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Δπραξηζηίεο  

 

Ζ ζπγγξαθή ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απηήο µε ζέκα ηελ απνηχπσζε ηεο 

αληίιεςεο ησλ παξαγσγψλ ζρεηηθά κε ηηο ελλνείο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ άξδεπζεο 

ζην Γήκν Άξγνπο-Μπθελψλ έγηλε ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεψλ µνπ σο ζπνπδαζηή 

ηνπ ζην ηκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο, ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο (.ΣΔ.Γ.), 

ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Πεινπνλλήζνπ Ζ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο έγηλε απφ ηνλ εηζεγεηή ηεο 

εξγαζίαο θχξην Υξήζην Μνπξνχηνγινπ έπεηηα απφ θνηλή ζπλελλφεζε.  

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή θ. Μνπξνχηνγινπ θπξίσο γηα 

ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε, θαη ηελ ππνκνλή πνπ έθαλε θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Όπσο επίζεο θαη γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη 

θαζνδήγεζε ηεο, γηα ηελ επίιπζε δηάθνξσλ ζεκάησλ. Θα ήζεια επίζεο λα απεπζχλσ 

ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο γνλείο κνπ, νη νπνίνη ζηήξημαλ ηηο ζπνπδέο κνπ κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, θξνληίδνληαο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή κφξθσζε κνπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ  

 

 

1.1 Πξόινγνο  

 

Ζ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ είλαη κηα αλαγθαηφηεηα ζε πεξηνρέο κε έιιεηςε 

λεξνχ. ηελ αλαπηπγκέλε γεσξγία, νη απψιεηεο ηεο παξαγσγήο ιφγσ κε ζσζηήο 

ζξέςεο ή θπην-πγείαο έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά, ελψ απηέο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο ζπλερίδνπλ λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο 

απψιεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ φιεο ηηο άιιεο αηηίεο ζπλνιηθά. Γηα ην ιφγν απηφ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο κέζσ θαιχηεξεο δηαρείξηζεο. 

 

Δμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζρεδηαζκνχ ηεο άξδεπζεο, νη αγξφηεο αξδεχνπλ 

εκπεηξηθά θαη γηα λα αηζζάλνληαη αζθαιείο ηείλνπλ λα απμάλνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ 

λεξνχ άξδεπζεο, ηδηαίηεξα φηαλ ην θφζηνο ηνπ είλαη ρακειφ. αλ απνηέιεζκα 20% 

πεξίπνπ ηνπ εθαξκνδφκελνπ λεξνχ ράλεηαη, ελψ ηαπηφρξνλα αλαπηχζζνληαη 

αληαγσληζκνί θαη δηακάρεο κε άιινπο ηνκείο θαηαλάισζεο (χδξεπζε, βηνκεραλία, 

ηνπξηζκφο). 

 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα μεθχγνπκε απφ ηελ εκπεηξηθή άξδεπζε, ψζηε λα γίλεη ε 

φζνλ ην δπλαηφλ νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ηνπ λεξνχ γηα άξδεπζε, πξέπεη λα κπνχκε 

ζηελ ινγηθή ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη αθξηβή ππνινγηζκνχ ησλ αλαγθψλ ηεο 

θαιιηέξγεηαο ζε λεξφ. Έηζη πξέπεη λα γίλνπλ ππνινγηζκνί θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο 

εθαξκνζζνχλ ζηελ πξάμε. 

 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ άξδεπζε θαη νη ππνινγηζκνί πνπ γίλνληαη 

είλαη: 

 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο  

 Ζ εμαηκηζνδηαπλφε  

 Φπζηθνί παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμαηκηζνδηαπλνή  
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 Λνηπνί παξάγνληέο ( σθέιηκε βξνρή, εθπιχζε ησλ αιάησλ, ην ππφγεην 

λεξφ) 

 Παξάκεηξνί αξδεπηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο  

 Γηεζεηηθφηεηα ηνπ εδάθνπο.  
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1.2 Γνκή πηπρηαθήο εξγαζίαο  

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο απνηχπσζε ηεο αληίιεςεο 

ησλ παξαγσγψλ ζρεηηθά κε ηηο ελλνείο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ άξδεπζεο ζην Γήκν 

Άξγνπο-Μπθελψλ. Ο βαζηθφο άμνλαο απφ ηνλ νπνίν θηλήζεθε ε αλαζθφπεζε ηνπ 

ζεάκαηνο, πεξηιακβάλεη δχν κέξε. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε βαζηθέο 

έλλνηεο πνπ αλαιχνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην. ηελ δεχηεξε ζεκαηηθή ελφηεηα, 

παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξά φινπο ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην αληηθείκελν εμέηαζεο.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, ε πηπρηαθή εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν θεθάιαηα. Αξρηθά, 

αληηθείκελν εμέηαζεο απνηειεί ην λεξφ φπνπ πεξηγξάθνληαη νη βαζηθφηεξεο 

ιεηηνπξγείεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμή ηνπ θπηνχ θαη ηνλ ηξφπν δξάζεο ηνπ. 

Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο άξδεπζεο κε ηελ πξνυπφζεζε νξζήο 

εθαξκνγήο βαζηθψλ παξακέηξσλ φπσο ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο. ην επφκελν θεθάιαην 

γίλεηαη παξνπζίαζή ηνπ Γήκν Άξγνπο-Μπθελψλ, φπνπ αλαιχνληαη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο σο πξνο ηηο εδαθνθιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη εθκεηάιιεπζε.  
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ΜΔΡΟ Α’ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΣΗ ΓΔΧΡΓΙΑ  

 

 

2.1 Καιιηέξγεηεο θαη λεξό  

 

Σν λεξφ είλαη έλα θνηλσληθφ αγαζφ, αλαληηθαηάζηαην γηα ηελ επηβίσζε, ηελ 

πγεία θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ζεκαληηθή πνιηηηζηηθή ή αθφκα θαη 

ζξεζθεπηηθή αμία (Gleick, 2000). 

 

Σν λεξφ είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο δνκήο ησλ κνξίσλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ 

θπηηάξσλ, ησλ ηζηψλ θαη γεληθά ηνπ θπηηθνχ νξγαληζκνχ ζαλ ζχλνινχ. Παξάιιεια, 

ην λεξφ δηαδξακαηίδεη θαη ην ξφιν ηνπ θχξηνπ κέζνπ κεηαθνξάο ησλ ζε δηάιπζε 

ζξεπηηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ ζε φια ηα κέξε ησλ θπηψλ, φπνπ απηά είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηηο δηάθνξεο βηνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ φιε αλάπηπμή 

ηνπο.  

 

ε φια ηα θπηά πνπ παξνπζηάδνπλ ελεξγή αλάπηπμε, ππάξρεη κηα ζπλέρεηα ηεο 

πγξήο θάζεο πνπ αξρίδεη απφ ην έδαθνο θαη θαηαιήγεη ζηα θχιια, απφ φπνπ ην λεξφ 

κπαίλεη ζηελ αηκφζθαηξα. Ζ ξνή ην λεξνχ, απφ ην έδαθνο δηα ησλ ξηδψλ πξνο ηελ 

αηκφζθαηξα κέζσ ησλ θχιισλ, εμαζθαιίδεηαη απφ ηα δηάθνξα επίπεδα ελέξγεηαο 

θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο απηήο, πνπ δηακνξθψλνληαη ζην έδαθνο, κέζα ζην θπηφ 

θαη ζηελ αηκφζθαηξα πνπ πεξηβάιιεη ην θχιισκα.  

 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ λεξνχ απφ ηα θχιια ζηελ αηκφζθαηξα είλαη κηα δηαδηθαζία 

εμάηκηζεο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία απηή απαηηείηαη ελέξγεηα, 

πξσηαξρηθή πεγή ηεο νπνίαο είλαη ν ήιηνο. Όηαλ νη πδξαηκνί εγθαηαιείςνπλ ηελ 

θπηηθή επηθάλεηα, γίλνληαη κέξνο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ππφθεηληαη ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο αλάκημεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ νκνγελνπνηήζε ζε φηη αθνξά ηελ 

ππθλφηεηα, ηε ζχλζεζε θαη ηε ζεξκνθξαζία πνπ πεξηβάιιεη ην θχιισκα. Ζ έληαζε 

ηεο ξνήο νπ λεξνχ απφ ην θχιισκα πξνο ηελ αηκφζθαηξα εμαξηάηαη απφ ηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ πδξαηκψλ, πνπ θαηά θχξην ιφγν, δηακνξθψλεηαη απφ ηελ πγξαζία, 

ηε ζεξκνθξαζία θαη ηνπο κεραληζκνχο κεηαθίλεζεο ηνπ αέξα πνπ πεξηβάιιεη ηα 

θπηά.  
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ηελ γεσξγηθή πξάμε, ην ελδηαθέξνλ δελ εζηηάδεηαη ζηα θπηά ζαλ κνλάδεο 

αιιά ζαλ θνηλσλίεο θπηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ θαιιηέξγεηα. Γεληθφηεξα, ην λεξφ πνπ 

εγθαηαιείπεη κηα θαιιηέξγεηα εμαξηάηαη απφ θιηκαηηθνχο παξάγνληεο φπσο 

(Παπαδαθεηξίνπ, 1999): 

 

 Ζ θαζαξή αθηηλνβνιία πνπ δέρεηαη ε θαιιηέξγεηα 

 Ζ θαηάζηαζε ηεο αηκφζθαηξαο, πνπ θαηά θχξην ιφγν δηακνξθψλεηαη απφ 

ηελ πγξαζία ηεο  

 Σελ ηαρχηεηα ηνπ πλένληνο αλέκνπ 

 Σε ζεξκνθξαζία 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο. 

 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο άξδεπζεο είλαη ν εθνδηαζκφο ησλ θαιιηεξγεηψλ κε 

ην απαξαίηεην λεξφ γηα ηελ θαλνληθή αλάπηπμε θαη βέιηηζηε απφδνζή ηνπο ζε 

ζπλδπαζκφ κε πςειή πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Ζ πνζνηηθή εθηίκεζε 

ηνπ λεξνχ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πη ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ ζσζηή 

εθαξκνγή θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ αξδεχζεσλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηε κειέηε 

θαη ζρεδηαζκφ ησλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ.  

 

Όπσο πξναλαθέξακε, ην θαιιηεξγνχκελν ρσξάθη παξνπζηάδεη απψιεηεο λεξνχ 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπλνήο απφ ηα θπηά θαη ηεο εμάηκηζεο απφ ηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο. Δπηπιένλ, ην λεξφ πνπ ζπγθξαηείηαη απφ ην ππέξγεην κέξνο ησλ θπηψλ 

εμαηκίδεηαη πξνο ηελ αηκφζθαηξα ηφζν κεηά απφ βξνρή φζν θαη κε άξδεπζε κε 

θαηαηνληζκφ. Αζξνηζηηθά, ην λεξφ πνπ ράλεηαη απφ έλα θαιιηεξγνχκελν ρσξάθη κε 

δηαπλνή θαη εμάηκηζε απφ ην θχιισκα, φηαλ απηφ είλαη πγξφ, αλαθέξεηαη ζαλ 

εμαηκηζνδηαπλνή θαη εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηψλ θαη ηνπ εδάθνπο, 

ηε δηαζέζηκε ελέξγεηα θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αηκφζθαηξα 

(Παπαδαθεηξίνπ, 1999).  
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2.2 Πξόγξακκα άξδεπζεο  

 

Ο ρξφλνο κέζα ζηνλ νπνίν ζα εμαληιεζεί ε σθέιηκε πγξαζία εμαξηάηαη απφ ην 

ξπζκφ ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο ηεο θαιιηέξγεηαο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ εκεξνκεληψλ, 

αιιά θαη ηνπ θαζαξνχ αιιά θαη ηνπ νιηθνχ βάζνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βιαζηηθήο 

πεξηφδνπ ιέγεηαη πξνγξακκαηηζκφο άξδεπζεο.  

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο είλαη κηα ινγηζηηθή΄ δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

εκεξνκελία ζπνξάο ή θχηεπζεο θαη νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπγθνκηδή, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηεο: 

  

 ηελ εδαθηθή πγξαζία πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζην έδαθνο θαηά ηελ εκέξα 

ζπνξάο 

 ην χςνο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ βξνρψλ θαηά ηε βιαζηηθή πεξίνδν  

 ηελ ηπρφλ ζπκβνιή απφ αλνδηθή θίλεζε ηνπ λεξνχ φηαλ ππάξρεη πςειή 

ππφγεηα ζηάζκε  

 ηελ σθέιηκε πγξαζία ηνπ εδάθνπο θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο πνπ 

παξαηεξνχληαη θαηά ηα δχν πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο  

 ηελ εκεξήζηα ηηκή ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο 

 

Ζ δηακφξθσζε ελφο πξνγξάκκαηνο άξδεπζεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

ιεηηνπξγία θάζε δηθηχνπ άξδεπζεο θαζψο, κε βάζε απηφλ, πξαγκαηνπνηείηαη ε 

παξνρέηεπζε ηνπ απαξαίηεηνπ λεξνχ ζε θάζε ρσξάθη. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ην 

πξφγξακκα άξδεπζεο πξέπεη λα είλαη γλσζηφ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο βιαζηηθήο 

πεξηφδνπ. Ωζηφζν, θάηη ηέηνην ζεσξεηηθά είλαη αδχλαην. Σν χςνο θαη ε θαηαλνκή 

ησλ βξνρψλ αιιά θπξίσο θαη ην χςνο ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο δηακνξθψλνληαη απφ ηηο 

κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηήζνπλ θαηά ηελ εξρφκελε βιαζηηθή 

πεξίνδν, πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θαηαζηξψλεηαη έλα 

πξνθαηαξθηηθφ πξφγξακκα κε βάζε ηζηνξηθά δεδνκέλα, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα 

αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη θαηά ηελ 

πξφνδν ηεο βιαζηηθήο πεξηφδνπ (Παπαδαθεηξίνπ, 1999).  
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2.3 Υξεζηκνπνηνύκελα ζπζηήκαηα άξδεπζεο 

 

2.3.1 Γεληθά  

 

πζηήκαηα άξδεπζεο νλνκάδνληαη νη δηάθνξνη ηξφπνη εθαξκνγήο ηνπ 

αξδεπηηθνχ λεξνχ ζην ρσξάθη. Ολνκάδνληαη αθφκε θαη κέζνδνη άξδεπζεο. Γεληθά, νη 

κέζνδνη άξδεπζεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ θαηά δηάθνξνπο ηξφπνπο αλάινγα κε ηα 

θξηηήξηα ή ραξαθηεξηζηηθά πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζε θάζε πεξίπησ1ζε γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε. Μηα άξδεπζε γηα λα ζεσξεζεί επηηπρήο πξέπεη λα απνζεθεχεη ζην 

ρσξάθη ηφζν λεξφ φζν είλαη απηφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηα θπηά γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο, ελψ ηαπηφρξνλα πεξηνξίδεη ζην 

ειάρηζην ηηο απψιεηεο απφ επηθαλεηαθή απνξξνή θαη βαζεηά δηήζεζε.  

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη ε 

νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπ λεξνχ ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ ρσξαθηνχ θαη ε 

παξακνλή ηνπ επί ηφζν ρξφλν φζνο ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ θαηά 

πεξίπησζε απαηηνχκελνπ λεξνχ. Γεληθά, νη κέζνδνη άξδεπζεο κπνξεί λα δηαθξηζνχλ 

ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο δειαδή ηηο επηθαλεηαθέο κεζφδνπο, ηηο κεζφδνπο 

θαηαηνληζκνχ θαη ηελ ζηάγδελ άξδεπζε. Αλαιπηηθφηεξα, αλάινγα κε ηε ζέζε 

ρνξήγεζεο ηνπ λεξνχ δηαθξίλνληαη ζε κεζφδνπο ππφγεηαο, ππν-επηθαλεηαθήο θαη 

επηθαλεηαθήο άξδεπζεο φπσο αλαηππψλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 2.1 Καηάηαμε κεζόδσλ άξδεπζεο κε βάζε δηάθνξα θξηηήξηα.  

Γηαβξνρή 

εδάθνπο 

Θέζε ρνξήγεζεο 

λεξνύ 
Δίδνο λεξνύ Μέζνδνο άξδεπζεο 

Οιηθή 

Δπηθαλεηαθή Διεχζεξή Καηάθιπζε 

 Τπφ πίεζε Καηαηνληζκφο 

Τπφγεηα Τπφ πίεζε Γηάηξεηνη ζσιήλεο 

Σνπηθή 
Δπηθαλεηαθή 

Διεχζεξε 

Απιάθηα 

Λεθάλεο 

Λσξίδεο 

Τπφ πίεζε 

ηάγδελ 

Μηθξνεθηνμεπηήξεο 

σιελίζθνη-ιεθάλεο 

Τπν-επηθαλεηαθή Τπφ πίεζε Πνξψδεηο ζσιήλεο 

Πεγή: Μηρειάθε, 1988 

 

Οη δηάθνξνη απηνί ηξφπνη εθαξκνγήο ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ ζηα θηήκαηα, είλαη 

απνηέιεζκα ηεο καθξνρξφληαο εκπεηξίαο θαη εμαξηψληαη απφ ηηο εδαθηθέο ζπλζήθεο, 

ηελ ηνπνγξαθηθή δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο, ην είδνο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ θαη ηε γεσξγνηερληθή παξάδνζε ησλ γεσξγψλ.  

 

ηηο επηθαλεηαθέο κεζόδνπο ηα λεξφ εθαξκφδεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ρσξαθηνχ είηε ζηαηηθά είηε θηλνχκελν. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε επηθάλεηα ηνπ 

ρσξαθηνχ πξαθηηθά έρεη κεδεληθή θιίζε, θαη γηα ην ιφγν απηφ, αλαθέξεηαη θαη ζαλ 

νξηδφληηα. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο παξνπζηάδεη θιίζε θαη ε 

άξδεπζε πνπ εθαξκφδεηαη αλαθέξεηαη θαη ζαλ θεθιηκέλε. 

  

ηελ νξηδφληηα άξδεπζε αλήθεη ε κέζνδνο ηεο θαηάθιηζήο ζηελ νπνία ην 

ρσξάθη δηακνξθψλεηαη ζε ιεθάλεο ησλ νπνίσλ ην κέγεζνο εμαξηάηαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο θαη ηε δηαηηζεκέλε παξνρή λεξνχ. Οη ιεθάλεο 

δηαθξίλνληαη ζε νξζνγψληεο θαη ιεθάλεο θαηά ηηο ηζνυςείο. ηηο νξζνγψληεο ιεθάλεο 

ηα αλαρψκαηα ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ ηνπο νξζέο γσλίεο, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα. Αληίζεηα, νη ιεθάλεο θαηά ηζνυςείο ζρεκαηίδνληαη κε αλαρψκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ ηηο ηζνυςείο ηνπ εδάθνπο ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ηέηνηα πνπ ε 
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πςνκεηξηθή δηαθνξά λα κελ ππεξβαίλεη ηα 5-6 cm, θαη ρσξίδνληαη θαηά δηαζηήκαηα 

κε εγθάξζηα αλαρψκαηα ψζηε λα απνθηήζνπλ ην επηζπκεηφ κέγεζνο.  

 

 

Πεγή: Παπαδαθεηξίνπ, 1998 

Δηθόλα 2.3.1.1 Οξζσγνληθέο ιεθάλεο 

 

ηελ θεθιηκέλε άξδεπζε αλήθεη ε κέζνδνο ηεο πεξηνξηζκέλεο δηάρπζεο ή 

κέζνδνο ησλ παξάιιεισλ ισξίδσλ θαη κέζνδνο ησλ απιάθσλ. ηε κέζνδν ηεο 

πεξηνξηζκέλεο δηάρπζεο ην ρσξάθη δηακνξθψλεηαη ζε παξάιιειεο ισξίδεο πνπ έρνπλ 

δηεχζπλζε πξνο ηελ θιίζε ηνπ εδάθνπο, ελψ ε εγθάξζηα θιίζε ησλ ισξίδσλ είλαη 

πξαθηηθά κεδεληθή. ηελ κέζνδν ησλ απιάθσλ ην ρσξάθη δηακνξθψλεηαη ζε απιάθηα 

πνπ είλαη παξάιιεια κεηαμχ ηνπο θαη, ζηελ ηππηθή ηνπο κνξθή, βαίλνπλ πξνο ηελ 

θιίζε ηνπ εδάθνπο. ηελ θαηάθιπζε θαη ηελ πεξηνξηζκέλε δηάρπζε ηα λεξφ θαιχπηεη 

φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ελψ ζηα απιάθηα κέξνο κφλν απηήο (Παπαδαθεηξίνπ, 

1998).  
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Πεγή: Παπαδαθεηξίνπ, 1998 

Δηθόλα 2.3.1.2 Γηάηαμε αξδεύζεσο κε πεξηνξηζκέλε δηάρπζε 

 

ηελ θεθιηκέλε άξδεπζε ην λεξφ παξνρεηεχεηαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζεκεία 

ζην πάλσ άθξν ηνπ ρσξαθηνχ φπνπ, αθνχ δηεζεζεί κηα πνζφηεηα ην ππφινηπν 

θηλείηαη πξνο ηα θάησ κε κεησκέλε παξνρή ζαλ ζπλέπεηα ηεο ζπλερηδφκελεο 

δηήζεζεο. Ζ θίλεζε απηή ηνπ λεξνχ έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζηαζνχο θαη 

αλνκνηφκνξθεο ξνήο, ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθφο ρεηξηζκφο ηνπ λεξνχ γηα λα επηηεπρζεί 

ηθαλνπνηεηηθή νκνηνκνξθία θαηαλνκήο θαη πςειή αξδεπηηθή απνδνηηθφηεηα.  

 

ηνλ θαηαηνληζκό, ην λεξφ εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 

ζαλ ηερλεηή απνκίκεζε ηεο βξνρήο θαη δηεζείηαη ζην έδαθνο θαηαθφξπθα ππφ 
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αθφξεζηεο ζπλζήθεο ξνήο. Ζ κέζνδνο απηή, αλ ν ζρεδηαζκφο ηεο γίλεη ζσζηά, 

εμαζθαιίδεη νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ λεξνχ πάλσ ζην ρσξάθη ρσξίο επηθαλεηαθή 

απνξξνή θαη ιίκλαζκα λεξνχ ζηελ επηθάλεηα. Ο θαηαηνληζκφο κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

γηα ηελ άξδεπζε φισλ ζρεδφλ ησλ θαιιηεξγεηψλ, θάησ απφ κεγάιε πνηθηιία εδαθψλ. 

Σν θχξην εμάξηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ν θαηαηνληζηήξαο πνπ ζηέιλεη ην λεξφ 

ζηνλ αέξα κε ηε κνξθή ζηαγφλσλ κέζσ ηνπ ή ησλ αθξνθπζίσλ ηνπ, ηα νπνία 

ξπζκίδνπλ ηε παξνρή, ηελ αθηίλα θαηαηφληζεο, ηελ θαηαλνκή θαη ην κέγεζνο ησλ 

ζηαγφλσλ. Ζ κεηαθνξά ηνπ λεξνχ ζηνπο θαηαηνληζηήξεο γίλεηαη κε ζσιελψζεηο.  

 

Ζ άξδεπζε κε ζηαγόλεο ή ζηάγδελ άξδεπζε είλαη κηα κέζνδνο θαηά ηελ 

νπνία ην λεξφ εθαξκφδεηαη ζην ρσξάθη κε ζε κηθξέο πνζφηεηεο κε ηε κνξθή 

ζηαγφλσλ, ψζηε θάζε θπηφ ρσξηζηά λα εθνδηάδεηαη κε ηελ απαξαίηεηε πγξαζία γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο αμαηκηζνδηαπλνήο. Κχξην εμάξηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο 

είλαη νζηαιαθηήξαο, ζηελ έμνδφ ηνπ νπνίνπ ην λεξφ εκθαλίδεηαη θαηά ηαθηηθά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ηε κνξθή ζηαγφλσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζε θάζε ζέζε 

δηεζνχληαη ζην έδαθνο ιίγα ιίηξα λεξνχ ηελ ψξα. Ζ κεηαθνξά ηνπ λεξνχ ζηνπο 

ζηαιαθηήξεο πξαγκαηνπνηείηαη κε έλα ζχζηεκα πιαζηηθψλ ζσιελψζεσλ. Με ηε 

κέζνδν απηή έλα κέξνο κφλν ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο πγξαίλεηαη, ζπλήζσο 30-

35% (Παπαδαθεηξίνπ, 1999). 

  

 

Δηθόλα 2.3.1.3 Άξδεπζε κε ζηαγόλεο ή ζηάγδελ άξδεπζε 
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Με ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ησλ αξδεχζεσλ νη δηάθνξνη απηνί εκπεηξηθνί 

ηξφπνη κειεηήζεθαλ, βειηηψζεθαλ θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ εδάθνπο, 

ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. Αλαπηχρζεθαλ ζπγρξφλσο 

καζεκαηηθνί ηξφπνη ειέγρνπ ηεο εθαξκνδφκελεο πνζφηεηαο λεξνχ θαη ηεο 

νκνηφκνξθεο άξδεπζεο. Ζ νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ είλαη 

πάληνηε ν πξσηαξρηθφο παξάγνληαο ηεο αξδεπφκελεο γεσξγίαο γηα ηελ απνδνηηθή 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο. Ο έιεγρνο ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ γηα ηελ 

επίηεπμε νκνηφκνξθεο δηαλνκήο πάλσ ζηελ έθηαζε πνπ πξφθεηηαη λα αξδεπηεί είλαη 

έλα απφ ηα πην δχζθνια πξνβιήκαηα ηνπ θαινχ ρεηξηζκνχ ηνπ λεξνχ θαη 

εμαθνινπζεί λα ππάξρεη σο πξφβιεκα ζηηο πεξηζζφηεξεο αξδεπφκελεο εθηάζεηο 

(Θενράξεο, 2012).  

 

 

2.3.2 Κξηηήξηα επηινγήο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο άξδεπζήο  

 

Ζ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο εληάζζεηαη κέζα ζηε 

γεληθφηεξε πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ γηα νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ ζε θάζε 

ηνκέα ρξήζεο ηνπ (χδξεπζε, βηνκεραλία, άξδεπζε θιπ.), ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

ζπαηάιε ηνπ θαη ηαπηφρξνλα λα επηηπγράλνληαη θαη ηα θαιχηεξα δπλαηά 

απνηειέζκαηα. 

 

Μεηαμχ ησλ ηνκέσλ θαηαλάισζεο λεξνχ, ηελ πξψηε ζέζε θαηέρεη, κε ηηο 

αξδεχζεηο, ε γεσξγία θαη γη' απηφ θάζε βειηίσζε ζηνλ ηνκέα απηφ εξκελεχεηαη ζε 

φθεινο κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνχ. Δδψ ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζζεί φηη ηα θπηά, γηα 

λα αλαπηπρζνχλ θπζηνινγηθά, έρνπλ αλάγθε απφ νξηζκέλε πνζφηεηα λεξνχ, ε νπνία 

πξέπεη λα ηνπο δνζεί αλεμάξηεηα απφ ην ζχζηεκα άξδεπζεο πνπ ζα εθαξκνζηεί. 

Δπνκέλσο, φηαλ κηιάκε γηα φθεινο, ζε θακηά πεξίπησζε δελ ελλννχκε πεξηνξηζκφ 

ησλ αλαγθψλ ησλ θπηψλ ζε λεξφ. Σν φθεινο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηνπ λεξνχ, ψζηε λα πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην δπλαηφλ νη 

αλαπφθεπθηεο απψιεηεο λεξνχ (εμάηκηζε, βαζηά δηήζεζε θ.ιπ.). Απηφ ζεκαίλεη 

θαηάιιειε εθινγή θαη ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο (Θενράξεο, 

2012).  
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Ζ επηινγή κηαο απφ απηέο ηηο κεζφδνπο είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ παξαγφλησλ. 

Απηνί είλαη ηη θιίκα, ην έδαθνο, ην είδνο ηνπ θπηνχ θαη ν ηξφπνο θαιιηέξγεηαο, ε 

δηαζέζηκε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα λεξνχ, ην δηαζέζηκν εξγαηηθφ πξνζσπηθφ θαη 

ηερληθφ δπλακηθφ, ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ αγξνηψλ θαη ην θφζηνο ησλ δηάθνξσλ 

κεζφδσλ άξδεπζεο (Αξαβηψηεο, 1997).  

 

 Κιίκα  

 

Όπσο είλαη γλσζηφ, ην θιίκα πξνζδηνξίδεη θαηά βάζε ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ 

πνπ εμαηκίδεηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηελ πνζφηεηα πνπ θαηαιήγεη 

ζηελ αηκφζθαηξα κε ην κεραληζκφ ηεο δηαπλνήο ησλ θπηψλ. Απφ ηνπο παξάγνληεο 

ηνπ θιίκαηνο ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ νη άλεκνη θαη ε ζεξκνθξαζία. 

 

Πην αλαιπηηθά, αλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο θπζνχλ ζπρλά άλεκνη κε ηαρχηεηα 

κεγαιχηεξε απφ 4-5 m/sec, ηφηε απαγνξεχεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηαηνληζκνχ, γηαηί είλαη αδχλαηε ε εμαζθάιηζε νκνηφκνξθεο άξδεπζεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ζην έδαθνο θειίδσλ κε πεξίζζεηα λεξνχ θαη θειίδσλ κε 

αλεπάξθεηα λεξνχ. 

 

Δπηπιένλ, ε επηθξάηεζε γεληθά πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θάλεη πξνβιεκαηηθή 

ηελ εθαξκνγή ηνπ θαηαηνληζκνχ, γηαηί κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ ράλνληαη ιφγσ ηεο 

έληνλεο εμάηκηζεο ηνπ λεξνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, αθφκε θαη φηαλ γηα κηα πεξηνρή ε 

ζεξκνθξαζία εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαηνληζκνχ δελ είλαη απαγνξεπηηθή, 

δε ζπληζηάηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ηηο κεζεκβξηλέο ψξεο. 

 

Έηζη ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ελδείθλπηαη ε επηθαλεηαθή άξδεπζε, ρσξίο 

λα απνθιείεηαη θαη ε άξδεπζε κε ζηαγφλεο, ή παξαιιαγέο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαηαηνληζκνχ, αλάινγα κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο θαιιηέξγεηαο (κηθξνεθηνμεπηήξεο 

θ.α.). 

 

ηελ πεξίπησζε ζνβαξψλ ειιείςεσλ λεξνχ, ζα πξέπεη λα πξνηείλνληαη 

θαιιηέξγεηεο αλζεθηηθέο ζηελ μεξαζία. ηελ πεξίπησζε πνπ ε πεξηνρή πιήηηεηαη απφ 

παγεηνχο, ν θαηαηνληζκφο απνηειεί έλα κέζν αληηπαγεηηθήο πξνζηαζίαο (Θενράξεο, 

2012). 
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 Έδαθνο 

 

Ζ επηθαλεηαθή άξδεπζε δελ ζπλίζηαηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνο άξδεπζε 

πεξηνρή είλαη αλψκαιε θαη παξνπζηάδεη κεγάιεο θιίζεηο φπσο επίζεο ζε εδάθε κε 

κεγάιε δηεζεηηθφηεηα (π.ρ. ακκψδε εδάθε κε δηεζεηηθφηεηα κεγαιχηεξε απφ 20 

cm/h). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα κήθε ησλ απιαθηψλ πξέπεη λα είλαη κηθξά 

θαη ε ππθλφηεηά ηνπο κεγάιε κε ζπλέπεηα λα κεηαηξέπεη ζε αζχκθνξε ηελ εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ θαζψο ε έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη ην δίθηπν είλαη κεγάιε, ηα έμνδα 

ζπληήξεζεο απμεκέλα θαη ε θπθινθνξία ησλ κεραλεκάησλ πξνβιεκαηηθή. Δπηπιένλ, 

είλαη αδχλαηε ε εθαξκνγή ηεο επηθαλεηαθήο άξδεπζεο ζε εδάθε αβαζή θαη κε 

ζρεηηθά κεγάιεο θιίζεηο, εμαηηίαο θηλδχλνπ απνθαιχςεσο αγφλσλ εδαθψλ. Σέινο ε 

κέζνδνο απηή δελ ελδείθλπηαη ζε εδάθε πνπ ε ππφγεηα ζηάζκε ηνπ λεξνχ βξίζθεηαη 

ζε κηθξφ βάζνο απφ ηελ επηθάλεηά ηνπ. ηελ πξάμε δελ είλαη εχθνινο ν έιεγρνο ησλ 

πνζνηήησλ ηνπ εθαξκνδφκελνπ λεξνχ θαη ν θίλδπλνο αλχςσζεο ηεο ππφγεηαο 

ζηάζκεο ζην βάζνο ηνπ θχξηνπ ξηδνζηξψκαηνο ησλ θπηψλ είλαη κεγάινο.  

 

ηελ κε εθαξκνγή ηεο επηθαλεηαθήο άξδεπζεο νδεγεί ζπρλά θαη ε αδπλακία 

εθηέιεζεο ησλ απαξαίηεησλ ηζνπεδψζεσλ ιφγσ έιιεηςεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

ησλ αλαγθαίσλ ηερληθψλ κέζσλ. Αληίζεηα, ε επηθαλεηαθή άξδεπζε ζπλίζηαηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο κεγάισλ αξδεπηηθψλ δφζεσλ, πάλσ απφ 80 m /ζηξέκκα. 

 

ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηε ιχζε πξνζθέξεη ην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ, 

ην νπνίν παξέρεη επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο κηθξψλ αξδεπηηθψλ δφζεσλ, 

πξάγκα πνπ είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί κε ηελ επηθαλεηαθή άξδεπζε. Ωζηφζν, 

ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο άξδεπζεο κε ζηαγφλεο, ή κε άιιεο 

παξαιιαγέο ηνπ θαηαηνληζκνχ (κηθξνεθηνμεπηήξεο θ.ιπ.) (Θενράξεο, 2012). 

 

 Γηαζέζηκε πνζόηεηα θαη ε πνηόηεηα λεξνύ 

 

χκθσλα κε ηε δηαζέζηκε πνζφηεηα λεξνχ επηιέγνπκε θαη ηελ θαηάιιειε 

κέζνδν άξδεπζεο. Αλαιπηηθφηεξα, φηαλ ε δηαζέζηκε πνζφηεηα λεξνχ είλαη 

πεξηνξηζκέλε (πεγέο κηθξψλ παξνρψλ), ζπλίζηαηαη ην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ, θαζψο 

επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηνπ λεξνχ ζην ρσξάθη. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 
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δηαζέζηκε πνζφηεηα λεξνχ είλαη πνιχ κηθξή, ηφηε ελδείθλπηαη ε άξδεπζε κε 

ζηαγφλεο. Γεληθά ε επηθαλεηαθή άξδεπζε ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απσιεηψλ λεξνχ απφ 

βαζηά δηήζεζε απαηηεί κεγαιχηεξεο παξνρέο, θαη απφ απηή ηελ άπνςε, δε δηαζέηεη 

ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ άιισλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο. 

 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο 

άξδεπζεο παίδεη θαη ε πνηφηεηά ηνπ. Αλαιπηηθφηεξα, φηαλ ην λεξφ είλαη θξχν θαη νη 

θαιιηέξγεηεο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή εππάζεηα ζ' απηφ, ή φηαλ ην λεξφ πεξηέρεη άιαηα 

θαη πξνθαιεί εγθαχκαηα ζην θχιισκα ησλ θαιιηεξγεηψλ, ηφηε ελδείθλπηαη ε 

εθαξκνγή επηθαλεηαθήο άξδεπζεο θαη ε απνθπγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαηνληζκνχ. 

Δθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, ζπληζηάηαη ε πξνζέξκαλζε ηνπ λεξνχ ζε ππαίζξηεο 

δεμακελέο, γηα λα απνθηήζεη θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, ε νπνία θπκαίλεηαη γχξσ 

ζηνπο 25 
0
C. 

 

Έρνληαο σο θξηηήξην ηελ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο κε αιαηνχρν 

λεξφ, ε κέζνδνο άξδεπζεο κε ιεθάλεο είλαη ε θαηαιιειφηεξε, θαζψο επηηξέπεη θαιή 

απφπιπζε. Αθνινπζεί ε άξδεπζε θαηά ισξίδεο, ελψ ν θαηαηνληζκφο δίλεη επίζεο 

θαιά απνηειέζκαηα, αιιά ζε θαιιηέξγεηεο ησλ νπνίσλ ην θχιισκα είλαη αλζεθηηθφ 

ζηα άιαηα.  

 

Ζ αλεπαξθήο άξδεπζε ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ ζπγθέληξσζεο ησλ αιάησλ ζηε 

δψλε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ θπηψλ, πξέπεη λα απνθιείεηαη ηειείσο. ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε άξδεπζε κε ζηαγφλεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε 

κεγάιε πξνζνρή, γηαηί, ζπλήζσο κε ην ζχζηεκα απηφ, επεηδή θαηά θαλφλα δελ 

γίλεηαη ζπζηεκαηηθή απφπιπζε, φηαλ νη βξνρνπηψζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ δελ 

είλαη αξθεηέο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αιάησλ, ππάξρεη θίλδπλνο ζνβαξήο 

αιάησζεο ηνπ εδάθνπο. Ζ εμπγίαλζή ηνπ απαηηεί ηελ πξνζαγσγή κεγάισλ 

πνζνηήησλ λεξνχ, πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζεκαίλεη λέν αξδεπηηθφ δίθηπν. Γεληθά, 

ε ρξήζε αιαηνχρσλ λεξψλ είλαη ε ελδεδεηγκέλε κέζνδνο ζε θάζε πεξίπησζε 

απφπιπζεο ησλ εδαθψλ ψζηε λα απνθεπρζεί ε αιάησζήο ηνπο. Δπηπιένλ, ηα 

αιαηνχρα λεξά, πξνθαινχλ ζνβαξά πξνβιήκαηα εκθξάμεσλ ζηνπο ζηαιαθηήξεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο άξδεπζεο κε ζηαγφλεο εμαηηίαο ηεο θαζίδεζεο ησλ δηαιπκέλσλ αιάησλ 

ζηελ έμνδν ηνπ λεξνχ.  

 



[25] 

 

 Γηαζέζηκν εξγαηηθό θαη ηερληθό δπλακηθό  

 

Ζ έιιεηςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε κηα πεξηνρή επλνεί ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπζηεκάησλ θαηαηνληζκνχ θαη άξδεπζεο κε ζηαγφλεο. Με ην πξψην ζχζηεκα ν 

αγξφηεο θαιείηαη λα επέκβεη κφλν γηα ηε κεηαθίλεζε ηεο γξακκήο άξδεπζεο εθφζνλ 

ην δίθηπν είλαη ζπιινγηθφ. ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξακνλήο ηεο γξακκήο ζηελ ίδηα 

ζέζε, κπνξεί λα επηδίδεηαη ζε άιιεο γεσξγηθέο εξγαζίεο. ηηο πεξηπηψζεηο κάιηζηα 

κφληκνπ δηθηχνπ θαηαηνληζκνχ, ε απαζρφιεζε ηνπ γεσξγνχ πεξηνξίδεηαη ζην λα 

ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ην δίθηπν θαη κεηά ην ηέινο ηεο άξδεπζεο λα ηε δηαθφςεη. Με ην 

ζχζηεκα ηεο άξδεπζεο κε ζηαγφλεο ε απαζρφιεζε ηνπ αγξφηε πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζηελ εθθίλεζε θαη ην ζηακάηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ κεηά απφ θάζε άξδεπζε 

πξέπεη λα θαζαξίδεη ηα θίιηξα απφ ηηο θάζε είδνπο ζηέξεεο θεξηέο χιεο, πνπ 

θαηαθξαηνχληαη ζ' απηά. Αληίζεηα ε χπαξμε δηαζέζηκνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ επλνεί 

ηελ επηθαλεηαθή άξδεπζε ε νπνία είλαη θαηά θαλφλα νηθνλνκηθφηεξε. 

 

Άιινο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ εθινγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο άξδεπζεο, είλαη θαη ην δηαζέζηκν ηερληθφ δπλακηθφ. Αλεπηπγκέλν 

ηερληθφ δπλακηθφ επλνεί ηελ εγθαηάζηαζε δηθηχσλ θαηαηνληζκνχ ή άξδεπζεο κε 

ζηαγφλεο, γηαηί είλαη δπλαηή ε επί ηφπνπ επηζθεπή δηαθφξσλ βιαβψλ πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηαζζνχλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ ζε δηάθνξεο επαίζζεηεο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ. Αληίζεηα, ε έιιεηςε αλεπηπγκέλνπ ηερληθνχ δπλακηθνχ επλνεί ην 

παξαδνζηαθφ ζχζηεκα ηεο επηθαλεηαθήο άξδεπζεο, γηα ην νπνίν ππάξρεη 

παηξνπαξάδνηε εκπεηξία θαη απηφ δελ πξέπεη λα ιεζκνλείηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

επηινγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. πγθεληξσηηθά ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαπάλσ 

κεζφδσλ θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ απνηππψλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα.  
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Πίλαθαο 2.2 ύγθξηζε ζπζηεκάησλ άξδεπζεο 

 

Πεγή: Βηθηπαηδεία 
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2.4 Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνύ  

 

2.4.1 Ννκνζεηηθό πιαίζην  

 

Ζ Κνηλνηηθή Οδεγία 2000/60 (European Parliament and Council of the 

European Union, 2000) πνπ µε ην Ν. 3199/2003 ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην 

επηβάιιεη ηε κέγηζηε δπλαηή πξνζνρή ζε ζρέζε µε ηηο αξλεηηθέο πηπρέο ησλ έξγσλ 

αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ. Οη επηηαγέο ηεο Οδεγίαο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο. 

Οξηζκέλνη έρνπλ ζεσξήζεη ζην ζεκείν απηφ ηελ Οδεγία σο επηβεβιεκέλε απφ ηηο πην 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αλαληίζηνηρε µε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα, ε νπνία δελ αληηκεησπίδεη ίδηαο ηάμεο θαη πνηφηεηαο 

πξνβιήκαηα ππνβάζκηζεο ηνπ πδαηηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά αληίζεηα αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα αλεπαξθνχο αλάπηπμεο. Δθηηκάηαη, έηζη, φηη ε βαξχηεηα ζηελ 

πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηνπ λεξνχ, πνπ είλαη δηάρπηε ζην ζχλνιν ηεο Οδεγίαο γηα 

ην λεξφ, ζα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ πξφζζεην εκπφδην ζηελ πδαηηθή αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο. Ωζηφζν, µε δηαθνξεηηθή αλάγλσζε, ε Οδεγία απνηειεί κεγάιε επθαηξία γηα 

ηε ρψξα, επεηδή πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεξα πξνζεθηηθφηεξσλ επηινγψλ θαη 

εμνξζνινγηζµνχ ηεο αλάπηπμεο ρσξίο ηηο αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ 

παξειζφληνο, αιιά µε αλάδεημε ηεο ζεηηθήο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ησλ 

ηξνπνπνηεκέλσλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, έλα απφ ηα λέα ζηνηρεία πνπ εηζήγαγε ε Οδεγία 2000/60 είλαη 

φηη γηα πξψηε θνξά ζηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ην πεξηβάιινλ, έλα λνκηθφ θείκελν 

πξνηείλεη νηθνλνκηθέο αξρέο θαη νηθνλνκηθά εξγαιεία σο βαζηθά κέηξα γηα ηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε νδεγία πιαίζην 

γηα ην λεξφ 2000/60 ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη σο ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ 

εζσηεξηθψλ επηθαλεηαθψλ, ησλ κεηαβαηηθψλ, ησλ παξάθηησλ θαη ησλ ππφγεησλ 

πδάησλ θαη νη αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο νπνίεο δηέπεηαη ε 

νδεγία είλαη νη εμήο (www.ypeka.gr): 

 

 Ζ «αξρή ηεο αεηθνξίαο», 

 Ζ «αξρή ν ξππαίλσλ πιεξψλεη», 

http://www.ypeka.gr/
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 Ζ «αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο». 

 

Οη βαζηθέο αξρέο θαη δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο: 

 

 Σν λεξφ είλαη κε εκπνξηθφ πξντφλ, απνηειεί θιεξνλνκία θαη πξέπεη λα 

πξνζηαηεχεηαη  

 Ζ χδξεπζε απνηειεί ππεξεζία θνηλήο σθέιεηαο θαη δελ πξέπεη λα εμππεξεηεί 

θεξδνζθνπηθά ζπκθέξνληα. 

 Πξνσζεί ηε βηψζηκε ρξήζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 

 Πξνηεξαηφηεηα έρεη ε πνηφηεηα ησλ πδάησλ ηεο πεγήο. 

 Πξνσζεί ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ, ζηηο νπνίεο βξίζθεη 

εθαξκνγή αιιά θαη ησλ ινηπψλ πεξηνρψλ πνπ εμαξηψληαη άκεζα απφ απηέο. 

 Οη ιεθάλεο απνξξνήο πνηακνχ ζεσξνχληαη σο ην θαηάιιειν δηαρεηξηζηηθφ 

κνληέιν ησλ πδάησλ. 

 

Με ηελ ζεηξά ηνπ ν λφκνο 3199/2003 εηζάγεη λέεο ξπζκίζεηο πνπ απνζθνπνχλ 

ζηε δηακφξθσζε ελφο ζχγρξνλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Οδεγίαο, ζπγθεθξηκελνπνηεκέλσλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

Διιεληθνχ ρψξνπ. Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ λφκνπ αλαιχνληαη παξαθάησ: 

 

 Οινθιεξσκέλε θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ  

 Αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πδάησλ θαζψο θαη ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο κε βάζε ηελ αξρή «ν ξππαίλσλ 

πιεξψλεη», αθνχ ζπλεθηηκεζνχλ θαη ηα θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά θαη 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο αλάθηεζεο, θαζψο θαη νη γεσγξαθηθέο θαη 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξηνρήο. 

 πκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

 Έληαμε, ελεξγνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ φισλ ησλ 

θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ λεξνχ.  
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2.4.2 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα  

 

Ζ Διιάδα ζεσξείηαη πινχζηα ρψξα ζε λεξφ, κε ην κέζν χςνο ησλ εηήζησλ 

βξνρνπηψζεσλ λα θηάλεη ζηα 700 mm, πνπ αληηζηνηρεί ζε 115 δηζ. m
3
. Απφ απηά 

ράλεηαη ην 50% ιφγσ εμαηκηζνδηαπλνήο θαη ην 30% (πεξίπνπ 35 δηζ. m
3
) ιφγσ 

επηθαλεηαθήο απνξξνήο. Ζ άληζε θαηαλνκή ησλ βξνρνπηψζεσλ, ηα αθξαία θαηξηθά 

θαηλφκελα θαη νη αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηα θαηλφκελα 

ιεηςπδξίαο πνπ παξαηεξνχληαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο.  

 

Καη ζηελ Διιάδα ε γεσξγία είλαη ν κεγάινο θαηαλαισηήο λεξνχ (78,5% γηα 

άξδεπζε), αθνινπζεί ε χδξεπζε (πεξίπνπ 15,8%), ελψ κφλν ην 5,7% θαηαλαιψλεηαη 

απφ ηε βηνκεραλία Ζ δήηεζε λεξνχ άξδεπζεο είλαη κεγάιε θαη αξδεχεηαη ζήκεξα ην 

41,2% ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο. Ζ κέρξη ζήκεξα εθαξκνδφκελε δηαρείξηζε 

ζεσξνχζε ηε δήηεζε ηνπ λεξνχ δεδνκέλε θαη επηθεληξσλφηαλ ζηε δηαρείξηζε ηεο 

θπζηθήο πξνζθνξάο ηνπ. Ζ θάιπςε ησλ αλαγθψλ βαζηδφηαλ απνθιεηζηηθά ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο πξνζθνξάο λεξνχ (θαηαζθεπή κεγάισλ θαη πνιπδάπαλσλ 

έξγσλ), δίλνληαο ειάρηζηε ζεκαζία ζηνλ έιεγρν ησλ αλαγθψλ θαη ζηελ πξνζηαζία 

ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Απηή ε πξαθηηθή έρεη ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα φπσο ε ρακειή 

νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα, κεγάιεο θνηλσληθέο βιάβεο θαη άληζε θαηαλνκή ησλ 

σθειεκάησλ θαη ζνβαξέο, ζπρλά αλππέξβιεηεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

 

ην ζεκείν απηφ, ε ρψξα µαο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Ζ 

δηαθνξά απηή δελ ππνδειψλεη ρακειφ επίπεδν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε ζρέζε π.ρ. 

µε ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Βνξξά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη απνηέιεζκα 

θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαη απνηειεί κφληκε θαη αλαπφθεπθηε ραξαθηεξηζηηθή 

δηάζηαζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο Διιάδαο, ζην βαζκφ πνπ ε 

γεσξγία παξακέλεη σο κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

ρψξαο. ηηο ρψξεο ηνπ Βνξξά, ιφγσ ρακειφηεξσλ ζεξκνθξαζηψλ θαη πςειφηεξνπ 

χςνπο βξνρήο ην θαινθαίξη νη αξδεπηηθέο αλάγθεο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλεο ή θαη 

κεδεληθέο. Μφλν ζηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ νη αξδεπηηθέο αλάγθεο είλαη ζεκαληηθέο. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα, ζηε ρψξα µαο ην πνζνζηφ ηεο 

αξδεπφκελεο έθηαζεο επί ηεο ζπλνιηθήο μεπεξλά θαηά πνιχ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν 

αιιά θαη εθείλν ησλ άιισλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο.  
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Πεγή: FAO, Eurostat/NewCronos 

Γξάθεκα 2.1 Αξδεπόκελε επηθάλεηα σο πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο γηα δηάθνξεο 

ρώξεο ηεο Δπξώπεο  

 

πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ ησλ αξδεπφκελσλ γεσξγηθψλ ρσξαθηψλ ζηελ 

Διιάδα αλέξρεηαη ζην 32% ηνπ ζπλφινπ, ελψ πεξίπνπ ην 60% ησλ πεδηλψλ εδαθψλ 

αξδεχεηαη (Διιεληθή Δπηηξνπή γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Δξεκνπνίεζεο, 2001). 
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Πεγή: Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή, ΔΛ. ΣΤΑΤ. 

Δηθόλα 2.4.2.1 Υάξηεο απεηθόληζεο ηνπ πνζνζηνύ ησλ εθηάζεσλ ησλ 

αξδεπόκελσλ θαιιηεξγεηώλ 

 

Δηδηθφηεξα, απφ ηα ζπιινγηθά εγγεηνβειηησηηθά έξγα αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο αξδεχεηαη πνζνζηφ 40% ηεο ζπλνιηθά αξδεπφκελεο έθηαζεο, 

δειαδή 5.200000 ζηξέκκαηα επί ζπλφινπ 13200000. Απφ απηά ην 35–40% µε 

επηθαλεηαθέο κεζφδνπο, ην 50–55% µε ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ, θαη ην 10% µε 

ζηάγδελ άξδεπζε θαη ινηπά ζπζηήκαηα κηθξναξδεχζεσλ. Σν ππφινηπν 60% ησλ 

αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ ηεο ρψξαο αξδεχεηαη απφ ηδησηηθά αξδεπηηθά έξγα 

(Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 2002). Παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο εθηάζεηο απηέο 

θαηαλαιψλεηαη πάλσ απφ ην 80% ηνπ δηαζέζηκνπ λεξνχ, νη απαηηήζεηο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ δελ ηθαλνπνηνχληαη πιήξσο. Αλακθίβνια απηφ είλαη απνηέιεζκα θαθήο 

δηαρείξηζεο πνπ ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη εηζνδήκαηνο. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη αχμεζε ζηα πνζνζηά θαη ηνπ θαηαηνληζκνχ θαη ηεο 
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ζηάγδελ άξδεπζεο, θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αξδεχζεσλ έρεη αθφκα ζεκαληηθά 

πεξηζψξηα βειηίσζεο. 

 

Ζ παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ απαηηεί κεγάιε θαηαλάισζε λεξνχ. 

Ωζηφζν, ε παξαγσγή κηαο θαιιηέξγεηαο απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο 

κέρξη ελφο ζεκείνπ θνξεζκνχ. (Hillel, 1997). Ζ επηπιένλ πνζφηεηα λεξνχ δελ 

απμάλεη ηελ παξαγσγή φπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.  

 

 

Πεγή: Φαξηδνπιάθεο θαη Μπεξηάθε, 2009 

Γξάθεκα 2.2 ρέζε παξαγσγήο κηαο θαιιηέξγεηαο θαη λεξνύ άξδεπζεο 

 

Ζ ζρέζε παξαγσγήο κηαο θαιιηέξγεηαο θαη πνζφηεηαο λεξνχ άξδεπζεο 

εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ην έδαθνο θαη ε 

εθαξκνδφκελεο ηερληθέο θαιιηέξγεηαο. Δπεηδή ζπλήζσο ε ππέξ-άξδεπζε δελ έρεη 

άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ θαιιηέξγεηα, νη αγξφηεο έρνπλ ηελ ηάζε γηα λα «αηζζάλνληαη 

αζθαιείο» λα απμάλνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο πάλσ απφ ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο, εηδηθά φηαλ θαη ε ηηκή ηνπ λεξνχ άξδεπζεο είλαη πνιχ ρακειή. Δθηηκάηαη 

φηη απφ ην λεξφ άξδεπζεο πνπ εθαξκφδεηαη κφλν ην 55% ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ 
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θαιιηέξγεηα, ελψ 12% ράλεηαη θαηά ηε κεηαθνξά, ην 8% θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζηνλ αγξφ θαη ην 25% ράλεηαη ιφγσ ππέξ-άξδεπζεο.  

 

 

Πεγή: Φαξηδνπιάθεο θαη Μπεξηάθε, 2009 

 

Γξάθεκα 2.3 Απώιεηεο λεξνύ άξδεπζεο 

 

Ζ ππεξ-άξδεπζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξηνδηθή έιιεηςε λεξνχ ζε άιινπο 

παξαγσγνχο, αζθπθηηθέο ζπλζήθεο ζην έδαθνο γηα ηελ θαιιηέξγεηα, επλντθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε αζζελεηψλ, απψιεηα ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ιφγσ 

έθπιπζεο ή βαζηάο δηήζεζεο, ξχπαλζε ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα απφ αγξνρεκηθά, 

κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο (Υαξηδνπιάθεο θαη Μπεξηάθε, 2009). 
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2.4.3 Γηαρείξηζε ηεο δήηεζήο ηνπ λεξνύ  

 

Ζ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ είλαη κηα αλαγθαηφηεηα ζε πεξηνρέο κε 

έιιεηςε λεξνχ. ηελ αλαπηπγκέλε γεσξγία, νη απψιεηεο ηεο παξαγσγήο ιφγσ κε 

ηθαλνπνηεηηθήο ζξέςεο ή θπηνπξνζηαζίαο έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά, ελψ απηέο πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζήο ζπλερίδνπλ λα είλαη 

κεγαιχηεξεο απφ ηηο απψιεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο άιιεο αηηίεο ζπλνιηθά 

(Passioura, 2002). Ζ εμαζθάιηζε λεξνχ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ εμαζθάιηζε ηξνθίκσλ, ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε δηαζθάιηζε εξγαζίαο ζηελ χπαηζξν. Παξφια απηά, ε 

παξνρή ηεο αλαγθαίαο πνζφηεηαο λεξνχ πεξηνξίδεηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο: 

 

 Κιηκαηηθνί: Πηζαλφηεηεο παγεηνχ θαη μεξαζίαο, πνζφηεηα θαη έληαζε 

βξνρφπησζεο  

 Οηθνλνκηθνί: Σηκνιφγεζε αξδεπηηθνχ λεξνχ  

 Κνηλσληθνί: Κπβεξλεηηθέο ξπζκίζεηο, πεξηβαιινληηθέο επαηζζεζίεο, 

δεηήκαηα αζθαιείαο. 

 

Δπνκέλσο, θξίλεηαη σο αλάγθε ε εμαζθάιηζε ηεο απαξαίηεηεο πνζφηεηαο 

λεξνχ γηα ηε γεσξγία ιακβάλνληαο ππφςε φινπο ηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο. Με άιια ιφγηα, είλαη απαξαίηεηε ε έληαμε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

αξδεπηηθνχ λεξνχ ζην πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηεο επξχηεξεο ιεθάλεο απνξξνήο, 

αιιά θαη ζε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ. Οη 

ζηφρνη κηαο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ζηε γεσξγία είλαη νη εμήο (Υαξηδνπιάθεο 

θαη Μπεξηάθε, 2009): 

 

 Γηαρείξηζε ηεο δήηεζεο θαη απνηειεζκαηηθνί ρξήζε ηνπ λεξνχ. Δθαξκνγή 

νξζήο αξδεπηηθήο πξαθηηθήο θαη νξζήο δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο 

θαιιηέξγεηαο. 

 Καηάιιειε πνιηηηθή ηηκψλ θαη αλάθηεζε θφζηνπο. Ζ πνιηηηθή ηεο 

ηηκνιφγεζεο ζα πξέπεη λα πξνσζεί ηε κειινληηθή εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο, 
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λα απνζαξξχλεη ηε ζπαηάιε, λα ελζαξξχλεη ηελ εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο 

θαη λα θηλεηνπνηεί ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο. 

 Αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ λεξψλ. Σα 

επεμεξγαζκέλα αζηηθά ιχκαηα, αληί λα δηαηεζνχλ ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα άξδεπζε γεσξγηθψλ θαη αζηηθψλ εθηάζεσλ θαη 

εκπινπηηζκφ ησλ ππνγείσλ πδξνθνξέσλ. 

 Γηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη 

θαηαγξαθή ηεο πνηφηεηαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ είλαη απαξαίηεηε. 

 πκκεηνρή ησλ αγξνηψλ ζηε δηαρείξηζε θαη εθπαίδεπζε. Οη αγξφηεο έρνπλ 

ζπρλά πνιχ πην αθξηβή γλψζε ηεο θαηάζηαζεο απφ θξαηηθνχο ππαιιήινπο ή 

επηζηήκνλεο πνπ κειεηνχλ απφ καθξηά, ηφζν ησλ πξνβιεκάησλ φζν θαη ηεο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο. Ζ θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

αγξνηψλ ζηε δηακφξθσζε ελφο ζρεδίνπ δηαρείξηζεο πξνυπνζέηεη ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο θαη ηελ πξνζθνξά πξαγκαηηθψλ επθαηξηψλ λα ζπκβάιινπλ 

θαη λα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο. Ζ ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ ζε λέεο 

ηερληθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο ηδέεο είλαη ζεκαληηθή θαη απαηηείηαη θξαηηθή 

κέξηκλα θαη νξγάλσζε αλάινγσλ δξαζηεξηνηήησλ (ζεκηλαξίσλ 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θ.ά.).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. ΓΗΜΟ ΆΡΓΟΤ – ΜΤΚΗΝΧΝ 

 

 

3.1 Γεληθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο  

 

Ο Γήκνο Άξγνπο – Μπθελψλ είλαη δήκνο ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ. 

Έδξα ηνπ δήκνπ είλαη ην Άξγνο. Δπίζεο νη Μπθήλεο, πνπ ππήξμαλ θπξίαξρν θέληξν 

ηνπ ειιεληζκνχ θαηά ηελ χζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ έρνπλ νξηζηεί σο ηζηνξηθή έδξα 

ηελ ίδηα πεξηθέξεηα αλήθνπλ αθφκα νη λνκνί Αξθαδίαο, Κνξηλζίαο, Λαθσλίαο θαη 

Μεζζελίαο.  

 

Ο Γήκνο Άξγνπο-Μπθελψλ ζπλνξεχεη λνηηνδπηηθά κε ην λνκφ Αξθαδίαο, 

βφξεηα κε ην λνκφ Κνξηλζίαο, αλαηνιηθά κε ην Γήκν Ναππιηέσλ, ν νπνίνο είλαη θαη ν 

κνλαδηθφο Γήκνο ηνπ λνκνχ κε ηνλ νπνίν ζπλνξεχεη, ελψ λνηηναλαηνιηθά ηκήκα 

θαηαιήγεη ζηνλ αξγνιηθφ θφιπν. Έρεη έθηαζή 1.002,6 Km
2
, ελψ ε ζπλνιηθή έθηαζε 

ηνπ λνκνχ είλαη 2.154 Km
2
. Ο πιεζπζκφο ηνπ αλέξρεηαη ζε 44.458 θαηνίθνπο γηα ην 

Γήκν θαη 95.561 γηα λα ην λνκφ (http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE).  

 

 

 

Δηθόλα 2.4.3.1.1 Σα δηνηθεηηθά όξηα ηνπ δήκνπ Άξγνπο - Μπθελώλ 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
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Βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηε (Ν.3852/2010) ν λνκφο Αξγνιίδαο 

δηνηθείηαη ζηνπο εμήο Γήκνπο: Άξγνπο-Μπθελψλ, Ναππιηέσλ, Δπηδαχξνπ θαη 

Δξκηνλίδαο απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ δήκσλ Άξγνπο, Κνπηζνπνδίνπ, 

Λέξλαο, Λπξθείαο, Μπθελαίσλ, Νέαο Κίνπ θαη ησλ θνηλνηήησλ Αιέαο θαη 

Αριαδνθάκπνπ, φπσο απνηππψλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (http://el.wikipedia.org/).  

 

 

 

Δηθόλα 2.4.3.1.2 Γήκνο Άξγνπο – Μπθελώλ βάζεη Καιιηθξάηε 

 

Ο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

απνγξαθήο ηνπ 2011 είλαη 42.022 θάηνηθνη κε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα 44,35 

θαηνίθνπο αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. Όπσο δηαπηζηψλεηαη, ζην δηάζηεκα 2001-

2011 ε εηθφλα κεηαβάιιεηαη θαη παξαηεξείηαη πιεζπζκηαθή κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 

7%, παξφκνηα κείσζε ζεκεηψλεηαη θαη ζηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηνπ λνκνχ 

Αξγνιίδαο. Δθηηκάηαη φηη απηφ νθείιεηαη ζε κηα γεληθή ηάζε κεηαθίλεζεο ησλ 

Διιήλσλ πξνο ηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ βειηίσζε 

ησλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ θαίλεηαη λα ιεηηνχξγεζε θπξίσο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

«θπγήο» ηνπ πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 

2001 ε ειηαθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ηνπ πιεζπζκνχ βξηζθφηαλ ζηελ ειηαθή νκάδα 25-39 θαη ην ακέζσο επφκελν ζηελ 

http://el.wikipedia.org/
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νκάδα 40-54. Δπνκέλσο, ε θαηαλνκή απηή κπνξεί λα αηηηνινγήζεη ηελ κείσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ εμαηηίαο ηεο ηάζεσο γήξαλζεο. 

 

Πίλαθαο 3.1.1 Δμέιημε πιεζπζκνύ Γήκνπ Άξγνπο - Μπθελώλ 

Πεξηνρή 2001 2011 

Γ. Δ. Αιέαο 793 660 

Γ. Δ Άξγνπο 29228 27050 

Γ. Δ Αριαδόθακπνπ 654 497 

Γ. Δ Κνπηζνπνδίνπ 3575 3272 

Γ. Δ Λέξλαο 3042 2319 

Γ. Δ Λπξθείαο 2901 2058 

Γ. Δ Μπθελαίσλ 4349 3388 

Γ. Δ Νέαο Κίνπ 3646 2778 

Γήκνο Άξγνπο-Μπθελώλ 48188 42022 

Ννκόο Αξγνιίδαο 102392 97044 

Πεγή: Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή, ΔΛ. ΣΤΑΤ. 

 

 

3.2 Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο  

 

Σν θιίκα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη ζαλ μεξνζεξκηθφ, νη κέηξηεο 

βξνρέο, ν ήπηνο ρεηκψλα ζηα παξάιηα θαη ηα μεξά θαινθαίξηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

απηά είλαη εληνλφηεξα κε κεγαιχηεξε μεξνζεξκηθή πεξίνδν, ελψ ε ζαιάζζηα αχξα 

επεξεάδεη ηηο αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο. Ζ ζεξκνθξαζία ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο είλαη 

ρακειή, ηδηαίηεξα ηνπο κήλεο ηνπ ρεηκψλα, ελψ κεξηθέο θνξέο ρηνλίδεη ζηα βνπλά. 

Αληίζεηα ην θαινθαίξη ην θιίκα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Σα 

ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηελ Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία, θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ ην ζηαζκφ κέηξεζεο ΔΜΤ ζηελ πφιε Άξγνο (Ππξγέια), ε νπνία βξίζθεηαη ζε 

πςφκεηξν 11,2m θαη έρεη ζπληεηαγκέλεο γεσγξαθηθφ πιάηνο 37
ν
36’0’’,θαη 

γεσγξαθηθφ κήθνο 22
ν
47’0’’. 
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Πεγή: Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Υπεξεζία-ΔΜΥ 

Γξάθεκα 2.4.3.1.3.1 Μέζε ζεξκνθξαζία 

 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα παξαηεξείηαη φηη ε πην ζεξκή επνρή είλαη ην 

θαινθαίξη κε ζεξκφηεξν κήλα ηνλ Ηνχιην θαη κέζε ζεξκνθξαζία 27,3
0
C. Αληίζηνηρα, 

ε πην ςπρξή επνρή είλαη ν ρεηκψλαο κε ςπρξφηεξν κήλα ηνλ Ηαλνπάξην θαη κέζε 

ζεξκνθξαζία 8,1
0
C. ρεηηθά κε ηελ πξννδεπηηθή κεηαβνιή ηεο κέζεο κεληαίαο 

ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ησλ κελψλ νη κεγαιχηεξεο κεηαβνιέο επηζεκαίλνληαη θαηά ηε 

κεηάβαζε απφ ην Απξίιην ζηνλ Μάην θαη απφ ηνλ Οθηψβξην ζην Ννέκβξην, θαη νη 

κηθξφηεξεο απφ ηνλ Ηαλνπάξην ζηνλ Φεβξνπάξην θαη απφ ηνλ Ηνχιην ζηνλ Αχγνπζην. 
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Πεγή: Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Υπεξεζία-ΔΜΥ 

Γξάθεκα 2.4.3.1.3.2 Μέζε κεληαία ζρεηηθή πγξαζία (%) 

 

Οη πγξφηεξνη κήλεο είλαη ν Ννέκβξηνο θαη ν Γεθέκβξηνο, κε κέζε ηηκή πνπ 

ππεξβαίλεη ηνπο 76 βαζκνχο ηεο πγξνκεηξηθήο θιίκαθαο, ελψ μεξφηεξνη είλαη ν 

Ηνχληνο θαη ν Ηνχιηνο, κε εμαίξεζε ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, φπνπ νη κέζεο ηηκέο ηνπο 

ππεξβαίλνπλ ηνπο 60, ζπρλά θαη ηνπο 70 βαζκνχο. Γηαπηζηψλεηαη, δειαδή, φηη νη 

παξάθηηεο πεξηνρέο έρνπλ πνιχ πγξφ θιίκα, φρη κφλν ηνλ ρεηκψλα αιιά θαη ην 

θαινθαίξη. 

 

 

Πεγή: Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Υπεξεζία-ΔΜΥ 

Γξάθεκα 2.4.3.1.3.3 Μέζν ύςνο βξνρόπησζεο 
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Απφ ηα δεδνκέλα βξνρφπησζεο θαη ζεξκνθξαζίαο παξαηεξνχκε φηη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Αξγνιηθνχ θφιπνπ ππάξρεη κηα ζεξκή θαη μεξή πεξίνδνο απφ 

ην Μάην έσο θαη ην επηέκβξην θαη κηα πγξή θαη ςπρξή απφ ηνλ Οθηψβξην έσο θαη 

ηνλ Απξίιην. Απφ ην δηάγξακκα παξαηεξείηαη φηη ε κέγηζηε ηηκή ζεκεηψλεηαη ην 

Ννέκβξην ζηα 85,1 mm θαη ε ειάρηζηε ηνλ Ηνχλην ζηα 9,7 mm.  

 

 

3.3 Καηαλνκή έθηαζεο  

 

Σα θχξηα γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ννκνχ Αξγνιίδαο είλαη νη 

νξεηλνί φγθνη, νη παξάθηηεο θπξίσο πεδηλέο εθηάζεηο θαζψο θαη νη αθηνγξακκέο κε 

πνιιά ρηιηφκεηξα ακκσδψλ παξαιηψλ. Ο Γήκνο θαιχπηεη ηηο θεληξηθέο θαη δπηηθέο 

εθηάζεηο ηεο Αξγνιηθήο Πεδηάδαο, ηνπο ιφθνπο ηεο Λάξηζαο θαη ηεο Αζπίδαο θαη ηηο 

θνξπθνγξακκέο ησλ βνπλψλ πνπ πεξηβάιινπλ ηελ πεδηάδα ζηα λφηηα θαη δπηηθά. ηα 

λνηην-αλαηνιηθά θαηαιήγεη ζηνλ Αξγνιηθφ θφιπν.  

 

Ζ Αξγνιηθή πεδηάδα έρεη κφλν ρείκαξξνπο (Ίλαρνο, Υάξαδξνο), ππάξρνπλ 

φκσο ζεκαληηθά απνζέκαηα ππφγεησλ πδάησλ. Ζ έληνλε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη 

θπηνθαξκάθσλ αιιά θαη ε ππεξάληιεζε δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα κε ηελ κφιπλζε 

ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Ζ πεξηνρή δελ δηαζέηεη θάπνην δάζνο, παξά κφλν ζπζηάδεο 

πεχθεο θαη ειάηεο (ζην Αξηεκίζην). Ζ παξαιηαθή δψλε ηνπ Γήκνπ είλαη αξθεηά 

δνκεκέλε κε ρξήζεηο αλαςπρήο, θπξίσο ζηελ πεξηνρή Σεκέλην – Νέα Κίνο. 

Αλαιπηηθφηεξα, Γήκνο απνηειείηαη απφ 38 δηακεξίζκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 13 είλαη 

πεδηλά, ηα 9 νξεηλά θαη ηα 6 ραξαθηεξίδνληαη σο εκηνξεηλά, φπσο απνηππψλεηαη ζην 

παξαθάησ γξάθεκα.  
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Πεγή: Δζληθή Μεηεσξνινγηθή Υπεξεζία-ΔΜΥ 

Γξάθεκα 3.4.4 Καηαλνκή έθηαζεο ηνπ δήκνπ Άξγνπο-Μπθελώλ 

 

Ζ κεγαιχηεξε έθηαζε ηνπ Γήκνπ Άξγνπο-Μπθελψλ, ζρεδφλ 80%, 

θαηαιακβάλεηαη απφ θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαη βνζθνηφπηα. Ζ αζηηθή δφκεζε 

θαιχπηεη κφλν ην 2% ηεο ζπλνιηθήο εθηάζεηο. Σα απνηειέζκαηα απηά εμεγνχληαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ηφζν ν Ννκφο Αξγνιίδαο φζν θαη ν Γήκνο Άξγνπο-Μπθελψλ 

βαζίδνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο ζηελ αγξνηηθή θαιιηέξγεηα. Οη βνζθφηνπνη παξά ην 

πςειφ πνζνζηφ ζπγθέληξσζεο ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλνπλ, ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο δελ είλαη απνηειεζκαηηθή, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα.  
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Πίλαθαο 3.2.2 Υξήζεο γεο ζην Γήκν Άξγνπο - Μπθελώλ θαη ζην λνκό 

Αξγνιίδαο ζε ρηιηάδεο ζηξέκκαηα 

Γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο 

ύλνιν 

εθηάζεσλ 

Αξόζηκε 

γε 

Μόληκεο 

θαιιηέξγεηεο 

Βνζθόηνπνη/ 

Θακλώδεηο 

εθηάζεηο 

Βνζθόηνπνη-

πλδπαζκνί 

ζακλώδνπο/ 

Πνώδνπο 

βιάζηεζεο 

Βνζθόηνπνη- 

Δθηάζεηο κε 

αξαηή ή 

θαζόινπ 

Βιάζηεζε 

Ννκόο 

Αξγνιίδαο 
2154,6 16,5 263,1 1,2 146,7 96,7 

Γ.Δ Άξγνπο 137,4 4,4 49,7 0 10,3 4,6 

Γ.Δ Λέξλαο 84,4 1,6 16,2 0 9,2 0,2 

Γ.Δ Λπξθείαο 245,4 0 11 0 16,4 6,7 

Γ.Δ Μπθελώλ 158,1 0,4 29,2 0 1,8 24,9 

Γ.Δ 

Κνπηζνπνδίνπ 
120,4 0 21,3 0 5,9 0 

Γ.Δ Αιέαο 142,5 7,6 0,6 0 6,0 0 

Γ.Δ Νέαο Κίνπ 6 0 0 0 6 0 

Γ.Δ 

Αριαδόθακπνπ 
106 0,3 17,7 0 16,7 0 

Γήκνο Αξγνύο- 

Μπθελώλ 
1000,2 14,3 145,7 0 72,3 36,4 

Πεγή: Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή, ΔΛ. ΣΤΑΤ. 

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε νηθνλνκηθή θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

απνηππψλεηαη θπξίσο κε ηελ αλάιπζε ησλ ηξηψλ ηνκέσλ (πξσηνγελήο, δεπηεξνγελήο 

θαη ηξηηνγελήο) ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη θχξηνη ηνκείο 

απαζρφιεζεο ζην Γήκν Άξγνπο-Μπθελψλ αιιά θαη ζην λνκφ Αξγνιίδαο είλαη ν 

ηξηηνγελήο ηνκέαο πνπ θαηαιακβάλεη ην 45% ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ν πξσηνγελήο 

ηνκέαο κε 29% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ δήκνπ. Αληίζεηα ε αλάπηπμε ζην δεπηεξνγελή 

ηνκέα πζηεξεί, κε πνζνζηφ 18%. Σα πνζνζηά απαζρφιεζεο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

είλαη πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο Διιάδαο, γεγνλφο πνπ ηνλ θαηαηάζζεη ζε 

αγξνηηθφ λνκφ. 
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Ο πξσηνγελήο ηνκέαο απνηειεί βαζηθή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν 

ζχλνιν ησλ εθηάζεσλ ηνπ Γήκνπ θαηαιακβάλεηαη απφ δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο γηα 

ηελ παξαγσγή εζπεξηδνεηδψλ θαη ιαδηνχ. Παξάιιεια ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

παξαηεξεζεί θαη ε αλάπηπμε ζεξκνθεπηαθψλ κνλάδσλ αλζνθνκηθψλ θαη θεπεπηηθψλ 

πξντφλησλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε 

γεσξγηθή έθηαζε ηνπ δήκνπ αλέξρεηαη ζηα 340.174 ζηξέκκαηα, ε νπνία αληηζηνηρεί 

ζην 35% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ δήκνπ. Ωζηφζν, ε ζηαζηκφηεηα πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

έιιεηςε νξγάλσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ, ζηε κείσζε ησλ θαηάιιεισλ πδάηηλσλ πφξσλ 

γηα αξδεχζεηο θαζψο θαη ζην κνληέιν αλάπηπμεο πνπ πξνσζείηαη ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ζηελ Διιάδα. 

 

Πίλαθαο 2.4.3.1.3 Παξαγσγή θύξησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ (έηνο 2009) 

Καηεγνξία Πξντόληνο 

Πξντφλ 

Παξαγσγή 

Πεινπνλλήζνπ 

(ζε ηόλνπο) 

Πνζνζηό ζην 

ζύλνιν ηεο 

Διιάδαο 

πκκεηνρή 

Ννκνύ 

Αξγνιίδαο 

Κεπεπηηθέο θαιιηέξγεηέο    

Κνπλνππίδηα-ιάραλα 36.778 15,1% 47,1% 

Μπάκηεο 1.238 9% 38,9% 

Μειηηδάλεο 16.486 24,5% 31% 

Κνινθπζάθηα 14.779 17,8% 36,8% 

Άιια ιαραλνθνκηθά είδε 81.307 13,7% 53,2% 

Γελδξνθνκηθά Πξντόληα    

Λεκφληα 13.444 17,9% 10% 

Πνξηνθάιηα 653.535 68,3% 62,3% 

Μαληαξίληα 43.760 33,8% 67,1% 

Βεξίθνθα 39.797 63,9% 63% 

Δπηηξαπέδηεο ειηέο 23.727 8,1% 1,6% 

Διηέο ειαηνπνηήζεο 587.107 29,5% 4,1% 

Διαηφιαδν 2007/2008 71.996 23,6% 11,9% 

Πεγή: Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή, ΔΛ. ΣΤΑΤ. 
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Όπσο θαίλεηαη ε βαζηθφηεξε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Αξγνιίδαο είλαη ε 

θαιιηέξγεηα εζπεξηδνεηδψλ, ηδηαίηεξα πνξηνθαιηψλ θαη καληαξηληψλ. Οη εμαγσγέο 

εζπεξηδνεηδψλ ηνπ Ννκνχ αληηπξνζσπεχεη ην 50% ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο γηα ην 

είδνο απηφ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Έλσζεο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, ζην 

λνκφ παξάγνληαη πάλσ 300.000 ηφλνη πνξηνθάιηα θαη απφ απηνχο νη 100.000 ηφλνη 

πξνσζνχληαη γηα ρπκνπνίεζε. Γηα ην έηνο 2010 ε παξαγσγή πνξηνθαιηψλ πνπ 

αληηζηνηρνχζε ζην Γήκν είλαη πεξίπνπ 217.000 ηφλνη. Ζ θηελνηξνθία παξνπζηάδεη 

αληίζηνηρε πησηηθή πνξεία κε εμαηξέζεηο ζηα αηγνπξφβαηα θαη ηε κειηζζνθνκία. 

 

ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα επηθξαηνχλ θπξίσο ε κεηαπνίεζε ησλ πξψησλ πιψλ 

θαη ρσξίδεηαη ζηνπο ζε θιάδνπο φπσο: ρεηξνηερλίεο, βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θαη 

θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο. Ωζηφζν είλαη πεξηνξηζκέλεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή δσή ηεο πεξηνρήο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αξγνιίδαο, 

απφ ηηο πεξίπνπ 4000 βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

κφλν γχξσ ζηηο 700 βξίζθνληαη ζην Γήκν Άξγνπο Μπθελψλ. Απφ απηέο ην 20% 

πεξίπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηνκέα ηξνθίκσλ-πνηψλ θαη 18% πεξίπνπ ζηηο 

θαηαζθεπέο. ε αληίζεζε κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ε Αξγνιίδα απνηειεί απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο Ννκνχο ζε απνζέκαηα καξκάξσλ θαιήο πνηφηεηαο.  

 

ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα επηθξαηνχλ θπξίσο ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ν 

θιάδνο ησλ δηαθφξσλ ππεξεζηψλ. εκαληηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ν 

ηνπξηζκφο, βαζηζκέλνο ζηελ πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά αιιά θαη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Αξγνιίδαο ν Γήκνο Άξγνπο-

Μπθελψλ, δηαζέηεη ζπλνιηθά 3.089 επηρεηξήζεηο ελψ ζπλνιηθά ζην λνκφ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη 5.336 επηρεηξήζεηο ηξηηνγελή ηνκέα. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη 

λα επηζεκαίλνπκε φηη ην 58% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ λνκνχ Αξγνιίδαο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Γήκν Άξγνπο-Μπθελψλ.  
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ΜΔΡΟ Β’: ΔΡΔΤΝΑ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΡΔΤΝΑ  

 

 

 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ην εξσηεκαηνιφγην. Δπίζεο αλαιχεηαη ε κέζνδνο επεμεξγαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ, θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα. 

 

 

4.1 Γεληθά 

 

Ζ κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία έξεπλαο είλαη ην ζηάδην εθείλν ην νπνίν 

πξαγκαηεχεηαη ηνλ θαζνξηζκφ ζρεδίσλ έξεπλαο, ηηο ζηξαηεγηθέο κεηξήζεσλ, ηελ 

ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηέινο ηελ αλάιπζε απηψλ (Μαθξάθεο, 2005). 

 

 Καηά ηνλ Θενθηιίδε (1995), ε επηζηεκνληθή έξεπλα αζρνιείηαη κε ηελ ζπιινγή, 

αλάιπζε θαη εξκελεία λέσλ ζηνηρείσλ θαη ζηεξίδεηαη ζε ζπζηεκαηηθή θαη κεζνδηθή 

εξγαζία. Σα βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο δίλνληαη ζην Γξάθεκα 

4.1: 

Πεγή: Θενθηιίδεο, 1995 

Γξάθεκα 4.1: Βαζηθά γλσξίζκαηα επηζηεκνληθήο έξεπλαο 
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ε γεληθφ επίπεδν, ππάξρνπλ 3 κέζνδνη ζπιινγήο επηζηεκνληθψλ ζηνηρείσλ 

(Μαξάληνο, 1999): 

Α) Παξαηήξεζε.  

Β) Γξαπηά ηεθκήξηα.  

Γ) Δξσηεκαηνιφγην 

 

 

4.2 Δξεπλεηηθό εξγαιείν έξεπλαο 

 Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ην 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ Κπξηαδή (1999), απνηειεί θχξην εξγαιείν 

έξεπλαο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο.  

 

 Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη έλα άθξσο δηαδεδνκέλν θαη εχρξεζην εξγαιείν 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ην νπνίν κπνξεί λα παξαδνζεί θαη λα ζπκπιεξσζεί ρσξίο ηελ 

παξνπζία ηνπ εξεπλεηή, ελψ παξάιιεια είλαη αξθεηά εχιεπην θαη εχθνιν ζηελ 

αλάιπζε (Wilson & Mclean, 1994).  

 

 

4.2.1 Υαξαθηεξηζηηθά εξσηεκαηνινγίνπ - Γεληθά 

Καηά ηνπο Borg θαη Gall (1989) έλα πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλν εξσηεκαηνιφγην 

κπνξεί λα απνηειέζεη πνιχηηκν εξεπλεηηθφ εξγαιείν, επηηξέπνληαο ηε ζπιινγή 

έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ δεδνκέλσλ κε ζρεηηθή επθνιία θαη νηθνλνκία ρξφλνπ. Πην 

αλαιπηηθά, κέζσ ηνπ γξαπηνχ εξσηεκαηνινγίνπ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπιινγήο 

κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηθαλψλ λα 

πεξηγξάςνπλ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ 

ελππάξρνπλ ζηα θαηλφκελα (Cohen and Manion 1994).  

 

Δπηπξφζζεηα απνηειεί έλα ζρεηηθά εχρξεζην εξγαιείν ην νπνίν κπνξεί λα 

εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξα επίπεδα ζπκκεηνρήο, παξά ην γεγνλφο φηη ελππάξρεη ν 

θίλδπλνο θάπνηνο αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ λα κείλνπλ αλαπάληεηα. 
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Σν εξσηεκαηνιφγην (questionnaire) είλαη κία ηππνπνηεκέλε νκάδα εξσηήζεσλ γηα 

ηε ζπιινγή ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο εξσηψκελνπο (Μαχξνο θαη 

ηψκθνο, 2008). Έρεη ηξεηο βαζηθνχο ζηφρνπο:  

 Σε κεηαηξνπή ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο 

ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ νη εξσηψκελνη.  

 Σελ ελζάξξπλζε θαη παξαθίλεζε ησλ εξσηψκελσλ λα απαληήζνπλ ζηηο 

εξσηήζεηο.  

 Σελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζθάικαηνο απφθξηζεο (response error).  

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειεί ην ζχλδεζκν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη 

ηνπ εξσηψκελνπ. Ζ επηθνηλσλία απηή είλαη ακθίδξνκε: Ο εξεπλεηήο επηθνηλσλεί κε 

ηνλ εξσηψκελν ζέηνληαο εξσηήζεηο γηα λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζέιεη.  

 

θνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα κεησζεί ην πνζνζηφ «ζνξχβνπ» ζηελ 

ακθίδξνκε επηθνηλσλία. Γχζθνιεο εξσηήζεηο ή εξσηήζεηο πνπ είλαη αηειείο ή εχθνια 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζχγρπζε είλαη παξαδείγκαηα ζνξχβνπ.  

 

Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο θαλφλαο γηα ην πφηε ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Δμαξηάηαη απφ ηελ πνηθηιία ησλ παξαγφλησλ θαη ηνλ ηχπν ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ, θαζψο θαη απφ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην ζεσξείηαη θαιή επηινγή γηα ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο:  

 Όηαλ νη πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη (ρξήκαηα θαη ρξφλνο). Δίλαη ζρεηηθά θζελή 

κέζνδνο ζπιινγήο ζηνηρείσλ. Αλ θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ κπνξεί νξηζκέλεο 

θνξέο λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα δαπαλεξή, ε δηαλνκή ηνπ είλαη θζελή θαη 

νξηζκέλεο θνξέο κπνξεί λα κελ μεπεξλά ην θφζηνο κίαο θσηνηππίαο. Ο 

απαηηνχκελνο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνο είλαη έλαο άιινο παξάγνληαο 

πνπ ην εξσηεκαηνιφγην κπνξεί λα ειαρηζηνπνηήζεη. Δάλ δηαλεκεζεί κε ηελ 

πξνζσπηθή κέζνδν, ηφηε ρηιηάδεο εξσηψκελνη κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ 

κέζα ζε ιίγεο κέξεο. 
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 Όηαλ είλαη αλαγθαίν λα πξνζηαηεπζνχλ ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ 

εξσηψκελσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην εμαζθαιίδεη εχθνια αλσλπκία θαη 

εκπηζηεπηηθφηεηα. Ζ εκπηζηεπηηθφηεηα είλαη έλα ζηνηρείν ην νπνίν νδεγεί ζε 

εηιηθξηλείο απαληήζεηο, ηδηαίηεξα φηαλ πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ 

πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. 

 

Οη βαζηθνί θαλφλεο πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε ζχληαμε θαη ην 

ζρεδηαζκφ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ είλαη (Παπαδφπνπινο, 2010):  

 Ο θαζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε, ηαρπδξνκηθά, ηειεθσληθά). 

 Οη εξσηήζεηο πνπ ζέηνπκε πξέπεη λα είλαη απαξαίηεηεο γηα ην ζθνπφ καο.  

 Να κειεηάηαη κήπσο ην ηηζέκελν εξψηεκα πξέπεη λα αλαιπζεί ζε επηκέξνπο 

εξσηήκαηα γηα λα δηεπθνιπλζεί ν εξσηψκελνο. 

 Οη εξσηήζεηο λα αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία πνπ εχθνια ζπκάηαη θαλείο. 

 Οη εξσηήζεηο λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη γεληθέο θαη αφξηζηεο. 

 Γελ πξέπεη λα πεξηέρνληαη εξσηήζεηο πνπ εθζέηνπλ ηνλ απνθξηλφκελν. 

 Γελ πξέπεη λα ηίζεληαη κε ηξφπν πνπ λα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

απάληεζε, γηαηί ηφηε ζα είλαη πξνθαηεηιεκκέλεο. 

 ε θάζε εξψηεζε ε απάληεζε πξέπεη λα καο δίλεη έλα κφλν ζηνηρείν. 

 ηελ αξρή πξέπεη λα πεξηέρνληαη εξσηήζεηο πνπ ηξαβνχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

εξσηψκελνπ, ζηε ζπλέρεηα λα είλαη νη δχζθνιεο εξσηήζεηο θαη λα ππάξρεη κία 

ινγηθή ζεηξά κεηαμχ απηψλ. 

 Να κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ θαη λα θσδηθνπνηεζνχλ, ψζηε λα ππνζηνχλ ηελ 

θαηάιιειε επεμεξγαζία θαη λα πνζνηηθνπνηεζνχλ φζεο είλαη δπλαηφλ. 
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χκθσλα κε ηνπο (Σδσξηδάθεο & Σδσξηδάθε, 2002),  νη θαλφλεο 

ζχληαμεο εξσηεκαηνινγίσλ είλαη νη εμήο: 

 Σν εξσηεκαηνιφγην δελ πξέπεη λα είλαη πνιχ κεγάιν, γηα λα κελ θνπξάδεη ηνλ 

εξσηψκελν, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη κείσζε ησλ εξσηήζεσλ εηο βάξνο ηεο 

πνζφηεηαο πνπ δεηά ν εξεπλεηήο. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην μεθηλά κε ηξφπν ψζηε λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

εξσηψκελνπ. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην δελ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο απάληεζεο ζηνλ εξσηψκελν, 

αιιά πεξηέρεη εξσηήζεηο ζαθείο, θαηαλνεηέο θαη ζηα πιαίζηα ησλ γλψζεψλ 

ηνπ, ψζηε λα πξνζπκνπνηεζεί λα ζπλεξγαζηεί ζπκπιεξψλνληάο ην. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη ζπληαρζεί θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα βνεζά ηελ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 

 Τπάξρεη αιιειεμάξηεζε θαη ινγηθή ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ. 

 Γελ ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ λα εθζέηνπλ ηνλ εξσηψκελν. 

  

Ο Γανπηφπνπινο (2005) αλαθέξεη, σο πξνο ηνπο θαλφλεο ζχληαμεο 

εξσηεκαηνινγίσλ, φηη πξέπεη λα απνθεχγνληαη νη δηπιέο εξσηήζεηο, λα ππάξρεη 

επδηάθξηηνο ρσξηζκφο εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ θαη λα ππάξρεη εηζαγσγηθφ 

ελεκεξσηηθφ θείκελν, ελψ ε Κπξηαδή (1999) αλαθέξεη φηη ην εξσηεκαηνιφγην 

πξέπεη λα μεθηλάεη κε εχθνιεο αιιά ελδηαθέξνπζεο εξσηήζεηο πνπ ζα θεξδίζνπλ 

ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ εξσηψκελνπ ψζηε λα έρεη δηάζεζε λα ζπλερίζεη θαη φηη 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαιφ είλαη λα ππνβάιινληαη 

ζην ηέινο.  

 

Σέινο, ν Μαθξάθεο (2005) αλαθέξεη γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ φηη 

απηή εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ θνηλή ζπλαίλεζε εηδηθψλ νη νπνίνη ηειηθψο ζα 

απνθαλζνχλ γηα ηελ εγθπξφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ θιηκάθσλ κέηξεζεο. 

 

4.2.2 Δξσηήζεηο εξσηεκαηνινγίνπ - Δίδε εξσηήζεσλ (παξνύζαο έξεπλαο) 

 Απνηειείηαη απφ 61 εξσηήζεηο. Οη πξψηεο αθνξνχλ ην θχιιν,  ηελ ειηθία,  

ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θηι. 
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ηε ζπλέρεηα νη εξσηήζεηο αθνξνχλ ηηο εμήο ελφηεηεο: ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ην 

λεξφ, ηε ζπγθέληξσζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο, ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο, ηελ 

άληιεζε λεξνχ, ηελ κεηαθνξά ηνπ λεξνχ άξδεπζεο, ηνπ πξνγξάκκαηνο άξδεπζεο, ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηήκαηα άξδεπζεο. Σν εξσηεκαηνιφγην παξαηίζεηαη ζην 

παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. 

 

4.2.3 Μεηαβιεηέο έξεπλαο 

 Υξεζηκνπνηήζεθαλ θιεηζηνχ  θαη αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο. Οη εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ είλαη εχθνιεο ζηελ ζπκπιήξσζε, δελ είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο θαη 

παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αληηθεηκεληθψλ απαληήζεσλ (Verma and mallick 2004 

Javeau 2000 Βάκβνπθαο 1988). Οη εξσηήζεηο απηέο νπζηαζηηθά απνηεινχλ ηηο 

κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε βαζκνινγηθή θιίκαθα likert φπνπ ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα 

δειψζεη ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπ ή δηαθσλίαο ηνπ. 

 

 χκθσλα κε ηνλ Γαθέξκν (2005),  κεηαβιεηή είλαη θάζε ηη κεηαβάιιεηαη ή 

πνηθίιεη θαη κπνξεί λα είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ, κηα ηδηφηεηα, κηα ηθαλφηεηα ή έλαο 

παξάγνληαο πνπ καο ελδηαθέξεη ζην πιαίζην κηαο θνηλσληθήο έξεπλαο, ελψ ζχκθσλα 

κε ηνλ ηάξδν (2005β), κεηαβιεηή είλαη ε ηδηφηεηα ή ην ραξαθηεξηζηηθφ γηα ην νπνίν 

ζπγθεληξψλνληαη πιεξνθνξίεο απφ ηηο κνλάδεο ηεο εξεπλψκελεο νκάδαο. Ο Μάηεο 

(2003) δηαθξίλεη ηηο κεηαβιεηέο ζε πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο. 

 

 Οη πνηνηηθέο δελ κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ κε αξηζκεηηθέο ηηκέο αιιά κφλν λα 

απαξηζκεζνχλ θαη δηαθξίλνληαη ζε νλνκαζηηθέο φηαλ ε θάζε θαηεγνξία απνηειείηαη 

απφ ηα ίδηα πξάγκαηα, αληηθείκελα θιπ. θαη ζε ηαθηηθέο φηαλ ηα πξάγκαηα, 

αληηθείκελα θιπ. ηαμηλνκνχληαη ζε νκνηνγελείο θαηεγνξίεο νη νπνίεο θαηαηάζζνληαη 

θαηά θάπνην κέηξν κεγέζνπο. Οη πνζνηηθέο εθθξάδνληαη κε αξηζκεηηθέο ηηκέο θαη 

δηαθξίλνληαη ζε δηαζηεκάησλ θαη αλαινγηψλ (Γξάθεκα 4.2).  
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Πεγή: Μάηεο (2003). 

Γξάθεκα 4.2 Γηάθξηζε κεηαβιεηώλ 

 

4.3 Πιεζπζκόο Έξεπλαο 

 Ο Παξαζθεπφπνπινο (1984) αλαθέξεη φηη πιεζπζκφο είλαη έλα επξχηεξν 

ζχλνιν νκνεηδψλ πεξηπηψζεσλ, ελψ νη Berthouex θαη Brown (2002), αλαθέξνπλ φηη 

πιεζπζκφο είλαη έλα κεγάιν ζχλνιν Ν παξαηεξήζεσλ ή ηηκψλ δεδνκέλσλ. Ο 

θαζνξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ εμαξηάηαη ζπλήζσο απφ ηη ίδην ην αληηθείκελν ηεο 

έξεπλαο θαη απφ ηα πιηθφ-ηερληθά εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ (Javeau, 1996). 

 

  Ο πιεζπζκφο, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο 

είλαη πνιίηεο κε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ γεσξγία. Σν εξσηεκαηνιφγην 

ζπκπιεξψζεθε απφ 100 άηνκα. 

 

 

4.3.1 Μέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο 

 Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ εξγαζία είλαη ε απιή 

ηπραία δεηγκαηνιεςία (ΑΣΓ), θαζψο είλαη ε πην απιή, βαζηθή θαη πεξηζζφηεξν 

ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο. ε απηή, θάζε δπλαηφ δείγκα κεγέζνπο n έρεη ηελ ίδηα, 

φρη απιψο γλσζηή, πηζαλφηεηα λα επηιεγεί (Μάηεο, 2003). Ο Παξαζθεπφπνπινο 

(1984) αλαθέξεη φηη ε βαζηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα λα επηηχρνπκε αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα είλαη ε ηπραία δεηγκαηνιεςία.   
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4.3.2 πιινγή δεδνκέλσλ 

 Σα εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ κέζσ ηαρπδξνκείνπ θαζψο ην θφζηνο είλαη 

κηθξφηεξν ζπγθξηηηθά κε άιιεο κεζφδνπο (π.ρ. ζπλεληεχμεηο), είλαη πην βηψζηκνο ν 

ηξφπνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη ηα επίπεδα απφθξηζεο δελ είλαη πάληνηε 

κηθξφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ησλ ζπλεληεχμεσλ (Cohen & Manion, 1997).  

 

 

4.3.3 Δπεμεξγαζία θαη εηζαγσγή δεδνκέλσλ.  

Σν ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ είλαη ην πξφγξακκα ΗΒΜ SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε έθδνζε 22. ην θχιν εξγαζίαο ηνπ SPSS πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πεξηιακβάλεη ηα δεδνκέλα ηεο εξγαζίαο, θάζε ζηήιε 

αληηζηνηρεί ζε κία εξψηεζε (κεηαβιεηή) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηηο πνιπζεκαηηθέο 

εξσηήζεηο αληηζηνηρνχλ ηφζεο ζηήιεο φζεο θαη νη επηκέξνπο εξσηήζεηο. Κάζε γξακκή 

ηνπ θχινπ εξγαζίαο αληηζηνηρεί ζε έλα εξσηεκαηνιφγην (ππνθείκελν).  

 

Γηα λα γίλεη ε ειεθηξνληθή επεμεξγαζία, πξνεγήζεθε θαηάιιειε θσδηθνπνίεζε 

ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ηνλ 

ηχπν θάζε κεηαβιεηήο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα εηζαρζνχλ ζην θχιιν εξγαζίαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο (Howard & Sharp, 1996). Ζ θσδηθνπνίεζε απηή έγηλε κε ηελ 

ρξήζε αθέξαησλ αξηζκψλ κε ζθνπφ ηελ δηεπθφιπλζε ηεο ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο 

ησλ δεδνκέλσλ. 

 

 

4.4 Μέζνδνη ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο 

Ζ επηινγή θάζε ζηαηηζηηθήο κεζφδνπ γίλεηαη κε βάζε ην είδνο ησλ κεηαβιεηψλ, 

ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη ηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία ζε παξφκνηεο έξεπλεο 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1990). Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ επηιέρηεθε είλαη ε εμήο: 
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4.4.1 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή 

Ζ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή αζρνιείηαη κε κεζφδνπο νξγάλσζεο, ζχλνςεο θαη 

παξνπζίαζεο δεδνκέλσλ (Παξαζθεπφπνπινο, 1984). ην πιαίζην απηήο ηεο 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα  γηα ηελ παξνπζίαζε 

ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ (Μάηεο, 2003).  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα εξγαζία, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ ζε θάζε κία εξψηεζε μερσξηζηά 

κέζσ πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5.  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

 

ρεηηθά κε ην θχιιν ηνπ δείγκαηνο, απφ ην γξάθεκα 1 πξνθχπηεη πσο ην 60% 

είλαη άλδξεο θαη ην 40% γπλαίθεο.  

 

 

 

 

 

 

 

:  

 

 

 

Γξάθεκα 5.1 Φύιιν δείγκαηνο 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ν κέζνο φξνο είλαη  48,6 έηε κε κέγηζηε ηηκή ηα 21 θαη 

ειάρηζηε ηα 74 έηε (πίλαθαο 5.1). 

 

Πίλαθαο 5.1: Ηιηθία δείγκαηνο 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΔΟ ΟΡΟ ΜΔΓΙΣΗ ΣΙΜΗ ΔΛΑΥΙΣΗ ΣΙΜΗ 

 48,6 74 21 

    

 

ηελ εξψηεζε αλ είζηε λένο αγξφηεο, ην 98 % απάληεζε αξλεηηθά θαη κφιηο ην 2% 

ζεηηθά (γξάθεκα 5.2). 
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Γξάθεκα 5.2: Δίζηε λένο αγξόηεο; 

 

ρεηηθά κε ην αλ ην δείγκα ζπκκεηέρεη ζε θάπνην άιιν πξφγξακκα ελίζρπζεο, ην 

100 %ηνπ δείγκαηνο απάληεζε αξλεηηθά, γεγνλφο αμηνζεκείσην. Δπνκέλσο  είλαη 

απνιχησο θπζηνινγηθφ λα κε γλσξίδεη ην δείγκα αλ  ηα πξνγξάκκαηα πεξηέρνπλ 

φξνπο ρξήζεο ηνπ λεξνχ άξδεπζεο. 

 

ρεηηθά αλ ην δείγκα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηε γεσξγηθή παξαγσγή, 48% 

απάληεζε ζεηηθά θαη ην 52% αξλεηηθά (γξάθεκα 5.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 5.3: Αζρνιία κε γεσξγηθή παξαγσγή 
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ρεηηθά κε άιιε κνξθή αζρνιίαο (γξάθεκα 5.4) ηνπ δείγκαηνο, ην 38% είλαη 

ηδησηηθνί ππάιιεινη. Σν 8% απαζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά. Σν 48% είλαη ην πνζνζηφ 

ην νπνίν αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ γεσξγηθά παξαγσγή. 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 5.4: Μνξθή απαζρόιεζεο δείγκαηνο 

 

Αλαθνξηθά κε ην αλ έρεη νηθνγέλεηα ην δείγκα, ην 46% έρεη θαη ην 54 δελ έρεη 

νηθνγέλεηα (γξάθεκα 5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 5.5: Έρεηε νηθνγέλεηα; 
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ην γξάθεκα 5.6 απεηθνλίδεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ αηφκσλ θάζε νηθνγέλεηαο 

πνπ ζπληεξνχλ νη εξσηψκελνη.  Οη πεξηζζφηεξνη (17%) ζπληεξνχλ 2 άηνκα. Σα 3 

άηνκα αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 17%. 

Γξάθεκα 5.6: Αξηζκόο  αηόκσλ πνπ ζπληεξνύληαη αλά νηθνγέλεηα 

 

ηελ εξψηεζε αλ εξγάδνληαη θαη άιινη ζηελ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

εξσηεζέλησλ, ην 65% απάληεζε ζεηηθά θαη ην 35% αξλεηηθά (γξάθεκα 5.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 5.7: Δξγάδνληαη θαη άιινη ζηελ γεσξγηθή ζαο δξαζηεξηόηεηα 
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ρεηηθά κε ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ην 68% απηψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ εξσηεζέλησλ 

(γξάθεκα 5.8). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 5.8: αξηζκόο αηόκσλ πνπ εξγάδνληαη θαη αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα. 

 

ρεηηθά κε ην πφζα άηνκα εξγάδνληαη ζηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα εθηφο ησλ 

αηφκσλ ηεο νηθνγελείαο, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη 

θαίλεηαη ζην γξάθεκα 5.9. Σα 3 άηνκα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 

(20) (ην 0 κε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 35 είλαη νη εξσηεζέληεο πνπ απάληεζαλ πσο δελ 

εξγάδνληαη επηπιένλ άηνκα ζηε γεσξγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα). 
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Γξάθεκα 5.9: Αξηζκόο αηόκσλ πνπ εξγάδνληαη ζηε γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα 

εθηόο νηθνγέλεηαο. 

 

Όζνλ αθνξά  ην κνξθσηηθφ επίπεδν, ην 62% ηνπ δείγκαηνο είλαη απφθνηηνη 

ιπθείνπ, ην 28% απφθνηηνη γπκλαζίνπ, θαη ην 10% απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ 

(γξάθεκα 5.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 5.10: Μνξθσηηθό επίπεδν δείγκαηνο 
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ηελ εξψηεζε αλ ν ηίηινο ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ζρεηηθφο κε ηε γεσξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαη ην 100% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε αξλεηηθά. 

 

Αλαθνξηθά κε ην αλ ην δείγκα έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηε 

γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ εμαζθεί, κφιηο ην 24% απάληεζε ζεηηθά  (γξάθεκα 

5.11). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 5.11: Παξαθνινπζήζαηε ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηε γεσξγηθή ζαο 

δξαζηεξηόηεηα; 

 

 Απφ ηα 24 άηνκα πνπ παξαθνινχζεζαλ ζεκηλάξηα, ε δηδαζθαιία ηνπο 

πεξηείρε ηα εμήο αληηθείκελα: Πνηφηεηα άξδεπζεο λεξνχ, Μέηξα πξνζηαζίαο 

αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, πξφγξακκα άξδεπζεο θαη αξδεπηηθή πεξίνδνο. Όια απηά ηα 

αληηθείκελα δηδάρζεθαλ θαη ζηα 24 άηνκα πνπ παξαθνινχζεζαλ ζεκηλάξηα. 

 

 ρεηηθά κε ηηο θαιιηέξγεηεο κε ηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ην δείγκα,  ην 

35% αζρνιείηαη κε αλζνθνκηθά, ην 24 κε ειηέο, ην 13% κε ακπέιηα, ην 7% κε άιιεο 

θαιιηέξγεηεο (εζπεξηδνεηδή) (γξάθεκα 5.12). 
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Γξάθεκα 5.12: Καιιηέξγεηεο 

 

Καη νη 100 εξσηεζέληεο πνηίδνπλ ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο. 

 

ρεηηθά κε ην ηη πνζνζηφ πνηίδνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο, ην 76% ηηο πνηίδεη ζε 

πνζνζηφ 100%, ην 20% ηνπ δείγκαηνο ζε πνζνζηφ 50%, θαη ην 4% ηνπ δείγκαηνο ζε 

πνζνζηφ 40% (γξάθεκα 5.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 5.13: Πνζνζηό πνηίζκαηνο θαιιηέξγεηαο 
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ρεηηθά κε ην αλ ην λεξφ άξδεπζεο είλαη ππφγεην, ην 78% απάληεζε ζεηηθά θαη ην 

22 % αξλεηηθά (γξάθεκα 5.14). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 5.14: Σν λεξό άξδεπζεο είλαη ππόγεην; 

 

Απφ ηνπο 22 εξσηεζέληεο πνπ απάληεζαλ πσο ην λεξφ άξδεπζεο είλαη ππφγεην, θαη 

νη 22 γλσξίδνπλ ην βάζνο ηεο γεψηξεζεο. 

 

Αλαθνξηθά κε ην αλ ην λεξφ πνπ εθαξκφδνπλ ζηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο νη 

εξσηεζέληεο είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, ην 68% δήισζε πσο είλαη  ηθαλνπνηεηηθφ, ην 16% 

πσο είλαη ιηγφηεξν απφ φζν ρξεηάδεηαη, θαη ην 16% πεξηζζφηεξν απφ φηη ρξεηάδεηαη 

(γξάθεκα 5.15). 
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Γξάθεκα 5.15: Πόζν ηθαλνπνηεηηθό είλαη ην λεξό πνπ εθαξκόδεηε ζηελ 

θαιιηέξγεηά ζαο; 

 

Καη νη 100 εξσηεζέληεο πιεξψλνπλ ην λεξφ άξδεπζεο. 

Δπίζεο ην 100% ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη φηη ην λεξφ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, θαη επίζεο πηζηεχνπλ φηη έρνπλ πεηχρεη ην 

κέγηζην ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηε 

ρξεζηκνπνηνχκελε πνζφηεηα λεξνχ άξδεπζεο. 

 

Δπηπξνζζέησο θαη νη 100 εξσηεζέληεο πηζηεχνπλ πσο ην λεξφ ζπκβάιιεη ζηελ 

αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο, γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ. 

 

Δπηπιένλ, ην δείγκα ζεσξεί πσο έρεη πεηχρεη ην κέγηζην ηεο πνζνηηθήο απφδνζεο 

ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε πνζφηεηα λεξνχ άξδεπζεο. 

 

Καλέλα άηνκν ηνπ δείγκαηνο δελ θάλεη ρεκηθή αλάιπζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. 

 

Σν 40% ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηεί  θάπνην είδνο αληιίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

άληιεζεο, 
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Γξάθεκα 5.16: Υξεζηκνπνηείηαη αληιία γηα ην λεξό άξδεπζεο; 

 

Απφ ηα 40 άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αληιία θαη  νη 40 γλσξίδνπλ ηα ζηνηρεία 

άληιεζεο ηνπ λεξνχ. 

 

Σν  69% ρξεζηκνπνηεί θίιηξα γηα ηελ απφιεςε ηνπ λεξνχ. Σν 88% δειψλεη πσο 

έρεη θάπνην ηξφπν λα δηαπηζηψλεη αλ ηα θίιηξα ρξεηάδνληαη θαζαξηζκφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 5.17: Υξεζηκνπνηείηαη θίιηξα γηα ηελ απόιεςε λεξνύ; 
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Ο πίλαθαο 5.2 καο δείρλεη πσο ην 80% ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηεί ξπζκηζηέο 

πίεζεο, βαιβίδεο εμαεξηζκνχ θαη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο. 

 

Πίλαθαο 5.2: Υξεζηκνπνίεζε βαιβίδσλ 

 ΝΑΙ ΟΥΙ 

ΡΤΘΜΙΣΔ ΠΙΔΗ 80 20 

ΒΑΛΒΙΓΔ 

ΔΞΑΔΡΙΜΟΤ 
80 20 

ΒΑΛΒΙΓΔ 

ΑΝΣΔΠΙΣΡΟΦΗ 
80 20 

 

 

Καη ηα 100 άηνκα απάληεζαλ πσο ην δίθηπν άξδεπζεο είλαη αλνηθηφ. 

Σν 66% ηνπ δείγκαηνο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ 

άξδεπζεο ζην ρσξάθη (γξάθεκα 18). Απηά αθνξνχλ ηηο απψιεηεο λεξνχ θαηά ηε 

κεηαθνξά ηνπ, ηηο απψιεηεο πίεζεο θα ηελ είζνδν αέξα ζην δίθηπν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 5.18: Αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ λεξνύ 

άξδεπζεο ζην ρσξάθη; 
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Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο  φηη θαη νη 100 εξσηεζέληεο απάληεζαλ πσο γλσξίδνπλ 

πφηε πξέπεη λα αξδεχνπλ. Ο ιφγνο πνπ ην γλσξίδνπλ είλαη ε εκπεηξία. Σν 90% 

απάληεζε πσο ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ηνπ γλσξίδεη πφηε λα αξδεχεη. Καλείο απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο δελ αλέθεξε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ απφ εηδηθνχο σο ηνλ ιφγν πνπ μέξεη 

πφηε λα αξδεχεη. 

 

χκθσλα κε ην δείγκα, νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απφθαζε γηα άξδεπζε 

είλαη ν θαηξφο, ε ζεξκνθξαζία, θαη νη απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε θαιιηέξγεηαο. 

χκθσλα κε ην δείγκα, νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ πφζν λεξφ ζα εθαξκφζνπκε 

αλά άξδεπζε, είλαη ε ζεξκνθξαζία, ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλνκβξίαο, ε μεξαζία ηνπ 

εδάθνπο, ε έθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο, ε επνρή θαη ν θαηξφο. 

 

Σν 100% ηνπ δείγκαηνο δήισζε πσο δελ ζπαηαιάεη ην λεξφ ηεο άξδεπζεο. 

Αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα άξδεπζεο πνπ εθαξκφδεη ην δείγκα, ην 60% εθαξκφδεη 

θαηάθιηζε, ην 30% πεξηνξηζκέλε δηάρπζε θαη ην 10% απιάθηα. Ο θάζε εξσηψκελνο 

είλαη επραξηζηεκέλνο απφ ην ζχζηεκα άξδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

 Σν 60% είλαη άλδξεο θαη ην 40% γπλαίθεο.  

 Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ν κέζνο φξνο είλαη  48,6 έηε κε κέγηζηε ηηκή ηα 21 

θαη ειάρηζηε ηα 74 έηε. 

 ηελ εξψηεζε αλ είζηε λένο αγξφηεο, ην 98 απάληεζε αξλεηηθά θαη κφιηο ην 

2% ζεηηθά. 

 ρεηηθά κε ην αλ ην δείγκα ζπκκεηέρεη ζε θάπνην άιιν πξφγξακκα ελίζρπζεο, 

ην 100 %ηνπ δείγκαηνο απάληεζε αξλεηηθά, γεγνλφο αμηνζεκείσην. Δπνκέλσο  

είλαη απνιχησο θπζηνινγηθφ λα κε γλσξίδεη ην δείγκα αλ  ηα πξνγξάκκαηα 

πεξηέρνπλ φξνπο ρξήζεο ηνπ λεξνχ άξδεπζεο. 

 ρεηηθά αλ ην δείγκα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηε γεσξγηθή παξαγσγή, 

48% απάληεζε ζεηηθά θαη ην 52% αξλεηηθά . 

 ρεηηθά κε άιιε κνξθή αζρνιίαο  ην 38% είλαη ηδησηηθνί ππάιιεινη. Σν 8% 

απαζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά. Σν 48% είλαη ην πνζνζηφ ην νπνίν αζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηελ γεσξγηθά παξαγσγή 

 Σν 46% ηνπ δείγκαηνο έρεη νηθνγέλεηα θαη ην 54%  δελ έρεη νηθνγέλεηα. 

 ηελ εξψηεζε αλ εξγάδνληαη θαη άιινη ζηελ γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

εξσηεζέλησλ, ην 65% απάληεζε ζεηηθά θαη ην 35% αξλεηηθά. 

 Όζνλ αθνξά ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ην 68% απηψλ πξνέξρνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ 

εξσηεζέλησλ. 

 ρεηηθά κε ην πφζα άηνκα εξγάδνληαη ζηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα εθηφο ησλ 

αηφκσλ ηεο νηθνγελείαο, ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη 

είλαη ε εμήο: Σα 3 άηνκα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο (20) (ην 
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0 κε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 35 είλαη νη εξσηεζέληεο πνπ απάληεζαλ πσο δελ 

εξγάδνληαη επηπιένλ άηνκα ζηε γεσξγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα). 

 ρεηηθά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν to 62% ηνπ δείγκαηνο είλαη απφθνηηνη 

ιπθείνπ, ην 28% απφθνηηνη γπκλαζίνπ, θαη ην 10% απφθνηηνη παλεπηζηεκίνπ. 

 ηελ εξψηεζε αλ ν ηίηινο ησλ εξσηεζέλησλ είλαη ζρεηηθφο κε ηε γεσξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαη ην 100% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε αξλεηηθά. 

 Αλαθνξηθά κε ην αλ ην δείγκα έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηε 

γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ εμαζθεί, κφιηο ην 24% απάληεζε ζεηηθά. 

 Απφ ηα 24 άηνκα πνπ παξαθνινχζεζαλ ζεκηλάξηα, ε δηδαζθαιία ηνπο 

πεξηείρε ηα εμήο αληηθείκελα: Πνηφηεηα άξδεπζεο λεξνχ, Μέηξα πξνζηαζίαο 

αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, πξφγξακκα άξδεπζεο θαη αξδεπηηθή πεξίνδνο. Όια απηά 

ηα αληηθείκελα δηδάρζεθαλ θαη ζηα 24 άηνκα πνπ παξαθνινχζεζαλ 

ζεκηλάξηα. 

 ρεηηθά κε ηηο θαιιηέξγεηεο κε ηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ην δείγκα,  ην 

35% αζρνιείηαη κε αλζνθνκηθά, ην 24 κε ειηέο, ην 13% κε ακπέιηα, ην 7% κε 

άιιεο θαιιηέξγεηεο (εζπεξηδνεηδή). 

 Καη νη 100 εξσηεζέληεο πνηίδνπλ ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο. 

 ρεηηθά κε ην ηη πνζνζηφ πνηίδνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο, ην 76% ηηο πνηίδεη 

ζε πνζνζηφ 100%, ην 20% ηνπ δείγκαηνο ζε πνζνζηφ 50%, θαη ην 4% ηνπ 

δείγκαηνο ζε πνζνζηφ 40%. 

 ρεηηθά κε ην αλ ην λεξφ άξδεπζεο είλαη ππφγεην, ην 78% απάληεζε ζεηηθά 

θαη ην 22 % αξλεηηθά. 

 Απφ ηνπο 22 εξσηεζέληεο πνπ απάληεζαλ πσο ην λεξφ άξδεπζεο είλαη 

ππφγεην, θαη νη 22 γλσξίδνπλ ην βάζνο ηεο γεψηξεζεο. 

 Αλαθνξηθά κε ην αλ ην λεξφ πνπ εθαξκφδνπλ ζηηο θαιιηέξγεηεο ηνπο νη 

εξσηεζέληεο είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, ην 68% δήισζε πσο είλαη  ηθαλνπνηεηηθφ, 
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ην 16% πσο είλαη ιηγφηεξν απφ φζν ρξεηάδεηαη, θαη ην 16% πεξηζζφηεξν απφ 

φηη ρξεηάδεηαη 

 Καη νη 100 εξσηεζέληεο πιεξψλνπλ ην λεξφ άξδεπζεο. 

 Δπίζεο ην 100% ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη φηη ην λεξφ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, θαη επίζεο πηζηεχνπλ φηη έρνπλ 

πεηχρεη ην κέγηζην ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ ηνπο ζε ζρέζε 

κε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε πνζφηεηα λεξνχ άξδεπζεο. 

 Δπηπξνζζέησο θαη νη 100 εξσηεζέληεο πηζηεχνπλ πσο ην λεξφ ζπκβάιιεη ζηελ 

αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο, γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ. 

 Δπηπιένλ, ην δείγκα ζεσξεί πσο έρεη πεηχρεη ην κέγηζην ηεο πνζνηηθήο 

απφδνζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ ρξεζηκνπνηνχκελε 

πνζφηεηα λεξνχ άξδεπζεο. 

 Καλέλα άηνκν ηνπ δείγκαηνο δελ θάλεη ρεκηθή αλάιπζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

 Καλέλα άηνκν ηνπ δείγκαηνο δελ θάλεη ρεκηθή αλάιπζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

 Σν 40% ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηεί  θάπνην είδνο αληιίαο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο άληιεζεο, 

 Απφ ηα 40 άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αληιία θαη  νη 40 γλσξίδνπλ ηα ζηνηρεία 

άληιεζεο ηνπ λεξνχ. 

 Σν  69% ρξεζηκνπνηεί θίιηξα γηα ηελ απφιεςε ηνπ λεξνχ. 

 Σν 88% δειψλεη πσο έρεη θάπνην ηξφπν λα δηαπηζηψλεη αλ ηα θίιηξα 

ρξεηάδνληαη θαζαξηζκφ. 

 Σν 80% ηνπ δείγκαηνο ρξεζηκνπνηεί ξπζκηζηέο πίεζεο, βαιβίδεο εμαεξηζκνχ 

θαη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο. 

 Καη ηα 100 άηνκα απάληεζαλ πσο ην δίθηπν άξδεπζεο είλαη αλνηθηφ. 
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 Σν 66% ηνπ δείγκαηνο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζηε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ 

άξδεπζεο ζην ρσξάθη. Απηά αθνξνχλ ηηο απψιεηεο λεξνχ θαηά ηε κεηαθνξά 

ηνπ, ηηο απψιεηεο πίεζεο θα ηελ είζνδν αέξα ζην δίθηπν. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο  φηη θαη νη 100 εξσηεζέληεο απάληεζαλ πσο 

γλσξίδνπλ πφηε πξέπεη λα αξδεχνπλ. Ο ιφγνο πνπ ην γλσξίδνπλ είλαη ε 

εκπεηξία. Σν 90% απάληεζε πσο ιφγσ ηεο εκπεηξίαο ηνπ γλσξίδεη πφηε λα 

αξδεχεη. Καλείο απφ ηνπο εξσηεζέληεο δελ αλέθεξε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ απφ 

εηδηθνχο σο ηνλ ιφγν πνπ μέξεη πφηε λα αξδεχεη. 

 χκθσλα κε ην δείγκα, νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απφθαζε γηα 

άξδεπζε είλαη ν θαηξφο, ε ζεξκνθξαζία, θαη νη απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε 

θαιιηέξγεηαο. 

 χκθσλα κε ην δείγκα, νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ πφζν λεξφ ζα 

εθαξκφζνπκε αλά άξδεπζε, είλαη ε ζεξκνθξαζία, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

αλνκβξίαο, ε μεξαζία ηνπ εδάθνπο, ε έθηαζε ηεο θαιιηέξγεηαο, ε επνρή θαη ν 

θαηξφο. 

 Σν 100% ηνπ δείγκαηνο δήισζε πσο δελ ζπαηαιάεη ην λεξφ ηεο άξδεπζεο. 

 

Αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα άξδεπζεο πνπ εθαξκφδεη ην δείγκα, ην 60% εθαξκφδεη 

θαηάθιηζε, ην 30% πεξηνξηζκέλε δηάρπζε θαη ην 10% απιάθηα. Ο θάζε εξσηψκελνο 

είλαη επραξηζηεκέλνο απφ ην ζχζηεκα άξδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 
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ζπγθεληξνύκελνπ λεξνύ)  

Α. Ναη Β. Όρη 

33. Γλσξίδεηε εάλ απηφ ην πξφβιεκα πξνθαιεί θάπνηα επηβάξπλζε ζην λεξφ 

άξδεπζεο; Α. Ναη Β. Όρη 

34. Γλσξίδεηε ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο; Α. Ναη Β. Όρη 

35. Μπνξείηε λα αλαθέξεηε κε ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο (εάλ είλαη πάλσ απφ έλαο) 

ηνπο  ηξφπνπο πνπ εθαξκφδεηε; 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Άληιεζε λεξνύ 

36. Υξεζηκνπνηείηε θάπνην είδνο αληιίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο άξδεπζεο; 

(Φπγόθεληξν αληιία, ππνβξύρηα, αληιεηηθό ζπγθξόηεκα, πνκώλα θ.ι.π.) Α. Ναη Β. 

Όρη  

37. Δθφζνλ ρξεζηκνπνηείηε θάπνην είδνο αληιίαο, γλσξίδεηε ηα ζηνηρεία άληιεζεο 

ηνπ λεξνχ άξδεπζεο; (Πίεζε ή ύςνο ιεηηνπξγίαο, παξνρή) Α. Ναη Β. Όρη 
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Πξνζηαζία αξδεπηηθνύ δηθηύνπ 

38. Υξεζηκνπνηείηε θίιηξα θαηά ηελ απφιεςε ηνπ λεξνχ; Α. Ναη Β. Όρη 

39. Έρεηε θάπνην ηξφπν λα δηαπηζηψλεηε εάλ ηα θίιηξα ρξεηάδνληαη θαζαξηζκφ; Α. 

Ναη Β. Όρη 

40. Αλ έρεηε θάπνην ηξφπν λα δηαπηζηψλεηε εάλ ηα θίιηξα ρξεηάδνληαη θαζαξηζκφ, 

πνηνο είλαη απηφο;  

__________________________________________________________________ 

41. Υξεζηκνπνηείηε ξπζκηζηέο πίεζεο; Α. Ναη Β. Όρη 

42. Υξεζηκνπνηείηε βαιβίδεο εμαεξηζκνχ; Α. Ναη Β. Όρη 

43. Υξεζηκνπνηείηε βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο; Α. Ναη Β. Όρη 

 

Μεηαθνξά ηνπ λεξνύ άξδεπζεο 

44. Σν δίθηπν κεηαθνξάο ηνπ λεξνχ άξδεπζεο είλαη Α. Αλνηθηφ; Β. Κιεηζηφ; 

45. Αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα ζηελ κεηαθνξά ηνπ λεξνχ άξδεπζεο ζην (-ζηα) 

ρσξάθη (ρσξάθηα) ζαο; Α. Ναη Β. Όρη   

46. Αλ έρεηε ηέηνηα πξνβιήκαηα, αθνξνχλ: 

46.1. Απψιεηεο λεξνχ θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ; Α. Ναη Β. Όρη 

46.2. Απψιεηεο πίεζεο; Α. Ναη Β. Όρη 

46.3. Δίζνδν αέξα ζην δίθηπφ ζαο; Α. Ναη Β. Όρη 

46.4. Άιιν 

(Πεξηγξάςηε)___________________________________________________ 

 

Πξόγξακκα άξδεπζεο: 

47. Γλσξίδεηε θάζε πφηε πξέπεη λα αξδεχεηε; Α. Ναη Β. Όρη 

48. Αλ γλσξίδεηε ην πφηε, απηφ είλαη απνηέιεζκα εκπεηξίαο; Α. Ναη Β. Όρη 

49.  Αλ γλσξίδεηε ην πφηε, απηφ έρεη γίλεη κεηά απφ εθπαίδεπζε απφ εηδηθνχο; Α. Ναη 

Β. Όρη 
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50. Γλσξίδεηε πφζν λεξφ πξέπεη λα εθαξκφδεηε αλά άξδεπζε; Α. Ναη Β. Όρη 

51. Αλ γλσξίδεηε πφζν λεξφ πξέπεη λα εθαξκφδεηε αλά άξδεπζε, απηφ είλαη 

απνηέιεζκα εκπεηξίαο; Α. Ναη Β. Όρη 

52. Αλ γλσξίδεηε πφζν λεξφ πξέπεη λα εθαξκφδεηε αλά άξδεπζε, απηφ είλαη 

απνηέιεζκα εθπαίδεπζεο απφ εηδηθνχο; Α. Ναη Β. Όρη 

53. Πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ αξδεχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο  βιαζηηθήο πεξηφδνπ; (Πόζεο θνξέο πνηίδεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θαιιηέξγεηαο;) Παξαθαιψ απαληήζηε αλά θαιιηέξγεηα: 

__________________________________________________________________ 

54. Πνηνη είλαη (θαηά ηε γλψκε ζαο) θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο νη παξάγνληεο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απφθαζή ζαο γηα άξδεπζε; 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

55. Πνηνη είλαη θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ πφζν λεξφ 

ζα εθαξκφζεηε αλά άξδεπζε;  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

56. Πηζηεχεηε φηη ζπαηαιάηε ην λεξφ άξδεπζεο; Α. Ναη Β. Όρη 

 

Υξεζηκνπνηνύκελα ζπζηήκαηα άξδεπζεο 

57. Ση είδνπο ζχζηεκα άξδεπζεο εθαξκφδεηε; [Βάιηε ζε θύθιν ην (-ηα) ζύζηεκα 

(ζπζηήκαηα) πνπ ρξεζηκνπνηείηε]  

Α. θαηάθιπζε (νξηδφληηα άξδεπζε ) Β. πεξηνξηζκέλε δηάρπζε (θεθιηκέλε) Γ. απιάθηα 

(θεθιηκέλε) Γ. θαηαηνληζκφ Δ. ζηάγδελ  

58. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην ρξεζηκνπνηνχκελν ζχζηεκα; Α. Ναη Β. Όρη 
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59. Ο ιφγνο πνπ δηαηεξείηε ην ρξεζηκνπνηνχκελν ζχζηεκα άξδεπζεο είλαη: Α. Ζ 

νηθνλνκία πνπ εμαζθαιίδεη ζην λεξφ άξδεπζεο Β. Γηαηί είλαη θζελφηεξν ζχζηεκα 

άξδεπζεο Γ. Λφγσ εκπεηξίαο ζαο ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο Γ. Γηαηί είλαη 

νηθνλνκηθά δχζθνιν λα αιιάμεηε απηή ηελ πεξίνδν ην ρξεζηκνπνηνχκελν 

ζχζηεκα άξδεπζεο.  

60. Αλ δελ είζηε ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην ρξεζηκνπνηνχκελν ζχζηεκα άξδεπζεο, πνην 

ζα επηιέγαηε; Α. θαηάθιπζε (νξηδφληηα άξδεπζε ) Β. πεξηνξηζκέλε δηάρπζε 

(θεθιηκέλε) Γ. απιάθηα (θεθιηκέλε) Γ. θαηαηνληζκφ Δ. ζηάγδελ  

61. Ο ιφγνο πνπ ζα αιιάδαηε ην ρξεζηκνπνηνχκελν ζχζηεκα άξδεπζεο είλαη: Α. Ζ 

ζπαηάιε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο Β. 

Ζ αθξίβεηα ζπληήξεζεο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο Γ. Ζ 

αλνκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπ λεξνχ ζηελ θαιιηέξγεηα Γ.  

 

ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΧΗ: 

Σν αλσηέξσ εξσηεκαηνιφγην έρεη ζπληαρζεί ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη 

ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν απφ ην εξγαζηήξην Γεσξγηθψλ Τδάηηλσλ Πφξσλ θαη 

Γεσξγηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ ηκήκαηνο ΒΗΟ.ΘΔ.Κ.Α. ηνπ ΑΣΔΗ Καιακάηαο ζε 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ Γηαρείξηζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο ζηελ Διιάδα.  

Παξαθαιείζζε λα είζηε εηιηθξηλείο θαη ζαθείο ζηηο απαληήζεηο ζαο. 


