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Mục đích của nghiên cứu này là xác định sự phân bố dòng nhiệt hiện tại ở bể Phú Khánh từ khu
vực nước nông đến khu vực nước sâu trong toàn bể. Kết quả nghiên cứu từ 42 điểm dữ liệu dòng
nhiệt hiện tại trích xuất từ bộ dữ liệu dòng nhiệt toàn cầu của Goutorbe et al. (2011), cho thấy
rằng sự phân bố dòng nhiệt không đều trong khu vực. Sự tích tụ dòng nhiệt trong các cấu trúc
nâng lên ở phía Tây Bắc (78-86 mW/m2 ) thường cao hơn trong các địa hào hoặc trũng sâu ở phía
Đông Nam bể (58-72 mW/m2 ). Điều này là do lớp trầm tích dày lên đến hơn 10,000 m ở vùng nước
sâu bể Phú Khánh dẫn đến giá trị dòng nhiệt thấp hơn đáng kể so với vùng nước nông. Lớp trầm
tích hoạt động như chất cách nhiệt ngăn nhiệt thoát ra ngoài bề mặt. Giá trị dòng nhiệt trung
bình hiện tính tại tính toán từ giếng TH-1X và CMT-1X lần lượt là 85.60 mW/m2 và 83.20 mW/m2 .
Các giá trị này đều cho giá trị tương đối phù hợp với kết quả dự đoán từ việc Kriging 42 điểm dữ
liệu trích xuất từ bộ dữ liệu dòng nhiệt toàn cầu trong nghiên cứu Goutorbe et al. (2011). Các giá
dòng nhiệt hiện tại cao có thể được lý giải rằng bể Phú Khánh vẫn còn trải qua sụt lún nhiệt vì tuổi
đời của bể khá trẻ (35 triệu năm), vẫn chưa lấy lại giá trị cân bằng nhiệt từ sau giai đoạn tách giãn
Oligocene-Miocene Sớm nên dẫn giá trị dòng nhiệt hiện tại vẫn còn cao.
Từ khoá: Dòng nhiệt hiện tại, dòng nhiệt bề mặt, bồn trũng Phú Khánh
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Nghiên cứu này nhằm mục đích cung cấp bức tranh
tổng quan về sự phân bố dòng nhiệt hiện tại ở bể Phú
Khánh. Bể Phú Khánh được coi là bồn trũng tiềm
năng dầu khí hàng đầu còn lại ở Đông Nam Á chưa
được nghiên cứu đầy đủ 1 . Lịch sử thăm dò ở bể Phú
Khánh vẫn còn thưa thớt và chưa đồng bộ. Với 3 giếng
khoan thăm dò ở vùng nông từ 2011, đến nay vẫn
chưa có bất kì giếng khoan nào được thực hiện sâu
hơn 1,000 m dưới mực nước biển. Bằng chứng về các
lớp sapropel giàu rong tảo trong các vết thấm dầu ở
Đầm Thị Nại trong nghiên cứu Saurin (1944-1964) 2
đã tạo ra sự quan tâm về nguồn gốc của dầu trong
khu vực. Vì vậy, dù cơ sở dữ liệu thăm dò vẫn còn
khá khiêm tốn, bể Phú Khánh vẫn thu hút rất nhiều
sự đầu tư nghiên cứu của các nhà khoa học trong và
ngoài nước về lịch sử kiến tạo, cơ chế hình thành bồn,
hay các minh giải về địa chấn địa tầng và mô hình hệ
thống dầu khí.
Bể Phú Khánh là bể trầm tích nước sâu nằm trên thềm
lục địa miền Trung Việt Nam. Ranh giới của bể kéo
dài khoảng 250km, từ 10◦ 30’-15◦ 30’ Bắc, và 50-75
km, từ 109◦ 20’- 112◦ 30’Đông 2,3 . Vùng biển nông ở
phía Tây của bể có độ sâu dưới 300 m. Độ sâu tăng
dần từ 300 m đến 4,000 m dưới mực nước biển về phía
Đông. Bể được bao quanh bởi các hệ thống đứt gãy
Bắc - Nam (đứt gãy kinh tuyến 110◦ ) và các hệ thống

đứt gãy Tây Bắc – Đông Nam (dọc theo trục tách giãn
của Biển Đông), được phân tách bởi các phân đoạn
cấu trúc khác nhau 1 . Các cấu trúc kiến tạo quan trọng
nhất đã được phân loại thành năm đơn vị: thềm Đà
Nẵng, thềm Phan Rang, trũng Phú Yên, đới cắt trượt
Tuy Hòa, và đới nâng Khánh Hòa (Hình 1) 4,5 .
Dòng nhiệt (heat flow - HF) là một trong những yếu
tố đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sinh
dầu khí. Dòng nhiệt ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ
trưởng thành của một thể địa chất được xem là tầng
đá mẹ sinh dầu tiềm năng.
Các kết quả nghiên cứu về dòng nhiệt hiện tại trước
đây ở khu vực Biển Đông và Đông Nam Á hay các bể
trầm tích kế cận được tóm tắt như sau:
(1) Theo Watanabe et al. 6 , giá trị dòng nhiệt tại khu
vực cung núi lửa và bể trước cung khu vực Tây Á liên
quan đến hoạt động hút chìm tại các máng nước sâu
với giá trị tăng đột biến. Khu vực bể trước cung tuổi
Đệ Tam sớm có bề dày trầm tích lớn và giá trị dòng
nhiệt đạt 92,03 mW/m2 trong miền vỏ và khoảng dao
động không đáng kể.
(2) Matsubayashi và Nagao 7 cũng đã tổng hợp nghiên
cứu giá trị dòng nhiệt ở Đông Nam Á, với giá trị dòng
nhiệt trung bình đo đạc ước tính ở bể Malaysia là 78,5
mW/m2 , Thái Lan là 98,7 mW/m2 , ở đáy biển sâu là
97,1 mW/m2 .
(3) Bể Malaysia trong nghiên cứu của Madon 8 cho
giá trị dòng nhiệt bề mặt cao, với giá trị dòng nhiệt bề

Trích dẫn bài báo này: Huy N X, Trang N T T. Phân bố dòng nhiệt hiện tại ở bể Phú Khánh, thềm lục
địa Việt Nam. Sci. Tech. Dev. J. - Eng. Tech.; 4(SI3):SI184-SI192.
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Hình 1: Vị trí địa lý và các cấu trúc kiến tạo chính ở bể Phú Khánh

mặt dao động từ 35-80 mW/m2 , trong đó, dị thường
dòng nhiệt đóng góp vào được ước tính khoảng 33-42
mW/m2 . Dị thường dòng nhiệt được hiểu như là sự
làm mỏng của thạch quyển trong quá trình tách giãn.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bồn Malay vẫn còn trải
qua sụt lún nhiệt vì tuổi đời của bể khá trẻ (35 triệu
năm) nên giá trị dòng nhiệt hiện tại vẫn còn cao.
(4) Tổng hợp 589 giá trị dòng nhiệt ở Biển Đông từ
nghiên cứu của He et al. 9 cho giá trị dòng nhiệt trung
bình là 77 mW/m2 . Ở rìa phía Bắc, các giá trị ít phân
tán hơn và trung bình là khoảng 75 mW/m2 . Dòng
nhiệt tăng dần từ rìa phía Bắc đến bồn trung tâm,
trong đó xuất hiện hai trung tâm dòng nhiệt cao, một
ở các tiểu bồn phía đông và một ở các tiểu bồn ở khu
vực phía Tây Nam. Rìa phía Nam có dòng nhiệt trung
bình là 80 mW/m2 , tương tự như rìa phía Bắc. Rìa
phía Tây Manila có dòng nhiệt trung bình thấp tới 49
mW/m2 .
(5) Li et al. 10 với nghiên cứu dòng nhiệt bể PRMB
(Pearl River Mouth Basin), bể lớn nhất ở rìa lục địa
phía Bắc của Biển Đông (tọa độ từ 18-24o Bắc, 110118o Đông), với dòng nhiệt trung bình là 71,8 ± 13,6
mW/m2 .
(6) Trong nghiên cứu mới nhất về dữ liệu dòng nhiệt
toàn cầu của Lucazeau 11 với hơn 70,000 điểm dữ liệu
đã cho kết quả mới nhất của dòng nhiệt đại dương,
với giá trị trung bình 92 mW/m2 , cao hơn đáng kể so
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với các kết quả nghiên cứu về đáy đại dương cổ trước
đây (79 mW/m2 ). Điều này là do chất lượng dữ liệu
ngày càng trở nên tốt hơn và có xét đến ảnh hưởng
của tuần hoàn thủy nhiệt.
Nghiên cứu này sẽ góp phần làm sáng tỏ về sự phân
bố dòng nhiệt hiện tại ở bể Phú Khánh từ vùng nước
nông đến vùng nước sâu, thông qua:
(1) Xác định phân bố dòng nhiệt trong khu vực bể Phú
Khánh từ 42 điểm dữ liệu trong bộ dữ liệu dòng nhiệt
toàn cầu của Goutorbe et al. 12 .
(2) Tính toán dòng nhiệt hiện tại trung bình cho giếng
TH-1X và CMT-1X ở vùng nước nông của bể.
Từ đó, làm tiền đề để phục hồi lịch sử dòng nhiệt theo
thời gian địa chất, làm cơ sơ cho mô hình bồn trầm
tích, cung cấp một bức tranh ban đầu về sự hình thành
hydrocarbon, độ trưởng thành của đá mẹ ở vùng nước
sâu bể Phú Khánh trong các nghiên cứu về sau.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Dòng nhiệt hiện tại
Dòng nhiệt (thường tính bằng đơn vị mW/m2 ), là quá
trình truyền nhiệt từ bên trong Trái Đất lên bề mặt của
nó, là đặc điểm chính để tính toán nhiệt độ. Dòng
nhiệt là thông số tối quan trọng để ước tính tốc độ
phản ứng địa hóa và với sự trưởng thành của kerogens. Phân tích dòng nhiệt đòi hỏi phải xem xét sự đối
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lưu, sự dẫn nhiệt và sự phân rã phóng xạ 13 . Các điều
kiện biên nhiệt điều chỉnh thông lượng nhiệt (heat
flux) từ đáy của cột trầm tích, cụ thể là dòng nhiệt cơ
sở (basal heat flow). Đây là điều kiện biên mà nghiên
cứu này cố gắng mô hình hóa và tái tạo lại và các tính
chất cơ bản của nó được giải thích sau đây.
Dòng nhiệt dẫn truyền qua cột trầm tích được tạo
ra bởi gradient nhiệt độ giữa nhiệt độ bề mặt (hoặc
nhiệt độ bề mặt trầm tích-nước, Sediment Water Interface Temperature SWIT) đối với môi trường ngoài
biển) và nhiệt độ tại ranh giới thạch quyển-quyển
mềm (Lithosphere-Asthenosphere Boundary LAB) 13 .
Độ lớn, hướng và sự phân bố của dòng nhiệt cơ bản
đặc trưng cho nhiệt độ biên dưới được xác định thông
qua các thông số nhiệt và cơ học của lớp vỏ và đá lớp
manti 14 .
Đối với dòng nhiệt hiện tại (present heat flow), sử dụng
các thông số là sinh nhiệt (heat generation), gradient nhiệt (thermal gradient) và độ dẫn nhiệt 15 . Nếu
chúng ta muốn dự đoán dòng nhiệt ở thời điểm quá
khứ, cần phải bổ sung thêm thông tin về nhiệt độ cổ
(paleo-temperature). Nhiệm vụ bây giờ là kết hợp các
bộ dữ liệu khác nhau này thành một mô hình dòng
nhiệt gắn kết (coherent). Trong phạm vi nghiên cứu,
nhóm tác giả không xem xét đến yếu tố sinh nhiệt và
tại vị trí tính toán dòng nhiệt hiện tại (1D), giả định
không có sự thay đổi nào về thạch học theo phương
ngang.

Bước 1: Xác định sự phân bố dòng nhiệt hiện tại ở
khu vực nghiên cứu từ 42 giá trị dòng nhiệt hiện tại
được chọn trong khoảng từ 108-115o Đông đến 1015o Bắc trong bộ dữ liệu dòng nhiệt toàn cầu trong
nghiên cứu của Goutorbe et al. 12 , được vẽ bằng kỹ
thuật Kriging trong phần mềm Surfer 13. Dự báo
dòng nhiệt hiện tại theo mặt cắt Tây Bắc – Đông Nam
theo bản đồ phân bố dòng nhiệt, tương ứng với khu
vực nước nông và khu vực nước sâu bể Phú Khánh.
Bước 2: So sánh đối chiếu với các nghiên cứu trên thế
giới về dòng nhiệt hiện tại trong khu vực Biển Đông
nói chung và thềm lục địa Việt Nam nói riêng.
Bước 3: Tính giá trị dòng nhiệt hiện tại trung bình từ
dữ liệu giếng, được trình bày tại mụcTính toán dòng
nhiệt hiện tại từ dữ liệu giếng.
Bước 4: Kiểm tra đối sánh kết quả dòng nhiệt hiện
tính được từ dữ liệu giếng và từ bản đồ phân bố dòng
nhiệt.

Quy trình xác định sự phân bố dầu khí ở bể
Phú Khánh

Hình 2: Quy trình xác định sự phân bố dầu khí ở bể
Phú Khánh

Cơ sở dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này
gồm 42 điểm dữ liệu dòng nhiệt hiện tại trích xuất từ
bộ dữ liệu dòng nhiệt toàn cầu của Goutorbe et al. 12
(Bảng 1). Bên cạnh đó, các báo cáo địa chất từ các
giếng TH-1X và CMT-1X cũng được sử dụng để tính
toán dòng nhiệt hiện tại tại giếng, nhằm kiểm tra độ
tin cậy của các các phân bố dòng nhiệt. Quy trình cụ
thể được thực hiện qua các bước sau (Hình 2):
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Bảng 1: Dữ liệu dòng nhiệt từ 108o -115o đông đến 10o -15o bắc tổng hợp từ cơ sở dữ liệu Goutorbe et al. 12
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Kinh độ
108,5
109,5
110,5
111,5
112,5
113,5
114,5
108,5
109,5
110,5
111,5
112,5
113,5
114,5
108,5
109,5
110,5
111,5
112,5
113,5
114,5
108,5
109,5
110,5
111,5
112.5
113,5
114,5
108,5
109,5
110,5
111,5
112,5
113,5
114,5
108,5
109,5
110,5
111,5
112,5
113,5
114,5
Giá trị trung bình (mW/m2 )

Vĩ độ
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
14,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
12,5
12,5
12,5
12.5
12.5
12,5
12,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
11,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5

Dòng nhiệt từ phương pháp
tương tự (mW/m2 )
75
74
73,4
68,3
76,5
61,3
67,8
77,1
77,9
78,9
64,7
74,5
56.2
60.7
74,4
85
85,7
71,7
84,9
53,2
56,2
78,6
84,2
85,8
76,7
64,4
60,9
64,6
77,6
66,8
78,1
77,1
54,6
67,8
86,1
76,9
70,7
74,5
85,9
89,1
82,5
77,6
73,2

Dòng nhiệt đo đạc
(mW/m2 )

60,0901

64,2656
56,1389

54,284
50,7556

57,1
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Tính toán dòng nhiệt hiện tại từ dữ liệu
giếng
Định luật dẫn nhiệt quy định rằng chênh lệch nhiệt độ
giữa hai vị trí gây ra dòng nhiệt Q. Độ lớn của nó phụ
thuộc vào độ dẫn nhiệt của vật liệu và khoảng cách
giữa các vị trí này. Allen và Allen 14 sử dụng Định
luật Fourier (Phương trình (1)) để mô tả các nguyên
tắc cơ bản của dòng nhiệt dẫn. Dòng nhiệt (Q) có thể
được tính như một hàm của gradient nhiệt và độ dẫn
nhiệt như sau:
Q = −λ .

dT
dy

(1)

trong đó λ là là một tính chất vật lý của môi trường
gọi là độ dẫn nhiệt (W/m/K), dT
dy là gradient nhiệt
◦
( C/km) và dấu “−” cho biết hướng của dòng nhiệt
từ cao đến thấp. Lưu ý rằng Q < 0 cho biết chiều tăng
của nhiệt độ và Q> 0 cho biết chiều giảm của nhiệt độ.
Quy tắc tương tự cũng được áp dụng trong một
khoảng độ sâu khảo sát nhất định. Dòng nhiệt trung
bình trong một khoảng độ sâu nhất định là tích của
gradient nhiệt trung bình độ dẫn nhiệt trung bình
trong cùng khoảng độ sâu khảo sát.
Ước tính độ dẫn trung bình của đá hoặc thành hệ đòi
hỏi phải lựa chọn mô hình pha trộn (mixing laws) mô
tả đúng nhất hình dạng của nó. Độ dẫn nhiệt trung
bình thường là giá trị trung bình harmonic của độ
dẫn của tất cả các lớp trong khoảng độ sâu này. Mô
hình trung bình điều hòa (harmonic mean) áp dụng
cho các lớp nằm vuông góc với hướng của dòng nhiệt
(Hình 3). Mô hình này mô tả tốt nhất một giếng thẳng
đứng được khoan qua một chuỗi các địa tầng dưới
ngang, trong đó mỗi lớp có độ dẫn nhiệt khác nhau.

Hình 3: Mô hình trung bình điều hòa trong trường
hợp các lớp xếp theo chiều ngang (được chỉnh sửa
từ nghiên cứu của Beardsmore, Cull 15 )

Quy trình tính toán dòng nhiệt tại giếng được minh
họa trong Hình 4.

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Hình 5a cho thấy sự phân bố dòng nhiệt hiện tại ở bể
Phú Khánh với một số điểm nổi bật sau đây:

• Giá trị dòng nhiệt trong khu vực dao động trong
khoảng từ 52-90 mW/m2 . Giá trị trung bình là
73 mW/m2 , có giá trị tương đối phù hợp với giá
trị dòng nhiệt trung bình trong nghiên cứu của
He et al. 9 với giá trị trung bình là 77 mW/m2 ;
• Giá trị dòng nhiệt được dự đoán cho giếng
TH-1X và CMT-1X nằm trong khoảng 82-86
mW/m2 . Dòng nhiệt vùng nước sâu bể Phú
Khánh được dự đoán từ 58-72 mW/m2 .
Rõ ràng, có thể thấy sự phân bố dòng nhiệt không đều
trong khu vực. Dòng nhiệt cao ở phần địa hình nâng
cao ở phía Tây Bắc bể Phú Khánh và thấp dần về phía
vùng nước sâu ở phía Đông Nam của bể (Hình 5b).
Phần nước sâu bể Phú Khánh có giá trị dòng nhiệt
(58-72 mW/m2 ) thấp hơn vùng nước nông (78-86
mW/m2 ), điều này là do lớp trầm tích ở vùng nước
sâu ở bể Phú Khánh có bề dày lên đến 10,000m, dày
hơn rất nhiều so với các trầm tích có cấu trúc nhô
cao ở phía giếng khoan TH-1X, CMT-1X (bề dày từ
2,000-3,000m), lớp trầm tích dày ở vùng nước sâu này
có tác dụng như là chất cách nhiệt. Sự hiện diện của
trầm tích dày có thể đã làm giảm đáng kể dòng nhiệt
bề mặt, đặc biệt là ở trung tâm bồn; lớp trầm tích hoạt
động như chất cách nhiệt ngăn nhiệt thoát ra ngoài bề
mặt. Nghiên cứu Lucazeau và Le Douaran 16 đã chỉ ra
rằng, hiệu ứng che phủ (blanketing effect) của lớp trầm
tích có thể làm giảm đến 20-30% giá trị dòng nhiệt bề
mặt.
Như vậy, khu vực bể Phú Khánh có dòng nhiệt bề
mặt hiện tại tương đối cao. Bồn có tuổi đời tương đối
trẻ (tuổi Kainozoi khoảng 35 triệu năm) 17 , điều này
cho thấy hiện tượng dị thường nhiệt do thạch quyển
mỏng đi chưa hoàn toàn kết thúc. Bể vẫn đang trải
qua quá trình sụt lún nhiệt. Điều đáng nói là nó cần
80 triệu năm cho thạch quyển lấy lại trạng thái cân
bằng nhiệt 18 . Đây có lẽ là một lý do khác để lý giải
cho giá trị dòng nhiệt cao trong bể Phú Khánh.
Bên cạnh đó, có thể thấy rằng, xu hướng dòng nhiệt
trong từng khoảng độ sâu ở cả 2 giếng TH-1X và
CMT-1X là giống nhau cho các lớp địa tầng (Hình 6).
Kết quả tính toán dòng nhiệt hiện tại trung bình từ
dữ liệu giếng CMT-1X và TH-1X (Hình 6) lần lượt là
85.60 mW/m2 và 83.20 mW/m2 . Các giá trị này đều
cho giá trị tương đối phù hợp với kết quả dự đoán
từ việc Kriging 42 điểm dữ liệu trích xuất từ bộ dữ
liệu dòng nhiệt toàn cầu trong nghiên cứu Goutorbe et
al. 12 , với phần trăm sai số từ 2.4-3.0% (Bảng II). Trong
khi đó, các kết quả dòng nhiệt hiện tại từ báo cáo của
Santos 19 cho thấy sự chênh lệch đáng kể về dòng nhiệt
so với dự đoán từ 42 điểm dữ liệu trích xuất từ bộ dữ
liệu dòng nhiệt toàn cầu trong nghiên cứu Goutorbe
et al. 12 , dẫn đến sai số 26-29% (Bảng 2).
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Hình 4: Quy trình tính toán dòng nhiệt hiện tại cho một giếng

Bảng 2: Phần trăm sai số giữa các tính toán dòng nhiệt (heat flow) hiện tại (mW/m2 )
Giếng

HF hiện tại tính toán
trong từng khoảng độ
sâu theo thành phần
thạch học

HF hiện tại
theo báo cáo
của Santos 19

HF hiện tại được
dự đoán từ dữ liệu
Goutorbe et al. 12 bằng
kỹ thuật Kriging

Phần
trăm
chênh lệch giữa
(1) và (3)

Phần
trăm
chênh
lệch
giữa (2) và (3)

(1)

(2)

(3)

CMT1X

85,60

59,34

83,56

2,4%

29%

TH-1X

83,20

63,37

85,73

3,0%

26,1%

KẾT LUẬN
Theo 42 điểm dữ liệu tổng hợp từ Goutorbe et al. 12 ,
phân bố dòng nhiệt hiện tại ở bể Phú Khánh tương
đối cao từ 78-86 mW/m2 ở vùng nước nông (phía Tây
Bắc của bể) đến 58-72mW/m2 ở vùng nước sâu (phía
Đông Nam bể). Điều này là do lớp trầm tích dày lên
đến hơn 10,000 m ở vùng nước sâu bể Phú Khánh dẫn
đến giá trị dòng nhiệt thấp hơn đáng kể so với vùng
nước nông. Lớp trầm tích hoạt động như chất cách
nhiệt ngăn nhiệt thoát ra ngoài bề mặt.
Giá trị dòng nhiệt trung bình hiện tính tại tính toán từ
giếng TH-1X và CMT-1X lần lượt là 85.60 mW/m2 và
83.20 mW/m2 . Các giá trị này đều cho giá trị tương
đối phù hợp với kết quả dự đoán từ việc Kriging 42
điểm dữ liệu trích xuất từ bộ dữ liệu dòng nhiệt toàn
cầu trong nghiên cứu Goutorbe et al. 12 .
Bể Phú Khánh là bể trầm tích Kainozoi nên tuổi đời
tương đối trẻ (khoảng 35 triệu năm), thạch quyển vẫn
chưa đạt trạng thái cân bằng nhiệt từ sau giai đoạn
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tách giãn Oligocene-Miocene sớm nên sụt lún nhiệt
vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Điều này lý giải cho các
giá trị dòng nhiệt hiện tại của bể vẫn còn khá cao.
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Hình 5: a) Phân bố dòng nhiệt hiện tại ở bể Phú Khánh từ bộ dữ liệu Goutorbe et al.; b) Phân bố dòng nhiệt hiện
tại theo mặt cắt AB hướng Tây Bắc – Đông Nam
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This study aims to determine the distribution of present heat flow in the Phu Khanh basin from shallow water to deep water throughout the basin. The results from 42 present heat flow data points
extracted from the global heat flow database by Goutorbe et al. (2011) indicated that there is an
uneven distribution of the present heat flow in the research area. Heat flow accumulation in uplift
structures in the north-west direction (78 - 86 mW/m2 ) of the Phu Khanh basin is usually higher
than in trenches or deep depressions in the south-east direction of the basin (58 - 72 mW/m2 ). This
is due to the sediment layer up to more than 10,000m thick in the deep water of the Phu Khanh
basin. As a result, heat flow values in deep water are significantly lower than in shallow water of the
Phu Khanh basin. The thick sediment layer acts as an insulator that prevents heat flow from escaping to the surface. The mean values of present heat flow calculated from wells TH - 1X and CMT
- 1X are 85.60 mW/m2 and 83.20 mW/m2 respectively. These values are relatively consistent with
the predicted results from Kriging 42 data points extracted from the global heat flow data set in
the study of Goutorbe et al. (2011). The high present heat flow values can be explained by the fact
that the Phu Khanh basin is still experiencing thermal subsidence because of its relatively young
age (approximately 35 million years). This basin has not yet regained its thermal equilibrium value
after the Early Oligocene - Miocene extension stage, so the present heat flow value is still high in
this basin.
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