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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hàm lượng xyanua tổng số trong nước mặt và 
nước ngầm tại bãi khai thác vàng thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam - một 
trong những khu vực giàu có về tài nguyên vàng và hoạt động khai thác đang diễn ra mạnh mẽ 
trong những năm gần đây. Kết quả phân tích 50 mẫu nước giếng và nước mặt chỉ ra rằng nguồn 
nước giếng chưa ghi nhận bị ô nhiễm, trong khi nguồn nước mặt ở khu vực nghiên cứu đã bị ô 
nhiễm xyanua khi so sánh với QCVN 08-MT:2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và QCVN 
01:2009 của Bộ Y tế. Cụ thể, hàm lượng xyanua trong nước mặt trung bình trong đợt 1 và đợt 2 
lần lượt là 0,159  ±  0,044mg/l và  0,16  ± 0,043mg/l; hàm lượng xyanua trong nước ngầm cao 
nhất là 0,06mg/l, được ghi nhận tại vị trí thu mẫu G6. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, hàm lượng 
xyanua trong nước giếng có tương quan nghịch với độ sâu của giếng (r = -0,47, n = 20) 
 

         Từ khóa: Xyanua tổng số; Nước mặt; Nước giếng; Khai thác vàng; Xã Tam Lãnh. 
 

Abstract: 
 

This study is conducted to determine the total cyanide content in surface water and well water 
samples in some areas surrounding gold mining dumps in Tam Lanh commune, Phu Ninh 
district, Quang Nam province – one of the gold-wealthy zones where mining activites have been 
uncontrollablly taking place in recent years. The result indicates that well water  here is still not 
contaminated while surface water shows signs of cyanide pollution in comparison with QCVN 
08-MT: 2015/MONRE and QCVN 01:2009/MOH regulations. Particularly, the average cyanide 
contents in surface water in two sampling periods are 0.159 ± 0.044mg/l and 0.16 ± 0.043mg/l 
respectively; the highest cyanide content in groundwater is found to be 0.06mg/l, being recorded 
in G6 sampling site. This study also shows that there is an moderate negative correlation betwen 
content of cyanide in well water and the depth of well (r = –0.47, n = 20).         
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