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MỞ ĐẦU 

Tính cấp thiết của đề tài: Bể Cửu Long là bể trầm tích Kainozoi nằm ở Đông 

Nam thềm lục địa Việt Nam. Cho đến nay, các hoạt động thăm dò và khai thác 

dầu khí trong bể chủ yếu tập trung vào các bẫy cấu tạo dạng nếp lồi trong trầm 

tích Kainozoi và các đới nứt nẻ phong hoá của móng trước Kainozoi mà chưa 

thực sự quan tâm đến các dạng bẫy phi cấu tạo. Nhằm đáp ứng ngày càng cao về 

nhu cầu năng lượng phục vụ cho an ninh năng lượng và phát triển kinh tế xã hội 

của đất nước, những năm gần đây ngoài các bẫy cấu tạo trong bể Cửu Long đòi 

hỏi công tác tìm kiếm thăm thăm dò dầu khí phải đầu tư hơn nữa vào những đối 

tượng tiềm năng phức tạp hơn như dạng bẫy địa tầng/hỗn hợp. 

Các đối tượng trầm tích Oligocen thượng trong bể Cửu Long trước đây thường 

được đánh giá là có tiềm năng dầu khí thấp so với Oligocen hạ và móng trước 

Kainozoi. Tuy nhiên các kết quả hoạt động tìm kiếm thăm dò những năm gần 

đây cho thấy dầu khí được phát hiện trong Oligocen thượng ngày càng nhiều. 

Đặc biệt một số phát hiện tại khu vực Đông Nam của bể cho thấy, bên cạnh các 

bẫy vát nhọn địa tầng, tồn tại các loại bẫy địa tầng dạng biến đổi tướng trong 

trầm tích Oligocen thượng. Để đánh giá tiềm năng dầu khí các bẫy địa tầng trong 

khu vực Đông Nam bể Cửu Long cần giải quyết nhiều vấn đề như xác định sự 

tồn tại của các loại bẫy địa tầng, điều kiện lắng đọng và đặc trưng tướng - môi 

trường, cơ chế hình thành, sự phân bố và tiềm năng dầu khí của chúng. Để giải 

quyết các vấn đề nói trên, đề tài “Nghiên cứu quá trình hình thành, đặc điểm 

phân bố và tiềm năng dầu khí bẫy địa tầng trong trầm tích Oligocen thượng 

khu vực Đông Nam bể Cửu Long” đã được tác giả chọn làm luận án cho chương 

trình nghiên cứu sinh.  

Mục tiêu của đề tài: Làm sáng tỏ sự tồn tại, cơ chế hình thành, khả năng chứa – 

chắn của các bẫy địa tầng trong trầm tích Oligocen thượng khu vực Đông Nam 

bể Cửu Long. Xác định đặc điểm phân bố và tiềm năng dầu khí của chúng phục 

vụ cho công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tại khu vực trong tương lai. 
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Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu này tập trung vào các bẫy địa 

tầng trong trầm tích Oligocen thượng thuộc phần diện tích lô 09-2/09, khu vực 

Đông Nam bể Cửu Long. 

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: 

Ý nghĩa khoa học: (i) Làm sáng tỏ đặc điểm bẫy địa tầng và vai trò của chúng 

trong thăm dò dầu khí khu vực Đông Nam bể Cửu Long. (ii) Làm sáng tỏ hiệu 

quả hệ phương pháp nghiên cứu các dạng bẫy địa tầng có quy mô nhỏ và quy luật 

phân bố phức tạp. 

Ý nghĩa thực tiễn: (i) Xác định sự tồn tại, cơ chế hình thành và đặc điểm phân bố 

các bẫy địa tầng trong trầm tích Oligocen thượng phục vụ đánh giá tiềm năng 

dầu khí khu vực Đông Nam bể Cửu Long; (ii) Các kết quả nghiên cứu về phương 

pháp xác định bẫy địa tầng trong khu vực Đông Nam bể Cửu Long cho phép áp 

dụng mở rộng đối với những khu vực có điều kiện địa chất tương tự; (iii) Giúp 

hoạch định cho công tác tìm kiếm thăm dò các đối tượng dầu khí tiềm năng mới 

cũng như thẩm lượng – phát triển các phát hiện dầu khí trong khu vực Đông Nam 

bể Cửu Long. 

Luận điểm bảo vệ:  

Luận điểm 1: Các bẫy địa tầng trong trầm tích Oligocen thượng khu vực Đông 

Nam bể Cửu Long có dạng thân cát (biến đổi tướng), vát nhọn và bào mòn cắt 

cụt (nằm dưới bất chỉnh hợp), được hình thành do sự biến đổi thành phần thạch 

học, vát nhọn các thân cát hoặc do quá trình cắt cụt và chôn vùi địa tầng phía 

dưới. Chúng được thành tạo trong môi trường lục địa ven bờ với các tướng đầm 

hồ, sông, tam giác châu, nguồn vật liệu được cung cấp từ đới nâng Côn Sơn. 

Luận điểm 2: Tại khu vực Đông Nam bể Cửu Long, các bẫy địa tầng được hình 

thành trong hệ thống trầm tích biển cao ở thời kỳ sớm của trầm tích Oligocen 

muộn (tập D) và trong hệ thống trầm tích biển thấp ở thời kỳ muộn của trầm tích 

Oligocen muộn (tập C), có hình thái dạng dải, phân bố ven rìa đới nâng Côn Sơn, 

trên các sườn dốc hoặc đới nâng đơn nghiêng. Khả năng chứa và chắn nóc từ 
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trung bình tới tốt, khả năng chắn đáy từ kém tới trung bình. Các bẫy địa tầng 

đóng vai trò quan trọng trong tìm kiếm thăm dò dầu khí vùng rìa do có tổng trữ 

lượng tiềm năng dầu khí đáng kể và phân bố gần hoặc cùng vị trí với các bẫy cấu 

tạo có tiềm năng lớn đã được xác minh.  

Những điểm mới của luận án:  

- Luận giải chi tiết tướng – môi trường trầm tích cho từng hệ thống trầm tích 

trong Oligocen thượng khu vực Đông Nam bể Cửu Long.  

- Khẳng định sự tồn tại, đặc trưng hình thái và quá trình hình thành các bẫy 

địa tầng trong trầm tích Oligocen thượng khu vực Đông Nam bể Cửu Long. 

- Xác định được đặc điểm phân bố, đặc trưng chứa – chắn của các bẫy địa tầng 

trong trầm tích Oligocen thượng từ đó đánh giá tiềm năng dầu khí của chúng 

trong khu vực Đông Nam bể Cửu Long. 

Cấu trúc của luận án: Luận án được trình bày trong 131 trang, 07 bảng biểu, 87 

hình vẽ minh họa. Ngoài các phần mở đầu, kết luận & kiến nghị, danh mục các 

công trình đã công bố và danh mục tài liệu tham khảo, các chương mục chính 

của luận án bao gồm 4 chương: 

CHƯƠNG 1 Tổng quan về khu vực Đông Nam bể Cửu Long và tình hình 

nghiên cứu bẫy địa tầng 

1.1 Vị trí địa lý tự nhiên khu vực Đông Nam bể Cửu Long  

Bể Cửu Long có hình bầu dục nằm dọc theo bờ biển Nam Việt Nam kéo dài từ 

bờ biển Bình Thuận xuống bờ biển Bạc Liêu. Khu vực nghiên cứu nằm trong 

phần diện tích phía Đông Nam của bể Cửu Long thuộc lô hợp đồng dầu khí 09-

2/09 và một phần thuộc các lô dầu khí 15-2, 02/10 và 09-3/12. 

1.2 Đặc điểm địa chất khu vực Đông Nam bể Cửu Long 

1.2.1 Đặc điển kiến tạo: Bể Cửu Long là bể trầm tích kiểu tách giãn (rift) nội lục 

và trải qua 3 giai đoạn phát triển địa chất: (i) Trước tách giãn: thành tạo tầng 

móng trước Kainozoi; (ii) Đồng tách giãn: cuối Eocen/đầu Oligocen - Miocen 
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sớm?, thành tạo trầm tích của các tập F/E dưới, E trên, D, C, BI và (iii) Sau tách 

giãn: từ Miocen giữa đến hiện nay, thành tạo các trầm tích tập BII, BIII và A. 

1.2.2 Cấu trúc địa chất: Theo ĐCVTNDK 2007, Trũng chính bể Cửu Long là 

đơn vị cấu trúc (bậc II) quan trọng nhất trong bể và được phân chia thành 10 đơn 

vị cấu trúc bậc III: sườn nghiêng Tây Bắc, sườn nghiêng Đông Nam, trũng Đông 

Bắc, trũng Tây Bạch Hổ, trũng Đông Bạch Hổ, đới nâng Trung tâm, đới nâng 

Tây Bắc, đới nâng phía Đông, đới phân dị Đông Bắc, đới phân dị Tây Nam.  

1.2.3 Đặc điểm địa tầng: Địa tầng khu vực nghiên cứu bao gồm đá móng trước 

Kainozoi và trầm tích lớp phủ Kainozoi. Thạch học của đá móng gặp phổ biến là 

các magma xâm nhập granit, granodiorit - diorite. Trầm tích Kainozoi bao gồm: 

Hệ tầng Cà Cối (Eocen?), Hệ tầng Trà Cú (Eocene? - Oligocen sớm), Hệ tầng 

Trà Tân (Oligocen muộn), Hệ tầng Bạch Hổ (Miocen sớm), Hệ tầng Côn Sơn 

(Miocen giữa), Hệ tầng Đồng Nai (Miocen muộn) và Hệ tầng Biển Đông 

(Pliocen-Pleistocen).  

1.2.4 Hệ thống dầu khí: Trong bể Cửu Long, tồn tại hai tầng đá mẹ chính 

(Oligocen trên và Oligocen dưới + Eocen?) và một tầng phụ (tầng sét Miocen). 

Đá chứa bao gồm đá móng granitoid nứt nẻ; cát kết có tuổi từ Oligocen sớm đến 

Miocen trung. Đá chắn gồm một tầng chắn khu vực (tầng sét Rotalia thuộc nóc 

hệ tầng Bạch Hổ) và ba tầng chắn địa phương (sét hệ tầng Bạch Hổ; sét hệ tầng 

Trà Tân; sét hệ tầng Trà Cú). Các loại bẫy trong khu vực nghiên cứu gồm bẫy 

cấu tạo, bẫy địa tầng và bẫy hỗn hợp. Quá trình sinh dầu của tầng đá mẹ Oligocen 

trên (tầng sinh cho các bẫy địa tầng) chủ yếu bắt đầu từ cuối Miocen.  

1.3 Lịch sử tìm kiếm thăm dò 

Lịch sử tìm kiếm thăm dò bể Cửu Long có thể được chia ra thành năm giai đoạn, 

được thể hiện tóm tắt trên Bảng 1.1.  

1.4 Tình hình thăm dò nghiên cứu bẫy địa tầng ở Việt Nam 

Việc tìm kiếm thăm dò các bẫy địa tầng tại Việt Nam đã được quan tâm từ nhiều 

năm nay. Từ những năm 1990s, Trương Minh đã chủ trì công trình nghiên cứu 

các bẫy phi cấu tạo thềm lục địa Việt Nam, định hướng cho các nghiên cứu chi 
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tiết hơn. Năm 2014, Nguyễn Thu Huyền đã đưa ra dự báo khả năng tồn tại các 

bẫy phi cấu tạo trong lát cắt trầm tích sau tách giãn ở bể Phú Khánh. Cùng năm 

2014, Phạm Thanh Liêm đã đưa ra dự báo khả năng hình thành và phân bố các 

bẫy địa tầng tuổi Miocen muộn - Pliocen khu vực trung tâm bể Nam Côn Sơn.  

Tại khu vực Đông Nam (ĐN) bể Cửu Long, đã có một số công trình nghiên cứu 

về tướng - môi trường trầm tích, tuy nhiên thường tập trung vào các đối tượng 

Oligocen sớm và cổ hơn mà chưa chi tiết cho các trầm tích Oligocen muộn. Đã 

có một số nghiên cứu phân chia địa tầng trầm tích Kainozoi khu vực phía Bắc bể 

Cửu Long và khu vực Rồng và Bạch Hổ thành các tập trầm tích, tuy nhiên chưa 

chi tiết cho trầm tích Oligocen thượng tại khu vực ĐN của bể. Một số tác giả đã 

thiết lập sơ đồ khả năng phân bố các bẫy phi cấu tạo thuộc các tập trầm tích khác 

nhau trong bể Cửu Long. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu và đánh giá các bẫy địa 

tầng trong Oligocen thượng ở bể Cửu Long nói chung và khu vực ĐN nói riêng 

còn hạn chế, chưa có nghiên cứu chi tiết nào về các điều kiện hình thành và đặc 

điểm phân bố cũng như đánh giá tiềm năng dầu khí của chúng. 

CHƯƠNG 2 Tổng quan về bẫy địa tầng và hệ phương pháp nghiên cứu 

2.1 Khái quát về bẫy và bẫy địa tầng 

2.1.1 Bẫy và phân loại bẫy: Bẫy là một thể địa chất có khả năng chứa chất lưu 

bên trong và được bao quanh bởi các đá chắn ngăn sự di thoát của chất lưu. Bẫy 

có thể được chia thành các nhóm: cấu tạo, địa tầng, hỗn hợp và thủy động lực. 
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2.1.2 Bẫy địa tầng và phân loại: Bẫy địa tầng là bẫy mà yếu tố quyết định trong 

việc hình thành chúng là sự thay đổi về thành phần thạch học hay địa tầng của 

đá, do sự biến đổi tính chất chứa của đá hay do biến đổi tính chất của chất lưu 

vỉa. Bẫy địa tầng có thể chia thành bốn nhóm: kề áp bất chỉnh hợp, lắng đọng 

trầm tích, biến đổi thứ sinh, và liên quan đến chất lưu.  

2.1.3 Quá trình nghiên cứu bẫy địa tầng: Đã có nhiều tác giả đưa ra những khái 

niệm, cách phân loại cũng như các phương pháp nghiên cứu khác nhau trong 

đánh giá bẫy địa tầng. Một số tác giả cho rằng để một bẫy có thể tồn tại cần có 

hai yếu tố vỉa chứa và tầng chắn. Với các bẫy địa tầng yêu cầu phải có cả ba loại 

chắn nóc, chắn biên và chắn đáy. Khả năng ứng dụng các phương pháp địa vật lý 

trong thăm dò các bẫy địa tầng đã được quan tâm từ những năm 1940s, tuy nhiên 

còn hạn chế do độ phân giải của số liệu địa chấn không cao. Sau đó một số tác 

giả đã chỉ ra khả năng ứng dụng tổ hợp các thuộc tính địa chấn trong xác định 

các đặc trưng về địa tầng (môi trường lắng đọng, thành phần thạch học …). Ứng 

dụng phương pháp địa chấn địa tầng cho phép khôi phục lịch sử lắng đọng, dự 

báo thạch học cũng như giải đoán sự tồn tại và phát triển các bẫy địa tầng. Phân 

tích tài liệu địa vật lý giếng khoan (ĐVLGK) cho phép luận giải về thạch học, 

môi trường trầm tích và sự biến đổi chúng theo thời gian. 

2.1.4 Ý nghĩa của việc nghiên cứu bẫy địa tầng trong thăm dò dầu khí: Nghiên 

cứu về bẫy địa tầng giúp làm rõ sự biến đổi tướng đá trầm tích của các đối tượng 

địa chất, hoàn thiện hơn về các yếu tố của hệ thống dầu khí, đặc biệt là yếu tố 

chắn, cho phép làm rõ cơ chế hình thành cho từng loại bẫy khác nhau, xác định 

quy luật phân bố chúng theo không gian và thời gian. Bên cạnh đó nó còn cho 

phép đánh giá các rủi ro đối với từng loại bẫy, dự báo tiềm năng dầu khí, xếp 

hạng và lựa chọn đối tượng ưu tiên để từ đó đưa ra được chiến lược tìm kiếm 

thăm dò phù hợp đối với từng loại bẫy.  

2.2 Hệ phương pháp nghiên cứu bẫy địa tầng 

2.2.1 Phân tích địa chấn địa tầng và địa tầng phân tập: cho phép xác định các 

mối quan hệ giữa đặc trưng trường sóng địa chấn với các đặc điểm địa chất như 
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cấu trúc phân lớp, tướng trầm tích, thành phần thạch học, đặc điểm sinh chứa 

chắn... để giải quyết nhiều nhiệm vụ khác nhau trong địa chất dầu khí. 

2.2.2 Phân tích thuộc tính địa chấn: nhằm khai thác triệt để thông tin về đối 

tượng địa chất quan tâm (đặc điểm cấu trúc, địa tầng, thạch học, đặc trưng tầng 

chứa, thành phần chất lưu..). 

2.2.3 Phân tích tài liệu địa vật lý giếng khoan: cho phép phân chia tỉ mỉ lát cắt 

và cung cấp nhiều thông tin hữu ích về thành phần thạch học, tướng đá cũng như 

các đặc trưng của tầng chứa (như khả năng chứa – chắn…).  

2.2.4 Phân tích tài liệu thạch học và cổ sinh: Phân tích thạch học cho phép xác 

định các đặc điểm thạch học trầm tích như độ mài tròn, chọn lọc, mầu sắc, kiến 

trúc, thành phần khoáng vật, thành phần xi măng.. từ đó xác định tướng đá và 

môi trường thành tạo. Phân tích tài liệu cổ sinh cho phép xác định nhiều thông 

tin khác nhau về đặc trưng tổ hợp sinh vật, điều kiện cổ khí hậu, đặc trưng lý-hóa 

của môi trường lắng đọng, năng lượng lắng đọng trầm tích. 

2.2.5 Phương pháp đánh giá tiềm năng dầu khí: Phương pháp thể tích kết hợp 

với mô 

phỏng Monte 

Carlo được 

sử dụng trong 

đánh giá tiềm 

năng các bẫy 

địa tầng trong 

Oligocen 

thượng khu 

vực nghiên 

cứu.  
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2.3 Chu trình nghiên cứu:  

Phương thức tiếp cận tổng hợp đã được chọn trong nghiên cứu bẫy địa tầng sử 

dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau (phân tích địa chấn địa tầng và địa 

tầng phân tập, sử dụng thuộc tính địa chấn, phân tích tài liệu ĐVLGK, phân tích 

tài liệu thạch học và cổ sinh) bổ trợ lẫn nhau trong chu trình nghiên cứu (Hình 

2.17) nhằm giảm thiểu các rủi ro so với khi sử dụng riêng lẻ từng phương pháp.  

CHƯƠNG 3 Đặc trưng hình thái và quá trình hình thành các bẫy địa tầng 

trong trầm tích Oligocen thượng khu vực Đông Nam bể Cửu Long 

3.1 Cơ sở dữ liệu và khu vực nghiên cứu 

Cơ sở dữ liệu cho luận án bao gồm tài liệu giếng khoan, tài liệu địa chấn và địa 

chất khu vực trong vùng nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu thuộc phần diện tích lô 

09-2/09 và một phần các lô 09-1, 09-2, 09-3/12, 15-2 và 02/10, bể Cửu Long.  

3.2 Đặc điểm địa tầng phân tập trầm tích Oligocen thượng khu vực 

nghiên cứu 

Các kết quả nghiên cứu trước đây đã phân chia trầm tích Oligocen thượng thành 

hai tập: tập C ở trên và tập D ở dưới. Hai tập này được phân tích thành các hệ 

thống trầm tích nhằm làm sáng tỏ hơn sự hình thành và đặc điểm các bẫy địa tầng 

trong khu vực 

nghiên cứu. 

Quy trình phân 

tích địa chấn địa 

tầng và địa tầng 

phân tập được 

thể hiện trên 

Hình 3.2. 

3.2.1 Nhận 

diện và liên kết 

các ranh giới địa tầng trong Oligocen thượng khu vực nghiên cứu: Các mặt 

ranh giới địa tầng (TS, MFS, SB) được xác định trên trên cơ sở kết hợp phân tích 
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tài liệu ĐVLGK và phân tích đặc điểm trường sóng, kiến trúc phản xạ địa chấn 

trên toàn bộ khu vực nghiên cứu.  

3.2.2 Phân tích địa chấn địa tầng và địa tầng phân tập Oligocen thượng khu 

vực nghiên cứu: Mỗi tập C và D trong khu vực nghiên cứu được phân tích thành 

ba hệ thống trầm tích: LST ở dưới, TST ở giữa và HST ở trên.  

Tập C: Ranh giới trên của tập là bất chỉnh hợp Miocen-Oligocen trong bể Cửu 

Long. Ranh giới dưới là nóc tập Oligocen D, được xác định trên tài liệu địa chấn 

dựa vào sự bào mòn cắt cụt các trầm tích phía dưới, các dạng đào khoét và lấp 

đầy thung lũng. Chiều dày của tập C ít thay đổi, cho thấy địa hình đáy bồn trầm 

tích vào thời kỳ này khá bằng phẳng, ít chịu ảnh hưởng bởi hoạt động kiến tạo. 

Tập D: Ranh giới dưới được xác định trên tài liệu địa chấn dựa vào sự bào mòn 

cắt cụt các trầm tích nằm phía dưới và các dạng đào khoét và lấp đầy thung lũng. 

Chiều dày của tập D biến đổi mạnh mẽ hơn so với tập C, cho thấy mức độ ảnh 

hưởng bởi kiến tạo lớn hơn. 

3.3 Đặc điểm tướng – môi trường lắng đọng trầm tích Oligocen thượng 

khu vực nghiên cứu 

3.3.1 Phân tích tướng địa chấn: Phân tích tướng địa chấn được tiến hành trên 

mặt cắt cho từng hệ thống trầm tích của các tập C và D, và bao trùm toàn khu 

vực nghiên cứu. Kết quả phân tích tướng địa chấn được tích hợp với các kết quả 

phân tích thuộc tính địa chấn, phân tích tài liệu ĐVLGK và các kết quả phân tích 

tài liệu thạch học, cổ sinh phục vụ luận giải tướng môi trường trầm tích. 

3.3.2 Phân tích thuộc tính địa chấn: Quá trình sử dụng thuộc tính cần liên kết 

với tài liệu giếng khoan. Kết quả phân tích thuộc tính địa chấn được tích hợp với 

kết quả phân tích địa chấn địa tầng, phân tích tài liệu ĐVLGK và đối sánh với 

các kết quả phân tích tài liệu thạch học và bào tử phấn hoa để xác định môi trường 

lắng đọng của các trầm tích Oligocen thượng khu vực nghiên cứu.  

3.3.3 Xác định môi trường lắng đọng trầm tích từ tài liệu giếng khoan: Phân 

tích tài liệu địa vật lý giếng khoan được thực hiện kết hợp với các kết quả phân 
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tích tài liệu thạch học và bào tử phấn hoa nhằm xác định môi trường lắng đọng 

cho từng hệ thống trầm tích của các tập C và D trong vùng nghiên cứu.  

3.3.4 Luận giải tướng – môi trường trầm tích Oligocen thượng khu vực nghiên 

cứu: Luận giải tướng – môi trường trầm tích được thực hiện trên cơ sở phân tích 

tổng hợp từ các 

kết quả minh giải 

tướng địa chấn, 

phân tích thuộc 

tính địa chấn, 

ĐVLGK, chính 

xác hóa bằng các 

kết quả phân tích 

tài liệu thạch 

học, cổ sinh 

giếng khoan và 

địa chất khu vực (Hình 3.18).  

Môi trường lắng đọng trầm tích tập D: chủ yếu là môi trường đầm hồ nông đến 

hồ sâu với vật liệu được cung cấp từ đới nâng Côn Sơn. Các tướng sông ngòi và 

đồng bằng bồi tích có diện phân bố hẹp tại phần phía Đ và ĐN của vùng nghiên 
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cứu (Hình 3.19 ÷ Hình 3.21). Môi trường lắng đọng trầm tích tập C: các trầm 

tích thuộc tập C được lắng đọng chủ yếu trong môi trường sông ngòi, đồng bằng 

bồi tích đến ven hồ, hồ nước nông với nguồn cung cấp vật liệu từ đới  nâng Côn 

Sơn (Hình 3.22 ÷ Hình 3.24). 

3.4 Đặc trưng hình thái các bẫy địa tầng trong Oligocen thượng khu vực 

nghiên cứu 

Trầm tích Oligocen thượng khu vực nghiên cứu tồn tại các bẫy địa tầng bao gồm: 

Bẫy biến đổi tướng (hay dạng thân cát): gồm quạt đáy bể và quạt sườn trong LST 

tập C, cát lòng sông trong HST tập D; Bẫy vát nhọn địa tầng trong tập C; Bẫy 

cắt cụt địa tầng (nằm dưới bất chỉnh hợp) trong HST tập D.  

3.4.1 Bẫy địa tầng lắng đọng trầm tích:  

3.4.1.1 Bẫy địa tầng biến đổi tướng: 

Bẫy địa tầng quạt sườn: được phát hiện trong LST tập C tại khu vực trung tâm 

vùng nghiên cứu. Bẫy được đặc trưng bởi các phản xạ địa chấn dạng xiên chéo, 

hỗn độn đến dạng chữ S, với các kết thúc phản xạ dạng phủ đáy hướng về phía 

Tây, biên độ mạnh, độ liên tục trung bình - tốt, tần số trung bình đến cao (Hình 

3.26). Đặc trưng ĐVLGK của bẫy là dạng đường cong gamma hình cánh cung, 

xen kẹp trên và dưới bởi các lớp sét (Hình 3.28).  

Bẫy địa tầng cát lòng sông cổ:  được phát hiện tại phía nam vùng nghiên cứu 

trong HST tập D. Bẫy được đặc trưng bởi các hình thái phản xạ địa chấn dạng 

xicma, biên độ trung bình - cao, độ liên tục trung bình - tốt, tần số trung bình - 
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cao (Hình 3.30). Đặc trưng ĐVLGK của bẫy là các đường cong dạng hình trụ với 

sự thay đổi dần dần ở đáy và thay đổi đột ngột tại nóc, xen kẹp trên và dưới bởi 

các lớp sét dày thuộc HST của tập D (Hình 3.32).  

Bẫy địa tầng quạt đáy bể: Phân tích tài liệu địa chấn cho thấy tồn tại bẫy địa tầng 

quạt đáy bể tại khu vực 

phía Tây vùng nghiên 

cứu trong LST tập C. 

Bẫy được đặc trưng bởi 

các kiến trúc phản xạ 

hỗn độn, biên độ trung 

bình, độ liên tục kém – 

trung bình (Hình 3.33).  

3.4.1.2 Bẫy vát nhọn địa tầng: Phân tích tài liệu địa chấn đã chỉ ra, bẫy vát nhọn 

địa tầng được nhận diện tại khu vực phía Nam vùng nghiên cứu trong trầm tích 

Oligocen C. Bẫy được đặc trưng bởi các kiến trúc phản xạ dạng phân kỳ với biên 

độ phản xạ mạnh, độ liên tục trung bình đến tốt.  

3.4.2 Bẫy địa tầng kề áp bất chỉnh hợp: Phân tích tài liệu địa chấn chỉ ra rằng, 

tồn tại bẫy cắt cụt địa tầng (nằm dưới bất chỉnh hợp) tại khu vực phía Đông vùng 

nghiên cứu trong HST tập D. Trên tài liệu địa chấn, bẫy được đặc trưng bởi các 

phản xạ dạng xiên chéo, song song đến á song song, biên độ trung bình - cao, độ 

liên tục kém – trung bình, tần số trung bình.  
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3.5 Cơ chế và quá trình hình thành các bẫy địa tầng trong Oligocen 

thượng khu vực nghiên cứu 

3.5.1 Bẫy địa tầng lắng đọng trầm tích:  

3.5.1.1 Bẫy biến đổi tướng:  

Các bẫy quạt đáy bể và quạt sườn: Kết thúc thời kỳ lắng đọng trầm tích tập D, 

khu vực nghiên cứu bị nâng kiến tạo mạnh mẽ, làm giảm mực nước hồ và tạo 

điều kiện lắng đọng các trầm tích tại chân sườn dốc cổ thuộc LST tập C hình 

thành nên bẫy địa tầng dạng quạt đáy bể. Sau đó mực nước giảm chậm lại, lắng 

đọng các trầm tích tại vùng sườn thềm hình thành nên bẫy dạng quạt sườn. Mực 

nước hồ sau đó ngừng giảm và tăng trở lại làm lắng đọng các trầm tích hạt mịn 

dạng nêm lấn phủ 

phía trên các trầm 

tích quạt đáy bể và 

quạt sườn hình thành 

trước đó. Sự biến đổi 

thành phần thạch học 

từ hạt thô hơn của 

quạt đáy bể và quạt 

sườn sang hạt mịn 

hơn của nêm lấn tạo 

nên cơ chế hình 

thành các bẫy địa 

tầng dạng quạt đáy 

bể và quạt sườn này 

(Hình 3.38).  

Bẫy thân cát lòng sông cổ: Vào thời kỳ hình thành trầm tích tập D, hoạt động 

tách giãn trong pha căng giãn thứ hai của bể Cửu Long làm mực nước hồ dâng 

cao tiến về phía bờ. Các sông suối tại khu vực cận đới nâng Côn Sơn (hình thành 

trước đó trong giai đoạn mực nước thấp) dần được lấp đầy bởi trầm tích hạt thô 

dạng cát lòng sông với nguồn vật liệu được cung cấp từ đới nâng Côn Sơn. Mực 
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nước hồ sau đó tiếp tục tăng, nhấn chìm các khu vực sông suối này và lắng đọng 

các trầm tích hạt mịn phủ phía trên, hình thành nên bẫy địa tầng dạng thân cát 

lòng sông cổ (Hình 

3.39).  

3.5.1.2 Bẫy vát 

nhọn địa tầng: Vào 

thời kỳ cuối của 

Oligocen muộn, tại 

khu vực ĐN của bể 

Cửu Long hoặc gần 

các đới nhô cao của 

móng, địa hình đáy 

bể trầm tích thường có độ dốc lớn và có xu hướng là các đơn nghiêng làm cho 

quá trình lắng đọng các lớp cát có xu hướng mỏng dần về phía rìa bể, tạo ra hiện 

tượng vát mỏng các lớp cát, hình thành nên bẫy dạng vát nhọn địa tầng. Chắn 

nóc cho bẫy là các lớp sét thuộc phần dưới của Miocen hạ. Chắn đáy là các trầm 

tích đầm hồ hạt mịn trong tập D.  

3.5.2 Bẫy địa tầng kề áp bất chỉnh hợp: Sau thời kỳ hình thành trầm tích tập D, 

vùng nghiên cứu chịu 

ảnh hưởng của quá 

trình nén ép mạnh làm 

cho địa tầng của tập D 

bị nâng lên, uốn cong 

và bị bào mòn cắt cụt 

tại những khu vực nhô 

cao. Các trầm tích này 

sau đó được phủ bởi 

các trầm tích hạt mịn 

do bể sau đó bị lún 

chìm. Đây chính là cơ 
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chế hình thành nên bẫy địa tầng dạng cắt cụt trong khu vực nghiên cứu (Hình 

3.41).  

CHƯƠNG 4 Đặc điểm phân bố, đặc trưng vỉa chứa và tiềm năng dầu khí 

các bẫy địa tầng trong trầm tích Oligocen thượng khu vực Đông Nam bể 

Cửu Long  

Để có thể đánh giá tiềm năng dầu khí bẫy địa tầng, cần thiết phải xác định sự 

phân bố của chúng trong trong không gian cũng như trong các phân vị địa tầng, 

khả năng chứa - chắn để phục vụ cho chiến lược tìm kiếm thăm dò bẫy địa tầng. 

4.1 Đặc điểm phân bố các bẫy địa tầng trong Oligocen thượng khu vực 

nghiên cứu  

4.1.1 Đặc điểm phân bố các bẫy địa tầng trong các phân vị địa tầng Oligocen 

thượng khu vực nghiên cứu: Phân tích đặc trưng hình thái và đặc điểm hình 

thành của các bẫy địa tầng trong các phân vị địa tầng cho thấy, tại khu vực ĐN 

bể Cửu Long, các bẫy địa tầng phát triển chủ yếu trong hệ thống trầm tích biển 

cao ở thời kỳ sớm của Oligocen muộn (tập D) và trong hệ thống trầm tích biển 

thấp ở thời kỳ muộn của Oligocen muộn (tập C) (Hình 4.1). Điều này cho thấy 

cả hai tập C và D trong trầm tích Oligocen thượng cần được quan tâm đầu tư hơn 

trong tìm kiếm thăm dò bẫy địa tầng vùng rìa.  

4.1.2 Đặc điểm phân bố các bẫy địa tầng trong Oligocen thượng theo không 

gian: Tại khu vực ĐN bể Cửu Long, các cắt cụt bẫy địa tầng phân bố tại khu vực 

cận đới nâng Côn Sơn trong vùng xâm thực. Các bẫy dạng cát lòng sông phân bố 

tại các khu vực gần đới nâng Côn Sơn và tại những nơi có độ dốc không lớn. Các 

bẫy vát nhọn địa tầng phân bố tại các khu vực tiếp giáp đới nâng Côn Sơn và trên 



16 

 

sườn dốc của các khối nhô móng. Bẫy quạt sườn phân bố tại các khu vực xa đới 

nâng Côn Sơn hơn trong các môi trường chuyển tiếp từ sông sang hồ. Bẫy quạt 

đáy bể phân bố tại 

các khu vực xa 

hơn về phía trung 

tâm bể tại các 

chân sườn dốc cổ 

(Hình 4.2).  

Tại vùng ĐN bể 

Cửu Long, khu 

vực phát triển 

nhiều nhất các 

bẫy địa tầng nằm 

kế cận với rìa Tây 

của đới nâng Côn Sơn, càng về phía trung tâm bể mật độ phân bố của chúng càng 

giảm. Điều này cho thấy khu vực cận đới nâng Côn Sơn cần được quan tâm hơn 

trong tìm kiếm thăm dò bẫy địa tầng.  

Dự báo phân bố chi tiết các bẫy địa tầng theo diện kết hợp phân tích thuộc tính 

địa chấn và tài liệu giếng khoan cho thấy, bẫy quạt sườn có phân bố dạng quạt 

với diện tích diện tích khoảng 88 km2 (Hình 4.3). Bẫy lòng sông cổ có phân bố 

dạng dải uốn lượn dọc theo sườn dốc của mũi nhô đới nâng Côn Sơn với diện 

tích lên đến 29 km2 (Hình 4.4). Phân tích tương tự cho thấy, bẫy vát nhọn địa 

tầng có hình thái phân bố dạng quạt trên sườn dốc của đới nâng Côn Sơn với diện 

tích khoảng 49 km2. Bẫy cắt cụt địa tầng có diện phân bố dạng dải dọc theo sườn 

dốc của đới nâng Côn Sơn.  

4.2 Đặc trưng chứa - chắn của các bẫy địa tầng trong Oligocen thượng 

khu vực nghiên cứu 

Do khoảng vỉa chứa của các bẫy địa tầng trong khu vực nghiên cứu không có tài 

liệu mẫu lõi và chưa tiến hành thử vỉa nên việc đánh giá đặc trưng chứa - chắn 

cho các bẫy này được thực hiện trên cơ sở dự báo đặc tính rỗng, thành phần thạch 
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học (hàm lượng sét) và sự phân bố của chúng theo diện. Công việc này được thực 

hiện trên cơ sở áp dụng mạng trí tuệ nhận tạo sử dụng kết hợp thuộc tính địa chấn 

và tài liệu ĐVLGK do phương pháp này sử dụng các mối tương quan phi tuyến 

giữa các thuộc tính địa chấn và các đặc trưng vỉa của đối tượng nghiên cứu nên 

cho kết quả có độ chính xác cao hơn khi sử dụng thuộc tính địa chấn đơn lẻ hay 

tổ hợp các thuộc tính. Ứng dụng mạng trí tuệ nhân tạo được thực hiện với ba 

bước chính, gồm: lựa chọn loại và số lượng thuộc tính đưa vào tính toán; luyện 

mạng để thiết lập mối quan hệ phi tuyến giữa các thuộc tính địa chấn và các đặc 

trưng vỉa chứa tại các vị trí giếng khoan; sử dụng mối quan hệ này dự báo đặc 

tính vỉa chứa của đối tượng nghiên cứu tại các vùng chưa có giếng khoan. Kết 

quả kết quả chạy mạng trí tuệ nhân tạo cho các trầm tích Oligocen thượng trên 

Hình 4.11 và Hình 4.12 thể hiện các mối quan hệ giữa độ rỗng, hàm lượng sét 
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xác định theo tài liệu ĐVLGK và theo dự báo từ địa chấn với hệ số tương quan 

cao và sai số thấp. Điều này cho thấy việc dự báo phân bố thạch học và độ rỗng 

từ tài liệu địa chấn sử dụng phương pháp mạng trí tuệ nhân tạo có độ tin cậy cao.  

4.2.1 Đặc trưng chứa các bẫy địa tầng trong Oligocen thượng khu vực nghiên 

cứu: Việc đánh giá khả năng chứa của bẫy được thực hiện trên cơ sở dự báo đặc 

tính rỗng của bẫy tại vị trí giếng khoan và phân bố của chúng theo diện trong khu 

vực nghiên cứu thông qua ứng dụng mạng trí tuệ nhân tạo.  

Phân tích tài liệu giếng khoan cho thấy khoảng vỉa chứa của bẫy địa tầng quạt 

sườn có thành phần thạch học chủ yếu là cát kết xen kẹp với ít sét kết, bột kết, 

thành tạo trong môi trường đồng bằng sông, kênh rạch sông ngòi đến đầm hồ 

trong điều kiện năng lượng từ trung bình tới cao. Độ rỗng của bẫy thay đổi trong 

khoảng 12% đến hơn 20%, chiều dày khoảng vỉa từ vài mét đến vài chục mét 

(Hình 4.13). Kết quả dự báo phân bố độ rỗng từ mạng trí tuệ nhân tạo đối với bẫy 

địa tầng này biến thiên trong khoảng 12 – 20% trong phạm vi phân bố của bẫy, 

trung bình khoảng 16,5% (Hình 4.15). Các phân tích nói trên cho thấy bẫy có khả 

năng chứa cao. Đối sánh với giá trị độ rỗng tính toán từ tài liệu ĐVLGK đã khẳng 

định kết quả dự báo này là phù hợp, qua đó cho phép áp dụng tài liệu địa chấn 

trong dự báo độ rỗng cho các bẫy địa tầng khác chưa được khoan qua.  

Trên cơ sở kết quả đạt được, độ rỗng được tiến hành dự báo cho các bẫy địa tầng 

khác nhau trong Oligocen thượng khu vực nghiên cứu. Kết quả dự báo cho thấy, 

độ rỗng của bẫy địa tầng quạt đáy bể thay đổi trong khoảng 2 - 14%, trong đó 
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phần lớn diện tích của bẫy có giá trị độ rỗng thấp. Điều này cho thấy đặc trưng 

chứa của bẫy quạt đáy bể dao động từ kém tới trung bình. Bẫy địa tầng cát lòng 

sông có độ rỗng từ 10 - 22%, trung bình khoảng 18%, minh chứng rằng bẫy có 

đặc trưng chứa tốt. Kết quả phân tích cũng chỉ ra rằng, độ rỗng của bẫy cắt cụt 

địa tầng thay đổi trong khoảng 9% - 20% (trung bình khoảng 17%), chứng tỏ đặc 

trưng chứa của bẫy dao động từ trung bình tới tốt. Bẫy vát nhọn địa tầng có đặc 

trưng chứa từ trung bình tới tốt thể hiện qua độ rỗng thay đổi trong khoảng 9-

16%, trung bình khoảng 14,5%. 

4.2.2 Đánh giá khả năng chắn cho các bẫy địa tầng trong Oligocen thượng 

khu vực nghiên cứu: Khả năng chắn cho các bẫy địa tầng được đánh giá trên cơ 

sở phân tích hàm lượng sét của các tầng chắn tại vị trí giếng khoan và dự báo 

phân bố của chúng theo diện sử dụng mạng trí tuệ nhân tạo. 

Tài liệu phân tích thạch học giếng khoan của bẫy địa tầng quạt sườn chỉ ra rằng, 

tầng chắn nóc của bẫy có thành phần thạch học chủ yếu là sét/bột kết xen kẹp với 

cát kết, lắng đọng trong môi trường đồng bằng châu thổ ngập lụt (Hình 4.17a). 

Hàm lượng sét trung bình tính toán từ tài liệu ĐVLGK biến đổi trong khoảng 

28% đến 47%. Mặc dù có chiều dày đủ lớn (trong khoảng 15-20 m) nhưng hàm 

lượng sét của tầng chắn này không cao nên khả năng chắn nóc cho bẫy tại vị trí 

giếng khoan ở mức trung bình. Phân tích tài liệu giếng khoan cũng cho thấy địa 

tầng phía dưới lát cắt của bẫy (tầng chắn đáy) chủ yếu là các lớp sét dày, màu 

nâu của tập D (Hình 4.17b). Các lớp sét này trong bể Cửu Long được đánh giá là 

có khả năng 

chắn rất tốt,  

do đó bẫy có 

khả năng 

chắn đáy tốt 

tại vị trí 

giếng khoan.  

Kết quả dự 

báo hàm 
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lượng sét của tầng chắn cho bẫy quạt sườn sử dụng mạng trí tuệ nhân tạo đã xác 

định thành phần thạch học của tầng chắn nóc tại khu vực phân bố của bẫy với 

hàm lượng sét biến đổi trong khoảng 35% - 58 % (Hình 4.19a), minh chứng rằng 

bẫy có khả năng chắn nóc ở mức trung bình. Phân tích tương tự đối với tầng chắn 

đáy/chắn biên cho bẫy địa tầng quạt sườn này cũng đã thể hiện khả năng chắn 

đáy và chắn biên cho bẫy ở mức trung bình với hàm lượng sét không cao biến 

đổi trong khoảng 38% - 68% (Hình 4.19b). Đối sánh với các giá trị hàm lượng 

sét xác định từ tài liệu ĐVLGK cho thấy kết quả dự báo này là phù hợp. Qua đó 

cho phép khẳng định độ tin cậy của phương pháp dự báo thạch học từ mạng trí 

tuệ nhân tạo. Từ các kết quả này, tác giả tiến hành dự báo hàm lượng sét của các 

tầng chắn nóc và chắn đáy cho các bẫy địa tầng khác nhau trong Oligocen thượng 

khu vực nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng chắn của các bẫy này.  

Kết quả dự báo thạch học các tầng chắn cho bẫy quạt đáy bể đã chỉ ra, tại phần 

phía Tây của khu vực phân bố bẫy, các tầng chắn nóc và chắn đáy có hàm lượng 

sét rất cao (thay đổi trong khoảng 70-98% cho chắn nóc và 72-98% cho chắn 

đáy). Đi về phía Đông, các giá trị này giảm đi đáng kể. Điều này cho thấy bẫy có 

khả năng chắn nóc và chắn đáy tốt tại phần phía Tây chuyển sang trung bình tại 

phần phía Đông của khu vực phân bố bẫy. Kết quả dự báo cũng cho thấy tại khu 

vực phân bố bẫy vát nhọn địa tầng, tầng chắn nóc của bẫy có hàm lượng sét 

không cao, biến đổi trong khoảng 39% đến 66%, minh chứng rằng bẫy có khả 



21 

 

năng chắn nóc từ kém tới trung bình. Tương tự, khả năng chắn đáy và chắn biên 

cho bẫy vát nhọn địa tầng ở mức kém tới trung bình, thể hiện qua hàm lượng sét 

biến đổi trong khoảng 35% đến 60%. Bằng cách phân tích tương tự đã chỉ ra, bẫy 

lòng sông cổ có khả năng chắn nóc và chắn đáy từ trung bình tới tốt. Khả năng 

chắn nóc cho bẫy cắt cụt địa tầng ở mức trung bình, khả năng chắn đáy và chắn 

biên thay đổi từ mức trung bình đến kém.  

4.3 Tiềm năng dầu khí và đánh giá rủi ro trong tìm kiếm thăm dò các bẫy 

địa tầng trong Oligocen thượng khu vực Đông Nam bể Cửu Long 

4.3.1 Đánh giá tiềm năng dầu khí các bẫy địa tầng trong Oligocen thượng khu 

vực nghiên cứu: Để phục vụ cho chiến lược thăm dò – thẩm lượng dầu khí trong 

bể, các loại bẫy địa tầng khác nhau trong Oligocen thượng khu vực nghiên cứu 

được đánh giá tiềm năng dầu khí tại chỗ sử dụng phương pháp thể tích kết hợp 

với mô phỏng Monte-Carlo theo công thức sau: 

  OIIP = 6,28983*BRV*NtoG*Phi*(1-Sw)*(1/Bo)*TF 

Các tham số về thể tích, tỉ số chiều dày hiệu dụng trên tổng chiều dày, độ rỗng 

hiệu dụng, độ bão hòa nước được xác định từ kết quả minh giải địa chấn và phân 

tích tài liệu ĐVLGK. Đối với những bẫy chưa được khoan qua, việc xác định 

tham số này được tiến hành trên cơ sở phương pháp “tương tự” (analog) từ các 

bẫy trong cùng tập trầm tích. Hệ số thể tích của dầu và các giá trị tới hạn (hàm 

lượng sét, độ rỗng hiệu dụng, độ bão hòa nước) được lấy từ các mỏ lân cận do 

không có số liệu mẫu lõi và thử vỉa. Hệ số nạp bẫy được sử dụng nhằm giảm 

thiểu rủi ro trong đánh giá tiềm của chúng. Kết quả đánh giá cho thấy, tổng trữ 

lượng tiềm năng dầu các loại bẫy địa tầng này là gần 600 triệu thùng dầu tại chỗ 

(cấp trữ lượng P50), cho thấy việc đầu tư vào tìm kiếm thăm dò các loại bẫy địa 

tầng này là đáng quan tâm. 

4.3.2 Đánh giá rủi ro:  

a. Đánh giá độ tin cậy các kết quả nghiên cứu: Tại khu vực ĐN bể Cửu Long, 

các bẫy địa tầng được nhận diện trong tập C và tập D thuộc Oligocen thượng. 

Việc đánh giá khă năng chứa – chắn và tiềm năng dầu khí của các bãy này còn 
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hạn chế do trước đây chưa được quan tâm nên thiếu các số liệu thử vỉa và phân 

tích mẫu. Tuy nhiên bằng phân tích tài liệu địa chấn kết hợp với tài liệu ĐVLGK 

đã cho phép đưa ra các dự báo có độ tin cậy nhất định. Từ đó cho thấy hướng sử 

dụng tài liệu theo cách này là rất cần thiết và để nâng hiệu quả cần tăng cường 

bổ sung số liệu các giếng khoan và phân tích mẫu.  

b. Đánh giá rủi ro trong tìm kiếm thăm dò: Trong nghiên cứu và đánh giá bẫy địa 

tầng, cần thiết phải đánh giá xác suất thành công của chúng nhằm giảm thiểu rủi 

ro trong tìm kiếm thăm dò. Trên cơ sở tổng hợp kết quả các giếng khoan thăm 

dò – thẩm lượng, phân tích đặc điểm của các loại bẫy địa tầng và mối quan hệ 

giữa chúng với các phát hiện dầu khí trong khu vực nghiên cứu đã cho phép đánh 

giá xác suất thành công đối với các loại bẫy địa tầng trong  Oligocen thượng khu 

vực nghiên cứu, trong 

đó xác suất thành công 

của tất cả các loại bẫy 

đếu lớn hơn 10%, hai 

loại bẫy có tiềm năng 

chứa lớn nhất: vát nhọn 

địa tầng và cắt cụt địa 

tầng đều có POS khả 

quan (lần lượt là 18,59 

và 16,46 %, Bảng 4.4).   

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Trên cơ sở các kết quả đánh giá và phân tích đã trình bày của luận án, có thể rút 

ra một số kết luận như sau: 

1. Tại khu vực Đông Nam bể Cửu Long, trầm tích Oligocen thượng gồm 2 tập, 

tập C ở trên và D ở dưới. Mỗi tập được phân tích thành các hệ thống trầm 

tích biển thấp ở dưới, biển tiến ở giữa và biển cao ở trên. Trong đó hệ thống 
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trầm tích trầm tích biển thấp thuộc tập C và hệ thống trầm tích trầm tích biển 

cao thuộc tập D có liên quan đến các bẫy địa tầng.  

2. Trong khu vực nghiên cứu đã xác định được sự tồn tại các loại bẫy địa tầng 

khác nhau: 

- Các bẫy dạng biến đổi tướng (hay dạng thân cát) bao gồm: quạt sườn và 

quạt đáy bể trong hệ thống trầm tích biển thấp của tập C; Bẫy lòng sông 

cổ trong hệ thống trầm tích biển cao tập D. 

- Bẫy vát nhọn địa tầng: phát hiện trong tập C. 

- Bẫy cắt cụt địa tầng (nằm dưới bất chỉnh hợp): trong hệ thống trầm tích 

biển cao của tập D. 

3. Các bẫy địa tầng lắng đọng trầm tích dạng thân cát và lòng sông cổ được 

hình thành do sự thay đổi thành phần thạch học giữa đá chứa và đá chắn, 

thành tạo trong các môi trường trải rộng từ châu thổ, lòng sông, hồ nông đến 

các vùng hồ nước sâu. Bẫy cắt cụt địa tầng được thành tạo trong môi trường 

đồng bằng bồi tích đến ven hồ do quá trình bào mòn cắt cụt và chôn vùi địa 

tầng phía dưới. Nguồn cung cấp vật liệu cho các bẫy này từ đới nâng Côn 

Sơn. 

4. Trong khu vực nghiên cứu, các bẫy địa tầng chủ yếu phát triển dọc theo 

sườn phía Tây của đới nâng Côn Sơn, mật độ phân bố của chúng giảm dần 

về phía trung tâm bể. Chúng được hình thành vào thời kỳ sớm của Oligocen 

muộn (tập D) trong hệ thống trầm tích biển cao và thời kỳ muộn của 

Oligocen muộn (tập C) trong hệ thống trầm tích biển thấp. Như vậy cả hai 

tập C và D trong trầm tích Oligocen thượng cần được quan tâm trong tìm 

kiếm thăm dò các bẫy địa tầng, đặc biệt là tại các khu vực cận đới nâng Côn 

Sơn do mật độ phân bố bẫy lớn và khả năng chứa – chắn cao. 

5. Các bẫy này có đặc trưng chứa trung bình tới tốt (ngoại trừ bẫy quạt đáy bể 

ở mức kém - trung bình), khả năng chắn nóc từ trung bình tới tốt (ngoại trừ 

bẫy vát nhọn địa tầng ở mức kém – trung bình) và khả năng chắn đáy/chắn 
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biên từ kém đến trung bình. Chúng có ý nghĩa quan trọng trong tìm kiếm 

thăm dò dầu khí vùng rìa do có tổng tiềm năng dầu khí khá cao và nằm gần 

hoặc cùng vị trí với các phát hiện dầu khí dạng cấu tạo có trữ lượng lớn đã 

được xác minh. Điều này cho thấy việc đầu tư vào tìm kiếm thăm dò các 

bẫy địa tầng trong khu vực Đông Nam bể Cửu Long và các khu vực có điều 

kiện địa chất tương tự là đáng quan tâm. 

Kiến nghị 

Để tăng độ tin cậy trong các kết quả phân tích đánh giá cũng như giảm thiểu rủi 

ro trong tìm kiếm thăm dò các bẫy địa tầng trong khu vực Đông Nam bể Cửu 

Long, cần tiếp tục nghiên cứu đánh giá các vấn đề sau: 

- Tiếp tục áp dụng các công nghệ mới (địa chấn địa tầng phân tập, thuộc tính 

địa chấn kết hợp với tài liệu giếng khoan, phân tích mẫu lõi, đặc biệt là mạng 

trí tuệ nhân tạo…) nhằm nâng cao độ tin cậy trong quá trình xác định sự tồn 

tại, đặc điểm phân bố và đặc trưng thấm - chứa của các bẫy địa tầng trong 

khu vực nghiên cứu phục vụ đánh giá tiềm năng dầu khí của chúng. 

- Hiệu quả công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tại khu vực có điều kiện địa 

chất tương tự như vùng Đông Nam bể Cửu Long sẽ càng nâng cao khi bẫy 

cấu tạo và bẫy địa tầng được tiến hành một cách đồng thời. 
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