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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Vùng ven biển sông Tiền là vùng tiếp giáp với biển nằm ở hạ 

lưu sông Tiền, nhánh phía bắc của hệ thống sông Cửu Long. Đây là 

vùng có vị trí quan trọng về kinh tế và an ninh quốc phòng không chỉ 

đối với đồng bằng sông Cửu Long mà còn đối với cả nước nói 

chung. Vì thế vùng này đã được đầu tư nghiên cứu đa ngành nhằm 

phục vụ các mục tiêu quốc gia và địa phương. Một trong những lĩnh 

vực được quan tâm nghiên cứu hàng đầu là địa chất, đặc biệt là địa 

chất Đệ tứ, giai đoạn cuối cùng của lịch sử Trái đất. Trong nghiên 

cứu địa chất Đệ tứ, các thành tạo trầm tích của giai đoạn địa chất 

cuối cùng (Holocen - 11.700 năm trở lại đây, theo Ủy ban Địa tầng 

Quốc tế 2008) được chú ý đặc biệt, bởi vì trên đó dân cư quần tụ 

đông đúc, là nơi chứa nhiều tài nguyên nhưng cũng tiềm ẩn nhiều tai 

biến thiên nhiên ảnh hưởng đến đời sống con người.  

Các phương án đo vẽ bản đồ và tìm kiếm khoáng sản tỷ lệ 

khác nhau, nhiều đề tài nghiên cứu về các lĩnh vực địa chất (thạch 

học, cổ sinh, cổ môi trường, địa tầng, khoáng sản,…) đã được thực 

hiện. Các công trình nghiên cứu đó đã góp phần không nhỏ trong 

việc quy hoạch và định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên 

trong vùng. Tuy nhiên, để có những đánh giá tốt nhất về địa tầng và 

môi trường trầm tích Holocen, cần có những nghiên cứu bổ sung về 

nhóm hóa thạch Khuê tảo (Diatomeae) là nhóm vi cổ sinh có ý nghĩa 

cổ sinh thái cao vì chúng sinh sống trong nhiều môi trường khác 

nhau: từ môi trường biển đến môi trường lục địa, từ môi trường nước 

đến môi trương trầm tích ẩm ướt. Ngoài ra Khuê tảo còn là nhóm 

sinh vật có độ nhạy cảm cao với sự thay đổi môi trường sống, vì thế 

chúng được coi là sinh vật chỉ thị tốt cho điều kiện cổ khí hậu và cổ 

địa lý.  
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Để góp phần hoàn thiện bức tranh về xu thế diễn tiến điều kiện 

môi trường vùng nghiên cứu, rà soát lại địa tầng và cách phân định 

môi trường trầm tích trong Holocen, NCS chọn tài luận án tiến sĩ của 

mình là: “Địa tầng và môi trường trầm tích Holocen vùng ven biển 

sông Tiền”. Đề tài được thực hiện chủ yếu dựa trên cơ sở nghiên cứu 

nhóm hóa thạch Khuê tảo, là nhóm có mặt khá phổ biến trong trầm 

tích Holocen vùng nghiên cứu, nhằm giải quyết vấn đề địa tầng và 

môi trường trầm tích vùng ven biển sông Tiền. 

2. Mục tiêu của luận án 

-

các phân vị địa tầng đã được phân chia, góp phần hoàn thiện sơ đồ 

địa tầng Holocen vùng ven biển sông Tiền.  

-

nghiên cứu trên cơ sở nghiên cứu tập hợp hóa thạch Khuê tảo.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

-

thập được trong trầm tích vùng nghiên cứu. 

-

cửa Tiểu đến cửa Cung Hầu, từ bờ biển hiện tại tiến vào đất liền 

khoảng 10-15km.  

4. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu thực địa, thu thập mẫu cổ sinh và trầm tích 

Holocen vùng ven biển sông Tiền. 

- Xác định phức hệ hóa thạch Khuê tảo Holocen thu thập được 

trong vùng ven biển sông Tiền. 
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-

u sự phân bố của tập hợp Khuê tảo với các đặc điểm sinh thái của 

chúng. Rà soát khối lượng, ranh giới của các phân vị thạch địa tầng. 

-

hóm hóa 

thạch sưu tập được. 

5.  Cơ sở tài liệu 

- -

- -

Nguyễn Địch Dỹ làm chủ trì. 

- Cá

do NCS và các thành viên đề tài KC09.06/06.10 thu thập. 

-

 

-

 

- 07 mẫu trầm tích trầm tích bãi triều vùng ven biển sông Tiền 

của đề tài KC09.13/11-15. 

- Báo cáo thuyết minh bản đồ 1/200.000 tờ Mỹ Tho do 

Nguyễn Ngọc Hoa chủ biên (1996). 

- Các kết quả nghiên cứu và báo cáo tổng kết của đề tài 

KC09.06/06.10, QT09-23 

- Các công trình công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước 

của nghiên cứu sinh và của các tác giả khác. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

6.1. Ý nghĩa khoa học 
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-

 

- Chính xác hóa ranh giới của hệ tầng Bình Đại (Q2
1
 bd), góp 

phần hoàn thiện thang địa tầng Holocen khu vực nghiên cứu. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Kết quả nghiên cứu của luận án có thể ứng dụng trong quy 

hoạch sử dụng đất của vùng ven biển sông Tiền, lưu ý đến xu hướng 

biến động khí hậu toàn cầu. 

- Kết quả nghiên cứu Khuê tảo của luận án là tư liệu tốt đối 

với nghiên cứu và giảng dạy về nhóm hóa thạch Khuê tảo (trong môn 

Cổ sinh vật học) tại các trường đại học. 

7. Các luận điểm bảo vệ 

Luận điểm 1. Trong trầm tích Holocen vùng ven biển sông 

Tiền có mặt phong phú hóa thạch Khuê tảo, dựa theo đặc điểm sinh 

thái của chúng có thể phân biệt bốn nhóm sinh thái Khuê tảo: biển 

trôi nổi, đới bờ trôi nổi, đới bờ bám đáy và nước ngọt. 

Luận điểm 2. Đặc điểm sinh thái và sự phân bố Khuê tảo theo 

không gian và thời gian, xét trong tương quan với các tướng trầm 

tích là cơ sở để phân chia 4 đới sinh thái địa tầng Khuê tảo (gọi tắt là 

TDEZ - Tiền Diatom Ecostratigraphical Zone) từ thấp lên cao như 

sau: 

1 -  TDEZ-1 (11,7-8 ka, Bp): đặc trưng cho vùng cửa sông ven 

biển, vắng mặt hóa thạch Khuê tảo, ứng với giai  đoạn biển tiến 

Holocen sớm. 

2 - TDEZ-2 ( 8-4 ka, Bp): đặc trưng cho vùng estuary-vũng 

vịnh, phong phú Khuê tảo biển ven bờ (biển trôi nổi, đới bờ trôi nổi, 

đới bờ bám đáy), ứng với giai đoạn biển tiến cực đại (biển tiến 

Flandrian).  
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3 - TDEZ-3 ( 4-3 ka, Bp):  đặc trưng cho vùng tiền châu thổ, 

hiếm hóa thạch Khuê tảo biển, ứng với giai đoạn biển thoái Holocen. 

4 -  TDEZ-4 (3ka Bp đến nay): đặc trưng cho vùng cửa sông 

ven biển, đánh dấu bởi sự xuất hiện Khuê tảo nước ngọt bên cạnh các 

nhóm sinh thái khác, như biển trôi nổi, bờ trôi nổi và bờ bám đáy, 

ứng với giai đoạn biển thoái Holocen 

Luận điểm 3: Sự có mặt của các phức hệ hóa thạch Khuê tảo 

có ý nghĩa sinh thái góp phần phân định các tướng trầm tích và phân 

biệt trong vùng nghiên cứu các môi trường trầm tích sau đây:  

- Môi trường trầm tích sông và cửa sông ven biển (ứng với 

Holocen sớm).  

- Môi trường estuary và vũng vịnh nông (ứng với Holocen 

giữa).  

- Môi trường cửa sông ven biển (ứng với Holocen muộn).  

8. Những điểm mới của luận án 

- Về cổ sinh: Đã phân chia được bốn nhóm sinh thái Khuê tảo 

(biển-trôi nổi, đới bờ-trôi nổi, đới bờ-bám đáy và nước ngọt) tại vùng 

ven biển sông Tiền.  

- Về địa tầng: a) Sinh thái địa tầng: Xác lập mới 4 đới sinh 

thái địa tầng Khuê tảo trong trầm tích Holocen vùng ven biển sông 

Tiền: 1) TDEZ-1 ( 11,7-8 ka, Bp), ứng với giai đoạn biển tiến 

Holocen sớm; 2) TDEZ-2 ( 8-4 ka, Bp), ứng với giai đoạn biển tiến 

cực đại; 3) TDEZ-3 (4-3 ka Bp), ứng với giai đoạn biển thoái 

Holocen và 4)  TDEZ-4 (3ka Bp), ứng với giai đoạn biển thoái 

Holocen. Các đới này là một trong những cơ sở để phân định các 

tướng trầm tích trong vùng nghiên cứu. b) Thạch địa tầng: Chỉnh lý, 

hạ thấp ranh giới dưới của hệ tầng Bình Đại (Q2
1
 bd) trên cơ sở phân 

tích đặc điểm trầm tích của hệ tầng trong vùng nghiên cứu.  
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- Về môi trường trầm tích: Qua nghiên cứu tướng trầm tích, 

đặc biệt chú trọng phân tích ý nghĩa sinh thái của hóa thạch Khuê 

tảo, giúp phân biệt các môi trường trầm tích từng tồn tại trong 

Holocen sớm, giữa và muộn một cách có cơ sở: a) Môi trường sông, 

cửa sông ven biển hầu như vắng mặt Khuê tảo; b) Môi trường 

estuary và vũng vịnh nông phong phú hóa thạch Khuê tảo biển nông 

và ven bờ; c) Môi trường cửa sông ven biển với sự có mặt của Khuê 

tảo nước ngọt. 

9. Bố cục của luận án 

Mở đầu 

Chương 1. Tổng quan về vùng ven biển sông Tiền 

Chương 2. Lịch sử nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp 

nghiên cứu 

biển sông Tiền 

Chương 4. Địa tầng Holocen vùng ven biển sông Tiền 

Chương 5. Môi trường trầm tích Holocen vùng ven biển sông 

Tiền 

Kết luận 

Tài liệu tham khảo 

Chương 1. Tổng quan về vùng nghiên cứu 

 

1.1.1. Vị trí địa lý 

Vùng nghiên cứu nằm ở phía Đông Nam Tây Nam Bộ, thuộc 

vùng ven biển của ba tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh (106
O
 16’ 

56,7’’- 106
O
51’8,4’’ (Đ), 9

O 
39’ 35’’-10

O
 21’13,6’’(B), gồm dải đất 

từ vùng cửa Tiểu đến vùng cửa Cung Hầu, từ bờ biển hiện tại tiến 

sâu vào đất liền 10 - 15km, tùy tính chất từng vùng cửa sông. 

1.1.2. Đặc điểm khí hậu, khí tượng 
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Vùng nghiên cứu có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa cận xích 

đạo, chịu tác động mạnh mẽ của gió Đông Nam từ biển thổi vào. Một 

năm có hai mùa là mùa mưa và mùa khô.  

1.1.3. Đặc điểm thủy, hải văn 

Vùng ven biển châu thổ sông Tiền thuộc miền hạ lưu sông 

Cửu Long. Sông Tiền là một trong hai nhánh lớn của sông Cửu 

Long. Mạng lưới kênh rạch trong vùng phát triển mạnh. Chế độ thủy 

triều ở đây là bán nhật triều không đều. Sóng biển đóng vai trò đặc 

biệt quan trọng trong các quá trình động lực ven bờ.  

1.1.5. Đặc điểm địa hình 

Vùng nghiên cứu có địa hình thấp, khá bằng phẳng. Độ chênh 

cao tuyệt đối địa hình trong vùng từ 3 đến 3,5m.  

1.2. Địa tầng Đệ tứ khu vực nghiên cứu 

1.2.1. Địa tầng Pleistocen 

Trầm tích Pleistocen vùng nghiên cứu được xếp vào các hệ 

tầng: Bình Minh (Q1
1
bmh), Đất Quốc (aQ1

1c
dc), Mỹ Tho (amQ1

1c
 

mt), Long Toàn (mQ1
2
lt), Thủy Đông (amQ1

2-3
tdg), Thủ Đức (aQ1

2-

3
td) và Long Mỹ (mQ1

3
lm), theo thứ tự từ cổ đến trẻ.  

1.2.2. Địa tầng Holocen 

Trầm tích Holocen vùng nghiên cứu gồm 3 hệ tầng: Bình Đại 

(Q2
1
 bd), Hậu Giang (Q2

2
 hg) và Cửu Long (Q2

3
 cl), sẽ được mô tả 

chi tiết trong chương 4 của luận án. 

Chương 2: Lịch sử nghiên cứu, cách tiếp cận và phương pháp 

nghiên cứu 

2.1. Lịch sử nghiên cứu vùng ven biển sông Tiền 

Các thành tạo trầm tich Cenozoi vùng đồng bằng sông Cửu 

Long đã được nhiều tác giả sau nghiên cứu về cổ sinh, địa tầng và 

tướng trầm tích: Nguyễn Văn Lập (2002, 2010,...), Tạ Thị Kim Oanh 



10 
 

(2002 a,b), Ulrike Proske (2010 a,b), Toru Tamura (2009,2012),  Zuo 

Xue (2010,2012), Rik Tjallingii (2010) v.v.. 

Trong báo cáo tổng kết đề tài KC09.06/06.10 (Nguyễn Địch 

Dỹ và nnk. (2010) đã có nhiều kết quả nghiên cứu về địa tầng cũng 

như môi trường trầm tích khu vực đồng bằng châu thổ sông Cửu 

Long nói chung, tuy nhiên mới dừng ở mức phổ quát. Chưa có nhóm 

hóa thạch nào được phân tích tỷ mỉ về sinh địa tầng và sinh thái địa 

tầng .  

2.2. Cách tiếp cận 

- Tiếp cận sinh địa tầng: Các đới sinh địa tầng trong luận án 

được xác định trên cơ sở nghiên cứu toàn diện phức hệ Khuê tảo gặp 

trong vùng. Các di tích cổ sinh có ý nghĩa địa tầng chính vì sinh giới 

phát sinh, tồn tại phát triển tuân theo Học thuyết tiến hóa sinh học 

của S. Darwin và đó là quá trình tiến hóa không lặp lại.  

- Tiếp cận cổ sinh thái: Một trong những thuộc tính của sinh 

vật là thích nghi với  môi trường. Sinh vật là hợp phần hữu sinh của 

mỗi hệ sinh thái, chúng có quan hệ hỗ tương với các hợp phần vô cơ, 

tạo nên môi trường sinh thái đặc trưng cho từng giai đoạn phát triển 

của lịch sử Trái Đất. Vì thế, nghiên cứu các dấu hiệu sinh thái của 

phức hệ Khuê tảo và các nhóm cổ sinh liên quan kết hợp với kết quả 

phân tích tướng góp phần quan trọng trong việc xác định môi trường 

trầm tích Holocen vùng nghiên cứu - một trong những nhiệm vụ đặt 

ra của đề tài luận án. 

2.3. Các phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa: Phương pháp phân 

tích địa mạo; Phương pháp mô tả và lấy mẫu lõi khoan. 

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu trong phòng: Phương pháp làm giàu 

và xác định Khuê tảo dưới kính hiển vi; Phương pháp phân tích cổ 
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sinh thái; Phương pháp phân tích độ hạt trầm tích; Phương pháp phân 

tích tướng đá-cổ địa lý. 

Chương 3: 

biển sông Tiền 

3.1. Đặc điểm phân loại của phức hệ Khuê tảo Holocen vùng 

nghiên cứu 

Trong trầm tích Holocen - hiện đại vùng nghiên cứu đã phát 

hiện 83 loài Khuê tảo thuộc 30 giống khác nhau, trong đó 41 loài 

thuộc phụ lớp Khuê tảo trung tâm (Centrophyceae) và 42 loài thuộc 

phụ lớp Khuê tảo lông chim (Pennatophyceae) 

3.2. Các nhóm sinh thái Khuê tảo Holocen vùng nghiên cứu 

Dựa vào đặc điểm hình thái thích nghi và môi trường sống của 

Khuê tảo Holocen đã phân biệt bốn nhóm sinh thái sau: biển trôi nổi, 

đới bờ trôi nổi, đới bờ bám đáy và nước ngọt. 

- Nhóm sinh thái biển trôi nổi gồm các loài Khuê tảo có kiểu 

sống trôi nổi trong môi trường biển xa bờ. Nhóm này gồm: 

Actinocyclus curvatulus, A. divisus, A. subtilis, Coscinodiscus 

asteromphalus. Cos. lineatus, Cos.marginatus, Cos. radiatus,  Cos. 

subtilis, Rhizosolenia bergonii,  Rh. styliformis, Thalassiosira 

excentrica, Th. oestrupii, Th. pacifica, Triceratium favus,… 

- Nhóm sinh thái đới bờ trôi nổi gồm các loài Khuê tảo có kiểu 

sống trôi nổi trong môi trường biển, biển nông gần bờ, vùng duyên 

hải và các loài nước lợ. Các chiếm số lượng đáng kể về số lượng 

mảnh vỏ trong các mẫu lỗi khoan là Cyclotella stylorum, Cyc. 

striata, Paralia sulcata. Ngoài ra còn có Actinocyclus ehrenbergii, A. 

ellipticus, Actinoptychus splendens, Act. undulatus, Coscinodiscus 

lacustris, Hyalodiscus scoticus, Thalassiosira decipiens, 

Thalassionema nitzschioides, v.v..  
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- Nhóm sinh thái đới bờ bám đáy gồm các Khuê tảo có kiểu 

sống bám đáy ở biển, biển nông gần bờ, duyên hải và trong nước lợ. 

Nhóm này gồm các giống Achnanthes, Cocconeis, Diploneis, 

Navicula, Nitzschia, Pleurosigma, Surirella, Trachyneis,… 

- Nhóm sinh thái nước ngọt gồm các Khuê tảo sống trong môi 

trường nước ngọt, có thể sống bám đáy (Cymbella affinis, Epithemia 

sp., Eunotia sp., Gomphonema longiceps) hoặc trôi nổi (Aulacosira 

granulata). Sự có mặt của chúng cho thấy môi trường thành tạo trầm 

tích đã liên quan đến sông, hồ trên lục địa vùng nghiên cứu. 

3.3. Sự phân bố hóa thạch Khuê tảo trong trầm tích Holocen vùng 

nghiên cứu 

3.3.1. Phân bố Khuê tảo trong trầm tích Holocen lỗ khoan LKBT1-

KC09 

Lỗ khoan máy ở tọa độ 09
O
53’31.6” B, 106

O
34’14.6” Đ. 

Trong lỗ khoan này gặp các mức phân bố Khuê tảo sau đây:  

- Mức 1 (LKBT1- KC09-1) phân bố ở độ sâu từ 21,5m đến 

14,1m, gặp phức hệ hóa thạch Khuê tảo thuộc các nhóm sinh thái 

biển trôi nổi, đới bờ trôi nổi và đới bờ bám đáy. Nhóm Khuê tảo biển 

trôi nổi chiếm từ 10-15%, nhóm sinh thái đới bờ trôi nổi và bám đáy 

chiếm 85-90% với sự thống trị của các loài thuộc giống Cyclotella 

spp., chiếm từ 40-90%. Các loài sống trôi nổi trong biển thường rất 

giàu trong môi trường estuary, vũng vịnh. Loài Paralia sulcata 

chiếm khoảng 15-40% tổng số mảnh vỏ. Sự thay đổi thành phần của 

phức hệ hóa thạch từ dưới lên trên minh chứng cho sự biến đổi môi 

trường từ nước lợ (cửa sông) sang môi trường nước mặn (biển). 

- Mức 2 (LKBT1-KC09-2) phân bố ở độ sâu từ 14,1m đến 

10m, đặc trưng bằng sự vắng mặt của Khuê tảo ở phần dưới và trên 

của mức địa tầng. Mẫu có hóa thạch ở phần giữa của mức này cũng 

nghèo hóa thạch. 
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- Mức 3 (LKBT1-KC09-3) phân bố ở độ sâu từ 10m đến 0m, 

được đặc trưng bằng sự phong phú của hóa thạch Khuê tảo (H 3.5). 

Trong mức địa tầng thấy sự thống trị của loài Cyclotella stylorum trở 

lại. Ngoài ra sự xuất hiện của nhóm hóa thạch Khuê tảo nước ngọt 

cho thấy vai trò của sông trong việc thành tạo trầm tích vùng nghiên 

cứu. Nhóm hóa thạch đới bờ trôi nổi và đới bờ bám đáy vẫn chiếm 

ưu thế, thể hiện vai trò của biển trong việc thành tạo trầm tích của 

vùng trong thời gian này. 

3.3.2. Phân bố Khuê tảo trong trầm tích Holocen lỗ khoan LKBT2-

KC09 

Lỗ khoan ở tọa độ 10
O
01’55.6” B, 106

O
34’56.9” Đ. Trong lỗ 

khoan này gặp 4 mức phân bố Khuê tảo sau đây (H. 3.6): 

- Mức 1 (LKBT2-KC09-1) phân bố ở độ sâu từ 58,2m đến 

39,8m. Hóa thạch Khuê tảo vắng mặt ở phần dưới và hiếm gặp ở 

phần trên của mức này. 

- Mức 2 (LKBT2-KC09-2) phân bố ở độ sâu từ 39,8m đến 

14,0m. Hóa thạch Khuê tảo ở mức này phong phú cả về thành phần 

giống loài lẫn số lượng mảnh vỏ. Dựa vào sự phân bố và thay đổi của 

thành phần hóa thạch có thể phân biệt mức 2 thành ba phần: LKBT2-

KC09-2a, LKBT2-KC09-2b và LKBT2-KC09-2c.  

LKBT2-KC09-2a phân bố ở độ sâu từ 39,8m đến 32m, đặc 

trưng bằng sự có mặt của Khuê tảo biển trôi nổi và đới bờ. Với sự 

thống trị của nhóm đới bờ gồm: Cyclotella stylorum (20-80%), 

Grammatophora marina (20%), Paralia sulcata (5-10%). Từ kết quả 

trên cho thấy môi trường trầm tích thay đổi từ môi trường nước lợ 

(giai đoạn trước) sang biển nông.   

LKBT2-KC09-2b phân bố ở độ sâu từ 32m đến 23m, đặc trưng 

bằng sự thay đổi về thành phần giống loài tới số lượng mảnh vỏ hóa 

thạch một cách đáng kể. Trên biểu đồ (hình 3.6) có thể thấy tổng số 
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mảnh vỏ Khuê tảo gặp được rất ít so với LKBT2-KC09-2a. Các hóa 

thạch đặc trưng cho môi trường biển được tìm thấy trong phần này. 

LKBT2-KC09-2c phân bố ở độ sâu từ 23m đến 14m, trong 

phần này nhóm Khuê tảo biển trôi nổi chiếm tới 40% tổng số vỏ tảo 

tìm được. Các hóa thạch nhóm này đều có mặt với tỷ lệ cao (2% - 

10%), như: Thalassiosira excentrica, Actinocyclus curvatulus, Th. 

pacifica và một số loài của giống Coscinodiscus. Các loài thuộc 

nhóm đới bờ trôi nổi giảm, gồm Cyclotella stylorum, Paralia sulcata 

và Thalassiosira nitzschioides (H. 3.6). Thành phần và số lượng 

trong phức hệ hóa thạch chỉ ra rằng môi trường biển thống trị ở đây 

trong thời gian này.  

- Mức 3 (LKBT2-KC09-3) phân bố ở độ sâu từ 14m đến 7m, 

vắng mặt hóa thạch Khuê tảo ở phần trên và phần dưới. Mỗi mẫu (có 

chứa hóa thạch) chỉ gặp 20-30 mảnh vỏ Khuê tảo trên một tiêu bản. 

Hóa thạch có tỉ lệ % cao nhất vẫn là Cyclotella stylorum (60-80%). 

Các hóa thạch gặp được thuộc nhóm biển trôi nổi và đới bờ trôi nổi. 

Điều đó cho thấy môi trường vẫn chịu sự tác động của biển trong 

thời gian này. 

- Mức 4 (LKBT2-KC09-4) phân bố ở độ sâu từ 7m đến 0m. 

Trong mức này các hóa thạch Khuê tảo đới bờ trôi nổi chiếm ưu thế: 

Cyclotella stylorum (30-50%), Paralia sulcata (5-10%), Cyclotella 

striata (10-20%). Ngoài ra trong phức hệ còn gặp các loài Khuê tảo 

nước ngọt như Aulacosira granulata, Cymbella affinis, Epithemia 

sp., Eunotia sp. (chiếm khoảng 5%). Những dạng cuối có ý nghĩa 

quan trọng trong việc xác định môi trường trầm tích lục địa đã có 

mặt trong vùng. 
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3.3.3. Đặc điểm Khuê tảo trong trầm tích Holocen lỗ khoan LKBT3-

KC09 

Lỗ khoan ở tọa độ 10
O
10’21,2” B, 106

O
41’59,9” Đ. Trong lỗ 

khoan này gặp 4 mức phân bố Khuê tảo sau đây (H 3.7): 

- Mức 1 (LKBT3-KC09-1) phân bố ở độ sâu từ 54,5m đến 

38m, hóa thạch Khuê tảo vắng mặt ở phần dưới và hiếm gặp ở phần 

trên của mức địa tầng này.  

- Mức 2 (LKBT3-KC09-2) phân bố ở độ sâu từ 38m đến 18m, 

phức hệ hóa thạch Khuê tảo phong phú, có tới 37 loài, số lượng 

mảnh vỏ cũng lên tới 600 trên một tiêu bản. Phức hệ hóa thạch ở 

mức này gồm Khuê tảo biển trôi nổi, đới bờ trôi nổi và đới bờ bám 

đáy. Trong đó tỉ lệ nhóm biển trôi nổi chiếm từ 30-40%, đới bờ trôi 

nổi chiếm từ 50-60%, đới bờ bám đáy chiếm từ 5-10%. Trên biểu đồ 

ta thấy hai loài Khuê tảo Cyclotella stylorum và Paralia sulcata là 

những hóa thạch đông nhất trong phức hệ. Nhóm hóa thạch biển trôi 

nổi đa dạng và phong phú với các loài như: Actinocyclus curvatulus, 

Coscinodiscus subtilis, Thalassiosira pacifica, Th. excentrica, Th. 

oestrupii, A. divisus, Cos. linetus, marginatus, Cos. pseudoincertus, 

Cos. radiatus,… Phức hệ hóa thạch này đặc trưng cho thời kỳ biển 

thống trị trong vùng nghiên cứu.  

- Mức 3 (LKBT3-KC09-3) phân bố từ độ sâu 18m đến 11m. 

Hóa thạch Khuê tảo vắng mặt ở phần dưới và trên của mức này. Số 

lượng hóa thạch ít, khoảng vài chục mảnh vỏ trên một tiêu bản. Loài 

chiếm số lượng lớn là Cyclotella stylorum. 

- Mức 4 (LKBT3-KC09-4) phân bố từ độ sâu 11m đến 0m, 

được đặc trưng bởi sự xuất hiện của nhóm hóa thạch nước ngọt. 

Cyclotella stylorum vẫn là loài chiếm số lượng đông nhất. Số lượng 

mảnh vỏ của Paralia sulcata giảm, chỉ còn 5-10% tổng số mảnh vỏ. 

Các loài thuộc nhóm đới bờ trôi nổi tăng rõ rệt, cho thấy môi trường 
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sinh thái đã thay đổi so với mức 3 (H.3.7). Trên biểu đồ có thể thấy, 

từ độ sâu 7 đến  5m ít gặp hóa thạch Khuê tảo. Từ khoảng 5m đến 

2m lại thấy sự giàu trở lại của các hóa thạch Khuê tảo. Điều đó cho 

thấy môi trường thành tạo trầm tích trong thời gian này thay đổi liên 

tục, dẫn đến các phức hệ Khuê tảo cũng thay đổi. 

Chương 4. Địa tầng Holocen vùng ven biển sông Tiền 

Ranh giới Pleistocen – Holocen trong luận án sử dụng mốc 

11.700 năm Bp theo Địa niên biểu quốc tế do Ủy ban Địa tầng Quốc 

tế (2008) ấn hành.  

4.1. Các phân vị sinh sinh thái địa tầng (ecozone) Khuê tảo 

Holocen vùng nghiên cứu 

Các phân vị sinh thái địa tầng được phân định trên cơ sở tập 

hợp hóa thạch và đặc điểm trầm tích biểu thị môi trường tích tụ của 

phân vị (Paul Vella, 1962. tr. 183-199).   

Liên kết địa tầng trầm tích chứa Khuê tảo của ba lỗ khoan 

LKBT1-KC09, LKBT2-KC09 và LKBT3-KC09, kết hợp với kết quả 

phân tích 
14

C, 4 đới sinh thái địa tầng Khuê tảo sau đây đã được xác 

lập: TDEZ-1, TDEZ-2, TDEZ-3 và TDEZ-4. Trong đó TDEZ-1 phân 

bố ở độ sâu tương đương với mức địa tầng LKBT2-KC09-1 và 

LKBT3-KC09-1; TDEZ-2 phân bố ở độ sâu tương ứng với mức 

LKBT1-KC09-1, LKBT2-KC09-2 và LKBT3-KC09-2; TDEZ-3 

tương ứng với mức LKBT1-KC09-2, LKBT2-KC09-3 và LKBT3-

KC09-3; TDEZ-4 tương ứng với  mức LKBT1-KC09-3, LKBT2-

KC09-4 và LKBT3-KC09-4 (Hình 4.1).  

4.1.1. TDEZ-1 (11,7-8 ka, Bp):  

Đới TDEZ-1 đặc trưng cho vùng cửa sông ven biển, vắng mặt 

hóa thạch Khuê tảo, ứng với giai đoạn biển tiến Holocen sớm. 

TDEZ-1 phân bố ở độ sâu từ 58,2m đến 39,8m trong lỗ khoan 

LKBT2-KC09 và 54,5m đến 38m trong lỗ khoan LKBT3-KC09, 
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được thành tạo trong thời kỳ Holocen sớm. Đới này được đặc trưng 

bằng sự vắng mặt hoặc rất hiếm Khuê tảo trong trầm tích. Điều đó 

cho thấy có khả năng môi trường thành tạo trầm tích là đới này là 

môi trường lục địa. Kết quả phân tích Bào tử, Phấn hoa tại độ sâu từ 

51,6m - 51,7m ở lỗ khoan LKBT3-KC09 chỉ ra rằng môi trường tại 

đó là cửa sông ven biển. Kết quả phân tích tuổi 
14

C trong LKBT3-

KC09 tại vị trí 54m cho thấy tuổi trầm tích là 10.130±110 năm, 

LKBT2-KC09 cho tuổi trầm tích là 8.118±115 năm (bảng 4.1) 

4.1.2. TDEZ-2 (8-4 ka, Bp) 

Đới TDEZ-2 đặc trưng cho vùng estuary-vũng vịnh, phong 

phú Khuê tảo biển ven bờ (biển trôi nổi, bờ trôi nổi, bờ bám 

đáy), ứng với giai đoạn biển tiến cực đại. Đới này phân bố ở độ sâu 

từ 39,8 đến 14m tại lỗ khoan LKBT2-KC09, 38 đến 18m tại lỗ khoan 

LKBT3-KC09 và 21,5 đến 14,1m tại lỗ khoan LKBT1-KC09. Đới 

này được thành tạo trong giai đoạn Holocen giữa. Nhìn vào biểu đồ 

(hình 4.1) ta thấy đới này có thể chia thành 3 phụ đới:  

a) Phụ đới TDEZ-2a nằm ở phần thấp nhất của đới, phân bố 

trong trầm tích lỗ khoan LKBT2-KC09 tại độ sâu 39,8  đến 32m, ứng 

với phụ đới LKBT2-KC09-2a. Trong phụ đới này số lượng mảnh vỏ 

tảo đạt khoảng 100 đến 300 mảnh vỏ trên một tiêu bản. Các dạng 

Khuê tảo thuộc nhóm đới bờ trôi nổi chiếm ưu thế (60-90%), như: 

Cyclotella stylorum, Cyc. striata, Paralia sulcata, Thalassionema 

nitzschioides. Bên cạnh đó, nhóm hóa thạch Khuê tảo biển trôi nổi 

chiếm 5-15%. Các loài tảo biển trôi nổi: Actinocyclus curvatulus, A. 

ellipticus, A. divisus, Coscinodiscus asteromphalus, Cos. lineatus, 

Cos. pseudoincertus, Cos. perforatus, Th. pacifica,... Trong phụ đới 

này còn có mặt tương đối phong phú hóa thạch Khuê tảo thuộc nhóm 

đới bờ bám đáy (chiếm 5-18% tổng số mảnh vỏ Khuê tảo), gồm  

Grammatophora marina, Diploneis weissflogii, Surirella comis, 

Trachyneis aspera. Sự có mặt phong phú hóa thạch của ba nhóm 
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sinh thái biển trôi nổi, đới bờ trôi nổi và đới bờ bám đáy và rất hiếm 

gặp hóa thạch tảo nước ngọt chỉ ra rằng môi trường biển nông ven bờ 

hoặc môi trường vũng vịnh thống trị vùng nghiên cứu trong thời gian 

này.  

b) Phụ đới TDEZ-2b có mặt trong trầm tích lỗ khoan LKBT2-

KC09 từ 32m đến 23m,  đặc trưng bằng sự vắng mặt hoặc rất hiếm 

hóa thạch Khuê tảo trong trầm tích. Trong phức hệ hóa thạch rất 

nghèo này chủ yếu gặp Cyclotella stylorum, Paralia sulcata, 

Grammatophora marina, Diploneis weissflogii. Đó là các loài sống 

trong vùng biển ven bờ. Cũng trong phụ đới này còn gặp các loài tảo 

sống trong môi trường biển nông. Các hóa thạch góp phần chứng 

minh môi trường trầm tích biển của phụ đới này. 

c) Phụ đới TDEZ-2c là phần cao nhất của đới TDEZ-2 từ 23 

đến 14m trong lỗ khoan LKBT2-KC09 (LKBT2-KC09-2c), đặc trưng 

bằng sự phong phú trở lại của các hóa thạch Khuê tảo cả về thành 

phần giống loài lẫn số lượng cá thể của ba nhóm sinh thái biển trôi 

nổi, đới bờ trôi nổi và đới bờ bám đáy. Nhóm sinh thái biển trôi nổi 

chiếm tỉ lệ từ 20-40%. Các loài tảo biển trôi nổi thuộc phụ lớp tảo 

trung tâm phong phú cả về thành phần giống loài, đa dạng về số 

lượng cá thể (chiếm từ 10-40% tỉ lệ hóa thạch trong mẫu). Đại diện 

của nhóm này là Actinocyclus curvatulus, Ac. divisus, Cos. subtilis, 

Thalassiosira excentrica, Th. oestrupii, Th. pacifica, Triceratium 

favus,… Nhóm sinh thái đới bờ trôi nổi vẫn chiếm tỉ lệ lớn, từ 35-

60%. Ngoài ra trong phụ đới này còn gặp hóa thạch của nhóm Khuê 

tảo đới bờ bám đáy, chiếm khoảng 5-10%. Sự có mặt phong phú 

giống loài của các nhóm hóa thạch Khuê tảo biển trôi nổi và đới bờ 

cùng với sự phong phú về số lượng mảnh vỏ cho thấy rằng môi 

trường thành tạo trầm tích trong giai đoạn này là môi trường vũng 

vịnh, biển nông.  
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4.1.3. Đới TDEZ-3 (4-3 ka, Bp) 

Đới TDEZ-3 được đặc trưng bằng sự nghèo nàn của hóa thạch 

Khuê tảo và sự vắng mặt chúng ở phần trên và dưới của đới. Chỉ có 

mặt một số loài như Cyclotella stylorum, Cyc. striata và Paralia 

sulcata, là các loài Khuê tảo đới bờ trôi nổi, với số lượng ít. Đới 

TDEZ-3 có mặt ở độ sâu từ từ 14,1m đến 10m trong lỗ khoan 

LKBT1-KC09, từ 14m đến 7,0m trong lỗ khoan LKBT2-KC09 và từ 

18m đến 11m trong lỗ khoan LKBT3-KC09. 

4.1.4. TDEZ-4 (3ka Bp đến ngày nay)  

Đới TDEZ-4 được đặc trưng bởi sự có mặt của nhóm hóa 

thạch Khuê tảo nước ngọt trong phức hệ hóa thạch. Đới TDEZ-4 có 

mặt trong phần trên cùng của trầm tích các lỗ khoan LKBT1-KC09 từ   

10m đến 0m, trong lỗ khoan LKBT2-KC09 từ 7m đến 0m và trong lỗ 

khoan LKBT3-KC09 từ 11m đến 0m. Trong phức hệ hóa thạch này 

gặp đầy đủ các nhóm sinh thái Khuê tảo từ biển trôi nổi, đới bờ trôi 

nổi, đới bờ bám đáy đến nước ngọt. Tuy đa dạng về thành phần 

giống loài, môi trường sinh thái nhưng số lượng mảnh vỏ Khuê tảo 

trong phức hệ hóa thạch không nhiều, thường có khoảng vài chục 

mảnh vỏ trong một tiêu bản. Chỉ có một số mẫu thuộc đới này chứa 

số lượng mảnh vỏ lên tới 200-300 trên một tiêu bản. Một đặc điểm 

nữa của phức hệ hóa thạch này đó là số lượng của loài Paralia 

sulcata giảm đáng kể so với đới TDEZ-2. Các loài biển trôi nổi trong 

phức hệ này gồm: Rhizosolenia bergonii, Rh. styliformis, 

Coscinodiscus pseudoincertus, Cos. lineatus, Thalassiosira 

excentrica, Th. pacifica. Chúng chủ yếu là các loài tảo trôi nổi sống 

trong môi trường biển nhiệt đới, cận nhiệt đới. Nhóm tảo đới bờ vẫn 

là nhóm chiếm tỉ lệ cao nhất trong đới này và loài chiếm ưu thế vẫn 

là Cyclotella stylorum. Bên cạnh đó nhóm hóa thạch biển trôi nổi 

giảm để nhường chỗ cho hóa thạch Khuê tảo nước ngọt. Thành phần 
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hóa thạch trong đới này chỉ ra rằng trầm tích được hình thành trong 

môi trường cửa sông ven biển (môi trường châu thổ). 

4.2. Các phân vị thạch địa tầng Holocen vùng nghiên cứu 

Trong vùng nghiên cứu các trầm tích Holocen được chia thành 

3 phân vị thạch địa tầng: Hệ tầng Bình Đại (Q2
1
bd), hệ tầng Hậu 

Giang (Q2
2
hg) và hệ tầng Cửu Long (Q2

1
cl) (Nguyễn Địch Dỹ và 

nnk. 2010). Dưới đây sẽ giới thiệu các hệ tầng đó, có bổ sung tư liệu 

Khuê tảo và chỉnh lý về khối lượng, ranh giới hệ tầng.  

4.3.1. Hệ tầng Bình Đại (Q2
1
bd) 

Hệ tầng Bình Đại do Nguyễn Địch Dỹ và nnk. (2010) xác lập. 

Trầm tích hệ tầng gặp chủ yếu trong các lỗ khoan thuộc đề tài 

KC09.06/06.10 tại vùng Bến Tre. Trầm tích Holocen dưới của hệ 

tầng phủ trực tiếp trên sét màu xám sáng phớt hồng có tích tụ laterit 

của hệ tầng Long Mỹ (aQ1
3
lm).  

Mặt cắt chuẩn của Hệ tầng Bình Đại được xác lập tại lỗ khoan 

Bến Tre 3, xã Ba Tri, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, tọa độ:  

10
0
01

’
21,2

” 
B, Y 106

0
42

’
00

” 
Đ, ở độ sâu từ 53,5m đến 34m.

 
Theo mặt 

cắt này trầm tích này hệ tầng Bình Đại (Q2
1
bd) gồm 3 tập: Tập 1 ở độ 

sâu từ 53,5m đến 44m, gồm sét màu xám nâu, xám đen phân lớp 

ngang, lẫn mùn thực vật, vảy sericit và tích tụ carbonat màu vàng, 

chứa Bào tử, Phấn hoa lục địa và một vài mảnh vụn Khuê tảo; Tập 2 

ở độ sâu từ 44m đến 39m, gồm cát-bột-sét màu xám xanh, xám đen 

lẫn sét màu xám nâu, chứa nhiều mùn thực vật và mảnh vỏ sò ốc, 

trầm tích còn chứa Bào tử, Phấn hoa, Trùng lỗ và một vài mảnh vụn 

Khuê tảo; Tập 3 ở độ sâu từ 39m đến 34m,  trầm tích có màu nâu, 

xám đen có chứa vỏ sò ốc, trong trầm tích có chứa hóa thạch Bào tử, 

Phấn hoa và Trùng lỗ. 

Qua nghiên cứu lại trầm tích của lỗ khoan này, có thể thấy 

thành phần và đặc tính trầm tích ở độ sâu từ 54,5m đến 53,5 tương tự 
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như ở mức sâu 53,5m đến 44m (ứng với tập 1 theo Nguyễn Địch Dỹ 

và nnk., 2010), vẫn là sét màu xám nâu, xám đen chứa mùn thực vật 

và ít mảnh vụn Khuê tảo, Bào tử, Phấn hoa lục địa. Vì vậy, dựa vào 

Quy phạm địa tầng Việt Nam (Tống Duy Thanh và nnk, 1994), ranh 

giới dưới của hệ tầng Bình Đại cần được hạ xuống độ sâu 54,5m. 

Như vậy, tập 1 của phân vị thạch địa tầng này nằm trong khoảng sâu 

từ 54,5m đến 44m tại lỗ khoan Bến Tre 3. 

Trầm tích hệ tầng Bình Đại chỉ gặp trong các lỗ khoan phân bố 

chủ yếu trong khu vực huyện Bình Đại và Ba Tri của tỉnh Bến Tre. 

4.3.2. Hệ tầng Hậu Giang (Q2
2
 hg) 

Hệ tầng Hậu Giang do Nguyễn Địch Dỹ và nnk (1995) xác 

lập, gồm các trầm tích tuổi Holocen giữa, nguồn gốc biển (mQ2
2
hg). 

Mặt cắt chuẩn của hệ tầng được xác lập tại LK8 Cần Thơ. 

Tại vùng nghiên cứu trầm tích biển của hệ tầng Hậu Giang 

thường phủ trên các trầm tích có nguồn gốc sông biển hoặc đầm lầy 

ven biển. Hệ tầng có thành phần chủ yếu là sét bột màu xám xanh, 

xám, lẫn ít cát, với nhiều nhiều mùn thực vật ở phần dưới. Hóa thạch 

đã tìm được gồm Trùng lỗ: Asterorotalia, Pseudorotalia, 

Quinqueloculina, Spiroculina, các dạng nước mặn của Khuê tảo: 

Actinocyclus, Cyclotella, Coscinodiscus, Thallasiosinema (TDEZ-

2)và Bào tử, Phấn hoa.  

Trầm tích amQ2
2
 hệ tầng Hậu Giang gặp trong cả 3 lỗ khoan ở 

Bến Tre của vùng nghiên cứu. Thành phần trầm tích khá đồng nhất, 

chủ yếu là bột sét. Trong trầm tích có chứa khá phong phú các nhóm 

hóa thạch: Bào tử, Phấn hoa ngập mặn, Trùng lỗ và Khuê tảo biển 

trôi nổi, đới bờ trôi nổi, đới bờ bám đáy (TDEZ-2).  
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4.3.3. Hệ tầng Cửu Long (Q2
3
 cl) 

Hệ tầng Cửu Long do Nguyễn Ngọc Hoa và nnk. (1996) xác 

lập, gồm các trầm tích hình thành từ từ 3000 năm trở lại đây. Hệ tầng 

gồm hai phần:  

- Hệ tầng Cửu Long - phần dưới (Q2
3a

 cl) nằm sâu phía trong 

lục địa so với phần trên, có diện phân bố khá rộng và kéo dài theo 

hướng đường bờ. Thành phần gồm các trầm tích sông biển, hỗn hợp 

sông - biển - đầm lầy, đầm lầy ven biển. 

- Hệ tầng Cửu Long - phần trên (Q2
3b

): phần này gồm các 

thành tạo trầm tích nguồn gốc sông và sông đầm lầy phân bố bên 

trong đới bờ hiện đại và các thành tạo phần ngập nước tại cửa sông. 

Các thành tạo ngập nước tại cửa sông gồm trầm tích bùn, cát cửa 

sông và trầm tích đầm lầy ven biển hiện đại, trầm tích sông biển đầm 

lầy.  

Chương 5. Môi trường trầm tích Holocen vùng ven biển sông 

Tiền 

5.1. Khái niệm tướng và môi trường trầm tích sử dụng trong luận 

án 

Trong luận án NCS sử dụng khái niệm “tướng trầm tích” theo 

quan điểm của Rukhin L.B. (1969): “Tướng đá là những thành tạo 

trầm tích được hình thành tại một vùng xác định trong những điều 

kiện môi trường giống nhau, khác biệt với các điều kiện thống trị 

trong những vùng kế cận. Mỗi tướng được đặc trưng bằng các phức 

hệ thạch học và cổ sinh giống nhau”.  

5.2. Các môi trường trầm tích trong Holocen 

Qua phân tích tướng trầm tích vùng ven biển sông Tiền, có sử 

dụng kết quả nghiên cứu nhóm hóa thạch Khuê tảo, đã khôi phục 

được các môi trường sau đây trong các thời kỳ của Holocen.   

5.2.1. Các môi trường sông và cửa sông ven biển trong Holocen sớm 
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Trong Holocen sớm tại vùng nghiên có mặt ba tướng trầm 

tích: cát cồn cát chắn cửa sông, cát-cát bột cửa sông ven biển, bột sét 

đầm lầy ven biển, phân bố chủ yếu ở khu vực Bến Tre. Trong trầm 

tích hiếm gặp hóa thạch Khuê tảo (đới TDEZ-1), chỉ gặp một số 

dạng biển nông ven bờ (Cyclotella spp.). Trong tướng cát-cát bột cửa 

sông ven biển, bột sét đầm lầy ven biển gặp các dạng Bào tử, Phấn 

hoa thường đặc trưng cho môi trường nước lợ, như Acrostichum, 

Excoecaria,... Trong tướng đầm lầy ven biển ngoài các dạng Bào tử, 

Phấn hoa nước lợ còn gặp một số dạng hóa thạch Trùng lỗ. Từ những 

đặc điểm về tướng trầm tích trên cho thấy trong khu vực nghiên cứu 

từng tồn tại các môi trường sông và cửa sông ven biển.  

5.2.2. Các môi trường estuary và vũng vịnh nông trong Holocen giữa 

Trong Holocen giữa tại vùng nghiên cứu có mặt các tướng 

trầm tích sét bột estuary vũng vịnh, cát bột lạch triều, sét-sét bột đầm 

lầy bãi triều, cát-cát bột bãi triều trong toàn bộ diện tích vùng nghiên 

cứu. Trong trầm tích gặp nhiều hóa thạch Trùng lỗ biển nông ven bờ, 

Bào tử, Phấn hoa của thực vật ngập mặn, đặc biệt rất phong phú hóa 

thạch Khuê tảo biển trôi nổi, đới bờ trôi nổi và đới bờ bám đáy (đới 

TDEZ-2) (H.4.1). Các tướng trầm tích kể trên trên cho thấy trong 

vùng nghiên cứu tồn tại các môi trường estuary và vũng vịnh nông, 

ứng với thời gian biển tiến Flandrian trên toàn bộ đồng bằng sông 

Cửu Long. 

5.2.3. Môi trường cửa sông ven biển trong Holocen muộn 

Trong Holocen muộn tại vùng nghiên có mặt các tướng trầm 

tích: cát cồn cát chắn cửa sông, bột sét đồng bằng châu thổ, cát cồn 

cát ven biển, sét bột đầm lầy ven biển, sét bột lagun cửa sông, bột sét 

- bột cát tiền châu thổ và bột sét chân châu thổ. Trong trầm tích chứa 

phong phú hóa thạch Trùng lỗ biển nông ven bờ, Bào tử, Phấn hoa 

ngập mặn và đặc biệt ngoài nhóm Khuê tảo biển trôi nổi, đới bờ trôi 



24 
 

nổi và đới bờ bám đáy, còn gặp nhóm Khuê tảo nước ngọt (đới 

TDEZ-4). Sự xuất hiện của Khuê tảo nước ngọt thể hiện vai trò của 

sông trong vận chuyển trầm tích của vùng nghiên cứu. Từ những đặc 

điểm về tướng trầm tích trên cho thấy trong khu vực nghiên cứu từng 

tồn tại môi trường trầm tích cửa sông ven biển (môi trường châu 

thổ). 

5.4. Xu thế biến đổi môi trường trầm tích Holocen vùng ven biển 

sông Tiền 

5.4.1. Trong giai đoạn biển tiến Holocen sớm-giữa 

a) Thời kỳ biển tiến cuối Holocen sớm đầu Holocen giữa  

Vào cuối Holocen sớm đầu Holocen giữa (khoảng 8000 năm 

Bp) biển tiến Flandrian đã vượt qua đường bờ hiện tại và đi sâu vào 

trong đất liền, hình thành nhóm tướng trầm tích biển tại vùng nghiên 

cứu. Trong các lỗ khoan LKBT2-KC09 và LKBT3-KC09 gặp sét bột 

đầm lầy ven biển, cát bột lạch triều, sét bột estuary vũng vịnh. Trong 

trầm tích sét bột estuary vũng vịnh chứa phong phú các hóa thạch 

Khuê tảo nhóm biển trôi nổi, đới bờ trôi nổi và bám đáy (đới TDZE-

2). Trong thời kỳ này đường bờ biển cổ nằm trong khu vực nghiên 

cứu. Bằng chứng cho sự có mặt bờ biển cổ được thể hiện rất rõ trong 

trầm tích lỗ khoan LKBT2-KC09 và LKBT3-KC09. Đó là sự thay đổi 

của hai đới sinh thái địa tầng TDEZ-1 và TDEZ-2. Đới TDEZ-1 

được đặc trưng bằng sự hiếm hóa thạch Khuê tảo, còn đới TDEZ-2 

được bắt đầu bằng sự có mặt phong phú nhất của nhóm hóa thạch 

Khuê tảo đới bờ trôi nổi, trong đó ghi nhận sự có mặt của loài 

Paralia sulcata (10-40%) chỉ thị cho đới bờ. Ngoài ra còn gặp phổ 

biến các loài của giống Cyclotella chỉ thị cho vùng biển nông ven bờ, 

là bằng chứng để củng cố cho nhận định trên.  

Như vậy trong giai đoạn cuối Holocen sớm đầu Holocen giữa 

đường bờ biển cổ nằm cách bờ biển hiện tại khoảng 6-8km (về phía 



25 
 

đất liền), cắt qua các lỗ khoan LKBT1-KC09, LKBT2-KC09 và 

LKBT3-KC09. Trong giai đoạn này đã hình thành các tướng trầm 

tích sét bột đầm lầy ven biển, sét bột estuary vũng vịnh, tướng cát 

đới ven bờ, tướng cát bột lạch triều. 

b. Thời kỳ biển tiến cực đại trong Holocen giữa  

Giai đoạn Holocen giữa (Q2
2
) (khoảng 6.000 năm Bp) là thời 

kỳ tiếp theo của biển tiến Fladrian. Trong giai đoạn này biển tiếp tục 

tiến vào đất liền và đạt đỉnh vào khoảng 6.000 năm trước đây. Khi đó  

bờ biển cổ được xác định nằm ở khoảng ranh giới Việt Nam – 

Campuchia ngày nay. Trầm tích được hình thành trong giai đoạn này 

có thành phần độ hạt mịn dần, sau đó lại thô dần do sau khi đạt đỉnh 

vào khoảng 6000 năm, biển lại rút ra và thành phần hóa thạch Khuê 

tảo cũng thay đổi theo môi trường của vùng nghiên cứu. 

5.4.2. Trong giai đoạn biển thoái Holocen muộn 

Holocen muộn (Q2
3
) là thời kỳ biển rút ra dần, thể hiện qua sự 

có mặt của trầm tích cũng như các hóa thạch Khuê tảo gặp trong các 

lỗ khoan tại vùng nghiên cứu. Bờ biển hiện nay là kết quả của sự lùi 

ra của biển trong Holocen muộn. Đồng bằng sông Cửu Long được 

hình thành và đạt diện tích lớn nhất Việt Nam. Hiện nay hoạt động 

của biển vẫn tác động hàng ngày đến vùng nghiên cứu, quá trình bồi 

tụ và xói lở vẫn diễn ra dọc đới ven biển. 

5.4.3. Xu thế biến đổi môi trường trầm tích vùng nghiên cứu trong 

tương lai gần và những điều cần lưu ý trong quy hoạch sử dụng đất 

Trong Holocen vùng nghiên cứu đã qua đỉnh của biển tiến cực 

đại vào 6000 năm trước, sau đó biển rút dần cho đến nay. Tuy nhiên, 

trên nền biển thoái, các pha biển lấn, biển lùi vẫn xảy ra luân phiên 

trong hàng ngàn năm qua, gây nên hiện tượng xói lở và bồi đắp dải 

ven bờ. Đặc biệt các nghiên cứu gần đây về biến động khí hậu toàn 

cầu đã có những cảnh báo về xu thế nước biển dâng rõ rệt từ đầu thế 
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kỷ 20  đến nay. Theo biểu đồ do Church & White (2006) lập có thể 

thấy hiện nay nước biển đang dâng trung bình 3,2 ± 0,5 mm.năm. Do 

vậy khi quy hoạch sử dụng dải đất thấp liền kề với biển, dù hiện tại 

đã trở thành một phần của đồng bằng sông Cửu Long, cần dựa trên 

kết quả nghiên cứu chi tiết hơn về đặc điểm trầm tích, thủy văn, hải 

văn và địa chất công trình, để tránh những rủi ro có thể xảy ra. 

Không nên xây dựng những công trình kiên cố trên nền đất yếu mới 

được bồi tụ.  

 

Kết luận và kiến nghị 

Kết luận  

Từ những kết quả nghiên cứu của luận án có thể rút ra một số 

kết luận sau đây:  

1. Bốn nhóm sinh thái Khuê tảo (biển trôi nổi, đới bờ trôi nổi, 

đới bờ bám đáy và nước ngọt) được phát hiện và phân định trong  

trong trầm tích Holocen vùng nghiên cứu là cơ sở tốt góp phần luận 

giải về môi trường thành tạo trầm tích Holocen vùng nghiên cứu. 

2. Bốn đới sinh thái địa tầng (ecozone) Khuê tảo được xác lập 

mới cho trầm tích Holocen (TDEZ-1, TDEZ-2 , TDEZ-3 và TDEZ-

4) không chỉ góp phần hoàn thiện thang địa tầng vùng nghiên cứu mà 

còn giúp đối sánh địa tầng khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong 

tương lai. Chính nội dung các đới sinh thái địa tầng này cũng góp 

phần làm sáng rõ lịch sử tiến hóa bồn trầm tích Holocen vùng nghiên 

cứu, ứng với các giai đoạn khác nhau của biển tiến và biển thoái xảy 

ra trong Holocen: 1) TDEZ-1 (11,7-8 ka, Bp) đặc trưng cho vùng cửa 

sông ven biển, ứng với giai  đoạn biển tiến Holocen sớm; 2) TDEZ-2 

(8-4 ka, Bp): đặc trưng cho vùng estuary-vũng vịnh, ứng với giai 

đoạn biển biển tiến Flandrian cực đại; 3) TDEZ-3 (4-3 ka, trước 

đây):  đặc trưng cho vùng tiền châu thổ, ứng với giai đoạn biển thoái 
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Holocen và 4) TDEZ-4 (3ka trước đây đến nay): đặc trưng cho vùng 

cửa sông ven biển (châu thổ), ứng với giai đoạn biển thoái Holocen. 

3. Việc khôi phục các môi trường trầm tích vùng nghiên cứu 

trong Holocen dựa trên phép phân tích tướng, có sử dụng kết quả 

nghiên cứu hóa thạch Khuê tảo bên cạnh các nhóm hóa thạch khác, 

giúp thấy rõ xu thế biến đổi môi trường trầm tích Holocen vùng ven 

biển sông Tiền: Các môi trường sông và cửa sông ven biển trong 

Holocen sớm, các môi trường estuary và vũng vịnh nông trong 

Holocen giữa và môi trường cửa sông ven biển trong Holocen muộn. 

Kết quả nghiên cứu về môi trường trầm tích giúp chúng ta có nhận 

thức đúng về lịch sử vùng đất, khai thác và sử dụng nó một cách 

khoa học, hiệu quả, tránh những rủi ro có thể gặp phải.  

Kiến nghị 

1 - Qua nghiên cứu môi trường trầm tích, luận án đã làm sáng 

rõ xu thế biến đổi môi trường trong Holocen tại vùng nghiên cứu. 

Tuy nằm trong xu thế chung của biển thoái Holocen, nhưng các pha 

biển lấn, biển lùi vẫn xảy ra liên tục khiến dải đất ven biển sông Tiền 

không được ổn định. Vì vậy cần thận trọng khi quy hoạch sử dụng 

đất. Cần nghiên cứu chi tiết hơn về đặc điểm trầm tích, thủy văn, hải 

văn và địa chất công trình, trước khi xây dựng những công trình kiên 

cố.  

2 - Các kết quả nghiên cứu về nhóm hóa thạch Khuê tảo của 

luận án có thể chỉnh lý, hoàn thiện, dùng làm tài liệu giảng dạy trong 

trường đại học (môn cổ sinh vật học). 

3 - Trong những nghiên cứu tiếp theo về trầm tích Holocen tại 

vùng đồng bằng sông Cửu Long nếu có thể cần tiến hành nghiên cứu 

đồng thời nhóm hóa thạch Khuê tảo, nhất là phân chia các đới sinh 

thái địa tầng Khuê tảo. Điều đó sẽ giúp đối sánh địa tầng khu vực và 

khôi phục môi trường trầm tích thuận lợi. 
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