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• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
• ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
• ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
• ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ



Έκταση λεκάνης απορροής: 2,000 km2

Μήκος ποταμού: 130 km



ΣΜ 1: Μετά το φράγμα
Πλατανόβρυσης

ΣΜ 2: Στη γέφυρα
Παρανεστίου

ΣΜ 3: Στον
παραπόταμο
Αρκουδόρεμα

ΣΜ 4: Στη γέφυρα
Πασχαλιάς

ΣΜ 5: Στη γέφυρα
Σταυρούπολης

ΣΜ 6: Κοντά στο χωριό
Γαλάνη



•Μετρήσεις - Δειγματοληψίες ανά δεκαπέντε ημέρες

•Μετρήσεις παροχής στους σταθμούς ΣΜ 2, ΣΜ 3, ΣΜ 4, 
ΣΜ 5, ΣΜ 6

•Επιτόπου μετρήσεις σε όλους τους σταθμούς των:
Θερμοκρασία, Αγωγιμότητα, pH και Διαλυμένο Οξυγόνο

•Συλλογή δειγμάτων για τον προσδιορισμό αιωρούμενων
στερεών, BOD, COD, NO3, NO2, NH4, ΤΚΝ, PO4, Ολικού
Φωσφόρου, HCO3, Cl, SO4, Χλωροφύλλης-α



Σταθμός 1
Στη γέφυρα Σταυρούπολης

Σταθμός 2
Στο ύψος του οικισμού Γαλάνης

Σταθμός 3
11 km πριν την εκβολή του
ποταμού στη θάλασσα



Σταθμός 1 Σταθμός 2 Σταθμός 3
Θερμοκρασία
νερού
pH
Αγωγιμότητα
Διαλυμένο
Οξυγόνο
Χλωροφύλλη
Στάθμη νερού
Ταχύτητα νερού
Θολερότητα
REDOX



• Σταθμός 1 



•Παροχή



• Φυσικοχημικές Παράμετροι



• ΝΟx



• Ολικός Φώσφορος



• PO4
3-



• HCO3
-



• SO4



• TKN



• NH4



• Cl-



• Χλωροφύλλη - α





• Ο ποταμός Νέστος δεν παρουσιάζει προβλήματα ρύπανσης



H λεκάνη του Νέστου αποτελεί μια σύνθετη λεκάνη

απορροής με πολλές ιδιαιτερότητες (έντονο ανάγλυφο, 

ύπαρξη μεγάλων φραγμάτων, καρστικά πεδία). Για την

αποτελεσματικότερη διαχείρισή της είναι απαραίτητη η

υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών και εργαλείων.

Ένα τέτοιο εργαλείο αποτελούν και τα μοντέλα

προσομοίωσης. Τα μοντέλα αυτά έχουν την ικανότητα να

προσομοιώνουν τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στη

λεκάνη και να προβλέπουν διάφορες κρίσιμες καταστάσεις.



Για τις ανάγκες της εργασίας επιλέχθηκε το μοντέλο SWAT (Soil & 
Water Assessment Tool):

Αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από το Agricultural Research 
Service (A.R.S.) του U.S. Department of Agriculture 
Δημιουργήθηκε ως εργαλείο για να προβλέπονται οι
επιδράσεις διαφόρων μεθόδων διαχείρισης της λεκάνης
απορροής, στην ποιότητα του νερού και στην ποσότητα των
ιζημάτων
Εφαρμόζεται κυρίως σε μεγάλες και σύνθετες λεκάνες
απορροής για μεγάλες περιόδους χρόνου
Χρησιμοποιείται ευρέως στη μοντελοποίηση λεκανών
απορροής, τόσο στην Αμερική, όσο και στην Ευρώπη



Απαραίτητα δεδομένα για την εφαρμογή του μοντέλου

SWAT:

• Ψηφιακός χάρτης αναγλύφου της περιοχής

• Χάρτης χρήσεων γης

• Χάρτης εδαφικών- στρωματογραφικών δεδομένων

• Μετεωρολογικά δεδομένα



1. Ψηφιακός Χάρτης
Αναγλύφου και
διαχωρισμός της λεκάνης
απορροής σε υπολεκάνες.

Το μοντέλο διαιρεί τη
λεκάνη σε υπολεκάνες, 
ανάλογα με την
τοπογραφία και το φυσικό
δίκτυο των ρεμάτων της
περιοχής (34 υπολεκάνες)



2. Χάρτης δεδομένων
χρήσεων γης



3. Χάρτης εδαφικών-
στρωματογραφικών
δεδομένων



4. Μετεωρολογικοί σταθμοί

Πρασινάδα (1)

Καρυόφυτο (2)

Σταυρούπολη (3)

Γαλάνη (4)

Πετροχώρι (5)

1 2 3 4 5
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΙΕΣΗ

ΥΓΡΑΣΙΑ

ΤΑΧ. ΑΝΕΜΟΥ

ΔΙΕΥΘ. 
ΑΝΕΜΟΥ



Μετεωρολογικός σταθμός Καρυοφύτου



Για τη βαθμονόμηση του μοντέλου χρησιμοποιούνται τα δεδομένα
πεδίου (παροχή, θρεπτικά), καθώς και τα δεδομένα των
αυτογραφικών σταθμών
Η επιθυμητή ταύτιση μεταξύ των προβλεφθησών από το μοντέλο

τιμών και των μετρήσεων πεδίου ελέγχεται με τους ακόλουθους
τρόπους:
1.Οι μετρούμενες και προβλεφθήσες από το μοντέλο τιμές μπαίνουν σε
διαγράμματα, όπου γίνεται οπτικός έλεγχος και σύγκριση
2.Με τη χρήση διαγραμμάτων διασποράς μεταξύ των μετρούμενων και των
προβλεφθησών τιμών
3.Με τη χρήση της παραμέτρου NOF (Normalized Objective Function)
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• Συνέχιση του προγράμματος επιτόπου μετρήσεων
στον ποταμό
• Ολοκλήρωση βαθμονόμησης μοντέλου
• Επαλήθευση του μοντέλου
• Έλεγχος εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης της
λεκάνης με τη χρήση του επικυρωμένου μοντέλου




