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Abstract 

Data collection using traditional methods for detecting and mapping 
subsurface features can be need more time consuming and costly.  Beside that the 
geological research project and Job cost estimating require accurate information 
about subsurface condition. Ground Penetrating Radar (GPR) can map and detect 
bedrock, buried objects (pipes, cables, etc), water table, soil profile, faults, voids 
and sinkholes quickly, easily, accurately, and cost effectively. The accurate 
location of buried utilities is imperative for contractors. Hitting a high voltage 
power line or water main con be dangerous, disruptive to citizens, as well as 
expensive. 

The main objective of this research is to introduce utility of using GPR in 
locate features such as buried tanks and pipes, locating underground pipes for 
efficient pipes system management and for avoiding damage during excavation 
have become a relevant issue in metropolitan areas.  

Gathering data inside the boundary of the University of Technology with 
the area approximately equal to (4320 m2), data processing using RAD 
EXPLORAR software with the helping of Geographic Information System (GIS) 
and Global Positioning System (GPS) to produce a GIS map have been carried 
out. The discussion of the result is included with the basic recommendation.     
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 الكشف عن االنابيب المطمورة تحت االرض وتحديد مواقعها
 بأستخدام جهاز كشف االعماق

 الخالصة
استخدام الطرق التقليدية لتخطيط وتحديد مواقع البنى التحتية يستغرق الكثير من الوقت 

علومات باألضافة الى ان مشاريع البحوث الجيولوجية وتخمين الكلف لالعمال تتطلب م. والكلفة
االهداف  جهاز كشف االعماق يستطيع تخطيط وتحديد مواقع. دقيقة عن المعالم تحت االرض

, مقاطع التربة , مستوى المياه الجوفية , ) الخ ,االسالك , االنابيب ( المدفونة تحت االرض كـ 
 .  الشقوق بسرعة وبسهولة وبدقة وبكلفة اقل, التصدعات 

بنى التحتية من المتطلبات الملحة والعاجلة الي مسؤول عن تنفيذ يعتبر تخمين الموقع الدقيق لل
حيث ان الحاق االذى بخط كهربائي عالي الفولتية او خط ماء رئيسي هو امر خطير ,االعمال

  .ومثير للفوضى بين المواطنين باالضافة الى كونه امر مكلف 
كشف االعماق في معرفة مواقع الهدف الرئيسي لهذا البحث هو بيان الفائدة من استخدام تقنيات 

االنابيب المدفونه تحت االرض وتجنب تدميرها خالل اعمال الحفريات والذي اصبح امر وثيق 
  .الصلة في المدن الرئيسية او العواصم وبما يؤدي الى تكوين نظام ادارة انابيب كفوء وقدير
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,  2م 4320= قة الدراسة تم جمع البيانات داخل محيط الجامعة التكنولوجية وكانت مساحة منط 
باالضافة الى انتاج خارطة موضوعية بمساعدة  (Rad Explorar)ومعالجتها بأستخدام برنامج 

اخيراً تم مناقشة النتائج المستحصلة  .نظام المعلومات الجغرافي ونظام االحداثيات العالمي
 .  والتوصل الى بعض التوصيات
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