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Tóm tắt: 
 

Địa hóa học của tầng chứa nước Holocene đã được nghiên cứu qua các thông số hoá lý (nguyên tố 
hoá học, nhiệt độ, pH, độ dẫn điện) trong nước ngầm vào mùa mưa và mùa khô tại các khu vực 
nghiên cứu. Kết quả phân tích thống kê hoá học STATISTICA cho thấy nước ngầm tại khu vực 
đèo Prenn, Đà Lạt với ưu thế phân bố hàm lượng cao các nguyên tố K, Ca, Mg, Fe, Zn. Các 
nguyên tố vi lượng đa lượng như Co, Mo, Na có sự phân bố với tỉ lệ cao trong nước ngầm tại khu 
vực ấp Suối Râm, Đồng Nai. Tại thành phố Đà Nẵng, nồng độ Pb trong các mẫu nước ngầm từ 
tầng chứa nước Holocene tại ba khu vực (khu công nghiệp Hoà Khánh và Thọ Quang, khu dân cư 
Đô Toả) dao động trong khoảng 74 ppb trong mùa khô và 214 ppb trong mùa mưa, vượt quá 
ngưỡng cho phép của WHO (2011) là 21 ppb. Nhiệt độ trung bình của nước ngầm trong tầng chứa 
nước Holocene tại các khu vực nghiên cứu tăng từ 17oC trong mùa mưa lên 26,2oC vào mùa khô.  
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Abstract: 
 

Geochemistry of the Holocene aquifer is studied considering physicochemitry parameters 
(chemical elements, temperature, pH, EC) of groundwater samples, which are measured in 
wet and dry season. The results of chemometric STATISTICA evaluation show that 
groundwater in Prenn pass, Da Lat has the advantage of high distribution of K, Ca, Mg, Fe, 
Zn. The micro and macro elements such as Co, Mo, Na have high distribution in groundwater 
in Suoi Ram hamlet, Dong Nai. In Da Nang city, the concentration of Pb in groundwater 
samples from Holocene aquifer in three areas (Hoa Khanh and Tho Quang IPs, Do Toa 
habitat) ranges between 74 ppb in dry season and 214 ppb in wet season, exceeding the WHO 
guideline of 21 ppb. There is an increase in mean temperature of groundwater from holocence 
aquifer of studied areas, from 17oC in wet season to 26.2oC in dry season.      
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