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ІНФОРМАТИВНІСТЬ ТИПІЗАЦІЇ ЦИРКОНІВ З МЕТАСОМАТИТІВ  
ЗА ДЕЯКИМИ ФІЗИЧНИМИ, МОРФОЛОГІЧНИМИ ТА ГЕОХІМІЧНИМИ ОЗНАКАМИ 

 
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. С.Є. Шнюковим) 
Типоморфні особливості циркону активно застосовуються для визначення формаційної приналежності інтрузивних 

комплексів, метаморфічних та метасоматичних утворень, петрофондових реконструкцій областей живлення осадових 
басейнів. Існують два підходи до реалізації названих можливостей: застосування методики еволюційного кристаломорфо-
логічного аналізу та використання індикаторних геохімічних особливостей. Але достовірність одержаних у результаті 
оцінок, імовірно, є різною. Метою роботи було з'ясування ступеня інформативності геохімічних, морфологічних та деяких 
фізичних ознак, що легко фіксуються візуально та часто використовуються при масових рутинних дослідженнях, на при-
кладі великого блоку даних щодо мікроелементного складу, морфології, кольору та прозорості зерен циркону, вилучених з 
різноманітних метасоматитів Сущано-Пержанської зони (СПЗ) та гранітоїдів Коростенського плутону (КП) (Український 
щит), з яким вони просторово асоціюють та генетично пов'язані. При цьому розв'язувались такі задачі: (1) типізація зерен 
циркону за геохімічними ознаками; (2) типізація зерен циркону за морфологічними ознаками; (3) типізація зерен циркону за 
кольором та прозорістю; (4) геохімічне моделювання мікроелементного складу циркону з метою підтвердження резуль-
татів проведеної геохімічної типізації; (5) з'ясування ступеня інформативності геохімічних, морфологічних та фізичних 
ознак. У результаті встановлено геохімічні типи мінералу, які відображають поліетапність формування метасоматитів 
СПЗ, та виокремлено (за співвідношенням мікроелементів та оцінками віку) тип, що відповідає головному етапу форму-
вання метасоматитів. Результати геохімічної типізації підтверджено шляхом геохімічного моделювання мікроелемент-
ного складу циркону, що генетично пов'язаний з магматогенно-гідротермальною системою КП. Спроба кореляції візуально 
спостережених ознак із результатами геохімічної типізації зерен не дала бажаних результатів. Типізація зерен, в першу 
чергу, за морфологєю та, можливо, кольором може бути застосована на підготовчих стадіях вивчення метасоматитів, 
оскільки на статистичному рівні кореляція спостерігається. 
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Вступ. Добре відомою є залежність складу, структу-

ри та інших властивостей мінералів від умов їхнього 
утворення. Використання таких індикаторних ознак до-
зволяє вирішувати цілу низку як генетичних, так і пошу-
кових завдань, серед яких найголовнішими є: рестав-
рація умов утворення та оцінка параметрів мінерало-
утворюючого середовища; встановлення формаційної 
приналежності порід різних магматичних комплексів та, 
звідси, їхньої потенційної рудоносності; розчленування 
метаморфічних порід за ступенем перетворення; ви-
значення різних етапів і стадій процесу мінерало- та 
рудоутворення тощо. Надійність результатів при вирі-
шенні подібних та багатьох інших завдань залежить від 
коректності вибору застосованого набору індикаторних 
ознак, який, у свою чергу, залежить від інформативності 
останніх.  

Особливе місце серед усього розмаїття мінералів, 
індикаторні властивості яких успішно використовуються 
для розв'язання названих задач, обіймає циркон – на-
скрізний акцесорний мінерал, що характеризується: 
стійкістю в широких діапазонах фізико-хімічних умов, 
міцністю кристалічної структури, чутливою реакцією на 
зміни з утворенням нових генерацій та широкими ме-
жами ізоморфного входження різноманітних за власти-
востями елементів-домішок [9, 15 та ін.]. Завдяки мето-
дам ізотопної геохронології, циркон успішно використо-
вується для визначення віку геологічних утворень [16]. 
Цей унікальний мінерал здатний слугувати, крім того, 
індикатором кислотно-лужного [22, 11] та окислюваль-
но-відновлювального режимів мінералоутворюючого 
середовища [11 та ін.], температур мінералоутворення 
[22-23, 20 та ін.]. Типоморфні особливості циркону ак-
тивно застосовуються для визначення формаційної 
приналежності інтрузивних комплексів, метаморфічних 
та метасоматичних утворень [2 ,4, 18, 10-11, 15, 17], 
петрофондових реконструкцій областей живлення оса-
дових басейнів [6, 10, 15, 21]. Існують два підходи до 
реалізації названих можливостей: застосування мето-
дики еволюційного кристаломорфологічного аналізу 

[2, 6, 19, 22] та використання індикаторних геохімічних 
особливостей (співвідношення концентрацій мікроеле-
ментів: Hf, Sr, Y, TR, Th, U, Pb, Nb, Ta та ін.) [3-4, 9-
11, 13, 15 та ін.]. І хоча кожний з цих підходів досить 
успішно застосовується багатьма дослідниками, про-
блемою залишається оцінка достовірності одержаних 
результатів, яка, ймовірно, є різною [5, 8, 13].  

Метою даної роботи було з'ясування ступеня ін-
формативності геохімічних, морфологічних та деяких 
фізичних ознак, що легко фіксуються візуально та часто 
використовуються при масових рутинних дослідженнях, 
на прикладі великого блоку даних щодо мікроелемент-
ного складу, морфології, кольору та прозорості зерен 
циркону, вилучених з різноманітних метасоматитів Су-
щано-Пержанської зони (СПЗ) та гранітоїдів Коростен-
ського плутону (КП) Українського щита, з яким вони 
просторово асоціюють та генетично пов'язані [4, 14].  

При цьому розв'язувалися такі задачі: (1) типізація 
зерен циркону за геохімічними ознаками; (2) типізація 
зерен циркону за морфологічними ознаками; 
(3) типізація зерен циркону за кольором та прозорістю; 
(4) геохімічне моделювання мікроелементного складу 
циркону з метасоматитів, спрямоване на підтвердження 
результатів проведеної геохімічної типізації; 
(5) з'ясування ступеня інформативності геохімічних, 
морфологічних та фізичних ознак.  

Методика досліджень. У роботі застосовано ком-
плекс взаємоузгоджених методів і методик одержання 
первинних мінералогічних та мінерало-геохімічних да-
них, який включав: 

1. Методики підготовки та вивчення репрезентатив-
них мінералого-геохімічних проб, які, за рахунок засто-
сування магнітогідростатичної та фотолюмінесцентної 
сепарації, а також сучасних інструментальних діагнос-
тичних засобів (електронно-зондовий мікроаналіз, лю-
мінесцентна мікроскопія, рентгено-флуоресцентний 
(XRF) та рентгеноструктурний (XRD) аналізи), забезпе-
чили: мінімальні втрати при виділенні мономінеральних 
фракцій акцесорних мінералів, надійну діагностику фаз, 
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типізацію індивідів за морфологічними та фізичними 
ознаками, відбір репрезентативних статистичних вибі-
рок зерен та мінімізацію зараження їх домішками, що 
заважають елементному аналізу;2. Методи досліджен-
ня елементного складу акцесорних мінералів. Кількісне 
визначення концентрацій головних індикаторних еле-
ментів-домішок (циркон —Y, Hf, U, Th, Pb; монацит — 
Y, Sr, U, Th, Pb, LREE) у поодиноких зернах циркону 
(n=554) та монациту (n=649) проводилось за допомогою 
спеціалізованого варіанту енергодисперсійного рентге-
но-флуоресцентного методу [12] (milliprobe/single grain 
X-ray fluorescence analysis: XRF-MP/SG), який, крім того, 
дозволив інструментально визначити масу кожного з 
проаналізованих зерен. 

Геохімічна типізація цирконів. Циркон у складі 
метасоматично змінених порід СПЗ розповсюджений 
досить широко. Цей мінерал спостерігається в кожному 
з розглянутих мінеральних типів метасоматитів CПЗ 
переважно у досить значних концентраціях ("пержанські 
граніти" — 622, "пержанські граніти" з накладеними змі-
нами — 2252, "пержанські граніти" зі зливним кварцом 
— 10145, кварц-польовошпатові метасоматити — 1328, 
альбітити — 69, сидерофіліт-польовошпатові метасо-
матити — 3250, сидерофілітові метасоматити — 
20996 ppm). Винятком є лише не зовсім типові за бага-
тьма ознаками, в тому числі й за мінеральним складом, 
альбітити, віднесені автором роботи до окремого ряду. 
Але цей факт не змінює статусу циркону як одного з 
головних наскрізних акцесорних мінералів метасомати-
тів СПЗ. Первинну геохімічну типізацію вилучених з 
кожного мінерального типу метасоматитів зерен цирко-
ну здійснено в найбільш інформативних [10] координа-
тах Hf-Y, що привело до виділення трьох дискретних 
композиційних груп. Ці групи зерен витримують свою 
комплектацію й у інших розглянутих координатах — U-
Y, Th-Y (рис. 1, а-г), що дає підставу розглядати їх як 
геохімічні типи (I, II та III відповідно) циркону. 
Узагальнена типізація всіх досліджених цирконів у ко-

ординатах U–Y та Th–Y наведена на рис. 1, д, е. Склад 
зерен циркону першого геохімічного типу повністю від-
повідає складу мінералу, вилученого з гранітоїдів КП 
(вмісні для метасоматитів), що дає можливість обґрун-
товано припускати їхню успадковану, реліктову приро-
ду. Композиції мінералів, віднесених до другого й тре-
тього типів, як бачимо, істотно відрізняються як один від 
одного, так і від складу цирконів типу I. 
Паралельно із дослідженнями зерен циркону, прово-

дились аналогічні дослідження зерен монациту, вилу-
чених з тих самих мінеральних типів метасоматитів. 
Аналогічно цирконам, було проведено геохімічну типі-
зацію зерен цього мінералу, яка теж привела до виді-
лення трьох геохімічних типів. Для кожного з виділених 
типів монациту методом "загального свинцю" [1] одер-
жано орієнтовні оцінки віку. Вони підтвердили резуль-
тати геохімічної типізації та складають: І геохімічний тип 
— 1850+80 та 2000+60 млн р (реліктові); II — 1675+20 
та 1660+60 млн р (відповідає віку утворення СПЗ [16]); 
ІІІ — 1540+20 млн р ("пержанські граніти" із накладени-
ми змінами, в яких можна припустити додатковий етап 
— 670+50? млн р) [4]. Достатня для виконання геохіміч-
ної типізації зерен коректність оцінок віку підтверджу-
ється відповідністю оцінки даних, одержаних для мона-
циту, вилученого з гранітоїдів КП тим самим методом 
(1770+30 млн р), даним ізотопного датування 
(1770+15 млн р) [16].   
Оцінки віку зерен цирконів кожного геохімічного типу 

методом "загального свинцю" не є однозначними вна-
слідок високого ступеня порушеності їх Th-U-Pb систем 
— спостерігається значний "розмив" максимумів на гі-
стограмах розподілу значень оціночного віку (рис. 2), 
що унеможливлює побудову ізохрон. Порушеність Th-

U-Pb систем цирконів з метасоматитів СПЗ підтверджу-
ється й високим ступенем їх метаміктності, яка діагнос-
тується за повною відсутністю фотолюмінісценції [7], на 
відміну від цирконів з коростенських гранітів, більшість 
з яких таку властивість виявляє. Однак, спостерігається 
закономірне зниження вікових оцінок у ряду І-ІІ-ІІІ тип 
(рис. 2).  

Таким чином, можна вважати, що виділені геохімічні 
типи монациту та циркону корелюють між собою та 
відповідають різним етапам мінералоутворення. При 
цьому циркони та монацити ІІ геохімічного типу можна 
вважати синпетрогенними по відношенню до метасома-
титів. Але, якщо композиційні поля цирконів ІІ і ІІІ типів є 
витриманими в усіх випадках, то серед цирконів, відне-
сених до першого геохімічного типу, спостерігається 
неоднорідність. Так, зерна цього типу з "пержанських 
гранітів" обох підтипів, "пержанських гранітів" зі злив-
ним кварцом та сидерофілітових метасоматитів за 
складом повністю відповідають цирконам з гранітоїдів 
КП, а відповідні циркони з інших мінеральних типів ме-
тасоматитів демонструють наявність зерен з відносно 
підвищеним вмістом Hf та U. Зауважимо, що в межах 
однієї проби можуть бути присутні як зерна, що відпові-
дають складу цирконів КП, так і відмінні від них (кварц-
польвошпатові метасоматити, альбітити-ІІ та сидерофі-
літ-польовошпатові метасоматити). Все це дає підставу 
виокремити серед цирконів І геохімічного типу (безпе-
речно реліктових), як мінімум, два підтипи: (1) подібні 
до цирконів з гранітоїдів КП та (2) залучені, вірогідно, з 
інших типів вміщуючих СПЗ порід. Результати додатко-
вої типізації цирконів І геохімічного типу за оцінками віку 
наведено на рис. 2, а, б.  

Моделювання мікроелементного складу цирко-
ну. Вихідні дані для моделювання складу рудоносних 
гідротермально-метасоматичних утворень надала гео-
хімічна модель формування гранітоїдної серії КП (Укра-
їнський щит) [9, 14], у якій за основний механізм магма-
тичної еволюції прийнято фракційну кристалізацію гра-
нітоїдного розплаву в глибинній магматичній камері. 
Використано також: (1) дані про розподіл петрогенних і 
мікроелементів у серії гранітоїдів КП; 
(2) експериментальні дані щодо розчинності апатиту, 
циркону й монациту, а також Н2О у розплавах; 
(3) температурну залежність [11, 15] розподілу Y між 
парагенними апатитом і цирконом. 
У процесі моделювання оцінено: ефективні комбіно-

вані коефіцієнти розподілу кристалізат/розплав для 
більшості мікроелементів, температурний та флюїдний 
(Н2О) режими магматичної еволюції, умови відокрем-
лення магматогенного флюїду, значення коефіцієнтів 

розподілу флюїд/розплав ( F L F L
i iiK C C , де F

iC  і  

L
iC — концентрації елемента i  у флюїді та розплаві 

відповідно) для мікроелементів [9, 14]. У результаті 
розраховано повний склад модельного флюїду, а також 
модельні концентрації мікроелементів у продуктах фун-
кціонування магматогенно-гідротермальної системи КП 
(метасоматитах і акцесорних мінералах). Зіставлення 
модельних і модальних композицій циркону (рис. 3) 
дало позитивний результат — до модельного поля по-
трапили лише зерна його ІІ геохімічного типу, які вва-
жаються синпетрогенними метасоматитам СПЗ. Це 
свідчить про коректність та ефективність запропонова-
ної процедури геохімічної типізації зерен циркону. 
Типізація зерен циркону за формою, кольором 

та прозорістю. Спроба кореляції візуально спосте-
режених ознак із результатами геохімічної типізації зе-
рен, у даному випадку, на жаль, не дала бажаних ре-
зультатів (рис. 4). Можна лише узагальнити отримані 
дані у вигляді декількох основних висновків.  
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Рис. 1. Геохімічна типізація цирконів з метасоматитів СПЗ у координатах U-Y та Th-Y:  
а, б – "пержанські граніти" зі зливним кварцом; в, г — кварц-польовошпатові метасоматити;  

д, е – повна вибірка всіх вивчених цирконів. Умовні позначки: 1 – циркони з гранітоїдів КП; 2, 3 та 4 – циркони, віднесені до І, ІІ,  
та ІІІ геохімічних типів відповідно. Пунктирними лініями обмежено композиційні поля виділених геохімічних типів 

 

  

  

Рис. 2. Розподіл значень позернових визначень оціночного віку для цирконів із метасоматитів СПЗ,  
віднесених до виділених геохімічних типів:  

а, б – першого (І_КП – домішковий склад, тотожний цирконам з гранітоїдів КП, I_д – домішковий склад, дещо відмінний від складу 
цирконів з гранітоїдів КП); в – другого; г – третього. Суцільна жирна лінія відповідає повній вибірці зерен циркону відповідного типу. 

Тонкими й пунктирними лініями наведено гістограми віку аналогічних типів монациту з метасоматитів СПЗ 
(вказано оцінки віку, одержані за побудованими ізохронами) 
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Рис. 3. Зіставлення модальних композицій досліджених цирконів (СПЗ, КП) з розрахованою композицією цього  

мінералу як продукту функціонування модельної магматогенно-гідротермальної системи КП).  
Циркони з: 1 — гранітоїдів КП; 2-7  відповідно, "пержанських гранітів", кварц-польовошпатових, польовошпатових, 

слюдисто-польовошпатових та сидерофілітових метасоматитів; лінії 1 та 2 — графіки зміни модельного складу мінералів  
з високо- та низькотемпературних метасоматитів відповідно, обмежують модельне поле складу цирконів, які генетично пов'язані  

з магматичною системою КП та є синпетрогенними СПЗ; f — частка залишкового розплаву в магматичному осередку.  
Римськими цифрами позначено поля складу цирконів [10] з: I — ультраосновних, основних та безкварцових середніх порід;  

II — кварцвміщуючих порід середнього та помірно кременекислого складу; ІІI — гранітів підвищеної кременекислотності 
та їх гідротермально змінених різновидів; IV — грейзенів; V — карбонатитів; VI — лужних порід, фенітів і карбонатитів; 

 VII — кімберлітів; N — кількість вивчених зразків. Стрілка показує напрямок зниження температури формування метасоматитів.  
Овалами обмежено композиційні поля цирконів І та ІІІ геохімічних типів 

 
По-перше, на відміну від переважно видовженоприз-

матичних (65%) цирконів з гранітоїдів КП (рис. 4, а), 
утворених магматичним шляхом, циркони з гідротерма-
льно-метасоматичних утворень (тип ІІ і ІІІ) кристалізу-
ються частіше у вигляді короткопризматичних (35% і 
31% відповідно) й ізометричних (26% і 36% відповідно) 
зерен (рис. 4, ж, к), що добре збігається з класичними 
поглядами [22]. 
По-друге, реліктові циркони (тип І) представлені гете-

рогенною сумішшю (рис. 4,б), що збігається з виснов-
ками геохімічної типізації та результатами датування 
методом "загального свинцю".  
По-третє, серед зерен циркону ІІ та ІІІ геохімічних ти-

пів істотно переважають зерна жовто-бурого та сірого 
кольорів (рис. 4, з, л) відповідно (64% та 69%). Для цир-
конів І геохімічного типу загалом та цирконів КП харак-
терними є зерна названих кольорів у рівних кількостях 
(рис. 4, б, д). Безбарвні зерна практично відсутні серед 
зерен усіх типів. Що стосується ступеня прозорості цир-
конів різних типів, то загалом в усіх вибірках переважа-
ють напівпрозорі та непрозорі зерна. Лише серед цир-
конів, вилучених з гранітоїдів КП, присутні 25% прозо-
рих зерен і лише 16% є непрозорими. 

Висновки. Проведена типізація зерен циркону з ме-
тасоматитів СПЗ за геохімічними та морфологічними 
ознаками, кольором та прозорістю показала: 

1. Розроблені критерії геохімічної типізації цирконів 
дозволили встановити геохімічні типи мінералу, які ві-
дображають поліетапність формування метасоматитів 
СПЗ (рис. 1). Виокремлений за співвідношеннями всіх 
досліджених елементів-домішок другий геохімічний тип 
циркону за одержаними для синхронно сформованого 
монациту віковими оцінками (1660+60 млн р.) відпові-
дає існуючим ізотопним оцінкам віку формування СПЗ 
(1760+5 млн р. [16]), що дозволяє вважати його синпет-
рогенним, тобто таким, що відповідає головному етапу 
формування метасоматитів (рис. 2).  

Така геохімічна типізація зерен, і, насамперед, виді-
лення типу, що за часом відповідає формуванню мета-
соматитів СПЗ, дозволила залучити до оцінки її інфор-
мативності процедуру геохімічного моделювання мікро-

елементного складу циркону, який генетично пов'язаний 
з магматогенно-гідротермальною системою КП. Позити-
вні результати зіставлення модельних і модальних ком-
позицій циркону (рис. 3) підтверджують результати гео-
хімічної типізації та конкретизують генетичний зміст виді-
лених за геохімічними ознаками типів мінералу.  

2. Спроба кореляції візуально спостережених ознак 
із результатами геохімічної типізації зерен, у даному 
випадку, на жаль, не дала бажаних результатів (рис. 4). 
Застосування методики кристаломорфологічного аналі-
зу по цирконах [22], що розроблений, у першу чергу, 
для порід магматичного генезису, ускладнене поганою 
збереженістю зерен у результаті первинної підготовки 
штучних шліхів (що неминуче). На неоднозначність ви-
сновків при застосуванні кристаломорфологічного ана-
лізу по цирконах вказують і деякі дослідники [8, 5]. Але 
методика може бути обмежено застосована на підгото-
вчих стадіях і при вивченні метасоматично змінених 
порід, оскільки на статистичному рівні кореляція спо-
стерігається. Результати типізації за кольором і, найго-
ловніше, ступенем прозорості взагалі свідчать про не-
доцільність використання цих ознак, особливо у випад-
ку досліджень метасоматично змінених порід.  

Отже, автор вважає, що при дослідженні метасома-
тично змінених порід обов'язковим є позернове вивчен-
ня елементного складу великих за обсягом статистич-
них вибірок циркону та інших наскрізних акцесорних 
мінералів. При цьому, як додатковий засіб може бути 
застосована типізація за візуально спостереженими 
ознаками (у першу чергу, морфологією та, можливо, 
кольором), яка є менш трудомісткою, ніж дослідження 
домішкового складу, та може бути використана при ма-
сових рутинних дослідженнях. Подібні дослідження до-
цільно провести на прикладі метасоматитів різних типів 
(феніти, альбітити тощо). Це дозволить розробити кри-
терії зональності, визначити етапи формування та умо-
ви утворення метасоматитів, а також остаточно прояс-
нити питання про ступінь інформативності деяких типо-
морфних ознак, що спостерігаються візуально.  
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Рис. 4. Зіставлення зерен циркону, що належать до виділених геохімічних типів (КП І, ІІ, ІІІ), за:  

а, г, ж, к — морфологічними особливостями (1 — видовженопризматичні, 2 — короткопризматичні, 3 — ізометричні); 
б, д, з, л — особливостями забарвлення (1 — бурувато-жовті, 2 — сірі, 3 — незабарвлені);  

в, е, и, м — ступенем прозорості (1 — прозорі, 2 — напівпрозорі, 3 — непрозорі).  
У круглих дужках наведено співвідношення з урахуванням інструментально визначених мас зерен 
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THE INFORMATION CONTENT OF METASOMATIC ZIRCONS  
BY SOME PHYSICAL, MORPHOLOGICAL AND GEOCHEMICAL PROPERTIES 

Typomorfic properties of zircons are widely applied to identify the formation type of intrusive complexes, metamorphic and metasomatic forma-
tions, petrofundal reconstructions of material sources of sedimentary basins. There are two possible ways of implementation of the above men-
tioned possibilities: application of evolutional crystalomorphic analysis method and use of geochemical indicator properties. But information con-
tent of the received evaluations probably differs. The purpose of the work was to find out the level of reliability of geochemical, morphological and 
some physical properties which are easily identified visually and are often applied during mass routine research, in the example of a large block of 
trace elements data, morphology, colour and transparency of zircon grains extracted from various metasomatites of Suschano-Perzhansk zone 
(SPZ) and granites of Korosten Pluton (KP) (Ukrainian shield), which is spatially and genetically connected with them. The following tasks have 
been solved: (1) geochemical typing of zircons; (2) morphological typing of zircons; (3) colour and transparency typing of zircons; (4) trace ele-
ments composition of zircons modeling in order to confirm results of previous typing; (5) information content level of geochemical, morphologic 
and physical properties estimation. As a result, geochemical types of zircons which reflect multiphase formation of SPZ metasomatites were re-
ceived and the type of zircons which belongs to the main phase of metasomatite formation was identified (by the trace elements ratios and age 
estimations). Results of geochemical typing were confirmed by geochemical modeling of trace elements composition of zircons which is geneti-
cally connected with magmatogenic-hydrothermal system of KP. An attempt of the correlation between visually observed properties and geochemi-
cal typing didn't give desirable results. Grain typing primarily by morphology and possibly by colour can be applied at the preparatory stages of 
metasomatites research as on a statistical level the correlation is observed. 

Key Words: zircon, geochemical type, metasomatites, morphology of crystals, indicator properties.  
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ТИПИЗАЦИИ ЦИРКОНОВ ИЗ МЕТАСОМАТИТОВ  
ПО НЕКОТОРЫМ ФИЗИЧЕСКИМ, МОРФОЛОГИЧЕСКИМ И ГЕОХИМИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 

Типоморфные особенности циркона активно используются для определения формационной принадлежности интрузивных ком-
плексов, метаморфических и метасоматических образований, петрофондовых реконструкций областей питания осадочных бассей-
нов. Существует два подхода к реализации перечисленных возможностей: использование методики эволюционного кристалломор-
фологического анализа; использование индикаторных геохимических особенностей. Но достоверность полученных в результате 
оценок, вероятно, различна. Целью работы было выяснение степени информативности геохимических, морфологических и некото-
рых физических свойств, которые легко фиксируются визуально и часто используются при массовых рутинных исследованиях, на 
примере большого блока данных о микроэлементном составе, морфологии, цветовой гамме и прозрачности зерен циркона, извлечен-
ных из разнообразных метасоматитов Сущано-Пержанской зоны (СПЗ) и гранитоидов Коростенского плутона (КП) (Украинский щит), 
с которыми они пространственно ассоциируют и связаны генетически. При этом решались следующие задачи: (1) типизация зерен 
циркона по геохимическим признакам; (2) типизация зерен циркона по морфологическим признакам; (3) типизация зерен циркона по 
цвету и прозрачности; (4) геохимическое моделирование микроэлементного состава циркона с целью подтверждения результатов 
проведенной геохимической типизации; (5) выяснение степени информативности геохимических, морфологических и физических 
признаков. В результате выделены геохимические типы минерала, которые отображают полиэтапность формирования метасома-
титов СПЗ и выявлен (по соотношению микроэлементов и оценкам возраста) тип, который отвечает главному этапу формирова-
ния метасоматитов. Результаты геохимической типизации подтверждены путем геохимического моделирования микроэлементно-
го состава циркона, генетически связанного с магматогенно-гидротермальной системой КП. Попытка корреляции визуально наблю-
денных признаков с результатами геохимической типизации не дала ожидаемых результатов. Типизация зерен, в первую очередь, по 
морфологическим признакам и, возможно, по цвету может быть применена на подготовительных стадиях изучения метасомати-
тов, поскольку на статистическом уровне корреляция наблюдается. 

Ключевые слова: циркон, геохимический тип, метасоматиты, кристалломорфология, индикаторные особенности. 

 


