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Người dân ở nông thôn Cambodia sử dụng nước giếng có nồng độ arsenic trên mức cho 
phép. [Ảnh: Scott Fendorf] 

 
Phần dẫn nhập 
 
Arsenic trong nước ngầm được xem là 
mối đe dọa đến sức khỏe của khoảng 
137 triệu người trong 70 quốc gia [1].  
Trong vùng châu thổ sông Mekong – 
vùng ngập lụt phía dưới Kratie bao gồm 
một phần của Cambodia và Đồng bằng 
sông Cửu Long của Việt Nam (ĐBSCL) – 
arsenic nằm trong các lớp trầm tích, do 
do sự lắng đọng của phù sa phát xuất từ 
dãy Himalayas dưới dạng iron oxides.  Từ 
đó arsenic được phóng thích vào nước 
ngầm qua phản ứng sinh học hay sự 
phân hủy của iron oxides [2].  Arsenic 
được tìm thấy với nồng độ cao trong các 

lớp trầm tích cận đại (Holocene Alluvium) 
và trung đại (Pleistocene Alluvium) trong 
các châu thổ ở Nam và Đông Nam Á 
(ĐNA) như ở Ấn Độ [3], Nepal, West 
Bengal, Bangladesh, Cambodia và Việt 
Nam (sông Hồng và sông Cửu Long) [4].  
Đặc biệt ở ĐBSCL, ngoài các lớp trầm 
tích cận và trung đại, arsenic có nồng độ 
cao còn được tìm thấy trong nước ngầm 
trong các lớp trầm tích cổ đại (Pliocene 
Alluvium và Miocene Alluvium) nằm sâu 
ở dưới đất. 
 
Sự hiện diện của arsenic trong các lớp 
trầm tích cận và trung đại tương đối dễ 
hiểu, nhưng sự hiện diện của nó trong 
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các lớp trầm tích cổ đại ở ĐBSCL vẫn còn 
là một “bí mật” chưa được giải thích một 
cách khoa học cho đến thập niên 2000s.  
Bài viết nầy có mục đích tìm hiểu về 
nguồn gốc của arsenic cũng như sự hiện 
diện của nó trong các lớp trầm tích cổ 
đại qua việc phân tích cái “bí mật” vừa 
được các khoa học gia giải mật. 
 
Địa chất và địa thủy học của ĐBSCL 
 

 
Hình 1: Đồng bằng sông Cửu Long. [5] 

 
Sự hiện diện của arsenic trong nước 
ngầm trong các lớp trầm tích ở ĐBSCL 
tùy thuộc vào địa chất và địa thủy học 
(geohydrology) ở trong vùng, vì nước 
ngầm không thể chảy qua các lớp đất sét 
mà chỉ có thể chảy trong các lớp cát sạn 
từ nơi có thủy thế (hay áp suất) cao đến 
nơi có thủy thế thấp. 
 
ĐBSCL được cấu tạo bởi nhiều lớp trầm 
tích từ thời cổ đại, nằm sâu ở dưới mặt 
đất, đến thời cận đại nằm gần mặt đất.  
Các lớp trầm tích nầy gồm có những lớp 
cát sạn (thấm nước) xen lẫn với các lớp 
đất sét (không thấm nước).  Một mặt cắt 
ngang ĐBSCL từ biên giới với Cambodia 
đến bờ Biển Đông cho thấy các lớp trầm 
tích trung đại (Pleistocene Alluvium) và 
cổ đại (Pliocene Alluvium) càng ngày 
càng dầy hơn và ở sâu hơn khi tiến ra 
biển.  Lớp trầm tích trung đại 
(Pleistocene Alluvium) có chiều sâu từ 
khoảng 20 m đến 90 m ở biên giới Việt-
Miên và khoảng 100 m đến 200 m ở bờ 
biển Đông.  Lớp trầm tích cổ đại 
(Pliocene Alluvium) có chiều sâu khoảng 
130 m đến 180 m ở biên giới Việt-Miên 

 
Hình 2: Địa chất của ĐBSCL ở mặt cắt AA’ (Hình 1) dọc theo sông Tiền. [5] 
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và 240 m đến 400 m ở bờ biển.  Dựa 
trên độ dốc nầy, các lớp trầm tích trung 
và cổ đại có thể đi đến gần mặt đất và 
liên kết với lớp trầm tích cận đại 
(Holocence Alluvium) mà không bị các 
lớp đất sét xen vào. 
 

 
Hình 3: Mực nước ngầm ở ĐBSCL. [4] 

 

 
Hình 4: Mực nước ngầm ở châu thổ Mekong, 

Cambodia. [6] 
 
Vì các lớp trầm tích ở ĐBSCL là một phần 
của các lớp trầm tích trong châu thổ 
sông Mekong phát xuất từ mặt đất ở 
Cambodia, chúng chịu một áp suất rất 
cao.  Vì thế, mực nước ngầm trong các 
giếng khoan đến các tầng nước ngầm ở 
ĐBSCL dâng lên rất cao, có cao độ từ -1 
m đến -3 m trong điều kiện tự nhiên 
(Hình 3).  Nó tương ứng với mực nước 
ngầm trong các lớp trầm tích ở Cambodia 
có cao độ trên + 2m (Hình 4); vì thế, 

nước ngầm trong các lớp trầm tích nầy di 
chuyển từ Cambodia qua Việt Nam rồi đổ 
ra Biển Đông. 
 
Nghiên cứu của Fendorf 
 
Từ lâu, các nhà khoa học đã xác định 
được rằng arsenic hiện diện trong các 
châu thổ sông ở Nam Á và ĐNA phát 
xuất từ vùng Himalayas và được phù sa 
mang theo xuống hạ lưu; nhưng họ vẫn 
không biết tại sao arsenic hiện diện 
trong các tầng nước ngầm ở sâu dưới 
mặt đất. 
 
Để tìm hiểu điều bí ẩn nầy, Tiến sĩ (TS) 
Scott Fendorf, giáo sư Khoa học Môi 
trường Địa cầu của Đại học Stanford, 
cùng 2 đồng nghiệp Chris Francis và 
Karen Seto, đã thực hiện việc nghiên cứu 
thực địa ở Á Châu từ năm 2004.  Họ bắt 
đầu việc nghiên cứu trong lưu vực sông 
Bramaputra ở Bangladesh, nhưng sự di 
chuyển của nước ngầm ở đây bị ảnh 
hưởng của nhiều giếng thủy nông, họ 
quyết định chuyển sang lưu vực Mekong 
ở Cambodia, nơi có các điều kiện địa chất 
tương tự như lưu vực Bramaputra nhưng 
chưa bị ảnh hưởng (Hình 5). 
 

 
Hình 5: Nhóm nghiên cứu của Đại học 

Stanford ở Cambodia dưới sự hướng dẫn của 
TS Scott Fendorf (áo trắng). [Ảnh: Stanford] 
 
Năm 2009, họ đi đến kết luận rằng 
arsenic trong phù sa được sông Mekong 
chuyển xuống từ dãy Himalayas được 



 4 

phóng thích ở rất gần mặt đất, khoảng 
từ 2 feet đến 3 feet (dưới 1m), rồi thấm 
xuống các tầng nước ngầm ở bên dưới và 
có thể mất ít nhất 100 năm để đến các 
tầng nước ngầm ở sâu dưới đất.  Họ cũng 
cho biết thêm là chu kỳ di chuyển hàng 
trăm năm của arsenic xuống các tầng 
nước ngầm là một tiến trình tự nhiên đã 
xảy ra từ nhiều ngàn năm trước khi có 
ảnh hưởng của con người [7]. 
 
Mặc dù kết quả nghiên cứu của Fendorf 
phù hợp với các dữ kiện thu thập được về 
nguồn gốc của arsenic trong châu thổ 
sông Mekong, nó đi ngược với nguyên 
tắc của địa thủy học trong khu vực khi 
cho rằng arsenic thấm xuống các tầng 
nước ngầm ở dưới sâu qua các lớp đất 
sét.  Điều nầy không thể xảy ra vì các 
tầng nước ngầm trong các lớp trầm tích 
trung và cổ đại có áp suất rất cao. 
 
Giả thuyết của Erban 
 

 
Hình 6: Giả thuyết của Erban. [4] 

 
Vào năm 2013, trong luận án tiến sĩ đệ 
trình lên Khoa Khoa học Môi trường Địa 
cầu ở Đại học Stanford [8], TS Laura 
Erban đã dùng một mô hình 3 chiều để 
chứng minh giả thuyết cho rằng việc khai 
thác nước ngầm trong các lớp trầm tích 
trung và cổ đại gây sụt lún đất, khiến 
cho các lớp đất sét nằm xen kẽ trong các 
tầng nước ngầm bị nén lại và đẩy nước 

có chứa arsenic trong các lớp đất sét vào 
các tầng nước ngầm ở dưới sâu trong 
nhiều thập niên.  Giả thuyết nầy cũng 
được trình bày trong một bài viết trên 
Proceedings of the National of Academy 
of Sciences of the United States of 
America (PNAS) trong cùng năm [4]. 
 

 
Hình 7: Ô nhiễm arsenic ở ĐBSCL. [4] 

 

 
Hình 8: Ước tính mức sụt lún đất ở ĐBSCL. 

[5] 
 
Theo dữ kiện đo đạc, nước ngầm ô nhiễm 
arsenic ở nồng độ cao trong ĐBSCL tập 
trung dọc sông Tiền và Hậu từ biên giới 
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Việt-Miên đến Cần Thơ.   Như được mô tả 
trong Hình 7, các giếng có nồng độ 
arsenic cao hơn 100 µg/l thì không nằm 
trong vùng bị sụt lún nhiều nhất như 
được mô tả trong Hình 8; vì thế, giả 
thuyết của Erban không có tính thuyết 
phục khoa học. 
 
Một điểm yếu khác trong giả thuyết của 
Erban là 
nồng độ và 
số lượng của 
nước ngầm 
nằm trong 
các lớp đất 
sét xen kẽ 
với các tầng 
nước ngầm 
trong các 
lớp trầm tích 
trung và cổ 
đại ở 
ĐBSCL. 
 
Vì “… nồng 
độ và tính di 
động của 
arsenic 
trong các 
lớp đất sét 
xen kẽ với 
các tầng 
nước ngầm ở sâu dưới đất không được 
biết một cách rõ ràng… nồng độ arsenic 
cao trong các lớp đất sét được suy ra từ 
a) nồng độ arsenic hòa tan trong đất sét 
ở gần mặt đất trong ĐBSCL, b) nồng độ 
arsenic hòa tan trong các lớp đất sét ở 
các vùng tương tự khác và lâu đời hơn, 
và c) thời biểu của sự phóng thích 
arsenic từ các lớp đất sét ở dưới sâu 
trong khung cảnh của châu thổ.” [8] 
Nhưng nồng độ arsenic trong nước nằm 
trong các lớp đất sét ở gần mặt đất 
không vượt quá 1.000 µg/l, trong khi 
nồng độ arsenic trong các giếng ở ĐBSCL 
có thể lên đến 1.500 µg/l.  Các vùng 

“tương tự khác” thì nằm ở Bắc và Trung 
Mỹ và không phải là châu thổ. 
Vì độ rỗng hiệu dụng (effective porosity) 
của đất sét rất nhỏ, nên các lớp đất sét 
xen kẽ với các tầng nước ngầm không 
thể chứa một số lượng nước có nồng độ 
arsenic cao đủ lớn để có thể làm ô nhiểm 
các tầng nước ngầm kế cận, nếu nó bị 
đẩy ra khỏi lớp đất sét. 

 
Một giải thích hợp lý hơn 
 
Dựa trên cấu tạo địa chất và các điều 
kiện địa thủy học được mô tả ở trên, 
cùng với tình trạng ô nhiễm arsenic dọc 
theo sông Mekong trên lãnh thổ 
Cambodia như được mô tả trong Hình 9 - 
với một số giếng có nồng độ arsenic lên 
đến 6.000 µg/l [9] – chúng ta có thể kết 
luận rằng arsenic trong các tầng nước 
ngầm trung và cổ đại ở ĐBSCL phát xuất 
từ tầng nước ngầm cận đại dọc theo 
sông Mekong trong lãnh thổ Cambodia.  
Từ đó, arsenic thấm xuống các tầng nước 
ngầm trung và cổ đại rồi lan vào ĐBSCL. 

 
Hình 9: Arsenic trong châu thổ Mekong ở Cambodia. [6] 
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Nếu các tầng nước ngầm trung và cổ đại 
có độ dẫn thủy lực hay độ thấm 
(hydraulic conductivity hay permeability) 
trung bình K = 3,15x10-4 m/sec (9,934 
km/yr) [10], một độ rỗng hiệu dụng Θ = 
0.17 [8] và một độ dốc thủy lực 
(hydraulic head) trung bình dọc theo 
sông Mekong từ Phnom Penh, Cambodia 
đến Cần Thơ, Việt Nam là i = 2,1x10-3 
(sai biệt cao độ khoảng 400 m trong 190 
km đo được trên Google Map); vận tốc 
trung bình của nước ngầm trong các tầng 
nước ngầm trung cổ đại Pliocene-
Miocene vào khoảng 123 m/yr.  Như vậy, 
arsenic phải mất khoảng 2.000 năm mới 
đến các tầng nước ngầm nầy ở bên dưới 
Cần Thơ. 
 
Phần kết luận 
 
Arsenic phát xuất từ dãy Himalayas rồi 
theo phù sa trong sông di chuyển xuống 
hạ lưu.  Nó được tìm thấy với nồng độ 
cao trong nước ngầm của các lớp trầm 
tích cận đại ở gần mặt đất trong hầu hết 
các châu thổ ở Nam và ĐNA.  Riêng ở 
ĐBSCL, arsenic cũng hiện diện trong 
nước ngầm của các lớp trầm tích cổ đại ở 
sâu dưới đất và là một “bí mật” chưa 
được giải thích một cách khoa học cho 
đến thập niên 2000s. 
 
Để tìm hiểu về sự bí mật nầy, các nhà 
khoa học của Đại học Stanford đã thực 
hiện một cuộc nghiên cứu tại chỗ ở 
Cambodia.  Họ đi đến kết luận rằng 
arsenic trong phù sa, được sông Mekong 
chuyển xuống từ dãy Himalayas, được 
phóng thích ở rất gần mặt đất, rồi thấm 
xuống các tầng nước ngầm ở bên dưới và 
có thể mất ít nhất 100 năm để đến các 
tầng nước ngầm ở sâu dưới đất.  Nhưng 
kết luận nầy đi ngược với nguyên tắc của 
địa thủy học vì nước ngầm không thể 
thấm vào các tầng nước ngầm trung cổ 
đại có áp suất rất cao. 
 

Sự hiện diện của arsenic trong các tầng 
nước ngầm trung cổ đại cũng được cho là 
do arsenic trong các lớp đất sét được 
phóng thích vào các tầng nước ngầm, vì 
các lớp đất sét bị nén lại cùng với sự sụt 
lún đất do khai thác nước ngầm.  Nhưng 
giả thuyết nầy không có bằng chứng 
khoa học vững chắc để minh chứng. 
 
Dựa trên cấu tạo địa chất và các điều 
kiện địa thủy học của châu thổ sông 
Mekong và mức độ ô nhiễm arsenic quan 
sát được, chúng ta có thể kết luận rằng 
arsenic trong các tầng nước ngầm trung 
cổ đại ở ĐBSCL phát xuất từ tầng nước 
ngầm cận đại dọc theo sông Mekong 
trong lãnh thổ Cambodia.  Từ đó, arsenic 
thấm xuống các tầng nước ngầm trung 
và cổ đại rồi lan vào ĐBSCL. 
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