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Abstract 

Ground penetrating radar, GPR, is a high resolution geophysical method, 
which is based on the propagation of high frequency electromagnetic waves. The 
GPR method images structures in the ground that are related to changes in 
dielectric properties. In sediments, water content primarily causes the changes in 
dielectric properties. Therefore GPR can be used to estimate underground water- 
table. 

In this study a GPR system has been used successfully to produce a 
continuous profile of the water table on the (Said Abdullah bin Al-Hassan Shrine) 
as a study area, which is located in Al-Yousifyah region to the south of Baghdad. 
Geotechnical field test to underground water determination by the drilling method 
commonly used to comparing the results between geotechnical field test and GPR 
test. Thus, GPR has proven to be an effective detection method for underground 
water level, and can serve as reference for future applications.  
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 الرادار الفاحص ل�عماق مستوى المياه الجوفية باستخدامتحديد 
 الخ�صة

 ح عالي، ووتتميز بدقة ووض ئيم طرق الفحص الجيوفيزياتعتبر من أھتقنية جھاز فحص ا�عماق 
وتعتمد الصور المأخوذة من جھاز فحص . تعتمد على طريقة أرسال نبضات كھرومغناطيسة عالية الترددو

وبسبب التأثير الكبير للماء على . ا�عماق على تغير خصائص العزل الكھربائي لطبقات سطح ا�رض
  .عد جھاز فحص ا�عماق من أفضل طرق تخمين عمق المياه الجوفيةخصائص العزل الكھربائي، لذا ي

بنجاح تام بعمل مقاطع طولية تبين عمق المياه  جھاز فحص ا�عماقتم أستخدام تقنية في ھذا البحث 
الواقع في منطقة اليوسفية ) مرقد السيد عبد 9 بن الحسن المثنى بن ا�مام الحسن(الدراسة  عالجوفية لموق

تم أيجاد عمق  جھاز فحص ا�عماقبا�ضافة الى مسح . كمنطقة دراسة تجريبية نوب من بغدادالى الج
ومن خ:ل . المياه الجوفية بالطريقة التقلدية بواسطة الحفر ا�ختبارية، لغرض عمل مقارنة بين الطريقتين

المياه الجوفية وبا�مكان طريقة فعالة جداً لتحديد عمق  جھاز فحص ا�عماقتقنية  التحليل والنتائج تبين أن
  .أستخدامھا لتطبيقات كثيرة أخرى في المستقبل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


