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Abstract 

The paper presents the analysis results of total petroleum hydrocarbon (TPH) in the water and sediments of 

two surveys at 12 stations in the Ca Na sea area in Ninh Thuan province in April 2018 and December 2019. 

Water samples were extracted by liquid-liquid method with dichloromethane solvent, sediment samples 

extracted by Soxhlet method, and Dichlorometal. Analysis by gas chromatography with FID detector (GC-

FID). The total hydrocarbon content is calculated from the carbon range C9 to C36. The results showed that 

the concentration of TPH in the water ranged from 1.2 to 32.3µg/l with an average of 11.9±6.2µg/l, 

nearshore stations in the north (Mui Dinh) have higher concentrations than in the south (Ca Na), the 

concentration in December 2019 was higher than in April 2018 at most stations. In the sediments, the 

average TPH content is 4.3µg/gdry, ranging from 1.7-11.0 µg/gdry, showing that the sediment here has not 

been contaminated with TPH. 
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Tóm tắt 

Bài báo trình bày kết quả phân tích nồng độ hydrocacbon dầu mỏ tổng (TPH) trong nước và trầm tích của 

hai đợt khảo sát tại 12 trạm tại vùng biển Cà Ná tỉnh Ninh Thuận vào tháng 4/2018 và 12/2019. Mẫu nước 

được chiết bằng phương pháp lỏng-lỏng với dung môi Diclorometan, mẫu trầm tích chiết bằng phương pháp 

Soxhlet cũng với Diclorometal. Phân tích bằng phương pháp pháp sắc ký khí đầu dò FID (GC-FID). Nồng 

độ TPH được tính từ dãy Cacbon từ C9 tới C36. Kết quả cho thấy nồng độ TPH trong nước dao động từ 1,2 

tới 32,3 µg/l trung bình 11,9 ± 6,2 µg/l, các trạm gần bờ ở phía băc (Mủi Dinh) có nồng độ lớn hơn phía nam 

(Cà Ná), nồng độ vào tháng12/2019 cao hơn tháng 4/2018 ở hầu hết các trạm. Trong trầm tích, hàm lượng 

TPH trung bình là 4,3 µg/gkhô, dao động từ 1,7-11,0 µg/gkhô, cho thấy trầm tích nơi đây chưa bị ô nhiêm 

TPH. 

Từ khóa: TPH, Cà Ná, sắc ký khí. 

 
MỞ ĐẦU 

Dầu mỏ là nguồn năng lượng được sử 
dụng rộng rãi dẫn đến sự phát thải nghiêm 
trọng của nó trong sinh quyển, vì vậy, ô nhiễm 
dầu mỏ đã trở thành một mối đe dọa lớn tới 
môi trường [1].Sự gia tăng nồng độ 
hydrocarbon dầu mỏ trong môi trường biển có 
tác động tiêu cực không chỉ đối với đời sống 
thủy sinh mà còn có thể ảnh hưởng đến sức 
khỏe con người [2] Hydrocarbon dầu mỏ tổng 
(TPH) là hỗn hợp phức tạp trong cả thành 
phần và cấu trúc phân tử, chứa trong một loạt 
các sản phẩm hóa học như dầu hỏa, xăng, dầu 
nhiên liệu, dầu phản lực, dầu nặng và dầu bôi 
trơn chủ yếu được sản xuất từ dầu thô [3]. Ô 
nhiễm dầu mỏ có khả năng làm tổn thương hệ 
sinh thái và gây rủi ro cho sức khỏe con 
người. Các hydrocacbon dầu mỏ trong nước 
có thể ngăn chặn sự xâm nhập của oxy, dẫn 
đến cái chết của các sinh vật dưới nước. Theo 

quy định trong tiêu chuẩn, để bảo vệ sinh vật 
biển nước ấm khỏi những tác động không thể 
chấp nhận được, nồng độ TPH xung quanh 
không được vượt quá AWQC (The advisory 
water quality criterion) là 7 µg/l [4]. 

Ô nhiễm Hydrocarbon do con người chủ 
yếu thông qua các vụ tai nạn, hoạt động trên 
biển hoặc xả thải trên đất liền [5, 6]. 
Hydrocarbon tự nhiên được tạo ra bởi các quá 
trình sinh học liên quan đến thực vật trên cạn, 
thực vật phù du, động vật, vi khuẩn hoặc trong 
giai đoạn đầu của quá trình biến đổi trong các 
trầm tích biển gần đây [7]. Khoảng 3,2 triệu tấn 
dầu và hydrocarbon dầu mỏ xâm nhập vào môi 
trường biển trung bình trong một năm. 
Volkman và cộng sự [8] ước tính các nguồn là: 
sự cố tràn dầu từ tàu chở dầu (22%) và vận 
chuyển khác (13%), thấm dầu tự nhiên và các 
quá trình sinh học (8%), nguồn đô thị và công 
nghiệp (30%), xả đáy, bến dầu và nhà máy lọc 
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dầu (3%), sản xuất ngoài khơi (2%) và bụi khí 
quyển (9%). 

Với đặc tính phức tạp, môi trường cửa sông 
và ven biển rất dễ bị ảnh hưởng bởi các nguồn 
phát thải do con người gây ra trong đó có dầu 
mở khoáng, việc xả chất thải của con người và 
công nghiệp có thể làm tăng TPH trong nước 
biển và trầm tích [9]. Do điều kiện thiết bị hiện 
có chúng tôi không phân tích dầu mỡ khoáng là 
tổng khối luợng được chiết bơi dung môi mà 
chỉ phân tích khối lượng còn lại sau khi mẫu 
được chảy qua cột xyt nhôm - TPH. Với việc 
hình thành khu trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân 
và sau này là cảng biển nước sâu Cà Ná, môi 

trường ven biển từ Mũi Dinh tới vịnh Cà Ná 
tỉnh Ninh Thuận sẽ chịu áp lực không nhỏ, các 
dữ liệu về TPH vùng biển này hầu như không 
thấy công bố. Khảo sát nồng độ TPH nhằm thu 
thập dữ liệu và đánh giá mức độ ô nhiễm dầu 
mỏ trong vùng biển có nhiều biến động trong 
tương lai này. 

TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU 
Tài liệu và phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi: Vùng nghiên cứu gồm 4 mặt cắt 
(12 trạm) vuông góc với bờ ra xa khoãng 10 km 
kéo dài từ Vịnh Cà Ná tới Mũi Dinh (hình 1).

 

 

Hình 1. Sơ đồ trạm vi thu mẫu 

 

Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp thu và bảo quản mẫu 

Mẫu nước: Mẫu nước được thu bằng 
batomet ở hai tầng: tầng trên (cách mặt 0.5-1m) 

và tầng đáy (cách đáy 1-2 m). Mẫu sau khi thu 
được chứa trong chai thuỷ tinh màu nâu 1 lít đã 
được rữa sạch và sấy khô ở nhiệt độ 200

o
C 

trong 4h, tráng lại bằng dung môi n-hecxan. 
Mẫu được thêm axit ngay tới pH<2 bằng axit 
HCl [10]. 

Mẫu trầm tích: Mẫu trầm tích được thu 
bằng cuốc lấy mẫu chuyên dụng (diện tích 4 
dm

2
) theo hướng dẫn thu mẫu [11]. Lớp trầm 

tích bề mặt 0-5cm được chứa trong chai thuỷ 
tinh và được bảo quản bằng đá lạnh trong quá 
trình thu mẫu trên biển. 

Phương pháp phân tích mẫu 

Mẫu nước: 1 lít nước mẫu được chiết 3 
lần bằng dung môi diclorometal, mỗi lần với 

80ml trong 30 phút[12]. Mẫu sau khi chiết 
được làm bay hơi tới thể tích 5ml bằng 
phương pháp cô quay sau đó chuyển sang 
ống nghiệm thể tích 15ml, tiếp tục bay hơi 

hoàn toàn diclorometal bằng dòng khí argon, 
sau đó được hòa tan lại bằng n-hexan và chảy 
qua cột sắc ký oxyt nhôm. Mẫu sau khi chảy 
qua cột sẽ tiếp tục được làm bay hơi và định 
mức với thể tích 1ml trước khi chạy máy. 

Mẫu trầm tích: Lấy 30g mẫu sấy khô ở 

nhiêt độ 50
o
C, sau đó nghiền nhỏ. Cân từ 5- 

7 g (tùy theo mẫu cát hay bùn) đã nghiền gói 

trong giấy lọc băng xanh được đem đi chiết 

bằng phương pháp Shoclet với dung môi 

diclorometal trong 24h. Mẫu sau khi chiết 

được sẽ được xử lý như đối với mẫu nước. 

TPH trong nước và trầm tích được xác 

địng bằng phương pháp sắc ký khí trên hệ 

thống HP-6890, đầu dò FID, cột mao quản 
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HP-5 với chương trình gia nhiệt 12 
o
C/phút 

bắt đầu từ 80
o
C tới 300

o
C. Kết qủa phân tích 

là tổng các hydrocacbon có chỉ số cacbon từ 9 

tới 36. 

Tính kết quả 
Nồng độ TPH được tính dựa trên hệ số đáp 

ứng trung bình Fa của n-ankan từ phân tích hỗn 
hợp n-ankan có nồng độ bằng nhau (C9 đến 
C36) [13], [14]: 

Fa = (∑Fi)/n 

Với Fi là hệ số đáp ứng giữa diện tích và 
nồng độ cho mỗi ankan: 

Fi = Ai/Ci 

Trong đó: Ci: nồng độ của mỗi ankan, Ai: diện 
tích cho các ankan tương ứng. 

Với n là số lượng các ankan được sử dụng 
trong tính toán. 

Xác định TPH theo công thức: 

TPH(µg/l) = (A/Fa)/V (Trong nước) 

TPH(µg/g) = (A/Fa)/M (Trong trầm tích) 

Ở đây: A: Diện tích tổng các peak 
hydrocacbon; V: Thể tích mẩu nước chiết; M: 
khối lượng mẫu trầm tích (khô). 

Xử lý số liệu 
Phần mềm Excel được sử dụng để tính toán 

và xây dựng đồ thị. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Kết quả phân tích nồng độ tổng 
hydrocacbon dầu mỏ (TPH) trong nước được 
trình bày trong bảng 1. Vào tháng 4-2018, nồng 
độ TPH tầng mặt dao động từ 6,6µg/l tới 
18,8µg/l trung bình là 10,0±3,7µg/l cao nhất tại 
trạm số 4, ở tầng đáy nồng độ dao động từ 4,2-
10,2µg/l trung bình là 7,6±2,5µg/l cao nhất tại 
trạm 2. Vào tháng 12-2019, nồng độ TPH tầng 
mặt dao động từ 6,6µg/l tới 32,3µg/l trung bình 
là 13,7±7,1µg/l cao nhất tại trạm số 1, ở tầng 
đáy nồng độ dao động từ 7,8-26,1µg/l trung 
bình là 16,2±6,4µg/l cao nhất tại trạm 2, trùng 
với đợt tháng 4-2018. 

 
Bảng 1. Nồng độ TPH trong nước (hai đợt khảo sát vào tháng 4-2018 và 12-2019) 

Trạm 
4-2018 12-2019 

Tầng mặt (µg/l) Tầng đáy (µg/l) Tầng mặt (µg/l) Tầng đáy (µg/l) 

1 10,6 10,6 32,3 10,8 

2 14,3 12,5 9,3 26,1 

3 8,5 10,2 7,2 7,8 

4 18,0 10,2 18,6 24,0 

5 15,5 6,9 18,0 26,0 

6 9,3 5,7 8,9 20,7 

7 7,7 5,8 14,9 17,1 

8 7,2 5,9 6,6 11,6 

9 6,7 4,2 9,8 14,7 

10 8,0 7,5 6,7 11,0 

11 8,6 5,8 16,0 12,1 

12 6,4 6,2 16,0 12,0 

 

Hình 2 (a,b) biểu diễn phân bố nồng độ 

TPH trong nước tầng mặt và đáy theo các trạm 

khảo sát của 2 đợt tháng 4-2018 và tháng 12-

2019. Hầu hết các trạm, nồng độ TPH trong đợt 

năm 2019 cao hơn năm 2018. Có điểm tương 

phản rõ rệt trong hai đợt là vào tháng 4-2018 xu 

hướng hàm lượng tầng mặt cao hơn tầng đáy 

trong khi tháng 12-2019 thì ngược lại. Tại khu 

vực các trạm 4 và 5 nồng độ TPH luôn cao hơn 

các trạm lân cận cả trong 2 đợt, đây có thể là 

điểm đặt biệt cần phải quan tâm. Giá trị nồng 

độ TPH cao nhất trong cả hai chuyến khảo sát 

được phát hiện là 32.3µg/l ở tầng mặt tại trạm 

số 1 trong đợt khảo sát tháng 12-2019. Ở đới 

sát bở ( trạm 1,4,7,9), nồng độ TPH tầng mặt có 

xu thể giảm dần từ bắc xuống nam. 
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Hình 2. Phân bố nồng độ TPH (µg/l) theo các trạm khảo sát: (a) tháng 4-2018; (b) tháng 12-2019 
 

Hình 3 biểu diễn nồng độ TPH trung bình 
của cột nước theo mặt theo các trong các mặt 
cắt vuông góc với đường bờ: Mặt cắt tại Mũi 
Dinh( trạm 1 2 3), mặt cắt Cà Ná (trạm 10 11 

12) và hai mặt cắt cắt giữa Cà Ná -Mũi Dinh. 
Qua biểu đồ có thể thấy vào tháng 4/2018 nồng 
độ TPH tầng mặt cao hơn tầng đáy trong khi 
tháng 12/2019 không không có xu thế rõ ràng.

 

 

Hình 3. Nồng độ TPH (µg/l) trung bình theo 4 mặt cắt vuông góc với đường bờ:  
(a) tháng 4/2018; (b) tháng 12/2019 

 
Hình 4 biểu diễn nồng độ TPH trung bình 

của các trạm gần bờ (Đới trong), các trạm 
ngoài cùng (Đới ngoài) và các trạm ở giữa hai 
đới (Đới giữa). Có thể nhận thấy nồng độ TPH 
ở đới gần bờ và giữa có giá trị tương dương và 
cao hơn đới ngoài cả trong hai đợt tháng 
4/2018 và 12/2019. 

So sánh với với một số vùng biển cho thấy 
trung bình tầng mặt của TPH là 12 ± 6.0 µg/l, 
thấp hơn vịnh Vân Phong (28 ± 14 µg/l) [15] 
và các vùng khác nhưng cũng gần bằng vùng 
biển Philippin(17 ± 18 µg/l) và Đông Trung 
Hoa(20 ± 12 µg/l )[16] (Bảng 2). Dù vậy giá 
trị cực đại TPH (32.3µg/l) vào tháng 12/2019 
cao hơn giá trị trung bình của các vùng biển 
lân cận (bảng 2) gợi ý là đã có hiện tượng 
nhiễm bẩn nhẹ TPH ở đây. Theo QCVN[17] 

vùng khảo sát thuộc vùng biển ven bờ-gần bờ 
và có giới hạn dầu mở khoáng (DMK) dưới 
500µg/l. Do TPH là kết quả thu được của 
DMK khi cho chảy qua cột oxyt nhôm bằng 
dung môi n-hexan, hệ số k = TPH/DMK thay 
đổi theo môi trường nước. Dù không xác định 
DMK nhưng với hệ số k thấp, cao nhất k = 
0,064, chúng tôi nhận định nồng độ DMK ở 
vùng nước ven bờ Cà Ná vẫn dưới giới hạn 
cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam. 

Trong trầm tích, hàm lượng TPH dao động 
từ 1,7 tới 11,0 µg/gkhô, cao nhất tại trạm số 10, 
nơi gần cảng cá Cà Ná. Biểu đồ trong hình 4 
cho thấy TPH trong nước và trầm tích tại các 
trạm không liên quan với nhau, nhiều trạm 
trong nước có hàm lượng cao thì trong trầm 
tích lại thấp. 

 
      (a) 

 
       (b) 

Hình 2 : Phân bố nồng độ TPH (µg/l) theo các trạm khảo sát:  

(a) tháng 4-2018 ; (b) tháng 12-2019 
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Hình 4. Nồng độ TPH (µg/l) trung bình 3 đới dọc theo đường bờ:  
(a) tháng 4/2018; (b) tháng 12/2019 

 
Bảng 2. Nồng độ trung bình TPH trong nước mặt phần ở một số vùng biển 

Vùng biển Nồng độ (µg/l) Số quan trắc 

Biển Đông 25 ± 34 89 

Biển Philippines 17 ± 18 143 

Đông Trung Hoa 20 ± 12 18 

Vùng Kurosyo 34 ± 44 431 

Biển Nhật Bản 28 ± 33 268 

Vùng Oyasyo 29 ± 31 72 

Vịnh Vân Phong 28 ± 14 20 

Vùng Cà Ná 12 ± 6 24 

 
Bảng 3. Hàm lượng TPH (µg/gkhô) trong trầm tích (vào tháng 4-2018 và 12-2019) 

Trạm 4-2018 (µg/gkhô) 12-2019 (µg/gkhô) 

1 3,7 1,9 

3 2,5 7,8 

4 1,7 3,7 

8 2,7 7,5 

10 11,0 3,5 

11 3.3 - 

12 - 3,1 

 

 

Hình 5. Phân bố hàm lượng TPH (µg/gkhô) 
trong trầm tích 

Các trạm 11,12 gần trung tâm nhiệt điện 
Vinh Tân, hàm lượng TPH chỉ 3,3 µg/gkhô và 
3,1 µg/gkhô, cho thấy trầm tích khu vực gần 
khu bảo tồn biển Hòn Cau vẫn còn đang rất 
sạch, chưa chịu tác động của các hoạt động 
công nghiệp tại đây. 

So sánh với các nghiên cứu tại Malaysia 
[18] và các vùng biển lân cận (bảng 4)[19] thì 
hàm lượng tại vùng Cà Ná ở mức trung bình, 
thấp hơn nhiều Malacca, Bako Bay nhưng cao 
hơn vùng Papar and Putatan. 
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Hình 5: Phân bố hàm lượng TPH (µg/gkhô) trong trầm tích 
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Bảng 4. So sánh hàm lượng TPH trong trầm tích của Vùng Cà Ná  
với các khu vực ven biển ở Malaysia 

Vùng nghiên cứu Hàm lượng TPH (µg/g khô) 

Port Dickson 21,7–74,5 

Straits of Johor 14,3–183,0 

East coast Peninsular Malaysia 0,8–20,0 

Straits of Malacca 52,0–128,0 

Papar and Putatan, Sabah 0,3–4,5 

Bako Bay, Kuching, Sarawak 35,6–1466,1 

Papar to Tuaran, Sabah 0,3–20,6 

Vùng Cà Ná (Bài báo) 1,7–11,0 

 
Theo FAO [20], trầm tích vùng biển ven bờ 

có chứa lượng TPH dưới 100µg/gkhô có thể 
xem là không bị ô nhiễm bởi hoạt động của con 
người. Như vậy với hàm lượng lớn nhất tại đây 
nhỏ hơn giá trị này rất nhiều lần cho thấy toàn 
bộ trầm tích trong vùng khảo sát vẫn chưa bị 
ảnh hưởng nhiều bởi sự phát thải từ hoạt động 
kinh tế và xã hội. Theo QCVN 
43:2017/BTNMT [21] giới hạn về TPH trong 
trầm tích là 100 µg/gkhô, càng khẳng định môi 
trường trầm tích vẫn chưa bị nhiễm TPH. 

KẾT LUẬN 
Nồng độ TPH vùng gần bờ có xu thể giảm 

dần từ bắc xuống nam, vào tháng 12-2019 (chịu 
ảnh hưởng của mùa mưa) nồng độ cao hơn 
tháng 4-2018 (mùa khô). Chúng tôi nhận định 
nồng độ DMK ở vùng nước ven bờ Cà Ná thấp 
hơn nhiều giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn 
Việt Nam. 

Trong trầm tích, TPH vẫn còn rất thấp so 
với tiêu chuẩn Việt Nam cho thấy khu vực này 
vẫn chưa bị nhiễm TPH. 

Các kết quả TPH góp phần bổ xung số liệu 
nền cho việc giám sát môi trường các hoạt 
động của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. 

Lời cám ơn: Số liệu thu thập là kết quả của đề 
tài “Đánh giá hiện trạng, dự báo diễn biến đa 
dạng sinh học, chất lượng các thành phần môi 
trường Ninh Thuận phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội“Tập thể tác giả xin cám ơn đề tài đã cho 
phép sử dụng tài liệu. 
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