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2Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 6 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội 

Tóm tắt: Trong khuôn khổ bài báo này, các tác giả trình bày kinh nghiệm 

nghiên cứu địa chất Đệ tứ và địa mạo nhằm phát hiện các biểu hiện của đứt gãy 

hiện đại trên địa hình và trong trầm tích Đệ tứ trong một khu vực hẹp của tuyến 

đập thuỷ điện. Các kết quả nghiên cứu cho thấy: trong phạm vi đập Pa Vinh, không 

phát hiện được các biểu hiện trên địa hình và trong trầm tích Đệ tứ chuyển động 

hiện đại của các đứt gãy phương đông - tây cắt qua vai đập ở cả bờ bắc và bờ nam. 

Kết luận về sự vắng mặt của đứt gãy này có thể được khẳng định nếu như các khảo 

sát, đo đạc địa vật lý, địa chất công trình đều không phát hiện.  

MỞ ĐẦU 

Tuyến đập thuỷ điện Pa Vinh trên sông Đà đã được nghiên cứu rất chi tiết bằng 

các phương pháp địa chất, địa vật lý, đặc biệt là đã thi công một khối lượng rất lớn 

các công trình khoan và hầm, lò. Tuy nhiên, một vấn đề “nóng” được đặt ra là liệu 

có hay không một đứt gãy hiện đại đang hoạt động theo hướng tây-đông cắt qua 

tuyến đập này. 

Để trả lời câu hỏi đó, cần thiết phải sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp 

nghiên cứu như địa chất, kiến tạo, địa vật lý các loại, trong đó có phương pháp 

nghiên cứu địa mạo và trầm tích Đệ tứ mà các tác giả sẽ giới thiệu trong bài này. 

Việc nghiên cứu thực địa vùng tuyến đập Pa Vinh của các tác giả và xử lý tài liệu 

trong phòng đã được thực hiện trong khuôn  khổ của các đợt khảo sát do Cục Địa 

chất và Khoáng sản Việt Nam tổ chức.   

I. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 



Đứt gãy hiện đại được các tác giả hiểu là các đứt gãy hoạt động trong Holocen, 

đặc biệt trong khoảng 5.000 - 4.000 năm trước đến nay. 

Cơ sở của phương pháp địa mạo và trầm tích Đệ tứ để nghiên cứu đứt gãy hiện 

đại là dựa vào các căn cứ sau đây: 

- Đứt gãy hiện đại đang hoạt động thường để lại dấu vết trên địa hình hiện tại 

do các quá trình ngoại sinh chưa kịp phá huỷ các dấu vết. 

- Đứt gãy hiện đại cũng thường để lại dấu vết trong các trầm tích Pleistocen và 

Holocen mà nó cắt qua. 

Việc phân tích bản đồ địa hình tỷ lệ lớn (1:5.000 và 1:1.000) là rất quan trọng. 

Nội dung của phân tích này là tìm ra những “dị thường” địa hình có thể có liên 

quan với đứt gãy hiện đại. Đó là các vai núi tạo các bậc địa hình thấp ven sông; các 

khúc ngoặt đột ngột của suối khi đổ vào sông; trắc diện dọc đáy suối dạng bậc, 

thung lũng treo và các  mặt nhỏ (facet) song song với bờ sông. Cần quan tâm các 

suối chảy theo phương kinh tuyến để phát hiện đứt gãy phương tây-đông. Đồng 

thời cũng xác định sơ bộ các địa điểm phát triển các trầm tích Đệ tứ có nguồn gốc 

khác nhau (a, ap, ad...). 

Công tác nghiên cứu thực địa bao gồm việc kiểm tra những “dị thường” địa 

hình; khảo sát tất cả các vết lộ trầm tích Đệ tứ; khảo sát các vách đá gốc, đặc biệt 

nơi có hiện tượng trượt lở, đổ lở. Các đối tượng nghiên cứu cụ thể như sau: 

- Bên bờ trái (bờ bắc): dải ven sông từ cửa suối Bản Pênh đến cửa suối phía 

đông nam Nậm Păm (1.000 m). 

- Bên bờ phải (bờ nam): từ Bản Bình theo dải ven sông tới bãi nổi giữa lòng 

dưới đập. 

- Khu vực Bản Tim: địa hình đồi và lòng suối Bản Tim (nơi có khả năng đứt 

gãy hiện đại cắt qua). 



Trọng tâm nghiên cứu là các dị thường địa hình suối Nậm Păm, suối Bản Pênh, 

suối Bản Bình, suối Bản Tim; các vết lộ trầm tích bãi bồi aluvi ven sông và trong 

suối và các tích tụ Đệ tứ khác. 

II. KHÁI QUÁT VỀ ĐẶC ĐIỂM TRẦM TÍCH ĐỆ TỨ VÀ ĐỊA MẠO KHU 

VỰC 

1. Trầm tích Đệ tứ 

Các trầm tích Đệ tứ vùng tuyến đập Pa Vinh chiếm diện tích đáng kể phân bố 

theo sông Đà và các suối nhánh với nhiều nguồn gốc khác nhau. 

a. Các trầm tích tuổi Pleistocen giữa-muộn 

Trầm tích sông-lũ (apQ1
2-3

): là các khoảnh có diện tích nhỏ hẹp (200-500 m2) 

phân bố ở bắc bến phà Tạ Bú chừng 600 m, nằm cao hơn 25-30 m so với mực 

nước sông Đà hiện tại, ngay trên vỏ phong hoá đá gốc bazan. Vật liệu của trầm tích 

hỗn hợp này gồm cuội, ít cuội tảng (cuội chủ yếu là thạch anh, đá phun trào, đá 

xâm nhập...) lẫn với sỏi, sạn, cát, bột sét với bề mặt bị laterit màu gạch vàng. Chiều 

dày 1-4 m (Ảnh 1). 

 

Ảnh 1. Trầm tích sông - lũ  tuổi Pleistocen giữa-muộn ở bắc Tạ Bú 600 m 



(Ảnh: Ngô Quang Toàn) 

Trầm tích sườn - lũ tích (dpQ1
2-3

): phân bố khá rộng, gặp ở Hủa Nòn, Bản 

Tim... với vật liệu chủ yếu là hạt thô, sắp xếp hỗn độn. 

Ở vùng Hủa Nòn, trầm tích gồm cuội tảng (đá vôi dăm kết, đá phiến, bột kết, 

thạch anh có kích thước 0,1 - 0,5 m3), cuội, dăm sạn, ít cát bột sét, dày 1 - 4,5 m. 

Cuội tảng không những nằm ở phần thấp của trầm tích mà thỉnh thoảng còn nằm 

ngay trên bề mặt địa hình. Ở vùng Bản Tim, vật liệu sắp xếp hỗn độn với các tảng, 

cuội đá phun trào, đá xâm nhập, thạch anh... lẫn dăm sạn, cát bột sét, thậm chí có 

các tảng lăn 0,2-1 m3 nằm ngay trên bề mặt. Chiều dày 0,5 - 6 m. 

Dọc theo các suối cắt vào trầm tích này thường gặp trầm tích aluvi cổ (thềm bậc 

I) của sông Đà và các suối nhánh phủ lên nên các tác giả tạm xếp vào tuổi 

Pleistocen giữa - muộn. 

b. Các trầm tích tuổi Pleistocen muộn 

 Trầm tích sông-lũ (apQ1
3
): phân bố ở Ít Oong, thung lũng Nậm Păm, đặc biệt ở 

Hua Ít có diện phân bố đáng kể. Vật liệu trầm tích phân bố hỗn độn, nhưng xu thế 

vẫn thường gặp là ở dưới (nằm ngay trên vỏ phong hoá của đá gốc) gồm cuội, tảng 

nhỏ lẫn sỏi, cát bột sét và phân trên chủ yếu là cát, bột ít sét. Chiều dày 1–5 m. Một 

số nơi như ở Ít Oong, ngay trên mặt của trầm tích thỉnh thoảng gặp các tảng, cuội 

lớn do nước lũ mới cuốn đến nằm tụ. Bề mặt này ở nhiều nơi bị laterit hoá nhẹ có 

màu sắc loang lổ. 

Trầm tích sông (aQ1
3
): phân bố thành dải hẹp, đoạn từ Hủa Nòn đến dưới cửa 

suối Nậm Păm. Diện phân bố ngang hẹp (5–15 m) với vật liệu gồm 2 phần: 

- Phần dưới gồm cuội (5-30 cm), sỏi, cát, bột, ít sét màu vàng gạch xám. Dày 

1,5-3 m; 

- Phần trên là cát hạt thô, cát lẫn cuội nhỏ, sỏi và bột sét màu vàng gạch. Dày 4-

6 m (Ảnh 2).  



 

Ảnh 2. Cuội, sỏi, cát... của trầm tích sông, tuổi Pleistocen muộn, ĐN Hủa Nòn 

400 m 

(bờ trái sông Đà) 

                                                                                                                  (Ảnh: 

Ngô Quang Toàn) 

Hiện tại, bề mặt của trầm tích (thềm bậc I) bị laterit hoá với các kết vón màu 

nâu vàng đỏ. Ở các mảnh thềm sót ven sông Đà, do nước lũ xói mất phần hạt mịn ở 

phía trên, nên trong điều kiện ngập nước định kỳ giữa mùa khô và mùa mưa mà 

ngay tập hạt thô ở phần dưới của trầm tích cũng bị laterit hoá tạo nên đá ong dày 

0,5 m (Ảnh 3). 

c. Các trầm tích tuổi Holocen 

Trầm tích sông-lũ (apQ2): phát triển chủ yếu theo suối thuộc thung lũng Nậm 

Păm thuộc một phần diện tích của xã Ít Oong và Chiềng Tè. Chiều dày trầm tích 

thay đổi từ 0,5 đến 4 m. 

Vật liệu của trầm tích hỗn hợp này sắp xếp hỗn độn với cuội sỏi, ít tảng nằm ở 

phần dưới và cát bột sét màu nâu xám nằm ở phần trên. Do chịu tác động của các 



đợt lũ hàng năm, đặc biệt là những cơn lũ lớn, nên ở ngay trên bề mặt của trầm tích 

vẫn gặp các tảng, cuội lớn. 

 

Ảnh 3. Bề mặt trầm tích sông tuổi Pleistocen muộn bị laterit hoá tạo đá ong 

 (vết lộ ở gần Hủa Nòn) 

                                                                                                  ( Ảnh: Ngô Quang 

Toàn) 

Trầm tích sông (aQ2): phân bố dọc theo sông Đà và các suối nhánh, gồm các 

tướng: 

+ Tướng lòng sông: Tại các lỗ khoan gần tuyến đập, chiều dày của trầm tích 

tướng lòng sông thay đổi từ 1 đến 32,7 m. 

Vật liệu tướng lòng sông sắp xếp khá hỗn độn. Tuy nhiên, ở một vài vị trí trong 

thiết đồ lỗ khoan vẫn thấy sự xen kẽ (tuy không rõ ràng) của thành phần hạt thô với 

thành phần hạt nhỏ hơn. Tại lỗ khoan LKPV7 (khoan ngay lòng sông Đà) trật tự từ 

trên xuống như sau: 



- 0 - 3,4 m: Tảng, cuội, sỏi màu xám (cuội là đá phun trào, xâm nhập, đá phiến, 

thạch anh..., kích thước 7–15 cm, mài tròn tốt) lẫn với 30 - 35% cát hạt vừa và nhỏ 

cùng ít bột sét. 

- 3,4 - 7,5 m: Cát hạt thô-vừa, màu xám chứa 30-35% cuội, sỏi (cuội chủ yếu là 

đá phun trào, xâm nhập..., kích thước 1–5 cm, mài tròn tốt) có lẫn 10-15% bột sét. 

- 7,5 - 11,2 m: Cuội sỏi (cuội đá phun trào, xâm nhập, trầm tích..., kích thước 1-

5 cm), lẫn các tảng kích thước 7-15 cm, thậm chí đến 30 cm, chứa khoảng 30% cát 

hạt vừa-thô lẫn 15-20% bột sét. 

Tại vực sâu của lòng sông Đà ở phía trên đập Pa Vinh khoảng 700 m (LKPV1), 

trầm tích tướng lòng cũng sắp xếp hỗn tạp, gồm cuội, sỏi, tảng (cuội là đá phun 

trào, xâm nhập, trầm tích và thạch anh...) khá tròn cạnh lẫn với cát hạt vừa - nhỏ và 

bột sét (20 - 25%); thành phần cát gồm thạch anh, felspat và khoáng vật màu. 

Chiều dày đạt 32,7 m. 

Ở phía dưới đập PV, tại LKPV62 ở ngay bãi cuội giữa lòng sông Đà, trầm tích 

tướng lòng dày 21m, gồm: 

- 0 - 7,5 m: Cuội tảng, (cuội ryolit 50-60%, bazan 25-30%, cát kết, bột kết 10-

15%), mài tròn tốt lẫn với sỏi, cát, bột, sét màu nâu vàng nhạt. Trong thành phần 

độ hạt, tảng chiếm 55%, cuội 23%, sỏi 3%, còn lại là cát, bột sét -15%. 

- 7,5 – 21 m: Tảng, cuội (thành phần như trên), kích thước không đều, tảng dẹt 

30-40 cm, thậm chí đến 70-80 cm (chiếm 50-60%), hình bầu dục, hình tròn, ít hình 

kim, tròn cạnh. Cuội, sỏi kích thước 1–8 cm (chiếm 25-30%) lẫn cát hạt vừa-thô 

(19%), màu xám đen, thành phần hỗn tạp. 

Dưới 21 m là đá gốc, loại đá vôi sét bị nứt nẻ mạnh. 

Như vậy, có thể thấy trên một đoạn của sông Đà, với chiếu dài hơn 1 km, trầm 

tích tướng lòng có sự thay đổi chiều dày và cỡ hạt liên quan đến tiểu địa hình trên 

trắc diện dọc của sông. 



+ Tướng bãi bồi: phân bố ven hai bên sông Đà từ Bản Bình xuống dưới cửa 

Nậm Păm... với diện tích hẹp. 

Vật liệu trầm tích tướng bãi bồi chủ yếu là cát thạch anh, độ hạt từ thô đến nhỏ, 

mài tròn từ vừa đến kém lẫn với bột sét màu xám nâu. Chiều dày 1-4 m. Ngay 

trong cát tướng bãi bồi ven lòng ở Hủa Nòn, các tác giả gặp 3 nhịp nhỏ trầm tích 

của cát hiện đại. Vật liệu bồi lắng của bãi bồi còn tiếp tục  tích tụ qua các đợt nước 

lớn. 

2. Địa mạo  

Địa hình xung quanh vùng tuyến đập Pa Vinh cắt qua sông Đà mang những nét 

đặc trưng của địa hình miền núi có hệ thống sông lớn và các suối nhánh các cấp 

phát triển. Đây là địa hình thuộc vùng núi thấp đang được nâng tân kiến tạo và có 

bề mặt peđimen ven sông cũng như địa hình tích tụ dọc theo hệ thống thung lũng 

các cấp. Sườn núi thường dốc và chịu quá trình xâm thực - bóc mòn khá mạnh. 

Dọc theo sông Đà và các suối nhánh, trên trắc diện dọc, thường lồi lõm gặp các 

ghềnh nhỏ lộ đá gốc ở lòng sông và bãi bồi với các trầm tích rất mới. Tổng hợp các 

dạng tài liệu, các tác giả sơ bộ phân chia địa hình vùng Pa Vinh ra thành (Hình 1). 

a. Các bề mặt nằm ngang và hơi nghiêng 

+ Nhóm các bề mặt tích tụ gồm: 

- Bề mặt bãi bồi ven lòng và giữa lòng hiện đại  

- Bề mặt tích tụ sông-lũ, tuổi Holocen; 

- Bề mặt thềm sông bậc I, tuổi Pleistocen muộn; 

- Bề mặt tích tụ sông-lũ, tuổi Pleistocen muộn; 

- Bề mặt thềm sông bậc II, tuổi Pleistocen giữa-muộn; 

- Bề mặt tích tụ các nón phóng vật cổ tuổi Pleistocen giữa-muộn. 

+ Nhóm các bề mặt san bằng và peđimen gồm: 



- Bề mặt peđimen 250-300 m; 

- Bề mặt san bằng 500-600 m; 

- Bề mặt san bằng 800-900 m. 

+ Nhóm sườn và vách gồm: 

Các sườn xâm thực - bóc mòn; bóc mòn - xâm thực, sườn trọng lực và sườn 

karst - xâm thực. 

Các dạng địa hình được phân chia theo nguồn gốc thành tạo gồm: kiến tạo, bóc 

mòn, dòng chảy, karst và trọng lực.... 

Dưới đây là một số nét cơ bản về hình thái - nguồn gốc địa hình vùng Pa Vinh: 

1. Núi thấp phía bờ bắc tồn tại như dạng của một “vòm” nâng nhẹ, được khúc 

cong của sông Đà từ Bản Lót tới cửa suối Nậm Păm (từ TB-ĐN sang Đ-T) và 

thung lũng Nậm Păm (ĐB-TN) bao bọc. 

Đỉnh vòm cao 800-900 m, tạo đường chia nước chính (TB-ĐN) của vùng, 

chuyển xuống phía nam qua một vai núi cao 400-500 m, và từ đó đổ thẳng xuống 

bờ bắc PV. Về phía đông, vòm chuyển dần xuống bề mặt 350-250 m và dốc thoải 

xuống thung lũng Mường La. 

Núi thấp ở bờ phía nam, trái lại, hình thành như một cánh cung quay về bắc, 

như ôm lấy khúc sông cong đông-tây và cả vòm phía bắc. Đỉnh cánh cung cũng có 

độ cao 800-900 m tạo thành đường chia nước vòng cung,   





Phương đông-tây. Từ đó chuyển xuống sông Đà ở PV qua di tích ít ỏi các bề 

mặt có độ cao 600-650 m và 500 m. Về phía đông, chuyển xuống vùng Tạ Bú, từ 

700 m xuống các di tích bề mặt 400 m. Có thể nhận thấy: 

- Về độ cao tuyệt đối, các núi thấp phía bờ bắc và bờ nam đều 800-900 m (cực 

đại 901,8 m ở bờ bắc và 904,0 m ở bờ nam), chứng tỏ không có sự nâng phân dị 

giữa bờ bắc và bờ nam, tức không có dịch trượt lớn trong Đệ tứ làm biến dạng địa 

hình phân thuỷ tại hai bờ (tuổi bề mặt có thể là Pliocen theo tài liệu khu vực). 

- Về khoảng cách đến bờ sông, đỉnh vòm phía bắc phân bố tương đồng so với 

cánh cung phía nam và vì vậy, về độ dốc chung của các sườn núi thấp của hai bờ là 

tương đương. Như vậy, không thể hiện rõ cấu trúc bất đối xứng của thung lũng 

đoạn đông-tây. 

Về phía đông, chuyển xuống thung lũng Mường La và vùng Tạ Bú, sườn núi 

thoải hơn và đến vùng Bản Tim, phổ biến là địa hình đồi phân cắt với bề mặt 250-

350 m. Như vậy, khu vực sát phía đông đoạn sông đông - tây, từ cửa Nậm Păm về 

bản Tim là một dải địa hình thấp dạng lòng máng, phương TB - ĐN từ Là Nong 

qua Bản Tráng tới Pa Chiển. Đây có thể là vùng hạ lún trong Đệ tứ, phương TB-

ĐN trùng với phương các cấu trúc địa chất trước Kainozoi, mà có tác giả trước đây 

đã xác định một địa hào Pi Toong (Phan Văn Quýnh, 2000, Lưu trữ Công  ty xây 

dựng điện I) là một phần trong khu vực lòng máng này. 

- Trong Holocen, đoạn sông đông-tây phát triển có sự khác biệt giữa bờ bắc và 

bờ nam, cũng như giữa phần phía đông và phần phía tây. 

Xét theo sự phân bố hiện tại thì bờ bắc có di tích thềm tích tụ Pleistocen, trong 

khi bờ nam vắng mặt, bờ bắc có nhiều tích tụ bãi bồi Holocen hơn bờ nam. Hiện 

tại, cả bờ bắc và bờ nam đều có sự xen kẽ giữa đoạn bờ xâm thực và đoạn tích tụ. 

Hiện tượng nêu trên là kết quả hoạt động bình thường của một con sông miền núi 

đang trong giai đoạn xâm thực sâu là chủ yếu. Sự phân dị nhiều đáng chú ý là sự 



khác nhau giữa phần phía đông và phía tây: phía tây sông hẹp bờ dốc trong khi 

phía đông lòng sông mở rộng và sườn thung lũng thoải, hạ thấp, mà điều này có 

thể liên quan với các hoạt động karst và sụt lún. 

Như vậy, tại đoạn sông phương đông-tây vùng Pa Vinh, sự phân dị địa hình chủ 

yếu là giữa phía đông và phía tây, còn giữa bờ bắc và bờ nam không đáng kể. Điều 

đó cho phép nghĩ rằng các đứt gãy trẻ ảnh hưởng tới địa hình khu vực chủ yếu có 

phương bắc-nam (TB-ĐN hoặc ĐB-TN) chứ không phải phương đông-tây. 

2. Trong khu vực từ Bản Bình đến Bản Tim, các bề mặt tích tụ phân bố không 

nhiều, chủ yếu từ Hủa Nòn về phía đông. Đặc biệt, các tích tụ chiếm ưu thế là hạt 

thô với nguồn gốc liên quan đến dòng chảy tạm thời mạnh mẽ do lũ. 

Phương vận chuyển của vật liệu lũ tích là từ đông bắc về tây nam (Hủa Nòn, 

Nậm Păm, Bản Tim). Điều này cho thấy sự phá huỷ mạnh mẽ địa hình núi trong 

Đệ tứ để tạo thành các dạng địa hình xâm thực, tích tụ xảy ra chủ yếu ở phía đông 

bắc và đông khu vực: khu phía tây, nơi có tuyến đập, tương đối ổn định hơn và đơn 

giản hơn về hình thái và nguồn gốc địa hình. 

3. Trong lòng sông Đà, từ cửa Bản Bình đến Nậm Păm, công tác khoan đã phát 

hiện một số hố trũng được lấp đầy bởi trầm tích hiện đại (sâu tới 21 m và 32,7 m). 

Theo tài liệu địa hình và khoan đáy sông, các hố trũng này chỉ có tính cục bộ, 

không tạo thành một rãnh sâu giữa lòng phương đông - tây. Vì vậy, có khả năng 

hơn cả là sự hình thành chúng liên quan với các quá trình xâm thực, xâm thực - 

karst tại các điểm mà nơi đó đá bị nứt nẻ, dập vỡ mạnh; không loại trừ có liên quan 

đến hiện tượng sụt lún theo đứt gãy phương TB - ĐN hoặc gần kinh tuyến. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Về các dị thường khúc ngoặt của suối 



- Cửa suối Nậm Păm liên quan với các đá rắn chắc của khối á xâm nhập, làm 

thu hẹp đoạn thung lũng cửa suối và tạo khúc ngoặt (ảnh 4). Không thấy hiện 

tượng cà nát hoặc dịch trượt trong đá gốc và sườn tích. 

 

Ảnh 4. Khúc ngoặt hình thước thợ tại cửa suối Nậm Păm liên quan với khối á 

xâm nhập 

                                                                                                               (Ảnh: Đào 

Văn Thịnh) 

- Suối Bản Pênh: tại khúc ngoặt gần cửa suối không có biểu hiện đứt gãy trẻ 

trong đá bazan. 

- Suối Bản Bình: tại khúc ngoặt không rõ, có thể thuộc ranh giới giữa đá trầm 

tích và đá bazan. 

2. Về mặt cắt dọc các suối phương kinh tuyến (để xác định đứt gãy phương 

đông-tây) 

Mặt cắt dọc thuộc các suối Nậm Păm, suối Bản Bình, suối Bản Pênh, suối Đông 

đập PV (bờ nam): đều không gặp dị thường dạng bậc như là các thác, vách) và các 

hiện tượng dịch trượt ở dọc hai bên bờ các suối. 



- Duy nhất tại gần cuối Bản Bình gặp một dịch trượt nhỏ trong đá phiến sét xen 

bột kết, cát kết, có thể liên quan với hệ thống đứt gãy TB - ĐN (ảnh 5). 

- Vách lộ tảng cuội tại suối Bản Tim cao 6 m, cắt vào tích tụ dpQ1
2-3, không gặp 

hiện tượng dịch trượt trên một chiều dài khoảng 150 m. 

3. Về các biểu hiện đứt gãy trong trầm tích Đệ tứ 

a- Điểm lộ trầm tích Đệ tứ gần tuyến đập PV thuộc bờ trái sông, gần bến PV 

gặp cuội tảng lớn chuyển lên cuội sỏi, cát bột, đa khoáng, phong hoá laterit mạnh 

phân bố dọc sông trên chiều dài hơn 100 m, bám vào bề mặt sườn lũ tích Hủa Nòn 

bị sông xâm thực tạo chỏm sót. Theo dấu hiệu phong hoá và độ cao đã bị xâm thực 

có thể xếp thềm sông cao 10 m vào Pleistocen thượng (chắc chắn trước Holocen). 

Thềm đang bị xâm thực, phá huỷ mạnh; chính sản phẩm phá huỷ thềm (cuội 

tảng, cuội) đã bị đưa ra và tạo thành khúc chảy xiết ở đây cũng như toàn bộ bãi nổi 

giữa sông mà thành phần là tảng cuội lớn (Ảnh 6). 

Không gặp hiện tượng dịch trượt trong thềm này. 

b- Sát phía đông thềm nêu trên là một dải trầm tích bãi bồi (dài gần 100 m), cao 

3-4 m, cấu tạo nhịp rõ ràng: cát hạt vừa, hạt thô xen các lớp bột sét màu nâu tươi. 

Có ít nhất 3 nhịp với lớp bột sét dày 20-40 cm. Phân nhịp không theo mùa mà theo 

chu kỳ (thuỷ văn hoặc kiến tạo). Hoàn toàn không gặp biến vị trong các lớp bột sét 

tuổi Holocen này (khoảng một vài ngàn năm). 



 

Ảnh 5. Vết lộ dịch trượt nhỏ trong đá phiến sét, bột cát kết  

với đường phương gần bắc nam tại Bản Bình 

 

Ảnh 6. Bãi nổi giữa sông với thành phần là tảng cuội lớn (gần cửa suối Nậm 

Păm) 

                                                                                                                (Ảnh: Lê 

Đức An) 



4. Về các biểu hiện đứt gãy trên địa hình 

a- Hiện tượng sườn núi ven sông Đà tạo dạng “tam giác” có phương khác nhau 

rất phổ biến, đặc biệt là ở bờ phải. Do đó, đấy không phải là dấu hiệu đứt gãy trẻ, 

mà là các bề mặt xâm thực bóc mòn, cấu trúc bóc mòn. Ở đây hoàn toàn không có 

thung lũng treo, là chỉ tiêu cần thiết để xác định đứt gãy hiện đại. 

b- Cả bờ bắc và bờ nam các vai núi dốc thoải về phía lòng sông, không gặp gãy 

khúc “dị thường” (trừ chỏm karst). 

c- Dải đồi phía đông Nậm Păm (phía tây Bản Tim) là các đồi thoải, dốc trung 

bình (25o), chỉ quan sát thấy một yên ngựa có vách 10 m, cạnh sườn chỏm đá vôi 

(đỉnh cao 346,0 m) là có thể thuộc đứt gãy, nhưng nó có phương TB-ĐN (335o). 

Không gặp sườn trượt lở tại khu vực này. 

d- Về đoạn sông đông-tây (PV) và khúc sông có bãi bồi giữa lòng: 

Nhìn chung, sông Đà chảy theo phương TB-ĐN là song song và theo cấu trúc 

địa chất chung của miền Tây Bắc Bộ. Đoạn Pa Vinh phương đông-tây cắt ngang 

cấu trúc, chắc liên quan với đới khe nứt đông-tây hoặc chuyển đổi thành phần đá 

gốc. Đới khe nứt đông-tây này có nhiều khả năng liên quan đến hoạt động trước 

Neogen (thể hiện các mạch thạch anh phương đông - tây), mặc dù sông Đà ở thực 

thể hiện nay chỉ bắt đầu trong Đệ tứ (dọc sông không có trầm tích Neogen). Trong 

Paleogen - Neogen, có lẽ sông Đà chảy theo một hệ thống khác mà ngày nay là bề 

mặt cao nguyên hoặc núi thấp. 

Tại bến Pa Vinh, lòng sông mở rộng (gấp 3 lần phía trên), sườn phía bắc thoải, 

phát triển các nón phóng vật cổ (dpQ1
2-3), là một trũng gần đẳng thước (hơi chệch 

TB-ĐN) dài 800 x 700 m hình thành trước Pleistocen giữa-muộn, có lẽ liên quan 

với sự phá huỷ dải đá vôi phương TB - ĐN vốn tồn tại liên tục cắt qua sông 

phương TB - ĐN, do các hoạt động nội, ngoại sinh. Đây là một bẫy tích tụ vật liệu 

thô (tảng, cuội) của dòng sông và các sườn ven bờ sông. 



Sang Holocen (khoảng 10.000 năm) có hoạt động nâng nhẹ và trầm tích bị xâm 

thực phá huỷ mạnh mẽ. Vật liệu phá huỷ đưa ra tạo bãi giữa sông và làm thành 

khúc chảy xiết tại đây. 

IV. THẢO LUẬN 

1. Các nghiên cứu địa chất chi tiết tiến hành ở vùng Pa Vinh đã nói lên sự phức 

tạp của cấu trúc địa chất và các chuyển động kiến tạo với dày đặc các hệ thống đứt 

gãy có phương khác nhau, trong đó đứt gãy phương TB - ĐN và ĐB - TN đã được 

làm rõ và đánh giá đầy đủ. Với các nhiệm vụ đề ra, các nghiên cứu trầm tích Đệ tứ, 

địa mạo tập trung làm sáng tỏ các biểu hiện hoạt động hiện đại của đứt gãy phương 

đông-tây (nếu có) cắt ngang qua tuyến đập. 

Các khảo sát ở suối Bản Pênh và ở suối Nậm Păm (nơi có các khúc ngoặt dị 

thường) đều không phát hiện các biểu hiện trên địa hình đứt gãy đông-tây trên bờ 

bắc, thuộc vị trí vai đập. 

Các khảo sát ở suối Bản Bình và suối sát phía đông tuyến đập cũng không phát 

hiện các biểu hiện trên địa hình đứt gãy hiện đại phương đông - tây ở bờ nam thuộc 

vị trí vai đập. 

Khảo sát ở vùng từ cửa Nậm Păm đến Bản Tim cũng không gặp biểu hiện trên 

địa hình đứt gãy hiện đại phương đông-tây. 

Tuy nhiên, ở suối Bản Bình gặp một biểu hiện yếu của chuyển động trẻ (trượt 

vụn, khô) phương BTB-NĐN và ở phía tây Bản Tim (khoảng 1 km) có một biểu 

hiện giả định của đứt gãy nhỏ phương TB-ĐN. 

2. Trong vùng Pa Vinh, trầm tích Đệ tứ phân bố hạn chế, nhất là các trầm tích 

aluvi, nên khó có thể nghiên cứu biến dạng của chúng. Một dải trầm tích aluvi 

tướng lòng (có cả yếu tố proluvi) ven bờ bắc gần bến Pa Vinh, tuổi Pleistocen và 

dải trầm tích bãi bồi Holocen sát bến Pa Vinh (xen kẽ các lớp bột sét) đều không 

có biểu hiện bị dịch chuyển do các chuyển động hiện đại hoặc trong Holocen. Điều 



này chưa nói được nhiều, nhưng có thể cho phép nghĩ rằng, ở khúc sông mở rộng 

và hạ thấp địa hình bờ bắc (dị thường) không thể hiện các dịch trượt của đứt gãy 

hiện đại. Sự tạo thành vùng “trũng” này có lẽ chủ yếu phụ thuộc vào quá trình xâm 

thực và xâm thực - karst cũng như hoạt động đứt gãy phương TB - ĐN hoặc ĐB - 

TN và chuyển động nâng hạ nhẹ (tương đối) trong Holocen. 

3. Từ các dữ liệu trình bày ở trên, có thể thấy rằng trong phạm vi đập Pa Vinh, 

không phát hiện được các biểu hiện trên địa hình và trong trầm tích Đệ tứ chuyển 

động hiện đại của các đứt gãy phương đông - tây cắt qua vai đập ở cả bờ bắc và bờ 

nam. 

Kết luận về sự vắng mặt của đứt gãy hiện đại phương đông-tây cắt qua vai đập 

có thể được khẳng định nếu như các khảo sát, đo đạc địa vật lý, địa chất và công 

trình đều không phát hiện.  

KẾT LUẬN 

Trên đây là kết quả nghiên cứu địa chất Đệ tứ và địa mạo nhằm phát hiện các 

biểu hiện của đứt gãy hiện đại trên địa hình và trong trầm tích Đệ tứ trong một khu 

vực hẹp của tuyến đập thuỷ điện. Các kết quả nghiên cứu này cần kết hợp với các 

tài liệu khác về địa vật lý, viễn thám, địa chất, công trình khoan, hầm lò... để có thể 

đưa ra các kết luận khoa học đầy đủ. 
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