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Σηελ παξνύζα Δηπισκαηηθή Εξγαζία επηρεηξείηαη ν εληνπηζκόο ησλ 

παξαγόλησλ πνπ εξκελεύνπλ ην θαηλόκελν ηεο δηαρξνληθήο νηθηζηηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ Δήκνπ ηεο Καιακάηαο ηνπ λνκνύ Μεζζελίαο, από ην 1988 

κέρξη ην2006.Σπγθεθξηκέλα,ζθνπόο, ηεο Εξγαζίαο είλαη ε κειέηε θαη 

πξόβιεςε ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Δήκνπ, ζην σο 

άλσ ρξνληθό δηάζηεκα. Λόγσ ηνπ όγθνπ ησλ δεδνκέλσλ, ε κειέηε πξαθηηθά 

πεξηνξίδεηαη ζην Τνπηθό Δηακέξηζκα ηνπ Δήκνπ πνπ έρεη ην ζεκαληηθόηεξν 

ελδηαθέξνλ, ηνλ Οικισμό της Καλαμάτας. Ο ελ ιόγσ νηθηζκόο είλαη  

γεσγξαθηθά απνκαθξπζκέλνο από ηνπο νηθηζκνύο ησλ ππνινίπσλ 

δηακεξηζκάησλ ηνπ Δήκνπ.  

Η κειέηε θαη πξόβιεςε ηεο αιιαγήο ησλ ρξήζεσλ γεο ζε αζηηθή, επηηεύρζεθε 

κε ηελ θαηαζθεπή ελόο κνληέινπ Λογιστικής Παλινδρόμησης. Σην κνληέιν 

απηό εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ήηαλ νη πθηζηάκελεο αιιαγέο ρξήζεο γεο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ζηα έηε 1988, 1996 θαη 2006. Αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ήηαλ 

αξηζκεηηθέο κεηαβιεηέο, δηαθνξεηηθέο γηα θάζε ρξνληθό δηάζηεκα, νη νπνίεο 

επέδξαζαλ ζεηηθά πξνο ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ.  

Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηνπ κνληέινπ ηεο Λογιστικής Παλινδρόμησης θαζώο θαη 

ε δεκηνπξγία ησλ δηαγξακκάησλ ηεο θακπύιεο ROC έγηλαλ κε ην ζηαηηζηηθό 

παθέην SPSS 16.0. Η δεκηνπξγία, νξγάλσζε, επεμεξγαζία θαη απεηθόληζε 

ησλ ρσξηθώλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ινγηζκηθό ArcGIS 9.3 ηεο ESRI.  

Η αμηνιόγεζε ηνπ κνληέινπ έγηλε κε τη ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθώλ δεηθηώλ Wald,  

Nagelkerke, ην ιόγν πηζαλνθάλεηαο θαη ηνλ exp(b)) θαζώο θαη κε ηελ θακπύιε 

ROC πνπ παξέρνληαη από ην ζηαηηζηηθό παθέην.  

Λακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη έλα κνληέιν πεξηγξάθεη ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα κε κηα γεληθεπκέλε κνξθή, ππό ηελ έλλνηα όηη πξαθηηθά είλαη 

αδύλαην λα εμεγεζεί πιήξσο κηα θπζηθή θαηάζηαζε από καζεκαηηθέο 

ζρέζεηο, είλαη εύινγν νη κεηαβιεηέο θαη ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ 

παξνύζα κειέηε λα κελ ππνθαζηζηνύλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Ωζηόζν έγηλε κηα 



πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ε νπνία, εθ ησλ 

απνηειεζκάησλ, θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή.  

Γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο Εξγαζίαο, έγηλε ρξήζε ηξηώλ (3) αεξνθσηνγξαθηώλ, 

κηαο γηα θάζε έλα από ηα έηε 1988, 1996 θαη 2006, θαζώο θαη αλαινγηθώλ 

ζεκαηηθώλ ραξηώλ, πνπ αθνξνύζαλ ζε δεδνκέλα ηνπ νηθηζκνύ ηεο 

Καιακάηαο. Από ηνπο ράξηεο θαη ηηο αεξνθσηνγξαθίεο ςεθηνπνηήζεθαλ όια 

ηα απαξαίηεηα επίπεδα πιεξνθνξίαο.  

 


