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1. Đặt vấn đề
Nguồn nước hiện nay đang dần khan hiếm và nhu cầu dùng nước ở các nước ngày
càng cao. Theo báo cáo phát triển nước thế giới của Liên hiệp quốc (UNWWDR3,
2009), lượng dùng nước trên thế giới trong nông nghiệp chiếm 70%, công nghiệp
20% và cho sinh hoạt khoảng 10%. Tỷ lệ nước dùng trong nông nghiệp, công
nghiệp và sinh hoạt ở các nước có thu nhập trung bình thấp có tỷ lệ là 82%, 10% và
8%. Viện nước quốc tế Stockholm (SIWI,2012) đã thống kê lượng nước sử dụng sẽ
tăng 50% vào năm 2025 ở các nước đang phát triển và tăng 18% ở các nước phát
triển.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long
(ĐBSCL) tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch chiếm khoảng 75 – 85% cho sáu
tỉnh An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ (Thế
Đạt, 2012). Các tỉnh còn lại, đặc biệt tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, …, tỷ lệ
này có thể thấp hơn. Trong khi đó, tại khu vực nông thôn, tỷ lệ cấp nước sạch chỉ
chiếm trung bình khoảng 40% và chưa đáp ứng được nhu cầu nước sạch cho sinh
hoạt của người dân, cũng như cho sản xuất công nghiệp, thương mại (Thúy Hằng,
2010). Điều này giải thích tại sao sử dụng nước ngầm đã trở nên phổ biến tại
ĐBSCL hiện nay. Do việc khai thác quá kiểm soát nguồn nước ngầm dẫn đến nguy
cơ xâm nhập mặn và ô nhiễm cùng với việc thiếu nước là một vấn đề đáng lo ngại
tại khu vực ĐBSCL. Trong tình huống này, việc sử dụng nước mưa có thể là một
giải pháp thích hợp và hiệu quả trong tương lai.
Trên cơ sở đó, việc nghiên cứu đánh giá chất lượng nước mưa và đề xuất giải pháp
thu gom, sử dụng nước mưa được triển khai thí điểm tại Cần Thơ thông qua dự án
“Thích Ứng Biến Đổi Khí Hậu bằng Phát Triển Đô Thị Bền Vững” của Liên Minh
AusAID-CSIRO của Úc (CSIRO AusAID, 2009) nhằm đánh giá lại chất lượng
nước, nhu cầu dùng nước và đề xuất biện pháp thu gom, chứa và sử dụng nước thích
hợp cho vùng nông thôn ĐBSCL đang được thực hiện.
2. Mục tiêu
Khảo sát, đánh giá chất chất lượng nước mưa cho nhiều loại mái nhà tiêu biểu và
nghiên cứu, đề xuất giải pháp thu gom, xử lý, chứa và sử dụng nước mưa cho khu
vực thành thị và nông thôn vùng ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu.
3. Phương pháp tiến hành thí nghiệm
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Việc đánh giá chất lượng nước được thực hiện trực tiếp trên các mô hình thực tế, có
kiểm chứng và so sánh với mẫu đối chứng. Nước mưa trước và sau mỗi thí nghiệm
đều được lấy mẫu phân tích và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng tại phòng thí nghiệm
xử lý nước – Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên. Các bước tiến hành thí
nghiệm và đề xuất giải pháp được thực hiện theo hình 1.
ĐÁNH GIÁ
CHẤT LƯỢNG
NƯỚC MƯA

KHẢO SÁT
LƯỢNG NƯỚC
CẦN BỎ ĐẦU
TRẬN MƯA

NGHIÊN CỨU
GIẢI PHÁP KỸ
THUẬT LỌC
NƯỚC

Nước mưa ngoài
trời

Nghiên cứu xác định
số trận mưa cần loại
bỏ ở đầu mùa mưa

Nghiên cứu kỹ thuật loại
bỏ nước đầu trận mưa.

Nước mưa trên
nhiều loại mái nhà

Xác định lượng nước
dơ cần loại bỏ đầu
trận mưa.

Nghiên cứu xử lý nước
mưa bằng các giải pháp
lọc nước đơn giản.

XÁC ĐỊNH TÁC
NHÂN ẢNH
HƯỞNG CHẤT
LƯỢNG NƯỚC
Các yếu tố ảnh hưởng
chất lượng nước trong
quá trình sử dụng.
Chất lượng nước trong
các thiết bị chứa bằng
sành, nhựa và inox.

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
Cho hộ gia đình
Cho công trình công cộng

TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ
Triển khai thí điểm hai mô hình đại diện
Thực hiện đánh giá chất lượng nước mưa thực tế
Đề xuất và hiệu chỉnh mô hình

Hình 1. Các hợp phần và phương pháp thí nghiệm chất lượng nước mưa
Trong suốt quá trình thực hiện thí nghiệm, các mẫu nước mưa được lấy và phân tích
các chỉ tiêu: pH, độ đục, TDS, SS, nitrit, nitrate, sulfate, tổng coliform, tổng Ecoli
và các chỉ tiêu kim loại nặng (Cu, Pb, Fe, Zn, Cd, Al).
4. Kết quả và thảo luận
4.1 Chất lượng nước mưa
Thí nghiệm nghiên cứu chất lượng nước mưa được thực hiện tại Khoa Môi trường
và Tài nguyên Thiên nhiên – Trường Đại học Cần Thơ. Các mẫu nước mưa đã được
thu trực tiếp không qua mái nhà. Qua các kết quả khảo sát và phân tích chất lượng
các mẫu nước mưa thu được, các thông số pH, độ đục, TDS, SS, nitrit, nitrate,
sulfate, tổng chất hữu cơ (TOC), tổng coliform, tổng Ecoli và các chỉ tiêu kim loại
nặng được trình bày trong bảng 2.
Chỉ tiêu
pH

Đơn vị

Trung bình
6.25

Lớn nhất
6.6

Nhỏ nhất
6.06
2
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Chỉ tiêu
Độ đục
TDS
SS
Nitrit
Nitrate
Sulfate
Cu
Pb
Fe
Zn
Cd
Al
Tổng coliform
Tổng Ecoli
Tổng chất hữu cơ (TOC)
Ghi chú:

Đơn vị
NTU
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
MPN/100ml
MPN/100ml
mg/l

Trung bình
3.27
3.47
0.8
KPH
KPH
KPH
KPH
KPH
KPH
KPH
KPH
KPH
20
KPH
KPH

Lớn nhất
3.6
3.7
1
0.01
KPH
KPH
KPH
KPH
KPH
KPH
KPH
KPH
32
KPH
KPH
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Nhỏ nhất
3.1
3.1
0.5
KPH
KPH
KPH
KPH
KPH
KPH
KPH
KPH
KPH
12
KPH
KPH

KPH: không phát hiện

Bảng 1: chất lượng nước mưa được thu trực tiếp không qua mái nhà
Từ kết quả phân tích cho thấy tính chất vật lý của nước mưa đều nằm trong giới
hạn cho phép của Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống (QCVN
01/2009-BYT). pH trong nước mưa dao động xung quanh giá trị pH 6.5 nằm trong
giới hạn cho phép pH (6.5 - 8.0) của Qui chuẩn này. Độ đục trong nước mưa rất
thấp, dao động từ 3.1 – 3.6 NTU, cho thấy nước mưa tương đối trong suốt. Tổng
chất rắn hoà tan (TDS) trong nước mưa dao động từ 3.1 – 3.7 mg/l, chất rắn hòa tan
(SS) trong nước mưa cũng rất thấp từ 0.5 – 1 mg/l. Ngoài ra, các hàm lượng Nitrit,
Nitrate, Sulfate và tổng chất rắn hòa tan trong nước mưa tại điểm lấy mẫu gần như
không xuất hiện. Các chỉ tiêu kim loại nặng như: đồng (Cu), chì (Pb), sắt (Fe), kẽm
(Zn), Cadimi (Cd), nhôm (Al) đều không phát hiện được. Hàm lượng tổng Ecoli
cũng không xuất hiện trong nước mưa. Hàm lượng tổng Coliform có xuất hiện
nhưng rất thấp, dao động từ 12-32 MPN/100ml.
Như vậy với kết quả phân tích chất lượng của các mẫu nước mưa được lấy trực tiếp
ngoài trời có thể xem như đạt chất lượng nước uống và có thể sử dụng cho các mục
đích sinh hoạt.
4.2 Ảnh hưởng của các loại mái nhà đến chất lượng nước mưa
Để so sánh chất lượng nước mưa thu được từ các loại mái nhà khác nhau, thí
nghiệm về sự ảnh hưởng của vật liệu làm mái nhà đến chất lượng nước mưa được
thực hiện và so sánh cụ thể 3 loại vật liệu làm mái nhà thường dùng ở khu vực
ĐBSCL, đó là mái tole, mái ngói, mái fibro-cement. Thí nghiệm bố trí tại các vị trí
lấy mẫu nước mưa trong khuôn viên trường Đại học Cần Thơ, mỗi vị trí mái nhà
được lựa chọn thí nghiệm sẽ tiến hành thu mẫu nước mưa của 3 trận mưa. Các chỉ
tiêu phân tích bao gồm: pH, độ đục, TDS, SS, tổng coliform và các chỉ tiêu kim
loại nặng (Cu, Pb, Fe, Zn, Cd, Al)
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Kết quả phân tích các chỉ tiêu hóa lý trong nước nước mưa thu được từ 3 loại mái
nhà được thể hiện qua các biểu đồ sau. Mẫu đối chứng là mẫu nước mưa đã được thu
trực tiếp không qua mái nhà.

Hình 2: pH của nước mưa thu được từ các
loại mái nhà

Hình 3: Độ đục của nước mưa thu được từ
các loại mái nhà

Hình 4: SS và TDS của nước mưa thu được
từ các loại mái nhà

Hình 5: Tổng Coliform của nước mưa thu
được từ các loại mái nhà

Qua kết quả phân tích trên hình 2, ta thấy pH trong nước mưa thu được từ ba loại mái
nhà đều nằm trong khoảng cho phép pH (6.5 - 8.0) của QCVN 01/2009-BYT và pH
không khác biệt rõ rệt giữa các loại mái nhà. Theo hình 3, độ đục trong nước mưa
thu được từ 3 loại mái nhà tương đối thấp, cho thấy nước mưa thu được vẫn còn
trong suốt. Các giá trị SS và TDS trong các mẫu nước mưa thu được từ các mái nhà
cao hơn rất nhiều so với các mẫu nước mưa đối chứng (được thu trực tiếp không qua
mái nhà) (xem hình 4). Thêm vào đó, giá trị SS và TDS trong nước mưa thu được từ
mái fibro-cement rất cao so với mái tole và mái ngói. Hơn nửa trong quá trình thu
mẫu phân tích, nhận thấy trong mẫu nước mưa thu được từ mái fibro-cement có rất
nhiều mãnh vụn, điều này có thể được giải thích qua chất lượng của mái fibrocement đã cũ và sử dụng nhiều năm, bề mặt của mái này nhám và dễ bám bụi hơn so
với bề mặt mái tole và mái ngói. Hơn nữa, các mảnh vun của tấm lợp fibro-cement
có thể chứa các thành phần amiang – một loại chất sinh ung thư đã được cấm sử
dụng ở nhiều nước trên thế giới, do đó nghiên cứu đề xuất loại bỏ việc sử dụng nước
mưa thu được từ tấm lợp fibro-cement nhằm loại bỏ rủi ro sức khỏe cho người sử
dụng. Chỉ tiêu vi sinh (tổng coliform) trong nước mưa thu được từ mái fibro-cement
cũng cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu tổng coliform trong nước mưa thu được từ mái
tole và mái ngói (xem hình 5).
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Các chỉ tiêu kim loại nặng trong nước mưa (Cu, Pb, Fe, Zn, Cd, Al) đều không phát
hiện.
Như vậy, mái nhà sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nước mưa thu được và chất
lượng nước mưa phụ thuộc nhiều vào loại mái nhà sử dụng để thu nước.
Để nghiên cứu sự ảnh hưởng của yếu tố vệ sinh đến chất lượng nước mưa, chúng tôi
cũng thực hiện thí nghiệm trên cùng một loại mái tole, với 2 trường hợp mái nhà
được vệ sinh (mái tole 1) và mái nhà không được vệ sinh (mái tole 2) (xem hình 6 và
7). Chỉ tiêu vi sinh (tổng coliform) được chọn làm chỉ tiêu để phân tích và so sánh.
Kết quả phân tích được thể hiện qua biểu đồ hình 8

Hình 6: Mái tole 1

Hình 7: Mái tole 2

Hình 8: Chất lượng nước mưa thu từ 2 loại mái tole
Theo đồ thị hình 8, hàm lượng tổng Coliform trong nước mưa thu được từ mái tole 1
(với điều kiện vệ sinh tốt) sẽ thấp hơn rất nhiều so với mái tole 2 (không được vệ
sinh thường xuyên). Căn cứ trên hàm lượng tổng coliform trong nước mưa thu được
từ mái tole 1 và mái tole 2, cho thấy tổng coliform trong nước mưa thu được từ mái
tole 2 (mái tole không được vệ sinh) cao hơn từ 2-8 lần so với tổng coliform trong
nước mưa thu được từ mái tole 1 (mái tole được vệ sinh).
4.3. Xác định lượng nước cần loại bỏ ở đầu trận mưa
Việc xác định lượng nước cần loại bỏ ở đầu trận mưa sẽ giúp cho việc loại bỏ các
chất ô nhiễm rửa trôi từ mái nhà và trong không khí ra khỏi bồn chứa nước mưa. Tuy
nhiên, việc xác định lượng nước cần thải bỏ theo thời gian của trận mưa rất bị động
5

Hội thảo Khoa học XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ỨNG PHÓ VỚI BĐKH Ở VÙNG VEN BIỂN ĐBSCL

08-2012

và phụ thuộc rất nhiều vào lũ lượng của trận mưa, nên việc xác định thời điểm thu
nước mưa sẽ rất khó khăn. Để khắc phục nhược điểm này, đề tài đã bố trí thí nghiệm
xác định lượng nước cần loại bỏ ở đầu trận mưa theo cách tiến hành thí nghiệm như
hình 9
Mô hình được thiết kế gồm 5 chai lấy mẫu,
mỗi chai 1 có thể tích 1 lít, bên trong chai có
một van khóa tự động khi đầy nước. Mô hình
được đặt nghiêng 20° so với mặt đất để đảm
bảo nước chảy đầy chai thứ I trước khi chảy
vào chai thứ II và các chai kế tiếp
Từ kết quả thu được trong quá trình thí
nghiệm, chúng tôi tính toán qui đổi lượng
nước mưa cần thải bỏ ở đầu trận mưa theo
từng loại mái nhà trên một đơn vị diện tích
hữu dụng của mái nhà, kết quả được thể hiện
theo bảng 2.

STT
1
2
3

Loại mái nhà
Mái tole
Mái Ngói
Mái fribro-cement

Hình 9: Mô hình lấy mẫu nước mưa

Lượng nước cần thải bỏ ở đầu trận mưa
(lít/m2)
0.6 – 0.8
0.6 – 0.8
-

Bảng 2: Lượng nước cần thải bỏ ở đầu trận mưa
4.4. Thiết kế hệ thống thu gom, xử lý nước mưa
Qua kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi nhận thấy rằng nước mưa có thể được sử
dụng làm nguồn nước bổ sung trong điều kiện thiếu nước do ảnh hưởng của biến đổi
khí hậu tại khu vực ĐBSCL. Từ đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đề xuất và thiết
kế qui trình thu gom, xử lý nước mưa cho 2 mục đích: sử dụng cho xối rửa (toilet,
sân …) và sử dụng cho sinh hoạt và ăn uống. Sơ đồ qui trình theo hình 10 và 11

Hình 10: Qui trình thu gom, xử lý nước mưa sử dụng cho xối rửa
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Hình 11: Qui trình thu gom, xử lý nước mưa sử dụng cho sinh hoạt và ăn uống
4.5. Triển khai thí điểm hệ thống thu gom, xử lý nước mưa
Thông qua đề tài nghiên cứu “Thích Ứng Biến Đổi Khí Hậu bằng Phát Triển Đô Thị
Bền Vững” được triển khai thí điểm điển hình tại TP Cần Thơ, hệ thống thu gom xử
lý nước mưa đã được triển khai thí điểm với qui mô công trình (Trường học, cơ
quan, siêu thị, bến tàu, xe … ) và qui mô hộ gia đình tại:
-

Qui mô công trình (với mục đích sử dụng nước mưa cho việc xối rửa và xả
toilet) hệ thống thu gom và xử lý nước mưa được triển khai thực hiện thí điểm
tại Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên – Trường Đại học Cần Thơ.

-

Qui mô hộ gia đình (với mục đích sử dụng nước mưa cho các hoạt động ăn
uống và sinh hoạt hằng ngày) hệ thống thu gom và xử lý nước mưa được triển
khai thực hiện thí điểm tại Quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Hình 12: Thí điểm Mô hình thu gom
nước mưa qui mô hộ gia đình

Hình 13: Thí điểm Mô hình thu gom
nước mưa qui mô công trình

7

Hội thảo Khoa học XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ỨNG PHÓ VỚI BĐKH Ở VÙNG VEN BIỂN ĐBSCL

08-2012

5. Kết luận và kiến nghị
5.1 Kết luận
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, một số kết luận sau được rút ra :
-

Kết quả phân tích chất lượng của các mẫu nước mưa được lấy trực tiếp ngoài
trời, cho thấy nước mưa tại TP Cần Thơ nói riêng và tại khu vực ĐBSCL nói
chung tương đối tốt, phù hợp cho việc sử dụng cho các hoạt động ăn uống và
sinh hoạt.

-

Mái nhà sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nước mưa thu được và chất
lượng nước mưa phụ thuộc nhiều vào loại mái nhà sử dụng để thu nước.

-

Nước mưa thu từ mái nhà không được vệ sinh có hàm lượng vi sinh (tổng
coliform) trong nước mưa cao hơn (2-8 lần) so với hàm lượng vi sinh (tổng
coliform) trong nước mưa thu từ mái nhà được vệ sinh thường xuyên

-

Các chỉ tiêu kim loại nặng trong nước mưa (Cu, Pb, Fe, Zn, Cd, Al) và các
chỉ tiêu nitrit, nitrate, sulfate đều không phát hiện trong mẫu nước mưa trong
suốt quá trình làm thí nghiệm, điều đó cho thấy nước mưa rất thích hợp để
làm nước cấp cho sinh hoạt.

-

Lượng nước ở đầu trận mưa cần được loại bỏ ít nhất từ 0.6-0.8 lít/m2, khi
thực hiện thu nước mưa bằng mái mái tole và mái ngói. Không sử dụng mái
fribro-cement để thu nước mưa sử dụng cho sinh hoạt.

-

Qui trình thu gom và xử lý nước mưa đã được triển khai thí điểm thực tế
thông qua các Mô hình hệ thống thu gom và xử lý nước mưa tại TP Cần
Thơ, kết quả đánh giá chất lượng nước mưa và hiệu quả xử lý của hệ thống
tương đối tốt, Vì vậy, đây có thể là mô hình thích hợp cho việc sử dụng nước
mưa tại vùng nông thôn và cùng ven biển ĐBSCL

5.2 Kiến nghị
Ngoài các nghiên cứu đã hoàn thành và có các kết quả như trên, cần thực hiện thêm
các nghiên cứu thu gom, xử lý và sử dụng nước mưa như:
-

Nghiên cứu xác định số trận mưa cần loại bỏ ở đầu mùa mưa.

-

Nghiên cứu xử lý nước mưa bằng các giải pháp lọc nước đơn giản.

-

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước mưa trong quá trình sử
dụng, (phương pháp lấy nước và loại vật liệu chứa, ….. )

-

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng không khí đến chất lượng nước mưa tại
các khu vực có các hoạt động sản xuất công nghiệp.

Lời cám ơn
Các kết quả nghiên cứu trên là một phần của hoạt động nâng cao năng lực và hỗ trợ
kỹ thuật của dự án “Thích Ứng Biến Đổi Khí Hậu bằng Phát Triển Đô Thị Bền
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