
DẦU ĐÃ TRÔI VỀ ĐÂU? BẢNG DỮ LIỆU GIÀN KHOAN DEEPWATER HORIZON

DẦU Ở ĐÁY BIỂN
Các nhà khoa học ước tính có 
1.235 dặm vuông đáy biển xung 
quanh giếng dầu chứa trầm tích bị 
nhiễm dầu.

 
CON ĐƯỜNG DẪN DẦU XUỐNG  
ĐÁY BIỂN
Dầu đã chìm xuống đáy biển bằng cách kết dính hoặc trộn 
lẫn với cát, phụ phẩm bị đốt cháy hoặc các phân tử khác 
trong nước - khiến cho nó chìm xuống đáy. Một số động 
vật nuốt các giọt hoặc phân tử dầu và sau đó bài tiết ra 
phân chứa dầu rồi chìm xuống đáy biển.

Trong sự cố tràn dầu của giàn khoan Deepwater Horizon, khoảng 200 triệu galông dầu chảy ra khỏi giếng 
dầu Macondo. Do quy mô và phạm vi tràn dầu lớn, mọi người muốn biết dầu đã trôi về đâu. Một số dầu 
tích tụ ở đường bờ biển trên bề mặt đại dương theo từng mảng dưới nước và dưới đáy biển.
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QUY TRÌNH TỰ NHIÊN
Sau sự cố, dầu đã bị phong hóa do tiếp xúc 
với môi trường. Dầu bị bốc hơi, nhũ hóa 
thành bọt, phân tán tự nhiên và/hoặc hòa 
tan. Một lượng dầu đáng kể, không xác định, 

đã bị phân hủy bởi vi sinh vật và mặt 
trời.

HÀNH ĐỘNG PHẢN ỨNG
Nhân viên phản ứng nhanh đã thu hồi 
dầu ở đầu giếng khoan, đốt cháy, vớt lên 
và sử dụng các chất phân tán cho một số 
dầu ở ngoài khơi, nhưng một số dầu vẫn 
còn tồn tại trong môi trường.



Công trình này được thực hiện một phần bởi khoản tài trợ từ Sáng 
kiến Nghiên cứu Vịnh Mexico, và một phần bởi các chương trình Sea 
Grant của Texas, Louisiana, Florida và Mississippi-Alabama. Các phát 
biểu, kết quả, kết luận và khuyến nghị không nhất thiết phản ánh quan 
điểm của các tổ chức này.
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gulfseagrant.org/oilspilloutreach

MUỐN TÌM HIỂU THÊM?
Hãy đọc Deepwater Horizon: Dầu đã trôi về đâu? và Vi 
sinh vật và dầu: Có kết nối nào? Tại gulfseagrant.org/
oilspilloutreach
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(Bản đồ: Ứng dụng 
quản lý phản ứng môi 
trường)

TRÀN DẦU GẦN MÔI TRƯỜNG SỐNG TỰ NHIÊN

Vùng đất ngập nước – 687 dặm vùng đất ngập nước bị 
nhiễm dầu - chiếm hơn một nửa 
(52%) đường bờ biển bị nhiễm 
dầu. Hầu hết các vùng đất ngập 
nước bị nhiễm dầu đều nằm 
tiểu bang Louisiana. Sau sự 
cố tràn dầu, thảm thực vật đã 
giảm từ 11 xuống 53% tại các 
khu vực bị nhiễm dầu nặng ở 
Louisiana.

Bãi biển – 600 dặm bãi biển đầy cát đã bị nhiễm dầu - chiếm 46% đường bờ biển bị nhiễm dầu. Trong thời gian tràn dầu, lớp dầu dày bị phong hóa trên các bãi biển đã được rửa sạch theo từng vùng. Một số dầu đã bị chôn vùi bởi cát nhưng sau đó bị phơi ra khi gió và sóng làm xói mòn cát xung 
quanh. Nhân viên 
phản ứng nhanh đã 
loại bỏ khoảng 100 
triệu pound chất 
thải bị nhiễm dầu.

Hai môi trường sống tự nhiên ở đường bờ biển bị ảnh hưởng chính là các bãi biển và vùng đất ngập nước ven biển.

(Màu nước trước và sau: Anna Hinkeldey)

Bản đồ tràn dầu ở đường bờ biển

1.313 dặm đường bờ biển bị nhiễm dầu 
Vùng ven biển của các tiểu bang Texas, Louisiana, 
Mississippi, Alabama và Florida đã đối mặt với một lượng 
dầu tràn khác nhau ở đường bờ biển. Dầu ảnh hưởng 
đến 1.313 dặm trong số 3.540 dặm vùng ven biển của 
Vịnh Mexico thuộc Hoa Kỳ.
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LỜI TRI ÂN
Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến nhiều nhà phê bình bên ngoài đã góp ý 
để hoàn thiện ấn phẩm tiếp cận khoa học về sự cố tràn dầu này.
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