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رویداد معرف

١٨ و ٢٠ ساعت با مطابق ، شمس هجری ١٣٩٩ ماه اردیبهشت ١٩ روز ( محل وقت (به دقیقه ۴٨ و ٠٠ ساعت در

در دماوند کیلومتری ۶٫٠ فاصله در ۴٫٨ بزرگای با زمین لرزه ای میالدی ٢٠٢٠ مه ٠٧ روز ( جهان وقت (به دقیقه

شده ثبت لرزه نگاشت های براساس رویداد این رومرکز .(١ ل (ش پیوست وقوع به تهران استان از دماوند شهرستان

درجه ۵٢٫٠١ و شمال عرض درجه ٣۵٫٧٣ مختصات در (IIEES) کشور پهن باند نگاری لرزه ه شب مل مرکز در

برآورد کیلومتر ١٠٫٠ حدود زمین لرزه کانون عمق گرفته، صورت ان یابی م آخرین براساس دارد. قرار خاوری طول

است. شده

مختلف لرزه نگاری مراکز گزارش براساس ١٣٩٩دماوند ماه اردیبهشت ١٩ زمین لرزه کانون موقعیت :١ ل ش
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شناس لرزه مراکز از نقل به کانون سازوکار همراه به لرزه زمین اطالعات :١ جدول

بزرگا عمق عرضجغرافیایی جغرافیایی طول مرکز نام

۴٫۵ ١٠٫٠ ٣۵٫۵٨ ۵٢٫١٨ ١GFZ

۴٫٨ ١٠٫٠ ٣۵٫٧٣ ۵٢٫٠١ ٢AUTO

۴٫۵ ١٠٫٠ ٣۵٫۵٨ ۵٢٫١٨ ٣EMSC

۵٫١ ٧٫٠ ٣۵٫٧٨ ۵٢٫٠۵ ۴IRSC

آلمان پستدام هلمهولتز، شناس زلزله مزکز ١

زلزله مهندس و شناس زلزله اه پژوهش اتوماتی سامانه ٢

مدیترانه و اروپا لرزه شناس مرکز ٣

تهران اه دانش ژئوفیزی موسسه ۴
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١٣٩٩دماوند ماه اردیبهشت ١٩ زمین لرزه گستره در (١٩٨٢ ملویل و (آمبرسیز تاریخ زمین لرزه های توزیع :٢ ل ش
(ستاره)
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براساس (ستاره) ١٣٩٩دماوند ماه اردیبهشت ١٩ زمین لرزه مهلرزه ای گستره دستگاه لرزه خیزی نقشه :٣ ل ش
زلزله ومهندس زلزله شناس بین الملل اه پژوهش زمین لرزه های کاتالوگ
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