ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ
ΣΑΚΗ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ

Η ρξήζε πδαηηθώλ πόξωλ ζηε γεωξγία έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαηά ηε
δηάξθεηα ηωλ ηειεπηαίωλ 30 εηώλ. Παξάιιεια δηαπηζηώλεηαη κηα νινέλα
απμαλόκελε αλάγθε ζε επηθαλεηαθνύο θαη ππόγεηνπο πδαηηθνύο πόξνπο, ζηελ
πξνζπάζεηα λα θαιπθζνύλ νη απμαλόκελεο αλάγθεο γηα παξνρή ύδαηνο γηα
θάζε ρξήζε θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ άξδεπζε.
Είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζηε Θεζζαιία, ηελ εηθνζαεηία 1974-1994 έρεη γίλεη
ππεξάληιεζε 1 δηζεθαηνκκπξίνπ (109) m 3 λεξνύ, ην νπνίν δελ ζα κπνξέζεη
λα αλαπιεξωζεί, ελώ ε ζηάζκε ηωλ ππόγεηωλ λεξώλ έρεη ππνρωξήζεη θαηά
δεθάδεο κέηξα κε όηη ζπλεπάγεηαη απηό ζε πεξηβαιινληηθό θαη νηθνλνκηθό
θόζηνο (πθαικύξωζε λεξνύ, άληιεζε από κεγάιν βάζνο θαη θαηαλάιωζε
ελέξγεηαο, αληηθαηαζηάζεηο γεωηξήζεωλ - αληιηώλ θ.ιπ.) (Δ.Ε.Β. Λάξηζαο,
2005).
Οη αιιαγέο ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ηα ηειεπηαία έηε
(μεξαζίεο, πιεκκύξεο), αλαδεηθλύνπλ ηελ εύζξαπζηε ηζνξξνπία κεηαμύ ηωλ
απμαλόκελωλ αλαγθώλ γηα άξδεπζε θαη εθείλωλ ηνπ πεξηβάιινληνο.
Σπκπεξαζκαηηθά, κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαζηζηά
ηώξα πεξηζζόηεξν από πνηέ άιινηε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε εθαξκνγήο κηα
απνηειεζκαηηθήο πδαηηθήο πνιηηηθήο πνπ λα εμαζθαιίδεη αεηθόξν δηαηήξεζε
θαη αλάπηπμε ηωλ πδαηηθώλ πόξωλ.
Η ηερλνινγία ηωλ Γεωγξαθηθώλ Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάηωλ παξέρεη
κεραληζκνύο γηα ηε ζπιινγή, απνζήθεπζε, δηαρείξηζε θαη παξνπζίαζε
πιεξνθνξηώλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ κειέηε ηωλ ππόγεηωλ πδάηωλ,
όπωο δεδνκέλα από ξέκαηα, γεωηξήζεηο, κεηεωξνινγηθνύο ζηαζκνύο, πεγέο
θαη ζέζεηο από ζέζεηο απνξξηκκάηωλ. Σπγθεθξηκέλα ηδηόηεηεο όπωο ρεκηθά
ραξαθηεξηζηηθά

επηθαλεηαθώλ

θαη

ππνγείωλ

πδάηωλ,

βξνρνπηώζεηο,

πδξαπιηθέο ηδηόηεηεο, γεωθπζηθά δεδνκέλα, ππόγεηα ζηάζκε πδάηωλ θ.ιπ.

Σηελ παξνύζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή πξνζπαζήζακε λα ζηήζνπκε έλα
Γεωγξαθηθό Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα κε ζθνπό ηελ πξνζέγγηζε ηεο
κεηαβνιήο ηνπ ππόγεηνπ πδξνθνξέα κέζα ζην δηάζηεκα ηωλ ηειεπηαίωλ 25
εηώλ(1980-2004).Εηδηθόηεξα,
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θαηώηαηεο ζηάζκεο γεωηξήζεωλ ηεο αλαηνιηθήο πεξηνρήο ηεο Θεζζαιίαο γηα
λα δεκηνπξγήζνπκε ράξηεο ρωξηθήο παξεκβνιήο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ
πηεδνκεηξία. Βάζε ηωλ ραξηώλ απηώλ παξαηεξήζεθε κηα δηαξθήο πηώζε ηεο
ζηάζκεο ηνπ ππόγεηνπ ύδαηνο κε ην πέξαζκα ηωλ εηώλ, θαη εληνπίζηεθαλ
ρωξηθά νη δηαθνξεηηθνί ξπζκνί κεηαβνιήο. Τέινο, επηρεηξήζακε λα θαηαδείμνπ
κε

ηνπο

πηζαλνύο

παξάγνληεο

(πδξνγεωινγηθνύο,

θιηκαηηθνύο,

αλζξωπνγελείο) πνπ νδήγεζαλ ζηελ ζπζηεκαηηθή πηώζε ηεο ζηάζκεο θαη
ηνπο ιόγνπο πνπ δηαθνξνπνηείηαη ν ξπζκόο κεηαβνιήο ηεο ζηάζκεο από
πεξηνρή ζε πεξηνρή.
Η παξνύζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή αθνινπζεί ηελ παξαθάηω δνκή:
Σην κεφάλαιο 1 πξαγκαηνπνηείηαη κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο κειέηεο
καο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην θεθάιαην απηό αλαθέξνληαη ζηνηρεία όζνλ αθνξά
ηελ γεωγξαθηθή ζέζε ηνπ Θεζζαιηθνύ πεδίνπ, γεωινγηθά θαη εδαθνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά, νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ θαζώο επίζεο θαη
ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηελ Δηαρείξηζε ηωλ Υδαηηθώλ Πόξωλ θαη ηελ αεηθόξν
αλάπηπμή ηνπο. Επίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ πνηόηεηα ηωλ
ππόγεηωλ πδάηωλ θαη ηνλ θίλδπλν ληηξνξίπαλζεο απηώλ.
Σην κεφάλαιο 2, αξρηθά παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο βαζηθέο έλλνηεο πνπ
αθνξνύλ ηελ επηζηήκε ηεο Υδξνγεωινγίαο θαη ηα Γεωγξαθηθά Πιεξνθνξηαθά
Σπζηήκαηα ηα νπνία καο βνεζνύλ λα θαηαλνήζνπκε κε κεγαιύηεξε επθνιία
ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζην αληηθείκελν κειέηεο καο. Ελ ζπλερεία ην
θεθάιαην απηό αλαθέξεηαη ζηε κεζνδνινγία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε
δεκηνπξγία ηεο Βάζεο Δεδνκέλωλ θαη ηνπ Γεωγξαθηθνύ Σπζηήκαηνο
Πιεξνθνξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε.
Σην κεφάλαιο 3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία εμάγακε κε ηελ
ρξήζε GIS γηα θάζε πδξνγεωινγηθή ιεθάλε πνπ κειεηήζακε.

Σην κεφάλαιο 4 αθνινπζνύλ ηα ζπκπεξάζκαηά καο γηα ην πδαηηθό δπλακηθό
ηεο πεξηνρή; κειέηεο καο ελώ ζην ηέινο, αθνινπζνύλ νη ράξηεο ρωξηθήο
παξεκβνιήο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηά ηελ ρξήζε ηωλ θαηάιιειωλ
πξνγξακκάηωλ.

