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  ه دیچک

 یکمربنـد آتشفشـان   یدر بخش جنوبها شکستگیو منطقه  پورفیري ر مسیذخا نیب ی، ارتباط مکانيااس منطقهیدر مق يریمس پورف جدیدریذخاشناسایی  براي

بـه طـور    ،هـا یشکستگ با مس يهايریبه خصوص پورف ،یمعدن يهاسیاندن یب یارتباط مکان براي تعیین. گرفتقرار  یمورد بررس) دوكیمنطقه م( يران مرکزیا

زون هاي  ،زایی مسهاي پورفیري و کانهگیري پلوتونبراي جاي ،هاي محلی امتدادلغزمناطق بین گسل. شد يریاندازه گاستفاده و  هاي نشانگروزن از روشکمی 

  .برقرار است بیشترین ارتیاط ،يلومتریکیک  صلهفاتا  ،هایبا شکستگ مس يهايریو پورف یمعدن يهاسیاند نیب این بررسی نشان داد که. دنباشمیمناسبی 
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Abstract
To provide guides for exploration of porphyry copper mineralization at a district scale, we examine the spatial 

association between known copper deposits and strike-slip faults/fractures in south central Iranian volcanic belt. The 
spatial associations between the porphyry copper deposits and strike-slip faults/fractures are quantified using weights of 
evidence modeling. The porphyry copper occurrences are associated spatially with strike slip faults/fractures within 
distances of 1 km. In addition, based on these observations local strike slip faults/fractures related to regional strike slip 
faults systems are the most important foci for emplacement of copper-bearing porphyritic intrusions in the study area.
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