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من الطرق الجيوفيزياء الجيوفيزيائية الزلزالية



أجهسة انجيىفيسيبئيت انسنسانيت في يركس انتخطيظ انحضري وانحذ ين 
فهسطين يخبطر انسالزل في يخبطر انسالزل ين خالل يشروع تخفيف 

(7FP–SASPARM  )

SEISMOGRAPH

Geometrics 24 channels 
SEISMOMETER

SUMMIT X Stream Pro



SEISMOGRAPH
Geometrics 24 channels

تعريف بالجهاز
استخدامه في استشعار، يمكن جهاز  24وصله ب يتم 

.بيئة معقدة

االستخدام
عًم طبقبث نهتربت وتحذيذ أعًبق انصخىر انًختهفت-

تحذيذ سرعت األيىاج انسنسانيت-

حسبة انسين انطبيعي نتربت انًىقع ين خالل األيىاج -

 (Vs)و انثبنىيت (Vp)انبذائيت 
تحذيذ نىعيت طبقبث انتربت-

ستخذو في بعض انذراسبث انبيئيتي-



SEISMOMETER
SUMMIT X Stream Pro

تعريف بالجهاز
يتى وصهه . انسنسانيتافضم جهبز نهذراسبث انجيىفيسيبئيت 

.يًكن استخذايه في بيئت يعقذةاستشعبر، جهبز  24ة 

االستخدام
دراسبث وابحبث انتردد انطبيعي نهتربت وانًببني-

انتردد انطبيعي نًىقع انبنبء-

االستجببت انطيفيت نهتربت وانًببني-

تحذيذ يقذار انتضخى )دراست انتضخيى انسنساني -

(انسنساني في يىقع انبنبء



نشبطبث يركس انتخطيظ انحضري وانحذ ين يخبطر 
انكىارث

األبحاث والدراسات التً تهدف الى الحد من مخاطر الكوارث-

تحدٌث معطٌات المخاطر -

وتوعٌتهم بالمخاطر ( بكالورٌوس وماجستٌر)تدرٌب طالب الجامعة -
واطالعهم على المعطٌات

اجراء استشارات ودراسات استشارٌة لصالح المؤسسات الحكومٌة، -
وغٌر الحكومٌة والقطاع الخاص

عمل تجارب لزوار المركز-



ضًن يشروع تخفيف يخبطر انسالزل في فهسطين 
(SASPARM – FP7)

تخفٌف التخطٌط الحضري والحد من الكوارث ضمن مشروعمنح مركز لتعزٌز قدراتنا تم 

– SASPARM)مخاطر الزالزل فً فلسطٌن  FP7)

 SEISMOGRAPH Geometrics 24 channels

 SEISMOMETER SUMMIT X Stream Pro

 Shaking Table 

على استخدام هذه األجهزة بفعالٌةتدريب كادر المركز تم 



هذف يركس انتخطيظ انحضري وانحذ ين يخبطر انكىارث 

لتعزيز قدرات المركز نسعى من خالل المشارٌع التً ٌنفذها المركز إلعطاء األولوٌة 
:ٌمتلك المركز حالٌا. لتكوٌن كادر ذو كفاءة على المستوى الدولً بالمعدات والتدريب

  SEISMOGRAPH 

 SEISMOMETER

 Shaking Table

 The SYSCAL R2 unit is a high-power system electrical surveys

 Autograv CG5

Magnetometer 

محطات وٌشار الى ان مركز التخطٌط الحضري والحد من مخاطر الكوارث ٌمتلك حالٌا 
.محطات إضافٌة 5-4وموزعه وقرٌبا سٌتم إضافة  رصد زالزل ثابته
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