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МАНТИЙНЫЕ ПЛЮМЫ КАК ВЕРОЯТНЫЕ ИСТОЧНИКИ РУДНОГО ВЕЩЕСТВА
Приведены результаты изучения геохимии редких и рудных элементов мантийных пород и комплексных
месторождений ряда регионов. Мантийные плюмы являются вероятными источниками рудного вещества крупнейших
месторождений подвижных поясов и платформ. …
Ключевые слова: мантийные плюмы, литофильные и халькофильные элементы, рудные месторождения.
В. С. Лутков, В. В. Андрєєв, О. В. Чуєнко. МАНТІЙНІ ПЛЮМИ ЯК ВІРОГІДНІ ДЖЕРЕЛА РУДНОЇ РЕЧОВИНИ.
Наведено результати вивчення геохімії рідкісних та рудних елементів мантійних порід та комплексних родовищ низки
регіонів. Мантійні плюми є вірогідними джерелами рудної речовини найбільших родовищ рухомих поясів та платформ. …
Ключові слова: мантійні плюми, літофільні та халькофільні елементи, рудні родовища.

Актуальность. Одна из важнейших фундаментальных и прикладных проблем рудогенеза –
выявление источников рудного вещества. Мощность континентальной коры составляет в среднем 40
км, тогда как нижняя граница мантии находится на глубине 2900 км. В последние десятилетия
доказана реальность процессов метасоматоза (высокофлюидного магматизма) в верхней мантии
(ВМ), существенно влияющего на распределение рудных и редких элементов (РЭ) [18, 26 и др.].
Возникла новая область металлогении,т.н. «нелинейная металлогения», изучающая закономерности
формирования в коре мантийных месторождений [24]. …
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MANTLE PLUMES AS POTENTIAL SOURCES OF ORE
The results of the study of the geochemistry of rare, precious, and ore elements of the mantle and
complex deposits in several regions are reported.
The behaviour and occurrence forms of rare elements in mantle xenoliths and alkali-picritoids basites of
Pamir and Tien Shan region have been studied. The problems of genesis of mobile belts and platforms (Tien
Shan, Pamir, Ukraine, the Chukchi Peninsula) related to ultrabasites, mafic rocks, alkaline-ultrabasic rocks,
their differentiates and products of hydrothermal-metasomatic processing have been considered. …
Keywords: mantle plumes, lithophile and chalcophile elements, mantle and mantle coronal field.
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