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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam có vùng biển rộng lớn nên vấn đề nghiên cứu địa chất 

biển ngày càng được quan tâm trong những năm gần đây. Đối với 

vùng biển nông ven bờ Hải Phòng–Quảng Ninh, vấn đề nghiên cứu 

địa chất mới chỉ dừng lại ở mức độ khái quát đặc điểm thạch học– 

khoáng vật trầm tích đáy, xác định các điểm lộ sa khoáng trên đáy 

biển, xác định lịch sử dao động mực nước biển trong Holocen và 

đánh giá tổn thương ô nhiễm trầm tích đáy biển. Trong khi đó, vấn 

đề nghiên cứu mối quan hệ giữa các quá trình di chuyển, phân tán và 

lắng đọng trầm tích với chế độ thủy động lực của môi trường tích tụ 

trầm tích ở đó lại ít nhận được sự quan tâm, mặc dù nó cũng đã được 

đề cập ít nhiều trong các nghiên cứu liên quan đến bồi tụ xói lở bờ 

biển. Việc tìm ra quy luật tương quan giữa chúng không chỉ có ý 

nghĩa về mặt lý luận mà còn đóng góp thiết thực vào thực tiễn. Vấn 

đề nêu trên là lý do NCS chọn đề tài: “Đặc điểm và tiến hóa thạch 

động lực các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven 

bờ Hải Phòng–Quảng Ninh (0–30 m nước)”. 

2. Mục tiêu của luận án 

Làm sáng tỏ đặc điểm và lịch sử tiến hóa thạch động lực các 

thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng – 

Quảng Ninh (0–30 m nước). 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng 

biển nông ven bờ Hải Phòng–Quảng Ninh (0–30 m nước). 

Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi thời gian: trong khoảng thời gian 

từ Pleistocen muộn đến nay. Phạm vi không gian:vùng biển nông 

ven bờ Hải Phòng–Quảng (0–30 m nước).  
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4. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu đặc điểm thạch học và quy luật phân bố trầm tích 

tầng mặt khu vực nghiên cứu. 

- Nghiên cứu đặc điểm tướng trầm tích và lịch sử tiến hóa thạch 

động lực các thành tạo trầm tích tầng mặt khu vực nghiên cứu. 

5. Phương pháp nghiên cứu  

Các phương pháp chủ yếu được sử dụng là phương pháp phân 

tích độ hạt trầm tích, phương pháp xác định xu thế di chuyển trầm 

tích, phương pháp xác định độ mài tròn trầm tích, phương pháp phân 

tích thành phần hóa học, phương pháp địa chấn nông phân giải cao, 

phương pháp nghiên cứu tướng đá–cổ địa lý v.v.  

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

Ý nghĩa khoa học: Luận án làm sáng tỏ đặc điểm và quy luật 

phân bố trầm tích tầng mặt, đồng thời cũng góp phần làm sáng tỏ lịch 

sử tiến hóa thạch động lực các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng 

biển nông ven bờ Hải Phòng–Quảng Ninh. 

Ý nghĩa thực tiễn: Luận án đóng góp cơ sở khoa học góp phần 

tìm ra nguyên nhân, xu thế diễn biến quá trình bồi tụ–xói lở và đồng 

thời cũng góp phần làm sáng tỏ nguyên nhân bồi lấp, biến động vùng 

cửa sông. 

7. Cơ sở tài liệu 

Luận án được xây dựng trên cơ sở các tài liệu NCS thu thập và 

trực tiếp thực hiện gồm khoảng: 1000 mẫu độ hạt trầm tích, 250 mẫu 

lát mỏng thạch học bở rời, 200 mẫu cacbonate, 200 mẫu hóa silicat, 

200 mẫu chỉ tiêu địa hóa môi trường trầm tích và hơn 100 km tuyến 

địa chấn nông phân giải cao.  

8. Các luận điểm bảo vệ  
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Luận điểm 1: Các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông 

ven bờ Hải Phòng–Quảng Ninh bao gồm 11 trường trầm tích với các 

đặc trưng khác nhau sau đây: 

- Về thành phần thạch học, trường cát bột có diện tích phân bố 

lớn nhất phân bố ở các khu vực phía bắc đảo Cát Bà làm nền cho các 

trường trầm tích hạt thô hơn và phía nam đảo Cát Bà nằm xung 

quanh các trường trầm tích mịn hơn. Ngược lại, trường sạn có diện 

phân bố nhỏ nhất, bao gồm sạn lục nguyên cát bột kết ở khu vực gần 

bờ và sạn laterit màu nâu đỏ mài tròn tốt ở khu vực xa bờ. 

- Về thành phần hạt vụn, trầm tích chủ yếu chứa thạch anh và 

mảnh đá, còn lại các hợp phần khác chiếm không đáng kể, phân bố 

trong không gian mang tính quy luật khá rõ ràng. Hàm lượng thạch 

anh có xu hướng tăng dần từ gần bờ ra xa bờ. Hàm lượng khoáng vật 

nặng có xu hướng giảm dần từ bắc xuống nam. 

- Về thành phần hóa học, hàm lượng SiO2 và Fe2O3 có xu hướng 

tăng dần từ bờ ra xa bờ, trong khi đó hàm lượng CaO lại có xu hướng 

giảm dần từ bờ ra xa bờ. 

- Về thành phần vật liệu thủy sinh, các vụn vỏ sinh vật và vi cổ 

sinh trong trầm tích tương đối phong phú và đa dạng nhưng chúng 

chỉ tham gia vào quá trình trầm tích chứ không thành tạo kiểu trầm 

tích riêng biệt. 

- Về quy luật phân dị trầm tích, kích thước hạt trầm tích thể hiện 

rõ nét nhất không phải là mịn dần từ gần bờ ra xa bờ mà là từ gần 

đảo ra xa đảo. 

Luận điểm 2: Lịch sử tiến hóa thạch động lực các thành tạo 

trầm tích tầng mặt khu vưc biển nông ven bờ Hải Phòng–Quảng 

Ninh ghi nhận 18 tướng trầm tích trong 4 giai đoạn tiến hóa là giai 

đoạn biển tiến Pleistocen muộn (biển tiến Vĩnh Phúc), giai đoạn biển 
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thoái cuối Pleistocen muộn (1 tướng), giai đoạn biển tiến Flandrian 

(4 tướng) và giai đoạn biển thoái sau biển tiến Flandrian và biển tiến 

hiện đại (13 tướng). Trong giai đoạn từ biển tiến Pleistocen muộn 

(biển tiến Vĩnh Phúc) đến biển tiến Flandrian, các vật liệu trầm tích 

có xu hướng di chuyển về phía nam. Trong giai đoạn từ sau biển tiến 

Flandrian đến biển tiến hiện đại, các vật liệu trầm tích có xu hướng 

di chuyển về phía đông và đông nam, riêng ở khu vực vịnh Bái Tử 

Long có xu hướng di chuyển về hai phía đông bắc và tây nam dọc  

theo hình dạng kéo dài của vịnh. 

9. Những vấn đề mới của luận án 

- Lần đầu tiên phân tích chi tiết đặc điểm và quy luật phân bố 

trầm tích tầng mặt khu vực nghiên cứu. 

- Lần đầu tiên làm sáng tỏ lịch sử tiến hóa thạch động lực các 

thành tạo trầm tích tầng mặt khu vực nghiên cứu.  

10. Cấu trúc của luận án 

Luận án gồm 4 chương, được trình bày trong 162 trang đánh 

máy, gồm 7 bảng và 42 hình và ảnh minh họa. 

Chương 1. Khái quát về điều kiện tự nhiên 

Chương 2. Lịch sử nghiên cứu, cơ sở tài liệu và phương pháp 

nghiên cứu  

Chương 3. Đặc điểm trầm tích tầng mặt khu vực biển nông ven 

bờ Hải Phòng–Quảng Ninh 

Chương 4. Đặc điểm tướng đá–thạch động lực và tiến hóa trầm 

tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng–Quảng Ninh 

11. Lời cảm ơn 

Luận án được hoàn thành tại Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN, 

ĐHQGHN, dưới sự hướng dẫn khoa học của  PGS.TS. Nguyễn Văn 

Vượng và PGS.TS. Trần Đức Thạnh. Trong quá trình làm luận án, 
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Ncs đã nhận được sự giúp đỡ vô cùng quý báu của GS.TS. Trần 

Nghi, PGS.TS. Doãn Đình Lâm và của các cán bộ Khoa Địa chất, 

Viện Tài nguyên và Môi trường biển và Trung tâm Địa chất và 

Khoáng sản biển. NCS xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý báu đó. 

CHƯƠNG 1 

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

1.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 

Vùng biển nông ven bờ Hải Phòng–Quảng Ninh nằm ở phía tây 

bắc vịnh Bắc Bộ được giới hạn trong khoảng 20040’4.6’’ đến 

21031’45.3’’ vĩ độ Bắc và 106058’44.8’’ đến 10801’31’’ kinh độ Đông, 

chiếm diện tích nghiên cứu khoảng 13000 km2. 

1.2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH 

Do sự có mặt của các dãy đảo song song với đương bờ nên địa 

hình đáy biển khu vực Hải Phòng–Quảng Ninh chủ yếu có dạng lượn 

sóng. Phía ngoài các đảo xa bờ, địa hình mới tương đối bằng phẳng 

và thoải dần về phía trung tâm vịnh Bắc Bộ. 

1.3. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU – KHÍ TƯỢNG 

Vùng biển Hải Phòng–Quảng Ninh nằm trong khu vực có mùa 

đông lạnh trên nền chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm. Vào 

mùa hè, khu vực nằm trong vùng hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới, 

áp thấp nhiệt đới và bão. 

1.4. ĐẶC ĐIỂM THỦY VĂN LỤC ĐỊA 

Các sông suối chảy ra vùng biển nông ven bờ Hải Phòng–Quảng 

Ninh chủ yếu là sông nhỏ, ngắn và dốc với lưu lượng nước và phù sa 

thấp, tập trung chủ yếu vào mùa lũ. 

1.5. ĐẶC ĐIỂM HẢI VĂN 

1.5.1. Chế độ sóng 
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Chế độ sóng ở vùng biển Hải Phòng–Quảng Ninh phụ thuộc chặt 

chẽ vào chế độ gió nên sóng biển cũng có sự phân mùa rõ rệt. Vào 

mùa đông, sóng có hướng đông bắc chiếm ưu thế, độ cao sóng trung 

bình đạt 1.5 m. Vào mùa hè, sóng có hướng đông nam và tây nam 

luân phiên chiếm ưu thế, độ cao sóng trung bình đạt 1 m. 

1.5.2. Chế độ thủy triều 

Dải ven bờ Hải Phòng–Quảng Ninh thuộc phía tây bắc vịnh Bắc 

Bộ có chế độ nhật triều đều hầu hết số ngày trong tháng, xuất hiện 

một lần nước lớn và một lần nước dòng trong ngày. 

1.5.2. Chế độ dòng chảy 

Dòng chảy khu vực vịnh Bắc Bộ nói chung và vùng ven bờ Hải 

Phòng–Quảng Ninh nói riêng mang đặc trưng theo mùa. Bức tranh 

chung của hệ thống dòng chảy theo mùa là hệ thống dòng chảy 

“vòng” quanh vịnh hoặc “vòng” cục bộ.  

1.6. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG 

Vùng biển nông ven bờ Hải Phòng–Quảng Ninh chủ yếu được 

cấu tạo từ các loại đá trầm tích cacbonat, lục nguyên và silic được 

xếp vào 15 đơn vị thạch địa tầng là hệ tầng Tấn Mài, hệ tầng Cô Tô, 

hệ tầng Kiến An, Loạt Sông Cầu, hệ tầng Dưỡng Động, hệ tầng Đồ 

Sơn, hệ tầng Bản Páp, hệ tầng Tràng Kênh, hệ tầng Phố Hàn, hệ tầng 

Bắc Sơn, hệ tầng Bãi Cháy, hệ tầng Bình Liêu, hệ tầng Nà Khuất, hệ 

tầng Hòn Gai và hệ tầng Hà Cối. 

1.7. ĐẶC ĐIỂM MAGMA 

Các thành tạo magma xâm nhập trong khu vực nghiên cứu chỉ lộ 

ra ở phần lục địa ven bờ với hai phức hệ magma Núi Điệng và Pia 

Oắc được ghi nhận ở vùng duyên hải Quảng Ninh. 

CHƯƠNG 2 
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LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Giai đoạn trước năm 1975 

Trước năm 1975, một vài công trình đã chỉ ra được các đặc điểm 

cơ bản về địa hình–địa mạo, thành phần khoáng vật và sự phân bố 

trầm tích ở khu vực nghiên cứu (Chương trình điều tra tổng hợp vịnh 

Bắc Bộ, 1959–1964; Trịnh Phùng, 1975; Lưu Tỳ, 1969). Tuy nhiên, 

các kết quả đó mới chỉ dừng lại ở mức độ mô tả phát hiện hiện tượng 

chứ chưa đi sâu chi tiết vào giải thích và luận giải vấn đề nghiên cứu. 

2.1.2. Giai đoạn sau năm 1975 

Sau năm 1975 có nhiều công trình nghiên cứu về địa chất, địa 

mạo, cấu trúc kiến tạo và trầm tích Đệ tứ thuộc Chương trình biển 

cấp nhà nước ở khu vực biển nông ven bờ Hải Phòng–Quảng Ninh 

tiêu biểu như Nguyễn Biểu, 1999; Bùi Công Quế, 2000; Trần Nghi, 

2000, 2005, 2009; Mai Thanh Tân, 2000; Đào Mạnh Tiến, 2006; 

Nguyễn Chu Hồi, 1996, v.v. 

Từ năm 1990 đến nay, nhiều công trình nghiên cứu ở vùng Hải 

Phòng–Quảng Ninh xuất bản trên các tạp chí chuyên ngành và sách 

giáo khoa đã đề cập đến nhiều vấn đề chuyên sâu tiêu biểu như dao 

động mực biển Holocen (Doãn Đình Lâm, 2002; Trần Nghi, 2007), 

địa tầng phân tập (Trần Nghi, 2005, 2010, 2012), khoáng sản biển 

(Trần Nghi, 1996, Vũ Trường Sơn, 2011) v.v.  

Như vậy, ở mức độ nào đó, một số vấn đề liên quan đến trầm 

tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng–Quảng Ninh đã 

được nghiên cứu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại như chưa 

nghiên cứu đồng bộ và chi tiết đặc điểm quy luật phân bố trầm tích 
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tầng mặt, chưa xác định được lịch sử tiến hóa thạch động lực các 

thành tạo trầm tích tầng mặt nơi đây. 

2.2. CƠ SỞ TÀI LIỆU 

      Cơ sở tài liệu phục vụ luận án phục vụ luận án bao gồm tài liệu 

địa chấn, tài liệu địa chấn được liệt kê ở phần mở đầu do Khoa Địa 

chất– Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trung tâm Địa chất và 

Khoáng sản biển và Viện Tài nguyên và Môi trường biển cung cấp. 

2.3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Phương pháp luận  

Để nhận biết lịch sử tiến hóa thạch động lực các thành tạo trầm 

tích tầng mặt cần phải xem xét bản chất các thực thể trầm tích gắn 

liền với cơ chế và quá trình thành tạo ra chúng dưới tác động đan xen 

của các yếu tố động lực nội sinh và ngoại sinh như chuyển động kiến 

tạo, địa hình đáy biển, sự thay đổi mực biển, cổ khí hậu và môi 

trường trầm tích. 

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp được sử dụng trong luận án này là phương 

pháp thu thập mẫu ngoài thực địa, phương pháp phân tích thành phần 

độ hạt, phương pháp xác định thành phần khoáng vật vụn cơ học, 

phương pháp xác định xu thế di chuyển trầm tích, phương xác định 

độ mài tròn, phương pháp xác định thành phần khoáng vật sét bằng 

các phân tích Rơnghen định lượng và nhiệt vi sai, phương pháp cổ 

sinh, phương pháp phân tích thành phần hóa học, phương pháp xác 

định chỉ tiêu địa hóa môi trường trầm tích, phương pháp phân tích 

cacbonat, phương pháp địa chấn nông phân giải cao, phương pháp 

nghiên cứu tướng đá cổ địa lý và phương pháp xử lý số liệu. 

CHƯƠNG 3 
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ĐẶC ĐIỂM TRẦM TÍCH TẦNG MẶT KHU VỰC BIỂN 

NÔNG VEN BỜ HẢI PHÒNG – QUẢNG NINH 

3.1. CƠ SỞ PHÂN LOẠI TRẦM TÍCH 

Luận án lựa chọn hệ thống phân loại trầm tích của Cục Địa chất 

Hoàng Gia Anh dựa trên 2 sơ đồ tam giác đều chia làm 23 trường 

trầm tích để sử dụng. 

3.2. ĐẶC ĐIỂM VÀ QUY LUẬT PHÂN BỐ TRẦM TÍCH 

Trên cơ sở xử lý các kết quả phân tích thành phần độ hạt, khoáng 

vật vụn, địa hóa môi trường trầm tích, mặt cắt địa chấn, đồng thời kết 

hợp áp dụng sơ đồ phân loại trầm tích của Cục Địa chất Hoàng Gia 

Anh, các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải 

Phòng–Quảng Ninh được chia thành 11 kiểu trầm tích cơ bản có đặc 

điểm và quy luật phân bố sau đây (hình 3.2 và bảng 3.2). 

3.2.1. Trầm tích sạn 

Trầm tích sạn phân bố nhỏ hẹp nằm rải rác ở 3 khu vực là phía 

đông đảo Vạn Vược, phía tây đảo Cô Tô và phía đông đảo Thanh 

Lam. Ở phía đông đảo Vạn Vược, sạn chủ yếu là sạn lục nguyên cát 

bột kết vắng mặt kết vón laterit, còn ở 2 khu vực còn lại đều bắt gặp 

kết vón laterit màu nâu đỏ, mài tròn tốt. 

3.2.2. Trầm tích sạn cát 

Trầm tích sạn cát phân bố phổ biến nhất ở vùng biển giữa các 

đảo Cao Lô và đảo Cô Tô, phân chia thành 2 khu vực gần bờ và xa 

bờ được ngăn cách bởi đường nối liền giữa các đảo Thoi Xanh, Sậu 

Nam, Cao Lô và Đầu Bê. 

Điểm khác nhau cơ bản giữa 2 khu vực trên là hàm lượng thạch 

anh thấp ở vùng ven bờ và cao ở vùng xa bờ do hàm lượng vụn vỏ 

sinh vật cao ở gần bờ và thấp ở vùng xa bờ. Kết quả phân tích hóa 

cũng phù hợp với kết quả định lượng khoáng vật nêu trên khi hàm 
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lượng SiO2 gần bờ thấp trong khi xa bờ lại cao, hàm lượng CaO cao 

ở gần bờ và thấp ở xa bờ. Ngoài ra, hàm lượng Fe2O3 xa bờ lại cao 

hơn ở gần bờ do trong thành phần của trầm tích sạn cát xa bờ có 

chứa nhiều kết vón laterit và khoáng vật inmenit. 

3.2.3. Trầm tích cát sạn   

Trường trầm tích này thường phân bố cộng sinh với trường sạn 

cát, diện phân bố lớn nhất của trường trầm tích cũng trùng với diện 

phân bố của trường sạn cát. Thông số độ hạt trầm tích ở khu vực gần 

bờ và xa bờ không khác nhau nhiều lắm nhưng chúng lại có mối 

tương quan chặt chẽ với nhau khi hàm lượng cát tăng cao, hàm lượng 

sạn giảm thì kích thước hạt trung bình cũng giảm và độ chọn lọc tốt 

hơn và ngược lại. Đối với trầm tích lục nguyên không chứa vật liệu 

thủy sinh (vụn vỏ sinh vật) thì trầm tích có độ chọn lọc tốt hơn các 

trầm tích chứa vụn vỏ sinh vật do vụn cỏ sinh vật có kích thước 

không đồng đều và thường lớn hơn so với các hợp phần lục nguyên. 

Tương tự như trường sạn cát, hàm lượng Fe2O3 ở khu vực xa bờ cao 

hơn khu vực gần bờ do trong thành phần của trầm tích sạn cát xa bờ 

có chứa nhiều kết vón laterit và khoáng vật Inmenit. 

3.2.4.  Trầm tích cát bùn sạn 

Trầm tích cát bùn sạn có diện phân bố nhỏ hẹp, thường cộng sinh 

với trường cát bùn lẫn sạn, nằm rải rác trong khu vực nghiên cứu. 

Khu vực ven bờ có thể gặp trường này ở phía bắc các đảo Vĩnh Thực 

và Thẻ Vàng, phía đông nam đảo Cái Bầu. Khu vực xa bờ có thể gặp 

trường này ở phía đông các đảo Cao Lô, Thanh Lam và Phượng 

Hoàng. Nhìn chung, sự biến thiên hàm lượng sạn và cát trong trường 

trầm tích này làm cho kích thước hạt trung bình ở khu vực xa bờ 

thường cao hơn ở khu vực gần bờ.  



 11

Các khoáng vật nặng epidot, granat, ilmenit, tuamalin và zircon 

đều có mặt trong trường trầm tích này, thậm chí chúng khá phổ biến 

ở vùng biển nông ven bờ Hải Phòng–Quảng Ninh. Epidot tập trung 

nhiều nhất trong trường trầm tích này là ở khu vực đảo Chàng Ngo, 

chiếm 10–20% tổng hàm lượng khoáng vật nặng. Nguồn cung cấp 

epidot chủ yếu cho vùng biển Hải Phòng–Quảng Ninh là từ các đá 

biến chất, các thành tạo biến chất tiếp xúc nhiệt dịch phân bố phổ 

biến ở khu vực lục địa lân cận phía đông chứ không phải từ các đảo 

ven bờ. Zircon trong trường trầm tích này chủ yếu tập trung ở khu 

vực vụng Quán Lạn, chiếm 10–15% tổng hàm lượng khoáng vật 

nặng. Nhìn chung, zircon tập trung chủ yếu trong cát thô và cát 

trung, có hàm lượng càng giảm khi kích thước hạt càng lớn.  

3.2.5.  Trầm tích cát lẫn sạn 

Trường trầm tích cát lẫn sạn phân bố chủ yếu ở các khu vực từ 

phía đông kinh tuyến đi qua đảo Ngọc Vừng. Ở gần bờ, trường trầm 

tích này vắng mặt hoàn toàn hợp phần bột và sét. Ngược lại, ở xa bờ, 

trường trầm tích này có mặt hợp phần bột sét, có khi đạt đến 9.5%. 

Trong trường trầm tích này, những khu vực có hàm lượng epidot 

thấp thì hàm lượng ilmenit và tuamalin lại cao và ngược lại. Ngoài 

ra, hàm lượng granat trong trường trầm tích này tập trung chủ yếu ở 

ven bờ phía đông bắc vùng biển Hải Phòng–Quảng Ninh. Điều đó 

cho thấy sự phân bố granat liên quan chặt chẽ đến các đá biến chất ở 

khu vực lục địa và đảo khu vực đông bắc, trong khi các đảo phía nam 

lại được cấu thành chủ yếu từ các đá cacbonat nên hàm lượng granat 

ở phía nam thấp hơn phía bắc. 

3.2.6.Trầm tích cát 

Trường trầm tích cát phân bố ở các khu vực sau đây: khu vực bãi 

triều phía đông nam đảo Vĩnh Thực, khu vực đáy biển giữa đảo Cái 



 12

Chiên và đảo Trần, khu vực phía đông đảo Cao Lô và khu vực phía 

tây nam đảo Cát Bà phân bố trong các trường trầm tích mịn hơn. Các 

thông số thạch học của trường trầm tích này ít có sự khác nhau giữa 

khu vực gần bờ và xa bờ. 

Trong trường trầm tích này, các khoáng vật nặng granat, ilmenit 

và Zircon tập trung khá phổ biến, còn lại các khoáng vật khác như 

epidot và tuamalin có mặt ít phổ biến hơn. Tuy nhiên, epidot và 

tuamalin lại xuất hiện với hàm lượng khá cao trong một số điểm cục 

bộ như tại khu vực Tiên Yên–Hà Cối. Ngoài ra, khu vực có hàm 

lượng epidot cao thường trùng với khu vực có hàm lượng Ilmenit 

thấp và ngược lại. 

3.2.7. Trầm tích cát bùn lẫn sạn 

Trường trầm tích này có diện phân bố lớn nhất ở khu vực phía 

nam đảo Cái Bầu và khu vực phía bắc đảo Đồng Chén, thường phân 

bố cộng sinh với trường cát bột và trường cát bùn sạn. Các thông số 

thạch học và hóa học của trường trầm tích này ít có sự khác nhau 

giữa khu vực gần bờ và xa bờ. Tuy nhiên, thành phần khoáng vật 

nặng ở gần bờ chủ yếu là Granat chiếm ưu thế, trong khi ở xa bờ là 

Ilmenit chiếm ưu thế. 

3.2.8. Trầm tích cát bột 

Trường trầm tích cát bột có diện phân bố lớn nhất, trải rộng khắp 

khu vực nghiên cứu, chia làm hai khu vực: khu vực thứ nhất từ Móng 

Cái đến Cát Bà làm nền cho các trường trầm tích hạt thô hơn và khu 

vực thứ hai ở phía trước cửa sông Bạch Đằng nằm xung quanh các 

trường trầm tích mịn hơn. Nhìn chung, hàm lượng hợp cát trong khu 

vực thứ nhất cao hơn khu vực thứ hai nên kích thước hạt trung bình ở 

khu vực thứ nhất cũng cao hơn khu vực thứ hai. Các khoáng vật nặng 

phổ biến như epidot, granat, ilmenit, tuamalin và zircon ở vùng biển 
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Hải Phòng–Quảng Ninh tập trung chủ yếu ở khu vực thứ nhất. Điển 

hình là khoáng vật zircon, nó tập chung ở hai đới sau: đới thứ nhất 

phân bố ở vịnh Tiên Yên–Hà Cối và đới thứ hai phân bố ở vịnh Hạ 

Long. Có lẽ, sự tập trung cao của zircon ở đới thứ thứ nhất là do nó 

được mang ra từ các thành tạo vỏ phong hóa đá phun trào axit thuộc 

phức hệ Bình Liêu–Ba Chẽ, còn ở đới thứ hai có thể do liên quan chủ 

yếu đến các đá xâm nhập lộ ra ở khu vực Ba Chẽ và các đá biến chất 

thuộc hệ tầng Tấn Mài.  

3.2.9. Trầm tích cát bùn 

So với trường cát bột, trường cát bùn có diện phân bố nhỏ hơn 

rất nhiều, phân bố chủ yếu ở khu vực đáy biển từ quần đảo Cô Tô 

đến đảo Hạ Mai. Trong trường trầm tích này, hợp phần cát chiếm ưu 

thế trung bình đạt 75.45%, tiếp sau đó là hợp phần bột trung bình đạt 

15%, còn lại là hợp phần sét trung bình đạt 9.5%. So với các trường 

trầm tích khác, hàm lượng các khoáng vật nặng phổ biến như epidot, 

granat, ilmenit, tuamalin và zircon trong trường trầm tích này chỉ 

chiếm hàm lượng nhỏ dưới 10% tổng hàm lượng khoáng vật nặng, 

rất ít nơi chiếm đến 15% tổng hàm lượng khoáng vật nặng. 

3.2.10.Trầm tích bột cát 

Theo vị trí địa lý, trường trầm tích bột cát được phân bố thành 

hai khu riêng biệt. Khu vực thứ nhất phân bố tập trung ở phía đông 

đảo Sậu Nam. Khu vực thứ hai phân bố ở khu vực bao quanh đảo Cát 

Bà và phía trước cửa sông Bạch Đằng. Nhìn chung, các thông số độ 

hạt trầm tích ở hai khu vực này không khác nhau nhiều lắm nhưng 

thành phần khoáng vật sét ở khu vực thứ nhất có hàm lượng 

hidromica cao hơn và monmoriolit thấp hơn so với khu vực thứ hai. 

Hàm lượng tuamalin trong trường trầm tích này phân bố ở phía 

nam khu vực nghiên cứu nơi có độ sâu dưới 3m nước và thường 
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cộng sinh với các trầm tích hạt mịn. Điều đó chứng tỏ khoáng vật 

nặng Tuamalin đã di chuyển đi xa nguồn cung cấp trầm tích. Có lẽ, 

chúng được mang ra từ lục địa Trung Quốc và vùng đông bắc Việt 

Nam bởi tại đó có nhiều các đá phun trào và xâm nhập á kiềm chứa 

khoáng vật tuamalin. 

3.2.11. Trầm tích bùn cát 

Trường trầm tích bùn cát là trường mịn nhất đáy biển Hải 

Phòng–Quảng Ninh, chỉ phân bố ở khu vực phía tây đảo Cát Bà, 

thường cộng sinh với các trường trầm tích bột cát và cát bột. Dạng 

phân bố đặc trưng là dạng kéo dài lọt giữa vùng cửa sông Bạch Đằng 

và lòng dẫn vào cửa Nam Triệu. Ở phía bắc trường trầm tích này chủ 

yếu gặp epidot và tuamalin, còn ở phía nam thì chủ yếu gặp Granat 

và zircon, còn lại ilmenit hiếm gặp hơn. 

CHƯƠNG 4 

ĐẶC ĐIỂM TƯỚNG ĐÁ – THẠCH ĐỘNG LỰC VÀ TIẾN 

HÓA TRẦM TÍCH TẦNG MẶT KHU VỰC BIỂN NÔNG VEN 

BỜ HẢI PHÒNG – QUẢNG NINH 

4.1. TƯỚNG TRẦM TÍCH 

4.1.1. Khái niệm 

Theo Rukhin, tướng là những trầm tích được thành tạo trong một 

vị trí nhất định có cùng điều kiện khác với các vùng lân cận.  

4.1.2. Phân loại  

Luận án sử dụng hệ thống phân loại tướng trầm tích dựa trên 

điều kiện địa lý tự nhiên. 

4.1.3. ĐẶC ĐIỂM TƯỚNG TRẦM TÍCH 

Trên cơ sở xử lý các kết quả phân tích thành phần độ hạt, khoáng 

vật vụn, địa hóa môi trường trầm tích, vi cổ sinh, mặt cắt địa chấn 

nông phân giải cao, các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông 



 15

ven bờ Hải Phòng–Quảng Ninh được chia thành 18 tướng hình thành 

trong các giai đoạn sau đây (hình 4.12 và bảng 4.3). 

4.1.3.1. Đặc điểm tướng trầm tích trong giai đoạn Pleistocen muộn 

(1) – Tướng sét phong hóa loang lổ cổ tàn dư (Q1
3b) 

Tướng sét phong hóa loang lổ cổ tàn dư (Q1
3b) không lộ ra trực 

tiếp trên bề mặt đáy biển mà chỉ có thể bắt gặp trong các ống phóng 

trọng lực và các lỗ khoan trên các bãi triều. Tầng trầm tích này được 

thành tạo vào đầu Pleistocen muộn (Q1
3a) là sản phẩm của pha biển 

tiến Vĩnh Phúc. Vào cuối Pleistocen muộn (Q1
3b), mực biển lùi dần 

tới độ sâu 100–120 m nước làm cho tầng sét bị phong hóa loang lổ 

thông qua phương thức phong hóa hóa học trong điều kiện khô–ướt 

xen kẽ dưới tác dụng của oxy và nước ngầm. 

Thành phần trầm tích thuộc tướng này chứa khá nhiều di tích 

Bào tử–Phấn hoa tuổi Pleistocen giữa muộn như Cyathea sp., 

Coniogramme sp., Acrosticchum sp., Polypodium sp., Castanea sp., 

Michelia sp. v.v. 

4.1.3.2. Đặc điểm tướng trong giai đoạn Holocen sớm–giữa 

(1) – Tướng cát sạn bãi triều cổ tàn dư (Q2
1-2) 

Tướng cát sạn bãi triều cổ tàn dư lộ ra trên bề mặt đáy biển, phân 

bố thành một dải kéo dài ở phía đông nam các đảo Thanh Lam và Cô 

Tô. Tướng này phủ bất chỉnh hợp trên tướng sét loang lổ cổ tàn dư 

và bị phủ chồng lấn bởi các trầm tích hiện đại. Khái niệm bất chỉnh 

hợp ở trên là bất chỉnh hợp địa tầng bởi bề mặt ranh giới dưới giữa 

tầng sét loang lổ (Q1
3a) và tầng trầm tích (Q2

1-2) thiếu một tướng lục 

địa hình thành trong giai đoạn biển thoái (Q1
3b). Thành phần thạch 

học của tướng này cũng khác hẳn các tướng trầm tích hiện đại do sự 

có mặt của kết vón laterit. Trầm tích thuộc tướng này có kích thước 

hạt lớn và lớn hơn cả trầm tích tướng bãi triều hiện đại nhưng lại 



 16

phân bố ở độ sâu lớn hơn nên chỉ có thể là sản phẩm tàn dư. Hơn 

nữa, đối chiếu với các nghiên cứu về dao động mực biển khu vực 

vịnh Bắc Bộ trong thời gian gần nhất thấy rằng trong Holocen sớm–

giữa, có giai đoạn mực biển hạ thấp xuống gần với khu vực phân bố 

sạn laterit xa bờ ngày nay. Điều này chứng tỏ nhận định trên là hợp lý. 

(2) – Tướng cát bùn lẫn sạn vũng vịnh cổ tàn dư (Q2
1-2) 

Tướng cát bùn lẫn sạn vũng vịnh cổ tàn dư phân bố ở phía đông 

đảo Cao Lô và phía đông đảo Thanh Lan trên nền địa hình trũng so 

với khu vực lân cận. Trầm tích thuộc tướng này phủ bất chỉnh hợp 

trên trầm tích sét loang lổ và bị phủ chồng lấn bởi các trầm tích trẻ 

hơn từ hai phía tây và đông dưới tác động của các quá trình trầm tích 

hiện đại do sóng và dòng chảy ven bờ. Phía tây tướng trầm tích này 

là đới nâng Đệ tứ tại đảo Cao Lô và phía đông là đới nâng Pleistocen 

muộn thể hiện bằng sự nổi cao của bề mặt sét loang lổ. Vì vậy, vào 

thời kỳ biển tiến Flandrian, khu vực phân bố tướng này ở chế độ đầm 

lầy chuyển sang chế độ vũng vịnh. 

Trong trầm tích tướng này chứa các di tích Bào tử–Phấn hoa tuổi 

Holocen sớm giữa như Cibotium sp., Angiopteris sp., Lycopodium 

sp., Myrica sp., Aralia sp., Pteris sp., Magnolia sp., các di tích 

Diatomeae tuổi Holocen sớm–giữa như Thalasiosira sp., Navicula 

sp., Cyclotella sp., Caloneis sp., Diploneis sp., Cocconeis sp. và các 

di tích hóa thạch Trùng lỗ tuổi Holocen sớm–giữa như Calanlthus 

craticulatus, Ammonia beccanii, Nonionia scapha, Nonionina 

depressulla.  

(3) – Tướng cát bùn biển nông cổ tàn dư (Q2
1-2) 

Tướng cát bùn biển nông cổ tàn dư phân bố phổ biến trong đới 

15–30 m nước ở khu vực nghiên cứu. Trầm tích thuộc tướng này phủ 

bất chỉnh hợp lên tầng sét loang lổ. Trên bản đồ có thể nhận thấy 
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phần lớn diện phân bố tầng sét loang lổ nằm trùng với diện phân bố 

của tướng này nên đây cũng chính là một trong các dấu hiệu quan 

trọng để nhận biết tuổi của tướng trầm tích này. 

Trầm tích của tướng này chứa các di tích Diatomeae tuổi 

Holocen sớm–giữa như Thalasiosira sp., Cyclotella sp., Nitzschia 

sp., Melosira sp., Navicula sp., và các di tích hóa thạch Trùng lỗ tuổi 

Holocen sớm–giữa như Celanlthus craticulatus, Spiroloculina 

penglaiensis, Eponides sp., Eponides praeccinctus. 

(4) – Tướng cát bùn lẫn sạn biển nông cổ tàn dư (Q2
1-2) 

Tướng cát bùn lẫn sạn biển nông cổ tàn dư có diện phân bố hẹp, 

chủ yếu tập trung tại khu vực vụng Quán Lạn và phía đông nam các 

đảo Thượng Mai và Hạ Mai. Trầm tích thuộc tướng này có chứa sạn 

laterit màu nâu đỏ mài tròn tốt đặc trưng. 

Trong trầm tích của tướng này chứa các di tích Diatomeae tuổi 

Holocen sớm–giữa như Cyclotella striata, Nitzschia sp., Thalasiosira 

sp., Cyclotella sp., Diploneis sp., Melosira sp. và các di tích hóa 

thạch Trùng lỗ tuổi Holocen sớm–giữa như Celanlthus craticulatus, 

Ammonia beccanii, Nonionia scapha, Spiroloculina penglaiensis, 

Adellosinapulchella, Triloculina tricaninata. 

4.1.3.3. Đặc điểm tướng trong giai đoạn Holocen muộn 

(1) – Tướng cát sạn bãi triều hiện đại (Q2
3) 

Tướng cát sạn bãi triều hiện đại phân bố chủ yếu ở khu vực đáy 

biển xung quanh đảo Trần, đảo Cô Tô và Cô Tô Con. Trầm tích 

thuộc tướng này có độ mài tròn trung bình và kém. 

Trầm tích của tướng này chứa các di tích hóa thạch Trùng lỗ tuổi 

Holocen muộn như Schumbergeria sp., Quinqueloculina akneriana, 

Adelosina sp., Miliolina sp., Spiroloculina communis, Cibicides sp., 

Sigmoilina sp., Amphistegina sp. 
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(2) – Tướng cát bãi triều hiện đại (Q2
3) 

Tướng cát bãi triều hiện đại phân bố tập trung chủ yếu tại khu 

vực đáy biển xung quanh đảo Vĩnh Thực, khu vực phía đông đảo 

Cao Lô và khu vực đáy xung quanh giữa đảo Ngọc Vừng và đảo 

Cảnh Cước. So với tướng cát sạn bãi triều hiện đại thì trầm tích 

thuộc tướng cát bãi triều hiện đại có kích thước hạt trung bình nhỏ 

hơn nhưng độ chọn lọc lại tốt hơn. 

Trong trầm tích tướng này chứa các di tích hóa thạch Trùng lỗ 

tuổi Holocen muộn như Amphistegina madagascariensis, Eponides 

repandus, Amphistegina sp., Textularia madagascariensis, 

Triloculina trigonula, Quinqueloculina akneriana, Adelosina sp. 

(3) – Tướng cát biển nông hiện đại (Q2
3) 

Tướng cát biển nông hiện đại phân bố tập trung chủ yếu tại khu 

vực đáy biển phía đông nam đảo Vĩnh Thực, khu vực xung quanh 

dãy đảo Cao Lô–Cảnh Cước, quần đảo Cô Tô và khu vực xung 

quanh vụng Quán Lạn.  

Trong trầm tích tướng này chứa các di tích hóa thạch Trùng lỗ 

tuổi Holocen muộn như Amphistegina madagascariensis, Eponides 

repandus, Schumbergeria sp., Miliolina sp., Spiroloculina communis, 

Sigmoilina sp., Textularia foliacea, Crobrolinoides curta. 

(4) – Tướng cát sạn biển nông hiện đại (Q2
3) 

Tướng cát sạn biển nông hiện đại phân bố tập trung chủ yếu tại 

khu vực đáy biển xung quanh đảo Trần, khu vực đáy biển giữa các 

đảo Cao Lô và đảo Cô Tô và khu vực đáy biển xung quanh vụng 

Quán Lạn. So với tướng cát biển nông hiện đại, trầm tích thuộc 

tướng này có kích thước hạt trung bình lớn hơn nhưng độ chọn lọc 

lại kém hơn. 
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Trong trầm tích tướng này chứa các di tích hóa thạch Trùng lỗ 

tuổi Holocen muộn như Cibicides sp., Sigmoilopsis sp., Pararotalia 

sp., Rotalia gaimardyi, Texturia sp., Quinqueloculina akneriana. 

(5) – Tướng cát bùn lẫn sạn biển nông hiện đại (Q2
3) 

Tướng cát bùn lẫn sạn biển nông hiện đại phân bố tập trung chủ 

yếu tại khu vực đáy biển Trà Cổ, phía đông đảo Thoi Xanh và phía 

đông đảo Cao Lô. Khác với các tướng biển nông cổ tàn dư, tướng 

trầm tích này không chứa sạn laterit màu nâu đỏ. 

Trong trầm tích tướng này chứa các di tích Diatomeae tuổi 

Holocen muộn như Melosira sp., Cyclotella stylorum, Actinocylus 

curvatulus và các di tích hóa thạch Trùng lỗ tuổi Holocen muộn như 

Arenoparrella Mexicana, Schumbergeria sp., Pararotalia sp. 

(6) – Tướng cát bùn biển nông hiện đại (Q2
3) 

Tướng cát bùn biển nông hiện đại phân bố tập trung chủ yếu tại 

khu vực đáy biển Trà Cổ, phía đông nam đảo Cái Chiên và phía đông 

các đảo Sậu Nam và Cao Lô. 

Trong trầm tích tướng này chứa các di tích Diatomeae tuổi 

Holocen muộn như Caloneis sp., Synedra sp., Actinocylus curvatulus 

và các di tích hóa thạch Trùng lỗ tuổi Holocen muộn như Cibicides 

sp., Schumbergeria sp., Pararotalia sp. 

(7) – Tướng bùn cát biển nông hiện đại (Q2
3) 

Tướng bùn cát biển nông hiện đại phân bố chủ yếu ở phía nam 

đảo Cát Bà và phía đông đảo Sậu Nam. So với trầm tích thuộc tướng 

cát bùn biển nông hiện đại thì trầm tích thuộc tướng này có kích 

thước hạt trung bình nhỏ hơn và độ chọn lọc cũng kém hơn. 

Trong trầm tích tướng này chứa các di tích Diatomeae tuổi 

Holocen muộn như Caloneis sp., Synedra sp., Diploneis interrupta,  
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Actinocylus curvatulus và các di tích hóa thạch Trùng lỗ tuổi 

Holocen muộn như Cibicides sp., Schumbergeria sp., Pararotalia sp. 

(8) – Tướng cát bùn vũng vịnh hiện đại (Q2
3) 

Tướng cát bùn vũng vịnh hiện đại phân bố chủ yếu ở trong vịnh 

Tiên Yên–Hà Cối, vịnh Bái Tử Long và vịnh Hạ Long. Trầm tích 

thuộc tướng này có kích thước hạt trung bình đạt khoảng 0.08 mm, 

độ chọn lọc trung bình. 

(9) – Tướng bùn cát vũng vịnh hiện đại (Q2
3) 

Tướng bùn cát vũng vịnh hiện đại phân bố chủ yếu ở trong vịnh 

Bái Tử Long và vịnh Hạ Long. So với các trầm tích thuộc tướng cát 

bùn vũng vịnh hiện đại thì trầm tích thuộc tướng này có kích thước 

hạt trung bình nhỏ hơn và độ chọn lọc cũng kém hơn. 

(10) – Tướng cát bùn sạn vũng vịnh hiện đại (Q2
3) 

Tướng cát bùn sạn vũng vịnh hiện đại phân bố chủ yếu ở trong 

vịnh Bái Tử Long và vịnh Hạ Long. So với các tướng cát bùn và bùn 

cát vũng vịnh hiện đại thì trầm tích thuộc tướng cát bùn sạn vũng 

vịnh hiện đại có độ chọn lọc kém nhất. 

(11) – Tướng cát bùn cửa sông estuary hiện đại (Q2
3) 

Tướng cát bùn cửa sông estuary hiện đại phân bố tại cửa sông 

Bạch Đằng. Trầm tích thuộc tướng này có kích thước hạt trung bình 

dao động trong khoảng 0.06–0.312 mm, trung bình đạt 0.1 mm, độ 

chọn lọc dao động trong khoảng 1.23–3.34, trung bình đạt 1.85. 

(12) – Tướng bùn cát cửa sông estuary hiện đại (Q2
3) 

Tướng bùn cát cửa sông estuary hiện đại phân bố tại cửa sông 

Bạch Đằng. Trầm tích thuộc tướng này có màu xám, xám tối, xám 

phớt xanh và xám xanh. So với tướng cát bùn cửa sông estuary hiện 

đại, trầm tích thuộc tướng này có kích thước hạt trung bình nhỏ hơn 

và độ chọn lọc cũng kém hơn. 
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(13) – Tướng cát sạn nón quạt cửa sông hiện đại (Q2
3) 

Tường cát sạn nón quạt cửa sông hiện đại rất phổ biến và có diện 

phân bố khá rộng trước các cửa sông đổ ra vịnh Tiên Yên cho đến 

phía đông đảo Cái Bàu và xung quanh các đảo và quàn đảo. Trầm 

tích thuộc tướng này có thành phần chủ yếu là cát và sạn, đôi khi có 

mặt cả cuội tảng và sét. 

4.2. TIẾN HÓA THẠCH ĐỘNG LỰC CÁC THÀNH TẠO 

TRẦM TÍCH TẦNG MẶT KHU VỰC BIỂN NÔNG VEN BỜ 

HẢI PHÒNG – QUẢNG NINH 

4.2.1. Giai đoạn biển tiến Pleistocen muộn 

Giai đoạn biển tiến đầu Pleistocen muộn (Q1
3a) hay còn được gọi 

là biển tiến Vĩnh Phúc tương ứng với giai đoạn gian băng Wurm 1– 

Wurm 2, bắt đầu từ 50 ngàn năm trước và kết thúc tại thời điểm 40 

ngàn năm trước, có quy mô toàn cầu và để lại nhiều dấu vết trên lãnh 

thổ Việt Nam (Trần Nghi, 2012; Nguyễn Địch Dỹ, Trần Nghi, Ngô 

Quang Toàn, 2013). Đợt biển tiến này xuất phát từ độ sâu 200–300 

m nước tràn qua toàn bộ thềm lục địa Việt Nam ngày nay, rồi mở 

rộng cho tới cả khu vực Vĩnh Phúc, Bắc Giang thuộc vùng tây bắc 

Việt Nam trong giai đoạn biển tiến cực đại đã tạo ra một tầng sét rất 

đặc trưng trên các đồng bằng ven biển và khu vực biển Đông ngày 

nay. Trong giai đoạn này, tầng trầm tích sét được hình thành trong 

môi trường nước yên tĩnh, động lực sóng và dòng chảy yếu. Các kết 

quả nghiên cứu của Schimanski và Statteger (2005) và Coleman 

(1969) cho thấy trong giai đoạn này, sông Hồng cổ còn mở rộng về 

phía nam vịnh Bắc Bộ đến 15030’vĩ độ bắc. Từ đó cho thấy xu hướng 

di chuyển trầm tích lúc đó là về phía nam vịnh Bắc Bộ. Nhận định 

trên hoàn toàn phù hợp với các kết quả nghiên cứu về tướng đá–cổ 

địa lý Pliocen–Đệ tứ của Trần Nghi (2003). 
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4.2.2. Giai đoạn biển thoái cuối Pleistocen muộn 

Sau giai đoạn biển tiến đầu Pleistocen muộn (Q1
3a) là giai đoạn 

biển thoái cuối Pleistocen muộn (Q1
3b) tương ứng với giai đoạn băng 

hà cuối cùng Wurm 2, bắt đầu từ 40 ngàn năm trước và kết thúc tại 

thời điểm 18 ngàn năm trước,  làm cho mực biển lùi về độ sâu 100–

120 m (Trần Nghi, 2012; Nguyễn Địch Dỹ, Trần Nghi, Ngô Quang 

Toàn, 2013). Lúc này, toàn bộ vùng biển nông ven bờ Hải Phòng–

Quảng Ninh  hiện nay trở thành môi trường lục địa tạo điều kiện cho 

quá trình phong hóa phát triển trên các thành tạo trầm tích ở giai 

đoạn trước đó. Chính phong hóa hóa học trong điều kiện khô–ướt 

xen kẽ trong giai đoạn này đã làm cho tầng trầm tích sét được hình 

thành trong giai đoạn biển tiến Vĩnh Phúc trước đó bị biến đổi màu 

sắc thành tầng sét phong hóa loang lổ.  

Kết quả nghiên cứu về trầm tích tầng mặt ở khu vực vịnh Bắc Bộ 

của Coleman (1969) cho thấy trong giai đoạn này châu thổ sông 

Hồng vẫn tiếp tục mở rộng về phía nam vịnh Bắc Bộ. Từ đó cho thấy 

xu hướng di chuyển trầm tích lúc đó là về phía nam vịnh Bắc Bộ. 

Nhận định trên hoàn toàn phù hợp với các kết quả nghiên cứu về địa 

mạo của Lưu Tỳ (1982) và tướng đá–cổ địa lý Pliocen–Đệ tứ của 

Trần Nghi (2003).  

4.2.3. Giai đoạn biển tiến Flandrian 

Giai đoạn biển tiến Flandrian tương ứng với thời kỳ từ Pleistocen 

muộn đến Holocen sớm–giữa diễn ra vào khoảng 17–18 nghìn năm 

trước, xuất phát từ độ sâu 100–120 m so với mực biển hiện nay và 

kết thúc ở độ cao từ 4–6 m lúc 4 nghìn năm trước (Nguyễn Địch Dỹ, 

Trần Nghi, Ngô Quang Toàn, 2013). 

Phân tích xu thế di chuyển trầm tích từ các phương pháp 

McLaren (1985) và Self (1977) cho thấy trong giai đoạn này, ở vùng 
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biển nông ven bờ Hải Phòng–Quảng Ninh, trầm tích có khuynh 

hướng di chuyển xuống phía nam dọc theo ven bờ tây vịnh Bắc Bộ. 

Kết quả nghiên cứu  trên hoàn toàn phù hợp với các kết quả nghiên 

cứu về địa mạo của Lưu Tỳ (1982) và tướng đá–cổ địa lý Pliocen–Đệ 

tứ của Trần Nghi (2003) và Schimanski và Statteger (2005). 

4.2.4. Giai đoạn biển thoái sau biển tiến Flandrian và biển tiến hiện đại 

Giai đoạn này mực biển xuất phát từ độ cao khoảng 4–6 m lúc 4 

nghìn năm trước đây rồi hạ thấp dần xuống độ sâu 1–2 m lúc 1 nghìn 

năm trước rồi sau đó lại dâng lên cho đến mực biển ngày nay (Trần 

Nghi, 2012; Pluet và Pirazzoli, 1991). Giai đoạn này hình thành các 

trầm tích phân bố ở vùng ven bờ có màu sắc đặc trưng là xám nâu và 

xám sáng. 

Phân tích xu thế di chuyển trầm tích từ các phương pháp 

McLaren (1985) và Self (1977) cho thấy trong giai đoạn này, ở vùng 

biển nông ven bờ Hải Phòng–Quảng Ninh, các vật liệu trầm tích có 

xu hướng di chuyển về phía nam và đông nam, riêng ở khu vực vịnh 

Bái Tử Long trầm tích có xu hướng di chuyển về cả hai phía đông 

bắc và tây nam dọc theo hình dạng kéo dài của vịnh. Ngoài ra, phân 

tích hình thái phân bố tướng cát sạn biển nông hiện đại ở khu vực 

xung quanh đảo Trần thấy rằng chúng phân bố bao quanh đảo và kéo 

dài về phía đông nam. Điều đó chứng tỏ các vật liệu trầm tích có xu 

hướng di chuyển về phía đông nam và được tích tụ tại đó. Kết quả 

phân tích trên phù hợp với bức tranh chung về hoàn lưu dòng chảy 

khu vực vịnh Bắc Bộ (Chương trình điều tra tổng hợp vịnh Bắc Bộ, 

1959–1964, Đinh Văn Ưu, 2000). Ngoài ra, nó cũng phù hợp với các 

nghiên cứu trước đây về xu hướng di chuyển trầm tích vùng ven bờ 

châu thổ sông Hồng (Đỗ Minh Đức, Trần Nghi, Mai Trọng Nhuận và 

Đào Mạnh Tiến, 2003; Lê Xuân Hồng, 2005; Ostrowski, 2009). 
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KẾT LUẬN 

(1) - Các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải 

Phòng–Quảng Ninh bao gồm 11 trường trầm tích cơ bản là trầm tích 

sạn, trầm tích sạn cát, trầm tích cát sạn, trầm tích cát bùn sạn, trầm 

tích cát lẫn sạn, trầm tích cát, trầm tích cát bùn lẫn sạn, trầm tích cát 

bột, trầm tích cát bùn, trầm tích bột cát và trầm tích bùn cát. 

(2) - Trầm tích tầng mặt ở phía bắc đảo Cát Bà phân phố chủ yếu 

các trường trầm tích hạt thô, ở phía nam đảo Cát Bà phân bố chủ yếu 

các trường trầm tích hạt mịn. Trầm tích ở xa bờ chứa sạn laterit màu 

nâu đỏ mài tròn tốt, ở gần bờ chứa sạn lục nguyên cát bột kết mài 

tròn kém. 

(3) - Trầm tích tầng mặt vùng Hải Phòng–Quảng Ninh có thành 

phần hạt vụn chủ yếu là thạch anh và mảnh đá, còn các hợp phần 

khác chiếm không đáng kể. Hàm lượng thạch anh có xu hướng tăng 

dần từ gần bờ ra xa bờ. Hàm lượng khoáng vật nặng có xu hướng 

giảm dần từ bắc xuống nam. 

(4) - Lịch sử tiến hóa thạch động lực các thành tạo trầm tích tầng 

mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng–Quảng Ninh ghi nhận 18 

tướng trong 4 giai đoạn tiến hóa khác nhau có những đặc trưng riêng 

về chế độ thủy thạch động lực của môi trường trầm tích.  

(5) - Các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải 

Phòng–Quảng Ninh từ giai đoạn biển tiến Pleistocen muộn (biển tiến 

Vĩnh Phúc) đến biển tiến Flandrian có xu hướng di chuyển vật liệu 

trầm tích về phía nam. Từ sau biển tiến Flandrian đến nay, các thành 

tạo trầm tích tầng mặt vùng biển nông ven bờ Hải Phòng–Quảng 

Ninh lại có xu hướng di chuyển trầm tích về phía đông và đông nam, 

riêng ở khu vực vịnh Bái Tử Long có xu hướng di chuyển về hai phía 

đông bắc và tây nam dọc theo hình dạng kéo dài của vịnh.  


