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The gabbro and plagiogranite magmas of the Ngoc Hoi and Dieng Bong
complexes are mainly distributed in the northern part of the Kon Tum
block. They were previously considered parts of the Tam Ky - Phuoc Son
ophiolite complex. In this study, 02 samples of gabbro and plagiogranite
were collected from the Hiep Duc area. Petrographic characteristics
showed that the rocks were highly foliated and weakly metamorphosed;
the schist formed after the crystallization of the rocks. U - Pb zircon age
dating from the gabbro rocks as 497.7±1.4 Ma, similar to the
plagiogranite age of 498.0±1.3 Ma. The available results in the northern
Kon Tum block and Laos indicate the existence of magma series formed
during the Late Cambrian period that is probably extended from the
northern Kon Tum block to the northeastern part of Laos. The research
results on the northern Kon Tum block also confirmed two types of
magma in the area: island - arc magma complex and ophiolite type
magma complex.
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Các thành tạo magma gabbro và plagiogranit thuộc phức hệ Ngọc Hồi và
Điệng Bông, phân bố chủ yếu ở phần phía bắc của địa khối Kon Tum và trước
đây chúng được coi là một phần của tổ hợp ophiolit Tam Kỳ - Phước Sơn.
Trong nghiên cứu này, 02 mẫu gabbro và plagiogranit được lấy ở khu vực
Hiệp Đức. Kết quả nghiên cứu đặc điểm thạch học cho thấy các đá phiến hóa
khá mạnh và bị biến chất yếu, quá trình phiến hóa xảy ra sau quá trình kết
tinh của các đá. Kết quả nghiên cứu tuổi U - Pb zircon xác định tuổi hình
thành của các đá gabbro là 497,7±1,4 triệu năm (Tr.n) tương đồng với tuổi
đá plagiogranit là 498,0±1,3 Tr.n. Đối sánh với các kết quả nghiên cứu khu
vực rìa bắc địa khối Kon Tum và Lào cho thấy loạt magma kiểu cung đảo
hình thành trong giai đoạn Cambri muộn có thể kéo dài từ rìa bắc địa khối
Kon Tum sang phần đông bắc Lào. Các kết quả nghiên cứu khu vực rìa bắc
địa khối Kon Tum cũng khẳng định sự tồn tại hai kiểu magma trong khu vực:
Magma kiểu hút chìm cung đảo và magma kiểu ophiolit.
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1. Mở đầu

Đới khâu Tam Kỳ - Phước Sơn (TPSZ) phân
bố phía bắc địa khối Kon Tum và được cho là ranh
giới kiến tạo giữa địa khối Trường Sơn ở phía bắc
và Kon Tum ở phía nam hình thành trong giai
đoạn Paleozoi sớm (Trần Văn Trị và Vũ Khúc,
2009; Trần Thanh Hải và nnk., 2014). Dọc theo
TPSZ, các đá amphibolit xen kẹp với các thành tạo

đá phiến kết tinh thuộc các phức hệ Khâm Đức,
Núi Vú, các đá siêu mafic - mafic bị biến đổi, biến
dạng phức hệ Hiệp Đức và các đá kiểu xâm nhập
của gabbro phức hệ Ngọc Hồi và plagiogranit phức
hệ Điệng Bông, chúng được cho là tổ hợp ophiolit
Tam Kỳ - Phước Sơn opiolite (TPO) được hình
thành vào Paleozoi sớm (Trần Văn Trị và Vũ Khúc,
2009).

Phức hệ Ngọc Hồi và Điệng Bông do Nguyễn
Văn Trang (1996) xác lập cho các thành tạo
magma meta - gabbro và granit phân bố thành
những khối nhỏ rải rác ở rìa bắc địa khu Kon Tum.
Các đá này phân bố dưới dạng các khối nhỏ kích
thước khác nhau từ vài chục mét đến vài kilomet
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và được mô tả là xuyên khá chỉnh hợp với các 
thành tạo trầm tích phun trào của hệ tầng Núi Vú 
và các đá biến chất của phức hệ Khâm Đức tạo 
thành các đới biến đổi hẹp ở khu vực tiếp xúc 
(Hoàng Hoa Thám và nnk., 2009). Tuổi của các 
phức hệ này từ trước đến nay được nhiều nhà địa 
chất quan tâm nghiên cứu. Trong Nguyễn Văn 
Trang và nnk. (1996), các thành tạo này được xếp 
vào tuổi trước Cambri. Trong Trần Văn Trị và Vũ 
Khúc (2009), các thành tạo gabbro - amphibolit và 
plagiogranit rìa bắc địa khối Kon Tum được gọi 
tên là phức hệ Tà Vi và xếp vào tuổi Neoproterozoi 
- Paleozoi sớm. Một số kết quả xác định bằng các 
phương pháp định lượng đồng vị U – Pb zircon các 
thành tạo plagiogranit gần khu vực Tam Kỳ cho 
tuổi 500÷520 Tr.n (Nguyen Minh Quyen và nnk., 
2019). Như vậy, vấn đề tuổi các thành tạo địa chất 
này hiện vẫn còn những tồn tại nhất định và chưa 
rõ ràng. 

Các kết quả nghiên cứu gần đây của các tác giả 
trong và ngoài nước cho thấy khu vực nghiên cứu 
có lịch sử phát triển địa chất lâu dài, chịu ảnh 
hưởng của quá trình biến chất và biến dạng mạnh 
mẽ (Tran Thanh Hai và nnk., 2014). Việc xác định 
đúng thời gian thành tạo của phức hệ Điệng Bông 
và Ngọc Hồi là cần thiết giúp hiểu biết thêm về lịch 
sử tiến hóa địa chất khu vực nghiên cứu. Trong 
nghiên cứu này trên cơ sở kết quả phân tích đồng 
vị U - Pb trong zircon bằng phương pháp LA - ICP 
- MS nhằm xác định tuổi kết tinh các đá gabbro - 
amphibol và plagiogranit phức hệ Ngọc Hồi và 

Điệng Bông, qua đó thảo luận vai trò kiến tạo của 
chúng trong rìa bắc địa khối Kon Tum. 

2. Đặc điểm địa chất khu vực 

Trong tổ hợp TPO, các đá phức hệ Khâm Đức 
phân bố phần trung tâm và phía nam của tổ hợp 
(Hình 1), gồm chủ yếu metapelit, metasammit, 
paragneiss, amphibolit xen kẹp với các thấu kính 
đá hoa bị biến chất tướng phiến lục đến 
amphibolit. Trên cơ sở phân tích đặc điểm biến 
chất và tuổi liên quan, Usuki và nnk. (2009) cho 
rằng chúng trải qua các quá trình biến chất trong 
điều kiện áp suất cao/nhiệt độ trung bình khoảng 
460 Tr.n. trước đây, tiếp theo là điều kiện nhiệt độ 
cao/áp suất trung bình xảy ra khoảng 450 Tr.n. 
trước đây. Các đá thuộc phức hệ Hiệp Đức gồm các 
thành tạo serpentinit, pyroxenit và gabro xuất 
hiện dạng thấu kính, phân bố chủ yếu trong phức 
hệ Khâm Đức và dọc ranh giới giữa phức hệ Khâm 
Đức và Núi Vú. Các đá serpentinit phức hệ Hiệp 
Đức bị biến dạng mylonit mạnh, trong đó các 
khoáng vật gần như bị biến đổi hoàn toàn, một số 
di sót khoáng vật Cr - spinel còn lại trong đá được 
cho là điển hình Cr - spinel kiểu Alpine hình thành 
liên quan đến tách giãn sống núi đại dương cổ 
(MOR, Phạm Thị Dung và nnk., 2006; Izokh và 
nnk., 2006). 

Phức hệ Núi Vú, Ngọc Hồi và Điệng Bông phân 
bố chủ yêu phía bắc của tổ hợp TPO (Hình 1). Phức 
hệ Núi Vú có thành phần gồm các đá phiến meta - 
basalt đến meta - felsic xen kẹp với các đá

Hình 1. Sơ đồ địa chất khu vực nghiên cứu (theo Trần Đức Lương và Nguyễn Xuân Bao, 1981) 
và vị trí lấy mẫu. 
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phiến thạch anh kết tinh, phiến sét và phiến sét vôi 
tướng biến chất thấp (phiến lục) (Trần Văn Trị và 
Vũ khúc, 2009). Các đá thuộc phức hệ Ngọc Hồi 
chủ yếu thành phần meta - gabbro amphibolit, 
meta - gabbro - amphibolit - biotit, meta - 
pyroxenit. Phức hệ Điệng Bông xuất hiện ở dạng 
các khối kích thước khác nhau đến dạng thấu kính 
nằm xen lẫn với các thành tạo phức hệ Núi Vú, 
(Trần Văn Trị và Vũ Khúc., 2009; Nguyen Minh 
Quyen và nnk., 2009). Thành phần thạch học của 
các đá phức hệ Điệng Bông chủ yếu là plagiogranit 
đến tonalit. Nghiên cứu các thành tạo plagiogranit 
phức hệ Điêng Bông ở phía đông nam thành phố 
Tam Kỳ, Nguyễn Minh Quyễn và nnk. (2019) đã 
cho rằng chúng được thành tạo trong môi trường 
kiến tạo cung đảo, tuổi thành tạo khoảng 500÷518 
Tr.n. 

3. Đặc điểm thạch học và khoáng vật zircon 

Trong nghiên cứu này, các tác giả đã tiến hành 
khảo sát và thu thập mẫu tại vết trên đường AH17 
qua thị xã Tân An, Hiệp Đức (Hình 1). Vết lộ kéo 
dài khoảng 1 km dọc theo quốc lộ. Quan hệ giữa 
khối magma nghiên cứu và các đá phức hệ Núi Vú 
không quan sát được do rừng cây và phong hóa 
che phủ. Tại vết lộ, các đá lộ ra chủ yếu là meta - 
gabbro (màu xám xanh) và các đá granit (màu 
xám trắng) (Hình 2a, b). Ranh giới giữa hai đá này 

uốn lượn, dạng ngọn lửa, quan hệ xuyên cắt, tuy 
nhiên các cấu tạo xuyên cắt hầu như bị biến đổi do 
tiếp xúc nhiệt và tướng kết tinh hạt nhỏ ven ranh 
giới giữa hai loại đá rất không rõ ràng. Các đá bị 
phiến hóa khá mạnh với phương phiến kéo dài 
gần đông bắc - tây nam, tương đồng với phương 
cấu tạo phiến trong các thành tạo phức hệ Núi Vú. 
Thành phần khoáng vật của các đá gabbro chủ yếu 
là plagioclas, amphibol, chlorit và khoáng vật 
quặng (Hình 2c). Amphibol chủ yếu hạt trung bình 
(0,3÷1 mm) và số ít hạt nhỏ, dọc riềm và các khe 
nứt của hiện tượng chlorit hóa khá phổ biến. 
Plagioclas xuất hiện trong mẫu dạng hạt trung 
bình và hạt nhỏ, bán tự hình, hiện tượng sericit 
hóa hóa (vi hạt) khá phổ biến. Đá granit thành 
phần khoáng vật chủ yếu là plagioclas (albit) 
(55÷65%), thạch anh (40÷45%), amphibol và 
biotit (<5%) (Hình 2d), tương đồng với đá 
plagiogranit. Thạch anh và plagioclas xuất hiện 
chủ yếu dạng hạt lớn (0,5÷1,5 mm) tha hình, hiện 
tượng biến đổi sericit quan sát được ở một số 
khoáng vật plagioclas. Hiện tượng biến dạng dẻo 
không quan sát được trong các mẫu lát mỏng của 
đá gabbro và plagiogranit chứng tỏ hoạt động 
phiến hóa xảy ra sau quá trình kết tinh đá.  

Hai mẫu đá gabbro (ĐB01) và plagiogranit 
(ĐB02) lấy từ thực địa được gia công nghiền nhỏ, 
sau đó đãi sạch và lấy các khoáng vật ở phần nặng 

Hình 2. Ảnh vết lộ của các đá gabbro và plagiogranit khu vực Hiệp Đức (a, b) và ảnh lát mỏng thạch học 
(2+) của đá gabbro (c), plagiogranit (d). (Pl: plagioclas, Am: amphibol, Qtz: thạch anh, Ser: sericit). 



 Ngô Xuân Thành và nnk./Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 61 (4), 21 - 28 25 

để tách lấy zircon thông qua dung dịch 
bromoform. Đa số zircon có dạng lăng trụ ngắn, 
chiều dài khoảng 100÷180 μm. Mẫu zircon sau khi 
đánh bóng, được phân tích đặc điểm cấu trúc phân 
đới bằng phương pháp kính hiển vi điện tử quét 
(SEM) tại Viện nghiên cứu Khoa học Hàn Quốc 
(KBSI). Điểm phân tích đồng vị U - Pb zircon bằng 
LA - ICP - MS có đường kính 20 µm, thường được 
chọn trên cơ sở quan sát, phân tích ảnh âm cực 
phát quang để tránh các nhân sót của các pha 
trước. Điểm phân tích thường được chọn trên bề 
mặt các hạt zircon sạch, không có vết nứt, không 
chứa bao thể. Quá trình phân tích đồng vị U - Pb 
được tiến hành tại Phòng thí nghiệm MC - LA–ICP 
- MS, Viện nghiên cứu Khoa học Hàn Quốc. 

4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Tuổi kết tinh của các đá nghiên cứu 

Các kết quả phân tích chi tiết được thể hiện 
trên các biểu đồ đường cong Tera - Wasserburg

biểu diễn các kết quả phân tích (Hình 3a, c). Kết 
quả tuổi 238U/206Pb được hiệu chỉnh từ đồng vị 
207Pb sử dụng phần mền Isoplot 3.0 (Lugwig, 
2003) với sai số của đồng vị của chúng là 1 - sigma. 
Trong các ảnh phát quang âm cực 
(cathodoluminescence, CL), ảnh điện tử tán xạ 
ngược (back scattered electron, BSE) và quan sát 
zircon dưới kính soi nổi cho thấy zircon thường bị 
dập vỡ khá mạnh do quá trình nghiền mẫu, một số 
tinh thể zircon còn giữ được hình thái ban đầu 
dạng tự hình và có cấu trúc phân đới khá rõ ràng 
(oscillatory zoning), điển hình cho các zircon được 
thành tạo từ nguồn magma. Kết quả phân tích 
đồng vị U - Pb được thể hiện ở Bảng 1.  

Mười hai điểm phân tích trong 12 tinh thể 
zircon của mẫu gabbro (ĐB01) cho kết quả là hàm 
lượng U, Th lần lượt từ 130÷1254 ppm và 62÷504 
ppm. Tỷ số Th/U thay đổi từ 0,05÷0,84, tuy nhiên 
phần lớn kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ số Th/U 
vào khoảng 0,5÷0,8. Trên biểu đồ đường cong 
Tera - Wasserburg, các kết quả hầu hết nằm trên 

Hình 3. Biểu đồ đường cong Concordia hình thành trong tương quan giữa 207Pb/206Pb và 238U/206Pb (a, 
c) và biểu đồ tính giá trị tuổi trung bình (b, d) của zircon trong 2 mẫu ĐB01 và ĐB02. 
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hoặc gần với đường cong Concordia (Hình 3a) và 
có tuổi 206Pb/238U trong khoảng 495÷503 Tr.n 
(Hình 3b). 12 điểm phân tích này cho tuổi 
206Pb/238U trung bình là 497,7±1,4 Tr.n với 
trọng số MSWD thấp (1,2).  

Kết quả phân tích từ 17 điểm trên 17 tinh thể 
zircon trong mẫu plagiogranit (ĐB02) cho thấy: 
zircon từ mẫu này có hàm lượng U, Th lần lượt là 
67÷725 ppm và 22÷608 ppm. Tỷ số Th/U thay đổi 
từ 0,27÷0,84. Các kết quả phân tích nằm trên 
đường cong Concordia (Hình 3c) cho tuổi 
206Pb/238U từ 496÷502 Tr.n và tuổi trung bình 
được tính là 498±1,3 Tr.n với trọng số MSWD thấp 
(1,3). (Hình 3d). 

Từ các đặc trưng về cấu trúc của các tinh thể 
zircon với cấu trúc phân đới rõ ràng kết hợp với tỷ 
số Th/U cao (>0,1) cho thấy: các tinh thể zircon 
được phân tích trong 2 mẫu ĐB01 và ĐB02 có 
nguồn gốc magma. Tuổi 206Pb/238U trung bình của 
các mẫu trên có thể được xem là tuổi kết tinh của 
các đá nghiên cứu. Như vậy, hai mẫu được lấy tại 
khu vực Hiệp Đức trong nghiên cứu này cho tuổi 
thành tạo của các đá gabbro là 497,7±1,4 Tr.n và 

đá plagiogranit là 498±1,3 Tr.n.  
Sự tương đồng giá trị tuổi của hai mẫu nghiên 

cứu chứng tỏ chúng được hình thành cùng thời 
gian. Vì vậy, nhóm nghiên cứu cho rằng các đá 
gabbro và plagiogranit trong nghiên cứu này có 
thể là sản phẩm của quá trình kết tinh phân đoạn 
từ một lò magma mafic hình thành trong giai đoạn 
Cambri muộn. 

Các kết quả nghiên cứu tuổi này cũng khá 
tương đồng với giá trị tuổi thu được từ các đá 
plagiogranit kiểu cung đảo thuộc phức hệ Điệng 
Bông ở phía đông nam thành phố Tam Kỳ (Nguyen 
Minh Quyen và nnk., 2019, Hình 1). Theo (Tran 
Thanh Hai và nnk., 2014), các thành tạo biến chất 
gabbro và plagiogranit rìa bắc địa khối Kon Tum 
có quan hệ kiến tạo với các đá thuộc phức hệ Núi 
Vú trong khu vực, có thể chúng được đưa đến vị 
trí hiện tại do các hoạt động va chạm và hình thành 
cấu tạo phiến về sau. Nhận định trên phù hợp với 
đặc điểm biến dạng quan sát được trong lát mỏng 
thạch học khẳng định sự kiện va chạm giữa địa 
khối Kon Tum và Trường Sơn xảy ra sau Cambri 
muộn. 

 U Th Th/U 
Tỷ số Tuổi (Tr.n) 

Concordia 207Pb/ 
235U 

2s 
206Pb/ 

238U 
2s Error 

207Pb/ 
206Pb 

2s 
207Pb/ 

235U 
2s 

206Pb/ 
238U 

2s 

ĐB01 (Gabbro) 
DB01.1 383,2 317,6 0,8 0,609 0,010 0,080 0,001 0,657 0,056 0,000 484,4 6,4 493,2 5,0 99,0 

DB01.04 639,0 612,0 1,0 0,602 0,006 0,078 0,000 0,655 0,056 0,000 479,1 3,9 483,1 2,3 98,9 
DB01.11 180,4 121,9 0,7 0,600 0,012 0,080 0,001 0,496 0,055 0,000 477,5 7,6 494,9 4,1 92,4 
DB01.12 469,7 354,4 0,8 0,631 0,008 0,081 0,001 0,429 0,056 0,000 496,8 4,8 500,3 5,2 93,9 
DB01.13 130,4 91,2 0,7 0,615 0,013 0,081 0,001 0,639 0,056 0,000 487,4 8,5 499,4 3,7 98,5 
DB01.14 363,0 187,7 0,5 0,598 0,022 0,081 0,001 0,461 0,054 0,002 475,0 14,0 503,0 4,4 96,1 
DB01.15 358,5 200,5 0,6 0,620 0,022 0,081 0,001 0,384 0,055 0,002 490,0 14,0 503,5 5,7 97,3 
DB01.16 462,2 262,9 0,6 0,620 0,010 0,080 0,001 0,680 0,057 0,000 489,3 6,1 497,9 3,0 98,6 
DB01.18 808,5 504,4 0,6 0,614 0,009 0,080 0,001 0,681 0,057 0,000 486,4 5,5 494,4 3,3 97,2 
DB01.19 549,7 375,1 0,7 0,628 0,007 0,080 0,001 0,608 0,057 0,000 494,6 4,6 497,2 3,4 98,2 
DB01.21 786,5 825,7 1,1 0,615 0,006 0,079 0,000 0,813 0,057 0,000 487,0 3,7 488,8 2,7 99,2 

ĐB02 (Plagiogranit) 
DB02.5 349,5 266,4 0,8 0,614 0,008 0,079 0,001 0,759 0,056 0,000 485,9 4,9 492,3 3,9 96,1 
DB02.6 502,1 101,1 0,2 0,590 0,017 0,078 0,001 0,776 0,054 0,001 470,0 11,0 481,8 6,9 98,9 
DB02.8 196,9 59,5 0,3 0,607 0,011 0,079 0,001 0,532 0,056 0,000 481,1 7,3 489,1 4,7 96,6 
DB02.9 143,2 62,7 0,4 0,586 0,019 0,079 0,001 0,531 0,054 0,001 467,0 12,0 492,5 5,5 95,5 

DB02.10 210,5 99,0 0,5 0,608 0,020 0,081 0,001 0,641 0,056 0,001 482,0 13,0 500,8 7,0 93,6 
DB02.12 82,7 41,2 0,5 0,586 0,015 0,080 0,001 0,351 0,053 0,001 467,1 9,7 498,0 4,6 66,0 
DB02.13 389,5 189,5 0,5 0,553 0,011 0,075 0,001 0,714 0,053 0,001 446,3 7,4 467,8 3,4 98,5 
DB02.14 295,3 183,4 0,6 0,581 0,006 0,077 0,000 0,568 0,056 0,000 465,6 3,8 475,5 2,1 94,6 
DB02.15 254,9 108,4 0,4 0,568 0,009 0,076 0,000 0,600 0,054 0,001 456,3 6,0 471,9 2,9 94,0 
DB02.17 327,8 195,0 0,6 0,618 0,009 0,079 0,001 0,573 0,057 0,000 488,3 5,7 491,4 4,5 99,4 
DB02.19 311,2 131,8 0,4 0,586 0,028 0,079 0,002 0,827 0,054 0,002 467,0 18,0 493,0 10,0 99,5 

Bảng 1. Kết quả phân tích tuổi đồng vị U - Pb zircon các đá gabbro và plagiogranit khu vực Hiệp Đức. 
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4.2. Ý nghĩa địa chất khu vực 

Các thành tạo magma phức hệ Ngọc Hồi và 
Điệng Bông ở rìa bắc địa khối Kon Tum được cho 
là hình thành trong giai đoạn Neoproterozoi muộn 
(Nguyễn Văn Trang và nnk., 1986) hay Paleozoi 
sớm (Trần Văn Trị và Vũ Khúc, 2009) và được xếp 
vào tổ hợp ophiolit dọc theo đới khâu TPSZ. Tuy 
nhiên, kết quả gần đây của Nguyen Minh Quyen và 
nnk. (2019) cho thấy: các thành tạo trondhjemit - 
tonalit - diorite thuộc phức hệ Điệng Bông khu vực 
gần thành phố Tam Kỳ thuộc kiểu magma cung 
đảo hình thành giai đoạn 502÷520 Tr.n. Sự tương 
đồng về tuổi các thành tạo magma trong khu vực 
có thể là minh chứng cho thấy chúng có thể được 
hình thành cùng giai đoạn kiến tạo. Có lẽ đây là các 
thành tạo magma được hình thành liên quan đến 
trong môi trường cung đảo do sự hút chìm của đại 
dương cổ nằm giữa khối Trường Sơn và địa khối 
Kon Tum trong giai đoạn Cambri muộn, chúng 
không thuộc tổ hợp TPO. 

Các kết quả nghiên cứu magma kiểu cung đảo 
tuổi 470÷480 Tr.n. cũng đã được phát hiện khu 
vực đông nam Lào, và chúng được cho là thuộc 
loạt magma hình thành liên quan hút chìm giữa 
hai mảng đại dương cổ trong giai đoạn Cambri 
(Gadner và nnk., 2017, Wang và nnk., 2020). Liên 
hệ các thành tạo magma này là minh chứng cho 
thấy sự tồn tại các đá magma cung đảo phần phía 
bắc TPSZ và có thể kéo dài sang phía đông nam 
Lào. Các thành tạo magma Cambri muộn này hiện 
còn nhiều tranh cãi như: chúng liên quan đến hoạt 
động hút chìm giai đoạn Paleozoi sớm dưới địa 
khối Trường Sơn (VD. Nguyen Minh Quyen và 
nnk., 2019; Trần Văn Trị và nnk., 2020) hay chúng 
là loạt sản phẩm tiến hóa magma cung lục địa từ 
Cambri muộn đến Ordovic giữa (Tran Thanh Hai 
và nnk., 2014; Wang và nnk., 2020). Để làm sáng 
tỏ vấn đề này cần có những nghiên cứu một cách 
tổng thể hơn các thành tạo magma trong khu vực 
TPSZ, đặc biệt là phần phía nam đới khâu.  

Với các phát hiện về đặc điểm thành phần 
khoáng vật sót trong các thành tạo serpentinit 
phức hệ Hiệp Đức cũng minh chứng cho thấy sự 
tồn tại các thành tạo ophiolit khu vực TPSZ (Phạm 
Thị Dung và nnk., 2006). Trên bình đồ địa chất khu 
vực, các thành tạo serpentinit Hiệp Đức phân bố 
chủ đạo dọc ranh giới giữa phức hệ Núi Vú và 
Khâm Đức (Hình 1). Kết hợp với các kết quả 
nghiên cứu gần đây về phức hệ Điệng Bông và 
Ngọc Hồi cho thấy các thành tạo đã được cho là 

thuộc tổ hợp TPO có thuộc ít nhất hai tổ hợp khác 
biệt: tổ hợp magma cung đảo phần rìa bắc TPSZ 
hình thành liên quan đến cung magma và tổ hợp 
ophiolit (thạch quyển đại dương cổ). Tuy nhiên, 
cho đến nay nghiên cứu các thành tạo magma 
phức hệ Khâm Đức còn rất hạn chế (phía nam 
TPO), vì vậy vấn đề liên quan tiến hóa từ magma 
cung đảo đến ophiolit trong khu vực còn khó khăn. 
Việc phân chia TPO bằng việc gộp phần phía nam 
(phức hệ Khâm Đức) và phía bắc (phức hệ Núi Vú, 
Điệng Bông, Ngọc Hồi, Hiệp Đức) như hiện nay 
cũng cần phải có những nhìn nhận cụ thể hơn 
nhằm giúp định hướng nghiên cứu cho các công 
trình tiếp theo. 

4. Kết luận 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu thực địa, 
đặc điểm thạch học, và tuổi U - Pb zircon các đá 
gabbro và plagiogranit khu vực Hiệp Đức, nhóm 
nghiên cứu có một số kết luận như sau: 

- Các thành tạo magma biến chất gabbro và 
plagiogranit thuộc phức hệ Ngọc Hồi và Điệng 
Bông bị phiến hóa khá mạnh và biến chất yếu, 
khoáng vật biến chất xuất hiện chủ yếu là 
amphibol, sericit, chlorit. 

- Tuổi U - Pb zircon thu được cho thấy các đá 
gabbro và plagiogranit được hình thành cùng thời 
gian, có thể chúng là sản phẩm magma phân dị từ 
một nguồn magma mafic hình thành cùng thời 
gian trong khu vực nghiên cứu.  

- Va chạm giữa địa khối Kon Tum và Trường 
Sơn xảy ra sau 500 Tr.n. trong khu vực nghiên 
cứu. 

- Kết quả nghiên cứu này kết hợp với nghiên 
cứu trước đây xác nhận sự tồn tại của các thành 
tạo magma liên quan đến cung đảo hình thành 
phía bắc TPO, thể hiện giai đoạn hút chìm giữa hai 
mảng đại dương giữa địa khối Kon Tum và 
Trường Sơn trong giai đoạn Cambri muộn. Các kết 
quả nghiên cứu trong khu vực cũng đã khẳng định 
sự tồn tại ít nhất hai kiểu magma trong TPSZ: kiểu 
cung đảo và kiểu đại dương. 
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