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Τα ηελεςηαία σπόνια γίνονηαι πολλέρ πποζπάθειερ αξιολόγηζηρ ηος βαθμού  

καηαλληλόηηηαρ ηων εδαθών για γεωπγική ή άλλη σπήζη.  

Η παπούζα μελέηη με ηην σπήζη ηων Τεσνηηών Νεςπωνικών Δικηύων (ΣΝΓ)  

εκηιμά ηην καηαλληλόηηηα ηος εδάθοςρ όζο αθοπά ηην καλλιέπγεια ηος  

απαβοζίηος ζε μια οπιζμένη πεπιοσή ηος Αγπινίος. Για ηον ζκοπό αςηό  

επιλέσθηκαν ηιμέρ 7 εδαθικών παπαμέηπων πος ελήθθηζαν από ηο επίπεδο  

πληποθοπίαρ ηος εδαθολογικού σάπηη.  

Αναλςηικόηεπα, για αςηήν ηην επγαζία επιλέσηηκε μια πεπιοσή πεπίπος  

5700 ha , η οποία βπίζκεηαι ζηην Δςηική Ελλάδα ζηον Ν. Αιηωλοακαπνανίαρ.  

Τα δεδομένα πος σπηζιμοποιήθηκαν για ηοςρ ζκοπούρ ηηρ επγαζίαρ αςηήρ  

είναι 224 εδαθικέρ σαπηογπαθικέρ μονάδερ, για ηιρ οποίερ ςπήπσαν δεδομένα 

για ηιρ 7 εδαθικέρ παπαμέηποςρ ηος σαπηογπαθικού ζςμβόλος ηο επίπεδο ηος  

εδαθολογικού σάπηη ηηρ πεπιοσήρ.  

Οι εδαθικοί παπάμεηποι πος σπηζιμοποιήθηκαν είναι η κλίζη, η διάβρωζη,  

η ζηράγγιζη, η μηχανική ζύζηαζη ζηα ηρία επίπεδα και ηο CaC03.  

Απσικά με ηην βοήθεια ηος ArcMap έγινε ειζαγωγή ηων δεδομένων.  

Σηην ζςνέσεια έγινε  ηαξινόμηζη ηων 224 εδαθικών σαπηογπαθικών μονάδων, 

με βάζη ηοςρ εδαθικούρ παπάγονηερ πος επιλέσθηκαν, ζε κλάζειρ 

καηαλληλόηηηαρ όζο αθοπά ηην καλλιέπγεια ηος απαβοζίηος. Για ηον ζκοπό 

αςηό δημιοςπγήθηκε ένα Έμπειπο Σύζηημα με ηην βοήθεια ηος EXSYS 

Professional Editor. Η εκηίμηζη ηηρ καηαλληλόηηηαρ ηος εδάθοςρ βαζίζηηκε 

ζηιρ απσέρ ηος FΑΟ για ηην αξιολόγηζη ηηρ γηρ.  

Τέλορ έγινε ηαξινόμηζη ηων 192 εδαθικών σαπηογπαθικών μονάδων από ηιρ  

224 με ηην βοήθεια ενόρ Νεςπωνικού Δικηύος για ηην ανάπηςξη και 

ςλοποίηζη ηος απαπαίηηηος μονηέλος και ηην αξιολόγηζη ηος, 

σπηζιμοποιώνηαρ ηιρ ςπόλοιπερ 32 από ηιρ 224 σαπηογπαθικέρ μονάδερ.  



Η δομή πος ακολοςθεί η παπούζα μεηαπηςσιακή διαηπιβή είναι η εξήρ: 

Σηο δεύηερο κεθάλαιο γίνεηαι μια βιβλιογπαθική αναζκόπηζη ζε μελέηερ  

ζηιρ οποίερ έγινε πποζπάθεια ανάπηςξηρ ενόρ Νεςπωνικού Δικηύος, ηο οποίο 

ζε ζςνδςαζμό με Γεωγπαθικά Σςζηήμαηα Πληποθοπιών έσοςν 

σπηζιμοποιηθεί για ηην αξιολόγηζη ηος εδάθοςρ, αλλά και ζε πολλούρ άλλοςρ 

ηομείρ.  

Σηο ηρίηο και πέμπηο κεθάλαιο πεπιγπάθονηαι ηα Νεςπωνικά Δίκηςα και ηα  

Γεωγπαθικά Πληποθοπιακά Σςζηήμαηα ανηίζηοισα.  

Σηο ηέηαρηο κεθάλαιο αναθέπεηαι ηι είναι αξιολόγηζη γηρ, ποιοι είναι οι  

ζκοποί, ποιερ οι απσέρ ηηρ αξιολόγηζηρ, ηα κοινά ζημεία ηων ζςζηημάηων  

αξιολόγηζηρ, γίνεηαι μια πεπιγπαθή ηων ζςζηημάηων εδαθολογικήρ 

αξιολόγηζηρ και ηέλορ γίνεηαι αναθοπά ζηο ζύζηημα FAO. 

Σηο κεθάλαιο έκηο αναλύονηαι ηα Έμπειπα Σςζηήμαηα και ζηο έβδομο  

δίνονηαι οπιζμένα ζημανηικά ζηοισεία για ηον απαβόζιηο.  

Τέλορ ζηο όγδοο κεθάλαιο πεπιγπάθεηαι η πιλοηική εθαπμογή ηηρ επγαζίαρ.  

Οι ζηόχοι ηης δεδομένης μελέηης είναι :  

 Να εθαπμοζηεί ένα ππόηςπο Νεςπωνικό Δίκηςο ζηην αξιολόγηζη ηηρ 

γηρ.  

  Η αξιολόγηζη ηηρ καηαλληλόηηηαρ ηος εδάθοςρ μιαρ ζςγκεκπιμένηρ  

πεπιοσήρ.  

  Η παποσή δεδομένων και πληποθοπιών για ηιρ ςθιζηάμενερ θςζικέρ 

και κοινωνικοοικονομικέρ ζςνθήκερ ηηρ πεπιοσήρ.  

 


