nghiệp hóa chất, một lượng lớn các hợp chất hữu cơ đa dạng về
thành phần và tính chất, trong số đó có những chất từ trước đến nay không tồn tại trong
tự nhiên, sẽ đi vào các thủy vực. Một phần các chất này có hoạt tính sinh học rất cao, rất
ít chịu làm sạch sinh học và tác động của các tác nhân vật lý, tức là rất khó tách ra khỏi
nước thải. Trong số các chất đó, các chất tẩy rửa tổng hợp có vị đặc biệt  đó là những
chất tẩy đang được sản xuất rất nhiều ở các nước. Theo các nghiên cứu ở Mỹ, đã xác
định được rằng, việc sử dụng các chất tẩy dẫn đến làm tăng mạnh hàm lượng phôtpho
trong các sông ở Mỹ và điều đó gây nên phát triển mạnh thủy thực vật, đổi màu nước
sông và thủy vực, cạn kiệt ôxy trong khối nước. Đặc điểm tiêu cực thứ hai của các chất
tẩy là ở chỗ chúng rất cản trở sự vận hành của các công trình kênh dẫn, làm giảm các
quá trình kết vón trong khi làm sạch nước ở các trạm dẫn nước.

Nước thải chứa nhiều đồng và kẽm gây tác động rất bất lợi tới sông. Hàm lượng đồng
và kẽm trong các thủy vực chưa ô nhiễm không lớn và phụ thuộc vào các điều kiện địa
lý tự nhiên hình thành nên thành phần hóa học của nước, dao động mùa của nhiệt độ và
chế độ thủy văn của sông. Hàm lượng đồng trong nước tự nhiên bằng 110 μg/l, kẽm 
130 μg/l. Sự tăng nồng độ các chất này trong nước sông hay thủy vực dẫn tới làm chậm
quá trình tự làm sạch của nước khỏi các hợp chất hữu cơ, hủy hoại sự sống trong thủy
vực. Tình hình càng nặng nề hơn do chỗ đồng và kẽm không thể bị loại trừ hoàn toàn
ra khỏi thủy vực, mà chỉ thay đổi dạng tồn tại và tốc độ di chuyển của chúng. Như vậy,
khi phát thải nước có chứa các kim loại nặng này, cần biết rằng muốn giảm thấp nồng
độ các chất này chỉ có một cách pha loãng.

Một dạng ô nhiễm công nghiệp đặc biệt đối với các thủy vực là ô nhiễm nhiệt, do phát
thải nước nóng từ các hệ thống năng lượng. Một lượng nhiệt lớn xâm nhập cùng nước
thải nóng vào sông, hồ và các hồ chứa nhân tạo tác động mạnh tới chế độ nhiệt và sinh
học của thủy vực. Các quan trắc tiến hành trong vùng tác động của nước nóng đã cho
thấy rằng, trong vùng này điều kiện đẻ trứng của cá bị phá vỡ, động vật phù du có thể bị
chết, cá bị nhiễm khuẩn kí sinh nhiều hơn v.v...

Cường độ tác động của ô nhiễm nhiệt phụ thuộc vào nhiệt độ đun nóng nước. Đối với
mùa hè, người ta đã phát hiện được chuỗi tác động nhiệt độ cao đặc trưng như sau đối
với các sinh quần của các hồ và các thủy vực nhân tạo:

 với nhiệt độ dưới 26 oC không thấy tác động có hại;

 trong khoảng 2630 oC bắt đầu trạng thái ức chế hoạt động sống của cá;

 cao hơn 30 oC quan sát thấy tác động có hại với sinh quần;

 với 3436 oC xuất hiện các điều kiện tử vong với cá và một số loài khác.
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Việc xây dựng một số hệ thống làm lạnh để phát thải nước của các nhà máy nhiệt điện
trong khi lưu lượng nước thải rất lớn dẫn tới làm tăng quá nhiều giá thành xây dựng và
khai thác các nhà máy. Do đó, trong thời gian gần đây, người ta rất chú ý nghiên cứu
ảnh hưởng của ô nhiễm nhiệt.

Nước thải sinh hoạt - công cộng chiếm khoảng 20 % tổng dòng thải vào các hồ chứa
nước mặt (7080 % thuộc tỷ phần nước thải công nghiệp). Tuy nhiên, nếu như thể tích
nước thải công nghiệp và lượng chất ô nhiễm trong đó có thể làm giảm (nhờ áp dụng
hệ thống cấp nước quay vòng, thay công nghệ sản xuất), thì nước thải sinh hoạt  công
cộng thường đặc trưng bởi sự tăng thể tích không ngừng, do tăng trưởng dân số, tăng
tiêu thụ nước, cải thiện điều kiện vệ sinh dịch tễ của đời sống ở những thành phố hiện
đại và các điểm dân cư.

Lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt  công cộng thường khá ổn định (lượng
các chất ô nhiễm trên một đầu người), điều đó cho phép tính được lượng các chất ô
nhiễm phát thải tùy thuộc vào số dân, thể tích tiêu thụ nước, điều kiện kinh tế  xã hội
v.v...

Những chuẩn mực ô nhiễm trung bình tính cho một đầu người đối với Liên Xô dẫn trong
bảng 1.7.

Bảng 1.7. Mức ô nhiễm cho phép của nước thải công cộng trên 1 đầu người

Sự ổn định của thành phần nước thải công cộng cho phép ta dự báo được chất lượng
nước trong thủy vực thu gom tùy thuộc vào lượng nước và chế độ thủy văn quy định
khả năng nước tự làm sạch cũng như lượng chất ô nhiễm do dân số quy định.

Hiện nay, thậm chí trên các sông lớn nằm phía dưới những thành phố lớn vẫn quan sát
thấy ô nhiễm mạnh, điều này là do các nước thải công cộng có những tính chất đặc biệt
 trong nó có nhiều loài vi khuẩn (chủ yếu các loài ruột khoang). Nước thải sinh hoạt
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gây sự chú ý đặc biệt bởi những tính chất chứa khuẩn của nó  có thể là nguyên nhân các
bệnh viêm nhiễm.

Đô thị hóa. Đô thị hóa được hiểu là quá trình tập trung dân cư và lực lượng sản xuất ở
các thành phố. Quá trình đô thị hóa liên quan mật thiết với tăng trưởng dân số và cách
mạng khoa học kỹ thuật. Nhịp độ của quá trình này đã tăng đột ngột ở nửa cuối thế kỷ
XX. Bắt đầu từ năm 1950, tốc độ tăng dân cư thành phố đã vượt trội tốc độ tăng trưởng
dân cư nông thôn. Thật vậy, nếu năm 1960 trong tổng dân số trên Trái Đất gần 3 tỷ
người, dân cư thành phố và nông thôn phân chia xấp xỉ theo tỷ lệ 1 : 2, thì đến năm 2000
phần lớn dân cư Trái Đất sẽ được sống ở các thành phố [2].

Sự tập trung dân cư, công nghiệp, xây dựng trên các diện tích hạn chế (ở những nước
phát triển, diện tích các thành phố và làng mạc kiểu thành phố chiếm 5 % diện tích) dẫn
tới sự thay đổi tất cả những yếu tố của môi trường tự nhiên: bầu không khí, thảm thổ
nhưỡng và thực vật, nước ngầm và nước mặt. Khi xét những biến đổi tài nguyên nước
trên một lãnh thổ đô thị hóa, cần tách bạch hai vấn đề chính: 1) dưới ảnh hưởng của
những nhân tố nào và chất lượng nước mặt biến đổi ra sao; 2) cán cân nước và chế độ
nước sông ngòi đang biến đổi như thế nào nào (tức là xét những biến đổi về lượng và về
chất của tài nguyên nước do ảnh hưởng của đô thị hóa).

Sự biến đổi chất lượng nước tự nhiên ở lãnh thổ đô thị hóa bị chi phối bởi chỗ trong
phạm vi thành phố hình thành một lượng lớn nước thải công nghiệp và công cộng, gia
nhập vào các đối tượng nước, cũng như vào nước dưới đất trong vành đai thành phố
hoặc ở lân cận. Ngoài ra, một lượng lớn các chất ô nhiễm xâm nhập vào các nguồn nước
cùng với dòng chảy mặt từ lãnh thổ thành phố (còn gọi là nước tưới  rửa) và từ giáng
thủy khí quyển (dòng chảy mưa rào).

Sự ảnh hưởng của nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt  công cộng đến chất
lượng nước đã được xem xét ở trên.

Ảnh hưởng của nước mưa và nước tưới  rửa đến chất lượng nước các thủy vực là rất
lớn. Các loại nước này chứa nhiều chất khoáng, tổng lượng các chất ô nhiễm trong đó
ước tính bằng 815 % tổng lượng các chất xâm nhập cùng với nước thải sinh hoạt  công
cộng từ cùng một lãnh thổ (Belitrenco, Svetxov, 1976).

Ảnh hưởng đồng thời của nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt  công cộng, nước
mưa rào và nước rửa dẫn đến những biến đổi căn bản về thành phần nước tự nhiên trên
lãnh thổ đô thị hóa: tăng nồng độ các chất hữu cơ hòa tan và các chất dinh dưỡng; giảm
mạnh hàm lượng ôxy hòa tan; chất ô nhiễm đặc trưng ở đây là các chất tổng hợp hoạt
tính bề mặt được dùng nhiều trong công nghiệp cũng như trong sinh hoạt; tăng ô nhiễm
vi khuẩn.
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Những biến đổi về lượng của tài nguyên nước trên lãnh thổ đô thị hóa bị chi phối trước
hết bởi sự tăng nhu cầu dùng nước của cư dân và công nghiệp.

Nhu cầu tăng lên về nước có thể được thoả mãn bằng tài nguyên địa phương cũng như
bằng việc thu hút tài nguyên từ bên ngoài phạm vi điểm cấp nước (biến đổi nhân tạo tài
nguyên nước). Nhân tố quan trọng thứ hai là sự hiện diện trên lãnh thổ đô thị hóa các
khu vực lớn không thấm nước hoặc ít thấm nước (các tòa nhà, lớp phủ mặt đường, các
công trình công nghiệp hoặc sinh hoạt), cản trở sự thấm và làm tăng hệ số dòng chảy và
hậu quả là sự tái phân bố các thành phần nước mặt và nước ngầm của tài nguyên nước.

Tất cả điều đó dẫn tới chỗ dòng chảy từ lãnh thổ đô thị hóa khác hẳn với dòng chảy từ
lưu vực tự nhiên. Những khác biệt ở mức độ này hay mức độ khác liên quan tới thể tích
dòng chảy, lưu lượng nước cực đại và cực tiểu, tương quan giữa thành phần dòng chảy
mặt và dòng chảy ngầm.

Dòng chảy năm từ lãnh thổ đô thị hóa có thể tăng lên 10 % hoặc hơn so với dòng chảy
từ nơi không đô thị hóa (không thu hút các tài nguyên bổ sung từ bên ngoài). Nguyên
nhân sự tăng này là các hệ số dòng chảy cao và các tổn thất không hoàn lại ít hơn, liên
quan đến thấm cũng như tăng mưa ở các thành phố.

Trong cùng các trường hợp, khi sự cấp nước được thực hiện từ các tầng mang nước,
bằng sông không thấm nước, hoặc chuyển nước từ các vùng khác, còn nước thải gia
nhập vào sông, thì dòng chảy lòng sông có thể tăng lên một số lần.

Sự đô thị hóa có ảnh hưởng mạnh nhất tới sự thay đổi thể tích và thời gian kéo dài lưu
lượng lũ, cái đó cũng do sự biến đổi các hệ số dòng chảy trong phạm vi lãnh thổ thành
phố chi phối.

Sự chênh lệch lớn nhất giữa lưu lượng lũ trên các lưu vực tự nhiên và trên lãnh thổ đô
thị hóa được nhận thấy qua các giá trị nhỏ và trung bình của chúng, khi đó sự khác nhau
giữa các hệ số dòng chảy là cực đại. Tại những lưu lượng mưa rào với độ lặp lại bé,
những khác biệt về các lưu lượng lũ giảm xuống (bởi vì trong những điều kiện đó, các
hệ số dòng chảy của bề mặt tự nhiên và các lớp phủ nhân tạo gần như nhau).

Đặc điểm tác động của đô thị hóa đến dòng chảy mùa kiệt phụ thuộc vào chỗ những
nguồn nào được sử dụng để cấp nước, Khi việc cấp nước được lấy từ các nguồn địa
phương, thì thường nhiều khả năng dòng chảy kiệt sẽ giảm, do mức thấm nước mưa và
tuyết tan hạ thấp. Sự tăng dòng chảy kiệt có thể xảy ra trong trường hợp đảm bảo nước
cho thành phố từ các nguồn nằm bên ngoài phạm vi lưu vực cấp nước, trong khi đó sự
phát thải nước thải lại thực hiện trong phạm vi của nó.

Ảnh hưởng của các biện pháp tưới tiêu. Sự cần thiết đảm bảo thực phẩm cho nhân
loại dẫn tới tăng liên tục thể tích của các công trình tưới tiêu nhằm thu hút vào các sản
xuất nông nghiệp những vùng đất mới như  các vùng đất khô cằn hoặc các vùng quá ẩm
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ướt. Cả tưới lẫn tiêu đều ảnh hưởng đáng kể tới tài nguyên nước ngọt tự nhiên của các
lãnh thổ tưới tiêu, tuy nhiên, tính chất và cường độ của tác động này khác nhau tùy theo
hình thức thực hiện biện pháp. Chúng ta nên xem xét một cách riêng biệt ảnh hưởng của
tưới và tiêu tới sự biến đổi cán cân nước, chế độ của các đối tượng nước, biến đổi chất
lượng nước mặt trên các lãnh thổ tưới tiêu.

Ảnh hưởng của tưới. Tưới có ảnh hưởng lớn nhất tới chế độ nước và tài nguyên nước
của lãnh thổ. Do ảnh hưởng của tưới, sẽ thay đổi dòng chảy trung bình năm, sự phân
bố trong năm của chúng, các cực trị của dòng chảy (đặc biệt là dòng chảy cực tiểu). Sự
mang các muối từ các khoang được tưới vào sông sẽ làm tăng độ khoáng hóa của nước
trong sông, dẫn tới thay đổi thành phần hóa học của chúng. Đặc điểm và mức độ biến
đổi của các đặc trưng kể trên phụ thuộc vào nhiều điều kiện: địa lý tự nhiên, thủy văn,
thủy hóa và thậm chí cả kỹ thuật (phương pháp tưới, trạng thái kỹ thuật của hệ thống
tưới v.v...).

Ảnh hưởng của tưới tới các đặc trưng kể trên của dòng chảy sông là khác nhau đối với
các sông nhỏ với nguồn nuôi chủ yếu là dòng chảy mặt, và đối với các hệ thống sông
lớn được nuôi bởi mọi tầng cấp nước dưới đất.

Trên các lưu vực nhỏ ở vùng khô, thì lượng cấp nước tưới thực tế bị chi phí hết cho bốc
hơi, điều này dẫn tới giảm hoặc chấm dứt hoàn toàn dòng chảy các sông bé.

Trên các sông lớn, sau khi sử dụng nước tưới, dòng chảy ra có thể giảm chút ít, hoặc
thậm chí không thay đổi. Phương án này có thể xảy ra trên các lưu vực, nơi đồng thời
với tưới người ta thực hiện các biện pháp sản xuất khác (diệt cỏ hoang, giảm rò rỉ nước
sông và cắt giảm thời hạn ngập bãi bồi v.v...), làm cho giảm bốc hơi và bồi hoàn cho
gia lượng bốc hơi trên các diện tích tưới. Tuy nhiên, sự thay đổi dòng chảy không đáng
kể như vậy trên các sông lớn ở các vùng được tưới chỉ xảy ra dưới một giới hạn nào đó
(tùy thuộc các điều kiện địa lý khu vực, sự hiện diện của các nhân tố bù trừ, diện tích
các vùng đất được tưới trên lưu vực và v.v...), sau đó thì dòng chảy bắt đầu giảm mạnh.

Sự giảm dòng chảy do tác động của tưới là rất khác nhau trong các năm có pha nước
khác nhau. Những năm ẩm ướt, lượng giảm này không đáng kể, còn những năm khô hạn
 dòng chảy sông giảm mạnh hơn.

Sự ảnh hưởng của tưới tới phân phối dòng chảy trong năm và các trị số thực nghiệm của
nó thể hiện như sau  giảm dòng chảy vào thời kỳ tăng trưởng (do tăng tổn thất nước qua
sự toát hơi nước) và tăng dòng chảy vào mùa thu và đông, khi nước từ các khoang được
tưới nhập lưu vào mạng lưới thủy văn.

Sự biến đổi thành phần hóa học và chất lượng nước sông ở vùng đất tưới được chi phối
bởi sự mang muối ra từ các khoang tưới. Lượng muối xâm nhập vào sông là hàng chục,
còn trong điều kiện đất nhiễm mặn, là hàng trăm tấn trên một ha. Nhập lượng muối như
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vậy vào sông làm tăng đáng kể độ khoáng hóa của nước và làm thay đổi thành phần hóa
học của nó. Mức tăng độ khoáng hóa phụ thuộc vào tỷ số lưu lượng nước sông và lưu
lượng nước hoàn lại, vào tỷ số độ khoáng hóa của chúng, vào tỷ phần giữa đất tưới và
tổng diện tích lưu vực sông v.v...

Xâm nhập nước thấm và nước thu gom vào sông dẫn tới làm tăng độ khoáng hóa của
nước trong đó. Ở đây, ảnh hưởng của dòng chảy từ các khoang tưới tỷ lệ thuận với tỷ
phần diện tích của các khoang trên diện tích lưu vực. Một ví dụ điển hình về sự tăng
độ khoáng hóa trong sông theo mức tăng diện tích tưới trong lưu vực của nó là sông
Xưrơđaria. Sau 25 năm, diện tích đất tưới trong lưu vực sông tăng 800 ngàn ha (tức 1,5
lần), còn độ khoáng của nước tăng từ 400 lên 1000 mg/l, tức tăng 2,5 lần! Đồng thời
cũng đã thay đổi thành phần ion của nước: nước hyđrô cacbonat  canxi trước đây đã trở
thành nước sunphat  natri, hàm lượng clo tăng. Ví dụ này minh hoạ cho quy luật chung
biến đổi độ khoáng và thành phần hóa học nước sông trong các lưu vực thực hiện tưới.

Ảnh hưởng của tiêu. Ở nước ta hiện nay có khoảng 10 triệu ha đầm lầy và vùng đất thừa
ẩm được làm khô. Ảnh hưởng của tiêu biểu hiện chủ yếu ở sự thay đổi cán cân nước của
lãnh thổ tưới tiêu (thay đổi các điều kiện dòng chảy từ đầm lầy, hạ thấp mực nước ngầm,
thay đổi trữ lượng ẩm ở đới thông khí v.v...) và ở sự biến đổi các đặc trưng thủy văn
của các sông lầy hóa (dòng chảy năm, cực đại và cực tiểu, phân bố trong năm của nó).
Ở đây, biện pháp tiêu tác động theo cách khác nhau đến chế độ nước của các sông, tùy
thuộc vào các điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, địa lý thủy văn của lưu vực, mức độ đầm
lầy hóa, kiểu đầm lầy được tiêu, tính chất tưới tiêu của đất v.v...; trong một số trường
hợp ảnh hưởng này không đáng kể, còn trong các trường hợp khác lại thể hiện rất rõ
ràng. Mặc dù có mâu thuẫn nào đó trong các kết quả nghiên cứu của một số tác giả, vẫn
có thể rút ra những kết luận chung như sau về xu thế biến đổi dòng chảy sông ở các lưu
vực tưới tiêu trong các vùng thiếu và đủ ẩm:

 những năm đầu tiên thực hiện tiêu, thường diễn ra tăng dòng chảy năm và mùa, do
giảm lượng bốc hơi tổng cộng và hụt trữ lượng nước ngầm;

 tiếp theo, khi vùng đất tiêu úng được khai thác mạnh hơn, thì chế độ dòng chảy trở nên
đều đặn hơn, bốc hơi tăng (do toát hơi), dòng chảy năm tiến dần về giá trị ban đầu của
nó;

 các mô đun dòng chảy cực đại có thể là tăng và cũng có thể là giảm.

Một trong các nhân tố chính làm thay đổi các lưu lượng cực đại là đặc điểm biến đổi của
dung tích tích tụ của lưu vực. Trong các lưu vực sông ngòi có bồn thu nước cấu tạo bởi
đất đá thấm tốt, sau khi tiêu, người ta thấy sự suy giảm lưu lượng cực đại, còn trên các
lưu vực cấu tạo bởi các đất thổ nhưỡng ít thấm, lại thấy đại lượng này tăng chút ít. Các
tính chất thủy lý của đất thổ nhưỡng quyết định đặc điểm biến đổi thể tích dòng chảy lũ
xuân và phân phối nội năm của dòng chảy. Đối với lưu vực cấu tạo bằng đất thấm tốt,
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sự suy giảm thể tích lũ xuân được bù bởi sự gia tăng dòng chảy mùa kiệt, tức phân bố
lại dòng chảy trong năm.

Để xác định lượng giảm lưu lượng cực đại do ảnh hưởng của tiêu, người ta khuyến cáo
dùng mối quan hệ sau [3]:

δ = 1 − 0,016fm, (1.2)

với δ  hệ số tính đến sự suy giảm lưu lượng cực đại do tác động của biện pháp tiêu; fm
 mức độ tưới tiêu của lưu vực, %.

Tính đến những biến đổi của lưu lượng cực đại của lũ xuân sẽ cho phép cắt giảm kích
thước của thủy công trình và giảm giá thành của chúng.

Về tổng thể, suy giảm lưu lượng cực đại và gia tăng dòng chảy thời kỳ nước kiệt có thể
xem như là những biến đổi tích cực mà công tác tưới tiêu mang lại.

Sự thay đổi chất lượng nước trong hồ chứa. Thành lập hồ chứa dẫn tới sự thay đổi chế
độ thủy hóa và chất lượng nước trong nó so với nước sông trên đó nó được xây dựng.

Sự hình thành chế độ thủy hóa hồ chứa và chất lượng nước trong đó diễn ra dưới ảnh
hưởng của hàng loạt các nhân tố, trong số đó chủ yếu là thủy hóa của dòng nhập, sự thay
đổi chế độ nước và các quá trình thủy sinh bên trong thủy vực.

Tác động chính đến sự thay đổi chế độ thủy hóa là cường độ trao đổi nước trong hồ chứa
(mức độ thông thoáng):

K = Whc / Wn

với Whc  thể tích hồ chứa; Wn  dòng chảy năm. K càng lớn thì càng ít thay đổi chế độ
khoáng hóa của nước trong hồ chứa so với nước sông nuôi dưỡng nó. Giữa độ khoáng
hóa trung bình của nước trong hồ chứa ∑ Ih và độ khoáng hóa trung bình của nước trong
sông ∑ Is với mức trao đổi nước khác nhau (K > 1) có mối quan hệ:

∑ Ih
∑ Is

= 0,99 − 0,26
K . (1.3)

Quan hệ này cho phép khi thiết kế hồ chứa ta tính được độ khoáng hóa dự kiến trong đó
(ứng với các trị số cụ thể của ∑ Is và K).

Sự thay đổi chất lượng nước trong các hồ chứa bị chi phối bởi sự thay đổi chế độ nước
cũng như các quá trình sinh học trong thủy vực. Sự giảm vận tốc dòng chảy, sự tăng độ
trong suốt, sự xuất hiện phân tầng nhiệt độ và khí trong điều kiện tăng hàm lượng các
chất hữu cơ và chất dinh dưỡng trong nước (do cuốn theo từ các vùng đất ngập nước, do
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xâm nhập của nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt  công cộng và nông nghiệp)
dẫn tới làm gia tăng mạnh các quá trình sản xuất sinh học trong các hồ chứa.

Làm giàu nước bởi các chất dinh dưỡng gây nên sự phát triển mạnh của phù du thực
vật, làm cho nước phát màu. Nếu nước “phát màu” bởi các tảo lục lam (các loài này đặc
trưng cho khí hậu ôn hòa và ấm), thì trong nước đó đang hình thành những chất độc,
chất lượng nước giảm, xuất hiện mùi lạ, vị khó chịu. Nước bắt đầu không thích hợp để
uống. Trong những thời kỳ chết một khối lượng lớn vi thực vật hay đại thực vật, chất
lượng nước còn giảm mạnh hơn nữa, hàm lượng ôxy hoà tan giảm, các mùi khó chịu
xuất hiện. Hiện tượng này (biến đổi chất lượng nước do phá vỡ tiến trình tự nhiên của
các quá trình sinh học) được gọi là ô nhiễm thứ sinh (ô nhiễm sinh học).

Hiện nay, vấn đề “nở hoa” của nước được chú ý đặc biệt. Bằng những nghiên cứu sinh
học, người ta đã chứng minh rằng tảo lục lam có những kẻ thù và những người sử dụng
chúng trong thiên nhiên. Người ta đã phân lập được hơn 20 loại virut có ảnh hưởng tiêu
cực tới sự phát triển của loại tảo này. Ngoài ra, hiện nay, người ta đang tiến hành nghiên
cứu các hóa chất với độc tính đặc biệt đối với các tảo lục lam.

Để gìn giữ chất lượng nước trong các hồ chứa, cần làm sạch kỹ lưỡng đáy hồ khỏi thực
vật và các chất ô nhiễm trước khi cấp nước, tuân thủ nghiêm chỉnh các thời hạn và chuẩn
mực bón phân trên các vùng đất xung quanh, cắt giảm triệt để nồng độ chất dinh dưỡng
của nước thải vào hồ chứa, chọn vị trí phát thải ở các khu vực có độ thông thoáng nước
cao nhất v.v...

Những giải pháp bảo vệ nước mặt khỏi ô nhiễm

Bảo vệ nước khỏi ô nhiễm được hiểu là một tập hợp các biện pháp đảm bảo trạng thái
bình thường của đối tượng nước (phù hợp với pháp luật về nước đang tồn tại) trong điều
kiện gia tăng việc sử dụng nước. Thực hiện những biện pháp này đòi hỏi giải quyết hàng
loạt các vấn đề khoa học và kỹ thuật, trong đó có những vấn đề chính là:

 định chuẩn chất lượng nước, tức soạn thảo các chỉ tiêu phù hợp đối với các loại hình
sử dụng nước khác nhau;

 giảm thể tích phát thải ô nhiễm vào thủy vực, bằng cách hoàn thiện các quá trình công
nghệ và cải tiến các phương pháp làm sạch nước thải;

 nghiên cứu và tính toán các quá trình tự làm sạch nước thải khi phát thải vào thủy vực.

Giải quyết đồng thời các vấn đề này và đưa chúng vào thực tiễn kinh tế nước sẽ cho
phép thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên nước, sử dụng chúng hợp lý, tạo ra những
điều kiện để tăng trưởng kinh tế và nâng cao hiệu quả nền sản xuất xã hội.
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Định chuẩn chất lượng nước. Ở nước ta, việc định chuẩn chất lượng nước các thủy
vực được thực hiện tuân theo “Những quy chế bảo vệ nước mặt khỏi ô nhiễm bởi nước
thải” (1975). Mục tiêu xây dựng và khẳng định pháp luật của văn bản này là cảnh báo
và khắc phục ô nhiễm bởi nước thải các sông, hồ, hồ chứa, đầm, các kênh nhân tạo được
dùng để cung cấp nước ăn uống và các nhu cầu văn hóa  sinh hoạt khác của cư dân
cũng như các mục tiêu của nghề cá. Trong “Những quy chế” đã phân hóa các yêu cầu về
thành phần và các tính chất của nước đối với từng loại hình sử dụng nước và nhấn mạnh
những nguyên tắc trách nhiệm bảo vệ của tất cả các nhà sử dụng nước. Trong những
trường hợp đồng thời sử dụng thủy vực cho nhiều nhu cầu khác nhau của nền kinh tế
quốc dân, thì phải xuất phát từ những yêu cầu chặt chẽ hơn trong loạt các chuẩn mực
cùng tên về chất lượng nước. Đặc biệt lưu ý rằng, cấm phát thải vào thủy vực những
nước thải có chứa các phế liệu quý, nguyên liệu sản xuất, hóa chất v.v... một khi chúng
có thể được loại ra bằng phương pháp công nghệ hợp lý. Những điều kiện phát thải nước
thải vào các thủy vực được xác định có tính đến mức độ hòa trộn có thể có, khi đó thành
phần và các tính chất của nước sông hay thủy vực cần phải tương ứng với những chuẩn
mực ở thủy trực nằm cách xa 1 km kể từ điểm dùng nước gần nhất.

Bảng 1.8. Những yêu cầu chung về thành phần và các tính chất

của nước dùng cho những mục đích ăn uống và nghỉ dưỡng
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Bảng 1.9.Những yêu cầu chung về thành phần và các tính chất

của nước các thủy vực sử dụng trong nghề cá
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Những yêu cầu chung về thành phần và các tính chất của nước ở các sông để ăn uống
và nghỉ dưỡng được dẫn trong bảng 1.8, còn đối với các thủy vực sử dụng cho nghề cá 
trong bảng 1.9. Khi sử dụng các đối tượng nước để uống hoặc để nghỉ dưỡng, thì người
ta định chuẩn 11 chỉ tiêu về thành phần và các tính chất của nước, xác định những nồng
độ tới hạn cho phép (NĐTHCP) có thể xẩy ra trong thủy vực tại thủy trực kiểm tra đối
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với 420 chất có độc. Đối với những thủy vực sử dụng trong nghề cá, thì người ta định
chuẩn 8 chỉ tiêu chính và xác định các NĐTHCP đối với 72 chất có độc.

Nồng độ tới hạn cho phép của các chất có độc được xác định bởi các bác sĩ vệ sinh dịch
tễ, các nhà sinh vật học và được duyệt y ở các cấp cao nhất. Tất cả các chất có độc, tùy
theo ảnh hưởng của chúng tới cơ thể người và sự sống của thủy vực, được chia ra thành
ba loại (các chỉ tiêu độc hại tới hạn ? CTĐTH):

 những chất làm biến đổi các tính chất cảm quan của nước (màu, mùi, vị);

 những chất ảnh hưởng tới tình trạng vệ sinh chung của thủy vực (chẳng hạn, tốc độ của
các quá trình tự làm sạch);

 những chất gây ảnh hưởng tới cơ thể người và động vật sống trong thủy vực (những
chất độc).

Trong “Những quy chế bảo vệ nước mặt khỏi ô nhiễm bởi nước thải” chỉ ra rằng, hàm
lượng mỗi chất có độc trong nước thủy vực không được vượt quá NĐTHCP. Còn nếu
như trong thành phần của nước thải chứa một số chất có độc, thì để tính nồng độ cho
phép của chúng trong nước thủy vực có nhiều cách tiếp cận khác nhau, tùy thuộc vào
chỗ các chất đó thuộc vào một loại hay các loại khác nhau về CTĐTH. Nếu như các chất
có độc thuộc các loại CTĐTH khác nhau, thì mỗi chất trong đó có thể có nồng độ bằng
nồng độ tới hạn cho phép. Còn nếu các chất có độc thuộc vào một loại theo CTĐTH,
thì nồng độ của chúng cần phải giảm sao cho tổng các tỷ số của chúng trên NĐTHCP
không vượt quá đơn vị:

C1
N§THCP1

+
C2

N§THCP2
+ ...+

Cn
N§THCPn

≤ 1. (1.4)

Khi giải quyết vấn đề về khả năng xả nước thải vào thủy vực, người ta thực hiện đánh
giá tình trạng vệ sinh của nó theo công thức (1.4). Nếu như ∑

Ci
N§THCPi

lớn hơn đơn vị, thì
việc xả nước thải công nghiệp vào đối tượng nước ở nồng độ được hoạch định bị cấm.

Tính toán nồng độ các chất ô nhiễm ở các thủy trực kiểm tra được thực hiện có tính đến
số lần pha loãng thứ n, đại lượng này được tính theo mối phụ thuộc:

n =
Q + Qt

Qt
, (1.5)

trong đó Q  lưu lượng trung bình tháng với suất đảm bảo 95 %, m3/s; Qt  lưu lượng
dòng chảy công nghiệp, m3/s.

Nếu tính tới số lần pha loãng, thì nồng độ tại thủy trực kiểm tra (Ckt) sẽ bằng:
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∂S
∂ t = (D −

Qt
ϕH )1

r
∂S
∂r + D∂2S

∂r2 , (1.6)

với Ct  nồng độ của chất chỉ thị được xem xét trong nước thải.

Nồng độ tính toán ở thủy trực kiểm tra được so sánh với NĐTHCP để ước lượng mức
độ có thể hay không thể phát thải nước thải công nghiệp vào đối tượng đã cho. Sự không
phù hợp của Ckt với những yêu cầu chuẩn mực dẫn tới sự cần thiết phải tăng mức độ
làm sạch, giảm thể tích nước thải, thiết lập nơi thu gom và phát thải với nhữngc điều
kiện thủy văn thuận lợi v.v... Việc giải quyết các vấn đề này được thực hiện trong khi
xem xét đồng bộ tất cả những biện pháp về bảo vệ thiên nhiên  giảm lượng các chất
ô nhiễm, tính đến các quá trình tự làm sạch, kiểm tra việc tuân thủ các quy chế bảo vệ
v.v...

Các phương pháp công trình bảo vệ nước. Quyết sách kỹ thuật trong vấn đề bảo vệ
nước kết hợp trong nó việc sử dụng tối ưu tài nguyên nước, hạ thấp tối đa mức ô nhiễm
các nguồn nước, đảm bảo cung cấp cho nền kinh tế quốc dân lượng nước cần thiết và
chất lượng nước đạt yêu cầu. Các phương pháp công trình bảo vệ nước bao gồm không
chỉ việc xây dựng phương pháp làm sạch nước thải, mà còn hoàn thiện công nghệ sản
xuất cho phép cắt giảm hay loại trừ hoàn toàn sự gia nhập các chất ô nhiễm vào các đối
tượng nước. Những biện pháp như lập các sơ đồ công nghệ loại bỏ hoàn toàn việc đổ
nước thải vào sông và thủy vực, áp dụng quy trình cấp nước kín hay quay vòng, tận dụng
phế liệu sản xuất, thay thế làm lạnh bằng nước thành làm lạnh bằng không khí, chuyển
nước thải tới những xí nghiệp khác đòi hỏi với những yêu cầu “mềm hơn” về chất lượng
nước, cần phải giữ một vai trò đáng kể trong việc ngăn ngừa ô nhiễm sông và thủy vực.

Làm sạch nước thải là biện pháp bắt buộc và đắt giá, bị chi phối ở chỗ hiện nay các
quá trình công nghệ ở các xí nghiệp công nghiệp chưa đủ hoàn chỉnh về phương diện sử
dụng nước. Ngày nay, việc làm sạch nước thải được xem như là phương pháp chủ yếu
bảo vệ nước khỏi ô nhiễm.

Vấn đề làm sạch nước thải của các xí nghiệp và các điểm dân cư trước khi thải vào các
thủy vực là bài toán cực kỳ phức tạp do sự đa dạng các chất ô nhiễm, sự hiện diện trong
thành phần của chúng những hợp chất mới, thành phần của chúng liên tục phức tạp hơn.
Nước thải có thể chia thành hai nhóm lớn: nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt
 công cộng, khác nhau về các tính chất và thành phần.

Các phương pháp làm sạch nước thải hiện áp dụng ở nước ta và ngoại quốc có thể chia
thành hai nhóm: các phương pháp làm sạch trong điều kiện nhân tạo (ở các công trình
và hệ thống chuyên dụng) và các phương pháp làm sạch trong điều kiện tự nhiên (trên
đất canh tác được tưới tiêu, các cánh đồng thấm, các đầm sinh học v.v...). Việc chọn
phương pháp làm sạch nào là do thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước
thải quyết định.
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Làm sạch nước thải trong điều kiện nhân tạo. Các phương pháp làm sạch nước thải
trong điều kiện nhân tạo rất đa dạng, nhưng có thể phân thành 4 dạng chính: làm sạch
cơ học, hóa học, lý hóa và sinh hóa.

Làm sạch cơ học được áp dụng để tách ra khỏi nước thải những tạp chất hữu cơ và vô
cơ hạt thô không hoà tan bằng phương pháp lắng, chắt, lọc, quay ly tâm. Để làm sạch
cơ học, người ta sử dụng các lưới tách lọc thiết kế khác nhau như sàng, lưới, bể lắng,
máy ly tâm, máy quay xoáy... Lưới và sàng thường đóng vai trò bảo vệ ngăn cản các hạt
cỡ lớn như phế liệu sản xuất làm huỷ hoại các công trình. Lọc sỏi dùng để tách cát và
các vật liệu lắng đọng khỏi nước thải. Cùng với các tạp chất khoáng, khi lọc trong sàng
và bể lắng còn giữ lại các chất có nguồn gốc hữu cơ mà độ lớn thủy lực của chúng gần
với độ lớn thủy lực của cát. Các công trình này dựa trên sự lắng đọng của các phần tử lơ
lửng chứa trong nước thải khi thay đổi điều kiện động học của dòng. Theo đặc điểm chế
tạo, người ta phân biệt các loại buồng lắng thẳng đứng, nằm ngang và tỏa tia.

Để làm sạch nước thải khỏi các tạp chất cơ học, người ta cũng sử dụng máy quay cuộn
xoáy, nhờ nó các chất trong dòng được tách ra dưới tác động của lực ly tâm xuất hiện
trong chuyển động quay của chất lỏng. Vì lực ly tâm có thể lớn hơn khoảng hàng trăm
lần lực trọng trường và tăng tỷ lệ thuận với vận tốc lắng đọng của phần tử, điều này dẫn
đến thể tích và diện tích chiếm bởi máy quay hàng trăm và hàng chục lần nhỏ hơn lưới
sàng cùng công suất. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Khoa học Cấp nước, Hệ thống
kênh, Thủy công trình và Địa chất Thủy văn Công trình Toàn liên bang, việc áp dụng
máy quay làm giảm chi phí nhiều lần cho công trình làm sạch nước.

Làm sạch hóa học và lý hóa được áp dụng để tách các tạp chất vô cơ mịn hoà tan và các
chất hữu cơ khó ôxy hóa bằng các phương pháp sinh hóa ra khỏi nước thải bằng phương
pháp phân tách, lắng đọng và phân huỷ nhờ các hợp chất hóa học, bằng cách kết hợp các
phương pháp tác động vật lý và hóa học.

Làm sạch sinh hóa học thường được áp dụng sau khi các chất hạt thô được tách ra khỏi
nước thải. Phương pháp làm sạch sinh hóa dựa trên khả năng của một số loại vi khuẩn sử
dụng các chất hữu cơ có trong nước thải để ăn (các axit hữu cơ, chất đạm, chất đường...).
Người ta phân biệt hai giai đoạn của quá trình làm sạch diễn ra với tốc độ khác nhau:
hấp phụ từ nước thải các tạp chất hoà tan và hạt tinh hữu cơ và vô cơ vào bề mặt của các
vi khuẩn và sau đó phân huỷ các chất thu gom được ở bên trong tế bào vi khuẩn nhờ các
quá trình hóa học tại đó.

Quá trình xử lý sinh hóa có thể diễn ra cả trong điều kiện nhân tạo (trong các buồng lọc
sinh học và buồng lọc sinh hóa khí), lẫn trong điều kiện tự nhiên (trên các ruộng tưới
tiêu, các ruộng thấm lọc, các đầm sinh học...).
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Làm sạch sinh hóa trong điều kiện nhân tạo được thực hiện trong các buồng lọc sinh
hóa, các buồng trộn, buồng lọc sinh hóa với vòi phun nước thải, trong các bể lọc sinh
học truyền khí tự nhiên và truyền khí nhân tạo.

Bể lọc sinh học là một bể chứa đầy bùn hoạt tính (bùn hoạt tính  là một khối nhũ tương
các chất thành phần khoáng và hữu cơ, giàu vi khuẩn). Khi nước thải đi qua bể lọc sinh
hóa, các vi khuẩn thu hút các khoáng chất và chất hữu cơ làm thức ăn cho chúng như
nitơ từ aniac, nitrat, axit amin, phôtpho và kali từ các muối khoáng của các hợp chất đó.
Để bể lọc vận hành bình thường, bùn hoạt tính cần được thay thế định kỳ.

Bể lọc sinh học là một công trình đổ đầy các vật liệu nghiền nhỏ, trên đó trước khi đổ
nước thải cần tạo nên một màng sinh học hoạt tính bao gồm không chỉ các vi khuẩn mà
cả các tảo, ấu trùng côn trùng... hợp thành một quần thể phức tạp tham gia vào quá trình
làm sạch.

Trong các điều kiện tự nhiên,làm sạch sinh hóa được thực hiện trên các cánh đồng đất
tưới, cánh đồng lọc, trên các khu vực tưới dưới đất, trong các đầm sinh học và các kênh
ôxy hóa. Trong mọi trường hợp, quá trình làm sạch, làm vô hại diễn ra trong đất màu
hoặc nước với sự tham gia của các quá trình tự nhiên. Làm sạch sinh học trong đất có
ý nghĩa căn bản, phương pháp này bao gồm việc phân hủy từ từ các chất hữu cơ của
nước thải thành các hợp chất khoáng đơn giản nhất nhờ tác động của các vi khuẩn trong
đất. Các vi khuẩn của chất thải lỏng tập trung vào lớp đất trên cùng và tăng nhanh tính
bão hoà sinh khối. Khi đó, một số trong chúng bị chết dưới tác động của những loài đối
kháng, số còn lại tìm được trong đất những điều kiện thuận lợi, nhân bản nhanh và tự
tham gia vào quá trình làm sạch đất khỏi các hợp chất hữu cơ do nước thải mang vào.
Đất như giống như một phòng thí nghiệm tự nhiên, ở đó diễn ra một cách mạnh mẽ các
quá trình sinh hóa phức tạp, dẫn tới khoáng hóa các chất hữu cơ chứa trong nước thải và
giải nhiễm chúng  thực tế giải phóng hoàn toàn đất màu khỏi những thực vật gây bệnh.
Điều đặc biệt quan trọng ở đây là phương pháp làm sạch bằng đất hoàn toàn loại bỏ các
xâm nhập trực tiếp của nước thải vào thủy vực nước mặt, tức là bảo vệ chúng khỏi ô
nhiễm một cách tốt nhất.

Những cánh đồng đất tưới là những diện tích chuyên dụng, trên đó tiến hành làm sạch
nước thải kết hợp với trồng trọt một số cây kinh tế. Khi không có cây trồng, các khoảnh
đất này được gọi là những cánh đồng lọc. Phương pháp làm sạch nước thải bằng thổ
nhưỡng trong thời gian gần đây rất được chú ý, điều đó là do phương pháp này tạo ra
khả năng giải quyết đồng thời nhiệm vụ bảo vệ nước khỏi ô nhiễm và tăng cường sản
xuất nông nghiệp. Ngoài ra, mức độ làm sạch nước thải sinh hoạt công cộng cao hơn khi
sử dụng phương pháp làm sạch bằng đất.

Bảng 1.10. Các chỉ số (%) làm sạch nước thải của các điểm dân cư

trên các công trình làm sạch nhân tạo và bằng các phương pháp thổ nhưỡng
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Bảng 1.11. Mức độ làm sạch nước thải công nghiệp

Việc đều đặn tăng cường xây dựng các công trình làm sạch, hoàn thiện công nghệ sản
xuất, sử dụng nhiều lần nước trong công nghiệp chắc chắn sẽ đem lại kết quả giảm thiểu
những thể tích ô nhiễm xâm nhập vào thể tích nước thiên nhiên. Tuy nhiên, hiện nay
hoàn toàn không phải tất cả nước thải đều được xử lý; ngoài ra với trình độ công nghệ
làm sạch hiện tại, một phần ô nhiễm nhất định vẫn còn lại trong nước thải (bảng 1.10,
1.11), điều đó dẫn đến cần tính tới các quá trình tự làm sạch nước thải khi xả chúng vào
các thủy vực.

Các đầm sinh học là những thủy vực nhân tạo độ sâu 0,51,5 m, được chia thành một
số ngăn (2?5). Nước trong đầm được tuần tự bổ sung vào tùy theo mức độ làm sạch. Để
phân bố nước thải đều đặn trên vùng nước của đầm, người ta bố trí việc xả nước thải
vào và chắt ra ở những vị trí rải rác khắp trong đầm. Diện tích đầm ? 0,5?1,0 ha. Kiểu
làm sạch này hiệu quả nhất vào thời kỳ ấm trong năm. Cần nhận thấy rằng trong trường
hợp này hiệu quả làm sạch nước thải trong những điều kiện nhân tạo cũng gần với hiệu
quả làm sạch trong những điều kiện tự nhiên.

Những công trình cải tạo đất thúc đẩy việc bảo vệ tài nguyên nước khỏi ô nhiễm có
thể được phân thành các dạng lâm nghiệp, nông nghiệp và thủy công.
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Những biện pháp công trình lâm nghiệp  trồng các thực vật cây gỗ và thân bụi trong
phạm vi các vùng thượng lưu và trung lưu của các lưu vực sông, làm giảm dòng chảy
mặt và làm giảm các quá trình xói mòn do nước.

Việc thực hiện những công việc nghề nông một cách đúng đắn thuộc về nhóm các công
trình cải tạo đất theo phương pháp kỹ thuật nông nghiệp.

Những biện pháp cải tạo thủy công  chủ yếu là điều tiết chế độ nước  không khí của
đất, thổ nhưỡng để trồng trọt các loại cây kinh tế khác nhau, đồng thời giữ cho đất khỏi
bị rửa trôi mất các chất dinh dưỡng. Những công việc nhằm ngăn ngừa sự tạo thành các
rãnh xói, các dải trượt đất và xập đổ bờ cũng thuộc nhóm những biện pháp cải tạo thủy
công.

Việc xúc tiến một cách có tổ chức những biện pháp cải tạo đất tổng hợp sẽ giảm thiểu
đáng kể sự ô nhiễm nước tự nhiên.

Mức độ ô nhiễm khí quyển có ảnh hưởng đáng kể tới chất lượng nước. Vấn đề này đã
được xem xét ở phần thứ nhất của giáo trình này.

Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến mức ô nhiễm của môi
trường nước. Trong quá trình khai thác tài nguyên thiên nhiên, điều quan trọng là không
được để xảy ra những vụ tràn dầu từ dàn khoan dầu, những vụ tràn dầu sự cố, những vụ
vỡ đập các hồ chứa v.v...

Những gì đã liệt kê trên đây chưa phải là đã bao quát hết những biện pháp và phương
pháp phòng ngừa ô nhiễm tài nguyên nước. Còn có nhiều biện pháp bảo về nước khác
cho phép cắt giảm khối lượng và hạ thấp mức ô nhiễm nước thải. Tuy nhiên, cần nhớ
rằng tất cả những phương pháp đó chỉ có thể tách loại bớt một phần ô nhiễm nước tự
nhiên, mà không ngăn chặn được sự ô nhiễm. Vì vậy, vấn đề nước sạch sẽ chỉ có thể
giải quyết trong điều kiện chuyển sang những hệ thống cấp nước kín.

Những quá trình tự làm sạch của nước tự nhiên. Nước thải chưa làm sạch hay được
làm sạch một phần khi xả vào các đối tượng nước sẽ làm biến đổi những tính chất vật lý
và thành phần hóa học của nước, biến đổi chất lượng nước, làm ô nhiễm các đối tượng
nước.

Ở bên trong các đối tượng nước bị ô nhiễm luôn diễn ra những quá trình phức tạp dẫn
tới khôi phục trạng thái tự nhiên của sông, hồ hay hồ chứa. Tập hợp các quá trình thủy
động lực, sinh hóa, hóa học và vật lý, dẫn tới làm giảm nồng độ các chất ô nhiễm trong
nước được gọi là sự tự làm sạch của các khối nước. Tùy thuộc vào chỗ, những chất nào
(bảo thủ hay không bảo thủ) và ở trạng thái pha nào (lơ lửng hay hòa tan) đi vào thủy
vực cùng với nước thải, mà trong quá trình tự làm sạch sẽ áp đảo hoặc các quá trình thủy
động lực, hoặc các quá trình hóa học hay các quá trình sinh học. Những chất hoà tan bảo
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thủ thì không chịu bất cứ một quá trình chuyển hóa nào, nồng độ của chúng chỉ giảm đi
do hệ quả sự pha loãng nước (quá trình thủy động lực).

Khi trong nước thải coa mặt những chất lơ lửng, thì các quá trình kết lắng tạp chất xuống
đáy (các quá trình vật lý và thủy động lực) sẽ đóng vai trò chủ yếu trong quá trình tự làm
sạch các khối nước. Sự tự làm sạch các khối nước khỏi những chất hoà tan không bảo
thủ diễn ra do kết quả pha loãng cũng như do tương tác với những thành tố khác chứa
trong nước (các quá trình thủy động lực, hóa học và sinh hóa).

Để tính toán sức tải cho phép của các thủy vực và các dòng nước đối với những dòng
thải ô nhiễm, để dự báo thành phần và các tính chất của khối nước có tính đến quá trình
tự làm sạch, chúng ta cần biết đặc trưng định lượng về vai trò của từng quá trình trong
sự chuyển hóa các chất hoà tan và lơ lửng có nguồn gốc hữu cơ và vô cơ. Tuy nhiên,
hiện nay chưa phải tất cả các quá trình đều đã được nghiên cứu một cách đầy đủ. Do đó,
trong khi nghiên cứu các quá trình ô nhiễm và tự làm sạch, hiện nay người ta phân biệt
những hướng nghiên cứu chính sau đây:

 nghiên cứu các quá trình hòa trộn là pha loãng nước thải trong các thủy vực và các
dòng nước có tính đến sự biến động của những nhân tố thủy văn và thủy động lực;

 xác lập mối quan hệ giữa sự biến đổi chất lượng nước và chế độ thủy văn và các đặc
trưng tính toán của dòng chảy;

 nghiên cứu những quá trình chuyển hóa hóa học và lý hóa của các chất ô nhiễm trong
những đối tượng nước;

 khảo sát các quá trình sinh hóa chuyển hóa những chất ô nhiễm.

Hai hướng đầu tiên, kết hợp với việc xây dựng những phương pháp tính toán pha loãng
nước thải và những phương pháp tính toán kết lắng các chất ô nhiễm lơ lửng có thể được
gọi là những khía cạnh thủy văn học của vấn đề tự làm sạch. Hiện nay, những vấn đề
này đang được nghiên cứu rất thành công ở nhiều viện nghiên cứu khoa học của nước ta

Thí dụ, ở Viện Thủy văn Nhà nước, Viện Nghiên cứu Khoa học Cấp nước, Hệ thống
kênh, Thủy công trình và Địa chất Thủy văn Công trình Toàn liên bang, Viện Kỹ thuật
Xây dựng Lêningrat.
, và hàng loạt những phương pháp kỹ thuật tính toán chất lượng nước đã được đề xuất.

Bên cạnh những nhân tố thủy văn, các quá trình lý hóa và sinh hóa có vai trò quan trọng
trong quá trình tự làm sạch. Các trình hóa học trong nước tự nhiên liên quan mật thiết
với các quá trình sinh học và nhiều khi rất khó nói ở đâu sẽ kết thúc một quá trình này và
bắt đầu một quá trình khác. Vai trò quyết định trong tổ hợp này thuộc về các quá trình
sinh học, tuy nhiên, các quá trình lý hóa sẽ thống trị, một khi trong nước có mặt những
chất ô nhiễm độc tính cao, hoặc ở đó hình thành nên những điều kiện bất lợi cho hoạt
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động sống của các cơ thể động vật và thực vật, trong tình huống đó các quá trình sinh
học chỉ có ý nghĩa tối thiểu.

Nghiên cứu các quá trình chuyển hóa lý hóa và sinh hóa những chất ô nhiễm trong các
đối tượng nước đang được tiến hành ở nhiều cơ sở nghiên cứu khoa học của nước ta
(Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy hóa, Viện Nghiên cứu Khoa học Cấp nước, Hệ thống
kênh, Thủy công trình và Địa chất Thủy văn Công trình Toàn liên bang, Viện Hóa học
Các hợp chất Tự nhiên của Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô, Viện Sinh vật học các biển
nội địa thuộc Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô v.v...).

Những kết quả các nghiên cứu cần phải là cơ sở để xây dựng, kiểm chứng và hiệu chỉnh
các phương pháp dự báo và tính toán mức độ ô nhiễm và quá trình tự làm sạch của các
dòng nước và các thủy vực.
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Hệ thống quan trắc và kiểm soát chất lượng
của mặt nước
Mạng lưới quan trắc, thu thập, xử lý và quản lý dữ liệu về trạng thái đối tượng nước làm
thành một hệ thống kiểm soát quốc gia. Thuật ngữ kiểm soát được hiểu là hệ thống các
quan trắc nhất quán cho phép ghi nhận sự biến đổi của trạng thái môi trường dưới ảnh
hưởng của hoạt động con người.

Công tác kiểm soát về chất lượng và sự phân bố nước ngọt giữa các nhà sử dụng nước
và các nhà tiêu thụ nước được giao cho nhiều bộ và ngành tương ứng.

Về trạng thái vệ sinh dịch tễ của các thủy vực trong phạm vi các thành phố, các điểm
dân cư thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế Liên Xô. Cơ quan vệ sinh dịch tễ của bộ này thực
hiện công tác kiểm soát một cách hệ thống những đặc trưng sinh học  vệ sinh của nước
ở những đối tượng nước dùng để cấp nước.

Hiện nay, nhận định về các đặc trưng chất lượng của nước chỉ có thể bằng cách đối sánh
các chỉ số quan trắc với những chuẩn mực đặc trưng cho nồng độ tới hạn cho phép của
chất này hay chất khác trong đối tượng nước. Những ước lượng định lượng như vậy về
mức ô nhiễm sông ngòi và thủy vực, kiểm tra tác nghiệp về mức ô nhiễm đòi hỏi các
quan trắc mạng lưới thường kỳ được tổ chức hợp lý.

Những nhiệm vụ chính của kiểm soát chất lượng (hay ô nhiễm) nước lục địa là quan
trắc, đánh giá và dự báo trạng thái của chúng. Đồng thời xác định và đánh giá những
nhân tố và những nguồn tác động nhân sinh, cho phép tiến hành xác định mức độ ảnh
hưởng nhân sinh tới các đối tượng nước.

Áp dụng vào kiểm soát ô nhiễm nước lục địa, có thể phân chia những hướng chính sau
đây dựa trên những phương hướng chung về kiểm soát ô nhiễm của môi trường tự nhiên
(Izrael và nnk, 1978):

 quan trắc về trạng thái các đối tượng nước và các nhân tố tác động tới chúng;

 đánh giá trạng thái thực tế của các đối tượng nước và những nhân tố tác động tới chúng;

 dự báo trạng thái các đối tượng nước và đánh giá trạng thái dự báo.

Hệ thống kiểm soát là hệ thông tin và nó không bao gồm những yếu tố quản lý. Nó là
một bộ phận cấu thành của hệ thống quản lý môi trường (hay các đối tượng nước) và
điều tiết chất lượng của mô trường.
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Quan trắc các đối tượng nước gắn liền với dự báo trạng thái của chúng, do việc dự báo
chỉ có thể thành lập khi có trạng thái thực tế của đối tượng nước hiện tại và quá khứ. Các
quan trắc bao gồm các số liệu về nguồn ô nhiễm, về thành phần và tính chất ô nhiễm,
về phản ứng của thủy sinh và sự thay đổi trạng thái của các đối tượng nước. Số liệu các
quan trắc này cần được so sánh với số liệu về trạng thái tự nhiên của đối tượng nước đến
khi bắt đầu tác động nhân sinh rõ ràng, tức là cần phải biết thông tin về các đặc trưng
nền của chất và lượng tài nguyên nước.

Mục đích chính của việc quan trắc và kiểm soát mức độ ô nhiễm các đối tượng nước là
thu được số liệu về chất lượng nước cần thiết để thực hiện các biện pháp bảo vệ và sử
dụng nước hợp lý. Cho nên phục vụ quan trắc và kiểm soát giải quyết các nhiệm vụ sau:

 quan trắc và kiểm soát mức độ ô nhiễm nước về các chỉ tiêu hóa học, vật lý và thủy
sinh học;

 nghiên cứu động học các chất ô nhiễm và làm sáng tỏ các điều kiện làm tăng đột ngột
dao động mức ô nhiễm;

 nghiên cứu các quy luật của các quá trình tự làm sạch và tích luỹ chất ô nhiễm trong
các trầm tích đáy;

 nghiên cứu các quy luật vận chuyển qua các tuyến ra của sông để xác định cán cân các
chất này trong thủy vực.

Quan trắc và kiểm soát mức độ ô nhiễm được tiến hành trên các trạm quan trắc thường
xuyên và tạm thời, phân bố trên các vùng có hay không có ảnh hưởng của các hoạt động
kinh tế. Quan sát thứ hai nhằm lấy quan trắc nền. Khi đó được tổ chức:

 mạng lưới các trạm quan trắc định kỳ thành phần tự nhiên và ô nhiễm nước mặt về các
chỉ tiêu lý hóa và thủy sinh học;

 mạng lưới các trạm chuyên dụng trên các đối tượng ô nhiễm;

 mạng lưới các trạm quan trắc khảo sát tạm thời trên các đối tượng không chứa các trạm
đã nêu trên.

Các yêu cầu chính của mạng lưới:

 ưu tiên việc nghiên cứu và kiểm soát các tác động nhân sinh lên nước mặt;

 tính hệ thống và tính tổng hợp của quan trắc về chất lượng nước theo các chỉ tiêu vật
lý, hóa học, sinh học và tiến hành các đo đạc thủy văn đi kèm;

 tính đồng bộ thời đoạn quan trắc với các tình huống thủy văn đặc trưng;
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 xác định các chỉ tiêu chất lượng nước bàng các phương pháp thống nhất;

 tính nghiệp vụ của việc nhận thông tin về chất lượng nước.

Các điểm quan trắc cần thoả mãn các yêu cầu về tính hiệu quả và phân bố số liệu về lưu
lượng các sông và mực nước trong thủy vực. Cần tối đa tiến tới việc trộn các điểm quan
trắc với các trạm thủy văn chế độ. Khi không có khả năng đó, vấn đề về sự đảm bảo các
điểm quan trắc và kiểm soát ô nhiễm nước mặt, các số liệu về lưu lượng nước phải được
giải quyết một cách đặc biệt.

Điểm quan trắc và kiểm soát trên các sông, hồ và hồ chứa cần được gắn với vùng đổ
nước thải. Các đối tượng chính khi lựa chọn các điểm quan trắc và kiểm soát cần phải
như sau:

 vị trí đổ nước thải và nước mưa của thành phố, các làng lớn và các tổ hợp kinh tế;

 vị trí đổ nước thải bởi các xí nghiệp công nghiệp lớn riêng biệt (nhà máy, mỏ, khai
thác dầu, lấy quặng...)

 vị trí đổ các nước độc hại của nhà máy nhiẹt điện, thủy điện và điện nguyên tử;

 vị trí đổ các nước giếng, thấm từ các đất tưới, tiêu;

 đoạn gần đập của sông quan trọng đối với ngư nghiệp;

 chỗ sinh sống và trú đông của các loại khác có giá trị;

 các tuyến khống chế các sông lớn và trung bình đổ vào biển hay các thủy vực nội địa
có ý nghĩa kinh tế lớn;

 ranh giới các vùng kinh tế lớn, các nước cộng hoà và các nước có sông đi qua;

 các trạm thủy văn khống chế của các lưu vực sông ngòi trên đó thiết lập cán cân kinh
tế nước;

 các vùng cửa nhập lưu ô nhiễm của các sông chính trong các hệ thống sông ngòi lớn
và các hồ và hồ chứa lớn có ý nghĩa kinh tế quốc dân quan trọng.

Việc đặt các tuyến đo trên đối tượng và khoảng cách giữa chúng được xác định phù hợp
với các nguyên tắc hoạt động của bảo vệ tài nguyên nước mặt khỏi ô nhiễm. Tại mỗi
điểm cần đánh dấu không ít hơn hai  ba tuyến đo; một tuyến đo cao hơn nguồn ô nhiễm
(để đặc trưng cho trạng thái nền của đối tượng tương ứng với điểm đã cho) và một  hai
tuyến đo thấp hơn nguồn ô nhiễm.
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Trên các sông ngòi tuyến đo thứ nhất (nền) phân bố tập trung trên khoảng cách 1 km
trên nguồn ô nhiễm, và đủ để loại bỏ ảnh hưởng của nước thải đổ vào. Trên các thủy
vực tuyến đo nền (thủy trực) được bố trí ngoài vùng ảnh hưởng của ô nhiễm từ nguồn
cho trước, xác định theo số liệu trên sông hoặc bằng con đường tính toán.

Tuyến đo thứ hai được chỉ định để quan trắc sự thay đổi chất lượng nước sông suối hay
thủy vực gần điểm đổ nước thải, tức là trong vùng ô nhiễm. Phù hợp với các tiêu chuẩn
vệ sinh, cần bố trí nó một khoảng cách 1 km trên chỗ sử dụng nước gần nhất (nơi tích
thủy). Trên các sông ngòi, sử dụng cho mục đích ngư nghiệp, tuyến đo này cần bố trí ở
khoảng cách 0,5 km theo dòng chảy thấp hơn chổ đổ nước thải, còn trên các thủy vực
0,5 km về phía dòng chảy biểu hiện mạnh nhất. Trong các thành phố hay làng mạc, nơi
có nhiều chỗ đổ nước thải, tuyến đo kiểm tra cần bố trí ở khoảng cách 0,5  1,0 km thấp
hơn kênh dẫn chính, hoặc kênh dẫn cuối cùng.

Tuyến đo thứ ba bố trí tập trung sao cho số liệu quan trắc được trên đó đặc trưng cho
chất lượng nước về tổng thể theo mặt cắt ngang của dòng nước tức là nó nằm ở chỗ đủ
trộn lẫn (không ít hơn 80 %) nước thải và nước sông (với lưu lượng nước tính toán trong
sông suất đảm bảo 95 %). Tuy nhiên tuyến đo này không nhất thiết nằm ở vị trí thấp
hơn và với lưu lượng nước nói trên, nồng độ chất ô nhiễm là thấp hơn giới hạn độ nhạy
của các phương pháp phân tích hóa học. Điều này được xem như là chỉ tiêu chính khi
xác định ranh giới giới hạn dưới của đoạn quan trắc. Trên các con sông lớn, nơi tuyến
đo xáo trộn hoàn toàn nằm cách khá xa nguồn ô nhiễm, cần phải chú ý xác định nó, xuất
phát từ quyền lợi phục vụ người tiêu dùng.

Lựa chọn vị trí các tuyến đo quan trắc tập trung tiến hành trên cơ sở các kết quả của các
công trình soạn thảo. Số lượng các thủy trực và số điểm lấy mẫu trên thủy trực được xác
định với các điều kiện cụ thể của đoạn sông (thủy vực) sao cho các quan trắc có tính đại
diện đối với chế độ ô nhiễm của đối tượng đã cho.

Tại tuyến đo nền trên sông ngòi và trong thủy vực các mẫu nước lấy đủ các tầng từ bề
mặt trên một thủy trực, còn các tuyến đo còn lại  trên một số thủy trực với các tầng sau
đây: độ sâu chưa đến 5m  từ tầng mặt, độ sâu 5  10 m từ tầng mặt và tầng đáy; độ sâu
hơn 10 m  bổ sung thêm tầng trung gian (trung bình). Với sự hiện diện của thang nhiệt
thủy vực các tầng, lấy mẫu cần bố trí sao cho nhận được các đặc trưng thành phần nước
cao hơn lớp đột biến nhiệt độ ở chính lớp đó và thấp hơn.

Chương trình quan trắc trên mỗi điểm cần phải tính đến các đặc điểm quá trình ô nhiễm
khu vực của đối tượng nước cần kiểm soát, bao gồm cả việc xác định bắt buộc các thành
tố chất lượng nước như nhiệt độ, hàm lượng các chất lơ lửng, độ khoáng hóa, pH, hàm
lượng ô xy hoà tan, BPK, các tạp chất nổi, mùi, các vi khuẩn và các chất bổ sung đặc
thù cho đối tượng đã nêu.
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Chương trình quan trắc cần phải được phân hóa đối với từng điểm quan trắc có tính đến
mức ý nghĩa của đối tượng nước.

Mọi điểm trong mạng lưới quan trắc định kỳ được chia ra bốn hạng:

1. Các điểm, nằm trên các sông ngòi (hay một đoạn của nó) và thủy vực có các giá trị
kinh tế quốc dân quan trọng, với sự hiện diện của nơi đổ nước thải ô nhiễm khi trường
hợp có khả năng nâng cao giá trị nồng độ tới hạn đã xác định theo một chất chỉ thị nào
đó hay chỉ tiêu chất lượng nước.

2. Các điểm nằm trên các đối tượng nước, nằm trong các vùng thành phố công nghiệp
và làng công nhân với sự cấp nước tập trung; ở các chỗ nghỉ đại trà của cư dân; tại vị
trí đổ nước giếng nông nghiệp; trên các tuyến đo ranh giới các sông chảy trên lãnh thổ
Liên Xô hay chảy ra ngoài biên giới; trên các tuyến khống chế sông lớn và trung bình
chảy vào biển hay các thủy vực nội địa có ý nghĩa kinh tế quốc dân lớn; trên các tuyến
đo khống chế các sông mà trên đó thành lập các cán cân kinh tế nước với đặc trưng chất
lượng tài nguyên nước; trong các vùng cửa sông là nhập lưu của các dòng sông lớn, hồ
và hồ chứa.

3. Các điểm nằm trên các đối tượng nước chịu sức tải nhân sinh yếu và không có (trong
các vùng có các điểm dân cư và các xí nghiệp công nghiệp, nhà nghỉ và cơ sở du lịch...
không lớn).

4. Các điểm của mạng lưới quan trắc thủy hóa định kỳ trên các đối tượng nước không ô
nhiễm (đoạn nền).

Chương trình quan trắc trên các điểm của các hạng khác nhau được phân biệt qua thể
tích các chỉ tiêu quan trắc và theo thời đoạn quan trắc. Trên các điểm hạng thứ nhất các
quan trắc được tiến hành hàng ngày theo chương trình rút gọn và hàng tuần trăng theo
chương trình đầy đủ; trên các điểm hạng thứ hai hàng ngày tiến hành các quan trắc trực
tiếp, còn hàng tháng theo chương trình đầy đủ; trên các điểm hạng thứ ba quan trắc hàng
tháng được tiến hành theo chương trình rút gọn, còn chương trình đầy đủ  trên các pha
thủy văn chính; trên các điểm hạng thứ tư  theo chương trình đầy đủ  trên các pha thủy
văn chính.

Hiện nay việc lấy mẫu để kiểm tra chất lượng nước, cũng như để xác định các chỉ tiêu
chất lượng nước của nó được tự động hóa. Chức năng hóa các hệ thống kiểm tra nguyên
tử tự động chất lượng nước cả định kỳ lẫn thường xuyên. Nhờ các hệ thống tự động
không có sự tham gia của con người có thể lấy mẫu, tiến hành phân tích nhanh, đưa
thông tin lên máy tính điện tử. Sử dụng các sơ đồ như thế cho phép thu nhận nhanh
chóng một lượng thông tin lớn về các tính chất vật lý và thành phần hóa học của nước
sông và hồ. Để thực hiện việc kiểm tra theo thời gian và theo lãnh thổ các chỉ tiêu riêng
biệt của chất lượng nước các chuyên gia Xô viết đã soạn thảo hệ tự động quan trắc và
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kiểm soát trạng thái nước ANKOC  B (B  nước). để kiểm tra trạng thái khí quyển có
ANKOC  A (A khí quyển). Các hệ thống này có thể quan trắc nhanh sự ô nhiễm của
nước và không khí và nguồn phát thải của chúng, truyền các số liệu tương ứng về tổ hợp
thông tin tính toán nơi máy tính điện tử làm rõ các dấu hiệu các hiện tượng nguy hiểm,
hệ thống hóa và khái quát hóa số liệu. Điều này cho phép tiếp nhận nhanh các biện pháp
bảo vệ đặc biệt khi đổ nước thải trên đồng và triệt tiêu các tình huống nổ cháy.

Các số liệu của ANKOC  B đưa vào trạm tự động kiểm soát nước mặt là mắt xích đầu
tiên của hệ thống. ACKPV ngày nay có thể đo và kiểm soát tới hai chục chỉ tiêu chất
lượng nước, thí dụ như mực nước, nhiệt độ, độ dẫn điện và độ đục của nước, hàm lượng
ô xy hoà tan, chất lơ lửng, ion đồng, mức a xít hay kiềm. Số các chỉ tiêu kiểm tra có thể
mở rộng theo mức độ tìm kiếm các phương pháp đo đạc tự động chúng. Lấy mẫu có thể
tiến hành liên tục theo chu kỳ, thí dụ qua 1 giờ hay theo lệnh của trạm điều khiển. AC
KPV đã xác định trên các vị trí tụ thủy của thành phố và trên các điểm tác động nhân
sinh lớn nhất đến chất lượng nước.

Các hệ thống tự động hóa bao gồm các phòng thí nghiệm và các ô tô di động (phòng thí
nghiệm lưu động trên ô tô) để thu thập không tự động các thông tin không thể thu thập
bằng AC.

Hệ thống tự động hóa cho phép dự báo mức ô nhiễm các đối tượng nước và điều khiển
chất lượng nước.

Hệ thống tự động hóa quan trắc và đánh giá chất lượng nước đã và đang được xây dựng
trên các đối tượng nước trong hàng loạt các thành phố lớn của Liên bang Xô viết như
Matxcơva, Kharcov, Rostov trên sông Đông, Tbilixi, Kemerovno, Nhizdnhi Novgorod ,
Vinhius. Thí dụ như trên lưu vực sông Matxcơva, có thể xem xét việc tổ chức và trật tự
quan trắc nhờ các hệ tự động hóa.

Hệ thống quan trắc bao trùm toàn bộ lưu vực sông Matxcơva (từ hồ chứa Mozdai đến
cửa sông). Vào năm 1978, trên sông Matxcơva có 8 AC KPV. Số trạm cần có là 30 và
cần bổ sung 40 điểm thu thập thông tin không tự động. AC KPV đo đạc mực nước, nhiệt
độ, độ đục và độ dẫn điện của nước, pH, hàm lượng ô xy hoà tan, ion clo, đồng. Các
trạm này là bộ phận thông tin của hệ tự động điều khiển các tổ hợp bảo vệ nước (ACU
VK). bên cạnh các trạm, trong hệ thống còn có các nhóm làm viêc lưu động, phòng thí
nghiệm thủy hóa, trạm điều khiển trung tâm và tổ hợp tính toán. Nhiệm vụ chính của các
nhóm làm việc lưu động là làm rõ các nguồn ô nhiễm cao của sông ngòi được theo dõi
bởi các trạm tự động, cũng như tập hợp các thông tin bổ sung về nguồn ô nhiễm sông.
Cho nên, 510 ngày một lần họ xác định hàm lượng dầu, các chất tổng hợp hoạt động
trên bề mặt, phenon, photphát và các chất khác trong nước sông. Số liệu được truyền về
trạm điều hành trung tâm và tổ hợp tính toán.
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Trên sông Bắc Donhesk (đoạn 100 km từ Slaviansk đến Licitrask), gồm 8 trạm kiểm
soát nước sông, 6 trạm kiểm tra nước thải, 5 trạm điều hành tại chỗ và 1 trạm điều hành
trung tâm. Trạm kiểm soát nước sông tự động lấy mẫu, bảo quản trong thời gian 1 ngày,
cũng như tiến hành các đo đạc bổ sung các chỉ tiêu chất lượng nước. Các trạm kiểm soát
nước thải cũng làm việc tương tự.

Hệ thống tự động hóa cho phép xác định hiện tại số lượng chất ô nhiễm hoàn toàn hạn
chế, đặc biệt là chất phóng xạ. Tuy nhiên, ưu điểm của chúng là ở tính liên tục của đo
đạc. Vì thế nó ngày càng được áp dụng vào thực tế ở Liên Xô cũng như ở nước ngoài:
Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hungari, Tiệp Khắc và các nước khác, nơi các trạm tự động thường
được gọi là kiểm soát. Chúng tiến hành tự động việc lấy mẫu, đo đạc (nhóm các đầu đo),
xử lý (chuyển dịch) và truyền thông tin.
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Hình 2.1. Sơ đồ hệ thống quản lí tự động tài nguyên nước lưu vực sông

Tiếp nhận nhanh chóng và gần như là liên tục thông tin về chất lượng nước nhờ các hệ
thống tự động kiểm soát đã thúc đẩy tính cần thiết phổ biến chúng rộng rãi vào thực tiễn
kiểm soát chất lượng nước lục địa. Trước hết, chúng được tập trung trên các lưu vực
sông ngòi, nơi có chế độ nước khắc nghiệt. Trong trường hợp này hệ thống trở thành
một bộ phận của toàn bộ hệ thống điều khiển chung hơn về chất lượng nước, có khả
năng tối ưu hóa các biện pháp bảo vệ nước.

Mở rộng mạng lưới các điểm và vùng kiểm soát có thể mộtcách nhanh chóng đáng kể
bằng cách sử dụng tổng hợp các phương pháp quan trắc và nghiên cứu trêm mặt đất,
máy bay và vũ trụ. Trắc đạc bằng hàng không và vũ trụ, bằng các phương pháp này, có
thể tiến hành từ độ cao hàng trăm mét đến 200 kilomet phụ thuộc vào máy móc đang
sử dụng. Sự thay đổi chất lượng nước trong các thủy vực được ghi nhận tốt từ các máy
chụp ảnh từ các vệ tinh nhân tạo quanh Trái Đất và các tàu vũ trụ.

Nhờ ACU VK, có thể soạn thảo các kế hoạch sử dụng tổng hợp hợp lý các tài nguyên
nước lưu vực sông ngòi và các biện pháp thực hiện chúng. Khi giải quyết các nhiệm vụ
này cần sử dụng phân tích hệ thống, cho phép làm rõ các thành tố chính của hệ và mỗi
quan hệ giữa chúng. Trên hình 2.1 đưa ra hệ thống điều khiển tự động tổng quát các tài
nguyên nước của lưu vực sông.
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Các nhân tố thủy văn hình thành và phương
pháp đánh giá chất lượng nước mặt
Những luận điểm chung

Chất lượng nước trong thủy vực và trong sông ngòi hình thành do ảnh hưởng của nhiều
quá trình: xâm nhập và thải các chất hóa học từ nước thải; xáo trộn và pha loãng các
chất ô nhiễm đi kèm; các quá trình vận chuyển hóa học và tác động tương hỗ của các
chất ô nhiễm với các thành phần nước tự nhiên; các quá trình sinh hóa, sinh học, lý hóa
và vật lý diễn ra trong đối tượng nước. Tất cả các quá trình này ở mức độ nhiều hay ít
đều gắn liền với chế độ thủy văn của đối tượng nước, với các đặc trưng thủy động lực
và hình thái của nó.

Đánh giá định lượng tác động các đặc trưng thủy văn đưa ra lên cường độ các quá trình
hình thành chất lượng nước các thủy vực có thể còn xa với mọi quá trình kể trên. Chi
tiếtnhất có lẽ là phương pháp tính toán pha loãng nước thải trong sông, hồ và hồ chứa,
phương pháp tính toán lắng đọng các chất lơ lửng chứa trong nước thải, phương pháp
ước lượng chất lượng nước bằng cách tích phân các chỉ tiêu gắn với các đặc trưng xác
suất của chế độ thủy văn của đối tượng nước.

Nước thải là nước đưa ra sau khi sử dụng trong quá trình hoạt động sản xuất và sinh
hoạt của con người. Khối nước trong sông và thủy vực là nơi tiếp nhận nước thải, bị ô
nhiễm, tức là xảy ra quá trình thay đổi tính chất và thành phần của chúng, dẫn tới việc
suy giảm chất lượng nước để sử dụng (Cơ sở phương pháp đánh giá..., 1987).

Phụ thuộc vào cường độ tác động của nước thải lên khối nước sông ngòi và thủy vực đã
chia ra các vùng ô nhiễm và vùng chịu ảnh hưởng của ô nhiễm.

Vùng ô nhiễm là phần dòng chảy hay thủy vực trong đó sự xâm nhập của các chất ô
nhiễm phá vỡ các quá trình sinh học và sinh hóa tự nhiên, và nồng độ chất ô nhiễm vượt
quá chuẩn quy định về vệ sinh, ngư nghiệp và các chỉ tiêu khác. Đất trong vùng này
cũng bị ô nhiễm.

Vùng ảnh hưởng là phần dòng chảy hay thủy vực trong đó đổ nước thải từ vùng ô nhiễm
hay hoặc là trực tiếp từ việc đổ, nhưng do nồng độ chất ô nhiễm không cao hoặc là ô
nhiễm thời hạn ngắn nên trong đó vẫn bảo toàn được tính chất tự nhiên của các quá trình
sinh học và sinh hóa. Nồng độ chất ô nhiễm trung bình không vượt quá chuẩn, nhưng có
thể quan trắc được các thể tích nước riêng ô nhiễm mạnh hơn.

Sự hình thành vùng ô nhiễm xảy ra từ từ, bắt đầu từ thời điểm đưa vào hoạt động các
công trình thải. Phụ thuộc vào chế độ dòng (hay thủy vực), chế độ thải dòng chảy và
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các nhân tố khác vùng ô nhiễm được hình thành sẽ ổn định theo thời gian và không gian
hoặc sẽ thay đổi kích thước và hình dạng của nó. Trong vùng đổ nước thải do sự lắng
đọng các chất lơ lửng chứa trong nó tạo nên vùng ô nhiễm trầm tích đáy. Ô nhiễm đất
trong vùng có thể là nguồn ô nhiễm thứ sinh của khối nước trong trường hợp thay đổi
chế độ thủy văn, các đặc trưng thủy lực hay chế độ sóng gió trên thủy vực.

Do quá trình pha loãng, ngậm khí, sinh hóa, hóa học và vật lý diễn ra trên đối tượng
nước xảy ra sự tái lập các tính chất và thành phần ban đầu của nước (tự làm sạch). Trong
số các quá trình đó, quá trình pha loãng thủy động lực là quan trọng nhất, đôi khi còn là
quyết định bởi phần tự làm sạch nước khỏi các chỉ thị ô nhiễm hoà tan.

Pha loãng được hiểu là quá trình hạ thấp nồng độ chất ô nhiễm, có trong thành phần của
nước thải do sự trộn lẫn nước sông hay thủy vực. Xác định tính chất lan truyền và mức
độ pha loãng của các tạp chất hóa học bền vững trong dòng sông và thủy vực là bài toán
thủy lực mà để giải nó đã thiết lập hàng loạt phương pháp tính toán.

Tính toán sự pha loãng nước thải trong sông hoặc thủy vực có thể sử dụng để đánh giá
toàn bộ tổ hợp hiện tượng, xác định sự tự làm sạch khi tiến hành các đặc trưng số của
các quá trình sinh hóa và lý hóa.

Sự hạ thấp nồng độ vật chất lơ lửng, chứa trong nước thải có thể diễn ra nhờ sự lắng
động của chúng dưới tác động của lực trọng trường. Cường độ quá trình này sẽ phụ
thuộc cả vào kích thước và khối lượng phần tử cũng như vào các đặc trưng sông hoặc
thủy vực (cấu trúc và chế độ dòng chảy, chế độ sóng gió). đã hình thành trong vùng đổ
nước thải vùng ô nhiễm các trầm tích đáy khi thay đổi các điều kiện thủy động lực có
thể là nguồn ô nhiễm thứ sinh khối nước.

Các nhiệm vụ tính toán trong trường hợp này là: xác định nồng độ các chất ô nhiễm lơ
lửng trên các khoảng cách khác nhau từ chỗ đổ; xác định kích thước vùng ô nhiễm đáy
và độ dày lớp trầm tích ở vùng này phụ thuộc vào các đặc trưng thủy động lực bị thay
đổi của đối tượng nước.

Phân loại các dòng nước và thủy vực để bảo vệ chúng

Mục đích chủ yếu của phân loại là xác định hạng và lớp dòng chảy và thủy vực, phản
ánh các đặc điểm tự nhiên của chúng để đảm bảo thiết lập có hiệu quả nhất các biện
pháp bảo vệ thiên nhiên trong quyền lợi và sử dụng hợp lý tài nguyên nước.

Phân loại dòng chảy và thủy vực là một phần bộ phận của phân loại chung các đối tượng
của quỹ nước quốc gia thống nhất, soạn thảo trong Viện Thủy văn Nhà nước có sự tham
gia của hàng loạt các viện nghiên cứu khoa học. Nguyên tắc và sơ đồ phân loại đã được
A. M. Vladimirov soạn thảo. Công trình phân loại được hoàn thiện bởi việc thành lập
GOST “Bảo vệ thiên nhiên. Môi trường thủy. Phân loại các đối tượng nước”
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Trong cơ sở phân chia dòng chảy (sông, kênh, suối, ngòi) và thủy vực (hồ, hồ chứa, ao)
ra các lớp và hạng gồm các đặc điểm chế độ và hình thái của các đối tượng đang xét.
Hạng phân loại là các dấu hiệu nhận dạng phản ánh các đặc điểm này và biểu hiện bằng
việc tập hợp các đặc trưng trực tiếp xác định điều kiện hình thành lượng và chất của
nước.

Mỗi đặc trưng được chia nhỏ ra các hạng, chỉ ra được sự khác biệt về kích thước đối
tượng và các điều kiện về chế độ, sự trao đổi nước của nó v.v... Kết hợp các hạng của
một dấu hiệu đã cho chỉ ra các điều kiện riêng của chế độ của đối tượng nước và phản
ánh bởi kiểu. Trên vị trí thứ nhất đưa ra hạng và kiểu phản ánh các điều kiện bất lợi nhất
của sự hình thành dòng chảy và chất lượng nước.

Tập hợp các dấu hiệu, trọng số mỗi đấu hiệu trong đó phản ánh bởi kiểu, cho phép xác
định dưới lớp và lớp của dòng chảy, tức là tổng các trọng số tương ứng của hạng đã cho
cho ta kiểu, còn tổng các kiểu là lớp và dưới lớp.

Khi phân loại dòng chảy sử dụng các đặc trưng sau đây: vùng địa lý, mùa trong năm,
thời gian hoạt động của dòng chảy, tính chất mùa kiệt (thời kỳ kéo dài, tính ổn định),
sự hiện diện của sa mạc hóa, đông lạnh hay băng tích, diện tích bồn tụ thủy, lưu lượng
nước, nhiệt độ nước, dao động mực nước,vận tốc dòng chảy. Các đặc trưng này chủ yếu
thể hiện dạng định lượng. Vì thế, lưu lượng nước, vận tốc dòng chảy, nhiệt độ nước và
biên độ dao động mực nước được tính như là các đặc trưng trung bình nhiều năm cho
thời kỳ kiệt (hay thời gian ít nước).

Đối với dòng chảy chia ra ba lớp và hai dưới lớp trong mỗi lớp. Lớp I gồm các sông lớn
và rất lớn có nhiều nước. Lớp II gồm chủv yếu là sông nước trung bình. Lớp III  các
sông nhỏ. Sông với bồn thu nước lớn nhưng ít nước thuộc vào lớp II, còn sông trung
bình nhưng nước nhiều lại thuộc lớp I.

Các sông ngòi nằm trong vùng thiếu ẩm có thời kỳ kiệt ổn định và kéo dài, vận tốc dòng
chảy không lớn và hạ thấp mực nước đáng kể trong thời kỳ kiệt, nhiệt độ nước cao gộp
vào dưới lớp A.

Các sông ngòi nằm trong vùng thừa ẩm hay ẩm biến động và vào màu hè  thu có dòng
chảy cực tiểu lớn hơn so với mùa đông không cạn và không đóng băng có thời kỳ kiệt
ngắn và không ổn định, vận tốc dòng chảy lớn và sự hạ thấp không đáng kể mực nước
vào thời kỳ kiệt, nhiệt độ nước không cao vào thời kỳ này được gộp vào dươcí lớp B.

Sự khác biệt giữa các dưới lớp được tính bằng các chỉ số trọng số và hạng trọng số. Số
thứ tự kiểu càng nhỏ, điều kiện hình thành lượng và chất lượng nước càng tồi. Cho nên
ở dưới lớp A rơi vào các đối tượng nước chủ yếu là kiểu thứ nhất, còn dưới lớp B  chủ
yếu là kiểu thứ hai và thứ ba.
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Khi phân loại thủy vực sử dụng các đặc trưng sau đây: diện tích mặt nước, thể tích, độ
sâu cực đại, dao động mực nước, nhiệt độ nước, thời gian băng tích, thang nhiệt, hoàn
lưu thẳng đứng, trao đổi nước. Các đặc trưng này được chia ra các hạng (như lớn, trung
bình và nhỏ) với các chỉ tiêu định lượng tương ứng. Đại lượng các đặc trưng thủy văn
được xác định theo số liệu nhiều năm, còn đối với hồ chứa  phụ thuộc vào mức độ điều
tiết theo các đặc trưng nhiều năm hay một năm.

Đối với các thủy vực chia ra 4 lớp và 2 dưới lớp trong mỗi lớp. Khi đó người ta sử dụng
các nguyên tắc giống y như là đối với dòng chảy.

Dùng các nguyên tắc đã trình bày trên đây đánh giá cấp xét nghiệm, tính đến trọng số
của đặc trưng đã cho của đối tượng nước từ quan điểm xét bảo vệ nó khỏi ô nhiễm, rác
rưởi và cạn kiệt cho phép xác định khá khách quan và nhanh chóng lớp của đối tượng
nước và khi thực hiện đại chúng theo các phép phân loại các đối tượng nước sử dụng
máy tính điện tử.

Sơ đồ phân loại đã nêu trên được tập trung xem xét chi tiết hơn trên ví dụ phân loại các
dòng chảy. Các điều kiện không thuận lợi nhất để hình thành chất lượng nước tốt, và
tiếp theo để tập trung nước thải vào sông suối tồn tại trong pha dòng chảy ít, tức là vào
kỳ nước kiệt, khi mà trong các sông lưu lượng nước và vận tốc dòng chảy giảm đột ngột.
Cho nên khả năng dòng chảy pha loãng nước thải cũng hạ xuống nhiều.

Thời kỳ kiệt trên các sông của Liên Xô quan trắc thấy vào mùa đông và hè thu. Phần
lớn sông có nước tối thiểu vào kỳ đông kiệt, thời gian kéo dài của nó có thể chiếm đến
6  7 tháng. Cho nên sự hiện diện các lưu lượng nước bé trong quãng thời gian dài trong
sông, phủ bởi băng hà, hạn chế mạnh khả năng tự làm sạch của nó.

Phân loại sông suối bắt đầu từ việc tính các điều kiện khí hậu, trong đó hình thành dòng
chảy kiệt, và cả tính chất của mùa kiệt (bảng 3.1 và 3.2). Khi đó mùa kiệt là ổn định,
nếu như nó không bị phá vỡ bởi lũ. Trong trường hợp vắng mặt một hiện tượng nào đó
(băng tích, khô cạn v.v...) trọng số được coi bằng 0.

Bảng 3.1. Phân loại sông suối theo điều kiện khí hậu
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Bảng 3.2.Phân loại sông suối theo tính chất mùa kiệt

Các đặc trưng thủy văn chủ yếu ảnh hưởng đến các quá trình tự làm sạch của sông suối
dẫn trong bảng 3.3 và 3.4. Lớp dòng chảy chứng tỏ lượng nước và kích thước của nó,
còn dưới lớp phản ánh điều kiện hình thành dòng chảy nước và khả năng tự làm sạch của
dòng chảy xác định theo bảng 3.5. Thí dụ như khi phân loại sông Nheva ở Lêningrat,
đối với mùa hè, nhận được các số liệu sau đây: theo bảng 3.1 tổng các trọng số (2 + 2 +
1) bằng 5, và tương ứng với kiểu 2; theo bảng 3.2 tổng trọng số (1 + 1 + 0 + 0) bằng 2,
kiểu 1; theo bảng 3.3 tổng trọng số (2 + 3 + 2) bằng 7, kiểu 2; theo bảng 3.4 tổng trọng
số (1 + 1) bằng 2, kiểu 1; tổng các kiểu (2 + 1+ 2 + 1) nhận được theo các bảng 3.1  3.4,
từ bảng 3.5 xác định lớp I và dưới lớp B. Suy ra sông Nheva có khả năng tự làm sạch
cao và có thể duy trì sức tải nước thải khá lớn. Tuy nhiên về định lượng sức tải cho phép
cần được xác định bằng phương pháp tính toán PDK.

Bảng 3.3. Phân loại sông suối theo chế độ thủy văn

Bảng 3.4. Phân loại loại theo quy mô nước
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Phân loại các đối tượng nước phản ánh các điều kiện chính xác định trạng thái của chúng
và tình trạng gần nhất về nước các mùa và không tính các đặc điểm riêng. Vậy nên, khi
xác định khả năng pha loãng của sông và hồ có các giá trị điều kiện xáo trộn nước tồn
tại trong đối tượng nước đã cho, tức là chế độ thủy động lực của nó.

Xáo trộn rối trong sông được xác định bởi vận tốc dòng chảy nước, độ dốc lòng sông,
độ uốn khúc của nó, độ nhám. Đối với thủy vực có các giá trị trao đổi trong và ngoài có
thể đặc trưng cho mức độ chảy của thủy vực, độ sâu của nó, diện tích, tính chia cắt của
đường bờ.

Bảng 3.5.Lớp sông suối

Cho nên khi đánh giá sông suối và thủy vực theo các điều kiện xáo trộn nước thải trong
đó có thể sử dụng phân loại (dạng hóa các sông suối và thủy vực), soạn thảo bởi Viện
Thủy văn Nhà nước và bổ sung các phân loạicác đối tượng nước nêu trên để tính đến
chế độ thủy động lực của nó. Với mục đích này chia ra ba dạng sông: đồng bằng, đồi
núi và bán sơn địa. Phụ thuộc vào độ dốc dọc của bề mặt nước dòng chảy, độ nhám của
lòng sông (đặc trưng bởi dạng đất cấu tạo lòng và hệ số nhám), lưu lượng nước (phản
ánh độ lớn của dòng chảy) và kích thước sông suối xác định được cường độ quá trình
xáo trộn chất ô nhiễm. Xáo trộn nước càng nhiều thì sự pha loãng nước và tự làm sạch
nước của sôngxảy ra càng nhanh.Sự xáo trộn nước tốt nhất quan trắc thấy ở các sông
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miền núi, còn xáo trộn yếu nhất  trên các sông nhỏ miền đồng bằng. Khi đó, trong sông
xáo trộn rối càng mạnh, hệ số Chezi C càng nhỏ. Trong bảng 3.6 chứng minh ví dụ phân
loại sông suối với việc tính đếnchế độ thủy động lực.

Việc tính đến các đặc điểm của chế độ thủy động lực thủy vực tiến hành riêng đối với
mỗi loại trong bốn loại đã tách ra ở trên: nước sâu chảy mạnh và chảy yếu, nước nông
chảy mạnh và chảy yếu (hay không chảy). Do mùa đông vào thời kỳ băng tích không có
sự xáo trộn sóng và gió của khối nước cũng như gây khó khăn cho sự thông khí (tạo nên
điều kiện để tích luỹ các chất ô nhiễm ở nơi đổ chất thải) nên với việc dạng hóa các thủy
vực cần tính đến thời gian băng tích.

Trao đổi nước bên trong bị chi phối bởi rối và các quá trình đối lưu liên quan đến độ sâu
và diện tích thủy vực. Hồ càng lớn và càng sâu, sự xáo trộn càng tốt. Nó xảy ra mạnh mẽ
nhất ở các thủy vực nước sâu và chảy mạnh, còn yếu nhất ở các thủy vực nhỏ có kích
thước không lớn, nước nông và không chảy.

Bảng 3.6.Dạng hóa các sông suối theo đặc điểm thủy động lực

Trong các thủy vực lớn và nước sâu, một khối nước lớn tác động cùng nước thải làm
tăng chuyển động rối và tăng phần xâm nhập nước sạch vào vùng ô nhiễm. Điều này
thúc đẩy quá trình xáo trộn và tự làm sạch. Tuy nhiên cần tính đến sự khác biệt của các
quá trình động lực ven bờ,các phần nước nông và nước sâu của thủy vực, đặc biệt khi
dao động độ sâu đáng kể vàsự chia cắt đường bờ lớn, sự hiện diện các đảo.

Đồng dạng hóa các thủy vực và sông suối nêu trên cho phép đánh giá định tính khả năng
sử dụng chúng như là nơi tiếp nhận nước thải.
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Đánh giá định lượng sự thay đổi chất lượng nướctrong đối tượng nước khi đổ nước thải
vào chúng, lựa chọn vị trí đổ, xác định mức độ cần thiết để làm sạch nước thải v.v...
được tiến hành bằng các phương phápdựa trên phương trình khuyếch tán rối và tính đến
các chỉ tiêu chất lượng nước.

Bảng 3.7. Khả năng sử dụng nước sông phụ thuộc vào chất lượng nước

Có lợi *  cần xử lý thêm

Bảng 3.8. Phân loại đánh giá chất lượng nước sông ở Mỹ

Phân loại đối tượng nước theo chất lượng nước, phản ánh mức độ ô nhiễm của chúng
cho phép đánh giá khả năng sử dụng nước sông, hồ. Thí dụ, sự hạ hạng đối tượng nước
theo chất lượng nước sẽ chứng tỏ từ một phía về sự cần thiết: rút gọn dạng sử dụng nước
và phía khác  về sự tăng cường các biện pháp bảo vệ nước đối tượng này.

Trong nền tảng của phân loại là các chỉ tiêu tổng hợp hay hoạch định của chất lượng
nước, như làthủy sinhhay thủy hóa. Ví dụ phân loại nước sông tính đến PDK vớimục
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đích xác định khả năng sử dụng chúng phụ thuộc vào chất lượng nước có thể tham khảo
bảng 3.7 (Zarubaiev, 1976).

Bảng 3.9. Phân loại đánh giá chất lượng nước sông ở Anh

Phân tích sự phân bố theo lãnh thổ nước chất lượng khác nhau cho ta khái niệm về mức
độ ô nhiễm các đối tượng nước theo chiều dài của chúng, nó có thể thể hiện dưới dạng
bảng. Vậy nên vào cuối những năm 60, ở Mỹ đã quan sát hơn 200 đối tượng nước về
mức độ ô nhiễm [6].

Kết quả đưa ra ở bảng 3.8. Các nghiên cứu tương tự vào đầu những năm 70 được thực
hiện ở Anh, mà một trong những chỉ tiêu cơ bản nhất là BPK (bảng 3.9)

Bảng 3.8 và 3.9 cho phép ta có khái niệm chung về trạng thái ô nhiễm các đối tượng
nước và trước hết là sông ngòi, chảy trong các vùng công nghiệp đô thị hóa.

Sự hình thành chất lượng nước ở thời kỳ kiệt nước trong năm

Dao động mùa và dao động nhiều năm của dòng chảy sông ngòi, trữ lượng nước ngọt
trong các thủy vực bị chi phối bởi tính phân phối không đồng đều theo thời gian các đại
lượng vàsố lượng tài nguyên nước. Càng khó khăn hơn cho việc đảm bảo nước tạo nên
vào những kỳ ít nước khi mà trên các sông quan trắc thấy sự suy giảm lưu lượng nước
(mùa kiệt hay mùa dòng chảy thấp), còn trên các hồ sự hạ mực nước. Thời kỳ kiệt trên
các sông ở Liên Xôcó thể kéo dài trong vòngmùa hè  thu  đông có thời hạn từ 6  8
tháng hoặc hơn. Dòng chảy kiệt hay dòng chảy cực tiểu trong thời kỳ này nhỏ hơn dòng
chảy lũ lụt hàng chục và thậm chí hàng trăm lần. Dòng chảy cực tiểu phân phân bố rất
không đều trên lãnh thổ, giảm từ bắc xuống nam khoảng 10 lần.

Tính không đồng đều của sự phân bố trữ lượng nước ngọt theo thời gian và theo lãnh thổ
với thời kỳ dòng chảy thấp kéo dài làm hạn chế nhu cầu dùng nước, bên cạnh sự tăng
thể tích nước thải thúc đẩy sự càn thiết soạn thảo tổng hợp vấn đề đảm bảo nước có tính
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đến số lượng và chất lượng nước khi tuân thủ đồng thời quyền lợi bảo vệ các đối tượng
nước. Khi đó nhất thiết phải có một bức tranh rõ ràng về sự hình thành chất lượng nước
trong thời kỳ nước hạ.

Chất lượng nước hiện tượng đa nhân tố và cần nghiên cứu từ các quan điểm khác nhau.
Một trong những nhân tố quan trọng nhất là chế độ nước sông ngòi, sự thay đổi của nó
theo thời gian và theo lãnh thổ và liên quan với điều này, sự thay đổi các thành phần hóa
học của nước mặt, và chính nó về phần mình, ảnh hưởng tới chế độ sinh học của sông
suối.

Nước sông trong thời kỳ ít nước hạn chế không chỉ lượng nước có thể sử dụng trong các
mục đích kinh tế mà còn hạn chế việc đổ nước thải vào sông, thậm chí nước tương đối
sạch, do khả năng pha loãng của các loại nước này và tự làm sạch là thấp nhất trong thời
kỳ nước ít. Cho nên khi đánh giá khả năng pha loãng của sông để tính toán thường chấp
nhận lưu lượng cực tiểu của nước suất đảm bảo 95 %, như là điều kiện phù hợp tồi nhất
để hình thành chất lượng nước.

Tính có lợi của nước đối với việc thoả mãn nhu cầu của kinh tế quốc dân được xác định
bằng cách đánh giá các chỉ tiêu hóa hoạc, vật lý và sinh học của nó. Từ nước thải công
cộng đặc trưng thủy động lực rõ ràng nhất là độ khoáng hóa, thành phần ion và lượng
các chất hữu cơ. Tất nhiên là các chỉ tiêu này không thường xuyên đầy đủ do yêu cầu
đến chất lượng nước được xác định bởi dạng nhu cầu dùng nước.

Các tiêu chuẩn chặt chẽ nhất của chất lượng nước được xem xét kỹ khi sử dụng sông
ngòi để cung cấp nước uống, gộp cả một số dạng nhu cầu dùng nước công nghiệp riêng
biệt (hóa chất, giấy  xenlulo). Đối với nhu cầu công nghệ người ta sử dụng nước đòi
hỏi chất lượng thấp hơn đáng kể, Khi đó cần hướng sự tập trung chính vào việc đánh
giá tính khắc nghiệt và tính độc hại, như là tính chất nguy hiểmnhất của nó, đặc biệt khi
dùng nước trong các trạm hơi nén hay làm lạnh máy. Yêu cầu chất lượng nước sử dụng
trong kinh tế nông nghiệp và chăn nuôi thấp hơn so bảo với nước uống theo các chỉ tiêu
như màu sắc, độ trong suốt, mùi vị.

Yêu cầu chung đến thành phần và tính chất của nước tại vị trí có nhu cầu dùng nước và
sử dụng nước được tiêu chuẩn hóa theo độ khoáng hóa, nồng độ các tạp chất ngoại lai
(chất lơ lửng), hàm lượng ôxy hoà tan và khả năng sinh hóa của chúng (BPK), chát chỉ
thị nước (pH), màu sắc, mùi, nhiệt độ, không chứa nguồn vi rút gây bệnh và không độc
hại về các chất phóng xạ và hạt nhân.

Từ quan điểm thủy hóa, chất lượng nước thường được đnáh giá theo các chỉ tiêu chính
như độ khoáng hóa,độ khắc nghiệt và tính xânm thực, sự hiện diện các chất hữu cơ, các
quần thể sinh học và các tạp chất có hại. Về chất lượng nước có thể bàn luận theo các
dấu hiệu thủy sinh: trên cơ sở các số liệu về thành phần loài của các thủy sinh với việc
tính đến số lượng có mặt trong nước các chất hữu cơ độc hại.
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Khi ô nhiễm trong nước tự nhiên chứa các chất khoáng và hữu cơ, cũng như các vi khuẩn
sống khác nhau (ô nhiễm sinh học và phát xạ). Mức độ ô nhiễm nước tự nhiên đặc trưng
bởi nồng độ chất ô nhiễm, không cố định theo thời gian và theo lãnh thổ. Nó giảm với
sự tăng lượng nước sạch, có thể diễn ra nhờ sự bổ sung nước sạch khi có mưa khí quyển,
tan tuyết và băng và từ phạm vi khôngnhiểm bẩn trong thủy vực, cũng như trong quá
trình tự làm sạch nước. Quá trình tự làm sạch diễn ra cho đến khi nồng độ chất ô nhiễm
không vượt quá khả năng vật lý của sông về tự làm sạch, xuất hiện với sự mất khả năng
của sông thực hiện pha loãng nước thải ở một mức độ cần thiết. Điều này cũng đúng với
thủy vực.

Trong các sông suối và thủy vực quan trắcthấy dòng nhập lưu mới nhỏ nhất vào pha
nước ít, khi nguồn nuôi dưỡng sông ngòi là nước ngầm. Cho nên nồng độ chất ô nhiễm
lớn nhất xảy ra vờ mùa kiệt và trong thời kỳ này chúng có khả năng pha loãng kém nhất
và quá trình tự làm sạch chậm nhất, đặc biệt là vào mùa đông. Do vậy sự suy giảm chất
lượng nước mạnh mẽ nhất xảy ra trong thời kỳ dòng chảy hạ thấp nhất trên sông ngòi.

Một trong những chỉ tiêu chất lượng nước quan trọng đối với nhiềunhà sử dụng nước
(nước thải công cộngông cộng, công nghiệp và nông nghiệp) là độ khoáng hóa tự nhiên
của nước.Nó trực tiếp liên quan tới lưulượng nước sôngvà phụ thuộc vào chế độ nước
của sông suối, Khi giảm lưu lượng nước quan sát thấy sự ătng độ khoáng hóa của nó,
đạt tới giá trị cực đại dòng chảy sông ngòi cạn kiệt nhất, tức là với giá trị cực tiểu của
nó đặc biệt trong trường hợp nguồn nuôi dưỡng sông từ cáctầng nước ngầm sâu, nằm
trong các đới đất đáhyđrôcacbonat dễ hoà tan. Vì thế càngnhiều thành phần nước tầng
sâu trong sông độ khoáng hóa của nó càng cao. Trong các khu vực có cấu tạo địa chất và
địa chất thủy văn đồng nhất và chế độ nước giống nhau quan sát thấy mối quan hệ chặt
chẽ theo lãnh thổ độ khoáng hóa của sông ngòi và lưu lượng nước của chúng. Các quan
hệ như vậy thể hirnj một sự quan tâm lớn khi đánh giá độ khoáng hóa tựnhiên củacác
sông chưa được nghiên cứu với việc sử dụng số liệu về dòng chảy.

Sự thay đổi độ khoáng hóa của nước trên các vùng lãnh thổ rộng lớn diến ra trong một
phạm vi lớn. Thế nên trên các con sông phần châu Âu thuộc Liên Xô độ khoáng hóa
nước thay đổi từ 15  20 lần từ bắc xuống nam. Giá trị nhỏ nhất của nó quan sát thấy tại
vùng thừa ẩm, còn lớn nhất  ở vùng thiếu ẩm. Cũng theo hướng này tăng độ sâu chia cắt
nước ngầm màsông khoan tới và các giá trị lát cắt xói mòn lòng sông của chúng, nâng
độ khoáng hóa nước dưới đất.

Về khía cạnh thành phần hóa học của nước cũng quan trắc thấy một bức tranh tương tự
như thế. Trong vùng độ khoáng hóa tới 600 mg/l (độ khoáng hóa nhỏ) ghi nhận được
ưu thế của các anion HCO3 và cation Ca2+, và trong vùng độ khoáng hóa cao diễn ra sự
thay đổi các anion HCO3

 thành SO4
2 và chuẩn hóa chất lượng nước, còn cation Ca2+

thành Na+ và Mg2+. Cuối cùng, sự thật là còn tồn tại cả nước độ khoáng yếu trên các
đối tượng nước lãnh thổ phía bắc.
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Độ khoáng hóa của nước vào thời kỳ kiệt chính là giới hạn mà nước sông có thể đạt
được trong điều kiện không thuận lợi nhất để hình thành chất lượng. Cho nên các số liệu
về thành phần hóa học của nước vào mùa kiệt cho phép tiến hành các đấnh giá trước
chất lượng nước trong các mùa khác, khi sông được nuôi dưỡng khong chỉ nước ngầm
mà còn cả nước mặt, với sự hạ độ khoáng hóa của nước bởi sự tăng bổ sung nước mặt.

Các thông tin về độ khoáng hóa của nước có ý nghĩa to lớn khi đánh giá tính có lợi của
nước sông để tưới cho các cây nông nghiệp. thông thường nước được coi là có lợi đối
với việc tưới nếu như lượngmuối hoà tan trong nó không vượt quá 1000 mg/l. Tuy nhiên
ở các khu vực phía nam vùng không đủ ẩm, giá trị này thường lớn hơn và vì thế gây
khó khăn cho việc sử dụng nước để tưới vào mùa kiệt, dù cho khi đó nó lại rát cần. Độ
khoáng hóa cao của nước cùng với sự hạn chế về lượng tạo nên việc cần thiết chuyển
dòng chảy từ các vùng khác có độ khoáng hóa nhỏ hơn.

Nước hoàn trả tạo nên khi tưới có hàm lượng muối cao hơn từ việc rửa trôi từ lớp đát thổ
nhưỡng khi tưới cũng như cả chất độc hóa học. Thống nhất với các số liệu khảo sát tiến
hành bởi Viện Thủy văn Nhà nước, đối với một số hệ thống tưới, độ khoáng hóa khoan
thăm dò nước thấm từ lãnh thổ tưới vào sông suối cao hơn độ khoáng hóa tự nhiên từ 5 
10 lần. Cho nên trong các khu vực tưới mạnh độ khoáng hóa của nước trong sông không
ngừng tăng lên.

Khi sử dụng nước cho các mục đích uống, công nghiệp và dịch vụ công cộng giá trị độ
cứng của nó, đo bằng Ca2+ và Mg2+ có một ý nghĩa lớn đo bằng mg đương lượng/l. Độ
cứng bao gồm phân huỷ (khử bằng đun sôi) và cố định. Cố định lại chia tiếp thành dư
và không phân huỷ. Nước được coi tương đối là mềm nếu độ cứng chúng không quá
3 mg đương lượng/l, cứng  tới 9 mg đương lượng/l, và rất cứng không có lợi đối với
sử dụng thực tiễn nếu như độ cứng chung vượt quá 9 mg đương lượng/l. Bên cạnh độ
cứng chung độ cứng phân huỷ và cố định cũng như là quan hệ giã chúng cũng có một ý
nghĩa nhất định. Độ cứng chúng hiển nhiên là tăng cùng độ khoáng hóa của nước, Cho
nên tính chất phân bố của nó trên lãnh thổ Liên Xô về tổng thể trùng với sự phân bố độ
khoáng hóa của nước. Độ cứng chung của nước giảm mạnh khi nguồn nuôi dưỡng sông
chỉ có nước mặt. Vì thế trong mùa kiệt độ cứng của nước trong các sông ngòi là tới hạn.
vào các thời kỳ còn lại của năm, tức là pha nước lớn độ cứng nhỏ hơn nhiều. Trong thời
kỳ lũ độ cứng có thể khoảng 3  4 lần nhỏ hơn mùa kiệt.

Tính kích hoạt của nước có một ý nghĩa lớn, tức là khả năng hào tan các chất hóa học
nằm trong thành phần vật liệu dùng để xây dựng các công trình kỹ thuật thủy. Tính kích
hoạt của nước phụ thuộc vào số lượng lớn các nhân tố và quan hệ với thành phần hóa
học và chế độ của dòng chảy. Có một số dạng kích hoạt của nước [5]:

 kiềm, ứng với nước mềm;

 axit, phụ thuộc vào;
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 axit cacbonic là một trường hợp riêng của tính axit

 kích hoạt sunfat và manhê.

Cường độ kích hoạt kiềm được xác định bởi vận tốc rửa bê tông bởi nước và sự hiện
diện các hiện tượng nước dâng. Tính kích hoạt axit càng lớn, quá trình hoà tan các lớp
bảo vệ màng bê tông cacbonat càng mạnh và tăng quá trình phá huỷ nó. Phổ biến nhất
trong nước tự nhiên là kích hoạt axit cacbonic làm hoà tan các hợp chất cacbonnat.

Mức độ kích hoạt nước được xác định đối với các sông suối và thủy vực cụ thể theo
thành phần hóa học và các điều kiện tác động lên công trình  vận tốc dòng chảy, cột
nước dâng, diện tích tiếp xúc của nước với công trình và thời gian tiếp xúc đó v.v... Về
tổng thể, tính kích hoạt của nước ở một mức độ nào đó ít hơn nhiều vào thời kỳ kiệt. Tuy
nhiên, ở trong vùng nước mềm nó rất lớn và cần phải tính đến khi xây dựng các công
trình kỹ thuật thủy, hơn thế việc đổ một số thành phần ô nhiễm nước làm tăng đáng kể
tính kích hoạt của nước tự nhiên.

Khi sử dụng nước làm nước uống, màu sắc của chúng có ý nghĩa lớn. Nó phụ thuộc vào
lượng bào mòn từ đất các chất hữu cơ nguồn gốc mùn và sản phẩm của cây đổ (chất
huộc da), Khi thấm nước mặt vào lớp đất thổ nhưỡng diễn ra sự suy giảm lượng hoà tan
các chất hữu cơ trong đó, thay đổi màu sắc của nước và độ axit của nó. Màu sắc lớn
nhất của nước sông khi có lũ và lụt, còn nhỏ nhất vào kỳ kiệt. Nước đầm lầy có màu sắc
nhiều, bão hoà bởi các mùn đọng và nhỏ nhất là màu sắc nước sông miền núi, đặc biệt
là thời kỳ kiệt.

Màu sắc của nước phần nào xác định tính axit của nó, tức là khả năng hoà tan trong
nước các chất hữu cơ bi axit hóa khác nhau theo sức axit hóa bicromat và permangan.
Độ axit hóa của nước tăng với sự tăng của màu sắc của nó và thay đổi theo thời gian đến
hàng chục và thậm chí hàng trăm lần. Axit permangan cho ta khái niệm về lượng oxy
cần để axit hóa phần dễ axit các chất hữu cơ. Axit bicromat cho phép luận về hàm lượng
đầy đủ trong nước các chất hữu cơ. Tỷ lệ của chúng chỉ ra mức độ biến dạng các chất
hữu cơ mùn.

Màu sắc nhỏ nhất của nước sông có trong thời kỳ kiệt mùa đông (thường nhỏ hơn 25o)
do lượng vật chất hữu cơ dễ bị axit trong thời kỳ này giàm mạnh. Tuy nhiên ở các vùng
với nước đầm lầy phát triển (các vùng tây bắc phần Âu của Liên Xô, Poolese, Tây Xibia
và v.v...) sự khác biệt về màu sắc và độ axit hóa theo mùa trong năm không lớn. Vào
mùa kiệt ghi nhận được lớn hơn so với mùalũ, số lượngkhu vực địa phương khác nhau
về thành phần các chất hữu cơ hoà tan.

Như vậy, khi đánh giá độ khoáng hóa và thành phần hóa học của nước, cũng như độ
cứng của nó trước hết cần phân tích số liệu thời kỳ kiệt, trong đó quan trắc các chỉ tiêu
cao nhất của các thành tố này. đánh giá tính kích hoạt của nước và lượng các chất hữu
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cơ trong đó tập trung tiến hành vào pha nước lớn, do trong thời kỳ nước kiệt giá trị của
chúng thường nhỏ hơn.

Vớisự cấp nước công nghiệp  dịch vụ các hợp chất biogen trong nước có ý nghĩa lớn.
Số lượng của chúng gắn liền với đời sống của các cơ thể sống trong nước. Ý nghĩa chính
là các nitri, nitrat, sắt tổng cộng, photphat và silic. Sự hiện diện của các chất nitri chỉ ra
sự ô nhiễm của nước thải còn mới của đối tượng nước do chúng là dạng trung gian của
việc axit hóa nitơ với độ khoáng hóa các chất hữu cơ và không bền vững cùng thời gian,
nhanh chóng axit hóa và chuyển thành nitrat. Cho nên hàm lượng chúng trong nước
thường dao động từ 0  0,1 mg/l. Lượng nitrit lớn nhất quan trắc được vào mùa đông,
đặc biệt trước khi bắt đầu lũ. Nồng độ thấp nhất của các hợp chất này ghi nhận được vào
mùa hè khi mà hoạt động của các phitoplankton nuôi dưỡng chúng đặc biệt tích cực.

Nitrat chứa trong nước một lượng lớn (trung bình 5 mg/l), do chúng là sản phẩm cuối
cùng của quá trình khoáng hóa chất hữu cơ. Nitrat cũng dùng phitoplanktoncho nên vào
mùa ấm trong năm chúng có rất ít trong nước, nhưng vào mùa đông số lượng này tăng
lên hàng chục lần.

Ổn định nhất trong các thành tố biogen là photphat và các hợp chất của nó. Hàm lượng
photpho khoáng hoà tan trong các vùng nước khác nhau thường không lớn  chưatới 0,2
mgP/l, và đạt cực đại vào mùa đông. Hàm lượng sắt thay đổi nhiều theo thời gian. Vào
thời kỳ kiệt mùa hè, số lượng của nó trong nước thấp nhất do sự quang hợp mạnh mẽ và
nước thông khí tốt. Vào mùa đông kiệt nhu cầu sắt của các thực vậtchấm dứt, sự thành
tạo các ôxit sắt từ các axit do đóng đới thông khí hầu như không có và hàm lượng sắt
tăng mạnh. Tuy nhiên, lượng sắt cực đại chứa trong nước vào mùa lũ khi các hợp chất
chứa sắtnằm trong lớp đất hoà tan mạnh.

Hàm lượng silic trong nước đạt giá trị cực đại vào mùa đông, khi các đối tượng nước
được nuôi dưỡng bằng nước ngầm coa mang theo chất này và nhu cầu dùng nó bởi các
thực vật không có. Hiệuhàm lượng silic mùa đông và mùa hè là 100 %.

Nghiên cứu mối quan hệ của chất lượng nước tự nhiên với chế độ nước của sông hoặc
thủy vực để đánh giá khả năng sử dụng nước đối với nền kinh tế quốc dân cũng như để
nghiên cứu sự thay đổi chất lượng nước dưới tác động của ô nhiễm nước thải. Nó, trong
một chừng mực nào đó, cho phép thực hiện tính toán nồng độ tới hạn cho phép của các
chất trong đối tượng nước đã cho khi bị ô nhiễm bởi nước thải của nó và cũng như tiến
hành dự báo khả năng mức độ ô nhiễm.

Chỉ tiêu ô nhiễm quan trọngcủa nước tự nhiên là sự hiện diện trong nó ôxy hoà tan,
nó ảnh hưởng tới các quá trình sinh hóa diễn ra trong môi trường nước. Mức độ ô
nhiễm trong nước tại một điểm nào đó có thể đặc trưng được bằng chỉ tiêu sinh học
(BPZ) thể hiện bằng tỷ số lượng nhu cầu ôxy sinh học cho lưới năm cạnh (BPK5)và axit
permangan có nhỏ nhất trong thời kỳ kiệt khi tăng BPK.
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Hàm lượng ôxy trong nước phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng của nước, vậntốc dòng
chảy nước và xáo trộn rối khối nước, vào nhiệt độ nước cũng như các nhân tố sinh hóa
và các nhân tố khác. Chính trong thời kỳ kiệt các đặc trưng này có giá trị nhỏ nhất và
do vậy không có khả năng làm tăng hàm lượng ôxy trong nước, đặc biệt là vào mùa
đông. Vì thế trong thời kỳ đông kiệt, lượng ôxy giảm tối đa. Thời kỳ kiệt càng dài, càng
cảm nhận mạnh sự thiếu hụt ôxy trong nước, càng cần nghiêm túc theo dõi trạng thái
định tínhcủa sông hoặc thủy vực. Suy giảm hàm lượng ôxy trong nước làm tăng tính
tiếp nhận các cơ thể sốngtác động của các chất nguy hại có trong đối tượng nước và làm
giảm khả năng tự làm sạch của nước.

Với lượng ôxy trong nước không đủ, vận tốc khai triển sinh hóa các sản phẩm dầu, rơi
xuống từ bờ hoặc do giao thông thủy, giảm đi một số lầnHàm lượng sản phẩm dầu cho
phép trong nước không được vượt quá 0,05 mg/l. Do vậy, ở một mức độ nào đó nó phụ
thuộc vào lượng nước, cường độ xáo trộn và pha loãng, thường ít khi gặp vào thời kỳ
nước cực tiểu. Đối với phần lớn các đối tượng nước ở Liên Xô điều này thường xảy ra
vào mùa đông, khi mà nhiệt độ nước rất thấp, chính nó cũng làm chậm vậntốc phân hóa
các sản phẩm dầu. Cho nên, vào thời kỳ đông kiệt ảnh hưởng của các sản phẩm dầu như
là thành tố ô nhiễm chất lượng nước sẽ cực đại.

Nước thải của các xí nghiệp công nghiệp hóa học như luyện hóa cốc,đá phiến,lâm hóa,
nghiền anilin chưa nhiều phenon làm phá vỡ các quá trình sinh học trong nước và làm
xấu chất lượng nước. Nguy hiểm nhất là các phenon nguyên tử đơn. Nồng độ tới hạn
cho phép của chúng không vượt quá 1 mcg/l. Sự tràn mạnh phenon xảy ra với nhiệt độ
nước cao và giảm đột ngột với nhiệt độ nước nhỏ hơn 7 oC. Cho nên vào thời kỳ kiệt
mùa hạ, khi độ sâu trên các sông (và hồ) không lớn xảy ra sự hun nóng nước sông, góp
phần làm giảm hàm lượng phenon. Tuy nhiên sự giảm hàm lượngôxy trong nước lại
kìm hãm quá trình này. Tốc độ tràn phenon cũng phụ thuộc hàng loạt các nguyên nhân,
bao gồm thành phần định tính và định lượng của phenon, sự hiện diện trong nước các
chất hữu cơ, H2S, nước tẩy và các chất hóa học khác. Do vật vào mùa hè hàm lượng
phenon trong nước sông và hồ có thể dao động lớn. vào mùa đông, khi nhiệt độ nước và
hàm lượng ôxy trong nó trở nên thấp hơn, nồng độ phenon có thể cao và duy trì lâu. Về
phương diện đó mùa đông kiệt chính là thời kỳ bất lợi nhất.

Khi đổ vào sông nước từ các mỏ và khai thác quặng cũng như nước thải từ các nhà máy
và xí nghiệp tinh lọc quặng của công nghiệp điện hóa học và hóa học xảy ra sự ô nhiễm
nước bởi kẽm và đồng. Với nồng độ khá lớn của chúng kìm hãm quá trình tự làm sạch
của nước khỏi các chất hữu cơ. Các ion đồng và kẽm có thể tách ra khỏi nước chỉ bằng
các phản ứng hóa học,bằng các quá trình tích tụ và sử dụng chúng qua thực vật. Tuy
nhiên chúng hoàn toàn, hiển nhiên, không tách ra khỏi nước cho nên chỉ có quá trình
pha loãng nước thải là có ý nghĩa chính để hạ thấp nồng độ của chúng. Nó diễn ra càng
mạnh khi lưu lượng nước sông lớn hơn nhiều lưu lượng nước thải. Hiểu rằng vào mùa
kiệt, tỷ lệ này là nhỏ nhất nếu như việc đổ nước thải là hằng số. Do vậy, trong thời kỳ
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này có sự ô nhiễm nước lớn nhất và cần tính đến và hạn chế hoặc chấm dứt hoàn toàn
việc đổ nước thải vào các đối tượng nước.

Khi cho xuống nước các chất tổng hợp tẩy rửa (các chất hoạt động bề mặt tổng hợp 
CPAV) nó mang theo mùi vị khó chịu, làm giảm khả năng tẩy sinh hóa của chúng, làm
tàn lụi hoặc chấm dứt hẳn sự phát triển của thủy thực vật, còn với CPAV nồng độ lớn
thậm chí còn tạo nên các tích tụ màng trên bề mặt nước. vận tốc phân rã các chất này
phụ thuộc, bên cạnh cấu tạo hóa học và nồng độ của chúng trong nước, vào nhiệt độ
nước, và sự thiếu hụt ôxy hoà tan trong nước, có nghĩa là chủ yếu phụ thuộc vào các
nhân tốc giống như vận tốc tràn của phenon. Vì thế các điều kiện và thời gian nồng độ
khả năng lớn nhất của chúng trong nước hoàn toàntrùng nhau.

Một giá trị không kém phần quan trọng đối với sự hình thành chất lượng nước là chế
độ nhiệt độ của các đối tượng nước. Sự phá vỡ chế độ nhiệt của sông và hồ diễn ra khi
đổ các nước công nghiệp có nhiệt độ cao.Nguồn cấp chính loại nước này là trạm nhiệt
điện. Nước sông ngòi sử dụng để làm nguội các máy móc của trạm được đun nóng so
với nhiệt độ ban đầu trung bình từ 7  8 oC vào mùa hè và 12  14 oC vào mùa đông.
Nhiệt độ nước thải không nên vượt quá nhiệt độ nguồn cấp từ 3  5 oC. Nếu khác đi,
trong đối tượng nước sẽ bắt đầu phát triển mạnh cácđộng vật và thực vật, đặc biệt là tảo
lục, tăng sự đòi hỏi ôxy, làm chậm quá trình tự làm sạch.. Tất cả điều này dẫn tới giảm
chất lượng nước. Nhớ rằng, trong thời kỳ ít nướcảnh hưởng của nước thải nóng lên chất
lượng nước sông và hồ tiếp nhận nó là cực đại, đặc biệt vào mùa hè khi nhiệt độ nước
tự nhiên khá cao.

Trong khu vực tành phố, ô nhiễm sông ngòi và hồ chứa có thể xảy ra không chỉ do việc
đổ nước thải công nghiệp và dịch vụ công cộng, mà còn do dòng chảy mưa và nước rửa
từ lãnh thổ thành phố. Các loại nước này thường chứa một lượng lớn chất khoáng và
hữu cơ. Sự ô nhiễm nước bằng các chất ngoại lai có thể dao động trong một phạm vi
rộng (khoảng 500  5000 mg/l), còn giá trị BPK5 thay đổi khoảng 10 lần. Sự xâm nhập
các loại nước này làm giảm các tính chất kết màng của nước, chế độ axit của nó và thúc
đẩy việc lắng đọng của sông hoặc thủy vực do một lượng lớn cáctạp chấtvà các phần tử
lớn chứa trong chúng. Khi đó càng làm sạch nước thải công nghiệp công cộng đổ vào
sông và hồ bao nhiêu càng ảnh hưởng đáng kể hơn của nước đổ vào từ lãnh thổ thành
phố không được làm sạch như thế. Giá trị của chúng tăng vọt vào mùa hè, vào thời kỳ
lâu không có mưa, khi mà dòng chảy kiệt giảm đến cực tiểu, còn cường độ công việc
tẩy rửa từ khu vực thành phố tăng đột ngột.

Sự ô nhiễm các đối tượng nước bởi nước thải có thể diễn ra thường xuyên hoặc đột xuất.
Đột xuất là khi các đợt thải dòng chảy công nghiệp vào sông hoặc thủy vực. Nó có thể
điều tiết đượctheo thời gian và chỉ định vào thời kỳ nhiều nước. Tuy nhiên, trong các
trường hợp riêng, khi thải cấp tốc nước ô nhiễm vào nước tự nhiên có thể gây rasự thiệt
hại lớn, đặc biệt là vào mùa kiệt.
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Sự ô nhiễm thường xuyên của các đối tượng nước có thể xảy ra khi đổ không chỉ nước
không xử lý sạch mà còn cả nước chưa tẩy hoàn toàn do việc tích luỹ các thành phần ô
nhiễm khác nhau. Sự tích luỹ này xảy ra nhanh hơn khi nồng độ của chúng tiệm cận với
nồng độ tới hạn cho phép. Khi đó độ dài của thời kỳ ít nước có ý nghĩa lớn nhất, đúng
hơn là tỷ lệ của dòng chảy kiệt và lượng nước thải (với thành phần hóa học của chúng
không đổi) có tính đến sự ổn định của mùa kiệt.

Khi mùa kiệt bị ngắt quãng, có nghĩa là thời kỳ kiệt bị ngắt bởi lũ giá trịvà thờihạn khác
nhau diễn rasự rửa trôi lòng sông dẫn tới sự giảm ô nhiễm nước. Nhân tố này là rất quan
trọng khi xét tới động lực của thành phần hóa học và ô nhiễm nước tự nhiên. Nó mang
ý nghĩa cơ bản đối với sông ngòi Liên Xô vào thời kỳ hè thu, khi mà trên cáccon sông
hình thành lũ mưa. Vào mùa đông, hiện tượng tương tự chỉ có thể diễn ra ở các vùng
phía tây và nam phần Âu Liên Xô, nơimà sự ngắt quãng tạo nên bởi lũ do tuyết tan và
mưa rơi.

Khi thực hiện việc kiểm soát chất lượng nướccần tính đếnkhông chỉ trạng thái thủy hóa
tự nhiên của đối tượng nước và thành phần hóa học của nước thải có trong chúng cũng
như tỷ lệ nước thải và nước tự nhiên mà còn cả các điều kiện thủy động lực tồn tại trong
các đối tượng này vào lúc đổ nước thải. các điều kiện thủy động lực tồn tại trong sông
ngòi và hồ xác định quá trình pha loãng và xáo trộn nước thải và chi phối việc tăng (hay
giảm) khả năng tự làm sạch của sông (hồ), ảnh hưởng đến vậntốc diễn ra các quá trình
sinh học và lý hóa, làm giảm nồng độ chất ô nhiễm trong các đối tượng nước. Quá trình
thủy động lực pha loãng nước thải ở chừng mực nào đó xác định bởi lưu lượng nước
trong sông (hay thể tích nước ở hồ), vậntốc dòng chảy, chiều rộng và chiều dài của dòng
cũng như một số đặc trưng khác.

Quy mô không gian của vùng pha loãng nước thải trong sông một mức độ nào đó được
xác định bởi lưu lượng nước tự nhiên, tức là tính chất nuôi dưỡng và sự biến đổi của nó
theo mùa và năm, cũng như theo lãnh thổ. Nghiên cứu mối quan hệ của quy mô vùng
pha loãng vào lưu lượng nước các mức đảm bảo khác nhau đối với sông ngòi có các
điều kiện hình thành dòng chảy khác nhau và các điều kiện thủy lực chảy nước khác
nhau với lưu lượng nước thải cố định (chế độ ô nhiễm dừng) có một sự quan tâm thực tế
to lớn. Trong trường hợp này, đồng thời tính đến sự biến động của dòng chảy sông ngòi
theo thời gian và theo lãnh thổ. Khi nghiên cứutập trung sử dụng các đặc trưng thủy văn
và thủy hóa cùng mức đảm bảo.

Tính đến khả năng pha loãng của sông ngòi dựa trên các tài liệu thủy văn và khả năng tự
làm sạch của nó cho phép xác định chế độ đổ nước ô nhiễm vào sông và đánh giá lượng
nước thải cho phép (sức tải tới hạn). Tất nhiên, khi đó ở mức độ đầy đủ người ta tính tới
dòng chảy tự nhiên trong sông và thành phần hóa học của nước sông và nước thải.

Sử dụng sông nhỏ và một phần sông trung bình làm nơi tiếpnhận nước thải có thể dẫn
tới nhanh chóng sự ô nhiễm chúng trên một không gian rộng lớn, do khả năng của các
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sông này về pha loãng và tự làm sạch không lớn, đặc biệt là vào mùa kiệt. Điều này cũng
đúng với các hồ nhỏ và trung bình. Cho nên các đối tượng nước này cần được dành sự
chú ý đầu tiên khi áp dụng các biện pháp bảo vệ thiên nhiên. Khi đó cần có các thông tin
đáng tin cậy về chất lượng nước tự nhiên của sông và hồ (cũng như với các đối tượng
nước khác), chúng có thểphải chịusự quá tải của nước thải hay là có thể làm nơi tiếp
nhận chúng.
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Những đại lượng thủy văn và những yếu tố
thủy lực cần thiết để tính toán sự pha loãng
nước thải
Xác định các đặc trưng dòng cần thiết để tính toán sự pha loãng nước thải

Khi tính toán xáo trộn rối trong sông ngòi trước tiên cần phải có lưu lượng nước tính
toán. Hiện nay lưu lượng nước tính toán thường lấy là lưu lượng nước cực tiểu, suất đảm
bảo 95 %. Với sự hiện diện của số liệu quan trắc nhiều năm có thể nhận trong tính toán,
lưu lượng nước cực tiểu quan trắc. Phụ thuộc vào bài toán đặt ra mà chỉ định các lưu
lượng nước tính toán khác cho tới cả khi đạt lưu lượng nước suất đảm bảo bé và thậm
chí là cực đại.

Phù hợp với lưu lượng nước tính toán Q(m3/s) người ta xác định diện tích mặt cắt ướt
ω (m2), vận tốc dòng chảy trung bình v (m/s), độ dốc mặt nước I (%), độ rộng trung
bình B (m), độ sâu dòng chảy H (m). Sau đó tính toán hệ số Chezi C (m1/2/s). Các thành
phần vận tốc ngang trên chỗ xoáy dòng chảy sông vz (m/s), giá trị hệ số khuếch tán rối
D (m2/s).

Với sự hiện diện của độ dốc đo đạc, hệ số Chezi C tính theo công thức Chezi:

C = v
√Hi (4.1)

còn không có số liệu về độ dốc  theo công thức đã biết của Manning, chứa hệ số độ
nhám hay theo công thức Stricler  Manning

C = 33(H
d' )1 / 2 (4.2)

với d'  đường kính hiệu dụng của phần tử trầm tích đáy (mm); đối với điều kiện sông
ngòi xác định như giá trị 50 % độ lớn phần tử theo đường cong thành phần hạt; công
thức (4.2) thể hiện ở dạng toán đồ (Hình 4.1).

Hệ số khuếch tán rối là tham số chính khi tính toán xáo trộn trong dòng, tính theo công
thức:

D = gHv
mC (4.3)
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với v  giá trị vận tốc trung bình trên đoạn lan truyền chất ô nhiễm, m/s; H  độ sâu trung
bình trên đoạn tính toán, m; g  gia tốc rơi tự do, g = 9,81 m/s; đại lượng m là hàm của
hệ số Chezi C và đối với giới hạn 10 ≤ C ≤ 60 nó quan hệ với C bằng mối phụ thuộc:

m = 0,7 C + 6 (4.4)

với C > 60, m = const = 48.

Vai trò quan trọng trong quá trình pha loãng nước thải ở sông ngòi là dòng chảy ngang.
Sự hiện diện của các thành phần vận tốc vz tức là hoàn lưu nội trong dòng, dẫn tới sự
tăng cường quá trình xáo trộn cần phải tính đến trong tính toán. Khi sử dụng các phương
pháp chi tiết (Besxhaia, Orlov, 1983; Co sở phương pháp đánh giá..., 1987) ảnh hưởng
của vz được tính trực tiếp, còn trong phương pháp tổ hợp tính toán hoàn lưu ngang được
thực hiện bằng cách dẫn thừa số hiệu chỉnh k (lớn hơn 1) vào hệ số khuếch tán rối D. Đại
lượng k là hàm của hệ thức (vz + ω)/ω với vz  giá trị trung bình của đại lượng tuyệt đối
vận tốc thành phần theo thủy trực; ω  giá trị trung bình của đại lượng tuyệt đối thành
phần ngang của nhiễu động vận tốc.

Hình 4.1. Toán đồ C = f(H
d' )
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Để tính vz, đề xuất công thức:

vz = 0,13NH
r vx (4.5)

nhận được tích phân công thức A. V. Karausev (1960) khi dẫn hệ số hiệu chỉnh, bằng
0,5. Tích phân dẫn từ mặt dòng chảy đến độ sâu có vz thay đổi hướng ngược lại (gần 0,5
H). Trong công thức (4.5) qua H ký hiệu độ sâu trung bình dòng trên toàn bộ đoạn xem
xét; vx  giá trị trung bình thành phần vận tốc dọc; r  bán kính đoạn cong của lòng sông
coi như là đối với đoạn sông nằm thấp hơn chỗ đổ nước thải và bao goòm 1  2 xoáy.
Tham số N  là số đặc trưng vô thứ nguyên của dòng rối, xác định số:

N = mC
g (4.6)

Để xác định N trong quan hệ C và m có thể sử dụng bảng 4.1.

Bảng 4.1. Giá trị m và N phụ thuộc vào c

c 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

m 13 16,5 20,5 23,5 27 30,5 34 37,5 41 44,5 48 48 48

N 13,3 25,2 40,8 59,9 82,6 108 139 172 209 249 294 318 343

Giá trị trung bình đại lượng tuyệt đối thành phần ngang của vận tốc tức thời (ω) xác định
theo công thức

ω =
vx
√N (4.7)

Ngoài hoàn lưu ngang trong dòng ảnh hưởng lớn lên cường độ quá trình xáo trộn còn cả
sự phân bố không đồng đều của độ sâu trên đoạn đang xét. Nguyên nhân là khi tính toán
sự pha loãng đối với điều kiện bài toán hai chiều khi tính toán bằng phương pháp tổ hợp
người ta sử dụng mô hình lòng dẫn sơ đồ hóa, có độ sâu không đổi H. Việc sơ đồ hóa
như vậy không cho phép tính đến các đặc điểm của lòng sông tự nhiên, gồm cả các đoạn
sâu và nông xen kẽ (gò và vực). Tính biến động độ sâu theo dọc sông trên đoạn đang xét
tăng cường tính bất đồng nhất động học của dòng và là một trong những nhân tố tạo rối
của khối nước. Tính đến nhân tố này có thể thực hiện bằng cách đưa thêm hệ số kA nào
đó vào hệ số khuếch tán rối D.
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Hình 4.2.Toán đồ k' = f[( vz + ω
ω ),θ].

Xác định sự phụ thuộc của đại lượng kA từ tỷ số

Hmax − H
H = θ

với Hmax  độ sâu cực đại từ cức độ sâu trung bình trên đoạn đang xét, m.

Để xác định định lượng các hệ số k, kA cho đồ thị (Hình 4.2) trong đó k' = k + kA

kA = f( vz + ω
ω ;

Hmax − H
H )

Để tính hai nhân tố đã nêu  hoàn lưu ngang và tính biến động của độ sâu trên đoạn sông
đang xét  hệ số khuếch tán rối nhân với đại lượng k':

Ds = Dk' (4.8)

với Ds  hệ số khuếch tán rối hiệu chỉnh.đặc trưng tổng điều kiện xáo trộn trong dòng
chảy sông ngòi.
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Xác định các đặc trưng khí tượng và thủy lực của thủy vực cần thiết để tính
toán sự pha loãng nước thải

Trong hồ và hồ chứa ảnh hưởng mạnh đến quá trình xáo trộn là hoạt động của gió, cho
nên khi đánh giá xáo trộn nước thải cần thiết để tiến hành tính toán dòng chảy gió, còn
cũng tính đến tính biến động của đại lượng thủy văn và các yếu tố thủy lực. Tính biến
động của các yếu tố thủy lực chịu ảnh hưởng của dao động các đặc trưng gió trên thủy
vực. Các điều kiện đặc trưng nhất của sự pha loãng với vậntốc gió suất đảm bảo khác
nhau cho trên hình 4.2.

Độ lặp lại vậntốc gió khác nhau trên độ cao 10 m trên mặt đất cho trong “Cẩm nang khí
hậu Liên Xô“. Chuyển đổi về mặt nước thực hiện theo đồ thị A. S. Braslavski (Hình 4.3)
và khi không có nó để chuyển đổi về gió độ cao 2 m trên mặt nước ta bổ sung hệ số k =
0,85. Số liệu về vậntốc gió được sử dụng đểtính toán vận tốc dòng chảy gió nhờ xấp xỉ
quan hệdạng:

v = kω2√3 + 10h, (4.9)

Hình 4.3.Đồ thị quan hệ vậntốc gió trên nước độ cao cột chuẩn v 10 m

và trên trạm khí tượng v' ở mặt đất
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với k  hệ số phụ thuộc vào hệ số Chezi C và xác định theo bảng 4.3 hoặc theo toán đồ
(Hình 4.4); ω2  vậntốc gió trên độ cao 2 m trên mặt nước, m/s; h  độ cao sóng 1 % đối
với đoạn đang xét trong hệ thống sóng đã cho, m.

Bảng 4.2. Điều kiện xáo trộn trong thủy vực

với vậntốc gió suất đảm bảo khác nhau

Điều kiệnxáo trộn Suất đảm bảo vậntốc gió P %

Thuận lợi 1

Trung bình 50

Không thuận lợi 90

Hình 4.4. Toán đồ để xác định vậntốc trung bình dòng chảy gió

Bảng 4.3. Giá trịk phụ thuộc vào hệ số Chezi C

C 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

k.102 0,1 0,18 0,27 0,34 0,42 0,50 0,55 0,60 0,66 0,68

Hệ số Chezi tính theo công thức (4.2) hoặc theo toán đồ (Hình 4.4), đường kính hiệu
dụng d' trong điều kiệnhồ và hồ chứa được xác định theo đường cong tích phân thành
phần hạt như là đường kính giới hạn 10 % phần tử lớn nhất.

Hệ số khuếch tán rối với sóng gió yếu tính theo quan hệ (4.3). Khi hiện diện sóngrối
của khối nước tăng cần được tính đến trong công thức tính toán hệ số khuếch tán rối,
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đặc trưng tổng cộng hiệu quả của dòng chảy vận chuyển và chuyển động sóng của khối
nước. Trong trường hợp này để tính toán hệ số khuếch tán rối có dạng như sau:

D = (ch+πv'H)d'1 / 3

bH1 / 3 (4.10)

với c  vậntốc pha của sóng, m/s; v'  giá trị đại lượng vậntốc tải trung bình theo thủy
trực, m/s; b  hệ số thực nghiệm nhận bằng 700; π = 3,14; d'  trong công thức này lấy
đơn vị là m, H  độ sâu trung bình thủy vực trên đoạn, m. Công thức (4.10) dùng cho độ
sâu nhỏ hơn 60 m.

Vận tốc pha của sóng với H > 0,5 L tìm được theo công thức:

c = √gL
2π (4.11)

còn đối với H < 0,5 L theo công thức

c = √g(H + h) (4.12)

Trong các quan hệ (4.11) và (4.12) L  bước sóng, m; h  độ cao sóng 1 % cũng trong
vùng đó, m.

Do vậntốc dòng chảy gió thay đổi theo thời gian với sự thay đổi của vậntốc gió, thì trong
lần xấp xỉ đầu tiên có thể coi rằng các đặc trưng phụ thuộc vào vậntốc gió (vậntốc dòng
chảy gió, hệ số khuếch tán rối) có cùng suất đảm bảo và cùng nhân tố quyết định chúng.
Và điều đó cho phép thực hiện tính toán pha loãng với số liệusuất đảm bảo các đặc trưng
nguồn, nhận được suất đảm bảo vùng tính toán ô nhiễm.

Các ví dụ thực tế tính toán ô nhiễm đối tượng nước sẽ xem xét chi tiết trong các giáo
trình (Besxenaia, Orlov, 1983; Orlov, 1988).

Xác định lượng nước thải cho phép

Bên cạnh thành phần hóa học nước thải một đặc trưng quan trọng là lượng nước thải,
xâm nhập từ sông suối và thủy vực trong một đơn vị thời gian. Phụ thuộc vào tỷ lệ lưu
lượng nước thải và sông suối hoặc thể tích thủy vực có tính đến thành phần hóa học
nước thải và cường độ quá trình pha loãng (và tự làm sạch, nếu như quá trình này biểu
hiện khá rõ) trong các đối tượng nước có thể đổ các lượng nước thải khác nhau trong
một thời gian. Lưu lượng nước thải cho phép tới hạn có thể đổ vào sông suối vào pha
dòng chảy nhiềuvà ít phụ thuộc vào việc có bảo toàn được chỉ số chất lượng nước hay
không trong giới hạn chuẩn cho phép. Tương ứng với “Nguyên tắc bảo vệ nước mặt khỏi
ô nhiễm bởi nước thải" (1975) tính đến 11 chỉ số thành phần và tính chất của nước sông
và thủy vực sử dụng cho nhu cầu dùng nước uống và công cộng, chúng có các đại lượng

213/385



giới hạn.Khi đổ nước bị ô nhiễm các chỉ số này khôngnhất thiết bị phá vỡ. Do không có
một chỉ tiêu chất lượng nước duy nhất khi xác định lưu lượng nước cho phép tới hạn có
thể đổ vào dòng nước (hay thủy vực) cần tập trung sử dụng một  hai chỉ số tới hạn có
thể biểu diễn định lượng. Tất nhiên khi có mặt các chất độc hại cần tính đến nồng độ tới
hạn cho phép của chúng (trong “Các nguyên tắc...” chỉ rõ PDK đối với 420 chất).

Khi thực hiện việc tẩy sinh học hay lý hóa học nước thải công nghiệp hay dịch vụ công
cộng các chỉ số tới hạn chất lượng nước sẽ gồm hàm lượng ôxy hoà tan vag nhu cầu sinh
hóa đầy đủ của nước về oxy (BPK). Các chỉ tiêu này là cơ sở để P. Đ. Gatilo (1969) soạn
thảo phương pháp xác định khả năng để đổ lượng nước (đối với điều kiện Bạch Nga),
mà trong dạng tính toánổng quát có thể thể hiện ở dạng sau đây:

d

(Qn + 1 − ∑1
n Q1i+∑1

n Q2i)(Ld − Lp) − ∑1
n − 1 Qtn(mriLti − Lalignl )

Qtn ≤ []

(mrnLtin − Ld)
− 1 (4.13)

với Qtn  Tuyến đon chỉ định đổ lưu lượng nướcthải ô nhiễm, m3/s;Qn+1  lln sông trên
tuyến đo tính toán n + 1, nằm dưới tuyến đổ n (tuyến đo tính toán của người có nhu
cầu dùng nước), hay tại tuyến đổ (n) không tính đến nước đổ; Q1i  lưu lượng nước lấy
từ sông để cấp nước, tưới trên các đoạn nằm trên (i  số thứ tự tuyến đo từ trên xuống
dưới theo chiều dòng chảy có tính đêna nhập lưu); Q2  lưu lượng nước đổ của nước
thải tương đối sạch; Qti  lưu lượng nước thải tại các tuyến đo nằm trên tuyến đo n; L,
Lp và Ld  BPK tương ứng nước thải không ô nhiễm của sông ngòi cũng như là giới
hạn cho phép trên tuyến đo tính toán của sông gO2/m3; m  hệ số tính đến sự xâm nhập
nước thải từ lãnh thổ thành phố; r  hệ số phụ thuộc vào các quá trình tự nhiên axit sinh
hóa củanước thải trên đoạn đổ đến tuyến đo tính toán và xác định theo phương trình
ri = 10 − Ktτ, với τ  thời gian nước đi từ tuyến đổ nước thải đến tuyến tính toán. K  hằng
sốvậntốc axit sinh hóa với nhiệt độ nước oC, xác định theo quan hệ phụ thuộc vào hằng
số khi nhiệt độ nước là 20 oC theo phương trình Kt = K.1,047t − 20.

Nồng độ trung bình của ôxy hoà tan trong nước có thể xác định theo phương trình của
P. Đ. Gatillo (1969) đề xuất, hoặc tương tự nó:

Cn + 1 = [C(Qn + 1 − ∑1
n Q1i + ∑1

n Q2i) + ∑1
n CtiQti −

∑1
n QtiLti(1 − ri)](Qn + 1 − ∑1

n Q1i + ∑1
n Q2i + ∑1

n Qt)
(4.14)
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với C, Cti  nồng độ ôxy hoà tan tương ứng nước sông sạch và nước thải đã xử lý,
gO2/m3; ri  hệ số triết giảm ô nhiễm trên đoạn từ nơi đổ nước thải đến tuyến đo tính
toán; Lti (1 ri) nhu cầu dùng ôxy riêng (trên 1 m3 nước thải trong 1 giây) trên quá trình
axit hóa ô nhiễm do nước thải đổ vào gO2/m3.

Sự chú ý lớn nhất dành cho việc đánh giá nồng độ ôxy hoà tan cần tách ra khỏi thời kỳ
băng tích và vào mùa hè, khi nhiệt độ nước vượt quá 20 oC.

Các tính toán nêu trên tiến hành đầu tiên áp dụng cho lưu lượng nướcmùa đông cực tiểu
30 ngày và hè thu. Trong các trường hợp đặc biệt, lưu lượng nước này có thể thay bằng
lln tuần tẳng hoặc lln cực tiểu trung bình ngày phụ thuộc vào độ sạch yêu cầu của đối
tượng nước. Trong trường hợp vượt quá của lượng nước đổ chỉ định so với tải trọng tới
hạn cho phép nước thải của sông suốitiến hành tính lại giá trị đổ và lượng dư chuyển
sang một nơi tích luỹ đạc biệt để đổ nó ở lần sau trong giai đoạn có lũ và lụt, khi đó sẽ
thoả mãn các tỷ lệ đã nêutrên đây.

Như đã nói trên đây, lượng nước thải ở chừng mực nào đó phụ thuộc vào lưu lượng nước
trong sông, xác định khả năng pha loãng của nó. Cho nên ảnh hưởng lớn tới chất lượng
nước sông và hồ là đáng kể theo mức độ tích nước để đảm bảo nhu cầu dùng nước công
nghiệp và dịch vụ công cộng của thành phố và các điểm dân cư, cũng như để thoả mãn
các nhu cầu kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là tưới. Việc tập trung nước tích cực có thể
dẫn tới sự thay đổi đáng kể các quá trình sinh hóa diễn ra trong nó, ảnh hưởng tới chế
độ nhiệt độ, gây nên sự quá tải của sông (hoặc hồ) bởi nước thải. Cho nên khi tiến hành
tích nước từ các đối tượng nước cần để lại một lưu lượng nước xác định (hay thể tích)
đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh.
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Bảo vệ các đối tượng nước khỏi cạn kiệt
Việc sử dụng tích cực các sông suối, thủy vực và nước ngầm như là nguồn cấp nước có
thể dẫn tới sự cạn kiệt tài nguyên nước mặt và nước ngầm vùng đó. Trong các sông suối
và thủy vực cần phải để lại một lượng nước nào đó đảm bảo sự duy trì sinh thái thuận
lợ của đối tượng nước mà còn cả điều kiện nhu cầu dùng nước. Lượng nước cần để lại
trong sông gọi là dòng chảy cho phép tối thiểu, còn trong thủy vựcnó được đặc trưng bởi
mực nước cho phép tối thiểu. Do đó, sự cạn kiệt nước  đó là sự hạ thấp đáng kể dòng
chảy hay mực nước cho phép tối thiểu do việc lấy nước, dẫn tới sự phá vỡ cân bằng sinh
thái và điều kiện nhu cầu dùng nước. Trước hết, sự cạn kiệt nước có thể quan trắc được
vào mùa ít nước (mùa chuyển tiếp, mùa kiệt và mùa dòng chảy bé nhất) và sẽ rất đáng
kể làm thay đổi căn bản chế độ và dòng chảy. Sự giảm đột ngột dòng chảy, và có thể còn
làm ngừng nó vào mùa kiệt, diễn ra do sự can thiệp của con người mà không tính trước
có thể gây ra tình hình trầm trọng như ở các trạm nhiệt điện, để đảm bảo hoạt động của
nó đòi hỏi phải đầy đủ một lượng nước cần thiết nào đó.

Việc giảm đáng kể dòng chảy sông ngòi tự nhiên trong thời kỳ kiệt hay sự hạ thấp mực
nước hồ có thể xảy ra do việc xây dựng các công trình lấy nước hay ao và hồ chứa đề
tưới và cấp nước cunãg như việc lấy nước để chuyển dòng chảy. Trong tất cả các lĩnh
vực kinh tế quốc dân theo thể tích nhu cầu dùng nước kinh tế nông nghiệp đứng vị trí
dố một. Hiẹn nay dùng cho tưới, làm ngập và cấp nước trong kinh tế nông nghiệp sử
dụng hơn 75 % nhu cầu dùng nước không hoàn lại trong Liên Xô. Ảnh hưởng của tưới
lên dòng chảy sông ngòi mang tính mùa vụ và chủ yếu thể hiện vào thời kỳ phát triển
sinh trưởng của thực vật, trùng với thời kỳ kiệt mùa hè trên các con sông. Khi đó mùa
kiệt càng bắt đầu sớm và càng dài hơn bao nhiêu thì việc lấy nước để tưới ảnh hưởng
đến dòng chảy càng lớn bấy nhiêu. càng tăng ảnh hưởng này với tưới hệ thống. Trong
trường hợp bốc hơi mạnh, khi lấy nước để tưới làm cho tất cả nước hoa tổn qua bốc
hơi, ảnh hưởng của tưới sẽ cực đại và có thể là mầm mống để chấm dứt dòng chảy trên
cacsoong nhỏ và một phần sông trung bình, thường hay gặp vào mùa hè trên nhiều sông
lãnh thổ khô hạn (sông ngòi vùng bán sơn địa Trung Á, Bắc Cápcazơ và v.v...). Trường
hợp đặc biệt, ảnh hưởng này là sự tháo hoàn toàn nước sông để thoả mãn nhu cầu dùng
nước của nông nghiệp. Điều này quan trắc thấy ở các vùng sa mạc và bán sa mạc.

Với sự hạ thấp đáng kể nước tổn thất không hoàn lại sử dụng cho tưới ghi nhận sự giảm
mạnh dòng chảy trong sông, Khi đó diễn ra sự tái phân bố dòng chảy kiệt theo dọc sông
 giảm đột ngột ở chỗ lấy nước và tăng tiếp theo chỗ thấp hơn theo chiều dòng chảy do
có sự bổ sung nước ngầm.

Tổn thất nước ngầm do bốc hơi có thể bổ sung abừng cách tiêu úng từ các đầm lầy, diệt
trừ các loại cỏ hoang ưa ẩm, giảm bớt diện tích tưới. Tuy nhiên sự tăng tiếp tục việc
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lấy nước có thể dẫn tơí không chỉ sự giảm rõ rệt dòng chảy kiệt mà còn làm nó hết hẳn
(Xưđaria, Amuađaria, Terek v.v...).

Sự giảm mạnh nhất của dòng chảy kiệt sông ngòi dưới tác động của tưới diến ra vào
các năm ít nước. Khi đó ảnh hưởng của nó tăng theo lãnh thổ, do bên cạnh việc tưới hệ
thống bắt đầu hoạt động cả tưới định kỳ.

Bức tranh tương tự quan trắc được khi xem xét ảnh hưởng của việc lấy nước để tưới từ
hồ. Mức độ ảnh hưởng còn ở mức độ lứon hơn phụ thuộc vào thể tích nước và việc lấy
nước.

Tưới một lãnh thổ rộng lớn gây nên sự hạ dòng chảy kiệt vào nửa đầu mùa hè, thường
chi phối tới sự tăng nó vào cuối màu hè, thu và thậm chí cả đông, khi mà bắt đầu châm
sự ổn định tương đốiứt và sau đó là chấm dứt việc lấy nước từ sông để tưới và các dòng
nhập lưu nước ngầm bắt đầu đổ vào mạng lưới sông ngòi (nước hoàn trả).

Đánh giá ảnh hưởng của đất được tưới đến dòng chảy mùa kiệt cần thực hiện với việc
tính đến các đặc điểm địa lý tự nhiên địa phương của lãnh thổ, tính chất tưới và cũng
như định mức và thời hạn tưới. Giá trị tính toán dòng chảy tự nhiên thường là lưu lượng
nước cực tiểu 30 ngày suất đảm bảo 80  85 % vào thời kỳ kiệt mùa hè.

Ảnh hưởng của việc lấy nước trên sông cho công nghiệp và dịch vụ công cộng về tổng
thể nhỏ hơn ảnh hưởng của việc lấy nước tưới. Phần của chúng, hiển nhiên, ít hơn khoản
10 % tổng nhu cầu dùng nước và hơn nữa phần lớn nước sử dụng hoàn trả vàp sông
ngòi (hay thủy vực). Nhu cầu dùng nước không hoàn trả trong công nghiệp và kinh tế
dịch vụ công cộng chiếm trung bình 20  30 %. Tuy nhiên trong các vùng riêng biệt nó
có thể thay đổi đáng kể vào mùa kiệt do sự tái phân bố của chúng theo dọc sông hay
theo lãnh thổ (lấy nước từ một con sông và thải vào sông khác). Đối với sông ngòi chảy
trong vùng các trung tâm công nghiệp lớn, ảnh hưởng của việc lấy nước trên các đoạn
sông riêng biệt rất lớn. Chiều dài các vùng đó có thể hàng kilomet. Thí dụ, việc lấy nước
từ sông Matxcơva trong vùng Pavsino chiếm gần 10 m3/s với dòng chảy mùa kiệt trung
bình nhiều năm là 11 m3/s. Trong hàng loạt thành phố và điẻm dân cư ngoại ô Matxcơva
việc lấy nước là 12 % dòng chảy năm sông Kliazma, Poli, Pakhrư.

So sánh sự thay đổi diễn ra của dòng chảy các sông ngòi tự nhiên và động lực phát triển
các hoạt động kinh tế trên lưu vực cho phép đánh giá định lượng ảnh hưởng của nó đến
dòng chảy sông ngòi. Một cách tương tự có thể tiến hành đối với hồ.

Đánh giá định lượng ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế đến dòng chảy có thể bằng
cách so sánh dòng chảy tự nhiên và dòng chảy bị phá vỡ của thời đoạn hay bằng phương
pháp cân bằng. Trong trường hợp thứ nhất, tiến hành khảo sát dao động nhiều năm của
dòng chảy trên tuyến đo của sông đang xét, diễn ra dưới ảnh hưởng của các nhân tố
tự nhiên (thiên nhiên) và trên nền của chúng thực hiện đánh giá quy mô thay đổi quan
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trắc được của dòng chảy và chế độ nước sông ngòi dưới tác động của ánước thải công
cộng hoạt động kinh tế trên lưu vực của nó. Phương pháp so sánh cho phép xác định ảnh
hưởng tổng cộng của ánước thải công cộng hoạt động kinh tế trên lưu vực sông ngòi cho
trước hay trên các vùng riêng biệt. Khi đó cần thiết có các điểm với thời kỳ quan trắc
dòng chảy dài trong các điều kiện tự nhiên và bị phá vỡ.

Với phương pháp cân bằng khảo sát nghiên cứu cán cân nước, nhiệt và đôi khi cả mặn
của đoạn lưu vực, trên đó tiến hành các dạng hoạt động kinh tế khác nhau, cũng như các
đoạn lòng sông nằm trong vùng ảnh hưởng của kênh dẫn và nơi lấy nước và tương tự
thế. Phương pháp cân bằng cho phép xác định ảnh hưởng cá biệt của nhân tố hoạt động
kinh tế cụ thể lên dòng chảy sông ngòi, khám phá bản chất vật lý của quá trình này và
xác định ảnh hưởng của nó trong tương lai. Không phức tạp khi tiến hành đánh giá cán
cân nước lòng sông tính đến ảnh hưởng của việc lấy (đổ) nước lên dòng chảy sông ngòi,
nếu như có đủ tài liệu đáng tín cậy về các đại lượng đó. Tuy nhiên sử dụng phương pháp
cân bằng đòi hỏi một khố lượng khảo sát thực địa chuyên ngành rất công phu.

Đơn giản nhất và thường hay áp dụng nhất khi sử dụng phương pháp so aánh để đánh giá
ảnh hưởng của việc lấy nước lên dòng chảy sông ngòi là phương pháp khôi phục dòng
chảy tự nhiên của sông ngòi, nằm trong điều kiện bị phá vỡ. Các sông được so sánh cần
phải có thời gianđồng quan trắc đủ dài về dòng chảy trong các điều kiện bị phá vỡ và
không phs vỡ. Điều kiện hình thành dòng chảy của sông nghiên cứu và sông tương tự
càng gần nhau bao nhiêu thì kết quả thu nhận được càng tin cậy bấy nhiêu. Xác định ảnh
hưởng của việc lấy nước còn có thể bằng cách xây dựng các đồ thị quan hệ tích phân
(hay luỹ tích) các giá trị dòng chảy sông với chế độ bị phá vỡ (hay sông nghiên cứu) và
sông tương tự. Thời kỳ phá vỡ được tách ra trên đồ thị quan hệ như là vùng chênh lệch
cực đoan giá trị nước thải công cộng điểm thực nghiệm với hướng đường quan hệ tổng
quát. Tất nhiên, quan hệ của sông nghiên cứu và sông tương tự trong thời kỳ không bị
phá vỡ phải có dạng tuyến tính. Thủ thuật tương tự như vậy đánh giá sự thay đổi dòng
chảy sông ngòi trong thời kỳ nó bị phá vỡ là khá nhạy và áp dụng cho mùa kiệt, do sự
phá vỡ dòng chảy thường có trọng số lớn nhất chính trong thời kỳ này. Trên hình 5.1 chỉ
ra một đồ thị như vậy đối với sông Poli (lãnh thổ lưu vực bồn trầm tích sông Matxcơva).
So sánh các đồ thị đối với các thời kỳ ít và nhiều nước chứng tỏ rằng sự giảm dòng chảy
mạnh nhất diễn ra trong thời kỳ kiệt, khi mà tỷ số giữa lượng nước lấy từ sông Poli và
dòng chảy của nó là cực đại. Thời gian bắt đầu phá vỡ, tách ra trên các đồ thị trùng với
bắt đầu tăng cường các hoạt động kinh tế trên lưu sông đang xét.

Nếu như giá trị hệ số tương quan cặp nhỏ hơn 0,80 thì tập trung sử dụng một vài sông
tương tự để tăng độ chính xác của đánh giá sự phá vỡ dòng chảy. Khi đó tính toán được
thực hiện với việc áp dụng tương quan tuyến tính bội.
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Hình 5.1. Quan hệ giữa tích phân tổng dòng chảy sông tương tưh

và sông chế độ bị phá vỡ đối với mùa xuân (a) và mùa kiệt (b)

Sử dụng các đường cong tích phân để đánh giá phá vỡ dòng chảy do các hoạt động kinh
tế cho phép xác định quy mô phá vỡ chung, nhưng không đánh giá ảnh hưởng của từng
nhân tố nhân sinh. Cho nên phương pháp này được sử dụng vào mục đích khi có ảnh
hưởng của một yếu tố trội như trong vùng ảnh hưởng của tưới.

Sự thay đổi dòng chảy chi tiết hơn theo dọc sông diễn ra do việc lấy nước có thể xác
định với việc thành lập cán cân nước lòng sông. Cho mục đích thu thập thông tin tối đa
cần thiết thực hiện tổ hợp công việc thực địa, bao gồm tập hợp cả các thông tin về thể
tích sử dụng nước sông cho kinh tế và tiến hành trắc địa đo đạc thủy văn trên các đoạn
sông nghiên cứu.

Các thành phần của phương trình cân bằng nước thường thay đổi đối với các lưu vực
hay đoạn sông khác nhau và phụ thuộc vào tính chất các hoạt động kinh tế. Một trong
các dạng cán cân nước lòng sông có thể viết dưới dạng sau đây:

Qn + Qc − Qr − ∑ Qd − Qt = 0 (5.1)

với Qn  nhập lưu nước sông qua tuyến đổ vào; Qr  dòng xuất từ đoạn qua tuyến ra; Qc
 nhập lưu từ khu giã từ sườn bên cạnh; Qd  lưu lượng nước lấy; Qt  thấm từ lòng sông.

Với việc đánh giá định lượng ảnh hưởng của hoạt động kinh tế đến dòng chảy sông ngòi
trong thời kỳ ít nướcvới mục đích tiến hành nghiên cứu tổng hợp, như là các số liệu của
phương trình cân bằng, cũng chính là kết quả thu được khi so sánh dao động nhiều năm
của lượng nước sông và động lực của khia phá kinh tế lưu vực.

Khi kế hoạch hóa việc lấy nước từ sông (hay hồ) cần phải xác định lưu lượng nước cho
phép tối thiểu (hay thể tích nước) cần được giữ lại. Xác định lưu lượng nước cho phép
tối thiểu còn lại trong sông việc khai thác kinh té của nó là một vấn đề tổng hợp. Lưu
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lượng nước còn lại trong sông cần thoả mãn hàng loạt đòi hỏi và trước hết là tiêu chuẩn
vệ sinh và các nhu cầu dùng nước của các nhà dùng nước sông nằm phía dưới.

Khi tính toán lưu lượng nước cho phép tối thiểu giữ lại trong sông cần tính đến chế độ
nước sông vào thời kỳ ít nước của năm và dòng chảy cực tiểu. đáng kể nhất khi đó là
tính chất của thời kỳ nước kiệt và độ dài của nó. Với một mùa kiệt ổn định và kéo dài
tạo ra các điều kiện không thuận lợi cho việc lấy nước từ sông. Cho nên việc tính toán
lưu lượng nước cho phép tối thiểu trong sông cần được tiến hành với việc tính đến lưu
lượng nước cực tiểu hay mùa kiệt (với việc không bỏ qua các thay đổi lớn về chất lượng
nước) và độ dài của thời kỳ đó.

Thường thường để bảo toàn trạng thái tự nhiên của sông ngòi, cần giữ trong nó một
dòng chảy (không phá vỡ chất lượng nước) tương ứng với đại lượng nuôi dưỡng sông
bằng nước ngầm, tức là gần với dòng chảy kiệt tự nhiên. Tuy nhiên độ dài lớn của thời
kỳ kiệt trên phần lớn sông ngòi của Liên Xô vào mùa đông hay hè  thu trong trường
hợp này làm hạn chế đáng kể khả năng sử dụng chúng để lấy nước. Trong khi đó quan
trắc được dao động lớn của dòng chảy kiệt theo các năm. Do vậy, việc nghiên cứu trạng
thái tự nhiên của sông ngòi vào những năm ít nước nhất với các giá trị dòng chảy nhỏ
nhất trong thời kỳ kiệt có ý nghĩa lớn nhất. Nếu như trong các điều kiện như vậy, ở trong
sông giữ được các nguồn lợi sinh thái thì giá trị này của dòng chảy kiệt (hay cực tiểu)
sẽ được chấp nhận hoặc như cho phép tối thiểu (nếu như trong sông tạo ra các điều kiện
trên ranh giới lợi ích sinh thái), hoặc là gốc để tính toán. Lưu lượng nước tính toán (vệ
sinh) giữ lại trong sông được xác định bằng cách dẫn các hệ số tính đến tổ hợp các nhân
tố khác nhau, đặc trưng cho ý nghĩa kinh tế của sông ngòi, chế độ sinh hóa và thủy hóa
của chúng, khả năng tự làm sạch, dạng ô nhiễm và các điều kiện khác, ảnh hưởng đến
chất lượng nước.
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Dự báo chất lượng tài nguyên nước
Dự báo chất và lượng nước lục địa là giai đoạn hoàn thiện của kiểm soát. Các phương
pháp dự báo chất lượng nước đang áp dụng hiện nay có thể chia ra hai dạng: dựa trên đề
xuất bảo toàn theo thời gian xu hướng của quá trình diễn ra trong đối tượng nước vào
thời kỳ nghiên cứu chúng (phương pháp ngoại suy hay phương pháp khoanh vùng), và
dựa trên cơ sở mô phỏng toán học hay nghiên cứu vật lý các quá trình thủy động lực,
quá trình lý hóa và các quá trình khác diễn ra trong thủy vực và sông ngòi và tính đến
qui luật thay đổi trạng thái của đối tượng nước với sự thay thế các nhân tố chính xác
định trạng thái này  mô hình hóa quá trình (toán học, vật lý, phòng thí nghiệm) hoặc
tạo ra các đối tượng mô hình, lãnh thổ, khu vực. Theo thời gian dự kiến dự báo có thể là
hạn ngắn hoặc hạn dài.

Khi sử dụng phương pháp ngoại suy, thời gain qt cần phải dài hơn thời gian dự báo khá
nhiều (từ 3 lần trở lên), bao trọn các thời kỳ nhiều và ít nước của dòng chảy, còn tính
chất phá vỡ chất và lượng dòng chảy cần bảo toàn chế độ dừng và đơn hướng. Với sự
thay đổi đột ngột các nâhn tố nhân sinh, xác định trạng thái đối tượng nước, đặc biệt nếu
các đột biến này khó tiến đoán, nhận được các số liệu dự báo khá thoả mãn thường khó
xảy ra. Kết quả tốt nhất thu được khi ngoại suy các đường cong (hay vùng điểm) sự thay
đổi lượng dòng chảy sông ngòi và thể tích nước thủy vực dưới ảnh hưởng của các hoạt
động kinh tế đã xác định theo các đặc trưng trung bình năm của dòng chảy sông ngòi
hay mực nước các thủy vực. Cũng như vậy theo thời gian các đặc trưng chất lượng nước
trung bình năm khá ổn định, chúng có thể sử dụng một cách tương tự để dự báo.

Khi mô hình hóa có thể tạo dựng các mô hình toán học hay vật lý của đối tượng nước
hay các quá trình trong đó chúng diễn ra. Điều này cho phép phân tích quy luật phát
triển và thay đổi trạng thái của đối tượng nước mà không cần tiến hành các khảo sát
ngoài thực địa dài.

Mô hình toán học chất lượng nước dựa trên các phương trình vi phân đạo hàm riêng.
Nhờ chúng có thể mô hình hóa các điều kiện hình thành chất và lượng nước (hoặc là các
quá trình riêng biệt chi phối chất lượng nước)  mô hình thành phần. Mô hình hóa các dk
tối ưu sự tồn tại đối tượng nước tính đến tải trọng nước thải hay khi tiến hành lấy nước
cùng việc bảo toàn chất lượng nước tiến hành sử dụng các mô hình tối ưu hóa.

Mô hình chất lượng nước cần phải khá đơn giản trong sử dụng trên thực tế, không yêu
cầu một lượng lớn thông tin ban đầu, bao gồm các nhân tố chủ yếu hình thành chất lượng
nước, mang tính đại chúng và cho các kết quả khá tin cậy (hoặc có độ chính xác cao).
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Khi mô hình hóa chất lượng nước cần tính đến động lực lan truyền ô nhiễm và sự biến
hình của chúng theo dọc sông hay theo thể tích thủy vực (xáo trộn và pha loãng nước).
Vì vậy, mô hình tính toán có thể là một, hai hay ba chiều.

Tuy nhiên, sự khác biệt lớn trong các phương pháp tính toán thường rõ ràng ở gần chỗ
xả nước thải, còn trong trường hợp, nếu như khoảng cách từ chỗ đó vượt quá 30 m,
các phương pháp khác nhau cho các kết quả gần giống nhau (Phancovskaia và cộng sự,
1982). Sự phân tán các số liệu gần chỗ xả được giải thích bởi tính phức tạp của việc xét
đến tính chất pha loãng đầu tiên.

Khi thành lập các dự báo tác nghiệp ngắn hạn, nên tập trung áp dụng phương pháp tính
toán sử dụng các hệ số phương sai và không bảo thủ và nó cho phép xác định trường
phân bố các chất ô nhiễm khi xả nước thải.

Với các dự báo chất lượng nước hạn dài, có thể sử dụng phương pháp cân bằng tính toán
tính cả lưu lượng nước thải và lưu lượng nước nơi tiếp nhận cũng như nồng độ chất ô
nhiễm. Khi đó các sông vừa và lớn cần được chia ra các đoạn tính toán từ tuyến đo ô
nhiễm đến tuyến đo kiểm tra hay đến chỗ có nhập lưu, hoặc đến tuyến đo ô nhiễm mới.

Lựa chọn mô hình toán để dự báo chất lượng nước được xác định bởi sự hiện diện của
các số liệu gốc và nhiệm vụ tính toán. Sự ô nhiễm đối tượng nước và dự báo trạng thái
của chúng ở một chừng mực nào đó phụ thuộc vào sự phân bố các nguồn ô nhiễm. tối
ưu hóa các nguồn này cần phải xuất phát từ nhiệm vụ thành lập điều kiện mà với nó ô
nhiễm là nhỏ nhất tức là giải quyết vấn đề cực trị (Martruc, 1982) trên cơ sở sử dụng
phương trình khuếch tán chất ô nhiễm lỏng với các số liệu cho trước về trường vận tốc
và các hệ số khuếch tán rối. Vấn đề tìm cực trị được giải bằng cách thay đổi lựa chọn
các giá trị giả định (cực đại) của tiêu chuẩn vệ sinh trong các điểm tính toán của phạm
vi xem xét và lựa chọn điểm nhỏ nhất từ các giá trị cực đại, nó chính là giá trị tính toán.

Tính đúng đắn của việc lựa chọn nơi xả nước thải và xây dựng nơi lấy nước có thể chính
xác bằng phương pháp mô hình hóa vật lý. Nó cho phép xác định vùng ô nhiễm và xác
định dòng chảy ngược (nếu nó có) cuãng như mức độ làm sạch nước thải. Nó cần phải
có các bờ và đáy không xói. Khi thành lập chúng cần tuân thủ các điều kiện đồng dạng
thủy lực với tự nhiên. Điều này đạt được bằng cách phân tích các phương trình vi phân,
mô tả quá trình tác động qua lại của nước thải và nước tự nhiên trong đối tượng nước.
Khi thiếu hệ phương trình vi phân có đầy đủ cơ sở có thể sử dụng lý thuyết thứ nguyên,
tính đến ảnh hưởng của các nhân tố chính xác định quá trình nghiên cứu.

Tương tự động lực học của mô hình và tự nhiên quan trắc được nếu như có tương tự
động học và hình học của chúng và bằng số Frud. Sự thu nhỏ cho phép củav tỷ lệ mô
hình có thể từ 1 đến 500 khi giảm độ sâu xuống 10 cm (Phancovskaia và cộng sự, 1982).
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Ngoài ra mô hình hóa thủy lực chất lượng nước có thể tiến hành phương pháp tương tự
khuếch tán điện đối lưu, dựa trên cơ sở nghiên cứu quy luật lan truyền dòng điện trong
môi trường dẫn điện như là tương tự của môi trường nước (Drujzinhin, Suskin, 1975).

Thực hiện các mô hình toán và tương tự bằng mô hình số trên các máy tính số điện tử.

Như ví dụ một số lượng cần thiết các thông tin ban đầu với dự báo toán học trường ô
nhiễm trong trường hợp thiết kế nơi xả nước thải có thể dùng tập hợp các số liệu cơ bản
cho phép tính toán phân bố nồng độ chất ô nhiễm bảo thủ hay không bảo thủ, cũng như
sự thiếu hụt ôxy trong nước với sự xả nước thải từ bờ (Phancovskaia và cộng sự, 1982):

 lưu lượng nước cực tiểu suất đảm bảo 95 % tại tuyến xả.

 độ sâu và độ rộng trung bình của dòng.

 diện tích mặt cắt ngang của dòng

 độ dốc thủy lực và bán kính lòng dẫn của dòng chảy.

 vận tốc động lực và trung bình của dòng chảy.

 nồng độ nền và độ hụt nền của ôxy

 hệ số tốc độ nhu cầu sinh hóa của ôxy

 hệ số tốc độ thông khí

 lưu lượng nước thải trên chỗ ra từ ống xả.

 nồng độ chất ô nhiễm bảo thủ và không bảo thủ trong nước thải khi xả.

Phụ thuộc vào tính chất tác động qua lại của việc đổ với đối tượng nước và các mô hình
áp dụng, dạng và lượng các thành phần có thể thay đổi chút ít. Mức độ phức tạp của mô
hình được xác định bởi số lượng và độ tin cậy của thông tin ban đầu, khả năng sử dụng
máy tính và độ mạnh của chúng.

Sự hiện diện các mô hình đa dạng dự báo chất lượng nước đã chi phối khả năng lựa
chọn kết quả cuối cùng trên cơ sở đánh giá tính hiệu quả kinh tế của các phương án đang
xét, về phần mình lại tính đến khả năng điều khiển hệ thống thủy lợi và cải tiến chúng.
Khi đó các con đường chính của điều khiển là tăng cường mức độ xử lý nước thải, hoàn
thiện việc xả nước hay thành lập các hồ chứa điều tiết. Ưu thế cho phương án cần kinh
phí và chi phí vận hành ít nhất với sự bảo toàn tiêu chuẩn chất lượng nước cho phép.
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Vùng bảo tồn nước và dải rừng phòng hộ
Vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ các đối tượng nước là các vùng chuyên dụng,
tách theo bờ các sông, hồ và hồ chứa. Sự chỉ định chúng là giữ gìn (hay thành lập) các
điều kiện đối với việc xử lý tự nhiên các nước bị ô nhiễm, xâm nhập từ lưu vực đến khi
chúng rơi xuống đối tượng nước trên đường đi qua của nước mặt và dẫn chúng vào nước
ngầm. Đồng thời giảm lượng phù sa, xâm nhập từ lưu vực do bào mòn. Điieù này thúc
đẩy sự bảo toàn hay khôi phục chất lượng nước tự nhiên và ở một chừng mực nào đó
làm chế độ nước tốt hơn. Các vùng như thế gọi là các vùng bảo vệ nước ven bờ hay là
các dải bảo vệ nước cận lòng dẫn.

Trong các vùng như thế các hoạt động kinh tế bị hạn chế hay cấm hoàn toàn. Tiến hành
chủ yếu các biện pháp tổ chức kinh tế, tưới tiêu nông lâm nghiệp, kỹ thuật nông nghiệp
hướng đến sự giảm bào mòn và tẩy rửa ô nhiễm các đối tượng nước. Công tác khôi phục
rừng có ý nghĩa to lớn do thực vật có chức năng giữ nước, đặc biệt là rừng.

Cây cỏ thân gỗ và lau sậy có khả năng dẫn một phần lớn nước mặt vào nước ngầm, làm
giảm hẳn hoặc chám dứt sự bào mòn đất và củng cố bờ làm cho sông và hồ giảm đáng
kể sự bùn hóa. đặc biệt có ý nghĩa to lớn khi phủ rừng lên các sườn mái và bãi cát. Thực
vật kìm hãm sự xâm nhập các chất hóa học vào đối tượng nước, giảm dòng chảy mặt và
thấm phần lớn chúng.

Do vùng bảo tồn nước hóa giải (hay làm giảm hẳn) sự ô nhiễm các đối tượng nước bởi
các phân bón hóa học nên trong các vùng kinh tế nông nghiệp chúng buộc phải tồn động
theo bờ các đối tượng nước, tách ra khỏi đất canh tác. Khi đó chính trong vùng bảo tồn
nước việc sử dụng các chất hóa học bảo vệ thực vật bị cấm.

Bổ sung vào việc khôi phục rừng tiến hành xây dựng các trạm kỹ thuật thủy chống xói
mòn (đập và các bờ rộng) tạo nên các rãnh, ao, các đàm phá ở sườn và bãi hay các đỉnh
động, công trình chống lũ quét, các thềm và bậc sườn.

Chiều rộng của vùng bảo tồn nước phụ thuộc vào dạng thiên tai gây hại cho đối tượng
nước, cũng như độ võng các sườn (độ dốc) ven bờ gắn liền với đại lượng sông ngòi.
Chiều rrộng lớn sẽ có khi có đất cày ải và độ dốc lớn, gây ra sự rửa trôi và vận chuyển
các phần tử đất và các chất hóa học. Trong dải vên bờ thường gộp cả bãi bồi và các thềm
trên bãi bồi, kể cả các động và mặt bằng.

Vùng bảo tồn nước đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với hồ và các sông nhỏ, do trữ
lượng nước của chúng không lớn và có thể dễ bị phá vỡ về số lượng cũng như chất
lượng nước. Đối với các sông nhỏ chiều rộng tối thiểu của vùng bảo tồn nước trên mỗi
bờ thường nhận (Belitrenco, Svexov, 1983): 15 m với chiều dài sông 10 km; 100 m với
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chiều dài sông đến 50 km, 200 m với chiều dài sông đến 100 km, 300 m với chiều dài
sông lớn hơn 100 km. Tính toán chiều rộng vùng bắt đầu từ mép nước vào mùa hè kiệt.

Trong các vùng bảo tồn nước cấm xây dựng mới và mở rộng các xí nghiệp công nghiệp
cũ, bố trí diện tích và sắp xếp các vật liệu hóa học, các chuồng trại và động vật, các dải
để tiến hành các chất hóa học gây cháy, loại bỏ các điểm dừng và các công việc nào đó
liên quan đến công viên, bố trí các cây trồng kinh tế nông nghiệp và thuộc da, laọi trừ
các hồ bãi bồi và các đầm phá không được cấp giấy phép.

Chức năng giữ nước to lớn của rừng chi phối đến việc tách trong các rừng ven bờ một
dải cấm sử dụng dọc theo các bờ sông và hồ. Chiều rộng của chúng liên quan tới độ dài
của sông ngòi (Maslov. Minaiev, 1985). Với độ dài của sông đến 100 km, dải cấm là
300 m, với chiều dài đến 300 km  500m. còn đến 100 km  1000m. Như vậy trong rừng
vùng cấm lớn hơn vùng bảo tồn nước trong các vùng hoạt động kinh tế phát triển vắng
rừng. Cho nên trong các vùng này đề xuất việc trồng rừng ở dạng rừng phòng hộ, có thể
một vài dải. Khi đó dải rừng đầu tiên vừa là đồng thời phòng hộ bờ do chỉ định chính của
nó  chống xói mòn và tái lập bờ sông ngòi và hồ chứa, nó cần phải tích tụ các sản phẩm
bào mòn, thu hút các chất biogen có trong nước và các muối khoáng. Dải này (như là
phòng hộ) phân bố dọc theo tầng nước kiệt cho tới độ sâu 1 m. Nó bao gồm các thực vật
ưa ẩm và các thực vật thủy bậc cao. Chiều rộng dải rừng phòng hộ phụ thuộc vào điều
kiện đất  thổ nhưỡng và địa hình không ít hơn 50  100m. Phụ thuộc vào kích thước của
sông và các điều kiện tương ứng dải này theo chiều rộng có thể trùng với vùng bảo tồn
nước ven bờ hay là chỉ một phần của nó.

Các dải rừng khác thuộc hạng điều tiết nước và có thể bó trí trên bãi bồi (nếu lớn), trên
các sườn trên bãi và cạnh bờ gốc. Chiều rộng dải rừng thường từ 20  40 m. Giữa các
dải rừng có thể canh tác nông nghiệp. Các dải rừng phòng hộ có khả năng bảo toàn độ
sạch và độ lớn của nước sông ngòi và hồ.

225/385



Bảo vệ các sông nhỏ
Một số lượng áp đảo các sông thuộc Liên bang Xô viết thuộc hạng nhỏ. Chiều dài của
nó không quá 100  150 km, còn diện tích lưu vực từ 1000  2000 km2. Các sông bé,
hình thành dòng chảy các sông vừa và lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành
chất lượng nước của chúng. Không lớn về lưu lượng nước nhưng nhiếm bẩn mạnh các
sông nhỏ ảnh hưởng đến chất lượng nước sông tiếp nhận nó khoảng 10 lần lớn hơn so
với ảnh hưởng đến lượng của nó.

Các sông nhỏ thay đổi chất và lượng nước của mình nhanh hơn sông trung bình và sông
lớn dưới tác động của các tác nhân kỹ thuật. Chúng rất nhạy cảm đến các thay đổi nhân
tạo các điều kiện hình thành dòng chảy trên lưu vực của chúng. Ngay cả chỉ một trang
trại chăn nuôi hay một nhà máy đường có thể biến một sông nhỏ thành một kênh nước
thải. Cho nên sông nhỏ ô nhiễm càng nhanh, càng nhiều.

Ngoài ảnh hưởng của các cánh đồng nông nghiệp và trang trại, bón phân hóa học, kinh
tế công nghiệp và dịch vụ công cộng ngày càng mở rộng ảnh hưởng của lãnh thổ đô thị
hóa và các tác động tải trọng quá mức lên sông nhỏ. Khi đó cuối cùng ngày càng sử
dụng mạnh mẽ để lấy nước cho các nhu cầu công nghiệp và nông nghiệp, cũng như để
tưới. Điều này dẫn tới cạn kiệt dòng chảy sông ngòi, cho đến khi nó dừng hẳn, đặc biệt
là các vùng phía nam.

Trong khi đó, các sông nhỏ là bến đậu đối với nhiều loại cá có giá trị, việc bảo tồn chúng
đã được thảo trong bằng luật pháp. Cho nên vào năm 1980 đã thông qua Nghị định của
Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô “Về tăng cường bảo vệ các sông nhỏ khỏi ô nhiễm, rác
rưởi và cạn kiệt và về sử dụng hợp lý tài nguyên nước của chúng”, trong đó hội đồng bộ
trưởng các nước cộng hoà, cũng như các bộ, ngành của Liên Xô đã đề nghị và thực hiện
các biện pháp khôi phục nước các sông nhỏ và xử lý nước của chúng, thực hiện việc xây
dựng các công trình xử lý và kỹ thuật thủy cần thiết để triệt tiêu các nguyên nhân và cơ
sở ô nhiễm, rác rưởi và cạn kiệt tài nguyên nước các sông nhỏ. Mọi tổ chức, tiến hành
hoạt động của mìnhcó thể gây ảnh hưởng xấu đến tài nguyên nước cần thực hiện các
biện pháp bảo vệ nước để duy trì thuận lợi chế độ nước và trạng thái vệ sinh đi kèm trên
các sông nhỏ. đặc biệt có ý nghĩa lớn là khi trong đời sống các sông nhỏ có các vùng
bảo tồn nước, trong đó nghiêm khắc các hoạt động kinh tế. Tất nhiên phương án tốt nhất
là hoàn toàn không có các hoạt động này trong vùng bảo tồn nước (ngoại trừ các hoạt
động để duy trì vùng bảo tồn nước). Tuy nhiên tránh khỏi hoàn toàn sự thể hiện của các
hoạt động kinh tế không phải lúc nào cũng thực hiện được, cho nên nó cần phải đẩm bảo
mức tối thiểu, không gây ảnh hưởng rõ rệt đến lượng và chất lượng nước trong sông.
Điều này bao gồm cả việc xây dựng các công trình điều dưỡng, đối với nó cần phải tách
ra vùng nghỉ dài ngày thường xuyên và ngắn ngày để cho phép điều tiết sức tải trên bờ
sông.
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Đối với sự tồn tại tự nhiên các sông nhỏ rừng có ý nghĩa rất lớn. Khi tính đến diện tích
lưu vực của sông nhỏ không lớn, cần nhớ rằng việc chặt cây ngay cả một khoảng rừng
không lớn có thể gây ảnh hưởng lớn đến chế độ nước của nó. Sự giảm mạnh độ che pjủ
của lưu vực dẫn tới việc giảm nguồn nuôi dưỡng nước ngầm của sông, chết hẳn vào mùa
kiệt và làm khô cạn.

Để duy trì độ lớn của nước các sông nhỏ cao, trên chúng người ta xây dựng các dập điều
tiết và các thủy vực nhân tạo, cho phép duy trì mực nước tương đối cao vào mùa kiệt và
giảm các hoạt động phá huỷ của lũ và lụt. Trên các sông nhỏ xây các dập tàn, còn vào
những năm 40  40 của thế kỷ XX đã phát triển việc xây dựng các trạm thủy điện nhỏ
(nông thôn). Điều này vẫn còn giữ nguyên giá trị đến ngày nay.

Số liệu về tình trạng hiện tại của các sông nhỏ  tài nguyên nước của chúng, sự sử dụng
các công trình trên chúng tiến hành trong các hồ sơ thủy lợi. Một hồ sơ như thế được
thành lập theo kết quả khảo sát các lưu vực sông nhỏ. Khi đó đã tính hết các nhập lưu
đến 10 km chiều dài. Trong kết quả khảo sát mỗi con sông hay lưu vực sông ngòi về
tổng thể thu được các thông tin về độ nước của nó, sự điều vtiết tự nhiên và nhân tạo của
các hồ, ao, về số đập bền vững và dạng của chúng, về nơi đổ nước đã qua sử dụng và
lượng của chúng, về chất lượng nước, về các biện pháp về bảo vệ sông suối. Các thông
tin dạng bảng trong hồ sơ dẫn từ nguồn đến cửa, bắt đầu theo sông chính, sau đó là các
phụ lưu thưo các cấp, tức là tương ứng với các cấp đã chấp nhận của Uỷ ban Nhà nước
về Khí tượng Thủy văn Liên Xô về đánh số thứ tự các trạm thủy văn.

Trên cơ sở các tài liệu của hồ sơ thủy lợi có thể tính cân bằng thủy lợi theo dọc sông đối
với mọi khu vực kinh tế nước cả các điểm lấy nước và đổ nước. Các thông tin khá chi
tiết về tài nguyên nước và cán cân nước trong các lưu vực sông ngòi nhỏ cho phép thành
lập các kế hoạch hiệu quả việc đảm bảo nước có tính đến chất lượng nước, xác định khả
năng và thể tích nhu cầu dùng nước và dẫn nước trong các lưu vực sông ngòi có tính đến
trạng thái tồn tại của chúng. Các số liệu của hồ sơ thủy lợi giúp chúng ta đơn giản việc
lựa chọn nguồn cấp nước, kế hoạch hóa các biện pháp thủy lợi và xác định con đường
sử dụng hợp lý tài nguyên nước ở các con sông cụ thể trong một nền kinh tế xác định,
một vùng hay một tỉnh. Cho nên hồ sơ là cần thiết cho các viện thiết kế, các cơ quan
kinh tế địa phương,các nhà quy hoạch lưu vực.

Việc hồ sơ hóa thủy lợi các sông nhỏ là công việc rất quan trọng, phức tạp và công phu.
Cho nên nó đòi hỏi một thời gian thực hiện dài và trước hết tiến hành ở các vùng khai
phá kinh tế nhất của nước ta, nơi mà các sông nhỏ đang chịu một tải trọng của các nhân
tố kỹ thuật lớn nhất.

Về trật tự sử dụng vùng ven bờ và điều tiết các hoạt động kinh tế trong chúng cần phải
theo dõi các đại biểu hội đồng nhân dân địa phương và thu hút các tổ chức xã hội và các
cơ quan sử dụng sông hay gắn liền với việc bảo vệ thiên nhiên. Một xí nghiệp bất kỳ
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gây ra ô nhiễm, rác rưởi và lầy hóa sông buộc phải áp dụng các biện pháp để làm sạch
và khôi phục trạng thái tự nhiên của nó.

Để tăng cường bảo vệ các đối tượng nước và sử dụng chúng hợp lý hơn, vào năm 1980
đã ban hành Sắc lệnh “Về trách nhiệm hành chính về sự phá vỡ luật pháp về nước” trong
đó cảnh báo các trách nhiệm của các thủ trưởng và công dân về sự nhiểm bẩn, gây rác
rưởi nước, làm hỏng các công trình thủy lợi và các huỷ hoại khác trong lĩnh vực kinh tế
nước.

Cần lưu ý rằng, các biện pháp thực tế bảo vệ sông ngòi trong những năm gần đây, đặc
biệt các sông nhỏ, đã chi phối xu hướng làm giảm mức độ ô nhiễm của chúng (theo các
chất là sản phẩm của dầu, phenol, hợp chất đồng và kẽm) trong nhiều vùng công nghiệp
phát triển của Liên bang Xô viết hay ổn định mức ô nhiễm nước theo các chất hữu cơ
đễ bị axit (BPK5, SPAV, ôxit nitrit và các chất hữu cơ). Mặc dù trong các vùng riêng
biệt sự ô nhiễm nước tiếp tục còn ở mức cao (nhiều sông phần Âu Liên Xô, đặc biệt là
phía nam, Trung Á, tỉnh Sverdlov, một số sông ở Xakhalin, một vài nhánh sông Obi và
Kolưma).
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Nguồn gốc và các dạng ô nhiễm đại dương
thế giới
Những thập niên gần đây nổi cộm lên vấn đề gia tăng các tác động nhân sinh tới các
hệ sinh thái biển do hậu quả ô nhiễm biển và đại dương. Sự lan truyền của nhiều chất ô
nhiễm đã đạt tới quy mô địa phương, khu vực và thậm chí toàn cầu. Vì vậy, ô nhiễm các
biển, đại dương và sinh giới đã trở thành một vấn đề quốc tế quan trọng nhất và sự tất
yếu phải bảo vệ môi trường biển khỏi ô nhiễm là do những yêu cầu sử dụng hợp lý tài
nguyên thiên nhiên quy định.

Nhóm liên kết các chuyên gia về những khía cạnh khoa học ô nhiễm biển, trong đó có
các chuyên gia Liên Xô, đã hình thành một định nghĩa về ô nhiễm biển được Uỷ ban
Hải dương học Liên chính phủ (năm 1967) ủng hộ và Hội nghị của Liên hợp quốc về
các vấn đề môi trường tại Stockholm, Thụy Điển (năm 1972) chấp nhận. Ô nhiễm biển
được hiểu là: “Tất cả các chất hoặc năng lượng do con người trực tiếp hay gián tiếp đưa
vào môi trường biển (kể cả các vùng cửa sông) kéo theo những hậu quả tai hại, như gây
thiệt hại tài nguyên sinh vật, nguy hiểm với sức khỏe con người, khó khăn cho hoạt động
trên biển (kể cả đánh bắt cá), làm suy thoái chất lượng và giảm các tính chất hữu ích của
nước biển”. Danh mục các chất ô nhiễm bao gồm các chất độc, phát thải nước nóng (ô
nhiễm nhiệt), vi khuẩn gây bệnh, chất thải rắn, chất lơ lửng, chất dinh dưỡng và một số
dạng tác động nhân sinh khác.

Cấp thiết nhất hiện nay là vấn đề ô nhiễm hóa học đại dương.

Thành phần và khối lượng các chất ô nhiễm trong đại dương

Các chất ô nhiễm đại dương và biển xuất phát từ những nguồn sau đây:

 Thải nước công nghiệp và sản xuất trực tiếp vào biển hoặc cùng với nước sông tải ra;

 Nguồn các chất sử dụng trong nông nghiệp và nghề rừng từ lục địa đi vào biển;

 Con người chủ động chôn cất các chất ô nhiễm trong biển;

 Rò rỉ các chất khác trong quá trình hoạt động tầu thủy;

 Phát thải do sự cố từ tầu hoặc ống dẫn dưới nước;

 Khai thác khoáng sản ở đáy biển;

 Vận chuyển các chất ô nhiễm qua khí quyển.
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Nhóm các chất ô nhiễm đã phát hiện thấy trong đại dương được liệt kê trong bảng 1.1.
Ngoài ra còn có rất nhiều hợp chất hữu cơ, chất thải nhà máy có hàm lượng BOD cao,
các phần tử lơ lửng, bằng những con đường khác nhau đi vào đại dương. Như đã thấy,
danh mục các chất ô nhiễm mà đại dương nhận thật rất dài. Chúng khác nhau về mức độ
độc hại và quy mô phân bố – từ các vùng ven bờ (địa phương) đến toàn cầu.

Bảng 1.2 cho ta khái niệm về độ lớn và tương quan giữa các dòng chất độc hại chính đi
vào đại dương, theo số liệu các năm 1985–1986.

Bảng 1.1. Các hợp phần độc hại phổ biến nhất của ô nhiễm vĩ mô

Đại dương Thế giới (Patin, 1979)

Các chất ô nhiễm Mức độ nguy hiểm sinh học * Phạm vi hoạt động

Nuclit phóng xạ Toàn cầu

90Sr ,,

137Cs ,,

238Pu ,,

3H ,,

144Ce ,,

Hợp chất clo có độc tính

DDT và các biến thể ++ Toàn cầu

Policlorbifenil (PCB) ++ ,,

Aldrin ++ ,,

Dildrin ++ Địa phương

Linđan ++ ,,

Kim loại

Methyl thủy ngân ++ Toàn cầu

Cađimi (+) ,,

Thủy ngân ++ ,,

Chì (+) ,,

Đồng + Địa phương
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Kẽm + Khu vực

Crôm (?) Địa phương

Mangan (?) ,,

Asen (+) Khu vực

Dầu mỏ và sản phẩm dầu + Toàn cầu

Các chất tẩy ? Khu vực

*) Mức độ nguy hiểm sinh học đối với sinh vật biển: ++ (mạnh), + (đáng kể), (+) (yếu),
? (chưa xác định), (–) (không đáng kể).

Trong Đại dương Thế giới ngày càng thấy nhiều chất ô nhiễm mới. Những chất nguy
hiểm nhất đối với cơ thể như các hợp chất hữu cơ chứa clo, hyđrô cacbua thơm mạch
vòng và một số chất khác, đang lan truyền ở quy mô toàn cầu. Chúng có khả năng tích
tụ cao trong cơ thể sinh vật, độc tính mạnh và gây ung thư.

Bảng 1.2. Tỉ phần nhân sinh (tấn/năm) của một số chất ô nhiễm chính ở Đại dương Thế
giới (Izrael, Shiban, 1988)

Chất ô nhiễm

Dòng

Tự nhiên Nhân
sinh

Tỉ phần dòng nhân sinh trong dòng
tổng (%)

Dòng vào đại dương

Từ lục địa
Từ
không
khí

Chì 1,8.105 2,1.106 92 (1?20).105 (2?20).105

Thủy ngân 3,0.103 7,0.103 70 (5?8).103 (2?3).103

Cađimi 1,7.104 1,7.104 50 (1?20).103 (0,5?4).103

Dầu mỏ 6,0.105 4,4.106 88 (3?4).103 (3?5).103

Hyđrô cacbua chứa clo:
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PCB ? 8.103 100 (1?3).103 (5?7).103

Thuốc bảo vệ thực vật,
Dibenzodiocxin, Dibenzofuran ? 1,1.104 100 (4?6).103 (3?7).103

Sự tăng lên không ngừng các tác động tổng hợp của nhiều chất ô nhiễm dẫn đến biến
đổi phú dưỡng ngày càng nhanh ở các vùng ven biển và sự ô nhiễm nước do vi sinh vật,
gây rất nhiều khó khăn đối với việc dùng nước cho nhu cầu con người.

Dầu mỏ và các sản phẩm dầu

Dầu mỏ là chất lỏng dạng dầu nhớt, thường có màu nâu thẫm và có khả năng phát sát
ngoại yếu. Dầu mỏ chủ yếu cấu tạo từ các hyđrô cacbua béo bão hoà và các hyđrô cacbua
thơm (từ C5 đến C70) và chứa 80–85 % C, 10–14 % H, 0,01–7 % S, 0,01 % N và 0–7 %
O2.

Các thành phần chính của dầu mỏ là hyđrô cacbua (tới 98%) – được chia thành 4 nhóm.

1) Nhóm các chất parafin (Alkane) – thạch lạp (chiếm gần 90 % tổng thành phần của
dầu mỏ) và là hợp chất bão hòa bền vững của CnH2n+2, phân tử của nó được biểu diễn
bằng mạch thẳng và nhánh các nguyên tử cacbon C. Các chất parafin bao gồm cả khí
mêtan, êtan, prôpan và các khí khác, các hợp chất với 5–17 nguyên tử C là những chất
lỏng, nếu số nguyên tử C lớn hơn  là chất rắn. Các chất parafin nhẹ có khả năng bay hơi
cực đại và hoà tan trong nước.

2) Nhóm các chất parafin vòng (Naftene) – các hợp chất mạch vòng bão hoà CnH2n với
5–6 nguyên tử cacbon trong một vòng (chiếm 30–60 % tổng thành phần của dầu mỏ).
Hai nguyên tử cacbon trong phân tử có thể thay thế bởi các nhóm Alkin – CH2, C2H5
và các nhóm khác. Ngoài pentan và hecxan vòng, trong dầu mỏ còn gặp thấy các naften
hai vòng và đa vòng. Các hợp chất này rất bền vững và ít chịu phân hủy sinh học.

3) Nhóm các chất hyđrô cacbua thơm (20–40 % tổng thành phần dầu mỏ) – các hợp chất
có cấu tạo vòng không bão hoà dãy benzen, chứa ít hơn 6 nguyên tử C trong một vòng
so với naftene tương ứng. Các nguyên tử cacbon trong các hợp chất này cũng có thể thay
thế bằng các nhóm alkin. Trong dầu mỏ có mặt các hợp chất bay hơi với phân tử dưới
dạng vòng đơn (benzen, toluol, ksilol), sau đó vòng đôi (naphtalin), vòng ba (antrapen,
fenantren) và nhiều vòng (thí dụ, piren với 4 vòng).

4) Nhóm olephin (Alken) (chiếm 10 % thành phần dầu mỏ) – các hợp chất không chu kì
không bão hoà với một hoặc hai nguyên tử hyđrô bên cạnh mỗi nguyên tử cacbon trong
phân tử, có dạng mạch xích thẳng hay nhánh.
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Tùy thuộc vị trí mỏ, dầu mỏ rất khác nhau về thành phần. Thí dụ, dầu ở Pensilvania và
ở Cô Oét được phân loại là dầu nhóm parafin, dầu ở Bacu và California – nhóm naften,
các loại dầu khác – thuộc các nhóm trung gian.

Trong dầu mỏ có mặt cả các hợp chất chứa lưu huỳnh (tới 7 % S), axit béo (tới 5 % O),
hợp chất nitơ (tới 1% N) và một số sản phẩm thứ sinh chứa kim loại hữu cơ (với vanađi,
côban, niken).

Phân tích định lượng và phân định các sản phẩm dầu trong nước biển là một nhiệm vụ
khó khăn không chỉ vì chúng đa thành phần và khác biệt về hình thức tồn tại, mà còn do
hệ quả nền tự nhiên của các hyđrô cacbua nguồn gốc tự nhiên và nguồn gốc sinh học.
Thí dụ, gần 90 % các hyđrô cacbua phân tử thấp loại như êtilen hòa tan trong nước mặt
đại dương liên quan tới hoạt động trao đổi chất của sinh vật và sự phân hủy xác của
chúng. Tuy nhiên, ở những vùng bị ô nhiễm mạnh hàm lượng các hyđrô cacbua tương
tự được tăng lên tới 4–5 bậc.

Theo dữ liệu khảo sát thực nghiệm, các hyđrô cacbua gốc sinh học và gốc dầu mỏ có
một loạt nét khác biệt.

1) Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp hơn của các hyđrô cacbua với dải các cấu trúc và khối
lượng phân tử tương đối rộng hơn.

2) Dầu mỏ chứa một số dãy đồng đẳng, trong đó các thành phần kế cận thường có nồng
độ bằng nhau. Ví dụ, trong dãy alkan C12 – C22 tỉ lệ giữa các thành phần chẵn và lẻ bằng
một, trong khi đó, hyđrô cacbua gốc sinh học trong cùng dãy này lại chứa chủ yếu là các
thành phần lẻ.

3) Dầu mỏ chứa một dải rộng hơn các alkan vòng và các hyđrô cacbua thơm. Nhiều hợp
chất như mono, đi, tri và tetramethylbenzen không tìm thấy trong sinh vật biển.

4) Dầu mỏ chứa rất nhiều các hyđrô cacbua naften thơm, nhiều hợp chất khác loại (trong
thành phần có lưu huỳnh, nitơ, ôxy, ion kim loại), các chất dạng nhựa nhựa đường nặng
– tất cả chúng thực tế không có trong sinh vật biển.

Bảng 1.3. Nguồn gốc xâm nhập hyđrô cacbua dầu mỏ vào đại dương (Tresnhicov,
Smagin, 1979)

Nguồn gốc Triệu tấn/năm

Vận tải biển (không kể do hoả hoạn tầu)Hoả hoạn tầuDòng
từ lục địa (kể cả nước thải đô thị)Dòng thải ven bờNguồn
từ không khíMỏ dầu tự nhiênKhai thác dầu trên biển

1,830,31,90,80,60,60,08

Tổng cộng 6,11
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Dầu mỏ và các sản phẩm dầu là những chất ô nhiễm phổ biến nhất trong Đại Đương Thế
Giới. Đến đầu những năm 80 mỗi năm khoảng 6 triệu tấn hyđrô cacbua dầu xâm nhập
vào đại dương (bảng 1.3), tức 0,23 % sản lượng dầu khai thác một năm của toàn thế giới
và lớn hơn nhiều so với lượng dầu thất thoát do chìm và hư hại tầu dầu trong suốt Chiến
tranh Thế giới thứ hai (4 triệu tấn). Đến năm 1986 lượng dầu thất thoát đã giảm rõ rệt
(bảng 1.2 và 1.3).

Các đường thâm nhập và hình thức tồn tại của các hyđrô cacbua dầu rất đa dạng (hoà
tan, huyền phù, màng mỏng, dạng rắn). M. P. Nesterova (1984) ghi nhận các con đường
thâm nhập sau đây:

 Thải nước rửa, nước bì và nước bẩn từ tầu biển (23 %);

 Thải tại các cảng biển và vùng nước quanh cảng, kể cả lượng thất thoát khi nạp buồng
chứa của tầu (17 %);

 Các chất thải công nghiệp và nước lục địa (10 %);

 Dòng nước mưa (5 %);

 Nguồn từ sự cố tầu biển và dàn khoan trên biển (6 %);

 Khoan trên thềm lục địa (1 %);

 Nguồn từ không khí (10 %);

 Tất cả các dạng do sông tải ra (28 %).

Lượng dầu thất thoát lớn nhất liên quan tới quá trình vận chuyển chúng từ các vùng khai
thác, các tình huống sự cố, xả nước rửa và nước bì từ tầu dầu, tất cả những cái đó gây
nên các vết ô nhiễm thường trực dọc theo những tuyến đường hàng hải (hình 1.1).
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Hình 1.1. Sơ đồ các đường hàng hải chính vận chuyển dầu mỏ

Độ rộng của mũi tên tỷ lệ với khối lượng vận chuyển.

Các gạch chéo chỉ tải trọng thời kỳ từ 1967 đến 1976

Thí dụ về sự cố tầu tràn dầu lớn nhất đầu tiên có thể là vụ tai nạn của tầu chở dầu “Torri
Canhiôn” năm 1967, trong các khoang chứa của nó có đến 117 nghìn tấn dầu thô Cô
Oét. Gần mũi Cornuel, “Torri Canhiôn” đâm vào rạn san hô, và do bị thủng và hư hỏng
100 nghìn tấn dầu đã chảy xuống biển. Dưới tác động gió, các vết dầu lớn đã đạt tới bờ
biển Cornuel, vượt qua eo biển LaManxơ và tiến đến gần bờ Bretani (Pháp). Các hệ
sinh thái biển, ven bờ và bã bị tổn thương rất lớn. Từ đó về sau, các vụ chảy dầu do sự
cố tầu và dàn khoan trên biển xảy ra khá thường xuyên. Tổng cộng, trong những năm
1962–1979 gần hai triệu tấn dầu đã đi vào môi trường biển do các sự cố, trong đó từ
1962 đến 1971: 66 000 tấn mỗi năm, từ 1971 đến 1976: 116 000 tấn, từ 1976 đến 1979:
177 000 tấn (Nesterova, 1984).

Trong 30 năm gần đây, trên Đại dương Thế giới đã có gần 2000 lỗ khoan, trong đó riêng
Bắc Hải bắt đầu từ năm 1962 đã khoan 1000 lỗ và 350 lỗ khoan công nghiệp. Vì rò rỉ
không lớn, trên các dàn khoan mỗi năm chỉ bị mất 0,1 triệu tấn dầu, nhưng các sự cố thì
không phải là ít.

Những lượng dầu lớn từ lục địa đi vào biển qua các sông cùng với nước sinh hoạt và
nước mưa. Dung lượng các chất ô nhiễm do dầu từ nguồn này vượt trên 2,0 triệu tấn
một năm. Dòng nước công nghiệp và nhà máy chế biến dầu hàng năm mang vào biển
khoảng 0,5 triệu tấn dầu.

Số phận lượng dầu đã rơi vào biển bị quyết định bởi các quá trình sau: sự bay hơi, nhũ
hóa, hoà tan, ôxy hóa, tạo thành các phức hợp dầu, lắng đọng và phân hủy sinh học (hình
1.2).

Khi xâm nhập vào biển, đầu tiên dầu lan tỏa ra dưới dạng một lớp váng trên mặt, tạo
thành những vết dầu với độ dày khác nhau. Theo màu của váng dầu có thể xác định gần
đúng độ dày của nó (bảng 1.4). Váng dầu làm thay đổi cường độ và thành phần phổ của
ánh sáng xuyên vào môi trường nước. Các váng dầu thô chỉ cho qua 110 % ánh sáng (ở
bước sóng 280 nm) và 6070 % ánh sáng (ở bước sóng 400 nm). Váng dầu dày 30–40
μm hoàn toàn hấp thụ hết bức xạ hồng ngoại. Tính chất đặc trưng của dầu là phát huỳnh
quang khi bị chiếu tia cực tím. Cường độ cực đại của huỳnh quang quan sát thấy ở dải
sóng 440–483 nm.
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Hình 1.2. Sơ đồ tổng quát trình phân bố và phân hủy dầu tràn trên biển

(Nelson  Smit, 1977)

Sự khác biệt về các đặc trưng quang học của các váng dầu và nước biển cho phép chúng
ta phát hiện từ xa và ước lượng ô nhiễm dầu trên mặt biển trong các vùng phổ cực tím,
nhìn thấy và hồng ngoại. Muốn vậy, người ta ứng dụng các phương pháp thụ động và
tích cực.

Các phương pháp thụ động sử dụng bức xạ tự nhiên, bị phản xạ hoặc được phát ra bởi
hệ thống dầu – nước. Hiệu quả sử dụng các phương pháp này tùy thuộc vào những tính
chất phát xạ và phản xạ của bề mặt, nhiệt độ, các tham số của khí quyển, dải phổ quan
trắc, góc đo ngắm và phân cực.

Bảng 1.4. Một số đặc điểm váng dầu trong nước (Nelson  Smit, 1977)

Hình dáng bề ngoài Độ dày(μm) Lượng dầu (l/km2)
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Nhìn thấy 0,038 44

Mầu ánh bạc 0,076 88

Có vết màu sắc 0,152 176

Vân hoa màu sắc rõ 0,305 352

Màu sắc mờ đục 1,016 1170

Màu tối 2,032 2340

Năng lượng bức xạ Mặt Trời cực tím đi tới mặt biển nằm trong dải 280–400 nm, tại đây
các tính chất quang học của nước và dầu rất khác nhau: hệ số phản xạ của nước sạch là
1,5 %, của dầu thô 5–6 %, của điêzen 2–3 %. Để phát hiện váng dầu ở dải này, người ta
sử dụng các hệ thống máy quét phổ, các hệ thống viđeo, những thiết bị có hệ quang học
và hệ lọc tương ứng.

Khi sử dụng các loại thiết bị, bộ lọc và váng dầu khác nhau, độ tương phản tốt nhất đạt
được ở vùng phổ đỏ hoặc xanh. Độ tương phản lớn nhất ứng với dải 400–630 nm, nhỏ
nhất – dải 400–500 nm.

Khi quan trắc từ vệ tinh, dải 600–800 nm là dải mang nhiều thông tin nhất để phát hiện
những vùng ô nhiễm của đại dương.

Tuy nhiên, nhược điểm của các quan trắc ở dải phổ nhìn thấy là sự ảnh hưởng mạnh của
điều kiện khí tượng và những đặc điểm phổ của khí quyển cũng như sự độ phức tạp khi
giải đoán dữ liệu quan trắc.

Các phép đo trong vùng phổ hồng ngoại dựa trên sự khác biệt nhiệt độ nước sạch và
nước bị phủ váng dầu, hay sự khác biệt về các hệ số phát xạ.

Trong các phương pháp tích cực phát hiện từ xa người ta sử dụng nguồn phát xạ nhân
tạo. Đó là các phương pháp định vị quang học, dựa trên sự khác biệt về hệ số phản xạ
của mặt bị nhiễm bẩn và mặt nước sạch (thường là dải 300–400 và 1000–1200 nm), và
các phương pháp dựa vào đo ánh sáng huỳnh quang của các váng dầu nhờ các máy dùng
các bước sóng công tác 337, 354 và 530 nm.

Các phương pháp theo dõi ô nhiễm mặt nước từ xa rất có triển vọng.

Theo đánh giá gần đúng, tốc độ di chuyển các vết dầu bằng 60 % vận tốc dòng chảy
và 2–4 % tốc độ gió, và dầu di chuyển theo hướng gió. Váng dầu hoàn toàn dập tắt các
sóng mao dẫn, trấn áp các sóng trọng lực nhỏ và làm giảm tham số nhám gồ ghề của mặt
nước đi 2–3 lần.
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Lúc ban đầu tồn tại các vết dầu thì quá trình bay hơi các hyđrô cacbua có ý nghĩa lớn.
Theo số liệu quan trắc, sau 12 giờ thì 25 % các hợp phần nhẹ của dầu bị bay hơi, tại nhiệt
độ nước 15oC tất cả các hyđrô cacbua đến C15 bay hơi trong vòng 10 ngày (Nesterova,
Nemirovskaia, 1985).

Tất cả các hyđrô cacbua có độ hoà tan yếu trong nước, và độ hòa tan càng giảm khi tăng
số nguyên tử cacbon trong phân tử. Trong 1 lít nước cất hoà tan gần 10 mg các hợp chất
chứa C6, 1 mg – chứa C8 và 0,001 mg chứa C12. Thí dụ, tại nhiệt độ trung bình của nước
biển, độ hoà tan của benzen là 820 μg/l, toluol – 470, pentan – 360, hexsan – 138 và
geptan – 52 μg/l. Các hợp phần hoà tan, trong dầu thô hàm lượng không quá 0,01 %, là
những chất độc hại nhất đối với thủy sinh vật. Các chất kiểu như benzapiren cũng thuộc
nhóm này.

Khi hòa trộn với nước, dầu tạo thành hai dạng nhũ tương: loại trực tiếp “dầu trong nước”
và loại ngược “nước trong dầu”. Các loại nhũ tương trực tiếp, gồm các giọt dầu đường
kính dưới 0,5 μm, kém bền vững và đặc biệt đặc trưng cho các loại dầu chứa các chất
hoạt tính bề mặt. Sau khi tách các hợp phần bay hơi và hoà tan, dầu còn lại thường tạo
thành những nhũ tương ngược nhớt, ổn định dần bởi những hợp chất cao phân tử kiểu
như nhựa và nhựa đường và chứa 50–80 % nước (vữa “sôcôla”). Dưới ảnh hưởng của
các quá trình phi sinh vật, độ nhớt của nhựa tăng lên và bắt đầu kết dính thành những
kết hạch dầu – các hạt dầu kích thước từ 1 mm đến 10 cm (thường là 1–20 mm). Các
kết hạch dầu là hỗn hợp các hyđrô cacbua phân tử cao, nhựa và nhựa đường. Lượng thất
thoát dầu để hình thành các kết hạch bằng 5–10 %. Những thành tạo cấu trúc nhớt cao
– “vữa sôcôla” và các kết hạch dầu, có thể duy trì trong thời gian dài trên mặt biển, bị
các dòng chảy mang đi, bị tung lên bờ và lắng xuống đáy. Xung quanh các hạt kết dầu
thường xuyên được Nhiều khi thủy sinh vật (tảo lam – lục và điatomê, tôm râu càng và
một số động vật không xương sống khác) định cư trên các kết hạch dầu.

Thuốc bảo vệ thực vật

Các thuốc bảo vệ thực vật là nhóm lớn các chất nhân tạo dùng để chống lại những vật
hại và các bệnh thực vật. Tùy thuộc mục đích sử dụng, thuốc bảo vệ thực vật chia thành
các nhóm sau: thuốc diệt côn trùng – để chống côn trùng có hại, thuốc diệt nấm và diệt
khuẩn – để chống nấm và các bệnh khuẩn của thực vật, thuốc diệt cỏ – chống các loại
cây dại v.v... Theo tính toán của các nhà kinh tế học, mỗi đồng rúp chi để bảo vệ hóa
học thực vật khỏi vật hại và bệnh, đảm bảo gìn giữ mùa màng và chất lượng các loại
cây ngũ cốc, rau và về trung bình, mang lại 10 rúp, với các cây công nghiệp và cây ăn
quả ? tới 30 rúp. Tuy nhiên, những nghiên cứu sinh thái đã xác định rằng thuốc bảo vệ
thực vật, khi tiêu diệt các vật hại mùa màng, gây tác hại to lớn đối với nhiều sinh vật có
ích và làm tổn thương sự lành mạnh của các quần sinh tự nhiên. Đã từ lâu, trong nông
nghiệp nổi lên vấn đề chuyển đổi phương pháp chống vật hại từ phương pháp hóa học
(gây ô nhiễm môi trường) sang phương pháp sinh học (sinh thái sạch).
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Hiện nay, hơn 5 triệu tấn thuốc bảo vệ thực vật được tiêu thụ trên thị trường thế giới mỗi
năm. Khoảng 1,5 triệu tấn các chất này đã đi vào thành phần các hệ sinh thái đất liền và
biển qua đường không khí và nước. Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bằng công nghiệp
kèm theo xuất hiện lượng lớn các sản phẩm phụ làm ô nhiễm nước thải.

Trong môi trường nước thường gặp nhất là các đại diện của các chất diệt côn trùng, diệt
nấm và diệt cỏ.

Các thuốc diệt côn trùng tổng hợp chia làm ba loại chính: hữu cơ chứa clo, hữu cơ chúa
phốt pho và các cacbamat.

Thuốc diệt côn trùng hữu cơ clo sản xuất bằng phương pháp xử lý clo đối với các
hyđrô cacbua thơm và hyđrô cacbua lỏng đơn vòng. Nhóm này gồm DDT
(diclordifeniltricloretan) và các dẫn xuất, trong phân tử của chúng độ bền vững của các
nhóm béo và nhóm thơm cùng có mặt tăng lên, tất cả các dẫn xuất chứa clo của cirlodien
(eldrin, dildrin, geptaclor...) và nhiều đồng phân của hecxaclorcirclehexan (??HCCH),
trong số đó nguy hiểm nhất là lindan. Những chất này có chu kỳ bán phân hủy tới vài
chục năm và rất bền vững đối với phân hủy sinh học.

Trong môi trường nước thường gặp các policlorbifenil (PCB) – các dẫn xuất của DDT
không có phần béo, tính được tới 210 đồng đẳng và đồng phân.
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Hình 1.3. Công thức hóa học một số loại thuốc bảo vệ thực vật điển hình

I  diệt côn trùng, F  diệt nấm, khuẩn, H  diệt cỏ

Trong 40 năm gần đây, đã sử dụng 1,2 triệu tấn PCB trong sản xuất chất dẻo, thuốc
nhuộm, máy biến thế, tụ điện... Các chất PCB đi vào môi trường do phát thải nước công
nghiệp và đốt hủy chất thải rắn tại các bãi rác. Nguồn này đưa PCB vào khí quyển, rồi
từ đó cùng với giáng thủy rơi xuống mọi vùng Trái Đất. Thật vậy, trong các mẫu tuyết
lấy ở Nam Cực, hàm lượng PCB là 0,03–1,2 ng/l.

Các thuốc bảo vệ thực vật chứa phốt pho hữu cơ  đó là các ête phức tạp của các loại
cồn của những axit đơn phôt pho hoặc một trong những dẫn xuất của nó thiô phôt pho.
Nhóm này gồm các loại thuốc diệt côn trùng có đặc trưng tác dụng chọn lọc đối với
các loại côn trùng. Đại bộ các phôt phat hữu cơ chịu phân hủy sinh hóa khá nhanh (một
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tháng) trong đất và nước. Người ta đã tổng hợp được hơn 50 nghìn hoạt chất, trong đó
thông dụng nhất là paration, malation, fozalon, dursban.

Các chất carbamat – thường đây là các ête phức tạp của nmeta axit carbamin. Phần lớn
chúng cũng có tác dụng chọn lọc.

Các chất fungicide, sử dụng để diệt bệnh nấm thực vật, trước đây có dùng muối đồng và
vài khoáng chất có lưu huỳnh. Sau đó rất thông dụng dùng các chất có thủy ngân hữu cơ
dạng methyl thủy ngân làm sạch bằng clo, nhưng vì sự quá độc hại của mình cho động
vật được thay bằng methocsietil thủy ngân và asetat fenil mercury (thủy ngân).

Nhóm các chất herbicide gồm các sản phẩm thứ yếu axit fenocsiusus, và có tác động
sinh lý mạnh. Các chất triazin (ví dụ simazin) và các chất thay thế cacbamit – u rê
(monuron, diuron, picloram) nhóm lại thành nhóm mới herbicide hoà tan tốt trong nước
và bền vững trong đất. Chất tác động mạnh nhất trong các chất herbicide là picloram.
Để tiêu diệt toàn bộ một số dạng thực vật chỉ cần có 0,06 kg chất này trên 1 héc ta. Công
thức hóa học một số chất đặc trưng pestiside trên hình 1.3.

Trong nước biển thường xuyên tìm thấy DDT và những sản phẩm phụ, PCB, HCCH,
deldrin, tetraclorfenol và những hóa chất khác.

Các chất tẩy tổng hợp

Các chất tẩy thuộc nhóm lớn những chất làm giảm sức căng bề mặt của nước. Chúng
có mặt trong thành phần các chất tẩy rửa tổng hợp, được dùng rộng rãi trong sinh hoạt
và công nghiệp. Cùng với nước thải, các chất này xâm nhập vào nước mặt lục địa và
môi trường biển. Các chất tẩy tổng hợp có chứa các poliphotphat natri, trong đó hoà tan
các chất tẩy và một số hợp phần phụ độc hại cho thủy sinh vật: các chất thơm, hóa chất
làm trắng (các persulphat, perborat), xô đa canxi, cacboximethylxeluloza, silicat natri
và một số chất khác.

Phân tử của tất cả các chất tẩy được tạo thành từ các phần ưa nước và kị nước. Phần
ưa nước là các nhóm: cacboxil (COO?), sunphat (OSO3

?), và sunphonat (SO3
?) và cả

tích tụ các chất cặn với các nhóm – CH2 – CH2 – O – CH2 – CH2 – hoặc các nhóm
có chứa nitơ, phôtpho. Phần kị nước thường cấu tạo từ mạch thẳng gồm 10–18 nguyên
tử cacbon, hoặc mạch nhánh parafin từ các vòng benzen hay naphtalin với các chất gốc
alkin.

Tuỳ thuộc bản chất và cấu trúc của phần ưa nước, các phân tử chất tẩy được phân chia
thành chất hoạt tính anion mạnh (ion hữu cơ tích điện âm), hoạt tính kation mạnh (ion
hữu cơ tích điện dương), lưỡng tính (biểu lộ các tính chất kation trong dung dịch axit,
tính anion trong dung dịch kiềm) và không sinh ion. Các chất này không tạo thành các
ion trong nước. Độ hoà tan của chúng gây nên do các nhóm chức năng có ái lực mạnh
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đối với nước và sự tạo thành mối liên kết hyđrô giữa các phân tử nước và các nguyên tử
ôxy trong gốc polyêtilenglicôn của các chất tẩy.

Hình 1.4. Công thức hóa học một số chất tẩy tổng hợp và benzapiren (BP)

1  alkinbenzensulphonat (n = 5?18), 2  alkilnaphtalinsulphonat (nhecali), 3  alkilsulfat

(n = 10?20), 4  sintanol (n ≤ 16, m ≤ 10), 5  muối amôni thứ tư, 6  benzapiren 3,4

Phổ biến nhất trong các chất tẩy là các chất hoạt tính anion. Chúng chiếm hơn 50 %
tất cả các chất tẩy sản xuất trên thế giới (ở Liên Xô tới 86 %). Phổ biến nhất là các
alkilarilsulphonat (sulphonol) và alkinsulphat. Các phân tử sulphonol có chứa vòng
thơm, trong đó các nguyên tử hyđrô được thay thế bằng một hay vài nhóm alkin, còn
phần dư của axit sulphuric đóng vai trò chất dính nước. Nhiều chất alkinbenzolsulphonat
và alkilnaphtalinsulphonat (hình 1.4) thường được sử dụng trong sản xuất các chất tẩy
rửa sinh hoạt và công nghiệp.

Các alkilsulphat (hình 1.4) được sản xuất dựa trên các cồn béo. Trong các chất
alkilsulphat nguyên sinh, nhóm sulphoeste OS3

− nằm ở cuối phân tử. Trong các chất
alkilsulphat thứ sinh, nó liên kết với một trong các nguyên tử cacbon nằm bên trong
phân tử.

Các chất tẩy không sinh ion là những sản phẩm cao phân tử trùng ngưng ôxit êtilen hoặc
propilen với các hợp chất chứa nguyên tử hyđrô di động, thí dụ cồn béo, axit cacbolic,
alkinphenol, phenol. Thí dụ, các sintanol (xem hình 1.4) – các ête poliethylen trên cơ sở
các cồn thứ sinh, được phân biệt với nhau bằng hàm lượng ôxit ethylen. Ở Liên Xô, về
khối lượng sản xuất, các chất tẩy không sinh ion chiếm 11–16 % tổng lượng và thường
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được sử dụng cho các mục đích công nghiệp (OP–7, OP–10, các sintanol, sintamid,
proxsanol và các chất khác).

Các muối nhóm bốn thuộc loại các chất tẩy hoạt tính kation. Thí dụ như các muối amôni
(xem hình 1.4), chứa gốc alkin với mạch thẳng từ 12–18 nguyên tử cacbon, sau đó nhóm
methyl, ethyl hoặc benzin (a, b, c) và nguyên tử halogen hoặc phần dư methyl– hay
ethylsulphat (x). Tỉ phần các chất hoạt tính kation là 1–2,5 % tổng sản lượng các chất
tẩy.

Các chất tẩy lưỡng tính hiện mới chỉ sản xuất những loạt thử nghiệm và chưa dùng rộng
trong kinh tế quốc dân.

Sự có mặt các chất tẩy trong nước thải công nghiệp là do chúng được dùng trong các
quá trình như làm giầu tách đãi quặng, tách sản phẩm trong công nghệ hóa học, sản xuất
các polime, cải thiện điều kiện khoan ở các lỗ khoan dầu và khí, chống ăn mòn thiết bị.

Trong nông nghiệp, các chất tẩy được dùng trong thành phần của thuốc bảo vệ thực vật.
Nhờ các chất hoạt hóa mặt, người ta nhũ hóa được các chất độc dạng lỏng hoặc dạng
bột, không hoà tan trong nước, nhưng hòa tan trong các chất hòa tan hữu cơ. Ngoài ra,
nhiều chất tẩy bản thân chúng có các tính chất diệt côn trùng và diệt cỏ.

Các hợp chất có thuộc tính gây ung thư

Các chất gây ung thư – đó là các hợp chất đồng loại hóa học, biểu hiện hoạt tính biến
dạng và có khả năng gây nên những biến đổi gây ung thư, sinh quái thai (làm rối loạn
quá trình phát triển phôi), hay biến đổi đột biến trong cơ thể. Tùy thuộc các điều kiện
tác động, chúng có thể dẫn đến sự kìm hãm tăng trưởng, đẩy nhanh quá trình già, phát
sinh độc tố, phá hủy sự phát triển cá thể và làm biến đổi quỹ gien sinh vật.

Thuộc loại các chất có đặc tính gây ung thư có: các hyđrô cacbua béo chứa clo với mạch
ngắn các nguyên tử cacbon trong phân tử, vinylclorit, thuốc bảo vệ thực vật và đặc biệt
hyđrô cacbua thơm đa vòng (PAH). Đó là các hợp chất hữu cơ đa phân tử, trong phân
tử của chúng vòng benzen là yếu tố cấu chúc chính. Các chất PAH không thay thế chứa
trong phân tử từ 3 đến 7 vòng benzen, liên kết với nhau theo nhiều kiểu. Còn một số
lượng lớn các cấu trúc đa vòng, có chứa nhóm chức năng hoặc trong vòng benzen, hoặc
trong mạch bên. Đó là halogen, amino, sulpho, nitro và các loại cồn, anđehit, ête,
ketone, axit, quinon, các hợp chất khác có mạch thơm.

Độ hoà tan của PAH trong nước không lớn và giảm dần với sự tăng khối lượng phân
tử: từ 16 100 μg/kg (acenaphtilen) đến 0,11 μg/l (3,4benzapiren). Sự có mặt các muối
trong nước thực tế không ảnh hưởng đến sự hoà tan của PAH. Nhưng với sự có mặt của
benzol, dầu, sản phẩm dầu, chất tẩy và các chất hữu cơ khác, thì độ hoà tan của PAH
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tăng lên rất mạnh. Trong nhóm PAH không thay thế, trong điều kiện thiên nhiên được
biết đến nhiều nhất và thông dụng hơn cả là 3,4benzapiren (BP) (xem hình 1.4).

Những nguồn PAH trong môi trường có thể là các quá trình tự nhiên và nhân sinh. Nồng
độ của BP trong tro núi lửa là 0,3–0,9 μg/kg. Điều này có nghĩa là cùng với tàn tro, mỗi
năm 1,2–24 tấn BP có thể đi vào môi trường. Vì vậy, lượng PAH cực đại trong trầm
tích hiện đại của đáy Đại dương Thế giới (hơn 100 μg/kg chất khô) được phát hiện ở các
vùng hoạt động kiến tạo mạnh, do tác động nhiệt của lòng đất.

Theo thông tin hiện có, một số thực vật và động vật biển có thể tổng hợp PAH. Trong
tảo và cỏ biển gần vùng bờ tây Trung Mỹ, lượng BP đạt tới 0,44 μg/g, trong một số loài
tôm ở Bắc Băng Dương – 0,23 μg/g. Các vi khuẩn kị khí tạo ra đến 8,0 μg BP từ 1 g các
chất chiết suất lipit của plankton. Mặt khác, có những dạng vi khuẩn đặc biệt ở biển và
trong đất phân hủy được các hyđrô cacbua, kể cả PAH.

Theo đánh giá của L. M. Sabad (1973) và A. P. Ilnhiski (1975), mật độ nền BP được
tạo thành trong khi tổng hợp BP bởi thực vật và hoạt động núi lửa, bao gồm: trong đất:
5–10 μg/kg (chất khô), trong thực vật: 1–5 μg/kg, trong nước của các thủy vực nước
ngọt: 0,0001 μg/l. Tương ứng với những nồng độ đó, người ta đã đưa ra những cấp độ ô
nhiễm của các đối tượng trong môi trường (hình 1.5).

Các nguồn nhân sinh chủ yếu của PAH trong môi trường  đó là sự nhiệt phân các chất
hữu cơ trong quá trình đốt cháy các nguyên liệu, gỗ và nhiên liệu. Sự tạo thành PAH
bằng nhiệt phân xảy ra khi đạt nhiệt độ 650–900 oC và thiếu hụt ôxy trong ngọn lửa.
Người ta thấy BP được được tạo thành nhiều nhất trong quá trình nhiệt phân củi gỗ với
nhiệt độ 300–350 oC (Dikun, 1970).

Theo ước lượng của M. Ziussa (1976), phát thải BP toàn cầu trong các năm 70 bằng
khoảng 5 000 tấn một năm, trong đó có 72 % từ công nghiệp và 27 % – từ tất cả các
dạng cháy khác.

Bảng 1.5. Mức ô nhiễm benzapiren (BP) của môi trường xung quanh

(Ilnhiski, 1975)

Đối tượng

Mức độ ô nhiễm, μg/kg

Yếu Đáng kể Mạnh

Đất 20 – 30 31 – 100 > 100

Thực vật ≤ 10 11 – 20 > 20
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Nước (μg/l) ≤ 0,005 ≤ 0,01 > 0,01

Trầm tích đáy (cát) 20 – 30 ≤ 100 > 100

Thủy thực vật bậc cao 15 – 20 ≤ 50 > 50

Kim loại nặng

Các kim loại nặng (thủy ngân, chì, cađimi, kẽm, đồng, asen...) thuộc số các chất ô nhiễm
phổ biến và cực kì độc. Chúng được dùng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, vì
vậy, mặc dù có các biện pháp làm sạch, hàm lượng hợp chất chứa các kim loại nặng
trong nước thải công nghiệp tương đối lớn. Khối lượng lớn các hợp chất này đi vào đại
dương qua khí quyển. Các dòng của một số kim loại nguồn gốc địa hóa và nguồn gốc
công nghiệp được so sánh trong bảng 1.6. Với các quần thể sinh vật biển, thì nguy hiểm
nhất là thủy ngân, chì và cađimi.

Thủy ngân được mang tới đại dương từ lục địa và từ khí quyển. Khi phong hóa các đá
trầm tích và phun trào, hàng năm xuất ra 3,5 tấn thủy ngân. Trong thành phần bụi không
khí có chứa gần 12 000 tấn thủy ngân, và phần lớn có nguồn gốc nhân sinh. Trong quá
trình phun núi lửa và cùng với giáng thủy khí quyển, mỗi năm 50 nghìn tấn thủy ngân
đ xuống mặt đại dương, còn trong quá trình khử khí của thạch quyển  25–150 nghìn
tấn. Gần nửa sản lượng công nghiệp năm của kim loại này (9–10 nghìn tấn) bằng những
con đường khác đi vào đại dương. Hàm lượng thủy ngân trong than đá và dầu mỏ trung
bình bằng 1 mg/kg, vì vậy, do đốt nhiên liệu khoáng, Đại dương Thế giới nhận hơn 2
nghìn tấn/năm. Sản lượng khai thác năm của thủy ngân vượt 0,1 % tổng hàm lượng của
nó trong Đại dương Thế giới, nhưng nhập lượng nhân tạo đã vượt trội lượng mang ra
bởi sông, điều này là đặc trưng cho nhiều kim loại (bảng 1.7).

Bảng 1.6. Dòng các kim loại nguồn địa hóa và công nghiệp (Gerlach, 1985)

Nguồn
gốc Đơn vị Pb Hg Cd Sb Cr Se As Cu Zn

Vỏ trái
đất mg/kg 15 0,06 0,2 0,2 ? 0,09 2 45 40

Nước
đại
dương

μg/l 0,002 0,007 0,1 0,3 0,3 0,5 2 2 3

Toàn
bộ
ĐDTG

106 t 2,8 10 140 420 420 700 2800 2800 4200
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Xói lở 103 t/năm 150 3,5 0,5 1,3 236 7,2 72 325 720

Đốt
nhiên
liệu

103 t/năm 34 2,0 0,2 ? 1,5 1,1 8,2 2,1 37

Khai
thác 103 t/năm 3500 9,0 15 70 3000 1,2 30 7500 5000

Sản
lượng
năm

% hàm lượng
trong ĐDTG 125 0,1 0,01 0,015 0,7 2.104 104 0,3 0,1

Hàm lượng thủy ngân trong nước đại dương không vượt ra khỏi giới hạn 5–15 ng/
l. Trong nước biển nó có mặt trong các dạng sau (Brosse, 1985): HgCl4

2 − (65,8 %),
HgCl3B2

2 − (12,3 %), HgCl3
− (12 %), HgCl2Br (4,3 %), HgCl2 (3 %), HgClBr (1,1 %),

HgOHCl (0,2 %). Ba dạng sau cùng thuộc dạng bay hơi.

Ở những vùng ô nhiễm bởi nước thải công nghiệp, nồng độ thủy ngân trong dung dịch
và trong chất lơ lửng tăng mạnh. Ở đây, vi khuẩn đáy chuyển hóa các clorit thành thủy
ngân mêtil (đơn và đôi) CH3Hg độc tính cao. Sự nhiễm độc hải sản đã nhiều lần làm
cho dân cư ven biển bị nhiễm độc thủy ngân. Tính đến năm 1977, ở Nhật đã có tới 2800
nận nhân của bệnh Minamata. Nguyên nhân của bệnh này là do các chất thải của các xí
nghiệp chế clovinhil và axetanđehit, ở đó thủy ngân clorit được dùng làm chất xúc tác.
Nước thải làm sạch chưa tốt đã đi vào vịnh Minamata.

Bảng 1.7. Dòng các kim loại (103 tấn/năm) tạo bởi các quá trình tự nhiên

và nhân tạo (Valđichuc, 1977)

Nguyên tố Nguồn nước sông tự nhiên Các nguồn nhân tạo

Sắt (Fe) 25000 319000

Mangan (Mn) 440 1600

Đồng (Cu) 375 4460

Kẽm (Zn) 370 3930

Niken (Ni) 300 358

Chì (Pb) 180 2330

Molibđen (Mo) 13 57
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Bạc (Ag) 5 7

Thủy ngân (Hg) 3 7

Thiếc (Sn) 1,5 166

Ăngtimoan (Sb) 1,3 40

Chì – nguyên tố phân tán tiêu biểu, chứa trong tất cả các hợp phần môi trường: trong
đá, đất mầu, nước thiên nhiên, khí quyển, sinh vật. Cuối cùng, chì phát tán mạnh vào
môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất của con người. Đó là phát thải cùng với
nước thải công nghiệp và sinh hoạt, khói và bụi của các nhà máy, khí xả của động cơ
đốt trong.

Theo những ước lượng của V. V. Đobrovolski (1987), sự tái phân bố khối lượng chì giữa
lục địa và Đại dương Thế giới như sau. Với dòng nước sông, nồng độ chì trong nước
trung bình 1 μg/l, lượng chì hòa tan trong nước mang vào đại dương là gần 40 ⋅ 103 tấn/
năm, ở pha rắn của các chất lơ lửng của sông khoảng 2800 ⋅ 103 tấn/năm, trong đetrit
hữu cơ vụn tinh  10 ⋅ 103 tấn/năm. Nếu tính rằng, trong dải hẹp ven bờ ở thềm lục địa,
hơn 90 % chất lơ lửng sông bị lắng đọng và phần lớn các hợp chất hoà tan của các kim
loại bị hấp thụ bởi các keo ôxit sắt, thì kết cục, vùng thẳm đại dương chỉ còn nhận được
khoảng ( 200−300 ) ⋅ 103 tấn từ chất lơ lửng hạt mịn và ( 25−30 ) ⋅ 103 tấn hợp chất hòa
tan.

Dòng chì di cư từ các lục địa vào đại dương không chỉ có theo nước sông, mà còn qua
khí quyển. Với bụi khí lục địa, đại dương nhận ( 20−30 ) ⋅ 103 tấn chì một năm. Nguồn
chì gia nhập từ giáng thủy được đánh giá vào khoảng ( 400−2500 ) ⋅ 103 tấn/năm với
nồng độ chì trong nước mưa 1–6 μg/l. Những nguồn chì đi vào khí quyển là phát thải
núi lửa (15–30 tấn/năm từ các sản phẩm phún trào mịn và 4 ⋅ 103 tấn/năm từ các hạt
dưới micromet), các hợp chất hữu cơ nhẹ từ thảm thực vật (250–300 tấn/năm), sản phẩm
từ các vụ cháy ( (6 − 7) ⋅ 103 tấn/năm) và công nghiệp hiện đại. Sản lượng chì tăng từ
20 ⋅ 103 tấn/năm vào đầu thế kỷ 19 lên 3500 ⋅ 103 tấn/năm đầu những năm 80 thế kỷ
20. Lượng phát thải chì hiện nay vào môi trường từ các nguồn công nghiệp và sinh hoạt
được ước lượng khoảng ( 100−400 ) ⋅ 103 tấn/năm.

Cađimi, với sản lượng toàn thế giới ở những năm 70 đã đạt 15 ⋅ 103 tấn/năm, cũng đi
vào đại dương cùng với dòng nước sông và qua khí quyển. Theo một số đánh giá, lượng
cađimi qua không khí bằng (1,7 − 8,6) ⋅ 103 tấn/năm.

Sự đổ phế thải xuống biển nhằm mục đích chôn giữ

Nhiều nước ven biển thực hiện chôn cất trong biển các vật liệu và các chất, chẳng hạn
như bùn cát từ công trình nạo vét đáy, cặn lỗ khoan, chất thải công nghiệp, rác xây dựng,
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chất thải rắn, chất nổ và hóa chất, chất thải phóng xạ và những chất khác. Lượng chôn
cất bằng gần 10 % tổng lượng các chất ô nhiễm thâm nhập vào Đại dương Thế giới.
Thật vậy, từ năm 1976 đến 1980, mỗi năm với mục đích chôn thải người ta đã đổ hơn
150 triệu tấn các loại chất thải vào biển.

Căn cứ để chôn thải trong biển là khả năng của môi trường biển có thể tái chế được một
lượng lớn các chất hữu cơ và vô cơ mà không có hại gì đặc biệt đối với chất lượng nước.
Tuy nhiên, khả năng này không phải vô hạn. Vì vậy, chôn thải được xem như một giải
pháp bất đắc dĩ, sự nhượng bộ tạm thời của xã hội trước sự bất cập của công nghệ. Từ
đây, vấn đề đề xuất và luận chứng khoa học cho các phương pháp điều chỉnh đổ thải
xuống biển có tầm quan trọng đặc biệt.

Trong rác thải sản xuất công nghiệp có mặt những chất hữu cơ và hợp chất kim loại nặng
khác nhau. Rác sinh hoạt trung bình chứa (trên khối lượng chất khô) 32–40 % các chất
hữu cơ, 0,56 % nitơ, 0,44 % phôtpho, 0,155 % kẽm, 0,085 % chì, 0,001 % cađimi, 0,001
% thủy ngân. Chất cặn của nhà máy làm sạch nước sinh hoạt chứa (trên khối lượng chất
khô) đến 12 % các chất mùn, 3 % nitơ tổng, 3,8 % phôtpho, 9–13 % chất béo, 7–10 %
các chất đường và bị ô nhiễm bởi các kim loại nặng. Các vật liệu nạo vét đáy cũng có
thành phần tương tự như vậy.

Trong thời gian đổ thải, khi vật liệu đi qua cột nước thì một phần các chất ô nhiễm
chuyển vào dung dịch, làm thay đổi chất lượng nước, một phần khác bị các hạt lơ lửng
hấp phụ và chuyển vào trầm tích đáy. Đồng thời độ đục nước tăng lên. Sự hiện diện các
chất hữu cơ thường dẫn đến tiêu hao nhanh ôxy trong nước và không hiếm khi dẫn tới
chỗ hoàn toàn triệt tiêu ôxy, sự hoà tan các chất lơ lửng, tích tụ các kim loại ở dạng
tan, xuất hiện hyđrô sunphua. Sự có mặt lượng lớn các chất hữu cơ sẽ tạo ra trong bùn
đáy một môi trường khử bền vững, trong đó xuất hiện một loại nước bùn đặc biệt, chứa
hyđrô sunphua, amiac, các ion kim loại ở dạng khử. Trong đó xảy ra quá trình khử các
sunphat và nitrat, tạo ra các phôtphat.

Các vật liệu thải có tác động khác nhau tới các cơ thể sinh vật nổi, sinh vật bơi trong
nước và sinh vật đáy. Trong trường hợp tạo thành váng mặt chứa các hyđrô cacbua dầu
và các chất tẩy, chế độ trao đổi khí tại biên không khí – nước bị phá hoại. Điều đó dẫn
đến làm chết ấu trùng các động vật không xương sống, chứng cá và cá bột, kích thích
tăng trưởng số lượng vi sinh vật ôxy hóa dầu và sinh vật gây mầm bệnh. Sự hiện diện
chất lơ lửng ô nhiễm trong nước làm xấu điều kiện dinh dưỡng, hô hấp và trao đổi chất
của nhiều thủy sinh vật khác, làm giảm tốc độ tăng trưởng, cản trở sự trưởng thành sinh
dục của động vật phù du giáp xác. Các chất ô nhiễm thâm nhập vào dung dịch, có thể
tích lũy trong mô và các bộ phận của thủy sinh vật và tác động độc hại tới chúng. Chôn
thả các nguyên liệu xuống đáy và độ đục nước đáy tăng cao trong thời gian dài sẽ làm
chết ngạt các dạng sinh vật bám đáy di chuyển chậm. Với các loài cá, thân mềm và giáp
xác sống sót thì tốc độ tăng trưởng bị giảm do điều kiện thức ăn và hô hấp sút kém.
Không hiếm khi thành phần loài của quần thể đáy bị biến đổi.
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Trong khi tổ chức hệ thống kiểm soát đổ thải vào biển, việc xác định các vùng đổ thải có
tính đến các tính chất của vật liệu và các đặc trưng của nước biển có ý nghĩa quyết định.
“Hiệp định về phòng chống ô nhiễm biển do đổ thải và các nguyên liệu khác” (hiệp định
Luân đôn về chôn thải, năm 1972) có chứa những tiêu chí cần thiết để giải quyết vấn đề.
Những yêu cầu chính của Hiệp định như sau:

1) Đánh giá số lượng, trạng thái và tính chất (lý học, hóa học, sinh hóa, sinh học) của
các vật liệu vứt bỏ, độc tính của chúng, độ bền vững, xu thế tích lũy và biến đổi sinh học
trong môi trường nước và trong các sinh vật biển.

2) Sử dụng những khả năng vô hiệu hóa, làm mất tác hại và tái tận dụng các chất thải.

3) Chọn các vùng đổ thải có tính đến những yêu cầu làm loãng tối đa các chất, giảm
thiểu sự lan truyền của chúng ra ngoài vùng đổ thải, kết hợp thuận lợi các điều kiện thủy
văn và thủy lý.

4) Đảm bảo cách ly những vùng đổ thải xa các vùng vỗ béo và đẻ trứng của cá, xa nơi
sinh sống của các loài thủy sinh vật quý hiếm và nhạy cảm, xa các vùng nghỉ dưỡng và
các vùng kinh tế.

Để đánh giá định lượng về tình trạng ô nhiễm hóa học môi trường những vùng đổ thải,
xác định động thái các mức ô nhiễm nước biển và trầm tích đáy và định ra khối lượng
thải cho phép vào biển, cần phải tiến hành tính cân bằng đối với tất cả các chất ô nhiễm
trong thành phần vật liệu thải (Slưghin, 1983).

Các đồng vị phóng xạ nguồn gốc kĩ nghệ

Đại dương vốn có độ phóng xạ tự nhiên, vì trong đại dương có 40K, 87Rb, 3H, 14C và
các đồng vị phóng xạ của các chỗi uran và thori. Hơn 90 % độ phóng xạ tự nhiên của
nước đại dương là do 40K, tức bằng 18,5.1021 Bk. Đơn vị độ phóng xạ trong hệ SI –
bekkelium (Bk), bằng phóng xạ của một đồng vị, trong 1 s diễn ra một động tác phân
rã. Trước đây, người ta đã sử dụng đơn vị độ phóng xạ ngoài hệ thống curi (Cu), tương
đương độ phóng xạ của một đồng vị, trong 1 s diễn ra 3,7.1010 động tác phân rã.

Các chất phóng xạ nguồn gốc kỹ nghệ, chủ yếu là những sản phẩm phân tách uran và
plutoni, bắt đầu xâm nhập vào đại dương với lượng lớn từ sau năm 1945, tức từ khi bắt
đầu các vụ thử vũ khí hạt nhân và phát triển mạnh sản xuất công nghiệp các vật liệu
phân chia và các đồng vị phóng xạ. Người ta phân ra ba nhóm nguồn: 1) thử vũ khí hạt
nhân, 2) đổ thải chất thải phóng xạ, 3) sự cố tầu có động cơ nguyên tử và sự cố liên quan
tới việc sử dụng, vận chuyển và sản xuất các đồng vị phóng xạ.
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Thành phần các đồng vị nhân tạo đi vào đại dương được xác định chủ yếu bằng những
sản phẩm phân chia nhiên liệu hạt nhân (bảng 1.8). Tương quan giữa chúng có thể thay
đổi tuỳ theo dạng nhiên liệu, tốc độ và các điều kiện diễn ra phản ứng.

Bảng 1.8. Những đồng vị phóng xạ quan trọng nhất trong nước biển

(Khardi và nnk., 1973; Rais, 1971)

Tên đồng vị Chu kỳ phân rã Dạng
phát xạ Tên đồng vị Chu kỳ

phân rã
Dạng
phát xạ

Các đồng vị
thiên nhiên

Các nguyên tố
chuyển hóa uran

Triti 3H 12,3năm β Pu – 238 86 năm α

Cacbon –14 5760 năm β Pu – 239 24400
năm α

Kali – 40 1,3.109 năm β Pu – 240 6660
năm α

Rb – 87 4,7.1010 năm β Pu – 241 13,2
năm α

Po – 210 0,38 năm α Am – 241 458
năm α – ?

U – 234 2,5.105 năm α Sản phẩm phân tách
trong lò hạt nhân

U – 235 7,1.108 năm α Ba – 140 12,8
ngày β – ?

U – 238 4,5.109 năm α Kr – 85 10,6
năm β

Sản phẩm
kích hoạt Sr – 89 0,14

năm β

P – 32 0,04 năm β Sr – 90 28 năm β

Cr – 51 0,08 năm K – ? Y – 90 2,5
ngày β

Mn – 54 0,86 năm K – ? Y – 91 0,16
năm β
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Fe – 55 2,7 năm K Nb – 95 0,10
năm β – ?

Co – 57 0,74 năm K – ? Zr – 95 0,18
năm β – ?

Co – 60 5,3 năm β – ? Ru – 103 0,11
năm β – ?

Zn – 65 0,67 năm K – Ru – 106 1 năm β – ?

Ag – 110 0,69 năm β – ? I – 131 7,3
ngày β – ?

Cs – 134 2,1 năm β – ? Cs – 137 30 năm β

Ce – 35 0,239 năm β Ce – 144 0,78
năm β – ?

Ca – 45 0,438 năm β Ar – 41 2 giờ β

Na – 24 15 giờ β – ? Xe – 133 5 ngày β

Ghi chú: K – bức xạ Rơngen K.

Trong giai đoạn 1948–1962 đã thực hiện gần 450 vụ nổ bom nguyên tử, theo công suất
của chúng có thể đánh giá gần đúng số lượng đồng vị phóng xạ (đối với các dạng cực
kỳ nguy hiểm 90Sr và 137Cs – bảng 1.9), xuất hiện trong khí quyển ở dạng các sôn khí.
Tổng lượng 137Cs, đi vào lớp bình lưu vào đầu năm 1981, theo đánh giá của A. A.
Moisev (1985), bằng 96.1016 Bk. Nếu chấp nhận tỷ lệ độ phóng xạ 137Cs/90Sr bằng 1,6,
thì lượng tương ứng của 90Sr tỏa ra sẽ là 60.1016 Bk.

Bụi và sôn khí phóng xạ trong quá trình hoàn lưu của các khối không khí lan ra những
lãnh thổ rộng và rơi xuống mặt Trái Đất chủ yếu trong đới 45o N – 45o S, hơn nữa phần
lớn mưa phóng xạ rơi ở bắc bán cầu. Nhiều đồng vị phóng xạ với chu kỳ bán phân rã
ngắn, mặc dù cũng được phát hiện sau vụ nổ trong nước và trong nhiều sinh vật biển,
trong các đợt mưa phóng xạ toàn cầu hầu như không gặp thấy. Trước hết ở đây có mặt
90Sr và 137Cs với chu kỳ bán phân rã khoảng 30 năm.

Đồng vị phóng xạ nguy hiểm nhất từ những mảnh vụn của các đầu đạn hạt nhân không
chưa phản ứng hết là 239Pu (T1/2=24,4.103 năm), rất độc như một chất hóa học. Theo
mức độ phân hủy các sản phẩm phân tách 90Sr và 137Cs, nó trở thành một hợp phần ô
nhiễm chính. Tới thời điểm “tạm hoãn” thử vũ khí hạt nhân trong khí quyển (năm 1963),
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độ phóng xạ 239Pu trong môi trường bằng 2,5.1016 Bk. Tới năm 1972, khoảng một nửa
lượng này đã rơi ở những khu vực thử.

Các chất 3H, 24Na, 65Zn, 59Fe, 14C, 31Si, 35S, 45Ca, 54Mn, 57,60Co và các chất khác,
xuất hiện trong khi tương tác của các nơtron với các yếu tố cấu trúc và môi trường bên
ngoài, tạo thành một nhóm riêng các đồng vị phóng xạ. Những sản phẩm chính của các
phản ứng hạt nhân với nơtron trong môi trường biển là các đồng vị phóng xạ của natri,
kali, phôtpho, clo, brôm, canxi, mangan, lưu huỳnh, kẽm, bắt nguồn từ những nguyên tố
hòa tan trong nước biển. Đây là độ phóng xạ liên hệ.

Bảng 1.9. Lượng 90Sr và 137Cs tạo thành trong các vụ thử vũ khí hạt nhân

trong khí quyển (theo các báo cáo của Uỷ ban LHQ về bức xạ nguyên tử)

Năm thử nghiệm Tổng công suấtcác vụ nổ, Mt*

Lượng tính toán, 1016 Bk

90Sr 137Cs

1945 – 1951 0,02 0,0075 0,0127

1952 – 1954 1,0 0,37 0,646

1955 – 1956 5,6 2,1 3,55

1957 – 1958 31,0 11,7 19,7

1859 – 1960 – – –

1961 – 1962 101 38,0 64,5

Tổng cộng 138,62 52,18 88,41

Phần lớn các đồng vị phóng xạ, đi vào môi trường biển, có các đồng loại của mình có
mặt thường trực như 239Pu, 239Np, 99Tc, các chất chuyển hóa Pluton không đặc trưng
đối với thành phần nước biển, và các vật thể sống của đại dương cần phải thích nghi lại
lần nữa với chúng.

Kết quả chế biến nhiên liệu hạt nhân làm xuất hiện một lượng đáng kể chất thải phóng
xạ ở dạng lỏng, rắn và khí. Khối lượng chất thải chủ yếu là các dung dịch phóng xạ. Vì
tính đến giá thành cao của quá trình chế biến và bảo quản chất cô đặc ở những bể chứa
chuyên dụng, nên một số quốc gia chọn cách đổ các chất thải vào đại dương theo dòng
nước sông hoặc chứa chúng trong các thùng bê tông và thả xuống đáy các rãnh sâu đại
dương. Với các đồng vị phóng xạ Ar, Xe, Cm, Th vẫn chưa có những phương pháp cô
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đặc hữu hiệu, vì vậy chúng có thể nhập vào đại dương cùng với giáng thủy và nước thải.
Từ năm 1944 đến 1971, nhà máy sản xuất pluton trên sông Columbia (Mỹ) hàng tháng
đã đổ 92,5.1013 Bk các chất khác phóng xạ (gần 60 chất), trong đó có 65Zn và 51Cr có
hoạt tính sinh học. Từ năm 1969 đến 1976 tổng thải 137Cs xuống biển Ailen là 18,5.1015

Bk, còn 134Cs – 3,5.1015 Bk. Những lần đổ thải tương tự thường là nguyên nhân làm
cho mức phóng xạ nền ở các vùng rộng lớn của đại dương vượt trên mức nền rất nhiều.

Chôn thải dưới đáy đại dương như một phương pháp loại bỏ các chất thải phóng xạ đã
được dùng rộng rãi trong những thập niên gần đây. Từ năm 1946 đến 1970, Uỷ ban năng
lượng hạt nhân Hoa Kì đồng ý cho chôn thải với độ phóng xạ 0,52.1015 Bk ở Thái Bình
Dương và với độ phóng xạ 3,0.1015 Bk ở Đại Tây Dương. Từ năm 1967 đến 1976, tám
nước thành viên Tổ chức hợp tác kinh tế châu Âu đã chôn xuống Bắc Đại Tây Dương
45970 tấn chất thải với tổng độ phóng xạ 0,17.1015Bk. Người ta đang cố gắng tiến hành
chôn vùi các công tơ nơ chất thải dưới các vỉa địa chất đáy ở vũng sâu đại dương hoặc
trong những thành tạo địa chất thích hợp của thạch quyển trên lục địa.

Khi khai thác các hệ thống năng lượng nguyên tử trên các tầu hay tầu ngầm (ước tính
đã có tới vài trăm chiếc), hàng năm đang đưa vào biển gần 3,7.1016 Bk cùng với cặn
thải có trao đổi iôn, gần 18,5.1013 Bk cùng với các chất thải lỏng và 12,6.1013 Bk do rò
rỉ. Những tình huống sự cố cũng góp phần đáng kể vào độ phóng xạ đại dương. Thí dụ,
năm 1963 sau khi chìm tầu ngầm “Treser”, tại đáy Đại Tây Dương độ phóng xạ đã trở
nên cao hơn 1016 Bk.

Đến nay, tổng lượng phóng xạ do con người mang vào đại dương chưa vượt quá 5,5.1019

Bk, vẫn chưa nhiều so với mức tự nhiên (18,5.1021 Bk). Tuy nhiên, tính tập trung và
phân bố không đều các chất phóng xạ tạo nên mối nguy hiểm nhiễm xạ nước và thủy
sinh vật ở một số vùng riêng biệt của đại dương.
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Mô hình hóa sự lan truyền các chất ô nhiễm
trong đại dương
Tìm kiếm những phương tiện tích cực đấu tranh chống ô nhiễm môi trường biển là một
trong những vấn đề thời sự của khoa học hiện đại. Một trong các hướng của vấn đề này
là nghiên cứu các quá trình tự làm sạch khỏi chất ô nhiễm của biển và đại dương. Trong
môi trường biển, bên cạnh những quá trình sinh học và lý  hóa học, có tác động làm
giảm nồng độ tạp chất, thì các quá trình thủy động lực cũng đóng vai trò quan trọng.
Chính là các dòng chảy biển và khuyếch tán rối quyết định sự vận chuyển, phân tán và
làm loãng tạp chất.

Chương này sẽ trình bày những phương pháp lý thuyết tính lan truyền các chất ô nhiễm
trong điều kiện biển, nghiên cứu về ảnh hưởng của hoàn lưu nước và khuếch tán rối tới
kết quả tính nồng độ các chất, làm quen với những kết quả chính trong nghiên cứu thực
nghiệm về khuyếch tán rối trong những điều kiện thực.

Phát biểu toán học bài toán về lan chuyền tạp chất trong môi trường biển

Diễn biến của tạp chất trong môi trường biển tùy thuộc vào nhiều nhân tố:hóa học (sự
phân rã, liên kết với chất khác, lắng đọng vào trầm tích); lý học (chuyển sang trạng thái
pha khác, hấp phụ, kết hạch); thủy động lực học (vận chuyển bởi các dòng chảy và phát
tán trong quá trình khuếch tán rối); sinh học (sự tích tụ và vận chuyển bởi sinh vật biển).
Sự biến đổi nồng độ tạp chất trong trường hợp tổng quát được mô tả bằng phương trình
khuếch tán rối ba chiều, có tính đến sự tương tác lý – hóa của tạp chất với môi trường
và sự hiện diện các nguồn tạp chất:

∂C
∂ t + u∂C

∂x + v∂C
∂y + (w + wC)∂C

∂z =

∂
∂z K∂C

∂z + KCL∇
2 C + Qδ(x − x ∗ )δ(y − y ∗ )δ(z − z ∗ ) − C

τo
. (2.1)

Ở đây C − nồng độ tạp chất; u,v,w − các thành phần vận tốc dòng chảy theo các trục
tọa độ Đề các x,y,z; wC − vận tốc thẳng đứng trọng lực riêng của tạp chất; τ0 − hằng số
phân hủy sinh hóa tạp chất; KC và KCL − hệ số khuếch tán rối trong phương thẳng đứng
và phương ngang; δ − hàm Dirax; Q − công suất của nguồn tạp chất; x*, y*, z* – các
tọa độ vị trí nguồn trong không gian ba chiều.

Chúng ta nêu lên một số nhận xét về phương trình (2.1).

1) Vì diễn biến của tất cả các trường trong đại dương có đặc điểm rối, phương trình
(2.1) nhận được dựa trên những quan niệm thống kê – xác suất về tính ngẫu nhiên của

254/385



chuyển động các phần tử phát tán. Phương trình này không mô tả các trường tức thời
của tạp chất và dòng chảy, mà là các trường được lấy trung bình trong khoảng thời gian

t. Ngoài ra, trong phương trình này, các thông lượng rối của tạp chất − ρ
¯
vj

'C' = ΦCj
T theo

truyền thống được tham số hóa tương tự như khuếch tán phân tử, thông qua những hệ số
khuếch tán rối và những gradient trung bình nồng độ tạp chất, tức

ΦCj
T = ρKCij

∂C
∂xj

.

2) Tuỳ thuộc vào những tính chất lý – hóa của tạp chất độc hại, trên cơ sở phương trình
(2.1) có thể nghiên cứu sự lan truyền của tạp chất tích cực động lực (lắng xuống, wC > w
, hoặc nổi lên, wC < w), hoặc của tạp chất thụ động động lực, không có vận tốc trọng lực
riêng ( wC = 0) và bị mang đi với vận tốc của các dòng chảy.

3) Do những quá trình sinh hóa, nồng độ tạp chất liên tục biến đổi. Để đặc trưng các tính
chất không bảo thủ của tạp chất, trong phương trình (2.1) có thể sử dụng thời gian phân
hủy sinh – hóa τ0,hoặc hệ số không bảo thủ p.

Hệ số không bảo thủ được đưa vào như sau: p = 1
Q

dQ
dt và có thứ nguyên [ T − ]. Khi p < 0

diễn ra sự phân hủy hợp chất, khi p > 0 diễn ra sự tích tụ, còn khi p = 0 tạp chất bảo thủ.

4) Số hạng thứ ba ở vế phải của phương trình (2.1) xác định sự hiện diện nguồn tạp chất
ô nhiễm với công suất Q tại điểm có tọa độ (x*, y*, z*). Do kích thước nguồn ô nhiễm
tương đối bé so với những khoảng cách mà tạp chất bị mang đi, ta có thể coi đó là nguồn
điểm, hay nguồn khối. Để miêu tả nguồn điểm, hàm δ (hàm số Dirax) được đưa vào
phương trình (2.1).

Ta phát biểu những điều kiện biên. Đó là điều kiện tại tất cả các mặt bao quanh vùng
nước đang xét, cần phải biết hoặc thông lượng tạp chất (thông lượng khuyếch tán và
thông lượng bình lưu), hoặc nồng độ của tập chất. Trường hợp chung nhất, những điều
kiện đó được thể hiện như sau:

a[KC
∂C
∂z − (βi + wC)C + Qi] + b(C − Ci) = 0, (2.2)

trong đó a và b − hệ số được cho, có các giá trị hoặc bằng 0, hoặc bằng 1; βi − các tham
số tương tác tạp chất với bề mặt tương ứng. Qi − công suất của nguồn tại mặt tương ứng.
Những điều kiện biên này của (2.2) cho phép đặt ra những dạng bài toán khác nhau (với
điều kiện biên loại 1 hay loại 2) và tính đến tác động của một số nguồn tạp chất khác
nhau. Thí dụ, Q1 − phát thải tạp chất tại mặt đại dương (từ khí quyển, từ tầu thủy, các
chất thải công nghiệp, sinh hoạt v.v...); Q2 − các nguồn tạp chất tại đáy (phát thải từ các
ống đặt dưới đáy, từ các máy thăm dò); Q3 − phát thải các tạp chất từ các nguồn nằm tại
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ranh giới của thủy vực; Ci − những nhiễu động trong trường nồng độ tạp chất, gây nên
bởi các nhân tố bên ngoài.

Ta sẽ xét một dạng cụ thể của các điều kiện biên (2.2) ở mặt biển, tại z = 0. Với giả thiết
không có tương tác của tạp chất với khí quyển, β1 = 0, các điều kiện biên như sau:

a) đối với tạp chất tích cực động lực có khả năng nổi lên

KC
∂C
∂z + wC + Q1 = 0; (2.3)

b) đối với tạp chất tích cực động lực có khả năng lắng xuống

KC
∂C
∂z − wC + Q1 = 0; (2.4)

c) đối với tạp chất động lực trung tính (thụ động)

KC
∂C
∂z + Q1 = 0. (2.5)

Các điều kiện biên ở đáy biển tại z = H(x,y) cần phải bao gồm những điều kiện tương tác
của tạp chất với đáy:

a) đối với tạp chất nổi lên

KC
∂C
∂n − (β2 + wC)C + Q2 = 0; (2.6)

b) đối với tạp chất lắng xuống

KC
∂C
∂n − (β2 − wC)C + Q2 = 0; (2.7)

c) đối với tạp chất thụ động

KC
∂C
∂n − β2C + Q2 = 0. (2.8)

Ở đây n − pháp tuyến với đáy; β2 − tham số, xác định đặc điểm tương tác tạp chất ô
nhiễm với đáy biển. Có rất nhiều nhân tố khác nhau ảnh hưởng đến sự tương tác này (thí
dụ, thành phần bùn đáy, khả năng lọc và hấp phụ của chúng, độ gồ ghề thủy động lực
của đáy, sự tương tác của tạp chất với sinh vật đáy...). Tham số β2được cho bằng hai giá
trị tới hạn:

a) β2 = 0 ứng với trường hợp tạp chất phản xạ toàn phần từ đáy biển;

b) β2 → ∞ ứng với trường hợp tạp chất bị hấp phụ hoàn toàn bởi đáy biển.
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Toàn bộ sự đa dạng của các điều kiện trên các biên lỏng và cứng của thủy vực có thể
biểu diễn dưới dạng

a[KC
∂C
∂n − (β3 + un)C + Q3] + b(C − C3) +

χ[(1 −
un

∣un∣ )C + (1 +
uu

∣un∣
KC

∂C
∂n )] = 0. (2.9)

Ở đây n − hướng của pháp tuyến trong tới đường bao vành bờ; un − thành phần tốc độ
dòng chảy pháp tuyến với ranh giới bên; Q3 − lượng tạp chất đã biết đi tới trong một
đơn vị thời gian; KC

∂C
∂n − thành phần pháp tuyến của thông lượng tạp chất rối qua đường

bao bên.

Ta sẽ xét dạng cụ thể của các điều kiện biên (2.9) đối với nguồn tạp chất nằm tại bờ
(điểm gom chất thải sinh hoạt hoặc công nghiệp) với giả thuyết β3 = 0. Nếu biết lượng
phát thải tạp chất trong một đơn vị thời gian, a = 1 và b = 0, khi đó tại đường bao lỏng L''

KC
∂C
∂n − unC + Q3 + (1 −

un
∣un∣ )C + (1 +

uu
∣un∣

KC
∂C
∂n ) = 0, (2.10a)

tại đường bao cứng L'

KC
∂C
∂u + Q3 = 0.

Nếu biết nồng độ tạp chất ở vùng nguồn, a = 0, b = 1, khi đó tại đường bao lỏng L''

C − C3 + (1 −
un

∣un∣ )C + (1 +
uu

∣un∣
KC

∂C
∂n ) = 0, (2.10b)

tại đường bao cứng L'

C − C3 = 0.

Về phương diện vật lý, các điều kiện biên (2.10a) có nghĩa rằng đường bao cứng (bờ)
được cho dưới dạng tường thẳng đứng, tại đó hoặc tạp chất phản xạ toàn phần, hoặc nó
tích tụ, tại đường bao lỏng lưu lượng tạp chất được biết. Các điều kiện biên (2.10b) cho
biết rằng tại đường bao cứng, tạp chất bị bờ hấp thụ hoàn toàn, còn tại đường bao lỏng
nồng độ tạp chất được biết. Việc đặt ra dạng cụ thể của các điều kiện biên tùy thuộc vào
những tính chất vật lý của tạp chất ô nhiễm cũng như vào các đá trầm tích tạo nên bờ
biển.

Đối với nguồn ô nhiễm nằm ở phần khơi thủy vực, người ta chấp nhận điều kiện đương
nhiên nồng độ tạp chất giảm tới đến 0 ở khoảng cách đủ xa nguồn
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khi x,y,z → ∞ C = 0. (2.10c)

Ta phát biểu các điều kiện đầu. Giả thiết rằng ở thời điểm ban đầu

a) không có tạp chất

khi t = 0C(x,y,z,0) = 0, (2.11a)

b) biết nền của các chất ô nhiễm

khi t = 0C(x,y,z,0) = C0. (2.11b)

Giải bài toán biên (2.1)–(2.11) rất phức tạp. Những khó khăn rất lớn xuất hiện do phải
biết cấu trúc ba chiều của các dòng chảy và những hệ số khuếch tán rối. Tốc độ dòng
chảy trong thủy vực có thể có được hoặc theo số liệu quan trắc, hoặc theo kết quả tính
toán thủy động lực học học. Hiện nay, dữ liệu thực nghiệm hiện có về cấu trúc dòng
chảy trong biển và đại dương vẫn còn ít và rời rạc trong không gian và thời gian. Vì vậy,
ta nên nhận thông tin về chúng trên cơ sở giải bài toán động lực với điều kiện biết trước
trường gió và phân bố mật độ nước biển, có tính đến địa hình đáy và hình dạng thủy vực
thực, tức phân tích chẩn đoán.

Cho đến nay, việc xác định các hệ số khuếch tán rối vẫn còn là bài toán khó. Tuy nhiên,
các nghiên cứu của Ozmiđov và Okubo đã cho phép xác định được hệ số khuyếch tán
rối ngang KCL. Những thí nghiệm của Ozmiđov và Okubo với sự khuếch tán của các chất
nhuộm màu đã cho biết rằng đối với một dải rộng kích thước không gian của các xoáy
(từ 100 m đến 100 km) thỏa mãn mối phụ thuộc KCL(l)∼ l1,1. Đối với những dải hẹp hơn
thỏa mãn định luật “bốn phần ba”, KCL(l)∼ l4 / 3. Như đã biết, các kết luận này đã được
rút ra đối với khoảng quán tính đối lưu của chuyển động rối đẳng hướng địa phương quy
mô nhỏ.

Trong điều kiện nếu biết tất cả các thành phần tốc độ dòng chảy và các hệ số khuếch tán
rối, thì nghiệm của bài toán biên (2.1)–(2.11) sẽ cho chúng ta bức tranh phân bố nồng
độ tạp chất do hệ quả nó tương tác thủy động lực học với môi trường biển.

Sự lan truyền các tạp chất ô nhiễm trong biển dưới tác động của dòng chảy và khuếch
tán rối còn phụ thuộc vào kiểu và kích thước của nguồn ô nhiễm.

Theo đặc điểm tác động của nguồn và quy mô lan truyền ô nhiễm, người ta chia ra hai
kiểu quá trình:

1) Quá trình địa phương – với nguồn kích thước không lớn, thời gian tác động không
lớn và lưu lượng không lớn. Có thể xem nguồn là nguồn tức thời, nguồn điểm, tạp chất
thụ động và bảo thủ, còn các thành phần tốc độ dòng chảy không đổi;
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2) Quá trình quy mô vừa và lớn – với nguồn các chất ô nhiễm mạnh, tác động thường
trực. Dòng chảy trong trường hợp này được xác định bằng trường gió và cấu trúc nhiệt
muối của nước không đồng nhất, tính tới địa hình đáy và hình thái thủy vực biển.

Các bài toán liên quan tới những quá trình kiểu 1, thường có nghiệm giải tích. Các quá
trình kiểu 2 phức tạp hơn, và các bài toán loại này không giải được bằng giải tích, phải
áp dụng các phương pháp số.

Những nghiệm giải tích của bài toán về biến đổi nồng độ tạp chất trong môi
trường biển khi các hệ số khuếch tán rối không đổi và biến thiên

Chúng ta sẽ xét bài toán về phân bố nồng độ tập chất nổi lên từ nguồn điểm nằm ở một
độ sâu xác định. Thí dụ về một nguồn như vậy có thể là trường hợp phát thải nước công
nghiệp hoặc sinh hoạt ở sâu trong nước. Các quy mô không lớn cho phép xem dòng chảy
không đổi ở mọi nơi (quá trình địa phương). Bài toán quy về xác định nồng độ tạp chất
tại những khoảng cách khác nhau trong phương thẳng đứng kể từ nguồn.

Hình 2.1. Hệ tọa độ của bài toán về sự lan truyền tạp chất nổi lêntừ nguồn điểm ở sâu
trong nước

Đặt nguồn ô nhiễm công suất Q tại điểm có tọa độ (0, 0, z*); trục Ox hướng dọc theo
dòng chảy u (hình 2.1). Nếu xem khuếch tán rối trên hướng dòng chảy nhỏ so với vận
chuyển bình lưu, từ phương trình (2.1) ta có

u∂C
∂x − wC

∂C
∂z − KC

∂2C
∂z2 − KCy

∂2C
∂y2 + C

τo
= Qδ(x)δ(y)δ(z − z ∗ ).

(2.12)

Bằng phép thế trực tiếp, có thể tin chắc rằng trong trường hợp nồng độ tạp chất giảm tới
0 khi đi ra xa nguồn

C = 0 khi x,y → ∞
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phương trình (2.12) có nghiệm như sau:

C = √u
2√πKCyxexp( − uy2

4KCyx − x
uτ0 )S(x,z), (2.13)

trong đó S(x,y) − ẩn số mới.

Thế (2.13) vào (2.12) và tích phân theo y từ − ∞ đến + ∞ , sử dụng các điều kiện biên
trên mặt (2.3) và ở đáy biển (2.6). Cuối cùng, ta được phương trình khuếch tán rối đối
với ẩn số mới

u∂S
∂x − wC

∂S
∂z − KC

∂2S
∂z2 = Qδ(x)δ(z − z ∗ ) (2.14)

với các điều kiện biên:

tại z = 0KC
∂S
∂z + wCS = 0,

tại z = H(x,y)∂S
∂n = 0,

tại x,y → ∞ S = 0. (2.15)

Đối với các khoảng cách bé theo trục Ox kể từ nguồn, có thể cho rằng gradient thẳng
đứng của nồng độ trên mặt biển bằng không. Khi đó, trong hệ tọa độ mới cùng nổi lên
với tốc độ của tạp chất

z̄ = z + wC
x
u ,

từ (2.14), ta có phương trình đơn giản

u∂S
∂x − KC

∂2S
∂z2 = Qδ(x)δ( z̄ − z̄ ∗ ), (2.16)

z̄ ∗ z ∗ +wC
x
u

với các điều kiện biên:

KC
∂S
∂z = 0 tại z̄ = wC

x
u ,

S = 0tại z̄ = ∞ . (2.17)

Nghiệm bài toán (2.16)–(2.17) khi chuyển sang hệ tọa độ cũ có dạng
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z + wC
x
u − z ∗

− (2
u

4KCx ) +

(x,z) = Q√ u
4πKCx [exp

C

z − wC
x
u + z ∗

− (2
u

4KCx )]
exp

. (2.18)

Hình (2.2) minh hoạ phân bố nồng độ tạp chất ô nhiễm theo phương thẳng đứng tại các
khoảng cách khác nhau cách nguồn nằm ở độ sâu 5 m. Thấy rằng, vì tạp chất có tốc độ
thẳng đứng, nên cực đại nồng độ nâng lên khi càng xa nguồn và, bắt đầu từ một khoảng
cách nhất định, nó nằm ở lân cận mặt. Ở càng xa nguồn, thì nồng độ tạp chất chỉ giảm
rất nhanh vào lúc đầu.

Ta xét một bài toán khác. Tính nồng độ trung bình trên phương thẳng đứng của tạp chất
lơ lửng (thụ động), lan truyền trong biển ở lân cận bờ. Dòng chảy trong biển xem là
không đổi theo phương ngang và phân thành hai lớp theo phương thẳng đứng, tương
ứng với tình huống nước dâng (ở lớp trên dòng chảy hướng vuông góc vào bờ, ở lớp
dưới – hướng ra khơi). Vận chuyển bình lưu, tương ứng với dòng chảy dọc bờ, chúng ta
sẽ cho là áp đảo so với khuếch tán rối cùng hướng. Các hệ số khuếch tán rối không đổi.

Bài toán này xuất hiện, thí dụ, khi đặt điểm đổ nước thải sinh hoạt thành phố ra vùng
ven bờ. Tình huống xấu nhất trong trường hợp này là khi có dòng chảy (trong gió dâng)
hướng vào thành phố, cộng với nguồn nằm ở lớp bên trên.
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Hình 2.2. Phân bố nồng độ ô nhiễm theo hướng dòng

Các số trên các đường cong chỉ khoảng cách theo trục Ox.

Nguồn nằm tại độ sâu 5 m, KC = const.

Hướng trục Oy dọc theo bờ, trục Ox – vuông góc với bờ, hướng ra khơi (hình 2.3 b);
nguồn tạp chất đặt tại điểm có tọa độ (x*,0). Lấy trung bình phương trình khuếch tán rối
riêng cho lớp trên và lớp dưới, với những giả định nêu trên, ta có phương trình cho lớp
trên

u
∂C1
∂x + v

∂C1
∂y − KCx

∂2C1

∂x2 −
C1
τo

= Qδ(x − x ∗ )δ(y). (2.19)

Ở đây C1 − nồng độ trung bình của tạp chất trong lớp trên.
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Hình 2.3. Với bài toán về sự lan truyền tạp chất thụ động

trong biển hai lớp theo mức độ xa dần nguồn ô nhiễm

Vì ở bờ không tích tụ tạp chất và nước, nghiệm tại x < 0 đối với lớp trên có thể xác định
như phản xạ gương của nghiệm đối với lớp dưới. Ta đưa ra hệ tọa độ mới x̄ = x + u

v y;

ȳ = y. Khi đó, từ (2.19) ta có phương trình chuyển đổi

v
∂C1
∂y − KCx

∂2C1

∂x2 −
C1
τo

= Qδ( x̄ − x̄ ∗ )δ( ȳ ) (2.20)

và các điều kiện biên giảm nồng độ tạp chất tại vô cùng x̄ , ȳ → ∞ ; nghiệm có dạng

x + u
v y − x ∗

v(4KCx
y 2)

−

C1 = Q√ v
4πKCx

yexp

. (2.21)

Lời giải đối với lớp dưới được xác định hoàn toàn tương tự. Nồng độ trung bình theo
phương thẳng đứng tại điểm bất kỳ trong biển bằng nửa tổng của hai nghiệm:

C = 1
2 (C1 + C2) = Q

4 √ v
πKCx

y ×
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x + u
v y − x ∗

x − u
v y + x ∗

v(4KCx
y 2)

−

v(4KCx
y 2) + exp

−
exp

(2.22)

Hình 2.4. Nồng độ trung bình tại các khoảng cách khác nhau kể từ bờ

Điểm đổ chất thải được đưa ra khoảng cách 200 m, KC = const

Với tư cách là thí dụ, trên hình 2.4 biểu diễn phân bố nồng độ các chất ô nhiễm tại các
khoảng cách khác nhau kể từ nguồn và từ bờ. Nồng độ lớn nhất dọc theo bờ được thấy
tại khoảng cách cách nguồn bằng 10Δy. Theo mức độ xa dần ra khơi, tổng nồng độ giảm,
nhưng nhận thấy hai cực đại nồng độ gây nên bởi các dòng thuận và ngược. Ở lân cận
nguồn, đặc điểm của đường cong không thay đổi, còn nồng độ thì đương nhiên là tăng
lên.
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Những nghiệm đã xét nhận được trong điều kiện các hệ số khuếch tán rối không đổi.
Được biết, chúng phụ thuộc mạnh vào các đặc trưng của dòng chảy rối trong biển, quy
mô các xoáy, khoảng cách từ nguồn... Đương nhiên, ngoài các nhân tố đã liệt kê ở trên
(công suất và kiểu nguồn, các tính chất của tạp chất, khoảng cách từ nguồn), phân bố
nồng độ tạp chất sẽ phụ thuộc vào dạng phụ thuộc hàm của các hệ số khuếch tán rối vào
khoảng cách tới nguồn (hoặc vào thời gian). Thí dụ, đối với trường hợp khuếch tán rối
hai chiều tạp chất thụ động bảo thủ từ nguồn điểm liên tục, khi chấp nhận định luật “bốn
phần ba”, đúng cho trường hợp rối đẳng hướng địa phương, phương trình cơ bản được
viết thành

u∂C
∂x − ∂

∂y (∂C
∂y n1ε

1 / 3x4 / 3) = Qδ(x − x ∗ )δ(y − y ∗ ), (2.23)

trong đó ε − tốc độ tản mát năng lượng rối, n1 − hệ số không thứ nguyên, bằng 0,1.
Nghiệm của phương trình này với giả thiết rằng nồng tạp chất khi x,y → ∞ giảm đến 0,
có dạng sau:

C(x,y) = 4Q

6u√π(4n1ε1 / 3x4 / 3

9
x
u )

3 / 2exp( − y2 / 3

4n1ε4 / 3x4 / 3

9
x
u

). (2.24)

Sự khác biệt đáng kể của biểu thức (2.24) so với các nghiệm của phương trình khuếch
tán rối với hệ số không đổi, thí dụ so với (2.21), đó là nồng độ tạp chất giảm chậm hơn
khi xa dần khỏi nguồn. Chỉ số của hàm mũ tỷ lệ với y − 2 / 3, còn theo (2.21) nó tỷ lệ với
y − 2.

Ảnh hưởng đồng thời của các quá trình khuếch tán rối phương thẳng đứng và phương
ngang tới biến đổi nồng độ tạp chất từ nguồn điểm tức thời đặt tại gốc tọa độ trong dòng
biển di chuyển với tốc độ không đổi v, sẽ được mô tả tuần tự bằng các biểu thức:

a) khi KC = 0, KCL∼ ε1 / 3t4 / 3

z − z ∗

εt3

Qδ

C(x,y,t) =

; (2.25)

b) khi KC = const, KCL∼ ε1 / 3t4 / 3
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C(x,y,z,t) = Q
εt3

f0[ (x − vt)2 + y2

εt3 ] 1
√πKCtexp( − z2

4KCt ); (2.26)

c) khi KC = χuz, KCL∼ ε1 / 3t4 / 3 (trong đó u − tốc độ động lực, χ − hằng số Karman)

C(x,y,z,t) = Q
εt3

f0[ (x − vt)2 + y2

εt3 ] 1
χutexp( − z

χut ); (2.27)

d) khi KC~ε1 / 3t4 / 3, KCL = 0

C(x,y,z,t) = Q

(εt3)3 / 2 f1[ (x − vt)2 + y2

εt3 ], (2.28)

ở đây f0 và f1 − một số hàm vạn năng.

Các trường hợp vừa xét tương ứng với rất nhiều tình huống tương tác của các quá trình
khuếch tán rối thẳng đứng và phương ngang. Hai chế độ đầu có thể xảy ra trong điều
kiện nước biển phân tầng thẳng đứng mạnh, khi đó trao đổi thẳng đứng hoặc bị trấn áp
hoàn toàn ( KC = 0), hoặc yếu và chỉ phát triển trong các lớp tựa đồng nhất ( KC = const
). Trường hợp thứ ba ( KC = χut) quan sát được trong điều kiện rối “gần tường” và nước
phân tầng phiếm định. Trường hợp thứ tư ( KC∼ ε1 / 3z4 / 3) ? trong điều kiện rối phát triển.
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Hình 2.5. Biến đổi nồng độ
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ở tâm vết ô nhiễm1  các hệ số khuếch tán rối biến đổi theo định luật “bốn phần ba”, 2, 3
 các hệ số khuếch tán rối không đổi ( 2  trường hợp ba chiều, 3  hai chiều); dấu chấm
chỉ nồng độ chất phát quang, theo số liệu của Okubo, Ozmidov (1986).

Như các nghiệm (2.25–2.28) cho thấy, tốc độ giảm nồng độ tạp chất ở tâm vết nhiễm
bẩn tỷ lệ tuần tự với t − 3, t − 3,5, t − 4, t − 4,5 và nhanh hơn nhiều so với trường hợp lời giải
với KC = const (tỷ lệ với t − 1). Trên hình 2.5 cho thấy biến đổi theo thời gian của nồng độ
tại tâm vết ô nhễm, tính với KC = const và KC~ε1 / 3t4 / 3. Các số liệu quan trắc thực nghiệm
của Okubo về khuếch tán chất rodamin cũng được đưa lên hình này bằng các dấu chấm.
Thấy rằng, số liệu quan trắc phù hợp với trường hợp hệ số khuếch tán rối biến đổi.

Các phương pháp số giải phương trình khuếch tán rối tạp chất trong biển
nông

Khi nghiên cứu các quá trình hình thành trường tạp chất từ các nguồn mạnh tác động
lâu dài, tính đến trường dòng chảy phức tạp, ta không thể có các lời giải giải tích của
phương trình cơ bản (2.1), vì vậy nó phải giải bằng những phương pháp số (sai phân hữu
hạn, tích phân và phổ), sử dụng các thuật toán hiệu quả có độ ổn định và hội tụ nhanh.

Hình 2.6. Hệ tọa độ và miền lưới tính trong bài toán về sự lan truyền ô nhiễm ở biển
nôngTa sẽ xét nghiệm bài toán bằng phương pháp lưới áp dụng cho biển nông. Được
biết, trong biển nông, do các quá trình xáo trộn thẳng đứng, cấu trúc nhiệt muối khá
đồng nhất, vì vậy có thể giả thiết gradient ∂C / ∂z = 0. Điều này cho phép trong phương
trình khuếch tán rối cơ bản (2.1) có thể bỏ thành phần bình lưu thẳng đứng và trao đổi
rối thẳng đứng của tạp chất, tức là

∂C
∂ t + u∂C

∂x + v∂C
∂y = KCx

∂2C
∂x2 + KCy

∂2C
∂y2 − pC. (2.29)

Để xây dựng tương tự sai phân hữu hạn của phương trình (2.29), cần xây miền lưới với
các bước không gian Δx, Δy và xấp xỉ một cách chính xác nhất đường bờ thực (hình 2.6).
Nếu thay thế đạo hàm riêng bằng các biểu thức sai phân hữu hạn với bước thời gian Δt,
biểu diễn các đạo hàm bậc hai bằng các sai phân trung tâm, đạo hàm bậc một bằng các
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sai phân một cạnh ngược dòng, khi đó xấp xỉ sai phân hữu hạn của phương trình (2.29)
dạng hiện được viết như sau:

∂C
∂ t ≈

ΔCi,j
Δt =

Ci,j
t + Δt − Ci,j

t

Δt , (2.30)

Ci,j
t + Δt = Ci,j

t + νCLΔt(Δxx + Δyy)Ci,j
t −

−
ui,j

t Δt
2 [(1 − εu)Δx

+Ci,j
t + (1 + εu)Δx

− Ci,j
t ] −

vi,j
t Δt

2 [(1 − εv)Δy
+Ci,j

t + (1 + εv)Δy
− Ci,j

t ] − pCi,j
t Δt, (2.31)

trong đó ui,j, vi,j, Ci,j − các thành phần tốc độ dòng chảy và nồng độ tạp chất tại nút lưới
với chỉ số i,j; εu,εv − dấu của các thành phần u và vtương ứng; Δxx, Δyy − xấp xỉ của các
đạo hàm bậc hai; Δx

− , Δy
− − sai phân ngược tuần tự theo x và y; Δü

+,Δv
+ − sai phân xuôi

tuần tự theo x và y; νCL − hệ số nhớt tính toán;

ΔxxCi,j =
Ci + 1,j − 2Ci,j + Ci − 1,j

Δx2 ,

ΔyyCi,j =
Ci,j + 1 − 2Ci,j + Ci,j − 1

Δy2 ,

Δx
+Ci,j =

Ci + 1.j − Ci,j
Δx ,

Δy
+Ci,j =

Ci.j + 1 − Ci,j
Δy

Δx
− Ci,j =

Ci.j − Ci − 1,j
Δx

Δy
− Ci,j =

Ci.j − Ci,j − 1
Δy .

Sơ đồ số (2.31) đảm bảo độ chính xác bậc một theo thời gian và bậc hai – theo không
gian.

Tuy nhiên, sơ đồ hiện (2.31) không phải là sơ đồ ổn định tuyệt đối. Với nó cần thoả mãn
chỉ tiêu ổn định Curant–Levi (với trường hợp Δx = Δy):

Δt ≤ Δx2

4νCL + (∣u∣ − ∣v∣)Δx . (2.32)
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Chọn các bước không gian Δx, Δy như thế nào là dokích thước, hình dạng biển và quy
mô của các quá trình thủy động lực diễn ra trong nó. Còn bước thời gian Δt được chọn
theo điều kiện hội tụ của sơ đồ sai phân (2.32).

Mô hình số đã xây dựng cho phép xét sự hình thành trường chất ô nhiễm bất kỳ trong
vùng biển, sự biến thiên theo thời gian và không gian của nó bởi với rất nhiều loại nguồn
ô nhiễm. Mô hình này cho phép theo dõi tạp chất đi vào biển nông và và tìm hiểu những
tình huống bất lợi tùy theo kiểu gió trên biển và hình thái thủy vực biển.

Với tư cách thí dụ, trong bảng 2.1 dẫn kết quả thực hiện thuật toán (2.31) trên máy
tính đối với nhiều kiểu nguồn ô nhiễm phân bố ở vùng nước nông phía bắc biển Caspi.
Tính toán thực hiện cho trường hợp gió tây bắc thống trị, tốc độ 15–20 m/s. Bước tính
không gian chọn bằng 20 km, vì bước tính này nắm bắt được những xoáy dòng chảy
ngang chính của vùng. Với bước không gian Δx đã chọn, theo điều kiện (2.32), bước
thời gian phải không lón hơn 30 phút. Hệ số khuếch tán rối phương ngang lấy bằng
KCx = KCy = 1,5 ⋅ 102m2/s. Các nguồn ô nhiễm phân bố ở cửa sông Vonga và sông Ural.
Đã nhận được các trường nồng độ tạp chất ứng với nhiều chế độ nguồn khác nhau (tác
động tức thời, liên tục, nguồn điểm, nguồn khối v.v...). Thấy rằng, sự vận chuyển chất ô
nhiễm trong biển diễn ra chủ yếu do tác động của các nhân tố bình lưu (dòng chảy). Tuy
nhiên, nếu nguồn điểm phân bố trong vùng cấu trúc xoáy của trường dòng chảy, thì các
tỷ phần đóng góp của các quá trình bình lưu và khuếch tán trong lan truyền ô nhiễm có
cùng bậc.

Thời gian gần đây, sơ đồ hiện xấp xỉ phương trình kiểu (2.29) được giải số bằng phương
pháp tách nhánh hiệu quả. Tại mỗi bước thời gian, hai bài toán độc lập được xét:

a) biến đổi nồng độ tạp chất do khuếch tán rối cho thời gian t + Δt
2 ;

b) biến đổi nồng độ tạp chất do bình lưu và thích ứng qua lại cho thời gian t + Δt.

Còn tương tự sai phân hữu hạn của phương trình tách nhánh (2.29) là tổng của hai
phương trình sai phân hữu hạn:

C
ij

t + Δt
2 = Cij

t + νCLΔt(Δxx + Δyy)Cij
t , (2.33)

Cij
t + Δt = C

ij

t + Δt
2 −

uijΔt
2 [(1 − εu)Δx

+C
ij

t + Δt
2 + (1 + εu)Δx

− C
ij

t + Δt
2 ] −

vijΔt
2 [(1 − εv)Δy

+C
ij

t + Δt
2 + (1 + εv)Δy

− C
ij

t + Δt
2 ] − pC

ij

t + Δt
2 .
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Hiện trạng ô nhiễm nước Đại Dương
Nhiều nghiên cứu do các đợt khảo sát của Liên Xô và nước ngoài thực hiện trên đại
dương đến nay đã cho phép chúng ta hình thành một loạt kết luận chung về trạng thái ô
nhiễm hóa học nước Đại dương Thế giới (Simonov, 1983, 1985; Izrael, Shưban, 1985).
Trước hết, đã xác định được rằng sự ô nhiễm bởi nhiều hợp phần đã mang tính toàn
cầu. Thực tế, tất cả các chất gây ô nhiễm với nồng độ nhỏ hay lớn, dưới dạng này hay
dạng khác đã phát hiện thấy ở mọi vùng của đại duơng. Đã phát hiện vai trò của các hệ
hoàn lưu chính và các vùng tù đọng tương đối trong sự tái phân bố và tích luỹ các chất
ô nhiễm. Thật vậy, nước Gulfstream và hải lưu Bắc Đại Tây Dương bị ô nhiễm mạnh
ở vùng bờ Bắc Mỹ và châu Âu, mang đến và “giải tỏa” ở các biển Sagaso, Na Uy và
Baren, các thủy vực này cùng với Bắc Băng Dương đang trở thành nơi tích tụ các chất
độc hại. Các xoáy nước đại dương hướng thuận và nghịch, các chuyển động thẳng đứng
của nước ở những vùng phân kỳ, hội tụ và vùng nước trồi, tạo nên những bất đồng nhất
trong phân bố không gian các chất ô nhiễm.

Các hyđrô cacbua dầu

Các trường ô nhiễm hyđrô cacbua dầu được hình thành ở những vùng nước thềm lục
địa, ở những vùng vận tải dầu và hàng hải nhộn nhịp, đang bao phủ những vùng nước
rất lớn của các đại dương.

Các quan trắc về ô nhiễm lớp mặt (hình 3.1) cho phép phát hiện những ổ ô nhiễm ổn
định. Ở Đại Tây Dương, váng dầu thường hay gặp nhất ở giữa 10 và 50° N. Tại một số
vùng thềm lục địa tần số phát hiện váng dầu vượt 10 %, cao hơn 15 % ở ven bờ châu
Phi và biển Karibê.

Theo mức độ phủ bằng váng dầu (bảng 3.1) thì các khối nước bắc nhiệt đới, cận nhiệt
đới trung tâm và Canari là bị ô nhiễm nhiều nhất.

Ở Thái Bình Dương, tần số phát hiện váng dầu cao nhất (40% và hơn) ghi nhận được
trên các tuyến hàng hải và vận tải dầu từ Trung Cận Đông và Inđônexia tới Nhật Bản,
ở các vùng xa hơn, tần số giảm xuống 20% và ít hơn. Mức phủ trung bình bởi váng dầu
đối với vùng Kurosyo bằng 13 %, đối với biển Nhật Bản 6 %, đối với biển Đông

Tên biển này trong nguyên bản và sách báo thế giới nói chung là biển Nam Trung Hoa.
ở đây và sau này chúng tôi dùng tên quen gọi của Việt Nam (ND).
21%. Ở Ấn Độ Dương, váng dầu thường xuyên phủ các vùng nước rộng lớn của Hồng
Hải, các vịnh Ađen và Pecxich.
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Những kết tập dầu được phát hiện ở tất cả các vùng ô nhiễm trực tiếp và vùng khơi đại
dương (hình 3.2). Sự tái sắp xếp không gian các kết tập dầu được thực hiện bởi các dòng
hải lưu mặt trong hệ thống hoàn lưu nước. Tại những vùng nước của hải lưu Canari,
nồng độ kết tập dầu đạt tới 2,5–60,7 mg/m2, giá trị trung bình năm là 0,74 mg/m2. Từ
đây, cùng với hải lưu Tín phong Bắc chúng được mang về phía tây và tích tụ trong biển
Xagaso (tới 96 mg/m2). Sau đó, với hải lưu Bắc Đại Tây Dương, chúng được chuyển tới
biển Na Uy và biển Baren, cũng tích tụ tại đây (tới 6,8 mg/m2). Front cận cực là một rào
chắn vững chắc không cho kết tập dầu xâm nhập vào biển Grinlan và phần phía tây biển
Na Uy. Ở đây, cũng như ở vùng xích đạo Đại Tây Dương và Nam Đại Tây Dương, hàm
lượng chúng giảm xuống 0,01 mg/m2. Những nồng độ kết tập dầu cao (tới 100 mg/m2)
không phải là hiếm gặp ở vùng biển phía nam Nhật Bản, giữa quần quần đảo Ha Oai và
vùng San Fransisco.

Hình 3.1. Phân bố váng dầu trên mặt Đại dương Thế giới

(theo tài liệu của Liên hợp Toàn cầu các trạm đại dương, 1980)

Các tính toán theo số liệu quan trắc đã cho phép xác định được tổng khối lượng kết tập
dầu ở Bắc Đại Tây Dương: năm 1977: 13 860 tấn, năm 1978: 16 240 tấn, năm 1979:
17530 tấn. Phân tích biến động thời gian hàm lượng kết tập dầu ở các vùng khác nhau
của Bắc Đại Tây Dương dẫn đến kết luận rằng ô nhiễm lớn nhất với các chất này xảy ra
năm 1980. Thời gian sau đó thấy chiều hướng giảm. Chu kỳ tồn tại kết tập dầu trên mặt
đại dương được ước lượng bằng một năm (Mikhailov, 1986).

Bảng 3.1. Mức phủ ( S0) bởi váng dầu ở một số vùng của Bắc Đại Tây Dương trong các
năm 19821984 (Simonov, 1984)
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Hình 3.2. Nồng độ kết tập dầu trên mặt Đại dương Thế giới

(theo tài liệu của Liên hợp Toàn cầu các trạm đại dương,1980)

1) nhỏ hơn 1 mg/m2, 2) 1  10 mg/m2, 3) 10  100 mg/m2

Phân bố nồng độ các hyđrô cacbua dầu ở thể hoà tan và vón cục trên đại dương mang
đặc tính tạo ổ không ổn định, biểu hiện sự liên hệ trực tiếp với các nguồn ô nhiễm và
các quá trình hoàn lưu nước. Tại các biển Bắc Hải, Địa Trung Hải, Hồng Hải, các vịnh
Pecxich, Oman, Ađen, nồng độ lớn nhất bàng 0,05 mg/l, một số trường hợp tới 0,30 mg/
l, đôi khi tới 1,00 mg/l. Trong nước mặt Bắc Đại Tây Dương, hàm lượng hyđrô cacbua
dầu biến đổi từ 0 đến 0,6 mg/l (bảng 3.2). Ô nhiễm nước Bắc Đại Tây Dương chủ yếu
giới hạn ở vùng xoáy nghịch, giữa 20 và 40 oN. Bên ngoài vùng này, nồng độ hyđrô
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cacbua dầu trong nước thường cực tiểu. Trong nhiều trường hợp, quá trình tích tụ xảy ra
ở vùng ngoại vi các dòng hải lưu và ở các dải front. Thí dụ, tại trục Gulfstream, nồng độ
là 0,01 mg/l, trong khi ở các vùng ngoại vi của dòng hải lưu này, nồng độ tăng lên 2–3
lần.

Về ảnh hưởng của các nhân tố động lực tới sự phân bố các chất ô nhiễm có thể theo
dõi qua ví dụ đới tích cực năng lượng Newfoundland (43°50’–46°50’ N, 38°20’–50°20’
W). Trong các năm 1984–1985 ở đây người ta đã được nghiên cứu về chế độ hyđrô
cacbua thơm dầu – một hợp phần dễ hoà tan và ổn định nhất của ô nhiễm dầu (Orlov,
Okhotnhichenco, 1988). Nồng độ trong nước mặt vùng này bằng 0,06–0,37 μg/l.

Trong vùng này, người ta phân biệt: phần ranh giới phía nam của hải lưu Labrađo, hải
lưu sườn lục địa, hải lưu Bắc Đại Tây Dương, các nhánh phía nam của Gulfstream và
xoáy nghịch tựa dừng trên phần trung tâm lòng chảo Newfoundland. Vào mùa đông,
trong các giai đoạn phát triển xoáy thì mức ô nhiễm hyđrô cacbua thơm cao, hàm lượng
cực đại gặp thấy ở đới front cận cực, trong vùng xoáy nghịch tựa dừng và một số dòng
nơi thuộc hải lưu Bắc Đại Tây Dương. Mùa hè, tình hình tương tự được duy trì. Giai
đoạn xoáy phát triển yếu trong mùa xuân đặc trưng bởi nồng độ hyđrô cacbua thơm thấp
và phân bố tương đối đều theo không gian. Như vậy, theo mức độ phát triển xoáy có thể
dự báo được mức ô nhiễm nước mặt.

Nồng độ trung bình hyđrô cacbua ở lớp trên của phần tây bắc Thái Bình Dương (bảng
3.3) nói chung gần với mức nền ô nhiễm dầu của Đại dương Thế giới và bằng 0–30 μg/l.
Riêng các đường hàng hải chính (hải lưu Kurosyo và Oyasyo, biển Đông) mức ô nhiễm
cao hơn một chút và có thể vượt nồng độ tới hạn cho phép (50 μg/l).

Bảng 3.2. Hàm lượng hyđrô cacbua dầu hòa tan và dạng nhũ trong nước mặt

ở Bắc Đại Tây Dương các năm 19761979 (Kirillov, 1985)

Vùng Nồng độ, mg/l Năm

Cận Địa Trung Hải 0 – 0,400 – 0,60 19781976

Đông Bắc 0 – 0,160 – 0,40 19761979

Cận cực bắc 0 – 0,060 – 0,04 19771979

Cận nhiệt đới 0 – 0,19 1977

Bảng 3.3. Nồng độ trung bình hyđrô cacbua dầu trong nước mặt phần tây bắc Thái Bình
Dương (Tkalin, 1986)
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Vùng Số quan
trắc

Nồng độ trung bình,
μg/l

Độ lệch bình phương trung bình,
μg/l

Biển Đông 89 25 34

Biển Philippin 143 17 18

Đông Trung
Hoa 18 20 12

Vùng Kurosyo 431 34 44

Biển Nhật Bản 268 28 33

Vùng Oyasyo 72 29 31

Phân bố thẳng đứng của hyđrô cacbua dầu trong đại dương đặc trưng bằng một cực đại
nồng độ ở lớp tựa đồng nhất trên và giảm nhanh theo độ sâu (xem bảng 3.7). Phía dưới
500 m các hyđrô cacbua dầu hoà tan và dạng nhũ tương thường không phát hiện thấy
nữa.

Các thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ chứa clo (COP)

Trong nước đại dương đã phát hiện có DDT, các dạng trao đổi của nó DDE và DDD, ?
HCCH và PCB. Phân bố COP trong đại dương không đồng đều. Các vùng nồng độ cao,
thấp và không có xen kẽ nhau. Các khu vực cục bộ chứa COP gặp thấy không chỉ tại
những nơi trực tiếp bị ô nhiễm, mà còn ở cả ngoài khơi đại dương, đó là do vận chuyển
khí quyển và phát tán động lực. Vì vậy, nồng độ COP trong lớp mặt đại dương thay đổi
khá mạnh trong không gian và thời gian (bảng 3.4, 3.5).

Bảng 3.4. Nồng độ trung bình COP và giới hạn biến thiên (trong ngoặc đơn) (ng/l) trong
lớp nước mặt Bắc Đại Tây Dương (Orlova, 1985)

Năm DDT DDE+DDD ??HCCH

1977 1,2 (0–19,2) 0,6 (0–3,8) 0,5 (0–2,8)

1978 0,8 (0–42,4) 0,2 (0–3,6) 0,3 (0–5,2)

1979 0,9 (0–24,0) 0,6 (0–6,1) 0,2 (0–4,2)

1980 0,8 (0–17,6) 0,3 (1–1,8) 0,1 (0–4,9)

Giống như trường hợp các sản phẩm dầu, quá trình tích tụ COP gặp thấy ở ngoại vi các
dòng nước và các dải front. Thật vậy, năm 1977 tại vùng ngoại vi nhánh phía bắc của
hải lưu Bắc Đại Tây Dương hàm lượng DDT 3 lần lớn hơn so với ở trong trục của nó.
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Tỷ số giữa lượng DDT và các dạng trao đổi của nó (đại lượng này có thể dùng làm chỉ
tiêu cho các quá trình tích tụ và phân hủy COP), đạt cực đại ở các vùng Địa Trung Hải
và cận nhiệt đới (2,3 và 5,0), điều này có thể giải thích là do quá trình tích tụ áp đảo so
với quá trình phân rã DDT. Các giá trị cực tiểu của tỷ số này (0,8–1,3) ở vùng nhiệt đới
Đại Tây Dương gây nên bởi cường độ phân rã DDT mạnh tại nơi xa nguồn ô nhiễm.

Bảng 3.5. Nồng độ COP và hyđrô cacbua dầu thơm (NAHC)

tại một số vùng Bắc Đại Tây Dương (lớp mặt, năm 19831984) (Orlova, 1986)

Vùng quan trắc DDT+DDE+DDD ng/l PCB ng/l NAHC μg/l

Canari 0,80 ± 0,19 5,08 ± 1,20 0,44 ± 0,09

Gulfstream 0,48 ± 0,19 5,04 ± 1,15 0,35 ± 0,05

Tích cực năng lượng Na Uy 0,48 ± 0,12 1,66 ± 0,42 0,30 ± 0,05

Trạm “C” 0,35 ± 0,06 1,42 ± 0,37 0,26 ± 0,04

Trên vùng nước thuộc đới tích cực năng lượng biển Na Uy mùa hè năm 1982
(Mikhailov, Orlova, Simonov, 1987) hàm lượng cực tiểu của tổng DDT và các sản phẩm
trao đổi (gần 0,2 ng/l) gặp thấy tại dải phân kỳ, nằm giữa 43 và 45 °N. Giá trị cao (tới
1,0–1,5 ng/l) ghi nhận tại các dải front, phía bắc front cận cực và trung tâm xoáy nước
nghịch. Ở đây DDT cao hơn so với các sản phẩm trao đổi. Hơn 50% trường hợp tỷ số
DDT trên (DDD+DDE) lớn hơn đơn vị.

Mặc dù tập trung chủ yếu trong các váng hữu cơ trên mặt, trong lớp vi mỏng gần mặt
và trong sinh vật, COP cũng còn thâm nhập xuống cả những độ sâu đại dương. Thông
thường, hàm lượng trong lớp 0–100 m khá đồng nhất, còn ở 500 m giảm đi hai lần (xem
bảng 3.7). Trong nước tầng sâu phổ biến nhất là DDE – một sản phẩm trao đổi chính
của DDT.

Các chất tẩy

Nồng độ các chất tẩy tổng hợp trung bình toàn đại dương bằng 27–30 μg/l ở lớp mặt và
8–9 μg/l ở độ sâu 500 m. Trong lớp một mét gần mặt của Bắc Đại Tây Dương, nồng độ
bằng 30–40 μg/l được quan trắc thấy với tần suất gần 70%.

Phân bố không gian của các chất tẩy mang tính địa phương hóa. Các trường ô nhiễm
(hơn 100 μg/l) tập trung ở đới thềm lục địa Bắc Mỹ, Tây Âu và châu Phi. Ngoài khơi
đại dương, hàm lượng giảm xuống còn 20–30 μg/l và phân bố không đều theo mặt rộng
vùng nước.

Bảng 3.6. Nồng độ trung bình các chất tẩy (μg/l) ở Bắc Đại Tây Dương
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(trong ngoặc là giới hạn biến thiên) (Mikhailov, 1985)

Tầng (m) Năm 1976 – 1977 Năm 1978 Năm 1979

0 28 (0 – 190) 30 (0 – 100) 27 (0 – 125)

10 22 (0 – 128) 27 (0 – 70) 22 (0 – 72)

50 16 (0 – 107) 19 (0 – 76) 23 (0 – 78)

100 11 (0 – 142) 16 (0 – 85) 16 (0 – 67)

500 8 (0 – 58) 6 (0 – 54) 9 (0 – 67)

Những tính chất lý – hóa của các chất tẩy làm cho chúng có xu hướng bị thu hút vào lớp
vi mỏng gần mặt, song độ hoà tan cao và chuyển động thẳng đứng của nước cũng giúp
chúng thâm nhập xuống các lớp sâu. Nhờ các quá trình phân hủy sinh học, trong phân
bố thẳng đứng các chất tẩy nổi rõ xu hướng giảm nồng độ theo độ sâu (bảng 3.6 và 3.7).
Trong thời kỳ 1976–1982, giới hạn trên của biến động nồng độ theo các tầng ở Đại Tây
Dương có xu hướng giảm, tình hình cũng như vậy đối với nồng độ trung bình tại các độ
sâu sau năm 1979.

Bảng 3.7. Phân bố thẳng đứng nồng độ trung bình hyđrô cacbua dầu (năm 1979), COP
(năm 1982) và chất tẩy (năm 1982) ở Bắc Đại Tây Dương

(trong ngoặc là giới hạn biến thiên) (Simonov, 1984, 1985)

Tầngm Hyđrô cacbua dầu,μg/l DDT, DDD, DDEng/l Chất tẩyμg/l

0 0,02 (0–0,11) 0,49 (0–2,45) 32 (0–112)

10 0,02 (0–0,12) 0,48 (0–1,76) 27 (0–77)

50 0,02 (0–0,10) 0,31 (0–0,81) 17 (0–68)

100 0,01 (0–0,09) 0,38 (0–1,11) 10 (0–41)

500 0,01 (0–0,05) 0,24 (0–0,66) 7 (0–28)

Bảng 3.8. Nồng độ trung bình các chất tẩy ở phần tây bắc Thái Bình Dương

(Tkalin, 1986)

Vùng nước Tầng Số quan trắc Nồng độ trung bình μg/l

Kurosio và Lớp mặt vi mỏng 14 94
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Oyasyo 1 m 13 30

10 m 25 16

Biển Philippin Lớp mặt vi mỏng 5 66

1 m 11 18

10 m 5 6

Ở thủy vực Thái Bình Dương, mức ô nhiễm các chất tẩy lớn nhất quan trắc thấy trong
biển Đông và biển Đông Trung Hoa, ở đây nồng độ trung bình các chất tẩy trong một
số năm vượt trên 30–40 μg/l. Tại biển Nhật Bản  tới 25–35 μg/l. Tại các vùng Kurosyo
và Oyasyo, phân bố không gian các chất tẩy khá đồng nhất, nồng độ trung bình bằng
khoảng 30 μg/l (bảng 3.8). Thường xuyên quan trắc thấy giảm hàm lượng các chất tẩy
theo độ sâu và tích tụ ổn định tại lớp mặt vi mỏng.

Nồng độ nền của những chất ô nhiễm hữu cơ trong nước Bắc Đại Tây
Dương

Nồng độ nền của các chất ô nhiễm đã được nghiên cứu tại điểm C ( 52 °N, 35 °W) ?
điểm ở xa nhất đối với các nguồn ô nhiễm chủ yếu và các hệ thống hoàn lưu chính. Phân
bố nồng độ trung bình năm của các chất ô nhiễm theo độ sâu trong thời kỳ quan trắc
1976–1980 thể hiện trong các bảng 3.9–3.12.

Bảng 3.9. Phân bố nồng độ trung bình năm hyđrô cacbua dầu (μg/l)

theo độ sâu tại vùng điểm C (Kirillova, 1985)

Độ sâu, m

Năm

1977 1978 1979 1980

Giới hạn biến thiên

0 24 26 25 19 0 – 70

10 30 30 21 33 0 – 50

50 31 24 30 22 0 – 30

100 22 20 20 23 0 – 28

500 10 17 17 9 0 – 20
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Bảng 3.10. Phân bố nồng độ trung bình năm COP (ng/l) theo độ sâu

tại vùng điểm C (Orlova, 1985)

Độ sâu, m DDT DDD DDE ? ?HCCH

0 0,35 0,16 0,08 0,01

50 0,50 0,05 0,02 0,01

100 0,24 0,02 0,06 0,00

500 0,48 0,11 0,08 0,00

Bảng 3.11. Nồng độ trung bình năm COP (ng/l) (trong ngoặc ghi khoảng tin cậy) trong
lớp mặt ở vùng điểm C (Orlova, 1985)

COP Năm 1979 Năm 1980

DDT 0,27 (0,26 ± 0,014) 0,15 (0,15 ± 0,035)

DDE 0,19 (0,19 ± 0,045) 0,16 (0,16 ± 0,045)

DDD 0,09 (0,09 ± 0,032) 0,06 (0,06 ± 0,017)

?  HCCH 0,08 (0,08 ± 0,041) 0,03 (0,03 ± 0,019)

Bảng 3.12. Phân bố nồng độ trung bình năm các chất tẩy (μg/l)

theo độ sâu tại vùng điểm C (Orlova, 1985)

Độ sâu, m

Năm

1976?1977 1978 1979 1980

Giới hạn biến thiên

0 30 22 22 35 0 – 87

10 24 26 25 27 0 – 72

50 20 15 19 20 0 – 87

100 15 15 11 11 0 – 49

500 8 11 7 8 0 – 61
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Như đã thấy, từ mặt đến độ sâu 500 m, nồng độ hyđrô cacbua dầu và các chất tẩy giảm,
còn thuốc bảo vệ thực vật chứa clo hữu cơ (COP), ngoại trừ ?HCCH, hầu như không
đổi. Trị số trung bình năm nồng độ nền các chất ô nhiễm thực tế không biến đổi từ năm
này tới năm khác, chứng tỏ mức ô nhiễm ổn định trong đại dương. Trong khi đó, các
nồng độ quan trắc được và các giới hạn biến thiên của chúng không vượt quá trị số cho
phép tới hạn. Tại điểm C, người ta ghi nhận được COP trong lớp không khí sát mặt
nước. Điều nay chứng minh COP đi tới các vùng xa xôi của đại dương bằng đường gió.
Tuy nhiên, trong không khí chỉ tìm thấy DDT, trong khi nước biển chứa cả các dẫn xuất
trao đổi của nó. Tỷ lệ DDT/các dẫn xuất bằng 0,92 vào năm 1979 và 0,54 năm 1980.

Kim loại độc

Giới hạn biến thiên nồng độ của một số loại kim loại độc quan trắc được ở các vùng đại
dương (bảng 3.13) cho thấy hàm lượng của chúng tăng dần từ vùng khơi đại dương vào
phía thềm lục địa và các biển nội địa.

Ô nhiễm nước biển bởi thủy ngân chủ yếu giới hạn ở những dải ven bờ và thềm lục địa,
gần các vùng công nghiệp. Nồng độ thấp của thủy ngân hoà tan gây khó khăn cho việc
xác định bằng phương pháp hóa phân tích. Vì vậy, chúng ta chưa xác lập được những
quy luật phân bố không gian và biến thiên thời gian của nồng độ thủy ngân trong bồn
nước đại dương.

Chì cùng với sôn khí đi vào nước mặt Đại Tây Dương và Thái Bình Dương đã làm tăng
mạnh nồng độ của nó trong lớp 0–500 m. Trong các vùng nước ven bờ thuộc Bắc bán
cầu, nồng độ chì trung bình là 0,07 μg/l. Trước khi chì được sử dụng làm chất chống nổ
trong nhiên liệu động cơ, nồng độ đó không vượt quá 0,01–0,02 μg/l.

Nồng độ cađimi trong nước đại dương dao động từ 0,03 đến 0,3 μg/l, giá trị trung bình
0,15 μg/l và biểu lộ mối liên hệ tương quan khá mật thiết với nồng độ phôtphat và nitrat
(hình 3.3). Nếu nhớ rằng, hàm lượng cađimi trong lớp tựa đồng nhất của đại dương vài
lần lớn hơn sản lượng cađimi toàn cầu, thì thấy rằng chúng ta không thể nhận biết một
cách tin cậy về xu thế nhân tạo biến đổi nồng độ cađimi trong nền chung. Dữ liệu phân
tích sự tích tụ kim loại trong sinh vật hoặc trong chất lơ lửng tỏ ra là chỉ thị tin cậy hơn
cả về mức ô nhiễm môi trường biển bởi các kim loại.

Bảng 3.13. Nồng độ một số kim loại trong nước biển

(Izrael, Shưban, 1981: Gerlach, 1985)
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Sự ô nhiễm lớp mặt vi mỏng của đại dương

Sự tập trung cục bộ các chất ô nhiễm trong lớp mặt vi mỏng (độ dày dưới 300 μm) gây
nên bởi những đặc điểm lý ? hóa và sinh thái học của màng mỏng trên mặt tại ranh giới
đại dương – khí quyển, nơi tập trung nhiều hợp chất hữu cơ tự nhiên và nhân tạo với các
tính chất kị nước và hoạt tính bề mặt. Các tính chất tập trung của lớp mặt vi mỏng được
minh họa bằng số liệu quan trắc trực tiếp ở vịnh Biskay mùa hè năm 1973 (bảng 3.14).
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Hình 3.3. Phân bố thẳng đứng cađimi, phôtphat và nitrat ở vùng bờ Caliphocnia trong
tháng 4 năm 1977 (Bruland và nnk, 1979)

Các quan trắc do Viện hải dương học Nhà nước thực hiện tại Đại Tây Dương trong
những năm 70 – thời kỳ ô nhiễm mạnh nhất ? cho chúng ta một quan niệm niệm chi tiết
về đặc điểm phân bố và biến thiên các chất ô nhiễm trong lớp mặt vi mỏng. Từ bảng
3.15 thấy rằng dải biến đổi nồng độ hyđrô cacbua dầu ở lớp mặt vi mỏng khá rộng: từ
vài phần mười đến 15 mg/l (nồng độ tới hạn cho phép của nghề cá = 0,05 mg/l), hệ số
tích tụ bằng 47–95. Các quan trắc tiếp theo dẫn tới kết luận quan trọng về những hình
thức lưu chứa các hyđrô cacbua dầu trong lớp mặt vi mỏng: càng xa dần khỏi bờ, thềm
lục địa và các kênh xâm nhập ô nhiễm khác, thì tổng nồng độ các hyđrô cacbua dầu ở
lớp mặt vi mỏng càng giảm (trung bình từ 3,1 mg/l ở thềm lục địa đến 1,7 mg/l ở xa bờ),
nhưng đồng thời tỷ phần chất lơ lửng lại tăng tương đối: từ 17% ở thềm lục địa đến 75%
ở vùng khơi đại dương (Simonov, 1979).

Bảng 3.14. Phân bố một số chất độc ở lớp mặt vi mỏng (60?100 μm)

và trongnước biển (Patin, 1979)

Chất độc

Nồng độ trung bình, μg/l

Lớp mặt vi mỏng Tại độ sâu 50 cm
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Hệ số tích tụ ở lớp mặt vi mỏng

Chất tẩy anion 850 ± 75 10 ± 1 85

DDT+DDD 95 ± 10 0,10 ± 0,02 950

DDE 86 ± 9 0,10 ± 0,02 860

Linđan 44 ± 8 0,07 ± 0,02 630

PCB 105 ± 15 0,10 ± 0,02 1 050

Thủy ngân 2 750 ± 110 0,5 ± 0,1 550

Chì 2 920 ± 180 13,5 ± 3,5 2 200

Cađimi 120 ± 35 0,4 ± 0,1 300

Đồng 235 ± 15 0,3 ± 0,1 800

Kẽm 1 020 ± 45 22 ± 4 470

Phân bố nồng độ của các hyđrô cacbua dầu trên mặt vùng đông bắc Đại Tây Dương
(hình 3.4) minh họa trực quan sự tích tụ chúng tại lớp mặt vi mỏng.

Ở Thái Bình Dương, nơi mức ô nhiễm dầu chung thấp hơn so với ở Đại Tây Dương, hệ
số tích tụ hyđrô cacbua dầu trong lớp mặt vi mỏng cũng đạt giá trị đáng kể (bảng 3.16).

Bảng 3.15. Các đặc trưng của hyđrô cacbua dầu trong lớp mặt vi mỏng và tại tầng sâu 1
m ở một số vùng Bắc Đại Tây Dương (Simonov, Mikhailov, 1979)

Tầng
Số
quan
trắc

Dải nồng
độ, mg/l

Nồng độ
trung bình,
mg/l

Độ lệch bình
phương trung
bình, mg/l

Vùng hải lưu Canari, tháng 8
năm 1976

Lớp mặt1 m 3838
1,2 –
15,00,0 –
0,20

5,490,06 0,040,001

Vùng hải lưu Tín phong Bắc,
mùa đông năm 1975

Lớp mặt1 m 121121
0,2 –
2,600,0 –
0,15

1,400,03 0,080,001
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Vùng đông bắc Bắc Đại Tây
Dương, mùa đông năm 1977

Lớp mặt1 m 9999
0,20 –
2,870,00 –
0,05

0,950,001 0,060,0001

Theo dữ liệu của Simonov A. I. (1983), nếu biết khối lượng hyđrô cacbua dầu trong lớp
mặt vi mỏng và chấp nhận tốc độ nhập lượng dầu vào đại dương bằng 5,5 triệu tấn/năm,
có thể tính gần đúng thời gian lưu lại của hyđrô cacbua dầu trong lớp đó. Đại thể, thời
gian đó bằng từ 1 đến 5 tháng, gần bằng chu kỳ bán phân của dầu hoà tan và dầu phân
tán tại nhiệt độ nước mặt biển 10–20 °C. Do đó, khi nhiệt độ thấp, chỉ có khoảng một
nửa hyđrô cacbua dầu nằm trong lớp mặt vi mỏng, đi khỏi lớp vào trong nước dưới dạng
lơ lửng và hoà tan, các hợp phần dễ bay hơi – thì vào khí quyển, nửa còn lại phân hủy
ở trong lớp này. Khi nhiệt độ nước cao, thì phần hyđrô cacbua dầu nhiều hơn, ngoại trừ
các hợp phần bay hơi, có thể phân hủy trực tiếp trong lớp mặt vi mỏng. Điều này hoàn
toàn giải thích sự giảm nồng độ hyđrô cacbua dầu trong lớp mặt vi mỏng khi xa dần khỏi
các vùng thềm. Hành vi như trên của dầu trong lớp mặt vi mỏng cho phép quan niệm
lớp này không chỉ là nơi tụ tập, mà còn là một bộ lọc mạnh, giữ cho nước đại dương
khỏi bị ô nhiễm tàn bạo.

Hình 3.4. Phân bố hyđrô cacbua dầu (μg/l) trong lớp mặt vi mỏng (a)

và lớp 01 m (b) ở đông bắc Đại Tây Dương (Nhesterova, Simonov, 1979)

Bảng 3.16. Nồng độ hyđrô cacbua dầu trong lớp mặt vi mỏng

ở đông bắc Thái Bình Dương (Tkalin, 1986)
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Vùng nước Số quan trắc Nồng độ, μg/l Hệ số tích tụ trung bình

Biển Đông 14 94 ± 80 2,6

Biển Philippin 17 78 ± 64 2,8

Biển Nhật Bản 18 121 ± 116 4,6

Vùng Kurosyo 42 253 ± 163 6,3

Sự tăng nồng độ thuốc bảo vệ thực vật chứa clo hữu cơ lên 1–2 bậc trong lớp mặt vi
mỏng so với trong lớp nước phía dưới (bảng 3.14) là do chúng gia nhập vào biển từ khí
quyển và do các lớp váng dầu và màng mặt tự nhiên có tính hấp phụ. Tương tự như
hyđrô cacbua dầu, phân bố COP trong không gian cũng không đồng nhất và có xu thế có
những thay đổi về chất. Thí dụ, nồng độ DDT giảm khi xa dần khỏi bờ, nhưng các dẫn
xuất trao đổi của nó (DDD, DDE...) lại tăng. Tỷ số giữa hàm lượng DDT và hàm lượng
các biến thể của nó có thể được sử dụng để tìm hiểu thời gian tồn tại của COP trong đại
dương. Giá trị của tỷ số này càng lớn thì càng chứng tỏ sự ô nhiễm nước bởi COP mới
xảy ra (bảng 3.17).

Bảng 3.17. Tỷ lệ DDT/các biến thể trong lớp mặt vi mỏng ở một số vùng

của Bắc Đại Tây Dương (Mikhailov, 1985)

Vùng Năm DDT / DDE DDT / DDD

Giữa các quần đảo Canari và Mũi
Xanh 1977 30,7 19,4

Phần phía đông bắc 1977 4,3 4,4

Mặt cắt dọc kinh tuyến 30 °W 1978197919801981 3,13,02,01,5 3,23,32,51,7

Các nồng độ trung bình năm cực đại của COP trong lớp mặt vi mỏng chuyển dịch về
phía các dải thềm lục địa và bằng, thí dụ giữa quần đảo Canari và quần đảo Mũi Xanh,
khoảng 220 ng/l đối với DDT và 13,7 ng/l đối với ?HCCH, còn trên vĩ tuyến 36 °N thì
thấp hơn: DDT – 39,8 ng/l, DDE – 22,1 ng/l, DDD – 12,8 ng/l, ?HCCH – 6,2 ng/l.

Trong lớp mặt vi mỏng phát hiện được mối liên hệ trực tiếp chặt chẽ giữa nồng độ COP
và nồng độ hyđrô cacbua dầu với hệ số tương quan 0,78 ± 0,06.

Các nghiên cứu đã cho thấy đặc điểm tích tụ ổn định các chất tẩy trong lớp mặt vi mỏng,
nồng độ trong đó có thể đạt tới 1200 μg/l, còn hệ số tích tụ 80 và lớn hơn. Giữa nồng
độ của COP và của các chất tẩy ở vùng thềm lục địa châu Phi có mối liên hệ chặt chẽ
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với hệ số tương quan đa biến bằng 0,876. Càng xa nguồn ô nhiễm, giá trị hệ số này càng
giảm (bảng 3.18).

Bảng 3.18. Phụ thuộc tương quan giữa nồng độ hyđrô cacbua dầu, thuốc bảo vệ thực vât
và chất tẩy trong lớp mặt vi mỏng ở Bắc Đại Tây Dương (Mikhailov, 1985)

Vùng Hệ số tương quan
nhiều biến

Vùng nhiệt đới? phần đông bắc? bờ tây bắc châu Phi 0,5690,876

Vùng cận nhiệt đới? giữa quần đảo Canari và quần đảo
Bagam? phần trung tâm 0,6410,508

Điểm trạm (52 °45’ N, 35°30’ W) 0,502

Vùng đông bắc 0,541

Sự tích tụ các kim loại nặng trong lớp mặt vi mỏng (bảng 3.14), có lẽ là do khả năng các
kim loại này gia nhập từ sôn khí khí quyển (thủy ngân, chì) và khả năng các kim loại
có thể tạo thành những hợp chất kim loại hữu cơ hoà tan trong các lớp váng hữu cơ trên
mặt biển. Những quy luật tương tự cũng nhận thấy ở Thái Bình Dương (bảng 3.19).

Cơ chế hấp thụ kim loại bởi các váng dầu đã được giải thích trong các công trình của
Osipov, Charưcov (1985, 1987). Ngoài các hyđrô cacbua thuộc cáclớp khác nhau, trong
thành phần dầu còn có nhiều axit hữu cơ (béo, naften, humin v.v...), có khả năng tạo các
thành muối khó tan trong nước với các cation của nhiều kim loại. Các muối này hoà tan
tốt trong các dung môi hữu cơ ít phân cực (benzen, izooctan, hecxan, CCl4), có chứa
trong dầu và không hoà trộn với nước. Từ đây có thể cho rằng, sự tiếp xúc tự nhiên giữa
váng dầu và nước biển là một hệ thống tách chiết mà các kim loại phân bố trong đó.
Động lực của sự tách chiết là quá trình trao đổi ion trong hệ hỗn tạp dạng

Meníc
n + + nHRhc = (MeRn)hc + nHníc

+ ,

trạng thái cân bằng của hệ được đặc trưng bằng hệ số phân bố

K = CMe(hc) / CMe(níc)

trong đó C − nồng độ; chỉ số hc − hữu cơ.

Bảng 3.19. Nồng độ (μg/l) các nguyên tố vi lượng (trong ngoặc  giới hạn biến thiên)

của nước mặt vùng tây bắc Thái Bình Dương vào mùa hè năm 1980

(Belenki, Golovakina, Tkalin, Pheldman, 1985)
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Nguyên tố Lớp mặt vi mỏng Lớp 1 m

Fe 14 (6 – 47) 6 (3 – 10)

Cu 0,7 (0,3 – 1,1) 0,3 (0,2 – 0,6)

Zn 11 (6 – 22) 8 (2 – 18)

Mn 1,0 (0,3 – 6,4) 0,4 (0,3 – 1,2)

Ghi chú: Số mẫu 18 ? 20.

Bổ sung thêm vào sự cân bằng còn có các quá trình phụ, đó là quá trình hòa tan và quá
trình tổng hợp chuỗi các hợp chất được tách chiết trong pha hữu cơ, cũng như quá trình
thủy phân và tạo thành các hợp chất hỗn hợp trong pha nước, điều dẫn tới sự tăng các
hệ số phân bố. Ngoài ra, độ khoáng hóa cao của nước biển có tác dụng đẩy nhanh hiệu
ứng “muối tan”, và các giá trị pH cao tương đối thuận lợi cho sự tạo thành các muối của
các axit hữu cơ, sẽ thúc đẩy sự chuyển hóa các ion kim loại sang pha hữu cơ. Xét theo
khả năng chuyển hóa sang pha hữu cơ, các kim loại được xắp sếp thành chuỗi chọn lựa
sau đây:

Sn4+ > Bi3+ > Fe3+ > Ti3+ > Sb2+ > Pb2+ >Ga3+ > Cr3+ > In3+ > Cu2+ > Al3+ > Y3+ >
Ce3+ > Ag+ > Cd3+ > Zn2+ > Ca2+ > Ba2+ > Ni2+ > Cs+ > Rb+ > K+ > Co2+ > Mn2+ >
Na+.

Lượng chứa của các sản phẩm dầu khác nhau đối với các kim loại cho phép đánh giá
hàm lượng lớn nhất khả dĩ của kim loại trong lớp váng mặt. Các giá trị quan trắc về
lượng chứa của một loạt sản phẩm dầu đối với một số kim loại được dẫn trong bảng
3.20.

Bảng 3.20. Lượng chứa của các sản phẩm dầu (mmoltương đương/l)

đối với các kim loại ( pH = 8,0; S = 35o, 20±1°C) (Osipov, Charicov, 1987)

Sản phẩm dầu Sắt Đồng Chì Cađimi

Dầu mỏ 0,96 0,23 0,20 0,10

Điêzen nhiên liệu 0,79 0,18 0,19 0,09

Điêsen nhớt 0,59 0,08 0,17 0,08

Nhớt máy bay 0,75 0,10 0,16 0,08

Dầu nhân tạo(hỗn hợp izooctan, hecxan,
decan, benzen) 0,54 0,07 ? ?
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Thời gian bão hoà, phút 5 45 30 25

Nồng độ tới hạn cho phép 2,7.10?3 3,1.10?4 2,9.10?4 8,9.10?5

Các kết quả nhận được chứng tỏ về khả năng hấp phụ các kim loại của các sản phẩm
dầu khác nhau giảm dần theo trật tự: dầu tự nhiên – điêsen nhiên liệu – nhớt điêsen –
nhớt máy bay – dầu nhân tạo, bởi vì mức độ làm sạch của các sản phẩm dầu cũng tăng
theo trật tự này. Bằng phương pháp thí nghiệm cũng đã xác lập được rằng, với sự tăng
lên của độ muối và pH của nước, thì lượng chứa của các sản phẩm dầu đối với các kim
loại tăng lên đáng kể.

Những kết luận về sự tích tụ các chất ô nhiễm trong lớp mặt vi mỏng dẫn đến một nhận
xét quan trọng về ảnh hưởng của quá trình này tới các đặc trưng vật lý của bề mặt đại
dương (Simonov, Mikhailov, Katưkhin, 1982): sức căng bề mặt của nước trong lớp mặt
vi mỏng giảm 19 %, độ nhớt động lực tăng 5–10 %, nhiệt độ lớp mặt vi mỏng giảm
0,2–0,6 °C và nhiệt độ đóng băng hạ xuống đến ?5 oC và thấp hơn so với các đặc trưng
tương ứng của lớp nước dưới đó.

Các chất gây ung thư

Các nghiên cứu hiện đại đã cho thấy hoàn lưu tích cực của benzapiren (BP) trong môi
trường biển và khí quyển, sự tích tụ của nó trong lớp mặt vi mỏng của đại dương, trong
sinh vật biển và trong trầm tích đáy. BP được phát hiện thấy ở khắp nơi, với nồng độ
biến đổi trong phạm vi rộng.

Nghiên cứu phân bố hyđrô cacbua dầu thơm nhiều đa vòng (PAH) trong không khí và
các môi trường tự nhiên khác ở Liên Xô đã được tiến hành trong các năm 1976?1985
theo chương trình theo dõi nền PAH (Ph. Ia. Rovinski và nnk, 1988) trong các môi
trường ở những vùng nằm cách xa các nguồn ô nhiễm địa phương. Nồng độ BP trong
nước mặt các vùng nền phần châu Âu của Liên Xô là: 0,3–15,3 ng/l, trong đất màu:
0,1–7,2 ng/l, trong không khí: 0,04–3,14 ng/m3 và trong giáng thủy: 0,4–28 ng/l.

Để so sánh, trong lớp không khí sát mặt nước bên trên đại dương nồng độ BP trung bình
bằng khoảng 0,01 ng/m3, khi tiến dần đến các cảng nó tăng lên đến vài ng/m3. Ở vùng
bờ châu Nam Cực, nồng độ BP vào khoảng 2 ⋅ 10 − 4 ng/m3, ở vùng xích đạo Đại Tây
Dương tăng lên đến 0,1–0,2 ng/m3.

Theo số liệu quan trắc các năm 1978–1979, ở Bắc Đại Tây Dương (Shưban, Volođovich,
Panov, 1985), nồng độ BP bé nhất (2–3 ng/l) tìm được ở lân cận trạm C và phần phía
đông hải lưu Gulfstream. Trên phần nước còn lại ở phía bắc vĩ tuyến 30 °N, nồng độ
bằng 5–10 ng/l, gần với giá trị nền. V. V. Anhikiev có đo được hàm lượng BP bé hơn
một chút trong nước mặt của một số vùng Đại dương Thế giới, mặc dù hàm lượng đó
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chắc chắn chỉ chứng tỏ về mức độ làm giầu các hợp chất thơm đa mạch một cách đáng
kể của lớp mặt vi mỏng mà thôi (bảng 3.21).

Bảng 3.21. Phân bố BP trong lớp mặt ở một số vùng Đại dương Thế giới

trong năm 1983 (Anhikiev, 1987)

Vùng quan trắc Tầng, cm Nồng độ trung bình, ng/l

Đại Tây Dương 0,0315 0,350,28

Địa Trung Hải 0,0315 0,410,07

Hồng Hải 0,03 0,51

Biển Ả Rập 15 2,05

Ấn Độ Dương (vùng xích đạo) 0,0315 0,380,2

Thềm lục địa biển Đông 15 0,62

Phân bố thẳng đứng BP trong nước biển Bering, một vùng sạch nhất của Thái Bình
Dương, được đặc trưng bằng sự giảm dần nồng độ từ cực đại (60 ng/l) ở lớp mặt vi mỏng
đến giá trị nền (0,2–1,0 ng/l) trong các khối nước sâu (hình 3.5). Phân bố nồng độ BP
trên mặt rộng biển Bering, cũng như trên biển Bantich, không đồng nhất, điều này là do
các nguồn ô nhiễm, lượng giáng thủy khí quyển và các nhân tố sinh học không phân bố
đều. Nếu nồng độ BP trong nước biển Bering ghi nhận được nằm trong khoảng 0,2–34
ng/l, thì trong nước biển Bantich bị ô nhiễm nặng hơn, nồng độ đó tăng đến 10–150 ng/
l (Izrael, Shưban, 1981).
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Hình 3.5. Phân bố thẳng đứng BP trong nước biển Bering mùa hè năm 1981

(kí hiệu SML  lớp mặt vi mỏng)

Hệ số tích tụ BP trong sinh vật phù du biển Bering bằng khoảng 2 900. Hệ số này nhỏ
hơn 5 lần so với ở Địa Trung Hải (15 000) và 17 lần nhỏ hơn so với ở biển Bantich (51
000).

Hàm lượng BP trong trầm tích đáy biển và đại dương tùy thuộc vào những điều kiện địa
phương. Thật vậy, theo số liệu quan trắc của tầu nghiên cứu khoa học “Vitiaz” vào đầu
những năm 70 ở Thái Bình Dương, hàm lượng BP trong trầm tích đáy ở vũng Manus
(phía đông bắc Tân Ghinê) tại độ sâu 30–50 m bằng khoảng 100 ng/kg. Ở vùng khơi đại
dương, hàm lượng BP trong bùn tại độ sâu 3 000 m tăng lên tới 180 ng/kg và tại độ sâu 2
300 m tới 570 ng/kg (Sabađ, 1973). Những số liệu này chứng tỏ về sự tăng dần nồng độ
BP trong trầm tích đáy so với nồng độ nền do ảnh hưởng của các nhân tố nguồn gốc núi
lửa và nguồn gốc nhân tạo. Sự liên quan giữa mức ô nhiễm nước và bùn đáy biểu hiện rõ
trên thí dụ các biển. Thí dụ, trong trầm tích đáy của biển Bering nồng độ 3,4–benzapiren
bằng 0,5–5,1 μg/kg, còn ở biển Bantich, nồng độ này tăng tới 9,8–134 μg/kg.

Sự ô nhiễm đại dương bởi phóng xạ

Do nhiều vụ nổ hạt nhân, ô nhiễm phóng xạ Thái Bình Dương vượt xa mức ô nhiễm Đại
Tây Dương. Trong các vụ thử bom nguyên tử những năm 1954–1958, trên cụm đảo san
hô Bikini và Enhivetoc ở trung tâm Thái Bình Dương đã xuất hiện một cảnh tượng phân
bố 90Sr trong lớp mặt và lớp sâu đầy biến động và sắc nét: các đồng vị phóng xạ chủ yếu
được mang từ các vùng xích đạo lên vùng tây bắc của đại dương, làm cho nơi đây ghi
nhận được dải rất rộng các nồng độ 90Sr (0,022–0,115 Bk/l). Trong thời gian đó, người
ta đã thống kê được rất nhiều trường hợp đánh được cá bị nhiễm nặng ở đới cận xích
đạo tây bắc Thái Bình Dương và đặc biệt nhiều – trong ô vuông 20–30°N, 120–135°E.
Đến mùa thu năm 1967 thì hàm lượng 90Sr và 137Cs ở Thái Bình Dương đã trở lại đồng
đều trong vùng và cả hai nòng độ tuần tự giảm tới 1,2–2,1 và 2,2–20 mBk/l.

Trong nước mặt Ấn Độ Dương, nồng độ 90Sr bằng 2,3?8,2 mBk/l, hơn nữa, ở đây không
thấy một sự phụ thuộc rõ ràng nào giữa hàm lượng 90Sr và tọa độ địa lý trong phạm vi
vùng 20oN40oS, mặc dù có nhận thấy độ xạ 90Sr hơi tăng lên, tới 5,5?6,8 mBk/l, ở vịnh
Ađen. Ở Ấn Độ Dương hàm lượng các đồng vị phóng xạ về trung bình cao hơn so với
ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Điều đó được giải thích bởi sự vận chuyển các
sản phẩm nổ hạt nhân từ Thái Bình Dương tới đây qua lớp đối lưu và sự xâm nhập nước
Thái Bình Dương từ đới xích đạo đến.

Mức phóng xạ riêng của lớp mặt Đại Tây Dương vào năm 1954 trên các vùng khác nhau
bằng 3,0–18,9 mBk/l. Nồng độ 90Sr trung bình trên mặt đại dương này từ năm 1954 đến
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1961 thực tế giữ nguyên không đổi, vì ở đây lượng nhập từ khí quyển được cân bằng
với lượng khuếch tán xuống các tầng sâu. Các giới hạn biến thiên nồng độ 90Sr quan
trắc được ở một số vùng Đại Tây Dương dẫn trong bảng 3.22. Dùng những dữ liệu này,
có thể so sánh độ xạ trung bình của các đồng vị phóng xạ tự nhiên trong Đại dương Thế
giới (bảng 3.23).

Bảng 3.22. Nồng độ 90Sr trong nước mặt Đại Tây Dương (Gromov và nnk, 1985)

Vùng Năm Nồng độ, mBk/l

Đới ven bờ Bắc Mỹ 1954 3,0–18,5

Trung phần Bắc Đại Tây Dương 1959–19601975 2,6–3,72,6–5,9

Bắc và Nam Đại Tây Dương 1960–1961 1,5–3,0

Đông Bắc Đại Tây Dương 196919731975 2,6–3,72,2–5,53,7–33,3

Mức đóng góp đáng kể vào độ phóng xạ nước ở Đông Bắc Đại Tây Dương là từ phế
thải do nước Anh đổ xuống biển Ai Len, và thêm nữa các trường độ xạ ở đây rất tương
quan với các trường dòng chảy. Thí dụ, năm 1970 hàm lượng 90Sr ở eo biển Đan Mạch
đã biến đổi trong phạm vi 1,7–11,2 mBk/l, giữa các quần đảo Gebrit và Setlan đạt 12,7
mBk/l, giữa Aixơlen và quần đảo Gebrit 1,5–6,3 mBk/l, trong biển Ailen 16,2 mBk/l,
còn ở vùng xích đạo Đại Tây Dương 0,5–5,3 mBk/l.

Theo số liệu quan trắc mùa thu 1985 (Stiro và nnk, 1988), trong nước mặt biển Bantich,
nồng độ 137Cs, 90Sr và 144Ce tuần tự bằng 10–15, 20–35, 5–20 mBk/l. Ở Bắc Hải, các
nồng độ đó tăng tới 300–500, 60–70 và 70–80 mBk/l ở vùng bờ đông bắc nước Anh.
Nồng độ nhỏ nhất của các đồng vị đó (dưới 15, 20 và 10 mBk/l) được nghi nhận ở vùng
trung tâm biển Bantich.

Các quan trắc năm 1975–1976 ở Đại Tây Dương đã cho thấy nồng độ thiên cao của 90Sr
và 137Cs trên vĩ tuyến 20°N (tuần tự 2,0–7,0 và 3,0–12,0 mBk/l) so với ở trên xích đạo
và ở các vĩ độ nam (dưới 3,0 mBk/l). Khi so sánh với những số liệu đã xác định được
trước đây, suy ra rằng phần phía bắc Đại Tây Dương vẫn bị ô nhiễm nặng hơn so với
phần phía nam, nhưng nồng độ các đồng vị phóng xạ trong lớp mặt vùng khơi đại dương
đã giảm 2–3 lần. Việc phát thải phế liệu phóng xạ của các nhà máy chế biến nhiên liệu
hạt nhân đã làm tăng độ xạ của Bắc Hải trong năm 1979 so với năm 1971 (90Sr tới 33,0
mBk/l và 137Cs tới 280 mBk/l). Nước với hàm lượng 90Sr và 137Cs cao tương đối từ
Bắc Hải đi tới biển Bantich. Năm 1979, nồng độ các đồng vị này ở phần phía nam biển
Bantich tuần tự bằng 18,5–28,0 và 16,5–20,0 mBk/l.

Bảng 3.23. Nồng độ trung bình và độ phóng xạ của các đồng vị tự nhiên
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trong nước Đại dương Thế giới (Persov, 1978; Woodhead, 1973)

Đồng vị
phóng xạ

Nồng độ trung
bình, mg/l

Độ phóng
xạ, mBk/l

Đồng vị
phóng xạ

Nồng độ trung
bình, mg/l

Độ phóng
xạ, mBk/l

3H 5.1015 1,8 227Th 7.1017 0,81

10Be 1.1010 0,05 227Ac 2.1016 5,5.104

14C 3.1011 5,2 228Ra 1.1014 0,96

40K 4,6.102 11800 228Th 7.1015 0,22

87Rb 5,6.102 137 230Ir 5.1010 0,35

115In 2.105 3,3.103 231Pa 5.1011 0,085

138La 5,4.1011 7,4.104 232Th 1.105 0,04

210Po 8.107 7,4 235U 2,2.105 1,74

226Ra 1.1010 3,7 238U 3.103 37

Đại dương là bồn tích tụ chính của triti, một lượng khổng lồ chất này phát thải vào khí
quyển trong các vụ thử hạt nhân. Những năm 1960–1961, nồng độ 3H trong nước mặt ở
bắc phần Thái Bình Dương trung bình bằng 9 TE (đơn vị Triti: 1 nguyên tử 3H trên 108

nguyên tử 1H). Lớp nước mặt Thái Bình Dương và Đại Tây Dương có đặc trưng là hiện
diện một cực đại 3H tại các vĩ độ trung bình bắc bán cầu với các gradient kinh hướng
khá lớn và gần giống mức tự nhiên tại xích đạo. Phân bố như vậy là do những đặc điểm
giáng thủy khí quyển. Hàm lượng 3H trung bình trong nước mặt Bắc Đại Tây Dương
giảm từ 8,3 vào năm 1969 còn 4,5 TE vào năm 1975.

Nồng độ pluton trong nước mặt các biển và đại dương, ngoại trừ những vùng ô nhiễm
cục bộ, thường nhỏ hơn 37 μBk/l. Nồng độ Pu điển hình trong nước biển là 26 μBk/
l, tức 30 lần thấp hơn nồng độ 210Po và thấp hơn nồng độ các đồng vị của uran hơn 3
bậc. Gần những nơi thải phế thải phóng xạ, thí dụ vùng đông bắc biển Ailen (các năm
1973–1974), nồng độ 239Pu đã tăng đến 37 μBk/l, nhưng ở khoảng cách 75–100 km đã
giảm 10–15 lần. Theo số liệu quan trắc các năm 1976–1979, nồng độ các đồng vị pluton
trong nước mặt vùng tây bắc Thái Bình Dương biến đổi trong phạm vi 11,1–22 μBk/l, ở
Nam Đại Dương 0,7–11,1 μBk/l.

Phân bố thẳng đứng các đồng vị phóng xạ trong các đại dương có đặc điểm phức tạp
(hình 3.6). Minimum nồng độ 90Sr và Pu ghi nhận trong lớp mặt, maximum – tại độ sâu

294/385



100–700m, sau đó thì nồng độ giảm nhanh tới đáy. Cực tiểu lớp mặt liên quan với hoạt
động hấp thụ của sinh vật và suy giảm nhập lượng qua giáng thủy khí quyển vào những
năm 70. Cực đại trung gian có thể giải thích bởi sự bão hoà các đồng vị phóng xạ của
khối nước bên dưới mặt, loại nước này đã từng ở trên mặt đại dương vào thời kỳ ô nhiễm
cực đại của khí quyển và đại dương bởi các sản phẩm nổ bom nguyên tử, cũng như quá
trình tách các đồng vị vào dung dịch trong khi khoáng hóa đetrit. Các quy luật tương tự
cũng đặc trưng cho phân bố thẳng đứng của 137Cs. Dựa vào biến đổi tỷ lệ Pu/137Cs và
Pu/90Sr theo độ sâu, người ta đã xác định được là Pu lắng đọng nhanh hơn các đồng vị
khác do nó có khả năng bị hấp phụ tốt hơn ở trên bề mặt bởi các chất lơ lửng nguồn gốc
tại chỗ.

Về các hình thức tồn tại của các đồng vị phóng xạ trong khối nước đại dương thì có
nhiều nét chung với những hình thức tồn tại của những đồng loại bền vững của chúng.
Các nguyên tố kiềm và kiềm thổ rất hiếu động và dễ tạo thành các dung dịch ion. Trong
số đó 137Cs thể hiện khả năng bị hấp phụ yếu bởi các chất lơ lửng, còn 90Sr cùng với Ca
đi vào thành phần xương và vỏ của nhiều sinh vật biển. Đến 60–80 % tổng lượng 144Ce,
91I, 95Nb, 147Pm nằm ở pha lơ lửng, cấu tạo từ những phần tử huyền phù của các dạng
thủy phân kiểu như Mn(OH)m hoặc MnOm(OH)l cũng như những hợp chất với các ion
phôtphat và silicat. Các đồng vị cảm ứng tích cực sinh học nhóm sắt (55Fe, 54Mn, 63Ni,
60Co, 51Cr, 65Zn) nhiều lần bị lôi cuốn vào các chuỗi thức ăn. Các dạng đặc trưng của
chúng là các ion hyđroxin như M(OH)n+ và các hợp chất phức hợp với các ion clorit,
sulphat và cacbonat. Một bộ phận đáng kể các đồng vị phóng xạ tồn tại dưới dạng những
hợp chất kim loại hữu cơ.

295/385



Hình 3.6. Phân bố đối sánh của 239, 240Pu (1), 90Sr (2) (Bk/l) và tương quan của chúng
(3) theo chiều sâu ở Đại Tây Dương (a, b) và Thái Bình Dương (c, d)(Gromov và nnk.,
1985)
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Các quá trình tự làm sạch môi trường biển
khỏi những chất ô nhiễm
Tự làm sạch được hiểu là tập hợp các quá trình vật lý, hóa học, vi sinh học và thủy sinh
học gây nên sự phân hủy, sử dụng các chất ô nhiễm và dẫn đến phục hồi các đặc trưng
tự nhiên của nước biển vốn có ở trạng thái không ô nhiễm.

Tương tự, theo Tiêu chuẩn Nhà nước của Liên Xô 17403–72, “tự làm sạch” là tập hợp
tất cả những quá trình tự nhiên trong nước ô nhiễm hướng tới phục hồi các tính chất và
thành phần nguyên sinh của nước.

Khả năng tự làm sạch của các bồn nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trước hết là các yếu
tố vật lý, lý ? hóa, sinh ? hóa và sinh học. Các nhân tố thủy động lực về thực chất tuy
không phải là các yếu tố tự làm sạch, nhưng có khả năng đẩy nhanh hoặc ngăn cản quá
trình tự làm sạch.

Nhân tố chính của quá trình tự làm sạch nước tự nhiên khỏi tập hợp các chất ô nhiễm
hữu cơ là hoạt động sống của các vi sinh vật – những chiếc máy phá hủy, có khả năng
biến đổi các chất hữu cơ và chuyển hóa chúng về trạng thái khoáng. Về phương diện
này, các nhân tố lý – hóa cũng có ý nghĩa nào đó.

Vấn đề mô tả chung và đánh giá định lượng tất cả các nhân tố tự làm sạch rất phức tạp
và còn lâu mới giải quyết xong.

Ở đây sẽ xét những cơ chế tự làm sạch nước khỏi một số nhóm chất hữu cơ, khi các tác
động sinh hóa biểu lộ rõ nhất.

Sự phân hủy dầu trong biển

Sự phân nhóm và tác động tổng cộng của các nhân tố khác nhau sau khi dầu đi vào biển
được thể hiện trên hình 1.2.

Vai trò quan trọng trong quá trình phá hủy các váng dầu thuộc về sự bay hơi. Các
hyđrô cacbua với mạch dài các nguyên tử cacbon trong phân tử dưới C15 (nhiệt độ sôi
tới 250°C) bốc hơi từ mặt nước trong 10 ngày, các hyđrô cacbua trong dải C15 – C25
(250–400 °C) bị giữ lại lâu hơn nhiều, còn nhóm nặng hơn C25 thực tế không bốc hơi.
Nói chung, riêng sự bay hơi có thể loại trừ tới 50 % các hyđrô cacbua của dầu thô, tới
10 % dầu nặng và tới 75 % dầu nhiên liệu nhẹ (Mikhailov, 1985).
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Các nghiên cứu ở biển Caspi (Zatuchnaia, 1975) chỉ ra rằng một phần các hyđrô cacbua
dầu có thể phân hủy trong quá trình ôxy hóa tự xúc tác lý – hóa, quá trình này được
xấp xỉ bằng phương trình động học bậc nhất. Trong quá trình này diễn ra phản ứng dây
chuyền gốc tự do, kết thúc bằng sự tạo thành các ôxit hyđrô cao. Những sản phẩm phân
hủy các ôxit hyđrô lại là các chất khởi xướng các tác động ôxy hóa tiếp tục đối với các
hyđrô cacbua. Quá trình tự ô xy hóa dầu bị ức chế bởi các protit, phenol và các hợp chất
chứa lưu huỳnh. Cùng trong thời gian đó, quá trình được kích thích bởi các hợp chất
chứa kim loại hữu cơ và được khởi xướng bằng tác động quang hóa của bức xạ Mặt
Trời. Trong thời tiết quang mây, từ vết tràn dầu có thể ôxy hóa tới 2 tấn dầu/(km2.ngày).

Chúng ta còn chưa biết chính xác về tương quan của tất cả các nhân tố có khả năng loại
bỏ dầu từ môi trường biển. Tuy nhiên, đã xác định được rằng chính hoạt động của vi
sinh vật quyết định số phận cuối cùng của dầu trong biển. Tới năm 1987 đã mô tả được
70 giống vi sinh, kể cả 28 giống vi khuẩn (hơn 100 loài), 30 loài nấm và 12 loài men
ôxy hóa được một hay một số các hyđrô cacbua. Ở các vùng ven bờ thường xuyên bị ô
nhiễm dầu, các vi khuẩn ôxy hóa hyđrô cacbua thường nhiều hơn và đạt tới 103–105 kl/
ml (tới 10 %), còn ở xa các nguồn thâm nhập dầu, chúng bằng 1–0,01 % tổng số toàn
thể quần thể vi sinh (Artukhov, Nosov, 1987).

Những vi sinh vật có khả năng sử dụng các hyđrô cacbua làm nguồn cácbon và năng
lượng duy nhất, đóng vai chính trong việc phân hủy các hyđrô cacbua dầu. Sự ôxy hóa
các hyđrô cacbua diễn ra do các phản ứng lên men theo sơ đồ:

R . CH2CH3 + coenzim khử →

→ R . CH2CH2OH + coenzim ôxy hóa.

Trong quá trình này, mỗi nòi vi khuẩn có thể có một bộ các men riêng (Mironov, 1985).

Các vi khuẩn giống Mycobacterium và Arthrobacter (khớp) có khả năng ôxy hóa cao
các hyđrô cacbua béo và sản phẩm dầu. Trong điều kiện phòng thí nghiệm, chúng ôxy
hóa đến 50–80 % dầu tuỳ theo nòi vi khuẩn và thành phần dầu. Sự tăng độ muối thường
không cản trở sự phát triển của các loài vi khuẩn này (Gusev, Coronelli, Sensova, 1985).

Ban đầu, các vi sinh có trong nước biển sử dụng n–alkan. Điều này dẫn đến tăng tương
đối về hàm lượng các alkan nhánh và các hợp chất thơm trong nước (Mironov, 1985).
Sau đó, các quần thể vi khuẩn bị cải tổ và bắt đầu sử dụng ưu tiên các hợp chất thơm.

Trong khi phân hủy dầu ở môi trường biển, các sản phẩm ôxy hóa không hoàn toàn của
một số hyđrô cacbua được tích tụ lại, về phần mình, chúng là cơ sở cho các tác động tiếp
theo của vi thực vật. Đó là các chất hyđrô perôxit, cồn, ketone, anđehit lipit, axit hữu cơ,
axit amin, pigment, đường, polisacarit, phenol.
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Một kiểu trao đổi chất quan trọng, được sinh giới sử dụng rộng rãi, là kiểu đồng ôxy
hóa hay đồng biến dạng. Các vi sinh vật biển hoạt động như là những yếu tố một của
quần thể phức tạp, phản ứng với sự xâm nhập của các chất ngoại lai như một thể thống
nhất. Điều đó là do sự hiện diện của nhiều mối liên hệ và tương tác giữa các sinh vật
và các tác nhân khác nhau quy định. Sự phức tạp của thành phần dầu và các sản phẩm
dầu đòi hỏi phải có nhiều loài vi sinh, có khả năng tấn công vào cả các hợp phần dầu
lẫn các sản phẩm biến dạng. Vì vậy, dầu thô và từng loại hyđrô cacbua được phân hủy
bằng một quần cư nhiều loài vi khuẩn sẽ hiệu quả hơn hơn là bằng riêng một loài nào
đó. Ở các vùng nước ô nhiễm, bên cạnh những vi sinh vật ôxy hóa được hyđrô cacbua,
còn rất nhiều loài vi khuẩn phân hủy được lipit, protolithic, ôxy hóa phenol, khử nitơ và
các loài khác. Và càng có nhiều loài trong quần thể, thì càng có nhiều men làm chất xúc
tác cho quá trình ôxy hóa các chất hữu cơ khác nhau.

Những nhân tố môi trường có tác động đẩy nhanh hay làm chậm các quá trình ôxy hóa
hyđrô cacbua dầu trong biển bởi vi sinh vật. Người ta tính được rằng, để ôxy hóa hoàn
toàn 1 lít dầu cần 3300 gam ôxy. Vì vậy, hyđrô cacbua dầu sẽ bị ôxy hóa nhanh hơn
trong điều kiện nước bão hoà ôxy, và điều kiện thuận lợi nhất hình thành tại ranh giới
biển ? khí quyển.

Để làm tăng quần thể vi thực vật ôxy hóa hyđrô cacbua, cần có nguồn các hợp chất vô
cơ của nitơ và photpho, vì vậy, làm giàu nước bằng các dưỡng chất sẽ đẩy nhanh quá
trình ôxy hóa vi khuẩn các hyđrô cacbua dầu. Zo Bell (1964) đã chỉ ra rằng, để ôxy hóa
hoàn toàn 1 mg dầu, cần khoảng 4 mg nitrat, và để có tốc độ phân hủy dầu tối ưu, phải
thỏa mãn tỷ lệ N : P = 14 : 1. Ôxy hóa dầu bằng vi khuẩn, nếu có mặt nitơ dạng amoniac
sẽ diễn ra tốt hơn so với nitơ dạng nitrat, tốc độ trong trường hợp thứ nhất cao hơn gấp
1,5–2 lần.

Các khảo sát thực nghiệm với các mẫu nước biển Caspi, sử dụng các mẫu dầu thô và
sản phẩm dầu (Zatuchnaia, 1978) cho thấy rằng, sự phân hủy tổng cộng dầu trong nước
biển diễn ra theo định luật phản ứng đơn phân tử bậc một:
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Ảnh hưởng pH biểu lộ ít hơn: khi tăng pH lên 1,0, chu kỳ bán phân phân dầu giảm
trung bình 24 giờ.

Nếu tổng quát hóa các kết quả nghiên cứu thực nghiệm, có thể chỉ ra rằng tỷ phần ôxy
hóa hyđrô cacbua dầu bằng sinh vật biển về trung bình bằng 50–60 %, dao động từ 20
đến 98 %.

Khi thiếu nitơ liên kết, lượng ôxy ít hơn 0,5 mg/l và pH dưới 6,0, hoạt tính của các loại
nấm và men áp đảo trên hoạt tính của vi khuẩn, chúng có số lượng lớn nhất ở các vùng
ven bờ.

Quy mô tổng quát phân hủy sinh học dầu trong biển được đánh giá từ các dữ liệu sau.
Thí dụ, ở biển Caspi (Shưban và nnk, 1977), tốc độ tiêu thụ dầu của các vi sinh vật
Pseudomonas và Mycobacterium, bị cách biệt khỏi các lớp mặt vi mỏng, bằng 0,7–30
mg/(l.ngày) tại nhiệt độ 22–24 °C. Quần cư vi khuẩn hỗn hợp sau một ngày phá hủy 160
mg dầu chứa trong 1 l. Với chế độ nhiệt và khí tối ưu, tốc độ ôxy hóa hyđrô cacbua dầu
bởi vi khuẩn đạt 2,5 mg/m2 trong một ngày, hay 240 mg/m2 một mùa dinh dưỡng. Trong
toàn biển sẽ có con số 9000 tấn trong mùa hè. Theo các kết quả nghiên cứu biển Bantich
(Shưban, 1976), lượng dầu phân hủy riêng, tính cho các vi khuẩn nổi, bằng (1,2–5).1010

mg/giờ. Từ đây, sau khi chuyển sang tổng lượng vi khuẩn, có kể đến thời gian sinh ra
chúng, ta được, qua một mùa hè, vi khuẩn nổi ở biển Bantich khoáng hóa được 3–12 mg
dầu từ 1 m2 mặt biển, hay nói chung từ toàn biển là 1200–5000 tấn.

Ở các biển Bắc cực (Izmailov, 1988), tương quan giữa các quá trình tự làm sạch hyđrô
cacbua dầu tỏ ra có hơi khác. Hơn 30 loạt đo thực thực nghiệm trong tất cả các mùa
những năm 1978–1984 cho thấy rằng, bốc hơi (50–70 %), ôxy hóa quang hóa (15–30
%) và sử dụng sinh học (2–7 %) đóng vai trò chính trong cơ chế tự làm sạch. Các ước
lượng này ứng với các thời kỳ xuân hè ở trung tâm Bắc Băng Dương và với biên tiếp
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xúc của khí quyển với nước và băng. Khi có ánh sáng, với các điều kiện này, sẽ chuyển
hóa được 50–60 % tổng khối lượng các váng dầu thô sau 40 ngày. Vào mùa đông, tổng
hiệu quả của cơ chế tự làm sạch giảm khoảng 3 lần so với mùa hè.

Sự phân hủy sinh học các chất tẩy tổng hợp

Theo mức bền vững đối với sự ôxy hóa sinh hóa trong nước, tất cả các chất tẩy được
chia thành loại mềm (các alkilsulphat và alkilsulphonat), 50 % chúng bị phân hủy trong
vòng một số ngày, và loại cứng (các alkilbenzolsulphonat, các chất không tạo ion và các
chất hoạt hóa kation), để phân hủy cần đến hai tháng và hơn nữa.

Khi ôxy hóa sinh hóa các chất tẩy dạng anion, xảy ra các phản ứng: 1) thủy phân, 2) α–
ôxy hóa (ôxy hóa nhóm methyl), 3) β– ôxy hóa (ôxy hóa các axit béo), 4) ôxy hóa (phân
mạch) vòng thơm.

Sự ôxy hóa sinh hóa các chất tẩy diễn ra thông qua các phản ứng lên men, trong đó nếu
như một phản ứng bị ngừng, thì quá trình phân hủy chất không diễn ra đến cuối cùng và
các sản phẩm phân rã trung gian được tích tụ lại (Chernhaeva và nnk, 1982).

Vì phân tử ô xy liên kết với chất bị ôxy hóa mà không tách thành các nguyên tử riêng
biệt, nên vào thời điểm đầu tạo ra các hợp chất trung gian dạng perôxit. Sau đó, nhóm
perôxit chuyển hóa thành nhóm cồn, nhóm này tiếp tục bị ôxy hóa qua nhóm anđehit, và
biến thành nhóm carbôxil. Khi ôxy hóa nhóm methyl xuất hiện axit carbon, và về phần
mình, nó lại bị β– ôxy hóa, rất phổ biến trong các tế bào sống. Do đó, sự ôxy hóa các
chất tẩy diễn ra qua một loạt các sản phẩm trung gian, như cồn, axit, hợp chất carbonil,
phenol và sulphat.

Giai đoạn thứ nhất của sự phân nhánh các alkilsulphat là thủy phân đơn giản, tạo thành
cồn và axit lưu huỳnh. Cồn dễ bị ôxy hóa bằng nhiều vi khuẩn đến axit cacbon và nước.

Mức ôxy hóa sinh hóa các alkilbenzolsulphonat phụ thuộc vào độ dài và đặc điểm của
nhóm alkil nhánh và các tính chất của nguyên tử cacbon, liên kết vòng benzol với nhóm
alkil. Số nhánh của nhóm alkil, cũng như sự có mặt các đồng đẳng và đồng phân làm
chậm quá trình ôxy hóa sinh hóa. Trong khi ôxy hóa sinh hóa các alkilbenzolsulphonat,
lúc đầu nhóm methyl nằm xa vòng benzol nhất bị ôxy hóa, sau đó đến các mạch alkil và
cuối cùng vòng benzol bị phân mạch. Các chất alkilbenzolsulphonat với những mạch
alkil dài không rẽ nhánh bị ô xy hóa nhanh hơn so với các mạch ngắn không rẽ nhánh.

Các nghiên cứu thực nghiệm về phân hủy sinh học thuốc tẩy “Novost”, một chất tẩy
phổ biến trên gốc các alkilsulphat, trong nước biển với độ muối khác nhau (Aphanaseva,
1978) đã cho thấy rằng quá trình phân hủy các chất tẩy tương ứng với phản ứng bậc một,
khi hằng số tốc độ phản ứng được biểu diễn bằng phương trình
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K = 2,3
t lg

C0
Ct

(4.3)

ở đây t- thời gian.

Cũng có thể mô tả các quá trình ôxy hóa sinh hóa nhiều loại chất tẩy khác bằng các
phương trình phản ứng bậc một (Chernhaeva và nnk, 1982).

Như có thể mong đợi, tốc độ tự làm sạch nước tự nhiên khỏi các chất tẩy được quy định
bởi nhiều yếu tố: cấu tạo hóa học của chất tẩy, nồng độ ban đầu của chúng, độ muối,
nhiệt độ, pH, hàm lượng ôxy hoà tan và sự có mặt các chất ô nhiễm khác trong nước.
Nồng độ của các alkilsulphat thường giảm khá nhanh, nồng độ của các alkilsulphonat
giảm chậm hơn và nồng độ của các alkilbenzolsulphonat thì giảm rất chậm (bảng 4.1).

Khi tăng độ muối, các hằng số phân hủy các chất tẩy giảm (bảng 4.2), tuy nhiên trong
các khối nước có độ muối gần như nhau, thì mức ô nhiễm có một vai trò nhất định, vì
mức ô nhiễm đòi hỏi sự thích nghi của vi thực vật đối với sự tiêu thụ các chất ô nhiễm
đó. Nếu có mặt các sản phẩm dầu, sự ôxy hóa sinh hóa các chất tẩy bị chậm lại, bởi vì
với nồng độ các hyđrô cacbua dầu trên 0,05 mg/l, các vi sinh vật sẽ dùng dầu trước tiên
như một nguồn thức ăn, chỉ khi nồng độ dầu giảm tới 0,03 mg/l, vi sinh vật mới bắt đầu
dùng các chất tẩy.

Bảng 4.1. Các hằng số tốc độ ôxy hóa các chất tẩy trong nước tự nhiên

trong các điều kiện tĩnh (Đolgienko, 1971)

Chất Nồng độ đầu,
mg/l

K
(ngày)?1

“Novost” (alkilsulphat từ cồn tự nhiên) 2,013,0 0,640,58

“Progress” (alkilsulphat từ cồn nhân tạo bậc một và
bậc hai) 1,09,1 0,500,46

AS?1 (alkilsulphonat) 1,816,5 0,130,10

NP?1 (alkilbenzolsulphonat) 0,9511,4 0,010,02

Bảng 4.2. Phụ thuộc các hằng số tốc độ phân hủy các chất tẩy vào độ muối và loại nước
(Aphanaseva, 1978)

Dạng nước Độ muối

K (ngày đêm)1
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Alkilsulphat Alkilbenzolsulphonat

Sông Đaugava Nước ngọt 2,56 

Cửa biển sông Daugava 5,12 2,90 

Vịnh Riga 7,06 2,49 

Hắc Hải 18,34 2,04 2,86

Địa Trung Hải 36,99 1,58 2,56

Đại Tây Dương(gần quần đảo Canari) 36,99 1,91 1,86

Bảng 4.3. Các hằng số tốc độ phản ứng ôxy hóa chất tẩy phụ thuộc

vào nhiệt độ trung bình tháng của biển Bantich (Aphanaseva, 1978)

Tháng Nhiệt độ K (ngày)?1

1 0,7 0,0283

3 2,3 0,0320

5 8,2 0,0474

8 17,7 0,1617

Tác động của nhiệt độ có thể theo dõi trên thí dụ biển Bantich (bảng 4.3). Về pH: môi
trường kiềm nhẹ như nước biển là thuận lợi nhất. Trong môi trường axit và môi trường
kiềm, tốc độ phản ứng ôxy hóa chất tẩy bị giảm 2?3 lần.

Bảng 4.4. Hằng số tốc độ chuyển hóa detergent anion trong điều kiện ưa khí và kỵ khí
(ngày đêm)1 (Kaplin, Phesenco, 1975)

Chất

Điều kiện
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Ưa khí Kỵ khí

“Novost” 0,59 0,12

“Progress” 0,45 0,10

Sulphonol clo 0,14 0,04

AS?1 0,10 0,02

Sulphonol NP?3 0,12 0,002

Sulphonol NP?1 0,02 0,001

Sự ôxy hóa sinh hóa các chất tẩy diễn ra có tiêu thụ ôxy, vì vậy, khi hàm lượng ôxy
trong nước giảm, tốc độ phân hủy các chất tẩy giảm. Quy luật này được biểu hiện khi so
sánh các tốc độ chuyển hóa một số chất tẩy trong điều kiện ưa khí và kị khí (bảng 4.4).

Sự phân hủy các chất tẩy trong nước biển chủ yếu là do các vi sinh vật. Những nhân tố
quyết định trong quá trình này là nhiệt độ nước và các đặc điểm chế độ thủy hóa. Đồng
thời sự tiêu hủy các chất tẩy từ nước tự nhiên cũng diễn ra nhanh hơn nhờ các quá trình
hấp phụ, bởi vì gần 20 % khối lượng chất tẩy hoà tan trong nước bị hấp phụ bởi các chất
lơ lửng và đi vào bùn trong quá trình lắng đọng trầm tích. Tại các vùng nước nông, các
chất tẩy bị hấp phụ có thể là nguồn ô nhiễm thứ sinh của môi trường nước.

Sự tự làm sạch khỏi các chất phenol

Tùy thuộc vào bản chất hóa học của các phenol, quá trình ôxy hóa chúng có thể diễn ra
bằng con đường sinh hóa và lý hóa.

Ôxy hóa sinh hóa được thực hiện dưới tác động của các men do các vi sinh vật tiết ra.
Trong quá trình tách các phân tử phenol, có sự tham gia của các men loại sinh ôxy và
loại chuyển hóa ôxy. Để tạo ra các men, có tác dụng xúc tác tách vòng thơm (men cảm
ứng), thì quá trình thích nghi vi sinh vật với ô nhiễm phenol là rất quan trọng. Những vi
thực vật như vậy sẽ xuất hiện ở những nơi nước thường xuyên bị ô nhiễm phenol.

Trong điều kiện có mặt không ít hơn hai nhóm ôxy ở trong nhân của phân tử, thì phenol
sẽ tách nhóm hyđrôxin đến pirokatexin và chất cuối cùng bị tách nhánh. Sự tách nhỏ các
hợp chất phenol được thực hiện nhờ các men chứa sắt được kích thích bằng Fe2+. Chúng
xúc tác quá trình liên kết với chất nền của hai nguyên tử ô xy theo mối liên hệ kép:

chất nền + O2 → chất nền O2

và biểu lộ hoạt tính của mình trong điều kiện ưa khí.
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Trong điều kiện tự nhiên, tất cả các quá trình ôxy hóa các phenol xảy ra đồng thời, bổ
sung và phát triển lẫn nhau. Trong đó sự ôxy hóa phenol đi kèm theo với các phản ứng
ngưng tụ và trùng hợp tạo thành axit humin.

Số lượng và vị trí nhóm OH trong những phân tử của các phenol có vai trò quan trọng.
Các nghiên cứu của V. T. Kaplin (1966) đã xác định được rằng, trong số các phenol một
nguyên tử, thì ocxibenzol là có tốc độ phân hủy cực đại, krezol và ksilenol được ôxy hóa
với tốc độ nhỏ hơn. Càng nhiều nguyên tử hyđrô trong vòng benzol được thay bằng các
nhóm alkil, thì các phenol càng thể hiện độ bền lớn hơn đối với sự ôxy hóa sinh hóa.

Cường độ phân hủy các phenol trong nước biển phụ thuộc vào độ muối, pH, các chất
dinh dưỡng và chất lơ lửng.

Hằng số tốc độ phân hủy giảm rất mạnh, khoảng hai lần, nếu tăng độ muối từ cực tiểu
lên 4–6 %o. Tiếp theo, trong dải độ muối từ 6 đến 10–12 %o, hằng số chỉ giảm 1,5 lần.

Khi pH tăng, tốc độ phân hủy các phenol tăng. Các chu kỳ bán phân của phenol tại pH
bằng 7,45; 8,56 và 8,85 tuần tự là 1000, 200 và 100 giờ (Simonov, Likova, 1972).

Tốc độ phân hủy phenol tăng mạnh khi thêm vào nước các chất dinh dưỡng (các
photphat và muối kim loại). Điều này chứng tỏ về sự tăng số lượng vi thực vật tích cực
sử dụng phenol trong trường hợp đủ chất dinh dưỡng.

Nhận thấy rằng, tốc độ phân hủy phenol phụ thuộc nhiều vào nồng độ xuất phát của nó.
Khoảng nồng độ 0,03–3,0 mg/l là khoảng tối ưu nhất, chu kỳ bán phân gần 100 giờ. Với
các nồng độ khác, chu kỳ bán phân của phenol tăng lên. Điều này được giải thích là do:
trong trường hợp nồng độ thấp, phenol không còn giữ vai trò nguồn năng lượng đối với
các vi sinh vật ôxy hóa phenol, còn khi nồng độ lớn quá, thì phenol trở thành chất khử
trùng.

Sự tồn tại ô nhiễm dầu làm chậm quá trình phân hủy phenol, bởi vì trong quá trình phân
hủy sinh học các hyđrô cacbua dầu tạo thành các phenol tự tạo, làm tăng mức ô nhiễm
chung. Ngược lại, các chất hữu cơ (đạm, mỡ, cacbon), có mặt trong nước thải sinh hoạt
và công nghiệp, làm tăng tốc độ phân hủy phenol.

Sự có mặt ôxy tự do trong dung dịch có ý nghĩa lớn, bởi vì sự phân hủy phenol trong
nước biển diễn ra chủ yếu theo cơ chế ôxy hóa. Thí dụ, trong nước có độ muối 4 và
10 %o, chi phí ôxy cho phân hủy phenol về trung bình bằng 138,1 mg O2 cho 1 mmol
phenol. Để ôxy hóa phenol hoàn toàn, cùng với các sản phẩm trung gian và sản phẩm
dư của quá trình phân hủy, đòi hỏi 445,6 mg O2 cho 1 mmol phenol (Likova, Simonov,
1978).
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Sự phân hủy sinh học các chất poli-hyđrô cacbua thơm

Phân hủy các chất gây ung thư trong môi trường nước có thể xảy ra dưới tác động của
các nhân tố lý hóa của sinh cảnh và các sinh vật.

Những phân tử của các hyđrô cacbua thơm vòng kín (PAH) có độ bền vững lớn đối với
sự ôxy hóa nhờ độ vững chắc nâng cao của các mối liên hệ nội phân tử do sự liên hợp
π?electron trong các vòng thơm. Do nồng độ PAH trong nước rất thấp, nên quá trình
chúng tự ôxy hóa chỉ diễn ra rất chậm, nhưng vì trong nước có ôxy, các vết tích O3 và
H2O2, tác động của tia bức xạ cực tím nên xuất hiện quá trình ôxy hóa quang học, tác
động hiệu quả hơn khoảng 10 lần so với quá trình tự ôxy hóa. Do đó, ôxy hóa quang học
có thể là một trong những hợp phần của tổ hợp tự làm sạch môi trường nước khỏi PAH
(Kirso và nnk, 1988).

Trong biển, vai trò của ôxy hóa vi sinh đối với benzapiren (BP) rất quan trọng. Các công
trình khảo sát trên biển Bantich (Shưban và nnk, 1980) đã phát hiện ra sự phong phú về
các loài vi sinh vật có khả năng chịu đựng được BP, với số lượng từ vài chục đến hàng
nghìn tế bào trong 1 ml nước. Hàm lượng lớn nhất của chúng được xác định ở các lớp
sát mặt và lớp nửa mét bên trên của biển. Hàm lượng tế bào cực đại tìm thấy ở phần
phía nam biển Gotlan, ở các vùng Cattegat, các vũng sâu Arcon và Bornkholm. Chính ở
những nơi ấy cũng tìm thấy hàm lượng BP cao trong phù du sinh vật và trầm tích đáy.
Những giới hạn về số lượng vi sinh vật BP chịu đựng và BP phân rã tìm thấy ở nhiều
vùng của Đại Tây Dương, phía bắc vĩ tuyến 10 °N trong các công trình khảo sát các năm
1978–1979 (Shiban, Volodkovich, Panov, 1985).

Trong các thí nghiệm mô hình in situ kèm theo phân tích hóa học sau đó, đã nhận được:
tốc độ phá hủy BP bởi vi khuẩn bằng 2,3–5,5 μg/l sau 10 ngày, tức chịu phân hủy sinh
học khoảng 10–20 %. Nếu có mặt glucoza, phân hủy BP đạt 45 %. Điều này nói lên khả
năng đồng ôxy hóa BP cùng với các chất hữu cơ khác.

Theo đánh giá của Iu. A. Izrael (1984), vi khuẩn nổi của Đại dương Thế giới có khả
năng phá hủy đến 400 tấn BP trong một năm.

Sự kết vón sinh học các chất ô nhiễm

Các quá trình bẫy sinh học, tích tụ sinh học và kết vón sinh học các chất ô nhiễm liên
quan mật thiết với cường độ của quá trình quang hợp và truyền thức ăn theo các khâu
của mạng dinh dưỡng. Tập hợp các quá trình này đảm bảo sự tích tụ những chất độc hại
trong sinh quần, sự lưu chuyển trong các hệ sinh thái và loại bỏ một phần vào trầm tích
đáy. Theo những quan niệm hiện đại, gần 50 % chất hữu cơ tổng hợp cùng với các chất
độc bị loại khỏi tầng giàu ánh sáng. Tùy thuộc độ sâu, 2–10% khối lượng vật liệu này
đạt tới đáy, phần còn lại khoáng hóa trong các lớp nước và lại bị cuốn hút vào các chu
trình sinh địa hóa.
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Với tư cách thí dụ, có thể xét sự kết vón sinh học các kim loại nặng. Ước lượng dòng
các kim loại với chất lơ lửng dinh dưỡng từ lớp 0–400 m dẫn trong bảng 4.5.

Bảng 4.5. Tốc độ gia nhập và loại bỏ một số kim loại (tấn/năm) tại độ sâu 400 m

và tốc độ tích tụ chúng trong trầm tích đáy Đại dương Thế giới (Izrael, Shiban, 1985)

Quá trình Thủy ngân Chì Cađimi

Nhập từ bên ngoài (7?11).103 (3?40).105 (1,5?34).103

Kết vón sinh học tại độ sâu 400 m 3,2.103 8,5.104 2,6.104

Tích tụ trong trầm tích đáy 5,4.102 1,4.104 4,3.103

Mặc dù tính chất gần đúng của các dữ liệu hiện có, thấy rằng khối lượng kim loại do
chất lơ lửng mang đi khỏi lớp hoạt động đại dương nhỏ hơn nhiều so với khối lượng
nhập vào đại dương từ các nguồn tự nhiên và nhân tạo. Điều này chứng tỏ về xu hướng
tích tụ kim loại trong các khối nước đại dương và, như hệ quả, về tăng cường liên tục
dòng kim loại cùng với vật liệu trầm tích đi xuống các lớp trầm tích đáy. Thí dụ, ở lòng
chảo Santa – Barbara gần bờ Caliphocnia, tại độ sâu 580 m, hàm lượng thủy ngân trong
trầm tích đáy tạo thành sau năm 1960 gần hai lần lớn hơn hàm lượng trong trầm tích
đáy đã tích lũy được cho đến năm 1920 (Gerlax, 1985). Tương tự, hàm lượng thủy ngân,
chì, cađimi và kẽm trong các mẫu khoan trầm tích đáy hiện đại ở vịnh Phần Lan và phần
phía bắc biển Bantich đã tăng 3–5 lần so với những gì quan trắc được vào đầu thế kỉ 20
(Voipio, 1981).

Đánh giá định lượng về kết vón sinh học các hyđrô cacbua dầu, thuốc bảo vệ thực vật
chứa clo hữu cơ và các chất ô nhiễm khác hiện còn khó khăn.
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Bảo vệ các đối tượng nước khỏi cạn kiệt
Những kết quả nghiên cứu về cân bằng các chất ô nhiễm cung cấp cơ sở để dự báo động
thái ô nhiễm của các vùng nước biển và đại dương theo những giá trị cho trước về phát
thải các chất ô nhiễm, xây dựng những khuyến cáo về chế độ phát thải tối ưu và xác
định các mức chịu tải cho phép tới hạn hay dung lượng dung hòa của biển với các chất
ô nhiễm.

Mô hình cân bằng các chất ô nhiễm

Theo A. I. Simonov (1973), về định tính, cân bằng các chất ô nhiễm đối với biển nói
chung có thể biểu diễn bằng sơ đồ sau:
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Công thức (5.10) sử dụng để tính cân bằng các chất ô nhiễm trong các hệ thống một lớp
và nhiều lớp khi thỏa mãn những điều kiện sau đây: tính toán được tiến hành theo các
nồng độ trung bình tỷ trong của các chất ô nhiễm và theo các nhiệt độ trung bình tháng
đối với toan bộ không giân lựa chọn của biển, giả thiết sự liên tục và sự đồng nhất các
trường ô nhiễm trong toàn biển hay một vùng của nó, chấp nhận tính đồng đều theo thời
gian của dòng của các chất ô nhiễm đi vào từ những nguồn khác nhau theo toàn thủy
vực, dòng các chất ô nhiễm ở ranh giới dưới của lớp mặt chấp nhận tỷ lệ với gradient
thẳng đứng của nồng độ và được thực hiện trong các mùa phát triển đối lưu thẳng đứng.
Trong trường hợp tập trung các chất ô nhiễm vào các váng và lớp mặt vi mỏng, việc tính
toán cân bằng của chúng tiến hành cho các váng, lớp mặt vi mỏng và các lớp nước đệm
một cách riêng biệt, từ giả thiết rằng phần lớn các chất ô nhiễm trải qua giai đoạn tập
trung trong lớp mặt vi mỏng hay váng.

Sự phân bố và di chuyển của các chất ô nhiễm trong hệ thống nhiều lớp có thể đặc trưng
bằng thời gian lưu lại của chúng trong từng lớp:

Những yếu tố cân bằng các chất ô nhiễm
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3. Theo công thức (5.13) tính lượng phát thải các chất ô nhiễm trong thời kỳ đã định.

Sự không đều của phân bố ô nhiễm trong thiết diện sông, sự không đồng đều gia nhập
của chúng, sự thiếu mối liên hệ giữa nồng độ của chúng và lưu lượng nước trong sông,
cũng như sự hiện diện của nhiều nhân tố khó tính tới buộc chúng ta phải áp dụng các
phương pháp của thống kê biến phân, khi xét xác suất xuất hiện một nồng độ nào đó của
các chất ô nhiễm trong dòng nước và để tính toán phải chọn thời kỳ chế độ nước sông
đảm bảo tương ứng về mặt thống kê với những kết quả quan trắc hệ thống.
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Khi không có đủ số liệu về các chất ô nhiễm xâm nhập vào biển, có thể sử dụng những
thông tin trung bình thống kê đặc trưng cho một số biển về tương quan giữa các lượng
nhập chất ô nhiễm qua các kênh khác nhau: thải từ tầu trên biển và thất thoát khi sự cố
– 28 %, thải từ tầu tại các cảng – 14 %, thải từ bờ – 16 %, thải theo dòng sông – 28 %,
từ khí quyển – 10 %, theo các kênh khác (trao đổi nước tại thềm lục địa) – 4 % tổng
nhập lượng. Nếu biết chính xác một trong những thành phần nhập lượng, có thể tính
được tổng nhập lượng các chất ô nhiễm trong thời kỳ xác định.

Ảnh hưởng của bùn đáy biểu hiện trong các vùng nước nông và ven bờ. Nhập lượng các
chất ô nhiễm từ trầm tích đáy khi xục bùn làm tăng nồng độ các sản phẩm dầu dạng hoà
tan và dạng nhũ ở lớp mặt:
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Vai trò của các quá trình hấp phụ bởi các chất lơ lửng và bùn đáy được xác định từ tương
quan giữa các khối lượng các chất ô nhiễm đi vào biển và bị hấp phụ bởi bùn đáy:
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Cân bằng và dự báo biến động mức ô nhiễm nước đại dương bởi hyđrô
cacbua dầu

Việc xây dựng mô hình cân bằng các chất ô nhiễm đã cho phép dựa vào các quan trắc
thực địa tính được các khoản vào và ra của cân bằng hyđrô cacbua dầu cho một số vùng
nước Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, cũng như có được những thông tin dự báo
về động thái ô nhiễm dầu của các vùng nước đó đến năm 1990 (Simonov, 1985) và đến
năm 2005 (Simonov và nnk., 1986). Ở đây sẽ dẫn những kết quả tính toán đối với Bắc
Đại Tây Dương (0–60 °N).

Theo dữ liệu thống kê, các nước quanh thủy vực Bắc Đại Tây Dương năm 1975 đã tiêu
thụ 754.106 tấn dầu. Lượng xâm nhập vào đại dương bằng 0,23 %, hay 1,73.106 tấn
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các hyđrô cacbua dầu một năm. Lượng hyđrô cacbua dầu này phân bố và phân hủy ở
trong các váng dầu trên mặt, trong lớp mặt vi mỏng và trong lớp 0–100 m với một phần
chuyển xuống các lớp sâu.

Tính toán được thực hiện theo các nồng độ trung bình tỷ trọng của các hyđrô cacbua dầu
và nhiệt độ nước trung bình tháng đối với toàn vùng nước Bắc Đại Tây Dương. Giả sử
trong một năm lớp 0–100 m bị xáo trộn hoàn toàn, nhập lượng hyđrô cacbua dầu từ các
nguồn khác nhau phân bố đồng đều trên toàn vùng nước, còn sự phân bố nồng độ là đơn
điệu, với các cực trị ở những đới thềm. Chấp nhận rằng tại biên phía bắc của thủy vực
(60 °N) chỉ có lượng mất do hải lưu Bắc Đại Tây Dương, tổng thông lượng qua xích đạo
bằng 0, tại biên dưới của lớp (100 m) thông lượng tỷ lệ với gradient nồng độ và thực
hiện với tốc độ đối lưu thẳng đứng khoảng 104 cm/s.

Theo số liệu quan trắc, 3 % tổng diện tích mặt nước bị phủ bởi váng dầu, trong đó
thường trực tập trung khoảng 48.103 tấn dầu, thời gian lưu lại của dầu trong váng dầu là
17 ngày. Từ váng dầu bay hơi 50 % tổng lượng hydocacbon dầu. Hằng số tốc độ phân
hủy trung bình trong váng dầu bằng 0,008 ngày–1 (0,007–0,0137 ngày–1) tuỳ theo nhiệt
độ nước).

Độ dày lớp mặt vi mỏng chấp nhận bằng 500 μm, nồng độ trung bình hyđrô cacbua dầu
trong lớp mặt vi mỏng ? 3 mg/l, thời gian lưu lại trong lớp mặt vi mỏng ? 9 ngày, hệ số
bay hơi thực nghiệm của hyđrô cacbua dầu, được lấy trung bình tỷ trọng theo diện tích
– 0,007, hằng số tốc độ phân hủy trung bình bằng 0,024 ngày?.

Trong nước Bắc Đại Tây Dương (0–100 m), nồng độ trung bình các hyđrô cacbua dầu
bằng 0,010 mg/l, gradient thẳng đứng của nồng độ 0,0001 mg/l và thời gian lưu lại trong
lớp này ? 241 ngày.

Có tính cả đến thể tích nước trong các lớp, tốc độ chuyển động của chúng và thể tích
nước đi theo hải lưu Bắc Đại Tây Dương vào Bắc Băng Dương.

Bảng 5.2. Cân bằng hyđrô cacbua dầu ở Bắc Đại Tây Dương năm 1975

(Simonov, 1985)

Lớp
Nhập
lượng103

tấn

Lượng
mất
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Bay
hơi

Vào Bắc
Băng
Dương

Phân
rã

Dòng
xuống
tầng
dưới

Ở lại
trong
lớp
(váng)

103 tấn % 103

tấn
% 103

tấn
% 103

tấn
% 103

tấn
%

Váng
mặt 1120,0 560 50 25,3 2,3 369,0 33 6,9 0,6 158,8 14,1

Mặt vi
mỏng 621,1 0,4 0,7 0,05 0,01 402 63,9 158,9 25,8 60,0 9,59

0100m 154,7 ? ? 10,3 6,8 38,6 25,6 62,7 41,6 39,3 26

Các khoản cân bằng hyđrô cacbua dầu ở Bắc Đại Tây Dương tính toán được (bảng 5.2)
có một số đặc điểm riêng. Trong phần mất, giá trị quyết định thuộc về bay hơi và phân
hủy (83 % tổng nhập lượng từ mặt). Đối với lớp mặt vi mỏng: chủ yếu là phân hủy
(gần 64 %) và mất xuống lớp kề dưới (gần 26 % tổng nhập lượng vào lớp mặt vi mỏng)
khi tỷ phần bay hơi giảm mạnh. Trong lớp 0–100 m, phần mất lớn nhất là do dòng đi
xuống các tầng dưới (42 %) và phân hủy (26 %). Trong tất cả ba lớp, có tính tới khả
năng chuyển một phần hyđrô cacbua dầu xuống các khối nước sâu hơn 100 m, còn lại
0,32.106 tấn (18,5 % tổng lượng nhập vào Bắc Đại Tây Dương). Lớp 0–100 m chỉ tích
tụ khoảng 39,3.103 tấn hyđrô cacbua dầu, một phần không lớn trong tổng nhập lượng
năm (1,734.106 tấn). Từ đây thấy rõ vai che chắn của mặt và lớp mặt vi mỏng của đại
dương trên đường hyđrô cacbua dầu đi vào lòng đại dương.

Để lập dự báo mức ô nhiễm Bắc Đại Tây Dương cho tương lai, cần biết rằng, với sản
lượng dầu thế giới 2,48 tỷ tấn năm 1971, nhập lượng vào Đại Tây Dương 1,73 triệu tấn,
năm 1980 – tuần tự 42 tỷ tấn và 3,05 triệu tấn, năm 2000 theo dự báo (nếu duy trì xu thế
hiện thời) – tới 6,5 tỷ tấn và 4,53 triệu tấn. Sử dụng khối dữ liệu quan trắc 5–9 năm cho
từng vùng của Bắc Đại Tây Dương, người ta đã xây dựng được mối liên hệ giữa nhập
lượng dầu vào nước biển và hàm lượng dầu trong váng dầu, lớp mặt vi mỏng và toàn lớp
nước, sau đó lập dự báo cho năm 2005. Dự báo được tính bằng phương pháp cân bằng
theo phương trình (5.9).

Chấp nhận các thành phần như sau: nhập từ khí quyển – 40 % tổng nhập lượng, đi lên
khí quyển – 40 % tổng hyđrô cacbua dầu trong váng và 1,5 % tổng trong lớp mặt vi
mỏng. Trước tiên, tính các hệ số thực nghiệm về phân bố các hyđrô cacbua dầu trong
nước và chính xác hóa trữ lượng ( M0) trong lớp 0–100 m. Kết quả dự báo ước lượng
trình bày ở bảng 5.3.
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Như đã thấy, mặc dù có sự biến động giữa các năm về ô nhiễm dầu ở những năm 80,
nhưng nổi lên là xu thế tăng hàm lượng dầu ở một số vùng của Bắc Đại Tây Dương và
toàn đại dương. So với năm 1980, trên toàn Bắc Đại Tây Dương ô nhiễm váng dầu đã
tăng 1,16 %, còn hàm lượng hyđrô cacbua dầu dạng hoà tan và nhũ so với năm 1975 cần
tăng tuần tự 0,013 và 0,008 mg/l ở các lớp 0–1 m và 0–100 m. Mức tăng lớn nhất có thể
xuất hiện ở vùng cận nhiệt đới trung tâm và vùng Canari.

Bảng 5.3. Dự báo mức ô nhiễm của một số vùng ở Bắc Đại Tây Dương

cho năm 2005 (Simonov và nnk., 1986)
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Ảnh hưởng của các chất ô nhiễm tới hoạt
động sống của sinh vật biển
Nhờ những kết quả nghiên cứu theo hướng sinh thái – độc tố học, đến nay chúng ta đã
có được những quan niệm khá chắc chắn về đặc điểm tác động độc hại và tác động sinh
lý của các chất ô nhiễm tới hoạt động sống của một số loài thủy sinh. Chúng ta sẽ xem
xét những tác động đó qua thí dụ với một số nhóm sinh vật biển.

Những chất ô nhiễm trong quần xã thực vật

Các tảo đơn bào tạo thành mắt xích đầu tiên trong chuỗi thức ăn của đại dương, hình
thành nên các đặc trưng sản suất sinh học của các hệ sinh thái biển. Vì vậy, ảnh hưởng
tiêu cực của ô nhiễm môi trường biển có thể thể hiện trong sự biến đổi khối lượng sản
phẩm sơ cấp và phá hoại cấu trúc của quần thể, khi đó các loài nhạy cảm bị chết và thay
thế bởi những loài kém hơn về phương diện dinh dưỡng. Điều này kéo theo sự biến đổi
về trao đổi năng lượng và vật chất ở các bậc dinh dưỡng cao. Thực tế tất cả các loài phù
du thực vật biển đều có độ nhạy cảm cao đối với các chất ô nhiễm và biểu lộ khả năng
tích tụ mạnh các chất hóa học. Người ta đã nhận thấy một số kim loại nặng có khả năng
phá vỡ cấu trúc của nhiễm sắc thể và làm giảm sự tổng hợp chất diệp lục.

Các hợp chất clo hữu cơ gây tác động ngừng trệ tới các hệ thống men trong các màng
tế bào có chức năng chuyển hóa nitơ vào tế bào và tới cấu trúc lục lạp thể của tảo. Tính
kị nước của các thuốc bảo vệ thực vật chứa clo hữu cơ giúp chúng cô lập ở bên trong
các hợp chất phôtphoglixerit của lớp lipit kép của màng tế bào, dẫn đến phá vỡ sự vận
chuyển các nguyên tố dinh dưỡng vào trong tế bào.

Hình 6.1. Phụ thuộccường độ quang hợp vào các chất độc

ở vịnh Cursh, thời gian xuân ? hè (Suliakovski, 1985)
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SPD ? sản phẩm dầu của nước bì

Ảnh hưởng tiêu cực của các hyđrô cacbua dầu và chất tẩy được giải thích là do bản chất
ái mỡ của chúng, do đó chúng dễ dàng đi qua các lớp ngưỡng chứa mỡ đạm của tảo, làm
cho lớp mỡ trương phồng lên, tách rời vỏ tế bào, phá vỡ quá trình trao đổi chất và hình
thái của các tế bào.

Nét đặc trưng trong sự phản ứng của tảo đối với các chất ô nhiễm là sự kích thích quang
hợp ở các nồng độ chất độc thấp hay ức chế khi nồng độ tăng. Hiệu ứng kích thích xảy
ra khi nồng độ thủy ngân dưới 0,1 μg/l, cađimi 25–100 μg/l, kẽm 10–15 μg/l, các hyđrô
cacbua dầu 1–100 μg/l (hình 6.1 và 6.2), polichlobiphenil – dưới 0,2 μg/l. Sự tăng tốc
độ quang hợp và phân chia tế bào thực vật được giải thích là do sự hoạt hóa chung của
các cơ chế điều chỉnh sinh lý – sinh hóa tại những liều lượng chất độc nhỏ, và do sự phá
các quan hệ cộng sinh giữa tế bào và những vi khuẩn sống trên bề mặt của nó, những vi
khuẩn này sử dụng các sản phẩm trao đổi ngoài tế bào của phù du thực vật với tư cách
là nguồn thức ăn. Tác động kích thích của sản phẩm dầu có thể liên quan tới một số hợp
chất kim loại hữu cơ có trong đó, chúng đóng vai trò các tác nhân kích thích sự tăng
trưởng tế bào (Svưlev, Tkachenco, 1985).

Khi tăng nồng độ thủy ngân trong môi trường từ 1 đến 100 μg/l, tác động độc hại tăng
và triệt tiêu hoàn toàn hoạt sống của tế bào. Người ta đã nhận thấy rằng, tốc độ đồng
hóa cacbon khi có mặt các hợp chất methyl của thủy ngân sẽ bị giảm mạnh hơn so với
dạng ion: tác động ức chế biểu lộ tại nồng độ 1–10 μg/l. Với đồng nhận thấy tương quan
ngược lại: các ion đồng độc hơn so với các dạng hữu vơ của nó. Tác động ức chế của
các ion đồng được phát hiện tại nồng độ dưới 10 μg/l, còn các dạng hữu cơ ? tại nồng độ
10–50 μg/l. Dấu hiệu độc mạnh của chì và cađimi (làm giảm tốc độ phân bào và quang
hợp 50–100 % so với bình thường) biểu hiện tại nồng độ 100 μg/l, khi tăng đến 1000
μg/l thì hoạt động của tế bào thực tế chấm dứt sau 15–20 ngày. Nồng độ các kim loại
hơn 100 μg/l ức chế hoạt động sống của tất cả các loại tảo. Theo trình tự tăng sức chịu
đựng của các loài tảo đối với tác động kim loại với nồng độ 100–1000 μg/l, có thể sắp
xếp chúng thành dãy sau: điatomê – periddiniê – lục biển – lục nước ngọt. Theo mức tác
động tới thực vật phù du tự nhiên và các nồng độ hiệu ứng

Nồng độ hiệu ứng là nồng độ chắc chắn gây hiệu ứng ức chế hoặc kích thích.
(μg/l), các kim loại chính cũng tuân theo một tương quan nhất định:

.
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Hình 6.2. Phụ thuộc cường độ quang hợp của thực vật phù du tự nhiên vào tác động của
sản phẩm dầu tại vùng tây ? bắc Đại Tây Dương theo nhóm trạm (I  VI) tùy theo thành
phần loài của tảo (Suliakovski, 1985)

Nếu so sánh các nồng độ hiệu ứng và nồng độ thực tế của các kim loại nặng chính trong
đại dương (hình 6.3), thì theo hiệu giữa chúng có thể đánh giá mức độ nguy hiểm của
từng kim loại đối với thực vật phù du và lập các dãy độ nguy hiểm tiềm năng:

đối với các vùng sạch

Cu > Hg > Zn > Ni > Cd > Pb,

đối với các vùng bị ô nhiễm

Hg > Cu > Zn > Cd > Ni > Pb

(Tkachenco, 1985).
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Hình 6.3. Nồng độ hiệu ứng và thực tế của các kim loại nặng chính ở Đại dương Thế
giới, đặc trưng cho mức nguy hiểm sinh học của chúng (Svilev, 1985)

1  nồng độ lớn nhất tại vùng ô nhiễm, 2  nồng độ hiệu ứng đối với thực vật phù du
tự nhiên, 3  nồng độ trung bình trong các biển nội địa, 4  nồng độ trung bình tại vùng
khơi đại dương

Nồng độ các chất clo hữu cơ (DDT, các biến thể của nó, PCB và các chất khác), tại đó
sự quang hợp bị ngừng trệ, bằng 1–1000 μg/l, nồng độ ngưỡng 0,1–1,0 μg/l.

Theo những kết quả thí nghiệm một ngày, sự thuyên giảm cường độ quang hợp 30 %
so với cường độ bình thường bắt đầu từ nồng độ DDT, DDD, PCB bằng 1 μg/l. PCB,
DDT, DDE, đielđrin và enđrin có độc tính lớn nhất đối với các loài tảo.

Về phương diện độc tính học thì các sản phẩm dầu ít nguy hiểm hơn, bởi vì độ nhạy cảm
của thủy sinh vật đối với chúng tới 2–3 bậc thấp hơn so với các thuốc bảo vệ thực vật
clo hữu cơ và các kim loại nặng. Trong các đợt thí nghiệm dài tới 50 ngày, sự giảm tốc
độ đồng hóa cacbon tới 40 % so với tốc độ bình thường được quan trắc thấy tại nồng độ
các hyđrô cacbua dầu bằng 0,05 μg/l.

Tác động của các chất tẩy tới tảo nhóm chlorelli bắt đầu với nồng độ trên 50 mg/l. Nồng
độ ngưỡng của các huyền phù dầu (các chất tẩy dạng berol–02, –198, EPN–5) đối với
một số loài tảo nằm trong giới hạn 8–80 mg/l và thậm chí đến 500 mg/l.

Trong điều kiện ô nhiễm thực tế các hệ sinh thái tự nhiên, luôn luôn có một số chất độc
cùng có mặt và tác động. Khi đó thường xuất hiện các hiệu ứng cộng tác, hiệu ứng độc
hại đồng thời vượt trội hơn các hiệu ứng của các chất riêng lẻ. Thật vậy, tác động đồng
thời của DDT và dầu nhiều lần lớn hơn tác động riêng lẻ của chúng tới tốc độ phân bào
của tảo điatômê. Tác động đồng thời của các kim loại nặng có thể biểu lộ qua hyđrôxit
sắt, chất này dùng làm vật thu hút các kim loại hấp phụ trên nó. Nồng độ thủy ngân 10
μg/l cùng với nồng độ sắt 100–1500 μg/l sẽ dẫn tới suy giảm số lượng tế bào tảo lục
20–50 %.

Vai trò ức chế của thủy ngân, chì và cađimi tăng lên một cách đáng kể khi có mặt các
chất tẩy. Ví dụ, nồng độ chất tẩy 0,5 mg/l tỏ ra hơi kích thích sự phát triển của tảo,
nhưng tác động độc của kim loại với sự có mặt của cùng lượng chất tẩy đó thì tăng lên
20–30 %. Nguyên nhân của hiện tượng này là do các kim loại (đặc biệt thủy ngân) tạo
thành các hợp chất phức hợp với chất tẩy, trong quá trình phân hủy chúng xuất hiện các
chất độc hơn so với các chất ban đầu (Tkachenco, Svilev, 1985).

Nước thải công nghiệp, sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp là thí dụ về sự hiện diện đồng
thời các nhóm chất ô nhiễm khác nhau. Nước thải được làm loãng mạnh thì kích thích
sự tăng trưởng các loài tảo, nhưng nếu nồng độ các chất ô nhiễm trong đó lớn, nó sẽ
kìm hãm sự tăng trưởng của tảo. Các dữ liệu của những đợt thí nghiệm trong phóng
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thí nghiệm và quan trắc hiện trường chứng tỏ rằng, sự tương tác giữa nhiều yếu tố hợp
thành chính là cơ sở tác động sinh học của nước thải. Phát thải nước thải có thể dẫn đến
phá vỡ thành phần loài và giảm kích thước các tế bào thực vật phù du. Thí dụ, ở ven bờ
Li Băng, tại khoảng cách 10 km kể từ các bồn gom nước thải, người ta đã quan sát thấy
các dạng tảo lục lam và tảo cánh kim thế chỗ của tảo điatômê, một đại diện tiêu biểu
của các vùng biển sạch. Đồng thời đã diễn ra những dị thường diễn thể, các cực đại mùa
xuân và mùa thu của mật độ phù du thực vật đã bị chuyển thành một đỉnh duy nhất vào
mùa hè (Puser?Petkovich, 1976).

Những chất ô nhiễm trong các chuỗi thức ăn của các quần xã sinh vật biển

Dữ liệu khảo sát thực nghiệm đã cho thấy độ nhạy cảm cao của động vật phù du đối với
các chất ô nhiễm. Khi có mặt các nồng độ gần gây chết của một chất độc bất kỳ trong
môi trường, thì hoạt tính dinh dưỡng của các loại giáp xác lọc bị phá vỡ: tốc độ lọc sinh
học và tiêu thụ thức ăn giảm. Các dạng giáp xác trong thời kỳ phát triển cá thể đầu tiên
(ấu trùng vỏ giáp lớp thấp (nauplius) và ấu trùng các lứa tuổi) có độ chịu đựng rất kém
đối với tác động của các chất độc so với những cá thể trưởng thành sinh dục.

Khi phân tích đối sánh tác động sinh học tới các cơ thể động vật phù du, người ta đã
xác định được dãy giảm dần độ độc của các kim loại: methyl thủy ngân – thủy ngân –
đồng – kẽm – chì – cađimi – crôm. Những nồng độ tác động tổng quát của một số chất
ô nhiễm tới nhóm giáp xác (kể cả các động vật phù du nổi) được biểu diễn trên hình 6.4.
Từ đây thấy rằng, thuốc trừ sâu clo hữu cơ và các kim loại nặng có độc tính lớn nhất đối
với nhóm sinh vật trên, vì khoảng tác dụng độc của chúng dịch về phía các nồng độ nhỏ
hơn.

Một số kim loại nặng và các nguyên tố vi lượng trong thành phần hóa học của nước
biển, các thuốc trừ sâu clo hữu cơ và các nguyên tố phóng xạ, mặc dù có hàm lượng nhỏ
trong nước, bị tích tụ rất nhiều trong các cá thể thủy sinh ở các bậc dinh dưỡng khác
nhau. Khoảng biến thiên của các hệ số tích tụ của một số kim loại nặng bởi các sinh vật
biển rất rộng (bảng 6.1): từ không đáng kể đến rất lớn (106). Hệ số tích tụ của thuốc trừ
sâu clo hữu cơ trong các loài thân mềm và cá tương quan khá rõ với độ hoà tan của COP
trong nước (hình 6.5) và biểu lộ xu thế tăng dần theo bậc dinh dưỡng (bảng 6.2).
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Hình 6.4. Khoảng nồng độ tác động của các chất ô nhiễm

đối với loài giáp xác (Patin, 1979)

Tuy nhiên, phân bố của các hệ số tích tụ kim loại nặng và COP theo bậc dinh dưỡng có
đặc điểm phức tạp. Sự tích tụ các chất độc phụ thuộc vào những tính chất hóa học và
dạng tồn tại trong nước (dung dịch, chất lơ lửng) của chúng, vào cách thức ăn uống của
cơ thể (sinh vật nổi, ăn chất thối rữa, thú dữ), vào những cơ chế thích nghi và đào thải
chất độc ra khỏi cơ thể. Nồng độ ban đầu của chúng trong nước và thời gian lưu lại của
thủy sinh vật trong môi trường ô nhiễm đều có ý nghĩa.

Thật vậy, sự tích tụ thủy ngân bởi ấu trùng silversides tăng lên theo nồng độ thủy ngân
tăng trong nước tăng, nhưng bắt đầu từ tuần lễ thứ 9, thứ 10, thì cường độ của quá trình
này bắt đầu giảm (hình 6.6). Từ tuần lễ thứ 9, thứ 10 tăng rất mạnh tốc độ tăng trưởng
của ấu trùng, vì vậy hàm lượng tương đối của thủy ngân trong ấu trùng giảm, mặc dù
sự tăng tuyệt đối vẫn tiếp tục. Do tác động của thủy ngân, thường xuyên quan sát thấy
sự tụt hậu nhịp độ tăng trưởng của cá cá hồi non trong môi trường ô nhiễm so với các
phương án kiểm soát. Người ta ghi nhận được sự tích tụ chì và cađimi trong các bộ phận
da và xương của cá (xương, đầu, vây, da, mang) cao hơn so với tích tụ trong các mô cơ.
Thủy ngân có xu thế tích tụ trong bắp thịt và gan, bởi vì nó có khả năng tạo thành những
tổ hợp bền vững với các nhóm chức năng của các chất đạm.

Người ta đã biết được khả năng của các hợp chất clo hữu cơ hoà tan và tích tụ không
đảo ngược trong các bộ phận chứa mỡ của sinh khối thủy sinh vật (mỡ, gan cá), vì vậy
tồn tại một liên hệ tương quan dương giữa giữa hàm lượng các hợp chất clo hữu cơ và
độ mỡ của thủy sinh vật, trong các cơ thể độ tăng dần theo trật tự sau: bắp cơ – tinh hoàn
– thận – trứng – gan – mô tế bào béo. Các hệ số tích tụ bằng 103–04 và cao hơn. PCB
có độ nguy hiểm cao nhất, phân hủy sinh học rất chậm, và dildrin, có độ độc nâng cao.
Theo số liệu khảo sát năm 1981, nồng độ DDT và PCB trong cá bơn bắt được ở vùng
phía tây biển Bantich bằng 0,005–0,73 mg/kg trong gan, 0,05–0,317 mg/kg (chất thô)
trong buồng trứng. Hậu quả là, khi ấp trứng cá độ tử vong cao của cá con rất cao. Điều
này chứng tỏ rằng một số cá mẹ tích tụ trong cơ thể một lượng rất lớn COP, rất độc hại
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cho con chúng. Sự tích tụ các chất này trong mỡ hải cẩu biển Bantich có thể giải thích
được khả năng sinh sản của chúng. Năm 1980, đàn chó biển có đốt sinh sống ở vịnh
Botnhicheski chỉ có 27 % cá mẹ có chửa, trong mỡ chúng có chứa DDT và PCB tuần tự
bằng 88 và 73 mg/kg. Các con cái khác ở độ tuổi sinh sản không có con, vì các mô mỡ
của chúng đã tích tụ DDT và PCB 1,5 lần nhiều hơn. Hàm lượng DDT trong trứng chim
cộc Hà Lan (năm 1971) với độ dày vỏ 0,45 mm bằng 2 mg/kg và hàm lượng dieldrin
0,3–0,5 mg/kg khối lượng thô, trong trứng với độ dày vỏ 0,35 mm nó nhiều hơn gấp 6
và 10 lần. Do nhân tố này, vào những năm 60? 70, nhiều đàn chim định cư ven bờ đã
giảm mạnh số lượng (Gerlach, 1985).

Hình 6.5. Hệ số tích tụ của một số hợp chất clo hữu cơ trong

khối lượng chất thô của nhuyễn thể (1) và cá biển (2)

tuỳ thuộc độ hoà tan COP trong nước (Ernst, 1980)
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Bảng 6.2. Tích tụ thuốc bảo vệ thực vật (các biến thể DDT và dildrin)

trong quần thể sinh học ở sông Hudzon (Kneip và nnk., 1972)

Hợp phần hệ sinh thái Nồng độ 10?9 g/g Hệ số tích tụ

Nước 0 – 0,02 –

Sinh vật nổi 20 – 150 1000 – 7500

Tảo 30 – 100 1500 – 5000

Thân mềm 30 – 100 1500 – 5000
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Cá 30 – 100 1500 – 5000

Chim 1000 – 3000 50000 – 150000

Hình 6.6. Tích tụ tương đối (a) và tuyệt đối (b) thủy ngân trong silversides con non
(Storogiuk, 1985)

Số trên đường cong  nồng độ thủy ngân, μg/l

Những nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho chúng ta cơ hội đánh giá độ tính của các
chất tẩy tới động vật biển không xương sống (bảng 6.3). Từ đây thấy rõ các chất tẩy
không sinh ion độc hơn nhiều so với các chất tẩy hoạt tính anion.

Theo kết luận của S. A. Patin (1979), các thành phần hữu cơ của ô nhiễm hóa học theo
trật tự giảm dần độ độc tạo dãy sau đây: hợp chất clo hữu cơ  sản phẩm dầu hoà tan
và huyền phù – chất hoạt động mặt (chất tẩy và nhũ tương dầu mỏ). Các dải nồng độ
ngưỡng nhỏ nhất và độc hại của ba nhóm chất này lần lượt là 105–102, 102–101 và
101–100 mg/l đối với tổ hợp các loài và dạng nhạy cảm nhất của các nhóm sinh vật biển
chủ yếu. Trên toàn Đại dương Thế giới nhận thấy một xu thế chung tăng nồng độ trung
bình các kim loại nặng trong cá các biển nội địa 2–4 lần so với các loài cá đại dương,
tương ứng với quy luật vĩ mô tăng mức ô nhiễm môi trường biển và xu thế của các quá
trình địa hóa tự nhiên.

Bảng 6.3. Nồng độ các chất tẩy tổng hợp (mg/l) dẫn tới tử vong 50 %

các động vật biển không xương sống tiêu biểu (NelsonSmit, 1977)
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Loài không xương sống

Chất tẩy hoạt tính anion Chất tẩy không sinh ion

48 giờ 96 giờ 48 giờ 96 giờ

Capitella capilata 1,0– 10 1,0– 5,0 1,0– 5,0 0,1– 2,5

Scolelepis fuligi nosa 10–25 0,1– 1,0 0,5 – 5,0 0,1– 2,5

Crangon crangon 100 – 33 – 100 –

Sphaeroma serratum 800 10 – 25 10 – 100 5,0– 50

Mytilus gallaprovincialis 800 5,0 – 25 1,0 – 25 0,5– 50

Ô nhiễm hệ cá bởi các hợp chất clo hữu cơ (DDT và PCB) cũng tăng một cách có quy
luật theo dãy: biển thẳm – vùng ven bờ – biển nội địa. Hàm lượng DDT và PCB trong
các họ cá biển thường vượt trên một bậc, hoặc hơn nữa, so với hàm lượng trong cá đại
dương.

Tổng hàm lượng thủy ngân, chì và cađimi trong hải sản ở đại dương chưa đạt tới mức
nguy hiểm đối với sức khoẻ con người. Thí dụ, với mức tiêu thụ cá hàng ngày trung
bình ở Pháp bằng 232 gam một người, hấp thụ thủy ngân bằng 31,3 μg/ngày, thấp hơn
nhiều tổng mức tiêu thụ thủy ngân cho phép đã được các chuyên gia của Tổ chức Y tế
Thế giới xác định bằng 300 μg/tuần. Tuy nhiên, trong một số tình huống ô nhiễm địa
phương, mức độ tập trung kim loại độc trong cá có thể đạt tới những giá trị nguy hiểm,
bằng chứng về chuyện đó là nhiều lần xuất hiện bệnh Minamata.

Sự tích tụ đồng vị phóng xạ bởi cơ thể thủy sinh vật

Tác động sinh học của những đồng vị phóng xạ khác nhau phụ thuộc vào loại tia chúng
phát ra. Các hạt alpha xâm nhập tới các mô không hại đến độ sâu 0,06 mm, tia bêta ?
đến 20 mm, tia gamma xuyên qua mô bất kỳ thực tế không có trở ngại gì. Nguyên nhân
gây nhiễm xạ sinh vật biển còn bao gồm cả các đồng vị có trong các mô của chúng. Vì
vậy, các sinh vật dạng khác nhau và kích cỡ khác nhau sẽ chịu tác động của phóng xạ
theo một cách khác nhau. Bức xa phóng xạ gây nên tác động bất lợi tới các quá trình
sinh lý khác nhau và tới các gien trong thể nhiễm sắc tế của các bào sống (hiệu ứng gây
đột biến).

Các thủy sinh vật ăn những đồng vị phóng xạ từ môi trường nước thông qua mô các mô
da, bộ phận mang hay đường tiêu hóa, ngoài ra, sự tiêu hóa các đồng vị phóng xạ diễn
ra cả dưới hình thức bị động lẫn chủ động (Persov, 1978). Trao đổi bị động liên quan tới
sự san bằng các gradient nồng độ muối trong nước và trong các mô và đó là quá trình
hấp phụ ở bề mặt, hiệu xuất của quá trình này phụ thuộc nhiều vào diện tích các mô da.
Hình thức này tạo nên sự tích tụ các đồng vị phóng xạ đặc biệt mạnh ở các sinh vật có
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bề mặt cơ thể phát triển (thực vật phù du, lớp tôm cua, bọt biển v.v...). Quá trình tích tụ
tích cực liên quan tới khả năng của các màng lọc sinh học hấp thụ các đồng vị phóng xạ
từ môi trường nước. Khi mức phóng xạ nước biển cao, phương pháp hấp phụ để thu lấy
các đồng vị phóng xạ sẽ là phương pháp thống trị. Khi mức phóng xạ ở môi trường thấp,
vai trò chính trong ô nhiễm sinh vật có thể là những liên hệ dinh dưỡng, chuyển tải các
đồng vị qua các khâu của chuỗi dinh dưỡng. Các cơ thể phù du sinh vật tích tụ đồng vị
phóng xạ từ môi trường trong quá trình đồng hóa sinh học, hấp phụ và lọc sinh học.

Bảng 6.4. Hệ số tích tụ đồng vị phóng xạ trong sinh vật biển (Policarpov, 1964)

Hệ số tích tụ

Hệ số tích tụ các chất độc Kt ? tỉ số nồng độ chất độc trong một đơn vị khối lượng chất
tươi trên nồng độ trong cùng khối lượng của nước xung quanh.
55,59Fe và 60Co trong chất của sinh vật phù du (tảo điatômê) rất lớn và bằng hàng chục
và hàng trăm nghìn. Giá trị của hệ số tích tụ đối với 90Sr là 70–1500, đối với 144Ce –
gần 200 và đối với 137Cs chỉ bằng 1–2. Tốc độ tích tụ tương đối đáng kể: từ vài phút
cho đến một số ngày. Những nguyên tố 60Co, 65Zn, 106Ru, 131Y và các đồng vị mảnh
vụn cũng tích tụ nhanh như vậy.

Sự hấp thụ các chất đồng vị phóng xạ bởi sinh vật biển diễn ra song song với sự thu
nhận một chất tương tự bền vững nào đó mà trong điều kiện bình thường những sinh vật
đó vẫn sử dụng. Thí dụ, người ta đã thấy rằng trong các loài thân mềm có mang và giun
đốt thường tích tụ mangan bền vững, thì hàm lượng 54Mn cũng tăng cao. Diễn biến của
Pluton trong sinh vật biển cũng phụ thuộc vào bậc dinh dưỡng của sinh vật, ngoài ra các
sinh vật bậc cao hơn tích tụ Pu với khối lượng ít hơn. Kt đối với Pu trong cá 25–30 lần
nhỏ hơn trong tảo. Nói chung, theo kết quả số liệu quan trắc, thì không tìm thấy một mối
liên hệ trực tiếp giữa Kt và bậc dinh dưỡng của sinh vật (bảng 6.4).
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Tích tụ 90Sr và 137Cs trong thủy sinh vật phụ thuộc vào độ muối biển và nồng độ của
các đồng loại hóa học của những đồng vị phóng xạ này – can xi và kali. Khi độ muối
giảm, Kt của các đồng vị phóng xạ này thường tăng lên. Nồng độ 90Sr và 137Cs tăng lên
trong cá và nước theo hướng từ các vùng nước ở phía nam của đại dương lên các vùng
phía bắc và đạt các giá trị lớn nhất trong các biển nội nông của bắc bán cầu.

Tác động của sự ô nhiễm nhiệt môi trường nước

Ô nhiễm nhiệt mặt các hồ chứa nước mặt và các vùng biển ven bờ xuất hiện do phát thải
nước nóng bởi các nhà máy điện và một số cơ sở sản xuất công nghiệp.

Vào cuối những năm 60 của thế kỷ 20, tại nước Anh để làm mát các buồng cô đặc của
các nhà máy điện đã sử dụng đến 18.109 m3/năm. Theo dự báo, trong thời kỳ những
năm 90 của thế kỷ 20, hơn 40 % nước sông của Mỹ (bảng 6.5) sẽ dùng để làm mát các
hệ thống máy móc, mặc dù người ta cũng đã dự định chuyển hai phần ba số buồng cô
đặc sang chế độ làm mát theo chu trình kín.

Bảng 6.5. Đánh giá sử dụng nước ngọt của các nhà máy điện nguyên tử ở Mỹ

từ năm 1980 đến năm 2000 (Belter, 1975)

Năm Công suất dự kiến103

MW
Thể tích nước cần để làm
mátm3/s

Mất mát do bay
hơim3/s

1980 102000 1685 53

1985 250000 3741 184

1990 475000 8227 416

2000 1090000 20437 1050

Sự phát thải nước nóng trong nhiều trường hợp gây nên tăng nhiệt độ nước trong thủy
vực lên 6–8 °C. Diện tích các vệt nước nóng ở các vùng biển ven bờ có thể đạt tới 30
km2. Phân tầng nhiệt ổn định hơn cản trở sự trao đổi nước bình thường giữa các lớp mặt
và lớp nằm dưới. Độ hoà tan của ôxy giảm, còn lượng tiêu thụ nó lại tăng lên, bởi vì khi
nhiệt độ tăng, các vi khuẩn ưa khí hoạt động phân hủy chất hữu cơ mạnh hơn. Nồng độ
của các chất khí khác cũng bị giảm. Thí dụ, khi giảm hàm lượng nitơ trong nước, người
ta thấy những trường hợp chết cá do tắc mạch khí (xuất hiện những bong bóng nhỏ của
khí nitơ trong máu của cá).

Trong các hệ sinh thái bị ô nhiễm nhiệt, quá trình trao đổi chất của các quần thể thay đổi
đáng kể. Hoạt tính tế bào và cường độ hô hấp của toàn quần lạc sinh vật tăng cường. Sự
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đa dạng loài của phù du thực vật và toàn bộ thế giới tảo bị giảm. Thí dụ, khi tăng nhiệt
độ 10 °C, sự đa dạng loài của tảo điatômê giảm 2,5 lần. Ô nhiễm nhiệt kích thích quá
trình phân ly của các loài thực vật. Người ta ghi nhận được rằng tại 25°C tảo điatômê
thay đổi thành tảo lục (chlorophyceae), những loài này tại 33–35°C lại nhường chỗ cho
tảo lam (cyanophyceae). Sự tăng một cách dị thường khối lượng các loài tảo xanh  lam
gây nên tác động xấu đối với các thủy động vật không xương sống và có xương sống
ăn thực vật, bởi vì những tính chất dinh dưỡng của tảo xanh  lam tồi hơn của tảo lục
và tảo điatômê. Ngoài ra, tảo xanh  lam còn chứa những chất độc có khả năng tích tụ
trong các chuỗi thức ăn. Nhiều thành viên của quần thể động vật rất nhạy cảm đối với ô
nhiễm nhiệt: động vật phù du giảm số loài, số lượng ấu trùng của các loài côn trùng làm
thức ăn cho cá cũng giảm. Nhiều khi các loài thân mềm cũng bị tổn hại. Thí dụ, nhiệt độ
nước tăng lên 10°C trong sông Saint Lavrentia ở vùng Quêbec đã dẫn tới hủy hoại hoàn
toàn quần thể thân mềm trên diện tích 40 hecta.

Mỗi loài cá có thể được đặc trưng bởi một nhiệt độ tử vong thấp Ttvt, khi nhiệt độ môi
trường thấp hơn nhiệt độ này thì loài không thể tồn tại được, và một nhiệt độ tử vong
cao Ttvc, khi nhiệt độ môi trường cao hơn nhiệt độ này thì cá cũng sẽ chết do thừa nhiệt.
Khoảng nhiệt độ môi trường sinh sống rộng và nhiệt độ Ttvc cao đặc trưng cho những
loài cá chịu đựng được dải biến thiên nhiệt độ rộng, như các chép. Trong chu kỳ năm, cá
thích nghi với những thay đổi nhiệt độ nước. Vào mùa hè, Ttvc của chúng tăng, còn mùa
đông thì giảm. Nói chung, đối với các loài cá có xương có giá trị khai thác lớn, thì một
sự gia tăng nhiệt độ bất kỳ đều có thể gây giảm sút nhịp độ ăn uống, chậm tăng trưởng
sinh khối, chóng già và giảm số lượng trứng, rút ngắn tuổi đời.

Các chuyên gia của Tổ chức Lương thực Thế giới (FAO) đã thiết lập những tiêu chuẩn
sau đây đối với nước lục địa: mùa đông Δt không lớn hơn 5–6 °C, mùa hè nhiệt độ
không được vượt quá 23 °C đối với cá hồi trắng (Coregonus lavaretus), 21°C đối với cá
hồi (Salmo), đối với cá chép Δt không lớn hơn 9°C và nhiệt độ lớn nhất là 30 °C. Tiêu
chuẩn chấp nhận ở Liên Xô cho phép Δt vào mùa hè không lớn hơn 3°C.

Tuân thủ những đòi hỏi cần thiết có thể bằng hai con đường: 1) đẩy nhanh quá trình hòa
trộn nước thải nóng với toàn khối nước của thủy vực (thí dụ, đổ thải vào các lớp sâu), 2)
cô lập nước nóng trong vùng nó xuất hiện và độc lập làm lạnh, không liên quan tới thủy
vực nhờ các hệ thống cung cấp nước quay vòng kín.

Sự ô nhiễm của các quần xã sinh vật sống trên mặt nước và trong lớp nước
mỏng sát mặt

Các chất ô nhiễm, tụ tập gần lớp mặt vi mỏng, tiếp xúc trực tiếp với các sinh vật định
cư trong sinh cảnh sát mặt nước đại dương. Trong thành phần của quần lạc sinh vật mặt
có những ấu trùng và con non của một số loài thủy sinh vật đánh bắt rất có giá trị, nhiều
loài thực vật phù du và cả thế giới vi khuẩn, đóng vai trò quan trọng trong các quá trình
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ôxy hóa và biến đổi chất hữu cơ trên bề mặt đại dương. Vì vậy, ô nhiễm lớp mặt vi mỏng
gây nên một hậu quả sinh thái nguy hiểm của ô nhiễm đại dương (Izrael, Shiban, 1985).

Sinh vật sống trên mặt nước (pleusteon) liên quan với lớp váng mặt đại dương. Những
dạng chính của sinh vật sống trên mặt nước là physalis, vellela, porkita, có khả năng
sinh sản rất lớn. Trên những diện tích lớn của đại dương số lượng chúng và sinh khối rất
lớn (1 g/m2 và hơn).

Các sinh vật sống sát mặt nước (neusteon) hay sinh vật bơi dưới mặt sống ở dưới lớp
màng sức căng bề mặt trong lớp nước dày 25 cm. Thành phần loài rất đa dạng: sinh vật
nổi loại cá, động vật không xương sống, trứng, ấu trùng và con non động vật bộ chân
bụng (gastropodae), nhuyễn thể hai thân, động vật bộ chân kiếm (copepoda), giáp xác
mười chân, lớp sứa ống (siphonophora), giun nhiều tơ (polychaeta). Một số loài sinh vật
sống ở lớp sát mặt suốt đời, một số khác – chỉ có giai đoạn phát triển sơ khai (vài tháng),
loại thứ ba – chỉ vào lúc tối trong ngày. Sinh khối chung của sinh vật sát mặt nước vào
khoảng 2–3 tấn/km3 nước sát mặt.

Neusteon và pleusteon là những khâu liên hệ giữa các quần thể ở trong biển. Thông qua
chúng diễn ra các dòng vật chất và năng lượng hướng tới các sinh cảnh lân cận. Những
nồng độ lớn của hyđrô cacbua dầu mỏ, PCB, DDT, PAH và các chất độc hại khác trong
các váng mặt chứng tỏ về khả năng tích tụ các chất ô nhiễm bởi sinh vật neusteon với
liều lượng nguy hại cho hoạt động sinh sống của chúng và chuyển hóa mạnh sang các
dạng sinh cảnh khác. Ở những giai đoạn trẻ, những sinh vật này phản ứng rất mạnh đối
với các nồng độ gần gây chết của chất độc. Điều này dẫn đến những hậu quả rất tiêu
cực, kể cả đến sự phá hủy hoàn toàn chức năng của quần thể. Thật vậy, váng dầu tác
động hủy diệt đối với cá con, không cho chúng thở lấy đủ không khí chỉ để lấp đầy bong
bóng bơi để bơi.

Các chất ô nhiễm tác động rất mạnh tới các vi khuẩn neusteon. Chức năng chuyên môn
sinh thái chính của những sinh vật này là phá hủy và chuyển hóa các chất hữu cơ từ
không khí lắng xuống và từ các lớp phía dưới mặt đi lên. Phù du vi khuẩn là một quần
lạc vi khuẩn độc đáo, đặc trưng bởi số lượng và sinh khối lớn, sản lượng sinh khối vi
khuẩn cao, rất đa dạng về phân loại học, với các loài không chân psedomonas và không
màu achromobacter phát triển ưu thế, có mặt nhiều đại diện nhóm sinh lý khác nhau –
phân giải đạm, phân giải mỡ, ôxy hóa hyđrô cacbua, ôxy hóa phenol và các nhóm khác
kết hợp trong những tổ hợp biến động thể hiện những đặc điểm môi trường sinh sống
của chúng. Trong một đơn vị thể tích nước của vi sinh cảnh lớp mặt tập trung vi khuẩn
tới hàng trăm và hàng nghìn lần lớn hơn ở trong các lớp nước khác của biển.

Do tác động của các chất ô nhiễm tới vi khuẩn mặt diễn ra sự biến đổi qthành phần các
quần thể vi sinh và tích tụ những dạng chỉ thị, ức chế những tính chất tạo men của tế bào
vi khuẩn, làm chậm tốc độ nhân bản và sản xuất vi khuẩn.
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Những hậu quả sinh thái của sự ô nhiễm đại dương

Trên cơ sở khái quát hóa nguồn tài liệu thực nghiệm to lớn (Izrael, Shiban, 1986) có thể
kết luận rằng, những hiệu ứng của tác động nhân sinh được biểu lộ ở các cấp độ cá thể
(hậu quả sinh học) và cấp độ quần xã – quần lạc (hậu quả sinh thái). Những hậu quả sinh
học bao gồm các biến đổi về đặc điểm sinh hóa, hình thái, sinh lý và di truyền trong sinh
vật (Shiban, 1979). Ở cấp độ cá thể, các chất độc dẫn đến sự thay đổi về thành phần hóa
học của tế bào, đặc điểm của các hệ thống tạo men, quá trình hô hấp, điều tiết thẩm thấu,
tăng trưởng và sinh sản, xuất hiện những đột biến, phát sinh ung thư, các dạng bệnh lý,
thay đổi kích thước tế bào, sự phá chuyển động và định hướng của cơ thể sinh vật trong
không gian. Tác động của các chất ô nhiễm càng tăng cường khi tập trung (tích tụ sinh
học) các chất độc hại (một số kim loại, COP, PAHC, đồng vị phóng xạ) trong mô của
thủy sinh vật và đặc biệt khi chuyển hóa năng lượng thức ăn từ bậc dinh dưỡng này sang
bậc khác.

Sự phá vỡ đặc tính quần xã – quần lạc biểu hiện trong sự biến đổi sinh khối trung bình
quần xã sinh vật mặt và sinh vật đáy, sự thuyên giảm số lượng loài hay họ thủy sinh vật,
sự xuất hiện các sinh vật mới (ví dụ, vi sinh vật đột biến), sự biến đổi tương quan giữa
các quá trình sản xuất và phân hủy chất hữu cơ, sự phá hoại quá trình trao đổi sinh thái,
sự xuất hiện các sinh vật chỉ thị. Sự ô nhiễm môi trường biển dẫn đến làm đơn giản cấu
trúc hệ sinh thái, thay thế các dạng chuyên môn hóa cao bằng các dạng chống đối (các
dạng chây lì) và thuyên giảm sự đa dạng của hệ sinh thái.

Thí dụ về những hậu quả của tác động lâu dài của các chất thải ô nhiễm có thể là những
thay đổi đang diễn ra trong hệ sinh thái của Hắc Hải (Mironov, 1987). Riêng năm 1984,
vùng nước biển tiếp nhận 68 nghìn tấn dầu mỏ, 4 189 tấn chất hữu cơ, 40 692 tấn chất lơ
lửng, 129 tấn phôtpho và 130 nghìn tấn nitơ. Hàng năm, phát thải vào biển gần 3,9 km3

nước thải nguồn gốc công nghiệp và sản xuất – sinh hoạt. Ô nhiễm môi trường phi sinh
vật gây nên những biến đổi đáng kể trong trạng thái quần thể động vật và thực vật. Sự
phát triển ồ ạt tảo đơn bào đã trở thành bình thường ở các vùng ven bờ, sau khi chúng
chết đi dưới đáy xuất hiện sự thiếu hụt ô xy, gây nên nhiều vụ chết cá. Trong tài nguyên
sinh học biển bị cắt giảm số lượng các dạng bám đáy và trẻ hóa dần quần xã chúng.
Trong quần lạc sinh vật đáy vùng thềm tây – bắc đã thay đổi tương quan các nhóm sinh
thái. Thí dụ, từ năm 1964 đến 1983, diện tích các khu định cư, các chỉ số sinh khối và
trữ lượng trai thân mềm đáy bị suy giảm gần hai lần. Quần xã thực vật bộ lá ở phân tây –
bắc biển rơi vào thái khủng hoảng. Dự trữ cá đáy, như thờn bơn – kalkan, đã bị giảm 15
lần trong quãng thời gian này. Số lượng bò biển, thờn bơn lưỡi và các cá khác đã giảm
rất mạnh.

Những tác động tương tự có thể xảy ra cả trong các hệ sinh thái vùng khơi đại dương,
bởi vì chúng được điều tiết rất chính xác và nhạy cảm hơn đối với sự ô nhiễm. Đặc biệt
tổn thương các hệ sinh thái còn đang ở trong giai đoạn phát triển đầu (thí dụ, các hệ sinh
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thái nước trồi) và các hệ sinh thái vùng cực, nơi đây tốc độ các quá trình phân hủy sinh
học thấp.

Hình 6.7. Những hậu quả sinh thái của sự ô nhiễm đại dương

(Izrael, 1984) (HST ? hệ sinh thái)

Sơ đồ tổng quát về những hậu quả sinh thái của sự ô nhiễm đại dương được biểu diễn
trên hình 6.7.

Hiện nay, các quần xã sinh vật đại dương bắt đầu chịu những tác động thường trực của
các nhân tố có cường độ nhỏ – những liều lượng độc hại thấp (Izrael, Shiban, 1986). Các
chất độc bền vững sinh hóa gồm tham gia vào các chu trình sinh học và tích tụ mạnh
bởi thủy sinh vật biển. Tác động lâu dài của các liều lượng chất độc nhỏ, có khả năng
gây hiệu ứng đột biến và nhiễm độc, có thể dẫn đến phá vỡ mạnh hoạt động sống của
sinh vật biển và thông qua chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau gây nên những rối loạn chức
năng của các hệ sinh thái vùng khơi đại dương. Để tìm hiểu những xu thế như vậy, phải
có quan trắc dài hạn về thực trạng các quần xã phù du sinh vật đồng thời với những khảo
sát về động thái các hệ sinh thái.

Hiện nay, nồng độ trung bình của các chất ô độc phổ biến ở đại dương 1–3 bậc thấp hơn
những giá trị tới hạn, trực tiếp gây nên những biến đổi tiêu cực trong các hệ sinh thái.
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Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, mức sản xuất sơ cấp của Đại dương Thế giới đã 10 % thấp
hơn giá trị dự báo ở điều kiện không ô nhiễm (Patin, 1979).
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Ô nhiễm trong môi trường nước
Những nồng độ tới hạn cho phép (NĐTHCP) của các chất ô nhiễm mang chức năng
quan trọng về chuẩn hóa chất lượng nước, nhằm đảm bảo sức khoẻ dân cư (con người và
thủy sinh vật) và điều chỉnh các khả năng phát thải những chất ô nhiễm vào môi trường
nước.

Khái niệm về NĐTHCP dựa trên quan niệm về tính chất có ngưỡng trong tác động của
các hóa chất (Pravđin, 1934). Nội dung của quan niệm đó là: đối với mỗi chất gây nên
những hiệu ứng bất lợi nào đó trong cơ thể, tồn tại và có thể xác định được những liều
lượng (nồng độ), tại đó những biến đổi thậm chí của các chỉ số chức năng nhạy cảm
nhất của cơ thể sẽ là nhỏ nhất (ngưỡng). Với những liều lượng (nồng độ) thấp hơn, chất
không có tác hại và sự hiện diện của nó ở môi trường nước với lượng không vượt quá
những nồng độ này, có thể xem là an toàn.

Các dạng định chuẩn nồng độ tới hạn cho phép

Trong một thời gian dài đã xây dựng và sử dụng hai dạng định chuẩn NĐTHCP – chuẩn
vệ sinh và chuẩn nghề cá.

NĐTHCP vệ sinh của chất hóa học trong nước – đó là nồng độ cực đại, không ảnh hưởng
trực tiếp hay gián tiếp tới tình trạng sức khoẻ con người thế hệ hiện nay và tương lai
trong khi tác động tới cơ thể và không làm giảm những điều kiện vệ sinh sử dụng nước
(Crasovski và nnk., 1978, 1982).

Sơ đồ phương pháp luận của các NĐTHCP vệ sinh nhằm vào nghiên cứu sự ảnh hưởng
của các chất ô nhiễm theo ba dấu hiệu độc hại: vệ sinh – độc tố học (độ nhạy cảm của cơ
thể sống đối với tác động của các chất độc), khả năng cảm nhận (màu sắc, mùi, vị của
nước) và vệ sinh chung (cường độ BOD, các quá trình khoáng hóa các chất chứa nitơ,
phát triển và tử vong của vi thực vật hoại sinh). Theo từng dấu hiệu độc hại, người ta
xác định những nồng độ ngưỡng (tác dụng) và dưới ngưỡng (không tác dụng). Nồng độ
nhỏ nhất trong hai nồng độ đó cùng với dấu hiệu độc hại tương ứng, được chấp nhận là
NĐTHCP.

Các NĐTHCP vệ sinh không dùng để bảo vệ nguồn lợi sinh thái của thủy vực. Nhiệm
vụ của chúng là đảm bảo những điều kiện an toàn sử dụng nước cho con người. Các
chuẩn mực vệ sinh chỉ điều chỉnh hàm lượng các chất ô nhiễm trong những thủy vực
nào được dùng vào các mục đích sản xuất, ăn uống, sinh hoạt  văn hóa.

Sự xuất hiện những nguồn ô nhiễm và mở rộng phân bố địa lý của chúng đã dẫn đến
xuất hiện nhiều khía cạnh mới có ý nghĩa không chỉ giới hạn với sự nguy hiểm cho con
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người. Thành thử, những yêu cầu về chất lượng nước mà các ngành kinh tế khác nhau
sử dụng có thể rất khác nhau. Điều này dẫn đến sự phát triển một hệ thống độc lập các
NĐTHCP nghề cá, nhằm bảo vệ các thủy vực như là cơ sở để tổ chức nuôi thả và đánh
bắt cá.

Khi xây dựng các NĐTHCP nghề cá người ta sử dụng một sơ đồ nghiên cứu chuyên,
gồm đánh giá ảnh hưởng của hóa chất tới các quá trình tự làm sạch nước, sản xuất chất
hữu cơ sơ cấp và hoạt động sống của một số loài thủy sinh dị dưỡng. Các đối tượng bị
thử là những đại biểu của một số mắt xích trong chuỗi dinh dưỡng của hệ sinh thái nước
(vi khuẩn, tảo, thân mềm, giáp xác, cá). NĐTHCP là nồng độ cho phép lớn nhất (không
tác dụng) của chất độc đối với mắt xích yếu (nhạy cảm) nhất trong số toàn bộ các đối
tượng bị thử đã chọn. Ở đây nguyên lý chỉ tiêu độc quyết định cũng được dùng làm cơ
sở của phương pháp. Một dấu hiệu độc hại bổ sung được đưa ra, đó là dấu hiệu nghề
cá đánh giá được sự giảm chất lượng hàng hóa của sản phẩm cá do trong nó tích tụ một
lượng chất độc không cho phép.

Những chuẩn mực nghề cá được thiết lập sau những NĐTHCP vệ sinh một bổ sung có
tính lôgic cho pháp lý vệ sinh nước. “Những quy chế bảo vệ nước mặt khỏi ô nhiễm do
nước thải” (số 372–61) và “Những quy chế bảo tồn vệ sinh biển” (số 483–14) có chứa
những NĐTHCP của các chất độc hại đối với các đối tượng nước sử dụng kinh tế  sinh
hoạt đối với các thủy vực nghề cá. Tới năm 1988, đã thiết lập được 959 chẩun mực vệ
sinh  phòng bệnh và 420 chuẩn mực nghề cá.

Sự bất cập hiện hành giữa số lượng các hóa chất mới được dùng trong sản xuất và
khả năng thực tế thiết lập các NĐTHCP đối với chúng buộc người ta phải sử dụng các
phương pháp khác nhau để có được những giá trị NĐTHCP tạm thời. Điều này cho phép
sớm chọn ra phương pháp làm sạch nước thải hữu hiệu và hợp lý kinh tế. Triển vọng
nhất là phương pháp toán học, nó có thể dự báo tác động độc của những hợp chất hóa
học cả theo các tính chất lý hóa lẫn theo kết quả thử nghiệm độc tố học. Đối với nhiều
chất, các giá trị tính toán về liều lượng cực đại không tác dụng (LLCĐ) khá trùng hợp
với kết quả nhận được trong những thí nghiệm đồng bộ lâu dài. Thí dụ, đối với các hợp
chất nitơ đã rút ra công thức

Bảng 7.1. So sánh một số NĐTHCP nghề cá và vệ sinh (Caminski, 1980)
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Từ bảng 7.1 thấy rằng, nhiều hợp chất, cực độc đối với quần lạc sinh vật, thì bằng
NĐTHCP vệ sinh được định chuẩn chỉ theo dấu hiệu cảm nhận. Theo các chuẩm mực
vệ sinh, cho phép sự có mặt trong nước những chất độc mạnh như coban, kẽm với nồng
độ 100 lần lớn hơn liều lượng ngưỡng của chuẩn mực nghề cá, còn anilin – tới 1000
lần lớn hơn.

Tuy nhiên, những chuẩn mực chấp nhận còn xa mới hoàn thiện. Khi nghiên cứu ảnh
hưởng của các chất tới những quá trình tự làm sạch môi trường nước (theo các chỉ tiêu
BOD và nitơrat hóa), các nhà vệ sinh học để ý không phải đến bản thân quá trình tự làm
sạch, mà tới chuyện chúng có đảm bảo diệt được những vi sinh vật đột biến xâm nhập
từ nước thải sản xuất – sinh hoạt và những quá trình khoáng hóa các chất hữu cơ hay
không. Còn các nhà ngư học thì trước hết họ đánh giá hiệu quả các quá trình hình thành
chất lượng nước cần thiết cho các mục đích nghề cá, trong đó họ chú tâm nhất tới việc
bảo toàn sự toàn vẹn của các hệ thống bên trong thủy vực, hơn là việc thiết lập những
NĐTHCP vệ sinh.

Nói chung, hệ thống các chỉ tiêu trên cơ sở những NĐTHCP chưa tính đến sự hòa hợp
và đối kháng của các chất ô nhiễm khác nhau. Những chỉ tiêu đó cũng chưa nhìn nhận
đến những quá trình như sự tích luỹ các chất này bởi thủy sinh vật, thí dụ như tảo, rồi
sau đó khi chết đại trà (theo mùa), chúng giải phóng các chất này. Chúng ta chưa có
các phương pháp phân tích tin cậy đối với đại đa số chất ô nhiễm mà các chuẩn mực
NĐTHCP đã được thiết lập cho chúng. Nhiều khi tiêu chuẩn thì được định mức cho một
số dạng chất, nhưng trong nước lại còn có những dạng khác, với những NĐTHCP khác.
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Cuối cùng, độ độc tính của các chất ô nhiễm phụ thuộc vào tình huống thủy hóa cụ thể,
trên nền đó mà độc tính biểu hiện. Tác động của các chất độc liên hệ với các chỉ tiêu như
nhiệt độ, ôxy hoà tan, pH, tập hợp các chất hữu cơ v.v... Ngoài ra, các quá trình chuyển
hóa những chất ô nhiễm trong các hệ sinh thái nước còn bao gồm hàng loạt những giai
đoạn, trong đó những sản phẩm trung gian có khi còn độc hại hơn là những chất ban đầu
(Nicanorov và nnk., 1988).

Như vậy, mỗi thủy vực là một hệ sinh thái thống nhất, do đó nhiệm vụ bảo vệ nước phải
giải quyết từ những lập trường sinh thái có căn cứ khoa học.

Những nguyên tắc định chuẩn sinh thái các nồng độ tới hạn cho phép

Với cách tiếp cận sinh thái để xác định những áp lực cho phép của các chất ô nhiễm,
phải tính đến ảnh hưởng của các nhân tố độc hại không chỉ tới một loại sinh vật, mà là
tới sự phản ứng của quần xã và của hệ sinh thái nói chung. Chỉ tiêu chính phải là độ ổn
định (bền vững) của hệ sinh thái. Đối với mỗi hệ sinh thái, cần tìm ra những chỉ tiêu
riêng về chất lượng của môi trường tự nhiên tùy thuộc vào tiềm năng sinh thái của hệ
sinh thái đó và những khả năng sinh thái của khu vực (Izrael, 1984).

Cơ sở để thiết lập các chuẩn mức sinh thái là luận điểm tiếp cận hệ thống sự điều tiết
chất lượng môi trường tự nhiên.

Những quan niệm về áp lực sinh thái cho phép tới hạn (ALSTCPTH) của sự ô nhiễm
lên hệ sinh thái do Iu. A. Izrael phát triển chính là kết quả của cách tiếp cận hệ thống.
Ý nghĩa của ALSTCPTH dựa trên khái niệm về sự ổn định của các hệ sinh thái, bởi vì
các hệ sinh thái chỉ có thể hoạt động bình thường trong những điều kiện ô nhiễm khi
không vượt quá ALSTCPTH, được đề ra có tính toán tới tất cả những nhân tố tác động
tổng cộng và phức hợp tới một hệ sinh thái cụ thể. Hiện nay, đã xác định được những
nguyên tắc chung để luận chứng cho ALSTCPTH, được thực hiện, thí dụ, thông qua
việc xây dựng khái niệm dung lượng dung hòa của các hệ sinh thái. Để luận chứng cho
ALSTCPTH cần có sự phân tích toàn diện về các môi trường tự nhiên xung quanh, cơ
sở của phép phân tích đó là sự theo dõi (monitoring) – hệ thống quan trắc dài hạn về
mức độ và đặc điểm ô nhiễm. Trong hệ thống theo dõi chung, vai trò to lớn thuộc về
việc phát hiện những phản ứng của những hợp phần sinh học của các hệ sinh thái đối
với tác động của sự ô nhiễm. Giai đoạn thứ hai của việc phân tích toàn diện môi trường
xung quanh là xác định được áp lực cho phép sinh thái và những tác động tới từng sinh
vật, từng quần xã, từng hệ sinh thái, sinh quyển và lập ra các tiêu chuẩn sinh thái về áp
lực cho phép. Khâu kịch tính của toàn bộ hệ sinh thái có thể là một dạng sinh vật nào
đó (tiêu điểm sinh thái) nhạy cảm đối với nhân tố này. Chính dạng sinh vật này sẽ quyết
định áp lực lên toàn bộ hệ sinh thái nói chung.

Việc đặt vấn đề tiêu định chuẩn sinh thái về chất lượng nước đang làm lộ ra hàng loạt
những khía cạnh chưa được nghiên cứu đầy đủ. Đó là các vấn đề tích tụ những chất ô
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nhiễm hóa học trong các mắt xích khác nhau của các chỗi dinh dưỡng của các hệ sinh
thái nước, sự phân hủy và chuyển hóa các chất hóa học trong môi trường nước.

Nồng độ tới hạn cho phép của các chất ô nhiễm trong môi trường biển

Những NĐTHCP nghề cá được chấp nhận ở Liên Xô đã được lập ra cho các thủy vực
nước ngọt. Việc phổ biến những NĐTHCP đó sang nước biển đôi khi sinh ra những kết
luận “nghịch lý”. Thí dụ, NĐTHCP của kẽm là 10 μg/l, thấp hơn nhiều so với nồng độ
trung bình của nguyên tố này trong Đại dương Thế giới, và nếu như tính đến hàm lượng
cao hơn của các nguyên tố vi lượng trong những vùng thềm lục địa và các biển, thì có
thể tạo ra ấn tượng rằng ô nhiễm Đại dương Thế giới do kẽm đã tới những giới hạn nguy
hiểm. Trên thực tế không phải như vậy.

Theo những luận điểm cơ bản của địa sinh địa hóa và sinh thái địa hóa, thì sinh vật và
quần xã sinh vật dần dần thích nghi với những nhân tố hóa học của môi trường. Vì vậy,
có cơ sở để khẳng định rằng những nồng độ trung bình của các kim loại hiện đang tồn
tại trong Đại dương Thế giới là tối ưu đối với các sinh vật, còn những cực hạn thì phản
ánh mức tới hạn của hàm lượng kim loại không đủ ở trong nước (nếu nguyên tố cần
cho hoạt động sống) hay dư thừa (nếu nguyên tố độc hại). Mức sau cùng là ranh giới tự
nhiên có căn cứ tiến hóa của dải hàm lượng kim loại tối đa cho phép đối với toàn bộ cư
dân của Đại dương Thế giới.

Những luận điểm trên đây, do S. A. Patin (1978, 1979) nêu lên, đã cho phép ông đề ra
một cách tiếp cận mới, cách tiếp cận sinh địa hóa, đối với việc định chuẩn các NĐTHCP
cho những nguyên tố hóa học nào (đặc biệt các kim loại nặng và trung chuyển) đồng
thời vừa là những hợp phần vi lượng tự nhiên của nước, vừa là những tạp chất nhân tạo
phổ biến trong môi trường biển. Mỗi hợp phần như vậy của môi trường cần có riêng cho
mình một khoảng nồng độ trong nước (khoảng dung sai) cho phép đối với các thủy sinh
vật, trong phạm vi khoảng đó thì các sinh vật, quần xã và quần thể của chúng có được
khả năng thực hiện một cách tối ưu những chức năng sinh lý, sinh thái và các chức năng
khác. Những ranh giới của các khoảng nồng độ của từng nguyên tố nên được thiết lập
riêng biệt đối với những điều kiện đại dương và biển, bởi vì những phạm vi dao dộng
và những nguyên nhân biến thiên hàm lượng các kim loại ở vùng thẳm đại dương và ở
các thủy vực biển rất khác nhau. Ước lượng định lượng về các ngưỡng dung sai sinh địa
hóa (L) được thực hiện theo các công thức:

Nếu như các NĐTHCP nghề cá được thiết lập chủ yếu dựa trên dấu hiệu độc ở cấp độ
các cơ thể và quần xã, thì NĐTHCP sinh địa hóa được rút ra thậm chí không phải để
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cho những loài và quần xã riêng biệt, mà để cho toàn bộ sinh cảnh của các biển và các
đại dương từ quan điểm về độ ổn định của các đặc trưng cấu trúc và các đặc trưng chức
năng của các quần lạc sinh vật biển, tức ở một cấp độ cao hơn, cấp độ hệ sinh thái.

Trong khi thiết lập các NĐTHCP biển, người ta cũng sử dụng rộng rãi phương pháp
độc tố học truyền thống, dựa trên những kết quả tìm kiếm thực nghiệm các ranh giới
giữa nồng độ độc, nồng độ ngưỡng và nồng độ không tác dụng của các chất độc đối với
những dạng, những nhóm và những giai đoạn phát triển khác nhau của các thủy sinh vật.

Theo định nghĩa của S. A. Patin (1979), nồng độ độc (nồng độ ức chế) là nồng độ của
các chất ô nhiễm, tại đó những trị số tương đối (so với kiểm soát) của độ sống sót, khả
năng sinh nở, tăng trưởng và các chỉ tiêu sản xuất sinh học (trong đó có tốc độ phân bào
và quang hợp của tảo đơn bào) chắc chắn bị giảm hơn 50 % so với các chỉ số tương ứng
ở phương án kiểm soát trong những thí nghiệm kéo dài không dưới 2–4 ngày. Các nồng
độ ngưỡng là những nồng độ làm biến đổi các chỉ số tương tự như trên, nhưng với phạm
vi dưới 50 % và chủ yếu trong các thí nghiệm liên tục, thời gian kéo dài so sánh được
với độ dài của một vòng đời. Nồng độ không tác dụng tối đa là nồng độ của chất độc
trong môi trường, tại đó các chỉ số hoạt động sống cơ bản của các thủy sinh vật trong
những thí nghiệm lien tục bị sai khác không quá 25 % các chỉ số tương tự như trên ở chế
độ kiểm soát.

Hiệu ứng độc được xem xét như là kết quả tương tác của ba nhân tố: sinh vật (hoặc một
tập hợp sinh vật), lượng các chất độc và thời gian. Người ta nghiên cứu mối phụ thuộc
của hiệu ứng độc vào nồng độ ứng với thời gian được giữ cố định và sự biến đổi hiệu
ứng độc theo thời gian tại một nồng độ xác định của chất độc trong môi trường. Dựa
theo các kết quả nhận được, ngoài các nồng độ độc, nồng độ ngưỡng và nồng độ không
tác dụng (dưới ngưỡng), người ta còn xác định cả LC50, mức gây kết cục tử vong đối
với 50 % sinh vật trong những thí nghiệm cấp tính, kéo dài từ 2 đến 96 giờ, và LC100 –
mức các nồng độ chết trong các thí nghiệm cấp tính.

Từ bảng 7.2 thấy rõ phạm vi lớn của các khoảng nồng độ ngưỡng và nồng độ độc đối với
phần lớn nhóm sinh vật biển. Ở đây biểu lộ những đặc điểm phản ứng nhóm của thủy
sinh vật đối với các chất độc nguồn gốc khác nhau. Xuất phát từ những khái niệm về sự
bất đồng nhất các phản ứng sinh học và đáp lại của các nhón thủy sinh vật khác nhau
với sự có mặt các chất ô nhiễm trong nước, chúng ta có căn cứ để giả thiết về sự tồn
tại “những tiêu điểm sinh thái” (Patin, 1979), tức những dạng, quần thể cũng như những
mắt xích của quá trình sản xuất sinh học, dễ bị tổn thương nhất bởi tác động của những
hợp phần ô nhiễm nào đó. Độ nhạy cảm cao của các đặc trưng sản xuất sinh học và hoạt
tính quang hợp của thực vật phù du biển đối với tác động của những mức ô nhiễm tương
đối thấp là điều đáng chú ý nhất. Độ nhạy cảm cao đối với tác động của các chất độc có
ở các loài phù du giáp xác với khả năng tích tụ lượng lớn các tạp chất ô nhiễm nhờ cơ
chế lọc thức ăn. Những loài và dạng thủy sinh bé và những giai đoạn phôi và sau phôi
của đại đa số loài động vật biển thường bị tác động tổn thương cao. Vì vậy, để xác định
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tác động sinh học của các chất ô nhiễm tới các sinh vật biển và quần xã của chúng, cần
tiến hành những thí nghiệm sinh thái  độc tố học đặc biệt với nhiều loài thực và động
vật phù du và những quần xã tự nhiên in situ của chúng, cũng như các dạng cá phổ biến,
thân mềm và giáp xác ở những giai đoạn sớm của quá trình phát triển cá thể.

Trong bảng 7.3 trình bày những giá trị NĐTHCP của một số chất độc phổ biến, được rút
ra dựa trên những cách tiếp cận sinh hóa học và sinh thái  độc tố học.

Bảng 7.3. Các mức hàm lượng ngưỡng và cho phép (μg/l) của các chất ô nhiễm trong
quần thể động vật biển (Patin, 1979)
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Việc so sánh các NĐTHCP biển và NĐTHCP nghề cá cho thấy rằng trong một số trường
hợp chúng trùng nhau, nhưng thường là khác nhau tới 10 lần. Nguyên nhân những khác
biệt đó là do các hệ phương pháp định chuẩn khác nhau, và cũng do đặc thù thành phần
hóa học của các sinh vật biển và những đặc điểm sinh lý của sinh vật biển.
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Những cơ sở sinh thái học nhân sinh đại
dương và dung lượng dung hòa của các hệ
sinh thái biển
Sinh thái học nhân sinh đại dương – hướng nghiên cứu khoa học mới trong hải dương
học

Do kết quả tác động nhân sinh, trong đại dương xuất hiện những nhân tố sinh thái bổ
sung, có khả năng thúc đẩy những tiến hóa tiêu cực của các hệ sinh thái biển. Sự phát
hiện ra các nhân tố này đã kích thích triển khai những nghiên cứu cơ bản sâu rộng trong
Đại dương Thế giới và hình thành nên những hướng khoa học mới. Trong số đó có sinh
thái học nhân sinh đại dương (Izrael, Shưban, 1988). Hướng khoa học mới này nhằm
nghiên cứu những cơ chế phản ứng của sinh vật đối với các tác động nhân sinh ở cấp
độ tế bào, một cơ thể, một quần xã, một quần thể động vật, một hệ sinh thái cũng như
khảo sát những đặc điểm tương tác các cơ thể sinh vật và môi trường sinh sống trong
điều kiện biến đổi.

Đối tượng nghiên cứu của sinh thái học nhân sinh đại dương ? sự biến đổi các đặc trưng
sinh thái học của đại dương, trong đó trước hết là những biến đổi có giá trị để đánh giá
tình trạng sinh thái của sinh quyển nói chung. Cơ sở của những tìm kiếm này là phép
phân tích tổng hợp về trạng thái của các hệ sinh thái biển có tính đến tính đới địa lý và
mức độ tác động nhân sinh.

Sinh thái học nhân sinh đại dương sử dụng những phương pháp phân tích sau đây vào
các mục đích của mình: di truyền học (đánh giá mức nguy hiểm gây ung thư và đột biến),
tế bào học (nghiên cứu cấu tạo tế bào của các sinh vật biển ở trạng thái bình thường và bị
bệnh), vi sinh học (nghiên cứu sự thích nghi của vi sinh vật đối với những chất ô nhiễm
độc), sinh thái học (nhận thức những quy luật hình thành và phát triển các quần thể và
quần xã động vật trong những điều kiện sống cụ thể với mục đich dự báo trạng thái của
chúng trong những điều kiện môi trường biến đổi), sinh thái  độc tố học (nghiên cứu
sự phản ứng của sinh vật biển với tác động ô nhiễm và xác định những nồng độ tới hạn
của các chất ô nhiễm), hóa học (nghiên cứu toàn bộ tập hợp các chất hóa học tự nhiên
và nhân sinh trong môi trường biển).

Nhiệm vụ cơ bản của sinh thái học nhân sinh đại dương là xây dựng những căn cứ khoa
học để xác định các mức tới hạn của các chất ô nhiễm trong các hệ sinh thái biển, đánh
giá dung lượng dung hòa của các hệ sinh thái biển, định chuẩn những tác động nhân sinh
lên Đại dương Thế giới và xây dựng những mô hình toán học của các quá trình sinh thái
để dự báo những tình huống sinh thái trong đại dương.
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Những tri thức về các hiện tượng sinh thái quan trọng trong đại dương (như các quá trình
sản xuất – phân hủy, sự diễn biến của các chu trình sinh địa hóa các chất ô nhiễm v.v...)
bị hạn chế do không đủ thông tin. Điều này gây khó khăn cho việc dự báo tình huống
sinh thái trong đại dương và thực thi những biện pháp bảo vệ tự nhiên. Hiện nay, việc
thực hiện theo dõi sinh thái đại dương có ý nghĩa đặc biệt, chiến lược theo dõi nhằm vào
quan trắc dài hạn ở những vùng đại dương nhất định với mục đích lập ra một ngân hàng
dữ liệu bao quát những biến đổi toàn cầu của các hệ sịnh thái đại dương.

Khái niệm dung lượng dung hòa

Theo định nghĩa của Iu. A. Izrael và A. V. Shưban (1983, 1985), dung lượng dung hòa
của một hệ sinh thái biển Ai đối với chất ô nhiễm i (hay là tổng các chất ô nhiễm) và đối
với hệ sinh thái m ? đó là sức chứa động lực tối đa một lượng các chất ô nhiễm (quy tính
ra toàn vùng hay là một đơn vị thể tích hệ sinh thái biển), trong một đơn vị thời gian có
thể được tích tụ, phân hủy, chuyển hóa (biến đổi sinh học hay hóa học) và mang đi do
các quá trình trầm tích, khuếch tán và các hình thức vận chuyển bất kỳ khác ngoài, ra
khỏi phạm vi thể tích hệ sinh thái mà không phá hoại sự hoạt động bình thường của nó.

Phương trình động thái của chất ô nhiễm trong môi trường biển có kể đến tính bất đồng
nhất không gian của các quá trình loại trừ chất này ra khỏi hệ sinh thái (Izrael, Shưban,
Ventsen, Sigaev, 1988) được viết dưới dạng
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Hình 8.1. Sơ đồ nguyên tắc tập hợp dữ liệu ban đầu và các tiêu chuẩn đánh giá các tác
động tiêu cực để định chuẩn các tác động nhân sinh tới môi trường biển (Izrael, Shiban,
1988)
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Tất cả các đại lượng ở vế phải của phương trình (8.2) có thể trực tiếp đo được bằng
những số liệu nhận được trong quá trình các đợt khảo sát tổng hợp dài hạn về trạng thái
của hệ sinh thái biển. Trong đó trình tự xác định dung lượng dung hòa của hệ sinh thái
biển đối với các chất ô nhiễm cụ thể (hình 8.1) bao gồm ba giai đoạn chính: 1) tính các
cân bằng khối lượng và thời gian sống của các chất ô nhiễm trong hệ sinh thái, 2) phân
tích cân bằng sinh học trong hệ sinh thái và 3) ước lượng các nồng độ tới hạn tác động
của các chất ô nhiễm (hay các NĐTHCP sinh thái) tới hoạt động của khu sinh vật.

Để giải quyết các vấn đề định chuẩn sinh thái các tác động nhân sinh tới các hệ sinh thái
biển, thì việc tính dung lượng dung hòa là có tính đại diện nhất, bởi vì nó tính đến những
nồng độ tới hạn tác động của các chất ô nhiễm, có căn cứ sinh thái cao hơn so với các
NĐTHCP vệ sinh hay các NĐTHCP nghề cá. Khi biết dung lượng dung hòa, thì áp lực
sinh thái cho phép tới hạn (ALSTCPTH) của thủy vực được tính khá đơn giản. Thí dụ,
với chế độ ô nhiễm dừng của thủy vực, ALSTCPTH sẽ bằng dung lượng dung hòa.

Đánh giá dung lượng dung hòa của một hệ sinh thái biển đối với các chất ô nhiễm trên
thí dụ biển Bantich

Mô hình đánh giá dung lượng dung hòa đã đề xuất được thực hiện trên thí dụ biển
Bantich: đã tính toán các giá trị dung lượng dung hòa cho một loạt kim loại độc (Zn, Cu,
Pb, Cd, Hg) và các chất hữu cơ (PCB, BP) (Izrael, Shưban, Vensen, Sigaev, 1988).

Bảng 8.1. Cân bằng các kim loại độc trong hệ sinh thái biển Bantich
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Trong giai đoạn đầu của công việc tính toán, các tác giả đã sử dụng tài liệu khảo sát
sinh thái nhiều năm tại biển Bantich và các nguồn văn liệu, xác định các nồng độ chất
ô nhiễm trong các hợp phần của hệ sinh thái, tốc kết vón sinh học, các thông lượng vật
chất tại các biên của hệ sinh thái và hoạt tính phân hủy vi khuẩn các chất hữu cơ. Tất cả
điều đó cho phép thành lập những cân bằng và tính toán thời gian “sống” của các chất
nêu trên trong hệ sinh thái (các bảng 8.1–8.5). Thời gian “sống” của các kim loại trong
hệ sinh thái biển Bantich tỏ ra khá nhỏ đối với chì, cađimi, thủy ngân, phần nào lớn hơn
đối với kẽm và cực tiểu đối với đồng. Thời gian “sống” đối với PCB và benzapiren vào
khoảng 35 và 20 năm, điều này quy định sự tất yếu đề ra hệ thống theo dõi vệ sinh ở
biển Bantich.

Bảng 8.2. Cân bằng BP và PCB trong hệ sinh thái biển Bantich
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Trong giai đoạn nghiên cứu thứ hai, đã chỉ ra rằng, yếu tố nhạy cảm nhất của khu sinh
vật đối với các chất ô nhiễm và những biến đổi hoàn cảnh sinh thái các vi tảo phù du,
do đó, với tư cách là quá trình – “tiêu điểm”, cần chọn quá trình sản xuất chất hữu cơ sơ
cấp. Vì vậy, ở đây sử dụng những liều lượng ngưỡng của các chất ô nhiễm thiết lập cho
phù du thực vật.

Bảng 8.3. Hàm lượng và thời gian lưu lại các chất ô nhiễm ưu tiêntrong hệ sinh thái biển
Bantich

Các nồng độ trung bình của kim loại độc trong nước biển có tỏ ra thấp hơn liều lượng
ngưỡng một  hai bậc, còn các nồng độ PCB và BP chỉ thấp hơn một bậc. Từ đây, hệ số
dự trữ đối với PCB và BP nhỏ hơn so với các kim loại.

Các ước lượng dung lượng dung hòa các vùng khơi biển Bantich (xem bảng 8.5) cho
rằng dòng hiện tại của kẽm, cađimi và thủy ngân tuàn tự bằng 2, 20 và 15 lần nhỏ hơn
các giá trị cực tiểu của dung lượng dung hòa của hệ sinh thái đối với các kim loại này và
không thể hiện sự nguy hiểm trực tiếp đối với sự sản xuất sơ cấp. Đồng thời, nhập lượng
đồng và chì đã vượt quá dung lượng dung hòa của chúng, do đó đòi hỏi đưa ra các biện
pháp đặc biệt để hạn chế dòng vật chất này. Nhập lượng BP hiện tại vẫn chưa đạt tới trị
số cực tiểu của dung lượng dung hòa, còn PCB thì vượt trên. Điều cuối cùng này nói lên
sự tất yếu phải giảm thải PCB vào biển Bantich.

Bảng 8.4. Mức ô nhiễm hiện tại và các chỉ tiêu sinh thái trạng thái quần thể

phù du sinh vật của hệ sinh thái biển Bantich
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Phương pháp áp dụng ở đây có thể sử dụng để ước lượng dung lượng dung hòa và áp
lực sinh thái cho phép tới hạn ở các khu vực khác nhau, nhưng phải tính đến những đặc
thù riêng và đặc điểm ô nhiễm các hệ sinh thái của nó.

Bảng 8.5. Dung lượng dung hòa của hệ sinh thái biển Bantich đối với các chất ô nhiễm
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Kiểm soát tổng hợp toàn cầu Đại Dương thế
giới
Sự cần thiết phát hiện những biến đổi phi tự nhiên trong cấu trúc và hoạt động của các
hệ sinh thái biển, cũng như để định chuẩn các tác động nhân sinh tới Đại dương Thế
giới đã phát sinh nhu cầu tổ chức và thực hiện kiểm soát tổng hợp toàn cầu đối với đại
dương.

Định nghĩa kiểm soát

Sự cần thiết thành lập hệ thống kiểm soát quốc tế về môi trường lần đầu tiên được đặt
vấn đề vào năm 1971 bởi Uỷ ban Khoa học về Các vấn đề Môi trường của Hội đồng
Quốc tế các Hiệp hội Khoa học.

Sự xuất hiện của Hệ thống Toàn cầu Kiểm soát Môi trường (GSME) liên quan với Hội
nghị Liên hợp quốc về các vấn đề môi trường (Stockhom, 1972). Theo khuyến cáo của
Hội nghị, vấn đề phối hợp và thúc đẩy hoạt động quốc tế về kiểm soát môi trường,
đặc biệt ở cấp độ khu vực và toàn cầu đã được đưa vào những nhiệm vụ của Chương
trình Liên hợp quốc về Môi trường (UNEP). Từ năm 1975, UNEP bắt đầu phát triển có
định hướng hệ thống kiểm soát, đã thành lập một trung tâm công tác theo chương trình
(CWP) tại Nairobi (Kenia).

Ban đầu, người ta đã định nghĩa kiểm soát là một hệ thống quan trắc lặp lại một hay một
số yếu tố môi trường trong không gian và thời gian với những mục tiêu xác định phù
hợp với một chương trình đã đặt ra trước. Theo nghĩa rộng hơn, kiểm soát được hiểu là
hệ thống quan trắc, kiểm soát và quản lý trạng thái môi trường, được thực hiện ở những
quy mô khác nhau, kể cả quy mô toàn cầu.
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Hình 9.1. Vị trí của kiểm soát trong hệ thống điều tiết tác

động nhân sinh tới môi trường

Về sau, một định nghĩa do Iu. A. Izrael (1984) đề ra đã được thừa nhận: kiểm soát là hệ
thống quan trắc, đánh giá và dự báo trạng thái môi trường thiên nhiên, cho phép phát
hiện những biến đổi trạng thái của sinh quyển trên nền tự nhiên do ảnh hưởng của hoạt
động con người.

Vị trí của kiểm soát trong hệ thống điều tiết trạng thái môi trường thiên nhiên biểu diễn
trên hình 9.1 (Izrael, 1979). Dưới ảnh hưởng của tác động nhân sinh (Ia), trạng thái một
yếu tố sinh quyển B biến đổi từ A đến A’. Thông qua kiểm soát M tiến hành mô tả gần
đúng và ước lượng A’’ của trạng thái biến đổi này. Thông tin tương ứng đi vào khối
quyết định D. Tuỳ phụ thuộc vào những khả năng khoa học S và sinh thái E mà lựa chọn
các giải pháp hạn chế hay chấm dứt những tác động nhân sinh, củng cố hay là “chữa trị”
yếu tố trên của sinh quyển và hoàn thiện hệ thống kiểm soát.

Kiểm soát toàn cầu tổng hợp đối với đại dương bao gồm kiểm soát sinh thái và kiểm
soát vật lý (Izrael, Shưban, 1985).
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Hình 9.2. Hệ thống các chỉ tiêu kiểm soát sinh học môi trường biển

Kiểm soát sinh thái đại dương là hệ thống phân tích, đánh giá và dự báo trạng thái các
hệ sinh thái biển. Hợp phần quan trọng nhất của kiểm soát sinh thái là kiểm soát sinh
học môi trường biển, gồm quan trắc hệ thống về các yếu tố cấu trúc chứ năng của các
quần lạc sinh vật nhằm mục đích đánh giá và dự báo trạng thái hợp phần sinh học của
các hệ sinh thái biển (hình 9.2). Kiểm soát sinh học được kết hợp với hệ thống kiểm soát
địa hóa, thực hiện kiểm tra các nguồn và mức ô nhiễm môi trường biển (hình 9.3).
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Hình 9.3. Hệ thống các chỉ tiêu kiểm soát địa hóa môi trường biển

Kiểm soát vật lý có nhiệm vụ phân tích tác động của các nhân tố vật lý  hải dương học
và thủy động lực học có khả năng phân bố và tái phân bố các chất ô nhiễm trong môi
trường biển.

Những nhiệm vụ và cơ sở khoa học của kiểm soát đại dương tổng hợp toàn
cầu

Mục đích của kiểm soát tổng hợp đại dương là xác định trạng thái các hệ sinh thái quan
trọng nhất của Đại dương Thế giới và dự báo những biến đổi diễn ra trong các hệ sinh
thái dưới tác động của các nhân tố nhân sinh.

Để đạt được các mục đích kiểm soát đòi hỏi giải quyết một loạt nhiệm vụ chuyên môn.

Xác định các kênh xâm nhập và đánh giá các dòng chất ô nhiễm trong các hệ sinh thái
giàu sinh vật và dễ tổn thương của Đại dương Thế giới.

Giải quyết nhiệm vụ này dựa trên những số liệu quan trắc thực địa, cho phép phát hiện
những nguồn xâm nhập chính và các mang đi các chất ô nhiễm, đánh giá các quá trình
tự làm sạch môi trường biển, tính toán các thành phần cân bằng chất ô nhiễm tại các
vùng đại dương, mô tả động thái các chất độc trong các hợp phần của các hệ sinh thái
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biển và nghiên cứu các chu trình sinh địa hóa của chúng. Nghiên cứu sự xâm nhập, tích
tụ và phân hủy các chất ô nhiễm ở những đại dương sản lượng sinh học cao nhất, ở lớp
mặt vi mỏng và trong các lớp nước sâu của đại dương có ý nghĩa thực tế quan trọng.
Nghiên cứu quá trình hấp phụ các chất ô nhiễm bởi các chất lơ lửng nguồn gốc sinh vật
và khoáng, sự vận chuyển chúng xuống đáy đại dương, sự tích tụ tiếp tục và chuyển hóa
dưới tác động vi sinh vật trong trầm tích đáy đóng vai trò đáng kể.

Nghiên cứu những hậu quả ô nhiễm tiêu cực ở các hệ sinh thái giầu sinh học và dễ tổn
thương của Đại dương Thế giới.

Quan niệm hiện đại về hậu quả sinh thái của ô nhiễm đại dương mới được hình thành
chủ yếu qua các thí dụ nghiên cứu vùng ven bờ. Với các vùng khơi của Đại dương Thế
giới thực tế chưa có những nghiên cứu như vậy. Vì vậy, để có thông tin cần thiết, phải
phát triển những quan trắc dài hạn về trạng thái quần thể sinh vật mặt, sinh vật phù du và
sinh vật đáy, cấu trúc của chúng chịu những dao động có tính chu kỳ dưới tác động của
những hiện tượng tự nhiên nhiều chu kỳ. Nhiệm vụ là làm sao xác định trên nền những
dao động tự nhiên của các tính chất hệ sinh thái biển tìm ra những biến đổi gây nên bởi
những nhân tố nhân sinh. Thông tin nhận được sẽ phản ánh tình huống sinh thái hiện tại
và cung cấp cơ sở khoa học để dự báo những biến đổi có thể trong hoạt động tiếp theo
của các hệ sinh thái biển.

Nghiên cứu những mối liên hệ nhân – quả giữa các mức tích tụ chất ô nhiễm và những
biến đổi sinh thái quan trắc được. Xác định các nồng độ tới hạn của các chất ô nhiễm có
khả năng gây nên sự rối loạn của các quá trình sinh học và sinh hóa chức năng.

Hiện nay, rõ ràng chưa có đủ thông tin về các liên hệ nhân – quả giữa nồng độ các chất
ô nhiễm và các chỉ số cấu trúc – chức năng của hệ sinh thái biển. Nhu cầu về thông tin
này xuất phát từ sự cần thiết phải xác định nồng độ tới hạn của chất ô nhiễm, mà chỉ
cần vượt qua nó một chút trong điều kiện tác động tới “tiêu điểm” sinh thái (loài hay
nhóm sinh vật) đã có thể gây làm cho độ bền vững của toàn hệ sinh thái suy giảm một
cách không thể đảo ngược được. Được biết, các nồng độ tác động tới hạn biến thiên rất
mạnh tùy thuộc vào nhiều nhân tố (trạng thái sinh lý của thủy sinh vật, điều kiện nhiệt
độ, thành phần hóa học của nước v.v...). Vì vậy, xác định những nồng độ đó của các
chất độc phải thực hiện trong các điều kiện gần với những điều kiện tự nhiên một cách
tối đa.

Nghiên cứu các quá trình vật lý, hóa học và sinh học quyết định dung lượng dung hòa
và đánh giá dung lượng dung hòa của hệ sinh thái biển ở các vùng được nghiên cứu
nhiều nhất của Đại dương Thế giới.

Các hệ sinh thái biển có phổ rộng các cơ chế vật lý, hóa học và sinh học, thông qua đó
các chất ô nhiễm có thể được loại khỏi hệ sinh thái mà không phá vỡ các chu trình sinh
địa hóa của các nguyên tố và những biến đổi khu hệ sinh vật. Nhưng khi các nồng độ
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chất ô nhiễm trong môi trường đạt tới mức vượt quá dung lượng dung hòa của hệ sinh
thái, chúng bắt đầu ảnh hưởng tới độ sống sót, khả năng tái tạo, tăng trưởng và khả năng
di chuyển của thủy sinh vật. Kết quả là, sự phân bố, các tham số định lượng và định tính
của loài và quần thể bị thay đổi. Việc phân tích các quá trình liệt kê trên được phản ánh
trong khái niệm dung lượng dung hòa của Đại dương Thế giới (Izrael, Shiban, 1983,
1985), nó là căn cứ cần thiết để định chuẩn các tác động từ bên ngoài tới các hệ sinh thái
biển và để dự báo trạng thái các hệ sinh thái.

Xây dựng các mô hình toán học cho các quá trình sinh thái riêng biệt để dự báo tình
huống sinh thái trong đại dương ở các quy mô vùng, khu vực và toàn cầu.

Dự đoán những biến đổi của các hệ sinh thái tự nhiên, thành phần, cấu trúc, mức chức
năng, độ bền vững của chúng đối với các tác động bên ngoài được xem là một trong
những nhiệm vụ quan trọng của nghiên cứu sinh thái biển. Những dự đoán tương tự chỉ
có thể trên cơ sở mô hình hóa toán học về sự diễn biến của hệ sinh thái có tính đến tất cả
những liên hệ bên ngoài và bên trong. Trước hết cần tham số hóa mối liên hệ qua lại của
các quá trình (vật lý, hóa học, sinh học) của tổ hợp tự làm sạch tự nhiên, hệ thống hóa
và đánh giá định lượng dữ liệu về những nhân tố quy định độ bền vững của các quần thể
biển, nghiên cứu cơ chế phản ứng của hệ sinh thái đối với những tác động bất lợi tới các
cấp độ tổ chức của sự sống (từ cấp độ di truyền và phân tử đến cấp độ quần lạc sinh vật).
Cơ sở để xây dựng mô hình toán học về sự vận hành của quần thể biển được hình thành
từ các phương pháp ngoại suy đối với đặc trưng tích phân của quần thể. Giá trị dự báo
lớn nhất thuộc về các mô hình mức phức tạp trung bình, điều này là do tính không dừng
trong vận hành của hệ sinh thái. Có nghĩa rằng tồn tại sự biến đổi về mức ý nghĩa của
các tham số và quá trình riêng biệt quy định trạng các thái hệ sinh thái trong quá trình
vận hành của chúng. Tính đến tính không dừng có thể là bằng phương pháp xây dựng
các mô hình cấu trúc mềm dẻo, khi dự báo bằng các mô hình này, tại từng giai đoạn sẽ
thực hiện sự thích nghi cấu trúc và các hệ số của mô hình theo dữ liệu quan trắc.

Thực hiện hệ thống kiểm soát đại dương

Những cơ sở khoa học của kiểm soát đề ra một số nguyên tắc chính tổ chức kiểm soát
(Izrael, Shưban, 1981).

1) Tính tổng hợp trong khi thực hiện những quan trắc hóa học (trong khí quyển, nước,
chất lơ lửng, bùn đáy) và các quan trắc đồng hành thủy sinh, thủy văn và khí tượng tại
các trạm loại I – ở những nơi phát thải chất ô nhiễm, loại II – ở những vùng biển và
đại dương ô nhiễm, loại III – ở các vùng nước tương đối sạch. Giá trị lớn giành cho các
quan trắc từ vũ trụ bằng vệ tinh, thực hiện trên các quy mô khu vực và toàn cầu.

2) Theo dõi động thái các mức ô nhiễm nước biển bằng cách tiến hành những quan trắc
hệ thống dài hạn về các nồng độ nền của các chất ô nhiễm ở những vùng xa nguồn ô
nhiễm. Những quan trắc như vậy được tổ chức trên một số lượng hạn chế các trạm cơ
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sở (6–10 trạm ở đại dương, 2–3 trong biển). Một trong những trạm đó là trạm điểm C ở
Bắc Đại Tây Dương do các tầu nghiên cứu khoa học của Liên Xô đảm nhiệm.

3) Theo dõi sự vận chuyển các chất ô nhiễm thông qua tổ chức quan trắc tại các mặt cắt
hải dương học trong các hệ thống hoàn lưu chính của Đại dương Thế giới. Các mặt cắt
tương tự được bố trí ở lân cận những trạm cơ sở.

4) Tính liên hợp của kiểm soát địa hóa về ô nhiễm nước đại dương với kiểm soát sinh
học về ảnh hưởng ô nhiễm tới hoạt động của sinh vật biển. Chỉ khi tuân thủ nguyên tắc
này thì những quan trắc trong hệ thống kiểm soát đại dương mới trở thành hoàn chỉnh
và giá trị lôhic.

Phương án sơ đồ cấu trúc tổ chức và đảm bảo thông tin của chương trình kiểm soát đại
dương được biểu diễn trên hình 9.4. Sơ đồ này đã tính toán tới tính tổng hợp và tính đảm
bảo phương pháp luận của tất cả các dạng quan trắc, mối liên hệ cấu trúc của các cơ sở
và các ngành tham gia vào công tác về kiểm soát, tổ chức ngân hàng dữ liệu quan trắc.

Hiện nay, tất cả các các biển nội địa và ven bờ Liên Xô được phủ bởi mạng lưới trạm
kiểm soát: (60–70 trạm loại I, 570–600 trạm loại II, 1000–1100 trạm loại III). Thực tế
toàn bộ hạm tầu nghiên cứu khoa học của Uỷ ban Nhà nước về Khí tượng Thủy văn
Liên Xô, phần lớn hạm tầu của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô và Viện Hải dương học
và Nghề cá cùng hoạt động khảo sát kiểm soát. Ở mỗi cơ quan nha khí tượng thủy văn
thành lập những bộ phận quan trắc và kiểm tra về trạng thái môi trường. Các phòng thí
nghiệm liên ngành về kiểm soát môi trường tự nhiên và khí hậu được thành lập.

Ở cấp độ quốc tế đang thực hiện Chương trình của UNEP về nghiên cứu các biển khu
vực (được thiết lập năm 1974). Chương trình bao quát 11 vùng đại dương: Đại Trung
Hải, Hồng Hải và vịnh Ađen, vùng Cô Oét, Tây và Trung Phi, Đông Phi, vịnh Caribe,
Đông Á, Nam Á, phần phía đông nam và phần phía nam Thái Bình Dương, Tây – Nam
Đại Tây Dương. Hơn 120 quốc gai ven biển tham gia thực hiện chương trình này.
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Hình 9.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và đảm bảo thông tin của Chương trình kiểm soát tổng
hợp toàn cầu về đại dương (Izrael, Shiban, 1986)

358/385



Phương tiện kỹ thuật bảo vệ môi trường
biển khỏi ô nhiễm
Phương tiện kỹ thuật bảo vệ môi trường biển khỏi ô nhiễm hiện hành dùng để loại bỏ
các chất độc hại từ các nguồn thải tầu biển cũng như để chống rò rỉ dầu thường xuyên
xảy khi khai thác các dàn khoan trên thềm lục địa hay trong sự cố với các tầu chở dầu.

Việc phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển khỏi các nguồn trên đất liền qua dòng nước
sông hay qua khí quyển chỉ có thể bằng cách áp dụng trên toàn cầu các công nghệ công
nghiệp sạch không thải và các phương pháp sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

Công nghệ không chất thải như là cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên khỏi ô
nhiễm

Chất thải  đó là chỉ số khách quan của trình độ khoa học kỹ thuật của nền sản xuất. Nó
là kết quả hoặc là của nền sản xuất chưa hoàn thiện, hay chưa thực hiện đến khâu cuối
cùng, hoặc là sản phẩm chưa tìm được lĩnh vực sử dụng hợp lý. Được biết rất nhiều thí
dụ, khi “các phế thải” đã trở thành nguyên liệu hay là sản phẩm quý và tìm được lĩnh
vực sử dụng hiệu quả. Hiện nay, có nhiều công trình khoa học kỹ thuật về sử dụng hiệu
quả lượng phế thải công nghiệp, sinh hoạt và nông nghiệp. Bây giờ điều rất quan trọng
là cải tổ tất cả các phương pháp công nghệ theo nguyên lý công nghệ không thải, có chủ
định thu hồi nhiệt lượng thế vị thấp, các chất lỏng, rắn và khí.

Giai đoạn đầu tiên và quan trọng nhất trên con đường tạo ra nền sản xuất không thải
trong tất cả các lĩnh vực sản xuất – đó là tạo ra những hệ thống quay vòng nước khép
kín. Việc xây dựng các sơ đồ công nghệ quay vòng nước khép kín phải dựa trên các
phương pháp làm sạch cục bộ, loại trừ việc hòa trộn nước thải tạo ra sau các công đoạn,
ứng dụng rộng rãi các phương pháp hấp thụ, chiết suất, màng lọc và các phương pháp lý
– hóa tích cực khác.

Theo những quan niệm của viện sĩ B. N. Laskorin (1988), trong các ngành công nghiệp
chủ chốt đang đề xuất những hướng ưu tiên như sau, xây dựng các hướng công nghệ này
trong thời gian sắp tới có thể thúc đẩy giải quyết nhanh các vấn đề bảo vệ môi trường.

Trong ngành năng lượng, chuyển đổi các nhà máy nhiệt điện sang nhiên liệu khí không
lưu huỳnh và nhiên liệu lỏng, xây dựng các phương pháp hiệu năng cao làm sạch khí
khói khỏi các ôxy nitơ, điôxit lưu huỳnh và sôn khí, tái chế tổng hợp cặn khói và bãi thải
cặn khói, tạo ra hệ thống quay vòng nước khép kín, loại trừ sự hình thành nước thải.
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Trong ngành công nghiệp khai thác mỏ, vấn đề khai thác tổng hợp lòng đất cần phải
hướng tới hoàn thiện các phương pháp làm giàu với mục đích nhận được tất cả các hợp
phần có ích, làm sạch nước mỏ và sử dụng chúng hợp lý, cải tạo lại đất.

Trong ngành công nghiệp luyện kim tiến hành thiết lập những luận chứng khoa học  lý
thuyết cho các sơ đồ quay vòng nước khép kín (không phát thải vào môi trường) đối với
tất cả các nhà máy và hệ thống làm giầu kim loại và luyện kim.

Trong ngành công nghiệp hóa học và hóa dầu, để sinh thái hóa ngành, áp dụng các
phương pháp màng lọc, hấp thụ và chiết, xây dựng các phương pháp chế tạo phân bón
sinh thái sạch và các phương tiện nâng cao thu hoạch, các chất thay thế cho hóa chất
gây hại tới môi trường cũng như các chất phân hủy sinh học nhanh và dễ đồng hóa trong
môi trường tự nhiên.

Trong ngành công nghiệp senlulô ? giấy hiện nay nổi lên vấn đề xây dựng công nghệ
hoà tan dung môi hữu cơ và các phương pháp khác tái chế tổng hợp gỗ, các phương
pháp sản xuất giấy và cac tôn khô, chuyển sang những sơ đồ quay vòng nước khép kín.

Ở trình độ phát triển khoa học và kỹ thuật hiện nay, tất cả những vấn đã nêu có thể được
giải quyết ngay trong những thập niên tới đây.

Bảo vệ môi trường biển trong khi khai thác tầu biển

Những nguồn ô nhiễm môi trường biển do tầu thuyền là các khí thải của các hệ thống
năng lượng tầu, chất thải nhiên liệu và dầu mỡ, nước thải máy, nước thải bong tầu và
hệ thống đối trọng, phế thải từ các hệ thống động cơ phản ứng, nước thải sinh hoạt, mọi
rác thải rắn sinh hoạt và sản xuất. Nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong trường hợp này là
làm sao không để vượt quá mức ô nhiễm cho phép. Điều này được giải quyết theo hai
hướng: 1) xây dựng các hệ thống chu trình kín sử dụng lại một lượng thải chính; 2) làm
sạch và giảm thiểu độ tính của phế thải chắc chắn đi vào môi trường biển.

Do đốt cháy nhiên liệu không hoàn toàn, sự ôxy các tạp chất và tồn tại cặn lắng trong
nhiên liệu và dầu mỡ, trong thành phần khí thải có thể có tới 1 % các chất độc, bao gồm
CO, các ôxit nitơ NxOy, SO2, các hyđrô cacbua không cháy hết CxHy, cặn rắn cacbon
tự do (bồ hóng), benzapiren độc tính cao, hợp chất của chì. Để làm sạch và trung hoà
các chất thải khí của các thiết bị năng lượng tầu, người ta sử dụng các phương pháp sau
(Iuđiski, 1978).

Các lò trung hoà xúc tác. Tác động của các lò trung hòa xúc tác dựa trên sự ôxy hóa
không cháy các sản phẩm nhiên liệu cháy không hết CO và CxHy thành CO2 và H2O,
cũng như phân hủy NOx thành O2 và N2. Trong các lò trung hoà nhiệt độ thấp (t<150°C)
người ta sử dụng các chất xúc tác ôxit (hỗn hợp các hạt Mn, CuO, Cr, Fe và những chất
khác), hiệu quả có thể đạt khoảng 50 %. Trong các lò trung hoà nhiệt độ cao (t>300°C),
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hiệu quả đến 90 %, người ta sử dụng các chất xúc tác dạng V2O5. Các chất trung hoà
thường được đặt trong các buồng tập trung thải hoặc trong các ống dẫn khói.

Các lò trung hoà cháy. Đó là những buồng đặc biệt, nơi những nguyên tố cháy của khí
thải có thể cháy đến hết ở nhiệt độ 700–850 °C. Muốn vậy, người ta đưa thêm nhiên liệu
bổ sung hay đặt thêm bộ phận nung nóng vào trong lò. Ôxit cacbon, các andehyt, chất
lơ lửng trong nhiên liệu và dầu bị ô xy hóa tới CO2 và H2O, nhưng những chất không
cháy không biến đổi.

Các lò trung hoà lỏng. Đây là những bộ phận, ở đó khí thải được cho đi qua lớp chất
lỏng (thường là nước). Trong đó các chất hoà tan (andehyt, ôxit lưu huỳnh, ôxit nitơ bậc
cao) bị vô hiệu hóa, cặn khói, các sôn khí dạng lỏng của dầu mỡ và nhiên liệu bị chắt
lọc, các phần tử nhiên liệu nóng đỏ bị làm nguội. Chỉ còn các ôxit cacbon và ôxit nitơ
giữ nguyên.

Các hệ thống kết hợp. Sử dụng đồng thời một số phương pháp trung hoà là hợp lý nhất.
Thí dụ, trong một hệ thống các khí thải được đốt cháy hết trong buồng trung hoà nhiệt
độ cao, sau đó sử dụng trong tua bin khí và máy sinh hơi nước tinh chế, ở đây chúng
mất đi một phần năng lượng, sau đó được chuyển tới trung hoà lỏng.

Nhiệm vụ trung hòa nước thải tầu được giải quyết bằng hai phương pháp (Ansevich và
nnk., 1979): 1) lắp đặt trên tầu téc chuyên dụng thể tích đủ lớn để thu gom và bảo quản
nước thải, sau đó chuyển tới các thiết bị thu gom ngoài tầu; 2) lắp đặt thiết bị (hệ thống)
xử lý nước thải đến các tiêu chuẩn cho phép trực tiếp trên tầu và sau đó thu gom theo
các quy tắc.

Trên tầu người ta sử dụng ba phương pháp chính làm sạch nước thải: 1) phương pháp
sinh học, dựa trên sự ôxy hóa sinh hóa các chất thải bằng bùn hoạt tính; đảm bảo mức
làm sạch cao khỏi chất lơ lửng và giảm BOD đáng kể, khả năng tự động hóa hoàn toàn
và làm sạch lượng nước thải lớn, mức phân hủy chất hữu cơ cao và lượng cặn ít; 2)
phương pháp vật lý, bao gồm lọc, ly tâm hóa, tách đãi, lắng đọng v.v... 3) phương pháp
lý hóa, đảm bảo làm đông đặc, hấp phụ và ôxy hóa các phần tử hạt tinh trong nước thải.

Việc chống nhiễm nước thải sau khi đã làm sạch được thực hiện bằng phương pháp clo
hóa, ôzon hóa, điện phân hoặc là tác động siêu âm.

Với mục đích tách các sản phẩm dầu khỏi nước thải người ta thường sử dụng các hệ
thống làm sạch thô và làm sạch tinh.

Làm sạch thô được thực hiện bằng các thiết bị phân tách dạng lắng cặn, trong đó các
phân tử thô của sản phẩm dầu được tách ra khỏi nước.
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Nguyên lý hoạt động của các thiết bị phân tách dạng lắng cặn là phân chia hỗn hợp nước
dầu dưới tác động của nội năng của hệ phân tán. Tốc độ dòng nước trong máy phân tách
cần phải nhỏ hơn tốc độ nâng lên của các phần tử dầu. Các phần tử với đường kính 2–5
mm nổi lên với tốc độ 100 mm/s, còn các phần tử nhỏ hơn 0,8 mm thì nổi lên rất chậm,
thành thử chúng bị dòng nước mang đi. Vì vậy, đường đi của chất lỏng trong máy phân
tcáh được kéo dài bằng cách cấu tạo các lưới đi vòng vèo, các vách ngăn, vòi phun, các
bề mặt hình xoắn v.v...

Làm sạch tinh được thực hiện trong các bộ lọc kiểu liên kết và tách đãi. Trong các bộ
lọc kiểu liên kết, các phần tử nhỏ sản phẩm dầu lớn dần bằng cách liên kết với nhau khi
hỗn hợp đi qua vật liệu liên kết (len, sợi thủy tinh, sợi tổng hợp, polipropilen). Dưới tác
động các lực khối, những phần tử lớn của sản phẩm nổi lên, đi vào buồng thu dầu, từ đó
được tách ra và đi vào téc. Trong các bộ lọc kiểu tách đãi, hỗn hợp làm sạch được hòa
trộn với các bọt không khí rất nhỏ, những bợt không khí này nổi lên và lôi cuốn theo các
phần tử dầu, tạo thành bọt nước dầu, sau đó được tách ra đi vào téc thu gom. Mức làm
sạch đến 99 %, nồng độ các sản phẩm dầu sót lại không quá 6 mg/l.

Với mục đích bảo vệ môi trường, trong hạm tầu biển hiện đại người ta thiết kế những
chi tiết sao cho nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn và loại trừ những rò rỉ.

Với việc khai thác những đội tầu chở dầu thì vấn đề làm sạch nước thải thường gặp
những khó khăn đáng kể. Thí dụ, sau khi bốc dỡ tầu chở dầu cỡ 100 nghìn tấn, trên đáy
và thành của các khoang chứa luôn giữ lại một lớp dầu dính (dư chết) với trọng lượng
đến 500 tấn. Trước đây, người ta đã rửa các tầu chở dầu đơn giản bằng nước nóng và
sau đó thì đổ khối lượng nước lớn khỏi tầu.

Hiện nay người ta thường sử dụng phương pháp nhũ hóa của Viện Hải dương học và
Viện hóa lý, Viện hàn lâm Khoa học Liên Xô (Nesterova, 1984). Phương pháp này tránh
được việc đổ thải các chất ô nhiễm dầu vào biển trong khi rửa các bề mặt kim loại, các
khoang chứa, téc, bể, bình chứa trên các tầu chở dầu. Bề mặt kim loại được rửa khỏi dầu
dư bằng tia dung dịch thuốc loại ML (ML51, ML52, ML72, ML80). Dưới tác động
cơ học, nhiệt học và lý hóa tạo nên nhũ trực tiếp (dầu trong nước) với thời gian tồn tại
định trước rất nhỏ, sau đó tự phân chia ra thành dầu và dung dịch rửa. Các loại thuốc
dạng ML trong quá trình làm sạch không tạo ra các chất nhũ nghịch độ nhớt cao và bền
vững (nước trong dầu) và có thể sử dụng nhiều lần (đến 20 lần). Phương pháp nhũ hóa
đảm bảo làm sạch các bình chứa theo chu trình kín không thải nước rửa. Hiệu quả làm
sạch lớn tới mức, sau khi rửa dầu trong khoang chứa có thể vận chuyển thực phẩm –
đường hay ngũ cốc. Dầu thu gom được sử dụng. Như vậy, mỗi tấn thuốc có thể nhận
được hàng trăm tấn dầu tái sinh. Tính theo toàn ngành vận tại biển Liên Xô, phương
pháp này tiết kiệm được gần 350 nghìn tấn dầu trong một năm.
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Những biện pháp chống tràn dầu

Trong trường hợp dầu tràn thành đám rộng hoặc vết dầu, thì trước tiên phải ngăn không
cho vết dầu lan rộng, sau đó lấy dầu khỏi bề mặt biển.

Trong các vùng nước gần cảng, việc ngăn chặn sự lan truyền các đám dầu được có thể
bằng cách sử dụng những vật cản nổi thiết kế dưới dạng các ống có những tấm chắn.
Khi dòng chảy có vận tốc không lớn hơn 75 cm/s, người ta đặt những chướng ngại vật
tương tự thành từng khúc hay dưới một góc so với bờ làm sao để dầu được dòng chảy
đẩy vào phía bờ và tích tụ ở đó.

Khi tốc độ dòng chảy dưới 40 cm/s, có thể sử dụng rào cản khí. Không khí dưới áp xuất
được đưa vào ống dẫn có đục lỗ đặt dưới đáy biển, những bong bóng khí thoát ra tạo
nên dòng nước thăng, dòng này tạo nên sóng đứng trên mặt (hàng rào nước). Nước chảy
ngược theo hai phía rào cản và ngăn cản chuyển động của dầu.

Vai trò đặc biệt thuộc về các chất thu lượm, chúng làm tăng độ dày của váng dầu và
giảm đáng kể diện tích tràn dầu. Đó là axit cacbon lỏng, cồn, ête, gliserit v.v... Chỉ tiêu
hiệu quả thu lượm chính – đó là áp suất loang ra:

Phương tiện thu lượm CN–79, chế tạo tại Viện Hải dương học, Viện hàn lâm Khoa học
Liên Xô và Viện “Liên hiệp khoa học, thiết kế công trình biển”, đã thử nghiệm thành
công ở cảng Ođesa (Nesterova, 1984).

Việc tách dầu khỏi mặt biển được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau.
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Để bơm hút các váng dầu người ta thường sử dụng các máy phân tách khác nhau. Thông
thường đó là những thùng chứa hình phễu, gắn trên các phao có bơm để hút lấy váng
dầu cùng với lớp nước mỏng. Một vài thiết bị có trang bị các vách cản nổi cứng, gắn
dưới một góc với máy phân tách, cho phép tập trung dầu từ một đám rộng đến 20 m.
Công suất của các máy phân tách dạng bè trôi bằng 10–100 tấn dầu một giờ.

Năm 1967, ở cảng Ođesa xuất hiện chiếc tầu gom rác dầu đầu tiên, xây dựng theo thiết
kế của Phòng thiết kế trung tâm Hắc Hải. Phần mũi tầu có khe rộng 4–8 m làm nơi nước
thoát. Van điều tiết di động chia cắt lớp nước bên trên (3–4 cm) có chứa dầu và rác. Hỗn
hợp này đi vào tầu vào bể chứa chuyên dụng, ở đây người ta lấy rác ra, dầu sót lại được
bơm vào các khoang thu gom. Hiện nay, tại các thương cảng và cảng cá ở Liên Xô có
gần 200 tầu tương tự hoạt động, thu gom gần 20 nghìn tấn dầu và hàng chục nghìn mét
khối rác thải mỗi năm.

Năm 1978, ở cảng Ilichovsk bắt đầu xây dựng tầu bảo về tự nhiên lớn đầu tiên trên thế
giới “Svetlơmor”, chuyên dùng để thu gom những vết dầu tràn sự cố ở vùng biển khơi.
“Svetlơmor” được tái tạo từ tầu chở dầu kiểu “Kazbek”. Trên đó người ta lắp đặt các
thiết bị gom dầu, các máy bơm mạnh, những thùng chứa lắng đọng để tách dầu, những
thiết bị để làm sạch mặt biển bằng các hóa phẩm. Các thiết bị gom dầu của “Svetlơmor”
bao quát được đám nước rộng hơn 60 m và gom từ đó đến 800 tấn dầu một giờ với hiệu
suất thu gom 80 %.

Một phương pháp tách các váng dầu khác dựa trên độ nhớt cao của dầu và khả năng
bám dính của nó lên các bề mặt cứng. Một số bộ thu gom có chứa số lượng lớn các dây
truyền cu roa bằng neopren, khi các dây tiếp xúc với váng dầu thì dầu bị quét và đưa
máy phân tách. Một số máy thu gom khác sử dụng nguyên lý ống trụ quay. Tốc độ tách
dầu từ các váng bằng các phương pháp này là 4500 lít/giờ.

Cơ sở của một số biện pháp thu gom dầu là người ta lợi dụng sự tung toé trên mặt biển
của parafin lỏng hoặc dung dịch các phiến polyvinhil trong chất bay hơi. Sau khi ngưng
kết vật liệu thì dầu ở lại trong các khoang xốp của nó, còn các cục vón của hỗn hợp được
tách ra bằng các phương pháp cơ học.

Những vật liệu tổng hợp xốp không thấm nước có khả năng thu gom dầu một cách hiệu
quả được sử dụng rộng rãi. Thí dụ, chất hấp thụ làm từ perlit kị nước thu gom dầu từ mặt
biển tới 98 %. Một số tấm bọt cao su làm từ ête phức hợp sau 5 phút hấp thụ lượng dầu
bằng 18–20 lần lớn hơn khối lượng của chính nó và sau khi ép hết dầu ra có thể sử dụng
được nhiều lần (Nesterova, 1984). Bọt oleophil xé vụn hấp thụ dầu 100 lần lớn hơn khối
lượng của chính nó (Nelson–Smit, 1977).

Sử dụng các chất chuyên dụng – chất phân tán – có mục đích chia nhỏ các váng dầu,
chuyển chúng thành nhũ tương và làm tăng tốc độ phân hủy sinh hóa dầu. Các phương
tiện phân tán cần có tính mềm dẻo sinh học, không độc hại đối với sinh vật biển và
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đảm bảo độ bền vững tối ưu của nhũ tương thậm chí cả khi tồn tại trong nước. Các
chất DN–75, EPN–5 chế tạo tại Viện Hải dương học hoàn toàn thoả mãn những đòi hỏi
trên. Trong các lần thử nghiệm ở biển Bantich, hàm lượng dầu trên mặt biển đã giảm từ
1,97 xuống còn 0,33 mg/l nhờ beroll198 (Thụy Điển), còn 1,22 mg/l nhờ correxit7664
(Mỹ), còn 0,23 mg/l nhờ DN75, còn 0,06 mg/l nhờ EPN5 (Nesterova, 1984).

Cũng có thể tách dầu bằng các tác nhân sinh học. Thí dụ, một cá thể thân giáp bộ chân
kiếm Calanus có thể tiêu thụ đến 150 μg dầu một ngày, còn với cả quần thể dầy đặc thì
lượng tiêu thụ là 0,3 g/(m3.ngày). Các sinh vật lọc nước, như trai Hắc Hải, có khả năng
tách được qua mang đến 200 mg dầu từ 1 lít nước dưới dạng giả lắng, cấu tạo từ chất
nhớt với các giọt dầu. Tất cả các động vật này không ăn lượng dầu mà chúng nuốt vào,
mà làm cho dầu dễ trở thành thức ăn cho các vi sinh vật. Người ta đã biết tới hơn 100
loài vi khuẩn ôxy hóa được các sản phẩm dầu. Trong điều kiện đủ khí, các vi khuẩn thực
tế phân hủy tất cả các hyđrô cacbua từ metan cho đến những gốc nặng nhất. Những hợp
chất C10 – C16 là dễ phá hủy nhất. Những chất thơm trong số đó phù hợp nhất đối với
vi khuẩn. Trong lớp mặt của trầm tích đáy, khi hàm lượng ôxy dưới 0,5 mg/l và pH <
6,0, thì các loại nấm mốc và nấm men có khả năng phân hủy dầu hơn vi khuẩn. Thí dụ,
các nhà nghiên cứu đã quan sát thấy sự tăng trưởng của Penicillium và Candida trên các
hyđrô cacbua parafin và olephin.

Tại vịnh Mexico, mật độ bình thường của nhiều loại nấm men hiếm khi vượt quá 10 cá
thể trong 100 ml nước, nhưng sau khi dầu tràn từ mỏ dầu thì số lượng chúng đã tăng
đến 500–1000. Vì vậy, để làm sạch nước biển khỏi dầu người ta đã đề ra một phương
pháp sản xuất ra những bao nhỏ chứa vi sinh vật và các chất cần thiết cho nó (các men
và muối dinh dưỡng) và rải trên những vùng biển ô nhiễm.

Như vậy, để loại trừ dầu khỏi mặt nướccó rất nhiều phương pháp. Mỗi phương pháp có
những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Việc áp dụng các phương pháp phối hợp với
trật tự: cơ học – hấp thụ – phân tán – sinh học là có triển vọng nhất.
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Bảo vệ môi trường biển khỏi ô nhiễm
Vấn đề bảo vệ môi trường biển hiện nay đã trở thành một vấn đề toàn cầu. Việc giải
quyết vấn đề này có thể bằng con đường đề ra những văn bản luật pháp ở cấp độ quốc
gia và quốc tế và thành lập các cơ quan chuyên môn có chức năng giám sát sự tuân thủ
pháp luật của tất cả những người sử dụng nước.

Những đặc điểm cơ bản của pháp luật quốc gia về bảo vệ môi trường biển

Trong hai chục năm gần đây, việc bảo vệ các vùng nước nội địa và chế độ sử dụng nước
ở Liên Xô được điều chỉnh bằng “Những cơ sở pháp luật về nước của Liên Xô và các
nước cộng hoà”, do Xô viết Tối cao đề ra ngày 1 tháng 9 năm 1971. Theo luật này,
những người sử dụng nước có trách nhiệm thực hiện những biện pháp nhằm chấm dứt
phát thải nước thải bằng cách hoàn thiện công nghệ sản xuất và các hệ thống cung cấp
nước. Luật nghiêm cấm đưa vào sử dụng những công trình công nghiệp, công cộng và
những đối tượng sản xuất khác không có các hệ thống làm sạch nước.

Những điều luật về nước của Liên Xô và các nước cộng hoà, được phê chuẩn năm 1972,
đã cụ thể hóa những điểm chủ yếu của Luật về nước. Thí dụ, trong trường hợp vi phạm
những đòi hỏi về làm sạch sơ bộ nước thải đến những chuẩn mực đã quy định, đã đề cập
tới khả năng chấm dứt hoạt động của các thiết bị công nghiệp, các phân xưởng và các
xí nghiệp. Cũng đã quy định trách nhiệm hình sự đối với những người có những hành vi
gây ô nhiễm các thủy vực.

Trách nhiệm của các Bộ và các ngành trong lĩnh vực kiểm soát sử dụng nước tự nhiên
được quy định tại nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô
và Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô ngày 29 tháng 12 năm 1972. Tổng cục Khí tượng Thủy
văn trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, năm 1977 chuyển đổi thành Uỷ ban Nhà
nước về Khí tượng Thủy văn và Kiểm soát Môi trường Thiên nhiên Liên Xô, được giao
cho trách nhiệm tổ chức phục vụ quan trắc và kiểm soát mức ô nhiễm môi trường tự
nhiên và thông tin kịp thời trong trường hợp tăng đột biến mức ô nhiễm nước, đất và
không khí.

Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô “Về tăng cường đấu tranh chống ô nhiễm
biển bởi những chất có hại đối với sức khoẻ con người hoặc tài nguyên sinh vật biển”
ngày 14 tháng 2 năm 1974 đã quy định trách nhiệm của các bộ và ngành về phòng chống
ô nhiễm các vùng nước lãnh hải. Bộ Thủy lợi và Kinh tế Thủy nông, Bộ Y tế, Bộ Kinh
tế Thủy sản được giao nhiệm vụ xây dựng những chuẩn mực nồng độ tới hạn cho phép
và thiết lập danh mục những chất cấm phát thải. Nghị quyết này thực tế đã đề cập tới
việc thực thi những quy định của Hiệp định Luân đôn về phòng ngừa ô nhiễm từ tầu
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biển ngày 2 tháng 11 năm 1973 trong phạm vi những vùng nước nội địa và lãnh hải của
Liên Xô.

Phù hợp với những quy định của Hiệp định Hensinhki về bảo vệ môi trường biển vùng
biển Bantich ngày 22 tháng 3 năm 1974, ngày 16 tháng 7 năm 1976 Hội đồng Bộ trưởng
Liên Xô đã thông qua nghị quyết “Về những biện pháp tăng cường bảo vệ khỏi ô nhiễm
thủy vực biển Bantich”, trong đó đề cập một hệ thống những biện phápnhằm loại trừ
hoàn toàn sự phát thải nước thải chưa làm sạch vào các sông và các thủy vực biển
Bantich. Ngày 26 tháng 2 năm 1974, Chủ tịch đoàn Xô Viết Tối cao Liên Xô đã ban
hành chỉ thị “Về tăng cường trách nhiệm về việc gây ô nhiễm biển bằng các chất có hại
đối với sức khoẻ người hay đối với tài nguyên sinh vật biển, hoặc những phế thải và
những vật liệu khác”, trong đó nêu những mức trách nhiệm hành chính và kỷ luật do
không tuân thủ các quy chế bảo vệ biển khỏi ô nhiễm. Chỉ thị này đã được thay đổi và
bổ sung bằng Chỉ thị của Chủ tịch đoàn Xô Viết Tối cao Liên Xô ngày 21 tháng 5 năm
1980.

Phù hợp với pháp luật và những nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, các bộ và
ngành trách nhiệm đã đưa ra những sắc lệnh, quy chế và nghị quyết cần thiết. Thí dụ,
“Những quy chế bảo vệ nước mặt khỏi ô nhiễm bởi nước thải” (do Bộ Thủy lợi ban hành
năm 1974), “Những quy chế về phòng ngừa ô nhiễm biển từ tầu, thuyền và các mục tiêu
trên bờ của hạm đội hải quân” (ban hành năm 1974), “Chỉ dẫn về phòng ngừa ô nhiễm
biển do dầu” (do Bộ Hàng hải Liên Xô ban hành năm 1969) v.v... Các quy chế và chỉ
dẫn bao hàm những đòi hỏi tương ứng với những đòi hỏi của các hiệp định quốc tế và
đề cập những giải pháp chuyên về phòng ngừa ô nhiễm biển.

Phù hợp với Hiệp định Giơnevơ về thềm lục địa năm 1958, Chỉ thị của Chủ tịch đoàn
Xô viết Tối cao Liên Xô “Về thềm lục địa của Liên Xô” ngày 6 tháng 2 năm 1968 và
Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô “Về trình tự tiến hành những công việc
trên thềm lục địa của Liên Xô và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của nó” ngày 18 tháng
7 năm 1969 xác định nghĩa vụ của những tổ chức chịu trách nhiệm về các thiết bị và
công trình trên những vùng thềm lục địa và xác định giám sát nhà nước về sự tuân thủ
những quy chế và yêu cầu về khai thác và bảo vệ tài nguyên thềm lục địa và phòng ngừa
ô nhiễm nước. Nghị quyết bổ sung của Chủ tịch đoàn Xô viết Tối cao ngày 13 tháng 8
năm 1969 quy định trách nhiệm hình sự đối với những vi phạm pháp luật trên các thềm
lục địa.

Nghị quyết của Hôi đồng Bộ trưởng Cộng hòa Liên bang Nga ngày 9 tháng 9 năm 1963
“Về những biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải không được làm sạch đối với các
vùng nước thuộc thủy vực Obi–Irtưsh” có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo vệ khỏi
ô nhiễm môi trường Bắc Băng Dương. Ngày 16 tháng 9 năm 1971, Hội đồng Bộ trưởng
Liên Xô đã ban hành “Nghị quyết về Cục quản lý Tuyến hàng hải Phía bắc thuộc Bộ
Hàng hải Liên Xô”, theo đó một trong những nhiệm vụ chính của cơ quan này là thực
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thi những biện pháp phòng ngừa và khắc phục những hậu quả ô nhiễm các biển thuộc
Bắc Băng Dương.

Như vậy, các vùng nước biển khơi và trên thềm lục địa của Liên Xô được luật pháp Liên
Xô bảo vệ khỏi mọi tác động của các chất thải liên quan tới hàng hải, thăm dò và khai
thác tài nguyên thiên nhiên biển.

Tuy nhiên, ô nhiễm các biển nội địa và các biển ven của Liên Xô ở những năm 70 và
80 đã tiếp tục gia tăng và tới nay đã đạt đến mức độ đe dọa. Điều đó là do những quyết
định và nghị quyết của các cơ quan chính phủ không được đảm bảo bằng những nguồn
lực kỹ thuật và kinh tế thích đáng để thực hiện chúng. Thực tế tất cả các lĩnh vực kinh tế
quốc dân không có được những công nghệ sinh thái sạch, tiết kiệm tài nguyên mà việc
xây dựng và áp dụng chúng đòi hỏi đầu tư kinh phí rất lớn. Tuy nhiên, dần dần với sự
phát triển cải tổ và áp dụng những quan hệ kinh tế mới, thì tình hình trong lĩnh vực bảo
vệ môi trường sẽ được cải thiện.

Năm 1988 đã thành lập Uỷ ban Nhà nước về bảo vệ thiên nhiên Liên Xô với chức năng
chính là phối hợp các hoạt động trong lĩnh vực này và đề xuất Luật bảo vệ thiên nhiên
mới. Cũng như trước đây, hoạt động nghiệp vụ của Uỷ ban Nhà nước về Khí tượng
Thủy văn Liên Xô thực hiện quan trắc và kiểm soát tình trạng môi trường có ý nghĩa
quan trọng.

Pháp chế của những nước phát triển cao của phương Tây chú ý nhiều tới những vấn đề
bảo vệ môi trường nước. Các phong trào và tổ chức xã hội lớn mạnh, đề ra trước các
chính phủ những yêu cầu thi hành các biện pháp cấp bách cải thiện tình trạng môi trường
đã giúp giải quyết thành công hàng loạt vấn đề bảo vệ thiên nhiên ở cấp độ quốc gia.
Luật pháp hiện đại quy định trách nhiệm trừng phạt kinh tế khắc nghiệt đối với những
người vi phạm, buộc các doanh nhân áp dụng những tổ hợp làm sạch hiệu quả và những
công nghệ mới vào sản xuất một cách kịp thời.

Trong những năm 1960–1980 chính phủ Mỹ đã ban hành loạt văn bản pháp luật về
những vấn đề bảo vệ nước biển. Trước hết đó là Luật về phòng ngừa ô nhiễm dầu (30
tháng 8 năm 1961) như một động thái áp dụng Công định Quốc tế năm 1954 vào trong
hệ thống các chuẩn mực pháp luật quốc gia. Những năm 70, Quốc hội Mỹ đã xét lại gần
như tất cả các bộ luật ban hành trước đó và đề ra những bộ luật mới. Năm 1970 đã thành
lập Cơ quan Bảo vệ Môi trường, với một trong những nhiệm vụ là xây dựng những
chuẩn mực ô nhiễm cho phép và thực hiện kiểm soát sự tuân thủ các bộ luật tương ứng.
10 tháng 7 năm 1972 đã thông qua Luật về An toàn cảng và đường thủy. Năm 1977 đã
ban hành những hiệu chỉnh đối với bộ luật năm 1970, theo đó ở những vùng nước của
Mỹ thiết lập một đới an toàn biển, rộng 200 hải lý và kề cận với những vùng nước lãnh
hải. Trong đới này nghiêm cấm mọi phát thải dầu hay những chất độc hại khác. Đã định
ra các mức trừng phạt nghiêm khắc (phạt đến 100 nghìn đô la và tước quyền tự do đến
10 năm) vì những hành vi vi phạm. Năm 1974 đã ban hành Luật về nước sạch, để thực
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hiện luật này, quốc hội Mỹ giành 28,7 tỷ đô la cho công tác kiểm soát ô nhiễm và 24
tỷ đô la để xây dựng trong 5 năm những công trình làm sạch nước thải đô thị. Luật mới
phân loại các chất ô nhiễm thành ba nhóm, đối với mỗi nhóm đã xác định những thời
hạn cấm phát thải áp dụng triệt để đến năm 1987. Mùa xuân năm 1978, quốc hội Mỹ đã
phê chuẩn Luật về kế hoạch nghiên cứu và theo dõi ô nhiễm đại dương. Luật đề cập: 1)
thực hiện kế hoạch 5 năm nghiên cứu và theo dõi ô nhiễm đại dương, 2) xây dựng cơ
sở thông tin cần thiết, 3) thành lập Cơ quan Quốc gia về Nghiên cứu Đại dương và Khí
quyển (NOOA). Các dự án và chương trình theo dõi ô nhiễm biển ở Mỹ được thực hiện
theo những hướng sau: quan trắc các hợp phần ô nhiễm ban đầu, theo dõi các hệ sinh
thái biển, theo dõi tiềm năng thực phẩm, theo dõi rò rỉ dầu mỏ.

Luật pháp Canada tỏ ra rất độc đáo. Ở đây, năm 1970, lần đầu trong thực tiễn quốc tế,
Luật về phòng ngừa ô nhiễm các vùng nước lãnh hải thuộc Bắc Băng Dương của nước
này đã được phổ biến tới đới rộng 100 hải lý và áp dụng trừng phạt nghiêm khắc do gây
ô nhiễm. Nguyên cớ của chuyện này là sự cố tầu chở dầu “Errou” của Mỹ (tháng 2 năm
1970), khi đó trong vịnh Chedabucto (New Scotland) đổ ra biển gần 30 nghìn tấn nhiên
liệu nặng. Nếu như xét đến tính bị tổn thương rất nhạy của các hệ sinh thái Bắc Băng
Dương, thì bộ luật trên được xem là có căn cứ. Ở Canada còn có “Những quy chế phòng
ngừa ô nhiễm dầu” năm 1971. Năm 1976, Cục bảo vệ Môi trường đã ban hành chương
trình nghiên cứu khoa học và xây dựng các phương tiện kỹ thuật để khắc phục ô nhiễm
dầu.

Năm 1976 so với năm 1975 số lượng vụ tràn dầu vùng bờ nước Anh tăng lên 20 % (595
sự cố tầu so với 500). Văn bản luật pháp chính của Vương Quốc Anh về phương diện
này là Luật phòng ngừa ô nhiễm dầu ngày 27 tháng 7 năm 1971, thống nhất trong nó
tất cả những quy định của các bộ luật năm 1955, 1963, và 1971 và đồng thời Luật về
thềm lục địa năm 1964. Đối với luật pháp Anh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường biển
đặc trưng là mức khắc nghiệt của các quy định và chuẩn mực tăng dần. Đồng thời chính
phủ Anh không hiếm khi tự vi phạm những quy chế bảo vệ môi trường, thí dụ như phê
duyệt cho phép chôn cất phế thải phóng xạ ở các vùng ngoại vi Vương Quốc Anh.

Cuối những năm 70, Uỷ ban Chính phủ về Hoạt động Liên bộ Bảo vệ Tự nhiên và Môi
trường của Pháp bắt đầu thực hiện chương trình 15 năm về làm sạch các vùng nước quốc
gia trên cơ sở Luật ngày 12 tháng 12 năm 1964 về phòng ngừa ô nhiễm biển do dầu.
Những năm 1970, hai lần hiểu chỉnh đã được đưa vào luật này để tăng cường sự nghiêm
khắc về kiểm soát ô nhiễm biển.

Đặc thù của tình huống sinh thái ở các nước đang phát triển của châu Á, châu Phi và
châu Mỹ La Tinh được gây nên bởi sự khai thác mạnh mẽ các tài nguyên thiên nhiên,
sự phát triển nhanh của ngành cô nghiệp khai khoáng, chặt phá rừng, sự sa mạc hóa các
vùng sản xuất nông nghiệp. Trong điều kiện tính bị tổn thương cao và độ bền vững kém
của các hệ sinh thái nhiệt đới phải đòi hỏi mất nhiều năm để phục hồi chúng.
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Vấn đề ô nhiễm biển ở Tây Phi trở nên nặng nề do nơi đây đang xây dựng hàng loạt các
xí nghiệp của các nước phương Tây để sản xuất giấy, xi măng, phân hóa học và phế thải
trực tiếp đổ ra biển. Các nhà máy chế biến dầu mỏ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và
phân bón trong những vùng sản xuất nông nghiệp ven biển cũng làm tăng ô nhiễm nước
vịnh Guinê và bờ phía tây châu Phi.

Tại châu Á, vùng Tây Nam, nơi tập trung những mỏ dầu lớn, đang đặc biệt bị tổn thương
bởi ô nhiễm dầu.

Năm 1961, tại hội nghị Arus của các nước châu Phi đã đưa ra bản luận cương về bảo
vệ thiên nhiên, tới năm 1966 hầu hết các nước Phi liên kết tham gia phong trào này. Tại
hội nghị ở Ađi–Abêba (tháng 8 năm 1971), các quốc gia châu Phi đã đưa ra vấn đề loại
trừ ô nhiễm các vùng nước ven bờ lục địa này. Trên cơ sở các khuyến cáo của FAO,
WHO và UNEP, năm 1981 tại CôtĐivoa đã diễn ra hội nghị 16 quốc gia, thông qua
Thỏa thuận về bảo vệ các vùng nước ven bờ của mình khỏi ô nhiễm và ký một nghị
định thư về hợp tác trong các trường hợp khẩn cấp. Tại hội nghị năm 1981, bảy quốc
gia ven bờ Hồng Hải đã thành lập một tổ chức quốc tế mới, giành sự chú ý đặc biệt tới
vấn đề kiểm soát ô nhiễm. Năm 1975, Ôman cũng đã đưa vào thực thi Luật kiểm soát
ô nhiễm môi trường biển. Những bộ luật tương tự có ở Singapo và New Zealand. Năm
1977, Inđonêxia, Malaixia và Singapo đã ký thoả hiệp về phối hợp chính sách chống ô
nhiễm ở các eo biển và các phương pháp chống ô nhiễm. Năm 1978, chính phủ Singapo
đã bổ sung Luật phòng chống ô nhiễm biển năm 1971 bằng những điều khoản xuất phát
từ Hiệp định Luân đôn năm 1969.

Trong số các nước châu Mỹ La Tinh, Mêhicô tỏ ra tích cực nhất về ngăn ngừa ô nhiễm
môi trường, năm 1971 nước này đã ban hành Luật phòng chống ô nhiễm môi trường
biển bởi mọi chất độc hại trong giới hạn các vùng nước lãnh hải. Braxil cũng đã mở
rộng áp dụng điều luật cấm phát thải nước thải cũng như các phế thải công nghiệp dạng
lỏng và rắn vào môi trường biển tới toàn bộ vùng nước lãnh hải. Những quy chế được
áp dụng ở Chi lê bao gồm cấm phát thải cặn dầu trong phạm vi vùng 50 hải lý ven bờ,
cấm phát thải các chất khác trong khoảng cách 10 hải lý cách bờ.

Nhìn chung, quá trình soạn thảo và ban hành luật pháp bảo vệ thiên nhiên môi trường
biển ở đại đa số các nước đang phát triển đang ở giai đoạn đầu. Đa số những chuẩn mực
luật pháp quốc gia còn mang tính khái quát và chỉ chứa những điều khoản riêng lẻ về
điều chỉnh phòng ngừa ô nhiễm dầu.

Những thỏa thuận quốc tế quan trọng nhất về bảo vệ môi trường biển

Những vấn đề môi trường biển có thể giải quyết được một cách thành công chỉ bằng con
đường phát triển sự hợp tác quốc tế toàn diện, đảm bảo sự tham gia tích cực của tất cả
các quốc gia – lớn và nhỏ, phát triển và đang phát triển, ở ven bờ biển cũng như không
tiếp giáp với biển.
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Những thỏa thuận quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm Đại dương Thế giới bởi dầu và
các chất nguy hiểm và độc hại khác. Thỏa thuận quốc tế đầu tiên, xác lập những trách
nhiệm nhất định của các quốc gia trong lĩnh vực này là Hiệp định Luân đôn về phòng
ngừa ô nhiễm biển bởi dầu năm 1954, hiệu chỉnh năm 1962 (ở Liên Xô bắt đầu có hiệu
lực từ năm 1969). Hiệp định này cấm thải dầu có chủ ý từ tầu thuyền, xác lập những
vùng cấm (Bắc Hải, Bantich, từ năm 1969 – Hắc Hải và Azov), gán trách nhiệm cho
từng quốc gia tham gia hiệp định phải thực thi những biện pháp cần thiết về trang bị các
hệ thống thu gom dầu dư ở các cảng biển. Năm 1969, khóa họp của Tổ chức Tư vấn
biển Liên chính phủ ? IMCO) đã ban hành Những hiệu chỉnh đối với Hiệp định, theo đó
vùng cấm phát thải dầu được công bố là toàn bộ Đại dương Thế giới. Như ngoại lệ, các
tầu có thể chỉ được thải 60 lít dầu trên 1 hải lý hải trình, và càng xa bờ càng tốt. Năm
1971, đã ban hành điều khoản bổ sung mới về những chuẩn mực kỹ thuật cần tuân thủ
trong khi xây dựng những tầu dầu mới.

Sau tai họa tầu chở dầu “TorriCanion” và tổn hại lớn đối với Vương Quốc Anh, tại hội
nghị của IMCO ở Brucxen (tháng 11 năm 1969) đã soạn thảo hai văn bản: Hiệp định
quốc tế về quyền can thiệp trên biển khơi trong trường hợp sự cố gây ra ô nhiễm biển
bởi dầu và Hiệp định quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại do ô nhiễm dầu.
Các hiệp định trên có hiệu lực từ năm 1975. Liên Xô tham gia cả hai hiệp định.

Mùa thu năm 1972, ở Luân Đôn, tại hội nghị liên chính phủ, đại diện 80 quốc gia xây
dựng Hiệp định về phòng ngừa ô nhiễm biển do phát thải phế thải và các nguyên liệu
khác (có hiệu lực từ năm 1975). Phụ lục I của Hiệp định có chứa “danh sách đen” – danh
mục những chất cấm thải hoàn toàn: các hợp chất clo hữu cơ, thủy ngân và các hợp chất
của nó, cađimi và các hợp chất của nó, dầu và các sản phẩm dầu, các chất dùng trong
chiến tranh hóa học và sinh học. Phụ lục II của Hiệp định chứa “danh sách sám” – danh
mục các chất được thải theo sự cho phép, gồm những chất nhanh bị vô hiệu hóa bằng
các quá trình hóa học hay sinh học trong biển. Phụ lục III chứa những quy tắc điều chỉnh
sự phát thải.

Dưới sự bảo trợ của IMCO, ngày 2 tháng 11 năm 1973 tại Luân Đôn đã diễn ra hội nghị,
tại đó đã phê chuẩn Hiệp định mới về phòng ngừa ô nhiễm từ tầu biển. Tất cả các chất
gây ô nhiễm tùy mức độ độc hại được phân chia thành bốn loại. Đã thiết lập điều khoản
cấm phát thải mọi loại chất, còn những ngoại lệ cho phép phải phụ thuộc chặt chẽ vào
chủng loại. Trong tất cả các trường hợp cho phép, phát thải có thể tiến hành ở khoảng
cách không dưới 12 hải lý cách bờ và tại độ sâu không dưới 2,5 m và tuân thủ tốc độ
chuyển động quy định. Ở các vùng đặc biệt (Địa Trung Hải và các vịnh, Biển Bantich
và các vịnh, Hắc Hải, Hồng Hải và các vịnh, vịnh Pêcxich và vịnh Ôman) cấm mọi dạng
phát thải. Các tầu phải bảo quản tất cả dầu dư và bì bẩn, sau đó chỉ chuyển vào các thiết
bị thu gom.

Hiệp định năm 1973 chưa tránh khỏi những thiếu sót và những điều khoản tranh cãi liên
quan tới quyền tài phán của các quốc gia ven biển và quyền xét xử các sự vụ vi phạm
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hiệp định cũng như những vấn dề kỹ thuật, vì vậy đến năm 1978 nó vẫn chưa được phê
chuẩn bởi nhiều nước. Năm 1978, tại Hội nghị quốc tế ở Luân Đôn do IMCO triệu tập,
người ta đã thông qua những bổ sung và sửa đổi cho Hiệp định năm 1973 liên quan tới
thiết kế, xây dựng và trang bị các tầu dầu lớn và kiểm soát tình trạng của chúng.

Những nỗ lực ở lĩnh vực này đã đem lại các kết quả đáng kể. Theo số liệu của Tổ chức
biển Quốc tế, từ năm 1971 đến 1980, trong khi tăng trưởng tải trọng vận chuyển dầu
gần 20 % mà lượng dầu thải vào đại dương từ tầu đã giảm tới hơn 30 %. Hy vọng rằng
nếu thực hiện những đòi hỏi của Hiệp định quốc tế MARPOL–73/78, có hiệu lực từ năm
1983, sẽ dẫn tới giảm phát thải dầu vận hành (với nước bì) từ 0,7 triệu tấn (năm 1980)
xuống còn 0,2 triệu tấn ngay vào đầu những năm 90.

Những thỏa thuận quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển bởi phóng xạ và
vi khuẩn. Thoả thuận quốc tế đa phương đầu tiên về chống nhiễm phóng xạ môi trường
biển là Hiệp định Giơnevơ năm 1958 về vùng biển khơi, kêu gọi mỗi quốc gia thực thi
những biện pháp phòng ngừa ô nhiễm và hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Năng lượng
Nguyên tử (IAEA) và IMCO trong việc ban hành những biện pháp đó.

Các đòi hỏi của dư luận thế giới và cuộc đấu tranh của các nước xã hội chủ nghĩa trong
khuôn khổ Liên Hợp Quốc và trên các hội thảo quốc tế khác đã dẫn đến ký kết vào năm
1963 Hiệp định Matscơva cấm thử vũ khí hạt nhân trong khí quyển, khoảng không vũ
trụ và dưới nước. Dưới tác động thuận lợi của hiệp định trên, từ năm 1964 trên hành tinh
quan trắc thấy mức phóng xạ giảm mạnh. Văn bản pháp luật quốc tế quan trọng nhất là
Hiệp định cấm lưu giữ vũ khí hạt nhân và các dạng vũ khí hủy diệt hàng loạt khác ở đáy
biển và đại dương và trong lòng đất của chúng được thông qua tại kỳ họp thứ 25 Đại hội
đồng Liên hợp quốc năm 1970 và mở rộng để ký kết vào ngày 11 tháng 2 năm 1971 tại
Matscơva, Oasingtơn và Luân đôn. Các điều khoản của hiệp định này đã được bổ sung
bằng Hiệp định năm 1972 về phòng ngừa ô nhiễm biển do phát thải phế thải và những
vật liệu khác, cấm phát thải vật liệu với mức phóng xạ vượt quá chuẩn mực của IAEA.

Một hiệp định đã ký kết trước đó về châu Nam Cực, ngày 1 tháng 12 năm 1969, đã cấm
tất cả những vụ nổ hạt nhân và phát thải các chất phóng xạ ở vùng phía nam 60 oS, kể
cả những băng hà thềm lục địa.

Hàng loạt quy định về vận hành tầu biển với động cơ nguyên tử đã thông qua tại Hiệp
định Brucxen năm 1962 về trách nhiệm của những người vận hành tầu hạt nhân, tại Hiệp
định Brucxen và Hiệp định Viên năm 1963 về trách nhiệm dân sự do thiệt hại hạt nhân,
tại Hiệp định Brucxen năm 1971 về trách nhiệm dân sự trong lĩnh vực vận tải đường
biển những vật liệu phân rã phóng xạ.

Bước quan trọng trên con đường cấm hoàn toàn các dạng vũ khí vi trùng và hóa học hủy
diệt hàng loạt là Hiệp định về cấm thiết kế, sản xuất và tàng trữ vũ khí vi trùng và độc
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và về việc tiêu hủy chúng, do Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 16 tháng 12
năm 1971 và có hiệu lực từ năm 1975.

Hợp tác khu vực. Biển Bantich – thủy vực bán biệt lập lớn nhất với lưu lượng hàng
hải và mức độ ô nhiễm cao. Từ năm 1969 đã tiến hành công tác của các chuyên gia và
luật sư về việc chuẩn bị một thỏa thuận rộng rãi. Cuối cùng, tháng 3 năm 1974 tại hội
nghị ngoại giao ở Helsinhki, trong đó tất cả các quốc gia ven biển Bantich, các quan sát
viên từ Tiệp Khắc, Na Uy và nhiều tổ chức quốc tế khác tham gia, đã phê chuẩn một dự
luật tổng kết, Hiệp định về bảo vệ môi trường biển Bantich, 6 phụ lục bổ sung và 7 nghị
quyết về những vấn đề khác nhau. Trong các phụ lục I và II cung cấp danh mục đầy đủ
các chất cấm phát thải và chôn giữ ở biển Bantich và các vịnh của nó. Phụ lục III cụ thể
hóa các biện pháp ngăn ngừa ô nhiễm. Phụ lục IV điều chỉnh tất cả các dạng phát thải có
thể từ tầu, đưa ra phân bố các chất độc hại theo các loại. Hiệp định năm 1974 cụ thể hóa
tất cả những điều khoản của Hiệp định Luân đôn năm 1973 về “những vùng đặc biệt”
như biển Bantich.

Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ Môi trường biển Bantich với chức năng theo dõi việc thực
hiện điều khoản của Hiệp định có vai trò đáng kể trong việc đạt tới mục tiêu của Hiệp
định.

Nguy hiểm nhất đối với Bắc Hải là ô nhiễm dầu do lưu lượng hàng hải lớn và khai thác
dầu trên thềm lục địa. Các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm dầu bao hàm trong Thoả thuận
về hợp tác trong các vấn đề đấu tranh chống ô nhiễm nước Bắc Hải bởi những hợp chất
hyđrô cacbua ngày 9 tháng 8 năm 1969, ký kết tại Bon. Thoả thuận chia toàn bộ khu
vực biển Bắc Hải thành 8 vùng. Sáu vùng được ấn định cho các quốc gia: Đan Mạch,
Liên bang Đức, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Anh, hai vùng còn lại – thuộc nhóm. Bắc
Hải được cũng còn được đặt vào phạm vi tác động của một thoả thuận khác – Hiệp định
về phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển do phát thải các chất từ tầu biển và thiết bị
bay mà 12 quốc gia ven bờ đã ký kết ngày 5 tháng 2 năm 1972 ở Ôslô. Hiệp định này
bao quát vùng rộng lớn Đông Bắc Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương và biển Baren đến
đảo Colguev. Hiệp định Ôslô bổ sung cho Hiệp định Luân đôn năm 1972. Tháng 2 năm
1974, tại Pari đã diễn ra hội nghị 15 quốc gia, ban hành và ngày 4 tháng 6 năm 1974 đưa
ra ký kết Hiệp định về phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển bởi các nguồn đất liền, phổ
biến cho chính các vùng này.

Địa Trung Hải, Hồng Hải và vịnh Pecxich chiếm một trong các vị trí đầu tiên về mức ô
nhiễm. Điều khoản của tất cả các hiệp định quốc tế về bảo vệ đại dương khỏi ô nhiễm
được áp dụng đối với Địa Trung Hải như một “vùng đặc biệt”. Vì vậy, tháng 2 năm
1976, tại Baxelona dưới sự bảo trợ của UNEP đã diễn ra Hội nghị các quốc gia vùng
Địa Trung Hải, hội nghị này đã đưa ra Hiệp định về bảo vệ Địa Trung Hải khỏi ô nhiễm.
Hiệp định đã lập ra hệ thống kiểm soát biển Địa Trung Hải. Tại hội nghị ở Split (tháng
2 năm 1977) 15 quốc gia Địâ Trung Hải đã thông qua “kế hoạch xanh” – chương trình
nghiên cứu thủy vực Địa Trung Hải và bảo vệ khỏi ô nhiễm, tính tới năm 2000.
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Hắc Hải cũng như một “vùng đặc biệt” nằm trong phạm vi điều chỉnh của tất cả các hiệp
định và thoả thuận quốc tế. Tuy nhiên, hiện chưa có một hiệp định giành riêng cho Hắc
Hải được ký kết bởi tất cả các nước thủy vực Hắc Hải trên cơ sở hợp tác khu vực. Hiện
nay đang tiến hành công tác chuẩn bị để thành lập hiệp định đó.

Công ước của Liên hợp quốc năm 1982 về luật biển. Hội nghị lần thứ ba của Liên hợp
quốc về luật biển năm 1973 là một giai đoạn mới trong tiến trình phát triển và ban hành
luật pháp về lĩnh vực này. Tham gia hội nghị có 156 quốc gia, 20 tổ chức liên chính phủ
và hơn 60 tổ chức quốc tế phi chính phủ. Sau các phiên họp, đàm phán và tư vấn không
chính thức kéo dài đã đạt được sự thoả thuận quan điểm của các nước về nhiều vấn đề
đấu tranh chống ô nhiễm môi trường biển. Như kết quả của những nỗ lực hợp tác, ngày
30 tháng 4 năm 1982 tại phiên họp toàn thể tổng kết khóa họp 11 của Hội nghị lần thứ
ba của Liên hợp quốc về luật biển tại New York đã thông qua Công ước Liên hợp quốc
về Luật biển, lễ ký kết diễn ra ở thành phố MontegoBei, Jamaica.

Khi xây dựng các chuẩn mực pháp luật về bảo vệ môi trường biển, Hội nghị đã sử dụng
những điều khoản tương ứng bao hàm trong các hiệp định quốc tế chung và khu vực đã
ký kết trước đây.

Tại phần XII của Công ước đã định ra trách nhiệm chung của các quốc gia bảo vệ và
gìn giữ môi trường biển. Các quốc gia phải thực thi những biện pháp cần thiết sao cho
sự ô nhiễm, là kết quả hoạt động dưới chủ quyền của mình, không lan ra ngoài phạm
vi những vùng thực hiện toàn quyền của họ. Các biện pháp này liên quan tới tất cả các
nguồn ô nhiễm và bao gồm giảm thiểu tối đa: a) phát thải các chất độc, hại và có độc
từ những nguồn trên đất liền, b) ô nhiễm từ tầu thuyền, c) ô nhiễm từ các công trình và
thiết bị sử dụng trong thăm dò và khai thác tài nguyên đáy biển và lòng đất, d) ô nhiễm
từ tất cả các công trình và thiết bị khác sử dụng trong môi trường biển. Công ước có
chứa chương về sự phát triển hợp tác quốc tế và khu vực trong việc hình thành và soạn
thảo những chuẩn mực, tiêu chuẩn quốc tế, thực tiễn và các quy trình bảo vệ môi trường
biển, trong việc tiến hành các chương trình nghiên cứu khoa học và trao đổi thông tin.
Để phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển từ các nguồn trên đất liền, các nước cần đề ra
những luật và quy chế quốc gia dựa trên các chuẩn mực quốc tế và điều chỉnh sự phát
thải các chất ô nhiễm từ sông, cửa sông, đường ống dẫn, công trình dẫn nước v.v... vào
biển, trong khi khai thác tài nguyên đáy biển ở thềm lục địa và bên ngoài nó, trong khi
chôn giữ các chất ô nhiễm, trong quá trình giao thông biển. Các quốc gia cần đảm bảo
sao cho tầu thuyền dưới kỳ hiệu nước mình không được ra khơi chừng nào còn chưa
ở trạng thái đi ra biển tuân thủ những yêu cầu về chuẩn mực và tiêu chuẩn quốc tế về
phòng chống ô nhiễm.

Việc xác lập các vùng kinh tế 200 hải lý trên Đại dương Thế giới với mục đích bảo vệ
những lợi ích kinh tế của các nước ven bờ có ý nghĩa to lớn. Xuất phát từ đó, Công ước
ấn định phân chia các chủ quyền để thăm dò, khai thác và bảo tồn những tài nguyên
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thiên nhiên, sinh vật và phi sinh vật ở đáy, trong lòng đất và trong nước và để quản lý
những tài nguyên đó cho các quốc gia ven bờ.

Quốc gia ven bờ trong vùng kinh tế có thể thực hiện quyền về: 1) xây dựng và sử dụng
các đảo, các hệ thống và công trình nhân tạo, 2) nghiên cứu khoa học biển, 3) bảo vệ và
gìn giữ môi trường biển. Đồng thời, ở vùng kinh tế tất cả các quốc gia khác được quyền
tự do hàng hải, hàng không, đặt dây cáp và đường ống dẫn dưới nước và các quyền tự
do khác phù hợp với những điều khoản của Công ước. Quốc gia ven bờ có quyền trong
vùng kinh tế của mình xác định sản lượng cho phép đánh bắt tài nguyên sinh vật (điều
61). Bằng con đường hợp tác với các tổ chức khu vực và quốc tế, quốc gia ven bờ đảm
bảo các biện pháp về bảo vệ và quản lý tài nguyên sinh vật, để chúng không bị hiểm họa
khai thác thái quá. Trong điều kiện có đủ dự trữ tài nguyên sinh vật, quốc gia ven bờ có
thể cho phép các quốc gia khác được sử dụng vùng kinh tế của mình với điều kiện họ
tuân thủ những yêu cầu cần thiết (điều 62, 69, 70). Công ước bao hàm những điều khoản
điều chỉnh việc khai thác một số dạng tài nguyên sinh vật ở vùng kinh tế.

Để thực hiện các điều khoản củớcCong ước, ở Liên Xô đã đề ra hàng loạt chế định pháp
luật. Trong đó quan trọng nhất là: Chỉ thị của Chủ tịch đoàn Xô viết Tối cao Liên Xô
ngày 28 tháng 2 năm 1984 “Về vùng kinh tế của Liên Xô”, Nghị quyết của Hội đồng Bộ
trưởng Liên Xô ngày 28 tháng 4 năm 1984 “Những vấn đề vùng kinh tế của Liên Xô”,
Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô ngày 15 tháng 7 năm 1985 “Về việc khẳng
định điều luật về bảo vệ và gìn giữ môi trường biển ở vùng kinh tế của Liên Xô”.

Công ước năm 1982 đã xác định những điểm quan trọng của chế độ bảo vệ môi trường
biển trong khi khai thác tài nguyên đáy biển bên ngoài vùng chủ quyền quốc gia. Thí
dụ, theo những điều khoản của điều 87, thì tất cả các quốc gia, khi thực hiện tự do hàng
hải, lắp đặt cáp và ống dẫn dưới nước, đánh bắt cá, nghiên cứu khoa học, có trách nhiệm
không để xảy ra ô nhiễm môi trường biển. Điều này cũng liên quan tới sự thực hiện
những quyền của các quốc gia trong khi khai thác tài nguyên khoáng sản ở các vùng sâu
của Đại dương Thế giới, những quyền này đòi hỏi sự cho phép của Tổ chức quốc tế về
đáy biển. Công ước quy trách nhiệm sau đây cho các quốc gia: trước giai đoạn khai thác
phải nghiên cứu kỹ về sinh thái học và thủy văn học của vùng khai thác tài nguyên đáy,
chọn phương pháp và kỹ thuật khai thác tốt nhất nhằm giảm thiểu tối đa sự ô nhiễm biển.
Các quốc gia cần đề ra những luật pháp và quy chế để phòng ngừa và giảm bớt ô nhiễm
do hoạt động ở vùng quốc tế của đáy biển, xác định những biện pháp kiểm soát mức ô
nhiễm môi trường biển trong khi khai thác nguyên liệu khoáng sản vùng biển thẳm.

Tháng 4 năm 1982, Chủ tịch đoàn Xô viết Tối cao Liên Xô ban hành chỉ thị “Về những
biện pháp tạm thời điều tiết hoạt động của các doanh nghiệp Liên Xô trong thăm dò và
khai thác tài nguyên khoáng sản đáy biển bên ngoài vùng thềm lục địa”. Theo các điều
khoản của mình, chỉ thị này nhắc lạớcCong ước. Vì vậy, tất cả những hoạt động liên
quan tới chế độ khai thác đáy biển sâu của Liên Xô sẽ thực hiện dựa trên các điều khoản
của Văn bản tổng kết của Hội nghị lần thứ ba Liên hợp quốc về luật biển.
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