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Abstract: Nghiên cứu hàm lượng tổng và hàm lượng các dạng liên kết của các kim 

loại Cu, Pb, Zn trong trầm tích hồ Trị An bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử 

(AAS). Xác định tuổi trầm tích. So sánh sự khác biệt về hàm lượng kim loại nặng 

trong mẫu trầm tích mới và mẫu nền đất cũ của hồ. Trình bày sự phân bố hàm lượng 

kim loại theo tuổi trầm tích. Nêu lên sự tương quan giữa hàm lượng các kim loại Cu, 

Pb, Zn với nhau. Đánh giá nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng trong trầm tích hồ Trị An 

dựa vào một số chỉ số và tiêu chuẩn chất lượng trầm tích. 
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Content 

Kim loại nặng luôn là một trong những chất gây ô nhiễm nghiêm trọng trong 

môi trường bởi độc tính, tính bền vững và khả năng tích lũy sinh học của chúng. 

Trong môi trường nước, kim loại chỉ tồn tại một lượng nhỏ trong nước và phần lớn 

nằm trong trầm tích. Do đó, trầm tích được xem là một chỉ thị quan trọng đối với sự ô 

nhiễm môi trường nước. 

 Hồ Trị An là một trong những hồ chứa lớn nhất miền Đông Nam Bộ, khai thác 

tổng hợp nguồn nước phục vụ phát điện, cung cấp nước cho các hoạt động nông 

nghiệp, công nghiệp, nước phục vụ sinh hoạt cho người dân. Hiện nay, hồ Trị An đang 

bị ô nhiễm ở mức độ nhẹ do tác động của các hoạt động nuôi trồng thủy sản, nước thải 

sinh hoạt và đặc biệt là nước thải công nghiệp với nhiều thành phần nguy hại, trong đó 

có các kim loại nặng.  

 Trên cơ sở các vấn đề nêu trên, trong luận văn này, chúng tôi nghiên cứu xác 

định hàm lượng tổng và các dạng liên kết của ba kim loại Cu, Pb, Zn trong mẫu cột 

trầm tích hồ Trị An theo quy trình chiết liên tục và xác định bằng phương pháp phổ 

hấp thụ nguyên tử (AAS).  
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 Tuổi của các mẫu cột trầm tích được bằng phương pháp đồng vị phóng xạ 

thông qua đồng vị 
210

Pb nhằm đánh giá mức độ tích lũy kim loại nặng trong trầm tích 

hồ trước và sau khi xây dựng thủy điện Trị An. 

 Luận văn đã thu được một số kết quả như sau: 

 1. Các mẫu trầm tích có tuổi trong khoảng năm 2010 đến năm 1988. 

 2. Hàm lượng tổng các kim loại trong mẫu trầm tích đối với Cu , Pb và Zn 

tương ứng là 14 – 50 mg/kg; 19 – 50 mg/kg; 52 – 125 mg/kg.  

 Mẫu trầm tích mới có hàm lượng  lớn hơn mẫu nền đất cũ của hồ (Cu: 42,10 và 

24,60 mg/kg; Pb: 43,99 và 28,00 mg/kg; Zn: 101,75 và 73,20 mg/kg). Kết trên cho 

thấy có sự tích lũy kim loại nặng trong trầm tích hồ hiện nay so với trước khi xây 

dựng hồ thủy điện Trị An.  

 Có mối tương quan tốt giữa hàm lượng tổng của các kim loại với tuổi trầm 

tích. Mẫu trầm tích có tuổi càng trẻ thì hàm lượng kim loại càng cao. Kết quả này cho 

thấy xu hướng gia tăng tích lũy các kim loại trong mẫu trầm tích theo thời gian.   

 3. Hàm lượng kim loại trong trầm tích được phân bố theo quy luật sau: dạng 

trao đổi (0,17% - 2,07%)< dạng liên kết với cacbonat (0,99% - 8,93%)< dạng liên kết 

với hữu cơ (3,94% - 11,50%)< dạng liên kết với Fe-Mn oxit (5,20% - 21,69%)< dạng 

cặn dư (57,69% - 89,23%). Kết quả này chỉ ra rằng cả ba kim loại tồn tại chủ yếu ở 

dạng cặn dư, là dạng liên kết bền với trầm tích, chỉ có một phần nhỏ của kim loại tổng 

số có khả năng tích lũy sinh học (tồn tại trong dạng trao đổi và liên kết với cacbonat).  

 So sánh tổng hai dạng này trong hai loại mẫu trầm tích cho thấy mẫu trầm tích 

mới có thành phần lớn hơn mẫu nền và có xu hướng cũng giảm dần khi tuổi trầm tích 

tăng. Do đó, có thể nhận định rằng mẫu trầm tích mới có khả năng tích lũy sinh học 

cao hơn mẫu nền đất cũ của hồ. 

 4. Đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng Cu, Pb, Zn trong trầm tích hồ Trị 

An bằng chỉ số tích lũy địa chất Igeo và năm tiêu chuẩn chất lượng trầm tích (CBSQG, 

Canada SQG, U.S EPA SQG, Ontario SQG, New York SQG ) cho thấy trầm tích hồ 

mới bị ô nhiễm ở mức độ nhẹ đến trung bình.  

 Chỉ số đánh giá rủi ro RAC (tính bằng tổng phần trăm của dạng trao đổi và dạng liên 

kết với cacbonat) của ba kim loại đều chưa vượt quá 10%, tức là mức độ rủi ro ở ngưỡng 

thấp. Mức độ rủi ro của ba kim loại tăng dần theo thứ tự: Cu (RAC=3,26%) <Zn 

(RAC=4,69%) < Pb (RAC=9,12%). Như vậy, mặc dù hàm lượng tổng của Cu và Pb trong 

mẫu trầm tích không khác nhau nhiều (hàm lượng trung bình: Cu - 42,102 mg/kg và Pb - 
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43,992 mg/kg) nhưng tiềm năng lan truyền ô nhiễm và tích lũy sinh học của Pb cao hơn Cu do 

thành phần lớn hơn của dạng trao đổi và cacbonat của Pb. 
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