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MỞ ĐẦU 
 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trên thềm lục địa Việt Nam, các đối tượng tìm kiếm dầu khí 
thường tập trung chủ yếu trong các trầm tích tuổi Kainozoi. Cho đến 
nay các bể trầm tích có tuổi cổ hơn như Mezozoi, Paleozoi trên thềm 
lục địa nước ta vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ. 

Bể trầm tích Mezozoi Phú Quốc nằm trên thềm lục địa Tây 
Nam Việt Nam được phủ bởi trầm tích Kainozoi dày khoảng 500-
600 m. Trầm tích Mezozoi bể Phú Quốc có đặc điểm khác biệt 
không những so với các trầm tích Kainozoi mà còn cả với trầm tích 
Mezozoi của các bể khu vực lân cận. Trong những năm gần đây, dầu 
và khí đã được phát hiện trong đá cacbonat nứt nẻ tuổi Pecmi tại mỏ 
Nam Phong, bể Khorat, Thái Lan; điều này đã định hướng cho các 
nhà địa chất dầu khí tìm kiếm trong các đá trầm tích Mezozoi của bể 
Phú Quốc. Trên cơ sở như vậy, nghiên cứu cấu trúc và quá trình tiến 
hóa địa chất của bể trầm tích Phú Quốc là rất cần thiết. 

Bể trầm tích Mezozoi Phú Quốc là đối tượng tìm kiếm mới nên 
việc nghiên cứu quá trình tiến hoá địa chất và đặc điểm trầm tích của bể 
đóng vai trò rất quan trọng trong định hướng tìm kiếm dầu khí. Trong 
thời gian gần đây, một số công ty dầu khí đã tiến hành các khảo sát 
thực địa cũng như các nghiên cứu địa chất bể Phú Quốc, tuy nhiên mức 
độ nghiên cứu còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ. Xuất phát từ 
yêu cầu cấp bách của thực tế nghiên cứu sinh đã lựa chọn đề tài: 
“Nghiên cứu quá trình tiến hóa địa chất của bể trầm tích Mesozoi Phú 
Quốc” để làm luận án tiến sỹ tại trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội. 
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 

- Nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ quá trình hình thành và phát triển của 
bể trầm tích, các cơ chế thành tạo và phạm vi của bể trầm tích Phú Quốc. 

- Phân chia và xác định đặc điểm các tập trầm tích. 



 2

- Xác định các đặc điểm cấu trúc – kiến tạo của bể  
- Xác định mối quan hệ giữa dạng bể trầm tích và tiềm năng dầu 

khí của bể Phú Quốc.  
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Luận án sử dụng chủ yếu tài liệu địa chấn mới PQ-05 được 
PVEP thu nổ năm 2005, tài liệu địa chấn MH-96 do FINA Minh Hải 
thu nổ năm 1996 cùng với các tài liệu địa chất, địa vật lý ở khu vực 
thềm lục địa Tây nam Việt Nam để nghiên cứu quá trình tiến hoá  và 
các đặc điểm địa chất của bể trầm tích Mesozoi Phú Quốc (lô 41 - 45). 
4. Nội dung nghiên cứu  

- Áp dụng phương pháp địa chấn địa tầng minh giải địa chất các 
tài liệu địa chấn trên quan điểm địa tầng phân tập, xác định các mặt 
ranh giới tập và đặc điểm các tập trầm tích. 

- Xác định các đặc điểm cấu trúc - kiến tạo, các giai đoạn và 
kiểu phát triển của bể liên quan tới các hệ thống đứt gãy, uốn nếp, các 
pha nghịch đảo kiến tạo và hoạt động núi lửa...  

- Phân tích quá trình tiến hoá địa chất của bể, xác định phạm vi 
của bể và sơ bộ đánh giá tiềm năng dầu khí.  
5. Phương pháp nghiên cứu 

Để khai thác có hiệu quả các nguồn tài liệu sử dụng và đạt được 
mục đích nghiên cứu của luận án, chúng tôi sử dụng tổ hợp các 
phương pháp nghiên cứu như sau: 

- Phương pháp Phân tích bể trầm tích. 
- Phương pháp Địa chấn địa tầng. 
- Phương pháp Địa hóa đá mẹ 

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn  
Ý nghĩa khoa học: 

Nghiên cứu quá trình tiến hóa địa chất của bể trầm tích Mezozoi 
Phú Quốc cho phép làm sáng tỏ cơ chế hình thành, các giai đoạn phát 
triển, hình thái cấu trúc và đặc điểm trầm tích của bể trước Kainozoi. 
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Các kết quả nghiên cứu tạo tiền đề cho hướng tìm kiếm thăm dò dầu 
khí trong các đối tượng mới so với các bể trầm tích Kainozoi. 
 

Ý nghĩa thực tiễn: 
Kết quả nghiên cứu của luận án đã góp phần: 
- Phân biệt hệ thống bể trầm tích Kainozoi và hệ thống bể trầm 

tích Mesozoi trên thềm lục địa Việt Nam 
- Sự phân loại bồn trầm tích Mesozoi Phú Quốc và các giai đoạn 

phát triển địa chất sẽ góp phần định hướng nghiên cứu tiềm năng dầu 
khí của bể Mezozoi, đây là vấn đề đang được quan tâm của Tập đoàn 
dầu khí Quốc gia Việt Nam. 
7. Những luận điểm bảo vệ 

- Kết quả phân tích tài liệu địa chấn kết hợp với các tài liệu địa chất 
đã cho phép xác định đặc điểm cấu trúc và phân chia định lượng địa tầng 
trầm tích của bể Mezozoi Phú Quốc bao gồm: móng trước Mezozoi; tập 
S4 tương ứng với tuổi Triat giữa là trầm tích lót đáy; các tập S1, S2, S3 
tương ứng với tuổi từ Triat muộn đến Creta sớm là trầm tích trong pha sụt 
lún chính của bể. Các tập trầm tích này được phân cách bởi các mặt bất 
chỉnh hợp H5, H4, H3, H2 và H1. Hệ thống đứt gãy chủ yếu có phương á 
kinh tuyến, một số có phương BTB - NĐN và BĐB - NTN. Phần lớn đứt 
gãy có dạng trượt bằng, một số có dạng nghịch đảo kiến tạo. Trong bể 
cũng xảy ra pha hoạt động núi lửa vào cuối Creta. 

- Các kết quả nghiên cứu của luận án cho phép xác định bể trầm 
tích Phú Quốc nằm trong hệ thống bể trước núi, phân bố dọc theo 
cung Kampot - Nam Du, được hình thành và phát triển trong giai đoạn 
Mezozoi, bị khống chế bởi sự hội tụ giữa mảng Sibumasu và Indosini 
vào đầu Mesozoi, mảng Tây Miến Điện và Sibumasu vào cuối Creta. 
Bể Mezozoi Phú Quốc trải qua bốn giai đoạn phát triển: giai đoạn va 
chạm mảng tạo móng bể trầm tích, giai đoạn lắng đọng trầm tích lục 
địa đáy bể, giai đoạn oằn võng và sụt lún do quá trình co ngót và giai 
đoạn nén ép, nâng lên và bào mòn trên toàn khu vực. 
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- Trên cơ sở nghiên cứu quá trình tiến hóa và đặc điểm trầm tích 
của bể Phú Quốc cho thấy các loại đá sinh và đá chứa chủ yếu được 
hình thành trong môi trường trầm tích châu thổ nên đá sinh có chất 
lượng sinh tương đối thấp. Các tầng chứa phân bố chủ yếu trong hệ 
tầng Hòn Ngang (T2) và hệ tầng Phú Quốc.Tiềm năng dầu khí của bể 
trầm tích Phú Quốc tương đối thấp so với các dạng bồn tách giãn khác 
trên thềm lục địa Việt Nam.  
8. Những điểm mới của luận án  

- Là công trình nghiên cứu có hệ thống về cơ chế hình thành, xác 
định ranh giới và phân loại bể trầm tích Mesozoi Phú Quốc. 

- Xác định các yếu tố cấu trúc tồn tại trong bể: hệ thống đứt gãy, 
hình thái uốn nếp và các hoạt động phun trào núi lửa. 

- Xác định định lượng các tập trầm tích, đặc điểm trầm tích của 
bể Mesozoi Phú Quốc. 

- Khôi phục lịch sử phát triển địa chất của bể và liên hệ với tiềm 
năng dầu khí của bể. 
9. Bố cục của luận án 

Luận án gồm 156 trang, 78 hình vẽ, 8 công trình công bố liên 
quan đến luận án và 78 tài liệu tham khảo (24 tiếng Việt và 54 tiếng 
Anh), trình bày thành 3 chương với nội dung chính như sau: 

- Chương 1: gồm 39 trang, trình bày khái quát về đặc điểm địa 
chất vùng thềm lục địa Tây Nam Việt Nam như lịch sử nghiên cứu địa 
chất, đặc điểm địa tầng trầm tích, đặc điểm cấu kiến tạo và lịch sử 
phát triển địa chất của vùng. 

- Chương 2: gồm 43 trang, trình bày các phương pháp nghiên 
cứu áp dụng trong luận án bao gồm phương pháp Địa chấn địa tầng, 
Phân tích bể trầm tích và phương pháp Địa hóa đá mẹ. 

- Chương 3: gồm 61 trang, trình bày kết quả nghiên cứu của luận 
án bao gồm các tập trầm tích được minh giải theo tài liệu địa chấn, các 
bản đồ được thành lập, các giai đoạn phát triển địa chất và sơ bộ dự 
báo tiềm năng dầu khí của bể trầm tích Phú Quốc. 
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Chương 1 - ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÙNG THỀM LỤC ĐỊA  
TÂY NAM VIỆT NAM (TLĐTNVN) 

 

1.1. Lịch sử nghiên cứu địa chất vùng TLĐTNVN 
Vùng Vịnh Thái Lan bao gồm lãnh hải thuộc chủ quyền của 4 

nước là Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Campuchia. Từ đầu thập kỷ 
60, các công ty dầu khí quốc tế lớn như Total, Mobil, Esso, Maersk, 
Unocal, Lasma... đã đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí. TLĐTNVN 
trong trong vùng vịnh Thái Lan cũng đã diễn ra các hoạt động thăm dò 
khai thác dầu khí, tuy nhiên chỉ tiến hành ở các lô  46, 50, 51, 48/95, 
52/97 và lô B và đối tượng nghiên cứu chủ yếu trong trầm tích 
Kainozoi. Các lô 41 - 45 thuộc đơn vị bể Phú Quốc vẫn đang là đối 
tượng quan tâm tìm kiếm của các nhà địa chất dầu khí. Tiềm năng dầu 
khí của các lô này tập trung trong các đối tượng thuộc trầm tích 
Mezozoi, những đối tượng đã cho sản phẩm ở  vùng Vịnh Thái Lan. 
Trước đây đã có các nghiên cứu địa chất tại khu vực đảo Phú Quốc và 
các khu vực đảo lân cận cũng như các khu vực đồng bằng Tây Nam 
Bộ, tuy nhiên các nghiên cứu này còn rời rạc, chủ yếu tập trung xác 
định các tuổi địa tầng và mối tương quan giữa các phân vị địa tầng 
trong khu vực. Từ những năm 2000, PVEP đã tập trung nghiên cứu 
đánh giá tiềm năng dầu khí bể Phú Quốc nhưng chỉ dựa trên tài liệu 
địa chấn của FINA Minh Hải năm 1996 nên mức độ nghiên cứu còn 
nhiều hạn chế.  Trên cơ sở các kết quả thu được, trong luận án này 
chúng tôi tập trung vào các nội dung  như chính xác hóa cấu trúc địa 
chất của bể trầm tích Phú Quốc dựa vào tài liệu địa chấn, nghiên cứu 
địa tầng trầm tích của bể và tiến trình phát triển địa chất của chính bể 
Phú Quốc trong các giai đoạn khác nhau.  
1.2 Đặc điểm địa chất vùng TLĐTNVN  
1.2.1. TLĐTNVN trên bình đồ kiến tạo khu vực  

Thềm lục địa Tây Nam Việt Nam nằm trong vùng vịnh Thái 
Lan, diện tích các lô từ 37 đến lô 52 khoảng 107000 km2. Theo kết 
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quả tổng hợp của công ty PETROCONSULTANT (1988), trên bản đồ 
các yếu tố kiến tạo và các bể trầm tích vùng biển Nam Trung Hoa, ở 
vùng vịnh Thái Lan tồn tại ba bể trầm tích chính: bể Malay, trũng 
Khơ-me và bể Pattani. Khu vực TLĐTNVN thuộc rìa Đông Bắc của 
bể Malay, cũng là nơi gặp nhau của bể Pattani có hướng Bắc-Nam và 
bể Malay có hướng cấu trúc Tây Bắc - Đông Nam. Vì thế, đặc điểm 
về cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí ở đây bị chi phối và khống 
chế bởi sự hình thành và phát triển của bể Malay và bể Pattani. 

Các đơn vị kiến tạo trong vùng vịnh Thái Lan thường được chia dựa 
trên bản đồ mặt móng Kainozoi vì đối tượng nghiên cứu để tìm kiếm dầu 
và khí tập trung trong trầm tích Kainozoi. Trong luận án này chúng tôi tập 
trung nghiên cứu các trầm tích trong Mezozoi, các đối tượng này chỉ lộ ra 
trên đất liền ở vùng Tây Nam bộ và trên các đảo thuộc TLĐTNVN . Do 
vậy các yếu tố kiến tạo của vùng Tây Nam bộ cũng được đề cập trong luận 
án này bao gồm: rìa Nam thuộc địa khối tiền Cambri Indosinia ở phía 
Đông, rìa Đông thuộc địa khối tiền Cambri Cardamon ở phía Tây và hệ 
động đa kỳ thuộc đai động Tethys nằm ở giữa. 
1.2.2. Đặc điểm địa tầng trầm tích 

Với mục đích nghiên cứu quá trình tiến hóa địa chất của bể trầm 
tích Phú Quốc trong giai đoạn Mezozoi nên chúng tôi trình bày khái 
quát các hệ tầng trong khu vực có tuổi Paleozoi muộn và tuổi Mezozoi. 

Các thành tạo Paleozoi giữa bao gồm bao gồm các tập đá phiến 
silic, đá vụn kết biến tính (meta-clastic) phiến thạch anh- feldspar, 
trong đó chủ yếu là các tập đá phiến silic và đá kết kết dạng quarzit 
(meta-sandstone) bị uốn nếp mạnh theo phương Đông-Bắc và được xếp 
vào hệ tầng Hòn Chông. Các thành tạo Paleozoi muộn với thành phần 
là đá phiến silic, đá phiến dạng lá và các lớp mỏng cát kết dạng 
graywack có chứa các mảnh nhỏ andezit được thành tạo trong môi 
trường cung đảo và rìa lục địa của hệ tầng Hòn Chuối có tuổi Cacbon-
Pecmi. Hệ tầng Hà Tiên cũng nằm trong thành tạo Paleozoi muộn với 
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thành phần là đá vôi có tuổi Pecmi được thành tạo trong môi trường 
biển nông. 

Các thành tạo Mezozoi bao gồm hệ tầng Hòn Ngang, Minh Hòa 
và Hòn Nghệ có tuổi Triat giữa. Hệ tầng Hòn Ngang có thành phần là 
các đá phun trào felsic, xen trong các đá phun trào felsic rải rác còn gặp 
các lớp mỏng cát kết dạng quarzit, cuội sỏi kết, bột kết, đá phiến sét 
silic và đá phiến silic chứa radiolaria. Hệ tầng Minh Hòa với thành 
phần chủ yếu là các đá vôi chứa nhiều foraminifera. Hệ tầng Hòn Nghệ 
có  thành phần chủ yếu là các trầm tích vụn gồm bột, cát kết, phiến sét 
và ít cuội kết. Hệ tầng Dầu Tiếng tuổi Triat muộn có thành phần chủ 
yếu là trầm tích vụn cát kết, bột kết xen ít cuội kết và thấu kính đá silic 
màu xám đến nâu đỏ. Các hệ tầng Đèo Bảo Lộc và hệ tầng Phú Quốc 
tuổi Jura - Creta có thành phần chủ yếu là các trầm tích vụn (lục 
nguyên) kiểu bồi tích (fluvial) bao gồm các lớp cát kết dày xen kẽ với 
bột kết, sét-bột kết, thỉnh thoảng có lớp cuội kết, cát có cuội, sạn. Hệ 
tầng Nha Trang tuổi Creta có thành phần chủ yếu là các đá phun trào. 

Các thành tạo Kainozoi bao gồm các trầm tích hạt vụn có tuổi 
Paleogen, Neogen và Đệ tứ. 
1.2.3. Đặc điểm cấu kiến tạo 

Đơn vị kiến tạo TLĐTN nếu được chia theo bản đồ mặt móng 
Kainozoi bao gồm: 

Đơn nghiêng bình ổn bể Malay-Thổ Chu, Đơn nghiêng phân dị Đông 
Bắc bể Malay-Thổ Chu, Đới phân dị địa hào-địa luỹ hướng Bắc Tây 
Bắc-Nam Đông Nam. Ngoài ra nếu chia theo bản đồ địa chất vùng 
Tây Nam Bộ thì bao gồm: Đới trũng đồng bằng Tây Nam Bộ, đới Hà 
Tiên, đới Nam Du và đới Phú Quốc. 

Với mục đích nghiên cứu của luận án là quá trình tiến hóa địa 
chất của bể Phú Quốc trong giai đoạn Mezozoi nên nghiên cứu chỉ tập 
trung vào các hoạt động kiến tạo của TLĐTNVN trong giai đoạn cuối 
Paleozoi tới cuối Mezozoi. Tiến trình phát triển địa chất của TLĐVN 
từ cuối Paleozoi đến cuối Mezozoi được chia thành 3 thời kỳ chính.  
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Thời kỳ từ Silua giữa đến Devon giữa đặc trưng bởi hoạt động 
kiến tạo tách mảng, vi mảng Indosinia tách ra khỏi siêu lục địa 
Gondwana vào đầu Devon và dịch chuyển về phía lục địa Âu - Á, 
hình thành nên đại dương Paleo - Tethys ngăn cách giữa siêu lục địa 
Gondwana và vi lục địa Indosinia.  

Thời kỳ Devon giữa đến Pecmi được đặc trưng bởi các biến cố 
kiến tạo: vi mảng Sinoburmalay bắt đầu nứt ra khỏi siêu lục địa 
Gondwana (Tây Bắc thềm lục địa Úc) do sự mỏng dần của thềm lục 
địa trong giai đoạn Cacbon đến đầu Pecmi, cũng trong thời gian này vi 
mảng Indosinia tiến nhanh tới gần vi mảng Cathaysia do mảng đại 
dương Paleo-Tethys, nhánh Lào-Bắc Việt Nam, bị hút chìm, đồng thời 
2 vi mảng Indosinia và Cathaysia bắt đầu đóng kín dọc theo đới khâu 
Sông Mã trong giai đoạn Viséan (Middle Late Caboniferous).  

Thời kỳ từ Pecmi muộn tới Creta muộn được đặc trưng bởi các 
biến cố kiến tạo chính như sau: vào cuối Triat sớm, hai mảng thạch 
quyển kiểu lục địa Sibumasu và Indosini - Dương Tử bắt đầu quá trình 
va chạm, ghép lại với nhau để tạo nên đới khâu Nan - Uttaradit - 
Bentong - Raub, vào cuối Mezozoi - đầu Kainozoi, sự va chạm giữa vi 
mảng Tây Miến Điện (West Burma) và vi mảng Shan-Thai 
(Sibumasu) dọc theo đới khâu Sagaing hoặc Mandalay làm khép kín 
đại dương Mesotethys. Vùng nghiên cứu trong thời kỳ này tái hoạt 
động, bị nâng lên và biến dạng mạnh mẽ.   

 
 

Chương 2 – CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TIẾN 
HOÁ ĐỊA CHẤT VÙNG THỀM LỤC ĐỊA TÂY NAM VIỆT NAM 

 

2.1. Phương pháp phân tích bể trầm tích 
2.1.1. Các yếu tố cơ bản trong phân tích bể trầm tích bao gồm ranh 
giới mảng (hội tụ, phân kỳ và chuyển tiếp) và phân loại các bể trầm 
tích. Luận án tập trung vào nghiên cứu các đặc điểm ranh giới mảng 
hội tụ và các loại bể trầm tích được tạo ra trong cơ chế hội tụ. Các 
phân loại bể trong cơ chế này bao gồm: bể trầm tích trước núi vùng 
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ngoại biên (peripheral foreland basin), bể trầm tích cõng (piggy back 
basin), bể trầm tích tách giãn sau núi (retro-montane extensional) và 
bể trầm tích tách giãn trong núi (intra-montane extensional).  
2.2.2. Hệ thống bể trầm tích trước núi được xác định như một trũng 
kéo dài được thành tạo giữa một đai tạo núi dạng tuyến tính và một 
nền bình ổn, chủ yếu sinh ra bởi sụt lún oằn võng do tải trọng của các 
lớp chờm nghịch trong pha tạo núi. Hệ thống bể trầm tích trước núi  
bao gồm các đơn vị như sau:  

- Vùng trầm tích đầu nêm: hẹp dần về phía nêm tạo núi, và có thể 
dài hàng chục km, song song với hướng vận chuyển kiến tạo khu vực 
(regional tectonic transport direction). Vùng trầm tích đầu nêm sẽ có xu 
hướng dầy dần về phía ranh giới tiếp giáp với vùng trầm tích tiếp giáp 
đai tạo núi. 

- Vùng trầm tích tiếp giáp đai tạo núi (TGĐTN): là khối lượng 
trầm tích tích tụ giữa vùng trầm tích đầu nêm và vùng trước lồi, có 
dạng hình nêm thon về phía nền. Vùng trầm tích TGĐTN có chiều 
rộng điển hình là 100-300 km và chiều dày khoảng 2-8 km. 

- Vùng trầm tích trước lồi: bao gồm khu vực có khả năng nâng 
cao oằn võng dọc theo ranh giới nền của vùng tiếp giáp đới bờ. Trong 
thực tế, các vùng trước lồi trong hệ thống bể trước núi được minh 
chứng là rất khó xác định rõ ràng, đặc biệt là trong các hệ thống cổ. 

- Vùng trầm tích sau lồi: Vùng trầm tích sau lồi là các trầm tích 
tích tụ giữa đới trầm tích trước lồi và vùng nền. 
Không gian tích tụ của hệ thống bể trầm tích trước núi được sinh ra do 
oằn võng bởi các nguyên nhân sau: oằn võng do tải trọng địa hình, oằn 
võng do tải trọng hút chìm và oằn võng do các mảnh chúi động học 
trong quá trình hội tụ mảng. 
2.2. Phương pháp Địa chấn địa tầng 

Địa chấn - địa tầng (seismic stratigraphy) thực chất là phương 
pháp phân tích tài liệu địa chấn phản xạ dựa trên cơ sở quan điểm về 
địa tầng phân tập để giải quyết các nhiệm vụ địa chất dầu khí. Nội 
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dung của phương pháp địa chấn địa tầng là xác định các mối quan hệ 
giữa đặc điểm trường sóng địa chấn (thời gian, tốc độ truyền sóng, tần 
số, biên độ, năng lượng sóng...) với các đặc điểm địa chất như cấu trúc 
phân lớp, tướng trầm tích, thành phần thạch học, chu kỳ lên xuống của 
mực nước biển, đặc điểm các tầng sinh, chứa, chắn...  
Nội dung chủ yếu của phương pháp địa chấn địa tầng bao gồm: 

- Phân tích các lát cắt địa chấn để xác định sự phân bố của các 
phân vị địa tầng (tập, phân tập, hệ thống trầm tích), các ranh giới phân 
chia, đặc điểm cấu trúc và hệ thống đứt gãy. Để phân tích lát cắt địa 
chấn theo quan điểm địa tầng phân tập cần đưa ra các khái niệm 
tương ứng về các tập, các mặt ranh giới, tướng địa chấn, mặt bất 
chỉnh hợp địa chấn, các đặc điểm trường sóng... 

- Phân tích tướng địa chấn để xác định được đặc điểm môi trường 
trầm tích. 

- Thành lập các bản đồ cấu tạo, bản đồ phân bố tướng trầm tích.... 
- Đưa ra các nhận định địa chất trên quan điểm địa tầng phân tập. 

2.3. Phương pháp Địa hóa đá mẹ 
Trong luận án này để xác định mối quan hệ giữa các đặc điểm 

địa chất kiến tạo, địa tầng… với tiềm năng dầu khí trong khu vực 
mang tính chất dự báo, chúng tôi chỉ đề cập một số khái niệm cơ bản 
của các phương pháp đánh giá đá mẹ. Nội dung chủ yếu của phương 
pháp này bao gồm: 

- Đánh giá độ giàu vật chất hữu cơ của đá mẹ (TOC%): thể hiện 
khối lượng VCHC có trong đá sinh có khả năng sinh ra các hydrocacbon 
(HC). Độ giàu VCHC được thể hiện thông qua tổng hàm lượng cacbon 
hữu cơ có trong đá trầm tích - TOC% (Total Organic Carbon), và các chỉ 
số nhiệt phân Rock – Eval: S1, S2, S3, Tmax, HI, PI... 

- Đánh giá loại vật chất hữu cơ (loại kerogen): được thể hiện thông 
qua các biểu đồ quan hệ giữa tỷ số H/C và O/C hoặc giữa HI và Tmax. 

- Đánh giá môi trường lắng đọng và phân hủy vật chất hữu cơ: 
Tham số hữu hiệu dùng để xác định là các tỷ số Pristan/Phytan, 
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Pristan/nC17, Phytan/nC18 được tính toán từ phân tích dải sắc ký 
khí n-alkan C15+, chỉ số CPI (chỉ số cacbon chẵn lẻ), tương quan 
hàm lượng sắt Fe2+  và Fe3+. Người ta dùng biểu đồ biểu diễn mối 
tương quan giữa các tham số như iC19/nC17; iC20/nC18, Fe2+  và 
Fe3+ để phân định môi trường.  

 

Chương 3 – QUÁ TRÌNH TIẾN HOÁ ĐỊA CHẤT BỂ TRẦM 
TÍCH PHÚ QUỐC VÀ DỰ BÁO TIỀM NĂNG DẦU KHÍ 

 

3.1. Hệ thống các nguồn tài liệu   
Trong khu vực nghiên cứu, các tài liệu sử dụng trong nghiên cứu 

xác định cấu trúc địa chất vùng bao gồm: Kết quả giếng khoan 
ENRECA-2 được khoan trên đảo Phú Quốc có chiều sâu giếng khoan 
là 500m, tài liệu địa chấn gồm MH-96 với 1087 km tuyến địa chấn 2D 
với mạng lưới tuyến là 40km x 40km thu nổ năm 1996, và PQ-05 với 
2400 km tuyến địa chấn 2D mạng lưới tuyến là 8km x 8km được thu 
nổ vào năm 2005. Các bản đồ đo vẽ địa chất khu vực Phú Quốc và các 
vùng lân cận cũng được sử dụng trong luận án. 
3.2. Đặc điểm địa chất bể Phú Quốc trên cơ sở phân tích tài liệu địa chấn 
3.2.1. Hình thái cấu trúc và phân loại bể trầm tích Phú Quốc 
 Tài liệu trọng lực thu trên ảnh vệ tinh cho thấy khu vực nghiên 
cứu tồn tại một bể trầm tích và có các trầm tích lấp đầy trong phạm vi 
bể Phú Quốc. Trên các mặt cắt địa chấn theo hướng từ Bắc xuống 
Nam cho thấy bể trầm tích Phú Quốc có diện tích mở rộng lên phía 
Bắc và bị thu hẹp dần về phía Nam. Thêm vào đó, các hoạt động kiến 
tạo dường như xảy ra mạnh mẽ hơn khi càng xuống đến khu vực phía 
Nam của bể. Trên phía Bắc, đặc điểm trường sóng địa chấn có dạng 
phân lớp song song hoặc á song song, độ liên tục tốt và khá ổn định, 
tuy nhiên khi xuống đến phía Nam thì chuyển sang có dạng hình nêm, 
các lớp trầm tích có dạng phân kỳ và bị vò nhàu, uốn nếp đồng thời 
mật độ của các đứt gãy cũng lớn hơn, các đứt gãy cũng thể hiện phức 
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tạp hơn so với các đứt gãy trên phía Bắc của bể. Như vậy tiến dần lên 
phía Bắc của bể, các trầm tích thể hiện môi trường lắng đọng thềm 
biển khá ổn định còn xuống dần phía Nam thì chế độ của bể trầm tích 
càng tiến dần đến tiếp giáp với đới hoạt động kiến tạo mạnh (hay đới 
uốn nếp - đai uốn nếp?). Trên mặt cắt địa chấn liên kết giữa bể Phú 
Quốc và các khu vực lân cận cho thấy bể Phú Quốc gần giống như 
một trũng nằm giữa đới uốn nếp (hay đai uốn nếp) và nếu xét về hình 
thái cấu trúc thì có thể được xếp vào hệ thống bể trầm tích trước núi.   
 Trầm tích lấp đầy bể Phú Quốc có đặc điểm giống với trầm tích 
vùng tiếp giáp đai tạo núi. Trong vùng tiếp giáp đai tạo núi, các biến 
dạng cấu tạo trong các địa tầng xảy ra đồng thời với quá trình trầm 
tích được thể hiện trong mặt cắt địa chấn bao gồm các đứt gãy đồng 
trầm tích, các pha nghịch đảo kiến tạo với quy mô nhỏ và sự xuất hiện 
của các mặt bất chỉnh hợp trong vùng. Các biến dạng cấu tạo này là do 
quá trình co ngót và nâng lên của quá trình tạo núi trên diện rộng xảy 
ra xen kẽ với quá trình sụt lún. 
 Thành phần trầm tích lấp đầy của bể Mesozoi Phú Quốc chủ yếu 
bao gồm các trầm tích lục địa với các lớp cuội kết, cát kết, bột kết và 
sét kết bồi tích, châu thổ nên tương đối điển hình như một số bồn đã 
từng thấy trên thế giới như bồn Acipayam (Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ), 
bồn Mesohellenic (Hy Lạp) hay bồn Ebro (Italy). Tài liệu giếng khoan 
Enreca 2, mặc dù chưa khoan hết trầm tích của bể, nhưng cũng thể 
hiện các nhịp trầm tích thô - mịn xen kẽ nhau rất rõ. Không gian trầm 
tích được tạo ra do quá trình oằn võng bởi tải trọng địa hình, tải trọng 
hút chìm trong pha hội tụ mảng Sibumasu và Indichina. Thành phần 
trầm tích của bể Phú Quốc chủ yếu được vận chuyển từ các vòm nhô 
gần kề để lấp đầy trũng ở giữa.   
3.2.2. Đặc điểm địa tầng bể Phú Quốc 
 Trên cơ sở phân tích các mặt cắt địa chấn trong khu vực bể Phú 
Quốc, có thể chia thành bốn tập chính bao gồm tập S1-S2, tập S3, tập 
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H1

H2

H3

H5

H4
S3

S1 

S4 

S2

S4, tập S5 tương ứng với các đặc trưng phản xạ từ các đá trầm tích 
khác nhau. Các tập địa chấn này được ngăn cách nhau bởi 5 mặt ranh 
giới phản xạ chính bao gồm H1, H2, H3, H4 và H5, và chúng đều là 
các mặt bất chỉnh hợp trong khu vực nghiên cứu. 

a. Móng trước Mezozoi: 
Móng của bể trầm tích Phú Quốc được coi là móng Paleozoi 

biến chất mạnh. Trên các mặt cắt địa chấn, móng Paleozoi, ngăn cách 
với tầng trầm tích phía trên bởi mặt ranh giới H5. Các phản xạ địa 
chấn có dạng hỗn độn với biên độ và độ liên tục theo chiều ngang 
kém. Tại một số nơi tầng móng thể hiện bởi các phản xạ có góc 
nghiêng khoảng 450-500

, các phản xạ này có đặc trưng góc dốc thẳng 
đứng rất giống với các trầm tích của hệ tầng Hòn Chông và hệ tầng Hà 
Tiên đã lộ ra ở vùng Hà Tiên và các đảo ven biển Hà Tiên bao gồm 
cát kết thạch anh xen lẫn với đá phiến thạch anh, bột kết và đá phiến 
sét có tuổi Devon-Cacbon cùng với đá vôi tái kết tinh chứa nhiều huệ 
biển có tuổi Pemic bị uốn nếp mạnh và có góc dốc cắm thẳng đứng. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hình 3.7. Mặt cắt địa chấn PQ05-009 thể hiện các tập địa chấn và 
ranh giới phản xạ 
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b. Các thành tạo trầm tích trong bể 
- Tập địa chấn S4: Tập địa chấn này phủ trực tiếp trên các phản 

xạ đá móng, được đặc trưng bởi các phản xạ có dạng song song, độ 
liên tục khá cao, biên độ khá lớn, tần số thấp ở tại khu vực nâng lên 
cao nhất trong bể Phú Quốc và rất giống với đặc trưng của các đá 
cacbonat do đó rất có thể liên quan đến thành tạo đá vôi chứa nhiều 
foraminifera của hệ tầng Minh Hòa có tuổi Triat giữa. Xen kẽ với các 
phản xạ địa chấn trên là các phản xạ địa chấn có dạng song song, biên 
độ trung bình, tần số cao, độ liên tục cao ở các khu vực thấp hơn. Các 
phản xạ địa chấn này có thể liên quan tới các thành tạo trầm tích của hệ 
tầng Hòn Ngang bao gồm các đá phun trào felsic hầu hết bị biến đổi 
mạnh, rải rác còn gặp các lớp mỏng cát kết dạng quarzit, cuội sỏi kết, 
bột kết, đá phiến silic. Các tập đá này liên quan tới pha kiến tạo va 
chạm mạng và pha tạo núi Indosini cùng với quá trình bắt đầu mở bồn 
trầm tích Mesozoi Phú Quốc. 

- Tập địa chấn S3: Tập địa chấn S3 nằm giữa mặt ranh giới 
phản xạ H4 và H3. Tập này có thể được chia làm hai phụ tập phân 
cách với nhau bởi một mặt bất chỉnh hợp góc khá rõ nét trên cả mặt 
cắt địa chấn theo phương Đông Tây và phương Bắc Nam. Phụ tập 
dưới ở một số khu vực có phản xạ địa chấn bên trong khá giống với 
tập địa chấn S4 ngay bên dưới nó và có thể đây là tập trầm tích hạt 
vụn cát kết, bột kết xen ít cuội kết và thấu kính đá silic màu xám 
đến nâu đỏ có tuổi Triat muộn tương ứng với hệ tầng Dầu Tiếng. 
Phần trên của tập S3 được đặc trưng bằng các phản xạ địa chấn song 
song, độ liên tục khá tốt, tần số cao, biên độ trung bình đến cao ở 
hai bên rìa tương đối giống với các trầm tích lục nguyên phân lớp và 
có tuổi Jura với thành phần là cát kết bột kết và sét kết của hệ tầng 
Đèo Bảo Lộc. Phần trung tâm một số phản xạ bên trong tập rất hỗn 
độn không phân lớp có thể bị ảnh hưởng bởi đới đứt gãy nghịch đảo 
theo hướng Bắc Nam ở giữa trũng.  
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- Tập địa chấn S2 và S1: Tập địa chấn S1 và S2 được ngăn cách 
với nhau bằng mặt bất chỉnh hợp H2 nhưng cùng được đặc trưng bởi 
các phản xạ địa chấn song song, độ liên tục trung bình đến tốt, biên độ 
trung bình và đều nhau trên cả tập phản ánh các tích tụ thềm biển đến 
môi trường lục địa. Tập trầm tích này có thể tương ứng với tập trầm 
tích hệ tầng Phú Quốc được xếp vào tuổi Jura muộn -Creta sớm bao 
gồm các trầm tích hạt vụn (lục nguyên) kiểu bồi tích (fluvial) với các 
lớp cát kết dày xen kẽ với bột kết, sét kết, thỉnh thoảng có lớp cuội 
kết, cát có cuội sạn. Nóc của các tập địa chấn này là mặt ranh giới 
phản xạ H1, H2 cũng là một mặt bất chỉnh hợp lớn trong khu vực 
được thể hiện bằng các phản xạ bào mòn cắt cụt trên diện rộng. 
3.2.3. Các yếu tố cấu tạo bể Phú Quốc 

a. Hình thái của các đứt gãy: 
 Các địa tầng trầm tích và các cấu trúc bị vò nhàu, uốn nếp bởi 
các hệ thống đứt gãy thuận, nghịch và đứt gãy cơ chế trượt bằng. Các 
đứt gãy này phần lớn có phương á kinh tuyến, một số đứt gãy có 
phương Đông Bắc - Tây Nam và Tây Bắc Đông Nam với các thời gian 
thành tạo khác nhau. Trên bản đồ cấu trúc, độ mở của các đứt gãy 
không lớn nên biên độ dịch chuyển của đứt gãy nhỏ. Trên mặt cắt địa 
chấn, các đứt gãy có góc dốc lớn, gần như thẳng đứng, hướng cắm về 
cả 2 phía Đông và Tây. Phía Nam của bể, các đứt gãy thể hiện dạng 
hình hoa cho thấy có dấu hiệu của các đứt gãy trượt bằng. Hầu hết các 
đứt gãy đều phát triển từ tầng móng Paleozoi của bể, tiếp tục phát 
triển trong giai đoạn trầm tích Mezozoi và gần như chấm dứt hoàn 
toàn trong giai đoạn Kainozoi. 
 Trong khu vực nghiên cứu còn xuất hiện của các đứt gãy nghịch 
đảo. Đặc trưng nhận biết của các đứt gãy này là thường xuất hiện các 
nếp uốn cuốn theo đứt gãy (fault bend folds) trên cánh treo của các 
đứt gãy đồng trầm tích, và chiều dày trầm tích của tập mỏng dần về 
phía đứt gãy đồng trầm tích. 
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b. Hình thái các nếp uốn 
 Xét trên toàn khu vực các địa tầng bị nén ép tạo thành các vòm 
nếp uốn có kích thước lớn. Các nếp uốn này thấy rất rõ ở phần trung 
tâm bể và ở phía Tây khi đi xuống phần Nam của bể. Đây là các vòm 
có kích thước lớn thể hiện cường độ nén ép mạnh, ngoài ra nếp uốn có 
trục tương đối đối xứng với hai bên cánh cho thấy lực nén ép từ hai 
phía của nếp uốn khá đồng đều nhau kèm với hiện tượng bào mòn địa 
tầng của các nếp uốn khá mạnh. Trên các mặt cắt địa chấn đó, các địa 
tầng trầm tích trong khu vực đều tham gia vào quá trình uốn nếp cho 
thấy quá trình này xảy ra khá muộn, có khả năng xảy ra sau thời kỳ 
Creta muộn nhưng chấm dứt trước thời kỳ Mioxen. Trong phạm vi 
từng tập địa chấn cũng có thể quan sát thấy các nếp uốn nhỏ hơn, các 
nếp uốn này có nguồn gốc từ hiện tượng nghịch đảo trong khu vực. 
Tuy nhiên những nếp uốn này cũng cần được nghiên cứu và xem xét vì 
chúng kề áp vào đứt gãy nên rất có khả năng đóng vai trò là những bẫy 
chứa dầu nếu tuổi thành tạo của chúng phù hợp với thời gian sinh dầu, 
và đường dẫn dầu sẽ là những đứt gãy kề áp với các nếp uốn. 

c. Các hoạt động phun trào núi lửa 
 Trên các mặt cắt địa chấn, qua sự thay đổi đột ngột của đặc trưng và 
hình thái của các phản xạ địa chấn, có thể quan sát thấy tại một số vị trí có 
hiện tượng núi lửa phun trào. Đặc trưng của hiện tượng này là các địa tầng 
trầm tích phân lớp bị xuyên cắt bởi một thể địa chấn có dạng hình trụ với 
các phản xạ hỗn độn bên trong. Các thể địa chấn này thường đi kèm dọc 
theo các đứt gãy lớn trong vùng do đó rất có thể các hoạt động phun trào núi 
lửa xảy ra trên các đới kiến tạo xung yếu và thường là nơi có mặt đứt gãy.  
 d. Hiện tượng nghịch đảo kiến tạo 
 Trong vùng nghiên cứu xảy ra các hiện tượng nghịch đảo kiến 
tạo. Trên các mặt cắt địa chấn, hiện tượng nghịch đảo xảy ra với 
cường độ khác nhau tùy theo cường độ của pha nghịch đảo, đồng thời 
trong cùng pha nghịch đảo cũng tùy thuộc vào các khu vực khác nhau 
do thành phần thạch học của các trầm tích cùng với cường độ phá hủy 
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các đứt gãy trong khu vực đó. Có 2 pha nghịch đảo kiến tạo xuất hiện 
trong vùng tương ứng với hai pha nén ép cục bộ: Pha thứ nhất xảy ra 
vào cuối giai đoạn thành tạo tập S2 tức là có thể vào khoảng thời gian 
cuối Creta sớm. Pha nghịch đảo kiến tạo này có cường độ không mạnh 
nên chỉ thể hiện bằng các nếp uốn cuốn theo đứt gãy ở trên cánh treo 
của đứt gãy. Giai đoạn thứ hai xảy ra pha nghịch dảo là vào cuối giai 
đoạn thành tạo tập địa chấn S1 hay vào cuối Creta đầu Kainozoi. Giai 
đoạn nghịch đảo này có cường độ khá mạnh nên thể hiện bằng một 
loạt các đứt gãy nghịch đảo có biên độ dịch chuyển nghịch đồng thời 
các tập trầm tích S1 cho tới S3 đều bị uốn nếp trong pha kiến tạo này.  
3.3. Quá trình tiến hóa địa chất của bể Phú Quốc 
3.3.1. Giai đoạn va chạm mảng tạo móng bể trầm tích Phú Quốc 
 Giai đoạn tiền tạo móng Paleozoi của bể trầm tích Phú Quốc gắn 
liền với sự biến đổi của bể Tethys Paleozoi phân bố giữa các mảng lục 
địa Indosini và Sibumasu. Theo các tài liệu địa chất vùng, móng của bể 
Phú Quốc được lấp đầy bởi các trầm tích khác nhau từ các thành tạo 
phiến mica-sericit, quartzit tuổi Cambri, các tập đá phiến silic, cát kết 
biến tính tuổi Devon cho đến tập trầm tích đá vôi có tuổi Pecmi. Hầu hết 
các thành tạo này đều bị biến chất, biến dạng và uốn nếp do pha hoạt 
động kiến tạo của rìa tích cực Hòn Chuối - Hà Tiên sau đó và trở thành 
móng không đồng nhất của bể trầm tích Mezozoi Phú Quốc. Kết thúc 
pha hoạt động kiến tạo của rìa tích cực Hòn Chuối được đánh dấu bằng 
sự nâng lên, bóc mòn và thành tạo mặt bất chỉnh hợp H5 trên mặt cắt địa 
chấn trong khu vực thể hiện bằng các phản xạ chống nóc trên diện rộng.  
3.3.2. Giai đoạn lắng đọng trầm tích lục địa đáy bồn sau va chạm mảng 
 Giai đoạn này tương ứng với quá trình lắng đọng trầm tích của 
tập S4 có thành phần thạch học bao gồm trầm tích cacbonat thuộc hệ 
tầng Minh Hòa và các trầm tích phun trào có tuổi Triat giữa. Các trầm 
tích lắng đọng tạo thành tập đáy của bồn với các thành phần trầm tích lục 
địa, phun trào sau va chạm tạo núi. Vật liệu trầm tích có thể được vận 
chuyển từ các khu vực lân cận của trũng. Phía dưới mặt ranh giới H4 đôi 
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chỗ có thể quan sát thấy các phản xạ chống nóc trực tiếp chống vào mặt 
ranh giới chứng tỏ rằng đây cùng là một mặt bất chỉnh hợp địa phương. 
Tại một số mặt cắt địa chấn thể hiện sự mỏng dần của trầm tích tập S4 tại 
các đới nâng cao ngay bên dưới mặt bất chỉnh hợp có khả năng thể hiện 
sự bào mòn mất trầm tích tập S4 trong pha nâng lên của vùng.  
3.3.3. Giai đoạn oằn võng, sụt lún và nén ép cục bộ do co ngót sau va chạm 
 Thực chất giai đoạn này được thể hiện bằng sự lắng đọng trầm 
tích của các tập S3 đến S1 bao gồm các thành tạo trầm tích lục địa cuội 
kết, cát kết, bột kết và sét kết bồi tích, châu thổ của các hệ tầng Đèo 
Bảo Lộc và hệ tầng Phú Quốc. Các hình thái phản xạ cũng như thành 
phần thạch học của trầm tích cho thấy bồn vào giai đoạn này có sự sụt 
lún tạo không gian trầm tích và các trầm tích này được vận chuyển từ 
các khối nâng gần đó. Không gian tích tụ trầm tích được tạo ra do quá 
trình sụt lún tạo ra bởi sự oằn võng co ngót của các mảng sau va chạm 
do đó môi trường lắng đọng của các trầm tích thể hiện trên mặt cắt là 
khá bình ổn và các trầm tích có dạng phân lớp á song song. Hình thái 
của các phản xạ địa chấn còn cho thấy có hai giai đoạn nén ép cục bộ 
xuất hiện sau khi thành tạo tập trầm tích S2 và sau thành tạo tập trầm 
tích S1 thể hiện bằng các nếp uốn bám theo các cánh của đứt gãy.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hình 3.35. Mặt cắt phục hồi PQ05-010 
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Hình 3.19. Bản đồ đẳng sâu (A) và bản đồ đẳng thời (B) mặt phản xạ H5 
 

3.3.4. Quá trình nén ép tạo sự nâng lên và bào mòn trên toàn khu vực 
 Sau giai đoạn lắng đọng trầm tích tập S1 và S2, giai đoạn trầm 
tích Mezozoi được kết thúc bằng mặt bất chỉnh hợp rất lớn trên toàn 

A B 
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khu vực (mặt bất chỉnh hợp H1) chứng tỏ đã có pha nâng lên, bào mòn 
trong thời gian dài trên khu vực nghiên cứu. Thêm vào đó là các uốn 
nếp của tập S1 cũng xuất hiện trên các mặt cắt phục hồi trong giai 
đoạn này cho thấy các pha nén ép cục bộ vẫn xảy ra đồng thời với quá 
trình trầm tích. Các pha nén ép và nâng lên này liên quan tới quá trình 
di chuyển, tiến lại gần nhau giữa hai mảng Tây Burma và Sibumasu ở 
phía Tây khu vực. Hiện tượng kiến tạo này làm cho các đứt gãy tái 
hoạt động và làm biến dạng các trầm tích đã được lắng đọng từ trước. 
Trong pha này còn có các đứt gãy hình hoa với góc dốc thắng đứng, 
biên độ dịch chuyển không đáng kể chứng tỏ có sự dịch chuyển trượt 
bằng. Hoạt động núi lửa trong thời kỳ này cũng xảy ra trên các đới 
xung yếu hoặc trên các đới đứt gãy góp phần làm biến dạng và chia 
cắt các địa tầng, pha hoạt động núi lửa này xảy ra sau giai đoạn trầm 
tích S1 tức là cùng thời với pha kiến tạo nâng lên bào mòn tạo mặt bất 
chỉnh hợp H1. Minh chứng cho thời gian xảy ra pha kiến tạo này là sự 
xuất hiện các đứt gãy hình hoa trong đá granit tuổi Creta muộn trên 
các điểm lộ thực địa thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang, và trên quần đảo 
Nam Du. Tiếp theo pha kiến tạo va mảng trên thì vùng nghiên cứu tiếp 
tục bị ảnh hưởng bởi pha va mảng giữa Ấn Úc và Âu Á trong 
Kainozoi một loạt các bể tách giãn dạng rift cũng như kéo toạc (pull-
apart) được thành tạo trên thềm lục địa Việt Nam. Vùng nghiên cứu 
lúc này trở thành rìa thềm của bể kéo toạc Malay và các trầm tích có 
tướng rìa thềm với chiều dày ổn định đặc trưng cho trầm tích Mioxen 
tới Pleoxen trên toàn khu vực. 
3.4. Dự báo tiềm năng dầu khí bể trầm tích Phú Quốc 
 Bể Phú Quốc được hình thành ở giữa đới uốn nếp với cơ chế tạo 
bể có dạng sụt lún oằn võng do các tải trọng sinh ra trong quá trình va 
chạm mảng, trầm tích của bể Phú Quốc chủ yếu được thành tạo trong 
môi trường lục địa có thành phần là các đá cuội kết, cát kết, bột kết, 
sét kết được thành tạo trong môi trường bồi tích, châu thổ với nguồn 
vật liệu được vận chuyển từ khác khối xung quanh , do đó tiềm năng 
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dầu khí của bể sẽ thấp hơn so với các bể trầm tích khác trên thềm lục 
địa Việt Nam được tạo ra theo cơ chế tách giãn 
3.4.1. Đá sinh:  

Theo kết quả phân tích địa hóa, hệ tầng Phú Quốc có tuổi Creta 
sớm đạt tiêu chuẩn đá mẹ có khả năng sinh HC và đạt tới ngưỡng 
trưởng thành và đây có thể là đá sinh chính trong khu vực bể Mezozoi 
Phú Quốc. Tuy nhiên các chỉ số khả quan chỉ tập trung ở một số mẫu 
riêng lẻ, chủ yếu là các mẫu cát kết có chứa than hoặc các mẫu than, 
mà không đại diện cho phần lớn các mẫu của hệ tầng. Các mẫu thu thập 
được trong giếng khoan ENRECA-2 có hàm lượng TOC thấp, phân bố 
chủ yếu trong vùng VCHC loại III và có tiềm năng sinh khí ở mức 
trung bình. Kết quả này càng khẳng định một lần nữa môi trường lắng 
đọng của các trầm tích hệ tầng Phú Quốc thuộc môi trường lục địa, 
châu thổ, bồi tích và ảnh hưởng trực tiếp đến tiềm năng sinh dầu khí. 
3.4.2. Đá chứa:  

Các nghiên cứu đá chứa trong khu vực bể Phú Quốc còn rất hạn chế 
và chưa chi tiết, cụ thể. Tuy nhiên so sánh các vùng lân cận có cùng điều 
kiện địa chất như bể Khorat ở Thailand thì đá chứa trong khu vực nghiên 
cứu có thể bao gồm các dạng sau: 1) Đá vôi Pecmi (hệ tầng Hà Tiên) là 
dạng đá vôi bị nứt nẻ, kartơ hóa tạo thành những hang hốc, lỗ hổng chứa. 
Điều này đã được chứng minh tại bể Khorat - Thailand với đối tượng 
chứa là khí; 2) Các tầng cát kết Mezozoi có tuổi Triat thuộc hệ tầng Hòn 
Ngang và cát kết bồi tích có tuổi Jura muộn - Creta sớm thuộc hệ tầng 
Phú Quốc. Cát kết hệ tầng Hòn Ngang có độ rỗng hạt (độ rỗng nguyên 
sinh) vào loại trung bình (φ ∼ 10-18%) và kém (φ < 10%). Một số tập cát 
kết của hệ tầng Phú Quốc (J3-K1pq) trong giếng khoan ENRECA-2 có độ 
rỗng hạt đạt tới 12-18% và đây có thể đóng vai trò là tầng chứa tốt.  
3.4.3. Đá chắn: 

Đá chắn trong vùng được dự đoán là các tầng sét hoặc sét than 
xen kẹp trong các lớp cát bột kết của hệ tầng Phú Quốc. Chúng đóng 
vai trò là những tầng chắn địa phương. 
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3.4.4. Bẫy chứa 
Trên tài liệu mặt cắt địa chấn cho thấy bẫy chứa trong khu vực 

nghiên cứu có thể là các khối đá cacbonat nứt nẻ, hang hốc thuộc hệ 
tầng Hà Tiên. Ngoài ra có thể là bẫy dạng cấu trúc do các vòm uốn 
nếp kề áp vào đứt gãy được tạo ra bởi các hoạt động nghịch tạo kiến 
tạo xảy ra trong vùng. Đây là các bẫy chứa khép kín 2 chiều, 3 chiều 
hoặc 4 chiều, chiều còn lại được khép kín bằng các đứt gãy. Các bẫy 
chứa thạch học cũng được dự đoán có mặt trong khu vực tuy nhiên 
mức độ nhận biết trên mặt cắt địa chấn còn hạn chế.  

 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

Kết luận   
Bể trầm tích Mezozoi Phú Quốc là một trong những khu vực 

đang được quan tâm của các nhà thầu trong và ngoài nước. Tuy nhiên 
các hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí ở đây còn ít, và tiềm năng 
dầu khí của khu vực này đang còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu.  

Nghiên cứu quá trình tiến hóa địa chất của một bể trầm tích 
Mezozoi Phú Quốc đóng vai trò quan trọng trong công tác tìm kiếm 
dầu khí ở TLĐTNVN. Phân tích quá trình tiến hóa địa chất nhằm định 
dạng loại bể, các dạng trầm tích lấp đầy và các yếu tố cấu trúc phát 
triển trong bể là những yếu tố cơ bản chi phối đến tiềm năng dầu khí.  

Các kết quả nghiên cứu của luận án cho phép rút ra các kết luận sau: 
1. Thềm lục địa Tây Nam Việt Nam bao gồm 3 đơn vị kiến tạo chính: 
đơn nghiêng bình ổn bể  Malay-Thổ Chu, đơn nghiêng phân dị Đông 
Bắc, đới phân dị địa hào-địa luỹ BTB-NĐN. TLĐTNVN trải qua ba 
giai đoạn phát triển địa chất tương ứng với các pha kiến tạo trong khu 
vực bao gồm: 1) giai đoạn tiền Cambri tới Pecmi muộn đặc trưng bởi hai 
biến cố tách mảng của vi mảng Indochina và Sinoburmalaya ra khỏi siêu 
lục địa Gondwana tạo ra biển cổ Paleo-Tethys; 2) giai đoạn Pecmi muộn 
tới Creta muộn đặc trưng bởi sự va mảng của vi mảng Indochina và 
Sinoburmalaya vào đầu Triat và va chạm của vi mảng Tây Burma và 
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Siniburmalaya vào cuối Creta; 3) giai đoạn Kainozoi tương ứng với sự va 
mảng giữa mảng Ấn Úc và mảng Âu Á vào đầu Eocen-Oligocen. Các 
biến cố địa chất này ảnh hưởng tới quá trình hình thành, môi trường lắng 
đọng trầm tích và các yếu tố cấu trúc của bể trầm tích Mesozoi Phú Quốc. 
2. Qua phân tích địa chấn địa tầng cho phép phân chia định lượng 
trầm tích Mezozoi bể Phú Quốc thành móng trước Mezozoi và 4 tập 
từ dưới lên bao gồm S4, S3, S2 và S1 phân cách nhau bởi các mặt bất 
chỉnh hợp tương ứng H5, H4, H3, H2 và H1. Tập S4 tương ứng hệ 
tầng Minh Hòa và hệ tầng Hòn Ngang tuổi Triat giữa gồm trầm tích 
lót đáy có thành phần đá phun trào, cát kết dạng quartzit xen lẫn với 
cuội sỏi kết, bột kết và đá phiến silic, đôi chỗ có đá vôi. Tập S1, S2 và 
S3 tương ứng với trầm tích của hệ tầng Dầu Tiếng, Phú Quốc có tuổi 
Jura giữa và Jura muộn - Kreta sớm bao gồm các tập trầm tích lục 
nguyên cát kết, bột kết và sét kết bồi tích châu thổ.  
3. Hệ thống đứt gãy trong bể trầm tích Phú Quốc chủ yếu có phương á 
kinh tuyến, phương BTB-NĐN và BĐB-NTN. Các đứt gãy có dạng 
nghịch đảo và trượt bằng được hình thành trong các pha nén ép. Các 
nếp uốn có kích thước lớn hình thành trong đới uốn nếp khu vực và nếp 
uốn có quy mô nhỏ được hình thành trong các pha nghịch đảo kiến tạo. 
Hoạt động phun trào núi lửa quan sát thấy trong vùng được xác định có 
liên quan tới pha nén ép kiến tạo xảy ra vào cuối Creta-đầu Kainozoi. 
4. Bể trầm tích Mezozoi Phú Quốc nằm trong hệ thống bể trước núi 
phân bố dọc theo đai uốn nếp Kampot-Nam Du, bị khống chế  bởi quá 
trình hội tụ giữa mảng Sibumasu và Indochina vào đầu Mezozoi, mảng 
Tây Miến Điện và Sibumasu vào cuối Creta. Quá trình thành tạo và phát 
triển của bể Phú Quốc trải qua bốn giai đoạn: 1) Giai đoạn va chạm 
mảng tạo móng bể, 2) Giai đoạn lắng đọng trầm tích lục địa đáy bể sau 
va chạm mảng, 3) Giai đoạn oằn võng, sụt lún và nén ép cục bộ do co 
ngót sau va chạm mảng, 4) Quá trình nén ép tạo sự nâng lên và bào mòn 
trên toàn khu vực. 



 24

5. Tiềm năng dầu khí của bể Phú Quốc thấp hơn so với các bể khác 
trên thềm lục địa Việt Nam. Do cơ chế tạo bể cùng với các thành phần 
trầm tích bao gồm cát kết bột kết sét kết lắng đọng trong môi trường 
lục địa, bồi tích, châu thổ đã ảnh hưởng lớn đến tiềm năng sinh dầu 
của bể. Các nghiên cứu cho thấy đá sinh có thể là các tập sét và sét 
chứa than của hệ tầng Phú Quốc, đá chứa là các tập cát kết của hệ tầng 
Hòn Ngang và cát kết bồi tích châu thổ của hệ tầng Phú Quốc. Đá 
chắn cũng là các tập sét của hệ tầng Phú Quốc. Các dạng bẫy bao gồm 
bẫy cấu tạo liên quan tới các vòm uốn nếp trong các hệ tầng khác nhau 
và bẫy địa tầng chủ yếu phân bố trong hệ tầng Phú Quốc.  
Kiến nghị 
Từ các kết quả nghiên cứu cho thấy còn có những vấn đề tồn tại cần 
được giải quyết như sau: 
1. Hiện nay chưa có giếng khoan qua đầy đủ các địa tầng trong bể 
Phú Quốc vì vậy việc phân tích chủ yếu được liên kết với các tài liệu 
địa chất khu vực và các tài liệu thực địa ở các vùng lân cận mà chưa 
được kiểm chứng bằng kết quả khoan. Do đó cần có giếng khoan có 
độ sâu đủ để nghiên cứu trầm tích Mezozoi vốn có nhiều khác biệt so 
với  trầm tích Kainozoi.  
2. Tài liệu địa chấn 2D trong luận án (PQ-05) với mạng lưới 8 km x 8 
km là nguồn tài liệu mới nhất được sử dụng trong công tác nghiên 
cứu của luận án. Mặc dù các kết quả phân tích cho phép làm sáng tỏ 
nhiều vấn đề song đòi hỏi cần có mạng lưới tuyến địa chấn chi tiết 
hơn đáp ứng cho việc nghiên cứu vùng có cấu trúc địa chất phức tạp 
như ở bể Mezozoi Phú Quốc. 
3. Các kết quả nghiên cứu quá trình tiến hóa địa chất của bể trầm tích 
Mezozoi Phú Quốc cho phép rút ra những kết luận quan trọng về cơ 
chế hình thành, đặc điểm cấu trúc và trầm tích của bể. Tuy nhiên để 
đánh giá tiềm năng dầu khí của bể Phú Quốc một cách chi tiết đòi hỏi 
cần phải có các nghiên cứu tiếp theo đầy đủ hơn.  




