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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Παρουσιάζουμε ένα πλαίσιο για την ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων από 
κλιματικές αλλαγές στη μορφολογία εκβολών ποταμών και υδροβιοτόπων. Συνδέοντας 
κάποιους κομβικούς παράγοντες της μορφολογίας του πυθμένα με την υδρόβια ζωή, 
δημιουργούμε ένα ποσοτικό μέτρο για την αειφόρο λειτουργία του υδροβιοτόπου.  
Παρουσιάζουμε έναν καινούριο τρόπο για την ενσωμάτωση ενός μοντέλου υψηλής 
ευκρίνειας για την μορφολογία του πυθμένα εκβολών μέσα σε ένα μοντέλο μεγάλης 
κλίμακας για λεκάνες απορροής. Το ολοκληρωμένο μοντέλο λεκάνης απορροής-
εκβολών χρησιμοποιείται για την εκπόνηση ανάλυσης ευαισθησίας από διάφορες 
κλιματικές αλλαγές στο επίπεδο της λεκάνης απορροής. Το πλάτος των αμμουδιών, το 
βάθος των φερτών υλικών και η συνοχή του εδαφικού μητρώου συνδέονται άμεσα με 
τον στροβιλισμό της ροής και τις επιπτώσεις του στην υδρόβια ζωή.  
 
 

IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON ESTUARINE 
MORPHOLOGY AND AQUATIC LIFE 

N. Katopodes1, V. Ivanov1, P. Webb2  
 

1College of Engineering, Department of Civil and Environmental Engineering 
 2School of Natural Resources, Department of Ecology and Evolutionary Biology 

University of Michigan, Ann Arbor 
 
 

ABSTRACT 
We present a framework for the quantitative assessment of the impact of climate 
changes on estuarine and wetland morphology. By linking some key factors of river bed 
morphology to biota, a quantitative measure of the sustainability of aquatic life is also 
developed. We present a novel approach for nesting a high resolution estuarine 
morphology model in a large scale watershed model. The integrated watershed-
estuarine model is used to perform a formal sensitivity analysis of estuarine bed 
morphology to various hydrologic changes at the watershed level. The width of beaches, 
the depth of sediments, and the strength of the soil matrix are linked directly to the flow 
vorticity and its impact on aquatic life.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σημαντικές προσπάθειες έχουν πρόσφατα κατευθυνθεί στην εκτίμηση των 

μακροπρόθεσμων συνεπειών από κλιματικές αλλαγές και τρόπους διαχείρισης λεκανών 
απορροής που συνδέονται με την ανακατανομή υδάτων και κατανάλωσης. 
Συγκεκριμένα, η παρεμβολή του ανθρώπου στην διάβρωση και καθίζηση φερτών 
υλικών θεωρείται υπεύθυνη για πολλές ανεπιθύμητες επιπλοκές στην υδρόβια ζωή 
εκβολών ποταμών και υδροβιοτόπων. Αν και η καταστροφή ενός βιοτόπου αυτόματα 
συνεπάγεται τη δημιουργία κάποιου άλλου, τέτοιες αλλαγές συνεπάγονται απώλειες 
στην ποιότητα των υδατικών ισοζυγιών και ορισμένων ειδών. Συχνά είναι δύσκολο να 
κατανοήσουμε έστω και ποιοτικά τις συνέπειες αυτών των αλλαγών, ιδιαίτερα στην 
κλίμακα μεγάλων λεκανών απορροής. 

Αντίθετα, οι τρόποι διάβρωσης από επιφανειακή ροή σε μικρή κλίμακα έχουν 
μελετηθεί με λεπτομέρεια στο παρελθόν. Ο μηχανισμός βροχόπτωσης-απορροής είναι η 
πρωταρχική κινητήρια δύναμη, αλλά επηρεάζεται από πολλούς άλλους παράγοντες 
όπως η ανομοιομορφία και οι προϋπάρχουσες συνθήκες του εδάφους. Συνεπώς, 
κλιματικές αλλαγές και μεταβολές στον τρόπο διαχείρισης της γης επιδρούν στην 
ένταση της απορροής και στην παραγωγή φερτών υλικών. Με τη σειρά τους, τα φερτά 
υλικά οδηγούν σε υπερβολική εναπόθεση στις εκβολές, δημιουργώντας προβλήματα 
στους υδροβιότοπους. 
 

1974 2001 

  
                          Εικόνα 1.  Αεροφωτογραφία των εκβολών του ποταμού Muskegon 

 
Η αντιστάθμιση αυτών των προβλημάτων είναι προς το παρόν αδύνατη λόγω της 

αδυναμίας μας να εκτιμήσουμε ποσοτικά τις επιπτώσεις από συγκεκριμένες αλλαγές 
είτε στο κλίμα είτε στη διαχείριση της γης, οπότε είναι αδύνατο να προτείνουμε 
συγκεκριμένα μέτρα με κάποια εγγύηση επιτυχίας. Οι διαδικασίες που εμπλέκονται 
υπάγονται σε τόσο διαφορετικές κλίμακες τόπου και χρόνου, που προς το παρόν 
υπόκεινται μόνο σε εμπειρικές συνθήκες και μεθόδους. Για παράδειγμα, οι 
μορφολογικές αλλαγές του πυθμένα των εκβολών ενός ποταμού συνήθως χρειάζονται 
δεκαετίες για να γίνουν αντιληπτές, καθώς η παραγωγή φερτών υλικών αυξάνει μετά 
από πυρκαγιές και οικοδόμηση εκεί που άλλοτε υπήρχαν δάση. Το βάθος ροής στις 
εκβολές μειώνεται σταδιακά, το πλάτος των αμμουδιών μεγαλώνει, ο σχηματισμός των 
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κυμάτων αλλάζει και η αναλογία άμμου, αργίλου και νερού μετατρέπεται. 
Η εικόνα 1 δείχνει ένα τυπικό παράδειγμα των αλλαγών που αναφέραμε 

παραπάνω όπως φαίνεται από αεροφωτογραφίες των εκβολών του ποταμού Muskegon. 
H λεκάνη απορροής ξεπερνάει τα 7000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και το μήκος του 
ποταμού είναι 353 χιλιόμετρα. Ο ποταμός εκβάλλει πρώτα στη λίμνη Muskegon και 
τελικά στη λίμνη Michigan. Οι φωτογραφίες (Baird, 2001) δείχνουν μια δραματική 
αλλαγή στη μορφολογία του δέλτα, όμως προσφέρουν ελάχιστη βοήθεια για την 
πιστοποίηση της αιτίας των αλλαγών αυτών. Επίσης είναι δύσκολο να προβλέψουμε με 
βάση τις φωτογραφίες τα όρια της εξέλιξης και το αν η όχι κάποια ανασταλτικά μέτρα 
μπορούν να ληφθούν και αν υπάρχει πιθανότητα να πετύχουν. Με άλλα λόγια, δεν 
υπάρχει κάποιος επιστημονικός τρόπος για υπολογίσουμε πόσος χρόνος θα χρειαστεί 
για να επαναφέρουμε τις εκβολές στην αρχική τους κατάσταση και να δώσουμε στην 
πολιτεία τα όρια αβεβαιότητας για την επιτυχία αυτών των μέτρων. Τέλος, η μεταφορά 
μεθόδων και εμπειριών από αυτές τις εκβολές σε άλλες είναι μάλλον απίθανη, μια και η 
διαφορά κλίμακας των οικολογικών φαινομένων που υποκινούν τις διάφορες διεργασίες 
είναι σημαντική. Συνεπώς είναι σαφές ότι η δημιουργία ενός πλαισίου για τον ποσοτικό 
υπολογισμό της ευαισθησίας των υδροβιοτόπων σε αλλαγές που συμβαίνουν στην 
ευρύτερη λεκάνη απορροής θα ήταν πολύτιμη για αναλυτές, σχεδιαστές και 
ενδιαφερόμενους  οργανισμούς. 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια προγνωστική μέθοδο ευαισθησίας που μπορεί να 
προσδιορίζει όλες τις εμπλεκόμενες διεργασίες, να εξηγεί πως παρελθόντες τρόποι 
διαχείρισης έχουν οδηγήσει στην σημερινή κατάσταση και να προτείνει εναλλακτικές 
λύσεις για το μέλλον. Η επιτυχία των ανωτέρω βασίζεται στο συνδυασμό υδρολογικών 
φαινομένων σε λεκάνες απορροής μεγάλης επιφανειακής κλίμακας με φαινόμενα 
μακράς χρονικής κλίμακας, όπως η αλλαγή της μορφολογίας του πυθμένα, που 
συμβαίνουν σε εκβολές και υδροβιότοπους. Περαιτέρω, η μέθοδος ερμηνεύει την 
υδρογεωλογική κατάσταση την μεταφέρει κατ' ευθείαν σε οικολογικούς δείκτες 
προσαρμοστικότητας διαφόρων φυτικών και ζωικών ειδών. 

Λόγω της κατασκευής του πάνω σε μαθηματικές και φυσικές αρχές, το παρόν 
μοντέλο επιτρέπει εύκολα τον πειραματισμό με εναλλακτικές χρήσεις εδαφών, 
υδρογεωλογικών σεναρίων και κλιματικών αλλαγών. Συνεπώς, είναι δυνατό να 
προσδιορίσουμε ποσοτικά την ευαισθησία των οικολογικών παραμέτρων και την 
δημιουργία στρατηγικών για την αειφορική λειτουργία της λεκάνης απορροής. 

 
 

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
Η παρούσα εργασία κάνει κάποιες βασικές υποθέσεις για να συνδέσει τις 

οικολογικές συνθήκες του υδροβιότοπου με την υδρολογία της λεκάνης απορροής. 
Πρώτο, ότι κλιματικές αλλαγές και αλλοιώσεις της παραδοσιακής χρήσης της λεκάνης 
απορροής συνεπάγονται ποσοτικές διαφορές στην παραγωγή, μεταφορά και εναπόθεση 
φερτών υλικών. Δεύτερο, η αλλαγή των χαρακτηριστικών του πεδίου ροής που 
επέρχεται από τα φερτά υλικά έχει σημαντική επίδραση στον στροβιλισμό της ροής. 
Τρίτο, ο στροβιλισμός της ροής είναι η φυσική μεταβλητή που έχει δραματικές 
συνέπειες στην επιβίωση υδροφύτων και ιχθύων. 

Για παράδειγμα αναφέρουμε την αύξηση στην παραγωγή φερτών υλικών μετά 
από φωτιά σε δασική περιοχή που αυξάνει  την διάβρωση. Τα φερτά υλικά με τη σειρά 
τους αλλοιώνουν τη μορφολογία του πυθμένα στις εκβολές. Η αλλαγή του 
στροβιλισμού αυξάνει τις διατμητικές τάσεις κοντά στο βυθό και τη δυνατότητα να 
εκριζώνουν τα υδρόφυτα. Παράλληλα, η αύξηση του στροβιλισμού έχει αρνητικές 
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συνέπειες στη λειτουργία των στηθαίων πτερυγίων των ιχθύων, που γρήγορα 
εγκαταλείπουν την περιοχή αφού επιδεινώνεται η λειτουργία μετακίνησης τους. 

Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται σε προηγούμενες μελέτες των διαφόρων 
κομματιών του συστήματος. Συγκεκριμένα, το παρόν μοντέλο είναι συνδυασμός ενός 
υδρολογικού μοντέλου για λεκάνες απορροής (Ivanov et al., 2004; 2008a) με ένα 
μοντέλο εξέλιξης της μορφολογίας του πυθμένα (Bradford and Katopodes, 1999). Αυτά 
τα δύο μαθηματικά μοντέλα ενσωματώνονται σε ένα γενικό πλαίσιο που περιέχει τα 
αποτελέσματα μακροχρόνιων μελετών της επίδρασης των χαρακτηριστικών της ροής 
στην οικολογία υδροβιοτόπων (Jacobus and Webb, 2005). Η ιδιαιτερότητα του 
παρόντος μοντέλου έγκειται στην ολοκλήρωση τριών μοντέλων με δραστικά 
διαφορετικές χωρικές και χρονικές κλίμακες που αποτελούν πρόκληση για την 
εφαρμογή αριθμητικής ανάλυσης στην υδραυλική και υδρολογία. 

Το υδρολογικό μοντέλο συνδυάζει την δυναμική προσομοίωση της βλάστησης 
και των υδρολογικών συνθηκών σε μια λεκάνη με πολύπλοκες εδαφικές εξάρσεις.  Η 
εικόνα 2α δείχνει το υπολογιστικό πλέγμα του υδρολογικού μοντέλου (Ivanov et al., 
2004). Το μοντέλο δίνει έμφαση στον ρόλο των τοπογραφικών εξάρσεων στην υγρασία 
του εδάφους και συμπεριλαμβάνει βροχόπτωση, επιφανειακή συγκράτηση, εξατμισο-
διαπνοή, διήθηση, κίνηση εδαφικής υγρασίας και απορροή. Η χρονική κλίμακα 
εφαρμογής κυμαίνεται από μερικά λεπτά σε χρόνια και η χωρική από 10 μέτρα πολλά 
χιλιόμετρα. Το μοντέλο δύναται επίσης να μιμείται τις αλληλεπιδράσεις της χλωρίδας 
με τα υδρολογικά φαινόμενα. Ειδικά, προσομοιώνεται η διμερής ανάδραση του θόλου 
της βλάστησης στις εκπομπές και τον διαμερισμό της ενέργειας.  Υπολογίζεται η 
φωτοσύνθεση, η διαπνοή και η φαινολογία.  

 

 
Εικόνα 2.  Υπολογιστικά πλέγματα (α) Υδρολογικό (β) Μορφολογίας βυθού 

 
 Η εικόνα 2β δείχνει το υπολογιστικό πλέγμα του μοντέλου εξέλιξης του βυθού                

(Bradford and Katopodes, 1999)  που αντιστοιχεί στις εκβολές του ποταμού Muskegon 
στο σημείο που πάρθηκαν οι αεροφωτογραφίες της εικόνας 1. Το μοντέλο αυτό έχει 
χρησιμοποιθεί με επιτυχία για την πρόβλεψη εναπόθεσης φερτών υλικών από απόβλητα 
μεταλλείων στις Μεγάλες Λίμνες (Bradford and Katopodes, 1999b), και την ανεύρεση 
υποθαλάσσιων κοιτασμάτων πετρελαίου (Bradford et al, 1997).   
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Εικόνα 3. Συνδυασμός μοντέλων λεκάνης απορροής και εξέλιξης βυθού  

(Εκβολές Muskegon και Λίμνη Michigan) 
 
 
3. ΟΛΟΚΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Το ενδιαφέρον αυτής της εργασίας επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση των 
μοντέλων υδρολογικών φαινομένων και της δυναμικής του βυθού με ένα πρωτότυπο 
μοντέλο για την οικολογία υδροβιοτόπων. Η δυσκολία έγκειται στην ανομοιομορφία 
ανάμεσα στις χρονικές και χωρικές κλίμακες και στο γεγονός ότι ορισμένες παράμετροι 
μεταβάλλονται με ρυθμούς που είναι πολύ μεγαλύτεροι από άλλους στο ίδιο 
περιβάλλον. Συχνά τέτοια προβλήματα οδηγούν σε άκαμπτες εξισώσεις που είναι 
δύσκολο να επιλυθούν. Στην παρούσα εργασία αντιμετωπίζουμε τις αργές παραμέτρους 
ως "σχεδόν σταθερές" χρησιμοποιώντας έναν ολοκληρωτή πολλαπλών κλιμάκων που 
ακολουθεί τις γρήγορες παραμέτρους και ενδιάμεσα εισάγει πληροφορίες από τις αργές. 
Συγκεκριμένα, χωρικά μεταβαλλόμενα δεδομένα του πυθμένα και της ροής 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό παραμετρικών σχέσεων του υδροβιότοπου 
(Bouma et al., 2005). Η ταχύτητα ροής και οι διατμητικές τάσεις προσδιορίζουν τους 
κανόνες σταθερότητας και ευελιξίας των ιχθύων με βάση εμπειρικές μετρήσεις σε 
υδροβιότοπους  (Webb, 2006a). Θερμοκρασιακά δεδομένα συνδέονται με τις συνθήκες 
συντήρησης ζωής (Webb, 2006b) και τέλος, κύματα και στροβιλισμοί συνδέονται  
άμεσα με την συμπεριφορά των ιχθύων και την χωρική κατανομή των διαφόρων ειδών 
στον υδροβιότοπο (Webb et al., 2008). Η εικόνα 3 δείχνει ένα παράδειγμα ολοκλήρωσης 
δύο μοντέλων με δραστικά διαφορετικές κλίμακες.  Αριστερά το μοντέλο βυθού της 
Λίμνης Michigan που απεικονίζεται με κύτταρα 4 x 4 χιλιομέτρων, και δεξιά το μοντέλο 
των εκβολών του ποταμού Muskegon που βασίζεται σε κύτταρα που κυμαίνονται από 1 
μέχρι 3 μέτρα. Η ολοκλήρωση γίνεται δυνατή με παρεμβολή στο χώρο στη διεπιφάνεια 
των δύο μοντέλων και με ολοκλήρωση πολλαπλής κλίμακας στο χρόνο. 

Οι περισσότερες από τις παραμετρικές σχέσεις του οικολογικού μοντέλου είναι 
εμπειρικές. Συνεπώς είναι επιτακτική η επαλήθευση όλων των προβλέψεων με 
πραγματικά δεδομένα. Πάντως υπάρχει γενική παραδοχή ότι καθώς το βάθος ροής στις 
εκβολές μειώνεται σταδιακά, καθώς το πλάτος των αμμουδιών αυξάνεται και καθώς το 
πρότυπο των κυμάτων και στροβιλισμών μεταβάλλεται, δημιουργούνται ισχυροί 
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συσχετισμοί μεταξύ των υδροδυναμικών παραμέτρων και των οικολογικών συνθηκών. 
Το μοντέλο εναπόθεσης φερτών υλικών καταγράφει το μέγεθος των σωματιδίων και 
την κολλοειδή συμπεριφορά τους. Συνεπώς είναι γνωστή η περιεκτικότητα σε άμμο, ιλύ 
και άργιλο. Η δυνατότητα πρόσδεσης νεαρών φυτών και η διατμητική τάση που είναι 
ικανή για να τα εκριζώσει γίνονται έτσι παράμετροι με μαθηματική έννοια που μπορούν 
να ενσωματωθούν στο ολοκληρωμένο μοντέλο. Ανάλογα, ο στροβιλισμός της ροής 
προσδιορίζεται εύκολα αν είναι γνωστή η κατανομή της ταχύτητας. Τα όρια αντοχής 
των στηθαίων πτερυγίων στο στροβιλισμό είναι επίσης γνωστά, με αποτέλεσμα να 
μπορούμε να κατασκευάσουμε μια νέα μαθηματική μεταβλητή που προσδιορίζει την 
ευαισθησία συγκεκριμένων ειδών ιχθύων στo στροβιλισμό της ροής. 

 
4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Πρόσφατα,  έχει αναγνωσιστεί η αμφίδρομη σχέση μεταξύ μετεωρολογικών και 
υδρολογικών φαινομένων και γίνονται σημαντικές προσπάθειες ενσωμάτωσης 
μοντέλων της οριακής στοιβάδας της ατμόσφαιρας και λεκάνης  απορροής ποταμών. 
Κατι τέτοιο είναι ιδανικό για την παρούσα προσπάθεια, όμως οι απαιτήσεις σε 
υπολογιστικό χρόνο και οι περιπλοκές άλλων, ακόμη πιο δύσκολων διεπιφανειών, 
κάνουν την άμεση εισαγωγή κλιματικών αλλαγών αδύνατη. Αντίθετα είναι δυνατή η 
έμμεση υλοποίηση κλιματικών αλλαγών με έναν πιο απλό αλλά συνεπή τρόπο που 
βασίζεται στη χρήση ενός στοχαστικού δημιουργού κλιματικών μεταβολών (Ivanov et 
al., 2007). Η μέθοδος παράγει διάφορες μετεωρολογικές μεταβλητές όπως βροχόπτωση, 
κάλυψη από σύννεφα, ακτινοβολία, θερμοκρασία, υγρασία και ταχύτητα ανέμου.   

 

 
Εικόνα 4. Ωριαία μεταβολή βροχόπτωσης, κάλυψης νεφών, εισαγόμενης ακτινοβολίας, 

θερμοκρασίας και υγρασίας στην κοιλάδα του ποταμού Muskegon. 
 
Με εξαίρεση την ακτινοβολία, όλες οι ανωτέρω μεταβλητές παράγονται με 

στοχαστικές διαδικασίες. Συγκεκριμένα, όταν είναι γνωστά τα ιστορικά στατιστικά 
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δεδομένα της λεκάνης απορροής, είναι δυνατό να δημιουργήσουμε υποθετικά σενάρια 
που υπόκεινται στις συνθήκες των ιστορικών δεδομένων και συνεπώς έχουν τις ίδιες 
πιθανότητες και συνέπειες με πραγματικές αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες. Ο 
στοχαστικός ποσομοιωτής κλίματος πρέπει φυσικά να επαληθευτεί με πραγματικά 
δεδομένα, όμως προηγούμενες εφαρμογές δείχνουν μια πολύ ικανοποιητική 
συμπεριφορά. Για παράδειγμα, η εικόνα 4 δείχνει ένα τυπικό δείγμα εφαρμογής του 
κλιματικού προσομοιωτή για την κοιλάδα του ποταμού Muskegon. Τα στοιχεία της 
εικόνας 4 έχουν επαληθευθεί με μετωρολογικές μετρήσεις και η ποιότητα τους 
θεωρείται ικανοποιητική. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση του προσομοιωτή 
καθιστά αδύνατη την αμφίδρομη παροχή πληροφοριών απο την ατμόσφαιρα στην 
λεκάνη απορροής, κάτι που πρέπει να υπολογισθεί σε μελλοντικη έρευνα.  
 
 
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΘΗΣΙΑΣ  

Το ολοκληρωμένο μοντέλο λεκάνης απορροής-εκβολών-υδροβιοτόπου 
χρησιμοποιείται σαν μηχανή για την ανάλυση ευαισθησίας των παραμέτρων που μπορεί 
να αλλάξουν σαν συνέπεια κλιματικών μεταβολών η διαχείρισης εδαφών. Ο μεγάλος 
αριθμός των παραμέτρων που εμπλέκονται στα σχετικά φαινόμενα και η άγνωστη προς 
το παρόν σημασία τους στις μακροχρόνιες συνέπειες κάνουν απαραίτητη της χρήση της 
μεθόδου συζυγής ευαισθησίας  (Sanders and Katopodes, 2000). Χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο αυτή μπορούμε να θεωρήσουμε όλες τις δυνατές παραμέτρους χωρίς 
επιβάρυνση στους υπολογισμούς και χωρίς να αναγκαστούμε να κάνουμε υποθέσεις για 
την συμπεριφορά τους. 

Ο επίπονος υπολογισμός της ευαισθησίας γίνεται χρησιμοποιώντας τις συζυγείς 
εξισώσεις, ως εξής.  Το ολοκληρωμένο μοντέλο μπορεί να γραφεί σαν μια γενική 
εξίσωση της μορφής 

 

 ( )d f
dt

α= ,
u u   (5.1) 

 
όπου οι διεργασίες f συμπεριλαμβάνουν όλες τις χωρικές μεταβολές και όρους πηγής, 
το u  είναι το διάνυσμα που περιέχει όλες τις μεταβλητές του προβλήματος και το 
διάνυσμα α  περιέχει όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν τον υδροβιότοπο. Για να 
εντοπίσουμε τις συνέπειες μιας παραμέτρου στις οικολογικές συνθήκες, εισάγουμε μια 
συνάρτηση κόστους,  
 

 
0

( ) ( )
T

F T r t d dtα α
Ω

, , = , , Ω∫ ∫u u  (5.2) 

 
όπου T  είναι ολικός χρόνος αποτύπωσης των συνεπειών, Ω  είναι το πεδίο επίλυσης 
και r  είναι μια συνάρτηση αντίδρασης που επιλέγεται απο τον μελετητή. Στην 
παρούσα εργασία, το r  διαλέγεται ώστε να αντανακλά το τετράγωνο της διαφοράς στις 
τιμές του διανύσματος μεταβλητών πριν και μετά την αλλαγή της παραμέτρου. 
Συνεπώς, 
 

                  
2

1

( ) ( ) ( ) ( )
L

o
l l l l l l l

l

r x t w x z t x z t x z t
=

⎡ ⎤, , , = , , , , − , ,⎣ ⎦∑u α u u  (5.3) 
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όπου L  είναι ο αριθμός των σημείων παρατήρησης, lw  συντελεστές βάρους που 
αξιολογούν τα διάφορα σημεία παρατήρησης, l lx z,  είναι οι συντεταγμένες των τόπων 
παρατήρησης και ou  είναι οι τιμές αναφοράς των μεταβλητών, δηλαδή πριν κάποια 
αλλαγή. Η αλλαγή της συνάρτησης κόστους προσδιορίζεται αν υπολογίσουμε την ολική 
παράγωγο της Εξ. 2, δηλαδή, 
 

 0 0

0
( )

T

i n
i n

r rF u u u d dt
u

δ α δ δα δ δα
αΩ

∂ ∂
; ; ; = + Ω

∂ ∂∫ ∫  (5.4) 

 
όπου 0 0( )u α,  παριστούν τις αρχικές τιμές των διανυσμάτων. Κανονικά, όταν υπάρχουν 
Ν παράμετροι, θα πρέπει να τρέξουμε τo μοντέλο N  φορές για να υπολογίσουμε τις 
συνέπειες αλλαγής κάθε παραμέτρου. Αυτοί οι επίπονοι υπολογισμοί μπορούν να 
αποφευχθούν κάνοντας χρήση της συζυγούς εξίσωσης. Η μεταβολή της εξίσωσης 1 ως 
προς το δα  γράφεται  
 
 [ ]L δ δα=u S  (5.5) 
 
όπου ο επεξεργαστής L  ορίζεται ως  
 

 [ ] 1 2i
ij

j

d fL i j I
dt

δ
α
∂

= − , = , , ...
∂

 (5.6) 

 
όπου ijδ  είναι το Kronecker δέλτα και   
 

 1 2 1 2i

n

f i I n N
α
∂

= = , ,..., = , ,...
∂

S  (5.7) 

 
είναι το μητρώο χωρικής επιρροής που εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της λεκάνης 
απορροής. Ορίζοντας ∗u  ως την μεταβλητή ευαισθησίας, πολλαπλασιάζοντας την Εξ. 5 
με το ∗u  και ολοκληρώνοντας σε όλο το χρόνο και χώρο, παίρνουμε   
 

 00 0
( [ ]) [ ] ( [ ])

T TTL d dt d L d dtδ δ δ∗ ∗ ∗ ∗

Ω Ω Ω
⋅ Ω = ⋅ Ω − ⋅ Ω∫ ∫ ∫ ∫ ∫u u u u u u  (5.8) 

 
όπου ο συζυγής επεξεργαστής L∗  ορίζεται ως εξής  
 

 [ ] 1 2j
ij

i

fdL i j I
dt

δ
α

∗
∗

∗

∂
= − − , = , , ...

∂
 (5.9) 

 
Σύγκριση των εξισώσεων 4 and 9 αποκαλύπτει πως αν λύσουμε την συζυγή εξίσωση, 
κάνοντας συνεπώς τον τελευταίο όρο στην Εξ. 8 ίσο με μηδέν, η ολική μεταβολή της 
μεταβλητής κόστους υπολογίζεται κατ' ευθείαν ως εξής  
 

 00 0
( ) [ ]

T T T
i ir dt d dt dtδ δα δ∗ ∗

Ω Ω Ω
= Ω + ⋅∫ ∫ ∫ ∫ ∫u u u S u u  (5.10) 
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όπου ο όρος L∗ ∗u  αντικαταστάθηκε με / ir α∂ ∂ .  Με τον τρόπο αυτό λύνοντας μια φορά 
την συζυγή εξίσωση πετυχαίνουμε τα ίδια αποτελέσματα με Ν επαναληπτικές λύσεις 
του βασικού μοντέλου. Η ευκολία και η ταχύτητα της λύσεως επιτρέπουν μια 
οργανωμένη μελέτη της ευαισθησίας του υδροβιότοπου σε δεκάδες παραμέτρους που 
διαφορετικά θα ήταν δύσκολο να εξετασθούν η να συμπεριληφθούν καν στη ανάλυση. 
 
 
6.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το μοντέλο που παριουσιάσαμε στα παραπάνω είναι πόρισμα πολυετούς 
προσπάθειας σε διάφορα μέτωπα της υδρολογικής έρευνας. Η ολοκλήρωση σε ένα 
μοντέλο δεν προυποθέτει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα συγγεκριμένα μοντέλα που 
αναφέρθηκαν, οπότε αυτά είναι εύκολο να αντικασταθούν απο άλλα, αν αυτό είναι 
επιθυμητό. Η ολοκλήρωση γίνεται με επέκταση του μοντέλου ροής σε ποτάμια σε 
ολόκληρη τη λεκάνη απορροής. Αυτό προαπαιτεί την ικανότητα διαβροχής και 
αποξήρανσης του πυθμένα, αλλά εγγυάται την ολοκλήρωση των μοντέλων χωρίς 
"ραφή". Η μεταβίβαση από δύο σε τρείς διαστάσεις γίνεται με παρεμβολή και χρήση 
χρονικής ολοκλήρωσης με πολλαπλή κλίμακα.   

Αν υποθέσουμε πως το υδροδυναμικό μερος του μοντέλου είναι συνεπές, η 
ενσωμάτωση των οικολογικών διεργασιών στον υδροβιότοπο γίνεται με βάση τριών 
σημαντικών υπεθέσεων. Πρώτο πως οι κλιματικές και επιχειρησιακές αλλαγές στη 
λεκάνη απορροής συνεπάγονται αλλαγές στη διάβρωση, μεταφορά και εναπόθεση των 
φερτών υλικών. Δεύτερο πως τα φερτα υλικά μεταβάλλουν τη βαθυμετρία του 
υδροβιότοπου και έμμεσα την ισχύ του στροβιλλισμού. Τρίτο πως ο στροβιλλισμός 
είναι η μεταβλητή που συνδέει την υδροδυναμική με την ζωή στον υδροβιότοπο. Εάν οι 
υποθέσεις μας είναι σωστές, τότε το παραπάνω μοντέλο θα βοηθήσει σημαντικά στον 
εντοπισμό των αλλαγών που επιβαρύνουν περισσότερο την αειφόρο λειτουργία των 
υδροβιοτόπων και την πιθανή λήψη μέτρων που θα προλάβουν δυνατές καταστροφές.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα μελέτη έχει ως κύριο στόχο την ανάλυση των μελλοντικών αλλαγών στα 
χαρακτηριστικά των ξηρών ακολουθιών (συνεχείς ημέρες χωρίς βροχή) στην περιοχή 
της Θεσσαλίας. Γίνεται χρήση ενός ειδικού λογισμικού προγράμματος στο οποίο 
εισάγονται δεδομένα ενός από τα πιο σύγχρονα μοντέλα δυναμικού υποβιβασμού 
κλίμακας για την μελέτη των κλιματικών αλλαγών που αφορούν στις ξηρές ακολουθίες. 
Τα δεδομένα του αποτελούν οι ημερήσιες χρονοσειρές βροχόπτωσης και στη 
συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχθηκαν 22 σημεία πλέγματος που καλύπτουν την 
περιοχή της Θεσσαλίας, με χωρική ανάλυση 25x25km, για την χρονική περίοδο από το 
2000 ως το 2099. Αναμένεται αύξηση της συχνότητας των μεγάλων ακολουθιών και 
ελάττωση της συχνότητας του συνόλου των ακολουθιών ξηρών ημερών, η οποία 
μεταφράζεται σε ελάττωση του ύψους βροχής στην περιοχή μελέτης.  
 
 

ANALYSIS OF THE DRY SPELLS IN THE THESSALY REGION 
DURING THE 21ST CENTURY: FUTURE SCENARIOS DERIVED 

FROM AN UPDATED REGIONAL CLIMATE MODEL (RCM) 
P. Maheras1, K. Tolika1, E. Rousi1, F. Kolyva-Machera2 

 
1Department of Meteorology and Climatology, School of Geology,  

2Section of Statistics and Operational Research, Department of Mathematics, 
Aristotle University of Thessaloniki 

 
 
ABSTRACT 
The main scope of the present study is the analysis of the future changes of the dry 
spells (consecutive days without rainfall) in the Thessaly region. Special software is 
employed using data derived from one of the most updated region climate model in 
order to study the changes in the characteristics of the dry spells. The data consist of 
daily rainfall time series for 22 grid points covering the domain of study, with a 
25x25km spatial resolution, for the time period 2000-2099. An increase of the 
frequency of occurrence of the maximum dry spells is expected, showing the decrease 
of the precipitation heights in the Thessaly area. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ξηρασία είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και η έννοιά της καθορίζεται με πολλούς 

τρόπους, ανάλογα με την ειδικότητα και τα επιστημονικά ενδιαφέρονται του 
συγγραφέα. Για τον κλιματολόγο π.χ. ο οποίος μελετά το φαινόμενο στην «πηγή» του 
που είναι η ατμόσφαιρα, η ξηρασία προέρχεται από μια μεγάλης διάρκειας απουσία 
βροχόπτωσης η οποία ανάλογα με την έντασή της, είναι ικανή να διαταράξει βαθμιαία 
τα διάφορα στάδια του υδρολογικού κύκλου. 

Η χώρα μας υφίσταται δύο είδη ξηρασίας. Την εποχιακή κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού και την τυχαία ξηρασία η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε 
εποχή του έτους εκτός του καλοκαιριού, με διαφορετική διάρκεια και ένταση. Η 
εποχιακή ξηρασία είναι εντονότερη στους παράκτιους και νησιωτικούς σταθμούς και 
κατά κανόνα αυξάνει από τα βόρεια προς τα νότια. 

Η ξηρασία λόγω των έντονων επιπτώσεών της σε πολλούς τομείς των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως στη γεωργία, στις καλλιέργειες, στον υδροφόρο 
ορίζοντα, στις υδροσυλλογές, στην οικονομία και στον τουρισμό αποτελεί το 
αντικείμενο μελέτης πολλών κλιματικών ερευνών. Για τη χώρα μας αναφέρονται οι 
εργασίες των Μαχαίρα (1992) και Tselepidaki et al (1992) που ασχολήθηκαν ιδιαίτερα 
με την ξηρασία της περιόδου 1989-1990, του Maheras (2000) που μελέτησε τις 
συνοπτικές καταστάσεις υπεύθυνες για την ξηρασία στη Μεσόγειο και στην χώρα μας, 
και των Anagnostopoulou et al (2003) που μελέτησαν την ξηρασία στον ελληνικό χώρο 
τόσο από την άποψη της χωροχρονικής κατανομής όσο και από την άποψη των αιτιών 
της ξηρασίας. Αναφέρονται ακόμη οι εργασίες των Tolika et al (2007α, 2007β) οι 
οποίες ασχολήθηκαν με τη μελέτη της μεταβολής των βροχοπτώσεων της χώρας μας 
και ιδιαίτερα με την ανάπτυξη σεναρίων σχετικά με τη μεταβολή της βροχόπτωσης 
στην ελληνική περιοχή χρησιμοποιώντας δεδομένα μοντέλων γενικής κυκλοφορίας. 

Η παρούσα μελέτη έχει ως κύριο στόχο την ανάλυση των μελλοντικών αλλαγών 
στα χαρακτηριστικά των ξηρών ακολουθιών στην περιοχή της Θεσσαλίας (περίοδος 
2000-2099). Ως ξηρή ακολουθία έχει οριστεί το πλήθος των ημερών όπου η 
βροχόπτωση είναι μικρότερη από ένα καθορισμένο κατώφλι, που στη συγκεκριμένη 
περίπτωση έχει οριστεί το 0.1 χιλιοστά ημερήσιου ύψους βροχής. Ως σταθμός 
αναφοράς χρησιμοποιήθηκε ο σταθμός της Λάρισας για την περίοδο 1958-2000. 

 
 

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΜΕΘΟΔΟΣ 
Χρησιμοποιούνται τα δεδομένα ενός σύγχρονου μοντέλου δυναμικού 

υποβιβασμού κλίμακας που έχει δημιουργηθεί από το Royal Netherlands Meteorological 
Institute (KNMI) στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ENSEMBLES. Για τις 
μελλοντικές προβολές του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε το σενάριο εκπομπών SRES 
A1B. Η περιοχή που καλύπτει (ευρωπαϊκός χώρος) παρουσιάζει 114 σημεία πλέγματος 
κατά γεωγραφικό μήκος και 124 κατά γεωγραφικό πλάτος. Τα κατακόρυφα επίπεδά του 
φτάνουν σε αριθμό τα 40. Τα δεδομένα του αποτελούν τις ημερήσιες χρονοσειρές 
βροχόπτωσης και στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέχθηκαν 22 σημεία πλέγματος που 
καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την περιοχή της Θεσσαλίας, με χωρική ανάλυση 25x25km 
και για τη χρονική περίοδο 2000-2099 (Σχήμα 1). Ως σταθμός αναφοράς 
χρησιμοποιείται ο σταθμός τη Λάρισας του οποίου οι ημερήσιες βροχοπτώσεις 
καλύπτουν την περίοδο 1958-2000. 
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Σχήμα 1. Γεωγραφική θέση των σημείων πλέγματος στην περιοχή μελέτης 

(μαύροι κύκλοι) και του σταθμού της Λάρισας (λευκό τρίγωνο). 
 

Για τη χρονοσειρά του σταθμού της Λάρισας καθώς και για τις χρονοσειρές όλων 
των σημείων πλέγματος της Θεσσαλίας, υπολογίστηκαν οι ξηρές ακολουθίες κατ’ έτος 
και κατά μέσο όρο και η μέγιστη ξηρή ακολουθία για τη χειμερινή (Οκτώβριος– 
Απρίλιος) και τη θερινή περίοδο (Μάιος-Σεπτέμβριος). Ο υπολογισμός των ξηρών 
ακολουθιών έγινε με τη χρήση ενός ειδικού λογισμικού που κατασκευάστηκε στα 
πλαίσια ευρωπαικών ερευνητικών προγραμμάτων. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε 
μεγάλη ακολουθία αποδίδεται στο μήνα από τον όποίο αρχίζει και φυσικά στην εποχή ή 
το έτος που ανήκει ο μήνας. Για την καλύτερη ανάλυση και ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων οι ξηρές ακολουθίες διαιρέθηκαν σε μικρότερες περιόδους ως 
ακολούθως: μικρές (1-10 ημέρες), ενδιάμεσες (11-20 ημέρες), μεγάλες (21-30 ημέρες), 
πολύ μεγάλες (>30 ημέρες)  και εξαιρετικά μεγάλες ακολουθίες ξηρών ημερών (>40 
ημέρες). 

Για τις συχνότητες κάθε ομάδας ξηρών ακολουθιών γίνεται υπολογισμός των 
τάσεων κατά τη διάρκεια της μελετούμενης περιόδου προκειμένου να διερευνηθούν οι 
αλλαγές που θα παρουσιάσουν οι ξηρές ακολουθίες μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα. 
Τέλος, διερευνάται η σχέση της τάσης των ξηρών ακολουθιών με τις αλλαγές στη 
βροχόπτωση στην περιοχή μελέτης και γίνεται προσπάθεια ερμηνείας των 
αποτελεσμάτων. 
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ο σταθμός αναφοράς της Λάρισας παρουσιάζει μέγιστη διάρκεια ξηρής 
ακολουθίας το θέρος του 1965 με διάρκεια 100 ημέρες, ενώ η αντίστοιχη μέγιστη 
ακολουθία της υγρής περιόδου έχει διάρκεια 44 ημέρες και παρατηρείται το 1986 με 
έναρξη το Νοέμβριο.  

Στον Πίνακα 1 δίνονται οι συχνότητες εμφάνισης ξηρών ακολουθιών κατά την 
υγρή και ξηρή περίοδο και συνολικά για το έτος. Σύμφωνα με αυτόν τον πίνακα η 
πρώτη κλάση (1-10 ημέρες) παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τις 
άλλες κλάσεις. Συγκεκριμένα, η συχνότητα εμφάνισης για το έτος είναι κατά μέσο όρο 
35.6 ακολουθίες και κατανέμεται σε 25.8 ακολουθίες για την υγρή και 9.8 ακολουθίες 
για την ξηρή περίοδο. Η επόμενη κλάση διάρκειας ξηρών ακολουθιών (11-20 ημέρες) 
παρουσιάζει πολύ μικρότερη συχνότητα (5.6 κατά μέσο όρο) η οποία κατανέμεται 



14 

περίπου εξίσου κατά τη διάρκεια των δύο διαφορετικών περιόδων (2.8 κατά τη 
διάρκεια της χειμερινής και 2.8 της θερινής περιόδου). Ακόμα χαμηλότερη είναι η 
συχνότητα της τρίτης κλάσης (1.5) η οποία κατανέμεται σε 0.5 (χειμερινή) και 1.0 
(θερινή). Η τέταρτη κλάση παρουσιάζει κατά μέσο όρο συχνότητες 0.28 (0.05 και 0.23) 
και τέλος οι πολύ μεγάλες ακολουθίες (>40 ημέρες) παρουσιάζουν κατά μέσο όρο 
συχνότητα 0.35 η οποία κατανέμεται σε 0.02 (χειμερινή) και 0.33 (θερινή). 

 
Πίνακας 1: Πλήθος ξηρών ακολουθιών στη Λάρισα για την υγρή-χειμερινή 

(Οκτώβριος-Απρίλιος), την ξηρή-θερινή περίοδο (Μάιος-Σεπτέμβριος) 
και το έτος για τις διάφορες κλάσεις, 1958-2000.  

 
Υγρή-Χειμερινή 

Περίοδος 
Ξηρή-Θερινή  
Περίοδος Έτος 

Κλάσεις 
Σύνολο Μέσος 

Όρος Σύνολο Μέσος 
Όρος Σύνολο Μέσος 

Όρος 
1-10 1108 25.8 423 9,8 1531 35,6 
11-20 121 2.8 119 2,8 240 5,6 
21-30 20 0.5 44 1 64 1,5 
31-40 2 0.05 10 0,2 12 0,25 
>40 1 0,02 14 0,3 15 0,32 

 
Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τάσεις των συχνοτήτων εμφάνισης των 

διαφόρων κλάσεων διάρκειας των ξηρών ακολουθιών. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 
2 η μικρότερη κλάση συχνοτήτων (<10 ημέρες) καθώς και το σύνολο των ξηρών 
ακολουθιών παρουσιάζουν αρνητική τάση, μη στατιστικά σημαντική, ενώ αντίθετα οι 
υπόλοιπες μεγαλύτερες κλάσεις παρουσιάζουν θετική τάση, επίσης μη στατιστικά 
σημαντική. Είναι ευνόητο ότι η αρνητική τάση συχνοτήτων του συνόλου των ξηρών 
ακολουθιών οφείλεται στην αρνητική επίσης τάση της πρώτης ομάδας των ξηρών 
ακολουθιών η οποία παρουσιάζει τις μεγαλύτερες συχνότητες σε σχέση με τις άλλες 
κλάσεις. Η ελάττωση συχνότητας του συνόλου των ξηρών ακολουθιών είναι σε 
συμφωνία με την ελάττωση της βροχόπτωσης στον σταθμό της Λάρισας, και γενικά της 
βροχόπτωσης στη μεγάλη πλειοψηφία των σταθμών του ελληνικού χώρου (Maheras 
and Anagnostopoulou, 2003). 

 
Πίνακας 2: Διαχρονική τάση του πλήθους ξηρών ακολουθιών στη Λάρισα, με διάρκεια 

μικρότερη από 10 ημέρες, μεγαλύτερη από 10, 20 και 30 ημέρες, και του 
συνόλου, για την περίοδο 1958-2000.  

 

 ≤10 >10 >20 >30 Σύνολο 
Τάση - + + + - 

 
 

3.1. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΗΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3, το μήκος των ξηρών ακολουθιών με μέγιστη 
διάρκεια, σε όλα τα σημεία πλέγματος, τόσο για τη χειμερινή όσο και για τη θερινή 
περίοδο είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το αντίστοιχο μήκος της ξηρής ακολουθίας 
του σταθμού αναφοράς. Συγκεκριμένα, για τη χειμερινή περίοδο το μήκος της μέγιστης 
ξηρής ακολουθίας κυμαίνεται από 46 ημέρες (κόμβοι 17, 20, 22) μέχρι 77 ημέρες 
(κόμβος 4) ενώ για τη θερινή περίοδο το μήκος της αντίστοιχης ξηρής ακολουθίας 
κυμαίνεται από 152 ημέρες (κόμβοι 10,14) μέχρι 199 ημέρες (κόμβοι 1-8 και 19), 
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δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις το μήκος αυτό είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το 
αντίστοιχο του σταθμού αναφοράς και μεγαλύτερο ακόμη από το μέγιστο μήκος 
ακολουθιών των σταθμών των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης (Anagnostopoulou 
et al., 2003). 

 
Πίνακας 3: Διάρκεια μέγιστης ξηρής ακολουθίας για κάθε σημείο πλέγματος, για την 

υγρή-χειμερινή περίοδο (Οκτώβριος-Απρίλιος) και για την ξηρή-θερινή 
περίοδο (Μάιος-Σεπτέμβριος). Οι ακολουθίες που έχουν ως έναρξη το 
Μάρτιο ή τον Απρίλιο και έχουν μεγάλη διάρκεια με αποτέλεσμα να 
εκτείνονται κατά κύριο λόγο στην ξηρή-θερινή περίοδο, συμπερι-
λαμβάνονται σε αυτήν.  

 

Σημεία 
Πλέγματος 

Υγρή-
Χειμερινή 
Περίοδος 

Ξηρή- 
Θερινή 
Περίοδος 

1 50 197 
2 50 146 
3 47 153 
4 77 199 
5 57 172 
6 50 146 
7 57 164 
8 57 199 
9 57 182 
10 49 152 
11 57 194 
12 57 182 
13 49 182 
14 49 152 
15 50 199 
16 50 182 
17 46 186 
18 50 194 
19 47 199 
20 46 188 
21 56 182 
22 46 193 

 
Ο Πίνακας 4 περιλαμβάνει τον μέσο όρο του πλήθους των ξηρών ακολουθιών 

ανά κλάση για την υγρή περίοδο για όλους τους κόμβους για την μελλοντική περίοδο 
2000-2099. Ο αντίστοιχος πίνακας της ξηρής περιόδου δεν παρατίθεται λόγω του 
περιορισμού στην έκταση της εργασίας. 

Όπως προκύπτει από αυτόν τον πίνακα η πρώτη κλάση σε όλους τους κόμβους 
παρουσιάζει μεγαλύτερες συχνότητες σε σχέση με τις συχνότητες της ίδιας κλάσης για 
το σταθμό αναφοράς. Συγκεκριμένα, στην παρούσα περίπτωση ο μέσος όρος 
συχνότητας για την πρώτη κλάση κυμαίνεται από 26.3 ακολουθίες (κόμβος 4) μέχρι 
29.4 περιπτώσεις (κόμβος 16), ενώ για το μεγαλύτερο αριθμό κόμβων η μέση 
συχνότητα είναι μεγαλύτερη ή ίση με 28 ακολουθίες. Η δεύτερη κλάση, αντίθετα με την 
πρώτη κλάση, παρουσιάζει σε όλους τους κόμβους σημαντική ελάττωση συχνοτήτων. 
Συγκεκριμένα η συχνότητα αυτής της κλάσης κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 1.2 
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ακολουθίες (κόμβος 3) μέχρι 1.9 ακολουθίες (κόμβος 6) ενώ στους περισσότερους 
κόμβους η συχνότητα είναι ≥ 1.5 ακολουθίες κατά μέσο όρο. 

Η τρίτη κλάση, επίσης παρουσιάζει σε όλους τους κόμβους σημαντική ελάττωση 
συχνοτήτων. Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4 η συχνότητα αυτής της κλάσης 
κυμαίνεται από 0.1 (κόμβοι 3, 10) μέχρι 0.35 (κόμβος 14). Η επόμενη κλάση, αντίθετα, 
(31-40 ημέρες) στους περισσότερους κόμβους παρουσιάζει σημαντική αύξηση 
συχνοτήτων. Συγκεκριμένα, εκτός των κόμβων 6, 10, 14 και 15 που παρουσιάζουν 
ελάττωση συχνοτήτων (κατά μέσο όρο η συχνότητα είναι ίση με 0.03 ως 0.04) όλοι οι 
υπόλοιποι κόμβοι εμφανίζουν αύξηση συχνότητας, ενώ σε ορισμένους κόμβους η 
αύξηση είναι σχεδόν διπλάσια (κόμβοι 4, 6, 9 και 18). Όπως ήταν αναμενόμενο οι 
εξαιρετικά μεγάλες ακολουθίες παρουσιάζουν κατά μέσο όρο πολύ σημαντική αύξηση 
συχνοτήτων σε όλους τους κόμβους και κυρίως στους κόμβους 5 και 8 όπου οι τιμές 
είναι 10 φορές μεγαλύτερες σε σχέση με τον σταθμό αναφοράς (μέσο: 0.2: έναντι 0.02 
του σταθμού αναφοράς). 
 
Πίνακας 4: Μέσος όρος του πλήθους των ξηρών ακολουθιών για την υγρή-χειμερινή 

περίοδο του έτους (Οκτώβριος-Απρίλιος) στις διάφορες κλάσεις, μέσος 
όρος περιόδου 2000-2099.  

 

 1-10 11-20 21-30 31-40 >40 
1 28,3 1,5 0,2 0,05 0,07 
2 28 1,4 0,2 0,05 0,05 
3 29 1,2 0,1 0,06 0,08 
4 26,3 1,8 0,4 0,1 0,15 
5 26,6 1,8 0,3 0,09 0,2 
6 27,6 1,6 0,2 0,03 0,06 
7 27,4 1,7 0,3 0,07 0,08 
8 26,7 1,9 0,3 0,1 0,2 
9 27,8 1,8 0,2 0,1 0,1 
10 28,7 1,4 0,1 0,03 0,06 
11 28 1,7 0,2 0,09 0,1 
12 28,7 1,7 0,25 0,08 0,1 
13 29,2 1,5 0,2 0,07 0,09 
14 29,1 1,4 0,2 0,04 0,07 
15 29,2 1,4 0,2 0,04 0,1 
16 29,4 1,4 0,2 0,05 0,1 
17 29,3 1,5 0,2 0,05 0,07 
18 28,2 1,5 0,3 0,1 0,1 
19 27,4 1,7 0,35 0,09 0,1 
20 29 1,4 0,2 0,09 0,1 
21 28,9 1,5 0,3 0,06 0,1 
22 28,9 1,5 0,3 0,08 0,1 

 
Τέλος, η τάση συχνότητας σε όλες τις κλάσεις και για όλους τους κόμβους είναι 

σχεδόν ίδια με εκείνη του σταθμού αναφοράς. Πράγματι, όπως προκύπτει από τον 
Πίνακα 5 η διαχρονική τάση του πλήθους των ξηρών ακολουθιών είναι αρνητική για το 
σύνολο των κόμβων για την πρώτη κλάση (<10 ημέρες) και για το σύνολο των ξηρών 
ακολουθιών, ενώ για τις υπόλοιπες κλάσεις η τάση για το σύνολο σχεδόν των κόμβων 
είναι θετική. Εξαίρεση αποτελούν οι κόμβοι 4, 5, 7, 8 και 17 για την κλάση >10 ημέρες, 
ο κόμβος 4 για την κλάση >20 ημέρες και οι κόμβοι 4 και 19 της κλάσης >30 ημέρες 
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που εμφανίζουν αρνητικές τάσεις. 
 

Πίνακας 5: Διαχρονική τάση του πλήθους ξηρών ακολουθιών, με διάρκεια μικρότερη 
από 10 ημέρες, μεγαλύτερη από 10, 20 και 30 ημέρες, και του συνόλου, 
για την περίοδο 2000-2099.  

 

 ≤10 >10 >20 >30 Σύνολο 
1 - + + + - 
2 - + + + - 
3 - + + + - 
4 - - - - - 
5 - - + + - 
6 - + + + - 
7 - - + + - 
8 - - + + - 
9 - + + + - 
10 - + + + - 
11 - + + + - 
12 - + + + - 
13 - + + + - 
14 - + + + - 
15 - + + + - 
16 - + + + - 
17 - - + + - 
18 - + + + - 
19 - + + - - 
20 - + + + - 
21 - + + + - 
22 - + + + - 

 
 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το μήκος, η συχνότητα και η τάση των ξηρών ακολουθιών αποτελούν ένα δείκτη 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη διαχρονική εξέλιξη της βροχόπτωσης σε μια 
περιοχή. Για την περιοχή της Θεσσαλίας ο σταθμός αναφοράς της Λάρισας δείχνει ότι 
κατά μέσο όρο το πλήθος των ακολουθιών της πρώτης κλάσης καθώς και το σύνολο 
του πλήθους των ακολουθιών εμφανίζουν αρνητική τάση. Αντίθετα το πλήθος των 
ξηρών ακολουθιών των άλλων κλάσεων εμφανίζει θετική τάση. Επομένως η διαχρονική 
ελάττωση της βροχόπτωσης στον σταθμό αναφοράς της Λάρισας μπορεί μερικώς να 
αποδοθεί στην αύξηση του πλήθους των ακολουθιών με μεγάλο μήκος. Η αναμενόμενη 
σημαντική ελάττωση της βροχόπτωσης στη χώρα μας και στη Θεσσαλία μέχρι το τέλος 
του παρόντος αιώνα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των κλιματικών μοντέλων 
εξαιτίας της επίδρασης του φαινομένου του θερμοκηπίου, μπορεί να προέλθει τόσο από 
την αύξηση της συχνότητας των μεγάλου μήκους ακολουθιών, κυρίως κατά τη διάρκεια 
της χειμερινής περιόδου όσο και από την σημαντική αύξηση του μήκους της μέγιστης 
ακολουθίας ξηρών ημερών, τόσο κατά τη διάρκεια της ξηρής όσο και της υγρής 
περιόδου. Πραγματικά, από τον υπολογισμό των συντελεστών συσχέτισης ανάμεσα στο 
ύψος βροχόπτωσης και του αριθμού συχνότητας του συνόλου των μεγάλων ακολουθιών 
κατ’ έτος για την περίοδο 2000-2099, προέκυψαν αρνητικοί και στατιστικά σημαντικοί 
συντελεστές για όλους σχεδόν τους κόμβους. Αναμένεται ότι ξηρές ακολουθίες με 
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διάρκεια μεγαλύτερη των 40 ημερών κατά την υγρή περίοδο θα επαναλαμβάνονται 
σχεδόν κάθε 10 χρόνια ενώ ξηρές ακολουθίες με μήκος μεγαλύτερο από 100 ημέρες 
αναμένεται ότι μπορεί να επαναλαμβάνονται με ακόμα μεγαλύτερη συχνότητα κατά τη 
διάρκεια της ξηρής περιόδου του έτους. 

Είναι ευνόητο, ότι τα ανωτέρω αποτελέσματα δεν προέρχονται από πραγματικά 
στοιχεία αλλά αποτελούν στοιχεία σεναρίων σχετικά με τη μεταβολή του κλίματος, 
σενάρια τα οποία εμπεριέχουν σε μεγάλο βαθμό το στοιχείο της αβεβαιότητας. 
Επομένως, η ανάλυση και ερμηνεία τους θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη επιφύλαξη. 
Παρά το στοιχείο της αβεβαιότητας, τα πραγματικά στοιχεία και τα στοιχεία των 
σεναρίων παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά: Το πλήθος των ξηρών ακολουθιών 
κατά μέσο όρο ελαττώνεται και οι μεγάλες ακολουθίες παρουσιάζουν αύξηση 
συχνότητας, γεγονός που είναι δυνατόν να οδηγήσει τη χώρα σε σημαντική ελάττωση 
της βροχόπτωσης στο μέλλον. 
 
Ευχαριστίες: Η παρούσα εργασία έγινε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος 
ENSEMBLES που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (contract number 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα δεδομένα τριών σύγχρονων μοντέλων δυναμικού υποβιβασμού κλίμακας 
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μελλοντικών προβολών της μηνιαίας κατανομής 
των μέσων βροχοπτώσεων και θερμοκρασιών στη λεκάνη απορροής των Μουδανιών 
Χαλκιδικής. Τα αποτελέσματα δείχνουν καλύτερη προσομοίωση της θερμοκρασίας και 
της χειμερινής περιόδου για τις βροχοπτώσεις. Με βάση τα αποτελέσματα των 
μοντέλων επιχειρείται η εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου της λεκάνης απορροής, η 
οποία δείχνει την αργή απόκριση των υπόγειων υδατικών πόρων στη μεταβολή των 
κλιματικών παραμέτρων έως το 2100, ενώ η παράμετρος των βροχοπτώσεων προκαλεί 
εντονότερες μεταβολές στους υδατικούς πόρους  από ό,τι η θερμοκρασία. Παράλληλα, 
οι τιμές του ισοζυγίου φανερώνουν κατασπατάληση των ανανεώσιμων αποθεμάτων.  
 
 

WATER BALANCE ESTIMATION UNDER CLIMATE CHANGE 
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ABSTRACT 
Three of the most recent Regional Climate Models (RCMs) were applied in the present 
study aiming at the analysis of their future projections concerning the monthly average 
distribution of rainfall and temperature over the water basin of Moudania in Chalkidiki. 
Generally, temperature was simulated better than rainfall and winter was the season that 
showed the highest convergence.  Based on the model projections for the two climate 
parameters, an estimation of the future water balance of the Moudania basin has been 
attempted, which showed that the groundwater’s response to the climate change is small 
until 2100, whereas rainfall seems to influence the underground water conditions more 
than temperature. The results of water balance in general indicate non-sustainable use of 
renewable resources in the area.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια 

του 20ού αιώνα (IPCC, 2007a), είναι σημαντική η εκτίμηση της απόκρισης των 
υδατικών συστημάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής για εναλλακτικά σενάρια αλλαγής 
του κλίματος, με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων. Είναι 
πλέον αποδεκτό ότι το μεγαλύτερο μέρος της θέρμανσης που καταγράφηκε από τα 
μέσα του 20ου αιώνα οφείλεται, κατά μεγάλη πιθανότητα, στην αύξηση των 
ανθρωπογενών εκπομπών των θερμοκηπικών αερίων (CO2, CH4, Ν2Ο και 
υδροφθοράνθρακες) (IPCC, 2007a). Έτσι, τα εναλλακτικά σενάρια που κατασκευά-
στηκαν με σκοπό τη μελέτη του κλίματος αφορούν στις εκτιμήσεις των επιστημόνων 
για τις μελλοντικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και τους παράγοντες που τις 
επηρεάζουν και είναι γνωστά ως σενάρια SRES (IPCC, 2000). Τα σενάρια εκπομπών 
SRES (οικογένειες σεναρίων Α1, Α2, Β1, Β2) βασίζονται σε μία σειρά υποθέσεων για 
τη μελλοντική εξέλιξη του πληθυσμού, της τεχνολογίας, της οικονομίας, των αλλαγών 
στις χρήσεις γης και ενέργειας, και αποτελούν κεντρικό συστατικό οποιασδήποτε 
αξιολόγησης της αλλαγής του κλίματος. 

Για την εκτίμηση όμως των παραμέτρων του κλίματος, τα σενάρια εκπομπών 
χρησιμοποιούνται σε διάφορα κλιματικά μοντέλα, τα οποία προσομοιώνουν τις 
κλιματικές διαδικασίες της ατμόσφαιρας και των ωκεανών. Τέτοια μοντέλα είναι τα 
Μοντέλα Γενικής Κυκλοφορίας (General Circulation Models-GCMs), τα οποία προσο-
μοιώνουν την απόκριση του παγκόσμιου κλιματικού συστήματος χρησιμοποιώντας ένα 
τρισδιάστατο πλέγμα σε όλη την υδρόγειο με ανάλυση ~200-300km 
(http://www.metoffice.gov.uk/). Η ανάλυση αυτή δεν επαρκεί όμως για την προσο-
μοίωση του τοπικού κλίματος, το οποίο επηρεάζεται πολύ από τα τοπικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε περιοχής (ορεογραφία, αλληλεπιδράσεις εδάφους - 
θάλασσας, κ.ά.). Προς αυτό το σκοπό εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι στατιστικού ή 
δυναμικού υποβιβασμού κλίμακας (Tolika et al., 2007, Tolika et al., 2008), οι οποίες 
στηρίζονται στα Μοντέλα Γενικής Κυκλοφορίας (μοντέλο «γονέας»). Οι μέθοδοι αυτές 
απαιτούν μεν μεγαλύτερη υπολογιστική δύναμη, αλλά επιτρέπουν τη μελέτη του 
κλίματος με πολύ υψηλότερη ανάλυση έως και 25km. 

Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων των 
τοπικών κλιματικών αλλαγών στο υδατικό ισοζύγιο της περιοχής μελέτης, με βάση τα 
δεδομένα μελλοντικών μεταβολών μέσων θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων τριών 
διαθέσιμων δυναμικών μοντέλων. 

 
  

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

2.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η Ελλάδα ανήκει στις υποτροπικές περιοχές του πλανήτη και εντάσσεται 

υδρολογικά στη λεκάνη της Μεσογείου. Εκτός από τα μεσογειακά κλιματικά 
χαρακτηριστικά της, έχει τοπικές ιδιαιτερότητες, όπως ορεινούς όγκους και πολυάριθμα 
νησιά, που επηρεάζουν το τοπικό κλίμα. Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε ως περιοχή 
μελέτης η λεκάνη απορροής της ευρύτερης περιοχής των Μουδανιών, στο νοτιοδυτικό 
τμήμα του Νομού Χαλκιδικής. Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1, η περιοχή έρευνας 
είναι προς το βορρά λοφώδης και ορεινή, ενώ προσεγγίζοντας τη θάλασσα η περιοχή 
είναι επίπεδη και πεδινή. Το 80% της λεκάνης απορροής είναι καλλιεργήσιμη έκταση 
και το 20% είναι δασική, ενώ παρουσιάζει συνολικά μικρές κλίσεις και σχετικά 
διαπερατές εδαφικές στρώσεις, που επηρεάζουν σημαντικά την απορροή της λεκάνης. 
Στην περιοχή υπάρχει πυκνό υδρογραφικό δίκτυο, στο οποίο κυριαρχούν οι υπόγειοι 
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υδατικοί πόροι. (Λατινόπουλος, 2003) 
Για την εκτίμηση των κλιματικών αλλαγών και των μελλοντικών ισοζυγίων στην 

λεκάνη απορροής των Μουδανιών, χρησιμοποιήθηκαν τα ημερήσια δεδομένα 
βροχόπτωσης και μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας τριών σύγχρονων δυναμικών 
μοντέλων υποβιβασμού κλίμακας, του CNRM-RM4, του C4IRCA3, και του KNMI-
RACMO2. Πρόκειται για μοντέλα δυναμικού υποβιβασμού κλίμακας, τα οποία έχουν 
όλα χωρική ανάλυση 25x25 km, αλλά διαφοροποιούνται ως προς τον «γονέα» μοντέλο 
γενικής κυκλοφορίας και ως προς το σενάριο εκπομπών SRES που εφαρμόζουν 
(Τολίκα κ.ά., 2008). 

 

 
 

 
 
 

Σχήμα 1. Η λεκάνη απορροής των Μουδανιών (με μαύρο περίγραμμα και διαχωρισμό 
πεδινής-λοφώδους περιοχής) και τα τέσσερα σημεία πλέγματος σε μεγαλύτερο πλάνο 

της λεκάνης απορροής (πάνω-δεξιά). (Πηγή εικόνας: GoogleEarth) 
 

Επιλέχθηκαν τέσσερα σημεία πλέγματος (grid points), τα οποία καλύπτουν την 
ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής (Σχήμα 1). Είναι λογικό τα σημεία πλέγματος να μην 
εφαρμόζουν ακριβώς στην περιοχή έρευνας, γι’ αυτό και λαμβάνεται το μεσοποιημένο 
σημείο πλέγματος, δηλαδή ο μέσος όρος των αντίστοιχων τιμών θερμοκρασίας και 
υψών βροχής των τεσσάρων σημείων. Παράλληλα, επειδή τα σημεία καλύπτουν 
μεγάλη περιοχή, εξετάζονται τα  αποτελέσματα των μοντέλων και για το πλησιέστερο 
σημείο πλέγματος, που είναι στα Νέα Πλάγια, και επιχειρείται σύγκριση των 
αποτελεσμάτων. 

 
 

2.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Σε πρώτη φάση, για την αξιολόγηση των μοντέλων, επιχειρήθηκε η σύγκριση της 

μηνιαίας κατανομής μέσων θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων της περιόδου 1970-2000, 
όπως υπολογίστηκαν από τα μοντέλα, με πραγματικές τιμές παρατηρήσεων της 
περιόδου 1976-2002 (Σχήμα 2). Όπως φαίνεται και στο σχήμα, οι τιμές που 
προέρχονται από τα μοντέλα διαφέρουν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από τις 
πραγματικές τιμές, ειδικά όσον αφορά στις βροχοπτώσεις. Ο βασικός λόγος που 
συμβαίνει αυτό, πέρα από τη δυσκολία προσομοίωσης της φυσικής μεταβλητότητας της 
παραμέτρου, είναι ότι τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής των Μουδανιών δε 
λαμβάνονται υπόψη από τα μοντέλα στις διάφορες παραμετροποιήσεις. Επομένως, αν 
για ένα μοντέλο έχουμε καλύτερη σύγκλιση των αποτελεσμάτων με τις πραγματικές 



22 

τιμές, αυτό σημαίνει ότι οι παραμετροποιήσεις που έχουν γίνει σ’ αυτό το μοντέλο είναι 
περισσότερο κατάλληλες για τη συγκεκριμένη περιοχή.  

Παρατηρώντας τα διαγράμματα, διαπιστώνεται ότι οι θερμοκρασίες προσεγγίζο-
νται πολύ καλύτερα απ’ ό,τι οι βροχοπτώσεις σε όλα τα μοντέλα, και μάλιστα με μικρές 
διαφορές μεταξύ τους. Αυτό ισχύει γενικά στα κλιματικά μοντέλα, διότι η προσομοίωση 
των βροχοπτώσεων περιλαμβάνει παραμετροποιήσεις, όπως για την πρόγνωση των 
νεφών, που εμπεριέχουν μεγαλύτερο ποσοστό αβεβαιότητας. Στις βροχοπτώσεις οι 
αποκλίσεις των μοντέλων είναι σχετικά μεγαλύτερες. Γενικά διαπιστώνουμε ότι τους 
μήνες Μάιο ως Αύγουστο τα μοντέλα δεν προσεγγίζουν ικανοποιητικά τις πραγματικές 
τιμές των βροχοπτώσεων, με αποκλίσεις έως και 30,8 mm, ενώ οι χειμερινοί μήνες 
προσομοιώνονται γενικά καλύτερα.  
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Σχήμα 2. Μηνιαία κατανομή μέσων θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων της περιόδου 

1970-2000 για το μεσοποιημένο σημείο πλέγματος σε σύγκριση με τιμές 
παρατηρήσεων της περιόδου 1976-2002. 

 
Με τη βοήθεια του στατιστικού ελέγχου t-test υπολογίζεται ότι ισχύει Ρ>0,05 για 

όλα τα μοντέλα, επομένως οι διαφορές των αποτελεσμάτων τους από τις τιμές των 
παρατηρήσεων δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Τελικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
το μοντέλο CNRM κάνει μια καλύτερη εκτίμηση θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων για 
το μεσοποιημένο σημείο πλέγματος, αλλά η διαφορά με τα υπόλοιπα μοντέλα και 
ειδικά με το μοντέλο C4I είναι πολύ μικρή. Από την εξέταση του πλησιέστερου 
σημείου πλέγματος προκύπτουν οι ίδιες παρατηρήσεις, αν και βρέθηκε ότι η διαφορά 
των αποτελεσμάτων των βροχοπτώσεων από τις τιμές των παρατηρήσεων για το 
μοντέλο C4I είναι στατιστικά σημαντική. Το μοντέλο CNRM βρέθηκε και πάλι πιο 
αξιόπιστο, ενώ σε σύγκριση με το μεσοποιημένο σημείο πλέγματος παρουσιάζει ακόμα 
μικρότερη απόκλιση από τις πραγματικές τιμές.  
 
 
2.3. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 

Οι μελλοντικές εκτιμήσεις γίνονται για την περίοδο 2000-2050 για τα μοντέλα 
C4I και CNRM, ενώ το μοντέλο ΚΝΜΙ δίνει αποτελέσματα ως και το 2100. 
Αντιπροσωπευτικά παρουσιάζεται η τριακονταετία 2021-2050 (Σχήμα 3). 
Παρατηρώντας το Σχήμα 3, διαπιστώνουμε ότι το μοντέλο CNRM δίνει τις υψηλότερες 
θερμοκρασίες και το μοντέλο C4I τις χαμηλότερες κατά τους μήνες Μάρτιο έως 
Σεπτέμβριο, ενώ τους μήνες Οκτώβριο έως Φεβρουάριο υψηλότερες τιμές δίνει το 
μοντέλο ΚΝΜΙ και χαμηλότερες το μοντέλο CNRM. Επιτυγχάνεται όμως γενικά πολύ 
καλή σύγκλιση μεταξύ των μοντέλων, δηλαδή πιο αξιόπιστη εκτίμηση της 
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θερμοκρασίας, ειδικά τους μήνες Σεπτέμβριο ως Μάιο. Τους ίδιους μήνες παρουσιάζουν 
καλύτερη σύγκλιση - με μεγαλύτερη όμως ανομοιομορφία - και οι βροχοπτώσεις, για 
τις οποίες τα μοντέλα C4I και ΚΝΜΙ συμφωνούν σχετικά ως προς τη μεταβλητότητα, 
ενώ το μοντέλο CNRM, που έχει θεωρηθεί γενικά πιο αξιόπιστο, εμφανίζει 
διαφοροποίηση στη μηνιαία κατανομή των υψών βροχής τη θερινή περίοδο, καθώς η 
κατανομή για τα υπόλοιπα μοντέλα είναι πιο συμβατική. Οι τιμές που εμφανίζει το 
μοντέλο CNRM τη θερινή περίοδο δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ακραίες, διότι αυτό 
απαιτεί τη μελέτη των ημερήσιων δεδομένων για την εξαγωγή επιπλέον συμπερασμάτων. 
  

Χρονοσειρά βροχοπτώσεων 
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Σχήμα 3. Μηνιαία κατανομή μέσων θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων της περιόδου 

2021-2050 για το μεσοποιημένο σημείο πλέγματος. 
 

Ίδιες τάσεις αυξομείωσης παρατηρούνται και για το πλησιέστερο σημείο 
πλέγματος, αν και το μοντέλο CNRM δίνει αρκετά υψηλότερες τιμές τους μήνες 
Μάρτιο έως Σεπτέμβριο. 
 
 
2.4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

Οι υπολογισμοί του υδατικού ισοζυγίου (Λατινόπουλος, 2003) μπορούν γενικά να 
εκφρασθούν από την παρακάτω εξίσωση: 
 
 V = P - Et - G + DS – Αx         (2.1) 

στην οποία χρησιμοποιούνται τα ετήσια ισοδύναμα ύψη απορροής (V), κατακρημνί-
σεων (P), εξατμισοδιαπνοής (Et), διήθησης στο έδαφος (G), μεταβολής του 
αποθηκευμένου ύδατος στον υδροφορέα (DS) και υδροληψίας (Ax). Για τους 
υπολογισμούς αυτούς χρησιμοποιούνται οι μέσες τιμές θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων 
ανά εντεκαετία (Χατζηπαραδείση, 2008), όπως υπολογίζονται από τα μοντέλα, καθώς 
και η κατανάλωση του νερού σε m3/έτος, όπως εκτιμάται για κάθε χρήση 
(Λατινόπουλος, 2003).  
 
 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
3.1. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

Το υδατικό ισοζύγιο της λεκάνης των Μουδανιών για την περίοδο 1976-2002 
υπολογίστηκε -6,96 εκατ.m3 (Λατινόπουλος, 2003) με βάση την εξίσωση που 
αναλύθηκε προηγουμένως. Οι υδατικές ανάγκες υπερέβαιναν δηλαδή τη φυσική 
προσφορά των ανανεώσιμων αποθεμάτων του νερού. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα 
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υδατικά ισοζύγια της λεκάνης για την περίοδο 2000-2050 (μοντέλα C4I, CNRM) και 
την περίοδο 2000-2100 (μοντέλο ΚΝΜΙ), με βάση τις εκτιμήσεις των μοντέλων για τις 
μηνιαίες τιμές μέσης θερμοκρασίας και ύψους βροχής στο μεσοποιημένο και το 
πλησιέστερο σημείο πλέγματος αντίστοιχα (Χατζηπαραδείση, 2008).  

Η πρώτη διαπίστωση που προκύπτει τον Πίνακα 1 είναι ότι για την πρώτη 
δεκαετία, το ισοζύγιο που είναι πλησιέστερο στο πραγματικό ισοζύγιο της περιόδου 
1976-2002, προκύπτει από το μοντέλο CNRM. 
 
Πίνακας 1:  Υπολογισμός του υδατικού ισοζυγίου (μεσοποιημένο/πλησιέστερο σημείο 

πλέγματος) με βάση τα δεδομένα των τριών μοντέλων. 
Υδατικό Ισοζύγιο Λεκάνης (σε εκατ. m3) 

 (μεσοποιημένο / πλησιέστερο σημείο πλέγματος) 
Δεκαετία Μοντέλο C4I Μοντέλο CNRM Μοντέλο KNMI 
2000-2010 -4,59  /  -6,08 -7,06  /  -7,35 +1,22  / -3,99 
2010-2020 -3,84  /  -5,39 -9,14  /  -9,54 -1,06  / -5,59 
2020-2030 -0,03  /  -1,98 -3,58  /  -4,64 +2,61  / -2,51 
2030-2040 -3,34  /  -4,52 -6,80  /  -7,48 +2,46  /  -3,17 
2040-2050 -2,73  /  -3,81 -6,24  /  -6,54 +2,64  /  -1,49 
2050-2060 - - -0,94  /  +3,41 
2060-2070 - - +2,21  /  -1,68 
2070-2080 - - +0,43  /  +4,41 
2080-2090 - - +0,74  /  +0,91 
2090-2100 - - -0,88  /  -4,88 

 
Γενικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μοντέλων C4I και CNRM, η τιμή του 

υδατικού ισοζυγίου δεν παρουσιάζει μια σαφή τάση αύξησης ή μείωσης. Διαπιστώνεται 
όμως ότι καθ’ όλη την περίοδο 2000-2050 η ικανοποίηση των υδατικών αναγκών 
υπερβαίνει τη φυσική αναπλήρωση των υδατικών πόρων, το ισοζύγιο είναι δηλαδή 
αρνητικό. Μάλιστα τα δύο μοντέλα παρουσιάζουν ίδιες περίπου τάσεις αυξομείωσης, 
αν και το μοντέλο CNRM δίνει γενικά διπλάσιες τιμές από το μοντέλο C4I. 

Αντίθετα, το μοντέλο ΚΝΜΙ δίνει κυρίως θετικά ισοζύγια για το μεσοποιημένο 
σημείο πλέγματος και κυρίως αρνητικά ισοζύγια για το πλησιέστερο σημείο πλέγματος, 
με τιμές όμως πολύ αισιόδοξες σε σχέση με την πραγματική τιμή του ισοζυγίου της 
περιόδου 1976-2002. Επομένως θα λέγαμε ότι δείχνει μια θετική επίδραση των 
μελλοντικών κλιματικών αλλαγών στα υδατικά αποθέματα, σε σύγκριση πάντα με το 
πραγματικό ισοζύγιο της περιόδου 1976-2002. Η επίδραση αυτή οφείλεται προφανώς 
περισσότερο στην εκτιμώμενη αύξηση των βροχοπτώσεων, ακραίων ή μη, γιατί οι 
θερμοκρασίες παρουσιάζουν σαφή αύξηση σε όλα τα μοντέλα. Όσον αφορά στο 
πλησιέστερο σημείο, σε σύγκριση με το μεσοποιημένο για κάθε μοντέλο, έχουμε ακόμη 
μικρότερες τιμές του ισοζυγίου για όλες τις δεκαετίες ως το 2050. Αυτό μπορεί να 
δικαιολογηθεί εξαιτίας των μεγαλύτερων θερμοκρασιών και μικρότερων υψών βροχής 
που εκτιμώνται για το πλησιέστερο σημείο, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη 
εξάτμιση, μικρότερες απορροές και κατεισδύσεις. 

Αντίστοιχη εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου επιχειρήθηκε και για τη θεώρηση 
των σεναρίων μεταβολής μόνο των θερμοκρασιών, θεωρώντας τις βροχοπτώσεις ίσες 
με τις πραγματικές τιμές των παρατηρήσεων. Οι τιμές του ισοζυγίου υπολογίστηκαν 
στο σύνολό τους αρνητικές με μικρές μεταβολές ανά δεκαετία για όλα τα μοντέλα, κάτι 
που φανερώνει ότι οι μεταβολές στη θερμοκρασία δεν προκαλούν μεγάλες μεταβολές 
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στο υδατικό ισοζύγιο. Αντίθετα, οι αλλαγές στις βροχοπτώσεις έχουν μεγάλη επίδραση 
στα υδατικά αποθέματα και είναι ο συνδυασμός μηνιαίας θερμοκρασίας και 
βροχόπτωσης που οδηγεί στην τελική διαμόρφωση του ισοζυγίου. Γι’ αυτό και ενώ οι 
θερμοκρασίες αυξάνονται σταθερά ως το 2100, το υδατικό ισοζύγιο δεν ακολουθεί μια 
παράλληλη σταθερή πορεία μείωσης. 
 
 
3.2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η αύξηση (+) ή μείωση (-) του υδατικού 
ισοζυγίου της τριακονταετίας 2021-2050 για κάθε μοντέλο χωριστά, σε σχέση με τα 
αποτελέσματα των ίδιων των μοντέλων για την περίοδο 1971-2000 και για τους δύο 
συνδυασμούς σημείων πλέγματος. 

Πίνακας 2:  Σύγκριση του υδατικού ισοζυγίου για τις περιόδους 2021-2050 και 1971-
2000 για τα τρία μοντέλα και τους δύο συνδυασμούς σημείων πλέγματος. 

Σημείο πλέγματος Μοντέλο C4I Μοντέλο CNRM Μοντέλο KNMI 

Μεσοποιημένο 
Πλησιέστερο  

+43% 
+32% 

+41% 
 +38% 

-11% 
 -33% 

 
Παρά την αύξηση της θερμοκρασίας και της αντίστοιχης εξάτμισης, οι 

βροχοπτώσεις σύμφωνα με τα μοντέλα C4I και CNRM συντελούν στην αύξηση των 
ανανεώσιμων υδατικών πόρων, εφόσον υποθέτουμε ότι η κατανάλωση του νερού 
παραμένει σταθερή, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%. Αντίθετα, για το μοντέλο ΚΝΜΙ 
εκτιμάται ότι το ισοζύγιο θα μειωθεί και μάλιστα κατά πολύ για το πλησιέστερο σημείο 
πλέγματος. Επιχειρήθηκε επίσης η εκτίμηση του μελλοντικού ισοζυγίου λαμβάνοντας 
υπόψη μόνο τη μεταβολή των θερμοκρασιών. Για τα δεδομένα όμως  των μοντέλων 
C4I και ΚΝΜΙ, οι τιμές των ισοζυγίων οι οποίες υπολογίστηκαν παρουσιάζουν πολύ 
μεγάλη διαφορά με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Πίνακα 2, με ακραίες τιμές για το 
μοντέλο ΚΝΜΙ, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν σύγκλιση με τα αποτελέσματα του 
ισοζυγίου για την περίοδο 1971-2000. Συμπεραίνουμε ακόμη μια φορά ότι η εκτίμηση 
των ισοζυγίων χωρίς σενάρια μεταβολών των βροχοπτώσεων εμπεριέχει μεγάλο 
ποσοστό αβεβαιότητας. 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Επιλέγοντας τελικά το μοντέλο CNRM για την εξαγωγή καταλληλότερων 
συμπερασμάτων στη λεκάνη των Μουδανιών, καταλήγουμε ότι το υδατικό ισοζύγιο την 
περίοδο 2021-2050 θα βελτιωθεί. Οι τιμές των ισοζυγίων είναι πολύ κοντά στην 
πραγματική τιμή της περιόδου 1976-2002, -7,06 εκατ.m3 για το μεσοποιημένο σημείο 
και -7,35 εκατ.m3 για το πλησιέστερο σημείο. Παρά την εκτίμηση της αύξησης του 
ισοζυγίου για το μοντέλο CNRM, οι τιμές υποδεικνύουν κατασπατάληση των 
ανανεώσιμων αποθεμάτων για την περίοδο 2021-2050. Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία 
της IPCC για τη λεκάνη της Μεσογείου και σύμφωνα με μελέτες για τον ελλαδικό χώρο 
(Tolika et al. 2007, Tolika et al. 2008), οι μέσες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του 
21ου αιώνα θα μειωθούν, ενώ οι ακραίες βροχοπτώσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν. 
Λαμβάνοντας υπόψιν δε ότι οι ακραίες βροχοπτώσεις δεν ευνοούν την κατείσδυση του 
νερού εξαιτίας της έντασής τους, επομένως παρά την αύξησή τους η ποσότητα του 
νερού που αποθηκεύεται είναι μικρότερη. Αυτό δεν αποτυπώνεται ανάλογα στις τιμές 
του υδατικού ισοζυγίου για τη λεκάνη των Μουδανιών, αφού εκτιμάται αύξηση του 
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ισοζυγίου για τα μοντέλα C4I και CNRM (που κρίθηκε πιο αξιόπιστο) και μικρή 
μείωση για το ΚΝΜΙ για την περίοδο 2021-2050. Είναι όμως γεγονός ότι στην περιοχή 
της λεκάνης των Μουδανιών κυριαρχούν οι υπόγειοι υδατικοί πόροι, οι οποίοι 
αποκρίνονται γενικά πιο αργά στην κλιματική αλλαγή από ό,τι τα επιφανειακά υδατικά 
συστήματα (IPCC, 2007b). Βέβαια, οι εδαφικές στρώσεις είναι σχετικά διαπερατές 
ευνοώντας την κατείσδυση, αλλά οι υπόγειοι πόροι βρίσκονται σε μεγάλο βάθος 
(Λατινόπουλος, 2003) και έτσι επηρεάζονται πιο αργά. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι εάν ληφθούν υπόψη και οι ακραίες βροχοπτώσεις είναι 
πιθανή η τροποποίηση των αποτελεσμάτων, εξαιτίας της αλλαγής του ποσοστού 
κατείσδυσης. Επίσης, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όλες οι εκτιμήσεις που έγιναν 
από τα μοντέλα ενέχουν ένα ποσοστό αβεβαιότητας, που οφείλεται σε συστηματικά 
σφάλματα από το «γονέα» μοντέλο μεγαλύτερης κλίμακας, είτε εξαιτίας της τραχείας 
του ανάλυσης είτε λόγω των παραμετροποιήσεων των φυσικών διαδικασιών, καθώς και 
στη μη παραμετροποίηση τοπικών χαρακτηριστικών. 
 
Ευχαριστίες: Η παρούσα εργασία χρησιμοποίησε στοιχεία που προέκυψαν από το 
ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα European Commission ENSEMBLES project (Contract 
number GOCE-CT-2003-505539 με επιστημονικώς υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Μαχαίρα, 
Καθηγητή Κλιματολογίας Α.Π.Θ.). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του θέματος της 
διαχείρισης των υδατικών πόρων της Θάσου. Στην αρχή παρουσιάζονται στοιχεία και 
υπολογισμοί για τη ζήτηση του νερού και κατόπιν συνοπτικά υδρολογικά και 
μετεωρολογικά δεδομένα. Ακολουθεί χωρισμός του νησιού σε λεκάνες απορροής, με τη 
βοήθεια Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και υπόβαθρο χάρτες της Γ.Υ.Σ. για 
την εκτίμηση των ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων ανά λεκάνη. Από τη διερεύνηση 
που έγινε, προκύπτει ότι οι ανανεώσιμοι υδατικοί πόροι μπορούν να καλύψουν τη 
ζήτηση νερού στο νησί, αν και η διαχείριση των υπόγειων νερών δεν είναι εύκολη, διότι 
σημαντικοί υδροφορείς είναι καρστικοί. Απαιτείται όμως πολύ προσεκτικός σχεδιασμός 
της ανάπτυξης της Θάσου, αφού ελλοχεύουν οι κίνδυνοι: α) της υπέρμετρης αύξησης 
της κατανάλωσης σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες β) της αχρήστευσης 
υδατικών πόρων λόγω ρύπανσης από τη λειτουργία λατομείων (κυρίως) ή από 
βοθρολύματα.   
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ABSTRACT 
This paper deals with water resources management of the island of Thassos, Greece. 
Data on water consumption are presented first, together with hydrological and 
meteorological data. Delineation of hydrologic basins follows, using a GIS and maps of 
the Geographic Service of the Greek Army, which leads to calculation of precipitation 
per basin. It has been concluded that local renewable water resources can cover water 
demand, although development of groundwater resources is not easy, due to the karstic 
nature of many aquifers. Future development should be planned very carefully, though, 
to avoid the risks of: a) disproportional increase of water demand, for badly planned 
economic activities and b) pollution of water resources, caused mainly by quarries and 
cesspools. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η έλλειψη επαρκών υδατικών πόρων αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη βιώσιμη 

ανάπτυξη πολλών περιοχών. Το πρόβλημα αυτό έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην 
περίπτωση των νησιών, όπου συχνά η μόνη δυνατότητα είναι η αξιοποίηση του τοπικού 
υδατικού δυναμικού (Glezos et al, 2000).  

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η δυνατότητα των υδατικών πόρων της 
Θάσου να στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Η Θάσος βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο, 
κοντά στις ακτές της Ανατολικής Μακεδονίας. Έχει έκταση 380 km2 και πληθυσμό 
13765 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Διοικητικά υπάγεται στον νομό 
Καβάλας και αποτελεί έναν δήμο με 10 δημοτικά διαμερίσματα (ΔΔ), που αναφέρονται 
στον Πίνακα 1. Από οικονομική άποψη, τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί πολύ 
ο τουρισμός, ενώ σημαντική εξακολουθεί να είναι η συνεισφορά του πρωτογενούς 
τομέα (γεωργίας, κτηνοτροφίας, μελισσοκομίας και αλιείας). Στις κύριες οικονομικές 
δραστηριότητες συγκαταλέγεται και η εξόρυξη μαρμάρου, ενώ από τον υποθαλάσσιο 
χώρο της Θάσου γίνεται άντληση πετρελαίου. Θεωρούμε ότι είναι επιθυμητή η 
περαιτέρω βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού και του πρωτογενή τομέα, αφού μπορεί να 
υπάρχει και συνέργεια μεταξύ τους (π.χ. προβολή του τοπικού ελαιολάδου μέσω των 
τουριστών). Αντίθετα πρέπει να τεθούν σαφή όρια στη λατομική δραστηριότητα. 
 
 
2. Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ  

 Η πρώτη παράμετρος του υδατικού ισοζυγίου, που πρέπει να εκτιμηθεί, και 
μάλιστα σε βάθος χρόνου, είναι η ζήτηση νερού για οικιακή χρήση, στην οποία 
περιλαμβάνεται και ο τουρισμός. Στοιχεία κατανάλωσης νερού συλλέγει η Δ.Ε.Υ.Α. 
Θάσου, η οποία ιδρύθηκε το 2001. Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, πληρέστερα είναι τα 
στοιχεία για τα έτη 2004 και 2005. Όμως ούτε αυτά είναι απολύτως πλήρη, ενώ οι 
τεράστιες διαφορές από έτος σε έτος στα δημοτικά διαμερίσματα του Θεολόγου και των 
Μαριών είναι δυσερμήνευτες. Αν πάντως εκτιμήσουμε την ετήσια κατανάλωση στα ΔΔ 
Ποταμιάς και Παναγιάς από τα δεδομένα προηγουμένων περιόδων, προκύπτει τελικά 
ότι για το 2004 και το 2005 η ετήσια κατανάλωση ήταν 1950000 και 1750000 m3 
αντιστοίχως. 
 
Πίνακας 1: Στοιχεία κατανάλωσης νερού ανά δημοτικό διαμέρισμα (σε m3) 

  7/02-12/03 7/02-12/04 7/02-6/04 7/04-12/05 2004 2005 
Λιμένας 387368       393148 312554 
Θεολόγος        520103 257230 
Καλλιράχη 155167       138160 160001 
Λιμενάρια 449423       214851 216954 
Μαριές         11686  89588 
Παναγιά  175724         
Ποταμιά    243368 395828     
Πρίνος 182482       134134 130107 
Ραχώνι 241391       120469 152661 
Σωτήρος  89667         43603  50528 

 
Για να επαληθεύσουμε τα παραπάνω αποτελέσματα, υπολογίζουμε προσεγγιστικά 

την οικιακή κατανάλωση και με βάση τον αριθμό των καταναλωτών. Για τους μόνιμους 
κατοίκους, πηγή δεδομένων αποτελούν οι απογραφές της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας (Ε.Σ.Υ.Ε.). Στον πίνακα 2 φαίνεται η εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού του 
νησιού από το 1961 ως το 2001, που είναι παρόμοια με αυτήν που παρουσιάζουν τα 
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περισσότερα ελληνικά νησιά (π.χ. Γεωργακόπουλος κ.ά., 2003): Σημαντική μείωση 
μέχρι το 1971 τουλάχιστον, λόγω εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης και στη 
συνέχεια σταθεροποίηση, με μικρή αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Αξιοσημείωτη 
είναι και η εσωτερική ανακατανομή του πληθυσμού, σε βάρος των μικρότερων ορεινών 
κοινοτήτων.  
 
Πίνακας 2: Εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού 

έτος 1961 1971 1981 1991 2001 
πληθυσμός 15916 13316 13111 13527 13765 

 
Μεγαλύτερη δυσκολία παρουσιάζεται στην εκτίμηση του αριθμού των 

τουριστών, των μεταναστών από τη Θάσο που διαμένουν στο νησί κατά τους θερινούς 
μήνες και των εποχικώς εργαζομένων (στον τουρισμό, αλλά και σε αγροτικές 
εργασίες).  Εκτιμούμε ότι δεν χρειάζεται να λάβουμε υπ’ όψιν χωριστά τους Θάσιους 
μετανάστες, διότι πολλοί από αυτούς φροντίζουν να απογράφονται στη Θάσο, άρα 
συμπεριλαμβάνονται στον μόνιμο πληθυσμό. Σε ό,τι αφορά τους τουρίστες, στο νησί 
υπάρχουν συνολικά 17062 κλίνες, σύμφωνα με στοιχεία του Ε.Ο.Τ. του έτους 2006. 
Επειδή η σχετική καταγραφή εκ των πραγμάτων δεν είναι πλήρης, ο αριθμός αυτός 
πρέπει να πολλαπλασιασθεί επί κάποιον συντελεστή (Κechagias and Katsifarakis, 
2004). Θεωρώντας ότι οι κλίνες ανέρχονται σε 21000 και ότι έχουμε 90 διανυκτερεύσεις 
ανά κλίνη, το σύνολο των διανυκτερεύσεων φθάνει τις  1890000. Οι εποχικώς 
εργαζόμενοι στη Θάσο, που προέρχονται από άλλες περιοχές, είναι μάλλον λίγοι. 
Εκτιμούμε ότι δεν ξεπερνούν τους 1000 και θεωρούμε ότι παραμένουν κατά μέσο όρο 3 
μήνες, άρα προσθέτουν άλλες 90000 διανυκτερεύσεις. Τέλος, θεωρούμε ότι μπορούμε 
να αγνοήσουμε τους ημερήσιους επισκέπτες, διότι είναι σχετικά λίγοι και έχουν χαμηλή 
κατά κεφαλήν κατανάλωση. 

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση για τους τουρίστες και τους εποχικώς εργαζόμενους 
μπορεί να ληφθεί ίση με 200 l/day. Για τους μόνιμους κατοίκους όμως θεωρούμε ότι 
είναι 300 l/day, διότι από το νερό της ύδρευσης ποτίζουν και καλλιεργούμενες εκτάσεις 
κοντά στις κατοικίες τους. Με τις εκτιμήσεις αυτές προκύπτει ετήσια κατανάλωση ίση 
με 1900000 m3 περίπου, που δεν διαφέρει από αυτήν που έγινε με βάση τα στοιχεία της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. για το 2004. Αν δεχθούμε ότι ο μόνιμος πληθυσμός θα αυξηθεί μέσα στην 
εικοσαετία κατά 10%, ενώ οι διανυκτερεύσεις τουριστών θα διπλασιαστούν, η ζήτηση 
νερού για οικιακή χρήση θα φθάσει τα 2450000 m3. 

Οι συνολικές ανάγκες για άρδευση βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερες. Κύρια 
καλλιέργεια στο νησί είναι η ελιά, που καλύπτει περίπου 75000 στρέμματα, από τα 
οποία αρδεύεται το ένα τέταρτο περίπου, στο βόρειο τμήμα του νησιού. Επομένως η 
ζήτηση μπορεί να αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον, αφού η ετησίως απαιτούμενη 
ποσότητα νερού ανά στρέμμα ενδεικτικά κυμαίνεται από 200 ως 300 m3 (Παπαζα-
φειρίου, 1999 - Χαρτζουλάκης, Κασαπάκης και Τζομπάνογλου, 2006). 

Τέλος θα έπρεπε να συνυπολογισθεί η ζήτηση νερού για τον δευτερογενή τομέα, 
κυρίως την εξόρυξη και αρχική επεξεργασία του μαρμάρου, για τη οποία δεν 
διαθέτουμε στοιχεία. Πάντως οι κύριες επιπτώσεις της λατομικής δραστηριότητας 
στους υδατικούς πόρους αφορούν στη ρύπανση νερών, αλλά και στην αποψίλωση 
δασών (αφού τα περισσότερα λατομεία βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις), δηλαδή στη 
μείωση των διαθέσιμων υδατικών πόρων. Σημειώνουμε ότι πρόβλημα ρύπανσης των 
υπόγειων νερών δημιουργεί και η εκτεταμένη χρήση βόθρων.  
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3. ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Για τον υπολογισμό των ανανεώσιμων υδατικών πόρων απαιτούνται κλιματικά 

και μετεωρολογικά δεδομένα. Στη Θάσο έχουν λειτουργήσει κατά καιρούς οι 
ακόλουθοι μετεωρολογικοί σταθμοί: α) της Ε.Μ.Υ. στον Λιμένα, σε υψόμετρο +2,0, 
που λειτούργησε το διάστημα 1975-1990. β) του Ι.Γ.Μ.Ε., στο Κάστρο, σε υψόμετρο 
+575.0, που λειτούργησε από το 1980 ως το 1994 και γ) της Υ.Ε.Β. Καβάλας, στον 
Πρίνο, που λειτουργεί από το 1991 ως σήμερα, αλλά τα δεδομένα του είναι πολύ 
ελλιπή. Οι σταθμοί αυτοί φαίνονται στον τοπογραφικό χάρτη του σχήματος 1, ενώ τα 
βροχομετρικά στοιχεία τους αναφέρονται περιληπτικά στον πίνακα 3.   

 
Σχήμα 1. Τοπογραφικός χάρτης της Θάσου-Μετεωρολογικοί σταθμοί 

 
Πίνακας 3: Βροχομετρικά στοιχεία των σταθμών της Θάσου (σε mm). 

Μήνες Λιμένας 
(1975-1990) 

Κάστρο 
(1980-1987) 

Κάστρο  
(1991, 1993-94)

Πρίνος (92, 97-
98, 00, 02, 06) 

Ιανουάριος 86.0 92.7 37.6 63.6 
Φεβρουάριος  66.3  60.1 37.8  39.7 
Μάρτιος  49.3  84.0 25.5 100.1 
Απρίλιος  50.6  48.0 37.8  43.1 
Μάιος  44.4  42.7 34.5  45.2 
Ιούνιος  25.8  28.9 43.6  20.3 
Ιούλιος  20.0  13.6 19.7  54.3 

Αύγουστος  16.6  24.2   9.8  17.9 
Σεπτέμβριος  32.4  12.5   3.0   56.1 
Οκτώβριος  83.1  26.1 53.0 119.5 
Νοέμβριος 102.7 109.1 70.2   90.7 
Δεκέμβριος 106.9 102.8 69.3 116.5 

Έτος 684.1 644.7 441.8 767.0 
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Οι τιμές για τον σταθμό του Πρίνου προκύπτουν από 6 χρόνια μόνο, από τα οποία 
το ένα έχει πολύ μεγάλο ύψος βροχής (1062.6 mm). Αν εξαιρέσουμε το έτος αυτό, το 
μέσο ύψος βροχής πλησιάζει αυτό του σταθμού του Λιμένα, που έχει παρόμοιο 
υψόμετρο και βρίσκεται στο βόρειο μέρος του νησιού επίσης. Εκείνο που φαίνεται 
περίεργο, είναι ότι για την ίδια χρονική περίοδο, ο σταθμός του Κάστρου έχει 
μικρότερο μέσο ύψος βροχής από τον σταθμό του Λιμένα, αν και βρίσκεται σε πολύ 
μεγαλύτερο υψόμετρο. Η ερμηνεία είναι ότι το όρος Υψάριον (περίπου 1200 m) δρα 
ανασχετικά για τις βροχοπτώσεις στο νότιο τμήμα του νησιού (π.χ. Διαμαντής κ.ά., 
1994). Εκτιμώντας προσεγγιστικά ότι για το ίδιο υψόμετρο z το ύψος βροχής h στο 
νότιο τμήμα είναι το 75% του ύψους για το βόρειο τμήμα, καταλήγουμε στις ακόλουθες 
σχέσεις: 

 
 h = 0.306 z + 683.49 (3.1) 
 
 h = 0.23 z + 512.62 (3.2) 
 
για το βόρειο και το νότιο τμήμα του νησιού, αντιστοίχως. Από τις σχέσεις αυτές 
μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα βροχής που δέχεται ετησίως η Θάσος, αφού 
χωρίσουμε το νησί σε λεκάνες απορροής και υπολογίσουμε το μέσο υψόμετρο κάθε 
λεκάνης και το εμβαδόν της. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε συνολικά 50 χάρτες 
της Γ.Υ.Σ. σε κλίμακα 1:5000. Τους ψηφιοποιήσαμε με το πρόγραμμα Autodesk Map 
3D και δημιουργήσαμε το τοπογραφικό υπόβαθρο για το γεωγραφικό σύστημα 
πληροφοριών  MapInfo,  με τη βοήθεια του οποίου γίνεται εύκολα ο χωρισμός σε 
υδρολογικές λεκάνες και οι απαραίτητοι υπολογισμοί. 

Οι 13 κύριες υδρολογικές λεκάνες της Θάσου φαίνονται στο σχήμα 2, ενώ τα 
αποτελέσματα των υπολογισμών δίνονται στον Πίνακα 4.   

 
Σχήμα 2. Κύρια υδατορρεύματα και υδρολογικές λεκάνες της Θάσου 
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Πίνακας 4: Ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις ανά υδρολογική λεκάνη 

α/α 
(σχήμα 2) Έκταση (km2) Μέσο 

υψόμετρο (m)
Ύψος βροχής 

(mm) Κατακρημνίσεις (m3) 

1 27.694 350 790.59 21894599.5 
2 27.267 350 790.59 21557017.5 
3 33.720 250 759.99 25626862.8 
4 34.606 300 775.29 26829685.7 
5 47.092 400 604.62 28472765.0 
6 56.283 450 616.12 34677082.0 
7 55.007 250 570.12 31360590.8 
8 27.172 200 558.62 15178822.6 
9  8.924 200 558.62   4985124.9 

10  8.388 220 563.22   4724289.4 
11 19.551 200 558.62 10921579.6 
12 29.503 400 805.89 23776172.7 
13  7.265 100 714.09   5187863.9 

   Σύνολο 255192456.3 
 

Για λόγους σύγκρισης αναφέρουμε ότι o υπολογισμός με τη μέθοδο των 
πολυγώνων Thiessen (λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τον σταθμό του Πρίνου) καταλήγει σε 
παρόμοιο συνολικό αποτέλεσμα (244097165 m3), αν και η χωρική κατανομή είναι 
αρκετά διαφορετική.   

Για να εκτιμήσουμε τους ανανεώσιμους υδατικούς πόρους της Θάσου, θεωρούμε 
κατ’ αρχάς ότι το ποσοστό της πραγματικής εξατμισοδιαπνοής φθάνει στο 35%, με 
βάση στοιχεία από άλλα νησιά του Αιγαίου (Kechagias and Katsifarakis, 2001). Για τη 
Θάσο η εκτίμηση αυτή είναι μάλλον συντηρητική, διότι βρίσκεται βορειότερα. Στη 
συνέχεια εξετάζουμε τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά του νησιού (Βεργής, 1985). Τα 
σημαντικότερα είναι τα ακόλουθα: α) 40% περίπου της επιφάνειας της Θάσου 
καλύπτεται από μάρμαρα, έντονα καρστικοποιημένα και ρηγματωμένα β) Κανένα από 
τα υδατορρεύματα του νησιού δεν παρουσιάζει μόνιμη ροή, ενώ και όταν υπάρχει νερό 
στα ανάντη, αυτό συχνά χάνεται στο υπέδαφος και δεν φθάνει επιφανειακά στη 
θάλασσα  γ) Υπάρχουν αρκετές πηγές, κυρίως καρστικές με πολύ μεταβλητή παροχή, 
πολλές από τις οποίες είναι σε σχετικώς μεγάλα υψόμετρα. Οι κυριότερες από αυτές 
φαίνονται στο σχήμα 2. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά ίσως είναι προτιμότερο να 
μη γίνει η κλασική διάκριση σε επιφανειακή και υπόγεια απορροή, αλλά σε μη 
απολήψιμη και δυνητικώς απολήψιμη. Στη μη απολήψιμη, υπάγεται τόσο η διάσπαρτη 
επιφανειακή απορροή, όσο και η υπόγεια, που φθάνει γρήγορα στη θάλασσα μέσα από 
καρστικά στρώματα. Η ύπαρξη πηγών, και μάλιστα σε σχετικά μεγάλο υψόμετρο, 
δείχνει ότι παρεμβάλλονται στους καρστικοποιημένους εδαφικούς σχηματισμούς 
αδιαπέρατα στρώματα, που δημιουργούν δυνατότητες απόληψης σημαντικού ποσοστού 
των κατακρημνίσεων. Για τις παροχές των πηγών που ήδη χρησιμοποιούνται, υπάρχουν 
στοιχεία στη οικονομοτεχνική μελέτη σύστασης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. (Αρβανιτάκης και 
Πασχάλη, 2000). Αν λάβουμε υπ’ όψιν μόνο τις θερινές παροχές, προκύπτει ότι η 
ετήσια απόδοσή τους ξεπερνά τα 7350000 m3. Στην ίδια μελέτη αναφέρεται όμως ότι 
χρησιμοποιούνται και γεωτρήσεις, με ετήσια απόδοση μεγαλύτερη από 5700000 m3. 
Αλλά  η ζήτηση νερού δεν ξεπερνά τα 2000000 m3, σύμφωνα πάλι με τα στοιχεία της 
Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και τους δικούς μας υπολογισμούς. Μία ερμηνεία είναι ότι με τις ποσότητες 
αυτές καλύπτονται και ανάγκες για άρδευση και για τη λειτουργία λατομείων, αν και 
υπάρχουν αρκετές μη καταγεγραμμένες ιδιωτικές γεωτρήσεις, που καλύπτουν τέτοιες 
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ανάγκες. Πάντως πιστεύουμε ότι οι δυνητικώς απολήψιμοι υδατικοί πόροι είναι σαφώς 
περισσότεροι, αφού το άθροισμα των ετήσιων παροχών που αναφέρθηκαν, μόλις που 
ξεπερνά το 5% των ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων. Επομένως είναι δυνατή η αύξηση 
της ετήσιας κατανάλωσης νερού τα επόμενα χρόνια. 

Το συμπέρασμα αυτό δεν πρέπει να δημιουργεί εφησυχασμό. Ήδη έχουν 
παρατηρηθεί φαινόμενα υφαλμύρισης σε ορισμένους παράκτιους προσχωσιγενείς 
υδροφορείς, που δείχνουν τοπική υπερεκμετάλλευση των υδατικών πόρων. Ακόμη η 
περαιτέρω αξιοποίηση καρστικών υδροφορέων παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες. Η 
καρστική φύση των πετρωμάτων καθιστά εξαιρετικά δύσκολη και την εποχική 
αποθήκευση νερού, τόσο επιφανειακά, όσο και υπόγεια. Απαιτείται επομένως 
προσεκτική μελέτη, σχεδιασμός και προγραμματισμός κατάλληλων έργων, για την 
εξασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού. Το κόστος ίσως αποδειχθεί σε κάποιες 
περιπτώσεις ο περιοριστικός παράγοντας. Παράλληλα πρέπει να περιορισθεί ο κίνδυνος 
ρύπανσης των υδατικών αποθεμάτων, με την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ώστε να 
σταματήσει η χρήση βόθρων, αλλά και με κατάλληλες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των 
λατομείων.  

 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν και τους υπολογισμούς που έγιναν, προκύπτει 
ότι οι ανανεώσιμοι υδατικοί πόροι της Θάσου μπορούν να υποστηρίξουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη του νησιού, τόσο την αγροτική όσο και την τουριστική, εφόσον η αξιοποίησή 
τους γίνει με ορθό τρόπο. Τα κύρια προβλήματα είναι η αξιοποίηση των καρστικών 
υδροφορέων και η εποχική αποθήκευση νερού, αφού η αιχμή της ζήτησης συμπίπτει με 
την ξηρή περίοδο του έτους. Δυσκολίες παρουσιάζουν  τόσο η επιφανειακή, όσο και η 
υπόγεια αποθήκευση,  λόγω της καρστικής φύσης μεγάλου μέρους των πετρωμάτων της 
Θάσου. Επομένως απαιτείται πλήρης μελέτη, προσεκτικός σχεδιασμός και ορθή 
εκτέλεση των αντίστοιχων έργων. Φυσικά απαραίτητη είναι και η προστασία των 
υδατικών πόρων, αλλά και του περιβάλλοντος γενικότερα, με σωστό έλεγχο της 
λατομικής δραστηριότητας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην περιοχή της λίμνης Κορώνειας έχει διαπιστωθεί ότι το υδατικό ισοζύγιο σε ετήσια 
βάση είναι αρνητικό, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην έλλειψη διαχείρισης του 
αρδευτικού νερού. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια, μετά το 1986, η κατάσταση έχει 
επιδεινωθεί πάρα πολύ με αποτέλεσμα μεγάλες εκτάσεις γης που σε προηγούμενα 
χρόνια αποτελούσαν μέρος της λίμνης, να έχουν σήμερα αποξηρανθεί εντελώς και η 
λίμνη Κορώνεια να τείνει προς εξαφάνιση. Ειδικά, τους τελευταίους μήνες η λίμνη έχει 
μείνει εντελώς ξηρή. Για τη διερεύνηση του προβλήματος, διεξήχθη σχετική έρευνα, η 
οποία εστιάζεται σε δύο διαδοχικά ερευνητικά στάδια: α) Στο πρώτο στάδιο (παρόν 
στάδιο), επιχειρείται μια επισταμένη εκτίμηση του υδατικού ισοζυγίου της υδρολογικής 
λεκάνης σε ετήσια βάση και β) Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας επιχειρείται μια 
ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής, με ουσιαστική αντιμετώπιση 
του γενικότερου προβλήματος των υφισταμένων αρδευτικών γεωτρήσεων, με 
μελλοντικό στόχο τη βελτιστοποίηση των παροχών άντλησης νερού με τη βοήθεια της 
ασαφούς λογικής. 

 
 

OPTIMIZATION OF KORONIA LAKE AQUIFER. FIRST STAGE 
C. Tzimopoulos, P. Ginidi, S. Yannopoulos, H. Halkides 

 
Laboratory of Hydraulic Works and Environmental Management,  

Department of Rural and Surveying Engineering, Greece 
 
 
ABSTRACT 
In the region of Lake Koronia, a negative water mass balance is observed in annual 
base, mostly due to the lack of management of irrigation water. In the last years, 
especially after 1986, the Lake situation has worsened, resulting to the drainage of a 
large land area that previously constituted a part of the lake, which now tends to 
disappear. In the last few months Lake Koronia is totally dry. Therefore, for the 
investigation of the problem, the subject of the present research is focused on two 
successive parts: a) Firstly, a close analysis is attempted for the estimation of the water 
mass balance of the entire hydrologic basin, in annual base and b) Secondly, a rational 
management of the water resources of the region will be attempted, focusing on the 
realistic management of the existing irrigation wells, with future objective the utilization 
of fuzzy logic method, in the process of optimization. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το νερό αποτελεί πρώτιστο αγαθό για τον άνθρωπο, τον πολιτισμό του, και την ίδια 

του τη ζωή. Είναι αγαθό «εν αφθονία» και μάλιστα τα συνολικά αποθέματα του νερού 
στη γη παραμένουν σταθερά και αναλλοίωτα στο πέρασμα των αιώνων. Η παρέμβαση 
όμως του ανθρώπου, η αύξηση του πληθυσμού με γεωμετρικούς ρυθμούς, οι συνεχώς 
αυξανόμενες απαιτήσεις και η ασέβεια προς το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, 
έχουν δημιουργήσει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή την έλλειψη πόσιμου νερού. 

Σημαντικό ρόλο για την εκμετάλλευση του υδάτινου πλούτου των υπόγειων 
υδροφορέων κατέχει η σωστή διαχείρισή τους. Η διαμόρφωση και επίλυση των 
προβλημάτων διαχείρισης στηρίζεται σήμερα στην εφαρμογή ενός σύνθετου μοντέλου 
προσομοίωσης-διαχείρισης-βελτιστοποίησης. 

Το μοντέλο προσομοίωσης “Modflow” που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 
εργασία, θεωρείται ως ένα από τα πιο εύχρηστα και διαδεδομένα τρισδιάστατα μοντέλα 
για την υπόγεια ροή. Περιγράφει την κίνηση του νερού στο έδαφος με ένα σύστημα 
διαφορικών εξισώσεων, το οποίο επιλύεται με τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών 
με ένα πλήρες πεπλεγμένο σχήμα (Mc Donald & Harbaugh, 1988). Τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν μέσα από τη διαδικασία της προσομοίωσης του υδροφορέα υφίστανται 
περαιτέρω επεξεργασία με τη βοήθεια του προγράμματος της διαχείρισης και με απώτερο  
σκοπό την εύρεση της βέλτιστης λύσης. 

Με τη βοήθεια του Γραμμικού Προγραμματισμού και της μεθόδου Simplex το 
μοντέλο οδηγείται στη βέλτιστη λύση, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την καλύτερη 
διαχείριση του υπόγειου νερού. Η βέλτιστη λύση μεγιστοποιεί ή ελαχιστοποιεί μια 
οριζόμενη από το χρήστη αντικειμενική συνάρτηση και ικανοποιεί όλους τους 
περιορισμούς (Psilovikos, 1999).  

Το θέμα της παρούσας έρευνας εντοπίζεται στην διαχείριση του υδροφορέα της 
λίμνης Κορώνειας και σχετίζεται με την πρόσφατα μεγάλη πτώση της στάθμης της. Το 
αρνητικό υδατικό ισοζύγιο που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια οφείλεται κυρίως 
στην κακή διαχείριση του υδατικού δυναμικού και κυρίως του αρδευτικού νερού. Η 
ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των αναγκών σε νερό για αρδευτικούς σκοπούς, οδήγησε 
στην ανόρυξη πολλαπλών γεωτρήσεων γύρω από τη λίμνη και αποτέλεσε την κύρια αιτία 
της  κακοδιαχείρισης του υδροφορέα της περιοχής. Η έρευνα εστιάζεται σε δύο διαδοχικά 
στάδια: α) Στο πρώτο στάδιο (παρόν στάδιο), επιχειρείται μια επισταμένη εκτίμηση του 
υδατικού ισοζυγίου της υδρολογικής λεκάνης σε ετήσια βάση και β) Στο δεύτερο στάδιο 
επιχειρείται μια ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής. 

 
 

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η υπό εξέταση περιοχή περιλαμβάνει την υδρολογική λεκάνη της λίμνης 

Κορώνειας ή Λαγκαδά ή Αγίου Βασιλείου που βρίσκεται στο Βoρειοελλαδικό χώρο, 
στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και σε μικρή απόσταση από την πόλη της 
Θεσσαλονίκης (σχήμα 1).  

 
Σχήμα  1. Περιοχή μελέτης 

Κορώνεια 
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Η λίμνη Κορώνεια όσο και η ευρύτερη περιοχή έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
μελέτης πολλών ερευνητών, λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει η λίμνη τόσο για τη 
διατήρηση της υδατικής ισορροπίας στο χώρο, όσο και λόγω του υποβιβασμού της 
στάθμης της που υπέστη κατά τα τελευταία χρόνια. Ο Ψιλοβίκος (1977) μελέτησε τη 
στρωματογραφική εξέλιξη της λεκάνης Μυγδονίας. Οι Mercier et al. (1979) και 
Chatzipetros  and Pavlides (1998), πραγματοποίησαν τεκτονικές μελέτες σχετικά με τα 
ενεργά ρήγματα στη λεκάνη Μυγδονίας. Ο Vatzeris (1992) αναφέρεται στις υδρογεω-
λογικές συνθήκες  και στο χημισμό των επιφανειακών και υπογείων νερών της λεκάνης 
Μυγδονίας, αλλά τα υδρογεωλογικά δεδομένα πεδίου προέρχονται κύρια από τη μελέτη 
της BRGM (1972). 
 
 
2.1. Ο ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑΣ  

Ο υδροφορέας που μελετάται βρίσκεται κάτω από τη λίμνη Κορώνεια και 
καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 232 km2. H άποψη του ΙΓΜΕ (2003) είναι ότι ο 
πυθμένας της λίμνης είναι αδιαπέρατος και κατά συνέπεια δεν υπάρχει επικοινωνία 
μεταξύ λίμνης και υπογείου υδροφορέα. Η λεκάνη που απορρέει στον υδροφορέα αυτόν 
είναι η υπολεκάνη της Κορώνειας έκτασης περίπου 746 km2. Τα ακριβή όρια του 
υδροφορέα προσδιορίστηκαν με τη βοήθεια στοιχείων που λήφθηκαν από το  ΙΓΜΕ 
(2003). Η θέση του υδροφορέα παρουσιάζεται στο χάρτη που ακολουθεί (σχήμα 2). 
Στην παρούσα έρευνα και με σκοπό την επεξεργασία των δεδομένων με τη βοήθεια του 
μοντέλου προσομοίωσης, ο υδροφορέας μπορεί να απεικονιστεί ως πλέγμα κελιών 
διαστάσεων 500x500m.  

 

όριο υδροφορέα

 
Σχήμα  2. Τα όρια του υδροφορέα της υπολεκάνης Κορώνειας 

 
Το πάχος b του υδροφορέα  είναι γνωστό σε ορισμένες θέσεις του μετά από 

μετρήσεις που έγιναν σε ένα μεγάλο αριθμό γεωτρήσεων που ανορύχθηκαν από το 
ΙΓΜΕ (2003). Με τη βοήθεια της Γεωστατιστικής (Τζιμόπουλος, 2005), κατέστη 
δυνατός ο υπολογισμός της τιμής του πάχους b του υδροφορέα σε όλες τις θέσεις του. 
Επιπλέον, με στοιχεία που συλλέχθηκαν επίσης από το ΙΓΜΕ, προσδιορίστηκαν τα 
δεδομένα της αρχικής πιεζομετρίας σε διάφορες θέσεις  παρατηρήσεων και με τη 
βοήθεια πάλι της Γεωστατιστικής υπολογίστηκε η αρχική πιεζομετρία  για κάθε κελί 
του υδροφορέα.  

Τα υψόμετρα της επιφάνειας του εδάφους για την περιοχή της υπολεκάνης 
προέκυψαν μετά από την ψηφιοποίηση των αντίστοιχων ισοϋψών καμπυλών από τους 
χάρτες της ΓΥΣ κλίμακας 1:50000.  

Οι τιμές του πυθμένα του υδροφορέα λήφθηκαν από το σχέδιο 4 ‘‘ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ 
ΤΟΜΕΣ’’ της μελέτης της BRGM (BRGM, 1972).  
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3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΚΡΟΩΝ 
 
3.1. ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ 

Η κύρια κατανάλωση νερού στην περιοχή της Κορώνειας οφείλεται στη Γεωργία. 
Για την εύρεση της ποσότητας του αντλούμενου νερού τα στοιχεία που χρησιμοποιή-
θηκαν προέρχονται από έρευνα  που έγινε από το ΕΘΙΑΓΕ (2003), βασισμένη στις 
καλλιέργειες της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, για το χρονικό 
διάστημα 1985-2003, για κάθε χρονική περίοδο παρατίθενται πίνακες, όπου 
αναφέρονται αναλυτικά τα δεδομένα της έκτασης και του είδους της κάθε καλλιέργειας, 
καθώς επίσης και της ποσότητας του νερού που απαιτείται για καθεμία από αυτές. Ο 
διαχωρισμός αφορά στο κάθε δημοτικό διαμέρισμα ξεχωριστά.  

Σε κάθε κελί της διαίρεσης του υδροφορέα θεωρείται στο κέντρο του μια ιδεατή 
γεώτρηση, η οποία αντλεί το νερό που καταναλίσκεται για τις καλλιέργειες του κελιού. 
Στο σχήμα 3 που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των ιδεατών αντλήσεων στο 
μοντέλο. 

 

 
Σχήμα  3. Θέσεις των καλλιεργειών σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΘΙΑΓΕ 

 
Είναι γεγονός, ωστόσο, ότι το πλήθος των κελιών που αντιστοιχεί στις αντλήσεις 

είναι μεγάλο (1024) και η διαχείριση τόσο μεγάλου αριθμού γεωτρήσεων  με βάση τον 
Γραμμικό Προγραμματισμό και την ασαφή λογική καθίσταται δύσκολη. Για την 
απλούστευση του μοντέλου, οι αντλήσεις που βρίσκονται σε γειτονικά κελιά 
ομαδοποιούνται σε ένα κελί, με αποτέλεσμα η ποσότητα  νερού για την εκάστοτε θέση 
ομαδοποίησης να υπολογίζεται από το άθροισμα των αντίστοιχων ποσοτήτων νερού 
που αντιστοιχούν στα κελιά της ίδιας ομάδας. Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει έλεγχος 
μετά την προσομοίωση του μοντέλου, όσον αφορά την πτώση της στάθμης στο κελί της 
ομάδας που επιλέγεται για την άντληση. Υπάρχει κίνδυνος η πτώση στάθμης που 
προκαλείται να ξεπερνά το κάτω όριο του υδροφορέα, λόγω της μεγάλης παροχής που 
αντιστοιχεί στο κελί αυτό. Σε τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνεται μέριμνα για το 
διαμερισμό της ομάδας σε δύο ή περισσότερες ομάδες για  να μοιράζεται η αντίστοιχη 
πτώση στάθμης. Λαμβάνοντας τώρα υπόψη όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι ο τελικός 
αριθμός των ομάδων αντλήσεων είναι 37 και η μορφή του μοντέλου παρουσιάζεται στο 
σχήμα 4. 

Η πληροφορία που λήφθηκε από το ΕΘΙΑΓΕ αφορά στο κάθε έτος ξεχωριστά. 
Λαμβάνοντας υπόψη, όμως, ότι οι κρίσιμοι μήνες των αντλήσεων είναι Μάιος-
Οκτώβριος, είναι απαραίτητο να κατανεμηθούν οι ποσότητες του νερού σε μηνιαία 
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βάση. Έτσι, θεωρώντας μια κατανομή που προσεγγίζει την κατανομή που αναφέρεται 
από τον Τζιμόπουλο (1982), θεωρείται ποσοστό άντλησης για το Μάιο το 13% του 
έτους, για Ιούνιο το 20%, για τον Ιούλιο και Αύγουστο το 23%, για τον Σεπτέμβριο το 
13%, και για τον Οκτώβριο το 8%.  

 

 
Σχήμα  4. Θέσεις των αντλήσεων μετά την ομαδοποίηση 

 
 
3.2. ΥΔΡΕΥΣΗ 

Ο συνολικός εξυπηρετούμενος πληθυσμός της περιοχής που εκτείνεται ο 
υδροφορέας της λίμνης Κορώνειας ανέρχεται σε 19372 άτομα από διαφορετικούς 
Δήμους και Κοινότητες. Ετησίως για την ύδρευση των περιοχών αυτών 
καταναλώνονται 2,1 Μm3 νερό, (Master Plan, 1998). 
 
 
4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΡΟΩΝ 
 
4.1. ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ 

Οι εισροές στον υδροφορέα προέκυψαν με βάση τα δεδομένα των βροχοπτώσεων 
τα οποία λήφθηκαν μετά από τις αντίστοιχες μετρήσεις από διάφορους μετεωρολο-
γικούς σταθμούς και παρουσιάστηκαν στο ερευνητικό πρόγραμμα της Κορώνειας 
(Τζιμόπουλος κ.α., 2004). Για το σκοπό αυτό  συλλέχτηκαν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία 
βροχόπτωσης και θερμοκρασίας για τα έτη από το 1963 έως το 1979 και για 13 
διαφορετικούς σταθμούς που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή. Για τα υπόλοιπα έτη 
έγινε προσαρμογή των μετρήσεων με συσχετίσεις από τον σταθμό της Θεσσαλονίκης. 
Από τα υπάρχοντα στοιχεία βροχόπτωσης στους 13 σταθμούς που βρίσκονται 
κατανεμημένοι στην υδρολογική λεκάνη της Μυγδονίας, έγινε μια γεωστατιστική 
ανάλυση με τη μέθοδο Κriging, προσδιορίστηκαν οι ισοκαμπύλες για τη βροχόπτωση 
(ισοϋέτιες) και έτσι κατέστη δυνατός ο  προσδιορισμός των  τιμών αυτών σε 
οποιοδήποτε σημείο της υπό μελέτη περιοχής.  

Η περαιτέρω διαδικασία για την ακριβή εκτίμηση του όγκου νερού που 
εισέρχεται στον υδροφορέα γίνεται ως εξής: Η υδρολογική λεκάνη κάθε χειμάρρου έχει 
χωριστεί σε μικρότερες υπολεκάνες. Η διαίρεση σε επιμέρους τμήματα έγινε 
λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις κλίσεις των υδατορρευμάτων και αφετέρου το 
τοπογραφικό υπόβαθρο. Αναλυτικά η λεκάνη της Μυγδονίας περιλαμβάνει τους 
χείμαρρους Μπογδάνα, Καβαλάρι, Κολχικό, Σχολάρι, Λαγκαδίκια, Ανάληψη, 
Βασιλούδι και Γερακαρού. Οι υπολεκάνες των τεσσάρων πρώτων χειμάρρων 
διαιρέθηκαν σε τρία τμήματα, των Λαγκαδικίων σε δύο, ενώ οι υπόλοιπες παρέμειναν 
ως έχουν. Για κάθε μία από τις παραπάνω υπολεκάνες εκτιμήθηκαν οι τιμές των υψών 
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της βροχόπτωσης, οι οποίες πολλαπλασιαζόμενες με το εμβαδόν τους, έδωσαν τους 
διαθέσιμους όγκους νερού. 

 
 

4.2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΚΑΤΕΙΣΔΥΣΗΣ 

Στον υδροφορέα εισέρχεται μια ποσότητα νερού που αποτελεί την κατείσδυση 
και προκύπτει από την αντίστοιχη βροχόπτωση πολλαπλασιασμένη με ένα συντελεστή 
κατείσδυσης. Για την εύρεση του εν λόγω συντελεστή ακολουθείται η παρακάτω 
διαδικασία. 

 Ο συντελεστής βαθιάς διείσδυσης b εκτιμάται με τη βοήθεια της σχέσης 4.1: 
 
 b=(b1*E1+b2*E2+…bn*En)/Eολ (4.1) 
 
όπου b είναι ο μέσος συντελεστής βαθιάς διήθησης της λεκάνης απορροής, b1, b2,…,bn 
είναι συντελεστές βαθιάς διήθησης κάθε επιμέρους γεωλογικού σχηματισμού, (Σούλιος, 
1979), Ε1, Ε2,…Εn τα αντίστοιχα εμβαδά των επιφανειών των γεωλογικών 
σχηματισμών (m2) και Εολ το εμβαδόν του υδροφορέα (Καραμούζης κ.α., 2000).   

Με βάση την (4.1) και γνωρίζοντας το εμβαδόν της περιοχής που αποτελείται από 
τον κάθε σχηματισμό, προκύπτει συντελεστής βαθιάς διήθησης 13%. Έχει αποδειχθεί 
(Καραμούζης κ.α., 2000) ότι ανάμεσα στον συντελεστή βαθιάς διήθησης και στον 
συντελεστή κατείσδυσης υπάρχει μια αναλογία ίση με ¼. Αυτό σημαίνει ότι θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ως συντελεστής κατείσδυσης για τον υπό μελέτη υδροφορέα 
ίσος με 13%/4=3,25%. Το ΙΓΜΕ (2003) μετά από μετρήσεις των παραμέτρων της 
βροχόπτωσης, απορροής και εξατμισοδιαπνόης στη λεκάνη της Κορώνειας κατέληξε σε 
μια τιμή του συντελεστή ίση με 6%. Συνδυάζοντας τα παραπάνω στοιχεία, θεωρήθηκε 
στην παρούσα έρευνα  συντελεστής κατείσδυσης ίσος με 4,5%. 

Ωστόσο, υφίσταται και η απορροή των υδάτων που προκύπτει αν από την 
αντίστοιχη βροχόπτωση αφαιρεθεί η κατείσδυση και η εξατμισοδιαπνοή (R=P-E-I). Η 
απορροή αυτή λόγω της ταπείνωσης της υπόγειας στάθμης καταλήγει σήμερα, σύμφωνα 
με το ΙΓΜΕ στον επιφανειακό υδροφορέα της Κορώνειας και δεν απορρέει προς τη λίμνη. 
Το άθροισμα των παραπάνω παραμέτρων είναι και η τελική ποσότητα του ύδατος που 
εισάγεται στο μοντέλο μόνο στο άνω τμήμα του υδροφορέα (σχήμα 5).  
 

 
Σχήμα  5. ‘Όρια  υδροφορέα σε σχέση με τις υπολεκάνες 

 
Το χρονικό βήμα για τους υπολογισμούς του υδατικού ισοζυγίου έχει καθοριστεί 

ως μηνιαίο και για να υπολογιστεί η μηνιαία κατανομή της βροχόπτωσης, 
χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του σταθμού Θεσσαλονίκης, και η μορφή της 
κατανομής αυτής χρησιμοποιήθηκε κατ΄αναλογία για τις βροχοπτώσεις και τις 
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απορροές της περιοχής της λίμνης. 
Με βάση τα όσα διατυπώθηκαν,  για την εισαγωγή των εισροών στο μοντέλο, 

εισάγονται στα αντίστοιχα κελιά οι όγκοι κατείσδυσης και απορροής πολλαπλασια-
σμένοι με τη μηνιαία κατανομή. 
 
 
5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
 
5.1. ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

Για την προσομοίωση της κίνησης του νερού στον υδροφορέα εφαρμόστηκε το 
μαθηματικό μοντέλο Modflow όπως περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Για την 
επίλυση του προβλήματος εφαρμόζεται η μέθοδος της υπερχαλάρωσης SSQR (Slice-
Successive Overrelaxation), όπου ορίζονται ο αριθμός των επαναλήψεων και το 
κριτήριο σύγκλισης. Σε εκτιμήσεις που έκανε το ΙΓΜΕ μέσα από μελέτες ανόρυξης 
γεωτρήσεων, κατέληξε για τη χρονική περίοδο 1997 σε μια μέση πτώση στάθμης 1,48 
m. Μελετώντας τα αποτελέσματα της  προσομοίωσης του μοντέλου παρατηρήθηκε μια 
μέση πτώση στάθμης 1,42m, μέτρηση που βρίσκεται αρκετά κοντά στα μέχρι στιγμής 
δεδομένα πτώσεων. Το υδατικό ισοζύγιο εμφανίζεται στο διάγραμμα 6: 
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Σχήμα  6. Όγκοι νερού σε κάθε χρονική περίοδο ανά κελί 

 
Ο όγκος νερού που αντιστοιχεί σε κάθε κελί είναι 28350 m3 , ενώ για το σύνολο 

των κελιών είναι περίπου 29 Mm3.Αν σε αυτόν προστεθεί και ο εισερχόμενος όγκος 
νερού από τις γειτονικές λεκάνες, όπως περιγράφηκε παραπάνω και που είναι 41 Mm3, 
προκύπτει ο όγκος του αντλούμενου νερού που αντιστοιχεί σε 70 Mm3, όσος δηλαδή 
δίνεται και από τα δεδομένα του ΕΘΙΑΓΕ. 

 
 

5.2. ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  
Στο δεύτερο στάδιο της έρευνας θα επιχειρηθεί όπως ήδη αναφέρθηκε η 

βελτιστοποίηση (μεγιστοποίηση) της αντικειμενικής συνάρτησης, η οποία είναι 
συνάρτηση των συντελεστών κόστους C και των παροχών Q. Επειδή η έρευνα 
συνεχίζεται στο παρόν στάδιο παρουσιάζεται απλώς η μορφή της αντικειμενικής 
συνάρτησης η οποία για την περίπτωση των 37 αντλήσεων παίρνει τη μορφή της 
εξίσωσης 5.1:  
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όπου: i είναι το διαχειριζόμενο πηγάδι  (i=1…37)  και k είναι η χρονική περίοδος   (k = 
1,2…..12), με περιορισμούς που αφορούν διαφορές της στάθμης (ή πιεζομετρικού 
φορτίου) του υδροφορέα στη θέση κάθε ιδεατού πηγαδιού: 
 k

min,wi
k
wi

k
wi hhh −≤ 0Δ , (i=1…37) (5.2) 

όπου k
wihΔ =η διαφορά της στάθμης (ή πιεζομετρικού φορτίου) στο ιδεατό πηγάδι wi 

και στο χρόνο k, k
wih 0 =η στάθμη( ή πιεζομετρικό φορτίο) στο ιδεατό πηγάδι wi που 

προέρχεται από άλλες αιτίες πλην της άντλησης στο χρόνο k, και k
min,wih =η ελάχιστη 

επιτρεπόμενη στάθμη(ή πιεζομετρικό φορτίο) στο ιδεατό πηγάδι wi και στο χρόνο k. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή εξετάζεται η επίπτωση που θα έχει στον υπόγειο υδροφορέα, η 
λειτουργία των πενήντα νέων υδρευτικών γεωτρήσεων που προβλέπεται να διανοιχθούν 
στην παραλίμνια ζώνη της Κάρλας, κάτω από διάφορα διαχειριστικά σενάρια. Οι 
γεωτρήσεις αυτές ολοκληρώνουν τα έργα για την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας, 
και θα χρησιμοποιηθούν για την ύδρευση του Βόλου και γειτονικών κοινοτήτων. Η 
περιοχή μελέτης αντιμετωπίζει ήδη οξύτατο υδατικό πρόβλημα, λόγω της έντονης 
αγροτικής καλλιέργειας που έχει οδηγήσει στην υπεράντληση του υπόγειου νερού και 
στη σημαντική ταπείνωση της στάθμης του. Το ανορθολογικό και αντιπεριβαλλοντικό 
πνεύμα που κυριάρχησε στη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της περιοχής τις 
τελευταίες δεκαετίες, και οδήγησε στη σημερινή εικόνα της εξάντλησης του υδατικού 
συστήματος, φαίνεται ότι συνεχίζεται, καθώς, όπως αποδεικνύει η παρούσα εργασία, οι 
επιπλέον υδρευτικές αντλήσεις θα επιδεινώσουν κι άλλο την κατάσταση, ανεξάρτητα 
από τη λειτουργία ή όχι του ταμιευτήρα.  
 
 

SIMULATION OF THE NEW WATER SUPPLY WELL’S 
INFLUENCE ON KARLA’S AQUIFER 
P. Sidiropoulos1, N. Mylopoulos, A. Loukas 
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ABSTRACT 
In this paper, the influence of the new fifty water supply wells operation, on the 
underlying aquifer, is examined under various management scenarios. The construction 
of these wells is scheduled at the lakeside zone of Lake Karla. With the construction of 
these wells, the projects for Lake Karla restoration are completed. The pumped water 
will be used for the water supply of Volos and some nearby villages. The study area 
faces a serious water problem, because of the heavy agricultural cultivation, which has 
led to the over-exploitation of aquifer and to a dramatic fall of its water table. The 
results of the simulation procedure prove that the new water supply wells will lead the 
aquatic system to an even worse situation, despite the operation of the restored lake. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Είναι γνωστό ότι ο υπόγειος υδροφορέας της Λεκάνης της  Κάρλας (Σχήμα 1) 

βρίσκεται υπό καθεστώς υπερεκμετάλλευσης τα τελευταία χρόνια, λόγω της έντονης 
γεωργικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα την ταπείνωσή της στάθμης του σε πολύ 
μεγάλη βάθη (Mylopoulos et al., 2008). Το πρόβλημα αναμενόταν να επιλυθεί έστω και 
μερικά, με την ανασύσταση μέρους της αποξηραμένης λίμνης και την δημιουργία του 
νέου Ταμιευτήρα, έκτασης 38 km2. Ωστόσο, η λειτουργία του Ταμιευτήρα έχει ήδη 
καθυστερήσει, (αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2012), ενώ στο πλαίσιο των 
υποστηρικτικών έργων που τον συνοδεύουν είναι και η διάνοιξη 50 νέων υδρευτικών 
γεωτρήσεων για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της πόλης του Βόλου, αλλά και 
των γύρω οικισμών. Οι γεωτρήσεις αυτές θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα στην περιοχή 
Στεφανοβικείου – Ριζόμυλου και σε μια ζώνη έκτασης 15 km2. Από αυτές τις 50 
γεωτρήσεις λειτουργούν ήδη οι 10 για λογαριασμό της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), οι οποίες θα αντικαθιστούν από 
νέες. 

Στην παρούσα εργασία μελετάται η επίδραση που θα έχει η λειτουργία αυτών των 
γεωτρήσεων στον υπόγειο υδροφορέα της Κάρλας, με την ταυτόχρονη επέμβαση 
παράλληλων δράσεων που ορίζει η μελέτη, όπως η λειτουργία του Ταμιευτήρα, και η 
συνακόλουθη μείωση των αντλήσεων των αρδευτικών γεωτρήσεων σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που αυτή ορίζει. 

Για την προσομοίωση του υδατικού συστήματος συνδυάστηκαν τέσσερα 
μοντέλα: ένα υδρολογικό UTHBAL που προσομοιώνει την επιφανειακή υδρολογία και 
υπολογίζει, μεταξύ άλλων, την κατείσδυση στον υδροφορέα, ένα μοντέλο ισοζυγίου 
ταμιευτήρα, ένα μοντέλο λειτουργίας ταμιευτήρα LAK3, και ένα μοντέλο προσο-
μοίωσης υπόγειας ροής  MODFLOW 2000 (Sidiropoulos et al., 2008). 
 
    
2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η λεκάνη της Κάρλας έχει σήμερα έκταση 1663 km2, αλλά μετά την περάτωση 
των έργων του Ταμιευτήρα η λεκάνη απορροή της θα γίνει 1171 km2 (Loukas et al., 
2008). Ο υπόγειος  υδροφορέας της, ο οποίος αποτελεί και την περιοχή μελέτης, έχει 
έκταση 500 km2 ενώ ο Ταμιευτήρας, 38 km2 (Σχήμα 1).  

Το κλίμα της περιοχής είναι Μεσογειακό με μέση θερμοκρασία  16-17o C, μέση 
υγρασία 67%- 72% και μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης 500 – 700  mm. Το μεγαλύτερο 
τμήμα της περιοχής είναι πεδινό με υψόμετρο 45 έως 65  m. Μόνο στα ΝΔ το 
υψόμετρο αγγίζει τα 90 m, λόγω της παρουσίας του Χαλκοδόνιου Όρους. Η γεωλογική  
δομή του υπεδάφους αποτελείται κατά 30,6% από αδιαπέραστα πετρώματα (φλύσχης 
στα όρια του όρους Μαυροβουνίου με την πεδιάδα), κατά 14,5% από καρστικά 
πετρώματα (στο ΝΑ τμήμα της Λεκάνης) και τέλος κατά 42,7% από σύγχρονες 
αποθέσεις λιμναίας προέλευσης, οι οποίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της 
πεδιάδας. Το αδιαπέραστο υπόβαθρο αποτελείται από σχιστόλιθους και μάργες 
(Costandinidis, 1978). 

Στην περιοχή λειτουργούν χιλιάδες αρδευτικές, στην πλειοψηφία τους μη 
καταγεγραμμένες, γεωτρήσεις. Το υδατικό ισοζύγιο της περιοχής εμφανίζεται εδώ και 
πολλά χρόνια ελλειμματικό και ήδη αντλούνται τα μη ανανεώσιμα αποθέματα του 
υδροφορέα.  
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Σχήμα 1. Χάρτης Θεσσαλίας με την λεκάνη, τον υπόγειο υδροφορέα  

και τον Ταμιευτήρα της Κάρλας 
 
 
3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

Ο υπόγειος υδροφορέας της Κάρλας προσομοιώθηκε από  τον κώδικα  
MODFLOW 2000, με ένα κάνναβο 40.000 κελιών, με βασική διάσταση 200 mX200 m, 
και πύκνωσή του στις περιοχές των γεωτρήσεων (Σχήμα 2). Η περίοδος προσομοίωσης 
είναι από την 1/1/1987 έως την 1/1/2044, ενώ ο Ταμιευτήρας ξεκινά να λειτουργεί την 
1/1/ 2012.  

 

 
Σχήμα 2. Ο υπόγειος υδροφορέας της Κάρλας όπως αυτός  

προσομοιώθηκε με τις χαρακτηριστικές τομές του. 
 

Για τις οριακές συνθήκες του μοντέλου ισχύουν τα εξής :i) Το ανατολικό όριο 
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είναι αδιαπέραστο λόγω παρουσίας σχιστόλιθων και ii) στο δυτικό όριο υπάρχει μικρή 
υδραυλική επικοινωνία με γειτονικό υδροφορέα. Για τις αρχικές συνθήκες 
χρησιμοποιήθηκαν 27 πηγάδια παρατήρησης, τα οποία έδωσαν τα αρχικά ύψη για την 
1/1/1987. Οι εισροές του μοντέλου προέρχονται από την επιφανειακή κατείσδυση, η 
οποία υπολογίζεται από το μοντέλο UTHBAL, από την επικοινωνία με τον γειτονικό 
υδροφορέα, και από την επικοινωνία με τον Ταμιευτήρα, η οποία υπολογίζεται από το 
μοντέλο LAK3. Η περιοχή μελέτης χωρίσθηκε σε εφτά ζώνες άντλησης, εκ των οποίων 
οι πέντε πρώτες ανήκουν στον Νομό Μαγνησίας και ορίζονται από την Μελέτη Έργων 
Ενίσχυσης της Ύδρευσης της Μείζονος περιοχής του Βόλου, ενώ οι άλλες δύο ανήκουν 
στο Νομό Λάρισας, με την  έκτη να καταλαμβάνει την περιοχή δράσης του Τ.Ο.Ε.Β. 
Πηνειού και την έβδομη να είναι η μοναδική ζώνη στην οποία οι ανάγκες για νερό 
καλύπτονται μόνο από τον υπόγειο υδροφορέα (Πίνακας 1). Η ρύθμιση του μοντέλου 
έγινε για την υδραυλική αγωγιμότητα την 1/1/1987 με 27 παρατηρούμενες τιμές. 

Η επιφανειακή κατείσδυση, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπολογίσθηκε από 
το μοντέλο προσομοίωσης επιφανειακής υδρολογίας UTΗBAL, από προηγούμενη 
εργασία (Πατσώνας, 2008). Το μοντέλο χρησιμοποιεί για δεδομένα την επιφανειακή 
βροχόπτωση, τη μέση επιφανειακή θερμοκρασία και τη δυνητική εξατμισοδιαπνοή και 
υπολογίζει την πραγματική εξατμισοδιαπνοή, την εδαφική υγρασία, την επιφανειακή 
κατείσδυση και την επιφανειακή απορροή (Λουκάς και συνεργάτες, 2003). 

Η υδραυλική επικοινωνία του Ταμιευτήρα με τον υπόγειο υδροφορέα 
προσομοιώνεται με το μοντέλο LAK3. Χρησιμοποιεί για δεδομένα τη βροχόπτωση, την 
επιφανειακή απορροή, τις απολήψεις και την υδραυλική αγωγιμότητα, η οποία είναι και 
η παράμετρος για την οποία ρυθμίστηκε το μοντέλο. Η ρύθμισή του έγινε για την 
περίοδο 1987-2044 με βάση τις στάθμες του ταμιευτήρα, όπως υπολογίσθηκαν από το 
σύστημα προσομοίωσης που συνδυάζει το μοντέλο UTHBAL με ένα μοντέλο ισοζυγίου 
ταμιευτήρα και την εκτιμημένη ζήτηση νερού για άρδευση (Sidiropoulos et al., 2008).  

Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε για δύο κοινωνικοοικονομικά σενάρια 
κλιματικής αλλαγής, τα σενάρια SRESA2 και SRESB2. Τα σενάρια αυτά έχουν 
αναπτυχθεί από το Intergovernmental Panel on Climate Change (ΙPCC, 2001) και 
αντιστοιχούν σε σενάρια παγκόσμιας κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης που επηρεάζουν 
τις εκπομπές αέριων ρύπων του φαινομένου του θερμοκηπίου.  Το σενάριο SRESA2 
θεωρεί μια ισχυρή, αλλά περιφερειακή, οικονομική ανάπτυξη και κατακερματισμένη 
τεχνολογική αλλαγή. Το σενάριο SRESB2 δίνει έμφαση στη προστασία του 
περιβάλλοντος και στην κοινωνική ισότητα, αλλά ταυτόχρονα στηρίζεται σε τοπικές 
λύσεις για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.  Τα σενάρια 
SRESA2 και SRESB2 αντιπροσωπεύουν σενάρια υψηλών και χαμηλών αέριων 
εκπομπών, αντίστοιχα.  Και τα δύο σενάρια αντιπροσωπεύουν ένα κόσμο στον οποίο οι 
διαφορές μεταξύ αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών παραμένουν ισχυρές.     

Για τα δύο αυτά σενάρια η μελλοντική χρονοσειρά μηνιαίας υετόπτωσης 
καταβιβάστηκε από το αντίστοιχο φατνίο του Μοντέλου Παγκόσμιας Κυκλοφορίας 
CGCM2 στη λεκάνη της Κάρλας, με μια μεθοδολογία στατιστικού καταβιβασμού που 
χρησιμοποιεί ένα μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης και ένα στοχαστικό 
μοντέλο χρονοσειράς.  Η χρονοσειρά της μηνιαίας θερμοκρασίας καταβιβάστηκε με 
ένα μοντέλο πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. Λεπτομερής ανάλυση των 
μεθοδολογιών αυτών έχει παρουσιασθεί σε πρόσφατες δημοσιεύσεις (Loukas et al., 
2008; Πατσώνας, 2008). Εν συντομία, η διαδικασία της προσομοίωσης που 
ακολουθήθηκε είναι η εξής: 

Α. Καταβιβασμός μετεωρολογικών δεδομένων για τα κοινωνικοοικονομικά 
σενάρια SRESA2 και SRESB2 για τη περίοδο 2002-2044, 

Β. Μηνιαία επιφανειακή προσομοίωση με το μοντέλο UTHBAL για την ιστορική 
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περίοδο δεδομένων 1960-2002 και για τη μελλοντική περίοδο 2002-2044 για τα 
κοινωνικοοικονομικά σενάρια SRESA2 και SRESB2, 

Γ. Εκτίμηση των απολήψεων για άρδευση από τον ταμιευτήρα της Κάρλας για τη 
περίοδο 1960-2044 για τις υπάρχουσες καλλιέργειες, 

Δ. Ρύθμιση του μοντέλου MODFLOW, 
Ε. Προσομοίωση του ταμιευτήρα με το μοντέλο ισοζυγίου του ταμιεύτηρα, 
ΣΤ. Ρύθμιση του μοντέλου LAK3 με τις προσομοιωμένες στάθμες και απολήψεις 

από το μοντέλο ισοζυγίου ταμιευτήρα, 
Ζ. Προσομοίωση των διαχειριστικών σεναρίων. 

 
 
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 

Στην παρούσα εργασία εξετάσθηκαν τρία διαχειριστικά σενάρια πρόβλεψης. Σε 
κάθε ένα από αυτά η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε για δύο κοινωνικοοικονομικά 
σενάρια κλιματικής αλλαγής, τα σενάρια SRESA2 και SRESB2: 

1. Σενάριο Βάσης ή “do nothing”: Σε αυτό το σενάριο δεν λειτουργεί ο 
ταμιευτήρας, ούτε και οι νέες γεωτρήσεις μέχρι το 2044. Συνεχίζεται δηλαδή η 
κατάσταση που επικρατεί και σήμερα, αλλά με υπό-σενάρια το 1α (SRESA2) 
και 1β (SRESB2). Χρησιμοποιείται για την σύγκριση με τα άλλα σενάρια. 

2. Σενάριο 2: Σε αυτό το σενάριο δεν λειτουργεί ο ταμιευτήρας, αλλά 
λειτουργούν οι υδρευτικές γεωτρήσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της 
«Μελέτη Έργων Ενίσχυσης της Ύδρευσης της Μείζονος Περιοχής Βόλου», με 
τη μόνη διαφορά ότι δεν μειώνονται οι αρδευτικές γεωτρήσεις, αλλά 
συνεχίζουν να αντλούν με τον ίδιο ρυθμό, όπως στο σενάριο βάσης, εξαιτίας 
της απουσίας του Ταμιευτήρα. Και αυτό το σενάριο διαχωρίζεται σε δύο υπό-
σενάρια το 2α (SRESA2)  και 2β (SRESB2). 

3. Σενάριο 3: Σε αυτό το σενάριο λειτουργεί ο ταμιευτήρας από το 2012. Η 
μείωση των αρδευτικών γεωτρήσεων και η λειτουργία των υδρευτικών 
γίνονται με βάση το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. 
Διαχωρίζεται σε δύο υπό-σενάρια τα 3α (SRESA2) και 3β (SRESΒ2). 

 
Πίνακας 1: Ετήσιος Προγραμματισμός εκμετάλλευσης των ζωνών του υπόγειου 

υδροφορέα. (Σχήμα 2). 
   Ζώνη 1 Ζώνη 2 Ζώνη 3 Ζώνη 4 Ζώνη 5 Ζώνη 6 Ζώνη 7 

Άρδευση  2.0 3.6 5.9 2.3 1.2 28.5 45.7 

ΔΕΥΑΜΒ 2.1 0 0 0 0 0 0  
Ύδρευση Τοπ. Οικισμοί 0.3 0 0 0.2 0.3 0 0 

Σημερινή 
άντληση 
υπόγειου 

νερού (hm3) 
 Σύνολο  22.4 3.6 5.9 2.5 1.5 28.5 45.7 

Άρδευση  0 3 1 2 0.4 19.95 31.99 

ΔΕΥΑΜΒ  13.7 0 0 0 0 0 0 
Ύδρευση 

Τοπ. Οικισμοί 2 0 0 0.2 0.3 0 0 

Μελλοντική 
άντληση 
υπόγειου 

νερού (hm3) 
 Σύνολο  15.7 3 1 2.2 0.7 19.95 31.99 

 
Πίνακας 2:Προγραμματισμός γεωτρήσεων για τη ζώνη 1 του υπόγειου υδροφορέα. 

        Α΄ ΦΑΣΗ                     Β΄ ΦΑΣΗ 
Αντλήσεις 

(hm3)                     2012           1ο Στάδιο            2022       2ο Στάδιο              2030                                    2044 

Άρδευση     3.9 3.9 0 
Οικισμοί   1 2 2 

Υπάρχουσες 10 γεωτρήσεις --> 2.1 10 γεωτρήσεις --> 2.1 10 γεωτρήσεις --> 2.1 Ύδρευση 
ΔΕΥΑΜΒ 

Νέες 14 γεωτρήσεις --> 3.5 31 γεωτρήσεις --> 6.8 40 γεωτρήσεις --> 11.6 

Σύνολο     10.5 14.8 15.7 
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Οι νέες υδρευτικές γεωτρήσεις προβλέπεται να βρίσκονται εντός της Ζώνης 1. Στο 
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του Πίνακα 2 παρουσιάζεται η σταδιακή κατάργηση των 
αρδευτικών γεωτρήσεων και η σταδιακή λειτουργία των νέων υδρευτικών. 

 
 
5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με την εκτέλεση του μοντέλου παρήχθησαν χάρτες 
με τις ισοπιεζομετρικές γραμμές του υδροφορέα στο τέλος της περιόδου προσομοίωσης 
(1/1/2044) και για τις έξι περιπτώσεις (Σχήμα 3). Από την επεξεργασία των παραπάνω 
προέκυψαν επιπλέον χάρτες με τη διαφορά των υδραυλικών φορτίων ανάμεσα στα 
σενάρια διαχείρισης (Σχήμα 4) και χαρακτηριστικές τομές του υδροφορέα (Σχήμα 2) με 
τα υδραυλικά φορτία στην περιοχή εγκατάστασης των νέων γεωτρήσεων (Σχήμα 5).  

 
 
 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Σενάριο 1α                                                          Σενάριο 1β 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Σενάριο 2α         Σενάριο 2β 

                                    

Σχήμα 3. Οι χάρτες των υδραυλικών φορτίων για τις έξι περιπτώσεις. 
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Σχήμα 3. (συνέχεια) 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
Σενάριο 3α – Σενάριο 1α                                     Σενάριο 3β – Σενάριο 1β 

Σχήμα 4. Διαφορές υδραυλικών φορτίων μεταξύ σεναρίου 3 και 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 5. 2 Χαρακτηριστικές τομές του υδροφορέα (Σχήμα 2) 
με τα σενάρια για την περίπτωση SRESΑ2. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από την ανάλυση των παραπάνω αποτελεσμάτων προκύπτουν τα εξής: 
• Μέχρι το 2012, διάστημα στο οποίο δεν λειτουργεί ο ταμιευτήρας, η μέση 

ετήσια εκμετάλλευση των μόνιμων μόνο αποθεμάτων φτάνει μέχρι και τα 95 
hm3.  Έπειτα και την λειτουργία του ταμιευτήρα συνεχίζεται η εκμετάλλευση 
των μόνιμων μόνο αποθεμάτων, αλλά δεν ξεπερνά τα 20 hm3 ετησίως. 

• Το μελλοντικό κοινωνικοοικονομικό σενάριο SRESΒ2 περιέχει μεγαλύτερο 
διαθέσιμο όγκο νερού στον υπόγειο υδροφορέα, αλλά δεν είναι επαρκής ώστε 
να είναι σημαντική η διαφορά στα υδραυλικά φορτία. 

•  Το δυσμενέστερο σενάριο για τον υδροφορέα είναι προφανώς το σενάριο 
όπου οι νέες γεωτρήσεις λειτουργούν χωρίς τη λειτουργία του ταμιευτήρα. 

• Η ανόρθωση του υπόγειου υδροφορέα είναι σημαντική στο Σενάριο 3 και 
οφείλεται κυρίως στη μείωση της άντλησης νερού από τις αρδευτικές 
γεωτρήσεις. Ο εμπλουτισμός από τον υπερκείμενο ταμιευτήρα δεν είναι 
σημαντικός, και επηρεάζει μόνο τις γειτονικές στον ταμιευτήρα περιοχές. 

• Στο Σενάριο 3, η λειτουργία των νέων γεωτρήσεων επιβαρύνει σημαντικά τον 
υδροφορέα στη ζώνη επιρροής τους. Είναι ενδεικτικό ότι στην περιοχή των 
νέων γεωτρήσεων η στάθμη του υδροφορέα είναι χαμηλότερη από την 
αντίστοιχη του Σεναρίου 1, στο τέλος της προσομοίωσης. 

Το τελευταίο συμπέρασμα είναι ίσως και το πιο κρίσιμο. Η διάνοιξη των νέων 
υδρευτικών γεωτρήσεων θα ακυρώσει στην περιοχή την ευεργετική λειτουργία του 
ταμιευτήρα και θα οδηγήσει σε πτώσεις στάθμης μεγαλύτερες και από τις σημερινές. 
Το συμπέρασμα αυτό καταδεικνύει την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 
διαχείρισης των υδατικών πόρων στην περιοχή, με ταυτόχρονη βιώσιμη λειτουργία του 
νέου ταμιευτήρα της Κάρλας. 
 
 
7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Costandinidis, D., 1978. Hydrodynamique d’un systeme aquifere heterogene, 

Hydrogeologie de la Thessalie Orientale. Doctora D’Etat, Grenoble (in French). 
Intergovernmental Panel on Climate Change, (IPCC): 2001. Climate Change 2001, The 

Scientific Basis. Cambridge: Cambridge University Press. 
Loukas, A., Vasiliades, L. and  Tzabiras, J., 2008. Climate Change Impacts on Drought 

Severity, Advances in Geosciences 17,  pp 23-29. 
Loukas, A., Mylopoulos, N. & Vasiliades, L., 2007. A Modelling System for the 

Evaluation of Water Resources Management Scenarios in Thessaly, Greece. Water 
Resources Management, Vol 21. pp 1673 – 1702.  

Mylopoulos, N., Sidiropoulos, P., and Loukas, A., 2008. A coupled surface hydrology-
lake-groundwater modeling and management framework under hydrogeologic 
uncertainty, IAHR International Groundwater Symposium, Istanbul, Turkey. 

Sidiropoulos, P., Folia, S., Mylopoulos, N. and Loukas, A., 2008. A coupled surface 
hydrology-lake-groundwater modeling framework for the lake Karla basin, 
Protection and Restoration of the Environnent X, Greece, Kefalonia. 

Λουκάς, A., Βασιλειάδης, Λ., Μπαστρογιάννης, Ν., 2003. Υδρολογική Προσομοίωση Υδατικού 
Ισοζυγίου Λεκάνης Απορροής Γερμασόγειας, Κύπρος. Πρακτικά Ημερίδας Μελέτες και 
Έρευνες Υδατικών Πόρων στον Κυπριακό Χώρο, Λευκωσία, Κύπρος,  σελ. 83-114. 

Πατσώνας, Γ., 2008. Επιπτώσεις σεναρίων κλιματικής αλλαγής και στρατηγικών 
διαχείρισης υδατικών πόρων στη λειτουργία του ταμιευτήρα της λίμνης Κάρλα. 
Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σελ. 96  

ΥΠΕΧΩΔΕ, 2004. Μελέτη Έργων Ενίσχυσης της Ύδρευσης της Μείζονος περιοχής του 
Βόλου, Αθήνα, 72 σελ.  



Πρακτικά Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ & ΕΕΔΥΠ  Επιμέλεια Έκδοσης: 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων Α. Λιακόπουλος, Β. Κανακούδης 
σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών» Ε. Αναστασιάδου-Παρθενίου 
Βόλος, 27-30 Μαΐου 2009, σελ. 51-58 Β. Τσιχριντζής 

 
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 
Γ. Πατσώνας1, Α. Λουκάς2, Λ. Βασιλειάδης3   

 
Εργαστήριο Υδρολογίας & Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
1yioryos_patsonas@hotmail.com, 2aloukas@civ.uth.gr, 3lvassil@uth.gr 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στη παρούσα μελέτη, αποτιμάται μέσω στοχαστικής προσομοίωσης η λειτουργία του 
ταμιευτήρα της υπο-ανασύστασης λίμνης Κάρλας στη Θεσσαλία. Εφαρμόστηκε μία 
στοχαστική μεθοδολογία για την παραγωγή χρονοσειρών μηνιαίας επιφανειακής 
βροχόπτωσης και θερμοκρασίας που βασίζεται στο στατιστικό καταβιβασμό των 
πρωτογενών μεταβλητών του Παγκόσμιου Κλιματικού Μοντέλου CGCMa2 και 
στοχαστικών μοντέλων χρονοσειρών για την ανάλυση των υπολοίπων. Η μεθοδολογία 
αναπτύχθηκε για την ιστορική περίοδο βάσης 1960-1990 και πιστοποιήθηκε για την 
περίοδο 1990-2002. Οι παραγόμενες χρονοσειρές εισήλθαν σε ένα μηνιαίο μοντέλο 
υδατικού ισοζυγίου για την εκτίμηση της απορροής και στη συνέχεια όλες οι 
παραγόμενες χρονοσειρές σε ένα μοντέλο διαχείρισης ταμιευτήρα. Η εκτίμηση των 
υδατικών αναγκών της περιοχής έγινε με βάση τις υπάρχουσες υδατικές ανάγκες αλλά 
και με την εφαρμογή ενός διαχειριστικού σεναρίου. Τα αποτελέσματα της στοχαστικής 
προσομοίωσης έδειξαν την ακρίβεια του στατιστικού καταβιβασμού στη λειτουργία του 
ταμιευτήρα και στη διαχείριση των υδατικών πόρων σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής.  

 
 

STOCHASTIC SIMULATION AND EVALUATION OF LAKE 
KARLA RESERVOIR 

Y. Patsonas1, A. Loukas2, L. Vasiliades3 
 

Laboratory of Hydrology and Water Systems Analysis 
Department of Civil Engineering, School of Engineering University of Thessaly 

1yioryos_patsonas@hotmail.com, 2aloukas@civ.uth.gr, 3lvassil@uth.gr 
 
 

ABSTRACT 
This study evaluates, through stochastic simulation, the efficiency of the under-
construction Lake Karla’s reservoir in Thessaly. A stochastic methodology was applied 
in order to produce monthly timeseries of surface rainfall and temperature that relies on 
statistical downscaling from predictors coming from CGCMa2 model with stochastic 
timeseries models used to analyze the residuals. This methodology was developed for 
the historical base period 1960-1990 and validated for the period 1990-2002. The 
generated timeseries were served as input data in a monthly water balance model and a 
reservoir operation model. Estimation of water needs came through a management 
scenario along with current water needs. Validation showed the accuracy of stochastic 
simulation on reservoir operation and the accuracy of statistical downscaling in water 
resources management in climate change scenarios. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η υδρολογική αβεβαιότητα αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των 

συστημάτων υδατικών πόρων, η οποία καθιστά τη διαχείρισή τους ιδιαίτερα δύσκολη. 
Η αδυναμία περιγραφής των υδρολογικών διεργασιών με χρήση συμβατικών μεθόδων 
προσδιοριστικής υδρολογικής ανάλυσης έχει οδηγήσει στην εναλλακτική θεώρησή τους 
ως τυχαίων μεταβλητών και την αντιμετώπισή τους με τη θεωρία πιθανοτήτων. Η 
πιθανοτική-στοχαστική θεώρηση δίνει απαντήσεις ως προς τη χρονική πρόγνωση των 
φαινομένων, ποσοτικοποιώντας την αβεβαιότητα γύρω από την εξέλιξή τους. Τα 
στοχαστικά μοντέλα προσομοιώνουν τη χωρική και χρονική αλληλεξάρτηση των 
υδρολογικών μεταβλητών. Η χωρική εξάρτηση οφείλεται στην κοινή υδρολογική δίαιτα 
γειτονικών θέσεων ή λεκανών, ενώ η χρονική εξάρτηση οφείλεται στην αυτοσυσχέτιση 
όλων των υδρολογικών (και γενικότερα των γεωφυσικών) διεργασιών. Τα μοντέλα 
αυτά περιγράφονται από παραμέτρους, οι οποίες εκτιμώνται με βάση τα στατιστικά 
χαρακτηριστικά των ιστορικών υδρολογικών χρονοσειρών. Τα στοχαστικά μοντέλα 
χρησιμοποιούνται για τη γέννηση μεγάλου μήκους συνθετικών χρονοσειρών, οι οποίες 
αναπαράγουν τη στατιστική δομή και τα χαρακτηριστικά των ιστορικών δεδομένων. Η 
χρήση συνθετικών χρονοσειρών σε προγράμματα διαχείρισης υδατικών συστημάτων 
επιτρέπει τη διερεύνηση της λειτουργίας τους για μεγάλο πλήθος υδροκλιματικών 
καταστάσεων. Με τον τρόπο αυτό ποσοτικοποιείται η αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη 
της φυσικής διαθεσιμότητας του νερού και παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής ασφαλών 
συμπερασμάτων ως προς την επίδοση και αξιοπιστία του υπό εξέταση 
υδροσυστήματος. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η στοχαστική προσομοίωση και αποτίμηση της 
λειτουργίας του ταμιευτήρα της υπο-ανασύστασης λίμνης Κάρλας υπό συνθήκες 
κλιματικής αλλαγής. Για να γίνει αυτό εφικτό πρέπει να αναπτυχθεί μία μεθοδολογία 
που συνδέει τα παγκόσμια κλιματικά μοντέλα με τις δύο βασικές υδρομετεωρολογικές 
παραμέτρους την βροχόπτωση και τη θερμοκρασία. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε 
μία συνδυαστική μεθοδολογία με χρήση στατιστικού καταβιβασμού της μηνιαίας 
βροχόπτωσης και θερμοκρασίας με τη χρήση των πρωτογενών μεταβλητών του 
Παγκόσμιου Κλιματικού Μοντέλου Canadian Centre for Climate Modeling Analysis 
(CGCMa2) και χρήση στοχαστικών μοντέλων χρονοσειρών για την προσομοίωση των 
υπολοίπων του στατιστικού καταβιβασμού. Προηγούμενες εργασίες σε υδρολογικές 
λεκάνες της Θεσσαλίας έδειξαν ότι  η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει και την περιοχή 
μελέτης μας (Loukas et al., 2007b; Loukas et al., 2008).  
 
 
2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η λεκάνη της πρώην λίμνης Κάρλας βρίσκεται στο ΝΑ άκρο της πεδιάδας της 
Λάρισας. Παρουσιάζει μορφή κλειστής επιμήκους λεκάνης μήκους 35 km και πλάτους 
9-15 km. Η λεκάνη έχει όρια στο Βορρά τον ποταμό Πηνειό και τον ορεινό όγκο της 
Όσσας, στην Ανατολή τους ορεινούς όγκους του Μαυροβούνιου και του Πηλίου, στο 
Νότο το Χαλκοδόνιο όρος και το Μεγαβούνι και στη Δύση το Φυλλήιον όρος. Η 
φυσική λεκάνη της λίμνης Κάρλας έχει συνολική έκταση 1663, αλλά μετά την 
κατασκευή των έργων για τον Ταμιευτήρα η λεκάνη απορροή της είναι 1171 km2, και ο 
ταμιευτήρας 38 km2 (Σχήμα 1). Στο μέσο της λεκάνης αυτής βρίσκεται το βαθύτερο 
τμήμα της Θεσσαλικής πεδιάδας, τα χαμηλότερα τμήματα της οποίας μέχρι το 1961, 
καλύπτονταν από τα νερά της λίμνης, που αποτελούσε πριν από την εκτέλεση των 
έργων αποξήρανσης και τον κύριο αποδέκτη της. Διοικητικά η περιοχή υπάγεται στους 
νομούς Λαρίσης και Μαγνησίας. Το κλίμα της χαρακτηρίζεται τυπικό ηπειρωτικό με 
ψυχρούς και υγρούς χειμώνες και θερμά και ξηρά καλοκαίρια. Η λεκάνη απορροής της 
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λίμνης Κάρλας όπως και η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας αντιμετωπίζει τους 
καλοκαιρινούς μήνες προβλήματα όσον αφορά στη διαχείριση του υδατικού πόρου. 
Αυτό οφείλεται στην εξαιρετικά υδροβόρα καλλιέργεια βαμβακιού που κυριαρχεί. 
Εξετάζοντας τις υδατικές απαιτήσεις της περιοχής μελέτης μας ανακαλύπτουμε ότι οι 
αγροτικές ανάγκες πλησιάζουν το 97% των συνολικών αναγκών (Πατσώνας, 2008) και 
είναι της τάξης των 160 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων το χρόνο. 

 

 
Σχήμα 1. Περιοχή μελέτης και ο υπο-ανασύσταση ταμιευτήρας της λίμνης Κάρλας. 

 
 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Για τη στοχαστική προσομοίωση και λειτουργία του ταμιευτήρα υπό συνθήκες 

κλιματικής αλλαγής, εφαρμόστηκε μία στοχαστική μεθοδολογία για την παραγωγή 
χρονοσειρών μηνιαίας επιφανειακής υετόπτωσης και θερμοκρασίας που βασίζεται στο 
συνδυασμό πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης των πρωτογενών μεταβλητών του 
Παγκόσμιου Κλιματικού Μοντέλου Canadian Centre for Climate Modeling Analysis 
(CGCMa2) και στοχαστικών μοντέλων χρονοσειρών για την ανάλυση των υπολοίπων. 
Η μεθοδολογία αναπτύχθηκε για την ιστορική περίοδο βάσης 1960-1990 και 
πιστοποιήθηκε για την περίοδο 1990-2002. Οι παραγόμενες χρονοσειρές εισήλθαν σε 
ένα μηνιαίο μοντέλο υδατικού ισοζυγίου για την εκτίμηση της απορροής και στη 
συνέχεια όλες οι παραγόμενες χρονοσειρές σε ένα μοντέλο διαχείρισης ταμιευτήρα. Η 
εκτίμηση των υδατικών αναγκών της περιοχής έγινε με βάση τις υπάρχουσες υδατικές 
ανάγκες αλλά και με την εφαρμογή ενός διαχειριστικού σεναρίου. Για καλύτερη 
εποπτεία των αποτελεσμάτων θεωρήσαμε κάποιους δείκτες, όπως το ποσοστό επίτευξης 
πραγματικών απολήψεων και το ποσοστό επίτευξης κατώτατης στάθμης στον 
ταμιευτήρα, οι οποίοι επιλέχθηκαν έτσι ώστε να δείχνουν τα ποσοστά επίτευξης των 
σκοπών του ταμιευτήρα. Οι σκοποί του ταμιευτήρα όπως είχαν καθοριστεί στο στάδιο 
της μελέτης του, εκτός από την κάλυψη των υδατικών αναγκών της περιοχής 
περιελάμβαναν και την διατήρηση του οικοσυστήματος στον ταμιευτήρα. 
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3.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ   

Για την προσομοίωση των χρονοσειρών θερμοκρασίας και βροχόπτωσης πρέπει 
να βρεθούν μεταβλητές, που να μπορούν να απεικονίζουν με επιτυχία τις δύο 
υδρομετεωρολογικές παραμέτρους. Τέτοιες μεταβλητές προσφέρονται από τα 
παγκόσμια κλιματικά μοντέλα (GCMs) όπως είναι η ταχύτητα του ανέμου, η μέση 
πίεση στο επίπεδο της θάλασσας και άλλες. Τα GCMs έχουν φατνία ανάλυσης (grid) 
της τάξης των εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Συχνά καλύπτουν περιοχές 
κατά πολύ μεγαλύτερες από την περιοχή μελέτης μας. Το πρόβλημα που προκύπτει 
είναι η αναγωγή των δεδομένων των GCMs στην κλίμακα της λεκάνης μας. Επίλυση 
αυτού του προβλήματος επιχειρήθηκε με μοντέλα στατιστικού καταβιβασμού κλίμακας 
καθώς και με περιοχικά κλιματικά μοντέλα (RCMs) (IPCC, 2001). Σε προηγούμενη 
εργασία στην περιοχή της Θεσσαλίας (Loukas et al., 2008) με χρήση στατιστικού 
καταβιβασμού  των πρωτογενών μεταβλητών του Παγκόσμιου Κλιματικού Μοντέλου 
Canadian Centre for Climate Modeling Analysis (CGCMa2) με τη χρήση πολλαπλής 
γραμμικής παλινδρόμησης επιλέχθηκαν οι μεταβλητές που απεικονίζουν καλύτερα τη 
μηνιαία θερμοκρασία και βροχόπτωση.  

Για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας αποδείχτηκε ότι η μελλοντική χρονοσειρά 
της θερμοκρασίας μπορεί να αναπαραχθεί χρησιμοποιώντας πολλαπλή γραμμική 
παλινδρόμηση με συνολικά 14 μεταβλητές. Τα αποτελέσματα της μεθοδολογίας που 
χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση της θερμοκρασίας κρίθηκαν ικανοποιητικά για 
τις περιόδους ανάπτυξης και πιστοποίησης (συντελεστής προσδιορισμού R2=0.96). Για 
την προσομοίωση της βροχόπτωσης επιλέχθηκαν τέσσερις μεταβλητές από το 
CGCMa2: mslp(mean sea level pressure), gz500, gz(500-1000) (geopotential height) 
και swa (sea level wind acceleration), και 12 ψευδομεταβλητές (dummies) που 
χρησιμοποιούνται για μηνιαία στάθμιση (Loukas et al., 2008). Αντίθετα με την 
θερμοκρασία ένα απλό γραμμικό μοντέλο συσχέτισης δεν κρίθηκε ικανό να 
προσομοιώσει την βροχόπτωση. Ελέγχθηκαν τόσο εκθετικά όσο και λογαριθμικά 
μοντέλα και ως αποτελεσματικότερο εκλέχθηκε το λογαριθμικό μοντέλο. Τελικώς η 
βροχόπτωση θα δίνεται από τον τύπο: 
 

PMLR = Σai * bi + a13 * mslp + a14 * swa + a15 * gz500 + a16 * gz(500-1000) + γ               (3.1) 
 

όπου PMLR η λογαριθμική έκφραση της βροχόπτωσης που προκύπτει από την (3.1). Και 
πάλι όμως τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Σχέσης (3.1) για την περίοδο 1960-
1990 απέχουν αρκετά από το να μπορούν να θεωρηθούν επαρκής προσομοίωση 
(R2=0,44). Η χρονοσειρά που προέκυψε ως το υπόλοιπο της αφαίρεσης της 
χρονοσειράς που προκύπτει από την (3.1) από την παρατηρημένη βροχόπτωση για την 
περίοδο 1960-90 ονομάστηκε χρονοσειρά υπολοίπων (residuals). Βασική παραδοχή της 
εργασίας αυτής είναι ότι τα στατιστικά χαρακτηριστικά της χρονοσειράς των 
υπολοίπων, όπως η μέση τιμή, η τυπική απόκλιση και η διακύμανση, διατηρούνται 
σταθερά. Με χρήση στοχαστικής μεθοδολογίας έγινε αναπαραγωγή εκατό (100) 
χρονοσειρών από την χρονοσειρά υπολοίπων με μοντέλο PAR(4) (Periodic 
Autoregressive  Model) σύμφωνα με τον τύπο: 
 

tvtvresttvresttvresttvresttvres ePPPPP ,4,,43,,32,,21,,1, ++++= −−−− ϕϕϕϕ                        (3.2) 
 

όπου Pres v,t οι αναπαραγόμενες χρονοσειρές. Η προσομοίωση  εμφάνισε εξαιρετικά 
αποτελέσματα. Για την περίοδο πιστοποίησης έγινε ανάπτυξη της Σχέσης (3.2) για άλλα 
12 χρόνια. Οι τελικές χρονοσειρές βροχόπτωσης θα δίνονται από τον τύπο: 
 

residualMLR PPP +=                                  (3.3) 
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Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης της βροχόπτωσης από το λογαριθμικό μοντέλο με 
καθεμία από τις εκατό (100) χρονοσειρές υπολοίπων μας δίνει ένα πεδίο πιθανών 
μηνιαίων τιμών. Στα αποτελέσματα της στοχαστικής ανάλυσης βλέπουμε ότι τόσο οι 
μέσες τιμές όσο και οι τυπικές αποκλίσεις για την περίοδο βάσης, είναι εξαιρετικές για 
όλους τους μήνες εκτός από τον Σεπτέμβριο (Πίνακας 1). Η υπερεκτίμηση αυτή είναι 
λογική γιατί λόγω της μεγάλης τιμής της τυπικής απόκλισης του Σεπτεμβρίου τελικά η 
μεθοδολογία μας έδινε αρκετές αρνητικές τιμές. Προφανώς αρνητική βροχόπτωση δεν 
υφίσταται οπότε αυτές οι τιμές θεωρήθηκαν μηδενικές. Αποτέλεσμα αυτής της 
ενέργειας είναι η αύξηση της μέσης τιμής της βροχόπτωσης η οποία όμως δεν 
επηρεάζει τα τελικά αποτελέσματα καθώς οι υπολογισμοί έγιναν με βάση ολόκληρη την 
χρονοσειρά και όχι τις μέσες τιμές των μεγεθών. Στην περίοδο πιστοποίησης 
παρατηρείται ότι οι προβλέψεις μας βρίσκονται μέσα στα όρια (Πατσώνας, 2008). 

 
Πίνακας 1: Στατιστικά αποτελέσματα μηνιαίας βροχόπτωσης (mm) για την περίοδο 

βάσης 1960-1990: α) Μέση τιμή και β) τυπική απόκλιση 
α) Μέση τιμή μηνιαίας βροχόπτωσης Αποτελέσματα στοχαστικής ανάλυσης 

Μήνας Παρατηρημένη PMLR 
Μέση 
Τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο 

Οκτώβριος 72,01 63,42 72,11 6,80 55,71 86,65 
Νοέμβριος 70,12 64,16 70,09 5,58 57,35 83,53 
Δεκέμβριος 70,74 65,30 70,53 5,10 58,52 82,52 
Ιανουάριος 53,66 48,21 53,26 4,59 40,45 64,79 
Φεβρουάριος 48,25 44,66 48,38 3,21 41,74 55,25 
Μάρτιος 52,95 50,54 52,77 3,28 43,30 61,89 
Απρίλιος 38,73 34,73 39,03 3,25 32,28 46,79 
Μάιος 43,35 37,96 42,92 3,84 33,38 51,75 
Ιούνιος 25,22 21,03 26,38 3,21 19,12 34,03 
Ιούλιος 26,29 19,48 27,75 3,54 18,55 36,97 

Αύγουστος 17,67 15,04 18,10 1,83 13,49 23,13 
Σεπτέμβριος 45,70 26,93 53,47 8,94 23,68 70,20 
β) Τυπική απόκλιση μηνιαίας βροχόπτωσης  Αποτελέσματα στοχαστικής ανάλυσης 

Μήνας Παρατηρημένη PMLR 
Μέση 
Τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο 

Οκτώβριος 36,09 4,41 41,75 12,02 18,54 83,89 
Νοέμβριος 31,15 5,12 29,70 3,79 20,46 43,75 
Δεκέμβριος 30,29 5,62 30,10 3,80 22,55 42,03 
Ιανουάριος 27,02 4,89 25,32 3,55 17,12 34,99 
Φεβρουάριος 19,32 3,38 19,35 2,43 12,69 27,37 
Μάρτιος 18,35 4,42 18,72 2,38 14,00 24,79 
Απρίλιος 20,97 2,93 19,51 2,10 13,31 24,00 
Μάιος 25,23 3,26 22,67 2,92 15,41 29,41 
Ιούνιος 19,43 2,03 17,83 1,94 13,84 23,08 
Ιούλιος 23,45 1,96 19,75 2,48 13,15 26,99 

Αύγουστος 10,71 1,84 10,15 1,24 6,79 13,63 
Σεπτέμβριος 64,52 1,83 49,95 6,72 31,61 66,78 
όπου PMLR η λογαριθμική έκφραση της βροχόπτωσης που προκύπτει από την πολλαπλή 
γραμμική παλινδρόμηση. 
 
 
3.2. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  

Απώτερος σκοπός των υδρολογικών μοντέλων υδατικού ισοζυγίου είναι να 
εκτιμήσουν την απορροή από βροχομετρικά δεδομένα. Στην παρούσα χρησιμοποιήθηκε 
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το μηνιαίο μοντέλο υδατικού ισοζυγίου UTHBAL (Loukas et al., 2007a). Και εδώ 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος χωριστού δείγματος, με περίοδο βάσης την περίοδο 1960-
90 και περίοδο πιστοποίησης την 12ετία 1990-2002. Με την διαδικασία βελτιστοποίη-
σης το μοντέλο βαθμονομήθηκε με την αντικειμενική συνάρτηση το βαθμό αποτελε-
σματικότητας του μοντέλου, Eff, (Nash and Sutcliffe, 1970). Τα αποτελέσματα της 
βαθμονόμησης (Eff=0,65) οφείλονται στην κακή ποιότητα των δεδομένων που 
παρουσίαζαν αρκετές ασυνέχειες, όμως προσομοίωσε απόλυτα τον όγκο εισροής στον 
ταμιευτήρα και το μηνιαίο υδρογράφημα. Έτσι, οι 100 παραγόμενες χρονοσειρές 
βροχόπτωσης εισήχθησαν στο UTHBAL για την προσομοίωση και το εύρος της απορ-
ροής για την ιστορική περίοδο 1960-1990. Τα  αποτελέσματα της στοχαστικής προσο-
μοίωσης της απορροής παρουσιάζονται στο Σχήμα 2 και κρίνονται ικανοποιητικά.  
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Σχήμα 3. Θηκογράμματα μηνιαίας απορροής (mm) για την περίοδο βάσης  

(Οκτ. 1960-Σεπ. 1990): α) Μέση τιμή και β) τυπική απόκλιση 
 
 
3.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι υδατικές απαιτήσεις υπολογίστηκαν σύμφωνα με την μέθοδο Blanney- 
Criddle. Οι συντελεστές K για κάθε καλλιέργεια λήφθηκαν κατά FAO (Allen et al., 
1998). Επιλέχθηκαν δύο σενάρια ζήτησης ανάλογα με τις καλλιέργειες. Το πρώτο είναι 
το σενάριο βάσης δηλαδή η ζήτηση σε υδάτινο πόρο που προκύπτει από τις παρούσες 
χρήσεις γης, ενώ το δεύτερο σενάριο είναι το εναλλακτικό σενάριο που αποσκοπεί στη 
μείωση της ζήτησης με αντικατάσταση της υδροβόρας καλλιέργειας του βαμβακιού με 
σίτο συνοδευόμενη από βελτίωση των συστημάτων άρδευσης και μεταφοράς. Ο 
συντελεστής απωλειών βελτιώνεται με αυτόν τον τρόπο και από 1,49 που ήταν, πλέον 

α) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

β) 
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υπολογίζεται σε 1,38. Για την περίοδο βάσης οι μέσες ετήσιες υδατικές απαιτήσεις 
ανέρχονται στα 160 hm3 και για τα δύο διαχειριστικά σενάρια. Ωστόσο με την 
εφαρμογή του εναλλακτικού σεναρίου διαχείρισης η κατανομή τους στο έτος γίνεται 
ομαλότερη. Στο σενάριο βάσης οι ανάγκες σε υδατικό πόρο περιορίζονται στους 
καλοκαιρινούς μήνες και είναι της τάξης των 50 hm3. στο εναλλακτικό σενάριο οι 
απαιτήσεις απλώνονται στον χρόνο με μέγιστη τιμή 42 hm3 τον Απρίλιο (Σχήμα 4). 
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Σχήμα 4. Μέσες ετήσιες υδατικές απαιτήσεις για την περίοδο βάσης 

σύμφωνα με τα διαχειριστικά σενάρια 
 
 
3.4. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 

Στην συγκεκριμένη εργασία έγινε χρήση ενός μοντέλου λειτουργίας και 
διαχείρισης ταμιευτήρα (Loukas et al., 2007a). Δεδομένα εισόδου είναι οι χρονοσειρές 
της εξατμισοδιαπνοής, της ζήτησης, της βροχόπτωσης και της απορροής και με βάση 
την αρχή διατήρησης της μάζας υπολογίζει το υδατικό ισοζύγιο στον ταμιευτήρα. 
Ειδικά η βροχόπτωση και η απορροή είδαμε ότι δεν είναι μοναδικές χρονοσειρές αλλά 
αναφέρονται σε πεδία πιθανών λύσεων. Μάλιστα η απορροή είναι ευθύ αποτέλεσμα 
κάποιας από τις 100 χρονοσειρές βροχόπτωσης. Αυτό καθιστά προφανές ότι κατά την 
διαδοχική εισαγωγή των δύο αυτών δεδομένων στο μοντέλο θα πρέπει να ακολουθείται 
η σχέση αιτίου- αιτιατού. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο η βροχόπτωση όσο και 
η εξατμισοδιαπνοή έχουν υπολογιστεί στο μέσο υψόμετρο της λεκάνης μας και πρέπει 
να καταβιβαστούν στο υψόμετρο του ταμιευτήρα σύμφωνα με τη μέθοδο της βαθμίδας. 
Παρά το γεγονός ότι οι μέσες υδατικές απαιτήσεις στο μέσο έτος δεν μειώνονται με την 
εφαρμογή του εναλλακτικού σεναρίου, παρατηρείται αύξηση του αποθηκευμένου 
όγκου νερού στον ταμιευτήρα (Σχήμα 5) καθώς και αύξηση των δεικτών που θέσαμε 
(Πίνακας 2). Τα αποτελέσματα των δεικτών αυτών για την περίοδο βάσης οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι η αντικατάσταση της καλλιέργειας βαμβακιού με σίτο αυξάνει 
εντυπωσιακά τόσο το ποσοστό κάλυψης των υδατικών αναγκών (98%), όσο και το 
ποσοστό επίτευξης της κατώτατης στάθμης στον ταμιευτήρα (98%). Αυτό οφείλεται 
στην ισομερή κατανομή των απαιτήσεων στο έτος, καθώς δεν απαιτούνται τόσο 
μεγάλες ποσότητες υδατικού πόρου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπως συνέβαινε 
στο διαχειριστικό σενάριο βάσης. 
Πίνακας 2: Αποτελέσματα στοχαστικής ανάλυσης για τα δύο διαχειριστικά σενάρια 

στην περίοδο βάσης 1960-1990 
1ο Σενάριο 2ο Σενάριο 1ο Σενάριο 2ο Σενάριο 

Περίοδος 1960-90 Ποσοστό επίτευξης κάλυψης των 
επιθυμητών απολήψεων 

Ποσοστό επίτευξης κατώτατης 
στάθμης 

Μέση τιμή 0,8971 0,9851 0,9577 0,9833 
Τυπική απόκλιση 0,0044 0,0047 0,0103 0,0060 

Μέγιστο 0,9083 0,9944 0,9806 0,9972 
Ελάχιστο 0,8889 0,9722 0,9278 0,9667 
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Σχήμα 5. Τυπική χρονοσειρά αποθηκευμένου νερού στον ταμιευτήρα 

 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι με τις παρούσες κλιματολογικές συνθήκες 
ακόμα και με την σημερινή υπερκατανάλωση του υδατικού πόρου οι στόχοι που έχουν 
τεθεί επιτυγχάνονται ικανοποιητικά. Παρά την αβεβαιότητα που υπεισέρχεται στους 
υπολογισμούς με την παρούσα εργασία αποδείχτηκε ότι το εναλλακτικό διαχειριστικό 
σενάριο οδηγεί σε βελτίωση της απόδοσης του ταμιευτήρα όσον αφορά στους στόχους 
κατασκευής του. Επίσης αποδείχτηκε ότι το διαχειριστικό σενάριο βάσης έχει έντονο 
αντίκτυπο στην στάθμη του ταμιευτήρα καθώς πρακτικά ο ταμιευτήρας μας αδειάζει 
για τους καλοκαιρινούς μήνες. Με τόση διακύμανση στο υψόμετρο και στο μέγεθος της 
ανασυσταθείσας λίμνης δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί οικοσύστημα και έτσι δεν 
μπορούμε να μιλάμε για επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της λίμνης. Προφανές 
συμπέρασμα λοιπόν δεν μπορεί να είναι άλλο από το ότι πρέπει να αναπτυχθεί πολιτική 
διαχείρισης της ζήτησης στην περιοχή, κάτι που ισχύει βέβαια και για όλη την 
Θεσσαλία, γιατί αλλιώς οι στόχοι του ταμιευτήρα δεν επιτυγχάνονται. χωρίς την 
κατασκευή συμπληρωματικών έργων.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αρχαία λίμνη Βηβοιίς (νεοελληνική ονομασία Κάρλα) αποξηράνθηκε το 1962, µε την 
κατασκευή σήραγγας που διοχέτευε τα νερά στον Παγασητικό Κόλπο. Οι παρεμβάσεις 
αυτές είχαν ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, 
οι οποίες άρχισαν να παρουσιάζονται σταδιακά αρκετά χρόνια αργότερα οπότε και 
δημιουργήθηκε η ανάγκη επανασύστασης της λίμνης. Το έργο αυτό της επανασύστασης, 
είναι ένα έργο πολλαπλής σκοπιμότητας και κυρίως περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Με 
το έργο αυτό πρόκειται δημιουργηθεί ταμιευτήρας επιφάνειας 38 km2 . Εκτός από τον 
περιβαλλοντικό χαρακτήρα του έργου, άλλοι σημαντικοί στόχοι που πρόκειται να 
εξυπηρετήσει είναι α) η άρδευση με αυστηρούς περιορισμούς, β) η αντιπλημμυρική 
προστασία, γ) η αναψυχή, δ) η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ε) ο αθλητισμός, ως 
τόπος διεξαγωγής Μεσογειακών Αγώνων του 2013.  
 
 

THE REHABILITATION – OPERATION WORKS OF LAKE 
KARLA (THESSALY) AND IT’S MULTIPLE PURPOSES  
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ABSTRACT 
The ancient Lake Viviis (Karla in Modern Greek) was drained in the year 1962, with the 
construction of a tunnel which channelled its water in Pagasitikos Gulf. These human 
works had significant consequences in natural and human environment which began to 
arise gradually after a few years. This was the reason of the necessity of Lake Karla 
rehabilitation. This project will have a very serious environmental character and 
moreover it will serve the purposes of a) irrigation after strict constraints, b) 
antiflooding control, c) recreation, d) environmental education and e) athletics 
(Mediterranean Games of 2013). The area of the new reservoir will be about 38 km2.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, βρίσκονται σήμερα τα 

προβλήματα που σχετίζονται με την επάρκεια, αξιοποίηση, προστασία και αειφορική 
διαχείριση των υδατικών πόρων, τα οποία αποκτούν στρατηγική σημασία για την 
βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Το επιστημονικό προσωπικό της χώρας μας, με συγκε-
κριμένες προτάσεις και προγράμματα αντιμετώπισης των προβλημάτων διαχείρισης 
των υδατικών πόρων, αναζητά την πολιτική βούληση εφαρμογής τους για την οριστική 
επίλυση των προβλημάτων αυτών, που συνήθως καθυστερεί εξαιρετικά.  

Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στα κατασκευασθέντα έργα της επανασύστασης 
της Λίμνης Κάρλας Θεσσαλίας. Το θέμα είναι σημαντικό, ενδιαφέρον και πολυσχιδές 
για μια πληθώρα επιστημονικών ειδικοτήτων. Η αρχαία λίμνη Βηβοιίς αποξηράθηκε το 
1962, µε την κατασκευή σήραγγας που διοχέτευε τα νερά στον Παγασητικό Κόλπο, με 
δυσμενή αποτελέσματα στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τα οποία άρχισαν 
να παρουσιάζονται σταδιακά αρκετά χρόνια αργότερα. Τα μεγάλα αυτά περιβαλλοντικά 
προβλήματα, δημιούργησαν την ανάγκη επανασύστασης της Κάρλας, ένα έργο 
πολλαπλής σκοπιμότητας, κυρίως περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Με το έργο αυτό, 
πρόκειται να δημιουργηθεί ταμιευτήρας επιφάνειας 38 km2 (Μαχαίρας & Λαζαρίδης, 
1999) με Χαρακτηριστικές Στάθμες, Επιφάνειες Κατάκλισης και Χωρητικότητες, όπως 
φαίνονται στον Πίνακα 1:  
 
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα για διάφορες στάθμες  

Χαρακτηριστικές Στάθμες  Στάθμη 
– m 

Επιφάνεια 
Κατάκλισης – km2 

Χωρητικότητα 
– 106m3 

Κατωτάτη Στάθμη Ύδατος  +46,40 34,65 57,01 
Ανωτάτη Στάθμη Άρδευσης  +48,80 35,45 141,14 
Ανωτάτη Στάθμη Πλημμύρας +50,00 35,80 183,88 
Υψόμετρο Στέψης Αναχωμάτων  +52,50 37,90 257,58 
 
 
2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ. 

Για τους κατοίκους του Ελλαδικού χώρου, η φύση ήταν βαθιά σεβαστή και οι 
υγρότοποι ήταν ιερά μέρη όπου κατοικούσαν οι θεοί. Ο Ηρόδοτος, 2.500 περίπου 
χρόνια πριν από την εποχή μας, αναφέρει για την ύπαρξη της τεράστιας θεσσαλικής 
λίμνης. Δύο σημαντικοί κύκλοι της Μυθολογίας, ο Αργοναυτικός και ο Τρωικός 
αναφέρονται άμεσα στην περιοχή της. Στην περιοχή της Κάρλας, έρχεται ο Ηρακλής 
για να κάνει αποστραγγιστικά έργα, ανοίγοντας ένα κανάλι προς τα Τέμπη. Η περιοχή 
αναφέρεται επίσης από τον Όμηρο, τον Ησίοδο, τον Ευριπίδη και τον Στράβωνα. Σε 
περιοχές σχετικά κοντά της στο Διμήνι και Σέσκλο, υπήρχαν κατοικημένοι οικισμοί 
από τα πρωτοελλαδικά φύλα (Νεολιθική Εποχή). Τον 19ο αιώνα προσωπικότητες όπως 
ο Α. Γαζής και ο Ρ. Φερραίος, έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή, ενώ το 
χωριό Κιλελέρ έγινε στις αρχές του αιώνα, σύμβολο της κίνησης των εργατών της γης. 
Η λίμνη Κάρλα με την πλούσια ιχθυοπαραγωγή υπήρξε χώρος πολιτιστικής εξέλιξης 
και ανάπτυξης ενός μοναδικού τρόπου ζωής των ανθρώπων που ασχολούνταν με την 
αλιεία. Η καλύβα αποτελούσε στοιχείο ενός παραδοσιακού τρόπου ψαρέματος, το 
οποίο γινόταν με τα περίφημα «κοτίκια» (βάρκες χωρίς καρίνα) (Σχήμα 1).  

Όταν έπαψε να υπάρχει η λίμνη Κάρλα οι εκτάσεις «στέγνωσαν», έμεινε κάτι που 
να θυμίζει ένα τρόπο ζωής που σιγά – σιγά άρχισε να αργοσβήνει, μαζί με τους 
ψαράδες που γερνούσαν στα καφενεία. Μια ναυτική γωνιά σε ηπειρωτικό χώρο, δεν 
είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο (Εξαρχόπουλος, 1999). Όμως ήταν εκεί, για να κρατά 
τη μνήμη σε μια ισορροπία με την πραγματικότητα που αλλάζει ραγδαίως (Σχήμα 2).  
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Σχήμα 1. Μοναδικός ο τρόπος ζωής των ανθρώπων που ασχολούνταν με τη λίμνη 

 

 
Σχήμα 2. Ναυτική γωνιά στα Κανάλια 

 
 
3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΡΛΑΣ  
 

3.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  
Στο πλαίσιο των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και αποχέτευσης της 

Θεσσαλίας, των οποίων η κατασκευή άρχισε από την προπολεμική περίοδο και 
συνεχίσθηκε μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς, κατασκευάσθηκαν και 
ορισμένα έργα που ενδιαφέρουν ειδικότερα την περιοχή της πεδιάδας Κάρλας όπως τα 
αναχώματα Πηνειού από Λάρισα μέχρι Γυρτώνη, Συλλεκτήρες, οι Τάφροι 1Τ και 2Τ 
και η σήραγγα της Κάρλας (Σχήμα 3).  
 

 
Σχήμα 3. Υφιστάμενα έργα: Αναχώματα, Συλλεκτήρες, Τάφροι 1Τ & 2Τ  

(Παπανίκος, 2008) 
 
 
3.2. ΕΡΓΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 

Ο Ταμιευτήρας δημιουργήθηκε στο χαμηλότερο τμήμα της άλλοτε λίμνης 
Κάρλας, έκτασης περίπου 38 km2, με την κατασκευή α) του δυτικού αναχώματος με 
μήκος περίπου 13 km και β) του ανατολικού αναχώματος με μήκος περίπου 2,7 km 
(Σχήμα 4). Η τελική στέψη των αναχωμάτων κατασκευάστηκε  στο +52,50 m με ύψος 
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9,00 m. Η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής επιτυγχάνεται με τον Ταμιευτήρα ο 
οποίος συγκεντρώνει τα όμβρια νερά των υψηλών και χαμηλών περιοχών της λεκάνης 
απορροής της Κάρλας. 
 

 
Σχήμα 4. Ανατολικό και  Δυτικό ανάχωμα ταμιευτήρα Κάρλας (Παπανίκος, 2008). 
 
 
3.3. ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ 

Με την κατασκευή των Συλλεκτήρων Σ3, Σ4, Σ6 και Σ7 και των περιφερειακών 
τάφρων, τα όμβρια νερά των υψηλότερων περιοχών της λεκάνης απορροής της Κάρλας 
εκτρέπονται με φυσική ροή στον Ταμιευτήρα.  
 

 
Σχήμα 5. Συλλεκτήρες Σ3, Σ4, Σ6, Σ7 (Παπανίκος, 2008). 

 
Ο Συλλεκτήρας Σ3 (Σχήμα 5), έχει μήκος 32,5 km και αποστραγγίζει έκταση 

περίπου 288 km2. Ο σχεδιασμός του προβλέπει και τη δυνατότητα αποστράγγισης της 
λεκάνης Καλοχωρίου (80 km2). Η παροχή σχεδιασμού του είναι 325 m3/sec και το 
πλάτος της διατομής 55 m. Ο Συλλεκτήρας Σ4 (Σχήμα 5) θα έχει συνολικό μήκος 14 
Κm και θ’ αποστραγγίζει έκταση περίπου 371 km2. Η παροχή σχεδιασμού του είναι 213 
m3/sec και το πλάτος διατομής 24 m. Ο υπό κατασκευή Συλλεκτήρας Σ4, θα συνδέσει 
τον ταμιευτήρα με τον Πηνειό, ώστε να υδροδοτείται η λίμνη Κάρλα με τα χειμερινά 
νερά του Πηνειού. Ο Συλλεκτήρας Σ6, συνολικού μήκους 4,5 km αποχετεύει έκταση 
περίπου 52 km2. Η παροχή σχεδιασμού είναι 96 m3/s και το πλάτος της διατομής 10 m 
(Σχήμα 5). Ο Συλλεκτήρας Σ7, συνολικού μήκους 2,6 km αποχετεύει έκταση περίπου 
16 km2 και η παροχή σχεδιασμού είναι 32 m3/s. Λόγω διέλευσης μέσα από τον οικισμό 
Καναλιών και σε βραχώδη εδάφη προβλέπονται κατά τμήματα και ορθογωνικές 
(κλειστές και ανοικτές) διατομές πλάτους περίπου 6 m. Τμήμα του βρίσκεται υπό 
κατασκευή. Με την κατασκευή των παραπάνω έργων, οι επί μέρους λεκάνες απορροής 
της Κάρλας διαμορφώνονται ως εξής (Σχήμα 6):  
α) Η λεκάνη απορροής της υψηλής περιοχής περιλαμβάνει τους Συλλεκτήρες Σ3, Σ4, 
Σ6, Σ7 και τη λεκάνη απορροής που αποχετεύεται απευθείας στον Ταμιευτήρα, δηλαδή: 
Σ3 (288 km2) + Σ4 (371 km2 ) + Σ6 (56 km2) + Σ7 (12 km2)+ Ταμιευτήρα (47 km2) =  
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774 km2, β) η λεκάνη απορροής της χαμηλής περιοχής (238 km2) μαζί με τον 
Ταμιευτήρα (38 km2) είναι 276 km2, γ) Η συνολική λεκάνη απορροής υψηλής και 
χαμηλής περιοχής Κάρλας είναι 1050 km2.  
 

 
Σχήμα 6. Λεκάνες απορροής Κάρλας (Παπανίκος, 2008,  

τροποποιημένο από Loukas et al., 2003) 
 
 
3.4. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 

Κατασκευάστηκαν τρία συνολικά αντλιοστάσια.  
 

 
Σχήμα 7. Αντλιοστάσιο DP1 (Εξωτερική πλευρά – θάλαμοι αναρρόφησης,  

εσωτερική πλευρά σε πλήρη λειτουργία, αντλίες) (Παπανίκος, 2008). 
 

Δύο αντλιοστάσια αποχέτευσης και συγκεκριμένα το DP1 με παροχή Q = 24 m3/s 
στον Κόμβο Πέτρας στο Δυτικό ανάχωμα (Σχήμα 7) και το DP2 με παροχή Q = 3,6 
m3/s στον Κόμβο Καναλιών στο Ανατολικό ανάχωμα. Αυτά χρησιμοποιούνται για 
άντληση των όμβριων υδάτων των χαμηλών περιοχών προς τον ταμιευτήρα, δηλαδή 
των περιοχών που βρίσκονται σε υψόμετρα χαμηλότερα των συλλεκτήρων και δεν 
μπορούν να αποχετευτούν στον ταμιευτήρα με φυσική ροή. Το τρίτο είναι το 
αντλιοστάσιο άρδευσης Α0, δίπλα στο DP1 με παροχή 4,56 m3/s, από το οποίο θα 
διατίθεται νερό για την άρδευση των καλλιεργειών της περιοχής. Στον Ταμιευτήρα θα 
αντλούνται με το αντλιοστάσιο αποχέτευσης DΡ1 από την Τάφρο 1Τ και οι απορροές 
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της χαμηλής περιοχής, δεδομένου ότι η σήραγγα θα παραμένει κλειστή και θα 
χρησιμοποιείται μόνο στις εξαιρετικές πλημμύρες. Με τις στάθμες λειτουργίας που 
έχουν αναφερθεί προηγουμένως, είναι δυνατή η απόληψη ποσότητας περίπου 60x106 
m3 νερού ετησίως κατά τους μήνες από Απρίλιο έως και Σεπτέμβριο. Απαιτείται η 
ενίσχυση του ταμιευτήρα κατά την χειμερινή περίοδο με ποσότητα νερού από τον 
Πηνειό κατά μέσο όρο 80x106 m3 ετησίως.  
 
 
3.5. ΕΝΩΤΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ  

Κύρια Ενωτική Τάφρος έχει διανοιχθεί κατά μήκος του βορείου τμήματος του 
Δυτικού Αναχώματος του Ταμιευτήρα και καταλήγει στην Κύρια Τάφρο 1Τ, με 
συνολικό μήκος 4.760 m (Σχήμα 8). 

 
Σχήμα 8. Ενωτική Τάφρος. 

 
 
3.6. ΕΡΓΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Στον ταμιευτήρα κατασκευάστηκε έργο ασφαλείας στον κόμβο Πέτρας με 
παροχή σχεδιασμού Qmax = 500 m3/s. Σε περίπτωση που υπερβληθεί η καθορισθείσα 
ανωτάτη στάθμη πλημμύρας +50 m, τα υπερχειλίζοντα ύδατα θα κατακλύζουν την 
χαμηλή περιοχή και θα απάγονται μέσω της υφισταμένης σήραγγας προς τον 
Παγασητικό. Σε περίπτωση, που τα πλημμυρικά νερά της χαμηλής περιοχής υπερβαί-
νουν το άθροισμα της δυναμικότητας του αντλιοστασίου DΡ1 και της παροχετευτι-
κότητας της σήραγγας, θα κατακλύζεται η χαμηλή περιοχή έξω από τον ταμιευτήρα. 
 
 
3.7. ΕΡΓΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Π. ΠΗΝΕΙΟ  

Σύμφωνα με το υδατικό ισοζύγιο λειτουργίας του Ταμιευτήρα της Κάρλας 
(Μαχαίρας & Λαζαρίδης, 1999), οι απορροές της λεκάνης δεν επαρκούν για την 
λειτουργία του γι αυτό προβλέπεται η υδροδότηση του ταμιευτήρα και με χειμερινά 
νερά του ποταμού Πηνειού.  
 
 
3.8. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ  

Οι τρεις τεχνητές νησίδες για την προσέλκυση και παραμονή της ορνιθοπανίδας, 
έχουν κατασκευαστεί με εμβαδόν 300 m2 στην Ανώτατη Στάθμη Άρδευσης και 100 m2 
στην Ανώτατη Στάθμη Πλημμύρας. Η μικρότερη απόσταση των νησίδων από την ξηρά, 
στην περίοδο της κατώτερης στάθμης, ξεπερνά τα 300 m και η μεταξύ των νησίδων 
απόσταση, τα 500 m (Σχήμα 9).  

 
Σχήμα 9. Άποψη τεχνητών νησίδων. 
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3.9. ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ Ο 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ ΚΑΡΛΑΣ  
 Οι βασικότεροι σκοποί που αναμένεται να εξυπηρετήσει ο νέος ταμιευτήρας 
είναι: α) Περιβαλλοντική διατήρηση, με συγκεκριμένους αυστηρούς περιορισμούς 
ελάχιστης στάθμης, β) Άρδευση, υπό τις προϋποθέσεις μιας συγκεκριμένης πολιτικής 
με ετήσια απόληψη νερού από τον ταμιευτήρα ίση με 60x106 m3 και αυστηρή τήρηση 
της κατώτατης επιτρεπόμενης στάθμης άρδευσης ίσης με +46,40 m, γ) Ύδρευση του 
Βόλου, δ) Αθλητισμός, με την κατασκευή κωπηλατοδρομίου για τους Μεσογειακούς 
του 2013, ε) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στ) Αναψυχή  
 

 
Σχήμα 10. Πολλαπλοί σκοποί ταμιευτήρα Κάρλας. 

 
 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ 

Με την ολοκλήρωση των έργων επανασύστασης της λίμνης Κάρλας και τον 
επαναπλημυρισμό της, τα οξυμμένα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην περιοχή 
από τις μεγάλες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, (Ψιλοβίκος, 1996) αναμένεται να 
αντιμετωπιστούν και να επαναφέρουν την ευρύτερη περιοχή της παλιάς λίμνης Κάρλας 
στην πρότερα πριν την αλλοίωση του χαρακτήρα της κατάσταση. Η επανασύσταση της 
λίμνης Κάρλας αναμένεται να: α) Υποστηρίξει κατάλληλα την υγροτοπική βλάστηση 
και ιχθυοπανίδα αποκαθιστώντας το οικοσύστημα και το μικροκλίμα της περιοχής και 
συμβάλλοντας και στην απορρύπανση του Παγασητικού Κόλπου από τις απορροές της 
Κάρλας, β) Βελτιώσει το υδατικό ισοζύγιο της περιοχής, με δυνατότητα ικανοποιητικής 
άρδευσης 95.000 στρεμμάτων από τα επιφανειακά νερά της και όχι πλημμελώς από τα 
υπόγεια νερά, γ) Αναβαθμίσει τη στάθμη – ποσότητα και την ποιότητα των 
αποθεμάτων των υπόγειων νερών της περιοχής γύρω από αυτήν, δ) Δημιουργήσει 
ιδανικές συνθήκες για την αποκατάσταση της παθογένειας των εδαφών και την 
αναστολή φαινομένων ερημοποίησής της, ε) Ανασχέσει με τα έργα ορεινής υδρονομίας 
τις πλημμυρικές απορροές, ελαχιστοποιώντας και αναστέλλοντας τα διαβρωτικά 
φαινόμενα, στ) Ενισχύσει την ύδρευση της περιοχής Βόλου µε καλής ποιότητας 
υπόγειο νερό, ζ) Δημιουργήσει υποδοµές και ευνοϊκές συνθήκες για να δημιουργηθούν 
νέες δραστηριότητες συµβατές µε τη βιώσιµη ανάπτυξη, συμβάλλοντας στην αύξηση 
της απασχόλησης μειώνοντας έτσι την ανεργία, η) Αποτελέσει μοναδικό παράδειγμα 
αποκατάστασης υγροτόπων για την ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου.  

 
 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 Μία ολοκληρωμένη βιώσιμη πολιτική για το νερό στον Θεσσαλικό χώρο, πρέπει 
να περιλαμβάνει μέτρα αποκατάστασης του περιβάλλοντος, όπως μείωση της χρήσης 
υπόγειων νερών, σταδιακή παύση λειτουργίας των γεωτρήσεων (σε περιοχές που θα 
καθορισθούν μετά από μελέτες) και έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων 
(όπου είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό), μέτρα εξοικονόμησης νερού, 
εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, νέες μεθόδους άρδευσης, επαναχρησιμοποίηση 
υγρών αστικών αποβλήτων (Σακελλαρίου – Μακραντωνάκη κ.α, 2003).   

Η απόφαση να αποξηρανθεί η λίμνη Κάρλα και να δημιουργηθεί σε τμήμα της 
ένας ταμιευτήρας μικρότερης έκτασης ήταν, σύμφωνα με όλες τις προηγούμενες 
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μελέτες, η πλέον ενδεδειγμένη για την απόκτηση γεωργικών εκτάσεων, την 
αντιπλημμυρική προστασία και την άρδευση της ευρύτερης περιοχής. Η μη 
ολοκλήρωση όμως των έργων, αντί να λύσει τα προβλήματα δημιούργησε περισσότερα. 
Ο τελικός ταμιευτήρας 38.000 στρεμμάτων θα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των 
περιορισμένων υδατικών πόρων της Θεσσαλίας, προσομοιάζοντας τον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργούσε η τέως λίμνη Κάρλα, πριν αρχίσει η υποβάθμισή της, δηλαδή θα 
αποταμιεύει τις χειμερινές απορροές της λεκάνης και τις πλημμυρικές παροχές του 
Πηνειού και θα διαθέτει αυτές τις ποσότητες νερού για την άρδευση το καλοκαίρι.  

Η περιοχή της λίμνης Κάρλας αντιμετωπίζει ένα πλήθος προβλημάτων, τα οποία 
προκλήθηκαν από την αποξήρανση και θα λυθούν μόνο με την ολοκλήρωση της 
κατασκευής και λειτουργίας του ταμιευτήρα. Τα περιθώρια έχουν στενέψει και η 
ανάγκη ολοκλήρωσης του Ταμιευτήρα προβάλλει επιτακτική μετά την ανάληψη και 
των Μεσογειακών αγώνων και την αναγκαιότητα δημιουργίας κωπηλατοδρομίου.  

Η πλήρωση της λίμνης θα απαιτήσει δύο τουλάχιστον έτη (σε περίπτωση 
συνήθων βροχοπτώσεων), ώστε το οικοσύστημα να μην υποστεί απότομη ασυνήθη 
πίεση. Ωστόσο μετά την πρώτη πλήρωση, απαιτείται η κατ’ έτος ανανέωση των υδάτων 
της για την αποφυγή: α) γρήγορης αλάτωσης των υδάτων και β) περαιτέρω 
ευτροφισμού, που θα έχει συνέπειες στη λειτουργία της ως υγροβιότοπου. Συνεπώς η 
απόληψη νερού και η διάθεσή του εκτός λίμνης είναι η μόνη λύση για την ανανέωση 
του υδάτινου όγκου της με τα καθαρά χειμερινά νερά του Πηνειού. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Oι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους της Ευρώπης είναι ένα 
μείζον θέμα της σύγχρονης κοινωνίας. Η ανθρώπινη παρέμβαση έχει αλλάξει 
σημαντικά τον φυσικό κύκλο του νερού, με αποτελέσματα όχι μόνο στο φυσικό 
περιβάλλον, αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο. Η υποβάθμιση των υδάτων έχει φτάσει 
σε τέτοιο σημείο που η ανάγκη για ένα στρατηγικό σχεδιασμό ολοκληρωμένης και 
βιώσιμης διαχείρισης του νερού είναι απαραίτητη. Οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν 
μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν μείωσαν το πρόβλημα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις το 
ενέτειναν ακόμη περισσότερο. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη συνοχής ανάμεσα στα κύρια 
πολιτικά και οικονομικά εργαλεία που αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις της 
σύγχρονης πρακτικής στη διαχείριση της γης και του νερού. 
 
 

FACTS AND POLICIES ON THE ISSUE OF WATER  
RESOURCES MANAGEMENT IN GREECE 

I. Vasvatekis 
 

PhD student, University of Thesally 
 
 

ABSTRACT 
The effects of climate change on Europe’s water resources are a major issue of modern 
society. Human intervention has severely changed the natural circle of water, affecting 
not only the environment but humans as well. The degradation of water quality has 
reached such a low level that the need for a strategic planning of an integral and viable 
water management is necessary. The policies that were followed up to this day did not 
restrain the problem; on the contrary, in many cases they even aggravated it. What 
arises is the need for cohesion between political and economic mechanisms which 
generate the motivating power for modern development in land and water management. 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το κλίμα της Γης μεταβάλλεται. Κατά το παρελθόν η μεταβολή αυτή ήταν 
αποτέλεσμα φυσικών αιτιών. Τις τελευταίες δεκαετίες οι αλλαγές στο κλίμα είναι 
αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης με τις γνωστές σε όλους μας συνέπειες. 
Πολυάριθμες και τεκμηριωμένες μελέτες περιγράφουν τις επιπτώσεις των κλιματικών 
αλλαγών στη δημόσια υγεία, τη βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων, τους φυσικούς 
πόρους, την οικονομία, καθώς και τις ανθρώπινες κοινωνίες (CEC 2007). 

Η δεκαετία του 1990 ήταν η θερμότερη της χιλιετίας για το Βόρειο ημισφαίριο, 
ενώ το 2005 καταγράφηκε επίσημα ως το πιο θερμό έτος των τελευταίων εκατό ετών. Η 
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μέση στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί κατά 20 εκατοστά τον 20ο αιώνα ενώ η 
πιθανολογούμενη αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3οC μέσα στον αιώνα που διανύουμε, 
θα προκαλέσει την αύξηση της στάθμης της θάλασσας κατά 1 μέτρο (Μαριολάκος 
2007). Στην Ελλάδα τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής έχουν ήδη αρχίσει να 
κάνουν την εμφάνισή τους και να προβληματίζουν ειδικούς και μη για το μέλλον.  

 
 
2. Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Από τα αποτέλεσμα των μελετών για το μέλλον του κλίματος του πλανήτη μας, 
έχει γίνει αποδεκτό πως η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε ενδυνάμωση του 
παγκόσμιου υδρολογικού κύκλου προκαλώντας σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα 
τοπικά αποθέματα νερού. Το γνωστό εύκρατο μεσογειακό κλίμα της χώρας μας, με 
τους ήπιους βροχερούς χειμώνες και τα σχετικώς θερμά και ξηρά καλοκαίρια 
παρουσιάζει σοβαρές αποκλίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Έτσι, τα τελευταία 40 χρόνια 
στην Ελλάδα οι βροχοπτώσεις μειώθηκαν από 10 έως 30%, η καταγραφή ακραίων 
καιρικών φαινομένων έχει τριπλασιαστεί, ενώ η παράταση της περιόδου μεγάλης 
επικινδυνότητας πυρκαγιών αυξήθηκε κατά τρείς εβδομάδες. Οι πιο ευάλωτες περιοχές 
στις κλιματικές αλλαγές είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς οι Κυκλάδες, η Θεσσαλία, η 
Κρήτη, η Θεσσαλονίκη και γενικότερα οι Βόρειες και ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. 
Αυτό συμβαίνει λόγω της διαφοράς θερμοχωρητικότητας μεταξύ ξηράς και θάλασσας 
(Hilton 2000).  

Οι τομείς της οικονομίας που φαίνεται να επηρεάζονται περισσότερο από τις 
επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στους υδατικούς πόρους είναι η γεωργία 
(αυξημένη ανάγκη ύδρευσης), η ενέργεια (μείωση ποσότητας διαθέσιμου νερού για 
ψύξη και μειωμένη υδροηλεκτρική ενέργεια), η υγεία (ποιότητα νερού), αναψυχή 
(τουρισμός), αλιεία και ναυτιλία. Οι επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και τη 
βιοποικιλότητα είναι επίσης ανυπολόγιστες (ΟΟΣΑ 1999). 

Γίνεται λοιπόν ολοένα και πιο φανερό ότι η υποβάθμιση του περιβάλλοντος έχει 
σημαντικό κόστος, τόσο περιβαλλοντικό και κοινωνικό, όσο και οικονομικό. Ολόκληρη 
η ανθρωπότητα λοιπόν βρίσκεται μπροστά σε δύο άμεσες ανάγκες: Πρώτον να 
επαναπροσδιορίσουμε άμεσα τις πολιτικές, τις πρακτικές και τις καθημερινές μας 
συνήθειες με στόχο ένα μοντέλο ανάπτυξης συμβατό τόσο με την μακροχρόνια 
ευημερία των κοινωνιών, όσο και με την προστασία του περιβάλλοντος –σε τοπικό, 
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο– ιδιαίτερα με την προστασία του κλίματος, των φυσικών 
πόρων και της βιοποικιλότητας. Και δεύτερον θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις 
υποδομές και το βαθμό ετοιμότητας της κοινωνίας στα νέα δεδομένα που προκύπτουν 
από την αλλαγή του κλίματος, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε πιο 
αποτελεσματικά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα εμφανίζονται πλέον με 
μεγαλύτερη συχνότητα (Mahvi 2005). 

 
 

3. ΤΟ ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Η Ελλάδα είναι μια μάλλον πλούσια σε νερό μεσογειακή χώρα αφού η μέση 

ετήσια βροχόπτωση φτάνει τα 700mm/χρόνο, μεγαλύτερη από ότι στην Ισπανία (636 
mm/έτος) ή την Κύπρο (498mm/έτος) (Β. Hygum 2001). Το νούμερο αυτό κρύβει, 
ωστόσο, τις μεγάλες διαφορές που παρατηρούνται τοπικά, καθώς το κύριο χαρακτη-
ριστικό των υδάτινων πόρων στην Ελλάδα είναι η άνιση κατανομή τους στο χώρο και 
το χρόνο. Το έντονο ανάγλυφο, οι πολλές και σχετικά μικρές λεκάνες απορροής, η 
άνιση κατανομή των βροχοπτώσεων σε συνδυασμό με τη συγκέντρωση του πληθυσμού 
και των κυριότερων δραστηριοτήτων (μεγάλες πόλεις, γεωργία, τουρισμός) στα 
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ξηρότερα μέρη της χώρας, προκαλούν τελικά προβλήματα διαθεσιμότητας και κάνουν 
δύσκολη τη διαχείριση των υδάτινων πόρων (Κουτσογιάννης 2002).  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι το 20% των επιφανειακών νερών της χώρας 
είναι εισαγόμενο, αφού τα μεγαλύτερα ποτάμια φτάνουν στην Ελλάδα από γειτονικές 
χώρες. Το 58% των αντλήσεων νερού στην Ελλάδα προέρχεται από επιφανειακά και το 
42% από υπόγεια αποθέματα. Οι κύριες πιέσεις στα ελληνικά ποτάμια είναι η 
συγκέντρωση θρεπτικών, φερτών υλικών και βαρέων μετάλλων από γεωργικές 
απορροές, οικιστικά λύματα και βιομηχανικά απόβλητα. Υψηλές συγκεντρώσεις 
νιτρικών και φωσφορικών συναντώνται στους ποταμούς Πηνειό, Αξιό και Έβρο και 
στον κάτω ρου του Στρυμόνα (ΟΟΣΑ, 2000). 

Οι τομείς που επηρεάζουν κυρίως τους υδάτινους πόρους και την ποιότητα του 
νερού στην Ελλάδα είναι η γεωργία, η βιομηχανία, η οικιακή χρήση και ο τουρισμός. 
Αναλυτικά, η γεωργία καταναλώνει το 87%, τα νοικοκυριά (αστική χρήση) και ο 
τουρισμός το 10% και η βιομηχανία το 3%. Οι υψηλές αρδευτικές ανάγκες, ο 
τουρισμός που αυξάνεται την ξηρή καλοκαιρινή περίοδο, και οι οικιακές ανάγκες 
ασκούν σημαντική πίεση στα αποθέματα γλυκού νερού (Kondili 2007).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 1. Κατανομή των χρήσεων του νερού στην χώρα μας 
 

Το πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης του νερού στη χώρα μας σχετίζεται με 
πολλούς παράγοντες όπως είναι: η άνιση κατανομή των υδάτινων πόρων (περισσότερες 
βροχές στη Δυτική απ’ ό,τι στην Ανατολική Ελλάδα), η διαφορά στη ζήτηση 
(μεγαλύτερη, στα μητροπολιτικά κέντρα), η γεωμορφολογία της χώρας (μεγάλο 
ανάπτυγμα ακτών, άνυδρα νησιά κ.λπ.), η απουσία σύγχρονων αρδευτικών δικτύων, η 
έλλειψη ενιαίας ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης του νερού που οδηγεί σε 
συγκρουόμενα συμφέροντα ως προς τη χρήση του, η αύξηση των δραστηριοτήτων 
έντασης εργασίας και η τοπική εξάντληση των αποθεμάτων υπόγειων υδροφορέων, η 
κατανάλωση των μόνιμων υδάτινων αποθεμάτων, η μόλυνση των υπόγειων υδάτων 
λόγω των λιπασμάτων και των αποβλήτων των βιομηχανιών (Κοκώσης 2000). 

Η Θεσσαλία είναι, σύμφωνα με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το πιο ελλειμματικό 
διαμέρισμα της ηπειρωτικής Ελλάδας σε νερό. Η έλλειψη υποδομών σε έργα ταμίευσης 
νερού, σε συνδυασμό με τον μη ορθολογικό προγραμματισμό των καλλιεργειών έχει 
οδηγήσει σε σοβαρό περιορισμό θερινής ροής ποταμών και τη δραματική υποβάθμιση 
υδροφορέων, εξαιτίας της εντατικής χρήσης γεωτρήσεων και των απαράδεκτα υψηλών 
απωλειών νερού λόγω των χωμάτινων καναλιών μεταφοράς νερού (Κούγκολος 2007). 

Στη Θεσσαλία, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, η σπατάλη χρηματικών 
αλλά και υδατικών πόρων έρχεται ως φυσική συνέπεια της απουσίας συνολικής και 
ολοκληρωμένης διαχείρισης. Κύριες συνέπειες αυτής της κατάστασης ήταν η 
διαταραχή του υδατικού ισοζυγίου με ιδιαίτερα μεγάλες πτώσεις στάθμης στους 
υδροφορείς, η επέκταση του φαινομένου  της υφαλμύρωσης των παράκτιων 
υδροφορέων και η ρύπανση των υπόγειων νερών από λιπάσματα, βιομηχανικά και 
αστικά λύματα κλπ (Γκούμας 1996) 
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4. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ  
 
4.1. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Μέχρι σήμερα η πολιτική της χώρα μας για τη διαχείριση των υδάτων ασκήθηκε 
αρχικά μέσω του Ν.3881/58 του Υπουργείου Γεωργίας και έπειτα διαμέσου του Ν. 
1739/1987. Ο νόμος αυτός που προέβλεπε αλλαγές στη δομή της διαχείρισης έμεινε 
ουσιαστικά ανενεργός, καθώς, ουδέποτε εκδόθηκαν όλα τα Προεδρικά Διατάγματα και 
οι κανονιστικές ρυθμίσεις που απαιτούνταν για την εφαρμογή του (Ξανθόπουλος 1996). 

Το πλέον χρήσιμο εργαλείο στην αναπροσαρμογή των πολιτικών σε ότι αφορά 
μια μακροπρόθεσμη και αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων είναι η Οδηγία 
2000/60/ΕΚ, γνωστή ως «Οδηγία για τα Νερά». Η οδηγία αυτή στοχεύει στην ολοκλη-
ρωμένη διαχείριση των επιφανειακών και των υπόγειων νερών, καθώς και στην 
προστασία, βελτίωση και αποκατάστασή τους, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του 2015 όλα 
τα υδάτινα συστήματα να βρίσκονται σε καλή οικολογική κατάσταση. Αυτή η πλέον 
φιλόδοξη και καινοτόμος Οδηγία εισάγει μια καινοτόμα και ταυτόχρονα ολοκληρωμένη 
αντίληψη στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Καθώς το νερό δε γνωρίζει σύνορα, η 
Οδηγία ορίζει ότι η διαχείριση του νερού θα πρέπει να γίνεται με βάση τις Λεκάνες 
Απορροής Ποταμού, δηλαδή με υδρολογικά και όχι διοικητικά όρια. Ζητά οικονομική 
ανάλυση όλων των χρήσεων του νερού, εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους 
επιπτώσεων, και διαχείριση βάσει της αρχής ανάκτησης του κόστους των υπηρεσιών 
ύδατος. Προκειμένου, επίσης, να διαφυλαχθεί το δικαίωμα όλων στα κοινωνικο-
οικονομικά οφέλη της χρήσης του νερού, ορίζεται ότι οι ανάγκες και οι προσδοκίες 
όλων των ενδιαφερόμενων μελών θα πρέπει να αναλύονται σε επίπεδο λεκάνης 
απορροής (CEC 2007). 

Η Ελλάδα ενσωμάτωσε την Οδηγία-πλαίσιο στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο 
3199 το Νοέμβριο του 2003. Παρόλο που η ενσωμάτωση της Οδηγίας φαίνεται να έγινε 
έγκαιρα, ο νόμος χαρακτηρίζεται από βασικές ελλείψεις ως προς το περιεχόμενο και 
ασάφειες ως προς την εφαρμογή του. Χαρακτηριστικά, ο βασικός περιβαλλοντικός 
στόχος της Οδηγίας, ερμηνεύεται διαφορετικά στο κείμενο του ελληνικού νόμου. Μια 
ακόμη βασική έλλειψη είναι, ότι δεν προσδιορίζει τις Περιοχές Λεκάνης Απορροής 
Ποταμού (ΠΛΑΠ) και ούτε εξασφαλίζει τις κατάλληλες διοικητικές ρυθμίσεις. Χωρίς 
τον ορισμό των ΠΛΑΠ τα βασικότερα βήματα υλοποίησης της Οδηγίας-πλαίσιο για το 
Νερό δεν μπορούν τελικά να προχωρήσουν . 

  
 

4.2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Ωστόσο, η ως τώρα πορεία της χώρας κάνει εξαιρετικά αμφίβολη την επίτευξη των 

στόχων της Οδηγίας-πλαίσιο για το Νερό. Συγκεκριμένα η Ελλάδα (Θανόπουλος 2008): 

• Δεν έχει ολοκληρώσει, ως όφειλε ως τις αρχές του 2005, την ανάλυση των 
χαρακτηριστικών και των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων (πχ 
γεωργία, τουρισμός) στην κατάσταση των υδάτων.  

• Δεν έχει ασχοληθεί με την οικονομική διάσταση των διαφόρων χρήσεων του 
νερού ώστε να μπορεί να προγραμματίσει και να επιλέξει στην κάθε περίπτωση 
τη λύση με το μικρότερο κόστος και για την κοινωνία αλλά και για τους 
φυσικούς πόρους. Μόλις στις αρχές του 2007 δημοσίευσε την προκήρυξη 
σχετικά με την ανάπτυξη προγράμματος παρακολούθησης ώστε κάθε στιγμή να 
υπάρχει μια συνεκτική και συνολική εικόνα της κατάστασης, της ποιότητας και 
της ποσότητας των υδάτων σε όλες τις λεκάνες. Τα προγράμματα αυτά ωστόσο 
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θα έπρεπε να είχαν τεθεί σε εφαρμογή ήδη από το 2006.  
• Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων αλλά και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Υδάτων 

συνεχίζουν να υπολειτουργούν χωρίς το απαραίτητο προσωπικό, εξοπλισμό και 
υποδομές.  

• Διάφορα θεσμοθετημένα όργανα που προβλέπονται από το νόμο 3199/2003 
ακόμη και αν έχουν στα χαρτιά συσταθεί (όπως το Εθνικό αλλά και τα 
Περιφερειακά Συμβούλια Υδάτων) δεν έχουν ακόμη συγκληθεί. Η Κεντρική 
Υπηρεσία Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται, αν και 
αντιμετωπίζει επίσης σοβαρά προβλήματα έλλειψης προσωπικού και πόρων.  

Παράλληλα η αγροτική πολιτική της χώρας όπως εκφράστηκε για την περίοδο 
2000-2007 από το ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου, τα 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και το Έγγραφο Προγραμματισμού 
Αγροτικής Ανάπτυξης, σε γενικές γραμμές δεν έλαβε υπόψη βασικές αρχές της 
Οδηγίας-πλαίσιο για το Νερό. Έτσι διαφαίνεται στον ορίζοντα ο κίνδυνος να 
παραπεμφθεί η Ελλάδα για ακόμη μια φορά στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.) για μη συμμόρφωση στους κανόνες Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Και για 
κακή ποιότητα των υδάτων της (Κondili 2007). 

Τα κύρια αίτια βέβαια για την κακή κατάσταση των υδάτων τόσο της Ελλάδας 
όσο και της Ευρώπης εστιάζονται στην εκβιομηχάνιση και κυρίως στην εντατικοποίηση 
της γεωργίας (των τελευταίων 50 περίπου χρόνων). Για τους λόγους αυτούς έχουν 
ασκηθεί μεγάλες πιέσεις στους ποταμούς, οι οποίοι επηρεάζονται επίσης από θρεπτικά 
και άλλους χημικούς ρυπαντές που προέρχονται από τα αστικά υγρά απόβλητα και τα 
γεωργικά λιπάσματα. Αν και η κατάσταση στους πιο ρυπασμένους ποταμούς 
καλυτερεύει σταδιακά λόγω των βελτιωμένων συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων, ο 
αριθμός των ανεπηρέαστων και λιγότερο ρυπασμένων ποταμών συνεχώς μειώνεται. 
Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της μη εντοπισμένης ρύπανσης από τις καλλιέργειες. 
Σύμφωνα λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του WWF για τα Γλυκά Νερά, η 
Ελλάδα (Β. Hygum 2001):  

 
 Έχει ανεπαρκή πληροφόρηση σχετικά με τα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα της 
ανθρώπινης δραστηριότητας στη βιοποικιλότητα των υγροτόπων (απειλούμενα 
είδη).  

 Έχει ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με τα μεταναστευτικά ψάρια 
 Δεν έχει εκπληρώσει τους όρους του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 κατά τη διαδικασία 
σχεδιασμού (όπως άλλωστε και οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε). 

 Δεν διαθέτει εθνικά προγράμματα βιολογικού ελέγχου των ποταμών της 
 Έχει ανεπαρκή πληροφόρηση για την απειλή της εισαγωγής ξενικών ειδών για τη 
βιοποικιλότητα. 

 Έχει υπογράψει τη Σύμβαση Ραμσάρ για τους Υγροτόπους, πράγμα που σημαίνει 
ότι υποχρεούται σε αποτελεσματική παρακολούθηση, κάτι που δεν έχει προχωρήσει 
σε μεγάλο βαθμό. 

 Έχει περιορισμένη πληροφορία για τους τομείς (πχ. γεωργία, βιομηχανία) που 
επηρεάζουν την ποσότητα ή ποιότητα του νερού. 

 Έχει έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με τη διάχυτη ρύπανση (νιτρικά, 
φωσφορικά, φυτοφάρμακα και άλλοι ρύποι), που ευθύνεται για σημαντικές 
επιπτώσεις στην υγεία των οικοσυστημάτων και την ποιότητα του πόσιμου νερού. 

 
Είναι λοιπόν επακόλουθο ότι η κακή πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα 

νερού θα οδηγήσει σε κακό σχεδιασμό και λήψη αναποτελεσματικών μέτρων στις 
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λεκάνες απορροής που έχουν πληγεί. Συμπληρωματικά στα παραπάνω πρέπει να 
αναφερθούν κάποια κυρίαρχα σημεία της καθυστέρησης της χώρας μας στα θέματα 
διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος (Καλφούντζος 2004):  
 

1. Η μη συγκρότηση Υπουργείου Περιβάλλοντος. 
2. Το αλληλοκαλυπτόμενο ενίοτε δε συγκρουόμενο πλαίσιο αρχών και πολιτικών 

των επιμέρους φορέων που οδηγούν σε δυσκινησία του κρατικού μηχανισμού 
και αναποτελεσματική αφομοίωση νέων προκλήσεων και δεδομένων. 

3. Η έλλειψη σώματος περιβαλλοντικών ελεγκτών. 
4. Η απουσία ενός αξιόπιστου εθνικού συστήματος μέτρησης, ελέγχου και 

πρόληψης της ρύπανσης, που θα συνδέει με επίσημες, αξιόπιστες και τεχνικά 
βέλτιστες μεθόδους όλους εκείνους τους φορείς που λειτουργούν ως εργαστήρια 
ή σταθμοί παρακολούθησης του περιβάλλοντος. 

 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Όσο και να υιοθετηθούν δράσεις και πολιτικές για την εξοικονόμηση νερού και 
την αύξηση της αποτελεσματικότητας της χρήσης του, από μόνες τους οι προσπάθειες 
αυτές δε θα λύσουν τα προβλήματα ξηρασίας στην Ελλάδα, καθώς συχνά το νερό που 
εξοικονομείται, χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει ακόμη περισσότερες επεκτάσεις 
των αρδευόμενων περιοχών ή για να ποτιστούν ακόμη πιο υδροβόρες καλλιέργειες. Η 
ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση του νερού χρειάζεται ικανοποιητικό σχεδιασμό 
που να λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικούς στόχους και να εξασφαλίζει ένα μακρο-
χρόνιο πλαίσιο. Μια σειρά από πολιτικές και δράσεις φαίνονται αναγκαίες για τον 
εξορθολογισμό μιας κατάστασης που επί χρόνια εξάντλησε τα υδάτινα αποθέματα, όπως: 
 
 Σωστή διαχείριση της ζήτησης. Αποτροπή φαινομένων σπατάλης που οφείλονται 
είτε στην κακή αρδευτική μέθοδο που ακολουθείται και στην παλαιότητα του 
αρδευτικού δικτύου. 

 Δημιουργία ενός επαρκούς δικτύου παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων 
ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων του νερού καθώς και στην ενοποίηση 
μεθοδολογιών και κριτηρίων αξιολόγησης των δεδομένων, υποχρέωση που 
απορρέει και από την οδηγία 2000/60. 

 Ανάπτυξη διαδικασιών για τον ακριβή υπολογισμό των αναγκών των καλλιεργειών 
σε νερό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι ανάγκες για νερό θα σταματήσουν να 
υπερεκτιμούνται κάτι που ενδεχομένως να οδηγήσει σε οικονομία νερού αλλά και 
σε επανασχεδιασμό των αναγκών σε έργα μεταφοράς και διανομής του. 

 Ενημέρωση της κοινωνίας για το υδατικό πρόβλημα, συμμετοχή στη διαβούλευση. 
 Επενδύσεις στα δίκτυα αλλά και στις εκμεταλλεύσεις προκειμένου να 
εξοικονομηθεί νερό. 

 Καινοτόμες τεχνολογίες μπορούν να προμηθεύσουν τους αγρότες αλλά και τους 
διαχειριστές νερού με επιπλέον κλιματικά, εδαφικά αλλά και στοιχεία για την κάθε 
καλλιέργεια προκειμένου να μειώσουν τις απώλειες νερού. 

 Σειρά εγγειοβελτιωτικών έργων που σχετίζονται με την αντιπλημμυρική προστασία 
αλλά και την προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. 

 Συντονισμός μεταξύ: των φορέων που ασχολούνται με τη διαχείριση του νερού,  
 Κατά την κατασκευή έργων που αφορούν τη διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη το περιβαλλοντικό του κόστος. 

 Ενημέρωση των αγροτών όχι μόνο για θέματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων 
αλλά και για θέματα όπως οι συνέπειες της υπερεκμετάλλευσης των υδάτων στην 
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άρδευση, οι νέες πολιτικές για τη διαχείριση των υδάτων καθώς και νέες λιγότερο 
υδροβόρες καλλιέργειες. Έτσι, μέσω αυτής της πρακτικής πιθανώς να αποφεύγονται 
λανθασμένες αντιλήψεις ενώ θα δίνεται η ευκαιρία στους αγρότες να διατυπώνουν 
τις απόψεις τους για θέματα όπως η ορθή χρήση του αρδευόμενου νερού, που η 
επιτυχής εφαρμογή της εξαρτάται άμεσα από εκείνους. 

 Η εφαρμογή πολιτικής τιμολόγησης του νερού, για την αποφυγή υπερκατανάλωσης 
και απαξίωσής του. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το σύστημα κατανομής των διαθέσιμων υδάτων στους διάφορους τομείς χρήσης 
αποτελεί μια συνήθη πολιτική προσαρμογής στην αλλαγή και διακύμανση του 
κλίματος, που πρέπει να αναλυθεί σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, την 
ισότητα μεταξύ των χρηστών και το οικονομικό όφελος/κόστος. Στην εργασία αυτή 
παρουσιάζεται μια μεθοδολογία για την εξομάλυνση των συγκρούσεων κατά την 
κατανομή των υδάτων στην περιοχή του Δέλτα Αξιού υπό εναλλακτικές συνθήκες 
διαθεσιμότητας υδάτων. Η μέθοδος στηρίζεται στην εφαρμογή δεικτών οι οποίοι 
επιλέγονται βάσει των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής και των συνθηκών που προβλέπεται 
να επικρατήσουν στην περιοχή όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές σε συνδυασμό με 
την αυξημένη ζήτηση των υδατικών πόρων. 
 
 

WATER ALLOCATION AMONG COMPETETIVE USES: 
APPLICATION ON AXIOS DELTA REGION 

E. Eleftheriadou1, E. Kampragou2 
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ABSTRACT 
A typical adaptation strategy to climate change impacts on water resources is the 
modification of the existing water allocation schemes. However, the process of defining 
new water entitlements should incorporate the analysis of key issues, namely 
environmental protection, equity in access to water and economic benefit and cost. This 
paper presents a methodology for conflict resolution while allocating water in the Axios 
Delta region under different scenarios of water availability. The tool is based on the use 
of indicators that describe the main features as well as the conditions that are expected 
to prevail in the region, with regard to the climate change effects and the increase in 
water demand. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους έχουν αποτελέσει 

αντικείμενο μελέτης πληθώρας εργασιών, οι οποίες συνάγουν στα κύρια συμπεράσματα 
ότι θα υπάρξει χωρική και χρονική μεταβολή των παραμέτρων του υδρολογικού 
ισοζυγίου (π.χ. αύξηση θερμοκρασίας, μείωση κατακρημνίσεων) και συχνότερη 
εμφάνιση ακραίων φαινόμενων (π.χ. ξηρασία) ή εντατικοποίηση προβλημάτων που 
σχετίζονται με το νερό (π.χ. αυξημένη τρωτότητα των περιοχών που ήδη βιώνουν 
ανεπάρκεια υδάτων) (Gleick, 1998). Ειδικότερα για την Ελλάδα, σύμφωνα με την 
έκθεση 2/2007 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕEA, 2007) το έτος 2030 
ο δείκτης στέρησης νερού θα κυμαίνεται στο 30-40% και προβλέπονται πιο έντονες και 
μεγαλύτερης διάρκειας ξηρασίες. 

Συνήθεις πολιτικές προσαρμογής στη μεταβαλλόμενη διαθεσιμότητα νερού 
αποτελούν η κατασκευή έργων υποδομής (π.χ. φράγματα), η αλλαγή των χρήσεων γης 
και η διαχείριση της ζήτησης του νερού. Δεν έχει ευρέως αναγνωριστεί η συμβολή των 
θεσμικών μέτρων ως πρακτική ανταπόκρισης στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, με 
βασικότερο μέτρο τη θέσπιση δικαιωμάτων χρήσης νερού, δηλαδή την κατανομή του 
νερού μεταξύ των διαφόρων χρήσεων (Kathleen et al., 1997). 

Υπό το πρίσμα, επομένως, της φυσικής ή τεχνητής ανεπάρκειας των υδατικών 
πόρων, το εφαρμοζόμενο σχήμα κατανομής των υδάτων μπορεί να συμβάλει ή όχι στην 
εξασφάλιση της ασφάλειας όσον αφορά στους υδατικούς πόρους (water security), τόσο 
σε όρους ποιότητας όσο και ποσότητας (de Loë, 2007). Επιπλέον, η θέσπιση 
δικαιωμάτων χρήσης νερού αποτελεί τη βασική αιτία συγκρούσεων μεταξύ των 
διαφόρων χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης προστασίας και διατήρησης 
των υδάτινων οικοσυστημάτων. Ζητούμενο, επομένως, της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των υδατικών πόρων είναι η εξασφάλιση της ισότητας στην πρόσβαση σε νερό 
παράλληλα με τη ανάπτυξη δομών για την προσαρμοζόμενη διαχείριση (adaptive 
management) των υδατικών συστημάτων στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής. 

Η ανάγκη αυτή είναι επιτακτική στα όρια προστατευόμενων περιοχών, καθώς 
είναι σπανίως θεσμοθετημένη η εξασφάλιση μιας ελάχιστης παροχής νερού, με 
αποτέλεσμα τη διαρκή υποβάθμιση των οικοσυστημάτων. Ιδιαίτερα ευάλωτες είναι οι 
δελταϊκές περιοχές ποταμών, όπου παρατηρείται συνήθως εντατικής μορφής γεωργική 
δραστηριότητα. Η πρόκληση για το μέλλον είναι, κατά συνέπεια, η εξομάλυνση των 
αντιθέσεων κατά την κατανομή νερού μεταξύ των χρήσεων αυτών, με στόχους την 
προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομικά αποδοτική χρήση του νερού και τη 
μείωση της τρωτότητας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.  

Στην εργασία αυτή εξετάζονται τα παραπάνω ζητήματα, χρησιμοποιώντας ως 
περιοχή μελέτης το προστατευόμενο Δέλτα του ποταμού Αξιού. Συγκεκριμένα 
εξετάζονται και αξιολογούνται οι απειλές που δέχονται οι τομείς χρήσης νερού υπό 
εναλλακτικές συνθήκες διαθεσιμότητας υδάτων και προσδιορίζεται η προτεραιότητα 
κάθε τομέα στην κατανομή υδάτων βάσει συγκεκριμένων δεικτών. 

 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
O ποταμός Αξιός είναι ένα από τα πέντε διακρατικά ποτάμια της Ελλάδας. 

Πηγάζει από την π.Γ.Δ.Μ. και χύνεται στον Θερμαϊκό κόλπο, διανύοντας στην Ελλάδα 
τους νομούς Κιλκίς και Θεσσαλονίκης. Έχει συνολικό μήκος 380 km και έκταση 
λεκάνης απορροής περίπου 22.250 km2, εκ των οποίων 80 km και 2.513km2 βρίσκονται 
στον Ελλαδικό χώρο (ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008). Μαζί με τους ποταμούς Λουδία και 
Αλιάκμονα σχηματίζει το Δέλτα του Αξιού -Λουδία - Αλιάκμονα, έναν από τους 
σημαντικότερους υγροβιότοπους στην Ελλάδα που εντάσσεται στα δίκτυα Natura 



77 

(GR1220002) και Rasmar, ενώ η συμβολή του στη διαμόρφωση της πεδιάδας της 
Θεσσαλονίκης εκτιμάται σε 65-70% (Psilovikos et al., 1997).  

Σχήμα 1. Θέση λεκάνης απορροής ποταμού Αξιού 
 
Η μέση ετήσια απορροή εκτιμάται σε 5*109 m3/yr, ωστόσο σύμφωνα με πιο 

πρόσφατες μετρήσεις της περιόδου 1995-2000, η παροχή έχει μειωθεί σημαντικά σε 
3.4*109 m3/yr (Bonazountas et al., 2006). Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στην 
αύξηση των απολήψεων κατά μήκους του ποταμού για άρδευση και ύδρευση των 
γειτονικών περιοχών (Karageorgis, 2001). Όσον αφορά στην ποιότητα του νερού, αυτή 
επιβαρύνεται σημαντικά τόσο από την ανάντη εισροή ρύπων λόγω της ανεξέλεγκτης 
διάθεση λυμάτων όσο και από τις γεωργικές δραστηριότητες εντός της λεκάνης 
απορροής. 

Ο Αξιός είναι πλέον ένα τετρα-εθνές ποτάμι που μοιράζεται από την Ελλάδα, τη 
Βουλγαρία, την π.Γ.Δ.Μ. και τη Σερβία. Δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή κάποιο 
νομοθετικό πλαίσιο για την κατανομή των υδάτων μεταξύ των χωρών αυτών. 
Παλιότερα μόνο είχαν υπογραφεί συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας σχετικά με θέματα υδροοικονομίας (1959), μεταξύ Ελλάδας και 
Βουλγαρίας, για τη διαχείριση των κοινών τους ποταμών (1964 και 1971) και μεταξύ 
Ελλάδας και πρώην Γιουγκοσλαβίας σχετικά με τη διαχείριση της λεκάνης του Αξιού 
(1970) (Λαζαρίδης Κ., 2005). 

Οι βασικές χρήσεις νερού εντός της λεκάνης απορροής του Αξιού είναι η γεωργία 
και η κτηνοτροφία, στο Ελληνικό τμήμα της λεκάνης, και η γεωργία και η βιομηχανία, 
στο τμήμα που ανήκει στην π.Γ.Δ.Μ.. Όσον αφορά στο ελληνικό τμήμα του ποταμού, η 
μεγαλύτερη πίεση στους υδατικούς πόρους ασκείται από τη γεωργία. Τη δεκαετία του 
1950 κατασκευάστηκε φράγμα στην περιοχή του Προχώματος (ονομασία Ελεούσα), το 
οποίο τροφοδοτεί με νερό για άρδευση κυρίως το οργανωμένο δίκτυο στο νότιο τμήμα 
της λεκάνης, έκτασης περίπου 300 km2 (Karageorgis et al., 2005). Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα αφορά στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού, όπου υπάρχει εντατικής 
μορφής καλλιέργεια ρυζιού, βαμβακιού και καλαμποκιού, με αποτέλεσμα την ποιοτική 
και ποσοτική υποβάθμιση του οικοσυστήματος του Δέλτα.  

Σύμφωνα με το κείμενο διαβούλευσης επί του προσχεδίου διαχείρισης των 
υδατικών πόρων του υδατικού διαμερίσματος της Κεντρικής Μακεδονίας (ΥΠΑΝ,  
2008), στη διαχειριστική λεκάνη των εκβολών του Αξιού η ζήτηση νερού ανέρχεται σε: 
63.3*106 m3/yr για άρδευση, 2*106 m3/yr για βιομηχανική χρήση, 0.22*106 m3/yr για 
την κτηνοτροφία, 2.6*106 m3/yr για αστική χρήση, 1495.3*106 m3/yr για την τήρηση 
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της ελάχιστης διατηρητέας παροχής του ποταμού και 25*106 m3/yr αντλούνται για 
χρήση από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., ενώ για την κάλυψη των αναγκών των Γ.Ο.Ε.Β. 
αντλούνται συνολικά από τον Αξιό 456*106 m3/yr. 

 
 

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ 
Η συγκεκριμένη εφαρμογή της «ισότιμης» κατανομής των υδάτων μεταξύ 

ανταγωνιστικών τομέων στηρίζεται στην ανάλυση αντιπροσωπευτικών μεγεθών κάθε 
τομέα. Η έννοια της ισοτιμίας δεν αναφέρεται στην ισόποση κατανομή, αλλά εκφράζει 
την ανάγκη για ενσωμάτωση όλων εκείνων των παραγόντων που χαρακτηρίζουν την 
κάθε περιοχή και κάθε τομέα, ώστε η κατανομή να υπηρετεί τις ανάγκες όλων των 
ανταγωνιστικών χρήσεων. 

Σύμφωνα με τη Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου (International Law Commission, 
1997), η ισότιμη και λογική χρήση των υδατικών πόρων μπορεί να επιτευχθεί με την  
ανάλυση παραγόντων, οι οποίοι προσδιορίζουν τις ανάγκες των χρηστών και τις 
φυσικές συνθήκες της υπό μελέτης περιοχής. προτείνει δηλαδή το συνδυασμό φυσικών 
και κοινωνικοοικονομικών μεγεθών για τον καθορισμό κατανομής υδάτων, γεγονός που 
συμφωνεί με την έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων. 
Συγκεκριμένα, οι αντιπροσωπευτικοί παράγοντες που προτείνονται στην αναθεωρημένη 
Σύμβαση των Η.Ε. για το Νόμο περί Μη-Ναυσιπλοϊκών Χρήσεων των Διεθνών 
Υδάτων του 2004 από τη Ένωση Διεθνούς Δικαίου (International Law Association, 
2004), είναι οι εξής: 

• Φυσικές συνθήκες (γεωγραφικές, υδρογραφικές, υδρολογικές, κλιματικές) 
• Κοινωνικοοικονομικές ανάγκες 
• Πληθυσμός εξαρτώμενος από τους υπό μελέτη υδατικούς πόρους 
• Η διακρατική επίδραση της χρήσης των υδατικών πόρων 
• Υπάρχουσες και μελλοντικές χρήσεις νερού 
• Το κόστος της προστασίας και της οικονομίας στη χρήση του νερού 
• Η ύπαρξη εναλλακτικών σεναρίων για προσφορά νερού 
• Η βιωσιμότητα των υπαρχουσών και προτεινόμενων χρήσεων 
• Η ελαχιστοποίηση των προκαλούμενων περιβαλλοντικών ζημιών 
Οι παραπάνω παράγοντες μπορούν να εφαρμοστούν και στην περίπτωση δια-

τομεακών υδάτων καθώς παρουσιάζουν ομοιότητες με τη διαχείριση των διακρατικών 
υδάτων. 

Οι προτεινόμενοι παράγοντες ενσωματώνονται στη μεθοδολογία ιεράρχησης 
χρήσεων, και άρα κατανομής υδάτων, που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή μέσω 
κατάλληλων δεικτών. Η χρήση δεικτών αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο στη διαχείριση 
φυσικών πόρων, καθώς αποτελούν το βασικό εργαλείο για την αποτίμηση της προόδου 
επίτευξης των στόχων μίας περιοχής. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως 
μέτρο σύγκρισης για διαφορετικές περιοχές και να μελετηθούν οι σύνδεσμοι μεταξύ 
μεταβαλλόμενων συνθηκών, ανθρώπινης συμπεριφοράς και πολιτικών επιλογών 
(UNECE, 1992). 

Στη συγκεκριμένη εφαρμογή οι δείκτες θα θεωρηθούν ως απειλές για τον κάθε 
τομέα (θα λαμβάνεται υπόψη δηλαδή η αρνητική τους επίδραση σε κάθε τομέα) και θα 
αξιολογηθούν βάσει της μεθοδολογίας που προτείνεται στα Open Standards for the 
Practice of Conservation η οποία αναπτύχθηκε από το Conservation Measures 
Partnership (CMP, 2007). Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία οι 
απειλές/δείκτες θα αξιολογηθούν με μία απόλυτη ιεράρχηση με βάση τρία κριτήρια: α) 
το εύρος (scope): σχετικά με την έκταση της περιοχής επίδρασης του δείκτη, β) τη 
σοβαρότητα (severity): η ζημιά που πρόκειται να υποστεί ένας τομέας μέσα σε 



79 

συγκεκριμένο εύρος και χρονικό πλαίσιο και γ) την αντιστρεπτότητα (irreversibility): ο 
βαθμός στον οποίο ο υπό εξέταση τομέας μπορεί να επανέλθει στην αρχική του 
κατάσταση. Η αξιολόγηση των δεικτών/απειλών για κάθε τομέα (χρήστη νερού) και για 
κάθε κριτήριο βασίζεται σε μία κλίμακα τεσσάρων βαθμίδων, όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα, που ανταποκρίνεται στο μέγεθος των επιπτώσεων κάθε δείκτη/ 
απειλή. 

 
Πίνακας 1: Κριτήρια και κλίμακα αξιολόγησης δεικτών 
Κριτήρια/ 
Βαθμίδα 

Πολύ Υψηλή 
(ΠΥ) 

Υψηλή 
(Υ) 

Μέση 
(Μ) 

Χαμηλή 
(Χ) 

Ε
ύρ
ος

 Επιρροή της 
απειλής στο 71-
100% του τομέα 

Επιρροή της 
απειλής στο 31-
70% του τομέα 

Επιρροή της 
απειλής στο 11-
30% του τομέα 

Επιρροή της 
απειλής στο 1-
10% του τομέα 

Σ
οβ
αρ
ό

τη
τα

 Ζημιές στον τομέα 
κατά 71-100% 

Ζημιές στον 
τομέα κατά 31-
70% 

Ζημιές στον 
τομέα κατά 11-
30% 

Ζημιές στον 
τομέα κατά 1-
10% 

Μ
η 

Α
ντ
ισ
τρ
ε 

πτ
ότ
ητ
α 

Ο τομέας δεν 
μπορεί να 
αποκατασταθεί 

Ο τομέας μπορεί 
να 
αποκατασταθεί 
με τεχνητά μέσα 

Ο τομέας μπορεί 
να 
αποκατασταθεί 
με ήπιες 
παρεμβάσεις 

Ο τομέας μπορεί 
να 
αποκατασταθεί 
άμεσα και με 
χαμηλό κόστος 

 
 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ 
Για την εφαρμογή στο Δέλτα του Αξιού θεωρήθηκε ότι οι δύο βασικοί 

ανταγωνιστικοί τομείς χρήσης νερού είναι το Περιβάλλον (ειδικότερα η 
περιβαλλοντική παροχή) και η Γεωργία (αρδευτικές ανάγκες). Για τους δύο αυτούς 
τομείς εφαρμόστηκε η παραπάνω μεθοδολογία επιλέγοντας δείκτες/απειλές οι οποίοι 
εμπεριέχουν όλα τα χαρακτηριστικά της περιοχής όσον αφορά περιβαλλοντικές, 
κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες αλλά και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τη 
χρήση των υδατικών πόρων, την περιβαλλοντική προστασία και τη βιωσιμότητα. Η 
επιλογή των δεικτών έγινε βάσει της συνάφειάς τους με την αντίστοιχη κατηγορία και 
της διαθεσιμότητας των δεδομένων.    

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 επιλέχθηκαν 14 δείκτες, οι οποίοι περιγράφουν με 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τις πέντε (5) βασικές κατηγορίες των επιλεγμένων 
παραγόντων. Όσον αφορά τα σενάρια κλιματικής αλλαγής, επιλέχθηκαν να 
χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Eπίπτωση των κλιματικών 
αλλαγών στην υδρολογία και στα συστήματα διαχείρισης υδατικών πόρων στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα» του Ε.Μ.Π. (1994-96) σύμφωνα με το οποίο η μέση ετήσια 
απορροή στον Αλιάκμονα αναμένεται να μειωθεί κατά 30% κυρίως τη θερινή περίοδο 
και θα επιμηκυνθεί η ξηρή περίοδος. Καθώς η λεκάνη του Αξιού είναι γειτονική του 
Αλιάκμονα,  για τις ανάγκες της παρούσας εφαρμογής θεωρήθηκε η ίδια μείωση της 
απορροής και για τον Αξιό. Επιπλέον, η αξιολόγηση της επίδρασης των δεικτών έγινε 
λαμβάνοντας υπόψη και τις ευρύτερες εκτιμήσεις του European Environmental Agency 
όσον αφορά στις επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε επίπεδο Ευρώπης (ΕΕΑ, 
2005).  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 
δεικτών για τους δύο ανταγωνιστικούς τομείς με βάση τα τρία κριτήρια της 
μεθοδολογίας των Open Standards. Η τελική κατάταξη κάθε δείκτη βασίζεται σε έναν 
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αλγόριθμο ανάλογα με την αξιολόγηση κάθε κριτηρίου, ενώ με έναν παρόμοιο 
αλγόριθμο υπολογίζεται η κατάταξη ανά κατηγορία. 

 
Πίνακας 2:  Αξιολόγηση επίδρασης πιέσεων στην περιβαλλοντική προστασία  (Π) και 

τη γεωργική δραστηριότητα (Γ) 
Εύρος  Σοβαρότητα  Μη 

Αντιστρεπτότητα
Κατάταξη Κατηγορία Δείκτης 

Π Γ Π Γ Π Γ Π Γ 
Ακραία 

φαινόμενα ΠΥ ΠΥ ΠΥ Υ Υ Υ ΠΥ Υ 

Διαταραχή 
υδρολογικού 
ισοζυγίου 

(Βροχόπτωση, 
εξάτμιση, 
απορροή) 

ΠΥ Υ ΠΥ Υ Υ ΠΥ ΠΥ Υ 

Φυσικές 
Συνθήκες-
Κλιματική 
αλλαγή 

(ΦΣ-ΚΑ) 
 Δείκτης 

εξάρτησης από 
ανάντη χώρες 

ΠΥ Χ Υ Μ Υ Μ Υ Χ 

Εξαρτώμενος 
πληθυσμός Μ Μ Μ Χ Μ Χ Μ Χ 

Πληθυσμός 
εντός λεκάνης Μ Χ Μ Χ Μ Χ Μ Χ 

Δευτερεύοντες 
τομείς χρήσης 

νερού 
Υ Μ Υ Χ Μ Χ Υ Χ 

Κοινωνικές 
Συνθήκες 

(ΚΣ) 
 

Υποδομές- 
Υδραυλικά 

έργα 
Υ Χ Μ Χ Υ Χ Υ Χ 

Προσφορά 
νερού Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Οικονομία 

(ΟΙΚ) 
 

Οικονομική 
αποδοτικότητα 
χρήσης νερού 

Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 

Προβλεπόμενη 
ζήτηση Υ Υ Υ Μ Μ Μ Υ Μ Χρήση 

(ΧΡ) 
 Σπατάλη νερού Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ Μ 

Χρήση 
λιπασμάτων ΠΥ Χ ΠΥ Χ Υ Χ ΠΥ Χ 

Υφαλμύρωση 
εδάφους και 
παράκτιων 
υδάτων 

Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ 
Προστασία 

(ΠΡ) 
 

Περιβαλλοντική 
παροχή ΠΥ Υ ΠΥ Υ Μ Μ ΠΥ Υ 

  
Η τελική κατάταξη όλων των κατηγοριών και για τους δύο τομείς παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 3. Τη μεγαλύτερη επίδραση και στους δύο τομείς έχουν οι ΦΣ-ΚΑ, καθώς 
τόσο ο υγρότοπος του Αξιού όσο και οι καλλιέργειες υψηλής ζήτησης σε νερό (π.χ. 
ρύζι) είναι άμεσα εξαρτώμενες από τη διαθεσιμότητα υδάτων. Δεύτερη σε επίδραση 
κατηγορία αναδείχτηκε η ΠΡ, όσον αφορά κυρίως στην επίδραση της χρήσης 
λιπασμάτων και της διατήρησης της ελάχιστης διατηρητέας παροχής, καθώς οι 



81 

επιδράσεις είναι αντίστροφες για τους δύο μελετώμενους τομείς χρήσης νερού. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία ΚΣ, μιας και η επίδραση της 
αυξανόμενης εξάρτησης των κατοίκων-χρηστών του νερού σε συνθήκες ανεπάρκειας 
επηρεάζει σημαντικά τις λειτουργίες του οικοσυστήματος, άλλο όχι τόσο τη γεωργική 
δραστηριότητα. 

 
Πίνακας 3: Κατάταξη κατηγοριών, βάσει της αξιολόγησης των δεικτών 

 ΦΣ-ΚΑ ΚΣ ΟΙΚ ΧΡ ΠΡ 
Περιβάλλον ΠΥ Μ Υ Μ ΠΥ 
Γεωργία Υ Χ Υ Μ Υ 
 
Συνολικά παρατηρείται μία γενική προτεραιότητα του τομέα του Περιβάλλοντος 

σε σύγκριση με αυτόν της Γεωργίας για όλες τις περισσότερες κατηγορίες που 
μελετήθηκαν. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα οφείλεται στο ότι τα αλληλένδετα στοιχεία 
του οικοσυστήματος εξαπλώνουν τις απειλές σε μεγάλο εύρος του τομέα και επιπλέον 
είναι σχεδόν ανέφικτη σε πολλές περιπτώσεις η αποκατάσταση του οικοσυστήματος, σε 
αντίθεση με τις γεωργικές εκτάσεις.  

   
 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
Η μέθοδος, που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή και στηρίζεται στη μεθοδο-

λογία των Open Standards, αποτελεί ένα εξαίρετο εργαλείο για την ιεράρχηση και 
σύγκριση των τελικών κατατάξεων των δύο ανταγωνιστικών τομέων. Συγκεκριμένα, 
αναδεικνύει την προτεραιότητα ενός τομέα έναντι του άλλου, όσον αφορά στην 
κατανομή των υδάτων και την ικανοποίηση των αναγκών τους, χρησιμοποιώντας 
αντικειμενικά κριτήρια. Έτσι, μπορεί να αποτελέσει ένα αδιάβλητο και εύκολα 
κατανοητό από τους ενδιαφερόμενους φορείς εργαλείο κατανομής και διαχείρισης των 
υδάτων. 

Επίσης, μπορεί να αναδείξει σε ποια συγκεκριμένη κατηγορία θα πρέπει να 
εστιάσουν οι δράσεις μετρίασης των επιπτώσεων, αλλά ταυτόχρονα είναι ευέλικτο στη 
χρήση επιτρέποντας στον χρήστη να αποδώσει μεγαλύτερη βαρύτητα σε μια κατηγορία,  
ανάλογα με τις προτεραιότητες της τοπικής κοινωνίας, και έτσι να μεταβληθεί το 
αποτέλεσμα. Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους διαχειριστές των υδάτων 
της περιοχής και να υποδείξει σε ποιον τομέα θα πρέπει να δοθεί ιδιάζουσα προσοχή 
και ποια κατηγορία αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την περιοχή. 

Όσον αφορά στην εφαρμογή της μεθόδου στο Δέλτα του Αξιού, αναδεικνύεται η 
ανάγκη ένταξης της προστασίας του περιβάλλοντος στην ατζέντα των διαχειριστών 
υδάτων, καθώς υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγή, δηλαδή μεταβολής της διαθεσι-
μότητας των υδάτων, τόσο χωρικά όσο και χρονικά, ο πιο ευάλωτος τομέας αξιολο-
γείται αυτός του οικοσυστήματος. Ωστόσο και οι επιδράσεις στη γεωργία αξιολογού-
νται γενικά ως υψηλές, επισημαίνοντας έτσι την ανάγκη αναπροσδιορισμού των 
υφιστάμενων γεωργικών πρακτικών (π.χ. διάρθρωση καλλιεργειών, οριοθέτηση ζωνών 
χρήσεων και προστασίας εντός της προστατευόμενης περιοχής, μέθοδοι άρδευσης, 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γεωργών). 

Η κλιματική αλλαγή προστάζει επαναπροσδιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης 
νερού, ανάγοντας τη διατήρηση των σημαντικών οικοτόπων της χώρας σε πρωτεύον 
στόχο μια πολιτικής διαχείρισης υδάτων. Με τη βελτίωση της απόδοσης της χρήσης 
νερού στη γεωργία και την ενίσχυση των οικολογικών πρακτικών καλλιέργειας, οι δύο 
βασικοί τομείς χρήσης εντός του Δέλτα του Αξιού από ανταγωνιστικοί μπορούν να 
μετατρέπουν σε συνδυασμένοι με στόχο τη βιωσιμότητα τους. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η προστασία και η αποτροπή περαιτέρω ρύπανσης των υπόγειων υδατικών 
συστημάτων αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους της οδηγίας-πλαίσιο 
2000/60 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε υδροφορείς που 
έχουν διερευνηθεί σε βάθος και έχουν προσομοιωθεί επαρκώς. Στην εργασία αυτή 
αναπτύχθηκε ένα μαθηματικό μοντέλο προσομοίωσης της λειτουργίας του υδροφορέα 
του Άνω Ανθεμούντα στην Χαλκιδική. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το 
διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο Visual ModFlow. Η εφαρμογή που αφορά στην 
προστασία της ποιότητας των υπόγειων υδάτων και στην αποτροπή περαιτέρω 
επιδείνωσης της κατάστασης τους εξετάζει την εξάπλωση κηλίδων ρύπανσης σε 
περιοχές του υδροφορέα με διαφορετικά υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα 
αναπτύσσεται ένα δίκτυο παρατήρησης που έχει ως στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό του 
προβλήματος και την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων απορρύπανσης. Η εργασία 
ολοκληρώνεται με την εκτίμηση του οικονομικού αλλά και του περιβαλλοντικού 
κόστους από την προκληθείσα ρύπανση καθώς και από τις προτεινόμενες πρακτικές 
απορρύπανσης του υδροφορέα. 
 
 

COST ANALYSIS METHODOLOGY IN DEALING WITH 
POSSIBLE GROUNDWATER POLLUTION RELATED PROBLEMS 

P. Mitsios, P. Latinopoulos, N. Theodosiou 
 

Division of Hydraulics and Environmental Engineering,  
Department of Civil Engineering, A.U.Th. 

 
ABSTRACT 
Protection and prevention of further deterioration of groundwater systems defines one 
of the main objectives of the European Union framework directive 2000/60. This can be 
accomplished only in aquifers that have been extensively investigated and satisfactorily 
simulated. In this paper a mathematical model that simulates the Upper Anthemountas 
aquifer in Chalkidiki in Northern Greece has been formulated. For this purpose the 
well-known simulation model Visual ModFlow was employed. The application that 
aims at the protection and prevention of further deterioration of the groundwater 
resources focuses in the expansion of pollution spills in areas of the aquifer with 
different hydrogeological parameters. Simultaneously an observation network is 
developed in order to realize the pollution problem in time and apply the necessary 
decontamination measures. The paper concludes with the estimation of both the 
economic and environmental costs from the pollution incident as well as for the 
proposed rehabilitation techniques. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το πρόβλημα της προστασίας των υπόγειων υδροφορέων είναι ένα αντικείμενο 

που δεν χαίρει της απαραίτητης προσοχής στην Ελλάδα, αλλά ούτε και σε πολλές άλλες 
περιοχές του κόσμου. Ο κύριος λόγος είναι πως τα αποτελέσματα της ρύπανσης των 
υπόγειων υδροφορέων γίνονται εμφανή κυρίως με έμμεσο τρόπο και δεν μπορούν να 
εντοπιστούν δια γυμνού οφθαλμού. Αν προστεθεί το γεγονός πως οι κύριοι υπεύθυνοι 
διαχείρισης του περιβάλλοντος (τοπικοί παράγοντες κλπ.) δεν έχουν τις απαραίτητες 
επιστημονικές γνώσεις και πολλές φορές ούτε τη διάθεση να επιληφθούν της 
κατάστασης, γίνεται κατανοητή η δεινή θέση των μελετητών. 

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται μια τυποποιημένη μεθοδολογία μελέτης της 
διαχείρισης των υπόγειων υδροφορέων που βρίσκονται υπό απειλή ρύπανσης, μέσω της 
οποίας εξάγονται συνοπτικά αποτελέσματα, προτάσσοντας λύσεις με βάση το 
οικονομικό όφελος, ευκόλως κατανοητά από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη 
διαχείριση του περιβάλλοντος, χωρίς να γίνεται έκπτωση στο θεωρητικό υπόβαθρο. 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον υπολογισμό του περιβαλλοντικού κόστους και στην 
πιθανότητα ρύπανσης του υπόγειου υδροφορέα, θεωρώντας πως τα δύο αυτά στοιχεία 
που είναι καθοριστικά για την επιλογή της στρατηγικής διαχείρισης, έχουν μεγάλη 
διασπορά τιμών και πρέπει να καθορίζονται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά σε 
συνεργασία με τοπικούς παράγοντες. 

Παρόμοια προβλήματα έχουν μελετηθεί και στο παρελθόν, όπως στο 
Papadopoulou et al (2007), όπου γίνεται προσομοίωσης διασποράς ρυπογόνου μάζας σε 
διαφορετικά εδαφικά στρώματα και στα Lefkoff and Gorelick (1986), Massmann et al 
(1991), Alhfeld and Hill (1996) και Freeze and Gorelick (1999) όπου εφαρμόζονται 
μεθοδολογίες ανάλυσης αποφάσεων για την επιλογή της βέλτιστης λύσης. 
 
 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η περιοχή έρευνας βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Χαλκιδικής. Η 
περιοχή αυτή αποτελεί μέρος της κοιλάδας του Ανθεμούντα και συγκεκριμένα το 
ανατολικό της τμήμα, το οποίο ονομάζεται Άνω Ανθεμούντας. Περιλαμβάνει το 
μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος Γαλάτιστας και όλη την 
περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Γαλαρινού, δύο Δημοτικά Διαμερίσματα που 
ανήκουν διοικητικά στον Δήμο Ανθεμούντα. Η λεκάνη απορροής του ποταμού 
Ανθεμούντα είναι η δεύτερη σε έκταση λεκάνη στη χερσόνησο της Χαλκιδικής. Η 
συνολική λεκάνη απορροής του Ανθεμούντα έχει έκταση 900 km2. Η κοιλάδα παρου-
σιάζει σχήμα επιμήκους ισοσκελούς τριγώνου με βάση την ακτή του Θερμαϊκού 
Κόλπου και κορυφή τον οικισμό του Βάβδου. Ο κύριος άξονας της κοιλάδας έχει μήκος 
30 km και διεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά. Αναπτύσσεται μεταξύ της οροσειράς 
του Χορτιάτη, της λοφοσειράς Αγίας Παρασκευής – Σουρωτής – Μονοπήγαδου και του 
ορεινού όγκου Γαλάτιστας - Βάβδου. Το μέγιστο υψόμετρο είναι 1200 m (κορυφή του 
Χορτιάτη). Η κοιλάδα χωρίζεται σε τρία τμήματα:  (α) το κατώτερο, το οποίο αποτελεί 
το δυτικό τμήμα της,  έρχεται σε επαφή με τον Θερμαϊκό Κόλπο και έχει μέσο πλάτος 8 
km περίπου, (β) το μεσαίο τμήμα με μέσο πλάτος 4 km περίπου, που περιλαμβάνεται 
μεταξύ των λουτρών Θέρμης και του οικισμού της Σουρωτής και το οποίο χωρίζεται 
από το κατώτερο τμήμα με μία αναθόλωση του κρυσταλλικού υποβάθρου στην περιοχή 
Ν. Ραιδεστού-Ταγαράδων και (γ) το ανώτερο, το οποίο αποτελεί το ανατολικό τμήμα 
της κοιλάδας, είναι πολύ στενότερο από τα άλλα δύο και διακόπτεται από το μεσαίο 
τμήμα με μία έξαρση των οφειολίθων στην περιοχή του Γαλαρινού. Το τμήμα αυτό 
περιλαμβάνει την περιοχή της Γαλάτιστας (Λατινόπουλος, 2001). 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
Η βασική υπόθεση του υπό μελέτη προβλήματος είναι ότι στην περιοχή 

λειτουργούν τρεις εν δυνάμει ρυπογόνες βιομηχανικές μονάδες που βρίσκονται σε 
κοντινή απόσταση μεταξύ τους (σχήμα 1). Στο σχήμα 1 με πιο σκούρο χρώμα 
απεικονίζονται οι περιοχές του υδροφορέα με μικρότερη διαπερατότητα. Σκοπός του 
ερευνητικού προβλήματος είναι η ψηφιακή αναπαράσταση των υποψήφιων σεναρίων 
διαχείρισης της πιθανότητας διαρροής ρύπων, η ανάλυση κόστους της κάθε επιλογής 
και εν τέλει η επιλογή της βέλτιστης λύσης. 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και θεωρούνται απαραίτητα για την 
ανάπτυξη της μεθοδολογίας είναι το λογισμικό προσομοίωσης του υπόγειου υδροφορέα 
και λογιστικά φύλλα για την ανάλυση του κόστους των υποψήφιων στρατηγικών 
αντιμετώπισης. Τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία είναι 
το Visual Modflow (Waterloo Hydrogeologic, 1999) για την προσομοίωση λειτουργίας 
του υπόγειου υδροφορέα, το Microsoft Excel για την ανάλυση του κόστους και τα 
AutoCad, Surfer και CadTools για τη δημιουργία σε ψηφιακή μορφή της επιφάνειας 
του εδάφους, καθώς και των υπόγειων στρώσεων. Για το μοντέλο προσομοίωσης 
χρησιμοποιήθηκε η ίδια σχηματοποίηση με προηγούμενη εργασία (Μήτσιος και 
Τσιλώνης, 2007). Δεδομένα από χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, 
γεωλογικές τομές του εδάφους και μετεωρολογικούς  σταθμούς της περιοχής, αφού 
μετατράπηκαν σε ψηφιακή μορφή, εισάχθηκαν στο πρόγραμμα Visual Modflow, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία του βασικού ψηφιακού μοντέλου του υπόψη υπόγειου 
υδροφορέα. Η βασική παρατήρηση που προκύπτει από τα αποτελέσματα της 
συγκεκριμένης προσομοίωσης της ρύπανσης του υδροφορέα είναι η εξής. Οι τρεις 
κηλίδες που διαμορφώνονται, παρά τη κοινή παροχή, το κοινό χρόνο διαρροής και τη 
μικρή μεταξύ τους απόσταση, έχουν διαφορετική κινητική συμπεριφορά (σχήμα 2). Η 
κηλίδα που δημιουργείται από το τη μονάδα Α κινείται με μεγάλη ταχύτητα παράλληλα 
με τη ροή των επιφανειακών νερών, όπως φαίνεται και από το υδρογραφικό δίκτυο. Η 
κηλίδα που δημιουργείται από τη μονάδα Β αρχικά κινείται με μικρή ταχύτητα, 
συσσωρεύεται σε μικρό χώρο με μεγάλη συγκέντρωση, ενώ στη συνέχεια συναντάται 
με την κηλίδα Γ και κινείται με μεγάλη ταχύτητα παράλληλα προς το υδρογραφικό 
δίκτυο. Τέλος, η κηλίδα της μονάδας Γ, παρά την αρχική εκτίμηση ότι θα κινηθεί στον 
ίδιο άξονα με την Α, αλλάζει πορεία κινούμενη περιμετρικά της κηλίδας Β με μεγάλη 
ταχύτητα αλλά με μικρότερη μέγιστη συγκέντρωση από τις άλλες δύο λόγω 
μεγαλύτερης διασποράς. Ο λόγος της διαφορετικής εξέλιξης των κηλίδων είναι η 
μορφή των υπόγειων εδαφικών στρωμάτων. Όπως φαίνεται στο σχήμα 1, οι πηγές Α 
και Γ βρίσκονται σε διαπερατό στρώμα, γεγονός που εξηγεί τις μεγάλες ταχύτητες των 
αντίστοιχων κηλίδων. Αντίθετα η πηγή Β βρίσκεται σε ημιπερατό στρώμα, με 
αποτέλεσμα την εξάπλωσή της με σημαντικά μικρότερη ταχύτητα. 

 

 
Σχήμα 1. Ο υπό μελέτη υδροφορέας και οι 

θέσεις των πιθανών πηγών ρύπανσης 
Σχήμα 2. Η εξάπλωση των κηλίδων 
ρύπανσης και το υδρογραφικό δίκτυο 
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4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
Στην παρούσα ενότητα αναλύονται οι πιθανές στρατηγικές αντιμετώπισης μιας 

πιθανής διαρροής ρύπων στον υπό μελέτη υδροφορέα με τη διάκρισή τους σε τέσσερεις 
επιλογές (Μήτσιος, 2008): α) στη μη επέμβαση, β) στην απορρύπανση, γ) στην πρότερη 
κατασκευή δικτύου παρατήρησης και δ) στον συνδυασμό των δύο τελευταίων. 

Η γενική διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση του προβλήματος 
ενδεχόμενης ρύπανσης του υδροφορέα περιγράφεται διαγραμματικά στο σχήμα 3 και 
συνίσταται από τα ακόλουθα. Σε κάθε πιθανή πηγή ρύπανσης υπάρχει η εξαρχής 
δυνατότητα κατασκευής δικτύου παρατήρησης. Στη συνέχεια δύο είναι τα πιθανά 
ενδεχόμενα, να υπάρξει ή να μην υπάρξει διαρροή ρύπων. Εφόσον δεν υπάρξει διαρροή 
δεν απαιτείται άλλη ενέργεια. Αντίθετα, στην περίπτωση διαρροής ρύπων υπάρχουν 
δύο εναλλακτικές επιλογές, να ακολουθήσει απορρύπανση ή όχι.  

D1:    Απόφαση 1: δημιουργία δικτύου παρατήρησης ή όχι 
F1, F2:   Γεγονός 1, 2: ύπαρξη διαρροής ή όχι 
D2, D3:   Απόφαση 2, 3: επιλογή απορρύπανσης ή όχι 
C1, 2, 3, 4, 5, 6:  επιμέρους κόστη 

 
Σχήμα 3. Διάγραμμα ροής διαδικασίας λήψης απόφασης παρέμβασης 

 
Τα επιμέρους κόστη αναλύονται παρακάτω: 
• Το C1 αφορά το κόστος της περίπτωσης κατά την οποία θα δημιουργηθεί δίκτυο 

παρατήρησης, αλλά τελικά δεν θα υπάρξει διαρροή ρύπων. Άρα C1 = Κόστος 
δικτύου. 

• Το C2 αφορά το κόστος της περίπτωσης όπου δεν θα δημιουργηθεί δίκτυο 
παρατήρησης, ούτε θα υπάρξει διαρροή ρύπων. Άρα C2 = 0. 

• Το C3 αφορά το κόστος της περίπτωσης κατά την οποία θα δημιουργηθεί δίκτυο 
παρατήρησης, θα υπάρξει διαρροή ρύπων και θα επακολουθήσει και απορρύπανση. 
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Άρα C3 = Κόστος δικτύου + πιθανότητα διαρροής x (περιβαλλοντικό κόστος + 
απορρύπανση) 

• Το C4 αφορά το κόστος της περίπτωσης που θα δημιουργηθεί δίκτυο παρατήρησης, 
θα υπάρξει διαρροή ρύπων, αλλά δε θα επακολουθήσει απορρύπανση. Άρα C4= 
Κόστος δικτύου + πιθανότητα διαρροής x περιβαλλοντικό κόστος 

• Το C5 αφορά το κόστος της περίπτωσης όπου δεν θα δημιουργηθεί δίκτυο 
παρατήρησης, θα υπάρξει διαρροή ρύπων και θα επακολουθήσει και απορρύπανση. 
Άρα C3 = Πιθανότητα διαρροής x (περιβαλλοντικό κόστος + απορρύπανση) 

• Το C6 αφορά το κόστος της περίπτωσης που δε θα δημιουργηθεί δίκτυο 
παρατήρησης, θα υπάρξει διαρροή ρύπων, αλλά δεν θα επακολουθήσει 
απορρύπανση. Άρα C6 = πιθανότητα διαρροής x περιβαλλοντικό κόστος 

 
Η βέλτιστη διαδικασία απορρύπανσης λόγω πιθανής διαρροής ρύπων από κάθε 

μια δυνητική πηγή ρύπανσης εξετάστηκε επιλύνοντας το μοντέλο προσομοίωσης για 
διαφορετικό αριθμό, θέσεις και πρόγραμμα λειτουργίας των γεωτρήσεων άντλησης. 
Προϋπόθεση για κάθε ένα από τα σενάρια που επιλύθηκαν ήταν η απορρύπανση του 
υδροφορέα να γίνει σε τέτοιο βαθμό, ώστε κατά το τέλος λειτουργίας της τελευταίας 
γεώτρησης άντλησης η μέγιστη συγκέντρωση ρύπων στον υδροφορέα να μην 
υπερβαίνει τα 10 mg/lt. Το επικρατέστερο σενάριο ήταν αυτό με τον συνδυασμό των 
λιγότερων γεωτρήσεων, μικρότερων παροχών άντλησης και μικρότερης διάρκειας 
άντλησης που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της απορρύπανσης. 

Η θέση και ο αριθμός των πηγαδιών που αποτελούν το δίκτυο παρατήρησης (όταν 
αυτό υπάρχει) επιλέχθηκαν μετά από συνεχείς επιλύσεις του ψηφιακού μοντέλου, 
θεωρώντας ως δεδομένο πως ο  χρόνος μεταξύ των μετρήσεων είναι 4 μήνες. Σκοπός 
είναι ο γρήγορος και έγκυρος εντοπισμός της κηλίδας ρύπανσης, ενώ ταυτόχρονα η 
σχετική σχέση των πηγαδιών να είναι τέτοια, ώστε να ελέγχεται η απόκλιση του 
μοντέλου από την πραγματικότητα (Mitsios et al, 2008) 
 
 
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Το κόστος κάθε επιλογής συντίθεται από τρία μέρη. Το πρώτο αφορά το κόστος 
κατασκευής και λειτουργίας, το δεύτερο το περιβαλλοντικό κόστος ενώ το τρίτο 
συνδέεται με την πιθανότητα διαρροής των ρύπων. Και ενώ το πρώτο μέρος είναι 
μονοσήμαντα ορισμένο και εύκολα υπολογίσιμο, τα υπόλοιπα δύο αποτελούν 
αντικείμενο ξεχωριστής συζήτησης. 
 
 
5.1. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
• Κόστος διάνοιξης γεώτρησης άντλησης. Το κόστος διάνοιξης μιας γεώτρησης 

άντλησης λαμβάνεται ίσο με 2.000 €. 
• Κόστος αγοράς αντλίας. Το κόστος αγοράς αντλίας λαμβάνεται ίσο με 20.000 €. 
• Κόστος λειτουργίας γεώτρησης άντλησης. Το κόστος λειτουργίας μιας γεώτρησης 

άντλησης περιλαμβάνει το κόστος λειτουργίας της καθώς και το κόστος 
συντήρησής της. Λαμβάνεται ίσο με 100 €/day. 

• Κόστος διάνοιξης γεώτρησης παρατήρησης. Το κόστος διάνοιξης γεώτρησης 
παρατήρησης λαμβάνεται ίσο με 1.000 €. 

• Κόστος λειτουργίας γεώτρησης παρατήρησης. Το κόστος λειτουργίας μιας 
γεώτρησης περιλαμβάνει το κόστος δειγματοληψίας και ανάλυσης του δείγματος. 
Λαμβάνεται ίσο με 300 €/μέτρηση. 
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5.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
Το περιβαλλοντικό κόστος είναι συνήθως ένας δύσκολα υπολογίσιμος 

παράγοντας. Στην παρούσα μελέτη δόθηκε βαρύτητα στη δυνατότητα προσδιορισμού 
του ανάλογα με την κοστολόγηση της περιοχής που ρυπαίνεται. Για τον σκοπό αυτό 
θεωρήθηκε πως το περιβαλλοντικό κόστος είναι ανάλογο του γινομένου της έκτασης 
που ρυπαίνεται επί τον χρόνο ρύπανσής της, πάνω από ένα ελάχιστο όριο. Π.χ. Το 
περιβαλλοντικό κόστος μιας περιοχή ενός εκταρίου που έχει συγκέντρωση πάνω από 5 
mg/lt επί ένα χρόνο είναι το μισό από αυτό για μια περιοχή δύο εκταρίων με ρύπανση 
ενός χρόνου ή μιας περιοχής ενός εκταρίου με ρύπανση δύο χρόνων. Ο συντελεστής 
που κατασκευάστηκε για να προσδιοριστεί το περιβαλλοντικό κόστος έχει μονάδες 
€/ha·year εφόσον υπάρχει ρύπανση μεγαλύτερη των 5 mg/lt (το ελάχιστο 
επιτρεπόμενο). Επιδιώκεται λοιπόν ο προσδιορισμός του κόστους αν “αχρηστευθεί” μια 
περιοχή ενός εκταρίου επί έναν χρόνο στην περιοχή στην οποία αναμένεται η εμφάνιση 
ρύπανσης. Έτσι, το ανάλογο συνολικό περιβαλλοντικό κόστος βρίσκεται με τον 
πολλαπλασιασμό αυτού του συντελεστή επί το σύνολο του γινομένου έκτασης και 
χρόνου ρύπανσης που προκύπτουν από το μοντέλο προσομοίωσης. 

Μία επέκταση της χρήσης αυτού του συντελεστή θα ήταν η θεώρηση όχι ενός 
μοναδικού ελάχιστου ορίου ρύπανσης, αλλά μιας  βαθμιδωτής κλιμάκωσής του. Έτσι, 
όσο μεγαλύτερη εκτιμάται η συγκέντρωση του ρύπου τόσο θα αυξάνεται και το κόστος 
ανά εκτάριο επί χρόνο, αφού και η επίπτωση της πιο μεγάλης συγκέντρωσης ρύπου θα 
είναι δυσμενέστερη. Στη συγκεκριμένη εργασία λαμβάνεται πως το κόστος από τη 
ρύπανση ενός εκταρίου επί ένα χρόνο είναι ίση με 20.000 €/ha·year. 
 
 
5.3. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 
Η πιθανότητα διαρροής είναι επίσης ένας παράγοντας προς συζήτηση, που τις 
περισσότερες φορές έχει περισσότερο σχέση με την περιβαλλοντική συνείδηση και τους 
τοπικούς “κανόνες” παρά με την τεχνολογική πληρότητα των μονάδων. Γι’ αυτόν τον 
λόγο, στην παρούσα εργασία η πιθανότητα διαρροής λαμβάνεται αρχικώς, αυθαίρετα, 
ίση με 1% και στη συνέχεια γίνεται περαιτέρω ανάλυση. 
 
 
6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με την επαναληπτική διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω διερευνήθηκαν 
όλες οι πιθανές λύσεις του προβλήματος ρύπανσης και στη συνέχεια απορρύπανσης του 
υδροφορέα από τις τρεις πιθανές πηγές ρύπανσης και αφού κοστολογήθηκαν 
καταγράφηκαν οι βέλτιστες λύσεις για κάθε περίπτωση. Οι λύσεις αυτές είναι: 
 
Πηγή ρύπανσης A: Συνδυασμός κατασκευής δικτύου παρατήρησης και απορρύπανσης  
Πηγή ρύπανσης B: Χωρίς τη κατασκευή δικτύου παρατήρησης και απορρύπανσης 
Πηγή ρύπανσης Γ: Συνδυασμός κατασκευής δικτύου παρατήρησης και απορρύπανσης 
 

Λόγω του γεγονότος ότι η εκτίμηση του κόστους περιλαμβάνει και τη χρήση 
παραμέτρων με σημαντικό βαθμό αβεβαιότητας, όπως το περιβαλλοντικό κόστος και η 
πιθανότητα διαρροής, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας του προβλήματος στη 
μεταβολή των παραμέτρων αυτών. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των σχημάτων 4 και 5, 
παρουσιάζεται ενδεικτικά η ανάλυση ευαισθησίας για τη ρύπανση της πηγής Β. Από τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης φαίνεται πως όταν το περιβαλλοντικό κόστος καθορίζεται 
μικρότερο των 46.000 €/ha·year η προτεινόμενη επιλογή είναι η μη κατασκευή δικτύου 
και σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή ρύπων να αρχίσει η διαδικασία της 
απορρύπανσης. Αντίστοιχα, όταν το περιβαλλοντικό κόστος ξεπεράσει τα 46.000 
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€/ha·year, η προτεινόμενη επιλογή είναι η κατασκευή δικτύου παρατήρησης και σε 
περίπτωση διαρροής ρύπων να υπάρξει και απορρύπανση. 
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Σύμφωνα με την ανάλυση ευαισθησίας για πιθανότητα διαρροής ρύπων ως και 
2,2% η ενδεδειγμένη λύση είναι αυτή της μη δημιουργίας δικτύου παρατήρησης και 
απορρύπανση σε περίπτωση διαρροής. Τέλος, για πιθανότητα διαρροής ρύπων άνω του 
2,2%, η ενδεδειγμένη επιλογή είναι αυτή της δημιουργίας δικτύου παρατήρησης και 
απορρύπανση σε περίπτωση διαρροής. Με σκοπό την καλύτερη εποπτεία της βέλτιστης 
επιλογής έγινε διπλή ανάλυση ευαισθησίας τόσο δηλαδή για την πιθανότητα μεταβολής 
του περιβαλλοντικού κόστους όσο και της πιθανότητας διαρροής. Τα αποτελέσματα της 
διερεύνησης αυτής φαίνονται στο σχήμα 6 στο οποίο έχουν περιληφθεί και οι τρεις 
πηγές ρύπανσης. Από το διάγραμμα αυτό προκύπτει ότι για λύσεις που βρίσκονται 
αριστερά των αντίστοιχων γραφικών παραστάσεων η βέλτιστη λύση προκύπτει από την 
εφαρμογή μόνο διαδικασίας απορρύπανσης ενώ για τις λύσεις που βρίσκονται στα 
δεξιά, από την ανάπτυξη δικτύου παρατήρησης και στη συνέχεια απορρύπανσης.  
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Σχήμα 6. Διπλή ανάλυση ευαισθησίας περιβαλλοντικού κόστους και πιθανότητας 

διαρροής για τις τρεις πιθανές πηγές ρύπανσης 
 
 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία διαχείρισης των υπόγειων 

υδροφορέων που βρίσκονται υπό τον κίνδυνο ρύπανσης λόγω συγκεκριμένων εν 
δυνάμει ρυπογόνων δραστηριοτήτων. Η μεθοδολογία που προτάθηκε αποτελείται από 
τα εξής σημεία: 
• Κατασκευή ψηφιακού μοντέλου. 
• Επίλυση των υποψήφιων σεναρίων διαχείρισης. 
• Υπολογισμός του κόστους κάθε σεναρίου – παρουσίαση αποτελεσμάτων. 
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• Επιλογή βέλτιστης λύσης. 
Σημαντική παράμετρος για την εύρεση της βέλτιστης λύσης είναι η ευελιξία των 

υπολογισμών σε περίπτωση παραγόντων που δεν μπορούν να υπολογιστούν ή να 
επιλεχθούν με ακρίβεια. Στη παρούσα εργασία αυτό έγινε εφικτό με τη διπλή ανάλυση 
ευαισθησίας του περιβαλλοντικού κόστος και της πιθανότητας διαρροής ρύπων 
συναρτήσει του κόστους. Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία γραφημάτων που μπορούν 
πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθούν, ακόμη και από άτομα που δεν έχουν εξοικείωση με 
το αντικείμενο της διαχείρισης του περιβάλλοντος, χωρίς να υπάρχει καμία έκπτωση 
της επιστημονικής ορθότητας και ακρίβειας. Ένα ακόμη πλεονέκτημα της 
συγκεκριμένης ανάλυσης είναι ότι υπολογισμός του περιβαλλοντικού κόστους έγινε με 
μονάδες που είναι εύκολα αντιληπτές και προσδιορίσιμες, ανεξαρτήτως γνώσεων από 
τους υπεύθυνους της διαχείρισης. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται με μικρότερη 
προσπάθεια η πειθώ για την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων που διαπιστωμένα 
θα αποδώσουν σε βάθος χρόνου. Συμπερασματικά, η εκ των προτέρων προσπάθεια 
διαχείρισης ενός υπόγειου υδροφορέα είναι αδύνατο να γίνει με ακρίβεια χωρίς τη 
χρήση αναλυτικών υπολογιστικών μοντέλων που, αξιοποιώντας τις επιτόπου μετρήσεις, 
μπορούν να προσδιορίσουν με καλή προσέγγιση τη κίνηση των πιθανών ρύπων. Με 
αυτά τα στοιχεία και την εμπειρία του, ο μελετητής μπορεί να προτείνει λύσεις με 
κριτήριο το οικονομικό όφελος συμπεριλαμβάνοντας το περιβαλλοντικό κόστος και να 
παρουσιάσει τα αποτελέσματά του με σαφή, συνοπτικό, και επιστημονικά ορθό τρόπο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια διερεύνησης της δυνατότητας 
παραγωγής «πράσινης ενέργειας» με την κατασκευή ενός υδροηλεκτρικού σταθμού 
μικρής κλίμακας στην περιοχή του Μενοικίου όρους. Στόχος της προτεινόμενης 
διάταξης είναι η εκμετάλλευση της υψηλής τιμής υδραυλικής πτώσης στην περιοχή 
μελέτης, αλλά κυρίως η περαιτέρω αξιοποίηση υπαρχόντων και προτεινόμενων έργων, 
που προορίζονται για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών και την ενίσχυση του 
υδρευτικού δικτύου της περιοχής, με τη δημιουργία ενός έργου πολλαπλού σκοπού. Οι 
βασικές παράμετροι του προτεινόμενου υδροηλεκτρικού σταθμού υπολογίστηκαν με τη 
χρήση του ελεύθερου λογισμικού RETscreen. 
 
 
INVESTIGATION THE POSSIBILITY OF DESIGN A HYDRAULIC 

MULTIPURPOSE PROJECT ΟΝ EASTERN MACEDONIA 
E. Traikapi1, E. Kolokytha, Y. Mylopoulos  

 
Aristotle University of Thessaloniki, Department of Civil Engineering, Division 

of Hydraulics and Environmental Engineering, 1etraikap@civil.auth.gr 
 
 
ABCTRACT 
The present work investigates the possibility to produce "green energy" from a small 
hydropower station in the region of Menokio Mountain. The aim of the proposed project 
is the exploitation of the high hydraulic head in the region, but mainly the further 
exploitation of existing and proposed structures, in order to cover irrigation needs and 
support the municipal supply system, through a multipurpose project. The basic 
parameters of the proposed hydroelectric power station were calculated with the use of 
free software RETscreen.  
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τον περιορισμό της ανόδου της μέσης 
επιφανειακής θερμοκρασίας του πλανήτη σε 2°C, σε σχέση με τα προβιομηχανικά 
επίπεδα, καθώς περαιτέρω αύξηση της μέσης θερμοκρασίας αυξάνει σημαντικά τις 
πιθανότητες να σημειωθεί επικίνδυνη και απρόβλεπτη κλιματική μεταβολή. (Πράσινη 
Βίβλος, 2007). Καθώς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο τομέας του ενεργειακού 
εφοδιασμού ευθύνεται για το 80% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η 
ενεργειακή πολιτική αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής για την ανάσχεση των 
κλιματικών αλλαγών με σημεία αιχμής την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την 
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αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος της 
ΕΕ για το 2020, είναι η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα κατά 20% (ΕΕΑ, 
2008)). Στην Ελλάδα το καθεστώς ανάπτυξης των ΑΠΕ διέπεται κυρίως από το νόμο 
Ν.3468/2006, στο πλαίσιο του οποίου θεσμοθετήθηκε ο εθνικός στόχος για τη 
συμμετοχή της ηλεκτροπαραγωγής που παράγεται από ΑΠΕ στην ακαθάριστη 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, σε ποσοστό 20,1% μέχρι το 2010, και σε ποσοστό 
29% μέχρι το 2020, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της Οδηγίας 2001/77 EΚ "Για 
την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας". Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, η επίτευξη του στόχου το έτος 2010 θεωρείται ανέφικτη και απαιτούνται 
πρόσθετα μέτρα και πολιτικές, καθώς η διείσδυση των ΑΠΕ δεν είναι η αναμενόμενη 
(Σχήμα 1.1). 

 
Σχήμα 1.1: Απαιτήσεις εγκατάστασης ΑΠΕ (ΜW) για την επίτευξη του στόχου  

το 2010 (Οδηγία 2001/77) και το αντίστοιχο ποσοστό που έχει ήδη επιτευχθεί 
(εγκαταστημένη ισχύς το έτος 2008) (Υπουργείο Ανάπτυξης, 2007) 

 
 

2. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΟΥΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΛΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Η υδροηλεκτρική ενέργεια μικρής κλίμακας είναι μια ανανεώσιμη, και 
αποκεντρωμένη πηγή ενέργειας που υπηρέτησε και υπηρετεί τον άνθρωπο στο δρόμο 
της ανάπτυξης. Από τη συνολικά παγκόσμια εγκαταστημένη ισχύ σε μικρούς 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς (47GW), το 53% είναι εγκαταστημένο στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, συμβάλλοντας άμεσα στη βιώσιμη ανάπτυξη, κυρίως απομακρυσμένων ορεινών 
αλλά και αγροτικών περιοχών (ESHA, 2004), ενώ σημαντική είναι η παρουσία της 
υδροηλεκτρικής ενέργειας μικρής κλίμακας και στην Ευρώπη, όπου η εγκαταστημένη 
ισχύς εκτιμάται 11,6 GW (30,2% της συνολικής εγκαταστημένης ισχύς σε παγκόσμιο 
επίπεδο). Επιπλέον έχει αναπτυχθεί στον ευρωπαϊκό χώρο μία άριστα καταρτισμένη 
βιομηχανία παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζεται άμεσα με τιε 
επενδύσεις σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς μικρής κλίμακας,  η οποία απασχολεί 20.000 
περίπου εργαζόμενους (ESHA, 2004). 

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό εκμεταλλεύσιμο υδροδυναμικό και η μορφολογία 
του εδάφους προσφέρεται για την ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών (μΥΗΣ) 
(Kaldelis, 2007). Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας ένα υδροηλεκτρικό έργο με 
εγκατεστημένη ισχύ έως δεκαπέντε (15) MWe χαρακτηρίζεται ως μικρό και σύμφωνα 
με το Σχήμα 1.1. οι απαιτήσεις εγκατάστασης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών για την 
ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 2001/77/EΕ είναι 364MW εγκαταστημένη ισχύος το 2010, 
ενώ ήδη έχουν εγκατασταθεί 147MW. Ο στόχος, βάσει των ήδη θετικών γνωμο-
δοτήσεων για έκδοση αδειών παραγωγής σε μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς 
παραγωγής ενέργειας (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 2003) θεωρείται απόλυτα 
ρεαλιστικός, ωστόσο δεν αναμένεται να επιτευχθεί.  

Γενικότερα, ως βασικές δυσκολίες για τη διείσδυση των ΑΠΕ μέχρι σήμερα, σε 
επίπεδο ΕΕ, αναγνωρίζονται το υψηλό κόστος των αντίστοιχων επενδύσεων, ο μη 
συνυπολογισμός του «εξωτερικού» κόστους, τα διοικητικά προβλήματα καθώς και η 
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ελλιπής ενημέρωση των άμεσα εμπλεκομένων (C.C., 2007). Θα πρέπει ωστόσο να 
σημειωθεί ότι για την ενίσχυση της παρουσίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα με αιχμή τον νόμο 
Ν.3468/2006. Ως τιμολογιακή πολιτική υποστήριξης των παραγωγών ΑΠΕ επιλέχθηκε 
η εγγυημένη τιμή κιλοβατώρας, ενώ σημαντική είναι και η ενίσχυση που προσφέρεται 
στους επενδυτές εφαρμογών ΑΠΕ, κυρίως με τη μορφή επιδοτήσεων. Επιπλέον, 
βελτιώσεις έχουν γίνει στο κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα στη διαδικασία 
αδειοδότησης.  

Ωστόσο βασικός ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη της υδροηλεκτρικής 
ενέργειας μικρής κλίμακας στην Ελλάδα είναι η μη θεώρησή της σαν βασική 
προτεραιότητα τόσο σε επίπεδο εθνικής ενεργειακής πολιτικής όσο και στη διαχείριση 
των υδατικών πόρων: Η μεγαλύτερη διείσδυση του φυσικού αερίου σε όλες τις χρήσεις 
είναι η βασική απάντηση στη συνεχώς αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση και στην ανάγκη 
απεξάρτησης από το ρυπογόνο λιγνίτη (2ο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Εκπομπών για την 
περίοδο 2008-2012), ενώ η επιδιωκόμενη διείσδυση των ΑΠΕ στηρίζεται ουσιαστικά, 
εκτός από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, στην περαιτέρω ανάπτυξη της αιολικής 
ενέργειας. Από την άλλη πλευρά η κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αρδευτικών 
αναγκών εξακολουθεί να αποτελεί βασική προτεραιότητα για τα διαχειριστικά σχέδια 
των υδατικών πόρων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, θέτοντας με τον τρόπο αυτό 
περιορισμούς στην υδροενεργειακή αξιοποίηση των υδατικών πόρων. (Kaldelis, 2007). 
Επιπλέον, στις θέσεις που λόγω υψομετρικής διαφοράς και παροχής υδατορεύματος, 
εξασφάλιζαν υψηλή ενεργειακή άρα και οικονομική απόδοση, έχουν ήδη εγκατασταθεί 
σταθμοί παραγωγής, οι διαθέσιμες θέσεις και μελλοντική εγκατάσταση μΥΗΣ έχουν 
χαμηλότερη απόδοση ή ακόμη πιο αυξημένο κόστος επένδυσης, περιορίζοντας με τον 
τρόπο αυτό τις οικονομικά βιώσιμες εφαρμογές. 

Τα παραπάνω προβλήματα περιορίζονται σημαντικά όταν η υδροενεργειακή 
αξιοποίηση ενός υδατικού πόρου συνδυάζεται με την παράλληλη κάλυψη άλλων 
εναλλακτικών χρήσεων (άρδευση-ύδρευση) καθώς η αντίδραση των τοπικών κοινωνιών 
περιορίζεται σημαντικά και δεν υπάρχουν αποκλειόμενοι χρήστες. Στην περίπτωση που 
στη σχεδίαση συμπεριλαμβάνοντα υπάρχοντα τεχνικά έργα (φράγμα, αγωγοί μεταφο-
ράς) οι όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου περιορίζονται 
σημαντικά καθώς και το κόστος του.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση και η προοπτική 
υδροηλεκτρικής αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού του Μενοικιού Όρους στα 
διοικητικά όρια του Δ.Δ. Αγίου Πνεύματος, του Δήμου Εμμανουήλ Παππά. Η 
αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων μέχρι σήμερα καλύπτει της υδρευτικές και 
αρδευτικές ανάγκες της περιοχής. 

 
 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
3.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
     Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά ανήκει στο Νομό Σερρών και βρίσκεται στο κέντρο της 
λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα, η οποία ανήκει στο 11ο υδατικό διαμέρισμα 
Ανατολικής Μακεδονίας (Σχήμα 3.1). 
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Το Δημοτικό Διαμέρισμα. Αγίου 
Πνεύματος, παρουσιάζει αξιόλογο 
υδατικό δυναμικό και έχουν 
κατασκευαστεί στο παρελθόν έργα 
απόληψης και μεταφοράς νερού για 
την κάλυψη των υδατικών αναγκών 
του Δήμου.  

 
Σχήμα 3.1. 11o Υδατικό Διαμέρισμα 

Τα τελευταία χρόνια αναζητούνται εναλλακτικοί τρόποι εκμετάλλευσης του 
διαθέσιμου επιφανειακού υδατικού δυναμικού του Μενοικίου όρους, στα όρια του Δ.Δ. 
Αγίου Πνεύματος για την κάλυψη των συνεχών αυξανόμενων υδατικών αναγκών. Για 
το λόγο αυτό εκπονήθηκε το 2007 η «Μελέτη Αξιοποίησης υδατικού δυναμικού 
Μενοικίου Όρους», με σκοπό την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών και την ενίσχυση 
του υδρευτικού δικτύου, βάσει υδρολογικών και υδραυλικών κριτηρίων. Το σύνολο 
των υφιστάμενων και των προτεινόμενων έργων της μελέτης δημιουργεί ένα σύνθετο 
σύστημα απόληψης, αποθήκευσης και μεταφοράς νερού (Σχήμα 2.2).  

 

 
Σχήμα 3.2. Ανάπτυγμα υφιστάμενων και προτεινόμενων έργων στη «Μελέτη 

Αξιοποίησης υδάτινου δυναμικού Μενοικίου Όρους» 
 
Το γεγονός ότι υπάρχουν και προβλέπεται να κατασκευαστούν επιπλέον τεχνικά 

έργα συλλογής και μεταφοράς νερού στην περιοχή δεν αποτελεί ένδειξη για τη 
δυνατότητα και πολύ περισσότερο για τη βιωσιμότητα ενός μικρού υδροηλεκτρικού 
σταθμού. Καθώς όμως η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο,  με 
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σημαντικές υψομετρικές διαφορές, υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις για να εξεταστεί 
περαιτέρω η δυνατότητα υδροηλεκτρικής αξιοποίησης των έργων ώστε να μετατραπούν  
τα επιμέρους έργα απόληψης, αποθήκευσης και μεταφοράς νερού σε έργο πολλαπλού 
σκοπού: κάλυψη υδατικών αναγκών και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
 
3.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

Η προτεινόμενη διάταξη, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, περιλαμβάνει 
δύο ταμιευτήρες:  
1. Το υφιστάμενο χωμάτινο φράγμα στη θέση Καμπέρα. Βρίσκεται σε υψόμετρο 900m 
και η χωρητικότητα του εκτιμάται σε 170.000m3 μετά την υπερύψωση που προτείνεται 
στη μελέτη αξιοποίησης υδατικού δυναμικού Μενοικίου Όρους, ενώ ο όγκος νερού του 
απορρέει  και αποθηκεύεται σε ετήσια βάση εκτιμάται 985.000m3.  
2. Η λιμνοδεξαμενή εξισορρόπησης στη θέση Φιδότοπος, εμβαδού 6000m2 , ένα από τα 
νέα προτεινόμενα έργα για την κάλυψη των νέων υδατικών αναγκών, η οποία  
συγκεντρώνει το νερό 2 λεκανών απορροής μέσω υδροληψιών και ο μέσος όγκος 
εκτιμάται 433.200m3/έτος. Η μηνιαία κατανομή των παραπάνω ποσοτήτων νερού 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα καθώς και η κατανομή για τη λεκάνη απορροής 
του φράγματος μειωμένη κατά 20%, καθώς το ποσοστό αυτό λαμβάνεται ως 
οικολογική παροχή (Σχήμα 3.3). 
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Σχήμα 3.3. Η μηνιαία κατανομή του διαθέσιμου όγκου για τους 2 ταμιευτήρες  

της προτεινόμενης διάταξης (ΕΠΕΜ, 2003) 
 
Το νερό από τους δύο ταμιευτήρες συγκεντρώνεται σε ένα φρεάτιο συλλογής στο 

σημείο Ζ΄(880m) (Σχήμα 3.4). Ο υδροηλεκτρικός σταθμός εγκαθίσταται στη θέση Ζ και 
η υψομετρική διαφορά μεταξύ του φρεατίου συλλογής και του υδροηλεκτρικού 
σταθμού είναι 100m.Οι μόνες αλλαγές που κρίνονται απαραίτητες, εκτός από την 
προσθήκη του φρεατίου συλλογής στο σημείο Ζ΄, σε σχέση με όσα προτείνονται στη 
μελέτη αξιοποίησης, είναι η όδευση του αγωγού μεταφοράς Θ-Ζ΄, η οποία έχει ήδη 
μελετηθεί με στόχο την εκμετάλλευση της αποθηκευτικότητας του φράγματος στη θέση 
Καμπέρα  για την κάλυψη των υδατικών αναγκών στα κατάντη,  αλλά δεν έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα (υπολείπονται 2.100m αγωγού και επομένως δεν έχει καμία 
χρήση στην παρούσα φάση) , καθώς και η διατομή των αγωγού Γ1-Ζ, ο οποίος 
διαστασιολογήθηκε στο πλαίσιο της «Μελέτης Αξιοποίησης υδατικού δυναμικού 
Μενοικίου Όρους» σύμφωνα όπως με τη προτεινόμενη διάταξη χωρίζεται σε δύο 
επιμέρους αγωγούς (Γ1-Ζ΄, Ζ΄-Ζ). 
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Σχήμα 3.4. Διάταξη έργων σύμφωνα με τη μελέτη «Αξιοποίηση υδατικού δυναμικού 
Μενοικίου όρους» (πάνω) και η προτεινόμενη διάταξη για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας (κάτω) 
 

Για την υδραυλική επίλυση της προτεινόμενης διάταξης χρησιμοποιήθηκε το 
λογισμικό προσομοίωσης δικτύων μεταφοράς νερού WaterCad (Haestad Methods, Inc. , 
www.bentley.com) και για τον υπολογισμό του υλικού και της διατομής των επιμέρους 
αγωγών της προτεινόμενης διάταξης (τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.4) 
και της πίεσης στο σημείο Ζ (11,806atm), έστω να υπολογιστεί το διαθέσιμο 
πιεζομετρικό φορτίο στη θέση κατασκευής του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού 
(122,00m). Τα μήκη των αγωγών Γ1-Ζ΄, ΘΖ και Ζ΄Ζ είναι 112m, 2380m και 242m 
αντίστοιχα. Για να μην επηρεαστεί ο αρχικός σχεδιασμός των έργων και να γίνει η 
μικρότερη δυνατή παρέμβαση, βασικό στοιχείο των παραπάνω υπολογισμών είναι η 
εξασφάλιση παροχής 0,047m3/sec κατάντη της προτεινόμενης διάταξης, καθώς στην 
μελέτη αξιοποίησης του 2007, η διαστασιολόγηση των αγωγών μεταφοράς του 
αρδευτικού νερού έγινε για αυτή την παροχή. 

 
 

3.3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ μΥΗΣ 

Για τη διαστασιολόγηση του προτεινόμενου μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού  
και τον υπολογισμό της παραγόμενης ενέργειας χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 
RETScreen (www.retscreen.net). Πρόκειται για ένα ελεύθερο λογισμικό, το οποίο 
αναπτύχθηκε από το Διεθνές Κέντρο Υποστήριξης Αποφάσεων Καθαρής Ενέργειας 
(RETScreen), του Υπουργείου Φυσικών Πόρων του Καναδά και την ενίσχυση 
σημαντικών οργανισμών (World Bank's Prototype Carbon Fund-PCF, National 
Aeronautics & Space Administration's-NASA). Πρόκειται για ένα εργαλείο λήψης 
αποφάσεων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση της ενεργειακής 
παραγωγής και εξοικονόμησης, το κόστος κύκλου ζωής και τη μείωση εκπομπών των 
διαφόρων τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Πιο συγκεκριμένα, για τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς μικρής κλίμακας, σε 
πρώτη φάση ο χρήστης εισάγει γενικές πληροφορίες για την εγκατάσταση: συντεταγ-
μένες, σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς, διαθέσιμο μανομετρικό φορτίο, καμπύλη 
παροχής/διάρκειας, οικολογική παροχή και στη συνέχεια επιλέγει τον τύπο του 
υδροστροβίλου. Το λογισμικό έχει διαθέσιμες βιβλιοθήκες με στοιχεία καμπύλων 
απόδοσης όλων των διαθέσιμων εμπορικών υδροστροβίλων, ενώ δίνεται η δυνατότητα 
στο χρήστη να εισάγει και δικά του στοιχεία λειτουργίας. Για τον υπολογισμό της 
μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται, σε επίπεδο 
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χώρας, με τη σύνδεση της υπό εξέταση μονάδας Α.Π.Ε. στο ηλεκτροδοτικό σύστημα, ο 
χρήστης εισάγει τις κύριες πηγές ενέργειας και τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους 
στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.  
 
3.3.1. Υπολογισμός παραγόμενης ενέργειας 
          Για τον προτεινόμενο υδροηλε-
κτρικό σταθμό στο Μενοίκιο Όρος 
συνδεδεμένο στο δίκτυο, με εκμεταλ-
λεύσιμο μανομετρικό φορτίο 122m, 
επιλέχθηκε υδροστρόβιλος τύπου 
Pelton, καθώς ενδείκνυται για 
περιπτώσεις με μεγάλη υψομετρική 
διαφορά και μικρή διαθέσιμη παροχή. 
Η ισχύς του σταθμού υπολογίστηκε 83  
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Σχήμα 3.5. Καμπύλη παροχής/διάρκειας  

KW, ενώ η ηλε-κτρική ενέργεια που α-ποδίδεται στο δίκτυο ανά έτος είναι 403MWh, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος. Η ονομαστική παροχή του 
υδροστροβίλου επιλέχθηκε 0,090m3/sec και για τα κύρια χαρακτηριστικά λειτουργίας 
επιλέχθηκαν οι καθορισμένες από το πρόγραμμα τιμές για το συγκεκριμένο είδος 
υδροστροβίλου. Στο Σχήμα 2.5 παρουσιάζεται η καμπύλη παροχής/διάρκειας, βάσει 
των μηνιαίων δεδομένων (Σχήμα 3.5) και του περιορισμού για εξασφάλιση ελάχιστης 
παροχής 0,047m3/sec τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 
3.3.2. Συμβολή του προτεινόμενου μΥΗΣ στη μείωση των εκπομπών των αερίων 
του θερμοκηπίου 

Για τη μείωση των εκπομπών που επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή του υπό μελέτη 
σταθμού στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, εξετάστηκε το σενάριο όπου για τα 7 
πρώτα χρόνια της λειτουργίας του η συμμετοχή των βασικών πηγών ενέργειας θα 
διατηρηθεί στα σημερινά δεδομένα: λιγνίτης 37%, πετρέλαιο 17%, φυσικό αέριο 17%, 
μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα 22%, αιολική ενέργεια 6%, ενώ από το 8ο έτος και μετά, η 
συμμετοχή των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου αυξάνεται προκαλώντας μείωση των 
εκπομπών κατά 15%. Βάσει των παραπάνω, η προτεινόμενη εγκατάσταση έχει ως 
αποτέλεσμα την ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 271 
tCO2/MWh για τα πρώτα 7 χρόνια λειτουργίας της και κατά 231 tCO2/MWh για τα 
επόμενα χρόνια. 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική έχει σα στόχο την ισχυροποίηση της θέση των 
ανανεώσιμων πηγών στην παραγωγή ενέργειας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 
υδροηλεκτρική ενέργεια μικρής κλίμακας, είναι μια μορφή ανανεώσιμης πηγής 
ενέργειας με σημαντικές προοπτικές στο ελλαδικό χώρο, χωρίς ωστόσο να 
υλοποιούνται οι εν δυνάμει επενδύσεις. Οι σημαντικότερες αιτίες της μη υλοποίησης 
ήδη αδειοδοτημένων προτάσεων είναι οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και των 
ανταγωνιστικών χρηστών, καθώς και το σημαντικό κόστος κατασκευής. Ωστόσο, τα 
υδραυλικά έργα πολλαπλού σκοπού παρουσιάζονται συγκριτικά πλεονεκτήματα καθώς 
παράλληλα με την παραγωγή ενέργειας καλύπτονται και άλλες χρήσεις και για το λόγο 
αυτή η διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής τους θα πρέπει να εξετάζεται σε κάθε 
διαχειριστικό σχέδιο αξιοποίησης υδατικού δυναμικού που θα εκπονείται τα επόμενα 
χρόνια. 
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Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε η περίπτωση του δήμου Εμμανουήλ 
Παππά, στην ανατολική Μακεδονία, όπου μικρές διαφοροποιήσεις στην αρχική διαστα-
σιολόγηση τεχνικών έργων, που έχουν ως σκοπό την κάλυψη των υδατικών αναγκών 
της ευρύτερης περιοχής. δημιουργούν τις προϋποθέσεις και για την υδροενεργειακή 
αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων. Φυσικά, για μία πιο ολοκληρωμένη 
εικόνα σχετικά με την απόδοση του προτεινόμενου σταθμού και των αλλαγών στο 
σύστημα των αγωγών μεταφοράς, απαιτούνται μετρήσεις υπαίθρου και η εκπόνηση 
μίας προμελέτης εγκατάστασης.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παράλια περιοχή της Δυτικής Αργολίδας αποτελεί μια από τις πιο πλούσιες περιοχές 
της Ελλάδας σε ποσότητες νερού που εκφορτίζονται από καρστικά υδροσυστήματα. Οι 
ποσότητες νερού που εκφορτίζονται από πηγές οι οποίες υπόκεινται σε εκμετάλλευση 
από τον άνθρωπο υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 450 x 106 m3 ετησίως ενώ οι 
ποσότητες που αξιοποιούνται ανέρχονται σε 28 x 106 m3. Παρά τις τεράστιες ποσότητες 
που εκφορτίζονται από τις πηγές και τη σχετική εκμετάλλευση που υπόκεινται για 
αρδευτικούς και υδρευτικούς σκοπούς, την τελευταία τριετία συζητείται και 
σχεδιάζεται, λόγω προβλημάτων ποσότητας στις πηγές ύδρευσης, κατασκευή μονάδας 
αφαλάτωσης για την ύδρευση των πόλεων Άργους, Ναυπλίου και γενικότερα των 
οικισμών του Αργολικού Πεδίου, μια λύση που, ενώ έπρεπε να εξεταστεί ως έσχατη, 
υποκαθιστά την έλλειψη σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων.  
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ABSTRACT 
The coastal area of western Argolis is one of the wealthiest areas in the Greek 
Peninsula, regarding the amount of water that is discharged by karst water systems. The 
spring’s water that is used for human activities reaches the amount of 28 x 106 m3 per 
year while the water that is discharged by the same springs estimated to exceed 450 x 
106 m3 per year. Despite the great natural discharge of water supply and the extensive 
human utilization for both irrigation and domestic use, the last three years there is an 
intensive discussion about designing and constructing a desalination unit for the water 
supply of Argos and Nafplion towns and the settlements of the Argolis plain in general, 
a solution considering to be the last one but, in this case, substituting the absence of 
water resources management planning. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Αργολίδα είναι ο μικρότερος σε έκταση νομός της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

(2.154.000 στρ) και ο τρίτος σε πληθυσμό (105.770 κάτοικοι, απογραφή 2001).  
Ο σημαντικότερος τομέας στην οικονομία της Αργολίδας είναι ο τριτογενής με 

52,1% του ΑΕΠ στο νομό και κύρια αιχμή του τον τουρισμό και ακολουθεί ο 
πρωτογενής τομέας με 29,6% του ΑΕΠ (Αραμπατζή-Καρρά και Συνεργάτες, 1998). 
Από τη συνολική έκταση της Αργολίδας τα 702.000 στρ. συνιστούν γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις, εκ των οποίων τα 254.000 στρ. αρδευόμενες (στοιχεία ΕΣΥΕ, 1999-
2000). Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή του Αργολικού Πεδίου-Ασίνης-
Ιρίων ανέρχονται σε 257.000 στρ., ενώ οι αρδευόμενες σε 153.000 στρ.. Τέλος, στην 
περιοχή Αργολικού Πεδίου-Ασίνης-Ιρίων κατοικούν 68.758 άτομα, δηλ. το 65% του 
πληθυσμού, με το μεγαλύτερο μέρος να συγκεντρώνεται στις δύο πιο σημαντικές πόλεις 
του Νομού, την πρωτεύουσα Ναύπλιο (13.822) και το Άργος (24.239).  

Οι τρεις παραπάνω τομείς (κάτοικοι, τουρισμός, γεωργία) αποτελούν επί πολλά 
χρόνια και θα αποτελούν και στο μέλλον τους βασικούς καταναλωτές των υδατικών 
πόρων της περιοχής. Η ικανοποίηση των αναγκών τα παλαιότερα χρόνια γινόταν με τη 
βοήθεια υδροληψιών (πηγαδιών και γεωτρήσεων) από τα υπόγεια νερά.  

Για την επίλυση προβλημάτων υφαλμύρινσης, που παρουσιάστηκαν πριν από 
αρκετές δεκαετίες, προτάθηκε, υιοθετήθηκε και υλοποιήθηκε η λύση της σύλληψης και 
χρησιμοποίησης για άρδευση των πηγαίων νερών του Κιβερίου (Θάνος Μ., 1996).  

Για την επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης που δημιουργήθηκαν, κυρίως 
εξαιτίας της υπερβολικής αύξησης των νιτρικών αλάτων στα υπόγεια νερά, 
χρησιμοποιήθηκαν αρχικά (δεκαετία ’60) από την πόλη του Ναυπλίου και τα τελευταία 
χρόνια (2005) και από την πόλη του Άργους, με σχεδιασμό και για το υπόλοιπο 
Αργολικό Πεδίο, οι πηγές του οικισμού των Μύλων (Αμυμώνη, Λέρνη) οι οποίες 
παρείχαν αρκετό σε ποσότητα και καλό σε ποιότητα πόσιμο νερό.  

Εξαιτίας ενός έντονου φαινομένου λειψυδρίας την τελευταία τριετία 
παρουσιάστηκαν φαινόμενα στείρευσης των πηγών (με εξαίρεση τις πηγές Κιβερίου) με 
αποτέλεσμα να παρατηρούνται διακοπές στην υδροδότηση των πόλεων, 
ακαταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση κ.α.. Οι ενέργειες των 
υπευθύνων προσανατολίστηκαν στη χρησιμοποίηση του νερού της πηγής Κιβερίου, που 
επαρκεί μεν να καλύψει τις ανάγκες, αλλά δεν είναι πόσιμο. Η επεξεργασία του με 
μονάδα αφαλάτωσης μελετάται για την εξασφάλιση στο μέλλον επαρκών ποσοτήτων 
νερού για ύδρευση (Γιαννουλόπουλος Π., Μαραβέγιας Δ., 2008). 

 Προσεκτικότερη ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν 
είναι η έλλειψη επαρκών ποσοτήτων νερού αλλά ο ελλιπής, αποσπασματικός και κακός 
σχεδιασμός χρήσης αυτού. Η κατάσταση, λόγω της κακής διαχείρισης των υδατικών 
αποθεμάτων του Νομού, αναμένεται τα επόμενα χρόνια να επιδεινωθεί, καθώς 
σχεδιάζεται να επεκταθεί το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο στην υπόλοιπη Αργολίδα 
(Λυγουριό, Επίδαυρος, Ερμιονίδα) χωρίς εμπεριστατωμένη και ολική προσέγγιση του 
ζητήματος και χωρίς να έχει τεθεί σε ισχύ το σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 
 

2. ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
  

2.1. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ 
Στην Αργολίδα αναπτύσσονται τέσσερεις κύριες υδρογεωλογικές ενότητες. Οι 

ενότητες αυτές διαχωρίζονται με βάση τον κυρίως τύπο του υδροφόρου συστήματος. 
Διακρίνουμε: το καρστικό σύστημα της Δυτικής Αργολίδας, τους κοκκώδεις 
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υδροφορείς που αναπτύσσονται στο βύθισμα του Αργολικού Πεδίου και στην Ασίνη, το 
καρστικό σύστημα του Αραχναίου Όρους και το ρωγμώδες – καρστικό σύστημα στις 
περιοχές Τραχειά – Ερμιονίδα. Με εξαίρεση την πρώτη υδρογεωλογική ενότητα, που σε 
γενικές γραμμές παρουσιάζει μεγάλα αποθέματα και καλή ποιότητα νερού, οι 
υπόλοιπες τρεις ενότητες παρουσιάζουν προβλήματα επάρκειας και ποιότητας (κυρίως 
μεγάλες συγκεντρώσεις νιτρικών ή/και χλωριόντων).  

 
 

2.1.1. Αλλουβιακοί υδροφόροι 
Οι υδροφόροι αυτοί αναπτύσσονται στις Νεογενείς – Τεταρτογενείς λεκάνες του 

νομού και συνίστανται από λεπτομερή υλικά, όπως άμμους, αργίλους, ψηφίδες και 
κροκαλοπαγή, που εναλλάσσονται τόσο κατά την κατακόρυφη όσο και κατά την 
οριζόντια διεύθυνση. Στις ποικίλες μεταβολές της σύστασης (κοκκομετρίας) των 
σχηματισμών οφείλεται και η πολύ σημαντική διακύμανση της περατότητας αυτών, με 
αποτέλεσμα να παρατηρούνται τεράστιες διαφορές στις παροχές των γεωτρήσεων που 
έχουν διανοιχθεί μέσα σ’ αυτούς και κυμαίνονται από 2-3 m3/h  έως 150+  m3/h.  

Σε γενικές γραμμές αποτελούν τους περισσότερο εκμεταλλευόμενους υδροφόρους 
ορίζοντες, καθώς επάνω σ’ αυτούς αναπτύσσεται το μεγαλύτερο μέρος των καλλιερ-
γειών του νομού και επομένως και η συντριπτική πλειοψηφία των ενεργών υδροληψιών 
(γεωτρήσεις και πηγάδια). Ενδεικτικά, το υδατικό ισοζύγιο των αλλουβιακών 
υδροφόρων του Αργολικού Πεδίου περιλαμβάνει μέσες ετήσιες εισροές από διάφορες 
πηγές (βροχόπτωση, διήθηση χειμάρρων, επιστρεφόμενες αρδευτικές ροές, απώλειες 
δικτύων άρδευσης, τεχνητό εμπλουτισμό, πλευρικές υπόγειες εισροές) της τάξης των 85 
x 106 m3 (Γιαννουλόπουλος Π., 2000). 

 
 

2.1.2. Πηγαία Ύδατα 
Στη δυτική Αργολίδα παρατηρούμε πλήθος σημείων εκφόρτισης πολύ μεγάλων 

ποσοτήτων νερού είτε παραθαλάσσια (Κεφαλάρι, Λέρνη, Κρόη, Αμυμώνη), είτε 
υποθαλάσσια (Κιβέρι, Ανάβαλος) είτε και σε ορεινές περιοχές (Δούκα Βρύση, 
Κεφαλόβρυσο, Αχλαδόκαμπος, Νεοχώρι, Καπαρέλι). Με εξαίρεση τις ορεινές πηγές, 
που είναι τοπικής σημασίας, οι σημαντικότερες πηγές από πλευράς ποιότητας, παροχής 
και θέσης είναι οι πηγές Κεφαλαρίου, Λέρνης, Κρόης και Κιβερίου.  

Η πηγή του Κεφαλαρίου παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις στην παροχή της, η 
οποία κυμαίνεται μεταξύ 25-140x106 m3 ανά έτος (Πουλοβασίλης κ.α., 1996), ενώ στο 
τέλος της ξηρής περιόδου η παροχή συνήθως μηδενίζεται. Την τριετία 2006-2008 η 
πηγή δεν είχε καθόλου παροχή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Η πηγή της Λέρνης έχει συνεχή ροή και ετήσιες παροχές ανάλογες με αυτές του 
Κεφαλαρίου αλλά μικρότερες διακυμάνσεις, με τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 19-
63,5x106 m3 (Πουλοβασίλης κ.α., 1996).  

Η πηγή της Κρόης (Αμυμώνης) έχει ετήσιες παροχές που κυμαίνονται μεταξύ 3,8-
11,3x106 m3 (Πουλοβασίλης κ.α., 1996). 

Οι πηγές του Κιβερίου είναι μια ομάδα παράκτιων – υποθαλάσσιων καρστικών 
πηγών. Μετρήσεις παροχής των πηγών μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν μετά την 
κατασκευή του φράγματος, αλλά κράτησαν μόνο για ένα περίπου χρόνο (Νοέμβριος 
’71 – Σεπτέμβριος ’72) και έδειξαν μια ετήσια παροχή της τάξης των 409x106 m3. 

Η ποιότητα του νερού που εκφορτίζεται από τις εν λόγω πηγές είναι από χημικής 
απόψεως εντός των ορίων ποσιμότητας, με εξαίρεση την πηγή Κιβερίου η οποία, πέραν 
των χλωριόντων (συνήθως >250 mg/lt), παρουσιάζει αυξημένες συγκεντρώσεις 
σιδήρου, μαγγανίου και οριακές συγκεντρώσεις μολύβδου (Γιαννουλόπουλος Π., 
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Μαραβέγιας Δ., 2008). Το νερό του Κιβερίου μπορεί γενικά να χρησιμοποιηθεί για 
άρδευση σε εναλλαγή όμως με καλύτερο ποιοτικά νερό, καθώς με αποκλειστική χρήση 
του προβλέπεται η απόθεση μεγάλων ποσοτήτων αλάτων στο καλλιεργούμενο έδαφος.  

 
 

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  
 

3.1. ΑΡΔΕΥΣΗ 
Τα πρώτα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του ’60 για 

την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών πέριξ των πηγών Κεφαλαρίου – Λέρνης, απ’ 
όπου αντλούσαν νερό. Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν δίκτυα για την περιοχή Ασίνης 
– Λευκακίων που μετέφεραν νερό από την πηγή Κιβερίου, όπου και έγιναν τα πρώτα 
έργα σύλληψης του νερού (Ζυμής, 1990). Το 1970 στην πηγή αυτή κατασκευάστηκε 
ένα από τα ελάχιστα παγκοσμίως έργα σύλληψης καθαρού νερού από υποθαλάσσιες 
καρστικές πηγές μέσα στην ίδια τη θάλασσα, ένα ημικυκλικό φράγμα με θυρίδες που 
ανοιγοκλείνουν ώστε να διατηρούν τη στάθμη του νερού εντός του φράγματος 
υψηλότερα από τη στάθμη της θάλασσας. Για την άντληση του νερού έχουν 
εγκατασταθεί 4 αντλίες με δυνατότητα άντλησης 40.000 m3/h, ενώ υπάρχει χώρος για 
τοποθέτηση και 5ης αντλίας με 12.000  m3/h.   

Σήμερα το συλλογικό αρδευτικό δίκτυο του Αναβάλου περιλαμβάνει αγωγούς 
μεταφοράς νερού συνολικού μήκους 80 km περίπου. Τα 35 km περίπου αποτελούνται 
από ανοιχτούς τσιμεντένιους αγωγούς, τραπεζοειδούς διατομής, ενώ τα υπόλοιπα από 
κλειστούς υπόγειους αγωγούς. Η κίνηση του νερού γίνεται με τη βοήθεια 10 
αντλιοστασίων και 4 λιμνοδεξαμενών, συνολικής χωρητικότητας 76.000 m3. Πέραν των 
αγωγών μεταφοράς έχουν κατασκευαστεί αρκετά χιλιόμετρα δευτερευόντων αγωγών 
και αρδευτικών δικτύων, αλλά και 6 λιμνοδεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 18.000 
m3 για τους τελικούς χρήστες.  Όπου ο αγωγός είναι ανοιχτής διατομής, η άρδευση 
γίνεται κατά κανόνα με την απαρχαιωμένη μέθοδο της κατάκλισης, καταναλώνοντας 
πολύ μεγαλύτερες ποσότητες νερού απ’ όσες χρειάζονται. 

Από στοιχεία του Γ.Ο.Ε.Β. Αργοναυπλίας προκύπτει ότι οι εκτάσεις που 
εξυπηρετούνται από αυτόν ανέρχονται σε 50.000 στρ., σε σύνολο 153.000 στρ. της 
περιοχής μελέτης, ενώ ο σχεδιασμός του έργου μπορεί θεωρητικά να καλύψει συνολικά 
180.000 στρ.. Τα τελευταία τρία χρόνια αντλήθηκαν κατά την αρδευτική περίοδο 13-
15x106 m3 νερού ετησίως, εξαιτίας προβλημάτων συντήρησης των κεντρικών 
αντλιοστασίων. Οι απώλειες μέχρι τον τελικό καταναλωτή, λόγω ανοιχτής διατομής του 
αγωγού και διαρροών του ασυντήρητου δικτύου, εκτιμάται ότι φθάνουν το 40% της 
αρχικά αντληθείσας ποσότητας. Με βάση τα σχέδια της Ν.Α. Αργολίδας τα δίκτυα θα 
επεκταθούν και στις περιοχές Επιδαυρίας και Ερμιονίδας, όπου υπάρχουν περίπου 
50.000 στρ. καλλιεργούμενων εκτάσεων.  

Πέρα από τις εκτάσεις που εξυπηρετούνται από τα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα 
(οι οποίες στην πλειοψηφία τους εξυπηρετούνται και από υπόγεια ύδατα σαν 
εναλλακτική λύση ή για παγοπροστασία), οι υπόλοιπες εκτάσεις εξυπηρετούνται 
αποκλειστικά από γεωτρήσεις ή πηγάδια. Παρότι δεν υπάρχουν έγκυρα στοιχεία για τον 
αριθμό των ιδιωτικών υδροληψιών, εκτιμάται ότι στην περιοχή μελέτης είναι 
ηλεκτροδοτημένες – και εν δυνάμει ενεργές – περί τις 7.000 υδροληψίες. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι μεταξύ των πηγών Λέρνης, Κρόης και Κεφαλαρίου υπολογίζεται ότι 
υπάρχουν 17.500 στρ. με εσπεριδοειδή και οπορωφόρα, τα οποία αρδεύονται 
αποκλειστικά από περίπου 570 γεωτρήσεις που έχουν καταγραφεί στην περιοχή, παρότι 
από εκεί περνά το αρδευτικό δίκτυο.  
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3.2. ΥΔΡΕΥΣΗ 
Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60 η πόλη του Ναυπλίου έχει εξασφαλίσει την 

ύδρευσή της από την πηγή Αμυμώνης, στην περιοχή του οικισμού των Μύλων. Από το 
1988 χρησιμοποιείται και η πηγή της Λέρνης. Για τις ανάγκες της άντλησης και 
μεταφοράς έχουν κατασκευαστεί δύο αντλιοστάσια με δυνατότητα συνολικής άντλησης 
600 m3/h και μεταλλικός υπόγειος αγωγός μήκους 13 km. Το όλο σύστημα 
διαχειρίζεται η ΔΕΥΑ Ναυπλίου. 

Από το 2003 και η πόλη του Άργους – που μέχρι τότε χρησιμοποιούσε 
γεωτρήσεις με νερό ακατάλληλο λόγω υψηλών συγκεντρώσεων νιτρικών – άρχισε να 
χρησιμοποιεί την πηγή της Λέρνης για την υδροδότησή της. Για το σκοπό αυτό 
κατασκευάστηκε αντλιοστάσιο με δυνατότητα άντλησης 500 m3/h και αγωγός D.I. 
μήκους 10 Km. Το όλο σύστημα διαχειρίζεται η ΔΕΥΑ Άργους. 

Από τις δύο ΔΕΥΑ εξυπηρετούνται σήμερα περίπου 52.000 άτομα, ενώ 
προγραμματίζεται να επεκταθεί η υδροδότηση σε όλη την έκταση της περιοχής 
μελέτης, δηλ. σε συνολικό πληθυσμό 69.000 ατόμων περίπου. 

Τέλος, η ΔΕΥΑ Ναυπλίου εξυπηρετεί και το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής 
υποδομής της Αργολίδας (Ναύπλιο, Τολό), δηλ. τουριστικές εγκαταστάσεις και 
επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης. 
 
 
4. ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

Στην Αργολίδα εκτιμάται ότι η κατανάλωση νερού στη γεωργία φθάνει το 92% 
των χρησιμοποιούμενων υδατικών πόρων (ποσοστό πολύ μεγαλύτερο του εθνικού 
μέσου όρου) και πιθανόν σ’ αυτό δε συνυπολογίζονται οι τεράστιες ποσότητες νερού 
που αντλούνται το χειμώνα για παγοπροστασία, αποκλειστικά από υπόγεια ύδατα.  

Χρησιμοποιώντας τους συντελεστές της ΚΥΑ Φ16/6631/1989 (ΦΕΚ 428/Β΄/2-6-
89) εκτιμάται ότι για την ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών των 153.000 στρ. της 
περιοχής μελέτης απαιτούνται 92-110x106 m3 νερού ετησίως. Αφού μόνο το 15% 
περίπου καλύπτεται από τα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα, το υπόλοιπο 85% (περίπου 
78-93 x 106 m3) προέρχεται από τις γεωτρήσεις και τα πηγάδια. 

Παρά το γεγονός ότι δε μπορούν να υπάρξουν αξιόπιστοι υπολογισμοί των 
ποσοτήτων του νερού που αντλείται κατά τη διάρκεια του χειμώνα για παγοπροστασία, 
εκτιμάται ότι φθάνουν το 35% των αναγκαίων ποσοτήτων για άρδευση. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι την άνοιξη του 2008 – σε συνθήκες ολικού παγετού – στην περιοχή 
μεταξύ των πηγών Λέρνης, Κρόης και Κεφαλαρίου οι γεωτρήσεις που 
προαναφέρθηκαν (με μέση παροχή 50 m3/h έκαστη) λειτούργησαν ταυτόχρονα για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον 60 ωρών, με σκοπό την παγοπροστασία. Υπολογίζεται 
ότι σ’ αυτό το διάστημα αντλήθηκαν τουλάχιστον 1,71x106 m3 νερού, όταν για άρδευση 
απαιτούνται 10,56-12,66x106 m3.  

Πέραν των μόνιμων κάτοικων, στην περιοχή μελέτης  υπάρχουν στρατώνες, 
φυλακές, νοσοκομεία, τουριστικές εγκαταστάσεις καθώς και κοινόχρηστες εκτάσεις 
πρασίνου. Με βάση την ΚΥΑ Δ11/Φ16/8500/22-03-1991 (ΦΕΚ 174/Β΄/26-03-1991) 
και το Π.Δ. 53/2002 (ΦΕΚ 43/Α΄/7-3-2002) οι υδρευτικές ανάγκες υπολογίζονται σε 
812,85 m3/h ή 6,75x106 m3 ετησίως. 

Τέλος, μια σημαντική χρήση που γίνεται στα πηγαία νερά της Αργολίδας αφορά 
στη χρησιμοποίηση της πηγής Κεφαλαρίου για εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφόρων 
(Πουλοβασίλης κ.α., 2002). Ξεκίνησε ερευνητικά από τη δεκαετία του ’60 και από το 
1990 μέχρι το 2004 διοχετεύονταν στους υπόγειους υδροφορείς κατά μέσο όρο περί τα 
5,8x106 m3 νερού ετησίως, με εξαίρεση τη διετία 1999-2000 που λόγω ανακατασκευής 
τμημάτων της διώρυγας και διαφόρων διοικητικής φύσης ελλείψεων δεν 
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πραγματοποιήθηκε εμπλουτισμός. Επίσης και από το 2005 έως το 2008 δεν 
πραγματοποιήθηκε εμπλουτισμός για διάφορους λόγους (έλλειψη περιβαλλοντικών 
όρων, στείρευση πηγών). Οι δαπάνες του όλου εγχειρήματος από το 1990 μέχρι το 2004 
ανήλθαν σε 693.878,31 € (στοιχεία της Υ.Ε.Β. Αργολίδας).  

 
 

5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
Τα προβλήματα που παρουσιάζονται σήμερα στα υδατικά αποθέματα της 

Αργολίδας χωρίζονται σε ποιότητας και ποσότητας. Οφείλονται δε είτε σε φυσικά αίτια 
είτε σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Επίσης παρατηρείται αδυναμία χρήσης των 
αρδευτικών δικτύων λόγω προβληματικού σχεδιασμού και ελλιπούς συντήρησης.  

 Αναλυτικότερα, τα προβλήματα ποιότητας που οφείλονται σε ανθρώπινες 
δραστηριότητες αφορούν στην αυξημένη συγκέντρωση, στα υπόγεια νερά των 
αλλουβιακών υδροφόρων, νιτρικών ιόντων (εξαιτίας της υπερβολικής χρήσης 
λιπασμάτων από τους καλλιεργητές της περιοχής) και χλωριόντων (εξαιτίας της 
διείσδυσης του θαλασσινού νερού λόγω υπεραντλήσεων). Στο μεγαλύτερο μέρος του 
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα παρουσιάζονται περιεκτικότητες σε χλωριόντα 
μεγαλύτερες των 250 mg/lt (μέχρι 1000 mg/lt) και μόνο κοντά στις δυτικές παρυφές του 
Αργολικού Πεδίου, όπου έχουμε μεγάλη πλευρική τροφοδοσία, οι τιμές αυτές ήταν 
μικρότερες (στοιχεία Μαΐου 2008 της Υ.Ε.Β. Αργολίδας). 

Τα προβλήματα ποσότητας που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες 
αφορούν στη δραματική ταπείνωση της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, 
που κατά περιόδους φθάνει και σε απόλυτα υψόμετρα -30 m. Στο μεγαλύτερο μέρος 
του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα υπήρχαν το Μάιο του 2008 αρνητικές πιεζομετρικές 
στάθμες, που φθάνουν μέχρι και -20 m (στοιχεία Υ.Ε.Β. Αργολίδας). 

Επίσης, η λειτουργία εξαιρετικά μεγάλου αριθμού υδροληψιών, πολλές εκ των 
οποίων εκμεταλλεύονται απ’ ευθείας τον καρστικό υδροφόρο που εκφορτίζουν οι πηγές 
Κεφαλαρίου, Λέρνης και Κρόης, οδηγεί στην πτώση της απόδοσης ή στη στείρευση 
αυτών. Η πηγή της Λέρνης το καλοκαίρι του 2008 είχε παροχή λιγότερο από 400 m3/h 
(στοιχεία ΥΕΒ Αργολίδας) με συνέπεια να ενισχυθεί το δίκτυο ύδρευσης με 
ακατάλληλο νερό από τις πηγές Κιβερίου. 

Τα προβλήματα ποιότητας που οφείλονται σε φυσικά αίτια αφορούν στην 
αυξημένη συγκέντρωση χλωριόντων στα νερά της πηγής Κιβερίου, κάτι που, κατά την 
κρατούσα επιστημονική αντίληψη, οφείλεται σε ανάμιξη του γλυκού με το αλμυρό νερό 
στο εσωτερικό του καρστικού συστήματος και όχι στις εκβολές των πηγών (Zojer, 
2008). Υπάρχει όμως και μια άλλη επιστημονική άποψη που θεωρεί ότι η ανάμιξη του 
αλμυρού με το γλυκό νερό γίνεται στις εκβολές ή πολύ κοντά σ’ αυτές, με κυριότερη 
αιτία τον ανύπαρκτο καθαρισμό της λεκάνης του φράγματος σε τακτική βάση.  

Τα προβλήματα ποσότητας που οφείλονται σε φυσικά αίτια αφορούν στις 
μειωμένες παροχές των πηγών και στην ανεπαρκή αναπλήρωση των υπόγειων 
αποθεμάτων, εξαιτίας της καθοδικής τάσης των βροχοπτώσεων και κυρίως των 
χιονοπτώσεων που παρατηρείται σε υπερετήσια βάση.   

Το σημερινό καθεστώς διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Αργολίδας 
(επιφανειακών και υπόγειων) έχει προκαλέσει μια εντελώς ανορθολογική χρήση, με 
αποτέλεσμα όχι μόνο να υπάρχουν προβλήματα ποιότητας στο νερό που 
χρησιμοποιείται, αλλά και να εμφανίζονται προβλήματα ανεπάρκειας των αναγκαίων 
ποσοτήτων για ύδρευση (ανάγκη απόλυτης προτεραιότητας).  

Τα προβλήματα ύδρευσης κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου των ετών 2007 
και 2008 πήραν εκρηκτικές διαστάσεις. Στο Ναύπλιο πραγματοποιήθηκαν το 2007 
καθημερινές πολύωρες διακοπές στην υδροδότηση, ενώ το 2008 διοχετεύτηκαν στο 
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δίκτυο ποσότητες μη πόσιμου νερού από την πηγή Κιβερίου. Στο Άργος, και τα δύο 
χρόνια, διοχετευόταν μη πόσιμο νερό είτε από τις υπάρχουσες γεωτρήσεις (2007) είτε 
από την πηγή του Αναβάλου (2008). 

 Για την οριστική επίλυση του προβλήματος προτάθηκε η χρήση – μετά από 
επεξεργασία (αφαλάτωση) – του επιβαρυμένου σε χλωριόντα νερού της μοναδικής 
πηγής που διαχρονικά παρέχει ανελλιπώς πολύ μεγάλες ποσότητες, αυτής του Κιβερίου 
(Γιαννουλόπουλος & Μαραβέγιας, 2008). Η ενέργεια αυτή, παρότι φαινομενικά θα 
λύσει τα προβλήματα επάρκειας νερού – τους καλοκαιρινούς μήνες – θα σημάνει είτε 
την υπέρμετρη επιβάρυνση των καταναλωτών (εξαιτίας αυξημένου κόστους 
επεξεργασίας) είτε την κατασπατάληση χρημάτων σε ένα έργο που θα έχει εντελώς 
ευκαιριακή λειτουργία (όταν και όποτε παρατηρείται λειψυδρία). Όλα αυτά όχι μόνο δε 
συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση, αλλά οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε 
ακόμη μεγαλύτερη όξυνση των προβλημάτων. 

Παρ’ ότι σήμερα σχεδιάζεται επέκταση του αρδευτικού δικτύου και σε άλλες 
περιοχές της Αργολίδας, οι καλλιεργητές πέριξ των πηγών Κιβερίου, Λέρνης και 
Κεφαλαρίου εξακολουθούν να χρησιμοποιούν γεωτρήσεις και πηγάδια, επιδεινώνοντας 
την πτώση της παροχής των πηγών. Να σημειωθεί ότι το δίκτυο του Αναβάλου 
διέρχεται στην κυριολεξία μέσα από τις καλλιέργειές τους, αλλά δεν το χρησιμοποιούν 
είτε γιατί δεν είχε προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό είτε γιατί αρδεύουν πλέον με 
σύγχρονα συστήματα (στάγδην άρδευση) και όχι με κατάκλιση. 

 
 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα κάτωθι συμπεράσματα: 

• Στην περιοχή της Δυτικής Αργολίδας υπάρχει ένα πηγαίο υδατικό δυναμικό που 
μπορεί να καλύψει σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης 
τουλάχιστον της περιοχής του Αργολικού Πεδίου αν όχι όλου του νομού.  

• Προς την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης των πηγών για ύδρευση και άρδευση 
έχουν γίνει – αν και τμηματικά – σημαντικά έργα τα οποία όμως στον τομέα της 
άρδευσης έχουν σε σημαντικό βαθμό απαξιωθεί, λόγω απαρχαιωμένου σχεδιασμού 
και ελλιπέστατης συντήρησης.  

• Η άρδευση μέσω των συλλογικών δικτύων γίνεται σε σημαντικό ποσοστό με την 
απαρχαιωμένη μέθοδο της κατάκλισης, δηλ. με μη αποδοτικό τρόπο. Σ’ αυτή την 
κατασπατάληση του νερού θα πρέπει να προστεθούν και οι μεγάλες απώλειες κατά 
τη μεταφορά αυτού με τα υφιστάμενα δίκτυα.  

• Παρά τη δυνατότητα χρήσης των πηγαίων νερών για κάλυψη των αρδευτικών 
αναγκών (ειδικά πέριξ των πηγών που χρησιμοποιούνται για ύδρευση), η άρδευση 
γίνεται κατά κύριο λόγο από υπόγεια νερά, μέσω γεωτρήσεων και πηγαδιών, λόγω 
των προβλημάτων των υφιστάμενων συλλογικών δικτύων.  

• Η προσπάθεια εμπλουτισμού με χρήση των πηγαίων νερών (η οποία αρχικά έγινε 
σε ερευνητικό στάδιο) δεν έχει μέχρι σήμερα τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή 
εφαρμογή. Διαχρονικά η χρηματοδότηση του έργου αυτού κρίνεται μάλλον 
ανεπαρκής.  

• Αυτονόητες ενέργειες, όπως συντήρηση φραγμάτων και ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού, συντήρηση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των δικτύων, κατάργηση 
της άρδευσης με κατάκλιση, άρδευση περιοχών πέριξ των πηγών με τα νερά αυτών 
και όχι από υπόγειες υδροληψίες κ.α., δε γίνονται από κανέναν εξαιτίας και της 
έλλειψης σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων. 

• Η (κατα)χρήση των υπόγειων νερών για τη γεωργική παραγωγή οδηγεί σε 
προβλήματα, όπως υπερβολική πτώση της στάθμης τους, διείσδυση του 
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θαλασσινού νερού και πτώση της παροχής των πηγών, το νερό των οποίων 
χρησιμοποιείται για ύδρευση. 

• Η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων, σε συνδυασμό με τις υπερετήσιες μεταβολές 
του καιρού και τους κύκλους ξηρασίας, δημιουργεί εκρηκτικά προβλήματα σε 
ζητήματα πρώτης προτεραιότητας, όπως αυτό της ύδρευσης των πόλεων. 

• Η προσπάθεια άμεσης επίλυσης των προβλημάτων οδηγεί σε κακοσχεδιασμένες 
λύσεις αντιμετώπισης των συμπτωμάτων και όχι σε ορθολογικές ενέργειες άρσης 
των αιτίων. Η χρήση επεξεργασμένου νερού (αφαλάτωση) για ύδρευση των 
πόλεων – σε μια περιοχή όπου τα πηγαία νερά υπερεπαρκούν εάν γίνει σε αυτά μια 
σωστή διαχείριση – θα οδηγήσει σε αύξηση της οικονομικής επιβάρυνσης των 
πολιτών ή κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αναφέρεται στην υδρογεωλογική διερεύνηση της εξέλιξης του φαινομένου 
της υφαλμύρισης σε υπόγειο υδροφόρο σύστημα στο ανατολικό πεδίο του δέλτα του 
ποταμού Νέστου. Οι ερευνητικές εργασίες περιέλαβαν εργασίες υπαίθρου, όπως 
μετρήσεις της στάθμης του υπόγειου νερού της περιοχής έρευνας, μετρήσεις pH, 
θερμοκρασίας, ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας (EC), όπως και λήψη δειγμάτων νερού 
των γεωτρήσεων και χημικές αναλύσεις στο Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. Επίσης έγινε επεξεργασία των διαθέσιμων 
στοιχείων και προσπάθεια εκτίμησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες εξελίσσεται το 
πρόβλημα της ποιοτικής υποβάθμισης του υπόγειου υδροφόρου συστήματος στη 
συγκεκριμένη περιοχή με το σχεδιασμό πιεζομετρικών χαρτών και χαρτών κατανομής 
των τιμών της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, της θερμοκρασίας, του pH, των ιόντων Cl- 
κτλ. Τέλος, από τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων των δειγμάτων νερού και με 
βάση τα ανάλογα σταθερότυπα πόσιμου και αρδευτικού νερού προέκυψαν διάφορα 
συμπεράσματα που αφορούν στην καταλληλότητα του νερού για πόση ή άρδευση. 
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ABSTRACT 
This paper deals with the hydrogeological study of the evolution of groundwater 
salinization at the eastern Nestos River Delta. Relevant field works included in-situ 
measurements of groundwater level, pH, electrical conductivity (EC) and temperature. 
Groundwater samples were also collected for chemical analysis at the Engineering 
Geology Laboratory of the Department of Civil Engineering of D.U.Th. Important 
conclusions regarding the progress of the groundwater degradation at the study area 
were made based on the analysis of all the available data and the elaboration of the 
designed piezometric maps and the various maps showing the distribution of electrical 
conductivity, temperature, pH, Cl- etc. Useful conclusions in reference to the 
groundwater suitability for drinking or irrigation were derived by the relevant chemical 
analyses based on drinking and irrigating water standards. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ       
Η διείσδυση της θάλασσας σε παράκτιους υδροφορείς είναι μια σοβαρή 

διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει στην αλμύριση του υπόγειου νερού σε τέτοια 
επίπεδα που να υπερβαίνουν τα αποδεκτά όρια του πόσιμου νερού και του νερού 
άρδευσης (Van Dam, 1999), όπως και να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στα 
παράκτια οικοσυστήματα 

Η εμφάνιση του φαινομένου της θαλάσσιας διείσδυσης στα παράκτια υδροφόρα 
στρώματα στην Ελλάδα (Σχήμα 1), εντοπίζεται χρονικά κυρίως κατά τη διάρκεια των 
δεκαετιών 1950 και 1960 ως αποτέλεσμα της κατασκευής διαφόρων εγγειοβελτιωτικών 
έργων, αποστραγγιστικών καναλιών και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 
1980 και 1990 ως αποτέλεσμα των εντατικών υπεραντλήσεων του υπόγειου υδατικού 
δυναμικού του υπό εκμετάλλευση υδροφόρου. Οι τελευταίες δραστηριότητες όχι μόνο 
επέφεραν την πτώση της πιεζομετρικής επιφάνειας του εκάστοτε υδροφόρου 
συστήματος, αλλά είχαν ως αποτέλεσμα την αναστροφή της υδραυλικής βαθμίδας και 
κατά συνέπεια τη ραγδαία και ανεξέλεγκτη εξάπλωση του υφάλμυρου μετώπου εντός 
του γλυκού υδροφόρου (Καλλιώρας, et al., 2006). Στις παράκτιες περιοχές της Θράκης 
(Δέλτα ποταμών Έβρου, Νέστου και Λίσσου) η διείσδυση της θάλασσας παρατηρήθηκε 
μετά το 1950.  

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσπάθεια συμβολής στη διερεύνηση 
της εξέλιξης του φαινομένου της υφαλμύρισης υπόγειου υδροφόρου συστήματος στην 
παράκτια ζώνη του Νομού Ξάνθης και συγκεκριμένα στο ευρύτερο νοτιοανατολικό 
πεδίο του Δέλτα του Ποταμού Νέστου (Σχήμα 1). 
 

Αλμύριση υδροφόρων
λόγω θαλάσσιας διείσδυσης 

Αλμύριση υδροφόρων
από άλλα αίτια 

ΘΡΑΚΗ

 
 
Σχήμα 1. Περιπτώσεις με θαλάσσια διείσδυση και αλμύριση παράκτιων υδροφόρων 
(τροποποιημένος χάρτης του Υπουργείου Γεωργίας) και γεωγραφική θέση της περιοχής 
έρευνας (Γκιουγκής, 2008, Καλλιώρας, et al., 2006).  

 
 
2. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ       

Η περιοχή έρευνας εντοπίζεται σε ένα σύνολο πρόσφατων ιζημάτων, που 
προέκυψαν κυρίως από τις αποθέσεις του Ποταμού Νέστου. Χαρακτηριστικό της 
περιοχής είναι γενικά οι μικρές κλίσεις και η διαμόρφωση προς τα νότια και ΝΑ αβαθών 
τμημάτων, που δημιουργούν κατά καιρούς λιμνάζουσες επιφάνειες που εντοπίζονται 
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μόνο λίγες στη νοτιοανατολική περιοχή και αποτελούν μέρος των φυσικών βιότοπων 
του Δέλτα του Π. Νέστου. Στα ανατολικά όρια του Δέλτα διέρχεται με διεύθυνση Β-Ν ο 
χείμαρρος Λασπίας ο οποίος δέχεται επιβαρημένα νερά από εργοστάσια και την εκροή 
του βιολογικού σταθμού της Ξάνθης. 

Η πεδιάδα Νέστου (ανατολική, δυτική) υπάγεται στις προστατευόμενες περιοχές 
από την συνθήκη RAMSAR και έχει γίνει η οριοθέτησή της (ΦΕΚ 854/Β/16-9-96). Το 
ανατολικό τμήμα του Δέλτα του ποταμού κατέχει συνολική έκταση περίπου 176.400 
στρέμματα από τα οποία καλλιεργούνται τα 106.630 στρέμματα, δηλαδή μόνο το 60%. 
Από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις αρδεύονται (από τα νερά του Νέστου και από 
γεωτρήσεις) μόνο τα 89.893 στρέμματα (δηλαδή μόλις το 51% της συνολικής έκτασης) 
και από αυτά μάλιστα ένα μέρος πλημμελώς, λόγω της συνεχούς επιβάρυνσης των 
υπόγειων νερών και των εδαφών. Κύριες καλλιέργειες είναι ο αραβόσιτος, που 
καταλαμβάνει πάνω από 50% των καλλιεργήσιμων εδαφών και ακολουθούν τα σιτηρά, 
η μηδική, τα σακχαρότευτλα, τα κηπευτικά, η βιομηχανική ντομάτα, το βαμβάκι, η 
σόγια και τα καπνά. 

Από σχετικές έρευνες στην περιοχή (Γκιουγκής, 2008, Δασκαλόπουλος, 2007, 
Σακκάς κ.ά., 1998, Pliakas et al., 2001) προκύπτει ότι στο βόρειο τμήμα της περιοχής 
έρευνας, μέχρι το βάθος των 30 m, επικρατούν εναλλαγές άμμων και αργίλων με 
επικράτηση των άμμων. Στη συνέχεια παρεμβάλλεται ένα στρώμα μαργαϊκού υλικού, 
πάχους πάνω από 50 m και ακολουθούν και πάλι εναλλαγές στρώσεων αργίλων και 
άμμων. Στο κεντρικό τμήμα της περιοχής, επιφανειακά, επικρατούν μέχρι τα 60 m 
αργιλικά υλικά (με εξαίρεση τα πρώτα 2 m) και στη συνέχεια μέχρι τα 115 m και πάλι 
άργιλος αλλά με την παρουσία άμμου και χαλικιών, ενώ τα καθαρά υδροφόρα στρώμα-
τα είναι ελάχιστα και εντοπίζονται από τα 115 m και κάτω. Προς τα νότια επικρατούν 
τα περατά υλικά με εναλλαγές ποταμοχειμάρριων και θαλάσσιων αποθέσεων. 

Οι αλλουβιακές αποθέσεις της περιοχής διακρίνονται ανάλογα με την 
υδρογεωλογική τους συμπεριφορά, σε δύο ευδιάκριτες υδροαποθεματικές ζώνες, στα 
αβαθή μερικώς υπό πίεση υδροφόρα στρώματα, που εντοπίζονται μέχρι ένα βάθος 
περίπου 30 m και στα επάλληλα υπό πίεση βαθιά, που φτάνουν σε βάθος τουλάχιστον 
μέχρι τα 190 m περίπου. Το πρώτο υδροφόρο σύστημα (αβαθής υδροφορία) δέχεται 
τροφοδοσία κυρίως από τις κατεισδύσεις από τις βροχοπτώσεις που πέφτουν στο 
ανάπτυγμά της περιοχής και ελάχιστα από τις διηθήσεις των επιφανειακών νερών της 
ανάντη λοφώδους περιοχής. Τα αβαθή υδροφόρα της περιοχής, κατά την προηγούμενη 
δεκαετία, αντλούνταν από ένα μεγάλο αριθμό αβαθών γεωτρήσεων μικρής διαμέτρου, 
βάθους μέχρι 15 m. Σήμερα ελάχιστες από αυτές λειτουργούν και έχουν αντικατασταθεί 
στην περιοχή του Δεκάρχου με βαθύτερες μέχρι 50 m. Το δεύτερο υδροφόρο σύστημα 
(βαθιά υδροφορία) τροφοδοτείται κύρια από τις διηθήσεις του Νέστου μέσα από 
παλαιογεωγραφικούς άξονες υπόγειας απορροής (παλιές κοίτες) και ένα μέρος από τις 
πλευρικές μεταγγίσεις από τα υδροφόρα της παρακείμενης λεκάνης της Λιμνοθάλασσας 
Βιστωνίδας. Η κύρια περιοχή έρευνας αντλείται από βαθιές γεωτρήσεις, που το βάθος 
τους φτάνει τα 200 m. Από προηγούμενη υδρογεωλογική έρευνα στην περιοχή (Σακκάς, 
et al., 1998) προέκυψε ο συντελεστής μεταβιβαστικότητας (Τ) καταλαμβάνει ένα ευρύ 
φάσμα τιμών από 4,0×10-4 έως 1,1×10-2 m2/sec, ενώ οι τιμές του συντελεστή 
υδροχωρητικότητας (S) κυμαίνονται στο 10-3 έως και μικρότερες κατά θέσεις, ενώ η 
διακύμανσή τους αντιστοιχεί σε υπό πίεση (κυρίως στα δυτικά της περιοχής) και κατά 
τόπους ημιελεύθερα υδροφόρα στρώματα. Από την επεξεργασία των σχετικών 
πιεζομετρικών χαρτών (Σχήμα 2) προκύπτει ότι η κύρια υπόγεια τροφοδοσία 
συντελείται κυρίως από τη βόρεια περιοχή και ειδικά στην περίπτωση του 
υπερκείμενου ελεύθερου υδροφόρου κατά μήκος ενός άξονα υπόγειου εμπλουτισμού 
που διατρέχει το δυτικό όριο της περιοχής έρευνας.  
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3. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ       
Στο πλαίσιο της υδρογεωλογικής έρευνας στην περιοχή επιλέχθηκε δίκτυο 32 

γεωτρήσεων (Σχήμα 3) στις οποίες έγιναν μετρήσεις pH, θερμοκρασίας και 
ηλεκτραγωγιμότητας επιτόπου, όπως και δειγματοληψία νερού για χημική ανάλυση 
(27/7/2007) στο Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
του Δ.Π.Θ.. Παράμετροι που εξετάστηκαν είναι οι εξής: Na , K, Ca, Mg, Fe, Zn, Mn, 
NH4, Cl, HCO3, SO4, PO4, NO3, NO2, αλκαλικότητα P, αλκαλικότητα Μ, σκληρότητα 
(παροδική, μόνιμη, ολική), pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα (SEC).  
 

 
Σχήμα 2. Πιεζομετρικός χάρτης του ελεύθερου υπόγειου υδροφόρου συστήματος της 
περιοχής έρευνας (Γκιουγκής, 2008, Δασκαλόπουλος, 2007). 
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Σχήμα 3. Χάρτης με την κατανομή της ηλεκτραγωγιμότητας του ελεύθερου υδροφόρου 
της περιοχής έρευνας (27/7/2007) (Γκιουγκής, 2008, Δασκαλόπουλος, 2007). 

 
Από το χάρτη κατανομής της ηλεκταγωγιμότητας του Σχήματος 3 προκύπτει ότι 

οι μεγαλύτερες τιμές της ηλεκτραγωγιμότητας (> 4000 μS/cm) εντοπίζονται στην 
ευρύτερη περιοχή των γεωτρήσεων 13 και 229 στο νότιο και ανατολικό τμήμα της 
περιοχής έρευνας. Επίσης παρατηρείται σημαντική πτώση των τιμών προς την περιοχή 
που γειτνιάζει με τον ποταμό Νέστο. Άξια επισήμανσης είναι η διαπίστωση των 
επιβαρυμένων τιμών σχεδόν όλων των ποιοτικών χαρακτηριστικών στις ίδιες περιοχές. 

Από τις χημικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν εξάγεται το συμπέρασμα ότι 
το σύνολο των δειγμάτων νερών που αναλύθηκαν κρίνονται ακατάλληλα προς πόση 
αφού δεν εντοπίστηκε ούτε ένα δείγμα το οποίο να έχει όλες τις συγκεντρώσεις των 
στοιχείων που μετρήθηκαν εντός των αποδεκτών ορίων. 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της καταλληλότητας του υπόγειου νερού της περιοχής 
έρευνας για άρδευση και για πόση από οικόσιτα ζώα ακολουθούν οι κατατάξεις: 
- Κατάταξη των δειγμάτων νερού της περιοχής ερευνάς κατά Ayers, 1975. Στο 

μεγαλύτερο ποσοστό των δειγμάτων για την επίδραση της αλατότητας στην καρπο-
φορία κατατάσσεται στην κατηγορία των αυξανόμενων προβλημάτων ενώ υπάρχουν 
και δείγματα τα οποία ελήφθησαν από συγκεκριμένες γεωτρήσεις στις οποίες η 
επίδραση της αλατότητας στην καρποφορία κατατάσσεται στην κατηγορία των 
σοβαρών προβλημάτων. 

- Κατάταξη  των δειγμάτων νερού της περιοχής έρευνας κατά Richards, 1954. Το 
σύνολο των δειγμάτων του νερού κατατάσσεται σε μέτρια αλατότητα (7 στις 32 
γεωτρήσεις), υψηλές αλατότητες (18 στις 32 γεωτρήσεις), πολύ υψηλές αλατότητες (6 
στις 32 γεωτρήσεις) και αλατότητες πέρα από το ανώτατο όριο των πολύ υψηλών 
αλατοτήτων εντοπίσθηκε σε μία γεώτρηση. 

- Κατάταξη των δειγμάτων νερού της περιοχής έρευνας με βάση τις συγκεντρώσεις 
νατρίου (Na), που κυμαίνονται από 19,23 mg/L έως 742,17 mg/L, και κατατάσσουν 
το νερό 10 γεωτρήσεων στην κατηγορία ‘κανένα πρόβλημα’, 22 γεωτρήσεων στην 
κατηγορία των αυξανόμενων προβλημάτων. 
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- Κατάταξη των δειγμάτων νερού της περιοχής έρευνας με βάση τις  συγκεντρώσεις 
χλωρίου (Cl). Οι συγκεντρώσεις Cl κυμαίνονται από 10,64 mg/L έως 1134,72 mg/L, 
και κατατάσσουν το νερό 19 γεωτρήσεων στην κατηγορία ‘κανένα πρόβλημα’, 6 
γεωτρήσεων στην κατηγορία των αυξανόμενων προβλημάτων και 7 γεωτρήσεων 
στην κατηγορία των σοβαρών προβλημάτων. 

- Κατάταξη των δειγμάτων νερού της περιοχής έρευνας με βάση τις  συγκεντρώσεις 
όξινων ανθρακικών ιόντων (HCO3). Οι συγκεντρώσεις HCO3 κυμαίνονται από 
114,68 mg/L έως 751,52 mg/L, και κατατάσσουν το νερό καμίας γεώτρησης στην 
κατηγορία ‘κανένα πρόβλημα’, 29 γεωτρήσεων στην κατηγορία των αυξανόμενων 
προβλημάτων και 3 γεωτρήσεων στην κατηγορία των σοβαρών προβλημάτων. 

- Χαρακτηρισμός των δειγμάτων νερού της περιοχής έρευνας με βάση τις τιμές των 
κριτηρίων %E.sp (η %Na) και ειδικής αγωγιμότητας (κατά Wilcox. 1955). Σύμφωνα 
με το κριτήριο του Wilcox η ποιότητα του νερού 7 γεωτρήσεων κατατάσσεται ως 
‘Καλό’, 16 γεωτρήσεων ως ‘Αποδεκτό’, 6 γεωτρήσεων ως ‘Αμφίβολη’ και 3 
γεωτρήσεων ως ‘Ακατάλληλη’. 

- Στην περιοχή έρευνας το TDS κυμαίνεται από 265,2 mg/L έως 3087,5 mg/L. Τιμές 
TDS >3000 mg/L μετρήθηκαν στο νερό μόλις μιας γεώτρησης. Σύμφωνα με τα 
παραπάνω κριτήρια το σύνολο των δειγμάτων του νερού κρίνεται κατάλληλο για το 
‘πότισμα’ όλων των οικόσιτων ζώων. 
Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι το σύνολο των νερών της περιοχής 

ερευνάς χαρακτηρίζεται ως προβληματικό. Στο τμήμα της περιοχής έρευνας που 
εμπλουτίζεται από τον Ποταμό Νέστο και παρακείμενη αρδευτική τάφρο, τα νερά 
χαρακτηρίζονται από καλά έως αποδεκτά, ενώ στην υπόλοιπη περιοχή χαρακτηρίζονται 
από αμφίβολα έως ακατάλληλα. 

Με βάση τις τιμές του δείκτη Revelle (R) του υπόγειου υδροφόρου συστήματος 
της περιοχής έρευνας, το νερό στις βαθιές γεωτρήσεις χαρακτηρίζεται ελαφρά έως 
μέτρια ρυπασμένο (R=0,52-3,15), ενώ στις επιφανειακές γεωτρήσεις που γειτνιάζουν με 
τη θάλασσα χαρακτηρίζεται ελαφρά έως μέτρια ρυπασμένο (R=0,08-5,94) με εξαίρεση 
τη γεώτρηση 229 (R=6,61) που παρουσιάζεται σοβαρά ρυπασμένο (Σχήμα 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 4. Χάρτης με την κατανομή του δείκτη Revelle (R) του ελεύθερου υδροφόρου 
της περιοχής έρευνας (27/7/2007) (Γκιουγκής, 2008, Δασκαλόπουλος, 2007). 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ 
Το πρόβλημα της υφαλμύρισης στην περιοχή που εξετάζεται φαίνεται να έχει 

πάρει σοβαρές διαστάσεις, παρουσιάζοντας ραγδαία επιδείνωση τα τελευταία χρόνια. Η 
διαπίστωση αυτή καθιστά την εκπόνηση εμπεριστατωμένων μελετών για τη περιοχή 
αναγκαία, άμεση και επιτακτική με σκοπό την εύρεση αποδοτικών και σίγουρων 
λύσεων για τη περιοχή. Εκτός από τα έργα επιφανειακού τεχνητού εμπλουτισμού των 
υπόγειων νερών στην περιοχή έρευνας που έχουν προταθεί από προηγηθείσες έρευνες 
(Pliakas et al., 2001, Σακκάς et al., 1998), προτείνεται επίσης η σύνταξη σχετικής 
μελέτης διαχειριστικού χαρακτήρα σε επίπεδο δήμου ή νομού για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος, όπου εκτός των προηγούμενων προτάσεων θα μπορούσε να περιλάβει 
την πρόβλεψη για τη δυνατότητα (Pliakas, et al., 2007):  
− κατασκευής καναλιών, που θα επιτρέπουν στο αλμυρό νερό να μεταναστεύει προς 
επιλεγμένες περιοχές της ενδοχώρας,  

− εξασφάλισης εναλλακτικών πηγών διάθεσης νερού, που δεν απειλούνται από τη 
διείσδυση της θάλασσας,  

− λήψης ιδιαίτερων μέτρων για το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων γεωτρήσεων, 
− θέσπισης συγκεκριμένου οργανωμένου σχεδίου άντλησης για όλη την περιοχή με 
στόχο τον έλεγχο και τον προγραμματισμό των αντλήσεων έτσι ώστε οι στάθμες να 
διατηρούνται σε σχετικά υψηλά επίπεδα.  

 Ένα επίσης σημείο που χρήζει κριτικής, σε σχέση με το ρόλο των αρμόδιων 
φορέων για τη διαχείριση των υπόγειων υδατικών πόρων είναι η εφαρμογή του Νόμου 
3199/2003 και την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την Οδηγία 2000/60/ΕΕ για τη 
θέσπιση του πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων 
(Καλλιώρας, et al., 2004). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων ερευνών  
(Kallioras et al., 2006), τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση η διασφάλιση της καλής 
οικολογικής ποιότητας του υπόγειου υδατικού δυναμικού της περιοχής, από τους εν 
λόγω φορείς. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης που απαιτείται για την εφαρμογή του Ν. 
3199/2003 και ειδικότερα για την απαγόρευση ανόρυξης επιπρόσθετων γεωτρήσεων 
στην ήδη επιβαρημένη περιοχή και τον επιπλέον έλεγχο των αντλήσεων των ήδη 
εγκαταστημένων γεωτρήσεων, θεωρείται πλέον δεδομένη.                    
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ν. Ζάκυνθος αντιμετωπίζει –εδώ και δεκαετίες- προβλήματα διαχείρισης των 
υδάτινων πόρων της. Τη θερινή περίοδο δέχεται μεγάλο πλήθος τουριστών με τη 
παροχή ύδρευσης να διαρκεί συνήθως λιγότερο από μια ώρα και να συγκεντρώνεται σε 
δεξαμενές των κατοικιών. Το νησί έχει μέσο ετήσιο ύψος 875mm (Μ.Σ. Ζακύνθου-
Ε.Μ.Υ.) με πετρώματα ασβεστολιθικά, άρα διαπερατά. Υπολογίστηκαν τα υδατικά 
ισοζυγία τριών χείμαρρων του νησιού με μεθόδους των Εφαρμοσμένων Ερευνητικών 
Προγραμμάτων του Α.Π.Θ.. Οι (Ζακυνθινοί) συγγραφείς της παρούσας βρήκαν πως 
είναι εφικτή η οριστική επίλυση όλων των υδατικών προβλημάτων του (αειφορικά). 
 
 

CONTRIBUTION IN UTILISATION OF ZAKYNTHOS ISLAND 
TORRENTIAL WATER RESOURCES FOR THE SOLUTION OF 

ITS  WATER PROBLEMS 
G. Kladis1, D. Marinos2 

 
1Postgraduate student in Interdep. Program of studies  

“Sustainable Management of  Protected Areas” 
2Research Committee of A.U.Th., Region of Central Macedonia 

 
 
ABSTRACT 
Zakynthos island is facing for decades problems of utilisation of its water resources. 
During summer the island has many tourists while water supply lasts for less than one 
hour and it is collected in tanks of the houses. This has many limitations for the 
development of the island. Zakynthos has mean annual rain height of 875mm (M.S. 
Zakynthos – G.M.S.) and rocks of the island are mostly limestone (permeable). We 
estimated annual water balances of three torrents of the island with methods that we use 
at the Applied Research Programmes of A.U.Th. The (Zakynthians) writers of the 
present believe that it is possible to solve all water problems sustainably.                  
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Σκοπός είναι η διερεύνηση και ο υπολογισμός υδατικών ισοζυγίων των ρεμάτων 
της ν. Ζακύνθου για μεγάλα χρονικά διαστήματα με στόχο τον τελικό προσδιορισμό 
των ποσοτήτων του νερού που προσφέρονται προς αειφορική διαχείριση και την ορθή 
διαστασιολόγηση των αντίστοιχων έργων αξιοποίησης του, για την πλήρη επίλυση των 
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υδατικών προβλημάτων του νησιού. Ερευνήθηκαν οι μέγιστες, μέσες και ελάχιστες 
διαθέσιμες ποσότητες νερού προς αξιοποίηση τριών χειμαρρικών ρευμάτων και το 
εύρος των διακυμάνσεών τους με βάση την επιστημονική γνώση παρόμοιων 
ερευνητικών προγραμμάτων της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. Αυτά είναι α 
χειμαρρικά ρέματα Αλυκών, Φιολιτίου και Ρομιρίου.  
 
 
2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η έρευνα του υδατικού δυναμικού και των διακυμάνσεών του διεξήχθη στις λεκάνες 
απορροής των ακόλουθων χειμάρρων της Ζακύνθου σχήμα 1 : 
χειμ. Αλυκών    του Δήμου Αλυκών  (θέση στο βόρειο κύκλο)      
χειμ. Φιολιτίου  του Δήμου Αρτεμισίων  (θέση στο μεσαίο κύκλο)      
χειμ. Ρομιρίου   του Δήμου Αρτεμισίων  (θέση στο νότιο κύκλο)   

      
Σχήμα 1. Οι θέσεις των περιοχών έρευνας στην Ελλάδα και στη Ζάκυνθο. 

 
Επιλέχθηκαν χειμαρρικά ρεύματα στη βόρεια, κεντρική και νότια πλευρά του 

νησιού για να καλυφθεί υδατικά ολόκληρο το νησί και να τροφοδοτηθούν τουριστικές 
περιοχές. Το όρος Βραχίωνας, το ψηλότερο του νησιού, εκτείνεται κατά μήκος αυτού 
με άξονα από βορρά προς νότο. Από το βουνό αυτό καλύπτεται υδατικά η πεδιάδα στα 
ανατολικά του η οποία καταλαμβάνει το 1/3 της συνολικής έκτασής του. Τα χειμαρρικά 
ρεύματα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, εκβάλλουν μετά από μικρή διαδρομή τους, 
στην πεδιάδα του νησιού. Οι θέσεις τους φαίνονται στο σχήμα 1 από βορρά προς νότο: 
χ. Αλυκών (στον κύκλο 3),  χ. Φιολιτίου (στον κύκλο 2), χ. Ρομιρίου (στον κύκλο 1).  
 
2.1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η μέθοδος έρευνας έχει ως εξής:  
1. Έγινε η οριοθέτηση των χειμάρρων έρευνας και η τοπογραφική, γεωλογική και 
κλιματική έρευνα των λεκανών απορροής. Η διακριτοποίηση των λεκανών τους 
χειμάρρων έγινε στους τοπογραφικούς χάρτες της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000  όπως 
φαίνεται στο σχήμα 2. Η κλιματική έρευνα έγινε με τη χρήση των στοιχείων του 
λειτουργούντος μετεωρολογικού σταθμού του νησιού (Μ.Σ. Ζακύνθου). Για τον 
προσδιορισμό του κλιματικού περιβάλλοντος χρησιμοποιήθηκαν επίσης και οι 
μετεωρολογικοί σταθμοί της γειτονικής νήσου Κεφαλονιάς (Μ.Σ. Αργοστολίου) καθώς 
από την Πελοπόννησο απέναντι από το νησί (Μ.Σ. Πύργου). Σαν σταθμός βάσης 
υπολογισμού των μετεωρολογικών στοιχείων των χειμαρρικών ρευμάτων  
χρησιμοποιήθηκε ο Μ.Σ. Ζακύνθου.  
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Σχήμα 2. Οι λεκάνες απορροής των χειμάρρων Αλυκών, Φιολιτίου και Ρομιρίου, 

(προέρχεται από τα φύλλα Γ.Υ.Σ.  κλίμακας 1: 50.000). 
 

Προσδιορίστηκαν οι βροχοβαθμίδες (ΔΡm) και θερμοβαθμίδες (ΔΤm) των 
περιοχών των χειμαρρικών ρευμάτων, οι οποίες προέκυψαν για μεν τη βροχοβαθμίδα 
με τη χρήση του τύπου τροποποιημένου τύπου (εξίσωση 2.1) του Mathias  και για τη 
θερμοβαθμίδα με τη χρήση του τύπου (εξίσωση 2.2) του Φλόκα (Κωτούλας 1997): 
 
ΝΔΗ= Νο+ κ*ΔΗ-(1/2)*(ΔΗ/100)2  (εξίσ. 2.1)   Όπου:  
ΝΔΗ: το ετήσιο ύψος βροχής (mm), θέσης με υψομετρική διαφορά ΔΗ (m) από το 
σταθμό βάσης. 

Νο:  το ετήσιο ύψος βροχής (mm) του σταθμού βάσης. 
ΔΗ: είναι η υψομετρική διαφορά (m) μεταξύ του υψομέτρου στη θέση αναφοράς και  
εκείνου στο σταθμό βάσης. 

κ: συντελεστής ορεογραφίας για το οποίο επιλέχθηκε τιμή ίση με 0,57,  0,53 και 0,5 
για τα τρία ρέματα Αλυκών, Φιολιτίου και Ρομιρίου αντίστοιχα. 

 
Σε περίπτωση που είναι γνωστή η μέση θερμοκρασία αέρα ενός σταθμού, η 

θερμοκρασία που αναλογεί σε μια θέση με διαφορετικό υψόμετρο, δίνεται με τη 
βοήθεια του τύπου του Φλόκα (Κωτούλας 1997): 
 
TTΔΔHH==TT00--δδ**ΔΔHH  ((00CC))    ((εεξξίίσσ..  22..22)) Όπου:   
TTΔΔΗΗ::  η μέση θερμοκρασία σε υψομετρική διαφορά ΔΗ (m). 
TT00::  η μέση θερμοκρασία στο μετ. σταθμό Ζακύνθου  ((00CC))..  
ΔΔΗΗ::  η υψομετρική διαφορά μεταξύ των δυο θέσεων (m). 
δ: σσυυννττεελλεεσσττήήςς  μμεε  ετήσια  ττιιμμήή  00,,00006666  ήή  μμηηννιιααίίεεςς  ττιιμμέέςς  πποουυ  κκυυμμααίίννοοννττααιι  μμεεττααξξύύ  00,,00004477  
κκααιι  00,,00008833  πποουυ  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σσττοονν  ππίίνναακκαα  11  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί. 
 
Πίνακας 1: Μηνιαίες τιμές συντελεστών αναγωγής θερμοκρασιών αέρα κατά Φλόκα.   
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ 
0,007 0,0059 0,0059 0,005 0,0047 0,0055 0,0067 0,007 0,0083 0,0064 0,0065 
 
3. Το επόμενο στάδιο αφορούσε τον υπολογισμό των βασικών μορφομετρικών, 
ορεογραφικών, υδρογραφικών και στοιχείων ανάγλυφου κάθε λεκάνης απορροής, όπως 
εμβαδόν επιφάνειας, περίμετρος, ελάχιστο, μέσο και μέγιστο υψόμετρο, μήκος, μέση 
κλίση κεντρ. κοίτης και λεκάνης απορροής  όπως αυτά καθορίζονται στην Ορεινή 
Υδρονομική (Κωτούλας Δ. 1997). 
4. Για όλα τα έτη για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία στον μ.σ. βάσης (αναφοράς) 
υπολογίστηκε το υδατικό τους δυναμικό. Τα έτη ανάλογα με τα κατακρημνίσματα -
όπως αυτά καταμετρήθηκαν στον μ.σ. Ζακύνθου- χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: αυτά 
με ύψος κατακρημνισμάτων κοντά στον μέσο όρο (μέσο έτος), αυτά με υψηλό ύψος 
(υγρά έτη) και αυτά με χαμηλό ύψος (ξηρά έτη). Οι απορροές από τα χειμαρρικά 
ρεύματα είναι αντίστοιχα στον μέσο όρο, υψηλές και χαμηλές. Ο διαχωρισμός γίνεται 
για να βρεθεί η μέση, μέγιστη και ελάχιστη ποσότητα ύδατος προς αξιοποίηση. 
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Ακολούθησε ο υπολογισμός των υδατικών ισοζυγίων των λεκανών απορροής για 
την περίοδο 1983-1999 με τις μεθόδους α) του υδατικού ισοζυγίου,  ββ) μέθοδο του 
συντελεστή απορροής γ)  μέθοδο του Viparelli (ή μέθοδος σύγκρισης με άλλες 
ομοειδείς λεκάνες) (Chow V. T. 1964, Garg S. K. 1987, Παπαμιχαήλ Δ.-Παυλίδης Θ. 
1998, Παυλίδης Θ. 2002). Οι παραπάνω έδωσαν αποτελέσματα που δε διαφέρουν 
σημαντικά μεταξύ τους. Στην παρούσα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μεθόδου 
Viparelli για το σύνολο των ετών της περιόδου και το εύρος της διακύμανσης του. 
 
 
2.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
2.2.1. Μορφομετρικά και υδρογραφικά χαρακτηριστικά 

Τα μορφομετρικά και υδρογραφικά χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν την 
παρούσα έρευνα είναι: μέγιστο και ελάχιστο υψόμετρο Hmax και Hmin, μέσο υψόμετρο 
Hm, εμβαδόν της λεκάνης F, μήκος της κεντρικής κοίτης LΚ και μέση κλίση της JLK, 
μέση κλίση της λεκάνης απορροής JF και το συνολικό μήκος του υδρογραφικού δικτύου 
SL. (Πίνακας 2).   
 
Πίνακας 2: Τα κυριότερα μορφομετρικά χαρακτηριστικά των χείμαρρων. 

ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΑ-
ΥΔΡΟΓΡΑΦ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμβ. Μονάδα 

μέτρησ. 
χ. 

Αλυκών 
χ. 

Φιολιτίου 
χ. 

Ρομιρίου 
Επιφάνεια λεκάνης F Km2 10,10 3,87 4,43 

Περίμετρος υδροκρίτη Π Km 16,03 10,22 10,05 
ΥΨΟΜΕΤΡΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ 

Μέγιστο υψόμετρο Hmax M 756,00 560,00 605,00 
Ελάχιστο υψόμετρο Hmin M 15,00 70,00 40,00 
Μέσο υψόμετρο Hm M 437,8 391,5 284,7 

Μεγ. υψομετρική διαφορά 
(ΔHmax=Hmax-Hmin) 

ΔHmax M 741,00 490,00 565,00 

Μέση υψομετρική διαφορά 
(ΔHm=Hm-Hmin) 

ΔHm M 422,80 321,50 244,70 

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 
Συνολικό μήκος υδρογραφικού 

δικτύου SL Km 24,75 9,97 14,038 

Μήκος κεντρικής κοίτης Lκ Km 6,41 4,39 3,91 
Μέση κλίση κεντρ. κοίτης JLK (%) 9,75 9,79 10,74 
Πυκνότητα υδρογραφικού 

δικτύου (D=SL/F) D Km/Km2 2,45 2,58 3,17 

Συνολικό μήκος 
χωροσταθμικών ΣS Km 78,07 34,04 32,42 

Ισοδιάσταση χωροσταθμικών Hd Km 0,04 0,04 0,04 
Μέση κλίση λεκάνης  
JF=(Hd*ΣS*100)/F JF (%) 30,92 35,18 29,3 

Βαθμός Στρογγυλομορφίας (F/Π) Km2/Km 0,63 0,38 0,45 
 
 
2.2.2. Κλιματικά στοιχεία 

Επειδή στη Ζάκυνθο λειτουργεί ένας μόνο μετεωρολογικός σταθμός ο 
υπολογισμός των τοπικών βροχοβαθμίδων και θερμοβαθμίδων του νησιού είναι 
δύσκολος. Για την αναγωγή των βροχομετρικών στοιχείων του μ. σ. Ζακύνθου 
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(σταθμός βάσης) στο μέσο υψόμετρο κάθε χειμάρρου χρησιμοποιήθηκε (βλ. μέθοδο 
έρευνας) ο τύπος του Mathias και για την αντίστοιχη αναγωγή των θερμοκρασιακών 
στοιχείων, ο τύπος του Φλόκα. Υπολογίστηκαν τα κλιματικά στοιχεία κάθε χειμάρρου 
για όλα τα έτη για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμες παρατηρήσεις. Δημιουργήθηκε για  
κάθε χείμαρρο μια βάση κλιματικών δεδομένων με την οποία τροφοδοτήθηκε το 
μοντέλο Viparelli για τον υπολογισμό των υδατικών ισοζυγίων όλων των ετών. Από τις 
τιμές των ετήσιων υδατικών ισοζυγίων που προέκυψαν, ξεχώρισαν αυτές που 
προέρχονται από έτη με τα εξαιρετικά χαμηλά ύψη κατακρημνισμάτων (ξηρά έτη, 
παράδειγμα το 1992), αυτές στις οποίες το ύψος των κατακρημνισμάτων βρίσκεται στο 
μέσο όρο των παρατηρήσεων (μέσα έτη, παράδειγμα το 1988), και αυτές με τα 
μεγαλύτερα ύψη κατακρημνισμάτων (υγρά έτη, παράδειγμα το 1983). Στον πίνακα 
4παρουσιάζονται από τα μηνιαία και ετήσια κατακρημνίσματα του μετεωρολογικού 
σταθμού Ζακύνθου (περίοδος 1931-2004) τα έτη 1983, 1988 και 1992 τα οποία 
αντιστοιχούν σε αυτά με υψηλό, μέσο και χαμηλό ύψος κατακρημνισμάτων του νησιού. 
 
 
2.2.3. Μέθοδος σύγκρισης με άλλες λεκάνες (μέθοδος Viparelli)) 

Η μέθοδος που ακολουθεί ονομάζεται μέθοδος Viparelli, αναπτύχθηκε στη Νότια 
Ιταλία σε περιοχές με πολλές κλιματικές και εδαφικές ομοιότητες με τον χώρο που 
αναπτύσσονται τα χειμαρρικά ρεύματα της Ζακύνθου. Βρίσκει εφαρμογή στον 
υπολογισμό των υδατικών ισοζυγίων των χειμάρρων και στη διαστασιολόγηση των 
φραγμάτων και ταμιευτήρων του νησιού. Ο Viparelli προσδιόρισε εποχιακούς 
συντελεστές απορροής συναρτήσει των εποχιακών βαθμίδων βροχής. Ανάλογα με το 
ύψος των βροχοπτώσεων κάθε εποχή του έτους δίνει και τους αντίστοιχους συντελεστές 
απορροής. Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή σαν μέθοδος Viparelli και είναι μια από τις 
τρεις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό των υδατικών ισοζυγίων των 
τριών χειμαρρικών ρευμάτων της Ζακύνθου που αναφέρονται στην παρούσα. Οι 
συντελεστές φαίνονται στον πίνακα 3 που ακολουθεί (αναφέρεται τμηματικά)..  
  
Πίνακας 3: Εποχιακοί συντελεστές απορροής κατά βαθμίδα ύψους βροχής (κατά 

Viparelli) 
ΕΠΟΧΙΑΚΗ 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΒΡΟΧΗΣ 
ΕΠΟΧΙΑΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

(ΚΑΤΑ VIPARELLI) 
(mm) ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝΟΙΞΗ ΘΕΡΟΣ 

0,00-25,00 0,0 0,0 0,0 0,0 
50,01-75,00 0,0 0,03 0,02 0,0 

125,01-150,00 0,14 0,23 0,27 0,07 
200,01-225,00 0,23 0,35 0,5 0,11 
275,01-300,00 0,33 0,44 0,61 0,14 
350,01-375,00 0,39 0,51 0,68 0,16 
425,01-450,00 0,46 0,55 0,74 0,18 
500,01-525,00 0,49 0,575 0,775 0,19 
575,01-600,00 0,52 0,59 0,79 0,2 

  
Οι τιμές των κατακρημνισμάτων του σταθμού βάσης (μ.σ. Ζακύνθου) ανάχθηκαν 

στο μέσο υψόμετρο  HHmmeedd  των χειμάρρων (πίνακας 5, παράδειγμα για τον χ. Αλυκών). 
Ακολούθως τα εποχιακά ύψη βροχής των λεκανών Αλυκών, Φιολίτιου και Ρομιρίου 
ταξινομήθηκαν σε εποχιακά ύψη όπως φαίνεται στον πίνακα 6. 
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2.2.4. Υδατικά ισοζύγια 
Όταν υπολογίστηκαν για τον κάθε χείμαρρο τα εποχιακά ύψη βροχής, ακολούθως 

προσδιορίστηκαν οι εποχιακοί συντελεστές απορροής οι οποίοι αναφέρονται μαζί με 
την απορροή επίσης στον πίνακα 6. Οι υπολογισμοί της απορροής αναφέρονται σε mm 
και σε m3.  
 
 
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στα τρία χειμαρρικά ρεύματα που διερευνήθηκαν φαίνεται πως υπάρχουν 
σημαντικές ποσότητες ύδατος προς αξιοποίηση. Προκύπτουν κατά μέσο όρο στο χ. 
Αλυκών ένα ετήσιο υδατικό φορτίο 4.912.442m3, στο χ. Φιολιτίου 1.748.842m3, και 
στο χ. Ρομιρίου 1.734.009m3. Ακόμα και τα ξηρά έτη προκύπτει η ύπαρξη ικανών προς 
διαχείριση υδατικών φορτίων: στο χ. Αλυκών που έχει και τη μεγαλύτερη λεκάνη 
απορροής, ελάχιστο ετήσιο υδατοφορτίο 1.500.000m3, ενώ στους άλλους δύο που 
έχουν μικρότερες λεκάνες απορροής, ξεπερνάει τις 500.000m3. Οι άλλες δύο μέθοδοι 
υπολογισμού των υδατικών ισοζυγίων για μεγάλα χρονικά διαστήματα που 
χρησιμοποιήθηκαν και προέρχονται από τα Ερευνητικά Προγράμματα του Α.Π.Θ. 
έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα με τη μέθοδο Viparelli, χρειάζονται όμως μεγαλύτερο 
χώρο για να αναπτυχθούν με πληρότητα. 

Στα σχετικά Εφαρμοσμένα Ερευνητικά Προγράμματα του Α.Π.Θ. σε περιοχές της 
Ελλάδας με μικρότερα ύψη κατακρημνισμάτων σε σχέση με αυτά της Ζακύνθου, 
προέκυψαν ικανά προς διαχείριση υδατικά φορτία κατά τα ξηρά έτη. Στη Ζάκυνθο κατά 
τις υγρές χρονιές τα ύψη των κατακρημνισμάτων ξεπερνούν κατά πολύ τα 1.000mm 
δίνοντας παροχές που μπορούν να επιλύσουν –με τα κατάλληλα έργα- το υδατικό 
πρόβλημα του νησιού. 

Αναφορικά με τις τρεις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό 
των υδατικών ισοζυγίων αναφέρουμε πως γενικά δίνουν παραπλήσια αποτελέσματα με 
τη μέθοδο Viparelli να βρίσκεται στο μέσο όρο των αποτελεσμάτων τους. Στο σχήμα 3 
που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκριτικά τα αποτελέσματα των τριών μεθόδων για το 
χείμαρρο Ρομιρίου. 

Η Ζάκυνθος είναι από τα πλουσιότερα νησιά της Ελλάδας σε κατακρημνίσματα 
με μεγάλες ποσότητες νερού προς ύδρευση και άρδευση και κακώς οι κάτοικοι του 
αλλά και οι επισκέπτες του το καλοκαίρι δυσκολεύονται από την έλλειψή του και 
θέτονται φραγμοί στην ανάπτυξή του. Με σωστή εκμετάλλευση των επιφανειακών 
απορροών των χειμαρρικών ρευμάτων και την κατάλληλη διαχείρισή τους (Αειφορική 
Διαχείριση) τα προβλήματα λειψυδρίας της Ζακύνθου θα αποτελέσουν παρελθόν.  
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Σχήμα 3. Συγκριτικά αποτελέσματα των τριών μεθόδων για το χ. Ρομιρίου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η λειτουργία ενός καλά οργανωμένου δικτύου υδρομετεωρολογικών σταθμών αποτελεί 
βασική υποδομή για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Στην Ελλάδα δεν 
υπάρχει ενιαίο δίκτυο σταθμών οργανωμένο υπό κεντρική διοίκηση. Επιμέρους δίκτυα 
περιορισμένης κάλυψης έχουν εγκατασταθεί από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Η 
παρούσα εργασία στοχεύει στην βελτιστοποίηση του δικτύου υδρομετεωρολογικών 
σταθμών στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας. Το προτεινόμενο δίκτυο αποτελείται 
από 125 σταθμούς. Κατά τη χωροθέτηση των σταθμών ελήφθησαν υπόψη οι 
προδιαγραφές διεθνών οργανισμών, καθώς και μια σειρά κριτηρίων, όπως η 
τοποθέτηση σε εδάφη με χαμηλές κλίσεις, η προσβασιμότητα, κλπ. Τα ποσοστά 
πλήρωσης των κριτηρίων από το υπάρχον και το προτεινόμενο δίκτυο σταθμών 
παρουσιάζονται ανά υψομετρική ζώνη και ανά υπηρεσία. 
 
 

OPTIMIZATION OF THE NETWORK OF 
HYDROMETEOROLOGICAL STATIONS IN THE WATER 

DISTRICT OF THESSALY 
E.A. Baltas 

 
Department of Hydraulics, Soil Science and Agricultural Engineering,  

School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, Greece 
baltas@agro.auth.gr 

 
 
ABSTRACT 
The operation of a network of hydrometeorological stations constitutes basic 
infrastructure for the management of water resources. In Greece, there is not a single 
network of stations. Various State Services have established sectional networks of 
limited coverage, resulting in many disadvantages. This study aims at the optimization 
of the existing network at the water district of Thessaly. The optimum network consists 
of 125 hydrometeorological stations and is based on the guidelines of international 
organizations. The uniform spatial distribution of the stations and criteria concerning 
the selection of the appropriate site, such as low terrain slope, easy accessibility etc. 
were of special importance for the development of the network. Eventually, the 
percentages of the stations that fulfill the prementioned criteria are presented based on 
the altitude zone, as well as on the specific State Service. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η λειτουργία ενός καλά οργανωμένου δικτύου υδρομετεωρολογικών σταθμών 

αποτελεί βασική υποδομή για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Παρά 
την αυξημένη ανάγκη για διαχείριση των υδάτων, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενιαίο 
δίκτυο υδρομετεωρολογικών σταθμών υπό κεντρική διοίκηση. Επιμέρους δίκτυα 
περιορισμένης κάλυψης έχουν εγκατασταθεί από τη ΔΕΗ, την ΕΜΥ, το ΥΠΓΕ και το 
ΥΠΕΧΩΔΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ελλιπή καταγραφή των υδρομετεω-
ρολογικών συνθηκών, διότι τα όργανα μέτρησης διαφοροποιούνται από υπηρεσία σε 
υπηρεσία και δεν καλύπτεται η επικράτεια, αφού το ενδιαφέρον των υπηρεσιών 
περιορίζεται στα χαμηλά υψόμετρα. Επίσης είναι εντονότατη η ανισοκατανομή των 
σταθμών στις υψομετρικές ζώνες. Πλέον του ενός τρίτου των υπαρχόντων σταθμών 
βρίσκονται σε υψόμετρα έως και 200m σε αντίθεση με τα υψόμετρα 1200m έως 2800m 
όπου υπάρχουν μόλις 22 σταθμοί! Η κατάσταση αυτή πέρα από την έλλειψη που 
καταδεικνύει μπορεί να χαρακτηριστεί άκρως επικίνδυνη για την δημόσια ασφάλεια, 
αφού μεγάλες ποσότητες βροχής δεν καταγράφονται και επομένως δεν συμμετέχουν σε 
μια ορθή διαχείριση υδατικών πόρων, αλλά κυρίως δεν λαμβάνονται υπόψη για την 
κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων. 

Η έκταση του υδατικού διαμερίσματος της Θεσσαλίας είναι 13377 km2, 
περιλαμβάνει τις λεκάνες του ποταμού Πηνειού και των Ξηρορέματος, Ζηλιάνας, 
Λαχανορέματος, Ξηριά, Χολορέματος, Πλατανορέματος, την κλειστή λεκάνη Κάρλας, 
καθώς και τις λεκάνες των παραλιακών ρεμάτων (Κουμούλη, 2001). Επομένως, το 
υδατικό διαμέρισμα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
μικρό μέρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ελάχιστο μέρος των Περιφερειών 
Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Οι μεγαλύτερες πόλεις είναι η Λάρισα, η 
Καρδίτσα, ο Βόλος, τα Τρίκαλα και ο Τύρναβος.  Το υδατικό διαμέρισμα είναι 
ελλειμματικό σε νερό και οι θεωρητικά αναμενόμενες απαιτήσεις σε αρδευτικό νερό 
δεν καλύπτονται από τους υπάρχοντες υδατικούς πόρους. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής 
εκτιμάται σε 858mm. Από την άποψη συγκέντρωσης βροχόπτωσης στη χειμερινή 
περίοδο, παρατηρούνται χειμερινές βροχοπτώσεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεταξύ 
του 75% και 85% των συνολικών ετησίων. Με βάση την έκταση του διαμερίσματος και  
μέσο ετήσιο ύψος βροχής, ο συνολικός ετήσιος όγκος βροχής του διαμερίσματος 
εκτιμάται σε 4.175 hm3, από τα οποία 3.202 hm3 αποτελούν επιφανειακή απορροή. 
 
 
2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ 

Μια σειρά από κριτήρια ελήφθησαν υπόψη στη σχεδίαση του βέλτιστου δικτύου 
των υδρομετεωρολογικών σταθμών, όσον αφορά τον αριθμό των σταθμών ανά 
υψομετρική ζώνη, όσο και την επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας. Τα κριτήρια αυτά 
διακρίνονται σε 4 κατηγορίες; γεωμορφολογικά, τεχνικά, διοικητικά, γεωμετρικά. 

 
 

2.1. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Υψόμετρο 
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας SOTER (SOil and TErrain Digital 

Database), η υψομετρική κατηγοριοποίηση της γήινης επιφάνειας αποτελείται από τις 
εξής ζώνες: 

Ζώνη Α: (0-200)m 
Ζώνη Β: (200-500)m 
Ζώνη Γ: (500-800)m 
Ζώνη Δ: (800-1200)m 



125 

Ζώνη Ε: (1200-2800)m    
Σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας (WMO, 

World Meteorological Organization 1972, 1982) η πυκνότητα των σταθμών ενός 
δικτύου εξαρτάται από την υψομετρική κατηγοριοποίηση της γήινης επιφάνειας. Ο 
συνδυασμός των δύο παραπάνω ομάδων παραμέτρων οδήγησε στην επιλογή των 
παρακάτω πυκνοτήτων ανά υψομετρική ζώνη: 

 
Ζώνη Α (0-200)m 1 Σταθμός ανά 600km2 
Ζώνη Β (200-500)m 1 Σταθμός ανά 100km2 
Ζώνη Γ (500-800)m 1 Σταθμός ανά 75km2 
Ζώνη Δ (800-1200)m 1 Σταθμός ανά 50km2 
Ζώνη Ε (1200-2800)m 1 Σταθμός ανά 50km2 

 
Κλίσεις 
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας SOTER, η κατηγοριοποίηση της 

γήινης επιφάνειας ανάλογα με την κλίση της έχει ως εξής: 
 

Από 0 έως 2%          Επίπεδο έδαφος 
Από 2% έως 5%       Ομαλά κυματιστοί λόφοι  
Από 5% έως 8%       Κυματιστοί λόφοι 
Από 8% έως 15%     Κυματιστή έκταση  
Από 15% έως 30%   Μετρίως απότομη έκταση 
Από 30% έως 60%   Απότομη έκταση 

 
Συνιστάται (WMO, 1983)  η τοποθέτηση υδρομετεωρολογικών σταθμών σε 

έδαφος με κλίση <5%. Συνεπώς για την παρούσα εφαρμογή επιδιώχθηκε η τοποθέτηση 
σταθμών να επιτελεστεί πάνω στις δύο πρώτες κατηγορίες κλίσεων, δηλαδή σε επίπεδο 
έδαφος ή σε ομαλά κυματιστούς λόφους. Επιπλέον στα γεωμοργολογικά κριτήρια 
εντάσσονται: 

Λίμνες 
Συνιστάται (WMO, 1983) η τοποθέτηση σταθμών σε κοντινή απόσταση από 

φυσικές και τεχνητές λίμνες. Ο έλεγχος των καταγραφών των σταθμών συμβάλλει στη 
συσχέτιση βροχόπτωσης και στάθμης λιμνών. Στην παρούσα εφαρμογή επιλέχθηκε η 
υποχρεωτική τοποθέτηση τουλάχιστον ενός σταθμού στην παραλίμνια ζώνη για λίμνες 
εμβαδού >500000m2.  

Λεκάνες απορροής 
Το ανάγλυφο της Ελλάδας είναι ιδιαιτέρως έντονο και με μεγάλες διαφορο-

ποιήσεις, οπότε εμφανίζεται πλήθος λεκανών απορροής με μεγάλες διακυμάνσεις στην 
έκταση. Στην παρούσα εφαρμογή κατά σύμβαση επιλέχθηκε η κάλυψη των λεκανών με 
εμβαδόν >300km2 από σταθμούς. 

Φυσικές πηγές  
Σε περιπτώσεις όπου εμφανίζονται συστάδες φυσικών πηγών αποφασίστηκε η 

τοποθέτηση σταθμών, δεδομένου ότι αποτελούν σημαντικό τμήμα του υδατικού 
δυναμικού. 

Είδος κάλυψης γης  
Μέσω του ερευνητικού προγράμματος HydroMET (2001), έγινε ο διαχωρισμός 

των ειδών κάλυψης γης σε τέσσερις κύριες κατηγορίες: Αγροτικές Περιοχές 
(Agricultural Areas), Τεχνητές Επιφάνειες (Artificial Surfaces), Δάση και Ημι-Φυσικές 
Περιοχές (Forest and Semi-Natural Areas), Θαλάσσια Ύδατα (Marine Waters). 
Σύμφωνα με αυτό το διαχωρισμό, έγινε προσπάθεια ώστε οι σταθμοί να τοποθετούνται 
σε περιοχές που να καλύπτουν όλα τα είδη των τεσσάρων κατηγοριών κάλυψης γης. 
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2.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Οικισμοί 
Η παρουσία υδρομετεωρολογικών σταθμών πλησίον των μεγάλων οικισμών είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για την κατασκευή και τον έλεγχο τεχνικών έργων παροχέτευσης 
ομβρίων. Λόγω του κριτηρίου της οικονομικότητας αποφασίστηκε η υποχρεωτική 
τοποθέτηση τουλάχιστον ενός σταθμού στα όρια κάθε οικισμού άνω των 10000 
κατοίκων. Η απόσταση των σταθμών καθορίστηκε στην ακτίνα των 2000m από τα όρια 
των οικισμών, κυρίως για λόγους απρόσκοπτης πρόσβασης των υπευθύνων για τις 
μετρήσεις και την προστασία των οργάνων σε αυτούς. 

Οδικό δίκτυο 
Η εγγύτητα των σταθμών στο οδικό δίκτυο θεωρείται απαραίτητη για λόγους 

πρόσβασης. Στην παρούσα εργασία επιδιώχθηκε η τοποθέτηση σταθμών σε απόσταση 
από το οδικό δίκτυο έως 500m. Ιδιαίτερα στα μεγάλα υψόμετρα όπου το οδικό δίκτυο 
είναι σχεδόν ανύπαρκτο, γίνονταν δεκτές και μεγαλύτερες αποστάσεις. 

Γεωτρήσεις 
Σε περιπτώσεις όπου εμφανίζονται συστάδες γεωτρήσεων αποφασίστηκε η 

τοποθέτηση σταθμών. Το κριτήριο αυτό ελήφθη ένεκα της οικονομικής σημασίας των 
γεωτρήσεων για τη γεωργία και την ύδρευση των οικισμών. 
 
 
2.3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Όρια Γεωγραφικού Διαμερίσματος 
Η ευθύνη για τη διοίκηση και τη λειτουργία των υδρομετεωρολογικών σταθμών 

υπάγεται σε τοπικούς φορείς, είτε νομαρχιακούς, είτε παραρτήματα κρατικών 
υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό οι σταθμοί κατανεμήθηκαν, όπου αυτό ήταν εφικτό, 
ισόρροπα σε επίπεδο γεωγραφικού διαμερίσματος. 
 
 
2.4. ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Για την καλύτερη κάλυψη κάθε υψομετρικής ζώνης, είναι επιθυμητό οι σταθμοί 
να ισαπέχουν. Για το λόγο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι σταθμοί που 
επιλέγονταν να καλύπτουν ομοιόμορφα κάθε ζώνη. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται 
τόσο η υψομετρική αντιπροσώπευση της έκτασης εντός κάθε ζώνης, όσο και η 
κατανομή των σταθμών οριζοντιογραφικά. Το πρώτο έχει ως αποτέλεσμα την 
τοποθέτηση σταθμών ακόμη και σε μεγάλα υψόμετρα, οπότε το φαινόμενο της 
κατακρήμνισης θα παρατηρείται αποτελεσματικότερα, ενώ το δεύτερο βοηθά στον 
διοικητικό και λειτουργικό έλεγχο του δικτύου. 

 
 
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για την υλοποίηση της διαδικασίας συλλέχθηκαν τα απαραίτητα υδρολογικά, 
γεωγραφικά, γεωμορφολογικά δεδομένα του υδατικού διαμερίσματος από την Εθνική 
Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας (Ε.Τ.Υ.Μ.Π.) και από 
χάρτες CORINE Landcover. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα εξής θεματικά 
επίπεδα με ανάλυση 250x250 m; Ψηφιακό μοντέλο εδάφους, κάθε φατνίο του οποίου 
αντιστοιχεί σε μια τιμή υψομέτρου, κανονικοποιημένο θεματικό επίπεδο κλίσεων, 
διανυσματικά (Vector) θεματικά επίπεδα που περιλαμβάνουν πολυγωνικές οντότητες 
από τα όρια των λεκανών απορροής, του υδατικού διαμερίσματος, τα όρια των λιμνών, 
τα όρια των οικισμών, το οδικό δίκτυο, τις γεωτρήσεις, τις πηγές και το θεματικό 
επίπεδο ειδών κάλυψης γης. 

Τα προγράμματα λογισμικού τα οποία επιλέχθηκαν για τις διάφορες φάσεις 
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εκπόνησης της εφαρμογής ήταν το ArcGIS, το AutoCAD και το Excel. Το ArcGIS είναι 
ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκε για τη διαχείριση των 
δεδομένων. Από το σύνολο των προγραμμάτων του ArcGIS ειδικότερα χρησιμοποιή-
θηκε το ArcMAP. Το AutoCAD χρησιμοποιήθηκε για την ψηφιοποίηση των υψογρα-
φικών καμπυλών και τις γραμμικές παρεμβολές επί αυτών. Το Excel χρησιμοποιήθηκε 
για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της βελτιστοποίησης του δικτύου, 
καθώς και για τις γραφικές απεικονίσεις τους. 

Η γενική μεθοδολογία ήταν η εξής: αρχικά έλαβε χώρα η επεξεργασία του 
ψηφιακού μοντέλου εδάφους. Από τα 5 κανονικοποιημένα (raster) θεματικά επίπεδα για 
τις υψομετρικές ζώνες υπολογίστηκε ο αριθμός των φατνίων (250x250m) ανά 
υψομετρική ζώνη βάσει των συστάσεων του WMO και στη συνέχεια ο αριθμός των 
φατνίων μετατράπηκε σε πραγματική έκταση km2. Με βάση την έκταση και σε 
συνδυασμό με το κριτήριο της πυκνότητας των σταθμών ανά υψομετρική ζώνη, 
προέκυψε το πλήθος των σταθμών σε κάθε υψομετρική ζώνη, που απαιτούνταν για ένα 
ελάχιστο δίκτυο υδρομετεωρολογικών σταθμών.  

Το θεματικό επίπεδο του οδικού δικτύου κατηγοριοποιήθηκε σε 5 κλάσεις 
διαφορετικού μήκους ως εξής: 0-250m, 250m-500m, 500m-1000m, 1000m-5000m,  > 
5000m. Ακολουθώντας αντίστοιχη διαδικασία, το διανυσματικό (vector) θεματικό 
επίπεδο των οικισμών κατηγοριοποιήθηκε σε 2 κλάσεις 0-2000m, >2000m, με χρήση 
του Raster Calculator που περιλαμβάνεται στο Spatial Analyst extension (2001) του 
ArcMap. Σε κάθε μια από τις 5 υψομετρικές ζώνες του υδατικού διαμερίσματος, 
οριοθετήθηκαν οι περιοχές εντός των οποίων εκπληρώθηκαν τα ακόλουθα κριτήρια  

• Απόσταση από οικισμούς μικρότερη από 2000 m  
• Απόσταση από οδικό δίκτυο μικρότερη από 500 m  
• Κλίση χαμηλότερη από 5% 

 
 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το βελτιστοποιημένο δίκτυο αποτελείται από 125 υδρομετεωρολογικούς 
σταθμούς (Πίνακας 1). Χαρακτηριστικό του υπάρχοντος δικτύου είναι η έλλειψη 
σταθμών σε υψηλά υψόμετρα πάνω από 1200m. Αναλυτικότερα, παρατηρείται ότι στις 
υψομετρικές ζώνες Β (200m-500m), Γ(500m-800m) και Δ(800m-1200m) ο αριθμός 
των υπαρχόντων σταθμών είναι αισθητά μικρότερος από τον απαιτούμενο, ενώ στην 
υψομετρική ζώνη Ε(1200m-2800m) είναι ανύπαρκτος (Σχήμα 1). Αξιοσημείωτο είναι 
ότι στα πεδινά (0-200m) ο αριθμός των υπαρχόντων σταθμών σχεδόν ταυτίζεται με 
τους προτεινόμενους σταθμούς. Το μέγιστο υψόμετρο των προτεινόμενων σταθμών 
(1672m) είναι αρκετά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των υπαρχόντων (1181m). 
 
Πίνακας 1: Υψομετρική κατανομή σταθμών Υπάρχοντος και Προτεινόμενου Δικτύου 

Υψομετρική Ζώνη Έκταση 
(Km2) 

Προτεινόμενος 
αριθμός σταθμών 

Υπάρχοντες 
σταθμοί 

Ζώνη Α (0-200m) 5294.63 18 19 
Ζώνη Β (200-500m) 3563.13 36 13 
Ζώνη Γ (500-800m) 2238.50 30 17 
Ζώνη Δ (800-1200m) 1507.44 30 16 
Ζώνη Ε (1200-2800m) 532.69 11 0 

Άθροισμα 13136 125 65 
 

Όσον αφορά την πλήρωση των κριτηρίων προσβασιμότητας, κλίσεων και 
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απόστασης από οικισμούς, ανά υψομετρική ζώνη, τα αποτελέσματα συνοψίζονται 
στους Πίνακες 2 και 3, για το υπάρχον και το προτεινόμενο δίκτυο, αντίστοιχα. Στους 
πίνακες φαίνεται το πλήθος των σταθμών σε κάθε υψομετρική ζώνη, οι οποίοι πληρούν 
τα προαναφερθέντα κριτήρια. Ως προς τις κλίσεις, είναι εμφανές ότι στο προτεινόμενο 
δίκτυο έχουν επιλεγεί θέσεις με πολύ πιο κατάλληλες κλίσεις. Όσον αφορά την 
προσβασιμότητα, και τα δύο δίκτυα πληρούν ικανοποιητικά το κριτήριο αυτό. Σχετικά 
με την απόσταση από οικισμούς, το υπάρχον δίκτυο φαίνεται πως είναι σε καλύτερο 
επίπεδο από το προτεινόμενο. Το χαμηλότερο ποσοστό του προτεινόμενου δικτύου 
οφείλεται στην επιλογή πολλών σταθμών (41) σε ορεινές περιοχές, όπου το οδικό 
δίκτυο δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο και δεν υπάρχουν πολλοί οικισμοί.  

 
Σχήμα 1. Κατάταξη σταθμών ανά υψομετρική ζώνη 

 
Πίνακας 2: Πλήρωση κριτηρίων προσβασιμότητας, κλίσεων, απόστασης από 

οικισμούς στο Υπάρχον Δίκτυο. 
 Υπάρχον Υδρομετεωρολογικό Δίκτυο 

Υψομετρική Ζώνη Προσβασιμότητα Κλίσεις Οικισμοί 
Ζώνη Α (0-200m) 16 19 17 19 16 19 
Ζώνη Β (200-500m) 12 13 6 13 11 13 
Ζώνη Γ (500-800m) 10 17 4 17 17 17 
Ζώνη Δ (800-1200m) 12 16 1 16 16 16 
Ζώνη Ε (1200-2800m) 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 50 65 28 65 60 65 
Μέση τιμή 0.77 0.43 0.92 

 
Πίνακας 3: Πλήρωση κριτηρίων προσβασιμότητας, κλίσεων, απόστασης από 

οικισμούς στο Προτεινόμενο Δίκτυο 
 Προτεινόμενο Υδρομετεωρολογικό Δίκτυο 

Υψομετρική Ζώνη Προσβασιμότητα Κλίσεις Οικισμοί 
Ζώνη Α (0-200m) 18 18 18 18 18 18 
Ζώνη Β (200-500m) 34 36 35 36 33 36 
Ζώνη Γ (500-800m) 20 30 26 30 27 30 
Ζώνη Δ (800-1200m) 11 30 24 30 18 30 
Ζώνη Ε (1200-2800m) 6 11 7 11 3 11 

Σύνολο 89 125 110 125 99 125 
Μέση τιμή 0.71 0.88 0.79 
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Οι υπάρχοντες σταθμοί που πληρούν τα κριτήρια προσβασιμότητας, κλίσεων και 
απόστασης από οικισμούς, ταξινομήθηκαν επίσης ανά Υπηρεσία (Πίνακας 4). 
Αναλυτικότερα, οι 8 σταθμοί που βρίσκονται υπό την εποπτεία της ΔΕΗ, χαρακτηρί-
ζονται άριστα χωροθετημένοι ως προς τους οικισμούς, μέτρια ως προς την προσβασιμό-
τητα, ενώ μόνο ένας από αυτούς κρίνεται κατάλληλος ως προς την κλίση. Μεγάλος 
είναι ο αριθμός των σταθμών που βρίσκονται υπό την εποπτεία του ΥΠΕΧΩΔΕ. Αυτοί 
παρουσιάζουν άριστη χωροθέτηση ως προς την απόσταση από οικισμούς και την 
προσβασιμότητα, ενώ η πλήρωση ως προς τις κλίσεις μπορεί να χαρακτηριστεί μέτρια 
ως κακή. Οι σταθμοί που βρίσκονται υπό την εποπτεία της ΕΜΥ, παρουσιάζουν αρκετά 
καλή χωροθέτηση ως προς το κριτήριο προσβασιμότητας και της κλίσης, ενώ μέτριο 
μπορεί να χαρακτηριστεί το ποσοστό των σταθμών με αποδεκτές αποστάσεις από 
οικισμούς. Τέλος, οι σταθμοί που βρίσκονται υπό την εποπτεία του ΥΠΓΕ, παρουσιά-
ζουν πολύ καλή χωροθέτηση ως προς την προσβασιμότητα και την απόσταση από 
οικισμούς, ενώ μέτριο χαρακτηρίζεται το ποσοστό πλήρωσης για τις κλίσεις.  

 
Πίνακας 4:  Πλήρωση κριτηρίων προσβασιμότητας, κλίσεων, απόστασης από 

οικισμούς στο Υπάρχον Δίκτυο, ανά Υπηρεσία.  
  Προσβασιμότητα Κλίσεις Οικισμοί Σύνολο  
ΔΕΗ 4 1 8 8 
ΥΠΕΧΩΔΕ 20 8 24 24 
ΕΜΥ 5 6 4 7 
ΥΠΓΕ 21 13 24 26 

 
Όσο αφορά την κάλυψη των μεγαλύτερων λεκανών απορροής από τα δύο δίκτυα, 

το ποσοστό (82%) των προτεινόμενων σταθμών που βρίσκονται εντός των λεκανών 
απορροής με έκταση μεγαλύτερη από 300km2 είναι αντίστοιχο με το ποσοστό (85%) 
των υπαρχόντων και συμφωνεί απόλυτα με το ποσοστό (80%)  που καταλαμβάνουν οι 
λεκάνες αυτές επί της συνολικής επιφάνειας του υδατικού διαμερίσματος. Σε σχέση με 
την κάλυψη γης, παρατηρείται ότι οι αγροτικές περιοχές καλύπτονται από 30 
υπάρχοντες σταθμούς, ενώ προτείνονται 52 και τα δάση καλύπτονται από 22, ενώ 
προτείνονται 66.  

Αναφορικά με τη διατήρηση υπαρχόντων σταθμών στο προτεινόμενο δίκτυο, 
στον Πίνακα 5 δίνονται οι υπάρχοντες σταθμοί που περιέχουν τουλάχιστον έναν 
προτεινόμενο σταθμό εντός ζώνης δύο χιλιομέτρων, οπότε και υπάρχει διατήρηση 
βάσει απόστασης, ενώ στη διπλανή στήλη φαίνονται πόσοι από αυτούς πληρούν 
επιπλέον και το κριτήριο της υψομετρικής διαφοράς ανά ζώνη. Το σύνολο των 14 
υπαρχόντων σταθμών που διατηρούνται κρίνεται αρκετά μικρό. Οι 14 σταθμοί που 
διατηρούνται κατατάσσονται ανά υπηρεσία ως εξής: ΔΕΗ: 2, ΕΜΥ: 2, ΥΠΕΧΩΔΕ: 4,  
ΥΠΓΕ: 6. 
 
Πίνακας 5: Διατήρηση υπαρχόντων σταθμών στο Προτεινόμενο Δίκτυο 
Υψομετρική 

Ζώνη 
Προτεινόμενος 
αριθμός σταθμών

Υπάρχοντες 
σταθμοί 

Διατήρηση βάσει 
απόστασης 

Διατήρηση βάσει 
υψομέτρου 

0-200m 18 19 2 2 
200-500m 36 13 5 5 
500-800m 30 17 4 2 
800-1200m 30 16 6 5 
1200-2800m 11 0 0 0 
Άθροισμα 125 65 17 14 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
Το προτεινόμενο δίκτυο στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας αποτελείται από 

125 υδρομετεωρολογικούς σταθμούς. Η τοποθέτηση των σταθμών έγινε σε πέντε 
υψομετρικές ζώνες σύμφωνα με τον προτεινόμενο διαχωρισμό από τον SOTER (Soil 
and Terrain Organization). Ο αριθμός των σταθμών προέκυψε σύμφωνα με τις 
συστάσεις του WMO,1982 για κάθε υψομετρική ζώνη. Η κατανομή των σταθμών έγινε 
συστηματικά και με ενιαίο τρόπο απαλείφοντας ουσιαστικά σφάλματα του υπάρχοντος 
δικτύου. Χαρακτηριστική είναι η υψομετρική ζώνη των 1200m έως 2800m, όπου 
τοποθετήθηκαν 11 σταθμοί, ενώ σήμερα δεν υπάρχει κανένας. Στα πεδινά ο αριθμός 
των υπαρχόντων σταθμών διατηρείται. 

Γενικό χαρακτηριστικό των υπαρχόντων σταθμών είναι ότι πληρούν 
ικανοποιητικά τα κριτήρια της προσβασιμότητας και της απόστασης από οικισμούς, 
ενώ αντιθέτως βρίσκονται σε εδάφη με υψηλές κλίσεις, μη πληρώντας το αντίστοιχο 
κριτήριο. Το 88% των προτεινόμενων σταθμών βρίσκεται σε έδαφος με αποδεκτές 
κλίσεις. Προσβασιμότητα διαθέτει το 71% των προτεινόμενων σταθμών, ενώ κοντά σε 
οικισμούς βρίσκεται το 79%. Αυτά τα ποσοστά οφείλονται στην τοποθέτηση πολλών 
σταθμών σε ορεινές περιοχές, όπου η ύπαρξη οικισμών, αλλά και οδικού δικτύου είναι 
περιορισμένη. Η κάλυψη των λεκανών απορροής με έκταση μεγαλύτερη από 300km2 
από τους προτεινόμενους υδρομετεωρολογικούς σταθμούς ακολουθεί απόλυτα το 
ποσοστό που αυτές καταλαμβάνουν επί του συνολικού εμβαδού του υδατικού 
διαμερίσματος. Επιπρόσθετα, το προτεινόμενο δίκτυο έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας 
υπόψη και τα είδη κάλυψης γης.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο βελτιωμένος παγκόσμιος νόμος απώλειας εδάφους (RUSLE) είναι συνάρτηση του 
παράγοντα R που συσχετίζει τη διάβρωση με τη μέση τυπική βροχόπτωση καθώς και με 
άλλους παράγοντες. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ο παράγων R εξαρτάται από τον 
ετήσιο αριθμό καταιγίδων , την ένταση της βροχόπτωσης και την κινητική της ενέργεια 
καθώς και από την μέγιστη ένταση της καταιγίδας στο χρονικό παράθυρο των 30 
λεπτών. Επειδή η τελευταία παράμετρος  για τις περισσότερες χώρες αλλά και ιδιαίτερα 
για τον Ελληνικό χώρο είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί, ο παράγοντας R 
εκτιμάται με βάση μετρήσιμα μεγέθη  ώστε να είναι πρακτικά εφαρμόσιμος σε λεκάνες 
απορροής με τον ελάχιστο δυνατό αριθμό παραμέτρων. Η μελέτη των βροχομετρικών 
δεδομένων της χώρας μας έδειξε ότι ο αδιάστατος R όταν συσχετιστεί με τη μέση 
αδιάστατη βροχόπτωση δίδει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα αυτά 
παρουσιάζονται στην παρούσα έρευνα. 

 
 

RELATION OF THE RAINFALL FACTOR R 
WITH RAINFALL AND LAND GEOMETRY PARAMETERS 

C. Flabouris1, V. Dermissis2  
 

1Civil Engineer, kflab@yahoo.com 
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ABSTRACT 
The Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) is an interrelation of factor R that 
connects the erosion with the mean rainfall as well as with other parameters. In the 
bibliography, it is reported that the factor R depends on the annual number of storms, 
the intensity of rainfall, its kinetic energy and the maximum intensity of storm on the 
time window of 30 min. Because the last parameter - for most countries and particularly 
for our country - it is very difficult to be determined, factor R is approximated by 
measurable parameters in order to obtain an appropriate model for practical applications. 
The study of rainfall data of our country showed that the dimensionless R gives 
satisfactory results when it is connected with the mean dimensionless annual rainfall. 
These results are presented in the present work.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο RUSLE (User’s guide, 2003) όπως και ο προηγηθείς USLE (Wischmeier and 

Smith,1978) είναι ένα μοντέλο διάβρωσης που υπολογίζει τον μέσο ετήσιο ρυθμό 
διάβρωσης Ε ανά μονάδα επιφάνειας της λεκάνης απορροής. Και  οι δύο νόμοι είναι 
εμπειρικοί και γι΄ αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Ε 
είναι συνάρτηση έξι παραγόντων από τους οποίους  ο παράγων βροχόπτωσης  R  και ο 
παράγων  διαβρωσιμότητας του εδάφους K έχουν μονάδες. Οι υπόλοιποι είναι 
αδιάστατα μεγέθη.  

Ο παράγων R είναι συνάρτηση της κινητικής ενέργειας της βροχόπτωσης, της 
μέγιστης έντασης στο παράθυρο των 30 min και του ολικού ύψους βροχής. Δυστυχώς, 
το μέγιστο μέρος των  παραπάνω δεν είναι συνήθως διαθέσιμο από τους περισσότερους 
μετεωρολογικούς σταθμούς της χώρας μας. Συνεπώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μία 
απλοποιημένη προσέγγιση για την εκτίμηση του παράγοντα βροχόπτωσης  R. Επειδή το 
πρόβλημα είναι σχεδόν παγκόσμιο, διεθνώς καταβάλλεται προσπάθεια από ορισμένους 
ερευνητές να  συσχετιστεί ο  R  με παραμέτρους εύκολα προσδιορίσιμες στο πεδίο. Οι 
εργασίες των  Wischmeier (1978), Renard (1994), Arnoldus (1977), Roose (1977), 
Rogler and Schwertmann (1981), Lo et al. (1985), J.M.van der Knijff, R.J.A.Jones, 
L.Montanarella (1999) έχουν αυτόν τον στόχο. 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και η συλλογή δεδομένων αναφέρονται στην 
εργασία «ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ R (ΤΟΥ RUSLE) ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ΒΡΟΧΗΣ P» των ιδίων συγγραφέων που παρουσιάζεται 
στο ίδιο συνέδριο. 

Η εργασία αυτή στοχεύει στη δημιουργία μίας σχέσης υπολογισμού του R  
συναρτήσει των διαθέσιμων βροχομετρικών δεδομένων. 
 
 
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Για την παρούσα εργασία επελέγησαν 24 μετεωρολογικοί σταθμοί  της Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (η μοναδική υπηρεσία στον Ελλαδικό χώρο που διαθέτει 
ημερήσια βροχογραφήματα) για τους οποίους ευρέθησαν επαρκή και αξιόπιστα 
δεδομένα.  

Για τους παραπάνω μετεωρολογικούς  σταθμούς  χρησιμοποιήσαμε τα ετήσια 
ύψη βροχής καθώς και τα βροχογραφήματα για τη χρονική περίοδο 1961-2006. 
Δυστυχώς όμως τα  βροχογραφήματα  δεν ήσαν διαθέσιμα για όλα τα έτη, καθώς για 
όλους σχεδόν τους μετεωρολογικούς  σταθμούς έλειπαν οι ταινίες βροχογράφου για την 
περίοδο 1988-1994. Επίσης για τα έτη για τα οποία  υπήρχαν δεδομένα διαπιστώθηκαν 
σημαντικές ελλείψεις. 

Η ετήσια διάβρωση διαφέρει αισθητά  από χρόνο σε χρόνο. Σύμφωνα με τη 
διεθνή βιβλιογραφία (Wischmeier and Smith,1978) για μία ικανοποιητική εκτίμηση του 
παράγοντα βροχόπτωσης R απαιτούνται δεδομένα τουλάχιστον 15 ετών. Δεδομένα  
είκοσι (20)  ή και περισσοτέρων ετών προτιμώνται. Στους υπολογισμούς για την 
εκτίμηση του παράγοντα βροχόπτωσης  R δεν συμπεριλαμβάνονται ακραίες βροχές 
(καταιγίδες) με περίοδο επαναφοράς μεγαλύτερη από 50 έτη  γιατί  διαστρεβλώνουν 
σημαντικά τον παράγοντα βροχόπτωσης  R  

Από τα βροχογραφήματα υπολογίσθηκε ο παράγων βροχόπτωσης R για κάθε έτος 
ξεχωριστά. Με βάση αυτές τις τιμές του R και με τις ετήσιες τιμές βροχόπτωσης  P  
προχωρήσαμε στην χάραξη διαγραμμάτων για κάθε μετεωρολογικό σταθμό. Από τα 
διαγράμματα αυτά μπορεί κανείς, γνωρίζοντας την  ετήσια τιμή της  βροχόπτωσης  P να 
υπολογίσει την τιμή του παράγοντα  βροχόπτωσης  R. 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Για κάθε μετεωρολογικό σταθμό συσχετίστηκαν διάφορες παράμετροι και  

εξετάστηκαν οι ακόλουθες τέσσερις περιπτώσεις: 
 
1) Ο παράγων R με το ύψος βροχόπτωσης P ( διαστατικά) 
 
όπου  P        :  η ετήσια βροχόπτωση  (mm)  και 
          R        : ο παράγων βροχόπτωσης 
 
         Ο πίνακας 1 περιλαμβάνει τους μετεωρολογικούς σταθμούς, τα έτη μετρήσεως, 
την εξίσωση που συνδέει τις μεταβλητές P και  R και το τετράγωνο του συντελεστή 
συσχετίσεως  (r2). 
 

 Πίνακας  1: Συσχέτιση  των P και  R 

Α/Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΤΗ r2 
LINEAR 

1 ΑΓΧΙΑΛΟΣ Y=a + b X 17 0,74 
2 ΑΛΕΞ-ΠΟΛΗ Y=a + b X 27 0,74 
3 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ Y=a + b X 16 0,47 
4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Y=a + b X 16 0,55 
5 ΑΡΤΑ Y=a + b X 12 0,68 
6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Y=a + b X 25 0,68 
7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Y=a + b X 20 0,50 
8 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Y=a + b X 20 0,28 
9 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Y=a + b X 22 0,63 

10 ΚΑΒΑΛΑ  15 0,74 
  ΚΑΒΑΛΑ  (ΑΜΥΓΔΑΛ.) Y=a + b X 7 0,74 
  ΚΑΒΑΛΑ(ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ) Y=a + b X 8 0,57 

11 ΚΑΛΑΜΑΤΑ Y=a + b X 14 0,65 
12 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Y=a + b X 11 0,53 
13 ΚΟΖΑΝΗ Y=a + b X 22 0,40 
14 ΚΕΡΚΥΡΑ Y=a + b X 25 0,73 
15 ΛΑΜΙΑ Y=a + b X 13 0,63 
16 ΛΑΡΙΣΑ Y=a + b X 18 0,51 
17 ΜΙΚΡΑ Y=a + b X 26 0,72 
18 ΠΑΤΡΑ Y=a + b X 14 0,18 
19 ΣΕΡΡΕΣ Y=a + b X 33 0,10 
20 ΣΗΤΕΙΑ Y=a + b X 17 0,60 
21 ΣΟΥΔΑ Y=a + b X 17 0,75 
22 ΤΡΙΠΟΛΗ Y=a + b X 21 0,53 
23 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Y=a + b X 23 0,69 
24 ΦΛΩΡΙΝΑ Y=a + b X 16 0,72 
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Το σχήμα 1, όπου εκφράζεται ο R συναρτήσει του P για την Αγχίαλο, είναι ένα 
δείγμα της επεξεργασίας. 
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Σχήμα 1. Σταθμός Αγχιάλου (συσχέτιση  P και  R ) 
 

Οι επόμενες συσχετίσεις (2 και 3) δεν έδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
 
2) Μεταβολή του X1 με το  Υ1         
όπου   X1          =  P / hεδ   
           Υ1          =  R / ( γ i2 Ηm)  
            P        :  η ετήσια βροχόπτωση  (mm) 
           hεδ      : το υψόμετρο του σταθμού 
           R        : ο παράγων βροχόπτωσης  
           γ         : ειδικό βάρος νερού 
           i          : μέση ετήσια ένταση της βροχής   και  
           Ηm      :  μέσο υψόμετρο λεκάνης απορροής. 
Η περίπτωση αυτή, δηλαδή της μεταβολής  του X1, Υ1 ,   δεν  εξετάστηκε  για το σύνολο 
των σταθμών αλλά για 15 από τους 24.  
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3)  Μεταβολή του X2  με το Υ2            
όπου   X2          =   P / hεδ     
           Υ2          =   R / ( γ i2 hεδ )  
           P        :  η ετήσια βροχόπτωση   
           hεδ      : το υψόμετρο του σταθμού 
           R        : ο παράγων βροχόπτωσης  
           γ         : ειδικό βάρος νερού   και 
           i          : μέση ετήσια ένταση της βροχής   
 
4)  Μεταβολή του X3 με το Υ3 [ X3=Pg / i2  ,  Υ3=R / ( γ i2 hεδ) ] 
όπου  X3           =   P g / i2   
          Υ3           =   R / ( γ i2 hεδ )  
           P        :  η ετήσια βροχόπτωση   
           hεδ      : το υψόμετρο του σταθμού 
           R        : ο παράγων βροχόπτωσης 
           γ         : ειδικό βάρος νερού     
           g         : επιτάχυνση βαρύτητας   και 
           i          : μέση ετήσια ένταση της βροχής   
     Η συσχέτιση αυτή έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα όπως προκύπτει από τον 
πίνακα 2. 

Πίνακας  2: Συσχέτιση  των X3 και  Υ3 
Α/Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΤΗ r2 

1 ΑΓΧΙΑΛΟΣ  ln(Y)=b ln(X)+a 17 0,76 
2 ΑΛΕΞ-ΠΟΛΗ  ln(Y)=b ln(X)+a 27 0,69 
3 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ  ln(Y)=b ln(X)+a 16 0,87 
4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  ln(Y)=b ln(X)+a 16 0,80 
5 ΑΡΤΑ  ln(Y)=b ln(X)+a 12 0,82 
6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ln(Y)=b ln(X)+a 25 0,48 
7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ  ln(Y)=b ln(X)+a 20 0,70 
8 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  ln(Y)=b ln(X)+a 20 0,68 
9 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  ln(Y)=b ln(X)+a 22 0,39 

10 ΚΑΒΑΛΑ  15   
  ΚΑΒΑΛΑ  (ΑΜΥΓΔΑΛ.)  ln(Y)=b ln(X)+a 7 0,57 
  ΚΑΒΑΛΑ(ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ)  ln(Y)=b ln(X)+a 8 0,81 

11 ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ln(Y)=b ln(X)+a 14 0,91 
12 ΚΑΣΤΟΡΙΑ  ln(Y)=b ln(X)+a 11 0,59 
13 ΚΟΖΑΝΗ  ln(Y)=b ln(X)+a 22 0,48 
14 ΚΕΡΚΥΡΑ  ln(Y)=b ln(X)+a 25 0,80 
15 ΛΑΜΙΑ  ln(Y)=b ln(X)+a 13 0,51 
16 ΛΑΡΙΣΑ  ln(Y)=b ln(X)+a 18 0,66 
17 ΜΙΚΡΑ  ln(Y)=b ln(X)+a 26 0,75 
18 ΠΑΤΡΑ  ln(Y)=b ln(X)+a 14 0,50 
19 ΣΕΡΡΕΣ  ln(Y)=b ln(X)+a 33 0,73 
20 ΣΗΤΕΙΑ  ln(Y)=b ln(X)+a 17 0,35 
21 ΣΟΥΔΑ  ln(Y)=b ln(X)+a 17 0,68 
22 ΤΡΙΠΟΛΗ  ln(Y)=b ln(X)+a 21 0,63 
23 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  ln(Y)=b ln(X)+a 23 0,71 
24 ΦΛΩΡΙΝΑ  ln(Y)=b ln(X)+a 16 0,66 
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Στο σχήμα 2 εκφράζεται ο X3 συναρτήσει  του  Υ3 για τον μετεωρολογικό σταθμό της 
Αγχιάλου. 
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Σχήμα 2. Σταθμός Αγχιάλου (συσχέτιση  των X3, Υ3 ) 

 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τις τέσσερις μεθόδους επεξεργασίας που εφαρμόσαμε με στόχο τον 
υπολογισμό του παράγοντα βροχόπτωσης R από την ετήσια βροχόπτωση P 
ικανοποιητικότερα αποτελέσματα έδωσαν, όσον αφορά το βαθμό συσχέτισης, η 
μέθοδος που συσχετίζει τα  P και  R  (περίπτωση 1) και η μέθοδος συσχέτισης  των X3, 
Υ3   (περίπτωση  4 ).  

Από τα αποτελέσματα που παρατίθενται στον Πίνακα 3 που ακολουθεί 
διαπιστώνουμε ότι με την εφαρμογή της μεθόδου συσχέτισης  των X3 = Pg / i2  , Υ3 =  R 
/ ( γ i2 hεδ) (περίπτωση 4) επιτυγχάνουμε στις περισσότερες των περιπτώσεων γενικώς 
καλύτερο συντελεστή συσχέτισης. Μέσω των X3, Υ3 υπεισέρχονται επίσης 
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χαρακτηριστικές παράμετροι που ελέγχουν την μεταβολή του παράγοντα βροχόπτωσης  
R. 
 

Πίνακας  3: Τιμές του r2  ( όπου r  =   συντελεστής συσχέτισης ) 
      

Α/Α
  

ΣΤΑΘΜΟΣ 
  

1η περίπτωση 
 P , R 

4η περίπτωση 
X3 , Y3 

1 ΑΓΧΙΑΛΟΣ 0,74 0,76 
2 ΑΛΕΞ-ΠΟΛΗ 0,74 0,69 
3 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ 0,47 0,95 
4 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 0,55 0,80 
5 ΑΡΤΑ 0,83 0,82 
6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 0,75 0,48 
7 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0,50 0,70 
8 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 0,28 0,68 
9 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 0,63 0,39 
10 ΚΑΒΑΛΑ 0,74   
  ΚΑΒΑΛΑ  (ΑΜΥΓΔΑΛ.) 0,74 0,57 
  ΚΑΒΑΛΑ(ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ) 0,57 0,81 

11 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0,65 0,91 
12 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 0,53 0,59 
13 ΚΟΖΑΝΗ 0,40 0,61 
14 ΚΕΡΚΥΡΑ 0,80 0,83 
15 ΛΑΜΙΑ 0,81 0,51 
16 ΛΑΡΙΣΑ 0,51 0,77 
17 ΜΙΚΡΑ 0,72 0,75 
18 ΠΑΤΡΑ 0,18 0,50 
19 ΣΕΡΡΕΣ 0,10 0,73 
20 ΣΗΤΕΙΑ 0,75 0,35 
21 ΣΟΥΔΑ 0,75 0,68 
22 ΤΡΙΠΟΛΗ 0,68 0,56 
23 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 0,69 0,71 
24 ΦΛΩΡΙΝΑ 0,72 0,66 

 
Ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η εφαρμογή της μεθόδου συσχέτισης P και R 

(περίπτωση 1) δίδει πολύ χαμηλό συντελεστή συσχέτισης  όπως η Ιεράπετρα, η Πάτρα 
και οι Σέρρες για τις οποίες  έχουμε  r2= 0,28 - 0,18 και 0,10 αντιστοίχως, η   εφαρμογή  
της μεθόδου συσχέτισης των X3, Υ3 (περίπτωση 4) δίδει αισθητά καλύτερα 
αποτελέσματα ήτοι r2=0,68 - 0,50 και 0,73 αντίστοιχα. 

Η συσχέτιση αυτή (περίπτωση 4) είναι πρακτικά εφαρμόσιμη στον Ελλαδικό 
χώρο, όπου μέχρι σήμερα δεν υπάρχει προσέγγιση της τιμής του R. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η δημιουργία των πλημμυρών συνδέεται άμεσα με το κλίμα μιας περιοχής και κυρίως 
με την εμφάνιση ραγδαίων βροχοπτώσεων. Είναι γνωστό ότι τα καιρικά φαινόμενα 
υπακούουν σε νόμους χαοτικούς και η μακροπρόθεσμη πρόβλεψή τους είναι αδύνατη. 
Στην παρούσα μελέτη αρχικά γίνεται ανάλυση της συχνότητας εμφάνισης ακραίων 
καιρικών φαινομένων, με τη χρήση διαθέσιμων ιστορικών βροχομετρικών στοιχείων, 
σε δύο ορεινές υδρολογικές λεκάνες. Με βάση τα αποτελέσματα προσομοιώνεται ένα 
ακραίο γεγονός βροχόπτωσης, με τη χρήση του υδρολογικού μοντέλου HEC-HMS, με 
σκοπό να διερευνηθεί η επίδραση των χρήσεων γης– με έμφαση στη δασοκάλυψη –  
των υπό μελέτη υδρολογικών λεκανών στη συμπεριφορά του νερού κατά την απορροή 
του και κυρίως στις περιπτώσεις εμφάνισης μέγιστων πλημμυρικών παροχών.   
 
 

FREQUENCY ANALYSIS OF RAINFALL AND FLOODING 
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ABSTRACT  
The creation of floods is connected directly with the climate of a region and mainly with 
the appearance of extreme rainfalls. It is known that the meteorological phenomena 
obey in chaotic rules and their long-term forecasts are impossible. The present study 
begins with a frequency analysis of the appearance of extreme meteorological 
phenomena in two mountainous watersheds by using available historical data of 
precipitation. Based on these results an extreme event of rainfall is next simulated with 
the use of the rainfall - runoff model HEC – HMS. The main aim of this research is to 
investigate the effect of land use, and particularly of forestation, on the magnitude of 
flood runoff.    

 
 
 
 



140 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα και συγκεκριμένα οι ραγδαίες βροχοπτώσεις 

αποτελούν τη βασική αιτία δημιουργίας των πλημμυρικών φαινομένων. Ωστόσο 
υπάρχουν κάποια στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η αύξηση της συχνότητας εμφάνισης 
των πλημμυρών οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές και στις μεγάλης κλίμακας 
μεταβολές των χρήσεων γης (Macklin and Lewin, 2003).  

Η μοντελοποίηση της απορροής των ορεινών υδρολογικών λεκανών είναι ένα 
πολύ δύσκολο πρόβλημα λόγω των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 
παραμέτρων που συνθέτουν το υδατικό ισοζύγιό τους (Phillips, 2004). Το κλίμα, το 
γεωλογικό υπόβαθρο και το σχήμα της λεκάνης απορροής αποτελούν θεμελιώδεις 
παράγοντες (Benda et al., 2004). Τα εδάφη, το ανάγλυφο και η βλάστηση είναι δυνατόν 
να επηρεαστούν από τις πρακτικές διαχείρισης και από τις χρήσεις γης. Οι 
προγενέστερες του ακραίου φαινομένου εδαφικές συνθήκες υγρασίας επηρεάζουν 
επίσης σημαντικά την υδρολογική συμπεριφορά των λεκανών (Findell and Eltahir, 
1997). Η ύπαρξη πηγών, η τήξη του χιονιού την άνοιξη, η μειωμένη εξατμισοδιαπνοή 
κάποιες εποχές του έτους και το φαινόμενο της ομιχλοβροχής στις δασωμένες ορεινές 
λεκάνες αποτελούν παράγοντες που είναι δυνατό να αυξήσουν την απορροή. 

Η αύξηση της επιφανειακής απορροής και η δημιουργία των πλημμυρών 
σχετίζεται περισσότερο με τις ανθρώπινες επεμβάσεις, όπως η αποδάσωση, η επέκταση 
της οικιστικής ανάπτυξης, η ύπαρξη μεταλλείων και ορυχείων, η εντατική καλλιέργεια, 
το εκτεταμένο οδικό δίκτυο και η απόθεση απορριμμάτων και αδρανών υλικών στις 
κοίτες των ρεμάτων. Επιπλέον, όσο η διαδρομή του χειμάρρου προσεγγίζει τα πεδινά 
παρατηρείται εξαφάνιση των ορίων της κοίτης ή στένωσή της σε ορισμένα σημεία, ενώ 
σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει ανοικοδόμηση εντός αυτής. Τέλος συχνό φαινόμενο 
είναι και η κατασκευή κλειστών οχετών ή άλλων τεχνικών έργων τα οποία είναι 
ακατάλληλα ώστε να διοδεύσουν αυξημένες παροχές νερού.            

Στην εργασία εφαρμόζεται μια μεθοδολογία μοντελοποίησης των πλημμυρικών 
απορροών, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίδραση των χρήσεων γης 
πάνω στη συμπεριφορά του νερού και τη δημιουργία του πλημμυρικού γεγονότος. Για 
να μελετηθεί το συνολικό φαινόμενο πραγματοποιήθηκε κατ’ αρχήν ανάλυση της 
συχνότητας εμφάνισης βροχοπτώσεων και με βάση τα αποτελέσματα προσομοιώθηκε 
ένα ακραίο καιρικό γεγονός. Για την προσομοίωση της απορροής χρησιμοποιήθηκε το 
υδρολογικό μοντέλο HEC-HMS. Στο τελικό στάδιο υπολογίστηκαν με κλασικές 
υδρολογικές μεθόδους οι παροχές των υδατορευμάτων που διαρρέουν τις δύο υπό 
μελέτη λεκάνες απορροής, για να αποτελέσουν και ένα μέτρο σύγκρισης των 
αποτελεσμάτων. 
 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 
2.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας αφορά τις υδρολογικές λεκάνες 
των ορεινών όγκων Βροντούς και Μενοικίου, που εκτείνονται βόρεια της πόλης των 
Σερρών και που απορρέουν σε υδατορεύματα τα οποία καταλήγουν στις παρυφές της 
πόλης ή διέρχονται από το εσωτερικό της. Οι χείμαρροι που διαρρέουν τις λεκάνες 
απορροής από άποψη χειμαρρικότητας και προκαλούμενων ζημιών είναι από τους 
σοβαρότερους. Στη συνέχεια η λεκάνη που διαρρέεται από το χείμαρρο Αγίας 
Βαραβάρας θα ονομάζεται Λεκάνη Α και η λεκάνη που διαρρέεται από το χείμαρρο 
Αγίων Αναργύρων θα ονομάζεται λεκάνη Β. Τα βασικά χαρακτηριστικά των 
υδρολογικών λεκανών παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 
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Πίνακας 1: Βασικά χαρακτηριστικά υδρολογικών λεκανών 
Χαρακτηριστικά Λεκάνη Α Λεκάνη Β 

Έκταση (km2) 36.03 79.62 
Μέγιστο μήκος λεκάνης (km) 20 23.4 
Μέγιστο πλάτος λεκάνης (km) 3 7.4 
Μήκος κύριου χειμάρρου (km) 18.80 27.5 
Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου (km/km2) 2.73 2.99 
Μέση κλίση (%) 35% 40.6% 
Μέσο υψόμετρο (m) 671 812 

 
Στην επιφάνεια των δύο υδρολογικών λεκανών καταγράφεται μία ποικιλομορφία 

χρήσεων γης, η αναλυτική κατανομή της οποίας παρουσιάζεται στον πίνακα 2. 
 

Πίνακας 2: Χρήσεις γης – φυτοκάλυψη στις λεκάνες Α και Β 
Λεκάνη Α Λεκάνη Β 

Χρήσεις γης Έκταση 
(km2)  

Ποσοστό  
κάλυψης (%) 

Έκταση 
(km2)  

Ποσοστό  
κάλυψης (%)  

Δάση 10.29 28.5 25.08 31.5 
Θαμνώνες 6.98 19.4 6.45 8.1 
Χορτολιβαδική - ποώδης 11.12 30.9 27.87 35.0 
Γεωργική - δενδροκομική 5.81 16.1 15.13 19.0 
Γυμνή - διαβρωσιγενής 1.83 5.1 5.09 6.4 

ΣΥΝΟΛΟ 36.03 100 79.62 100 
 
 

2.2. ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Τα βροχομετρικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από το βροχο-

μετρικό σταθμό Ορεινής Σερρών και αφορούν τα έτη 1985-2007. Σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων, αρχικά πραγματοποιήθηκε κατάταξη των μέγιστων 
μηνιαίων παρατηρήσεων σε κατηγορίες διάρκειας βροχόπτωσης και ταξινόμηση σε 
κάθε υδρολογικό έτος. Στη συνέχεια προσδιορίστηκε η ένταση της βροχής για κάθε 
αντίστοιχη κατηγορία διάρκειας βροχόπτωσης και έγινε έλεγχος των σειρών για τη 
διόρθωση σφαλμάτων.  
 
 
2.3. ΟΜΒΡΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ 

Για την ανάλυση των ισχυρών βροχοπτώσεων των δύο υδρολογικών λεκάνων 
πραγματοποιήθηκε η κατάρτιση των καμπυλών έντασης – διάρκειας – περιόδου 
επαναφοράς βροχόπτωσης (όμβριες καμπύλες, σχήμα 1). Η χρήση τους συνίσταται 
στην πρόγνωση της έντασης της βροχής για δεδομένη διάρκεια η οποία έχει σχέση με 
τα χαρακτηριστικά των χειμάρρων που μελετούνται για περιόδους επαναφοράς 5, 50, 
100 και 500 ετών. Για την κατάρτιση των όμβριων καμπυλών χρησιμοποιήθηκε η 
συνάρτηση κατανομής Gumbel μεγίστων ενώ η αναλυτική σχέση για την έκφραση των 
όμβριων καμπυλών είναι η εκθετικής μορφής εξίσωση 2.1. 

 

 ntai ⋅=  (2.1) 
 

Με την εφαρμογή της συνάρτησης κατανομής Gumbel μεγίστων εκτιμήθηκαν και 
τα μέγιστα ύψη βροχής 24ώρου για περιόδους επαναφοράς 5, 50, 100 και 500 ετών, που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των πλημμυρικών παροχών και παρουσιάζονται 
στον πίνακα 3. 
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Η εκτίμηση των πλημμυρικών απορροών για περιόδους επαναφοράς 5, 50, 100 
και 500 ετών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της ορθολογικής μεθόδου, η οποία 
εκφράζεται από την εξίσωση 2.2.  
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Σχήμα 1. Διάγραμμα όμβριων καμπυλών 

 
 EciQ ⋅⋅⋅⋅= ρ278,0  (2.2) 

 
όπου: Q η απορροή (m³/s), c συντελεστής απορροής, ρ συντελεστής 

ανομοιομορφίας της βροχής, Ε η επιφάνεια της λεκάνης απορροής (km²) και i η ένταση 
της κρίσιμης βροχής (mm/hr). Στον πίνακα 3 καταγράφονται οι πλημμυρικές παροχές 
των χειμάρρων των δύο υδρολογικών λεκανών. 

 
Πίνακας 3: Πλημμυρικές παροχές χειμάρρρων 

Περίοδος 
επαναφοράς  Τ (έτη) 

Ύψος βροχής 
24ώρου (mm) 

Λεκάνη Α 
Απορροή (m3/s) 

Λεκάνη Β 
Απορροή (m3/s) 

5 66.43 60.27 104.04 
50 110.53 100.29 173.11 

100 123.47 112.02 193.37 
500 153.41 139.19 240.26 

 
 
2.4. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Το υδρολογικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση της 
απορροής είναι το HEC-HMS το οποίο αναπτύχθηκε από το μηχανικό του Αμερικα-
νικού στρατού (U.S. Army Corps of Engineers) και προσομοιώνει την πλημμυρική 
απορροή υδρολογικών λεκανών για μεμονωμένα καιρικά γεγονότα. Με σκοπό να 
προσομοιωθούν οι χρήσεις γης των δύο υδρολογικών λεκανών επιλέχθηκε ως μέθοδος 
υπολογισμού των απωλειών η SCS του Αμερικάνικου Soil Conservation Service. Η 
μέθοδος χαρακτηρίζεται από μία παράμετρο, την CN, που είναι γνωστή ως αριθμός 
καμπύλης απορροής και επηρεάζεται από τις χρήσεις γης, τον τύπο των εδαφών και τις 
συνθήκες εδαφικής υγρασίας. Οι τύποι των εδαφών κατηγοριοποιούνται με βάση την 
ικανότητα διήθησης, ενώ η υγρασία του εδάφους εξαρτάται από το ύψος βροχής που 
παρατηρήθηκε κατά το άμεσο χρονικό διάστημα που προηγείται από την υπό μελέτη 
καταιγίδα. Η μέθοδος και οι παράμετροι που περιλαμβάνει περιγράφονται από τις 
εμπειρικές εξισώσεις 2.3 και 2.4. 

 ( )
SIP

IPQ
+−

−
=

2

 ,            όπου SI ⋅= 2,0  (2.3) 

 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅= 1100254

CN
S  (2.4) 

όπου: P το συνολικό ύψος βροχής, Q το συνολικό ύψος απορροής, S το μέγιστο 
ύψος απωλειών, I η αρχική απώλεια βροχής και CN ο αριθμός καμπύλης απορροής. 
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Τα εδάφη στις δύο υπό μελέτη υδρολογικές λεκάνες παρουσιάζουν μικρούς 
ρυθμούς διήθησης και κατατάσσονται στην ομάδα C, ενώ σχετικά με τις συνθήκες 
εδαφικής υγρασίας μελετήθηκαν και οι τρεις κατηγορίες συνθηκών υγρασίας (ξηρές, 
μέσες  και υγρές συνθήκες). Ως μέθοδος μετασχηματισμού επιλέχθηκε η Clark unit 
hydrograph (Clark, 1945) που απαιτεί τον προσδιορισμό του χρόνου συγκεντρώσεως Tc 
(hr) και του συντελεστή αποθήκευσης R (hr). Σχετικά με τη μέθοδο υπόγειας απορροής, 
δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ικανοποιητικά στοιχεία, δεν χρησιμοποιείται κάποια από 
τις διαθέσιμες μεθόδους. Για την εφαρμογή του μοντέλου εφαρμόστηκε ένα υποθετικό 
σενάριο εμφάνισης ακραίου γεγονότος βροχόπτωσης ύψους 153mm που αντιστοιχεί σε 
περίοδο επαναφοράς 500 ετών. Με σκοπό η καταιγίδα  να αποκτήσει μεγάλη ένταση, 
θεωρήθηκε ότι το συνολικό ύψος βροχής παρατηρήθηκε σε χρονικό διάστημα 2 ωρών  
με χρονικό βήμα 15 min και αυξομείωση της έντασης.    

 
 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα (πίνακας 4), σε συνθήκες ξηρασίας η απορροή που 

προκύπτει είναι αρκετά μικρότερη σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της ορθολογικής 
μεθόδου. Συγκεκριμένα στη λεκάνη Α η απορροή παρουσιάζεται μικρότερη κατά 
49.13%, ενώ στη λεκάνη Β το ποσοστό μείωσης ανέρχεται στο 62.58%. 

 
Πίνακας 4: Αποτελέσματα υδρολογικού μοντέλου HEC-HMS 

Απορροή (m3/s) Διαφορά με Ορθολ. Μέθ.  ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Λεκάνη Α Λεκάνη Β Λεκάνη Α Λεκάνη Β 
Υφιστάμενες χρήσεις γης     

Ξηρασία 70.80 89.90 -49.13% -62.58% 
Μέση υγρ. 159.20 191.80 +14.38% -20.17% 

Συνθήκες 
εδαφικής 
υγρασίας Υψηλή υγρ. 265.40 311.60 +90.67% +29.69% 
Ορθολ. Μέθοδος Τ=500 139.19 240.26 Διαφορά με υφ. χρήσεις γης 

Δασοκάλυψη    
Ξηρασία 63.20 72.60 -10.73% -19.24% 
Μέση υγρ. 153.40 177.80 -3.64% -7.30% 

Συνθήκες 
εδαφικής 
υγρασίας Υψηλή υγρ. 259.60 304.60 -2.19% -2.25% 

Γυμνό έδαφος     
Ξηρασία 202.40 235.80 +65.02% +61.87% 
Μέση υγρ. 274.40 322.60 +41.98% +40.55% 

Συνθήκες 
εδαφικής 
υγρασίας Υψηλή υγρ. 335.20 399.20 +20.82% +21.94% 
Λιβαδική βλάστηση     

Ξηρασία 55.00 63.20 -28.73% -42.25% 
Μέση υγρ. 142.10 164.40 -12.03% -16.52% 

Συνθήκες 
εδαφικής 
υγρασίας Υψηλή υγρ. 251.10 294.20 -5.69% -5.91% 
 
Στο σενάριο, στο οποίο η υγρασία του εδάφους χαρακτηρίζεται ως μέση, τα 

αποτελέσματα και οι διαφοροποιήσεις απαιτούν περισσότερο ενδελεχή έλεγχο, καθώς 
στην πρώτη λεκάνη καταγράφεται αύξηση της απορροής κατά 14.38% ενώ, αντίθετα, 
στη δεύτερη λεκάνη παρατηρείται μείωση κατά 20.17%. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως 
να οφείλεται στη διαφορά μεγέθους των δύο λεκανών, αφού η πρώτη είναι αρκετά 
μικρότερη, αντίστοιχα μικρότερο είναι το μήκος του κύριου χειμάρρου και, συνεπώς, ο 
χρόνος συγκέντρωσης είναι πιο σύντομος. Στην τελευταία περίπτωση, όπου εισάγονται 
στο μοντέλο χαρακτηριστικά υψηλής υγρασίας του εδάφους, οι τιμές της απορροής 
είναι αρκετά αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες της ορθολογικής μεθόδου.  

Η γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων του μοντέλου HEC-HMS για την 
υφιστάμενη κατάσταση χρήσεων γης και για μέσες συνθήκες εδαφικής υγρασίας 
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παρουσιάζεται στο σχήμα 2. Στο πάνω τμήμα κάθε διαγράμματος το μαύρο χρώμα 
αντιπροσωπεύει το συνολικό ύψος βροχής, ενώ το γκρίζο εκφράζει το ύψος των 
απωλειών. Το κάτω τμήμα απεικονίζει το διάγραμμα της απορροής σε σχέση με τη 
διάρκεια του ακραίου καιρικού γεγονότος όπου διακρίνεται η σταδιακή αύξησή της. 

 

Σχήμα 2. Ύψος βροχής – απορροή σε συνθήκες μέσης υγρασίας 
 
Σχετικά με την επίδραση των διαφόρων χρήσεων γης στη συμπεριφορά των 

πλημμυρικών απορροών προσομοιώθηκαν τρία υποθετικά σενάρια που αφορούσαν: α) 
την πλήρη δασοκάλυψη, β) την απουσία οποιασδήποτε μορφής βλάστησης (γυμνό 
έδαφος) και γ) την κάλυψη της επιφάνειας των υδρολογικών λεκανών με ποώδη – 
λιβαδική βλάστηση. Στον πίνακα 4 καταγράφονται οι τιμές της απορροής και 
παρουσιάζονται οι διαφορές των υποθετικών σεναρίων σε σχέση με τις υφιστάμενες 
χρήσεις γης, ενώ η γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων  δίνεται στο σχήμα 3.  

Αρχικά από τα αποτελέσματα εξάγεται το συμπέρασμα ότι η εδαφική υγρασία 
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην τελική ποσότητα του νερού που απορρέει. Το γεγονός 
αυτό έρχεται σε συμφωνία με την υπόθεση Horton, κατά την οποία όταν η ένταση 
βροχής ξεπεράσει τη διηθητική ικανότητα του εδάφους ξεκινά η επιφανειακή ροή 
(Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος, 1999). Ωστόσο η υπόθεση Horton παρατηρείται σε 
σπάνιες περιπτώσεις σε δασωμένες εκτάσεις, καθώς τα εδάφη σ’ αυτές τις περιοχές 
παρουσιάζουν μεγάλη διαπερατότητα και η διήθηση του νερού υπερβαίνει την ένταση 
της βροχής, ακόμη και σε περιπτώσεις ισχυρών επεισοδίων (Walter et al., 2003). Τα 
δασικά εδάφη χαρακτηρίζονται από μεγάλη διηθητικότητα και περισσότερο από το 
90% της ετήσιας ποσότητας του νερού που καταλήγει σ’ αυτά αλληλεπιδρά με τους 
εδαφικούς ορίζοντες πριν επιστρέψει στην ατμόσφαιρα ή συμβάλει στην απορροή 
(Hewlett, 1982, Kirkby, 1988). Από το νερό που διηθείται στο έδαφος ένα μέρος 
διεισδύει στα βαθύτερα στρώματα, ενώ το υπόλοιπο παραμένει στους επιφανειακούς 
ορίζοντες και αποτελεί την υπεδάφια πλευρική απορροή, συμμετέχοντας τελικά στην 
επιφανειακή ροή μετά τον κορεσμό του εδάφους. Στις υπό μελέτη υδρολογικές λεκάνες 
οι χρήσεις γης παρουσιάζουν έντονη ποικιλομορφία και επιπλέον υπάρχει ανεπτυγμένο 
οδικό δίκτυο, κάποιοι οικισμοί και αδιαπέραστες επιφάνειες, γεγονός που επιτρέπει την 
εμφάνιση της ροής Horton αλλά και την επιφανειακή ροή λόγω κορεσμού στις 
επιφάνειες που είναι διαπερατές.  

Από τα δεδομένα του πίνακα 4 γίνεται αντιληπτό ότι κατά την εμφάνιση 
ραγδαίων καταιγίδων η παρουσία της δασικής βλάστησης έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση της απορροής, αλλά σε πολύ μικρά ποσοστά που κυμαίνονται από 2.25% έως 
19.24%, ανάλογα με την υγρασία του εδάφους. Σε ανάλογο αποτέλεσμα κατέληξε ο 
Jeníček (2007) προσομοιώνοντας την απορροή με το μοντέλο HEC-HMS και κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η επίδραση της βλάστησης μειώνει την πλημμυρική αιχμή και τον 
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όγκο του νερού, άλλα όσο αυξάνει η ένταση του γεγονότος τόσο μικρότερη είναι η 
επίδραση της δασοκάλυψης ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία η λεκάνη 
απορροής καλύπτεται 100% από δάση. 

 
Σχήμα 3. Απορροή για διάφορες χρήσεις γης   

 
Το αξιοσημείωτο είναι ότι κατά την μελέτη του υποθετικού σεναρίου κάλυψης 

της επιφάνειας της λεκάνης από λιβαδική – ποώδη βλάστηση η απορροή παρουσιάζει 
λίγο μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές της μείωσης από την 
περίπτωση της δασοκάλυψης με τιμές που κυμαίνονται από -5.69% έως -42.25%. Αυτό 
πρακτικά θα μπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός ότι στα δάση φυλλοβόλων 
πλατυφύλλων κατά τη χειμερινή περίοδο τα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα τους, με 
αποτέλεσμα να αυξάνει σημαντικά η διαπερώσα βροχή και η ποσότητα του νερού που 
απολήγει τελικά στο έδαφος. Ένας άλλος παράγοντας μπορεί να είναι η απουσία 
χαμηλής βλάστησης στον υπόροφο ενός δάσους, γεγονός που αφήνει ακάλυπτο το 
έδαφος και διευκολύνει την επιφανειακή ροή. Το τελευταίο σενάριο χρήσεων γης που 
μελετήθηκε ήταν η απόλυτη έλλειψη οποιασδήποτε μορφής βλάστησης και τα 
αποτελέσματα του μοντέλου έδειξαν μία πολύ μεγάλη αύξηση της απορροής.  

Από εφαρμογές του μοντέλου HEC-HMS αξίζει να σημειωθεί ότι οι Dinor et al 
(2007) μελέτησαν τις επιπτώσεις της αποδάσωσης στη δημιουργία πλημμυρικών 
απορροών και εκτίμησαν ότι η μείωση των δασωμένων εκτάσεων σε ποσοστό 11% 
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προκάλεσε αύξηση της απορροής κατά 5%. Το πιο αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός 
ότι η απορροή αυξήθηκε κατά 22-25% στις αποδασωμένες περιοχές που μετατράπηκαν 
σε καλλιεργήσιμες. Τέλος οι Ζιώγας και Μπέλλος (2005) μελέτησαν την επίδραση των 
υδρολογικών παραμέτρων σε ένα λιμναίο οικοσύστημα. Συγκεκριμένα ερεύνησαν τη 
σημασία της φυτοκάλυψης και της κλίσης των ορεινών χειμάρρων στις πλημμυρικές 
αιχμές και στη μεταφορά φερτών υλών προσομοιώνοντας ακραία υποθετικά σενάρια. 
Τα σενάρια αφορούσαν στην αποδάσωση μεγάλης έκτασης στην ορεινή περιοχή του 
οικοσυστήματος και τη μείωση της κλίσης των ορεινών χειμάρρων. Η εφαρμογή του 
μοντέλου έδειξε ότι η παροχή αιχμής επηρεάζεται άμεσα από τη μεταβολή της 
φυτοκάλυψης και της κλίσης, καθώς προέκυψε κατά 35% μεγαλύτερη στο 
δυσμενέστερο σενάριο σε σχέση με το ηπιότερο. 

 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι η σημαντικότητα της εδαφικής υγρασίας 
και της βλάστησης στην επιφάνεια των ορεινών υδρολογικών λεκανών. Αναλυτικότερα 
μπορεί η ύπαρξη των δασικών οικοσυστημάτων και γενικότερα της βλάστησης να μην 
ελαττώνει σημαντικά μια πλημμυρική παροχή μετά από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, 
ωστόσο η απουσία τους την αυξάνει σημαντικά. Τέλος ο υδρονομικός ρόλος της 
βλάστησης βρίσκεται σε άμεση αλληλεξάρτηση με την εδαφική υγρασία, καθώς η 
παρουσία της αυξάνει τη διηθητικότητα και την αποθηκευτική ικανότητα των εδαφών 
περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό την ποσότητα του νερού που ρέει επιφανειακά. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή, τα εποχιακά στοχαστικά μοντέλα δύο μεταβλητών ARMAX 
χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση της διακεκριμένης χρονικής σειράς των 
ιστορικών μηνιαίων εισροών, στον υπό σχεδιασμό ταμιευτήρα του Χαβρία Χαλκιδικής. 
Η εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου ARMAX έγινε με τη χρήση ως σειράς 
εξόδου της ιστορικής σειράς των μηνιαίων εισροών των υδρολογικών ετών 1975-76 
μέχρι 1997-98 και ως σειράς εισόδου της αντίστοιχης σειράς των μηνιαίων τιμών της 
μέσης βροχόπτωσης της λεκάνης του Χαβρία. Για τη δημιουργία στασιμότητας 
χρησιμοποιήθηκε ο μετασχηματισμός της κυκλικής τυποποίησης και για τις δύο 
χρονοσειρές. Το κατάλληλο μοντέλο ARMAX επιλέχθηκε με τη βοήθεια στατιστικών 
κριτηρίων και εφαρμόστηκε για την παραγωγή συνθετικών σειρών μηνιαίων εισροών.  

 
 
SYNTHETIC SERIES GENERATION OF MONTHLY INFLOWS  
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ABSTRACT 
In this paper, the ARMAX models are used to simulate the discrete time series of 
historical monthly inflow values into a planned reservoir on the Havrias River in 
Halkidiki. The parameters of the model were estimated by using the historical monthly 
inflows, for the hydrological years 1975-76 until 1997-98, as the response series and the 
corresponding mean areal precipitation over Havrias watershed, as the input series. The 
application of ARMAX models requires stationary which was obtained by standardized 
transformation for the two time series. The suitable ARMAX model was selected by 
using statistical criteria and was applied to generate synthetic series of monthly inflows. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο σωστός σχεδιασμός της λειτουργίας ενός αρδευτικού ταμιευτήρα προϋποθέτει 

τη γνώση της ακολουθίας των μελλοντικών εισροών για μια χρονική περίοδο ίση με την 
οικονομική ζωή του έργου. Η χρησιμοποίηση μόνο των ιστορικών δεδομένων των 
εισροών, που κατά κανόνα είναι περιορισμένης διάρκειας, παρουσιάζει πολλές 
αβεβαιότητες και κρίνεται ανεπαρκής. Προκύπτει έτσι η ανάγκη δημιουργίας 
συνθετικών σειρών εισροών με βάση τα υπάρχοντα ιστορικά δεδομένα, με την 
εφαρμογή κάποιας στοχαστικής διαδικασίας. Οι συνθετικές ακολουθίες που 
δημιουργούνται με τον τρόπο αυτό πρέπει να εκφράζουν την υδρολογική εμμονή του 
υδάτινου συστήματος και να περικλείουν την εποχιακή μεταβλητότητα. Τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά μπήκαν στην υδρολογική ανάλυση με τη χρήση στοχαστικών 
μοντέλων. 

Στοχαστικές διαδικασίες για την προσομοίωση χρονοσειρών δόθηκαν 
συστηματικά από τους Box and Jenkins (1976), οι οποίοι περιγράφουν μια οικογένεια 
γραμμικών στοχαστικών μοντέλων που είναι γνωστά ως Box - Jenkins ή SARIMA 
(Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average) μοντέλα. Τέτοια στοχαστικά 
μοντέλα εφαρμόστηκαν στην ανάλυση οικονομικών προβλημάτων, στην πρόβλεψη 
υδρολογικών χρονικών σειρών και αλλού (Box and Pierce, 1970; Box and Jenkins, 
1976; Παπαμιχαήλ, 1991; Maidment, 1993; Hipel and McLeod, 1994; Papamichail and 
Georgiou, 2001; Γεωργίου, 2004). Tα μοντέλα Box - Jenkins έγιναν πολύ δημοφιλή 
εξαιτίας της απλής μαθηματικής δομής, της συνεπούς αναπαράστασης των δεδομένων 
με τη βοήθεια ενός σχετικά μικρού αριθμού παραμέτρων και της εφαρμογής σε 
στάσιμες και μη στάσιμες διαδικασίες.  

Στην περίπτωση της εισροής το γενεσιουργό αίτιό της είναι η βροχή. Για το λόγο 
αυτό στην εργασία αυτή εφαρμόστηκαν μοντέλα δύο μεταβλητών xt και yt, όπου xt 
είναι η χρονοσειρά της πληροφορίας εισόδου και yt η χρονοσειρά της πληροφορίας 
εξόδου και ειδικότερα τα μοντέλα ARMAX (Hannan, 1970; Young, 1984; Haltiner and 
Salas, 1988; Capodaglio et al., 1990; Kuo et al., 1990; Παπαμιχαήλ, 1991; Bras and 
Rodriguez-Iturbe, 1993; Hipel and McLeod, 1994; Γεωργίου, 2004; Georgiou and 
Papamichail, 2008). Τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για την προσομοίωση της 
ιστορικής σειράς των μηνιαίων εισροών, στον υπό σχεδιασμό ταμιευτήρα του Χαβρία 
Χαλκιδικής. Χρονοσειρά εισόδου ήταν η μέση μηνιαία βροχόπτωση της υδρολογικής 
λεκάνης και χρονοσειρά εξόδου η μηνιαία εισροή στον ταμιευτήρα. Για τη δόμηση των 
εποχιακών στοχαστικών μοντέλων απαιτείται ο αρχικός προσδιορισμός της μορφής και 
των παραμέτρων των μοντέλων (identification), η εκτίμηση των παραμέτρων 
(estimation) και ο έλεγχος της καταλληλότητάς των (diagnostic checks). Το κατάλληλο 
μοντέλο ARMAX επιλέχθηκε από σειρά μοντέλων με τη βοήθεια στατιστικών 
κριτηρίων και εφαρμόστηκε για την παραγωγή συνθετικών σειρών μηνιαίων εισροών, 
θεωρητικά απεριόριστης χρονικής διάρκειας, δίνοντας έτσι τα μέσα για τη βέλτιστη 
λειτουργία του υπό σχεδιασμό ταμιευτήρα. 
 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στοχαστικές διαδικασίες για την προσομοίωση χρονοσειρών έχουν παρουσιαστεί 
συστηματικά από πολλούς επιστήμονες. Τα περισσότερα μοντέλα είναι μίας 
μεταβλητής. Εκτός όμως αυτών υπάρχουν και τα μοντέλα δύο μεταβλητών. Τα πιο 
γνωστά μοντέλα δύο μεταβλητών είναι τα μοντέλα συνάρτησης μεταφοράς – θορύβου 
(Transfer Function Noise models) TFN και τα μοντέλα ARMAX, τα οποία είναι μια 
περίπτωση των TFN (Hannan, 1970; Young, 1984; Haltiner and Salas, 1988; 
Capodaglio et al., 1990; Kuo et al., 1990; Παπαμιχαήλ, 1991; Bras and Rodriguez-
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Iturbe, 1993; Hipel and McLeod, 1994; Γεωργίου, 2004; Georgiou and Papamichail, 
2008). Στην περίπτωση της εισροής το γενεσιουργό αίτιό της είναι η βροχή. Για το λόγο 
αυτό, σε ένα μοντέλο δύο μεταβλητών η βροχόπτωση είναι η χρονοσειρά εισόδου xt και 
η εισροή είναι η χρονοσειρά εξόδου yt. Ο μετασχηματισμός της βροχής σε απορροή και 
κατ’ επέκταση σε εισροή συνοδεύεται και από τη συμμετοχή άλλων εισόδων, οι οποίες 
διαμορφώνουν, αυτό που ονομάζεται θόρυβος (noise). Το όλο σύστημα μπορεί να 
προσομοιωθεί από ένα μοντέλο συνάρτησης μεταφοράς – θορύβου (TFN) και αποτελεί 
ένα δυναμικό σύστημα. 

Η δυναμική συνάρτηση μεταφοράς μεταξύ των xt και yt μπορεί να γραφεί με τη 
μορφή: 

( )t ty v B x=  (2.1) 
όπου: v(B)= η συνάρτηση μεταφοράς, που δίνεται από τη σχέση: 
( ) 2 s

0 1 2 sv B v v B v B ... v B= + + + +  (2.2) 
Με βάση τη σχέση (2.1), το μοντέλο συνάρτησης μεταφοράς – θορύβου παίρνει 

τη μορφή: 
( )t t ty v B x N= +  (2.3) 

όπου: Nt= ο θόρυβος.  
Ένα μοντέλο ARMA (Box and Jenkins, 1976) (αγνοώντας το μέσο όρο) μπορεί να 

γραφεί: 
( ) ( )t tφ Β   z θ B   e=    ή    ( )-1

t t tz φ(B)  θ B  e ψ(Β) e= =  (2.4) 
όπου: ψ(Β)= ο όρος των κινούμενων μέσων (MA operator), ο οποίος ισούται με: 
ψ(Β) θ(Β) φ(Β)=  (2.5) 
όπου τα θ(Β) είναι ο μη εποχιακός τελεστής κινούμενων μέσων όρων (ΜΑ) τάξης q και 
φ(Β) ο μη εποχιακός τελεστής αυτοσυσχέτισης (AR) τάξης p.  

Κατά παρόμοιο τρόπο, η συνάρτηση μεταφοράς v(B), μπορεί να γραφεί (Hipel 
and McLeod, 1994): 

2 m
ο 1 2 m

2 r
1 2 r

ω ω Β ω Β ... ω Βω(Β)v(B)
δ(Β) 1 δ Β δ Β ... δ B

− − − −
= =

− − − −
 (2.6) 

Με τη βοήθεια της σχέσης (2.6) το μοντέλο συνάρτησης μεταφοράς της σχέσης 
(2.1) παίρνει τη μορφή: 

[ ]t t t t t ty v(B)x y ω(Β) δ(Β) x δ(Β)y ω(B)x= ⇒ = ⇒ =  (2.7) 
ενώ στην περίπτωση υστέρησης (b) χρονικών μονάδων μεταξύ εισόδου και εξόδου το 
μοντέλο γίνεται: 

t t-bδ(Β)y ω(B)x=     ή     b
t tδ(Β)y ω(B)B x=  (2.8) 

Η σχέση (2.8) μετά την εισαγωγή του όρου του θορύβου Nt διαμορφώνει το 
μοντέλο συνάρτησης μεταφοράς-θορύβου (TFN model), που έχει τη μορφή: 

[ ] b
t t t t ty v(B)x N ω(Β) δ(Β) B x N= + = +  (2.9) 

Ο θόρυβος Nt συχνά δεν είναι λευκός και συσχετίζεται. Επομένως, μπορεί να 
προσομοιωθεί με ένα μοντέλο ARMA της μορφής της σχέσης (2.4), οπότε το μοντέλο 
συνάρτησης μεταφοράς-θορύβου παίρνει τη μορφή: 

b
t t t

ω(Β) θ(Β)y B x e
δ(Β) φ(Β)

= +  (2.10) 

Επειδή στο μοντέλο της σχέσης (2.10) υπάρχουν δύο διαδικασίες, που 
αποτυπώνονται από το δυναμικό και το στοχαστικό όρο (πρώτος και δεύτερος όρος του 
αθροίσματος), αναφέρεται συνήθως στη βιβλιογραφία ως ένα στοχαστικό δυναμικό 
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μοντέλο (stochastic dynamic model). Θεωρώντας το b μηδέν και το δ(Β)=φ(Β), το 
μοντέλο της σχέσης (2.10) παίρνει τη μορφή (Young, 1984): 

[ ] [ ]t t ty ω(Β) φ(Β) x θ(Β) φ(Β) e= +  (2.11) 
όπου: xt= χρονοσειρά εισόδου, yt= χρονοσειρά εξόδου και οι συντελεστές φ(Β) και θ(Β) 
όπως ορίστηκαν προηγούμενα, ενώ ο τελεστής ω(Β) δίνεται από τη σχέση: 

2 r
0 1 2 rω(Β) ω -ω Β ω Β ... ω B= − − −  (2.12) 

Το μοντέλο της σχέσης (2.11) είναι γνωστό ως ARMAX (AutoRegressive Moving 
Average Exogenous Model) (Hannan, 1970; Young, 1984; Haltiner and Salas, 1988; 
Capodaglio et al., 1990; Kuo et al., 1990; Παπαμιχαήλ, 1991; Bras and Rodriguez-
Iturbe, 1993; Hipel and McLeod, 1994; Γεωργίου, 2004; Georgiou and Papamichail, 
2008). Από τη σχέση (2.11) του ARMAX μοντέλου, φαίνεται ότι μια είσοδος xt και 
ένας λευκός θόρυβος et εισέρχονται στο σύστημα από διαφορετικές διαδρομές και μέσω 
των συναρτήσεων μεταφοράς ω(Β)/φ(Β) και θ(Β)/φ(Β) προκύπτει η έξοδος yt. 
Σημειώνεται ότι οι συναρτήσεις μεταφοράς και των δύο όρων αλληλοσυσχετίζονται, 
γιατί έχουν ένα κοινό όρο δηλαδή τον τελεστή φ(Β). Ο γενικός συμβολισμός ενός 
ARMAX μοντέλου είναι (p,q,r). 

Η εφαρμογή των μοντέλων αυτών προϋποθέτει στασιμότητα των χρονοσειρών με 
τη χρησιμοποίηση του κατάλληλου μετασχηματισμού. Οι πιο συχνά χρησιμοποιού-
μενοι μετασχηματισμοί (Box and Jenkins, 1976; Hipel and McLeod, 1994; Γεωργίου 
2004) είναι: (α) της διαφόρισης, (β) της κυκλικής τυποποίησης, (γ) του λογαριθμικού 
μετασχηματισμού και (δ) των μετασχηματισμών Box-Cox.  

Ο αρχικός προσδιορισμός ενός στοχαστικού μοντέλου ARMAX (p,q,r) αφορά 
στην απόκτηση μιας ιδέας για τις τιμές των παραμέτρων p, q, r που καθορίζουν τη 
μορφή του. Βασικό εργαλείο για τον αρχικό προσδιορισμό είναι η συνάρτηση ετεροσυ-
σχέτισης (cross correlation) μεταξύ εισόδου και εξόδου, για διάφορες μετατοπίσεις k. Η 
συνάρτηση ετεροσυσχέτισης μεταξύ των x και y ορίζει το βαθμό της σχέσης μεταξύ 
των τιμών του x στο χρόνο t και των τιμών του y στο χρόνο t+k. Αν το x προηγείται του 
y, τότε το y στο χρόνο t θα είναι θετικά σχετιζόμενο με το x σε χρόνο t+k. Η διαδικασία 
χρήσης της συνάρτησης ετεροσυσχέτισης, για τον αρχικό προσδιορισμό του μοντέλου 
ARMAX, περιγράφεται αναλυτικά στο βιβλίο των Makridakis et al. (1998).  

Η τελική εκτίμηση των παραμέτρων ενός ARMAX μοντέλου βασίζεται στην 
ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγώνων των υπολοίπων, που εκφράζεται από 
τη σχέση: 

N
2
t

t 1

SS α
=

=∑  (2.13) 

Η ελαχιστοποίηση της σχέσης (2.13) μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες τεχνικές 
βελτιστοποίησης, όπως η τεχνική του Marquardt, την οποία οι Kuester and Mize (1973) 
παρουσίασαν με τη μορφή αλγορίθμου. Ο έλεγχος της καταλληλότητας του μοντέλου 
ARMAX γίνεται με τον έλεγχο των υπολοίπων και την εξέταση των ορίων εμπιστο-
σύνης των παραμέτρων. Η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου ARMAX γίνεται με τη 
βοήθεια στατιστικών κριτηρίων μεταξύ των οποίων είναι το τυπικό σφάλμα εκτίμησης 
(SE), το μέσο απόλυτο σφάλμα (MAE) και ο έλεγχος Durbin-Watson (D-W) που 
δίνονται από τις σχέσεις (2.14), (2.15) και (2.16) αντίστοιχα (Makridakis et al., 1998): 

( )
N 2

i
i 1

SE (1 N 1) α α
=

= − −∑  (2.14) 

N

i
i 1

ΜΑΕ α N
=

=∑  (2.15) 
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( )
N N

2 2
i 1 i i

i 1 i 1

D W α α α+
= =

− = −∑ ∑  (2.16) 

όπου: αi= υπόλοιπο και α = μέσος όρος των υπολοίπων. 
 
 

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Η εφαρμογή των στοχαστικών μοντέλων ARMAX έγινε σε ιστορικά δεδομένα 

μηνιαίων εισροών της χρονικής περιόδου των υδρολογικών ετών 1975-76 μέχρι 1997-
98 στον ταμιευτήρα του Χαβρία της Χαλκιδικής, για τη συνθετική παραγωγή μηνιαίων 
εισροών στον ταμιευτήρα του Χαβρία, διάρκειας ίσης με την οικονομική ζωή του 
έργου. Στο μοντέλο της σχέσης (2.11), χρονοσειρά εισόδου xt είναι η μέση μηνιαία 
βροχόπτωση της υδρολογικής λεκάνης και χρονοσειρά εξόδου, yt, η μηνιαία εισροή 
στον ταμιευτήρα. 

Μετά τον προσδιορισμό της μορφής του μοντέλου ήταν απαραίτητη η παραγωγή 
συνθετικών σειρών βροχοπτώσεων για τη δημιουργία συνθετικών σειρών μηνιαίων 
εισροών. Η μέση μηνιαία βροχόπτωση της λεκάνης του Χαβρία, υπολογίστηκε με τη 
μέθοδο του ποσοστού στάθμισης (Γεωργίου, 2004) με τη βοήθεια μετρήσεων 
βροχόπτωσης σε πέντε μετεωρολογικούς σταθμούς (Μεγ. Παναγιάς, Πλανών, 
Ορμύλιας, Αρναίας και Ταξιάρχη) που λειτουργούν στην περιοχή μελέτης. Η συνθετική 
παραγωγή της μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης της λεκάνης του Χαβρία, έγινε με τη 
βοήθεια σχέσεων συσχέτισης μεταξύ των μηνιαίων υψών βροχής του Αγίου Μάμα με 
τα αντίστοιχα μηνιαία ύψη της μέσης βροχόπτωσης της λεκάνης για την περίοδο των 
ετών 1975-76 μέχρι 1997-98.  

Η εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου ARMAX έγινε με τη χρήση ως σειράς 
εξόδου της ιστορικής σειράς των μηνιαίων εισροών των ετών 1975-76 μέχρι 1997-98 
και ως σειράς εισόδου της αντίστοιχης σειράς των μηνιαίων τιμών της μέσης 
βροχόπτωσης της λεκάνης του Χαβρία. Η εφαρμογή των μοντέλων ARMAX 
προϋποθέτει τη στασιμότητα των χρονοσειρών. Για τη δημιουργία στασιμότητας 
χρησιμοποιήθηκε ο μετασχηματισμός της κυκλικής τυποποίησης και για τις δύο 
χρονοσειρές. Στη συνέχεια δοκιμάστηκε ένας αριθμός μοντέλων ARMAX της 
βιβλιογραφίας, τα οποία δίνονται στον Πίνακα 1. Η εκτίμηση των παραμέτρων των 
μοντέλων έγινε με τη χρησιμοποίηση του αλγόριθμου του Marquardt. Η τελική επιλογή 
της μορφής του μοντέλου έγινε με τη βοήθεια των κριτηρίων: (1) Τυπικό σφάλμα 
εκτίμησης (SE) [σχέση (2.14)], (2) Μέσο απόλυτο σφάλμα εκτίμησης (MAE) [σχέση 
(2.15)] και (3) Έλεγχος Durbin-Watson (D-W) [σχέση (2.16)], οι τιμές των οποίων για 
την εφαρμογή μας δίνονται στον Πίνακα 1. 

Από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι η επιλογή του μοντέλου με τη βοήθεια των 
παραπάνω κριτηρίων πρέπει να βασίζεται στην επιλογή αυτού για το οποίο οι τιμές των 
SE, MAE και D-W είναι ελάχιστες. Στην περίπτωσή μας, όπως προκύπτει από τον 
Πίνακα 1 το μοντέλο που ικανοποιούσε τα περισσότερα κριτήρια είναι το (2,1) το οποίο 
έχει τη μορφή: 

t 1 t 1 2 t 2 0 t 1 t 1 ty φ y φ y ω x ω x e− − −= + + − +  (3.1) 
Για το μοντέλο (2,1) οι τιμές των παραμέτρων, τα όρια εμπιστοσύνης τους, το 

τυπικό σφάλμα εκτίμησης, η Τ- τιμή και η Ρ- τιμή δίνονται στον Πίνακα 2. Για τον 
έλεγχο της καταλληλότητας του μοντέλου ARX (2,1) χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος των 
υπολοίπων, ο οποίος έγινε με σκοπό να δειχθεί ότι αποτελούν λευκό θόρυβο. Αυτό έγινε 
με το αθροιστικό περιοδόγραμμα [C(fk)], τη συνάρτηση αυτοσυσχέτισης [ACF] και τη 
συνάρτηση μερικής αυτοσυσχέτισης [PACF] των υπολοίπων, από τα οποία προέκυψε 
ότι τα υπόλοιπα είναι λευκού θορύβου, δηλαδή ασυσχέτιστα. 
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Πίνακας 1:  Τυπικό σφάλμα εκτίμησης (SE), μέσο απόλυτο σφάλμα (ΜΑΕ) και 

έλεγχος Durbin-Watson (D-W) των μετασχηματισμένων με τη χρήση της 
κυκλικής τυποποίησης σειρών των μηνιαίων εισροών και των μηνιαίων 
τιμών της μέσης βροχόπτωσης της λεκάνης του Χαβρία των υδρολογικών 
ετών 1975-76 μέχρι 1997-98 για διάφορα μοντέλα 

α/α Μοντέλο SE MAE D-W 
1 (1,0) 0.5034 0.3358 1.7688 
2 (1,1) 0.4675 0.3243 1.5091 
3 (2,0) 0.4766 0.3200 2.1635 
4 (2,1) 0.4578 0.3131 1.8193 
5 (1,0,0) 0.5043 0.3356 1.7675 
6 (1,1,0) 0.5037 0.3343 1.7755 
7 (1,0,1) 0.4683 0.3243 1.5106 
8 (1,1,1) 0.4680 0.3243 1.5181 
9 (2,0,0) 0.4775 0.3201 2.1631 
10 (2,1,0) 0.4769 0.3202 2.1702 
11 (2,0,1) 0.4587 0.3132 1.8209 
12 (2,1,1) 0.4583 0.3132 1.8289 

Πίνακας 2: Τιμές των παραμέτρων, όρια εμπιστοσύνης (95%), τυπικό σφάλμα, Τ- 
τιμή και Ρ- τιμή για το μοντέλο ARX (2,1) των μετασχηματισμένων με τη 
χρήση της κυκλικής τυποποίησης σειρών των μηνιαίων εισροών και των 
μηνιαίων τιμών της μέσης βροχόπτωσης της λεκάνης του Χαβρία των 
υδρολογικών ετών 1975-76 μέχρι 1997-98 

Παράμετρος Τιμή  95% όρια 
εμπιστοσύνης 

Τυπικό  
σφάλμα 

Τ- τιμή Ρ- τιμή 

φ1 0.922523 (0.8539, 0.9906) 0.0351512 16.7272 0.0000 
φ2 -0.194327 (-0.29784, -0.09081) 0.0528128 -3.67954 0.0000 
ω0 0.263808 (0.20892, 0.318688) 0.0283015 9.32134 0.0000 
ω1 -0.155859 (-0.218676, -0.0930) 0.0320494 4.86308 0.0003 

 
Ένας άλλος έλεγχος της καταλληλότητας του μοντέλου ARX (2,1) έγινε με την 

εξέταση των ορίων εμπιστοσύνης των παραμέτρων. Στην περίπτωση, που μεταξύ των 
ορίων εμπιστοσύνης εμπεριέχεται η τιμή μηδέν, τότε οι αντίστοιχες παράμετροι πρέπει 
να παραλειφθούν, ενώ στην περίπτωση που εμπεριέχεται η τιμή μονάδα, τότε ο 
αντίστοιχος όρος της παραμέτρου πρέπει να πολλαπλασιασθεί με τον τελεστή (1-Β). 
Από τον Πίνακα 2 προκύπτει ότι το μοντέλο ARX (2,1) έχει παραμέτρους, τα όρια 
εμπιστοσύνης των οποίων δεν εμπεριέχουν το μηδέν και τη μονάδα γεγονός που 
επιβεβαιώνει την καταλληλότητά του.  

Το κατάλληλο στοχαστικό μοντέλο ARX (2,1), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την παραγωγή συνθετικών σειρών μηνιαίων εισροών απεριόριστης διάρκειας, με 
βάση τον Πίνακα 2 έχει τη μορφή: 

t t 1 t 2 t t 1 tQ 0.922553Q 0.194327Q 0.263808P 0.155859P e− − −= − + + +  (3.2) 
όπου: Qt και Pt οι μετασχηματισμένες με τη χρήση της κυκλικής τυποποίησης σειρές της 
μηνιαίας εισροής και των μηνιαίων τιμών της μέσης βροχόπτωσης της λεκάνης του 
Χαβρία. 

Στο σταθμό του Αγίου Μάμα παρήχθησαν 100 συνθετικές σειρές βροχόπτωσης 
διάρκειας 50 ετών η κάθε μία (Γεωργίου, 2004). Οι συνθετικές σειρές βροχόπτωσης 
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παρήχθησαν σε δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα έγινε η προσομοίωση της επισύμβασης 
της βροχής (υγρή ή ξηρή ημέρα) με την εφαρμογή των αλυσίδων Markov και στο 
δεύτερο βήμα έγινε η προσομοίωση του ύψους βροχόπτωσης με την εφαρμογή της 
Γάμμα κατανομής (Γεωργίου, 2004; Γεωργίου και Παπαμιχαήλ, 2005,2006). Στη 
συνέχεια με τη βοήθεια των σχέσεων συσχέτισης και των 100 συνθετικών σειρών 
βροχόπτωσης του Αγίου Μάμα, παρήχθησαν οι αντίστοιχες συνθετικές σειρές της 
μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης της λεκάνης του Χαβρία. Με τη βοήθεια των 100 
συνθετικών σειρών της μέσης βροχόπτωσης της λεκάνης του Χαβρία, της σχέσης (3.2) 
και τυχαίων αριθμών κανονικής κατανομής με μέσο όρο μηδέν και μεταβλητότητα ίση 
με τη μεταβλητότητα των υπολοίπων, υπολογίστηκαν 100 συνθετικές σειρές μηνιαίων 
εισροών διάρκειας 50 ετών η καθεμία, από τις οποίες προέκυψε μια μέση συνθετική 
σειρά. Στον Πίνακα 3 δίνεται ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση των μηνιαίων 
εισροών του ταμιευτήρα του Χαβρία της ιστορικής και της συνθετικής σειράς.  

Πίνακας 3: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση των μηνιαίων εισροών του ταμιευτήρα 
του Χαβρία της ιστορικής και της συνθετικής με το μοντέλο ARX (2,1) 

Μέσος όρος (m3/μήνα) Τυπική απόκλιση (m3/μήνα) Μήνας 
Ιστορική Συνθετική Ιστορική Συνθετική 

Ι 6025009 6055868 6997903 6279008 
Φ 8120849 8311074 8138382 7792180 
Μ 8523573 8801437 8218441 7303132 
Α 6077891 6202254 5834265 5144482 
Μ 3234262 3444686 3776960 4249556 
Ι 1106160 1238708 1430299 1209921 
Ι 331849 378485 429089 394396 
Α 99555 125905 128726 89793 
Σ 29867 32356 38618 29343 
Ο 8960 10809 11585 9597 
Ν 667813 963231 1921533 1682057 
Δ 3117864 4320092 4615381 4420205 

Από τον Πίνακα 3 προκύπτει ότι ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση είναι πολύ 
κοντά μεταξύ τους, γεγονός που επιβεβαιώνει την καταλληλότητα του μοντέλου ARΧ 
για την παραγωγή συνθετικών σειρών μηνιαίων εισροών στον ταμιευτήρα του Χαβρία. 
Επίσης το μοντέλο ARX υπερέχει έναντι των άλλων στοχαστικών μοντέλων για το 
γεγονός ότι ενσωματώνει στη μορφή του τη βροχόπτωση που είναι το γενεσιουργό αίτιο 
της απορροής. 

 
 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στην εργασία αυτή, τα εποχιακά στοχαστικά μοντέλα δύο μεταβλητών ARMAX 

(AutoRegressive Moving Average Exogenous Models), χρησιμοποιήθηκαν για την 
προσομοίωση της διακεκριμένης χρονικής σειράς των ιστορικών μηνιαίων εισροών των 
υδρολογικών ετών 1975-76 μέχρι 1997-98, στον υπό σχεδιασμό ταμιευτήρα του 
Χαβρία Χαλκιδικής. Το κατάλληλο μοντέλο ARMAX επιλέχθηκε από ένα αριθμό 
μοντέλων με τη βοήθεια στατιστικών κριτηρίων και εφαρμόστηκε για την παραγωγή 
100 συνθετικών σειρών μηνιαίων εισροών διάρκειας 50 ετών η κάθε μία από τις οποίες 
προέκυψε μία μέση συνθετική σειρά. Από τη σύγκριση του μέσου όρου και της τυπικής 
απόκλισης των μηνιαίων εισροών του ταμιευτήρα του Χαβρία της ιστορικής και της 
συνθετικής επιβεβαιώνεται η καταλληλότητα του μοντέλου για την παραγωγή 
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συνθετικών σειρών μηνιαίων εισροών στον ταμιευτήρα του Χαβρία. Τα μοντέλα 
ARΜΑX υπερέχουν έναντι των άλλων στοχαστικών μοντέλων για το γεγονός ότι 
ενσωματώνουν στη μορφή του τη βροχόπτωση που είναι το γενεσιουργό αίτιο της 
απορροής. Οι συνθήκες αυτές εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις σωστής μελέτης και 
σχεδίασης των έργων αξιοποίησης του νερού των ποταμών και οδηγούν σε σωστές 
αποφάσεις για τον προγραμματισμό των διαφόρων σεναρίων διαχείρισης και 
λειτουργίας τους. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία εφαρμόσθηκε η μέθοδος Gavrilovič και η μέθοδος USLE για 
τον προσδιορισμό της μέσης ετήσιας διάβρωσης της λεκάνης απορροής του χειμάρρου 
«Γεραμπίνη» Ζαγοράς Πηλίου. Η μέση ετήσια διάβρωση για τον εν λόγω χείμαρρο έχει 
προσδιορισθεί από μετρήσεις πεδίου σε 1744m3/km2/έτος. Από την εφαρμογή των 
μεθόδων προέκυψαν οι αντίστοιχες τιμές: USLE: 2090m3/km2/έτος και Gavrilovič: 
1970m3/km2/έτος. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι και οι δύο 
μέθοδοι δίνουν σχετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα με τη μέθοδο Gavrilovič να 
ανταποκρίνεται καλύτερα στη συγκεκριμένη λεκάνη απορροής. 

 
       

COMPARISON OF THE PREDICTED EROSION RATES BY USLE 
AND GAVRILOVIČ METHODS WITH FIELD MEASUREMENTS  

M. Sapountzis, D. Mironidis, D. Stathis, P. Stefanidis 

 
Aristotle University of Thessaloniki, School of Forestry and Natural Environment 

Institution of Mountainous Water Management and Control 
 

 
SUMMARY  
The present study deals with the implementation of the Gavrilovič and the USLE 
methods in the watershed of “Gerampini” stream at Zagora (Pilio) so as to estimate the 
mean annual erosion rate. Actual field measurements estimated this rate at 
1744m3/km2/year in this torrent. Application of USLE and Gavrilovič method gave the 
corresponding results 2090m3/km2/year and 1970m3/km2/year. The comparison of the 
results of two methods showed that although they can both give satisfactory results. 
Gavrilovič method concludes better results in the specific watershed.  
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η υδατική διάβρωση αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους παράγοντες 
μορφογένεσης στην επιφάνεια του στερεού φλοιού της γης (Μαργαρόπουλος 1963, 
Κωτούλας 2001). Όταν η ραγδαιότητα της βροχόπτωσης είναι σημαντική σε μέγεθος, 
το υδάτινο στρώμα απορροής αποσπά και παρασύρει υλικά από την επιφάνεια του 
εδάφους, προκαλώντας κατά κανόνα επιφανειακές και αυλακωτές διαβρώσεις. Η τιμή 
της έντασης της βροχόπτωσης, για την έναρξη της εμφάνισης του φαινομένου των 
διαβρώσεων, ανέρχεται σε 8 mm/h (Μαργαρόπουλος, 1963) και με βάση τη μέθοδο 
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USLE σε 10 mm/h (Wischmeir και Smith, 1978), ενώ σύμφωνα με τον Galevsky 
(1955) σε 0,3-0,5mm/min. 

Μεγάλο ενδιαφέρον από χειμαρρική άποψη έχει η ποσότητα των φερτών υλικών, 
η οποία παράγεται ετησίως και κατά μέσο όρο σε κάθε λεκάνη απορροής. Ο όγκος των 
παραγόμενων υλικών αναγόμενος στην επιφάνεια της λεκάνης, ως ιδεατό αποσπώμενο 
στρώμα γης με ομοιόμορφο πάχος είτε ως όγκος (ή βάρος) ανά μονάδα έκτασης, 
αποτελεί την υποβάθμιση της λεκάνης. Για την εκτίμηση της γενικής διάβρωσης και 
της υποβάθμισης των λεκανών απορροής στη χώρα μας, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως η 
μέθοδος USLE (Χρυσάνθου 1985, Στάθης και Σαπουντζής, 2004) και η μέθοδος 
Gavrilovič (Κωτούλας 2001, Χουλιάρας κ.ά. 2007).  

Για τη μελέτη της διαβρωτικής δράση του νερού επιλέχθηκε το χειμαρρικό 
ρεύμα «Γεραμπίνη» Ζαγοράς του Β.Α. Πηλίου, το οποίο εμφανίζει έντονη στερεομε-
ταφορική δράση κατά την εκδήλωση εντόνων βροχοπτώσεων. Στην παρούσα εργασία 
εφαρμόζονται οι μέθοδοι USLE και Gavrilovič, Erosion Potential Method (EPM) για 
τον προσδιορισμό της μέσης ετήσιας διάβρωσης της λεκάνης απορροής του ρεύματος. 
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής των μεθόδων συγκρίνονται με τη μέση ετήσια 
διάβρωση η οποία προκύπτει από τον όγκο των υλικών που συγκρατήθηκε στα 
φράγματα διευθέτησης.  
 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ  

Η έρευνα αφορά την υδρολογική λεκάνη του χειμάρρου «Γεραμπίνη», η οποία 
εντοπίζεται στο Β.Α. Πήλιο, στην ευρύτερη περιοχή της Ζαγοράς (Εικόνα 1). Η λεκάνη 
απορροής καταλαμβάνει έκταση 1,04km2 και έχει επίμηκες σχήμα (στόμιο της λεκάνης 
στη θέση κατασκευής του 1ου φράγματος βαθμίδωσης της κοίτης). Το υψόμετρό της 
κυμαίνεται από 120 έως 728m, και το μέσο σταθμισμένο υψόμετρό της  είναι 406m. 
Πρόκειται για λεκάνη απορροής των ημιορεινών περιοχών με μέση κλίση επιφανείας 
33,1%. Το μήκος της κεντρικής κοίτης του ρεύματος είναι 2,37km με απότομες κλίσεις 
(μέση κλίση ίση με 24,1%). Στην περιοχή αναπτύσσονται έντονα χειμαρρικά φαινόμενα 
γεγονός που αποδίδεται στα υπερβολικά σε ύψος κατακρημνίσματα και στη μεγάλη 
έντασή τους. Για την αποτροπή των πλημμυρικών φαινομένων, τον περιορισμό της 
στερεομεταφορικής δράσης του ρεύματος και τη σταθεροποίηση των ασταθών εδαφών, 
έχουν κατασκευαστεί στην κεντρική κοίτη του ρεύματος συνολικά 20 φράγματα 
στερέωσης της κοίτης. Η ολοκλήρωση των έργων αυτών πραγματοποιήθηκε στις αρχές 
του 1999 (Σαπουντζής κ.ά. 2006).  

 
 

2.2. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
Στην περιοχή έρευνας λειτουργεί ο σταθμός της Ζαγοράς (480m), ο οποίος 

εποπτεύεται από το Κέντρο Προστασίας Φυτών Βόλου. Ο σταθμός αυτός βρισκόταν σε 
λειτουργία για μία 12ετία (1975-1986) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από 
αυτόματο τηλεμετρικό σταθμό. Στον Πίνακα 1 δίνονται οι μέσες μηνιαίες τιμές των 
κατακρημνισμάτων και της θερμοκρασίας αέρα (1975-1986 και 1991-2006). Από τα 
στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η περιοχή δέχεται αξιοσημείωτα ύψη βροχής καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους. Στον Πίνακα 2 δίνονται οι σημαντικότερες βροχοπτώσεις που 
καταγράφηκαν τα τελευταία έτη, από το 1999 έως και το 2006, στο σταθμό της 
Ζαγοράς.  
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2.3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ  
 Ο προσδιορισμός της διάβρωσης της λεκάνης απορροής του χειμάρρου «Γεραμπίνη» 
πραγματοποιήθηκε με την ογκομέτρηση των προσχώσεων των φραγμάτων βαθμίδωσης 
της κοίτης του ρεύματος και την αναγωγή του όγκου των υλικών στην έκταση της 
ανάντη λεκάνης απορροής (Μαργαρόπουλος 1963, Richards 1985, Κωτούλας 2001). Η 
εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2006. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής (Σαπουντζής κ.ά. 2006): Από τα 
στοιχεία της μηκοτομής της αρχικής μελέτης διευθέτησης (Ράπτης, 1987), της μηκοτο-
μής που σχεδιάστηκε το 2005 για παρόμοια έρευνα και τα στοιχεία υπαίθρου (απόστα-
ση από το φράγμα, κλίση ανάντη του φράγματος, αποτύπωση διατομής) τα οποία 
ελήφθησαν το 2006, δημιουργήθηκε τρισδιάστατη απεικόνιση της πρόσχωσης των 
φραγμάτων μέσα στο σχεδιαστικό πακέτο Autocad 2006. Η τρισδιάστατη αυτή απεικό-
νιση της πρόσχωσης αποτελεί ένα στέρεο σώμα και η μέτρησή της έγινε μέσω της 
εντολής Tools/Inquiry/Region-mass properties, η οποία υπολογίζει τον όγκο στερεών.  

 
 

2.4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 
 
2.4.1. Μέθοδος USLE 

Η Παγκόσμια εξίσωση εδαφικών απωλειών στηρίζεται σε πολυετείς μετρήσεις 
του ρυθμού διάβρωσης σε τυποποιημένες επιφάνειες (Wichmeier και Smith, 1978) και 
υπολογίζει το μέγεθος της αναμενόμενης εδαφικής απώλειας σε t/ha/έτος. Βασίζεται σε 
πέντε παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το μέγεθος της διάβρωσης (διαβρωτικότητα 
βροχής, διαβρωσιμότητα εδάφους, ανάγλυφο, φυτοκάλυψη και έργα ελέγχου 
διάβρωσης) σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση:  

 
Α = R x K x LS x C x P                                                                                               (2.1) 
 
Α: Μέση ετήσια επιφανειακή διάβρωση. Το μέγεθος της εκτιμήθηκε έπειτα από τον 
συνδυασμό των επιμέρους παραγόντων της με την χρήση της επέκτασης Spatial Analyst 
του ArcGIS 
R: Συντελεστής διαβρωτικότητας της βροχής [MJ · mm · ha–1 · hour–1 · year–1] 
. Ο προσδιορισμός του παράγοντα βροχόπτωσης R προσδιορίσθηκε από τη σχέση 
(USDA 2003, Φλαμπούρης 2008):  
 

)
n

1=j
30I••e•60(=R ∑ p                                                                                                  (2.2) 

 
p: το ολικό ύψος βροχόπτωσης της καταιγίδας (mm), Ι30= η μέγιστη στο χρονικό 
χρονικό διάστημα των 30 min. ένταση της βροχής (mm/min), 
n = ο ετήσιος αριθμός καταιγίδων και e = η κινητική ενέργεια ( MJ / ha ·mm) που 
εκφράζεται με τη σχέση:  
 
e = 0, 29 [ 1- 0,72 exp(-3i)] και i: η μέση ένταση της βροχόπτωσης (mm/min)         (2.3) 
 
Κ: Συντελεστής διαβρωσιμότητας του εδάφους [ton · ha · hr · ha–1 · MJ–1 · mm –1] 
Για τον προσδιορισμό του κατασκευάστηκε εδαφολογικός χάρτης της λεκάνης 
απορροής και στη συνέχεια με τη βοήθεια του νομογραφήματος  προσδιορίσθηκαν οι 
επιμέρους τιμές του. Οι τιμές που προκύπτουν από το νομογράφημα εκφράζονται σε 
διαφορετικές μονάδες από τον παράγοντα R που προκύπτουν από τη σχέση 2.2 και για 
το λόγο αυτό η τιμή του R πρέπει να διαιρεθεί με το 10 (Wichmeier και Smith, 1978). 
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Εικόνα 1. Η θέση της περιοχής έρευνας και το υδρογραφικό δίκτυο στη λεκάνη 
απορροής του χειμάρρου «Γεραμπίνη» Ζαγοράς 

 
Πίνακας 1: Μέση μηνιαία βροχόπτωση και θερμοκρασία αέρα στο Μ/Σ Ζαγοράς 

Μέση μηνιαία βροχόπτωση (mm)i και θερμοκρασία αέρα (οC)ii 
 Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος 
i 176 229 142 97 67 34 27 46 70 215 230 227 1560 
ii 5,1 6,9 10,1 12,7 17,2 21,3 22,9 22,6 18,9 14,7 10,8 6,9 14,2 

 
Πίνακας 2:  Οι σημαντικότερες βροχοπτώσεις που καταγράφηκαν από το 1999 έως και 

το 2006 στην ευρύτερη περιοχή του χειμάρρου «Γεραμπίνη» 

α/α επεισόδιο 
διάρκεια 
βροχής 

(h) 

ύψος 
βροχής 
(mm) 

μέγιστη 
ένταση 
(mm/h) 

α/α επεισόδιο 
διάρκεια 
βροχής 

(h) 

ύψος  
βροχής 
(mm) 

μέγιστη 
ένταση 
(mm/h) 

1   9/10/2006 48 177,1 26,5 14 18/12/2002  33 106,8 17,0 
2 10/12/2004 25 290,8 34,6 15 12/12/2002 123 300,4 10,2 
3   1/04/2004 16 117,2 25,8 16   7/12/2002  72 309,4 34,0 
4 24/12/2003 49 131,0 22,8 17 11/03/2002  34 216,2 36,0 
5   7/12/2003 26   69,0   8,6 18 16/12/2001  73   76,6   5,6 
6   1/12/2003 14   49,4 12,6 19 13/12/2001  40   98,2   6,2 
7   4/11/2003 54   88,2 10,6 20   7/12/2001  91 180,2   8,6 
8   1/01/2003 22   93,8 16,6 21   8/10/2000  63 132,0   6,2 
9 16/10/2003 39   90,4   8,2 22   7/11/1999  76 234,8 34,4 
10 17/02/2003 54 188.0 12,0 23 19/10/1999  11   55,0 10,2 
11 11/02/2003 71 154,0   9,4 24 16/10/1999  19   61,4 11,6 
12 24/01/2003 69 380,8 20,0 25   3/04/1999   7 101,4 25,2 
13 24/12/2002 50 163,0   7,6 26 16/03/1999  57 227,0 16,2 

 
LS: Συντελεστής αναγλύφου. Ο συντελεστής αναγλύφου αφορά την τοπογραφία της 
περιοχής, όσο πιο απότομες και μεγάλες σε μήκος είναι οι κλίσεις που επικρατούν σε 
μια περιοχή, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος διάβρωσης (Haan κ.ά. 1994). 
Υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση. 
 
LS = (ℓ /22,13) m (65,41 ημ2φ + 4,58 ημφ + 0,065)                                                   (2.4) 
όπου ℓ: το διαβρωτικό μήκος κλιτύος κατά την μέγιστη κλίση,  φ: κλίση της κλιτύος, 
και m συντελεστής ο οποίος παίρνει τιμές ανάλογα με την κλίση του εδάφους.  
C: Συντελεστής φυτοκάλυψης. Χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της αποτελεσματι-
κότητας της προστασίας που παρέχει η βλάστηση στην διάβρωση του εδάφους 
μειώνοντας την κινητική ενέργεια των σταγόνων της βροχής και υπολογίζεται με την 
βοήθεια του χάρτη χρήσεων γης.   
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P: Συντελεστής ελέγχου διάβρωσης. Εκφράζει την ανθρώπινη παρέμβαση για την 
προστασία από την διάβρωση.  
  
 2.4.2. Μέθοδος GAVRILOVIČ, EROSION POTENTIAL METHOD (EPM) 

H εξίσωση του Gavrilovič (1972) που μας παρέχει την μέση ετήσια υποβάθμιση 
(W, m3/έτος) στη λεκάνη απορροής έχει την ακόλουθη μορφή: 

F3zπhT=W ••••                                                                                               (2.5) 
όπου, Τ συντελεστής θερμοκρασίας, ο οποίος παρέχεται από την σχέση 1,0+)10/ot(=T  
με tο (οC) μέση ετήσια θερμοκρασία στην ορεινή λεκάνη απορροής, h(mm) μέσο ετήσιο 
ύψος βροχής της λεκάνης, π, ο αριθμός 3,1459, F(km2) επιφάνεια της λεκάνης και z 
συντελεστής διάβρωσης, ο οποίος υπολογίζεται από την σχέση )( Jφyxz +⋅⋅= , με x, 
y, φ παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την επίδραση του φυτοκαλύμματος στην προστα-
σία του εδάφους, την διαβρωσιμότητα του πετρώματος και το είδος και την έκταση της 
διάβρωσης αντίστοιχα και J(m/m) η μέση κλίση της επιφάνειας της λεκάνης απορροής. 

 
 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
3.1. ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  

Η πρώτη αποτύπωση της κοίτης του ρεύματος πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 
2005. Μετά από την ογκομέτρηση των προσχώσεων προέκυψε ότι ο συνολικός όγκος 
των υλικών που συγκρατήθηκε από τα φράγματα μέσα σε μία 6ετία, ήταν 14305,3m3 
και η μέση ετήσια υποβάθμιση ήταν ίση με 2250 m3/km2/έτος. Το μοναδικό 
πλημμυρικό γεγονός που επακολούθησε, ήταν αυτό που καταγράφηκε στις 9-
10/10/2006. Τον Δεκέμβριο του 2006 έγινε εκ νέου αποτύπωση της κοίτης από την 
οποία προέκυψε νέα τιμή της συνολικής πρόσχωσης των φραγμάτων ίση με 14508m3, 
δηλαδή επήλθε αύξηση του όγκου των προσχώσεων κατά 202,5m3 (Εικόνα 2 και 3). 
Ανάγοντας των όγκο των προσχώσεων στην έκταση της ανάντη λεκάνης απορροής και 
τον χρόνο (8 έτη) μέσα στον οποίο επιτεύχθηκε, προκύπτει μέση ετήσια διάβρωση της 
λεκάνης: 1744m3/km2/έτος και ως ιδεατό αποσπώμενο στρώμα γης: 1,75mm/έτος. 

 
 

3.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ USLE 
Ο συντελεστή διαβρωτικότητας της βροχής R προέκυψε από την εφαρμογή της 

σχέσης 2.2 με τη χρήση των δεδομένων του πίνακα 2 και είναι ίσος με 156. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι για Ι30 χρησιμοποιήθηκε το ήμισυ της μέγιστης ωριαίας έντασης του 
κάθε επεισοδίου βροχόπτωσης.  

Η τιμή του συντελεστή διαβρωσιμότητα του εδάφους Κ προσδιορίσθηκε για κάθε 
pixel (5mΧ5m) με βάση τα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων και τη 
βοήθεια του νομογραφήματος. Ενδεικτικά προκύπτει μέση τιμή του Κ= 0,27. 

Με την βοήθεια του προγράμματος ARC/INFO AML (Hickey, 2000) και της 
σχέσης 2.4, εκτιμήθηκε ο συντελεστής LS. Ο παράγοντας χρήσης γης εκτιμήθηκε με 
την εφαρμογή των καταλλήλων τιμών (Morgan, 1995)  για κάθε κατηγορία χρήσεων 
γης. Για την περιοχή έρευνας χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές, Δάσος: 0,01, Δενδροκομικές 
καλλιέργειες: 0,1, Γυμνές εκτάσεις: 0,4. 

Στη λεκάνη απορροής του ρεύματος δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πρακτικές ή 
κατασκευές προστασίας από την διάβρωση με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι ο 
αντίστοιχος συντελεστής P είναι παντού ίσος με την μονάδα. Εξαίρεση αποτελεί η 
κοίτη του ρεύματος στην οποία έχουν κατασκευαστεί έργα διευθέτησης με αποτέλεσμα 
ο αντίστοιχος συντελεστής να ισούται με 0,5. 

Από την εφαρμογή της εξίσωσης USLE προέκυψε ότι η μέση ετήσια διάβρωση 
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για τη λεκάνη απορροής του «Γεραμπίνη» είναι ίση με 22,16t/ha/έτος. Και με βάση το 
μέσο ειδικό βάρος των υλικών (1,75 t/m3) ίση με 1267 m3/km2/έτος. Ακολουθώντας την 
μεθοδολογία που προτείνεται από το Υπουργείο Γεωργίας του Καναδά 
http://www.omafra.gov.on.ca, ο ρυθμός διάβρωσης μπορεί να χωριστεί σε πέντε 
κλάσεις (ασήμαντος, μικρός, μέτριος, υψηλός, πολύ υψηλός) και παρουσιάζεται 
γραφικά στην Εικόνα 4.  

 
 

3.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ EPM  
Η βροχοβαθμίδα της περιοχής μελέτης ανέρχεται σε 53mm/100m (Ρίζος κ.ά., 

2006) και η θερμοβαθμίδα σε 0,65 οC/100m (Φλόκας 1986). Εφαρμόζοντας τις τιμές 
αυτές στο ψηφιακό μοντέλο εδάφους παράγεται ο χάρτης κατανομής της βροχόπτωσης 
και της θερμοκρασίας (εντολής του ArcGIS Zonal Statistics) για τη λεκάνη απορροής 
του χειμάρρου Γεραμπίνη. 

O υπολογισμός της επίδρασης του φυτοκαλύμματος (x) στον κίνδυνο διάβρωσης, 
πραγματοποιείται με την αντιστοίχιση επιμέρους συντελεστών για κάθε κατηγορία 
χρήσεων γης με βάση τους πίνακες του Gavrilovic και για κάθε pixel (5mΧ5m). Οι 
τιμές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: Δάσος: 0,25, Δενδροκομικές καλλιέργειες: 0,45 και 
Γυμνές εκτάσεις: 0,8. 

Ο συντελεστής διαβρωσιμότητας του πετρώματος λήφθηκε ίσος με 1 για το 
σύνολο της λεκάνης (επικρατεί παντού ο σχιστολιθικός χειμαρρικός πετρολογικός 
σχηματισμός), ενώ ο συντελεστής φ εκτιμήθηκε μετά από επισκέψεις στην περιοχή 
μελέτης σε 0,65. 

Από την εφαρμογή της εξίσωσης 2.5 προέκυψε  ότι η μέση ετήσια υποβάθμιση 
για τη λεκάνη απορροής του «Γεραμπίνη» είναι ίση με 1970 m3/km2/έτος (Εικόνα 5). 
 
 
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο χείμαρρος «Γεραμπίνη» Ζαγοράς Πηλίου εμφανίζει στη λεκάνη απορροής του 
έντονα φαινόμενα διάβρωσης. Η εφαρμογή της μεθόδου της ογκομέτρησης των 
προσχώσεων των φραγμάτων για τα χρονικά διαστήματα, 1999-2005 (6 έτη) και 1999-
2006 (8 έτη) έδωσε τις τιμές 2250m3/km2/έτος και 1744m3/km2/έτος αντίστοιχα. Η 
πρώτη δείχνει ότι στη λεκάνη απορροής αναπτυσσόταν κατά Galevsky (1955) ισχυρή 
διάβρωση ενώ η δεύτερη ότι αναπτύσσεται μέση διάβρωση. Από τη σύγκριση των 
τιμών μέσης ετήσιας υποβάθμισης προκύπτει μία μείωση του μεγέθους κατά 22,5%. Η 
ογκομετρική μέθοδος θεωρεί ότι όλα τα υλικά που παράγονται στο χώρο της λεκάνης 
απορροής μπορούν να φθάσουν μέχρι το στόμιο της λεκάνης και για αυτό θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε λεκάνες με μικρή έκταση (<10km2).  

Η εφαρμογή της μεθόδου USLE έδωσε τιμή μέσης ετήσιας επιφανειακής 
διάβρωσης 1267 m3/km2/έτος. Η μέθοδος επικεντρώνεται στον προσδιορισμό της 
επιφανειακής και της αυλακωτής διάβρωσης. Στα ποτάμια και τους χειμαρροποτάμους 
τα ¾ περίπου της συνολικής στερεοπαροχής έχει τη μορφή της αιρωμεταφοράς 
(Fournier, 1960). Η αιωρομεταφορά στα μεγάλα υδάτινα ρεύματα προέρχεται κυρίως 
από την επιφανειακή διάβρωση (Gottshalk, 1951, από Μαργαρόπουλος, 1963). 
Αντίθετα στους χειμάρρους και ιδιαίτερα σ’ αυτούς της ανώτερης ζώνης των υψηλών 
ορέων της Μεσογειακής περιοχής οι ποσότητες των υλικών που μεταφέρονται με 
παραπυθμένια στερεομεταφορά είναι πολύ μεγάλες (Μαργαρόπουλος, 1963). Η 
κοκκομετρική σύσταση των αποθέσεων φερτών υλικών που προέρχονται από ορισμένο 
πέτρωμα της λεκάνης απορροής εκφράζεται από την λιθο(κοκκο)μετρική καμπύλη. 
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Εικόνα 2. Ανάντη του φράγματος Νο 5 Εικόνα 3. Επιτευχθείσα πρόσχωση του φράγματος 5 

 

 
Εικόνα 4. Εφαρμογή της εξίσωσης USLE στη λεκάνη απορροής του «Γεραμπίνη» 

 
Εικόνα 5. Εφαρμογή της εξίσωσης EPM στη λεκάνη απορροής του Γεραμπίνη 
 

Η αιχμή της καμπύλης αντιστοιχεί στις διαστάσεις εκείνες οι οποίες 
παρουσιάζουν τη μέγιστη αντίσταση κατά του περιβάλλοντός τους. Έτσι για τα μικρά 
θραύσματα του σχιστόλιθου αυτή είναι το 1cm (Μαργαρόπουλος, 1963). Από τις 
αναλύσεις των υλικών που συγκρατήθηκαν από τα φράγματα, στον χείμαρρο 
Γεραμπίνη προέκυψε η σχέση διαμέτρων: d39%>1cm>d61%.  Για τις ανάγκες της έρευνάς 
μας θεωρείται ότι τα υλικά με διαστάσεις μεγαλύτερες από 1cm, αποσπάσθηκαν και 
διακινήθηκαν μετά από την ανάπτυξη των φαινομένων της αξονικής και πρανικής 
διάβρωσης. Για το λόγο αυτό προσαυξήθηκε το ποσό της διάβρωσης που υπολογίσθηκε 
από τη μέθοδο USLE κατά 65% έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη και τα υλικά που 
προέρχονται από την διάβρωση της κοίτης και των πρανών. Επομένως η ολική 
διάβρωση που προκύπτει από την εφαρμογή της εξίσωσης USLE ανέρχεται σε: 2090 
m3/km2/έτος. Η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη κατά 20% από αυτή που μετρήθηκε. Ο 
Χρυσάνθου (1985) βασιζόμενος στα αποτελέσματα του Roehl (1962), για παραπλήσια 
έρευνα σε υδάτινο ρεύμα της Γερμανίας χρησιμοποίησε προσαύξηση 20%.  

Η εφαρμογή της μεθόδου Gavrilovic, EPM έδωσε τιμή μέσης ετήσιας 
υποβάθμισης 1970m3/km2/έτος. Η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη κατά 13% από αυτή που 
μετρήθηκε και θεωρείται ότι προσεγγίζει την πραγματική. Oι Petras κ.άλ. (2005) 
εφάρμοσαν την μέθοδο του Gavrilovic για τον προσδιορισμό του μεγέθους της 
στερεομεταφοράς και της διάβρωσης στον ταμιευτήρα του Botonega της Κροατίας. Για 
μια χρονική περίοδο έντεκα ετών παρακολούθησαν στο πεδίο το μέγεθος της 
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διάβρωσης και διαπίστωσαν ότι το μοντέλο του Gavrilovic υπερεκτιμά κατά έντεκα 
φορές το μέγεθος της υποβάθμισης. Παρόλα αυτά όμως όταν εφάρμοσαν την μέθοδο 
του Gavrilovic με την χρήση των GIS, διαπίστωσαν ότι σε σχέση με τις εντεκαετείς 
παρατηρήσεις για το μέγεθος της διάβρωσης του πεδίου, η μέθοδος του Gavrilovic 
υπερεκτιμούσε το μέγεθος της υποβάθμισης κατά 37%. 

 Η χρήση των μεθόδων προσδιορισμού της μέσης ετήσιας διάβρωσης πρέπει να 
γίνεται με προσοχή και τα αποτελέσματά τους να χρησιμοποιούνται σαν εκτιμήσεις και 
σαν ενδείξεις του μεγέθους της διάβρωσης. Καθοριστική παράμετρος του μεγέθους της 
διάβρωσης της λεκάνης απορροής ενός ρεύματος αποτελεί το στάδιο εξέλιξής του 
(στάδιο νεότητας- στάδιο ωριμότητας- και στάδιο γήρατος). Η παράμετρος αυτή 
καθορίζει την δυνατότητα που έχει μία λεκάνη απορροής να διαβρώνεται και να 
παράγει υλικά.     
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το χειμαρρικό ρεύμα «Γεραμπίνη» Ζαγοράς Πηλίου έχει τεθεί υπό καθεστώς 
διευθέτησης από το 1958. Τον Οκτώβριο του 2006, μετά από μία έντονη βροχόπτωση 
επακολούθησε απορροή, η μέγιστη αιχμή της οποίας εκτιμήθηκε σε 5 m3/s. Στην 
εργασία αυτή συγκρίνονται οι τιμές των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των 
μεταφερόμενων υλικών, που συσσωρεύτηκαν στα ανάντη των υπαρχόντων φραγμάτων, 
με τις αντίστοιχες τιμές των εδαφών της λεκάνης απορροής του ρεύματος. Από τη 
σύγκριση των τιμών προέκυψε ότι το ποσοστό της ιλύος, η αγωγιμότητα και οι 
συγκεντρώσεις οργανικής ουσίας, Ν, Mn και Cu βρέθηκαν σε σημαντικά χαμηλότερες 
τιμές στα μεταφερόμενα υλικά. Αντίθετα, το ποσοστό της άμμου, το pH και η 
συγκέντρωση Fe βρέθηκαν σε σημαντικά υψηλότερες τιμές. Από τη σύγκριση αυτή 
προκύπτει ότι τα υλικά που διακινήθηκαν προήλθαν στο σύνολό τους από το χώρο της 
λεκάνης απορροής και από τα πρανή της κοίτης του ρεύματος. 

 
       

ORIGIN OF TRANSPORTED MATERIALS DURING A FLOOD 
EVENT IN «GERAMPINI» STREAM (ZAGORA, CENTRAL 

GREECE) 
A. Papaioannou1, M. Sapountzis1, D. Mironidis1, S. Gakis2 

 
1A.U.TH, School of Forestry and Natural Environment 

2District of Thessaly, Forest Directorate of Magnesia Prefecture 
 
 

SUMMARY  
In «Gerampini» stream, in north-eastern Pelion, central Greece, destructive floods 
resulted during the outbreak of intensive rainfalls. Forestry Commission constructed a 
cascade of dams along the central stream in order to protect the wider area. In this work, 
several quality characteristics of transported materials, accumulated upstream of the 
constructed dams after a flood, which had a 5 m3/s maximum peak, were compared with 
surface soil characteristics of «Gerampini» stream watershed. Silt percentage and 
conductivity, as well as organic matter, N, Mn and Cu concentrations, were found 
significantly lower in transported materials. On the contrary, sand percentage, pH value 
and Fe concentration were found significantly higher. This comparison implies that the 
transported materials came also on the whole from the watershed and the scarp of the 
watercourse. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η χειμαρρική συμπεριφορά καθορίζεται από τη συνισταμένη δράση του 

κλίματος, του γεωυποθέματος, του αναγλύφου και της βλάστησης, που αποτελούν τους 
σημαντικότερους παράγοντες χειμαρρικότητας μιας περιοχής (Γκανάτσιος κ.α., 2007). 
Το κλίμα και ιδιαίτερα τα κατακρημνίσματα είναι το κυρίαρχο στοιχείο, για την 
εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων και για την ανάπτυξη της διάβρωσης του 
εδάφους. Το ανάγλυφο δρα ρυθμιστικά αυξάνοντας ή μειώνοντας την επιθετική δράση 
του κλίματος, ενώ η βλάστηση λειτουργεί κυρίως προστατευτικά. (Στεφανίδης, 1995). 
Η διάβρωση αποτελεί το σπουδαιότερο παράγοντα που δημιουργεί σημαντικές 
μετακινήσεις θρεπτικών στοιχείων στα ρεύματα των ορεινών περιοχών (Αλιφραγκής 
και Παπαμίχος 1994). Υπολογίζεται ότι, λόγω της έντονης διάβρωσης των λεκανών 
απορροής, αποσπώνται κάθε χρόνο από τα εδάφη της χώρας μας 150.000 τόνοι ολικού 
αζώτου, 300.000 τόνοι ολικού φωσφόρου και 500.000 τόνοι ολικού καλίου 
(Κωτούλας, 2001). Επίσης, μαζί με τα θρεπτικά στοιχεία μεταφέρονται από τα νερά 
της απορροής και υπολείμματα λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων που εκπλένονται από 
τα εδάφη, ρυπαίνοντας έτσι τον τελικό αποδέκτη τους. 

Η λεκάνη απορροής του χειμαρρικού ρεύματος «Γεραμπίνη», στο βορειο-
ανατολικό Πήλιο, δέχεται σημαντικές σε μέγεθος και ραγδαιότητα βροχοπτώσεις, οι 
οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη έντονων φαινομένων διάβρωσης και την 
παραγωγή άφθονων μεταφερόμενων υλικών, τα οποία μετακινούνται προς τα κατάντη 
και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε όλο το μήκος του ρεύματος. Η Δασική 
Υπηρεσία, αντιλαμβανόμενη το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργεί ο χείμαρρος, ήδη 
από το 1958 προέβη στην κατασκευή τριών φραγμάτων, και το 1987 στη σύνταξη νέας 
μελέτης διευθέτησης του ρεύματος (Ράπτης, 1987). Η μελέτη προέβλεπε την 
κατασκευή 21 φραγμάτων βαθμίδωσης της κοίτης και σταθεροποίησης των ασταθών 
εδαφών, συνοδευμένων από πέντε  προφράγματα, καθώς επίσης και την κατασκευή, σε 
διάφορες θέσεις, τοίχων αντιστήριξης. Συνολικά, έχουν κατασκευαστεί 16 φράγματα 
και τέσσερα προφράγματα. Η κατασκευή των έργων ολοκληρώθηκε το 1999. Έχει 
υπολογιστεί ότι ο συνολικός όγκος των μεταφερόμενων υλικών που συγκρατήθηκε 
από τα φράγματα, μέσα στην παραπάνω εξαετία, ανέρχεται σε 14305,34 m3 
(Σαπουντζής κ.α., 2006). 

Στο χώρο της λεκάνης απορροής του ρεύματος «Γεραμπίνη», τον Οκτώβριο του 
2006, κατέπεσε έντονη βροχόπτωση με σημαντική ραγδαιότητα. Στην εργασία αυτή, 
επιχειρήθηκε η σύγκριση των τιμών ορισμένων φυσικοχημικών χαρακτηριστικών των 
μεταφερομένων υλικών που διακινήθηκαν στην κοίτη του ρεύματος κατά τη διάρκεια 
του πλημμυρικού γεγονότος που ακολούθησε τη βροχόπτωση, με τις αντίστοιχες τιμές 
του επιφανειακού εδάφους της λεκάνης απορροής του.  

 
 

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Το χειμαρρικό ρεύμα «Γεραμπίνη» εντοπίζεται στο βορειοανατολικό τμήμα του 
Πηλίου, στην ευρύτερη περιοχή της Ζαγοράς. Ο οικισμός της Ζαγοράς καταλαμβάνει 
ένα σημαντικό τμήμα της λεκάνης απορροής του ρεύματος, ενώ στο χαμηλότερο μέρος 
της λεκάνης, στην έξοδο του ρεύματος προς τη θάλασσα, αναπτύσσεται η κοινότητα 
του Χορευτού.  

Η λεκάνη απορροής του ρεύματος έχει έκταση 1,49 km2, το υψόμετρό της 
κυμαίνεται από 44 έως 728 m και η μέση κλίση της είναι 33,03%. Η κεντρική κοίτη του 
ρεύματος έχει μήκος 2,97 km και η μέση κλίση της είναι 25,20%.  
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Από τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Ζαγοράς προκύπτει ότι η περιοχή 
δέχεται αξιοσημείωτες βροχοπτώσεις, σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με το 
μέσο ετήσιο ύψος βροχής να φτάνει τα 1823,6 mm, ενώ η μέση ετήσια θερμοκρασία 
αέρα ανέρχεται στους 12,7οC.  

Η περιοχή έρευνας καλύπτεται από δενδροκομικές καλλιέργειες, κυρίως μηλιές, 
ελιές και αχλαδιές, ενώ η συνέχεια αυτών των καλλιεργειών διακόπτεται από δασική 
βλάστηση φυλλοβόλων και αείφυλλων πλατύφυλλων ειδών (καστανιές, πλατάνια, 
αριές, κουμαριές κ.α.).  

Τα πετρώματα της περιοχής έρευνας αποτελούνται κυρίως από σχιστόλιθους 
(Ι.Γ.Μ.Ε., 1978), ενώ τα εδάφη τοποθετούνται στην ευρύτερη κατηγορία των Luvisols 
(Υπουργείο Γεωργίας, 1989). Ειδικότερα, τα εδάφη της λεκάνης απορροής του 
χειμαρρικού ρεύματος «Γεραμπίνη» χαρακτηρίζονται από πηλώδη υφή και όξινη 
αντίδραση. Το βάθος τους εμφανίζεται από μετρίως βαθύ έως βαθύ, σε μητρικό 
πέτρωμα συχνά έντονα αποσαθρωμένο. Είναι μέτρια εφοδιασμένα με οργανική ουσία 
και θρεπτικά στοιχεία (Γάκης κ.α., 2006). 

 
 
2.2. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ    

Το Μάιο του 2006 έγινε δειγματοληψία στη λεκάνη απορροής του ρεύματος 
«Γεραμπίνη», στο πλαίσιο έρευνας που αποσκοπούσε στη χαρτογράφηση των 
χαρακτηριστικών του επιφανειακού εδάφους της ευρύτερης περιοχής. Πάνω σε χάρτη 
της συγκεκριμένης λεκάνης απορροής, με βάση την εφαρμογή ορθογωνίου πλέγματος 
με διαστάσεις κελιών 300x300 m, επιλέχτηκαν 19 θέσεις δειγματοληψίας. Σε κάθε θέση 
δειγματοληψίας και σε έκταση που καθόριζε κύκλος διαμέτρου 2 m, λαμβάνονταν από 
πέντε διαφορετικά σημεία, με τη βοήθεια εδαφοτρυπάνης, δείγματα εδάφους από βάθος 
0-20 cm. Τα δείγματα αναμιγνύονταν και σχημάτιζαν ένα σύνθετο δείγμα βάρους 
περίπου δύο κιλών.  

Στο χώρο της λεκάνης απορροής του ρεύματος «Γεραμπίνη», τον Οκτώβριο του 
2006 (7-11/10/2006), κατέπεσε έντονη βροχόπτωση, το συνολικό ύψος της οποίας 
ανήλθε σε 191,6 mm. Επακολούθησε απορροή, η μέγιστη αιχμή της οποίας εκτιμήθηκε 
σε 5 m3/s (Γάκης κ.α., 2007). Στη δειγματοληψία που ακολούθησε μετά το πλημμυρικό 
γεγονός, πάρθηκαν 16 δείγματα μεταφερόμενων υλικών κατά μήκος της κοίτης του 
ρεύματος. Οι θέσεις δειγματοληψίας προσδιορίστηκαν στο χώρο συγκράτησης των 
μεταφερόμενων υλικών στα ανάντη των υπαρχόντων φραγμάτων. Τα δείγματα ήταν κι 
αυτά σύνθετα, βάρους περίπου δύο κιλών και πάρθηκαν επίσης από βάθος 0-20 cm.  

Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που προσδιορίστηκαν στα δείγματα εδάφους 
και μεταφερόμενων υλικών, ήταν: η μηχανική σύσταση, η αγωγιμότητα, η τιμή του pH 
και οι συγκεντρώσεις οργανικής ουσίας, CaCO3, N, P, Κ, Ca, Fe, Mn, Cu και Zn.  Η 
μηχανική ανάλυση των δειγμάτων έγινε με τη μέθοδο του υδρομέτρου του Bouyoucos 
(Gee and Bauder, 1982). Ο προσδιορισμός της αντίδρασης (pH) έγινε ηλεκτρομετρικά 
σε αιώρημα δείγματος - νερού σε αναλογία 1:1 (Mc Lean, 1982). Σε αιώρημα δείγματος 
- νερού σε αναλογία 1:1 έγινε και ο προσδιορισμός της αγωγιμότητας (Αλιφραγκής και 
Παπαμίχος 1995). Ο προσδιορισμός του οργανικού C έγινε με την μέθοδο της υγρής 
οξείδωσης (Nelson and Sommers, 1982). Ο προσδιορισμός του CaCO3 έγινε με 
ασβεστόμετρο Bernard (Αλιφραγκής και Παπαμίχος, 1995). Το N προσδιορίσθηκε με 
την μέθοδο Kjeldahl (Stevenson, 1982). Για τον υπολογισμό του P χρησιμοποιήθηκε η 
μέθοδος Olsen και ο προσδιορισμός του εκχυλίσιμου Ρ έγινε με τη μέθοδο του μπλε του 
σουλφομολυβδαινικού αμμωνίου (Olsen and Sommers, 1982). Οι ανταλλάξιμες μορφές 
των Ca, Mg και K προσδιορίσθηκαν μετά από εκχύλιση 10 g δείγματος με διάλυμα 
CH3COONH4 1N, pH 7 (Grant, 1982). Τα διαθέσιμα ιχνοστοιχεία Fe, Mn, Zn και Cu 
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προσδιορίσθηκαν μετά από εκχύλιση 10 g δείγματος με διάλυμα DTPA, pH 7,3 
(Lindsay and Norvell, 1978). Τα εκχυλισθέντα ιόντα Ca, Mg, K, Fe, Mn, Zn και Cu 
μετρήθηκαν σε φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης.   

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του 
προγράμματος JMPin 4.0.2. 
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι τιμές των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών 
των μεταφερόμενων υλικών που διακινήθηκαν στην κοίτη του ρεύματος κατά τη 
διάρκεια του πλημμυρικού γεγονότος και οι αντίστοιχες τιμές του επιφανειακού 
εδάφους της λεκάνης απορροής του.  

To ποσοστό της ιλύος, η αγωγιμότητα και οι συγκεντρώσεις οργανικής ουσίας, Ν, 
Mn και Cu βρέθηκαν σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές στα μεταφερόμενα υλικά. 
Αντίθετα, το ποσοστό της άμμου, το pH και η συγκέντρωση Fe βρέθηκαν σε σημαντικά 
υψηλότερες τιμές. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο ποσοστό 
της αργίλου καθώς και στις συγκεντρώσεις CaCO3, P, Ca, Mg, K και Zn.  

 
Πίνακας 1:  Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των μεταφερόμενων υλικών στην κοίτη 

του χειμαρρικού ρεύματος «Γεραμπίνη», καθώς και του επιφανειακού 
εδάφους της λεκάνης απορροής του 

  Μεταφερόμενα 
Υλικά 

Επιφανειακό 
Έδαφος 

Άμμος (%) 72 a 50 b 
Άργιλος ΄΄ 12 a 15 a 
Ιλύς ΄΄ 16 b 35 a 
pH  8,30 a  7,00 b 

Αγωγιμότητα (μs/cm) 126 b 343 a 
Οργανική ουσία (%) 2,31 b 6,00 a 

CaCO3 ΄΄ 10,31a 3,90 a 
N (mg/kg) 536,85 b 2768,42 a 
P ΄΄ 13,50 a 18,06 a 

Ca ΄΄ 3797,75 a  3353,00 a 
Mg ΄΄ 132,07 a 161,12 a 
K ΄΄ 79,02 a 136,47 a 
Fe ΄΄ 37,27 a 22,29 b 
Mn ΄΄ 9,68 b 25,09 a 
Zn ΄΄ 1,75 a 2,12 a 
Cu ΄΄ 1,40 b 14,73 a 

 
Μέσοι όροι που βρίσκονται στην ίδια γραμμή και ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα, διαφέρουν 
μεταξύ τους σημαντικά στο επίπεδο σημαντικότητας 5% 

 
Το χαμηλότερο ποσοστό ιλύος και η μικρότερη τιμή αγωγιμότητας στα 

μεταφερόμενα υλικά είναι προφανώς αποτέλεσμα της μετακίνησης των λεπτότερων 
ανόργανων υλικών και της διάλυσης και απομάκρυνσης των αλάτων, από τα νερά της 
απορροής. Αντίθετα, οι στατιστικώς σημαντικά υψηλότερες ποσότητες άμμου που 
παρουσιάστηκαν στην κοίτη του ρέματος, οφείλονται στο μεγαλύτερο ειδικό βάρος του 
κλάσματος της άμμου.   

 Οι σημαντικά χαμηλότερες συγκεντρώσεις οργανικής ουσίας στα μεταφερόμενα 
υλικά θα πρέπει να αποδοθούν στη μετακίνηση των περισσοτέρων οργανικών υλικών 
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από τα νερά της απορροής, στην οξείδωση της οργανικής ουσίας, αλλά και σε 
ενδεχόμενη διακίνηση υλικών προερχόμενων από βαθύτερα εδαφικά στρώματα, 
λιγότερο πλούσια σε οργανική ουσία από ότι τα επιφανειακά, τα οποία εισήλθαν στην 
κοίτη εξαιτίας της δημιουργίας χαραδρωτικών διαβρώσεων και γεωκαταπτώσεων, λόγω 
της έντασης της βροχόπτωσης. Αναμενόμενες ήταν και οι διαφορές που εντοπίστηκαν 
στις συγκεντρώσεις των N, Mg και Cu, εφόσον η οργανική ουσία αποτελεί πηγή των 
παραπάνω στοιχείων.  

Η σημαντικά υψηλότερη τιμή του pH στα μεταφερόμενα υλικά αιτιολογείται από 
την υψηλότερη συγκέντρωση CaCO3 σε αυτά. Η σημαντική διαφορά που εντοπίστηκε 
στη συγκέντρωση Fe, θα πρέπει να αναζητηθεί αφενός στις αναερόβιες συνθήκες που 
ενδεχομένως επικρατούν στους χώρους συσσώρευσης των μεταφερόμενων υλικών, με 
αποτέλεσμα την αναγωγή και κατ’ επέκταση την αύξηση της συγκέντρωσης Fe στο 
εδαφικό διάλυμα, αφετέρου σε πιθανή δέσμευση του Fe από τον Ρ και το Mn στο 
επιφανειακό έδαφος (Αλιφραγκής και Παπαμίχος, 1994).  

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά στα οποία δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές 
διαφορές, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα CaCO3, P, Ca, K και Zn είναι συστατικά των 
λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων που εφαρμόζονται συστηματικά στα εδάφη και 
στις καλλιέργειες της περιοχής (ΙΧΤΕΛ, 2001, Γάκης κ.α., 2006). Η παρουσία των  
στοιχείων αυτών στα μεταφερόμενα υλικά, σε συγκεντρώσεις που δεν διαφέρουν σημα-
ντικά, από στατιστική άποψη, από τις συγκεντρώσεις του επιφανειακού εδάφους, εκτός 
από ένδειξη συσσώρευσής τους στους χώρους πρόσχωσης, ίσως αποτελεί, επιπλέον, 
ένδειξη μη ορθολογικής χρήσης των σκευασμάτων που τα περιέχουν στις καλλιέργειες, 
με συνέπεια τη ρύπανση των ρευμάτων της περιοχής αλλά και της ζώνης εκβολής τους. 

Οι Γάκης κ.α. (2007), συγκρίνοντας τα ίδια δείγματα μεταφερόμενων υλικών που 
μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία, με αντίστοιχα δείγματα που είχαν συλλεχθεί πριν 
από το πλημμυρικό γεγονός, είχαν διαπιστώσει ότι τα παλαιότερα υλικά της κοίτης 
είχαν σημαντικά χαμηλότερες τιμές στα ποσοστά ιλύος και αργίλου, στην τιμή του pH 
και στις συγκεντρώσεις οργανικής ουσίας, N, P, Ca, Mg, K, Fe και Mn, από τα υλικά 
που διακινήθηκαν στην κοίτη κατά τη διάρκεια του πλημμυρικού γεγονότος.  

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα υλικά που διακινήθηκαν στην 
κοίτη κατά τη διάρκεια του πλημμυρικού γεγονότος της 9ης/10/2006, προήλθαν 
αποκλειστικά στο σύνολό τους από το χώρο της λεκάνης απορροής και από τα πρανή 
της κοίτης του ρεύματος.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία διερευνώνται τα αίτια και ο μηχανισμός της πλημμυρογένεσης 
που δημιουργήθηκε στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου, έπειτα από την ισχυρή 
βροχόπτωση της 9ης/10/2006. Γίνεται εκτίμηση της απορροής με τη χρήση συνθετικού 
μοναδιαίου υδρογραφήματος. Για το σκοπό αυτό εκτιμήθηκε η απορροϊκή βροχόπτωση 
με την εφαρμογή του αριθμού καμπύλης. Επιπροσθέτως  εκτιμήθηκε το πλημμυρικό 
υδρογράφημα με τη χρήση του μοναδιαίου υδρογραφήματος της Sierra Nevada της 
SCS. Παράλληλα εφαρμόσθηκε η μέθοδος των ιχνών απορροής για την εκτίμηση της 
αιχμής της πλημμύρας. Από την εργασία αυτή προκύπτει ότι τα μεγέθη των παροχών 
αιχμής δεν παρουσιάζουν διαφορές και επομένως η μέθοδος της Sierra Nevada δύναται 
να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση τουλάχιστον της μέγιστης παροχής που διέρχεται 
από την κοίτη ενός ρεύματος μετά από μία έντονη βροχόπτωση. 
 
 

RESEARCH OF THE FLOODING PHENOMENON AT 
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SUMMARY  
This paper is focused on the causes and mechanism of the flooding phenomenon which 
took place in Volos town due to an intense rainfall incident which occurred at 
9/10/2006. Runoff estimation took place using the synthetic unit hydrograph. The 
effective rainfall is estimated, using the Curve Number procedure. Afterwards, the 
estimation of the hydrographs was based on the dimensionless unit hydrograph of Sierra 
Nevada (SCS). On the other hand, the method of runoff traces was used for the 
estimation of the flood peak value. From this paper, it is obtained that the peak values of 
recharge does not differ to each other, so the method of Sierra Nevada could be used for 
the estimation of the peak flood – recharge values after an intense rainfall in 
Krafsidonas bank.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο Οκτώβριος του 2006 ήταν ένας μήνας με πολλές βροχές και σοβαρά πλημμυ-

ρικά επεισόδια σε πολλές περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, οι Μ/Σ του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) κατέγραψαν στις 8/10 στον Πολύγυρο 105mm 
βροχής και στις 10 και 11/10 στην Αμφίκλεια 205mm βροχής μέσα σε διάστημα 42 
ωρών. Στα Χανιά ο M/Σ του Ε.Α.Α. κατέγραψε 81mm βροχής, ενώ στο αεροδρόμιο 
των Χανίων ο μετεωρολογικός σταθμός της Εθνικής Μετεωρολογική Υπηρεσίας 
(Ε.Μ.Υ.) κατέγραψε συνολικά 135mm βροχής. Στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου 
ειδικότερα, αποτέλεσμα των πλημμυρών αυτών ήταν η δυσλειτουργία και η διακοπή 
σε πολλές περιπτώσεις της κυκλοφορίας των οχημάτων εντός του πολεοδομικού 
συγκροτήματος, η εμφάνιση κατολισθήσεων των πρανών των δρόμων του επαρχιακού 
δικτύου, η δύσκολη πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και οι καταστρο-
φές σε σπίτια, καταστήματα και βιοτεχνίες στην περιοχή Νεαπόλεως Βόλου. Στην 
κατάσταση αυτή συνέβαλλε αρνητικά και η υπερχείλιση, σε ορισμένα σημεία της πόλης, 
των χειμάρρων Ξεριά και Κραυσίδωνα. Σε ότι αφορά τον Κραυσίδωνα, η υπερχείλιση 
παρατηρήθηκε σε γέφυρες κομβικές για την κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να μην είναι 
εφικτή η διέλευση οχημάτων. Παρόλα αυτά οι επίσημοι μετεωρολογικοί σταθμοί δεν 
αποτύπωσαν το πραγματικό μέγεθος των κατακρημνίσεων στην περιοχή (Vafiadis, 
2008). Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των αιτιών και της εξέλιξης του 
πλημμυρικού φαινομένου της 9ης Οκτωβρίου 2006 στον χείμαρρο «Κραυσίδωνα»  Βόλου. 
 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
2.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Περιοχή έρευνας αποτελεί η λεκάνη απορροής του χειμμαρικού ρεύματος 
«Κραυσίδωνα», καθώς και το τμήμα της κοίτης του το οποίο διέρχεται εντός του 
πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου και αποτελεί το φυσικό όριο των Δήμων Βόλου 
και Νέας Ιωνίας (Σχήμα 1). Η λεκάνη αυτή οριοθετείται δυτικά από το ανενεργό 
ηφαίστειο Σαρακηνό και τη ρεματιά που τον χωρίζει από τη Μακρυνίτσα και 
ανατολικά από τη ρεματιά που χωρίζει την Πορταριά από το Κατηχώρι. Το μέγιστο 
υψόμετρο της λεκάνης είναι τα 1548m, περιοχή Πλεσιδίου. Η λεκάνη απορροής 
καταλαμβάνει έκταση 19,35 km2 και έχει επίμηκες σχήμα. Το υψόμετρό της κυμαίνεται 
από 20 έως 1548 m, και το μέσο σταθμισμένο υψόμετρό της  είναι 692 m. Πρόκειται 
για λεκάνη απορροής των ορεινών περιοχών με μέση κλίση επιφανείας 39,78%. Το 
μήκος της κεντρικής κοίτης του ρεύματος είναι 11 km με απότομες κλίσεις (μέση 
κλίση ίση με 13,89%). Οι κυριότεροι σχηματισμοί που συγκροτούν τη λεκάνη απορ-
ροής είναι ο σχιστολιθικός (58%) και ο ασβεστολιθικός (24%) και με μικρότερο ποσο-
στό εμφάνισης ο προσχωσιγενής (16%). Από άποψη βλάστησης στο χώρο της λεκάνη 
απορροής αναπτύσσονται σε σημαντική έκταση κυρίως δάση οξιάς (57%) ενώ 
σημαντικό τμήμα της καλύπτεται από δενδροκομικές (22%) και γεωργικές καλλιέργειες 
(13,2%).Με βάση τα γεωλογικά στοιχεία της περιοχής και την υψομετρία του χώρου η 
λεκάνη απορροής του ρεύματος Κραυσίδωνα έχει χειμαρρικό τύπο G,K-II (Κωτούλας, 
2001) ο οποίος χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη ήπιων γενικά χειμαρρικών φαινομένων.  
 
 
2.2. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου βρίσκονται σε λειτουργία δύο μετεωρολογικοί 
σταθμοί. Ο σταθμός του Ινστιτούτου Φυτοπροστασίας στη Νέα Ιωνία και ο σταθμός 
της ΕΜΥ στη Νέα Αγχίαλο. Παλαιότερα ήταν σε λειτουργία δύο επιπλέον σταθμοί, ο 
σταθμός της ΕΜΥ στο Βόλο και ο σταθμός του ΥΠΔΕ στη Μακρυνίτσα (Σχήμα 1).  
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Σχήμα 1. Το υδρογραφικό δίκτυο και η λεκάνη απορροής του χειμάρρου Κραυσίδωνα 

 
Στον πίνακα 1 δίδονται η μέση μηνιαία βροχόπτωση και θερμοκρασία για τους 

σταθμούς του Βόλου (περίοδος 1956-1988) και της Μακρυνίτσας (περίοδος 1961-
1985). Το κυρίαρχο στοιχείο για την εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων είναι οι 
σημαντικές σε ύψος και ένταση βροχοπτώσεις. Στον πίνακα 2 δίνονται η σχέση έντασης 
– διάρκειας των βροχοπτώσεων για τον σταθμό της Μακρυνίτσας (Κάζος, 1998).  
 
2.2.1. Χαρακτηριστικά της βροχόπτωσης της 9ης Οκτωβρίου 2006 

Στην περιοχή του Βόλου η βροχόπτωση που σημειώθηκε στις 9/10/2006 ήταν 
πολύ ισχυρή και σύμφωνα με μετρήσεις μετεωρολογικών σταθμών από ερασιτέχνες 
μετεωρολόγους, τα χιλιοστά βροχής που κατεγράφησαν ήταν περισσότερα από 230 
μέσα σε ένα δωδεκάωρο. Οι μετρήσεις της βροχόπτωσης, στην ευρύτερη περιοχή του 
Βόλου, κατεγράφησαν από τον βροχογράφο του μετεωρολογικού σταθμού του 
Ινστιτούτου Φυτοπροστασίας Βόλου και από τον αεροδυναμικό βροχόμετρο BoxCar 
(Hobo event) του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Φυτόκο.  

Στο σχήμα 2 δίνεται η ταινία του βροχογράφου του σταθμού του Ινστιτούτου. Η 
βροχόπτωση ήταν τόσο έντονη που υπήρξαν χρονικά διαστήματα κατά τα οποία η 
ακίδα του βροχογράφου κατέγραφε πάνω στην ίδια καμπύλη δύο και τρείς φορές με 
αποτέλεσμα να μην αποτυπωθεί το πραγματικό ύψος της βροχόπτωσης. Από το 
αθροιστικό βροχόμετρο του ίδιου σταθμού προέκυψε ύψος βροχής 220 mm. Στο σχήμα 
3 δίνεται η πορεία της βροχής όπως αυτή καταγράφηκε από το BoxCar. Η βροχόπτωση 
άρχισε τις πρωινές ώρες (9:18) της 9/10 με πολύ μεγάλη ένταση (26,86 mm/h). 
Συνεχίστηκε με παρόμοιες εντάσεις μέχρι και την 5η ώρα (14:18) οπότε και 
καταγράφηκε η μέγιστη ωριαία ένταση 31,51 mm/h την 6η ώρα (14:18-15:18). Το 
φαινόμενο συνεχίστηκε για ακόμη δύο ώρες με σημαντικές αλλά μικρότερες εντάσεις 
και ολοκληρώθηκε μετά από την παρέλευση άλλων πέντε ωρών (21:42). Συνολικά 
καταγράφηκαν 211 mm βροχής με διάρκεια 13 h. Πρέπει να τονιστεί επίσης, ότι πριν 
από το συγκεκριμένο επεισόδιο βροχής το Σαββατοκύριακο είχαν καταγραφεί συνολικά 
38 mm βροχής. Επομένως το συνολικό ύψος βροχής του τριημέρου ξεπέρασε το 50% 
του συνολικού μέσου ετήσιου ύψους της περιοχής που είναι 420 mm.  

 
 

2.3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ SIERRA NEVADA SCS 
 
2.3.1. Εκτίμηση των απωλειών βροχόπτωσης  

Το μοντέλο της απορροϊκής βροχόπτωσης της S.C.S. εκφράζεται μαθηματικά από 
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τις Εξισώσεις:  

SI)(P
I)(PQ

2

+−
−

=  για P>I     (2.1) και )1
CN
100(254S −⋅=  (2.2)  

όπου: Q: η αθροιστική απορροϊκή βροχόπτωση (mm) σε συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο, P: το ύψος βροχής της λεκάνης (mm) για την ίδια χρονική περίοδο, I: το 
αρχικό έλλειμμα υγρασίας (mm), S: οι αθροιστικές απώλειες βροχής (mm), CN: ο 
αριθμός καμπύλης ή απορροϊκός συντελεστής.  

Σε περίπτωση που το Ι δεν είναι γνωστό μπορεί να εκτιμηθεί από τη σχέση: 
I = 0,2·S (2.3) 

Ο απορροϊκός συντελεστής (CN) εξαρτάται από τον τρόπο διαχείρισης της γης, τη 
διηθητικότητα του εδάφους και την προηγούμενη υγρασιακή κατάστασή του (Soil 
Conservation Service, 1972; Παπαμιχαήλ κ.ά., 1995) Οι τιμές του δίνονται σε πίνακες 
ως συνάρτηση των παραπάνω παραγόντων (Τσακίρης, 1995).  

Για τον προσδιορισμό του CN της λεκάνης απορροής του χειμάρρου 
«Κραυσίδωνα» κατασκευάστηκε ο χάρτης χρήσεων γης με τη χρήση του χάρτη του 
Corine και του χάρτη βλάστησης της περιοχής και παρατηρήσεις υπαίθρου και χάρτης 
των επικρατούντων χειμαρρικών πετρολογικών σχηματισμών.  
 
 
2.3.2. Συνθετικό μοναδιαίο υδρογράφημα 

Η μέθοδος του συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος είναι μια ευρέως 
χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την εκτίμηση της πλημμυρικής απορροής από επεισόδιο 
βροχής σε λεκάνες που δεν διαθέτουν υδρομετρικά δεδομένα (Linsley et al., 1975; 
Chow et al., 1988; Παπαμιχαήλ & Παπαδήμος, 1995; Μπαλούτσος κ.α., 2000; Στάθης 
& Σαπουντζής, 2003; Daniil et al., 2005; Χρυσάνθου & Θεοδωρακόπουλος, 2006). 

Για τον υπολογισμό του υδρογραφήματος της απορροϊκής βροχής, 
χρησιμοποιείται το αδιάστατο μοναδιαίο υδρογράφημα της περιοχής Sierra Nevada 
όπως δίνεται στο Design of Small Dams (USDI, 1987). Στο Σχήμα 4 δίνεται το 
αδιάστατο μοναδιαίο υδρογράφημα της Sierra Nevada (USDI, 1987).  

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, ο χρόνος υστέρησης του συνθετικού μοναδιαίου 
υδρογραφήματος σε ώρες υπολογίζεται από την εξίσωση:  

0,33

S
LcL0,5541Lg ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ⋅
⋅=   (2.4) 

όπου: Lg: χρόνος υστέρησης του συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος (hr), L: 
μήκος μέγιστης διαδρομής της κεντρικής κοίτης (km), Lc: μήκος της κεντρικής κοίτης 
από την έξοδο της λεκάνης μέχρι την προβολή του κέντρου βάρους της λεκάνης (km) 
[Lc = 4,35km], S: κλίση κεντρικής κοίτης (ως εφαπτομένη γωνίας).  
 
Πίνακας 1: Μέση μηνιαία βροχόπτωση και θερμοκρασία αέρα στους Μ/Σ 

Μακρυνίτσας και Βόλου  
Μέση μηνιαία βροχόπτωση (mm), Μ/Σ Μακρυνίτσας 

Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος 
97,4 72,3 85,0 43,8 63,0 24,4 24,9 14,2 60,9 104,1 92,3 81,4 788,4 

Μέση μηνιαία βροχόπτωση (mm), Μ/Σ Βόλου 
52,2 35,4 40,2 23,6 32,4 22,7 15,0 10,8 35,7 51,5 53,8 47,1 420,4 

Μέση μηνιαία θερμοκρασία αέρα (οC), Μ/Σ Βόλου 
7,8 9 11,3 15,4 20,1 24,6 27 26,6 22,9 17,7 13,3 9,6 17,1 
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Πίνακας 2: Σχέση έντασης – διάρκειας των βροχοπτώσεων για τον Μ/Σ Μακρυνίτσας  

Περίοδος επαναφοράς (έτη) a b Ένταση βροχής (mm/hr) 
5 26,527 0,5675 20,00623 
10 31,213 0,5558 23,67766 
25 37,105 0,5455 28,29172 
50 41,343 0,5388 31,62827 
100 47,59 0,5494 36,21602 

 

 
Σχήμα 2. Η ταινία του βροχογράφου του Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Βόλου 

 

 
Σχήμα 3. Ωριαία ένταση βροχόπτωσης και απορροής της 9ης/10/2006  

Τα παραπάνω στοιχεία εκτιμήθηκαν από χάρτη της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000.  
Η διάρκεια της μοναδιαίας βροχόπτωσης για την οποία κατασκευάζεται το 

συνθετικό μοναδιαίο υδρογράφημα δίνεται από τη σχέση:  

5,50
LgD =  (hr) (2.5) 
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Σχήμα 4. Αδιάστατο μοναδιαίο υδρογράφημα της Sierra Nevada.  
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2.4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΙΧΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ  
Οι μέθοδοι εκτίμησης της υδατοπαροχής μιας πλημμύρας, καθώς και της αιχμής 

της, βασίζονται στη χρησιμοποίηση των ιχνών της επί κάποιου μήκους του ρεύματος, 
όπου η διατομή είναι κατά το δυνατόν ομοιόμορφη. Τα ίχνη αυτά διακρίνονται 
συνήθως πολύ εύκολα αμέσως μετά το πέρασμα της πλημμύρας. Για τον υπολογισμό 
της πλημμυρικής παροχής που διήλθε διαμέσου των διατομών χρησιμοποιείται κάτω 
από προϋποθέσεις η σχέση (Κωτούλας, 2001; Στάθης κ.ά., 2001):  

VAQ ⋅=  (2.6) 

όπου: Q: πλημμυρική παροχή (m3/sec), Α: διαβρεχόμενη επιφάνεια (m2) και V: μέση 
ταχύτητα ροής (m/s). 

Για τον υπολογισμό της μέσης ταχύτητας ροής χρησιμοποιούνται ευρέως η σχέση 
των Manning-Strickler: 
V = 1/n ⋅ R2/3 ⋅ S1/2 (2.7) 

όπου: V: μέση ταχύτητα κίνησης του νερού (m/s), n: συντελεστή τραχύτητας 
(δίνεται από πίνακες), S: μέση κατά μήκος κλίση κοίτης (ως εφαπτομένη γωνίας) η 
οποία για τη σταθερή ομοιόμορφη ροή ταυτίζεται με την κλίση της ελεύθερης 
επιφάνειας του νερού και την κλίση τριβών και R = A/P: υδραυλική ακτίνα (m), όπου: 
A = διαβρεχόμενη επιφάνεια (m2), P = διαβρεχόμενη περίμετρος (m).  
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
3.1. ΑΠΟΡΡΟΪΚΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ  

Για τον υπολογισμό της απορροϊκής βροχόπτωσης ήταν απαραίτητος ο 
προσδιορισμός του αριθμού καμπύλης (CN). Με βάση της φυτοκάλυψη της περιοχής 
και το είδος των χειμαρρικών πετρολογικών σχηματισμών και λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είχε προηγηθεί άλλο επεισόδιο βροχής το προηγούμενο διήμερο, εκτιμήθηκε ο 
απορροϊκός συντελεστής (CN), για προηγούμενη υγρασιακή κατάσταση τύπου ΙΙΙ, ίσος 
με 83. Η αποθηκευτικότητα S βρέθηκε ίση με 52 mm και η αρχική συγκράτηση 
υγρασίας ίση με 10,4mm (Εξισώσεις (2.2) και (2.3)). Με τη βοήθεια των μεγεθών 
αυτών και την Εξίσωση (2.1) υπολογίσθηκε η ωριαία απορροϊκή βροχόπτωση. Τα 
αποτελέσματα της εργασίας αυτής δίνονται στο σχήμα 3. 

 
 

3.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΟΪΚΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ  
Για τον υπολογισμό του συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος με βάση το 

αδιάστατο μοναδιαίο υδρογράφημα της Sierra Nevada, ακολουθείται η διαδικασία που 
περιγράφεται στο Design of Small Dams (USDI, 1987). 
Από την εφαρμογή των Εξισώσεων (2.4) και (2.5) προέκυψε: hr 75,2Lg = και 

hr 0,5D =  και για την τετμημένη (tm) η σχέση (3.1) και για την τεταγμένη (Q) η σχέση 
(3.2).  

T0,03t m ⋅=           (3.1) 
q0,0745Q ⋅=           (3.2) 

Με τη βοήθεια του συνθετικού υδρογραφήματος διάρκειας 1 hr και του ωριαίου 
απορροϊκού ύψους της βροχόπτωσης, κατασκευάστηκε το αντίστοιχο 
πλημμυρογράφημα που δίνεται στο σχήμα 5. Στη μέγιστη τιμή της παροχής προστέθηκε 
1m3/s το οποίο θεωρήθηκε ότι αντιστοιχεί στη βασική απορροή. Έτσι η αιχμή της 
πλημμύρας εκτιμήθηκε σε 105,3m3/s.  
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Σχήμα 5. Το πλημμυρογράφημα της βροχόπτωσης 9ης Οκτωβρίου 2006 

 
 
3.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΩΝ ΙΧΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ  

Για την εφαρμογή της μεθόδου των ιχνών απορροής χρησιμοποιήθηκαν τα 
πλημμυρικά ίχνη τριών διατομών της κεντρική κοίτη του χειμάρρου. Οι διατομές αυτές 
αντιστοιχούν σε τρεις γέφυρες της κεντρικής κοίτης του Κραυσίδωνα, εντός του 
πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου. Οι θέσεις των κυριότερων γεφυρών φαίνονται 
στο σχήμα 1. Για την επεξεργασία των πλημμυρικών ιχνών πραγματοποιήθηκε συλλογή 
των απαραίτητων μετρήσεων με επιτόπια μετάβαση. Σε κάθε διατομή μετρήθηκε η 
κλίση του πυθμένα της κοίτης καθώς και οι διαστάσεις της διατομής. Σύμφωνα με τις 
σχέσεις 2.6, 2.7 και 2.8 προκύπτουν τα αποτελέσματα του Πίνακα 3. 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η βροχόπτωση της 9ης Οκτωβρίου 2006 στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου 
εμφάνισε μεγάλη διάρκεια και σημαντική ραγδαιότητα. Η εκτίμηση της μέγιστης 
πλημμυρικής παροχής πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο του συνθετικού μοναδιαίου 
υδρογραφήματος της Sierra Nevada (Qmax = 105,301 m3/s) και με τη μέθοδο των 
ιχνών απορροής (Qmax = 109,98 m3/s). Τα μεγέθη των παροχών αιχμής δεν παρουσιά-
ζουν σημαντική διαφορά. Από τη διαπίστωση αυτή προκύπτει ότι η μέθοδος της Sierra 
Nevada θα μπορούσε να εφαρμοσθεί και σε άλλες περιοχές με διαφορετικές γεωμορφο-
λογικές και εδαφολογικές συνθήκες τουλάχιστον για την εκτίμηση της μέγιστης 
παροχής. Η κρίσιμη ένταση της συγκεκριμένης βροχόπτωσης  ήταν ίση με Ic = 31,512 
mm/h, η οποία αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον πίνακα 2, σε περίοδο επαναφοράς ίση με Τ 
= 50 έτη. Επειδή, όμως, η ένταση της βροχόπτωσης παρέμεινε υψηλή για περισσότερες 
από επτά ώρες, εκτιμάται ότι, λόγω της σπανιότητας της συγκεκριμένης διάρκειας, η 
πραγματική περίοδος επαναφοράς του φαινομένου είναι τουλάχιστον 100 έτη. Έπειτα 
από τα πλημμυρικά επεισόδια της δεκαετίας του 1950, κρίθηκε επιτακτική η διευθέ-
τηση και η αποκατάσταση των λεκανών των χειμάρρων Αναύρου και Κραυσίδωνα 
(Δασαρχείο Βόλου, 1953). Σχέδιο της μελέτης αυτής ήταν η δημιουργία τεχνητών 
κοιτών εκβολής και εκτροπή αυτών στα άκρα της πόλης του Βόλου, κατασκευή 
παράλληλων τοίχων με αναβαθμίδες καθώς και εγκάρσιων φραγμάτων στα χαμηλότερα 
τμήματα των κοιτών, με σκοπό τη συγκράτηση στερεών υλικών και τον περιορισμό της 
χειμαρρικότητας των χειμάρρων. Ο εγκιβωτισμός της κοίτης του Κραυσίδωνα επέδρα-
σε θετικά στην απάλυνση του πλημμυρικού φαινομένου που μελετήθηκε. Παρόλο, 
όμως που η παροχετευτική ικανότητα του χειμάρρου ήταν επαρκής για τη διόδευση της 
μέγιστης πλημμυρικής παροχής, η ανύψωση του πυθμένα της κοίτης, από τη συσσώ-
ρευση αυτόχθονων και ετερόχθονων υλικών στη διάρκεια του χρόνου, εμπόδισε την 
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ομαλή διέλευση και διοχέτευση του νερού στον Παγασητικό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
την υπερχείλιση του χειμάρρου, σε τμήματα κομβικά για την κυκλοφορία των οχημάτων.  
 
Πίνακας 3: Διατομές των γεφυρών παροχετευτική ικανότητα αυτών και εφαρμογή της 

μεθόδου των ιχνών απορροής σε αυτές 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η ανάλυση της επίδρασης των μη-στασιμοτήτων 
στην ανάλυση ακραίων γεγονότων βροχόπτωσης σε τρεις ελληνικούς σταθμούς. Για τον 
εντοπισμό των διαστημάτων που αυτές παρουσιάζονται, καθώς και των κύριων 
μεταβολών τους, χρησιμοποιείται η τεχνική των κυματιδίων. Οι μεταβολές αυτές 
συσχετίζονται με φυσικά φαινόμενα της κλιματολογίας, όπως η ταλάντωση του Β. 
Ατλαντικού, που εκφράζεται με το δείκτη NAO. Ακολουθεί ανάλυση των ακραίων 
τιμών με τη βοήθεια μιας σημειακής ανέλιξης Poisson. Παραμετρικά πολυωνυμικά 
μοντέλα εφαρμόζονται στα δεδομένα, με στόχο τη διερεύνηση για την ύπαρξη 
μακροχρόνιων τάσεων σε αυτά. Τα παραπάνω μοντέλα, θεωρούν μεταβλητότητα των 
παραμέτρων ακραίων τιμών, ως προς το χρόνο, καθώς και ως προς το δείκτη ΝΑΟ. 
 

 
EFFECT OF NON-STATIONARITIES ON THE ANALYSIS  

OF EXTREME RAINFALL EVENTS 
P. Galiatsatou1, P. Prinos2 

 
Hydraulics Laboratory, Department of Civil Engineering, A.U.Th 

1pgaliats@civil.auth.gr, 2prinosp@civil.auth.gr 
 
 
SUMMARY 
In the present study, an analysis of the non-stationarities of rainfall time series at three 
Greek locations is conducted. The wavelet transform is used to detect the main time 
intervals these non-stationarities appear in, as well as the main periodicities of the 
signals. Consecutively, these periodicities are related to some climatologic phenomena, 
such as the North Atlantic Oscillation, represented by the NAO index. An analysis of 
extreme rainfall events, exceeding appropriate thresholds, is then carried out, using a 
non-homogeneous Poisson process. Polynomial parametric models are fitted to the data, 
to detect the existence of long term trends in them. These models consider that the 
parameters of the extreme value models vary with time as well as with the values of the 
NAO index.   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα τελευταία χρόνια θέματα που αφορούν στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή 

έχουν λάβει ιδιαίτερης προσοχής από την επιστημονική κοινότητα. Υπό το φως των 
ερευνών που σχετίζονται με την παγκόσμια υπερθέρμανση και άλλοι «δείκτες» της 
κλιματικής αλλαγής προσελκύουν το ενδιαφέρον. Η αναζήτηση μη-στάσιμων τάσεων 
και διακυμάνσεων σε χρονοσειρές βροχόπτωσης είναι ένα από τα πεδία που 
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον.  

Ο μετασχηματισμός με τη χρήση του μετασχηματισμού των κυματιδίων (wavelet 
transform) είναι μια μέθοδος ανάλυσης μη-στάσιμων (non-stationary) φαινομένων 
πολλαπλής κλίμακας που επιτρέπει την «εστίαση» τόσο στον τομέα του χρόνου όσο και 
σ’ αυτόν των συχνοτήτων. Ο μετασχηματισμός με χρήση της τεχνικής των κυματιδίων 
έχει χρησιμοποιηθεί στη βιβλιογραφία για μελέτες σχετικές με το φαινόμενο El-Niño 
(Wang and Wang, 1996), με τη διασπορά των ωκεάνιων κυμάτων (Meyers et al., 1993), 
και άλλα φαινόμενα. Μια θεωρητική περιγραφή της ανάλυσης με τη χρήση της τεχνικής 
των κυματιδίων παρέχεται μεταξύ των άλλων από τον Daubechies (1992). 

Οι μέθοδοι ακραίων τιμών χρησιμοποιούνται συνήθως με στόχο την επαγωγή 
(extrapolation) σε πιο ακραία επίπεδα μιας μεταβλητής, σε σχέση με αυτά που έχουν 
παρατηρηθεί. Η χρήση των σημειακών ανελίξεων στην ανάλυση των ακραίων τιμών 
εισήχθη από τον Pickands (1971). Οι Smith (1989) και Coles & Tawn (1996), 
συνέβαλαν σημαντικά στη χρήση του μοντέλου στις διάφορες εφαρμογές. Προσπάθειες 
να ενσωματώσουν στα μοντέλα ακραίων τιμών, και ειδικότερα στις σημειακές 
ανελίξεις, συνιστώσες που να προσομοιώνουν μακροχρόνιες τάσεις των δεδομένων 
έγιναν από τους Coles (2001), Huerta & Sanso (2005), Mills (2005), Τawn & Eastoe 
(2007) και Yee (2007).   

Στην παρούσα εργασία εφαρμόζεται η τεχνική του μετασχηματισμού με τη 
βοήθεια των κυματιδίων σε χρονοσειρές ημερήσιας βροχόπτωσης σε τρεις σταθμούς 
της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Αλεξανδρούπολη) με στόχο τον εντοπισμό των 
κύριων συχνοτήτων και των χρονικών διαστημάτων κατά τα οποία αυτές εμφανίζονται, 
καθώς και των μη στασιμοτήτων του σήματος. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται 
ανάλυση των ακραίων τιμών της βροχόπτωσης, με ενσωμάτωση των χρονικών τάσεων 
των δεδομένων, καθώς και της μεταβολής τους σε συνάρτηση με το δείκτη ΝΑΟ. Tο 
μοντέλο ακραίων τιμών που χρησιμοποιείται είναι μια μη-ομογενής ανέλιξη Poisson σε 
συνδυασμό με διαφόρους τύπους παραμετρικών μοντέλων.  
 
 
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΙΔΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Ο κυματιδιακός μετασχηματισμός αναλύει το σήμα στα κυματίδια (wavelets), που 
προέρχονται από μια αρχική συνάρτηση, το «μητρικό κυματίδιο» (mother wavelet) με 
μεταβολή της διάρκειάς του (scaled) και μετατόπισή του ως προς το χρόνο (translated). 
Ένα από τα πιο διαδεδομένα «μητρικά κυματίδια» είναι το κυματίδιο Morlet. Ο 
συνεχής κυματιδιακός μετασχηματισμός μιας διακριτής χρονοσειράς xn ορίζεται μέσω 
του θεωρήματος περιέλιξης (convolution theorem) και της φασματικής απεικόνισης του 
κυματιδιακού μετασχηματισμού (Torrence & Compo, 1998): 
 

( )∑
-1N

0=k

nδiω
k

. *
kn

tkeωsψ̂x̂=(s)W                                                                                                     (2.1) 

 
όπου ωk είναι η γωνιακή συχνότητα, s η παράμετρος διάρκειας του κυματιδίου που 
καθορίζει το πλάτος του, ψ* το συζυγές του κυματιδίου ψ, δt το χρονικό διάστημα 
μεταξύ των παρατηρήσεων, ενώ n είναι ο τοπικός χρονικός δείκτης κατά μήκος του 
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οποίου γίνεται η μετατόπιση ως προς το χρόνο. Με χρήση της σχέσης (2.1) και μιας 
τυπικής ρουτίνας Fourier μπορεί να υπολογιστεί ο συνεχής κυματιδιακός μετασχη-
ματισμός για τα n σημεία του δείγματος ταυτόχρονα και αποτελεσματικά. Το φάσμα 
ισχύος του κυματιδίου (wavelet power spectrum) ορίζεται ως το τετράγωνο της 
απόλυτης τιμής του κυματιδιακού μετασχηματισμού 2

n (s)W και παρέχει ένα μέτρο της 
διακύμανσης του σήματος σε κάθε κλίμακα (περίοδο) και κάθε χρονική στιγμή. Στο 
Σχήμα 1(α, β, γ) παρουσιάζεται το κανονικοποιημένο φάσμα ισχύος του κυματιδίου 

22
n /σ(s)W  (υπό μορφή λογαρίθμησης) για τους σταθμούς της Θεσσαλονίκης, της 

Κοζάνης και της Αλεξανδρούπολης, αντίστοιχα. Στα τρία αυτά σχήματα διακρίνεται μια  
συνεχής κοίλη γραμμή, ο κώνος επιρροής (Cone Of Influence).  
 
            (α) Σταθμός Θεσσαλονίκης                                  (β) Σταθμός Κοζάνης 

 
 

                                               (γ) Σταθμός Αλεξανδρούπολης 

 
 
Σχήμα 1. Κανονικοποιημένο κυματιδιακό φάσμα ισχύος στους σταθμούς (α) της 
Θεσσαλονίκης, (β) της Κοζάνης, (γ) της Αλεξανδρούπολης 
 

 Η περιοδική μεταβολή με περίοδο ενός έτους, που συνδέεται με φαινόμενα 
εποχικότητας είναι εμφανής και στους τρεις σταθμούς. Ενώ στους σταθμούς της 
Θεσσαλονίκης και της Κοζάνης η ετήσια περιοδικότητα είναι πιο εμφανής σε τμήματα 
του διαστήματος αναφοράς (1958-2000), στο σταθμό της Αλεξανδρούπολης η 
μεταβολή αυτή παρουσιάζεται ως χαρακτηριστικό ανεξάρτητο από χρονικά διαστήματα 
και κυρίαρχο για το φάσμα του σταθμού.  

Στο σταθμό της Θεσσαλονίκης (Σχήμα 1(α)) σε όλη την περίοδο αναφοράς (1958-
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2000), εκτός από το χρονικό διάστημα 1968-1976, οι περίοδοι διακύμανσης της 
ημερήσιας βροχόπτωσης βρίσκονται στη ζώνη των 2-4 ετών, με μεγαλύτερη ισχύ στα 
διαστήματα 1960- 1967 και 1980-1987. Οι περιοδικές κινήσεις με περίοδο 7-11 έτη,  
είναι ευδιάκριτες σε όλο το μήκος του φάσματος του σταθμού. Από το κυματιδιακό 
φάσμα του σταθμού της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις για την ύπαρξη 
κάποιας μακροχρόνιας τάσης στα δεδομένα. Παρόλα αυτά, η μειούμενη ισχύς του 
κυματιδιακού μετασχηματισμού για περιόδους μεγαλύτερες των 16 ετών, ιδιαίτερα 
στην περιοχή 1975-1998, παρέχει κάποιες ασθενείς ενδείξεις πτωτικών τάσεων.  

Στο σταθμό της Κοζάνης, η ζώνη των περιοδικών μεταβολών 2-4 ετών 
παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα σε όλο το διάστημα αναφοράς, ενώ παρουσιάζονται 
υψηλές τιμές του κυματιδιακού φάσματος ισχύος και σε μεγαλύτερες περιόδους 8-20 
ετών, ιδίως στο διάστημα 1970-1985. Στο διάστημα αυτό, η μεταβλητότητα σε αυτό το 
εύρος των περιόδων είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Η 
αυξανόμενη ισχύς του κυματιδιακού μετασχηματισμού για περιόδους στην περιοχή των 
16 ετών καθώς και μεγαλύτερες, ιδιαίτερα στο διάστημα 1965-1990, παρέχει κάποιες 
ασθενείς ενδείξεις αυξητικών τάσεων στα δεδομένα βροχόπτωσης. 

Ο σταθμός της Αλεξανδρούπολης, όπως και οι δυο προηγούμενοι, εμφανίζει 
έντονη μεταβλητότητα στο διάστημα μεταξύ των περιόδων 2-4 έτη, ενώ μικρή 
διακύμανση στο εύρος αυτό των περιόδων παρουσιάζεται κατά το διάστημα 1975-1982. 
Μικρότερης συχνότητας συνιστώσες εμφανίζονται στο φάσμα του σταθμού τη δεκαετία 
του 1980 (4-12 έτη), ενώ ισχυρή διακύμανση παρατηρείται στην περίοδο των 16 ετών 
από την αρχή της δεκαετίας του 1980 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Μια μικρή 
αυξητική τάση στα δεδομένα είναι και σε αυτή την περίπτωση διακριτή.  

Είναι πλέον αποδεκτό ότι το φαινόμενο ENSO (El Niño-Southern Oscillation) 
(Eltahir, 1996), με τυπικές περιόδους της τάξης των 2-7 χρόνων, έχει μια σημαντική 
τηλεσυνδετική επίπτωση στην πλανητική διάταξη καιρού στην περιοχή του Ειρηνικού 
Ωκεανού, δηλαδή στην Αμερική και την Αυστραλία, όπου έχουν μετρηθεί σημαντικά 
εποχικά φαινόμενα στο φαινόμενο των κατακρημνίσεων και των απορροών των 
ποταμών (Ropelewski & Halpert, 1987). Ωστόσο, έχουν αναφερθεί και συσχετίσεις του 
παραπάνω φαινομένου με το κλίμα της Ευρώπης και της Μεσογείου (Mariotti et al. 
2002). Έχει ακόμη αναφερθεί σημαντική μεταβλητότητα στο μέγεθος των γεγονότων 
ENSO (π.χ. 1997-1998 το ισχυρότερο El Niño) καθώς και στη διάρκειά τους (π.χ. 1992-
1995 η πιο επιμήκης θερμή ανωμαλία). Σε τμήμα του φάσματος των περιόδων 2-7 έτη, 
και οι τρεις σταθμοί παρουσιάζουν αυξημένες τιμές της κυματιδιακής ισχύος, ενώ 
υψηλές τιμές του φάσματος παρατηρούνται και στα διαστήματα έντονης δραστηριό-
τητας του ENSO που αναφέρθηκαν παραπάνω.    

Ο δείκτης NAO (North Atlantic Oscillation) ορίζεται ως το δίπολο της διαφοράς 
των κανονικοποιημένων πιέσεων μεταξύ των Αζόρων και της Ισλανδίας. Μια θετική 
φάση του NAO την ακολουθούν τιμές θερμοκρασίας και κατακρημνίσεων υψηλότερες  
από τις κανονικές στις ανατολικές περιοχές των Η.Π.Α και στις περιοχές της Β. 
Ευρώπης, καθώς και χαμηλότερες τιμές στη Γροιλανδία και συχνά στη Νότια Ευρώπη 
και στη Μέση Ανατολή. Το αντίθετο συμβαίνει στην περίπτωση αρνητικής φάσης του 
NAO. Οι συνήθεις περίοδοι του NAO είναι 7-11 έτη. Από την αρχή της δεκαετίας του 
1970, παρατηρείται μια αυξητική τάση του δείκτη προς τις θετικές τιμές του. Το 
κυματιδιακό φάσμα και των τριών σταθμών, ειδικότερα των σταθμών της 
Θεσσαλονίκης και της Κοζάνης, εμφανίζει σχετικά υψηλές τιμές στο φάσμα των 
περιόδων αυτών. Ο δείκτης ΝΑΟ θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια σε ένα μοντέλο 
ακραίων τιμών, μια μη-ομογενή ανέλιξη Poisson, για τη διαμόρφωση της παραμέτρου 
θέσεως ή των παραμέτρων θέσεως και κλίμακας του μοντέλου, με στόχο την καλύτερη 
κατανόηση των δυναμικών που οδηγούν σε ακραία γεγονότα βροχόπτωσης. 
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ 
Η σημειακή ανέλιξη Poisson είναι ένα προσφιλές μοντέλο ακραίων τιμών, που 

ενοποιεί σε ένα γενικότερο πλαίσιο τα μοντέλα των μέγιστων τιμών των «μπλοκ» και 
την οριακή κατανομή GPd (Generalized Pareto distribution). Η επιλογή του ορίου u της 
ανέλιξης είναι ένα ζήτημα εξισορρόπησης μεταξύ της μεροληψίας και της διακύμανσης. 
Η συνάρτηση έντασης της μη-ομογενούς ανέλιξης Poisson είναι: 
 

1)/ ξ(ξ)}
σ
μxξ({1

σ
1(x)λ +−−

+=θ                                                                                       (3.1) 

 
όπου μ, σ, ξ οι παράμετροι θέσεως, κλίμακας και σχήματος της ανέλιξης, αντίστοιχα και 
x οι υπερβάσεις του ορίου u. Για τους σταθμούς της Θεσσαλονίκης, της Κοζάνης και 
της Αλεξανδρούπολης, χρησιμοποιούνται τα όρια των 18mm, 18mm και 22mm, 
αντίστοιχα. Ο δείκτης ακραίων τιμών και για τους τρεις σταθμούς υπολογίζεται κοντά 
στη μονάδα, δίνοντας ενδείξεις για τη θεώρηση των παρατηρήσεων που υπερβαίνουν τα 
παραπάνω όρια ως ανεξάρτητων μεταξύ τους (Galiatsatou & Prinos, 2006).  

Ο κύριος στόχος μιας ανάλυσης κύριων τάσεων στα δεδομένα ακραίων τιμών 
είναι να προσδιορίσει εάν η υπό εξέταση χρονοσειρά χαρακτηρίζεται από μια γενική 
αύξηση ή ελάττωση με το χρόνο. Απλά πολυωνυμικά μοντέλα εφαρμόζονται με σκοπό 
να περιγράψουν τη δομή του διανύσματος των παραμέτρων θ(t)=(μ(t), σ(t), ξ(t)), έτσι 
ώστε να επιτρέψουν την μεταβολή των παραμέτρων της σημειακής ανέλιξης με το 
χρόνο. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην μοντελοποίηση των τάσεων με χρήση 
παραμετρικών τύπων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία είναι: i) η έκφραση 
των παραμέτρων μ και σ του μοντέλου ως πολυωνυμικές συναρτήσεις του χρόνου, ii) η 
μοντελοποίηση των παραμέτρων μ και σ ως πολυωνυμικές συναρτήσεις του χρόνου, 
όπου αυτές θεωρούνται συνδεδεμένες μεταξύ τους και iii) η έκφραση του μοντέλου της 
σημειακής ανέλιξης  συναρτήσει των παραμέτρων λ και φ, που αντιπροσωπεύουν το 
ρυθμό με τον οποίο παρουσιάζονται τα ακραία γεγονότα και τη σοβαρότητά τους, 
αντίστοιχα (Butler, 2005). Στη συγκεκριμένη εφαρμογή εξετάζεται η επίδραση στα 
αποτελέσματα του μοντέλου ακραίων τιμών: α) μιας γραμμικής μεταβολής της 
παραμέτρου θέσεως μ με το χρόνο (μ=μ0 + μ1t), β) μιας γραμμικής μεταβολής των 
παραμέτρων θέσεως, μ, και κλίμακας, σ, με το χρόνο (μ=μ0 + μ1t και σ=σ0 + σ1t, 
αντίστοιχα), γ) μιας γραμμικής μεταβολής των παραμέτρων μ και σ, σε αντιστοιχία με 
τη μορφή του (β), αλλά με θεώρηση της σχέσης μ=σ/z μεταξύ των δυο παραμέτρων και 
δ) η έκφραση του μοντέλου ακραίων τιμών συναρτήσει του αριθμού, λ, και της 
έντασης, φ, των ακραίων γεγονότων (λ=λ0+λ1t και φ=φ0+φ1t, αντίστοιχα). Στο Σχήμα 
2(α, β, γ) παρουσιάζεται η μεταβολή της μέσης τιμής του επιπέδου επαναφοράς της 
εκατονταετίας για τις παραπάνω περιπτώσεις. Επιπλέον εξετάζεται και η μεταβολή της 
παραμέτρου θέσεως, μ, καθώς και των παραμέτρων θέσεως και κλίμακας, μ και σ, της 
ανέλιξης συναρτήσει του ημερήσιου δείκτη ΝΑΟ.  

Στα παρακάτω σχήματα, παρουσιάζονται τα τέσσερα από τα έξι μοντέλα που 
περιγράφηκαν παραπάνω. Τα μοντέλα που θεωρούν μ=μ0 + μ1t ή μ=μ0 + μ1t και σ=σ0 + 
σ1t, δίνουν μέσες τιμές του επιπέδου επαναφοράς της εκατονταετίας, που συμπίπτουν 
με τις αντίστοιχες των μοντέλων που θεωρούν μ=μ0 + μ1t+ μ3nao και λ=λ0+λ1t και 
φ=φ0+φ1t, αντίστοιχα. Από το Σχήμα 2(α), παρατηρείται μια μειωτική τάση του 
επιπέδου επαναφοράς της εκατονταετίας στο σταθμό της Θεσσαλονίκης, ενώ στους 
άλλους δυο σταθμούς (Σχήματα 2(β) και 2(γ)) παρουσιάζονται αυξητικές τάσεις. Τα 
μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν, εκτός από αυτό που συσχετίζει τις παραμέτρους 
θέσεως, μ και κλίμακας, σ, με το δείκτη NAO, παρουσιάζουν γραμμικές μεταβολές του 
επιπέδου επαναφοράς με το χρόνο. Αντίθετα, από το τελευταίο προκύπτουν μέσες τιμές 
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του επιπέδου επαναφοράς με έντονη διακύμανση, οι οποίες όμως ακολουθούν τις 
αυξητικές ή μειωτικές τάσεις των παραπάνω γραμμικών μοντέλων. 

 
           (α) Σταθμός Θεσσαλονίκης                                      (β) Σταθμός Κοζάνης               

 
            (γ) Σταθμός Αλεξανδρούπολης 

 
 
Σχήμα 2. Μεταβολή των μέσων τιμών των επιπέδων επαναφοράς της εκατονταετίας με 
χρήση πολυωνυμικών μοντέλων για τις παραμέτρους της ανέλιξης Poisson στους 
σταθμούς (α) της Θεσσαλονίκης, (β) της Κοζάνης, (γ) της Αλεξανδρούπολης 
 

Και για τους τρεις σταθμούς οι τιμές των επιπέδων επαναφοράς στην περίπτωση 
των μοντέλων μ=μ0 + μ1t και μ=μ0 + μ1t+ μ3nao ταυτίζονται σχεδόν με τις αντίστοιχες 
του στάσιμου μοντέλου. Για το σταθμό της Θεσσαλονίκης, τα μοντέλα που θεωρούν 
μ=μ0 + μ1t και σ=σ0 + σ1t, καθώς και λ=λ0+λ1t και φ=φ0+φ1t, παρουσιάζουν μια μικρή 
μειωτική τάση της μέσης τιμής της εκατονταετίας με ρυθμό μείωσης περίπου 
0.12mm/έτος. Στους σταθμούς της Κοζάνης και της Αλεξανδρούπολης, εμφανίζονται 
αυξητικές τάσεις με ρυθμούς αύξησης της μέσης τιμής της εκατονταετίας περίπου 
0.17mm/έτος και 0.30mm/έτος, αντίστοιχα. Οι τιμές του επιπέδου επαναφοράς που 
προκύπτουν από το μοντέλο που θεωρεί συνδεδεμένες τις δύο παραμέτρους μ και σ, 
κείνται στην περιοχή που ορίζεται μεταξύ των παραπάνω μοντέλων, με συνέπεια την 
ύπαρξη πολύ μικρών μεταβολών της μέσης τιμής της εκατονταετίας. Οι μεγαλύτερες 
από αυτές παρατηρούνται στο σταθμό της Αλεξανδρούπολης, όπου ο ρυθμός αύξησης 
είναι περίπου 0.05mm/έτος. Το μοντέλο που θεωρεί μεταβολή των παραμέτρων μ και σ 
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με το χρόνο και το δείκτη ΝΑΟ και το οποίο εμφανίζει τη μεγαλύτερη διακύμανση 
τιμών, παρουσιάζει επίσης μειωτικές τάσεις του επιπέδου επαναφοράς για το σταθμό 
της Θεσσαλονίκης και αυξητικές τιμές για τους σταθμούς της Κοζάνης και της 
Αλεξανδρούπολης. Το παραπάνω μοντέλο δίνει ανώτερες τιμές του επιπέδου 
επαναφοράς κατά 7.8%, 6.5% και 18.8% μεγαλύτερες και κατώτερες τιμές κατά 6.7%, 
7.4% και 20.4% μικρότερες από τις αντίστοιχες των στάσιμων μοντέλων για τους 
σταθμούς της Θεσσαλονίκης, της Κοζάνης και της Αλεξανδρούπολης, αντίστοιχα, για 
την περίοδο αναφοράς των σαράντα τριών ετών (1958-2000).   
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην εργασία αυτή επιχειρείται η ανάλυση των μη-στασιμοτήτων χρονοσειρών 
βροχόπτωσης σε τρεις ελληνικούς σταθμούς, αυτούς της Θεσσαλονίκης, της Κοζάνης 
και της Αλεξανδρούπολης και της επαγωγής τους σε επίπεδα ακραίων τιμών με στόχο 
τον υπολογισμό των επιπέδων επαναφοράς που αντιστοιχούν σε μεγάλες περιόδους 
επαναφοράς, με ενσωμάτωση των χρονικών τάσεων των δεδομένων, καθώς και της 
μεταβολής τους σε συνάρτηση με το δείκτη ΝΑΟ.  
(α)  Και στους τρεις σταθμούς που μελετώνται, οι περίοδοι διακύμανσης της ημερήσιας 
βροχόπτωσης βρίσκονται στη ζώνη των 2-4 ετών. Το φάσμα των περιόδων αυτών 
χαρακτηρίζει το φαινόμενο ENSO. Επιπλέον, το κυματιδιακό φάσμα και των τριών 
σταθμών, ειδικότερα των σταθμών της Θεσσαλονίκης και της Κοζάνης, εμφανίζει 
σχετικά υψηλές τιμές στο φάσμα των περιόδων 7-11 έτη, που αντιστοιχεί στη συνήθη 
περίοδο του φαινομένου που αντιπροσωπεύει ο δείκτης ΝΑΟ. 
(β) Τα παραμετρικά μοντέλα τάσεων που χρησιμοποιούνται, εκτός από αυτό που 
συσχετίζει τις παραμέτρους θέσεως, μ και κλίμακας, σ, της ανέλιξης Poisson με το 
δείκτη NAO, παρουσιάζουν γραμμικές μεταβολές του επιπέδου επαναφοράς με το 
χρόνο. 
(γ)  Και για τους τρεις σταθμούς οι τιμές των επιπέδων επαναφοράς στην περίπτωση 
των μοντέλων μ=μ0 + μ1t και μ=μ0 + μ1t+ μ3nao ταυτίζονται σχεδόν με τις αντίστοιχες 
του στάσιμου μοντέλου. Για το σταθμό της Θεσσαλονίκης, τα μοντέλα που θεωρούν 
μ=μ0 + μ1t και σ=σ0 + σ1t, καθώς και λ=λ0+λ1t και φ=φ0+φ1t, παρουσιάζουν μια μικρή 
μειωτική τάση της μέσης τιμής της εκατονταετίας με ρυθμό μείωσης περίπου 
0.12mm/έτος. Στους σταθμούς της Κοζάνης και της Αλεξανδρούπολης, εμφανίζονται 
αυξητικές τάσεις με ρυθμούς αύξησης της μέσης τιμής της εκατονταετίας περίπου 
0.17mm/έτος και 0.30mm/έτος, αντίστοιχα. 
(δ)  Το μοντέλο που θεωρεί μεταβολή και των δυο παραμέτρων μ και σ με το δείκτη 
ΝΑΟ, παρουσιάζει έντονη διακύμανση των τιμών του επιπέδου επαναφοράς της 
εκατονταετίας, οι οποίες όμως ακολουθούν τις αυξητικές ή μειωτικές τάσεις των 
γραμμικών μοντέλων.   
 
Ευχαριστίες: Η εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 
“FLOODsite: Integrated Flood Risk Analysis and Management Methodologies”, που 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Contract No: GOCE - CT - 2004 - 
505420). Στις αναλύσεις με τη βοήθεια του κυματιδιακού μετασχηματισμού, 
χρησιμοποιήθηκαν και οι κώδικες των Torrence & Compo (1998). Οι ημερήσιες τιμές 
του NAO που χρησιμοποιήθηκαν υπάρχουν στην ιστοσελίδα : 
http:/www.cgd.ucar.edu/cas/jhurrel/indices.html 
 
 
 



186 

5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Butler, A., 2005. Statistical modelling of synthetic oceanographic extremes. P.h.D. 

Thesis, Lancaster University, London, UK. 
Coles, S., 2001. An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values, Springer 

Series in Statistics. 
Coles, S. G. and Tawn, J. A., 1996. Modeling extremes of the areal rainfall process. 

Journal of the Royal Statistical Society, B 58:329-347. 
Daubechies, I., 1992. Ten Lectures on Wavelets, Society for Industrial and Applied 

Mathematics. 
Eltahir, E. A. B., 1996. El Niño and the natural variability in the flow of the Nile River. 

Water Resources Residuals, 32(1):131-137. 
Galiatsatou, P. and Prinos, P., 2006. Probability of occurrence of extreme rainfall events 

in northern Greece. Proc. International Conference on Protection and Restoration of 
the Environment, Chania 2006, pp 329-330. 

Huerta, G. and Sanso, B., 2005. Time-varying models for extreme values. Department of 
Mathematics and Statistics, University of New Mexico, www.ams.ucsc.edu/reports/ 
ams2005-04.pdf. 

Mariotti, A., Zeng, N. and Lau, K. M., 2002. Euro-mediterranean rainfall and ENSO-a 
seasonally varying relationship. Geophysical Research Letters, 29(12):1621, doi: 
10.1029/2001GL014248. 

Meyers, S. D., Kelly, B. G. and O’Brien, J. J., 1993. An introduction to wavelet analysis 
in oceanography and meteorology: with application to the dispersion of Yanai waves. 
Monthly Weather Review, 121: 2858-2866. 

Mills, T. C., 2005. Modelling precipitation trends in England and Wales. Journal of 
Applied Meteorology, 12: 169-176. 

Pickands, J., 1971. The two-dimensional Poisson process and extremal processes. 
Journal of Applied Probability, 8: 745-756. 

Ropelewski, C. F. and Jones, P. D., 1987. An extension of the Tahiti-Darwin Southern 
Oscillation index. Monthly Weather Review, 115: 2161-2165. 

Smith, R. L., 1989. Extreme value analysis of environmental time series: an example 
based on ozone data (with discussion). Statistical Science, 4: 367-393. 

Tawn, J. and Eastoe, E., 2007. Modeling non-stationary extremes. 
http://seer2007.fc.ul.pt/Presentations/slidesTawn.pdf 

Torrence, Ch. and Compo, G. P., 1998. A practical guide to wavelet analysis. Bulletin of 
the American Meteorological Society, 79(1): 61-78 

Wang, B. and Wang, Y., 1996. Temporal structure of the Southern Oscillation as revealed 
by wave transform and wavelet analysis. Journal of Climate, 9: 1586-1598 

Yee, T.W., 2007. VGAM family functions for extreme value data. 
http://www.stat.auckland.ac.nz/_yee 



Πρακτικά Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ & ΕΕΔΥΠ  Επιμέλεια Έκδοσης: 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων Α. Λιακόπουλος, Β. Κανακούδης 
σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών» Ε. Αναστασιάδου-Παρθενίου 
Βόλος, 27-30 Μαΐου 2009, σελ. 187-194 Β. Τσιχριντζής 

 
ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ  

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 
Γ. Τσακίρης, Χ. Βαγγέλης, Δ. Τίγκας, Δ. Παγκάλου 

 
Κέντρο Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασμού & 
Εργαστήριο Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ξηρασία χαρακτηρίζεται από ένα αριθμό παραμέτρων – διαστάσεων όπως η ένταση, 
η διάρκεια και η έκταση που επηρεάζεται. Η προσομοίωση όλων αυτών των 
διαστάσεων οδηγεί σε ιδιαίτερα περίπλοκα αποτελέσματα που είναι δύσκολο να 
κατανοηθούν από τα κέντρα που παίρνουν τις αποφάσεις. Στην εργασία παρουσιάζεται 
μια μεθοδολογία προσομοίωσης της ξηρασίας ως μονοδιάστατου φαινομένου. Η ένταση 
εκτιμάται με ειδικούς δείκτες, η έκταση αντικαθίσταται από την έκταση αναφοράς (π.χ. 
λεκάνη απορροής) και αντί για τη διάρκεια επιλέγονται συγκεκριμένες χρονικές βάσεις 
αναφοράς (π.χ. 3 μήνες, 6 μήνες, 9 μήνες και 12 μήνες). 
Η μονοδιάστατη προσομοίωση εφαρμόζεται επιχειρησιακά για τα δύο τελευταία έτη και 
για τις διάφορες χρονικές βάσεις για τους σταθμούς της Ανατολικής Ελλάδας: Λάρισα, 
Ελληνικό (Αθήνα), Νάξος και Ηράκλειο. 
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ABSTRACT 
Drought is characterised by a number of parameters – dimensions, such as severity, 
duration and the areal extent. The simulation of all these dimensions leads in very 
complicated procedures, which are difficult to be understood by the decision makers. In 
this paper drought is considered as a uni-dimensional phenomenon. The methodology 
presented uses drought indices for estimating its severity, the areal extent is replaced by 
the reference area (e.g. river basin) and specific reference periods are selected for 
replacing drought duration (e.g. 3-month, 6-month, 9-month and 12-month). 
The uni-dimensional analysis is applied operationally for the last two years for all the 
reference periods for the meteorological stations of Eastern Greece: Larissa, Elliniko 
(Athens), Naxos and Heraklion. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ξηρασία είναι ένα επαναλαμβανόμενο φυσικό φαινόμενο, που συνδέεται με τη 

μείωση της διαθεσιμότητας του νερού (σε σύγκριση με την κανονική τιμή) και 
εκτείνεται σε μια σημαντική χρονική περίοδο για μια μεγάλη περιοχή. Από τον ορισμό 
αυτό εύκολα προκύπτει το συμπέρασμα ότι για την ανάλυση της συχνότητας της 
ξηρασίας, χρειάζεται να μοντελοποιηθούν και να διερευνηθούν τρεις διαστάσεις: η 
ένταση, η διάρκεια και η χωρική έκταση. 

Συχνά η ξηρασία χαρακτηρίζεται από δείκτες έντασης, που είναι ένας 
συνδυασμός μετεωρολογικών, υδρολογικών και άλλων δεικτών. Οι δείκτες ξηρασίας 
παρέχουν αναπαραστάσεις ιστορικών ξηρασιών και επομένως τοποθετούν τις τρέχουσες 
συνθήκες σε ιστορική προοπτική. Είναι πολύτιμοι, επειδή μπορούν να παρέχουν στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων ένα μέτρο αρνητικής απόκλισης της διαθεσιμότητας νερού 
από τις κανονικές συνθήκες, οπότε και να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς σχεδιασμού ή 
διαχείρισης. 

Οι πιο δημοφιλείς από τους δείκτες αυτούς είναι οι γενικοί μετεωρολογικοί 
δείκτες. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν προταθεί πολυάριθμοι δείκτες. Ο PDSI (Palmer 
Drought Severity Index), ο οποίος βασίζεται σε ένα απλοποιημένο μοντέλο εδαφικού – 
υδατικού ισοζυγίου, και ο SPI (Standardized Drought Index), ο οποίος βασίζεται στη 
βροχόπτωση είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται περισσότερο παγκοσμίως. Προσφάτως 
προτάθηκε και χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς σε αρκετές Μεσογειακές χώρες ένας νέος 
δείκτης ξηρασίας παρόμοιας φύσης με τον SPI, ο RDI (Reconnaissance Drought Index). 
Ο RDI βασίζεται στην αναλογία των τιμών αθροιστικής βροχόπτωσης και δυνητικής 
εξατμισοδιαπνοής. Τρεις εκφράσεις του RDI χρησιμοποιούνται: η αρχική, η 
κανονικοποιημένη και η τυποποιημένη. Η τελευταία χρησιμοποιεί τους ίδιους κανόνες 
και κατώφλια με τον SPI (Tsakiris and Vangelis, 2005).  

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η τρισδιάστατη μοντελοποίηση της ξηρασίας είναι 
μια περίπλοκη διαδικασία που χρησιμοποιείται δύσκολα για τη διαχείριση εκτάκτων 
συνθηκών όπως αυτές της ξηρασίας. Τα κέντρα λήψης αποφάσεων θα πρέπει να 
λαμβάνουν αποφάσεις για την περίπτωση εμφάνισης ξηρασίας γρήγορα, αποφασιστικά 
αλλά και με πλήρη διαφάνεια, ώστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι να πείθονται για την 
ορθότητα των αποφάσεων. Με την υιοθέτηση μιας διάστασης και ενός μόνο δείκτη 
ξηρασίας δημιουργείται η βάση για διαφανείς και ευσταθείς διαδικασίες. 
 
 
2. ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ 

Εδώ παρουσιάζεται η προσπάθεια αντικατάστασης της διάρκειας, της χωρικής 
έκτασης και της έντασης ενός επεισοδίου ξηρασίας, από έναν και μόνο δείκτη, 
μετατρέποντας την ανάλυση της ξηρασίας σε ανάλυση ενός μονοδιάστατου 
φαινομένου. 

 
 

2.1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η διάρκεια ενός επεισοδίου ξηρασίας συνήθως μετριέται σε ημέρες ή μήνες από 

την εκκίνηση ως τη λήξη του γεγονότος. Η εμπειρία έχει δείξει ότι ούτε η έναρξη ούτε 
η λήξη της ξηρασίας μπορούν να προσδιοριστούν αξιόπιστα. Επιπλέον, μπορεί να 
υπάρξουν περιπτώσεις όπου ένας μήνας είναι ξηρός (συνθήκες κάτω από το μέσο όρο) 
και ο επόμενος υγρός (συνθήκες πάνω από το μέσο όρο). Συνεπώς, στην πράξη δεν 
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα η διάρκεια του επεισοδίου ξηρασίας. Για την επίλυση 
αυτού του προβλήματος, η διάρκεια δεν θεωρείται άμεσα ένας προσδιοριστικός 
παράγοντας της ξηρασίας. Αντιθέτως, προτείνεται μια προκαθορισμένη περίοδος, η 
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περίοδος αναφοράς, στην οποία υπολογίζονται οι απαραίτητες μετεωρολογικές ή/και οι 
υδρολογικές παράμετροι. Επομένως, θεωρώντας προκαθορισμένη την έναρξη του 
υδρολογικού έτους (π.χ. 1 Οκτωβρίου για την περιοχή της Μεσογείου), οι περίοδοι 3 
μηνών, 6 μηνών, 9 μηνών και 12 μηνών θα μπορούσαν να επιλεχθούν για την εκτίμηση 
των συνθηκών που χαρακτηρίζουν την περίοδο αυτή. Σε περίπτωση που απαιτείται πιο 
λεπτομερής καταγραφή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, μπορούν να επιλεγούν και οι 
ενδιάμεσοι περίοδοι (4 μηνών, 5 μηνών κλπ.). Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα αυτών 
των περιόδων αναφοράς (που όλες έχουν κοινή ημερομηνία εκκίνησης) είναι ότι η 
παρακολούθηση της ξηρασίας έχει μια αυστηρή τυπική χρονική αναφορά και έτσι οι 
συγκρίσεις των συνθηκών ξηρασίας μεταξύ διαφόρων περιοχών διευκολύνονται και 
αποκτούν νόημα. 

 
 

2.2. ΧΩΡΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 
Η δεύτερη διάσταση που μπορεί να αντικατασταθεί είναι η χωρική έκταση της 

ξηρασίας. Συμβατικά, οι πληροφορίες των μετεωρολογικών μεταβλητών π.χ. 
βροχόπτωση συλλέγονται από επιλεγμένους μετεωρολογικούς σταθμούς. Οι σταθμοί 
αυτοί μπορεί να θεωρηθεί ότι αναπαριστούν τις εκτάσεις επιρροής (π.χ. πολύγωνα 
Thiessen). Σύμφωνα με τη συμβατική εκτίμηση της χωρικής έκτασης οι περιοχές που 
επηρεάζονται από ξηρασία αθροίζονται και συγκρίνονται με το «ποσοστό κρίσιμης 
έκτασης». Η ξηρασία είναι σημαντική εάν το ποσοστό της επηρεαζόμενης έκτασης 
είναι μεγαλύτερο από ένα προκαθορισμένο ποσοστό κρίσιμης έκτασης. 

Η διαδικασία αυτή παρόλο που μπορεί να δίνει πιο λεπτομερείς πληροφορίες για 
τη χωρική έκταση της ξηρασίας, έχει μερικά σημαντικά μειονεκτήματα, κυρίως όσον 
αφορά στη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια της ξηρασίας: 

i. Το ποσοστό κρίσιμης έκτασης είναι αφηρημένο, αφήνοντας τα κέντρα λήψης 
αποφάσεων χωρίς μια λογική διαδικασία για τον καθορισμό του. 

ii. Η προσέγγιση κρίσιμης έκτασης αγνοεί τις φυσικές διεργασίες όπως η διεργασία 
βροχόπτωσης – απορροής, που πραγματοποιείται σε κάθε λεκάνη απορροής. 

iii. Δεν αναφέρεται στη μονάδα διαχείρισης που είναι η λεκάνη απορροής. Όπως 
είναι γνωστό, η λεκάνη απορροής (ή το σύνολο μικρών γειτονικών λεκανών 
απορροής) είναι η χωρική μονάδα όπου λαμβάνονται διαχειριστικές αποφάσεις 
που αφορούν τους υδατικούς πόρους σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
Πλαίσιο 2000/60. 

Για να ξεπεραστούν τα εμπόδια αυτά προτείνεται η ακόλουθη απλοποιημένη 
διαδικασία, ώστε να αντικατασταθεί η χωρική έκταση από την έκταση της λεκάνης 
απορροής: 

i. Τα μετεωρολογικά δεδομένα μεταφέρονται από τους μετεωρολογικούς 
σταθμούς σε επίπεδο λεκάνης, λαμβάνοντας υπόψη την περιοχή επιρροής κάθε 
σταθμού που ανήκει στη λεκάνη. 

ii. Το υψόμετρο διορθώνεται, ώστε ο χωρικός μέσος όρος να αντιπροσωπεύει το 
πραγματικό μέσο υψόμετρο της λεκάνης 

iii. Ο επιλεγμένος δείκτης ξηρασίας υπολογίζεται από τα δεδομένα που έχουν 
μεταφερθεί σε επίπεδο λεκάνης. 

 
 
3. Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ RDI 

Μετά από μια συστηματική μελέτη των δεικτών που χρησιμοποιούνται για τον 
προσδιορισμό και την εκτίμηση της σοβαρότητας της μετεωρολογικής ξηρασίας, 
προέκυψε το συμπέρασμα ότι παρόλο που όλοι αυτοί οι δείκτες είναι χρήσιμοι, κανείς 
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τους δεν τυγχάνει καθολικής εφαρμογής. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
εικοσαετίας ο SPI (Standardised Precipitation Index – Δείκτης τυποποιημένης 
βροχόπτωσης) (McKee et al., 1993) έγινε ιδιαίτερα αποδεκτός λόγω των χαμηλών 
απαιτήσεών του σε δεδομένα. 

Ένας νέος δείκτης αναγνώρισης και εκτίμησης της ξηρασίας, o RDI, 
πρωτοπαρουσιάστηκε στη συντονιστική συνάντηση του ερευνητικού προγράμματος 
MEDROPLAN, ενώ πιο ολοκληρωμένες περιγραφές παρουσιάστηκαν σε άλλες 
δημοσιεύσεις (Tsakiris and Vangelis 2005, Tsakiris et al. 2006, Tsakiris et al. 2007a, 
Tsakiris et al. 2007b). 

Ο δείκτης, που ονομάστηκε RDI - Reconnaissance Drought Index  μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως γενικός μετεωρολογικός δείκτης για την εκτίμηση της ξηρασίας. Ο 
RDI μπορεί να εκφραστεί με τρεις μορφές: η αρχική τιμή αk, ο κανονικοποιημένος RDI 
(RDIn – normalized RDI) και ο τυποποιημένος RDI (RDIst – standardized RDI). Στο 
άρθρο αυτό χρησιμοποιούνται οι εκφράσεις ak και RDIst. 

Η αρχική τιμή (αk) παρουσιάζεται σε μια αθροιστική μορφή χρησιμοποιώντας ένα 
μηνιαίο χρονικό βήμα και μπορεί να υπολογιστεί σε μηνιαία, εποχιακή ή ετήσια βάση. 
Η αk για τον i-οστό χρόνο από σύνολο δείγματος Ν ετών και περίοδο αναφοράς k 
(μήνες) υπολογίζεται ως εξής: 
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όπου Pij και PETij είναι η βροχόπτωση και η δυνητική εξατμισοδιαπνοή αντίστοιχα για 
το μήνα j του i-οστού υδρολογικού έτους με εκκίνηση από το μήνα Οκτώβριο όπως 
συνηθίζεται στις Μεσογειακές χώρες και Ν είναι ο συνολικός αριθμός ετών με 
διαθέσιμα δεδομένα. 

Η αρχική διατύπωση του RDIst (Tsakiris and Vangelis, 2005) υπέθετε ότι οι τιμές 
αk ακολουθούν την λογαριθμοκανονική κατανομή και ο RDIst υπολογίζεται ως εξής: 

y

i
i

st

yy
RDI

σ̂

)(
)( −
=  (0.2) 

όπου yi = ln(αk
(i)), y είναι ο αριθμητικός τους μέσος και yσ̂  η τυπική απόκλιση. 

Μετά από συνεχή έρευνα και ανάλυση διαφόρων δεδομένων από πολλές περιοχές 
και διαφορετικές χρονικές βάσεις (3, 6, 9 και 12 μηνών) προέκυψε το συμπέρασμα ότι 
οι τιμές ak ακολουθούν ικανοποιητικά τόσο τη λογαριθμοκανονική όσο και τη 
κατανομή Γάμμα σχεδόν σε όλες τις περιοχές και τις χρονικές βάσεις, αλλά στις 
περισσότερες περιπτώσεις η κατανομή Γάμμα είναι πιο ακριβής. Επομένως, ο RDIst σε 
πολλές περιπτώσεις θα μπορούσε να υπολογιστεί ορθότερα προσαρμόζοντας τη 
συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της κατανομής Γάμμα στη δεδομένη κατανομή 
συχνότητας του ak. Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή επιλύει το πρόβλημα υπολογισμού 
του RDIst για μικρά χρονικά βήματα, όπως τα μηνιαία, που μπορεί να περιλαμβάνουν 
τιμές μηδενικής βροχόπτωσης (αk = 0), όπου η Εξίσωση (3.2) δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί. Δεν πρέπει βέβαια να λησμονείται το γεγονός ότι η περίοδος αναφοράς 
πρέπει να είναι σημαντικής διάρκειας, όχι μικρότερης των 3 διαδοχικών μηνών. 
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Ο τυποποιημένος RDI συμπεριφέρεται με παρόμοιο τρόπο με τον SPI και 
παρομοίως ερμηνεύονται και τα αποτελέσματα. Επομένως, οι τιμές του RDIst μπορούν 
να συγκριθούν με τα ίδια κατώφλια του SPI (Πίνακας 1). Σημειώνεται ότι ο SPI είναι 
ένας κυλιόμενος δείκτης που εδώ έχει προσαρμοσθεί στις χρονικές βάσεις του RDI. 

 
Πίνακας 1: Κατώφλια κατάταξης μιας περιόδου σε σχέση με τις συνθήκες ξηρασίας 

Τιμή RDIst ή SPI Κατηγορία 

>2.00 Ακραία υγρή 

1.50 με 1.99 Σοβαρά υγρή 

1.00 με 1.49 Μέτρια υγρή 

0 με 0.99 Κανονικές συνθήκες – ήπια υγρή 

0 με -0.99* Κανονικές συνθήκες – ήπια ξηρή 

-1.00 με -1.49 Μέτρια ξηρή 

-1.50 με -1.99 Σοβαρά ξηρή 

<-2 Ακραία ξηρή 
* οι τιμές από -0.50 έως -0.99 μπορεί να θεωρηθούν διαφορετική 
κατηγορία που χαρακτηρίζεται ως ‘Ήπια ξηρασία’ 

 
Για τον εύκολο υπολογισμό του RDI, αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο 

Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου το λογισμικό DrinC – Drought Indices Calculator (Tsakiris et al., 
2007b). Στην ιστοσελίδα www.ewra.net/drinc υπάρχει μια έκδοση του DrinC, που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα από κάθε ενδιαφερόμενο. 

 
 

4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ 
 
4.1. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για την εκτίμηση της σοβαρότητας της ξηρασίας επιλέχθηκαν τέσσερις περιοχές: 
η Λάρισα, η Αθήνα, η Νάξος και το Ηράκλειο Κρήτης. Οι περιοχές αυτές 
περιλαμβάνουν τις βασικές λεκάνες απορροής γύρω από αυτά τα κέντρα. 

Για τον προσδιορισμό του RDI επιλέχθηκαν αντιπροσωπευτικοί μετεωρολογικοί 
σταθμοί της ΕΜΥ με καλή ποιότητα δεδομένων και μεγάλη χρονοσειρά για τις 
μετεωρολογικές παραμέτρους που απαιτούνται, για κάθε περιοχή μελέτης. Αναλύθηκαν 
τα μηνιαία δεδομένα βροχόπτωσης και θερμοκρασίας για μια περίοδο 47 υδρολογικών 
ετών (1955-2002). Η δυνητική εξατμισοδιαπνοή PET υπολογίστηκε με τη μέθοδο 
Hargreaves (Hargreaves and Samani, 1982). Για κάθε περιοχή υπό μελέτη, 
υπολογίστηκαν οι τιμές του κανονικοποιημένου RDIst με βάση αυτά τα δεδομένα. 

 
 

4.2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ 
Η καταγραφή και η παρακολούθηση της ξηρασίας είναι σημαντική για την 

πρόβλεψη πιθανών επεισοδίων ξηρασίας και για την καλύτερη προετοιμασία για 
αντιμετώπιση των προβλεπόμενων ζημιών από ένα τέτοιο γεγονός. Στις τέσσερις υπό 
μελέτη περιοχές εγκαταστάθηκε ένα σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης της 
ξηρασίας χρησιμοποιώντας μηνιαία ενημερωμένα δεδομένα της ΕΜΥ. Το σύστημα 
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καταγραφής και παρακολούθησης βασίζεται σε σειρές δεδομένων του RDI με περίοδο 
αναφοράς από το 1955 μέχρι το 2002 για κάθε περιοχή. 

Στα Σχήματα 1 και 2 εμφανίζονται τα αποτελέσματα που αφορούν στον δείκτη 
RDIst για κάθε περιοχή για τα υδρολογικά έτη 2006-07 και 2007-08, σε περιόδους με 
χρονικό βήμα 1 μήνα, ξεκινώντας από το πρώτο τρίμηνο του υδρολογικού έτους.  

 
RDIst Ελληνικό 2006-07
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RDIst Λάρισα 2006-07
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RDIst Νάξος 2006-07
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Σχήμα 1. Καταγραφή και παρακολούθηση ξηρασίας με βάση τον RDI (2006-07) 
*όπου 3Μ, 4Μ, κ.λπ., 3-μηνο, 4-μηνο κ.λπ. με μήνα εκκίνησης πάντα τον Οκτώβριο 

 
Στο Σχήμα 1 φαίνεται ότι κατά το έτος 2006-07, σε γενικές γραμμές, οι συνθήκες 

ήταν πιο υγρές τους πρώτους μήνες (Οκτώβριο – Φεβρουάριο), ενώ τους επόμενους 
μήνες οι συνθήκες ήταν πιο ξηρές. Ειδικότερα, οι τιμές RDIst που σημειώθηκαν στην 
Αθήνα, στη Λάρισα και στη Νάξο ήταν στην κατηγορία των ‘κανονικών συνθηκών’ για 
τους πρώτους μήνες και τελικά έπεσαν στην κατηγορία της ‘ήπιας ξηρασίας’. Στο 
Ηράκλειο οι συνθήκες μεταβλήθηκαν από την κατηγορία ‘μέτρια υγρή’ και ‘σοβαρά 
υγρή’ από τον Οκτώβριο έως το Φεβρουάριο, ενώ οι επόμενοι μήνες ήταν πιο ξηροί και 
επομένως ο ετήσιος RDIst του 2006-07 βρέθηκε στην κατηγορία ‘κανονικές συνθήκες – 
ήπια υγρή’. Σημειώνεται ότι η μεθοδολογία εκτίμησης του RDIst βασίζεται αθροιστικά 
για κάθε περίοδο από την αρχή του υδρολογικού έτους με πρώτη τιμή το πρώτο 
τρίμηνο.  

Το επόμενο υδρολογικό έτος (2007-08) ξεκίνησε επίσης με μια υγρή περίοδο, ενώ 
από τον Ιανουάριο οι συνθήκες σε όλες τις περιοχές εκτός της Νάξου ήταν πιο ξηρές. 
Στη Λάρισα, οι συνθήκες ήταν αρχικά ‘μέτρια υγρές’ και τελικά οι τιμές του RDIst 
μειώθηκαν σε ‘κανονικές συνθήκες – ήπια ξηρή’. Η περιοχή του Ηρακλείου ήταν η 
μόνη περιοχή, όπου οι τιμές του RDIst ήταν αρνητικές καθ’όλη την περίοδο 
παρακολούθησης – καταγραφής και στη διάρκεια του Φεβρουαρίου υπήρχαν συνθήκες 
της κατηγορίας ‘μέτρια ξηρή’, δείχνοντας ένα πιθανό πρόβλημα ξηρασίας κατά τη 
διάρκεια του έτους. Εντούτοις, οι τιμές του RDIst αυξήθηκαν τους επόμενους μήνες, και 
έτσι οι τιμές τον Μάιο κατέταξαν την ξηρασία στην κατηγορία ‘ήπια ξηρή’. Η Αθήνα 
αρχικά είχε κανονικές συνθήκες, αλλά από τον Μάρτιο έφτασε στην κατηγορία ‘ήπια 
ξηρή’, καταλήγοντας σε κανονικές συνθήκες για ολόκληρο το έτος. Η Νάξος είναι η 
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περιοχή που είχε θετικές τιμές RDIst καθ’όλη τη διάρκεια του έτους και 
χαρακτηρίστηκε από την κατηγορία ‘μέτρια υγρή’. 
 

RDIst Ελληνικό 2007-08

1,13
0,79

0,54
0,08 0,15

-0,33 -0,32 -0,38

0,01

-0,22

-2,00
-1,50
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00

3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M

RDIst Ηράκλειο 2007-08

-0,82
-1,18

-0,90
-0,36

-0,61 -0,66 -0,73
-0,45-0,19

-0,54

-2,00
-1,50
-1,00
-0,50
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00

3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 10M 11M 12M

 
RDIst Λάρισα 2007-08
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Σχήμα 2. Καταγραφή και παρακολούθηση ξηρασίας με βάση τον RDI (2007-08) 
 
Ο δείκτης RDI έχει προκύψει από τα δεδομένα κάποιων επιλεγμένων σταθμών, 

μπορεί να αναφέρεται στη λεκάνη απορροής στην οποία ανήκει, μπορεί όμως να 
χαρακτηρίζει (κυρίως στην περίπτωση έλλειψης σταθμών) μια ευρύτερη περιοχή από 
πολλές μικρές λεκάνες απορροής. Στην περίπτωση που η ξηρασία αναφέρεται σε 
ευρύτερη περιοχή, θα πρέπει να αξιοποιείται το αντίστοιχο μετεωρολογικό δίκτυο 
ξηρασίας, ο προσδιορισμός του οποίου παρουσιάζεται σε άλλη εργασία (Tsakiris et al. 
2008). 

 
 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Με την προταθείσα μεθοδολογία εκτίμησης της ξηρασίας δίνεται η δυνατότητα 

κατανόησης της σοβαρότητας της ξηρασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα (μέχρι και 
12 μήνες). Προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτής της απλοποιημένης μεθοδολογίας 
είναι μεταξύ άλλων: 

α) η ύπαρξη αντιπροσωπευτικού σταθμού με αξιόπιστα μετεωρολογικά δεδομένα 
και με μεγάλη χρονοσειρά δεδομένων. 

β) η έκταση στην οποία αναφέρεται (π.χ. λεκάνη απορροής) να είναι ομοιόμορφη 
από πλευράς γεωμορφολογικών και κλιματικών χαρακτηριστικών. 

Η ορθολογική εκτίμηση της σοβαρότητας της ξηρασίας με συγκεκριμένο δείκτη 
ξηρασίας που στηρίζεται τόσο στη βροχόπτωση όσο και στην εξατμισοδιαπνοή δίνει τη 
δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους (πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση και 
πολίτες) να συμφωνούν για το επίπεδο της σοβαρότητας της ξηρασίας που αποτελεί την 
κυρίαρχη μεταβλητή για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την 
αντιμετώπισή της. 

Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, τα δυο τελευταία χρόνια που αναλύθηκαν 
παραπάνω το επίπεδο ξηρασίας στις περιοχές που εξετάστηκαν δεν ήταν αξιοσημείωτο, 
παραμένοντας σε περίοδο έτους στην κατηγορία «κανονικές συνθήκες – ήπια ξηρή». 
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Αυτό που αξίζει να εξετασθεί περαιτέρω είναι η αλληλουχία ξηρών ετών και οι 
επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία μελετάται το φαινόμενο της σημειακής και επιφανειακής 
μετεωρολογικής ξηρασίας στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού Αίσονα. Ως 
μεταβλητή χρησιμοποιείται η βροχόπτωση. Στα δεδομένα περιλαμβάνονταν οι μηνιαίες 
βροχοπτώσεις των βροχομετρικών σταθμών που βρίσκονται στην περιοχή μελέτης 
(Κατερίνης, Λόφου, Μοσχοπόταμου, Βροντούς), για χρονική περίοδο 34 ετών, από το 
1974 ως και το 2007, οι αντίστοιχες εποχιακές και ετήσιες χρονοσειρές, καθώς και οι 
προκύπτουσες χρονοσειρές επιφανειακής βροχόπτωσης. Για κάθε σταθμό, καθώς και 
για την υδρολογική λεκάνη ως σύνολο, προσδιορίζονται οι περίοδοι επαναφοράς 
χαρακτηριστικών συμβάντων ξηρασίας για την ετήσια χρονική κλίμακα, με βάση τα 
στατιστικά χαρακτηριστικά των υποκείμενων χρονοσειρών βροχόπτωσης.  
 
 

DROUGHT ANALYSIS AND LONG-TERM DROUGHT 
FORECAST IN THE AISON RIVER BASIN 

S. Kavalieratou, D. Karpouzos, C. Babajimopoulos 
 

Laboratory of General and Agricultural Hydraulics and Land Reclamation, 
Faculty of Agriculture, AUTH 

 
 
SUMMARY 
The purpose of this study is the investigation of point and areal drought in the Aison 
river basin (Pieria, Greece). The analysis is based on the run method, with precipitation 
as drought variable. Monthly precipitation measurements from 4 stations operating 
within the boundaries of the study area (Katerini, Lofos, Moschopotamos, Vrondou) are 
used in the present study, along with the corresponding seasonal and annual time series 
and the resulting time series of areal precipitation. The length of the data time series is 
34 years, from 1974 to 2007. The return periods of a variety of critical drought events 
are estimated for the annual timescale, taking into account the stochastic properties of 
the underlying precipitation time series.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ξηρασία είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε όλες τις κλιματικές ζώνες 

και εντάσσεται στη γενικότερη διακύμανση του κλίματος κάθε περιοχής. Η 
παρατεταμένη διάρκειά της επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων και έχει 
σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, γι' αυτό και είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη σχεδίων αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου και των συνεπειών του στα 
πλαίσια κάθε σχεδίου διαχείρισης των υδατικών πόρων.  

Η μετεωρολογική ξηρασία είναι μια έκφραση της απόκλισης των παρατη-
ρούμενων βροχοπτώσεων από τις "κανονικές" τους τιμές για μια εκτεταμένη χρονική 
περίοδο. Για την ανάλυση της μετεωρολογικής ξηρασίας, ως μεταβλητής χρησιμο-
ποιείται συνήθως η βροχόπτωση ή κάποιος δείκτης ξηρασίας που βασίζεται σε αυτή 
(π.χ. SPI). Τα κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης της βροχόπτωσης ως μεταβλητή για 
τον ορισμό της μετεωρολογικής ξηρασίας, είναι η ευκολία και η ακρίβεια της μέτρησής 
της, η ύπαρξη συνήθως ικανοποιητικού μεγέθους χρονοσειρών δεδομένων και κυρίως η 
δυνατότητα μακροχρόνιας πρόβλεψης της ξηρασίας με βάση τα στατιστικά 
χαρακτηριστικά της χρονοσειράς της βροχόπτωσης. 

Κάθε συμβάν ξηρασίας χαρακτηρίζεται από τη δριμύτητά του (severity), τη 
διάρκειά του (duration), την έντασή του (intensity) και τέλος τη χωρική του εξάπλωση 
(spatial extent). Η δριμύτητα αναφέρεται στο συνολικό έλλειμμα που παρατηρείται 
κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ενώ η ένταση συνδέει τη δριμύτητα με τη διάρκεια 
του συμβάντος. Η χωρική εξάπλωση αναφέρεται σε συμβάντα επιφανειακής ξηρασίας. 
Εκφράζει το ποσοστό της ευρύτερης έκτασης που βρίσκεται σε συνθήκες ξηρασίας, με 
βάση τη σημειακή ανάλυση των σταθμών που περιλαμβάνει και τις επιφάνειες επιρροής 
τους. Ο τρόπος υπολογισμού αυτών των χαρακτηριστικών εξαρτάται από τη μέθοδο 
που χρησιμοποιείται για τον ορισμό των συμβάντων ξηρασίας.  

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου 
(MEDDMAN) και είχε ως στόχο την ανάλυση της συχνότητας, της διάρκειας και της 
χωρικής εξάπλωσης των συμβάντων ξηρασίας στην υδρολογική λεκάνη του ποταμού 
Αίσονα του Ν. Πιερίας (Kavalieratou et al, 2008). Επίσης, αντικείμενο της εργασίας 
ήταν η πρόβλεψη της πιθανότητας εμφάνισης και της δριμύτητας πολυετούς ξηρασίας 
στην περιοχή μελέτης. Η μακροχρόνια πρόβλεψη της ξηρασίας, απαραίτητη για το 
σχεδιασμό των δράσεων αντιμετώπισης των συνεπειών της, περιλαμβάνει τον 
υπολογισμό των περιόδων επαναφοράς κρίσιμων συμβάντων ξηρασίας. 

 
 

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Η υδρολογική λεκάνη του Αίσονα, η οποία αποτελεί την περιοχή μελέτης της 

παρούσας εργασίας, ανήκει σχεδόν εξολοκλήρου στο Νομό Πιερίας (Σχήμα 1). Το μέσο 
υψόμετρο της λεκάνης είναι ίσο με 737.5 m. Στην περιοχή μελέτης βρίσκονται οι 
ακόλουθοι 4 μετεωρολογικοί/βροχομετρικοί σταθμοί των οποίων οι παρατηρήσεις 
βροχόπτωσης χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση της σημειακής και επιφανειακής 
ξηρασίας: Κατερίνης, Λόφου, Μοσχοπόταμου και Βροντούς. Τα υψόμετρα των 
σταθμών είναι 31 m, 250 m, 516 m και 182 m αντίστοιχα. Η μέση ετήσια βροχόπτωση 
κάθε σταθμού είναι 630 mm, 831 mm, 771 mm και 845 mm αντίστοιχα, για το χρονικό 
διάστημα από το 1974 ως το 2007 (34 έτη), το οποίο αντιπροσωπεύει την κοινή περίοδο 
λειτουργίας των τεσσάρων σταθμών.   
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Σχήμα 1. Το όριο της υδρολογικής λεκάνης του Αίσονα, η μεταβολή του υψόμετρου 
στη λεκάνη και στην ευρύτερη περιοχή, οι θέσεις των μετεωρολογικών σταθμών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση της ξηρασίας και τα όρια των υποπεριοχών που 
αντιστοιχούν στους σταθμούς αυτούς. 
 
 
3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στα πλαίσια της έρευνας αυτής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος run (run method) 
(Yevjevich, 1967), η οποία θεωρείται μια αντικειμενική μέθοδος προσδιορισμού των 
συμβάντων ξηρασίας και των στατιστικών χαρακτηριστικών τους (Wilhite and 
Buchanan-Smith, 2005). Ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι το ότι 
δίνει τη δυνατότητα να εξαχθούν αναλυτικά οι κατανομές πιθανότητας των 
χαρακτηριστικών της ξηρασίας, με βάση τις στοχαστικές ιδιότητες των υποκείμενων 
χρονοσειρών βροχόπτωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοπιστία των 
αποτελεσμάτων αυτής της μεθόδου είναι η στασιμότητα της χρονοσειράς της 
βροχόπτωσης. Για τον έλεγχο της στασιμότητας στην παρούσα εργασία 
χρησιμοποιήθηκαν 6 έλεγχοι (Cancelliere et al, 2005): Student’s t-test (ύπαρξη 
γραμμικής τάσης), Kendall’s t και turning points (τυχαιότητα), Mann-Withney rank-
sum test (ομοιογένεια), F-test (ανίχνευση αλλαγών στη διακύμανση), t-test (ανίχνευση 
αλλαγών στη μέση τιμή). 

 
 

3.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ 
Χρησιμοποιώντας τη βροχόπτωση ως μεταβλητή ξηρασίας, ως ξηρή/υγρή 

περίοδος ορίζεται το τμήμα της χρονοσειράς της βροχόπτωσης Xt στο οποίο όλες οι 
τιμές βροχόπτωσης είναι μικρότερες/μεγαλύτερες από μια επιλεγμένη κρίσιμη τιμή X0. 
Με βάση αυτή τη μέθοδο, τα χαρακτηριστικά ενός συμβάντος ξηρασίας (δηλ. μιας 
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ξηρής περιόδου), τα οποία παρουσιάζονται γραφικά στο Σχήμα 2, ορίζονται ως εξής 
(Yevjevich, 1967): 
ti   : έναρξη ξηρασίας – η χρονική στιγμή κατά την οποία ξεκινά ένα συμβάν ξηρασίας 
te  : λήξη ξηρασίας – η χρονική στιγμή κατά την οποία οι συνθήκες ξηρασίας παύουν να 
υφίστανται 
L : διάρκεια ξηρασίας – ο αριθμός των συνεχόμενων χρονικών βημάτων που 
μεσολαβούν μεταξύ της έναρξης και της λήξης του συμβάντος ξηρασίας 
D  : δριμύτητα ξηρασίας – το αθροιστικό έλλειμμα κατά τη διάρκεια του συμβάντος 
I  : ένταση ξηρασίας – το μέσο έλλειμμα κατά τη διάρκεια του συμβάντος, το οποίο 
υπολογίζεται ως ο λόγος της δριμύτητας προς τη διάρκεια 
 

 
1: συμβάν ξηρασίας με τη μέγιστη δριμύτητα 
2: συμβάν ξηρασίας με τη μέγιστη διάρκεια 
3: συμβάν ξηρασίας με τη μέγιστη ένταση 

 
Σχήμα 2. Τα χαρακτηριστικά της ξηρασίας για κρίσιμη τιμή βροχόπτωσης ίση με X0. 
 

Αφού υπολογιστούν τα χαρακτηριστικά όλων των συμβάντων ξηρασίας της υπό 
μελέτη χρονοσειράς βροχόπτωσης, μπορούν να υπολογιστούν ο συνολικός αριθμός των 
συμβάντων ξηρασίας που παρατηρήθηκαν και οι μέσες, οι μέγιστες και οι ελάχιστες 
τιμές κάθε χαρακτηριστικού αυτών των συμβάντων. 

Ως κρίσιμη τιμή βροχόπτωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μια σταθερή τιμή, 
όταν η ανάλυση αφορά μη περιοδική στάσιμη χρονοσειρά (π.χ. ετήσια βροχόπτωση), 
είτε μια περιοδικά μεταβαλλόμενη τιμή, όταν μελετάται μια περιοδική στάσιμη 
χρονοσειρά (π.χ. μηνιαία βροχόπτωση). Συνήθεις επιλογές για τον ορισμό της κρίσιμης 
τιμής είναι η μέση τιμή ή ο διάμεσος της μεταβλητής που χρησιμοποιείται για την 
ανάλυση της ξηρασίας, ένα ποσοστό της μέσης τιμής, η τιμή που αντιστοιχεί σε 
ορισμένη πιθανότητα μη υπέρβασης, ή η τιμή που αντιστοιχεί στη μέση τιμή μείον μία 
τυπική απόκλιση. Στην παρούσα εργασία, ως κρίσιμη τιμή βροχόπτωσης επιλέχθηκε η 
τιμή που αντιστοιχεί σε πιθανότητα μη υπέρβασης ίση με 0.2. 

Τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάλυση της ξηρασίας είναι συνήθως 
μηνιαία. Το μέγεθος του χρονικού βήματος της ανάλυσης εξαρτάται από την περιοχή 
και τις ειδικότερες απαιτήσεις κάθε προβλήματος. Οι διάφορες χρονικές κλίμακες 
αντανακλούν τις συνέπειες του ελλείμματος της βροχόπτωσης σε διάφορους υδατικούς 
πόρους. Στις περιοχές που βρίσκονται γύρω από τη Μεσόγειο παρατηρούνται εποχιακά 
αλλά και πολυετή συμβάντα ξηρασίας (Hisdal and Tallaksen, 2000), γι' αυτό στην 
ανάλυση της ξηρασίας στην υδρολογική λεκάνη του Αίσονα χρησιμοποιήθηκαν οι 
μηνιαίες, οι εποχιακές και οι ετήσιες χρονοσειρές βροχόπτωσης.  
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I 
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Το φαινόμενο της ξηρασίας αφορά συνήθως ευρύτερες περιοχές, γι' αυτό και η 
ανάλυση της ξηρασίας πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τη χωρική της εξάπλωση, 
λαμβάνοντας υπόψη την ομοιογένεια της περιοχής μελέτης. Συνεπώς, η μέθοδος που 
παρουσιάστηκε μπορεί να εφαρμοστεί σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης, θεωρώντας 
αυτή ενιαία. Αυτό προϋποθέτει τη "μεταφορά" των σημειακών δεδομένων 
βροχόπτωσης στο μέσο επίπεδο της λεκάνης, τον υπολογισμό δηλαδή της επιφανειακής 
βροχόπτωσης με οποιαδήποτε κατάλληλη μέθοδο παρεμβολής (Tsakiris et al, 2007). 

Για το υπολογισμό της επιφανειακής βροχόπτωσης στην παρούσα εργασία 
χρησιμοποιήθηκε μια τροποποίηση της μεθόδου των πολυγώνων Thiessen, με την 
οποία κάθε σημείο της περιοχής μελέτης εντάχθηκε στην επιφάνεια επιρροής του 
μετεωρολογικού σταθμού από τον οποίο απέχει λιγότερο, λαμβάνοντας όμως υπόψη 
στον υπολογισμό των αποστάσεων και το ανάγλυφο της επιφάνειας της περιοχής 
μελέτης. Έτσι, η επιφανειακή βροχόπτωση υπολογίστηκε ως το σταθμισμένο άθροισμα 
των βροχοπτώσεων των σταθμών Κατερίνης, Λόφου, Μοσχοπόταμου και Βροντούς, με 
συντελεστές βαρύτητας 0.24, 0.48, 0.18 και 0.10 αντίστοιχα. 

 
 

3.2. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣΙΑΣ 
Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της 

ξηρασίας στην υδρολογική λεκάνη του Αίσονα είναι το ότι δίνει τη δυνατότητα να 
υπολογιστούν αναλυτικά οι περίοδοι επαναφοράς κρίσιμων συμβάντων ξηρασίας, με 
βάση τα στοχαστικά χαρακτηριστικά της υποκείμενης χρονοσειράς βροχόπτωσης, 
ξεπερνώντας έτσι το πρόβλημα του περιορισμένου αριθμού καταγραφέντων συμβάντων 
ξηρασίας. 

Η περίοδος επαναφοράς ορίζεται ως η μέση τιμή του χρόνου που μεσολαβεί 
μεταξύ δύο κρίσιμων συμβάντων, δηλαδή δύο συμβάντων με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά: (α) με διάρκεια ίση με μια ορισμένη τιμή (Ld=lc), (β) με διάρκεια ίση ή 
μεγαλύτερη από μια ορισμένη τιμή (Ld>lc), (γ) με δριμύτητα μεγαλύτερη από μια 
ορισμένη τιμή (D>dc), (δ) με δριμύτητα μεγαλύτερη από ορισμένη τιμή υπό τη συνθήκη 
ότι η διάρκεια είναι ίση με μια ορισμένη τιμή (D>dc|Ld=lc)  και (ε) με δριμύτητα 
μεγαλύτερη από μια ορισμένη τιμή υπό τη συνθήκη ότι η διάρκεια είναι ίση ή 
μεγαλύτερη από μια ορισμένη τιμή (D>dc|Ld≥lc)  . Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο 
κρίσιμων συμβάντων ορίζεται ως το χρονικό διάστημα από την έναρξη ενός κρίσιμου 
συμβάντος μέχρι την έναρξη του επόμενου. 

Αναφερόμενοι σε ένα τυπικό κρίσιμο συμβάν ξηρασίας Α, με πιθανότητα 
εμφάνισης P[A], το οποίο προσδιορίστηκε σε μια χρονοσειρά ετήσιας βροχόπτωσης, η 
περίοδος επαναφοράς αυτού υπολογίζεται από τη σχέση (3.1) (Cancelliere et al, 2005): 

 

]A[P
1

pp
1T

01
=  (3.1) 

 
όπου p0 είναι η πιθανότητα να παρατηρηθεί έλλειμμα (συμβάν ξηρασίας) και p1=1-p0. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι σχέσεις υπολογισμού της πιθανότητας 
εμφάνισης διαφόρων κρίσιμων συμβάντων ξηρασίας (Cancelliere et al, 2003). Για την 
εξαγωγή αυτών των σχέσεων, η δριμύτητα και η δριμύτητα ως προς τη διάρκεια 
θεωρήθηκε ότι ακολουθούν την γ- κατανομή, με παραμέτρους r1,β1 και r2,β2 αντίστοιχα. 
Οι τιμές των παραμέτρων αυτών μπορούν να υπολογιστούν είτε ως συναρτήσεις της 
μέσης τιμής και της διακύμανσης του δείγματος των συμβάντων ξηρασίας, είτε ως 
συναρτήσεις της κατανομής πιθανότητας της υποκείμενης χρονοσειράς ετήσιας 
βροχόπτωσης και της κρίσιμης τιμής βροχόπτωσης που χρησιμοποιήθηκε για τον 
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ορισμό των συμβάντων ξηρασίας. (Cancelliere et al, 2005). Στον πίνακα (1) το G 
συμβολίζει την ατελή γ-συνάρτηση. 

 
Πίνακας 1: Πιθανότητες εμφάνισης κρίσιμων συμβάντων ξηρασίας 
Κρίσιμο συμβάν ξηρασίας Πιθανότητα εμφάνισης 
α A = {Ld = lc (lc=1,2,…)} P[Ld = lc] = p1(1-p1)l

c
-1 

β A = {Ld ≥ lc (lc=1,2,…)} P[Ld ≥ lc] = (1-p1)l
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4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι χρονοσειρές σημειακής και επιφανειακής βροχόπτωσης που χρησιμοποιήθηκαν 

για την ανάλυση της ξηρασίας στην υδρολογική λεκάνη του Αίσονα, ελέγχθηκαν 
αρχικά ως προς τη στασιμότητά τους, όπως απαιτείται από τη μέθοδο που 
εφαρμόστηκε. Επίσης ελέγχθηκε η προσαρμογή της κανονικής, της λογαριθμοκανονικής 
και της γάμμα κατανομής στις ετήσιες χρονοσειρές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
στατιστικών ελέγχων, όλες οι χρονοσειρές μπορούν να θεωρηθούν στάσιμες. Όλες οι 
σημειακές χρονοσειρές βροχόπτωσης εκτός του σταθμού του Μοσχοπόταμου μπορεί να 
θεωρηθεί ότι ακολουθούν την λογαριθμοκανονική και τη γάμμα κατανομή σε επίπεδο 
σημαντικότητας 0.90. Στο ίδιο επίπεδο σημαντικότητας, η κανονική κατανομή μπορεί 
να περιγράψει τις χρονοσειρές βροχόπτωσης των σταθμών Λόφου και Βροντούς. Η 
επιφανειακή βροχόπτωση προσεγγίζεται και από τις τρεις κατανομές που 
δοκιμάστηκαν, σε επίπεδο σημαντικότητας 0.95.  

Ως κρίσιμη τιμή βροχόπτωσης χρησιμοποιήθηκε για κάθε χρονοσειρά και χρονική 
κλίμακα η τιμή που αντιστοιχεί σε πιθανότητα μη υπέρβασης ίση με 0.2. Τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης παρουσιάζονται συνοπτικά στους Πίνακες 2 και 3. Για 
λόγους οικονομίας χώρου δεν παρουσιάζεται ο αντίστοιχος συνοπτικός πίνακας για τη 
μηνιαία κλίμακα. 

 
Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά των συμβάντων ξηρασίας στην εποχιακή κλίμακα  
Σταθμός 
Αριθμ. συμβ.

Στατιστικά 
χαρακτηριστικά 

           Διάρκεια 
           (τρίμηνο)

            Δριμύτητα 
                 (mm) 

     Ένταση 
 (mm/τρίμηνο) 

Κατερίνης  mean 1.27 29.41 19.93
22  min 1 2.88 2.88

  max 3 115.28 51.78
max αρχή Autumn 1989 Autumn 1989 Winter '76-'77
max τέλος Spring 1990 Spring 1990 Spring 1977

Λόφου  mean 1.21 36.69 30.34
24  min 1 2.08 2.08

  max 3 119.12 70.4
max αρχή Winter  '99-'00 Autumn 1989 Winter '76-'77
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Σταθμός 
Αριθμ. συμβ.

Στατιστικά 
χαρακτηριστικά 

           Διάρκεια 
           (τρίμηνο)

            Δριμύτητα 
                 (mm) 

     Ένταση 
 (mm/τρίμηνο) 

max τέλος Summer 2000 Winter '89-'90 Winter '76-'77
Μοσχοπόταμου  mean 1.32 36.61 30.07

22  min 1 3.92 1.96
  max 2 135.96 90.3

max αρχή Winter '76-'77 Winter '76-'77 Spring 1989
max τέλος Spring 1977 Spring 1977 Spring 1989

Βροντούς  mean 1.17 25.02 21.23
24  min 1 1.8 1.8

  max 3 75.6 65.44
max αρχή Autumn 1989 Autumn 1990 Winter '76-'77
max τέλος Spring 1990 Spring 1991 Winter '76-'77

Επιφανειακή  mean 1.26 31.9 25.58
βροχόπτωση  min 1 0.22 0.22

23  max 3 106.95 67.56
max αρχή Winter '87-'88 Autumn 1989 Winter '06-'07
max τέλος Summer 1988 Winter '89-'90 Winter '06-'07

 
Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά των συμβάντων ξηρασίας στην ετήσια κλίμακα  
Σταθμός 

Αριθμ.συμβ.
Στατιστικά 

χαρακτηριστικά 
           Διάρκεια
              (έτος) 

         Δριμύτητα
            (mm) 

        Ένταση 
      (mm/έτος) 

Κατερίνης  mean 1.4 111.55 77.71
5 min 1 2.4 2.4

  max 2 183.7 132.3
max αρχή 1989 1989 1977
max τέλος 1990 1990 1977

Λόφου  mean 1.4 181.94 136.55
5 min 1 23.7 23.7

  max 2 254 243.7
max αρχή 2004 2004 1989
max τέλος 2005 2005 1989

Μοσχοπόταμου  mean 1.17 121 112.58
6 min 1 4.4 4.4

  max 2 260.4 260.4
max αρχή 1980 1977 1977
max τέλος 1981 1977 1977

Βροντούς  mean 1.75 207.55 136.64
4 min 1 116.9 58.45

  max 3 337.8 230.1
max αρχή 1988 1988 2005
max τέλος 1990 1990 2005

Επιφανειακή  mean 1.4 177.96 130.95
βροχόπτωση  min 1 32.72 32.72

5 max 2 266.43 206.04
max αρχή 1989 1989 1977
max τέλος 1990 1990 1977
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Επισημαίνεται ότι σε όλες τις χρονικές κλίμακες, τα χαρακτηριστικά των 
συμβάντων ξηρασίας διαφορετικών σταθμών δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα μεταξύ 
τους, με εξαίρεση τη διάρκεια των συμβάντων. 

Οι περίοδοι επαναφοράς κρίσιμων συμβάντων ξηρασίας υπολογίστηκαν για τις 
όλες τις ετήσιες χρονοσειρές βροχόπτωσης. Ο υπολογισμός των παραμέτρων της γάμμα 
κατανομής της δριμύτητας και της δριμύτητας δεδομένης της διάρκειας έγινε με όλους 
τους δυνατούς για κάθε χρονοσειρά τρόπους. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα για τη χρονοσειρά της ετήσιας επιφανειακής βροχόπτωσης. 

 
Πίνακας 4:  Περίοδοι επαναφοράς (σε έτη) κρίσιμων συμβάντων ξηρασίας με βάση 

την χρονοσειρά της ετήσιας επιφανειακής βροχόπτωσης 
 

N l d μη παραμετρικός υπολογισμός 
 [έτος] [mm] Tr(L=l) Tr(L=>l) Tr(D>d) Tr(L=l,D>d) Tr(L=>l,D>d) 
1 1 206.04 7.27 23.62 23.28 53.44 23.68 
2 1 32.72 7.27 23.62 6.49 8.79 6.42 
3 2 266.43 30.89 100.39 38.07 101.51 60.28 
4 2 203.62 30.89 100.39 22.84 64.14 41.98 
5 1 180.97 7.27 23.62 19.06 40.07 19.34 

N l d γάμμα κατανομή 
 [έτος] [mm] Tr(L=l) Tr(L=>l) Tr(D>d) Tr(L=l,D>d) Tr(L=>l,D>d) 
1 1 206.04 7.06 20.50 28.09 87.09 28.90 
2 1 32.72 7.06 20.50 6.16 8.60 6.07 
3 2 266.43 27.56 80.05 51.04 135.94 68.18 
4 2 203.62 27.56 80.05 27.44 72.26 42.54 
5 1 180.97 7.06 20.50 22.04 59.58 22.65 

N l d κανονική κατανομή 
 [έτος] [mm] Tr(L=l) Tr(L=>l) Tr(D>d) Tr(L=l,D>d) Tr(L=>l,D>d) 
1 1 206.04 7.18 22.38 20.45 46.25 20.78 
2 1 32.72 7.18 22.38 6.27 8.56 6.20 
3 2 266.43 29.56 92.10 32.25 86.60 51.77 
4 2 203.62 29.56 92.10 20.09 56.93 37.30 
5 1 180.97 7.18 22.38 16.98 35.31 17.22 

N l d λογαριθμοκανονική κατανομή 
 [έτος] [mm] Tr(L=l) Tr(L=>l) Tr(D>d) Tr(L=l,D>d) Tr(L=>l,D>d) 
1 1 206.04 6.94 18.54 30.86 446.83 34.06 
2 1 32.72 6.94 18.54 5.40 7.15 5.16 
3 2 266.43 25.48 68.10 70.65 244.39 71.89 
4 2 203.62 25.48 68.10 29.90 69.21 36.00 
5 1 180.97 6.94 18.54 22.31 184.96 25.17 
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5. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Μικρός αριθμός συμβάντων ξηρασίας προσδιορίστηκε σε όλες τις χρονικές 

κλίμακες και όλες τις χρονοσειρές βροχόπτωσης. Στην υδρολογική λεκάνη του Αίσονα, 
η μεγαλύτερης διάρκειας και δριμύτητας ξηρασία παρατηρήθηκε την περίοδο από τον 
Οκτώβριο του 1988 ως τον Ιούλιο του 1991. Επίσης μέσα σ' αυτό το χρονικό διάστημα 
καταγράφηκαν και οι μέγιστες εντάσεις ξηρασίας. 

Όσον αφορά στην πρόβλεψη της πολυετούς ξηρασίας, οι περίοδοι επαναφοράς 
που υπολογίστηκαν μη παραμετρικά και με βάση τις κατανομές που προσεγγίζουν 
ικανοποιητικά τις υπό μελέτη χρονοσειρές βροχόπτωσης, διαφέρουν σε ορισμένες 
περιπτώσεις σημαντικά μεταξύ τους. Η κανονική κατανομή έδωσε περιόδους 
επαναφοράς μικρότερες από αυτές που υπολογίστηκαν μη παραμετρικά, κατά 1%-59%. 
Με τη γάμμα κατανομή υπολογίστηκαν 1%-10% μικρότερες περίοδοι επαναφοράς για 
όλα τα κρίσιμα συμβάντα ξηρασίας του σταθμού της Βροντούς. Στην περίπτωση όμως 
του σταθμού του Λόφου και της επιφανειακής βροχόπτωσης, έδωσε μικρότερες 
περιόδους επαναφοράς για κρίσιμα συμβάντα σχετικά με τη διάρκεια της ξηρασίας 
(4%-21%), αλλά μεγαλύτερες για κρίσιμα συμβάντα σχετικά με τη δριμύτητα και το 
συνδυασμό δριμύτητας και διάρκειας (2%-108%). Η λογαριθμοκανονική κατανομή 
χρησιμοποιήθηκε μόνο για τον υπολογισμό των περιόδων επαναφοράς των κρίσιμων 
συμβάντων που προσδιορίστηκαν στη χρονοσειρά της επιφανειακής ετήσιας 
βροχόπτωσης και τα αποτελέσματά της ήταν ανάλογα αυτών της γάμμα κατανομής γι' 
αυτή τη χρονοσειρά. 

Όπως φαίνεται από τον περιορισμένο αριθμό συμβάντων ξηρασίας που 
προσδιορίστηκαν σε όλες τις χρονικές κλίμακες και για όλους τους σταθμούς, καθώς 
και από τη σύγκριση των περιόδων επαναφοράς που υπολογίστηκαν με διάφορους 
τρόπους, το μέγεθος των χρονοσειρών βροχόπτωσης (34 έτη) είναι σχετικά μικρό. Για 
την πιο ασφαλή πρόβλεψη της ξηρασίας επιβάλλεται η συνεχής επικαιροποίηση  αυτών 
των προβλέψεων μέσω της συγκέντρωσης και ενσωμάτωσης νέων δεδομένων 
βροχόπτωσης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η έλλειψη δεδομένων βροχόπτωσης σε μία περιοχή είναι μια κατάσταση που 
αντιμετωπίζεται συχνά τόσο στην έρευνα όσο και στις εφαρμοσμένες μελέτες. Στην 
παρούσα εργασία γίνεται χρήση ενός Γενικευμένου Γραμμικού Μοντέλου (Generalized 
Linear Model, GLM) για τη δημιουργία αξιόπιστων στοχαστικών χρονοσειρών 
βροχόπτωσης σε μια περιοχή με ανεπαρκή δεδομένα, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα 
βροχόπτωσης μιας γειτονικής. Ως περιοχή εφαρμογής επιλέχθηκε η πεδιάδα του Ν. 
Δράμας, για την οποία δημιουργήθηκαν στοχαστικές χρονοσειρές βροχόπτωσης 
χρησιμοποιώντας δεδομένα από την κοιλάδα του ποταμού Νέστου. Σκοπός της 
εργασίας είναι να παρουσιάσει την εφαρμογή ενός εργαλείου που μπορεί να δώσει τη 
δυνατότητα για μια αξιόπιστη πρώτη εκτίμηση του καθεστώτος βροχόπτωσης σε μια 
περιοχή για την οποία τα διαθέσιμα δεδομένα είναι εντελώς ανύπαρκτα ή ανεπαρκή. 
 

 
GENERATION OF STOCHASTIC RAINFALL SERIES FOR THE 

AREA OF THE DRAMA PLAIN BY THE USE 
OF A GENERALISED LINEAR MODEL 

I. Iordanidis, P. Anagnostopoulos  
 

Aristotle University of Thessaloniki,  
Department of Civil Engineering, 

Division of Hydraulics & Environmental Engineering 
 
 

ABSTRACT 
The lack of rainfall data in an area is a situation encountered frequently both in research 
and in design projects. In the present study a Generalised Linear Model (GLM) is 
employed for the generation of reliable stochastic rainfall time-series in an area with 
inadequate data, by using data from a neighbouring area. The plain of the Prefecture of 
Drama (Eastern Macedonia, Greece) was selected as the area of application, for which 
stochastic rainfall time-series were generated using data from the valley of river Nestos. 
The purpose of the study is to introduce the application of a tool for rainfall simulation, 
which can provide a reliable first estimate of the rainfall status in an area for which the 
available data are non-existing or inadequate. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το πρόβλημα της έλλειψης δεδομένων βροχόπτωσης παρουσιάζεται πολύ συχνά, 

είτε επειδή τα αναγκαία δεδομένα δεν υπάρχουν είτε επειδή οι αρμόδιοι φορείς είναι 
απρόθυμοι να τα διαθέσουν. Άλλες φορές, τα δεδομένα έχουν μικρό χρονικό εύρος με 
αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων . 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει την εφαρμογή ενός 
Γενικευμένου Γραμμικού Μοντέλου (Generalized Linear Model, GLM) μέσω Η/Υ για 
την προσομοίωση της βροχόπτωσης σε μία περιοχή για την οποία δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα δεδομένα χρησιμοποιώντας διαθέσιμα δεδομένα από μία γειτονική περιοχή, 
εντός ορισμένων χωρικών ορίων. 

Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε είναι το GlimClim, όπως αναπτύχθηκε και 
διατίθεται από τον Dr. Richard Chandler σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών του Imperial College of London (Chandler, 2002). Πρόκειται για ελεύθερο 
λογισμικό το οποίο ενσωματώνει τη θεωρία των GLM’s και επιτρέπει την εύκολη και 
γρήγορη δημιουργία στοχαστικών χρονοσειρών δεδομένων βροχόπτωσης. Είναι ένα 
ιδιαίτερα εύχρηστο και αξιόπιστο εργαλείο, με την αξιοπιστία βεβαίως να βρίσκεται σε 
άμεση συνάρτηση με τα αρχικώς διαθέσιμα δεδομένα. 
 
 
2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Οι McCullagh et al. (1989) παραθέτουν μία εκτενή περιγραφή των Γενικευμένων 
Γραμμικών Μοντέλων. Ένα πολύ καλό παράδειγμα εφαρμογής δίνεται από τους Yang 
et al. (2005) όπου παρουσιάζεται αναλυτικά η εφαρμογή του μοντέλου. Στη 
συγκεκριμένη εργασία η περιοχή μελέτης ήταν προκαθορισμένη και με εκτενείς σειρές 
δεδομένων με αποτέλεσμα να προκύψουν πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Εκτός 
όμως από την περιοχή αυτή, η χρήση του μοντέλου και σε άλλες περιπτώσεις (Segond, 
2006) όπου υπήρχε έλλειψη δεδομένων παρήγαγε επίσης αποδεκτά αποτελέσματα.  

Από την εργασία των Coe and Stern (1982) είχε διαφανεί η δυνατότητα χρήσης 
των GLM’s στην Υδρολογία σε διάφορες εφαρμογές. Ουσιαστικά πρόκειται για 
μοντέλα πιθανοτήτων και αυτό επιτρέπει τη χρήση τους σε διάφορες περιβαλλοντικές 
και υδρολογικές εφαρμογές. Οι Chandler and Wheater (2002) πρότειναν τη χρήση των 
GLM’s για την χωροχρονική προσομοίωση της βροχόπτωσης σε μια περιοχή. Οι Yang 
et al. (2005) επισημαίνουν ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα των GLM’s, το οποίο 
είναι η ευκολία στο χειρισμό και στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων καθώς και η 
μικρή απαίτηση σε υπολογιστική ισχύ. 
 
 
3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το GlimClim βασίζεται στην προσαρμογή δύο ενσωματωμένων μοντέλων στα 
υπάρχοντα δεδομένα. Το πρώτο μοντέλο είναι ένα μοντέλο Λογιστικής Κατανομής, το 
οποίο προβλέπει αν σε μία συγκεκριμένη μέρα θα εκδηλωθεί ή όχι βροχόπτωση 
(Μοντέλο Συμβάντων, Events Model). Η εξίσωση που χρησιμοποιεί η κατανομή είναι η 
ακόλουθη: 
 

 ln
1

Ti
i

i

p x
p

β
⎛ ⎞

=⎜ ⎟−⎝ ⎠
     (3.1) 

 
όπου pi είναι η πιθανότητα εκδήλωσης βροχόπτωσης σε μια συγκεκριμένη ημέρα, i, 
βασισμένη σε ένα σύνολο (διάνυσμα) μεταβλητών ix  για κάποιο διάνυσμα παραγόντων 
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β. Ο T
ix   είναι ο ανάστροφος του ix . 
Για τον υπολογισμό του ύψους βροχής σε μια ημέρα με βροχόπτωση χρησιμο-

ποιείται ένα μοντέλο κατανομής  Γάμα, με την υπόθεση ότι οι τιμές του ύψους 
βροχόπτωσης για μια ημέρα, i, είναι βασισμένες σε ένα διάνυσμα μεταβλητών ξi , 
 

     ( )ln T
i iμ ξ γ=      (3.2) 

 
όπου μi είναι η μέση τιμή της κατανομής Γάμα για την i-οστή μέρα, γ το διάνυσμα 
παραγόντων και T

iξ  ο ανάστροφος του διανύσματος iξ . 
Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την πολυπλοκότητα και το πλήθος των 

παραμέτρων που θα εισαγάγει στην προσομοίωσή του, καθώς και τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ τους. Η συνήθης πρακτική προσομοίωσης, η οποία δίνει πολύ καλό έλεγχο στο 
χρήστη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, είναι να ξεκινάει την προσαρμογή (fitting) 
των μοντέλων (Λογιστικής Κατανομής και Γάμα) εισάγοντας λίγες παραμέτρους και 
αυξάνοντας σταδιακά τον αριθμό τους καθώς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. 
Μετά από κάθε προσαρμογή το πρόγραμμα υπολογίζει τον παράγοντα log-likelihood, ο 
οποίος χρησιμοποιείται ως μέτρο βελτίωσης της προσαρμογής του μοντέλου στα 
δεδομένα. Η διαδικασία τελειώνει όταν μεταξύ δύο διαδοχικών αυξήσεων των 
παραγόντων της προσομοίωσης δεν επέρχεται βελτίωση (αύξηση) του log-likelihood. 

Ένα χρήσιμο στοιχείο που παρέχει το συγκεκριμένο μοντέλο είναι η δυνατότητα 
εξέτασης της αλληλεπίδρασης των διαφόρων παραμέτρων μεταξύ τους. Ο χρήστης 
μπορεί να επιλέξει να εξετάσει κατά πόσο η βροχόπτωση προηγούμενων ημερών 
επηρεάζει την πιθανότητα βροχόπτωσης μία δεδομένη μέρα, αν υπάρχει εποχιακή ή 
ομοιόμορφη κατανομή των βροχοπτώσεων μέσα στο έτος κλπ. Αν μετά την εισαγωγή 
των παραμέτρων αλληλεπίδρασης βελτιώνεται η απόδοση του μοντέλου τότε 
συμπεραίνεται ότι η αλληλεπίδραση αυτή είναι σημαντική για την κατανομή των 
βροχοπτώσεων στην περιοχή. 

Όσον αφορά στη χωρική κατανομή των βροχοπτώσεων, το GlimClim προσφέρει 
την ευελιξία να μην απαιτεί συγκεκριμένη μορφή συντεταγμένων για τους σταθμούς για 
τους οποίους γίνεται η μελέτη. Αρκεί οι συντεταγμένες να είναι εκφρασμένες στο ίδιο 
σύστημα, είτε επίσημο είτε ακόμη και ως σχετικές θέσεις σε έναν απλό χάρτη. Η 
δυνατότητα αυτή απαλλάσσει το χρήστη από το άγχος της αναζήτησης συντεταγμένων 
σε ορισμένη μορφή και με τη χρήση κατάλληλων μετασχηματισμών να περιγράψει με 
ακρίβεια την τοπογραφία της περιοχής μελέτης. Το πρόγραμμα λειτουργεί καλύτερα 
όταν οι τιμές των συντεταγμένων κυμαίνονται μεταξύ των τιμών (0,0) και (100,100). Η 
μέγιστη περιοχή στην οποία μπορεί να αναφέρεται μία προσομοίωση είναι ίση με 
100x100 km2. 

Η προσομοίωση της βροχόπτωσης πραγματοποιείται με την χρήση των βέλτιστων 
παραμέτρων που προέκυψαν από την προσαρμογή του Λογιστικού και Γάμα μοντέλου. 
Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει τη χρονική περίοδο της προσομοίωσης, τον αριθμό 
των προσομοιώσεων και τη μορφή των αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση που το 
μοντέλο χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση υπαρχόντων χρονοσειρών, θα επιστρέφει 
πάντα την μετρημένη τιμή, όταν αυτή υπάρχει (σε συγκεκριμένη μέρα), εφόσον η 
μετρημένη τιμή είναι εξ ορισμού η καλύτερη που μπορεί να βρεθεί για τη μέρα εκείνη. 

Εκτός από τις παραμέτρους και τις αλληλεπιδράσεις τους που υπολογίζονται 
εντός του μοντέλου δίνεται και η δυνατότητα εισαγωγής εξωτερικών μεταβλητών που 
μπορεί να επηρεάζουν το σύστημα όπως η μεταβολή της θερμοκρασίας λόγω αλλαγής 
του κλίματος, η αλλαγή της στάθμης της θάλασσας σε κάποιες περιοχές κλπ. Η χρήση 
αυτής της επιλογής πρέπει να γίνεται με προσοχή και μετά από την πλήρη κατανόηση 



208 

του μοντέλου καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Αποτελεί 
όμως μια πολύ σημαντική προσθήκη η οποία διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες της 
προσομοίωσης. 

Μειονέκτημα του προγράμματος (σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα κι 
όχι με την ίδια την απόδοσή του) είναι ότι απαιτεί τη χρήση ημερήσιων δεδομένων ως 
δεδομένων εισόδου. Αν αυτά δεν υπάρχουν, έστω και σε μικρό χρονικό εύρος, τότε η 
προσομοίωση είναι πρακτικώς αδύνατη, καθώς η χρήση του μέσου όρου της μηνιαίας 
βροχόπτωσης (μια συχνά εφαρμοζόμενη πρακτική) θα οδηγήσει σε  τελείως εσφαλμένα 
αποτελέσματα. 
 
 
4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ως περιοχή εφαρμογής επιλέχθηκε η περιοχή της πεδιάδας του Ν. Δράμας. Για 
την περιοχή αυτή υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σε μηνιαίο βήμα για οκτώ σταθμούς. 
Οι σταθμοί αυτοί βρίσκονται στους οικισμούς Δράμας, Καλαμπακίου, Νικηφόρου, 
Αργυρούπολης, Μικρόπολης, Προσοτσάνης, Λιβαδερού και Συμβολής, όπως φαίνεται 
στο Σχήμα 1. Τα δεδομένα από τους σταθμούς αυτούς χρησιμεύουν για την στατιστική 
επαλήθευση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης. Για την προσομοίωση έγινε η 
υπόθεση ότι δεν  υπάρχουν διαθέσιμα  ημερήσια  δεδομένα για  την περιοχή εφαρμογής 

 

Σχήμα 1. Θέσεις βροχομετρικών σταθμών στην περιοχή μελέτης. 
 
και για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιούνταν τα ημερήσια δεδομένα των σταθμών από τη 
γειτονική περιοχή του ελληνικού τμήματος της κοιλάδας του Νέστου. 
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Για την εφαρμογή που παρουσιάζεται χρησιμοποιήσαμε ημερήσια δεδομένα από 
10 βροχομετρικούς σταθμούς στην ευρύτερη περιοχή του Νέστου. Οι σταθμοί αυτοί 
βρίσκονται κοντά στους οικισμούς Αχλαδιά, Ποταμοί, Πρασινάδα, Μεσοχώρι, 
Μικροκλεισούρα, Βώλακας, Σιδηρόνερο, Παρανέστι, Τοξότες και Σκαλωτή, όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 1. Το χρονικό εύρος που καλύπτουν τα δεδομένα των σταθμών 
αντιστοιχεί στην περίοδο Ιανουάριος 1983 – Αύγουστος 1997, χωρίς όμως η περίοδος 
αυτή να καλύπτεται από τα δεδομένα όλων των σταθμών.  

Διαθέσιμα δεδομένα υπήρχαν και για το βροχομετρικό σταθμό της Πτελέας, όμως 
μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο σταθμός είχε υποστεί βλάβη για μια μεγάλη 
περίοδο με αποτέλεσμα οι μετρήσεις να θεωρηθούν αναξιόπιστες. Για το λόγο αυτό, ο 
συγκεκριμένος σταθμός αποκλείστηκε εντελώς από τη συγκεκριμένη εργασία. 

Ένα ακόμη μειονέκτημα των δεδομένων είναι ότι η περίοδος που καλύπτουν 
χαρακτηρίστηκε σε μεγάλο ποσοστό της από ξηρασία, με αποτέλεσμα οι μετρήσεις να 
μην αποτελούν πλήρως αντιπροσωπευτικό δείγμα των βροχοπτώσεων στην περιοχή. 
Δυστυχώς όμως, αυτά είναι και τα μοναδικά διαθέσιμα επομένως η αβεβαιότητα που 
εισάγουν έπρεπε αναγκαστικά να γίνει αποδεκτή. 
 
 
5. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 
 
5.1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ 

Η τελική προσομοίωση καλύπτει την περίοδο 01/2009 μέχρι 12/2050 (διάστημα 
42 ετών). Ως αρχεία εισόδου χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα από όλους τους σταθμούς 
της περιοχής του Νέστου, για την περίοδο που κάλυπτε ο καθένας. Το μοντέλο έχει τη 
δυνατότητα να αποδέχεται δεδομένα ανά διαφορετικό σταθμό τα οποία δεν καλύπτουν 
την ίδια περίοδο, κάνοντας έτσι ευκολότερη την εισαγωγή περισσότερων δεδομένων. 
Φυσικά, αν αυτά έχουν μεγάλη χρονική διασπορά, τότε η αβεβαιότητα της 
προσομοίωσης αυξάνεται. Στο αρχείου εισόδου των χωρικών συντεταγμένων δόθηκαν 
οι συντεταγμένες τόσο των σταθμών του Νέστου όσο και της περιοχής της πεδιάδας της 
Δράμας. Με τον τρόπο αυτό, στην τελική προσομοίωση, το GlimClim μπορεί να δώσει 
αποτελέσματα για τους σταθμούς για τους οποίους δεν υπάρχουν δεδομένα θεωρώντας 
τους ως τμήμα της περιοχής μελέτης. Επίσης, καθορίζονται τα ακραία όρια της 
περιοχής μελέτης, η οποία στην περίπτωση αυτή έχει διαστάσεις της τάξεως 60x60 km2 
οπότε θεωρείται ότι εμπίπτει στις παραμέτρους λειτουργίας του μοντέλου.  

Για την περίοδο μελέτης πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός προσομοιώσεων 
(~1000). Ο λόγος που επιλέχθηκε τόσο μεγάλο πλήθος προσομοιώσεων σχετίζεται με 
τον τρόπο λειτουργίας του GlimClim. Επειδή πρόκειται για στατιστικό μοντέλο με τον 
τρόπο αυτό δημιουργείται δείγμα 1000 διαφορετικών πιθανών εκτιμήσεων για την 
βροχόπτωση σε κάθε ημέρα. Έτσι θα προκύψει μια αξιόπιστη εκτίμηση της μέσης αλλά 
και της μέγιστης βροχόπτωσης για κάθε ημέρα. Αυτού του είδους η ανάλυση 
ονομάζεται Monte – Carlo και αποτελεί τον ενδεδειγμένο τρόπο χρήσης του GlimClim.  
 
 
5.2. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Στο επόμενο βήμα, πριν την αξιοποίηση των δεδομένων που προέκυψαν, γίνεται ο 
στατιστικός έλεγχος της αξιοπιστίας των χρονοσειρών που δημιουργήθηκαν με  το 
GlimClim. Ο έλεγχος γίνεται υπολογίζοντας τις τιμές των σχετικών στατιστικών 
μεγεθών και συγκρίνοντας αυτές με τις πραγματικές (Κισσούδης, 2002).  

Τα στατιστικά μεγέθη ελέγχονται σε μηναίο χρονικό βήμα και για κάθε μήνα 
χωριστά. Από τις χρονοσειρές που δημιουργήθηκαν και είναι διαθέσιμες με ημερήσιο 
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βήμα, υπολογίστηκε η τιμή της μέσης ημερήσιας βροχόπτωσης για κάθε μήνα κάθε 
έτους. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε για κάθε προσομοίωση. Στη συνέχεια 
επιλέχθηκε η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή αυτού του στατιστικού μεγέθους για κάθε 
μήνα από το σύνολο του χρονικού εύρους της προσομοίωσης. Με τον τρόπο αυτό 
προκύπτει η εκτίμηση του εύρους τιμών μέσα στο οποίο θα κινηθεί η τιμή της μέσης 
ημερήσιας βροχόπτωσης για το μήνα Ιανουάριο, Φεβρουάριου κλπ για το χρονικό 
εύρος που καλύπτει η προσομοίωση. Η ανάλυση τύπου Monte – Carlo μας εξασφαλίζει 
ότι σε κάποια από τις σειρές που θα δημιουργηθούν θα έχει εκτιμηθεί η μέγιστη δυνατή 
βροχόπτωση για την περιοχή, επομένως θα είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ένα εύρος τιμών 
μέσα στο οποίο θα πρέπει να βρίσκονται πάντα οι τιμές των στατιστικών μεγεθών που 
επιλέξαμε. Αν συμβαίνει αυτό, τότε η προσομοίωση μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη. 

 

Σχήμα 2. Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση στο σταθμό Δράμας. 
 
Στο Σχήμα 2 απεικονίζεται το άνω όριο του εύρους τιμών μέσα στο οποίο 

εκτιμάται να κινηθούν οι τιμές της συνολικής μηνιαίας βροχόπτωσης στο σταθμό 
Δράμας. Απεικονίζεται επίσης η μέγιστη τιμή της μηνιαίας βροχόπτωσης από τα 
καταγεγραμμένα δεδομένα σε χρονικό διάστημα 47 ετών (1960-2006). Στο Σχήμα 3 
απεικονίζεται το άνω όριο του εύρους τιμών μέσα στο οποίο εκτιμάται να κινηθούν οι 
τιμές της συνολικής μηνιαίας βροχόπτωσης στο σταθμό Καλαμπακίου. Απεικονίζεται 
επίσης η μέγιστη τιμή της μηνιαίας βροχόπτωσης από τα καταγεγραμμένα δεδομένα σε 
χρονικό διάστημα 30 ετών (1977-2006). Και στους δύο σταθμούς οι καταγεγραμμένες 
τιμές βρίσκονται εντός του πεδίου τιμών μέσα στο οποίο εκτιμήθηκε ότι θα κινηθούν 
σύμφωνα με την προσομοίωση. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την επιτυχία της 
προσομοίωσης. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του εύρους 
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τιμών προέρχονται από τη γειτονική περιοχή της κοιλάδας του Νέστου. Παρ’ όλα αυτά, 
μετά και τον χωρικό συσχετισμό των σταθμών η προσομοίωση έδωσε αξιόπιστα 
αποτελέσματα και για την περιοχή μελέτης. 

Σχήμα 3. Μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση στο σταθμό Καλαμπακίου. 
 
Και πάλι τονίζεται ότι στα σχήματα 2 και 3 απεικονίζεται η μέγιστη εκτιμώμενη 

τιμή των μηνιαίων βροχοπτώσεων. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρόκειται κάθε έτος 
να παρατηρούνται βροχοπτώσεις αυτής της τάξεως μεγέθους. Η μέγιστη τιμή που 
προέκυψε από την προσομοίωση ενδέχεται να αντιστοιχεί σε περίοδο επαναφοράς 50 ή 
100 ετών και θα πρέπει να θεωρείται ως το ανώτατο όριο της αναμενόμενης μηνιαίας 
βροχόπτωσης στη συγκεκριμένη περιοχή. 
 
 
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η εργασία αυτή αποσκοπεί στο να παρουσιάσει για πρώτη φορά τη χρήση του 
συγκεκριμένου μοντέλου (GlimClim) στον ελλαδικό χώρο ώστε να χρησιμοποιηθεί για 
να καλύψει το πρόβλημα της έλλειψης δεδομένων. Το μοντέλο μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για να καλύψει κενά σε υπάρχοντα δεδομένα ή να δημιουργήσει στοχαστικές 
χρονοσειρές για μελλοντικές περιόδους. Από τα αποτελέσματα της εργασίας φαίνεται 
ότι το μοντέλο ανταποκρίνεται αρκετά ικανοποιητικά στο πρόβλημα. Σε προηγούμενες 
εργασίες (Yang et al., 2005) το μοντέλο είχε χρησιμοποιηθεί σε περιοχές όπου υπήρχαν 
διαθέσιμα δεδομένα για μεγάλες χρονικές περιόδους και ήταν σχεδιασμένες ακριβώς 
για την εκτέλεση σχετικών πειραμάτων. 

Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε ότι το μοντέλο έχει ικανοποιητική απόδοση 
και στην περίπτωση μιας πραγματικής λεκάνης με ελλιπή δεδομένα, όπως στην 
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περίπτωσή μας. Όπως είναι αυτονόητο, όσο μεγαλύτερο χρονικό εύρος καλύπτουν τα 
δεδομένα τόσο καλύτερη και με μικρότερη αβεβαιότητα θα είναι η εκάστοτε 
προσομοίωση. Παρ’ όλα αυτά όμως, ακόμη και με ελλιπή δεδομένα, η προσομοίωση 
μπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσματα ειδικά αν χρησιμοποιηθούν σε αναλύσεις 
τύπου Monte Carlo που απαιτούν μεγάλο πλήθος προσομοιώσεων. Η εφαρμογή σε μια 
περιοχή για την οποία δεν υπάρχουν δεδομένα χρησιμοποιώντας τα δεδομένα μιας 
γειτονικής είναι μια από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις προσομοίωσης αλλά τα 
αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά, γεγονός που ενθαρρύνει τη χρησιμοποίηση του 
μοντέλου σε αντίστοιχες περιπτώσεις. 

Καταλήγοντας, θα μπορούσαμε να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο, αν 
εφαρμοστεί σωστά και στα πλαίσια των περιορισμών που υπάρχουν, μπορεί να 
αντεπεξέλθει στο πρόβλημα των ελλιπών δεδομένων. Σκοπός του είναι να δώσει μια 
πρώτη εκτίμηση της κατάστασης στο μέλλον, αξιοποιώντας τα όποια υπάρχοντα 
δεδομένα. Αυτό όμως δεν πρέπει να μειώσει την απαίτηση των ερευνητών για διάθεση 
περισσότερων δεδομένων με σκοπό την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Ο έγκαιρος προσδιορισμός περιοχών που δύναται να πληγούν από ένα ενδεχόμενο 
πλημμυρικό φαινόμενο είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Στην παρούσα εργασία γίνεται 
παρουσίαση μεθοδολογίας, που βασίζεται στη χρήση GIS, για τον προσδιορισμό 
περιοχών με αυξημένη τρωτότητα σε πλημμυρικά φαινόμενα. Η τρωτότητα  
κατηγοριοποιείται σε πέντε κλάσεις: πολύ υψηλή, υψηλή, μέτρια, χαμηλή και πολύ 
χαμηλή. Συγκεκριμένα,  θεματικοί χάρτες τρωτότητας του πλημμυρικού κινδύνου 
δημιουργούνται με χρήση των παραγόντων που εμπλέκονται στην δημιουργία ενός 
πλημμυρικού φαινομένου. Προκειμένου να συνδυαστούν οι παραπάνω θεματικοί χάρτες 
και να προκύψει ο τελικός χάρτης, προσδιορίζονται διάφοροι συντελεστές βαρύτητας. 
Η ανωτέρω προσεγγίσεις εφαρμόζονται στην λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη 
(Ν. Χανίων – Κρήτη).    
 
 

A GIS BASED METHODOLOGY TO ESTIMATE FLOOD 
VULNERABILITY 

N.N. Kourgialas1, G.P. Karatzas2 
 

Department of Environmental Engineering 
 Technical University of Crete 

1nektarios.kourgialas@enveng.tuc.gr, 2karatzas@mred.tuc.gr 
 
 
ABSTRACT  
In small hydrologic basins, where the flood warning time is short, an early identification 
of the areas with a high risk of having a flood event is very important. Herein, with the 
use of a simple methodology based on GIS, we define the boundaries of areas with high 
vulnerability to flood events. Specifically, given the factors that affect a flood event, 
thematic maps of flood vulnerability risk are created. The flood vulnerability was 
categorized into 5 classes: very high, high, moderate, low and very low). Each factor 
map is associated with a weight and all factor maps are combined to produce the final 
flood vulnerability map. The result is a territorial flood vulnerability map that defines 
areas of high flood risk. An application of this approach is performed in the Koiliaris 
River basin (Prefecture of Chania – Crete).  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η ανάγκη εκτίμησης της τρωτότητας ή επικινδυνότητας μιας περιοχής όσον 

αφορά διάφορα φαινόμενα και ιδιαίτερα τις φυσικές καταστροφές (ρύπανση υπόγειου 
νερού, πλημμύρες, διάβρωση εδαφών, κτλ.) υπήρχε από πολύ παλιά αλλά άρχισε να 
εφαρμόζεται σαν πρακτική στην δεκαετία του 60 με την ισχυροποίηση των ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών και την δημιουργία εξειδικευμένου λογισμικού χαρτογραφίας. 
Αρχικά εφαρμόστηκε για την εκτίμηση επικινδυνότητας ρύπανσης του υπόγειου νερού 
και μετέπειτα εξαπλώθηκε σε άλλες διεργασίες με έμφαση τις φυσικές καταστροφές 
(σεισμούς, πλημμύρες, διάβρωση εδαφών, κτλ.), (Adget, 2006).  

Η βασική αρχή στην οποία στηρίζεται η εκτίμηση της τρωτότητας είναι η 
ταξινόμηση των μοναδιαίων τμημάτων της υπό μελέτη περιοχής σε κατηγορίες 
τρωτότητας ως προς την εξεταζόμενη παράμετρο (πολύ υψηλή, υψηλή, μέτρια, χαμηλή 
και πολύ χαμηλή). Η ταξινόμηση αυτή γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες 
που διαμορφώνουν και επηρεάζουν την διεργασία που αποτιμάται και δίνοντας 
σχετικούς συντελεστές βαρύτητας σε αυτούς. Η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματο-
ποιείται συνήθως σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) από 
όπου παράγονται θεματικοί χάρτες για κάθε μια παράμετρο που εξετάζεται. Η 
αλγεβρική συνένωση των θεματικών χαρτών και η κατάλληλη κατηγοριοποίηση των 
τιμών βαρύτητας παράγει τον χάρτη τρωτότητας για την εξεταζόμενη διεργασία. Οι 
σύγχρονές επιστημονικές, διαχειριστικές αλλά και νομοθετικές πρακτικές επιβάλλουν 
την εκτίμηση τρωτότητας σαν μια σημαντική προσέγγιση για την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση και προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος (Gallopín, 
2006). 
 
 
2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη βρίσκεται 15 Km ανατολικά της 
πόλης των Χανίων (Κρήτη) και εκτείνεται από τα Λευκά Όρη μέχρι την ακτογραμμή. Η 
λεκάνη απορροής είναι σχετικά μικρή με εμβαδό 130 km2. Το υψόμετρο της λεκάνης 
απορροής αρχίζει από το μηδέν και φτάνει τα 2120 m. Το συνολικό μήκος του 
υδρογραφικού δικτύου του ποταμού Κοιλιάρη είναι 36 km, Εικόνα 1.  

 
 
Εικόνα 1. Υψομετρική διακύμανση της λεκάνης απορροής του ποταμού Κοιλιάρη και 
το υδρογραφικό δίκτυο αυτής.  
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3. ΧΩΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 
 
3.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Ο τελικός χωρικός χάρτης τρωτότητας πλημμυρικών φαινομένων που θα 
προκύψει περιλαμβάνει το συνδυασμό 6 μεταβλητών (παραγόντων), που σχετίζονται 
άμεσα με τα πλημμυρικά φαινόμενα. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκε είναι οι 
ακόλουθες (Green et al., 2000): Α) Υψόμετρο, Β) Κλίση, Γ) Χρήσεις γης, Δ) 
Συγκέντρωση ροής, Ε) Γεωλογία, Ζ) Ένταση Βροχόπτωσης.        

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκα περιλαμβάνουν α) τοπογραφικούς χάρτες 
(ΓΥΣ, κλίμακας 1:25000, ισοδιάσταση 20m), β) μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης από 7 
σταθμούς που βρίσκονται κατανεμημένοι είτε εντός είτε στην ευρύτερη περιοχή της 
λεκάνης απορροής του ποταμού Κοιλιάρη για τα έτη 1975-2007, γ) χάρτες χρήσεων γης 
(δημιουργήθηκαν βάσει της συνδυασμένης χρήσης του πρόγραμματος Corine 2000 και 
αεροφωτογραφιών μέσω της τεχνικής Remote Sensing), (Su, 2000), δ) Γεωλογικοί 
χάρτες της λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη.  

Για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό 
GIS και το σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87. Αρχικά δημιουργήθηκε το 
τρισδιάστατο μοντέλο εδάφους (DEM) της περιοχής μελέτης και ακολούθως προέκυψε 
με την συμβολή του λογισμικού 3D Analyst ο χάρτης κλίσεων εδάφους της περιοχής 
ενδιαφέροντος.  

Έπειτα χρησιμοποιήθηκε το υδρολογικό μοντέλο ArcHydro που λειτουργεί σε 
περιβάλλον GIS για να βρεθούν τα σημεία σημαντικής συγκέντρωσης του 
επιφανειακού νερού, για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε κάνναβος κελιών 100m και 
υπολογίστηκε η διεύθυνση ροής για κάθε κελί με βάση το τρισδιάστατο μοντέλο 
εδάφους (DEM),  (ESRI, 2006). Βάσει του χάρτη διεύθυνσης ροής υπολογίστηκε μέσω 
του κατάλληλου αλγορίθμου (Flow accumulation - ArcHydro) ο χάρτης συγκέντρωσης 
ροής. Ο χάρτης αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός αφού δείχνει το φορτίο νερού που 
δέχεται κάθε σημείο της περιοχής μελέτης, Εικόνα 2.  

Το επόμενο στάδιο ήταν η δημιουργία του χάρτη έντασης της βροχόπτωσης 
(rainfall intensity). Αυτό πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του δείκτη MFI (Modified 
Fournier Index), σύμφωνα με την μεθοδολογία του Morgan (2005):  

                

∑=
12

1

2

P
pMFI ,        (3.1) 

Όπου: MFI: Modified Fournier Index, ∑
12

1
:  Το άθροισμα των 12 μηνών του έτους, 

p: μέση μηνιαία βροχόπτωση και P: η μέση ετήσια βροχόπτωση.  
Ο δείκτης MFI εκφράζει το άθροισμα της ισχύος της μέσης μηνιαίας βροχής κάθε 

σταθμού και χρησιμοποιείται συχνά για την μελέτη έντονων φυσικών καταστροφών 
όπως πλημμυρών και διάβρωσης εδαφών. Στην συγκεκριμένη εργασία ο χωρικός 
χάρτης έντασης βροχόπτωσης πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο παρεμβολής 
(interpolation) spline των σημειακών τιμών του δείκτη MFI για κάθε ένα από τους εφτά 
μετεωρολογικούς σταθμούς της ευρύτερης περιοχής (Burrough P.,1986). 
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Εικόνα 2. Χωρική απεικόνιση της συγκέντρωσης ροής στην λεκάνη απορροής του 
ποταμού Κοιλιάρη, με χρήση του ArcHydro Τοοl. 
 
 
3.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Για κάθε παράγοντα που επιδρά στην τρωτότητα των πλημμυρικών φαινομένων 
ορίζουμε πέντε επίπεδα τρωτότητας: πολύ υψηλή, υψηλή, μέτρια, χαμηλή και πολύ 
χαμηλή. Προκειμένου να καθοριστεί ο συντελεστής βαρύτητας (Α) κάθε επιπέδου στον 
συγκεκριμένο παράγοντα,  προτάθηκε μια κλίμακα τιμών διακύμανσης (points) από το 
1-10, για το κάθε επίπεδο, αρχίζοντας με 10 points για την πολύ υψηλή τρωτότητα 
(Very high) = 10 pts, μέχρι την πολύ χαμηλή τρωτότητα, που καταλαμβάνει και το 
χαμηλότερο επίπεδο, (Very low) = 1 pts (Shaban et al., 2001). Για παράδειγμα, όσον 
αφορά τον παράγοντα Γεωλογία, οι καρστικοί γεωλογικοί σχηματισμοί λαμβάνουν 
πολύ χαμηλή τιμή τρωτότητας πλημμυρικού κινδύνου, λόγο της πολύ υψηλής τους 
διηθητικότητας. 

Εύκολα γίνεται κατανοητό ότι ο κάθε παράγοντας έχει διαφορετική επίδραση 
στην εκτίμηση της τελικής τρωτότητας του πλημμυρικού κινδύνου. Ο καθορισμός της 
επίδρασης του κάθε παράγοντα χωριστά στην τρωτότητα δεν δίνει μια ολοκληρωμένη 
εικόνα της ολικής επίδρασης. Η ολοκληρωμένη συσχέτιση όλων των παραγόντων μαζί 
είναι απαραίτητη προκειμένου να δημιουργηθεί ο τελικός χάρτης τρωτότητας 
πλημμυρών. Καθώς οι διάφοροι παράγοντες δεν έχουν το ίδιο βαθμό επίδρασης, μια 
σταθμισμένη προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να ενσωματωθούν 
αυτές οι αλληλεπιδράσεις. Για την εκτίμηση των τελικών βαρών των εμπλεκόμενων 
παραγόντων, μελετήθηκε η επίδραση του κάθε παράγοντα στους υπόλοιπους 
(αλληλεπίδραση) και η σχηματική αυτή επίδραση φαίνεται στην Εικόνα 3. 
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Εικόνα 3. Σχηματική απεικόνιση τις αλληλεπίδρασης των παραγόντων που επηρεάζουν 
την τρωτότητα πλημμυρικών φαινομένων. 
 

Σύμφωνα με την παραπάνω σχηματική απεικόνιση και συγκρίνοντας την επίδραση 
του κάθε παράγοντα σε σχέση με τους υπόλοιπους, θεωρήσαμε δυο ειδών επιδράσεις α) 
την κύρια επίδραση, κατά την οποία η μεταβολή ενός παράγοντα έχει άμεση επίδραση 
σε ένα άλλον παράγοντα και β) την δευτερεύουσα επίδραση, κατά την οποία η 
μεταβολή ενός παράγοντα έχει έμμεση (δευτερεύουσα) επίδραση σε ένα άλλον  παρά-
γοντα. Προκειμένου να ποσοτικοποιήθουν αυτές οι δυο μορφές επιδράσεων μεταξύ των 
διαφόρων παραγόντων, ορίσαμε ότι ο παράγοντας εκείνος που επιδρά άμεσα σε έναν 
άλλο αποσπά (1) point, ενώ η δευτερεύουσα επίδραση ενός παράγοντα σε έναν άλλο 
αποσπά (1/2) point. Σύμφωνα με την Εικόνα 3, ο κάθε παράγοντας που αλληλεπιδρά με 
τους υπόλοιπους αποσπά ένα συγκεκριμένο αριθμό points, έτσι προκύπτει ο ρυθμός 
επίδρασης (Β) του κάθε παράγοντα, Πίνακας 1. (Shaban et al., 2006). 

Προκειμένου να έχουμε μια ικανοποιητικότερη αποτίμηση της επίδρασης του 
κάθε παράγοντα στην τρωτότητα, προσδιορίζουμε τον παράγοντα (Α*Β), ο οποίος 
προκύπτει από το γινόμενο του συντελεστή βαρύτητας (Α) του κάθε επιπέδου με τον 
ρυθμό επίδρασης (Β) του κάθε παράγοντα (Shaban et al., 2006), (Πίνακας 1). Έτσι 
προκύπτει το συνολικό βάρος (total weight) για κάθε παράγοντα και το άθροισμα 
αυτών παρέχει το ολικό συνολικό βάρος (grand total weight) όλων των παραγόντων 
που στην συγκεκριμένη εφαρμογή είναι ίσο με : 49.5+69+60+37.5+48+103.5= 367.5. 
Το τελικό ποσοστό με το οποίο ο κάθε παράγοντας επιδρά στην τρωτότητα προκύπτει 
από την διαίρεση του συνολικού βάρους (total weight) του κάθε παράγοντα με το ολικό 
συνολικό βάρος (grand total weight).  

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο Κεφάλαιο 3, δημιουργήθηκαν 
τα θεματικά επίπεδα (χάρτες) της επίδρασης του κάθε παράγοντα στην πλημμυρική 
τρωτότητα (Εικόνα 4). Οι χάρτες αυτοί βάσει των αντίστοιχων ποσοστών επίδρασης 
του κάθε παράγοντα (Πίνακας 1), συνδυάστηκαν με τη μέθοδο της σταθμισμένης 
επικάλυψης των θεματικών επιπέδων, (Gemitzi et al., 2006) με στόχο την δημιουργία 
του τελικού χάρτη τρωτότητας πλημμυρικών φαινομένων για την λεκάνη απορροής του 
ποταμού Κοιλιάρη (Εικόνα 4). 
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Εικόνα 4. Τελικός χάρτης τρωτότητας πλημμύρας στην λεκάνη απορροής το ποταμού 
Κοιλιάρη και οι επιμέρους χάρτες τρωτότητας για τους παράγοντες που επιδρούν σε 
αυτήν. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Μια απο τις πιο θεμελιώδης προσεγγίσεις στη διαχείριση πλημμυρικών φαινομέ-

νων είναι η εκτίμηση της χωρικής τρωτότητας πλημμυρικών φαινομένων με τη χρήση 
GIS. Αυτή η προσέγγιση εφαρμόστηκε στη λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη 
όπου καθόριστηκαν οι περιοχές και οι αντίστοιχοι οικισμοί που δύναται να  υποστούν 
καταστροφές απο ένα ενδεχόμενο πλημμυρικό φαινόμενο. Δεδομένου ότι στην περιοχή 
μελέτης πλημμυρικά φαινόμενα εμφανίζονται συχνά η παρούσα μεθοδολογία θα 
μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο πρόβλεψης των περιοχών εκείνων που 
εμφανίζουν μεγαλύτερη τρωτότητα σε πλημμυρικά φαινόμενα. Το γεγονός αυτό που θα 
μπορούσε να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση ενός διαχειριστικού σχεδίου 
αντιπλημμυρικής προστασιάς. Επιπλέον, ο συνδυασμός αυτής της μεθόδου με ένα 
αποτελεσματικό σύστημα προειδοποίησης και πρόβλεψης πλημμυρικών φαινομένων θα 
συνέβαλε καταλυτικά στην βελτίωση της ασφάλειας των περιουσιών και των πολιτών. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Απαραίτητο στοιχείο για τη διατήρηση της αειφορίας σε ένα δασικό οικοσύστημα 
αποτελεί η προστασία του εδάφους από την υποβάθμιση. Ιδιαίτερα στις χώρες της 
Μεσογειακής λεκάνης το φαινόμενο της διάβρωσης αποτελεί σοβαρό κίνδυνο, καθότι 
τα φαινόμενα αλλά και οι επιπτώσεις της διάβρωσης αυξάνονται από την επίδραση 
παραγόντων όπως το κλίμα, η τοπογραφία, οι ανθρώπινες παρεμβάσεις αλλά και οι 
φυσικές και μη καταστροφές όπως οι δασικές πυρκαγιές. Οι τελευταίες αποτελούν ένα 
πολύ συχνό φαινόμενο στα Μεσογειακά οικοσυστήματα και είναι υπεύθυνες για την 
καταστροφή και απομάκρυνση της υπέργειας βλάστησης η οποία λειτουργεί 
ανασταλτικά ως προς τη διάβρωση. 
Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η εκτίμηση του μέσου ετήσιου στερεοφορτίου των 
λεκανών απορροής σε ένα χαρακτηριστικά Μεσογειακό τοπίο, μετά από μια μεγάλη 
καταστροφή όπως μία δασική πυρκαγιά με βάση την μέθοδο προσδιορισμού της 
πιθανής διάβρωσης ή μέθοδος Gavrilović με την χρήση Συστήματος Γεωγραφικής 
Πληροφορίας. 
Σαν περιοχή μελέτης επιλέχθηκε η Χερσόνησος της Κασσάνδρας. Τον Αύγουστο του 
2006 το δασικό οικοσύστημα της Κασσάνδρας υπέστη μία φοβερή καταστροφή, καθώς 
πάνω από 50000 στρέμματα κάηκαν. Λόγω του συμβάντος αυτού και της μετέπειτα 
πορείας του δάσους, το τρίπτυχο: διάβρωση – πρόσχωση - πλημμύρα αποτελεί βασική 
απειλή των αστικών παραθαλάσσιων περιοχών στην Χερσόνησο τής Κασσάνδρας. 
Το μέγεθος του μέσου ετήσιου στερεοφορτίου υπολογίστηκε τόσο με βάση τις 
συνθήκες που επικρατούσαν στις λεκάνες απορροής πριν την πυρκαγιά όσο και με τις 
συνθήκες που προέκυψαν μετά την πυρκαγιά. Η χωρική ανάλυση των παραπάνω 
αποτελεσμάτων, επέτρεψε την ποσοτικοποίηση των επιδράσεων της πυρκαγιάς στη 
στερεοπαροχή και τη διάβρωση της περιοχής. 
Η έρευνα έδειξε ότι η εκδήλωση της πυρκαγιάς τον Αύγουστο του 2006, επηρέασε σε 
μεγάλο βαθμό το δυναμικό της διάβρωσης, ιδίως στα τμήματα της περιοχής έρευνας 
όπου παρατηρείται και το πιο έντονο ανάγλυφο.  Το μέσο ετήσιο στερεοφορτίο 
αυξήθηκε από 0,16 μέχρι και 1,6 φορές ως άμεσο αποτέλεσμα της πυρκαγιάς.  
Τα αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής εργασίας, μπορούν να αξιοποιηθούν για τη 
λήψη αποφάσεων και μέτρων αφενός για την διαχείριση των υδατικών πόρων αλλά και 
την προστασία του εδάφους, την επαναφορά του οικοσυστήματος στην πρότερη 
κατάσταση αλλά και τον περιορισμό των ζημιών στις αστικές περιοχές. 
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ABSTRACT 
An essential element in maintaining sustainability in a forest ecosystem is the protection 
of soil from degradation. Particularly in the countries of the Mediterranean basin the 
problem of erosion constitutes a major threat, since erosion as a process and the impact 
of erosion increases under the influence of different factors such as climate, topography 
and the development of pressures such as human intervention and also disasters such as 
forest fires.  The latter, a frequent phenomenon in the Mediterranean ecosystems, are 
responsible for the destruction and removal of vegetation and especially forest cover 
which works as a shield, protecting soil from erosion process.  
Aim of our study is to model the potential environmental degradation risk as a result of 
post-fire soil erosion in order to be able to prioritize protection and management 
projects at watershed level in a Mediterranean landscape, following a large and 
intensive wildfire.  The method used to assess the erosion process and the mean annual 
sediment production capacity is the Gavrilovic method applied through innovative 
techniques such as a Geographical Information System. 
The research area is located in North Greece, in the Peninsula of Kassandra, Chalkidiki. 
In August 2006 the forest ecosystem of Kassandra suffered a terrible disaster when 
more than 50,000 acres were burned during a wildfire.  
Due to this incident and taking into account the progress of vegetation following a 
major wildfire, the scheme erosion – alluviation - flooding has been promoted to the 
first rank of the environmental peril, forming a condition of increased threat namely to 
the urban coastal areas in the Peninsula of Kassandra. 
Pre-fire and post-fire erosion potential was estimated within a Geographical Information 
System (GIS). The spatial analysis undertaken designated the watersheds with 
significant risk of environmental losses, where immediate management projects have to 
be developed. 
The investigation showed that the incident of the fire, in August 2006, influenced to an 
important degree the potential for erosion, particularly in parts of the research area with 
the steepest relief. The average annual sediment yield increased from 0.16 to 1.6 times 
as a direct result of the fire. 
The results will provide substantial help to decision making in identifying endangered 
areas and prioritizing resources, measures and actions aiming at water and soil 
conservation. 

 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν βασικό στοιχείο εξέλιξης των Μεσογειακών 

οικοσυστημάτων, καθώς επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη σύνθεσή και τη δυναμική 
τους. Το ιδιαίτερο καθεστώς που διαμορφώνεται και σχετίζεται με τις δασικές πυρκα-
γιές στις Μεσογειακές χώρες, οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο κλίμα, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από ξηρά καλοκαίρια με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους 
και βροχοπτώσεις αυξημένης έντασης κατά το φθινόπωρο και τον χειμώνα, στην 
τοπογραφία, στην δομή και την σύνθεση της βλάστησης καθώς και στις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Παράλληλα με τις σημαντικές επιπτώσεις στην φυσική βλάστηση και 
στην βιοποικιλότητα, οι δασικές πυρκαγιές επηρεάζουν την δομή καθώς και τις φυσικές 
και χημικές ιδιότητες του επιφανειακού στρώματος του εδάφους μετατρέποντας το σε 
υδρόφοβο και προκαλώντας με τον τρόπο αυτό αυξημένο κίνδυνο διάβρωσης (Kokaly 
et al., 2007, Κοσμάς κ.α. 2008).  

Η διάβρωση του εδάφους η οποία αποτελεί και τον σημαντικότερο παράγοντα 
υποβάθμισης των λεκανών απορροής, προκαλεί σημαντικές περιβαλλοντικές αλλά και 
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οικονομικές επιπτώσεις επηρεάζοντας τις γεωργικές δραστηριότητες αλλά και τις 
υποδομές (Pimentel et al. 1995, Vrieling, 2006). Επιπλέον σε περιοχές που έχουν 
επανειλημμένως πληγεί από πυρκαγιές, η απώλεια του εδάφους αποτρέπει την φυσική 
αναγέννηση, την οικολογική διαδοχή και την διήθηση του νερού, αυξάνοντας τον 
κίνδυνο πλημμυρών ιδιαίτερα των πεδινών περιοχών (Fox et al., 2006, Σταμάτης 2008).  
Ειδικά στα μεσογειακά οικοσυστήματα ορισμένοι βασικοί παράγοντες, όπως, η μεγάλη 
ένταση της πυρκαγιάς, η ξηρή περίοδος, ειδικά μετά από πυρκαγιά, καθώς και το είδος 
της επικρατούσας βλάστησης, μπορούν να οδηγήσουν σε υποβαθμισμένη διάδοχη 
βλάστηση καθώς και περαιτέρω ενίσχυση της διαδικασίας υποβάθμισης του εδάφους. 

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών απαιτεί την χρήση ενός αποτελεσματικού 
σχεδίου διαχείρισης αυτών των εκτάσεων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθούν 
οι επιπτώσεις που προκαλούν οι πυρκαγιές με τον ταχύτερο αλλά και οικονομικότερο τρόπο.  

Για την εκτίμηση του κινδύνου διάβρωσης του εδάφους μετά από μια σοβαρή 
πυρκαγιά απαιτείται ακριβής χαρτογράφηση της περιοχής που έχει πληγεί, καθώς και 
αξιολόγηση της σοβαρότητας της ζημιάς που έχει υποστεί η βλάστηση. Η ένταση της 
πυρκαγιάς, η οποία ορίζεται ως ο βαθμός των περιβαλλοντικών μεταβολών που 
προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την 
διάβρωση του εδάφους (Ruiz Gallardo et al. 2004, Epting et al. 2005, Lentile et al. 2006). 

Η δορυφορική τηλεπισκόπηση, σε συνδυασμό με τα Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.), έχει εφαρμοστεί για την εκτίμηση των παραγόντων που 
επιδρούν στην διαδικασία της διάβρωσης, όπως τα χαρακτηριστικά του εδάφους και της 
βλάστησης (Vrieling et al., 2006).  

Η ανίχνευση των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές με τη χρήση 
δορυφορικής τηλεπισκόπισης σχετίζεται κυρίως με την συσσώρευση της στάχτης 
καθώς και την τροποποίηση που επήλθε στην βλάστηση λόγω της πυρκαγιάς (Chuvieco 
και Congalton, 1988). Παρά το μεγάλο αριθμό των μεθόδων που έχουν κατά καιρούς 
αναπτυχθεί, η εκτίμηση της καμένης έκτασης καθώς και της έντασης της πυρκαγιάς, με 
την βοήθεια της δορυφορικής τεχνολογίας σε Μεσογειακά οικοσυστήματα δεν είναι 
εύκολη υπόθεση λόγω των περιορισμών που σχετίζονται με την ανομοιογένεια κυρίως 
του τοπίου (Stow et al., 2007).  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση του κινδύνου διάβρωσης με την 
βοήθεια ενός αξιόπιστου εργαλείου όπως είναι η δορυφορική τηλεπισκόπηση και τα 
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, ώστε να καταστεί δυνατός ο καθορισμός του 
συστήματος διευθέτησης και των απαραίτητων δράσεων για την προστασία της 
περιοχής σε επίπεδο λεκανών απορροής, σε ένα μεσογειακό τοπίο, όπως είναι η 
χερσόνησος της Κασσάνδρας, μετά από την μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου 2006.  

 
 

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Η περιοχή έρευνας, η χερσόνησος της Κασσάνδρας, εντοπίζεται στην Βόρεια 

Ελλάδα. Το βιοκλίμα στην περιοχή χαρακτηρίζεται ως τυπικά Μεσογειακό, με 
παρατεταμένα, ξηρά και θερμά καλοκαίρια και χαμηλή σχετική υγρασία και ήπιους 
χειμώνες. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής ανέρχεται περίπου στα 600 mm, ενώ η μέση 
ετήσια θερμοκρασία αγγίζει τους 16oC (Καλινδέρης κ.α. 2007).  

Τα εδάφη ως συνέχεια των γεωλογικών σχηματισμών, είναι χαλαρά, λεπτόκοκκα, 
αμμώδη ως αμμοπηλώδη, «βαθιά» στις πεδινές περιοχές και «μετρίου βάθους ως 
αβαθή» στις ημιορεινές και στις κορυφογραμμές. Παρουσιάζουν μεγάλη διαπερατότητα 
με ακαθόριστους εδαφολογικούς ορίζοντες και με PH 6 – 7,5 και είναι ιδιαίτερα ευπαθή 
στη διάβρωση. 

Ο κύριος κορμός της Χερσονήσου απαρτίζεται από μια βασική κορυφογραμμή, η 
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οποία στο ύψος του χωριού Ν. Σκιώνη διχάζεται σε 2 μικρότερες. Στα τμήμα αυτό 
επικρατούν πολλές και απότομες χαραδρώσεις με τοπικά μεγάλες εγκάρσιες κλίσεις.  
Το υπόλοιπο τμήμα της Χερσονήσου είναι πιο ομαλό με μικρότερες χαραδρώσεις και 
ήπιες εγκάρσιες κλίσεις. 

Η Χερσόνησος της Κασσάνδρας ανήκει στη φυτοκοινωνιολογική ένωση της 
Ευμεσογειακής ζώνης. Η δασική βλάστηση της περιοχής περιλαμβάνει ξηροθερμικά 
φρύγανα (θυμάρι, μέντα, ασφάκα), αριές, χαλέπιο πεύκη και κάποιες περιοχές με δρυ 
(Q.conferta .και Q.cerris) (Mallinis et al., 2004).  

 

 
Σχήμα 1. Δορυφορική εικόνα LANDSAT TM της περιοχής μελέτης καθώς  

και χάρτης υψομέτρου και ανάγλυφου της περιοχής μελέτης. 
 

 
3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
3.1. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ/ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  

Μια εικόνα ASTER (VNIR) με ημερομηνία λήψης τον Αύγουστο του 2004 για τη 
χαρτογράφηση της βλάστησης πριν την πυρκαγιά και μια δορυφορική εικόνα 
LANDSAT TM με ημερομηνία λήψης τον Σεπτεμβρίου του 2006 για την χαρτογρά-
φηση της έκτασης και της έντασης της πυρκαγιάς ήταν τα δορυφορικά δεδομένα που 
χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα μελέτη.  

Επιπρόσθετα, έγχρωμες ορθοφωτογραφίες κλίμακας 1:5000 οι οποίες δημιουρ-
γήθηκαν από Α/Φ μετά την πυρκαγιά καθώς και παγχρωματικές ορθοφωτογραφίες 
παλαιότερων ετών, χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της ακρίβειας ταξινόμησης των 
δορυφορικών δεδομένων. 

Για την ταξινόμηση της εικόνας ASTER χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος της 
μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood) ενώ για την καταγραφή της καμένης 
έκτασης εντοπίστηκαν με εμπειρική ανάλυση κρίσιμα όρια (thresholds) στις τιμές των 
φασματικών διαύλων (Mather, 1999). 

 
 

3.2. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΣΤΕΡΕΟΦΟΡΤΙΟΥ 
 
3.2.1. Δεδομένα 

Για τη δημιουργία του τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους της περιοχής έρευνας, 
ψηφιοποιήθηκαν οι χωροσταθμικές καμπύλες ισοδιάστασης 20 μέτρων από αντίστοι-
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χους τοπογραφικούς χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), κλίμακας 
1:5000. Το τρισδιάστατο μοντέλο εδάφους (DTM), χωρικής διακριτικής ανάλυσης 20 
μέτρων προέκυψε με τη μέθοδο TIN. Το DTM χρησιμοποιήθηκε πέραν του 
υπολογισμού των κλίσεων της περιοχής και για την ορθοδιόρθωση των δορυφορικών 
εικόνων και την γεωαναφορά τους στο σύστημα ΕΓΣΑ 87..  

Παράλληλα ψηφιοποιήθηκαν οι λεκάνες απορροής της περιοχής μελέτης και 
υπολογίστηκαν τα μορφολογικά γνωρίσματα των λεκανών απορροής.  

Επίσης ψηφιοποιήθηκαν από χάρτες γαιοικανότητας του Υπ. Γεωργίας κλίμακας 
1:50000 πληροφορίες για το μητρικό πέτρωμα και την διάβρωση της περιοχής μελέτης. 

 
3.2.2. Η μέθοδος του GAVRILOVIC  

Η μέθοδος της δυνητικής διάβρωσης ή μέθοδος Gavrilović (Gavrilović 1988, 
Gavrilovic et al. 2008) είναι μια παραμετρική μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για την 
εκτίμηση της μέσης ετήσιας διάβρωσης και υποβάθμισης καθώς και για το μέσο ετήσιο 
στερεοφορτίο στις ορεινές λεκάνες απορροής των χειμαρρικών ρευμάτων (Bemporad et 
al. 1997, Globevnik et al., 2003, Tangestani 2006, Fanetti and Vezzolli, 2007). 

Η μεθοδολογία στηρίζεται στην αξιολόγηση και στην ορθή εκτίμηση των παραμέ-
τρων και των δεδομένων, στην γνώση των χαρακτηριστικών της λεκάνης καθώς και 
στην πλήρη κατανόηση του μηχανισμού της διάβρωσης. Η εξίσωση του Gavrilovic 
(1972) έχει την ακόλουθη μορφή: 

 
 W= T · h · π · Ζ 3/2 · F  (m3/έτος) (3.1) 
όπου 
W: όγκος μέσης, ετήσιας παραγωγής φερτών υλικών στην ορεινή λεκάνη απορροής του 
χειμαρρικού ρεύματος (m3/έτος). Εκφράζεται σε συμπαγή όγκο φερτών υλών.  
Τ: συντελεστής θερμοκρασίας , ο οποίος παρέχεται από την σχέση: 
 
 5.00 )1.01.0( += tT  (3.2)

 
 

tο:  η μέση ετήσια θερμοκρασία (°C) στη λεκάνη απορροής 
h: μέσο ετήσιο ύψος βροχής της λεκάνης (mm) 
π: ο αριθμός 3,14 
F:  η επιφάνεια της λεκάνης (km²) 
Ζ:  συντελεστής δυνητικής διάβρωσης ο οποίος υπολογίζεται από τη σχέση 
 

 Z x y ( J)= ⋅ ⋅ ϕ+  (3.3) 
x:  συντελεστής που εκφράζει τη μείωση της αντίστασης του γεωλογικού υποθέματος 
κατά της διάβρωσης ανάλογα με την κατάσταση και την καλλιέργεια του και με βάση 
την κατάσταση της βλάστησης. Δίνεται από πίνακα και κυμαίνεται μεταξύ 0,05 και 1,0. 
y: συντελεστής της διαβρωσιμότητας του γεωλογικού υποθέματος ο οποίος εξαρτάται 
από την πετρολογική και την εδαφολογική σύσταση των λεκανών.  Παρέχεται από 
πίνακα και κυμαίνεται μεταξύ 0,2 και 2. 
φ:  συντελεστής που εκφράζει το είδος και το βαθμό της διάβρωσης των λεκανών 
απορροής. Επίσης παρέχεται από πίνακα και κυμαίνεται μεταξύ 0,1 και 1. 
J: μέση κλίση της λεκάνης απορροής. 

 
 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Συνολικά η ακρίβεια για την ταξινόμηση της εικόνας ASTER η οποία 

χρησιμοποιήθηκε για την χαρτογράφηση της βλάστησης πριν την φωτιά ανήλθε σε 86%.  
Επίσης η ακρίβεια για την χαρτογράφηση της βλάστησης και της έντασης της 
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πυρκαγιάς μετά την πυρκαγιά έφθασε το 83%. Η συνολική ακρίβεια υπολογίστηκε με 
βάση αναφοράς τα ίδια 172 σημεία που χρησιμοποιήθηκαν και στην προ της πυρκαγιάς 
περίπτωση. 

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς τον Αύγουστο του 2006, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό 
το δυναμικό της διάβρωσης, ιδίως στα τμήματα της περιοχής έρευνας όπου 
παρατηρείται και το πιο έντονο ανάγλυφο (Σχήμα 2).  

 
Σχήμα 2. Αύξηση της δυνητικής διάβρωσης μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. 

 
Επιπλέον το μέσο ετήσιο στερεοφορτίο, όπως υπολογίσθηκε με τα μέθοδο του 

Gavrilovic, αυξήθηκε σημαντικά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα η 
αύξηση κυμάνθηκε από 0,16 μέχρι και 1,6 φορές ως άμεσο αποτέλεσμα της πυρκαγιάς 
(Πίνακας 1).  

Οι λεκάνες απορροής, οι οποίες εμφανίζουν το μεγαλύτερο ετήσιο στερεοφορτίο 
είναι οι 15, 6 και 4. Αντίθετα, το μικρότερο όγκο μέσης ετήσιας παραγωγής φερτών υλικών 
εμφανίζει η λεκάνη 24, η οποία όμως εμφανίζει την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση. 

Βάση των αποτελεσμάτων αυτών είναι δυνατή η ιεράρχηση των παρεμβάσεων για 
την αποτροπή του κινδύνου διάβρωσης μετά την πυρκαγιά. 

 
Πίνακας 1:  Μορφομετρικά χαρακτηριστικά και μέσο ετήσιο στερεοφορτίο για κάθε 

λεκάνη στην περιοχή έρευνας 
W (m3/year) Κωδικός 

Λεκάνης 
Περίμετρος 

(km) 
Εμβαδόν  

(km2) Προ φωτιάς Μετά φωτιά 
1 6.29 2.01 1598.28 3309.55 
2 5.96 1.45 1607.72 3597.52 
3 5.59 0.95 1632.92 3654.14 
4 6.90 1.90 1617.18 3769.85 
5 8.05 2.47 2236.21 3313.37 
6 7.68 2.19 2170.61 3834.17 
7 9.47 4.41 2156.43 3547.85 
8 4.44 0.86 2007.21 2965.75 
9 6.96 1.66 1982.58 3672.20 

10 9.54 3.56 1809.28 3200.10 
11 8.00 1.24 2141.63 3219.13 
12 8.40 2.15 1943.81 3443.35 
13 8.31 2.11 1882.63 3234.82 
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W (m3/year) Κωδικός 
Λεκάνης 

Περίμετρος 
(km) 

Εμβαδόν  
(km2) Προ φωτιάς Μετά φωτιά 

14 9.66 5.06 2745.20 3189.06 
15 10.03 5.45 2065.38 3758.88 
16 9.97 5.02 1908.15 3555.15 
17 10.47 5.10 2061.12 3686.93 
18 6.03 1.82 1387.98 3042.68 
19 9.39 3.11 1792.99 3413.52 
20 10.95 6.09 1690.14 2686.60 
21 3.99 0.83 1955.54 2614.28 
22 4.35 0.65 1806.12 2325.43 
23 6.50 1.59 1217.52 2219.23 
24 9.14 4.34 802.79 1987.72 

 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η χερσόνησος της Κασσάνδρας παρουσιάζει μια πολύ ανομοιογενή σύνθεση και 
δομή, όπως η πλειονότητα των μεσογειακών δασικών οικοσυστημάτων. Η πολύπλοκη 
δομή του τοπίου δημιουργεί μια κατάσταση ιδιαίτερα πολύπλοκη κατάσταση όσον 
αφορά την μελέτη του φαινομένου της διάβρωσης.   

Για τον λόγο αυτό η εκτίμηση και η αξιολόγηση της διάβρωσης του εδάφους πριν 
και μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς βασίσθηκε σε ένα αξιόπιστο και εύκολο στη 
χρήση μοντέλο.  Ενώ υπάρχουν πολλά μοντέλα διάβρωσης, τα περισσότερα από αυτά 
απαιτούν πολλά δεδομένα και επομένως η εφαρμογή τους περιορίζεται σε περιπτώσεις 
όπου τα δεδομένα είτε είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα είτε σε περιπτώσεις όπου έχει 
προηγηθεί εκτεταμένη έρευνα και συλλογή δεδομένων πεδίου (Meritt et al., 2003).   

Παρόλα αυτά είναι προτιμότερο οι μέθοδοι που αξιολογούν τον κίνδυνο 
διάβρωσης να έχουν περιορισμένες απαιτήσεις σε δεδομένα, ώστε να είναι δυνατή η 
ταχύτατη εφαρμογή τους, γεγονός το οποίο μπορεί να διευκολύνει σε σημαντικό βαθμό 
στην λήψη αποφάσεων και στον καθορισμό σχεδίου διαχείρισης των λεκανών απορροής.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι ορεινοί όγκοι της νήσου Σάμου σε συνδυασμό με τους γειτονικούς των παραλίων 
της Μ. Ασίας συντελούν στην εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, οι οποίες συχνά 
πλημμυρίζουν τις παραλιακές περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Δεδομένου ότι υπάρχει 
σημαντική διαφορά μεταξύ του βόρειου και του νότιου τμήματος του νησιού, ως προς 
την εκδήλωση των παραπάνω φαινομένων, επιλέχθηκαν για μελέτη τέσσερις λεκάνες 
απορροής, δύο στο βόρειο και δύο στο νότιο τμήμα, όπου ο κίνδυνος πλημμύρας είναι 
μεγάλος, στις οποίες εφαρμόστηκε το ντετερμινιστικό υδρολογικό μοντέλο βροχής - 
απορροής ΝΑΜ του υπολογιστικού πακέτου ΜΙΚΕ 11 της DHI Software. 
Συγκεκριμένα έγινε ρύθμιση των παραμέτρων του μοντέλου ως προς τη μέγιστη 
παροχή και το χρόνο εμφάνισής της για κάθε λεκάνη απορροής με βάση δεδομένα 
μεμονωμένων πλημμυρικών γεγονότων. 
 
 

APPLICATION OF ΤΗΕ NAM RAINFALL-RUNOFF MODEL IN 
HYDROLOGICAL BASINS OF SAMOS ISLAND 

J. Hatzispiroglou, A. Moussouliotis, T. Zissis, E. Anastasiadou-Partheniou 
 

Dept. of Hydraulics, Soil Science and Agricultural Engineering 
School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki 

 
 
ABSTRACT  
This paper focuses on the simulation of single rainfall-runoff events in four basins of 
Samos Island. Samos suffers from frequent haphazard floods causing a lot of problems 
to the agricultural and urban areas. One autumn storm-event was selected for the 
rainfall-runoff simulations, for which simultaneous rainfall and stage data were 
available. The simulation is performed using the NAM model of the Rainfall-Runoff 
module of the DHI MIKE 11 package. The NAM model is a deterministic, conceptual, 
lumped model that consists of a set of linked mathematical statements, describing in a 
simplified quantitative form the behavior of the land phase of the hydrological cycle. 
The NAM model is based on semi-empirical equations, which describe the physical 
structures and procedures and as a lumped one, it treats each catchment as a single unit. 
The simulation process for the four different basins led to results with good agreement 
with the observed data. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Μεγάλος αριθμός μαθηματικών μοντέλων έχει χρησιμοποιηθεί από διάφορους 

ερευνητές για την προσομοίωση της διαδικασίας βροχής-απορροής κατά τη διάρκεια 
πλημμυρικών επεισοδίων (Baltas, 1998). Στα περισσότερα από αυτά τα μοντέλα 
χρησιμοποιούνται γραμμικώς συσχετιζόμενα θεμελιώδη μεγέθη για την απλοποίηση της 
προσομοίωσης της υδρολογικής διαδικασίας. Οι υδρολόγοι έδειχναν πάντοτε 
ενδιαφέρον για τη μελέτη των αποτελεσμάτων απρόβλεπτων βροχοπτώσεων, όσον 
αφορά την ακρίβεια και την αξιοπιστία ευμετάβλητων υδρολογικών παραμέτρων, όπως 
η μέγιστη παροχή απορροής, ο όγκος απορροής κ.α. Τα σύγχρονα επιτεύγματα της 
τεχνολογίας, όπως είναι τα υψηλής ανάλυσης δεδομένα, οι δορυφόροι, τα γεωγραφικά 
συστήματα πληροφοριών και οι υψηλής ταχύτητας υπολογιστές,  έχουν βελτιώσει τις 
δυνατότητες πρόγνωσης της συμπεριφοράς των πλημμυρών, με αποτέλεσμα την 
ανάπτυξη κατανεμημένων μοντέλων πρόβλεψης πλημμύρας (Μπαλτάς και Μιμίκου, 
1999).  

Δύο κύριες κατηγορίες μαθηματικών μοντέλων έχουν αναπτυχθεί για τη μελέτη 
της πορείας των πλημμυρικών κυμάτων σε ποτάμια και χειμάρρους: τα υδρολογικά και 
τα υδροδυναμικά μοντέλα. Η επιλογή ενός μοντέλου για τη μελέτη της πορείας του 
πλημμυρικού κύματος σε ποταμούς (ή χειμάρρους) εξαρτάται από τη φύση του 
ποταμού (ή του χειμάρρου), τις εγκάρσιες διατομές και την κοίτη πλημμυρών του, 
καθώς και από την ύπαρξη ή μη υδρομετρικών μετρήσεων.  

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πακέτο ΜΙΚΕ 11 
(DHI, 2003), και από τα μοντέλα βροχής-απορροής επελέγη το μοντέλο ΝΑΜ, για την 
εκτίμηση των υδρογραφημάτων σε επίπεδο λεκανών απορροής (Madsen et al., 2003). 

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι ο υπολογισμός μεμονωμένων πλημμυρικών 
επεισοδίων σε τέσσερις διαφορετικές λεκάνες της Σάμου με εφαρμογή του μοντέλου 
ΝΑΜ. Το Νοέμβριο του 2001 όλο το νησί υπέφερε από καταστροφικές καταιγίδες και 
πλημμύρες, που προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στις παραλιακές περιοχές με χαμηλό 
υψόμετρο, όπου βρίσκεται συγκεντρωμένος ο πληθυσμός του νησιού (Βαβλιάκης, 
2002). Συγκεκριμένα, με βάση τις παρατηρήσεις των πλημμυρών αυτών,  
προσδιορίστηκαν οι τιμές των παραμέτρων του μοντέλου ΝΑΜ για κάθε μια από τις 
λεκάνες απορροής, οι οποίες αντιπροσωπεύουν με τον καλύτερο τρόπο τη συμπεριφορά 
της λεκάνης κατά τη διάρκεια ενός πλημμυρικού επεισοδίου, έτσι ώστε να 
αναπαράγονται ρεαλιστικά υδρογραφήματα παροχής. Ειδικότερα έγινε ανάλυση 
ευαισθησίας και ρύθμιση των παραμέτρων του μοντέλου ως προς συγκεκριμένες τιμές 
της αιχμής και του χρόνου εμφάνισής της στην έξοδο καθεμιάς από τις τέσσερις 
λεκάνες απορροής με ικανοποιητικά αποτελέσματα.  
 
 
2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η Σάμος βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου Πελάγους, πολύ κοντά 
στην ακτογραμμή της Μικράς Ασίας,  και έχει έκταση 478 km2. Η Σάμος διατρέχεται 
από ψηλά βουνά: το βραχώδες, δυσπρόσιτο όρος Κέρκης στο δυτικό τμήμα του νησιού 
(ύψος 1443 m), και το όρος Άμπελος (ή Καρβούνης) στο ανατολικό τμήμα (ύψος 1160 
m). Τα βουνά της Σάμου, καθώς και οι ορεινοί όγκοι της γειτονικής Μυκάλης στη 
Μικρά Ασία συντελούν στην εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων. Αυτές έχουν ως 
αποτέλεσμα την ύπαρξη πλούσιας βλάστησης, καθώς και την ύπαρξη αρκετών πηγών 
και χειμάρρων. Δεν υπάρχει κάποιος ποταμός με συνεχή ροή, κυρίως λόγω της 
κατανομής των βροχών στη διάρκεια του έτους. Περίπου το 60% των ετήσιων 
κατακρημνισμάτων πέφτουν κατά διάρκεια του χειμώνα, ενώ μόνον το 4% πέφτει το 
καλοκαίρι. Επίσης υπάρχει μεγάλη διαφορά και ως προς τη γεωγραφική κατανομή των 
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βροχοπτώσεων. Η μέση ετήσια βροχόπτωση του νησιού στο βόρειο τμήμα είναι 
918 mm, ενώ στο νότιο φτάνει μετά δυσκολίας τα 709 mm. 

Μεταξύ των βουνών υπάρχουν κοιλάδες και μικρές πεδιάδες, δημιουργώντας έτσι 
ανεξάρτητες λεκάνες απορροής. Οι τέσσερις σημαντικότερες και μεγαλύτερες από 
αυτές, με μεγάλο κίνδυνο πλημμύρας, όπως κατασκευάστηκαν μετά την ανάπτυξη του 
ψηφιακού μοντέλου εδάφους (Anastasiadou-Partheniou, 2008) φαίνονται στο Σχήμα 1. 
Τα υπολογισμένα κύρια μορφολογικά χαρακτηριστικά τους δίνονται στον Πίνακα 1.  
 

 
Σχήμα 1. Μελετούμενες λεκάνες απορροής νήσου Σάμου 

 
Πίνακας 1: Μορφολογικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων λεκανών 

Μορφολογικά χαρακτηριστικά Λεκάνη 
Φουρνιώτικου 

Λεκάνη  
Μεγάλου 
Ρέματος 

Λεκάνη 
Ίμβρασσου 

Λεκάνη 
ρέματος 

Μυτιληνιών 
Εμβαδό Λεκάνης, A (km2) 46,0 24,4 43,4 34,7 

Περίμετρος, P (km) 33,3 27,6 33,5 36,6 
Μέγιστο Υψόμετρο, Hmax (m) 1107 850 1142 1153 
Ελάχιστο Υψόμετρο, Hmin (m) 0 0 0 0 
Μέσο Υψόμετρο, Hmean (m) 518 240 382 257 
Μεγιστο μήκος ροής, L (km) 15,2 10,6 14,7 16,8 

Κλίση ρέματος, Ss (%) 7,3 6,1 7,8 6,6 
 
 
3. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΡΟΧΗΣ-ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΝΑΜ  

Το υδρολογικό μοντέλο ΝΑΜ είναι ένα ντετερμινιστικό  μοντέλο (Madsen, 2000 
και DHI, 2003) που προσομοιώνει τις διαδικασίες βροχής-απορροής σε κλίμακα 
λεκάνης απορροής και αποτελείται από ένα σύνολο, γραμμικά συνδεμένων μεταξύ 
τους, μαθηματικών σχέσεων, που περιγράφουν με μια απλουστευμένη ποσοτική μορφή 
τη συμπεριφορά της επιφανειακής φάσης του υδρολογικού κύκλου. Βασίζεται σε 
ημιεμπειρικές εξισώσεις και μεταχειρίζεται κάθε λεκάνη ως ενιαία μονάδα. Επομένως, 
οι παράμετροι και οι μεταβλητές με τις μέσες τιμές τους αντιπροσωπεύουν το σύνολο 
της λεκάνης απορροής. Έτσι οι παράμετροι του μοντέλου εκτιμούνται αρχικά από τα 
φυσικά χαρακτηριστικά της μελετούμενης περιοχής, αλλά οι τελικές τιμές των 
παραμέτρων προσδιορίζονται κατά τη ρύθμιση του μοντέλου. 
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Το NAM προσομοιώνει τη διαδικασία βροχής-απορροής με το συνεχή  
προσδιορισμό του περιεχόμενου νερού, των τεσσάρων διαφορετικών και αμοιβαία 
αλληλένδετων αποθηκεύσεών του: α) της επιφανειακής αποθήκευσης, β) της 
αποθήκευσης νερού στη ζώνη του ριζοστρώματος γ) της αποθήκευσης του υπόγειου 
νερού και δ) της αποθήκευσης του χιονιού (βλέπε Σχήμα 2).  

 

 
Σχήμα 2. Σχηματική αναπαράσταση του μοντέλου ΝΑΜ 

 
Με βάση τις τιμές των παραμέτρων και τα μετεωρολογικά στοιχεία, το μοντέλο 

υπολογίζει την παροχή της λεκάνης απορροής, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του 
υδρολογικού κύκλου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συνεχή υδρολογική προσομοίωση 
ή για την προσομοίωση μεμονωμένων περιστατικών και μπορεί να εφαρμοστεί για 
διαφορετικές υδρολογικές και κλιματικές συνθήκες (Ilias et al., 2005). 

Οι διάφορες θεμελιώδεις συνιστώσες που αντιπροσωπεύουν την επιφανειακή 
φάση του υδρολογικού κύκλου και υπολογίζονται στο μοντέλο ΝΑΜ έχουν ως εξής: 
-Η επιφανειακή αποθήκευση εδαφικής υγρασίας (U) αντιπροσωπεύει την ποσότητα 
νερού που συγκρατείται από τη βλάστηση, καθώς και το νερό που συγκρατείται στις 
κοιλότητες της επιφάνειας του εδάφους. Με τον όρο Umax ορίζεται το ανώτερο όριο 
της ποσότητας του νερού που μπορεί να παραμείνει αποθηκευμένο στην επιφάνεια του 
εδάφους. Η ποσότητα του νερού στην επιφάνεια του εδάφους συνεχώς μειώνεται λόγω 
εξάτμισης, καθώς και λόγω της ενδορροής. Μόλις κορεσθεί πλήρως η επιφανειακή 
αποθήκευση, ένα μέρος του πλεονάζοντος νερού της βροχής (PN) θα αποτελέσει την 
επιφανειακή απορροή (QOF), ενώ η υπόλοιπη ποσότητα νερού (ΔL) χωρίζεται σε 
διήθηση στη ζώνη του ριζοστρώματος και σε αποθήκευση υπόγειου νερού. 
-Η αποθήκευση στη ζώνη του ριζοστρώματος (L) αντιπροσωπεύει την εδαφική υγρασία 
στη ζώνη ριζοστρώματος, από όπου απομακρύνεται ως εξατμισοδιαπνοή. Με τον όρο 
Lmax ορίζεται το ανώτερο όριο της ποσότητας του νερού που μπορεί να παραμείνει 
αποθηκευμένο στη ζώνη του ριζοστρώματος.  
-Η επιφανειακή απορροή (QOF) προκύπτει όταν η επιφανειακή αποθήκευση (U) 
ξεπεράσει την ανώτατη τιμή της Umax, (U>Umax), δηλώνει την περίσσεια του νερού 
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της βροχής PN, άρα είναι ανάλογη αυτής, και μεταβάλλεται γραμμικά με βάση τη 
σχετική υγρασιακή κατάσταση του εδάφους στη ζώνη ριζοστρώματος L/Lmax:  
 

NP
TOF

TOFLLCQOFQOF
−

−
=

1
max/    για L/Lmax > TOF                                    (3.1) 

 
Ο όρος (QOF) λαμβάνει την τιμή 0 για L/Lmax < TOF. CQOF είναι ο αδιάστατος 
συντελεστής επιφανειακής απορροής (0≤CQOF≤1), και TOF (0≤TOF≤1) είναι η 
οριακή τιμή της σχετική υγρασιακής κατάστασης του εδάφους στη ζώνη 
ριζοστρώματος L/Lmax, μετά την οποία λαμβάνει χώρα απορροή. Το μέγεθος της 
περίσσειας του νερού της βροχής PN που δεν απορρέει επιφανειακά διηθείται σε 
κατώτερες ζώνες αποθήκευσης.  
-Η συνεισφορά της ενδορροής, QIF, είναι ανάλογη της επιφανειακής αποθήκευσης 
νερού (U) και μεταβάλλεται γραμμικά με βάση τη σχετική υγρασιακή κατάσταση του 
εδάφους στη ζώνη ριζοστρώματος L/Lmax:  
 

U
TIF

TIFLLCKIFQIF
−

−
=

1
max/    για L/Lmax > TΙF                                    (3.2) 

 
Ο όρος QIF λαμβάνει την τιμή 0 για L/Lmax < TΙF. CKIF είναι η αδιάστατη σταθερά 
χρόνου της ενδορροής και TIF είναι η οριακή τιμή της σχετικής υγρασιακής 
κατάστασης του εδάφους στη ζώνη ριζοστρώματος L/Lmax (0≤TIF≤1), μετά την οποία 
έχουμε ενδορροή. 
Η ενδορροή διαχέεται διαμέσου δύο γραμμικών ταμιευτήρων σε σειρά, με την ίδια 
χρονική σταθερά CK12 [σε ώρες].  Η ενδορροή βασίζεται στην αρχή του γραμμικού 
ταμιευτήρα, με μεταβαλλόμενη χρονική σταθερά: 
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όπου OFmin είναι το ανώτερο όριο γραμμικής διόδευσης και β = 0,4. Η χρονική σταθερά 
CK12 της ενδορροής και της επιφανειακής απορροής καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη 
μορφή και το σχήμα των μεγίστων της παροχής των υδρογραφημάτων. Η τιμή της 
σταθεράς CK12 εξαρτάται από το μέγεθος της υπό εξέταση λεκάνης απορροής και από 
το πόσο γρήγορα αυτή αντιδρά στη βροχόπτωση.  
-Η ποσότητα του νερού διήθησης, G, που εμπλουτίζει τον υπόγειο υδροφορέα 
εξαρτάται από τη υγρασιακή κατάσταση του εδάφους στη ζώνη ριζοστρώματος και 
είναι μεγαλύτερη από το 0 όταν ο λόγος L/Lmax υπερβεί μια οριακή τιμή ΤG (0≤TG≤1). 
- Η ποσότητα της περίσσειας της βροχής που μένει μετά τον καταμερισμό της σε 
επιφανειακή απορροή και σε εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα, αυξάνει την 
περιεχόμενη υγρασία του εδάφους στη ζώνη ριζοστρώματος κατά το ποσό ΔL. 
- Ο όρος της βασικής απορροής, BF, υπολογίζεται ως η ροή που φεύγει από ένα 
ταμιευτήρα υπόγειου νερού, με βάση τη χρονική σταθερά CKBF.  
 
 
4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ρύθμιση του μοντέλου ΝΑΜ, δηλαδή ο 
προσδιορισμός των τιμών των παραμέτρων του μοντέλου για κάθε μια από τις τέσσερις 
λεκάνες απορροής της Σάμου (Σχήμα 1 και Πίνακας 1), έτσι ώστε για δεδομένες 
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βροχοπτώσεις να παράγονται αξιόπιστα υδρογραφήματα παροχής στις εξόδους των 
λεκανών. Για τη ρύθμιση χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα βροχής και στάθμης των 
πλημμυρών που έλαβαν χώρα στις 28-29 Νοεμβρίου 2001 (Βαβλιάκης, 2002).  

Τα δεδομένα βροχής που χρησιμοποιήθηκαν πάρθηκαν από το δίκτυο των δέκα 
μετεωρολογικών σταθμών που καλύπτουν όλη την έκταση της Σάμου. Με βάση τα 
δεδομένα των σταθμών που βρίσκονται εντός των λεκανών απορροής, αλλά και των 
γειτονικών τους, προκύπτουν οι μέσες ωριαίες τιμές βροχής που αντιστοιχούν σε όλη 
την έκταση κάθε λεκάνης απορροής και δίνονται υπό μορφή ιστογράμματος στο Σχήμα 
3. Κατά τις πλημμύρες από τις 20:00 της 28ης Νοεμβρίου έως τις 12:00 της 29ης 
Νοεμβρίου 2001 καταγράφηκαν τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τους στις τέσσερις 
υδρολογικές λεκάνες που εξετάζονται (Βαβλιάκης, 2002), και δίνονται στον Πίνακα 2. 
  

Πίνακας 2: Καταγεγραμμένα στοιχεία πλημμυρών 
Παράμετροι /  

28-29  
Νοεμβρίου 2001 

Λεκάνη 
Φουρνιώτικου 

Λεκάνη 
Μεγάλου 
Ρέματος 

Λεκάνη 
Ίμβρασου 

Λεκάνη 
ρέματος 

Μυτιληνιών 
Παροχή αιχμής, m3/s 300 150 190 200 
Χρόνος εμφάνισης 

αιχμής 
17:30  

29 Νοεμβρίου 
17:30 

29 Νοεμβρίου 
16:30 

29 Νοεμβρίου 
18:30 

29 Νοεμβρίου 
 

Δεδομένου ότι οι παράμετροι του μοντέλου αντιπροσωπεύουν τις μέσες τιμές 
μερικών φυσιογραφικών χαρακτηριστικών για ολόκληρη την υδρολογική λεκάνη, οι 
αρχικές τους τιμές εκτιμώνται με βάση τα χαρακτηριστικά της λεκάνης. Οι τελικές 
τιμές των παραμέτρων υπολογίζονται κατά τη διαδικασία της ρύθμισης. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα διαθέσιμα στοιχεία, στη διαδικασία ρύθμισης επιδιώχθηκε κυρίως μια καλή 
συμφωνία μεταξύ παρατηρήσεων και υπολογισμένων τιμών που αφορούν την τιμή της 
παροχής αιχμής και τον χρόνο εμφάνισής της σε κάθε λεκάνη.  

Ειδικότερα, μετά την ανάλυση ευαισθησίας, οι τελικές τιμές των παραμέτρων που 
προέκυψαν από τη ρύθμιση του μοντέλου φαίνονται στον Πίνακα 3.  

 
Πίνακας 3: Τιμές παραμέτρων του ΝΑΜ 

Παράμετροι 
ΝΑΜ 

Λεκάνη 
Φουρνιώτικου 

Λεκάνη Μεγάλου 
Ρέματος 

Λεκάνη 
Ίμβρασου 

Λεκάνη ρέματος 
Μυτιληνιών 

Umax 10 10 10 10 
Lmax 100 100 100 100 
CQOF 0,41 0,32 0,2 0,37 
TOF 0,6 0,1 0,6 0,1 
CΚΙF 1000 1000 1000 1000 
TΙF 0,8 0,1 0,8 0,1 

CK1,2 8 5,3 7 4,6 
TG 0,77 0,77 0,77 0,77 

CKBF 5000 5000 5000 5000 
 
Οι τιμές της βασικής απορροής BF, της επιφανειακής απορροής QOF και της 

ενδορροής QIF ήταν ίσες με το 0 στο ξεκίνημα των υπολογισμών, λόγω του σχετικά 
μικρού μεγέθους των λεκανών απορροής. Επίσης ως αρχικές συνθήκες σε όλες τις υπό 
εξέταση λεκάνες χρησιμοποιήθηκαν οι λόγοι U/Umax = 0,85 και L/Lmax = 0,97. 

Η συνολική βροχή που έπεσε κατά τη διάρκεια της πλημμύρας στη λεκάνη 
απορροής του Φουρνιώτικου ρέματος ήταν 330,45 mm, η οποία στη συνολική έκτασή 
της (46 km2) έχει συνολικό όγκο 15,21 Mm3. Ο συνολικός όγκος απορροής 
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υπολογίστηκε σε 5,204 Mm3, δηλαδή το 34% του όγκου της βροχής (για μηδενική 
αρχικά βασική απορροή). Η παρατηρηθείσα αιχμή του πλημμυρικού φαινομένου 
εκτιμήθηκε στα 300 m3/sec και εμφανίστηκε στις 17:30 της 29ης Νοεμβρίου 2001, ενώ 
μετά τη ρύθμιση του μοντέλου, η μέγιστη παροχή υπολογίστηκε στα 299 m3/sec και 
εμφανίστηκε 30 min νωρίτερα (βλέπε Σχήμα 3α). 

Η συνολική βροχή που έπεσε την ίδια περίοδο στη λεκάνη απορροής του 
Μεγάλου Ρέματος ήταν 323,20 mm, η οποία στη συνολική της έκταση (24,4 km2) έχει 
συνολικό όγκο 7,88 Mm3. Ο συνολικός όγκος απορροής υπολογίστηκε σε 2,246 Mm3 

δηλαδή το 29% του όγκου της βροχής. Η παρατηρηθείσα αιχμή του πλημμυρικού 
φαινομένου εκτιμήθηκε στα 150 m3/sec και εμφανίστηκε στις 17:30 της 29ης Νοεμβρίου 
2001, ενώ η υπολογισμένη μέγιστη παροχή ήταν 146,36 m3/sec και εμφανίστηκε 30 min 
νωρίτερα (βλέπε Σχήμα 3β). 
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Σχήμα 3. Υπολογισμένα υδρογραφήματα απορροής σε σύγκριση με την 
παρατηρούμενη αιχμή πλημμύρας στη λεκάνη απορροής (α) του Φουρνιώτικου, (β) του 
Μεγάλου ρέματος, (γ) του Ίμβρασου και (δ) του Τσακαλορέματος (Μυτηλινιών). 

 
Η συνολική βροχή που έπεσε την ίδια περίοδο στη λεκάνη απορροής του 

Ίμβρασου ήταν 500,20 mm, η οποία στη συνολική έκτασή της (43,4 km2) έχει συνολικό 
όγκο 21,70 Mm3. Ο συνολικός όγκος απορροής υπολογίστηκε σε 3,646 Mm3 δηλαδή το 

(α) (β) 

(γ) (δ) 
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17% του όγκου της βροχής. Η παρατηρηθείσα αιχμή του πλημμυρικού φαινομένου 
εκτιμήθηκε στα 190 m3/sec και εμφανίστηκε στις 16:30 της 29ης Νοεμβρίου 2001, ενώ 
η υπολογισμένη  μέγιστη παροχή ήταν 193,1 m3/sec και εμφανίστηκε 30 min αργότερα, 
(βλέπε Σχήμα 3γ). 

Η συνολική βροχή που έπεσε την ίδια περίοδο στη λεκάνη απορροής του 
Τσακαλορέματος  ήταν 248,40 mm, η οποία στη συνολική της έκταση (34,7 km2) έχει 
συνολικό όγκο 8,62 Mm3. Ο συνολικός όγκος απορροής υπολογίστηκε σε 2,860 Mm3, 
δηλαδή το 33% του όγκου της βροχής. Η παρατηρηθείσα αιχμή του πλημμυρικού 
φαινομένου εκτιμήθηκε στα 200 m3/sec και εμφανίστηκε στις 18:30 της 29ης Νοεμβρίου 
2001, ενώ η υπολογισμένη μέγιστη παροχή ήταν 201,27 m3/sec και εμφανίστηκε 30 min 
νωρίτερα (βλέπε Σχήμα 3δ). 

Περαιτέρω έλεγχος της αξιοπιστίας του μοντέλου θα ήταν δυνατός εάν υπήρχαν 
δεδομένα και για άλλα πλημμυρικά επεισόδια. 

 
 

Ευχαριστίες: Η εργασία αυτή αποτελεί τμήμα του προγράμματος «NetWet 3: Νέες 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα έρευνας σχετικής με τα δίκτυα 
ύδρευσης και αποχέτευσης, που έγινε τους τελευταίους μήνες του 2007, στο πλαίσιο 
της μελέτης για την «Επικαιροποίηση του ρυθμιστικού σχεδίου Θεσσαλονίκης». Η 
έρευνα βασίσθηκε σε ερωτηματολόγιο, το οποίο υποβλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες 
των δήμων της περιοχής, είτε εξυπηρετούνται από την Ε.Υ.Α.Θ. είτε όχι. Από την 
έρευνα προκύπτει ότι το κύριο πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής είναι η αποχέτευση 
των ομβρίων, ενώ σε όλες σχεδόν τις επεκτάσεις των δήμων υπάρχουν μικρά ή μεγάλα 
προβλήματα και με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων. 
 
   
WATER SUPPLY AND SEWER NETWORKS IN THESSALONIKI 

AREA-THE VIEW OF THE MUNICIPAL AUTHORITIES 
Κ.L. Katsifarakis 

 
Division of Hydraulics and Environmental Engineering, 

Dept. of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki 
 
 

SUMMARY 
In this paper results of a survey, regarding water supply and sewer networks of 
Thessaloniki Metropolitan area, are presented. The survey took place during the last 
months of 2007, in the frame of a study on “Updating master plan of Thessaloniki area”. 
It was based on a questionnaire, submitted to the pertinent technical departments of 
local municipalities. It has been concluded that the major problem is inadequate storm 
sewer system, while, in most extensions of urban areas, there are more or less serious 
problems with sanitary sewer and water supply networks. 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η βιώσιμη (και αξιοβίωτη) ανάπτυξη μιας μητροπολιτικής περιοχής προϋποθέτει 
επάρκεια υποδομών. Οι βασικότερες ίσως από αυτές είναι τα δίκτυα ύδρευσης και 
αποχέτευσης. Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο της μελέτης για την «Επικαιροποίηση του 
ρυθμιστικού σχεδίου Θεσσαλονίκης», που ανατέθηκε από τον αρμόδιο οργανισμό 
(Ο.Ρ.Θ.), εξετάσθηκε η κατάσταση των δικτύων αυτών. Πέρα από τα στοιχεία που 
έμμεσα ή άμεσα δόθηκαν από την Εταιρεία Υδρεύσεως Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης 
(Ε.Υ.Α.Θ.), που είναι ο κύριος φορέας για την ύδρευση, την αποχέτευση και τον 
καθαρισμό λυμάτων στην περιοχή του Ο.Ρ.Θ., θεωρήσαμε σκόπιμο να αποταθούμε και 
στους Ο.Τ.Α. της υπό μελέτη περιοχής. Συντάξαμε λοιπόν ένα απλό ερωτηματολόγιο 
και το απευθύναμε στις Δ.Ε.Υ.Α. ή τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων, που βρίσκονται 
στη ζώνη ευθύνης του Ο.Ρ.Θ., καθώς και σε 3 όμορους δήμους. Η έρευνα έγινε τους 
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τελευταίους μήνες του 2007. Από τους 34 συνολικά αποδέκτες ανταποκρίθηκαν 29, που 
εκπροσωπούν τους ακόλουθους δήμους (με αλφαβητική σειρά): Αγίου Αθανασίου, 
Αγίου Παύλου, Αμπελοκήπων, Αξιού, Βασιλικών, Ελευθερίου-Κορδελιού, Ευκαρπίας, 
Ευόσμου, Θερμαϊκού, Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Καλλιθέας, Κορώνειας, 
Κουφαλίων, Λαγκαδά, Μενεμένης, Μηχανιώνας, Νεαπόλεως, Πανοράματος, Πεύκων, 
Πολίχνης, Πυλαίας, Σταυρουπόλεως, Συκεών, Τριανδρίας, Χαλάστρας, Χαλκηδόνας 
και Χορτιάτη. Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο σε δύο ενότητες, μία για την 
ύδρευση και μία για την αποχέτευση, που περιλάμβαναν τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 
1. Ποιος είναι ο φορέας ύδρευσης του δήμου σας; 
2. Αν ο φορέας αυτός δεν είναι η Ε.Υ.Α.Θ. (ή δεν καλύπτει πλήρως τον δήμο), ποιες 
είναι οι πηγές του νερού που χρησιμοποιούνται; 
3. Τι ποσοστό των κατοίκων του δήμου εξυπηρετείται από δίκτυο ύδρευσης; 
4. Πως εκτιμάτε την κατάσταση του δικτύου ύδρευσης, σε όσες περιοχές υπάρχει; 
5. Εκτελούνται ή είναι προγραμματισμένα για το άμεσο μέλλον έργα ύδρευσης; Τι 
είδους είναι τα έργα αυτά; (π.χ. αντικατάσταση παλαιών αγωγών, επέκταση δικτύου) 
6. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον ρυθμό οικιστικής ανάπτυξης, στον δήμο; 
7. Αναπτύσσονται ή πρόκειται να αναπτυχθούν οικιστικά στο άμεσο μέλλον περιοχές 
που δεν έχουν δίκτυο ύδρευσης; 
8. Υπάρχουν στα όρια του δήμου βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες, που 
καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού; Aν είναι δυνατόν υποδείξτε σε ποια περιοχή 
και ποιος είναι ο φορέας υδροδότησής τους. 
 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
1. Ποιος είναι ο φορέας αποχέτευσης του δήμου σας; 
2. Αν ο φορέας αυτός δεν είναι η Ε.Υ.Α.Θ. (ή δεν καλύπτει πλήρως τον δήμο), τι 
επεξεργασία υφίστανται τα λύματα και ποιος είναι ο αποδέκτης των λυμάτων;  
3. Τι ποσοστό των κατοίκων του δήμου εξυπηρετείται από δίκτυο αποχέτευσης; 
4. Πως εκτιμάτε την κατάσταση του δικτύου αποχέτευσης, σε όσες περιοχές υπάρχει; 
5. Εκτελούνται ή είναι προγραμματισμένα για το άμεσο μέλλον έργα αποχέτευσης; Τι 
είδους είναι τα έργα αυτά;  
6.  Αναπτύσσονται ή πρόκειται να αναπτυχθούν οικιστικά στο άμεσο μέλλον περιοχές 
που δεν έχουν δίκτυο αποχέτευσης; 
7. Υπάρχουν περιοχές στον δήμο με σημαντικό πρόβλημα αποχέτευσης ομβρίων 
(πλημμυρίζουν με βροχές μέτριας έντασης); 
8.  Υπάρχουν στα όρια του δήμου βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες, που έχουν, ή θα 
έπρεπε να έχουν δικές τους εγκαταστάσεις καθαρισμού λυμάτων; Aν είναι δυνατόν 
υποδείξτε σε ποια περιοχή. 

 
 

2. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
Από τις απαντήσεις που αφορούν στην ύδρευση προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα ανά δήμο: 
Αγίου Αθανασίου. Φορέας ύδρευσης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Αγίου Αθανασίου. Το 

νερό προέρχεται από γεωτρήσεις. Εξυπηρετείται το 100% των κατοίκων και η 
κατάσταση του δικτύου είναι πολύ καλή, καθώς τα έργα αντικατάστασης παλιών 
τμημάτων βρίσκονται στη φάση της ολοκλήρωσης. Προβλέπεται όμως οικιστική 
ανάπτυξη περιοχών, που δεν διαθέτουν δίκτυο. Τέλος υπάρχουν βιομηχανικές μονάδες 
με υψηλή κατανάλωση νερού. 

Αγίου Παύλου. Φορέας ύδρευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ.. Εξυπηρετείται το 100% των 
κατοίκων, αλλά η κατάσταση του δικτύου είναι μέτρια. Πάντως δεν προβλέπεται 
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ανάπτυξη περιοχών που δεν διαθέτουν δίκτυο. 
Αμπελοκήπων. Φορέας ύδρευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ. Εξυπηρετείται το 100% των 

κατοίκων, αλλά η κατάσταση του δικτύου είναι κακή, καθώς ένα τμήμα του 
αποτελείται από αμιαντοσωλήνες και ένα άλλο από παλιούς σιδηροσωλήνες. Πάντως 
δεν προβλέπεται ανάπτυξη περιοχών που δεν διαθέτουν δίκτυο. 

Αξιού. Φορέας ύδρευσης είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Κ Αξιού. Το νερό προέρχεται από 5 
γεωτρήσεις. Υπάρχει μία μονάδα επεξεργασίας στα Μάλγαρα και ολοκληρώνονται 
άλλες 2, για τα Κύμινα και τη Βραχιά. Η κατάσταση του δικτύου είναι καλή και 
καλύπτει το 100% των κατοίκων, πρόκειται όμως να γίνει νέος οικισμός στη θέση 
Λιβάδι, όπου δεν υπάρχει δίκτυο. Βασικό πρόβλημα είναι ο κίνδυνος μόλυνσης του 
νερού ύδρευσης από τους απορροφητικούς βόθρους. 

Βασιλικών. Την ευθύνη για την ύδρευση έχει ο Δήμος. Το νερό προέρχεται από 
γεωτρήσεις και πηγές. Το δίκτυο ύδρευσης εξυπηρετεί περίπου το 99% των κατοίκων. 
Στους περισσότερους οικισμούς είναι παλιό (30 ετών στα Βασιλικά, την Αγία 
Παρασκευή και τη Λακκιά, 25 στον Άγιο Αντώνιο και το Μονοπήγαδο, 17 στη 
Σουρωτή), ενώ αντικαταστάθηκε το 2006 στην Περιστερά και το Λιβάδι. Επίσης προ-
βλέπεται οικιστική ανάπτυξη περιοχών, στις οποίες δεν υπάρχει δίκτυο, ενώ υπάρχουν 
βιομηχανικές μονάδες με υψηλή κατανάλωση, που τροφοδοτούνται από γεωτρήσεις.  

Ελευθερίου-Κορδελιού. Φορέας ύδρευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ. Εξυπηρετείται το 
100% των κατοίκων και το δίκτυο είναι επαρκές, αλλά πρόκειται να αναπτυχθεί 
οικιστικά η περιοχή της Διαλογής, όπου δεν υπάρχει δίκτυο. Ακόμη υπάρχουν βιομηχα-
νικές μονάδες με υψηλή κατανάλωση νερού, όπως τα «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.». 

Ευκαρπίας. Η Ε.Υ.Α.Θ. εξυπηρετεί τις περιοχές του παλιού οικισμού, της 
επέκτασης του σχεδίου πόλεως και της Εφεδρούπολης (περίπου το 70% των κατοίκων). 
Οι οικισμοί Ευξεινούπολης και Φιλοθέης τροφοδοτούνται από γεωτρήσεις, μέσω ιδιω-
τικού δικτύου. Η εκτός σχεδίου περιοχή υδρεύεται με γεωτρήσεις. Το δίκτυο της ΕΥΑΘ 
παρουσιάζει πολλά προβλήματα, αλλά προγραμματίζεται βελτίωση και επέκτασή του. 
Αναμένεται περαιτέρω οικιστική ανάπτυξη σε περιοχές χωρίς δίκτυο, ενώ υπάρχει πολύ 
μεγάλος αριθμός βιοτεχνιών και βιομηχανιών, που έχουν δικές τους γεωτρήσεις. 

Ευόσμου. Φορέας ύδρευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ. Εξυπηρετείται το 100% της 
περιοχής κάτω από την περιφερειακή οδό, αλλά πάνω από αυτήν απαιτείται επέκταση 
του δικτύου, για να καλυφθούν οι υπάρχουσες ανάγκες. Αλλά και όπου υπάρχει το 
δίκτυο, παρουσιάζει αρκετά προβλήματα, διότι είναι παλιό. Το πρόβλημα υδροδότησης 
γίνεται οξύτερο από την εκρηκτική οικιστική ανάπτυξη. Τέλος, υπάρχουν βιοτεχνικές 
μονάδες, που υδροδοτούνται από την Ε.Υ.Α.Θ. ή από ιδιωτικές γεωτρήσεις.  

Θερμαϊκού. Φορέας ύδρευσης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού. Το νερό προέρχεται 
από 19 γεωτρήσεις. Η κατάσταση του δικτύου δεν είναι ικανοποιητική, διότι μεγάλο 
μέρος του αποτελείται από παλιούς σιδηροσωλήνες και ένα ελάχιστο μέρος του από 
αμιαντοσωλήνες. Ακόμη δεν καλύπτεται το σύνολο των οικισμών, ενώ η οικιστική 
ανάπτυξη είναι πολύ μεγάλη. 

Θέρμης. Φορέας ύδρευσης είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Θέρμης, προβλέπεται όμως 
ένταξη στο δίκτυο της Ε.Υ.Α.Θ. ή ενίσχυση από αυτήν, μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. 
Το νερό προέρχεται από γεωτρήσεις. Η κατάσταση του δικτύου, που εξυπηρετεί το 
100% των κατοίκων, είναι καλή. Προβλέπεται όμως να αναπτυχθούν οικιστικά 
περιοχές που δεν έχουν δίκτυο. Τέλος υπάρχουν βιοτεχνικές μονάδες και άλλοι μεγάλοι 
καταναλωτές νερού (αεροδρόμιο, καζίνο). 

Θεσσαλονίκης. Φορέας ύδρευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ.. Εξυπηρετείται το 100% των 
κατοίκων, αλλά απαιτείται εκτεταμένη αντικατάσταση αγωγών του δικτύου, λόγω 
παλαιότητας. Ακόμη αναπτύσσονται ή πρόκειται να αναπτυχθούν οικιστικά κάποιες 
περιοχές που δεν διαθέτουν δίκτυο (στο Κρυονέρι Άνω Τούμπας, στα Τροχιοδρομικά 
Χαριλάου, στη Ν. Ελβετία και στους Λαχανόκηπους). 

Καλαμαριάς. Φορέας ύδρευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ.. Η περιοχή που είναι στη φάση 
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της οικιστικής ανάπτυξης, δεν έχει ολοκληρωμένο δίκτυο ύδρευσης. 
Καλλιθέας. Φορέας ύδρευσης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Καλλιθέας. Το νερό προέρχεται 

από γεωτρήσεις. Εξυπηρετείται το 100% των κατοίκων και η κατάσταση του δικτύου 
είναι ικανοποιητική, αλλά πρόκειται να αναπτυχθούν οικιστικά περιοχές που δεν έχουν 
δίκτυο. Τέλος υπάρχουν βιοτεχνικές μονάδες με σημαντική κατανάλωση νερού στο 
ΒΙ.ΠΑ. Νεοχωρούδας. 

Κορώνειας. Φορέας ύδρευσης είναι ο Δήμος. Το νερό προέρχεται από 
γεωτρήσεις. Εξυπηρετείται το 100% των κατοίκων. Το δίκτυο έχει αντικατασταθεί 
σχετικά πρόσφατα στον Άγιο Βασίλειο, τη Γερακαρού και τα Λαγκαδίκια, ενώ δεν είναι 
τόσο ικανοποιητικό στο Βασιλούδι και το Αρδαμέρι. Προβλήματα παρουσιάζουν οι 
καταθλιπτικοί αγωγοί, που είναι παλιοί. Ακόμη μελετάται οικιστική επέκταση σε 
περιοχή εμβαδού 900 στρεμμάτων, όπου δεν υπάρχει δίκτυο. 

Κουφαλίων. Φορέας ύδρευσης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου. Το νερό προέρχεται 
από γεωτρήσεις. Το δίκτυο καλύπτει το 100% των κατοίκων, επεκτάθηκε μάλιστα και 
στην περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλεως. Όμως πολλά τμήματά του χρειάζονται 
αντικατάσταση. Τέλος υπάρχουν βιομηχανικές μονάδες (ΜΕΒΓΑΛ, ΒΙΤΟΜ), που 
εξυπηρετούνται από δικές τους γεωτρήσεις. 

Λαγκαδά. Φορέας ύδρευσης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά. Το νερό προέρχεται από 
γεωτρήσεις. Το δίκτυο καλύπτει το 100% των κατοίκων, αλλά η κατάστασή του είναι 
μέτρια. Ακόμη αναπτύσσονται οικιστικά περιοχές που δεν διαθέτουν δίκτυο. Τέλος 
υπάρχουν βιομηχανίες με υψηλή κατανάλωση νερού (η ΑΓΝΟ και δύο βαφεία), καθώς 
και δύο βιοτεχνικά πάρκα.  

Μενεμένης. Φορέας ύδρευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ.. Εξυπηρετείται το σύνολο των 
οικιστικών περιοχών, αλλά το δίκτυο είναι παλαιό και απαιτούνται ριζικές αλλαγές στις 
συνοικίες Μενεμένης και Βοσπόρου. Ακόμη αναπτύσσονται οικιστικά περιοχές (ιδίως η 
περιοχή Λαχανοκήπων), που δεν έχουν δίκτυο, ενώ στερούνται δικτύου και περιοχές 
άλλης χρήσης. Τέλος στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν βιομηχανίες και βιοτεχνίες, που 
υδροδοτούνται από την Ε.Υ.Α.Θ.. 

Μηχανιώνας. Φορέας ύδρευσης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου. Το νερό 
προέρχεται από γεωτρήσεις. Το δίκτυο καλύπτει σχεδόν το 100% των κατοίκων. Η 
κατάστασή του είναι πολύ καλή στους οικισμούς Κερασιάς και Αγγελοχωρίου, αλλά 
στη Ν. Μηχανιώνα είναι από αμιαντοσωλήνες και επίκειται αντικατάστασή του. Ακόμη 
πρόκειται στο άμεσο  μέλλον να αναπτυχθούν οικιστικά περιοχές, στις οποίες δεν 
υπάρχει δίκτυο. Τέλος υπάρχουν βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες που 
καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες νερού και υδροδοτούνται σχεδόν όλες από τον δήμο. 

Νεάπολης. Φορέας ύδρευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ. Εξυπηρετείται το σύνολο των 
κατοίκων, αλλά το δίκτυο είναι πεπαλαιωμένο και οι αγωγοί έχουν πολύ μικρή διατομή. 

Πανοράματος. Φορέας ύδρευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ. Εξυπηρετείται το 99% των 
κατοικιών και η κατάσταση του δικτύου είναι ικανοποιητική. Αναπτύσσονται πάντως 
εκτός σχεδίου περιοχές, που δεν διαθέτουν δίκτυο. 

Πεύκων. Φορέας ύδρευσης είναι ο Δήμος Πεύκων. Το νερό προέρχεται από 
δημοτικές γεωτρήσεις και από την Ε.Υ.Α.Θ., στην οποία πέρασε η διαχείριση του 
πόσιμου νερού από την αρχή του έτους 2008. Το υπάρχον δίκτυο είναι γενικά σε καλή 
κατάσταση και εξυπηρετεί το σύνολο των κατοίκων, στο μέλλον όμως θα απαιτηθεί 
επέκτασή του στην εκτός σχεδίου περιοχή. 

Πολίχνης. Φορέας ύδρευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ., που εξυπηρετεί το 90% των 
κατοίκων. Ο συνοικισμός της Νικόπολης και τμήμα του συνοικισμού των Ανθοκήπων 
υδροδοτούνται με ιδιωτικό δίκτυο από τη γεώτρηση Κεφαλίδη. Η κατάσταση του 
δικτύου είναι κακή, λόγω παλαιότητας, ύπαρξης αμιαντοσωλήνων και επιφανειακής 
τοποθέτησης. Εκτελούνται όμως έργα αντικατάστασης του κεντρικού δικτύου. Ακόμη 
δεν υπάρχει καθόλου δίκτυο σε μία περιοχή που είναι υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως. 

Πυλαίας. Φορείς ύδρευσης είναι ο Δήμος Πυλαίας και η Ε.Υ.Α.Θ. σε ποσοστό 
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60% και 40% αντιστοίχως, ενώ επίκειται ένταξη όλου του δήμου στην Ε.Υ.Α.Θ.. Ο 
Δήμος παίρνει νερό από γεωτρήσεις σε διάφορες θέσεις. Εξυπηρετούνται όλοι οι 
κάτοικοι, που έχουν νόμιμα δικαιολογητικά, αλλά η κατάσταση του δικτύου είναι 
μέτρια λόγω παλαιότητας. Ακόμη ενδέχεται να αναπτυχθούν οικιστικά περιοχές εκτός 
σχεδίου, που δεν διαθέτουν δίκτυο. Τέλος υπάρχουν μεγάλες βιομηχανικές και 
βιοτεχνικές μονάδες, που έχουν ιδιωτικές γεωτρήσεις. 

Σταυρούπολης. Κύριος φορέας ύδρευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ.. Η Νικόπολη 
υδροδοτείται από ιδιωτική γεώτρηση με νερό αμφίβολης ποιότητας, μέσω δικτύου που 
εκμεταλλεύεται ακόμη ιδιώτης, αν και η κυριότητά του παραχωρήθηκε από τον Δήμο 
στην Ε.Υ.Α.Θ.. Γενικά απαιτείται αντικατάσταση παλαιών αγωγών, πολλοί από τους 
οποίους έχουν ανεπαρκείς διατομές. 

Συκεών. Φορέας ύδρευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ., που εξυπηρετεί το 100% των 
κατοίκων. Ένα μέρος του δικτύου πρέπει να αντικατασταθεί, διότι είναι παλιό ή 
κατασκευασμένο από αμιαντοσωλήνες. 

Τριανδρίας. Φορέας ύδρευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ., που εξυπηρετεί το 100% των 
κατοίκων. Το δίκτυο είναι παλαιό, εκτός από μια περιοχή, όπου αντικαταστάθηκε 
πρόσφατα. 

Χαλάστρας. Φορέας ύδρευσης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλάστρας. Το δίκτυο καλύπτει 
το 100% των κατοίκων, αλλά η κατάστασή του είναι κακή, αν και μεγάλο μέρος του 
αντικαταστάθηκε το 1992, λόγω εκτεταμένης διάβρωσης των εξαρτημάτων. Το νερό 
προέρχεται από γεωτρήσεις, αλλά για την ενίσχυση της υδροδότησης κατασκευάζεται 
αγωγός σύνδεσης των δικτύων του Δήμου και της  Ε.Υ.Α.Θ.. Ακόμη αναπτύσσονται 
οικιστικά περιοχές που δεν διαθέτουν δίκτυο, ενώ υπάρχουν σταβλικές εγκαταστάσεις 
και βιοτεχνίες επεξεργασίας ρυζιού, που καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες νερού. 

Χαλκηδόνας. Φορέας ύδρευσης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνας. Το νερό 
προέρχεται από γεωτρήσεις. Το δίκτυο καλύπτει σχεδόν το 100% των κατοίκων και η 
κατάστασή του είναι μέτρια ως ικανοποιητική. Αναπτύσσονται όμως οικιστικά περιοχές 
που δεν διαθέτουν δίκτυο, ενώ υπάρχουν ΒΙΠΑ, στρατόπεδα και κτηνοτροφικές 
μονάδες, που καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες νερού. 

Χορτιάτη. Φορέας ύδρευσης είναι ο ίδιος ο Δήμος. Το νερό προέρχεται από 
πηγές και γεωτρήσεις, ενώ μέρος των αναγκών καλύπτεται από την Ε.Υ.Α.Θ.. Το 
δίκτυο εξυπηρετεί πάνω από το 90% των κατοίκων. Παρουσιάζει προβλήματα λόγω 
παλαιότητας, ιδίως στο Δ.Δ. Ασβεστοχωρίου. Ακόμη αναπτύσσονται οικιστικά 
περιοχές που δεν διαθέτουν δίκτυο, ενώ υπάρχουν 3 στρατόπεδα, το παιδικό χωριό SOS 
και αρκετές ασβεστοποιίες, που καταναλώνουν αυξημένες ποσότητες νερού. 

Για την αποχέτευση προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία ανά δήμο: 
Αγίου Αθανασίου. Δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης. 
Αγίου Παύλου. Φορέας αποχέτευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ. Εξυπηρετείται το 100% 

των κατοίκων, αλλά η κατάσταση του δικτύου είναι μέτρια. Δεν προβλέπεται ανάπτυξη 
περιοχών που δεν διαθέτουν δίκτυο, όμως υπάρχουν περιοχές (Ευαγγελίστρια-οδός 
Ηπείρου), που πλημμυρίζουν με βροχές μέτριας έντασης. 

Αμπελοκήπων. Φορέας αποχέτευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ., προς την οποία ο Δήμος 
έχει απευθύνει σειρά αιτημάτων. Εξυπηρετείται το 100% των κατοίκων, αλλά το  
δίκτυο είναι ανεπαρκές και παλιό. Υπάρχουν περιοχές (Βαλιούλη, πλ. Δημοκρατίας, 
Σκεπάρνη), που πλημμυρίζουν με βροχές μέτριας έντασης, αλλά δεν προβλέπεται 
ανάπτυξη περιοχών χωρίς δίκτυο, με εξαίρεση το στρατόπεδο «Μ. Αλέξανδρος». 

Αξιού. Δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο. Χρησιμοποιούνται βόθροι. 
Βασιλικών. Το δημοτικό διαμέρισμα (Δ.Δ.) Αγίας Παρασκευής ανήκει στη ζώνη 

ευθύνης της Ε.Υ.Α.Θ., ενώ για τα υπόλοιπα Δ.Δ. υπεύθυνος είναι ο Δήμος. 
Αποχετευτικά δίκτυα και μάλιστα αρκετά παλιά, υπάρχουν μόνο στη Σουρωτή και τον 
Άγιο Αντώνιο και σε τμήμα του Λιβαδίου, χωρίς εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Οι 
υπόλοιποι οικισμοί εξυπηρετούνται με βόθρους. Ιδιαίτερο πρόβλημα ομβρίων υπάρχει 
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στον οικισμό των Βασιλικών. Τέλος υπάρχουν βιομηχανικές μονάδες, που έχουν δικές 
τους εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.   

Ελευθερίου-Κορδελιού. Φορέας αποχέτευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ. Εξυπηρετείται 
περίπου το 90% των κατοίκων. Το δίκτυο ακαθάρτων, όπου υπάρχει, είναι 
ικανοποιητικό, ενώ το δίκτυο ομβρίων παρουσιάζει προβλήματα σε μερικές περιοχές. 

Ευκαρπίας. Η Ε.Υ.Α.Θ. εξυπηρετεί τις περιοχές του παλιού οικισμού, της 
επέκτασης του σχεδίου πόλεως και της Εφεδρούπολης (περίπου το 70% των κατοίκων), 
ενώ οι οικισμοί της Ευξεινούπολης και της Φιλοθέης εξυπηρετούνται με βόθρους. Το 
δίκτυο ακαθάρτων, όπου υπάρχει, είναι ικανοποιητικό, αλλά το σύνολο του Δήμου 
αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα όμβρια, αφού δεν υπάρχει δίκτυο. 

Ευόσμου. Φορέας αποχέτευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ. Το δίκτυο αποχέτευσης 
καλύπτει μόνο την περιοχή κάτω από την περιφερειακή οδό. Η κατάσταση του δικτύου 
ακαθάρτων δεν είναι καλή, ενώ δίκτυο ομβρίων υπάρχει μόνο σε λίγους κεντρικούς 
δρόμους. Γι’ αυτό πολύ μεγάλες περιοχές του δήμου πλημμυρίζουν, ακόμη και με 
βροχές μικρής έντασης και διάρκειας. Η περιοχή πάνω από την περιφερειακή 
εξυπηρετείται με βόθρους. 

Θερμαϊκού. Φορέας αποχέτευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ. Το δίκτυο καλύπτει το 1/3 
των οικισμών, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη έργο επέκτασής του. Τα λύματα οδηγούνται 
στην ΕΕΛ Αγγελοχωρίου. Πολλά προβλήματα υπάρχουν με τα όμβρια. 

Θέρμης. Φορέας αποχέτευσης είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Θέρμης. Τα λύματα της ΒΙ.ΠΕ. 
Θέρμης και των Δ.Δ. Θέρμης και Τριαδίου οδηγούνται στην ΕΕΛ Θεσσαλονίκης της 
Ε.Υ.Α.Θ., ενώ των υπόλοιπων Δ.Δ. στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του 
Δήμου Θέρμης, όπου υφίστανται δευτεροβάθμια επεξεργασία και κατόπιν οδηγούνται 
στον Ανθεμούντα. Η κατάσταση όλων των δικτύων αποχέτευσης είναι άριστη διότι 
κατασκευάσθηκαν την τελευταία δεκαετία, αλλά η ΕΕΛ χρειάζεται εκ βάθρων ανα-
βάθμιση. Ακόμη δεν υπάρχουν δίκτυα στις επεκτάσεις των οικισμών, όπου η οικιστική 
ανάπτυξη είναι σημαντική. Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν με την αποχέτευση ομβρίων 
στα περισσότερα Δ.Δ. του Δήμου, διότι υπάρχουν ρέματα, τα οποία δεν έχουν 
διευθετηθεί, ενώ τα δίκτυα ομβρίων είναι ανεπαρκή. 

Θεσσαλονίκης. Φορέας αποχέτευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ. Το δίκτυο καλύπτει το 
σύνολο των εντός σχεδίου περιοχών, αλλά υπάρχουν αρκετές περιοχές με σημαντικό 
πρόβλημα αποχέτευσης ομβρίων, όπως το ρέμα της ΥΦΑΝΕΤ, η γέφυρα του ΟΣΕ 
στους Άγιους Πάντες, η συμβολή Μαρτίου με Παπαναστασίου και η ζώνη κάτω από τις 
οδούς Γ. Παπανδρέου, Β. Όλγας και Β. Γεωργίου. Πρόβλημα δημιουργεί και το 
συγκεχυμένο νομικό πλαίσιο για τα έργα συντήρησης και καθαρισμού των ρεμάτων. 
Ακόμη αναπτύσσονται ή πρόκειται να αναπτυχθούν οικιστικά κάποιες περιοχές που δεν 
διαθέτουν δίκτυο (στο Κρυονέρι Άνω Τούμπας, στα Τροχιοδρομικά Χαριλάου, στη Ν. 
Ελβετία και στους Λαχανόκηπους).  

Καλαμαριάς. Φορέας αποχέτευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ. Η περιοχή που είναι στη 
φάση της οικιστικής ανάπτυξης δεν έχει ολοκληρωμένο δίκτυο, ενώ υπάρχουν αρκετές 
περιοχές με σημαντικό πρόβλημα αποχέτευσης ομβρίων. 

Καλλιθέας. Δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο στον δήμο. 
Κορώνειας. Δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, ενώ κάποιοι χείμαρροι, που 

διαρρέουν τους οικισμούς, πλημμυρίζουν ακόμη και με βροχές μέτριας έντασης. 
Κουφαλίων. Φορέας αποχέτευσης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Κουφαλίων. Το δίκτυο 

καλύπτει περίπου το 75% των κατοίκων και η κατάστασή του είναι ικανοποιητική, ενώ 
ολοκληρώνεται η κατασκευή του στην επέκταση Κουφαλίων. Τα λύματα, μετά από 
πρωτοβάθμια επεξεργασία, διοχετεύονται στο ρέμα Βαρδαρόβαση. Στη φάση ολοκλή-
ρωσης είναι η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού του Δ.Δ. Προχώματος, ενώ δική 
της εγκατάσταση έχει η ΜΕΒΓΑΛ. Τέλος, πολλά προβλήματα με τα όμβρια υπάρχουν 
στον οικισμό Ακροποτάμου και στην περιοχή του ρέματος Προφήτη Ηλία, στα 
Κουφάλια. 
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Λαγκαδά. Φορέας αποχέτευσης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά. Το υπάρχον δίκτυο 
καλύπτει περίπου το 25% των κατοίκων και η κατάστασή του είναι κακή, αλλά είναι 
υπό κατασκευή το δίκτυο στον Λαγκαδά. Τα λύματα διατίθενται ανεπεξέργαστα στην 
Κορώνεια, ενώ πρόβλημα υπάρχει και με βιομηχανικές μονάδες, που θα έπρεπε να 
έχουν δικές τους εγκαταστάσεις καθαρισμού. Τέλος υπάρχουν περιοχές με σοβαρό 
πρόβλημα αποχέτευσης ομβρίων. 

Μενεμένης. Φορέας αποχέτευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ. Εξυπηρετείται το σύνολο των 
οικιστικών περιοχών με ικανοποιητικό δίκτυο, αλλά αναπτύσσονται οικιστικά περιοχές 
(ιδίως η περιοχή Λαχανοκήπων), χωρίς δίκτυο, ενώ στερούνται δικτύου και περιοχές 
άλλης χρήσης. Ακόμη υπάρχει πολύ σημαντικό πρόβλημα αποχέτευσης ομβρίων στην 
ευρύτερη περιοχή Μενεμένης-Καλοχωρίου, και στις περιοχές της Λαχαναγοράς και  
της οδού Πόντου-ΚΤΕΟ. Το μέγεθος του προβλήματος καταδεικνύεται από τα συνεχή 
αιτήματα του Δήμου προς την Ε.Υ.Α.Θ. και άλλους φορείς. Τέλος στην περιοχή 
υπάρχουν βιομηχανίες και βιοτεχνίες με σοβαρό πρόβλημα απορροής ακαθάρτων. 

Μηχανιώνας. Φορέας αποχέτευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ. Εξυπηρετείται μόνο το 12% 
των κατοίκων, αλλά δεν υπάρχουν περιοχές με πρόβλημα αποχέτευσης ομβρίων. 

Νεάπολης. Φορέας αποχέτευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ. Εξυπηρετείται το σύνολο των 
κατοίκων, αλλά το δίκτυο, που είναι παντορροϊκό, είναι πεπαλαιωμένο και οι αγωγοί 
έχουν πολύ μικρή διατομή. Ακόμη υπάρχουν τμήματα του δήμου, που πλημμυρίζουν με 
βροχές μέτριας έντασης, διότι οι σχάρες απορροής δεν είναι αρκετά πυκνές και οι 
διατομές των υφιστάμενων αγωγών είναι ανεπαρκείς. 

Πανοράματος. Φορέας αποχέτευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ. Εξυπηρετείται το 75% των 
κατοικιών και η κατάσταση του δικτύου είναι ικανοποιητική, ενώ έχει δημοπρατηθεί 
έργο επέκτασής του. Πάντως αναπτύσσονται οικιστικά οι εκτός σχεδίου περιοχές, που 
δεν διαθέτουν δίκτυο. 

Πεύκων. Το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο, που οδηγεί τα λύματα σε 
εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, είναι σε καλή κατάσταση, αλλά καλύπτει μικρό 
τμήμα του Δήμου. Ο υπόλοιπος οικισμός εξυπηρετείται από βόθρους. Εφόσον 
ολοκληρωθεί το έργο που κατασκευάζει η Ε.Υ.Α.Θ. με το απαιτούμενο αντλιοστάσιο, 
θα υπάρξει δυνατότητα αποχέτευσης των 2/3 του Δήμου. Ακόμη υπάρχει πρόβλημα 
αποχέτευσης ομβρίων σε μερικούς δρόμους, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχου δικτύου. 

Πολίχνης. Φορέας αποχέτευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ. Το δίκτυο εξυπηρετεί περίπου 
το 90% των κατοίκων και είναι γενικά καλό. Οι υπόλοιποι κάτοικοι εξυπηρετούνται με 
βόθρους. Τα ρέματα που διαρρέουν τον δήμο έχουν γενικά καλή απορροή, αλλά δίκτυο 
ομβρίων υπάρχει μόνο σε κεντρικούς δρόμους της Πολίχνης και των Μετεώρων.  

Πυλαίας. Φορέας αποχέτευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ., που εξυπηρετεί 60% των 
κατοίκων. Σημαντικά προβλήματα αποχέτευσης ομβρίων υπάρχουν στην περιοχή της 
οδού Δελφών. 

Σταυρούπολης. Φορέας αποχέτευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ. Το δίκτυο, που εξυπη-
ρετεί όλον τον Δήμο, είναι παντορροϊκό, εκτός από τη Νικόπολη, όπου είναι χωριστικό, 
αλλά ανεπαρκές. Κύριο πρόβλημα των αγωγών του παντορροϊκού δικτύου είναι η 
ανομοιομορφία στην κατασκευή τους. Ακόμη πολλά τμήματά του υπερχειλίζουν μετά 
από ραγδαίες βροχές, προκαλώντας προβλήματα στους περιοίκους.   

Συκεών. Φορέας αποχέτευσης είναι η Ε.Υ.Α.Θ., που εξυπηρετεί σχεδόν το 100% 
των κατοίκων, ενώ υπάρχουν ελάχιστοι βόθροι. Ένα μέρος του δικτύου, που είναι 
σχεδόν στο σύνολό του παντορροϊκό, είναι πεπαλαιωμένο και έχει ανεπαρκείς διατομές. 
Λόγω των μεγάλων υψομετρικών διαφορών και της κατάστασης του δικτύου, πολλές 
περιοχές έχουν σημαντικό πρόβλημα αποχέτευσης ομβρίων. 

Τριανδρίας. Οι κάτοικοι εξυπηρετούνται κυρίως από το δίκτυο αποχέτευσης της 
Ε.Υ.Α.Θ., αν και υπάρχουν πολλά αυθαίρετα κτίσματα στην περίμετρο του δήμου και 
κατά μήκος των ρεμάτων, που εξυπηρετούνται από βόθρους. Το δίκτυο είναι 
παντορροϊκό, παλαιό και παρουσιάζει διαρροές και καθιζήσεις. Σε περίπτωση έντονων 
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βροχοπτώσεων πολλοί υπόγειοι χώροι πλημμυρίζουν, και μάλιστα με ακάθαρτα, ενώ 
από τις ελάχιστες σχάρες υδροσυλλογής αναδύεται δυσοσμία. Ιδιαίτερα μεγάλος είναι ο 
κίνδυνος πλημμύρας στα ρέματα, που έχουν καταληφθεί από αυθαίρετα. 

Χαλάστρας. Φορέας αποχέτευσης είναι η Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου. Το δίκτυο της 
Χαλάστρας είναι υπό κατασκευή, ενώ έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τόσο της ΕΕΛ, 
όσο των αντλιοστασίων και των ωθητικών αγωγών που απαιτούνται, για τη μεταφορά 
των λυμάτων σε αυτή. Αντίθετα, για το Ανατολικό το αντίστοιχο έργο είναι στο στάδιο 
της μελέτης. Εξαιρετικά σημαντικό είναι το πρόβλημα της αποχέτευσης των ομβρίων 
και στους δύο οικισμούς, διότι έχουν μηδενικές κλίσεις και τα υφιστάμενα δίκτυα 
απορροής των ομβρίων δεν εντάσσονται σε έναν γενικότερο σχεδιασμό. 

Χαλκηδόνας. Δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης και παρατηρούνται σημαντικά 
προβλήματα με την απορροή των ομβρίων. 

Χορτιάτη. Φορέας αποχέτευσης είναι ο ίδιος ο Δήμος. Το δίκτυο καλύπτει 
περίπου 4600 καταναλωτές (έναντι 6400 που εξυπηρετεί το δίκτυο ύδρευσης). Ακόμη 
αναπτύσσονται οικιστικά περιοχές, που δεν έχουν δίκτυο αποχέτευσης. Το Δ.Δ. 
Φιλύρου είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο της Ε.Υ.Α.Θ., το νοσοκομείο Παπανικολάου 
έχει δική του εγκατάσταση καθαρισμού, ενώ τα λύματα από τα υπόλοιπα Δ.Δ. 
οδηγούνται σε ΕΕΛ του Δήμου. Το δίκτυο όμως σε αυτά τα Δ.Δ. είναι παλιό και πρέπει 
να ανακατασκευασθεί. Τέλος το πρόβλημα απορροής ομβρίων είναι περιορισμένο. 
 
 
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνοπτικά η εικόνα για την ύδρευση είναι η ακόλουθη: Καλύπτεται το σύνολο 
σχεδόν των κατοίκων, αλλά το δίκτυο θεωρείται ικανοποιητικό σε 8 δήμους μόνο, ενώ 
στους υπόλοιπους θεωρείται μέτριο ως κακό. Δεν υπάρχει δίκτυο στις επεκτάσεις 
οικισμών, πολλές από τις οποίες αναπτύσσονται ραγδαία. 

Η εικόνα που προκύπτει για την αποχέτευση, κατά τη χρονική περίοδο που έγινε 
η έρευνα, δεν είναι ικανοποιητική, ούτε για τη ζώνη ευθύνης της Ε.Υ.Α.Θ. Μόνον 7 
δήμοι δηλώνουν ότι η δομημένη περιοχή καλύπτεται πλήρως, ενώ σε άλλους 3 
καλύπτεται ποσοστό από 90% και άνω.  Σε 6 δήμους δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης. 
Η μεγάλη πλειοψηφία των δήμων δηλώνουν ότι το δίκτυο ακαθάρτων είναι μέτριο ως 
κακό, ενώ μόνον 3 δηλώνουν ότι δεν έχουν σοβαρά προβλήματα αποχέτευσης ομβρίων. 
Για δύο δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος η κακή ποιότητα ή  οι ελλείψεις του 
δικτύου αποχέτευσης φαίνεται ότι αποτελούν μείζον πρόβλημα. Τέλος δεν υπάρχει 
δίκτυο στις επεκτάσεις των οικισμών, πολλές από τις οποίες αναπτύσσονται ραγδαία. 
Πάντως ορισμένα έργα, που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής, βελτιώνουν την 
κατάσταση. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο παρόν άρθρο γίνεται μια «συστημική προσέγγιση της βέλτιστης αξιοποίησης 
οιουδήποτε αρδευτικού και υδρευτικού δικτύου»,  θεωρώντας ότι, τα υπάρχοντα έργα 
καταστροφής ενέργειας, τα φρεάτια πιεζόθραυσης και οι υδατολισθήρες, μπορούν να 
αντικατασταθούν από κατάλληλα μικρά υδροηλεκτρικά έργα,  στόχος των οποίων είναι 
η παραγωγική ανάκτηση του μη συμβατικού και μέχρι σήμερα χαμένου ή 
καταστρεφόμενου υδροδυναμικού. Η προτεινόμενη ολιστική φιλοσοφία «Μικρά 
Υδροηλεκτρικά αντί Υδατολισθήρων και αντί Εργων Καταστροφής Ενέργειας», 
αποσκοπεί στην ριζική αλλαγή των τεχνικών σύλληψης, κατασκευής και λειτουργίας 
όλων των  έργων αστικής και γεωργικής υδραυλικής της Χώρας. 
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RESUME 
Dans cet article on présente une approche systémique de l’exploitation optimale de 
toutes les réseax d’eau potable et de toutes les réseax d’irrigation, en considérant que 
tous les destructeurs d’énergie, les diminuteurs de pression et les glisseurs  pourraient 
être remplacés par de petites centrales hydroéléctriques ayant comme but la récuperation 
efficace du potentiel hydraulique perdu et detruit. La philosophie proposée « de Petites 
Centrales Hydroelectriques au lieu des Glisseurs et des Traveaux de Destruction 
d’Energie» a comme but le changement radical des techniques de conception, de 
construction, et de fonctionnement de tout les travaux d’hydraulique urbaine et agricole 
de la Grèce.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ιδέα να αξιοποιηθεί παραγωγικά η κοιμώμενη ενέργεια στα δίκτυα μεταφοράς 

και διανομής ποσίμου ύδατος,  αλλά και μεταφοράς αρδευτικού νερού δεν είναι νέα. 
Σήμερα, με τα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής να επηρεάζουν σχεδόν όλες τις 
συνιστώσες του υδρολογικού κύκλου, με την ξέφρενη κούρσα στις τιμές του 
πετρελαίου, ξαναπροβάλλει με επιτακτικό τρόπο η ιδέα της αξιοποίησης της χαμένης 
ενέργειας του πόσιμου αλλά και του αρδευτικού νερού υπαγορεύοντας και 
προϋποθέτοντας όμως μια νέα καλά συντονισμένη στρατηγική, που θα βασίζεται σε 
ριζική αλλαγή της φιλοσοφίας της υδραυλικής μηχανικής και σε μια νέα ολιστική 
υδραυλική θεώρηση. Σύμφωνα με μια τέτοια νέα θεώρηση το νερό θα πρέπει να 
θεωρείται και να αντιμετωπίζεται ως ένας φορέας και συγχρόνως ένα άνυσμα 
μεταφοράς ενέργειας. Αντί να αφήνεται η πλεονάζουσα και συγκεντρωμένη ενέργεια 
του ενσωληνωμενου νερού να διαχέεται και να καταστρέφεται αλόγιστα, ως ενοχλητική 
και ανεπιθύμητη, σε διατάξεις καταστροφέων ενέργειας (σχήμα 1), σε φρεάτια 
πιεζόθραυσης, σε διαχύτες, σε αντιπληγματικές βαλβίδες και σε μειωτές πίεσης, θα 
μπορούσε κάλλιστα να καταστρέφεται ή τουλάχιστον να υποβαθμίζεται δημιουργικά, 
ανακτώμενη τεχνηέντως παραγωγικά, μέσω κατάλληλων μικροϋδροηλεκτρικών 
ενεργειακών καταστροφέων, που θα ανακτούν παραγωγικά την ενέργεια αυτή.  

 
Σχήμα 1. Αντιπροσωπευτικά Εργα Καταστροφής Ενέργειας και μειωτές πίεσης 

υδραυλικών δικτύων  
Το εντονότατο τοπογραφικό ανάγλυφο σε πολλά σημεία της χώρας (σχήμα 2) 

συμβάλει ευνοϊκά σε πολλά υδροδοτικά δίκτυα αλλά και σε αρκετές αστικές 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, να 
παρουσιάζουν ένα σημαντικότατο και εν δυνάμει εκμεταλλεύσιμο υδροενεργειακό 
δυναμικό (Στεργιοπούλου, 2007, [1]).  

Σχήμα 2. Ένα από τα πολυάριθμα υδραυλικά δίκτυα με ευνοϊκότατο για αξιοποίηση 
εδαφικό ανάγλυφο του Ελληνικού χώρου.  
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2. ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
Κάθε υδραυλική διάταξη η οποία έχει ως στόχο τον στραγγαλισμό της πίεσης του 

νερού, αποτελεί παράλληλα και μια δυναμική θέση αξιοποίησης και ανάκτησης 
υδροδυναμικής ενέργειας. Στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού, στα οποία η 
μείωση ή/και ρύθμιση της πίεσης γίνεται συνήθως με τη χρήση βαλβίδων ή άλλων 
διατάξεων διάχυσης (π.χ. φρεάτια εκτόνωσης, κ.λ.π.), ή με έργα καταστροφής 
ενέργειας,  η παραγωγική αξιοποίηση του σπαταλούμενου υδραυλικού δυναμικού θα 
μπορούσε να γίνει με την εγκατάσταση ενός κατάλληλου μικρού υδροηλεκτρικού 
έργου. Τέτοια μικρά υδροηλεκτρικά  μπορούν να εγκατασταθούν, με στόχο την 
ανάκτηση της καταστρεφόμενης υδραυλικής ενέργειας, στις διατάξεις διάχυσης που 
υπάρχουν στις εξόδους σηράγγων, σε ειδικά σημεία υδαταγωγών, σε φρεάτια 
εκτόνωσης, σε φρεάτια πιεζόθραυσης, σε βαλβίδες διάχυσης, σε διατάξεις 
επεξεργασίας νερού, κλπ. Τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα μπορούν να παρεμβάλλονται 
είτε απ’ευθείας στο δίκτυο νερού, οπότε θα πρέπει να προβλέπεται και μια εναλλακτική 
διάταξη εκροπής by-pass, είτε μπορούν να εγκαθίστανται στην διάταξη εκτροπής by-
pass που καλείται στο εξής να παίξει το ρόλο της κύριας οδού ροής. Η αντικατάσταση 
των υπαρχόντων ενεργειακών καταστροφέων από μικρά υδροηλεκτρικά είναι ένα 
αποτελεσματικό βήμα για την πολλαπλής σκοπιμότητας διαχείριση των υδάτων, για την 
βέλτιστη διαχείριση και την ορθολογική αξιοποίηση του νερού (Στεργιοπούλου, 2008, 
[2],[3]). Στα πλαίσια μιας συστημικής προσέγγισης  της βέλτιστης αξιοποίησης του 
κεντρικού αγωγού μεταφοράς ενός μεγάλου δικτύου ύδρευσης, με δυνατότητες 
ενδιάμεσης υδροσυλλογής και διαδοχικής επαύξησης της μεταφερόμενης παροχής, θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ότι όλα τα υπάρχοντα φρεάτια πιεζόθραυσης και όλα τα Εργα 
Καταστροφής Ενέργειας (Ε.Κ.Ε.) αυτού του δικτύου, έχουν υποκατασταθεί από μια 
επαλληλία μικρών υδροηλεκτρικών, στόχος των οποίων είναι η παραγωγική ανάκτηση 
του μη συμβατικού και καταστρεφόμενου στα φρεάτια πιεζόθραυσης και στα Ε.Κ.Ε. 
υδροδυναμικού. Αυτή η μικροϋδροηλεκτρική ακολουθία των n  επί μέρους 
συνιστωσών ή βαθμίδων επιδιώκει την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των εντός του 
δικτύου ύδρευσης ρεόντων υδάτων, πάντοτε με πλήρη συμβατότητα της ενεργειακής 
ανάκτησης και της υδρευτικής αποστολής. Η ισχύς iE   της βαθμίδας τάξης i  σε (KW) 
είναι ( ) iioiioii nQHQHEE ⋅⋅⋅== 81.9, . Ο όρος oiH  αντιστοιχεί στο καθαρό 
αξιοποιητέο υδραυλικό φορτίο της βαθμίδας ii hHi Δ−, , όπου iH  ( )m  είναι το 
πιεζομετρικό φορτίο ακριβώς ανάντη της βαθμίδας i , in  είναι ο βαθμός απόδοσης του 
σταθμού στη θέση i  ( )m  και iQ  είναι η προς ενεργειακή αξιοποίηση παροχή στη θέση 
i  ( )sm /3 . Στην πρώτη βαθμίδα (i=1) της μικροϋδροηλεκτρικής ακολουθίας η προς 
βελτιστοποίηση αντικειμενική συνάρτηση δίδεται από τη σχέση 
( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ){ }111111111211 ,,,max, OMddowo CtrFHQCLDCQCHQBPQf −⋅−⋅−⋅+= , με 

11 qQ = , max1min HHH o ≤≤ , max1min PPP ≤≤ , max1min DDD ≤≤ , όπου ( )211 , PQf  είναι η 
τιμή της επαγωγικής αντικειμενικής συνάρτησης της βαθμίδας 1 (μέγιστο καθαρό 
κέρδος), με δεδομένη τη διαθέσιμη παροχή 1Q  και την εναπομείνασα πίεση 2P  στη 2η 
βαθμίδα. Ο όρος ( )111 , oHQB  αντιστοιχεί στα ετήσια υδροηλεκτρικά έσοδα της 1ης 
βαθμίδας ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης του φορτίου 1oH  και της παροχής 1Q .               
Ο όρος wC εκφράζει την τιμή της διαθέσιμης στους καταναλωτές μονάδας νερού (στην 
παρούσα θεώρηση έχει μηδενική τιμή). ( )1DC  είναι το κόστος ανά μέτρο μήκους της 
σωλήνωσης διαμέτρου 1D , 1L είναι το μήκος της σωλήνωσης της βαθμίδας 1, 

( )11, ddo HQC  είναι το κόστος της επίδρασης σταθμού ονομαστικής παροχής 1dQ  και 
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ονομαστικού φορτίου 1dH , ενώ ( )trF ,  είναι ο συντελεστής ανάκτησης κεφαλαίου με 
r επιτόκιο αναγωγής και χρόνο λειτουργίας t .   1OMC  είναι το κόστος λειτουργίας και 
συντήρησης της βαθμίδας 1. Οι όροι maxmin , PP  αντιστοιχούν στην ελάχιστη και στην 
μέγιστη επιτρεπτή πίεση. maxmin , DD  είναι αντίστοιχα η ελάχιστη και η μέγιστη 
διάμετρος, ενώ οι όροι maxmin , HH  αντιστοιχούν στο ελάχιστο και στο μέγιστο φορτίο 
του σταθμού. Με ανάλογο τρόπο προκύπτει ο επαγωγικός τύπος για τη 2η βαθμίδα  

( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ){ }211222222222222 ,,,,max, PQfCtrFHQCLDCQCHQBPQf OMddowo +−⋅−⋅−⋅+=  
με 212 qQQ += , max2min HHH o ≤≤ , max2min PPP ≤≤ , max2min DDD ≤≤  
Τελικά σε κάθε ενδιάμεση i  βαθμίδα προκύπτει 
( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ){ }iiiOModidioiiiwoiiiii PQfCtrFHQCLDCQCHQBPQif ,,,,max, 1111 −−+ +−⋅−⋅−⋅+=

            
iiii qqqqQQ +++=+= − ...211 , max1min HHH o ≤≤ , max1min PPP ≤≤ , max1min DDD ≤≤  

Η αξιοποιητέα ενεργειακά παροχή iQ  στην κάθε βαθμίδα i  θεωρείται ότι ισούται με 
την αξιοποιητέα παροχή της προηγούμενης βαθμίδας 1−iQ ,  επαυξημένης κατά το 
πιθανώς υδροσυλλεχθέν ενδιάμεσο iq . Η εναπομείνασα πίεση κατάντη μιας βαθμίδας i  

είναι oiiiii HhzPP −−+= + λ1 ,όπου
gD

VLh
i

ii
ii 2

2

⋅
⋅

⋅= λλ ,με 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
+−=

iii RD λ
ε

λ
35.9log214.11  

iV = ταχύτητα στη θέση i , iD = διάμετρος, Re = ο αριθμός Reynolds, e= η τραχύτητα. 
Η επίλυση της ως άνω λογαριθμικής σχέσης γίνεται επαναληπτικά με το κλασικό 
σχήμα Newton-Raphson.  Η ως άνω επαγωγική προσέγγιση «μικρών υδροηλεκτρικών 
αντί των Ε.Κ.Ε.» σε ένα μεγάλο δίκτυο ύδρευσης χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση της 
βέλτιστης ενεργειακής αξιοποίησης του υδροδυναμικού του μεγαλύτερου «τεχνητού 
ποταμού» της χώρας, που είναι το Υδραγωγείο Μόρνου – Ευήνου της Ε.ΥΔ.Α.Π., 
χαρακτηριστικές όψεις του οποίου δίνονται στο επόμενο σχήμα. 

Σχήμα 3. Το υδραγωγείο της ΕΥΔΑΠ και ο υδαταγωγός κατάντη ενός Ε.Κ.Ε. 
 

Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα μηχανισμού καταστροφής ενέργειας αυτού 
του υδαταγωγού παριστάνεται ενδεικτικά στο επόμενο σχήμα, απολύτως 
αντιπροσωπευτικό όλων των Ε.Κ.Ε. Στο σχήμα 4 παριστάται και η δυνατότητα 
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παραγωγικής ανάκτησης της καταστρεφόμενης σε κάθε Ε.Κ.Ε. υδροϊσχύος, με την 
βοήθεια ενός Μικρού Υδροηλεκτρικού Εργου, που θα υποκαθιστά,  μέσα από μια 
διάταξη εκτροπής,  τον ενεργειακό καταστροφέα, δεδομένου ότι έχει την ίδια ακριβώς 
αποστολή, την καταστροφή ή αφαίρεση της πλεονάζουσας υδροϊσχύος. Στα Ε.Κ.Ε. του 
Ελικώνα, της Κίρφης,  ή του Κιθαιρώνα,  η μεταβλητότητα της παροχής από 5 έως      
17m3/s,  οδηγεί σε μια μεταβολή του διαθέσιμου φορτίου από 17.8 έως 13m.                    
H υποκατάσταση ενός τέτοιου Ε.Κ.Ε. με ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο μπορεί να 
οδηγήσει σε μια εγκατεστημένη ισχύ 800 έως 1500 ΚW και σε μια ανάκτηση της 
καταστρεφόμενης υδραυλικής ενέργειας της τάξης περίπου των 7 GWh/έτος. 
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E ( k W h/ y ear) ~ 7 * 1 06

 
Σχήμα 4. Ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο αντί Ε.Κ.Ε.- τύπου  

Ελικώνα-Κίρφης-Κιθαιρώνα      
 

Υιοθετώντας την ολιστική θεώρηση «Μικρά Υδροηλεκτρικά αντί Ε.Κ.Ε.» της 
βέλτιστης αξιοποίησης του υδροδυναμικού του υδραγωγείου Μόρνου – Ευήνου, 
μέγιστης παροχετευτικότητας 23 m3/s, κατέστη δυνατή η δρομολόγηση υλοποίησης 
μιας συστοιχίας  Μικρών Υδροηλεκτρικών τύπου «Ελικώνα-Κίρφης-Κιθαιρώνα» 
Εργων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ονομαστικής παροχής Q, διαθέσιμου φορτίου 
H, ονομαστικής ισχύος P,  1. Ελικών (Q=11m3/s, Hnet=11m, P=0.65MW), 2. Κίρφη 
(Q=11m3/s, Hnet=8.03m, P=0.76MW), 3. Κυθαιρών (Q=10.5m3/s, Hnet=11m, 
P=1.20MW), 4. Kλειδί (Q=4.2m3/s, Hnet=4.20m, P=0.50MW), 5. Mάνδρα                     
(Q = 10m3/s, Hnet=8.25m, P= 0.65MW), 6. Eύηνος (Q = 1m3/s, Hnet=25m, P= 0.82MW), 
7. Βάρη (Q = 0.3 m3/s, Hnet= 65 - 105m, P=0.24MW). Η συστοιχία αυτών των έργων 
μιας συνολικής ισχύος 4.82MW οδηγεί σε ανάκτηση της κατεστραμμένης στα Ε.Κ.Ε. 
ενέργειας περίπου 33.6GWh /έτος (Stergiopoulos, Stergiopoulou, 2007 [4],[5],[6], 2008, 
[7]). Στο επόμενο σχήμα εικονίζεται το κτίριο ενός από αυτά τα Μ/Υ και οι αντίστοιχες 
μηνιαίες λειτουργικές ενεργειακές επιδόσεις του. 

 
Σχήμα 5.  Κτίριο ενός Μ/Υ αντί ενός Ε.Κ.Ε. της ΕΥΔΑΠ και οι επιδόσεις του Μ/Υ. 
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3. ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΕ EΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
Κάθε υδρο-εγγειοβελτιωτικός σταθμός πολλαπλού σκοπού, είτε εποχιακής είτε 

συνεχούς λειτουργίας, μπορεί να αξιοποιεί παραγωγικά τις διαθέσιμες υψομετρικές 
διαφορές των υδατολισθήρων των αρδευτικών ανοικτών αγωγών και των κλειστών 
αρδευτικών δικτύων, και να ανακτά παραγωγικά αρκετές δεκάδες GWh υδροηλεκτρικό 
δυναμικό. Οι χαράξεις των δικτύων αυτών βασίζονται σε μικρές σχετικά τοπογραφικές 
κλίσεις, για ανοικτούς αρδευτικούς αγωγού. Παρά ταύτα, υπάρχουν αρκετές 
περιπτώσεις δυνατοτήτων μικροϋδροηλεκτρικής αξιοποίησης  θέσεων με σχετικά 
μικρών διαθεσίμων υψομετρικών διαφορών κατά μήκος αρδευτικών διωρύγων που 
αρδεύουν αρκετά μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών (π.χ. Νέστος, Αλιάκμων, Αξιός, 
Στρυμώνας, Αχελώος κ.λ.π.). Χαρακτηριστική είναι η υλοποίηση του μικρού 
υδροηλεκτρικού Στράτος ΙΙ, ισχύος 6MW, ονομαστικής παροχής του έργου  25m3/s, 
και υψομετρικής διαφοράς 16.8m,  με δυό όμοιους σωληνοειδείς στροβίλους τύπου S, 
απάγοντας τα αξιούμενα ύδατα στην αρδευτική διώρυγα Δ7 (Στεργιοπούλου, 2008, 
[2],[3]).  

 
Σχήμα 6. Μ/Υ Στράτος ΙΙ  και μια άποψη της αρδευτικής διώρυγας Δ7. 

Στην ίδια αρδευτική διώρυγα Δ7 υλοποιήθηκε και δεύτερο  μικρό υδροηλεκτρικό 
έργο αρδευτικού χαρακτήρα, το Μ/Υ ΓΟΕΒ Αγρινίου, σε θέση όπου υπάρχει μία 
επικλινής όδευση μήκους 300μέτρων και υψομετρικής διαφοράς της τάξης των                      
16μέτρων. Χαρακτηριστική επίσης είναι και η περίπτωση του Μ/Υ Μακροχωρίου,  
ονομαστικής ισχύος 10.8MW, με τους 3 όμοιους στροβίλους τύπου Kaplan, που 
αξιοποιεί υδατολισθήρα υψομετρικής διαφοράς 15m, της μεγάλης αρδευτικής 
διώρυγας, στα αριστερά της ροής του ποταμού Αλιάκμονα, κοντά στο χωριό 
Μακροχώρι του Νομού Ημαθίας, και μια ευρεία κλίμακα παροχών από 13 έως 80 m3/s. 
Στα δεξιά της γέφυρας Μετοχίου – Βαρβάρας, στα πλαίσια του  «αναρυθμιστικού 
έργου Αγίας Βαρβάρας», προσετέθη πρόσφατα και το Μ/Υ Αγίας Βαρβάρας, ισχύος                      
0.9 MW (Stergiopoulos, Stergiopoulou, 2007, [4],[5],[6], 2008, [7],[8],[9]). 

 
 

Σχήμα 7.  Είσοδος των υδάτων στο Μ/Υ Μακροχωρίου (αριστερά)  και έξοδος υδάτων 
από το αναρυθμιστικό έργο Αγίας Βαρβάρας (δεξιά). 
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Στο ρουφράκτη του φράγματος της Κερκίνης, κοντά στο χωριό Λιθότοπος,  
κατασκευάστηκε Μ/Υ ισχύος 5MW,  αξιοποιώντας με δυό όμοιους στροβίλους Kaplan 
ένα ύψος πτώσης που κυμαίνεται από 6,5m έως 11m ανάλογα με την στάθμη της λίμνης 
Κερκίνης και μια μέγιστη δυνατή παροχή 70m3/s που τροφοδοτεί την κατάντη 
αρδευτική διώρυγα (Στεργιοπούλου, 2008, [2],[3]) 
 

 
 

Σχήμα 8.  Μ/Υ Ρουφράκτη Κερκίνης και Μ/Υ αρδευτικής διώρυγας Νέστου (δεξιά). 
 

Στη δεξιά αρδευτική διώρυγα τραπεζοειδούς διατομής του Νέστου,  που αρδεύει 
τον κάμπο της Ξάνθης και της Χρυσούπολης,  υλοποιήθηκε σε διάταξη εκτροπής το 
Μ/Υ Δήμου Ξάνθης, το οποίο αξιοποιεί τον αρδευτικό υδατολισθήρα υψομετρικής 
διαφοράς 12m και ονομαστική παροχή 12m3/s. Το κτίριο του Μικρού Υδροηλεκτρικού 
Σταθμού Νέστου, με θέαση εκ των κατάντη,  και η χαρακτηριστική διάταξη εξόδου 
παρουσιάζεται στην φωτογραφία του επομένου σχήματος. Στο ίδιο σχήμα δίνονται 
κάποιες ενδεικτικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες του έργου στην αρδευτική διώρυγα του 
Νέστου,  με μια κατά μήκος τομή της όλης εγκατάστασης και μια εγκάρσια τομή του 
κτιρίου και του εξοπλισμού. 

 

 
 

Σχήμα 9.  Χαρακτηριστικές τομές του Μ/Υ Νέστου και το κτίριο του Μ/Υ. 
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4. ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ  
Στο παρόν άρθρο παρουσιάστηκε μια νέα ολιστική θεώρηση της υδραυλικής 

μηχανικής για μια ριζική αλλαγή στη σύλληψη, στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την 
λειτουργία όλων των έργων και δικτύων της  Αστικής και της Γεωργικής Υδραυλικής 
ενσωματώνοντας τις νέες, αλλά συγχρόνως παλιές ιδέες,  της πολλαπλούς 
σκοπιμότητας και της «απόλυτης συνέργειας» της υδροενέργειας και των λοιπών 
υδατικών χρήσεων. Η προταθείσα εδώ φιλοσοφία «Μικρά Υδροηλεκτρικά αντί 
Ε.Κ.Ε.», που αποσκοπεί πρωτίστως στην εγκατάσταση μιας πλειάδας μικροϋδρο-
ηλεκτρικών συστοιχιών πολλαπλού σκοπού σε όλα τα δίκτυα ύδρευσης της χώρας, 
υποκαθιστώντας όλα τα Εργα Καταστροφής Ενέργειας και όλες τις διατάξεις 
πιεζόθραυσης και ανακτώντας παραγωγικά την καταστρεφόμενη σ’αυτά υδραυλική 
ενέργεια, μπορεί κάλλιστα να υιοθετηθεί και στις αρδευτικές διώρυγες. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η διαχείριση των δικτύων ύδρευσης αστικών περιοχών αποτελεί σήμερα από τα 
σημαντικότερα πεδία έρευνας στις αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η 
διαχείριση των δικτύων νερού σε αστικές περιοχές αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της 
μείωσης των διαρροών του δικτύου, στη διατήρηση της φυσικής ακεραιότητας του, στη 
διατήρηση της ποιότητας του μεταφερόμενου και διατιθέμενου πόσιμου νερού σε 
ικανοποιητικά επίπεδα και στη διατήρηση της παροχετευτικής ικανότητας του δικτύου σε 
ικανοποιητικά επίπεδα. Για την αποτίμηση του επιπέδου λειτουργίας των δικτύων έχουν 
αναπτυχθεί διαχρονικά διάφοροι δείκτες μέτρησης. Η προσπάθεια της International Water 
Association (IWA) κατέληξε στη διαμόρφωση του τυπικού υδατικού ισοζυγίου και δεικτών 
απόδοσης, που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία. Στη συνέχεια γίνεται εφαρμογή 
στο δίκτυο της Λάρισας και καταγράφονται όλα τα προβλήματα κατά τον υπολογισμό του 
υδατικού ισοζυγίου και των δεικτών απόδοσης μέσα από μία ανάλυση ευαισθησίας. 

 
 

PERFORMANCE INDICATORS OF WATER DISTRIBUTION 
NETWORKS – THE IWA STANDARD WATER BALANCE 
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ABSTRACT 
The management of urban water supply networks is one of the most important research 
fields in the developed and the developing countries. Urban water networks management 
aims in the reduction of the network’s leakage, the conservation of its physical integrity, the 
conservation of the delivered drinking water’s quality in satisfactory levels and the 
maintenance of the offered ability of the network in satisfactory levels. For the networks’ 
level of function assessment many performance indicators have been deployed all over the 
years. International Water Association’s (IWA) effort gave a typical water balance and 170 
performance indicators, being presented in the present study. They are implemented in the 
water supply network of Larissa and all the problems faced during this implementation are 
being registered and a sensitivity analysis takes place. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ IWA 

Η διαχείριση των δικτύων ύδρευσης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πεδία 
έρευνας παγκοσμίως με στόχο τη μείωση των διαρροών, τη διατήρηση της φυσικής 
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ακεραιότητας/παροχετευτικής ικανότητάς τους και της ποιότητας του μεταφερόμενου 
νερού σε ικανοποιητικά επίπεδα. Σταδιακά έγινε εμφανής η ανάγκη διαμόρφωσης δεικτών 
παρακολούθησης λειτουργίας των δικτύων για την κάλυψη διαφορετικών περιπτώσεων. Η 
Water Loss Task Force (WLTF) της IWA μετά από μακροχρόνια προσπάθεια κατέληξε 
(Alegre et. al., 2006) στη διαμόρφωση 170 δεικτών (4 για τους υδατικούς πόρους, 26 για το 
προσωπικό, 34 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, 44 λειτουργικούς, 15 φυσικούς και 47 
χρηματοοικονομικούς) και ενός τυπικού Υδατικού Ισοζυγίου Δικτύου, όπου, οι ποσότητες 
νερού διαχωρίζονται ανάλογα με το αν είναι επιτρεπόμενες, τιμολογούνται, μετρώνται, ή 
είναι απώλειες φανερές ή πραγματικές (Σχήμα 1). Στόχος ήταν η τυποποίηση της 
διαδικασίας προσδιορισμού της ποσότητας νερού που δεν αποφέρει έσοδα (NRW).  

 

 
Σχήμα 1. Τυπικό Υδατικό Ισοζύγιο Δικτύου 

 
 

2.1. ΜΗ-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΝΕΡΟ (NRW) 
Ένας από τους βασικούς δείκτες του προτύπου της IWA είναι «ο όγκος του μη-

ανταποδοτικού νερού ως ποσοστό του εισερχόμενου νερού στο δίκτυο» (%NRW), που 
παγκοσμίως κυμαίνεται από 5 έως 50% (Farley & Trow, 2003). Το εύρος διακύμανσης 
οφείλεται στις διαφοροποιήσεις σχετικά με: α)την κατάσταση των δικτύων, β) τον τρόπο 
διαχείρισής τους, γ) την εξάρτηση των οικονομικών / διοικητικών πολιτικών από το κόστος 
και τη διαθεσιμότητα του νερού, δ) το μέγεθος της κατανάλωσης, ε) την  επιλογή συνεχούς 
ή διακοπτόμενης παροχής προς τους χρήστες, στ) τα είδη των μετρητών, ζ) την παροχή του 
νερού με άμεση πίεση ή μέσω δεξαμενών στις στέγες, η) τις μέσες πιέσεις λειτουργίας, θ) 
το αν συμπεριλαμβάνονται οι πραγματικές απώλειες σε αγωγούς μεταφοράς και δεξαμενές 
πελατών ή όχι, και ι) το αν συμπεριλαμβάνονται ή όχι και οι διαρροές στους αγωγούς των 
πελατών, ανάλογα με την ευθύνη ιδιοκτησίας και συντήρησης για τα διαφορετικά τμήματα 
σύνδεσης και την θέση των μετρητών. Επειδή το %NRW δεν συνεκτιμά τις διαφορετικές 
αξίες των στοιχείων του NRW και το κόστος λειτουργίας του δικτύου, προτιμάται η 
έκφραση του NRW «ως % του κόστους» που υπολογίζει το κόστος ανά m3 νερού καθενός 
από τα τρία στοιχεία του NRW ως ποσοστό του λειτουργικού κόστους του δικτύου. 

 
 

2.2. ΦΑΝΕΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ (APPARENT LOSSES) 
Η IWA προτείνει ο δείκτης φανερών απωλειών να μετριέται σε m3/σύνδεση/έτος. 

Παρόλα αυτά σε συστήματα όπου όλοι οι πελάτες έχουν μετρητές και το ποσοστό της 
παράνομης χρήσης, είναι μικρό, είναι προτιμότερο οι φανερές απώλειες να εκφράζονται ως 
ποσοστό της εξουσιοδοτημένης μετρούμενης κατανάλωσης, αφού οφείλονται σε λάθη 
μετρητών/μετρήσεων. Ο δείκτης είτε εκφράζεται ανά εισερχόμενη είτε ανά παρεχόμενη 
ποσότητα νερού, δεν είναι πλήρως αντιπροσωπευτικός γιατί περιέχει λίγες πληροφορίες για 
τα αίτια που συνθέτουν τις Φανερές Απώλειες (Υπομέτρηση, Λογιστικά Σφάλματα, 
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Σφάλματα Ανάγνωσης, Κλοπή νερού). Τα συστήματα με δεξαμενές στις οροφές αποτελούν 
τελείως διαφορετικό σενάριο από τα συστήματα χωρίς δεξαμενές στις οροφές. Η υπο-
μέτρηση στην πρώτη περίπτωση είναι πολύ μεγαλύτερη (Lambert & Hirner, 2000). Τέλος ο 
όγκος των Φανερών Απωλειών μπορεί να εμφανίζεται και αρνητικός λόγω καταγραφής 
μεγαλύτερης χρήσης νερού στις περιπτώσεις single-jet και multi-jet μετρητών. 

 
 

2.3. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ (REAL LOSSES) 
Μεταξύ των δεικτών έκφρασης των πραγματικών απωλειών νερού, υπερτερούν οι 

ημερήσιες εκφράσεις τους «m3/Km αγωγών» και «lt/σύνδεση καταναλωτή» σε σχέση με 
άλλες εκφράσεις που κρίνονται μη αντικειμενικές, αφού: α) η «% του εισερχόμενου νερού» 
επηρεάζεται πολύ από την κατανάλωση νερού, β) η «ανά τιμολογούμενο λογαριασμό» ή 
«ανά ιδιοκτησία» δεν λαμβάνει υπόψη την περίπτωση κάποιες συνδέσεις να υδροδοτούν 
πολλαπλές ιδιοκτησίες και να υπάρχει μία σύνδεση που διαρρέει και γ) η «ανά σύνδεση» 
εξαρτάται από την πυκνότητα των συνδέσεων στο δίκτυο. Στα δίκτυα με πυκνότητα >20 
συνδέσεων ανά km αγωγών, βασικός θεωρείται ο δείκτης «ανά σύνδεση». Σε υπό πίεση 
δίκτυα διακοπτόμενης παροχής ο δείκτης εκφράζεται σε lt/σύνδεση/ημέρα. Οι πραγματικές 
απώλειες δε μηδενίζονται ποτέ. Η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας τιμής τους CARL 
(Current Annual Real Losses) και της ελάχιστης τιμής που μπορεί να επιτευχθεί τεχνικά 
(UARL-Unavoidable Annual Real Losses), είναι οι ανακτήσιμες πραγματικές απώλειες. Οι 
πραγματικά όμως ανακτήσιμες είναι αυτές που συμφέρουν οικονομικά (EARL-Economic 
Annual Real Losses). Οι UARL εκφράζουν τις ελάχιστες επιτεύξιμες απώλειες για όποιο 
συνδυασμό μήκους αγωγών, πλήθους συνδέσεων, τοποθεσίας μετρητών και μέσης πίεσης 
λειτουργίας, εφόσον το δίκτυο είναι σε καλή κατάσταση. Η WLTF χρησιμοποιώντας 
δεδομένα, από δίκτυα παγκοσμίως, σχετικά με τις συχνότητες θραύσεων, τις μέγιστες 
διάρκειες και τους ρυθμούς διαρροής σε σχέση με την πίεση λειτουργίας, κατέληξε σε έναν 
εμπειρικό τύπο υπολογισμού των UARL (lt/ημέρα) (Lambert et al., 1999) χρησιμοποιώντας 
συντελεστές, ανάλογα με το σημείο διαρροής (σε κεντρικούς αγωγούς: 18 lt/km αγωγών/m 
πίεσης, σε συνδέσεις καταναλωτών έως το όριο ιδιοκτησίας: 0,8 lt/σύνδεση/ημέρα/m 
πίεσης, στους αγωγούς σύνδεσης από το όριο έως το ρολόι: 25 lt/km/ημέρα/m πίεσης) 

UARL = (18 x Lm + 0.80 x Nc + 25 x Lp) x P   (2.1) 

όπου Lm είναι το μήκος των αγωγών σε km, Nc ο αριθμός των συνδέσεων, Lp το 
συνολικό μήκος σε km των συνδέσεων και P είναι η μέση πίεση λειτουργίας σε m.  

Οι UARL διαφέρουν ανάλογα με την συχνότητα συνδέσεων ανά km αγωγών, για 
δίκτυα με ρολόγια τοποθετημένα κοντά στο όριο ιδιοκτησίας. Όταν εκφράζονται σε m3/km 
αγωγών/ημέρα/m πίεσης η τιμή τους αυξάνει ραγδαία με την αύξηση της πυκνότητας 
συνδέσεων. Αν εκφράζονται ανά km αγωγών, είναι πιθανό να συγκριθεί η απόδοση για 
δίκτυα με συγκεκριμένα όρια πυκνότητας συνδέσεων. Για πυκνότητες συνδέσεων > 20 ανά 
km αγωγών, οι UARL εκφράζονται σε lt/σύνδεση/ημέρα/m πίεσης και είναι σχεδόν 
σταθερές (Farley and Trow, 2003). Καθώς το δίκτυο μεγαλώνει, υπάρχει μία τάση ανόδου 
των πραγματικών απωλειών μέσω νέων διαρροών και θραύσεων, μερικές από τις οποίες δε 
θα αναφερθούν ποτέ. Αυτή η τάση αντιμετωπίζεται με συνδυασμό τεσσάρων δράσεων: α) 
διαχείριση αγωγών/συσκευών, β) διαχείριση πίεσης λειτουργίας, γ) ταχύτητα/ποιότητα 
επισκευών, δ) ενεργός έλεγχος διαρροών (εντοπισμός). Ο βαθμός ενεργοποίησης των 
δράσεων καθορίζει αν οι CARL αυξάνονται, μειώνονται ή μένουν σταθερές.  

 
 
2.4. Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ILI (INFRASTRUCTURE LEAKAGE INDEX) 

Ο λόγος CARL/UARL είναι ο δείκτης ILI που εκφράζει την αποτελεσματικότητα 
των δράσεων μείωσης των CARL στις υπάρχουσες συνθήκες πίεσης λειτουργίας. Για κάθε 
μια από τις δράσεις, υπάρχει ένα επίπεδο επένδυσης, που πρέπει να υπολογιστεί, βασισμένο 
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στην οριακή αξία (marginal value) των πραγματικών απωλειών. Ανάλογα με τις τοπικές 
συνθήκες και την πρακτική, η οριακή αξία βασισμένη στις πραγματικές απώλειες μπορεί 
να είναι χαμηλή ή υψηλή γεγονός που επηρεάζει την πολιτική οικονομικής διαχείρισης για 
τον έλεγχο των πραγματικών απωλειών. Τιμές του ILI κοντά στο 1,0 αντιπροσωπεύουν 
σχεδόν τέλεια διαχείριση των πραγματικών απωλειών. Όταν μπορεί να γίνει μία αξιόπιστη 
εκτίμηση των UARL το πλεονέκτημα του ILI είναι προφανές, αφού δεν επιτρέπει μόνο την 
εκτίμηση των CARL αλλά και μία αρχική εκτίμηση της μέγιστης δυνατότητας μείωσης των 
πραγματικών απωλειών, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες πίεσης λειτουργίας του δικτύου.  

 
 

3. ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Το δίκτυο της Λάρισας, μήκους 628Km, υδροδοτεί 192.000 κατοίκους  μέσω 72.000 

ρολογιών. Στο σχήμα 2 φαίνεται η εξέλιξη της παραγωγής και κατανάλωσης νερού τα 
τελευταία 20 έτη. Το υδατικό ισοζύγιο υπολογίστηκε για τα έτη 2000-2006, (Σχήμα 3). Τα 
δεδομένα του δικτύου παρουσιάζονται στο Σχήμα 6 για τα έτη 2001-2006. 

 
Παραγωγή και κατανάλωση νερού στο δίκτυο της Λάρισας 
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Σχήμα 2. Παραγωγή και κατανάλωση νερού στην Λάρισα 

 
ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001 

Τιμολογούμενη μετρούμενη κατανάλωση 
10,977,845 m3 

Τιμολογούμενη 
εξουσιοδοτημένη 
κατανάλωση 
10,977,845 m3 Τιμολογούμενη μη μετρούμενη κατανάλωση (0 m3) 

Νερό που αποφέρει 
έσοδα 

10,977,845 m3  

Μη Τιμολογούμενη μετρούμενη κατανάλωση 
727,401 m3 

Εξουσιοδοτημένη 
κατανάλωση 
11,705,246 m3 Μη Τιμολογούμενη 

εξουσιοδοτημένη 
κατανάλωση  
727,401 m3 

Μη Τιμολογούμενη μη μετρούμενη κατανάλωση 
0 m3 

Μη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση (180,597 m3) Φανερές απώλειες 
1,083,580 m3 Λάθη μετρητών και μετρήσεων (902,983 m3 

Ετήσια 
εισερχόμενη 
ποσότητα 
νερού στο 
σύστημα 

18,059,662 
m3  Απώλειες νερού 

6,354,416 m3 Πραγματικές απώλειες (5,270,836 m3) 

 Νερό που δεν 
αποφέρει έσοδα 

7,081,817 m3 

 

ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 
Τιμολογούμενη μετρούμενη κατανάλωση 

11,687,062 m3 
Τιμολογούμενη 
εξουσιοδοτημένη 
κατανάλωση 
11,687,062 m3 Τιμολογούμενη μη μετρούμενη κατανάλωση (0 m3) 

Νερό που αποφέρει 
έσοδα 

11,687,062 m3 

Μη Τιμολογούμενη μετρούμενη κατανάλωση 
771,060 m3 

Εξουσιοδοτημένη 
κατανάλωση 
12,458,122 m3 Μη Τιμολογούμενη 

εξουσιοδοτημένη 
κατανάλωση  
771,060 m3 

Μη Τιμολογούμενη μη μετρούμενη κατανάλωση 
0 m3 

Μη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση (177,701 m3) 
Φανερές απώλειες 
1,066,208 m3/year Λάθη μετρητών και μετρήσεων (888,507 m3) 

Ετήσια 
εισερχόμενη 
ποσότητα 
νερού στο 
σύστημα 

17,770,139 
m3  Απώλειες νερού 

5,312,017 m3 
Πραγματικές απώλειες (4,245,809 m3) 

Νερό που δεν 
αποφέρει έσοδα 

6,083,077 m3 

Σχήμα 3. Το Υδατικό Ισοζύγιο του δικτύου της Λάρισας (έτη 2001 και 2006) 
 
Κατά τους υπολογισμούς έγιναν οι παρακάτω παραδοχές λόγω έλλειψης στοιχείων. 

Για τον υπολογισμό της εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης λήφθηκε υπόψη η ποσότητα 
νερού που καταγράφεται στους μετρητές και όχι αυτή που χρεώνεται για να εξαλειφθεί το 
σφάλμα που προκύπτει από το πάγιο (20m3/δίμηνο). Η ΔΕΥΑΛ δεν έχει στοιχεία για την 
μη-τιμολογούμενη μη-μετρούμενη κατανάλωση (θεωρήθηκε μηδενική), ούτε για την μη-
εξουσιοδοτημένη κατανάλωση (λήφθηκε ίση με το 1% του εισερχόμενου νερού στο 
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δίκτυο, σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά όρια). Από την ανάλυση ευαισθησίας που έγινε 
προέκυψε ότι το ποσό των φανερών και πραγματικών απωλειών μειώνεται με την μείωση 
του ποσοστού της μη-εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης. 

Τα λάθη μετρητών και μετρήσεων επίσης δεν καταγράφονται από τη ΔΕΥΑΛ. Με 
δεδομένο ότι οι μετρητές παρέχουν ακρίβεια 97%, επιλέχθηκε τα λάθη των μετρητών και 
μετρήσεων να είναι 5% του ετήσιου εισερχόμενου νερού. Σημειώνεται ότι από μελέτη στην 
ΕΥΔΑΠ το 1998 (Kanakoudis and Charavgis, 2005) βρέθηκε ότι τα σφάλματα αυτά 
ανέρχονται στο 15% του εισερχόμενου νερού, ενώ η ΕΥΔΑΠ σήμερα αποδέχεται  ποσοστό 
7-9% (Georgiadis and Kanelopoulou, 2008). Στην σχετική ανάλυση ευαισθησίας το εύρος 
του ποσοστού κυμάνθηκε από 3% έως 15% και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φανερές 
απώλειες αυξάνονται με την αύξηση των λαθών των μετρητών, ενώ οι πραγματικές 
απώλειες μειώνονται κατά το ποσοστό της αύξησης των λαθών. 
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Σχήμα 4. Δεδομένα υδατικού ισοζυγίου για την περίπτωση της Λάρισας 2000-2006 
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Σχήμα 5. Απώλειες ανά σύνδεση – ILI και % μεταβολή για μεταβλητό αριθμό συνδέσεων 

 
3.1. Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ILI  

Για τον υπολογισμό του ILI υπολογίζονται οι UARL από τη σχέση 2.1. Οι UARL 
εξαρτώνται από τον αριθμό των συνδέσεων, το μήκος της σύνδεσης και τη μέση πίεση. Στη 
Λάρισα υπάρχουν 72.000 μετρητές και η πόλη είναι δομημένη διαφορετικά στο κέντρο 
όπου υπάρχουν συγκροτήματα πολυκατοικιών σε σχέση με τις συνοικίες όπου τα κτίρια 
είναι μονοκατοικίες ή διώροφα, με αποτέλεσμα μία σύνδεση να τροφοδοτεί και πολλούς 
και λίγους μετρητές. Η έρευνα έδειξε ότι μία σύνδεση μπορεί να τροφοδοτεί μία, δύο ή 
τρεις οικοδομές. Επομένως χρειάζεται ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον αριθμό των 
συνδέσεων, που θεωρήθηκε ότι κυμαίνεται μεταξύ 7.000- 24.000 ήτοι 9,7-33,3% των 
συνολικών ρολογιών. Η πυκνότητα συνδέσεων επηρεάζεται έχοντας σαν αποτέλεσμα την 
επιλογή διαφορετικού δείκτη. Το μήκος του αγωγού σύνδεσης εξαρτάται από την 
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τοποθεσία και την παλαιότητα των οικοδομών. Επιλέχθηκε μέσο μήκος σύνδεσης 7m. Από 
την ανάλυση ευαισθησίας προέκυψε ότι αν το μήκος σύνδεσης είναι 1-10m δεν επηρεάζει 
την τιμή του ILI. Θεωρήθηκε επίσης μέση πίεση λειτουργίας 36m αφού η πόλη πλέον 
υδροδοτείται σε 4 ζώνες πίεσης. Οι Πραγματικές Απώλειες αυξάνονται ραγδαία όσο οι 
συνδέσεις μειώνονται ενώ οι UARL αυξάνονται με πολύ μικρό ρυθμό (Σχήμα 7). Στο ίδιο 
σχήμα παρουσιάζεται η αύξηση και η ποσοστιαία μεταβολή του ILI όσο ο αριθμός των 
συνδέσεων μειώνεται. Ο ILI αυξάνεται από 10,6 έως 19,1!!! 
 
 
3.2. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Για το δίκτυο της Λάρισας υπολογίστηκαν όλοι οι βασικοί δείκτες. Από το υδατικό 
ισοζύγιο της IWA υπολογίζονται ο όγκος και η αξία των απωλειών νερού (Σχήμα 8). 
Επίσης υπολογίζονται οι απώλειες νερού  για διαφορετικό αριθμό συνδέσεων (Σχήμα 9). 
Όσο αυξάνονται οι συνδέσεις μειώνονται οι απώλειες ανά σύνδεση. Οι πραγματικές 
απώλειες ανά σύνδεση μειώνονται όσο αυξάνεται ο αριθμός των συνδέσεων. Για <13.000 
συνδέσεις οι δείκτες δεν έχουν νόημα αφού η πυκνότητα συνδέσεων είναι <20. Στο Σχήμα 
10 παρουσιάζονται οι απώλειες νερού και οι πραγματικές απώλειες ανά μήκος αγωγών. 
Στην εκτίμηση των Φανερών Απωλειών χρησιμοποιούνται οι δείκτες % Εξουσιοδοτημένης 
Κατανάλωσης και lt/σύνδεση/ημέρα. 

Όγκος Απωλειών Νερού για τη Λάρισα (m3/χρόνο)

10.977.845 11.329.732 11.127.748 11.319.727 11.631.889 11.687.062

727.401 540.063 762.189 873.396 814.312 771.0601.083.580 1.010.255 1.020.497 1.072.298 1.076.650 1.066.208
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Φανερές Απώλειες Πραγματικές Απώλειες  

Αξία Απωλειών Νερού για τη Λάρισα (Euro)

15.039.648 15.521.733 15.245.015 16.413.604 16.866.239 16.946.240

996.539 739.886 1.044.199
1.266.424 1.180.752 1.118.0371.484.504 1.384.049 1.398.081
1.554.833 1.561.142 1.546.002

7.221.046
5.421.816 5.614.051

6.679.017 6.410.897 6.156.423
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Σχήμα 6. Όγκος και Αξία Απωλειών Νερού για το δίκτυο της Λάρισας 
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Απώλειες Νερού ανά Σύνδεση
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Πραγματικές Απώλειες ανά Σύνδεση
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Σχήμα 7. Απώλειες Νερού και Πραγματικές Απώλειες ανά Σύνδεση 
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Σχήμα 8. Απώλειες Νερού και Πραγματικές Απώλειες ανά μήκος αγωγού, Φανερές 
Απώλειες ως % της Εξουσιοδοτημένης Κατανάλωσης και σε lt/σύνδεση/ημέρα 
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Το Μη-Ανταποδοτικό νερό υπολογίζεται ως % του εισερχόμενου νερού στο δίκτυο 
(NRW ανά όγκο) (Σχήμα 11). Ο ILI υπολογίζεται για τα έτη 2001-2006 για διαφορετικό 
αριθμό συνδέσεων παρουσιάζοντας εικόνα όμοια με τις απώλειες. Επίσης ο ILI μειώνεται 
όσο αυξάνεται ο αριθμός των συνδέσεων, ανάγοντας τον αριθμό των συνδέσεων σε ένα 
κρίσιμο δεδομένο για τον υπολογισμό του. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, αφού οι τιμές 
του ILI είναι μεγαλύτερες από 8 το δίκτυο ανήκει στην περίπτωση D (ανεπτυγμένες χώρες) 
που δηλώνει ότι υπάρχει ανεπαρκής χρήση πόρων, ενώ προγράμματα μείωσης διαρροών 
κρίνονται ως υψηλής προτεραιότητας (Liemberger et al., 2007). 
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Σχήμα 9. NRW ανά όγκο (%) και ο ILI για διαφορετικό σριθμό συνδέσεων 2001-2006 

 
Ευχαριστίες: Τα στοιχεία της παρούσας εργασίας προέρχονται από ερευνητική 
συνεργασία του Εργαστηρίου Υδρομηχανικής και Περιβαλλοντικής Τεχνικής με τη 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά αποδεικνύοντας ότι  το τυπικό ισοζύγιο 
της IWA είναι μία διαγνωστική προσέγγιση που παρέχει σε κάθε ΔΕΥΑ την ευκαιρία να 
εκτιμήσει σωστά το σύστημά της και να αναπτύξει μία στρατηγική μείωσης των απωλειών 
νερού. Ο όγκος των απωλειών ποσοτικοποιείται και οι πραγματικές απώλειες μετριούνται 
προσφέροντας μία πιο σωστή προσέγγιση από το απλά να αφαιρεθεί η τιμολογούμενη 
κατανάλωση από τον εισερχόμενο όγκο. Αντίστοιχες συνεργασίες έχει ήδη ξεκινήσει και 
με άλλες Δ.Ε.Υ.Α., με σκοπό την εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων μέσα από την 
σύνθεση και σύγκριση των αποτελεσμάτων που θα παρουσιαστούν σε επόμενες εργασίες 
της ερευνητικής ομάδας.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ανάπτυξη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών τα τελευταία χρόνια δίνει τη 
δυνατότητα για τη μελέτη και ανάλυση δικτύων υποδομών. Αντικείμενο της παρούσας 
εισήγησης είναι η υδραυλική επίλυση, χαρτογράφηση και ανάλυση του υφιστάμενου 
Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης της περιοχής Νέας Δημητριάδας Βόλου. Στα πλαίσιο 
αυτής της εργασίας δημιουργήθηκε μια σύγχρονη βάση δεδομένων, ιδιαίτερα ευέλικτη 
στις οποιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις και ικανή να δώσει μια πλήρη εικόνα 
της συμπεριφοράς του δικτύου στο χώρο. Επιπλέον έγινε χαρτογραφική απεικόνιση 
των επιμέρους στοιχείων που αποτελούν το δίκτυο καθώς και των υδραυλικών 
χαρακτηριστικών των στοιχείων αυτών. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε εφαρμογή 
“Εντοπισμού βαλβίδων απομόνωσης αγωγών προς επιδιόρθωση δικτύου”.  
 
 

ANALYSIS OF URBAN WATER SUPPLY NETWORKS BY 
COMBIΝING HYDRAULIC COMPUTATIONAL SOFTWARE AND GIS 

TOOLS: THE CASE OF NEA DIMITRIADA, VOLOS 
S. Gialis1, C. Fafoutis1, J. Kinatsidis1, A. Loukas1,  

N. Mylopoulos1, C. Tselios2 

 

1Department of Civil Engineering, University of Thessaly 
2Department of Agriculture Crop Production, University of Thessaly 

 
 

ABSTRACT 
Recent development in GIS applications enhances researchers and technicians ability to 
organize, study and analyze public utilities networks. This paper deals with the 
hydraulic computation, the mapping and the analysis of the internal water supply 
network located in the area of Nea Dimitriada, city of Volos, Greece. For the study 
purposes, a flexible up-to-date geodatabase was designed. This geodatabase is 
sufficiently covering and picturing the spatial characteristics of the Nea Dimitriada's 
network. Furthermore, a series of maps related to the network's components and 
hydraulic parameters was produced. Finally, a GIS application focusing on damaged 
pipelines isolation was developed.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης είναι κομβικής σημασίας για κάθε αστική 

περιοχή. Τόσο τα σύγχρονα λογισμικά υδραυλικής επίλυσης όσο και η ανάπτυξη των 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π./G.I.S.), δίνει τα τελευταία χρόνια τη 
δυνατότητα στις Δημοτικές Αρχές κάθε περιοχής να δημιουργήσουν, να οργανώσουν 
και να αναλύσουν τα εν λόγω δίκτυα (Laspidou et al, 2008; Λουκάς & Γκιάλης, 2007). 
Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η υδραυλική επίλυση, χαρτογράφηση και 
ανάλυση του υφιστάμενου Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης της περιοχής Νέας 
Δημητριάδας Βόλου. Η Νέα Δημητριάδα βρίσκεται στην περιοχή ευθύνης της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.) και 
οι εργασίες κατασκευής του μεγαλύτερου τμήματος του συγκεκριμένου δικτύου έχουν 
τελειώσει πριν μερικά χρόνια (2005). Έτσι υπάρχουν όλα εκείνα τα δεδομένα που 
χρειάζονται για την σωστή και ολοκληρωμένη ανάλυσή του.  

Στο πλαίσιο της εργασίας, δημιουργήθηκε μια σύγχρονη βάση δεδομένων, 
ιδιαίτερα ευέλικτη στις οποιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις και ταυτόχρονα ικανή 
να δώσει μια παραστατική και πλήρη εικόνα της συμπεριφοράς του δικτύου στο χώρο. 
Επιπλέον δημιουργήθηκε σειρά χαρτών του δικτύου ύδρευσης της Ν. Δημητριάδας, 
κάθε ένας εκ των οποίων τονίζει μία σημαντική παράμετρο του δικτύου, καθιστώντας 
εύκολη τη διεξαγωγή συμπερασμάτων για την κατάσταση του. Τέλος, έγινε και μία 
προσπάθεια ανάλυσης του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης της Ν. Δημητριάδας 
χρησιμοποιώντας τεχνικές GIS (Network Analysis), ενώ αναπτύχθηκε και εφαρμογή 
εντοπισμού και απομόνωσης αγωγών με βλάβη. 

Η ψηφιακή χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης έγινε με το πρόγραμμα της 
ESRI, ArcGis (version 9x). Το συγκεκριμένο λογισμικό χρησιμοποιείται ευρέως στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στην προσπάθεια όμως να γίνει αυτή η χαρτογράφηση, 
αλλά και η ανάλυση του δικτύου ήταν αναγκαία η χρήση κάποιων υδραυλικών 
χαρακτηριστικών του υφιστάμενου δικτύου. Έτσι, έγινε υδραυλική επίλυση του 
υδρευτικού συγκροτήματος Ν. Δημητριάδας Βόλου με το πρόγραμμα που αναπτύχθηκε 
και υποστηρίζεται από τη Haestad Methods, το WaterCad for Windows  (version 4.5, 
stand alone mode). Η ακαδημαϊκή έκδοση που διαθέτει το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
έχει τον περιορισμό της επίλυσης μέχρι 2000 αγωγούς, γεγονός που σε καμία 
περίπτωση δεν κατέστησε δυσχερή την προσομοίωση του υδρευτικού δικτύου, καθώς 
εν τέλει χρησιμοποιήθηκαν περίπου 1400 αγωγοί. Η προεργασία των στοιχείων, που 
εκχωρήθηκαν από την υπηρεσία της ΔΕΥΑΜΒ, έγινε στο σχεδιαστικό πρόγραμμα 
AutoCAD 2002 και προτού εισαχθούν στο WaterCad και εν συνεχεία στο ArcGis για 
την τελική επεξεργασία τους. Το ψηφιακό υπόβαθρο που δημιουργήθηκε κάλυψε την 
ευρύτερη περιοχή της Ν. Δημητριάδας Βόλου και επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τις 
τελευταίες εργασίες που τελείωσαν το 2005. 

 
  

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΠΙΛΥΣΕΩΝ 

 
2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 

Τα τελευταία χρόνια για την κατασκευή ενός δικτύου ύδρευσης - που στις μεν 
μικρότερες πόλεις και κοινότητες εκτελείται από τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων ή 
των κοινοτήτων αντίστοιχα, στις δε μεγαλουπόλεις από τους αντίστοιχους οργανισμούς 
ύδρευσης – είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν μεγάλο πλήθος εργασιών, τόσο 
τεχνικής, όσο και διοικητικής φύσης. Οι επονομαζόμενες Δ.Ε.Υ.Α. (Δημοτικές 
Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης) , που έχουν συσταθεί τα τελευταία χρόνια 



263 

στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, έχουν αναλάβει από κοινού τη διαχείριση των 
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης διακρίνονται σε 
(Παπαδάκης Ι. 1977): 
• ατομικές, για εξυπηρέτηση μεμονωμένων σπιτιών , που αποτελούνται από κάποιο 

πηγάδι και μία δεξαμενή ή μόνο μία δεξαμενή 
• συλλογικές, για εξυπηρέτηση οικισμών (χωριών, κωμοπόλεων, πόλεων) ή 

συνόλου οικισμών, που αποτελούνται από μια σειρά έργων: τις εγκαταστάσεις 
υδροληψίας, τα έργα μεταφοράς του νερού από την υδροληψία έως την δεξαμενή, 
τις δεξαμενές 24ωρης εξισώσεως, τον κύριο τροφοδοτικό αγωγό και το δίκτυο 
διανομής της πόλης (εσωτερικό δίκτυο).  
 
'Ένα δίκτυο διανομής περιλαμβάνει τον κύριο τροφοδοτικό αγωγό, τους 

πρωτεύοντες, δευτερεύοντες αγωγούς και τους σωλήνες σύνδεσης με τους 
καταναλωτές. Στα δίκτυα ύδρευσης η ροή γίνεται υπό πίεση. 'Ένα επίσης 
χαρακτηριστικό του δικτύου είναι οι βαλβίδες εισόδου και εξόδου αέρος που 
τοποθετούνται στα ψηλά σημεία και οι εκκενωτές που τοποθετούνται στα χαμηλά.  

Τα δίκτυα διανομής διακρίνονται σε ακτινωτά και βρογχωτά. Στην περίπτωση 
μεγάλων δικτύων προτιμούνται τα κυκλοφοριακά δίκτυα γιατί είναι περισσότερο 
ευέλικτα σε περιπτώσεις βλαβών. Το υλικό των αγωγών εξαρτάται από την διάμετρο 
που απαιτείται κάθε φορά (Μυλόπουλος, 2002). 
 
 
2.2. ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΒΟΛΟΥ 

 Στην μείζονα περιοχή του Βόλου (Δήμος Βόλου, Δήμος Ν. Ιωνίας και Δήμος 
Αισωνίας) το σύστημα διανομής είναι μικτό, γεγονός που σημαίνει ότι σε κάποια 
σημεία του είναι ακτινωτό και σε άλλα βρογχωτό. Στην περιοχή μελέτης μας, δηλαδή 
στη Ν. Δημητριάδα, το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης είναι βρογχωτό, κάτι το οποίο 
οφείλεται κατά ένα μεγάλο βαθμό στο γεγονός πως η κατασκευή του συστήματος 
διανομής είναι πρόσφατη. Το δίκτυο ύδρευσης αποτελείται από: 
• τους αγωγούς ύδρευσης 
• τις δικλείδες ασφαλείας (βάνες) 
• τα σημεία πυρόσβεσης 
• τα υδρόμετρα 

 
 Το δίκτυο των αγωγών στην περιοχή της Ν. Δημητριάδας  χωρίζεται σε 

πρωτεύον, δευτερεύον και τριτεύον (ιδιωτικές συνδέσεις - αγωγοί σύνδεσης του 
δευτερεύοντος δικτύου με τις οικοδομές). Η παρούσα διπλωματική εργασία θα 
επικεντρωθεί μόνο στο πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο. Αυτό έχει σαν συνέπεια να 
μην ληφθεί υπόψη το τριτεύον δίκτυο στην επίλυση και παρουσίαση του δικτύου. 

 Το υλικό των αγωγών που απαρτίζουν το δίκτυο διανομής της Ν. Δημητριάδας 
είναι κυρίως το πολυαιθυλένιο (PE). Ένας μικρός αριθμός αγωγών από 
πολυβίνυλοχλωρίδιο (PVC), αμιαντο-τσιμέντο (AC) και χάλυβα (ST) είναι αυτοί οι 
αγωγοί που τροφοδοτούν το δίκτυο με νερό από τις παρακείμενες δεξαμενές. Στον 
Πίνακα 1 φαίνονται αναλυτικά οι αγωγοί καθώς και κάποια χαρακτηριστικά τους. 
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Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά αγωγών Δικτύου Ύδρευσης Ν. Δημητριάδας 

Υλικό Διάμετρος (mm) Αριθμός Μήκος (m) 

PE 90 1.233 40.652,30 
PE 200 125 6.114,01 

PVC 63 1 107,05 

PVC 90 7 297,30 

PVC 315 2 211,55 

PVC 355 3 268,45 

AC 300 4 474,87 

ST 400 5 183,05 

ST 450 3 253,28 

  Σύνολο 48.561,94 
 
 
2.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ 
 Για τον υπολογισμό των καταναλώσεων του εσωτερικού δικτύου χρησιμο-
ποιήθηκε η μέγιστη ωριαία παροχή της ημέρας μέγιστης κατανάλωσης. Στην περίπτωση 
της Ν. Δημητριάδας ο υπολογισμός έγινε ξεχωριστά για κάθε μία από τις δύο 
Υδραυλικές Ζώνες (βλ. Εικόνα 2), τη Χαμηλή Ζώνη (ΧΖ), που τροφοδοτείται από τη 
δεξαμενή Λατομείου, και τη Μεσαία Ζώνη (ΜΖ), που τροφοδοτείται από τη δεξαμενή 
Γηροκομείου. Για κάθε ζώνη υπολογίστηκε η έκταση της, και λήφθηκαν υπόψη οι 
ειδικές καταναλώσεις ανά πολεοδομικό τομέα, από την υπάρχουσα υδραυλική μελέτη 
της ΔΕΥΑΜΒ: «Αναθεώρηση τμημάτων της Οριστικής Μελέτης Εσωτερικού Δικτύου 
Ύδρευσης περιοχών ΔΕΥΑΜΒ». Οι υπολογισμοί έγιναν με βάση τις τιμές για την 
τελική φάση των έργων (μέχρι το 2030). 

Έτσι, για τη Χαμηλή Ζώνη, που αντιστοιχεί στον Πολεοδομικό Τομέα IV, η 
μέγιστη ωριαία παροχή υπολογίστηκε σε 104,9 m3/h, ενώ για τη Μεσαία Ζώνη, που 
αντιστοιχεί στους Πολεοδομικούς Τομείς IV και Ε, η μέγιστη ωριαία παροχή 
υπολογίστηκε σε 151,7 m3/h. Η εισαγωγή των καταναλώσεων στους κόμβους του 
δικτύου πραγματοποιήθηκε, με βάση των αριθμό των υδρομέτρων σε κάθε αγωγό του 
δικτύου και το ημερήσιο προφίλ των καταναλώσεων που χρησιμοποιήθηκε για το 
δίκτυο της Ν. Δημητριάδας φαίνεται στο Σχήμα 1. 

 
 

2.4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  
WATERCAD 

Για την υδραυλική επίλυση του δικτύου ύδρευσης της περιοχής της Ν. 
Δημητριάδας με τη χρήση λογισμικού WaterCAD ακολουθήθηκαν τα παρακάτω 
στάδια (Haestad Methods, 1986-2000): 
• εισαγωγή ψηφιακού υπόβαθρου (σχέδιο οικοδομικών τετραγώνων) και 

μετατροπή των δεδομένων του δικτύου σωληνώσεων του σχεδιαστικού 
προγράμματος AutoCAD από τα δεδομένα της ΔΕΥΑΜΒ 

• εισαγωγή υδραυλικών παραμέτρων, αγωγών, κόμβων, δικλείδων, δεξαμενών, 
αντλιών κλπ του δικτύου ύδρευσης 
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• υπολογισμός καταναλώσεων (μέγιστη ωριαία παροχή, μέγιστη ημερήσια παροχή) 
της περιοχής 

• υδραυλική επίλυση του δικτύου σε κατάσταση EPS (Extended Period Simulation) 
με τη μέθοδο Darcy – Weisbach για την προσομοίωση των απωλειών τριβής. 

• εξαγωγή αποτελεσμάτων από το WaterCAD σε μορφή shapefile, ώστε να είναι 
δυνατή η εισαγωγή τους στη συνέχεια στο ArcGIS. Συνολικά εξήχθησαν τρία 
αρχεία που το καθένα περιέχει ένα επιμέρους στοιχείο του δικτύου ύδρευσης, 
τους αγωγούς, τις δικλείδες ασφαλείας και τις αξονο-διασταυρώσεις. 
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Σχήμα 1. Ημερήσιο προφίλ κατανάλωσης 

 
 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ν.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ G.I.S. 
 
3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για την 
ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (Γ.Σ.Π./G.I.S.) που χαρτογραφεί 
και αναλύει το Δίκτυο Ύδρευσης της Νέας Δημητριάδας. Για το σκοπό αυτό 
δημιουργήθηκε χωρική-αντικειμενοστραφής βάση δεδομένων (Γεωβάση / Geodatabase). 
Αρχικά, δημιουργήθηκε η βάση δεδομένων του δικτύου, με χρήση του εργαλείου 
ArcCatalog που ανήκει στο πρόγραμμα ArcGIS της ESRI, καθώς και στον εμπλουτισμό 
της με γραμμικά (αγωγοί) και σημειακά (δικλείδες ασφαλείας, αξονο-διασταυρώσεις, 
πυροσβεστικά σημεία) στοιχεία (Water Environment Federation, 2004; Shamsi, U.M., 
2005). 

Η γεωβάση είναι μία νέα μορφή αποθήκευσης των χωρικών δεδομένων, σχεδιασμένη 
για το λογισμικό ArcGIS (Gialis & Kanelleas, 2006). Με τη βοήθεια της γεωβάσης υπάρχει 
η δυνατότητα ανάπτυξης απλών (αποτελούμενων από γραμμές, σημεία ή πολύγωνα) μέχρι 
και πολύπλοκων μοντέλων που περιλαμβάνουν δίκτυα, τοπολογία, σχέσεις ανάμεσα σε 
ομάδες οντοτήτων και άλλα αντικειμενοστραφή χαρακτηριστικά. Το μεγάλο πλεονέκτημα 
της γεωβάσης είναι ότι τα χωρικά και τα περιγραφικά χαρακτηριστικά αποθηκεύονται μαζί 
σε πίνακες της Microsoft Access. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εφαρμογής και μέσα στη 
γεωβάση με το όνομα “Nea_Dimitriada” δημιουργείται η υπο-ενότητα (Feature Dataset)  
“Diktyo_Ydrefsis”. Στο εσωτερικό της συγκεκριμένης υπο-ενότητας αποθηκεύτηκαν όλα 
τα στοιχεία του Δικτύου Ύδρευσης σε ομάδες οντοτήτων (αγωγοί, βάνες, πυροσβεστικά 
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σημεία κ.α.). Στην Εικόνα 1 βλέπουμε την δομή της βάσης δεδομένων που δημιουργήσαμε 
για το Δίκτυο Ύδρευσης της Νέας Δημητριάδας Δήμου Βόλου. 

 

Εικόνα 1. Δομή και περιεχόμενα Γεωβάσης Δικτύου Ύδρευσης Νέας Δημητριάδας 

Οι δικλείδες ασφαλείας (βάνες) και οι αξονο-διασταυρώσεις αποτυπώθηκαν στο 
χώρο με τη μορφή σημείων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα σχηματικά αρχεία 
(shapefiles) που εξήχθησαν από το WaterCad μετά από την υδραυλική επίλυση του 
Δικτύου Ύδρευσης. Οι αγωγοί μεταφοράς του νερού εισήχθησαν με τη μορφή γραμμών  
από το σχετικό σχηματικό αρχείο το οποίο είχαμε δημιουργήσει και εξάγει από το 
WaterCad. Τα σημεία πυρόσβεσης τα οποία βρίσκονται στο Δίκτυο Ύδρευσης της 
περιοχής της Νέας Δημητριάδας αποτυπώθηκαν με τη μορφή σημείων και λόγο του μικρού 
τους αριθμού εισήχθησαν ένα προς ένα σύμφωνα με τις συντεταγμένες από το αρχείο της 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β σε μορφή dwg. Τέλος τα οικοδομικά τετράγωνα καθώς και οι υδραυλικές 
ζώνες του Δικτύου Ύδρευσης της Ν. Δημητριάδας εισήχθησαν με τη μορφή πολυγώνων 
από το αρχείο AutoCad που έχει στη διάθεσή της η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Μετά τη καταχώρηση 
των στοιχείων του δικτύου στη γεωβάση ακολούθησε η κατασκευή των πεδίων και η 
ενημέρωσή τους με τα ανάλογα περιγραφικά δεδομένα, όπου αυτό ήταν εφικτό. Συνολικά, 
το δίκτυο ύδρευσης που μελετήθηκε συντίθεται από τα εξής στοιχεία: 
• τους αγωγούς ύδρευσης 
• τις δικλείδες ασφαλείας (βάνες) 
• τις αξονο-διασταυρώσεις 
• τα σημεία πυρόσβεσης 

 
Οι αντίστοιχες με τα παραπάνω στοιχεία βάσεις δεδομένων κατασκευάστηκαν από 

τα δεδομένα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. καθώς και από την υδραυλική επίλυση του δικτύου 
ύδρευσης της Νέας Δημητριάδας στο WaterCad. 
 
 
3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΧΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ν. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑΣ 

Μετά τη δημιουργία της ενιαίας χωρικής βάσης δεδομένων του δικτύου ύδρευσης 
της Ν. Δημητριάδας Δήμου Βόλου και της ανάλυσής της, δημιουργήθηκαν με το 
λογισμικό ArcGis (συγκεκριμένα με το υπο-πρόγραμμα ArcMap) χάρτες απεικόνισης 
στοιχείων του υπό μελέτη δικτύου. Ενδεικτικά παρατίθενται οι παρακάτω χάρτες με το 
υλικό των αγωγών (Εικόνα 2) και τις πιέσεις στους κόμβους του δικτύου (Εικόνα 3). 

Στην Εικόνα 2 φαίνεται το υλικό των αγωγών που απαρτίζουν το δίκτυο διανομής 
της Ν. Δημητριάδας, όπου κυριαρχεί το πολυαιθυλένιο (HDPE) 2ης (με γαλάζιο χρώμα) 
και 3ης γενιάς (με πράσινο χρώμα). Στην Εικόνα 3 φαίνονται οι δύο ζώνες πίεσης του 
δικτύου της Ν. Δημητριάδας, η Χαμηλή Ζώνη (με το γκρι υπόβαθρο) και η Μεσαία 
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Ζώνη (με το κίτρινο υπόβαθρο). Οι δύο αυτές ζώνες δημιουργούνται λόγω της μεγάλης 
υψομετρικής διαφοράς μεταξύ του ψηλότερου και του χαμηλότερου σημείου της 
περιοχής, αλλά και για διατηρηθούν οι πιέσεις της κάθε ζώνης του δικτύου εντός 
συγκεκριμένων ορίων (από 3 έως 6 atm περίπου), σύμφωνα με τον γενικότερο 
υδραυλικό σχεδιασμό των ζωνών της ΔΕΥΑΜΒ. 

 
 
 

Εικόνα 2. Υλικό αγωγών του Δικτύου 
Ύδρευσης 

 

Εικόνα 3. Υδραυλικές Ζώνες και 
πιέσεις στους κόμβους του Δικτύου 

Ύδρευσης 
 

Κατόπιν αναπτύχθηκε η εφαρμογή “Εντοπισμού βαλβίδων απομόνωσης αγωγών 
προς επιδιόρθωση” (Εικόνα 4).  

 
Εικόνα 4.  Ενδεικτική οθόνη από την εφαρμογή “Εντοπισμού βαλβίδων απομόνωσης 
αγωγών προς επιδιόρθωση” (με κύκλο επισημαίνεται ο αγωγός που έχει υποστεί βλάβη 

και με κόκκινο οι αναγκαίες βαλβίδες για την απομόνωση του). 
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Η εφαρμογή αυτή βασίζεται σε περιβάλλον γλώσσας προγραμματισμού Visual 
Basic. Δημιουργήθηκε με στόχο να αυτοματοποιήσει ένα σύνηθες πρόβλημα που 
εντοπίζεται στις επιχειρήσεις ύδρευσης διαχρονικά: αυτό του εντοπισμού των βαλβίδων 
που πρέπει να κλείσουν σε περίπτωση που πρέπει να απομονωθεί ένας ή περισσότεροι 
αγωγοί του δικτύου. Πιο αναλυτικά, η εφαρμογή εντοπίζει και επισημαίνει αυτόματα 
τις βαλβίδες που πρέπει να απομονωθούν όταν επιλέγεται επί του ψηφιακού χάρτη 
εκείνος ο αγωγός που έχει σπάσει.  
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ανάπτυξη των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών τα τελευταία χρόνια 
δίνει τη δυνατότητα για τη μελέτη και ανάλυση δικτύων υποδομών. Αντικείμενο της 
παρούσας εισήγησης είναι η υδραυλική επίλυση, χαρτογράφηση και ανάλυση του 
υφιστάμενου Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης της περιοχής Νέας Δημητριάδας Βόλου. 
Στα πλαίσιο αυτής της εργασίας δημιουργήθηκε μια σύγχρονη βάση δεδομένων, 
ιδιαίτερα ευέλικτη στις οποιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις και ικανή να δώσει 
μια πλήρη εικόνα της συμπεριφοράς του δικτύου στο χώρο. Επιπλέον έγινε 
χαρτογραφική απεικόνιση των επιμέρους στοιχείων που αποτελούν  το δίκτυο καθώς 
και των υδραυλικών χαρακτηριστικών των στοιχείων αυτών. Στη συνέχεια 
αναπτύχθηκε εφαρμογή “Εντοπισμού βαλβίδων απομόνωσης αγωγών προς 
επιδιόρθωση δικτύου”.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις διάφορες πτυχές ενός από τα σημαντικότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εταιρείες διαχείρισης δικτύων και παροχής 
πόσιμου νερού: τις απώλειες νερού. Αρχικά παρουσιάζεται η μεθοδολογική πλατφόρμα 
παρακολούθησης του επιπέδου λειτουργίας ενός δικτύου με έμφαση στις απώλειες 
νερού. Στη συνέχεια παρατίθενται τεχνικές και τεχνολογίες διαχείρισης τους. 
Ταυτόχρονα παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα καλών πρακτικών με σκοπό 
την πλήρη κατανόηση των δυνατοτήτων και αποτελεσμάτων εφαρμογής 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων μείωσης των απωλειών νερού στα δίκτυα. Τέλος 
παρατίθενται στοιχεία οικονομικής και κοινωνικής αποτίμησης σε παγκόσμιο επίπεδο 
των απωλειών νερού στα δίκτυα ύδρευσης. 
 
 

WATER CONSERVATION AND SAFEGUARD OF REVENUES 
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ABSTRACT 
The present paper presents the various aspects of one of the most important problems 
that water utilities are facing worldwide: the water losses. At first the principles of the 
methodology applied for monitoring the network’s operation with emphasis on the 
water being lost are being analyzed. The analysis of the available water losses 
management and reduction techniques along with the state-of-the-art technologies 
follows. At the same time certain best practice examples are being analyzed in order to 
fully clear out the potential benefits and results of integrated water losses reduction 
programs implemented in water distribution networks. Finally, economic and social 
assessment details based on data coming from water distribution networks word wide 
are being set out. 
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1. ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΚΤΥΩΝ 

Η μείωση των απωλειών νερού στα δίκτυα ύδρευσης αποτελεί ίσως το 
σημαντικότερο πεδίο έρευνας παγκοσμίως, όσον αφορά στη διαχείριση των δικτύων 
ύδρευσης και αυτό διότι αν και η κατανάλωση πόσιμου νερού δεν ξεπερνά το 10% της 
συνολικής κατανάλωσης, η όποια αστοχία στην παροχή πόσιμου νερού επηρεάζει 
άμεσα το σύνολο του πληθυσμού. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις υψηλές 
απαιτήσεις ποιότητας του πόσιμου νερού, τα συνδεόμενα κόστη και τα φαινόμενα 
λειψυδρίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, αποτελούν τους λόγους που πολλοί 
ερευνητές διεθνώς εστιάζουν τις προσπάθειές τους στην ορθολογική διαχείριση των 
δικτύων ύδρευσης και στη μείωση των απωλειών νερού με όρους κοινωνικής ισότητας 
και οικονομικής εφικτότητας. Η διαχείριση των απωλειών νερού ισοδυναμεί με 
εξοικονόμηση νερού μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας της χρήσης του και της 
έμμεσης διαχείρισης της ζήτησής του. Εκτός από την περιβαλλοντική συνιστώσα της 
εξοικονόμησης νερού υπάρχει και σημαντικό οικονομικό όφελος μέσω της διασφάλισης 
των εσόδων των εταιρειών διαχείρισης των δικτύων, της αποδοτικότερης διαχείρισης 
της ενέργειας και των χημικών που χρησιμοποιούνται, αλλά και της χρονικής 
μετάθεσης των επενδύσεων σε υποδομές κατά την αναζήτηση νέων υδατικών πόρων 
για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης 

Στην προσπάθεια εύρεσης ενός κοινού κώδικα για την αποτίμηση του επιπέδου 
λειτουργίας των δικτύων η International Water Association και ειδικότερα η Water 
Loss Task Force διαμόρφωσε ένα εγχειρίδιο δεικτών (Performance Indicators-PIs) 
(Alegre et al., 2006) που περιλαμβάνει 170 PIs τόσο για το δίκτυο, όσο και για τους 
υδατικούς πόρους που το τροφοδοτούν. Οι δείκτες χωρίζονται σε έξι κατηγορίες, 
Υδατικών Πόρων (4), Προσωπικό (26), Ποιότητα Υπηρεσιών (34), Λειτουργικοί (44,) 
Φυσικοί (15), Χρηματοοικονομικοί (47). 

Οι πιο αποτελεσματικοί δείκτες, βάσει της μεταφερόμενης πληροφορίας, είναι οι 
εξής: 
- μη-Ανταποδοτικό Νερό (NRW: Non-Revenue Water): εκφράζει το ύψος των 
απωλειών νερού στο δίκτυο. Μέχρι πρόσφατα εκφράζονταν ως ποσοστό της 
εισερχόμενης ποσότητας νερού στο δίκτυο. Αυτός ο τρόπος δεν είναι αντικειμενικός 
αφού επηρεάζεται άμεσα από την εισερχόμενη ποσότητα νερού στο δίκτυο, το ύψος 
κατανάλωσης (και έμμεσα από τα τιμολόγια χρέωσης) και τέλος από τις διακυμάνσεις 
της πίεσης ακόμα και με σταθερή μέση πίεση λειτουργίας. Σήμερα προτείνονται 
αντικειμενικοί τρόποι έκφρασης όπως Λίτρα/ σύνδεση/ ημέρα ή m3/χλμ.αγωγού/έτος 
(Liemberger et al., 2007). 

- απώλειες νερού (CARL: Current Annual Real Losses): εκφράζονται σε m3/έτος και 
δεν μηδενίζονται ποτέ. Η ελάχιστη τιμή τους σε συντηρημένα δίκτυα καλείται 
Αναπόφευκτες Απώλειες (UARL: Unavoidable Annual Real Losses) και για τον 
υπολογισμό τους χρησιμοποιείται εμπειρικός μαθηματικός τύπος που τις εκφράζει ως 
συνάρτηση του μήκους των αγωγών του δικτύου, του αριθμού συνδέσεων των 
καταναλωτών, του μήκους των αγωγών σύνδεσης και της μέσης πίεσης λειτουργίας. 
Η διαφορά μεταξύ CARL και UARL είναι η ποσότητα νερού απωλειών που μπορεί 
να ανακτηθεί εάν ληφθούν κατάλληλα μέτρα (Σχήμα 1), αφού προηγηθεί μελέτη 
Κόστους/Οφέλους που θα δείξει πόσο νερό συμφέρει να ανακτηθεί (EARL: 
Economic Annual Real Losses). 

- επίπεδο πραγματικών απωλειών σε σχέση με τις αναπόφευκτες (ILI: Infrastructure 
Leakage Index): ισούται με τον λόγο CARL/UARL καταδεικνύοντας πόσο νερό 
επιπλέον του ελάχιστου αποδεκτού χάνεται.  

- επίπεδο πραγματικών απωλειών σε σχέση με τις απώλειες που συμφέρει να 
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ανακτηθούν (ELI: Economic Leakage Index): ισούται με τον λόγο CARL/EARL και 
δείχνει πόσο νερό χάνεται πέραν της ποσότητας που τελικά συμφέρει να ανακτηθεί. 

Ο ILI θεωρείται ο πλέον κρίσιμος δείκτης διότι εκφράζει και την 
αποτελεσματικότητα των δράσεων για τη μείωση των απωλειών στις υπάρχουσες 
συνθήκες πίεσης λειτουργίας του δικτύου. Οι τιμές στόχοι του ILI για τις ανεπτυγμένες 
και αναπτυσσόμενες χώρες έχουν προσδιορισθεί (Πίνακας 1), χωρίζοντας τα δίκτυα σε 
τέσσερις υπό-κατηγορίες για κάθε κατηγορία χώρας (Liemberger et al., 2007). Η 
επίτευξη της τιμής του ILI ανάλογα με την κατηγορία χώρας και την υποκατηγορία 
δικτύου, θα αποτελεί στο μέλλον κριτήριο χρηματοδότησης της εταιρείας διαχείρισης 
από χρηματοπιστωτικούς φορείς διεθνώς.  
 
Πίνακας 1: Οι τιμές στόχοι του ILI για τις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες  

Πραγματικές Απώλειες σε Λίτρα/Σύνδεση/Ημέρα 
(όταν η μέση πίεση λειτουργίας του δικτύου είναι:) 

Κατηγοριοποίηση 
Χώρας (Τεχνική 

Απόδοση Λειτουργίας) 

ILI  
(τιμή) 

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 
A 1-2  <50 <75 <100 <125 
B 2-4  50-100 75-150 100-20 125-250 
C 4-8  100-20 150-300 200-400 250-500 

Ανεπτυγμένες 
Χώρες 

D >8  >200 >300 >400 >500 
A 1-4 <50 <100 <150 <200 <250 
B 4-8 50-100 100-200 150-300 200-400 250-500 
C 8-16 100-200 200-400 300-600 400-800 500-1.000 

Αναπτυσσόμενες 
Χώρες 

D >16 >200 >400 >600 >800 >1.000 
 
 
2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Οι απώλειες νερού μπορούν να μειωθούν μέσω διαχείρισης της πίεσης 
λειτουργίας, του ενεργού ελέγχου διαρροών, αύξησης της ταχύτητας και ποιότητα 
επισκευών και της σωστής διαχείρισης των αγωγών και των συσκευών του δικτύου 
(Σχήμα 1). Πριν την όποια επιλογή πρέπει να προηγείται ανάλυση Κόστους/Οφέλους 
για να προσδιορισθεί τι συμφέρει και τι όχι. 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Η διαχείριση της πίεσης λειτουργίας θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 

μείωσης των απωλειών νερού στο δίκτυο, αφού οδηγεί στη δραστική μείωση των 
διαρροών, και των θραύσεων που εμφανίζονται. Εκτεταμένες έρευνες απέδειξαν ότι, 
ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας (02:00-04:00), που η κατανάλωση νερού είναι 
ουσιαστικά μηδενική, η στατική πίεση στο δίκτυο οδηγεί στην αύξηση του ρυθμού 
απώλειας νερού μέσω των διαρροών (Σχήμα 2). Τα επίπεδα του δείκτη της Ελάχιστης 
Νυχτερινής Κατανάλωσης (MNF: Minimum Night Flow) αποτελούν σαφή ένδειξη για 
το επίπεδο των διαρροών (NNF: Net Night Flow). Διαπιστώθηκε ειπλέον και μία 
υπολογίσιμη αύξηση του επιπέδου των Διαρροών Βάσης (Background Leakage), που 
αποτελούν και τις μόνιμες σταθερές απώλειες νερού. 

 

 
Σχήμα 1. Τρόποι μείωσης απωλειών Σχήμα 2. Τυπική καμπύλη μεταβολής πίεσης  
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Οι συμβατικοί τρόποι ελέγχου / διαχείρισης της πίεσης λειτουργίας, βασίζονται 
στην εγκατάσταση μειωτών πίεσης (PRVs) και μέσω αυτών στη ζωνοποίηση του 
δικτύου. Η τελευταία εξέλιξη στη προσπάθεια ελέγχου/διαχείρισης της πίεσης είναι ο 
χωρισμός του δικτύου σε στεγανές ή απόλυτα ελεγχόμενες υποζώνες (DMAs: District 
Metered Areas). Βασική αρχή είναι ο απόλυτος έλεγχος της παροχής εισόδου και 
εξόδου σε κάθε υποζώνη.  

 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
Η αύξηση της ταχύτητας επισκευής των διαρροών και των θραύσεων (που 

εκφράζεται με το δείκτη της επιδιορθωσιμότητας), καθώς και η βελτίωση της ποιότητας 
των εργασιών επισκευής, αποτελούν κρίσιμους τρόπους μείωσης των απωλειών νερού. 
Είναι ενδεικτικό ότι σε κάποιες πόλεις στο εξωτερικό με έντονα γηρασμένο δίκτυο και 
σημαντικό κυκλοφοριακό πρόβλημα, οι εταιρείες παροχής νερού έχουν αναπτύξει 
πρωτοποριακές πρακτικές ελέγχου των παραπόνων και εξυπηρέτησης των αναγκών των 
πελατών τους με την μορφή «rescue-delivery teams» που μετακινούνται με δίκυκλα. 
Έτσι προσφέρουν μία «πυροσβεστική», αλλά συνάμα άμεση αντιμετώπιση 
περιστατικών διαρροών/θραύσεων, με σκοπό την ανάσχεση των επώδυνων επιπτώσεών 
τους και με αποστολή να κερδίσουν χρόνο μέχρι να φτάσει επιτόπου το άρτια 
εξειδικευμένο και εξοπλισμένο συνεργείο, που θα ελέγξει πλήρως το πρόβλημα.  

 
ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ) 
Ο ενεργός έλεγχος διαρροών αποτελεί μία από τις πλέον εφαρμόσιμες τεχνικές 

μείωσης των απωλειών νερού σε δίκτυα. Η μεθοδολογία βασίζεται στον εντοπισμό, 
μέσω κατάλληλων συσκευών, του ήχου της ροής του νερού στο σημείο διαρροής. Με 
ακουστικές ηλεκτρονικές συσκευές που σαρώνουν το δίκτυο γίνεται ταυτόχρονα ο 
αποκλεισμός των υπόλοιπων ήχων του περιβάλλοντος, με σκοπό τον εντοπισμό της 
περιοχής διαρροής. Χρησιμοποιούνται δύο κατηγορίες μεθόδων, οι άμεσες, που 
βασίζονται στην άμεση επαφή της συσκευής ελέγχου με το νερό του αγωγού, και οι 
έμμεσες ή επιφανειακές. Οι συσκευές ελέγχου διακρίνονται στα στηθοσκόπια ή 
ακουστικές ράβδους, στους ηλεκτρονικούς εντοπιστές και στους συσχετιστές. Η 
συγκεκριμένη τεχνική είναι αρκετά δαπανηρή, χρονοβόρα και συνάμα ευάλωτη στην 
προσβασιμότητα του δικτύου. Ταυτόχρονα η ακρίβειά της εξαντλείται στον 
προσδιορισμό της περιοχής διαρροής. Για το λόγο αυτό η τεχνική χρησιμοποιείται 
συνδυαστικά με άλλες υποδομές στο δίκτυο (σύστημα τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού).  Η 
προσπάθεια ξεκινά όταν στο Κέντρο Ελέγχου του δικτύου και στο σύστημα 
παρακολούθησης εμφανίζεται ένδειξη ότι κάτι ασύνηθες συμβαίνει ή όταν υπάρχει 
σχετική καταγγελία ή αναφορά πεδίου. Τότε, μέσω κατάλληλων χειρισμών 
τηλεχειρισμού του δικτύου (κλείσιμο βανών αποκλεισμού), αρχικά απομονώνεται η 
«ύποπτη» περιοχή και βαθμιαία περιορίζεται σε μικρότερες. Όταν η περιοχή δεν μπορεί 
να περιοριστεί περισσότερο, ενεργοποιείται ο ενεργός έλεγχος διαρροών σαρώνοντάς 
την επιτόπου με σκοπό τον προσδιορισμό της τελικής πιθανής θέσης διαρροής. 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 
Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί επένδυση για τις εταιρείες παροχής νερού 

με αποτελέσματα άμεσα και μεσο-μακροπρόθεσμα. Βασικός στόχος είναι ο 
προσδιορισμός του βέλτιστου χρόνου αντικατάστασης των αγωγών και των μετρητών 
(ρολογια), απαντώντας στο δίλημμα «επισκευή ή αντικατάσταση;». Ήδη έχουν 
αναπτυχθεί, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Ελλάδα (Kanakoudis & Tolikas 2001), 
οικονομοτεχνικά μοντέλα διαχείρισης αστοχιών δικτύων, που υπολογίζουν το βέλτιστο 
χρόνο αντικατάστασης των αγωγών, βασισμένα σε ιστορικά δεδομένα διαρροών/ 
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θραύσεων και σε στοιχεία κόστους εντοπισμού, επισκευής ή αντικατάστασης των 
αγωγών. Τα μοντέλα προσδιορίζουν τους ρυθμούς εμφάνισης αστοχιών, συνυπολο-
γίζουν τα εμπλεκόμενα είδη κόστους και προσδιορίζουν το κόστος των απωλειών βάσει 
του εναλλακτικού υδατικού πόρου που θα καλύψει άμεσα ή στο μέλλον την ποσότητα 
απωλειών νερού λόγω διαρροών/θραύσεων. Η αποτελεσματικότητά τους προϋποθέτει 
την ύπαρξη αρχείων αστοχιών και δεδομένων του δικτύου, οδηγώντας σε ασφαλή 
συμπεράσματα για το βέλτιστο χρόνο αντικατάστασης αγωγών, παρέχοντας τη 
δυνατότητα στην εταιρεία διαχείρισης του δικτύου να προγραμματίσει και να 
ιεραρχήσει τις δαπάνες της και να προβεί στον κατάλληλο σχεδιασμό παρεμβάσεων, 
ελαχιστοποιώντας την όχληση του κοινού. 

 
 

3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ 
ΛΕΜΕΣΟΥ 
  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ DMAS 
Επιτυχημένο παράδειγμα αποτελεί το δίκτυο της Λεμεσού στην Κύπρο με 800 

Χλμ. μήκος αγωγών που υδροδοτεί 170.000 κατοίκους (Charalambous B., 2007). Στη 
Λεμεσό από το 1985 το Σ.Υ.Λ. (Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού) άρχισε να 
υλοποιεί την απόφασή του για διαχείριση διαρροών, με την εκπόνηση στρατηγικού 
σχεδίου ανάπτυξης του δικτύου που άρχισε να υλοποιείται το 1987. Το διάστημα 1993-
2000 υιοθετήθηκε πρόγραμμα ελέγχου διαρροών με 7 κινητές συσκευές καταγραφής 
ροής/πίεσης, που τοποθετούνταν για 7 μέρες σε κάθε περιοχή 3-4 φορές το χρόνο. Η 
προσπάθεια, αν και πρωτοποριακή, είχε προβλήματα, καθώς δεν συλλέγονταν επαρκή 
στοιχεία για τον έγκαιρο εντοπισμό, την άμεση επιδιόρθωση των διαρροών και τον 
προληπτικό έλεγχο του δικτύου. Η εγκατάσταση και μετακίνηση των συσκευών ήταν 
επιπλέον χρονοβόρα και μη αποδοτική. Έτσι αποφασίσθηκε η υλοποίηση προγράμματος 
χωρισμού του δικτύου σε DMAs. Το διάστημα 2002-2007 το 70% του δικτύου χωρί-
στηκε σε 2 Υδραυλικές Ζώνες (ΥΖ1, ΥΖ2) με 17 και 15 υποζώνες (DMAs) αντίστοιχα. 

Η επιλογή μεγέθους/έκτασης κάθε DMA βασίστηκε στα παρακάτω κριτήρια: 
κάθε DMA τροφοδοτεί τον ίδιο κατά μέσο όρο αριθμό καταναλωτών (στη Λεμεσό 
περίπου 2000), δεν έχει μεγάλες υψομετρικές διακυμάνσεις, τροφοδοτείται από μία 
παροχή, έχει στεγανά όρια (σύνορα με άλλες DMAs), έχει κεντρικό υδρομετρητή και 
ρυθμιστή πίεσης και έχει σύστημα συνεχούς μέτρησης ροής/πίεσης και αποστολής 
στοιχείων σε κεντρικό Η/Υ. 

Το σύστημα που εφαρμόστηκε είχε ασύγκριτα πλεονεκτήματα καθώς η μέτρηση 
ροής από τους κεντρικούς υδρομετρητές ήταν συνεχής, παρέχει τη δυνατότητα 
ανάλυσης/ελέγχου της ελάχιστης νυχτερινής ροής, η ροή καταγράφονταν σε συσκευές 
εγκατεστημένες στο χώρο κάθε κεντρικού υδρομετρητή και οι μετρήσεις στέλλονταν σε 
κεντρικό H/Y. Το εγχείρημα οδήγησε στη μείωση του ρυθμού απώλειας νερού 
διαρροών, του αριθμού των διαρροών και θραύσεων και του επιπέδου των Διαρροών 
Βάσης. Τα αποτελέσματα αυτά δρομολόγησαν την επέκταση του προγράμματος στο 
υπόλοιπο 30% του δικτύου. Αναλυτικά: 
- επιτεύχθηκαν οι γενικοί στόχοι του προγράμματος που συνίστανται στα εξής: 

 αποτελεσματικός έλεγχος του δικτύου, 
 συνεχής παρακολούθηση ελάχιστης νυκτερινής ροής για εντοπισμό των διαρροών, 
 ρύθμιση και έλεγχος της πίεσης του δικτύου, 
 μείωση του χρόνου εντοπισμού των διαρροών, 
 εξοικονόμηση νερού και χρημάτων. 

- μειώνοντας την μέση πίεση λειτουργίας κατά 32% στις 15 DMAs της ΥΖ2 προέκυψε: 
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 38% μείωση απωλειών νερού (εξοικονόμηση 220.000m³/έτος ήτοι 170.000€), 
 41% μείωση στις νέες βλάβες που ισοδυναμεί  (εξοικονόμηση 100.000 € ετησίως). 

- συνολικά τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος DMAs οδήγησαν σε: 
 μείωση των περιστατικών νέων βλαβών, 
 μείωση του NRW νερού από 27% σε 17% μεταξύ 1987-2007, 
 μείωση της πραγματικής απώλειας νερού από 220 σε 95 lt/παροχή/μέρα (1987-
2007). Το Σ.Υ.Λ. κατατάσσεται στην “Κατηγορία Α” του συστήματος βαθμολό-
γησης της Διεθνούς Τράπεζας με δείκτη πραγματικών απωλειών νερού 
<100lt/παροχή/μέρα. 

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
Η υπομέτρηση (Meter Under-registration) αποτελεί μία από τις τέσσερις 

συνιστώσες ενός ευρύτερου προβλήματος που καλείται Εμφανείς Απώλειες (Apparent 
Water Losses). Οι άλλες τρεις συνιστώσες είναι η παράνομη σύνδεση (κλοπή), τα λάθη 
της ανάγνωσης των μετρητών και τα λάθη στη χρέωση της μετρούμενης κατανάλωσης 
(Σχήμα 3). Το πρόβλημα της υπομέτρησης των «ρολογιών» απασχολεί τις εταιρείες 
παροχής νερού και τους ερευνητές παγκοσμίως. Πρόσφατες μελέτες βασισμένες σε 
πειραματικές διατάξεις ακριβείας κατέδειξαν ότι οι συνήθεις μετρητές που χρησιμο-
ποιούνται στην ελληνική αγορά υπερμετρούν τη διερχόμενη ποσότητα νερού κατά τα 
πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας τους και στην συνέχεια την υπομετρούν για τα 
επόμενα πέντε (Στακιάδης Γ., Παπανικολάου Π. 2007). Έτσι ο προσδιορισμός του νεκρού 
σημείου της «επένδυσης» οικιακός μετρητής να κείται χρονικά στην δεκαετία 
λειτουργίας του. Πέραν αυτού του σημείου, η υπομέτρηση βαρύνει πλήρως την εταιρεία 
παροχής νερού. Τα αποτελέσματα είναι συμβατά με την επικρατούσα εμπειρική προσέγ-
γιση για αντικατάσταση των μετρητών μόλις συμπληρώσουν δέκα χρόνια λειτουργίας. 

Η υπομέτρηση γίνεται απόλυτη για πολύ χαμηλή παροχή (λόγω οικιακών 
διαρροών) που δεν μπορεί να την μετρήσει το ρολόι διότι είναι μικρότερη του 
ελάχιστου ορίου μέτρησης (Σχήμα 4). Οι κύριοι υπεύθυνοι αυτών των διαρροών είναι 
τα καζανάκια και οι βρύσες που στάζουν στο σπίτι και τα ντεπόζιτα που υπερχειλίζουν 
στις ταράτσες. Σε αστικές, ημιαστικές, αγροτικές περιοχές της Μεσογείου, που η χρήση 
των ντεπόζιτων είναι πολύ διαδεδομένη, το πρόβλημα είναι τεράστιο καθιστώντας τις 
οικιακές διαρροές την κύρια αιτία απώλειας νερού. 

 

 

 
Σχήμα 3. Απώλειες νερού Σχήμα 4. Τυπική καμπύλη σφάλματος μετρητή 

 

 

 
Εικόνα 1. Μειωτής 

Παροχής  
Σχήμα 5. «Σετάρισμα» διελεύσεων παροχής με UFR 
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η UFR κλείνει όταν η κατάντη πίεση μειώνεται λόγω διαρροών η UFR ανοίγει όταν η κατάντη πίεση εξισώνεται με την 

ανάντη 
Εικόνα 2. Η λειτουργία του Μειωτή της Μη-μετρούμενης Παροχής (UFR) 

 
Η λύση στο πρόβλημα για την εταιρεία παροχής νερού που χάνει έσοδα από νερό 

που εν μετράται είναι απλή και αρκετά οικονομική. Είναι η τοποθέτηση πριν ή μετά το 
ρολόι μιας συσκευής που ονομάζεται Μειωτής της μη-Μετρούμενης Παροχής (UFR: 
Unmeasured-Flow Reducer) (Davidesko A., 2007) (Εικόνα 1). Βασικός στόχος της 
είναι να υποβιβάζει τεχνητά το ελάχιστο όριο μετρούμενης παροχής διακόπτοντάς την, 
οδηγώντας έτσι σε «σετάρισμα» διελεύσεων και μετρήσεων (Σχήμα 5), χωρίς να 
επηρεάζει την ποσότητα νερού που περνά από το ρολόι. Η UFR είναι διαφορική 
βαλβίδα αντεπιστροφής σχεδιασμένη ώστε η διαφορά πίεσης που απαιτείται για να 
ανοίξει (0.4 bar) είναι μεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται για να μείνει ανοιχτή (0.1 
bar). Η λειτουργία της έχει ως εξής (Εικόνα 2): α) όταν υπάρξει διαρροή η κατάντη 
πίεση πέφτει, και όταν πέσει κάτω από 0.4 bar σε σχέση με την ανάντη, η UFR ανοίγει 
επιτρέποντας παροχή να περάσει από το ρολόι πάνω από το όριο καταγραφής, β) στη 
συνέχεια η παροχή εξισορροπεί τις πιέσεις και η UFR κλείνει, και γ) αυτό γίνεται 
διαδοχικά σε κάθε διαρροή, οπότε και μετράται όλη η παροχή. 

Η χρήση της UFR στοχεύει στην αντιμετώπιση όχι του προβλήματος των 
οικιακών διαρροών, που αποτελεί ευθύνη του καταναλωτή αφού λαμβάνει χώρο μέσα 
στην ιδιοκτησία του, αλλά στην έμμεση υποβίβαση της ελάχιστης διερχόμενης ποσότη-
τας νερού που μπορεί να μετρήσει το ρολόι. Έτσι επιτυγχάνεται η μέτρηση και τιμολό-
γηση της κατανάλωσης με ακρίβεια >95% (Σχήμα 6) (Charalambous et al., 2007), και 
πιθανά η αντιμετώπιση της οικιακής διαρροής από τον καταναλωτή, όταν διαπιστώσει 
την αύξηση της ποσότητας νερού που καταναλώνει και επομένως και των χρημάτων 
που δαπανά. 

 

 
Σχήμα 6. Διαφορά μετρούμενης-πραγματικής χρήσης πριν και μετά τη χρήση UFR 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σε παγκόσμιο επίπεδο οι εταιρείες παροχής νερού, η επιστημονική κοινότητα και 

οι κατασκευαστές στοιχείων δικτύων, προσπαθούν να βρουν τρόπους μείωσης της 
ποσότητας νερού που χάνεται χωρίς να αποφέρει έσοδα. Από μετρήσεις της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, η ποσότητα αυτή ανέρχεται (συντηρητική εκτίμηση) στα 48,6 
δις m3 νερού/έτος. Το συνολικό κόστος (απώλεια εσόδων) των εταιρειών ανέρχεται στα 
14,6 δις US$/έτος (Πίνακες 2-3). Περισσότερο από το 30% αυτής της απώλειας εσόδων 
αφορά στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου περίπου 45 Μm3 νερού/ημέρα χάνονται λόγω 
διαρροών, τη στιγμή που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες 200 εκατ. ανθρώπων. 
Την ίδια στιγμή 30 Mm3 νερού/ημέρα που παρέχονται για κατανάλωση, δεν αποφέρουν 
έσοδα. Η Παγκόσμια Τράπεζα διατηρεί Βάση Δεδομένων (IB-Net), με στοιχεία 
περισσοτέρων από 900 εταιρειών παροχής νερού σε 44 αναπτυσσόμενες χώρες. Η μέση 
τιμή του NRW από τα στοιχεία της IB-Net, ως ποσοστό της ποσότητας νερού που 
εισέρχεται στο δίκτυο ανέρχεται: α) στο 15% στις ανεπτυγμένες χώρες, ισοδυναμώντας 
με απώλεια 12,2 δις m3 και 5,3 δις US$, β) στο 30% στις ευρασιατικές χώρες, 
ισοδυναμώντας με απώλεια 9,7 δις m3 και 3,5 δις US$ και γ) στο 35% στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, ισοδυναμώντας με απώλεια 26,7 δις m3 και 5,8 δις US$ 
(Liemberger et al., 2007). 

Κάθε χρόνο λοιπόν 33 δις m3, επεξεργασμένου στα διυλιστήρια, νερού χάνεται σε 
διαρροές, ενώ 16 δις m3, παρέχονται ημερησίως για κατανάλωση, αλλά για διάφορους 
λόγους δεν αποφέρουν έσοδα. Οι μισές από αυτές λαμβάνουν χώρα στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, όπου οι δημόσιες εταιρείες παροχής νερού αδυνατούν να 
χρηματοδοτήσουν την επέκταση και βελτίωση των δικτύων τους, που πάσχουν από 
συχνές αστοχίες και χαμηλής ποιότητας νερό. Έχει υπολογιστεί ότι στις 
αναπτυσσόμενες χώρες οι εμπορικές απώλειες νερού (το νερό που καταναλώνεται αλλά 
δεν τιμολογείται) ανέρχεται στα 2,6 δις US$/έτος, που ισοδυναμεί με το 25% των 
ετήσιων επενδύσεων σε υποδομές πόσιμου νερού στις χώρες αυτές!  

Πίνακας 2: Απώλειες νερού λόγω του NRW (Liemberger et al., 2007) 
 Ανεπτυγμένες χώρες Ευρασία Αναπτυσσόμενες χώρες ΣΥΝΟΛΑ

Πληθυσμός σε εκατομμύρια (2002) 744,8 178,0 837,2 1.760 
Εισερχόμενος Όγκος Νερού (SIV) 

Λίτρα/κάτοικο/ημέρα 300 500 250 296,5 

NRW ως %  του SIV 15 30 35 25,6 
Φυσικές απώλειες 80 70 60 67 (%) Εμπορικές απώλειες 20 30 40 33 
Φυσικές απώλειες 9,8 6,8 16,1 32,7 
Εμπορικές απώλειες 2,4 2,9 10,6 15,9 

Εκ
τί
μη
ση

N
R

W
 

Ποσότητα 
νερού  

(δις m3/έτος) Συνολικό NRW 12,2 9,7 26,7 48,6  
 

Πίνακας 3: Απώλειες εσόδων λόγω του NRW (Liemberger et al., 2007) 
Κόστος φυσικών 

απωλειών 
Απώλεια εσόδων λόγω 
εμπορικών απωλειών 

Συνολικό 
κόστος NRW  Μέση χρέωση  

(US$/ m3) Εκτιμώμενο κόστος (US$ δις/έτος) 
Ανεπτυγμένες χώρες 1,00 2,9 2,4 5,3 

Ευρασία 0,50 2,0 1,5 3,5 
Αναπτυσσόμενες 

χώρες 0,25 3,2 2,6 5,8 

 ΣΥΝΟΛΑ 8,1 6,5 14,6 
 
Η μείωση του NRW είναι επιτακτική, αφού αν μόνον στον αναπτυσσόμενο κόσμο 

τα επίπεδα του μειώνονταν κατά 50% αυτό θα σήμαινε ότι ετησίως: α) 8 δις m3 
επεξεργασμένου νερού επιπλέον θα ήταν διαθέσιμο για κατανάλωση σε χώρες που 
υποφέρουν, β) 90 εκατ. περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, 
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χωρίς επιπλέον καταπόνηση των υποδομών ή εκμετάλλευση υφιστάμενων/νέων 
υδατικών πόρων. Υπάρχει ένας υδατικός πόρος προς αξιοποίηση που ανέρχεται στο 
25,6% της ποσότητας νερού που εισέρχεται στα δίκτυα και έχει επεξεργαστεί για 
οικιακή κατανάλωση, αφού μόλις το 74,4% καταναλώνεται. Αν δεχθούμε ότι 
παγκοσμίως οι αποδεκτές απώλειες νερού σε ένα καλά συντηρημένο δίκτυο δεν πρέπει 
να ξεπερνούν το 5-10%, αυτό σημαίνει ότι το 15,6-20,6% της ποσότητας νερού που 
εισέρχεται στα δίκτυα χάνεται άδικα. Είναι προφανές ότι αν μειωθεί το NRW στις 
παγκοσμίως αποδεκτές τιμές (5-10%), τότε με την ποσότητα νερού που λαμβάνουμε 
από τους υδατικούς πόρους σήμερα θα μπορούσε να υδροδοτηθεί επιπλέον 21-27,7% 
πληθυσμού παγκοσμίως! Και μόνο αυτά τα νούμερα είναι ικανά να πείσουν και τον 
πλέον δύσπιστο.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι ένα εργαλείο υλοποίησης 
έργων και παροχής υπηρεσιών του δημοσίου που γίνεται όλο και περισσότερο 
δημοφιλές παγκοσμίως λόγω της χρηματοδοτικής αδυναμίας του δημόσιου τομέα. Στις 
αναπτυσσόμενες χώρες η εφαρμογή των ΣΔΙΤ είναι κρίσιμη ειδικά στον τομέα της 
παροχής νερού. Τα έργα σχετίζονται με την μείωση του νερού που δεν αποφέρει έσοδα 
και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών νερού. Στην παρούσα εργασία, μετά την 
στοιχειώδη ανάλυση των ΣΔΙΤ, καταδεικνύονται τα προβλήματα που αφορούν στην 
εφαρμογή τους. Τέλος παρουσιάζονται οι κρίσιμοι παράγοντες που αφορούν στα 
συμβόλαια σύνδεσης της αμοιβής με την απόδοση (Performance Based Service 
Contracts - PBSC), που αποτελούν την τελευταία εξέλιξη εφαρμογής των ΣΔΙΤ στον 
τομέα των υπηρεσιών παροχής πόσιμου νερού. 
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ABSTRACT 
A public-private partnership (PPP) scheme is a “product providing tool” becoming more 
and more popular worldwide due to the inability of the public sector to finance a 
number of projects. In developing countries the implementation of PPPs is crucial 
especially in the water supply sector. The projects have to do with the reduction of the 
Non Revenue Water and the provision of better water supply services. After introducing 
the basic principals of PPP projects, several problems concerning their implementation 
are discussed in this paper. Finally, a number of key factors are identified and analysed 
regarding the Performance Based Service Contracts (PBSC), being the latest introduced 
tool regarding the implementation of PPP projects concerning the urban water services 
sector.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα ορίζονται σαν «συνεργασίες του 

Δημοσίου που χρησιμοποιεί την ιδιωτική ικανότητα και τους πόρους για την υλοποίηση 
έργου ή την παροχή υπηρεσίας που καλύπτει μία δημόσια ανάγκη και παράγει κέρδος» 
(UN, 2005). Οι ΣΔΙΤ αποτελούν μία μεσο-μακροπρόθεσμη συνεργασία του δημόσιου 
με τον ιδιωτικό τομέα για κοινό όφελος. Σκοπός είναι η εξασφάλιση της 
χρηματοδότησης, κατασκευής, ανακαίνισης, διαχείρισης και συντήρησης υποδομών και 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, σε τομείς της εθνικής οικονομίας, όπου η 
απελευθέρωση της αγοράς είναι ανέφικτη ή µη επιθυμητή. Η συμμετοχή του ιδιωτικού 
τομέα στην υλοποίηση αυτών των έργων και υπηρεσιών (στο εξής «έργα») μπορεί να 
γίνει µε τη μορφή  του συνεργαζόμενου εταίρου, ή του παροχέα υπηρεσιών. Αν και τα 
πεδία εφαρμογής των ΣΔΙΤ σήμερα είναι κυρίως μεγάλα «έργα», πρόκληση αποτελεί η 
επέκταση τους και σε μικρομεσαία (Kanakoudis et al., 2005a, 2007). Ως μεγάλο 
ορίζεται ένα «έργο» με υψηλό κόστος και μακρά περίοδο κατασκευής, όπου η εισροή 
εσόδων αναμένεται μετά την κατασκευή του και η χρηματοδότησή του απαιτεί την 
συμμετοχή του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα, αφού η μονόπλευρη 
χρηματοδότηση είναι αδύνατη ή/και ασύμφορη (Kanakoudis et al., 2005c). 

 
 

1.1. ΚΙΝΗΤΡΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΣΔΙΤ 

Το Δημόσιο στρέφεται στις ΣΔΙΤ όταν οι πόροι του είναι περιορισμένοι ή όταν 
έχει άλλες προτεραιότητες και όταν ο ιδιώτης παρέχει το ίδιο αποτέλεσμα φθηνότερα, ή 
καλύτερο με το ίδιο κόστος, ή διοικεί και αντιμετωπίζει τους κινδύνους αποτελε-
σματικότερα, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο κίνδυνος που πρέπει να αντιμετωπίσει το 
Δημόσιο. Μέσω των ΣΔΙΤ οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι βελτιωμένες και τα πάγια 
αξιοποιούνται καλύτερα. Εκμεταλλευόμενοι την καινοτομία, την εμπειρία και την 
ευελιξία του ιδιωτικού τομέα, οι ΣΔΙΤ μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες αποδοτικότερες 
οικονομικά σε σχέση με τις παραδοσιακές πρακτικές. Με τον τρόπο αυτό τα χρήματα 
που εξοικονομούνται μπορούν να χρηματοδοτήσουν άλλες δημόσιες ανάγκες 
κοινωνικού χαρακτήρα μη ανταποδοτικού προφίλ. Τα βασικά κίνητρα χρήσης των 
ΣΔΙΤ είναι (Kanakoudis et al., 2006) η διασφάλιση της κατανομής των πόρων του ΠΔΕ, 
η καλύτερη ποιότητα των δημοσίων «έργων», η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του 
ιδιωτικού τομέα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση «έργων», ο περιορισμός του 
κόστους κύκλου ζωής του «έργου» και η αποτελεσματική κατανομή κινδύνων. 
Συνδυάζοντας τα δυνατά σημεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, το κρίσιμο 
στοιχείο της συνεργασίας δεν είναι το αν το «έργου» θα αποδοθεί ή όχι στο Δημόσιο, 
αλλά το κατά πόσο ικανοποιούνται οι στόχοι του Δημοσίου.  

Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι µέσω των ΣΔΙΤ είναι δυνατή η παροχή 
υψηλού επιπέδου «έργων», που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πολιτών, µε τρόπο 
οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η συνεργασία μπορεί να προσφέρει 
σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως την υλοποίηση ενός «έργου» στην καλύτερη σχέση 
ποιότητας / τιμής, διατηρώντας παράλληλα τους στόχους του δημοσίου συμφέροντος.  
Παρά ταύτα, η χρησιμοποίηση των Σ∆ΙΤ δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται ως η 
μοναδική λύση για ένα δημόσιο τομέα, που αντιμετωπίζει δημοσιονομικούς 
περιορισμούς. Οι οικονομικές και οργανωτικές επιλογές για τον τρόπο υλοποίησης 
κάθε «έργου» πρέπει να παρουσιάζουν πραγματική προστιθέμενη αξία σε σχέση µε 
άλλες επιλογές, (π.χ. η κλασική σύναψη σύμβασης δημόσιου «έργου») προκειμένου να 
προωθηθούν σε εφαρμογή.  
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1.2. ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΣΔΙΤ 
Οι ΣΔΙΤ ποικίλουν ανάλογα με το μέγεθος, το είδος και την κατανομή του 

κινδύνου που εμπεριέχεται, τον βαθμό εξειδίκευσης κάθε εταίρου στις διαπραγμα-
τεύσεις, τις οικονομικές επιπτώσεις για τους πολίτες και τις λεπτομέρειες της 
χρηματοδότησης. Οι βασικοί αρχέτυποι των ΣΔΙΤ είναι οι ΣΔΙΤ με παραχώρηση 
(Concession) που αποτελούν την πλέον διαδεδομένη μορφή, οι ΣΔΙΤ με τη δημιουργία 
κοινής επιχείρησης (Joint Venture) και οι Υβριδικές μορφές ΣΔΙΤ.  

Σε όλη τη διάρκεια μίας σύμβασης παραχώρησης ο Ιδιώτης αναλαμβάνει τη 
διαχείριση εκμετάλλευση, συντήρηση του «έργου», χρηματοδοτεί κάθε σχετική 
επένδυση, είναι υπεύθυνος της παρεχόμενης υπηρεσίας, καθορίζει μαζί με το Δημόσιο 
το ύψος του αντιτίμου χρήσης της (το συγκεντρώνει απευθείας από τους χρήστες) και 
αποδίδει αρχικά ή σε ετήσια βάση χρηματικό ποσό στο Δημόσιο. Το Δημόσιο ορίζει τις 
προδιαγραφές του «έργου», διασφαλίζει ότι ο Ιδιώτης τις τηρεί, ορίζει την ποιότητα των 
υπηρεσιών και διατηρεί την κυριότητα των παγίων. Η διάρκεια παραχώρησης 
προκύπτει από το χρόνο που ο Ιδιώτης επιτυγχάνει τους στόχους του. Στην Joint 
Venture ΣΔΙΤ (εναλλακτική λύση στην πλήρη ιδιωτικοποίηση) το Δημόσιο και ο 
Ιδιώτης ιδρύουν νέα εταιρία ή είναι συνιδιοκτήτες υφιστάμενης ανεξάρτητης από τη 
δημόσια αρχή. Οι εταίροι είναι συνυπεύθυνοι και συνιδιοκτήτες για την παροχή του 
«έργου» και η συμμετοχή του Ιδιώτη είναι μικρότερη του 100%. Σε μία Joint Venture 
ΣΔΙΤ, το Δημόσιο αποτελεί τον τελικό ρυθμιστή και ενεργό μέτοχο στην εταιρία, μπορεί 
να συμμετάσχει στη διανομή των κερδών και διασφαλίζει την ευρύτερη πολιτική και 
κοινωνική αποδοχή της ΣΔΙΤ. Από την άλλη ο Ιδιώτης, έχει συνήθως την κύρια ευθύνη 
για την διεκπεραίωση των λειτουργιών διοίκησης/διαχείρισης (management). 

 
Πίνακας 1: Εναλλακτικές μορφές ΣΔΙΤ (World Bank, 1997)  
Επιλογή  Χρηματοδότηση Λειτουργία - 

Συντήρηση  Εμπορικός κίνδυνος Κυριότητα στοιχείου  Διάρκεια 
(έτη)  

Σύμβαση Υπηρεσιών  Δημόσιο  Δημόσιο & Ιδιώτης Δημόσιο  Δημόσιο  1- 2  
Σύμβαση Διαχείρισης  Δημόσιο Ιδιώτης  Δημόσιο  Δημόσιο 3 - 5  
Σύμβαση Παραχώρησης  Ιδιώτης  Ιδιώτης  Ιδιώτης  Δημόσιο 25 – 30 
PFI/DBFO  Ιδιώτης  Ιδιώτης  Δημόσιο & Ιδιώτης  Δημόσιο & Ιδιώτης  20 – 30 
Ιδιωτικοποίηση Ιδιώτης  Ιδιώτης  Ιδιώτης  Δημόσιο & Ιδιώτης  - 

 
Πίνακας 2: Κατανομή ρόλων μεταξύ του Δημοσίου και του Ιδιώτη (Kanakoudis et al., 2005a,b) 
ΦΑΣΕΙΣ «ΕΡΓΟΥ» ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΔΙΤ 
Σχεδιασμός και καθορισμός προδιαγραφών «έργου» Δημόσιο Δημόσιο 
Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών Δημόσιο Ιδιώτης 
Κατασκευή Δημόσιο Ιδιώτης 
Χρηματοδότηση Δημόσιο Ιδιώτης 
Λειτουργία Δημόσιο Ιδιώτης 
Ευθύνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Δημόσιο Ιδιώτης στο Δημόσιο 

 
Πίνακας 3: Κίνδυνοι και κατανομή τους (Kanakoudis et al., 2005 a,b) 

Κίνδυνοι  
Βάσης 

Κίνδυνοι  
Υποβάθρου 

Κίνδυνοι Δαπανών (κατασκευή, 
συντήρηση, λειτουργία) 

Μέθοδοι 
υλοποίησης 

Βαθμός Μεταφοράς Κινδύνου 
(Δημόσιο  Ιδιώτης) 

Τεχνικός 
Οικονομικός 

Χρηματοδοτικός
Εκμετάλλευσης
Εισοδήματος 

πολιτικοί, νομικοί
ρυθμιστικοί 
νομισματικοί, 

μακροοικονομικοί
ανωτέρα βία 

προετοιμασίας, κοινωνικής 
αποδοχής, σχεδιασμού, κατασκευής, 

επισκευής, αποκατάστασης, 
διαχείρισης, τεχνικοί κίνδυνοι 

λειτουργίας 

Παραδοσιακός 
Outsourcing 

ΣΔΙΤ 
Ιδιωτικοποίηση 

Min 

 
Max 

 
Στη διάρκεια των 25 χρόνων εφαρμογής των ΣΔΙΤ, δοκιμάστηκαν διάφορες 

μορφές. Οι πιο διαδεδομένες είναι οι εξής: ΒΟΤ (Build-Operate-Transfer) ΒΟΟΤ 
(Build-Own-Operate-Transfer) DBFO (Design-Build-Finance-Operate), ΒΤΟ (Build-
Transfer-Operate), ΒΟΟ (Build-Own-Operate), ΒΒΟ (Buy-Build-Operate), LRO (Lease-
Rehabilitate-Operate), BOLT (Build-Own-Lease-Transfer), ΟΜ (Operation-Mainte-
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nance), ΟΜΜ (Operation-Maintenance-Management). Οι διαφορές μεταξύ τους 
προκύπτουν από την κατανομή μεταξύ των εταίρων των επιμέρους αντικειμένων και 
των κινδύνων της συνεργασίας και από το ποιος διατηρεί την κυριότητα των παγίων 
(Πίνακες 1,2,3). Ενώ υπάρχουν αρκετές διαφορές, όλες οι μορφές Σ∆ΙΤ διατηρούν ένα 
ελάχιστο κοινό περιεχόμενο, με τα ακόλουθα στοιχεία: α) μακρά διάρκεια της έννομης 
σχέσης, β) ολική ή μερική ιδιωτική χρηματοδότηση, συχνά µε πολύπλοκα σχήματα, γ) 
πρωταρχικός ρόλος του ιδιώτη, που διασφαλίζει τις οικονομικές παραμέτρους του 
έργου, σε αντιδιαστολή µε το ρόλο του Δημοσίου, που διασφαλίζει το δημόσιο 
συμφέρον (καθορίζοντας τους στόχους, την ποιότητα και την πολιτική τιμών), δ) 
κατανομή κινδύνων μεταξύ του Δημοσίου και του Ιδιώτη, στον οποίο μετατίθεται η 
διαχείριση αστάθμητων παραγόντων, που στα «παραδοσιακά» δημόσια έργα βαρύνουν 
την αναθέτουσα αρχή και κατά συνέπεια το Δημόσιο (Kanakoudis et. αl, 2005 a,b,c).  

 
 

2. Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
Η ιδέα των ΣΔΙΤ για την υλοποίηση κοινωφελών «έργων», είναι πολύ παλιά, 

τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Οι πρώτες ΣΔΙΤ στην Ελλάδα ήταν οι 
συμβάσεις των  ΟΥΛΕΝ και POWER που κατασκεύασαν και διαχειρίστηκαν αρχικά, 
το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας και το εθνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας αντίστοιχα. Οι συμβάσεις αυτές ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 20, πολύ 
πριν την ψήφιση του Ν.3389/005 που όρισε το κανονιστικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ στην 
Ελλάδα. Σήμερα οι ΣΔΙΤ σε παγκόσμιο επίπεδο επεκτείνονται σχεδόν σε κάθε μορφή 
έργου (Kanakoudis et al., 2005b).Ένα από τα πλέον πρόσφατα πεδία εφαρμογής τους 
αποτελούν οι υπηρεσίες παροχής πόσιμου νερού.  

Οι επιχειρήσεις ύδρευσης στον αναπτυσσόμενο κόσμο αντιμετωπίζουν υψηλά 
επίπεδα Μη-Ανταποδοτικού Νερού (Non-Revenue Water) που είναι η διαφορά μεταξύ 
της ποσότητας που εισέρχεται στο δίκτυο και αυτής που τελικά αποφέρει έσοδα 
(Πίνακας 4). Οι απώλειες εσόδων λόγω του επιπέδου του NRW παγκοσμίως έχουν 
υπολογιστεί σε 15 δις US$/έτος. Το 40% αυτών συμβαίνουν στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο, όπου 16,1 δις m3 χάνονται κάθε χρόνο, ποσότητα ικανή για να τροφοδοτήσει 
200 εκατομμύρια ανθρώπους (Πίνακας 5). Επιπλέον 10,6 δις m3 παρέχονται κάθε χρόνο 
(Πίνακας 6) αλλά δεν αποφέρουν έσοδα εξαιτίας διαφόρων αιτιών (Liemberger et al., 
2007). Τα παραπάνω δεδομένα επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική βιωσιμότητα των 
εταιρειών ύδρευσης, και την ικανότητά τους να χρηματοδοτήσουν απαραίτητες υπηρεσίες. 
Πίνακας 4: Το Διεθνές Τυπικό Υδατικό Ισοζύγιο της IWA (Liemberger et al., 2007) 

Τιμολογούμενη Μετρούμενη Κατανάλωση Τιμολογούμενη 
Εξουσιοδοτημένη 
Κατανάλωση Τιμολογούμενη Μη-Μετρούμενη Κατανάλωση 

Ανταποδοτικό 
Νερό 

Μη-Τιμολογούμενη Μετρούμενη Κατανάλωση Εξουσιοδοτημένη 
Κατανάλωση Μη-

Τιμολογούμενη 
Εξουσιοδοτημένη 
Κατανάλωση 

Μη-Τιμολογούμενη Μη-Μετρούμενη 
Κατανάλωση 

Μη-Εξουσιοδοτημένη Κατανάλωση 
Φανερές Απώλειες Ανακρίβειες Μετρητών Καταναλωτών και 

Σφάλματα Χειρισμού Δεδομένων 

Ετήσιος  
Όγκος 

Εισερχόμενου 
Νερού 

Απώλειες Νερού 

Πραγματικές Απώλειες 

Μη-
Ανταποδοτικό 
Νερό (NRW) 

Πίνακας 5: Εκτιμούμενη Αξία του NRW (Liemberger et al., 2007) 
Κόστος φυσικών 

απωλειών 
Απώλεια εσόδων λόγω 
φανερών απωλειών 

Συνολικό κόστος 
NRW 

χώρες Κόστος νερού marginal 
(US$/m3) 

Μέση χρέωση
(US$/m3) 

Εκτιμώμενο κόστος (US$ δις./ έτος) 
Αναπτυγμένες  0.30 1.00 2.9 2.4 5.3 
Ευρασία (CIS) 0.30 0.50 2.0 1.5 3.5 
Αναπτυσσόμενες 0.20 0.25 3.2 2.6 5.8 

  ΣΥΝΟΛΟ 8.1 6.5 14.6 
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Πίνακας 6. Όγκος του NRW (δις. m3/έτος ) (Liemberger et al., 2007) 
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ NRW 

Ποσοστό (%) Όγκος, δις. m3/έτος 
χώρες Εξυπηρετούμενος 

Πληθυσμός, 
εκατομμύρια 

(2002) 

Όγκος 
Εισερχόμενου 
Νερού (SIV) 

l/κάτοικο/ημέρα

NRW 
%  SIV Πραγματικές 

Απώλειες 
Φανερές 
Απώλειες

Πραγματικές 
Απώλειες 

Φανερές 
Απώλειες 

Συνολικό 
NRW 

Αναπτυγμένες  744,8 300 15 80 20 9.8 2.4 12.2 
Ευρασία (CIS) 178 500 30 70 30 6.8 2.9 9.7 
Αναπτυσσόμενες  837,2 250 35 60 40 16.1 10.6 26.7 

 ΣΥΝΟΛΟ 32.7 15.9 48.6 
 
 
3. ΣΔΙΤ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ 

Σήμερα υπάρχει η τάση ιδιωτικές εταιρείες να εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην 
παροχή υπηρεσιών νερού (Σχήμα 1). Καθώς η κάθε μορφή συνεργασίας έχει τα δικά 
της χαρακτηριστικά, είναι απαραίτητη μία ευρεία ανασκόπηση για την επιλογή του 
βέλτιστου συστήματος διοίκησης για την αντιμετώπιση ειδικά των προβλημάτων 
εκείνων που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους χρήστες. Τα 
υπάρχοντα υδραυλικά έργα θα χρειαστούν ανακαίνιση και τα σχετικά κόστη 
αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά. Καθώς οι ρυθμοί αύξησης της ζήτησης του νερού 
υπερβαίνουν αυτούς του παρελθόντος, είναι κρίσιμη η συγκέντρωση αναγκαίων πόρων 
για την συντήρηση και βελτίωση υποδομών. Σήμερα, η υπηρεσία παροχής νερού 
χρηματοδοτείται κυρίως μέσω των λογαριασμών των χρηστών. Είναι κρίσιμο για τις 
εταιρείες ύδρευσης να παρέχουν στους πελάτες τους μια πληθώρα πληροφοριών σε 
θέματα που αφορούν από την ποιότητα του νερού έως τις τιμές χρέωσής του ώστε να 
κερδίσουν την υποστήριξή τους.  

 
 

 
Σχήμα 1. Τα μοντέλα των ΣΔΙΤ στον τομέα των υπηρεσιών νερού  

(Magara et al., 2007) 
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Τα υψηλά επίπεδα του NRW αποτελούν ένδειξη ότι η εταιρεία ύδρευσης δεν 
διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές και διοικητικές δεξιότητες για να παρέχει αξιόπιστες 
υπηρεσίες. Η μείωση του NRW δεν είναι εύκολος στόχος αφού είναι σημαντικό να 
κατανοηθούν τα συστατικά του και ταυτόχρονα απαιτούνται νέες τεχνικές και 
λειτουργικές πρακτικές. Εκτιμώντας την απώλεια εσόδων που σχετίζεται με το NRW, 
είναι δυνατόν να κριθεί κατά πόσο μία προσπάθεια μείωσης του είναι οικονομικά 
ανταποδοτική. Υπάρχουν όμως και θέματα που έχουν να κάνουν με έμφυτες αδυναμίες 
των εταιρειών ύδρευσης (κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες), όπου αυτές: 
- συχνά λειτουργούν κάτω από ένα πλαίσιο αδύναμης διαχείρισης και χρηματοδότησης, 
όπου οι διαχειριστές της εταιρείας αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν πολιτικά και 
οικονομικά εμπόδια, 

- παρέχουν υπηρεσίες στους πελάτες τους χρησιμοποιώντας ξεπερασμένες υποδομές, 
και 

- συχνά απουσιάζουν τα κατάλληλα κίνητρα και η εξειδικευμένη διοικητική και 
τεχνική εμπειρία απαραίτητη για να  εφαρμόσουν ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα 
μείωσης του NRW. 

Καθώς οι εταιρείες ύδρευσης στις χώρες αυτές δεν έχουν συνήθως την ικανότητα 
και τα κίνητρα για να υιοθετήσουν προγράμματα μείωσης του NRW, χρειάζονται 
εξωτερική βοήθεια. Μία πιθανή πηγή βοήθειας είναι ο ιδιωτικός τομέας, όπου η 
συμμετοχή μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, από μακροπρόθεσμα ΣΔΙΤ με συμβόλαια 
υπηρεσιών έως υπεργολαβίες με συγκεκριμένο στόχο. Ο ιδιωτικός τομέας προσφέρει 
ανάλογα με την επιλογή συνεργασίας: α) νέα τεχνολογία και την τεχνογνωσία για την 
χρήση της, β) καλύτερα κίνητρα για την προβλεπόμενη απόδοση, γ) δημιουργικές 
λύσεις για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του προγράμματος, δ) κατάλληλους 
ανθρώπινους πόρους, ε) ευελιξία εργασίας πεδίου, και στ) επενδύσεις υπό ορισμένες 
συνθήκες. 

Το βασικό μήνυμα που συνήθως παραβλέπεται, είναι ότι η μείωση του NRW 
εντάσσεται στο πλαίσιο αναμόρφωσης της εταιρείας. Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος 
μείωσης του NRW πρέπει να προβλέπει κίνητρα προς το προσωπικό για την επίτευξη 
του στόχου και να εξασφαλίζει ότι συνάδουν με τον στόχο ανάπτυξης μιας εταιρείας 
που καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της. 
 
 
4. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗΣ (PBSC) 

Τα συμβόλαια σύνδεσης αμοιβής-απόδοσης (Performance Based Service 
Contracts) είναι μία νέα ευέλικτη μορφή συνεργασίας των δημόσιων εταιρειών 
ύδρευσης με Ιδιώτες συμβούλους εξειδικευμένους στη μείωση των επιπέδων του NRW. 
Αποτελεί εξέλιξη της μορφής ΣΔΙΤ ΟΜΜ, όπου ο σύμβουλος αναλαμβάνει να 
εφαρμόσει ένα πρόγραμμα μείωσης του NRW που αποφέρει κέρδος στην εταιρεία 
ύδρευσης μέσω της επακόλουθης μείωσης των εξόδων ή/και αύξησης των εσόδων της. 
Ποσοστό αυτού του κέρδους (αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης) λαμβάνει ο 
Σύμβουλος ως αμοιβή, που εξαρτάται από το αν συμμετείχε μόνο στην μεταφορά 
τεχνογνωσίας και στην επίβλεψη εφαρμογής του προγράμματος μείωσης του NRW, ή 
και στο κόστος των παρεμβάσεων. Παρότι τα PBSC μπορούν να συμβάλλουν στην 
προσπάθεια μείωσης του NRW, με άμεσα λειτουργικά και οικονομικά οφέλη, όταν 
υπάρχει ισορροπία μεταξύ των ρόλων των δύο εταίρων (εταιρεία ύδρευσης και 
σύμβουλος), δεν πρέπει να θεωρηθουν το υποκατάστατο που θα φέρει τις ευρύτερες 
απαραίτητες διοικητικές μεταρρυθμίσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας  της 
εταιρείας ύδρευσης. Η καταλληλότητα σύναψης PBSC εξαρτάται από το επίπεδο του 
ρίσκου που ο Ιδιώτης θέλει ή μπορεί να αναλάβει. Αν και το PBSC είναι ένας σχετικά 
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νέος θεσμός στον τομέα των υπηρεσιών παροχής πόσιμου νερού στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο, χρησιμοποιείται ευρύτατα σε άλλους τομείς ως εργαλείο βελτίωσης της 
αποδοτικότητας. Τα κύρια θέματα σε ένα PBSC είναι ο σχεδιασμός της σύμβασης, οι 
πρακτικές διαχείρισης, οι επιλογές outsourcing, η τεχνική βοήθεια και η διαχείριση του 
κινδύνου (Liemberger et al., 2007). 

Η εξάλειψη του NRW είναι τεχνικά αδύνατη. Η μείωσή του στις αναπτυσσόμενες 
χώρες κατά 50% είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Στόχοι τέτοιου μεγέθους, παρόλο που 
βασίζονται σε εκτιμήσεις, προσελκύουν χορηγούς. Αν και καλοσχεδιασμένα 
προγράμματα μείωσης του NRW, προσφέρουν συμφέρουσες αποπληρωμές, κάθε 
τέτοια «επένδυση» πρέπει να εκτιμηθεί με βάση το Εσωτερικό της Επιτόκιο Απόδοσης 
(Internal Rate of Return) (Kanakoudis et al., 2007). Για να έχει πιθανότητες να πετύχει 
ένα PBSC απαιτείται η προετοιμασία καλών συμβάσεων, ο σωστός προσδιορισμός της 
υφιστάμενης κατάστασης (σημερινά επίπεδα του NRW) και να τεθούν ρεαλιστικοί 
στόχοι, που δεν προκαλούν ούτε «ασφυξία» στον Ιδιώτη Σύμβουλο, αλλά ούτε δεύτερες 
σκέψεις στη δημόσια εταιρεία ύδρευσης για το αν άξιζε τελικά το εγχείρημα. 

Σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής των PBSC 
για τη μείωση των επιπέδων του NRW (Liemberger et al., 2007). Οι παράγοντες που 
χρησιμοποιούνται στην ex-ante αξιολόγησή τους είναι: α) ο ρόλος του ιδιώτη, β) τα 
κίνητρα, γ) η ευελιξία (σε ποιο βαθμό η σύμβαση επιτρέπει τον ιδιώτη να είναι 
δημιουργικός στον σχεδιασμό  και εφαρμογή των δράσεών του), δ) οι δείκτες 
απόδοσης, ε) οι διαδικασίες προμηθειών και στ) η βιωσιμότητα. Μία PBSC πρέπει να 
είναι ξεκάθαρη σχετικά με το τι αναμένει η εταιρεία ύδρευσης από τον Ιδιώτη και πως 
εννοεί την επιτυχία. Μία σύμβαση μείωσης του NRW πρέπει να περιλαμβάνει οδηγίες 
για την μεταφορά του κινδύνου, καθώς και για τους μετρήσιμους δείκτες επίτευξης των 
στόχων. Πρέπει να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και να επιτρέπει την ευελιξία για την 
ανταπόκριση σε ευκαιρίες και προκλήσεις. Χρειάζεται λοιπόν καλή προπαρασκευή. 
Κρίσιμη είναι η ανάπτυξη στρατηγικής που να βασίζεται στην εκτίμηση (sound 
baseline assessment) των πηγών και των μεγεθών του NRW, καθώς και των 
βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων (π.χ. επίτευξη βραχυπρόθε-
σμων μειώσεων σε αντίθεση με το πώς να διατηρηθούν χαμηλά τα επίπεδα του NRW 
μακροπρόθεσμα). Κατά τη φάση ανάπτυξης της στρατηγικής, απαιτείται συνεργασία 
των εταίρων. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο κινήτρων ενθάρρυνσης του Ιδιώτη 
να παρέχει τις υπηρεσίες του με τον πιο ανταποδοτικό τρόπο, με κατάλληλη κατανομή 
των κινδύνων. 

Οι PSBC ήδη εφαρμόζονται και σε έργα μικρού μεγέθους για την μείωση του 
NRW, (McKenzie et al., 2007), αποδεικνύοντας ότι αυτή η μορφή ΣΔΙΤ είναι 
αποτελεσματική και σε έργα μικρού μεγέθους και όχι μόνο σε mega-projects υποδομής 
που συνήθως απασχολούν τις εταιρείες ύδρευσης  Η χρηματοδότηση ενός mega-project 
παραμένει κρίσιμο σημείο, καθώς λίγοι ιδιωτικοί εταίροι θέλουν ή μπορούν να 
αναλάβουν τον εμπλεκόμενο οικονομικό ρίσκο. Όσοι μπορούν να το κάνουν, πρέπει να 
βρουν κατάλληλη ασφάλεια για το έργο με αποτέλεσμα να ίσως να πρέπει να 
περιμένουν μέχρι το πρώτο έργο να κλείσει πλήρως πριν ασχοληθούν με το επόμενο. Η 
πρακτική αυτή μπορεί να καθυστερήσει μελλοντικά έργα για πολλούς μήνες αν όχι για 
χρόνια απλά επειδή οι απαραίτητοι πόροι δεν είναι διαθέσιμοι. Ακόμη και με ένα 
κανονικό τραπεζικό δάνειο, η χρηματοδότηση μπορεί εξασφαλιστεί μετά από πολλούς 
μήνες. Σε αυτήν την περίπτωσης το PBSC καλείται σύμβαση ανταμοιβής ρίσκου (risk-
reward), χωρίς να σημαίνει ότι είναι τύπου 50/50 (ισοκατανομή ρίσκου). Υπάρχουν 
παραδείγματα έργων 86/14 προς όφελος της δημόσιας εταιρείας ύδρευσης (McKenzie 
et al., 2007). Σε μία σύμβαση ανταμοιβής ρίσκου η επιλογή μίας κοινωνικά αποδεκτής 
κατανομής ρίσκου είναι κρίσιμη και απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό. Η υλοποίησης 
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συνήθως περιλαμβάνει 5ετείς περιόδους διαδοχικής εφαρμογής όπου οι στόχοι πρέπει 
σταδιακά να επιτυγχάνονται, αλλιώς δεν πληρώνεται ο ανάδοχος. 

Ένα έργο PBSC είναι η πρώτη φάση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για την 
μείωση του επιπέδου του NRW σε κανονικά επίπεδα και τη βελτίωση των παρεχομένων 
υπηρεσιών συνολικά προς το κοινό. Ένα από τα μη αναμενόμενα οφέλη είναι ο 
προσδιορισμός και η επισκευή πολλών προβλημάτων του δικτύου τα οποία δεν είχαν 
προσδιοριστεί πριν. Καθώς αυτά τα προβλήματα λύνονται, το δίκτυο λειτουργεί πιο 
αποτελεσματικά και οι κάτοικοι απολαμβάνουν υψηλότερες πιέσεις και μία πιο 
αξιόπιστη παροχή. Αυτό είναι ένα επιπρόσθετο και μη αναμενόμενο όφελος. 
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι ΣΔΙΤ έχουν προσελκύσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα. Παγκοσμίως παρά 
το ότι οι διάφορες χώρες έχουν διαφορετικά επίπεδα εμπειρίας και νομοθεσίας. Η 
γενική τάση είναι προς την αυξανόμενη σημαντικότητα των ΣΔΙΤ. Διάφοροι 
παράγοντες όπως η κοινωνική αποδοχή και οι ισχυροί εταίροι θεωρούνται ουσιαστικοί 
για την επιτυχία. Στο εγγύς μέλλον, η ικανότητα της διοίκησης να δημιουργεί τοπική 
ικανότητα για την εφαρμογή των ΣΔΙΤ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο θα 
καθορίσει το εύρος της επιτυχίας των ΣΔΙΤ. Όλα δείχνουν ότι τα ΣΔΙΤ θα γίνουν η 
επικρατέστερη επιλογή στις περισσότερες χώρες με βαριά κληρονομιά δημοσίου τομέα. 
Το κράτος δεν πρέπει να θεωρεί τις ΣΔΙΤ εύκολες λύσεις ή πανάκεια.. Οι δομές του 
Δημοσίου σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο πρέπει να αναπτύξουν τις ικανότητες 
να εκτιμούν μία ιδέα ΣΔΙΤ, να υπολογίζουν τους κινδύνους και τα οφέλη και να 
επιλέγουν την βέλτιστη λύση προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τους βασικοί 
παράγοντες επιτυχίας (Kanakoudis et al., 2006).  

Η αδυναμία του δημόσιου τομέα να χρηματοδοτήσει και να διαχειριστεί τα 
δημόσια έργα ήταν ο λόγος για την ευρεία χρήση των ΣΔΙΤ αν και η ανάμιξη του 
ιδιωτικού τομέα στην παροχή νερού, και άλλων αγαθών κοινής ωφέλειας αμφισβητείται 
ακόμα (Farlam, 2005). Ο Jerome (2004) ανέφερε ότι: «τα αποτελέσματα της 
ιδιωτικοποίησης του νερού παρουσιάζουν μια μικτή εικόνα με βελτιώσεις στην 
αξιοπιστία και την ποιότητα των υπηρεσιών και του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, 
αλλά και με περιπτώσεις πολύ υψηλότερων χρεώσεων και περιόδους κοινωνικής 
αντίδρασης που οδήγησαν σε σχήματα που ακυρώθηκαν». Αν και η εφαρμογή 
επιτυχημένων ΣΔΙΤ υπόκειται σε σημαντικές προκλήσεις, η πολυπλοκότητά τους και τα 
εμπλεκόμενα κόστη θα έπρεπε να κάνουν τις κυβερνήσεις να τα χειρίζονται με 
προσοχή, αναγνωρίζοντας ότι αφενός θέτουν τα ίδια προβλήματα με τις 
ιδιωτικοποιήσεις και αφετέρου δεν είναι πανάκεια.  

Το κύριο πρόβλημα στον τομέα του νερού στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι οι 
υψηλές τιμές του NRW και του κόστους του. Η χρήση των PBSC στην μείωση του 
NRW αποτελεί σήμερα μία επιτυχημένη εφαρμογή. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας της 
όποιας ΣΔΙΤ είναι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της, οι εταίροι να ανταλλάξουν 
ρόλους (role change crosschecking process), ώστε να διαπιστώσουν τα περιθώρια 
αντοχών του μελλοντικού συνεταίρου τους. Μόνο τότε θα τεθούν ρεαλιστικοί και 
δυνητικά επιτεύξιμοι στόχοι για την ΣΔΙΤ. Ούτε στο Δημόσιο συμφέρει η οικονομική 
ασφυξία που θα προκαλέσουν οι παράλογες απαιτήσεις του στον Ιδιώτη, ούτε στον 
Ιδιώτη συμφέρει, στο βωμό μεγιστοποίησης του κέρδους του, να χαθεί η κοινωνική 
συναίνεση της ΣΔΙΤ λόγω των μειωμένων αντισταθμιστικών ωφελειών προς το 
Δημόσιο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αυτή αποτελεί μια απόπειρα κωδικοποίησης και ταξινόμησης των σύνθετων, 
ενίοτε και αντιφατικών, αλλαγών στο πεδίο της ιδιωτικοποίησης των εταιρειών 
ύδρευσης, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στηριγμένη σε βιβλιογραφική 
επισκόπηση, αναδεικνύει τα ποικίλα σχήματα ιδιωτικοποίησης που προωθούνται αλλά 
και παραδείγματα αντίρροπων τάσεων που αναπτύσσονται, εστιάζοντας στις 
αναπτυγμένες χώρες. Στo πλαίσιο αυτό, προχωράει σε μια παρουσίαση του βαθμού 
εξάπλωσης των σχετικών προσπαθειών ανάμεσα στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό συμπέρασμα της εργασίας είναι πως η ιδιωτικοποίηση 
του νερού αποτελεί μια σημαντική πλευρά των σύγχρονων αναδιαρθρώσεων στο 
εσωτερικό των αναπτυγμένων κοινωνικο-οικονομικών σχηματισμών. 
 
 

WATER PRIVATIZATION IN THE NEW ERA: CHANGES AND 
TRENDS AMONG THE ADVANCED COUNTRIES 

S. Gialis, C. Laspidou, A. Loukas, N. Mylopoulos 
 

Department of Civil Engineering, University of Thessaly 
 
 
ABSTRACT 
This paper attempts a categorization of the multifacet, in cases contradictory, changes 
related to water supply privatization, both at an international and a European level of 
analysis. Based on a bibliographical review focusing on advanced countries, the paper 
highlights the variety of privatization patterns promoted as well as several cases of 
counter-privatization tendencies that recently came to front. In parallel, it presents data 
concerning the expansion of water privatization among OECD and European Union 
state-members. Overall, the paper claims that water privatization is a significant 
dimension of the contemporary restructuring processes related to advanced socio-
economic formations. 
 
 
1. EIΣΑΓΩΓΗ 

H πολιτική της διαχείρισης του νερού, ιδιαίτερα του αστικού, καθώς και ο 
χαρακτήρας των φορέων που πραγματοποιούν τη διαχείριση αυτή, παρουσιάζουν 
σημαντική ποικιλομορφία τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
Τη μεταφορντική περίοδο, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση του 1973, 
πραγματοποιείται μια στροφή στη σχετική πολιτική προς την προσέλκυση ιδιωτικών 
κεφαλαίων, την επιχειρηματικότητα και εν γένει την “ιδιωτικοποίηση”. Έχει 
υποστηριχθεί από πολλούς ότι, η αναγκαιότητα της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών 
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ύδρευσης, επιτείνεται από την αλλαγή των κλιματικών συνθηκών και απαντάει στο 
πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης (Budds & McGranahan, 2003; Dore et al, 
2004). Η εργασία αυτή αποτελεί μια απόπειρα κωδικοποίησης και ταξινόμησης των 
σύνθετων, ενίοτε δε και αντιφατικών, αλλαγών στο πεδίο των εταιρειών ύδρευσης. 
Εστιάζει στις αναπτυγμένες χώρες σε διεθνές και κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
 Σε όσα ακολουθούν, θα παρατεθεί ένα σύντομο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο 
που περιγράφει τις διαχρονικές μεταβολές στη συνύπαρξη δημόσιου-ιδιωτικού στον 
τομέα της ύδρευσης, από τον ύστερο 19ο αιώνα ως τις μέρες μας. Παράλληλα, 
επιχειρείται μια εννοιολογική αποσαφήνιση της ορολογίας που συνοδεύει την 
ιδιωτικοποίηση στις σύγχρονες συνθήκες και υπογραμμίζονται τα ποικίλα σχήματα και 
οι μορφές μέσω των οποίων αυτή προωθείται. Στην αμέσως επόμενη ενότητα, 
παρουσιάζεται η πρόσφατη ευρωπαϊκή αλλά και διεθνής εμπειρία, σκιαγραφείται το 
προφίλ των μεγάλων εταιρικών σχημάτων που κυριαρχούν στις αγορές της παραγωγής 
και διαχείρισης πόσιμου νερού και παρουσιάζονται μεγέθη εξάπλωσης του φαινομένου 
για τις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ και της ΕΕ. Στην καταληκτική ενότητα επιχειρούνται 
κάποιες πρώτες συμπερασματικές παρατηρήσεις ενώ διατυπώνονται και ανοικτά 
ερωτήματα για τον μελλοντικό ερευνητή. 
 
 

2. Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΝΤΙΚΗ ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΦΟΡΝΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

Η προϊστορία των αλλαγών και αναδιαρθρώσεων στον τομέα της παροχής νερού 
στις πόλεις είναι εξαιρετικά πλούσια. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν κατά περιόδους 
δοκιμαστεί διάφορα σχήματα οργάνωσης και διοίκησης με ποικίλους τρόπους 
συνεργασίας δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων. Σημαντικές παράμετροι που 
καθορίζουν τις τελικές επιλογές στο πεδίο αυτό ήταν και είναι οι γενικότερες πολιτικές, 
κοινωνικές, οργανωτικές και τεχνοκρατικές επιλογές και αναδιαρθρώσεις στο πλαίσιο 
μιας περιόδου, μιας χώρας ή μιας μικρότερης διοικητικής-γεωγραφικής ενότητας 
(περιφέρειας, δήμου, πολεοδομικού συγκροτήματος κλπ) (Harvey, 1996). Τα διάφορα 
αυτά σχήματα οργάνωσης και διοίκησης μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις ευρύτερες 
ενότητες, κάθε μια από τις οποίες συνδέεται με μια την αντίστοιχη ιστορική συγκυρία 
ενός κοινωνικο-πολιτικού σχηματισμού (χωρίς κατ’ανάγκη αυτό να σημαίνει πως όλοι  
πέρασαν ή θα περάσουν αναγκαστικά αυτή τη διαδοχή σταδίων παραγωγής και 
διαχείρισης αστικού ύδατος) (Budds & McGranahan, 2003; Bakker, 2003b). Τα στάδια 
αυτά είναι τα εξής:  
 α) Το στάδιο της κρατικοποίησης της διαχείρισης του πόσιμου νερού  
οριοθετείται από την περίοδο εδραίωσης και επέκτασης του καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής (συνήθως μέσα ή τέλη 19ου αιώνα, για τις περισσότερες χώρες της ΕΕ και 
τις ΗΠΑ) και έως την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Επισημαίνεται ότι κατά 
τον 19ο αιώνα το ζήτημα της ύδρευσης και της αποχέτευσης είχε απασχολήσει 
ιδιαίτερα τις τοπικές και κρατικές αρχές των υπό εκβιομηχάνιση κρατών. Τα τελευταία, 
ανέπτυσσαν με αργούς ρυθμούς την εν λόγω περίοδο στα μεγάλα αστικό-βιομηχανικά 
τους συμπλέγματα, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων. Τα 
δίκτυα αυτά ήταν ελλιπή και αφορούσαν κυρίως στι περιοχές που κατοικούσαν τα 
ανώτερα εισοδηματικά στρώματα. Οι αλλεπάλληλες κοινωνικές, υγειονομικές και 
οικολογικές κρίσεις οδήγησαν τις κυβερνήσεις να αναθεωρήσουν το δόγμα του “laisez - 
faire” για τον τομέα της ύδρευσης και να προχωρήσουν σε μέτρα ανάπτυξης 
αξιόπιστων και καθολικής παροχής δημόσιων υποδομών ύδρευσης (Hassan, 1998).  
 β) Το «φορντικό στάδιο»1 που ξεκινάει από την περίοδο του μεσοπολέμου, για 

                                                 
1  Το «φορντικό» παράδειγμα αφορά α) στο σύστημα ενδο-εργοστασιακής οργάνωσης της παραγωγής 
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την μεγάλη πλειοψηφία πόλεων και χωρών των αναπτυγμένων χωρών (κατά συνέπεια 
εξαιρεί τη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών Ασίας, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής 
ενώ έρχεται μερικές δεκαετίες αργότερα σε πολλά κράτη του Ευρωπαϊκού Νότου), και 
φτάνει ως τις δεκαετίες του ΄70 ή ΄80. Στο εν λόγω στάδιο η ανάπτυξη του ομώνυμου 
τρόπου ρύθμισης συνδέθηκε με εκτεταμένο κρατικό παρεμβατισμό στις αγορές 
κεφαλαίου, εργασίας, υπηρεσιών και προϊόντων. Ο φορντικός τρόπος ρύθμισης 
κατέστησε επίσημους και αποκλειστικούς κρατικούς θεσμούς της εταιρίες ύδρευσης και 
αποχέτευσης. Η διαχείριση τους, πέρα από το να αφορά σε αποκλειστικά δημόσια 
εταιρικά σχήματα, είχε ως κεντρικό άξονα προτεραιότητας την κάλυψη των αναγκών 
όλου του πληθυσμού και όλων των επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, είχε ως κεντρική 
οικονομική και επενδυτική λογική την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των φορέων 
ύδρευσης με οριακά ή ακόμη και αρνητικά κέρδη και ταυτόχρονα τη διαχείριση της 
προσφοράς του νερού.   
 γ) Το τρίτο και τελευταίο στάδιο, οριοθετείται με σημείο τομής την οικονομική 
και χρηματιστηριακή κρίση του 1973 και επεκτείνεται σταδιακά στις επόμενες 
δεκαετίες έως και τις μέρες μας. Συνδέεται με τη μετα-φορντική περίοδο 
αναδιάρθρωσης και ευέλικτης συσσώρευσης, τη σταδιακή απελευθέρωση των 
περιορισμών στις διεθνείς αγορές και την επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού 
(Harvey, 1996). Στο πλαίσιο αυτό, το νερό και ιδιαίτερα το αστικό νερό, αναδεικνύεται 
σε δυνητικό πεδίο κερδοφορίας για το κεφάλαιο. Οι σχετικές πολιτικές προωθούνται 
από διεθνείς πρωταγωνιστές που χαράζουν στρατηγικές στον τομέα του νερού 
(οργανισμούς, περιφερειακές ή διακρατικές ενώσεις και πολυεθνικές επιχειρήσεις). Η 
κυρίαρχη αντίληψη που συνοδεύει αυτές τις πολιτικές υποστηρίζει πως, τόσο η 
υστέρηση των υπανάπτυκτων ή αναπτυσσόμενων χωρών σε θέματα επαρκούς κάλυψης 
των βασικών αναγκών ύδρευσης όσο και τα φαινόμενα κρίσης στις δημόσιες παροχές 
ύδρευσης των αναπτυγμένων χωρών μπορούν να λυθούν με την αξιοποίηση των 
ευέλικτων εργαλείων που περιλαμβάνουν οι στρατηγικές  ιδιωτικοποίησης (OECD, 
2003; World Bank, 2006)2.  Στην ίδια λογική κινούνται και διεθνείς πρωτοβουλίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιέσεις που άσκησε ώστε να 
συμπεριληφθεί ο τομέας του νερού υπό τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου αλλά και οι δύο πρωτοβουλίες που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(EU Water Initiative, EU-ACP Water Facility) και στοχεύουν στην προώθηση της 
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα σε νέα κράτη-μέλη και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες 
(EUWI, 2004). 
                                                                                                                                               
που επικράτησε στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, με προεξάρχουσες αυτές της 
αυτοκινητοβιομηχανίας Ford από την περίοδο του μεσοπολέμου, και το οποίο οδήγησε σε σημαντική 
αύξηση της παραγωγικότητας, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τυποποίηση κλπ. Παράλληλα, β) αφορά 
και επεκτείνεται στον συνολικό τρόπο ρύθμισης και κοινωνικής αναπαραγωγής των αναπτυγμένων 
χωρών, από την εν λόγω περίοδο και έως τη δεκαετία του 1970 τουλάχιστον, που χαρακτηρίστηκε από 
μαζική παραγωγή και κατανάλωση, κρατικές πολιτικές πρόνοιας, δασμολογικές πολιτικές προστασίας 
και συναφείς πολιτικές. Για μια εκτεταμένη ανάλυση της έννοιας του φορντικού καθεστώτος 
συσσώρευσης και του αντίστοιχου τρόπου ρύθμισης αλλά και μια αναφορά στην κρίση του 
παραδείγματος αυτού βλ. Αmin et al (1994).  
2  Η προσέγγιση αυτή εντοπίζεται σε επίσημα κείμενα διεθνών ή υπερεθνικών χρηματοπιστωτικών και 
πολιτικών οργανισμών (πχ. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, ΕΕ, G8) και αποτέλεσε 
κεντρικό άξονα χάραξης στόχων και μέτρων πολιτικής σε αρκετά διεθνή φόρα (Bakker, 2003b). 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι αρχές που διατυπώθηκαν στη διάσκεψη του Δουβλίνου το 1992 (Dublin 
Principles), οι διασκέψεις του Παγκόσμιου Συμβουλίου Νερού (Χάγη, 2000; Τόκιο, 2003; Mεξικό, 2006) 
και οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου το 2002 (WTO negotiations 
on the GATS). Παράλληλα, όπως υποστηρίζουν οι Page and Kaika (2003:340) η κοινοτική οδηγία-
πλαίσιο για το νερό (Directive 2000/60/EC) αποτέλεσε πολλές φορές την εναρκτήρια αιτία ή αφορμή της 
ολοένα και μεγαλύτερης εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα στις εταιρίες ύδρευσης των κρατών μελών.  
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Η κυρίαρχη πολιτική προώθησης της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων στις 
εταιρίες ύδρευσης έχει συνδεθεί και με την ανάγκη μετάβασης σε μια νέα εποχή όπου η 
έμφαση πλέον θα δίνεται στη διαχείριση της ζήτησης και στην εξοικονόμηση του 
σημαντικού αυτού αγαθού. Σύμφωνα με τις σχετικές απόψεις, το νερό πρέπει να γίνεται 
πλέον αντιληπτό και σαν ένα οικονομικό αγαθό, πέρα από δημόσιο, απαραίτητο για την 
αναπαραγωγή της ανθρώπινης ύπαρξης και παραγωγής. Στα πλαίσιο αυτό 
υπογραμμίζεται πως η παλιότερη έμφαση στην αξία χρήσης του νερού και στη 
διαχείριση της προσφοράς αυτού οδήγησε σε σπατάλη και περιβαλλοντικά 
καταστρεπτικές χρήσεις. Στον αντίποδα, η αντιμετώπισή του νερού ως οικονομικού 
αγαθού με ενσωμάτωση στην τιμολογούμενη αξία του, του όποιου περιβαλλοντικού 
κόστους συνδέεται με την παραγωγή, διανομή και χρήση του, μπορεί να οδηγήσει σε 
αποτελεσματική και ισότιμη χρήση. Οι αποφάσεις, τα επίσημα κείμενα και η 
βιβλιογραφία που αφορούν στην παραπάνω προσέγγιση έχουν προφανείς αναφορές και 
συσχετίσεις με την όλη προβληματική περί “αειφόρου ανάπτυξης”. Έχουν δε συνδεθεί 
με μία σχολή σκέψης που αποκαλείται “περιβαλλοντισμός της αγοράς” (market 
environmentalism) (Harvey, 1996; Armstrong, 2006).  
  
 
3. ΒΑΣΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ 

Οι όροι “ιδιωτικοποίηση” και “Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα” (ΣΔΙΤ) 
χρησιμοποιούνται συχνά ως ταυτόσημοι από μελετητές που ασχολούνται με τα θέματα 
των ποικιλόμορφων συμφωνιών μεταξύ ενός κρατικού και ενός ιδιωτικού οργανισμού. 
Εντούτοις, η εναλλακτική χρήση της σχετικής ορολογίας δημιουργεί συχνά συγχύσεις  
με αποτέλεσμα να είναι αναγκαίες ορισμένες εννοιολογικές αποσαφηνίσεις.  

 
Πίνακας 1: Μορφές σχημάτων ιδιωτικοποίησης σε επιχειρήσεις ύδρευσης 
  Μορφή συνεργασίας - σύμβασης 
Ευθύνη-
αρμοδιότητες 

Υπηρεσι-
ών 

Διαχείρισης-
διοίκησης  

Εκμίσθω
σης 
(ΣΔΙΤ) 

BOT* 
(ΣΔΙΤ) 

Παραχώρη
σης  
(ΣΔΙΤ) 

Πώλησης-
μεταβίβασης 

Ιδιοκτησία 
παγίων  Κρατική Κρατική Κρατική 

 
Μοιρασμέ
νη  

Κρατική  Ιδιωτική ή 
Μοιρασμένη 

Επενδύσεις Κρατική Κρατική Κρατική Ιδιωτική Ιδιωτική Ιδιωτική 
Επιχ. ρίσκο Κρατική Κρατική Μοιρασμ. Ιδιωτική Ιδιωτική Ιδιωτική 
Συντήρηση  Μοιρασμ. Ιδιωτική Ιδιωτική Ιδιωτική Ιδιωτική Ιδιωτική 
Συλλογή 
λογαριασμών  

Κρατική Ιδιωτική ή 
Μοιρασμένη 

Ιδιωτική Ιδιωτική ή 
Κρατική 

Ιδιωτική ή 
Κρατική 

Ιδιωτική 

Έτη σύμβασης  1–2   3–5  8–15  20–30  25–30  ποικίλουν 
Παραδείγματα Mexico Gaza City  Guinea  Sydney  B. Aires  London  
* BOT για ‘build, operate (or own) and transfer’ , Πηγή: επεξεργασία συγγραφέων με βάση Bakker, 2003b 

 
Η ιδιωτικοποίηση συνδέεται συνήθως με δύο διαφορετικές διαδικασίες: α) την 

μερική, σταδιακή ή σε γενικές γραμμές ολοένα και μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού 
τομέα της οικονομίας με συμπληρωματική συμμετοχή του δημοσίου ή β) την 
προώθηση ενός μοντέλου πλήρους πώλησης ή μεταβίβασης (divestiture) των παγίων, 
των υπηρεσιών και της διαχείρισης. Η χρήση του όρου ΣΔΙΤ αφορά συνήθως σε 
συμβόλαια μακροχρόνιας συνεργασίας ανάμεσα σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις 
με στόχο τη διαχείριση, την κατασκευή ή την αναβάθμιση υποδομών, υπηρεσιών και 
προϊόντων. Στον τομέα της ύδρευσης συγκεκριμένα, ο όρος αναφέρεται σε σχετικές 
συμφωνίες μέσω των οποίων ιδιωτικά κεφάλαια αναλαμβάνουν μερίδιο κερδών, 
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ευθύνης και ρίσκου μέσα από συμφωνίες παραχώρησης. Υπό αυτήν την έννοια, ο όρος 
“συμπράξεις” χρησιμοποιείται υποδηλώνοντας αμοιβαία κοινούς στόχους και 
πρακτικές ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη που υπερβαίνουν την εκπλήρωση των 
συμβατικών δεσμεύσεων ενός γραπτού συμβολαίου. Με βάση τα παραπάνω η πρακτική 
των ΣΔΙΤ, στις διάφορες εκδοχές της αποτελεί ένα υποσύνολο των διαφορετικών 
προτύπων ιδιωτικοποίησης (βλ. Πίνακα 1). 
 
 
4. Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Το γεγονός ότι η ύδρευση του 85% των μεγάλων πόλεων σε ολόκληρο τον κόσμο 
πραγματοποιείται από δημόσιες ή κρατικές εταιρείες καθιστά την αγορά νερού ένα 
δυνητικό πεδίο για διοχέτευση και συσσώρευση κεφαλαίων. Με βάση τη διεθνή 
βιβλιογραφία, πέντε πολυεθνικού χαρακτήρα επιχειρήσεις φαίνεται να αξιοποιούν 
εντατικά την πραγματικότητα αυτή, διαδραματίζοντας σήμερα ένα σημαντικό ρόλο στη 
διεθνή ή περιφερειακή αγορά νερού: i) H 'Suez Environnement' που αποτελεί θυγατρική 
της γαλλικής 'Suez', ii) η 'Veolia Water', παρακλάδι της 'Veolia Environnement'  
(παλιότερα 'Vivendi'), iii) η γερμανική RWE η οποία μέχρι πρότινος είχε επενδύσεις 
στην βρετανική 'Thames Water', iv) η 'Saur' και v) η αμερικανική 'Bechtel Group, Inc'.  

 
Πίνακας 2: Στοιχεία για τις τρεις μεγαλύτερες (βάση τζίρου)  πολυεθνικές νερού 
 Suez Environnement Veolia Water RWE*** 

Χώρα προέλευσης Γαλλία Γαλλία Γερμανία 

Απασχολούμενοι (σε χιλ.) 62 (198,2)* 82,9 (319,5)* 63,4 

Τζίρος (2007, εκατ. Ευρώ) 12.039** 10.900** 42.507 

Ήπειροι στις οποίες έχει 
επενδύσει 

Όλες (130 χώρες) Όλες (100 χώρες) Αμερική, Ευρώπη, Ασία 

Ενδεικτικές χώρες στις 
οποίες έχει επενδύσει 

Ελλάδα, Κίνα, Ε. Α. 
Εμιράτα, Ινδία, ΗΠΑ, 
Καναδάς, ΕΕ & χώρες 
Αν.Ευρώπης 

Κολομβία, Καναδάς, 
Μεξικό, ΗΠΑ, Κίνα, 
Ζηλανδία, Ιαπωνία 

ΗΠΑ, ΕΕ και 
γειτνιάζουσες χώρες 
Ανατολικής Ευρώπης 

Ενδεικτικές χώρες στις 
οποίες έχει απο-επενδύσει 

ΗΠΑ (Ατλάντα), 
Αργεντινή, Φιλιππίνες 

 Αγγλία 

Πελάτες ύδρευσης (εκατ.) 68 78 >15 

Μήκος αγωγών (χλμ) 200.000 300.000 20.000 

Μονάδες επεξεργασίας 1.729  >100 

Μέση κατανάλωση (εκατ. 
κ.μ./ έτος) 

5.000  2800 εκατ λιτρα 

Πηγή: επεξεργασία συγγραφέων με βάση τους επίσημους ιστοτόπους των εταιρειών, περίοδος 1-7/12/2008 
*: εντός παρένθεσης τα μεγέθη στο σύνολο του ομίλου, **: μόνο από δραστηριότητες ύδρευσης του ομίλου 
***: στοιχεία πριν την απο-επένδυση από την Thames Water 
 

Σχεδόν στο σύνολό τους αποτελούν, απευθείας ή μέσω των θυγατρικών τους, 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται και στο χώρο της ενέργειας σε διεθνή κλίμακα 
(φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός, νερό, βιολογικοί καθαρισμοί, πυρηνική ενέργεια, 
ανανεώσιμες πηγές κλπ). Ακολουθούν και άλλες σημαντικές επιχειρήσεις όπως η 
'American Water Works Co. Inc.' και η 'United Utilities PLC' (Swyngedouw, 2005). 

Ορισμένα στοιχεία για τη δυναμική που αναπτύσσουν οι δύο μεγαλύτεροι 
“παίκτες” στην αγορά νερού είναι ενδεικτικά: η Suez πραγματοποιεί το 81% του τζίρου 
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της στην Ευρώπη και το 32% του τζίρου της σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το 
νερό. Από το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτή περίπου οι μισοί (30.000) 
απασχολούνται στη Γαλλία. Η εταιρεία οφείλει την ύπαρξή της στη συνένωση τριών 
εταιριών που επωφελήθηκαν από την εξάπλωση των ΣΔΙΤ στη Γαλλία τις πρόσφατες 
δεκαετίες. Παρόμοια, η Veolia έχει 29.500 εργαζόμενους στη Γαλλία και 
πραγματοποιεί το 75% του τζίρου της στην Ευρώπη (βλ. Πίνακα 2). Σημειώνεται πως 
μόλις πριν δέκα χρόνια η εταιρία δεν είχε καμία επένδυση στο εξωτερικό ενώ αυτή την 
περίοδο ήδη τα δύο τρίτα των εργαζομένων της απασχολούνται εκτός Γαλλίας.  

Στον Πίνακα 3 παρατίθενται στοιχεία για την εξάπλωση της ιδιωτικοποίησης του 
νερού, με τις ποικίλες μορφές που αυτή λαμβάνει και προαναφέρθηκαν, ανάμεσα στις 
χώρες μέλη του ΟΟΣΑ. Για τις 27 από τις 30 χώρες μέλη του διεθνούς αυτού 
οργανισμού, που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, προκύπτει πως το εν λόγω ποσοστό 
αφορά στο 20% του πληθυσμού τους (219,1 εκατ. κάτοικοι).  Για τις 19 από τις 
παραπάνω χώρες που είναι μέλη του ΟΟΣΑ και της ΕΕ ταυτόχρονα, και για τις οποίες 
υπάρχουν δεδομένα, το σχετικό ποσοστό διευρύνεται στο 24%. Στο εσωτερικό των 
χωρών αυτών εντοπίζονται πολύ διαφορετικά μεγέθη εξάπλωσης. Έτσι, το πρωτοπόρο 
Ενωμένο Βασίλειο, που θα σχολιαστεί αναλυτικότερα στη συνέχεια, ακολουθεί η 
Γαλλία που αποτελεί και την χώρα προέλευσης σημαντικών πολυεθνικών εταιριών που 
προαναφέρθηκαν. Διαφοροποιημένα ποσοστά παρουσιάζονται σε πολλά νέα μέλη της 
ΕΕ από το πρώην σοσιαλιστικό μπλοκ. Ανάμεσα στις Νοτιοευρωπαϊκές χώρες- μέλη 
καταγράφεται μια σημαντική εξάπλωση (25% - 44%) με τα μεγαλύτερα μεγέθη να 
αφορούν σε Ελλάδα και Ιταλία. Παράλληλα ένας σημαντικός αριθμός χωρών 
παρουσιάζει μικρά ή μηδενικά ποσοστά εξάπλωσης. Ορισμένες ερμηνείες για τα 
διαφορετικά αυτά μεγέθη μπορούν να αναζητηθούν στις ιδιομορφίες του καθεστώτος 
συσσώρευσης σε κάθε χώρα καθώς και σε άλλες ιστορικές και κοινωνικές 
παραμέτρους. Ρόλο εδώ φαίνεται να παίζουν και οι πρόσφατες πολιτικές διαχείρισης 
που εφαρμόστηκαν από κάθε χώρα. 

Πίνακας 3: Ποσοστό (%) πληθυσμού που υδροδοτείται από ιδιωτικοποιημένες εταιρίες 
ύδρευσης στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ, 2008 

Χώρα 
(διεθνής ονομασία) 

% πληθ. Χώρα 
(διεθνής ονομασία) 

% πληθ. Χώρα 
(διεθνής ονομασία) 

% πληθ. 

AUSTRALIA 27% HUNGARY 29% NORWAY 6% 
AUSTRIA 7% ICELAND Μ.Δ. POLAND 3% 
BELGIUM 3% IRELAND   1% PORTUGAL 25% 
CANADA  2% ITALY 40% SLOVAKΙΑ 20% 
CZECH REP. 82% JAPAN  0% SPAIN 43% 
DENMARK 1% KOREA 0% SWEDEN 1% 
FINLAND 0% LUXEMBOURG Μ.Δ. SWITZERLAND 0% 
FRANCE 74% MEXICO 12% TURKEY Μ.Δ. 
GERMANY 21% NETHERLANDS 0% UΝ. KINGDOΜ 88% 
GREECE 44% NEW ZEALAND 1% UNITED STATES 16% 
Πηγή: Pinsent Mansons, 2008 /  (Μ.Δ.: Μη διαθέσιμα δεδομένα) 

  

Η σταδιακά διευρυνόμενη δυναμική των μεγάλων εταιριών ύδρευσης, δεν είναι 
μια πορεία χωρίς αντιθέσεις και εντάσεις  (Swyngedouw, 1997& 2005; Gandy, 1997). 
Ανάμεσα στα σχετικά παραδείγματα αντίστασης στην ιδιωτικοποίηση από τον τοπικό 
πληθυσμό και μερικής ή ολικής αποτυχίας του σχήματος διαχείρισης, θα αναφερθούμε 
περιληπτικά στην περίπτωση της πόλης Cochabamba της Βολιβίας και σε αυτήν της 
Μεγάλης Βρετανίας. Στην πρώτη περίπτωση η κοινοπραξία των εταιριών Bechtel και 
United Utilities πήρε τον έλεγχο των υδάτινων έργων και του υπόγειου νερού της πόλης 



295 

το έτος 1999. Έκτοτε, ακολούθησε πολιτική σημαντικών αυξήσεων (συχνά 
μεγαλύτερες του 120%) και διακοπής των υδροδοτήσεων για τις καθυστερούμενες 
οφειλές. Παράλληλα, η κοινοπραξία προσπάθησε συστηματικά να σφραγίσει τις  
ιδιωτικές γεωτρήσεις, από τις οποίες κάλυπτε τις ανάγκες του ο τοπικός πληθυσμός, 
ειδικά σε περιαστικό επίπεδο. Τελικά, ξέσπασαν κοινωνικές συγκρούσεις που 
οδήγησαν την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ακύρωση της σύμβασης παραχώρησης, 
ενώ η κοινοπραξία με τη σειρά της προχώρησε σε διεκδίκηση αποζημιώσεων 
κινητοποιώντας διεθνείς σχετικούς μηχανισμούς (Swyngedouw, 1997). 
 Στη δεύτερη περίπτωση, (Μ. Βρετανία) προωθήθηκε ένα μοντέλο συνολικής 
πώλησης- μεταβίβασης (Hassan, 1998). Έτσι, από το 1988 οι 10 περιφερειακοί 
οργανισμοί παραγωγής και διανομής νερού μετατράπηκαν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με 
παραχωρήσεις 25-έτιας, απαλλαγή από χρέη, απαλλαγή φόρων στα κέρδη και άλλες 
επιχορηγήσεις. Παράλληλα, προωθήθηκε η είσοδός τους στο χρηματιστήριο. Από την 
πρώτη πενταετία ήδη,  εμφανίστηκαν σοβαρές αντιδράσεις στην επιλογή αυτή καθώς οι 
τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 50% και άνω. Η σημαντική κερδοφορία την εν λόγω 
περίοδο αποτέλεσε αιτία  προσέλκυσης διεθνών επενδυτικών σχημάτων, με αποτέλεσμα 
οι περισσότερες από τις 10 επιχειρήσεις να αλλάξουν ιδιοκτησιακή βάση μετά από την 
πενταετή περίοδο “προστασίας” τους. Οι νέες επενδυτικές συμπράξεις ακολούθησαν 
αυστηρότερες πολιτικές διακοπής της παροχής σε σημαντικό αριθμό κατοίκων που δεν 
ήταν συνεπείς στις πληρωμές. Παράλληλα, εισήγαγαν πρωτότυπες πολιτικές όπως αυτή 
της προπληρωμής και πίστωσης συγκεκριμένης ποσότητας νερού μέσω κατάλληλης 
πιστωτικής κάρτας και μέχρι την εξάντληση αυτής. Μετά από έντονες αντιδράσεις 
κατοίκων και φορέων, η κυβέρνηση απαγόρευσε νομοθετικά τις αποσυνδέσεις και 
επέβαλε ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων και περιορισμών για τις εταιρίες. Με βάση τη 
νομοθεσία αυτή επιβλήθηκαν αυστηρά πρόστιμα στις εταιρίες,  για ελλιπή συντήρηση, 
αναστροφές ροής υπονόμων, ρύπανση υδάτινων πόρων και κακή ποιότητα πόσιμου 
νερού (Bakker, 2003a; Dore et al, 2004).  
 
 
5. ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μέχρι πρόσφατα υπήρχε μια διαδεδομένη αντίληψη πως αξιόλογες επενδύσεις 
ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα της ύδρευσης συγκεντρώνονταν μόνο στον 
υπανάπτυκτο ή αναπτυσσόμενο κόσμο. Όπως φάνηκε όμως από τα όσα προηγήθηκαν, 
η ιδιωτικοποίηση του νερού αποτελεί μια σημαντική πλευρά των σύγχρονων 
αναδιαρθρώσεων στο εσωτερικό των αναπτυγμένων κοινωνικο-οικονομικών 
σχηματισμών. Η πραγματικότητα αυτή συνδέεται με τη μετάβαση στην εποχή 
αναθεώρησης των φορντικών πολιτικών ρύθμισης και αναζήτησης νέων πεδίων 
κερδοφορίας για το κεφάλαιο. Σε πολιτικό επίπεδο, εκφράστηκε μέσα από αποφάσεις 
και κανονισμούς που δίνουν έμφαση στη διαχείριση της ζήτησης σε συνδυασμό με την 
εξοικονόμηση του νερού. Η διαδικασία της επένδυσης κεφαλαίων σε επιχειρήσεις 
ύδρευσης στο εσωτερικό αναπτυγμένων χωρών έχει προχωρήσει σημαντικά τις 
πρόσφατες δεκαετίες.  
 Εντοπίζεται μια νέα πραγματικότητα στη βάση της οποίας το νερό που πίνουν 
και χρησιμοποιούν δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι την ημέρα, κυρίως στην Ευρώπη 
αλλά και σε άλλες Ηπείρους του πλανήτη, διακινείται από έναν μονοψήφιο αριθμό 
εταιρειών. Όπως αναδείχθηκε παραπάνω, πρόκειται για εταιρίες πολυεθνικής δομής και 
διάρθρωσης (κυρίως όμως Ευρωπαϊκής προέλευσης) με συμμετοχή σε ποικίλες 
δραστηριότητες και εταιρικά σχήματα, ειδικά στον ευρύτερο κλάδο της ενέργειας. Ο 
ρόλος του δημόσιου τομέα, στην μεγάλη πλειοψηφία των ποικιλόμορφων σχημάτων 
συνεργασίας- “ιδιωτικοποίησης” που προωθήθηκαν, περιορίστηκε στην εποπτεία και 
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στη διαχείριση των βασικών παγίων, με επιμέρους διαφοροποιήσεις ανά πόλη ή χώρα. 
Οι εν λόγω επιχειρήσεις βρέθηκε πως παρουσιάζουν σημαντικούς κύκλους εργασιών, 
μεγάλα μεγέθη απασχόλησης ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζουν μια μακρόχρονη στρατηγική 
επενδύσεων που δεν περιορίζεται μόνο στην προσέλκυση κερδών στον τομέα της 
ύδρευσης αλλά επεκτείνεται και σε άλλες δραστηριότητες έντασης κεφαλαίου ή 
έντασης γνώσης, όπως οι τηλεπικοινωνίες. Η επενδυτική δραστηριότητα των εν λόγω 
εταιριών αλλά και πολλών άλλων, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας, αντανακλάται 
στο γεγονός που θέλει έναν στους πέντε κατοίκους της μεγάλης πλειοψηφίας των 
χωρών-μελών του ΟΟΣΑ να υδροδοτείται από σχήματα στα οποία συμμετέχει (μερικώς 
ή αποκλειστικά) ο ιδιωτικός τομέας. Ανοικτό ερώτημα παραμένει το αν και κατά πόσον 
οι νέες πολιτικές διαχείρισης της ζήτησης έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα, ειδικά σε 
θέματα που άπτονται της ορθολογικής διαχείρισης του αστικού νερού και για την 
Ελλάδα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τα εναλλακτικά και συζυγή βάθη προσδιορίζονται με τις λύσεις των εξισώσεων ειδικής 
ενέργειας και ειδικής δύναμης ή ορμής, αντίστοιχα. Αυτές οι εξισώσεις είναι 
πολυωνυμικές του πέμπτου βαθμού για τραπεζοειδείς και τριγωνικές διατομές. 
Πρόσφατα, ο Amlan Das (2007) παρουσίασε μια νέα μεθοδολογία για ταυτόχρονο 
προσδιορισμό των εναλλακτικών και συζυγών βαθών. Εφαρμογή αυτής της νέας 
μεθοδολογίας σε διάφορα παραδείγματα, αποκαλύπτει και τα μειονεκτήματα της νέας 
μεθόδου, ειδικά το μεγάλο αριθμό επαναλήψεων. Στην εργασία αυτή προτείνεται μια 
νέα βελτίωση της μεθόδου Newton-Raphson με τις αρχικές δοκιμαστικές τιμές πολύ 
κοντά στις ρίζες των πεμπτοβάθμιων εξισώσεων. Στον Πίνακα 1, παρουσιάζεται η 
σύγκριση των δύο μεθόδων με τον αριθμό των επαναλήψεων που χρησιμοποιήθηκαν. 
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AND TRIANGULAR CHANNELS 
G.Α. Terzidis 
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ABSTRACT 
Αlternate and conjugate depths are determined by solving the specific energy and 
specific force equations, respectively. These equations are fifth degree polynomials for 
trapezoidal and triangular cross sections. Amlan Das (2007) presented a new 
methodology for simultaneous determination of alternate and conjugate depths. 
Application of this new methodology in several illustrative examples reveals the 
disadvantages of the new method, especially the large number of iterations used for the 
solution of problems in trapezoidal and triangular cross sections (14 and 45 iterations, 
respectively). In this paper a new version of Newton-Raphson method is used with 
initial trial values very close to the roots of the fifth order equations. In Table 1, a 
comparison between the two methods is presented with the numbers of iterations used. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Στην υδραυλική των ανοικτών αγωγών συχνά παρατηρούνται ορισμένα τοπικά 
φαινόμενα ανομοιόμορφης ροής, όπως μετάβασης από υποκρίσιμη κατάσταση (βραδεία, 
μεγάλου βάθους) σε υπερκρίσιμη (γρήγορη και μικρού βάθους) χωρίς απώλειες 
ενέργειας, ή και αντίστροφα από υπερκρίσιμη σε υποκρίσιμη κατάσταση με απώλειες 
ενέργειας αλλά με σταθερή την ποσότητα κίνησης ή ορμή ή δύναμη. Τα βάθη της ροής 
με σταθερή ειδική ενέργεια ονομάζονται εναλλακτικά βάθη, ενώ τα βάθη της ροής με 
σταθερή ειδική δύναμη ή ορμή ονομάζονται συζυγή βάθη. Τα εναλλακτικά βάθη και τα 
συζυγή βάθη υπολογίζονται από τις λύσεις των εξισώσεων ειδικής ενέργειας και ειδικής 
δύναμης ή ορμής, αντίστοιχα. Σε αγωγούς τραπεζοειδούς διατομής οι εξισώσεις αυτές 
είναι πολυωνυμικές πέμπτου βαθμού (βλέπε εξισώσεις (2.2) και (2.6)), ενώ σε 
τριγωνικές διατομές οι εξισώσεις (2.3) και (2.7), είναι επίσης πέμπτου βαθμού αλλά 
ελλιπούς μορφής με τρείς όρους. 
 Όλες αυτές οι εξισώσεις μπορούν και έχουν επιλυθεί με διάφορες αριθμητικές 
μεθόδους με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με αριθμομηχανή τσέπης. Οι 
βελτιωμένες μορφές που συνεχώς εμφανίζονται, συνήθως διαφέρουν μεταξύ τους ως 
προς την ακρίβεια και τον αριθμό των επαναλήψεων που χρησιμοποιούν. Πρόσφατα 
δημοσιεύτηκε μια ενδιαφέρουσα επαναληπτική μέθοδος που υπολογίζει ταυτόχρονα τα 
εναλλακτικά και τα συζυγή βάθη σε τραπεζοειδείς και τριγωνικές διατομές (Amlan 
Das, 2007). Η νέα αυτή μεθοδολογία βασίζεται στη γενική ιδέα να παίρνεται μια 
δευτεροβάθμια εξίσωση, 02 =+− nmyy , τέτοια που οι συντελεστές 21 yym +=  και 

21 yyn =  να είναι οι δύο πραγματικές, θετικές ρίζες της πεμπτοβάθμιας εξίσωσης. Η 
διαδικασία αυτή οδηγεί τελικά σε μια δευτεροβάθμια εξίσωση ως προς n και μια κυβική 
(τριτοβάθμια) εξίσωση ως προς m, οι οποίες επιλύονται αναλυτικά με τους γνωστούς 
τύπους ή εξισώσεις, βήμα προς βήμα, με αρχική παραδοχή στο m. 
 Εφαρμογή αυτής της νέας μεθοδολογίας σε επτά επιλεγμένα παραδείγματα, 
τέσσερα στην ειδική ενέργεια και τρία στην ειδική δύναμη, αποκαλύπτουν τα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της νέας μεθόδου. Οπωσδήποτε, πρέπει να τονιστεί 
ότι είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα ο μεγάλος αριθμός των επαναλήψεων που 
χρησιμοποιούνται για τις λύσεις των προβλημάτων σε τραπεζοειδείς και ειδικά σε 
τριγωνικές διατομές (14 και 45 επαναλήψεις, αντίστοιχα). 
 Τα ίδια προβλήματα επιλύθηκαν και με τη μέθοδο Newton ή Newton-Raphson 
(Hoffman 1992, Μπαμπατζιμόπουλος 1999), όπως αυτή αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε 
από τον Τερζίδη στην αριθμητική επίλυση των ίδιων προβλημάτων, καθώς και σε άλλα 
παρόμοια προβλήματα (Τερζίδης 2003, 2005, 2006α, 2006b, Τερζίδης και Μπαντή 
2005). 
 Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζεται η αριθμητική επίλυση με την μέθοδο 
του Newton με αρχικές δοκιμαστικές τιμές πολύ κοντά στις ρίζες των πεμπτοβάθμιων 
εξισώσεων των τραπεζοειδών και τριγωνικών διατομών. 
 Στον Πίνακα 1, παρουσιάζεται η σύγκριση των λύσεων μεταξύ των δύο μεθόδων 
του Amlan Das και του Τερζίδη με τις αρχικές δοκιμαστικές τιμές και τον αριθμό των 
επαναλήψεων που χρησιμοποιήθηκαν, αντίστοιχα. 
 
 
2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
2.1. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΑΘΗ 
 Από τον ορισμό της ειδικής ενέργειας Ε, την εξίσωση συνέχειας, Q=AV, για 
σταθερή ανομοιόμορφη ροή, χωρίς πλάγια παροχή, σε ανοικτούς αγωγούς με μηδενική 
ή μικρή κλίση πυθμένα, λαμβάνεται (Τερζίδης, 1997, Amlan Das, 2007): 
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όπου Ε=ειδική ενέργεια (m), y=το βάθος ροής (m), V=ταχύτητα (m/s), g=επιτάχυνση 
βαρύτητας (m/s2), Q=παροχή (m3/s), A=εμβαδόν υγρής διατομής (m2), B=πλάτος 
πυθμένα (m), Ζ=κλίση πρανών (1 κατακόρυφο : Ζ οριζόντιο), της τραπεζοειδούς 
διατομής. Στις εξισώσεις (2.1) θεωρήθηκε ότι ο συντελεστής διόρθωσης λόγω 
ανομοιόμορφης κατανομής της ταχύτητας είναι ίσος με τη μονάδα. 
 Ειδικότερα στην περίπτωση της τραπεζοειδούς διατομής, η εξίσωση (2.1) μπορεί 
να γραφεί ως αλγεβρική πολυωνυμική εξίσωση πέμπτου βαθμού ως προς την άγνωστη 
μεταβλητή y: 
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 Στην περίπτωση τριγωνικής διατομής (Β=0), η εξίσωση (2.2) γίνεται: 
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gZ
QEyy            (2.3) 

 
 Στην περίπτωση ορθογωνικής διατομής (Ζ=0), η εξίσωση (2.2) γίνεται: 
 

0
2 2

2
23 =+−

gB
QEyy            (2.4) 

 
 Η εξίσωση (2.4) είναι τριτοβάθμια εξίσωση και μπορεί να λυθεί επακριβώς με 
τους τύπους της κυβικής εξίσωσης. 
 
 
2.2. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ Ή ΟΡΜΗΣ Ή ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΖΥΓΗ ΒΑΘΗ 
 Η εξίσωση ειδικής δύναμης (ή ποσότητας κίνησης) για τραπεζοειδή διατομή είναι 
(Chow 1959, Henderson 1966, Τερζίδης 1997, Amlan Das 2007): 
 

( )2

232

32 ZyByg
QZyByMF
+

++=≡          (2.5) 

 
όπου F=ειδική δύναμη ή ορμή (L3). Η εξίσωση (2.5) μπορεί να γραφεί ως αλγεβρική 
πολυωνυμική εξίσωση πέμπτου βαθμού ως προς την άγνωστη μεταβλητή y: 
 

0333y
2
3

2
5

2

2

2
23

2

2
45 =+−−++

gZ
Qy

Z
FBy

Z
F

Z
By

Z
By       (2.6) 

 
 Στην περίπτωση τριγωνικής διατομής Β=0, η εξίσωση (2.6) γίνεται: 
 

033 2

2
25 =+−

gZ
Qy

Z
Fy           (2.7) 

 
 Στην περίπτωση ορθογωνικής διατομής (Ζ=0), η εξίσωση (2.6) γίνεται: 
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022 2

2
3 =+−

gB
Qy

B
Fy           (2.8) 

 
 Η εξίσωση (2.8) είναι τριτοβάθμια εξίσωση και μπορεί να λυθεί επακριβώς με 
τους τύπους της κυβικής εξίσωσης  
 
 
3.ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 
3.1. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΤΙΚΑ ΒΑΘΗ 
Πρόβλημα 1. Τραπεζοειδής διατομή. Δίνονται: Β=50m, E=7,5m, Q=1000m3/s, Ζ=1, 
g=9,81m/s2. Να υπολογιστούν τα εναλλακτικά βάθη. 
 Από την (2.2) και τα δεδομένα του προβλήματος λαμβάνεται η παρακάτω 
αδιάστατη πέμπτου-βαθμού πολυωνυμική εξίσωση ως προς x: 
 

010631,115,07,085,1)( 42345 =⋅+−++= −xxxxxf       (3.1) 
 

όπου y
B
Zyx 02,0== , E

B
ZEE 15,0' ==  και 4

5

23

10631,1
2

−⋅=
gB
QZ      (3.2) 

 
 Εφαρμόζοντας την αριθμητική μέθοδο Newton ή Newton-Raphson, λαμβάνεται η 
παρακάτω επαναληπτική εξίσωση: 
 

( )
( ) kkkk

kkkk

k

k
kk xxxx

xxxx
xf
xf

xx
3.01.24.75

10631.115.04.155.54
234

42345

'1 −++
⋅−−++

=−=
−

+      (3.3) 

 

όπου: ,...3,2,1,0=k  
 Παίρνοντας ως αρχική τιμή Exo ≤ ( έστω 145,0=ox ) στην επαναληπτική (3.3), 
λαμβάνονται οι παρακάτω λύσεις: 
 

14401.011 =x  ή 2003.711 =y m και 5008.7=E m 
1440.012 =x  ή 1994.712 =y m και 5000.7=E m, στη δεύτερη επανάληψη             (3.4) 
1440.013 =x  ή 1994.713 =y m and 5000.7=E m 

 
 Το κρίσιμο βάθος της τραπεζοειδούς διατομής του προβλήματος 1 έχει 
υπολογιστεί με την ημιαναλυτική μέθοδο Τερζίδη (Terzidis, 2006b) και είναι 

363535.3=cy m. Η αρχική δοκιμαστική τιμή του 0y  μπορεί να παρθεί ως 
220

cy
y ≤  

(έστω 645.120 =y m ή 0329.00 =x ). 
 Θέτοντας την αρχική τιμή 0329.0=ox  στην (3.3), λαμβάνονται οι λύσεις: 
 

03670368.021 =x  ή 8352.121 =y m και 467485.7=E m 
036584.022 =x  ή 82916.122 =y m και 5000.7=E m, στη δεύτερη επανάληψη  (3.5) 
82916.123 =y m και 5000.7=E m 

 
Πρόβλημα 2. Τριγωνική διατομή. Δίνονται: E=6m, Q=5m3/s, Ζ=1, g=9,81m/s2. Να 
υπολογιστούν τα εναλλακτικά βάθη. 
 Από την (2.3) και τα δεδομένα του προβλήματος λαμβάνεται: 
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027421.16 3
2 =+−

y
yy           (3.6) 

 

 Θέτοντας 6=oy  στον τρίτο όρο της (3.6), λαμβάνεται η παρακάτω 
δευτεροβάθμια εξίσωση: 
 

010891.56 32 =⋅+− −yy  με λύση 99902.51 =y m και 0000.6=E m     (3.7) 
 
 Οπωσδήποτε, η (3.6) είναι πολυωνυμική εξίσωση πέμπτου βαθμού: 
 

( ) 027421.16 45 =+−= yyyf          (3.8) 
 
η οποία μπορεί να λυθεί αριθμητικά με τη μέθοδο Newton ή Newton-Raphson: 
 

( )
( ) 34

45

'1 245
27421.16

kk

kk
k

k

k
kk yy

yy
y

yf
yf

yy
−

+−
−=−=+        (3.9) 

 
όπου k=0,1,2,3,… 
 Υποθέτοντας ότι η ροή είναι υποκρίσιμη, παίρνουμε 610 =≤ Ey , ως αρχική 

δοκιμαστική τιμή και για υπερκρίσιμη ροή 
220
cy

y ≤ , όπου cy  είναι το κρίσιμο βάθος 

που υπολογίζεται από τον τύπο: 
 

38503325.12 5
1

3

2
=⎟⎟

⎠

⎞
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⎝

⎛
=

gZ
Qyc        (3.10) 

 

 Χρησιμοποιώντας την αρχική τιμή 610 =y  στην (3.9), οι τελικές τιμές  
 

9990162.51 =y  και 000.6=E m παίρνονται στη δεύτερη επανάληψη   (3.11) 
 

Επίσης, χρησιμοποιώντας την αρχική τιμή 69252.0
220 =≤ cy

y στην (3.10), οι τελικές 

τιμές 70024.02 =y  και 000.6=E m παίρνονται στη δεύτερη επανάληψη. 
 
 
3.2. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΓΙΑ ΣΥΖΥΓΗ ΒΑΘΗ 
Πρόβλημα 3. Τραπεζοειδής διατομή. Δίνονται: Β=50m, F=1200m3, Q=1000m3/s, Ζ=1, 
g=9,81m/s2. Να υπολογιστούν τα συζυγή βάθη. 
 Από την (2.6) και τα δεδομένα του προβλήματος λαμβάνεται η παρακάτω 
πέμπτου-βαθμού πολυωνυμική εξίσωση: 
 

( ) 03976.30581018000036003750125 2345 =+−−++= yyyyyyf   (3.12) 
 
καθώς και η παράγωγος της: 
 

( ) 01800007200112505005)( 234' =−−++== yyyyyf
dy

ydf    (3.13) 
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 Εφαρμόζοντας την αριθμητική μέθοδο Newton ή Newton-Raphson, λαμβάνεται η 
παρακάτω επαναληπτική εξίσωση: 
 

1800007200112505005
3976.30581018000036003750125

234

2345

1
−−++

+−−++
−=+

kkkk

kkkkk
kk yyyy

yyyyy
yy   (3.14) 

 
όπου k=0,1,2,3,… 

 Το κρίσιμο βάθος της τραπεζοειδούς διατομής του προβλήματος 5 έχει 
υπολογιστεί με την ημιαναλυτική μέθοδο του Τερζίδη (Terzidis, 2006b) και είναι 

363535.3363534942.3 ≈=cy m. 

 Θέτοντας ως αρχική δοκιμαστική τιμή για την υπερκρίσιμη 682.1
2

== c
o

y
y m 

στην (3.14) λαμβάνονται οι παρακάτω τελικές τιμές, στη δεύτερη επανάληψη: 
 

757.17569.1756901947.11 ≈≈=y  και 000.1200=F m3 
 

 Για τον υπολογισμό του συζυγούς βάθους 2y στην υποκρίσιμη ροή οι τιμές του 

αριθμού Froude 1Fr  και της παραμέτρου 
1Zy

Bk =  υπολογίζονται: 

 

69332.2
2/1

3
1

1
2

1 =⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

gA
BQFr  και 46.284576.28

1

≈==
Zy
Bk  (κοντά στο k=25)     (3.15) 

 

 Από πίνακες ή διαγράμματα (Τερζίδης, 1997) με 25=k και 69332.21 =Fr  
λαμβάνονται: 
 

266186.3ln607574.3308106.0 1
1

2 =+−== Fr
y
yr      (3.16) 

 

και 73869.5757.1266186.3266186.3 12 =⋅=⋅= yy m     (3.17) 
 

 Θέτοντας ως αρχική δοκιμαστική τιμή 73869.520 =y  στην (3.14), λαμβάνονται 
οι παρακάτω τελικές τιμές, στη δεύτερη επανάληψη, 719,5719313.52 ≈=y m και από 
την (2.5): 00.120092.1199 ≈=F m3. 
 
Πρόβλημα 4. Για τριγωνική διατομή δίνονται: F=25000m3, Q=1000m3/s, Ζ=1, 
g=9,81m/s2. Να υπολογιστούν τα συζυγή βάθη. 
 Από την (2.7) και τα δεδομένα του προβλήματος λαμβάνεται: 
 

03976.30581075000 25 =+− yy        (3.18) 
 
 Το κρίσιμο βάθος είναι: 
 

53113874.112
5/1

2

2
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

gZ
Qyc m        (3.19) 

 

 Εισάγοντας την αδιάστατη μεταβλητή 
c

c y
yr =  ή cc yry ⋅=    (3.20) 
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στην (3.18), λαμβάνεται η αδιάστατη εξίσωση: 
 

05.19153.48 25 =+− cc rr         (3.21) 
 

 Επειδή η 15 <<cr  η (3.21) μπορεί να πάρει τη μορφή: 
 

030665255.0
...9153.48

5.12 ==cr  και 1751149978.0=cr     (3.22) 

01927511.2==⋅= occ yyry m 

 Εφαρμόζοντας την μέθοδο Newton-Raphson στην (3.21) λαμβάνεται η 
επαναληπτική εξίσωση: 
 

kk

kk
kk rr

rr
rr

8306.975
5.19153.48

4

25

1
−

+−
−=+        (3.23) 

 

 Χρησιμοποιώντας ως αρχική δοκιμαστική τιμή της (3.22) 1751149978.0=or  
στην (3.23), λαμβάνονται οι παρακάτω λύσεις: 
 

17512459.01 =r  ή 019385953.211 =y m και 00055.25000=F ,  
στην πρώτη επανάληψη 
 

175124592.02 =r  ή 019385975.212 =y m και 0.25000=F ,  
στη δεύτερη επανάληψη 
 

 Χρησιμοποιώντας την τιμή 019386.21 =y m, ο αριθμός Froude 1Fr , 
υπολογίζεται: 
 

056617.60712
5
1

2

2
2

1 ==
ygZ

QFr  και 917.771 =Fr       (3.24) 

 

 Για 51 >Fr  έχει αποδειχτεί (Τερζίδης, 1997) ότι: 

( ) 88263.205.1 3/12
1

1

2 === Fr
y
yr  και άρα 17009.4288263.20 12 =⋅= yy m 

 
 Από την (3.18) λαμβάνεται 
 

03976.30581075000 2
3 =+−

y
y        (3.25) 

 

 Θέτοντας ( )22
2 17009.42=y  στον τρίτο όρο της (3.25), λαμβάνονται: 

 

03376.748283 =y  και 1394.42=y m και 08.25000
3 2

23
=+=

gy
QyF m3 

 

Οπωσδήποτε , όταν 13917.771 >=Fr  το υδραυλικό άλμα είναι τόσο άγριο που 
κάνει τις συνθήκες πολύ δύσκολες και η κατασκευή της λεκάνης ηρεμίας θα είναι 
πολυέξοδη (Henderson, 1966). 
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Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία έγινε εφαρμογή της μεθόδου του δυναμικού προγραμματισμού 
για την περίπτωση της οικονομικής βελτιστοποίησης των αρδευτικών δικτύων. Για την 
εφαρμογή της μεθόδου απαιτήθηκε η κατασκευή ενός προγράμματος σε γλώσσα Visual 
Fortran. Έγινε εφαρμογή του προγράμματος σε ορισμένα αρδευτικά δίκτυα και τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από 
τον Γραμμικό προγραμματισμό.  
 
 

THE APPLICATION OF DYNAMIC PROGRAMMING FOR THE 
OPTIMIZATION OF THE COST OF AN IRRIGATION NETWORK 

UNDER PRESSURE  
S. Chondrogiannis1, Χ. Tzimopoulos2, Χ. Evaggelidis2 

 
1Civil Engineer, sokchondro@yahoo.gr 

2Laboratory of Hydraulic Works and Environmental Management, Department 
of Rural and Surveying Engineering, Aristotle University of Thessaloniki 

 
 
ABSTRACT 
In this paper an application of a dynamic programming optimization method was 
applied for pressurized irrigation networks. For the application of the method a program 
was constructed in Visual Fortran. The program was tested for some irrigation networks 
and the results were compared to the results obtained using Linear Programming.  
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

To θέμα της ελαχιστοποίησης του κόστους αρδευτικών δικτύων, έχει 
απασχολήσει επί πολλά χρόνια τους Υδραυλικούς Μηχανικούς. Για την αντιμετώπισή 
του έχουν αναπτυχθεί οι εξής κυρίως μέθοδοι: 
a) Ο γραμμικός προγραμματισμός. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή υπάρχει προς επίλυση 
μία γραμμική συνάρτηση η οποία ονομάζεται αντικειμενική υποκείμενη με κάποιους 
περιορισμούς. Οι άγνωστοι του προβλήματος (μεταβλητές απόφασης) είναι συνήθως τα 
μήκη των αγωγών: (Smith, 1966, Karmeli et al, 1968, Robinson & Austin, 1976, 
Alperovits & Shamir, 1977, Shamir  and Howard, 1977, Τζιμόπουλος & Ιωαννίδης 
1997, Μ. Θεοχάρης  2004).     
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b) Ο μη γραμμικός προγραμματισμός. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή βελτιστοποιείται 
μία μη γραμμική εξίσωση με τη βοήθεια των πολλαπλασιαστών Lagrange. Συνήθως οι 
άγνωστοι σε αυτά τα προβλήματα είναι οι πιέσεις λειτουργίας: (Νουτσόπουλος, 1969, 
Swamee et al, 1973, Τζιμόπουλος, 1982). 
c) Ο δυναμικός προγραμματισμός. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή εξετάζονται με τη 
μορφή βημάτων οι δυνατές λύσεις του προβλήματος. Οι μεταβλητές απόφασης σε αυτό 
το πρόβλημα είναι οι δυνατές τιμές διαμέτρων του εμπορίου: (Liang, 1971, Yang et al., 
1975, Yakowitz, 1982). 
d) Η μέθοδος του Labye. Αποτελεί ειδική περίπτωση (γραφική απεικόνιση) του 
δυναμικού προγραμματισμού (Labye, 1966, Λειβαδίτης, 1972, Βαμβακερίδου-
Λυρούδια, 1990, Τζιμόπουλος, 1991, Θεοχάρης, 2004).            

Ο σκοπός της έρευνάς μας, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια εκπόνησης Διδακτο-
ρικής Διατριβής είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους των αρδευτικών δικτύων με 
αγωγούς υπό πίεση, με εφαρμογή κατ’ αρχήν της μεθόδου του δυναμικού προγραμ-
ματισμού και στη συνέχεια ενδεχόμενα της ασαφούς λογικής ή των νευρωνικών 
δικτύων. Στη φάση αυτή σχεδιάστηκε ένα πρόγραμμα σε γλώσσα Visual Fortran και 
έγινε εφαρμογή του δυναμικού προγραμματισμού σε τρία αρδευτικά δίκτυα της 
περιοχής Καβασίλων (Τέως λίμνη Γιαννιτσών). Τα αποτελέσματα αυτά συγκρίθηκαν με 
άλλα που προέκυψαν από γραμμικό προγραμματισμό (Χονδρογιάννης, 2005). 
 
 
2. Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Δυναμικός Προγραμματισμός είναι μία υπολογιστική μέθοδος η οποία 
εφαρμόζεται όταν πρόκειται να ληφθεί μία σύνθετη απόφαση η οποία προκύπτει από τη 
σύνθεση επιμέρους αποφάσεων που αλληλοεξαρτώνται. Η αλληλεξάρτηση μπορεί να 
προκύψει επειδή οι αποφάσεις είτε παρουσιάζουν κάποια χρονική διαδοχή (όπως στην 
περίπτωση αναζήτησης της συντομότερης διαδρομής), είτε συνδέονται με κοινούς 
περιορισμούς (όπως η περίπτωση περιορισμένων μέσων μεταξύ ανταγωνιστικών 
δραστηριοτήτων). Οι αποφάσεις αυτές μπορεί να λαμβάνονται σε ένα περιβάλλον 
γνωστών συνθηκών (ντετερμινιστικός δυναμικός προγραμματισμός) ή ακόμα και σε 
ένα περιβάλλον αβεβαιότητας (στοχαστικός δυναμικός προγραμματισμός). 

Η επίλυση ενός προβλήματος με τη μέθοδο του δυναμικού προγραμματισμού, 
απαιτεί τη διαίρεση του προβλήματος σε βήματα. Χωρίζεται δηλαδή το πρόβλημα σε 
τόσα υποπροβλήματα όσοι είναι και οι άγνωστοι του προβλήματος. Το πρόβλημα 
μορφώνεται κατάλληλα έτσι ώστε κατά την επίλυση ενός βήματος να υπάρχει μόνο μία 
άγνωστη η οποία μπορεί να επιλυθεί με τη βοήθεια κατάλληλων αναδρομικών σχέσεων. 
Δηλαδή σε κάθε βήμα εντοπίζεται η τιμή μίας και μόνο μεταβλητής. Τα προβλήματα 
αυτά ονομάζονται πολυσταδιακές διαδικασίες λήψεως αποφάσεων. 

Πατέρας του Δυναμικού προγραμματισμού θεωρείται ο Richard Bellman ο οποίος 
το 1957 κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο πάνω στη μέθοδο αυτή. Ο ίδιος μάλιστα με τον 
όρο Δυναμικό Προγραμματισμό ονόμασε τον τρόπο με τον οποίο επιλύονται τα 
προβλήματα στα οποία πρέπει να ληφθούν μία σειρά αποφάσεων που η κάθε μια από 
αυτές επηρεάζει τις επόμενές αποφάσεις, και που όλες μαζί δημιουργούν ένα βέλτιστο 
αποτέλεσμα. 
 
 
2.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Τα προβλήματα του Δυναμικού Προγραμματισμού παρουσιάζουν τα ακόλουθα 
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χαρακτηριστικά: 
1. Οι αποφάσεις λαμβάνονται διαδοχικά (πολυσταδιακό πρόβλημα). 
2. Το πρόβλημα μπορεί να διαιρεθεί σε βήματα (φάσεις) και σε κάθε βήμα 

απαιτείται να ληφθεί μία «στρατηγική» απόφαση.  
3. Κάθε βήμα έχει ένα ορισμένο αριθμό «καταστάσεων» που συνδέονται με αυτό. 
4. Το αποτέλεσμα μίας στρατηγικής απόφασης που λαμβάνεται σε κάθε βήμα είναι 

να μετατρέπει την παρούσα κατάσταση σε μία κατάσταση που συνδέεται με το 
επόμενο βήμα. 

5. Με κάθε απόφαση συνδέεται ένα κέρδος ή μία ζημία (κόστος). Στη βιβλιογρα-
φία μπορεί να συναντήσει κανείς αυτόν τον όρο και σαν μεταβλητή κατάστασης. 

6. Ο αντικειμενικός σκοπός, που εκφράζεται από την αντικειμενική συνάρτηση, 
είναι να μεγιστοποιηθεί το συνολικό κέρδος ή να ελαχιστοποιηθεί η συνολική 
ζημία ή γενικότερα να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

7. Οι αποφάσεις που παίρνονται σε κάθε βήμα εξαρτώνται μόνον από την 
κατάσταση του προηγούμενου βήματος και όχι από τον τρόπο με τον οποίο 
πραγματοποιήθηκε το βήμα αυτό. 

 
 

2.3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
Έστω ότι διατίθεται μία ορισμένη ποσότητα ενός συντελεστή παραγωγής (πχ. 

κεφάλαιο, ανθρώπινο δυναμικό, πρώτες ύλες, μηχανές κ.ά.). Η ποσότητα αυτή διανέμε-
ται με διάφορους τρόπους οι οποίοι ονομάζονται δραστηριότητες. Οι αποδόσεις των 
δραστηριοτήτων είναι αυτονόητο ότι εξαρτώνται από τις ποσότητες που διατίθενται σε 
αυτές. Το ζητούμενο είναι να βρεθεί ποια είναι εκείνη η κατανομή των ποσοτήτων του 
συντελεστή παραγωγής στις διάφορες δραστηριότητες που εξασφαλίζει τη μέγιστη 
απόδοση. 
 

Μαθηματικός ορισμός του προβλήματος: 
Συμβολίζονται με: 

– Ν: είναι ο αριθμός των δραστηριοτήτων 
– : η συνάρτηση αποδόσεως της i δραστηριότητας 
– x: η ποσότητα που διατίθεται συνολικά ( η μεταβλητή x είναι η μεταβλητή 

κατάστασης του προβλήματος) 
– Αn(xn) : η αθροιστική απόδοση μέχρι το στάδιο n όταν στο στάδιο αυτό 

διατίθεται η ποσότητα xn 
– fn(xn) : η μέγιστη αθροιστική απόδοση έως αυτό το στάδιο (σε αυτό το στάδιο 

διατίθεται η ποσότητα xn που είναι το υπόλοιπο που διατίθεται, αφού 
περιορίζεται από τη σχέση xn=x-xn. 

Τότε, το ζητούμενο είναι να βρεθούν οι τιμές των xi για i=1,2,…,N, που μεγιστοποιούν 
τη συνάρτηση: 
 

 
με τους περιορισμούς:   
 

Η συνάρτηση  είναι συνήθως μη γραμμική. 
 

Παρατήρηση: Συνήθως τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται δε μοιάζουν με 
πολυσταδιακές διαδικασίες λήψεως αποφάσεων. Παρόλα αυτά μπορούν να μετατρα-
πούν εύκολα αν θεωρηθεί ότι η ποσότητα x κατανέμεται διαδοχικά στις διάφορες 
δραστηριότητες με τον εξής τρόπο:  

Αρχικά κατανέμεται μία ποσότητα στην πρώτη δραστηριότητα, στη συνέχεια στη 
δεύτερη, κλπ. 
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2.4. ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
Η επίλυση του προβλήματος έχει ως εξής: 
Θεωρούμε ότι στη δραστηριότητα 1 διαθέτουμε την ποσότητα x1, στη 2 την x2, 

στην 3 την ποσότητα x3 κλπ. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παραλληλίσουμε: 
 δραστηριότητες → στάδια μίας διαδικασίας  
 καταστάσεις σε κάθε στάδιο → ποσότητα που μπορούμε να διαθέσουμε στη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα  

 αποφάσεις → ποσό που διαθέτουμε στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
Αναλυτικά: 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, συμβολίζεται με  η αθροιστική απόδοση μέχρι το 
στάδιο n όταν στο στάδιο αυτό διατίθεται η ποσότητα xn και με  η μέγιστη 
αθροιστική απόδοση έως αυτό το στάδιο. Επομένως, με βάση την αρχή 
βελτιστοποίησης μπορούμε να καταλήξουμε στις σχέσεις της γενικής μορφής: 
 

 
 

 
 
όπου  για n=1,2,…,N 
 

Οι σχέσεις αυτές αποτελούν τις συναρτησιακές εξισώσεις του δυναμικού 
προγραμματισμού για μονομεταβλητά προβλήματα για την περίπτωση καθοριστικών 
διαδικασιών. 

 
 

3. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
Η μέθοδος η οποία επιλέγεται για το σχεδιασμό του αρδευτικού δικτύου είναι η 

πλήρης μέθοδος του Δυναμικού Προγραμματισμού με διακριτές τιμές (Full Discrete 
Dynamic Programming - FDDP). Σημαντικό ρόλο σε όλα τα προβλήματα δυναμικού 
προγραμματισμού παίζει η μεταβλητή κατάστασης (ο παράγοντας που θα επιλεγεί για 
την επιλογή των βημάτων). Για την περίπτωση των αρδευτικών δικτύων επιλέγεται η 
υδραυλική πίεση που είναι στην ουσία και ο καθοριστικός παράγοντας επιλογής των 
διαμέτρων (μεταβλητές απόφασης του προβλήματος).  

Ο τρόπος εφαρμογής  στα αρδευτικά δίκτυα μοιάζει με τον τρόπο με τον οποίο 
λύνεται το γνωστό πρόβλημα της έυρεσης της βέλτιστης διαδρομής. Σε ένα πρόβλημα 
οικονομικής βελτιστοποίησης ενός αρδευτικού δικτύου, γνωρίζουμε με ακρίβεια ότι για 
την κύρια διαδρομή η βέλτιστη λύση στο πέρας της θα δίνει πίεση λειτουργίας ακριβώς 
ίση με την απαιτούμενη πίεση. Επομένως η εξέταση του δικτύου θα αρχίσει από το 
τέλος (η τελική κατάσταση είναι ορισμένη και θέλουμε να βρούμε βέλτιστες λύσεις ως 
προς διάφορες αρχικές καταστάσεις→ αρχίζουμε από το τέλος της διαδικασίας). 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, σε αυτή τη μέθοδο εξετάζονται όλες οι δυνατές τιμές που 
μπορεί να πάρει η μεταβλητή στο κάθε βήμα και κατόπιν ελέγχεται το εάν τα 
αποτελέσματα που προκύπτουν υπακούουν στους περιορισμούς. Έτσι και για τα 
αρδευτικά δίκτυα, αρχικώς γίνεται εξέταση για κάθε αγωγό όλων των δυνατών τιμών 
εμπορίου. Κάποιες όμως από αυτές μπορεί να οδηγούν σε λύσεις που δεν ικανοποιούν 
τους περιορισμούς. Αυτές οι λύσεις απορρίπτονται. Έτσι μειώνεται σημαντικά ο 
αριθμός των δυνατών λύσεων. Οι λύσεις που απορρίπτονται είναι οι ακόλουθες: 

1. Απορρίπτονται οι λύσεις που οδηγούν σε πίεση μικρότερη από την απαιτού-
μενη πίεση λειτουργίας του κόμβου. Αυτό είναι απαραίτητο για τη σωστή 
λειτουργία του δικτύου. 
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2. Κατατάσσονται τα φορτία που δεν έχουν απορριφθεί από τον πρώτο 
περιορισμό κατά φθίνουσα σειρά και ελέγχονται τα αντίστοιχα κόστη τα 
οποία πρέπει να είναι κατανεμημένα κατά αύξουσα σειρά. Οι λύσεις που δεν 
πληρούν αυτό τον περιορισμό απορρίπτονται. Έτσι ελέγχεται αν για 
μεγαλύτερο κόστος κατασκευής εξασφαλίζεται μικρότερη απώλεια φορτίου. 

3. Στην περίπτωση που υπάρχουν κόμβοι διακλάδωσης, υπολογίζονται τα 
ελάχιστα των φορτίων όλων των συμβαλλόντων αγωγών. Απορρίπτονται οι 
λύσεις που οδηγούν σε φορτίο μικρότερο από το μέγιστο των ελαχίστων. Με 
αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις όλων των κλάδων. 

4. Απορρίπτονται οι λύσεις που οδηγούν σε διαμέτρους μικρότερες από τις 
διαμέτρους που έχουν ήδη επιλεγεί στα κατάντη. Αυτός ο περιορισμός είναι 
μία γενική αρχή κατά τον υπολογισμό αρδευτικών δικτύων.  

Με αυτή τη λογική, καθώς η διαδικασία προχωρεί από τα κατάντη προς τα 
ανάντη, απορρίπτονται κάποιες από τις πιθανές λύσεις που θα εξετάζονταν κανονικά αν 
εξετάζαμε όλες τις περιπτώσεις χωρίς περιορισμό. Έτσι το πρόβλημα περιορίζεται 
σημαντικά ως προς τον αριθμό των υπό εξέταση λύσεων. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο 
γιατί αν δεν απορρίπτονταν κάποιες λύσεις, ο αριθμός των περιπτώσεων που θα έπρεπε 
να εξετασθούν θα ήταν τεράστιος. Επί παραδείγματι, ένα μικρό δίκτυο με 50 αγωγούς 
που ο κάθε ένας έχει πέντε δυνατές περιπτώσεις αγωγών με βάση το όριο ταχύτητας, 
έχει  δυνατές περιπτώσεις (τιμή που φυσικά είναι απαγορευτική). 
Η λογική της μεθόδου είναι απλή και θεωρητικά δίνει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Στην 
πραγματικότητα όμως δε συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μέθοδος 
αυτή μεταβάλλει τις τιμές των διαμέτρων μόνο μεταξύ των κόμβων σε αντίθεση με τη 
μέθοδο του γραμμικού προγραμματισμού που μπορεί να μεταβάλλει την τιμή της 
διαμέτρου σε οποιοδήποτε σημείο των αγωγών. 
 
 
4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 
4.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Το αρδευτικό δίκτυο των Καβασίλων του νομού Ημαθίας αποτελείται από τρία 
υποδίκτυα, με έκταση το καθένα περίπου 3500 στρέμματα. Το κάθε ένα από αυτά 
λειτουργεί με τη βοήθεια αντλιοστασίου. Η επίλυση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο 
του δυναμικού προγραμματισμού με τη βοήθεια του προγράμματος, το οποίο έχει γίνει 
σε Visual Fortran. Το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε ακτινωτό 
δίκτυο. Για την εφαρμογή του πρέπει να δoθούν στο πρόγραμμα με τη μορφή notepad 
τα δεδομένα του προβλήματος. Δίνονται:  

1. οι διάμετροι του εμπορίου  
2. οι μέγιστες και οι ελάχιστες ταχύτητες ανά διάμετρο εμπορίου  
3. η παροχή σε κάθε αγωγό  
4. η πίεση την οποία θα έχουμε στην κεφαλή του δικτύου  
5. τα γεωδετικά των σημείων των κόμβων διακλάδωσης – τα μήκη των αγωγών 

που βρίσκονται μεταξύ των κόμβων διακλάδωσης 
6. η απαιτούμενη πίεση που πρέπει να έχει το δίκτυο στους κόμβους διακλάδωσης  
7. οι κόμβοι διακλάδωσης και οι αγωγοί οι οποίοι είναι κατάντη αυτών. 

 Το λογικό διάγραμμα του προγράμματος φαίνεται παρακάτω: 
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Για τον έλεγχο της μεθόδου έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων της επίλυσης με 

τα αντίστοιχα της μεθόδου του γραμμικού προγραμματισμού. Το πρόγραμμα εφαρμό-
στηκε και στα τρία υποδίκτυα με την ονομασία ΑΙ, ΑΙΙ, ΑΙΙΙ. Ενδεικτικά παραθέτουμε 
κάτω το ένα (ΑΙΙ) από τα τρία. 
Δίκτυο ΑΙΙ  

85 84 83 82 81 80

121

109

97

120 119 118 117

108 107 106 105

96 95 94 93

Κ79 78 77

113

μ

88

116 115 114

104 103

102

ν

92

91

90

Ν

Μ

Λ λ 89

112 111 110

101

100 99 98

87 86

134 133

145 144 143 142

132 131 130 129

152 151 150 149 148 147 146Π

138

ο141 140 139

128 127 126

Ο

Ξ

137

136 135

125 ξ124

123

122

AII

 
Σχήμα 1. Το ένα από τα τρία υποδίκτυα του δικτύου των Καβασίλων 
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Τα τελικά αποτελέσματα υπολογισμού του κόστους (σε €) από τη σύγκριση των 
δύο μεθόδων για τιμές διαμέτρων εμπορίου φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Πίνακας 1: Σύγκριση λύσεων δυναμικού προγραμματισμού- 
γραμμικού προγραμματισμού 

Δίκτυα   

Δυναμικός 
Προγραμματισμός 

Κόστος (€) 

Γραμμικός 
Προγραμματισμός 

Κόστος (€) 

Ανηγμένο 
σφάλμα 

Δίκτυο ΑΙ Αια 301 693 301 591 0,0003 
  Αιβ 337 410 337 301 0,0003 

Δίκτυο ΑΙΙ ΑΙΙ 714 412 714 058 0,0005 
Δίκτυο ΑΙΙΙ ΑΙΙΙα 672 396 671 987 0,0006 

  ΑΙΙΙβ   72 812   72 812 0 
   

Από τη σύγκριση των 2 μεθόδων μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι η απόκλιση 
μεταξύ των δύο λύσεων είναι πρακτικά ασήμαντη. Επομένως, μπορεί να εφαρμοστεί η 
πιο γρήγορη ανά περίπτωση λύση χωρίς περιορισμούς (για συνήθη ακτινωτά δίκτυα 
των 80 αγωγών, η επίλυση του δικτύου με το πρόγραμμα απαιτεί για τον υπολογισμό 
περίπου 5 λεπτά). Επίσης από την εφαρμογή της μεθόδου σε διάφορα δίκτυα 
εντοπίστηκε μία απόκλιση στο ανηγμένο σφάλμα μεταξύ των μεθόδων. Αυτό οφείλεται 
στη μεγάλη ποικιλομορφία των δικτύων που επιλέχτηκαν. Το τρίτο δίκτυο για 
παράδειγμα είχε μία πολύ μικρή κύρια διαδρομή και μία από τις υπόλοιπες διαδρομές 
είχε μέγεθος περίπου όσο το μισό δίκτυο.  

Τα επόμενα μελλοντικά στάδια της έρευνας αφορούν την εισαγωγή ενδεχομένως 
της ασαφούς λογικής για να αντιμετωπιστούν προβλήματα ασάφειας που υπάρχουν 
συνήθως στα δεδομένα του προβλήματος (π.χ. αλλαγή στην παροχή ή στην 
απαιτούμενη πίεση λειτουργίας των υδροστομίων), ή άλλων μεθόδων. 
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του προγράμματος του δυναμικού προγραμ-
ματισμού είναι τα ακόλουθα: 

1. Μπορεί να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα αρδευτικού δικτύου μέσα  σε λίγα 
λεπτά που σχεδόν ταυτίζεται με τη βέλτιστη λύση που προκύπτει με χρήση του 
γραμμικού προγραμματισμού. 

2. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις υδραυλικής. Το μόνο που απαιτείται είναι η 
σωστή εισαγωγή των δεδομένων του προβλήματος. 

3. Η σύνταξη του προγράμματος σε Visual Fortran έγινε με τέτοιο τρόπο που να 
επιτρέπει σε οποιοδήποτε χρήστη την άνετη διαχείριση αυτού, χωρίς να 
απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού. Επίσης το πρόγραμμα έχει ενσωμα-
τώσει υπορουτίνες για την εισαγωγή ορισμένων υδραυλικών έργων (Αντλιο-
στάσια, δεξαμενές κλπ), τα οποία στο δυναμικό προγραμματισμό εισάγονται με 
απλό τρόπο. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται και αξιολογούνται παραδοσιακές και 
καινοτόμες μέθοδοι βελτίωσης αλατούχων και νατριωμένων εδαφών. Οι τεχνικές αυτές 
παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο ενημέρωσης των εμπλεκομένων φορέων και 
καλλιεργητών με σκοπό την αξιολόγησή τους και την επιλογή των πλέον υποσχόμενων 
για εφαρμογή στο πεδίο. Στην παρούσα εργασία, προσδιορίστηκαν σε καλλιεργήσιμα 
εδάφη της περιοχής του ανατολικού Δέλτα του Ποταμού Νέστου ακραίες τιμές 
ηλεκτρικής αγωγιμότητας (> 25 mS/cm) και pH (>10) και ως ετούτου η παραγωγή είναι 
περιορισμένη. Οι πλέον υποσχόμενες μέθοδοι βελτίωσης των εδαφών αυτών καθώς και 
εναλλακτικές μέθοδοι αξιοποίησης «προβληματικών» υδατικών πόρων (υφάλμυρων 
νερών) για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής εξετάζονται βάσει κριτηρίων 
κόστους, απαιτούμενης εργασίας, απόδοσης, και επιπτώσεων στο περιβάλλον και τον 
άνθρωπο. 
 
 

USE OF SALINE WATERS FOR THE RECLAMATION  
OF SALT-AFFECTED SOILS 

V. Diamantis, I. Giougis, A. Kallioras, F. Pliakas, I. Diamantis 
 

Laboratory of Engineering Geology, Department of Civil Engineering, 
Democritus University of Thrace 

 
 

ABSTRACT 
In the present paper traditional and novel strategies for reclamation and improvement of 
salt-affected soils are presented. These strategies were evaluated in cooperation with the 
farmers in order to determine the most promising for field application. The study area 
included the coastal zone of the east River Nestos Delta and the irrigated soils revealed 
extremely high electrical conductivity (up to 25 mS/cm) and pH (up to 10) values, thus 
hinder high productivity. The most promising techniques for soil reclamation and for 
productivity increase are evaluated in this work according the following criteria: cost, 
labor, efficiency and impact on human and the environment. 
 
 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η υφαλμύριση των υπογείων νερών αποτελεί πρόβλημα μεγάλης σημασίας σε 
παράκτιες περιοχές (μεσογειακές χώρες, νησιά, κλπ) και οι επιπτώσεις του στην 
άρδευση και την αγροτική παραγωγή είναι καθοριστικές. Η περιορισμένη πρόσβαση σε 
επιφανειακούς υδατικούς πόρους και η υπερ-εκμετάλλευση των υπόγειων νερών οδηγεί 
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στην ενεργή διείσδυση της θάλασσας πολλά χιλιόμετρα στην ενδοχώρα σε υδροφόρους 
που υπάρχει υδραυλική επικοινωνία με τη θάλασσα. 

Η συσσώρευση διαλυτών αλάτων σε καλλιεργήσιμα εδάφη οφείλεται τόσο σε 
φυσικά (κλιματικές αλλαγές) όσο και ανθρωπογενή αίτια. Η χρήση υφάλμυρων νερών 
άρδευσης σε συνδυασμό με ελλιπή μέτρα διαχείρισης των εδαφών (αποστράγγιση, 
έκπλυση των αλάτων, προγραμματισμός των αρδεύσεων, μέθοδος άρδευσης, κλπ) 
αποτελούν τον κύριο λόγω μείωσης της παραγωγής και της υποβάθμισης της ποιότητας 
των εδαφών. Οι κλιματικές αλλαγές, οι οποίες συνδέονται με τον περιορισμό των 
βροχοπτώσεων και την αύξηση της θερμοκρασίας, συντελούν στην ενίσχυση του 
φαινόμενου μέσω της μείωσης του φυσικού εμπλουτισμού των υπογείων νερών/φυσική 
έκπλυση των αλάτων και την αύξηση των απωλειών νερού από τα εδάφη λόγω 
εξάτμισης. 

Τα υφάλμυρα νερά αν και αποτελούν τροχοπέδη για την αρδευόμενη γεωργία 
αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των υδατικών αποθεμάτων και θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν υπό κατάλληλες προϋποθέσεις. Εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας 
και της βιοτεχνολογίας έχουν οδηγήσει στη χρήση υφάλμυρων νερών με ταυτόχρονη 
αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση 
συμβατικών και καινοτόμων μεθόδων βελτίωσης υποβαθμισμένων με άλατα εδαφών. 
Οι μέθοδοι αυτές παρουσιάστηκαν σε εμπλεκόμενους φορείς (αγρότες) του ανατολικού 
Δέλτα του Ποταμού Νέστου και αξιολογήθηκαν όσον αφορά το κόστος, την 
απαιτούμενη εργασία, την απόδοση, και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον 
άνθρωπο. 
 
 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
2.1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η περιοχή του Ανατολικού Δέλτα του Π. Νέστου (Σχήμα 1) παρουσιάζει επίπεδο 
ανάγλυφο και χαμηλό υψόμετρο (0,5 έως 5 m). Στην ευρύτερη περιοχή κατά τις 
δεκαετίες του ’40 και του ’50 αποψιλώθηκαν χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους για 
να δοθούν εκτάσεις προς καλλιέργεια (Σχήμα 2). Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε 
διευθέτηση των διάσπαρτων κοιτών του ποταμού σε μια κεντρική και κατασκευάστηκε 
σύστημα αποστραγγιστικών καναλιών για την απομάκρυνση των επιφανειακών νερών 
και τη συρρίκνωση των υγροτόπων. Με την αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων 
έγινε ανόρυξη εκατοντάδων γεωτρήσεων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των 
καλλιεργειών σε νερό. Η συνεχής άντληση των υπόγειων νερών και η έλλειψη σχεδίου 
διαχείρισης είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της στάθμης και την ενεργή διείσδυση του 
θαλασσινού νερού στην ενδοχώρα. Σύμφωνα με αποτελέσματα διδακτορικής έρευνας η 
ποιότητα των υπόγειων νερών στην ευρύτερη περιοχή είναι στην καλύτερη περίπτωση 
μέτρια με εξαίρεση τα υδροφόρα που βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τον Ποταμό 
Νέστο, την παρακείμενη αρδευτική τάφρο και το χείμαρρο Λασπία (Γκιουγκής, 2009). 
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Σχήμα 1. Γεωγραφική θέση της περιοχής έρευνας. 

 

Α)  Β)  
Σχήμα 2. Μεταβολή των χρήσεων γης στο ανατολικό Δέλτα του Ποταμού Νέστου: 
περιοχή του οικισμού Δασοχώρι τη δεκαετία ’40 (Α) και σήμερα (Β). 
 
 
2.2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΩΝ 

Την περίοδο από τέλη Ιουνίου έως αρχές Σεπτεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκαν 
συνεχείς επισκέψεις στην ύπαιθρο μαζί με τους ενδιαφερόμενους με σκοπό την 
δειγματοληψία εδαφών, την ανταλλαγή εμπειριών και τη συζήτηση αναφορικά με τις 
μεθόδους βελτίωσης αλατούχων και νατριωμένων εδαφών. Συνολικά εξετάστηκαν 48 
διαφορετικά σημεία στην παράκτια περιοχή του Ανατολικού Δέλτα του π. Νέστου 
(Σχήμα 3). Ελήφθησαν δείγματα από τα τρία πρώτα στρώματα (layer) του επιφανειακού 
εδάφους (0-5, 7-12 και 14-19 cm) και πραγματοποιήθηκε μακροσκοπική παρατήρηση 
του υπεδάφους και των εδαφικών οριζόντων μέχρι το βάθος των 2,5 m με χρήση 
φορητού εδαφολήπτη.  

Στην περιοχή μελέτης κάτω από το επιφανειακό (ιλυο-αμμώδες) στρώμα 
καλλιεργήσιμου εδάφους (πάχους από 20 έως 80 cm) υπάρχει λεπτή άμμος, καλής 
διαπερατότητας και αποστράγγισης μέχρι και τη στάθμη του φρεάτιου υδροφόρου 
ορίζοντα (1,5-2,0 m από την επιφάνεια). Τα τελευταία 10-30 cm της επιφανειακής 
στρώσης παρουσιάζουν στις περισσότερες περιπτώσεις συμπαγή δομή και η διάτρηση 
με το τρυπάνι ήταν εξαιρετικά δύσκολη.  

Ακραίες τιμές ηλεκτρικής αγωγιμότητας (έως και 25mS/cm) και pH (έως και 10) 
προσδιορίστηκαν στα πρώτα 20 cm του επιφανειακού εδάφους. Εδάφη (μη-
καλλιεργήσιμα) τα οποία βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την ακτογραμμή με τη 
στάθμη του υπόγειου νερού χαμηλότερη από 1 m παρουσίαζαν εξαιρετικά υψηλές 
συγκεντρώσεις αλάτων (> 40 mS/cm) και αυτό εκτιμάται ότι οφείλεται στην εξάτμιση 
του υφάλμυρου υπόγειου νερού. Στις περιοχές αυτές επικρατεί αλοφυτική βλάστηση 
και η γεωργία είναι απαγορευτική. 
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Σχήμα 3. Περιοχή μελέτης και σημεία δειγματοληψίας επιφανειακών εδαφών. 

 
 
3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΛΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ 
ΝΑΤΡΙΩΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται κλασικές μέθοδοι βελτίωσης αλατούχων και 
νατριωμένων εδαφών. Ο έλεγχος της στάθμης του υπογείου νερού είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός σε περιοχές που ο φρεάτιος υδροφόρος είναι κοντά στην επιφάνεια του 
εδάφους και ειδικά όταν αυτός είναι αλμυρός. Εάν δεν ληφθούν μέτρα ταπείνωσης της 
στάθμης, όπου αυτό είναι δυνατό, υπάρχει ο κίνδυνος ανόδου του υπόγειου νερού κατά 
τη διάρκεια της πλύσης του εδάφους με αποτέλεσμα την επαναφορά των αλάτων στην 
επιφάνεια. Όταν η στάθμη του νερού βρίσκεται σε βάθος ή τα στραγγιστικά κανάλια 
επαρκούν για την ταπείνωση της στάθμης τότε η πλύση του εδάφους είναι δυνατή υπό 
την προϋπόθεση ότι υπάρχει ικανοποιητική εσωτερική αποστράγγιση στο έδαφος.  
 
Πίνακας 1: Συμβατικές μέθοδοι βελτίωσης αλατούχων ή/και νατριωμένων εδαφών. 
1. Έλεγχος της στάθμης των υπόγειων νερών  
 Επιφανειακά αποστραγγιστικά κανάλια  
 Γεωτρήσεις άντλησης 
2. Βελτίωση της αποστραγγιστικής ικανότητας του εδάφους  
 Βαθύ όργωμα 
 Ενταφιασμένοι διάτρητοι αποστραγγιστικοί σωλήνες  
 Διάτρηση της αδιαπέρατης στρώσης με τρυπάνι 
3. Χρήση ασβεστίου για την απομάκρυνση του εναλλακτικού νατρίου  
 Γύψος 
 CaCl2 
4. Καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στα άλατα 
5. Πρόληψη της συσσώρευσης αλάτων και νατρίου  
 Μεταφορά γλυκού νερού και άρδευση με γλυκό νερό 
 Κατάλληλη μέθοδος άρδευσης 
 Συλλογή βρόχινου νερού του χειμερινούς μήνες για έκπλυση των αλάτων 
6. Βελτίωση των εδαφών με χρήση compost, οργανικού υλικού, κλπ 

Εδάφη τα οποία εμφανίζουν αδιαπέρατη στρώση (hardpan) εμποδίζουν την 
καθοδική κίνηση του νερού και την έκπλυση των αλάτων. Στην περίπτωση αυτή 
απαιτείται διατάραξη της στρώσης αυτής και για το σκοπό αυτό είναι διαθέσιμες 
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διάφορες τεχνικές (βλέπε Πίνακα 1). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ενοικίαση ενός 
μηχανήματος για βαθύ όργωμα κυμαίνεται στα 20 Euro/στρ. Η χρήση διάτρητων 
σωλήνων αυξάνει κατά πολύ το κόστος καθώς περιλαμβάνει τόσο την προμήθεια όσο 
και την εγκατάσταση αλλά και τη σχετική μελέτη για τον καθορισμό των αποστάσεων 
μεταξύ τους αλλά και πιθανή ισοπέδωση του εδάφους.  

Η μεταφορά γλυκού νερού πραγματοποιείται σε μεγάλες εκτάσεις γειτονικά από 
χειμάρρους και κανάλια γλυκού νερού στην περιοχή μελέτης. Ενδεικτικά υπολογίστηκε 
μια έκταση της τάξης των 10 km2 η οποία καλύπτεται από επιφανειακά κανάλια και 
χείμαρρους. Το κόστος ενός αντλιοστασίου (10 hp) είναι της τάξης των 1000 Euro ενώ 
το σύστημα μεταφοράς του νερού κυμαίνεται στα 3-5 Euro/m ενταφιασμένου σωλήνα. 
Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει ηλεκτροδοτημένο αντλιοστάσιο θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και η κατανάλωση πετρελαίου.  

Η χρήση γλυκού νερού δεν αποτελεί πανάκεια για τη βελτίωση εδαφών που έχουν 
υποβαθμιστεί από άλατα. Αυτό είναι πραγματικότητα σε εδάφη τα οποία υποφέρουν 
από υψηλές συγκεντρώσεις εναλλακτικού νατρίου. Αυτά παρουσιάζουν υψηλή τιμή pH, 
μειωμένη υδραυλική αγωγιμότητα, κατακράτηση υγρασίας και αλάτων. Η μείωση της 
ηλεκτρικής αγωγιμότητας των εδαφών αυτών οδηγεί σε διασπορά της αργίλου, φράξιμο 
των πόρων και διάβρωση του επιφανειακού εδάφους. Για τη βελτίωσή τους απαιτείται 
πρώτα η αντικατάσταση του νατρίου με ασβέστιο και ακολούθως η πλύση τους. 

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να προτιμώνται φυτά ανθεκτικά στα άλατα 
καθώς επίσης να προλαμβάνεται η συσσώρευση αλάτων όπου είναι δυνατό. 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται καινοτόμες μέθοδοι βελτίωσης αλατούχων 
εδαφών. Στις παραγράφους που ακολουθούν γίνεται παρουσίαση των μεθόδων και 
συζήτηση αναφορικά με την εφαρμοσιμότητά τους, την απόδοση και το κόστος. 
 
Πίνακας 2: Αξιολόγηση καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης αλατούχων εδαφών. 
Μέθοδος Κόστος Απόδοση Επιπτώσεις Ενδιαφέρον 
Άρδευση με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα +* +++ + + 
Βιο-αποστράγγιση ++ + 0 + 
Θεραπεία με μύκητες +++ ++ + ++++ 
Θεραπεία με κατάλληλα φυτά +++ + 0 + 
Αυτόματος έλεγχος των αρδεύσεων ++++ ++++ 0 ++++ 
Χρήση γενετικά τροποποιημένων φυτών +++ ++++ ++++ + 
* υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει κατάλληλη μονάδα καθαρισμού και δίκτυο μεταφοράς.  
Επεξήγηση των συμβολισμών: «0» = χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις; «+» χαμηλές επιπτώσεις, 
κόστος, απόδοση, ενδιαφέρον; «++++» σημαντικές επιπτώσεις, υψηλός κόστος/ απόδοση/ ενδιαφέρον. 
 
 
3.1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Η χρήση μη-συμβατικών υδατικών πόρων αποτελεί ενδιαφέρουσα προοπτική για 
περιοχές με έλλειψη γλυκού νερού (πχ νησιά). Χώρες με άνυδρο κλίμα (πχ. Ισραήλ) 
έχουν αναγνωρίσει προ πολλού την αξία τέτοιων εκροών. Από τη στιγμή βέβαια που 
πολύτιμα συστατικά (νερό, άζωτο, φώσφορος κλπ) συνυπάρχουν με επικίνδυνα 
στοιχεία (παθογόνα, βαρέα μέταλλα και μικρο-ρυπαντές) απαιτείται κατάλληλη 
επεξεργασία του νερού πριν την επαναχρησιμοποίησή του. Διάφορες τεχνολογίες 
κατάλληλες για την ανάκτηση νερού και θρεπτικών από αστικά λύματα παρουσιάζονται 
από τον Asano (1998). Η υπάρχουσα τεχνολογία μπορεί να επιτύχει υψηλό βαθμό 
καθαρισμού του νερού αλλά το κόστος που συνδέεται με την επεξεργασία και τη 
μεταφορά του είναι σημαντικό και τέτοια έργα είναι υλοποιήσιμα σε κεντρικό επίπεδο 
μετά κατάλληλο σχεδιασμό και προγραμματισμό, ενώ απαιτούνται μεγάλες χρονικές 
περίοδοι υλοποίησης (από τη σύλληψη της ιδέας). Σε μονάδες ενεργού ιλύος η 
επεξεργασία κοστίζει περίπου 0,3-0,6 € ανά m³ νερού (Van Haandel and van der Lubbe, 
2007). Η χρήση φυσικών συστημάτων επεξεργασίας μπορεί να αποτελέσει ενδιαφέ-
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ρουσα εναλλακτική συνδυάζοντας υψηλό βαθμό καθαρισμού, χαμηλό λειτουργικό και 
επενδυτικό κόστος, αλλά προϋποθέτει την διαθεσιμότητα εκτάσεων γης και τροπικές 
στην βέλτιστη περίπτωση κλιματικές συνθήκες. 
 
 
3.2. ΒΙΟ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 

Η βιολογική αποστράγγιση περιλαμβάνει τη χρήση κατάλληλων φυτών, κατά 
προτίμηση δεντρώδους βλάστησης, ανθεκτικών στα άλατα με σκοπό την κατανάλωση 
νερού μέσω της διαπνοής και ακολούθως τη μείωση της στάθμης του υπόγειου νερού. 
Τα φυτά μπορούν να καλλιεργηθούν σε εγκαταλελειμμένα εδάφη πλησίον καλλιεργή-
σιμων – αρδευόμενων περιοχών. Η μέθοδος αυτή έχει εξεταστεί στην επαρχία της 
Κίνας Xingjian με σκοπό τον έλεγχο της στάθμης των υπογείων νερών (Zao et al., 
2004) και τον περιορισμό της δευτερογενούς αλάτωσης των εδαφών. Στην περίπτωση 
αυτή η παρατηρήθηκε σταθερή μείωση της στάθμης των υπόγειων νερών κατά την 
εξαετία παρακολούθησης. Τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν ήταν Lycium Barbarum και 
Puccinellia Chinamponsis τα οποία παρατηρήθηκε ότι μπορούν να καταναλώνουν 
μεγάλες ποσότητες νερού αφήνοντας τα άλατα πίσω.  

Σε μια δεύτερη εργασία, σε επαρχία της Ινδίας εξετάστηκε η καλλιέργεια 
Eucalyptus tereticornis όσον αφορά την επίδραση στη στάθμη των υπογείων νερών. Η 
μέση στάθμη του φρεατίου υδροφόρου ορίζοντα ήταν σημαντικά χαμηλότερη για την 
καλλιέργεια Eucalyptus με 4,95 m από την επιφάνεια του εδάφους έναντι 4,05 m στις 
περιοχές ελέγχου. Η έκταση της πτώσης της στάθμης που μετρήθηκε με 50 γεωτρήσεις 
παρακολούθησης ήταν μεγαλύτερη από 730 m από τη ρίζα κάθε δέντρου. Η μορφή δε 
ήταν αντίστοιχη με αυτή ενός κώνου ταπείνωσης από τη χρήση παραγωγικών 
γεωτρήσεων (Ram et al., 2007).  

Η χρήση των δένδρων του γένους Tamarix parviflora (αλμυρίκια) θα μπορούσε 
να εξεταστεί στην περιοχή μελέτης σε κατάλληλες εκτάσεις. Η δέσμευση εδαφών και 
το κόστος προμήθειας αποτελούν τροχοπέδη για τους παραγωγούς της περιοχής. 
 
 
3.3. ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 

Διάφορες μελέτες κατέδειξαν ότι είναι δυνατή η αύξηση της παραγωγής υπό 
υφάλμυρες συνθήκες με χρήση των μυκήτων Arbuscular mycorrhizal (ΑΜ). Οι μύκητες 
αυτοί είναι μοναδικοί μεταξύ της πληθώρας μικροοργανισμών που συναντώνται στα 
εδάφη. Η βελτιωμένη ανάπτυξη φυτών εμβολιασμένων με ΑΜ μπορεί να αποδοθεί στη 
βελτιωμένη παραλαβή θρεπτικών (όπως ο φώσφορος, ο ψευδάργυρος, ο χαλκός και ο 
σίδηρος) στην αύξηση της συγκέντρωσης υδατανθράκων και αμινοξέων στο ριζικό σύστη-
μα, όπως και στην περιορισμένη παραλαβή του (τοξικού) νατρίου. Τέτοια είδη έχουν 
εντοπιστεί σε διάφορα είδη εδαφών συμπεριλαμβανομένων και αλατούχων αν και η 
ανάπτυξή τους μπορεί να περιοριστεί από εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων. 
Έχει βέβαια αναφερθεί και η δυνατότητα καλλιέργειας μυκήτων ανθεκτικών σε υψηλές 
συγκεντρώσεις αλάτων μέσω εγκλιματισμού (acclimation) (Sharifi et al., 2007). 

Μελέτη με τον μύκητα Glomus etunicatum έδειξε αύξηση της παραγωγής σόγιας 
κατά 40-50% σε υφάλμυρες συνθήκες (συγκεντρώσεις NaCl έως 100 mM) (Sharifi et 
al., 2007). Σε άλλη εργασία ο μύκητας Glomus mossae οδήγησε σε αύξηση της 
παραγωγής τομάτας κατά 60% υπό συνθήκες υφάλμυρες (ηλεκτρική αγωγιμότητα 
νερού άρδευσης 2,4 mS/cm και εδάφους 4,4 mS/cm) συγκριτικά με καλλιέργεια χωρίς 
τη χρήση μύκητα (Al-Karaki, 2006). 

Οι μύκητες αυτοί φαίνεται να έχουν ευεργετική δράση στην παραγωγή με 
υφάλμυρα νερά αν και δεν υπάρχουν δεδομένα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και το 
κόστος τέτοιων παρασκευασμάτων.  
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3.4. ΦΥΤΟ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ 
Το σκεπτικό της φυτοεξυγίανσης είναι η σπορά μιας καλλιέργειας η οποία έχει 

την ικανότητα της απορρόφησης αλάτων και εναλλακτικού νατρίου από το έδαφος. Οι 
καλλιέργειες αυτές μπορεί να είναι εμπορικά φυτά (για παράδειγμα τριφύλλι) τα οποία 
ήδη χρησιμοποιούνται από τους παραγωγούς ή φυτά ανθεκτικά στα άλατα (αλοφυτική 
βλάστηση), αυτοφυή σε υφάλμυρα και αλατούχα εδάφη τα οποία μπορούν και 
συσσωρεύουν μεγάλες ποσότητες αλάτων. Η δράση των φυτών αυτών αφορά την 
διαλυτοποίηση του ασβεστίου που υπάρχει στο έδαφος και την εναλλαγή του με το 
νάτριο. Αν και η χρήση φυτών για την εξυγίανση είναι φιλική προς το περιβάλλον 
απαιτούνται μεγάλες χρονικές περίοδοι για την επίτευξη του επιθυμητού βαθμού 
βελτίωσης (Qadir et al., 2005) συγκριτικά με τη χρήση χημικών θεραπειών (πχ γύψος). 
Στην εργασία των Qadir et al (2005) αναφέρονται ποσοστά μείωσης του λόγου 
προσρόφησης νατρίου (SAR) από 35 έως 75% με χρήση karnal grass και διάρκεια 
εξυγίανσης της τάξης των 12-15 μηνών. 
 
 
3.5. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ 

Συστήματα αυτόματης καταγραφής της υγρασίας και της ηλεκτρικής αγωγιμό-
τητας του εδάφους αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την έγκαιρη ειδοποίηση των 
παραγωγών με σκοπό τον έλεγχο των αρδεύσεων. Τα μηχανήματα αυτά ειδοποιούν σε 
περιπτώσεις που η ηλεκτρική αγωγιμότητα του εδάφους ξεπεράσει κάποια ανώτατη 
τιμή και η υγρασία ελαττωθεί σε επικίνδυνα για την καλλιέργεια επίπεδα. Στις περι-
πτώσεις αυτές πρέπει να ακολουθήσει άρδευση. Η μέθοδος μπορεί να συμβάλει σε 
βελτίωση παθογενών εδαφών, διαφύλαξη παραγωγικών εδαφών καθώς και σε εξοικο-
νόμηση νερού. Το κόστος του εξοπλισμού (αισθητήρες, καταγραφικό και σύστημα τηλε-
μετάδοσης) μπορεί να ξεπεράσει τα 1000 Euro (ανάλογα με τον κατασκευαστή) ενώ 
απαιτείται και προσεκτική εγκατάσταση όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα των 
μετρήσεων.  

 
 
3.6. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ 

Η χρήση γενετικά τροποποιημένων φυτών αντιμετωπίστηκε με επιφύλαξη από τους 
καλλιεργητές  όσον αφορά τις πιθανές επιδράσεις στον άνθρωπο, τα ζώα αλλά και σε 
γειτονικές καλλιέργειες ή στη μεταβίβαση των ιδιοτήτων τους σε άλλα είδη φυτών/ζιζανίων.  

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς έδειξαν εντυπωσιακά αποτελέ-
σματα αν και δεν είναι γνωστή η διαθεσιμότητα και το κόστος τέτοιων σπόρων. Η 
ομάδα των Xue et al. (2004) μετέτρεψαν σιτηρά ώστε να είναι ανθεκτικά στα άλατα. Η 
χρήση  των τροποποιημένων αυτών φυτών στην ύπαιθρο έδειξε ότι το μέγεθος του 
σιταριού ήταν μεγαλύτερο και βαρύτερο και η παραγωγή υψηλότερη σε συνθήκες 
ηλεκτρικής αγωγιμότητας του εδάφους μεταξύ 10-13 mS/cm (στο εκχύλισμα 
κορεσμού). Η αποδοτική παραγωγή γενετικά τροποποιημένης τομάτας (Zhang and 
Blumwald, 2001) και ρυζιού (Rus et al., 2005) έχουν επίσης αναφερθεί. 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Η άρδευση με υφάλμυρα νερά οδηγεί σε συσσώρευση νατρίου και διαλυτών 
αλάτων στα καλλιεργήσιμα εδάφη. Η αύξηση των συγκεντρώσεων αυτών έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση της γονιμότητας του εδάφους, την τοξική επίδραση στα φυτά, 
υψηλό pH, την οσμωτική επίδραση και υψηλή κατακράτηση νερού. Η αποκατάσταση 
των νατριωμένων εδαφών προϋποθέτει αρχικά τη μείωση της στάθμης του υπογείου 
νερού (σε περιπτώσεις που βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια), βελτίωση της εσωτερικής 
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τους αποστράγγισης και στη συνέχεια απομάκρυνση του εναλλακτικού νατρίου 
(εναλλαγή με ασβέστιο) και ξέπλυμά τους με νερό. Σε κάθε περίπτωση η χρήση νερού 
άρδευσης καλής ποιότητας είναι επιθυμητή. Παρόλαυτά η τεχνολογία και η βιοτεχνολο-
γία επιτρέπει την αύξηση της παραγωγής σε συνθήκες αλάτωσης. Παρασκευάσματα 
μυκήτων ή γενετικά τροποποιημένα φυτά αποτελούν για το μέλλον λύσεις σε περιοχές 
με προβλήματα υφαλμύρωσης. Η χρήση φυτών για τον έλεγχο της στάθμης του 
υπογείου νερού και την εξυγίανση αλατούχων εδαφών είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες 
και φιλικές προς το περιβάλλον αλλά οι διεργασίες αποκατάστασης είναι εξαιρετικά 
βραδείες. Ο έλεγχος της υγρασίας και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του εδάφους 
επιτρέπει στον παραγωγό καλύτερο έλεγχο των αρδεύσεων και την αποφυγή 
συσσώρευσης απαγορευτικών ποσοτήτων διαλυτών αλάτων.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το έτος 2008, πραγματοποιήθηκε έρευνα που αφορούσε στην επίδραση διαφορετικών 
μεθόδων αυτόματης άρδευσης στην παραγωγή βιομάζας και τα οικονομικά 
αποτελέσματα απο την καλλιέργεια του ενεργειακού φυτού σόργου. Οργανώθηκαν 
τρεις μεταχειρίσεις: επιφανειακή στάγδην άρδευση (Ε100) και υπόγεια στάγδην 
άρδευση (Υ100) με εφαρμογή δόσης άρδευσης ίσης με το 100% της ημερήσιας 
εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ) και χρήση εξατμισίμετρου τύπου Α και επιφανειακή στάγδην 
άρδευση (μάρτυρας) με  ίση δόση άρδευσης η οποία εφαρμόστηκε με τη βοήθεια 
αισθητήρα μέτρησης υγρασίας εδάφους (Α100). Τα αποτελέσματα έδειξαν υπεροχή της 
υπόγειας στάγδην άρδευσης (Υ100). Ο μάρτυρας φαίνεται να έχει χαμηλότερο κόστος 
λειτουργίας συγκριτικά με τις άλλες δύο μεταχειρίσεις.  
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ABSTRACT 
A research was contacted during the year 2008 about the effect of different automatic 
irrigation methods in biomass production and economic results by cultivating the energy 
plant sorghum. Three irrigation treatments: surface drip irrigation (E100) and 
subsurface one (Y100) with amount of water equal to 100% of daily evapotranspiration 
(ET) which was calculated by using evaporation pan class A, and surface drip irrigation 
(control treatment) with the same amount of water which was supplied by using a soil 
moisture sensor (A100), were experimented. The subsurface drip irrigation (Y100) was 
superior while the control treatment seems to have lower operating cost than the other 
two treatments. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα τελευταία εκατό χρόνια έχουν αυξηθεί δραματικά οι ανάγκες σε ενέργεια. Η 

αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην βιομηχανική επανάσταση όσο και στη ραγδαία 
αύξηση του πληθυσμού της γης. Η κυριότερη επίπτωση της βιομηχανικής δραστηριό-
τητας του ανθρώπου είναι οι εκπομπές αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα. (Mastrorilli et 
al., 1995). Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι το πρώτο βήμα για την 
αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ένας άλλος παράγοντας που φαίνεται 
να καθορίζει την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι  η συνεχόμενη αύξηση του 
κόστους των ορυκτών καυσίμων. Σε αυτά τα πλαίσια διαμορφώνονται νέες στρατηγικές 
ανάπτυξης και τίθενται κανόνες σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο που 
προσδιορίζουν την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέ-
γεται και η οδηγία 30/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία μέχρι το 
έτος 2010 το 5,75% των καυσίμων που καταναλώνονται στις μεταφορές θα πρέπει να 
παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Σακελλαρίου κ.α., 2007).   

Με τον όρο βιομάζα χαρακτηρίζεται κάθε υλικό που προέρχεται από ζώντες ή 
πρόσφατα αποθανόντες φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς (Biomass Energy Center, 
2007). Τα υπολείμματα της καύσης βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας είναι 
βιοαποικοδομήσιμα και άρα λιγότερο ρυπογόνα από τα αντίστοιχα των ορυκτών 
καυσίμων. Κατά την καύση της βιομάζας παράγονται και εκπέμπονται χαμηλές ή και 
μηδενικές ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου. Δημιουργούνται προϋποθέσεις οικονο-
μικής ανάπτυξης της υπαίθρου και δίνονται ευκαιρίες για αναδιάρθρωση των καλλιερ-
γειών με τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ταυτόχρονη 
μείωση της ανεργίας (Αγερίδης κ.α., 2006).  Η βιομάζα από φυτά μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για την παραγωγή βιοαερίου, βιοντιζελ, αιθανόλης,  μεθανόλης, πετρελαίου, 
βενζίνης και υδρογόνου (El Bassam, 1998)]. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για 
απευθείας καύση και παραγωγή θερμότητας για θέρμανση κτηρίων και την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.  

Διάφορα είδη φυτών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιομάζας. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα παρουσιάζει το σόργο (γλυκό και ινώδες). Το 
σόργο (Sorghum bicolor L. Moench) είναι ένα τροπικό C4 φυτό. Ανήκει στην 
οικογένεια των Αγρωστωδών (Poaceae).  Ως C4 φυτό έχει μεγάλη φωτοσυνθετική 
αποδοτικότητα όταν αναπτύσσεται σε κατάλληλες συνθήκες. Αν και είναι τροπικό φυτό 
είναι δυνατό να καλλιεργηθεί και σε εύκρατα κλίματα. Οι καλλιεργούμενοι τύποι 
σόργου περιλαμβάνουν το καρποδοτικό σόργο, το γλυκό και το σανοδοτικό σόργο. 
(Curt et al., 1995). Το σόργο δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλες απαιτήσεις σε νερό άρδευσης. 
Είναι πιο παραγωγικό σε σχέση με το καλαμπόκι σε συνθήκες ελλιπούς άρδευσης. Για 
την μέγιστη παραγωγή απαιτεί 450-560mm νερού ανάλογα με τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος στο οποίο καλλιεργείται. Οι μέγιστες απαιτήσεις του φτάνουν τα 
7,6mm/ημέρα κατά το αναπαραγωγικό στάδιο (Shtroyer et al., 1998). Ειδικότερα το 
ινώδες ή κυτταρινούχο σόργο αποτελεί τον κυριότερο τύπο σόργου για την παραγωγή 
ξηρής βιομάζας για απευθείας καύση. Δευτερευόντως χρησιμοποιείται και για την 
παραγωγή υγρών καυσίμων.  

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η καλλιέργεια του φυτού σόργου θα πρέπει 
πλέον να θεωρείται μια από τις πολλά υποσχόμενες ενεργειακές καλλιέργειες για 
μελλοντική χρήση υπό συνθήκες ελλιπούς άρδευσης. Για το σκοπό αυτό κρίθηκε 
αναγκαία η μελέτη της επίδρασης διαφορετικών μεθόδων άρδευσης, υπόγειας και 
επιφανειακής στάγδην άρδευσης, στην ανάπτυξη και παραγωγή βιομάζας του ενεργεια-
κού φυτού σόργου καθώς και στην εξοικονόμηση νερού και ενέργειας. Επιπλέον 
μελετήθηκε η εφαρμογή ευφυών συστημάτων άρδευσης στο πεδίο του αγρού. Τα 
αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή μαθηματικού μοντέλου και 
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εξισώσεων πρόβλεψης της ανάπτυξης και της τελικής παραγωγής ξηρής βιομάζας. 
Απώτερος σκοπός της διπλής αυτής μελέτης είναι η μεγιστοποίηση της ενεργειακής 
ωφέλειας από την καλλιέργεια του ενεργειακού φυτού σόργου με σύγχρονα συστήματα 
άρδευσης. 
 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου πραγματοποιήθηκε έρευνα στην περιοχή 
Βελεστίνου Μαγνησίας το έτος 2007 και επαλήθευση του μοντέλου πρόβλεψης της 
ανάπτυξης και παραγωγής ξηρής βιομάζας κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής 
περιόδου 2008. Οργανώθηκαν τρεις μεταχειρίσεις σε τέσσερις επαναλήψεις πλήρως 
τυχαιοποιημένες οι οποίες ήταν: α) επιφανειακή στάγδην άρδευση (Ε100) με δόση 
άρδευσης ίση με το 100% της ημερήσιας εξατμισοδιαπνοής, β) υπόγεια στάγδην 
άρδευση με ίση δόση άρδευσης (Υ100) και γ) αυτοματοποιημένη επιφανειακή στάγδην 
άρδευση (Α100) με ίση δόση άρδευσης η οποία αποτέλεσε την μεταχείριση αναφοράς 
(μάρτυρας). Ο υπολογισμός της δόσης άρδευσης για τις δύο πρώτες μεταχειρίσεις έγινε 
με βάση μετρήσεις της ημερήσιας εξατμισοδιαπνοής με την χρήση εξατμισίμετρου 
τύπου Α (Παπαζαφειρίου, 1994, Smajstrla, 2000) ενώ για την μεταχείριση του μάρτυρα 
οι ανάγκες σε νερό καθορίζονταν αυτόματα με βάση την μέση περιεχόμενη υγρασία 
εδάφους, σε βάθος 0-90cm, με την χρήση αισθητήρα μέτρησης υγρασίας εδάφους 
(αισθητήρας TDR).  

Το επιφανειακό δίκτυο εφαρμογής περιελάμβανε σταλακτηφόρους σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο διαμέτρου 20mm που απείχαν μεταξύ τους 1,6m. Ο  σταλακτηφόρος 
αγωγός περιλαμβάνει αυτοκαθαριζόμενους και αυτορυθμιζόμενους σταλακτήρες με 
ισαποχή 80cm (in line) και παροχή του κάθε σταλάκτη 2,3 l/h. Το υπόγειο δίκτυο 
περιελάμβανε τον ίδιο τύπο σταλακτηφόρου σωλήνα ο οποίος τοποθετήθηκε σε βάθος 
0,45cm με ειδικό υπεδαφοθέτη. Επιπλέον το υπόγειο δίκτυο ήταν εφοδιασμένο με 
βαλβίδα αντεπιστροφής και με φίλτρο δίσκων εμβαπτισμένων στην ουσία trifluralin για 
την προστασία του συστήματος από εμφράξεις κατά τη διακοπή της άρδευσης. 

Η μηχανική σύσταση του εδάφους του κτήματος, όπως προέκυψε από τη σχετική 
ανάλυση είναι: άμμος 48%, άργιλος 23% και ιλύς 29%. Το PH του εδάφους είναι 7,8 
και η οργανική ουσία 0,97% (Μήτσιος κ.α., 2000).  

Οι καλλιεργητικές εργασίας του πειραματικού αγρού ακολούθησαν την συνήθη 
πρακτική που εφαρμόζεται στην περιοχή για την καλλιέργεια του καλαμποκιού. Η 
σπορά πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαΐου τόσο το 2007 όσο και το 2008, με σπαρτική 
μηχανή 6 σειρών, ενώ η ποικιλία σόργου που χρησιμοποιείται είναι η Η132, σε 
ποσότητα 0,65Kg/στρέμμα.  Κατά τη διάρκεια των καλλιεργητικών περιόδων 2007 και 
2008 δεν πραγματοποιήθηκε κανενός είδους λιπαντική ή άλλη χημική επέμβαση. Ο 
μέσος αριθμός φυτών ήταν 9φυτά /m.  

Τα μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής  (θερμοκρασία αέρα, σχετική υγρασία, 
βροχόπτωση, ηλιοφάνεια) συλλέγονταν σε αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό τοποθε-
τημένο σε απόσταση 50m από την καλλιέργεια. Η στατιστική επεξεργασία πραγματο-
ποιήθηκε με τη μέθοδο ανάλυσης της παραλλακτικότητας (ANOVA) για επίπεδο 
σημαντικότητας 0.05 και η κατάταξη των μέσων όρων έγινε με την εφαρμογή του 
πολλαπλού τεστ Duncan ενώ η μοντελοποίηση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της 
πολλαπλής γραμμική παλινδρόμησης (Montgomery et al., 1999). Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο επεξεργασίας δεδομένων SPSS 14.  

Για την αυτοματοποίηση της άρδευσης χρησιμοποιήθηκε προγραμματιστής 
άρδευσης για τις μεταχειρίσεις Ε100 και Υ100 και δύο ηλεκτροβάνες. Στη μεταχείριση 
του μάρτυρα χρησιμοποιήθηκε αισθητήρας μέτρησης υγρασίας εδάφους ο οποίος 
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λειτουργεί σύμφωνα με την μέθοδο TDR. Ο αισθητήρας έχει μήκος 1,2m και 
καταγράφει το μέσο όρο της % κατά όγκο περιεχόμενης υγρασίας του εδάφους σε 
βάθος 0-90cm. Οι τιμές καταγράφονται σε data logger ο οποίος καθορίζει την έναρξη 
και λήξη της άρδευσης μέσω μιας ηλεκτροβάνας. Η έναρξη της άρδευσης γίνονταν 
όταν ο μέσος όρος της υγρασίας εδάφους έφτανε στο 70% της υδατοϊκανότητας (όταν 
η μέση υγρασία εδάφους στα 90cm έφτανε το 23%κ.ο.) και ολοκληρωνόταν όταν ο 
μέσος όρος υγρασίας εδάφους έφτανε το 100% της υδατοϊκανότητας όπως φαίνεται 
και από τον Πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1: Εδαφολογικές παράμετροι 

Βάθος 
Δειγματοληψίας cm 

Φαιν. Ειδ. Βάρος 
(Φ.Ε.Β.) (gr/cm3) 

Υδατοϊκανότητα  
(ΥΔ) (%v/v) 

Σημ. Μόν. Μάρ.  
(ΣΜΜ) (%v/v) 

0-32 1.44 34.30 19.41 
32-63 1.42 31.05 17.59 

 
Κατά τη διάρκεια των καλλιεργητικών περιόδων 2007 και 2008 πραγματο-

ποιήθηκαν μετρήσεις της εξέλιξης του ύψους, του δείκτη φυλλικής επιφάνειας και της 
παραγωγής ξηρής βιομάζας. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση 
από τις δύο μεσαίες γραμμές σποράς για αποφυγή αλληλεπιδράσεων από γειτονικές 
γραμμές σποράς και γειτονικά πειραματικά τεμάχια. Η ξήρανση της χλωρής βιομάζας 
γινόταν σε θερμοκρασία 105οC για 72ώρες. 
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στην  Σχήμα 1 φαίνονται η μέση θερμοκρασία και η ωφέλιμη βροχόπτωση κατά τη 
διάρκεια των δύο καλλιεργητικών περιόδων 2007 και 2008 καθώς και η μέσες τιμές 
θερμοκρασίας και βροχοπτώσεων της τελευταίας 25αετίας.  
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Σχήμα 1. Μέσοι όροι θερμοκρασίας και ωφέλιμης βροχόπτωσης Μαΐου-Οκτωβρίου 
2007 και 2008 και των τελευταίων 25 ετών (ανά 10ήμερο). 

 
Από τη σύγκριση  των μέσων όρων παραγωγής ξηρής βιομάζας, όπως αυτή 

απεικονίζεται στο Σχήμα 2 διαπιστώνεται ότι στην Υ100 μεταχείριση η μέση απόδοση 
ανέρχεται στα 4349Kg/στρ. ενώ στη μεταχείριση Ε100 στα 3869Kg/στρ., μια διαφορά 
ίση με 480Kg/στρ ή ποσοστό 12,4% υπέρ της υπόγειας στάγδην άρδευσης. Ο 
αντίστοιχος μέσος όρος της διετίας 2007-2008 για τη μεταχείριση Α100% είναι 
3708Kg/στρ. και η αντίστοιχη ποσοστιαία διαφορά από τη μεταχείριση Ε100 είναι 
4,3% ενώ από την μεταχείριση Υ100 17,3%. Ειδικότερα, η διαφορά ως προς την 
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παραγωγή ξηρής βιομάζας μεταξύ των μεταχειρίσεων Ε100 και Α100 διαμορφώθηκε 
κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου 2008 ως αποτέλεσμα της εφαρμογής 
της αυτοματοποιημένης άρδευσης. Σημειώνεται ότι την καλλιεργητική περίοδο 2007 η 
μεταχείριση Α100 αρδεύονταν με την ίδια μέθοδο με την οποία αρδεύονταν και η 
μεταχείριση Ε100. Αντίστοιχη είναι και η παραγωγή ενέργειας από την καύση της 
ξηρής βιομάζας που παράχθηκε από κάθε μια μεταχείριση όπως φαίνεται και στο 
Σχήμα 2. Η παραγωγή ενέργειας είναι το γινόμενο της μέσης παραγωγής ξηρής 
βιομάζας επί το συντελεστή 48 MJ/Kgr (Monti et al., 2003). 

 

Υ100 Ε100 Α100

Παραγωγή Ενέργειας (GJ/Στρ.)

Βιομάζα / 10  (Kg/Στρ.)
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Σχήμα 2. Μέσοι όροι παραγωγής ξηρής βιομάζας και ενέργειας  

 
Εξετάζοντας την ακαθάριστη πρόσοδο, η οποία προκύπτει ως γινόμενο της μέσης 

απόδοσης επί την τιμή ανά κιλό προϊόντος (Κιτσοπανίδης κ.α. 2003) διαπιστώθηκε ότι 
στην μεταχείριση Υ100 ανέρχεται σε 282,62€/στρ. (4348Kg/στρ. X 0,065€/Kg) ενώ 
στις μεταχειρίσεις Ε100 και Α100 φτάνει τα 251,49€/στρ και 241,02€/στρ αντίστοιχα. 

Όσον αφορά στις δαπάνες παραγωγής, στη μεν μεταχείριση Υ100 η μέση τιμή 
φτάνει στο ύψος των 256,53€/στρ. στη δε Ε100 το ύψος των δαπανών έφτασε τα 
266,96€/στρ. Ειδικότερα για τη μεταχείριση Α100 οι δαπάνες ήταν περισσότερες από 
αυτές της μεταχείρισης Ε100 κυρίως λόγω της αγοράς του εξοπλισμού που 
χρησιμοποιήθηκε για την αυτοματοποίηση της άρδευσης (αισθητήρας εδάφους, 
ηλεκτροβάνα και data logger). Ωστόσο η εφαρμογή της μεθόδου κατά την 
καλλιεργητική περίοδο 2008 είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση νερού άρδευσης σε 
ποσοστό 11,5% του συνολικού νερού άρδευσης που εφαρμόστηκε στις άλλες δύο 
μεταχειρίσεις. Αντίστοιχα το σύστημα άρδευσης για τη μεταχείριση Α100 λειτούργησε 
συνολικά 32,5 ώρες λιγότερο σε σύγκριση με αυτό των δύο άλλων μεταχειρίσεων 
εξοικονομώντας ηλεκτρική ενέργεια.  

Το 2007 διαμορφώθηκε γραμμική εξίσωση πρόβλεψης της παραγωγής ξηρής 
βιομάζας. Για τη διαμόρφωση των εξισώσεων πραγματοποιήθηκαν 15 μετρήσεις ξηρής 
βιομάζας από τυχαία φυτά και χρησιμοποιήθηκαν 7 ανεξάρτητες μεταβλητές. Οι 
ανεξάρτητες μεταβλητές που υπεισέρχονται στην παρούσα έρευνα είναι: α) άρδευση 
(Χ1), β) ηλιοφάνεια (Χ2), γ) βροχόπτωση (Χ3), δ) μεταβολή της θερμοκρασίας της 
ατμόσφαιρας (Χ4), ε) υγρασία του εδάφους (Χ5), στ) υγρασία της ατμόσφαιρας (Χ6) και 
ζ) διάρκεια της ημέρας (Χ7) εκφρασμένη σε λεπτά της ώρας. Η επεξεργασία των 
παραπάνω στοιχείων έδωσε μια συναρτησιακή σχέση, η οποία  εκφράζει την παραγωγή 
ξηρής βιομάζας ως συνάρτηση των υπολοίπων παραμέτρων. Έτσι η μεν παραγωγή 
ξηρής βιομάζας είναι η εξαρτημένη μεταβλητή (Υ), οι δε υπόλοιπες παράμετροι είναι 
ανεξάρτητες μεταβλητές (Χ). Δημιουργείται έτσι μια εντόνως μη γραμμική συνάρτηση 
για την επίλυση της οποίας γίνεται γραμμικοποίηση με λογαριθμικοποίηση. Για τη 
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λογαριθμικοποίηση χρησιμοποιήθηκε ο δεκαδικός λογάριθμος (Montgomery et al., ).  Η 
προκύπτουσα συνάρτηση είναι πλέον γραμμική ως προς τις παραμέτρους. Στο 
γραμμικό αυτό μοντέλο εφαρμόστηκε η μέθοδος της πολλαπλής γραμμικής 
παλινδρόμησης και έγινε εκτίμηση των συντελεστών του γραμμικοποιημένου 
πολυωνύμου, εκτίμηση των διαστημάτων εμπιστοσύνης για κάθε συντελεστή καθώς και 
τεστ ελέγχου για την παλινδρόμηση. Κατά την καλλιεργητική περίοδο 2008 
πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ των πειραματικών τιμών και αυτών που 
προέκυπταν από το μοντέλο. Οι εξισώσεις που προέκυψαν με βάση την επεξεργασία 
των στοιχείων και προβλέπουν την παραγωγή ξηρής βιομάζας για τις μεταχειρίσεις 
Υ100 , Ε100 και Α100 είναι οι ακόλουθες, αντίστοιχα: 
 
ΥΥ100=1.815+1.330log10(Χ1)-0.366log10(Χ7)                                                               (3.1) 
 
ΥΕ100=2.522+1.934log10(Χ1)+0.309log10(Χ6)-0.954log10(Χ7)                                     (3.2)                         
 
ΥΑ100=1.865+1.616log10(Χ1)-0.545log10(Χ7)                                                               (3.3) 
 
Για τον αποκλεισμό των μη σημαντικών παραμέτρων ακολουθήθηκε η οπισθόδρομη 
διαδικασία με επίπεδο σημαντικότητας 0,01 για το κρίσιμο Τ. Τελικά επιλέχτηκαν 
εκείνες οι εξισώσεις που προέβλεπαν την παραγωγή ξηρής βιομάζας με την μεγαλύτερη 
ακρίβεια χρησιμοποιώντας τις ελάχιστες ανεξάρτητες μεταβλητές. Η τιμή του 
συντελεστή προσδιορισμού R2 για κάθε μία από τις παραπάνω εξισώσεις είναι 0,986, 
0,958 και 0,978 αντίστοιχα ενώ η τιμή του πολλαπλού συντελεστή συσχέτισης R είναι 
0,993 , 0,979, 0,989 αντίστοιχα.  Οι τιμές των συντελεστών R2και R δίνουν μια πρώτη 
ένδειξη ότι χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις (3.1), (3.2) και (3.3) είναι δυνατό, αφενός, 
να προβλεφθεί η παραγωγή ξηρής βιομάζας με ακρίβεια χρησιμοποιώντας ως 
ανεξάρτητες μεταβλητές την άρδευση (Χ1) την υγρασία της ατμόσφαιρας (Χ6) και την 
διάρκεια της ημέρας (Χ7). Στον Πίνακα 2 φαίνονται ενδεικτικές τιμές ξηρής βιομάζας 
όπως μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου 2008 και 
συγκρίνονται με τις αντίστοιχες θεωρητικές που προκύπτουν από την εφαρμογή των 
τριών παραπάνω εξισώσεων.  
 
Πίνακας 2: Ενδεικτικές θεωρητικές και πραγματικές τιμές ξηρής βιομάζας  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗ Μετρήσεις Υ100 Ε100 Α100 Υ100 Ε100 Α100 Υ100 Ε100 Α100 
Πρώτη 1534 1098 1125 1733 1058 1080 11% 3% 4% 

5Η 3200 2681 2657 3060 3577 3015 11% 14% 14% 
10Η 4082 3502 3470 4410 4185 3938 7% 20% 13% 

Τελευταία 3794 3159 3112 3938 3735 3623 4% 18% 16% 
 
Από τον πίνακα γίνεται αντιληπτό ότι με βάση τις μετρήσεις ενός έτους 
διαμορφώθηκαν εξισώσεις με τις οποίες μπορεί να προβλεφθεί η παραγωγή ξηρής 
βιομάζας με ικανοποιητική ακρίβεια. Ωστόσο, απαιτείται βελτίωση του μοντέλου η 
οποία θα επιτευχτεί όταν ολοκληρωθεί και η τρίτη καλλιεργητική περίοδος. Ειδικότερα, 
για τη μεταχείριση Α100 αναμενόταν μεγαλύτερες αποκλίσεις αφού την καλλιεργητική 
περίοδο 2008 χρησιμοποιήθηκε διαφορετική μέθοδος άρδευσης. Η μικρή απόκλιση 
οφείλεται στις ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στην εξίσωση 
πρόβλεψης (άρδευση υγρασία ατμόσφαιρας και διάρκεια ημέρας). Έτσι όπως γίνεται 
εύκολα αντιληπτό η διάρκεια της ημέρας δεν παρουσιάζει διακυμάνσεις μεταξύ των 
ετών ενώ η ατμοσφαιρική υγρασία δεν παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ ετών 
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με παρόμοια μετεωρολογικά χαρακτηριστικά. Παράλληλα η ποσότητα άρδευσης που 
χορηγήθηκε ήταν κατά 11,5% λιγότερη στη μεταχείριση Α100 σε σύγκριση με την 
μεταχείριση Ε100. 
 
Πίνακας  3: Αποδοτικότητα άρδευσης των μεταχειρίσεων τα έτη 2007 και 2008. 

Έτος 2007 Έτος 2008 Παράμετροι Ε100 Υ100 Α100 Ε100 Υ100 Α100 
Τελική Ξηρή Βιομάζα 

Κg/στρ. 3553 4288 3478 4185 4410 3938 

Στάγδην  Άρδευση (mm) 546.52 546.52 546.52 489,81 489,81 423,84 
Τεχνητή Βροχή (mm) 63.00 63.00 63.00 111,08 111,08 111,08 
Ωφέλιμη Βροχόπτωση 

(mm) 116.04 116.04 116.04 40,88 40,88 40,88 

Υγρασία Εδάφους (mm) 0.00 0.00 0.00 -3,50 +3,00 +2,50 
Συνολικό Νερό (mm) 725.56 725.56 725.56 638,27 644,77 578,30 

WUE g ξηρής Βιομάζας l-1 
συνολικού νερού 4.90b 5.91a 4,79bc 6,56ab 6,84a 6,81a 

 
Στον Πίνακα 3 φαίνεται η αποδοτικότητα του νερού άρδευσης, η οποία σύμφωνα 

με τον Monteith (1993) είναι το πηλίκο της ξηρής βιομάζας προς τη συνολική  
ποσότητα νερού που εφαρμόστηκε (άρδευση, ωφέλιμη βροχόπτωση και διαθέσιμη 
υγρασία εδάφους). Από την μελέτη του πίνακα διαπιστώνεται ότι ενώ το 2007 η 
αποδοτικότητα άρδευσης στη μεταχείριση Ε100 δεν παρουσίασε σημαντικές διαφορές 
για επίπεδο σημαντικότητας 0,05 από την αντίστοιχη στη μεταχείριση Α100 αλλά 
διέφεραν και οι δύο σημαντικά από την αποδοτικότητα άρδευσης της μεταχείρισης 
Υ100. Αντίθετα την επόμενη καλλιεργητική περίοδο η αποδοτικότητα άρδευσης της 
μεταχείρισης Α100 προσέγγισε την αντίστοιχη της Υ100 χωρίς μάλιστα να διαφέρει 
από αυτή σημαντικά για επίπεδο σημαντικότητας 0,05. Η παρατήρηση αυτή 
επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι εξοικονομήθηκε 11,5% νερό άρδευσης ενώ 
επετεύχθη υψηλή παραγωγή ξηρής βιομάζας.  
 

 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
• Η μέση παραγωγή ξηρής βιομάζας (4349Kg/στρ) που παρατηρήθηκε στη 
μεταχείριση Υ100 διέφερε σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 από τις 
μεταχειρίσεις Ε100 (3869) και Α100 (3708Kg/στρ.). 
• Μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας παρατηρήθηκε στη μεταχείριση Υ100 και 
ακολούθησαν οι άλλες δύο μεταχειρίσεις. 
• Μεγαλύτερη ακαθάριστη πρόσοδο έδωσε η μεταχείριση Υ100 (282,62€/στρ.) και 
ακολούθησαν οι μεταχειρίσεις Ε100 (251,49€/στρ.) και Α100 (241,02€/στρ.) 
αντίστοιχα.  
• Μεγαλύτερες δαπάνες παρατηρήθηκαν στη μεταχείριση Υ100 (256,53€/στρ) και 
ακολούθησαν οι μεταχειρίσεις Ε100 (266,96€/στρ.)  και Α100 (266,96€/στρ.)  για το 
έτος 2007. 
• Η εφαρμογή του ευφυούς συστήματος άρδευσης στη μεταχείριση Α100 είχε ως 
αποτέλεσμα την εξοικονόμηση νερού άρδευσης σε ποσοστό 11,5% της συνολικής 
ποσότητας που εφαρμόστηκε με τη μέθοδο άρδευσης των μεταχειρίσεων Ε100 και Υ100. 
 
Ευχαριστίες: Το έργο συγχρηματοδοτείται  
• 80% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
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• 20% της Δημόσιας Δαπάνης από το Ελληνικό Δημόσιο – Υπουργείο Ανάπτυξης – 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
• και από τον Ιδιωτικό Τομέα 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται πειραματικές σχέσεις  αθροιστικής διήθησης – 
χρόνου, για ένα πηλώδες έδαφος, που προέκυψαν από πειράματα διήθησης με το 
διηθητόμετρο με πορώδη πλάκα εφαρμογής αρνητικής πίεσης, τόσο σε διαταραγμένο 
έδαφος όσο και σε αδιατάρακτο, για δύο διαφορετικές τιμές του φορτίου πίεσης. Σε 
όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε η εξίσωση διήθησης με μεταβαλλόμενη 
απορροφητικότητα, που έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την περιγραφή της 
αντίστοιχης σχέσης αθροιστικής διήθησης – χρόνου, στην περίπτωση της 
μονοδιάστατης – κατακόρυφης διήθησης με σταθερό φορτίο. Από τα αποτελέσματα, 
προκύπτει ότι η προτεινόμενη εξίσωση επαληθεύει το φαινόμενο της διήθησης με την 
εφαρμογή αρνητικού φορτίου στην επιφάνεια του εδάφους.  

 
 

EXPERIMENTAL VERIFICATION OF VARIABLE SORPTIVITY 
INFILTRATION EQUATION UNDER NEGATIVE CONSTANT 

HEAD INFILTRATION CONDITIONS 
I. Argyrokastritis1, G. Kargas, P. Kerkides 

                                
                                         Agricultural University of Athens  

Department of Natural Resources Development and Agricultural Engineering 
Sect. of Water Resources Management, 1jarg@aua.gr 

 
 
ABSTRACT 
In this paper, the experimental relationships of cumulative infiltration versus time, 
obtained through successive infiltration experiments, are presented. The experiments 
were performed by means of a disk tension infiltrometer for two different values of 
suction at the soil surface for undisturbed and disturbed soil both. For the description of 
the relationship of cumulative infiltration versus time, the variable sorptivity infiltration 
equation was proposed. From the comparison of experimental data with the theoretical 
ones obtained by using the proposed equation, it may be assumed that, the proposed 
equation verifies quite well the infiltration phenomenon, governed by the conditions 
imposed by using the disk tension infiltrometer. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Όταν η επιφάνεια ενός ανομοιογενούς εδάφους, που τυχαίνει να περιέχει ρωγμές 

και άλλους κενούς χώρους, λόγω δομής ή λόγω βιολογικής δραστηριότητας, 
(γαιοσκώληκες, ρίζες κ.λπ.) κατακλυστεί  με νερό, τότε ο ρυθμός διήθησης του νερού 
είναι δυνατό να οφείλεται κυρίως στη ροή μέσα από τους υπάρχοντες κενούς χώρους 
μέσα στη μάζα του. Όταν όμως το έδαφος είναι ακόμη και μερικώς ακόρεστο, τα κενά 
αυτά θα αδειάσουν και η ροή θα γίνεται μέσα από την εδαφική μάζα. Στα περισσότερα 
φυσικά εδάφη η υδραυλική αγωγιμότητα στον κορεσμό ΚS, είναι δυνατό να είναι κατά 
τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη από την αντίστοιχη υδραυλική αγωγιμότητα του ίδιου 
εδάφους ευρισκόμενου υπό αρνητική πίεση λίγων μόνο cm, ικανή να στραγγίσει τους 
μεγάλους μακροπόρους του (Auzet et al., 1999). Ο πραγματικός πλήρης κορεσμός του 
εδάφους με την άρδευση είναι σπάνιο να συμβεί στο χωράφι, λόγω εγκλωβισμού αέρα, 
ενώ ακόμη και σε συνθήκες εργαστηρίου, χρειάζεται να εφαρμοστούν ιδιαίτερες 
τεχνικές για να πετύχουμε τον πλήρη κορεσμό αυτού. Έτσι η μέγιστη υδραυλική 
αγωγιμότητα που επιτυγχάνεται στη φύση για ένα έδαφος είναι πολύ συχνά μικρότερη 
από την πραγματική τιμή της στον κορεσμό. Οι καταστάσεις αυτές ανάγκασαν τους 
ερευνητές να προτείνουν ορολογίες του τύπου «Κ κοντά στον κορεσμό» ή «Κ που 
μοιάζει με εκείνη στον κορεσμό» κ.λ.π. (Faybishenko, 1999) για να χαρακτηρίσουν την 
τιμή της ΚS στο χωράφι. Ακόμη η εισαγωγή των συστημάτων τοπικής άρδευσης, με τα 
οποία η διήθηση του νερού στο έδαφος είναι τρισδιάστατη, επέβαλε την αναζήτηση 
τρόπου μέτρησής της ο οποίος να αντιπροσωπεύει τον τρόπο με τον οποίο το νερό 
διηθείται με τα συστήματα αυτά.  

Τα παραπάνω προβλήματα ξεπεράστηκαν με τη χρήση του διηθητομέτρου με 
δίσκο εφαρμογής αρνητικής πίεσης (disk tension infiltrometer), με το οποίο υπάρχει η 
δυνατότητα να πάρει κανείς μετρήσεις διήθησης με την εφαρμογή σταθερού και μικρού 
(0-0.2 m) αρνητικού φορτίου πίεσης h0, στην επιφάνεια του εδάφους (επιφάνεια 
διήθησης) με αποτέλεσμα  η ροή του νερού κατά την εξέλιξη της διήθησης στο χρόνο 
να μη γίνεται μέσα από το μακροπορώδες. Μάλιστα, η εφαρμοζόμενη αρνητική πίεση 
μπορεί να ποικίλει σε μέγεθος, με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισμού 
κατά κάποιο τρόπο των μακροπόρων σε διάφορες κλάσεις αρνητικής πίεσης 
αδειάσματός τους (Mohanty et al., 1996). Εκτός από τη δυνατότητα γρήγορης και 
άμεσης μέτρησης της αθροιστικής διήθησης σε συνθήκες αγρού τα διηθητόμετρα αυτά 
είναι πολύ προσφιλή στους ερευνητές και για τον προσδιορισμό των υδραυλικών 
ιδιοτήτων των εδαφών σε συνθήκες αγρού (Clothier and White, 1981; White and Sully, 
1988; Wilson and Luxmoοre, 1988; Smettem and Clothier, 1989; Ankeny et al., 1991; 
Reynolds and Elrick, 1991; Smettem and Ross, 1992; Warrick, 1992, Haverkamp et al. 
1994; Smettem et al. 1994). Για την περιγραφή της σχέσης αθροιστικής διήθησης-
χρόνου που έχει προκύψει από πειράματα διήθησης με το διηθητόμετρο δίσκου, έχουν 
παρουσιαστεί διάφορα μοντέλα (White and Sully, 1987; Reynolds and Elrick, 1991; 
Warrick, 1992; Hussen and Warrick, 1993; Haverkamp et al.,1994; Smettem et al. 1994; 
Zhang, 1997). Από αυτά, άλλα βασίζονται στην προσεγγιστική λύση σταθερής 
κατάστασης του Wooding (1968) και άλλα δίνουν μια λύση για τη σχέση αθροιστικής 
διήθησης – χρόνου αποτελούμενη από δύο ή τρεις όρους, εκ των οποίων ο πρώτος είναι 
το γινόμενο της απορροφητικότητας S επί την τετραγωνική ρίζα του χρόνου, ενώ οι 
επόμενοι είναι πρώτου βαθμού ως προς χρόνο, με αποτέλεσμα να μοιάζουν με τη 
γνωστή εξίσωση διήθησης του Philip (Philip, 1957, 1969) για την περίπτωση της 
μονοδιάστατης κατακόρυφης διήθησης με σταθερό φορτίο πίεσης στην επιφάνεια 
διήθησης. Εξισώσεις τέτοιου τύπου φαίνεται, σύμφωνα με διάφορους ερευνητές 
(Zhang, 1997; Vandervaere et al. 2000a, b) να περιγράφουν επαρκώς, τουλάχιστον κατά 
τα πρώτα στάδια του φαινομένου, την τρισδιάστατη και με αξονική συμμετρία διήθηση, 
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που συμβαίνει κατά τη διάρκεια ενός πειράματος διήθησης με τη χρήση ενός 
διηθητομέτρου με πορώδη πλάκα εφαρμογής αρνητικής πίεσης. 

Στην παρούσα εργασία, προτείνεται μια παρόμοιου τύπου εξίσωση που 
περιγράφει τη σχέση αθροιστικής διήθησης – χρόνου και έχει χρησιμοποιηθεί για την 
περίπτωση της μονοδιάστατης – κατακόρυφης διήθησης. Η προτεινόμενη εξίσωση 
επαληθεύεται καταρχάς πειραματικά. για πειράματα που έγιναν με χρήση του 
διηθητομέτρου με πλάκα εφαρμογής αρνητικής πίεσης. 

 
 

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Η μορφή εξίσωσης που προτείνεται με την παρούσα εργασία είναι η μορφή που 

έχει η εξίσωση διήθησης με μεταβαλλόμενη απορροφητικότητα που πρωτοπαρου-
σιάστηκε από τους Poulovassilis et al (1989) και βελτιώθηκε αργότερα από τους 
Argyrokastritis and Kerkides (2003). Στη μονοδιάστατη διήθηση η εν λόγω εξίσωση 
δίνει τη σχέση αθροιστικής διήθησης – χρόνου )t(iz  και έχει τη μορφή: 

tKte.Si 0
t.c

xz += −            (2.1) 
 
Στην (2.1) =zi αθροιστική διήθηση, t = χρόνος, =xS απορροφητικότητα, 
c=παράμετρος με διαστάσεις [Τ-1] και =0K υδραυλική αγωγιμότητα στον κορεσμό 
Στην εξίσωση αυτή, η απορροφητικότητα xS διατηρεί την τιμή της γνωστής 
απορροφητικότητας που επικρατεί κατά την οριζόντια διήθηση, μόνο στον χρόνο t=0, 
ενώ για τους μετέπειτα χρόνους αυτή μειώνεται εκθετικά και σε άπειρο χρόνο 
μηδενίζεται (Argyrokastritis and Kerkides, 2003).  

Η προτεινόμενη εξίσωση διατηρεί τις τρεις στον αριθμό παραμέτρους που έχει 
και στην περίπτωση της μονοδιάστατης διήθησης, μόνο που αυτές πλέον έχουν τιμές 
που αντιστοιχούν στο αρνητικό φορτίο πίεσης 0h  που επικρατεί στην επιφάνεια του 
εδάφους κατά τη διήθηση. Έτσι η προτεινόμενη εξίσωση έχει τη μορφή. 

t)h(Ate)h(AI 0K
t)h(A

0S 0C ⋅+⋅⋅= ⋅−              (2.2) 
 
Όπου Ι= αθροιστική διήθηση [L] στην περίπτωση της τρισδιάστατης διήθησης που 
γίνεται με χρήση του διηθητομέτρου με δίσκο, η οποία προσδιορίζεται ως το πηλίκο 
του όγκου του νερού που διηθείται προς την επιφάνεια του δίσκου του διηθητομέτρου. 

)h(A),h(A 0C0S και )h( 0KΑ είναι οι τιμές των παραμέτρων της εξίσωσης (2.2) που 
αντιστοιχούν στην τιμή του φορτίου πίεσης 0h  που επικρατεί στην επιφάνεια διήθησης. 
Και οι τρεις αυτές παράμετροι μπορούν να προσδιοριστούν με  προσαρμογή της 
εξίσωσης (2.2) σε πειραματικά δεδομένα διήθησης που προέκυψαν με τη χρήση του 
διηθητόμετρου δίσκου. 

 Στην παρούσα εργασία έγιναν αρχικά πειράματα σε συνθήκες αγρού 
(αδιατάρακτο έδαφος) όπου το έδαφος, που ήταν πηλώδες (Loam) στη μηχανική του 
σύσταση, είχε πολύ μικρή αρχική υγρασία (0.040 cm3.cm-3). Τα πειράματα αυτά έγιναν 
τόσο για 0h =-2 cm όσο και για 0h =-4 cm. Ακολούθησε λήψη διαταραγμένου 
δείγματος από την επιφάνεια του ίδιου εδάφους το οποίο αφέθηκε να αεροξηρανθεί με 
φυσικό τρόπο. Κατόπιν έγινε θραύση των συσσωμματωμάτων του αεροξηραμένου 
δείγματος και ακολούθησε πέρασμα από κόσκινο με διάμετρο ανοίγματος 2 mm. 
Έπειτα τοποθετήθηκε σε 2 δοχεία τα οποία δονήθηκαν μέχρι να αποκτήσουν την ίδια 
περίπου σταθερή φαινομενική πυκνότητα. Μετά ακολούθησαν σε συνθήκες 
εργαστηρίου τα δύο πειράματα διήθησης στο διαταραγμένο έδαφος (ένα σε κάθε 
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δοχείο) για τα οποία το 0h  ήταν –2 cm και –4 cm αντίστοιχα. 
Για τα πειράματα τόσο σε συνθήκες αγρού όσο και σε συνθήκες εργαστηρίου, 

χρησιμοποιήθηκε το μικρό διηθητόμετρο με δίσκο του οίκου DECAGON  (Mini Disk 
Infiltrometer) του οποίου τα τεχνικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 
(Decagon Devices, 2007) 

 
Πίνακας 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά του διηθητομέτρου που χρησιμοποιήθηκε 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Διαστάσεις σε cm 
Συνολικό μήκος 32.7 cm 
Διάμετρος 3.1 cm 
Διαστάσεις πορώδους πλάκας Διάμετρος 4.5 cm και πάχος 3 mm   
Μήκος σωλήνα ρύθμισης της μύζησης 10.2 cm 
Εύρος μύζησης -0.5 cm  μέχρι  -7cm στήλης νερού  
Μήκος αποθήκης νερού 21.2 cm 
Μήκος στήλης Mariotte 28 cm 
Απαιτούμενος όγκος νερού 135 ml 

 
 

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στον Πίνακα 2, παρουσιάζονται οι τιμές των παραμέτρων της προτεινόμενης 

εξίσωσης που προέκυψαν με την προσαρμογή της εξίσωσης (2.2) στα πειραματικά 
δεδομένα αθροιστικής διήθησης – χρόνου, με τη χρήση λογισμικού που χρησιμοποιεί 
τον αλγόριθμο Marquardt (1963)  τόσο για το διαταραγμένο όσο και για το 
αδιατάρακτο έδαφος. Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζεται και ο συντελεστής 
προσδιορισμού των αντιστοίχων συσχετίσεων. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 2, σε όλες τις περιπτώσεις των 
πειραμάτων που διεξήχθησαν, ο συντελεστής προσδιορισμού ήταν πολύ 
ικανοποιητικός, πράγμα που σημαίνει ότι η προτεινόμενη εξίσωση περιγράφει σε πολύ 
ικανοποιητικό βαθμό τις  πειραματικές σχέσεις αθροιστικής διήθησης-χρόνου που 
προέκυψαν με τη χρήση του διηθητομέτρου με δίσκο. 
 
Πίνακας 2: Τιμές των παραμέτρων της εξίσωσης (2.2) που προέκυψαν με την 

προσαρμογή της εξίσωσης στα πειραματικά δεδομένα διήθησης.  
Διαταραγμένο έδαφος Αδιατάρακτο έδαφος Παράμετροι 

Εξίσωσης 
(2.2) 

h0= -2 cm h0= - 4 cm h0= -2 cm h0= - 4 cm 

AS(h0) 0.086836 0.077329 0.038563 0.029014 
AC(h0) 0.003566 0.002206 0.002271 0.002080 
AK(h0) 0.006134 0.005207 0.002327 0.002089 

Συντ. Προσ-
διορισμού 

 
0.9996 

 
0.9999 

 
0.9994 

 
0.9992 

 
Στα Σχήματα 1 και 2 αντίστοιχα παρουσιάζεται η σύγκριση των πειραματικών 

σχέσεων αθροιστικής διήθησης – χρόνου με τις αντίστοιχες θεωρητικές σχέσεις που 
προέκυψαν με χρήση της εξίσωσης (2.2) για αδιατάρακτο και διαταραγμένο πηλώδες 
έδαφος αντίστοιχα. 



333 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0 200 400 600 800 1000
t (s)

i (
cm

)

ι_π_2
ι_θ_2
ι_π_4
ι_θ_4

 
Σχήμα 1. Σύγκριση των πειραματικών σχέσεων αθροιστικής διήθησης – χρόνου που 
αποκτήθηκαν από τα πειράματα στο αδιατάρακτο πηλώδες έδαφος με εκείνες που 

προέκυψαν με χρήση της εξίσωσης (2.2).  
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Σχήμα 2. Σύγκριση των πειραματικών σχέσεων αθροιστικής διήθησης – χρόνου που 
αποκτήθηκαν από τα πειράματα στο διαταραγμένο πηλώδες έδαφος με εκείνες που 

προέκυψαν με χρήση της εξίσωσης (2.2).  
 

Οι σχέσεις που χαρακτηρίζονται με το διακριτικό _π_ στα υπομνήματα των 
Σχημάτων 1 και 2, παριστάνουν τις πειραματικές σχέσεις αθροιστικής διήθησης – 
χρόνου, ενώ οι σχέσεις που χαρακτηρίζονται με το διακριτικό _θ_  στα υπομνήματα 
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των ιδίων σχημάτων, παριστάνουν αντίστοιχα τις θεωρητικές σχέσεις που προέκυψαν 
με χρήση της προτεινόμενης εξίσωσης (2.2). Με + παρίστανται τα πειραματικά σημεία 
για τα πειράματα που έγιναν με 0h =-2 cm, ενώ με x παρίστανται τα πειραματικά 
σημεία για τα πειράματα με 0h =-4 cm. Έτσι, οι αριθμοί _2 και _4 στα υπομνήματα των 
σχημάτων 1 και 2, παριστάνουν αντίστοιχα την τιμή του αρνητικού φορτίου πίεσης 0h  
σε cm που επικρατούσε στην επιφάνεια του εδάφους κατά τη διάρκεια των πειραμάτων. 

 
 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από τα στοιχεία του Πίνακα 2 και τα Σχήματα 1 και 2, συνάγεται ότι η μορφή της 

εξίσωσης (2.2) που αντιστοιχεί στην εξίσωση διήθησης με μεταβαλλόμενη απορροφη-
τικότητα, περιγράφει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό το φαινόμενο της διήθησης που 
λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια ενός πειράματος με τη χρήση ενός διηθητόμετρου 
δίσκου και εφαρμογή μικρού αρνητικού φορτίου πίεσης στην επιφάνεια του εδάφους. 
Το θέμα όμως πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να σταματήσει εδώ, αλλά χρειάζεται να γίνει 
επιπλέον  διερεύνηση σε βάθος.  

Έτσι θα πρέπει να διερευνηθεί η χρήση της εξίσωσης (2.2) και σε πειράματα για 
άλλους τύπους εδαφών, με διάφορες σχέσεις μεταξύ των υδραυλικών τους ιδιοτήτων 
και να συγκριθεί με άλλα υπάρχοντα μοντέλα (Warrick, 1992; Hussen and Warrick, 
1993; Haverkamp et al, 1994, Smettem et al., 1994). Επίσης θα πρέπει να διερευνηθεί η 
χρήση της και για δεδομένα διήθησης που προκύπτουν με αριθμητική επίλυση της 
εξίσωσης του Richards για τρισδιάστατη διήθηση με αξονική συμμετρία κατω από 
αρχικές και οριακές συνθήκες, που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα αυτού που 
συμβαίνει σε ένα πείραμα διήθησης με διηθητόμετρο δίσκου. Τέλος, πρέπει να 
διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης της εξίσωσης (2.2), προκειμένου αποκτηθούν 
δεδομένα διήθησης τα οποία θα αποτελέσουν δεδομένα εισόδου για την αντίστροφη 
αριθμητική επίλυση της εξίσωσης του Richards, με σκοπό τον προσδιορισμό των 
υδραυλικών ιδιοτήτων των εδαφών. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω ερευνών, θα 
υπάρξει δυνατότητα για πλήρη αξιοποίηση της εξίσωσης διήθησης με μεταβαλλόμενη 
απορροφητικότητα. 
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ουσιαστική συμβολή του στην καλλιέργεια και εμπέδωση επιστημονικού ήθους, για τα 
πάντα εποικοδομητικά σχόλιά του, τις εύστοχες παρατηρήσεις του, αλλά και τη 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Προτείνεται μία απλή πειραματική τεχνική που βασίζεται στη μέθοδο εκροής ενός βήματος 
για τον προσδιορισμό του συντελεστή διάχυσης σε φυτικά υποστρώματα ανάπτυξης 
καλλιεργειών. Η απλουστευμένη εργαστηριακή μέθοδος απαιτεί τη μέτρηση των όγκων 
εκροής σε δύο και μόνο χρόνους (μέθοδος εκροής δύο σημείων), κατά την υποβολή ενός 
μεγάλου βήματος πίεσης σε πείραμα εκροής ενός βήματος. Η προτεινόμενη πειραματική 
διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή, δεν απαιτεί τον εξειδικευμένο πειραματικό εξοπλισμό της 
συμβατικής μεθόδου εκροής και μπορεί εύκολα να ενταχθεί στην τυπική πειραματική 
διαδικασία προσδιορισμού της καμπύλης υγρασίας. Η μέθοδος βασίζεται στην 
προσαρμογή της εξίσωσης των  Valiantzas et al. (2007) που έχει προταθεί για τον 
προσδιορισμό του συντελεστή διάχυσης σε πειραματικά δεδομένα εκροής. Σύγκριση της 
μεθόδου δύο σημείων με την μέθοδο του Valiantzas (1989) που βασίζεται στη συμβατική 
μέθοδο εκροής ενός βήματος και τη χρησιμοποίηση όλης της καμπύλης μεταβολής των 
όγκων εκροής με το χρόνο έδειξε πολύ καλή σύγκλιση των αποτελεσμάτων. 
 
 

SIMPLIFIED EXPERIMENTAL PROCEDURE FOR 
DETERMINATION OF SOIL WATER DIFFUSIVITY USING A 

NEW TWO-POINTS OUTFLOW METHOD 
P. Londra1, J. D. Valiantzas, A. Sassalou, C. Papamanthos  

 
Agricultural University of Athens, Department of Natural Resources 

Management and Agricultural Engineering, Division of Water Recourses 
Management, 1v.londra@aua.gr 

 
 
ABSTRACT 
A simplified experimental procedure based on the one-step outflow method for the 
determination of potting media water diffusivity is suggested. The simplified method 
requires the measurement of two outflow volumes at two times at the duration of one-
step outflow experiment (two-point outflow method). The suggested experimental 
procedure is very simple, does not require specialized experimental equipment and can 
be easily adopted for routine laboratory work. The method is based on the Valiantzas et 
al. (2007) fitting equation for the determination of soil water diffusivity from 
experimental one-step outflow data. The comparison between the two-point outflow 
method and the method of Valiantzas (1989) based on the conventional one-step 
outflow method showed good convergence of the results. 



338 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η μέθοδος εκροής ενός βήματος αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες 

εργαστηριακές τεχνικές για τον προσδιορισμό της σχέσης συντελεστή διάχυσης ή 
υδραυλικής αγωγιμότητας με την περιεχόμενη υγρασία, σε δείγματα εδάφους ή 
υποστρώματος μικρού ύψους. Η μέθοδος βασίζεται στην ανάλυση των όγκων εκροής V 
ως προς τον χρόνο t, όταν εφαρμόζεται ένα μεγάλο βήμα πίεσης στο εδαφικό δείγμα και 
το νερό απομακρύνεται από το κατώτερο σημείο μέσω πορώδους πλάκας (Gardner, 
1962, Gupta et al., 1974, Passioura, 1976, Valiantzas et al., 1988, Valiantzas, 1989). Η 
μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ευρέως για τον προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ του 
συντελεστή διάχυσης και της περιεχόμενης υγρασίας D(θ) και εφ’ όσον υπάρχουν 
πειραματικά δεδομένα καμπύλης υγρασίας και για τον προσδιορισμό της σχέσης 
μεταξύ της υδραυλικής αγωγιμότητας και της περιεχόμενης υγρασίας Κ(θ). 

Σε σύγκριση με τις άλλες μεθόδους, η μέθοδος εκροής ενός βήματος απαιτεί 
ελάχιστο χρόνο για την έμμεση μέτρηση της Κ για πολλούς τύπους εδαφών ή υποστρω-
μάτων και διευκολύνει την ταυτόχρονη μέτρηση πολλών δειγμάτων. Εν τούτοις, η 
μέθοδος εκροής ενός βήματος δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο πρώτο στάδιο εκροής, 
όπου η ροή ουσιαστικά καθορίζεται από την αντίσταση της πορώδους πλάκας 
(Passioura, 1976; Valiantzas, 1990). Έτσι η μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοστεί για τον 
προσδιορισμό της Κ κοντά στον κορεσμό. 

Πρόσφατα, οι Valiantzas et al. (2007) πρότειναν μια απλή εξίσωση άμεσου 
υπολογισμού του συντελεστή διάχυσης συναρτήσει της υγρασίας, βασισμένη σε 
εμπειρικούς συντελεστές που προέκυψαν από την προσαρμογή μιας δι-παραμετρικής 
εκθετικής μορφής συνάρτησης σε δεδομένα εκροής ενός βήματος.   

Στην παρούσα εργασία προτείνεται μια ιδιαίτερα απλή πειραματική διαδικασία 
άμεσου υπολογισμού της σχέσης D(θ) που βασίζεται στην προσαρμογή της εξίσωσης 
των Valiantzas et al. (2007) σε πειραματικά δεδομένα εκροής με τη μέτρηση των όγκων 
εκροής σε δύο και μόνο χρόνους κατά την υποβολή ενός μεγάλου βήματος πίεσης σε 
πείραμα εκροής ενός βήματος.  

Για την ακρίβεια της μεθόδου πραγματοποιήθηκαν πειράματα εκροής ενός 
βήματος σε πέντε διαφορετικά υποστρώματα ανάπτυξης καλλιεργειών που χρησιμοποι-
ούνται στην ανθοκομία και εφαρμόστηκε η προτεινόμενη μέθοδος και η μέθοδος του 
Valiantzas (1989). Η σύγκριση μεταξύ των προβλεπομένων τιμών D(θ) της προτει-
νόμενης μεθόδου και αυτών της μεθόδου Valiantzas (1989) χρησιμοποιώντας τη 
συμβατική μέθοδο εκροής ενός βήματος έδειξε πολύ καλή σύγκλιση των 
αποτελεσμάτων. 

 
 

2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
2.1.  ΘΕΩΡΙΑ 

Ο Valiantzas (1989), προσομοιώνοντας πειράματα εκροής, πρότεινε έναν 
παράγοντα διόρθωσης της εξίσωσης του Gardner χρησιμοποιώντας την εξίσωση ροής 
και υποθέτοντας τη συνάρτηση διαχυτικότητας εκθετικής μορφής. Έτσι κατέληξε στην 
παρακάτω απλή και ακριβή εξίσωση υπολογισμού της σχέσης μεταξύ του συντελεστή 
διάχυσης D και της μέσης περιεχόμενης υγρασίας θ : 

 

( )
2

2

2

f

L dq qD
d

θ
π θ θ θ

⎛ ⎞
= − +⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠

  (2.1.1) 

       
όπου: /in V Vδθ θ= − , θin  η αρχική υγρασία του δείγματος πριν την έναρξη της εκροής, 
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V ο όγκος εκροής και Vδ ο όγκος του δείγματος, L το μέσο ύψος του δείγματος, q ο 
ρυθμός εκροής ( /q d dtθ= ) και θf  η τελική τιμή περιεχόμενης υγρασίας στο τέλος της 
διαδικασίας εκροής.  

Η απεικόνιση των πειραματικών τιμών των όγκων εκροής V σε σχέση με την 
τετραγωνική ρίζα του χρόνου t  δίνει τη δυνατότητα προσδιορισμού του σταδίου ΙΙΙ 
που αφορά το μη γραμμικό τμήμα της καμπύλης, όπου η επίδραση της πορώδους 
πλάκας είναι αμελητέα (Passioura, 1976; Valiantzas, 1990). Από τα δεδομένα αυτού 
του σταδίου και χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών 
υπολογίζονται οι παράγωγοι /q d dtθ=  και dq dθ . 

Η ακρίβεια της (2.1.1) έχει ελεγχθεί για διάφορους τύπους εδαφών (Valiantzas 
and Sassalou, 1991). 

Πρόσφατα, οι Valiantzas et al. (2007) πρότειναν μια απλή εξίσωση άμεσου 
υπολογισμού του συντελεστή διάχυσης συναρτήσει της υγρασίας, βασισμένη σε 
εμπειρικούς συντελεστές που προέκυψαν από την προσαρμογή μιας δι-παραμετρικής 
εκθετικής μορφής συνάρτησης σε δεδομένα εκροής ενός βήματος. Συγκεκριμένα, 
πρότειναν την απεικόνιση της αδιάστατης μεταβλητής S συναρτήσει του t . 

 

1f

i f f

VS
V

θ θ
θ θ
−

= = −
−

  (2.1.2) 

 
Από πειραματικά δεδομένα εκροής ενός βήματος διαπιστώθηκε ότι η μεταβολή 

της μεταβλητής S συναρτήσει του χρόνου, για το στάδιο ΙΙΙ, μπορεί να προσεγγιστεί 
από μια δυναμοσυνάρτηση της μορφής: 

 
    1 0

B
S A t B= − p p   (2.1.3) 
 
όπου Α, Β εμπειρικές παράμετροι που προκύπτουν από την προσαρμογή της καμπύλης 
εκροής ( )S t .  

Λαμβάνοντας υπόψη τη (2.1.3) η (2.1.1) μετασχηματίστηκε σε: 
 

( ) ( )
22 2

2

2 1
   για 

BB
f

imp
i f

L A B
D

θ θ
θ θ θ

π θ θ

−
⎛ ⎞−−

= − ≤⎜ ⎟⎜ ⎟−⎝ ⎠
 (2.1.4) 

 
όπου θimp είναι η τιμή της υγρασίας όπου η καμπύλης εκροής παύει να είναι γραμμική 
και η επίδραση της πλάκας είναι αμελητέα.  

Για να εφαρμοστεί η (2.1.4) και να υπολογιστεί άμεσα η σχέση ( )D θ  θα πρέπει 

να προσδιοριστούν οι παράμετροι Α και Β προσαρμόζοντας την (2.1.3) σε πειραματικά 
δεδομένα εκροής ενός βήματος ( )S t . 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας προτείνεται μια ιδιαίτερα απλή πειραματική 
διαδικασία υπολογισμού της σχέσης ( )D θ  που βασίζεται στον προσδιορισμό των 

παραμέτρων Α και Β της εξίσωσης (2.1.4) γνωρίζοντας τους όγκους εκροής σε δύο 
μόνο χρόνους και τον τελικό όγκο εκροής κατά τη διάρκεια πειράματος εκροής ενός 
βήματος. 
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2.2.  ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΡΟΗΣ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ  
Σε πείραμα εκροής ενός βήματος, ας υποθέσουμε ότι ο πρώτος όγκος εκροής V1 

είναι περίπου ο μισός του τελικού όγκου εκροής 1 2fV V και συμβαίνει σε χρόνο t=t1 
και ο δεύτερος όγκος εκροής V2 είναι κοντά στον τελικό όγκο εκροής, έστω 

2 0 90. fV V= , και συμβαίνει σε χρόνο t=t2. 
Εφαρμόζοντας τις (2.1.2) και (2.1.3) για τους δύο όγκους εκροής ισχύει: 

 
1

1 11
B

f

VS A t
V

= − =
 

 (2.2.1) 

 
2

2 21
B

f

VS A t
V

= − =   (2.2.2) 

 
Διαιρώντας τις (2.2.1) και (2.2.2) προκύπτει: 
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2
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B
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t
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  (2.2.3) 

 
Τέλος, λύνοντας την (2.2.1) ως προς Α προκύπτει: 

 
1

1

f
B

f

V V
A

V t

−
=   (2.2.4) 

 
Γνωρίζοντας λοιπόν τις παραμέτρους Α και Β μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

εξίσωση (2.1.4) για τον άμεσο υπολογισμό της σχέσης ( )D θ
 
για τιμές υγρασίας 

f inθ θ θp p , χωρίς να απαιτείται η γνώση και η χρησιμοποίηση όλης της καμπύλης 
μεταβολής των όγκων εκροής συναρτήσει του χρόνου. Συνεπώς, η μέθοδος εκροής δύο 
σημείων δεν απαιτεί τον εξειδικευμένο πειραματικό εξοπλισμό της συμβατικής 
μεθόδου εκροής για την καταγραφή των όγκων εκροής στο χρόνο.   

 
 

2.3.  ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 
Μελετήθηκαν πέντε διαφορετικά υποστρώματα ανάπτυξης καλλιεργειών που 

χρησιμοποιούνται ευρέως στην ανθοκομία. Τα υποστρώματα αυτά αφορούσαν σε 
ξανθή τύρφη (Lithuanian Sphagnum Peat Moss), coir (παραπροϊόν της επεξεργασίας 
ινών του κελύφους της καρύδας κοκκοφοίνικα) και μίγματά τους με περλίτη σε 
διάφορες αναλογίες (Λόντρα, 2001). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω 
δείγματα υποστρωμάτων σε αναλογίες κατ’ όγκο: Τύρφη 100%, Τύρφη 75%-Περλίτης 
25%, Τύρφη 50%-Περλίτης 50%, Coir 100% και Coir 50%-Περλίτης50%.                                                   
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2.4.  ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΚΡΟΗΣ ΕΝΟΣ ΒΗΜΑΤΟΣ 
Πειράματα εκροής ενός βήματος πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα των 

προαναφερθέντων υποστρωμάτων, τα οποία τοποθετήθηκαν σε χωνιά Buchner με 
πορώδη πλάκα σε μια διάταξη συσκευής τύπου Haines (1930). Η πίεση εισόδου αέρα 
της πορώδους πλάκας ήταν -190 cm στήλης νερού. 

 

 
 
Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση της πειραματικής συσκευής εκροής ενός βήματος. 

 
Διαταραγμένα δείγματα υποστρωμάτων μικρού ύψους L τοποθετήθηκαν στα 

χωνιά και αφέθηκαν να διαβραχούν βαθμιαία ως τον κορεσμό. Προκειμένου να 
αποφευχθεί η επίδραση της πορώδους πλάκας εξαιτίας της μεγάλης αρχικής ταχύτητας 
ροής του νερού, στα δείγματα αρχικά εφαρμόστηκε ένα μικρό φορτίο πίεσης hi που 
αντιστοιχούσε σε μια αρχική υγρασία θi. Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία 
εκροής ενός βήματος εφαρμόζοντας στα δείγματα ένα μεγάλο βήμα αρνητικής πίεσης 
hf, μέχρις ότου η περιεκτικότητα σε υγρασία των δειγμάτων φθάσει μια τελική τιμή 
ισορροπίας θf. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος, πραγματοποιήθηκε αυτόματη 
καταγραφή των όγκων εκροής συναρτήσει του χρόνου (Σχήμα 1). 

Στον Πίνακα 1 δίνονται διάφοροι παράμετροι που αφορούν στην πειραματική 
διαδικασία εκροής. 
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Πίνακας 1: Παράμετροι πειραματικής διαδικασίας εκροής ενός βήματος. 

hi θi hf θf L 
Υπόστρωμα cm  

στήλης νερού cm3cm-3 cm  
στήλης νερού cm3cm-3 cm 

Τύρφη -1.73 0.7834 -150 0.3030 2.45 

Τύρφη75%-
Περλίτης25% -1.78 0.7715 -140 0.2911 2.55 

Τύρφη50%-
Περλίτης50% -2.00 0.6722 -150 0.2803 3.00 

Coir -5.00 0.7315 -180 0.3135 2.26 
Coir50%- 

Περλίτης50% -2.08 0.6840 -170 0.2858 3.15 

 
 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η σύγκριση μεταξύ των τιμών ( )D θ  όπως 

προκύπτουν από τη μέθοδο του Valiantzas (1989) που βασίζεται στη συμβατική μέθοδο 
εκροής ενός βήματος και τη χρησιμοποίηση όλης της καμπύλης μεταβολής των όγκων 
εκροής με το χρόνο, και των προβλεπομένων τιμών ( )D θ  από την προτεινόμενη 

μέθοδο εκροής δύο σημείων και τη χρησιμοποίηση της εξίσωσης (2.1.4). Σε όλες τις 
περιπτώσεις των υποστρωμάτων που μελετήθηκαν, η σύγκριση έδειξε πολύ καλή 
σύγκλιση των αποτελεσμάτων. 
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Σχήμα 2. Τιμές συντελεστή διάχυσης συναρτήσει της περιεχόμενης υγρασίας, D(θ), 
από πειραματικά δεδομένα εκροής ενός βήματος διαφόρων υποστρωμάτων, χρησιμοποι-
ώντας τη μέθοδο Valiantzas (1989) και την προτεινόμενη μέθοδο εκροής δύο σημείων. 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Προτείνεται μια απλή μέθοδος άμεσου υπολογισμού του συντελεστή διάχυσης 
συναρτήσει της περιεχόμενης εδαφικής υγρασίας χρησιμοποιώντας τη μέτρηση των 
όγκων εκροής σε δύο και μόνο χρόνους και τον τελικό όγκο εκροής κατά τη διαδικασία 
πειράματος εκροής ενός βήματος. Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα απλή, δεν απαιτεί τον 
εξειδικευμένο πειραματικό εξοπλισμό της συμβατικής μεθόδου εκροής και μπορεί 
εύκολα να ενταχθεί στην πειραματική διαδικασία προσδιορισμού της καμπύλης 
υγρασίας. Η σύγκριση της προτεινόμενης μεθόδου και της μεθόδου Valiantzas (1989) 
σε πειραματικά δεδομένα εκροής ενός βήματος πέντε υποστρωμάτων έδειξε πολύ καλή 
σύγκλιση των αποτελεσμάτων. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ρετσινολαδιά είναι ένα φυτό με μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον παγκοσμίως και η 
διερεύνηση της ανθεκτικότητάς του σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης παρουσιάζει 
ενδιαφέρον. Φυτά ρετσινολαδιάς αναπτύχθηκαν σε γλάστρες στο θερμοκήπιο και 
δέχθηκαν τρεις διαφορετικές υδατικές μεταχειρίσεις: 70%, 55% και 45% της 
διαθέσιμης υγρασίας του εδάφους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στα φυτά, που 
υπέστησαν τη μεγαλύτερη υδατική καταπόνηση (45%), μειώθηκε στατιστικά 
σημαντικά η ανάπτυξή τους, η υδατική τους κατάσταση ήταν η χειρότερη (υψηλότερες 
αρνητικές τιμές υδατικού δυναμικού φύλλων) και η αντίσταση των στοματίων των 
φύλλων βρισκόταν σε υψηλότερα επίπεδα (κλείσιμο των στοματίων). Αντιθέτως, τα 
φυτά της μεσαίας (55%) και της μικρής (70%) καταπόνησης δεν επηρεάστηκαν, 
υποδηλώνοντας κάποια αντοχή του φυτού σε συνθήκες μέτριας και σχετικά χαμηλής 
εδαφικής υγρασίας. 
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ABSTRACT 
Castor (Ricinus communis L.) is an oilseed crop of commercial importance globally and 
the investigation of its tolerance under water stress conditions would be beneficial. 
Castor plants were grown in pots in a greenhouse and were exposed to three different 
water stress treatments: 70%, 55% and 45% of the available soil moisture. The results 
showed that the plants suffered the highest water stress treatment were affected. Their 
growth was significantly decreased and their leaf water potential (negatively) and their 
leaf stomata resistance were significantly higher (stomata closure). On the contrary, 
plants of intermediate and of low water stress were not significantly influenced, 
indicating a possible tolerance of the crop to relatively low soil moisture content.  
 
 



346 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ρετσινολαδιά (Ricinus communis L.) είναι ένα δικότυλο φυτό της οικογένειας 

Euphorbiaceae. Είναι φυτό πολύμορφο, ιθαγενές της Αφρικής και το μοναδικό είδος 
του γένους. Στις τροπικές περιοχές είναι πολυετής θάμνος ή δένδρο που φθάνει τα 10-
12 μέτρα ύψος. Στα εύκρατα μέρη απαντάται συνήθως σαν ετήσια πόα ή θάμνος, που 
σπάνια ξεπερνά τα 4 μέτρα. Ο καρπός της είναι τρίχωρη κάψα με 1 ωοειδές σπέρμα 
κατά χώρο, πλούσιο σε έλαιο. Στις εμπορικές ποικιλίες η περιεκτικότητά του σε λάδι 
κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60% (Barnes et al., 2008; Καββάδας, 1956; Koutroubas et al., 
2000).  

Το ρετσινόλαδο είναι ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά έλαια και υπήρξε 
από τα πρώτα εξαγώγιμα διεθνή εμπορικά προϊόντα, καθώς αυτό και τα παράγωγά του 
έχουν εφαρμογές στην κατασκευή σαπουνιών, λιπαντικών, υδραυλικών και υγρών 
φρένων, χρωστικών ουσιών, βαφών, βερνικιών, μελανιών, ανθεκτικών στο ψύχος 
πλαστικών, στιλβωτικών και στιλπνωτικών, νάιλον, φαρμακευτικών ειδών και αρωμά-
των. Η παγκόσμια παραγωγή ρετσινόλαδου ανέρχεται σε 1.210.000 τόνους περίπου και 
οι κυριότερες παραγωγικές χώρες είναι η Ινδία (830.000 τόνους), η Κίνα (210.000 
τόνους), η Βραζιλία (91.500 τόνους) κ.ά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταναλώνεται το 
40% της παγκόσμιας παραγωγής. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί παγκοσμίως το 
ενδιαφέρον για τη μετατροπή και χρήση του ρετσινόλαδου σαν βιοκαύσιμο (Conceicao 
et al., 2007; Baldwin and Cossar, 2008).  

Παρά το μεγάλο εμπορικό ενδιαφέρον για την παραγωγή ρετσινόλαδου, η 
καλλιέργεια της ρετσινολαδιάς στην Ελλάδα δεν είναι διαδεδομένη. Το φυτικό αυτό 
είδος απαντάται αυτοφυές σε διάφορες περιοχές, αλλά οι καλλιεργητικές τεχνικές και οι 
ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάτω από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας μας δεν 
έχουν διερευνηθεί ιδιαίτερα. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε η παρούσα εργασία, 
για να μελετηθεί η ανθεκτικότητα της ρετσινολαδιάς σε χαμηλές τιμές της διαθέσιμης 
εδαφικής υγρασίας και η επίδραση της υδατικής καταπόνησης στην ανάπτυξη του φυτού. 
 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
2.1. ΕΔΑΦΟΣ 

Το έδαφος που χρησιμοποιήθηκε ελήφθη από βάθος 20 cm περίπου, κοσκινίστηκε 
και αεροξηράνθηκε. Στο έδαφος αυτό προστέθηκε τύρφη σε αναλογία 1:4 και στη 
συνέχεια ομογενοποιήθηκε και τοποθετήθηκε στις γλάστρες. Δείγματα από το εδαφικό 
μίγμα χρησιμοποιήθηκαν για να προσδιοριστούν οι ακόλουθες φυσικές και χημικές 
ιδιότητές του: η κοκκομετρική σύσταση (Bouyoukos, 1951), το pΗ σε υδατικό αιώρημα 
εδάφους-απιονισμένου νερού σε αναλογία 1 : 1 (Mc Lean, 1982), η οργανική ουσία με 
τη μέθοδο των Walkley-Black (Nelson and Sommers, 1982), το ισοδύναμο ανθρακικό 
ασβέστιο (Allison and Moodie, 1965) και η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα και 
αντίσταση σε εκχύλισμα 1 : 5 εδάφους-νερού (Αλεξιάδης, 1976) (Πίνακας 1). 
 
 
2.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε σε γλάστρες σε θερμοκήπιο του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Στις 13 Μαΐου 2008 τοποθετήθηκαν εκατόν δέκα σπόροι 
ρετσινολαδιάς σε μικρά γλαστράκια (τρεις σπόροι/γλάστρα) και αρδεύονταν κάθε τρεις 
ημέρες. Εξήντα δύο ημέρες αργότερα και αφού τα νεαρά φυτάρια αναπτύχθηκαν 
ικανοποιητικά έγινε η τελική επιλογή του φυτικού υλικού με βάση τη φαινοτυπική 
ομοιομορφία των φυτών. Επελέγησαν 24 φυτά του ίδιου ύψους (15,0±1,0 cm) και 
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αριθμού φύλλων (6 φύλλα), στα οποία το μήκος του μεγάλου φύλλου ήταν 6,0±0,5 cm 
και το μήκος του μικρού φύλλου ήταν 2,5±0,5 cm. Τα φυτά αυτά μεταφυτεύτηκαν σε 
γλάστρες των 11,8 λίτρων και αφέθηκαν να αναπτυχθούν για 15 ημέρες με ομοιόμορφη 
άρδευση ώστε να εξασφαλιστεί η καλή εγκατάστασή τους πριν την εφαρμογή των 
επεμβάσεων. Στις 31 Ιουλίου 2008 τα φυτά χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες (Α, Β και Γ) 
και η καθεμιά άρχισε να δέχεται διαφορετική επέμβαση-δόση άρδευσης. Το 
πειραματικό σχέδιο που εφαρμόστηκε ήταν το εντελώς τυχαιοποιημένο, με τρεις 
επεμβάσεις και η τυχαιοποίηση έγινε μέσα σε κάθε ομάδα των τριών γλαστρών. 
 
 
2.3. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Για να υπολογιστούν τα επίπεδα των επεμβάσεων-δόσεων άρδευσης του 
πειράματος προσδιορίστηκε η Διαθέσιμη Υγρασία του Εδάφους (ΔΥΕ), η διαφορά 
δηλαδή μεταξύ της υγρασίας στην υδατοϊκανότητα και της υγρασίας στο σταθερό 
σημείο μάρανσης. Η διαθέσιμη υγρασία προσδιορίστηκε πειραματικά σε 2,9 λίτρα 
νερού ανά γλάστρα. Το βάρος κάθε γλάστρας όταν βρισκόταν στο 100% της διαθέσιμης 
εδαφικής υγρασίας, μαζί με το φυτό, ήταν 14,4 kg. 

Για να προσδιοριστεί κάθε φορά η δόση άρδευσης οι γλάστρες ζυγίζονταν και σε 
κάθε γλάστρα συμπληρωνόταν τόσο νερό ώστε να διατηρούνται σταθερά τα ακόλουθα 
βάρη ανά ομάδα: 
Ομάδα Α-μικρή καταπόνηση: 13,500 kg (70% περίπου της ΔΥΕ) 
Ομάδα Β-μεσαία καταπόνηση: 13,150 kg (55% περίπου της ΔΥΕ) 
Ομάδα Γ-μεγάλη καταπόνηση: 12,800 kg (45% περίπου της ΔΥΕ) 
Η άρδευση πραγματοποιείτο κάθε Δευτέρα και Πέμπτη μεταξύ 9:00 και 11:00 π.μ. 
 
 
2.4. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Οι μορφομετρικές παράμετροι που μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια του πειράματος 
είναι το ύψος (μετρήθηκε από τον λαιμό της ρίζας έως το φύλλο σημαία), ο αριθμός 
των φύλλων (καταγραφόταν και ο αριθμός των φύλλων που έπεφταν) και η διάμετρος 
του βλαστού σε ύψος 10 cm πάνω από την επιφάνεια του χώματος. Μετά το τέλος του 
πειράματος μετρήθηκαν το νωπό και το ξηρό (ξήρανση στους 75οC για 48 ώρες) βάρος 
των φυτών. 

Οι μετρήσεις αυτές λαμβάνονταν κάθε 7 ημέρες σε τρία (τα ίδια πάντα) φυτά 
κάθε ομάδας και συγκεκριμένα στα :1Α, 2Α, 3Α, 9Β, 10Β, 11Β, 17Γ, 18Γ και 19Γ. Τα 
υπόλοιπα πέντε φυτά κάθε ομάδας χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του 
υδατικού δυναμικού των φύλλων, ο οποίος γινόταν επίσης κάθε 7 ημέρες. Η συλλογή 
κάθε δείγματος γινόταν στις 12 μ.μ., χρονική στιγμή κατά την οποία το υδατικό 
δυναμικό λαμβάνει την κατώτερη ημερήσια τιμή του. Επίσης, την 1η Οκτωβρίου 2008 
μετρήθηκε η μεταβολή του υδατικού δυναμικού κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη μέτρηση του υδατικού δυναμικού ήταν 
η ακόλουθη: τοποθέτηση του νεότερου πλήρως ανεπτυγμένου φύλλου (τέταρτο φύλλο 
από την κορυφή) του κεντρικού βλαστού κάθε φυτού σε πλαστικές σακούλες αεροστε-
γώς κλεισμένες, κοπή του μίσχου και μεταφορά του φύλλου στο χώρο του εργαστηρίου 
για τη μέτρηση. Από κάθε ομάδα λαμβάνονταν ένα φύλλο από ένα φυτό, το οποίο 
εξαιρείτο από τις επόμενες μετρήσεις, αλλά παρέμενε στη θέση του και ποτιζόταν για 
να μην αλλοιωθεί η πειραματική διάταξη των φυτών. Επομένως σε κάθε δειγματοληψία 
αξιολογούνταν 3 δείγματα. Το υδατικό δυναμικό των φύλλων μετρήθηκε με τη μέθοδο 
του θαλάμου πίεσης, ο οποίος κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
Waring και Cleary (1967). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή το φύλλο εισέρχεται σε θάλαμο 
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πίεσης με τον μίσχο να προεξέχει από την επιφάνεια της σχισμής κατά μερικά χιλιοστά. 
Ο θάλαμος σφραγίζεται ερμητικά και διοχετεύεται με αργούς ρυθμούς αέριο άζωτο υπό 
πίεση, μέχρις ότου εμφανιστεί η πρώτη σταγόνα φυτικού χυμού στο ξύλωμα του 
κομμένου άκρου. Με την τεχνική αυτή ουσιαστικά προσδιορίζεται η αρνητική πίεση 
απορρόφησης του ανιόντος χυμού στα αγγεία του ξύλου (Tyree and Hammel, 1972), η 
οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι ίση κατά προσέγγιση με το υδατικό δυναμικό του 
φύλλου όταν χρησιμοποιούνται μεμονωμένα φύλλα.  

Η μέτρηση της αντίστασης των στοματίων έγινε in planta με τη χρήση πορομέ-
τρου (Porometer AI4, Delta-T-Devices). Οι μετρήσεις λαμβάνονταν κάθε επτά ημέρες 
στο τρίτο φύλλο από την κορυφή. 
 
 
3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τα στατιστικά πακέτα 
STATISTICA 6.0 και STATGRAPHICS PLUS. Εφαρμόστηκαν One-Way και 
Multifactor ANOVA και οι δοκιμασίες σημαντικότητας έγιναν σύμφωνα με τη μέθοδο 
Duncan για p<0,05. 
 
 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
4.1. ΕΔΑΦΟΣ 

Τα αποτελέσματα από την ανάλυση των εδαφολογικών δειγμάτων έδειξαν ότι το 
έδαφος είναι μέσης μηχανικής σύστασης και συγκεκριμένα αμμώδης πηλός (Sandy 
Loam σύμφωνα με USDA). Το pH του εδαφικού μίγματος θα αναμενόταν όξινο και 
κάτω του 6 λόγω της τύρφης που προστέθηκε και αύξησε το ποσοστό της οργανικής 
ουσίας. Η τιμή του pH=7,52 που μετρήθηκε δικαιολογείται πλήρως λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητας (21%) σε ισοδύναμο CaCO3, το οποίο δρα ανταγωνιστικά με τα οξέα 
της οργανικής ουσίας. Η εδαφική ηλεκτρική αγωγιμότητα εκφράζει την ολική 
περιεκτικότητα σε διαλυτά άλατα και η σχετικά υψηλή τιμή της (2.900 μmhos) δεν 
δημιούργησε προβλήματα αλατότητας, δεδομένου ότι το νερό που χρησιμοποιήθηκε 
στο πείραμα είχε χαμηλή αγωγιμότητα. 
 
Πίνακας 1: Αποτελέσματα εδαφολογικών αναλύσεων   
Κοκκομετρική ανάλυση 
Άμμος (%): 57,6 
Ιλύς (%): 28 
Άργιλος (%): 14,3 
Τύπος: SL 
pH: 7,52 
Οργανική ουσία (%): 4,42 
Αγωγιμότητα (μmhos): 2900 
Αντίσταση (Ω): 345 
CaCO3 (%): 21,1__________________________________________ 
 
 
4.2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΦΥΤΩΝ 

Η έλλειψη νερού έχει άμεση επίδραση στην ανάπτυξη, στην παραγωγή και στην 
ποιότητα των καλλιεργειών. Η πρώτη αντίδραση των φυτών είναι η μείωση του 
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κυτταρικού όγκου και η ελάττωση του ρυθμού αύξησης του κυττάρου και του μέγιστου 
μεγέθους του. Η μείωση του όγκου του κυττάρου αποτελεί την πιο ευαίσθητη 
λειτουργία του στην έλλειψη νερού και προκαλεί μείωση του ρυθμού ανάπτυξης των 
φυτών, καθώς επίσης μείωση της επιμήκυνσης των οργάνων και των φύλλων και του 
ανοίγματος των στοματίων (Orcutt and Hale, 1987; Καραμπουρνιώτης, 2003). 
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Σχήμα 1. Επίδραση της υδατικής καταπόνησης: (Α) στο ύψος, (Β) στη διάμετρο και (Γ) 
στον αριθμό των φύλλων της ρετσινολαδιάς. Τα διαφορετικά γράμματα παρουσιάζουν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές (ANOVA, Duncan test, p<0,05, n=3) 
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Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ότι τα επίπεδα της υδατικής 
καταπόνησης που εφαρμόστηκαν άρχισαν να επηρεάζουν το ύψος των φυτών τρεις 
εβδομάδες μετά την έναρξη της πρώτης εφαρμογής (Σχήμα 1Α). Η αύξηση της 
διαθέσιμης εδαφικής υγρασίας επηρέασε θετικά το ύψος των φυτών. Στις 21-8-08 το 
ύψος των φυτών της Γ ομάδας ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερο από το αντίστοιχο 
της Α ομάδας, ενώ τα φυτά της Β ομάδας έδωσαν ενδιάμεσες τιμές, οι οποίες όμως δεν 
διέφεραν σημαντικά ούτε από τα φυτά της Α ούτε από τα φυτά της Γ ομάδας (p<0,05). 
Σε όλες τις υπόλοιπες μετρήσεις τα φυτά της Α ομάδας ήσαν υψηλότερα από τα φυτά 
της Β ομάδας, όχι όμως στατιστικά σημαντικά, ενώ διέφεραν σημαντικά από τα φυτά 
της Γ ομάδας. Επομένως μόνο το επίπεδο της μεγάλης καταπόνησης Γ μείωσε 
σημαντικά το ύψος των φυτών. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται από τους 
Koutroubas et al., (2000) και Laureti and Marras, (1994) σε πειράματα που 
πραγματοποιήθηκαν στον αγρό και για επίπεδα άρδευσης (i) 0, 50, 75 και 100% και (ii) 
0, 33, 66 και 100% της εξατμισοδιαπνοής (ETm) αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις 
η αύξηση της διαθέσιμης εδαφικής υγρασίας προκάλεσε στατιστικά σημαντική 
γραμμική αύξηση του ύψους των φυτών. 

Η διάμετρος των φυτών δεν επηρεάστηκε στατιστικά σημαντικά από τις επεμβά-
σεις, εκτός από την τελευταία ημερομηνία μέτρησης, οπόταν η διάμετρος των φυτών 
της Γ ομάδας διέφερε στατιστικά σημαντικά μόνο από τα φυτά της Α ομάδας (Σχήμα 1Β).  

Ο συνολικός αριθμός των φύλλων των φυτών παρέμεινε ανεπηρέαστος από όλες 
τις επεμβάσεις κατά τη διάρκεια του πειράματος (Σχήμα 1Γ). Είναι γνωστό ότι η 
παρατεταμένη υδατική καταπόνηση σε πολλά φυτικά είδη επιφέρει γήρανση και 
αποκοπή των γηραιότερων (κατώτερων) φύλλων (Καραμπουρνιώτης, 2003). Ο 
μηχανισμός αυτός θεωρείται ως η πρώτη γραμμή άμυνας έναντι των απωλειών νερού, 
αφού έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση των διαπνευστικών απωλειών. Στην περίπτωση 
της ρετσινολαδιάς παρατηρήθηκε μία αποκοπή των γηραιότερων φύλλων σε όλες τις 
επεμβάσεις, με μία μικρή μη σημαντική αυξητική τάση όσο αυξανόταν η έλλειψη της 
διαθέσιμης εδαφικής υγρασίας.  

Το νωπό και το ξηρό βάρος, τόσο των φύλλων όσο και των στελεχών, μειώθηκε 
στατιστικά σημαντικά μόνο στο μεγάλο επίπεδο καταπόνησης Γ (Σχήμα 2). Η 
παραγόμενη υπέργεια βιομάζα των φυτών παρέμεινε ανεπηρέαστη στα επίπεδα των 70 
και 55 % της διαθέσιμης εδαφικής υγρασίας, υποδεικνύοντας μια σχετική αντοχή των 
φυτών σε αυτά τα επίπεδα. Οι παρατηρήσεις αυτές επιβεβαιώνονται και από τα 
αποτελέσματα του υδατικού δυναμικού των φύλλων και της αντίστασης των στοματίων. 
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Σχήμα 2. Επίδραση της υδατικής καταπόνησης στην παραγόμενη βιομάζα της 
ρετσινολαδιάς: (Α) νωπό βάρος και (Β) στο ξηρό βάρος. Τα διαφορετικά γράμματα 
παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (ANOVA, Duncan test, p<0,05, n=3) 
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Οι τιμές του υδατικού δυναμικού των φύλλων της ρετσινολαδιάς, σε όλη τη 
διάρκεια του πειράματος, καταδεικνύουν τη σαφή διαβάθμιση της υδατικής 
κατάστασης των φυτών μεταξύ των τριών επιπέδων καταπόνησης (Πίνακας 2). Σε όλες 
τις μετρήσεις το υδατικό δυναμικό στη μικρή καταπόνηση (ομάδα Α) έλαβε τις 
λιγότερο αρνητικές τιμές, οι οποίες βρίσκονταν πιο κοντά στο μηδέν (σημείο σπαργής). 
Αντίθετα στην μεγάλη καταπόνηση (ομάδα Γ) σημειώθηκαν οι μικρότερες τιμές, ενώ 
στην μεσαία (ομάδα Β) παρατηρήθηκαν ενδιάμεσες τιμές του υδατικού δυναμικού. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ημερομηνίες 27-8-08 και 10-9-2008 παρουσιάζονται οι 
μέγιστες διαφορές των τιμών του υδατικού δυναμικού μεταξύ της μικρής και της 
μεγάλης καταπόνησης (Πίνακας 2), που συνοδεύονται και από τις πρώτες στατιστικά 
σημαντικές διαφορές στο ύψος των φυτών (Σχήμα 1). 
 
Πίνακας 2: Τιμές υδατικού δυναμικού (σε MPa) των φύλλων της ρετσινολαδιάς κατά 

τη διάρκεια του πειράματος. 
Επίπεδα 

καταπόνησης 
Ημερομηνίες μέτρησης 

 20-8-08 27-8-08 10-9-08 17-9-08 24-9-08 
Ομάδα Α (70%) -1,21 -0,79 -0,94 -1,38 -1,08 
Ομάδα Β (55%) -1,32 -1,02 -1,20 -1,48 -1,17 
Ομάδα Γ (45%) -1,44 -1,17 -1,54 -1,56 -1,35 
Διαφορά Α-Γ -0,23 -0,38 -0,60 -0,18 -0,27 

 
Από τη μεταβολή των τιμών του υδατικού δυναμικού κατά τη διάρκεια μιας 

ημέρας προκύπτει ότι τα φυτά των Ομάδων Α και Β στις 14:00 (με την υψηλότερη 
θερμοκρασία) παρουσιάζουν τη χειρότερη υδατική κατάσταση (υψηλότερες αρνητικές 
τιμές του υδατικού δυναμικού) (Πίνακας 3). Στα φυτά της Ομάδας Γ η υδατική 
κατάσταση των φυτών έφθασε στα χαμηλότερα επίπεδα νωρίτερα (11:30), 
καταδεικνύοντας την αδυναμία των φυτών σε συνθήκες υδατικού ελλείμματος μέσα 
στην ημέρα. 
 
Πίνακας 3:  Τιμές υδατικού δυναμικού (σε MPa) των φύλλων της ρετσινολαδιάς κατά 

τη διάρκεια μιας ημέρας (1-10-2008). 
Επίπεδα 

καταπόνησης 
Ώρες της ημέρας 

 6:30 9:00 11:30 14:00 16:30 
Ομάδα Α (70%) -0,68 -0,46 -0,85 -0,98 -0,95 
Ομάδα Β (55%) -0,80 -0,58 -1,08 -1,20 -1,12 
Ομάδα Γ (45%) -1,10 -1,20 -1,40 -1,28 -1,35 

 
Είναι γνωστό ότι η έλλειψη νερού προκαλεί κλείσιμο των στοματίων των φύλλων 

ώστε να περιοριστούν άμεσα οι διαπνευστικές απώλειες. Το εύρος του στοματικού 
πόρου ρυθμίζεται μέσω αλλαγών στην πίεση σπαργής κυρίως των καταφρακτικών 
κυττάρων. Σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης ο ρυθμός των απωλειών νερού των 
καταφρακτικών κυττάρων είναι υψηλότερος εκείνου με τον οποίο αναπληρώνεται μέσω 
των γειτονικών επιδερμικών ή παρακαταφρακτικών κυττάρων και παράλληλα 
παρατηρείται έξοδος ορισμένων ιόντων από τα κύτταρα αυτά, με αποτέλεσμα την 
απώλεια της σπαργής τους (Toole and Cruz, 1980; Καραμπουρνιώτης, 2003). Στην 
παρούσα εργασία, σε όλη τη διάρκεια του πειράματος, τα αποτελέσματα των μετρήσεων 
της αντίστασης των στοματίων παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p<0,05) 
μεταξύ των επεμβάσεων. Η μείωση στην αγωγιμότητα των στοματίων ήταν σημαντικά 
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μεγαλύτερη στο μεγάλο επίπεδο υδατικής καταπόνησης (45%) (Σχήμα 3). Συγκεκρι-
μένα, από την πρώτη μέτρηση (20-8-08) τα στομάτια των φυτών της Ομάδας Γ φαίνεται 
ότι κλείνουν με σημαντική διαφοροποίηση από ότι τα στομάτια στα φυτά των άλλων 
Ομάδων, γεγονός που υποδηλώνει ότι έχει ήδη αρχίσει η φυσιολογική αντίδραση των 
φυτών. Αυτό το φαινόμενο έχει επίσης αγρονομικό ενδιαφέρον, καθώς αυτή η 
αντίδραση σημαίνει και σαφή μείωση του φωτοσυνθετικού μηχανισμού και επομένως 
χαμηλότερη αποδοτικότητα των φυτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίσταση των 
στοματίων στο Β επίπεδο υδατικής καταπόνησης (55%) δεν διαφοροποιείται στατιστικά 
σημαντικά από το Α, υποδεικνύοντας μία σαφή ένδειξη της αντοχής των φυτών σε 
σχετικά χαμηλές συνθήκες διαθέσιμης εδαφικής υγρασίας. Επομένως τα στομάτια 
παραμένουν ανοικτά και κάτω από σχετικά μειωμένη διαθέσιμη εδαφική υγρασία και οι 
επιπτώσεις αυτών των επιπέδων υδατικής καταπόνησης στις τελικές αποδόσεις της 
ρετσινολαδιάς ενδεχομένως να μην είναι σημαντικές. Αυτά τα αποτελέσματα φυσικά 
χρειάζονται περαιτέρω πειραματική διερεύνηση σε συνθήκες αγρού. 
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Σχήμα 3. Επίδραση της υδατικής καταπόνησης στην αντίσταση των στοματίων των 
φύλλων της ρετσινολαδιάς. Διαφορετικά γράμματα παρουσιάζουν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές (ANOVA, Duncan test, p<0,05, n=3) 
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ρετσινολαδιά παρουσίασε σχετική ανθεκτικότητα σε συνθήκες υδατικής 
καταπόνησης. Η ανάπτυξή των φυτών (ύψος, διάμετρος, αριθμός φύλλων) και η 
παραγόμενη υπέργεια βιομάζα τους (νωπό και ξηρό βάρος) δεν επηρεάστηκαν στα 
επίπεδα υδατικής καταπόνησης 70% και 55% της διαθέσιμης εδαφικής υγρασίας, ενώ 
σε συνθήκες μεγάλης καταπόνησης (45%) μειώθηκαν στατιστικά σημαντικά. Οι 
μετρήσεις του υδατικού δυναμικού των φύλλων έδειξαν ότι υπήρξε μια διαβάθμιση 
στην υδατική κατάσταση των φυτών ανάλογη με τα επίπεδα της καταπόνησης. 
Συγκεκριμένα τα φυτά της μεγάλης καταπόνησης παρουσίασαν τη χειρότερη υδατική 
κατάσταση (υψηλότερες αρνητικές τιμές υδατικού δυναμικού φύλλων), ενώ στα φυτά 
της μικρής καταπόνησης οι τιμές του υδατικού δυναμικού ήσαν λιγότερο αρνητικές και 
βρίσκονταν πιο κοντά στο μηδέν (σημείο σπαργής). Οι τιμές της αντίστασης των 
στοματίων ήσαν υψηλότερες στη μεγάλη υδατική καταπόνηση (χαμηλότερη διαθέσιμη 
εδαφική υγρασία-45%), υποδηλώνοντας το αντίστοιχο κλείσιμο των στοματίων των 
φύλλων. Στη μικρή και στη μεσαία υδατική καταπόνηση τα στομάτια παρέμειναν 
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ανοικτά, υποδεικνύοντας ότι τα φυτά της ρετσινολαδιάς παρουσιάζουν ανθεκτικότητα 
σε σχετικά χαμηλές τιμές εδαφικής υγρασίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η επίδραση των μετεωρολογικών μεταβλητών στην εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής 
αναφοράς με τη μέθοδο FAO Penman-Monteith διερευνάται με ανάλυση ευαισθησίας. 
Διάφοροι αδιάστατοι συντελεστές ευαισθησίας έχουν προταθεί, χρησιμοποιώντας τη 
μερική παράγωγο της εξατμισοδιαπνοής ως προς τις μετεωρολογικές μεταβλητές. Στην 
εργασία αυτή, με τη χρήση της τυπικής απόκλισης, προτείνεται ένας νέος συντελεστής 
ευαισθησίας. Εξετάζονται η θερμοκρασία, η ηλιακή ακτινοβολία, η ταχύτητα του 
ανέμου και η σχετική υγρασία ενός αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού του Ν. 
Φλώρινας. Οι συντελεστές ευαισθησίας υπολογίζονται για το έτος, την αρδευτική 
περίοδο αλλά και κάθε μήνα. Η επίδραση των μεταβλητών στην εξατμισοδιαπνοή 
αναφοράς δεν είναι ίδια για κάθε μήνα, ενώ αλλάζει και η σχετική επίδραση καθώς και 
ο βαθμός επηρεασμού. 
 
 

SENSITIVITY ANALYSIS OF THE FAO PENMAN-MONTEITH 
METHOD TO KEY METEOROLOGICAL VARIABLES 

IN FLORINA REGION 
V. Ampas1, E.A. Βaltas, D.M. Papamichail, P.E. Georgiou 

 
Aristotle University of Thessaloniki, Sch. of Agriculture, Department of 

Hydraulics, Soil Science and Agriculture Engineering, 1ambasv@gmail.com 
 
 
ABSTRACT 
Investigation of the influence of the meteorological parameters on the estimation of the 
reference evapotranspiration with the FAO Penman-Monteith method needs sensitivity 
analysis. Several dimensionless sensitivity coefficients have been proposed, based on 
the partial derivative of the evapotranspiration to the meteorological variables. In this 
paper, a new sensitivity coefficient is proposed with the use of standard deviation. The 
meteorological variables that had been examined were temperature, solar radiation, 
wind speed and relative humidity from an automatic meteorological station in Florina. 
The sensitivity coefficients were evaluated for the year, for the irrigation period and for 
each month. The influence of the variables to evapotranspiration isn’t the same for each 
month, the relative influence of the variables is changing, also the order that the 
variables is influencing evapotranspiration. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η κατανόηση ενός μαθηματικού μοντέλου προϋποθέτει την κατανόηση της 

φυσικής σημασίας των μεταβλητών που συμμετέχουν σ’ αυτό, καθώς και τη 
διερεύνηση της σχετικής επίδρασής τους στη διαμόρφωση της εξαρτημένης μεταβλητής 
που προσομοιώνει το μοντέλο. Τα παραπάνω απαιτούν ανάλυση ευαισθησίας. Εξ 
ορισμού, η ανάλυση ευαισθησίας διερευνά την επίδραση της αλλαγής μιας μεταβλητής 
σε κάποια άλλη (McCuen, 1973).  

Ο υπολογισμός της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς (ΕΤο) είναι μια σύνθετη 
διαδικασία που απαιτεί ένα πλήθος μετεωρολογικών μεταβλητών. Διάφορες μέθοδοι 
υπολογισμού της ΕΤο έχουν αναπτυχθεί που μας επιτρέπουν την εκτίμηση των αναγκών 
των καλλιεργειών σε νερό. Η γνώση της υδατοκατανάλωσης των καλλιεργειών οδηγεί 
στη σωστή διαστασιολόγηση των αρδευτικών έργων και στην ορθολογική χρήση του 
αρδευτικού νερού. Η μέθοδος που προτείνεται από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων του 
FAO για τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς ΕΤο είναι η μέθοδος των 
FAO Penman-Monteith (Allen et al. 1998; Παπαζαφειρίου, 1999; Γεωργίου κ. άλ., 
2000; Ampas et al., 2007, Γεωργίου και Παπαμιχαήλ, 2008). Στην εργασία αυτή η 
ανάλυση ευαισθησίας αναφέρεται στη διερεύνηση της επίδρασης της αλλαγής των 
βασικών μετεωρολογικών μεταβλητών στη διαμόρφωση της εξατμισοδιαπνοής αναφο-
ράς (ETo) που εκτιμάται με τη μέθοδο FAO Penman-Monteith. 

Αναλύσεις ευαισθησίας σε υδρολογικά μοντέλα και μοντέλα εξατμισοδιαπνοής 
έγιναν από διάφορους ερευνητές (ΜcCuen, 1973; Saxton, 1975; Coleman and 
DeCoursey, 1976; Beven, 1979; Μπαμπατζιμόπουλος κ. άλ., 1992; Gong et al., 2006; 
Irmak et al., 2006). Κατά την ανάλυση ευαισθησίας υπολογίζονται οι συντελεστές 
ευαισθησίας οι οποίοι μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους και να δείξουν τη σχετική 
σπουδαιότητα και την τυχόν διακύμανση που παρουσιάζουν. Τέτοιοι συντελεστές 
ευαισθησίας έχουν δοθεί σχεδόν απ’ όλους τους παραπάνω ερευνητές. 

Αναλύσεις ευαισθησίας της ΕΤο πρέπει να γίνονται κάθε φορά που γίνεται 
υπολογισμός της σε διαφορετικές περιοχές, εξαιτίας του ότι η ETo εξαρτάται από ένα 
πλήθος μεταβλητών οι οποίες είναι χαρακτηριστικές κάθε περιοχής. Επομένως, οι 
συντελεστές ευαισθησίας της ΕΤο επηρεάζονται από το σύνολο των μετεωρολογικών 
μεταβλητών που επικρατούν σε κάθε περιοχή και δεν είναι ίδιοι για όλες τις περιοχές. Ο 
Irmak (2006), για διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, προσπάθησε να κάνει χωρική 
κατανομή των συντελεστών ευαισθησίας. 

Όσον αφορά τη σημαντικότητα των μετεωρολογικών μεταβλητών στον υπολο-
γισμό της ΕΤο, ο Saxton (1975) βρήκε ότι η πιο σημαντική παράμετρος, κατά τη θερινή 
περίοδο, είναι η ηλιακή ακτινοβολία, ενώ για την άνοιξη και το φθινόπωρο βρέθηκε ότι 
το έλλειμμα υγρασίας της ατμόσφαιρας είναι η πιο σημαντική παράμετρος. Οι Coleman 
and DeCoursey (1976) βρήκαν ότι η πιο σημαντική παράμετρος στο σύνολο του έτους 
είναι η σχετική υγρασία, τη θερινή περίοδο τη μεγαλύτερη επίδραση έχει η 
θερμοκρασία και η ηλιακή ακτινοβολία και τη χειμερινή περίοδο η σχετική υγρασία, 
ενώ τέλος η επίδραση της ταχύτητας του ανέμου είναι μικρή καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. Οι Μπαμπατζιμόπουλος κ.άλ. (1992) βρήκαν ότι κατά τη θερινή περίοδο μεγα-
λύτερη επίδραση έχει η θερμοκρασία και η ηλιακή ακτινοβολία ενώ κατά τη χειμερινή 
περίοδο η σχετική υγρασία, ενώ αντίθετα η επίδραση της ταχύτητας του ανέμου είναι 
μικρή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι Gong et al. (2006) προσπαθώντας να χωροθε-
τήσουν τους συντελεστές ευαισθησίας της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Yangtze 
διερεύνησαν τη σημαντικότητα των μετεωρολογικών μεταβλητών της σχετικής υγρα-
σίας, της ηλιακής ακτινοβολίας, της θερμοκρασίας και της ταχύτητας του ανέμου. Τέλος, 
οι Irmak et al. (2006) υπολόγισαν συντελεστές ευαισθησίας για περιοχές με διαφορε-
τικά κλιματικά χαρακτηριστικά και διαπίστωσαν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ενδει-
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κτικά αναφέρεται ότι υπήρξε τοποθεσία με ξηρούς και ισχυρούς ανέμους (Scottsbluff 
and Bushland) που ως σημαντικότερη μεταβλητή βρέθηκε η ταχύτητα του ανέμου. 

Οι συντελεστές ευαισθησίας που μέχρι σήμερα έχουν προταθεί χρησιμοποιούν τη 
μερική παράγωγο της εξατμισοδιαπνοής ως προς τις μετεωρολογικές μεταβλητές. Στην 
παρούσα εργασία προτείνεται ένας νέος συντελεστής ευαισθησίας με τη χρήση της 
τυπικής απόκλισης. Οι συντελεστές ευαισθησίας κατά Saxton (1975), όσο και οι 
προτεινόμενοι στην παρούσα εργασία, υπολογίζονται με δεδομένα του αυτόματου 
μετεωρολογικού σταθμού του Αμυνταίου του Ν. Φλώρινας. Οι συντελεστές ευαισθη-
σίας διερευνήθηκαν για το σύνολο του έτους, για την αρδευτική περίοδο, αλλά και για 
κάθε μήνα ξεχωριστά. Από τα αποτελέσματα προκύπτει η σχετική σπουδαιότητα των 
διάφορων μετεωρολογικών μεταβλητών στον υπολογισμό της ΕΤο. 
 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΣ FAO ΡENMAN - MONTEITH 

Με βάση τον ορισμό της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς (ETo), η εξίσωση που 
προτάθηκε από τους Allen et al. (1998) για να την περιγράψει αναφέρεται στη 
βιβλιογραφία ως εξίσωση FAO Penman-Monteith. Για 24-ωρους υπολογισμούς της 
ETo, από ημερήσια δεδομένα, έχει τη μορφή (Allen et al., 1998): 
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ΕTo= εξατμισοδιαπνοή αναφοράς (mm/day), Tmax= μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία 
(oC), Tmin= ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία (oC), es= πίεση κορεσμού υδρατμών (kPa), 
ea= πραγματική πίεση υδρατμών της ατμόσφαιρας που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία 
του σημείου δρόσου (kPa), (es-ea)= έλλειμμα πίεσης κορεσμένων υδρατμών (kPa), 
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RHmax= μέγιστη σχετική υγρασία (%),RHmin= ελάχιστη σχετική υγρασία (%), u2= μέση 
ταχύτητα ανέμου σε ύψος 2m, Δ= κλίση της καμπύλης στη σχέση πίεσης κορεσμού 
υδρατμών και θερμοκρασίας (kPa/oC), Rn=καθαρή ακτινοβολία (MJ/m2day), Rs= 
προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία (MJ/m2day), Rns= καθαρή μικρού μήκους κύματος 
ηλιακή ακτινοβολία (MJ/m2day), Rnl= καθαρή μεγάλου μήκους κύματος ηλιακή 
ακτινοβολία (MJ/m2day), Rso= μικρού μήκους κύματος ηλιακή ακτινοβολία ανέφελης 
ημέρας (MJ/m2day), σ= σταθερά των Stefan-Boltzman (4.903*10-9ΜJ/K4m2day), Tκ= 
μέση ημερήσια θερμοκρασία (οΚ), Ra= θεωρητική ηλιακή ακτινοβολία (MJ/m2day), 
Gsc= ηλιακή σταθερά (0.082MJ/m2min), dr= σχετική απόσταση γης-ήλιου (rad), ωs= 
ηλιακή γωνία (rad), φ= γεωγραφικό πλάτος (rad), δ= ηλιακή απόκλιση (rad), J= αριθμός 
ημέρας έτους, γ= ψυχρομετρική σταθερά (kPa/oC), P= ατμοσφαιρική πίεση (kPa), z= 
υψόμετρο σταθμού (m), G= κατακόρυφη μεταφορά θερμότητας προς το έδαφος 
(MJ/m2day), Ti= μέση θερμοκρασία της ίδιας ημέρας (oC), Ti-1=μέση θερμοκρασία της 
προηγούμενης ημέρας (oC), 900=συντελεστής της καλλιέργειας αναφοράς και 
0.34=συντελεστής της ταχύτητας του ανέμου για την καλλιέργεια αναφοράς  

 
 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 
Η ανάλυση ευαισθησίας διερευνά την επίδραση της αλλαγής μιας μεταβλητής σε 

κάποια άλλη (McCuen, 1973). Η μεταβολή της υπολογιζόμενης εξατμισοδιαπνοής ως 
προς τη μεταβολή μιας μετεωρολογικής μεταβλητής, όταν αυτή τείνει στο μηδέν, δίνε-
ται από τη μερική παράγωγο της εξατμισοδιαπνοής ως προς τη μεταβλητή αυτή. Για να 
μπορούν να συγκριθούν οι μεταβολές της εξατμισοδιαπνοής που προκαλούνται από τις 
διάφορες μεταβλητές θα πρέπει να έχουν τις ίδιες μονάδες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
με τη χρήση κατάλληλων παραμέτρων ώστε να αδιαστοποιηθεί η υπολογιζόμενη 
μεταβολή. Οι αδιάστατες τιμές που προκύπτουν ορίζονται ως συντελεστές ευαισθησίας. 

Για την εξατμισοδιαπνοή έχουν αναπτυχθεί διάφοροι συντελεστές ευαισθησίας 
ανάλογα με το σκοπό της ανάλυσης (Gong et al, 2006). Ο Saxton (1975) υπολογίζοντας 
τις μερικές παραγώγους της εξατμισοδιαπνοής ως προς κάθε μια από τις μετεωρολογικές 
μεταβλητές, έδωσε αδιάστατους συντελεστές ευαισθησίας, που δίνονται από τη σχέση: 

p
ET pK
p ET

⎛ ⎞∂
= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠

 (3.1) 

όπου p η υπό εξέταση ανεξάρτητη μεταβλητή ή παράμετρος. 
Ο συντελεστής αυτός δείχνει την ποσοστιαία μεταβολή που προκαλεί στην 

εξατμισοδιαπνοή μία ποσοστιαία μεταβολή της μεταβλητής. Ο υπολογισμός της 
μερικής παραγώγου της εξατμισοδιαπνοής ως προς κάποια υπό εξέταση μεταβλητή, δεν 
εξαλείφει τις υπόλοιπες μεταβλητές, αλλά εξαρτάται από τις τιμές που παίρνουν αυτές. 
Οι περισσότερες μεταβλητές παρουσιάζουν εποχική διακύμανση, οπότε και οι 
συντελεστές ευαισθησίας παρουσιάζουν εποχική διακύμανση. 

Η σχέση (3.1) επηρεάζεται από το μέγεθος της εξατμισοδιαπνοής και των 
μεταβλητών. Έτσι ο συντελεστής ευαισθησίας αυτός, δεν είναι επαρκής δείκτης της 
σημαντικότητας, εάν η τιμή της εξατμισοδιαπνοής ή οι τιμές των μεταβλητών τείνουν 
στο μηδέν ή όταν το εύρος τιμών μιας μεταβλητής είναι μικρό, συγκρινόμενο με την 
τιμή της μεταβλητής (Beven, 1979). 

Οι Coleman and DeCoursey (1976), θέλοντας να δώσουν ένα συντελεστή με 
μεγαλύτερη φυσική έννοια χρησιμοποίησαν το εύρος διακύμανσης της ανεξάρτητης 
μεταβλητής, οπότε οι αδιάστατοι συντελεστές ευαισθησίας δίνονται από τη σχέση:  

min
p

p pETK
p ET

⎛ ⎞−∂
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όπου pmin η ελάχιστη παρατηρημένη τιμή της υπό εξέταση μεταβλητής και τα άλλα 
όπως ορίστηκαν προηγούμενα. 

Οι Μπαμπατζιμόπουλος κ. άλ.. (1992) για να υπολογίσουν την επίδραση των 
μετεωρολογικών μεταβλητών στην εξατμισοδιαπνοή προκάλεσαν μεταβολές 10%, 20% 
και 30% στις τιμές των μετεωρολογικών μεταβλητών και έλεγξαν τις υπολογισμένες 
τιμές της εξατμισοδιαπνοής.  

Στην παρούσα εργασία ο συντελεστής ευαισθησίας που προτείνεται, υπολογίζεται 
από τη σχέση: 

p
p

σETK
p ET

⎛ ⎞∂
= ⎜ ⎟∂⎝ ⎠

 (3.3) 

όπου σp η τυπική απόκλιση της μετεωρολογικής μεταβλητής. 
Στη σχέση αυτή έχει χρησιμοποιηθεί η τυπική απόκλιση της ανεξάρτητης 

μεταβλητής αντί του εύρους διακύμανσης, γιατί η τυπική απόκλιση αντιπροσωπεύει το 
σύνολο των παρατηρημένων τιμών της μεταβλητής και όχι μόνο την ακραία τιμή. 

 
 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των συντελεστών 

ευαισθησίας προέρχονται από τον αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό του Αμυνταίου στο 
Ν. Φλώρινας, ο οποίος βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος 40ο41,78’ και σε απόλυτο 
υψόμετρο 579.48μ. Οι μετεωρολογικές μεταβλητές καταγράφονται ανά ώρα. Χρησιμο-
ποιούνται τα δεδομένα έξι ετών από τον Οκτώβριο του 2002 μέχρι το Σεπτέμβριο του 
2008. Τα απαραίτητα για τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς (ΕΤο) 
μετεωρολογικά δεδομένα είναι η μέση (Tmean), ελάχιστη (Tmin) και μέγιστη (Tmax) 
ημερήσια θερμοκρασία, ελάχιστη (RHmin) και μέγιστη (RHmax) σχετική υγρασία, ταχύ-
τητα του ανέμου σε ύψος 2μ.(u2), προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία (Rs). 

Οι συντελεστές ευαισθησίας υπολογίζονται για το σύνολο του έτους, για κάθε 
μήνα χωριστά και για την αρδευτική περίοδο (Μάιο-Σεπτέμβριο) και χρησιμοποιούνται 
οι μέσοι όροι των ημερήσιων τιμών των μεταβλητών. Λόγω της πολυπλοκότητας 
υπολογισμού της μερικής παραγώγου της εξατμισοδιαποής ως προς καθεμία από τις 
μετεωρολογικές μεταβλητές που εξετάσθηκαν, ο υπολογισμός έγινε με τη χρήση 
πεπερασμένων διαφορών. 

Επειδή οι μεταβλητές που εξετάζονται πρέπει να είναι ασυσχέτιστες (Beven, 
1979) η μέση ημερήσια θερμοκρασία, η ελάχιστη ημερήσια θερμοκρασία και η μέγιστη 
ημερήσια θερμοκρασία αντιμετωπίζονται ενιαία καθώς είναι ισχυρά συσχετισμένες. 
Αντίθετα δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ελάχιστης και μέγιστης σχετικής υγρασίας. 

Από την εφαρμογή της σχέσης (3.1) υπολογίζονται οι συντελεστές ευαισθησίας 
κατά Saxton για τα δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού Αμυνταίου του Ν. 
Φλώρινας. Οι τιμές των συντελεστών ευαισθησίας δίνονται στον Πίνακα 1. 
Πίνακας 1: Τιμές των συντελεστών ευαισθησίας κατά Saxton για τις διάφορες 
μετεωρολογικές μεταβλητές, του σταθμού Αμυνταίου του Ν. Φλώρινας 

 Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος Αρδ 

RHmin -45,3 -30,9 -22,0 -17,7 -12,8 -9,6 -7,1 -8,2 -15,4 -26,6 -41,4 -69,1 -19,7 -10,3 

RHmax -36,7 -21,9 -12,7 -9,4 -6,2 -3,9 -2,8 -3,2 -7,3 -15,9 -32,0 -60,0 -11,7 -4,4 

U2 1,0 0,8 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 1,0 0,5 0,4 

Rs -0,1 1,4 4,1 7,7 11,6 13,6 13,8 10,7 6,5 3,0 0,3 -0,4 5,4 11,2 

T 0,5 0,6 3,0 5,6 10,3 14,2 16,2 17,1 12,0 7,9 3,1 0,7 6,9 14,0 

Στο Σχήμα 1(α) και (β) παρουσιάζεται το ποσοστό του συντελεστή ευαισθησίας 
κατά Saxton κάθε μιας μετεωρολογικής μεταβλητής επί του συνόλου των συντελεστών 
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ευαισθησίας. Από το ποσοστό αυτό προκύπτει η σημαντικότητα κάθε μεταβλητής στον 
υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς. 

Ποσοστό % σχετικής τιμής συντελεστή ευαισθησίας

U2
1%

Rs
12%

RHmin
45%

T
16%

RHmax
26%

 

Ποσοστό % σχετικής τιμής συντελεστή ευαισθησίας

U2
1%

Rs
30%

RHmin
23%

T
37%

RHmax
9%

 
Σχήμα 1. Σχετική επίδραση των συντελεστών ευαισθησίας κατά Saxton για το σύνολο 

του έτους (α) και την αρδευτική περίοδο (β)  
 
Από την εφαρμογή της σχέσης (3.3) υπολογίζονται οι προτεινόμενοι συντελεστές 

ευαισθησίας με τη χρήση της τυπικής απόκλισης για τα δεδομένα του μετεωρολογικού 
σταθμού Αμυνταίου του Ν. Φλώρινας. Οι τιμές των συντελεστών ευαισθησίας 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 
 
Πίνακας 2. Τιμές του συντελεστή ευαισθησίας με τη χρήση της τυπικής απόκλισης για 
τις διάφορες μετεωρολογικές μεταβλητές του σταθμού Αμυνταίου του Ν. Φλώρινας 

 Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Έτος Αρδ 

RHmin -5,85 -4,67 -3,14 -1,94 -1,36 -1,26 -1,06 -1,16 -2,06 -2,72 -4,14 -6,45 -2,65 -1,42 

RHmax -11,4 -7,69 -4,74 -3,22 -2,17 -1,20 -0,88 -0,97 -2,77 -5,74 -10,2 -14,4 -4,72 -1,56 

U2 0,69 0,52 0,34 0,17 0,15 0,12 0,16 0,22 0,27 0,37 0,59 0,73 0,32 0,18 

Rs -0,07 0,61 1,66 3,02 3,30 2,89 2,14 1,72 2,06 1,27 0,12 -0,24 2,98 2,92 

T 1,04 1,26 1,78 1,71 2,05 2,47 1,78 1,77 2,20 2,12 1,63 0,94 4,93 2,85 

 

Στο Σχήμα 2 (α) και (β) παρουσιάζεται το ποσοστό του συντελεστή ευαισθησίας 
που προτείνεται στην παρούσα εργασία, για κάθε μία μετεωρολογική μεταβλητής επί 
του συνόλου των συντελεστών ευαισθησίας. Από το ποσοστό αυτό προκύπτει η 
σημαντικότητα κάθε μεταβλητής στον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς. 

Ποσοστό % σχετικής τιμής συντελεστή ευαισθησίας

U2
2%

Rs
19%

RHmin
17%

T
32%

RHmax
30%

 

Ποσοστό % σχετικής τιμής συντελεστή ευαισθησίας

U2
2%

Rs
33%

RHmin
17%

T
32%

RHmax
16%

 
Σχήμα 2. Σχετική επίδραση των συντελεστών ευαισθησίας που προτείνονται στην 
παρούσα εργασία για το σύνολο του έτους (α) και την αρδευτική περίοδο (β) 

α β 

α β 
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Από τις τιμές του Πίνακα 1 και του Πίνακα 2 φαίνεται ότι η σχετική υγρασία 
(μέγιστη και ελάχιστη) δίνει μεγαλύτερες τιμές (κατ’ απόλυτη τιμή) των συντελεστών 
ευαισθησίας όσο πλησιάζουμε στο χειμώνα και μικρότερες όσο πλησιάζουμε τον 
Ιούλιο. Οι τιμές του συντελεστή ευαισθησίας κατά Saxton (Πίνακας 1) για τη 
θερμοκρασία και την ηλιακή ακτινοβολία παρουσιάζουν την ίδια ετήσια διακύμανση. 

Οι τιμές του προτεινόμενου συντελεστή ευαισθησίας για τη θερμοκρασία 
(Πίνακας 2) παραμένουν σχεδόν σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενώ για την 
ηλιακή ακτινοβολία είναι σχεδόν μηδενικές από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο και έχουν 
σχεδόν σταθερή τιμή τους υπόλοιπους μήνες. 

Διερευνώντας τη σχετική επίδραση της σχετικής υγρασίας στην εξατμισοδιαπνοή, 
όπως φαίνεται στα Σχήματα 1 και 2, συμπεραίνεται ότι είναι ο σημαντικότερος παράγο-
ντας είτε εξετάζεται το σύνολο του έτους είτε η αρδευτική περίοδος και για τους δύο 
συντελεστές ευαισθησίας. Από τους Πίνακες 1 και 2 διαπιστώνεται ότι κατά τον μήνα 
αιχμής της ζήτησης του αρδευτικού νερού (Αύγουστο) η σχετική υγρασία είναι ο τρίτος 
σε σημαντικότητα παράγοντας. 

Η ταχύτητα του ανέμου, όπως φαίνεται από τα Σχήματα 1 και 2, παίζει πολύ 
μικρό ρόλο στην εξατμισοδιαπνοή και για τους δύο συντελεστές ευαισθησίας. Επίσης, 
από τους Πίνακες 1 και 2 προκύπτει ότι κατά την περίοδο του καλοκαιριού, που οι τιμές 
της εξατμισοδιαπνοής είναι μεγαλύτερες, η επίδραση της ταχύτητας του ανέμου γίνεται 
ακόμη μικρότερη. 

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, από τα Σχήματα 1(β) και 2(β) φαίνεται ότι αυτή 
επηρεάζει την εξατμισοδιαπνοή σχεδόν κατά το 1/3 την αρδευτική περίοδο και για τους 
δύο συντελεστές ευαισθησίας. Επίσης, από τα Σχήματα 1(α) και 1(β) φαίνεται ότι ο 
συντελεστής ευαισθησίας κατά Saxton είναι μικρότερος στο σύνολο του έτους από ότι 
την αρδευτική περίοδο, ενώ από τα Σχήματα 2(α) και 2(β) ο προτεινόμενος 
συντελεστής ευαισθησίας με τη χρήση της τυπικής απόκλισης έχει σχεδόν την ίδια τιμή 
και για τις δύο περιόδους. Από τον Πίνακα 1 για το συντελεστή ευαισθησίας κατά 
Saxton, προκύπτει ότι για τον μήνα αιχμής (Αύγουστο) η θερμοκρασία είναι ο 
σημαντικότερος παράγοντας της εξατμισοδιαπνοής. 

Επίσης, από τα Σχήματα 1(β) και 2(β) φαίνεται ότι η ηλιακή ακτινοβολία επηρεά-
ζει την εξατμισοδιαπνοή σχεδόν κατά το άλλο 1/3 την αρδευτική περίοδο. Αντίθετα από 
τα Σχήματα 1(α) και 2(α) προκύπτει η μικρή σχετικά επίδραση της ηλιακής 
ακτινοβολίας στο σύνολο του έτους. Από τον Πίνακα 2, ο προτεινόμενος συντελεστής 
ευαισθησίας με τη χρήση της τυπικής απόκλισης παρουσιάζει την ηλιακή ακτινοβολία 
ως το σημαντικότερο παράγοντα της εξατμισοδιαπνοής κατά την αρδευτική περίοδο. 

Συγκρίνοντας τους δύο διαφορετικούς συντελεστές ευαισθησίας παρατηρούμε ότι 
με τη χρήση της τυπικής απόκλισης αλλάζει η σχετική επίδραση των μετεωρολογικών 
μεταβλητών στον υπολογισμό της ΕΤο για το σύνολο του έτους (Σχήματα 1(α) και 
2(α)), ενώ για την αρδευτική περίοδο η σχετική επίδραση παραμένει σχεδόν ίδια για 
όλες τις μεταβλητές (Σχήματα 1(β) και 2(β)). Ειδικότερα για το σύνολο του έτους, ενώ 
η σχετική επίδραση της θερμοκρασίας με βάση το συντελεστή ευαισθησίας κατά 
Saxton είναι 16%, με βάση το συντελεστή ευαισθησίας με χρήση της τυπικής 
απόκλισης διπλασιάζεται και φτάνει στο 32%. Ομοίως, για την ηλιακή ακτινοβολία το 
ποσοστό αυξάνεται από 12% σε 19%, ενώ αντίθετα για τη σχετική υγρασία η σχετική 
επίδρασή της μειώνεται μεταξύ των δύο συντελεστών. 
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση ευαισθησίας, η οποία αναφέρεται στη 
διερεύνηση της επίδρασης της αλλαγής των βασικών μετεωρολογικών μεταβλητών στη 
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διαμόρφωση της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς (ETo) που εκτιμάται με τη μέθοδο FAO 
Penman-Monteith. Διάφοροι αδιάστατοι συντελεστές ευαισθησίας έχουν προταθεί, 
χρησιμοποιώντας τη μερική παράγωγο της εξατμισοδιαπνοής ως προς τις 
μετεωρολογικές μεταβλητές. Στην εργασία αυτή, με τη χρήση της τυπικής απόκλισης, 
προτείνεται ένας νέος συντελεστής ευαισθησίας. Οι μετεωρολογικές μεταβλητές που 
εξετάζονται είναι η θερμοκρασία, η ηλιακή ακτινοβολία, η ταχύτητα του ανέμου και η 
σχετική υγρασία του αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού του Αμυνταίου του Ν. 
Φλώρινας. Οι συντελεστές ευαισθησίας διερευνήθηκαν για το σύνολο του έτους, για 
την αρδευτική περίοδο, αλλά και για κάθε μήνα ξεχωριστά. Από τη χρήση του νέου 
συντελεστή εκτιμάται ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για τον υπολογισμό της 
εξατμισοδιαπνοής στο σύνολο του έτους είναι η σχετική υγρασία, ακολουθούμενη από 
τη θερμοκρασία και την ηλιακή ακτινοβολία. Στην αρδευτική περίοδο οι τρεις 
παράμετροι είναι σχεδόν ισοδύναμοι. Τον μήνα αιχμής σημαντικότερη παράμετρος 
είναι η ηλιακή ακτινοβολία, ακολουθούμενη από τις σχεδόν ισοδύναμες θερμοκρασία 
και σχετική υγρασία. Η ταχύτητα του ανέμου επηρεάζει ελάχιστα την εξατμισοδιαπνοή. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής 
πεδοσυναρτήσεων που έχουν διατυπωθεί στη βιβλιογραφία, στην πεδιάδα Θεσσαλο-
νίκης. Για το σκοπό αυτό, το καλοκαίρι του 2005 διεξήχθησαν δειγματοληψίες εδάφους 
σε 20 θέσεις και σε 2 βάθη ανά θέση σε τμήμα της πεδιάδας. Στα 40 δείγματα που 
συγκεντρώθηκαν, προσδιορίστηκαν οι χαρακτηριστικές καμπύλες, η υδραυλική 
αγωγιμότητα στον κορεσμό, το φαινόμενο ειδικό βάρος, η οργανική ουσία και η 
ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων. Η απόδοση των πεδοσυναρτήσεων της βιβλιο-
γραφίας ενισχύει την άποψη πως οι πεδοσυναρτήσεις χαρακτηρίζονται από τοπική ισχύ 
και η χρήση τους δεν πρέπει να γίνεται άκριτα. Η ανάπτυξη νέων βελτιωμένων 
πεδοσυναρτήσεων φαίνεται να είναι απαραίτητη. 
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ABSTRACT 
The aim of this paper is the study of pedotransfer functions (PTFs) in the Thessaloniki 
plain. Towards this goal, during the summer of 2005 soil samples were collected from 
20 places and 2 depths per site. Soil water retention curve, saturated hydraulic 
conductivity, bulk density, organic matter and cation exchange capacity were 
determined for each sample. Performance of existing PTFs in literature, reveals that 
they are site specific equations and therefore their application should be done with 
caution. Development of more accurate PTFs is needed. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Από τη δεκαετία του 1930 οι διαδικασίες της κίνησης του νερού στην ακόρεστη 

ζώνη του εδάφους έχουν διατυπωθεί με τη μορφή της γνωστής εξίσωσης Richards 
(Richards, 1931). Σε αυτή, σημαντικό ρόλο παίζουν οι ιδιότητες του εδάφους με 
κυριότερες τη χαρακτηριστική καμπύλη του εδαφικού νερού (ΧΚΥ) και την υδραυλική 
αγωγιμότητα στον κορεσμό (Ks). Η γνώση των υδραυλικών ιδιοτήτων του εδάφους 
αποτελεί επίσης κλειδί για την αξιολόγηση διαφορετικών αρδευτικών πρακτικών 
(Vereecken et al., 1989). 

Ο προσδιορισμός της ΧΚΥ είναι μια διαδικασία επίπονη, χρονοβόρα και συνεπώς 
μεγάλου κόστους (Wösten and Van Genuchten, 1988). Παρά το γεγονός πως διάφορες 
τεχνικές και μέθοδοι μέτρησης των ιδιοτήτων αυτών έχουν αναπτυχθεί κατά καιρούς, 
έχει διαπιστωθεί πως παραμένουν σχετικά δυσχερείς στην εκτέλεσή τους και απαιτούν 
τόσο εξειδικευμένο εξοπλισμό όσο και αρκετό χρόνο (Wösten and Van Genuchten, 
1988). Για τους λόγους αυτούς έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες ώστε να 
προσδιοριστούν μαθηματικές σχέσεις οι οποίες, από εύκολα μετρήσιμα εδαφολογικά 
στοιχεία (π.χ. μηχανική σύσταση, περιεχόμενη οργανική ουσία, φαινόμενο ειδικό 
βάρος, pH, ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων κ.α.) να υπολογίζουν τις υδραυλικές 
ιδιότητες ενός εδάφους (Hack-ten Broeke and Hegmans, 1996). Τέτοιες σχέσεις 
αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως πεδοσυναρτήσεις. 

Ο όρος «πεδοσυνάρτηση» ή «pedotransfer function» (PTF) εισήχθη από τον Johan 
Bouma το 1989 (Bouma, 1989) για να περιγράψει τη μαθηματική εκείνη συνάρτηση η 
οποία μπορεί να μετασχηματίσει δεδομένα που υπάρχουν διαθέσιμα στο πεδίο, σε 
δεδομένα που χρειαζόμαστε (Minasny et al., 1999). Οι πεδοσυναρτήσεις συνεπώς 
αυξάνουν τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που αφορούν το έδαφος διότι, 
ελαχιστοποιούν το χρόνο που απαιτούν οι επίπονες και δαπανηρές μέθοδοι 
προσδιορισμού των υδραυλικών του παραμέτρων. 

Για τη δημιουργία πεδοσυναρτήσεων έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες τεχνικές 
ανάλυσης όπως α) η ανάλυση παλινδρόμησης, β) τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα γ) 
μέθοδοι ομαδοποίησης μεταβλητών όπως η GMDH (Group Method of Data Handling) 
με πιο διαδεδομένη την ανάλυση παλινδρόμησης (Minasny et al., 1999). 

Με βάση την βιβλιογραφία υπάρχουν δύο τύποι πεδοσυναρτήσεων α) οι 
πεδοσυναρτήσεις κλάσης και β) οι συνεχείς πεδοσυναρτήσεις (Wösten and Van 
Genuchten, 1988, Sinowski et al., 1997). Στην πρώτη περίπτωση τα δεδομένα 
διαχωρίζονται σε κλάσεις βάσει εδαφολογικών κριτηρίων. Με τον τρόπο αυτό, η 
πεδοσυνάρτηση που αναπτύσσεται είναι θεωρητικά πιο ακριβής (καθώς αφορά ένα 
ομοιογενές σύνολο εδαφών). Αντίθετα, οι συνεχείς PTFs αναπτύσσονται από το σύνολο 
των διαθέσιμων δεδομένων χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε ομαδοποίηση. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι, η αξιολόγηση διαφόρων πεδοσυναρτήσεων που 
έχουν διατυπωθεί κατά το παρελθόν στη βιβλιογραφία, βάσει δεδομένων που 
συγκεντρώθηκαν στην πεδιάδα Θεσ/νίκης. Σε επόμενη εργασία (Μουσουλιώτης κ.α., 
2009 – σε αυτό το τεύχος) θα παρουσιασθούν νέες πεδοσυναρτήσεις που αναπτύχθηκαν 
για την ίδια περιοχή. 
 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
2.1. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Οι εργασίες υπαίθρου και οι απαραίτητοι εργαστηριακοί προσδιορισμοί 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του έτους 2005, οπότε έγινε 
δειγματοληψία σε 20 αγροτεμάχια και σε δύο βάθη ανά θέση δειγματοληψίας (0-30cm 
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και 30-60cm). 
Στα 40 αυτά συνολικά δείγματα προσδιορίστηκαν: i) η μηχανική σύσταση με τη 

μέθοδο Βουγιούκου, ii) οι παράμετροι θs, θr, α και n της εξίσωσης Van Genuchten, 
μέσω μη γραμμικής ανάλυσης παλινδρόμησης σε δεδομένα που προήλθαν από συσκευή 
κεραμικών πλακών, iii) η υδατοϊκανότητα μέσω της ΧΚΥ για πιέσεις 0.08bar για τα 
ελαφράς σύστασης εδάφη, 0.33bar για τα μέσης σύστασης εδάφη και 0.50bar για τα 
βαριάς σύστασης εδάφη (New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry, 1997), iv) 
η υδραυλική αγωγιμότητα στον κορεσμό με υδροπερατόμετρο σταθερού φορτίου, v) η 
οργανική ουσία με προσθήκη θειϊκού οξέος vi) η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων – 
CEC – με έκπλυση δια αραιού οξέος, vii) η φαινομενική πυκνότητα του εδάφους και 
viii) το πορώδες από τη σχέση 1 b

s
p ρ

ρ= −  όπου ρs : η πυκνότητα των εδαφικών κόκκων 

που συνήθως λαμβάνει την τιμή 2.65g/cm3) (Αντωνόπουλος, 1999). 
Μετά από στατιστική ανάλυση από το αρχικό πλήθος των 40 δειγμάτων 

απομακρύνθηκαν 12 δείγματα, καθώς για κάποια από τις προσδιοριζόμενες 
παραμέτρους παρατηρήθηκε σημαντική εκτροπή από τη στατιστική συμπεριφορά των 
υπολοίπων μετρήσεων. Ως αποτέλεσμα, η αξιοποίησή τους θα εισήγαγε χονδροειδή 
σφάλματα στους περαιτέρω υπολογισμούς και θα μείωνε την αξιοπιστία των 
συμπερασμάτων της εργασίας αυτής. Οι μετρημένες τιμές της υδραυλικής 
αγωγιμότητας στον κορεσμό Ks κρίθηκαν ως μη αξιόπιστες και, ως εκ τούτου, δεν 
συμμετείχαν σε κανένα περαιτέρω στάδιο της παρούσας εργασίας. Τα εναπομείναντα 
28 δείγματα (Σχήμα 1) χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση πεδοσυναρτήσεων της 
βιβλιογραφίας που αφορούν τις παραμέτρους της ΧΚΥ κατά Van Genuchten και την 
υδατοϊκανότητα του εδάφους.  
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Σχήμα 1. Κατηγορίες μηχανικής σύστασης των 28 εδαφικών δειγμάτων  

που συλλέχθηκαν. 
 
 

2.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΔΟΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Κατά την πρώτη φάση της εργασίας αξιολογήθηκαν διάφορες πεδοσυναρτήσεις 

της βιβλιογραφίας. Τα διαθέσιμα δεδομένα από εδαφικά δείγματα της πεδιάδας 
Θεσσαλονίκης, προσαρμόστηκαν σε κάθε μία από τις ανωτέρω εξισώσεις. Καθώς οι 
πεδοσυναρτήσεις της βιβλιογραφίας δεν παρουσίασαν υψηλούς συντελεστές 
προσδιορισμού, επιλέχθηκε να υπολογιστούν νέοι συντελεστές για τις ανεξάρτητες 
μεταβλητές που περιέχουν, διατηρώντας την αρχική μορφή των εξισώσεων. Οι νέες 
PTFs που προέκυψαν, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, παρουσιάζονται στον Πίνακα 
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1 όπου: θ15 : η εδαφική υγρασία σε πίεση 15bar (cm3/cm3), FC: η υδατοϊκανότητα, a, n 
παράμετροι προσαρμογής της εξίσωσης Van Genuchten, S: το κλάσμα άμμου (%), Si : 
το κλάσμα ιλύος (%), Cl : το κλάσμα αργίλου (%), p: πορώδες =1- ρb /2.65, ρb = 
φαινόμενη πυκνότητα του εδάφους (g/cm3), C: οργ.ουσία(%). 
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Όπως προκύπτει από τις χαμηλές τιμές του συντελεστή προσδιορισμού του 

Πίνακα 1 (0,0945 έως 0,5417), οι PTFs της βιβλιογραφίας φαίνεται πως δεν 
επιτυγχάνουν να εκτιμήσουν ικανοποιητικά, τις υδραυλικές παραμέτρους θ15, FC και 
τις παραμέτρους της εξίσωσης Van Genuchten a και n, για το σύνολο των δεδομένων 
που συλλέχθηκαν από την πεδιάδα Θεσσαλονίκης. 
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Η χαμηλή αυτή περιγραφική ικανότητα των PTFs της βιβλιογραφίας, μπορεί να 
αποδοθεί α) στη μη καταλληλότητα της μορφής των συναρτήσεων και β) στο γεγονός 
πως, οι συγκεκριμένες πεδοσυναρτήσεις (που χαρακτηρίζονται ως συνεχείς 
πεδοσυναρτήσεις), δε διακρίνονται από την αυξημένη ακρίβεια που διακρίνει τις 
πεδοσυναρτήσεις κλάσης. Ο μικρός αριθμός των διαθέσιμων δειγμάτων (28) όμως, δεν 
επέτρεπε το διαχωρισμό τους σε κλάσεις κοινής μηχανικής σύστασης και τη μετέπειτα 
αξιολόγηση των πεδοσυναρτήσεων εντός έκαστης κλάσης. Επιπλέον εξήγηση, αποτελεί 
το σύνολο των δεδομένων από το οποίο προέρχεται μια πεδοσυνάρτηση. Πιο 
συγκεκριμένα, οι διάφορες πεδοσυναρτήσεις προκύπτουν από δεδομένα εδαφών τα 
οποία, είναι συνήθως διαφορετικά από τα εδάφη τις ιδιότητες των οποίων καλούνται να 
εκτιμήσουν. 

Από τα ανωτέρω, γίνεται εύκολα κατανοητό πως, οι πεδοσυναρτήσεις της 
βιβλιογραφίας δεν μπορούν άκριτα να αντικαταστήσουν τις μετρήσεις πεδίου. Ως 
ελάχιστη προληπτική ενέργεια, η επιλογή κάποιας πεδοσυνάρτησης θα πρέπει να 
γίνεται μεταξύ πεδοσυναρτήσεων που έχουν αναπτυχθεί σε παρόμοια εδάφη. 
 
 
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι PTFs μπορούν να αποτελέσουν ένα ταχύ και χαμηλού κόστους εργαλείο 
στην πρόβλεψη των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των εδαφών. Επιπλέον, μπορούν 
να συνδυαστούν με Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) ή/και με μαθηματικά 
μοντέλα για τη διαχείριση των εδαφικών και υδατικών πόρων. Τα ανωτέρω, 
χαρακτηριστικά, με την πρώτη ματιά, καθιστούν τις πεδοσυναρτήσεις ιδιαίτερα 
ελκυστική λύση στο πρόβλημα του προσδιορισμού των υδραυλικών παραμέτρων του 
εδάφους. 

Από την παρούσα εργασία, και τα αποτελέσματα που προέκυψαν, επιβεβαιώ-
νεται όμως το γεγονός πως, η ισχύς των διατυπωμένων στη βιβλιογραφία πεδοσυναρτή-
σεων, μειώνεται σημαντικά σε περίπτωση χρήσης τους σε εδάφη διαφορετικά από αυτά 
για τα οποία αναπτύχθηκαν. Συνεπώς, η εφαρμογή πεδοσυναρτήσεων της 
βιβλιογραφίας φαίνεται πως δε μπορεί να υποκαταστήσει τον απευθείας 
εργαστηριακό προσδιορισμό των υδραυλικών παραμέτρων του εδάφους. Η ανάπτυξη 
νέων, ακριβέστερων πεδοσυναρτήσεων αποτελεί μια πιθανώς ενδεικνυόμενη 
αντιμετώπιση. Σε κάθε περίπτωση, όπου η χρήση πεδοσυναρτήσεων αποτελεί τη 
μόνη επιλογή, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σημαντική διαφοροποίηση των 
αποτελεσμάτων που μπορεί να προκύψει. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται προσεγγιστικές λύσεις της μη γραμμικής εξίσωσης 
Boussinesq, η οποία περιγράφει το πρόβλημα της μονοδιάστατης μη μόνιμης ροής σε 
ελεύθερους υδροφορείς ημιάπειρης έκτασης. Οι λύσεις βασίζονται στην ολοκληρω-
ματική μέθοδο του Goodman, η οποία αποτελεί μερική περίπτωση της μεθόδου των 
ροπών. Εξετάζεται η χρησιμοποίηση πολυωνυμικών καθώς και εκθετικών συναρτή-
σεων στην προσέγγιση του προφίλ της υπόγειας στάθμης. Οι λαμβανόμενες 
προσεγγιστικές λύσεις που είναι σε απλή ρητή μορφή, συγκρίνονται με μια ακριβή 
αναλυτική καθώς και μια αριθμητική λύση. 
 
 

APPROXIMATE SOLUTION OF THE NON-LINEAR 
BOUSSINESQ EQUATION FOR THE UNSTEADY FLOW IN 

UNCONFINED AQUIFERS 
  I. Teloglou1, T. Zissis2 

 

1Dept. of Crop production, School of Agricultural Technology 
Technological Educational Institute of Thessaloniki 

2 Dept. of Hydraulics, Soil Science and Agricultural Engineering 
School of Agriculture, Aristotle University 

 
 
ABSTRACT 
In this study approximate solutions are presented to the non-linear Boussinesq equation, 
which describes one-dimensional unsteady-state groundwater flow in unconfined 
aquifers. The approximate solutions are obtained by an integral method which is based 
on the method of moments. Two polynomial functions and an exponential one are 
introduced to approximate the water table profile and the obtained solutions are 
compared with an exact and a numerical solution. 
 
 
 
 
 



372 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ροή του υπόγειου νερού σ’ ένα ελεύθερο υδροφορέα όπως είναι η ροή προς μία 

στραγγιστική τάφρο, κάτω από ορισμένες υδρογεωλογικές συνθήκες, μπορεί να τείνει 
να είναι οριζόντια, έτσι ώστε να ισχύουν οι γνωστές απλοποιητικές παραδοχές του 
Dupuit. Στην περίπτωση αυτή η ασταθής ή μη μόνιμη ροή του υπόγειου νερού προς μία 
στραγγιστική τάφρο μπορεί να θεωρηθεί κατά προσέγγιση ως μονοδιάστατη, η οποία 
διέπεται από τη γνωστή μη γραμμική εξίσωση του Boussinesq. 

Κατά καιρούς έχουν παρουσιασθεί αναλυτικές λύσεις της εξίσωσης Boussinesq, 
καθώς και αριθμητικά υπολογιστικά σχήματα που αφορούν, είτε ειδικά προβλήματα 
στράγγισης γεωργικών εδαφών, είτε πιο γενικά προβλήματα ροής σε ελεύθερους 
υδροφορείς. Κατ' αρχάς υπάρχουν σημαντικές αναλυτικές λύσεις γραμμικοποιημένων 
μορφών της εξίσωσης Boussinesq (Marino, 1973). Όμως, λόγω της μη γραμμικότητας 
της εξίσωσης Boussinesq είναι ελάχιστες οι ακριβείς αναλυτικές λύσεις που έχουν 
βρεθεί μέχρι σήμερα και ισχύουν για συγκεκριμένες αρχικές και οριακές συνθήκες 
(Boussinesq 1904, Polubarinova-Kochina 1962). Ειδικότερα στο πρόβλημα της 
στράγγισης ή εκφόρτισης ενός ελεύθερου υδροφορέα προς μία τάφρο ή υδατόρρευμα 
είναι εύκολο να ληφθούν προσεγγιστικές αριθμητικές λύσεις της εξίσωσης Boussinesq 
κάτω από οποιεσδήποτε βοηθητικές συνθήκες. Επίσης, προσεγγιστικές αναλυτικές 
λύσεις της εξίσωσης Boussinesq για το συγκεκριμένο πρόβλημα έχουν παρουσιασθεί 
από τους Tolikas et al. (1984), Lockington (1997), Τελόγλου και Ζήση (2002). 

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιείται μια προσεγγιστική μέθοδος για την επίλυση 
της μονοδιάστατης μη γραμμικής εξίσωσης Boussinesq. Η μέθοδος βασίζεται στην 
ολοκληρωματική μέθοδο του Goodman (Crank, 1975), η οποία εφαρμόστηκε σε 
ανάλογα προβλήματα διάχυσης της θερμότητας. Αποτελεί μερική περίπτωση της 
μεθόδου των ροπών και παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τη μέθοδο των διαδοχικών 
σταθερών καταστάσεων που πρώτος εισήγαγε ο Lembke to 1887 (Aravin and Numerov, 
1965). Η εξίσωση Boussinesq θεωρείται ότι διέπει τη μη μόνιμη ροή κατά τη στράγγιση 
του ελεύθερου υδροφορέα ημιάπειρης έκτασης προς στραγγιστική τάφρο που 
προκαλείται από την απότομη πτώση της στάθμης του νερού στην τάφρο. Εξετάζεται η 
χρησιμοποίηση πολυωνυμικών καθώς και μιας εκθετικής συνάρτησης στην προσέγγιση 
του προφίλ της υπόγειας στάθμης. Οι λαμβανόμενες προσεγγιστικές λύσεις που είναι σε 
απλή ρητή μορφή συγκρίνονται με μια ακριβή αναλυτική καθώς και μια αριθμητική 
λύση. 
 
 
2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται διαγραμματικά το πρόβλημα της ασταθούς ροής 
λόγω εκφόρτισης του ελεύθερου υδροφορέα ημιάπειρης έκτασης ο οποίος εδράζεται 
πάνω σε μια οριζόντια και αδιαπέρατη στρώση. Αρχικά θεωρείται ότι η υπόγεια στάθμη 
είναι οριζόντια σε ύψος h0 και η στάθμη του νερού μέσα στο υδατόρρευμα ή την τάφρο 
βρίσκεται στο ίδιο ύψος. Η ασταθής ροή του νερού μέσα στον υδροφορέα αρχίζει με 
την απότομη πτώση της στάθμης του νερού στην τάφρο σ’ ένα ύψος h1. Δεχόμενοι ότι ο 
ελεύθερος υδροφορέας είναι ομογενής και ισότροπος και ισχύουν οι παραδοχές του 
Dupuit, το πρόβλημα της ασταθούς ροής περιγράφεται από την παρακάτω μη γραμμική 
μερική διαφορική εξίσωση του Boussinesq: 
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και τις βοηθητικές συνθήκες 
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0h)0,x(h = ,    1h)t,0(h =    και   0h)t,(h =∞  (2.2α,β,γ) 

  
όπου h=h(x,t) είναι το ύψος της υπόγειας στάθμης, Κ, S είναι η υδραυλική αγωγιμότητα 
και η ειδική σε νερό απόδοση του υδροφορέα, αντίστοιχα, h0 το αρχικό ύψος της 
υπόγειας στάθμης και h1 είναι το ύψος της στάθμης του νερού στην τάφρο. 
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Σχήμα 1. Ασταθής ροή προς τάφρο σε ελεύθερο υδροφορέα 
 
 

Εισάγοντας τις αδιάστατες μεταβλητές 
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η διαφορική εξίσωση (2.1) με τις βοηθητικές συνθήκες (2.2α)-(2.2γ) μπορούν να 
γραφούν σε αδιάστατη μορφή, όπως παρακάτω: 
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1)0,(H =ξ  (2.5α) 

 
0),0( =τΗ  (2.5β) 

 
1),( =τ∞Η  (2.5γ) 

 
Για την επίλυση της μη γραμμικής διαφορικής εξίσωσης (2.4) εφαρμόζεται η 

ολοκληρωματική μέθοδος του Goodman (Crank, 1975). Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, 
γίνεται δεκτό ότι για κάθε χρονική στιγμή από την έναρξη της εκφόρτισης του 
υδροφορέα στην τάφρο, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό μήκος επηρεασμού της ροής δ(t), 
που εκφράζει την οριζόντια απόσταση από το τοίχωμα της τάφρου μέχρι τη θέση όπου 
η υπόγεια στάθμη παραμένει στο αρχικό ύψος h0 (Σχήμα 1). 

Ολοκληρώνοντας την (2.4) ως προς ξ  μεταξύ των ορίων ξ=0 έως ξ=δ΄, προκύπτει: 
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Λαμβάνοντας υπόψη τις οριακές συνθήκες, έχουμε: 
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όπου η παράμετρος λ εισάγεται για την εκτίμηση της κλίσης στη θέση ξ=0 και θα 
πρέπει να προσδιοριστεί με βάση πειραματικά δεδομένα ή γνωστές λύσεις. 
Η εξίσωση (2.6) γράφεται με τη μορφή 
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Για την περιγραφή του ύψους της υπόγειας στάθμης από την τάφρο μέχρι το 

χαρακτηριστικό μήκος, )(0 τδ′≤ξ≤ , χρησιμοποιούνται δύο πολυωνυμικές εξισώσεις 2ου 
και 3ου βαθμού καθώς και μια εκθετική συνάρτηση. 
 
 
2.1. ΠΟΛΥΩΝΥΜΟ 2ου ΒΑΘΜΟΥ 

Θεωρούμε ότι η συνάρτηση Η2(ξ,τ) του αδιάστατου ύψους της υπόγειας στάθμης 
προσεγγίζεται με το πολυώνυμο 2ου βαθμού 
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όπου οι άγνωστοι συντελεστές c0, c1 και c2, προσδιορίζονται με τη βοήθεια των οριακών 
συνθηκών (2.5β) και (2.7β,γ). 
 

Αντικαθιστώντας τις οριακές συνθήκες (2.5β) και (2.7β,γ) στην εξίσωση (2.9), 
έχουμε: 
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Εισάγοντας την (2.10) στην (2.8) θα έχουμε: 
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Υπολογίζοντας το ολοκλήρωμα στο δεύτερο μέλος της εξίσωσης (2.11) προκύ-

πτει η συνήθης διαφορική εξίσωση 
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Η λύση της διαφορικής εξίσωσης (2.12) που υπόκειται στην οριακή συνθήκη 
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Αντικαθιστώντας τις εξισώσεις (2.3γ) και (2.7α) στην (2.13), παίρνουμε το 

μεταβαλλόμενο με το χρόνο, μήκος επιρροής δ(t) 
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Εισάγοντας την (2.14) στην (2.10) προκύπτει: 
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Τελικά, λαμβάνοντας υπόψη και την (2.3α) η εξίσωση (2.15) μπορεί να γραφεί με 

τη μορφή 
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2.2. ΠΟΛΥΩΝΥΜΟ 3ου ΒΑΘΜΟΥ 

Σ’ αυτή την περίπτωση συνάρτηση Η2(ξ,τ) προσεγγίζεται με το πολυώνυμο 3ου 
βαθμού 
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Με τη βοήθεια των οριακών συνθηκών (2.5β), (2.7β,γ) καθώς και της  
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το ύψος της υπόγειας στάθμης δίνεται από την εξίσωση 
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Αντικαθιστώντας την (2.20) στην (2.8) και λύνοντας τη συνήθη διαφορική 

εξίσωση που προκύπτει, παίρνουμε το μεταβαλλόμενο μήκος επιρροής δ(t): 
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ολοκληρώματα πρώτου και δεύτερου είδους, αντίστοιχα και )x(sin 1−=φ . 
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Με αντικατάσταση της (2.21) στην (2.20) και λαμβάνοντας υπόψη την (2.3α) 
προκύπτει το αδιάστατο ύψος της υπόγειας στάθμης και δίνεται από τη σχέση: 
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2.3. ΕΚΘΕΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 

Η συνάρτηση Η2(ξ,τ) προσεγγίζεται με την εκθετική σχέση 
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Οι συντελεστές c0, c1 και c2 της εξίσωσης (2.23) προσδιορίζονται από τις οριακές 

συνθήκες (2.5β), (2.7β,γ) και το ύψος της υπόγειας στάθμης δίνεται από τη σχέση: 
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Εισάγοντας την (2.24) στην (2.8) και λύνοντας τη συνήθη διαφορική εξίσωση που 
προκύπτει, λαμβάνουμε το μεταβαλλόμενο μήκος επιρροής δ(t): 
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όπου: [ ] 771.0)25.0,75.0()75.0( e 2 25.0 =Γ−Γ=ω , e είναι η βάση των νεπερίων 

λογαρίθμων,  ∫
∞
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0

t1z dtet)z(  και ∫
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z

t1n dtet)z,n(  είναι η συνάρτηση Γάμα και η 

ελλιπής συνάρτηση Γάμα, αντίστοιχα. 
 

Αντικαθιστώντας την (2.25) στην (2.24) και λαμβάνοντας υπόψη την (2.3α) 
παίρνουμε το αδιάστατο ύψος  της υπόγειας στάθμης: 
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Οι προσεγγιστικές λύσεις της μη μόνιμης ροής, που λαμβάνονται με τη 
χρησιμοποίηση των δύο πολυωνυμικών εξισώσεων και της εκθετικής συνάρτησης για 
την περιγραφή του ύψους της υπόγειας στάθμης, για τον έλεγχο της ακρίβειάς τους, 
συγκρίνονται με μια αναλυτική και μια αριθμητική λύση αντιστοίχων προβλημάτων. Η 
σύγκριση με την αριθμητική λύση γίνεται διότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αναλυτική. 
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Σχήμα 2. Σύγκριση των προσεγγιστικών λύσεων (α) με ακριβή  (β) με αριθμητική λύση 
 
Η ακριβής λύση της μη γραμμικής εξίσωσης Boussinesq, για την περίπτωση που 

με την απότομη πτώση της στάθμης του νερού στην τάφρο το ύψος της γίνεται μηδέν 
(h1/h0=0), δίνεται από την Polubarinova (1962). Στην περίπτωση αυτή επειδή h1/h0=0, 
οι προσεγγιστικές λύσεις παύουν να είναι συναρτήσεις της παραμέτρου λ.  

Στο Σχήμα 2α παρουσιάζεται η σύγκριση των προσεγγιστικών λύσεων με την 
αναλυτική. Η προσέγγιση της υπόγειας στάθμης με το πολυώνυμο 2ου βαθμού δίνει τα 
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καλύτερα αποτελέσματα (άθροισμα του τετραγώνου των αποκλίσεων σ2=0.001659), 
ακολουθεί η εκθετική συνάρτηση (σ2=0.005101) και τέλος το πολυώνυμο 3ου βαθμού 
(σ2=0.007627). 

Για την περίπτωση που η στάθμη του νερού στην τάφρο πέφτει απότομα σε 
κάποιο ύψος μεγαλύτερο του μηδενός οι προσεγγιστικές λύσεις συγκρίνονται με την 
αριθμητική λύση του Yeh (1970). Για λ=0.3 και οι τρεις προσεγγιστικές λύσεις έδωσαν 
ικανοποιητικά αποτελέσματα. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2β, για h1/h0=0.2, η 
προσέγγιση της εκθετικής συνάρτησης δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα (σ2=0.0088), 
ακολουθεί η προσέγγιση του πολυωνύμου 3ου βαθμού (σ2=0.0092), και τέλος η 
προσέγγιση του πολυωνύμου 2ου βαθμού (σ2=0.0139).  
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται προσεγγιστικές λύσεις της μη γραμμικής 
εξίσωσης Boussinesq, η οποία περιγράφει το πρόβλημα της μονοδιάστατης μη μόνιμης 
ροής του υπόγειου νερού από ελεύθερους υδροφορείς ημιάπειρης έκτασης προς τάφρο 
ή υδατόρρευμα. Η ολοκληρωματική μέθοδος που εφαρμόζεται μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για διάφορες συνθήκες στη θέση της τάφρου, ενώ οι λύσεις που λαμβάνονται 
είναι σε απλή ρητή αλγεβρική μορφή. 

Από τη σύγκριση των προσεγγιστικών λύσεων με αναλυτική και αριθμητική λύση 
προκύπτει ότι για πρακτικούς σκοπούς η ακρίβειά τους είναι ικανοποιητική. Η ακρίβεια 
των προσεγγιστικών λύσεων εξαρτάται από τη συνάρτηση που χρησιμοποιείται για την 
περιγραφή του προφίλ της υπόγειας στάθμης. Βρέθηκε, ότι ανάλογα με τις συνθήκες 
του προβλήματος, η περιγραφή της υπόγειας στάθμης με πολυώνυμο 2ου βαθμού ή με 
εκθετική συνάρτηση οδηγούν στα καλύτερα αποτελέσματα. 
  
 
5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Aravin V.I. and S.N. Numerov, 1965. Theory of fluid flow in undeformable porous 

media. Translated from Russian. Israel program for scientific translations, Jerusalem. 
Boussinesq, J., 1904. Recherches théoriques sur l’ écoulement des nappes d’ eau 

infiltrées dans le sol et sur le débit des sources. Journale mathématiques pures et 
appliquées, (5o series), Tome X-Fasc. 1, pp. 5-58. 

Crank, J., 1975. The mathematics of diffusion. Second edition, Clarendon Press-Oxford. 
Lockington, D.A., 1997. Response of unconfined aquifer to sudden change in boundary 

head. J. Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 123(1):24-27. 
Marino, M., 1973. Water-table fluctuation in semipervious stream-unconfined aquifer 

systems, J. Hydrology, 19:43-52. 
Polubarinova-Kochina, P. Ya, 1962. Theory of ground-water movement, Translated 

from Russian by J.M.R. De Wiest, Princeton University Press, Princeton, N.J. 
Τελόγλου Η και Θ. Ζήσης, 2002. Προσεγγιστικές λύσεις μη μόνιμης ροής σ' ελεύθερους 
υδροφορείς. Υδροτεχνικά, 12:3-16. 

Yeh, W.W.G, 1970. Nonsteady flow to surface reservoir. J. of Hydraulics Division, 
ASCE, 96(3):609-618. 



Πρακτικά Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ & ΕΕΔΥΠ  Επιμέλεια Έκδοσης: 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων Α. Λιακόπουλος, Β. Κανακούδης 
σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών» Ε. Αναστασιάδου-Παρθενίου 
Βόλος, 27-30 Μαΐου 2009, σελ. 379-386 Β. Τσιχριντζής 

 
ΧΡΗΣΗ ΠΕΔΟΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΙΙ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΕΔΟΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 
Α. Μουσουλιώτης1, Χ. Γεωργούσης1, Χ. Μπαμπατζιμόπουλος1, 

Α. Πανώρας2, Ε. Χατζηγιαννάκης2, Γ. Αραμπατζής2 
 

1Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Υδραυλικής & Βελτιώσεων, 
Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ. 

2Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων – ΕΘ. Ι.ΑΓ.Ε. 
 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία, επικεντρώνεται στην ακριβέστερη περιγραφή των υδραυλικών 
ιδιοτήτων εδαφών της πεδιάδας Θεσσαλονίκης, μέσω της ανάπτυξης νέων 
πεδοσυναρτήσεων. Για το σκοπό αυτό, επιλέχθηκε να εφαρμοστούν δύο διαδεδομένες 
μέθοδοι: η ανάλυση παλινδρόμησης και η GMDH. Τα αποτελέσματά τους συγκρίνονται 
με ήδη διατυπωμένες πεδοσυναρτήσεις της βιβλιογραφίας. Όπως προκύπτει από τη 
σύγκριση των διαφόρων πεδοσυναρτήσεων, αν ληφθούν υπόψη περισσότερα του ενός 
στατιστικά κριτήρια, καμία μέθοδος δεν υπερτερεί σημαντικά έναντι των άλλων. Ως 
συνέπεια, για την ανάπτυξη νέων πεδοσυναρτήσεων, θα πρέπει να εξετάζεται η 
αποδοτικότητα διαφόρων μεθοδολογιών, η οποία θα συνεκτιμάται από τη χρήση 
διαφορετικών κριτηρίων 

 
 

USE OF PEDOTRANSFER FUNCTIONS FOR THE DESCRIPTION 
OF SOIL HYDRAULIC PROPERTIES IN THE THESSALONIKI 
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ABSTRACT 
This paper is focused on the accurate estimation of soil hydraulic functions in the 
Thessaloniki plain by developing new pedotransfer functions (PTFs). Regression 
analysis and the Group Method of Data Handling (GMDH) are used due to their wide 
acceptance. Their results are compared to PTFs from the literature. Taking into account 
a set of statistical criteria, it is concluded that no method is clearly superior to the 
others. Thus, for the development of new PTFs, the accuracy of various methodologies 
should be accounted for, using more than one criteria. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο έμμεσος προσδιορισμός των υδραυλικών παραμέτρων του εδάφους, από άλλες 

εύκολα μετρήσιμες εδαφικές παραμέτρους, αποτελεί μια ελκυστική εναλλακτική λύση 
στο πρόβλημα του χρονοβόρου και δαπανηρού υπολογισμού τους. Οι αποκαλούμενες 
«πεδοσυναρτήσεις» (Bouma, 1989) αποτελούν μαθηματικές συναρτήσεις οι οποίες, 
μετασχηματίζουν δεδομένα που υπάρχουν διαθέσιμα στο πεδίο, σε δεδομένα που 
χρειαζόμαστε (Minasny et al., 1999). 

Εγγενές χαρακτηριστικό των πεδοσυναρτήσεων, αποτελεί η τοπική τους ισχύς 
(Μουσουλιώτης κ.α, 2009 – σε αυτό το τεύχος). Για το λόγο αυτό, η ερευνητική 
δραστηριότητα, με σκοπό τη δημιουργία πεδοσυναρτήσεων, απασχόλησε πολλούς 
επιστήμονες. Ανασκόπηση των αρχικών προσπαθειών μπορεί να ενδεικτικά να βρεθεί 
στους Rawls (1991) και Timlin et al., (1996). 

Στο παρελθόν, η ανάλυση παλινδρόμησης (με χρήση γραμμικών εξισώσεων ή 
πολυωνύμων) αποτέλεσε την κύρια μεθοδολογία δημιουργίας πεδοσυναρτήσεων 
(Pachespky et al., 1999, Minasny et al., 1999). Βελτίωση της τεχνικής αυτής επέφερε η 
παλινδρόμηση κατά στάδια (ή βηματική παλινδρόμηση – stepwise regression), με την 
οποία από ένα σύνολο ανεξάρτητων μεταβλητών επιλέγονται μόνο οι στατιστικά 
σημαντικές. Στις ημέρες μας, η διευρυμένη χρήση των Η/Υ έδωσε ώθηση στην 
ανάπτυξη νέων τεχνικών εκτός της ανάλυσης παλινδρόμησης. Τέτοιες μεθόδους 
αποτελούν τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (ΑΝΝ - Artificial Neural Networks) και οι 
μέθοδοι ομαδοποίησης μεταβλητών, όπως η GMDH (Group Method of Data Handling). 

Στην εργασία των Μουσουλιώτης κ.α, (2009), φαίνεται πως οι πεδοσυναρτήσεις 
της βιβλιογραφίας δεν περιγράφουν ικανοποιητικά κάποιες υδραυλικές ιδιότητες του 
εδάφους στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης. Στην παρούσα εργασία, αφενός επιχειρείται η 
ανάπτυξη νέων βελτιωμένων πεδοσυναρτήσεων α) με τη μέθοδο GMDH και β) με την 
κλασική μεθοδολογία της παλινδρόμησης κατά στάδια (stepwise regression) αφετέρου 
παρουσιάζεται μια συγκριτική αξιολόγηση των πεδοσυναρτήσεων της βιβλιογραφίας με 
αυτές που προκύπτουν από τις δύο μεθόδους. Η ανάπτυξη και αξιολόγηση των 
πεδοσυναρτήσεων αυτών, θα διενεργηθεί με δεδομένα τα οποία συγκεντρώθηκαν από 
την πεδιάδα Θεσσαλονίκης. Οι βέλτιστες εξ αυτών, μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλες 
για χρήση στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης. 
 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 

Οι εργασίες υπαίθρου και οι απαραίτητοι εργαστηριακοί προσδιορισμοί 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του έτους 2005, οπότε έγινε 
δειγματοληψία σε 20 αγροτεμάχια και σε δύο βάθη ανά θέση δειγματοληψίας: 0-30cm 
και 30-60cm (Μουσουλιώτης κ.α, 2009 – σε αυτό το τεύχος). 
 
 
2.1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΕΔΟΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ 

Για την ανάπτυξη πεδοσυναρτήσεων χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος GMDH και 
η μέθοδος της γραμμικής παλινδρόμησης. Ο αλγόριθμος GMDH περιγράφεται στη 
συνέχεια αυτής της παραγράφου, με τις προκύπτουσες από αυτόν πεδοσυναρτήσεις, και 
ακολουθούν οι πεδοσυναρτήσεις που δημιουργήθηκαν με τη μέθοδο της γραμμικής 
παλινδρόμησης. 
 
2.1.1. Ο αλγόριθμος GMDH 

Ο αλγόριθμός αυτός διατυπώθηκε το 1968 από τον ουκρανό επιστήμονα A.G. 
Ivakhnenko (Ivakhnenko, 1968) και έκτοτε χρησιμοποιήθηκε σε ποικιλία προβλημάτων 
(π.χ. πρόβλεψη παροχής ποταμών, Ivakhnenko and Stepashko, 1975, μετεωρολογία-
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κλιματολογία, Ivakhnenko and Madala, 1986) αλλά και για τη δημιουργία PTFs 
(Patchepsky et al., 1998, Patchepsky and Rawls, 1999, Rawls et al., 2003). 

Η GMDH γενικά είναι μια διαδικασία τριών σταδίων. Αρχικά, αφού 
κανονικοποιηθούν τόσο οι ανεξάρτητες μεταβλητές όσο και οι εξαρτημένες ώστε να 
ακολουθούν την τυπική κανονική κατανομή N(0,1), δημιουργείται ένα δίκτυο 
εξισώσεων της μορφής: 
 

2 2ˆk i j i j i jy A Bx Cx Dx x Ex Fx= + + + + +  (2.1) 
 
όπου: A, B, C, D, E, F είναι συντελεστές που προκύπτουν μέσω παλινδρόμησης, xi και 
xj (i≠j) δύο οποιεσδήποτε ανεξάρτητες μεταβλητές από ένα πλήθος Ν ανεξάρτητων 
μεταβλητών και τέλος ˆky  (k≥1) μια εκτίμηση της εξαρτημένης μεταβλητής y της 
οποίας απαιτείται η εκτίμηση. Κάποιοι μάλιστα συγγραφείς (π.χ. Pachepsky et al., 
1998, Rawls et al., 2003), αντί της εξισώσεως (2.1) χρησιμοποιούν ένα πολυώνυμο 3ου 
βαθμού, τριών ανεξαρτήτων μεταβλητών xi , xj , xk. 

Ακολούθως, και με βάση κάποιο στατιστικό κριτήριο, επιλέγονται οι Μ βέλτιστες 
εκτιμήσεις ˆky , οι οποίες θα προστεθούν στο σύνολο των Ν μεταβλητών x 
δημιουργώντας ένα νέο σύνολο (Ν+Μ) ανεξάρτητων μεταβλητών. 

Τέλος, με το νέο σύνολο δημιουργείται νέο δίκτυο εξισώσεων της μορφής της 
εξίσωσης (2.1) το οποίο παρέχει βελτιωμένες εκτιμήσεις της y. Η διαδικασία του 
δεύτερου και τρίτου βήματος επαναλαμβάνεται έως ότου επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο 
επίπεδο ακρίβειας ή μέχρι να μην επιτυγχάνεται περαιτέρω βελτίωση της ακρίβειας. 
Περισσότερες λεπτομέρειες πάνω στο συγκεκριμένο αλγόριθμο μπορεί να βρει κανείς 
στους (Pachepsky et al,. 1998) 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω βήματα, ο αλγόριθμος GMDH χρησιμοποιεί 
την παλινδρόμηση (για τον υπολογισμό των έξι συντελεστών της εξίσωσης 2.1), παράλ-
ληλα με διαδικασίες συνδυασμού και «επιβίωσης» των ισχυρότερων ανεξάρτητων 
μεταβλητών που απαντώνται στα νευρωνικά δίκτυα. Συνδυάζει λοιπόν τα πλεονεκτή-
ματα τόσο της παλινδρόμησης όσο και των νευρωνικών δικτύων (Hecht-Nielsen, 1990, 
Ungaro et al., 2005) και για το λόγο αυτό αποτελεί ένα δημοφιλές και ισχυρό εργαλείο 
για την περιγραφή σύνθετων εξαρτήσεων μεταξύ μεταβλητών (Pachepsky et al,. 1998). 
Μειονεκτήματα της GMDH θεωρούνται (Oh and Pedrycz, 2002): i) η τάση της μεθόδου 
να χρησιμοποιεί ένα σχετικά πολύπλοκο πολυώνυμο 2ου βαθμού ακόμη και για απλές 
περιπτώσεις συσχέτισης μεταβλητών και ii) η τάση να καταλήγει σε εξαιρετικά 
πολύπλοκη τελική εξίσωση, όταν εφαρμόζεται σε έντονα μη γραμμικά προβλήματα. 
 
2.1.2. Δημιουργία πεδοσυναρτήσεων με τον αλγόριθμο GMDH 

Το αρχικό σύνολο των 28 δειγμάτων διαιρέθηκε, με τυχαίο τρόπο, σε 2 
υποσύνολα με αναλογία 3:1. Το υποσύνολο πρόβλεψης αποτελούνταν από 21 δείγματα 
και το υποσύνολο επαλήθευσης από 7. Ο αλγόριθμος GMDH εφαρμόσθηκε στα 
δεδομένα του υποσυνόλου πρόβλεψης. Προς αποφυγή της δημιουργίας πολύπλοκων 
πολυωνύμων, από το συνδυασμό τους σε κάθε βήμα του αλγόριθμου και με σκοπό τη 
διατύπωση εύχρηστων πεδοσυναρτήσεων, ακολουθήθηκε μια διαδικασία επιλογής των 
στατιστικά σημαντικότερων όρων κάθε πολυωνύμου, όπως συμβαίνει και 
παλινδρόμηση κατά στάδια (stepwise regression) (Mital and Manivasagan, 1984). 
Σύμφωνα με αυτή, από κάθε πολυώνυμο του τύπου της εξίσωσης (2.1) αποκόπηκαν οι 
όροι (backward elimination) για τους οποίους η τιμή της του κριτηρίου F (F-statistic) 
είναι μικρότερη της οριακής τιμής για επίπεδο σημαντικότητας 5%. Η πεδοσυνάρτηση 
που προέκυπτε, ελεγχόταν ως προς την αξιοπιστία της κατόπιν εφαρμογής της στο 
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υποσύνολο επαλήθευσης. Στη συνέχεια, οι εκτιμήσεις της πεδοσυνάρτησης για το 
σύνολο των 28 δειγμάτων βελτιστοποιήθηκαν με τη βοήθεια μη γραμμικής παλινδρό-
μησης, παρέχοντας την τελική μορφή των PTFs (υποδηλώνεται με το δείκτη opt) που 
προτείνονται για χρήση στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης.  

Η διαδικασία δημιουργίας πεδοσυναρτήσεων, διενεργήθηκε εξολοκλήρου μέσα 
στο λογιστικό φύλλο Excel και οι εξισώσεις που προέκυψαν είναι οι εξής: 
 
• Πεδοσυνάρτηση για την πρόβλεψη της υδατοϊκανότητας, FC 

GMDH 

0.54231428620.414285710.0599231 0.7388197 1.0497
10.94875993 0.047825073

sSy θ −−
= − −  

 
( )exp 0.90409686 0.1591072FC n y= − +⎡ ⎤⎣ ⎦l  

  
Κατόπιν 
βελτιστοποίησης 

28.1101625 , 0.6201
7.4123633opt

FCFC R
FC

= =
+

                                                                (2.2) 

 
• Πεδοσυνάρτηση για την πρόβλεψη υγρασίας σε πίεση 15bar, θ15 

GMDH ( )

2

2

48.15714 48.157140.428617 0.250686 0.331818
10.03126 10.03126

3.024271557
0.465598

0.485921321

Si Siy

n CEC

− −⎛ ⎞= − − + +⎜ ⎟
⎝ ⎠

−⎛ ⎞
+ ⎜ ⎟

⎝ ⎠

l

 

 
( )15 exp 1.56242476 0.422865302 n yθ = − +⎡ ⎤⎣ ⎦l  

  
Κατόπιν 
βελτιστοποίησης ( ) 215 1.11199681 1 exp 1.0921794 15 , 0.5753opt Rθ θ= − − =⎡ ⎤⎣ ⎦                               (2.3) 

 
• Πεδοσυνάρτηση για την πρόβλεψη της παραμέτρου a της εξίσωσης Van Genuchten 

GMDH 

FC 0.894562511
0.0705353 0.77665

0.13325869
opty
+

= − −  

 
( )exp 0.91147785 0.776022008a n y= − +⎡ ⎤⎣ ⎦l  

  
Κατόπιν 
βελτιστοποίησης 

0.81995916 21.0174486 , 0.5328opta a R= =                                                          (2.4) 

  
• Πεδοσυνάρτηση για την πρόβλεψη της παραμέτρου n της εξίσωσης Van Genuchten 

GMDH 

( )

( )

( )

2
2

n 15 1.51969474
0.307588 0.276496

0.27949311

n 15 1.51969474 1.4221619090.278837 0.386379
0.27949311 0.1106234

n 15 1.519694741.4221619090.724434
0.1106234 0.2794

opt

opt b

optb

y

p

p

θ

θ

θ

+
= − − +

⎛ ⎞+ −⎛ ⎞⎜ ⎟+ + +⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

+−⎛ ⎞+ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

l

l

l

9311

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
3.40270918 0.574711327n y= +  

  
Κατόπιν 
βελτιστοποίησης ( )

20.772254074.1690336 , 0.1947opt
nn R

n n
= − =

l
                                                    (2.5) 

όπου: 
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S : η περιεκτικότητα του εδάφους σε άμμο (%) 
θs : η εδαφική υγρασία σε κατάσταση κορεσμού (cm3·cm-3) 
FC : η υδατοικανότητα του εδάφους σε cm3 cm-3 (μετρημένη στα 0.08bar για 

ελαφράς σύστασης εδάφη, 0.33bar για μέσης σύστασης και στα 0.50bar για 
βαριάς σύστασης εδάφη) 

Si : η περιεκτικότητα του εδάφους σε ιλύ (%) 
CEC : η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (meq/100g) 
θ15 : η εδαφική υγρασία σε πίεση 15bar (cm3·cm-3) 
α : παράμετρος της εξίσωσης Van Genuchten (m-1) 
pb : η φαινόμενη πυκνότητα του εδάφους (g·cm-3) 
n : παράμετρος της εξίσωσης Van Genuchten (-) 
 

2.1.3. Δημιουργία πεδοσυναρτήσεων μέσω παλινδρόμησης 
Παράλληλα με την ανάπτυξη πεδοσυναρτήσεων με τον αλγόριθμο GMDH 

δημιουργήθηκαν PTFs μέσω γραμμικής παλινδρόμησης κατά στάδια (stepwise 
regression). Η παλινδρόμηση αποτελεί μια από τις συνηθέστερες μεθόδους ανάπτυξης 
πεδοσυναρτήσεων της βιβλιογραφίας. Οι εξισώσεις που προέκυψαν με τη μέθοδο αυτή 
είναι οι παρακάτω: 
 

• Πεδοσυνάρτηση για την πρόβλεψη της υδατοϊκανότητας, FC 

( ) ( ) ( ) 2exp 1.13475 0.0110226 3.21042 0.00315844 0.6578sFC S CEC Rθ= − − − =⎡ ⎤⎣ ⎦                          (2.6) 

 

• Πεδοσυνάρτηση για την πρόβλεψη υγρασίας σε πίεση 15bar, θ15 

( ) 215 exp 2.19789 0.0202192 0.4576Cl Rθ = − + =⎡ ⎤⎣ ⎦                          (2.7) 

 

• Πεδοσυνάρτηση για την πρόβλεψη της παραμέτρου α της εξίσωσης Van Genuchten 

( ) ( ) ( ) 2exp 4.94656 0.0476833 0.0467916 14.3864 0.5092sa Si Cl Rθ= − − − + =⎡ ⎤⎣ ⎦                          (2.8) 

 

• Πεδοσυνάρτηση για την πρόβλεψη της παραμέτρου n της εξίσωσης Van Genuchten 

( ) 2exp 0.440929 0.00341127 0.1565n Si R= − + =⎡ ⎤⎣ ⎦                          (2.9) 

 
2.1.4. Σύγκριση πεδοσυναρτήσεων 

Οι PTFs που προέκυψαν στις προηγούμενες παραγράφους, 2.1.2 και 2.1.3, 
συγκρίθηκαν ως προς την ακρίβειά τους με τις τροποποιημένες PTFs της βιβλιογραφίας 
(Μουσουλιώτης κ.α, 2009 – σε αυτό το τεύχος). Με σκοπό την αντικειμενικότερη 
σύγκριση, λήφθηκαν υπόψη περισσότερα του ενός στατιστικά κριτήρια. Αυτά ήταν: ο 
συντελεστής προσδιορισμού R2, το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (RMSE), το μέσο 
απόλυτο σφάλμα (MAE) και τέλος το μέγιστο απόλυτο σφάλμα (MaxAE). Τα 
αποτελέσματα των συγκρίσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1: 
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Πίνακας 1: Σύγκριση των τροποποιημένων πεδοσυναρτήσεων της βιβλιογραφίας με 
αυτές που προήλθαν από τον αλγόριθμο GMDH και τη γραμμική 
παλινδρόμηση. 

Εδαφική υγρασία σε πίεση 15bar, θ15 
Μέθοδος RMSE MAE  MaxAE R2 

εύρος τιμών κριτηρίου [ 0→∞ ] [ 0→∞ ] [ 0→∞ ] [ 0 1→ ]
επιθυμητή τιμή 0 0 0 1 

Επιλογή 

GMDH 29.9681 21.7740 41.4324 0.5753  
Παλινδρόμηση 19.6637 12.1695 30.6288 0.4576  

Vereecken et al., (1989) 17.0159 15.2879 23.9878 0.5417  
Sinowski et al., (1997) 22.3895 22.3711 46.1643 0.4689  

 

Υδατοϊκανότητα, FC 
Μέθοδος RMSE MAE MaxAE R2 

εύρος τιμών κριτηρίου [ 0→∞ ] [ 0→∞ ] [ 0→∞ ] [ 0 1→ ]
επιθυμητή τιμή 0 0 0 1 

Επιλογή 

GMDH 8.9778 8.0517 18.3393 0.6201  
Παλινδρόμηση 8.6727 7.1148 17.4037 0.6578  

Gupta & Larson, (1979) 10.8420 8.6623 15.3151 0.1656  
Bell & Van Keulen (1996) 10.3472 8.8054 15.1828 0.0945  

 

Παράμετρος n της εξίσωσης Van Genuchten 
Μέθοδος RMSE MAE  MaxAE R2 

εύρος τιμών κριτηρίου [ 0→∞ ] [ 0→∞ ] [ 0→∞ ] [ 0 1→ ]
επιθυμητή τιμή 0 0 0 1 

Επιλογή 

GMDH 6.5646 5.2557 13.2910 0.1947  
Παλινδρόμηση 4.7472 4.1224 7.1660 0.1565  

Vereecken et al., (1989) 4.4182 3.9668 6.7447 0.1717  
Rajkai et al., (2004) 5.8910 5.6725 7.9072 0.1902  

 

Παράμετρος a της εξίσωσης Van Genuchten 
Μέθοδος RMSE MAE  MaxAE R2 

εύρος τιμών κριτηρίου [ 0→∞ ] [ 0→∞ ] [ 0→∞ ] [ 0 1→ ]
επιθυμητή τιμή 0 0 0 1 

Επιλογή 

GMDH 37.6831 29.8250 45.9666 0.5328  
Παλινδρόμηση 40.2782 35.9705 47.0781 0.5092  

Hutson & Cass, (1987) 78.8369 88.4269 191.0380 0.2111  
Vereecken et al., (1989) 41.2960 53.6860 124.9656 0.1343  

Wagner et al., (2001) 62.7266 83.7517 229.1508 0.1369  
Rajkai et al., (2004) 73.9585 92.8201 269.8526 0.1895  

 

Κρίνοντας από τις τιμές του συντελεστή προσδιορισμού, ο αλγόριθμος GMDH 
φαίνεται να παρέχει τις ακριβέστερες πεδοσυναρτήσεις. Θα πρέπει όμως να προσεχτεί 
πως, παρόμοια συμπεριφορά δεν παρατηρείται όταν εξετάζονται οι τιμές των 
υπόλοιπων στατιστικών κριτηρίων. Για το λόγο αυτό, η επιλογή της καταλληλότερης 
πεδοσυνάρτησης για την πεδιάδα Θεσσαλονίκης έγινε, προσπαθώντας να 
συγκεραστούν περισσότερα του ενός κριτήρια, για τη διασφάλιση της 
αντικειμενικότητας της επιλογής. 

Κατόπιν τούτου, από τις τέσσερις παραμέτρους των οποίων επιχειρήθηκε ο 
υπολογισμός μέσω PTFs, μόνο η μία (η παράμετρος a του Van Genuchten) επιλέχθηκε 
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να υπολογιστεί με τον αλγόριθμο GMDH, ενώ για τις υπόλοιπες επιλέχθηκαν 
πεδοσυναρτήσεις της βιβλιογραφίας, είτε πεδοσυναρτήσεις που αναπτύχθηκαν με τη 
μέθοδο της παλινδρόμησης. 

Η αναμενόμενη υπεροχή της μεθόδου GMDH, έναντι της μεθόδου της 
παλινδρόμησης δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί. Η χρήση στην εξίσωση (2.1) 
πολυωνύμου 2ου βαθμού και η αποκοπή των στατιστικά μη σημαντικών όρων της, 
μπορεί να αποτελούν πιθανές ερμηνείες για το γεγονός αυτό. 

Όπως λοιπόν γίνεται φανερό από τον Πίνακα 1 (και με γνώμονα πάντα το μικρό 
αριθμό δειγμάτων αυτής της εργασίας), δεν μπορεί να υπάρξει εκ των προτέρων 
αποδοχή κάποιας πεδοσυνάρτησης ως βέλτιστη. Συνεπώς, η αξιολόγηση διαφορετικών 
πεδοσυναρτήσεων αποτελεί μονόδρομο για την ακριβέστερη εκτίμηση των υδραυλικών 
παραμέτρων του εδάφους σε μια περιοχή. 
 
 
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ανάπτυξη πεδοσυναρτήσεων βασίστηκε για πολλά χρόνια στη μέθοδο της 
παλινδρόμησης. Στις ημέρες μας, διακρίνεται η τάση της ανάπτυξης ακριβέστερων 
συναρτήσεων, μέσα από εξειδικευμένες μεθοδολογίες όπως τα νευρωνικά δίκτυα ή η 
μέθοδος GMDH. 

Στην παρούσα εργασία, διερευνήθηκε η αποδοτικότητα της μεθόδου GMDH 
έναντι της συνηθέστερης μεθόδου της παλινδρόμησης και διατυπωμένων 
πεδοσυναρτήσεων της βιβλιογραφίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, από την 
παρούσα εργασία δεν προκύπτει σαφής υπεροχή του αλγόριθμου GMDH έναντι των 
πεδοσυναρτήσεων που αναπτύσσονται με διαφορετικές μεθόδους. Αυτό, ίσως να 
οφείλεται στο μικρό μέγεθος του χρησιμοποιούμενου δείγματος, στην αποκοπή όρων 
του πολυωνύμου παρεμβολής ή ακόμη και στη χρησιμοποίηση δειγμάτων από δυο 
διαφορετικά βάθη. 

Όπως προκύπτει, για την ανάπτυξη πεδοσυναρτήσεων ο εκάστοτε ερευνητής θα 
πρέπει να εξετάζει την αποδοτικότητα διαφόρων μεθοδολογιών. Η σύγκριση δε 
μεταξύ τους, θα πρέπει να βασίζεται σε περισσότερα του ενός στατιστικά κριτήρια με 
σκοπό τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας της αξιολόγησης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται το σχέδιο και η πειραματική διερεύνηση ενός 
αυτόνομου συστήματος μέτρησης/καταγραφής της εδαφικής υγρασίας. Το πρωτότυπο 
αυτό σύστημα περιλαμβάνει έξι αισθητήρες ηλεκτρικής αντίστασης, που συνδέονται με 
την κεντρική ηλεκτρονική μονάδα. Η ηλεκτρονική μονάδα βασίζεται σε έξι 
ολοκληρωμένα κυκλώματα LM 3915, καθένα από τα οποία περιέχει δέκα συγκριτές 
τάσης. Κατά την πειραματική διερεύνηση του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν 
διαφορετικοί τύποι αισθητήρων και διαφορετικοί τύποι εδαφών. Το όλο σύστημα είναι 
ενεργειακά αυτόνομο καθώς τροφοδοτείται μέσω φωτοβολταϊκών πλαισίων. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα των δοκιμών, η συμπεριφορά του ηλεκτρονικού συστήματος 
κρίνεται ικανοποιητική. 
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ABSTRACT 
In this work, the drawing and the experimental evaluation of an autonomous soil water 
monitoring system are presented. This original system includes six sensors of electric 
resistance that are connected with the electronic monitoring unit. The monitoring unit is 
based on six integrated circuits LM 3915 each one consisting from 10 voltage 
comparators. At the experimental evaluation of this system there were used different 
types of sensors and different types of soil. The system is energy autonomous, because 
it is supplied directly via photovoltaic frames. According to the test results the 
behaviour of this electronic soil water monitoring system is judged satisfactory. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η μέτρηση/καταγραφή της εδαφικής υγρασίας είναι θεμελιώδης παράγοντας κάθε 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης του αρδευτικού νερού. Για το λόγο αυτό, 
πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να αναπτύξουν συστήματα αυτόματης άρδευσης, 
βασιζόμενοι στη μέτρηση/καταγραφή της εδαφικής υγρασίας. Χρησιμοποίησαν 
διάφορες μεθόδους και συσκευές, όπως της ηλεκτρικής αντίστασης, των τασιμέτρων, 
της χρονικής ανακλομέτρησης (TDR) και άλλες. Εκτεταμένη παρουσίαση πλήθους 
διαφορετικών συσκευών μέτρησης/καταγραφής της εδαφικής υγρασίας γίνεται στην 
εργασία του Charlesworth (2000).   

Η μέθοδος της ηλεκτρικής αντίστασης βασίζεται στην αρχή ότι κάθε μεταβολή 
της εδαφικής υγρασίας προκαλεί αντίστοιχη μεταβολή της ηλεκτρικής αντίστασης του 
εδάφους. Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό αποτελούνται από 
δύο ηλεκτρόδια, τα οποία βυθίζονται στο έδαφος σε επιθυμητό βάθος. Παρουσιάζουν 
ιδιαίτερη ευαισθησία στη μεγάλη συγκέντρωση αλάτων, ενώ απαιτούν συνεχή 
βαθμονόμηση. Για τους αισθητήρες, των οποίων τα ηλεκτρόδια βυθίζονται στο έδαφος 
γυμνά, το πρωτεύων πρόβλημα προέρχεται από την ηλεκτρική πόλωση (electrical 
polarization). Η πόλωση  οφείλεται σε αντίδραση του αισθητήρα στη δίοδο του 
ρεύματος με τη δημιουργία αντιηλεκτρεγερτικής δύναμης, η οποία έχει σαν σκοπό να 
αντισταθμίσει κάθε εξωτερική τάση, που εφαρμόζεται σε αυτόν (Malicki & Hanks, 
1989). Για τον περιορισμό της πόλωσης προτείνεται η χρήση εναλλασσόμενου 
ρεύματος αντί του συνεχούς και όσο η συχνότητά του είναι μεγαλύτερη, τόσο μειώνεται 
ο κίνδυνος εμφάνισής της. Οι αισθητήρες αυτοί είναι σχετικά απλοί στην κατασκευή 
τους, είναι χαμηλού κόστους και γι’ αυτό χρησιμοποιούνται σε πολλά συστήματα 
αυτόματης άρδευσης, παρά τα μειονεκτήματα που εμφανίζουν. 

Σύμφωνα με τους Skinner et al. (1997) τα γύψινα πλακίδια δεν είναι από τους 
ιδανικότερους αισθητήρες μέτρησης/καταγραφής της υγρασίας εδάφους, όμως είναι 
πρακτικά και αξιόπιστα. Ένα από τα μειονεκτήματά τους είναι η με μηχανικό τρόπο 
ανάγνωση των μετρήσεων και ο περιορισμένος αριθμός των αναγνώσεων, μία ή δύο 
φορές την εβδομάδα. Ο Werner (2002) υποστηρίζει ότι τα γύψινα πλακίδια είναι 
αποδεκτά εργαλεία στον προγραμματισμό των αρδεύσεων και παρουσιάζει τρόπους 
ορθής εγκατάστασης των πλακιδίων στον αγρό. Οι Hanson et al. (2000) μελέτησαν τη 
συμπεριφορά των τασιμέτρων και αισθητήρων ηλεκτρικής αντίστασης σε διαφορετικές 
συνθήκες υγρασίας του εδάφους. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις τους, τα γύψινα 
πλακίδια δεν παρουσιάζουν άμεση απόκριση. Τα τασίμετρα και οι αισθητήρες 
Watermark έχουν παρόμοια απόκριση, όμως διαπιστώθηκε ότι οι αισθητήρες 
Watermark συμπεριφέρονται καλύτερα σε ξηρότερα εδάφη. Οι McCann et al. (1992) 
μελέτησαν τα στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά της απόκρισης του αισθητήρα 
Watermark 200. Η γραφική παράσταση της αντίστασης του εδάφους ως προς τη 
μεταβολή του δυναμικού του εδαφικού νερού ήταν σχεδόν γραμμική. Ειδικότερα, στην 
κατάσταση κορεσμού του εδάφους, η ηλεκτρική αντίσταση μετρήθηκε στο 1 kΩ, ενώ 
στα -103 kPa η ηλεκτρική αντίσταση μετρήθηκε στα 23 kΩ. Η δυναμική απόκριση του 
αισθητήρα ήταν ικανοποιητική όταν η υγρασία του εδάφους μεταβλήθηκε, από το όριο 
της υδατοϊκανότητας μέχρι το σημείο μόνιμης μαράνσεως και αντιστρόφως, με ομαλό 
τρόπο.  Αντιθέτως, η απόκρισή του δεν ικανοποίησε όταν η υγρασία του εδάφους 
ελαττώθηκε απότομα και η ύγρανση του εδάφους έγινε μερικώς. Σύμφωνα με την 
έρευνα των Spaans και Baker (1992), η απόκριση του αισθητήρα Watermark, στις 
μεταβολές της θερμοκρασίας εδάφους, μπορεί να εκφραστεί με μία ενιαία εξίσωση, 
έγκυρη για κάθε αισθητήρα, αλλά σε σύγκριση με το δυναμικό του εδαφικού νερού 
διαπιστώθηκε ότι κάθε αισθητήρας είχε τη δική του απόκριση. Επίσης, η απόκριση του 
αισθητήρα Watermark ήταν διαφορετική σε διαφορετικά εδάφη και για δεδομένο 
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έδαφος δεν παρήγαγε απαραιτήτως το ίδιο αποτέλεσμα σε διαφορετικά χρονικά 
διαστήματα. Σύμφωνα με τους Xin et al. (2007), οι αισθητήρες ηλεκτρικής αντίστασης 
είναι κατάλληλα και χαμηλού κόστους εργαλεία μέτρησης του δυναμικού του εδαφικού 
νερού. Ένα από τα κύρια μειονεκτήματά τους είναι ότι οι μετρήσεις τους συχνά δεν 
είναι ακριβείς σε ένα μεγάλο εύρος τιμών της υγρασίας εδάφους. Για το λόγο αυτό 
ανέπτυξαν ένα νέο αισθητήρα ηλεκτρικής αντίστασης, ο οποίος μπορεί να δώσει 
μετρήσεις μεγαλύτερης ακρίβειας σε ένα μεγαλύτερο εύρος τιμών της υγρασίας 
εδάφους. Ο αισθητήρας αυτός αποτελείται από δύο ηλεκτρόδια τα οποία 
τοποθετήθηκαν εντός μίας μήτρας από γύψο και άμμο, η οποία σταθεροποιήθηκε με 
πολυακρυλαμίδιο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο αισθητήρας μπορεί να προσδιο-
ρίσει με ακρίβεια το δυναμικό του εδαφικού νερού από -7,5 kPa έως -10 MPa.    

Από τα προηγουμένως αναφερθέντα προκύπτει ότι η έρευνα γύρω από την 
ανάπτυξη συστημάτων αυτόματης άρδευσης με βάση τους αισθητήρες ηλεκτρικής 
αντίστασης συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, παρά τα μειονεκτήματα που 
εμφανίζουν. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος 
μέτρησης/καταγραφής της υγρασίας εδάφους, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στον 
προγραμματισμό των αρδεύσεων. Αυτό το πρωτότυπο σύστημα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τύπους αισθητήρων ηλεκτρικής αντίστασης, ενώ 
είναι ενεργειακά αυτόνομο καθώς τροφοδοτείται μέσω φωτοβολταϊκών πλαισίων.  
 
 
2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ   

Το προτεινόμενο αυτόνομο σύστημα μέτρησης/καταγραφής της εδαφικής 
υγρασίας σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και διερευνήθηκε πειραματικά από το Τμήμα 
Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας. Το πρωτότυπο αυτό σύστημα 
αποτελείται από δύο επιμέρους συστήματα: α) το σύστημα μέτρησης/καταγραφής της 
εδαφικής υγρασίας και β) το φωτοβολταϊκό σύστημα τροφοδοσίας. 
 
 
2.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

Το σύστημα μέτρησης/καταγραφής της εδαφικής υγρασίας περιλαμβάνει: α) την 
ηλεκτρονική μονάδα και β) έξι αισθητήρες ηλεκτρικής αντίστασης. Στο Σχήμα 1 
παρουσιάζεται το κύκλωμα του συστήματος μέτρησης/καταγραφής της εδαφικής 
υγρασίας. Η κεντρική πλακέτα βασίζεται σε έξι (6) ολοκληρωμένα κυκλώματα LM 
3915. Κάθε ολοκληρωμένο περιέχει δέκα συγκριτές τάσης, ενώ είναι συνδεδεμένο σε 
μία τάση αναφοράς, την οποία καθορίζει ένας διαιρέτης τάσης. Η ευαισθησία του 
σήματος εξόδου κάθε αισθητήρα ρυθμίζεται με τη βοήθεια ενός ποτενσιόμετρου. Το 
εναλλασσόμενο ρεύμα από τον αισθητήρα ανορθώνεται από μία δίοδο 1N4148 και ένα 
στοιχείο RC. Οι αυτόφωτες δίοδοι, που είναι τοποθετημένες επί μίας μπάρας, 
οδηγούνται απευθείας από τις εξόδους των συγκριτών του κάθε ολοκληρωμένου. Το 
ανωτέρω σύστημα δίνει, μέσω των αυτόφωτων διόδων (λυχνιών) τριών διαφορετικών 
χρωματισμών, οπτική απεικόνιση, όταν το μέτωπο της υγρασίας απλώνεται εντός του 
εδάφους σε ένα επιθυμητό επίπεδο και αντιστρόφως. Επιπλέον, οι τιμές μέτρησης της 
εδαφικής υγρασίας από κάθε αισθητήρα απεικονίζονται με τη βοήθεια έξι ψηφιακών 
οθονών. Κάθε οθόνη αποτελείται από τρεις μονάδες HD11310 των επτά (7) τομέων 
LED. Το κύκλωμα τροφοδοσίας της κεντρικής πλακέτας και των αισθητήρων είναι 
απλό και περιλαμβάνει ένα μετασχηματιστή, μία γέφυρα ανόρθωσης, πυκνωτή 
εξομάλυνσης και ένα σταθεροποιητή τάσης των 5V. Η τροφοδοσία των αισθητήρων 
γίνεται με εναλλασσόμενο ρεύμα που λαμβάνεται πριν την ανόρθωση αυτού. Για την 
αποφυγή υπερθέρμανσης των κυκλωμάτων της κεντρικής ηλεκτρονικής μονάδας, 
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υλοποιήθηκε ένα βοηθητικό κύκλωμα ελέγχου της θερμοκρασίας. Το κύκλωμα αυτό 
προειδοποιεί, με τη βοήθεια βομβητή, σε κάθε περίπτωση υπέρβασης των επιτρεπό-
μενων ορίων θερμοκρασίας, ενώ ταυτόχρονα θέτει σε λειτουργία ένα μικρό ανεμι-
στήρα. Η οδήγηση τόσο του βομβητή όσο και του ανεμιστήρα βασίζεται στα ολοκλη-
ρωμένα LM555CM.  

 

Σχήμα 1. Κύκλωμα του συστήματος μέτρησης/καταγραφής της εδαφικής υγρασίας 
 

Κατά την πειραματική διερεύνηση του συστήματος αυτού χρησιμοποιήθηκαν 
τρεις (3) διαφορετικοί τύποι αισθητήρων ηλεκτρικής αντίστασης. Στο Σχήμα 2 
παρουσιάζονται ο αισθητήρας δύο ηλεκτροδίων, το γύψινο πλακίδιο και ο αισθητήρας 
Watermark Model 200 SS της Irrometer Co. Πρόκειται για τρεις τύπους αισθητήρων 
χαμηλού κόστους, που τοποθετούνται στο έδαφος σχετικά εύκολα, αλλά απαιτούν 
συχνή βαθμονόμηση. Τα ηλεκτρόδια του πρώτου αισθητήρα είναι κατασκευασμένα από 
λεπτόκοκκο άνθρακα και έχουν επικαλυφθεί με στρώμα χαλκού. Στα πλακίδια από 
γύψο, τοποθετήθηκαν ανοξείδωτα ηλεκτρόδια σε σταθερή απόσταση μεταξύ τους. 
Τέλος, ο Watermark είναι ένας αισθητήρας κοκκώδους μήτρας (granular matrix sensor). 
Αποτελείται από δύο ομοκεντρικά ηλεκτρόδια ενσωματωμένα εντός του κοκκώδους 
αυτού υλικού, το οποίο προστατεύεται από μία συνθετική μεμβράνη. Επίσης, ένα 
πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα σε συνδυασμό με ένα ελαστικό εξωτερικό κάλυμμα 
καθιστούν τον αισθητήρα ανθεκτικότερο από ένα κοινό γύψινο πλακίδιο. 

 
 

2.2.ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
Το φωτοβολταϊκό σύστημα τροφοδοσίας (Σχήμα 3) αποτελείται από τα εξής 

κύρια τμήματα: α) το σύστημα δύο φωτοβολταϊκών πλαισίων, β) τον ελεγκτή φόρτισης, 
γ) το συσσωρευτή και δ) τον μετατροπέα DC-AC.  
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Σχήμα 2. Αισθητήρες ηλεκτρικής αντίστασης 

1) Γύψινο πλακίδιο, 2) Αισθητήρας δυο ηλεκτροδίων και 3) Αισθητήρας Watermark 
 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν από πολυκρυσταλλικό 
πυρίτιο της NAPS KYOCERA Co (JAPAN). Τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά 
κάθε ΦΒ πλαισίου είναι: τυπική ισχύς αιχμής Pp=51W, ηλεκτρική τάση στο σημείο 
ισχύος αιχμής Vm, STC=16,9 V, ηλεκτρικό ρεύμα στο σημείο ισχύος αιχμής Im, STC=3,02 
A και οι διαστάσεις 985 x 445 x 36 mm (μήκος x πλάτος x πάχος). Η ισχύς αιχμής των 
ΦΒ πλαισίων υπολογίστηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες ισχυοδότησης 
ενεργοποιητών (ηλεκτροβαλβίδων) του συστήματος, μετά από μελλοντική εξέλιξη 
αυτού σε σύστημα αυτόματης άρδευσης. Ο ελεγκτής φόρτισης της Specialty Concepts 
Inc. (USA) εποπτεύει τη διαδικασία φόρτισης και εκφόρτισης ώστε να απομονώνεται ο 
συσσωρευτής, αφενός από τα ΦΒ πλαίσια στην περίπτωση της υπερφόρτισης και 
αφετέρου από το σύστημα κατανάλωσης στην περίπτωση της υπερεκφόρτισης. Είναι 
τοποθετημένος εντός προστατευτικού περιβλήματος αλουμινίου κατάλληλο για 
εξωτερική χρήση. Για την αποθήκευση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 
χρησιμοποιήθηκε ένας συσσωρευτής Μολύβδου – Θειικού οξέος (Pb/H2SO4). Η 
χρησιμοποίηση μετατροπέα DC-AC ήταν επιβεβλημένη, επειδή η τροφοδοσία των 
αισθητήρων έπρεπε να γίνεται με εναλλασσόμενο ρεύμα (όπως αναφέρθηκε ανωτέρω), 
για τον περιορισμό της ηλεκτρικής πόλωσης.  

 
Σχήμα 3. Φωτοβολταϊκό σύστημα τροφοδοσίας 
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2.3. ΥΛΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
Η πειραματική διάταξη αξιολόγησης των αισθητήρων ηλεκτρικής, περιελάμβανε 

ένα πλαστικό δοχείο, ύψους 45 cm και διαμέτρου 18 cm. Ένα τασίμετρο model RSU 
(Irrometer Co.) για τη βαθμονόμηση των αισθητήρων. Ένα ογκομετρικό δοχείο νερού, 
στον πυθμένα του οποίου είχε προσαρμοστεί ένας ρυθμιζόμενος σταλακτήρας. Έναν 
ορθοστάτη για τη στερέωση του δοχείου. Ένα ψηφιακό ωμόμετρο για την καταγραφή 
των μεταβολών της ηλεκτρικής αντίστασης. Κατά την πειραματική διερεύνηση του 
συστήματος αυτού στο εργαστήριο χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικοί τύποι εδαφών. 
Τα φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

  
Πίνακας 1: Φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά εδαφών 
Μηχανική Σύσταση Εδάφους

Έδαφος Άμμος 
[%] 

Ιλύς 
[%]  

Άργιλος 
[%] 

Χαρακτηρισμός 
Εδάφους 

Ηλεκτρική 
αγωγιμότητα 

[μS/cm] 
pH 

Έδαφος No1 65 26 9 Αμμώδης Πηλός 660 7,2 
Έδαφος No2 57 30 13 Αμμώδης Πηλός 430 5,6 
Έδαφος No3 23 30 47 Άργιλος 858 7,9 

 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Συχνά, η μέτρηση της μεταβλητής ή των μεταβλητών μίας διαδικασίας, συνεπά-
γεται χρονική καθυστέρηση που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητα αποτελέσματα σε 
ένα σύστημα. Επομένως, είναι σημαντικό να μελετηθεί η χρονική απόκριση των 
αισθητήρων εδαφικής υγρασίας σε συγκεκριμένη διέγερση, που μπορεί να υποβληθεί 
πειραματικά. Στο ακόλουθο Σχήμα 4 παρουσιάζεται η χρονική απόκριση των τριών 
τύπων αισθητήρων σε διαφορετικούς τύπους εδαφών, όταν η διαβροχή γινόταν με 
σταθερή ποσότητα νερού και η μέτρηση λαμβανόταν ανά 5 min. Από την πειραματική 
αυτή διερεύνηση προέκυψε ότι η ηλεκτρική αντίσταση, στην έξοδο όλων των 
αισθητήρων, μεταβάλλεται ευκρινώς. Ειδικότερα, ο αισθητήρας Watermark δίνει την 
ομαλότερη αλλά και την πιο βαθμιαία μεταβολή της αντίστασης. Όμως, παρουσιάζει τη 
μεγαλύτερη νεκρή ζώνη (δίνει σήμα στην έξοδο, 95 min μετά τη διέγερσή του). Ο 
αισθητήρας δύο ηλεκτροδίων παρουσιάζει τη μικρότερη νεκρή ζώνη, αλλά δείχνει να 
επηρεάζεται σημαντικά όταν λειτουργεί σε εδάφη με μεγάλη περιεκτικότητα σε άμμο 
και αυξημένη συγκέντρωση αλάτων. Τέλος, το γύψινο πλακίδιο παρουσιάζει απότομες 
μεταβολές της αντίστασης που μπορούν να προκαλέσουν εσφαλμένη εκτίμηση των 
μεταβολών της εδαφικής υγρασίας και δείχνει να επηρεάζεται σημαντικά από την 
αυξημένη συγκέντρωση αλάτων στο έδαφος. 

Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται η σχέση ανάμεσα στο δυναμικό του εδαφικού νερού 
και την έξοδο των αισθητήρων ηλεκτρικής αντίστασης για το έδαφος No 2. Είναι 
προφανές ότι η έξοδος του αισθητήρα Watermark παρουσιάζει καλύτερη γραμμικότητα 
σε σχέση με το γύψινο πλακίδιο.  

Στο γράφημα του Σχήματος 6 δίνεται ένα παράδειγμα από την πειραματική 
επαλήθευση των ενδείξεων (φωτεινών λυχνιών) του συστήματος μέτρησης/καταγραφής 
της εδαφικής υγρασίας για το έδαφος Νο 2, όταν με αυτό χρησιμοποιήθηκε ο 
αισθητήρας Watermark. Συγκεκριμένα, οι λυχνίες σημειώνονται πάνω στο γράφημα ως 
εξής: με τον κύκλο (○) η πράσινη λυχνία, με το τρίγωνο (∆) η κίτρινη λυχνία και με το 
τετράγωνο (□) η κόκκινη λυχνία. Η ρύθμιση της ευαισθησίας, στην έξοδο κάθε 
αισθητήρα, θα πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια του ποτενσιόμετρου και θα πρέπει να 
προσδιορίζεται πειραματικά ανάλογα με τον τύπο του εδάφους και το είδος των 
καλλιεργούμενων φυτών. Στις περισσότερες περιπτώσεις λαμβάνονται ικανοποιητικά 
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αποτελέσματα όταν η ρύθμιση γίνεται στο μέσον της διαδρομής του ποτενσιόμετρου. 
Σύμφωνα με το Σχήμα 6, για το έδαφος Νο 2 η πράσινη λυχνία φωτοβολούσε όταν το 
υδατικό δυναμικό του εδάφους ήταν κοντά στα 4 cbars, η κόκκινη λυχνία όταν το 
υδατικό δυναμικό έπεφτε περίπου στα 68 cbars και η κίτρινη λυχνία όταν το υδατικό 
δυναμικό προσέγγιζε τα 40 cbars, προειδοποιώντας για κατάσταση οριακής ξηρότητας 
του εδάφους. Σύμφωνα με το γράφημα, η συμπεριφορά του συστήματος 
μέτρησης/καταγραφής της εδαφικής υγρασίας κρίνεται ικανοποιητική.  

 

 
Σχήμα 4. Χρονική απόκριση των τριών αισθητήρων σε διαφορετικούς τύπους εδαφών 

 
 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα σύστημα μέτρησης/καταγραφής της 

εδαφικής υγρασίας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικούς τύπους 
αισθητήρων ηλεκτρικής αντίστασης, ενώ είναι ενεργειακά αυτόνομο. Από την 
πειραματική διαδικασία προέκυψε ότι η έξοδος όλων των αισθητήρων, μεταβάλλεται 
ευκρινώς. Ειδικότερα, ο αισθητήρας Watermark δίνει την ομαλότερη και πιο βαθμιαία 
χρονική απόκριση. Επίσης δίνει την έξοδο με την καλύτερη γραμμικότητα. Κατά την 
πειραματική επαλήθευση, η συμπεριφορά του συστήματος, όταν με αυτό χρησιμοποιή-
θηκε ο αισθητήρας Watermark, κρίθηκε ικανοποιητική. Στη συνέχεια θα πρέπει να 
γίνουν και άλλες δοκιμές με σκοπό να προσδιορίσουμε την επίδραση και άλλων 
παραγόντων, όπως του φαινομένου της υστέρησης, των μεταβολών της θερμοκρασίας, 
κ.ά.  
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Σχήμα 5. Η σχέση ανάμεσα στο δυναμικό εδαφικού νερού και  

την έξοδο των αισθητήρων 
 

 
Σχήμα 6. Πειραματική επαλήθευση των ενδείξεων του συστήματος 
μέτρησης/καταγραφής της εδαφικής υγρασίας για το έδαφος Νο 2 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η συγκριτική αξιολόγηση τριών μεθόδων εκτίμησης 
της βασικής εξατμισοδιαπνοής των Hargreaves, Blaney – Criddle και Penman – 
Monteith που βασίζονται σε μετεωρολογικά στοιχεία με τη μέθοδο του εξατμισιμέτρου 
Α τάξεως. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται τα εξερχόμενα μετεωρολογικά στοιχεία 
της καλλιεργητικής περιόδου 2007, ενός τηλεμετρικού σταθμού και ενός 
εξατμισιμέτρου που είναι εγκατεστημένα στην περιοχή Νιγρίτας. Τέλος γίνεται 
συσχέτιση των αποτελεσμάτων των τεσσάρων μεθόδων, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η 
χρήση του εξατμισομέτρου αλλά και των άλλων μεθόδων για την εκτίμηση της βασικής 
εξατμισοδιαπνοής στην περιοχή.  
 
 

COMPARATIVE EVALUATION OF THREE METHODS FOR  
CALCULATION OF REFERENCE EVAPOTRANSPIRATION 

WITH THAT OF EVAPORATION PAN 
E. Hatzigiannakis, G. Arampatzis, A. Panagopoulos, A. Panoras 

 

Land Reclamation Institute, N.AG.RE.F. 
1hatzigiannakis.lri@nagref.gr 

 
 
SUMMARY 
This study aims at the comparative evaluation of the Hargreaves, Blaney – Criddle and 
Penman – Monteith methods that are based on meteorological data for estimation of 
reference evapotranspiration, to the pan evaporation method as this is applied using a 
class A pan. For the purposes of the study meterorological and pan evaporation data for 
crop period of year 2007 were used. These data were retrieved from a telemetric station 
installed at Nigrita area, northern Greece. Results obtained from all the four examined 
methods were related with each other in order to assess the applicability of the pan 
evaporation and the other three methods in the particular study area for the estimation of 
reference evapotranspiration.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στη χώρα μας κατά την καλοκαιρινή περίοδο οι βροχοπτώσεις και η 

αποθηκευμένη στο έδαφος υγρασία δεν ικανοποιούν τις ανάγκες των καλλιεργειών σε 
νερό. Οι ανάγκες αυτές ικανοποιούνται με τις αρδεύσεις. Η σημαντικότερη παράμετρος 
για τον υπολογισμό της αρδευτικής δόσης είναι η βασική εξατμισοδιαπνοή ή 
εξατμισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς (ETr). Η εκτίμηση της βασικής 
εξατμισοδιαπνοής γίνεται με μεθόδους που βασίζονται σε μετρήσιμες κλιματικές 
παραμέτρους όπως των Thornthwaite (1948), Turc (1961), Blaney – Cridle, 
τροποποιημένη Penman, μέθοδος ακτινοβολίας κατά FAO-24 (Doorendos and Pruitt 
1977), Hargreaves et al. (1985), Penman - Monteith κατά FAO-56 (Allen et al. 1998) 
κ.α., αλλά και με άλλες διαδικασίες, όπως είναι η  χρήση εξατμισιμέτρου, τα 
πειραματικά αγροτεμάχια για υπολογισμό της εποχιακής εξατμισοδιαπνοής, οι 
διαδοχικές εδαφικές δειγματοληψίες σε πειραματικά τεμάχια για τον προσδιορισμό της 
υγρασίας, η χρήση λυσιμέτρων κ.α. Η επιλογή της μεθόδου που βασίζεται σε κλιματικά 
στοιχεία γίνεται με κριτήριο την διαθεσιμότητα των κλιματικών στοιχείων. Η χρήση 
των άλλων μεθόδων  απαιτεί συστηματικό πειραματισμό.  

Στην εργασία αυτή ο υπολογισμός της βασικής εξατμισοδιαπνοής γίνεται με τις 
μεθόδους Hargreaves et al. (1985), Blaney – Cridle κατά FAO-24 (Doorenbos and 
Pruitt 1977) και Penman – Momteith κατά FAO-56 (Allen et al. 1998), καθώς και με τη 
χρήση των δεδομένων του εξατμισιμέτρου Α τάξεως για την αρδευτική περίοδο του 
έτους 2007. Τα μετεωρολογικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται, προέρχονται από έναν 
τηλεμετρικό μετεωρολογικό σταθμό που εγκατέστησε η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας στην περιοχή αρμοδιότητας του Τ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτας – Φλάμπουρου στο 
πλαίσιο προγράμματος ορθολογικής άρδευσης. Στη συνέχεια γίνεται συσχέτιση των 
αποτελεσμάτων των τεσσάρων μεθοδολογιών, έτσι ώστε να γίνει σύγκριση και 
αξιολόγηση αυτών για την περιοχή Νιγρίτας. Σημειώνεται ότι οι χρησιμοποιούμενες 
μεθοδολογίες απαιτούν διαφορετικά μετεωρολογικά στοιχεία, με αποτέλεσμα να μπορεί 
να επιλεχθεί αυτή με τις λιγότερο χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες για τον 
υπολογισμό της βασικής εξατμισοδιαπνοής στην περιοχή μελέτης χωρίς όμως να 
υστερεί σε ακρίβεια έναντι των άλλων. 
 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στην εργασία αυτή η εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας αναφοράς (ΕΤr) εκτιμάται με 
τη χρήση των εξής μεθόδων: α) Hargreaves et al. (1985), β) Blaney – Criddle κατά 
FAO-24 (Doorenbos and Pruitt 1977) και γ) Penman – Monteith κατά FAO-56 (Allen et 
al. 1998). 
 
Η σχέση της μεθόδου  Hargreaves για την εκτίμηση της ETr  είναι: 
 
ETr = 0,0023 Ra (Tmean + 17,8) TD 0,5       (2.1) 
 
όπου Ra είναι η θεωρητική ηλιακή ακτινοβολία εκφρασμένη σε ισοδύναμο πάχος 
εξατμισμένου νερού σε mm/d, Tmean είναι η μέση θερμοκρασία αέρα σε oC και TD είναι 
η διαφορά μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας σε oC. 

Η σχέση της τροποποιημένης μεθόδου των Blaney – Criddle για την εκτίμηση της 
ETr προέκυψε με εισαγωγή στην αρχική θερμοκρασιακή σχέση των Blaney-Criddle 
(1950, 1962) επιπλέον παραγόντων που συνεκτιμούν την επίδραση της μέσης ελάχιστης 
σχετικής υγρασίας του αέρα (RHmin), της μέσης ηλιοφάνειας που εκφράζεται με το λόγο 
n/N και της μέσης ημερήσιας ταχύτητας του αέρα (u2) στην ETr, με αποτέλεσμα να 
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ισχύει η σχέση αυτή σε οποιεσδήποτε κλιματικές συνθήκες (Pruitt and Doorendos 1977, 
Παπαζαφειρίου 1999) και η μορφή της είναι: 
 
ETr = a + b F      (2.2) 
 
όπου  a δίνεται από τη σχέση a = 0,0043 (RHmin) –(n/N) – 1,41, RHmin είναι η μέση % 
ελάχιστη ημερήσια σχετική υγρασία του αέρα, n/N είναι η μέση ηλιοφάνεια (n είναι η 
πραγματική και N είναι η θεωρητική ηλιοφάνεια), b δίνεται από πίνακες σαν 
συνάρτηση των RHmin, n/N και της ταχύτητας ανέμου δύο μέτρα πάνω από την 
επιφάνεια του εδάφους (u2) σε m/sec, F δίνεται από τη σχέση F = (0,46 T + 8,13) p, Τ 
είναι η μέση ημερήσια θερμοκρασία της ατμόσφαιρας σε oC και p είναι το ποσοστό 
ωρών ημέρας του 24ώρου ως προς τις ώρες ημέρας του έτους και δίνεται από πίνακες 
σαν συνάρτηση του γεωγραφικού πλάτους. 
 
Η σχέση των Penman-Monteith για την εκτίμηση της ETr είναι: 
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−
+
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=       (2.3) 

 
όπου Rn είναι η ολική καθαρή ακτινοβολία στην επιφάνεια της καλλιέργειας, δηλαδή η 
διαφορά εισερχόμενης ακτινοβολίας μικρού κύματος και εξερχόμενης ακτινοβολίας 
μεγάλου κύματος σε MJ m-2day-1, G είναι η ημερήσια διαρροή της ακτινοβολίας και 
μπορεί να αγνοηθεί γιατί Gday≈0, T είναι η μέση ημερήσια θερμοκρασία του αέρα στα 2 
m από την επιφάνεια της γης σε oC, u2 είναι η ταχύτητα του ανέμου στα 2 m από την 
επιφάνεια της γης σε m/sec, es είναι η πίεση κορεσμένων υδρατμών σε kPa, ea είναι η 
πραγματική πίεση υδρατμών, Δ είναι η κλίση της καμπύλης πίεσης υδρατμών σε kPaoC-

1, γ είναι η ψυχρομετρική σταθερά σε kPaoC-1. 
 Επίσης στην εργασία αυτή εκτιμάται η εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας αναφοράς 

με τη χρήση εξατμισιμέτρου. Από πολλούς ερευνητές, όπως οι Pruitt and Jensen (1955), 
Rambas (1957), Stephens and Stewart (1963), Chang (1963), Mcllroy and Angus 
(1964), Frere et al. (1975) κ.α., χρησιμοποιήθηκαν τα εξατμισίμετρα  για την εκτίμηση 
της εξατμισοδιοαπνοής. Τα εξατμισίμετρα είναι κατασκευές με ελεύθερη επιφάνεια 
νερού, γνωστά και σαν εξατμισίμετρα τύπου λεκάνης. Αυτά παρέχουν ένα μέτρο της 
συνδυασμένης επίδρασης που ασκούν η ηλιακή ακτινοβολία, ο άνεμος, η θερμοκρασία 
και η υγρασία του αέρα πάνω στην εξάτμιση σε μια συγκεκριμένη ελεύθερη επιφάνεια 
νερού. Θεωρείται ότι οι καλλιέργειες αντιδρούν στους παραπάνω κλιματικούς 
παράγοντες με ανάλογο τρόπο.  

Είναι βέβαιο ότι η εξάτμιση από την επιφάνεια ενός εξατμισιμέτρου τύπου 
λεκάνης και η εξατμισοδιαπνοή από ένα καλλιεργημένο χωράφι δεν ταυτίζονται 
απόλυτα. Ορισμένοι παράγοντες που διαφοροποιούν τη μια από την άλλη, είναι: α) η 
ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας. Το ποσοστό που ανακλάται από μια ελεύθερη 
επιφάνεια νερού είναι 5 – 7 %, ενώ από τις περισσότερες καλλιέργειες είναι 20 – 30 %, 
β) η αποθήκευση θερμότητας στο σώμα του εξατμισιμέτρου μπορεί να είναι σημαντική, 
με αποτέλεσμα να έχουμε σχεδόν ίση εξάτμιση κατά την ημέρα και τη νύχτα, γ) η 
πιθανή μεταφορά θερμότητας από ή προς το σώμα του εξατμισιμέτρου μέσω των 
τοιχωμάτων του έχει ανάλογη επίδραση στην εξάτμιση, δ) το χρώμα των εσωτερικών 
και εξωτερικών τοιχωμάτων της συσκευής διαφοροποιεί το ύψος της εξάτμισης, ε) η 
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θέση, ο τρόπος εγκατάστασης και το περιβάλλον του τόπου εγκατάστασης του οργάνου 
επηρεάζουν σημαντικά το τελικό μέγεθος της εξάτμισης. 

Διεθνώς το εξατμισίμετρο που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι αυτό της Α 
τάξεως της Αμερικάνικης Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (U.S.W.B. Class A pan) και 
λιγότερο το βυθισμένο εξατμισίμετρο του Κολοράντο (Colorado sunken pan). Το 
εξατμισίμετρο που είναι εγκατεστημένο στον τηλεμετρικό σταθμό είναι αυτόματο και 
Α τάξεως. Δηλαδή είναι μια κυλινδρική λεκάνη κατασκευασμένη από χοντρή 
γαλβανισμένη λαμαρίνα με διάμετρο 121 cm και βάθος 25,4 cm και είναι τοποθετημένη 
πάνω σε ξύλινη βάση, ώστε ο πυθμένας της να είναι απόλυτα οριζοντιωμένος και να 
απέχει 15 cm από την επιφάνεια του εδάφους. Η λεκάνη γεμίζει με νερό μέχρι 5 cm 
κάτω από το πάνω χείλος της, η δε στάθμη του νερού κατά τη λειτουργία του οργάνου 
δεν πρέπει να πέφτει κάτω από τα 7,5 cm από το χείλος αυτό. Το νερό της λεκάνης 
ανανεώνεται συχνά για να μη θολώνει.  
 
Η σχέση που μετατρέπει την εξάτμιση από το εξατμισίμετρο σε ETr είναι: 
 
ΕΤr = Kp  Epan      (2.4) 
 
όπου Epan είναι η μέση εξάτμιση του 24ωρου από το εξατμισίμετρο σε mm/day και Κp 
είναι ο συντελεστής του εξατμισίμετρου που δίνεται από πίνακες σαν συνάρτηση της 
ταχύτητας του ανέμου, της μέσης σχετικής υγρασίας και τις συνθήκες περιβάλλοντος 
που είναι τοποθετημένο το εξατμισίμετρο. 
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στο Ν. Σερρών στην περιοχή Νιγρίτας εγκαταστάθηκε τον Ιούνιο του 2007 ένας 
τηλεμετρικός μετεωρολογικός σταθμός. Τα μετεωρολογικά στοιχεία τα οποία 
καταγράφονται είναι: το ύψος και η διάρκεια βροχής, η ελάχιστη, μέγιστη και μέση 
θερμοκρασία, η ελάχιστη, μέγιστη και μέση σχετική υγρασία, η ταχύτητα ανέμου στα 
δύο μέτρα, η διεύθυνση ανέμου και η ηλιοφάνεια. Επίσης, είναι εγκατεστημένο 
εξατμισίμετρο τύπου A τάξεως, στο οποίο η πτώση στάθμης μετράτε με αισθητήρα.  

Με βάση τα εξερχόμενα μετεωρολογικά στοιχεία του σταθμού αυτού για την 
καλλιεργητική περίοδο 2007 εκτιμήθηκε η ημερήσια  εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας 
αναφοράς για 96 ημέρες της περιόδου αυτής. Σημειώνεται, ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν 
όλες οι μέρες της αρδευτικής περιόδου, λόγω του ότι ο σταθμός εγκαταστάθηκε στις 
αρχές Ιουνίου, αλλά και κάποιες ημέρες που υπήρξαν αστοχίες των μετρήσεων κυρίως 
του εξατμισιμέτρου και ρυθμίσεις των οργάνων του σταθμού.  

Στο Σχήμα 1 φαίνεται η ημερήσια διακύμανση της βασικής εξατμισοδιαπνοής για 
τις μεθόδους των Hargreaves et al. (1985), Blaney – Criddle κατά FAO-24 (Doorenbos 
and Pruitt 1977) και Penman – Monteith κατά FAO-56 (Allen et al. 1998), καθώς και 
της μεθόδου του εξατμισιμέτρου Α τάξεως. Στη συνέχεια έγινε συσχέτιση των 
εκτιμηθέντων ημερήσιων τιμών εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς  από τις 
τρεις μεθόδους πρόβλεψης με τις τιμές που προέκυψαν από τη μέθοδο του 
εξατμισιμέτρου. Ο συντελεστής συσχέτισης τους (r) για τη μέθοδο Hargreaves ήταν 
r=0,44, για τη μέθοδο Blaney – Criddle ήταν r=0,47 και για τη μέθοδο Penman – 
Monteith ήταν r=0,46. Επίσης, έγινε η συσχέτιση των εκτιμηθέντων ημερήσιων τιμών 
βασικής εξατμισοδιαπνοής μεταξύ των τριών μεθόδων πρόβλεψης, που βασίζονται σε 
κλιματικά στοιχεία, και οι συντελεστές συσχέτισης που προέκυψαν ήταν οι εξής: α) 
Penman – Monteith και Blaney – Criddle r=0,93, β) Penman – Monteith και Hargreaves 
r=0,86 και γ) Blaney – Criddle και Hargreaves r=0,89. 
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Οι τιμές του συντελεστή συσχέτισης μεταξύ των τριών μεθόδων πρόβλεψης και 
του εξατμισιμέτρου είναι παραπλήσιες και σχετικά ικανοποιητικές. Ενώ οι τιμές του 
συντελεστή συσχέτισης των τριών μοντέλων μεταξύ τους είναι σχετικά παραπλήσιες 
και πολύ ικανοποιητικές. 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Είναι γνωστή η σημασία της εξατμισοδιαπνοής καλλιέργειας αναφοράς για τον 
σχεδιασμό των αρδευτικών δικτύων, αφού όλοι οι υπολογισμοί των αρδευτικών 
αναγκών βασίζονται στην εκτίμηση αυτής της παραμέτρου. Επίσης, έχει αποδειχθεί από 
πλήθος εργασιών ότι η μέθοδος Penman-Monteith κατά FAO-56 για την εκτίμηση της 
ETr υπερέχει των άλλων μεθόδων (Αλεξίου κ.α. 2000, Γεωργίου κ.α. 2000), ειδικά σε 
κλιματικές συνθήκες που προσομοιάζουν με αυτές της χώρας μας. Παρ’ όλα αυτά στην 
εργασία αυτή έγινε συγκριτική αξιολόγηση των εκτιμώμενων τιμών της ETr με τρεις 
μεθόδους που βασίζονται σε μετεωρολογικά στοιχεία και με τη μέθοδο του 
εξατμισιμέτρου. Η σύγκριση αυτή έδειξε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι 
Blaney – Criddle και Hargreaves, οι οποίες απαιτούν λιγότερα μετεωρολογικά στοιχεία 
(η μέθοδος Hargreaves μόνο θερμοκρασία), στην περιοχή που είναι εγκατεστημένος ο 
σταθμός, δηλαδή στην περιοχή Νιγρίτας. 

Η χρήση του αυτόματου εξατμισιμέτρου τάξεως Α κατά την διάρκεια των 
λήψεων των μετρήσεων έδειξε ότι παρουσιάζονται αρκετές αστοχίες εξαιτίας της 
μεγάλης ευαισθησίας του αισθητήρα μέτρησης βάθους, οπότε παρά τον αυτοματισμό 
απαιτείται συνεχής επί τόπου παρακολούθηση, κυρίως για τον καθαρισμό του και τη 
συμπλήρωσή του με νερό. Οι τιμές της ETr που πάρθηκαν με τη μέθοδο του 
εξατμισιμέτρου έχουν παραπλήσια συσχέτιση,  με τις εκτιμώμενες τιμές από τις τρεις 
άλλες μεθόδους, αλλά πολύ χαμηλότερη συσχέτιση σε σχέση με αυτή που έδειξαν 
μεταξύ τους οι τρεις μέθοδοι. Η παραπλήσια συσχέτιση που παρουσιάζει η μέθοδος του 
εξατμισιμέτρου με τις άλλες τρεις είναι στοιχείο που ενισχύει την άποψη ότι και οι 
τρεις μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της ETr στην περιοχή 
Νιγρίτας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο συντελεστής τραχύτητας της εξίσωσης του Manning, η οποία χρησιμοποιείται στο 
σχεδιασμό των στραγγιστικών δικτύων, δεν παραμένει σταθερός αλλά μεταβάλλεται με 
τον χρόνο. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της μεταβολής του συντελεστή για μια 
καλλιεργητική περίοδο, σε μια στραγγιστική τάφρο, του αρδευτικού-στραγγιστικού 
δικτύου της Χαλάστρας, στη χαμηλή περιοχή της πεδιάδας Θεσσαλονίκης. Μετρήσεις 
παροχής πραγματοποιηθήκαν σε τρία σημεία, κατά μήκος της τάφρου, με τη βοήθεια 
ηλεκτρομαγνητικού μετρητή της ταχύτητας ροής, για μια περίοδο περίπου έξι μηνών. 
Οι ταυτόχρονες μετρήσεις των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των διατομών της 
τάφρου, έδειξαν ότι η αρχική τους μορφή τροποποιήθηκε από παρεμβάσεις διάνοιξης 
και καθαρισμού καθώς και λόγω διάβρωσης. 
 
 

VARIATION OF MANNING ROUGHNESS COEFFICIENT IN 
DRAINAGE DITCHES DURING A FARMING PERIOD 

D. Pantelakis 1, T. Zissis 1, E. Hatzigiannakis 2 

 

1Department of Hydraulics, Soil Science and Agriculture Engineering,  
Faculty of Agriculture 
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SUMMARY 
The roughness coefficient of Manning equation, which is used for the design of 
drainage ditches, does not remain constant but it is altered with time. The aim of this 
paper is the study of its variation during farming period in a drainage ditch, which 
belongs to drainage network of Chalastra in Thessaloniki plain. Measurements of 
discharge were carried out at three positions along a main ditch, with an electromagnetic 
flow meter for a period of 6 months. Simultaneous measurements of geometric 
characteristics of the ditch cross-sections show that initial cross sections have been 
altered because of maintenance works and erosion. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο σχεδιασμός ενός στραγγιστικού δικτύου βασίζεται στην εφαρμογή της 

εμπειρικής εξίσωσης του Manning, η οποία εκφράζει την παροχή (Q) της ροής σε μία 
τάφρο συναρτήσει του συντελεστή τραχύτητας (n), του εμβαδού της υγρής διατομής 
(Α), της υδραυλικής ακτίνας (R), καθώς και της κλίσης του πυθμένα της τάφρου (S). Ο 
συντελεστής τραχύτητας εκφράζει την αντίσταση που προβάλλεται στη ροή και 
εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της ροής και από την τραχύτητα των τοιχωμάτων των 
στραγγιστικών τάφρων. Η ανάπτυξη υδροχαρούς βλάστησης στον πυθμένα και στα 
πρανή των στραγγιστικών τάφρων αυξάνει την αντίσταση που προβάλλεται στη ροή και 
ως εκ τούτου αυξάνει το μέγεθος του συντελεστή τραχύτητας. 

Οι μετρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν από τους Abdel-Gaward and Quosy 
(1990), σε έξι σημεία κατά μήκος μιας κεντρικής στραγγιστικής τάφρου στο δέλτα του 
ποταμού Νείλου στην Αίγυπτο και η εφαρμογή της εξίσωσης Manning, έδειξαν την 
μεταβολή του συντελεστή τραχύτητας με τον χρόνο εξαιτίας της ανάπτυξης της 
υδροχαρούς βλάστησης. Η επίδραση της βυθισμένης υδροχαρούς βλάστησης στην 
μεταβολή του συντελεστή τραχύτητας επιβεβαιώνεται από τους Bakry et al. (1992) και 
τον Bakry (1996) με μετρήσεις που πραγματοποίησαν σε τμήματα στραγγιστικού 
δικτύου επίσης στο δέλτα του ποταμού Νείλου. Την μεταβολή του συντελεστή 
τραχύτητας με το χρόνο διαπίστωσαν και οι Scholz and Trepel (2004) πραγμα-
τοποιώντας μετρήσεις παροχής και φυτικής κάλυψης της διατομής φυσικών 
στραγγιστικών αγωγών στην κοιλάδα του ποταμού Eider στη βόρεια Γερμανία με 
εφαρμογή της εξίσωσης Manning. Αυτοί εκτίμησαν ότι ο υπολογισμός της παροχής 
ενός ανοικτού αγωγού με κάλυψη από φυτική μάζα με χρήση τιμών συντελεστή 
τραχύτητας από αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία (Chow, 1959) οδηγεί σε 
λανθασμένα αποτελέσματα.  
 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της μεταβολής του συντελεστή 
τραχύτητας για μια καλλιεργητική περίοδο, στην πρωτεύουσα στραγγιστική τάφρο 3T 
του αρδευτικού-στραγγιστικού δικτύου της Χαλάστρας, στη χαμηλή περιοχή της 
πεδιάδας Θεσσαλονίκης, η οποία εξυπηρετεί μια έκταση περίπου 14.000 στρεμμάτων, 
με κύρια καλλιέργεια το ρύζι. Μετρήσεις παροχής πραγματοποιηθήκαν σε τρία σημεία, 
κατά μήκος της τάφρου 3T, με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνητικού μετρητή της ταχύτητας 
της ροής (EM flow meter), για μια περίοδο περίπου έξι μηνών, καθώς επίσης και 
μετρήσεις γεωμετρικών χαρακτηριστικών των διατομών του αγωγού, που έδειξαν ότι η 
αρχική τους μορφή έχει τροποποιηθεί από παρεμβάσεις διάνοιξης και καθαρισμού αλλά 
και λόγω διάβρωσης. 
 
 
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 Η μέτρηση της ταχύτητας ροής σε μια στραγγιστική τάφρο παρουσιάζει 
σημαντικές δυσκολίες που οφείλονται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη της βυθισμένης 
φυτικής μάζας μέσα στην κοίτη της αλλά και στην υπέργεια βλάστηση στα πρανή της. 
Η πρώτη αποτελεί τροχοπέδη στη χρήση ενός κλασικού μυλίσκου εξαιτίας της 
παρεμπόδισης που ασκεί στην κίνηση της πτέρυγας του οργάνου, ενώ η δεύτερη κάνει 
δύσκολη την προσέγγιση της τάφρου. Οι δυσκολίες αυτές υπερπηδήθηκαν με την 
χρησιμοποίηση ενός ηλεκτρομαγνητικού μετρητή της ταχύτητας της ροής (EM Flow 
Meter-Model 801 Flat, Εικόνα 1), ο οποίος δεν έχει κινητά μέρη και ως εκ τούτου δεν 
επηρεάζεται από την ύπαρξη φυτικής μάζας κατά τις μετρήσεις των ταχυτήτων ροής. 
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Εικόνα 1. Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής ταχύτητας ροής 

 
 Η μέτρηση της ταχύτητας ροής με τον ηλεκτρομαγνητικό μετρητή της ταχύτητας 
της ροής επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που 
δημιουργείται από την ροή του νερού. Το όργανο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
ροή βάθους λίγων εκατοστών και για ροές πολύ μικρής ταχύτητας μέσα από έντονη 
βλάστηση, καθώς και για ροές ακάθαρτων υγρών.  
 Οι μετρήσεις παροχής πραγματοποιήθηκαν σε τρείς θέσεις (Α,Β,Γ) κατά μήκος 
της στραγγιστικής τάφρους 3Τ, όπως φαίνεται στο σκαρίφημα του Σχήματος 1: 

 

 
 

Σχήμα 1. Σχηματική παράσταση των θέσεων μέτρησης 
 
 Η θέση μέτρησης Α βρίσκεται 50 m κατάντη της συμβολής της 3Τ με τις τάφρους 
3Τα και 3Τ5, η θέση Β βρίσκεται 50m κατάντη της συμβολής με τις τάφρους 3Τ3 και 
3Τ4 και η θέση Γ 50m κατάντη της συμβολής με τις τάφρους 3Τ1 και 3Τ2. Η θέση Α 
απέχει από τη θέση Β 1150m, η Β από τη Γ επίσης 1150m και η Γ από την κύρια τάφρο 
1070m. 
 Η πρόσβαση στα τρία σημεία μέτρησης ήταν εύκολη, αφού κατά μήκος της 3Τ 
υπάρχει αγροτικός δρόμος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω του μεγέθους των 
διατομών της τάφρου στις θέσεις μέτρησης, η πρόσβαση για τη λήψη των μετρήσεων 

                                  3Τ5                          3Τ4                     3Τ2 

3Τ                              3Τα                         3Τ3                      3Τ1

Πρωτεύουσα Τάφρος                Δευτερεύουσες τάφροι

Τριτεύουσα τάφρος        Δευτερεύουσες τάφροι           Κύρια Τάφρος 

Α Β Γ
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της ταχύτητας, του βάθους ροής και του πλάτους των διατομών ήταν ιδιαίτερα δύσκολη 
και για το λόγο αυτό ζητήθηκε η βοήθεια του μηχανήματος συντήρησης τάφρων το 
οποίο μας παραχωρήθηκε από τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων της 
Χαλάστρας. Σε κάθε μέτρηση η διατομή χωρίζονταν σε επιμέρους τμήματα, όπου 
ελάμβαναν χώρα μετρήσεις βάθους ροής, καθώς και μετρήσεις ταχύτητας (Τερζίδης, 
1996). Η ταχύτητα μετριόταν σε κάθε σημείο τουλάχιστον τρείς φορές, αφού 
παρατηρούνταν σταθεροποίηση της τιμής της. Η παροχή υπολογιζόταν με τη βοήθεια 
της σχέσης (2.1), όπου Ν είναι ο αριθμός των επιμέρους τμημάτων της διατομής, Vi 
είναι η ταχύτητα ροής και Αi το εμβαδό της υγρής διατομής σε κάθε τμήμα. 
 

i

N

i
i AVQ ∑

=

=
1

            (2.1) 

 
 Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της παροχής και του μέσου βάθους ροής καθώς 
και οι ημερομηνίες που αυτές πραγματοποιήθηκαν εμφανίζονται στον Πίνακα 1. Το 
χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβούσε μεταξύ των μετρήσεων, επιλέχθηκε να είναι 
περίπου 15 ημέρες, οπότε και αναμενόταν σημαντική μεταβολή στη στάθμη της τάφρου 
αλλά και τις ταχύτητες ροής. 
 
Πίνακας 1: Αποτελέσματα παροχών και μέσου βάθους στη στραγγιστική τάφρο 3Τ 

 

Θέση Α Θέση Β Θέση Γ 

Παροχή Μ. Βάθος
Ροής Παροχή Μ. Βάθος

Ροής Παροχή Μ. Βάθος 
Ροής Ημερομηνία 

QΑ 
(m3/sec) 

y 
(m) 

QΒ 
(m3/sec) 

y 
(m) 

QΓ 
(m3/sec) 

y 
(m) 

7/4/2008 0,029 0,272 0,053 0,320 0,106 0,303 
18/4/2008 0,009 0,240 0,029 0,261 0,054 0,256 
12/5/2008 0,207 0,636 0,390 0,973 0,563 0,927 
28/5/2008 0,260 0,674 0,550 0,862 1,184 1,033 
18/6/2008 0,371 1,026 0,848 1,283 1,030 1,115 
14/7/2008 0,395 0,994 0,490 1,223 0,530 1,195 
1/8/2008 0,201 0,994 0,406 1,253 0,720 1,113 
20/8/2008 0,416 1,058 0,586 1,223 0,598 1,173 
16/9/2008 0,094 0,600 0,217 0,875 0,669 1,273 
1/10/2008 0,048 0,365 0,110 0,672 0,198 0,935 

16/10/2008 0,013 0,252 0,047 0,385 0,042 0,426 
23/10/2008 0,011 0,240 0,046 0,875 0,041 0,333  

 
 Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί, ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία των 
στραγγιστικών δικτύων της περιοχής Χαλάστρας στάθηκε αδύνατο να βρεθούν. 
Επιπλέον, οι παρεμβάσεις καθαρισμού και διάνοιξης στην τάφρο που έγιναν 
παλαιότερα ήταν ιδιαίτερα έντονες, με αποτέλεσμα την διαφοροποίηση των 
γεωμετρικών χαρακτηριστικών των διατομών της από την αρχική μορφή. 
 Στο Σχήμα 2 παρατίθενται οι υγρές διατομές στις τρείς θέσεις μέτρησης κατά την 
12/5/2008, όταν το αρδευτικό δίκτυο της περιοχής βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία. Η 
κλίση του πυθμένα δεν μετρήθηκε. 
 Από το Σχήμα 2 γίνεται φανερό ότι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της 
στραγγιστικής τάφρου 3Τ είναι διαφορετικά για τα τρία επιμέρους τμήματά της. Η 
διατομή σε κάθε τμήμα από τη θέση Α έως και τη κύρια τάφρο στην οποία εκβάλλει, 
αυξάνει σημαντικά. 
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Σχήμα 2. Διατομές της στραγγιστικής τάφρους 3Τ στα επιμέρους τμήματά της 

 
 Για κάθε ημέρα μετρήσεων σχεδιάστηκαν οι διατομές με τη βοήθεια του 
σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD. Αφού υπολογίστηκαν τα εμβαδά των υγρών 
διατομών και της περιβρεχόμενης περιμέτρου και κατ’ επέκταση η υδραυλική ακτίνα, 
εφαρμόστηκε η εξίσωση του Manning (2.2): 
 

2
1

3
21 SAR

n
Q =            (2.2) 

όπου Q είναι η παροχή (m3/sec), A είναι το εμβαδό της υγρής διατομής (m2), R είναι η 
υδραυλική ακτίνα (m), S είναι η κλίση του πυθμένα (m/m) και n είναι ο αδιάστατος 
συντελεστής τραχύτητας ο οποίος εκφράζει το σύνολο των αντιστάσεων που ασκούνται 
κατά τη ροή του νερού και οφείλονται στην τραχύτητα των τοιχωμάτων της τάφρου, 
στη γεωμετρία των διατομών της τάφρου και τα ξένα υλικά που ενδέχεται να υπάρχουν 
μέσα σε αυτήν, στο βάθος ροής καθώς και στην ύπαρξη της βλάστησης στη τάφρο 
(Chow, 1959). 
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 Με βάση τις μετρήσεις των παροχών και των γεωμετρικών παραμέτρων των 
διατομών, επιλύθηκε η εξίσωση Manning ως προς τη ποσότητα n/S1/2, διότι δεν 
μετρήθηκε η κλίση πυθμένα (S) και τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρατίθενται 
στον Πίνακα 2 που ακολουθεί: 
 Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο λόγος n/S1/2 τις περισσότερες φορές είναι 
μεγαλύτερος στη θέση Β, ακολουθεί ο αντίστοιχος στη θέση Α και έπεται εκείνος της 
θέσης Γ. Επίσης παρατηρείται μια αυξητική τάση του συντελεστή τραχύτητας με το 

Θέση Α 
(12/5/2008)

Θέση Β 
(12/5/2008)

Θέση Γ 
(12/5/2008)
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χρόνο (γίνεται δεκτό ότι η κλίση πυθμένα δεν μεταβάλλεται με το χρόνο), όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 3 που ακολουθεί: 
 

Πίνακας 2: Η τιμή του λόγου 2/1S
n στις τρεις θέσεις 

Θέση Α Θέση Β Θέση Γ 
Ημερομηνία 

n/S 1/2 
7/4/2008 12,76 21,29 7,62 

18/4/2008 28,71 25,06 12,03 
12/5/2008 12,02 23,20 10,87 
28/5/2008 10,92 13,51 6,53 
18/6/2008 18,92 19,47 8,36 
14/7/2008 16,40 30,71 18,59 
1/8/2008 32,23 38,60 11,55 

20/8/2008 16,73 25,68 15,44 
16/9/2008 23,00 32,22 16,19 
1/10/2008 16,68 39,62 30,90 
16/10/2008 25,45 34,65 36,67 
23/10/2008 23,49 33,04 26,21 
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Σχήμα 3. Μεταβολή του λόγου 2/1S
n ως προς το χρόνο 

 
 Οι αυξομειώσεις των τιμών του συντελεστή τραχύτητας που παρατηρούνται 
οφείλονται στην τακτική άρδευσης της περιοχής. Τα αγροτεμάχια που στραγγίζουν στη 
στραγγιστική τάφρο 3Τ αρδεύονται περιοδικά και τμηματικά επηρεάζοντας, εμμέσως, 
τις παροχές και τα βάθη ροής σε αυτήν. Γενικά, όμως, ο συντελεστής τραχύτητας 
αυξάνει με το χρόνο και σε αυτό συμβάλλει η ανάπτυξη της βυθισμένης και υπέργειας 
βλάστησης. 
 Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα διαγράμματα του λόγου n/S1/2 σε σχέση με τις 
μετρημένες παροχές, Q  και τα μέσα βάθη ροής y, για όλες τις διατομές. 
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Σχήμα 4. Μεταβολή του λόγου 2/1S
n ως προς την παροχή Q 
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Σχήμα 5. Μεταβολή του λόγου 2/1S
n ως προς το μέσο βάθος ροής y 

 
 Από το Σχήμα 4 διαφαίνεται μια τάση μείωσης του συντελεστή τραχύτητας με τη 
αύξηση της παροχής για όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Κάτι ανάλογο, 
αλλά σε μικρότερο βαθμό, παρατηρείται και στο Σχήμα 5 για τις θέσεις Α και Γ ενώ 
στη θέση Β δεν φαίνεται κάποια τάση αύξησης ή μείωσης. Επίσης, φαίνεται ότι για 
ίδιες περίπου παροχές, καθώς και για ίδια βάθη ροής μετρημένα σε διαφορετικές 
χρονικές στιγμές, ο συντελεστής τραχύτητας είναι διαφορετικός.  
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μετρήσεων που έγιναν, για 
διάρκεια μιας καλλιεργητικής περιόδου, στη στραγγιστική τάφρο 3Τ του αρδευτικού-
στραγγιστικού δικτύου της Χαλάστρας. Οι μετρήσεις αφορούσαν την ταχύτητα ροής, 
την παροχή, το βάθος ροής και των αντίστοιχων γεωμετρικών χαρακτηριστικών των 
διατομών. Επίσης, εφαρμόστηκε η εξίσωση Manning για τον υπολογισμό του λόγου 
n/S1/2  τραχύτητας και μελετήθηκε η μεταβολή του με το χρόνο κάτω από την επίδραση 
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των υδραυλικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών της τάφρου. 
 Δεδομένου ότι η κλίση του πυθμένα δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια των 
μετρήσεων η μεταβολή του λόγου n/S1/2 οφείλεται προφανώς στη μεταβολή του 
συντελεστή τραχύτητας. Έτσι, ο συντελεστής τραχύτητας δείχνει να έχει έχει αυξητική 
τάση για τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και στα τρία τμήματα της 
στραγγιστικής τάφρου 3Τ. Σε αυτό συμβάλλει, αναμφισβήτητα, η ανάπτυξη της 
φυτικής μάζας μέσα στη κοίτη της. Από τις μετρήσεις φαίνεται ότι για ίδιες τιμές 
παροχής, μετρημένες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, ο συντελεστής τραχύτητας 
είναι διαφορετικός και πιο συγκεκριμένα, είναι μεγαλύτερος για μεταγενέστερες 
μετρήσεις. Οι διακυμάνσεις στις τιμές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των 
μετρήσεων, οφείλονται στην αρδευτική τακτική της περιοχής, διότι τα αγροτεμάχια 
αρδεύονται περιοδικά. Τάση μείωσης του συντελεστή τραχύτητας παρατηρείται με 
αύξηση της παροχής και του βάθους ροής. Εξαίρεση υπάρχει για το τμήμα της τάφρου 
κατάντη της θέσης Β, όπου δεν παρατηρείται κάποια τάση αύξησης ή μείωσης του  
συντελεστή τραχύτητας. Στο τμήμα αυτό της τάφρου η βλάστηση ήταν ιδιαίτερα έντονη 
και ανεπτυγμένη καθ’ όλη τη διάρκεια των μετρήσεων. 
 Επίσης, μετρήσεις της κλίσης πυθμένα της τάφρου δεν ήταν δυνατό να 
πραγματοποιηθούν. Υιοθετώντας ως αντιπροσωπευτική, ομοιόμορφη τιμή κλίσης 
πυθμένα, για όλη τη τάφρο, S=0,0001, οι τιμές του συντελεστή τραχύτητας ταυτίζονται 
με τις αντίστοιχες που παρατίθενται στη διεθνή βιβλιογραφία 0,03<n<0,5 (Chow, 
1959). Πιο συγκεκριμένα ο συντελεστής τραχύτητας για την τάφρο 3Τ κυμαίνεται από 
την τιμή 0,065 έως και την τιμή 0,37. Παρόλα αυτά η επιλογή του συντελεστή 
τραχύτητας από βιβλιογραφικές αναφορές, προκειμένου να υπολογισθούν αντίστοιχες 
παροχές, θα πρέπει να γίνεται με πολλή προσοχή.  
 Εν κατακλείδι, η γνώση της χρονικής μεταβολής του συντελεστή τραχύτητας στο 
στραγγιστικό δίκτυο Χαλάστρας και η εφαρμογή της εξίσωσης Manning για τον 
υπολογισμό της παροχής αποτελούν σημαντικά εργαλεία στα χέρια των υπηρεσιών που 
διαχειρίζονται το δίκτυο για την καλύτερη κατανομή του αρδευτικού νερού αλλά και 
την επαναχρησιμοποίηση του στραγγιστικού νερού σε περιόδους έντονης λειψυδρίας.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία μελετώνται τα ρεύματα πυκνότητας (θολότητας) 
αιωρούμενων φερτών υλών (turbidity currents), τα οποία δημιουργούνται σε 
εκροές ποταμών στη θάλασσα, σε λίμνες και σε ταμιευτήρες κατά την διάρκεια 
πλημμυρών και αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς 
μεταφοράς και εναπόθεσης αιωρούμενων φερτών υλών. Ο βασικός στόχος είναι 
η χρήση μεθόδων υπολογιστικής δυναμικής ρευστών (CFD), που προσφέρεται 
από το λογισμικό Fluent, για την προσομοίωση της δυναμικής συμπεριφοράς 
των ρευμάτων θολότητας. Χρησιμοποιείται ένα τρισδιάστατο αριθμητικό 
μοντέλο, το οποίο εφαρμόζεται στην διεξαγωγή διαφόρων διδιάστατων 
αριθμητικών πειραμάτων με σκοπό τη διερεύνηση της επιρροής βασικών 
παραμέτρων ροής, στα δυναμικά χαρακτηριστικά και την δομή των ρευμάτων 
θολότητας.  
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ABSTRACT 
At this paper, suspended sediment density currents (turbidity currents), that are 
formed at river exits in the sea, lakes and reservoirs, during floods, are studied. 
These particulate currents constitute one of the major mechanisms of suspended 
sediment transport and deposition. The main aim, is the use of computational 
fluid dynamic methods (CFD), offered by the software Fluent, for the simulation 
of turbidity current dynamic behaviour. A three-dimensional numerical model is 
applied, in various two-dimensional numerical experiments, aiming to investigate 
the effect of fundamental flow parameters, in the dynamic characteristics and 
flow structure of turbidity currents.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σε περιπτώσεις πλημμυρών, η συγκέντρωση αιωρούμενων φερτών υλών σε ένα 

ποταμό αυξάνεται σημαντικά. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
πυκνότητας του. Έτσι, κατά την εκροή του σε έναν υδάτινο αποδέκτη, το μείγμα 
γλυκού νερού - φερτών υλών του ποταμού, βυθίζεται συνήθως στον πυθμένα της 
λεκάνης αποδοχής, σχηματίζοντας ένα υπέρπυκνο πλούμιο ή όπως αλλιώς ονομάζεται 
ένα ρεύμα θολότητας (turbidity current). Τέτοιες ροές δημιουργούνται συνήθως στις 
εκβολές ποταμών στην θάλασσα, σε λίμνες και σε ταμιευτήρες και μπορούν να 
ταξιδέψουν για αρκετά μεγάλες αποστάσεις, μεταφέροντας, διαβρώνοντας και 
εναποθέτοντας σημαντικές ποσότητες αιωρούμενων φερτών υλών (Kuenen, 1937; 
Kuenen και Migliorini, 1950). 

Τα ρεύματα θολότητας είναι πολύ δύσκολο να παρατηρηθούν και να μελετηθούν 
στο πεδίο. Αυτό οφείλεται στη σπάνια και απροσδόκητη φύση σχηματισμού τους, αφού 
δημιουργούνται συνήθως κατά τη διάρκεια πλημμυρών (Heezen και Ewing, 1952; Xu 
κ.α., 2004). Επομένως, οι έρευνες πεδίου περιορίζονται συνήθως στη μελέτη των 
εναποθέσεων που προέρχονται από τέτοια ρεύματα (Posamentier και Kolla, 2003). Τα 
υπό κλίμακα εργαστηριακά πειράματα αποτελούν μια άλλη εναλλακτική και ευρέως 
χρησιμοποιούμενη μέθοδο για τη μελέτη των δυναμικών, διαβρωτικών και αποθετικών 
χαρακτηριστικών των ρευμάτων θολότητας (Baas κ.α., 2004; Felix και Peakall, 2006). 
Τέλος, ο τρίτος και πολλά υποσχόμενος τρόπος μελέτης των ρευμάτων θολότητας, είναι 
η προσομοίωσή τους με αριθμητικά μοντέλα (Kassem και Imran, 2001; Heimsund κ.α., 
2002; Cantero κ.α., 2003;  Imran κ.α., 2004; Huang κ.α., 2005; Khan κ.α., 2005). 

Ο βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η χρήση μεθόδων υπολογιστικής 
δυναμικής ρευστών (CFD), που προσφέρεται από το εμπορικό λογισμικό Fluent, για 
την προσομοίωση της δυναμικής συμπεριφοράς και των βασικών χαρακτηριστικών της 
ροής των ρευμάτων θολότητας. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται ένα τρισδιάστατο 
αριθμητικό μοντέλο, το οποίο εφαρμόζεται στην διεξαγωγή μιας σειράς διδιάστατων 
παραμετρικών αναλύσεων, προκειμένου να διερευνηθεί η απόκριση ρευμάτων 
θολότητας στην διακύμανση βασικών παραμέτρων, όπως είναι η κλίση και η τραχύτητα 
του πυθμένα της λεκάνης αποδοχής, η αρχική συγκέντρωση φερτών υλών καθώς και η 
διάμετρος των κόκκων των φερτών υλών. Παρά το γεγονός, ότι το χρησιμοποιούμενο 
αριθμητικό μοντέλο μπορεί να προσομοιώσει ικανοποιητικά τρισδιάστατες ροές 
πολύπλοκων γεωμετριών (Georgoulas κ.α., 2008), οι εφαρμογές της παρούσας εργασίας 
περιορίζονται σε δύο διαστάσεις, προκειμένου να πραγματοποιηθούν περισσότερες και 
πιο λεπτομερείς αναλύσεις, χρησιμοποιώντας υπολογιστικά δίκτυα υψηλής ανάλυσης, 
χωρίς ταυτόχρονα να απαιτείται μεγάλος χρόνος υπολογισμού. Το αριθμητικό μοντέλο 
που χρησιμοποιείται σε αυτήν την εργασία επιλύει τις «Reynolds-averaged Navier-
Stokes» εξισώσεις κατάλληλα τροποποιημένες προκειμένου να εφαρμοστούν σε μια 
πολυφασική ροή, όπως είναι η ροή ενός ρεύματος θολότητας. Το κλείσιμο των όρων 
τυρβώδους τάσεως (closure of turbulence stress terms), επιτυγχάνεται μέσω της 
εκδοχής “RNG” (Renormalization-group) του μοντέλου τύρβης k-ε. Το αριθμητικό 
μοντέλο που χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία, προτείνεται, αναλύεται και 
ελέγχεται ως προς την αξιοπιστία του, στην εργασία των Georgoulas κ.α. (2008).   

 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ 
Η γεωμετρία  και οι γενικότερες συνθήκες του υπό μελέτη φυσικού προβλήματος 

απεικονίζονται στο Σχήμα 1. 
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Σχήμα 1. Γενική διάταξη εξεταζόμενου προβλήματος. Οι οριζόντιες και κατακόρυφες 

αποστάσεις είναι σε m 
 

 Όπως φαίνεται, πρόκειται για ρεύματα θολότητας τα οποία δημιουργούνται  κατά 
την εισροή μείγματος γλυκού νερού και αιωρούμενων φερτών υλών μέσα σε μια 
υποτιθέμενη δεξαμενή γλυκού νερού.  Οι αριθμητικές γεωμετρίες, τα υπολογιστικά 
πλέγματα καθώς και οι οριακές συνθήκες, που χρησιμοποιήθηκαν για τις 
προσομοιώσεις, παρουσιάζονται στο Σχήμα 2. 
 

 
Σχήμα 2. Αριθμητικές γεωμετρίες, υπολογιστικά πλέγματα, οριακές συνθήκες. Οι 

οριζόντιες και κατακόρυφες αποστάσεις είναι σε m 
 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το υπολογιστικό πλέγμα αποτελείται από 
τριγωνικά κελιά μεταβαλλόμενου μεγέθους, τα οποία ξεκινούν με μήκος ακμής 0,03 m 
κοντά στον πυθμένα. Το μέγεθος των κελιών αυξάνεται προοδευτικά με την απόσταση 
από τον πυθμένα, με έναν παράγοντα αύξησης 1,2. Για τις γεωμετρίες Α, Β, Γ, και Δ 
χρησιμοποιούνται αντίστοιχα 2.789, 3.046, 3.272 και 3.022 υπολογιστικά κελιά. 

Για την θύρα εισροής (αριστερά στις παραπάνω διατάξεις), ο τύπος οριακής 
συνθήκης που χρησιμοποιείται, ονομάζεται “Είσοδος Ταχύτητας” (Velocity Inlet 
Boundary Condition). Σε αυτόν τον τύπο οριακής συνθήκης καθορίζονται τα μέτρα της 
ταχύτητας για την κύρια (γλυκό νερό) και για την δευτερεύουσα (φερτές ύλες)  φάση 
της ροής των ρευμάτων θολότητας. Η διεύθυνση των εν λόγω ταχυτήτων ορίζεται 
κάθετη στην ακμή εισροής, που αντιπροσωπεύει την θύρα εισροής, και τα μέτρα των 
ταχυτήτων ορίζονται ως σταθερά. Εκτός από τις ταχύτητες εισόδου, ορίζεται επίσης και 
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το κατ’ όγκο κλάσμα της δευτερεύουσας φάσης της ροής. Ο τύπος οριακής συνθήκης, 
που εφαρμόζεται στο ανοικτό όριο (δεξιά στις παραπάνω διατάξεις), ονομάζεται 
“Έξοδος Πίεσης” (Pressure Outlet Boundary Condition). Χρησιμοποιώντας αυτού του 
είδους την οριακή συνθήκη, όλες οι ποσότητες ροής στην έξοδο υπολογίζονται από τη 
ροή στα εσωτερικά κελιά. Για την ελεύθερη επιφάνεια του γλυκού νερού στην 
δεξαμενή, η οποία στην ουσία βρίσκεται αρκετά ψηλότερα από τα ρεύματα θολότητας, 
χρησιμοποιείται, ως οριακή συνθήκη, ένα όριο “Συμμετρίας” (Symmetry Boundary 
Condition). Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν ροές μεταφοράς ή διάχυσης διαμέσου του εν 
λόγω ορίου. Αυτός ο τύπος οριακής συνθήκης έχει χρησιμοποιηθεί και από άλλους 
ερευνητές στη βιβλιογραφία για την αριθμητική προσομοίωση ρευμάτων θολότητας 
(Imran κ.α., 2004; Huang κ.α., 2005). Τέλος, στα στερεά όρια της γεωμετρίας, 
χρησιμοποιείται μια οριακή συνθήκη “Τοιχώματος” (Wall Boundary Condition).  

Οι αρχικές συνθήκες των προσομοιώσεων που πραγματοποιούνται για τον σκοπό 
της παρούσας εργασίας καθώς και το είδος της παραμετρικής ανάλυσης στην οποία 
εμπίπτει η καθεμία, συνοψίζονται στον Πίνακα 1, που ακολουθεί.  
 

Πίνακας 1: Αρχικές συνθήκες αριθμητικών προσομοιώσεων 
Αρ. 

προσομ
οίωση 

Παραμετρική  
ανάλυση ως προς την 

παράμετρο: 

Κλίση 
 
 

 (˚) 

Διάμετρο
ς κόκκου  

 
(mm) 

Αρχική 
συγκέντρωση  
φερτών υλών 

(Vol%) 

Τραχύτητα 
πυθμένα 

Ταχύτητα 
εισροής 

 
(m/sec) 

1 Κλίση πυθμένα 1 0,15 25 Άργιλος 1,24 
2 Κλίση πυθμένα 10 0,15 25 Άργιλος 1,24 
3 Κλίση πυθμένα 20 0,15 25 Άργιλος 1,24 
4 Συγκέντ. φερτ. υλών 5 0,15 25 Άργιλος 1,24 
5 Συγκέντ. φερτ. υλών 5 0,15 5 Άργιλος 1,24 
6 Συγκέντ. φερτ. υλών 5 0,15 15 Άργιλος 1,24 
7 Διάμετρος κόκκου 5 0,6000 25 Άργιλος 1,24 
8 Διάμετρος κόκκου 5 0,1500 25 Άργιλος 1,24 
9 Διάμετρος κόκκου 5 0,0375 25 Άργιλος 1,24 

10 Τραχύτητα πυθμένα 5 0,15 25 Λείος Πυθμένας 1,24 
11 Τραχύτητα πυθμένα 5 0,15 25 Μέτρια ιλύς 1,24 
12 Τραχύτητα πυθμένα 5 0,15 25 Πολύ λεπτή άμμος 1,24 

 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ  

Παρατίθενται στη συνέχεια τα αποτελέσματα των παραμετρικών αναλύσεων, 
προκειμένου να διερευνηθεί η απόκριση βασικών παραμέτρων της ροής των ρευμάτων 
θολότητας, στην διακύμανση των διαφόρων αρχικών συνθηκών. Για το σκοπό αυτό, 
παράγονται τα διαγράμματα του μέτρου της ταχύτητας και της κατ’ όγκο 
συγκέντρωσης των φερτών υλών ως προς τον χρόνο ροής, για δύο συγκεκριμένες 
θέσεις μέτρησης. Η πρώτη θέση (Θέση 1) βρίσκεται στη μέση του κεκλιμένου 
τμήματος των αριθμητικών γεωμετριών και απέχει 0,03 m από τον πυθμένα (Σχήμα 3). 
Η δεύτερη θέση μέτρησης (Θέση 2) βρίσκεται στο μέσο του οριζόντιου τμήματος των 
διατάξεων, επίσης σε κατακόρυφη απόσταση 0,03 m από τον πυθμένα (Σχήμα 3). 

Η χρονική εξέλιξη ενός από τα υπό μελέτη ρεύματα θολότητας (αριθμητική 
προσομοίωση 3 του Πίνακα 1) παρουσιάζεται ενδεικτικά στο Σχήμα 3. Στο Σχήμα 4 
απεικονίζεται η επίδραση της αλλαγής της κλίσης πυθμένα (αριθμητικές προσομοιώσεις 
1, 2 και 3) στην ταχύτητα ροής και στη συγκέντρωση φερτών υλών στις Θέσεις 1 και 2. 
Όπως προκύπτει από τα διαγράμματα, η αλλαγή της κλίσης του πυθμένα έχει ιδιαίτερα 
σημαντική επίπτωση τόσο στην ταχύτητα ροής όσο και στην συγκέντρωση φερτών 
υλών των ρευμάτων πυκνότητας. Συγκεκριμένα, η αύξηση της κλίσης του πυθμένα 
επιφέρει πολύ σημαντική αύξηση στην ταχύτητα ροής και μια εξίσου σημαντική 
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μείωση στη συγκέντρωση των φερτών υλών των ρευμάτων θολότητας, τόσο στην θέση 
1 όσο και στην θέση 2.  

 

  
Σχήμα 3. Χρονική εξέλιξη του ρεύματος θολότητας της αριθμητικής προσομοίωσης 3 
για χρόνους t=3, 5, 7 και 15 sec. Οι οριζόντιες και κατακόρυφες αποστάσεις είναι σε m    
 

 

  

  
Σχήμα 4. Επίδραση της αλλαγής της κλίσης πυθμένα στην ταχύτητα ροής και στη 

συγκέντρωση φερτών υλών στις Θέσεις ελέγχου 1 και 2 
 

Στο Σχήμα 5 εμφανίζεται η επίδραση της αλλαγής της αρχικής συγκέντρωσης των 
φερτών υλών (αριθμητικές προσομοιώσεις 4, 5 και 6) στην ταχύτητα ροής και στη 
συγκέντρωση φερτών υλών στις Θέσεις ελέγχου 1 και 2. Διαπιστώνεται, ότι η αύξηση 
της  αρχικής συγκέντρωσης φερτών υλών, επιφέρει μια σημαντική αύξηση τόσο στην 
ταχύτητα ροής όσο και στην συγκέντρωση των ρευμάτων θολότητας. 



416 

  

  
Σχήμα 5. Επίδραση της αρχικής συγκέντρωσης φερτών υλών στην ταχύτητα ροής και 

στη συγκέντρωση φερτών υλών στις Θέσεις ελέγχου 1 και 2  
 

Οι επιδράσεις της διαμέτρου των κόκκων των φερτών υλών (αριθμητικές 
προσομοιώσεις 7, 8 και 9) στην ταχύτητα ροής και στη συγκέντρωση φερτών υλών στις 
Θέσεις ελέγχου 1 και 2, φαίνονται στο Σχήμα 6. Όπως προκύπτει, η μεταβολή της 
ταχύτητας ροής είναι πολύ μικρή στη Θέση ελέγχου 2 και περίπου μηδενική στη Θέση 
ελέγχου 1, παρά τον 16πλασιασμό της διαμέτρου των κόκκων των φερτών υλών. 
Επίσης παρατηρείται μικρή σχετικά μεταβολή της συγκέντρωσης των φερτών στη Θέση 
1. Στη Θέση 2 εμφανίζεται κάποια διαφοροποίηση της συγκέντρωσης για μικρούς 
χρόνους. Συγκεκριμένα, η αύξηση της διαμέτρου των κόκκων επιφέρει μια μετρίου  
μεγέθους αύξηση στη συγκέντρωση των φερτών υλών. Στην ίδια θέση, για 
μεγαλύτερους χρόνους δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή της συγκέντρωσης φερτών 
υλών ως συνέπεια της μεταβολής της διαμέτρου των κόκκων. 

 

  

  
Σχήμα 6. Επίδραση της διαμέτρου των κόκκων των φερτών υλών στην ταχύτητα ροής 

και στη συγκέντρωση φερτών υλών στις Θέσεις ελέγχου 1 και 2   
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Τέλος η διαφοροποίηση της τραχύτητας του πυθμένα (αριθμητικές προσομοιώσεις 
10, 11 και 12) δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά ούτε την ταχύτητα ροής ούτε και 
τη συγκέντρωση στις Θέσεις ελέγχου 1 και 2, όπως προκύπτει από το Σχήμα 7.   
 

  

  
Σχήμα 7. Επίδραση της τραχύτητας πυθμένα στην ταχύτητα ροής και στη συγκέντρωση 

φερτών υλών στις Θέσεις ελέγχου 1 και 2   
 
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της παρούσας 

εργασίας δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με άλλες αριθμητικές ή εργαστηριακές εργασίες 
οι οποίες εξετάζουν την απόκριση ρευμάτων θολότητας στην διακύμανση των αρχικών 
παραμέτρων της ροής. Παρόλα αυτά, η σημαντική επίδραση της αρχικής κλίσης του 
πυθμένα καθώς και της αρχικής συγκέντρωσης των φερτών υλών στην κατάντη 
ταχύτητα της ροής και τη συγκέντρωση των φερτών υλών των ρευμάτων θολότητας,  
που παρατηρείται στα παραπάνω διαγράμματα, προκύπτει έμμεσα και από τα 
αποτελέσματα άλλων ερευνητών (Zeng και Lowe, 1997; Baas κ.α., 2004). 

 
 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στην παρούσα εργασία προσομοίωσης ρευμάτων θολότητας, χρησιμοποιείται ένα 

τρισδιάστατο αριθμητικό μοντέλο, για τη διεξαγωγή μιας σειράς διδιάστατων 
παραμετρικών αναλύσεων, προκειμένου να διερευνηθεί η απόκριση της ταχύτητας και 
της συγκέντρωσης φερτών υλών, στην διακύμανση βασικών αρχικών παραμέτρων, 
όπως είναι η κλίση και η τραχύτητα του πυθμένα της λεκάνης αποδοχής, η αρχική 
συγκέντρωση φερτών υλών καθώς και η διάμετρος των κόκκων των φερτών υλών. Οι 
υπολογισμοί γίνονται με την βοήθεια ενός καταξιωμένου επιλυτή υπολογιστικής 
δυναμικής ρευστών (CFD), το Fluent. Από τα αριθμητικά πειράματα, προέκυψε μεγάλη 
εξάρτηση τόσο της ταχύτητας ροής όσο και της συγκέντρωσης των φερτών υλών από 
την κλίση του πυθμένα καθώς και από την αρχική συγκέντρωση των φερτών υλών. 
Διαπιστώθηκε, ότι η αύξηση της κλίσης του πυθμένα επιφέρει πολύ σημαντική αύξηση 
στην ταχύτητα ροής και μια εξίσου σημαντική μείωση στη συγκέντρωση των φερτών 
υλών. Επίσης, η αύξηση της  αρχικής συγκέντρωσης φερτών υλών, προκαλεί μια 
σημαντική αύξηση τόσο στην ταχύτητα ροής όσο και στην συγκέντρωση των ρευμάτων 
θολότητας. Η επιρροή της διαμέτρου των κόκκων των φερτών υλών και της τραχύτητας 
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του πυθμένα, στην ταχύτητα και συγκέντρωση φερτών της ροής των ρευμάτων 
θολότητας είναι μεν εμφανής, αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα, αναφορικά με τις 
αντίστοιχες επιδράσεις της κλίσης του πυθμένα και της αρχικής συγκέντρωσης φερτών. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία παρουσιάζει πειραματική διερεύνηση της ροής σε αγωγό μεγάλης κλίσης με 
τεχνητή τραχύτητα οφειλόμενη σε οδοντώσεις. Παρουσιάζονται πειραματικά 
αποτελέσματα βάθους ροής κατά μήκος του αγωγού για  διάφορες παροχές και για τρείς 
διατάξεις οδοντώσεων, που δείχνουν ότι η ελεύθερη επιφάνεια είναι σχετικά ομαλή  
όταν οι αποστάσεις των σειρών των οδόντων δεν υπερβαίνουν το πλάτος του αγωγού ή 
όταν το κρίσιμο βάθος υπερβαίνει το τετραπλάσιο περίπου του ύψους των οδόντων. 
Γίνονται εκτιμήσεις του ισοδύναμου συντελεστή τραχύτητας n του αγωγού, που 
προκύπτει πολλαπλάσιος της συμβατικής του τιμής στο όριο του αγωγού. Υπολογισμοί 
απωλειών ενέργειας δείχνουν ότι η οδόντωση είναι εν γένει αποτελεσματική για την 
καταστροφή ενέργειας, ώστε  να μη χρειάζεται η κατασκευή  λεκάνης ηρεμήσεως. 
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ABSTRACT 
The flow in a steep channel with large roughness elements is investigated 
experimentally. Results are presented for several discharge rates and for three roughness 
patterns, showing that the free surface is nearly smooth when the longitudinal distance 
between roughness elements does not exceed the width of the channel or when the 
critical depth is at least four times their height. Estimated values of the effective 
resistance coefficient n of the channel are much higher than those of the channel 
boundary. Calculations of energy loss indicate that the roughness elements are effective 
in dissipating energy along the channel, so there is no need for a stilling basin. 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε αγωγούς μεγάλης κλίσης, φυσικούς ή τεχνητούς, αναπτύσσονται μεγάλες 
ταχύτητες ροής και για αποφυγή διαβρώσεων είναι συχνά απαραίτητη η σταδιακή ή 
κατά διαστήματα καταστροφή της ενέργειας. Ενώ στον πόδα μεγάλων υδραυλικών 
κατασκευών, όπως οι υπερχειλιστές φραγμάτων, η καταστροφή της ενέργειας κατά 
κανόνα πραγματοποιείται μέσω υδραυλικού άλματος σε λεκάνες ηρεμήσεως, στην 
περίπτωση αγωγών σε επικλινή εδάφη έχουν εφαρμοστεί και εναλλακτικές μέθοδοι, 
όπως είναι οι διαδοχικοί αναβαθμοί, οι βαθμιδωτές κατασκευές, η παρεμβολή σειράς 
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εμποδίων ή και αύξηση της ταχύτητας των ορίων με λιθορριπές κλπ (Vischer and 
Hager, 1995). Ιδιαίτερα για αγωγούς διερχόμενους από αστικές περιοχές, η σταδιακή 
καταστροφή της ενέργειας μπορεί να είναι πλεονεκτικότερη τεχνικά και οικονομικά 
έναντι της κατασκευής λεκανών ηρεμήσεως. 

Η ροή σε αγωγούς με μεγάλα στοιχεία τραχύτητας έχει τύχει πολύ περιορισμένης 
διερεύνησης στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι Herbich and Shulits (1964) μελέτησαν 
πειραματικά διάφορες διατάξεις κυβικών εμποδίων σε αγωγούς μικρής κλίσης με 
υποκρίσιμη ροή και πρότειναν ως αντιπροσωπευτική της τραχύτητας μια παράμετρο θ, 
η οποία ορίζεται ως ο λόγος της συνολικής επιφάνειας προβολής των εμποδίων κατά τη 
διεύθυνση της ροής προς την αντίστοιχη επιφάνεια της κοίτης. Οι Sayre and Albertson 
(1961) ερεύνησαν την επίδραση διατάξεων εμποδίων μορφής ελασμάτων 
τοποθετημένων κάθετα προς τη ροή για κλίσεις πυθμένα 0,1% και 0,3% και με 
εφαρμογή του λογαριθμικού νόμου κατανομής των ταχυτήτων όρισαν ένα 
χαρακτηριστικό μέγεθος χ μέσω του οποίου εξέφρασαν την επίδραση των εμποδίων 
αυτών. Σε αντίθεση με τις παραπάνω περιπτώσεις, ο Peterka (1958) μελέτησε 
πειραματικά αγωγούς μεγάλης κλίσης, μέχρι 50%, με οδοντώσεις, των οποίων το ύψος 
προτείνεται να είναι ίσο με το 80% του κρίσιμου βάθους που αντιστοιχεί στην παροχή 
σχεδιασμού, και ως εκ τούτου εξέχουν της ροής. Συναφής πειραματική έρευνα έγινε 
επίσης από τον Rhone (1977). 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το πρόβλημα της ροής σε αγωγό μεγάλης 
κλίσης με στοιχεία τραχύτητας αποτελούμενα από βυθισμένα εμπόδια. Η σχετική 
έρευνα ξεκίνησε με αφορμή ένα τεχνικό έργο στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής 
προστασίας του ποταμού Διακονιάρη στην Πάτρα, όπου έχει προταθεί η κατασκευή 
ενός επικλινούς τμήματος του αγωγού με οδοντώσεις με στόχο την καταστροφή της 
ενέργειας, αντί της συμβατικής λύσης  του άλματος σε λεκάνη ηρεμήσεως. Το υπόψη 
τμήμα του αγωγού έχει μήκος 56 m, ορθογωνική διατομή πλάτους  4 m, και κατά μήκος 
κλίση 16,5%. Η κλίση του αγωγού ανάντη και κατάντη είναι περίπου 5% και η ροή 
είναι σαφώς υπερκρίσιμη, με αριθμό Froude της τάξεως του 3,3. Η παροχή σχεδιασμού 
είναι Q = 60 m3/s. Με βάση μετρήσεις στο ομοίωμα του έργου αυτού στο Εργαστήριο 
Εφαρμοσμένης Υδραυλικής του ΕΜΠ και ορισμένα πρόσθετα πειράματα (Τσίρα, 2008) 
μελετήθηκαν οι συνθήκες ροής για εναλλακτικές διατάξεις των οδοντώσεων και έγιναν 
εκτιμήσεις για την ενεργό τραχύτητα, τον αερισμό και τις απώλειες ενέργειας που 
επιτυγχάνονται. 
 
 
2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
 
2.1. Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Η ροή στον κεκλιμένο αγωγό μελετήθηκε σε ομοίωμα, υπό κλίμακα 1:16. Ο 
αγωγός κατασκευάστηκε από πλεξιγκλάς και συνδέθηκε ανάντη με μεταλλική δεξαμενή 
τροφοδοσίας εξοπλισμένη με θυρόφραγμα για τη ρύθμιση του επιθυμητού βάθους της 
υπερκρίσιμης ροής στην αρχή του κεκλιμένου τμήματος. Στο Σχήμα 1 φαίνεται 
σκαρίφημα της πειραματικής συσκευής (σε διαστάσεις ομοιώματος), ενώ στο Σχήμα 2 
οι τρείς διατάξεις της οδόντωσης που εξετάστηκαν (διαστάσεις πρωτοτύπου) και οι 
τυπικές διαστάσεις των οδόντων, που ήταν ξύλινοι κύβοι πλευράς s = 0,60 m με 
απότμηση στο πίσω μέρος. Στη βασική διάταξη I οι αποστάσεις μεταξύ των σειρών των 
οδόντων ήταν 4 m, στην αραιότερη διάταξη II ήταν 8 m, και στην πυκνότερη διάταξη 
III ήταν 2 m. Οι αντίστοιχες τιμές της παραμέτρου θ είναι 0,0788 – 0,0338 – 0,1575, 
και βρίσκονται μέσα στο εύρος τιμών που μελετήθηκαν από τους Herbich and Shulits 
(1964). Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται τα βασικά υδραυλικά στοιχεία των πειραμάτων σε 
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μεγέθη πρωτοτύπου (παροχή Q, κρίσιμο βάθος yκ, ομοιόμορφο βάθος yο, αρ. Froude). 
 

Πίνακας 1: Σύνοψη υδραυλικών χαρακτηριστικών των πειραμάτων 
 

Ανάντη τμήμα Κατάντη τμήμα Q s yκ yκ /s yo Fo yo Fo 
(m3/s) (m) (m) - (m) - (m) - 

60 0,60 2,84 4,73 1,26 3,37 1,30 3,21 
45 0,60 2,35 3,91 1,03 3,42 1,07 3,26 
30 0,60 1,79 2,98 0,78 3,45 0,81 3,30 
15 0,60 1,13 1,88 0,49 3,44 0,51 3,30 

 

J=16,55%,  L=3,55 m

ΔΕΞΑΜΕΝΗ

0,30

ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ

0,25

 
Σχήμα 1. Σκαρίφημα πειραματικής διάταξης 
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Σχήμα 2. (α) Βασική διάταξη οδοντώσεων (I), (β) Αραιή διάταξη (ΙΙ) 

(γ) Πυκνή διάταξη (ΙΙΙ), (δ) Λεπτομέρεια οδόντων 
 
 
2.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στις προκαταρκτικές δοκιμές με τη βασική διάταξη I παρατηρήθηκε ότι ο αγωγός 
λειτουργούσε αρκετά ικανοποιητικά σε σχετικά μεγάλες παροχές, με ανάπτυξη 
περιορισμένων κυματισμών, στροβίλων και αερισμό μεταξύ των οδοντώσεων, με 
αποτέλεσμα διόγκωση του βάθους ροής. Στη μικρότερη παροχή των 15 m3/s 
διαπιστώθηκε ότι η πρώτη σειρά οδόντων προκαλεί «εκτόξευση» της ροής και μεγάλα 
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βάθη νερού με πολύ έντονους κυματισμούς στο πρώτο τμήμα του υπό μελέτη αγωγού. 
Για τη θεραπεία του προβλήματος αυτού δοκιμάστηκαν διάφορες εναλλακτικές λύσεις 
και πιο πρόσφορη αποδείχτηκε εκείνη της μείωσης του ύψους της πρώτης σειράς 
οδόντων κατά τα ήμισυ. Στην αραιή διάταξη (II) η διακύμανση της ελεύθερης 
επιφάνειας κατά μήκος του κεκλιμένου αγωγού είναι πολύ έντονη, ενώ αντίθετα γίνεται 
ομαλή στην πυκνή διάταξη (III), ακόμα και για μικρές παροχές. 
 
 
2.3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στα Σχήματα 3 και 4 φαίνονται ενδεικτικά αποτελέσματα των μετρήσεων των 
βαθών ροής στον άξονα του αγωγού, ανηγμένα σε μεγέθη πρωτοτύπου. Ειδικότερα, στο 
Σχήμα 3 φαίνονται τα βάθη ροής κατά μήκος του αγωγού για τη βασική διάταξη Ι των 
οδοντώσεων και για 3 διαφορετικές παροχές. Η ροή γενικά διατηρείται υπερκρίσιμη 
στο κεκλιμένο τμήμα, αλλά το βάθος είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το ομοιόμορφο 
που θα αντιστοιχούσε στην κλίση του αγωγού. Σε απόσταση ~ 30 m από το πέρας του 
κεκλιμένου τμήματος προσεγγίζεται το κατάντη ομοιόμορφο βάθος. Στο Σχήμα 4  
συγκρίνονται τα βάθη ροής για τις τρεις διατάξεις οδοντώσεων, για παροχή Q = 15 
m3/s. Οπως φαίνεται, όταν πυκνώνει η διάταξη των οδοντώσεων η ελεύθερη επιφάνεια 
καθίσταται σαφώς ομαλότερη και η ροή θα μπορούσε να θεωρηθεί πρακτικά 
ομοιόμορφη. Στην αραιή διάταξη όμως, οι οδοντώσεις δρουν μάλλον ως μεμονωμένα 
εμπόδια και προκαλούν διαδοχικά άλματα, όπως φαίνεται από τη σύγκριση του κατά 
μήκος προφίλ προς το κρίσιμο βάθος. 
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Σχήμα 3. Βάθη ροής (σε m) στον άξονα του αγωγού για τη βασική διάταξη Ι 
(──  ──  ── αρχή και πέρας τμήματος μεγάλης κλίσης) 
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Σχήμα 4. Βάθη ροής (σε m) στον άξονα του αγωγού για τις τρεις διατάξεις 

οδοντώσεων, για παροχή Q = 15 m3/s 
(──  ──  ── αρχή και πέρας τμήματος μεγάλης κλίσης) 

 
 
3. ΕΝΕΡΓΟΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Στον Πίνακα 2 συνοψίζονται τα μέσα βάθη ροής που μετρήθηκαν στο κατάντη 
ήμισυ του κεκλιμένου τμήματος, όπου η ροή είναι σχεδόν ομοιόμορφη. Τα 
παρατηρούμενα βάθη είναι μικτά, δηλ. εμπεριέχουν ένα ποσοστό αέρα που προκύπτει 
από τη συμπαράσυρση και εγκλωβισμό του στη ροή λόγω της δράσης των οδοντώσεων. 
Δεχόμενοι ότι έχει αποκατασταθεί κατά προσέγγιση ομοιόμορφη ροή, από το μετρηθέν 
βάθος και για τη δεδομένη κλίση (J=0,165) μπορεί να υπολογιστεί ο ισοδύναμος 
συντελεστής  n  του Manning. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μεταξύ του 
n και του συντελεστή αντίστασης f των Darcy – Weisbach, 
 

g8n
R

f
1 6/1

=  (3.1) 

 
καθώς και τη σχέση μεταξύ f και ισοδύναμης τραχύτητας ks στην πλήρως τραχεία 
περιοχή (μεγάλος αριθμός Reynolds) 
 

R4
klog214,1

f
1 s−=  (3.2) 

 
(όπου R η υδραυλική ακτίνα), μπορεί σε κάθε περίπτωση να υπολογιστεί το f και το 
αντίστοιχο ks. Περαιτέρω, επειδή όπως προαναφέρθηκε στο παρατηρούμενο βάθος 
εμπεριέχεται αέρας, οι υπολογισμοί επαναλήφθηκαν υποθέτοντας ποσοστό αέρα 10% 
και 20%. Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον Πίνακα 2, ενώ στο Σχήμα 5 φαίνεται η 
μεταβολή του n με την παροχή και με το υποτιθέμενο ποσοστό αέρα για τις τρείς 
διατάξεις οδοντώσεων. Παρατηρείται ότι η τιμή του n σταθεροποιείται για τις μεγάλες 
παροχές σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από την τιμή που αντιστοιχεί στο λείο τοίχωμα 
του εργαστηριακού αγωγού (με την αναγωγή λόγω κλίμακας,  n~ 0,014), ενώ αυξάνεται 
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περαιτέρω στις μικρές παροχές, καθώς επίσης τόσο στην πυκνότερη διάταξη (όπως 
αναμένεται) όσο και στην αραιότερη. Η αύξηση αυτή στις μικρές παροχές και στην 
αραιή διάταξη ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα της δράσης των οδοντώσεων ως 
μεμονωμένων εμποδίων και όχι με τη μορφή αύξησης της μέσης τραχύτητας του ορίου, 
πράγμα που συνήθως εκφράζει το n ή το ks. Περιοριζόμενοι στη βασική διάταξη όπου 
υπάρχουν δεδομένα για μεγάλες παροχές και συγκρίνοντας την τιμή που υπολογίζεται 
για το ks με το πραγματικό μέγεθος των οδόντων, θα μπορούσε να συνάγει κανείς ότι 
στην περίπτωση αυτή ο αγωγός λειτουργεί με ποσοστό αέρα της τάξης του 10% . 

Στον Πίνακα 2 φαίνεται επίσης για τις διάφορες περιπτώσεις η τιμή της 
παραμέτρου χ (Sayre and Albertson, 1961) που υπολογίστηκε από την παρακάτω 
εξίσωση, που αποτελεί παραλλαγή της (3.2) 
 

χ
=−=

ylog2
y
slog2C

f
1  (3.3) 

 
και όπου ουσιαστικά το χ ενσωματώνει τη σταθερά του λογαριθμικού νόμου και το 
ύψος της οδόντωσης. Μια παρόμοια εξίσωση, με συντελεστή 2,14 αντί 2, έχει προταθεί 
από τους  Sayre and Albertson (1961) με βάση πειράματα των ιδίων και άλλων 
ερευνητών για ένα μεγάλο εύρος τιμών του y/χ. Στο Σχήμα 6 φαίνεται η μεταβολή του f 
με το y/χ στην παρούσα έρευνα. 

Τέλος, το ύψος των απωλειών ενέργειας στον επικλινή αγωγό με τις οδοντώσεις 
μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση: 
 

)
g2

Vy(z)
g2

Vy(HzHH
2

2
2

2
1

121 +−Δ++=−Δ+=Δ  (3.4) 

 
όπου Η1, Η2, τα ύψη ενέργειας αμέσως ανάντη και κατάντη αυτού και Δz η υψομετρική 
διαφορά. Στο Σχήμα 7 φαίνεται η υπολογιζόμενη απώλεια ενέργειας ΔΗ 
αδιαστατοποιημένη ως προς το ύψος πτώσης Δz, θεωρώντας διάφορα ποσοστά αέρα 
στην αρχή του κατάντη αγωγού. Παρατηρείται ότι εν γένει η απώλεια είναι κατά τι 
μεγαλύτερη από το γεωμετρικό ύψος πτώσης (περί το 10-20%), χωρίς σημαντική 
εξάρτηση από την παροχή, τη διάταξη της οδόντωσης ή το υποτιθέμενο ποσοστό αέρα. 
 

Πίνακας 2: Τιμές των n, ks και χ 
 

αέρας Q y  χωρίς 10% 20% Διά- 
ταξη (m3/s) (m) n ks χ n ks χ n ks χ 

60 1,81 0,047 0,93 0,12 0,041 0,60 0,07 0,041 0,60 0,04 
45 1,49 0,048 0,93 0,11 0,042 0,60 0,07 0,042 0,60 0,04 
30 1,30 0,060 1,46 0,16 0,052 1,01 0,11 0,052 1,01 0,06 I 

15 1,03 0,086 2,46 0,25 0,074 1,85 0,18 0,074 1,85 0,12 
30 2,03 0,110 4,61 0,63 0,096 3,0 0,48 0,096 3,0 0,34 II 15 1,39 0,132 4,70 0,54 0,114 3,83 0,42 0,114 3,83 0,31 
30 1,42 0,068 1,93 0,22 0,059 1,38 0,15 0,059 1,38 0,09 III 15 1,11 0,096 2,95 0,31 0,083 2,27 0,23 0,083 2,27 0,16 
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Σχήμα 5. Μεταβολή του n με την παροχή 
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Σχήμα 6. Μεταβολή του f με το y/χ 
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Σχήμα 7. Αδιαστατοποιημένη απώλεια ενέργειας ΔΗ/Δz, για διάφορα ποσοστά αέρα 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Από την πειραματική διερεύνηση της ροής σε αγωγό μεγάλης κλίσης με 

οδοντώσεις, προέκυψαν τα εξής βασικά συμπεράσματα: 
(α) Η οδόντωση επιφέρει σημαντική αύξηση της ενεργού τραχύτητας του αγωγού 

και κατά συνέπεια του βάθους ροής. Η ελεύθερη επιφάνεια είναι σχετικά ομαλή όταν η 
διάταξη των οδοντώσεων είναι αρκετά πυκνή ή/και όταν η παροχή είναι αρκετά 
μεγάλη: Συγκεκριμένα, όταν οι αποστάσεις μεταξύ των σειρών των οδόντων δεν 
υπερβαίνουν το πλάτος του αγωγού ή όταν το κρίσιμο βάθος είναι τουλάχιστον 3,5- 4 
φορές μεγαλύτερο από το ύψος των οδόντων. Αντίθετα, όταν οι αποστάσεις των 
οδόντων είναι μεγάλες ή όταν οι παροχές είναι μικρές, οι οδόντες δρούν μάλλον ως 
μεμονωμένα εμπόδια και η ελεύθερη επιφάνεια παρουσιάζει λιγότερο ή περισσότερο 
έντονες διακυμάνσεις, με σημαντική συμπαράσυρση αέρα. 

(β) Για τις διατάξεις που εξετάστηκαν, ο υπολογιζόμενος ισοδύναμος 
συντελεστής Manning n είναι υπερτριπλάσιος της τιμής που θα αντιστοιχούσε στο 
στερεό όριο του αγωγού. Τα παρόντα αποτελέσματα σχετικά με την τραχύτητα είναι σε 
ικανοποιητική συμφωνία με προηγούμενες έρευνες σε υποκρίσιμη ροή. 

(γ) Η απώλεια ενέργειας που επιτυγχάνεται κατά μήκος του αγωγού είναι 
σημαντική, και μάλιστα υπερβαίνει κατά τι το γεωμετρικό ύψος πτώσης, ανεξάρτητα 
από την ομαλή ή όχι μορφή της ελεύθερης επιφάνειας και από το ποσοστό του αέρα. 

(δ) Η πρώτη σειρά της οδόντωσης επηρεάζει σημαντικά την ανάπτυξη των 
κυματισμών. Στην παρούσα περίπτωση επιτεύχθηκε ο περιορισμός τους με μείωση του 
ύψους των οδόντων αυτών κατά το ήμισυ. 
 
Ευχαριστίες: Η εργασία βασίζεται κατά μεγάλο μέρος σε πειράματα που έγιναν στο 
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Έρευνα σε φυσικά και μαθηματικά 
ομοιώματα τριών τεχνικών έργων των αντιπλημμυρικών έργων χειμάρρου 
Διακονιάρη», που ανατέθηκε από την εταιρεία Μηχανική Α.Ε. στο Ε.Μ.Π., με επιστη-
μονικό υπεύθυνο τον αναπλ. καθηγητή Α. Στάμου. Στην εκπόνηση του προγράμματος 
συνέδραμαν ο τεχνικός του Εργαστηρίου Μ. Λασηθιωτάκης και ο επικ. καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Π. Παπανικολάου.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η συγκέντρωση των ρύπων που χύνονται σε υδατορεύματα μεταβάλλεται κατά μήκος 
τους, λόγω των διαδικασιών ανάμιξης, διασποράς και μετακίνησης με την κίνηση του 
νερού. Ο συντελεστής διασποράς είναι από τις σημαντικότερες παραμέτρους της 
μεταφοράς μάζας. Στην εργασία υπολογίζεται ο συντελεστής διασποράς σε τμήμα του 
ποταμού Αξιού, με την αναλυτική μέθοδο του Fischer και συγκρίνεται με αντίστοιχες 
υπολογισμένες τιμές του με άλλες πιο απλές εξισώσεις της βιβλιογραφίας. Ο 
συντελεστής διασποράς υπολογίζεται για διαφορετικές υδρολογικές και υδροδυναμικές 
συνθήκες στον ποταμό Αξιό. Μία απλή εξίσωση προσδιορίστηκε με βάση τις 
μεταβλητές του ποταμού. Οι εξισώσεις υπολογισμού του συντελεστή διασποράς 
χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της κατανομής της συγκέντρωσης τοξικών ουσιών 
που χύνονται στον Αξιό ποταμό ανάντη των συνόρων Ελλάδας-FYROM. 
 
 

ESTIMATION OF DISPERSION COEFFICIENT  
IN AXIOS RIVER 

V. Antonopoulos1, Z. Antonopoulos 
 

School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki 
1vasanton@agro.auth.gr 

 
 

ABSTRACT 
The concentration of a conservative pollutant, injected in a location of river, is changed 
along it, as result of mixing, dispersion and convection processes. Dispersion coefficient 
is the most important parameter of mass transport in rivers. In this article, the dispersion 
coefficient was evaluated in a section of Axios River, with the analytical process of 
Fischer method, under different hydrological and hydrodynamic conditions. A simple 
equation for dispersion coefficient was proposed, based on the data evaluated with 
analytical Fischer method. The computed values of the coefficient with the analytical 
method, the proposed model and other simple equations from literature were compared. 
The most accurate equations for dispersion coefficient were used to predict the 
concentration of toxic pollutants, which released instantaneously in Axios River 
upstream of boundary of Greece-FYROM.   
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ποιότητα και οι ποσοτικές μεταβολές των υδατικών πόρων αποτελούν ένα από 

τα σοβαρότερα προβλήματα των τελευταίων χρόνων και συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον 
των επιστημόνων και των κυβερνήσεων σε παγκόσμια επίπεδο. Η εκτίμηση των 
ποιοτικών μεταβολών του νερού στα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα 
αποτελεί ένα ενδιαφέρον αντικείμενο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία 2000/60 
(EU, 2000), έχει τεθεί το νομικό πλαίσιο για την εκτίμηση και την επιδίωξη της 
αποκατάστασης καλών οικολογικών, ποσοτικών και ποιοτικών συνθηκών σε όλα τα 
επιφανειακά συστήματα. 

Οι ρύποι που εισέρχονται σε ένα ποτάμι υφίστανται ανάμιξη και μεταφορά μάζας 
προς τα κατάντη με το κινούμενο νερό. Αν είναι μη συντηρητικές ουσίες, βρίσκονται 
ταυτόχρονα υπό την επίδραση βιοχημικών μετασχηματισμών. Η συγκέντρωση της 
ουσίας κατά μήκος του ποταμού εξαρτάται από τις διαδικασίες μεταφοράς-διασποράς 
και των μετασχηματισμών. Σε κάθε διατομή πλήρους ανάμιξης η διαδικασία της 
διαμήκους διασποράς είναι η πιο σημαντική (Fischer et al. 1979; Seo and Cheong 
1998). Η ένταση της διαμήκους διασποράς μετριέται με το συντελεστή διαμήκους 
διασποράς. Ο συντελεστής D εξαρτάται από πολλές υδροδυναμικές παραμέτρους. 
Υπάρχουν πολλές θεωρητικές και εμπειρικές διαδικασίες για τον προσδιορισμό του 
συντελεστή D (Fischer et al. 1979; Chapra 1997; Deng et al. 2001; Αντωνόπουλος 
2003; Tayfur and Singh 2005). Οι τιμές που προκύπτουν από τις διαφορετικές μεθόδους 
πολλές φορές διαφέρουν σημαντικά και ο λόγος είναι ότι αυτές βασίζονται σε 
διαφορετικές υποθέσεις για τις συνθήκες ροής.   

Στην εργασία, οι εμπειρικές εξισώσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 
του συντελεστή διασποράς (D) αναλύονται για την εκτίμηση της συμπεριφοράς τους 
στην πρόβλεψη των χαρακτηριστικών διασποράς στον Αξιό ποταμό. Σκοπός της 
ανάλυσης είναι να διερευνηθούν σενάρια μεταβολής της συγκέντρωσης τοξικών και 
επικίνδυνων ουσιών κατά μήκος του ποταμού Αξιού από ατυχήματα που μπορεί να 
συμβούν στην γειτονική χώρα. 
 
 
2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ  

Η βασική εξίσωση που περιγράφει τη μεταφορά μάζας στα υδατορεύματα είναι η 
μονοδιάστατη εξίσωση μεταφοράς μάζας με μετακίνηση-διασπορά (convection-
dispersion) (Brown et al., 1987; Αντωνόπουλος και Παπαδημητρίου, 2003). Για κάθε 
ποιοτική παράμετρο C, η εξίσωση έχει τη μορφή: 
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όπου C είναι η συγκέντρωση της ουσίας (mg/L), A είναι το εμβαδόν της διατομής ροής 
του νερού (m2), D είναι ο συντελεστής διασποράς (m2/day), U είναι η μέση ταχύτητα 
ροής (m/day), x  είναι η απόσταση (m), t είναι ο χρόνος  (day), S είναι ο όρος εισροών ή 
εκροών (mg/day) και  V ο όγκος του τμήματος (m3). Ο όρος dC/dt εκφράζει το ρυθμό 
μεταβολής της συγκέντρωσης της ουσίας με το χρόνο λόγω των μετασχηματισμών της.   

Ο Fischer (1967) παρουσίασε την παρακάτω ολοκληρωματική σχέση υπολο-
γισμού του συντελεστή διασποράς που βασίζεται στην ολοκλήρωση του τμήματος της 
εξίσωσης διατήρησης της μάζας που δεν εξαρτάται από το χρόνο, ως προς το βάθος και 
θεωρώντας ότι δεν υπάρχει ροή μάζας δια των τοιχωμάτων του αγωγού και της 
ελεύθερης επιφάνειας του νερού: 

 



429 

dzdzdz)z(d)z('u
)z(dE

1)z(d)z('u
A
1D

w

0

z

0

z

0z
∫ ∫ ∫

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−=  (2.2) 

 
όπου D είναι ο συντελεστής διαμήκους διασποράς (m2/sec), w είναι το πλάτος του 
αγωγού (m), d(z) είναι το τοπικό βάθος (m), u’(y,z) είναι η απόκλιση της ταχύτητας 
(m/sec) σε κάθε σημείο της διατομής από την μέση ταχύτητα ροής (π.χ. u’(y,z)=u(y,z)-
U, όπου u(y,z) είναι η πραγματική ταχύτητα σε κάθε σημείο της διατομής και U είναι η 
μέση ταχύτητα ροής (m/sec) σ’όλη την διατομή), Ez (Ez = 0.23 H u*) είναι ο εγκάρσιος 
συντελεστής τυρβώδους ανάμιξης, y είναι η κατακόρυφη καρτεσιανή συντεταγμένη και 
z είναι η εγκάρσια καρτεσιανή συντεταγμένη και u* (u*= gRS ) η ταχύτητα τριβής με g 
η επιτάχυνση της βαρύτητας (m/sec2), R  η υδραυλική ακτίνα (m) και S είναι η κλίση 
της γραμμής της ενέργειας. 

Η εξίσωση (2.2) δίνει τη δυνατότητα υπολογισμού του συντελεστή διαμήκους 
διασποράς από τα λεπτομερή δεδομένα της διατομής ροής του ποταμού και την 
κατανομή της ταχύτητας στη διατομή. Η δυσκολία απόκτησης αναλυτικών δεδομένων 
στη διατομή ροής οδήγησε την έρευνα στον προσδιορισμό εξισώσεων του συντελεστή 
διασποράς με βάση εύκολα μετρήσιμων υδροδυναμικών παραμέτρων της διατομής του 
ποταμού (McQuivey and Keefer 1974; Fischer et al. 1979; Seo and Cheong 1998). Στον 
Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εξισώσεις υπολογισμού του συντελεστή 
D. 
 
Πίνακας 1: Εξισώσεις υπολογισμού του συντελεστή D (σε m2/sec) 
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Οι τιμές του συντελεστή διαμήκους διασποράς που υπολογίζονται με τις εξισώσεις 
(2.3) μέχρι (2.7) συγκρίνονται με τις τιμές που υπολογίζονται με την αναλυτική 
διαδικασία της μεθόδου Fischer (εξ. 2.2). Η ακρίβεια πρόβλεψης του συντελεστή 
διασποράς με κάθε μία από τις παραπάνω εξισώσεις ελέγχεται με τις εξής στατιστικές 
μεθόδους.  

Αναλογία απόκλισης (discrepancy ratio, DR) (Seo and Cheong, 1998) 
 

me

pr
)10( D

D
logDR =    (2.8) 

 
όπου Dpr είναι η υπολογισμένη τιμή ενώ Dme είναι η μετρημένη ή υπολογισμένη με τη 
μέθοδο Fischer. Αν η τιμή DR είναι μηδέν οι υπολογισμένες τιμές του D είναι ίσες με 
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τις μετρημένες. Αν η τιμή του DR είναι μεγαλύτερη από μηδέν, η υπολογισμένη τιμή 
υπερεκτιμά το συντελεστή διασποράς, ενώ αν είναι μικρότερη τον υποεκτιμά. Η 
ακρίβεια εκτιμάται από το αριθμό DR που βρίσκεται μεταξύ -0.3 και 0.3 για τον ολικό 
αριθμό δεδομένων.  

Μέσο απόλυτο σφάλμα (ME) και σφάλμα τετραγώνου των αποκλίσεων (RMS) 
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Για καλή πρόβλεψη τιμών D θα πρέπει οι τιμές των κριτηρίων ΜΕ και RMS να είναι 
μηδέν.  

Η αναλυτική λύση της εξ. (2.1) για συνθήκες σταθερής και ομοιόμορφης ροής (U 
και A σταθερά), χωρίς εισροές και εκροές (S=0) και η μέγιστη συγκέντρωση για την 
περίπτωσης της στιγμιαίας έγχυσης μιας ποσότητας συντηρητικής τοξικής ουσίας στο 
νερό του ποταμού στην ανάντη θέση (Αντωνόπουλος, 2003) έχουν ως εξής 
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Dt4A
MCmax
π

=  (2.11) 

 
όπου Μ είναι η μάζα της ουσίας που χύνεται στο ποτάμι,  Cmax είναι η μέγιστη 
συγκέντρωση της ουσίας (mg/L) 

 
 

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Ο Αξιός ποταμός είναι ένας διασυνοριακός ποταμός μεταξύ Ελλάδας και 

FYROM. Το μήκος του είναι περίπου 376 km, τα 76 km από τα οποία είναι στην 
Ελλάδα. Το εμβαδόν της υδρολογικής λεκάνης είναι 22,450 km2, τα 2,300 km2 (10 %) 
των οποίων είναι στην Ελλάδα (Σχήμα 1). Το δέλτα του ποταμού Αξιού είναι μία από 
τις προστατευόμενες περιοχές και μία από τις 11 περιοχές Ramsar στην Ελλάδα. Το 
νερό του ποταμού χρησιμοποιείται για την άρδευση 30,000 ha της πεδιάδας της 
Θεσσαλονίκης. Η μέση παροχή για την περίοδο 1980-94 ήταν 101.1 m3/sec με μέγιστη 
παροχή τα 443.6 και ελάχιστη τα 4.5 m3/sec (Diamantopoulou et al. 2007). Ο Αξιός 
ποταμός λόγω του ότι το μεγαλύτερο τμήμα της υδρολογικής του λεκάνης βρίσκεται 
στην FYROΜ αποτελεί πηγή εισαγόμενης ρύπανσης για την Ελλάδα. Εκτός από την 
κοινή ρύπανση που μεταφέρεται με το νερό του ποταμού μεγάλος κίνδυνος για την 
ποιότητα του νερού, τους κατοίκους και τα οικοσυστήματα του ποταμού αποτελούν τα 
περιβαλλοντικά ατυχήματα στην περιοχή της FYROM, όπως διαρροές από εργοστάσια, 
ατυχήματα βυτιοφόρων στο οδικό δίκτυο.  

Λίγα χιλιόμετρα κατάντη των συνόρων υπάρχει ο υδρομετρικός σταθμός της 
Αξιούπολης (Αναστασιάδου-Παρθενίου, 1990), όπου από τη ΔΕΚΕ γίνονται μετρήσεις 
παροχών και σταθμημετρήσεις του νερού του ποταμού (Σχήμα 1). Οι μετρήσεις 
παροχής της περιόδου 5ος 2004 μέχρι 1ος 2008 με μυλίσκο που έγιναν στο σταθμό 
χρησιμοποιούνται για την άντληση λεπτομερών δεδομένων κατανομής της ταχύτητας 
και των γεωμετρικών στοιχείων της διατομής. Οι μετρήσεις αυτές χρησιμοποιούνται για 
τον προσδιορισμό του συντελεστή διασποράς στο σταθμό της Αξιούπολης με την 
αναλυτική μέθοδο του Fischer (Fischer, 1967; Αντωνόπουλος, 2003). Στην 1η στήλη 
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του Πίνακα 2 δίνονται οι υπολογισμένες τιμές του συντελεστή διασποράς με την εξ. 
(2.2) για 13 μετρήσεις που έγιναν την παραπάνω χρονική περίοδο. Δεν 
περιλαμβάνονται οι μετρήσεις παροχών για τις οποίες οι τιμές του D είναι μεγαλύτερες 
από 1100 m2/sec, γιατί θεωρήθηκαν υπερβολικά μεγάλες σε σύγκριση με άλλες τιμές 
για παρόμοιες συνθήκες ταχύτητας και διαστάσεων της διατομής. 

 

                    
 

Σχήμα 1. Υδρολογική λεκάνη Αξιού ποταμού και υδρογραφικό  
δίκτυο Αξιού μεταξύ FYROM και φράγματος Αξιού. 

 
 
4.  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι τιμές του συντελεστή διασποράς υπολογισμέ-
νες με την αναλυτική μέθοδο Fischer (εξ. 2.2) και τις εξισώσεις των Fischer (εξ. 2.4), 
των Mc Quivey and Keefer (εξ. 2.3), του Liu (εξ. 2.5), των Seo and Cheong (εξ. 2.6) 
και των Kashefipour and Falconer (εξ. 2.7). Στον ίδιο Πίνακα περιλαμβάνονται και οι τιμές 
των κριτηρίων ακρίβειας (εξ. 2.8 και 2.9α,β) των υπολογισμένων τιμών D με τις εξισώσεις σε 
σχέση με τις τιμές του από την αναλυτική διαδικασία..   

Από την ανασκόπηση των εξισώσεων υπολογισμού του συντελεστή διασποράς 
προκύπτει ότι οι εξισώσεις περιλαμβάνουν τις γεωμετρικές παραμέτρους (πλάτος, μέσο 
βάθος) και τις υδροδυναμικές μεταβλητές (ταχύτητα ροής και ταχύτητα τριβής). Μια 
γενική μορφή των εξισώσεων αυτών είναι η εξής 
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όπου α, β και γ παράμετροι προσαρμογής. Με τη μέθοδο πολυμεταβλητής 
παλυνδρόμισης προσδιορίστηκαν οι παράμετροι της εξ. (4.1) για τα δεδομένα του 
ποταμού Αξιού στη θέση της Αξιούπολης. Οι τιμές των παραμέτρων αυτών είναι 
α=0.00518, β=2.8558 και γ=0.7692 με r2=34.5 %. Η εξίσωση (4.1) για τις 
προσδιορισμένες παραμέτρους χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των τιμών του 
συντελεστή στις αντίστοιχες ημερομηνίες αναλυτικού προσδιορισμού του. 
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Πίνακας 2:  Υπολογισμένες τιμές με τις εξισώσεις (2.3) έως (2.7) σε σχέση με τις 
υπολογισμένες αναλυτικά. 

Fischer 
(1967) 

Αναλυτικά

Fischer 
(1979) 

Liu  
(1977) 

Seo & 
Cheong 
(1998) 

McQuivey 
& Keefer 

(1974) 

Keshefipour 
&  

Falconer 
(2002) 

Axios 
Model 
Εξ.(4.1) 

312.17 542.09 1430.92 213.44 183.99 87.72 760.38 
368.12 354.19 468.94 215.20 142.08 90.95 522.40 
126.44 137.69 252.74 81.05 47.13 22.75 441.07 
430.51 615.36 323.80 258.50 112.28 124.75 644.83 
588.21 838.77 365.83 190.58 59.44 73.76 1157.09 
248.18 507.40 324.62 195.94 84.07 82.11 682.57 
295.43 452.75 282.50 283.20 150.41 149.35 440.36 
270.00 982.75 485.65 652.22 376.13 452.09 574.74 
1060.69 704.74 392.94 207.15 74.84 78.96 1064.60 
736.89 555.54 338.58 188.25 72.06 71.14 882.75 
763.20 743.41 358.60 220.63 76.57 87.91 1034.26 
379.25 648.46 602.51 157.69 67.22 54.83 1116.23 
203.45 346.96 247.41 243.78 146.68 136.58 309.06 

 
Η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα στατιστικά κριτήρια για κάθε μία από τις 

παραπάνω εξισώσεις υπολογισμού του συντελεστή D παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. 
Από τον Πίνακα προκύπτει ότι τιμές του κλάσματος απόκλισης (DR) βρίσκεται στα 
αποδεκτά όρια -0.3 με 0.3 στο 85 % των τιμών με την εξίσωση Fischer, στο 62 % με 
την εξίσωση του Liu  και του μοντέλου Axios και ακολουθεί η εξίσωση των Seo & 
Cheong με 54 %. Η καλύτερη πρόβλεψη των τιμών διασποράς με τις εξισώσεις των 
Fischer, Axios model, Liu και Seo & Cheong επιβεβαιώνεται και από τις τιμές του ΜΕ, 
που είναι αντίστοιχα 0.187, 0.228, 0.249 και 0.316 και τις τιμές RMS που είναι 0.065, 
0.082, 0.084 και 0.105. 

 
Πίνακας 3: Στατιστικά κριτήρια για την σύγκριση των εκτιμημένων τιμών του 

συντελεστή D 
 DR   
 <-0.3 -0.3<DR<0.3 >0.3 ME RMS 
Fischer (1979) 0 85 % (11) 15 % (2) 0.187 0.065 
Liu  (1977) 23 % (3) 62 % (8) 15 % (2) 0.249 0.082 
Seo & Cheong (1998) 38 % (5) 54 % (7) 8 % (1) 0.316 0.105 
McQuivey & Keefer 
(1974) 

69 % (9) 31 % (4) 0 0.585 0.188 

Keshefipour &  
Falconer (2002) 

77 (10) 23 % (3) 0 0.649 0.198 

Axios model 0 62 % (8) 38 % (5) 0.228 0.084 
 
Για την εκτίμηση της κατανομής της συγκέντρωσης και της μεταβολής της 

μέγιστης σχετικής συγκέντρωσης τοξικών ουσιών που μπορεί να χυθούν στην γειτονική 
χώρα και στο ύψος της Γευγελής, το τμήμα του Αξιού ποταμού από την οδική γέφυρα 
Γευγελής στην FYROM μέχρι τη συμβολή της στραγγιστικής τάφρου Αρτζαν-
Αματόβου, μήκους 37 km στο Ελληνικό τμήμα και 5 km στην FYROM θεωρείται 
ομοιόμορφο και ισχύουν οι ίδιες υδρολογικές και υδροδυναμικές συνθήκες της θέσης 
υδρομέτρησης στην Αξιούπολη που βρίσκεται 15 km κατάντη των συνόρων. Η μέση 
κλίση του πυθμένα του τμήματος αυτού του ποταμού είναι 0.000614. 
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Εξετάζονται δύο σενάρια υδρολογικών συνθηκών: α) χαμηλή παροχή με Q=80 
m3/sec, U=0.75 m/sec, A=106.7 m2, H=1.15 m, w=92.8 m  U*=0.0832 m/sec, β) μέση 
παροχή με Q=150 m3/sec, U=0.915 m/sec, A=163.93 m2, H=1.60 m, w=102.46 m  
U*=0.0981 m/sec. Οι τιμές του συντελεστή διασποράς με τις εξισώσεις των Fischer, Liu  
και  Axios model είναι αντίστοιχα 556.68, 336.38, 750.36 και 615.71, 353.9 και 652.97 
m2/sec για την πρώτη περίπτωση και δεύτερη περίπτωση. 

Στο Σχήμα 2α δίνονται οι κατανομές της συγκέντρωσης μιας συντηρητικής 
ουσίας κατά μήκος του ποταμού, που χύνεται στη γέφυρα της Γευγελής στιγμιαία, σε 1 
και 7 ώρες από το επεισόδιο, όταν η παροχή του ποταμού είναι Q=80 m3/sec. Οι 
κατανομές συγκέντρωσης υπολογίζονται με την εξ.(2.10) και τιμές συντελεστή 
διασποράς με τις εξισώσεις  Fischer, Liu  και  Axios model. Επίσης δίνεται η καμπύλη 
της μέγιστης συγκέντρωσης κατά μήκος του ποταμού. Παρατηρούμε σημαντικές 
διαφορές στις κατανομές συγκέντρωσης, όπως και στις καμπύλες μέγιστης 
συγκέντρωσης. Στο Σχήμα 2β δίνονται οι κατανομές της συγκέντρωσης και οι 
καμπύλες μέγιστης συγκέντρωσης όταν η παροχή του ποταμού είναι Q=150 m3/sec.    

α)

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0 10000 20000 30000 40000
Απόσταση από ανάντη, m

Συ
γκ
έν
τρ
ω
ση

, m
g/

cm
3

Fischer-1 hr
Fischer-7 h
Fischer-Cmax
Liu-1 hr
Liu-7 h
Liu-Cmax
Axios m -1 h
Axios m-7 h
Axios m-Cmax

 

β)

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0 10000 20000 30000 40000

Απόσταση από ανάντη, m

Συ
γκ
έν
τρ
ω
ση

, m
g/

cm
3

Fischer-1 hr
Fischer-7 h
Fischer-Cmax
Liu-1 hr
Liu-7 h
Liu-Cmax
Axios m -1 h
Axios m-7 h
Axios m-Cmax

 
Σχήμα 2. Κατανομές συγκέντρωσης κατά μήκος του ποταμού, 1 και 7 ώρες από το 
συμβάν και καμπύλες μέγιστης συγκέντρωσης υπολογισμένες με τιμές του D από τις 
εξισώσεις  Fischer, Liu  και  Axios model. Σενάρια με παροχή α) Q=80 m3/sec και β) 
Q=150 m3/sec. 
 

Στα Σχήματα 3α και 3β δίνονται οι κατανομές της συγκέντρωσης με το χρόνο σε 
τρείς θέσεις του ποταμού, 5 (σύνορα), 20 (Αξιούπολη) και 42 km (συμβολή τάφρου 
Αρτζαν-Αματόβου) από τη Γευγελή. Οι διαφορετικές τιμές συντελεστή διασποράς από 
τις διαφορετικές εξισώσεις υπολογισμού του δίνουν διαφορετικές κατανομές 
συγκέντρωσης με το χρόνο στις τρεις διαφορετικές θέσεις. 
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Σχήμα 3. Κατανομές συγκέντρωσης ως προς το χρόνο σε τρεις θέσεις του ποταμού, 5, 
20 και 42 km από τη γέφυρα της Γευγελής. Οι τιμές του D υπολογίστηκαν με τις 
εξισώσεις  των Fischer, Liu  και  Axios model. Σενάρια με παροχή α) Q=80 m3/sec και 
β) Q=150 m3/sec. 

 
 

5.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ο συντελεστής διασποράς είναι η σημαντικότερη παράμετρος της μεταφοράς 

μάζας στα υδατορεύματα. Ο υπολογισμός του γίνεται με αναλυτικά πειραματικά 
δεδομένα των γεωμετρικών στοιχείων της διατομής και των υδροδυναμικών 
μεταβλητών ή με απλοποιημένες εξισώσεις που περιλαμβάνουν απλά μετρήσιμες 
μεταβλητές της ροής και της γεωμετρίας του υδατορεύματος.  

Στην εργασία προσδιορίστηκαν οι τιμές του συντελεστή διασποράς στον 
υδρομετρικό σταθμό της Αξιούπολης του ποταμού Αξιού με τα αναλυτικά υδραυλικά 
και γεωμετρικά δεδομένα της τριετίας 2005 έως 2008. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα 
προσδιορίστηκε μία εξίσωση για τον συντελεστή διασποράς (4.1) για τον Αξιό, που 
βασίζεται στο πλάτος, το μέσο βάθος της διατομής, τη μέση ταχύτητα και την ταχύτητα 
τριβής. Η εξίσωση αυτή μαζί με άλλες εξισώσεις από τη βιβλιογραφία συγκρίθηκαν για 
την ακρίβειά τους σε σχέση με τα αναλυτικά δεδομένα του συντελεστή διασποράς. Από 
τη σύγκριση προέκυψε ότι η εξίσωση του Fischer (1979), του Liu (1974) και η 
προτεινόμενη (Axios model) δίνουν τα καλύτερα στατιστικά κριτήρια. 

Οι τρεις αυτές εξισώσεις χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των κατανομών 
συγκέντρωσης στον ποταμό Αξιό για δύο σενάρια κρίσιμων καταστάσεων που μπορεί 
να προκληθούν στην Γέφυρα της Γευγελής της FYROM. Οι τρεις εξισώσεις 
υπολογισμού του συντελεστή διασποράς δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα ως προς τις 
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κατανομές της συγκέντρωσης με την απόσταση ή το χρόνο αλλά και για την 
διακύμανση της μέγιστης συγκέντρωσης της ουσίας κατά μήκος του ποταμού. Η 
προτεινόμενη εξίσωση θεωρείται ότι δίνει τα πιο ρεαλιστικά αποτελέσματα και μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την γρήγορη εκτίμηση των επιπτώσεων από την απελευθέρωση 
επικίνδυνων ουσιών στην περιοχή της γειτονικής χώρας FYROM. Μπορεί επίσης να 
αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο εκτίμησης κινδύνου για τη ρύπανση του ποταμού 
Αξιού και των χρηστών νερού από τον ποταμό, όπως και των οικοσυστημάτων του 
δέλτα του Αξιού και των δικτύων άρδευσης της πεδιάδας της Θεσσαλονίκης.   
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση της ανάσχεσης των πλημμυρικών 
απορροών Σαρανταπόταμου στο Θριάσιο και Κουλουριώτικου στα Μέγαρα καθώς και 
του ρόλου των μικρών φραγμάτων στον τεχνητό εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. 
Λόγω των χαμηλών βροχοπτώσεων και της παρουσίας ανθρακικών πετρωμάτων και 
τεταρτογενών, τα ρέματα της περιοχής εμφανίζουν ροή μόνο μετά από έντονες 
βροχοπτώσεις με αποτέλεσμα την εκδήλωση μεγάλων πλημμυρών 
Στην εργασία αυτή αποδεικνύεται εφικτή η κατασκευή απλών ανασχετικών φραγμάτων 
με στόχο τον περιορισμό των πλημμυρικών φαινομένων, τον τεχνητό εμπλουτισμό των 
υπογείων νερών του υδροφόρου ορίζοντα καθώς και τη βελτίωση της ποιότητάς του. 
 
 
THE RETARDATION OF FLOOD WATER OF THRIASIO PEDIO 

AND THE ROLL OF SMALL DAMS AT THE  
ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUNDWATER 

T. Mimides, D. Ermides, K. Pylarinou 
 

Agricultural University of Athens 
Department of Natural Resources Development and Agricultural Engineering 

Section of Water Resources Management 
 
 
ABSTRACT 
In this study an investigation is attempted on the halting of the flood of the streams of 
Sarantapotamos at Thriassio and Koulouriotiko at Megara, as well as the role of the 
small dams in the artificial recharge of groundwater. Due to the low precipitation and 
the presence of carbonate rocks an tertiary the streams of this area present flow only 
under strong rainfalls resulting grate floods. 
In this study, the construction of small dams is being proved feasible, aiming at the 
reduce of the floods and the artificial recharge of groundwater as well as the 
improvement of the groundwater quality. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Θριάσιο Πεδίο αποτελεί αστική και βιομηχανική περιοχή, άναρχα δομημένη, 

με πολύ μεγάλη αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ οι αγροτικές δραστη-
ριότητες έχουν περιορισθεί. Εκτός από την ρύπανση λόγω των λιπασμάτων και των 
βιομηχανιών, η διείσδυση της θάλασσας έχει υποβαθμίσει την ποιότητα του νερού 
προκαλώντας υφαλμύρινση των υδροφόρων οριζόντων. 

Επιπροσθέτως, οι δυσμενείς υδρομετεωρολογικές συνθήκες και η γεωλογική 
δομή που επικρατούν στην περιοχή μεταμορφώνουν τα ρέματα σε πολύ επικίνδυνους 
χειμάρρους προκαλώντας πλημμύρες στην περιοχή. 

Η εργασία αυτή συμβάλλει στην ανάδειξη των φραγμάτων ανάσχεσης ως 
μεθόδου τεχνητού εμπλουτισμού, τρόπου αντιμετώπισης της υποβαθμισμένης 
ποιότητας υπόγειων νερών και συγκράτησης της πλημμυρικής απορροής των παραπάνω 
ρεμάτων. 
 
 
2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΗΤΟ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ 

Ως τεχνητός εμπλουτισμός εννοείται η διαδικασία κατά την οποία αυξάνεται η 
ποσότητα του επιφανειακού νερού προς τα υπόγεια νερά του υδροφόρου ορίζοντα. Ο 
ρόλος των μικρών φραγμάτων στις κοίτες των ποταμών είναι σημαντικός καθώς με 
μικρές και περιβαλλοντικά αποδεκτές παρεμβάσεις επεμβαίνουμε θετικά στο 
περιβάλλον με τους παρακάτω τρόπους: 

a) Εξασφαλίζουμε μεγαλύτερες ποσότητες νερού οι οποίες κατεισδύουν προς τα 
υπόγεια νερά του υδροφόρου ορίζοντα 
b) Βελτιώνεται η ποιότητα του νερού η οποία υποβαθμίζεται από τον άνθρωπο 
και την φύση 
c) Περιορίζονται τα πλημμυρικά φαινόμενα 
d) Ελαχιστοποιείται η πιθανή αστοχία των μεγάλων κατασκευών από διάφορα 
γεωλογικά ή μη φαινόμενα 
e) Μειώνεται το φαινόμενο της λειψυδρίας των τελευταίων ετών 
f) Διαχειριζόμαστε με καλύτερο τρόπο ακραία φυσικά γεγονότα όπως αυτά που 
παρατηρούνται όταν μετά από παρατεταμένες ξηρασίες επισυμβαίνουν ισχυρές 
και με μεγάλη ένταση βροχοπτώσεις. 
Έτσι λοιπόν ο ρόλος των μικρών ανασχετικών φραγμάτων αποτελεί 

ικανοποιητική λύση στο πρόβλημα της ορθολογικής αλλά και συνδυασμένης 
διαχείρισης επιφανειακών και υπόγειων νερών αφού είναι σημαντική μέθοδος για τον 
τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών του υδροφόρου ορίζοντα. 

Ο ρόλος των μικρών φραγμάτων ανάσχεσης στον Σαρανταπόταμο και τον 
Κουλουριώτικο αποτελεί, λοιπόν, λύση στα πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα τόσο 
της ποιότητας όσο και της ποσότητας των υπόγειων νερών αλλά και των πλημμυρικών 
φαινομένων του Θριασίου Πεδίου. 

 
 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Καταβλήθηκε προσπάθεια να προσεγγισθεί όσο το δυνατόν καλύτερα ο κύκλος 
του νερού μέσα από τις διάφορες παραμέτρους οι οποίοι υπεισέρχονται σε αυτόν. 
Λάβαμε επίσης, υπ’ όψιν την γεωμορφολογική και γεωλογική δομή της περιοχής καθώς 
επίσης τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά των λεκανών. Στηριχθήκαμε στην 



439 

υδρογεωλογική μελέτη Δυτικής Αττικής (πεδιάδας Μεγάρων- -Θριασίου πεδίου) 
(Παρασχούδης 2002), για λογαριασμό του Υπουργείου Γεωργίας. Χρησιμοποιήθηκε 
επικουρικά το μοντέλο διαχείρισης βροχής SMADA 6.26 για να υπολογισθεί η 
πλημμυρική ροή των ρεμάτων και να εξαχθεί το υδρογράφημα και το βροχογράφημα 
των δύο λεκανών. 

 
 

3.2. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ- ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Στην περιοχή μελέτης επικρατεί μεσογειακό κλίμα, ημίξηρο με μέση ετήσια 

θερμοκρασία Θ=18ο C και υγρασία που κυμαίνεται από 43%- 73%. Το ποσοστό της 
εξατμισιδιαπνοής κυμαίνεται σε μεγάλα επίπεδα. 

Υψόμετρο σταθμού Ελευσίνας /Μεγάρων   31m/1m  αντίστοιχα  
Μέσο ετήσιο ύψος βροχής Ελευσίνας /Μεγάρων 372,9 mm324 mm  » 
Η εξίσωση που περιγράφει την σχέση του ύψους βροχής με το υψόμετρο είναι  
y=0,5*x + 350 Όπου y=ύψος βροχής, x=υψόμετρο (Παρασχούδης 2002) (3.1) 

 
 

3.3. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΣ 
Η υπολεκάνη του ρέματος του Σαρανταπόταμου καλύπτει το δυτικό τμήμα του 

Θριασίου πεδίου και το βορειοδυτικό της ευρύτερης υδρολογικής λεκάνης αυτού. 
Αποτελείται από δύο βασικούς παραπόταμους, το ρέμα του Αγ. Γεωργίου και το ρέμα 
Πελκές, καθώς επίσης και μικρότερα ρέματα από την περιοχή της πόλεως της 
Μάνδρας. Η κοίτη του είναι βαθιά και σε μεγάλο μήκος φαραγγοειδής. Παρουσιάζει δε 
τα εξής χαρακτηριστικά: 

Έκταση   260 km2 (200km2 περίπου οι υπολεκάνες Αγ.Γεωργίου και 
Πελκές μέχρι την είσοδό τους στον κάμπο του Θριασίου), Όγκος βροχής 151,63*106 
m3 (όπως εξήχθησαν από τις ισουέτιες καμπύλες), Μέσο ετήσιο ύψος βροχής 
 0,583m (όγκος/έκταση), Μέσο υψόμετρο λεκάνης      585 m, Αντίστοιχο ύψος 
βροχής 0,642 m, Μέση κλίση του ποταμού περίπου   3%. 

Το υδρογραφικό δίκτυο είναι πολύ αραιό με μικρή πυκνότητα, συχνότητα και 
συντελεστή διακλάδωσης τα οποία υποδηλώνουν μεγάλη περατότητα και μικρή 
επιφανειακή απορροή. 

Το μεγαλύτερο τμήμα της λεκάνης αποτελείται από καρστικούς ασβεστολίθους 
και δολομίτες και προσχώσεις κατά 90% και κατά 10% από αδιαπέρατους φυλλίτες 
κλπ.  

Σύμφωνα με την υδρογεωλογική μελέτη δυτικής Αττικής (πεδιάδας Μεγάρων- -
Θριασίου πεδίου) (Παρασχούδης 2002), παρουσίασε απορροή της τάξης των 25 m3/s. Η 
διάρκεια της ροής ήταν περίπου 20 ώρες, με συνολικό όγκο νερού περίπου 1,8*106 m3. 
Από μετρήσεις πεδίου υπολογίσθηκε κατείσδυση της τάξης του 34% ενώ η μέση 
υπερετήσια κατείσδυση, σύμφωνα με την ίδια μελέτη εκτιμήθηκε σε 5%. 

Διερευνώντας την δυνατότητα αν μπορεί να ανασχεθεί η πλημμυρική απορροή 
του Σαρανταπόταμου πρέπει να λάβουμε υπ΄ όψιν μας τα παρακάτω: 

• Από το σημείο συμβολής των δύο κύριων κλάδων Αγ.Γεωργίου και Πελκές 
και μέχρι την ισοϋψή των 60 m (περίπου 10 km) η κλίση του ποταμού είναι 
περίπου1,0% 

• Οι διαστάσεις του ποταμού είναι ύψος μέχρι περίπου12 m και πλάτος μέχρι 
περίπου 15m 

• Η κοίτη και τα πρανή του ποταμού καταλαμβάνονται από σχηματισμούς με 
μικρή έως μέτρια υδραυλική αγωγιμότητα της τάξης του K=10-4-10-5 m/s 
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Από τα παραπάνω εξάγουμε το συμπέρασμα ότι η κοίτη του Σαρανταπόταμου 
επιτρέπει την κατασκευή μικρών ανασχετικών φραγμάτων με σκοπό τον τεχνητό 
εμπλουτισμό των υπόγειων νερών του υδροφόρου ορίζοντα. 
 
 
3.4. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ 

Η υπολεκάνη του Κουλουριώτικου καλύπτει το ανατολικό τμήμα της πεδιάδας 
των Μεγάρων και αποστραγγίζει το νοτιοανατολικό τμήμα του όρους «Πατέρας». Η 
κοίτη του είναι βαθιά και κατά θέσεις πλατιά 

Παρουσιάζει δε τα εξής χαρακτηριστικά: 
Έκταση   24,5 km2, Όγκος βροχής 15,92*106 m3 (όπως εξήχθησαν 

από τις ισουέτιες καμπύλες), Μέσο ετήσιο ύψος βροχής  0,65m (όγκος/έκταση), 
Μέσο υψόμετρο λεκάνης   550 m, Αντίστοιχο ύψος βροχής 0,625 m, Μέση 
κλίση του ποταμού περίπου  7%. 

Το υδρογραφικό δίκτυο είναι πολύ αραιό το οποίο υποδηλώνει μεγάλη 
περατότητα και μικρή επιφανειακή απορροή. 

Το μεγαλύτερο τμήμα της λεκάνης αποτελείται από καρστικούς ασβεστολίθους 
και δολομίτες και κροκαλολατυποπαγή κατά 95% και κατά 5% από αδιαπέρατους 
σχιστολίθους, ψαμμίτες, κροκαλοπαγή κλπ.  

Σύμφωνα με την ίδια προαναφερόμενη μελέτη τον Νοέμβριο του 1999 
παρουσίασε απορροή της τάξης των 16,8 m3/s με διάρκεια πλημμύρας 8 περίπου ώρες 
και με συνολικό όγκο νερού 500000 m3 

Διερευνώντας την δυνατότητα αν μπορεί να ανασχεθεί η πλημμυρική απορροή 
του Κουλουριώτικου πρέπει να λάβουμε υπ΄ όψιν μας τα παρακάτω: 

• Στην περιοχή του Κανδηλίου και νοτιότερα μέχρι την ισοϋψή των 100 m 
(μήκος περίπου 4,5 km) η κλίση του ποταμού είναι περίπου 3% 

• Οι διαστάσεις του ποταμού είναι ύψος μέχρι περίπου10 m και πλάτος μέχρι 
περίπου 12m 

• Η κοίτη και τα πρανή του ποταμού καταλαμβάνονται από σχηματισμούς με 
μικρή έως μεγάλη υδραυλική αγωγιμότητα της τάξης του K=10-3-10-4 m/s 

Από τα παραπάνω βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η κοίτη του Κουλουριώτικου 
επιτρέπει την κατασκευή μικρών ανασχετικών φραγμάτων με σκοπό τον τεχνητό 
εμπλουτισμό των υπόγειων νερών του υδροφόρου ορίζοντα. 
 
 
3.5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ 

Το μοντέλο αναπτύχθηκε από τον Dr R. D. Eaglin ως συνοδευτικό βοήθημα στο 
βιβλίο Hydrology: Water Quantity and Quality Control 2nd Edition, John Wiley and 
Sons. 

Χρησιμοποιεί ως στοιχεία εισόδου και εξόδου τα εξής χαρακτηριστικά 
 
3.5.1. Στοιχεία εισόδου 

• Χαρακτηριστικά της λεκάνης 
Τα χαρακτηριστικά της λεκάνης τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ήταν η έκταση, η 

περατότητα υπό την έννοια του περατού ή του αδιαπέρατου, ο χρόνος συρροής, η 
μέγιστη διηθητική ικανότητα του εδάφους, καθώς επίσης και η μέθοδος διήθησης. Στο 
μοντέλο επιλέξαμε την μέθοδο SCS η οποία προτείνει τον παράγοντα CN= αριθμός 
καμπύλης, και σχετίζεται με την διήθηση με τιμή 25-98 

• Χαρακτηριστικά της βροχής 
Τα χαρακτηριστικά της βροχής τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ήταν η διάρκεια της 
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βροχής, το ύψος της βροχής και η κατανομή της βροχής 
 

3.5.2. Στοιχεία εξόδου 
Υδρογράφημα και Βροχογράφημα 

Το μοντέλο παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει την μεθόδο 
κατασκευής του υδρογραφήματος μεταξύ της μεθόδου Santa Barbara (3.2)και SCS 
(3.3) (Wanielista et al, 1997) 
 

Q2 =  Q1*K[R1 + R2 - 2Q1]     (3.2) 
Rn=Ροή στιγμιαίου υδρογραφήματος στον χρόνο n 
Qn = παροχή σχεδιασμού στον χρόνο n 
Κ= συντελεστής διόδευσης 
 
tb= tp+ tf tb = tp + (2/K-1) tp    (3.3) 
tb=χρόνος βάσης, tp=χρόνος ανόδου, tf=χρόνος καθόδου 
25 <= K <= 645 

 
3.5.3. Στοιχεία εισόδου Σαρανταπόταμου - Κουλουριώτικου 

• Σαρανταπόταμος 
Έκταση      64267 acres (260 km2) 
Εμβαδόν αδιαπέρατων επιφανειών   2470 acres (10 km2) 
Χρόνος συρροής    300 min 
Μέγιστη ικανότητα διήθησης   4 in 
Αριθμός καμπύλης CN    50 
Διάρκεια βροχής    36 ώρες 
Ύψος βροχής 100ετίας    5,7 in (145mm) (Φλόκας Α και 

Μπλούτσος Α 1980) 
Η μέθοδος διήθησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν της SCS και τιμή που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν CN=50. 
 

• Κουλουριώτικο 
Έκταση      6054 acres (24,5 km2) 
Εμβαδόν αδιαπέρατων επιφανειών   500 acres 
Χρόνος συρροής    124 min 
Μέγιστη ικανότητα διήθησης   4in 
Αριθμός καμπύλης CN    50 
Διάρκεια βροχής    12 ώρες 
Ύψος βροχής     5,7 inches 
Η μέθοδος διήθησης που χρησιμοποιήθηκε ήταν της SCS και τιμή που 

χρησιμοποιήθηκε ήταν CN=50. 
 
3.5.4. Στοιχεία εξόδου 

• Υδρογράφημα Σαρανταπόταμου 
Η αιχμή του υδρογραφήματος είναι Q=209,57 m3/s (1,824 in ή 46,26 mm), ο 

συντελεστής απορροής 32,28% και ο συνολικός όγκος νερού 12.025.000 m3 
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Εικόνα 1. Υδρογράφημα Σαρανταπόταμου 
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Εικόνα 2. Βροχογράφημα Σαρανταπόταμου 
 

• Υδρογράφημα Κουλουριώτικου 
Η αιχμή του υδρογραφήματος είναι Q=59,65 m3/s (1,983 in ή 49,99 mm), ο 

συντελεστής απορροής 34.88% και ο συνολικός όγκος νερού 1.234.000 m3 
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Εικόνα 3. Υδρογράφημα Κουλουριώτικου 
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Εικόνα 4. Βροχογράφημα Κουλουριώτικου 
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Διερευνώντας τα γεωμορφολογικά, γεωλογικά, υδρολογικά και υδραυλικά 
χαρακτηριστικά των λεκανών του Σαρανταπόταμου και Κουλουριώτικου φθάνουμε στο 
συμπέρασμα ότι τα δύο ποτάμια ενδείκνυνται για την κατασκευή μικρών ανασχετικών 
φραγμάτων με σκοπό τόσο τον περιορισμό των πλημμυρικών φαινομένων, την 
καθυστέρηση της απορροής και την δυνατότητα κατείσδυσης, τον τεχνητό εμπλουτισμό 
αλλά και την βελτίωση της ποιότητάς των υπόγειων νερών του υδροφόρου ορίζοντα 
του Θριασίου Πεδίου. 

Στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης του υδατικού δυναμικού της, η 
Νομαρχία Δυτικής Αττικής προέβη στην πιλοτική κατασκευή μικρών ανασχετικών 
φραγμάτων τόσο στον Σαρανταπόταμο όσο και στο Κουλουριώτικο και στις θέσεις τις 
οποίες πρότεινε η υδρογεωλογική μελέτη Δυτικής Αττικής (Παρασχούδης 2002). Ας 
ελπίσουμε ότι η Νομαρχία θα προχωρήσει στην κατασκευή ακόμη περισσοτέρων 
τέτοιων φραγμάτων. Προσοχή όμως θα πρέπει να δοθεί από την πλευρά των υπευθύνων 
ώστε σε τακτική βάση να συντηρούνται και να καθαρίζονται από τα φερτά υλικά. 
 

Εικόνα 5. Κουλουριώτικο φράγμα ανάσχεσης 



444 

 
Εικόνα 6. Φράγμα ανάσχεσης στον Σαρανταπόταμο γεμάτο φερτά υλικά  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η επίδραση εμποδίων διαφορετικών μορφών που καταλαμβάνουν ολόκληρο το πλάτος 
ορθογωνικής διώρυγας ερευνήθηκε πειραματικά, για υποκρίσιμη ροή πραγματικού 
ρευστού στα ανάντη. Η χαρακτηριστική κλίμακα μήκους για αδιαστατοποίηση των 
πειραματικών δεδομένων είναι το άθροισμα yc+d του κρίσιμου βάθους και του ύψους 
του εμποδίου. H επεξεργασία των δεδομένων είχε σαν αποτέλεσμα (1) το διαχωρισμό 
των διαφορετικών τύπων ροής που παρατηρούνται ανάλογα με το βάθος ροής στα 
κατάντη, (2) τον προσδιορισμό των απωλειών ενέργειας λόγω του εμποδίου, (3) τη 
διερεύνηση της εξίσωσης ποσότητας της κίνησης στην περιοχή του εμποδίου και (4) τη 
συσχέτιση των βαθών ροής στα ανάντη και κατάντη του εμποδίου, σε συνάρτηση με τις 
αρχικές παραμέτρους της ροής. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τόσο σε προβλήματα θεωρητικού ενδιαφέροντος, όσο και σε 
πρακτικά προβλήματα σχεδιασμού και κατασκευής καναλιών με εμπόδια στον 
πυθμένα. 
 
 

RAPIDLY VARYING FLOW OVER OBSTACLES  
IN AN ORTHOGONAL CHANNEL 

P.F. Dadinou, P.N. Papanicolaou 
 

University of Thessaly, Department of Civil Engineering 
Hydromechanics and Environmental Engineering Laboratory 

 
 
ABSTRACT 
The effect of obstacles of different shapes occupying the width of an orthogonal channel 
was investigated experimentally, for subcritical upstream flow. A characteristic length 
scale used to normalize the experimental data is the sum yc+d of the critical depth  and 
the obstacle height. Analysis of the experiments has resulted in (1) the distinction of 
different types of flow relative to the tailwater depth, (2) quantification of energy loss 
due to the obstacle, (3) the effect of the obstacle on the momentum of the flow, and (4) 
the correlation of flow depths upstream and downstream of the obstacle as a function of 
the initial flow parameters. The results of this investigation are of great theoretical 
interest, and can be applied in practical problems related to design and construction of 
open channels with obstacles that are normal to the direction of the flow.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ροή πάνω από ένα βυθισμένο διδιάστατο εμπόδιο σε οριζόντιο πυθμένα, 

αποτελεί ένα τύπο ταχέως μεταβαλλόμενης ροής που ελέγχεται από τα κατάντη όταν η 
ροή στα ανάντη είναι υποκρίσιμη. Τέτοια εμπόδια μπορεί να είναι φυσικοί αναβαθμοί, 
οι οποίοι σχηματίζονται από την διάβρωση των ποταμών, ή τεχνητοί αναβαθμοί ‘δέσες’ 
που αποτελούν συνήθη πρακτική για παράπλευρη υδροληψία στα ανάντη σε υδρευτικά 
και αρδευτικά υδραυλικά έργα. Επίσης, μπορεί να είναι φουσκωτά ‘φράγματα’ σε 
διώρυγες ή ποτάμια που χρησιμεύουν στον έλεγχο της ροής ή σαν εμπόδια στη 
διείσδυση σφήνας θαλασσινού νερού στις εκβολές ποταμών, όταν κατά τους θερινούς 
μήνες η παροχή τους μειώνεται σημαντικά. Για δεδομένη παροχή, οι παράμετροι που 
καθορίζουν τη μορφή της ελεύθερης επιφάνειας είναι το ύψος του εμποδίου και το 
βάθος ροής στα κατάντη αυτού. Η εξέλιξη της ροής σε συνάρτηση με το βάθος στα 
κατάντη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σχεδιασμό βυθισμένων εμποδίων–
κατασκευών και συναφών έργων. 

Τα προφίλ της ελεύθερης επιφάνειας σε ροή πάνω από βυθισμένο εμπόδιο έχουν 
μελετηθεί κατά το παρελθόν από αρκετούς ερευνητές. Η πλειονότητα των ερευνών 
αφορά στην κατεξοχήν διερεύνηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ροής σε 
εμπόδια συγκεκριμένης μορφής, θεωρώντας ασυμπίεστο, ιδεατό (μηδενικού ιξώδους) 
ρευστό. Οι περισσότερες ερευνητικές εργασίες αναφέρονται σε εμπόδιο ημικυκλικής 
διατομής, ασχολούνται δε κατά κύριο λόγο με τα στάσιμα κύματα κατάντη του 
εμποδίου, που αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικά προφίλ της ελεύθερης επιφάνειας 
που παρουσιάζονται. Δύο είναι οι βασικές αδιάστατες παράμετροι του προβλήματος, ο 
λόγος d/y1 του ύψους του εμποδίου d προς το βάθος ροής y1 στα ανάντη και ο αριθμός 
του Froude στα ανάντη F=V1/√gy1. 

Οι μέχρι σήμερα ερευνητικές εργασίες είναι κατά κανόνα θεωρητικές, 
επικεντρώνονται δε στον υπολογισμό των προφίλ της ελεύθερης επιφάνειας που 
ανάλογα με τις αρχικές συνθήκες του προβλήματος μπορεί να είναι του τύπου Ι 
(υπερκρίσιμη ροή στα κατάντη), τύπου ΙΙ (στάσιμα κύματα κατάντη του εμποδίου), ή 
τύπου ΙΙΙ (ροή ‘παράλληλη’ στον πυθμένα). Από την αδιαστατοποίηση των διαφόρων 
μηκών με το ανάντη βάθος, προκύπτει ότι το αδιάστατο βάθος της υποκρίσιμης ροής 
στα ανάντη είναι 1, ενώ το ύψος του εμποδίου είναι α=d/y1. Το προφίλ τύπου Ι 
παρουσιάζεται όταν η ροή στα ανάντη είναι υποκρίσιμη (F<1) και ανεμπόδιστη στα 
κατάντη. Το προφίλ τύπου ΙΙ παρουσιάζεται όταν στα κατάντη υπάρχει εμπόδιο που 
διατηρεί τη στάθμη ψηλά, ενώ το αδιάστατο ύψος του εμποδίου είναι μεγάλο. Το 
προφίλ τύπου ΙΙΙ παρουσιάζεται όταν η ροή είναι ελεγχόμενη στα κατάντη, ενώ το 
αδιάστατο ύψος του εμποδίου είναι μικρό σε σχέση με το βάθος ροής. 
 Η μόνιμη διδιάστατη ροή ιδεατού ασυμπίεστου ρευστού που δεν επηρεάζεται από 
την επιφανειακή τάση πάνω από ημικυκλικό εμπόδιο (προφίλ τύπου ΙΙ), έχει μελετηθεί 
από τους Forbes & Schwartz (1982), Vanden-Broeck (1987) και Zhang & Zhu (1996), 
όταν η ροή στα ανάντη και κατάντη είναι υποκρίσιμη. Οι Naghtdi & Vongsarnpigoon 
(1986) διερεύνησαν τις συνθήκες ροής στα κατάντη εμποδίου τυχαίας διατομής και για 
τους τρεις τύπους προφίλ, οποιασδήποτε μορφής, γνωρίζοντας τις συνθήκες ροής στα 
ανάντη. Τέλος οι Zhu & Zhang (1997) διερεύνησαν τη (μη μόνιμη) ροή με ελεύθερη 
επιφάνεια που ξεκινά απότομα, ενώ στον πυθμένα υπάρχει εμπόδιο τυχαίας διατομής. 
 Σε πραγματικά ρευστά (νερό), οι Wu & Rajaratnam (1996) μελέτησαν 
πειραματικά τα προφίλ της ελεύθερης επιφάνειας στην περίπτωση υποκρίσιμης ανάντη 
βυθισμένου καθολικού υπερχειλιστή λεπτής στέψης. Τα προφίλ της ελεύθερης 
επιφάνειας που προέκυψαν έχουν τις εξής μορφές (Σχήμα 1): (i) φλέβα που προσκρούει 
στον πυθμένα, (ii) υδραυλικό άλμα (ή κύμα θραύσεως), (iii) στάσιμα κύματα και (iv) 
επιφανειακή φλέβα. Η περιοχή επανακυκλοφορίας που παρατηρήθηκε κάτω από την 
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επιφανειακή φλέβα, είχε μήκος περίπου επτά έως οκτώ φορές το ύψος του 
υπερχειλιστή. Προσδιορίστηκαν επίσης οι συνθήκες στα κατάντη για τις οποίες η 
φλέβα που προσκρούει στον πυθμένα, μεταπίπτει σε επιφανειακή φλέβα.  

  

  

Σχήμα 1. Προφίλ ελεύθερης επιφάνειας από Wu & Rajaratnam (1996). 
 

 Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε πειραματικά η επίδραση εμποδίων 
διαφορετικών μορφών που καταλαμβάνουν όλο το πλάτος ορθογωνικής διώρυγας, για 
συνθήκες υποκρίσιμης ροής στα ανάντη. Η έρευνα στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, 
συνίσταται από (i) τη διερεύνηση και διαχωρισμό των διαφορετικών τύπων ροής 
ανάλογα με το βάθος ροής στα κατάντη, (ii) τη διερεύνηση και προσδιορισμό των 
απωλειών ενέργειας από την επίδραση του εμποδίου στη ροή, (iii) τη διερεύνηση της 
εξίσωσης ποσότητας της κίνησης στην περιοχή του εμποδίου και (iv) τη διερεύνηση 
των βαθών ροής στα ανάντη και κατάντη του εμποδίου, σαν συνάρτηση των αρχικών 
συνθηκών και παραμέτρων της ροής. 
 
 
2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ 
 Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο κατασκευασμένο από plexiglas κανάλι 
ορθογωνικής διατομής μήκους 5m, πλάτους 0.10m και ύψους πλευρικών τοιχωμάτων 
0.275m, του Εργαστηρίου Υδρομηχανικής και Περιβαλλοντικής Τεχνικής, του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Δαδίνου, 2006). Το 
κανάλι αποτελεί τμήμα κυκλώματος με επανακυκλοφορία νερού από το οποίο 
τροφοδοτείται με κατάλληλα διαμορφωμένη είσοδο. Για τον έλεγχο της ροής από τα 
κατάντη, διαθέτει ένα υπερχειλιστή λεπτής στέψεως στο κατάντη άκρο με δυνατότητα 
κατακόρυφης μετακίνησης. Η παροχή προσδιορίζεται από αθροιστικό ογκομετρικό 
παροχόμετρο σε σειρά με τον καταθλιπτικό αγωγό της αντλίας και ένα χρονόμετρο. Η 
ρύθμισή της γίνεται με συρταρωτή δικλείδα, η δε μέγιστη τιμή της είναι περίπου 9l/s. 
 Τα εμπόδια που χρησιμοποιήθηκαν είχαν διατομές με τα ακόλουθα χαρακτηρι-
στικά: (α) ημικυκλικά ακτίνας 5 και 10cm, (β) ισοσκελή τριγωνικά με βάση ίση με το 
ύψος 5 και 10cm, και (γ) ορθογωνικά με βάση 5cm και ύψη 5 (τετραγωνικό) και 10cm, 
με μια στρογγυλευμένη ακμή (r=2.5cm) που τοποθετήθηκε έχοντας μέτωπο είτε προς 
την ανάντη είτε προς τα κατάντη, για δύο ομάδες πειραμάτων.  
 Η πειραματική διαδικασία για κάθε ένα τύπο εμποδίου είχε ως ακολούθως. Αφού 
τοποθετείτο το εμπόδιο στό μέσον περίπου του καναλιού, υλοποιούνταν ένας αριθμός 
πειραμάτων με 5 – 8 διαφορετικές παροχές. Για κάθε παροχή, το βάθος ροής στα 
κατάντη του εμποδίου (tailwater) ρυθμιζόταν από τον υπερχειλιστή λεπτής στέψης στην 
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έξοδο του καναλιού. Η μέτρηση τών βαθών ροής στην περιοχή του εμποδίου γινόταν με 
τη χρήση απλού σταθμημέτρου ακίδας, με ακρίβεια της της τάξεως του mm. Αξιοση-
μείωτο είναι ότι τα προφίλ της ελεύθερης επιφάνειας ακολουθούν μία συγκεκριμένη 
αλληλουχία ανεξάρτητα από το ύψος και τη μορφολογία του εμποδίου. Η θερμοκρασία 
του νερού μετριόταν σε κάθε πείραμα για προσδιορισμό του αριθμού Reynolds της ροής. 
 Για κάθε ένα εμπόδιο που τοποθετήθηκε στή ροή, αυξάνοντας συνεχώς το 
κατάντη βάθος παρατηρήθηκαν οι εξής τύποι ροής που φαίνονται στο Σχήμα 2 για 
ημικυκλικό εμπόδιο: (i) Τύπου Ι, υπερκρίσιμη (ελεύθερη) ροή στα κατάντη, (ii) Τύπου 
ΙΙ, υδραυλικό άλμα στον πόδα του εμποδίου, (iii) Τύπου ΙΙΙ, βυθισμένο υδραυλικό 
άλμα, (iv) Τύπου IV, στάσιμα κύματα, επιφανειακή ροή και (v) Τύπου V, επιφανειακή 
φλέβα, ελεύθερη επιφάνεια με τοπική βύθιση. Υλοποιήθηκαν 70 συνολικά πειράματα 
με διαφορετική παροχή και για τους οκτώ τύπους εμποδίων (Δαδίνου, 2006). 
 

  

  
Σχήμα 2. Προφίλ ελεύθερης επιφάνειας για ημικυκλικό εμπόδιο ύψους 5cm. 

 
 
3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 Οι μεταβλητές που επηρεάζουν το φαινόμενο στην περιοχή του εμποδίου είναι το 
βάθος ροής y1 στα ανάντη, το βάθος ροής yt στα κατάντη (tailwater), το ύψος d του 
εμποδίου, η παροχή Q ή το κρίσιμο βάθος yc=yc(Q), το πλάτος της διώρυγας b, η 
επιτάχυνση της βαρύτητας g και η πυκνότητα του νερού ρ. Η χαρακτηριστική κλίμακα 
μήκους της ροής είναι το άθροισμα yc+d, που περιλαμβάνει την παροχή του καναλιού 
(κρίσιμο βάθος yc) και το ύψος d του εμποδίου.  
 Όταν η ροή στα κατάντη είναι υπερκρίσιμη (προφίλ τύπου Ι), η εξίσωση 
ενέργειας θεωρώντας αμελητέες απώλειες (ομαλό εμπόδιο) γράφεται ως 
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Οι εξισώσεις (3.2) είναι πεπλεγμένες και για δεδομένα Q και d μπορούν να επιλυθούν 
ως πρός y1/d και y2/d αντίστοιχα, που αποτελούν τις θεωρητικές λύσεις για μηδενικές 
απώλειες ενέργειας. Στά Σχήματα 3(α) και (β) φαίνονται τα αδιαστατοποιημένα βάθη 
y1/d και y2/d σαν συνάρτηση του λόγου yc/yc+d. Παρατηρούμε ότι τα μετρημένα 
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αδιάστατα βάθη που μετρήθηκαν είναι μικρότερα από τα θεωρητικά στα ανάντη του 
εμποδίου, ενώ είναι μεγαλύτερα στα κατάντη, για όλους τους τύπους εμποδίων. 
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Σχήμα 3. Αδιάστατα βάθη ροής (α) στα ανάντη και (β) στα κατάντη του εμποδίου σαν 

συνάρτηση του yt/(yc+d), όταν η ροή στα κατάντη είναι υπερκρίσιμη. 
 

 Η μορφή του προφίλ της ελεύθερης επιφάνειας στην περιοχή του αναβαθμού 
είναι συνάρτηση του αριθμού Froude F1 της ροής στα ανάντη και του αδιαστατοποιη-
μένου βάθους ομοιόμορφης ροής στα κατάντη (tailwater) yt/(yc+d). Το αδιάστατο βάθος 
στα κατάντη για το οποίο συμβαίνει η μετάβαση από ροή με φλέβα που προσκρούει 
στον πυθμένα, σε επιφανειακή φλέβα, φαίνεται στο Σχήμα 4 για όλους τους τύπους 
εμποδίων, είναι δε αύξουσα συνάρτηση του αριθμού του Froude στα ανάντη. Επίσης, 
για τα πειραματικά δεδομένα της παρούσας εργασίας, η μέγιστη τιμή του yt/(yc+d) είναι 
περίπου μονάδα όταν F1≈0.4. Από το παρακάτω διάγραμμα συμπεραίνουμε ότι η ροή 
ουσιαστικά επηρεάζεται μόνο από το ύψος του εμποδίου και την παροχή και όχι από 
την μορφή του. Τα πειραματικά δεδομένα των Wu & Rajaratman (1996) επιβεβαιώνον 
το ίδιο συμπέρασμα, χωρίς όμως οι συγγραφείς να το επισημαίνουν. 
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Σχήμα 4. Βάθος ροής στα κατάντη του εμποδίου για το οποίο  

η φλέβα γίνεται επιφανειακή. 
 

 Οι απώλειες ενέργειας ΔΗ προκύπτουν από την εφαρμογή της αρχής διατήρησης 
της ενέργειας στον πεπερασμένο όγκο αναφοράς που περικλείεται από τις διατομές 
ομοιόμορφης ροής (1) στα ανάντη και (2) στα κατάντη του εμποδίου  

g
VV

yyHHHHH
2

)(
)(;

2
2

2
1

21)21()21(21
−

+−=Δ=ΔΔ+= −− . (3.3) 

Από το διάγραμμα απωλειών ενέργειας του Σχήματος 5, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα 
ότι για κάθε μορφής εμπόδιο και οποιαδήποτε παροχή, η ενεργειακή συμπεριφορά σε 

(α) (β)
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σχέση με το κατάντη βάθος ροής στο κανάλι είναι ίδια. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι 
η μείωση του λόγου ΔH/y1 συνοδεύεται από την αύξηση του λόγου yt/(yc+d). Αυτό 
σημαίνει πως για δεδομένο βάθος ομοιόμορφης ροής στα κατάντη, αύξηση είτε της 
παροχής είτε του ύψους του εμποδίου οδηγεί σε αύξηση των απωλειών ενέργειας. 
Αντίθετα, η αύξηση του κατάντη βάθους ροής προκαλεί μείωση των απωλειών 
ενέργειας για δεδομένη παροχή και ύψος εμποδίου στη διώρυγα.  
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Σχήμα 5. Απώλειες ενέργειας σαν συνάρτηση του αδιάστατου βάθους στα κατάντη. 

 
 Τα παραπάνω συμπεράσματα έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία για το 
σχεδιασμό και κατασκευή αναβαθμών σε υδατορεύματα, αν ληφθεί υπόψη πως πολλές 
φορές εκτός από την αντιστάθμιση της κλίσης ενός υδατορεύματος, χρήση των 
αναβαθμών (όταν μπαζωθούν στα ανάντη) γίνεται και για καταστροφή ενέργειας. Είναι 
επομένως κατανοητό πως προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη καταστροφή 
ενέργειας για δεδομένη παροχή, απαιτείται εμπόδιο μεγαλύτερου ύψους και μικρότερο 
βάθος υποκρίσιμης ροής στα κατάντη. Όπως είναι φυσικό επακόλουθο, ο λόγος ΔH/y1 
τείνει ασυμπτωτικά προς το μηδέν για μεγάλα βάθη ροής στα κατάντη, αφού δεν είναι 
δυνατόν το ύψος της ενέργειας εκεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ύψος στα ανάντη. 
Δηλαδή για μικρό ύψος εμποδίου και μεγάλο βάθος ροής στα κατάντη, οι απώλειες 
ενέργειας μπορούν κατά περίπτωση να θεωρηθούν αμελητέες. Ως ανώτατο όριο του 
λόγου yt/(yc+d) μπορεί πρακτικά να θεωρηθεί η τιμή 1.5. Σε περίπτωση κατά την οποία 
τα χαρακτηριστικά του καναλιού είναι τέτοια που να ευνοούν την καταστροφή 
ενέργειας, οι απώλειες μπορεί να υπερβούν το 50% του συνολικού ύψους ενέργειας στα 
ανάντη του εμποδίου.  
 Για τον έλεγχο της εξίσωσης της ποσότητας κίνησης στη διεύθυνση της ροής, το 
άθροισμα των δυνάμεων στον ολοκληρωματικό όγκο αναφοράς μεταξύ των διατομών 
(1) και (2) πρέπει να είναι ίσο με την καθαρή εισροή ποσότητας κίνησης, δηλαδή 
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όπου y1 και y2, V1 και V2 είναι τα βάθη ροής και οι μέσες ταχύτητες στις διατομές (1) 
και (2) αντίστοιχα και F η δύναμη που ασκείται στη ροή από το εμπόδιο. Η δύναμη F 
θεωρείται ότι προέρχεται από νοητή υδροστατική κατανομή των πιέσεων στο πρόσωπο 
του αναβαθμού ύψους y, που δίδεται από τη σχέση 
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Από τις εξισώσεις (3.4) και (3.5) μετά από πράξεις προκύπτει ότι το θεωρητικό βάθος 
ροής από το οποίο προκύπτει η δύναμη F που ασκεί στη ροή ο αναβαθμός είναι 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−+−= 22

2
2

121 )()(2
2
1 dyyVV

gb
Q

d
y . (3.6) 

 Στο διάγραμμα του Σχήματος 6(α) παρουσιάζεται το αδιάστατο απαιτούμενο 
θεωρητικό βάθος ροής y που δίνει τη δύναμη F για να ισχύει η εξίσωση ποσότητας της 
κίνησης, με ημικυκλικό εμπόδιο, για όλες τις μορφές της ελεύθερης επιφάνειας και 
υποκρίσιμη ροή στα κατάντη. Όταν η ροή στα κατάντη είναι υπερκρίσιμη (τύπου Ι), το 
αδιαστατοποιημένο y σαν συνάρτηση του yt/(yc+d) φαίνεται στο Σχήμα 6(β) για όλες 
τις μορφές εμποδίων. Σε κάθε περίπτωση το θεωρητικό βάθος ροής y δεν φαίνεται να 
υπερβαίνει την τιμή yc+d. Όταν η φλέβα γίνει επιφανειακή (προφίλ τύπων IV και V), το 
θεωρητικό αδιάστατο βάθος y/(yc+d) κυμαίνεται σε ένα εύρος μεταξύ περίπου 0.20 και 
0.80, για τις μεγαλύτερες και μικρότερες τιμές του αδιάστατου ομοιόμορφου βάθους 
yt/(yc+d) στα κατάντη αντίστοιχα. Η μικρότερη οριακή τιμή του λόγου y/(yc+d) τείνει 
στο μηδέν όταν yt>>(yc+d). 
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Σχήμα 6. Αδιάστατο θεωρητικό βάθος υδροστατικής πίεσης, σαν συνάρτηση του 

αδιάστατου βάθους στα κατάντη. (α) Ημικυκλικό εμπόδιο, R=5cm (ανοικτά σύμβολα), 
R=10cm (σκούρα σύμβολα). (β) Ροή στα κατάντη είναι υπερκρίσιμη. 

 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Η ταχέως μεταβαλλόμενη ροή στην περιοχή βυθισμένου εμποδίου μελετήθηκε 
πειραματικά σε μεγάλο εύρος διαφορετικών συνθηκών. Από την ανάλυση των 
πειραματικών δεδομένων προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 
1. Οι παράμετροι που επηρεάζουν τη ροή είναι το κρίσιμο βάθος yc (δηλαδη η 

παροχή), το ύψος του εμποδίου d και το κατάντη βάθος ροής yt. H κλίμακα yc+d 
είναι χαρακτηριστική της ροής. 

2. Σταδιακή αύξηση του κατάντη βάθους yt δημιουργεί στην περιοχή του εμποδίου 
διαδοχικά πέντε τύπους προφίλ ελεύθερης επιφάνειας: Υπερκρίσιμη ροή στα 
κατάντη (τύπου Ι), Υδραυλικό άλμα στον πόδα (τύπου ΙΙ), Βυθισμένο υδραυλικό 
άλμα (τύπου ΙΙΙ), Στάσιμα κύματα, επιφανειακή ροή (τύπου ΙV) και Επιφανειακή 
φλέβα, ελεύθερη επιφάνεια με τοπική βύθιση (τύπου V). 

3. Η μορφή της ελεύθερης επιφάνειας στην περιοχή του αναβαθμού είναι συνάρτηση 
του αριθμού Froude της ροής στα ανάντη F1 και του αδιάστατου βάθους ροής 
yt/(yc+d) στα κατάντη (tailwater). Από τα διαγράμματα συμπεραίνουμε ότι η ροή 
ουσιαστικά επηρεάζεται μόνο από το ύψος του εμποδίου και την παροχή και όχι από 
την μορφή του.  

(α)

(β)
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4. Όταν η ροή στα κατάντη είναι ανεμπόδιστη (υπερκρίσιμη) από τα διαγράμματα του 
Σχήματος 3, για δεδομένη παροχή μπορεί να προσδιοριστεί το βάθος ροής στα 
ανάντη (και ο αριθμός Froude της υποκρίσιμης ροής) και το ελάχιστο βάθος ροής 
στα κατάντη (και ο αριθμός Froude της υπερκρίσιμης ροής). Η θεωρητική εκτίμηση 
του y1 έδωσε μεγαλύτερες τιμές από τις μετρήσεις, ενώ του y2 χαμηλότερες, πράγμα 
που σημαίνει ότι για τον ακριβή προσδιορισμό των y1 και y2, πρέπει να 
συνυπολογιστούν και οι απώλειες ενέργειας. 

5. Από την εφαρμογή της εξίσωσης ενέργειας στα πειραματικά δεδομένα, θεωρώντας 
ομοιόμορφη ταχύτητα σε ολόκληρη τη διατομή, προέκυψαν οι απώλειες ενέργειας 
ανάμεσα στα ανάντη και κατάντη του εμποδίου για κάθε τύπο ροής. Οι μεγαλύτερες 
απώλειες καταγράφηκαν για τις ροές τύπων ΙΙ και ΙΙΙ, όταν δηλαδή η ροή 
προσκρούει στον πυθμένα, ενώ συγχρόνως εμφανίζεται (βυθισμένο ή μη) υδραυλικό 
άλμα. Στην περίπτωση που yt ≥ yc+d, οι απώλειες ενέργειας μειώνονταν αισθητά, 
μηδενίζονταν δε ουσιαστικά όταν yt ≥ 1.4(yc+d). Από το κοινό για όλα τα εμπόδια 
διάγραμμα απωλειών ενέργειας του Σχήματος 5, προκύπτει ότι αυτά έχουν κοινό 
τρόπο ενεργειακής συμπεριφοράς σε σχέση με το βάθος ροής στα κατάντη. Σε 
περίπτωση που τα χαρακτηριστικά του καναλιού είναι τέτοια ώστε να ευνοούν την 
καταστροφή ενέργειας, οι απώλειες μπορεί να υπερβούν το 50% του συνολικού 
ύψους ενέργειας στα ανάντη του εμποδίου.  

6. Εφαρμογή του θεωρήματος της ορμής σε ολοκληρωματικό όγκο που περιλαμβάνει 
και το εμπόδιο, έδωσε το θεωρητικό βάθος ροής από το οποίο προέκυψε το 
διάγραμμα των πιέσεων, αποτέλεσμα της δύναμης που ασκεί το εμπόδιο στη ροή. 
Για τα εμπόδια όλων των τύπων παρατηρήθηκε ότι για τα μικρότερα αδιάστατα 
βάθη yt/(yc+d) της υποκρίσιμης και υπερκρίσιμης ομοιόμορφης ροής στα κατάντη, 
το θεωρητικό αδιάστατο βάθος y/(yc+d) τείνει ασυμπτωτικά στη μονάδα, πράγμα 
που σημαίνει ότι το θεωρητικό βάθος είναι περίπου ίσο με yc+d.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν οι μέγιστες παροχές και η εδαφική διάβρωση της 
λεκάνης απορροής του ποταμού Κόσυνθου. Για την εκτίμηση της μέγιστης παροχής 
έγινε χρήση εμπειρικών σχέσεων. Οι εκτιμήσεις πλημμυρικής απορροής από τις σχέσεις 
αυτές συγκρίθηκαν με μετρήσεις παροχής. Στην συνέχεια εκτιμήθηκε η εδαφική 
διάβρωση με τη βοήθεια της Παγκόσμιας Εξίσωσης Εδαφικής Απώλειας και της 
τροποποιημένης μεθόδου Gavrilovič. Για την απεικόνιση και την χρήση των μεθόδων 
υπολογισμού της διάβρωσης καθώς και την απεικόνιση της μέγιστης παροχής έγινε 
χρήση των Γ.Σ.Π. 
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SUMMARY 
In the present work were examined the maximum flow rate and soil erosion of the 
watershed of river Kosynthos. For the estimate of the maximum flow rate we have used 
empiric types. The estimates of flood flow from these types were compared with 
measurements of flow rate. Afterwards we estimated the soil erosion with the help of 
World Equation of Territorial Loss and the modified method Gavrilovič. For the 
representation and the use of methods of calculation of erosion as well as the 
representation of maximum flow rate we used G.I.S. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Μείζον πρόβλημα για τον άνθρωπο στην σύγχρονη εποχή αποτελεί η σωστή 

διαχείριση και η προστασία των υδάτινων και εδαφικών πόρων. Οι πλημμύρες λόγω της 
υπερχείλισης των χειμάρρων και των ποταμών και οι διαβρώσεις των εδαφών, 
προκαλούν τεράστιες ζημιές στα αστικά κέντρα , στις υποδομές (οδικά δίκτυα, δίκτυα 
μεταφοράς ενέργειας) στις καλλιέργειες και γενικά σε διάφορους τομείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας (Spartalis et al., 2005). 

Η βροχόπτωση αποσπά το εδαφικό υλικό και το θέτει σε αιώρηση, με την 
προϋπόθεση ότι δημιουργείται ταυτόχρονα απορροή στην επιφάνεια του εδάφους. 
Κατά την μεταφορά του διαλύματος νερού – φερτών υλικών, προκαλείται από την 
δράση της απορροής, περαιτέρω διάβρωση της εδαφικής επιφάνειας (Τσακίρης, 1995). 

Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο υπολογισμός της εδαφικής 
απώλειας και της μέγιστης παροχής του ποταμού Κόσυνθου και η ανάδειξη και 
επισήμανση των περιοχών που χρίζουν άμεσης βοήθειας. Για την επίτευξη του σκοπού 
αυτού απαιτούνται: α) Η μελέτη του χειμαρρικού περιβάλλοντος της λεκάνης 
απορροής του ποταμού Κόσυνθου, β) Ο υπολογισμός των μορφομετρικών και 
υδρογραφικών χαρακτηριστικών, γ) Η μελέτη του κλίματος της περιοχής, δ) Ο 
καθορισμός των χρήσεων γης καθώς και των γεωλογικών χαρακτηριστικών της 
περιοχής. 

 
 

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η περιοχή μελέτης εμφανίζεται με έντονο πολυσχιδές ανάγλυφο και πυκνό 

υδρογραφικό δίκτυο. Ο Κόσυνθος καταλήγει στην λίμνη Βιστωνίδα όπου και την 
τροφοδοτεί με νερό και φερτά υλικά. Το εμβαδό της λεκάνης απορροής του Κόσυνθου 
ανέρχεται σε 236,7 km2 (Διαμαντής 2001).Από την διερεύνηση του υδρογραφικού 
δικτύου, για καλύτερη και πιο σχολαστική μελέτη της περιοχής χωρίσαμε στην αρχή 
την λεκάνη απορροής του Κόσυνθου σε 52 υπολεκάνες και στην συνέχεια αφαιρέθηκαν 
όσες ήταν κάτω από 1 km2 με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να μειωθεί στις 32 
υπολεκάνες (Σχήμα 1) (Παπαϊωάννου 2008). Για την διερεύνηση του κλίματος όπως 
έχουμε προαναφέρει λήφθηκαν υπόψη τα δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού της 
Ξάνθης (Όλοι οι χάρτες προήλθαν από χάρτες της ΓΥΣ 1:50000).  

 

 
Σχήμα 1. Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού 

Κόσυνθου (Αριστερά) και οι υπολεκάνες του (Δεξιά). 
 



455 

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
3.1. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Οι πιο γνωστοί από τους εμπειρικούς τύπους που επιλέχθηκαν να 
χρησιμοποιηθούν, βρίσκουν σήμερα εφαρμογή ιδίως στα χειμαρρικά ρεύματα και 
μπορούν να εφαρμοστούν με επιφύλαξη και στη χώρα μας με βάση τις συνθήκες που 
επικρατούν σ' αυτή (Πίνακας 1). Σε αυτούς το σύμβολο F εκφράζει το μέγεθος της 
λεκάνης απορροής (km2), ενώ τα λοιπά ειδικά σύμβολα αναλύονται για κάθε τύπο 
χωριστά.. 

Πίνακας 1: Εμπειρικοί τύποι (Κωτούλας 2001) 
Όνομα Τύπος Πρόσθετος τύπος Παρατηρήσεις 

Αλεξόπουλος 
max 10Q 14 F log F= i i (3.1)  για ελλαδικά ρέματα 

με λεκάνες έκτασης 
5÷200 km2 

Friedrich 0,516
maxQ 24,12 F= i  (3.2)   

Klement-
Wunderlich 

5
6

maxQ 5,5 F= i  (3.3) 
  

Wundt 0,6
maxQ 13,8 F= i  (3.4)   

Countagne 1
2

maxQ a F= i (3.5) 
  

Valentini 
max 1

2

30q
F

=  (3.6) 
  

Kürsteiner 
max 2

3

Aq
F

=  (3.7)   για μεγάλες λεκάνες 
Α=9, για μικρές 

Α=12÷15 
Henry Boot 0,75

maxQ a F= i  (3.8)   για ελλαδικά ρέματα 
a= 3,3÷6,7 

Melli 
( )max 1/6

40q a
100 F

= i
i

 (3.9)  ισχύει για F<150 km2 
,όπου a=0,4 

Kresnik 
max 1

2

32q a
0,5 F

=
+

i  (3.10)  a= 0,6÷2 

Müller 
max m 1

3

40q y
F

=   i (3.11) 1 1 2 2
m

F y F yy
F
+

= (3.12) όπου F1 είναι η 
δασοσκεπής έκταση, 
F2 είναι η λιβαδική ή 
αγροκαλλιεργούμενη 
έκταση, y1,y2, είναι οι 

συντελεστές 
απορροής. 

Melli-Müller 2
3

maxQ y 43 F= i i (3.13) ι i
i

m
i

i

ψ ΔF
ψ

ΔF
=

∑
∑

i
(3.14) 

Qmax=ψm•43•F2/3 (3.15) 

σε περίπτωση που 
υποδιαιρείται η 
ορεινή λεκάνη σε 

περισσότερα τμήματα 
ισχύει ο πρόσθετος 

τύπος. 
 
Οι συντελεστές που περιέχονται στους παραπάνω εμπειρικούς τύπους, αποτελούν 



456 

στην ουσία συντελεστές απορροής, οι οποίοι ποικίλουν μέσα σε ευρεία όρια. Οι 
περισσότεροι από τους τύπους που αναφέρθηκαν, προσδιορίζουν αρχικά την ειδική 
απορροή q (m3/(s*km)). Η ανεύρεση της αντίστοιχης συνολικής παροχής γίνεται στην 
συνέχεια με τη βοήθεια της σχέσης: 

 
Q = q • F           (3.16) 
 
 
3.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 

Η εκτίμηση της εδαφικής διάβρωσης έγινε σύμφωνα με την παγκόσμια εξίσωση 
της εδαφικής απώλειας (Universal Soil Loss Equation, U.S.L.E.) και της μεθόδου 
Gavrilovic (Κωτούλας 2001). 

 
3.2.1. Παγκόσμια εξίσωση εδαφικής απώλειας 

Η γενική εξίσωση υποβάθμισης του εδάφους στηρίζεται σε πολυετείς μετρήσεις 
της έντασης της διάβρωσης επί τυποποιημένων επιφανειών που διεξήγαγαν οι 
Wischmeier και Schmith σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ κατά την περίοδο 1930 – 
1952 (Κωτούλας, 2001).  Στην παρούσα εργασία για την εφαρμογή της μεθόδου σε 
εδάφη με διαφορετικές χρήσεις γης και με ισχυρότερη κλίση έγινε χρήση 
τροποποιημένων παραμέτρων. 

Η USLE διατυπώνεται με την παρακάτω μορφή : 
 

A = R•K•LS•C•P          (3.17) 
 
όπου A είναι η υπολογισμένη ετήσια γενική διάβρωση (tons/ha/year), R είναι ο 
συντελεστής διαβρωτικότητας των κατακρημνισμάτων, K είναι ο συντελεστής 
διαβρωσιμότητας του γεωλογικού υποθέματος, LS είναι ο τοπογραφικός συντελεστής ή 
συντελεστής αναγλύφου, C είναι ο συντελεστής φυτοκάλυψης, P είναι ο συντελεστής 
χειρισμού και προστασίας του εδάφους. 

Στη συνολική διάβρωση της λεκάνης απορροής προστίθεται και η διάβρωση της 
κοίτης των χειμαρρικών ρευμάτων ,η οποία εκτιμάται εμπειρικά ως ποσοστό 20% της 
επιφανειακής διάβρωσης (Maris et al, 2006). 
 
Συντελεστής R 

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήσαμε την εξής σχέση που αναπτύχθηκε στη 
Γερμανία και έχει χρησιμοποιηθεί και για ελληνικές συνθήκες (Χρυσάνθου και 
Πυλιώτης, 1995): 

 
R = 0.83•N-17.7          (3.18) 
 
R (σε MJ*mm/(ha*h)) ο συντελεστής διαβρωτικότητας της βροχόπτωσης, και Ν (σε 
mm) η μέση ετήσια βροχόπτωση. Για τον υπολογισμό του παράγοντα Ν 
χρησιμοποιήθηκε το μέσο ετήσιο ύψος βροχής που υπολογίστηκε με σταθμό βάσης τον 
μετεωρολογικό σταθμό της Ξάνθης σύμφωνα με την βροχοβαθμίδα y = 0,7429•x – 
283,12. Η βροχομετρική βαθμίδα είναι β = 0,7429 που σημαίνει ότι για αύξηση του 
υψομέτρου κατά 100 m το βροχομετρικό ύψος αυξάνει κατά 74,29 mm. (Αμπελίδης και 
Μπέλλος, 2006). 
 
Συντελεστής Κ 

Για τον υπολογισμό του συντελεστή Κ επειδή δεν βρήκαμε τιμές για τον 
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συντελεστή ανάλογα με το μητρικό πέτρωμα που έχουμε, έγινε χρήση του αρχείου 
WRBFU.kml από την υπηρεσία European Soil Data Center. Η μορφή του αρχείου 
ισχύει για το πρόγραμμα Google Earth από όπου και λήφθηκε η δορυφορική εικόνα της 
λεκάνης μελέτης, γεωπροσδιορίστηκε στο πρόγραμμα Arcmap και έγινε η ψηφιοποίηση 
του εδάφους. Ο προσδιορισμός των συντελεστών έγινε μετά σε συνεργασία με τον 
καθηγητή Alexandre Marco da Silva και φαίνεται στον Πίνακα 2 (Alexandre Marco da 
SILVA & Clayton Alcarde Alvares, Sao Paulo , 2005). Τα εδάφη χωρίστηκαν σε 
cambisols (CM), leptosols (LP),- rendzinas και luvisols (LV). 

 
Πίνακας 2: Συντελεστής Κ σύμφωνα με την εδαφική κατηγοριοποίηση 

Είδος Εδάφους Συντελεστής Κ Είδος Εδάφους Συντελεστής Κ 
Cambisols 0.0508 Luvisols 0.041 
Leptosols 0.0254 Luvisols – Cambisols 0.0459 

 
Συντελεστής LS 

Για τον υπολογισμό του συντελεστή LS έγινε χρήση του προγράμματος Arcmap 
9.1 και του παρακάτω τύπου (Jianguo Ma, 2001): 

 
LS = (Flow Accumulation • Cell Size / 22,13)0,4 • (Sin Slope / 0,0896)1,3                (3.19) 
 
Συντελεστής P 

Στο συντελεστή P δόθηκε  η τιμή 1 για όλες τις υπολεκάνες απορροής μιας και 
δεν εντοπίστηκε κανένα έργο διευθέτησης σε αυτές.  Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η 
λεκάνη απορροής F5 διότι στην λεκάνη αυτή έχουν κατασκευαστεί πέντε (5) φράγματα 
στην κεντρική της κοίτη. Για την συγκεκριμένη υπολεκάνη απορροής ορίσαμε την τιμή 
του συντελεστή 0,6. 
 
Συντελεστής  C 

Για τον υπολογισμό του συντελεστή C έγινε χρήση της βάσης δεδομένων 
χρήσεων γης της Εuropoean Environmental Agency Corine 2000 και του προγράμματος 
Arcmap και τον  Πίνακα 3 όπου οι χρήσεις γης παρουσιάζονται με τους κωδικούς τους. 

 
Πίνακας 3: Συντελεστής χρήσεων γης (Zarris et al, 2001) 

Χρήση 
γης 

Συντελεστής 
C 

Χρήση 
γης 

Συντελεστής 
C 

Χρήση 
γης 

Συντελεστής 
C 

Χρήση 
γης 

Συντελεστής 
C 

112 0.001 312 0.001 241 0.18 324 0.02 
211 0.3 313 0.001 242 0.18 331 0.6 
213 0.15 321 0.3 243 0.1 332 0.45 
221 0.2 322 0.45 244 0.05 333 0.45 
222 0.2 323 0.03 311 0.001 512 0.000 

 
3.2.2. Η μέθοδος Gavrilovic 

Η μέθοδος προσδιορίζει την μέση ετήσια γενική διάβρωση ή υποβάθμιση στις 
ορεινές λεκάνες απορροής των χειμαρρικών ρευμάτων. Η εξίσωση έχει την ακόλουθη 
μορφή: 

 
W = T•h•π• (√z3)•F (m3/έτος)                   (3.20) 
 
όπου W είναι ο όγκος μέσης ετήσιας παραγωγής φερτών υλών, π είναι ο αριθμός 
3,14159…., F είναι η επιφάνεια της λεκάνης (km2), h είναι το μέσο ετήσιο ύψος βροχής 
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στο μέσο υψόμετρο της ορεινής λεκάνης, z είναι ο συντελεστής διάβρωσης και Τ είναι ο 
συντελεστής θερμοκρασίας. Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική περιγραφή του κάθε 
παράγοντα.  

Ο παράγοντας Τ υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 
 

 0tT 0,1
10

= +           (3.21) 

 
όπου t0 είναι η μέση ετήσια θερμοκρασία για το μέσο υψόμετρο της ορεινής λεκάνης.   

Για τον υπολογισμό του παράγοντα t0 χρησιμοποιήθηκε ο τύπος:   
 
Ts = Tσ – α(zs-zσ)          (3.22) 
 
όπου Ts και Tσ είναι η θερμοκρασία της λεκάνης και του σταθμού βάσης αντίστοιχα, zs 
και zσ είναι το υψόμετρο της λεκάνης και του σταθμού βάσης αντίστοιχα και α είναι η 
θερμοβαθμίδα (Κουτσογιάννης και Ξανθόπουλος, 1999),  

Για τον υπολογισμό του παράγοντα h χρησιμοποιήθηκε η ίδια μεθοδολογία 
υπολογισμού με τον παράγοντα Ν της μεθόδου USLE.   

Ο z είναι ο συντελεστής διάβρωσης, ο οποίος υπολογίζεται από τη σχέση: 
 
z = x • y •(φ + √J)         (3.23) 
 
όπου J είναι η μέση κλίση της επιφάνειας της λεκάνης απορροής, ως εφαπτόμενης 
γωνίας, x είναι ο συντελεστής που εκφράζει τη μείωση της αντίστασης του γεωλογικού 
υποθέματος κατά την διάβρωση ανάλογα με την κατάσταση, την καλλιέργεια της 
επιφάνειας του και την παρουσία της βλάστησης, Πίνακας 4.(Globevnik L. et al,2003) 

 
Πίνακας 4: Τιμές του συντελεστή x για διάφορες χρήσεις γης  

σύμφωνα με το Corine 2000 
Χρήση 
Γης 

Τιμή 
x 

Χρήση 
Γης 

Τιμή 
x 

Χρήση 
Γης 

Τιμή 
x 

Χρήση 
Γης 

Τιμή 
x 

311 0.05 313 0.05 313 0.05 323 0.05 
324 0.5 243 0.4 243 0.4   

 
Ο συντελεστής διαβρωσιμότητας του γεωλογικού υποθέματος, y, ο οποίος 

εξαρτάται από την πετρολογική και εδαφολογική σύσταση των λεκανών παίρνει τις τιμές 
του σύμφωνα με τους κατάλληλους πίνακες της βιβλιογραφίας  (Κωτούλας, 2001).  
Για την περιοχή μελέτης, οι  τιμές που χρησιμοποιήθηκαν  για το συντελεστή y είναι : 
Γρανίτης y=0,2, Γνεύσιος y=0,3 και Σκληρός Ασβεστόλιθος y=0,6.  

Ο συντελεστής, φ,  εκφράζει το είδος και το βαθμό της διάβρωσης των λεκανών 
απορροής. Ο γενικός πίνακας από όπου λήφθηκαν οι τιμές βρίσκεται στην κατάλληλη 
βιβλιογραφία (Κωτούλας 2001). Για κάθε λεκάνη απορροής δόθηκε μετά από εξέταση 
όλων των  παραπάνω παραγόντων διαφορετική τιμή. 
 
 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά από την εφαρμογή των τύπων του Πίνακα 1 για κάθε λεκάνη απορροής 
ξεχωριστά, έγινε έλεγχος των αποτελεσμάτων τους σε σύγκριση με μετρήσεις παροχής 
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του ποταμού Κόσυνθου.  Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία 
Έγγειων Βελτιώσεων στη γέφυρα του χωριού Σμύνθη (Σημειακή απεικόνιση με μαύρο 
χρώμα στο Σχήμα 1). Από τη σύγκριση αυτή προέκυψε ότι οι τύποι με τη καλύτερη 
εκτίμηση μέγιστης πλημμυρικής παροχής είναι οι τύποι του Friedrich με υπερεκτίμηση 
11%, του Muller με υποεκτίμηση 5%,του Valentini και του Coutagne με υπερεκτίμηση 
33%(Πίνακας 5).Οι υπόλοιποι τύποι παρουσίαζαν σφάλμα πάνω από 35%.  

 
Πίνακας 5: Σύγκριση των καλυτέρων κατά επιλογή τύπων  

με τα δεδομένα καταγραφής της ΥΕΒ. 
Qmax Γέφυρα 

Σμύνθης(ΥΕΒ 1991-1998) Friedrich(Qmax) Muller 
(Qmax) Countagne(Qmax) Valentini 

(Qmax) 

1000.00 1108.56 947 1333.92 1333.92 
 
Οι πέντε επικινδυνότερες υπολεκάνες ως προς την απορροή τους σύμφωνα με τον 

μέσο όρο της παροχής των καλύτερων τύπων είναι οι F17, F25, F22, F18 και η F26. 
Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα και από τις δύο μεθόδους όσον αφορά την εδαφική 
απώλεια παρατηρήσαμε ότι οι τέσσερις πρώτες λεκάνες σε επικινδυνότητα είναι ίδιες 
με μικρές αλλαγές στην κατάταξη (Πίνακας 6, Σχήμα 2). Το συνολικό αποτέλεσμα για 
όλες τις λεκάνες απορροής ανέρχεται σε 93533.75 t/yr για την μέθοδο USLE και 
83825.61 t/yr για την μέθοδο Gavrilovic Οι πιο επικίνδυνες λεκάνες απορροής 
σύμφωνα με τους υπολογισμούς και των δύο μεθόδων είναι οι F25, F26, F22, F2. 

 
Πίνακας 6: Σύγκριση της εδαφικής διάβρωσης στις τέσσερις υπολεκάνες  

με τις  μεγαλύτερες εκτιμημένες τιμές διάβρωσης 
Υπολεκάνη USLE (t/yr) Gavrilovic(t/y)

F25 17682.09 14548.95 
F22 13175.40 11043.84 
F2 11354.55 7629.27 
F26 7083.07 6965.04 

 

 
Σχήμα 2. Αποτελέσματα της Παγκόσμιας Εξίσωσης Εδαφικής Απώλειας (αριστερά)  

και της μεθόδου Gavrilovic (δεξιά). 
 

 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά με βάση την αξιολόγηση της παρούσας μελέτης προκύπτει ότι 
και οι δύο μέθοδοι υπολογισμού της εδαφικής απώλειας συγκλίνουν όσον αφορά τα 
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αποτελέσματα τους. Επιπρόσθετα παρατηρείται ότι τρείς από τις πέντε υπολεκάνες με 
την μεγαλύτερη απορροή, εμφανίζονται παράλληλα και ως περιοχές με υψηλότερο 
ποσοστό εδαφικής απώλειας. Εν κατακλείδι γίνεται φανερό με όσα προαναφέρθηκαν 
ότι οι  υπολεκάνες απορροής με κωδικό αριθμό F22, F25, F26, F2 είναι οι πιο επικίν-
δυνες όσον αφορά τη χειμαρρική “συμπεριφορά” τους και τον κίνδυνο εδαφικής 
διάβρωσης. 

 
 

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Αμπελίδης Θ., Μπέλλος Κ., 2006. Επεξεργασία υδρολογικών δεδομένων της περιοχής 
Καβάλας – Ξάνθης δίνοντας έμφαση στους αυτόματους μετεωρολογικούς σταθμούς, 
10ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΥΕ , Ξάνθη. pp. 15-22. 

Διαμαντής Ι., 2001. Τελική έκθεση ερευνητικού προγράμματος : Διερεύνηση Συνθηκών 
Ύδρευσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Ξάνθης – Προοπτικές , Τομέας Γεωτεχνικής 
Μηχανικής ,Ξάνθη. 

Κουτσογιάννης, Δ., και Θ. Ξανθόπουλος, 1999. Τεχνική Υδρολογία, Έκδοση 3, Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα,. pp 418. 

Κωτούλας Δ.,2001, Ορεινή Υδρονομική Τόμος Ι : Τα ρέοντα ύδατα , Τμήμα Εκδόσεων 
Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη. 

Παπαϊωάννου Γ., 2008. Το χειμαρρικό περιβάλλον του ποταμού Κόσυνθου ,  
Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, pp 118 

Τσακίρης, Γ, 1995. Υδατικοί Πόροι: Ι. Τεχνική Υδρολογία, Εκδόσεις Συμμετρία ,Αθήνα. 
Χρυσάνθου Β.,Πυλιώης Α., 1995. Εκτίμηση της εισροής φερτών υλών σε έναν 
ταμιευτήρα υπό κατασκευή. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΥΕ, Θεσσαλονίκη,pp.355-362. 

Da Silva A.M., Alvares C.A., 2005. Levantamento de informacŏes e estruturacăo de um 
banco dados sobre a erodibilidade de classes de solos no estado de Săo Paulo. 
UNESP, Geociências, vol. 24, n. 1, pp. 33-41. 

Globevnik L.,Holjevic D.,Petkovsek G.,Rubinic J., 2003. Applicabillity of the Gavrilovic 
method in erosion calculation using spatial data manipulation techniques, 
Proceeding of the international symposium XXIII General Assembly of the 
international union of geodesy and geophysics,Sapoporo,Japan,8-9 July,pp.224-232. 

Ma J, 2001. Combining the USLE and GIS/Arcview for Soil Erosion Estimation in Fall 
Creek Watershed in Ithaca, New York. 

Maris F., Karagiorgos K., Anastasiadis S., Vassiliou A., Karagiannis I., 2006. Soil loss 
evaluation in the Polifitou Lake basin using Geographical Information System, 
International Conference on Sustainable Management and Development of 
Mountainous and Island Areas, Naxos, Greece,29 September-1 October,pp.302-313. 

Spartalis S., Iliadis L., Maris F., 2007. An innovative risk evaluation system estimating 
its own fuzzy entropy, Mathematical and Computer Modelling, vol. 46, pp. 260-267. 

Zarris D., Lykoudi E., Koutsogiannis D., 2002. Sediment Yield Estimation from a 
Hydrographic survey : A case study for the Kremasta reservoir basin. At 5th 
International Conference , Water Resources Management in the Era of Transision. 
Athens 4-8/9, pp. 338 – 345. 

 



Πρακτικά Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ & ΕΕΔΥΠ  Επιμέλεια Έκδοσης: 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων Α. Λιακόπουλος, Β. Κανακούδης 
σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών» Ε. Αναστασιάδου-Παρθενίου 
Βόλος, 27-30 Μαΐου 2009, σελ. 461-469 Β. Τσιχριντζής 

 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ  

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ  
ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ 
Β. Κιτσικούδης, Β. Χρυσάνθου 

 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στο ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού Έβρου υπολογίστηκε η 
μεταβολή της στερεοπαροχής με το χρόνο (στερεογράφημα) για μια περίοδο πέντε ετών 
(Ιανουάριος 2003 – Δεκέμβριος 2007). Συγκεκριμένα, η εν λόγω λεκάνη χωρίστηκε σε 
13 υπολεκάνες, στην έξοδο των οποίων υπολογίστηκε το συνεχές στερεογράφημα για 
την ως άνω χρονική περίοδο. Οι υπολογισμοί έγιναν βάσει ενός σύνθετου μαθηματικού 
μοντέλου, αποτελουμένου από ένα μοντέλο βροχής – απορροής (Soil Conservation 
Service, USA), ένα μοντέλο διόδευσης υδρογραφημάτων (Muskingum – Cunge), ένα 
μοντέλο εδαφικής διάβρωσης (Poesen) και ένα μοντέλο στερεομεταφοράς σε 
υδατορρεύματα (van Rijn). Κύρια δεδομένα εισόδου στο μαθηματικό μοντέλο είναι τα 
βροχογραφήματα των 13 υπολεκανών για την ίδια χρονική περίοδο. Στην παρούσα 
εργασία δίδεται ενδεικτικά το υδρογράφημα και το στερεογράφημα για την ως άνω 
χρονική περίοδο στην έξοδο της υπολεκάνης 12, στην οποία βρίσκεται το δέλτα του 
ποταμού Έβρου. Και στα δύο διαγράμματα παρατηρούνται πολλές αιχμές. 
 
 

COMPUTATION OF SEDIMENT GRAPHS  
IN THE GREEK PART OF EVROS RIVER BASIN 

V. Kitsikoudis, V. Hrissanthou 
 

Department of Civil Engineering, Democritus University of Thrace, 
 
 

SUMMARY 
In the Greek part of Evros River basin, the variation of sediment discharge with time 
(sediment graph) was computed for a period of five years (January 2003 – December 
2007). In concrete terms, the above basin was divided into 13 sub-basins, and the 
continuous sediment graph was computed at the outlet of each sub-basin for the above 
time period. The computations were performed on the basis of a composite 
mathematical model consisting of a rainfall – runoff model (Soil Conservation Service, 
USA), a hydrograph routing model (Muskingum – Cunge), a soil erosion model 
(Poesen) and a stream sediment transport model (van Rijn). Main input data of the 
mathematical model are the hyetographs of the 13 sub-basins for the same time period. 
In the present study, the hydrograph and the sediment graph for the above time period at 
the outlet of sub-basin 12, where the delta of Evros River is located, are given 
indicatively. In both diagrams, many peaks can be seen.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι μεγάλες πλημμύρες που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στον ποταμό Έβρο 

αποτέλεσαν το έναυσμα για την παρούσα υπολογιστική μελέτη. Ως γνωστό, οι μεγάλες 
πλημμυρικές παροχές μεταφέρουν και μεγάλες ποσότητες φερτών υλών, οι αποθέσεις 
των οποίων δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα τόσο στην κοίτη των υδατορρευμάτων, 
καθόσον συρρικνώνεται η υγρή διατομή και υπερχειλίζουν οι όχθες των υδατορ-
ρευμάτων, όσο και στις γύρω, τυχόν υπάρχουσες, κατοικημένες περιοχές, όπου οι 
μεγάλες συσσωρεύσεις φερτών υλών αποτελούν εμπόδιο για την κυκλοφορία πεζών και 
οχημάτων. 

Στη μελετηθείσα χρονική περίοδο των πέντε ετών συμπεριλαμβάνονται και 
ακραία επεισόδια βροχής, τα οποία δημιούργησαν πλημμυρικά γεγονότα. Με τη 
βοήθεια ενός σύνθετου μαθηματικού μοντέλου, που δέχεται ως δεδομένο το 
βροχογράφημα της ως άνω μακράς χρονικής περιόδου πέντε ετών, δύνανται να 
υπολογιστούν τόσο τα υδρογραφήματα όσο και τα στερεογραφήματα σε οποιαδήποτε 
κινδυνεύουσα από πλημμύρα διατομή του ποταμού Έβρου. 
 
 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Για τον υπολογισμό των στερεογραφημάτων για μια μακρά χρονική περίοδο 
πέντε ετών εφαρμόστηκε στο ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού 
Έβρου ένα σύνθετο μαθηματικό μοντέλο, αποτελούμενο από τα εξής επιμέρους 
μοντέλα: (α) μοντέλο βροχής – απορροής, (β) μοντέλο διόδευσης υδρογραφημάτων, (γ) 
μοντέλο εδαφικής διάβρωσης και (δ) μοντέλο στερεομεταφοράς σε υδατορρεύματα. Τα 
ως άνω μοντέλα περιγράφονται συνοπτικά στις ακολουθούσες παραγράφους. 
 
 
2.1. ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΡΟΧΗΣ – ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

Βάσει του μοντέλου βροχής – απορροής της Soil Conservation Service (SCS, 
1972) υπολογίζεται αφενός το περίσσευμα βροχής σε μια υπολεκάνη αφετέρου το 
υδρογράφημα στην έξοδο της υπολεκάνης, λόγω ενός μεμονωμένου επεισοδίου βροχής. 

Το περίσσευμα βροχής oh  (mm) για ένα επεισόδιο βροχής δίδεται από την 
κάτωθι σχέση (SCS, 1972): 
 

)S8.0N/()S2.0N(h 2
o +−=                                                                                    (2.1) 

 
όπου N  (mm) είναι το ύψος βροχής και S  (mm) οι απώλειες βροχής.  

Οι απώλειες βροχής S  (mm) υπολογίζονται από την ακόλουθη εξίσωση: 
 

]10)CN/1000[(4.25S −=                                                                                       (2.2) 
 
όπου CN  είναι ο αριθμός καμπύλης (curve number) που εξαρτάται από την 
εδαφοκάλυψη, την υδρολογική ομάδα εδάφους και την προϋπάρχουσα υγρασία του 
εδάφους ( 100CN0 << ). 

Το υδρογράφημα στην έξοδο μιας υπολεκάνης υπολογίζεται βάσει του αδάστατου 
μοναδιαίου υδρογραφήματος της SCS, στο οποίο η αδιάστατη παροχή εκφράζεται ως 
λόγος της παροχής q  προς την παροχή αιχμής pq  και ο αδιάστατος χρόνος ως λόγος 

του χρόνου t  προς το χρόνο ανόδου pT .  

Η παροχή αιχμής pq  (m3/s) δίδεται από τη σχέση: 
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pp T/CAq =                                                                                                                (2.3) 

 
όπου C  = 2.08, A  (km2) η επιφάνεια της υπολεκάνης και pT  (hr) ο χρόνος ανόδου του 
μοναδιαίου υδρογραφήματος, ο οποίος πάλι δίδεται από τη σχέση: 
 

pRp t)2/t(T +=                                                                                                         (2.4) 
 
Στην ως άνω σχέση, Rt  (hr) είναι η διάρκεια του περισσεύματος βροχόπτωσης και pt  

(hr) η χρονική επιβράδυνση της υπολεκάνης, η οποία λαμβάνεται ίση προς ct6.0 , όπου 

ct  (hr) ο χρόνος συγκέντρωσης. 
 
 
2.2. ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ 

Για τη διόδευση ενός υδρογραφήματος από την έξοδο μιας υπολεκάνης στην 
έξοδο της όλης λεκάνης απορροής χρησιμοποιείται το μοντέλο διόδευσης των 
Muskingum – Cunge (HEC – HMS, Technical Reference Manual, 2000). Η βασική 
εξίσωση του μοντέλου έχει την ακόλουθη μορφή: 
 

1t3t21t1t OCICICO −− ++=                                                                                     (2.5) 
 
όπου tO  είναι η παροχή εκροής στο χρόνο t , στο τμήμα ενός υδατορρεύματος, 1tO −  η 
παροχή εκροής στο χρόνο 1t − , tI  η παροχή εισροής στο χρόνο t  και 1tI −  η παροχή 
εισροής στο χρόνο 1t − , στο θεωρούμενο τμήμα. 

Οι συντελεστές 1C , 2C  και 3C  δίδονται από τις κάτωθι σχέσεις: 
 

)]X1(2)K/t/[(]X2)K/t[(C1 −++= ΔΔ                                                            (2.6) 
)]X1(2)K/t/[(]X2)K/t[(C2 −+−= ΔΔ                                                            (2.7) 

)]X1(2)K/t/[()]K/t()X1(2[C3 −+−−= ΔΔ                                                   (2.8) 
 
όπου tΔ  είναι το χρονικό βήμα. 

Οι παράμετροι K  και X  προσδιορίζονται ως ακολούθως: 
 

c/xK Δ=                                                                                                                     (2.9)      
)]xsc/(q1[5.0X o Δ−=                                                                                            (2.10) 

 
όπου xΔ  είναι το χωρικό βήμα, c  η ταχύτητα διάδοσης κυματισμών, oq  η παροχή 
αναφοράς ανά μονάδα πλάτους, από το υδρογράφημα εισροής και s  η κλίση της 
γραμμής ενέργειας. 
 
 
2.3. ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 

Οι ακόλουθες εξισώσεις του Poesen (1985) χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 
της εδαφικής διάβρωσης λόγω ενός μεμονωμένου επεισοδίου βροχής σε μια 
υπολεκάνη: 
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acosr)KE(Cq 1
srs
−=                                                                                              (2.11) 

)]e1(D019.0asin301.0[qq asin42.222.0
50rsr

−− −+=                                          (2.12) 
 
όπου rsq  (kg/m2) είναι η μάζα αποκολλώμενων σωματιδίων του εδάφους ανά μονάδα 
επιφάνειας λόγω πρόσκρουσης των σταγόνων της βροχής, C  ο συντελεστής 
εδαφοκάλυψης, KE  (J/m2) η κινητική ενέργεια της βροχής, sr  (J/kg) η αντίσταση του 
εδάφους στην αποκόλληση από τις σταγόνες της βροχής, a  (ο) η κλίση της εδαφικής 
επιφάνειας, rq  (kg/m) η μάζα εκτινασσόμενων σωματιδίων προς τα κατάντη μιας 
κλιτύος ανά μονάδα πλάτους λόγω πρόσκρουσης των σταγόνων της βροχής και 50D  
(m) η διάμεση διάμετρος σωματιδίων. 

Η κινητική ενέργεια της βροχής εκφράζεται ως συνάρτηση του ύψους βροχής και 
η αντίσταση του εδάφους ως συνάρτηση της διάμεσης διαμέτρου των σωματιδίων 
(Poesen, 1985, Χρυσάνθου και Θεοδωρακόπουλος, 2006). 
         Ο μεταφερόμενος όγκος αποκολληθέντων εδαφικών σωματιδίων από την 
επιφανειακή απορροή εκφράζεται από την ακόλουθη σχέση (Nielsen et al., 1986): 
 

tf rqq =                                                                                                                     (2.13) 
 
όπου fq  [m3/(s m)] ο μεταφερόμενος όγκος εδαφικών σωματιδίων από την επιφανειακή 
απορροή ανά μονάδα χρόνου και πλάτους, r  ο λόγος παράσυρσης ( 1r =  για μη 
συνεκτικά εδάφη, 1r <  για συνεκτικά εδάφη) και tq  [m3/(s m)] η μεταφορική 
ικανότητα της επιφανειακής απορροής σε φερτές ύλες ανά μονάδα χρόνου και πλάτους. 

Η μεταφορική ικανότητα της επιφανειακής απορροής σε φερτές ύλες tq  [m3/(s 
m)] δίδεται από τον ακόλουθο τύπο (Nielsen et al., 1986), ο οποίος αποτελεί 
τροποποίηση γνωστού τύπου των Engelund – Hansen (1967) για τη μεταφορική 
ικανότητα της ροής ενός υδατορρεύματος σε φερτές ύλες: 
 

]Dg)1/[(]sq)f/g2(04.0[q 50
2/12s3/53/56/1

t −=
ρ
ρ

                                   (2.14) 

 
όπου g  (m/s2) είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας, f  ο συντελεστής τριβής, q  [m3/(s 
m)] η επιφανειακή απορροή ανά μονάδα πλάτους, s  η κλίση της γραμμής ενέργειας, 

sρ  (kg/m3) η πυκνότητα φερτών υλών και ρ  (kg/m3) η πυκνότητα νερού. 
Η διαθέσιμη ποσότητα φερτών υλών στην εδαφική επιφάνεια της θεωρούμενης 

υπολεκάνης προκύπτει ως άθροισμα της εκτινασσόμενης μάζας σωματιδίων της 
εδαφικής επιφάνειας λόγω της πρόσκρουσης των σταγόνων της βροχής και της 
μεταφερόμενης μάζας εδαφικών σωματιδίων από την επιφανειακή απορροή. Η 
ποσότητα φερτών υλών που φθάνει στο κύριο υδατόρρευμα της θεωρούμενης 
υπολεκάνης, εκτιμάται βάσει των ακόλουθων συλλογισμών: 

• Εάν η διαθέσιμη ποσότητα φερτών υλών στην υπολεκάνη υπερβαίνει τη 
μεταφορική ικανότητα της επιφανειακής απορροής σε φερτές ύλες, λαμβάνει 
χώρα απόθεση φερτών υλών στην εδαφική επιφάνεια. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση γίνεται δεκτό ότι η μεταφερόμενη ποσότητα φερτών υλών προς 
το κύριο υδατόρρευμα της υπολεκάνης ισούται προς την ως άνω μεταφορική 
ικανότητα. 
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• Εάν η διαθέσιμη ποσότητα φερτών υλών στην υπολεκάνη είναι μικρότερη 
της μεταφορικής ικανότητας της επιφανειακής απορροής σε φερτές ύλες, 
λαμβάνει χώρα πρόσθετη διάβρωση της εδαφικής επιφάνειας. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση γίνεται δεκτό ότι η μεταφερόμενη ποσότητα φερτών υλών προς 
το κύριο υδατόρρευμα της υπολεκάνης ισούται προς τη διαθέσιμη ποσότητα 
φερτών υλών στην υπολεκάνη. 

 
 
2.4. ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΡΕΥΜΑΤΑ   

Το στερεοφορτίο στην έξοδο του κύριου υδατορρεύματος μιας υπολεκάνης 
μπορεί να υπολογιστεί με παρόμοιους συλλογισμούς όπως η ποσότητα φερτών υλών 
που εισρέει στο κύριο υδατόρρευμα από την εδαφική διάβρωση της υπολεκάνης: 

• Εάν η διαθέσιμη ποσότητα φερτών υλών στο υδατόρρευμα υπερβαίνει τη 
μεταφορική ικανότητα του υδατορρεύματος σε φερτές ύλες, λαμβάνει χώρα 
απόθεση φερτών υλών στην κοίτη του υδατορρεύματος. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση γίνεται δεκτό ότι το στερεοφορτίο στην έξοδο του υδατορρεύματος 
ισούται με τη μεταφορική ικανότητα του υδατορρεύματος σε φερτές ύλες. 

• Εάν η διαθέσιμη ποσότητα φερτών υλών στο υδατόρρευμα είναι μικρότερη από 
τη μεταφορική ικανότητα του υδατορρεύματος σε φερτές ύλες, μπορεί να λάβει 
χώρα διάβρωση της κοίτης. Σ’ αυτήν την περίπτωση γίνεται δεκτό ότι το 
στερεοφορτίο στην έξοδο του υδατορρεύματος ισούται με τη διαθέσιμη 
ποσότητα φερτών υλών στο υδατόρρευμα. 

Για τον υπολογισμό της μεταφορικής ικανότητας σε φερτές ύλες του κύριου 
υδατορρεύματος μιας υπολεκάνης χρησιμοποιούνται οι σχέσεις του van Rijn (1984a, 
1984b), ο οποίος υπολογίζει τη στερεοπαροχή κοίτης και τη στερεοπαροχή 
αιωρούμενων φερτών υλών χωριστά. 

Η στερεοπαροχή κοίτης, GVq  [m3/(s m)], δίδεται από τη σχέση: 
 

5.1
50

3.0*1.2*
GV Dg)D/T(053.0q ρ′=                                                                (2.15) 

 
όπου *T  παράμετρος μεταφοράς, *D  αριθμός Bonnefille, ρ′  σχετική πυκνότητα 
φερτών υλών [( ρρρ /)( s − ] και 50D  (m) διάμεση διάμετρος κόκκων κοίτης. 

Η παράμετρος μεταφοράς *T  και ο αριθμός Bonnefille *D  ορίζονται ως 
ακολούθως: 
 

0.1)u/u(T 2
cr**

* −′=                                                                                            (2.16) 

50
3/12* D)/g(D νρ′=                                                                                           (2.17) 

 
όπου ′

*u  (m/s) είναι η διατμητική ταχύτητα, αναφερόμενη στην τραχύτητα των 
μεμονωμένων κόκκων, cr*u  (m/s) η κρίσιμη διατμητική ταχύτητα και ν  (m2/s) το 
κινηματικό ιξώδες του νερού. 

Η στερεοπαροχή αιωρούμενων φερτών υλών, SVq  [m3/(s m)], δίδεται από την 
εξίσωση: 
 

aSV FuhCq =                                                                                                            (2.18) 
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όπου F  συντελεστής διόρθωσης αιωρούμενου στερεοφορτίου που λαμβάνει υπόψη 
την απόσβεση του τυρβώδους, u  (m/s) μέση ταχύτητα ροής, h  (m) βάθος ροής και aC  
συγκέντρωση αναφοράς σε απόσταση a  (m) από την κοίτη. 

Η ολική στερεοπαροχή, FVq  [m3/(s m)], η οποία είναι ταυτόσημη με τη 
μεταφορική ικανότητα σε φερτές ύλες του υδατορρεύματος, είναι το άθροισμα των 
ποσοτήτων GVq  και SVq . 
 
 
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Το σύνθετο μαθηματικό μοντέλο που περιγράφηκε στις προηγούμενες 
παραγράφους, εφαρμόστηκε στο ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής του ποταμού 
Έβρου. Η λεκάνη απορροής του Έβρου εκτείνεται σε τρεις χώρες: στη Βουλγαρία, στην 
Τουρκία και στην Ελλάδα. Έχει έκταση 53000 km2, εκ των οποίων 3340 km2 
βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, δηλαδή μόλις το 6% της συνολικής επιφάνειας της 
λεκάνης απορροής. Το μήκος του ποταμού Έβρου στην Ελλάδα ανέρχεται σε 218 km, 
εκ των οποίων τα 203 km αποτελούν τη συνοριακή γραμμή με την Τουρκία. Οι 
σημαντικότεροι παραπόταμοι του Έβρου επί ελληνικού εδάφους είναι ο Άρδας και ο 
Ερυθροπόταμος (Σχήμα 1α).  

Το ελληνικό τμήμα της λεκάνης απορροής του Έβρου διαιρέθηκε σε 13 
υπολεκάνες (Κιτσικούδης, 2008), εκ των οποίων οι 12 συμβάλλουν άμεσα στον Έβρο, 
ενώ η 13η στον Ερυθροπόταμο (Σχήμα 1α). Στο Σχήμα 1β απεικονίζεται το σύστημα 
των υπολεκανών που συμβάλλουν αμέσως ή εμμέσως στον ποταμό Έβρο, και των 
τμημάτων διόδευσης των υδρογραφημάτων, σύμφωνα με το λογισμικό HEC – HMS 
που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή των δύο υδρολογικών μοντέλων (SCS και 
Muskingum – Cunge). 

Τα διαθέσιμα ημερήσια βροχομετρικά ύψη αφορούν τη χρονική περίοδο 
Ιανουάριος 2003 – Δεκέμβριος 2007 και προέρχονται από 12 βροχομετρικούς σταθμούς 
του Νομού Έβρου. 

Στο Σχήμα 2 φαίνεται το βροχογράφημα, ενδεικτικά, για την υπολεκάνη 12, στην 
οποία βρίσκεται το δέλτα του ποταμού Έβρου, για την ως άνω χρονική περίοδο. Στο 
Σχήμα 3 δίδεται, ενδεικτικά, το υδρογράφημα στην έξοδο της υπολεκάνης 12 για την 
ίδια χρονική περίοδο, όπως προέκυψε από την εφαρμογή του λογισμικού HEC – HMS. 
Στο Σχήμα 4 δίδεται, ενδεικτικά, το στερεογράφημα στην έξοδο της υπολεκάνης 12, 
ομοίως για την ως άνω χρονική περίοδο, όπως προέκυψε από την εφαρμογή του 
μοντέλου εδαφικής διάβρωσης και του μοντέλου στερεομεταφοράς σε υδατορρεύματα. 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΥΠΟΛΕΚΑΝΕΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Σχήμα 1. (α) Υποδιαίρεση της λεκάνης απορροής του Έβρου σε 13 υπολεκάνες       
                (β) Απεικόνιση της λεκάνης απορροής σύμφωνα με το λογισμικό HEC-HMS                              
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Σχήμα 2. Βροχογράφημα της υπολεκάνης 12 για την περίοδο Ιαν. 2003 – Δεκ. 2007 

α β 

(mm) 
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Σχήμα 3. Υδρογράφημα στην έξοδο της υπολεκάνης 12 για  

την περίοδο Ιαν. 2003-Δεκ. 2007 
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Σχήμα 4. Στερεογράφημα στην έξοδο της υπολεκάνης 12 για  

την περίοδο Ιαν. 2003 -Δεκ. 2007 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Στο Σχήμα 2, που αναφέρεται στο βροχογράφημα της υπολεκάνης 12 για μια 

χρονική περίοδο πέντε ετών, παρατηρούνται αρκετές αιχμές (ημερήσια ύψη βροχής) 
μεταξύ 30 και 50 mm, ενώ λιγότερες αιχμές είναι άνω των 50 mm.  

Στο Σχήμα 3, που αναφέρεται στο συνεχές υδρογράφημα στην έξοδο της 
υπολεκάνης 12 για την ως άνω χρονική περίοδο, παρατηρούνται αρκετές αιχμές μεταξύ 
300 και 500 m3/s. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο υδρολογικά μοντέλα (SCS και Muskingum – 
Cunge), που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη, έχουν ήδη εφαρμοστεί επιτυχώς 
στη λεκάνη απορροής του ποταμού Κόσυνθου (Ξάνθη), για την οποία ήταν διαθέσιμες 
μετρήσεις παροχής νερού (Tsakiridis et al., 2007). Η εν λόγω εφαρμογή, όμως, δεν 
αφορούσε πλημμυρικές συνθήκες. 

 Τέλος, στο Σχήμα 4, που αναφέρεται σ’ ένα συνεχές στερεογράφημα στην έξοδο 
της υπολεκάνης 12, για την ίδια χρονική περίοδο όπως το ως άνω υδρογράφημα, 
παρατηρούνται αρκετές αιχμές μεταξύ 30 και 60 kg/s. 

Στην παρούσα μελέτη έγινε δεκτό ότι από τη Βουλγαρία εισρέει στο ελληνικό 
τμήμα του Έβρου μόνο η βασική απορροή, πράγμα που σημαίνει ότι οι τιμές του 
υδρογραφήματος και στερεογραφήματος θα ήταν ακόμα μεγαλύτερες υπό συνθήκες 
πλημμυρικών εισροών από τη Βουλγαρία.     
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα αριθμητική μελέτη παρουσιάζεται η διδιάστατη αλληλεπίδραση 
κυματισμών με σταθερό, ημιβυθισμένο διάφραγμα λεπτότοιχης διατομής (TB) για 
διάφορες κυματικές συνθήκες και βυθίσματα και τελικά συγκρίνεται η αποτελεσμα-
τικότητα της κατασκευής με εκείνη ημιβυθισμένου κυματοθραύστη ορθογωνικής 
διατομής συγκεκριμένου πλάτους (FB). Ο συντελεστής διάδοσης των κυματισμών 
παρουσιάζεται γενικά αντίστροφα ανάλογος του λόγου d/L. Αντίστροφη διαμόρφωση 
παρουσιάζει ο συντελεστής ανάκλασης των κυματισμών. Οι μέγιστες τιμές της μέσης 
ταχύτητας και της κινητικής ενέργειας της τύρβης εμφανίζονται στην βυθισμένη παρειά 
της κατασκευής. Φανερώνεται η ανωτερότητα της κατασκευής (FB).  
 
 
A NUMERICAL STUDY ON THE HYDRODYNAMICS OF A FIXED 

SEMI-IMMERSED THIN BARRIER UNDER WATER WAVE 
ACTION 

E.V. Koutandos1, P.E. Prinos2, C.G. Koutitas3 
 

1Civil Engineering Dept, T.E.I. of Crete, ekoutant@iacm.forth.gr    
2D.H.E.E., Civil Engineering Dept., A.U.Th., prinosp@civil.auth.gr    
3D.H.E.E., Civil Engineering Dept., A.U.Th., koutitas@civil.auth.gr    

 
 
ABSTRACT 
In the present numerical study the 2DV wave interaction with a fixed semi-immersed 
thin barrier (TB) for various wave conditions along with various draughts are examined 
and finally the efficiency of the structure is compared with the one of the semi-
immersed breakwater of orthogonal cross section and certain width (FB). Wave 
transmission coefficient presents decrease with increase of the ratio d/L. Wave 
reflection coefficient presents the opposite trend.  Maximum values of the mean velocity 
and turbulent kinetic energy are presented in the submerged part of the structure. The 
superiority of the (FB) structure is revealed.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι ημιβυθισμένοι κυματοθραύστες είναι μία φιλική προς το περιβάλλον μορφή 

παράκτιου έργου προστασίας αφού παρέχει την δυνατότητα ανανέωσης των θαλάσσιων 
υδάτων κάτω από το βυθισμένο σώμα της κατασκευής, η οποία δύναται να 
χρησιμοποιηθεί σε ημιπροστατευμένες παράκτιες περιοχές     

Τα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά ημιβυθισμένου κυματοθραύστη λεπτότοιχης 
διατομής (TB) παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά με εκείνα ημιβυθισμένου κυματο-
θραύστη ορθογωνικής διατομής (FB), (Koutandos et al., 2004). Κάτω από την επίδραση 
κυματισμών μικρής περιόδου η κύρια παράμετρος που καθορίζει σε ένα μεγάλο βαθμό 
την επίδοση της κατασκευής είναι το βύθισμα της, (Koutandos et al., 2005).        

Αναλυτικές εξισώσεις για λεπτό διάφραγμα υπό την επίδραση κυματισμών 
παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από (Wiegel, 1960) όπου δεν λαμβάνονταν υπόψη η 
ανάκλαση. Βελτιωμένες αναλυτικές λύσεις παρουσιάστηκαν από, (Kriebel, 1992), 
λαμβάνοντας υπόψη και την κυματική ανάκλαση. Οι Liu and Abbaspour (1982) 
χρησιμοποίησαν την μέθοδο των συνοριακών στοιχείων για περιγράψουν αριθμητικά το 
φαινόμενο ενώ οι (Reddy & Neelamani, 1992) διεξήγαγαν σειρά φυσικών πειραμάτων 
μελετώντας την κυματική διάδοση και ανάκλαση μονοχρωματικών κυματισμών 
παρουσία σταθερού, ημιβυθισμένου διαφράγματος. Οι (Losada et al., 1992) με χρήση 
της γραμμικής θεωρίας κυματισμών μελέτησαν την υπό γωνία πρόσπτωση 
μονοχρωματικών κυματισμών σε ημιβυθισμένο κυματοθραύστη λεπτότοιχης διατομής.  

Στην εργασία (Koutandos et al., 2005), παρουσιάστηκε αναλυτική πειραματική 
μελέτη της υδροδυναμικής ημιβυθισμένου κυματοθραύστη ορθογωνικής διατομής. 
Πειραματικά αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιούνται για 
συγκριτικούς λόγους σε σχέση με αντίστοιχα αριθμητικά ημιβυθισμένου 
κυματοθραύστη λεπτότοιχης διατομής.      
 
 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Στο υπολογιστικό μοντέλο (COBRAS), (Kothe et al., 1991), (Liu & Lin, 1997), 
επιλύονται σε διδιάστατο κατακόρυφα υπολογιστικό πεδίο οι εξισώσεις Reynolds 
Averaged  Navier-Stokes (RANS).  Το κλείσιμο της τύρβης επιτυγχάνεται με τη χρήση, 
μη γραμμικού, τυρβώδους μοντέλου τύπου  k-ε. Ο εντοπισμός της ελεύθερης 
επιφάνειας γίνεται με χρήση της μεθόδου VOF, (Hirt & Nichols, 1981). Οι οριακές 
συνθήκες για το μέσο πεδίο ροής εμπεριέχουν τη συνθήκη πρόσφυσης στα στερεά 
αδιαπέρατα όρια και της μηδενικής τάσης στην ελεύθερη επιφάνεια. Για τον 
υπολογισμό των τυρβωδών μεγεθών υιοθετείται η λογαριθμική κατανομή της μέσης 
εφαπτομενικής ταχύτητας στο τυρβώδες οριακό υπόστρωμα.  Στην ελεύθερη επιφάνεια  
μηδενίζεται η παράγωγος για τα k και ε. Οι αρχικές συνθήκες αποτελούνται από 
συνθήκες ακίνητου νερού χωρίς ύπαρξη κυματισμών ή ρεύματος. Η γένεση των 
κυματισμών στο υπολογιστικό πεδίο γίνεται με τη βοήθεια εσωτερικής κυματο-
γεννήτριας. Η μέθοδος βασίζεται στην εισαγωγή όρου πηγής στην εξίσωση συνέχειας 
στην περιοχή γένεσης των κυματισμών. Η ελεύθερη επιφάνεια  πάνω από την 
συγκεκριμένη περιοχή αντιδρά στην αύξηση πίεσης που δημιουργείται με την 
δημιουργία σειράς επιφανειακών κυμάτων, (Lin & Liu, 1999). Η παραπάνω τεχνική 
συνδυάζεται με στοιβάδα απορρόφησης  προκειμένου να αποσβεστούν οι κυματισμοί οι 
οποίοι κατευθύνονται σε αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη στην οποία εστιάζεται το 
ενδιαφέρον της αριθμητικής μελέτης, (Israeli & Orszag, 1981). Ο υπολογιστικός χώρος 
διαιρείται σε τετράγωνα υπολογιστικά κελιά. Το υπολογιστικό πλέγμα δύναται να 
διαιρεθεί σε υποπεριοχές με μεταβλητή χωρική ανάλυση. Η συγκεκριμένη δυνατότητα 
του μοντέλου δίνει τη δυνατότητα στον μελετητή να χρησιμοποιήσει υπολογιστικό 
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πλέγμα με υψηλότερη χωρική ανάλυση σε περιοχές αυξημένου ενδιαφέροντος όπως 
είναι μία κατασκευή. Ο εντοπισμός της ελεύθερης επιφάνειας επιτυγχάνεται με τη 
μέθοδο του όγκου ρευστού (VOF) σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προτείνεται στην 
εργασία (Liu & Lin, 1997). Οι εξισώσεις Reynolds επιλύονται με τη μέθοδο των 
πεπερασμένων διαφορών σε δύο βήματα σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προτείνεται 
στις εργασίες (Chorin, 1967), (Chorin, 1968). Πλήρης περιγραφή της χρησιμοποιού-
μενης αριθμητικής τεχνικής παρουσιάζεται στην εργασία (Liu & Lin, 1997).  
    

 
3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ 

Αριθμητικά αποτελέσματα τα οποία αφορούν την κυματική διάδοση και 
ανάκλαση των κυματισμών παρουσία ημιβυθισμένου κυματοθραύστη λεπτότοιχης 
διατομής (TB) συγκρίνονται με αντίστοιχα πειραματικά κυματοθραύστη ορθογωνικής 
διατομής (FB), (Koutandos et al., 2005), για ίδιες συνθήκες σχετικού βάθους d/L (όπου 
d το θαλάσσιο βάθος και L το μήκος κύματος) και σχετικού βυθίσματος dr/d (όπου dr 
το βύθισμα της κατασκευής). Σκοπός αυτής της παράθεσης αριθμητικών και 
πειραματικών αποτελεσμάτων αποτελεί η συγκριτική παρουσίαση των δύο μορφών 
ημιβυθισμένου κυματοθραύστη. Εξετάζεται η επίδραση σχετικού βάθους d/L και 
σχετικού βυθίσματος dr/d στα υδροδυναμικά χαρακτηριστικά (κυματική μετάδοση, 
ανάκλαση, σκέδαση, ταχύτητα, τυρβώδης κινητική ενέργεια).  

Τα πειραματικά αποτελέσματα τα αοποία χρησιμοποιούνται για συγκριτικούς 
λόγους διεξήχθησαν στο κανάλι κυματισμών CIEM στο εργαστήριο LIM στο πανεπι-
στήμιο UPC στη Βαρκελώνη. Οι διαστάσεις του καναλιού ήταν 100 m μήκος, 5 m 
βάθος και 3 m πλάτος. Ο ημιβυθισμένος κυματοθραύστη ορθογωνικής διατομής (FB) 
τοποθετήθηκε σε βάθος d=2.0 m. Το πλάτος της κατασκευής ήταν B=2 m, το βύθισμα 
dr =0.5 m, το συνολικό ύψος 1.5 m και το εγκάρσιο πλάτος 2.8 m. Λεπτομέρειες για τον 
πειραματικό εξοπλισμό και την διεξαγωγή των πειραμάτων παρουσιάζονται στην 
εργασία, (Koutandos et al., 2005). Για την περίπτωση μονοχρωματικών κυματισμών 
εξετάστηκαν δύο ύψη κύματος  Hi=0.2 m και Hi=0.3 m, τρία βυθίσματα dr=0.40 m 
(dr/d=1/5), dr=0.50 m (dr/d=1/4) και dr=0.65 m (dr/d=1/3). Για κάθε βύθισμα 
εξετάστηκαν 6 κυματικές περίοδοι οδηγώντας σε 6 τιμές του λόγου d/L σύμφωνα με 
τον πίνακα 1 που ακολουθεί.  

 
Πίνακας 1: Κυματικές περίοδοι  (Hi=0.2 m και Hi=0.3 m). 

 T (sec) d/L 
R1 2.34 0.24 
R2 2.67 0.20 
R3 3.16 0.15 
R4 5.04 0.09 
R5 6.23 0.07 
R6 9.17 0.04 

 
Ο συνολικός αριθμός των πειραμάτων ανέρχεται σε 2 (ύψη κύματος)*3 

(βυθίσματα)*6 (κυματικοί περίοδοι)=36. Όλα τα πειράματα αναπαράγονται αριθμητικά 
με χρήση του κυματικού COBRAS. Ο υπολογιστικός χώρος που χρησιμοποιήθηκε είχε 
διαστάσεις 80m x 2.5 m. Η χωρική διακριτοποίηση του υπολογιστικού χώρου έγινε με 
Δx=0.04 m και Δy=0.02 m αποφέροντας ένα υπόλογιστικό πλέγμα 2000x125. Το 
πλάτος του διαφράγματος τέθηκε ίσο με Δx=0.04 m στη θέση x=43 m. Η συνάρτηση 
πηγής  Ω, με σχήμα ορθογωνικής περιοχής, έχει διαστάσεις 0.08m x 0.5m (2x25 κελιά) 
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και  κέντρο 0.75 m (0.375d) κάτω από τη ΜΣΗ. Το ύψος της περιοχής είναι 0.25d 
σύμφωνα με τους (Lin & Liu, 1999). Εξετάστηκε αριθμός υπολογιστικών πλεγμάτων 
προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι ανεξάρτητα της χωρικής διακριτοποίησης. Το 
χρονικό βήμα στους υπολογισμούς είναι 0.005 sec περίπου 8 φορές μικρότερο απο τον 
περιορισμό που θέτει το κριτήριο Courant. Σε κάθε εξεταζόμενη περίπτωση ο 
συνολικός υπολογιστικός χρόνος  τέθηκε ίσος με  40T.  

Η ανάλυση και ο υπολογισμός της ανάκλασης βασίστηκε στη μέθοδο που 
προτείνεται από τους (Mansard & Funke, 1980). Η σκέδαση της κυματικής ενέργειας 
υπολογίστηκε με βάση την ακόλουθη εξίσωση η οποία βασίζεται στην αρχή διατήρησης 
της ενέργειας: 
 

Ct
2+Cr

2+Cd
2=1                                                                                                              (3.1) 

 

όπου Ct ο συντελεστής μετάδοσης των κυματισμών (Ht/Hi), Cr ο συντελεστής 
ανάκλασης  (Hr/Hi) και Cd ο συντελεστής σκέδασης της κυματικής ενέργειας (Ht=ύψος 
διαδιδόμενου κυματισμού, Hr=ύψος ανακλώμενου κυματισμού και Hi= ύψος 
προσπίπτωντος κυματισμού).  
 
 
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα υπολογιστικά αποτελέσματα που ακολουθούν αναφέρονται στο μέσο της 
περιόδου του τριακοστού κυματισμού. Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται διάγραμμα του 
διδιάστατου κατακόρυφα πεδίου ταχυτήτων στην περιοχή της κατασκευής για την 
περίπτωση dr/d=1/5 (d=2.00 m, dr =0.40 m, Hi=0.30 m, T=3.16 sec). Παρατηρείται ένας 
στροβιλισμός με ανακυκλοφορία της ροής στην βυθισμένη παρειά της κατασκευής με 
τη μέγιστη ταχύτητα να αναπτύσεται στη συγκεκριμένη περιοχή ίση με 0.85 m/s. Στο 
διάγραμμα 2 παρουσιάζεται διάγραμμα του διδιάστατου κατακόρυφα πεδίου κινητικής 
ενέργειας της τύρβης ( k2 ) στην περιοχή της κατασκευής για την περίπτωση dr/d=1/5 
(d=2.00 m, dr =0.40 m, Hi=0.30 m, T=3.16 sec). Οι μέγιστες τιμές της κινητικής 
ενέργειας της τύρβης ( k2 ) εμφανίζονται στην βυθισμένη παρειά της κατασκευής με 
μέγιστη τιμή ίση με 0.26 m/s. Υψηλές τιμές σε σχέση με το υπόλοιπο πεδίο εκτός του 
σώματος της κατασκευής παρουσιάζονται στην περιοχή ανάντι της  κατασκευής λόγω 
της ανάκλασης της κυματικής ενέργειας. Στο σχήμα 3 παρουσιάζεται διάγραμμα του 
διδιάστατου κατακόρυφα πεδίου ταχυτήτων στην περιοχή της κατασκευής για την 
περίπτωση dr/d=1/4 (d=2.00 m, dr =0.50 m, Hi=0.30 m, T=3.16 sec). Παρατηρείται 
όπως και στην προηγούμενη περίπτωση ένας στροβιλισμός με ανακυκλοφορία της ροής 
στην βυθισμένη παρειά της κατασκευής με μεγαλύτερο εύρος. Η μέγιστη ταχύτητα να 
αναπτύσεται στη συγκεκριμένη περιοχή ίση με 1 m/s μεγαλύτερη κατά 18% από την 
προηγούμενη περίπτωση. Στο διάγραμμα 4 παρουσιάζεται διάγραμμα του διδιάστατου 
κατακόρυφα πεδίου κινητικής ενέργειας της τύρβης ( k2 ) στην περιοχή της 
κατασκευής για την περίπτωση dr/d=1/4 (d=2.00 m, dr =0.50 m, Hi=0.30 m, T=3.16 
sec). Οι μέγιστες τιμές της κινητικής ενέργειας της τύρβης ( k2 ) εμφανίζονται στην 
βυθισμένη παρειά της κατασκευής με μέγιστη τιμή ίση με 0.32 m/s μεγαλύτερη κατά 
23% από την προηγούμενη περίπτωση. Υψηλές τιμές σε σχέση με το υπόλοιπο πεδίο 
εκτός του σώματος της κατασκευής παρουσιάζονται αυτή τη φορά σε περιοχή 
μεγαλύτερου εύρους ανάντι και κάτω από την  κατασκευή λόγω της ανάκλασης και 
σκέδασης της κυματικής ενέργειας. Στο σχήμα 5 παρουσιάζεται διάγραμμα του 
διδιάστατου κατακόρυφα πεδίου ταχυτήτων στην περιοχή της κατασκευής για την 
περίπτωση dr/d=1/3 (d=2.00 m, dr =0.65 m, Hi=0.30 m, T=3.16 sec). Παρατηρείται 
όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις  ένας στροβιλισμός με ανακυκλοφορία της 
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ροής στην βυθισμένη παρειά της κατασκευής με μεγαλύτερο εύρος. Η μέγιστη 
ταχύτητα να αναπτύσεται στη συγκεκριμένη περιοχή ίση με 1.30 m/s μεγαλύτερη κατά 
53% από την πρώτη περίπτωση και 30% από τη δεύτερη περίπτωση. Στο διάγραμμα 6 
παρουσιάζεται διάγραμμα του διδιάστατου κατακόρυφα πεδίου κινητικής ενέργειας της 
τύρβης ( k2 ) στην περιοχή της κατασκευής για την περίπτωση dr/d=1/3 (d=2.00 m, dr 
=0.65 m, Hi=0.30 m, T=3.16 sec). Οι μέγιστες τιμές της κινητικής ενέργειας της τύρβης 
( k2 ) εμφανίζονται στην βυθισμένη παρειά της κατασκευής με μέγιστη τιμή ίση με 
0.32 m/s μεγαλύτερη κατά 23% από την πρώτη περίπτωση και ίση με τη δεύτερη 
περίπτωση. Υψηλές τιμές σε σχέση με το υπόλοιπο πεδίο εκτός του σώματος της 
κατασκευής παρουσιάζονται αυτή τη φορά σε περιοχή μεγαλύτερου εύρους ανάντι και 
κάτω από την  κατασκευή λόγω της ανάκλασης και σκέδασης της κυματικής ενέργειας 
καταλαμβάνοντας όλο το εξεταζόμενο βάθος. Αριθμητικά αποτελέσματα τα οποία 
αφορούν την κυματική διάδοση και ανάκλαση των κυματισμών παρουσία ημιβυθι-
σμένου κυματοθραύστη λεπτότοιχης διατομής (TB) συγκρίνονται με αντίστοιχα πειρα-
ματικά κυματοθραύστη ορθογωνικής διατομής (FB), (Koutandos et al., 2005), για ίδιες 
συνθήκες σχετικού βάθους d/L και σχετικού βυθίσματος dr/d και παρουσιάζονται στο 
σχήμα 7. Σκοπός αυτής της παράθεσης αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων 
αποτελεί η συγκριτική παρουσίαση των δύο μορφών ημιβυθισμένου κυματοθραύστη. 
Εξετάζεται η επίδραση σχετικού βάθους d/L και σχετικού βυθίσματος dr/d  στα 
υδροδυναμικά χαρακτηριστικά (κυματική μετάδοση, ανάκλαση, σκέδαση, ταχύτητα, 
τυρβώδης κινητική ενέργεια). Γενικά και για τις δύο εξεταζόμενες μορφές κυματο-
θραύστη, (TB) & (FB) ο συντελεστής μετάδοσης των κυματισμών παρουσιάζεται 
αντίστροφα ανάλογος του λόγου d/L. Οι κατασκευές παρουσιάζουν δηλαδή τη μέγιστη 
απορροφητικότητα (ελάχιστο συντελεστή μετάδοσης) στην μέγιστη τιμή του λόγου 
d/L=0.24 που για τον κυματοθραύστη (FB) συμπίπτει με το λόγο B/L (d/L=B/L), κάτω 
από τη επίδραση κυματισμών μικρής περιόδου. Η κατασκευή (FB) σε όλες τις 
εξεταζόμενες περιπτώσεις παρουσιάζει μεγαλύτερη απορροφητικότητα από την (TB) 
αφού λόγω του εύρους της λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά. Η μεγιστη 
απορροφητικότητα-ελάχιστος συντελεστής μετάδοσης και για τις δύο μορφές κυματο-
θραύστη παρουσιάζεται για το μέγιστο λόγο d/L=0.24 και μέγιστο λόγο dr/d=1/3, για 
(ΤB) Ctmin=0.73 και για (FB) Ctmin=0.35 δηλαδή 48% χαμηλότερη κυματική μετάδοση. 
Αντίστροφη διαμόρφωση παρουσιάζει ο συντελεστής ανάκλασης των κυματισμών. Οι 
κατασκευές παρουσιάζουν δηλαδή τη μέγιστη ανάκλαση (μέγιστο συντελεστή ανάκλα-
σης) στην μέγιστη τιμή του λόγου d/L=0.24, κάτω από τη επίδραση κυματισμών μικρής 
περιόδου. Η κατασκευή (FB) σε όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις παρουσιάζει 
μεγαλύτερη ανάκλαση από την (TB) αφού λόγω του εύρους της λειτουργεί περισσότερο 
ανακλαστικά. Η μεγιστη ανάκλαση-μέγιστος συντελεστής ανάκλασης και για τις δύο 
μορφές κυματοθραύστη παρουσιάζεται για το μέγιστο λόγο d/L=0.24 και μέγιστο λόγο 
dr/d=1/3, για (ΤB) Crmax=0.66 και για (FB) Crmax=0.84 δηλαδή 27% χαμηλότερη 
κυματική μετάδοση. O συντελεστής σκέδασης της κυματικής ενέργειας παρουσιάζεται 
γενικά ανάλογος με το λόγο d/L. Οι κατασκευές παρουσιάζουν δηλαδή τη μέγιστη 
σκέδαση της κυματικής ενέργειας στις μέγιστες τιμές του λόγου d/L, κάτω από τη 
επίδραση κυματισμών μικρής περιόδου. Η κατασκευή (FB) σε όλες τις εξεταζόμενες 
περιπτώσεις παρουσιάζει μεγαλύτερη σκέδαση της κυματικής ενέργειας από την (TB) 
αφού λόγω του εύρους της απορροφά περισσότερη κυματική ενέργεια. Ο μέγιστος 
συντελεστης σκέδασης της κυματικής ενέργειας και για τις δύο μορφές κυματοθραύστη 
είναι για (ΤB) Cdmax=0.40 και για (FB) Cdmax=0.48 δηλαδή 20% χαμηλότερη σκέδαση 
της κυματικής ενέργειας. 
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Σχήμα 1. Διδιάστατο κατακόρυφα πεδίο ταχυτήτων στην περιοχή της κατασκευής 
(d=2.00 m, dr =0.40 m, Hi=0.30 m, T=3.16 sec). 
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Σχήμα 2. Διδιάστατο κατακόρυφα πεδίο κινητικής ενέργειας της τύρβης ( k2 ) στην 
περιοχή της κατασκευής (d=2.00 m, dr =0.40 m, Hi=0.30 m, T=3.16 sec). 
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Σχήμα 3. Διδιάστατο κατακόρυφα πεδίο ταχυτήτων στην περιοχή της κατασκευής 
(d=2.00 m, dr =0.50 m, Hi=0.30 m, T=3.16 sec). 
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Σχήμα 4. Διδιάστατο κατακόρυφα πεδίο κινητικής ενέργειας της τύρβης ( k2 ) στην 
περιοχή της κατασκευής (d=2.00 m, dr =0.50 m, Hi=0.30 m, T=3.16 sec). 
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Σχήμα 5. Διδιάστατο κατακόρυφα πεδίο ταχυτήτων στην περιοχή της κατασκευής 
(d=2.00 m, dr =0.65 m, Hi=0.30 m, T=3.16 sec). 
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Σχήμα 6. Διδιάστατο κατακόρυφα πεδίο ταχυτήτων στην περιοχή της κατασκευής 
(d=2.00 m, dr =0.65 m, Hi=0.30 m, T=3.16 sec). 
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Σχήμα 7. Συγκριτική παράθεση της διαμόρφωσης των συντελεστών ανάκλασης, 
μετάδοσης και σκέδασης των κυματισμών για σταθερό ημιθυθισμένο κυματοθραύστη 
ορθογωνικής διατομής (FB) και ημιβυθισμένο διάφραγμα (ΤΒ). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα πειραματική μελέτη παρουσιάζονται φάσματα πυκνότητας της ενέργειας 
των εισερχόμενων, ανακλώμενων και διαδιδόμενων κυματισμών (μονοχρωματικών και 
τυχαίων) παρουσία διπλής ημιβυθισμένης κατασκευής που χρησιμοποιείται ως 
κυματοθραύστης. Τα πειράματα διεξήχθησαν στο κανάλι κυματισμών CIEM στο 
πανεπιστήμιο της Καταλονίας στην Βαρκελώνη της Ισπανίας. Εξετάζεται η μεταφορά 
της κυματικής ενέργειας για διάφορες κυματικές συνθήκες και οι μηχανισμοί που την 
προκαλούν.  
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ABSTRACT 
In the present experimental study wave energy density spectrums are presented for 
incident, reflected and transmitted waves (monochromatic and random) in the vicinity of 
a double semi-immersed structure used as a breakwater. The physical experiments were 
conducted in the CIEM wave flume in LIM at UPC in Barcelona. Wave energy transfer 
is examined for various wave conditions and the mechanisms that induce it. 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι ημιβυθισμένοι κυματοθραύστες χρησιμοποιούνται ευρύτατα ως έργο 
προστασίας λόγω οικονομίας κατασκευής και φιλικότητας προς το περιβάλλον. 
Παρέχουν την δυνατότητα ανανέωσης των θαλάσσιων υδάτων κάτω από το βυθισμένο 
σώμα της κατασκευής, η οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ημιπροστατευμένες 
παράκτιες περιοχές. Μία μορφή αυτής της κατασκευής είναι εκείνη του διπλού 
κυματοθραύστη. Οι δύο κατασκευές μπορεί να έχουν ορθογωνική μορφή, με πλάτος 
συγκρίσιμο προς το μήκος του εξεταζόμενου κύματος, ή λεπτότοιχη διατομή, 
(Neelamani & Vedagiri, 2002). Είναι επίσης δυνατόν να έχουν την ίδια γεωμετρία ή και 
διαφορετική, (Neelamani & Vedagiri, 2002). Το βύθισμα τους επίσης μπορεί να είναι 
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ίδιο ή διαφορετικό αφού κάθε κατασκευή στηρίζεται σε πασσάλους ανά τακτά χωρικά 
βήματα, (Neelamani & Vedagiri, 2002). Το σώμα κάθε κατασκευής μπορεί να είναι 
συμπαγές ή διάτρητο, (Isaacson et al., 1999). Γίνεται κατανοητό ότι είναι δυνατόν να 
προκύψουν διάφοροι συνδυασμοί των δύο επιμέρους κατασκευών που απαρτίζουν τον 
κυματοθραύστη.   

Η αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας κατασκευής μετράται με βάση τον 
συντελεστή μετάδοσης των κυματισμών Ct (=Ht/Hi, Ht=ύψος διαδιδόμενου 
κυματισμού, Hi= ύψος προσπίπτωντος κυματισμού) ο οποίος εξαρτάται από το λόγο d/L 
(d=θαλάσσιο βάθος, L=το μήκος κύματος), το λόγο S/L (S=απόσταση ανάμεσα στις δύο 
κατασκευές), το λόγο Β/L (Β=πλάτος κάθε κατασκευής), το σχετικό βάθος dr/d (dr =το 
βύθισμα της κάθε κατασκευής) και την κυματική καμπυλότητα (Hi/gT2, T=κυματική 
περίοδος).  

Υπάρχει αριθμός εργασιών που πραγματεύονται την υδροδυναμική συμπεριφορά 
τέτοιων κατασκευών. Η προσέγγιση είναι συνήθως αριθμητική (Abul-Azm,1994), 
(Williams & Abul-Azm, 1997), (Koutandos, 2007)  ή ημιεμπειρική, Koutandos et al. 
(2007) και σπανιότερα πειραματική, (Koutandos et al., 2005) ή συνδυασμός και των 
δύο, (Κουτάντος, 2003).  

Στην παρούσα πειραματική μελέτη παρουσιάζονται φάσματα πυκνότητας της 
ενέργειας των εισερχόμενων, ανακλώμενων και διαδιδόμενων κυματισμών (μονοχρω-
ματικών και τυχαίων) παρουσία διπλής ημιβυθισμένης σταθερής κατασκευής που 
χρησιμοποιείται ως κυματοθραύστης. Εξετάζεται η μεταφορά της κυματικής ενέργειας 
σε κάθε εξεταζόμενη περίπτωση και οι μηχανισμοί που την προκαλούν.  
 
 
2. Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ- ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

Τα πειράματα διεξήχθησαν στο κανάλι κυματισμών CIEM στο πανεπιστήμιο της 
Καταλονίας στην Βαρκελώνη της Ισπανίας. Οι διαστάσεις του καναλιού είναι 100 
μέτρα μήκος, 3 μέτρα πλάτος και 5 μέτρα βάθος. Το βάθος d κατά τη διάρκεια των 
πειραμάτων στο οριζόντιο τμήμα του καναλιού όπου τοποθετήθηκε η κατασκευή ήταν 
σταθερό και ίσο με 2 μέτρα. Η κάθε κατασκευή κατασκευάστηκε από χάλυβα με 
διαστάσεις 2 μέτρα πλάτος (Β), 1.5 μέτρο ύψος και 2.8 μέτρα μήκος. Λόγω του 
ιδιαίτερα μεγάλου βάρους σε κάθε πλευρά της κατασκευάστηκαν μεταλλικά πλαίσια 
ενίσχυσης αποτελούμενα από γωνιακά ή διπλά γωνιακά. Η κυματογεννήτρια που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν σφηνοειδούς μορφής (wedge type) τύπου HR Wallingford με 
δυνατότητα κίνησης σε κεκλιμένο επίπεδο 30 μοιρών. Ο πειραματικός εξοπλισμός 
αποτελούνταν από μετρητές στάθμης τύπου HR Wallingford,  μετρητές πίεσης  τύπου 
Huba Control με δυνατότητα μέτρησης της στατικής και της δυναμικής πίεσης και 
μετρητές ταχύτητας σε δύο διευθύνσεις (οριζόντια και κατακόρυφη) τύπου Delft 
Hydraulics. Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται ένα σχεδιάγραμμα της πειραματικής διάταξης 
και της θέσης των οργάνων μέτρησης ενώ στο σχήμα 2 φωτογραφία της κατασκευής. 
Μετά την κυματογεννήτρια τοποθετήθηκε μία σειρά δύο σταθμήμετρων  για τον έλεγχο 
της ανάκλασης και την τροποποίηση της κίνησης της κυματογεννήτριας ανάλογα με την 
ανάκλαση προκειμένου το ύψος του προσπίπτωντος κύματος στην κατασκευή να 
παραμένει σταθερό. Πριν την πρώτη κατασκευή τοποθετήθηκαν επίσης μετρητές 
στάθμης, ταχύτητας και πίεσης προκειμένου η ανάλυση της ανάκλασης  να γίνει με 
διάφορες  μεθόδους. Αντίστοιχα ανάμεσα στις δύο κατασκευές και μετά τη δεύτερη 
τοποθετήθηκαν δύο σταθμήμετρα. Η συχνότητα λήψης των σημάτων ήταν σταθερή 
κατά τη διάρκεια των πειραμάτων και ίση με 20 Hz. Το βύθισμα κάθε κατασκευής ήταν 
σταθερό και ίσο με 0.50 m, ενώ η απόσταση ανάμεσα στις δύο κατασκευές είναι ίση με 
9.50 m. Τα πειράματα οργανώθηκαν σε δύο διαφορετικά μέρη όπου το πρώτο αφορά 
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μονοχρωματικούς και το δεύτερο τυχαίους κυματισμούς σύμφωνα με τους πίνακες 1 
και 2. Στο πρώτο μέρος τα πειράματα περιλάμβαναν μονοχρωματικούς κυματισμούς με 
δύο διαφορετικά ύψη κύματος 0.2 και 0.3 μέτρα και με περιόδους ώστε να καλύπτονται 
πλήρως οι περιοχές των ρηχών και ενδιάμεσου βάθους υδάτων.  Στο δεύτερο μέρος το 
σημαντικό ύψος κύματος που εξετάστηκε ήταν ίσο με 0.3 μέτρα (Hs=0.3 m). 
Χρησιμοποιήθηκε φάσμα JOSWAP με συντελεστή σχήματος (shape parameter) γ=3.3 
για τους προσπίπτοντες κυματισμούς. Κατά μέσο όρο 1200 κύματα χρησιμοποιήθηκαν 
σε κάθε πείραμα για την παραγωγή αντιπροσωπευτικού στατιστικού δείγματος για την 
κατασκευή του φάσματος ενέργειας στην συνέχεια. 

9658 cm
8725 cm

WG0 WG2
WG5

WG3 WG4

5873,5 cm

CRM1
CRM0

PS0 PS1

WAVE-GAUGE
CURRENT-METER
PRESSURE-SENSOR

WAVE-MAKER
FB1 WG6

PS8

WG7

PS9
CRM2

31
2 

cm

50
0 

cm

FB1

PS2
PS3 PS6

PS7

PS4 PS5

4700 cm

5720 cm

FB2

950 cm

475 cm

Σχήμα 1. Σχηματική παράσταση του καναλιού κυματισμών CIEM και της διάταξης του 
πειραματικού εξοπλισμού στο πανεπιστήμιο UPC της Βαρκελώνης (διπλός σταθερός 
ημιβυθισμένος κυματοθραύστης).  
 

 
Σχήμα 2. Ο διπλός σταθερός ημιβυθισμένος κυματοθραύστης υπό την επίδραση των 
κυματισμών. 
 
Πίνακας 1: Κυματικές περίοδοι και λόγοι Β/L για μονοχρωματικούς κυματισμούς 

(Hi=0.2 m και Hi=0.3 m). 
 T (sec) B/L 

R1 2.04 0.32 
R2 2.15 0.29 
R3 2.34 0.24 
R4 2.67 0.20 
R5 3.16 0.15 
R6 4.30 0.11 
R7 5.04 0.09 
R8 6.23 0.07 
R9 9.17 0.04 
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Πίνακας 2: Κυματικές περίοδοι και λόγοι Β/L για τυχαίους κυματισμούς (Hs=0.3 m). 
 Tp (sec) B/L 

IR1 2.15 0.29 
IR2 2.67 0.19 
IR3 3.16 0.15 
IR4 4.30 0.11 
IR5 5.04 0.08 

 
 
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Στο σχήμα 3 παρουσιάζεται η μεταβολή της ελεύθερης επιφάνειας πριν (A) την 
πρώτη κατασκευή, (Β) ανάμεσα στις δύο κατασκευές και (Γ) μετά τη δεύτερη 
κατασκευή για μονοχρωματικούς  κυματισμούς και για  T=2.67 sec, Hi/L=19.6*10-3, 
dr/d=1/4. Ο κυματισμός τόσο πριν όσο και μετά την κατασκευή παρουσιάζει ελαφρές 
μη γραμμικότητες λόγω ύπαρξης ατελειών στη γέννεση και απορρόφηση των 
κυματισμών στην κυματογεννήτρια. Επίσης παρουσιάζονται τα αντίστοιχα φάσματα 
πυκνότητας της ενέργειας του συνολικού, εισερχόμενου, ανακλώμενου κύματος πριν 
(Δ) την πρώτη κατασκευή, (Ε) ανάμεσα στις δύο κατασκευές  και διαδιδόμενου (Ζ) 
μετά τη δεύτερη κατασκευή για μονοχρωματικούς  κυματισμούς και  T=2.67 sec, 
Hi/L=19.6*10-3, dr/d=1/4. Πλήρης ανάλυση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε στη 
φασματική ανάλυση παρουσιάζεται την εργασία (Κουτάντος, 2003). Χαρακτηριστικό 
στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι η κύρια συχνότητα ίση με 0.37 Hz παραμένει 
σταθερή σε όλους τους εξεταζόμενους κυματισμούς, εισερχόμενος, ανακλώμενος, 
διαδιδόμενος μετά την πρώτη κατασκευή (ανάμεσα στις δύο) και διαδιδόμενος μετά τη 
δεύτερη κατασκευή. Η προστασία η οποία προσφέρεται από την διπλή συνολικά 
κατασκευή είναι ιδιαίτερα σημαντική και γίνεται φανερή συγκρίνοντας τις μέγιστες 
τιμές στα φάσματα ανάντι και κατάντι της κατασκευής 0.20 m2/Hz για τον εισερχόμενο 
κυματισμό και 0.034 m2/Hz για τον διαδιδόμενο αντίστοιχα. Η ισχυρή κυματική 
ανάκλαση επιβεβαιώνεται από την υψηλή τιμή 0.15 m2/Hz στο φάσμα πυκνότητας της 
ενέργειας για τον ανακλώμενο κυματισμό. Ιδιαίτερης έμφασης χρήζει η τιμή 0.31 
m2/Hz στο φάσμα πυκνότητας της ενέργειας για τον  συνολικό κυματισμό ανάμεσα στις 
δύο κατασκευές φανερώνοντας ότι η μέγιστη κυματική ενέργεια είναι εγκλωβισμένη 
στην περιοχή αυτή λόγω κυρίως της τελικής σύνθεσης διαδιδόμενων και ανακλώμενων 
κυματισμών. 

Η αντίστοιχη περίπτωση των τυχαίων κυματισμών παρουσιάζεται στο σχήμα 4. 
Παρουσιάζονται η μεταβολή της ελεύθερης επιφάνειας πριν (A) την πρώτη κατασκευή, 
(Β) ανάμεσα στις δύο κατασκευές  και (Γ) μετά τη δεύτερη κατασκευή (τυχαίοι 
κυματισμοί,  T=2.67 sec, Hi/L=29.4*10-3, dr/d=1/4). Διακρίνεται η έντονη διασπορά 
στη διαμόρφωση των κυματισμών.  Παρουσιάζονται επίσης φάσματα πυκνότητας της 
ενέργειας του συνολικού, εισερχόμενου, ανακλώμενου κύματος πριν (Δ) την πρώτη 
κατασκευή, (Ε) ανάμεσα στις δύο κατασκευές και διαδιδόμενου (Ζ) μετά τη δεύτερη 
κατασκευή (τυχαίοι κυματισμοί,  T=2.67 sec, Hi/L=29.4*10-3, dr/d=1/4). Στα φάσματα 
του εισερχόμενου, του ανακλώμενου και του συνολικού κυματισμού ανάντη της 
κατασκευής παρατηρείται μεταφορά της κυματικής ενέργειας σε υψηλότερες 
συχνότητες από την κυρίαρχη κυρίως λόγω της έντονης επίδρασης της ανάκλασης των 
κυματισμών στην κατασκευή όπως και στην περίπτωση της σταθερής μονής πλωτής 
κατασκευής. Το φάσμα ενέργειας ανάμεσα στις δύο επιμέρους κατασκευές παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού όπως φαίνεται παρουσιάζει αιχμές σε διάφορες συχνότητες 
γεγονός που αποδίδεται στην αλληλεπίδραση διάφορων κυματισμών που κινούνται σε 
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διαφορετικές κατευθύνσεις στη περιοχή που σχηματίζεται ανάμεσα στις δύο 
κατασκευές. Το φάσμα ενέργειας αμέσως μετά και τη δεύτερη κατασκευή παρουσιάζει 
επίσης αιχμές σε διάφορες συχνότητες σε μικρότερο όμως βαθμό, πράγμα που 
οφείλεται στη διάδοση κυματισμών που προκύπτουν μετά από πολλαπλές ανακλάσεις 
και συνθέσεις στο χώρο ανάμεσα στις δύο κατασκευές.   
 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα πειραματική μελέτη παρουσιάστηκαν φάσματα πυκνότητας της 
ενέργειας των εισερχόμενων, ανακλώμενων και διαδιδόμενων κυματισμών (μονοχρω-
ματικών και τυχαίων) παρουσία διπλής ημιβυθισμένης σταθερής    κατασκευής που 
χρησιμοποιείται ως κυματοθραύστης. Τα βασικά συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:   
 

 Στην περίπτωση των μονοχρωματικών κυματισμών η κύρια συχνότητα ίση με 
0.37 Hz παραμένει σταθερή σε όλους τους εξεταζόμενους κυματισμούς, 
εισερχόμενος, ανακλώμενος, διαδιδόμενος μετά την πρώτη κατασκευή (ανάμε-
σα στις δύο) και διαδιδόμενος μετά τη δεύτερη κατασκευή. 

 Η προστασία η οποία προσφέρεται από την διπλή κατασκευή είναι ιδιαίτερα 
σημαντική και γίνεται φανερή συγκρίνοντας τις μέγιστες τιμές στα φάσματα 
ανάντι και κατάντι της κατασκευής 0.20 m2/Hz για τον εισερχόμενο κυματισμό 
και  0.034 m2/Hz για τον διαδιδόμενο αντίστοιχα. 

  Η ισχυρή κυματική ανάκλαση επιβεβαιώνεται από την υψηλή τιμή 0.15 m2/Hz 
στο φάσμα πυκνότητας της ενέργειας για τον ανακλώμενο κυματισμό.  

 Ιδιαίτερης έμφασης χρήζει η τιμή 0.31 m2/Hz στο φάσμα πυκνότητας της 
ενέργειας για τον συνολικό κυματισμό ανάμεσα στις δύο κατασκευές φανερώ-
νοντας ότι η μέγιστη κυματική ενέργεια είναι εγκλωβισμένη στην περιοχή αυτή 
λόγω κυρίως της τελικής σύνθεσης διαδιδόμενων και ανακλώμενων 
κυματισμών. 

 Στην περίπτωση των τυχαίων κυματισμών στα φάσματα του εισερχόμενου, του 
ανακλώμενου και του συνολικού κυματισμού ανάντι της κατασκευής παρατη-
ρείται μεταφορά της κυματικής ενέργειας σε υψηλότερες συχνότητες  από την 
κυρίαρχη κυρίως λόγω της έντονης επίδρασης της ανάκλασης των κυματισμών 
στην κατασκευή. 

 Το φάσμα ενέργειας ανάμεσα στις δύο επιμέρους κατασκευές παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού όπως φαίνεται παρουσιάζει αιχμές σε διάφορες 
συχνότητες γεγονός που αποδίδεται στην αλληλεπίδραση διάφορων κυματισμών 
που κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις στη περιοχή που σχηματίζεται 
ανάμεσα στις δύο κατασκευές.  

 Το φάσμα ενέργειας αμέσως μετά και τη δεύτερη κατασκευή παρουσιάζει 
επίσης αιχμές σε διάφορες συχνότητες σε μικρότερο όμως βαθμό πράγμα που 
οφείλεται στη διάδοση κυματισμών που προκύπτουν μετά από πολλαπλές ανα-
κλάσεις και συνθέσεις στο χώρο ανάμεσα στις δύο κατασκευές.   
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Σχήμα 3. Μεταβολή της ελεύθερης επιφάνειας πριν (A) την πρώτη  κατασκευή, (Β) 
ανάμεσα στις δύο κατασκευές  και (Γ) μετά τη δεύτερη κατασκευή (μονοχρωματικοί 
κυματισμοί, T=2.67 sec, Hi/L=19.6*10-3, dr/d=1/4). Φάσματα πυκνότητας της ενέργειας 
του συνολικού, εισερχόμενου, ανακλώμενου κύματος πριν (Δ) την πρώτη κατασκευή, 
(Ε) ανάμεσα στις δύο κατασκευές και διαδιδόμενου (Ζ) μετά τη δεύτερη κατασκευή 
(μονοχρωματικοί κυματισμοί,  T=2.67 sec, Hi/L=19.6*10-3, dr/d=1/4). 
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Σχήμα 4. Μεταβολή της ελεύθερης επιφάνειας πριν (A) την πρώτη κατασκευή, (Β) 
ανάμεσα στις δύο κατασκευές  και (Γ) μετά τη δεύτερη κατασκευή (τυχαίοι 
κυματισμοί,  T=2.67 sec, Hi/L=29.4*10-3, dr/d=1/4). Φάσματα πυκνότητας της 
ενέργειας του συνολικού, εισερχόμενου, ανακλώμενου κύματος πριν (Δ) την πρώτη 
κατασκευή, (Ε) ανάμεσα στις δύο κατασκευές  και διαδιδόμενου (Ζ) μετά τη δεύτερη 
κατασκευή (τυχαίοι κυματισμοί,  T=2.67 sec, Hi/L=29.4*10-3, dr/d=1/4). 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία ερευνάται αριθμητικά η ακτομηχανική δίαιτα της παράκτιας 
περιοχής της Νέας Μηχανιώνας στοχεύοντας στην κατάδειξη των υφιστάμενων 
φαινομένων προσάμμωσης στον ομώνυμο λιμένα, καθώς και στην διερεύνηση και 
αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της κατασκευής βραχίονα προστασίας ως μέτρο 
αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών. Η μοντελοποίηση των γεωμορφολογικών 
μεταβολών στην παράκτια ζώνη πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων αριθμητικών 
μοντέλων. Τα αποτελέσματα και οι αναλύσεις καταδεικνύουν τόσο την ύπαρξη των μη 
επιθυμητών φαινομένων προσάμμωσης στο εσωτερικό του λιμένα με παράλληλη 
διάβρωση της αμμώδους περιοχής ΒΔ αυτού, όσο και την αποτελεσματικότητα του 
προτεινόμενου έργου προστασίας.  
 
 
NUMERICAL INVESTIGATION OF SAND ACCUMULATION AT 
THE PORT OF NEA MICHANIONA – TREATMENT MEASURES 

E. Loukogeorgaki, K. Kobiadou 
 

Laboratory of Maritime Engineering and Maritime Woks, Department of Civil 
Engineering, Aristotle University of Thessaloniki 

 
 
ABSTRACT 
In the present paper the coastal sediment transport budget of the coastal area of Nea 
Michaniona is numerically investigated in order to: (a) demonstrate the sand 
accumulation phenomena that exist at the homonym port and (b) examine and assess the 
effectiveness of the construction of a groin as treatment measure of these phenomena. 
The modeling of the geomorphologic changes is implemented through the application of 
appropriate numerical models. The results and the analysis indicate the existence of the 
undesirable sand accumulation phenomena in the interior of the port with simultaneous 
erosion of the sandy area NW of it, as well as the effectiveness of the proposed 
protection structure. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παράκτια ζώνη αποτελεί έναν κατ’ εξοχήν χώρο ανάπτυξης πολλαπλών 

δραστηριοτήτων περιβαλλοντικού, οικονομικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. 
Παράλληλα αποτελεί και ένα δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον, αφού είναι η ζώνη 
αλληλεπίδρασης κυματισμών, ρευμάτων και ακτών, με επακόλουθο την εμφάνιση 
γεωμορφολογικών μεταβολών. Επομένως, η αποτελεσματική αξιοποίησή της απαιτεί 
την ορθή αποτίμηση της εξέλιξης των ακτομηχανικών φαινομένων τόσο απουσία, όσο 
και παρουσία παράκτιων τεχνικών έργων, γεγονός που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 
εφαρμογής κατάλληλων αριθμητικών μοντέλων.  

Στην παρούσα εργασία διερευνάται αριθμητικά η ακτομηχανική δίαιτα της 
παράκτιας περιοχής της Νέας Μηχανιώνας (Ν. Θεσσαλονίκης), στοχεύοντας στην 
κατάδειξη, στην αποτίμηση και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση, μέσω εξέτασης 
της κατασκευής κατάλληλου έργου προστασίας, των έντονων προβλημάτων 
προσάμμωσης που εμφανίζονται στο εσωτερικό του ομωνύμου λιμένα και τα οποία 
επιφέρουν σημαντική υποβάθμιση της λειτουργικότητας και της χρηστικότητας αυτού.  
 
 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
2.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Η περιοχή μελέτης χωροθετείται στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού της Νέας 
Μηχανιώνας στο Νομό Θεσσαλονίκης (Σχήμα 1α), και συγκεκριμένα στην παράκτια 
περιοχή, όπου υφίσταται ο λιμένας Νέας Μηχανιώνας. Ο εν λόγω λιμένας συνιστά ένα 
από τα μεγαλύτερα αλιευτικά καταφύγια στον ελλαδικό χώρο και αποτελείται από τον 
προσήνεμο μόλο, τη γεφυρωτή προσπέλαση, τον παλαιό, θεμελιωμένο επί πασσάλων, 
γεφυρωτό προβλήτα και το παραλιακό κρηπίδωμα (Σχήμα 1β). Σύμφωνα με επί τόπου 
παρατηρήσεις και με βάση τις μαρτυρίες των χρηστών του λιμένα, συμπεραίνεται ότι το 
ανεμολογικό καθεστώς της περιοχής έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ΝΑ 
παράκτιου ρεύματος, το οποίο προκαλεί αποσταθεροποίηση του πυθμένα και μεταφορά 
λεπτόκοκκου υλικού προς τα ΝΑ, σε συνδυασμό με τη διάβρωση της αμμώδους ακτής 
ΒΔ του λιμένα. Ο γεφυρωτός παλαιός προβλήτας, που αποτελεί την πρώτη γραμμή 
άμυνας του λιμένα στο προαναφερθέν παράκτιο ρεύμα στερεομεταφοράς, αδυνατεί να 
ανακόψει τη δίοδο του υλικού στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης, όπου εμφανίζονται 
έντονα φαινόμενα προσάμμωσης. Η επακόλουθη μείωση των βαθών καθίσταται 
απαγορευτική για την ασφαλή προσέγγιση και πρόσδεση των σκαφών στο παραλιακό 
κρηπίδωμα. Επομένως, η υλοποίηση κατάλληλων παράκτιων τεχνικών έργων προστα-
σίας θεωρείται αναγκαία. 
 
 
2.2. ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΥΛΙΚΟ ΠΥΘΜΕΝΑ 

Τα βυθομετρικά, τοπογραφικά και γεωλογικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν 
στην παρούσα εργασία προέρχονται από αποτυπώσεις πεδίου, επί τόπου παρατηρήσεις 
και υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με την περιοχή μελέτης. Η βυθομετρία της περιοχής 
(Σχήμα 1β) χαρακτηρίζεται από σχετικά ομαλές κλίσεις πυθμένα της τάξεως του 1.5%. 
Σχετικά με το υλικό του πυθμένα της παράκτιας ζώνης, το υλικό αυτό είναι λεπτόκοκκο 
με ποσοστά άμμου της τάξης του 15%, ιλύος της τάξης του 40%, ενώ το ποσοστό 
αργίλου φτάνει τα 45% (Karageorgis & Anagnostou, 2001). Βάσει των παραπάνω και 
ακολουθώντας το σύστημα κατάταξης εδαφών (Folk, 1974), προκύπτει ότι το εδαφικό 
υλικό στην περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται ως αμμώδης ιλύς (sandy Mud, sM). 
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Σχήμα 1. Θέση (α) και βυθομετρία (β) περιοχής μελέτης. 

 
 
2.3. ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΑ  ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Για την εκτίμηση του κυματικού κλίματος στην περιοχή μελέτης χρησιμοποιή-
θηκαν τα ανεμολογικά στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού του Μεγάλου 
Καραμπουρνού, καθώς βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την Νέα Μηχανιώνα. 
Οι άνεμοι που επηρεάζουν άμεσα την ακτομηχανική δίαιτα της περιοχής μελέτης είναι 
οι Βορειοδυτικοί (ΒΔ), οι Δυτικοί (Δ) και οι Νοτιοδυτικοί (ΝΔ). Τα υπολογιζόμενα 
χαρακτηριστικά των κυματισμών, σημαντικό ύψος (Ηs) και μέση περίοδος (Τs), για τις 
εν λόγω διευθύνσεις και για τις περιπτώσεις ανέμων μέτριας και ισχυρής έντασης, 
καθώς και οι αντίστοιχες συχνότητες εμφάνισης (f) περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1. 
Στον ίδιο πίνακα περιλαμβάνονται και τα χαρακτηριστικά του ισοδύναμου κυματισμού 
(Hs

m, Ts
m) για κάθε διεύθυνση ανέμου. Ο εν λόγω υπολογισμός πραγματοποιείται 

σύμφωνα με Borah and Balloffet (1985).  Σημειώνεται ότι στην παρούσα εργασία 
αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν τόσο για τις τιμές Hs

m και Ts
m όσο και για την 

περίπτωση των ανέμων ισχυρής εντάσεως, έτσι ώστε να διερευνηθεί και η πιθανότητα 
εμφάνισης ενός έντονου κυματικού επεισοδίου στην περιοχή μελέτης. 

   
Πίνακας 1: Κυματικά χαρακτηριστικά Ηs - Τs και Hs

m - Ts
m 

Μέτριοι Ισχυροί Ισοδύναμοι Κυμ/σμοί  
Ηs [m] Ts [s] f [%] Ηs [m] Ts [s] f [%] Ηs

m
 [m] Ts

m
 [s] Σf [%] 

ΒΔ 0.18 1.23 6.26 0.37 1.59 1.17 0.35 1.69 8.10 
Δ 0.43 2.23 2.84 0.91 2.88 0.54 1.00 3.16 3.93 
ΝΔ 0.66 2.96 1.55 1.40 3.82 0.28 1.71 4.31 2.27 

 
 

3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 
Η μοντελοποίηση γεωμορφολογικών μεταβολών στην παράκτια ζώνη γίνεται με 

τρία αριθμητικά μοντέλα (Karambas, 1999) που εφαρμόζονται διαδοχικά τόσο για την 
προσομοίωση της υφιστάμενης κατάστασης, όσο και για την πρόβλεψη της εξέλιξης 
της ακτογραμμής, μετά την κατασκευή του προτεινόμενου αντιπροσαμμωτικού έργου. 
Η πρόβλεψη της κυματικής διαταραχής γίνεται με το διδιάστατο μοντέλο WAVE-L 
διάδοσης απλών αρμονικών γραμμικών κυματισμών. Το προκαλούμενο κυματογενές 
πεδίο ταχυτήτων προσομοιώνεται με το μοντέλο κυματογενούς κυκλοφορίας WICIR 
(Wave Induced CIRculation). Η διακύμανση της στάθμης της ελεύθερης επιφάνειας και 
των μέσων με το βάθος ταχυτήτων αποτελούν δεδομένα εισόδου για το μοντέλο 
SEDTR (SEDiment Transport) που προσδιορίζει τελικά τις στερεοπαροχές και την 
εξέλιξη της μορφολογίας του πυθμένα. 
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3.1. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΥ (WAVE-L) 
Οι εξισώσεις που επιλύονται είναι υπερβολικής μορφής και προκύπτουν από την 

αντικατάσταση της κατανομής της πίεσης και των ταχυτήτων, από τη γραμμική θεωρία 
(κυματισμοί μικρού εύρους), στις γραμμικοποιημένες εξισώσεις Navier-Stokes. Έτσι, οι 
εξισώσεις αυτές επιτρέπουν την περιγραφή της μετάδοσης των απλών αρμονικών 
γραμμικών κυματισμών σε οποιοδήποτε βάθος ήπιας κλίσης (συνδυασμός φαινομένων 
διάθλασης, περίθλασης, ανάκλασης και ρηχότητας).  

Οι εξισώσεις ήπιας κλίσης (mild slope equations) (Copeland, 1985α) συνίστανται 
στις εξισώσεις συνέχειας (3.1) και διατήρησης της ορμής (3.2): 
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Όπου ζ η ανύψωση της θαλάσσιας επιφάνειας, Uw και Vw οι μέσες ως προς το 

βάθος οριζόντιες ταχύτητες κατά x και y, c η ταχύτητα διάδοσης του κυματισμού, d το 
βάθος, νh τεχνητός τυρβώδης συντελεστής ιξώδους (Borah & Ballofet, 1985), σ η 
γωνιακή συχνότητα και  fb ο γραμμικοποιημένος συντελεστής τριβής. 
 
 
3.2. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (WICIR) 

Η απώλεια της ενέργειας των κυματισμών, κυρίως λόγω της θραύσης τους, σε 
συνδυασμό με την επίδραση των φαινομένων της διάθλασης και της περίθλασης, οδηγεί 
στη δημιουργία παράκτιων κυματογενών ρευμάτων. Για τον υπολογισμό του 
κυματογενούς ρεύματος οι εξισώσεις συνέχειας (3.3) και ισορροπίας (3.4) κατά x και y, 
έχουν την ακόλουθη μορφή,: 
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Όπου Sxx, Syy και Sxy είναι οι τάσεις ακτινοβολίας του κυματισμού (Copeland, 
1985β), τsx, τsy τbx και τby οι τάσεις τριβής στην επιφάνεια και τον πυθμένα αντίστοιχα 
και h το άθροισμα του βάθους ροής και της στάθμης ελεύθερης επιφάνειας (h=d+ζ).  
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3.3. ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (SEDTR) 
Η συνολική παροχή qt του φορτίου φερτών υλών αμμώδους φύσης είναι το 

άθροισμα της παροχής δύο επιμέρους φορτίων, του φορτίου πυθμένα, qb, και του 
φορτίου σε αιώρηση, qs. Οι συνιστώσες της στερεοπαροχής του φορτίου πυθμένα και 
σε αιώρηση κατά x και y δίνονται από τις εξισώσεις (3.5) και (3.6) αντίστοιχα. 

 
1.65 1.65 y3 3x

bx 50 c by 50 c

θθq 11 ΔgD θ θ q 11 ΔgD θ θ
θ θ

= −                = −  (3.5) 

ζ ζ

sx sy
d d

q u(z,t) c (z,t) dz q v(z,t) c (z,t) dz
− −

′ ′=< ⋅ ⋅ >                       = < ⋅ ⋅ >∫ ∫  (3.6) 

 
Στις παραπάνω εξισώσεις οι αγκύλες υποδηλώνων ολοκλήρωση της τιμής στην 

περίοδο του κύματος, θ είναι η παράμετρος του Shields, u(t,z) και v(t,z) είναι οι 
ταχύτητες λόγω συνδυασμένης δράσης κύματος και ρεύματος και c´(z,t) η στιγμιαία 
συγκέντρωση υλικού. Οι μορφολογικές μεταβολές του θαλάσσιου πυθμένα στον 
παράκτιο χώρο, δηλαδή ο ρυθμός μεταβολής της στάθμης zb, υπολογίζονται 
επιλύνοντας την εξίσωση διατήρησης του όγκου των φερτών (3.7) βάσει του πορώδους 
της άμμου e και των ολικών στερεοπαροχών qtx, qty. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Η αριθμητική μοντελοποίηση εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό της κυματικής 

διαταραχής, του κυματογενούς ρεύματος, της παράκτιας στερεομεταφοράς και της 
τάσης εξέλιξης της ακτογραμμής για δύο σενάρια: (α) Υφιστάμενη κατάσταση και (β) 
Κατασκευή βραχίονα αντιπροσαμμωτικής προστασίας, μήκους 230m, ο οποίος χωρο-
θετείται βόρεια του υφιστάμενου παλαιού προβλήτα σε μέση απόσταση από αυτόν ίση 
περίπου με 70m και αποτελεί το εξεταζόμενο μέτρο αντιμετώπισης. Λόγω περιορισμού 
χώρου, στη συνέχεια παρατίθενται και αναλύονται αποτελέσματα για την περίπτωση 
πνοής Δ ανέμου, ισχυρής έντασης (Σχήμα 2), ο οποίος επιλέχθηκε λαμβάνοντας υπόψη 
τόσο τα χαρακτηριστικά του κυματισμού, όσο και τη συχνότητα εμφάνισής του. 
Ταυτόχρονα σχολιάζεται επιγραμματικά και η συμμετοχή των υπολοίπων διευθύνσεων 
ανέμων στην ακτομηχανική δίαιτα της περιοχής. 

Σε ότι αφορά στη διαταραχή της ελεύθερης επιφάνειας και για την υφιστάμενη 
κατάσταση (Σχήμα 2α), παρόλο που η παράκτια περιοχή ενδιαφέροντος βρίσκεται στη 
σκιά του προσήνεμου μόλου και οι αναπτυσσόμενοι κυματισμοί είναι περιθλώμενοι 
παρατηρείται σχετικά έντονη κυματική διαταραχή, που οφείλεται στη σημαντική τιμή 
του προσπίπτοντος ύψους κύματος. Η κατασκευή του εξεταζόμενου έργου (Σχήμα 2β), 
επιφέρει σημαντική μείωση του ύψους κύματος στην περιοχή μεταξύ του αντιπροσαμ-
μωτικού βραχίονα και του υφιστάμενου γεφυρωτού προβλήτα, όπως επίσης και στην 
περιοχή βόρεια του έργου, λόγω θραύσης και μερικής απορρόφησης της κυματικής 
ενέργειας στο κεκλιμένο πρανές αυτού. 
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Σχήμα 2. Κυματική διαταραχή (α, β), πεδίο ταχυτήτων (γ, δ) και μεταβολές στάθμης 
πυθμένα (ε, ζ) για τα δύο εξεταζόμενα σενάρια και για Δ άνεμο ισχυρής έντασης. 
 

Εξετάζοντας την υφιστάμενη παράκτια κυκλοφορία (Σχήμα 2γ), ισχυρό νοτιοανα-
τολικό παράκτιο κυματογενές ρεύμα παρατηρείται βόρεια του λιμένα, το οποίο εισέρχε-
ται στο εσωτερικό του από τα ανοίγματα του γεφυρωτού προβλήτα και καταλήγει να 
μορφώνει μια αντικυκλωνική κυκλοφορία στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης. Οι 
ταχύτητες του αντικυκλώνα είναι μέγιστες στα ανάντη του γεφυρωτού μόλου και 
φθίνουν, λόγω τύρβης, καθώς οι εισερχόμενες στη λιμενολεκάνη μάζες νερού στη θέση 
του μόλου εξέρχονται από αυτήν, κοντά στο άκρο του προσήνεμου μόλου. Η κατασκευή 
του έργου προστασίας (Σχήμα 2δ) έχει σαν συνέπεια την αναδιάταξη της κυκλοφορίας 
στην περιοχή μελέτης. Συγκεκριμένα, προκαλείται περιορισμός του αντικυκλώνα στην 
παράκτια ζώνη ανάντη του έργου και παράλληλη μείωση τόσο των ταχυτήτων στο 
εσωτερικό της λεκάνης, όσο και της μέγιστης ταχύτητας στο πεδίο.  

Η πρόγνωση μεταβολών στάθμης πυθμένα για την υφιστάμενη κατάσταση 
παρουσιάζεται στο Σχήμα 2ε, όπου οι θέσεις διαβρώσεων συμβολίζονται με διαγράμ-
μιση, ενώ οι θέσεις απόθεσης με συμπαγές χρώμα (ίδια απεικόνιση εφαρμόζεται σε όλα 
τα σχήματα που απεικονίζουν μεταβολές στάθμης πυθμένα). Η διάβρωση της 
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παράκτιας ζώνης στο ανάντη (ΒΔ) τμήμα του πεδίου είναι εμφανής. Το υλικό που 
τίθεται σε κίνηση λόγω της διάβρωσης αυτής αποτίθεται εκατέρωθεν του γεφυρωτού 
προβλήτα. Οι αποθέσεις αυτές εκτείνονται τόσο στο σύνολο της λιμενολεκάνης, όσο 
και στην παράκτια ζώνη ΒΔ του προβλήτα κοντά στην ακτογραμμή σε δύο βασικές 
περιοχές. Η πρώτη υφίσταται στην περιοχή θεμελίωσης του προβλήτα, ενώ η δεύτερη 
σε απόσταση 200m περίπου ανάντη αυτού. Οι παραπάνω διαπιστώσεις συνάδουν με 
την υφιστάμενη μορφολογία της ακτογραμμής, αφού οι θέσεις διαβρώσεων συμπίπτουν 
με αυτές όπου η ακτή εμφανίζει υποχώρηση, ενώ οι τάσεις απόθεσης βρίσκονται σε 
θέσεις όπου η ακτογραμμή εμφανίζεται προωθούμενη. Ο αντιπροσαμμωτικός βραχίονας 
λειτουργεί αποτελεσματικά (Σχήμα 2ζ), αφενός ανακόπτοντας πλήρως την είσοδο 
υλικού στο εσωτερικό του λιμένα και αφετέρου προκαλώντας αποθέσεις στην παράκτια 
περιοχή ανάντη του προτεινόμενου έργου και σε απόσταση έως τα 200m περίπου 
βόρειά του.  

Εξετάζοντας τη συμμετοχή των ανέμων ΒΔ και ΝΔ διεύθυνσης στην παράκτια 
στερεομεταφορά, σημειώνεται ότι στην περίπτωση των ΒΔ ανέμων προκαλούνται 
διαβρώσεις της παράκτιας περιοχής στη βόρεια πλευρά του λιμένα, με μέγιστες 
μεταβολές της στάθμης του πυθμένα να πραγματοποιούνται κοντά στην ακτή, ανάντη 
του γεφυρωτού προβλήτα. Οι διαβρώσεις αυτές εκτείνονται σε πολύ μικρό ποσοστό και 
εντός της λεκάνης, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της εμφανίζει αποθέσεις κοντά στο 
παραλιακό κρηπίδωμα. Η κατασκευή του βραχίονα αναδιαμορφώνει πλήρως την 
παράκτια στερεομεταφορά, με αποθέσεις στη βόρεια πλευρά του λιμένα και εμφάνιση 
μεγίστων σε απόσταση 100m περίπου από τον προσήνεμο μόλο. Η πνοή ΝΔ ανέμων, 
απουσία έργου προστασίας, έχει σαν αποτέλεσμα περιορισμένες τάσεις διάβρωσης στην 
ακτή βόρεια του λιμένα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα της παράκτιας περιοχής μέχρι και τον 
γεφυρωτό προβλήτα παρουσιάζει αποθέσεις, οι οποίες εκτείνονται και στο εσωτερικό 
της λιμενολεκάνης. Οι τάσεις απόθεσης στο εσωτερικό του λιμένα που εμφανίζονται 
κατά την υφισταμένη κατάσταση, μετά την κατασκευή του προτεινόμενου έργου 
αποτρέπονται επιτυχώς με παράλληλη παγίδευση του υλικού αυτού στην παράκτια 
περιοχή βόρεια του λιμένα και σε απόσταση έως και 200m ανάντη του έργου. 

Συνθέτοντας, τέλος, τις τρεις εξεταζόμενες διευθύνσεις ανέμου προκύπτει η 
μεταβολή της στάθμης του θαλάσσιου πυθμένα στον ετήσιο κύκλο πριν και μετά από 
την κατασκευή του προτεινόμενου έργου. Το Σχήμα 3, περιλαμβάνει αποτελέσματα για 
την περίπτωση των ισοδύναμων κυματισμών. Κατά την υφισταμένη κατάσταση (Σχήμα 
3α) η παράκτια περιοχή ΒΔ του λιμένα παρουσιάζει απώλειες υλικού πυθμένα σε όλο 
το εύρος έως μια απόσταση 300m περίπου από τον γεφυρωτό προβλήτα. Στο υπόλοιπο 
τμήμα της παράκτιας ζώνης αποτίθεται υλικό που εκτείνεται μέχρι και το μεγαλύτερο 
μέρος του εσωτερικού της λιμενολεκάνης. Οι μέγιστες αποθέσεις συμπίπτουν με τις 
θέσεις όπου η υφιστάμενη μορφή της ακτογραμμής εμφανίζεται προωθούμενη. Τα 
παραπάνω συμπεράσματα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις επιτόπου παρατηρή-
σεις και τις μαρτυρίες των χρηστών του λιμένα, γεγονός που καταδεικνύει την ορθή 
προσομοίωση των φυσικών διεργασιών στον παράκτιο χώρο από το αριθμητικό 
μοντέλο. Τέλος, η αποτελεσματική ανακοπή της εισόδου υλικού στο εσωτερικό του 
λιμένα λόγω της κατασκευής του βραχίονα είναι εμφανής (Σχήμα 3β). Η ανακοπή αυτή 
συνδυάζεται με την εξασθένιση των διαβρωτικών τάσεων που υφίστανται στο ΒΔ 
τμήμα της παράκτιας ζώνης και με την αύξηση των αποθέσεων σε αποδεκτό βαθμό στη 
ανάντη ζώνη επιρροής του.  
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Σχήμα 3. Θέσεις αποθέσεων - διαβρώσεων [m] κατά τον ετήσιο κύκλο για τους 
ισοδύναμους κυματισμούς πριν (α) και μετά από την κατασκευή του έργου (β). 
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν αριθμητικά οι φυσικές διεργασίες στον 
παράκτιο χώρο του λιμένα της Νέας Μηχανιώνας. Τα αποτελέσματα της αριθμητικής 
μοντελοποίησης καταδεικνύουν την ύπαρξη φαινομένων προσάμμωσης στο εσωτερικό 
του λιμένα με παράλληλη διάβρωση της αμμώδους περιοχής ΒΔ αυτού και βρίσκονται 
σε πλήρη συμφωνία, τόσο με τις επιτόπου παρατηρήσεις, όσο και με τη μορφολογία της 
ακτογραμμής. Η εμφάνιση των εν λόγω φαινομένων, υποβαθμίζει  τη λειτουργικότητα 
και χρηστικότητα του λιμένα και καθιστά αναγκαία τη λήψη κατάλληλων μέτρων 
αντιμετώπισης. Υπό το πρίσμα αυτό εξετάστηκε αριθμητικά η δυνατότητα ανάσχεσης 
των φαινομένων προσάμμωσης μέσω κατασκευής βραχίονα προστασίας. Από τα 
αποτελέσματα και τις αναλύσεις, προκύπτει ότι το προτεινόμενο έργο προστασίας 
προκαλεί επιθυμητή αναμόρφωση της ακτομηχανικής δίαιτας, ανακόπτοντας τις 
προσαμμωτικές τάσεις στο εσωτερικό της λεκάνης και σταθεροποιώντας την 
υποχωρούμενη ακτογραμμή ΒΔ του λιμένα. Τέλος, τονίζεται ότι η δυνατότητα ορθής 
αριθμητικής απεικόνισης των πολύπλοκων διεργασιών του παράκτιου χώρου, όπως 
αυτή παρουσιάστηκε στην παρούσα εργασία, ενισχύει την απαίτηση για εφαρμογή 
ανάλογων μαθηματικών εργαλείων για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την 
αποτελεσματική υλοποίηση έργων εντός της παράκτιας ζώνης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης επιχειρεί να συνδυάσει τις 
διαφορετικές πολιτικές που επηρεάζουν την παράκτια ζώνη, βάσει των 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ φυσικού και κοινωνικό-οικονομικού περιβάλλοντος. 
Επιχειρεί επίσης να φέρει σε επαφή τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς και χρήστες της 
περιοχής (stakeholders) - σε τοπικό και εθνικό επίπεδο - με σκοπό την ενημέρωση τους, 
τη στήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και την εφαρμογή πολιτικών οι οποίες 
οδηγούν στην βιώσιμη διαχείριση αυτών των οικοσυστημάτων. Η παρούσα εργασία 
ασχολείται με την παράθεση των πρώτων εμπειριών από την ανάπτυξη και χρήση 
εννοιολογικών και υπολογιστικών μοντέλων στο πλαίσιο ενός διαχειριστικού εργαλείου 
που επιχειρείται να δομηθεί για την περιοχή των μυδοκαλλιεργειών της Χαλάστρας, 
στο Θερμαϊκό κόλπο. 
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ABSTRACT 
Integrated Coastal Zone Management is attempting to combine different policies that 
affect the coastal zone, based on the interactions among the physical and the socio-
economic system. It is also attempting to establish relationships between the 
stakeholders of the area - in local and national level – aiming to develop a credible 
information system, as well as to support the decision making process and the 
implementation of sustainable development management policies in coastal ecosystems. 
This work discusses the first experiences during the design and the implementation of 
conceptual and computational models in the framework of a management tool that is 
under construction for the mussel farming area of Chalastra in Thermaikos Gulf.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) ορίζεται ως η ολοκλη-

ρωμένη σχεδίαση και διαχείριση του παράκτιου περιβάλλοντος και των πόρων που 
αυτό προσφέρει, με τρόπο βασισμένο στις φυσικές, κοινωνικό-οικονομικές και 
πολιτικές αλληλεπιδράσεις, τόσο εντός όσο και μεταξύ των δυναμικών παρακτίων 
συστημάτων, τα οποία στο σύνολο τους αποτελούν και ορίζουν μια παράκτια ζώνη 
(ATKINS, 2004).  

Η παρούσα εργασία αναπτύσσεται βασισμένη στην προσπάθεια που γίνεται στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος SPICOSA, κεντρικός στόχος του οποίου είναι 
το χτίσιμο και η εφαρμογή μιας νέας μεθοδολογικής προσέγγισης στο πλαίσιο της 
ΟΔΠΖ. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται πάνω σε δύο κεντρικούς άξονές: α) στην 
ολοκληρωμένη προσέγγιση του συστήματος της παράκτιας ζώνης, κατά την οποία 
λαμβάνεται υπόψη τόσο το φυσικό όσο και το κοινωνικό-οικονομικό σύστημα καθώς 
και οι έντονες αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους και β) στη συμμετοχική εμπλοκή των 
χρηστών της εκάστοτε περιοχής στις διαδικασίες σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων 
κατά την εφαρμογή μελλοντικών διαχειριστικών στρατηγικών (SPICOSA, 2007). Η 
σημαντικότητα του δεύτερου άξονα έχει αναδειχθεί μέσα από ποικίλες προσπάθειες 
εφαρμογής διαχειριστικών πολιτικών στο παρελθόν. Οι χρήστες ενός συστήματος 
αποτελούν πηγή πολύτιμης πληροφορίας, που συχνά είναι αδύνατον να συλλεχθεί μέσω 
άλλων μεθόδων ενώ την ίδια στιγμή η εμπλοκή τους στη διαδικασία χάραξης πολιτικής 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επιτυχία της εφαρμογής της.  

Ένας από τους βασικούς στόχους του SPICOSA είναι η χρήση εννοιολογικών και 
υπολογιστικών μοντέλων κατά τις διαδικασίες αυτές. Ως εννοιολογικό μοντέλο ορίζεται 
μια γραπτή ή προφορική περιγραφή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενός συστή-
ματος, συνήθως κατασκευασμένη επαγωγικά και ικανή να υποστηρίξει ποιοτικές 
προβλέψεις μέσω αφαιρετικής διαδικασίας, υποδεικνύοντας σχέσεις αλλά όχι εντάσεις 
μεταξύ των συντελεστών του συστήματος. Η περιγραφή αυτή προσεγγίζει συνήθως τον 
«ασαφή» τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταται ο φυσικός κόσμος και το κοινωνικό 
σύνολο, μέσα στο ανθρώπινο μυαλό (Fishwick, 2007).  

Είναι φανερό πως τα εννοιολογικά μοντέλα μεμονωμένα δεν είναι δυνατόν να 
προσφέρουν επιστημονικές απαντήσεις σε κρίσιμα διαχειριστικά ερωτήματα. Από την 
άλλη μεριά τα σύγχρονα υπολογιστικά μοντέλα, αν και προσφέρουν μεγάλης ακρίβειας 
αποτελέσματα, τουλάχιστον όσον αφορά την περιγραφή φυσικών συστημάτων, είναι 
συχνά δύσκολο να κατασκευαστούν καθώς απαιτούν τη συλλογή πολυάριθμων 
δεδομένων πεδίου, γεγονός που αυξάνει κατά πολύ τόσο το χρόνο όσο και το κόστος 
κατασκευής τους. Ταυτόχρονα, τα εξειδικευμένα αυτά μοντέλα είναι δύσκολο να 
συνδυαστούν με αντίστοιχα μοντέλα του κοινωνικό-οικονομικού συστήματος, τα οποία 
βασίζονται σε διαφορετικές αρχές και λειτουργούν υπό διαφορετικές χωρικές και 
χρονικές κλίμακες. 

Βάσει της μεθοδολογίας που προτείνει το SPICOSA, επιχειρείται η συνδυαστική 
χρήση εννοιολογικών και υπολογιστικών μοντέλων στις παράκτιες ζώνες που έχουν 
επιλεγεί ως περιοχές εφαρμογής. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, κατά το αρχικό 
στάδιο ανάλυσης της υπό μελέτη παράκτιας ζώνης, συλλέγονται δεδομένα του φυσικού 
και του κοινωνικό-οικονομικού συστήματος, με στόχο την ακριβή περιγραφή τόσο των 
βασικών περιβαλλοντικών συνιστωσών όσο και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και 
πιέσεων που ασκούνται στην περιοχή. Η πληροφορία αυτή αξιοποιείται με τη 
δημιουργία ενός ή περισσοτέρων εννοιολογικών μοντέλων τα οποία, μέσω κλειστών 
βρόγχων ανάδρασης ανάμεσα στους συντελεστές του συστήματος - περιβαλλοντικούς 
και κοινωνικό-οικονομικούς - αποτελούν έναν αναλυτικό χάρτη των αλληλεπιδράσεων 
ανάμε.σα στους συντελεστές αυτούς (SPICOSA, 2007). Οι αναπαραστάσεις αυτές 
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αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για την παρουσίαση του συστήματος και του τρόπου 
λειτουργίας του κατά την διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ των χρηστών της περιοχής, των 
διαχειριστικών αρχών και των επιστημόνων. Ταυτόχρονα, αποτελούν τη βάση πάνω 
στην οποία θα στηριχτεί η επιστημονική ομάδα για τη δημιουργία του λειτουργικού 
μοντέλου του συστήματος. 

 
 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
2.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η θαλάσσια περιοχή της Χαλάστρας, βρίσκεται στον ΝΔ εσωτερικό Θερμαϊκό 
κόλπο. Στην ΝΑ πλευρά της περιοχής βρίσκεται η πόλη της Θεσσαλονίκης ενώ στην 
ΝΔ πλευρά βρίσκονται οι εκβολές των ποταμών Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα. Η κύρια 
δραστηριότητα που αναπτύσσεται στη θαλάσσια περιοχή είναι η μυδοκαλλιέργεια. 
Περίπου 200 μονάδες καλλιέργειας μυδιών είναι τοποθετημένες σε μια περιοχή 
επιφάνειας1.350.000m2, σε ελάχιστο βάθος 2,5m και μέγιστο 20m. Η ευρύτερη περιοχή 
βρίσκεται κάτω από καθεστώς προστασίας Ramsar, σύμφωνα με το οποίο η 
μυδοκαλλιέργεια, ως ελάχιστα παρεμβατική μορφή καλλιέργειας, αποτελεί συμβατή 
προς το καθεστώς προστασίας δραστηριότητα. Η περιοχή δέχεται εισροές που 
προέρχονται από την αγροτική γη που καταλαμβάνει το χερσαίο χώρο με τον οποίο 
συνορεύει καθώς και τις απορροές από τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της πόλης 
της Θεσσαλονίκης που βρίσκεται σε απόσταση 4,8km και εκβάλλει 2,2km από την 
ακτή, εσωτερικά του θαλασσίου χώρου. 
 
 
2.2. ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ 

Η μυδοκαλλιέργεια είναι μια δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στην περιοχή 
της Χαλάστρας λίγο περισσότερο από 25 χρόνια, απασχολώντας ένα πολύ σημαντικό 
ποσοστό του τοπικού πληθυσμού, ενώ η ετήσια παραγωγή μυδιών της περιοχής 
κυμαίνεται στους 10.000 τόνους, μεγάλο ποσοστό από τους οποίους εξάγεται στις 
διεθνείς αγορές (ΕΚΘΕ, 2001). Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, έχει διαπιστωθεί μια 
σημαντική διαφοροποίηση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, η οποία έχει 
επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή μυδιών (διαχρονική τάση μείωσης της 
παραγωγής) και σημαντικά προβλήματα στον κλάδο της μυδοκαλλιέργειας, επηρεά-
ζοντας έτσι αρνητικά το ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα της περιοχής. 

Η “βιώσιμη διαχείριση της μυδοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στην περιοχή 
της Χαλάστρας”, επιλέχθηκε ως το υπό ανάλυση ζήτημα διαχειριστικής πολιτικής στο 
πλαίσιο του προγράμματος SPICOSA, κυρίως λόγω της σημαντικότητας της 
δραστηριότητας αυτής για την εν λόγω περιοχή. Οι μυδοκαλλιεργητές αποτελούν μια 
μικρή αλλά σημαντική ομάδα χρηστών της παράκτιας ζώνης της περιοχής, η οποία 
δέχεται σημαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικό-οικονομικές πιέσεις. Την ίδια 
στιγμή στην ευρύτερη περιοχή αναπτύσσονται δραστηριότητες με αντικρουόμενα 
συμφέροντα, ενώ η διοίκηση και η διαχείρισή της ασκείται από πολυάριθμους φορείς 
της κεντρικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης με κατακερματισμένες και αλληλεπι-
καλυπτόμενες αρμοδιότητες. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν το ζήτημα αυτό 
ιδανικό, τόσο για την εφαρμογή και την αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογικής 
προσέγγισης στην ΟΔΠΖ, όσο και για την αναγνώριση των προβλημάτων και των 
προοπτικών της χρήσης εννοιολογικών και υπολογιστικών μοντέλων σε ζητήματα σαν 
και αυτό. 
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2.3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 
ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος SPICOSA γίνεται χρήση του λογισμικού 
μοντελοποίησης EXTENDTM

 (Imagine That, 1995), το οποίο παρέχει τα εξής 
πλεονεκτήματα: (α) φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, (β) εύκολη δόμηση αυτόνο-
μων λειτουργικών συνιστωσών και ανταλλαγή τους ανάμεσα στους χρήστες, (γ) 
αναπαράσταση διαφορετικών στη φύση τους διεργασιών (περιβαλλοντικών, οικονο-
μικών ή κοινωνικών) με ενιαίο τρόπο και δυνατότητα συνδυασμού τους, (δ) μικρή 
υπολογιστική ισχύς και τέλος (ε) δυνατότητα απεικόνισης και παρουσίασης τόσο των 
μοντέλων όσο και των αποτελεσμάτων τους σε μη εξειδικευμένο κοινό . Στο Σχήμα 1 
φαίνεται πως αναπαριστάται στο λογισμικό ένα μέρος της διάταξης του οικολογικού 
υπομοντέλου, διακρίνοντας τους επιμέρους συντελεστές αλλά και τις σχέσεις 
αλληλεπίδρασης ανάμεσα τους. 

Ο σκοπός της κατασκευής και χρήσης των μοντέλων αυτής της συνομοταξίας 
είναι η λειτουργική αναπαράσταση των συνιστωσών του συστήματος, με σκοπό να 
αναγνωριστούν: (α) σχέσεις αιτίου-αιτιατού, (β) αλληλεπιδράσεις, (γ) χωρικές και 
χρονικές διακυμάνσεις και (δ) συντελεστές του συστήματος που εμπλέκονται άμεσα 
στα ζητήματα διαχειριστικής πολιτικής (ανεξάρτητα αν πρόκειται για περιβαλ-
λοντικούς, κοινωνικούς ή οικονομικούς συντελεστές). Η ακρίβεια πρόγνωσης αυτών 
των μοντέλων, ειδικά στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης τους είναι περιορισμένη, 
προσφέρουν όμως εναλλακτικά οφέλη καθώς η ευελιξία τους τα καθιστά ιδανικά για 
την ποσοτικοποίηση των αλληλεπιδράσεων παραγόντων που ανήκουν σε διαφορετικά 
συστήματα αλλά και για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εναλλακτικών 
διαχειριστικών σεναρίων σ’ ένα σύστημα παράκτιας ζώνης.  

 

 
Σχήμα 1. Στιγμιότυπο του λογισμικού μοντελοποίησης από το οικολογικό υπομοντέλο 

 
 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
3.1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ  

Για την επίτευξη των στόχων του SPICOSA και τη μοντελοποίηση της 
περιβαλλοντικής συνιστώσας του συστήματος, βασικό βήμα ήταν η αναγνώριση των 
κύριων συντελεστών που επηρεάζουν το διαχειριστικό ζήτημα και έρχονται σε 
αλληλεπίδραση με την κοινωνικό-οικονομική συνιστώσα. 

Η περιοχή μελέτης χωρίστηκε σε τέσσερα χωρικά διαμερίσματα, με κεντρικό 
αυτό το οποίο περιλαμβάνει την περιοχή μυδοκαλλιέργειας. Με τη χρήση μετεωρολο-
γικών δεδομένων της ευρύτερης περιοχής, υπολογίζονται οι συντελεστές ανταλλαγής 
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ανάμεσα στα διαμερίσματα αυτά, καθώς και η επιρροή που ασκούν οι εξωτερικές 
εισροές στο σύστημα (Σχήμα 2). Ως κύριες μεταβλητές κατάστασης του περιβαλλο-
ντικού συστήματος επιλέχθηκαν: (α) το ανόργανο άζωτο, (β) η συγκέντρωση της φυτο-
πλαγκτονικής βιομάζας, (γ) η συγκέντρωση της βιομάζας των αυτοχθόνων βακτηρίων, 
(δ) η συγκέντρωση του ολικού οργανικού άνθρακα και (ε) η βιομάζα των μυδιών. 

 

 
Σχήμα 2. Τα χωρικά διαμερίσματα της υπό εξέταση περιοχής 

 
Οι παραπάνω μεταβλητές, μέσω των εξισώσεων που περιγράφουν το ρυθμό 

εξέλιξης τους στο χρόνο, αποτελούν το ελάχιστο σύνολο μέσω του οποίου μπορεί να 
ποσοτικοποιηθεί η περιβαλλοντική κατάσταση του συστήματος, όσον αφορά πάντα το 
υπό εξέταση διαχειριστικό ζήτημα. Το ανόργανο άζωτο αποτελεί, μαζί με την ηλιακή 
ακτινοβολία, τον βασικό περιοριστικό παράγοντα της ανάπτυξης της πρωτογενούς 
παραγωγής (φυτοπλαγκτονική βιομάζα) στην περιοχή. Οι βασικές εξωγενείς πηγές 
εισροής του στο θαλάσσιο σύστημα είναι το ποτάμιο οικοσύστημα, οι άμεσες αγροτικές 
απορροές, αλλά και οι απορροές που προέρχονται από την έξοδο της Μονάδας Επεξερ-
γασίας Λυμάτων. Η φυτοπλαγκτονική βιομάζα, ο σωματιδιακός οργανικός άνθρακας 
αλλά και η βακτηριακή βιομάζα αποτελούν τις κυριότερες πηγές ενέργειας που 
λαμβάνουν τα μύδια από το θαλάσσιο περιβάλλον μέσω της διηθητικής λήψης τροφής.  

Ταυτόχρονα ο ρυθμός αύξησης της βιομάζας των μυδιών στο επίπεδο της 
αυτόνομης μονάδας παραγωγής, συσχετίζεται με την πυκνότητα της καλλιέργειας στη 
μονάδα αυτή, καθώς η αυξημένη πυκνότητα οργανισμών παρεμποδίζει την κυκλοφορία 
του νερού άρα και τη μεταφορά τροφής σε όλη την έκταση της καλλιεργούμενης 
περιοχής. Αν και η θνησιμότητα των μυδιών θεωρείται αμελητέα κάτω από κανονικές 
συνθήκες, συσχετίζεται με την αύξηση της θερμοκρασίας καθώς ακραίες τιμές κατά 
τους θερινούς μήνες προκαλούν φαινόμενα μαζικής θνησιμότητας στις καλλιέργειες. Τα 
φαινόμενα των εξάρσεων τοξικών ειδών φυτοπλαγκτού (HAB’s), αν και αποτελούν 
μείζον πρόβλημα στην περιοχή, επιλέχθηκε να μη συμπεριληφθούν στην περιβαλ-
λοντική συνιστώσα του μοντέλου. Η αδυναμία άμεσης συσχέτισης των φαινομένων 
αυτών με άλλες περιβαλλοντικές παραμέτρους - άρα και η αδυναμία πρόβλεψης τους - 
σε συνδυασμό με το ότι τα φαινόμενα αυτά δεν επηρεάζουν τον οργανισμό και το 
ρυθμό αύξησης των μυδιών αλλά καθιστούν απαγορευτική την εμπορία τους, οδήγησε 
στην εισαγωγή του παράγοντα αυτού στην κοινωνικό-οικονομική συνιστώσα του 
μοντέλου, όπως θα περιγραφεί παρακάτω. 
 
 
3.2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ 

Σε αντιστοιχία με την περιβαλλοντική συνιστώσα, το πρώτο βήμα της κοινωνικο-
οικονομικής συνιστώσας είναι η αναγνώριση των κύριων συντελεστών που επηρεάζουν 
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το διαχειριστικό ζήτημα και φέρνουν σε αλληλεπίδραση το περιβάλλον και το 
κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. Οι συντελεστές αυτοί διαφέρουν ανάλογα με το χωρικό 
επίπεδο ανάλυσης (επίπεδο μυδοκαλλιέργειας ή συνολική περιοχή μελέτης). 

Ξεκινώντας από τις μεταβλητές που περιγράφουν το οικονομικό σύστημα μίας 
μυδοκαλλιέργειας, αυτές σε γενικές γραμμές αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά που 
προσδιορίζουν ή που επηρεάζουν τις ατομικές επιλογές κάθε καλλιεργητή, με απώτερο 
στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους του. Ως κύριες, λοιπόν, μεταβλητές κατάστασης 
του οικονομικού συστήματος (και έμμεσα και του κοινωνικού) επιλέχθηκαν: (α) το 
κεφάλαιο της επένδυσης, (β) η εργασία (ανθρώπινη και μηχανική, ιδία και ξένη) που 
απαιτείται και προσφέρεται σε κάθε εκμετάλλευση, (γ) οι τιμές των μυδιών, (δ) ο 
κίνδυνος της παραγωγής και (ε) το εισόδημα του παραγωγού. 

Οι δύο πρώτες μεταβλητές (κεφάλαιο και εργασία) καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό 
τις δυνατότητες μίας μυδοκαλλιέργειας, όπως αυτές διαμορφώνονται από τον ίδιο τον 
παραγωγό. Με άλλα λόγια, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές μεταβλητές που 
σχετίζονται με την παραγωγικότητα της ευρύτερης περιοχής (βιομάζα μυδιών, ρυθμός 
αύξησης της βιομάζας, θνησιμότητα των μυδιών) μπορεί να προσδιοριστεί μέσω των 
συγκεκριμένων συντελεστών παραγωγής η επίδραση των διαχειριστικών αποφάσεων 
των μυδοκαλλιεργητών στην παραγωγικότητα της μονάδας τους. Οι παράγοντες αυτοί 
(αποφάσεις) μπορούν να ενσωματωθούν σε μία συνάρτηση παραγωγής - με τη μορφή 
μίας συνάρτησης Cobb-Douglas (Coffen and Charles, 2008) - η οποία διαφοροποιείται 
ανάλογα με την καλλιεργητική μέθοδο (πλωτές ή πασσαλωτές καλλιέργειες).  

Όσον αφορά τον κίνδυνο της παραγωγής, αυτός σχετίζεται με τους εξής 
παράγοντες: (α) τη θνησιμότητα των μυδιών η οποία περιγράφηκε στην προηγούμενη 
παράγραφο και εντάσσεται στην περιβαλλοντική συνιστώσα, (β) τα φαινόμενα των 
εξάρσεων τοξικών ειδών φυτοπλαγκτόν, τα οποία εμφανίζονται με ιδιαίτερα μεγάλη 
συχνότητα τα τελευταία χρόνια και καθιστούν απαγορευτική την εμπορία των μυδιών 
για αρκετά μεγάλες χρονικές περιόδους με αποτέλεσμα τη σημαντική απώλεια 
εισοδήματος (λόγω απώλειας παραγωγής, πτώσης των τιμών, απώλειας κεφαλαίου κ.ά.) 
και( γ) τις στρεβλώσεις της αγοράς, οι οποίες προκύπτουν από εξωγενείς ως προς το 
σύστημα της μυδοκαλλιέργειας παράγοντες (π.χ. υπερπροσφορά μυδιών σε μία 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο). Το επίπεδο του κινδύνου προσδιορίζεται από την 
πιθανότητα εμφάνισης ενός εκ των τριών αυτών φαινομένων στη διάρκεια του έτους 
και καθορίζει ως ένα βαθμό και το κόστος της παραγωγής. Επιπρόσθετα, οι 
πιθανότητες αυτές αλλά και η ατομική στάση των μυδοκαλλιεργητών απέναντι στον 
κίνδυνο της παραγωγής διαφοροποιούν και τις διαχειριστικές αποφάσεις που 
λαμβάνονται σε κάθε ατομική εκμετάλλευση. 

Οι τιμές των μυδιών, διαμορφώνονται και αυτές από εξωγενείς προς το σύστημα 
παράγοντες που προσδιορίζονται από το διεθνές εμπόριο, τις εξαγωγικές εταιρείες και 
τα εγχώρια δίκτυα διανομής και εμπορίας. Οι τιμές επηρεάζουν άμεσα το εισόδημα των 
μυδοκαλλιεργητών αλλά και τις μελλοντικές διαχειριστικές τους αποφάσεις. Τέλος, το 
εισόδημα από την παραγωγική δραστηριότητα συνδέεται με όλα τα παραπάνω 
(παραγωγικότητα, κόστος, αξία και κίνδυνοι παραγωγής), ενώ αποτελεί και τη μετα-
βλητή που συνδέει το οικονομικό σύστημα με το κοινωνικό καθώς επηρεάζει την 
ευημερία, την κοινωνική συνοχή και τις δυνατότητες ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας. 

Περνώντας από το επίπεδο της ατομικής εκμετάλλευσης στο επίπεδο ολόκληρης 
της  περιοχής μελέτης, η κοινωνικοοικονομική συνιστώσα καθορίζεται και από 
ορισμένες επιπλέον μεταβλητές, με σημαντικότερες από τις οποίες: (α) την οργάνωση 
των μονάδων στο χώρο (εντατικότητα χρήσης του θαλάσσιου χώρου), και (β) την 
οικονομική ανταποδοτικότητα που παρέχουν οι μυδοκαλλιέργειες ως σύστημα 
απορρύπανσης. Η πρώτη μεταβλητή εξετάζεται παράλληλα με την περιβαλλοντική 
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παράμετρο της πυκνότητας και αποτελεί έκφραση αρνητικής εξωτερικότητας (από τον 
ένα παραγωγό στον άλλο) που επιδράει ωστόσο εντός του συστήματος περιορίζοντας 
τη συνολική του παραγωγικότητα (άρα και τη συνολική του πρόσοδο). Η δεύτερη, 
εξετάζεται αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο και αποτελεί στην ουσία μία έκφραση 
θετικής εξωτερικότητας που επιδρά ωστόσο σε τρίτους παράγοντες, σε αυτούς δηλαδή 
που επιφέρουν τη θαλάσσια ρύπανση (π.χ. σε γεωργούς).  
 
 
3.3. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ 
ΣΕΝΑΡΙΑ 

Η βασική επιδίωξη του SPICOSA, στο πλαίσιο πάντα των αρχών της ΟΔΠΖ, 
είναι η δημιουργία ενός εργαλείου το οποίο θα προσφέρει πρόβλεψη των αποτε-
λεσμάτων των εναλλακτικών διαχειριστικών πολιτικών στην επιλεγμένη παράκτια 
περιοχή. Συγκεκριμένα, για την περιοχή των μυδοκαλλιεργειών της Χαλάστρας, 
ορισμένα πιθανά σενάρια προς διερεύνηση, τα οποία συνδυάζουν την περιβαλλοντική 
και την κοινωνικο-οικονομική συνιστώσα είναι τα παρακάτω: 

• Διαφοροποίηση των καλλιεργητικών πρακτικών στις μυδοκαλλιέργειες. 
Μεγαλύτερες αποστάσεις καλλιέργειας, διαφοροποίηση του προσανατολισμού 
των μονάδων καθώς και των καλλιεργούμενων ποσοτήτων ώστε να εξεταστεί 
η επιρροή της θαλάσσιας κυκλοφορία στην ανάπτυξη των οργανισμών. 
Υπολογισμός του κέρδους και του κόστους από τις δράσεις αυτές. 

• Μεταβολή (αύξηση και μείωση) των εισροών θρεπτικών και οργανικής ύλης 
στη θαλάσσια περιοχή εξαιτίας της πιθανής μεταβολής των διαχειριστικών 
πρακτικών στη γεωργία και της επεξεργασίας λυμάτων. Επιρροή στη 
φυτοπλαγκτονική βιομάζα και κατ’ επέκταση στη βιομάζα των μυδιών. 
Εξέταση της κατάστασης του οικοσυστήματος σε περίπτωση αναστολής της 
μυδοκαλλιέργειας. Υπολογισμός του εναλλακτικού κόστους απορρύπανσης, 
το οποίο στην πράξη ταυτίζεται με το περιβαλλοντικό όφελος από την 
υφιστάμενη δραστηριότητα (ανταποδοτικά οφέλη). 

• Υπολογισμός των απωλειών κερδών στη δραστηριότητα από επικείμενες 
περιβαλλοντικές αλλαγές (π.χ. ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας, αύξηση 
συχνότητας εμφάνισης HAB). Αναγνώριση των αποτελεσμάτων στην τοπική 
κοινωνία. 

 
 

4. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Η ανάπτυξη και εφαρμογή εννοιολογικών και υπολογιστικών μοντέλων στην 

ΟΔΠΖ, αν και εκ πρώτης όψεως δείχνει απλή, εξελίσσεται σε μια διαδικασία 
πολύπλοκη, με αρκετά σημεία που χρήζουν προσεκτικού χειρισμού. Το εύρος που 
επιχειρούν να καλύψουν τα μοντέλα αυτής της μορφής, τόσο όσον αφορά τα 
επιστημονικά πεδία που συνυπάρχουν όσο και χώρο-χρονικά, εμπεριέχει την αναγκαιό-
τητα παραδοχών και απλοποιήσεων, οι οποίες πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να μην 
υποβαθμίζουν την αξιοπιστία τους. Ο σχεδιασμός τους πρέπει να περιλαμβάνει την 
περιεκτική περιγραφή ενός ολοκληρωμένου πολυδιάστατου συστήματος, στο οποίο 
συχνά οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους διαφορετικούς συντελεστές δεν είναι ούτε 
άμεσες, ούτε ξεκάθαρες. Την ίδια στιγμή, η εφαρμογή των μοντέλων αυτών απαιτεί την 
εύρεση και αξιοποίηση ενός μεγάλου αριθμού δεδομένων διαφορετικής υφής και 
κλίμακας. Η εύρεση και συγκέντρωση περιβαλλοντικών δεδομένων είναι μια διαδικασία, 
που αν και δαπανηρή και χρονοβόρα, είναι συχνά πολύ πιο προσιτή από τη συλλογή 
των αντίστοιχων δεδομένων για τις κοινωνικές και οικονομικές μεταβλητές. Αξίζει να 
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σημειωθεί ότι κατά τη διαδικασία σχεδιασμού τόσο της περιβαλλοντικής όσο και της 
κοινωνικοοικονομικής συνιστώσας αντιμετωπίστηκαν παρόμοια προβλήματα συγκέ-
ντρωσης των απαραίτητων δεδομένων (π.χ. οι ελλιπείς κοινωνικοοικονομικές χρονο-
σειρές καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολο τον έλεγχο της αξιοπιστίας του μοντέλου).  

Ωστόσο, παρόλα τα προαναφερθέντα προβλήματα, η εφαρμογή της προτεινό-
μενης μεθοδολογίας και η απόκτηση εμπειρίας πάνω στην ολοκληρωμένη μοντελο-
ποίηση κρύβει σημαντικές προοπτικές για την εδραίωση της ΟΔΠΖ, βασικό 
χαρακτηριστικό της οποίας είναι η στενή συνεργασία μεταξύ ατόμων από διαφορετικές 
κοινωνικές ομάδες, με διαφορετικά συμφέροντα, για την επίτευξη των βασικών αρχών 
της αειφορίας. Τα υπολογιστικά εργαλεία που γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθούν 
βάσει αυτής της θεώρησης θα είναι προσιτά σε ένα ευρύτερο κοινό και στόχος είναι να 
χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τόσο στην κατανόηση της λειτουργίας ενός 
ολοκληρωμένου παράκτιου συστήματος (φυσικού – ανθρωπογενούς) όσο και στην 
μακροπρόθεσμη κατανόηση των συνεπειών των διαφορετικών διαχειριστικών αποφά-
σεων που λαμβάνονται για αυτήν. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα φαινόμενα διάβρωσης των πρανών ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού των φυσικών διεργασιών σε ξηρά (απορροή ομβρίων) και 
θάλασσα (κυματική δράση) καθώς και των ανθρώπινων παρεμβάσεων στη περιοχή του 
Δήμου Λινδίων στη Ρόδο όπου έχουν παρατηρηθεί συχνές πτώσεις βράχων. Αρχικά 
καταγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση και προσδιορίζονται τα αίτια των 
κατολισθητικών φαινομένων στη περιοχή μελέτης και στη συνέχεια προτείνονται έργα 
με τα οποία θα επιτευχθεί η προστασία και βελτίωση της παράκτιας ζώνης 
λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια σχεδιασμού 
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ABSTRACT 
In this paper, the slope erosion phenomenon in the coastal area of Lindos, Rhodes is 
examined as result of the combined effects of physical processes such as surface runoff 
in land and wave activity in the sea and the anthropogenic interferences. In the analysis, 
the main reasons of the slope erosion phenomenon in the area of interest are recorded 
and a series of construction works are proposed to protect and improve the coastal zone 
based on environmental design criteria 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι παράκτιες περιοχές αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για 
την οικονομική ανάπτυξη χωρών όπως η Ελλάδα όπου διαθέτουν ένα εκτεταμένο 
νησιωτικό σύμπλεγμα και μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές παγκοσμίως. Η 
ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος με άμεσες συνέπειες στο επίπεδο των 
ενδιαιτημάτων και η διάβρωση των ακτών αποτέλεσμα φυσικών διεργασιών και 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων αποτελούν τα σοβαρότερα ίσως προβλήματα των 
παράκτιων περιοχών. Σε συνδυασμό με τον διαρκή περιορισμό των φυσικών πόρων των 
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παράκτιων περιοχών επηρεάζουν καθοριστικά την περαιτέρω ανάπτυξη των περιοχών 
αυτών λόγω των αντικρουόμενων χρήσεων που έχουν ήδη αναπτυχθεί εκεί. 

Τα έργα που συνήθως προτείνονται για την προστασία των παράκτιων πρανών 
από κατολισθητικά φαινόμενα θα πρέπει να σχεδιάζονται στηριζόμενα στις αρχές του 
περιβαλλοντικού σχεδιασμού με στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων 
για την ανάδειξη της παράκτιας ζώνης ως έναν από τους σημαντικότερους πόλους 
έλξης τουρισμού και ως σημείο αναφοράς των δραστηριοτήτων των κατοίκων της 
ευρύτερης περιοχής.  

Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα φαινόμενα διάβρωσης των πρανών ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού των φυσικών διεργασιών σε ξηρά (απορροή ομβρίων) και 
θάλασσα (κυματική δράση) καθώς και των ανθρώπινων παρεμβάσεων στη περιοχή του 
Δήμου Λινδίων στη Ρόδο όπου έχουν παρατηρηθεί συχνές πτώσεις βράχων. Αρχικά 
καταγράφεται η υπάρχουσα κατάσταση και προσδιορίζονται τα αίτια των κατολι-
σθητικών φαινομένων στη περιοχή μελέτης και στη συνέχεια προτείνονται έργα με τα 
οποία θα επιτευχθεί η προστασία και βελτίωση της παράκτιας ζώνης λαμβάνοντας 
υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια σχεδιασμού. 

 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Από τις τέσσερις περιοχές του Δήμου Λίνδου, στις οποίες έχουν παρουσιασθεί 

κατολισθητικά φαινόμενα, οι τρεις (θέση Μουαβίνη, όρμος Άρκεφτα και όρμος Λη) 
βρίσκονται στα όρια του οικισμού των Πεύκων, ενώ η τέταρτη (όρμος Αγίου Παύλου) 
βρίσκεται στα διοικητικά όρια του οικισμού της Λίνδου (Σχήμα 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 1. Περιοχή Μελέτης 
 

Στην περιοχή αυτή αναπτύχθηκε τα τελευταία 10 χρόνια πολύ σημαντική 
τουριστική υποδομή κυρίως τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία και επιπλωμένα 
διαμερίσματα, καταστήματα, αλλά και παραθεριστικές κατοικίες. Ο οικισμός της 
Λίνδου βρίσκεται σε απόσταση 50 km ΝΑ από την Πόλη της Ρόδου ενώ ο οικισμός των 
Πεύκων βρίσκεται σε απόσταση 5 km ΝΔ της Λίνδου.  

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Communities, 2004) σχετικά με 
την καταγραφή και το έλεγχο των εδαφών από διάβρωση (Eurosion) χαρακτηρίζει τη 
Νήσο Ρόδο ως περιοχή χαμηλού κινδύνου διάβρωσης. Λαμβάνοντας υπόψη τη 

Ν. ΡΟΔΟΣ

Λίνδος

Ρόδος
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γεωλογική μελέτη του Δήμου Λινδίων (2002) και επι τόπου παρατηρήσεις στη συνέχεια 
γίνεται καταγραφή των κυριοτέρων φαινομένων αστάθειας και πτώσης βράχων στις 
περιοχές μελέτης (Σαρρής, 2008): 
 
Θέση Μουαβίνη  

Παρατηρούνται ρωγμές και καθιζήσεις στο άκρο του οδοστρώματος της 
παραλιακής οδού. Η περιοχή δομείται, επιφανειακά, από οργανογενή ασβεστόλιθο, ο 
οποίος κατακερματίζεται σε τεμάχη τα οποία αποκολλώνται και καταπίπτουν στον πόδα 
του πρανούς της παραλίας. Η περιοχή των αποκολλήσεων εκτείνεται σε όλο το πλάτος 
της παραλιακής οδού.  
 
Όρμος Άρκεφτα  

Παρατηρούνται εδαφικές αστοχίες και στις τρεις πλευρές (ΝΑ, ΒΑ, ΒΔ) του 
όρμου. Συγκεκριμένα, παρατηρούνται ρωγμές στο άκρο του οδοστρώματος της 
παραλιακής οδού, καθώς και σε τοιχία περίφραξης ιδιοκτησιών, ορισμένα από τα οποία 
έχουν καταστραφεί (Σχήμα 2α). Οι αστοχίες έχουν εκδηλωθεί, κυρίως, σε τεχνητές 
επιχώσεις, Επιπρόσθετα στο όρμο Άρκεφτα παρατηρούνται βραχώδεις αστοχίες στον 
οργανογενή ασβεστόλιθο με τη μορφή αποκολλήσεων και ανατροπών. (Σχήμα 2β)  
 

  
(α) (β) 

Σχήμα 2. Θέση ΝΑ  Άρκεφτα: α) Εδαφικές διαρρήξεις στην ΝΑ πλευρά του όρμου και 
β) Τεχνητές επιχώσεις μεγάλου ύψους και αργιλικός σχηματισμός στην ΝΑ πλευρά του 
όρμου  
 
Όρμος Λη 

Παρατηρούνται εκτεταμένες κατολισθητικές κινήσεις στο ΝΑ και Α τμήμα του 
όρμου, όπου έχουν καταστρέψει ολοκληρωτικά την παραλιακή οδό (Σχήμα 3α), έχουν 
προκαλέσει την κατάρρευση μικρής εξοχικής κατοικίας και την υποσκαφή μιας άλλης. 
Στο κεντρικό-ανατολικό τμήμα οι αστοχίες κυριαρχούν στις τεχνητές επιχώσεις, ενώ 
είναι σαφώς περιορισμένες στα φυσικά πρανή. Στο Δ τμήμα του όρμου παρατηρούνται 
κυρίως βαθιές διαβρώσεις σε φυσικά πρανή και κατακόρυφες ρωγμές (Σχήμα 3β). Δεν 
παρατηρήθηκαν ρωγμές ή καθιζήσεις ανάντη των φυσικών πρανών στο Δ τμήμα και 
γενικότερα οι αστοχίες είναι σαφώς περιορισμένες σε αυτό το τμήμα της ακτής. 
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(α) 

 
(β) 

Σχήμα 3. Θέση όρμος Λη : α) Κατεστραμμένο οδόστρωμα και εδαφική καθίζηση και β) 
Γενική αστοχία πρανών 
 
Όρμος Αγίου Παύλου 

Στη Ν πλευρά του όρμου παρατηρούνται κατακόρυφες, μεγάλου ανοίγματος και 
βάθους ρωγμές στον οργανογενή ασβεστόλιθο, παράλληλες προς το φρύδι του 
κατακόρυφου πρανούς (Σχήμα 4α). Εκδηλώνονται αποκολλήσεις και ανατροπές 
βράχων, οι οποίοι καταλήγουν στον πόδα του πρανούς. Οι αποκολλήσεις στο ΝΔ και Ν 
τμήμα του όρμου είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο του επισκέπτες του όρμου και της 
παραλίας (Σχήμα 4β).  
 

 
(α) 

 
(β) 

Σχήμα 4. Θέση ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ: α) Άποψη όρμου Αγ. Παύλου διακρίνονται προς ΝΝΑ 
οι διαρρήξεις και καθιζήσεις στο κέντρο και β) Διαρρήξεις στον οργανογενή ασβεστόλιθο 

 
 

3. ΑΙΤΙΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  
Τα κύρια αίτια εμφάνισης των κατολισθητικών/διαβρωτικών φαινομένων οφείλο-

νται κυρίως: α) στη γενική διάβρωση και αποσάθρωση των πρανών που προκαλείται 
από το υγρό θαλάσσιο περιβάλλον, β) στη δράση των κυματισμών στον πόδα των 
πρανών, γ) στην απορροή των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, και δ) στις 
θερμοκρασιακές εναλλαγές (Crozier, 1986). Στη συνέχεια συνοψίζονται τα κυριότερα 
αίτια αυτών των φαινομένων στις περιοχές μελέτης  
 
Θέση Μουαβίνη  

Οι υποσκαφές των υποκείμενων μαργών προκαλούν θραύσεις ανατροπές των 
υπερκείμενων ασβεστόλιθων οι οποίες οφείλονται, στη γενική διάβρωση των μαργών 
από το υγρό θαλάσσιο περιβάλλον, στη δράση των κυματισμών στον πόδα των 
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αργιλοαμμώδους σχηματισμού, στην απορροή των επιφανειακών όμβριων, καθώς 
επίσης και στις θερμοκρασιακές εναλλαγές. (Δήμος Λίνδου, 2002) 

 
Όρμοι Άρκεφτα  και Λη 

Το κύριο αίτιο στις περιοχές αυτές είναι η διάβρωση και αποσάθρωση του 
αργιλοαμμώδους σχηματισμού τόσο από το υγρό θαλάσσιο περιβάλλον όσο και από 
την κατείσδυση των επιφανειακών νερών (Δήμος Λίνδου, 2002). Η διάβρωση, σε 
συνδυασμό με θερμοκρασιακές εναλλαγές, οδηγεί στη δημιουργία ρωγμών, κατά μήκος 
των οποίων εκδηλώνονται αποκολλήσεις. Γενικά η επίδραση της θάλασσας είναι 
περιορισμένη στις περιοχές οπού ήδη έχουν καταπέσει βράχοι στον πόδα των πρανών, 
οι οποίοι δρουν ως καταστροφείς της ενεργείας των θαλάσσιων κυμάτων. Παρόλα αυτά 
έχει παρατηρηθεί σημαντική υποχώρηση της ακτογραμμής λόγω της διαβρωτικής 
δράσης της θάλασσας. Επισημαίνεται ότι ο κορεσμός των γεω-υλικών από τις 
επιφανειακές απορροές συμβάλει σημαντικά στην εκδήλωση των κατολισθητικών 
φαινομένων. 

 
Όρμος Αποστόλου Παύλου  

Τα προβλήματα στην περιοχή εντοπίζονται στις αποκολλήσεις και ανατροπές 
ασβεστολιθικών ογκολίθων στην περιοχή που οφείλονται στη ύπαρξη κατακόρυφων 
ρωγμών. Η ανατροπή των ογκολίθων εντείνεται από την κατείσδευση των όμβριων 
υδάτων διαμέσου των ρωγμών ρευστοποιώντας το μαργαϊκό υλικό.  
 

 
4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΚΤΩΝ 

Η προστασία των ακτών απαιτεί τη δημιουργία έργων μεταξύ του θαλάσσιου 
μετώπου και της ακτογραμμής προκειμένου να προληφθούν φαινόμενα διάβρωσης 
(Woodroffe, 2003). Ο συνήθης τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων είναι με τη 
δημιουργία συμβατικών παράκτιων έργων όπως είναι οι θαλάσσιοι τοίχοι, οι πρόβολοι 
και κυματοθραύστες (Μουτζούρης, 2005). Παρά την υψηλή αποτελεσματικότητα τους 
σε σχέση με την προστασία των ακτών τα συμβατικά έργα δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλή 
λόγω της σημαντικής υποβάθμισης του φυσικού τοπίου αισθητικά. Σήμερα, 
περισσότερο από ίσως από κάθε άλλη χρονική στιγμή, οι κάτοικοι πιέζουν και απαιτούν 
περισσότερο περιβαλλοντικά φιλικές επεμβάσεις. Για το λόγο αυτό κατασκευές 
χαμηλής στέψης και ύφαλοι κυματοθραύστες έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία ως 
φιλικές προς το παράκτιο περιβάλλον (Aminiti et a.l; 2003; Taveira Pinto and Valente 
Neves, 2004). Επίσης, υδραυλικά έργα με τα οποία επιτυγχάνεται ο έλεγχος της 
απορροής των όμβριων υδάτων είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη προστασία 
των ακτών από φαινόμενα διάβρωσης. Στη συνέχεια προτείνονται ενδεικτικά έργα για 
τις περιοχές μελέτης. 
 
 
4.1. ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  
Θέση Μουαβίνη, Ορμος Άρκεφτα  

Στις θέσεις Μουαβίνη και όρμου Άρκεφτα, προτείνεται να κατασκευασθούν έργα 
θωράκισης της ακτής από φυσικούς ογκολίθους και επιχωμάτων με αναβαθμούς. 
Τυπική διατομή των προτεινόμενων έργων δίνεται στο Σχήμα 5. Το ύψος και το πλάτος 
της στέψης των προτεινόμενων έργων θα προκύψουν από υπολογισμούς ώστε να μην 
είναι δυνατή η υπερπήδηση του έργου και η διάβρωση του πρανούς της ακτής, που θα 
βρίσκεται πάνω από την στάθμη αυτή. Πίσω από το έργο προστασίας της ακτής θα 
κατασκευασθεί όπου απαιτείται επίχωμα με προϊόντα δανειοθαλάμου και στα πρανή 
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του επιχώματος θα φυτευτούν δασικά φυτά της περιοχής.  
 

 
 

Σχήμα 5. Τυπική διατομή προτεινόμενων έργων θωράκισης. 
 
Δεδομένου ότι στη ΒΔ άκρη του όρμου Άρκεφτα υπάρχει σήμερα μικρή παραλία 

προτείνεται η επαναπλήρωση της παραλία με υλικό παρόμοιας κοκκομετρικής διαβάθ-
μισης ώστε να διασφαλιστεί η ευστάθεια της. Για την προστασία του υλικού 
αναπλήρωσης προτείνεται η κατασκευή ύφαλου αναβαθμού. 

 
Όρμος ΛΗ 

Για να εμποδιστεί η διάβρωση της ακτής από την αναρρίχηση των κυμάτων στην 
ήπιας κλίσης αμμώδη παραλία προτείνονται:  

1. Η κατασκευή υφάλου κυματοθραύστη, παράλληλου περίπου με την ακτή για 
τη μείωση του ύψους του κύματος που προσβάλλει την ακτή. 

2. Η αναπλήρωση ακτής για την αύξηση του πλάτους της αμμώδους παραλίας.  
 
Όρμος Αγίου Παύλου 

Στη θέση αυτή προτείνεται η αφαίρεση των ήδη αποκολλημένων βράχων, ο 
τεμαχισμός τους σε μικρότερα τεμάχια και η απόθεσή τους στον πόδα του πρανούς για 
την προστασία της ακτής από διάβρωση, για ενίσχυση της ευστάθειας του πρανούς και 
ως βραχοπαγίδα μελλοντικών καταπτώσεων. Επίσης για την προστασία του ναού του 
Αγίου Παύλου στο ΒΑ άκρο του όρμου προτείνεται η ολοκληρωτική αφαίρεση της 
μάζας του οργανογενούς ασβεστόλιθο. 

 
 

4.2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ  
Όπως φαίνεται από την τυπική διατομή σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη έργων συλλογής των υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) τα οποία κινούμενα 
προς τη θάλασσα είναι δυνατόν να προκαλέσουν σημαντικές καταστροφές στα σημεία 
των επιχώσεων των πρανών. Ενδεικτικά προτείνονται έργα στην περιοχή του όρμου Λη 
όπου έχουν εντοπιστεί τα σοβαρότερα προβλήματα. 
 
Όρμος Λη 

Για την αποφυγή των κατολισθήσεων που οφείλονται στην κατείσδυση των 
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επιφανειακών υδάτων στα πρανή του όρμου Λη, μέχρι την βορειοδυτική πλευρά του 
ακρωτηρίου Πούντα, που έχει ως συνέπεια τον εμποτισμό της αργίλου και τη δημιουργία 
λασπορροής προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

1. Η συλλογή των επιφανειακών υδάτων του βραχώδους τμήματος της λεκάνης 
απορροής με την κατασκευή καταλλήλου δικτύου όμβριων. Η εκβολή του δικτύου 
αυτού προτείνεται να είναι η κοίτη του υπάρχοντος ρέματος, που καταλήγει στο 
κέντρο περίπου του όρμου Λη. 

2. Η συλλογή των κατεισδυόντων υδάτων με την κατασκευή στραγγιστηρίων κατά 
μήκος του πρανούς 

3. Η διευθέτηση του υπάρχοντος ρέματος για την ομαλή και ελεγχόμενη απορροή 
των υδάτων  

4. Η διευθέτηση της εκβολής του ρέματος προς τη θάλασσα, ώστε να αρθεί ο 
κίνδυνος κατολισθήσεων των πρανών της εκβολής από την προοδευτική διάβρω-
ση του μαλακού πυθμένα του. 

 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το φαινόμενο των κατoλισθήσεων στις ακτές λόγω διάβρωσής τους, είναι ένα 
φυσικό φαινόμενο, το οποίο είναι δύσκολο να διακοπεί. Στην παρούσα εργασία τα έργα 
προστασίας ακτών και παράκτιων πρανών που προτείνονται να κατασκευαστούν 
αλλάζουν σημαντικά τα δεδομένα της περιοχής και αναδεικνύουν την παράκτια ζώνη 
ως έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης τουρισμού και ως σημείο αναφοράς 
των δραστηριοτήτων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Αναβαθμίζουν την ποιότητα 
του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και αποτρέπουν την περιβαλλο-
ντική επιβάρυνση της περιοχής, που παρατηρείται λόγω της φθοράς και καταστροφής 
των ακτών, σε συνδυασμό με την προβληματική πρόσβαση σε αυτές. Για την προστα-
σία του φυσικού παρακτίου περιβάλλοντος θα πρέπει να απαγορευθεί στο μέλλον οποια-
δήποτε παρέμβαση στις ακτές για την προστασία ιδιωτικών ή δημοσίων ιδιοκτησιών.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή γίνεται εκτίμηση της τρωτότητας των παράκτιων υδροφόρων 
στρωμάτων στη διείσδυση του θαλασσινού νερού στο Α/κό τμήμα του Θερμαϊκού 
κόλπου στη Βόρεια Ελλάδα. Τα υπόγεια νερά της περιοχής αυτής δέχονται μεγάλες 
πιέσεις, λόγω αστικοποίησης, εντατικής γεωργίας και αλλαγών χρήσεων γης. Για το 
σκοπό αυτόν εφαρμόστηκε η μέθοδος GALDIT λαμβάνοντας υπόψη υδρογεωλογικές, 
υδροχημικές και υδραυλικές παραμέτρους με τη χρήση G.I.S. Ο τελικός χάρτης 
τρωτότητας συντάχθηκε αποκαλύπτοντας περιοχές με υψηλή τιμή του δείκτη GALDIT, 
που αντιπροσωπεύουν περιοχές υψηλής τρωτότητας στη διείσδυση του θαλασσινού 
νερού. Ο χάρτης μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στους φορείς δημόσιας 
διοίκησης που χαράσσουν πολιτική στον τομέα της διαχείρισης και της προστασίας των 
υπόγειων νερών.  
 
 

ASSESSING AQUIFER VULNERABILITY TO SEAWATER 
INTRUSION IN THE EASTERN PART OF THERMAIKOS GULF, 

NORTH GREECE 
N. Kazakis, K. Voudouris1, A. Paulou 

 
Lab. of Engineering Geology & Hydrogeology, Dept. of Geology,  

Aristotle University of Thessaloniki, 1kvoudour@geo.auth.gr 
 
 
ABSTRACT 
This paper deals with the assessment of coastal area vulnerability in the eastern part of 
Thermaikos Gulf, North Greece. The main pressures on groundwater quality in this area 
are: the urbanization, the intensification of agriculture, and the land use changes. For 
this purpose GALDIT method was applied using hydrogeological, hydrochemical and 
hydraulic parameters. Finally, the vulnerability map was created in a GIS environment. 
The higher GALDIT index values represent greater seawater intrusion potential or 
greater aquifer vulnerability. The map could be used from local authorities and decision 
makers for groundwater resources management and protection zoning.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τις τελευταίες δεκαετίες, οι παράκτιοι υδροφορείς βρίσκονται κάτω από διαρκείς 

πιέσεις, λόγω τις αστικοποίησης, της εντατικής γεωργίας και των κλιματικών αλλαγών. 
Οι παρατεταμένες ξηρές περίοδοι αυξάνουν τις αρδευτικές απαιτήσεις και την άντληση 
του υπόγειου νερού με αποτέλεσμα την πτώση της στάθμης του υπόγειου νερού και την 
ταυτόχρονη διείσδυση θαλασσινού νερού στην ενδοχώρα (Daskalaki & Voudouris, 
2008). Γι’ αυτό οι παράκτιοι υδροφορείς είναι ευάλωτοι στην υφαλμύρινση και 
αναγνωρίζονται ως περιοχές κρίσιμες για τη μελλοντική ανάπτυξη με δεδομένο ότι, η 
υφαλμύρινση των παράκτιων υδροφορέων έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνικο-
οικονομική ανάπτυξη των περιοχών αυτών (Panagopoulos et al., 2002). Η έννοια της 
τρωτότητας βασίζεται στο ότι, το φυσικό σύστημα προσφέρει ένα βαθμό προστασίας. Η 
εκτίμηση της τρωτότητας των παράκτιων υδροφορέων στη διείσδυση του θαλασσινού 
είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση και προστασία των υπόγειων νερών. 

Στην εργασία αυτή γίνεται εκτίμηση της τρωτότητας του παράκτιου υδροφορέα 
στη διείσδυση του θαλασσινού νερού στο Α/κό τμήμα του Θερμαϊκού κόλπου στη 
Βόρεια Ελλάδα. Για το σκοπό αυτόν εφαρμόστηκε η μέθοδος GALDIT λαμβάνοντας 
υπόψη έξι (6) παραμέτρους που σχετίζονται με τις υδρογεωλογικές συνθήκες της 
περιοχής, την υφιστάμενη ποιοτική κατάσταση των υπόγειων νερών, την απόσταση από 
την ακτή με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.).  

Η μέθοδος GALDIT ανήκει στις μεθόδους δεικτών (βαθμονόμησης) παρόμοια με 
αυτήν της DRASTIC που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της τρωτότητας των 
υπόγειων νερών στην εξωτερική ρύπανση (Aller et al., 1987, Καζάκης κ.ά., 2008). 

Για τον εντοπισμό των υδροφόρων συστημάτων προηγήθηκε μια προκαταρτική 
υδρογεωλογική έρευνα. Ο τελικός χάρτης τρωτότητας εμφανίζει περιοχές με υψηλή 
τιμή του δείκτη GALDIT που αντιπροσωπεύουν περιοχές υψηλής τρωτότητας ή 
υψηλής διακινδύνευσης (risk) στη διείσδυση του θαλασσινού νερού. Ο χάρτης μπορεί 
να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στους φορείς δημόσιας διοίκησης και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης που χαράσσουν πολιτική στον τομέα των υδατικών πόρων και στον 
χωροταξικό σχεδιασμό. 
 
 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η περιοχή έρευνας καλύπτει το παράκτιο τμήμα του ανατολικού Θερμαϊκού 
κόλπου με έκταση περίπου 246 km2. Η ακτογραμμή έχει συνολικό μήκος περίπου 40 
km. Έχει ήπιο ανάγλυφο. με μικρή κλίση και μέσο υψόμετρο 150 m. Η περιοχή 
χαρακτηρίζεται από εντατική αστικοποίηση και άρδευση για την κάλυψη των συνεχώς 
αυξανόμενων γεωργικών εκτάσεων. Το 2001 ο πληθυσμός παρουσίασε αύξηση κατά 
71% σε σχέση με το 1991 (στοιχεία ΕΣΥΕ). Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις καλύπτουν το 
μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής. Τα αγροτικά προϊόντα  όπου καλλιεργούνται είναι 
κυρίως σιτηρά, βαμβακοκαλλιέργειες, οπωροκηπευτικά σε θερμοκηπιακές μονάδες και 
ελαιώνες. Η περιοχή αποστραγγίζεται από πλήθος χειμάρρων παροδικής ροής (Ποταμός, 
Πηγαδάκι, Βαθύλακκος κ.ά.). Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής δεν χαρακτηρίζεται 
από συνεχή ροή νερού, αλλά η ροή παρατηρείται τους χειμερινούς μόνο μήνες μετά από 
έντονες βροχοπτώσεις.  

Το κλίμα της περιοχής είναι Μεσογειακού τύπου και χαρακτηρίζεται από μια 
ξηρή-θερμή και μία υγρή-ψυχρή περίοδο. Η μέση ετήσια θερμοκρασία ανέρχεται σε 
16,1 oC και η μέση ετήσια βροχόπτωση σε 445 mm. 
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Σχήμα 1. Τοπογραφικός χάρτης της περιοχής έρευνας. 

 
Από γεωλογικής σκοπιάς, η περιοχή αποτελείται από τεταρτογενείς (άμμους, 

χαλίκια και αργίλους) και νεογενείς αποθέσεις (ψαμμίτες και κόκκινες αργίλους). Το 
μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής αποτελείται από την ονομαζόμενη  ψαμμιτομαργαϊκή 
σειρά (λιμναία-υφάλμυρη φάση), η οποία επικάθεται ομόφωνα πάνω στις ερυθρές έως 
κεραμόχρωμες αργίλους. Γενικά η ψαμμιτομαργαϊκή σειρά αποτελείται από εναλλασ-
σόμενα στρώματα λεπτόκοκκων έως χονδρόκοκκων άμμων, αργιλούχων μαργών και 
αργίλων. Παρεμβάλλονται ακόμη ψαμμίτες, ψηφιτοπαγή και ενστρώσεις από ψαμμιτο-
ψηφιτοπαγή και ασβεστιτικούς ψαμμίτες (Ι.Γ.Μ.Ε., 1978). 

Από τα στοιχεία της γεωτρητικής έρευνας  διακρίνεται κυρίως ένας φρεάτιος 
υδροφόρος ορίζοντας (10-20 m βάθος) και βαθύτεροι υπό πίεση (40-200 m). Η 
τροφοδοσία των υδροφόρων στρωμάτων γίνεται από απευθείας κατείσδυση του νερού 
της βροχόπτωσης, από πλευρικές διηθήσεις κατά μήκος των υδρορευμάτων, καθώς και 
από εισροές από την ανάντη περιοχή (Δημόπουλος κ.ά, 2006). Οι υδατικές ανάγκες της 
περιοχής καλύπτονται κυρίως από τα υπόγεια νερά με πλήθος γεωτρήσεων.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 2. Συνοπτικός γεωλογικός χάρτης της περιοχής έρευνας (τροποποιημένος από   

     τους γεωλογικούς χάρτες του ΙΓΜΕ, φύλλα Επανομή και Βασιλικά). 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Η μέθοδος GALDIT επιτρέπει στον χρήστη της να υπολογίσει βαθμονομώντας 

την τρωτότητα των παράκτιων υδροφορέων στην υφαλμύρινση. Οι πιο σημαντικοί 
παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στη μέθοδο GALDIT είναι (Chachadi & Lobo-
Ferreira, 2005, Βουδούρης, 2009): G (Groundwater occurrence) o τύπος του υδροφόρου 
στρώματος, A (Aquifer hydraulic conductivity) η υδραυλική αγωγιμότητα του 
υδροφορέα, L (Level above the sea) το υδραυλικό φορτίο (σε m) πάνω από το επίπεδο 
της θάλασσας, D (Distance from the shore) η απόσταση από την ακτή, I (Impact of 
existing status of sea water intrusion in the area) η υφιστάμενη κατάσταση της 
υφαλμύρινσης στην περιοχή και T (Thickness of the aquifer) το πάχος του υδροφορέα. 

 Ο δείκτης GALDIT  υπολογίζεται σύμφωνα με την εξίσωση: 

                                              Δείκτης  GALDIT = 
6

1 1
1i

w r
=
∑                                               (3.1) 

 

όπου: wi είναι η βαρύτητα του καθενός δείκτη και ri είναι η τιμή του κάθε δείκτη σε 
συγκεκριμένες θέσεις του υδροφορέα (θέση γεωτρήσεων). 

 Για την εφαρμογή της μεθόδου χρησιμοποιούνται γεωλογικά, υδρογεωλογικά και 
μορφολογικά δεδομένα. Ο δείκτης GALDIT εκτιμήθηκε με βάση τις τιμές κάθε 
παραμέτρου σε κάθε θέση σημείου νερού (γεωτρήσεις, πηγάδια), για το οποίο υπάρχει 
λιθολογική τομή, μέτρηση της στάθμης του υπόγειου νερού, πάχος της ακόρεστης 
ζώνης κ.λπ. Χρησιμοποιήθηκε επιπλέον το ψηφιακό υπόβαθρο του εδάφους (DEM) για 
τον υπολογισμό της απόστασης των σημείων από την ακτή, καθώς και δεδομένα 
αντλητικών δοκιμών για την εκτίμηση της υδραυλικής αγωγιμότητας. Με βάση τα 
αποτελέσματα της μεθόδου στην περιοχή έρευνας, συντάχθηκαν οι θεματικοί χάρτες 
και ο τελικός χάρτης τρωτότητας στη θαλάσσια διείσδυση.  

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα δεδομένα από κάθε παράμετρο που 
υπεισέρχεται στη μέθοδο και οι αντίστοιχοι θεματικοί χάρτες με την κατανομή της στον 
χώρο, όπως προέκυψαν με τη χρήση G.I.S. που έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης και 
ανάλυσης των δεδομένων. Αυτό προϋποθέτει ότι όλες οι παράμετροι γεωαναφέρθηκαν, 
ψηφιοποιήθηκαν και έγινε εισαγωγή τους σε μια βάση δεδομένων. 
 
Τύπος του υδροφόρου G 

Η έκταση της διείσδυσης της θάλασσας εξαρτάται από τον τύπο του υδροφορέα. 
Για παράδειγμα ένας ελεύθερος υδροφορέας κάτω από φυσικές συνθήκες θα 
επηρεάζεται περισσότερο από τη διείσδυση της θάλασσας σε σύγκριση με έναν υπό 
πίεση υδροφορέα, καθώς ο υπό πίεση υδροφορέας βρίσκεται κάτω από μεγαλύτερη 
ατμοσφαιρική πίεση (Chachadi & Lobo-Ferreira, 2005). 

Τα στοιχεία που παρέχουν τον τύπο του υδροφόρου στρώματος μπορούν να 
εξαχθούν από τα δεδομένα αντλητικών δοκιμών ή/και από λιθολογικές τομές. Στην 
παρούσα εργασία ο τύπος του υδροφορέα προσδιορίστηκε από λιθολογικές τομές και 
στο σύνολο του είναι υπό πίεση και η βαρύτητα εκτιμήθηκε ίση με 1. 
 
Υδραυλική αγωγιμότητα υδροφόρων στρωμάτων A 

Η υδραυλική αγωγιμότητα ελέγχει την ταχύτητα των ρύπων στην κορεσμένη 
ζώνη. Η τιμή της καθορίζεται από τις ιδιότητες του υδροφορέα. Όσο αυξάνει η 
υδραυλική αγωγιμότητα, τόσο οι ρύποι κινούνται γρηγορότερα και αυξάνουν την 
τρωτότητα. Η υδραυλική αγωγιμότητα προσδιορίσθηκε από την αξιολόγηση των 
δοκιμαστικών αντλήσεων, που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή. Η βαρύτητα της 
παραμέτρου εκτιμήθηκε ίση με 3 και ο θεματικός χάρτης φαίνεται στο Σχήμα 3. 
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Σχήμα 3. Θεματικός χάρτης κατανομής της υδραυλικής αγωγιμότητας (m/day)  

των υπόγειων υδροφορέων. 
 
Υδραυλικό φορτίο πάνω από το επίπεδο της θάλασσας L 

Το υδραυλικό φορτίο του υπόγειου νερού πάνω από το επίπεδο της θάλασσας 
αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα (βαρύτητα 4) για την αξιολόγηση της 
θαλάσσιας διείσδυσης σε μια περιοχή, επειδή καθορίζει την ικανότητα της υδραυλικής 
πίεσης να απωθήσει το μέτωπο της θαλάσσιας διείσδυσης. Με βάση τις μετρήσεις της 
στάθμης του υπόγειου νερού συντάχθηκε ο πιεζομετρικός χάρτης της περιοχής (Σχήμα 4). 
 

 
Σχήμα 4. Πιεζομετρικός χάρτης της περιοχής  και βαθμονόμηση ανάλογα με την τιμή 

της στάθμης του υπόγειου νερού σε m α.ε.θ. 
 
Απόσταση από την ακτή 

Η επίδραση της θάλασσας γενικά μειώνεται όσο απομακρυνόμαστε από την ακτή. 
Η μέγιστη επίδραση παρατηρείται πλησίον αυτής. Τα δεδομένα αυτής της παραμέτρου 
που έχει βαρύτητα 4, υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τον τοπογραφικό χάρτη της 
περιοχής. Η βαθμονόμηση έγινε ως εξής: απόσταση από την ακτή <100 m→ βαθμοί 10, 
απόσταση >2.000 m→ βαθμός 1 και αναλογικά για ενδιάμεσες αποστάσεις. 

 
Υφιστάμενη κατάσταση της υφαλμύρινσης στην περιοχή 

Για την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης της θαλάσσιας διείσδυσης στους 
παράκτιους υδροφορείς μιας περιοχής, οι Chachadi & Lobo-Ferreira (2005) πρότειναν 
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ως κριτήριο τον συντελεστή Revelle δηλ. τον λόγο Cl-/[HCO3
1-+CO3

2-] με βαρύτητα 1. 
Για τη δημιουργία του θεματικού χάρτη  του συντελεστή Revelle (Σχήμα 5) 

χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα των χημικών αναλύσεων σε 59 δείγματα υπόγειου 
νερού από ισάριθμες γεωτρήσεις της περιοχής (Voudouris et al., 2006).  
 

 
Σχήμα 5. Θεματικός χάρτης κατανομής του λόγου Cl-/[HCO3

1-+CO3
2-] και 

βαθμονόμηση ανάλογα με την τιμή του λόγου. 
 
Πάχος του υδροφορέα 

Το πάχος του υδροφόρου στρώματος έχει βαρύτητα 2 και καθορίζει την έκταση 
και το μέγεθος της υφαλμύρινσης. Όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος του υδροφόρου 
στρώματος, τόσο μεγαλύτερη είναι και η έκταση της θαλάσσιας διείσδυσης και 
αντίστροφα (Σχήμα 6). 

 

 
Σχήμα 6.  Θεματικός χάρτης  κατανομής του πάχους του υδροφορέα (m) και η 

προτεινόμενη βαθμονόμησή του. 
 
 
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Σύμφωνα με τη βαθμονόμηση καθεμιάς παραμέτρου και τη σχέση (3.1) 
υπολογίσθηκε ο δείκτης GALDIT. Στη συνέχεια με τη χρήση GIS προέκυψε ο τελικός 
χάρτης τρωτότητας στη θαλάσσια διείσδυση (Σχήμα 7).  

Ο χάρτης αυτός δείχνει ότι, η παράκτια ζώνη στην περιοχή της Επανομής 
εμφανίζει μεγαλύτερη τρωτότητα. Στις περιοχές του Αγγελοχωρίου, Μηχανιώνας και 
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Ηράκλειας παρατηρείται αύξηση της τιμής των χλωριόντων, ένδειξη έναρξης της 
υφαλμύρινσης. Γενικά στην περιοχή έρευνας, οι υδροφορείς χαρακτηρίζονται από 
υψηλή ετερογένεια και ανισοτροπία με αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές να αναπτύσ-
σονται σημαντικά υδροφόρα στρώματα μεγάλου πάχους και υψηλής υδραυλικής 
αγωγιμότητας, ενώ σε άλλες φτωχά υδροφόρα στρώματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η 
διακινδύνευση στην υφαλμύρινση να μην είναι ομοιόμορφη στην περιοχή. Το 
παράκτιο τμήμα παρουσιάζει μία ζώνη υψηλής επικινδυνότητας στην υφαλμύρινση 
παράλληλα στην ακτογραμμή σε απόσταση περίπου 200 m. Η ζώνη υψηλής επικινδυ-
νότητας διαφοροποιείται σε δύο περιοχές, όπου εκτείνονται  προς το εσωτερικό του 
παράκτιου τμήματος στην Επανομή και στο Λάκωμα σε απόσταση από την ακτή που 
ξεπερνάει τα 2 km. 
 

 
Σχήμα 7.  Τελικός χάρτης τρωτότητας του παράκτιου υδροφορέα  

στη θαλάσσια διείσδυση. 
 
 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το παράκτιο υδροφόρο σύστημα του Ανατολικού Θερμαϊκού κόλπου υφίσταται 
έντονες πιέσεις λόγω αστικοποίησης και εντατικών καλλιεργειών. Η κάλυψη των 
υδατικών αναγκών γίνεται κυρίως από την εκμετάλλευση των υπόγειων νερών. Η 
εκμετάλλευση αυτή υπερβαίνει τον φυσικό εμπλουτισμό και σε συνδυασμό με 
παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας οδηγεί σε συνεχή πτώση της στάθμης του υπόγειου 
νερού, λόγω “συσσωρευμένου” ελλείμματος. Η συνεχής πτώση στάθμης έχει ως 
αποτέλεσμα, την καταγραφή φαινομένων υφαλμύρινσης των παράκτιων υδροφορέων 
της περιοχής. 

Η μέθοδος GALDIT που εφαρμόστηκε στην περιοχή αυτή έδωσε χρήσιμα 
συμπεράσματα για την τρωτότητα των υδροφορέων στη θαλάσσια διείσδυση. Ο 
χάρτης τρωτότητας μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο στους φορείς της 
δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης που χαράσσουν πολιτική στον 
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τομέα των υδάτων. Με βάση τον χάρτη τρωτότητας μπορεί να γίνει ο βέλτιστος 
χωροταξικός σχεδιασμός για την προστασία των υπόγειων νερών από τη θαλάσσια 
διείσδυση. Επίσης με βάση τον χάρτη τρωτότητας μπορεί να ληφθούν μέτρα 
προστασίας, όπως περιορισμός των αντλήσεων και της ανόρυξης νέων γεωτρήσεων, 
περιορισμός του βάθους διάτρησης των γεωτρήσεων και αναδιάταξη της θέσης των, 
εφαρμογή τεχνητού εμπλουτισμού και άλλα διαχειριστικά μέτρα στην περιοχή αυτή 
για τον περιορισμό του φαινομένου της θαλάσσιας διείσδυσης και την αποκατάσταση 
της καλής ποιότητας των υπόγειων νερών, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ένα χαρακτηριστικό των τελευταίων ετών που αφορά τις μελέτες κατασκευής ενός 
λιμένα είναι η ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται σε περιβαλλοντικές παραμέτρους. Η 
επέκταση του λιμένα των Νέων Μουδανιών στο βορειοδυτικό Αιγαίο αποτελεί 
παράδειγμα για τη σημασία διερεύνησης της υδροδυναμικής του λιμένα. Ο στόχος της 
παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της υδροδυναμικής κυκλοφορίας και της ανανέωσης 
των νερών της εσωτερικής λιμενολεκάνης με τη βοήθεια μαθηματικής προσομοίωσης 
και σε συνδυασμό με έρευνα πεδίου. Το μοντέλο που εφαρμόστηκε οδήγησε στην 
περιγραφή της υδροδυναμικής του λιμένα, δίνοντας ταχύτητες ροής στην εσωτερική 
λεκάνη του λιμένα που δεν ξεπερνούσαν τα 0,3 m/s και παροχές ανανέωσης της τάξης 
των λίγων m3/s με  αντίστοιχους χρόνους ανανέωσης της τάξεως της ημέρας. 
 

 
MATHEMATICAL SIMULATION OF THE HYDRODYNAMIC 
CIRCULATION AND FLUSHING PROCESS OF A HARBOR’S 

WATERS. THE CASE OF NEA MOUDANIA HARBOR 
(NORTHWEST AEGEAN SEA) 

Y. Savvidis1, K. Georgiadis2, E. Datsi2  
 

1Civil Engineering Department, University of Thessaly  
2Postgraduate Studies Program on Coastal Zone Management,  

Marine Science Department, University of the Aegean 

 
 
ABSTRACT 
A characteristic feature of the recent years concerning the structure planning of a harbor 
is the special importance given to environmental parameters. The expansion of Nea 
Moudania Harbor, at the northwestern Aegean Sea constitutes a characteristic example 
for the need of a thorough/holistic investigation of the hydrodynamics of the harbor. 
The study of the hydrodynamic circulation as well as the flushing time of the waters in 
the inner harbor’s basin was the objective of this work. This study was accomplished by 
mathematical modeling work based on field measurements. The model, applied led to 
the description of the hydrodynamics of the harbor, resulting to current velocities in the 
inner harbor’s basin less than 0,3 m/s and flushing flow-rates of the order of a few  m3/s 
with corresponding flushing times of the order of a day. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Οι πιο πρόσφατες μελέτες που αφορούν τα λιμενικά έργα αλλά και γενικότερα τα 

έργα προστασίας των ακτών δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 
Ειδικότερα η κατασκευή ή επέκταση ενός λιμένα μπορεί να επηρεάσει  σημαντικά το 
υδροδυναμικό καθεστώς στην παράκτια περιοχή του λιμένα, το οποίο, όπως είναι 
γνωστό, συνδέεται με διαχειριστικά θέματα μεταφοράς και διασποράς υλικού, αλλά και 
με περιβαλλοντικές παραμέτρους, όπως η ανανέωση των νερών ή η πιθανή υποβάθμιση 
της ποιότητάς τους. Έτσι λοιπόν, η ολοκληρωμένη διερεύνηση της υδροδυναμικής ενός 
λιμένα συνιστά στις μέρες μας ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο ο σύγχρονος 
μηχανικός καλείται να μελετήσει. Η εκπόνηση μίας τέτοιας μελέτης μπορεί να βασιστεί 
τόσο σε μετρήσεις και έρευνα πεδίου όσο και σε φυσικά και μαθηματικά μοντέλα. Η 
εργασία αυτή εστιάζεται στη μελέτη της υδροδυναμικής κυκλοφορίας και της 
ανανέωσης των νερών ενός λιμένα. Ο παράγοντας της ανανέωσης μπορεί να θεωρηθεί 
μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους για μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική μελέτη 
ενός λιμένα αφού ο χρόνος που απαιτείται για μία τέτοια διαδικασία συνδέεται στενά με 
την ποιότητα του νερού της λιμενολεκάνης. Ο χρόνος αυτός υπολογίσθηκε για διάφορα 
λιμάνια στον κόσμο, όπως για παράδειγμα για την εσωτερική λεκάνη του λιμένα της 
Βοστώνης (ΗΠΑ) όπου βρέθηκε ότι κυμαίνεται από 2 ως 10 μέρες (Hilton et al., 1998). 
Η ανανέωση των νερών σε μαρίνα στις δυτικές ακτές του Θερμαϊκού κόλπου έχει 
υπολογισθεί σε 2,9 μέρες (Koutitas et al., 1996), ενώ για την περίπτωση του λιμένα 
Θεσσαλονίκης ο αντίστοιχος χρόνος υπολογίσθηκε σε 1 μέρα (ΟΛΘ., 1995). Οι χρόνοι 
αυτοί υπολογίσθηκαν ή εκτιμήθηκαν από μετρήσεις πεδίου ή εφαρμογή μαθηματικών 
μοντέλων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός 
μαθηματικού μοντέλου για τη μελέτη της υδροδυναμικής και τον υπολογισμό της 
ανανέωσης των νερών του λιμένα Νέων Μουδανιών. Η δόμηση του μοντέλου 
βασίστηκε σε μετρήσεις πεδίου. Το λιμάνι των Νέων Μουδανιών βρίσκεται στις ΝΑ 
ακτές του εξωτερικού Θερμαϊκού και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της 
Β. Ελλάδας. Το λιμάνι και η ευρύτερη περιοχή του Β. Αιγαίου δίνονται στο σχήμα 1.  
 

 
Σχήμα 1. Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος και η λεκάνη του Λιμένα των Νέων Μουδανιών   

 
Σχετικά με την τοπογραφία του λιμένα Νέων Μουδανιών, η εσωτερική 

λιμενολεκάνη έχει εμβαδόν 70000 m3, όγκο 270000 m3 και μέσο βάθος 3,5-4 m. Το 
άνοιγμα εισόδου στην εσωτερική λιμενολεκάνη είναι ~50m με μέσο βάθος ~4m. Κύριοι 
παράγοντες της υδροδυναμικής κυκλοφορίας στο λιμάνι, είναι ο άνεμος και η 
παλίρροια, εκ’ των οποίων, σύμφωνα με μετρήσεις πεδίου, σαφής φαίνεται να είναι η 
υπεροχή της ανεμογενούς επίδρασης (Σαββίδης κ.ά, 2008).  
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ -ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  
Για τη μελέτη της υδροδυναμικής κυκλοφορίας στη λιμενολεκάνη δομήθηκε και  

εφαρμόστηκε ένα δυσδιάστατο, μέσο κατά το βάθος, υδροδυναμικό μαθηματικό 
μοντέλο. Για την εφαρμογή του μοντέλου η παράκτια λεκάνη στην οποία βρίσκεται ο 
λιμένας των Νέων Μουδανιών διακριτοποιήθηκε και στη συνέχεια κατασκευάστηκε  το 
αρχείο με τα βάθη της περιοχής του λιμένα για να χρησιμοποιηθεί στη μαθηματική 
προσομοίωση. Το χωρικό βήμα της διακριτοποίησης ήταν  dx =5 m ενώ το χρονικό 
βήμα ήταν dt =0,25 sec για την ικανοποίηση του κριτηρίου CFL (Koutitas 1988). Η 
βαθυμετρία της παράκτιας ζώνης του λιμένα και ο κάναβος με τη διακριτοποίηση του 
πεδίου δίνονται στα σχήματα 2 και 3. 
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Σχήμα 2. Η βαθυμετρία λιμένα                           Σχήμα 3. H διακριτοποίηση του πεδίου  
 
Το υδροδυναμικό μοντέλο βασίστηκε στις γνωστές εξισώσεις ισορροπίας των 
δυνάμεων που δίνονται από τις σχέσεις 2.1 και 2.2 και την εξίσωση διατήρησης της 
μάζας που δίνεται από τη σχέση 2.3 (Koutitas 1988, Savvidis et al. 2005):  
 

2 2

2 2
sx x

h h
U U U U UU V g fV v v
t x y x h h x y

δτ τζ
ρ ρ

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + = − + + − + +

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
                               (2.1) 

  
2 2

2 2
sy by

h h
V V V V VU V g fU v
t x y y h h x y

τ τζ ν
ρ ρ

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + = − − + − + +

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
                                (2.2) 

 
( ) ( ) 0Uh Vh

t x y
ζ∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂
                                                                                              (2.3) 

  
όπου h είναι το βάθος του νερού, U & V οι μέσες κατά το βάθος ταχύτητες ρεύματος, ζ 
η μεταβολή της στάθμης της ελεύθερης επιφάνειας, f η παράμετρος Coriolis, τsx & τsy  
οι διατμητικές τάσεις ανέμου στην επιφάνεια της θάλασσας, τbx & τby οι διατμητικές 
τάσεις πυθμένα, νh ο τυρβώδης  συντελεστής οριζόντιας διασποράς (Smagorinski, 
1963), ρ η πυκνότητα του νερού και g η επιτάχυνση της βαρύτητας. 

Οι παραπάνω εξισώσεις επιλύθηκαν αριθμητικά με τη μέθοδο των πεπερασμένων 
διαφορών σε έκκεντρο κάναβο. Στις οριακές συνθήκες συμπεριλήφθηκαν α) η έκφραση 
των διατμητικών τάσεων τs εξαιτίας της τριβής ανέμου στην επιφάνεια β) η έκφραση 
των διατμητικών τάσεων πυθμένα τb εξαιτίας της τριβής του στερεού ορίου του 
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πυθμένα γ) η έκφραση της συνθήκης ελεύθερης διάβασης του Sοmmerfield για το όριο 
ανοιχτής θάλασσας και δ) η έκφραση της συνθήκης μηδενισμού των ταχυτήτων κάθετα 
στα περιμετρικά όρια των ακτών (Koutitas, 1988).  

Ο υπολογισμός της ανανέωσης των νερών της λιμενολεκάνης βασίστηκε στη 
σχέση 2.4:  
 

T = 
Q
Ω                                    (2.4) 

 
όπου Ω ο όγκος της λεκάνης,  Q η παροχή ανανέωσης των νερών της λεκάνης η οποία 
προκύπτει από το ημιάθροισμα της εισερχόμενης και εξερχόμενης παροχής Q+ και Q- 
αντίστοιχα και Τ ο χρόνος ανανέωσης των νερών της εσωτερικής λιμενολεκάνης. Οι 
παροχές Q+ και Q- υπολογίζονται από τις ταχύτητες ρεύματος V+ και V- που 
εισέρχονται ή εξέρχονται αντίστοιχα, κάθετα στην επιφάνεια Α+ ή Α- της εισόδου, όπου 
V+ και V- η μέση, κατά το βάθος, ταχύτητα ρεύματος και Α = Α+ + Α- 
 
 
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  

Η δόμηση και εφαρμογή της μαθηματικής προσομοίωσης αφορούσε την 
περιγραφή της ανεμογενούς κυκλοφορίας στο λιμάνι. Για τη ρύθμιση του μοντέλου το 
πρώτο στάδιο της μελέτης βασίστηκε στην προσομοίωση της υδροδυναμικής 
κυκλοφορίας στο λιμάνι κατά τη διάρκεια ενός δωδεκαώρου της 15ης Σεπτέμβρη στο 
οποίο οργανώθηκαν μετρήσεις πεδίου. Στο σχήμα 4 που ακολουθεί δίνονται οι θέσεις 1, 
2, 3, 4, 5 στις οποίες ποντίσθηκαν ρευματογράφοι για τη συλλογή δεδομένων ταχύτητας 
ρεύματος. Δεδομένα εισόδου στο μοντέλο ήταν η χρονοσειρά έντασης και διεύθυνσης 
του ανέμου από μετεωρολογικά στοιχεία του συγκεκριμένου δωδεκαώρου. Η εφαρμογή 
του μοντέλου οδήγησε στην εισαγωγή ενός τεχνητού πρόσθετου όρου για την αύξηση 
των διατμητικών τάσεων του ανέμου στην επιφάνεια (αύξηση του συντελεστή τριβής 
ανέμου κατά δύο τάξεις μεγέθους). Η ρύθμιση αυτή έγινε για την επίτευξη της 
καλύτερης δυνατής προγνωστικής ικανότητας του μοντέλου. Τελικά η εφαρμογή του 
μοντέλου οδήγησε στη μορφή της κυκλοφορίας που δίνεται στο σχήμα 5. 

 

      

reference vector (m/s)

0.1

 
 

Σχήμα 4. Ο λιμένας και οι θέσεις μέτρησης   Σχήμα 5. Το πεδίο ταχυτήτων στο λιμένα   
                                                                                     από την εφαρμογή του μοντέλου 
 

Σύμφωνα με το πεδίο ταχυτήτων του σχήματος 5, στην περιοχή της θέσης (1) τα 
ρεύματα (ως προς τη μέση στο χρόνο τιμή τους) έχουν διεύθυνση ανατολική, στην 
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περιοχή της θέσης (2) δυτική και βορειοδυτική ενώ στην περιοχή της θέσης (3) 
νοτιοδυτική με εξαίρεση τη ζώνη στη γωνία του μόλου όπου εμφανίζεται τοπικά ένας 
μικρός στρόβιλος που δίνει κίνηση βορειοανατολική. Όσον αφορά την ένταση 
ρεύματος αυτή δεν ξεπερνά τα 26 cm/sec (μέση κατά το βάθος τιμή). Τα αποτελέσματα 
αυτά είναι σε συμφωνία με τις μετρήσεις πεδίου. Το επόμενο βήμα της μελέτης ήταν να 
διερευνηθεί η κυκλοφορία και η ανανέωση των νερών για βόρειο και νότιο άνεμο 
αντίστοιχα, αφού οι δύο αυτές κύριες διευθύνσεις είναι οι επικρατέστερες και πιο 
αντιπροσωπευτικές για το ανεμολογικό καθεστώς της περιοχής. Η μορφή της 
κυκλοφορίας μετά την επίτευξη μονιμοποίησης της κυκλοφορίας για βόρειο (↓ W) και 
νότιο άνεμο (↑ W), δίνεται στα παρακάτω σχήματα 6 και 7 αντίστοιχα. 
 

reference vector (m/s)

0.1

     

referencevector (m/s)

0.1

 
     

Σχήμα 6. Κυκλοφορία για βόρειο άνεμο     Σχήμα 7.  Κυκλοφορία για νότιο άνεμο                               
 

Από το σχήμα 6 φαίνεται ότι υπό την επίδραση βόρειου ανέμου διαμορφώνονται 
τρεις στρόβιλοι στην εσωτερική λιμενολεκάνη, ένας αντικυκλωνικός κεντρικά και δύο 
κυκλωνικοί, ο ένας στο δυτικό και ο άλλος στον ανατολικό λιμενοβραχίονα. Από το 
σχήμα 7 φαίνεται ότι υπό την επίδραση νότιου ανέμου διαμορφώνονται δύο στρόβιλοι, 
ένας εκτεταμένος κυκλωνικός κι ένας αντικυκλωνικός που περιορίζεται στο δυτικό 
τμήμα της λεκάνης. Σε κάθε περίπτωση οι ταχύτητες ρεύματος στην εσωτερική 
λιμενολεκάνη δεν ξεπερνούν τα 30 cm/s.  

Στο διπλανό σχήμα 8 δίνεται η μορφή 
της υδροδυναμικής κυκλοφορίας του νερού 
στη λιμενολεκάνη υπό την επίδραση νότιων 
και νοτιοανατολικών ανέμων που προέκυψε 
από την επεξεργασία και ανάλυση των 
μετρήσεων (Γεωργιάδης, 2008).  
Αντιπαραβάλλοντας την εικόνα αυτή με τα 
αποτελέσματα του μοντέλου για την 
κυκλοφορία των υδάτων υπό την επίδραση 
νότιου ανέμου η οποία δίνεται στο σχήμα 7 
αναδεικνύεται η γενική συμφωνία ανάμεσα 
στα δεδομένα πεδίου και της μαθηματικής 
προσομοίωσης.                             Σχήμα 8. Κυκλοφορία για νότιο 
                                                                                               νοτιοανατολικό άνεμο                              

Όσον αφορά την ανανέωση των νερών της εσωτερικής λιμενολεκάνης, 
υπολογίσθηκαν από το μοντέλο οι ταχύτητες στο άνοιγμα εισόδου της λιμενολεκάνης 
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μετά την μονιμοποίηση της κυκλοφορίας, οπότε η παροχή ανανέωσης για βόρειο άνεμο 
βρέθηκε ότι ήταν Qβόρ = 2.5 m3/s και για νότιο άνεμο Qνότ = 6.5 m3/s με αντίστοιχους 
χρόνους ανανέωσης Tβόρ=1.23 μέρες και Tνότ= 0.48 μέρες.. 

Για την εκτίμηση ενός μέσου χρόνου ανανέωσης, αντιπροσωπευτικού για τις 
μετεωρολογικές συνθήκες σε όλη τη διάρκεια του έτους, υπολογίσθηκε αρχικά ο 
σταθμισμένος μέσος όρος Qα των παροχών ανεμογενούς ανανέωσης με βάση 
στατιστικά στοιχεία μεγάλης διάρκειας (1950-68) που δίνονται στον πίνακα 1 
(Κατσούλης, 1970). 
 

Πίνακας 1: Ανεμολογικά στοιχεία Μ. Εμβόλου (συχνότητες εμφάνισης) 
Ένταση/Διεύθυνση Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ Νηνεμία 

Ασθενείς 6,64 4,20 0,88 6,11 7,18 1,88 3,40 10,77
Μέτριοι 9,91 1,58 0,90 5,30 6,10 1,55 2,84 6,26 
Ισχυροί 3,66 0,15 0,16 0,44 0,55 0,28 0,54 1,17 

Ορμητικοί 2,76 0,04 0,06 0,12 0,19 0,44 0,55 0,67 
Σύνολο 22,97 5,97 2,00 11,97 14,02 4,15 7,33 18,87

12,74 

 
Πιο αναλυτικά, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα μετρήσεων όπως δίνονται από 

τους Σαββίδη κ .α. (2008) διακρίθηκαν δύο επικρατούσες διευθύνσεις, αυτή με 
επικρατούσα τη βόρεια συνιστώσα και αυτή με τη νότια. Για να ληφθεί υπόψη η 
συχνότητα διεύθυνσης του ανέμου χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας 1 σύμφωνα με τον 
οποίο οι άνεμοι βόρειας συνιστώσας εμφανίζονται αθροιστικά με ποσοστό 47,81% ενώ 
οι άνεμοι νότιας συνιστώσας με ποσοστό 30,14%. Επειδή στις περιόδους μέτρησης δεν 
εμφανίστηκαν επικρατέστεροι άνεμοι ανατολικής ή δυτικής διεύθυνσης και αφετέρου 
επειδή τα ποσοστά εμφάνισης ανέμων τέτοιας διεύθυνσης είναι μικρά, οι συχνότητες 
εμφάνισης των ανατολικών (2%) και δυτικών (7,33%) ανέμων του πίνακα 1, 
ισοκατανεμήθηκαν στα ποσοστά εμφάνισης ανέμων βόρειας και νότιας κύριας 
συνιστώσας. Έτσι λήφθηκε ποσοστό εμφάνισης βόρειας κύριας συνιστώσας 52,5% και 
ποσοστό εμφάνισης νότιας κύριας συνιστώσας 34,8%. Το υπόλοιπο ποσοστό 12,7% 
είναι αυτό που αντιστοιχεί στην κατάσταση νηνεμίας. Τελικά με την σχέση 3.1 
υπολογίζεται η παροχή ανανέωσης Qα λόγω ανέμου ως εξής : 
 
Qα = (fβορ · Qβορ + fνοτ · Qνοτ + fνην · Qνην) / Σf                                                    (3.1) 
 
όπου f η συχνότητα εμφάνισης ανέμου επί τοις εκατό της συγκεκριμένης διεύθυνσης 
(fβορ για την περίπτωση ανέμου βόρειας κύριας συνιστώσας, fνοτ ανέμου νότιας κύριας 
συνιστώσας και fνην για την περίπτωση νηνεμίας) Qβορ η παροχή ανανέωσης των νερών 
με επίδραση ανέμου βόρειας κύριας διεύθυνσης Qνοτ η παροχή ανανέωσης των νερών 
με επίδραση ανέμου νότιας κύριας διεύθυνσης και Qνην μηδενική θεωρητικά παροχή.  
Με αντικατάσταση τιμών παίρνουμε Qα = 0,525·2.5+ 0,348·6.5= 3,5745 m3/s 

Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο χρόνος ανανέωσης Tα από την αντίστοιχη παροχή 
ανανέωσης Qα λόγω ανέμου από τη σχέση 3.2 που ακολουθεί:  
 

Τα = 
α

Ω
Q

                                                                                                    (3.2) 

  
Με αντικατάσταση τιμών υπολογίζεται ο χρόνος ανανέωσης λόγω επίδρασης του 

ανέμου Τα =270000/3,5745 =75535 s ή 0,87 ημέρες, τιμή που είναι πολύ κοντά στην 
τιμή 0,8 μέρες για την ανεμογενή ανανέωση που προέκυψε από τις μετρήσεις (Σαββίδης 
κ.ά, 2008) 
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Ο χρόνος ανανέωσης Τπ και η παροχή ανανέωσης Qπ λόγω παλίρροιας 
υπολογίσθηκε από το παλιρροιακό πρίσμα μέσω των μετρήσεων παλιρροιακής 
διακύμανσης της επιφάνειας της θάλασσας. Τα μεγέθη Τπ και Qπ συνδέονται με τη 
σχέση 3.3:   
 

Tπ =
π

Ω
Q

                                                                                                                        (3.3) 

 
Για Qπ = 0,48 m3/s παίρνουμε Τπ = 270000/0,5/86400 = 6,5 ημέρες 
 
Τέλος ο συνολικός μέσος χρόνος ανανέωσης Τολ, υπολογίζεται από τη σχέση 3.4 : 
 

Τολ =

πα

+
T
1

T
1

1                                                                                                               (3.4) 

 
από την οποία προκύπτει ότι η ανανέωση των νερών της εσωτερικής λεκάνης του 
λιμένα πραγματοποιείται σε 18,5 ώρες.  
 
 
4. ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε ένα μαθηματικό μοντέλο  για την 
περιγραφή της υδροδυναμικής κυκλοφορίας και τον υπολογισμό της ανανέωσης των 
υδάτων ενός λιμένα με εφαρμογή του μοντέλου στην εσωτερική λεκάνη του λιμένα 
Νέων Μουδανιών Χαλκιδικής. Η δόμηση και ρύθμισή του μοντέλου βασίστηκαν σε μία 
σειρά από μετρήσεις πεδίου. Από την έρευνα αυτή προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: 

• Με την επίδραση νότιου ανέμου φαίνεται να διαμορφώνονται στην εσωτερική 
λεκάνη του λιμένα δύο στρόβιλοι, ένας κύριος κυκλωνικός που εκτείνεται 
σχεδόν σε όλη την έκταση της λιμενολεκάνης  και ένας μικρός και δευτερεύων 
αντικυκλωνικός που περιορίζεται στο δυτικό τμήμα της λεκάνης. Αυτή η μορφή 
της κίνησης του νερού ενισχύει την πιθανότητα εναπόθεσης και συσσώρευσης 
υλικού στο κέντρο της λιμενολεκάνης (κεντρική περιοχή του στροβίλου)     

• Με την επίδραση βόρειου ανέμου φαίνεται να διαμορφώνονται στην εσωτερική 
λεκάνη του λιμένα τρεις στρόβιλοι: ένας κυκλωνικός στο δυτικό τμήμα της 
λεκάνης, ένας αντικυκλωνικός κεντρικά και ένας κυκλωνικός επίσης στο ανατο-
λικό τμήμα. Αυτή η μορφή της κίνησης του νερού ενισχύει την πιθανότητα 
εναπόθεσης υλικού σε τρεις ζώνες της εσωτερικής λεκάνης του λιμένα που 
αντιστοιχούν στο κέντρο των στροβίλων.     

• Οι ταχύτητες ρεύματος (μέσες κατά το βάθος) στην εσωτερική λιμενολεκάνη 
που υπολογίζονται από το μοντέλο δεν ξεπερνούν τα 0,3 m/s 

• Ο μέσος χρόνος ανανέωσης των νερών του λιμένα υπολογίστηκε σε 0,77 ημέρες 
(18,5 ώρες) με αντίστοιχη μέση παροχή ανανέωσης 4,06 m3/s 

 
Το μαθηματικό μοντέλο που παρουσιάστηκε στην παρούσα εργασία συνιστά ένα 

σημαντικό εργαλείο που  μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα λιμάνια για την πρόβλεψη 
της υδροδυναμικής κυκλοφορίας στη λιμενολεκάνη και τη διερεύνηση εναλλακτικών 
λύσεων σχετικά με την κατασκευή, την επέκταση ή τη λειτουργία του λιμένα.  
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