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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η πορεία εξέλιξης της προσέγγισης του φαινομένου της υφαλ μύρωσης
των παράκτιων υδροφορέων. Αρχικά αναλύεται το φυσικό φαινόμενο της υφ αλμύρωσης και παρουσιάζετ αι
το πιό διαδεδομένο μοντέλο προσομοίωσης του. Στη συν έχεια γίνεται εκτενής ανασκόπιση των διαφόρων
προσεγγίσεων για την προσομοίωση του. Παρουσ ιάζον ται οι περιοχέ ς που α ντι μετωπίζουν προβλήματα
υφαλμύρωσης στην περιοχή της Μακεδονίας κ αι Θράκης, με σκ οπό τ η ν α νάδειξη της έκτασης που έχει

προσλάβει το πρόβλημα, αναφέρονται και αξιολογούνται οι αιτίες που τα δημιούργησαν και ταυτόχρονα
παρατίθενται οι

κοινωνικο-ο ικονομικές

επιπτώσεις

τ ης

περιβαλλοντ ι κής αυτής

υποβάθμισης.

Τέλος.

προτείνονται λύσεις αποτροπής και ελέγχου της υφαλμύρωσης των παράκτιων σ υστημάτων.

ABSTRACT
advances in ιhe se a-waιer inιrus ion in ιhe coasι a l aquifer sysιe m s research field. ι~
here. Firsιly. the physical phenomenon of t haι i nτ r us i o n is ana lyzed. Then ιhe se a-waιer inι rusion
modeling approaches extensive flashback takes place. The pr esenιaιion of ιhe envi ro nm e nι al degra d aιion.
due to sea-waιer i nιrus ion in ιhe coa sιa l aq ui fe r sysιe ms of Macedonia and Thrace demonsι raιes ιhe se veriι y
ot' ιhis problem. The refe rence and evaluaιion of ιhis specific inιrusio n causes and ίιs socioeconomic i mpa cιs
ιake place. Finally. measures fo r ιhe prev e nιion and con ιrol of se a-waιer inιrusio n in the coa s ιal aqu ifer
sys ι ems. are presenιed .
An

efforι ιο p r esenι ιhe

presenιed

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Το φυσικό φαινόμενο της υφαλμύρωσης
Οι αυξη μένες υδατικές ανάγκες σε υπόγειο νερό σε πολλές παράκτιες περιοχές, κυρίως κατά τους
θερινούς μήνες εξ' αιτίας του τουρ ισμού, προκαλούν την απότομη πτώση του υπόγειου υδροφόρου ο ρίζοντα.
με φ υ σικό ε πα κόλο υθο τη μείωσ η ή ακόμα και την α ν τιστροφή τ η ς ροής του υπόγει ο υ νερού προς τη

θάλασσα προκαλώντας τη διείσδυση του θαλασσ ινού νερού προς το κύριο σώμα του υδροφόρου στρώματος.
προκαλώντας την υφαλμύρωση των αποθεμάτων του που καθίστανται ακατάλληλα για οπο ιαδήποτε χρήση.
Για τη ν αποκατάσταση του παράκτιου υδροφορέα θα χρειαστούν χρονο β όρες, επίπονες και προπαντώς

δαπανηρές προσπάθειες. ακόμα και αν υπάρχουν οι απαραίτητες ποσότητες καθαρού νερού για την έκπλυση
το υ υ φάλμυρου με τεχνητο ύς εμπλουτισμούς.

Από φυσικής απόψεως όταν υπάρχει διφασική ροή σχηματίζεται μία διεπιφάνεια (όριο) εκεί που τα δύο
υγρά έρχονται σε επαφή. Η μορφή και η κίνηση της διεπ ιφάνειας αυτ ής εξαρ τώντα ι από την υδροδυναμι κή

ισορροποία μεταξύ των υγρών αυτών. Θεωρητικά η διεπιφάνεια αυτή αποτελεί μία γραμμή ροής χωρίς
δυνατότητα ανάμε ιξ ης. Πρακτικά όμως μετρήσεις πεδίου απέδειξ αν ότι αποτελείται από μικρού πάχους
ζόνες ανάμε ιξης, οι
nιιικυuάνσεων

τnς

οποίες

προκύπτουν

διεπιφάνειας

πο υ

λόγω

της διασ ποράς

προκαλείται

από

κατά

τη

τους θαλάσσιους

ροή

σε

πορώδη

κυματισμούς.

μέσα.

των

των εποχικών

διακυuάνσεων της στάθμης του υδροφόρου ορ ίζοντα και σε μικρότερο βαθμό λόγω της μοριακής διάχυσης.
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1.2. lσ"t'ορική

αναδρομή σης μαθημαηκές προσεγγίσεις

"t'OU

φαινομένου

Δύο γενικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της διείσδυσης του θαλασσινού νερού
στους παράκτιους υδροφορείς: η σχηματιζόμενη διεπιφάνεια μεταξύ των δύο υγρών θεωρείται δ ιαπερατή
ιιJi~ pcrse inιerface) ή αδιαπέρατη

(sharp

inιerface). Σ ύμφωνα με την πρώτη η διεπ ιφάνεια αναπαριστά την

παρουσία μιάς μεταβατικής ζώ νης σημαντικής έκτασης όπου λαμβάνει χώρα ανάμειξη ωυ γλυκού και του
αλμυρού νερού εξαιτίας της υδροδυναμική ς διασποράς. Η δεύτερη αποδέχεται της παρουσία αυτής της
ζώνης. την οποία θεωρεί όμως αμελητέας έκτασης συγκρινό μενη με τις διαστάσεις του υδροφορέα οπότε την
αναπαριστά ως γρα μμικό όριο μεταξύ των δύο υγρών.

Η προσομο ίω ση της διεπιφάνειας απαιτεί την ταυτόχρονη ε πίλ υση των εξισώσεων της ροής σε πορώδες
μέσο

και

αυτών

αριθμητική

της

επίλυση

διασποράς

του

συντηρητικού

προβλήματος είναι: α)

ρυπαντή. Οι

των

τεχνικές

που

χρησιμοποιούνται

πεπερασμένων διαφορών,

β) των

για

την

πεπερασμένων

στοιχείων και γ) των οριακών στοιχείων. Το μαθηματικό μοντέλο μπορεί να α ναφέρεται σε ένα ν υπό πίεση

ή φρεάτιο υδροφορέα ή σε ένα σύστημα υδροφορέων σε δύο ή τρείς διαστάσεις.
Χρονολογικά η πορεία των προσπαθειών προσομοίωσης του φαινομένου της υφαλμύρωσης αρχίζει στα
τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα όπου το ποθετείται η πρώτη προσέγγιση της κ ίν ησης της

διεπιφάνειας θεωρώντας την ως αδιαπέρατο ό ριο. σύμφωνα με την οποία σε κάθε χρονικό βήμα το αλμυρό
νερό

προσαρμόζεται

ακαριαία

στις

αλλαγές

της

περιοχής

του

γλυκού

νερού

και

έτσι

μέσω

της

επιτυγχανόμενης ισσοροποίας προσδιορίζεται και η νέα θέση της διεπιφάνειας. Η επίτευξη αυτής της
ισσορροποίας προυποθέτει ότι ο υδροφόρος ορίζοντας ή η πιεζομετρική επιφάνεια: α) κείται πάνω απ ό την

επιφάνεια της θάλασσας και β) η υδραυλική κλίση προκαλεί κίνηση του γλυκού νερού προς τη θάλασσα

lBadon-Ghyben, 1888-1889 and Herzberg, 1901].
Το επόμενο επιστημονικό βήμα ήταν η παρουσίαση της αναλ υτι κής λύσης για τη θέση του πόδα της

αόιαπέρατης διεπιφάνειας [ΙJ.

Στη συνέχεια

πραγματοποιήθηκαν ο ι

πρώτες

πειραματικές

μελέτες

της

υδροδυναμικής διασποράς για τρείς περιπτώσεις ροής, όταν η επίδραση της μοριακής διάχυσης σ υγρινό μενη
με

την επίδραση

επικρατούσα

[21.

κα ι

γ)

Ακολούθησε η αποδοχή της αδιαπέρατης διεπιφάνειας σε έναν ομοιογενή υδροφορέα

της διασποράς λόγω

του

πεδίου ροής

είναι:

α) αμελητέα,

β)

ίδιου

βαθμού

[31.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε μία λύση της μη μόνιμης εξίσωσης μονοδιάσ τατης μεταφοράς-διασποράς η
οποί α έδειξε ότι

η απλοποιημένη μορφή της εξίσωσης μπορεί

να χρησ ιμο πο ιηθεί αν ο

διασποράς είναι μ ι κρός και η περιοχή κοντά στο σημείο παρατήρησης δεν ληφθεί υπόψη
πρώτη

φορά

η

εξίσωση

της

σ υ νδιασμένης

επιλύθηκε με τη βοήθεια της μεθόδου

ροής-διασποράς για

Fourier-Galerkin

από τον

εξιδανικευ μέ νο

υπό

συντελεστής
.\ι!ετά για

(4] .

π ί εση

υδροφορέα

Henry [5].

Ακολούθησε η πειραματική και αναλυτική μελ έτη ενός ομοιογενή υδροφορέα υιοθε τώντας τ ην παραδοχή
της αδιαπέρατης διεπιφάνειας και αναλύοντας τη μη μόνιμη κίνηση της λόγω της μεταβολής της παροχής
του γλυκού νερού χρησιμοποιώντας μία ημι-μόνιμη προσέγγιση. Η διερεύνηση της περίπτωσης υποχώρ ησης

α υτής της διεπιφάνειας όπου η αποφόρτιση του γλυκού νερού αυξάνεται ακαριαία από μία μό νιμη τιμή και
της περίπτωσης όπου μία αρχική σταθερή τιμή ροής καθαρού νερού διακόπτεται απότομα επιτρέποντας την

διείσδυση της διεπιφάνειας, παρουσιάστηκε στη συνέχεια

Μία μέθοδος πεπερασμένων διαφορών για την

[6].

επίλυση του φαινομένου της διασποράς σε ένα μό νι μο τρισδιάστατο πιθανό πεδίο ροής σε πορώδες μέσο.

όπου τα αναμείξιμα υγρά έχουν την ίδια πυκνότητα και

ιξώδες, χρησ ιμοπο ιήθηκε στη συνέχεια

[7].

Ακολούθησε η μελέτη της επίδρασης της ανισοτροπίας και της μη ομοιογένειας του υδροφορέ α στο σχήμα
της διεπιφάνειας σε έναν απείρου βάθους υδοφορέα, λαμβάνοντας υπόψη την κατακόρυφη ταχύτητα κα ι

χρησιμοποιώντας

σύνθετες

τεχνικές

σχεδίασης,

προσδιορίσθηκαν

πολλές

λύσεις

για

τη

θέση

της

διεπιφάνει ας. Βρέθηκε ότι η διεπιφάνεια γίνεται λιγότερο απότομη όσο αυξάν ει ο λόγος της οριζόντιας προς

την κατακόρυφη συνιστώσα της υδραυλικής διαπερατότητας
Στη συνέχεια το πρόβλημα του

Henry

[8].

μετατράπηκε σε πρόβλημα μεταφοράς και χρησιμοποιώντας τη

μέθοδο των χαρακτηριστοκών για την επίλυση της εξίσωσης μεταφοράς διαλυμένων ουσιών επιτεύχθηκε η

πρώτη αριθμητική επίλυση της μεταφοράς άλατος

[9].

Ακολούθ ησε η ανάπτυξη ενός μονοδιάστατο υ

μοντέλου σε φρεάτιο ή υπό πίεση υδροφορέα για την απόκτηση αριθμητικής λύσης που περιγράφει τη
χρονική εξέλιξη του σχήματος της αδιαπέρατης διεπιφάνειας σε συνθήκες αποφότισης γλυκού νερού. Το

μοντέλο αυτό βασίζεται στην προσέγγιση των πεπερασμένων διαφορών με σκοπό την εξαγωγή μιας
γραμμικοποιημένης μορφής των εξισώσεων που διέπουντο φαινόμενο [ΙΟΙ. Στη συνέχεια η προσέγγιση της
διαπερατής διεπιφάνειας υιοθετήθηκε για τη μελέτη αλληλοϋπερκείμενων υδροφορέων

Χρησιμοποιώντας την αδιαπέρατη διεπιφάνεια. τη μεθοδολογία του

Galerkin

[11].

και την τεχνική των

πεπερασμένων στοιχείων επιτεύχθηκε η προσομοίωση της υφαλμύρωσης των παράκτιων υδριφορέων
Ακολούθησε

η

τροποποίηση

του

προβλήματος

του

Henry

οπότε

δημιουργήθ ηκε

το

πρώτο

[ 12 1.

μοντέλο

πεπερασμένων στοιχείων χρησιμοποιώντας ως εξαρτημένες μεταβλητές την παροχή και τη συγκ έντρωση.
\ιlε τον τοόπο αυτό εΕnΎθει uία ιιόνιun λύση τnc εΕ.ίσωσnc uεταωοοάc-δ ιασποοάc

r 131.

Στn σ υνέγεια

ιο:ιnrrοιιόσθnκε η τεχνικ ή των πεπερασuένων στοιχείων για την επίλυση της εξί σωσ ης μεταωοράς θέτοντ ας
rικ εξαρτημένες μεταβλητές τις παραμέτρους πίσης και ταχύτητας υγρού και συγκέντρωσης ρυπαντή

[14].

Επόμενο βήμα ήταν η εφαρμογη της τεχνικής τωνπεπερασμένων στοιχείων για την επίλυση της εξίσωση.;
μεταφοράς

σε

δύο

διαστάσεις

θέτοντας

ως

εξαρτημένες

μεταβλητές

το

υδραυλικό

φορτίο

και

τη

συγκέντρωση του άλατος. Ακολούθησε η επέκταση του μοντέλου στις τρεις διαστάσεις (15]. Στη συνέχεια
υ ιοθετώντας τ ην αδιαπέρατη διεπιφάνεια παρουσιάστηκε μία μέθοδος επίλυσης των προβλημάτων γύρω από
αυτήν βασιζόμενη στην τεχνική των πεπερασμένων στοιχείων [Ι6J. Το μοντέλο των
επεκτάθηκε για

την

περιγραφή

της

κίνησης

της αδιαπέρατης διεπιφάνειας

Shamir-Dagan (IO J

σε αλληλουπερκείμενους

υδροφορείς. Υlε τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων διαπιστώθηκε ότι ο ρυθμός διάδοσης του πόδα της
διεπιφάνειας μειώνεται με μείωση της υδραυλικής διαπερατότητας του υποκείμενου πορώδους μέσου

[17J.

Στη συνέχεια αναλύθηκε ως αλγόριθμος το πρόβλημα του προσδιορισμού της άγνωστης δια περατοτητας των

υδροφορέων σε πεδίο διδιάστατης μεταφοράς ρυπαντή από δεδομένες παρατηρήσεις. Ο αντ ίστροφος αυτός
αλγόριθμος έλ υσε το πρόβλημα της μεταφοράς-διασποράς ρυπαντή. Για τη διακριτοποίηση των ισχύοντων
διαφορικών εξισώσεων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική των πεπερασμένων δ ιαφορών

(18].

Στη συνέχεια υιοθετήθηκε η μονοδιάστατη ροή και η αδιαπέρατη διεπιφάνεια και χρησιμοποιώντας την
εξίσωση

Laplace

που διέπει την κατανομή των πιέσεων σε κάθε πεδίο ροής, προσδιορίστηκε η cμιζόντια

ταχύτητα ροής στο πορώδες μέσο κατά τα πρώτα στάδια της εξέλιξης της δ ιεπιφάνειας

(19]. Ακολούθησε η

παρουσίαση της επίλυσης χωρικών προβλημάτων με την υιοθέτηση της αδιαπέρατης διεπιφάνειας και των
πεπερασμένων διαφορών (20]. Με επέκ ταση της μεθόδου του

στη συνέχεια

Galerkin

σε πεπερασμένα στοιχε ία επιλύθηκαν

προβλήματα παράκτιων υδροφορέων και τα προβλήματα αστάθειας που ενέκυπταν όταν ο

όρος της μεταφοράς υπερέβαινε ένα συγκεκριμένο κριτήριο σε σχέση με το κριτήριο διασποράς και με το
μέγεθος της διακρ ιτοποίησης των πεπερασμένων στοιχείων. Ο συντελεστής της διαμήκους διασποράς

θεωρούνταν σταθερός για τ ην αποφυγή της αστάθειας και άλλων αριθμητικών προβλημάτων (21].
Ακολούθως χρησιμοποιώντας τ η ν προσέγγιση της διαπερατής διεπιφάνειας, αναπτύχθηκε ένα αριθμητ ι κό

μοντέλο βασισμένο στην τεχνική των πεπερασμένων στοιχείων. με

σκοπό τη μελέτη της επίδρασης στην

μετατόπιση της διεπιφάνειας της μείωσης των πιεζομετρικών φορτίων μέσω της επιπρόσθετης άντλησης
από πηγάδια

(22]. Χρησιμοπο ι ώντας την μέθοδο του Galerkin, λύνονται ο ι εξισώσε ις της μεταφοράς. και

διασποράς για υπό πίεση υδροφορείς με ορ ιακές συνθήκες. Αρκετά μεγέθη καννάβου ελέγθη καν με τη χρήση
γραμμικών τριγωνικών στο ιχείων . Η αστάθε ια της λύσης οφείλεται είτε στις μεγάλες ταχύτητες κοντά στο
μ έτω πο του αλμυρού νερο ύ. είτε λόγω της πίεσης από τις βαθμίδες συγκέντρωσης σε μία περιοχή πιό μακριά
σε υψηλούς αριθμούς Pec leι

(23]. Στη

συνέχεια χρησιμοποιώντας την αδιαπέρα τη διεπιφάνεια α ναπτύχθηκαν

αριθμητικά μοντέ λ α βασισμένα στη διακριτοποίηση των οριακών σ το ιχείων

διεπιφάνεια. και χρησιμοποιώντας μ ία επέκταση της μεθόδο υ
μελετήθηκαν

στη

συνέχεια

τα

παράκτια

συστήματα

Galerkin

(24].

Υιοθετώντας τη διαπερατή

με γραμμικά ορθογώνικά στοιχεία

υ δροφορέων-εκ βολών

που

εισχωρούν

μέσα

στη

θάλασσα .. Η λύση εκτίμησε με γραμμική προσέγγιση τα πιθανά υδραυλικά φορτία και τις συγκεντρώσεις

μεταξύ των κομβι κών ση μείων

(25). Ακολούθησε η παραμετρική διερεύνηση του φαινομ ένου της διείσδυσης

του αλμυρού νερού σε παράκτιους υδροφορείς για ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων πεδίου. Ελέγχθη κε η
επίδραση της χρονικής διακριτοποίησης κατά την προσο μοίωση στον απαιτο ύ μενο υπολογιστικό χρόνο. Η
κ ίνηση της διεπιφάνειας είναι πολύ γρηγορότερη στην αρχή του φα ι νο μένου παρά όσο πλησιάζει στη
σταθεροπο ί ηση του

(26].

Η θέση της αδ ιαπέρα της δ ιεπιφάνειας σε ομοιογενή και ισότροπο υδροφορέα χρησιμοπο ιώντας τη μέθοδο

των οριακών στοιχείων, προσδιορίστηκε στη συνέχεια. Συγκρίνοντας τη θέση της διεπιφάνειας με την
κατανομή του άλατος στη ζώνη διασποράς. όπου συναντώντα ι τα δύο υγρά. όπως αυτές προσδιορίστηκαν

από

την

επίλυση

με

πεπερασμένες

διαφορές

των

εξισώσεων

μεταφοράς,

διασποράς

και

διάχυσης,

διαπιστώθηκε ότι για σταθερό συντελεστή διασποράς η διεπιφάνεια διαχέεται περισσότερο κινούμενη προς
:ο

εσωτεοικό

του

υδροφορέα

όσο

μειώνεται

ο

ρυθμός

αποφόρτισης

Χρησιμοποιώντας τ ην προσέγγιση της διαπερατής διεπιφάνειας

του

προς

τη

θάλασσα

[27].

επιλύθηκαν στη συνέχεια οι μη γραμμικές

δ ιαφορικές εξισώσεις που διέπουν το φαινόμενο της ροής ρυπασμένου υγρού σε υπό πίεση υδροφορείς με
συνδιασμό των αριθμητικών μεθόδω ν των " διαταραχών" και του

Galerkin [28].

Στη συνέχεια η προσέγγιση

της οριακής επιφάνειας χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση της μεταφοράς-διασποράς του άλατος στη
μεταβατική ζώνη. Τ ο μοντέλο αυτό είναι εφαρμόσιμο όπου δικαιολογούνται οι παραδοχές του Dupu i ι και

της εν λόγω προσέγγισης

(29 1.

Ακολούθησε ένα βελτιωμένο διδιάστ ατο μοντέλο αλληλοϋπερκείμενων

υδροφορέων για την προσομοίωση της κίνησης της αδιαπέρατης διεπιφάνειας σε κάθε έναν χωριστά [30J.
Ένα

διδιάστατο

μοντέλο

πεπερασμένων

διαφορών

κορεσμένη ή ακόρεστη ροή αναπτύχθηκε στη συνέχεια

για

την

προσομοίωση

μεταφοράς-διασποράς

σε

(31].

Μία παραμετρική μελέτη σε ιδανικό υπό πίεση υδροφορέα με αποδοχή των οριακών συνθηκών του

Henry έδειξε ότι το πλάτος "του υδροφορέα επηρεάζει την έκταση της διείσδυσης και ότι στο όριο της
θάλασσας αναπτύσσεται κυκλ ι κή ροή όταν η χαρακτηρι στική ταχύτητα είνα ι μεγαλύτερη της κατά μήκους

διασποράς

[32 J. Στη συνέχεια υ ιοθετώντας την αδιαπέρατη διεπιφάνεια παρουσιάστηκε ένα μοντέλο
[33]. Επόμε νο βήμα ήταν μελέ τη της διείσδυσης της
κάτω από πηγάδι με παραδοχή αδιαπέρατης ή όχι διεπιφάνειας [34].

rτF.πF.nrι<1ιιf.ν(ι)ν <1ΗΗχείων για τα συuuετρικά πεδία
Αάλασσαc

Ένα

βελτιωμένο

τρισδι άστα το

μοντέλο

πε περ ασμένων

διαφορών

με

εξαρτημένες

μεταβλητες

το

υδραυλικό φορτίο και τη συγκέντρωση ακο λούθησε. γ ια μεμονομένους ή αλληλοϋ περκείμεν ους υδροφορεί.;.
Μπορεί

να

χρησιμοποιηθούν

κ υλ ινδρικ ές

συντεταγμένε ς

Υιοθετήθηκε ο αλγόριθμος διαδοχικών λύσεων του
ε πανα ληπτι κή ς διαδικασίας

(351.

για

Pi ca rd.

τη

μελέτ η

με ειδι κή

της

παρο υσίας

πηγαδιών.

πρόβλεuιη για τη σύγκλιση

της

Ένα διδιάστατο μοντέ λο για την προσομοίωση της υφ αλμύρωσης σε υ πό

πίεση υδροφορείς με διαρροή υ πό μόνομες συνθήκες παρουσιάστηκε στη συνέχεια με εφαρμογή της τεχνικής

Galerkin

και αριθμητικό σχήμα βασισμέ νο στη μέθοδο ''χαλάρωσης" . Κ υ κλική ρο ή προβλ έ πεται στ ο όριο της

θ άλασσα ς. Η επίδραση υ δρα υλι κ ών και γεωμετρικών παραμέ τρων στη διείσδυση τ ης θά λασσας και της
δια κριτοπο ί ησ η ς του πεδίου στη σύγκλισης του μοντέ λου

[36).

Χρησιμοπο ιώ ντας μία έκφραση της εξίσω σης μ ετ αφοράς-διασποράς εξαρτώμενη από την πυ κ νό τητα.
μελετήθηκαν

οι

αλληλοuπερ κείμ ενοι

υδροφορείς αυτούς

υδροφορείς.

Τα

πειραματικά

αποτελέσματα

έδειξαν

ό τι

στους

η μεταβατική ζώνη δεν μπορεί να ληφθεί ως αδιαπέρατη διεπιφάνεια με το γλυκό ν ερ ό

να κινείται παράλληλα σε αυτ ήν όπως ι σχ ύει στο υς ομοιογενε ίς υδροφορείς . Το γλυ κ ό νερό εκφορτίζεται

μέσω της ζώνης στα σημεία · ' περιορισμού" . Η προσομοίωση απαιτεί είτε μορφο ποίηση

της διασποράς

εξαρτώμενη από τη διεύθυνση ροής, εί τε χωρική μεταβολή των παραμέτρων δι ασποράς

[371.

Ένα ημι

τρισδιάστατο μοντέλο πεπερασμένων διαφορών που προσομοιώνει τα πεδία γ λυκού και αλμυρού νερού που
διαχωρίζονται με αδιαπέρατη διεπιφάνεια σε αλλη λοϋπερκείμενους υδροφορείς ακολούθησε. Το μον τέλο
ε πιτρέπει

την

τοπική

προσομοίωση

των

συνθηκών

στ ους

υπόγειους

παράκτιους

συ μπεριλαμβανομένης της επίδρασης της δυναμικής της θάλασσας στο σώμα του

υ δροφορείς,

κάθε υδροφορ έα . Ο ι

εξισώσεις ροής στα πεδία του γλυκού και αλμυρο ύ νερού ολοκληρώνονται κατά την κατακόρ υφη διεύθυνση
δεδο μένων των οριακών

και αρχικών συνθηκών . Η διαρροή μεταξύ αλληλοϋπερκε ί μενων υδροφορέων

υπολογίζεται μέσω του νόμου του Darcy, λαμβάνοντας υπόψη διαφοροποιήσεις στη πυκνό τητα κατά μή κος
του υδροφορέα

[38 Ι.

Στη συνέχεια έγινε μία παραμετρική διερεύνηση για την κίνηση της αδιαπέρατ ης διεπιφάνειας εξ· αιτίας
γραμμ ικής

μεταβολής

(διακυμάνσεις)

της

στάθμης

του

γλυκού

νερού,

χρησιμοποιώντας

πεπερασμένα

στοιχεία. Η κίνηση αυτή βρέθηκε να εξαρτάται από το ρυθμό, τη θέση και την περ ίοδο των δ ι ακ υμά νσεω ν .

(39].

Τέλος ένα τρισδιάστατο μοντέλο που υιοθετεί την προσέγγιση των αναμείξ ι μων υγρών σε μεταβατική

~ώνη.

αναπτύχθηκε

για

τη ν

προσομοίωση

της

υφ αλμύρωσης

φρ εάτιου

υδροφορέα.

Μ ελετήθη καν

οι

επιδράσεις των: α) πεδίο ροής μεταβλητής πυκνό τητας, β) βροχόπτωσης, γ) διήθησης και δ) διακύμανση της
ελεύθερης επιφάνειας του

υδροφορέα. στους μηχανισμούς της διείσδυσης του

αλμυρού νερού υπό το

καθεστώς άντλησης μεγάλων όγκων από πηγάδια. Η μελέτη αυτή έγ ινε με τη μεθόδο τω ν πεπερασμένων
στοιχείων

το υ

Galerki n,

την

ισοπαραμετρική

τεχνική,

ε πα να λη π τικό σχήμα βασισμένο σε μία μέθοδο δοκιμώ ν

2.

τη

μέθοδο

των

χαρακτηριστικών

και

με

ένα

κίνησης

της

(40].

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΌΜΕΝΟΥ

2.1. Μαθηματικό μον-τέλο προσομοίωσης και αριθμητικό σχήμα επίλυσης
Το

μαθη μα τικό

μο ντέλο

που

χρησιμοποιήθηκε

για

την

μελ έτ η

του

φαινομένου

της

αναπτυσσόμενης διεπιφάνειας κατά την υφαλμύρωση των παράκτιων υδροφορέων φρεάτιων ή υπό πίεση
(Σχήμα

2).

στην περιοχή

μονοδ ιάσ τ ατης ροής των

μελέτης είναι το ευρύτερα

Shamir-Dagan

διαδεδομένο απλοποιημένο μαθηματικό u οντέλο

[ΙΟ], με το αριθμητικό σχήμα που βασίζετα ι στ ις πεπερασμένες

δ ιαφορές και τις ακόλουθες παραδοχές:
(α) Τα δύο υγ ρά δεν αναμειγνύονται

(β) Ι σχ ύουν οι παραδοχές το υ Dupuiι
( β .Ι) Ισχύε ι ο νόμος το υ

(1863):

Darcy,

(β.2) Το κάτω όριο του υδροφορέα είναι αδιαπέρα το.
(β.3) Δεν λαμβάνεται υ πόψη η κατακόρυφη μεταβο λή του υδραυλικού φορτίου.
(γ) Οι ιδιό τητες του εδάφους δεν μεταβάλλονται χ οονικά.

Ground
R(x,t)

J__ι_ι J_ ι _ 1 _ι_

Ζ

Sea

- - -S(x,t)

Leνel

Free Surface

χ

----Saιt

z(x,t)

D(x)

Fresh Water

'nter-ace
·~ ----- -- - -

Water

r~r''

,--....,

..,-ι·rτ"

~~---

L(t)
Β

ΣΧΗΜΑ

\. ϊο

φυσικό cpαινομενσ

Οι εξισώσεις που διέπουν τη pοή στα τpία διαφοpετικά πεδία pοής είναι ο ι εξή :;:
α) Ο

'

χ ,

L(t) : Πεδίο

pοής γλυκού νεpού

a n
β) Ο

•χ

• Lίι)

:

, ~+η
rS
s πrz
._-.πχ
. . [_κ r ( z

L(t ),

χ • Β

:Ο

-

/Χ [ Κ

f

(0 -

z) /Χ ( ~ S - ~\ z) ]

=

0

υπόλοιπος υδpοφοpέας

a, n '

•

aS ) ~ ~]=R

Π εδ ί ο pοής αλμupού νερού

nS ~' ~
γJ

+

S= S(x,t). z=z(x,t), D=D(x):

~~

+

caχ

rΚ

'

(Ο

+

a S )

~:

l

R

Οι αποστάσεις μεταξύ της στάθμης της θάλασσας και της στάθμης του

υδpαύλικού φοpτίου του γλυκού νεpού, της διεπιφάνειας, του κάτω οpίου του υδpοφοpέα.

•

Κ' =Κ '(χ). Κ 5 = Κ 5 (χ): Υδpαυλική διαπεpατότητα στα πεδία pοής του γλυκού και αλμυpού νεpού.

•

η'. η~: Το ποpώδες στα πεδία pοής του γλυκού και του αλμυpού νεpού.

•

γ', γ 5 : Το ειδικό βάpος στα πεδία pοής του γλυκού και του αλμυpού νεpού ( Δγ = γ5

•

R=R(x): Η επιφανειακή εισpοή στον uδpοφοpέα [m 3 / m ~. sec]

•

α=Ο γ ια υπό πίεση υδpοφοpέα και α=Ι για φpεάτιο υδpοφοpέα

- /

).

Για την επίλυση οpίζοντα ι οι αpχικές και οι οpιακές συνθήκες

3. ΑΙΤΙΕΣ

ΤΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Οι βόρειες ακτές της Πιερίας, οι νότιες ακτές της Χαλκιδικής, της Ανατολικής Μακεδονίας, της
Θpάκης και οι δυτικές ακτές της Θάσου. είναι θεpινά θέpετρα, προσελκ ύοντας χιλιάδες τουρίστες. Το
γr.γο νός αυτό α υξάνει θεαματικά τις ανάγκες σε πόσιμο νεpό. Επιπλέον κατά τη διάpκεια του καλοκαιριού
αυξάνονται δραματικά οι ανάγκες σε αρδευτικό νερό. Αυτές οι υρδευτικές και αρδευτικές απφτήσεις πpέπει

να ικανοποιηθούν μέσα σε μία υδpολογικά φτωχή πεpίοδο του έτους, σε αντίθεση ~ε το ότ\ bUfιβαi.νει κατά

τη διάpκεια του πλούσιου υδpολογικά χειμώνα. Γεγονός που αυξάνει τΤ\v έλλειψη ίκ:ανmτο11ττικών
ποσοτήτων νεpού την εποχή της αιχμής της ζήτησης, είναι η έλλειψη επιφανειακών Ιfδο.τικών πόpων στο

νότιο τμήμα της περιοχής, σε αντίθεση με το πλούσιο σε επιφανειακά νερά βόpειο τμήμα της. Από τα

παpαπάνω είναι φανερή η χωρική και χρονική ανισοκατανομή των υδατικών πόρων και αναγκών.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΑ
ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑ Ι ΘΡΑΚΗ

8
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Το uδατικο ισοζuγιο της περιοχ.η;

....•10•••1' · .. •φt

~

Το γεγονός αυτό σε συνδιασμό με τη σχεδόν παντελή έλλειψη των απαραίτητων έργων υποδομής για
- ϊν ι:ι;-οθήκευση και εκμε<άλλευση της χειμερινής επιφανεια κής απορροής με σκοπό την uετέπειτα χρήση

'""- "' "' .,."" ..,.,; l 11111n .,.,,ω rr ni\~11τ11a:1 11 rr11rrν1a:1v ή νια την απευθείαc τροφοδότηση των υπόγειων υδροφόρων
στρωμάτων μέσω του τεχνητού εμπλουτισμού των πατράκτιων υδατικcίJν συστημάτων, έχει ως αποτέλεσμα
την υπερεκμετάλλευση αυτ<i:ιν των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων κατά τους θερινούς μήνες για :ην
ικανοποίη ση των αυC.ημένων υδατικών αναγκ(ί>ν. Αυ:ή είναι η ευκολότερη λύση. Η υπερεκuετάλλευ ση αυτή
σε συνδιασμό με την συνεχή μείωση της φυσικής :ροφοδοσίας :ων παρακτιων υδροφορέων εξ' αι:ίας :ης
μείωσης του μέσου ετήσιου ύψους βροχής την τελευταία δεκαετία. έχει ως αποτέλεσμα τη δραuατική ιττι~ση

της σταθμ ης των υδροφορέων και τ η συνεχή ποσοτική και ποιοτική τους υποβά θμιση λόγω της διείσδυσης
του αλμυρού νερού (Σχή μα

2.).

Η υπερεκμετάλλευση των υδροφορέων λαμβάνει χώρα μέσω ενός πυκνού δικτίου ρηχών και βαθέων
γεωτρήσεων που έχουν διανοιχθεί σε όλη την περιοχτi και που εξαπλώνονται ταχύτατα και εντελλώς

ανεξελεγκτα λόγω της έλλειψης μιας κεντρικής υπηρεσίας διαχείρισης των υδατικών της πόρων που θα
εξέδειδε νόμιμες-ελεγχόμενες άδειες διάνοιξης γεωτρή σεων. Αντιθέτως η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων
και η έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την
έκδοση των αδειών διάνοιξης γεωτρ ήσεων σε συνδιασμό με την αδυναμία επίβλεψης τήρησης και επιβολής
εφαρμογ ής

μεταξύ
των

των αποφάσεων τους επιδεινώνει το πρόβλη μα. Η συνεχής μείωση των βροχοπτώσεων

1966-1985

χειμερινων

και

1986- 1995)

ογκων

επιφανειακών απορροών.

με

ταχύτερους

· Ενας

133%

και η διαφοροποίηση της ανισοκατανομής τους εντός του έτους (μείωσ η
ρυt:ιμούς

απο

εκεινους

του

t:ιέρους),

οδηγει

στη

μειωσ η

των

φα ύλος κύκλος δημιουργείται μιας και τα ανανεώσιμα αποθέματα των

υπόγειων υδατικών πόρων μειώνων τ αι ενώ οι συνολικές αντλούμενες ποσότητες αυξάνουν. Είναι φανερό
απο το υδατικο ισοζυγιο της περιοχης (l.χημα

J.)

οτι η ασχημη κατασταση t:ια επιδεινωt:ιει με την περεταιρω

μείωση τ ης επ ιφανεια κ1iς απορρο ής των διασυνοριακών ποταμών που διατρέχουν με το πλέον κατάντι
τμήμα τους την περιοχή μελέτης . Δ υστ υχώς αυτό εξαρτά τ αι από τις διαθέσεις των βορείων γειτόνων μα ς
καθιστώντας το χαρακτήρα των πόρων αυτ ώ ν επ ισφαλή.

4.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡ ΑΚΗ
Από υδοευτ ικ ής από111εως

n

πεοιοϊή όπωc ποοαναφέοθηκε είνα ι τουοιστική uε uεγάλο αοιθuό εποηκών

επισκεπτ ών και αυξημένες υδρευτικές απαιτήσεις που καλύπτονται από τα υπόγε ια νερά. Το φαινόμενο
ύ uως της πο ι οτικής υποβάθμ ιση ς τω ν υδροφορέων καθισ τά προβληματική κ αι ελλειμματική την ύδρευση
αυτής της περιοχής. Η έλλειψη α υ τή οδηγεί στην αύξησ η του κόστους ζωής λόγω των δαπανηρών λύσεων

(ε μφιαλωμένο νερό, έργα
κατοίκων. Αύξηση

υδροδότηση ς

κ.ά.) ή στην υπο βάθμ ιση

του κόσ τους ζωής αλλά

του βιοτικού επιπέδου

και των ενγενών δυσκολιών παρατηρείται

των

μόνιμων

και για τους

τουρίστες με αποτέλεσμα τη μείωση της δυναμ ικής ο ικονομικής εκμετάλλευσης της περιοχής, μείωση της

εισροής

νέων

επενδυτικών

ανταγωνιστική

συγκρινόμενη

κεφαλαίων
τόσο

με

και

του αριθμού

άλλες

τουριστικές

των

τουριστών αφού

περιοχές

εντός

και

καθίσταται
εκτός

της

λιγότερο
Ελληνικής

επικράτειας . Το γεγονός αυτό οδηγ εί σε μ είωση του εισοδή μα τος των κατοίκων και περαιτέρω υποβάθμιση
του βιο τ ικού τους επιπέδου μέσα από ένα ν φ αύλ ο κύκλο αύ ξ ησης του κόστους ζωής.
Από αρδευτικής απόψεως τα προβλ ήματα που προκα λ ούντ αι είναι πολλαπλά . Παρουσ ιάζεται έλλε ι1υη
ικανής ποσότητ ας νερού. λόγω κυρίως της έλλειψης στοιχειωδών έργων υποδομής αρδευτικής ανάπτυξης.
όπως

έργων

εκμετάλλευσης

των

επιφανειακών

υδατικών

πόρων.

Αυτό

οδηγεί

είτε

στη

ποσοτικά

ελλειμματική άρδευση. είτε στην κάλυψη των αρδευτικών αναγκών με υφάλμ υρο ή ακάθαρτο νερό με

αποτέλεσμα την αύξηση της αλατότητας των εδαφών. Το γεγονός αυτό ευθύνεται για την μείωση της
δυναμικότητας τους, την πτώση της αξίας της γής. την αύξηση του κόστους των παραγόμενων προίόν:ων.

την μείωση

της

ανταγωνιστικότητας

τους.

την μείωση

του όγκου

των

πωλήσεων.

την μείωση

των

εισοδημάτων των αγροτών κ α ι την υποβάθ μι σ η του β ι οτικού τους επιπέδου.

Η μείωση της

παραγωγικότητας των εδαφών οδηγεί τους καλλιεργη τ ές είτε να αντισταθμ ίζουν

ποσοτικά (χρησ ιμοπο ιώντας περ ισσότερο νερό) την ποιοτική υποβάθμιση του νερού είτε να χρησιμοποιούν

μεγαλύτερα και δραστικότερα βελ τιοτικά

(λιπάσματα). Το γεγονός της αύξησης των εξόδων έχει σαν

αποτέλεσμα τη μείωση του εισοδήμα τος τους ή στην προσπάθεια αποκατάστασης των εσόδων τους. την

αύξηση της τιμής των προϊόντων που μειώνει την ανταγωνιστικότητα τους. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε
πολλούς κατοίκους να επ ιλέξουν για απασχόληση τους τη ν τουριστική ανάπτυξη του τόπου τους. η οποία
ε ίναι και άμεσα αποδο τ ική, παρά τα προβλήματα που προαναφέρθη κ αν και όχι την παραδοσιακή γεωργική
ανάπτυξη, η οποία και επ ι σφ αλής είνα ι αλλά και απαιτεί μ εγ ά λης κλί μακας έργα για την εξασφάλ ιση

ικανών ποσοτήτων αρδευτικού νερού. Α υτό έχει σαν αποτέλεσμα την ολοένα μεγαλύτερη συρρίκνωση της
καλλιεργούμενης γης (περίπου

15%

κατά την τελευταία δεκαετία) και την επικράτηση εποχικού χαρακτήρα

rιπασ Υ όλ πσnc. Τ έλοc στιc πεοιπτώσειc όπου στα δίκτυα uετ α<0οοάc το νεοό είναι υ<0άλuυυοο. λόγω τnc
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μεγάλης διαβρωτικής του ικανότητας, προκαλεί σημαντικα προβλήματα στα διάφορα στο ι χε ία του δ ι κτυου.
όπως αύξηση των ρυθμών εμφάνισης βλαβών με επακόλο υ θη μείωση του χρόνο υ ~ωής τους. α ύξηση τω ν
απωλειών λόγω διαρροής, μείωση της παροχετευτικής ικανότητας των αγωγών, αύξηση του λειτο υργικο ύ

κοστους. του κόστους συντήρησης του δικτίου και του βαθμού αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του.

ΠΙ . Α ΚΑΣ

2.

Π εριοχες uε εξακριβωμένα προβλήματα υφαλμ ύρωσης

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡ ΑΚΗΣ
Μακρύγιαλος

Κορινός

-

ΥΠΟΒΆΘΜΙΣΗ
ΝΟΜΟΣ
Πιερίας

(ποσοτική-ποιοτική)

ακατάλληλο για ύδρευση

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΠΟΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΗΣ & ΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑΣ
• Μ ικρά Φράγματα σε χειμάρους
• Τεχητό εμπλουτισμό από Αλιάκμωνα

:-1.

Καλλικράτεια

Σωζόπολη Χαλκιδικής

-

3\00

μS

- 25 "C

•

Ν. Πλάγια - Ν . Φλογητά

f ικρά Φράγματα σε χειμάρους

• Τεχητό εμπλουτισμό από Χαβρία. Ολύνθιο

Ν. Ποτείδαια

Χαλκιδικής

3300

μS

Πευκοχώρι

Χαλκιδικής

3500 μS - 25 "C
4000 μS - 25 "C
6000 μS - 25 "C

- 25 °C

• Μικρά Φράγματα σε χειμάρους

• Τεχητό εμπλουτισμό από Χαβρία, Ολύνθιο
Χαλκιδικής
Χ αλ κιδικής

Νήσος Αμουλιανή

• Μικρά Φράγματα σε χειμάρους
• Μ ικρά Φράγματα σε χειμάρους
• Μ ικρά Φράγματα σε χειμάρους
• Λιμνοδεξαμενές

Οφρίνιο- Ορφάνιο- Κάριανη

Καβάλας

ακατάλληλο για άρδευση

• Φράγμα τα Μαρμαρά
• Τεχνητό

&

Οφρίνιου

εμπλουτισμό

Ορφάνιου

από

Στρυμόνα

-

Φωλ έα

Μ υρτόφυτο

Καβά λας

ακατά λληλο για άρδευση

• Φράγματα Μ υρτοφύτου

Ελαιοχώρ ι

&

Ελευθερών

Γιακκάδες

Καβάλας

ακατάλληλο για άρδευση

• Φράγ μα Νέστου

Νέα Καρβάλη

Καβάλας

• Τεχνητό εμπλουτισμό από Νέστο

Νέα Πέραμος

Καβάλας

Θάσος (χώρα)

Καβάλας

2000 μS - 25 "C
1300 μS - 25 °C
2800 μS - 25 "C

Ποτός-Αστρίδα

Καβάλας

ακατάλληλο για άρδευση

Καβάλας

5000- 15000

• Φράγμα Ελευθερών
• Πηγ ές Γονατίου

&

Γεωτρήσεις ενδοχώρας

• Πηγές Πόπινου-Λάκκου-Βασιλικής
• Γεωτρήσεις στην ενδοχώρα

• Λιμνοδεξαμενή Θεολόγου
Σκάλα Καλλιράχης

-

Σκάλα

μS

- 25 ''C

Σωτήρος

• Πηγές Καστανίδας-Κερασιάς
• Λιμνοδεξαμενή Καλλιράχη ς

Πρίνος

Καβάλας

1000 - 7000

μS

Σκάλα Ραχωνίου

Καβάλας

Λιμενάρια

Καβάλας

Μαριές

Καβάλας

1250 μS - 25 ''C
3000 μS - 25 "C
1600 μS - 25 "C

- 25 "C

• Πηγές Κεχρινιάς
• Λιμνοδεξαμενή Πρίνου

• Γεωτρήσεις στην ενδοχώρα
• Λιμνοδεξαμενή Ραχωνίου
• Λιμνοδεξαμενή Λ ιμενάρια

•Φράγμα Μαριών & Γεωτρήσεις ενδοχώρας

Εύλαλο-Άβατο

:-.ΙέστοςΕρά σμιο-

• Τεχνητός εμπλουτισμός στα Μάγγανα και

Δέκαρχο Ξάνθης

2000

μS

- 25 ''C

Σέλινο Ξάνθης

7500

μS

- 25 "C

το Μυρωδάτο από το Νέστο

Μ υρωδάτο- Μάγγα να

Βιστ ωνίδα- Κουτσό- Πολύσιτο

• Τ εχνητός εμπλουτισμός στο Πολ ύσιτο από

Σιδινή

το :-.Ιέστο

Νέα Κεσάνη- Ποταμιά

Ξά νθης

5000 - 9000

Λ εύκη

Ξάνθης

ακατάλληλο για άρδευση

Φα νάρι-

Γλυκονέρι-

μS

- 25 ''C

Μ έσ η

• Φράγματα μικρά

Π όρπη- Προσκηνητές-

Παγούρια-

Ξυλα γ ανή

έα

-

• Τεχνητό εμπλουτισμό από τ ο Νέστο
• Τεχνητό εμπ λουτισμό από Φιλλιούρη

Κα λαμόκαστρο-· Η μερο ς-

Μαρό νια- Α ίγειρος-

• Τεχ νητό εμπλουτισμό από το Νέστο

Κράνοβο Ροδόπης

ακατάλληλο για ύδρευση

Σιδηροχώρα

• Λιμνοδεξαμενές μικρές
• Φράγμα Ασκιτών
• Φράγμα Κομσάτου

Νέα Καλλίσ τη

Αλεξανδρ/ πολη-Λυκόφως

Έβρου

ακα τάλλη λο για άρδευση

•Τεχνητό εμπλουτισμό από Έβρο

· Εβρος

Έβρου

ακατάλληλο για άρδευση

•Τεχνητό εμπλουτισμό από · Εβρο

(εκβολές)

.' : . _ •

5. ΠΡΌΛΗΨΗ
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ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔ ΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

Είναι φανερό ότι η περιβαλλοντική υποβάθμιση των παράκτιων υδατικών συστημάτων αποτελεί τροχοπέδη
για την οικονομική ανάπτυξη της πληγήσας περιοχής και πρέπει να αντιμετωπίζεται με μέτρα πολλαπλών
:;το"(_ων και όχι μόνο με τη μείωση των υδα τικών αναγκών.

Πέντε uέθοδοι προτείνονται για την πρόληψη και τον έλεγχο της διείσδυσης του αλμυρού νερού: (α)
μείωση και/ ή αναμόρφωση του δικτίου των γεωτρήσεων, ( β ) τεχνητός εμπλουτισμός, (γ) χρήση βοηθητικών

γεωτρήσεων κατά μήκος της ακτής. (δ) αναμόρφωση των υδραυλικών κλίσεων με τη διατήρηση της στάθμης

του υδροφορέα πάνω από το επίπεδο της θάλλασας και (ε) κατασκευή τεχνητών υπόγειων φραγμάτων. Από
αυτές τις πέντε μεθόδους η τρίτη και η τέταρτη δεν λύνουν αλλά αναστέλλουν την υφαλμύρωση. \ι!όνο με
την αποκατάσταση των αρχικών υδραυλικών κλίσεων ή με τη χpήση υπόγειων φραγμάτ ων λύνεται το

πρόβλημα. Σε περιοχές όπου μπορεί να εξασφαλιστεί νεpό για την αποκατάσταση των υδραυλικών κλίσεων
μέσω τεχνητού εμπλουτισμού αποτελεί την οικονομικότερη λύση.

Στον Πίνακα

2 αναφέρονται

τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αποκατάσταση της οικολογικής ισορροποίας

στις περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης. Τα μέτρα αυτά είναι κυρίως μικρά ή μεγάλα φράγματα και
λιμνοδεξαμενές με σκοπό τη μείωση ή και διακοπή των αντλήσεω ν υπόγειου νερού, τεχνητοί εμπλουτισμοί
από ποταμούς και ηπειρωτικές γεωτρήσεις που δεν επιpρεάζουν τους εν λόγω παράκτιους υδροφορείς
αφήνοντας τη διαδικασία της φυσικής απορρύπανσης να διορθώση την κατάσταση
αυτές

τις

περιπτώσεις

έγιναν

οι

απαραίτητες

δοκιμές

(trial-and-error)

για

[41,42.43.44].
την

Για όλες

απόδε ιξη

της

αποτελεσματικότητας τους.
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