ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ
ΦΔΡΔΝΣΙΝΟΤ ΝΙΟΒΗ
Η ρσξηθή εηεξνγέλεηα επεξεάδεη ζεκαληηθά έλα επξύ θάζκα νηθνινγηθώλ
δηαδηθαζηώλ. Η ζύζηαζε ηνπ ηνπίνπ πνπ ζπρλά ζεσξείηαη σο ζεκαληηθόο
παξάγνληαο γηα όιεο ηηο νηθνινγηθέο δηαδηθαζίεο, ππόθεηηαη ζε ηαρύηαηεο
αιιαγέο εμαηηίαο ησλ ζύγρξνλσλ ηάζεσλ ζε θνηλσληθό, νηθνλνκηθό θαη
πεξηβαιινληηθό επίπεδν (Rocchini et al., 2006).
Σηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, γίλεηαη πξνζπάζεηα
θαηαγξαθήο ησλ ρσξηθώλ δεηθηώλ - κεηξεηώλ αιιά θαη ζύγθξηζε ηεο
κεηαβνιήο ησλ δεηθηώλ γηα όιε ηελ Ειιάδα, κε ρξήζε γεσγξαθηθώλ
πιεξνθνξηαθώλ
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ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ππνινγηζηνύλ νη παξαπάλσ δείθηεο είλαη ηα
πνιπγσληθά αξρεία Corine πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαγξαθή ησλ ρξήζεσλ
γεο ηόζν γηα ην έηνο 1990 όζν θαη γηα ην έηνο 2000. Τέινο πξαγκαηνπνηείηαη
ζύγθξηζε ησλ ρσξηθώλ κεηξεηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηα δύν αξρεία.
Η βαζηθή δνκή ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο έρεη δηακνξθσζεί σο
εμήο:
1.

Ππόλογορ

Αλαθέξεηαη ε αθαδεκατθή κνλάδα, όπνπ εθπνλήζεθε ε εξγαζία, θαη
αλαγλσξίδνληαη νη ζπληειεζηέο πνπ βνήζεζαλ.
2.

Το Ππόγπαμμα Corine Land Cover

Απνηειεί πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο Corine Land Cover ην νπνίν απνηειεί
θαη ηε βάζε ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ην
πεξηερόκελν, ην ζθνπό θαη ηε κεζνδνινγία δεκηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηόζν γηα ηελ Ειιάδα όζν θαη γηα ηελ Επξώπε γεληθόηεξα.
4.

Πεπιοσή μελέηηρ

Σην θεθάιαην απηό πεξηγξάθεηαη ε πθηζηακέλε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο
ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Ωο πεξηνρή κειέηεο νξίδεηαη ε πεξηνρή γηα ηελ νπνία
ζα γίλεη αλάιπζε ησλ θαηεγνξηώλ ησλ ρξήζεσλ γεο κε ηε ρξήζε δεδνκέλσλ

ηνπ πξνγξάκκαηνο Corine κε ρξήζε ΓΣΠ. Η θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο
πεξηγξάθεηαη ζε ζρέζε κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνύλ ηελ Χισξίδα θαη
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παξάγνληεο θαη ηνλ Πιεζπζκό ηεο πεξηνρήο κειέηεο.
5.

Οπιζμοί Ονομαηολογίαρ

Σην 50 θεθάιαην, πεξηγξάθνληαη θαη αλαιύνληαη ηα 3 επίπεδα ηεο
νλνκαηνινγίαο ηνπ Corine Land Cover, όπσο απηή έρεη νξηζηεί από ηελ
επξσπατθή επηηξνπή.
6.

Χωπικοί Γείκηερ

Σην 60 θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο Χσξηθνύο δείθηεο πνπ ζα
δηεξεπλεζνύλ ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο θαζώο θαη ε
δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ηνπο.
7.

Μεθοδολογία - Αποηελέζμαηα και Σςμπεπάζμαηα

Σην θεθάιαην απηό, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ
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παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή δηαγξακκάησλ θαζώο θαη ζρεηηθή πεξηγξαθή
απηώλ. Επίζεο πεξηγξάθνληαη ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία ησλ απνηειεζκάησλ
ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ ζπδήηεζεο.
8.

Δπγαλεία ανάπηςξηρ-Λογιζμικό

Σην θεθάιαην απηό γίλεηαη κηα επηγξακκαηηθή παξνπζίαζε ησλ εξγαιείσλ θαη
ινγηζκηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
9.

Βιβλιογπαθία

Τν ηειεπηαίν θεθάιαην απνηειείηαη από θαηάινγν κε παξαπνκπέο ζηηο πεγέο,
βηβιηνγξαθία.

