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TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN 

Để thăm dò và khai thác dầu khí có hiệu quả hơn ở bồn trũng Cửu Long, đặc biệt 

là thăm dò và khai thác dầu khí trong đối tượng móng granite, tác giả đã phân tích và 

phân loại các di chỉ biến dạng: các thể địa chất, bề mặt bất chỉnh hợp, bề mặt địa hình 

cổ, nếp uốn, đứt gãy, khe nứt, đặc biệt là khe nứt trong móng trước Kainozoi ở các vết 

lộ địa chất và trên các tài liệu địa chất, địa vật lý (địa chấn, từ, trọng lực) và khoan 

(mẫu vụn, mẫu lõi, mẫu sườn, số đo địa vật lý giếng khoan – logs…) bằng các phương 

pháp phân tích gián đoạn địa tầng và bất chỉnh hợp, phân tích tổ hợp thạch kiến tạo, 

phân tích tướng đá bề dày, phân tích địa mạo, phân tích kiến trúc (uốn nếp, đứt gãy, 

khe nứt…) và khôi phục trường ứng suất biến dạng thành tạo chúng theo thuyết kiến 

tạo mảng thạch quyển và phương pháp luận lấy mới suy cũ. Kết quả phân tích các di 

chỉ biến dạng ở trên đã cho phép tác giả phân chia lịch sử phát triển biến dạng 

Mesozoi muộn-Kainozoi bồn trũng Cửu Long và lục địa kế cận thành 4 giai đoạn đặc 

trưng bởi 4 chế độ địa động lực khác nhau: tạo núi sau va mảng Jura sớm-giữa (D1), 

Rìa lục địa tích cực Jura muộn-Paleocene (D2), Rift Eocene-đầu Miocene sớm (D3) và 

Rìa lục địa thụ động bình ổn và nâng vòm khối tảng cuối Miocene sớm-Đệ Tứ (D4).  

Giai đoạn rift Eocene-đầu Miocene sớm D3 - tạo bồn rift Cửu Long - gồm 3 pha 

tách dãn xen kẽ với 3 pha nén ép. Các pha tách dãn D3.1, D3.5 có phương trục ứng 

suất tách dãn tây bắc-đông nam, còn pha D3.3 có phương trục ứng suất tách dãn bắc-

nam. Các pha nén ép D3.2, D3.4, D3.6 đều có trục ứng suất ép phương tây bắc-đông 

nam.  

Di chỉ chính của quá trình tách dãn (D3.1, D3.3, D3.5) là sự thoái hoá vỏ lục địa 

trước Kainozoi, tạo bồn khép kín Eocene - đầu Miocene sớm bị phức tạp bởi các bán 

địa hào, bán địa luỹ, các nếp uốn và các đứt gãy đồng trầm tích. Các đứt gãy đồng 



 

trầm tích thường có tính chất thuận listric, thuận bằng phải có cự ly dịch chuyển lớn, 

song thời gian hoạt động lâu dài nên ít làm dập vỡ móng. Các đứt gãy hình thành trong 

giai đoạn các pha tách dãn này đã làm phá hủy bề mặt san bằng Đông Dương có tuổi 

Paleocene, các bề mặt bóc mòn ở nóc các tầng E, D và tạo nên các trũng là các bán địa 

hào, báo địa luỹ có phương phát triển trùng với phương của các đứt gãy đồng trầm 

tích. Các trũng này được lấp đầy bởi các thành tạo trầm tích đầm hồ, trầm tích sông 

đóng vai trò là tầng sinh dầu, chứa dầu và tầng chắn địa phương.  

Di chỉ chính của các pha nén ép (D3.2, D3.4, D3.6) là các nếp uốn và đứt gãy sau 

trầm tích có tính chất trượt bằng, nghịch, nghịch bằng hay thuận bằng; các đới khe nứt 

tách khu vực phương tây bắc-đông nam và bắc tây bắc-nam đông nam. Các pha nén ép 

tạo cấu trúc lồi là các bẫy chứa dầu, làm móng granit bị nứt nẻ, đứt gãy tạo nên các đới 

có khả năng chứa trong móng, phá hủy các kiến trúc bẫy. 

Nhiều đứt gãy thuộc cả 2 nhóm này bị tái hoạt động một pha hoặc nhiều pha với 

tính chất trượt bằng, nghịch, nghịch bằng do các pha biến dạng nén ép sau trầm tích 

phương tây bắc- đông nam (D3.2, D3.4, D3.6) với cự ly dịch chuyển nhỏ hơn pha 

thuận, và hoạt động trong thời gian ngắn. 

Các hoạt động biến dạng kiến tạo trong Kainozoi có mối liên quan chặt chẽ với 

hệ thống dầu khí ở bồn trũng Cửu Long: các pha tách dãn tạo bồn trũng lấp đầy các 

trầm tích có khả năng sinh dầu, chứa dầu và chắn; các pha nén ép tạo cấu trúc lồi là 

các bẫy chứa dầu, làm móng granit bị nứt nẻ, đứt gãy tạo nên các đới có độ rỗng có 

khả năng chứa, song hoạt động đứt gãy trẻ cũng phá huỷ cấu trúc cổ và tạo điều kiện 

cho dầu khí dịch chuyển khỏi bẫy. 

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Kết quả nghiên cứu của luận án đã có những đóng góp chính sau:  

1. Lần đầu tiên làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hoạt động đứt gãy với quá trình trầm 

tích trong Kainozoi ở bồn trũng Cửu Long.  

2. Lần đầu tiên phân chia chi tiết giai đoạn rift tuổi Eocene-đầu Miocene sớm thành 

6 pha biến dạng gồm 2 pha tách dãn phương tây bắc-đông nam (D3.1, D3.5), 1 

pha tách giãn phương bắc-nam (D3.3), kết thúc 3 pha tách dãn trên là 3 pha nén ép 

phương tây bắc-đông nam (D3.2, D3.4, D3.6). Làm rõ vai trò của chúng trong việc 

làm thay đổi hình thái bề mặt nóc các tầng và thế nằm của lớp phủ trầm tích. 

3. Lần đầu tiên dự báo các đới khe nứt tách khu vực phương tây bắc-đông nam, bắc 

tây bắc-nam đông nam và xác định được hệ số tương quan giữa bề rộng của đới 

khe nứt sinh kèm đứt gãy với chiều dài đứt gãy là 1/40 đến 1/60 phát triển ở các 

cấu tạo nhô của móng granitoid trước Kainozoi ở bồn trũng Cửu Long. 



 

4. Lần đầu tiên lập bản đồ khe nứt cho đối tượng móng trước Kainozoi ở bồn trũng 

Cửu Long và Đới Đà Lạt. 

5. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các đới nứt tách khu vực phương tây bắc-đông 

nam và các đới khe nứt sinh kèm đứt gãy đóng vai trò là các đới có tiềm năng 

chứa dầu khí rất tốt ở trong móng trước Kainozoi ở bồn trũng Cửu Long. 

Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

Nghiên cứu này góp phần làm sáng tỏ đặc điểm kiến trúc nếp uốn, đứt gãy, khe 

nứt, phân chia chi tiết các giai đoạn phát triển biến dạng và pha biến dạng; xác định 

chế độ địa động lực của từng giai đoạn và khôi phục trường ứng suất kiến tạo của mỗi 

pha biến dạng ở bồn trũng Cửu Long và lục địa kế cận; dự báo các di chỉ kiến trúc 

chưa quan sát được trên các tài liệu hiện có. 

Kết quả nghiên cứu góp phần vào đánh giá hệ thống dầu khí của bể Cửu Long 

nói chung và của từng cấu tạo nói riêng. Dựa vào quy luật phân bố của đới khe nứt 

tách khu vực và đới khe nứt sinh kèm đứt gãy là các đới có tiềm năng chứa dầu khí 

trong móng trước Kainozoi đã góp phần vào xác định vị trí và quỹ đạo giếng khoan 

thăm dò và khai thác dầu khí ở các cấu tạo/mỏ dầu khí như Cá Ngừ Vàng, Diamond, 

Đồi Mồi, Hải Sư Đen, Lạc Đà Vàng và Lạc Đà Nâu .v.v….  

Kết quả xác định hệ số tương quan giữa bề rộng đới khe nứt sinh kèm và chiều 

dài đứt gãy cũng như kết quả khôi phục trường ứng suất chung của pha biến dạng, 

trường ứng suất bên cạnh đứt gãy (nhất là đứt gãy trượt bằng sau trầm tích) đã cung 

cấp thông số để xây dựng mô hình địa chất tĩnh (mô hình 3D), mô hình phân bố rỗng 

thấm cho đối tượng móng trước Kainozoi và đã được áp dụng vào các mỏ Ruby, Hải 

Sư Đen, Sư Tử Đen và Lạc Đà Nâu. 
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