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THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Phạm Thị Mỹ Phương 2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh:   09/01/1978   4. Nơi sinh: Nghệ An 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 4374/QĐ-KHTN-SĐH 

ngày 03/12/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 

7. Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô 

nhiễm một số kim loại nặng (As, Cd, Pb) trong đất vùng trồng rau thành phố Thái 

Nguyên và phụ cận bằng thực vật". 

8. Chuyên ngành:  Môi trường đất và nước   9. Mã số: 62 44 03 03 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải 

GS.TS. Đặng Thị Kim Chi 

11. Tóm tắt và các kết quả nghiên cứu mới của luận án: 

- Nghiên cứu đã phân tích và đánh giá được 1 cách toàn diện về thực trạng tích 

lũy kim loại nặng (As, Cd, Pb) trong đất, nước tưới và trong rau ở vùng trồng rau 

thuộc thành phố Thái Nguyên và phụ cận;   

- Đã xác định được ngưỡng ô nhiễm giới hạn về kim loại nặng (As, Cd, Pb) và 

ảnh hưởng của độ chua, phân hữu cơ vi sinh và phức chất hữu cơ EDTA đến sự phát 

triển của cây cỏ mần trầu (Eleusine indica L.) và cây lu lu đực (Solanum nigrum L.); 

- Đã xác định được tiềm năng sinh khối và thời gian thu hoạch hợp lý để sử 

dụng 2 loại thực vật bản địa trong xử lý đất trồng rau bị ô nhiễm As, Cd, Pb. 

- Đã xác định được hiệu quả xử lý kim loại nặng (Cd, Pb) của 2 loài thực vật ở 

mô hình tại vùng nghiên cứu. 

- Đã đề xuất quy trình xử lý một số kim loại nặng tích lũy trong đất trồng rau 

bằng thực vật cho địa bàn nghiên cứu. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn 

- Kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng trong thực tiễn nhằm xử lý ô nhiễm 

một số kim loại nặng trong đất trồng rau bằng cây cỏ Mần trầu (Eleusine indica L.) và 

cây lu lu đực (Solanum nigrum L.), góp phần cải thiện chất lượng đất và canh tác bền 

vững tại vùng nghiên cứu.  
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13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

 - Tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố khác đến khả năng xử lý 

kim loại nặng bằng cây cỏ mần trầu  (Eleusine   indica   L.) và cây lu lu đực (Solanum 

nigrum L.).  

 - Tiếp tục nghiên cứu khả năng xử lý kim loại nặng bằng cây cỏ mần trầu  

(Eleusine   indica   L.) và cây lu lu đực (Solanum nigrum L.) tại những vùng trồng rau 

khác bị ô nhiễm. 

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án: 

[1] Phạm Thị Mỹ Phương, Lê Tất Khương, Nguyễn Mạnh Khải, Đặng Thị Kim 

Chi (2015), “Nghiên cứu ảnh hưởng của pH đất đến khả năng sinh trưởng và hấp 

thu chì (Pb) của cây cỏ mần trầu  (Eleusine   indica   L.) và cây lu lu đực (Solanum 

nigrum L.) ”, Tạp chí Khoa học,  Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 31 (1S), tr. 71-77. 

[2] Phạm Thị Mỹ Phương, Lê Tất Khương, Đặng Thị Kim Chi, Nguyễn Mạnh 

Khải (2016), “Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng cadimi (Cd) và chì (Pb) 

trong đất đến khả năng sinh trưởng và hấp thu chì Cd, Pb của cây lu lu đực 

(Solanum nigrum L.)”, Tạp chí Khoa học,  Các Khoa học Trái đất  và Môi trường, 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 32 (4) ), tr. 29-35.. 

[3] Phạm Thị Mỹ Phương, Đoàn Văn Tú, Nguyễn Mạnh Khải, Đặng Thị Kim 

Chi (2018), “Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng cadimi (Cd) và chì (Pb) trong 

đất đến khả năng sinh trưởng và hấp thu các kim loại này của cây cỏ mần trầu 

(Eleusine   indica   L.) ”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 60 (2), tr. 32-

35. 

             

        Hà Nội, ngày       tháng 6 năm 2018  

Người hướng dẫn luận án 
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INFORMATION ON DOCTORAL THESIS 

 

1. Full name:  Pham Thi My Phuong 2. Gender: Female 

3. Date of birth:  01/09/1978   4. Place of birth: Nghe An 

5. Admission decision number: No 4374/QĐ-KHTN-SĐH, dated on 03
rd

December, 

2012 by Rector of VNU University of Science, VNU 

6. Changes in academic process: None 

7. Official thesis title:“Study on the status and propose solutions to reduce land 

pollution of heavy metals (As, Cd, Pb) in vegetable growing area of Thai Nguyen city 

and surrounding by phytoremediation” 

8. Major: Soil and water Environment  9. Code: 62.44.03.03 

10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Manh Khai 

Prof. Dr. Dang Thi Kim Chi 

11. Summary of the new findings of the thesis 

- The results have analyzed and evaluated comprehensively the status of 

accumulation of heavy metals (As, Cd, Pb) in soil, irrigation water and vegetables in 

vegetable growing areas of Thai Nguyen city and surrounding.  

- Determined the limited thresholds of heavy metal contaminations (As, Cd, Pb) 

and effects of pH, micro organic fertilizer and EDTA on the growing of Eleusine 

indica L. and Solanum nigrum L.;  

- Determined the potential biomass and the proper havesting period of 2 

indigenous plants in treatment for contaminated vegetable soil with As, Cd, Pb. 

- Determined the efficiency of phytoremediation for heavy metals (Cd, Pb) of 

two plant species in the study area. 

- Recommended the process of remediation for soil heavy metals accumulated 

in vegetable soil by those two plants in vegetable growing areas of Thai Nguyen city 

and surrounding. 

12. Pratical applicability 

The results of this study can be applied in practice to treat the heavy metal 

contamination of vegetable soil by Eleusine indica L. and Solanum nigrum L., thereby 

contributing to improve soil quality and sustainable farming in the study area. 

13. Further research directions 

 - To continue studying on effects of some other factors on the ability to treat 

contaminated soil with heavy metals by Eleusine indica L. and Solanum nigrum L. 

 - To continue studying on the ability treatment contaminated soil with heavy 

metals by these two indigenous plant species in other contaminated areas. 
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Khai (2016) "Study on the affect of Cadium (Cd) and Lead (Pb) concentration in 
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Journal of Science, Earth and Environment Sciences, Vietnam National 

University, Hanoi; Vol. 32 (4), pp. 29 - 35. 

 [3] Phạm Thị Mỹ Phương, Doan Van Tu, Nguyen Manh Khai, Dang Thi Kim 
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