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Περίληψη 
 
Το αντικείµενο της παρούσης διατριβής αναφέρεται στο σχεδιασµό, την ανάπτυξη και 
την εφαρµογή ενός συµβουλευτικού συστήµατος λίπανσης για τη Χωρικά 
Καθορισµένη ∆ιαχείριση Καλλιεργειών (ΧΚ∆Κ) υπό τη µορφή ενός Χωρικού 
Συστήµατος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΧΣΥΑ). 
Η σύγχρονη άσκηση της γεωργίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από χηµικές εισροές, 
όπως λιπάσµατα και προϊόντα φυτοπροστασίας, προκειµένου να επιτύχει  υψηλές 
παραγωγές. Είναι ενδεικτικό, ότι η ποσότητα των χρησιµοποιούµενων λιπασµάτων 
στην καλλιέργεια του βαµβακιού, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει σηµειώσει θεαµατική 
αύξηση. Το πρόβληµα αυτό, οφείλεται στο ότι οι όποιες τεχνικές προσθήκης, 
εφαρµόζονται χωρίς την χρήση επιστηµονικών ερευνητικών δεδοµένων για τη σωστή 
διαχείριση των πόρων, αλλά µε εµπειρικό τρόπο. Εντούτοις, γεγονός είναι ότι ο 
έλεγχος της αζωτούχου λίπανσης των αροτραίων ή δενδρωδών καλλιεργειών, 
αποτελεί µία εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία, λόγω του πλήθους των παραµέτρων που 
επιδρούν επί των συνθηκών αφενός διαθεσιµότητας του αζώτου στο έδαφος και 
αφετέρου πρόσληψής του από τα φυτά.  
Η φιλοσοφία ανάπτυξης και υλοποίησης του ΧΣΥΑ βασίζεται στο γεγονός ότι καµία 
αγροτική περιοχή και θέση δεν παρουσιάζει ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες και συνθήκες, 
όσον αφορά στο έδαφος, το κλίµα και τις εφαρµοζόµενες καλλιεργητικές πρακτικές, 
σε σχέση µε µία άλλη και για το λόγο αυτό δε θα πρέπει να υποβάλλονται στις ίδιες 
διαχειριστικές πρακτικές. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µιας περιοχής θα 
πρέπει να καταγράφονται, να αξιολογούνται και να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε 
απόφαση που άπτεται της εφαρµογής αγροχηµικών σκευασµάτων στο έδαφος, µέσω 
µιας χωρικά εντοπισµένης προσέγγισης. Στην παρούσα διατριβή διερευνάται και 
προτείνεται µία τέτοια µεθοδολογική προσέγγιση, η οποία τεκµηριώνεται 
επιστηµονικά και έρχεται να καλύψει ορισµένα κενά σχετικά µε τη στήριξη των 
αποφάσεων στη λίπανση των καλλιεργειών.  
Πιο συγκεκριµένα, το ΧΣΥΑ κάνει χρήση των λειτουργιών, δυνατοτήτων και 
ευκολιών που προσφέρουν τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) σε 
συνδυασµό µε τη Λογική της Ασάφειας, στην υποστήριξη και την εφαρµογή χωρικών 
αποφάσεων και µέσα από µία αυτοµατοποιηµένη συστηµική µεθοδολογία, αποδίδει 
συνταγές λίπανσης, τόσο υπό τη µορφή περιγραφικής πληροφορίας, όσο και υπό τη 
µορφή χαρτών διαχείρισης. Το ΧΣΥΑ συνίσταται σε τέσσερα επιµέρους συστήµατα, 
τα οποία αναλαµβάνουν να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία από στοιχεία σε 
πληροφορία, όπως αυτή εκδηλώνεται στη λήψη χωρικών αποφάσεων λίπανσης. Το 
πρώτο σύστηµα επιτελεί την είσοδο και διαχείριση των δεδοµένων εισόδου του 
ΧΣΥΑ, το δεύτερο και τρίτο σύστηµα συνιστούν το αναλυτικό επίπεδο του ΧΣΥΑ 
και στην ουσία, µέσω αυτών λαµβάνεται η απόφαση για την ποσότητα και τον τύπο 
του προς χορήγηση λιπάσµατος και τέλος το τέταρτο σύστηµα έχει επιφορτιστεί µε τη 
λειτουργία της εξόδου και απεικόνισης των χωρικών αποφάσεων.     
Το προτεινόµενο ΧΣΥΑ επιδιώκει να διαχωρίσει τις καλλιεργούµενες περιοχές, σε 
διαχειριστικές ζώνες λίπανσης, µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 
γνωρίσµατα. Με τον τρόπο αυτό, αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται οι ήδη 
παραγωγικές περιοχές µε τη µη περαιτέρω επιβάρυνσή τους µε χηµικά σκευάσµατα 
και παράλληλα, τονώνονται οι µειονεκτούσες θέσεις µε ειδικές, ιδιαίτερες και 
εντοπισµένες συµβουλές λίπανσης. Τέλος, παρέχεται µία σαφής και χρηστική 
βοήθεια στους παραγωγούς σχετικά µε τη λίπανση των καλλιεργειών τους, η οποία 



xiv 

όµως βασίζεται σε συγκεκριµένα κριτήρια και τεκµηριώνεται µε βάση την 
επιστηµονική γνώση. 
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Abstract 
 
The objective of this thesis refers to the design, development and implementation of 
an advisory system for Site Specific Crop Management (SSCM), through the proposal 
of a Spatial Decision Support System (SDSS). 
Modern agricultural practices are largely dependent on chemical inputs such as 
fertilizers and crop protection products in order to achieve high yields. It is indicative 
that the quantity of fertilizer used in cotton cultivation during the last three decades 
has dramatically increased. This problem mainly relies on the fact that any fertilizing 
addition techniques are applied without the use of scientific research data regarding 
the proper management of resources, but empirically. On the contrary, it is indeed true 
that the control of nitrogen fertilization of arable or arboriculture crops is an 
extremely complex process, because of the large number of parameters affecting both 
the conditions of nitrogen availability in soil and its assimilation by the plants. 
The general idea under which the SDSS is developed and implemented is based on the 
fact that no rural area and site, present exactly the same properties and conditions 
relating to soil, climate and cultivation practices applied as another and therefore it 
should not be submitted to the same management practices. The site specific features 
of a region must be recorded, assessed and taken into account in any decision 
involving the application of agrochemical products in the soil, identified through a 
spatial approach. This thesis investigates and proposes a methodological approach, 
which is scientifically documented and consolidated and seeks to cover many gaps 
relating to the support of decision making in fertilization of crops. 
More specifically, the SDSS uses functions, capabilities and facilities offered by the 
Geographical Information Systems in conjunction with Fuzzy Logic, in supporting 
and implementing spatial judgments by the means of an automated system 
methodology. It gives fertilization recipes, both in the form of descriptive information 
and in the form of management maps. The SDSS consists of four sub-systems, which 
are taken to complete the so called process “from data to information”, as manifested 
in spatial decision-making applications. The first system undertakes the entry and 
management of SDSS’s input data, the second and third system in essence, form the 
analytic level of the SDSS, through which the quantity and the type of fertilizer to be 
supplied is decided and finally the forth system has entrusted with the operation of the 
output and display of the former drawn spatial decisions. 
The proposed SDSS seeks to delineate the cultivated with cotton areas, in fertilizer 
management zones, based on their specific characteristics. In this way, the already 
productive areas are being recognized and guaranteed with no further burden of 
chemicals and in parallel the disadvantaged positions are stimulated with specific and 
localized fertilization advices. Finally, a clear and useful aid is given to the producers 
in order to fertilize their crops, which is based on site specific criteria and documented 
on the basis of scientific knowledge. 
 



xvi 

Ευχαριστίες  
 
Η εκπόνηση της παρούσης µελέτης δε θα ήταν εφικτή αν δεν είχα την αµέριστη 
συµπαράσταση και βοήθεια ορισµένων ανθρώπων τους οποίους αισθάνοµαι την 
ανάγκη να ευχαριστήσω. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στον επιβλέποντα και σύµβουλό µου 
Καθηγητή της Σχολής Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κ. Κουτσόπουλο, για την εµπιστοσύνη την οποία µου 
έδειξε και για τη συνεχή επιστηµονική καθοδήγηση και την ηθική στήριξη που µου 
παρείχε. 
Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον Καθηγητή της Σχολής Αγρονόµων 
και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ∆. Αργιαλά για 
τη βοήθειά του και τις ουσιαστικές παρατηρήσεις του σε επιστηµονικά και τεχνικά 
ζητήµατα.  
Η συµβολή, συνδροµή, υποστήριξη και αρωγή του Επίκουρου Καθηγητή του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ∆. Καλύβα σε όλα τα στάδια εκπόνησης της 
διατριβής υπήρξε πάντα άµεση και καταλυτική και τον ευχαριστώ από καρδιάς.    
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Οµότιµο Καθηγητή της Σχολής Αγρονόµων και 
Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. κύριο Κωνσταντίνο Κασσιό, τον Καθηγητή της 
Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. κύριο 
Ανδρέα-Γεώργιο Σταφυλοπάτη, την Καθηγήτρια του Τµήµατος Αξιοποίησης 
Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής  του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών  
κυρία Βασιλική Κόλλια-Κουσουρή και τον Καθηγητή του Τµήµατος Αξιοποίησης 
Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής  του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών  
κύριο Ιωάννη Ασηµακόπουλο, οι οποίοι µου έκαναν την τιµή να είναι µέλη της 
επταµελούς εξεταστικής επιτροπής. 
Ευχαριστώ επίσης, τον Επίκουρο Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Κ. Οιχαλιώτη για τις πολύ χρήσιµες συµβουλές του σχετικά µε θέµατα θρέψης φυτών 
και γονιµότητας εδαφών. 
Επίσης, οφείλω ένα µεγάλο ευχαριστώ στο ∆ιδάκτορα Μηχανικό Θ. Χατζηχρήστο 
για τη γνώση που µου µετέδωσε και τις οδηγίες που µου παρείχε κυρίως πάνω σε 
θέµατα της λογικής της ασάφειας, εφαρµογών και ανάλυσης. 
Ευχαριστώ τους ∆ιδάκτορες Μηχανικούς Π. Κολοκούση και Μ. Περτσελάκη και τον 
υποψήφιο διδάκτορα Α. Τζώτσο  για τη βοήθειά τους σχετικά µε θέµατα τεχνικής 
φύσης και υποστήριξης. 
Ακόµη, ευχαριστώ το αρµόδιο προσωπικό των υπηρεσιών και τµηµάτων των 
Υπουργείων Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και του Εθνικού 
Ιδρύµατος Αγροτικών Ερευνών των Αθηνών που µε κάθε προθυµία µε βοήθησε, 
µέσω της παροχής συµβουλών και δεδοµένων.  
Προσωπικά ευχαριστώ το ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών ∆ρ. Σ. 
Θεοχαρόπουλο και την Ερευνήτρια Α’ ∆ρ. Μ. Χρήστου για τη διαρκή συµπαράσταση 
και κατανόηση που έδειξαν και συνεχίζουν να δείχνουν στο άτοµό µου. Επίσης, 
ευχαριστώ τον Ερευνητή Α’ ∆ρ. Θ. Καρυώτη από το ΙΧΤΕΛ για την άµεση και 
ανιδιοτελή βοήθεια που µου παρείχε, το Γεωπόνο κ. Ε. Φίλια από το ΠΕΓΕΑΛ 
Λυκόβρυσης για την αποτελεσµατική του ανταπόκριση στην έκλυσή µου για βοήθεια 
και τέλος τον Προϊστάµενο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης των ΕΠΑΑ του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Γεωπόνο κ. Μ. ∆ηµητρουλάκη και 



xvii 

την Προϊσταµένη της Μονάδας Β’ της αυτής υπηρεσίας, Γεωπόνο κα Κ. Λογοθέτου 
για την κατανόηση που µου έδειξαν.      
Επίσης, χρωστώ ένα βαθύτατο ευχαριστώ στον πατέρα µου π. Βασίλειο Ν. 
Παπαδόπουλο και στα αδέρφια µου Νικόλαο-Νεκτάριο και Αικατερίνη για την 
αδιάκοπη στήριξη και συµπαράσταση που µου δείχνουν.   
Κλείνοντας, ως υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών και εν συνεχεία του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, δε θα µπορούσα να παραλείψω να ευχαριστήσω 
αφενός το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ι.Κ.Υ. και αφετέρου τη ∆ιοίκηση του Ειδικού 
Λογαριασµού Κονδυλίων και Έρευνας του Ε.Μ.Π., για τη δυνατότητα που µου 
έδωσαν να ολοκληρώσω επιτυχώς τη διδακτορική µου έρευνα. 



 



Εισαγωγικά 
 

1 

Εισαγωγικά 



 

 



Εισαγωγικά 

3 

1. Πλαίσιο διατριβής 
 
Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, έχει υπάρξει µεγάλο ενδιαφέρον 
σχετικά µε τον αντίκτυπο της γεωργίας στο περιβάλλον. Η σύγχρονη συµβατική 
γεωργία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από χηµικές εισροές, προκειµένου να επιτύχει  
υψηλές παραγωγές (Booty et al., 2001). Η συµβατική γεωργία τείνει να αγνοήσει τη 
χωρική µεταβλητότητα του εδάφους εντός και µεταξύ των αγρών. Τα αγροχηµικά 
(agrochemicals) για παράδειγµα, εφαρµόζονται οµοιόµορφα στις καλλιεργούµενες 
εκτάσεις, µε συνέπεια την υπερβολική επέµβαση σε µερικές θέσεις και την ανεπαρκή 
σε άλλες. Η υπερκατανάλωση των αγροχηµικών έχει γίνει µία από τις βασικότερες 
πηγές ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων και επιφανειακών υδατικών 
σωµάτων. 
Η γεωργία στην Ελλάδα, αποτελεί τον κύριο παράγοντα εκτατικής (µη σηµειακής) 
ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών που οφείλεται στο άζωτο και στο 
φώσφορο, µέσω της αλόγιστης χρήσης λιπασµάτων και γεωργικών φαρµάκων, στους 
παθογόνους µικροοργανισµούς και σε αποθέσεις φερτών υλικών που έχουν 
προέλευση τις καλλιεργούµενες εκτάσεις. Η υπερβολική συγκέντρωση αζώτου και 
φυτοφαρµάκων στο νερό δηµιουργεί επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, δεδοµένου 
ότι έχει άµεση επίδραση στην ποιότητα του πόσιµου νερού. Επίσης, η υπερβολική 
συγκέντρωση αζώτου και φωσφόρου δηµιουργεί πολλά οικολογικά προβλήµατα, 
συµπεριλαµβανοµένου και του ευτροφισµού. Προβλήµατα τέλος παρατηρούνται τόσο 
στις περιοχές ρύπανσης, όσο και µακρύτερα από αυτές. 
Από την άλλη πλευρά, γεγονός είναι πως ζούµε σε µία εποχή πληθυσµιακής έξαρσης, 
όπου η πείνα, αν όχι η λιµοκτονία, χτυπά την πόρτα εκατοµµυρίων ανθρώπων. 
Απαιτείται λοιπόν, η συνδροµή όλων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων από πλευράς 
επιστηµονικής κοινότητας προκειµένου να ανταποκριθεί µε έναν ολοκληρωµένο 
τρόπο σε προκλήσεις όπως αυτές της διατήρησης της εδαφικής γονιµότητας, της 
λειψυδρίας σε πολλά µέρη του κόσµου, των επιπτώσεων των παρασίτων και των 
ασθενειών στις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο, των όλο και περισσότερο 
αυστηρών προτύπων για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίµων και τέλος των 
εξίσου αυστηρών προτύπων για την ευηµερία και την ασφάλεια του αγροτικού 
πληθυσµού.  
Τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την άσκηση της γεωργίας στην Ελλάδα, 
εστιάζονται σε θέµατα παραγωγής, περιβάλλοντος και πρακτικών διαχείρισης των 
εισροών στον αγρό. Το τρίπτυχο φυτό-περιβάλλον-άνθρωπος και η αρµονική 
συνδιαλλαγή των συνιστωσών του, συνιστούν την ιδανική εφαρµογή της γεωργικής 
πράξης. Η δυσκολία στην επίτευξη αυτής της κατάστασης έγκειται κυρίως στην 
έντονη διαφοροποίηση των παραµέτρων αυτών τόσο σε χωρική όσο και σε χρονική 
κλίµακα. Η διαχείριση της διακύµανσης, όπως είναι φυσικό, έχει αντίκτυπο και στις 
τρεις αυτές συνιστώσες και ουσιαστικά µεταφράζεται σε επιπτώσεις στην παραγωγή 
και το περιβάλλον.  
Για να καταπολεµηθούν αυτά τα προβλήµατα, θα πρέπει να αναζητηθεί διεθνής 
συνεργασία σε µία αυξανόµενη κλίµακα και να αξιοποιηθεί η εγγενής και βαθιά 
κατανόηση όλων για το φυσικό περιβάλλον, µε τη βοήθεια µιας συνεχώς 
αυξανόµενης οµάδας εργαλείων για την εξερεύνηση του περιβάλλοντος.  
Οι διαχειριστές της αγροτικής γης ανέκαθεν αξιοποιούσαν τις νέες τεχνολογίες, οι 
οποίες επέτρεψαν την καλύτερη λήψη αποφάσεων και βελτίωσαν την οικονοµική 
αποδοτικότητα των εφαρµοζόµενων πρακτικών (Recio et al., 2003). Η έκταση και το 
ποσοστό των αλλαγών που επιτυγχάνονται σήµερα στην ανάπτυξη των τεχνολογιών 
των πληροφοριακών συστηµάτων, έχουν ανοίξει το δρόµο για σηµαντικές αλλαγές 
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στη διαχείριση των καλλιεργειών και στη λήψη αποφάσεων στη γεωργία (National 
Research Council, 1997).  
Το πρόβληµα αποφάσεων που ανακύπτει, είναι ένα πολυσχιδές χωρικό πρόβληµα. 
Κρίνεται πολυσύνθετο, διότι ενσωµατώνει επιµέρους αλληλοσχετιζόµενες 
παραµέτρους, οι οποίες καλύπτουν ποικίλες επιστηµονικές περιοχές και αναφέρονται 
σε περισσότερες της µιας κλίµακες. Τα χωρικά προβλήµατα υποστήριξης αποφάσεων 
αναφέρονται γενικά, σε καταστάσεις όπου η θέση (γεωγραφική, απόλυτη, σχετική, ή  
θέση-κατάσταση) αποτελεί κρίσιµο και καθοδηγητικό παράγοντα του προβλήµατος. 
Παραδείγµατα σύνθετων χωρικών προβληµάτων απόφασης, συναντά κανείς στον 
αστικό και τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό, σε ζητήµατα χωροταξίας, στο σχεδιασµό 
και την κατασκευή τεχνικών έργων, στην αγροτική διαχείριση κ.α. Η αβεβαιότητα 
(uncertainty) και η επικινδυνότητα (risk), αποτελούν ενδογενή χαρακτηριστικά 
τέτοιων προβληµάτων. Τα χωρικά συστήµατα υποστήριξης αποφάσεων, δύναται να 
υποβοηθήσουν τέτοιου είδους προβλήµατα, µε την αξιοποίηση των κατάλληλων 
τεχνικών προσοµοίωσης συστηµάτων και µοντελοποίησης-χειρισµού της 
πολυπλοκότητας και αβεβαιότητάς τους.        
 
2. Στόχος και αντικείµενο της διατριβής 
 
Ο στόχος της παρούσης διδακτορικής διατριβής είναι ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη 
µιας µεθοδολογικής αλληλουχίας βηµάτων για τη δηµιουργία ενός Χωρικού 
Συστήµατος Υποστήριξης Αποφάσεων εστιασµένου στις ανάγκες της ορθολογικής 
χωρικής λιπαντικής αγωγής καλλιεργειών.      
Η διδακτορική διατριβή τιτλοφορείται «Ανάπτυξη Χωρικού Συστήµατος 
Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Χωρικά Καθορισµένη ∆ιαχείριση Καλλιεργειών». 
Ερµηνεύοντας τον τίτλο, επιδιώκεται η βελτιστοποίηση, σε επίπεδο µεθοδολογικής 
προσέγγισης, των επιµέρους σταδίων σχεδιασµού ενός χωρικού συστήµατος που θα 
υποβοηθά τον παραγωγό να λάβει συγκεκριµένες αποφάσεις για τη διαχείριση των 
λιπασµατικών εισροών στον αγρό του. Το έργο ανάγεται στο επίπεδο της Γεωργίας 
Ακριβείας (Γ.Α.) και πιο συγκεκριµένα της Χωρικά Καθορισµένης ∆ιαχείρισης 
Καλλιεργειών (ΧΚ∆Κ), ως µία µορφή της πρώτης.  
Η επιστηµονική περιοχή στην οποία αναφέρεται η διατριβή, αποτελεί την τοµή τριών 
επιµέρους περιοχών, των Χωρικών Συστηµάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΧΣΥΑ), 
της ΧΚ∆Κ και της Ανάλυσης του Χώρου (Σχήµα 1). 
 

 
Σχήµα 1. Επιστηµονική περιοχή της διδακτορικής διατριβής 

ΧΣΥΑ 

ΧΚ∆Κ 
Ανάλυση 
χώρου 

Περιοχή 
Έρευνας 
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Αφορµή της παρούσης ερευνητικής δράσης είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων και  
περιορισµών που θέτει ο κοινός τόπος των θεµατικών περιοχών του Σχήµατος 1.  
Προκειµένου να γίνουν κατανοητές οι έννοιες που ενσωµατώνει η εν λόγω έρευνα, 
παρατίθενται οι ακόλουθοι συνοπτικοί ορισµοί: 

• Ανάλυση Χώρου: Η Ανάλυση του Χώρου είναι η συνολική δυνατότητα 
διαχείρισης-µετασχηµατισµού των χωρικών στοιχείων σε διαφορετικές µορφές, 
δίνοντάς τους, σαν αποτέλεσµα, διαφορετική έννοια. Απλούστερα είναι η 
διαδικασία που µεσολαβεί κατά τη µετάβαση από χωρικά στοιχεία σε χωρική 
πληροφορία, όπου οι όροι «χωρικά στοιχεία» και «χωρική πληροφορία» σαφώς 
διαφοροποιούνται (Κουτσόπουλος, 2002). 

• Γ.Α.: Η Γεωργία Ακριβείας ορίζεται ως µία στρατηγική διαχείρισης, η οποία 
χρησιµοποιεί τεχνολογίες πληροφοριών προκειµένου να συνδέσει στοιχεία από 
διαφορετικές πηγές και να στηρίξει έτσι αποφάσεις σχετικά µε την παραγωγή 
στον πρωτογενή τοµέα. Η Γεωργία Ακριβείας έχει τρία συστατικά: τη συλλογή 
δεδοµένων σε µία κατάλληλη κλίµακα και συχνότητα, τη διαχείριση και 
ανάλυση αυτών των δεδοµένων και τέλος την εφαρµογή µίας διαχειριστικής 
λύσης σε µία επίσης κατάλληλη κλίµακα και χρονική στιγµή (McBratney et al., 
2005). 

• ΧΚ∆Κ: Η Χωρικά Καθορισµένη ∆ιαχείριση Καλλιεργειών είναι η διαχείριση 
των γεωργικών καλλιεργειών σε µία χωρική κλίµακα µικρότερη από αυτή 
ολόκληρου του αγροτεµαχίου και αποτελεί µία µορφή άσκησης της Γ.Α. (Plant, 
2001). 

• ΧΣΥΑ: Ένα Χωρικό Σύστηµα Υποστήριξης Απόφασης είναι ένα 
ολοκληρωµένο σύνολο υλικού (hardware) και λογισµικού (software) 
υπολογιστών, που υλοποιείται, κατά τη χωρική διάσταση, χρησιµοποιώντας 
την πολυλειτουργικότητα των Γ.Σ.Π. ως εργαλείων διαχείρισης βάσεων 
δεδοµένων, διαµόρφωσης αναλυτικών µοντέλων και χωρο-χρονικής 
αποτύπωσης πληροφορίας, µαζί µε ένα µεθοδολογικό πλαίσιο για τη δέσµευση 
της «έµπειρης» γνώσης για τη λήψη της απόφασης (Densham, 1991). 

Γενικά, η ολοένα και µεγαλύτερη πολυπλοκότητα άσκησης της γεωργίας, οι κίνδυνοι 
στους οποίους εκτίθενται οι αγρότες και η αυξανόµενη πίεση για χαµηλότερες 
δαπάνες παραγωγής και «καθαρότερα» τρόφιµα, επιτάσσουν µία διαχείριση 
βασισµένη στην τεχνολογία της πληροφορίας µε αυξηµένες δυνατότητες 
επεξεργασίας και υποστήριξης των αποφάσεων (Olson, 1998). 
Παράλληλα, µία συστηµική προσέγγιση στην αγρονοµική διαχείριση εξετάζει τις 
πολλαπλές αλληλεπιδράσεις που υφίστανται σε ένα αγροοικοσύστηµα (National 
Research Council, 1989). Η διαχείριση τέτοιων συστηµάτων, που στόχο έχει την 
επίτευξη µέγιστης παραγωγικότητας, χωρίς όµως την περαιτέρω επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος, εξαρτάται από το βαθµό κατανόησης των σχέσεων µεταξύ των 
αγρονοµικών παραγόντων. Η δυνατότητα για παραγωγή µεγάλων και λεπτοµερών 
συνόλων δεδοµένων, αποτελεί πρόκληση για εκείνους που αναπτύσσουν εργαλεία για 
να προάγουν την κατανόηση των σχέσεων αυτών και των αποτελεσµάτων τους στην 
παραγωγή. Οι ερευνητές, στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τις αλληλεπιδράσεις 
στα διάφορα συστήµατα καλλιέργειας, χρησιµοποιούν δεδοµένα που παράγονται υπό 
συνθήκες πειραµατισµού, καθώς επίσης και εκείνα που εκµαιεύονται από τους ίδιους 
τους παραγωγούς. Η υιοθέτηση της ορθολογικής γεωργικής διαχείρισης είναι 
περισσότερο πιθανό να συµβεί για εκείνους τους παράγοντες που έχουν εξετασθεί 
ενδελεχώς και έχουν κατανοηθεί οι µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Μόνο έτσι 
µπορούν να προβλεφθούν επακριβώς τα αποτελέσµατα και η οικονοµική αξία των 
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ενεργειών διαχείρισης µιας καλλιέργειας στο αγροοικοσύστηµά της (National 
Research Council, 1997). 
Κατά συνέπεια, αντικείµενο της µελέτης είναι η σύλληψη, σχεδιασµός, ανάπτυξη και 
υλοποίηση ενός Χωρικού Συστήµατος Υποστήριξης Αποφάσεων στον τοµέα 
διαχείρισης της καλλιεργούµενης γης για τα δεδοµένα της ελληνικής 
πραγµατικότητας και υπό την σκέπη των αρχών που διακηρύσσει η ΧΚ∆Κ και των 
τεχνολογιών που χρησιµοποιεί, είτε αυτές ήδη εφαρµόζονται στην Ελλάδα ή δύναται 
να εφαρµοσθούν στο άµεσο ή έµµεσο µέλλον. Πιο συγκεκριµένα:   

• Σε επίπεδο υποστήριξης αποφάσεων, επιδιώκεται ο σχεδιασµός ενός ΧΣΥΑ 
που ολοκληρώνει τη γεωπονική επιστήµη µε την πιο πρόσφατη και 
αποτελεσµατική τεχνολογία στην ανάλυση του χώρου, τα Γ.Σ.Π. και τα ΧΣΥΑ. 
Το ΧΣΥΑ, θα πρέπει να είναι εύκολο να αναπαραχθεί και να είναι επεκτάσιµο 
εφόσον είναι δυνατόν και σε άλλες εφαρµογές φυσικών διαθεσίµων.  

• Σε επίπεδο µέριµνας για το φυσικό περιβάλλον, στην ουσία ερευνάται µία 
προσέγγιση της γεωργικής πράξης, που σκοπό έχει τη µείωση των εισροών 
στους αγρούς µέσω της εµπεριστατωµένης και ορθολογικής χρήσης τους. 
Βασική επιδίωξη είναι η εξέταση και οριοθέτηση του προβλήµατος της 
µεταβλητότητας των αγρών, όπως αυτή αλληλεπιδρά µε το χώρο, το χρόνο και 
τον άνθρωπο και εν συνεχεία να προταθούν στρατηγικές διαχείρισης που 
µειώνουν τις εισροές, χωρίς όµως να µειώνουν την παραγωγή. 

• Σε επίπεδο τελικού χρήστη, θα προκύψει ένα εργαλείο το οποίο θα βάζει σε 
«τάξη», τόσο χωρική όσο και χρονική, την εφαρµογή λιπασµατικών εισροών 
στους αγρούς. Το σύστηµα θα προτείνει εµπεριστατωµένες χωρικές κατανοµές 
λιπάνσεων µε κριτήρια α) την πληροφορία που θα εισάγεται και θα αφορά σε 
δεδοµένα καλλιέργειας, κλίµατος, εδάφους και ανθρώπινων επεµβάσεων και β) 
τη γνώση που θα ενσωµατώνει σχετικά µε τις µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. 
Επίσης, θα συνιστά ένα µέσο αποθήκευσης χρήσιµης πληροφορίας, όπως για 
παράδειγµα το ιστορικό της καλλιέργειας, των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων των 
αγρών κ.ά. 

 
3. Ερευνητικά κίνητρα διατριβής 
 
Τα ερευνητικά κίνητρα για την ανάληψη αυτής της προσπάθειας, αντλούν στοιχεία 
από τις τρεις θεµατικές κατηγορίες-κύκλους του Σχήµατος 1, καθώς και από την τοµή 
τους και είναι τα ακόλουθα: 
Τα φυσικά διαθέσιµα µεταβάλλονται συνεχώς στο χώρο, ακόµα και µεταξύ µικρών 
αποστάσεων. Για παράδειγµα, οι ιδιότητες του εδάφους διαφοροποιούνται από θέση 
σε θέση κατά τρόπο ώστε οι τιµές τους να προκύπτουν από µη γραµµικές 
συναρτήσεις (Beckett and Webster, 1971). Η χωρική διαφοροποίηση ή 
µεταβλητότητα (spatial variability) αποτελεί φυσικό και αναπόσπαστο 
χαρακτηριστικό των εδαφών (Jin and Jiang, 2002). Η διαφοροποίηση των φυσικών 
διαθεσίµων, όπως οι ιδιότητες του εδάφους, του κλίµατος και των καλλιεργητικών 
πρακτικών επιδρά στη γεωργική παραγωγή. Τα σύγχρονα τεχνολογικά µέσα είναι 
πλέον σε θέση να καταγράψουν τη µεταβλητότητα αυτή (Reyniers et al., 2006). Κατά 
συνέπεια, είναι τουλάχιστον ελλιπές, αν όχι εσφαλµένο, να αγνοούµε τις εντός και 
µεταξύ των αγρών, πάσης φύσεως διαφοροποιήσεις, σε κάθε προσπάθεια 
υποστήριξης µιας απόφασης που αφορά στη διαχείριση των εισροών σε αυτούς. Ως 
εκ τούτου, θα πρέπει να διερευνηθούν οι απαιτήσεις σχετικά µε την ποιότητα και την 
ποσότητα των δεδοµένων που θα τεκµηριώνουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ως 
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άνω διαφοροποιήσεις και σχετικά µε τον τρόπο που αυτές διαµορφώνονται βάσει της 
κλίµακας ανάλυσης. 
Η ΧΚ∆Κ αποτελεί µία προσπάθεια καλύτερης διαχείρισης του καλλιεργούµενου 
χώρου, σε επίπεδο χωραφιού, εφόσον προσµετρά καίριες παραµέτρους για την 
παραγωγή και το περιβάλλον. Η έρευνα σχετικά µε την ΧΚ∆Κ παρουσιάζει 
αδυναµίες και ελλείψεις όσον αφορά στους τρόπους µετάβασης από τα πρωτογενή 
στοιχεία στην πληροφορία. Με άλλα λόγια, ό,τι µεσολαβεί από τη συλλογή των 
δεδοµένων µέχρι την άρθρωση συγκεκριµένων αποφάσεων σχετικών µε τη διαχείριση 
του αγρού, έχει παραγκωνισθεί, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί, τόσο σε εθνική 
όσο και σε διεθνή κλίµακα, σε µεθόδους συλλογής των δεδοµένων και εφαρµογής 
των όποιων προκυπτουσών αποφάσεων. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί 
η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη γεωργική πράξη. Ποιοι και µε ποιο 
τρόπο λαµβάνουν τις αποφάσεις; Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την υποστήριξη των 
αποφάσεων αυτών;   
Ακόµα όµως και οι µέχρι τώρα προσπάθειες για την ανάπτυξη ΧΣΥΑ στη γεωργία 
και πολύ περισσότερο στη ΧΚ∆Κ έχουν τύχει µέτριας έως χαµηλής αποδοχής από 
τους ειδικούς και τους παραγωγούς. Βασικοί λόγοι είναι η πολυπλοκότητά τους και η 
αδυναµία τους να µοντελοποιήσουν σε ικανοποιητικό βαθµό την πραγµατικότητα. Η 
πολυπλοκότητα των ΧΣΥΑ αναφέρεται στο γεγονός ότι επιδιώκουν να δώσουν 
λύσεις σε κάθε διαχειριστική πλευρά της γεωργίας, εγκλωβίζοντας έτσι 
διαφορετικούς παραγωγούς σε οµοιογενείς αποφάσεις και πρακτικές, 
παραγνωρίζοντας το γεγονός της διαφορετικότητας τόσο των παραγωγών όσο και των 
αγρών τους. Ιδιαίτερη βάση πρέπει να δίνεται σε συγκεκριµένες καλλιεργητικές 
πρακτικές κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες και µε δυνατότητα ενσωµάτωσής τους 
σε ένα ευρύτερο διαχειριστικό πλάνο. Επιπρόσθετα, τα υπάρχοντα ΧΣΥΑ στον τοµέα 
της γεωργίας, βασίζονται και συνεπώς έχουν δοµηθεί σε σχέσεις της δυαδικής 
λογικής, η οποία όµως, όταν χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό χωρικών ή/και 
άλλων προτύπων, δηµιουργεί δυσκολίες διότι, κάνοντας κάποια παραδοχή, 
οποιαδήποτε άλλη που αποκλίνει από τον αξιωµατικό τρόπο παραδοχής της αρχικής, 
είναι λανθασµένη. Η ενσωµάτωση της ασαφούς συλλογιστικής αρµόζει καλύτερα στη 
φύση του προβλήµατος της υποστήριξης αποφάσεων στη γεωργία και πιο 
συγκεκριµένα στη ΧΚ∆Κ. Κατά συνέπεια, γεννώνται ερωτήµατα σχετικά µε τις 
µεθόδους και τις τεχνικές που θα πρέπει να ενσωµατώνει ένα ΧΣΥΑ στη ΧΚ∆Κ, τα 
απαραίτητα δοµικά τµήµατα του συστήµατος, το ρόλο και την αρχιτεκτονική του 
καθενός από αυτά και τον τρόπο που αυτά ολοκληρώνονται και συνιστούν ένα 
αυτοτελές εφαρµόσιµο ΧΣΥΑ. 
   
4. Καθορισµός του προβλήµατος  
 
Το αντικείµενο της παρούσης έρευνας, καθώς αναφέρθηκε, είναι η διαλεκτική 
σύµπραξη-συγκερασµός των χωρικών διαδικασιών, προτύπων και σχέσεων στη 
διαχείριση καλλιεργειών και ειδικότερα στη λίπανσή τους µε τη µορφή της Χωρικά 
Καθορισµένης ∆ιαχείρισης Καλλιεργειών. Η ανάγκη για τη διερεύνηση της εν λόγω 
θεµατικής περιοχής, γεννήθηκε µέσα από το συνδυασµό καταστάσεων και 
φαινοµένων, οι οποίες στην ουσία σηµατοδοτούν και συνθέτουν το πρόβληµα που 
καλείται να επιλύσει το παρόν πόνηµα.  
Πιο συγκεκριµένα, οι συµβατικοί τρόποι άσκησης της γεωργίας µειονεκτούν διότι 
αγνοούν σηµαντικές χωρικές διαδικασίες και τα συνακόλουθα χωρικά πρότυπα που 
υφίστανται εντός των ορίων ενός ή/και περισσοτέρων αγρών, µε αποτέλεσµα να µη 
λαµβάνεται υπόψη πληροφορία, η οποία είναι καθοριστική για τη γεωργική 
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παραγωγή (Marques Da Silva and Alexandre, 2005). Η παραδοσιακή γεωργία θεωρεί 
οποιονδήποτε αγρό ως µία οµοιογενή µονάδα προς διαχείριση. Παραδείγµατος χάριν, 
η λίπανση, το όργωµα και τα φυτοπροστατευτικά µέτρα δε διαφοροποιούνται µέσα σε 
ένα χωράφι. Συνεπώς, το ερώτηµα για την παραδοσιακή γεωργία είναι «τι;» και 
«πότε;». 
Χαρακτηριστικό αποτέλεσµα της άσκησης της συµβατικής καλλιέργειας στην 
Ελλάδα, είναι η αύξηση της περιεκτικότητας των υδάτων σε νιτρικά ιόντα. Καθώς 
τονίζεται στην Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
σχετικά µε την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, 
προτεραιότητα αποτελεί, η µείωση της ρύπανσης του νερού που οφείλεται άµεσα ή 
έµµεσα σε νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης και η πρόληψη της περαιτέρω 
επιδείνωσής της, προκειµένου να προστατευθούν η ανθρώπινη υγεία, οι ζώντες πόροι 
και τα υδατικά οικοσυστήµατα και να εξασφαλισθούν οι άλλες θεµιτές χρήσεις του 
νερού. 
Μέσα από την εν λόγω Οδηγία, ενθαρρύνονται οι ορθές γεωργικές πρακτικές, οι 
οποίες συνεκτιµούν τις ιδιαίτερες εδαφοκλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στις 
διάφορες περιοχές της Κοινότητας. Παράλληλα, επιβάλλεται ο προσδιορισµός 
ευπρόσβλητων στη ρύπανση από αζωτούχες ενώσεις, ζωνών στα κράτη µέλη, καθώς 
και η εφαρµογή µέτρων για τη µείωση της διασποράς αζωτούχων λιπασµάτων στο 
έδαφος.   
Βάσει των προαναφερθέντων, η προσέγγιση που προτείνεται είναι αυτή της Χωρικά 
Καθορισµένης ∆ιαχείρισης Καλλιεργειών (ΧΚ∆Κ-Site Specific Crop Management), 
η οποία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι µία µορφή της Γεωργίας Ακριβείας 
(Precision Agriculture). Στη ΧΚ∆Κ η διαχείριση καθορίζεται από τη χωρική 
διαφοροποίηση των συνθηκών της καλλιέργειας και του εδάφους στο χώρο και το 
χρόνο, εντός όµως των χωρικών ορίων του αγρού ή µιας καλλιεργούµενης έκτασης 
και των χρονικών ορίων µιας καλλιεργητικής περιόδου (Whelan and McBratney, 
2000). Ο στόχος της ΧΚ∆Κ είναι η υψηλή γεωργική παραγωγή υψηλής ποιότητας 
χωρίς όµως υπέρβαση των κατώτατων ορίων των περιβαλλοντικών δεικτών. 
Εποµένως, το ερώτηµα για τη ΧΚ∆Κ δεν είναι µόνο «τι;» και «πότε;» αλλά και 
«πού;», δηλαδή σε αυτή την περίπτωση συνυπολογίζεται και λαµβάνει ενεργά µέρος 
στη λήψη των αποφάσεων, η χωρική διαφοροποίηση. Η ΧΚ∆Κ δύναται να 
χρησιµοποιήσει διαθέσιµη προηγµένη τεχνολογία σε επίπεδο εξοπλισµού και 
πληροφοριών, αλλά επίσης µπορεί να εφαρµοστεί και µε πεπερασµένα µέσα 
(Shibusawa, 2002).  
Η εφαρµογή της ΧΚ∆Κ περιλαµβάνει τα στάδια της συλλογής των δεδοµένων, της 
διαχείρισής τους, της ανάλυσης και της εφαρµογής των αποτελεσµάτων στον αγρό. 
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και δίνεται διεθνώς, στο πρώτο και το τελευταίο στάδιο 
επίτευξης της ΧΚ∆Κ, µε χαρακτηριστική την ελλιπή έµφαση στη διαχείριση και 
ανάλυση των δεδοµένων, στην ερµηνεία των µεταξύ τους σχέσεων και στη σύνδεση 
της πληροφορίας, µε συγκεκριµένες καλλιεργητικές αποφάσεις. Πράγµατι, στις 
Η.Π.Α., την Αυστραλία και τη Βόρεια Ευρώπη η διάδοση της ΧΚ∆Κ σχετίζεται και 
συνδέεται µε τη χρήση τεχνολογικών µέσων σε επίπεδο εξοπλισµού και γεωργικών 
µηχανηµάτων (Zhang et al., 2002). Στο βαθµό που η ΧΚ∆Κ αναπτύχθηκε και 
ωθήθηκε από την ευρεία χρήση τεχνολογιών παρακολούθησης και καταγραφής 
δεδοµένων όπως είναι οι µετρητές ή καταγραφείς παραγωγής (yield monitors), το 
παγκόσµιο σύστηµα προσδιορισµού θέσης (GPS), οι αισθητήρες (sensors), οι 
τηλεπισκοπικοί δέκτες πολύ υψηλής διακριτικής ικανότητας (satellite imagery) αλλά 
και τεχνολογιών εφαρµογής γεωργικών εφοδίων όπως τα συστήµατα κυµαινόµενης 
δόσης λιπασµάτων, ζιζανιοκτόνων (variable rate technologies) κ.λπ. (βλέπε Κεφάλαιο 
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3ο, Παράγραφο 4.3.1), η ΧΚ∆Κ εξαρτάται από την τεχνολογία. Παρόλα αυτά, η 
ΧΚ∆Κ δεν αποτελεί πρωτίστως µία τεχνολογία, αλλά περισσότερο µία διαδικασία 
διαχείρισης (McBratney et al., 2005). Η διαχείριση στην ουσία σηµαίνει λήψη 
αποφάσεων ή τουλάχιστον αποσκοπεί σε αυτή. Αποτελεί γεγονός πως υφίσταται κενό 
στην ανάπτυξη Συστηµάτων Υποστήριξης Αποφάσεων στη ΧΚ∆Κ, γεγονός στο 
οποίο οφείλεται και ο αργός ρυθµός υιοθέτησής της κυρίως σε χώρες αδύναµες 
τεχνολογικά (Christenson, 2001). Σήµερα, η έρευνα στο πεδίο της ΧΚ∆Κ οδηγείται 
µε γνώµονα τη τεχνοκρατική άποψη που θέλει την παραγωγή ακριβών µηχανηµάτων 
και λογισµικών τα οποία αναλαµβάνουν να κάνουν τα πάντα, ενώ παραγκωνίζεται ο 
ρόλος του σχεδιασµού στρατηγικών διαχείρισης και µεθοδολογιών λήψης 
αποφάσεων. Κατά συνέπεια η ανάπτυξη ενός ΧΣΥΑ, αποτελεί καίριο ζήτηµα έρευνας 
στη ΧΚ∆Κ.    
Τα ΧΣΥΑ αποτελούν πληροφοριακά συστήµατα και διαφοροποιούνται από τα 
Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) µε την προσθήκη ειδικών υποµονάδων 
ανάλυσης και απεικόνισης που αφορούν στον χώρο (βλέπε Κεφάλαιο 2ο, Παράγραφο 
3η). Τα υπάρχοντα ΧΣΥΑ στον τοµέα της γεωργίας, βασίζονται και συνεπώς έχουν 
δοµηθεί σε σχέσεις της δυαδικής λογικής (Uran and Janssen, 2003, Bazzani, 2005). 
Παρόλα αυτά, η πάσης φύσεως αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τον πραγµατικό 
κόσµο, είναι δύσκολο να αποδοθεί µε όρους µαθηµατικούς που στηρίζονται στη 
θεωρία των συνόλων του Boole και τη δίτιµη λογική (two-valued logic). Προκειµένου 
λοιπόν το ΧΣΥΑ να ανταπεξέρχεται στις απαιτήσεις του χρήστη, αλλά πρωτίστως 
στην απεικόνιση και στην κατά το δυνατόν πιστότερη µοντελοποίηση της 
πραγµατικότητας, θα πρέπει να ενσωµατώνει µηχανισµούς ελέγχου της έµφυτης 
αβεβαιότητάς της. Για παράδειγµα, η προσέγγιση της λογικής της ασάφειας θεωρείται 
πως είναι πιο αποτελεσµατική σε πληροφορίες όπου τα κριτήρια λήψης αποφάσεων 
δεν είναι τόσο άκαµπτα και τα όρια ανάµεσα στο «ΝΑΙ» και το «ΟΧΙ», στο 
«ΑΝΗΚΕΙ» και «∆ΕΝ ΑΝΗΚΕΙ» είναι διαβαθµισµένα. Επιπρόσθετα, τα ασαφή όρια 
ή οι κλάσεις οι οποίες συχνά επικαλύπτονται, φαίνεται ότι είναι ο κανόνας και όχι η 
εξαίρεση στις γεωπονικές και περιβαλλοντικές επιστήµες (McCown, 2002b, Matthies 
et al., 2007).   
Ένα άλλο στοιχείο που µειονεκτεί στις µέχρι τώρα τεχνικές υποστήριξης των 
αποφάσεων, είναι ο περιορισµένος τρόπος χρήσης των ασαφών συνόλων, που έχει 
αποδειχτεί ότι εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες ταξινόµησης (Dubois et al., 1994). 
Είναι γεγονός ότι η διαδικασία οµαδοποίησης δεν είναι αντικειµενική αλλά υπεισέρ-
χεται και αποτελεί χαρακτηριστικό του εκάστοτε παρατηρητή. Με την εισαγωγή των 
ασαφών συνόλων, η υποκειµενική εκτίµηση προσδιορίζεται καλύτερα και οι 
περιορισµοί που υπήρχαν, λόγω των κλασικών συνόλων, αποφεύγονται. Η 
αξιολόγηση των πληροφοριών έχει το χαρακτηριστικό της βαθµιαίας ένταξης, 
γνώρισµα που γίνεται αναγκαίο για την αξιοποίηση και χρήση των ποιοτικών 
πληροφοριών (Μπούνας, 1996). 
 
5. Μεθοδολογικό πλαίσιο 
 
Στην Ελλάδα, είναι γνωστό ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων, παρόλο που 
υφίστανται επαρκείς γνώσεις και ερευνητικές εργασίες για τη φυσικοχηµική και 
χωρική συµπεριφορά των εδαφών, η λιπαντική αγωγή γίνεται κατά τρόπο γενικό, 
σύµφωνα µε υποδείξεις των αρµόδιων κρατικών φορέων, αντιπροσώπων διαφόρων 
εταιρειών λιπασµάτων και των προσωπικών επιλογών του κάθε αγρότη. Με άλλα 
λόγια, δε λαµβάνονται επαρκώς υπόψη οι συνθήκες που διέπουν τη συµπεριφορά των 
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λιπασµάτων και οι ανάγκες της προσαρµογής της λιπαντικής πρακτικής σε κάθε τόπο 
και για κάθε καλλιέργεια.  
Η κατάσταση αυτή επικράτησε στη Ελλάδα, λόγω της ειδικής δοµής των κρατικών 
υπηρεσιών και της υποδοµής διάθεσης και διανοµής των λιπασµάτων. Τα 
αποτελέσµατα των λιπάνσεων στην παραγωγή, αν και εντελώς τυχαία στις 
περισσότερες περιπτώσεις, ήταν και είναι ικανοποιητικά, διότι τα λιπάσµατα 
προστίθενται σε ποσότητες κατά πολύ µεγαλύτερες των αναγκαίων. Σε αυτό 
συντέλεσε και η πολιτική των επιδοτήσεων λιπασµάτων και γεωργικών προϊόντων.  
Η σύγχρονη πραγµατικότητα, όπου οι αλόγιστες λιπάνσεις σε πολύ σύντοµο χρόνο 
έχουν προκαλέσει σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόβληµα µε τη ρύπανση των υπόγειων 
υδάτων και την περαιτέρω υποβάθµιση της παραγωγικότητας ορισµένων εδαφών, το 
πέρας των επιδοτήσεων των λιπασµάτων και η ανάγκη για βελτίωση της ποιότητας 
των παραγοµένων προϊόντων και της ανθεκτικότητας των φυτών, είναι µερικοί από 
τους λόγους, που επιτάσσουν ένα σύστηµα «ειδικών για κάθε τόπο» λιπασµάτων. 
Ένα τέτοιο σύστηµα θα πρέπει να στηρίζεται σε σταθερές αρχές του περιβαλλοντικού 
σχεδιασµού, αλλά οι στόχοι και οι κατευθύνσεις του θα πρέπει να διαφοροποιούνται 
ανάλογα µε το χώρο και το ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής που έµµεσα ή άµεσα αφορά 
στο συγκεκριµένο χώρο.   
Η κατάρτιση ενός «λιπασµατικού συνταγολογίου» και ο προσδιορισµός των «ειδικών 
για κάθε τόπο» λιπασµάτων σύµφωνα µε τον Γιάσογλου (1995) απαιτεί: 

• Τη γνώση της χωροταξικής κατανοµής των εδαφικών µονάδων και των 
βασικών ιδιοτήτων του 

• Τη γνώση της συµπεριφοράς των λιπασµάτων σε κάθε εδαφική µονάδα 
• Τη γνώση του ύψους και της κατανοµής των βροχοπτώσεων 
• Τη γνώση του συστήµατος αρδεύσεων 
• Τη γνώση των προηγούµενων λιπάνσεων 
• Τα αποτελέσµατα συγκεκριµένων χηµικών αναλύσεων εδαφών, φυτών και 

πειραµάτων 
• Τη γνώση των αναγκών των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία 

Οι ως άνω «απαιτήσεις», εµφανώς σηµατοδοτούν την ανάγκη για στοιχειοθέτηση και  
διαθεσιµότητα ενός πολύ µεγάλου όγκου δεδοµένων, γεγονός που δεν ικανοποιείται 
επαρκώς ή τουλάχιστον «σαφώς», υπό τις ελληνικές συνθήκες. Παράλληλα, η 
«απαιτούµενη γνώση» αναφέρεται εξίσου, και σε όλες εκείνες τις αλληλεπιδράσεις 
και συσχετίσεις που υφίστανται µεταξύ των απαραίτητων δεδοµένων και η οποία 
ζυµώνεται κατά δυναµικό τρόπο µέσα από την έρευνα και τον πειραµατισµό. 
Γεγονός είναι, ότι η επιλογή εργαλείων που µπορούν ουσιαστικά να βοηθήσουν τους 
εµπλεκόµενους, να αξιοποιήσουν τα δεδοµένα, την πληροφορία και τη γνώση, 
αποτελεί κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας. Η σύγχρονη τεχνολογία, παρόλο που µπορεί 
να συµβάλλει αποτελεσµατικά, διατηρεί το µειονέκτηµα του υψηλού κόστους 
ανάπτυξης και υλοποίησης και την απαίτηση για εξειδικευµένο προσωπικό.  
Η χωρικά εντοπισµένη στήριξη αποφάσεων σε επίπεδο καλλιεργητικών πρακτικών 
και ιδιαίτερα λιπάνσεων, απαιτεί την απεικόνιση χωρικών παραµέτρων και προτύπων, 
τουλάχιστον σε στατικούς χάρτες, ενώ η ύπαρξη πολύπλοκων µοντέλων 
αλληλεπίδρασης σε διάφορες χωρικές κλίµακες απαιτεί τη χρήση Γεωγραφικών 
Συστηµάτων Πληροφοριών. Η ικανότητα προς εισαγωγή, διαχείριση, ανάλυση και 
απεικόνιση µεγάλου όγκου χωρικών δεδοµένων και η αξιοποίηση της εξαγόµενης 
πληροφορίας τόσο σε πραγµατικό, όσο και σε πεπερασµένο χρόνο, στηρίζει 
σηµαντικά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Η δυνατότητα ένωσης, τοµής 
σύνδεσης κ.λπ. διαφόρων επιπέδων πληροφορίας µε στόχο την εξαγωγή του 
επιθυµητού αποτελέσµατος, παράλληλα µε τις ενσωµατωµένες δυνατότητες 
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αλγεβρικών πράξεων, κάνουν τα Γ.Σ.Π., απαραίτητα εργαλεία του περιβαλλοντικού 
και χωροταξικού σχεδιασµού, µέρος του οποίου είναι και η ορθολογική άσκηση της 
γεωργίας. 
Εντούτοις, θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι η χρήση των Γ.Σ.Π., ως αυτόνοµων 
συστηµάτων υποστήριξης αποφάσεων παρουσιάζει ορισµένες αδυναµίες, γεγονός που 
θέτει περιορισµούς στη χρήση τους. Τέτοιες, είναι η άγνοια βασικών χωρικών 
θεωριών εκ µέρους του χρήστη των Γ.Σ.Π., η δυσκολία µετάβασης από µια έννοια 
του χώρου, που είναι απόλυτη και χειροπιαστή στα Γ.Σ.Π. σε µια άλλη που είναι 
αόριστη, υποκειµενική και σχετική, όπως είναι στον περιβαλλοντικό σχεδιασµό, η 
συνήθης πρακτική της συνένωσης των στοιχείων σε περιβάλλον Γ.Σ.Π., που µπορεί 
αφενός να µην οδηγεί στην εύρεση των πραγµατικών σχέσεων και αφετέρου να 
τεκµηριώνει ανύπαρκτες και τέλος η δυαδική λογική στην οποία βασίζονται τα Γ.Σ.Π. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά των Γ.Σ.Π., περιορίζουν τις δυνατότητές τους προς 
µοντελοποίηση των διαδικασιών του φυσικού και ανθρωποποιητού περιβάλλοντος 
και επιβάλλουν την ενσωµάτωση συστηµάτων ανάλυσης µε σκοπό την ολοκλήρωσή 
τους.                 
Πράγµατι, η διαδικασία του χωρικού σχεδιασµού, απαιτεί τη λήψη αποφάσεων που 
αφορούν τόσο σε δοµηµένα, όσο και σε ηµιδοµηµένα ή/και µη δοµηµένα 
προβλήµατα. Είναι άλλωστε προφανές, ότι οι λαµβάνοντες τις αποφάσεις, στο 
καθηµερινό τους έργο, µπορούν να ωφεληθούν τα µέγιστα από τη χρησιµοποίηση 
ολοκληρωµένων προτάσεων, οι οποίες µπορεί να καλούνται Συστήµατα Υποστήριξης 
Αποφάσεων, Χωρικά Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων ή και αυτόνοµες 
εφαρµογές τεχνητής νοηµοσύνης.     
Ένα Χωρικό Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων που αντλεί δεδοµένα από µία 
µεγάλη χωρική βάση δεδοµένων και τα οποία αναφέρονται στην ίδια την 
πραγµατικότητα, θα πρέπει να ενσωµατώνει λειτουργίες και συστήµατα που εγγενώς 
και κατά δοµηµένο τρόπο αντιµετωπίζουν την έµφυτη αβεβαιότητα του πραγµατικού. 
Συνακόλουθα, συµβουλεύει ή συνδράµει στη λήψη των αποφάσεων, ανάλογα µε τις 
εντολές και οδηγίες που διαθέτει στις βάσεις µοντέλων και γνώσης του. Επίσης, είναι 
προφανές, ότι η ανάπτυξη ενός ΧΣΥΑ στη διαχείριση των καλλιεργητικών εισροών, 
θα πρέπει αφενός να είναι εστιασµένη σε συγκεκριµένα προβλήµατα του 
συγκεκριµένου χώρου και αφετέρου να διακρίνεται από ευρύτητα εφαρµογής και 
συνέπειας µε συνθήκες που απαντώνται και σε άλλους χώρους.   
Οι παραγωγοί είναι κατεξοχήν άνθρωποι που βρίσκονται αντιµέτωποι µε τη συνεχή 
αξιολόγηση, επιλογή και εφαρµογή αποφάσεων στο χώρο δράσης τους, δηλαδή στην 
καλλιεργούµενη γη. Τα κριτήρια στα οποία πρέπει να βασίζουν τις κατά τόπους και 
κατά καιρούς αποφάσεις τους, επιβάλλεται να είναι πολλά και σύνθετα, και µάλιστα 
εν µέσω ενός φυσικού περιβάλλοντος που συνεχώς µεταβάλλεται και που µόνο 
ευσταθές δε θα µπορούσε να χαρακτηριστεί. Ατυχείς επιλογές από πλευράς 
παραγωγών, δύναται να επηρεάσουν όχι µόνο τους ίδιους αλλά, όταν εµφανίζουν 
συστηµατικότητα και ένταση, επιδρούν επί του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και 
φυσικά επί του περιβάλλοντος. Οι αποφάσεις των αγροτών, σχετικά µε τις 
καλλιεργητικές και πολύ περισσότερο τις λιπαντικές πρακτικές, που εφαρµόζουν στα 
χωράφια τους, σε µία αγροτική χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, αναδεικνύεται σε ένα 
µείζον θέµα περιβαλλοντικού και χωρικού σχεδιασµού, το οποίο απαιτεί συνδυασµό 
πολιτικών, πολιτειακών, επιστηµονικών και ερευνητικών ενεργειών και 
προγραµµάτων, σε εθνικό, περιφερειακό και πρωτίστως ατοµικό επίπεδο.    
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6. Καινοτοµία διατριβής  
 
Η παρούσα διατριβή προσθέτει νέα επιστηµονική γνώση στη µέχρι τώρα 
χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία υποστήριξης αποφάσεων, τόσο στον τοµέα της 
αγροτικής παραγωγής, όσο και στα επιµέρους συστήµατα που άπτονται του 
περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού σχεδιασµού, όπως αυτά συνδιαλέγονται και 
αλληλεπιδρούν µε τα φυσικά και ανθρωπογενή διαθέσιµα, και ειδικότερα 
συνοψίζεται στους ακόλουθους άξονες: 

• Αναπτύσσει ένα µεθοδολογικό εργαλείο, το οποίο αξιοποιεί τεχνολογία αιχµής, 
οργανώνει και ολοκληρώνει έµπειρη γνώση και παρέχει εµπεριστατωµένη 
υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων στη διαχείριση εισροών στην άσκηση της 
γεωργίας.  

• Ενσωµατώνει και ως εκ τούτου συνυπολογίζει τη χωρική διάσταση 
παραµέτρων που άπτονται της γεωργικής παραγωγής, στη διαδικασία λήψης 
των αποφάσεων σχετικά µε τις εισροές στον αγρό, κάτι που µέχρι τώρα 
αγνοούνταν συστηµατικά. 

• Η προσέγγιση που προτείνεται ξεπερνά την τεχνοκρατική-αµιγώς τεχνολογική 
τάση που θέλει τη Γεωργία Ακριβείας (Γ.Α.) να εφαρµόζεται µόνο µε 
τεχνολογικά και µηχανολογικά µέσα, και εστιάζεται στην ανάπτυξη ενός 
πρωτότυπου Χωρικού Συστήµατος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΧΣΥΑ) απλού, 
διαφανούς και ευέλικτου µε γνώµονα την καλύτερη δυνατή µοντελοποίηση 
γεγονότων και κανονικοτήτων ή/και διαφορετικοτήτων φυσικών και 
ανθρωπογενών διαθεσίµων. 

• Ενσωµατώνεται η ασαφής συλλογιστική στη διαδικασία λήψης των 
αποφάσεων, προς βελτίωση ή/και άρση των αδυναµιών και περιορισµών που 
θέτει η δυαδική λογική. 

• Η διερεύνηση σχετικά µε τη συνδεσµολογία-συνδυασµό και τη «χωροθέτηση» 
των υποσυστηµάτων (Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών-Τεχνητή 
Νοηµοσύνη-Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων), τόσο µεταξύ τους όσο και 
κάτω από το ΧΣΥΑ και η επακόλουθη εφαρµογή τους, συνιστούν 
µεθοδολογική πρόταση στη ανάλυση του χώρου και τη Χωρικά Καθορισµένη 
∆ιαχείριση Καλλιεργειών (ΧΚ∆Κ).    

Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί, ότι η καινοτοµία της διατριβής, δεν έγκειται 
στην πρόταση ενός συστήµατος το οποίο θα λαµβάνει µετρήσιµες παραµέτρους του 
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και θα αποδίδει επιλογές λίπανσης στον 
παραγωγό για το χωράφι του. Υπάρχουν άλλωστε πολλά τέτοια συστήµατα τα οποία 
έχουν αναπτυχθεί από πολύπειρες οµάδες επιστηµόνων στα πλαίσια ερευνητικών 
προγραµµάτων για ερευνητικούς ή/και εµπορικούς λόγους. Η επιστηµονική 
πρωτοτυπία βρίσκεται στα µεθοδολογικά βήµατα µε τα οποία προτείνεται να 
επιτευχθεί αυτό.  
Πράγµατι, η έµφαση, όπως αυτή αποδίδεται µέσα από τη διατριβή, στην ανάπτυξη 
µιας διαδικασίας και συνάµα ενός εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων στη ΧΚ∆Κ, 
αποτελεί δράση καινοτόµο, εφόσον η µέχρι τώρα εξέλιξη των ερευνητικών εργασιών 
στη ΧΚ∆Κ, προσανατολίζεται, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, στα στάδια που προηγούνται 
και έπονται της λήψης των αποφάσεων, δηλαδή σε αυτά της καταγραφής-
αποτύπωσης και της εφαρµογής.  
Τέλος, η πρόταση του σχεδιασµού ενός ασαφούς συστήµατος στη ΧΚ∆Κ αποτελεί η 
ίδια µία πρωτοτυπία, εφόσον οι µέχρι τώρα προσεγγίσεις βασίζονται αποκλειστικά 
στη δυαδική λογική. Κατά συνέπεια, η ενσωµάτωση ασαφούς συλλογιστικής για την 
επίλυση του προβλήµατος συνιστά βελτιστοποίηση των µέχρι τώρα προσπαθειών. 
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7. ∆οµή διατριβής 
 
Η αρχή του κειµένου της µελέτης γίνεται µε την ενότητα εισαγωγικά, µέρος της 
οποίας αποτελεί και η παρούσα παράγραφος και η οποία έχει στόχο να εισάγει τον 
αναγνώστη στο ερευνητικό αντικείµενο, τους στόχους και τα κίνητρα ανάληψης της 
διατριβής. Παράλληλα, σκιαγραφείται το πρόβληµα απόφασης και αποκαλύπτεται το 
µεθοδολογικό πλαίσιο στο οποίο θα στηριχθεί η ανάπτυξη του συστήµατος.  
Την εισαγωγή ακολουθεί το κυρίως σώµα της µελέτης, το οποίο διακρίνεται σε δύο 
µέρη αποτελούµενα συνολικά από δέκα επιµέρους κεφάλαια.  
Στο πρώτο µέρος, το οποίο τιτλοφορείται «Θεωρητική ∆ιερεύνηση», 
αποδελτιώνονται οι θεµατικές ενότητες, ο κοινός τόπος των οποίων συνιστά το 
αντικείµενο και το περιεχόµενο της διατριβής, ενώ παράλληλα αναλύονται η γνώση 
και οι µέθοδοι στις οποίες θα δοµηθεί το χωρικό σύστηµα.  Πιο συγκεκριµένα, το 
µέρος Α’ αποτελείται από πέντε κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο αφιερώνεται 
στην απόδοση της πραγµατικότητας, την έννοια του χώρου και των µεθόδων 
ανάλυσής του. Εδώ, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις σχέσεις µεταξύ του χώρου και 
των φυσικών διαθεσίµων καθώς και στη χρήση µοντέλων για την περιγραφή και την 
προσοµοίωση των δεύτερων. Το δεύτερο κεφάλαιο πραγµατεύεται τη στήριξη των 
αποφάσεων, όπως αυτή διεκπεραιώνεται µέσα από τα Συστήµατα Υποστήριξης 
Αποφάσεων, ενώ ιδιαίτερη µνεία γίνεται στα Χωρικά Συστήµατα Υποστήριξης 
Αποφάσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναπτύσσεται η «φιλοσοφία» της Γεωργίας 
Ακριβείας, όπως αυτή εκδηλώνεται και πραγµατώνεται µέσα από τη Χωρικά 
Καθορισµένη ∆ιαχείριση των Καλλιεργειών. Τονίζεται η ανάγκη για αλλαγή του 
υπάρχοντος συµβατικού τρόπου καλλιέργειας και προτείνεται η µετάβαση σε έναν 
περισσότερο χωρικά προσανατολισµένο τρόπο άσκησης της γεωργίας. Το τέταρτο 
κεφάλαιο αφιερώνεται στην έννοια της αβεβαιότητας και της αοριστίας, όπως αυτές 
ενδογενώς υπάρχουν, εκδηλώνονται και αφορούν στα στοιχεία του εν λόγω 
προβλήµατος. Μεγάλο τµήµα του κεφαλαίου καταλαµβάνει η αποδελτίωση της 
θεωρίας-έννοιας που προτείνεται και χρησιµοποιείται στη µελέτη για τον έλεγχο της 
αβεβαιότητας και δεν είναι άλλη από τη λογική της ασάφειας. Ως φυσική συνέχεια, 
στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ασαφή συστήµατα, εστιάζοντας στην 
ταξινόµησή τους και κυρίως στον τρόπο δόµησης και λειτουργίας τους. 
Το δεύτερο µέρος αφιερώνεται στο προτεινόµενο ΧΣΥΑ. Στο έκτο κατά σειρά 
κεφάλαιο παρατίθεται το θεωρητικό πλαίσιο βάσει του οποίου έχει δοµηθεί  το 
σύστηµα και στην ουσία αποτελεί την πρόταση της διατριβής για τον τρόπο δόµησης 
ΧΣΥΑ σε ηµιδοµηµένα ή αβέβαια φαινόµενα και προβλήµατα. Στο έβδοµο κεφάλαιο 
αναλύεται η προτεινόµενη µεθοδολογία ανάπτυξης του συστήµατος στη διαχείριση 
καλλιεργειών και πιο συγκεκριµένα στη λίπανσή τους, όπως αυτή καθοδηγήθηκε 
µέσα από την έµπειρη γνώση και πραγµατώθηκε µε τη µορφή θεµατικών 
υποσυστηµάτων. Στην εισαγωγή του κεφαλαίου παρατίθενται συνοπτικά τα δύο 
συστατικά του προβλήµατος απόφασης, που είναι το άζωτο σαν το κύριο θρεπτικό 
στοιχείο για τα φυτά και η πρακτική των λιπάνσεων. Ουσιαστικά, στο κεφάλαιο αυτό, 
παρουσιάζονται ο σχεδιασµός του ΧΣΥΑ, η αρχιτεκτονική υλοποίησής του και η 
ανάλυση των δοµικών του τµηµάτων, µε κατεύθυνση τη λίπανση των καλλιεργειών. 
Το όγδοο κεφάλαιο περιλαµβάνει την εφαρµογή του ΧΣΥΑ σε µία αµιγώς 
καλλιεργούµενη περιοχή του Νοµού Βοιωτίας, στην αποξηραµένη λίµνη της 
Κωπαΐδας. Πέραν των υποστηρικτικών αποφάσεων λίπανσης που προτείνονται για 
την περιοχή από το σύστηµα, µέσα από την εφαρµογή αποκαλύπτεται και ο τρόπος 
λειτουργίας του ΧΣΥΑ. Στο ένατο κεφάλαιο, πραγµατοποιείται η ανάλυση 
ευαισθησίας του συστήµατος, προκειµένου να ελεγχθεί η σταθερότητα του ΧΣΥΑ σε 
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«διαταραχές» των δεδοµένων εισόδου και να αποκαλυφθούν τυχόν σηµαντικές ή µη 
µεταβλητές. Τέλος, στο δέκατο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα τόσο 
από τη θεωρητική διερεύνηση της διατριβής, όσο και από τη µεθοδολογία ανάπτυξης 
του ΧΣΥΑ, ενώ παρατίθενται ορισµένες σκέψεις σχετικά µε τις προοπτικές του 
ΧΣΥΑ και τη µελλοντική έρευνα που θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί, προκειµένου 
αυτές να τελεσφορήσουν. 
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Κεφάλαιο 1ο. Απεικόνιση της Πραγµατικότητας και Ανάλυση 
Χώρου 
 
1. Απεικόνιση της Πραγµατικότητας  
 
1.1. Εισαγωγή  
 
Τόσο στην καθηµερινή ζωή όσο και για επιστηµονικούς σκοπούς, αναµφίβολη είναι η 
ανάγκη για την περιγραφή της πραγµατικότητας, ή για την ακρίβεια, εκείνου του 
τµήµατος του φυσικού και ανθρωποποιητού κόσµου που κάθε φορά ενδιαφέρει τον 
παρατηρητή ή τον ερευνητή. Βασική γέφυρα ανάµεσα στην πραγµατικότητα και την 
περιγραφή της, είναι ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται αντιληπτή η πραγµατικότητα. 
Εξαιτίας της, κατά γενική οµολογία, µεγάλης ποικιλίας παραγόντων που καθορίζουν 
τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται κανείς την πραγµατικότητα, αλλά και λόγω 
του γεγονότος ότι ο τρόπος αυτός µε τη σειρά του καθορίζει και µια σειρά από άλλες 
διαδικασίες (π.χ. καταγραφή, διαχείριση και ανάλυση των στοιχείων), η απόδοση της 
πραγµατικότητας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. 
 
1.2. Η χρήση µοντέλων  
 
Η µοντελοποίηση δεδοµένων, επιτρέπει στον ερευνητή να εξετάσει υποθέσεις και να 
διαπιστώσει εάν και σε ποιο βαθµό τα δεδοµένα αυτά υποστηρίζουν ή αντικρούουν 
τις υποθέσεις που έχει κάνει. Γενικά, η χρήση των µοντέλων χρησιµοποιείται από 
επιστήµονες και ερευνητές για τη µετάβαση από την περιγραφή µιας κατάστασης ή 
ενός φαινόµενου, στην εξήγησή τους. Ένα µοντέλο είναι µία εξιδανικευµένη 
παρουσίαση ενός µέρους της πραγµατικότητας, που έχει δοµηθεί µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να δείξει ορισµένα χαρακτηριστικά της. Μία πιο ολοκληρωµένη άποψη είναι ότι 
τα µοντέλα είναι η απαρχή θεωριών, νόµων και υποθέσεων, δοµηµένων ιδεών, 
κάποιων σχέσεων µεταξύ πραγµάτων ή/και δεδοµένων κ.λπ. (Κουτσόπουλος, 2002).  
Σηµαντικό πλεονέκτηµα από τη χρήση των µοντέλων είναι η καλύτερη κατανόηση 
και η απόκτηση γνώσης, σχετικά µε το µοντελοποιούµενο αντικείµενο ή διαδικασία. 
Πράγµατι, η εφαρµογή για παράδειγµα, διαφορετικών παραµέτρων εισόδου σε ένα   
µοντέλο, παρέχει την ευκαιρία παρακολούθησης της απόκρισης και της ευαισθησίας 
των διαδικασιών που προσοµοιώνονται. Τα µοντέλα µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για την εκτίµηση των  επιπτώσεων από την εφαρµογή διαφόρων διαχειριστικών 
πρακτικών, προτού αυτές εφαρµοστούν στον πραγµατικό κόσµο, αποφεύγοντας έτσι 
πιθανές µη αναστρέψιµες µεταβολές (Van Deursen, 1995). Σύµφωνα µε τους 
Jorgensen (1988) και Moore et al., (1993), οι κύριοι λόγοι ανάπτυξης ενός µοντέλου 
είναι: 

• Η υποβοήθηση στην κατανόηση του συστήµατος που αναπαρίσταται και η 
εξέταση υποθέσεων σχετικά µε αυτό. 

• Η διερεύνηση των ιδιοτήτων του προσοµοιωµένου συστήµατος. 
• Η δηµιουργία ενός προβλεπτικού διαχειριστικού εργαλείου.  

Επιπρόσθετα, τα µοντέλα µπορούν να προσφέρουν ένα εννοιολογικό πλαίσιο σε 
περιοχές όπου υπάρχει κενό γνώσης, ακόµα και να υποκινήσουν νέες ιδέες και 
προσεγγίσεις. Παράλληλα, µέσω των µοντέλων µπορούν να ελεγχθούν τα πιθανά 
οικονοµικά οφέλη προτεινόµενων µεθόδων, µέσω της αποδοτικότερης αξιοποίησης 
των χρησιµοποιούµενων δεδοµένων. Τέλος, µοντέλα που έχουν εφαρµοσθεί και 
αξιολογηθεί σε δεδοµένη περιοχή ενδιαφέροντος και µε συγκεκριµένα δεδοµένα, 
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µπορούν να παρέχουν ένα µηχανισµό επιτυχούς εφαρµογής τους σε άλλες περιοχές 
όπου ο αριθµός των δεδοµένων είναι περιορισµένος ή µη διαθέσιµος (DeCoursey, 
1991).          
 
1.2.1. Τυπολογία µοντέλων  
 
Μία γενική ταξινόµηση των µοντέλων, ανάλογα µε το βαθµό αφαίρεσής τους σε 
σχέση µε την πραγµατικότητα, τα διακρίνει σε εικονικά, αναλογικά και συµβολικά ή 
µαθηµατικά µοντέλα. Τα εικονικά µοντέλα, χαρακτηρίζονται ως τα λιγότερο 
αφηρηµένα σε σχέση µε τα υπόλοιπα, αφού στην ουσία αντιγράφουν πιστά την 
πραγµατικότητα, µε τη διαφορά ότι τη µετασχηµατίζουν ως προς την κλίµακά της. Τα 
µοντέλα γίνονται περισσότερο αφηρηµένα όταν, πέραν της κλίµακας, 
µετασχηµατίζονται και άλλες ιδιότητες του πραγµατικού αντικειµένου, αποκλίνοντας 
έτσι περισσότερο από τα αρχικά περιγραφικά χαρακτηριστικά του. Τα µοντέλα αυτά 
ονοµάζονται αναλογικά και το σπουδαιότερο στην ανάλυση χώρου είναι ο χάρτης. Σε 
ένα υψηλότερο βαθµό αφαίρεσης, οι ιδιότητες της πραγµατικότητας 
µετασχηµατίζονται σε αριθµούς, σχέσεις και εξισώσεις, οπότε προκύπτουν τα 
συµβολικά ή µαθηµατικά µοντέλα (Κουτσόπουλος, 2002). 
Στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν το ενδιαφέρον της φυσικής στράφηκε σε διαδικασίες 
που επισυµβαίνουν σε επίπεδο µορίων και γεννήθηκε η ανάγκη για την έρευνα και 
ανάλυσή τους, αναπτύχθηκαν τα λεγόµενα στατιστικά µοντέλα, τα οποία γρήγορα 
αποτέλεσαν σηµαντικό κοµµάτι όλου του εύρους των επιστηµών. Η εφαρµογή των 
στατιστικών µοντέλων συνήθως απαιτεί ένα µεγάλο αριθµό µεταβλητών και έναν 
επίσης µεγάλο βαθµό τυχαιότητας στις τιµές των µεταβλητών αυτών, σε αντίθεση µε 
τα αναλογικά και εικονικά µοντέλα τα οποία αφορούν κυρίως σε µικρό αριθµό 
παραµέτρων, οι οποίες σχετίζονται µεταξύ τους µε έναν µάλλον προβλέψιµο τρόπο. 
Οι τύποι αυτοί µοντέλων, κατά κάποιο τρόπο συµπληρώνουν ο ένας τον άλλο, αφού 
καταστάσεις που ικανοποιητικά προσοµοιώνει ο ένας τύπος, ο έτερος αποτυγχάνει να 
τις αποδώσει επαρκώς. Παρά την συµπληρωµατικότητά τους, τα µοντέλα αυτά 
καλύπτουν µόνο τα δύο άκρα του φάσµατος της πραγµατικότητας, εκείνα της 
πολυπλοκότητας και της τυχαιότητας (Klir and Yuan, 1995).  
Σύµφωνα µε τον Weaver (1948), τα ως άνω µοντέλα δύναται να αναφέρονται µόνο σε 
εκφάνσεις τις πραγµατικότητας που χαρακτηρίζονται είτε από οργανωµένη 
απλοϊκότητα (organized simplicity) ή από µη οργανωµένη πολυπλοκότητα 
(disorganized complexity). Παρόλα αυτά, τα συνήθη προβλήµατα της 
πραγµατικότητας, αφορούν σε µη γραµµικά συστήµατα, µε µεγάλο αριθµό 
συστατικών στοιχείων και πολλές και ποικίλες αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. Ο ίδιος, 
τα αποκαλεί προβλήµατα οργανωµένης πολυπλοκότητας (organized complexity) και 
είναι χαρακτηριστικά των κοινωνικών, περιβαλλοντικών, τεχνολογικών κ.ά. 
επιστηµών. Ένας τρόπος προσοµοίωσης τέτοιων προβληµάτων είναι µε τη δόµηση 
ποιοτικών µοντέλων. Τα ποιοτικά µοντέλα είναι συστήµατα που κάνουν χρήση 
γλωσσικών όρων και περιλαµβάνουν µεθοδολογίες που αντικείµενο έχουν τις 
ποιοτικές εκτιµήσεις (Wentop, 1976). Η δηµιουργία ποιοτικών µοντέλων, µπορεί να 
αφορά στη χρήση κλασικών µαθηµατικών προτύπων, παρατηρήσεων που 
προέρχονται από γνώση ή εµπειρία, αριθµητικών δεδοµένων, εικονικών δεδοµένων 
και γλωσσικών δεδοµένων (Sugeno and Kang, 1986).              
Η τυπολογία των µοντέλων µπορεί επίσης, να βασίζεται σε χαρακτηριστικά όπως 
είναι η διάσταση του χρόνου και του χώρου. Αναφορικά µε τη διαχείριση της 
παραµέτρου του χρόνου, τα µοντέλα διακρίνονται σε στατικά ή σταθερά (static 
models, steady models) και σε δυναµικά ή µεταβατικά (dynamic models, transient 
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models). Τα στατικά µοντέλα δεν προσοµοιώνουν τη συµπεριφορά ενός συστήµατος 
σε περιόδους όπου αυτό παρουσιάζει διακυµάνσεις, αλλά δίνουν µία περιγραφή ενός 
στιγµιότυπου ή µιας σταθερής κατάστασης του συστήµατος, όπως αυτή προέκυψε 
κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου αναφοράς. Τέτοια µοντέλα περιγράφονται 
από τη σχέση: 

( )PIfS ,=  
όπου S είναι η κατάσταση του συστήµατος, I είναι τα δεδοµένα εισόδου και P είναι οι 
παράµετροι του συστήµατος.   
Τα δυναµικά µοντέλα περιγράφουν την αντίδραση ενός συστήµατος σε χρονικά 
κυµαινόµενα δεδοµένα εισόδου. Περιγράφουν µεταβατικές καταστάσεις και τη 
συµπεριφορά ενός συστήµατος µε την πάροδο του χρόνου. Ο χρόνος στα µοντέλα 
αυτά αποτελεί αναγκαία και ικανή παράµετρο, ενώ τα αποτελέσµατά τους έχουν 
σαφή χρονική αναφορά. Τα δυναµικά µοντέλα µπορούν να περιγραφούν από τη 
σχέση: 

( )tPIS ttt ,,=  
όπου τα Ι και Ρ είναι πλέον συναρτήσεις του χρόνου t.   
Η διάκριση των χωρικών µοντέλων, δηλαδή των διαδικασιών εκείνων µε τις οποίες 
προσεγγίζονται τα χωρικά φαινόµενα, καθορίζεται και επιβάλλεται από τη φύση των 
ίδιων των χωρικών φαινοµένων. Τα χωρικά φαινόµενα και κατά επέκταση τα χωρικά 
προβλήµατα, από τη φύση τους διαφοροποιούνται σε δύο κατηγορίες 
(Κουτσόπουλος, 2002):  

• Σε συνεχή φαινόµενα, όπου το χωρικό σύστηµα είναι το επίπεδο και οι 
δυνατές θέσεις για τη χωροθέτηση ενός φαινοµένου είναι το σύνολο όλων των 
σηµείων του επιπέδου. Καταλληλότερο µοντέλο προσοµοίωσης των συνεχών 
φαινοµένων είναι τα συνεχή πεδία.  

• Σε διακριτά φαινόµενα, όπου το χωρικό σύστηµα δεν περιλαµβάνει όλα τα 
σηµεία του επιπέδου, µε αποτέλεσµα οι δυνατές θέσεις χωροθέτησης να 
περιορίζονται σε ένα συγκεκριµένο αριθµό θέσεων στο επίπεδο, δηλαδή 
αποτελούν ένα δίκτυο σηµείων. Τα διακριτά φαινόµενα µοντελοποιούνται 
βέλτιστα µε τη χρήση οντοτήτων.  

 
1.2.2. Στάδια δόµησης µοντέλων  
 
Η δόµηση και η χρήση µοντέλων είναι ουσιαστικά µία διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Τα κυριότερα τµήµατα της διαδικασίας αυτής φαίνονται στο Σχήµα 2, όπου 
διακρίνονται τέσσερα βασικά στάδια, τα οποία συνδέονται µεταξύ τους µε µία 
κυκλική σχέση. 
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Σχήµα 2. Στάδια δόµησης µοντέλων (Κουτσόπουλος, 2002). 
 
Στο πρώτο στάδιο, την αφαίρεση, δηµιουργείται µία απλοποιηµένη εικόνα του 
πραγµατικού κόσµου. Στην αφαίρεση, από το τεράστιο πληροφοριακό υλικό, 
αφαιρούνται όσα στοιχεία δε θεωρούνται σηµαντικά και χρησιµοποιούνται µόνο όσα, 
κατά την κρίση του σχεδιαστή, µπορούν να αποκαλύψουν την πραγµατικότητα. Με 
άλλα λόγια γίνεται επιλογή των σηµαντικότερων µεταβλητών και σχέσεων για µία 
δοσµένη κατάσταση. Σε αυτό το στάδιο της αφαίρεσης, είναι που υπεισέρχεται το 
υποκειµενικό στοιχείο στη δόµηση µοντέλων και γίνονται οι υποθέσεις για την ισχύ 
του µοντέλου, ανάλογα µε τις απόψεις του σχεδιαστή. Κατά συνέπεια, είναι πιθανόν 
να παραληφθούν είτε σκόπιµα, είτε από άγνοια σηµαντικοί παράγοντες ή να 
εισαχθούν άλλοι που είναι παραπλανητικοί. Οι παραδοχές συνήθως γίνονται για να 
απλοποιήσουν το πλαίσιο όπου µέσα του λαµβάνουν χώρα τα γεγονότα.  
Στο δεύτερο στάδιο, που είναι ο µετασχηµατισµός, η απλοποιηµένη εικόνα του 
πραγµατικού κόσµου µετατρέπεται σε µία κατάλληλη αναλογία. Ουσιαστικά 
πρόκειται για την απόφαση επιλογής ενός από τους διαφόρους τύπους µοντέλων. Ο 
ειδικός τύπος µοντέλου, που επιλέγεται, εξαρτάται κατά ένα µέρος από τη φύση του 
προβλήµατος και κατά ένα άλλο µέρος από τα ενδιαφέροντα του σχεδιαστή. Έτσι, 
στο στάδιο του µετασχηµατισµού οι καταστάσεις που µελετούνται, µεταφράζονται σε 
κάποιο αναλογικό σχήµα, που είναι απλούστερο στο χειρισµό του, περισσότερο 
προσιτό ή ελέγχεται πιο εύκολα.  
Στο τρίτο στάδιο, της αναγωγής, διαµορφώνονται συµπεράσµατα σχετικά µε τον 
πραγµατικό κόσµο. Τα συµπεράσµατα αυτά, παίρνουν τη µορφή µιας σειράς 
υποθέσεων που ελέγχονται ή µιας παράθεσης πραγµατικών δεδοµένων. Ο τρόπος που 
εξάγονται τα συµπεράσµατα, εξαρτάται από τον τύπο του µοντέλου που 
χρησιµοποιήθηκε. Για παράδειγµα, στα µαθηµατικά µοντέλα, τα συµπεράσµατα 
προκύπτουν σαν αποτέλεσµα της µαθηµατικής λογικής.  
Το τελικό στάδιο είναι η επαλήθευση, δηλαδή η σύγκριση των αποτελεσµάτων του 
µοντέλου µε ό,τι συµβαίνει στον πραγµατικό κόσµο. Τα αποτελέσµατα είναι δυνατόν 
να επαληθευθούν πολύ απλά µε οπτική σύγκριση. Ωστόσο, ορθότερο είναι να 
χρησιµοποιούνται στατιστικές µέθοδοι για την επαλήθευση των µοντέλων. Κάτι 
τέτοιο σηµαίνει µία σειρά κανόνων και κριτηρίων, µε ένα συγκεκριµένο επίπεδο 
πιθανότητας, για το πόσο κοντά βρίσκονται τα συµπεράσµατα του µοντέλου µε τον 
πραγµατικό κόσµο. 
Σύµφωνα µε τον Κουτσόπουλο (2002), «τα µοντέλα ή οι θεωρίες µπορούµε να 
δείξουµε είτε ότι βρίσκονται σε ακολουθία µε τα γεγονότα, είτε ότι αναιρούνται από 
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αυτά, αλλά ποτέ δεν µπορούµε να αποδείξουµε ότι είναι σωστά». Παράλληλα, 
αναφέρει ότι η δόµηση των µοντέλων είναι µία διαδικασία που επαναλαµβάνεται. 
Πράγµατι, νέες ιδέες και προτάσεις, γνώση και εµπειρία µπορούν να αναδυθούν κατά 
ή µετά το πέρας σχεδιασµού, εφαρµογής ή επαλήθευσης ενός µοντέλου, γεγονός που 
µπορεί να επαναπροσδιορίσει από τη βάση του ένα µοντέλο (Jorgensen, 1988). Η 
περάτωση αυτής της διαδικασίας, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους στόχους, τις 
δυνατότητες και τους περιορισµούς που έχει θέσει ο ίδιος ο σχεδιαστής του µοντέλου, 
µε άλλα λόγια έχει περισσότερο υποκειµενικό παρά αντικειµενικό χαρακτήρα. 
 
1.2.3. Επιλογή µοντέλων  
 
Η επιλογή του καταλληλότερου µοντέλου, από πλευράς επιπέδου πολυπλοκότητας 
(βέλτιστος αριθµός υποσυστηµάτων, παραµέτρων και προσοµοιούµενων 
διαδικασιών), σε σχέση πάντα µε το επιδιωκόµενο και επιστηµονικώς αποδεκτό 
επίπεδο ακρίβειας των αποτελεσµάτων, συνιστά µία δύσκολη απόφαση. Συχνά 
θεωρείται ότι όσο πιο πολύπλοκο είναι ένα µοντέλο, τόσο πιο καλά ανταποκρίνεται 
στην πολυπλοκότητα του πραγµατικού συστήµατος που περιγράφει. Παρόλα αυτά 
κάτι τέτοιο δεν αποτελεί θέσφατο (Jorgensen, 1988). Καθώς ο αριθµός των 
παραµέτρων ενός µοντέλου αυξάνεται, είναι φυσικό επακόλουθο να αυξάνεται και η 
αβεβαιότητα που ενσωµατώνεται στο µοντέλο σαν συνάρτηση των επιµέρους 
αβεβαιοτήτων που ενδογενώς χαρακτηρίζουν τις προστιθέµενες παραµέτρους ή τους 
τρόπους προσδιορισµού τους.  
Στην περίπτωση των παραµετρικών φυσικών ή περιβαλλοντικών µοντέλων, αυτά 
έχουν σχεδιαστεί προκειµένου να αναπαριστούν διαδικασίες µε έναν αµιγώς 
θεωρητικό τρόπο. Συνήθως, βασίζονται στην επίλυση εξισώσεων οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν φυσικές διεργασίες και που αντανακλούν τη δυναµική 
συµπεριφορά παραγόντων του περιβάλλοντος. Τέτοιες εξισώσεις, µαθηµατικώς 
επιλύονται πολύ δύσκολα, ενώ περισσότερο συνήθης είναι η εµπειρική ή θεωρητική 
προσέγγισή τους. Σηµαντικό επίσης πρόβληµα των µοντέλων αυτών, το οποίο 
σχετίζεται άµεσα µε την προηγούµενη παρατήρηση, είναι η αδυναµία αξιόπιστης και 
ακριβούς µέτρησης των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στο µοντέλο, σε 
συνδυασµό µε τη χωρική τους αναφορά. Η σπουδαιότητα αυτού του προβλήµατος, το 
οποίο καλείται «κρίση παραµέτρων» (parameter crisis), αυξάνεται καθώς αυξάνεται η 
λεπτοµέρεια του µοντέλου και επιτάσσεται η ανάγκη για περισσότερα και καλύτερα 
δεδοµένα (Burrough, 1989b).           
Σε µία λεπτοµερέστερη ανάλυση, αρκετοί ερευνητές (Klemes, 1986a, Beven and 
Binley, 1992, Grayson et al., 1992) έχουν αναγνωρίσει τα ακόλουθα προβλήµατα σε 
σχέση µε τη χρήση µοντέλων που προσοµοιώνουν φυσικές διεργασίες. 

• Ο ορισµός και η διακρίβωση των µοντέλων που αναφέρονται σε υδρολογικές 
διαδικασίες, είναι προβληµατικά. 

• ∆εν είναι σαφές το κατά πόσο, η επίλυση εξισώσεων µε βάση σηµειακά 
δεδοµένα περιγράφει χωρικά και χρονικά κυµαινόµενες διαδικασίες του 
φυσικού περιβάλλοντος. 

• Η δοµή των µοντέλων επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό τις τιµές των 
παραµέτρων που ενσωµατώνουν. 

• Η ευρύτητα επιτυχούς και ακριβούς εφαρµογής των µοντέλων σε 
περισσότερες της µιας περιοχές ενδιαφέροντος, καθίσταται αµφίβολη, λόγω 
της εκτεταµένης χρήσης µεθόδων επικαιροποίησης και επαλήθευσης των 
αρχικών µοντέλων. 
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• Η ικανότητα προς επαλήθευση των µοντέλων συναρτάται µε τα σφάλµατα 
των εισόδων και των εξόδων τους και για αυτό απαιτούνται τεχνικές, πέραν 
των παραδοσιακώς θεωρούµενων.          

Γενικά, η πολυπλοκότητα των µοντέλων που προσοµοιώνουν φυσικές διεργασίες και 
οι υπερβολικές ποσότητες των απαιτούµενων δεδοµένων, αποτελούν καίρια 
επιχειρήµατα για την επιλογή απλούστερων θεωρητικών µοντέλων και συσχετίσεων. 
Απλούστερα µοντέλα δύναται να είναι θεωρητικώς σταθερά και τεκµηριωµένα, χωρίς 
ωστόσο να υπεισέρχονται σε πολλές λεπτοµέρειες και κάνοντας χρήση διαθέσιµων 
δεδοµένων κατά ένα γρήγορο και οικονοµικό τρόπο. Αντίθετα, υπαρκτός είναι ο 
κίνδυνος της υπεραπλούστευσης και της απώλειας της ικανής και αναγκαίας, για την 
προσοµοιούµενη διαδικασία, χωρικής και χρονικής ανάλυσης. Σύµφωνα µε τον 
Denning (1990), «απλουστευµένες υποθέσεις εισάγουν παρά επιλύουν υπολογιστικές 
πολυπλοκότητες, ενδεχόµενο το οποίο βρίσκει απήχηση είτε σε συστήµατα µε πολλές 
παραµέτρους, ή µε πολλές απλουστεύσεις». Παρόλα αυτά, τα απλούστερα µοντέλα, 
δίνουν τη δυνατότητα στο σχεδιαστή και αναπτύσσοντα, να διαγνώσει εύκολα και 
γρήγορα, τυχόν προβλήµατα.   
Η επιλογή και κατά επέκταση η ανάπτυξη µοντέλων θα πρέπει να καθοδηγείται από 
τις ακόλουθες αρχές (Hillel, 1986): 

• Ένα µοντέλο δε θα πρέπει να είναι περισσότερο πολύπλοκο από ότι 
χρειάζεται και θα πρέπει να περιλαµβάνει το µικρότερο ικανό και αναγκαίο 
αριθµό παραµέτρων. 

• Ένα µοντέλο δε θα πρέπει να διακηρύττει και να διεκδικεί δάφνες 
ολοκληρωµένης και τέλειας εφαρµογής, αφού κάτι τέτοιο είναι µάλλον 
ουτοπικό. 

• Η ικανότητα ενός µοντέλου προς περιγραφή ενός φαινοµένου, δεν πρέπει να 
είναι µεγαλύτερη από την ικανότητα προς µέτρηση των συστατικών του 
στοιχείων. 

• Ένα µοντέλο θα πρέπει να είναι εφαρµόσιµο και δυνάµενο να εκτιµηθεί, ως 
προς την εγκυρότητα και τα όριά του.        

Σύµφωνα µε τον Zadeh (1973), «Καθώς η πολυπλοκότητα ενός συστήµατος αυξάνει, 
η ικανότητά µας να κάνουµε σαφείς, αλλά και σηµαντικές δηλώσεις για τη 
συµπεριφορά  του µειώνεται, µέχρι να φτάσουµε σε ένα όριο πέραν του οποίου, η 
ακρίβεια και η σηµασία (ή η συσχέτιση), αποκτούν εντελώς διακριτά 
χαρακτηριστικά»1. Σηµαντικό κοµµάτι αυτής της πολυπλοκότητας, πηγάζει από τον 
τρόπο µε τον οποίο αναπαρίστανται και διαχειρίζονται οι µεταβλητές ενός 
προβλήµατος.  
Γενικά, ένα «καλό» µοντέλο θα πρέπει να διατηρεί µία ισορροπία µεταξύ της 
σχεδιαστικής του πολυπλοκότητας και της πολυπλοκότητας που πηγάζει από το 
φαινόµενο που προσοµοιώνει (Jorgensen, 1988).   
Οι Klir and Yuan (1995), αναφερόµενοι στην υπεροχή ενός «νέου» µοντέλου σε 
σχέση µε ένα αντίστοιχο «κλασικό», αναγνωρίζουν τέσσερα ειδοποιά χαρακτηριστικά 
του πρώτου: 

1. Επιτρέπει την έκφραση, κατά ολιστικό τρόπο, της αβεβαιότητας σε 
παρατηρήσεις και µετρήσεις και την ενσωµάτωσή της σε απτά ή/και 
εµπειρικά δεδοµένα. 

2. Προσφέρει µεγαλύτερη ευχέρεια και δυναµικότητα στη διαχείριση της 
πολυπλοκότητας και του τρόπου ελέγχου του κόστους σε υπολογιστικούς 
πόρους.  

                                                 
1 Αρχή της ασυµβατότητας (Principle of incompatibility) 
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3. ∆ιαθέτει πολύ µεγαλύτερη εκφραστική δύναµη, γεγονός που επιτρέπει στο 
νέο αυτό µοντέλο να δρα αποτελεσµατικά σε ευρύτερη κατηγορία 
προβληµάτων. 

4. Έχει µεγαλύτερη ικανότητα να συλλαµβάνει τη συλλογιστική της 
ανθρώπινης κοινής λογικής και άλλες όψεις της ανθρώπινης νόησης και 
διαίσθησης.     

Οι Klir and Yuan (1995), θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι µέσω της περιγραφής των 
παραπάνω ιδιοτήτων, στην ουσία σκιαγραφούν ως «νέα» και «πρωτοπόρα» τα 
µοντέλα εκείνα που ενσωµατώνουν τη λεγόµενη «Λογική της ασάφειας» (βλέπε 
Κεφάλαιο 4ο, Παράγραφο 6η), σε αντίθεση µε τα κλασικά συµβατικά στατιστικά και 
µαθηµατικά µοντέλα. Ωστόσο, τίποτα και κανένας δεν αποκλείει τη σύσταση µιας 
«νέας» θεωρίας ή διαδικασίας που υιοθετεί και πραγµατώνει τα χαρακτηριστικά αυτά 
στο µέγιστο δυνατό βαθµό και καταδεικνύει µε τον τρόπο αυτό τη δηµιουργία του 
«νέου» βέλτιστου µοντέλου της πραγµατικότητας.    
 
1.2.4. Μοντέλα και χώρος  
 
Στην περίπτωση του χώρου και των ιδιοτήτων του, η εµπειρία και η βιβλιογραφία 
έχουν δείξει ότι οι τρόποι για να περιγραφεί το τι συµβαίνει στην επιφάνεια της γης, 
καταλαµβάνουν ένα ολόκληρο φάσµα, στα άκρα του οποίου βρίσκονται: πρώτον, η 
αντίληψη ότι ο χώρος καλύπτεται από οντότητες και δεύτερον, ότι η διαφοροποίηση 
ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού µεταβάλλεται οµαλά και συνεχώς στο χώρο. 
Εποµένως, η αντίληψη της πραγµατικότητας κυµαίνεται µεταξύ της θεώρησης ότι ο 
χώρος αποτελείται από διακεκριµένες οντότητες και αυτής που τον θεωρεί συνεχή και 
οµαλά µεταβαλλόµενο (Σχήµα 3). 
 

 
Σχήµα 3. Από την πραγµατικότητα στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών 
(Κουτσόπουλος, 2002). 
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Με βάση τους παραπάνω τρόπους αντίληψης του χώρου δηµιουργούνται τα εξής δύο 
µοντέλα της πραγµατικότητας: 

• Οντότητες (entities): To πιο γνωστό µοντέλο είναι αυτό το οποίο θεωρεί ότι ο 
γεωγραφικός χώρος αποτελείται από οντότητες οι οποίες περιγράφονται από 
τα χαρακτηριστικά τους, ορίζονται από τη θέση τους µε ένα σύνολο 
συντεταγµένων και οι χωρικές σχέσεις µεταξύ τους προσδιορίζονται από την 
τοπολογία τους. Αυτός ο τρόπος µοντελοποίησης της πραγµατικότητας 
θεωρείται ο πλέον κατάλληλος για φαινόµενα που έχουν σαφώς οριζόµενα 
όρια και, εποµένως, ενδείκνυται για ανθρωποποιητά αντικείµενα, όπως κτίρια, 
δρόµοι και διοικητικές περιφέρειες. Βέβαια και ορισµένα φυσικά φαινόµενα, 
όπως ποτάµια, νησιά και δάση, συχνά µοντελοποιούνται ως οντότητες, αφού 
µπορούν να θεωρηθούν ως διακριτά φαινόµενα. 

• Συνεχή Πεδία (continuous fields): Η προσέγγιση των συνεχών πεδίων είναι 
κατάλληλη για µοντελοποίηση φαινοµένων που θεωρούνται ότι 
µεταβάλλονται συνεχώς στο χώρο. Με άλλα λόγια, είναι ένα απλούστερο 
µοντέλο το οποίο απεικονίζει το γεωγραφικό χώρο µέσα από συνεχείς 
καρτεσιανές συντεταγµένες δύο, τριών ή ακόµα τεσσάρων (αν συµπεριληφθεί 
και ο χρόνος) διαστάσεων. Γενικά, ένα δυσδιάστατο ή τρισδιάστατο συνεχές 
πεδίο είναι εκείνο στο οποίο κάθε δοσµένη θέση που ορίζεται από δύο ή τρεις 
διαστάσεις έχει µια µοναδική τιµή του φαινοµένου που απεικονίζει. Το 
µοντέλο του συνεχούς πεδίου υιοθετείται όταν οι οντότητες που 
µοντελοποιούνται δεν είναι γνωστές µε αρκετές λεπτοµέρειες, ώστε να 
µπορούν να οριοθετούν τα ακριβή όριά της. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
αποτελούν η θερµοκρασία του εδάφους ή του αέρα, το υψόµετρο, η µόλυνση 
(στον αέρα, τη θάλασσα ή την ξηρά), αλλά και η πυκνότητα ειδών του 
φυτικού ή ζωικού βασιλείου. 

Η επιλογή ανάµεσα στα µοντέλα των οντοτήτων και του συνεχούς πεδίου δεν είναι 
ούτε εύκολη, ούτε ακολουθεί κανόνες τους οποίους µπορεί κανείς εύκολα να 
εφαρµόσει. Βασικά, η επιλογή εξαρτάται από την προσέγγιση που εφαρµόζεται, ενώ 
ένας γενικός και πάντως όχι απόλυτος κανόνας είναι ότι οι επιστήµες που εστιάζονται 
στις χωρικές διαδικασίες του φυσικού περιβάλλοντος συνήθως µεταχειρίζονται το 
µοντέλο του συνεχούς πεδίου, ενώ οι επιστήµες που λειτουργούν σε ένα διοικητικό 
πλαίσιο θεωρούν το χώρο σαν µια σειρά από διακριτές µονάδες (Burrough and 
McDonnell, 1998). 
Στη διαδικασία από την πραγµατικότητα στα Γ.Σ.Π., ο τρόπος απόδοσης της 
πραγµατικότητας, παίρνει δύο κυρίως µορφές, τη διανυσµατική και την ψηφιδωτή. Η 
διανυσµατική δοµή δίνει έµφαση στην ύπαρξη διακριτών οντοτήτων, οριζόµενες από 
τα όριά τους (σηµεία, γραµµές και πολύγωνα) και εποµένως, είναι απόρροια των 
µοντελοποιηµένων στοιχείων που βασίζονται στις οντότητες. Η ψηφιδωτή δοµή δίνει 
έµφαση στο περιεχόµενο των ψηφιδωτών µονάδων και εκφράζει την προσέγγιση των 
συνεχών πεδίων. Βέβαια, τα αποθηκευµένα µοντελοποιηµένα στοιχεία σίγουρα δεν 
περιγράφουν συνεχή χαρακτηριστικά. αλλά ένα σύνολο από τιµές ψηφίδων που 
µπορούν να θεωρηθούν σαν ένα είδος δειγµατοληψίας του συνεχούς πεδίου. 
Στη διανυσµατική δοµή, οι σηµειακές, οι γραµµικές και οι πολυγωνικές οντότητες 
αποτελούν ουσιαστικά στατικές απεικονίσεις φαινοµένων µε τη χρήση συντεταγµέ-
νων Χ και Υ. Σαν αποτέλεσµα, ένα σηµείο απλά δηλώνει ότι η χωρική έκταση που 
καταλαµβάνει είναι η θέση που ορίζεται από το ζευγάρι Χ,Υ συντεταγµένων για τη 
συγκεκριµένη κλίµακα αναφοράς. Για παράδειγµα, ένα αγρόκτηµα µπορεί να 
απεικονιστεί ως σηµείο σε έναν χάρτη 1:50.000 αλλά σίγουρα είναι ένα πολύγωνο σε 
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ένα χάρτη 1:500. Η θεµελιακή οντότητα γραµµή, υποδηλώνει ότι ο γεωγραφικός 
χώρος που καταλαµβάνει, απεικονίζεται επαρκώς από ένα σύνολο ζευγών 
συντεταγµένων Χ,Υ που ορίζουν µια διαδροµή στο χώρο, που όµως έχει µηδενικό 
πάχος. Τέλος, ένα πολύγωνο ορίζει µια απεικόνιση ενός οµοιογενούς δυσδιάστατου 
τµήµατος του γεωγραφικού χώρου, το οποίο ορίζεται από ένα σύνολο Χ,Υ 
συντεταγµένων του ορίου του. 
Τα πλεονεκτήµατα των διανυσµατικών µοντέλων είναι η συµπαγής δοµή και η 
αποτελεσµατική γενίκευση των γεωµετρικών δεδοµένων, ενώ στα µειονεκτήµατά 
τους συγκαταλέγεται η πολύπλοκη δοµή δεδοµένων και η δυσκολία στη µαθηµατική 
προσοµοίωση, µιας και κάθε µονάδα έχει διαφορετικό µέγεθος (Burrough, 1986).     
Στην ψηφιδωτή µορφή, η συνεχής επιφάνεια κατανέµεται σε ένα σύνολο απλών 
βασικών µονάδων µε κανονικό σχήµα (π.χ. τρίγωνα, τετράγωνα, παραλληλόγραµµα 
και εξάγωνα) ή και ακανόνιστο (τρίγωνα ή πολύγωνα), τα οποία διαµορφώνουν µια 
ψηφιδωτή δοµή που απεικονίζει το γεωγραφικό χώρο. Το φατνίο που είναι µια 
ανεξάρτητη µονάδα, αποτελεί τη θεµελιώδη οντότητα και διαφέρει από την 
αντίστοιχη διανυσµατική µονάδα, το πολύγωνο, µόνο σε σχέση µε το κανονικό σχήµα 
του και τον έµµεσο καθορισµό του (Tobler, 1995). Η πιο συνήθης ψηφιδωτή µορφή 
είναι η κανναβική, όπου τα φατνία είναι τετράγωνα, ίσου µεγέθους και τα οποία 
καθορίζουν τη διακριτική ικανότητα που απαιτείται για να καταγραφεί σωστά η 
διαφοροποίηση του υπό εξέταση χαρακτηριστικού. 
Τα πλεονεκτήµατα των µοντέλων µορφής καννάβου είναι η απλή δοµή δεδοµένων, η 
εύκολη σύνδεση γεωγραφικών και τηλεπισκοπικών δεδοµένων και η ευκολία 
µαθηµατικής προσοµοίωσης και απόδοσης συνεχών φαινοµένων. Τα µειονεκτήµατά 
τους είναι ο µεγάλος όγκος δεδοµένων, η σχέση µεγέθους καννάβου-πληροφορίας και 
η χρονοβόρα διαδικασία των προβολικών µετασχηµατισµών (Tomlin, 1990).  
 
2. Ανάλυση χώρου 
 
2.1. Εισαγωγή 
 
Η έννοια της ανάλυσης χώρου είναι σχετικά απλή, όµως ο ορισµός της είναι ιδιαίτερα 
δύσκολος. Παλαιότερα, η ανάλυση δύο ή περισσοτέρων χωρικών προτύπων γινόταν 
µε τη σύγκριση χαρτών ή µε την αλληλεπίθεση χαρτών που απεικόνιζαν τα διάφορα 
χωρικά πρότυπα. Σήµερα, η ανάλυση συχνά προχωρά µέσα από υποθέσεις γύρω από 
τη µαθηµατική σχέση ή τους µηχανισµούς που προξενούν την αντιστοιχία που 
µελετάται, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, η ανάλυση είναι ανιχνευτική και αναζητά 
επαγωγικές γενικεύσεις για τη συµµεταβλητότητα αυτών των χωρικών φαινοµένων. 
Το σύνολο των παραπάνω ή και άλλων ποσοτικών µεθόδων ανάλυσης φαινοµένων 
στο χώρο είναι γνωστό και σαν ανάλυση χώρου (Κουτσόπουλος, 2002). Ο Bailey 
(1990), όρισε την ανάλυση χώρου σαν «µία συνολική δυνατότητα διαχείρισης-
µετασχηµατισµού των χωρικών στοιχείων σε διαφορετικές µορφές, δίνοντάς τους, 
σαν αποτέλεσµα, διαφορετική έννοια». Ταυτόσηµα, ο Κουτσόπουλος (1990, 2002), 
ονοµάζει την ανάλυση του χώρου, τη διαδικασία από στοιχεία σε πληροφορία, όπου 
οι όροι γεωγραφικά στοιχεία και γεωγραφική πληροφορία σαφώς διαφοροποιούνται. 
Σαν αποτέλεσµα, η ανάλυση χώρου είναι ένα σύνολο από «ποσοτικές διαδικασίες και 
τεχνικές που εφαρµόζονται σε χωρικές αναλυτικές εργασίες (Johnston, 1986) και 
στοχεύουν, όπως γράφει και ο Haining (1994): 
• Στη σωστή περιγραφή γεγονότων στο χώρο, που περιλαµβάνει κυρίως την 

περιγραφή των χωρικών προτύπων. 
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• Στη συστηµατική διερεύνηση των χωρικών προτύπων και των χωρικών σχέσεων 
µε σκοπό την καλύτερη κατανόηση των χωρικών διαδικασιών που ευθύνονται 
για τα χωρικά πρότυπα και τις σχέσεις που παρατηρούνται µεταξύ τους. 

• Στην αύξηση της ικανότητας πρόβλεψης και ελέγχου γεγονότων που 
συµβαίνουν στο γεωγραφικό χώρο. 

• Στη χρήση αυτών των τεχνικών και µεθόδων σαν εργαλεία λήψης αποφάσεων 
για το χώρο. 

Οι Bergman and Renwick (2005), σχετικά µε το αντικείµενο της ανάλυσης χώρου 
έγραψαν ότι αφορά σε «…πρότυπα στην κατανοµή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
και των περιβαλλοντικών διαδικασιών». 
Ο Κουτσόπουλος (2006), ανακεφαλαιώνοντας σηµειώνει ότι η χωρική ανάλυση 
εστιάζει την προσοχή της σε: 
• Χωροθετήσεις και κατανοµές φαινοµένων 
• Σχέσεις και κατανοµές αγαθών 
• Εξυπηρετήσεις-λειτουργίες ανάµεσα σε επίπεδα και ζώνες 
• Χωρικές διευθετήσεις 
• Χωρική δοµή και οργάνωση 
• Εξέλιξη του χώρου  

Κατά συνέπεια, µέσα από το αντικείµενο της χωρικής ανάλυσης, δίνεται έµφαση 
στην έρευνα για τάξη, για χωρικές διαδικασίες και για συµπεριφορές. Το ενδιαφέρον 
αυτό για τάξη και γενίκευση, συνοδεύεται από ενδιαφέρον για τον έλεγχο υποθέσεων, 
τη δόµηση µοντέλων και την ανάπτυξη θεωρίας.   
 
2.2. Εδαφικοί πόροι και χώρος 
 
Το έδαφος είναι ένας φυσικός σχηµατισµός που αναπτύσσεται στην επιφάνεια της γης 
από τα προϊόντα αποσάθρωσης των πετρωµάτων µε τη µακρόχρονη επίδραση του 
κλίµατος και των ζώντων οργανισµών. Το έδαφος είναι ένα φυσικό ανοικτό σύστηµα 
που δέχεται επιδράσεις από το περιβάλλον και επιδρά στο περιβάλλον. Υπάρχει µε 
άλλα λόγια µία δυναµική ενεργειακή ισορροπία µεταξύ του εδάφους και του 
περιβάλλοντος. Λόγω αυτής της δυναµικότητάς του, το έδαφος συνεχώς µεταβάλλει 
τις ιδιότητές του και κατά συνέπεια τα δοµικά του χαρακτηριστικά. Σύµφωνα µε 
αυτόν τον ορισµό, το έδαφος µπορεί να περιγραφεί µε την ακόλουθη µαθηµατική, 
πλην όµως ποιοτική, συνάρτηση:  

),,,,( trocpfS =  (1) 
Όπου: S = έδαφος, p = µητρικό υλικό, c = κλίµα, o = οργανισµοί, r = τοπογραφία και 
t = χρόνος. 
Οι ανεξάρτητες µεταβλητές της εξίσωσης (1) καλούνται παράγοντες εδαφογένεσης 
και όταν ένας από αυτούς διαφοροποιηθεί, προκύπτει διαφορετικός τύπος εδάφους. 
Επειδή υπάρχει πολύ µεγάλη ποικιλία για κάθε έναν από τους παράγοντες 
εδαφογένεσης, για το λόγο αυτό, µπορεί να δηµιουργηθεί άπειρος αριθµός 
διαφορετικών τύπων εδάφους.   
Η χωρική περιγραφή των εδαφικών πόρων συνδέεται µε όλες εκείνες τις διαδικασίες 
που ακολουθούνται προκειµένου να συνταχθεί µία εδαφολογική µελέτη. Το 
σηµαντικότερο µέρος µιας εδαφολογικής µελέτης είναι ο χάρτης που παρουσιάζει τη 
θέση και την έκταση µε την οποία εµφανίζεται κάθε τύπος γης (Γιάσογλου, 1995). Οι 
εδαφολογικοί χάρτες ανάλογα µε το βαθµό λεπτοµέρειας των πληροφοριών που 
παρέχουν και την κλίµακα σχεδίασής τους, διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
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1. Εξερευνητικοί χάρτες. Οι εν λόγω χάρτες χρησιµοποιούνται κυρίως για την 
απεικόνιση µιας χονδρικής κατανοµής των εδαφικών πόρων σε µεγάλες 
γεωγραφικές περιοχές και η κλίµακά τους είναι µικρότερη από 1:500.000. 

2. Αναγνωριστικοί χάρτες. Οι χάρτες αυτοί χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση 
των εδαφικών πόρων σε επίπεδο χώρας ή διαµερίσµατος και η κλίµακά τους 
κυµαίνεται συνήθως µεταξύ 1:500.000 και 1:60.000. 

3. Ηµιλεπτοµερείς χάρτες. Οι χάρτες αυτοί, έχουν συνήθως κλίµακα µεταξύ 
1:60.000 και 1:20.000 και παρέχουν στοιχεία για τη χάραξη γεωργικής και 
γενικότερα αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής πολιτικής σε επίπεδο 
διαµερίσµατος µιας χώρας.  

4. Λεπτοµερείς χάρτες. Οι λεπτοµερείς εδαφολογικοί χάρτες έχουν κλίµακα 
µεγαλύτερη από 1:20.000 και µικρότερη από 1:5.000 και είναι αυτοί που 
κατεξοχήν έχουν πρακτικές εφαρµογές, επειδή παρέχουν πολλά εδαφικά 
στοιχεία και πληροφορίες για την εντατική χρήση της γης. 

5. Πολύ λεπτοµερείς (εντατικοί) χάρτες. Οι χάρτες αυτοί έχουν συνήθως 
κλίµακες από 1:5.000 µέχρι 1:500 και συντάσσονται για µικρές περιοχές που 
υπόκεινται ή πρόκειται να τεθούν σε πολύ εντατική εκµετάλλευση των 
εδαφικών τους πόρων. 

Γενικότερα, οι εδαφολογικοί χάρτες αναπαριστούν εδαφικές µονάδες. Η εδαφική 
µονάδα είναι ένα σύνολο εδαφικών πέδων, τα οποία έχουν ορισµένα κοινά 
χαρακτηριστικά, καταλαµβάνουν ένα τοπίο µε συγκεκριµένη φυσιογραφία, 
γεωλογικό υλικό και κλίµα, επίσης έχουν κοινή κατεύθυνση και το ίδιο στάδιο 
γενετικής εξέλιξης.  
Εδαφικές µονάδες µπορεί να ορίζονται µε διάφορα επίπεδα γενίκευσης. Γενικές 
µονάδες έχουν ευρεία όρια διαφοροποίησης των διαγνωστικών τους ιδιοτήτων ενώ οι 
εξειδικευµένες µονάδες έχουν στενά. Οι εδαφικές µονάδες ταξινοµούνται µε διάφορα 
συστήµατα ταξινόµησης και αντιστοιχούν σε συγκεκριµένες ταξινοµικές µονάδες του 
οικείου συστήµατος. 
Η απεικόνιση µιας εδαφικής µονάδας σε έναν εδαφολογικό χάρτη καλείται 
Χαρτογραφική Εδαφική Μονάδα (ΧΕΜ) και είναι µία συγκεκριµένη εδαφική έκταση 
περιγεγραµµένη από συγκεκριµένα όρια. Κάθε ΧΕΜ χαρακτηρίζεται από ένα ειδικό 
χαρτογραφικό σύµβολο που αντιστοιχεί στο σύνολο των εδαφικών ιδιοτήτων που την 
ορίζουν. Τα εδάφη µιας χαρτογραφικής µονάδας έχουν χαρακτηριστικά και ποιότητες 
που εµπίπτουν µέσα σε συγκεκριµένα όρια την οποία την ορίζουν και τη 
διαφοροποιούν από άλλες χαρτογραφικές µονάδες (βλέπε Παράρτηµα Γ’).       
Τα εδάφη διαφοροποιούνται σε σηµαντικό βαθµό ως αποτέλεσµα της ποικίλης και 
ανεξέλεγκτης δράσης των παραγόντων της εδαφογένεσης (Εξίσωση 1). Σε ένα 
υψηλότερο επίπεδο ανάλυσης, οι φυσικές, βιολογικές και χηµικές ιδιότητες των 
εδαφών µεταβάλλονται τόσο κατακόρυφα όσο και οριζόντια σε συσχέτιση µε τη 
διαχείριση που υπόκεινται και το χρόνο. Για παράδειγµα, οι κατανοµές των 
θρεπτικών στοιχείων στο ή στα εδάφη ενός αγρού, µπορεί κάλλιστα να είναι 
αποτέλεσµα της χρήσης των γεωργικών µηχανηµάτων από πλευράς παραγωγού 
(Olieslagers et al., 1995). Σε άλλες περιπτώσεις, όπου παρελθούσες γεωργικές 
πρακτικές περιλάµβαναν χρήση ζωικής κόπρου, παρατηρούνται εδαφικές εστίες ή 
ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε οργανική ουσία και κατά συνέπεια περιοχές 
υψηλότερης παραγωγικότητας σε σχέση µε τον περιβάλλοντα χώρο. Καθίσταται 
λοιπόν φανερό, πως τόσο τα πρότυπα της ενδογενούς µεταβλητότητας των εδαφών 
όσο και οι διαχειριστικές πρακτικές που τα αφορούν, θα πρέπει να συνυπολογίζονται 
σε κάθε προσπάθεια εκτίµησης και ποσοτικοποίησης της εδαφικής χωρικής 
ποικιλότητας (Dixon and McCann, 1997). 
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2.3. Γονιµότητα εδάφους και χώρος 
 
Η ιδέα της χρησιµοποίησης της χωρικής πληροφορίας µε σκοπό τη διαχείριση 
συγκεκριµένων περιοχών ενός αγρού, δεν αποτελεί κάτι καινούργιο. Οι αγρότες από 
τα αρχαία κιόλας χρόνια υπήρξαν παρατηρητές των αποδόσεων των καλλιεργειών 
τους και της κατανοµής αυτών εντός και µεταξύ των χωραφιών και από πολύ νωρίς 
συνειδητοποίησαν και αναγνώρισαν τα οφέλη από την εφαρµογή διαφορετικών 
ποσοτήτων κοπριάς και υλικών ασβέστωσης σε διαφορετικούς τύπους εδαφών 
(Kellogg, 1957). Τη δεκαετία του 1620, οι άποικοι στις Ινδίες παρατήρησαν 
πρακτικές χωρικά καθορισµένης λίπανσης, από πλευράς αυτόχθονων αγροτών, οι 
οποίοι τοποθετούσαν ένα ψάρι απευθείας στις ρίζες κάθε ενός φυτού καλαµποκιού 
που καλλιεργούσαν για την καλύτερη θρέψη του. Το 1929, οι ερευνητές Bauer και 
Linsley πρότειναν τη χάραξη ενός νοητού καννάβου µε πλευρά φατνίου ίση µε τρία 
πόδια, επάνω σε έναν αγρό, προκειµένου να προσδιορίσουν τις θέσεις για την 
κυµαινόµενη δόση υλικών ασβέστωσης (Goering, 1993). Οι τεχνολογίες της 
πληροφορίας του σήµερα, έχουν τη δυνατότητα να παράγουν περισσότερο 
εξειδικευµένες εκτιµήσεις και αποκρίσεις στην εντός του αγρού ετερογένεια και στη 
µεταβλητότητα της γονιµότητας του εδάφους. 
Ένας πολύ απλός τρόπος διερεύνησης της χωρικής κατανοµής της εδαφικής 
γονιµότητας, είναι η οµοιόµορφη διαχείριση µιας καλλιέργειας κατά τη διάρκεια µιας 
καλλιεργητικής περιόδου. Πράγµατι, εάν στη συνέχεια ο αγρός χωριστεί σε τµήµατα 
και σε κάθε ένα από αυτά µετρηθεί η παραγωγή της φυτείας, τότε µπορεί εύκολα να 
αποκτηθεί ένα µέτρο (συσχετιζόµενο µε την παραγωγή) των κυµαινόµενων επιπέδων 
γονιµότητας του εδάφους του χωραφιού. Η χαρτογράφηση των επιµέρους αυτών 
τµηµάτων µπορεί να οδηγήσει σε χάρτες παραγωγικότητας της καλλιέργειας, σε 
χάρτες γονιµότητας του εδάφους αλλά και σε χάρτες προτεινόµενων λιπαντικών 
επεµβάσεων. Οι LeClerg et al., (1962), κάνοντας αντίστοιχα πειράµατα, κατέληξαν 
στα εξής συµπεράσµατα: 
• Οι κατανοµές της γονιµότητας του εδάφους δεν είναι τυχαίες, αλλά ως ένα 

βαθµό συστηµατικές. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι γειτονικά κοµµάτια αγρού είναι 
πιο πιθανό να «µοιάζουν» από πλευράς γονιµότητας, από ότι τµήµατα που 
βρίσκονται σε απόσταση. 

• Η εδαφική γονιµότητα κατανέµεται µεν κατά συστηµατικό τρόπο, αλλά σε 
τέτοιο βαθµό και συχνότητα, που δε δύναται να περιγραφεί µε µαθηµατικό 
τρόπο. 

 
Μία συνήθης τακτική διαχείρισης της εδαφικής γονιµότητας είναι ο έλεγχος και η 
επακόλουθη ταύτιση των λιπασµατικών εισροών µε τις ανάγκες της καλλιέργειας. Οι 
προφανείς στόχοι αυτής της προσέγγισης είναι, αφενός η αποτελεσµατικότητα της 
λίπανσης, η οποία συνεπάγεται καλύτερη αξιοποίηση του λιπάσµατος από το φυτό 
και αφετέρου η ελαχιστοποίηση των απωλειών προς το περιβάλλον. Ειδικότερα, για 
τη λίπανση µε αζωτούχα λιπάσµατα ο προσδιορισµός της εφαρµοζόµενης ποσότητας 
βασίζεται σε εκτιµήσεις εισροών και εκροών αζώτου στο εδαφικό σύστηµα. 
Παράλληλα, και ο χρόνος εφαρµογής των λιπασµάτων ενδείκνυται να 
προσαρµόζεται, µε ευθύνη των παραγωγών, στην καλλιεργητική περίοδο των 
φυτειών, έτσι ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος πιθανής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. 
Για παράδειγµα, οι απώλειες αζώτου λόγω έκπλυσής του σε επιφανειακούς και 
υπόγειους υδατικούς αποδέκτες, µπορούν να µειωθούν µε την ελαχιστοποίηση του 
χρόνου που µεσολαβεί µεταξύ της εφαρµογής του λιπάσµατος και της πρόσληψής του 
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από το φυτό. (Killorn et al., 1995). Γενικά, οι παραδοσιακές τεχνικές των εδαφικών 
αναλύσεων, οι οποίες βασίζονται σε µέσους όρους και γενικεύσεις αποτελεσµάτων, 
κρίνονται ανεπαρκείς για τον προσδιορισµό τόσο της χωρικής όσο και της χρονικής 
µεταβλητότητας των εδαφικών φυσικοχηµικών ιδιοτήτων.  
Η ευρύτερα διαδεδοµένη εφαρµογή της χωρικής ανάλυσης στην άσκηση της 
γεωργίας, ανεξαρτήτου κλίµακας, απαντάται στη διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων 
του εδάφους και της οξύτητάς του (pH). Η χωρική διαχείριση των θρεπτικών 
συστατικών του εδάφους, αποβαίνει προς όφελος τόσο του παραγωγού όσο και του 
περιβάλλοντος. Αρχικά, βελτιώνεται η ανάκτηση των θρεπτικών στοιχείων που 
βρίσκονται σε υπολειµµατικές ποσότητες στο έδαφος από την προηγούµενη 
καλλιέργεια. Κάτι τέτοιο, βρίσκει µεγαλύτερη εφαρµογή σε λιγότερο ευκίνητα 
θρεπτικά στοιχεία, όπως είναι ο φώσφορος και το κάλιο. Στην περίπτωση του αζώτου, 
το οποίο είναι πολύ ευκίνητο, απαιτούνται πιο συχνές και «πυκνές» δειγµατοληψίες 
εδάφους, προκειµένου να εκτιµηθούν επαρκώς τα ανακτώµενα από τα φυτά ποσά. Το 
άζωτο που παραµένει στο έδαφος µετά τη συγκοµιδή της καλλιέργειας, δύναται να 
είναι διαθέσιµο στην επόµενη καλλιέργεια, εφόσον οι συνθήκες θερµοκρασίας και 
βροχόπτωσης το επιτρέψουν, δηλαδή όταν δεν ευνοήσουν την απορροή και την 
εξαέρωσή του. Κατά συνέπεια, ο ακριβής προσδιορισµός του υπολειµµατικού 
αζώτου, µπορεί κάλλιστα να µειώσει τα έξοδα που αφορούν στην αγορά των 
λιπασµάτων, καθώς και το προκαλούµενο περιβαλλοντικό φορτίο σε θέσεις όπου 
έχουν προηγηθεί υπερλιπάνσεις. Αντίστοιχα, µπορεί να ελεγχθεί και να αυξηθεί η 
παραγωγή σε περιοχές όπου έχουν υπολιπανθεί. 
Ένα δεύτερο όφελος της χωρικής αποτύπωσης της γονιµότητας του εδάφους, 
αποτελεί το γεγονός ότι ο παραγωγός, µπορεί εξαρχής εγκατάστασης της 
καλλιέργειάς του, να προβεί σε µία πρώτη εκτίµηση της παραγωγής που θα επιτύχει 
στο εν λόγω χωράφι ή ακόµα να επιµερίσει τις θέσεις του χωραφιού του σε υψηλής 
και χαµηλής ή µέτριας παραγωγικότητας και να τις διαχειριστεί ανάλογα. Με τον 
τρόπο αυτό, οι λιπασµατικές εισροές στον αγρό ή στα τµήµατα του αγρού, θα 
συνάδουν µε την αναµενόµενη παραγωγή και θα χορηγούνται κατά ένα 
βελτιστοποιηµένο και οικονοµικό τρόπο (Hergert et al., 1997).  
Η εκτίµηση και κατ’ επέκταση ποσοτικοποίηση των επιπέδων των θρεπτικών 
στοιχείων κατά µήκος ενός αγρού, πραγµατοποιείται παραδοσιακά, µε τη λήψη 
εδαφικών δειγµάτων, την ακόλουθη χηµική ανάλυση και µέτρηση των 
συγκεντρώσεων των συστατικών τους και τελικά µε τη χωρική παρεµβολή των τιµών 
αυτών, µεταξύ των σηµείων δειγµατοληψίας (Wollenhaupt et al., 1997). 
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Σχήµα 4. Χάρτης περιεκτικότητας εδάφους σε αφοµοιώσιµο φώσφορο (Jin and Jiang, 
2002). 
  
Στο Σχήµα 4 φαίνονται ορισµένα αγροτεµάχια, οι θέσεις εδαφικής δειγµατοληψίας, 
καθώς και ο χάρτης που προκύπτει από τη χωρική παρεµβολή των τιµών των 
συγκεντρώσεων του φωσφόρου. Οι µετρηθείσες και άρα πραγµατικές τιµές του 
φωσφόρου στο έδαφος είναι γνωστές µόνο στα σηµεία δειγµατοληψίας. Οι υπόλοιπες 
τιµές αποτελούν εκτιµήσεις και σχετίζονται σε σηµαντικό βαθµό, µε την επιλεγείσα 
µέθοδο παρεµβολής. Τόσο η µέθοδος που ακολουθείται για την εδαφική 
δειγµατοληψία, όσο και η µέθοδος της χωρικής παρεµβολής που εφαρµόζεται, είναι 
πολύ σηµαντικές για την ποιότητα και την ακρίβεια των παραγόµενων χαρτών. 
Παρόλα αυτά, η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί για τη δειγµατοληψία, 
θεωρείται περισσότερο καθοριστική και σηµαντική για το τελικό αποτέλεσµα, από ότι 
είναι η επιλογή της µεθόδου χωρικής παρεµβολής.  
Η παραδοσιακή µέθοδος δειγµατοληψίας εδάφους αφορά στη λήψη ενός σύνθετου 
εδαφικού δείγµατος ανά αγρό µε σκοπό την εκτίµηση µιας ή ενός συνόλου 
µεταβλητών, φυσικών ή χηµικών, αντιπροσωπευτικών του αγρού. Το σύνθετο δείγµα 
αναφέρεται σε συγκεκριµένο βάθος και προκύπτει µε την ανάµιξη περισσοτέρων του 
ενός δειγµάτων που λαµβάνονται από διάφορες θέσεις του αγρού, επιλεγµένες κατά 
τυχαίο ή συστηµατικό τρόπο (Σχήµα 5).  
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Σχήµα 5. Παραδοσιακός τρόπος λήψης εδαφικού δείγµατος, µε την ανάµειξη 
επιµέρους δειγµάτων σε ένα σύνθετο-αντιπροσωπευτικό δείγµα. 
    
Κατά συνέπεια, κάθε χωράφι «φωτογραφίζεται» και «εκπροσωπείται» από ένα έως 
τρία αντιπροσωπευτικά δείγµατα ανάλογα µε τα βάθη στα οποία αντιστοιχεί το 
ληφθέν δείγµα (π.χ. 0-30 εκ., 30-60 εκ. και 60-90 εκ.). Η επιλογή των επιµέρους 
δειγµάτων δεν είναι αυστηρά καθορισµένη, αλλά µπορεί να καθοδηγείται και να 
βασίζεται στη µακροσκοπικά παρατηρηθείσα, από πλευράς παραγωγού, 
µεταβλητότητα του αγρού, καθώς και στην ιδιότητα που πρόκειται να προσδιορισθεί. 
Επίσης, συνιστάται να αποφεύγονται θέσεις ασυνήθιστων συνθηκών µεταβλητότητας, 
όπως σηµεία όπου λιµνάζουν νερά, ή παρατηρείται υψηλή συγκέντρωση αλάτων ή 
βρίσκονται στα όρια αγρών ή γειτνιάζουν µε ρέµατα κ.λπ. Η τεχνολογία του 
Παγκόσµιου Συστήµατος Προσδιορισµού Θέσης (GPS) µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
στην προκειµένη περίπτωση, για τον εντοπισµό και την καταγραφή των 
συντεταγµένων των σηµείων δειγµατοληψίας, µε σκοπό την ταύτιση των διαχρονικών 
δειγµατοληψιών και την αποφυγή των επαγόµενων διακυµάνσεων ή/και σφαλµάτων. 
Μειονέκτηµα αυτού του τρόπου δειγµατοληψίας είναι ότι δεν παρέχει καµία ένδειξη 
του βαθµού της µεταβλητότητας ή της ποικιλότητας που επισυµβαίνει µέσα σε ένα 
χωράφι. Υψηλές και χαµηλές τιµές µιας εδαφικής µεταβλητής «µετριάζονται» και 
προσεγγίζουν τα επίπεδα του µέσου όρου, κατά τη διάρκεια και µετά την ανάµιξη των 
επιµέρους δειγµάτων. Κάτι τέτοιο, στην περίπτωση του προσδιορισµού της 
περιεκτικότητας του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία, µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά 
σφάλµατα και λανθασµένες οδηγίες λίπανσης. Για παράδειγµα, µικρές περιοχές µε 
υψηλή περιεκτικότητα στο προσδιοριζόµενο στοιχείο που «συµµετέχουν» στην 
πλήρωση του σύνθετου δείγµατος, µπορεί να προκαλέσουν αύξηση της µετρηθείσας 
τελικής τιµής του θρεπτικού στοιχείου και υποτίµηση των αναγκών λίπανσης. 
Αντίστροφα, περιοχές µε µικρή περιεκτικότητα στο θρεπτικό στοιχείο, µπορεί να 
οδηγήσουν σε υπερεκτίµηση της απαίτησης του χωραφιού σε λίπανση. Τέτοιες 
περιπτώσεις αφορούν κυρίως σε ευκίνητα θρεπτικά στοιχεία, όπως είναι οι νιτρικές 
µορφές του αζώτου και σε στοιχεία των οποίων η ύπαρξη και περιεκτικότητα στο 
έδαφος συνδέεται και εξαρτάται ενδογενώς από τον τύπο του εδάφους. Η προσέγγιση 
αυτή στην εδαφική δειγµατοληψία, είναι ακατάλληλη για εφαρµογές της Χωρικά 
Καθορισµένης ∆ιαχείρισης Καλλιεργειών (βλέπε Κεφάλαιο 3ο, Παράγραφο 4.3), διότι 
δεν παρέχει κανενός είδους µέτρο της χωρικής παραλλακτικότητας που εντοπίζεται 
εντός του αγρού.          
Η εδαφική δειγµατοληψία µε τη χρήση καννάβου, προσφέρει ένα συστηµατικό τρόπο 
επιλογής των σηµείων δειγµατοληψίας, χωρίς όµως να λαµβάνει υπόψη τον τρόπο µε 
τον οποίο τα χωρικά εδαφικά πρότυπα κατανέµονται ενός του αγρού. Η «άκαµπτη» 
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δοµή και το σχήµα του καννάβου σηµατοδοτεί ότι η πυκνότητα της δειγµατοληψίας 
δεν εξαρτάται από την πραγµατική µεταβλητότητα του αγρού. Η δειγµατοληψία αυτή 
ξεκινάει µε τη νοητή κατάτµηση του αγρού σε µικρότερα τµήµατα (Σχήµα 6). Εντός 
κάθε ενός τµήµατος και συνηθέστερα στο κέντρο του λαµβάνεται ένα δείγµα 
εδάφους. Εάν τα τµήµατα αυτά ή διαφορετικά φατνία του νοητού καννάβου, είναι 
αρκετά µεγάλα, τότε µπορούν να ληφθούν σύνθετα δείγµατα, σε κάθε ένα από αυτά. 
 

 
Σχήµα 6. ∆ειγµατοληψία εδάφους µε τη χρήση καννάβου, όπου τα δείγµατα 
συλλέγονται σε ίσες αποστάσεις µεταξύ τους. 
 
Γενικά, για την παραγωγή λεπτοµερών και αξιόπιστων εδαφολογικών χαρτών, 
απαραίτητος είναι ο προσδιορισµός των ικανών και αναγκαίων διαστάσεων του 
φατνίου. Όσο µεγαλύτερη είναι η πυκνότητα της δειγµατοληψίας, τόσο πιθανότερη 
είναι η εύρεση των πραγµατικών χωρικών κατανοµών της εδαφικής γονιµότητας, 
αλλά και τόσο µεγαλύτερο είναι το κόστος της λήψης των δειγµάτων και των 
ακόλουθων χηµικών αναλύσεων.  
Η προσέγγιση αυτή, θεωρείται αρκετά εύχρηστη, εφόσον είναι εύκολο να σχεδιαστεί, 
να υλοποιηθεί και εν τέλει να εισαχθεί σε ένα Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών. 
Ωστόσο, µπορεί να κριθεί ανεπαρκής όταν υφίσταται κάποιου είδους πληροφορία για 
τις συνθήκες που επικρατούν στο χωράφι ή την περιοχή που εξετάζεται. Σε αυτή την 
περίπτωση είναι προτιµότερο να ακολουθείται η στρωµατοποιηµένη ή αλλιώς 
καθοδηγούµενη δειγµατοληψία (Σχήµα 7). Ο τρόπος αυτός δειγµατοληψίας βασίζεται 
σε ορισµένα χωρικά πρότυπα τα οποία καθορίζονται από πρότερη γνώση ή 
παρατήρηση του αγρού. Τέτοια πληροφορία µπορεί να παρασχεθεί µέσω των 
δορυφορικών εικόνων, των αεροφωτογραφιών, των λεπτοµερών εδαφολογικών 
µελετών, των ψηφιακών µοντέλων εδάφους, καθώς και µέσω της εµπειρίας των 
παραγωγών. 
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Σχήµα 7. Στρωµατοποιηµένη εδαφική δειγµατοληψία βασισµένη στο χρώµα του 
εδάφους. 
 
Η καθοδηγούµενη δειγµατοληψία, απαιτεί την αναγνώριση ζωνών (πολυγώνων) εντός 
ενός ή περισσοτέρων αγρών µε όµοιες ή/και παρόµοιες εδαφικές ή καλλιεργητικές 
συνθήκες. Εφόσον καθοριστούν τα όρια των ζωνών,  η µεταβλητότητα εντός κάθε 
ζώνης, θεωρείται µικρότερη από την αντίστοιχη µεταξύ των ζωνών και µπορεί να 
ξεκινήσει η δειγµατοληψία. Η πυκνότητα και ο αριθµός των δειγµάτων που 
λαµβάνονται από κάθε ζώνη δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριµένο κανόνα, αλλά 
εξαρτάται από την οµοιογένεια των ζωνών και το επιδιωκόµενο κόστος. Συνήθως, 
περισσότερα του ενός δείγµατα είναι απαραίτητα για την πλήρη  περιγραφή µιας 
ζώνης. 
 
2.4. Ανάλυση χώρου και κλίµα  
 
Ο «καιρός» είναι ένας από τους πιο καθοριστικούς, αν όχι ο καθοριστικότερος, των 
παραγόντων που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή και συνάµα µία από τις 
µεγαλύτερες πηγές αβεβαιότητας για τους παραγωγούς. Παρόλα αυτά δεν αποτελεί 
παράγοντα που µπορεί ασφαλώς, να προβλεφθεί ή να διαχειριστεί.  Στην καλύτερη 
των περιπτώσεων, οι παραγωγοί απλά αντιδρούν στην εκδήλωση των καιρικών 
φαινοµένων και λαµβάνουν µέτρα ή προσαρµόζουν τις καλλιεργητικές τους 
πρακτικές ανάλογα µε τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και 
τα ιστορικά κλιµατικά δεδοµένα της εκάστοτε περιοχής. Αρκετές µετεωρολογικές 
παράµετροι, όπως η θερµοκρασία του αέρα, η υγρασία και η ηλιακή ακτινοβολία 
είναι σχετικά σταθερές και δε µεταβάλλονται εύκολα, ακόµα και κατά µήκος 
µεγάλων εκτάσεων. Αντίθετα, η βροχόπτωση είναι αρκετά ευµετάβλητη παράµετρος, 
ακόµα και σε επίπεδο αγρού. Η ενσωµάτωση κλιµατικών δεδοµένων σε µοντέλα 
υποστήριξης αποφάσεων στον τοµέα της γεωργίας, αποτελεί διαδικασία και 
προσπάθεια εξέχουσας σηµασίας, εφόσον µε τον τρόπο αυτό δύναται να 
διερευνηθούν και να κατανοηθούν και αρκετοί άλλοι παράγοντες, οι οποίοι 
συνεργιστικά επιδρούν στην γεωργική παραγωγή. Προς αυτή την κατεύθυνση 
σηµαντικό ρόλο δύναται να διαδραµατίσουν τα Γεωγραφικά Συστήµατα 
Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) µέσω των δυνατοτήτων επαλληλίας (overlay) γεωγραφικών 
θεµατικών επιπέδων (ατµόσφαιρα, έδαφος, βλάστηση, τοπογραφία, χρήσεις γης), 
χωρικής παρεµβολής (spatial interpolation) και διερεύνησης προτύπων χωρικής 
διαφοροποίησης (spatial variability) (Camargo and Hubbard, 1999). 
Η διάθεση µετεωρολογικών στοιχείων και συνάµα της χωρικής τους κατανοµής 
γίνεται µέσω ειδικών µετεωρολογικών δορυφόρων και ραντάρ. Η συνεχής 
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τεχνολογική εξέλιξη τέτοιων αισθητήρων και συστηµάτων ήδη αποφέρει καρπούς 
σχετικά µε τη λήψη µετεωρολογικών δεδοµένων αυξηµένης χωρικής και χρονικής 
ανάλυσης. Πράγµατι, οι δορυφορικοί δέκτες, η τεχνολογία των φορητών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, των µόντεµ και οι διαδικτυακές συνδέσεις έχουν «φέρει» 
τη µετεωρολογική πληροφορία στην αγροτική κοινωνία, τόσο σε επίπεδο καταγραφής 
όσο και σε επίπεδο προγνώσεων. Παρόλα αυτά, οι όποιες παρεχόµενες υπηρεσίες 
εστιάζουν κατά κύριο λόγο σε περιφερειακό επίπεδο, χωρίς όµως να αποκλείεται η 
προσαρµογή τους σε λεπτοµερέστερο επίπεδο, όπως αυτό του αγρού ή και εντός του 
αγρού, εάν και εφόσον βέβαια αυτό απαιτηθεί από τους ενδιαφερόµενους και 
εµπλεκόµενους φορείς. Παράλληλα, µία τέτοια µετάβαση δε θα είναι εφικτή εάν δεν 
αναπτυχθούν αντίστοιχα εργαλεία και συστήµατα που θα ενσωµατώνουν χωρικά 
καθορισµένα µετεωρολογικά δεδοµένα (site-specific meteorological data).  
Παρόλα αυτά, η πλέον συνήθης µέθοδος προσδιορισµού µετεωρολογικών 
παραµέτρων σε µία συγκεκριµένη περιοχή, είναι η αξιοποίηση των δεδοµένων που 
καταγράφουν και διαθέτουν οι µετεωρολογικοί σταθµοί που εδράζονται εντός και 
πλησίον αυτής της περιοχής, σε συνδυασµό ίσως µε µοντέλα πρόβλεψης λειτουργιών 
της ατµόσφαιρας και µε συνυπολογισµό της µορφής του ανάγλυφου της γης. Παρόλο 
που οι µεταβλητές του κλίµατος θεωρείται ότι µεταβάλλονται µε βαθµιαίο τρόπο, θα 
πρέπει σε κάθε ανάλυση, να λογίζεται και η πιθανή γειτνίαση της  περιοχής µελέτης 
µε ορεινούς ή υδάτινους όγκους, οι οποίοι προκαλούν απότοµες µεταβολές στις 
µετεωρολογικές παραµέτρους.  
Αντίστοιχα, µέθοδοι εκτίµησης µετεωρολογικών παραµέτρων σε θέσεις όπου δεν 
έχουν εγκατασταθεί µετεωρολογικοί σταθµοί, περιλαµβάνουν κυρίως χωρικές 
µεθόδους παρεµβολής δεδοµένων γειτονικών σταθµών, µε ελεγχόµενη ωστόσο 
ακρίβεια, αξιοπιστία και ευρύτητα αποτελεσµάτων.  
Σχετικά µε την ακρίβεια των εκτιµήσεων, ο Hubbard (1994a) αναφέρει, ότι τα 
δεδοµένα ενός έτους, δεν επαρκούν για τον προσδιορισµό της σχέσης που συνδέει την 
απόσταση µεταξύ των δύο σηµείων παρεµβολής και του συντελεστή διακύµανσης 
ηµερήσιων παρατηρήσεων, ενώ απαιτούνται δεδοµένα τουλάχιστον 5 ετών. Επίσης, η 
εκάστοτε απαιτούµενη πυκνότητα του δικτύου των µετεωρολογικών σταθµών 
εξαρτάται από την κάθε φορά θεωρούµενη µεταβλητή (Snyder et al., 1996, Ashraf et 
al., 1997). Σύµφωνα µε τον Hubbard (1994a), απαιτείται το πολύ απόσταση 60 χλµ. 
µεταξύ των σταθµών για την ερµηνεία του 90% της κατά τόπους διαφοροποίησης της 
µέγιστης ηµερήσιας θερµοκρασίας αέρα. Η αντίστοιχη απόσταση για την ελάχιστη 
θερµοκρασία αέρα, τη σχετική υγρασία, την ηλιακή ακτινοβολία και τη δυνητική 
εξατµισοδιαπνοή είναι τα 30 χλµ., ενώ για την ταχύτητα του ανέµου και τη 
βροχόπτωση οι αποστάσεις είναι 10 και 5 χλµ. αντίστοιχα. Οι ως άνω αποστάσεις, 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε την εποχή του έτους.       
 
2.5. Μέθοδοι ανάλυσης χώρου  
 
2.5.1. Εισαγωγή  
 
Η συλλογή δεδοµένων που έχουν να κάνουν µε τη χωρική κατανοµή παραµέτρων που 
σχετίζονται µε την επιφάνεια της γης, ανέκαθεν αποτελούσε ένα σηµαντικό κοµµάτι 
των επιστηµονικών δραστηριοτήτων (Simard et al. 1993). Η ανάγκη απεικόνισης 
αυτών των παραµέτρων στο χώρο, ανέδειξε σταδιακά τη χρησιµότητα των µεθόδων 
χαρτογράφησης, µε συνέπεια την καθιέρωση της χαρτογραφίας ανάµεσα στις 
σύγχρονες επιστήµες (Muehrcke, 1990, Nyerges, 1991). Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στην 
ψηφιακή χαρτογραφία (digital mapping), η οποία εκµεταλλεύεται όλα τα 
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πλεονεκτήµατα των συγχρόνων υπολογιστικών συστηµάτων, τόσο στον τοµέα της 
αποθήκευσης δεδοµένων όσο και στην επεξεργασία τους για την παραγωγή 
λεπτοµερών χαρτών (Robinson et al., 1995). Χάρτες οι οποίοι εµπεριέχουν 
πληροφορία για ένα συγκεκριµένο αντικείµενο ορίζονται σαν θεµατικοί χάρτες, ενώ η 
µορφή της πληροφορίας που αναπαρίσταται, µπορεί να είναι τόσο ποιοτική όσο και 
ποσοτική (Deut, 1993).  
Όσον αφορά στα προβλήµατα που άπτονται του φυσικού περιβάλλοντος, οι συνεχώς 
αυξανόµενες ανάγκες για λεπτοµερή µελέτη των υπό εξέταση παραµέτρων σε χωρική 
κλίµακα. κατέστησε εµφανές ότι δεν είναι πλέον αρκετή µία απλή χωρική απεικόνισή 
τους, αλλά ότι απαιτείται εφαρµογή σύνθετων µεθόδων χωρικής ανάλυσης 
(Goodchild, 1987). Πιο συγκεκριµένα, είναι αναγκαίος ο συνδυασµός διαφόρων 
τεχνικών, η γρήγορη και αξιόπιστη αποθήκευση των δεδοµένων, η εύκολη 
επανάκτηση και επεξεργασία τους, η ανάπτυξη µοντέλων προσοµοίωσής τους και η 
αξιολόγησή τους, καθώς και η αποτελεσµατική και κατανοητή παρουσίαση των 
αποτελεσµάτων (Goodchild et al., 1992). Σηµαντική βοήθεια προς την κατεύθυνση 
αυτή προσφέρουν µεταξύ άλλων και τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών.  
 
2.5.2. Μέθοδοι χωρικής παρεµβολής (Spatial interpolation methods) 
 
Ο όρος της χωρικής παρεµβολής αναφέρεται γενικά στη διαδικασία προσδιορισµού 
της τιµής µιας µεταβλητής z σε κάποιο σηµείο (x,y) του χώρου, δεδοµένου ότι είναι 
γνωστές οι τιµές της µεταβλητής αυτής σε ένα σύνολο σηµείων, που είναι συνήθως 
τυχαία κατανεµηµένα στο χώρο (Goodchild and Lam, 1980). Βάσει των µεθόδων 
χωρικής παρεµβολής, η αρχική αποσπασµατική πληροφορία που περικλείουν τα 
αρχικά σηµεία για την υπό εξέταση παράµετρο, µετατρέπεται σε συνεχή πληροφορία 
που αντιπροσωπεύεται από µια συνεχή επιφάνεια/κάνναβο. Η χωρική διακριτική 
ικανότητα του καννάβου (οι διαστάσεις των φατνίων του) µπορεί να προσδιορισθεί 
πριν την εφαρµογή της µεθόδου (GIS by ESRI, 1994), ενώ στην τελική συνεχή 
επιφάνεια που προκύπτει, σε κάθε κελί του καννάβου αντιστοιχεί και µία 
προσοµοιωµένη τιµή της υπό εξέταση παραµέτρου (Burrough, 1993). 
Η βασική λογική της χωρικής παρεµβολής είναι η απλή παρατήρηση ότι συνήθως, 
σηµεία που βρίσκονται κοντά στο χώρο είναι πιο πιθανό να έχουν παρόµοιες τιµές 
όσον αφορά σε µία συγκεκριµένη µεταβλητή, από ότι αυτά που είναι αποµακρυσµένα 
(Ripley, 1981). ∆ιάφοροι αλγόριθµοι σηµειακής παρεµβολής έχουν αναπτυχθεί κατά 
καιρούς. Από αυτούς κανείς δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί σαν βέλτιστος, αφού η 
µέθοδος παρεµβολής που θα χρησιµοποιηθεί εξαρτάται άµεσα από τη συγκεκριµένη 
εφαρµογή (Fotheringham and Rogerson, 1993). Πιο συγκεκριµένα, η µέθοδος 
παρεµβολής είναι συνάρτηση του τύπου των δεδοµένων, του βαθµού ακρίβειας που 
απαιτείται, καθώς και των δυνατοτήτων των υπολογιστών και υπολογιστικών 
προγραµµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, αφού πολλές µέθοδοι προϋποθέτουν 
χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες (Lam, 1983). 
Οι µέθοδοι σηµειακής παρεµβολής µπορούν να κατηγοριοποιηθούν µε διάφορους 
τρόπους. Ένας από αυτούς, τις κατηγοριοποιεί σε σφαιρικές και σε τοπικές ή µερικές. 
Στις σφαιρικές µεθόδους, όλες οι τιµές της υπό εξέταση µεταβλητής στα αρχικά 
σηµεία, όπου έχουν διεξαχθεί µετρήσεις πεδίου, χρησιµοποιούνται για τον 
προσδιορισµό της τιµής της µεταβλητής σε ένα νέο σηµείο του χώρου, ενώ στις 
τοπικές µεθόδους γίνεται χρήση µόνο εκείνων των τιµών που προέρχονται από 
αρχικά σηµεία που είναι γειτονικά στο νέο σηµείο (Oliver and Webster, 1990). Ένας 
άλλος διαχωρισµός των µεθόδων παρεµβολής τις ταξινοµεί σαν ακριβείς ή 
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προσεγγιστικές ανάλογα µε το αν διατηρούνται ή όχι στην τελική επιφάνεια που 
προκύπτει, οι τιµές της παραµέτρου στις θέσεις των αρχικών σηµείων (Lam, 1983). 
 
2.5.2.1. Μέθοδος παρεµβολής Kriging 
 
Η µέθοδος Kriging ανήκει στις τοπικές και ακριβείς µεθόδους παρεµβολής, υπό την 
έννοια ότι οι προσοµοιωµένες τιµές της υπό εξέταση παραµέτρου συµπίπτουν µε τις 
τιµές της στα σηµεία όπου έχουν διεξαχθεί µετρήσεις (Burrough, 1996b) και ότι για 
να προσδιορισθεί η τιµή της παραµέτρου σε ένα σηµείο του χώρου, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν οι τιµές µόνο των γειτονικών σε αυτό αρχικών σηµείων. Βάσει της 
µεθόδου αυτής, η επιφάνεια όπου θα γίνει η παρεµβολή, θεωρείται σαν µία τοπικά 
µεταβαλλόµενη µεταβλητή µε συγκεκριµένο βαθµό συνέχειας (Lam, 1983, Cressie 
1990). Η θεωρία που περιγράφει τις τοπικά µεταβαλλόµενες µεταβλητές 
(Regionalized Variable Theory), στην οποία βασίζεται η µέθοδος, προϋποθέτει µία 
σταθερή τοπικά µέση τιµή και µία στατική διακύµανση (stationary variance) των 
διαφορών ανάµεσα σε περιοχές που απέχουν συγκεκριµένη απόσταση και βρίσκονται 
σε συγκεκριµένη κατεύθυνση (Oliver and Webster, 1990). Η παραδοχή αυτή αποτελεί 
την Intrinsic hypothesis (Εσωτερική υπόθεση) του Matheron (1971). Βάσει λοιπόν 
όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, ισχύει ότι: 

1. Η προσδοκώµενη διαφορά ανάµεσα σε δύο σηµεία x και x+h που απέχουν 
απόσταση η οποία ορίζεται από το άνυσµα h, γνωστή ως lag, θα είναι µηδέν. 

( ) ( )[ ] 0=+− hxZxZE  
2. H µεταβολή των διαφορών εξαρτάται µόνο από την απόσταση ανάµεσα στα 

σηµεία (h), µε τρόπο ώστε var[(Z(x)-Z(x+h)] = E[{Z(x)-Z(x+h)2] = 2γ(h), 
όπου γ(h) είναι συνάρτηση γνωστή και ονοµάζεται ηµιδιακύµανση 
(semivariance). 

Όταν πληρούνται οι παραπάνω δύο παραδοχές, η συνάρτηση που συνδέει το γ µε το h 
δίνεται από τη σχέση: 

( ) ( ) ( ){ }∑
=

+−⋅=
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ii hxZxZ

n
h

1

2

2
1γ  

όπου n είναι ο αριθµός των ζευγαριών των παρατηρήσεων που απέχουν απόσταση h. 
Η γραφική παράσταση της ποσότητας γ(h) σε συνάρτηση µε το h ονοµάζεται 
πειραµατικό γράφηµα διακύµανσης και εµπεριέχει όλη τη χρήσιµη πληροφορία για τη 
χωρική µεταβολή της υπό εξέταση παραµέτρου, συνοψίζοντας τη γενική µορφή της 
µεταβολής, το µέγεθός της και τη χωρική κλίµακα στην οποία λαµβάνει χώρα (Oliver 
and Webster, 1990). Η συνάρτηση γ(h) αναµένεται να αυξάνει όσο η απόσταση 
ανάµεσα στα δείγµατα αυξάνει, να παίρνει µια τιµή κοντά στο µηδέν για µικρές 
αποστάσεις και να γίνεται σταθερή (sill) για αποστάσεις µεγαλύτερες από τη ζώνη 
επιρροής ή διαφορετικά εύρος επιρροής α (range) µεταξύ των τιµών (Lam, 1983). 
Σηµειώνεται επίσης, ότι ένα επίπεδο διάγραµµα διακύµανσης όπου δεν υπάρχει 
µεταβολή των τιµών της γ(h) µε το h, υποδεικνύει την έλλειψη µιας χωρικής δοµής 
των δεδοµένων, τουλάχιστον στην κλίµακα που έγινε η δειγµατοληψία (Legendre and 
Fortin, 1989). 
Για να είναι τo πειραµατικό διάγραµµα διακύµανσης που αναφέρθηκε προηγουµένως, 
χρήσιµο στη µέθοδο παρεµβολής Kriging, θα πρέπει να προσοµοιαστεί από ένα 
θεωρητικό µοντέλο, µε αποτέλεσµα να προκύψει ένα προσαρµοσµένο ή θεωρητικό 
γράφηµα διακύµανσης. 
Υπάρχει µία ποικιλία µοντέλων που µπορούν να προσοµοιάσουν ένα πειραµατικό 
γράφηµα διακύµανσης. Τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα είναι το σφαιρικό 
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(spherical), το κυκλικό (circular), το εκθετικό (exponential), τo γραµµικό (linear) και 
το κανονικό ή µοντέλο Gauss.  
Στο Σχήµα 8 παρατίθενται πέντε τέτοια µοντέλα, συνοδευόµενα από τις εξισώσεις 
που τα περιγράφουν και στις οποίες: α είναι η ζώνη επιρροής (range), h είναι η 
απόσταση µεταξύ των σηµείων δειγµατοληψίας και c0 το τµήµα της διασποράς που 
αφορά στο επονοµαζόµενο nugget. Το nugget στα µοντέλα του Σχήµατος 8 εκτός του 
γραµµικού, λαµβάνει την τιµή µηδέν. Το γραµµικό µοντέλο εφαρµόζεται σε 
περιπτώσεις όπου το πειραµατικό γράφηµα διακύµανσης δεν εµφανίζει sill ή όταν το 
µέγεθος της ζώνης επιρροής α είναι πολύ µεγαλύτερο από τις αποστάσεις που είναι 
επιθυµητό να γίνει παρεµβολή (Burrough, 1996). 
Η ποσότητα c0 αντιπροσωπεύει τις χωρικές µεταβολές που λαµβάνουν χωρά σε 
αποστάσεις πολύ µικρότερες από εκείνες όπου ελήφθησαν τα αρχικά δείγµατα και 
που κατά συνέπεια δεν µπορούν να ανιχνευθούν, καθώς και τα σφάλµατα που 
υπεισέρχονται στις τιµές της παραµέτρου κατά τη δειγµατοληψία. Η σταθερή τιµή 
την οποία παίρνει η συνάρτηση γ(h), όταν το h γίνει µεγαλύτερο από τη ζώνη 
επιρροής α, αντιπροσωπεύει το κατώφλι (sill) (Burrough, 1996).  
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Σχήµα 8. Μοντέλα που χρησιµοποιούνται συχνότερα για την προσοµοίωση των 
πειραµατικών γραφηµάτων διακύµανσης: (α) σφαιρικό, (β) κυκλικό, (γ) εκθετικό, (δ) 
γραµµικό και (ε) Κανονικό ή Μοντέλο Gauss (Burrough, 1993). 
 
Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι η επιλογή των διαφόρων αυτών µοντέλων 
δεν µπορεί να είναι µια απλή, υποκειµενική διαδικασία, αφού η χρήση τους πρέπει να 
ακολουθεί συγκεκριµένες µαθηµατικές προϋποθέσεις (Isaaks and Srivastava, 1989). 
Γενικά, η προσαρµογή των στοιχείων ενός δείγµατος σε ένα συγκεκριµένο µοντέλο 
είναι µία διαδικασία, όπου η γνώση, η εµπειρία και τα στατιστικά στοιχεία αρµονικά 
την καθορίζουν (Κουτσόπουλος, 2002).    
Μετά την προσοµοίωση του πειραµατικού βαριογράµµατος µε το θεωρητικό, η σχέση 
που χρησιµοποιείται για να προβλεφθεί η τιµή µιας ποσότητας σε ένα σηµείο x0 είναι 
η ακόλουθη (Bardossy et al., 1990a): 

( ) ( )∑
=

∧

=
n

i
ii xZxZ

1
0 λ  

όπου  Ζ(xi) είναι οι µετρηθείσες τιµές της ποσότητας στα σηµεία xi και λi, τα βάρη 
που   αποδίδονται  σε  καθεµία από αυτές ώστε να γίνει δυνατή η παρεµβολή, µε 

1
1

=∑
=

n

i
iλ . Τα βάρη λi προσδιορίζονται από τη µορφή του γραφήµατος διακύµανσης 

και επιλέγονται έτσι ώστε η διακύµανση της εκτίµησης της τιµής της ποσότητας στο 
σηµείο x0 να είναι η ελάχιστη δυνατή (Cressie, 1990, Burrough, 1993).  
Η χρησιµότητα της µεθόδου Kriging βασίζεται στο γεγονός ότι µαζί µε την όποια 
πρόβλεψη δίνεται και εκτίµηση του (θεωρητικού) σφάλµατος. Το σφάλµα αυτό είναι 
η τετραγωνική ρίζα της ποσότητας Q, δηλαδή του µέσου τετραγωνικού σφάλµατος: 
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όπου ο πρώτος όρος είναι η διασπορά της τυχαίας συνάρτησης, δηλαδή C0, στο 
µεσαίο όρο η αναµενόµενη ποσότητα είναι η συνδιασπορά των µεταβλητών στις 
θέσεις si, sj, δηλαδή Cij=C(si,sj), ενώ στον τρίτο όρο η αναµενόµενη ποσότητα είναι η 
συνδιασπορά της µεταβλητής που επιδιώκεται να προβλεφθεί και της µεταβλητής στη 
θέση si, δηλαδή Ci=C(si,s0).  

Με δεδοµένο ότι 1
1

=∑
=

n

i
iλ  και µε τη χρήση πολλαπλασιαστών Lagrange, το σφάλµα 

σκ, γνωστό και ως σφάλµα Kriging είναι: 

∑
=

−−=
n

k
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1
kk0 CC φλσ  

Ένας άλλος προσδιορισµός του σφάλµατος της παρεµβολής Kriging, είναι η µέθοδος 
Cross Validation. Σε αυτή, µια τιµή αφαιρείται από το δείγµα και η αναµενόµενη τιµή 
αφαιρείται από την πραγµατική. Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται για όλες τις 
τιµές και έτσι λαµβάνονται n υπόλοιπα τα οποία θεωρητικά έχουν κανονική 
κατανοµή. Η µέθοδος αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιµη για τη συγκριτική αξιολόγηση 
διαφορετικών µεθόδων. Μέθοδοι µε µικρότερο σφάλµα στα γνωστά σηµεία, µπορεί 
να θεωρηθεί ότι αποδίδουν καλύτερα παντού. Επιπλέον όµως, µπορούν να εξαχθούν 
χρήσιµα συµπεράσµατα για την ακρίβεια των αρχικών παραδοχών και την ποιότητα 
των δεδοµένων.    
 
2.5.2.2. Μέθοδος παρεµβολής Αντιστρόφου Βαρύνουσας Απόστασης (Inverse 
Distance Weighted Interpolation Method) 
 
Η µέθοδος παρεµβολής της Αντιστρόφου Βαρύνουσας Απόστασης ανήκει στην 
κατηγορία των τοπικών µεθόδων παρεµβολής ακριβείας (Watson and Philip, 1985). Η  
βασική της αρχή είναι ότι κατά τον υπολογισµό µιας τιµής σε ένα συγκεκριµένο 
σηµείο του χώρου, δίνεται µεγαλύτερο βάρος στις τιµές που αντιστοιχούν στα 
γειτονικά του αρχικά σηµεία, όπου έχουν διεξαχθεί µετρήσεις, από ότι στα πιο 
αποµακρυσµένα. Η γενική σχέση στην οποία στηρίζεται η µέθοδος είναι η ακόλουθη 
(Crain, 1970): 

( )
( )

( )∑

∑

=

=

⋅
= n

i
i

i

n

i
i

dw

zdw
yxf
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1,  

όπου f(x,y) η προσοµοιωµένη τιµή της υπό εξέταση παραµέτρου στο σηµείο (x,y), 
w(di) η συνάρτηση βάρους, zi, η µετρηµένη τιµή της παραµέτρου στο σηµείο i και di 
η απόσταση του σηµείου i από το σηµείο (x,y).  
Η συνεχής επιφάνεια που προκύπτει από την εφαρµογή αυτής της µεθόδου 
παρεµβολής, εξαρτάται άµεσα από τη συνάρτηση βάρους που θα χρησιµοποιηθεί. Η 
συνάρτηση βάρους µπορεί να πάρει πολλές µορφές, βασική όµως προϋπόθεση είναι 
ότι για d → 0, w(di) → ∞. Συναρτήσεις που ικανοποιούν αυτή την παραδοχή είναι της 
µορφής dr (r>0), exp(-ad) ή exp(-ad2) κ.ο.κ. (Crain and Bhattacharyya, 1967, 
Burrough, 1996). Οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες είναι οι συναρτήσεις της µορφής 
dr (r>0), όπου όσο περισσότερο αυξάνει η τιµή του r, τόσο µεγαλύτερο βάρος δίνεται 
στα πιο κοντινά, στο σηµείο που θα γίνει παρεµβολή, αρχικά σηµεία, µε αποτέλεσµα 
η µέθοδος να αποκτά περισσότερο τοπικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια η 



Μέρος Α’ Θεωρητική ∆ιερεύνηση                                               Κεφάλαιο 1ο. Απεικόνιση της Πραγµατικότητας και Ανάλυση Χώρου 
 

40 

προκύπτουσα επιφάνεια να εµπεριέχει µεγαλύτερη λεπτοµέρεια και να είναι λιγότερο 
εξοµαλυµένη (Watson and Philip, 1985). Η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη συνάρτηση 
βάρους, η οποία έχει εκτιµηθεί σαν η πιο αποτελεσµατική, είναι η d-2 (Crain, 1970, 
GIS by ESRI, 1994). 
Για την τιµή οποιουδήποτε σηµείου που προκύπτει από την παρεµβολή, ισχύει η 
σχέση min(zi)<f(x,y)<max(zi), δεδοµένου ότι w(di)>0 (Crain and Bhattacharyya, 
1967, Crain, 1970). Αυτό θεωρείται σαν µειονέκτηµα της µεθόδου, γιατί η 
προκύπτουσα επιφάνεια δεν είναι δυνατό να προβλέψει µε ακρίβεια τις θέσεις και τα 
µεγέθη των µέγιστων και ελάχιστων τιµών, εάν αυτές δε συµπεριλαµβάνονται στα 
αρχικά δείγµατα (Burrough, 1996b). Παρόλα αυτά, η απλότητα της µεθόδου αυτής, η 
ταχύτητα στον υπολογισµό, η ευκολία στον προγραµµατισµό και τα λογικά 
αποτελέσµατα που προκύπτουν για διάφορους τύπους δεδοµένων, έχουν οδηγήσει 
στην ευρεία εφαρµογή της (Lam, 1983). 
 
2.5.2.3. Ψηφιδοποίηση Dirichlet (Πολύγωνα Thiessen) 
 
Η βιβλιογραφία έχει δείξει ότι υπάρχει µία σειρά από µεθόδους εκτίµησης της τιµής 
ενός χαρακτηριστικού, οι οποίες βασίζονται στην ψηφιδοποίηση των 
παρατηρούµενων σηµείων. Μία από αυτές, ιδιαίτερα απλή και αποτελεσµατική, είναι 
η ψηφιδοποίηση Dirichlet, που είναι γνωστή και ως πολύγωνα Thiessen. 
Γενικά, εάν υπάρχουν n γνωστά σηµεία σε µία περιοχή µελέτης Α, σε κάθε σηµείο si 
κατανέµεται ένα τµήµα της Α, έτσι ώστε κάθε σηµείο του τµήµατος αυτού να είναι 
πλησιέστερα στο si παρά από κάθε άλλο σηµείο sj. Εποµένως, οι γραµµές µεταξύ δύο 
σηµείων αποτελούν το γεωµετρικό τόπο των σηµείων που ισαπέχουν από τα σηµεία 
αυτά (Σχήµα 9). 
  

 
Σχήµα 9. Ψηφιδοποίηση µε τη χρήση πολυγώνων Thiessen (Haining, 2003). 
 
Τα πολύγωνα Thiessen, διαιρώντας την περιοχή µελέτης µε τον τρόπο αυτό, θεωρούν 
ότι η τιµή σε κάθε σηµείο της αντιστοιχεί µε την τιµή του πλησιέστερου σηµείου 
(Ripley, 1981). Η υπόθεση αυτή έχει δύο σηµαντικά µειονεκτήµατα. Πρώτον, η 
µορφή των πολυγώνων Thiessen και κατ’ επέκταση η διαφοροποίηση των τιµών στην 
περιοχή µελέτης εξαρτάται από την κατανοµή των αρχικών σηµείων και δεύτερον, 
κατά µήκος των πλευρών των πολυγώνων παρατηρείται απότοµη αλλαγή των τιµών, 
αφού για κάθε πολύγωνο υπάρχει µόνο µία τιµή (του πλησιέστερου σηµείου). Τα 
µειονεκτήµατα αυτά ουσιαστικά σηµατοδοτούν την αδυναµία της µεθόδου για 
εκτίµηση της χωρικής διαφοροποίησης των τιµών εντός κάθε πολυγώνου και την 
αναποτελεσµατικότητα να εκφράσει βαθµιαία µεταβαλλόµενα χωρικά φαινόµενα. 
Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου αυτής, είναι ότι µπορεί να χρησιµοποιήσει και 
ποιοτικά στοιχεία, όπως χρήσεις γης, αφού ουσιαστικά τα πολύγωνα αυτά αποτελούν 
χωροπληθικές επιφάνειες. Επιπλέον, επειδή όλες οι προβλέψεις αναφέρονται σε 
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ακριβείς τιµές (των σηµείων), τα πολύγωνα Thiessen είναι ακριβείς εκτιµητές. Τέλος, 
τα πολύγωνα Thiessen χρησιµοποιούνται ευρύτατα στα Γ.Σ.Π., γιατί αποτελούν µία 
γρήγορη µέθοδο συσχέτισης σηµειακών στοιχείων µε το χώρο.      
 
2.5.3. Μέθοδος επαλληλίας  
 
Η µέθοδος της επαλληλίας αναφέρεται στη σύνθεση της πληροφορίας, η οποία µπορεί 
να είναι είτε σε ψηφιδωτή (raster) είτε σε διανυσµατική (vector) µορφή. Η επαλληλία 
είναι ίσως η πιο θεµελιώδης διαδικασία στην ανάλυση του χώρου και στα Γ.Σ.Π. και 
αυτό γιατί η έννοια των θεµατικών επιπέδων και της επικάλυψής τους αποτελούν την 
πεµπτουσία της δυνατότητας διερεύνησης της χωρικής αλληλεπίδρασης. Όσον αφορά 
στην πρώτη περίπτωση, η οποία χρησιµοποιείται και στην παρούσα διατριβή, για να 
γίνει σύνθεση της πληροφορίας που εµπεριέχεται σε διαφορετικούς καννάβους σε 
ψηφιδωτή µορφή (raster), είναι προφανές ότι οι κάνναβοι αυτοί θα πρέπει να 
προέρχονται από τον ίδιο γεωγραφικό χώρο και να έχουν την ίδια χωρική ανάλυση, 
ώστε να έχει νόηµα και η φατνίο προς φατνίο (cell by cell) σύνθεση της πληροφορίας 
που εµπεριέχουν. Ο τρόπος αυτός σύνθεσης απεικονίζεται παραστατικά στο Σχήµα 
10. 
 

 
Σχήµα 10. ∆ιαδικασία σύνθεσης της πληροφορίας σε ψηφιδωτή µορφή µε τη µέθοδο 
της επαλληλίας (Burrough, 1996b). 
 
Η ως άνω διαδικασία έχει σαν αποτέλεσµα, µετά από κάθε βήµα ανάλυσης, τη 
δηµιουργία νέων χαρτών, µε ένα µάλλον γρήγορο και χρηστικό τρόπο. Η χρήση 
αλγεβρικών µεθόδων για τη δηµιουργία µοντέλων χωρικής ανάλυσης ψηφιδωτών 
δεδοµένων καλείται Άλγεβρα Χαρτών (Map Algebra)  και ουσιαστικά αναφέρεται σε 
µία σειρά από «πράξεις» που συνδυάζονται σύµφωνα µε ένα συγκεκριµένο σενάριο-
µοντέλο και όπου η εισροή σε κάθε βήµα είναι το αποτέλεσµα (εκροή) της 
επεξεργασίας του προηγούµενου βήµατος (Tomlin, 1990). 
Ανάλογα µε το σενάριο-µοντέλο που χρησιµοποιείται, οι διαδικασίες της Άλγεβρας 
Χαρτών, διαφοροποιούνται στις ακόλουθες επιµέρους λειτουργίες: 
• Τοπικές ή Σηµειακές Λειτουργίες (local), οι οποίες αναφέρονται σε κάθε ένα ξε-

χωριστό φατνίο. Κάθε φατνίο, υφίσταται οιανδήποτε µορφή ανάλυσης, µόνο µε 
τη χρήση της τιµής που το ίδιο έχει, χωρίς καµιά αναφορά στις τιµές των άλλων 
φατνίων. 

• Εστιακές Λειτουργίες (focal), οι οποίες διαχειρίζονται στοιχεία για κάθε φατνίο, 
τα οποία όµως βασίζονται σε πληροφορίες µιας συγκεκριµένης περιοχής. Με 
άλλα λόγια, η τιµή σε ένα συγκεκριµένο φατνίο του τελικού καννάβου, είναι 
συνάρτηση των τιµών των φατνίων που βρίσκονται σε άµεση γειτονία µαζί του, 
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δηµιουργώντας έτσι ένα παράθυρο, που έχει κανονική µορφή, στο κέντρο του 
οποίου βρίσκεται το υπό εξέταση φατνίο. 

• Λειτουργίες Ζωνών (zonal), οι οποίες παρέχουν διαδικασίες που αφορούν σε 
κάθε σύνολο φατνίων που έχουν ακριβώς τις ίδιες τιµές. Όταν οι λειτουργίες 
αυτές εφαρµόζονται σε ένα κάνναβο, υπολογίζουν ορισµένα χαρακτηριστικά 
της γεωµετρίας των ζωνών του καννάβου, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν 
δύο κάνναβοι, ο ένας ονοµάζεται κάνναβος ζωνών (zone grid)  και ορίζει τις 
ζώνες, επί των οποίων θα εφαρµοστούν οι λειτουργίες και ο δεύτερος, κάνναβος 
τιµών (value grid) και περιέχει τις τιµές των φατνίων που θα αναλυθούν σε κάθε 
ζώνη. 

• Γενικευµένες Λειτουργίες (global), που επίσης αναφέρονται σε ένα φατνίο, 
αλλά βασίζονται σε στοιχεία από ολόκληρη την κανναβική µήτρα. Στην 
περίπτωση αυτή, η τελική τιµή για κάθε φατνίο, είναι συνάρτηση των τιµών 
όλων των φατνίων της αρχικής µήτρας.  

 
Η απεικόνιση της πραγµατικότητας µοιραία προϋποθέτει την αποδοχή ορισµένων 
παραδοχών και απλοποιήσεων. Προκειµένου να γίνουν αυτοί οι συµβιβασµοί µεταξύ 
του πραγµατικού και του µοντέλου, ο ενδιάµεσος παράγων, δηλαδή ο σχεδιαστής 
ενός συστήµατος προσοµοίωσης της πραγµατικότητας, θα πρέπει να λάβει 
συγκεκριµένες αποφάσεις. Ειδικότερα, για την απόδοση του χώρου, θα πρέπει να 
αποφασιστεί, εφόσον πρώτα τεκµηριωθεί, η χρήση του καταλληλότερου χωρικού 
µοντέλου, γεγονός που εξαρτάται από την κάθε φορά λογιζόµενη προσέγγιση. Η 
διαχείριση των καλλιεργειών συνιστά µία χωρική διαδικασία έλευσης ποικίλων 
αποφάσεων, η οποίες θα πρέπει να περιλαµβάνουν και να συνυπολογίζουν πληθώρα 
ετερογενών παραστάσεων και δεδοµένων και µάλιστα υπό το φόντο ενός αβέβαιου 
περιβάλλοντος όπως είναι το φυσικό. Η ανάγκη για µία συστηµική, δοµηµένη και 
αξιόπιστη υποβοήθηση στη λήψη τέτοιων αποφάσεων κρίνεται επιβεβληµένη.            
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, αποδίδεται η εξελικτική πορεία των Συστηµάτων 
Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ), παρατίθενται οι ποικίλες εκδοχές ορισµών και 
ταξινοµήσεών τους, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ΣΥΑ που απευθύνονται στη 
γεωργική πράξη. Επίσης, δίνεται το πλαίσιο ανάπτυξης των Χωρικών Συστηµάτων 
Υποστήριξης Αποφάσεων (ΧΣΥΑ) και το οποίο ακολουθείται για τον µετέπειτα 
σχεδιασµό και ανάπτυξη του προτεινόµενου ΧΣΥΑ. 
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Κεφάλαιο 2ο. Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων 
 
1. Εισαγωγή   
 
Η διαδικασία λήψης µιας απόφασης, από φιλοσοφική άποψη, είναι η συγκεκριµένη 
εκείνη ανθρώπινη δραστηριότητα, η οποία αντανακλά την ικανότητα των ανθρώπων 
να ασκούν την κρίση τους και να αποφασίζουν κατά ελεύθερη βούληση και κατά  
επιλεγµένο, από τους ίδιους, τρόπο. Σύµφωνα µε τους Damasio et al. (1996), η 
ικανότητα προς λήψη αποφάσεων, αποτελεί εξίσου προσδιοριστικό ιδίωµα των 
ανθρώπων, όσο και ο έναρθρος λόγος. Σε αντίθεση µε τα ζώα, των οποίων κάθε 
δράση ή ενέργεια αποτελεί ευθεία και αδιαµφισβήτητη συνέπεια κάποιου εξωτερικού 
ερεθίσµατος, προερχόµενου από το περιβάλλον τους, στους ανθρώπους µεταξύ της 
πρόσκτησης δεδοµένων ή/και  ερεθισµάτων και της επιτελούµενης ενέργειας, 
µεσολαβεί το επίπεδο της συλλογιστικής ή αλλιώς της σκέψης (reasoning). 
Εξαιρουµένων λοιπόν, των ενστικτωδών και διαισθητικών αντιδράσεων του 
ανθρώπου, που συνδέονται κυρίως  µε βιολογικές του διεργασίες (αναπνοή, 
αντανακλαστικότητα κ.λπ.), όλες οι υπόλοιπες ενέργειές του συνιστούν αποτέλεσµα 
στοχασµού. Το διανοητικό αυτό στάδιο, στη πορεία προς την απόφαση, είναι εκείνο 
που δίνει στους ανθρώπους την ελευθερία να ανακαλύψουν τις συνέπειες των 
επιλογών και των πράξεών τους. Ο Kurt Lewin, πρωτοπόρος της βιοµηχανικής 
ψυχολογίας, τυποποίησε τον ορισµό της απόφασης ως εξής: ( )EPfB ,= , όπου (Β) 
είναι η λήψη απόφασης, ως έκφανση ή εκδήλωση συµπεριφοράς, (Ε) το εξωτερικό 
περιβάλλον και (Ρ) τα ατοµικά χαρακτηριστικά του ιθύνοντος για την απόφαση 
(εσωτερικό περιβάλλον) (Vroom, 1960). Οι Pomerol and Adam (2003), ξεκινώντας 
από την υπόθεση ότι κάθε απόφαση πηγάζει από κάποιο είδος δυσαρέσκειας ή µη 
ικανοποίησης, την οποία ονόµασαν πρόβληµα απόφασης (decision problem) και η 
οποία προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ της παρούσας κατάστασης των πραγµάτων 
και µιας µελλοντικής, µη υπαρκτής ακόµα, ανέδειξαν την υποκειµενική διάσταση 
(εσωτερικό περιβάλλον) ως τον πυρήνα στη λήψη των αποφάσεων.  
Η µεγάλη στροφή της έρευνας και της ανάπτυξης προς τη χρησιµοποίηση των 
Συστηµάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) συµπίπτει χρονικά και ουσιαστικά µε 
την ευρύτερη χρησιµοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως απαραίτητα 
εργαλεία εργασίας. Το αναπτυξιακό κόστος οποιασδήποτε εφαρµογής, µειώθηκε σε 
τέτοιο βαθµό, ώστε το αίτηµα για πιο ελεγχόµενη ανάλυση και κατόπτευση 
διεργασιών προωθήθηκε περισσότερο συστηµατικά και σε µεγαλύτερη κλίµακα 
(Οικονόµου, 1996). Πράγµατι, από την εισαγωγή των πρώτων κιόλας ηλεκτρονικών 
υπολογιστών σε εταιρίες και  επιχειρήσεις, η σταδιακή διαθεσιµότητα ολοένα και 
υψηλότερου επιπέδου λογισµικών, επέτρεψε την ανάπτυξη συστηµάτων 
«διανοητικώς» ικανών προς επίτευξη σύνθετων στόχων. Χρησιµοποιώντας την 
ορολογία των Moore and Chang (1983), πρώτα κατά σειρά, έκαναν την εµφάνισή 
τους τα Συστήµατα ∆ιεκπεραίωσης Συναλλαγών (Transaction Processing Systems), 
αντιπροσωπεύοντας στον τοµέα της γεωργίας κυρίως οικονοµικά πακέτα, ενώ 
αργότερα αναπτύχθηκαν τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Πληροφοριών (Management 
Information Systems) για τις ανάγκες αρχειοθέτησης και ερµηνείας διοικητικών 
αποφάσεων (Hearn and Bange, 2002). Τα συστήµατα αυτά, αναπτύχθηκαν ως 
εργαλεία βασισµένα σε λογικά ή µαθηµατικά µοντέλα, χωρίς καµία αναφορά στην 
ανθρώπινη συµπεριφορά. Το γεγονός αυτό, οδήγησε σε συστήµατα επεξεργασίας 
µεγάλου όγκου δεδοµένων, τα οποία όµως δεν προσέφεραν καµία υποστήριξη στους 
αποφασίζοντες, αντιθέτως τους κατέκλυζαν µε δεδοµένα, τη στιγµή που αυτό που 
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χρειάζονταν ήταν πληροφορία. Η ανάγκη για την ανάπτυξη συστηµάτων ικανών προς 
µετάφραση πρωτογενών δεδοµένων σε πληροφορία σχετική µε συγκεκριµένα 
προβλήµατα, οδήγησε τους ερευνητές των πληροφοριακών συστηµάτων στην ιδέα 
των Συστηµάτων Υποστήριξης Αποφάσεων  (Decision Support Systems), η οποία 
εισήχθη από τους Gorry and Scott Morton (1971). Οι Gorry and Scott Morton, 
εστίασαν την έρευνά τους στην εξέλιξη των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Πληροφοριών 
σε εταιρίες, υποστηρίζοντας ότι η διατήρηση και συντήρηση µιας  ευρείας και 
πολύπλοκης βάσης δεδοµένων θα αποτελούσε µία  µάλλον δύσχρηστη και αρκούντως 
ακριβή διαδικασία, ενώ έστρεψαν την προσοχή τους στις διαδικασίες υποστήριξης 
των αποφάσεων αναγνωρίζοντας την αξία τους ως µία διακριτή ανθρώπινη 
δραστηριότητα (Carton and Adam, 2005).  
 
2. Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων 
 
Μία γενική θεώρηση ενός ΣΥΑ είναι ότι αποτελεί ένα «κοµψό» και  εύχρηστο 
λογισµικό πρόγραµµα, εύκολα προσιτό σε έναν διαχειριστή, το οποίο χρησιµοποιείται 
προκειµένου να παρέχει διαδραστική βοήθεια στη διαδικασία λήψης µιας απόφασης. 
Η επισκόπηση, ωστόσο, 30 ετών ΣΥΑ δείχνει ότι η πραγµατικότητα είναι µάλλον 
χαοτική παρά «κοµψή» (McCown, 2002b). Ανέκαθεν υπήρχε µία εύλογη αναζήτηση 
για την ανάγκη και το µηχανισµό υποστήριξης µιας απόφασης. Χαρακτηριστική είναι 
η διαρκής πρόκληση, σε θεωρητικό επίπεδο, της αναγνώρισης ενός κοινώς αποδεκτού 
ορισµού για το τι πραγµατικά είναι ένα ΣΥΑ (Sprague, 1980). Σύµφωνα µε τον Peter 
Keen, έναν από τους πρωτοπόρους των ΣΥΑ, …η «διαισθητική» ισχύς της 
αποστολής των ΣΥΑ προσέλκυσε ανθρώπους από ένα ευρύ φάσµα γνωστικών 
πεδίων, οι οποίοι τα προσέγγιζαν ως ένα τρόπο εφαρµογής εργαλείων, µεθόδων και 
αντικειµενικών στόχων, στους οποίους οι ίδιοι πίστευαν… (Keen, 1987, σελ. 255).  
Γενικά, υπάρχουν πολλοί τρόποι να περιγράψει κανείς, από τεχνικής πλευράς ένα 
ΣΥΑ. Ορισµοί όπως ο προαναφερθείς, περί «κοµψού» και εύχρηστου λογισµικού 
προγράµµατος, ή άλλοι όπως «τα ΣΥΑ είναι συστήµατα που σκοπό έχουν να 
υποστηρίξουν τον αποφασίζοντα…» ή «…να βοηθήσουν ένα διαχειριστή να λύσει 
ένα πρόβληµα µε συγκεκριµένο τρόπο», αποτελούν τυπικά παραδείγµατα 
«βιβλιογραφικών» ορισµών, οι οποίοι όµως, αφενός καταλήγουν να είναι ταυτόσηµοι 
και αφετέρου δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στην κατανόηση του περιεχοµένου 
ενός ΣΥΑ και του σκοπού ανάπτυξής του.     
Οι Keen and Scott-Morton (1978), συνοψίζοντας µία ευρεία αποδελτίωση ορισµών 
και ιδεών σχετικά µε τα ΣΥΑ στη δεκαετία του ’70, αναφέρουν ότι: «η υποστήριξη 
µιας απόφασης µε τη χρήση ΣΥΑ υπονοεί τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
προκειµένου α) να βοηθηθούν οι ιθύνοντες στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε ηµι-
δοµηµένα (semi-structured) ζητήµατα, β) να υποστηριχτεί παρά να αντικατασταθεί η 
κρίση του αποφασίζοντα και γ) να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας 
λήψης της απόφασης. Τέτοιοι ορισµοί, αν και σαφώς περιγράφουν τι πρέπει να 
κάνουν τα ΣΥΑ και ποιος είναι ο σκοπός τους, υστερούν στο να αποδώσουν τον 
τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να το επιτύχουν και πόσο µάλλον να παρέχουν οδηγίες 
ανάπτυξης ή χρήσης ενός ΣΥΑ, γεγονός που σύµφωνα µε τον Naylor (1982), 
συνέδραµε στην αµφιβόλου επιτυχίας πορεία των ΣΥΑ.      
Κατά τη δεκαετία του ’80, αρκετοί ερευνητές και συγγραφείς (Bonczek et al., 1981, 
Sprague and Carlson, 1982), προσπάθησαν να ξεπεράσουν τους περιορισµούς των ως 
άνω ορισµών και να εισάγουν νέες ιδέες στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη των ΣΥΑ. 
Οι προσπάθειες αυτές είχαν ως επί το πλείστον σαν πηγή έµπνευσης την Τεχνητή 
Νοηµοσύνη (Artificial Intelligence) και τη θεώρηση των ΣΥΑ ως Πληροφοριακών 
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Συστηµάτων (Information Systems), ικανών προς αναπαράσταση δοµών δεδοµένων 
και γνώσης και ελέγχου της λειτουργίας τους, µέσω µεθοδολογιών και µεθόδων 
διατιθέµενων στον αποφασίζοντα ή χρήστη του ΣΥΑ.  
Ο ορισµός που έδωσε στα ΣΥΑ ο Geoffrion (1983), προτείνει ότι τα ΣΥΑ έχουν ή 
τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν, τα ακόλουθα ειδοποιά χαρακτηριστικά: 

• Σχεδιάζονται και υλοποιούνται προκειµένου να λύσουν κακώς ή ηµιτελώς 
δοµηµένα προβλήµατα δηλαδή προβλήµατα όπου οι στόχοι ή/και η λογική 
ανάλυσής τους δεν µπορούν να καθοριστούν ή να διαµορφωθούν πλήρως ή 
επακριβώς.   

• Παρέχουν ένα µέσο διεπαφής µε το χρήστη, το οποίο είναι ταυτόχρονα ισχυρό 
και εύχρηστο.   

• Επιτρέπουν στο χρήστη (αποφασίζοντα) να συνδυάσει αναλυτικά µοντέλα αλλά 
και δεδοµένα κατά τρόπο ευέλικτο.   

• Βοηθούν το χρήστη να διερευνήσει το εύρος της λύσης (διάφορες επιλογές), µε 
τη χρησιµοποίηση µοντέλων του συστήµατος, προκειµένου να παράγει µια 
σειρά πιθανών λύσεων/εναλλακτικών.   

• Υποστηρίζουν ποικίλες µορφές υποστήριξης αποφάσεων και µπορούν να 
προσαρµοστούν κατά τρόπο ώστε να συµπεριλάβουν νέες δυνατότητες, καθώς 
οι ανάγκες του χρήστη εξελίσσονται.      

• Παρέχουν ένα διαδραστικό περιβάλλον επίλυσης προβληµάτων, στο οποίο ο 
χρήστης οδεύει προς την τελική επιλογή µέσα από επαναληπτικές διαδικασίες 
και θέση κριτηρίων, χρησιµοποιώντας την εµπειρία, τη γνώση αλλά και τη 
διαίσθησή του.       

Ο Keen (1987) πρότεινε ότι η ποικιλοµορφία των ορισµών ενός ΣΥΑ θα µπορούσε να 
διαταχτεί λογικά σε ένα φάσµα, από τη µία πλευρά του οποίου υπογραµµίζεται η 
φύση των αποφάσεων και των µεθόδων υποστήριξής τους και από την άλλη, η 
τεχνολογία των συστηµάτων. Η θεώρηση αυτή, καθιστά σαφή τη διττή (κοινωνική 
και τεχνολογική) φύση των ΣΥΑ.  
Σύµφωνα µε τον Stabell (1987), οι εισηγητές της τεχνολογίας των ΣΥΑ αποτελούν 
την πολυπληθέστερη «σχολή» από πλευράς εµπλεκοµένων ατόµων και δαπανηµένων 
πόρων και σύµφωνα µε αυτή τη «σχολή», η οδός για καλύτερες αποφάσεις περνά 
διαµέσου καλύτερων τεχνολογικών λύσεων. Ο Stabell ωστόσο, δε θεωρεί την εξέλιξη 
της τεχνολογίας αυτοσκοπό, αλλά µία πρώτης τάξεως ευκαιρία για την εστίαση στο 
κυρίως θέµα που είναι η βελτιστοποίηση των αποφάσεων και οι τεχνικές στήριξής 
τους. Μία βιώσιµη «σχολή» ΣΥΑ θα πρέπει να παρέχει την προοπτική εφαρµογής της 
τεχνολογίας (υπάρχουσας και µελλοντικής), στην υπηρεσία των ως άνω στόχων.    
Οι Levine and Pomerol (1995), αναφέρουν ότι η χρήση ενός ΣΥΑ, ουσιαστικά 
αντιστοιχεί σε µία ευρετική (heuristic) αναζήτηση, το πέρας της οποίας 
σηµατοδοτείται από την «αίσθηση» του αποφασίζοντα ότι έχει συλλέξει την αναγκαία 
και ικανή γνώση, ώστε να προβεί στη λήψη της απόφασης. Η θέση των Levine και 
Pomerol αναδεικνύει τη διαδικασία υποστήριξης αποφάσεων και ως εκ τούτο την 
όποια προσπάθεια ανάπτυξης ενός ΣΥΑ, σε µία δυναµική και εξελικτική πορεία του 
νου, διακρινόµενη από συσχετίσεις, συνειρµούς και αλληλεπιδράσεις, ενώ καθιστά 
σαφή τον υποκειµενικό χαρακτήρα της.      
Η διαχείριση ενός προβλήµατος, ως µέρος της διαδικασίας εκφοράς κρίσης ή 
απόφασης, σύµφωνα µε τους Humphreys and Bekerley (1985), περιγράφεται από τα 
ακόλουθα πέντε επίπεδα: 

1. Στο υψηλότερο επίπεδο, οι ιθύνοντες έχουν µία πρώτη ευρεία άποψη του 
προβλήµατος, το οποίο ωστόσο δεν έχει σαφή όρια και συγκεκριµένη 
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διατύπωση. Σε αυτό το επίπεδο µορφοποιείται, ορίζεται και καθορίζεται το 
πρόβληµα. 

2. Στο δεύτερο επίπεδο, οι παραστάσεις του αποφασίζοντα, σχετικά µε το 
πρόβληµα,  γίνονται πιο σαφείς και είναι σε θέση να το υποδιαιρέσει σε 
επιµέρους υποπροβλήµατα, τα οποία δεν καθορίζονται µε λεπτοµέρεια, αλλά 
µερικά από αυτά µπορούν να τυποποιηθούν. 

3. Στο τρίτο επίπεδο, ο αποφασίζων είναι σε θέση να ορίσει τη δοµή του ή των 
προβληµάτων που καλείται να λύσει. Επίσης, είναι σε θέση να δοκιµάσει 
µοντέλα προς διερεύνηση των εναλλακτικών που θα επιδιώξει να επιτύχει. 

4. Στο προτελευταίο επίπεδο, ο αποφασίζων εφαρµόζει µία ανάλυση 
ευαισθησίας των καθορισθέντων και εφαρµοσθέντων µοντέλων, προκειµένου 
να καθορίσει τις καταλληλότερες παραµέτρους τους. 

5. Κατά το τελευταίο επίπεδο, ο διαχειριστής καλείται να αποφασίσει κατά πόσο 
η µεθοδολογία που ακολούθησε είναι σταθερή και λειτουργική. 

Τα ως άνω επίπεδα, κατά µία έννοια αντιπροσωπεύουν έναν ορισµό του ΣΥΑ και 
παράλληλα προτείνουν µία «από πάνω προς τα κάτω» (top-down) προσέγγιση 
δόµησης ενός ΣΥΑ. Τα δύο πρώτα επίπεδα αντανακλούν µία θεωρητική και 
στρατηγική αντιµετώπιση του προβλήµατος και συνήθως λείπουν από τις υπάρχουσες 
εφαρµογές ΣΥΑ, ενώ τα υπόλοιπα τρία αντιπροσωπεύουν την πρακτική και 
λειτουργική πλευρά της ανάπτυξης ενός ΣΥΑ.    
Η παρούσα µελέτη υιοθετεί τους ακόλουθους δύο «πρακτικούς» ορισµούς ενός ΣΥΑ, 
χωρίς ωστόσο να λησµονεί καίρια στοιχεία των προαναφερθέντων προσεγγίσεων. Ο 
πρώτος και πιο «στενός» εννοιολογικά ορισµός, θεωρεί ότι το ΣΥΑ είναι ένα 
διαδραστικό λογισµικό πρόγραµµα που χρησιµοποιεί αναλυτικές µεθόδους και 
µοντέλα, για να βοηθήσει τους αποφασίζοντες στη διατύπωση εναλλακτικών 
πρακτικών σε πολύπλοκα, κακώς ή µη δοµηµένα προβλήµατα, στην ανάλυση των 
επιπτώσεών τους και τέλος στην επιλογή των καταλληλότερων λύσεων προς  
εφαρµογή (Watkins and McKinney, 1995). Ο δεύτερος και ευρύτερος ορισµός 
ενσωµατώνει τον ανωτέρω και επιπλέον εισάγει τη χρήση και άλλων τεχνολογιών 
που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων, όπως είναι τα Συστήµατα Παραγωγής 
Γνώσης ή Πληροφορίας (Knowledge or Information Discovery Systems), τα 
Συστήµατα Βάσεων ∆εδοµένων και τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών 
(Geographical Information Systems) (Power, 1997).  
 
2.1. Ταξινόµηση Συστηµάτων Υποστήριξης Αποφάσεων 
 
Η ταξινόµηση ή διαφορετικά τυπολογία στις επιστήµες και τα επιµέρους πεδία της 
βοηθά στην οργάνωση της γνώσης και κατά συνέπεια στην καλύτερη κατανόησή της. 
Ο ευρύτερος στόχος ενός ταξινοµικού σχήµατος είναι η δηµιουργία κωδικοποιηµένων 
τάξεων οι οποίες κατηγοριοποιούν την πληροφορία. Οι Sprague and Watson (1996), 
υποστηρίζουν ότι οι τυπολογίες και τα πλαίσια ή τα εννοιολογικά µοντέλα έχουν 
ιδιαίτερη σηµασία για την κατανόηση ενός νέου ή πολύπλοκου θεµατικού 
αντικειµένου. Ένα καλά δοµηµένο πλαίσιο αποκαλύπτει τα µέρη από τα οποία 
απαρτίζεται ένα θέµα ή ένα φαινόµενο καθώς και τη σχέση που τα συνδέει και βάσει 
της οποίας αυτά λειτουργούν. Αντίθετα, σύµφωνα µε τον Hall (1972), τα ταξινοµικά 
σχήµατα δεν είναι τίποτα περισσότερο από µία υπεραπλούστευση του 
παρατηρούµενου φαινόµενου καθώς και ότι το προσεγγίζουν µονόπλευρα, 
εστιάζοντας σε ένα µόνο χαρακτηριστικό του στοιχείο. Παρόλα αυτά, στην 
περίπτωση των συστηµάτων ή των λογισµικών εφαρµογών, οι όροι που 
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χρησιµοποιούνται για να τα αποδώσουν, αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία για τη µελέτη 
των χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων τους.  
Γενικά, τα ΣΥΑ αν και τοποθετούνται κάτω από την κατηγορία των πληροφοριακών 
συστηµάτων, δεν είναι όλα τα ίδια. Τα ΣΥΑ µπορεί να λαµβάνουν πολλές 
διαφορετικές µορφές και µπορεί να χρησιµοποιούνται µε πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους (Alter, 1980). Πράγµατι, τα ΣΥΑ διαφέρουν ως προς τις δυνατότητές τους, 
το κοινό στο οποίο απευθύνονται, τον τρόπο µε τον οποίο έχουν δοµηθεί και το 
όνοµα που φέρουν.  
Οι Donovan and Madnick (1977) ταξινόµησαν τα ΣΥΑ σε θεσµικά (institutional) και 
σε στοχευµένα (ad hoc). Τα θεσµικά ΣΥΑ υποστηρίζουν αποφάσεις οι οποίες έχουν 
επαναληπτικό χαρακτήρα, όπως είναι για παράδειγµα η διαχείριση χαρτοφυλακίων 
και η παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης µιας µονάδας. Σε τέτοια 
συστήµατα, είναι εφικτός ο προσδιορισµός της γενικότερης φύσης του προβλήµατος, 
αλλά και των προσεγγίσεών του κατά την πάροδο του χρόνου. Τα στοχευµένα ΣΥΑ 
απευθύνονται σε προβλήµατα που συνήθως προκύπτουν αναπάντεχα και δεν 
αναµένεται να ξαναπαρουσιαστούν µετά τη λύση τους. Στον ιδιωτικό τοµέα τέτοια 
προβλήµατα περιλαµβάνουν την προώθηση νέων προϊόντων και τις συγχωνεύσεις 
εταιριών, ενώ στο δηµόσιο τοµέα παρόµοια προβλήµατα θα µπορούσαν να 
χαρακτηρισθούν η εκτίµηση επιδράσεων από την εφαρµογή προτεινόµενης 
νοµολογίας, από την αλλαγή τιµών ή/και από τη χρήση νέων τεχνολογιών. Ιστορικά, 
τα θεσµικά ΣΥΑ εµφανίστηκαν πρώτα, ενώ τα στοχευµένα ακολούθησαν. 
Το 1980, ο Steven Alter εισήγαγε ένα εµπειρικό σύστηµα ταξινόµησης ΣΥΑ, 
βασισµένο στο βαθµό κατά τον οποίο η έξοδος ενός ΣΥΑ µπορεί απευθείας να 
καθορίσει µία απόφαση. Το ταξινοµικό αυτό σύστηµα σχετίζεται µε όλο το φάσµα 
των λειτουργιών απόφασης που µπορεί να εκτελέσει ένα ΣΥΑ, οι οποίες εκτείνονται 
σε µία διάσταση από λειτουργίες στηριζόµενες αποκλειστικά σε δεδοµένα (data 
oriented) µέχρι λειτουργίες προερχόµενες από εφαρµογή µοντέλων (model oriented). 
Ο Alter (1980), αφού διερεύνησε 56 συστήµατα, τα οποία έφεραν χαρακτηριστικά 
των ΣΥΑ, τα διέκρινε στους εξής επτά διακριτούς τύπους: συστήµατα προσπέλασης 
αρχείων (file drawer systems), συστήµατα ανάλυσης δεδοµένων (data analysis 
systems), πληροφοριακά συστήµατα ανάλυσης (analysis information systems), 
λογιστικά και οικονοµικά µοντέλα (accounting and financial models), µοντέλα 
αναπαράστασης (representational models), µοντέλα βελτιστοποίησης (optimization 
models) και µοντέλα παροχής προτάσεων (suggestion models). Η έκθεση του Alter 
(1975) παραµένει µέχρι σήµερα ο ακρογωνιαίος λίθος για τη µελλοντική έρευνα 
σχετικά µε τους τύπους των ΣΥΑ.  
Οι Hackathorn and Keen (1981) κατέταξαν τα ΣΥΑ σε τρεις διακριτές όσο και 
αλληλένδετες κατηγορίες ανάλογα µε το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Η πρώτη 
αφορά στην περίπτωση που η στήριξη παρέχεται σε ατοµικό επίπεδο (personal), η 
δεύτερη στην περίπτωση οµάδας ατόµων (group) και η τρίτη σε σύνολο οµάδων ή 
διαφορετικά σε επίπεδο οργανισµών (organizational).            
Η τυπολογία του Stabell (1987), περί ποικίλων «σχολών» στην ερευνητική δράση 
γύρω από τα ΣΥΑ, έρχεται να συµπληρώσει το φάσµα του Keen (Σχήµα 11). Ο 
Stabell διέκρινε τις ακόλουθες τέσσερεις εναλλακτικές προοπτικές-σχολές, σχετικά 
µε «το ρόλο των υπολογιστικών συστηµάτων, ως εργαλεία διαχείρισης και µε το πώς 
η θεώρηση αυτή µπορεί να γίνει πράξη»:  

• Ανάλυση απόφασης (Decision analysis) 
• Λογισµός απόφασης (Decision calculus) 
• Έρευνα απόφασης (Decision research) 
• ∆ιαδικασία υλοποίησης (Implementation process)  
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Σχήµα 11. «Σχολές» των ΣΥΑ (Stabell, 1987), διατεταγµένες κατά µήκος του 
φάσµατος του Keen (1987). 
 
Τα µοντέλα αποτελούν απλουστεύσεις της επιστηµονικής γνώσης σχετικά το 
εξωτερικό βιοφυσικό περιβάλλον. Αυτή είναι η σχολή του Λογισµού απόφασης κατά 
Stabell και δεν περιλαµβάνει ή περιλαµβάνει απλοϊκές απεικονίσεις εσωτερικού 
περιβάλλοντος. Οι αποφάσεις, σύµφωνα µε αυτή τη σχολή, έχουν πρακτική σηµασία, 
καθορίζονται από το εξωγενές περιβάλλον και αποσκοπούν σε χειροπιαστό 
αποτέλεσµα, όπως για παράδειγµα στη µεγιστοποίηση του κέρδους.    
Αντίθετα, η πιο ανθρωποκεντρική σχολή είναι αυτή της Ανάλυσης απόφασης, η 
οποία εστιάζει στο ενδογενές-εσωτερικό περιβάλλον µιας απόφασης ενός 
συγκεκριµένου αποφασίζοντα. Από τη µία πλευρά η Ανάλυση απόφασης απαιτεί ως 
είσοδο τις προσωπικές πεποιθήσεις και προτιµήσεις του αποφασίζοντα σχετικά µε την 
πραγµατικότητα και από την άλλη χρησιµοποιεί εξωγενή µέσα, βασισµένα σε 
θεµελιωµένη µαθηµατική και στατιστική λογική. 
Το Έµπειρο σύστηµα βρίσκεται στο µέσο του φάσµατος του Σχήµατος 11 και 
αποτελεί την πιο πολλά υποσχόµενη µορφή της σχολής της Έρευνας απόφασης. 
Κύριο χαρακτηριστικό της Έρευνας απόφασης είναι η αποδελτίωση των 
αποδεδειγµένα επιτυχηµένων εκείνων τρόπων συνδυασµού του στόχου µε τα 
χαρακτηριστικά του εξωγενούς περιβάλλοντος και η εκάστοτε προσαρµογή σε 
αυτούς, είτε του τρόπου δράσης ή του στόχου αυτού κάθε αυτού. Στην ουσία, η 
αποδελτίωση αυτή αποτελεί τη δοµηµένη γνώση που εκµαιεύεται από το 
«εσωτερικό» περιβάλλον ενός ειδικού και λαµβάνει τη µορφή ευρετικών κανόνων 
(heuristics) σε ένα Έµπειρο σύστηµα.          
Με την πάροδο των ετών, τα ΣΥΑ έχουν πληθήνει και ως εκ τούτου παρουσιάζουν 
µεγάλη ποικιλία, γεγονός που καθιστά τις προσεγγίσεις της δεκαετίας του ’80 
ανεπαρκείς για την ταξινόµηση όλων των υπαρχόντων ΣΥΑ. Παραδοσιακά, 
ακαδηµαϊκοί και ερευνητές σχεδίαζαν και ανέπτυσσαν ΣΥΑ, υπό τους όρους 
τεσσάρων συστατικών στοιχείων: α) τη διεπαφή χρήστη-ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
β) τη βάση δεδοµένων, γ) τα µοντέλα και τα εργαλεία ανάλυσης και δ) την 
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αρχιτεκτονική του ΣΥΑ και τη σύνδεσή του µε άλλα τεχνολογικά µέσα (Sprague and 
Carlson, 1982).      
Οι Bhargava and Power (2001), βασιζόµενοι στην έµφαση που δίνεται στα 
διαφορετικά συστατικά των ΣΥΑ κατά τη δηµιουργία τους, πρότειναν τις ακόλουθες 
πέντε κατηγορίες ΣΥΑ: 

1. ΣΥΑ βασισµένα στην επικοινωνία (Communication-driven DSS). Τα 
συστήµατα αυτά δίνουν έµφαση στην επικοινωνία,  τη συνεργασία  και την 
από κοινού υποστήριξη αποφάσεων.  Παραδείγµατα τέτοιων συστηµάτων 
µπορεί να είναι απλοί απογραφικοί πίνακες, ηλεκτρονικά µηνύµατα (e-mails), 
ακουστικές συσκέψεις (audio conferencing), διαδικτυακές συσκέψεις (web 
conferencing), ανταλλαγές εγγράφων, συναντήσεις και συσκέψεις µε τη 
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τέλος διαδραστικές λήψεις βίντεο. 
Επιτρέπουν την επικοινωνία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων, την 
ανταλλαγή πληροφοριών και το συντονισµό δραστηριοτήτων. Συχνά 
ταξινοµούνται µε βάση το χρόνο σε «σύγχρονα» (αναφέρονται στην ίδια 
χρονική περίοδο) και «ασύγχρονα» (αναφέρονται σε διαφορετικές χρονικές 
στιγµές) ή τη θέση σε «κατά πρόσωπο» και «εξ’ αποστάσεως». 

2. ΣΥΑ βασισµένα σε δεδοµένα ή σε δοµές δεδοµένων (Database-driven DSS). 
Τα συστήµατα αυτά υπογραµµίζουν την πρόσβαση και το χειρισµό µιας 
σειράς δεδοµένων, από µία εσωτερική ή εξωτερική πηγή βάσεων δεδοµένων. 
Οι χρήστες τους µπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά, 
υποβάλλοντας απλές ερωτήσεις στο σύστηµα ή κάνοντας χρήση 
ενσωµατωµένων εργαλείων ανάκτησης για περαιτέρω σύνθεση και ανάλυση. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι οι βάσεις δεδοµένων οι σχετικές µε την 
πρόγνωση του καιρού. Στην κατηγορία αυτή, επίσης ανήκουν οι συλλογές 
αρχείων (file drawers), τα συστήµατα αποθήκευσης και ανάλυσης δεδοµένων 
(data warehousing and analysis systems), τα Επιτελικά Συστήµατα 
Πληροφοριών (Executive Information Systems) και τα Χωρικά Συστήµατα 
Υποστήριξης Αποφάσεων (Spatial Decision Support Systems).  

3. ΣΥΑ βασισµένα σε έγγραφα (Document-driven DSS). Τα συστήµατα αυτά 
ενσωµατώνουν ποικίλες τεχνολογίες αποθήκευσης και επεξεργασίας, 
προκειµένου να παρέχουν στους χρήστες ανάκτηση και ανάλυση εγγράφων. 
∆ιαθέτουν εργαλεία δηµιουργίας περιλήψεων κειµένων και αναζήτησης 
σχετικών εγγράφων, αλλά το κύριο συστατικό τους είναι η βάση εγγράφων 
που διαθέτουν. Τέτοια συστήµατα απαντώνται συχνά σε βιβλιοθήκες. 

4. ΣΥΑ βασισµένα στη γνώση (Knowledge-driven DSS). Τα συστήµατα αυτά 
καλούνται «έµπειρα» (expert) ή «βασισµένα σε κανόνες» (rule based) και στα 
οποία τα γεγονότα, οι κανόνες, η πληροφορία και οι διαδικασίες 
οργανώνονται σε σχήµατα-δίκτυα, κατά τρόπο που να επιτρέπουν την 
εµπεριστατωµένη και αποτελεσµατική στήριξη αποφάσεων. Ουσιαστικά είναι 
τα µοντέλα παροχής προτάσεων (suggestion DSS) του Alter και προτείνουν ή 
συστήνουν συγκεκριµένες ενέργειες στους εκάστοτε διαχειριστές.      

5. ΣΥΑ βασισµένα σε µοντέλα (Model-driven DSS). Τα συστήµατα αυτά 
στηρίζονται στην πρόσβαση και το χειρισµό ενός µοντέλου. Το µοντέλο αυτό 
µπορεί να είναι στατιστικό, οικονοµικό, µοντέλο βελτιστοποίησης, µοντέλο 
προσοµοίωσης, αιτιοκρατικό, στοχαστικό ή τέλος λογικό. Γενικά, απαιτούν 
από τον τελικό χρήστη την εισαγωγή δεδοµένων προκειµένου να υποβοηθηθεί 
η ανάλυση της προβλήµατος (βλέπε επίσης Power, 1999 και Watkins and 
McKinney, 1995). 
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Κάθε µία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες ΣΥΑ µπορεί να απευθύνεται σε 
µεµονωµένα άτοµα µιας εταιρίας για παράδειγµα, αλλά και σε οµάδες ατόµων, όπως 
είναι οι πελάτες ή οι προµηθευτές της εταιρίας αυτής. Επίσης, κάθε ΣΥΑ µπορεί να 
έχει έναν εξειδικευµένο σκοπό (function-specific ή industry-specific DSS) ή να 
εξυπηρετεί γενικότερες απαιτήσεις χρηστών (general-purpose DSS). Τέλος, τα ΣΥΑ 
µπορούν να αναπτυχθούν χρησιµοποιώντας έναν κεντρικό υπολογιστή (mainframe), 
την αρχιτεκτονική ενός τοπικού δικτύου (client/server LAN) ή το διαδίκτυο.      
 
2.2. Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων και γεωργία 
 
2.2.1. Εισαγωγή   
 
Η ιδέα των ΣΥΑ εντοπίζεται ιστορικά στη σύγκλιση δύο πρωτοποριακών 
προσεγγίσεων στη διαχειριστική πρακτική-µιας τεχνολογικής και µιας κοινωνικής. Η 
πιο πρόσφατη προσέγγιση, αφορά στην εξέλιξη της τεχνολογίας µε επίκεντρο τον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η κοινωνική προσέγγιση επισυνέβει αρκετά νωρίτερα και 
βασίστηκε στη διαπίστωση ότι όχι µόνο ο πραγµατικός κόσµος µπορεί να εξηγηθεί σε 
επιστηµονική βάση, αλλά και ότι οι διαχειριστικές πρακτικές για τον έλεγχο της 
πραγµατικότητας µπορούν να σχεδιαστούν, επίσης σε επιστηµονική βάση. Η 
προσοµοίωση της ανθρώπινης δράσης, χρονολογείται δεκαετίες πριν την εµφάνιση 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή και µάλιστα είχε ήδη φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα 
ανάπτυξης κατά το 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο (Π.Π.). Το Σχήµα 12 θέτει τις καταβολές 
των «Αγροτικών ΣΥΑ» στα αναπτυχθέντα κατά το 2ο Π.Π. πολεµικά συστήµατα των 
Βρετανικών αµυντικών επιχειρήσεων κατά των Γερµανικών υποβρυχίων και 
αεροσκαφών (Lovell, 1988). 
 

 
Σχήµα 12. Γενεαλογικό δένδρο των βασισµένων σε µοντέλα προσοµοίωσης ΣΥΑ στη 
γεωργία. 
 
Το ενδιαφέρον των γεωπόνων να κατανοήσουν τις διαδικασίες εκείνες που επιδρούν 
στην αγροτική παραγωγή και να τις αποδώσουν µε µαθηµατικό τρόπο, σε συνδυασµό 
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µε τις υφιστάµενες τότε µεθόδους επιχειρησιακής έρευνας, δηµιούργησαν ένα νέο 
πεδίο επιστηµονικής αναζήτησης, αυτό των αγροτικών προσοµοιώσεων. Μέχρι τα 
µέσα της δεκαετίας του 1960, τα αγροτικά µοντέλα προσοµοίωσης αποτελούσαν ήδη 
έναν ελκυστικό τρόπο υποστήριξης διαχειριστικών αποφάσεων στην άσκηση της 
γεωργίας µε ευοίωνο µέλλον. 
 
2.2.2. Αναγκαιότητα των Συστηµάτων Υποστήριξης Αποφάσεων στη γεωργία 
 
Η στήριξη αποφάσεων στην παραγωγή των καλλιεργειών µπορεί να περιγραφεί ως 
µία σύνθετη διαδικασία από πλευράς γνώσης, η οποία απαιτεί το χειρισµό πολλών 
παραµέτρων. Σύµφωνα µε τον Bartlett (1980), «η διαδικασία λήψης αποφάσεων για 
τους αγρότες περιλαµβάνει µία σειρά παραγόντων που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη. 
Κάθε αγρότης, συνήθως κάνει τις επιλογές του στα πλαίσια της οικογένειάς του και  
επηρεάζεται από τις ανάγκες και τους στόχους του νοικοκυριού, καθώς επίσης και 
από τους διαθέσιµους στην οικογένεια, πόρους. Οι πόροι αυτοί περιλαµβάνουν όχι 
µόνο το έδαφος, το νερό, την εργασία κ.λπ. αλλά και κοινωνικούς πόρους, όπως είναι 
η ενηµέρωση για διάφορες γεωργικές µεθόδους, οι οικονοµικές πιστώσεις και 
οποιαδήποτε άλλη επιρροή πολιτικής ή άλλης φύσης που στόχο έχει µία επιτυχή 
γεωργική παραγωγή». Καταστάσεις όπως η «χαοτική» φύση του καιρού, οι πιθανές 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ αυτού και της καλλιέργειας και η πληθώρα συνθηκών που 
προσκρούουν στην ανάπτυξή της, δηµιουργούν ένα σύνθετο, δυναµικό και αβέβαιο 
περιβάλλον άσκησης της γεωργίας. 
Σε γενικότερο πλαίσιο, η γεωργική βιοµηχανία του σήµερα, είναι σύνθετη και 
ανταγωνιστική. Πολλοί παράγοντες όπως η βιολογία, το περιβάλλον, η οικονοµία, το 
µάρκετινγκ, οι νοµικοί περιορισµοί και οι κοινωνικές ευθύνες, επηρεάζουν 
αµφίδροµα µια γεωργική επιχείρηση (Plant and Stone, 1991). Η εξέλιξη της 
γεωργικής τεχνολογίας µεταβάλλει συνεχώς τον τρόπο µε τον οποίο οι παραγωγοί 
διαχειρίζονται τα αγροκτήµατά τους. Σήµερα, οι αγρότες είναι κατακλυσµένοι µε 
πολλές νέες ποικιλίες, φυτοφάρµακα και τεχνικές καλλιέργειας (π.χ. τεχνική 
ελαχιστοποίησης των οργωµάτων). Η αντιµετώπιση αυτής της συνεχώς 
αναπτυσσόµενης πολυπλοκότητας είναι ιδιαίτερα δύσκολη και προκειµένου να 
ληφθούν αποδοτικές και ακριβείς αποφάσεις, οι αγρότες θα πρέπει να έχουν 
ταυτόχρονα γνώσεις γεωπόνου, εντοµολόγου, φυτοπαθολόγου, εδαφολόγου, 
οικονοµολόγου κ.ά. (Greer et al., 1994). Πράγµατι, οι παραγωγοί προκειµένου να 
φέρουν εις πέρας επιτυχώς την καλλιέργεια της γης τους,  έχουν ανάγκη µεγάλες 
ποσότητες πληροφορίας.  Για παράδειγµα, η επιλογή και µόνο µιας ποικιλίας, απαιτεί 
γνώσεις για τις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς, τις τιµές, τη φύση του προς 
καλλιέργεια χωραφιού, τα χαρακτηριστικά παραγωγικότητας της ποικιλίας, την 
πιθανή αλληλεπίδραση µεταξύ χωραφιού και ποικιλίας, την ένταση των ασθενειών 
στην περιοχή κ.ά.  
Παράλληλα, οι αγρότες έχουν το µικρότερο ποσοστό ελέγχου επί των εξωτερικών 
επιρροών στο προϊόν τους, από πολλούς άλλους διαχειριστές ή διευθυντές 
επιχειρήσεων και µάλιστα για τους «µικρότερους» παραγωγούς µία προσβολή ενός 
παρασίτου ή µιας ασθένειας, µπορεί κάλλιστα να απειλήσει τη βιωσιµότητα της 
επιχείρησής τους. Η κύρια λύση στο συγκεκριµένο πρόβληµα δηλαδή η χρήση 
φυτοφαρµάκων, περιορίζεται όλο και περισσότερο από τη περιβαλλοντική νοµοθεσία, 
καθώς και λόγω της πληθώρας πωλητών λιανικής για λόγους µάρκετινγκ. Τα ΣΥΑ 
που ενσωµατώνουν µία τέτοια «έµπειρη» γνώση, αποτελούν ένα ελπιδοφόρο µέσο 
διύλισης και προσαρµογής της πληροφορίας στις ανάγκες του αγρότη (Greer et al., 
1994). Εποµένως, δεν είναι διόλου περίεργο, ιδέες που υπόσχονται να περικόψουν τις 



Μέρος Α’ Θεωρητική ∆ιερεύνηση                                                                          Κεφάλαιο 2ο. Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων 
 

52 

απώλειες στον αγρό, µέσω της αποτελεσµατικής χρήσης της πληροφορίας, δηλαδή 
µέσω των ΣΥΑ, παρά µε αυξανόµενη χρήση χηµικών, να εξετάζονται και να 
βρίσκουν απήχηση στη γεωργία (Parker and Campion, 1997).  
 
2.2.3. Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων και άσκηση της γεωργίας 
 
Σχεδόν ολόκληρη η έρευνα γύρω από τα ΣΥΑ στη γεωργία, βρίσκεται στο ένα άκρο 
του φάσµατος του Keen (1987), αυτό της τεχνολογίας των συστηµάτων. Με 
ελάχιστες  εξαιρέσεις στις γεωργικές προσοµοιώσεις, ελάχιστο ενδιαφέρον έχει 
επιδειχθεί στη θεωρία υποστήριξης των αποφάσεων. Παρόλα αυτά, ο τοµέας της 
γεωργίας όπως  και ο ευρύτερος τοµέας επιχειρήσεων, αντιµετώπισε τα ΣΥΑ «ως ένα 
τρόπο εφαρµογής εργαλείων, µεθόδων και αντικειµενικών στόχων» (Keen, 1987). 
Η τεχνολογία του σήµερα, έχει παρέλθει της φάσης της «διαφηµιστικής 
εκστρατείας», όπου οι προσδοκίες για απόδοση ξεπερνούσαν κατά πολύ τις 
δυνατότητες για επιτυχή εφαρµογή και µπορεί πλέον να θεωρηθεί ώριµη (Wong and 
Monaco, 1995). Υποσυστήµατα και εργαλεία υποστήριξης, βασισµένα σε κανόνες, 
µοντέλα ή ακόµα και στην τεχνητή νοηµοσύνη, ως αναπόσπαστα τµήµατα 
καθηµερινών λειτουργιών παρακολούθησης, λήψης αποφάσεων ή µεθόδων 
διάγνωσης, έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους τόσο στην Ευρώπη, π.χ. Ηνωµένο 
Βασίλειο, σύµφωνα µε τα ετήσια κυβερνητικά βραβεία εµπορίου και βιοµηχανίας 
(DTI, 1992), όσο και παγκοσµίως. 
Αρχικά, σχεδιάστηκαν εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων που στηρίζονταν απλώς και 
µόνο σε πακέτα έµπειρων συστηµάτων βασισµένα σε κανόνες, για να δεσµεύσουν τη 
γνώση εµπειρογνωµόνων σε θέµατα άσκησης της γεωργίας, όπως π.χ. η ανίχνευση 
και ο προσδιορισµός παρασίτων και ασθενειών (Parker and Scaife, 1989), η ανάγκη 
για λήψη µέτρων που αφορούν στην άρδευση (Barrie and Gardener, 1994) κ.ά. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις προβληµατικών καταστάσεων, η λύση ερχόταν από τους 
ίδιους τους παραγωγούς και τους κατά τόπους γεωπόνους και εποµένως η 
χρησιµότητα τέτοιων εργαλείων περιοριζόταν σε σπάνιες και εξαιρετικές 
περιστάσεις, όταν αποτύγχανε η εµπειρία των «χρηστών».  
Όταν υιοθετείται µία πολυκριτηριακή προσέγγιση, προκειµένου να περιγράψει τη 
συµπεριφορά των εµπλεκοµένων στη γεωργική δραστηριότητα, τότε οι εκάστοτε 
προτιµήσεις και ενέργειες των αγροτών κρίνονται µάλλον κυµαινόµενες. Σύµφωνα µε 
την προοπτική αυτή, η διαδικασία λήψης αποφάσεων των αγροτών οδηγείται και 
καθοδηγείται ταυτόχρονα από διάφορες οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και 
φυσικές ιδιότητες. Τέτοιες ιδιότητες περιλαµβάνουν τη µεγιστοποίηση του κέρδους, 
την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, τη µεγιστοποίηση του ελεύθερου χρόνου, την 
ελαχιστοποίηση των διαχειριστικών προβληµάτων, την ελαχιστοποίηση των χρεών 
κ.λπ. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αποφασίζων προσπαθεί να ικανοποιήσει συγχρόνως όλα 
αυτά τα κριτήρια και η τελική του επιλογή αντιπροσωπεύει έναν συµβιβασµό µεταξύ 
αντικρουόµενων στόχων (Romero and Rehman, 1989). Σύµφωνα µε αυτό το 
πολυκριτηριακό παράδειγµα, οι παρατηρηθείσες διαφορές στη λήψη αποφάσεων 
µεταξύ αγροτών που εργάζονται και παράγουν στον ίδιο χώρο, οφείλονται σε 
διαφορές σε ενέργειες και δράσεις. Με άλλα λόγια οφείλονται περισσότερο σε 
διαφορές στις ιδιότητες και στα βάρη τους που αντιπροσωπεύουν τη σχετική σηµασία 
των ιδιοτήτων, παρά σε διαφορές σε απαιτήσεις ή δαπάνες για πόρους, όπως το 
έδαφος, το κεφάλαιο, η εργασία ή η διαθεσιµότητα ύδατος (Bazzani, 2005). 
Συστήµατα που βασίζονται σε µοντέλα προσοµοίωσης, έχουν να προσφέρουν πολλά 
περισσότερα. Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να διαχειριστεί τις εισροές σε ένα µοντέλο 
βιολογικού συστήµατος και µετέπειτα να παρατηρήσει τον αντίκτυπο στα σχετικά 
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αποτελέσµατα, όπως οι δαπάνες και οι αποδόσεις. Παραδείγµατος χάριν, ένας 
καλλιεργητής θα µπορούσε να πειραµατιστεί µε ένα λογισµικό που προσοµοιώνει την 
αντίδραση των πληθυσµών παρασίτων σε διάφορα επίπεδα ψεκασµού φυτοφαρµάκων 
και να παρατηρήσει έτσι την επίδραση που θα έχει η µείωση των ποσοτήτων του 
εφαρµοζόµενου χηµικού σκευάσµατος ή η χρησιµοποίηση µικρότερου αριθµού 
ψεκασµών. Με αυτόν τον τρόπο, το λογισµικό παρέχει στον καλλιεργητή τα µέσα να 
βελτιστοποιήσει τη χρήση των χηµικών εισροών. Παροµοίως, θα µπορούσαν να 
παραχθούν σενάρια βέλτιστων και χείριστων καιρικών συνθηκών, για να προβλέπουν 
πότε µια καλλιέργεια είναι επιρρεπής σε προσβολές παρασίτων (Parker and Campion, 
1997). 
Προκειµένου να αναπτυχθεί ένα ΣΥΑ στη γεωργία, θα πρέπει να διαµορφωθούν και 
να προσοµοιωθούν τόσο οι βιοφυσικές διαδικασίες όσο και οι ανθρώπινες 
αλληλεπιδράσεις, όπως είναι οι προσαρµοστικές αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές. 
Το µοντέλο θα πρέπει να προσοµοιώνει, για παράδειγµα, πώς οι αλλαγές του 
περιβάλλοντος, όπως η αλλαγή κλίµατος, µπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή και 
πώς οι αλλαγές του τρόπου καλλιέργειας, της έντασης καλλιέργειας και των 
διαχειριστικών πρακτικών, µπορούν να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον µε την 
πάροδο του χρόνου. Η χωρική διαφοροποίηση, ως παράγοντας επίδρασης και 
αλλαγών στις γεωργικές διαδικασίες, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη 
διαδικασία προσοµοίωσης (Priya and Shibasaki, 2001). 
Ένα ΣΥΑ, ιδιαίτερα όταν ενσωµατώνει κάποιο είδος µοντέλου προσοµοίωσης, 
παρέχει ένα σηµείο σύγκλισης, όπου παραγωγοί και επιστήµονες καλούνται να 
απαντήσουν σε δύο αλληλοσχετιζόµενες ερωτήσεις: πώς αυξάνεται η παραγωγή µιας 
καλλιέργειας και πώς αναπτύσσεται η συγκεκριµένη καλλιέργεια. Η πρώτη είναι 
ερώτηση των αγροτών και αφορά σε γνώση τεχνικών και µεθόδων και η δεύτερη των 
επιστηµόνων και αφορά σε επιστηµονική γνώση (Cox, 1996). Το ΣΥΑ επιτρέπει 
στους αγρότες και τους επιστήµονες να επικεντρωθούν στη «δική τους» ερώτηση και 
συγχρόνως να κατανοήσουν την άλλη. Χρήστες πιστοποιούν ότι τα ΣΥΑ παρέχουν 
µία άλλη προοπτική προσέγγισης των αποφάσεων, επιτρέποντάς τους να δουν τη 
γενικότερη εικόνα του προβλήµατος και να βελτιώσουν την πληροφόρησή τους γύρω 
από τις λοιπές διαστάσεις του. Με τον τρόπο αυτό, «η επιστήµη παραδίδεται στους 
αγρότες» (Hearn and Bange, 2002). 
Στην Ευρώπη υπάρχουν πολυάριθµα ΣΥΑ που αφορούν στη γεωργία, όπως για 
παράδειγµα είναι εκείνα που προβλέπουν κατάλληλους χρόνους εφαρµογής 
φυτοφαρµάκων για διάφορες καλλιέργειες. Τα πιο κοινά είναι το Negfry (∆ανία, 
∆ανικό Ίδρυµα Γεωργικών Επιστηµών), το Prophy (Ολλανδία, Opticorp), το Plant 
Plus (Ολλανδία, Dacom Automatisering BV & Systems, Inc.) και το Simphyt 
(Γερµανία, Γερµανική Αρχή για τη Γεωργία και τα Τρόφιµα), τα οποία εστιάζουν στη 
µείωση των εισροών µυκητοκτόνων (Dowley and Leonard, 2000). Στη συνέχεια 
παρατίθενται τρεις πίνακες που απαριθµούν και περιγράφουν µία ποικιλία ΣΥΑ για 
τη γεωργική παραγωγή.  
 
Πίνακας 1. Μερικοί τύποι γεωργικών ΣΥΑ σε χρήση ή υπό ανάπτυξη σε παγκόσµια 
κλίµακα (Bakker-Dhaliwal, 2001). 

ΣΥΑ 

Κοινό 
αναφοράς και 

χώρος 
εφαρµογής 

Υπεύθυνος για την 
ανάπτυξη και 
πληροφορίες 
πρόσβασης 

Κατηγορία 
ΣΥΑ2 Περιγραφή 

CABI Επιστήµονες, Cabi International, 2, 4 ∆ιαχείριση παρασίτων για 

                                                 
2 Κατά Bhargava και Power (2001)  
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Compendium 
 

ερευνητές και 
εξωτερικοί 
συνεργάτες, 
παγκοσµίως 

Ηνωµένο Βασίλειο διάφορες καλλιέργειες 

CROPWAT 

Επιστήµονες και 
µηχανικοί 
άρδευσης, 
παγκοσµίως 

Τµήµα ανάπτυξης 
εδαφών και υδάτων 

του FAO 
5, 2 ∆ιαχείριση άρδευσης 

DSSAT (Decision 
Support System 

for 
Agrotechnology 

Transfer) 

Επιστήµονες και 
ερευνητές, 
παγκοσµίως 

∆ιεθνής 
Κοινοπραξία για τις 

Γεωργικές 
Εφαρµογές 
Συστηµάτων 

(ICASA) και Τµήµα 
Βιολογίας και 
Γεωργικής 

Εφαρµοσµένης 
Μηχανικής, 

Πανεπιστήµιο της 
Γεωργίας 

2, 5 (CERES, 
CROPGRO 

και 
CROPSIM) 

Ανάλυση και απόδοση 
αποτελεσµάτων 

προσοµοίωσης διαφόρων 
γεωργικών πειραµάτων, για 
διάφορες καλλιέργειες. 

HOWWET 

Ερευνητές, 
εξωτερικοί 

συνεργάτες και 
καλλιεργητές, 
Αυστραλία 

Τµήµα του 
Queensland για τον 
Πρωτογενή Τοµέα 
και τους Φυσικούς 

Πόρους 

2 Αλληλεπιδράσεις 
καλλιέργειας-ύδατος 

MAS (Multi-
Agent System for 
Natural Resource 

Management) 

Επιστήµονες, 
ερευνητές και 
εξωτερικοί 
συνεργάτες, 
παγκοσµίως 

Κέντρο διεθνούς 
συνεργασίας για την 
αγροτική έρευνα και 
ανάπτυξη (CIRAD)

5 

Χρησιµοποιεί το λογισµικό 
CORMAS για την 
προσοµοίωση των 

αποτελεσµάτων διαφόρων 
διαχειρίσεων φυσικών 

πόρων 

NuMass (Nutrient 
Management 

Support System) 

Επιστήµονες και 
ερευνητές, 
παγκοσµίως 

Πανεπιστήµιο 
Cornell, 

Πανεπιστήµιο 
Βόρειας Καρολίνας, 
Πανεπιστήµιο της 
Χαβάι, του Τέξας 

και το Πανεπιστήµιο 
A&M 

5, 2 

∆ιαχείριση εδαφικών 
θρεπτικών στοιχείων για 
διάφορες καλλιέργειες, 

συµπεριλαµβανοµένου του 
ρυζιού, του αραβόσιτου, 

της µανιόκας κ.λπ. 

WEPP (Water 
Erosion Prediction 

Project) 

Επιστήµονες, 
ερευνητές και 
εξωτερικοί 
συνεργάτες, 
παγκοσµίως 

Εθνικό Εργαστήριο 
για την έρευνα σε 
θέµατα διάβρωσης 

(USDA-ARS) 

5 

Το WEPP είναι ένα 
µοντέλο συνεχούς 

πρόβλεψης της εδαφικής 
διάβρωσης, λόγω των 
υδάτων, βασισµένο σε 

διεργασίες και 
παραµέτρους, για Η/Υ 

 
Πίνακας 2. Παράθεση και συστάσεις µερικών ΣΥΑ σε χρήση στη γεωργία (McCown, 
2002a). 

ΣΥΑ Περιοχή 
εφαρµογής 

Επίπεδο 
απόφασης 

Χρήστες και στοιχεία 
διάθεσης 

Βιβλιογραφική 
πηγή 

SIRATAC 

Ολοκληρωµένη 
διαχείριση εχθρών 
σε αρδευόµενο 

βαµβάκι 

Έλεγχος 
διαχείρισης 

Υπηρεσία ελεγχόµενη 
από ιδιωτική αγροτική 

εταιρία 

Hearn and Bange
(2002) 

CottonLOGIC Γενική διαχείριση 
βαµβακιού 

Έλεγχος 
διαχείρισης 

∆ωρεάν σε αγρότες και 
αγροτικούς συµβούλους 

Hearn and Bange
(2002) 
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EPIPRE 
Ολοκληρωµένη 
διαχείριση εχθρών 

σε σιτάρι 

Έλεγχος 
διαχείρισης 

∆ηµόσια υπηρεσία, 
καταβολή δικαιωµάτων 

χρήσης 
Zadoks (1989) 

GOSSYM/COMAX ∆ιαχείριση 
βαµβακιού 

Έλεγχος 
διαχείρισης 

Πώληση σε αγρότες από 
δηµόσια υπηρεσία 

Hodges et al. 
(1998) 

 

CALEX-Cotton ∆ιαχείριση 
βαµβακιού 

Έλεγχος 
διαχείρισης 

Πώληση σε αγρότες από 
δηµόσια υπηρεσία Plant (1997) 

CottonPro ∆ιαχείριση 
βαµβακιού 

Έλεγχος 
διαχείρισης 

∆ωρεάν διαδικτυακή 
εφαρµογή Plant (1997) 

WHEATMAN 
Επιλογή ποικιλίας 
και λίπανσης σε 

σιτάρι 
Έλεγχος 

διαχείρισης 
Πώληση σε αγρότες από 

δηµόσια υπηρεσία 
Hayman and 

Easdown (2002)

WHEATMAN plus 
Φύτευση 
χειµερινής 

καλλιέργειας και 
λίπανση 

Έλεγχος 
διαχείρισης 

Πώληση σε αγρότες από 
δηµόσια υπηρεσία 

Hayman and 
Easdown (2002)

PCYield ∆ιαχείριση σόγιας Έλεγχος 
διαχείρισης 

Ενσωµατωµένο σε 
εµπορική διαδικτυακή 
εφαρµογή σχετική µε 
τον καιρό για τους 

αγρότες 

Welch et al. 
(2002) 

GLA Σύστηµα 
διαχείρισης βοσκής

Στρατηγικός 
σχεδιασµός 

Οµοσπονδιακό γραφείο 
πόρων/διαθέσιµο 
κατόπιν σύµβασης 

Stuth et al. 
(2002) 

NUTBAL 
∆ιαχείριση 
διατροφής 

αγροτικών ζώων 

Έλεγχος 
διαχείρισης 

∆ιαθέσιµο µέσω 
ενδιαµέσων και µε την 
καταβολή δικαιωµάτων 

χρήσης 

Stuth et al. 
(2002) 

GrazFeed 
∆ιαχείριση 
διατροφής 

αγροτικών ζώων 

Έλεγχος 
διαχείρισης 

Πώληση ως ανεξάρτητο 
λογισµικό από 
προµηθευτή 

Donnelly et al. 
(2002) 

GrassGro Σύστηµα 
διαχείρισης βοσκής

Στρατηγικός 
σχεδιασµός 

Εµπορικό λογισµικό 
πακέτο 

Donnelly et al. 
(2002) 

APSIM/ 
FARMSCAPE 

Σύστηµα 
διαχείρισης 
καλλιεργειών 

Έλεγχος 
διαχείρισης/ 
Στρατηγικός 
σχεδιασµός 

Ιδιωτική υπηρεσία µε 
την παρεµβολή 
ενδιαµέσων 

Carberry et al. 
(2002) 

 
Πίνακας 3. Ταξινόµηση µερικών ΣΥΑ, ανάλογα µε τα τεχνολογικά τους 
χαρακτηριστικά, για τις κυριότερες καλλιέργειες (Antonopoulou, 2003). 

ΣΥΑ-
Καλλιέργεια 
αναφοράς 

Τύπος 
µοντέλου Μεθοδολογία Τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά Λειτουργίες 

Crop 
Model 
Analyst 

DSS-σόγια, 
καλαµπόκι 

Μοντέλο 
πρόβλεψης Προσοµοίωση 

Προσοµοιωτής 
καλλιέργειας, 

ArcView 3.1 GIS, 
γραφικό µέσο 

διεπαφής, Windows 

Ανάπτυξη καλλιέργειας, δεδοµένα 
κλίµατος, βέλτιστος πληθυσµός 

φυτών, επιλογή ποικιλιών 

Apsim-
βαµβάκι, 
καλαµπόκι, 
σιτάρι, 

σόργο, σόγια 

Μοντέλο 
διαχείρισης Προσοµοίωση 

Λογισµικό 
αποτελούµενο από 
υποσυστήµατα, 

µηχανή, γραφικά 
µέσα διεπαφής για 
κάθε υποσύστηµα, 
βάση δεδοµένων, 

Windows 

Παραγωγή, ποιότητα ίνας, χρόνος 
ωρίµανσης, αντίδραση δεικτών σε 
ποτίσµατα, έλεγχος εντόµων, 
διαχείριση, φυτικοί δείκτες, 

επιλογή ποικιλίας 
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SPARC-
εαρινά 
σιτηρά 

Μοντέλο 
πρόβλεψης 

και 
διαχείρισης 

Προσοµοίωση 

Λογισµικό 
πρόγραµµα γραµµένο 

σε Fortran 
και Pascal, βάσεις 

δεδοµένων, Windows

Ανάπτυξη καλλιέργειας σε σχέση 
µε κλίµα, έδαφος, χαρακτηριστικά 

ποικιλίας, καλλιεργητικές 
πρακτικές, εδαφική θερµοκρασία, 
νερό και άζωτο σε έδαφος και 
φυτό, απόδοση, λίπανση, 

απόσταση γραµµών, όργωµα, 
φυτοπροστασία, διάβρωση και 

αλατότητα 

GLYCIM-
σόγια 

Μοντέλο 
πρόβλεψης 

και 
διαχείρισης 

Προσοµοίωση 

Προσοµοιωτής 
καλλιέργειας, 
γραφικό µέσο 

διεπαφής, Windows 

Επιλογή ποικιλίας/τύπου εδάφους, 
ηµεροµηνίας σποράς, απόστασης 
γραµµών, άρδευσης, συγκοµιδής, 

πρόβλεψη παραγωγής 

CPM-
βαµβάκι 

Μοντέλο 
διαχείρισης 

Αντικειµενο-
στραφές 

µοντέλο µε 
υποσυστήµατα 

Λογισµικό 
πρόγραµµα γραµµένο 

σε C++, 
υποσυστήµατα 

βασισµένα σε φύλλα 
εργασίας, DOS 

Μοντέλο παραγωγής 

DESSAC-
εαρινό 
κριθάρι, 
χειµερινό 
σιτάρι 

Μοντέλο 
πρόβλεψης 

και 
διαχείρισης 

Μοντέλο 
αποφάσεων µε 
υποσυστήµατα 

Λογισµικό 
πρόγραµµα γραµµένο 

σε Visual C++, 
ρουτίνες δεδοµένων 
σε υποσυστήµατα, 
βάση δεδοµένων, 

Windows 

Αποφάσεις διασταύρωσης 
ποικιλιών, ανάλυση επιπτώσεων 
από την εφαρµογή σεναρίων, 
χρόνος και δόση εφαρµογής 

µυκητοκτόνων 

ΣΥΑ για 
καλλιέργεια 
σόγιας 

Μοντέλο 
διαχείρισης Προσοµοίωση 

Προσοµοιωτής 
καλλιέργειας, 
γραφικό µέσο 

διεπαφής γραµµένο 
σε Visual basic, 

Windows 

Σενάρια παραγωγής, ανάλυση 
φύτευσης, επιλογής ποικιλίας, 
άρδευσης, ζιζανιοκτονίας, 
επαναφύτευσης και τιµής 

προϊόντος 

MIDAS-
χειµερινό 
σιτάρι 

Μοντέλο 
πρόβλεψης 

Μοντέλο 
βελτιστοποίησης 

(optimization) 
∆ιάγραµµα ροής 

Βέλτιστος χρόνος και δόση 
µυκητοκτόνων, επιπτώσεις στην 

καλλιέργεια 

FASSET-
χειµερινό 
σιτάρι, 

κριθάρι και 
ελαιοκράµβη 

Μοντέλο 
πρόβλεψης 

και 
διαχείρισης 

Προσοµοίωση-
βελτιστοποίηση

Προσοµοιωτής 
καλλιέργειας, 
γραµµικός 

προγραµµατισµός 

Ανάπτυξη καλλιέργειας σχετικά 
µε ηµερήσια κλιµατικά δεδοµένα, 
ανόργανο και οργανικό άζωτο και 
άνθρακα, φαινόµενα µεταφοράς 
στο έδαφος, όπως θερµότητας και 

νερού, οικονοµική ανάλυση 
 
Οι Heinemann et al., (2002), προκειµένου να καθορίσουν τις ανάγκες σε αρδευτικό 
νερό, την ετήσια απορροή και την ετήσια έκπλυση νιτρικών ιόντων για τις κυριότερες 
καλλιέργειες της πολιτείας Παράνα στη Βραζιλία, χρησιµοποίησαν το λογισµικό 
πρόγραµµα Decision Support System for Agrotechnology Transfer (DSSAT) 
(Hoogenboom et al., 1999b) και το αντίστοιχο σύστηµα προσοµοίωσης ανάπτυξης 
καλλιεργειών και χωρικής ανάλυσης AEGIS/WIN (Hartkamp et al., 1999a). 
Ουσιαστικά η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε συνδυάζει την τεχνολογία των 
µοντέλων ανάπτυξης καλλιεργειών µε τα Γ.Σ.Π. Τα µοντέλα στη συγκεκριµένη 
εφαρµογή είναι το CROPGRO (Boote et al., 1997) και το CERES (Ritchie et al., 
1998) και προσοµοιώνουν την ανάπτυξη οσπρίων και σιτηρών-δηµητριακών 
(παραγωγικότητα), την ανάπτυξη σε βλάστηση, το ισοζύγιο νερού στο φυτό και το 
έδαφος και το ισοζύγιο αζώτου σε ηµερήσια βάση. Για τις ανάγκες της 
συγκεκριµένης µελέτης, χρησιµοποιήθηκαν κλιµατικά δεδοµένα 20 ετών από 6 
µετεωρολογικούς σταθµούς (σε επίπεδο λεκάνης απορροής), (ηµερήσιες τιµές 
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ελάχιστης και µέγιστης θερµοκρασίας, ηλιακής ακτινοβολίας και βροχόπτωσης), 
εδαφολογικά δεδοµένα (ψηφιοποίηση εδαφολογικών χαρτών), δεδοµένα 
καλλιεργητικών πρακτικών (ηµεροµηνία σποράς, πληθυσµός ανά m2, αποστάσεις 
φύτευσης). Τα αποτελέσµατα της µελέτης παρουσιάζονται υπό µορφή σεναρίων ως 
προς τις ανάγκες των καλλιεργειών σε νερό (χάρτες άρδευσης), τις απώλειες του 
εδάφους σε νερό και σε άζωτο (παραγωγή αντίστοιχων χαρτών) και  
πραγµατοποιείται έλεγχος της εγκυρότητάς τους. 
Οι Recio et al., (2003) χρησιµοποίησαν ένα ΣΥΑ µε την επωνυµία AgriSupport 
προκειµένου να υποβοηθήσουν τη γεωργική παραγωγική διαδικασία, όπως αυτή 
µεταφράζεται στο σχεδιασµό των καλλιεργητικών εργασιών, στην ανάλυση 
επενδύσεων, στην επιλογή µηχανηµάτων, στην ανάλυση κόστους/οφέλους κ.ά. Το 
AgriSupport (Recio and Rubio, 1993) διαθέτει τρία στοιχεία:  

• Ένα  µοντέλο  που αποτελείται από µια σειρά προσοµοιώσεων για τη δόµηση 
των στοιχείων της παραγωγικής γεωργικής διαδικασίας και από 
εξειδικευµένους αλγορίθµους που εκτελούν τον προγραµµατισµό και την 
ανάλυση των εργασιών στο χωράφι, χρησιµοποιώντας κάθε φορά διαφορετικές 
πορείες υπολογισµού σύµφωνα µε τις µεταβλητές του προβλήµατος.   

• Ένα  σύστηµα  που αποτελείται από µια σειρά εργαλείων λογισµικού για την 
υποβοήθηση στην ανάπτυξη του ΣΥΑ, το οποίο χρησιµοποιεί τα ανωτέρω 
µοντέλα και τους αλγορίθµους.  

• Μια  µεθοδολογία-οδηγό στην ανάλυση του προβλήµατος, στην παροχή 
αγροτικών συµβουλών και στο σχεδιασµό του ΣΥΑ. 

Οι De et al., (2004), σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα ΣΥΑ για τον έλεγχο των εισροών 
λιπασµατικών στοιχείων (άζωτο, φώσφορος και κάλιο), που προέρχονται είτε από 
ζωική κόπρο ή από λιπάσµατα του εµπορίου, σε καλλιεργούµενες εκτάσεις κατά 
µήκος δεκαέξι πολιτειών των ΗΠΑ. Το εν λόγω ΣΥΑ διαθέτει τέσσερεις εφαρµογές – 
υποσυστήµατα: το κατεξοχήν σύστηµα απόφασης για τη λιπασµατική διαχείριση, µία 
διαδικτυακή εφαρµογή, ένα χωρικό υποσύστηµα που συνεργάζεται µε ένα 
Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών και τέλος ένα εξειδικευµένο σύστηµα 
υπολογισµού των δεικτών αξιοποίησης των φωσφορικών λιπάνσεων.    
Οι Leenhardt et al., (2004) δηµιούργησαν µία πλατφόρµα προσοµοίωσης 
(ADEAUMIS), η οποία περιλαµβάνει ένα µοντέλο λήψης αποφάσεων και µία χωρική 
βάση δεδοµένων και η οποία σκοπό έχει να υπολογίζει τις πραγµατικές ανάγκες σε 
νερό άρδευσης σε αγροτικές καλλιέργειες. Το µοντέλο λειτουργεί σε ηµερήσια βάση 
και περιλαµβάνει ένα υποσύστηµα προσοµοίωσης ανάπτυξης καλλιεργειών και ένα 
υποσύστηµα που υποδεικνύει την προτεινόµενη ενέργεια. Αντίστοιχα, η βάση 
περιλαµβάνει δεδοµένα σχετικά µε την αρδευόµενη έκταση, τον καιρό και τις 
εφαρµοζόµενες καλλιεργητικές πρακτικές.  
Ο Bazzani (2005), σχεδίασε ένα διαδραστικό, εύκαµπτο και προσαρµόσιµο λογισµικό 
υποστήριξης αποφάσεων (Decision Support for IRRigated Agriculture-DSIRR), το 
οποίο αναπτύχθηκε για να βοηθήσει στην αναγνώριση και τη λύση σύνθετων  
στρατηγικών προβληµάτων σε επίπεδο λήψης αποφάσεων και πολιτικού σχεδιασµού. 
Είναι ένα πρόγραµµα προσοµοίωσης, που επιτρέπει την άµεση ανάδραση και την  
πολυδιάστατη ανάλυση της χρήσης του ύδατος στη γεωργία.  Οι χρήστες µπορούν 
απλά να επιλέξουν τα µοντέλα προσοµοίωσης, να τροποποιήσουν τις παραµέτρους 
τους, να τα «τρέξουν» και να λάβουν τα αποτελέσµατα.  
 
2.2.4. Προβλήµατα και προοπτικές των Συστηµάτων Υποστήριξης Αποφάσεων 
στη γεωργία  
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Η βιβλιογραφική επισκόπηση καινοτοµιών σχετικών µε τα αγροτικά ΣΥΑ, δείχνει µία 
γενικότερη διαπίστωση, πως αν και υπάρχουν διαθέσιµα πολλά χρήσιµα και  
επιστηµονικώς έγκυρα εργαλεία βασισµένα στη γνώση ή σε µοντέλα, η πλειοψηφία 
αυτών δεν αξιοποιείται. Αυτό µπορεί να οφείλεται εν µέρει στο ότι τα ΣΥΑ 
απευθύνονται σε ένα πολύ συγκεκριµένο κοινό ή περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων 15 ετών, στον αγροτικό τοµέα της Βρετανίας, έχει παραχθεί µία σειρά 
ΣΥΑ για την υποστήριξη διαφόρων πτυχών της λήψης αποφάσεων σε επίπεδο αγρού 
και καλλιέργειας (π.χ. σχεδιασµός αγροτικών επιχειρήσεων, προγραµµατισµός 
ψεκασµών, ανάπτυξη καλλιεργειών κ.ά.). Εντούτοις, παρά τους πόρους που 
δαπανώνται για την ανάπτυξή τους και την προφανή απαίτηση των χρηστών για την 
υποστήριξη που ενδεχοµένως  προσφέρουν  (Parker et al., 1994), η τεχνολογία τους 
έχει αποτύχει µέχρι στιγµής στο να έχει ένα υπολογίσιµο αποτέλεσµα (Parker, 1999, 
Newman et al., 1999). Είναι χαρακτηριστικό, ότι το επιστηµονικό περιοδικό 
«Agricultural Systems» αφιέρωσε ένα ειδικό τεύχος (Τεύχος: 74, 2002) στο 
φαινόµενο του χαµηλού βαθµού υιοθέτησης και της τάσης εγκατάλειψης των ΣΥΑ 
από τους παραγωγούς.    
Το πρόβληµα συντίθεται πιθανότατα και από την ανεπαρκή προσοχή που δίνεται 
κατά την ανάπτυξη των συστηµάτων, κυρίως στα αρχικά στάδια και κατά την 
παράδοσή τους, συµπεριλαµβανοµένων των γραφικών ενδιαµέσων χρήστη-
συστήµατος και της αδυναµίας ανάπτυξης ενός ολοκληρωµένου συστήµατος γνώσης 
(Bakker-Dhaliwal, 2001). Σύµφωνα µε τον Hirschheim et al. (1995), η γενικότερα 
ελλιπής υιοθέτηση των ΣΥΑ από τους αγρότες, θα πρέπει να λογισθεί ως µία ειδική 
περίπτωση της ευρύτερης προβληµατικής χρήσης και διάχυσης της τεχνολογίας της 
πληροφορίας.    
Παρόλο που η εξειδίκευση σε ένα επιστηµονικό πεδίο οδηγεί σε αυξηµένα επίπεδα 
επάρκειας όσον αφορά στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη ενός ΣΥΑ, σύµφωνα µε τους 
Carrascal et al., (1995), Parker and Campion, (1997), Ostergard and Goodell (2000), 
τα ΣΥΑ που έχουν ήδη αναπτυχθεί τείνουν:  

• Να είναι ιδιαίτερα σύνθετα. 
• Να απευθύνονται µόνο σε άλλους επιστήµονες ή ερευνητές µε παρόµοιες 

νοοτροπίες και όχι στον τελικό χρήστη, που είναι οι γεωργοί, οι αγροτικοί 
σύµβουλοι και οι κατά τόπους γεωπόνοι.  

• Να κατευθύνονται σε προβλήµατα αποκοµµένα από άλλους παράγοντες που 
επηρεάζουν την παραγωγή (π.χ. µπορεί να εστιάζουν µόνο στη λίπανση, στη 
διαχείριση παρασίτων, στη διαχείριση παραγωγικότητας, στον έλεγχο ζιζανίων, 
στη διαχείριση του εδάφους κ.λπ.) 

• Να παρουσιάζουν ελλείψεις σε θέµατα ανάλυσης κόστους-κέρδους.  
Ο McCown (2002a), προσπαθώντας, µέσα από την αποδελτίωση και έρευνα αρκετών 
περιπτώσεων ΣΥΑ στον αγροτικό τοµέα, να ερµηνεύσει την οµολογουµένως χαµηλή 
υιοθέτηση και χρήση των ΣΥΑ από τους αγρότες κατέληξε στα ακόλουθα 
συµπεράσµατα: 

• Ο χαρακτήρας και ο τρόπος άσκησης της γεωργίας σε µία παραδοσιακή 
αγροτική οικογένεια, καθώς και ο τρόπος που λαµβάνονται οι αποφάσεις µέσα 
σε αυτή, έρχονται σε αντίθεση µε τις επιστηµονικές προσεγγίσεις των ΣΥΑ που 
αφορούν στις ίδιες αποφάσεις. 

• Τα ΣΥΑ που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ολοκληρωµένες βέλτιστες 
συστάσεις διαχείρισης, µε αποτέλεσµα να παρακάµπτεται η διαδικασία 
απόφασης για τους ίδιους τους παραγωγούς, έχουν τύχει ελάχιστης έως 
µηδαµινής αναγνώρισης. Αντίθετα, ΣΥΑ που σχεδιάστηκαν για να 
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χρησιµεύσουν ως εργαλεία στη διαδικασία της απόφασης, απολαµβάνουν 
ευρύτερης αποδοχής. 

• Χαρακτηριστικό πρόβληµα των ΣΥΑ στη γεωργία είναι αυτό της υλοποίησης 
και το οποίο αναφέρεται στη σχέση του αναπτύσσοντα το ΣΥΑ και του τελικού 
χρήστη. Σηµείο κλειδί αποτελεί η αµοιβαία κατανόηση µεταξύ παραγωγού και 
επιστήµονα, ενώ η συνεργασία τους κρίνεται επιβεβληµένη προκειµένου να 
υπάρξουν επίσης αµοιβαία οφέλη.         

Η ιδέα «της εφαρµογής ενός ΣΥΑ» περιορίζεται χαρακτηριστικά σε ζητήµατα 
τεχνικής και επιστήµης των Η/Υ, παραµελώντας όµως την ορθή αναπαράσταση της 
γνώσης, την αισθητική, τη χρήση κατάλληλης ορολογίας και την ευκολία στη χρήση 
(Bakker-Dhaliwal, 2001). 
Τέλος, θα µπορούσε να λεχθεί ότι παρόλο που η τεχνολογία των ΣΥΑ στην αγροτική 
διαχείριση δε έχει σταθεί στο ύψος των αρχικών, µάλλον ενθουσιωδών, προσδοκιών, 
η εµπειρία που έχει αποκοµισθεί διεθνώς από την ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων, 
αποτελεί «οδηγό» τόσο για τους αγρότες όσο και για τους αντίστοιχους επιστήµονες.         
 
3. Χωρικά Συστήµατα Υποστήριξης Απόφασης 
 
3.1. Εισαγωγή  
 
Η ιδέα ενός Χωρικού Συστήµατος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΧΣΥΑ) 
πρωτοεµφανίστηκε στα µέσα της δεκαετίας του ’80 (Armstrong et al., 1986), ενώ 
µέχρι το πέρας της, τα ΧΣΥΑ συµπεριελήφθησαν επισήµως στο επιστηµονικό πεδίο 
των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) (Densham, 1991). Η τάση 
αυτή επιβεβαιώθηκε µε την εκδήλωση ερευνητικής πρωτοβουλίας του Εθνικού 
Κέντρου Γ.Σ.Π. των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής µε αντικείµενο τα ΧΣΥΑ 
(Goodchild and Densham, 1993). 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 τα ΧΣΥΑ είχαν ήδη αποκτήσει τη δική τους 
αναγνωρισµένη και αναγνωρίσιµη θέση στην κοινότητα των Γ.Σ.Π. και σύµφωνα µε 
τον Muller (1993) αποτελούσαν µία περιοχή στην τεχνολογία των Γ.Σ.Π. µε 
ιδιαίτερες δυνατότητες ανάπτυξης. Η σχετική καθυστέρηση στην αναγνώριση των 
ΧΣΥΑ, συγκριτικά µε άλλα ΣΥΑ, στην ουσία αντανακλά τις αυξηµένες απαιτήσεις 
που παρουσιάζει η επίλυση ενός χωρικού προβλήµατος. Παρόλα αυτά, τα ΧΣΥΑ 
µέχρι και σήµερα δεν καταλαµβάνουν κεντρική θέση στην τεχνολογία των Γ.Σ.Π. και 
µάλιστα υπάρχουν εγχειρίδια εισαγωγής στα Γ.Σ.Π. που δεν αναφέρουν καν την 
ύπαρξή τους (Clarke, 1997 και Bernhardsen, 1999).  
Ακόµη µικρότερη ήταν προσοχή που επέδειξε η κοινότητα των ΣΥΑ στα ΧΣΥΑ, 
µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’90, οπότε και ξεκίνησαν κάποιες σχετικές 
ερευνητικές εργασίες (Wilson, 1994). Μία από τις πρώτες εργασίες, δηµοσιευµένη σε 
περιοδικές εκδόσεις συστηµάτων πληροφοριών ήταν αυτή των Crossland, Wynne και 
Perkins (1995), όπου παρουσιαζόταν η αποτελεσµατικότητα της τεχνολογίας των 
ΧΣΥΑ. Πιο πρόσφατη προσπάθεια ανάδειξης των ωφελειών που προσφέρουν τα 
ΧΣΥΑ είναι αυτή των Mennecke, Crossland και Killingsworth (2000). 
 
3.2. Χωρικά Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων και Γεωγραφικά Συστήµατα 
Πληροφοριών  
 
Ακολουθώντας την ποικιλοµορφία ορισµών των ΣΥΑ, φαίνεται πως και τα ΧΣΥΑ 
παρουσιάζουν το πρόβληµα της µη συµφωνίας των ειδικών ως προς την 
ενδεικνυόµενη για αυτά ορολογία. Ολοένα και περισσότερες εφαρµογές των Γ.Σ.Π. 
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φέρουν τον τίτλο του ΧΣΥΑ χωρίς όµως στην ουσία να ανήκουν στην κατηγορία των 
ΣΥΑ. Αντίθετα, ο όρος ΧΣΥΑ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει 
εφαρµογές ΣΥΑ που διαθέτουν κάποιο ή κάποια υποσυστήµατα απεικόνισης ή 
χαρτογραφικής απόδοσης, χωρίς ωστόσο αυτό να σηµαίνει ότι χρησιµοποιούν ούτε 
στο ελάχιστο την τεχνολογία των Γ.Σ.Π.  
Μία αρκετά απλοϊκή προσέγγιση του ορισµού των ΧΣΥΑ θέλει τα Γ.Σ.Π. να 
αποτελούν ΣΥΑ, εφόσον όµως αυτά χρησιµοποιούνται για τη στήριξη αποφάσεων. 
Μάλιστα ο Keen το 1987, αναγνώρισε µία γενικότερη τάση να αποκαλούνται όλα τα 
υπολογιστικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται από αποφασίζοντες ως ΣΥΑ. Μία 
περισσότερο επιστηµονική προσέγγιση θα αφορούσε στην αντιπαραβολή των 
στοιχείων που απαρτίζουν ένα Γ.Σ.Π. µε τα αντίστοιχα ενός ΣΥΑ. Υπό αυτή την 
έννοια, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς, πως τα Γ.Σ.Π. πληρούν τις προϋποθέσεις 
προκειµένου να ταξινοµηθούν στα ΧΣΥΑ, εφόσον περιλαµβάνουν γραφικό 
περιβάλλον επικοινωνίας µε το χρήστη, βάση δεδοµένων και λειτουργίες χωρικής 
προσοµοίωσης.  
Ο Mennecke (1997) θεωρεί ότι τα ΧΣΥΑ αποτελούν εύχρηστα υποσυστήµατα των 
Γ.Σ.Π., τα οποία ενσωµατώνουν λειτουργίες για τη διαχείριση και ανάλυση χωρικών 
δεδοµένων. Η συγκεκριµένη προσέγγιση υπονοεί ότι όλες οι τεχνικές και τα εργαλεία 
που χρειάζεται ένα ΧΣΥΑ περιέχονται ήδη σε ένα Γ.Σ.Π. και ότι κάποια από αυτά 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην επίλυση ενός συγκεκριµένου προβλήµατος 
απόφασης.                
Συγγραφείς στο επιστηµονικό πεδίο των Γ.Σ.Π. ακολουθώντας τους κλασικούς 
ορισµούς των ΣΥΑ (Keen and Scott -Morton, 1978 και Sprague, 1980) υποστηρίζουν 
ότι τα Γ.Σ.Π. στερούνται υποσυστηµάτων µοντελοποίησης ή προσοµοίωσης της 
πραγµατικότητας και για το λόγο αυτό δε δύνανται να χαρακτηρισθούν ως ΣΥΑ 
(Armstrong and Densham, 1990). Υπό αυτή την έννοια, τα ΧΣΥΑ απαιτούν την 
ενσωµάτωση ειδικών υποσυστηµάτων µοντελοποίησης, µη διατιθέµενα στα βασικά 
λογισµικά πακέτα Γ.Σ.Π.. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε αυτή την άποψη, τα ΧΣΥΑ 
συνιστούν υπερσύνολο αποτελούµενο από την τοµή των Γ.Σ.Π. και άλλων 
τεχνολογιών ή/και τεχνικών (Keenan, 1996). Παρόλα αυτά, θα πρέπει να τονιστεί ότι 
σύγχρονες εφαρµογές Γ.Σ.Π. διαθέτουν εργαλεία σχεδίασης και κατασκευής 
µοντέλων (π.χ. ModelBuilder3). Όταν όµως το πρόβληµα, του οποίου η λύση 
επιζητείται, είναι αρκετά πολύπλοκο, συνήθως απαιτείται η χρήση ενός επιπρόσθετου 
λογισµικού προσοµοιώσεων, το οποίο ολοκληρούµενο µε το Γ.Σ.Π., θα δώσει το 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα (Keenan, 2002).         
Ο Cooke (1992) υποστηρίζει ότι ένα ΧΣΥΑ δεν είναι το ίδιο µε ένα Γ.Σ.Π., παρόλο 
που και τα δύο βασίζονται στην τεχνολογία των Γ.Σ.Π. Ένα ΧΣΥΑ είναι βασισµένο 
σε αναφερόµενα στο χώρο δεδοµένα, ενώ ένα Γ.Σ.Π. σε αµιγή χωρικά στοιχεία. Τα 
χωρικά δεδοµένα περιέχουν πληροφορίες για τις σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων στο 
χώρο. Στην ουσία είναι η πληροφορία που αποθηκεύεται στους χάρτες, είτε ως 
γραµµές σε χαρτί είτε ως δυαδικά ψηφία σε έναν  υπολογιστή. Τα αναφερόµενα στο 
χώρο δεδοµένα είναι θεµατικά ή εφαρµοσµένα δεδοµένα, όπως παραδείγµατος χάριν 
οι διευθύνσεις που κωδικοποιούνται βάσει του ταχυδροµικού κώδικα ή η χάραξη 
πορείας µε βάση την αλληλουχία οδών κ.λπ. Τα ΧΣΥΑ προσφέρουν µία λύση για ένα 
συγκεκριµένο πρόβληµα, τη στιγµή που τα παραδοσιακά Γ.Σ.Π. παρέχουν µία 
ιδιαίτερα εξελιγµένη τεχνολογικά εργαλειοθήκη σχεδιασµένη για πολλαπλές 
εφαρµογές. 

                                                 
3 ArcGIS 9.2 Desktop, ESRI 
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Σύµφωνα µε τον Densham (1991), τα ΧΣΥΑ σχεδιάζονται µε σαφή προσανατολισµό 
την παροχή στο χρήστη ενός «περιβάλλοντος απόφασης» ικανού προς ανάλυση των 
γεωγραφικών δεδοµένων κατά έναν ευέλικτο τρόπο. Πρόκειται για συστήµατα που 
εξελίχθηκαν παράλληλα µε τα ΣΥΑ στον τοµέα των επιχειρήσεων, αλλά η ανάπτυξή 
τους καθυστέρησε αυτής των ΣΥΑ κατά 10 µε 15 χρόνια. Κατά συνέπεια, η πορεία 
εξέλιξης των ΣΥΑ µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως οδηγός στο σχεδιασµό, ανάπτυξη, 
εφαρµογή και χρήση των ΧΣΥΑ. Υπό αυτή την οπτική γωνία, τα χαρακτηριστικά που 
χρησιµοποίησε ο Geoffrion (1983) για να ορίσει τα ΣΥΑ µπορούν επίσης να 
χρησιµοποιηθούν για να ορίσουν ένα ΧΣΥΑ, µε την προσθήκη όµως ορισµένων 
πρόσθετων ιδιοτήτων, λόγω της φύσης και της πολυπλοκότητας των χωρικών 
προβληµάτων που επιδιώκει να επιλύσει. Οι λειτουργίες αυτές είναι: 

• Ύπαρξη µηχανισµού εισαγωγής χωρικών δεδοµένων. 
• Ικανότητα αναπαράστασης των χωρικών προτύπων και σχέσεων.  
• ∆ιαθεσιµότητα εργαλείων για επίτευξη χωρικών αναλυτικών µεθόδων και 

τεχνικών (συµπεριλαµβανοµένων γεωστατιστικών µεθόδων). 
• Ύπαρξη συστήµατος εξόδου πληροφορίας σε ποικιλία µορφών, όπως αυτή της 

χαρτογραφικής απόδοσης.     
Ένα ΧΣΥΑ θα µπορούσε να θεωρηθεί ένα ολοκληρωµένο σύνολο υλικού (hardware) 
και λογισµικού (software) υπολογιστών, που υλοποιείται, κατά τη χωρική διάσταση, 
χρησιµοποιώντας την πολυλειτουργικότητα των Γ.Σ.Π. ως εργαλείων διαχείρισης 
βάσεων δεδοµένων, διαµόρφωσης αναλυτικών µοντέλων και χωρο-χρονικής 
αποτύπωσης πληροφορίας, µαζί µε ένα µεθοδολογικό πλαίσιο για τη δέσµευση της 
«έµπειρης» γνώσης των υπεύθυνων για τη λήψη της απόφασης. Τα ΧΣΥΑ παρέχουν 
υπολογιστική (computerized) υποβοήθηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όταν οι 
αποφάσεις αυτές σχετίζονται µε ή απλώς περιλαµβάνουν γεωγραφικά ή χωρικά 
στοιχεία-δεδοµένα (Keenan, 2002).     
Η χωρική λήψη αποφάσεων έχει παραδοσιακά συνδεθεί µε τη χρήση των Γ.Σ.Π. Η 
σύζευξη των Γ.Σ.Π. µε µοντέλα ανάπτυξης και αξιολόγησης, καθώς και µε 
ενδιάµεσους γραφικούς µηχανισµούς χρήστη-συστήµατος (Graphical User Interfaces, 
GUIs), οδηγεί σε ποικίλα εργαλεία που ολοκληρώνουν και οργανώνουν πληροφορία 
απαραίτητη για τη λήψη έγκαιρων και ενηµερωµένων αποφάσεων µε συνεπείς 
συστάσεις βασισµένες σε τεκµηριωµένα κριτήρια (Johannsen et al., 2000). Τα Γ.Σ.Π. 
µπορούν να παρέχουν ένα µηχανισµό για την ολοκλήρωση, διαχείριση, ανάλυση και 
απεικόνιση των δεδοµένων σε χωρικό περιβάλλον. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν, 
για παράδειγµα, στη διεξαγωγή αναζητήσεων (queries) στην υποκείµενη βάση 
δεδοµένων, στη λογική του «τι βρίσκεται εδώ;» ή «πού βρίσκεται αυτό το στοιχείο;». 
Μια λογική αναζήτηση θα πρέπει να µεταφραστεί σε µια σειρά από τέτοιες 
ερωτήσεις. Σε µια τέτοια κατάσταση, ο χρήστης πρέπει να µετατρέψει τη λογική 
«απορία» του, σε µία σειρά καίριων χωρικών ερωτήσεων. «Σε αντάλλαγµα», ο 
χρήστης λαµβάνει περιγραφικές ή χωρικές απαντήσεις (Goel, 2005). 
Λόγω της πληθώρας και της ποικιλίας χωρικών οντοτήτων, τα Γ.Σ.Π. παρέχουν 
χρήσιµες λειτουργίες για την επίλυση χωρικών προβληµάτων λήψης απόφασης. 
Εντούτοις, όπως τονίζεται από τους Densham (1991) και Keenan (1998), τα Γ.Σ.Π. 
είναι ανεπαρκή για την επίλυση κακώς ή ηµιτελώς δοµηµένων χωρικών 
προβληµάτων και δεν υποστηρίζουν επαρκώς τη χωρική διαδικασία υποστήριξης 
αποφάσεων, επειδή στερούνται κατάλληλων δυνατοτήτων προσοµοίωσης και δεν 
συνυπολογίζουν διαφοροποιήσεις τόσο σε περιεχόµενο όσο και σε διαδικασίες. Όταν 
διαφορετικοί άνθρωποι βρίσκονται αντιµέτωποι µε το ίδιο χωρικό πρόβληµα, είναι 
πιθανό να δώσουν διαφορετικά βάρη στις µεταβλητές και τις σχέσεις που το 
διαµορφώνουν και να επιλέξουν να χρησιµοποιήσουν δεδοµένα και πληροφορία µε 
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διαφορετικούς τρόπους (Densham, 1991). Τα κλασικά Γ.Σ.Π. δεν έχουν σχεδιαστεί 
για να χειρίζονται τέτοιες καταστάσεις. Εάν, από τη µία πλευρά, τα Γ.Σ.Π. δεν 
υποστηρίζουν επαρκώς τη χωρική λήψη απόφασης, από την άλλη τα υπάρχοντα 
Συστήµατα Υποστήριξης Απόφασης δεν παρέχουν επαρκή εργαλεία για την επίλυση 
χωρικών προβληµάτων, ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται µε περιβαλλοντικά 
ζητήµατα και τα οποία χαρακτηρίζονται από πολύπλοκη δοµή.  
Πράγµατι, ένα παραδοσιακό ΣΥΑ (Mittra, 1986, Sprague and Watson, 1989), 
στερείται χαρτογραφικής απόδοσης, λειτουργία ουσιαστικής σηµασίας στη χωρική 
λήψη απόφασης. Επιπλέον, παραδοσιακά ΣΥΑ συχνά βασίζονται σε µοντέλα που 
ενσωµατώνουν µόνο ένα κριτήριο, π.χ. την απόσταση ή συναρτήσεις 
βελτιστοποίησης κόστους. Στα πλαίσια της χωρικής ανάλυσης, θα πρέπει να 
εξεταστούν περισσότερο σύνθετες συνθήκες, οι οποίες όµως θα πρέπει να αναλυθούν 
µέσω του συνδυασµού πολλαπλών κριτηρίων. Πολυκριτηριακές τεχνικές λήψης 
απόφασης, π.χ. Heywood et al., 1994, Jankowski, 1995, Laaribi et al., 1996, Mendes 
et al., 1998, επιτρέπουν στο χρήστη να επιλέξει µια ικανοποιητική λύση από µία 
σειρά εναλλακτικών επιλογών, µε διαφορετικά βάρη. Για παράδειγµα, οι προβλέψεις 
διάβρωσης θα πρέπει να εξετάζουν παράγοντες όπως το κλίµα, οι χρήσεις γης, η 
κλίση, η έκθεση και το ψηφιακό µοντέλο εδάφους (Seffino et al., 1999).  
Από την άλλη πλευρά, τα ΧΣΥΑ µπορούν να διευκολύνουν καταστάσεις χωρικής 
υποστήριξης απόφασης, µέσω µιας σύνθετης εφαρµογής που επιτρέπει στους χρήστες 
να καθορίζουν τα κριτήρια και τις προτιµήσεις τους σε διάδραση µε το σύστηµα. Ένα 
ΧΣΥΑ, µε την «εύχρηστη» διεπαφή χρήστη-συστήµατος που περιλαµβάνει, ερευνά 
πιθανές επιλογές και αναλυτικές λειτουργίες για να παράγει στη συνέχεια, εφικτές 
λύσεις βασισµένες σε προκαθορισµένα από το χρήστη κριτήρια και προτιµήσεις. 
Άλλωστε, οι χρήστες µπορούν να αλλάζουν τα κριτήρια και τις προτιµήσεις τους και 
να επαναλαµβάνουν τη διαδικασία ανάλυσης όσες φορές το επιθυµούν (Dye and 
Shaw, In press). 
 
3.3. Πλαίσιο ανάπτυξης Χωρικών Συστηµάτων Υποστήριξης Αποφάσεων  
 
Η βιβλιογραφία, η σχετική µε τα ΣΥΑ, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως οδηγός για το 
σχεδιασµό των ΧΣΥΑ. Γενικά, έχουν προταθεί αρκετά πλαίσια ανάπτυξης ΧΣΥΑ. 
Ένα από αυτά, προτάθηκε από τον  Densham (1991) και είναι βασισµένο στο πλαίσιο 
δηµιουργίας ΣΥΑ του Sprague (1980). Στο πλαίσιο του Sprague υφίστανται τρία 
τεχνολογικά επίπεδα (Σχήµα 13). 
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Σχήµα 13. Το τρίπτυχο πλαίσιο ανάπτυξης ΧΣΥΑ του Sprague. 
 
Στο χαµηλότερο επίπεδο βρίσκεται η εργαλειοθήκη του συστήµατος. Αποτελείται 
από τµήµατα λογισµικού και υλικού τα οποία µπορούν να συνδυαστούν για να 
αποτελέσουν υποσυστήµατα του κυρίως συστήµατος. Στο δεύτερο επίπεδο είναι η 
γεννήτρια ΧΣΥΑ. Η γεννήτρια είναι ένα σύνολο συµβατών τµηµάτων λογισµικού και 
υλικού που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη ενός εξειδικευµένου 
ΧΣΥΑ. Ένα εξειδικευµένο ΧΣΥΑ χρησιµοποιείται για την επίλυση ενός 
προβλήµατος, συνδυάζοντας ένα ή περισσότερα τµήµατα της γεννήτριας. Καθώς οι 
ανάγκες του χρήστη αλλάζουν, άλλα τµήµατα µπορούν να προστεθούν στην 
γεννήτρια ή αν δεν υπάρχουν µπορούν να προστεθούν από την εργαλειοθήκη του 
συστήµατος.  
Γενικά, το πλαίσιο του Sprague εµπεριέχει πέντε λειτουργικούς ρόλους, εκ των 
οποίων οι τρεις ανταποκρίνονται στα τρία προαναφερθέντα τεχνολογικά επίπεδα, 
δηλαδή σε αυτά της χρησιµοποίησης εργαλείων από την εργαλειοθήκη ΧΣΥΑ, της 
τεχνικής υποστήριξης µέσω της γεννήτριας ΧΣΥΑ και της ανάπτυξης εξειδικευµένων 
ΧΣΥΑ. Οι δύο τελευταίοι ρόλοι ενός ΧΣΥΑ, σχετίζονται µε τους χρήστες του 
εξειδικευµένου ΧΣΥΑ. Ο ενδιάµεσος χειρίζεται τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και 
αλληλεπιδρά µε το ΧΣΥΑ, ενώ ο αποφασίζων είναι εκείνος ο οποίος είναι υπεύθυνος 
για τη λήψη, εφαρµογή και διαχείριση της απόφασης. Οι πέντε αυτοί ρόλοι, δεν είναι 
απαραίτητο να απευθύνονται και να αναλαµβάνονται από πέντε διαφορετικά άτοµα. 
Ακόµα και ένα πρόσωπο µπορεί να επιφορτιστεί και µε τους πέντε αυτούς ρόλους, 
εφόσον φυσικά διαθέτει τα απαραίτητα γνωσιακά προσόντα ή διαφορετικά έχει 
εξασφαλίσει την υποστήριξη µιας οµάδας ειδικών επί των εµπλεκοµένων θεµάτων.        
 
3.4. Αρχιτεκτονική σχεδιασµού και ανάπτυξης Χωρικών Συστηµάτων 
Υποστήριξης Αποφάσεων  
 
Οι Armstrong et al. (1986) σχεδίασαν µία αρχιτεκτονική για τη γεννήτρια ΧΣΥΑ του 
Sprague. Η εν λόγω αρχιτεκτονική συνίσταται σε ένα πακέτο πέντε διαλεκτικά 
συνδεδεµένων λογισµικών υποσυστηµάτων (Σχήµα 14). Κάθε υποσύστηµα 
αναλαµβάνει να εκτελέσει συγκεκριµένες λειτουργίες και έχει αντίστοιχες 
δυνατότητες. Αρχικά υπάρχουν τα υποσυστήµατα διαχείρισης της βάσης δεδοµένων 
και της βάσης µοντέλων (database and model base management systems), 
ακολουθούν οι γεννήτριες γραφικών και αναφορών (graphic and report generators) 
και τέλος, το ΧΣΥΑ συµπληρώνεται µε το µέσο διεπαφής χρήστη (user interface). 
Μεταξύ των επιµέρους υποσυστηµάτων υπάρχει ροή δεδοµένων και πληροφορίας, 
ενώ ο αποφασίζων µπορεί είτε να αλληλεπιδρά άµεσα µε το ΧΣΥΑ ή να µεσολαβεί 
κάποιος ενδιάµεσος (χειριστής του ΧΣΥΑ). Η έξοδος του ΧΣΥΑ, η οποία µπορεί να 
περιλαµβάνει γραφήµατα, χάρτες ή πίνακες, αντιπροσωπεύει στην ουσία 
εναλλακτικές επιλύσεις του προβλήµατος κατά ένα επαναληπτικό τρόπο που τελικώς 
παρουσιάζονται στον αποφασίζοντα προς αξιολόγηση.   
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Σχήµα 14. Προτεινόµενη αρχιτεκτονική ΧΣΥΑ (Armstrong et al., 1986). 
 
Οι Fischer and Nijkamp (1992) πρότειναν την ολοκλήρωση έµπειρων συστηµάτων 
και Γ.Σ.Π. προς ανάπτυξη ενός ΧΣΥΑ που θα στηρίζεται στη γνώση (Σχήµα 15). Ένα 
τέτοιο σύστηµα είναι ικανό να συνδέει την χωρική ανάλυση µε την ευφυΐα των 
έµπειρων συστηµάτων και να βοηθά στην κατάλληλη επιλογή των χωρικών 
διαδικασιών ανάλυσης, ανάλογα µε την ποιότητα, ποσότητα και το κόστος των 
δεδοµένων. 
  

 
Σχήµα 15. Αρχιτεκτονική ΧΣΥΑ βασισµένου στη γνώση και την τεχνολογία των 
Γ.Σ.Π. (Fischer and Nijkamp, 1992). 
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Επίσης, λόγω των µηχανισµών επεξήγησης της διαδικασίας εξαγωγής του 
αποτελέσµατος, που εγγενώς διαθέτει, είναι σε θέση προς εξακρίβωση της αιτίας 
πιθανών σφαλµάτων. Αυτού του τύπου τα συστήµατα έχουν δυνατότητες λήψης 
«έξυπνων» αποφάσεων σχετικά µε κάποια προκαθορισµένη γεωαναλυτική 
λειτουργία, ενώ η αρχιτεκτονική τους µπορεί να ενσωµατώνει κανόνες (rules) ή να 
προσανατολίζεται στη χρήση αντικειµένων (objects). Τέλος, για την επίλυση 
προβληµάτων που χρήζουν διαχείρισης και επεξεργασίας ασαφούς πληροφορίας, το 
σύστηµα µπορεί να περιέχει υποσύστηµα βασισµένο στην λογική της ασάφειας.  
Ένα έξυπνο ΧΣΥΑ το οποίο ξεφεύγει από την στήριξη της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων και επιτυγχάνει την προσοµοίωση της ανθρώπινης σκέψης θα πρέπει να 
διαθέτει κάποια επιπρόσθετα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά προέρχονται 
από τον χώρο της τεχνητής νοηµοσύνης και σύµφωνα µε τους Zhu and Healey 
(1992), Leung (1993), Leung (1997) και Fischer (2006) είναι τα εξής: 

• Απαραίτητος   φορµαλισµός   για   την   αναπαράσταση   ηµιδοµηµένων 
προβληµάτων. 

• Ενσωµάτωση    γνώσης    σε    συγκεκριµένα    πεδία    καθώς    επίσης    και    
τεχνικών προσοµοίωσης της κοινής λογικής. 

• Ύπαρξη τεχνικών πρόσκτησης γνώσης. 
• Χρησιµοποίηση διαδικαστικής και επεξηγηµατικής γνώσης για την 

επεξεργασία της χωρικής και µη χωρικής πληροφορίας. 
Σύµφωνα µε τον Leung (1997), η αρχιτεκτονική ενός τέτοιου συστήµατος θα πρέπει 
να ακολουθεί την γενική αρχιτεκτονική που πρότειναν οι Armstrong et al. (1986) 
(Σχήµα 14), µε την προϋπόθεση της ενσωµάτωσης ενός έµπειρου συστήµατος στο 
κέντρο του ΧΣΥΑ. 
Αν και έχουν προταθεί και άλλες αρχιτεκτονικές ΧΣΥΑ (Abel et al., 1992,  Frysinger 
et al., 1996), γεγονός είναι ότι τα ΧΣΥΑ, τα Γ.Σ.Π., τα µοντέλα, οι στατιστικές 
µέθοδοι, οι µέθοδοι επιχειρησιακής έρευνας και οι τεχνικές τεχνητής νοηµοσύνης 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε µεγάλη ποικιλία τρόπων και να ολοκληρωθούν ή 
απλά να συνεργαστούν κάτω από διαφορετικές αρχιτεκτονικές. Παρόλα αυτά, είναι 
δύσκολο να χαραχθούν µε ακρίβεια τα όρια που χωρίζουν την χρήση της τεχνητής 
νοηµοσύνης ή εξελιγµένων µοντέλων για την επίλυση χωρικών ή µη προβληµάτων µε 
την ανάπτυξη αυτόνοµων ΧΣΥΑ. Τέλος, σε καµία περίπτωση δεν υπάρχει κάποιος 
τρόπος, παρά µόνο η αποτυχία εφαρµογής και επαλήθευσης, ο οποίος να εµποδίζει µε 
ασφάλεια το λανθασµένο συνδυασµό τεχνολογιών και αρχιτεκτονικών ανάπτυξης 
ενός ΧΣΥΑ. 
 
3.5. Χωρικά Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων και άσκηση της γεωργίας 
 
Κάθε ΧΣΥΑ, όπως έχει ήδη αναφερθεί, απαιτεί και προϋποθέτει την εισαγωγή και 
διαχείριση χωρικών δεδοµένων, τη δυνατότητά του προς χωρική ανάλυση και την 
απόδοση-απεικόνιση της χωρικής πληροφορίας. Εξαιτίας της σηµαντικής ποσότητας 
και των ποικίλων µορφών αβεβαιότητας που πηγάζουν από τη χωρική ποικιλοµορφία 
(spatial variation), η χρήση ενός ΧΣΥΑ µπορεί να παρέχει την απαραίτητη εκείνη 
πληροφορία, για την επιτυχή διαχείριση τουλάχιστον µέρους αυτής της αβεβαιότητας. 
Η τεχνολογία των Γ.Σ.Π. συνιστά νευραλγικό σηµείο στην επιτυχή αντιµετώπιση 
αυτού του προβλήµατος. 
Στον αγροτικό τοµέα απαντάται ένας ικανός αριθµός ΧΣΥΑ (Booth, 1995, Hill, 2000 
και Berger, 2001), ενώ ακόµη µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των ΧΣΥΑ που 
εφαρµόζονται σε άλλα αντικείµενα και τα οποία θα µπορούσαν δυνητικά να 
εφαρµοσθούν για τη στήριξη «αγροτικών» αποφάσεων. Καθώς τα χωρικά δεδοµένα 
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γίνονται ολοένα και πιο αξιόπιστα και διαθέσιµα στο ευρύ κοινό, περισσότερα ΧΣΥΑ 
µε αντικείµενο το περιβάλλον και τα φυσικά διαθέσιµα, κάνουν την εµφάνισή τους µε 
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε τους  Crossland et al. (1995) υπάρχει 
σαφής ένδειξη ότι η χρήση της τεχνολογίας των Γ.Σ.Π. σε περιπτώσεις υποστήριξης 
αποφάσεων σχετικών µε το χώρο, µείωσε τη διάρκεια λήψης της απόφασης και 
αύξησε την ακρίβεια και την ταύτιση διαφορετικών αποφασιζόντων σχετικά µε την 
ίδια απόφαση. 
Οι Staal et al. (2002) κατέληξαν στο συµπέρασµα, ότι η χρήση µεθόδων χωρικής 
ανάλυσης στα συστήµατά τους, βελτίωσε την αποδοχή και την ανάληψη της 
τεχνολογίας αυτής για χρήση σε µικροµεσαίου µεγέθους αγροκτήµατα στην Κένυα. 
Αντίθετα, οι Hall et al. (1997), αναφέρουν ότι παρόλο που η υποδοµή των Γ.Σ.Π., 
υπάρχει στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπως για παράδειγµα στη Χιλή και την Κόστα 
Ρίκα, η αντίστοιχη τεχνογνωσία δεν έχει φτάσει σε τέτοιο σηµείο εξέλιξης ώστε οι 
παραγωγοί να είναι σε θέση να αναπτύξουν τα δικά τους ΣΥΑ.  
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα ΧΣΥΑ στη γεωργία είναι: το GRAZPLAN (Donelly 
et al., 2002), το οποίο αναπτύχθηκε από τον Κρατικό Επιστηµονικό και Βιοµηχανικό 
Οργανισµό Έρευνας της Αυστραλίας (Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organization-CSIRO) για την παροχή υπηρεσιών συµβουλών στους 
αγρότες, σε θέµατα περιβάλλοντος και οικονοµίας για αροτραίες καλλιέργειες. Το 
KEOPS (Girard and Hubert, 1999), είναι ένα µοντέλο βασισµένο στη γνώση 
(knowledge-based model), για το χαρακτηρισµό των χωρικών προτύπων αγροτικών 
εκτάσεων που χρησιµοποιούνται στη διαχείριση βοσκοτόπων στη Γαλλία. Το 
PROMOD (Mummery and Battaglia, 2001), είναι ένα σύστηµα προσοµοίωσης της 
ανάπτυξης του ευκαλύπτου, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην παραγωγή 
χαρτών καταλληλότητας και παραγωγικότητας του εν λόγω είδους. Το Agri-FACTS 
(Thomas et al., 1999) είναι µία διαδικτυακή χωρική εφαρµογή η οποία παρέχει 
πληροφορία σχετικά µε την ανάλυση καταλληλότητας εναλλακτικών συστηµάτων 
καλλιέργειας.  
Το FloraMap (Jones and Gladkov, 1999), αναπτύχθηκε για την πρόβλεψη της 
χωρικής κατανοµής φυτών σε χέρσες εκτάσεις, αλλά µπορεί να εφαρµοσθεί εξίσου 
και σε καλλιεργούµενες περιοχές. Το GEOMOD2 (Pontius et al., 2001) προσοµοιώνει 
τις αλλαγές στα χωρικά πρότυπα των χρήσεων γης σε σχέση µε το χρόνο και 
αναφέρεται αποκλειστικά σε τροπικές περιοχές. Το ASSESS (Veitch and Bowyer, 
1996) αποτελεί ένα σύστηµα που σχεδιάστηκε για τη χωροθέτηση Χώρων 
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) και το οποίο θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί σε αντίστοιχες αποφάσεις άλλων χρήσεων γης. Το ILUDSS (Zhu et 
al., 1996, 1998) είναι ένα ΧΣΥΑ βασισµένο στη γνώση και χρησιµοποιείται στη 
στρατηγική διαχείριση χρήσεων γης σε αγροτικές περιοχές.  
Γενικά, αποδεικνύεται ότι η ενσωµάτωση εργαλείων χωρικής ανάλυσης σε µη χωρικά 
αγροτικά ΣΥΑ, δύναται να αυξήσει την αποδοχή και τη χρήση των τελευταίων. Οι 
White et al., (2002) εκτίµησαν τη χρήση των Γ.Σ.Π. στην αγροτική έρευνα και 
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι αυτά υπο-χρησιµοποιούνται σε θέµατα ανάλυσης και 
απεικόνισης.                      
 
Στο κεφάλαιο αυτό διερευνήθηκε και αποδελτιώθηκε η θεωρία που περιβάλει τα ΣΥΑ 
και τα ΧΣΥΑ, ενώ παράλληλα συνδέθηκε µε το πλαίσιο των Γ.Σ.Π. και της άσκησης 
της γεωργίας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε επίπεδο εφαρµογών. Αναγνωρίζεται η 
αναγκαιότητα σχεδιασµού και ανάπτυξης ενός λειτουργικού ΣΥΑ και πιο 
συγκεκριµένα ενός ΧΣΥΑ στη διαχείριση καλλιεργειών, διότι η πληροφορία που 
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απαιτείται για τη λήψη «τακτικών» αποφάσεων στη γεωργική πράξη, περιλαµβάνει 
όχι µόνο επεξεργασία δεδοµένων αλλά και γνώση.         
Στην παρούσα διατριβή, το ΧΣΥΑ που προτείνεται, πέραν της συστηµικής 
προσέγγισης που ακολουθεί, και συµβαδίζει µε τα όσα αναφέρθηκαν περί ΣΥΑ και 
Γ.Σ.Π., έχει σχεδιαστεί αρχικά για εφαρµογή στη λίπανση των καλλιεργειών. 
Έναυσµα για την ανάληψη αυτής της ερευνητικής δράσης, αποτέλεσε η επιδίωξη 
αλλαγής του συµβατικού τρόπου εφαρµογής των λιπασµάτων, η οποία αγνοεί τη 
χωρική διαφοροποίηση των φυσικών και ανθρωπογενών διαθεσίµων σε µία 
καλλιεργούµενη ζώνη και η αντίστοιχη πρόταση ενός νέου χωρικά εντοπισµένου 
τρόπου διαχείρισης των λιπασµατικών εισροών.  
Στο επόµενο κεφάλαιο δίνεται το στίγµα της άσκησης της γεωργίας στην Ελλάδα, 
αποδεικνύεται η αναγκαιότητα αλλαγής του υπάρχοντος συστήµατος και 
αποδελτιώνεται η έννοια της «Γεωργίας Ακριβείας» µε έµφαση στη «Χωρικά 
Καθορισµένη ∆ιαχείριση Καλλιεργειών» και στις µεθόδους και τις τεχνολογίες που η 
τελευταία χρησιµοποιεί. 
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Κεφάλαιο 3ο. Γεωργία Ακριβείας και Χωρικά Καθορισµένη 
∆ιαχείριση Καλλιεργειών 
 
1. Εισαγωγή  
 
Η άσκηση της γεωργίας παγκοσµίως, αποτελεί µία πολυδιάστατη, σύνθετη και 
απαιτητική δραστηριότητα. Πράγµατι, οι συνθήκες εντός των οποίων καλείται να 
υπάρξει, να λειτουργήσει, να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί, κάθε άλλο παρά ιδανικές 
και οµόρροπες µπορούν να χαρακτηρισθούν. Η αγορά επιζητά υψηλής ποιότητας 
προϊόντα, οι τιµές των εισροών σε µία αγροτική εκµετάλλευση συνεχώς αυξάνουν, οι 
κοινότητες αντιδρούν στην περιβαλλοντική επέµβαση από την άσκηση της γεωργίας, 
πιέσεις εγείρονται για µείωση της κατανάλωσης νερού για άρδευση και γενικότερα 
για βελτιστοποίηση των εφαρµοζόµενων καλλιεργητικών πρακτικών και διαχείρισης, 
το περιβάλλον συνιστά παράγοντα ανεξέλεγκτο και αστάθµητο µε δυσµενή συνήθως 
αποτελέσµατα στην παραγωγή, ενώ ο κατάλογος συνεχίζεται µε τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που επικρατούν από χώρα σε χώρα και στις κατά τόπους αγροτικές 
περιοχές. 
Η Ελλάδα καλύπτει µία έκταση 13196887 Ha της οποίας το 97.1% χαρακτηρίζονται 
ως αγροτικές περιοχές (73.9% κυρίως αγροτικές και 23.2% ενδιάµεσες αγροτικές)4, 
σύµφωνα µε τα κριτήρια του ΟΟΣΑ5 στις οποίες κατοικούν περίπου τα 2/3 του 
συνολικού πληθυσµού της χώρας (37.2% κυρίως αγροτικές και 27.2% ενδιάµεσες 
αγροτικές). Η κατανοµή της συνολικής έκτασης της χώρας στις βασικές κατηγορίες 
χρήσης6 είναι η εξής: α) γεωργική γη: 40.9% της συνολικής έκτασης (4877986 Ha), 
β) δάση: 18.9% της συνολικής έκτασης (2255901 Ha), γ) φυσικές περιοχές: 37.0% 
της συνολικής έκτασης (4418487 Ha), δ) τεχνητές: 2.3% της συνολικής έκτασης 
(270084 Ha) και ε) εσωτερικά νερά: 0.9% (103.339 Ha).  
Η συµµετοχή του πρωτογενή τοµέα στην Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία (ΑΠΑ), 
εµφανίζεται υψηλότερη στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (19%), 
Θεσσαλίας (13%) και Πελοποννήσου (12%), ενώ η απασχόληση στον πρωτογενή 
τοµέα εµφανίζεται ιδιαίτερα υψηλή σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες και 
διαµορφώνεται άνω του 20% µε εξαίρεση τις περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου 
και Κεντρικής Μακεδονίας, που κυµαίνεται σε επίπεδα κατώτερα ή ίσα του εθνικού 
µέσου όρου7.   
Στην Ελλάδα, είναι γνωστό το πρόβληµα της µικρής γεωργικής γης κάθε κλήρου και 
των συνεπειών του στην αποτελεσµατική αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής. 
Το αποτέλεσµα αυτού του προβλήµατος είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, η χαµηλή 
παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα γενικότερα του αγροτικού τοµέα και η 
χρόνια υστέρηση των γεωργικών εισοδηµάτων. Το πρόβληµα του µεγέθους του  
αγροτικού κλήρου γίνεται εµφανέστερο αν το µέσο µέγεθος των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων στην Ελλάδα, που είναι περίπου 4 Ha, συγκριθεί µε το µέσο όρο της 
Ε.Ε. που είναι 12 Ha και των ΗΠΑ που ανέρχεται στα 120 Ha (Σέµος, 2002).  

                                                 
4 Κυρίως αγροτικές περιοχές: πάνω από 50% του πληθυσµού ζει στις αγροτικές κοινότητες (µε 
λιγότερο από 150 κατοίκους/km2). Ενδιάµεσες αγροτικές περιοχές: 15% έως 50% του πληθυσµού της 
περιοχής ζει στις αγροτικές κοινότητες. Κυρίως αστικές περιοχές: λιγότερο από 15% του πληθυσµού 
της περιοχής ζει στις αγροτικές κοινότητες.   
5 Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, www.oecd.org  
6 Πρόγραµµα Corine Land Cover 
7 Πηγή: Eurostat 
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Ο πρωτογενής τοµέας στη Ελλάδα είχε και εξακολουθεί να έχει σηµαντική θέση, 
τόσο ως τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας, αλλά και ως παράγοντας διατήρησης 
της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής για πολλές περιοχές της ελληνικής 
επικράτειας. Συµβάλλει σηµαντικά στη διαµόρφωση του συνολικού Ακαθάριστου 
Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας, απασχολεί ένα µεγάλο µέρος του ενεργού 
πληθυσµού, συνεισφέρει σηµαντικά στο σύνολο των εξαγωγών της χώρας ενώ, 
παράλληλα, δηµιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης σε σηµαντικό αριθµό άλλων 
οικονοµικών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα της µεταποίησης (βιοµηχανία τροφίµων). 
Χαρακτηρίζεται εντούτοις ως τοµέας «έντασης εργασίας» βασιζόµενος σε 
δραστηριότητες χαµηλής προστιθεµένης αξίας, στις οποίες η ποιότητα και η 
καινοτοµία (δηλαδή η ενσωµατωµένη εξειδίκευση-γνώση) των παραγόµενων αγαθών 
(υπηρεσιών και προϊόντων) παραµένει χαµηλή (Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας, 2007).  
 
2. Γεωργία και Περιβάλλον στην Ελλάδα 
 
2.1. Εδαφικοί Πόροι  
 
Γενικά οι τύποι εδαφών που απαντώνται στον ελληνικό χώρο είναι τα ερυθρά 
µεσογειακά. Τα ελληνικά εδάφη χαρακτηρίζονται από αυξηµένες ποσότητες CaCO3 
και µικρότερη περιεκτικότητα σε οργανική ουσία σε σχέση µε τα εδάφη βορειότερων 
χωρών της Ευρώπης.  
Τα ελληνικά εδάφη, λόγω της γεωµορφολογίας του χώρου, µε έντονες κλίσεις και σε 
συνδυασµό µε το ξηρό θέρος και τις βροχοπτώσεις κατά τη χειµερινή περίοδο, 
παρουσιάζουν έντονες τάσεις διάβρωσης. Παράλληλα, λόγω του ξηροθερµικού 
κλίµατος της περιοχής κατά τη θερινή περίοδο και της γειτνίασης µε το θαλάσσιο 
όγκο της Μεσογείου, ο κίνδυνος αλάτωσης των εδαφών αυτών είναι αυξηµένος. 
Ο κίνδυνος υποβάθµισης των ελληνικών εδαφών, δεν οφείλεται µόνο στα ενδογενή 
χαρακτηριστικά της περιοχής και στις φυσικές διεργασίες που λαµβάνουν χώρα. Οι 
ανθρωπογενείς επιδράσεις και ιδιαίτερα οι γεωργικές πρακτικές έχουν σοβαρές 
επιπτώσεις στην ποιότητα των ελληνικών εδαφών. Παρά το µικρό µέγεθος του 
κλήρου, οι παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές της περιοχής έχουν εγκαταλειφθεί και 
έχουν αντικατασταθεί από την εντατικής µορφής γεωργία. Η διάρκεια των 
αµειψισπορών8 έχει µειωθεί και οι αγρότες έχουν στραφεί προς εµπορικές 
καλλιέργειες υψηλής αποδοτικότητας µε αλόγιστη, πολλές φορές, χρήση λιπασµάτων 
και γεωργικών φαρµάκων, θυσιάζοντας µε αυτόν τον τρόπο την ποιότητα του 
εδαφικού πόρου, στο βωµό της προσωρινής παραγωγικότητας (Πρακτικά Συνεδρίου 
Συνάντησης Εργασίας: Γεωργία και Περιβάλλον, 2000). 
Η συνεχής καλλιέργεια «εξαντλεί» τα αποθέµατα του εδάφους, γιατί η συγκοµιδή και 
άρα η αποµάκρυνση προϊόντων από ένα καλλιεργούµενο έδαφος σηµαίνει 
«αφαίρεση» από το έδαφος των αντίστοιχων θρεπτικών στοιχείων που τα συνθέτουν. 
Η αναπλήρωσή τους στο έδαφος, µε την προσθήκη λιπασµάτων (που περιέχουν και 
παρέχουν τα θρεπτικά στοιχεία µε τη µορφή που υπάρχουν στο φυσικό έδαφος), 
συµβάλλει στη διατήρηση ή τη βελτίωση της αειφορίας. Ωστόσο, η προσθήκη 
λιπασµάτων θα πρέπει να αντιστοιχεί στις πραγµατικές ανάγκες των καλλιεργειών και 
να στηρίζεται σε δεδοµένα εδαφοανάλυσης και φυλλοδιαγνωστικής (ορθολογική 
λίπανση καλλιεργειών9). 

                                                 
8 ∆ιαδοχική καλλιέργεια διαφόρων ειδών φυτών στο ίδιο χωράφι.  
9 ΚΥΑ 568/00, Άρθρο 4, «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής». 
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2.2. Υδατικοί Πόροι 
 
Οι υδατικοί πόροι αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 
γεωργίας. Η προϋπόθεση αυτή είναι εµφανής, γιατί χωρίς άρδευση είναι αδύνατη η 
εκµετάλλευση δυναµικών καλλιεργειών που συµβάλλουν στην αύξηση του αγροτικού 
προϊόντος, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στη µείωση του κόστους 
παραγωγής (Σέµος, 2002). Ο κύριος χρήστης νερού στην Ελλάδα είναι η γεωργία µε 
ποσοστό περίπου 87%. Οι αρδευόµενες εκτάσεις ανέρχονται σε ποσοστό 32.8% της 
χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης. Στο 92% των αρδευόµενων εκτάσεων της 
χώρας, η άρδευση γίνεται µε συστήµατα και τεχνικές υψηλών απωλειών 
(µεγαλύτερες του 50%) και χωρίς ορθολογική τιµολόγηση και παρακολούθηση, µε 
συνέπεια την αλόγιστη υπερεκµετάλλευση των υδροφορέων (Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας, 2007).  
Είναι γεγονός, ότι την τελευταία εικοσαετία έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα στην 
αύξηση των αρδευόµενων εκτάσεων. Εντούτοις, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 
ελληνική γεωργία σχετικά µε τη διαχείριση των υδατικών πόρων είναι πολλά και 
σηµαντικά και θα µπορούσαν να συνοψισθούν στα εξής: 

• ∆εν υφίσταται ακριβής προσδιορισµός των σε νερό άρδευσης αναγκών των 
καλλιεργειών. 

• Παρατηρούνται απώλειες νερού λόγω του τρόπου εφαρµογής του στο 
χωράφι, γεγονός που σχετίζεται άµεσα µε την ακολουθούµενη µέθοδο 
άρδευσης και την εµπειρία και επιδεξιότητα του αρδευτή. 

• Η διανοµή του νερού στα χωράφια γίνεται από επιφανειακά κυρίως αρδευτικά 
δίκτυα τα οποία παρουσιάζουν σηµαντικές απώλειες κατά τη µεταφορά, λόγω 
εγγενών προβληµάτων των δικτύων αυτής της µορφής, λόγω της παλαιότητάς 
τους, της ελλιπούς συντήρησης και της µη σωστής λειτουργίας τους. 

• Οι παραγωγοί κάνουν σπατάλη νερού, επειδή αυτό τους παρέχεται δωρεάν. 
• Η απόληψη νερού από τους υπόγειους υδροφορείς γίνεται µε εντονότερους 
ρυθµούς από αυτούς της επαναπλήρωσης µε αποτέλεσµα τη συρρίκνωσή τους 
και, σε όχι λίγες περιπτώσεις την παντελή καταστροφή τους. 

• Ιδιαίτερα προβλήµατα παρατηρούνται στους τοπικούς υδροφορείς της 
νησιωτικής χώρας και των ανατολικών παράλιων της ηπειρωτικής Ελλάδας, 
γιατί εκτός από τον υποβιβασµό της στάθµης τους, η ποιότητα του νερού τους 
υποβαθµίζεται δραµατικά από την «εισβολή» της θάλασσας (π.χ. παράλιος 
υδροφορέας Αργολικού Πεδίου). 

• Αύξηση του κόστους του νερού που συνεπάγεται η άντληση από µεγαλύτερα 
βάθη η οποία επιβαρύνει το κόστος των προϊόντων και αντιστοιχεί σε µείωση 
του εισοδήµατος των αγροτών. 

Η γεωργία στην Ελλάδα, αποτελεί τον κύριο παράγοντα εκτατικής (µη σηµειακής) 
ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών που οφείλεται στο άζωτο, το 
φώσφορο, τα γεωργικά φάρµακα, τους παθογόνους µικροοργανισµούς και σε 
αποθέσεις φερτών υλικών που έχουν προέλευση τις καλλιεργούµενες εκτάσεις. 
Η υπερβολική συγκέντρωση αζώτου και φυτοφαρµάκων στο νερό έχει επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία, δεδοµένου ότι έχει άµεση επίδραση στην ποιότητα του 
πόσιµου νερού. Επίσης, υψηλές συγκεντρώσεις αζώτου και φωσφόρου δηµιουργούν 
πολλά οικολογικά προβλήµατα, συµπεριλαµβανοµένου και του ευτροφισµού. Πρέπει 
να σηµειωθεί, ότι τα προβλήµατα αυτά παρατηρούνται τόσο στις περιοχές ρύπανσης, 
όσο και µακρύτερα από αυτές. Μία άλλη παράµετρος, η οποία δεν πρέπει να 
παραγνωρίζεται είναι η επίπτωση στην ποιότητα του εδάφους, που οφείλεται σε αυτή 
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κάθε αυτή την εφαρµογή των αρδεύσεων. Το νερό που χρησιµοποιείται για άρδευση 
περιέχει διάφορα άλατα, η συγκέντρωση των οποίων εξαρτάται από την πηγή 
προέλευσής του. Ο «εµπλουτισµός» του εδάφους σε άλατα είναι µάλλον αυτονόητος 
και εξαρτάται από το ποσό και τον τρόπο άρδευσης, ενώ η διατήρηση της 
γονιµότητας των εδαφών προϋποθέτει την αποµάκρυνση των αλάτων αυτών µε 
έκπλυση. 
 
2.3. Εισροές στον Αγρό 
 
Σηµαντικές επιπτώσεις από την άσκηση της γεωργίας στο περιβάλλον, υφίστανται και 
από τη χρήση των γεωργικών εφοδίων. Η υπερβολική χρήση λιπασµάτων και η 
αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων και ζιζανιοκτόνων, είναι οι σπουδαιότερες γεωργικές 
πρακτικές που προσβάλλουν το περιβάλλον. Αποτέλεσµα αυτών, είναι η βαρύτατη 
επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος, τόσο στην πηγή της µόλυνσης όσο και σε 
ακτίνα χιλιοµέτρων (λόγω φαινοµένων µεταφοράς), µε προφανείς επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία, καθώς και η σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση της παραγωγής 
χωρίς ανάλογη βελτίωση της παραγωγικότητας.  
Από τη δεκαετία του 1970 και εξής, έχει υπάρξει µεγάλο ενδιαφέρον σχετικά µε την 
επίδραση της γεωργίας στο φυσικό περιβάλλον. Γεγονός είναι, ότι η σύγχρονη 
συµβατική γεωργία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από χηµικές εισροές, προκειµένου να 
επιτύχει υψηλές παραγωγές. Η γεωργία του σήµερα, τείνει να αγνοήσει τη χωρική 
µεταβλητότητα µέσα στους αγρούς. Πράγµατι, τα αγροχηµικά εφαρµόζονται 
οµοιόµορφα στις καλλιεργούµενες εκτάσεις, µε συνέπεια την υπερβολική επέµβαση 
σε µερικές θέσεις και την ανεπαρκή σε άλλες. Η υπερκατανάλωση των αγροχηµικών 
έχει γίνει µία από τις βασικότερες πηγές ρύπανσης (Mannion, 1995, Paice et al., 
1996). Τα πλεονασµατικά αγροχηµικά παραµένουν στο έδαφος, στραγγίζουν στους 
υπόγειους υδροφορείς ή/και µεταφέρονται στα επιφανειακά υδατικά σώµατα (Smith 
et al., 1995, Paice et al., 1996). Η κατάσταση αυτή  είναι επικίνδυνη για την 
ανθρώπινη υγεία και επίσης βλάπτει τη φυσιολογική ροή του οικοσυστήµατος 
(Peralta et al., 1994). Ο κίνδυνος της συσσώρευσης και της τοξικότητας των 
αγροχηµικών στα τρόφιµα και στο πόσιµο νερό, έχει αναγνωριστεί ήδη από τη 
δεκαετία του 1960. Η µόλυνση από τα αγροχηµικά στο έδαφος, τα υπόγεια νερά και 
τις απορροές, µπορεί να προκαλέσει διάφορες ασθένειες, συµπεριλαµβανοµένων των 
διαταραχών του νευρικού συστήµατος (Peralta et al., 1994, Mannion, 1995). Επίσης, 
τα φυτοφάρµακα µειώνουν τον πληθυσµό µερικών φυσικών θηρευτών διαφόρων 
επιβλαβών για τα φυτά παρασίτων, µε συνέπεια ορισµένες φορές την αύξηση, παρά 
τη µείωση του πληθυσµού του καταπολεµούµενου παρασίτου και την πρόκληση 
αυξανόµενων απωλειών (Mannion, 1995). Συνεπώς, οι βελτιωµένες διαχειριστικές 
πρακτικές, οι οποίες στοχεύουν στο να µειώσουν την υπερβολική εφαρµογή των 
αγροχηµικών ανάγονται σε µία σηµαντική εστία έρευνας (Yang et al., 2003).  
Η αντιµετώπιση των ως άνω προκλήσεων και προβληµάτων µπορεί να προέλθει µέσα 
από τη διεθνή συνεργασία, σε µία ολοένα αυξανόµενη κλίµακα και µέσα από την 
αξιοποίηση της εγγενούς κατανόησης των ανθρώπων για το φυσικό περιβάλλον. 
Αρωγός προς αυτή την κατεύθυνση είναι µία συνεχώς αυξανόµενη οµάδα εργαλείων 
για την εξερεύνηση του περιβάλλοντος, πολλά από τα οποία υπάγονται στις 
τεχνολογίες της πληροφορίας (Cox, 2002).   
 
3. ∆ιαφοροποίηση-Μεταβλητότητα. Ανάγκη για Έλεγχο.  
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Η εποχή της εκµηχάνισης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο αγρότης αποµακρύνθηκε 
από την άµεση αλληλεπίδραση µε τη καλλιέργεια, οδήγησε στην αναµφισβήτητη  
αποταµίευση εργασίας, αλλά και στην εφαρµογή των εισροών µε έναν οµοιόµορφο 
τρόπο. Οι παραγωγοί λαµβάνουν αποφάσεις, σχετικά µε τη διαχείριση των αγρών 
τους, βασιζόµενοι σε κατά προσέγγιση εκτιµήσεις των συνθηκών που επικρατούν σε 
αυτά και σε δεδοµένα ανεπαρκή και ποιοτικά στη φύση τους. Πράγµατι, ο 
καθορισµός της θρεπτικής κατάστασης-γονιµότητας ενός χωραφιού, σε συγκεκριµένο 
βάθος, καθορίζεται µε την ανάλυση ενός και µόνο «αντιπροσωπευτικού» δείγµατος 
εδάφους που συντίθεται µε την ανάµειξη περισσοτέρων εδαφικών δειγµάτων 
διαφορετικών εδαφοτοµών εντός του χωραφιού (βλέπε Κεφάλαιο 1ο, Παράγραφο 
2.3). Αυτός ο οµοιόµορφος τρόπος διαχείρισης, οδήγησε σε µειωµένη αποδοτικότητα 
από τη χρήση των εισροών, αφού αυτές εφαρµόστηκαν και εφαρµόζονται σε 
«οµοιόµορφα-ακατάλληλες» δόσεις σε συγκεκριµένα τµήµατα του αγρού (Mulla and 
Schepers, 1997). Οι µειωµένες δαπάνες για εργασία σε συνδυασµό µε την είσοδο της 
«µηχανής» στη γεωργία, αύξησαν την ταχύτητα των επεµβάσεων αλλά και των 
εφαρµοζόµενων ποσοτήτων µε αποτέλεσµα  την ένταση του περιβαλλοντικού 
φορτίου. ∆εδοµένου ότι οι δαπάνες των εισροών έχουν αυξηθεί, τόσο τα οικονοµικά 
όσο και τα περιβαλλοντικά µειονεκτήµατα από την ενιαία εφαρµογή τους, 
καθίστανται προφανή (Plant, 2001).  
Γενικά, στην άσκηση της γεωργίας, έχουν προσδιοριστεί τρεις τύποι µεταβλητότητας 
(Blackmore, 1996, 1999). Ο πρώτος τύπος είναι η χωρική µεταβλητότητα (spatial 
variability), η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως οι µεταβολές των εκάστοτε θεωρούµενων 
παραµέτρων εντός των ορίων ενός ή περισσοτέρων αγρών. Για παράδειγµα, ένα 
τµήµα του χωραφιού µπορεί να επιτυγχάνει υψηλότερη παραγωγή από ότι κάποιο 
άλλο, ή αντίστοιχα ένα χωράφι συγκριτικά µε κάποιο άλλο. Ο δεύτερος τύπος είναι η 
χρονική µεταβλητότητα (temporal variability), η οποία δύναται να προσδιορισθεί 
όταν οι εκάστοτε παράµετροι µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια του χρόνου. 
Χαρακτηριστική περίπτωση χρονικής µεταβλητότητας είναι όταν µία καλλιέργεια 
αναπτύσσεται ικανοποιητικά στα πρώτα της στάδια, αλλά τελικά οδηγείται σε φτωχή 
παραγωγή. Η προβλεπτική τέλος µεταβλητότητα (predictive variability), ως ο τρίτος 
τύπος, είναι η διαφορά µεταξύ εκείνου που ο διαχειριστής-παραγωγός προέβλεψε ότι 
θα συµβεί και αυτού που συνέβη πραγµατικά. Το κλασικό παράδειγµα της 
προβλεπτικής µεταβλητότητας είναι όταν ο διαχειριστής προβλέπει ότι µία ορισµένη 
παραγωγή θα επιτευχθεί εάν εφαρµοστεί ένα ορισµένο ποσό λιπάσµατος, αλλά η 
συγκοµιδή δεν την επιτυγχάνει, λόγω µιας αναπάντεχης εκδήλωσης κάποιου ακραίου 
καιρικού φαινόµενου.  
Οι Zhang et al. (2002), εξειδίκευσαν τις µεταβλητότητες εκείνες που έχουν 
σηµαντικές επιρροές επί της γεωργικής παραγωγής και τις ταξινόµησαν σε έξι 
κατηγορίες, µε βάση τον παράγοντα ή την παράµετρο που µεταβάλλεται. Αυτές είναι 
οι εξής:  

1. Μεταβλητότητα παραγωγής. Πρόκειται για ιστορικές και παρούσες κατανοµές 
στην αγροτική παραγωγή.  

2. Μεταβλητότητα αγρών. Αναφέρεται στην τοπογραφία και το υψόµετρο του 
αγρού, την κλίση, την έκθεση-προσανατολισµό, την ύπαρξη ή µη 
αναβαθµίδων (πεζούλες), την εγγύτητα µε τα όρια του αγρού, µε πιθανά 
υδατικά ρεύµατα κ.λπ. 

3. Εδαφική µεταβλητότητα. Σχετίζεται µε µεταβολές στην περιεκτικότητα του 
εδάφους σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο, ασβέστιο, µαγνήσιο, άνθρακα, σίδηρο, 
µαγγάνιο, ψευδάργυρο και χαλκό, στην ακολουθούµενη λιπαντική αγωγή, στις 

5. φυσικές ιδιότητες του εδάφους (πυκνότητα, µηχανική σύσταση, 
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περιεκτικότητα σε υγρασία και ηλεκτρική αγωγιµότητα), στις χηµικές 
ιδιότητες του εδάφους (pH, οργανική ουσία, αλατότητα, Ι.Α.Κ.10), στην 
υδατοϊκανότητα, στην υδραυλική αγωγιµότητα και στο βάθος του εδάφους. 

4. Μεταβλητότητα καλλιεργειών. Συνίσταται σε µεταβολές της πυκνότητας 
φύτευσης της καλλιέργειας, του ύψους της καλλιέργειας, της θρεπτικής 
κατάστασης της καλλιέργειας ως προς τα µακροστοιχεία και τα ιχνοστοιχεία, 
του πιθανού υδατικού stress, των βιοφυσικών ιδιοτήτων της καλλιέργειας (π.χ. 
δείκτης φυλλικής επιφάνειας), της ποσότητας της φωτοσυνθετικά ενεργής 
ακτινοβολίας και της βιοµάζας, της περιεκτικότητας των φύλλων σε 
χλωροφύλλη και της ποιότητας του καρπού.  

5. Μεταβλητότητα σε αστάθµητους παράγοντες. Αναφέρεται σε προσβολές 
ζιζανίων, εντόµων, νηµατωδών, ασθενειών και σε ζηµίες από ακραία καιρικά 
φαινόµενα, όπως οι ισχυροί άνεµοι, οι πληµµύρες, το χαλάζι κ.λπ.  

6. ∆ιαχειριστική µεταβλητότητα. Αφορά στις επιλογές του παραγωγού σχετικά 
µε τις καλλιεργητικές πρακτικές όπως η πρακτική του οργώµατος, η επιλογή 
υβριδίων καλλιεργειών, η τεχνική σποράς, η αµειψισπορά, η εφαρµογή 
λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων και τα σχέδια άρδευσης.  

Μεταξύ αυτών των τύπων µεταβλητότητας, η µεταβλητότητα παραγωγής συχνά 
θεωρείται ως η εξαρτηµένη µεταβλητή, ενώ οι υπόλοιποι τύποι µεταβλητότητας 
αντιµετωπίζονται ως ανεξάρτητες µεταβλητές. Η εκτενέστερα µελετηµένη 
ανεξάρτητη µεταβλητή µέχρι σήµερα (Zhang et al., 2002), είναι η εδαφική 
µεταβλητότητα και πιο συγκεκριµένα, το επίπεδο περιεκτικότητας του εδάφους σε 
άζωτο.   
Πολλοί από τους προαναφερθέντες τύπους µεταβλητότητας είναι ταυτόχρονα 
χωρικής και χρονικής φύσης. Η προσβολή µιας καλλιέργειας από ζιζάνια χρησιµεύει 
ως παράδειγµα. Πράγµατι, τα χωρικά πρότυπα εµφάνισης ζιζανίων µπορούν να 
αλλάξουν κατά τη διάρκεια µίας καλλιεργητικής περιόδου. Αντίθετα, η 
µεταβλητότητα στις παραµέτρους του κλίµατος είναι συνήθως χρονικής φύσης. Για 
το λόγο αυτό, η εντατική παρακολούθηση των βροχοπτώσεων στους αγρούς είναι 
πολύ σηµαντική για την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων για τις εφαρµογές λίπανσης 
(O’Neal et al., 2000). Κάθε τύπος µεταβλητότητας, εφόσον είναι δυνατόν, θα πρέπει 
να µετρηθεί, να αξιολογηθεί και να ελεγχθεί ενδεχοµένως, σύµφωνα µε το πόσο 
σηµαντικός είναι.  
Το Σχήµα 16 παρουσιάζει ένα δένδρο απόφασης, στο οποίο η αρχική υπόθεση είναι η 
ύπαρξη ή µη εδαφικής µεταβλητότητας και αφορά στους πιθανούς τρόπους 
διαχείρισης των λιπασµατικών εισροών στον αγρό, βάσει αυτής. 

                                                 
10 Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (Ι.Α.Κ.) είναι η ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί θετικά 
φορτισµένα ιόντα (κατιόντα) στα τεµαχίδια της αργίλου και αποτελεί ένα µέτρο της γονιµότητάς του.    



Μέρος Α’ Θεωρητική ∆ιερεύνηση                                           Κεφάλαιο 3ο. Γεωργία Ακριβείας και Χωρικά Καθορισµένη ∆ιαχείριση 
Καλλιεργειών 

 

74 

 
Σχήµα 16. ∆ένδρο απόφασης για την εφαρµογή κυµαινόµενης δόσης λίπανσης. 
 
Το δένδρο απόφασης του Σχήµατος 16, στην ουσία τονίζει την ανάγκη διερεύνησης 
και εξακρίβωσης οιασδήποτε διαφοροποίησης στις ιδιότητες του εδάφους, καθώς και 
των αιτιών της, ως εφαλτήριο για την προσαρµοσµένη διαχείριση των λιπασµατικών 
εισροών. Παράλληλα, τίθενται οι προϋποθέσεις αυτού του τρόπου δράσης και οι 
οποίες είναι: η δυνατότητα µέτρησης και προσοµοίωσης της παρατηρηθείσας 
εδαφικής µεταβλητότητας, η γνώση των αιτιών που την προκαλούν, η ικανότητα 
διαχείρισης των εν λόγω αιτιών και τέλος η διάθεση του αποφασίζοντα να 
προσαρµόσει τις επιλογές του στη νέα αυτή γνώση.      
 
4. Περί Ορολογίας  
 
Απαραίτητη για την κατανόηση των προθέσεων του µελετητή και του αντικειµένου 
της έρευνάς του είναι η παράθεση ενός συνόλου ερµηνειών και όρων. Οι ορισµοί που 
ακολουθούν, εντάσσουν τον αναγνώστη στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των 
συστηµάτων άσκησης της γεωργίας της  Γεωργίας Ακριβείας και της Χωρικά 
Καθορισµένης ∆ιαχείρισης Καλλιεργειών, ενώ παράλληλα παρατίθενται τεχνολογίες 
και µέσα που αυτές χρησιµοποιούν και που δυνητικά, ορισµένα από αυτά, θα 
αποτελέσουν εργαλεία έρευνας και εργασίας. Ο αναγνώστης συνιστάται να µην 
υιοθετήσει τους ορισµούς αυτούς ως παρατίθενται, οι οποίοι άλλωστε έχουν 
συνταχθεί και δηµοσιευθεί σε διεθνή κλίµακα και αφορούν σε πλήθος διαφορετικών 
συνθηκών, αλλά να προϊδεαστεί για την επιθυµία του ερευνητή να τους διερευνήσει 
και να τους προσαρµόσει στην ελληνική πραγµατικότητα.    
 

Υφίσταται εδαφική µεταβλητότητα; 

ΝΑΙ ΟΧΙ Οµοιόµορφη λιπασµατική διαχείριση 

∆ύναται να καθοριστούν και να 
µοντελοποιηθούν οι αιτίες της 

µεταβλητότητας;

ΝΑΙ ΟΧΙ Οµοιόµορφη λιπασµατική διαχείριση 

∆ύναται να διαχειριστούν οι αιτίες 
της µεταβλητότητας;

Συνυπολογισµός των αιτιών για 
εφαρµογή κυµαινόµενης 
λιπασµατικής διαχείρισης;

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 

Οµοιόµορφη λιπασµατική διαχείριση Κυµαινόµενη λιπασµατική διαχείριση 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ

∆ύναται η γνώση των αιτιών να 
χρησιµοποιηθεί για εφαρµογή 

κυµαινόµενης λιπασµατικής διαχείρισης; 

ΝΑΙ ΟΧΙ
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4.1. Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture)  
 
Η ενσωµάτωση τεχνολογιών της πληροφορίας στην άσκηση της γεωργίας και στα 
πρωτογενή παραγωγικά συστήµατα, ξεκίνησε περί τα µέσα της δεκαετίας του 1980 
και σηµειώνει ραγδαία αύξηση τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που η χρήση της 
πληροφορίας στη λήψη αποφάσεων στη γεωργία δεν αποτελεί κάτι καινούργιο, 
παρατηρείται µία πολύ µεγάλη διόγκωση της διαθέσιµης, για αυτό το σκοπό, 
πληροφορίας και µία εξίσου µεγάλη εξέλιξη των µέσων συλλογής, διαχείρισης, 
ανάλυσης και χρήσης της πληροφορίας αυτής για την οργάνωση των εισροών και 
εκροών στη γεωργική πράξη.   
Η εφαρµογή νέων τεχνολογιών στη γεωργία είναι γνωστή µε διάφορους όρους, όπως 
γεωργία ακριβείας (precision agriculture), καλλιέργεια ακριβείας (precision farming) 
και χωρικά καθορισµένη διαχείριση (site-specific management). Γενικότερα, 
υφίσταται µία µεγάλη ποικιλία ορισµών για την απόδοση της έννοιας της 
ολοκλήρωσης των τεχνολογιών της πληροφορίας µε τις αγρονοµικές πρακτικές. Η 
πλειονότητα των ερευνητών εστιάζει στη δυνατότητα συλλογής δεδοµένων µε σκοπό 
την κυµαινόµενη εφαρµογή εισροών σε κλίµακα µικρότερη από αυτή του αγρού. 
Παρόλο που κάτι τέτοιο αποτελεί αδιαµφισβήτητη πτυχή του εν λόγω ζητήµατος, 
αφενός υπάρχουν και άλλες κλίµακες υπό τις οποίες η πληροφορία δύναται να είναι 
χρήσιµη στη γεωργία και αφετέρου µεταξύ της συλλογής δεδοµένων και της 
εφαρµογής αποφάσεων, δε θα πρέπει να παραγνωρίζεται το εξίσου σηµαντικό στάδιο 
της µεθοδολογίας εξαγωγής συµπερασµάτων και λύσεων.  
Η γεωργία µε την πάροδο των ετών, γίνεται όλο και περισσότερο µία 
αυτοµατοποιηµένη διαδικασία βασισµένη στη βιοµηχανία της πληροφορίας. Ίσως το 
καλύτερο παράδειγµα της τάσης αυτής, είναι η εξέλιξη της αποκαλούµενης γεωργίας 
ακριβείας, δηλαδή του περιεκτικού εκείνου συστήµατος, που σκοπό έχει να 
βελτιστοποιήσει τη γεωργική παραγωγή, προσαρµόζοντας προσεκτικά τη διαχείριση 
καλλιέργειας και εδάφους, ώστε να ανταποκρίνονται στις µοναδικές συνθήκες κάθε 
αγροτεµαχίου, διατηρώντας παράλληλα την περιβαλλοντική ποιότητα (Blackmore et 
al., 1994). Το σύστηµα αυτό είναι βασισµένο στη διαθεσιµότητα γεωγραφικά 
αναφερόµενων στοιχείων και στη χρήση αυτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
και επιτρέπει στους αγρότες να διαχειριστούν καθετί  που συµβαίνει στον αγρό τους 
σε µία µεγάλη χωρική ανάλυση αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα της αγροτικής 
τους επιχείρησης (Ascheman, 1993, Paice et al., 1996). Η επεξεργασία των χωρικών 
αυτών στοιχείων κάνει τη µορφή αυτή άσκησης της γεωργίας ένα ισχυρό εργαλείο 
διαχείρισης και απόφασης (Gandonou et al., 2001). 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ερευνών των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής και πιο 
συγκεκριµένα η αρµόδια επιτροπή για τη γεωργική παραγωγή έχει υιοθετήσει τον 
ακόλουθο ορισµό για τη γεωργία ακριβείας (Γ.Α.).  
 
«Η Γεωργία Ακριβείας ορίζεται ως µία στρατηγική διαχείρισης, η οποία χρησιµοποιεί 
τεχνολογίες πληροφοριών προκειµένου να συνδέσει στοιχεία από διαφορετικές πηγές 
και να στηρίξει έτσι αποφάσεις σχετικά µε την παραγωγή καλλιεργειών». 
  
Σύµφωνα µε την ίδια πηγή, η Γ.Α. διαθέτει τρία δοµικά συστατικά: τη συλλογή 
δεδοµένων σε µία κατάλληλη κλίµακα και συχνότητα, την ερµηνεία και ανάλυση των 
δεδοµένων αυτών και τέλος την εφαρµογή µίας διαχειριστικής λύσης-απόφασης σε 
µία επίσης κατάλληλη κλίµακα και χρονική στιγµή. Κάθε µία από τις θεωρούµενες 
παραµέτρους εξετάζεται υπό συγκεκριµένη κλίµακα, χαρακτηριστική για το 
φαινόµενο που περιγράφει και τη µεταβλητότητα που ενδογενώς εµπεριέχει. Για 
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παράδειγµα, η αντιµετώπιση επιβλαβών για µία καλλιέργεια πληθυσµών εντόµων ή η 
επιρροή καιρικών συνθηκών επί των καλλιεργειών, αφορούν στην εξέταση 
µεταβλητών σε διαστάσεις µεγαλύτερες από εκείνες ενός αγρού. Αντίθετα, 
παράγοντες εδαφικής γονιµότητας ή προσβολής φυτών από ασθένειες, 
διαφοροποιούνται σηµαντικά εντός των ορίων ενός αγρού και κατά τη διάρκεια µιας 
καλλιεργητικής περιόδου και για το λόγο αυτό έχει νόηµα να εξετάζονται υπό 
λεπτοµερέστερες κλίµακες.      
Ο σηµαντικότερος αντίκτυπος της Γ.Α. έγκειται στον τρόπο µε τον οποίο οι 
διαχειριστικές αποφάσεις εξετάζουν τη χωρική και χρονική µεταβλητότητα στα 
συστήµατα παραγωγής καλλιεργειών. Η ειδοποιός διαφορά µεταξύ των συµβατικών 
τρόπων διαχείρισης του αγρού και της Γ.Α. είναι η εφαρµογή σύγχρονων 
τεχνολογιών της πληροφορίας, στην παροχή, επεξεργασία και ανάλυση δεδοµένων 
από διάφορες πηγές, υψηλής όµως χωρικής και χρονικής ανάλυσης, µε σκοπό τη 
λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση της αγροτικής παραγωγής (Dixon and McCann, 
1997). Η παραδοσιακή-συµβατική γεωργία εξάλλου, θεωρεί οποιονδήποτε αγρό σαν 
µία οµοιογενή µονάδα προς διαχείριση. Παραδείγµατος χάριν, η λίπανση, το όργωµα, 
τα µέτρα προστασίας των καλλιεργειών κ.ά., δε διαφοροποιούνται µέσα στο ίδιο 
χωράφι. Συνεπώς, το ερώτηµα για την παραδοσιακή γεωργία είναι «τι;» και «πότε;». 
Αντίθετα, στη Γ.Α. συνυπολογίζεται και η χωρική µεταβλητότητα. Εποµένως, το 
ερώτηµα πλέον, είναι όχι µόνο «τι;» και «πότε;» αλλά και «που;». Σύµφωνα µε τον 
Bouma (1997), η Γ.Α. είναι µία µορφή γεωργίας, στην οποία η διαχείριση 
καθορίζεται από την παραλλαγή των συνθηκών της καλλιέργειας και του εδάφους 
στο χώρο και το χρόνο, εντός όµως των χωρικών ορίων του αγρού και των χρονικών 
ορίων της καλλιεργητικής περιόδου. Στόχος της Γ.Α. είναι να παραληφθεί υψηλή 
παραγωγή υψηλής ποιότητας χωρίς όµως υπέρβαση των κατώτατων ορίων των 
περιβαλλοντικών δεικτών. Η Γ.Α. δύναται να χρησιµοποιεί διαθέσιµη προηγµένη 
τεχνολογία σε επίπεδο εξοπλισµού και πληροφοριών, αλλά επίσης µπορεί να 
εφαρµόζεται και µε πεπερασµένα µέσα (Booltink et al., 2001).  
Γενικά, επικρατούν πολλές διαφορετικές απόψεις για το τι καλύπτει ο όρος Γ.Α. Ένας 
χαρακτηριστικός ορισµός, ο οποίος προέρχεται από τον Αµερικανικό Οίκο των 
Αντιπροσώπων (U.S. Congress, 1998), είναι ο εξής:  
 
«Γεωργία Ακριβείας είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης καλλιεργειών, 
βασισµένο στην πληροφορία και την παραγωγή, το οποίο σχεδιάζεται µε σκοπό την 
αύξηση των µακροπρόθεσµων, χωρικά εντοπισµένων και συνολικών αποδόσεων της 
αγροτικής παραγωγής, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις ακούσιες επιδράσεις στην 
άγρια φύση και το φυσικό περιβάλλον». 
   
Το σηµείο κλειδί σε αυτόν τον ορισµό είναι ότι προσδιορίζει τη Γ.Α. ως µία ολιστική 
στρατηγική διαχείρισης του αγρού (δεν αφορά σε µεµονωµένα πεδία καλλιέργειας), η 
οποία χρησιµοποιεί την τεχνολογία της πληροφορίας και που ο στόχος της είναι να 
βελτιώσει την παραγωγή και να ελαχιστοποιήσει την περιβαλλοντική επίδραση. 
Επιπλέον, η Γ.Α. µπορεί να λογισθεί ως µία διαδικασία ποιοτικής και ποσοτικής 
βελτιστοποίησης ή µεγιστοποίησης της πιθανότητας επίτευξης του επιθυµητού 
αποτελέσµατος, το οποίο µπορεί να είναι η µέγιστη επιστροφή στην επένδυση, η 
ελαχιστοποίηση των εισροών, η βελτιστοποίηση των δαπανών κ.λπ. (Sudduth, 1999 
σε Kikiras and Drakoulis, 2003). Αναφέρεται επίσης, σε ένα σύστηµα καλλιέργειας, 
το οποίο στη σύγχρονη γεωργία µπορεί να συµπεριλάβει ακόµα και την αλυσίδα 
ανεφοδιασµού από την αγροτική παραγωγή µέχρι τον καταναλωτή. Ο ορισµός αυτός 
διακρίνει επίσης τη γεωργία από τη γεωπονία. Ενώ η φιλοσοφία της Γ.Α. έχει 
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αναπτυχθεί πρώτιστα για τη «βιοµηχανία» των καλλιεργειών, είναι σηµαντικό να 
αναφερθεί ότι η Γ.Α. µπορεί να αφορά σε οποιοδήποτε σύστηµα γεωργικής 
παραγωγής (Australian Center for Precision Agriculture). 
Από πολλούς, η Γ.Α. θεωρείται ως η τεχνολογία της χωρικής πληροφορίας όπως αυτή 
εφαρµόζεται στη γεωργία. Αναφέρεται και καλύπτει τη συλλογή και ανάλυση 
δεδοµένων από διαφορετικές θέσεις µέσα σε έναν αγρό, µε τρόπο που να επιτρέπει τη 
διαφοροποίηση των διαχειριστικών αποφάσεων µεταξύ των θέσεων αυτών 
(Thirkawala, 1999). Μεταξύ άλλων, οι τεχνολογίες χωρικής πληροφορίας 
περιλαµβάνουν το Παγκόσµιο Σύστηµα Προσδιορισµού Θέσης, τα Γεωγραφικά 
Συστήµατα Πληροφοριών, τις Τεχνολογίες Κυµαινόµενης ∆όσης (Variable Rate 
Technologies) και την Τηλεπισκόπηση (Lowenberg-DeBoer, 1998). Η Γ.Α. συνδυάζει 
τις τεχνολογίες αυτές και παρέχει την απαραίτητη πληροφορία, µε σκοπό τη λήψη 
αποφάσεων για τη διαχείριση καλλιεργειών και εδάφους σε συγκεκριµένες θέσεις των 
αγροτεµαχίων (Strickland, 1998).  
Σύµφωνα µε τον Blackmore (1999), η Γ.Α. ορίζεται ως η διαχείριση της 
«καλλιεργήσιµης» µεταβλητότητας µε σκοπό τη βελτίωση των οικονοµικών εισροών 
και τη µείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων (Σχήµα 17).  
 

 
Σχήµα 17. Αλληλεπίδραση µεταξύ των διαφόρων στοιχείων που απαρτίζουν τη 
Γεωργία Ακριβείας (Blackmore, 1994). 
 
Κατά συνέπεια, η Γ.Α. δεν αποτελεί πρωτίστως µία τεχνολογία, αλλά περισσότερο 
µία διαδικασία διαχείρισης ή ακόµα και ένας τρόπος σκέψης και δράσης. Ο 
παραπάνω ορισµός εξυπηρετεί ένα διττό σκοπό. Αφενός, καταδεικνύει τη διαχείριση 
της µεταβλητότητας ως τον ουσιαστικότερο παράγοντα της Γ.Α. και όχι την 
τεχνολογία, αφετέρου δε, προσδιορίζει την κατεύθυνση για την αλλαγή των 
υπαρχόντων συστηµάτων, µέσα από τη βελτίωση των εισροών και τη µείωση του 
αντίκτυπου των υφιστάµενων πρακτικών στο περιβάλλον. Και οι δύο αυτοί άξονες 
εργάζονται παράλληλα, προκειµένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της γεωργικής 
διαδικασίας. Αυτή η προσέγγιση στη διαχείριση της χωρικής και χρονικής 
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µεταβλητότητας µπορεί ως εκ τούτου να εφαρµοστεί σε κάθε καλλιέργεια και σε κάθε 
χώρα. Ωστόσο, ο τρόπος µε τον οποίο αυτή θα πρέπει να εφαρµόζεται, 
διαφοροποιείται µεταξύ των διαφόρων καλλιεργειών και των διαφόρων χωρών, 
ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες, δυνατότητες και περιορισµούς που αυτές φέρουν. 
Κατά αυτό τον τρόπο και άλλοι µη-τεχνολογικοί παράγοντες, όπως οι 
περιβαλλοντικές ανησυχίες, η οικονοµική βιωσιµότητα, τα ζητήµατα επικινδυνότητας 
(assessing risks) και η ικανότητα υποστήριξης αποφάσεων, µπορούν να ληφθούν 
υπόψη προκειµένου να δοµήσουν ένα συνεπές πλαίσιο αγροτικής διαχείρισης. Ένα 
από τα επιτυχέστερα παραδείγµατα εφαρµογής της Γ.Α. διεθνώς, πραγµατοποιήθηκε 
στην Αφρική, όπου η χρήση της «ακριβής» τεχνολογίας περιορίστηκε στο ελάχιστο, 
ενώ µεγιστοποιήθηκαν τα πλεονεκτήµατα της ορθής χωρικής και χρονικής 
διαχείρισης (Blackmore, 1994).  
Η Γ.Α., σύµφωνα µε τον Godwin et al. (2003), είναι ο όρος που δίνεται σε κάθε 
µέθοδο διαχείρισης καλλιεργειών, µε την οποία τα πεδία έδαφος και καλλιέργεια 
µέσα στο ίδιο χωράφι, ρυθµίζονται µε διαφορετικά επίπεδα εισροών. Οι ίδιοι 
µάλιστα, θεωρούν πως πιθανά οφέλη από την εφαρµογή της Γ.Α. είναι τα εξής:   

1. Η οικονοµία της παραγωγής µπορεί να βελτιωθεί µέσα από βελτιώσεις στην 
αποδοτικότητα της καλλιέργειας ή µέσα από τη µείωση των εισροών. 

2. Μπορεί να µειωθεί ο κίνδυνος ρύπανσης από τα χηµικά που εφαρµόζονται σε 
επίπεδα µεγαλύτερα από τα βέλτιστα και   

3. Αποκτάται καλύτερη και πιο εµπεριστατωµένη εικόνα του αγρού µε 
αποτέλεσµα την καλύτερη καταγραφή παραµέτρων και τη µείωση του 
κινδύνου αποτυχίας µίας εφαρµογής.   

Τα οφέλη αυτά βελτιστοποιούνται όταν τόσο οι οικονοµικές όσο και οι 
περιβαλλοντικές εκτιµήσεις λειτουργούν από κοινού. 
Οι McBratney et al. (2005) ορίζουν τη Γ.Α. ως τον τρόπο εκείνο άσκησης της 
γεωργίας που αυξάνει τον αριθµό των (σωστών) αποφάσεων ανά εδαφική και χρονική 
µονάδα σε σχέση µε τα καθαρά οφέλη. Η διατύπωση αυτή, ξεπερνά την έννοια της 
χωρικής ανάλυσης και εστιάζει στη λεπτοµέρεια των αποφάσεων τόσο στο χώρο όσο 
και στο χρόνο και συνδέει την επιτυχία εφαρµογής τους µε την έννοια του οφέλους 
(περιβαλλοντικού και οικονοµικού). Ο οµολογουµένως ευρύς αυτός ορισµός δεν 
υπονοεί ή προτείνει τη χρήση κάποιας ιδιαίτερης τεχνολογίας ή συνόλου 
τεχνολογιών. Πράγµατι, οι αποφάσεις µπορεί να ληφθούν είτε µε τη βοήθεια 
σύγχρονων τεχνολογικών µέσων, αλλά µπορούν επίσης να ληφθούν και από τους 
ίδιους τους ανθρώπους. Σύµφωνα µε τους Aschmann et al. (2003), στόχος της Γ.Α. 
είναι να συγκεντρώσει τη χωρικά εντοπισµένη πληροφορία και να δώσει τη 
δυνατότητα στο γεωργό να διανείµει κατάλληλα τις καλλιεργητικές εισροές και 
πρακτικές εντός και µεταξύ των αγρών. Οι αρχές που διέπουν τη Γ.Α., έχουν ισχύ 
τόσο σε µεγάλα όσο και σε µικρά αγροκτήµατα και σαφώς δεν προϋποθέτουν τη 
χρήση υψηλής τεχνολογίας, όσον αφορά σε προσεγγίσεις σχετικές µε τη 
συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφορίας. 
 
4.2. Γεωργία Ακριβείας σε Κλίµακα Περιφέρειας (Regional Precision Farming)    
 
Καίριο ζήτηµα, τόσο για τους γεωπόνους όσο και για τους ασκούντες αγροτική 
πολιτική, είναι το αν η Γ.Α. είναι εφικτή σε µικρού µεγέθους αγροκτήµατα. Η Γ.Α., 
καθώς αναλύθηκε στην προηγούµενη ενότητα, χαρακτηρίζεται από µεταβαλλόµενη 
διαχείριση και επίσης το σηµείο κλειδί της είναι η κατανόηση και ερµηνεία της 
διακύµανσης-µεταβλητότητας (variability) εντός του αγρού.   
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Γενικά, υπάρχουν τουλάχιστον δύο τύποι µεταβλητότητας ως προς την κλίµακα 
αναφοράς. Μία είναι η εντός των αγρών µεταβλητότητα (within-field variability), ενώ 
υπάρχει και η µεταβλητότητα µεταξύ των αγρών (between-field variability) ή 
διαφορετικά περιφερειακή µεταβλητότητα (regional variability). Η εντός των αγρών 
διακύµανση εστιάζεται σε έναν ενιαίο αγρό και στην ποικιλία φυτού που 
καλλιεργείται σε αυτόν. Η περιφερειακή µεταβλητότητα θεωρεί τον αγρό ως µονάδα 
σε ένα σύνολο χωραφιών ή σε ένα χάρτη.   
Κατά συνέπεια, όταν τίθεται το θέµα της άσκησης της Γ.Α. σε µικρά χωράφια, θα 
πρέπει να καθορίζεται και το είδος της µεταβλητότητας στο οποίο αναφέρεται. 
Πάντως, ανεξαρτήτως µεγέθους αγρού, η Γ.Α. θα πρέπει να συνεπάγεται βελτιωµένη 
αγροτική διαχείριση, η οποία θα αποδίδει υψηλότερο εισόδηµα στον αγρότη και θα 
ασκεί µειωµένη περιβαλλοντική επίδραση.  
Σε ένα µικρό ενιαίο αγρόκτηµα, ο αγρότης µπορεί να κατανοήσει αρκετά καλά, τι 
συµβαίνει σε κάθε τµήµα του. Χρησιµοποιώντας έτσι τις γνώσεις και τις δεξιότητές 
του, είναι σε θέση να προσαρµόσει τις εισροές στον αγρό σύµφωνα µε την 
προσληφθείσα χωρικά εντοπισµένη πληροφορία. Όταν όµως πρόκειται για µία 
έκταση µερικών εκατοντάδων στρεµµάτων, η οποία περιλαµβάνει πολλά µικρά 
ετερογενή χωράφια, θα πρέπει η αγροτική διαχείριση να συντονίσει τόσο τους 
διαφορετικούς τύπους χρήσεων γης, όσο και τους «διαφορετικούς» ιδιοκτήτες µε τα 
ποικίλα συµφέροντά τους. 
Η περιφερειακή Γ.Α. θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί µία σειρά από 
µεταβλητότητες όπως η εντός του αγρού, η µεταξύ των αγρών και η µεταξύ των 
αγροτών. Η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει εργαλεία και σε αυτόν τον τύπο Γ.Α., 
ενώ η µέριµνα για διατήρηση ή βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος θα πρέπει να 
λαµβάνεται σε παρόµοια κλίµακα.   
Από την άποψη της ανάπτυξης µίας αγροτικής περιοχής, η οποία περιλαµβάνει µικρά 
αγροκτήµατα και τοπικές επιχειρήσεις, η Γ.Α. µπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα 
για ένα νέο είδος βιοµηχανίας, µέσα από τη µίξη της γεωργίας µε τα  διάφορα είδη 
βιοµηχανικής δραστηριότητας. Για παράδειγµα, αν η πολύ-λειτουργικότητα της 
γεωργίας επαναπροσδιοριστεί και αξιολογηθεί εκ νέου χρησιµοποιώντας πλέον 
βάσεις δεδοµένων σε επίπεδο χωραφιών, θα προστεθεί αξία στους χώρους αυτούς και 
θα θεωρούνται πηγές πληροφόρησης για επιµέρους δραστηριότητες όπως η βιολογική 
γεωργία, ο αγροτουρισµός, η χρήση σηµάτων ποιότητας, η ονοµασία προέλευσης κ.ά. 
(Shibusawa, 2002). 
  
4.3. Χωρικά Καθορισµένη ∆ιαχείριση Καλλιεργειών (Site Specific Crop 
Management) 
 
Η Χωρικά Καθορισµένη ∆ιαχείριση Καλλιεργειών (ΧΚ∆Κ) είναι η διαχείριση των 
γεωργικών καλλιεργειών σε µία χωρική κλίµακα µικρότερη από αυτή ολόκληρου του 
αγροτεµαχίου. Είναι µάλλον ανεπιτυχές ότι η έννοια «Γεωργία Ακριβείας» 
χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο ως συνώνυµο της ΧΚ∆Κ. Είναι αυτονόητο ότι 
υπάρχουν πολλά περισσότερα στοιχεία, από τη διαχείριση καλλιεργειών, που 
συνθέτουν τον όρο γεωργία. Αν µη τι άλλο η έννοια της Γ.Α. πρέπει να αναφέρεται 
σε όλο το φάσµα της γεωργίας, οπότε σ’ αυτή την περίπτωση, η ΧΚ∆Κ διαµορφώνει 
ένα και µόνο συστατικό της.  
Κατά συνέπεια, η ΧΚ∆Κ αποτελεί µία µορφή της Γ.Α., όπου οι αποφάσεις σχετικά µε 
την εφαρµογή των εισροών και τις αγρονοµικές πρακτικές βελτιώνονται και 
προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις εδάφους και καλλιέργειας όπως αυτές 
ποικίλλουν στον αγρό. Ο ορισµός αυτός υπονοεί ότι η αξιολόγηση του 



Μέρος Α’ Θεωρητική ∆ιερεύνηση                                           Κεφάλαιο 3ο. Γεωργία Ακριβείας και Χωρικά Καθορισµένη ∆ιαχείριση 
Καλλιεργειών 

 

80 

αποτελέσµατος από την εφαρµογή της ΧΚ∆Κ, θα πρέπει να έχει τόσο οικονοµικά 
όσο και περιβαλλοντικά κριτήρια και ότι η διαχείριση των πολύπλοκων αγροτικών 
συστηµάτων παραγωγής απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια και επιπλέον εγκυµονεί 
κινδύνους. Επίσης, απαιτείται η σωστή ταυτοποίηση της διακύµανσης των εδαφικών 
και καλλιεργητικών χαρακτηριστικών στο χώρο και το χρόνο (Whelan and 
McBratney, 2000). Μία περαιτέρω επέκταση της έννοιας, θεωρεί τη ΧΚ∆Κ ως  την 
εφαρµογή των τεχνολογιών της πληροφορίας σε συνδυασµό µε την εµπειρία 
παραγωγής προκειµένου (σε χωρικά καθορισµένο επίπεδο):  

1. Να βελτιστοποιηθεί η αποδοτικότητα της παραγωγής  
2. Να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος   
3. Να ελαχιστοποιηθεί η περιβαλλοντική επίδραση  
4. Να ελαχιστοποιηθούν οι πάσης φύσεως κίνδυνοι  

Η εφαρµογή της ΧΚ∆Κ επετεύχθη µέσω της εµπορευµατοποίησης των νέων 
τεχνολογιών, όπως το Παγκόσµιο Σύστηµα Προσδιορισµού Θέσης (GPS) και οι 
Καταγραφείς Παραγωγής (Yield Monitors), µαζί µε την προσαρµογή των ήδη 
υπαρχουσών τεχνολογιών, όπως είναι τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και η 
Τηλεπισκόπηση.  
Αν και η ανάπτυξη των πρακτικών της ΧΚ∆Κ έχει ωθηθεί και καθοδηγηθεί µέσα από 
την τεχνολογία της «εποχής του διαστήµατος», η τάση αυτών των πρακτικών είναι να 
επιστρέψει η διαχείριση των καλλιεργειών, σε µία κατάσταση που υπήρξε πιθανώς 
πριν από την ανάπτυξη της µηχανοποιηµένης γεωργίας. Πράγµατι, η ΧΚ∆Κ δεν είναι 
µία ιδιαίτερα καινούργια έννοια στη γεωργία, αφού υφίστανται εργασίες µε αυτό το 
θέµα που χρονολογούνται στις αρχές του 18ου αιώνα. Εκείνη την περίοδο, η 
διαχείριση των καλλιεργειών πραγµατοποιούνταν µε το χέρι, σε µικρότερους γενικά 
αγρούς και περιλάµβανε την ευκαιρία από πλευράς του αγρότη να παρατηρεί άµεσα 
την πρόοδο κάθε µέρους του χωραφιού του. Σε αυτήν την περίπτωση, τα χωράφια 
καλλιεργούνταν-διαχειρίζονταν σε µία χωρικά εντοπισµένη βάση µέσω συνειδητών 
και ασυναίσθητων ενεργειών του αγρότη, όπως για παράδειγµα, η προσθήκη λίγης 
περισσότερης κοπριάς στα σηµεία εκείνα που του φαίνονταν αδύναµα και µη 
παραγωγικά (Plant, 2001). Αυτό όµως που είναι καινούργιο, είναι η κλίµακα στην 
οποία µπορούν να εφαρµοσθούν οι στόχοι της ΧΚ∆Κ. Όπως αναφέρθηκε, πριν από 
τη βιοµηχανική επανάσταση, γενικά η γεωργία ασκούνταν σε µικρά χωράφια µε τους 
αγρότες να έχουν µία λεπτοµερή γνώση του συστήµατος παραγωγής τους, χωρίς όµως 
να έχουν ποσοτικοποιήσει τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούσαν. Η µετάβαση προς 
την εκµηχάνιση της γεωργίας και η συµπίεση του οριακού κέρδους, συντέλεσαν, το 
δεύτερο µισό του 20ού αιώνα, στην επικράτηση των µεγάλης κλίµακας ενιαίων 
γεωργικών πρακτικών. Η πρόοδος της τεχνολογίας στα τέλη του 20ού και στις αρχές 
του 21ου αιώνα, επέτρεψε στη γεωργία να κινηθεί προς τα «πίσω», δηλαδή προς τη 
χωρικά καθορισµένη καλλιέργεια, διατηρώντας όµως ταυτόχρονα και την κλίµακα σε 
µεγάλα επίπεδα (Australian Center for Precision Agriculture). 
 
4.3.1. Μέθοδοι και εργαλεία της Χωρικά Καθορισµένης ∆ιαχείρισης 
Καλλιεργειών 
 
Οι µέθοδοι, οι τεχνολογίες και τα εργαλεία που ενσωµατώνει η ΧΚ∆Κ 
αναπτύσσονται στις επόµενες παραγράφους, προκειµένου να δοθεί ο τρόπος 
λειτουργίας τους, τόσο ως αυτοδύναµες µονάδες, όσο και ως µέρη ολοκλήρωσης της 
ΧΚ∆Κ.  
 
4.3.1.1. Γεωαναφερόµενη πληροφορία (Georeferenced information) 
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Η γεωαναφορά αναφέρεται στις σχέσεις µεταξύ δεδοµένων, οι οποίες βασίζονται στις 
γεωγραφικές τους θέσεις. Η χωρική αυτή «έµφαση», υπονοεί και ταυτόχρονα 
προτείνει ένα νέο τρόπο προσέγγισης της γεωργικής πληροφορίας και της χωρικής 
µεταβλητότητας. Παρόλο που η διαφοροποίηση στο χώρο, ανέκαθεν αναγνωριζόταν, 
κυρίως σαν αποτέλεσµα παρατηρήσεων, οι συσχετίσεις των πάσης φύσεως 
δεδοµένων, παράβλεπαν την πληροφορία και τα χαρακτηριστικά που προσέδιδε η 
γεωγραφική θέση, µε αποτέλεσµα την απόδοση ποιοτικών αποτελεσµάτων. Η 
σύγκριση-συσχέτιση και γενικότερα η διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων δεδοµένων, 
που όµως αναφέρονται και χαρακτηρίζουν την απόλυτη χωρική τους θέση, αποτελούν 
τεχνικές που δύνανται να βελτιώσουν την αγροτική διαχείριση. 
Η αξία µιας βάσης δεδοµένων που προορίζεται για τη ΧΚ∆Κ, αυξάνεται όταν τα 
επίπεδα πληροφορίας είναι γεωαναφερµένα. Η συν-καταχώρηση γεωαναφερµένων 
δεδοµένων αποκτά βαρύνουσα σηµασία, από τη στιγµή µάλιστα που οι διαστάσεις 
της µικρότερης δυνατής µονάδας ανάλυσης ολοένα και µειώνεται και καθίστανται 
έτσι διαθέσιµα περισσότερα και λεπτοµερέστερα δεδοµένα διαχείρισης αγρών. Είναι 
φανερό, ότι δεδοµένα που αναφέρονται στη φυσική τους θέση, επιτρέπουν διαφόρων 
ειδών συγκρίσεις και αναλύσεις των ιδιοτήτων τους. Παραδείγµατος χάριν, οι 
φυσικοχηµικές ιδιότητες συγκεκριµένων εδαφικών δειγµάτων ενός χωραφιού, 
µπορούν να συγκριθούν µε άλλα χωρικά δεδοµένα, χαρακτηριστικά του ίδιου 
χωραφιού, όπως είναι η τοπογραφία, η πρακτική άρδευσης, η πρακτική 
φυτοπροστασίας, η γονιµότητα του εδάφους κ.ά. 
             
4.3.1.2. Παγκόσµια δορυφορικά συστήµατα προσδιορισµού θέσης και πλοήγησης 
(Global positioning and navigation satellite systems) 
 
Τα Συστήµατα Προσδιορισµού Θέσης (ΣΠΘ) βασίζονται στη λήψη, από φορητές 
επίγειες συσκευές, ηλεκτροµαγνητικών σηµάτων που εκπέµπονται σε συγκεκριµένες 
συχνότητες, από δορυφόρους σε τροχιά. Τα δορυφορικά συστήµατα σε λειτουργία, 
είναι αυτό των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής (GPS), της Ρωσίας (GLONASS) και 
της Ευρώπης (EGNOS-GALILEO). Γνωρίζοντας την ακριβή θέση του δορυφόρου 
και το χρόνο που απαιτείται για να ταξιδέψει το σήµα από τον ποµπό στο δέκτη, 
µπορούν να προσδιοριστούν οι συντεταγµένες του δέκτη. Η χρήση τέτοιων δεκτών 
επιτρέπει τη συσχέτιση της πληροφορίας των συντεταγµένων γεωγραφικού µήκους 
και πλάτους µε δεδοµένα που συλλέγονται από τις εκάστοτε θέσεις σε έναν αγρό. 
Ένα σύστηµα προσδιορισµού θέσης, µπορεί επίσης να παρέχει και λειτουργίες 
πλοήγησης, δίνοντας έτσι στον παραγωγό τη δυνατότητα να επισκέπτεται, κατά 
εξακολούθηση σηµεία του χωραφιού του και να ελέγχει την αποτελεσµατικότητα των 
διαχειριστικών του πρακτικών. Παράλληλα, σηµαντική είναι η συνεισφορά των 
συστηµάτων προσδιορισµού θέσης, σε εφαρµογές πραγµατικού χρόνου (real-time), 
όπου σε συνδυασµό µε αισθητήρες καταγραφής δεδοµένων, είναι δυνατός ο έλεγχος 
και η διαχείριση εισροών ακόµα και κατά τη διάρκεια συλλογής των δεδοµένων (on 
the go applications). 
Η πρώτη γενιά των συστηµάτων προσδιορισµού θέσης δεν επαρκούσε για εφαρµογές 
στη ΧΚ∆Κ, λόγω ελλιπούς ακρίβειας, η οποία σχετιζόταν µε το ανεπαρκές δίκτυο 
δορυφόρων και µε διάφορα σφάλµατα, όπως η παρεµπόδιση του σήµατος από δένδρα 
και κτίρια και η σκέδαση και ανάκλαση του σήµατος σε διάφορες γειτνιάζουσες 
επιφάνειες. Επιπρόσθετα, το κόστος απόκτησης ενός ΣΠΘ ήταν εξαιρετικά υψηλό. 
Κατά την πρώτη δεκαετία του 2000, η τεχνολογία των ΣΠΘ θεωρείται πλέον «ώριµη» 
και ιδιαίτερα «σοφιστικέ», ενώ ενσωµατώνεται ακόµα και σε εµπορικές συσκευές, µε 
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σχετικά λογικό κόστος. Οι επίγειοι δέκτες, είναι σε θέση να λαµβάνουν σήµατα από 8 
µέχρι 12 δορυφόρους, σε αντίθεση µε τους 4 που «εντόπιζαν» οι παλαιότερου τύπου 
συσκευές.  
Η πλειονότητα των δεκτών που χρησιµοποιούνται στη ΧΚ∆Κ, χρησιµοποιούν την 
τεχνική της διαφορικής διόρθωσης (differential correction). Η εν λόγω τεχνική, 
χρησιµοποιείται για την απαλοιφή των επιδράσεων των σφαλµάτων επί της 
ανάγνωσης των συντεταγµένων θέσης. Ο προσδιορισµός του σφάλµατος, γίνεται µε 
τη χρήση ενός ή περισσοτέρων σταθερών σταθµών «βάσης» (base stations), γνωστών 
συντεταγµένων. Η σύγκριση των συντεταγµένων του εκπεµπόµενου σήµατος µε τις 
αντίστοιχες του ή των σταθµών, αποδίδει το σφάλµα της εκάστοτε µέτρησης και µε 
τον τρόπο αυτό βελτιώνεται κατά πολύ η ακρίβειά της. Τα GPS που κάνουν χρήση 
αυτής της τεχνικής σε πραγµατικό χρόνο, δηλαδή κατά τη διάρκεια λήψης του 
σήµατος, καλούνται ∆ιαφορικά Συστήµατα Προσδιορισµού Θέσης (Differential GPS 
ή DGPS).                   
Μία άλλη κατηγορία ΣΠΘ είναι τα κινηµατικά ΣΠΘ (Kinematic GPS), στα οποία οι 
συντεταγµένες των θέσεων προσδιορίζονται µε µέτρηση της φάσης της τροχιάς των 
δορυφόρων που εκπέµπουν τα προσλαµβανόµενα από τους δέκτες σήµατα. Για την 
εφαρµογή της τεχνικής των κινηµατικών ΣΠΘ σε πραγµατικό χρόνο, απαιτείται η 
ύπαρξη δύο δεκτών µε δυνατότητα µέτρησης φάσεων και επικοινωνίας µεταξύ τους, 
όπου ο πρώτος είναι εγκατεστηµένος σε σηµείο γνωστών συντεταγµένων και 
αποτελεί το σταθµό αναφοράς, ενώ ο δεύτερος είναι ο κινητός δέκτης. Ο σταθµός 
αναφοράς υπολογίζει διορθώσεις για το εύρος φάσης καθώς και το ρυθµό διόρθωσης 
εύρους και µε τη βοήθεια ραδιοζεύξης, τις µεταδίδει στον κινητό σταθµό, όπου και 
υπολογίζονται οι τελικές συντεταγµένες του κινητού σταθµού σε πραγµατικό χρόνο 
(Γρηγοριάδης και Παπαγεωργίου, 2003). Η χρήση των κινηµατικών ΣΠΘ δεν έχει 
τύχει ευρείας εφαρµογής στη ΧΚ∆Κ, λόγω σφαλµάτων που οφείλονται σε στιγµιαίες 
απώλειες των δορυφορικών σηµάτων. Η χρηστικότητα των κινηµατικών ΣΠΘ 
αναµένεται να βελτιωθεί δραστικά στο µέλλον, οπότε και θα αποτελέσουν 
απαραίτητα εργαλεία της ΧΚ∆Κ (Stafford, 2000).     
 
4.3.1.3. Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών (Geographical information 
systems) 
 
Η γεωργική πράξη συνδέεται στενά µε τα φυσικά διαθέσιµα τα οποία έχουν έναν 
προφανή χωρικό χαρακτήρα και ο οποίος µε τη σειρά του αποτελεί ουσιαστικό 
στοιχείο των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) (Josef et al., 2002). 
Κατά συνέπεια τα Γ.Σ.Π. παίζουν σηµαντικό ρόλο στη γεωργική παραγωγή, ειδικά 
στην εφαρµογή νερού άρδευσης και λιπασµάτων. Γενικά τα Γ.Σ.Π. είναι ικανά προς 
εισαγωγή, διαχείριση, ανάλυση και απεικόνιση της χωρικής πληροφορίας. 
Παράλληλα, τα χωρικά µοντέλα προσοµοίωσης, ως πηγή δεδοµένων σε ένα Γ.Σ.Π., 
ενισχύουν τις δυνατότητες χωρικής ανάλυσης, µε αποτέλεσµα την επίλυση 
ειδικότερων και πολυπλοκότερων προβληµάτων (Bian et al., 2004). Γενικά, η 
εφαρµογή των Γ.Σ.Π. παρέχει µία µέθοδο ολοκλήρωσης των πηγών δεδοµένων των 
επιµέρους διαχειριστικών πρακτικών που αφορούν σε µία καλλιέργεια, αφού κατά τη 
συνήθη πρακτική όλα τα δεδοµένα κατά τη στιγµή συλλογής τους γεωαναφέρονται. 
Τα Γ.Σ.Π. παρέχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν χωρικά και περιγραφικά 
δεδοµένα και να παραχθεί πλήθος χαρτογραφικών προϊόντων για λόγους διαχείρισης 
(Earl et al., 2000). 
Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, καθίσταται σαφές πως το µέγιστο κέρδος, ως προς 
τους στόχους που θέτει η ΧΚ∆Κ, επιτυγχάνεται συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα από 
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την εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας, τα οποία συνήθως αξιοποιούνται υπό τη 
µορφή επιπέδων πληροφορίας και ως εκ τούτου, ιδανικό περιβάλλον για τη δόµηση 
ενός συστήµατος ΧΚ∆Κ, αποτελούν τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών 
(Γ.Σ.Π.) (Kikiras and Drakoulis, 2003). 
Ένα Γ.Σ.Π. µπορεί να αποτελεί κοµµάτι ή ολόκληρη τη βάση δεδοµένων του 
συστήµατος της  ΧΚ∆Κ, τµήµα του συστήµατος υποστήριξης των αποφάσεων ή/και 
του συστήµατος απεικόνισης και συνήθως αποτελείται από θεµατικά επίπεδα, όπως 
ενδεικτικά είναι: 

• Γενικοί χάρτες της περιοχής 
• Τοπογραφικά επίπεδα (υψόµετρο, δρόµοι, υδρογραφικό δίκτυο κ.λπ.) 
• Τύποι εδαφών 
• Επιφανειακή απορροή-στράγγιση  
• Αποτελέσµατα εδαφολογικών αναλύσεων 
• Μετεωρολογικά δεδοµένα (βροχόπτωση, υγρασία, εξατµισοδιαπνοή κ.λπ.) 
• Αρδευτικό δίκτυο 
• Χάρτες αποδοτικότητας καλλιέργειας 
• Τηλεπισκοπικά δεδοµένα (δορυφορικές εικόνες, αεροφωτογραφίες) 

Η χρήση των Γ.Σ.Π. στη γεωργία δεν αποτελεί κάτι καινούργιο. Από το Γ.Σ.Π. του 
Καναδά, το οποίο αναγνωρίζεται γενικά ως το πρώτο Γ.Σ.Π. (Peuquet, 1977), µέχρι 
σήµερα, τα Γ.Σ.Π. έχουν ευρέως εφαρµοστεί στο σχεδιασµό διαθεσίµων και στη 
λήψη αποφάσεων, µε ένα ισχυρό και αποτελεσµατικό σύνολο εργαλείων χωρικής 
ανάλυσης. Ο σχεδιασµός γεωργικών πόρων, η αξιολόγηση αγροτικών εκτάσεων κ.λπ. 
αποτελούν επίσης πεδία εφαρµογής των Γ.Σ.Π., τα οποία θα µπορούσαν να 
ταξινοµηθούν ως µακρο-εφαρµογές, δεδοµένου ότι αναφέρονται συνήθως σε µεγάλες 
περιοχές. Η Γεωργία Ακριβείας αποτελεί µία δηµοφιλή εφαρµογή των Γ.Σ.Π. στη 
γεωργία, η οποία θα µπορούσε να ταξινοµηθεί ως µικρο-εφαρµογή (Bian et al., 2004). 
Ένα παράδειγµα εφαρµογής των Γ.Σ.Π. στη γεωργική διαχείριση βρίσκεται στον 
τοµέα του αγροτικού σχεδιασµού, όπου ο αρµόδιος για το σχεδιασµό και χειριστής 
του Γ.Σ.Π., αρχικά καταχωρεί στο σύστηµα το όνοµα του αγρότη. Ο υπολογιστής µε 
τη σειρά του εντοπίζει, µέσω των κτηµατολογικών δεδοµένων της αντίστοιχης βάσης, 
τα αγροκτήµατα του αγρότη. Το κάθε χωράφι απεικονίζεται στην οθόνη του 
υπολογιστή µαζί µε χωρικά δεδοµένα όπως τα εδάφη, τους δρόµους, τα ρέµατα κ.ά.  
Για κάθε χωράφι εξάγονται συµπεράσµατα µε βάση π.χ. τις εδαφολογικές αναλύσεις, 
προσδιορίζοντας για παράδειγµα χωράφια επιρρεπή στη διάβρωση ή ποσοστά 
εκτάσεων που καλύπτονται από συγκεκριµένους τύπους εδαφών. Απεικονίζονται 
έτσι,  εδάφη κατάλληλα για την κατασκευή αναβαθµίδων και αντιπαραβάλλονται 
(χωρική αλληλεπίθεση) µε το ίδιο το χωράφι. Άλλες αναλύσεις περιγράφουν την 
απώλεια εδάφους λόγω διάβρωσης ή την απορροή φυτοφαρµάκων και προβλέπουν 
την πιθανότητα να φτάσουν στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Μέσω του Γ.Σ.Π., 
παράγονται χάρτες σχεδίων συντήρησης και παρακολούθησης των αγρών ή 
εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης προκειµένου να βοηθήσουν τον αγρότη και τον 
αρµόδιο για το σχεδιασµό να βρουν νέες µεθόδους βελτίωσης (Ifadis et al., 2001). 
Ένα µειονέκτηµα της τρέχουσας γενιάς Γ.Σ.Π. είναι η πολυπλοκότητα του 
λογισµικού και η δυσκολία εκµάθησής του, όσον αφορά στη χρησιµοποίηση και την 
ερµηνεία χωρικών στοιχείων µε έναν έγκυρο και ασφαλή τρόπο. Ο περιορισµός σε 
ορισµένα λογισµικά του εµπορίου είναι ότι οι χωρικές σχέσεις µεταξύ των επιπέδων 
δεν µπορούν αυστηρώς να ποσοτικοποιηθούν, αλλά συσχετίζονται µόνο οπτικά. Η 
κατάσταση αυτή, γρήγορα αλλάζει δεδοµένου ότι διάφοροι προµηθευτές 
αναπτύσσουν πλήρως λειτουργικά προγράµµατα Γ.Σ.Π. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει 
σε συστήµατα λογισµικού και υλικού φιλικότερα στο χρήστη και λιγότερο ακριβά. 
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Επιπλέον, στην αγορά εισέρχονται εταιρίες που µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες 
Γ.Σ.Π. ή εργαλεία λογισµικού τόσο στους καλλιεργητές όσο και στους αγροτικούς 
συµβούλους. Γενικότερα, υπάρχει επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης ενός πλήρως 
λειτουργικού Γ.Σ.Π., το οποίο θα είναι εύκολο στην εκµάθηση και τη χρήση από µη 
ειδικούς, προκειµένου να µεταφερθεί η τεχνολογία αυτή και στη γεωργική κοινότητα. 
Τα Γ.Σ.Π. µπορούν κάλλιστα να ολοκληρωθούν µε χωρικά µοντέλα και να 
αποτελέσουν τη βάση για τη στήριξη χωρικών αποφάσεων στη ΧΚ∆Κ (Dixon and 
McCann, 1997).     
 
4.3.1.4. Συστήµατα χαρτογράφησης παραγωγής (Yield mapping systems) 
 
Αυτό που παρουσιάζει ένας χάρτης αποδοτικότητας (Yield map) είναι η χωρική 
µεταβλητότητα της παραγωγής µέσα στον αγρό, όπως αυτή καταγράφεται από ειδικά 
συστήµατα κατά τη στιγµή της συγκοµιδής. Τα συστήµατα αυτά, τοποθετούνται επί 
των συγκοµιστικών µηχανών και συλλέγουν γεωαναφερµένα δεδοµένα παραγωγής 
καθώς και χαρακτηριστικά του συγκοµιζόµενου προϊόντος, όπως για παράδειγµα η 
περιεχόµενη υγρασία. Οι προκύπτοντες χάρτες απεικονίζουν περιοχές που 
διαφοροποιούνται ως προς το δυναµικό παραγωγής, είτε λόγω επιδράσεων του 
φυσικού περιβάλλοντος ή λόγω ανθρωπογενούς παρέµβασης. 
Συστήµατα χαρτογράφησης παραγωγής έχουν αναπτυχθεί ως επί το πλείστον για 
αροτραίες καλλιέργειες που συγκοµίζονται µε µηχανικά µέσα. Η καταγραφή της 
παραγωγής σε δενδρώδεις καλλιέργειες και σε καλλιέργειες λαχανικών, οι οποίες 
συγκοµίζονται µε τα χέρια, είναι αρκετά δύσκολη, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται 
(Ράππος και συν., 2005). Εναλλακτικοί τρόποι εκτίµησης της παραγωγής µιας 
καλλιέργειας είναι η χρήση της τηλεπισκόπησης (Thenkabail et al., 2000, Pitcher-
Campbell et al., 2001, Iqbal et al., 2005, Vellidis et al., 2005, Zhao et al., 2007).     
Τα Γ.Σ.Π. αποτελούν τον καλύτερο τρόπο µεταχείρισης αυτού του είδους της 
πληροφορίας. Ο διαχειριστής ενός αγρού µπορεί να απεικονίσει το χάρτη του 
χωραφιού του στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και να ανακαλέσει ανά πάσα στιγµή 
τόσο το ιστορικό του χωραφιού (προηγούµενες καλλιέργειες, ιστορικό µεταχειρίσεων 
και εφαρµογών), όσο και σηµειακά, γραµµικά και γεωγραφικά στοιχεία (λίµνες, 
φράκτες, πύλες, παλιοί διαχωριστικοί φράχτες, τύποι εδαφών κ.λπ.). Στη συνέχεια, ο 
διαχειριστής µπορεί να συγκρίνει τα χαρακτηριστικά αυτά µε τις µεταβολές στην 
παραγωγή (χάρτες παραγωγής) και να κατανοήσει έτσι καλύτερα, γιατί µερικά 
τµήµατα του αγρού του είναι παραγωγικότερα από άλλα. Οι αποφάσεις που τελικά 
λαµβάνονται, βασίζονται τόσο στην πληροφορία που ενσωµατώνει το Γ.Σ.Π., όσο και 
σε παραδοσιακές πηγές, όπως είναι η εµπειρία του γεωργού, οι συµβουλές των 
γεωπόνων και των προµηθευτών αγροτικών προϊόντων, η ύπαρξη αγροτικών αρχείων 
κ.λπ. (Blackmore, 1994). 
  
4.3.1.5. Τεχνολογία κυµαινόµενων δόσεων (Variable rate technology) 
 
Ένα από τα πρωτοπόρα, σε σύλληψη και σε εφαρµογή, εργαλεία της ΧΚ∆Κ, 
εξελίχθηκε από την εγχώρια αµερικάνικη βιοµηχανία και έφερε το όνοµα Τεχνολογία 
Κυµαινόµενων ∆όσεων (ΤΚ∆). Ο εξοπλισµός ή διαφορετικά οι εφαρµογείς 
(applicators) της ΤΚ∆, αποτελούν µηχανήµατα-παρελκόµενα των γεωργικών 
ελκυστήρων, τα οποία κατανέµουν χωρικά τις εφαρµοζόµενες δόσεις εισροών, όπως 
είναι ο σπόρος, το λίπασµα και οι φυτοπροστατευτικές ουσίες. Τα συστήµατα 
κυµαινόµενης δόσης περιλαµβάνουν εξειδικευµένα ρυθµιζόµενα µηχανικά µέρη ή 
αλλιώς ελεγκτές (controllers), οι οποίοι διαφοροποιούν τη ροή συγκεκριµένων υλικών 
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που πρέπει να εφαρµοστούν σε έναν αγρό (σε πραγµατικό χρόνο), ανάλογα µε την 
κύµανση των χωρικών δεδοµένων που λαµβάνει ως δεδοµένα εισόδου το σύστηµα. 
Τα συστήµατα κυµαινόµενης δόσης διαφέρουν στο σχεδιασµό τους, ανάλογα µε το 
προς εφαρµογή προϊόν και το είδος της πληροφορίας που χρησιµοποιούν, 
προκειµένου να εφαρµόσουν τις χωρικά εντοπισµένες εισροές. ∆ύο είναι οι βασικές 
κατηγορίες συστηµάτων κυµαινόµενης δόσης: 

• Συστήµατα που βασίζονται σε χαρτογραφικά υπόβαθρα (map-based). Τα 
συστήµατα αυτά, απαιτούν τη χρήση ενός GPS ή DGPS και µιας µονάδας 
εντολών, η οποία αποθηκεύει ένα ή περισσότερα σχέδια εφαρµογής, υπό µορφή 
ψηφιακού χάρτη και εφαρµόζει την προτεινόµενη δόση, για κάθε θέση εντός 
του αγρού.  

• Συστήµατα που βασίζονται σε αισθητήρες (sensor-based). Τα εν λόγω 
συστήµατα δεν προϋποθέτουν την ύπαρξη γεωαναφερµένης πληροφορίας, αφού 
διαθέτουν δυναµικές µονάδες εντολών, οι οποίες καθορίζουν τη συνιστώµενη 
κάθε φορά δόση, όπως αυτή έχει προηγουµένως οριστεί από ένα εξειδικευµένο 
σύστηµα αισθητήρων, που «διαβάζει» κάθε θέση από την οποία διέρχεται ο 
ελκυστήρας. Η «ανάγνωση» των χωρικών συνθηκών και η εφαρµογή των 
δόσεων γίνεται µέσα από µία ανάλυση πραγµατικού χρόνου (real-time 
analysis). 

Ιστορικά, η ΤΚ∆ εισήχθη στη διεθνή βιοµηχανία περί τα µέσα της δεκαετίας του 
1980. Οι σηµαντικότερες εφαρµογές των συστηµάτων κυµαινόµενης δόσης, µέχρι τη 
στιγµή συγγραφής της διατριβής, εστιάζονται στις λιπάνσεις των καλλιεργειών.  
Η περαιτέρω ανάλυση των συστηµάτων κυµαινόµενης δόσης σκοπίµως έχει 
αποφευχθεί, για το λόγο ότι ξεφεύγει από το αντικείµενο της παρούσας διατριβής, 
ενώ η χρήση τους στην Ελλάδα, κρίνεται ότι έπεται της εφαρµογής άλλων εργαλείων 
της ΧΚ∆Κ, τα οποία βρίσκονται ακόµα σε ερευνητικό στάδιο. 
 
4.3.1.6. Αισθητήρες εδάφους (Groundbased sensors) 
 
Οι αισθητήρες προσφέρουν την ευκαιρία της αυτόµατης συλλογής δεδοµένων 
εδάφους, φυτού και καλλιεργητικών πρακτικών, σε ένα επίπεδο λεπτοµέρειας, το 
οποίο δε θα ήταν οικονοµικά εφικτό µε τις συµβατικές µεθόδους χειροκίνητης 
δειγµατοληψίας και εργαστηριακών αναλύσεων. Οι αγροί είναι πεδία εξαιρετικής 
ετερογένειας, γεγονός που αυξάνει τη σηµασία της «πυκνής» δειγµατοληψίας, 
σχετικά µε τον ορθό και ακριβή προσδιορισµό της εκάστοτε χωρικής µεταβλητότητας 
που παρατηρείται σε αυτούς.  
Εάν δεχτούµε ότι το φυτό είναι ο καλύτερος δείκτης του περιβάλλοντος στο οποίο 
αναπτύσσεται (Legg and Stafford, 1998), τότε οι αισθητήρες που είναι σε θέση να 
«αφουγκραστούν» τα φυτά, µπορούν να παρέχουν χρήσιµη πληροφορία για την 
κατάσταση αυτών και των φυσικών διαθεσίµων που τα περιβάλλουν. Η πληροφορία 
αυτή, προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα χαρακτηριστικά της φασµατικής 
ανακλαστικότητας των φυτών, η οποία µπορεί να παρακολουθηθεί µε τη χρήση 
ραδιοµετρικών και υπερφασµατικών αισθητήριων συσκευών, αυτόνοµων ή και  
τοποθετηµένων σε ελκυστήρες.   
Οι Moran et al. (1997), διαπίστωσαν ότι µέσω αισθητήρων εδάφους, µπορούν να 
αντληθούν χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε την οργανική ουσία του εδάφους, την 
εδαφική υγρασία, την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (Ι.Α.Κ.) του εδάφους, την 
περιεκτικότητα σε νιτρικά ιόντα, τη συµπίεση, τη µηχανική σύσταση, την αλατότητα, 
την προσβολή ζιζανίων και τη φυτική κάλυψη. Οι παράµετροι αυτές, είναι αρκετά 
έως πολύ δύσκολο να εκτιµηθούν µέσω τηλεπισκοπικών µεθόδων και µάλιστα τη 
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χρονική εκείνη στιγµή που επιθυµεί ο παραγωγός, ώστε να επέµβει έγκαιρα. 
Αντίθετα, οι αισθητήρες εδάφους, παρέχουν συνεχή και σε πραγµατικό χρόνο 
δεδοµένα, βάσει των οποίων και των µεταξύ τους σχέσεων, µπορούν να δοµηθούν 
δείκτες που συνδέουν τα δεδοµένα αυτά µε άλλες εδαφικές ή φυτικές ιδιότητες, οι 
οποίες διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να εκτιµηθούν άµεσα ή σε πραγµατικό 
χρόνο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της ηλεκτρικής αγωγιµότητας του 
εδάφους, η οποία δύναται να προσδιορίζεται στον αγρό µε τη χρήση 
ηλεκτροµαγνητικών µεθόδων και η οποία αποτελεί δείκτη της περιεκτικότητας του 
εδάφους σε άργιλο, του βάθους ύπαρξης αδιαπέρατων οριζόντων, της εδαφικής 
υγρασίας (Kitchen et al., 1996) και πιθανά της γεωργικής παραγωγής (Jaynes et al., 
1995).                
 
4.3.1.7. Τηλεπισκόπηση (Remote sensing) 
 
Η έγκαιρη ανίχνευση οποιασδήποτε αλλαγής στις συνθήκες ανάπτυξης µιας 
καλλιέργειας είναι το κλειδί για µία σωστή αγροτική διαχείριση. Για τη γεωργία, η 
τηλεπισκόπηση µπορεί να οριστεί απλά, ως η παρατήρηση και συλλογή δεδοµένων 
για συγκεκριµένους αγρούς και καλλιέργειες εκ του µακρόθεν. Οι τηλεπισκοπικοί 
δέκτες µπορεί να είναι φορητές συσκευές, δέκτες που τοποθετούνται σε αεροσκάφη 
ή/και δορυφορικοί αισθητήρες. Οι δέκτες παρέχουν έγκαιρες συνήθως πληροφορίες, 
παραδείγµατος χάριν για την υγεία µιας καλλιέργειας, µέσω της παρακολούθησης 
µεταβλητών όπως είναι η εδαφική υγρασία, η περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη, τα 
ζιζάνια, τα έντοµα και οι ασθένειες (Moran et al., 1997). Αρκετοί ερευνητές, κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουν αποδείξει ότι µετρήσεις σε διάφορα µήκη 
κύµατος, όπως στο ορατό, στο κοντινό υπέρυθρο, στο θερµικό και στα µικροκύµατα 
µπορούν να καταδείξουν, πότε οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό συνθήκες στρες 
σχετικά µε την υγρασία, τα θρεπτικά στοιχεία και τη συµπίεση του εδάφους (Moran, 
2000). Οι πιο συνηθισµένοι τύποι αισθητήρων που χρησιµοποιούνται στην 
τηλεπισκόπηση για εφαρµογές στη γεωργία, είναι κυρίως οι φωτογραφικοί δέκτες.  
Η τηλεπισκόπηση έχει χρησιµοποιηθεί για την ανίχνευση και τη διαχείριση 
πολυάριθµων βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων που επηρεάζουν την αγροτική 
παραγωγή.  
Ένας µεγάλος αριθµός φασµατικών δεικτών, έχει αναπτυχθεί για τη µελέτη και 
εκτίµηση διαφορετικών φυσιολογικών λειτουργιών των φυτών. Πράγµατι, τέτοιοι 
δείκτες έχουν χρησιµοποιηθεί ως µέτρο της πυκνότητας της βλάστησης ή του 
ποσοστού κάλυψης µε βλάστηση (Dusek et al., 1985, Daughtry et al., 2000), της 
επάρκειας χρήσης του φωτός από τα φυτά (Penuelas et al., 1994), του δείκτη 
φυλλικής επιφάνειας (Best and Harlan, 1985, Dusek et al., 1985), του βαθµού 
φωτοσύνθεσης (Penuelas et al., 1994), της επιφάνειας των φωτοσυνθετικά ενεργών 
ιστών των φύλλων (Wiegand et al., 1991), της συγκέντρωσης της χλωροφύλλης ανά 
φυτό ή ανά µονάδα εδάφους (Datt, 1999, Daughtry et al., 2000), του υδατικού 
ισοζυγίου των φύλλων (Penuelas et al., 1994), των χλωρώσεων (Adams et al., 1999) 
και της παραγωγής µιας φυτείας (Wiegand et al., 1991). Σηµαντικό πρόβληµα αυτών 
των δεικτών, είναι ότι δεν είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους, αλλά αντίθετα 
παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση (Schepers et al., 1996). Επιπρόσθετα, ένας 
φασµατικός δείκτης δεν µπορεί µοναδικά να συσχετιστεί µε µία και µόνο φυτική 
ιδιότητα, αλλά αλληλεπιδρά µε περισσότερους φυτικούς παράγοντες. Σε ιδανικές 
συνθήκες, µία φασµατική µέτρηση θα ήταν εξαιρετικά ευαίσθητη στην καλλιέργεια 
και καθόλου ευαίσθητη στο έδαφος, στην ένταση και κατεύθυνση της ακτινοβολίας 
και στα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας. Κανένας από τους υπάρχοντες 
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φασµατικούς δείκτες δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις (Jackson et al., 1983, 
Wessman, 1990). Οι Penuelas et al. (1994), διερεύνησαν τη δυνατότητα συνδυασµού 
αρκετών δεικτών, για τη διάκριση υγιών φυτών ηλίανθου, φυτών υπό υδατικό στρες 
και φυτών υπό στρες αζώτου.  
Μία κατηγορία φασµατικών δεικτών είναι οι δείκτες βλάστησης, οι οποίοι αποτελούν 
αλγεβρικούς συνδυασµούς (όπως και οι λοιποί δείκτες), της µετρούµενης φασµατικής 
ανακλαστικότητας της βλάστησης σε διαφορετικά µήκη κύµατος. Αρκετές έρευνες, 
υποδεικνύουν τους δείκτες βλάστησης, ως δείκτες της υγείας και της παραγωγής µιας 
καλλιέργειας (Tucker, 1979, Wiegand and Richardson, 1982). Παραδείγµατα τέτοιων 
δεικτών είναι ο ∆είκτης Βλάστησης της Κανονικοποιηµένης ∆ιαφοράς (Normalized 
Difference Vegetation Index, NDVI), ο Κάθετος ∆είκτης Βλάστησης (Perpendicular 
Vegetation Index, PVI), ο ∆είκτης Λαµπρότητας (Brightness Index, BI), ο 
∆ιορθωµένος ∆είκτης Βλάστησης (Soil-Adjusted Vegetation Index, SAVI), ο 
Θερµικός ∆είκτης Βλάστησης (Stress-Degree-Day, SDD) κ.ά. 
Οι Boissard et al., (1987) υπολόγισαν το δείκτη NDVI από δεδοµένα του δορυφόρου 
SPOT και διαπίστωσαν ότι µπορεί να χρησιµεύσει στον έλεγχο τυχαίων ή αιφνίδιων 
φαινοµένων, όπως η κατάσταση της καλλιέργειας στη φάση της ανάπτυξης και της 
ωρίµανσης, καθώς και προβλήµατα διαθεσιµότητας υγρασίας. Οι Plant and Munk 
(1999) και Plant et al., (2000) βρήκαν µία σαφή σχέση µεταξύ του NDVI και της 
παραγωγής στο βαµβάκι και επίσης του NDVI και συγκεκριµένων σταδίων 
ανάπτυξης της καλλιέργειας. Αντιθέτως, ορισµένες µελέτες δεν στοιχειοθέτησαν 
σχέσεις µεταξύ του NDVI και της παραγωγής  (Pettygrove et al., 1999, Plant et al., 
1999).  
Οι  Bausch and Duke το 1996 πρότειναν ένα δείκτη βλάστησης, τον οποίο ονόµασαν 
∆είκτη Βλάστησης Αζώτου (Nitrogen Reflection Index, NRI). Ο δείκτης 
διαµορφώνεται ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, εφόσον 
κανονικοποιείται µε µία περιοχή του αγρού η οποία δεν εµφανίζει συµπτώµατα στρες 
αζώτου (περιοχή αναφοράς). Ο δείκτης NRI υπολογίζεται από την εξίσωση 2. 
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Οι Bausch et al. (1996) και ο Diker (1998), χρησιµοποίησαν επιτυχώς το δείκτη NRI, 
προκειµένου να εκτιµήσουν το επίπεδο των νιτρικών ιόντων σε φυτά και να 
αποδώσουν έτσι τη χωρική διαφοροποίηση της περιεκτικότητάς τους στα φυτά κατά 
µήκος ενός αγρού. Οι Bausch and Delgado (2005), προσδιόρισαν το χρόνο 
εφαρµογής επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης, κατά τη διάρκεια µιας καλλιεργητικής 
περιόδου, βασιζόµενοι στην τιµή του δείκτη NRI. Όταν η µέση τιµή του δείκτη για 
την περιοχή ενδιαφέροντος ήταν µικρότερη από 0.95, τότε προτεινόταν στον 
παραγωγό να εφαρµόσει µία δόση λίπανσης.     
Η πληροφορία που αντλείται από τηλεπισκοπικά δεδοµένα, σχετικά µε την 
κατάσταση µιας καλλιέργειας, µπορεί δυνητικά να προλάβει ελλείψεις ή τοξικότητες 
θρεπτικών συστατικών στα φυτά. Είναι αποδεδειγµένο, ότι µετρήσεις της φασµατικής 
ανακλαστικότητας µιας φυτείας, παρέχουν πολύτιµη πληροφορία σχετικά µε την 
ανάπτυξή της, συσχετιζόµενη µε µεταβλητές, όπως ο δείκτης φυλλικής επιφάνειας, η 
βιοµάζα, το περιεχόµενο ύδωρ και χλωροφύλλη. Υπάρχει ωστόσο, αδυναµία στην 
ικανότητα διάκρισης των συµπτωµάτων των φυτικών στρες, που οφείλονται π.χ. σε 
έλλειψη αζώτου ή νερού, σε προσβολή από ασθένειες ή έντοµα ή/και από το 
συνδυασµό τους. Ποικίλες έρευνες έχουν δείξει ότι διαφορετικά συµπτώµατα, 
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προκαλούν παρόµοιες µεταβολές στην ανακλαστικότητα µιας φυτείας ή ενός φύλλου 
και για το λόγο αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναπτυχθούν αξιόπιστες 
συσχετίσεις µεταξύ µετρήσεων φασµατικής ανακλαστικότητας και περιεκτικότητας 
σε θρεπτικά στοιχεία. Οι Masoni et al., (1996) προσπάθησαν να ανιχνεύσουν και να 
διαχωρίσουν τροφοπενίες Fe, S, Mg και Mn σε φύλλα κριθαριού, σιταριού, 
αραβοσίτου και ηλίανθου. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά τους, σε όλες τις 
περιπτώσεις παρατηρήθηκε µείωση της περιεκτικότητας σε χλωροφύλλη µε 
επακόλουθη αύξηση της ανάκλασης και µείωση της απορρόφησης της 
προσπίπτουσας στα φύλλα ακτινοβολίας.           
Η έλλειψη στοιχείων (τροφοπενίες) στα φυτά, επηρεάζει κυρίως την περιεκτικότητα 
των φύλλων σε χλωροφύλλη (Al Abbas et al., 1974, Horler et al., 1980) και πιθανόν 
της ανατοµίας της δοµής των φύλλων, εξαρτώµενη από την έντασή της (Thomas et 
al., 1966, Gausman, 1984). Γενικά οι τροφοπενίες αζώτου είναι οι πιο κοινές. Η 
τροφοπενία αζώτου αλλάζει όλο το φάσµα αυξάνοντας την ανάκλαση στο ορατό (µε 
τη µείωση της περιεκτικότητας σε χλωροφύλλη) και µειώνοντας την ανάκλαση στο 
κοντινό και στο µέσο υπέρυθρο (µε τη µείωση του αριθµού των κυτταρικών 
επιπέδων) (Thomas and Oerther, 1972) (Σχήµα 18). 
 

 
Σχήµα 18. Η φυσιολογία και η θρεπτική κατάσταση ενός φυτού καθορίζει την 
ποιότητα (χρώµα) του ανακλώµενου, από τα φύλλα του, φωτός (Berry, 1999). 
  
Σύµφωνα µε τον Marschner (1995), τα συµπτώµατα έλλειψης θρεπτικών στοιχείων 
στα φυτά, καθίστανται σαφώς ορατά, όταν η αντίστοιχη τροφοπενία βρίσκεται σε 
προχωρηµένο στάδιο και η ανάπτυξη των φυτών έχει ήδη ανασταλεί. Για το λόγο 
αυτό, από τη στιγµή που θα εµφανιστούν συµπτώµατα τροφοπενίας, είναι πολύ αργά 
να επιδιωχθεί και να επιτευχθεί µέγιστη τιµή τελικής παραγωγής. Εντούτοις, δεν είναι 
αργά να αναπροσαρµοστούν οι τρέχουσες καλλιεργητικές πρακτικές και να 
επιτευχθεί έτσι η µεγαλύτερη δυνατή, υπό τις δεδοµένες συνθήκες, παραγωγή 
προϊόντος, µε το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό και οικονοµικό κόστος. 
 
4.3.1.8. Μοντέλα προσοµοίωσης ανάπτυξης καλλιεργειών (Crop production 
modeling) 
 
Τα µοντέλα προσοµοίωσης αποτελούν υπολογιστικά εργαλεία τα οποία «µιµούνται» 
µε ποσοτικό τρόπο τη συµπεριφορά συγκεκριµένων συστηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, 
τα µοντέλα προσοµοίωσης ανάπτυξης καλλιεργειών προβλέπουν τον τρόπο µε τον 
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οποίο συγκεκριµένες καλλιέργειες ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένα σενάρια και 
συνθήκες κλίµατος, εδάφους, υγρασίας, ακτινοβολίας κ.ά., αποδίδοντας δεδοµένα 
εξόδου σχετικά µε τη φυσιολογία, τη µορφολογία, την παραγωγή των φυτών κ.λπ.    
Παρόλο που τα µοντέλα προσοµοίωσης καλλιεργειών έχουν, κατά καιρούς, αποδείξει 
τη χρηστική και χρήσιµη αξία τους, στη βελτιστοποίηση της τελικής γεωργικής 
παραγωγής και τη µείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων από την άσκηση της 
γεωργίας (Ritchie, 1987, 1991), η εφαρµογή τους στη ΧΚ∆Κ είναι περιορισµένη 
(Sadler et al., 2000). Εν µέρει, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα περισσότερα 
µοντέλα προσοµοίωσης δεν περιλαµβάνουν κάποιο χωρικό υποσύστηµα, που είναι 
γενικώς απαραίτητο για εφαρµογές στη ΧΚ∆Κ (Sadler and Russell, 1997).  
Τα µοντέλα προσοµοίωσης καλλιεργειών απαιτούν για τη λειτουργία τους, συνήθως 
χωρικά δεδοµένα, όπως είναι οι παράµετροι του κλίµατος, των φυσικών και χηµικών 
ιδιοτήτων του εδάφους, οι καλλιεργητικές και αρδευτικές πρακτικές κ.ά. (Whistler et 
al., 1986). Η συνδροµή των Γ.Σ.Π. στην περίπτωση αυτή είναι πολύτιµη, υπό την 
έννοια ότι µπορούν να παρέχουν τα µέσα, προκειµένου να εφαρµόζεται το µοντέλο 
κατά συνεχή τρόπο και κατά µήκος ευρέων ή και εντοπισµένων περιοχών, κάνοντας 
χρήση παραµέτρων, που η τιµές τους διαφοροποιούνται τόσο στο χώρο όσο και στο 
χρόνο (Hartkamp et al., 1999). Αρκετοί ερευνητές έχουν µελετήσει τις δυνατότητες 
σύνδεσης των µοντέλων προσοµοίωσης καλλιεργειών µε τα Γ.Σ.Π. για λόγους 
υποστήριξης αποφάσεων και διαχείρισης στη γεωργία, σε ποικίλες κλίµακες (Dent 
and Thorton, 1988, Hoogenboom et al., 1990). Οι Hoongenboom and Thorton (1990), 
χρησιµοποίησαν τα Γ.Σ.Π. σε µοντέλα προσοµοίωσης καλλιεργειών φασολιών, 
αραβοσίτου και σόργου, προκειµένου να εκτιµήσουν τις δυνητικές εφαρµογές 
τέτοιων συστηµάτων στη Γουατεµάλα. Ο Thorton (1991), διερεύνησε τη δυνατότητα 
σύνδεσης των Γ.Σ.Π., µε µοντέλα προσοµοίωσης, τόσο σε επίπεδο περιφέρειας όσο 
και αγρού. Οι Calixte et al., (1992), ανέπτυξαν ένα Αγροτικό και Περιβαλλοντικό 
Γ.Σ.Π. (AEGIS), µε τη σύνδεση ενός λογισµικού µοντέλων προσοµοίωσης (DSSAT) 
µε Γ.Σ.Π., µε σκοπό να µελετήσουν τις επιδράσεις από την εφαρµογή διαφορετικών 
καλλιεργητικών πρακτικών στο Πόρτο Ρίκο. Επίσης, στο επιστηµονικό πεδίο της 
οικολογίας και της βιοµετεωρολογίας, έχουν αναπτυχθεί αρκετά χωρικά µοντέλα που 
προβλέπουν, για παράδειγµα, ωριαίες, ηµερήσιες ή/και ετήσιες τιµές 
εξατµισοδιαπνοής και φωτοσύνθεσης και έχουν χρησιµοποιηθεί από ερευνητές για 
τον έλεγχο εισροών και καλλιεργητικών πρακτικών στην άσκηση της γεωργίας 
(Kersebaum et al., 2005, Wu et al., 2006), ενώ αρκετά είναι και τα χωρικά 
υδρολογικά µοντέλα που προσοµοιώνουν επιφανειακές και υπόγειες ροές και τα 
οποία έχουν αξιοποιηθεί στον προγραµµατισµό λιπάνσεων και αρδεύσεων (Rao et al., 
2000, Fortes et al., 2005).        
Τα µοντέλα προσοµοίωσης καλλιεργειών δεν προσφέρουν τη δυνατότητα επεξήγησης 
και αιτιολόγησης των αποτελεσµάτων που παράγουν και για το λόγο αυτό, δε 
θεωρούνται κατάλληλα, ως αυτόνοµες και αυτοτελείς εφαρµογές, για την υποστήριξη 
αποφάσεων στον αγροτικό τοµέα (Plant and Stone, 1991, Greer et al., 1994). Ο 
συνδυασµός µοντέλων προσοµοίωσης και έµπειρων συστηµάτων, έχει δηµιουργήσει 
µία κατηγορία συστηµάτων γνωστών µε το όνοµα υβριδικά (O’Keefe, 1986). Οι Beck 
and Jones (1989), παρέθεσαν τα πλεονεκτήµατα τέτοιων συστηµάτων: οι 
προσοµοιώσεις παρέχουν ποσοτικά δεδοµένα για χρήση από τα έµπειρα συστήµατα, 
τα έµπειρα συστήµατα συµπληρώνουν τυχόν ελλιπείς παραµέτρους των µοντέλων 
προσοµοίωσης και επιλέγουν τις βέλτιστες παραµέτρους προς χρήση, τα έµπειρα 
συστήµατα µπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο κατά περίπτωση µοντέλο 
προσοµοίωσης, ενώ παράλληλα παρέχουν ερµηνεία του αποτελέσµατος των 
προσοµοιώσεων.      
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Ένα τέτοιο υβριδικό σύστηµα, µεταξύ άλλων11, είναι το  GOSSYM/COMAX, το 
οποίο αναπτύχθηκε από την αρµόδια, για προσοµοιώσεις καλλιεργειών, µονάδα 
έρευνας του Αµερικάνικου Υπουργείου Γεωργίας (USDA-ARS Crop Simulation 
Research Unit) στο Κρατικό Πανεπιστήµιο του Μισισσίπι. Το GOSSYM 
προσοµοιώνει την ανάπτυξη του βαµβακοφύτου και το COMAX, όντας έµπειρο 
σύστηµα, κάνει τις απαραίτητες συστάσεις στους βαµβακοπαραγωγούς, βασιζόµενο 
στις προβλέψεις των προσοµοιώσεων. Η ανάπτυξη του GOSSYM ξεκίνησε το 1973 
(Lemmon, 1986), µε συνεχείς βελτιώσεις έκτοτε. ∆εδοµένα εισόδου στο GOSSYM, 
περιλαµβάνουν εδαφικές και µετεωρολογικές παραµέτρους. Μετά από κάθε 
προσοµοίωση, το COMAX αναπτύσσει στρατηγικές σχετικές µε τις εκάστοτε 
ποσότητες και ηµεροµηνίες εφαρµογής των εισροών στη καλλιέργεια του βαµβακιού, 
µε βάση ένα σύνολο κανόνων που αφορούν  σε αρδευτικές και λιπαντικές συστάσεις. 
  
4.3.1.9. Έµπειρα συστήµατα (Expert Systems) 
 
Έµπειρο σύστηµα είναι ένα υπολογιστικό πρόγραµµα το οποίο χρησιµοποιεί γνώση 
και µεθόδους συλλογιστικής, προκειµένου να επιλύει προβλήµατα, τα οποία εκ 
φύσεως παρουσιάζουν σηµαντικό επίπεδο δυσκολίας σε βαθµό που απαιτείται 
εµπειρογνωµοσύνη για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης (Feigenbaum, 1981 σε 
Doluschitz and Schmisseur, 1988). Με άλλα λόγια, τα έµπειρα συστήµατα είναι 
εξειδικευµένα λογισµικά εφαρµογών τα οποία είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν 
λειτουργίες ανάλυσης και αιτιολόγησης σε στενά καθορισµένες εννοιολογικές 
περιοχές και σε επίπεδα γνώσης που πλησιάζουν το επίπεδο ενός ειδικού. Τα κύρια 
χαρακτηριστικά τους είναι τα ακόλουθα: 

1. Ενσωµατώνουν µηχανισµούς συλλογιστικής και συµπερασµατολογίας ή 
αλλιώς ευρετικές µεθόδους (heuristic). 

2. Έχουν την ικανότητα να εξηγούν και να δικαιολογούν τη λογική εξαγωγής 
του εκάστοτε συµπεράσµατος, δηλαδή είναι διαφανή (transparent). 

3. Είναι εύκαµπτα (flexible), διότι γενικά η βάση γνώσης τους είναι ξεχωριστή 
από τις διαδικασίες εξαγωγής συµπερασµάτων, µε αποτέλεσµα να 
ενηµερώνεται και να τροποποιείται εύκολα. 

Στα έµπειρα συστήµατα δίνεται περισσότερη έµφαση σε συµβολικές αναπαραστάσεις 
και συλλογιστικές διαδικασίες, παρά σε αριθµητικές προσεγγίσεις όπως συµβαίνει 
στις παραδοσιακές γλώσσες προγραµµατισµού. Αποτελούνται από δύο συνισταµένες, 
τη βάση γνώσης και το µηχανισµό εξαγωγής του συµπεράσµατος. Η βάση γνώσης 
περιλαµβάνει µε µάλλον συµβολικό τρόπο γεγονότα, κρίσεις, κανόνες, διαίσθηση και 
εµπειρία σχετικά µε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα. Ο µηχανισµός εξαγωγής του 
συµπεράσµατος µεταφράζει και διαχειρίζεται τη γνώση που είναι αποθηκευµένη στη 
βάση, ενώ παράλληλα µπορεί να κάνει και λογικές πράξεις. Ο αντικειµενικός στόχος 
ενός έµπειρου συστήµατος είναι να αυξήσει την αποδοτικότητα ενός µέσου 
εργαζόµενου στο επίπεδο ενός ειδικού (Santarelli, 1984 σε Mckinion and Lemmon, 
1985).       
Το 1983, οι Feigenbaum and McCorduck στο βιβλίο τους, «Η Πέµπτη Γενεά» (“The 
Fifth Generation”) παρέθεσαν 57 ερευνητικές και εµπορικές εφαρµογές των έµπειρων 
συστηµάτων. Από τότε η τεχνολογία των έµπειρων συστηµάτων έχει εφαρµοσθεί σε 

                                                 
11 Ο κατάλογος τόσο των υβριδικών, όσο και των µεµονωµένων (stand-alone) εφαρµογών των 
µοντέλων προσοµοίωσης είναι αρκετά ευρύς ανά τον κόσµο. Ο αναγνώστης µπορεί να βρει χρήσιµες 
και αντιπροσωπευτικές πληροφορίες για τις εφαρµογές αυτές στην ιστοσελίδα: 
http://ces.iisc.ernet.in/energy/HC270799/all_models/ 
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πλήθος διαφορετικών πεδίων όπως η χηµεία, η φαρµακευτική, η γενετική µηχανική, η 
εξόρυξη µεταλλευµάτων κ.ά.    
Μία δυνατότητα χρήσης των έµπειρων συστηµάτων στη γεωργία βρίσκεται στην 
ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών. Γεωργικές πρακτικές που έχουν µεγάλη 
σηµασία για την παραγωγή, το περιβάλλον και την οικονοµία του παραγωγού, θα 
πρέπει και ήδη αποτελούν πεδία εφαρµογής των έµπειρων συστηµάτων. Παραγωγοί, 
διαχειριστές αγροκτηµάτων, εξωτερικοί συνεργάτες, γεωπόνοι, εδαφολόγοι και 
πολλές άλλες ειδικότητες, καλούνται να λάβουν αποφάσεις υψηλού ρίσκου σχετικά 
µε την άρδευση, την κατεργασία του εδάφους, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία των 
καλλιεργειών. 
Η τεχνολογία των έµπειρων συστηµάτων έχει εφαρµοσθεί σε ποικίλα προβλήµατα 
που άπτονται της γεωργικής παραγωγής από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Από 
αυτά, εκείνα τα οποία ενσωµατώνουν υποσυστήµατα για τη σύσταση λιπαντικών 
οδηγιών είναι τα ακόλουθα.      
Το COMAX (Crop Management Expert System) (Lemon, 1986), είναι ένα έµπειρο 
σύστηµα διαχείρισης της καλλιέργειας του βαµβακιού, το οποίο έχει συµβουλευτικό 
χαρακτήρα σε θέµατα άρδευσης και λίπανσης και το οποίο «συνεργάζεται» µε το 
µοντέλο προσοµοίωσης της ανάπτυξης του βαµβακιού GOSSYM (Baker et al., 1983). 
Αναπτύχθηκε από την Υπηρεσία Αγροτικής Έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας των 
Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. Το έµπειρο σύστηµα δίνει την εντολή στο µοντέλο 
να «τρέξει» υπό δεδοµένα σενάρια κλίµατος, εδαφικών ιδιοτήτων, γονιµότητας και 
ποικιλιών φυτού και εν συνεχεία τα αξιολογεί προς τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης. 
Το COMAX ουσιαστικά αποτέλεσε την πρώτη επιτυχηµένη προσπάθεια 
ολοκλήρωσης ενός έµπειρου συστήµατος µε ένα µοντέλο προσοµοίωσης στον τοµέα 
της γεωργίας.  
Το CALEX (Plant, 1989), όπως και το COMAX αναπτύχθηκε για τη διαχείριση 
εισροών στη γεωργία, µε τη διαφορά ότι δεν εστιάζει σε συγκεκριµένα στάδια της 
γεωργικής πράξης και επιπλέον µπορεί να εφαρµοσθεί σε περισσότερες της µιας 
καλλιέργειας. Συνίσταται σε τρία διακριτά συστήµατα: το σύστηµα εφαρµογής, το 
σύστηµα προγραµµατισµού και ένα κέλυφος έµπειρου συστήµατος. Το πρώτο 
αποτελεί το κύριο µέσο διεπαφής χρήστη, µοντέλων και υπολογιστικού συστήµατος. 
Το δεύτερο παράγει αλληλουχία διαχειριστικών πρακτικών µέσω της επαναληπτικής  
ενεργοποίησης του έµπειρου συστήµατος, το οποίο στην ουσία λαµβάνει τις τελικές 
αποφάσεις διαχείρισης. Η αρχική ανάπτυξη του CALEX είχε εστιασθεί στη 
βαµβακοκαλλιέργεια της πολιτείας της California καθώς και στην παραγωγή 
ροδάκινων.  
Το 1991 ξεκίνησε η ανάπτυξη του CUPTEX, ενός έµπειρου συστήµατος για την 
παραγωγή αγγουριών υπό κάλυψη µε σκοπό τη χρήση του από το Υπουργείο 
Γεωργίας της Αιγύπτου και άλλους ιδιωτικούς φορείς. Το CUPTEX, στην ουσία 
συντίθεται από τρία έµπειρα συστήµατα, ένα για την υδρολίπανση (εφαρµογή 
λιπασµάτων µε το νερό άρδευσης), ένα για τη φυτοπροστασία και ένα για την 
αντιµετώπιση ασθενειών και προσβολών (Rafea et al., 1995). Πρέπει να σηµειωθεί, 
ότι το έµπειρο αυτό σύστηµα υπήρξε το πρώτο που αναπτύχθηκε σε αναπτυσσόµενη 
χώρα. 
Ο κατάλογος των έµπειρων συστηµάτων στη διαχείριση καλλιεργειών περιορίζεται 
µόνο από τον αριθµό των καλλιεργουµένων ειδών. Περιοχές όπως η φυτοπαθολογία, 
ο έλεγχος των ζιζανίων, η καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών, η διαχείριση 
προβληµατικών εδαφών, ο πολλαπλασιασµός ειδών κ.ά. είναι κατάλληλες για την 
τεχνολογία των έµπειρων συστηµάτων. Τα έµπειρα συστήµατα είναι εξάλλου 
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κατάλληλα για οτιδήποτε απαιτεί κρίση και διαχείριση γεγονότων (Santarelli, 1984 σε 
Mckinion and Lemmon, 1985). 
 
4.3.1.10. Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems)  
 
Τα Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) χρησιµοποιούνται στη γεωργία σε 
επίπεδο τακτικής, στρατηγικής και πολιτικής υποστήριξης αποφάσεων. Λόγω του 
γεγονότος ότι οι παραγωγοί βρίσκονται συνεχώς αντιµέτωποι µε τη λήψη τακτικών 
αποφάσεων, τέτοια εργαλεία γίνονται όλο και περισσότερο χρήσιµα στον αγρό. 
Εντούτοις, λίγα ΣΥΑ είναι σε χρήση σήµερα από τους παραγωγούς, λόγω κυρίως της 
δυσκολίας στη χρήση τους και της περιορισµένης ροής πληροφορίας (σύµφωνα µε 
την άποψη των παραγωγών). Τα ΣΥΑ έχουν χρησιµοποιηθεί στην ενίσχυση 
αποφάσεων που εµπλέκουν, και για αυτό περιπλέκονται, µεγάλες ποσότητες 
πληροφοριών και δεδοµένων. Τα δεδοµένα που συνήθως συλλέγονται από έναν 
αγροτικό σύµβουλο και τα οποία είτε λαµβάνονται µέσω ενός µετεωρολογικού 
σταθµού ή αποκτιούνται µέσω αισθητήρων ή µε κάποιον από τους τρόπους που 
προαναφέρθηκαν, αναλύονται, συνδέονται µε τους κατάλληλους κανόνες (decision 
rules) και προσδιορίζουν τις ενέργειες εκείνες που θα βοηθήσουν στη λήψη 
αποφάσεων από πλευράς παραγωγών. Η θεωρητική πορεία των διαδικασιών σε ένα 
ΣΥΑ φαίνεται στο Σχήµα 19. Τα ΣΥΑ, όπως στην περίπτωση των µοντέλων 
προσοµοίωσης και των συµβατικών διαχειριστικών πρακτικών, δεν έχουν αναπτυχθεί 
για εφαρµογές στη ΧΚ∆Κ. Παράλληλα, όπως είναι φανερό, η κλίµακα εφαρµογής 
µιας αγροτικής πράξης, σχετίζεται άµεσα µε την ανάλυση και τη ποικιλοµορφία της 
δειγµατοληψίας των δεδοµένων που εισάγονται σε ένα γεωργικό ΣΥΑ. 
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εφαρµογής του ίδιου ΣΥΑ σε δύο περιοχές µε 
εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έστω ότι η µεταβλητότητα της εκτιµώµενης 
παραµέτρου στη µία περιοχή είναι υψηλή και στην άλλη είναι χαµηλή. Το ΣΥΑ 
µπορεί να χαρακτηρισθεί επαρκές για την υποστήριξη των αποφάσεων στην περιοχή 
µε τη χαµηλή παραλλακτικότητα, αλλά µη ικανοποιητικό για τη δεύτερη, στην οποία 
ενδεχοµένως να απαιτείται η αξιολόγηση περισσοτέρων παραµέτρων ή η 
τµηµατοποίησή της, προκειµένου να µετριαστεί ο βαθµός της παραλλακτικότητας 
(Dixon and McCann, 1997).     

 

 
Σχήµα 19. Θεωρητικό διάγραµµα λειτουργιών ενός ΣΥΑ (Dixon and McCann, 1997). 
 
Τα Χωρικά Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΧΣΥΑ), έρχονται να 
συµπληρώσουν το κενό των ΣΥΑ, σχετικά µε την αντιµετώπιση του προβλήµατος της 
χωρικής ετερογένειας. Πράγµατι, τα ΧΣΥΑ αποτελούν εξέλιξη των ΣΥΑ και 
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ορίζονται ως τα ΣΥΑ εκείνα που συνδυάζουν τη χωρική πληροφορία µε τους 
κατάλληλους αλγορίθµους και επεκτείνουν την ικανότητα των ΣΥΑ, προκειµένου να 
παρασχεθεί µία λογική και αντικειµενική προσέγγιση στις χωρικές αποφάσεις µέσα 
από µία πιο παραστατική, γραφική πλέον, έκφραση και να επιτραπεί στο χρήστη να 
αξιολογήσει σαφώς τις επιπτώσεις των εναλλακτικών λύσεων. Οι πρωταρχικές 
λειτουργίες των ΧΣΥΑ είναι (α) να παρέχουν τους µηχανισµούς για τη διαδραστική 
εισαγωγή και χειρισµό µεγάλου όγκου χωρικών δεδοµένων, (β) να επιτρέπουν την 
αναπαράσταση των σύνθετων χωρικών δοµών και σχέσεων, συµπεριλαµβανοµένων 
των τεχνικών ανάλυσης που είναι µοναδικές τόσο στη χωρική ανάλυση όσο και στη 
µοντελοποίηση, (γ) να αποδίδουν ποικίλες χωρικές µορφές και (δ) να διευκολύνουν 
τη λήψη αποφάσεων και να βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα της ληφθείσας 
απόφασης (Turban, 1988). Τα ΧΣΥΑ έχουν ως σκοπό να παρέχουν στο χρήστη ένα 
διαδραστικό περιβάλλον λήψης αποφάσεων, το οποίο επιτρέπει τη γεωγραφική 
ανάλυση δεδοµένων και την επιτέλεση χωρικής προσοµοίωσης κατά τρόπο αποδοτικό 
και ευέλικτο (Bian et al., 2004). 
Ειδικότερη και εκτενέστερη αναφορά στα ΣΥΑ και τα ΧΣΥΑ έχει ήδη γίνει στο 2ο  
Κεφάλαιο, από όπου ο αναγνώστης µπορεί να αντλήσει πληροφορία και 
βιβλιογραφικές πηγές σχετικά µε την ιστορία, την τεχνολογία και την εφαρµογή 
τέτοιων συστηµάτων.    
 
4.4. Προοπτικές  
 
Η τεχνολογία της πληροφορίας έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπολογίσιµες 
ποσότητες πληροφοριών για τη στήριξη αποφάσεων τόσο στην άσκηση της γεωργίας, 
όπως αυτή συµβατικά εφαρµόζεται σήµερα, όσο και στη ΧΚ∆Κ. Ένα ικανό και 
αναγκαίο σύνολο µεθοδολογιών και εργαλείων δύναται να χρησιµοποιείται για την 
εκτίµηση και τη διαχείριση αγρονοµικών παραγόντων καθοδηγητών της γεωργικής 
παραγωγής. Παράλληλα, τα µέσα αυτά επιβάλλεται, προκειµένου να γίνεται ορθή 
χρήση τους, να είναι «φιλικά» και κατανοητά στους παραγωγούς και τους αγροτικούς 
συµβούλους, µε άλλα λόγια στους µελλοντικούς τελικούς χρήστες τους. Η συνεχής 
εξέλιξη των τεχνολογικών προϊόντων είναι βέβαιο πως θα προκαλέσει την εισροή 
µεγάλων ποσοτήτων δεδοµένων, σχετικών µε τις καλλιέργειες και την 
αλληλεπίδρασή τους µε το περιβάλλον. Εντούτοις, η πρόκληση παραµένει και 
εδράζεται στην µετατροπή αυτών των δεδοµένων σε πληροφορία, δηλαδή στην 
παραγωγή χρήσιµων και χρηστικών προτάσεων που θα βοηθούν στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων από την πλευρά των παραγωγών.    
 
Ο πρωτογενής τοµέας σε µία κατεξοχήν αγροτική χώρα, όπως είναι η Ελλάδα,  
αποτελεί νευραλγικό κόµβο στην πορεία για µία ολοκληρωµένη ανάπτυξη. Οι µέχρι 
τώρα προσεγγίσεις και πρακτικές κρίνονται οικονοµικά και περιβαλλοντικά 
ανεπαρκείς, αφού διακρίνονται από αναιτιολόγητη διαχείριση εισροών και οδηγούν 
σε ανεπιθύµητα αποτελέσµατα, όπως η κατασπατάληση των φυσικών διαθεσίµων, η 
µόλυνση του περιβάλλοντος και η οικονοµική επιβάρυνση των παραγωγών. Γεννάται 
λοιπόν η ανάγκη για µία καλύτερη εφαρµογή της γεωργικής πράξης, προσαρµοσµένη 
στις κατά τόπους «φυσικές και ανθρωπογενείς ιδιαιτερότητες και δυνατότητες», η 
οποία µεταφράζεται στις αρχές που πρεσβεύει η Γ.Α. και η ΧΚ∆Κ. Η διατριβή 
προσεγγίζει τη ΧΚ∆Κ ως µία διαδικασία διαχείρισης, συµπερασµατολογίας και 
υποστήριξης αποφάσεων παρά σαν τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών µέσων στα 
πλαίσια της παρακολούθησης και καταγραφής δεδοµένων και της εφαρµογής των 
όποιων υποστηρικτικών αποφάσεων.  
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Στο επόµενο κεφάλαιο της διατριβής, τονίζεται η εγγενής αβεβαιότητα των στοιχείων 
που συνθέτουν το πρόβληµα απόφασης, ενώ εισάγεται και αναλύεται η έννοια της 
λογικής της ασάφειας, ως ο ενδεικνυόµενος τρόπος αναπαράστασης της αοριστίας-
αβεβαιότητας που ενσωµατώνει το πρόβληµα.  
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Κεφάλαιο 4ο. Αβεβαιότητα και Λογική της Ασάφειας 
 
1. Εισαγωγή  
 
Ο δυτικός τρόπος σκέψης παραδοσιακά έδινε και δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη 
διάκριση µεταξύ «σωστού» και «λάθους», η οποία αποτελεί στην ουσία και το 
θεµέλιο λίθο της δυαδικής λογικής ή αλλιώς της λογικής του Boole (Boolean logic). 
Λιγότερη ωστόσο σηµασία έχει δοθεί στη µελέτη και κατανόηση εννοιών όπως αυτή 
της επικάλυψης και της αοριστίας. Ο νόµος του εξαιρουµένου µέσου (Law of the 
excluded middle) και ο ρόλος του στη µαθηµατική επιστήµη-reductio ad absurdum-
ανέκαθεν αποτέλεσε σηµείο κλειδί στην ανάπτυξη και ανέλιξη των επιστηµών, της 
λογικής και της φιλοσοφίας.  
Η συµβατική λογική (δυαδική) συχνά οδηγεί σε παράδοξα, δηλαδή σε δυσεπίλυτες ή 
άνευ λύσης καταστάσεις. Χαρακτηριστικό είναι το λογικό παράδοξο του «Κρητικού 
φιλοσόφου»: Λέει αλήθεια ή ψέµατα ο φιλόσοφος από την Κρήτη που ισχυρίζεται 
πως «Όλοι οι Κρητικοί ψεύδονται»; («Ηθική» του Αριστοτέλη). Τέτοιες περιπτώσεις 
µπορούν να επιλυθούν µε την παραδοχή της επικάλυψης κατηγοριών και της 
συµµετοχής, κατά ένα ποσοστό, στο «σωστό» ή στο «λάθος». Κάτι τέτοιο άλλωστε, 
συναντάται πολύ συχνά στον έναρθρο λόγο και γενικότερα στην επικοινωνία µεταξύ 
των ανθρώπων. Πράγµατι, ο λόγος παρέχει την ελευθερία στον άνθρωπο να 
τροποποιεί και να διαχωρίζει καταστάσεις, λειτουργίες, πληροφορία και δεδοµένα 
κατά βούληση και κατά τρόπο µοναδικό ανά άτοµο και θεωρούµενη περίπτωση. 
Έστω για παράδειγµα η ταξινόµηση των ανθρώπων µε βάση το ύψος τους σε 
«ψηλούς» και «κοντούς». Ένας άνθρωπος µε ύψος 1.90 µέτρα, θεωρείται και ως εκ 
τούτου κατατάσσεται στην κατηγορία των «ψηλών», ενώ κάποιος του οποίου το ύψος 
είναι 1.50 µέτρα, θεωρείται «κοντός». Το ερώτηµα είναι, κάποιος µε ύψος 1.70 
µέτρα, θεωρείται «ψηλός» ή «κοντός»; Η απάντηση δίνεται µε τη δηµιουργία µιας 
τρίτης κατηγορίας, αυτής των ανθρώπων «µετρίου αναστήµατος». Παρόλα αυτά, το 
ίδιο ερώτηµα παραµένει για εκείνους τους ανθρώπους µε ύψος 1.54 ή 1.86 µέτρα. Και 
σε αυτή την περίπτωση, η δηµιουργία δύο νέων κατηγοριών π.χ. «κάτω του µετρίου» 
και «άνω του µετρίου», έρχεται να δώσει λύση. Η κατάτµηση των αρχικώς δύο 
κατηγοριών µπορεί να συνεχίζεται µέχρις ότου το σύστηµα φτάσει σε µία γενικώς 
αποδεκτή λύση (Burrough and McDonnell, 1998). 
 
2. Αβεβαιότητα και φυσικό περιβάλλον  
  
Οι κανόνες της λογικής που χρησιµοποιούνται στη «γλώσσα» των υπολογιστών 
βασίζονται σε αυστηρά καθορισµένα όρια και έννοιες του τύπου «µηδέν»-«ένα», 
«ναι»-«όχι», «σωστό»-«λάθος». Όταν όµως η αναφορά µεταφέρεται σε στοιχεία και 
παραµέτρους της ίδιας της φύσης και του περιβάλλοντος, ο συγκεκριµένος τρόπος 
σκέψης κρίνεται ανεπαρκής διότι δε δύναται να διαχειριστεί την έµφυτη αβεβαιότητα 
που τα χαρακτηρίζει. Η αναπαράσταση και ανάλυση της γεωγραφικής πληροφορίας 
µε µεθόδους που βασίζονται στη δυαδική λογική έχει σαν αποτέλεσµα την απώλεια 
πληροφοριών και την ανακριβή ανάλυση δεδοµένων µε σοβαρές συνέπειες στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων (Wang et al., 1990).    
Η γεωγραφική πληροφορία µπορεί να είναι αρκετά ακαθόριστη, παρά το γεγονός ότι 
η αναζήτησή της µπορεί να είναι αρκετά συγκεκριµένη. Στη µελέτη των χρήσεων γης 
για παράδειγµα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των εκάστοτε χρήσεων είναι 
καθορισµένα, ενώ η κατάταξη µιας επιφάνειας σε µία από τις χρήσεις γης και η κρίση 
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για την καταλληλότητά της µπορεί κάλλιστα να είναι αβέβαιες. Το ίδιο ισχύει και για 
τα όρια µεταξύ κατάλληλων και µη κατάλληλων εδαφών για συγκεκριµένες χρήσεις 
γης. Επίσης, πολλά από τα δεδοµένα που συλλέγονται κατά την έρευνα πεδίου, 
περιγράφονται µε σχετικά αόριστους όρους, όπως για παράδειγµα όταν τα εδάφη 
χαρακτηρίζονται ως «µετρίως αποστραγγιζόµενα» ή ότι έχουν «µέτρια ή χαµηλή 
γονιµότητα» ή ότι είναι «µετρίως επιρρεπή στη διάβρωση». Αντίστοιχα, µία 
καλλιέργεια µπορεί να χαρακτηρίζεται «υγιής», ασθενής», «µερικώς ασθενής» κ.λπ. 
Παρόλο που οι ως άνω όροι έχουν σαφώς προσδιοριστεί σε εγχειρίδια αναλύσεων και 
ταξινόµησης, η χρήση τους διατηρεί έναν ποιοτικό και µάλλον αβέβαιο χαρακτήρα. 
Επιπρόσθετα, στη διαχείριση και µοντελοποίηση των φυσικών διαθεσίµων και όχι 
µόνο, επιβάλλεται να υπάρχει µία κατά το δυνατόν ταυτισµένη και καθορισµένη 
προσέγγιση, τόσο της ορολογίας όσο και των κατηγοριών και της διαχεόµενης 
πληροφορίας σχετικά µε τα υπό εξέταση στοιχεία. Αυτό σηµαίνει, ότι απαιτούνται 
µέθοδοι που ενσωµατώνουν, προβλέπουν, διαχειρίζονται και αντιµετωπίζουν την 
αβεβαιότητα σε κάθε µορφή γεωγραφικής πληροφορίας.         
Στην πλειοψηφία τους, τα φαινόµενα του περιβάλλοντος είναι ανακριβή, δηλαδή 
διατηρούν κάποιο βαθµό ασάφειας ως προς την περιγραφή της φύσης ή της 
λειτουργίας τους. Στην ουσία, η αβεβαιότητα αυτή σχετίζεται µε τη διαφορά µεταξύ 
της ανθρώπινης αντίληψης ενός φαινοµένου και της πραγµατικής ύπαρξης και 
εκδήλωσής του και δύναται να σχετίζεται µε το σχήµα, τη θέση, το χρώµα, την υφή 
ακόµα και µε τον ορισµό του φαινοµένου ή των αποτελεσµάτων του. Σε αρκετές 
περιπτώσεις, το ίδιο φαινόµενο, κάτω από διαφορετικές συνθήκες, µπορεί να 
εµφανίζει διαφορετικούς βαθµούς αβεβαιότητας. Για παράδειγµα, µία ζεστή ηµέρα εν 
µέσω του χειµώνα δεν είναι το ίδιο µε µία ζεστή ηµέρα του καλοκαιριού. Γενικότερα, 
στην περίπτωση θερµοκρασιακών µεταβολών, όπως η µετάβαση από το «ζεστό» στο 
«καυτό» είναι ασαφής. Πράγµατι, είναι αδύνατο να καθοριστεί µία και µόνο τιµή 
θερµοκρασίας που να χαρακτηρίζει κάτι ως ζεστό και, µετά από αύξησή της κατά ένα 
βαθµό, το ίδιο να χαρακτηρίζεται ως καυτό. Το είδος αυτό της αβεβαιότητας ή 
ασάφειας που σχετίζεται µε συνεχή φαινόµενα, είναι πολύ κοινό σε πλήθος 
επιστηµών όπως είναι η φυσική, η βιολογία,  η κοινωνιολογία, η µηχανική, η 
γεωπονία, τα οικονοµικά κ.λπ. (Cox, 1994).        
 
3. Αβεβαιότητα και λήψη αποφάσεων 
 
Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων αφορά και εµπεριέχει σε ποικίλους βαθµούς και 
έκταση την έννοια της αβεβαιότητας (uncertainty). Σε µία διαδικασία απόφασης η 
αβεβαιότητα έχει τις ρίζες της είτε στην άγνοια ή στην παραλλακτικότητα (Ferson 
and Ginzburg, 1996), όπου η άγνοια περιγράφει την αβεβαιότητα που προκαλείται 
από παράγοντες οι οποίοι δε λογίζονται στη λήψη της απόφασης και η 
παραλλακτικότητα περιγράφει την αβεβαιότητα που προκαλείται από παράγοντες που 
είναι µεν γνωστοί, αλλά δρουν κατά απροσδιόριστο τρόπο ή/και βαθµό επί της 
απόφασης. Για παράδειγµα, ένας παραγωγός ο οποίος καλείται να πάρει την απόφαση 
να εφαρµόσει ή όχι λίπανση στο χωράφι του, έχει στην ουσία άγνοια ή είναι αβέβαιος 
για πλήθος παραµέτρων που την αφορούν, όπως είναι η πραγµατική θρεπτική 
κατάσταση του αγρού του, η επίδραση που θα έχει το λίπασµα που θα 
χρησιµοποιήσει στην καλλιέργειά του και η παραγωγή που θα λάβει στο πέρας της 
καλλιεργητικής περιόδου.  
Ο Rowe (1994) ταξινόµησε την αβεβαιότητα στις ακόλουθες τέσσερεις κατηγορίες: 
τη µετρητική, η οποία συσχετίζει την αβεβαιότητα µε τις πάσης φύσεως µετρήσεις, τη 
χρονική, η οποία πηγάζει από την αβεβαιότητα σχετικά µε µελλοντικές και 
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παρελθούσες καταστάσεις, τη δοµική, η οποία αφορά στην πολυπλοκότητα δόµησης 
ενός συστήµατος και τη επεξηγηµατική, η οποία προκαλείται κατά την ερµηνεία 
αβέβαιων αποτελεσµάτων. Και οι τέσσερεις αυτές κατηγορίες αβεβαιότητας είναι 
αποτέλεσµα άγνοιας και παραλλακτικότητας µε πιθανότερη αιτία της µετρητικής και 
της χρονικής την παραλλακτικότητα και της δοµικής και επεξηγηµατικής την άγνοια.     
Η αβεβαιότητα στην κλασική θεωρία των εµπείρων συστηµάτων διακρίνεται στις 
ακόλουθες τρεις κατηγορίες (Plant, 1991): 

• Αβεβαιότητα του χρήστη (user uncertainty), η οποία αναφέρεται στην 
περίπτωση όπου ο χρήστης του συστήµατος δεν είναι απολύτως βέβαιος για 
την εγκυρότητα ή την ακρίβεια της απάντησης που καλείται να δώσει, 
ερωτώµενος από το σύστηµα. 

• Αβεβαιότητα των κανόνων (rule uncertainty). Αφορά στην εισαγωγή βαθµών 
αβεβαιότητας σε έναν ή περισσότερους κανόνες της βάσης κανόνων. Η εν 
λόγω αβεβαιότητα µπορεί περαιτέρω να διακριθεί σε αβεβαιότητα πρότασης 
του κανόνα (antecedent uncertainty) και σε αβεβαιότητα απόδοσης του 
κανόνα (consequent uncertainty). Η πρώτη σχετίζεται µε την αµφιβολία 
γνώσης µιας ή περισσοτέρων προτάσεων (ΕΑΝ…) ενός κανόνα και η δεύτερη 
όταν δεν υπάρχουν σαφείς και επαρκείς ενδείξεις, για την απόδοση του 
κανόνα (ΤΟΤΕ…). 

• Αοριστία (vagueness), η οποία αποτελεί µία έννοια σχετική αλλά όχι 
ταυτόσηµη µε την αβεβαιότητα. Ένα απλό παράδειγµα αοριστίας φαίνεται 
στην ακόλουθη πρόταση: Εάν τα µάτια ενός ζώου «βλέπουν» ευθεία µπροστά, 
τότε είναι σαρκοφάγο. Για κάποια ζώα, όπως ο αετός, η παραπάνω πρόταση 
είναι αδιαµφισβήτητα αληθής. Ωστόσο, υπάρχουν ζώα των οποίων τα µάτια 
«κοιτάνε» στο πλάι όπως ο λαγός, ενώ στην περίπτωση των αλόγων, θα 
µπορούσε να πει κανείς ότι συµβαίνει κάτι ενδιάµεσο. Κατά παρόµοιο τρόπο, 
η πρόταση: Εάν τα δόντια ενός ζώου είναι κοφτερά, τότε είναι σαρκοφάγο, 
εισάγει την αοριστία σχετικά µε την αιχµηρότητα ή µη των δοντιών. Αοριστία 
µπορεί να υφίσταται και στο συµπέρασµα µιας πρότασης. Ορισµένα έντοµα ή 
φυτά, λόγω συναφών µορφολογικών ή φυσιολογικών ιδιοτήτων, µπορεί να 
µην κατηγοριοποιούνται σαφώς σε συγκεκριµένα είδη και να κατατάσσονται 
σε περισσότερες της µιας ταξινοµικές οµάδες.        

 
4. Χωρική αβεβαιότητα 
 
Τα προβλήµατα απόφασης στον τοµέα της γεωργίας είναι κατεξοχήν χωρικά, εφόσον 
τόσο η καλλιέργεια όσο και η εκτροφή αγροτικών ζώων, επιτυγχάνεται εντός της 
χωρικής διάστασης του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον µε τη σειρά του παρουσιάζει 
χαρακτηριστική ετερογένεια, η οποία εκτείνεται σε πλήθος κλιµάκων και συστατικών 
του. Το έδαφος για παράδειγµα, διαφοροποιείται σε λεπτοµερέστερη κλίµακα από ότι 
το κλίµα. Παράλληλα, οι παραγωγοί ενδιαφέρονται και καλλιεργούν τα είδη εκείνα 
φυτών που ευδοκιµούν στο χώρο ή τουλάχιστον πλησίον του χώρου διαβίωσής τους 
και για το λόγο αυτό, η αβεβαιότητα που σχετίζεται µε την επιλογή των 
καλλιεργουµένων ειδών είναι επίσης χωρική αλλά και φύσει χρονική.  
Η χωρική πληροφορία στον πραγµατικό κόσµο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και 
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την εδραίωση και στήριξη αποφάσεων, θα πρέπει 
µε κάποιον ή κάποιους τρόπους να απλοποιηθεί. Η απλοποίηση αυτή, δύναται να 
αναφέρεται σε διαδικασίες αφαίρεσης ή/και διάζευξης, τόσο σε χωρική όσο και σε 
άλλη διάσταση. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της αναπαράστασης των 
φυσικών διαθεσίµων. Η ταξινόµηση ενός εδάφους ως «όξινο» ή ενός τύπου κλίµατος 
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ως «ηµίξηρο», αποτελούν αυτοµάτως µία αφαίρεση της πραγµατικότητας που 
περιβάλλει τα εν λόγο διαθέσιµα και συνάµα µία οµαδοποίηση µε αυθαίρετα πολλές 
φορές ή τουλάχιστον ελεγχόµενα όρια τιµών. Επίσης, τα κλιµατικά δεδοµένα 
συνήθως αποδίδονται ως συνάρτηση του χρόνου ή οµαδοποιούνται µε βάση τη 
µονάδα του χρόνου, όπως για παράδειγµα, η µέση ετήσια βροχόπτωση. Τέλος, η 
χωρική αποτύπωση φυσικών διαθεσίµων, σηµαίνει τη διάκριση του χώρου σε 
πολύγωνα, γραµµές, σηµεία ή φατνία έχοντα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και 
ανήκοντα σε επίσης συγκεκριµένες κατηγορίες. Κατά συνέπεια, οι χωρικές 
αναπαραστάσεις των δεδοµένων του περιβάλλοντος αποτελούν προσοµοιώσεις της 
πραγµατικότητας και για αυτό είναι αβέβαιες προσεγγίσεις του πραγµατικού κόσµου. 
Η απλοποίηση αυτή, εισάγει σε κάθε σύστηµα που σχετίζεται µε το περιβάλλον, το 
στοιχείο της αβεβαιότητας (Davis and Keller, 1997, Heuvelink, 1998).        
Η έννοια του σφάλµατος αποτελεί µία ειδική κατηγορία της χωρικής αβεβαιότητας, 
αν και κάποιοι ερευνητές (Crosetto and Tarantola, 2001), θεωρούν πως είναι έννοιες 
ταυτόσηµες. Ο όρος «σφάλµα» υπονοεί ότι οι πραγµατικές-αληθινές τιµές µιας 
παραµέτρου δύναται να προσδιορισθούν και να αποκτηθούν µε την αποµάκρυνση ή 
εκµηδένιση της ανακρίβειας και της αβεβαιότητας (Zhang and Goodchild, 2002). 
Στην ουσία ο ορισµός αυτός αναφέρεται στην ειδική εκείνη κατηγορία σφαλµάτων 
που πηγάζουν από τη µετρητική χωρική αβεβαιότητα. Στην πλειοψηφία της η χωρική 
αβεβαιότητα είναι δοµικής µορφής και οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη 
πληροφορίας, την αοριστία, την τυχαιότητα, την ετερογένεια και τις χωρικές 
συσχετίσεις και αλληλεξαρτήσεις, οι οποίες άλλωστε αποτελούν αναπόσπαστο 
κοµµάτι των γεωγραφικών δεδοµένων (Zhang and Goodchild, 2002). 
Γενικά, υπάρχουν πολλές πηγές χωρικής αβεβαιότητας. Πράγµατι, καθώς 
αναφέρθηκε, µετρητική αβεβαιότητα υφίσταται στη λήψη µετρήσεων, είτε λόγω 
πληµµελούς προσοχής κατά τη διεξαγωγή τους, ή λόγω περιορισµένων δυνατοτήτων 
των οργάνων µέτρησης ή λόγω κακών συνθηκών µέτρησης κ.ά. Έτσι, µπορεί να 
αναφερθεί ότι η συγκέντρωση των νιτρικών ιόντων στο έδαφος είναι 30 ppm, ενώ 
στην ουσία είναι 28.46 ppm. Επίσης, αβέβαιη µπορεί να είναι και η θέση των 
σηµείων δειγµατοληψίας, λόγω περιορισµένων δυνατοτήτων των οργάνων 
προσδιορισµού συντεταγµένων. Παράλληλα, η δυναµική του περιβάλλοντος, τόσο σε 
επίπεδο βιοφυσικών λειτουργιών, όσο και σε κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο εισάγει τη 
χρονική αβεβαιότητα. Τέλος, εκτός από την αβεβαιότητα στα πρωτογενή δεδοµένα, 
αυτή συναντάται σε πληροφορία (π.χ. νοµίζω ότι το pH του εδάφους είναι 
ακατάλληλο για καλλιέργεια λαχανικών), σε  γεγονότα (π.χ. το χρώµα του εδάφους 
είναι µάλλον ερυθρό) και σε µη αυστηρά καθορισµένες τοποθετήσεις (π.χ. χθες 
έβρεξε πολύ).         
Οι Elith et al. (2002) προσδιορίζουν την ύπαρξη λεκτικής αβεβαιότητας (linguistic 
uncertainty), ως αποτέλεσµα αοριστίας, διχογνωµίας, αµφιβολίας και ασάφειας στον 
έναρθρο και γραπτό λόγο. 
Οι Agumya and Hunter (2002), διερεύνησαν την αβεβαιότητα στα γεωγραφικά 
δεδοµένα υπό το πρίσµα της επίδρασής της, στην εκτίµηση κινδύνων (risk 
assessment). ∆ιαπίστωσαν ότι η παρουσία αβεβαιότητας στα χωρικά δεδοµένα µπορεί 
να αυξήσει τον κίνδυνο που σχετίζεται µε τη χρήση τους και για το λόγο αυτό δε 
θεωρείται επαρκής η περιγραφή και αναπαράσταση της χωρικής αβεβαιότητας, αλλά 
απαιτείται η διερεύνηση των επιπτώσεων που έχει, επί του εκάστοτε προβλήµατος 
απόφασης.        
 
5. Αναπαράσταση της αβεβαιότητας 
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Γενικά, υπάρχουν αρκετοί τρόποι διαχείρισης και συνδυασµού των αβεβαιοτήτων 
κατά τη δόµηση ενός µοντέλου ή ενός συστήµατος. Τέτοιοι τρόποι είναι η θεωρία 
των πιθανοτήτων, η λογική της ασάφειας, οι µέθοδοι του Bayes (Bayesian methods), 
η θεωρία των Dempster-Shafer κ.ά. 
∆ύο είναι οι βασικοί τρόποι αναπαράστασης της αβεβαιότητας σε ένα σύστηµα. Ο 
πρώτος, είναι απλά ένας αριθµός (συνήθως µεταξύ 0 και 1), ο οποίος καλείται 
συντελεστής βεβαιότητας (certainty factor) ή βαθµός εµπιστοσύνης (confidence 
value) ή βαθµός αλήθειας (truth value) και οποίος αντανακλά τη συνέπεια και 
επικαιρότητα των δεδοµένων στα οποία αναφέρεται, σύµφωνα µε το σχεδιαστή του 
συστήµατος. Ο δεύτερος τρόπος κάνει χρήση δύο αριθµών, εκ των οποίων ο ένας 
συνιστά το κάτω όριο βεβαιότητας, που στη θεωρία των Dempster-Shafer καλείται 
πίστη (belief), ενώ στην ασαφή θεωρία καλείται αναγκαιότητα (necessity) και ο 
άλλος αντιπροσωπεύει το άνω όριο βεβαιότητας ο οποίος στη θεωρία των Dempster-
Shafer καλείται αληθοφάνεια (plausibility), ενώ στην ασαφή θεωρία καλείται 
δυνατότητα (possibility). Το κάτω όριο αναπαριστά το βαθµό στον οποίο µία τιµή 
µπορεί να ενταχθεί σε ένα σύνολο, ενώ το άνω όριο το βαθµό κατά τον οποίο η τιµή 
πρέπει να εξαιρεθεί από το σύνολο (Siler and Buckley, 2005).        
Η αναπαράσταση της αβεβαιότητας στα έµπειρα συστήµατα και τα ΣΥΑ αποτελεί 
ένα πεδίο συνεχούς διαµάχης. Οι µέθοδοι που υιοθετούνται από τα περισσότερα 
συµβατικά συστήµατα είναι οι πιθανότητες του Bayes και κάποια είδη συντελεστών 
εµπιστοσύνης ή βεβαιότητας. Και οι δύο αυτές µέθοδοι βασίζονται στην απόδοση 
τιµών βεβαιότητας (ή αβεβαιότητας), ως µία πρόσθετη διαδικασία που έρχεται να 
συµπληρώσει το εκάστοτε σύστηµα. Αντίθετα, η λογική της ασάφειας αναπαριστά 
και ενσωµατώνει την αβεβαιότητα ως ένα εγγενές τµήµα ενός µοντέλου που 
βασίζεται σε αυτή και υπό αυτή την έννοια τέτοια µοντέλα παρέχουν συγκριτικά 
καλύτερη και πιο συνεπή διαχείριση της αβεβαιότητας.      
Παρόλο που η χρήση των συντελεστών βεβαιότητας αποδείχτηκαν αρκετά χρήσιµοι 
στις πρώτες εφαρµογές των έµπειρων συστηµάτων, στην ουσία αποτελούν µία 
στατική απόδοση των «πιστεύω» του αποφασίζοντα και η οποία, όπως είναι φυσικό, 
είναι υπόλογη σε υποκειµενικές και πολλές φορές απρόβλεπτες ερµηνείες. Εξάλλου, 
αποδίδονται εξωτερικά του µοντέλου και δεν αποτελούν µέρος της αναπαριστώµενης 
γνώσης.  
Έστω για παράδειγµα το ακόλουθο απλό ασαφές έµπειρο σύστηµα το οποίο 
προβλέπει το βάρος ενός ατόµου δεδοµένου του ύψους του. Το σύστηµα βασίζεται 
στον κανόνα «Εάν το άτοµο είναι ψηλό, τότε το άτοµο είναι βαρύ», όπου τα «ψηλός» 
και «βαρύς» είναι ασαφή σύνολα. Βάσει του κανόνα, το ύψος ενός ατόµου θα 
αποδώσει ένα εκτιµώµενο βάρος, µε τη µορφή ενός βαθµού συµµετοχής στο 
αντίστοιχο ασαφές σύνολο, δηλαδή ενός µέτρου της συµβατότητας αυτού που 
πιστεύει ο σχεδιαστής του συστήµατος σχετικά µε τη σχέση που συνδέει το ύψος και 
το βάρος ενός ανθρώπου. Τέτοια δυνατότητα δε δίνεται µε τη χρήση συντελεστών 
βεβαιότητας. Ενώ µε τη χρήση της λογικής της ασάφειας προβλέπεται και παράγεται 
µία απάντηση, οι συντελεστές βεβαιότητας εφαρµόζονται στην εκ των προτέρων 
γνωστή απάντηση. Το ως άνω µοντέλο χωρίς τη χρήση της λογικής της ασάφειας θα 
περιλάµβανε µία πληθώρα κανόνων του τύπου «Εάν ύψος > 1.65 και ύψος < 1.75, 
τότε βάρος = 70 µε συντελεστή βεβαιότητας = 0.82», οι οποίοι ωστόσο, δεν παρέχουν 
καµία εικόνα της σχέσης που συνδέει το ανθρώπινο ύψος µε το βάρος, ενώ η 
βεβαιότητα απλά προσαρτάται στην απόδοση-απάντηση του κανόνα (Cox, 1994).                  
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Στις παραγράφους που ακολουθούν, αποδελτιώνονται τα βασικά στοιχεία της λογικής 
της ασάφειας, ως το τµήµα εκείνο της τεχνητής νοηµοσύνης που αξιοποιείται σε 
µεθοδολογικό επίπεδο στην παρούσα διατριβή.     
 
6. Λογική της ασάφειας 
 
Ο πραγµατικός κόσµος και ο τρόπος που ο άνθρωπος τον αντιλαµβάνεται είναι τόσο 
πολύπλοκος που είναι αδύνατο να αναπαρασταθεί διεξοδικά και όπως πραγµατικά 
είναι. Συνακόλουθα, η πραγµατικότητα δεν χαρακτηρίζεται από απόλυτες 
καταστάσεις όπως για παράδειγµα µαύρο ή άσπρο, ναι ή όχι, ορθό ή εσφαλµένο, 
αλλά από µία σειρά ενδιάµεσων διαβαθµίσεων. Γεγονός είναι, ότι η κλασική λογική 
και οι γνωστές µεθοδολογίες για την ανάλυση και σύνθεση συστηµάτων ελέγχου και 
µοντελοποίησης βασίζονται σε απόλυτες µετρήσεις και εκτιµήσεις. Με τον τρόπο 
αυτό, η πραγµατικότητα εγκλωβίζεται σε αυστηρά καθορισµένες ταξινοµήσεις, οι 
οποίες εντούτοις, διατηρούν το πλεονέκτηµα της ευκολίας διαχείρισής τους. 
Παρόλα αυτά, η αβεβαιότητα τέτοιων συστηµάτων και µοντέλων, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, είναι αρκούντως σηµαντική. Αρχικά, η έκφραση της πραγµατικότητας 
µε λεκτικούς χαρακτηρισµούς αυτοµάτως και αναπόφευκτα εισάγει την έννοια της 
γενίκευσης, ενώ κάθε προσπάθεια για απόδοση των διαφόρων τεχνητώς 
κατασκευασµένων ταξινοµήσεων µε λέξεις, απλά χειροτερεύει το αποτέλεσµα. 
(Zimmermann, 2001). 
Η βασική αρχή της θεωρίας της ασάφειας διατυπώθηκε το 1883 εν συντοµία αλλά 
περιεκτικά από το Λόρδο Κέλβιν (1824-1907, διακεκριµένος επιστήµονας που 
ασχολήθηκε µε τη θερµότητα, την ηλιακή ενέργεια, το θερµοηλεκτρισµό και 
διατύπωσε την απόλυτη κλίµακα των θερµοκρασιών), σύµφωνα µε τον οποίο, στις 
φυσικές επιστήµες το πρωταρχικό και ουσιώδες βήµα προς την κατεύθυνση 
εκµάθησης κάποιου θέµατος, είναι η εύρεση αριθµητικών υπολογισµών και 
πρακτικών µεθόδων για τη µέτρηση κάποιου ποιοτικού µεγέθους που το 
χαρακτηρίζει. Ο ίδιος έλεγε πως «όταν µπορείς να µετρήσεις αυτό για το οποίο µιλάς 
και να το εκφράσεις µε αριθµούς, τότε µπορείς να πεις ότι γνωρίζεις κάτι για αυτό. 
Αντίθετα, όταν αδυνατείς να πράξεις κάτι τέτοιο, τότε η γνώση σου για αυτό είναι 
ελλιπής και ανεπαρκής. Πιθανά, κάτι τέτοιο, να συνιστά την αρχή πρόσκτησης µιας 
κάποιας γνώσης, αλλά σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί προαγωγή της επιστήµης» 
(Zadeh, 1990). 
Η ιδέα της πλειότιµης λογικής (Black, 1937, Loukasiewits, 1970) έγινε ευρέως 
γνωστή το 1965, όταν ο L. Zadeh καθηγητής στο τµήµα των Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών του Πανεπιστηµίου του Berkley µε άρθρο του στο περιοδικό 
“Information and Control” µε τίτλο «Ασαφή σύνολα», εισήγαγε έναν αυστηρώς 
καθορισµένο τρόπο αντιµετώπισης ανακριβών και αόριστων εννοιών.  
Η λογική της ασάφειας είναι η µεθοδολογία υπολογισµών µε λέξεις (Zadeh, 1996). Η 
ικανότητα να αναπτύσσονται εφαρµογές για υπολογιστές, που επιτρέπουν στα 
υπολογιστικά µοντέλα να καθορίζονται και να χτίζονται µε γλωσσικούς όρους, 
βασισµένους είτε στο κοινό αίσθηµα ή στη θεωρία ή σε εµπειρικούς κανόνες, είναι 
ιδιαιτέρως σηµαντική. Προσφέρει επίσης, µία ανανεωµένη προοπτική του τρόπου µε 
τον οποίο δηµιουργούνται καλύτερα µοντέλα, από γεωγραφικά συστήµατα, 
αξιοποιώντας και όχι αγνοώντας την ενδογενή τους ασάφεια. Η λογική της ασάφειας 
θεωρείται ότι παρέχει στους υπολογιστές τη δυνατότητα να «σκέφτονται» και να 
«παίρνουν» αποφάσεις, που προσοµοιάζει εκείνη των ανθρώπων (McNeill and 
Freiberger, 1993).     
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Η ασαφής λογική, η οποία αναφέρεται και ως ανακριβής συµπερασµατολογία 
(approximate reasoning), επιτρέπει την επίλυση προβληµάτων µε ασαφή όρια και τη 
διαχείριση καταστάσεων στις οποίες τα σηµεία είναι ασαφώς καθορισµένα, µε την 
ευχέρεια όµως που λύνονται και περιγράφονται καθηµερινά προβλήµατα. Αυτό 
γίνεται µε µια επέκταση της κλασικής λογικής ώστε να έχει τη δυνατότητα να 
διαχειρίζεται γλωσσικές έννοιες όπως «µερικά», «σχεδόν», «πολλά», «περισσότερο 
από», «περίπου», δηλαδή µεταβλητές που έχουν ποιοτικά γνωρίσµατα και 
ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα προσδιορισµού γεγονότων όταν η γνώση είναι 
ασαφής και αβέβαιη (Μπούνας, 1996). 
Ο όρος «ασαφής», τον οποίο ο Zadeh  χρησιµοποίησε για να προκαλέσει τη σύγχρονη 
επιστήµη, έχει κατά καιρούς χαρακτηριστεί ως ατυχής, διότι παραπέµπει σε µία 
µάλλον «θολή» εικόνα των πραγµάτων και σε µία µη δοµηµένη σκέψη ή θεωρία. Η 
άποψη ότι η λογική της ασάφειας είναι ανακριβής αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου 
υπάρχει κάποια αδράνεια αποδοχής της µεθοδολογίας αυτής. Η αρνητική αυτή  
διάθεση παρουσιάζεται µε δύο όψεις. Η πρώτη αναφέρει ότι η ασαφής λογική 
παραβιάζει την κοινή αντίληψη και τους κανόνες που έχουν αποδεχτεί πλήρως µε την 
κλασική λογική και η δεύτερη ότι δίνει απάντηση σε ερωτήµατα και λύσεις σε 
προβλήµατα που είναι ασαφή και αόριστα (Μπούνας, 1996). Η λογική της ασάφειας 
δεν είναι οµιχλώδης και ασαφής όπως πρόχειρα και λανθασµένα θα ισχυριζόταν 
κάποιος, κρίνοντας από το όνοµά της και µόνο. Στην πραγµατικότητα είναι τόσο 
αυστηρά θεµελιωµένη όσο και η κλασική λογική. Από τη δεκαετία µάλιστα του 1960 
µέχρι και σήµερα, η θεωρία των «ασαφών συνόλων» έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο 
βαθµό, ώστε χρήσιµα και χρηστικά εργαλεία έχουν αναπτυχθεί και διατίθενται σε 
πλήθος επιστηµονικών περιοχών (Zadeh, 1965, Kauffman, 1975 και Kandel, 1986).    
Είναι γεγονός ότι ο Ηράκλειτος µε τη χαρακτηριστική φράση: 

«Ποταµώ γαρ ουκ εστίν εµβήναι δις τω αυτώ» 
απόρροια µιας µεστής φιλοσοφίας, έδωσε τη πραγµατική εικόνα του κόσµου που µας 
περιβάλλει, µε κύριο χαρακτηριστικό δηµιουργίας και ανάπτυξης τη µεταβλητότητα 
και εναλλαγή των φυσικών καταστάσεων. Η λογική αυτή περιγράφει ένα συνεχές 
σύστηµα που κύριο στοιχείο του είναι η συνεχής ροή. Έτσι δηµιουργήθηκε η βάση 
µιας πλειότιµης λογικής 200 χρόνια πριν από την Αριστοτελική λογική. Η κλασική 
µαθηµατική δυαδική λογική έχει µία τάση να κατασκευάζει έναν κόσµο που να 
ταιριάζει σε αυτή, αλλά αντιµετωπίζει δυσκολία όταν πρέπει να προσαρµοστεί η ίδια 
στην πραγµατικότητα. Κατά την Αριστοτέλεια λογική, οτιδήποτε δεν µπορεί να 
χαρακτηριστεί µε ένα «ναι» ή ένα «όχι» χαρακτηρίζεται «ασαφές» και 
εγκαταλείπεται. Ο Kosko το 1993 απέδειξε ότι η κλασική λογική είναι µία επί µέρους 
περίπτωση της ασαφούς λογικής (Μπούνας, 1996). 
 
6.1. Θεµελιώδη συστατικά της λογικής της ασάφειας 
 
6.1.1. Ασαφή σύνολα 
 
Στην κλασική θεωρία συνόλων, ένα σύνολο αποτελείται από ένα πεπερασµένο ή 
άπειρο αριθµό στοιχείων. Τα στοιχεία όλων των υπό µελέτη συνόλων ανήκουν σε ένα 
υπερσύνολο αναφοράς (Universe of discourse) που συµβολίζεται µε U. Τα στοιχεία 
ενός υπερσυνόλου αναφοράς U (περιέχει το υπό µελέτη σύνολο), ανήκουν ή όχι στο 
υπό µελέτη σύνολο Α. Αυτό µπορεί να εκφραστεί µε τη χαρακτηριστική ή δείκτρια 
συνάρτηση που ορίζεται ως: 
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Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό, κάθε υπό µελέτη σύνολο διχοτοµεί τα στοιχεία του 
υπερσυνόλου αναφοράς σε δύο οµάδες: τα µέλη (είναι τα στοιχεία εκείνα που 
ανήκουν στο σύνολο) και τα µη µέλη (είναι τα στοιχεία εκείνα που δεν ανήκουν στο 
σύνολο). Μεταξύ των δύο αυτών οµάδων υπάρχει µία διακριτή και αδιαµφισβήτητη 
διαχωριστική γραµµή.  
Παρόλα αυτά, πολλές από τις κατηγοριοποιήσεις που υιοθετεί ο άνθρωπος κατά τη 
ροή του λόγου του, περιγράφουν σύνολα τα οποία δε χαρακτηρίζονται από σαφήνεια 
και αυστηρότητα των ορίων τους. Τέτοια παραδείγµατα θα µπορούσε να είναι η 
κατηγορία των ψηλών ανθρώπων, τα ακριβά αυτοκίνητα, οι ευκόλως µεταδιδόµενες 
νόσοι, οι ενδεικνυόµενες αποστάσεις από ένα προπορευόµενο όχηµα, τα κέρδη, οι 
αριθµοί που είναι µεγαλύτεροι της µονάδας ή τέλος οι ηλιόλουστες ηµέρες. 
Πράγµατι, τέτοια σύνολα θεωρείται πως έχουν ασαφή όρια και ότι η µετάβαση από 
τη συµµετοχή σε αυτά, στη µη συµµετοχή και αντίστροφα, διατηρεί ένα βαθµιαίο 
παρά ακαριαίο χαρακτήρα.      
Μαθηµατικά, ένα ασαφές σύνολο, ορίζεται µε την απόδοση σε κάθε πιθανό στοιχείο 
του υπερσυνόλου αναφοράς, µιας τιµής που αντιπροσωπεύει το βαθµό συµµετοχής 
του στο σύνολο αυτό.    
Ο βαθµός αυτός, ανταποκρίνεται στο κατά πόσο ένα στοιχείο είναι όµοιο ή συµβατό 
µε την έννοια που αντιπροσωπεύει το ασαφές σύνολο. Με τον τρόπο αυτό, τα 
στοιχεία του υπερσυνόλου αναφοράς, µπορεί να ανήκουν σε ένα ασαφές σύνολο σε 
µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, ανάλογα µε το βαθµό συµµετοχής που τους 
προσάπτεται και συνήθως κυµαίνεται µεταξύ 0 και 1. Για παράδειγµα, έστω το 
ασαφές σύνολο που αποδίδει την έννοια της ηλιόλουστης ηµέρας. Σε ένα τέτοιο 
σύνολο, το στοιχείο «0% νεφοκάλυψη» λαµβάνει βαθµό συµµετοχής 1, το στοιχείο 
«20% νεφοκάλυψη» λαµβάνει 0.8, το στοιχείο «30% νεφοκάλυψη» λαµβάνει 0.4 και 
το στοιχείο «75% νεφοκάλυψη» λαµβάνει 0. Οι τιµές αυτές, στην ουσία συµβολίζουν 
το βαθµό κατά τον οποίο κάθε ποσοστό νεφοκάλυψης προσεγγίζει την υποκειµενική 
έννοια του «ηλιόλουστος», ενώ το αντίστοιχο ασαφές σύνολο προσοµοιώνει την 
ενδογενή σηµασιολογική ευρύτητα της λέξης αυτής. Για το λόγο ότι η πλήρης 
συµµετοχή και η πλήρης µη συµµετοχή σε ένα ασαφές σύνολο αποδίδονται µε τις 
τιµές 1 και 0 αντίστοιχα, η έννοια του µη ασαφούς συνόλου (crisp set), θεωρείται ότι 
αποτελεί µία ειδική περίπτωση ασαφούς συνόλου στο οποίο µόνο οι δύο αυτοί βαθµοί 
συµµετοχής επιτρέπεται να αποδοθούν.  
 
6.1.2. Η έννοια του βαθµού επικάλυψης των ασαφών συνόλων 
 
Προκειµένου µία σειρά ανεξάρτητων ασαφών περιοχών να µετατραπεί σε µία συνεχή 
και οµαλή επιφάνεια, θα πρέπει κάθε ασαφές σύνολο να επικαλύπτει το γειτονικό 
του. Κάποιος ακριβής κανόνας ή αλγόριθµος προσδιορισµού του ελάχιστου ή του  
µέγιστου βαθµού αυτής της επικάλυψης δεν υφίσταται, αλλά το σχήµα «εµπλοκής» 
των διαδοχικών ασαφών συνόλων, θα πρέπει να αντανακλά τη σηµασιολογία του 
τρόπου ή του ελέγχου διακύµανσης της εκάστοτε αναπαριστώµενης µεταβλητής. Ο 
βαθµός  επικάλυψης των ασαφών συνόλων δεν αποτελεί θέσφατο της ασαφούς 
συλλογιστικής. Αντίθετα, µεταβάλλεται κατά περίπτωση, ανάλογα µε τη φυσική 
σηµασία της ασαφοποιούµενης µεταβλητής. Εξάλλου, η έννοια της επικάλυψης 
αποτελεί επακόλουθο της ασάφειας και συσχετίζεται άµεσα µε την τµηµατοποίηση 
και κατηγοριοποίηση του συνεχούς χώρου (Cox, 1994).      
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6.1.3. Συνάρτηση συµµετοχής  
 
Η βασική έννοια για την κατανόηση των ασαφών συνόλων είναι η συνάρτηση 
συµµετοχής (membership function). Σύµφωνα µε τον Zadeh (1965), έστω U ένα πεδίο 
σηµείων ή αντικειµένων (ή διαφορετικά υπερσύνολο αναφοράς) και χ ένα στοιχείο 
του U. Το ασαφές σύνολο Α στο U ορίζεται από το πλήθος των διατεταγµένων 
ζευγών: 

{ })(, xxA Α= µ , Ux∈    (4) 
όπου µΑ(χ) είναι η συνάρτηση συµµετοχής, η οποία συσχετίζει κάθε αντικείµενο του 
U µε ένα πραγµατικό αριθµό στο διάστηµα [0,1] και η τιµή της αντιπροσωπεύει το 
«βαθµό συµµετοχής του χ στο ασαφές σύνολο Α». Κατά συνέπεια, όσο πιο κοντά στη 
µονάδα είναι η τιµή της συνάρτησης συµµετοχής, τόσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός 
συµµετοχής του χ στο Α. Η τιµή της συνάρτησης συµµετοχής καθορίζει το βαθµό 
στον οποίο το χ θεωρείται ότι ανήκει στο Α. Στη δυαδική λογική, οι τιµές που µπορεί 
να λάβει η συνάρτηση συµµετοχής είναι είτε 1 ή 0, ανάλογα µε το αν το χ ανήκει ή 
δεν ανήκει στο Α (Εξίσωση 3). 
   

 
Σχήµα 20. Συνάρτηση συµµετοχής τριγωνικής µορφής, του ασαφούς συνόλου Α. 
  
Τα ασαφή σύνολα είναι σύνολα των οποίων τα στοιχεία έχουν ποικίλους βαθµούς 
συµµετοχής σε αυτά. Ο ορισµός αυτός, έρχεται σε αντίθεση µε τα κλασικά, µη ασαφή 
σύνολα, των οποίων τα περιεχόµενα στοιχεία έχουν πλήρη και µοναδική συµµετοχή 
την τιµή 1. Τα στοιχεία ενός ασαφούς συνόλου, λόγω του χαρακτηριστικού τους, 
δηλαδή της µερικής συµµετοχής τους σε αυτό, δύνανται να αποτελούν στοιχεία και 
δεύτερου ή και τρίτου ασαφούς συνόλου του ίδιου όµως υπερσυνόλου αναφοράς. Η 
απεικόνιση ενός ασαφούς συνόλου Α, είναι η γραφική παράσταση της εξίσωσης 4 και 
φαίνεται στο Σχήµα 20 (Sivanandam et al., 2007). Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να 
αποδοθεί ένα ασαφές σύνολο, µέσω µιας συνάρτησης συµµετοχής. Η συνηθέστερη 
µορφή συνάρτησης συµµετοχής είναι η τριγωνική. Συχνά ωστόσο, χρησιµοποιείται η 
τραπεζοειδής καθώς και άλλες µορφές (Cox, 1994). 
  
6.1.4. Ασαφείς αριθµοί-ασαφή µέλη 
 
Μεταξύ των διαφόρων τύπων ασαφών συνόλων, ιδιαίτερη σηµασία έχουν τα σύνολα 
εκείνα τα οποία ορίζονται στο πεδίο R των πραγµατικών αριθµών. Οι συναρτήσεις 
συµµετοχής των συνόλων αυτών, οι οποίες είναι της µορφής: 

[ ]1,0: →RA  
έχουν καθαρά ποσοτικό χαρακτήρα και κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, µπορεί να 
θεωρηθούν ως ασαφείς αριθµοί ή διαφορετικά ασαφή διαστήµατα. Βασική συνθήκη, 
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είναι οι συναρτήσεις αυτές να απεικονίζουν και να συλλαµβάνουν τη διαισθητική 
έννοια των κατά προσέγγιση αριθµών και διαστηµάτων, δηλαδή εκείνων που 
γειτνιάζουν µε πραγµατικούς αριθµούς ή διαστήµατα πραγµατικών αριθµών. Τέτοιες 
έννοιες είναι πολύ σηµαντικές για το χαρακτηρισµό ασαφών µεταβλητών και κατά 
συνέπεια παίζουν σπουδαίο ρόλο σε εφαρµογές ελέγχου, στη λήψη αποφάσεων, στην 
ανακριβή συµπερασµατολογία, σε εφαρµογές βελτιστοποίησης καθώς και στη 
στατιστική.  
Ένα ασαφές σύνολο Α στο R, καλείται ασαφής αριθµός όταν έχει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες τρεις ιδιότητες (Klir and Yuan, 1995): 

• Πρέπει να είναι κανονικό ασαφές σύνολο12. 
• Κάθε τοµή-α13 (a-cut) του ασαφούς συνόλου Α, πρέπει να είναι ένα κλειστό 

διάστηµα για κάθε α∈  (0,1]. 
• Το υποστήριγµα14 (support) του Α πρέπει να είναι επίσης ένα κλειστό 

διάστηµα. 
Γενικά, οι ασαφείς αριθµοί συµβολίζονται µε τρεις πραγµατικούς αριθµούς, την αρχή 
(α1), το πέρας (α3) και την κορυφή (α2), ως εξής: 

],,[ 321 aaaA =  
και αναπαρίστανται όπως στο Σχήµα 21. 
 

 
Σχήµα 21. Ο ασαφής αριθµός Α = [α1,α2,α3] (Πηγή: Lee, 2005). 
 
6.1.5. Λεκτικές µεταβλητές 
 
Η έννοια του ασαφούς αριθµού διαδραµατίζει θεµελιώδη ρόλο στη διατύπωση 
ποσοτικών ασαφών µεταβλητών. Οι τιµές των µεταβλητών αυτών είναι στην ουσία οι 
ασαφείς αριθµοί και όταν µάλιστα οι αριθµοί αυτοί αναπαριστούν λεκτικούς όρους 
όπως «πολύ λίγο», «λίγο», «µέτριο» κ.ο.κ., οι µεταβλητές αυτές καλούνται λεκτικές 
µεταβλητές. Κάθε λεκτική µεταβλητή, οι τιµές της οποίας εκφράζονται µε λεκτικούς 
όρους που µε τη σειρά τους µεταφράζονται σε συγκεκριµένους ασαφείς αριθµούς, 
ορίζεται όπως µία οποιαδήποτε µεταβλητή, οι τιµές της οποίας είναι πραγµατικοί 
αριθµοί στο πεδίο ορισµού της. Σε µία λεκτική µεταβλητή, οι λεκτικοί όροι που 
αναπαριστούν τις τιµές τους αναφέρονται και σχετίζονται µε συγκεκριµένη κάθε 
φορά εφαρµογή και όπως αναφέρθηκε αποδίδονται από κατάλληλους ασαφείς 
αριθµούς. Παραδείγµατα τέτοιων µεταβλητών θα µπορούσαν κάλλιστα να είναι η 
                                                 
12 Ένα ασαφές σύνολο καλείται κανονικό, όταν το ύψος του h(A), δηλαδή ο µέγιστος βαθµός 
συµµετοχής κάποιου ή κάποιων στοιχείων του είναι ίσος µε 1 
13 Η τοµή-α ενός ασαφούς συνόλου Α στο υπερσύνολο αναφοράς U, είναι το µη-ασαφές σύνολο αΑ, το 
οποίο περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία του U, των οποίων οι βαθµοί συµµετοχής στο Α είναι 
µεγαλύτεροι ή ίσοι από την τιµή α  
14 Το υποστήριγµα ενός ασαφούς συνόλου Α είναι η τοµή-α του Α για α=0  
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θερµοκρασία, η πίεση, η ταχύτητα, η τάση, η υγρασία, η ηλικία, τα επιτόκια, η 
απόδοση, ο µισθός, η αξιοπιστία κ.ά. 
Οι λεκτικές µεταβλητές ορίζονται πλήρως µε το πεντάπτυχο (x, T(x), U, G, M), όπου 
x  είναι το όνοµα της λεκτικής µεταβλητής, Τ(x) είναι το σύνολο των λεκτικών όρων 
της x που δύνανται να αποτελούν τιµές της, U είναι το υπερσύνολο αναφοράς στα 
πλαίσια του οποίου προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά της µεταβλητής x, G είναι 
ένας συντακτικός κανόνας για την παραγωγή λεκτικών όρων στο Τ(x) και τέλος Μ 
είναι ένας σηµασιολογικός κανόνας που συνδέει σε κάθε λεκτικό όρο του Τ(x) την 
ερµηνεία του, δηλαδή ένα ασαφές σύνολο στο U. Ένα παράδειγµα λεκτικής 
µεταβλητής φαίνεται στο Σχήµα 22. 
  

  
Σχήµα 22. Παράδειγµα της λεκτικής µεταβλητής «Αποδοτικότητα». 
  
Η µεταβλητή του Σχήµατος 22 εκφράζει την αποδοτικότητα ή αλλιώς παραγωγή µιας 
καλλιέργειας και οριοθετείται από πέντε βασικούς λεκτικούς όρους – πολύ χαµηλή, 
χαµηλή, µέτρια, υψηλή, πολύ υψηλή – και οι οποίοι αποδίδονται µε έναν από τους 
πέντε ασαφείς αριθµούς του σχήµατος. Οι συναρτήσεις συµµετοχής των ασαφών 
αυτών αριθµών είναι τραπεζοειδούς µορφής και ορίζονται στο διάστηµα [0, 100].  
Ένα δεύτερο παράδειγµα λεκτικής µεταβλητής φαίνεται στο Σχήµα 23. Η λεκτική 
µεταβλητή «οξύτητα του εδάφους (pH)» µπορεί να οριστεί, ανάλογα µε το εκάστοτε 
πρόβληµα, από τρεις κατηγορίες: το όξινο, το ουδέτερο και το αλκαλικό. 
   

 

Αποδοτικότητα 

Πολύ χαµηλή Χαµηλή Μέτρια  Υψηλή  Πολύ υψηλή 

Λεκτική 
µεταβλητή Λεκτικοί 

όροι-τιµές 

Σηµασιολογικός 
κανόνας 

Αποδοτικότητα
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Σχήµα 23. Λεκτική µεταβλητή: pH εδάφους. 
  
Κάθε µία από τις κατηγορίες αυτές, καθορίζεται από ένα διαφορετικό ασαφές σύνολο 
που επικαλύπτει σε κάποιο βαθµό, το ένα το άλλο. 
Ανακεφαλαιώνοντας, λεκτική ονοµάζεται µία µεταβλητή της οποίας οι τιµές δεν είναι 
αριθµοί αλλά λέξεις, οι οποίες αποκαλούνται κατηγορίες και προσδιορίζονται από 
ασαφή σύνολα. Η έννοια της λεκτικής µεταβλητής αποδεικνύει τη χρησιµότητα των 
ασαφών συνόλων στη σύνδεση λεκτικών εκφράσεων µε αριθµητικές πληροφορίες. 
   
6.1.6. Ασαφείς τελεστές-πράξεις µεταξύ ασαφών συνόλων 
 
Οι βασικές σχέσεις που διέπουν τα ασαφή σύνολα είναι οι ίδιες µε εκείνες των 
αντίστοιχων των συνόλων του Boole. Οι κυριότερες από αυτές, ορισµένες εκ των 
οποίων χρησιµοποιούνται στην παρούσα µελέτη, είναι οι ακόλουθες:  
 
Ισότητα: δύο ασαφή σύνολα Α και Β είναι ίσα (Α=Β) όταν και µόνο όταν οι 
συναρτήσεις συµµετοχής τους είναι ίσες, δηλαδή:  

)()( xx ΒΑ = µµ  
Συµπλήρωµα: το συµπληρωµατικό ασαφές σύνολο 'A  του ασαφούς συνόλου Α, 
ορίζεται από τη σχέση: 

)(1)(' xx ΑΑ −= µµ  
Ένωση: η ένωση δύο ασαφών συνόλων Α και Β ( )BA∪  µε αντίστοιχες συναρτήσεις 
συµµετοχής µΑ(χ) και µΒ(χ) είναι ένα ασαφές σύνολο Γ, του οποίου η συνάρτηση 
συµµετοχής δίνεται από τη σχέση: 

[ ])(),()( xxMaxx ΒΑΓ = µµµ , Xx∈  (Συνάρτηση του Zadeh) 
Πέραν του τελεστή Max, η απόδοση ή διαφορετικά ερµηνεία, της ένωσης δύο 
ασαφών συνόλων, µπορεί να γίνει και µε τις ακόλουθες συναρτήσεις: 

• ( ) ( )[ ]www baMinba /1
w ,1,U += , όπου ( )∞∈ ,0w  (Συνάρτηση του Yager) 

• Xx∈∀ , ( ) ( ) ( ) ( ) ( )xxxxx ΒΑΒΑΒ+Α −+= µµµµµ  (Πιθανοτικό άθροισµα, 
Probabilistic sum)  

• Xx∈∀ , ( ) ( ) ( )[ ]xx,1x ΒΑΒ⊕Α += µµµ Min  (Φραγµένο άθροισµα, Bounded 
sum) 

• Xx∈∀ , ( )
( ) ( )
( ) ( )

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
=
=

= Α

Α

Β∪Α

λοιπαυπταγια
µτανµ
µτανµ

µ
ό

ό
ό

B

B

,1
0x,x
0x,x

x& (∆ραστικό άθροισµα, Drastic 

sum) 

• Xx∈∀ , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) 0,

xx11
xx2xx

x ≥
−−

−−+
=

Α

ΑΑ
Β∪Α γ

µµγ
µµγµµ

µ
B

BB  (Άθροισµα 

του Hamacher) 
Τοµή: η τοµή δύο ασαφών συνόλων Α και Β ( )BA∩  µε αντίστοιχες συναρτήσεις 
συµµετοχής µΑ(χ) και µΒ(χ) είναι ένα ασαφές σύνολο Γ, του οποίου η συνάρτηση 
συµµετοχής δίνεται από τη σχέση: 

[ ])(),()( xxMinx ΒΑΓ = µµµ , Xx∈  (Συνάρτηση του Zadeh) 
Η τοµή, όπως στην περίπτωση της ένωσης, µπορεί να αποδοθεί και µε τη χρήση των 
παρακάτω συναρτήσεων: 
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• ( ) ( ) ( )( )[ ]www
w baMinbaI

/1
11,11, −+−−= , όπου ( )∞∈ ,0w  (Συνάρτηση του 

Yager) 
• Xx∈∀ , ( ) ( ) ( )xxx ΒΑΒ•Α ⋅= µµµ , (Αλγεβρικό γινόµενο, Algebraic product) 
• Xx∈∀ , ( ) ( ) ( )[ ]1xx,0x −+= ΒΑΒ⊗Α µµµ Max , (Φραγµένο γινόµενο, Bounded 

product) 

• Xx∈∀ , ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
=
=

=
Α

Β•Α

1x,x,1
1x,x
1x,x

x
p

)

BA

BB

A

ό
ό
ό

µµταν
µτανµ
µτανµ

µ (∆ραστικό γινόµενο, Drastic 

product) 

• Xx∈∀ , ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) 0,

xxxx1
xx

x ≥
−+−+

=
ΑΑ

Α
Β∩Α γ

µµµµγγ
µµ

µ
BB

B  

(Γινόµενο του Hamacher) 
Οι εναλλακτικές µορφές απόδοσης της ένωσης και της τοµής καλούνται 
«Σταθµισµένοι τελεστές» (Compensatory operators), εφόσον ο ρόλος τους είναι να 
σταθµίζουν τις «ακραίες» συναρτήσεις του Zadeh, Min και Max. Οι εν λόγω 
τελεστές, παρέχουν µία πιο αδύναµη ή αλλιώς λιγότερο ευαίσθητη συσχέτιση µεταξύ 
των ασαφών κανόνων ή µεταξύ των τµηµάτων της υπόθεσης ενός σύνθετου κανόνα. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, η χρήση ενός και µόνο τελεστή µπορεί να διατηρεί τόσο 
τις ιδιότητες της ένωσης, όσο και της τοµής (Cox, 1994). Μία τέτοια περίπτωση είναι 
ο τελεστής γ, ο οποίος ορίζεται ως εξής: 

( ) ( )( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )γγ µµµµµµγςτσελε xxxxxx 1
ΒΑΒΑ

−
ΒΑ −+⋅=Τ ή   , [ ]1,0∈γ  

ή πιο απλά, ( ) maxγ-1min ⋅+⋅=Τ γγςτσελε ή , [ ]1,0∈γ  
Ανάλογα µε τις τιµές που αποδίδονται στην ποσότητα γ, ο τελεστής προσεγγίζει το 
µέγιστο (maximum, γ<0,5) ή το ελάχιστο (minimum, γ>0,5).   
Γενικά, η επιλογή του κατάλληλου κατά περίπτωση σταθµισµένου τελεστή, απαιτεί 
γνώση και εµπειρία της κατάστασης που προσοµοιώνει το ασαφές σύστηµα και 
συνήθως γίνεται µε έναν µάλλον ευρετικό τρόπο (heuristically), µέσω της εκτίµησης 
του αποτελέσµατος από τη χρήση τους.   
Αλγεβρικό γινόµενο: το αλγεβρικό γινόµενο δύο ασαφών συνόλων Α και Β (Α·Β), 
όπως ήδη αναφέρθηκε, ορίζεται από την ακόλουθη σχέση:   

)()()( xxx ΒΑΑΒ ⋅= µµµ  
Αλγεβρικό άθροισµα: το αλγεβρικό άθροισµα δύο ασαφών συνόλων Α και Β (Α+Β), 
ορίζεται από την ακόλουθη σχέση: 

)()()( xxx ΒΑΑΒ += µµµ  
Αντίθετα µε το αλγεβρικό γινόµενο, το αλγεβρικό άθροισµα έχει νόηµα µόνο για 
εκείνα τα x για τα οποία ισχύει: 1)()( ≤+ ΒΑ xx µµ . 
 
6.2. Εφαρµογές της Λογικής της Ασάφειας 
 
Οι εφαρµογές της ασαφούς λογικής σε συνδυασµό µε τα Γ.Σ.Π. για την ανάλυση 
χωρικών δεδοµένων είναι αρκετές και σχετικά πρόσφατες. Οι Robinson and Strahler 
(1984) εφάρµοσαν λειτουργίες των ασαφών συνόλων για τη διαχείριση γεωγραφικών 
χαρακτηριστικών στοιχείων, σε βάση δεδοµένων. Ο Robinson (1990) ανέπτυξε 
επίσης µία νέα αυτόµατη µέθοδο αλληλεπίδρασης µε το χρήστη των ασαφών 
χωρικών σχέσεων, ενώ ο Wang (1994) ανέπτυξε µία φυσική γλώσσα υποβολής 
ερωτήσεων σε ένα Γ.Σ.Π. Ο Rowman (1990), παρουσίασε ένα πλαίσιο µε 
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προδιαγραφές βασιζόµενες στην ασαφή λογική, στο οποίο οι κανόνες όσον αφορά 
στο χώρο, το χρόνο και την ακρίβεια, έχουν καθοριστεί επαρκώς. Ένα γεωγραφικό 
πληροφοριακό σύστηµα, βασισµένο στην ασαφή λογική και η εφαρµογή του στην 
αξιολόγηση γης, αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο Guelph (Hall et al., 1992), καθώς 
και στο Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (Davidson et al., 1994). Επίσης, ο Sui 
(1992) ανέπτυξε ένα µοντέλο αξιολόγησης αστικής γης µε ασαφή λογική στο πλαίσιο 
ενός Γ.Σ.Π.  
Η χρήση ασαφών συνόλων στην εφαρµοσµένη εδαφολογία είναι αρκετά ευρεία. Οι 
Kollias and Voliotis (1991), βασισµένοι στη σχεσιακή βάση δεδοµένων των 
Zemankova-Leech and Kandel (1984) INGRES, παρουσίασαν ένα πρωτότυπο σχήµα 
εδαφολογικού συστήµατος πληροφοριών. Οι Burrough (1989a), Odeh et al. (1990), 
Powell et al., (1991), Burrough et al. (1992), McBratney and De Gruijter (1992), Zhu 
et al., (1996), McBratney and Odeh (1997), Kollias and Kalivas (1998), Zhu et al., 
(2001), Qi et al., (2006), Tscherko et al., (2007) παρουσίασαν µελέτες περιπτώσεων 
όπου καταδεικνύονται τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση ασαφών συνόλων έναντι των 
συµβατικών µεθόδων ταξινόµησης και χαρτογράφησης εδαφών καθώς και εκτίµησης 
χρήσεων γης.  
Αντίστοιχα, εφαρµογές της λογικής της ασάφειας για τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση φυσικών διαθεσίµων ή/και ανθρωπογενών διαδικασιών έχουν 
καταγραφεί αρκετές, µέρος των οποίων παρατίθεται ακολούθως. 
Οι McBratney and Moore (1985), χρησιµοποίησαν τη θεωρία των ασαφών συνόλων 
προκειµένου να ταξινοµήσουν το κλίµα σε διακριτές κατηγορίες, χωρίς ωστόσο να 
παραβλέπουν τη φυσική συνέχεια των κλιµατικών δεδοµένων. Οι Thangavadivelu 
and Colvin (1997), ανέπτυξαν ένα ασαφές ΣΥΑ (FLoDSS) για την υποβοήθηση των 
αγροτών σχετικά µε τον προγραµµατισµό των αρόσεων που προηγούνται της 
εγκατάστασης της καλλιέργειας. Το σύστηµα αποδίδει σε ηµερήσια βάση και 
λαµβάνει υπόψη του παραµέτρους όπως η υγρασία του εδάφους, η επιτακτικότητα 
της επέµβασης, το µέγεθος των αγρών, ο διατιθέµενος χρόνος, το είδος της άροσης 
κ.λπ. Οι McMillan et al. (2000), παρουσίασαν µία πρωτότυπη προσέγγιση για την 
περιγραφή και ταξινόµηση 15 γεωµορφών µε τη χρήση ψηφιακών µοντέλων εδάφους 
(DEMs) και µιας βάσης ασαφών κανόνων. Οι Lee et al. (2000), ανέπτυξαν και 
χρησιµοποίησαν ένα ασαφές έµπειρο σύστηµα, σε αντικατάσταση ενός συµβατικού 
συστήµατος ελέγχου ενός βιοαντιδραστήρα για τη διαχείριση των επιπέδων νιτρικών 
ιόντων σε συστήµατα υδροπονίας. Το σύστηµα συντίθεται από περισσότερους από 40 
ασαφείς κανόνες µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Οι Roussel et al. (2000), 
διερεύνησαν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση φυτοφαρµάκων σε 
αροτραίες καλλιέργειες µε τη χρήση του ασαφούς έµπειρου συστήµατος Ipest. Το 
σύστηµα συντίθεται σε τέσσερα υποσυστήµατα: το πρώτο αφορά στην ποσότητα του 
εφαρµοζόµενου φυτοφαρµάκου, το δεύτερο στον κίνδυνο µόλυνσης των 
επιφανειακών υδάτων, το τρίτο των υπόγειων υδάτων και το τέταρτο του αέρα. Οι 
Haberlandt et al. (2002), προσοµοίωσαν τη διαδικασία έκπλυσης του αζώτου από 
καλλιεργούµενα εδάφη µε τη χρήση ασαφών κανόνων, οι οποίοι προέκυψαν από την 
εφαρµογή του οικο-υδρολογικού µοντέλου SWIM. Το εν λόγω σύστηµα ασαφών 
κανόνων λειτουργεί σε µηνιαία βάση και αποτελείται από 15 κανόνες και 7 
µεταβλητές εισόδου. Οι Hu et al. (2003), παρουσίασαν ένα υποσύστηµα του έµπειρου 
συστήµατος RSES (Remediation Selection Expert System), το οποίο βασίζεται στη 
λογική της ασάφειας και χρησιµοποιείται για την ανάλυση των υδραυλικών ιδιοτήτων 
µολυσµένων από πετρελαιοειδή εδαφών. Οι Uricchio et al. (2004), πρότειναν ένα 
ΣΥΑ που παρέχει πληροφορία σχετικά µε την περιβαλλοντική επίδραση 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων επί της ποιότητας των υπόγειων υδάτων. Το 
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σύστηµα χρησιµοποιεί τη λογική της ασάφειας προκειµένου να αναπαραστήσει την 
αβεβαιότητα που ενδογενώς χαρακτηρίζει τις παραµέτρους του φυσικού 
περιβάλλοντος. Οι Tzionas et al. (2004), παρουσίασαν το σχεδιασµό ενός ασαφούς 
ΣΥΑ για την εκτίµηση των προτεινόµενων εναλλακτικών στρατηγικών διαχείρισης 
της λίµνης Κορώνειας στην Ελλάδα. Το σύστηµα χρησιµοποιεί ασαφή ποιοτικά και 
ποσοτικά µεγέθη, όπως αυτά της εφικτότητας, της περιβαλλοντικής επίδρασης, του 
χρόνου αποκατάστασης και του κόστους. Οι De la Torre et al., (2005), προκειµένου 
να συσχετίσουν την παραγωγή φράουλας µε τις συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων στο 
υπόγειο ύδωρ και σε διαφορετικά εδαφικά βάθη, χρησιµοποίησαν µία γεννήτρια 
προβλεπτικών ασαφών κανόνων, βασισµένη στη λογική της ασάφειας και την 
«όρυξη» δεδοµένων (data mining).  
 
Η αβεβαιότητα και η επικινδυνότητα αποτελούν ειδοποιούς παράγοντες σε µία 
διαδικασία υποστήριξης αποφάσεων, ιδίως όταν αυτή διατηρεί χωρικές προεκτάσεις. 
Στην περίπτωση της υποστήριξης αποφάσεων των παραγωγών σχετικά µε τη 
διαχείριση των εισροών στους αγρούς τους, υφίστανται ποικίλες πηγές αβεβαιότητας. 
Ο έλεγχος της αβεβαιότητας εξαρτάται τόσο από την προέλευσή της όσο και από τους 
τύπους της. Στην περίπτωση της διαχείρισης των καλλιεργειών, όπου η αβεβαιότητα 
αφορά σε φαινόµενα του φυσικού περιβάλλοντος, όπου τα όρια µεταξύ των διαφόρων 
ταξινοµήσεων βαίνουν βαθµιαία και όπου σαφώς εµπλέκεται ο ανθρώπινος 
παράγοντας, επιλέγεται η λογική της ασάφειας και η χρήση γνωσιακών κανόνων, ως 
ο καταλληλότερος δοµηµένος τρόπος ενσωµάτωσης και ελέγχου της εγγενούς της 
αβεβαιότητας.         
Επιµέρους ασαφή συστήµατα αποτελούν την «καρδιά» του προτεινόµενου ΧΣΥΑ και 
για το λόγο αυτό, η θεωρία που τα περιβάλλει αποδελτιώνεται σε ένα ξεχωριστό 
κεφάλαιο. Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, περιγράφονται τα ασαφή συστήµατα, οι 
κατηγορίες τους και η αλληλουχία των βηµάτων δόµησής τους, σε µία προσπάθεια 
εισαγωγής του αναγνώστη στη µεθοδολογία που διερευνήθηκε και αξιοποιήθηκε σε 
ένα καίριο τµήµα του αναπτυχθέντος ΧΣΥΑ.     
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Κεφάλαιο 5ο. Ασαφή Συστήµατα 
 
1. Εισαγωγή  
 
Με τον όρο ασαφές σύστηµα ή ασαφές έµπειρο σύστηµα (fuzzy expert system), 
νοείται το σύστηµα εκείνο το οποίο ενσωµατώνει ασαφή σύνολα (fuzzy sets) ή/και 
λογική της ασάφειας (fuzzy logic) στη διαδικασία συλλογιστικής του (reasoning 
process) ή/και στον τρόπο αναπαράστασης της γνώσης (knowledge representation) 
(Kandel, 1991).   
Τα ασαφή συστήµατα, όπως τα παραδοσιακά έµπειρα συστήµατα και τα συστήµατα 
υποστήριξης αποφάσεων βασίζονται στη ροή δεδοµένων και πληροφορίας. 
Εντούτοις, ένα ασαφές σύστηµα ή πιο απλά ένα ασαφές µοντέλο, διαφέρει από τα 
παραπάνω σε δύο καίρια σηµεία. Αυτά είναι ο τύπος των δεδοµένων εισόδου και της 
εξαγόµενης πληροφορίας και οι θεµελιώδεις µετασχηµατισµοί που ενσωµατώνονται 
και δίνουν υπόσταση στη διαδικασία της ανάλυσης.  
Ένα µοντέλο δέχεται σύνολα δεδοµένων εισόδου, τα οποία στην ουσία εκφράζουν 
και περιγράφουν την πραγµατικότητα του έξω κόσµου. Τέτοια δεδοµένα, µπορούν να 
είναι µονόµετρα µεγέθη, καταγραφές, πίνακες, αριθµοί, αλλά και ασαφείς περιοχές 
(fuzzy regions). Ένα ασαφές δεδοµένο εισόδου, µπορεί κάλλιστα να είναι µία ασαφής 
περιοχή προερχόµενη από κάποιο άλλο ασαφές µοντέλο, ή κάποιο ασαφές σύνολο 
προερχόµενο από τµήµα του ίδιου του µοντέλου ή τέλος ασαφείς αριθµοί (fuzzy 
numbers). 
Το ασαφές µοντέλο εκτελεί µία σειρά από ασαφείς προτάσεις ή διαφορετικά κανόνες 
ακολουθώντας δοµές ελέγχου των καταλλήλως προσδιορισθέντων λεκτικών 
µεταβλητών και ασαφών συνόλων, µε παράλληλο όµως τρόπο. Με άλλα λόγια, το 
σύνολο των κανόνων του συστήµατος, συνδράµει στην εύρεση της τελικής τιµής της 
µεταβλητής εξόδου. Κάτι τέτοιο όµως σηµαίνει, ότι η λύση του συστήµατος επάγεται, 
αφού εκτελεστούν όλοι ανεξαιρέτως οι κανόνες. Το αποτέλεσµα εκτέλεσης των 
κανόνων είναι µία ασαφής περιοχή για κάθε µία µεταβλητή εξόδου, ενώ όταν 
απαιτείται από το πρόβληµα µία διακριτή τιµή εξόδου, τότε είναι επιβεβληµένη η 
εφαρµογή της διαδικασίας απασαφοποίησης επί της τελικής ασαφούς περιοχής. 
Προκειµένου να ξεκινήσει κανείς τη συγγραφή κανόνων (ασαφών προτάσεων), βάσει 
των οποίων θα συµπεριφέρεται το υπό σχεδιασµό ασαφές µοντέλο, θα πρέπει πρώτα 
να θεσπίσει και να τεκµηριώσει συσχετίσεις µεταξύ του ασαφούς χώρου των 
µεταβλητών εισόδου µε τον αντίστοιχο, της ή των µεταβλητών εξόδου. Πιο 
συγκεκριµένα, θα πρέπει κάθε µεταβλητή να «αποδοµηθεί» σε ένα ή περισσότερα 
ασαφή σύνολα χαρακτηριστικά των ιδιοτήτων της. Το κάθε ένα από τα προκύπτοντα 
αυτά ασαφή σύνολα, περιγράφει ένα εύρος του πεδίου τιµών της αντίστοιχης 
µεταβλητής και αποδίδει σε αυτό µία λεκτική σηµασία. Το όνοµα του εκάστοτε 
ασαφούς συνόλου, στο εξής αποτελεί το µέσο προσέγγισης και προσπέλασης της 
σηµασιολογικής ιδιότητας της µεταβλητής που περιγράφει.  
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα µοντελοποίησης της αποδοτικότητας µιας 
επιχείρησης. Έστω ότι η µεταβλητή που αναπαριστά την αποδοτικότητα µιας 
επιχείρησης είναι το «κέρδος». Οι τιµές της µεταβλητής «κέρδος» µπορεί να είναι 
είτε θετικές (η επιχείρηση είναι κερδοφόρα) ή αρνητικές (η επιχείρηση είναι 
ζηµιογόνα). Οι διάφορες τιµές που παίρνει η µεταβλητή «κέρδος», στην ουσία 
αναπαριστούν τις ποικίλες εκδοχές αποδοτικότητας της επιχείρησης. Το πεδίο τιµών 
του «κέρδους» µπορεί να κατατµηθεί σε υποπεριοχές, οι οποίες εκφράζουν «υψηλές 
απώλειες», «χαµηλές απώλειες», «µηδενικές απώλειες ή κέρδη», «χαµηλά κέρδη», 
«υψηλά κέρδη» κ.ο.κ. Κάθε µία από τις παραπάνω υποπεριοχές δεν έχει σαφή όρια, 
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αλλά όσο η µεταβλητή του κέρδους κυµαίνεται και λαµβάνει τιµές στο πεδίο τιµών 
της, τόσο περισσότερο ή λιγότερο δίνεται η εντύπωση ότι αυτή αναπαρίσταται και 
είναι συµβατή µε κάποιον από τους προαναφερθέντες λεκτικούς χαρακτηρισµούς. Οι 
χαρακτηρισµοί αυτοί συνιστούν ένα ασαφές σύνολο συσχετιζόµενο µε τη µεταβλητή 
«κέρδος». Γενικά, η ορθή κατάτµηση µιας µεταβλητής σε ένα πλήρες σύνολο 
ασαφών όρων αποτελεί µία πολύ σηµαντική πτυχή δόµησης ενός εύρωστου και 
ευπροσάρµοστου ασαφούς µοντέλου. Κοινώς, όλες οι σηµασιολογικώς σηµαντικές, 
για το εκάστοτε πρόβληµα, περιοχές µιας µεταβλητής πρέπει να αναπαρασταθούν και 
να αποδοθούν ως ένα ασαφές σύνολο. Μόνο οι «επώνυµες» ασαφείς περιοχές 
µπορούν να συµµετέχουν και να χρησιµοποιηθούν στους κανόνες του µοντέλου. 
Πολλά εµπορικά πακέτα ή αλλιώς «κελύφη» δηµιουργίας έµπειρων συστηµάτων 
ενσωµατώνουν διάφορες τεχνικές προκειµένου να εκφράσουν και να χειριστούν την 
αβεβαιότητα στη γνώση και στα δεδοµένα. Τέτοιες τεχνικές είναι οι συντελεστές 
βεβαιότητας (certainty factors) (Shortliffe, 1976), και τα µοντέλα των Bayes 
(Buchanan και Shortliffe, 1984) και Dempster-Shafer (Shafer, 1976). Ωστόσο, δεν 
µπορούν να ανταπεξέλθουν στην έκφραση ασαφών δεδοµένων, τα οποία συνιστούν 
ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της ανθρώπινης επικοινωνίας. Ορισµένα συστήµατα 
όπως το Cadiag-2 (Adlassing and Kolarz, 1986), το Fault (Whalen et al., 1982), το 
FLOPS (Buckley and Siler, 1987), το FRIL (Baldwin, 1987), το SYSTEMZ-II (Leung 
et al., 1989), το FLISP (Sosnowski, 1990) και το FuzzyCLIPS (Orchard, 2004) 
υποστηρίζουν έννοιες και λειτουργίες ασαφούς λογικής.  
 
2. Κατηγορίες ασαφών συστηµάτων 
 
Γενικότερα, υπάρχουν δύο τύποι ασαφών συστηµάτων, επονοµαζόµενοι «ασαφής 
έλεγχος» (fuzzy control) και «ασαφής συλλογιστική» (fuzzy reasoning). Παρόλο που 
και τα δύο συστήµατα κάνουν χρήση ασαφών συνόλων, διαφέρουν ποιοτικά σε 
επίπεδο µεθοδολογίας.    
Ο ασαφής έλεγχος εισήχθη και επετεύχθη πρώτα από τον Mamdani (1976) µε τη 
δηµιουργία ενός ασαφούς συστήµατος ελέγχου ενός εργοστασίου τσιµέντου. Έκτοτε, 
ο ασαφής έλεγχος έτυχε ευρείας αποδοχής, αρχικά στην Ιαπωνία και µετέπειτα σε 
ολόκληρο τον κόσµο. Η βασική εκδοχή ενός συστήµατος ασαφούς ελέγχου µπορεί 
εύκολα να περιγραφεί ως εξής: δέχεται ως δεδοµένα εισόδου (inputs) αριθµούς, τους 
οποίους στη συνέχεια µεταφράζει σε λεκτικούς όρους (linguistic terms), όπως «λίγο», 
«αργά», «µέτρια» κ.ά. (διαδικασία ασαφοποίησης/fuzzification) και οποίοι µε τη 
χρήση κανόνων (rules) συνδέονται µε αντίστοιχους λεκτικούς όρους που 
περιγράφουν τα δεδοµένα εξόδου (outputs). Τελικά, τα δεδοµένα εξόδου υπό τη 
µορφή λεκτικών όρων, µεταφράζονται σε έναν αριθµό, µέσω της διαδικασίας της 
απασαφοποίησης (defuzzification). Τα συστήµατα ασαφούς ελέγχου, χειρίζονται 
κατά τρόπο ικανοποιητικό αριθµητικά δεδοµένα εισόδου και εξόδου. 
Η σύνταξη των κανόνων γίνεται κατά τρόπο ευνοϊκό και εύκολο για διαδικασίες 
ασαφούς ελέγχου, αλλά αρκετά περιοριστικό και καθορισµένο για διαδικασίες 
ασαφούς συλλογιστικής, µιας και η ασαφοποίηση και απασαφοποίηση γίνονται 
αυτόµατα και δε δύναται να παρακαµφθούν ή να αποφευχθούν.  
Αντίθετα, οι κανόνες και γενικότερα το πεδίο των συστηµάτων ασαφούς 
συλλογιστικής δεν µπορούν να περιγραφούν εξίσου επακριβώς. Εξ’ ορισµού, τα 
συστήµατα ασαφούς συλλογιστικής επιχειρούν να προσοµοιώσουν την ανθρώπινη 
σκέψη, χωρίς όµως να θέτουν οιονδήποτε a priori περιορισµό στη διαδικασία αυτή. 
Ως εκ τούτου, τα εν λόγω συστήµατα «συνεργάζονται» τόσο µε αριθµητικά όσο και 
µε µη αριθµητικά δεδοµένα, ενώ οι κανόνες που ενσωµατώνονται σε αυτά, δεν 
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υπονοούν αυτόµατη και αναπόφευκτη ασαφοποίηση και απασαφοποίηση. Πράγµατι, 
οι διαδικασίες αυτές νοούνται διακριτές και εφαρµόζονται, ή δεν εφαρµόζονται 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε προβλήµατος. Είναι γεγονός και µάλιστα 
ατυχές, ότι η πλειοψηφία των ασαφών συστηµάτων έχουν σχεδιαστεί για προβλήµατα 
και εφαρµογές ελέγχου και για το λόγο αυτό, επικεντρώνονται στην αναπαράσταση 
αριθµητικών κυρίως µεταβλητών, ενώ η κατεξοχήν δυνατότητά τους προς 
αναπαράσταση ποιοτικών µεγεθών, παραµένει σε µεγάλο βαθµό αναξιοποίητη.  
Σε ένα ασαφές έµπειρο σύστηµα, οι µεταβλητές ή οι κανόνες που το συνθέτουν 
µπορεί να είναι αληθείς, ψευδείς ή οτιδήποτε άλλο µεταξύ αυτών των δύο συνθηκών. 
∆ιφορούµενες έως και αντιτιθέµενες έννοιες και προτάσεις συναντώνται αρκετά 
συχνά στα ασαφή έµπειρα συστήµατα, τα οποία όµως σε αντίθεση µε το συµβατικό 
υπολογιστικό προγραµµατισµό, διαθέτουν δοµηµένους τρόπους προσδιορισµού και 
χειρισµού τους. Πράγµατι, οι κατά προσέγγιση αριθµητικές τιµές ορίζονται µε τη 
χρήση ασαφών αριθµών (fuzzy numbers), µεταφράζονται εύκολα σε λεκτικές 
µεταβλητές (linguistic variables) όπως «γρήγορα», «πολύ» κ.ά. και αντίστροφα, ενώ 
ενσωµατώνονται ακόµα πιο εύκολα στη σύνταξη κανόνων. Ένα από τα πλέον 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα των ασαφών συστηµάτων είναι ότι η σύνταξη των 
κανόνων, γίνεται στην καθοµιλουµένη γλώσσα, όπως για παράδειγµα «εάν η ηλικία 
είναι προχωρηµένη» και όχι σε κάποια πολύπλοκη για τους µη γνώστες υπολογιστική 
γλώσσα. Τέλος, αµφιβολίες ή αντιθέσεις, αντιµετωπίζονται µε τη χρήση διακριτών 
ασαφών συνόλων.    
Προκειµένου να γίνει κατανοητή η διαδικασία συµπερασµατολογίας ενός ασαφούς 
συστήµατος, ακολούθως περιγράφονται τα βασικά και απαραίτητα στάδιά της. Η 
πορεία εξαγωγής συµπεράσµατος σε ένα ασαφές σύστηµα ακολουθεί, τουλάχιστον, 
πέντε βήµατα, τα οποία είναι: ασαφοποίηση των µεταβλητών εισόδου, εφαρµογή των 
ασαφών τελεστών (και/ή) στις υποθέσεις των κανόνων, συσχέτιση της υπόθεσης µε 
την απόδοση των κανόνων, συγκέντρωση των αποδόσεων των κανόνων και τέλος 
απασαφοποίηση.  
 
3. ∆ιαδικασία ασαφοποίησης (Fuzzification) 
 
Ασαφοποίηση είναι η διαδικασία µετατροπής των αρχικών αριθµητικών τιµών των 
µεταβλητών, σε λεκτικές µε τη βοήθεια των συναρτήσεων συµµετοχής. Η απόδοση 
της συνάρτησης συµµετοχής είναι µία υποκειµενική διαδικασία, η οποία 
αντικατοπτρίζει τη γνώση ενός ή περισσοτέρων ειδηµόνων. Αποτελεί καίριο σηµείο 
στην κατασκευή ενός ασαφούς συστήµατος, µιας και η απόφαση χρήσης 
συγκεκριµένων συναρτήσεων καθορίζει την ανταπόκριση, τη σχέση και γενικότερα 
την τάση µεταξύ δεδοµένων και της έννοιας ή της παραµέτρου που αποδίδουν. 
Γενικότερα, η συνάρτηση συµµετοχής αντικατοπτρίζει το βαθµό γνώσης του 
αναπτύσσοντα το ασαφές σύστηµα για κάθε µεταβλητή ή αντικείµενο του 
προβλήµατος.  
Οι Van der Werf and Zimmer (1998) κατά τη διαδικασία δόµησης ασαφούς έµπειρου 
συστήµατος για τον προσδιορισµό ενός δείκτη περιβαλλοντικής επίδρασης από την 
εφαρµογή φυτοφαρµάκων σε αροτραίες καλλιέργειες, στήριξαν την απόδοση 
συναρτήσεων συµµετοχής σε βιβλιογραφικά δεδοµένα και στην προσωπική τους 
«έµπειρη» γνώση επί του αντικειµένου. Αντίθετα, οι Yang et al. (2003a), για την 
ανάπτυξη συστήµατος εφαρµογής ζιζανιοκτόνων µε τη χρήση τεχνητών νευρωνικών 
δικτύων και ασαφούς λογικής, λόγω ελλιπούς πληροφόρησης σχετικά µε τα όρια του 
πεδίου τιµών των παραµέτρων που χρησιµοποίησαν, απέδωσαν µε αυθαίρετο τρόπο 
τις αντίστοιχες συναρτήσεις συµµετοχής. 
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Εάν το ασαφές σύνολο δεν αποδοθεί ορθά, τότε ο βαθµός συµµετοχής ή διαφορετικά 
ο βαθµός αλήθειας των στοιχείων του  θα είναι ή πολύ υψηλός ή πολύ χαµηλός. 
Παρόλα αυτά, αποδεικνύεται πως τα ασαφή συστήµατα διατηρούν υψηλές τιµές 
ανεκτικότητας σχετικά µε την επιλογή συναρτήσεων συµµετοχής, δηλαδή 
συµπεριφέρονται καλώς, ακόµα και όταν τα σχήµατα των ασαφών συνόλων δεν 
έχουν αποδοθεί επακριβώς (Cox, 1994). 
Σχετικά µε την επιλογή συναρτήσεων συµµετοχής, ο Burrough (1989) βασιζόµενος 
στους Robinson (1988) και Buckles and Petry (1982) πρότεινε δύο µοντέλα 
προσδιορισµού τους. Το πρώτο ονοµάζεται Μοντέλο Σχεσιακής Οµοιότητας-Μ.Σ.Ο. 
(Similarity Relation Model-SR) και το δεύτερο Μοντέλο Σηµασιολογικής Εισαγωγής-
Μ.Σ.Ε. (Semantic Import Model-SI).  
Το Μ.Σ.Ο. βασίζεται στην αριθµητική ταξινόµηση (numerical taxonomy) και την 
ανάλυση σε οµάδες (cluster analysis) υπό την έννοια ότι οι τιµές της συνάρτησης 
συµµετοχής συναρτώνται µε την εκάστοτε µέθοδο ταξινόµησης. Μία περίπτωση της 
µεθόδου αυτής, είναι και ο αλγόριθµος του ασαφούς κ-µέσου (fuzzy k-means). Η 
χρήση του εν λόγω αλγόριθµου είναι αρκετά δηµοφιλής στην επιστήµη της 
εδαφολογίας και στη γεωργική έρευνα. Οι De Gruijter et al. (1997) χρησιµοποίησαν 
τον αλγόριθµο του ασαφούς κ-µέσου σε συνδυασµό µε µία µέθοδο χωρικής 
παρεµβολής για την εξαγωγή συνεχών τάξεων πάχους στρωµάτων σε εδαφικά 
προφίλ. Οι Boydell and McBratney (2002), διερεύνησαν την εξαγωγή ζωνών 
διαχείρισης εντός του αγρού µε τη χρήση τηλεπισκοπικών δεδοµένων, δεδοµένων 
παραγωγής και µιας παραλλαγής του αλγόριθµου του ασαφούς κ-µέσου. Οι Kitchen 
et al. (2005), προκειµένου να χαράξουν ζώνες παραγωγικότητας εντός δύο αγρών από 
δεδοµένα εδαφικής ηλεκτρικής αγωγιµότητας και υψοµέτρου, έκαναν χρήση του 
ασαφούς κ-µέσου. Οι Taylor et al. (2007), ανέπτυξαν στην Αυστραλία ένα σύνολο 
ελεύθερων λογισµικών για τη Χωρικά Καθορισµένη ∆ιαχείριση Καλλιεργειών και τη 
διαγράµµιση ζωνών διαχείρισης εντός του αγρού, τα οποία ενσωµατώνουν 
λειτουργίες παρεµβολής και ασαφούς ταξινόµησης. Ο Christy (2007), χρησιµοποίησε 
τον ασαφή κ-µέσο για να καθορίσει χωρικά σύνολα µε παρεµφερή φασµατική 
συµπεριφορά και µε τον τρόπο αυτό να καθοδηγήσει την εδαφική δειγµατοληψία σε 
σχετικά οµοιογενείς ζώνες.         
Το Μ.Σ.Ε. αναφέρεται στην a priori επιλογή µιας συνάρτησης συµµετοχής και είναι 
χρήσιµο σε περιπτώσεις όπου ο σχεδιαστής του συστήµατος έχει µία πολύ καλή, αλλά 
ποιοτική ιδέα για το πώς οργανώνονται τα δεδοµένα του σε οµάδες αλλά ταυτόχρονα 
αντιµετωπίζει πάσης φύσης περιορισµούς στη χρήση της δίτιµης λογικής. Τέτοιοι 
περιορισµοί θα µπορούσαν να θεωρηθούν η αβεβαιότητα του σχεδιαστή ή του ειδικού 
για κάποιες σχέσεις που διέπουν το πρόβληµα, η εγγενής αοριστία που διέπει 
ορισµένα φυσικά, κατά κύριο λόγο, διαθέσιµα ή φαινόµενα, πιθανά πειραµατικά ή 
αναλυτικά σφάλµατα στον προσδιορισµό παραµέτρων κ.λπ.  
Oι Burrough (1989), Burrough et al. (1992) και Banai (1993) παρουσίασαν ορισµένες 
συναρτήσεις συµµετοχής κατάλληλες για εδαφολογικά και γεωµορφολογικά 
δεδοµένα, η απλούστερη εκ των οποίων είναι η ακόλουθη: 

21 )}({1
1)(

bxd
x

−+
= −µ  (5) 

της οποίας η γραφική παράσταση είναι καµπανοειδούς µορφής (Σχήµα 24). 
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Σχήµα 24. Γραφική παράσταση της εξίσωσης (5). 
 
Οι McMillan et al. (2000) εφάρµοσαν το Μ.Σ.Ε. για να µετατρέψουν παραµέτρους 
που προκύπτουν από ανάλυση του ανάγλυφου του εδάφους, όπως η κλίση, η έκθεση, 
οι καµπύλες κατατοµών και κατόψεων, το απόλυτο και το σχετικό υψόµετρο, οι 
συνθήκες στράγγισης, η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία κ.ά. σε ασαφή σύνολα. 
Στόχος τους ήταν να αναπτύξουν και να αξιολογήσουν µία κατά το δυνατόν πρακτική 
διαδικασία διάκρισης και κατηγοριοποίησης στοιχείων γεωµορφών ανάλογα µε τις 
εδαφικές τους ιδιότητες και τις διαχειριστικές τους απαιτήσεις στη γεωργία ακριβείας. 
Οι Assimakopoulos et al. (2003) χρησιµοποίησαν το Μ.Σ.Ε. και πιο συγκεκριµένα 
την εξίσωση (8) προκειµένου να αποδώσουν βαθµούς συµµετοχής σε συγκεκριµένες 
εδαφολογικές παραµέτρους οι οποίες ασκούν επίδραση στην οξινοποιό δράση των 
αζωτούχων λιπασµάτων, στη δυνητική έκπλυσή τους και στην απώλειά τους µε 
εξαέρωση, µε απώτερο στόχο τη χαρτογράφηση γεωργικών εδαφών κατάλληλων για 
εφαρµογή τέτοιων λιπασµάτων. Οι Qi et al. (2006) χρησιµοποίησαν συναρτήσεις του 
Gauss σε συνδυασµό µε την έµπειρη γνώση εδαφολόγων προκειµένου να σχεδιάσουν 
πιο ακριβείς, σε σχέση µε τους συµβατικούς, εδαφολογικούς χάρτες στο Wisconsin 
των Η.Π.Α. Οι Bhattacharyya et al. (2008) µετέτρεψαν πεδία τιµών φυσικών και 
χηµικών παραµέτρων του εδάφους, σχετικές µε τον κίνδυνο διάβρωσής του, σε 
βαθµούς συµµετοχής µε το Μ.Σ.Ε., µε στόχο το σχεδιασµό µέτρων αντιδιαβρωτικής 
προστασίας.        
Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί ότι παρόλο που η χρήση της Μ.Σ.Ε. για τη 
χάραξη ασαφών µελών, είναι µία πολύ ευέλικτη λύση, σε αρκετές περιπτώσεις δεν 
προσφέρει βέλτιστα αποτελέσµατα (Burrough and McDonnell, 1998). Για 
παράδειγµα, πολύ συχνά οι αναπτύσσοντες ένα ασαφές σύστηµα, δε γνωρίζουν 
ικανοποιητικά το προς επίλυση πρόβληµα και για το λόγο αυτό δεν είναι σε θέση να 
επιλέξουν την κατάλληλη κατηγοριοποίηση ή εν γένει ασαφοποίηση µιας ή 
περισσοτέρων µεταβλητών εισόδου σε αυτό. Παράλληλα, η ασαφοποίηση µιας 
µεταβλητής και η διάκριση του πεδίου τιµών της σε ασαφή µέλη, όπως και η απόδοση 
λεκτικών όρων στα µέλη αυτά, δύναται να έχουν καθαρά εντοπισµένο χαρακτήρα και 
να ποικίλουν από θέση σε θέση. Για παράδειγµα, τιµές ύψους βροχής που για την 
Ελλάδα θα χαρακτηρίζονταν υψηλές, για την Αγγλία κρίνονται µάλλον χαµηλές και 
ως εκ τούτου η χρήση των αυτών ασαφών µελών σε ένα ασαφές σύστηµα, θα 
οδηγούσε σε εσφαλµένα αποτελέσµατα. 
Στις περιπτώσεις αυτές, η χρήση µεθόδων ασαφούς ταξινόµησης (Μοντέλο 
Σχεσιακής Οµοιότητας) για την εύρεση επικαλυπτόµενων κλάσεων, οι οποίες 
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βασίζονται και καθοδηγούνται από τη διερεύνηση των ίδιων των δεδοµένων 
(exploratory techniques), αποδεικνύεται µία αξιόλογη εναλλακτική (Burrough and 
McDonnell, 1998). Η σύλληψη της ασαφούς ταξινόµησης έγινε από τον Ruspini 
(1969), σε µία προσπάθειά του να επιλύσει τις δυσκολίες αναπαράστασης των 
συµβατικών µεθόδων ταξινόµησης. Η πιο γνωστή ίσως µέθοδος ασαφούς 
ταξινόµησης είναι αυτή του ασαφούς κ-µέσου (fuzzy k-means ή fuzzy c-means), η 
οποία εισήχθη από τον Dunn (1974) και γενικεύθηκε από τους Bezdek (1974, 1981) 
και Bezdek et al. (1984).       
Ο αλγόριθµος του ασαφούς κ-µέσου αναλύει τα στοιχεία παρατηρήσεων και αναζητά 
σχέσεις µεταξύ τους. Αφού τα επεξεργαστεί, τα ταξινοµεί σε οµάδες. Κάθε µία από 
τις οµάδες έχει µία τιµή για το κεντροειδές της (cluster center), η οποία ουσιαστικά 
απεικονίζει την τιµή ενός τυπικού (µέσου) χαρακτηριστικού της οµάδας αυτής. Η 
βασική διαφορά από τις κλασικές µεθόδους ταξινόµησης είναι ότι οι παρατηρήσεις 
δεν ταξινοµούνται σε µία συγκεκριµένη οµάδα, αλλά υπολογίζεται το ποσοστό ή ο 
βαθµός συµµετοχής κάθε παρατήρησης σε κάθε οµάδα. Μία παρατήρηση δηλαδή 
µπορεί να ανήκει σε δύο ή και περισσότερες οµάδες, ανάλογα µε τους βαθµούς 
συµµετοχής της. Ο βαθµός συµµετοχής εποµένως, σχετίζεται µε το πόσο κοντά στα 
κεντροειδή κάθε οµάδας βρίσκεται η παρατήρηση που οµαδοποιείται (Χατζηχρήστος, 
2006).       
Ο εν λόγω αλγόριθµος έχει χρησιµοποιηθεί σε πλήθος επιστηµονικών πεδίων, όπως 
στην εδαφολογία (Powell et al., 1991, McBratney and DeGruijter, 1992, McBratney 
and Odeh, 1997, Goktepe et al., 2005), στη µετεωρολογία (McBratney and Moore, 
1985), στην ταξινόµηση γεωµορφών (Burrough et al., 2000), στη χάραξη 
διαχειριστικών αγροτικών ζωνών (Boydell and McBratney, 2002, Taylor et al., 2007) 
κ.α.   
Η χρήση του ασαφούς κ-µέσου γίνεται κυρίως για την εύρεση δοµών σε δεδοµένα και 
για τη µείωση της πολυπλοκότητας των δεδοµένων. Ο αλγόριθµος παράγει µία 
συνεχή ταξινόµηση, η οποία ιδανικά προσαρµόζεται στις θεωρούµενες παρατηρήσεις 
και στην περίπτωση που αυτές είναι αντιπροσωπευτικές µιας περιοχής, τότε το 
αποτέλεσµα του αλγόριθµου θα είναι επίσης αντιπροσωπευτικό της περιοχής (De 
Gruijter et al., 1997).    
Η συνάρτηση συµµετοχής στην ουσία µπορεί να είναι µία οποιαδήποτε συναρτησιακή 
σχέση της οποίας το σχήµα και η µορφή ανταποκρίνονται στο εκάστοτε πρόβληµα 
κατά απλό, γρήγορο, επαρκή και αξιόπιστο τρόπο. Οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες 
συναρτήσεις απεικόνισης του ασαφούς χώρου είναι οι τραπεζοειδείς και οι 
τριγωνικές. Η τραπεζοειδής µορφή συνήθως χρησιµοποιείται για την απεικόνιση 
ακραίων τιµών ενός πεδίου, ενώ η τριγωνική χωρίζει το πεδίο τιµών µιας µεταβλητής 
σε µία σειρά µικρότερων αλλά σαφέστερα προσδιορισµένων ασαφών υποπεριοχών. 
Καθώς κινούµαστε κατά µήκος του άξονα τιµών χ από αριστερά προς τα δεξιά, ο 
βαθµός συµµετοχής στο ποσοστό αλήθειας της «χαρτογραφούµενης» έννοιας ή 
µεταβλητής αυξάνει για να φτάσει στην πλήρη συµµετοχή που αντιστοιχεί στη 
µονάδα, ενώ στη συνέχεια µειώνεται προς το µηδενισµό. Οι Yang et al. (2003b), για 
την ανάπτυξη συστήµατος χωρικά εντοπισµένης ζιζανιοκτονίας µε τη χρήση ασαφούς 
λογικής και επεξεργασίας εικόνας, χρησιµοποίησαν τριγωνικές και τραπεζοειδείς 
συναρτήσεις συµµετοχής για το λόγο ότι είναι απλούστερες στην κατασκευή σε 
σχέση µε άλλες και διότι, σύµφωνα µε τους Heske and Heske (1996), αποδεικνύονται 
επαρκείς για τις περισσότερες εφαρµογές.   
Σχετικές µε την  φιλοσοφία των τριγωνικών επιφανειών είναι οι συναρτήσεις 
σχήµατος Π και καµπάνας (Σχήµα 24), οι δε τελευταίες θεωρούνται περισσότερο 
ευαίσθητες στην κατανοµή των βαθµών συµµετοχής σε µεγάλους πληθυσµούς. 
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Συνήθως ασαφή σύνολα που αποδίδουν λεκτικές µεταβλητές στις κοινωνικές 
επιστήµες και τις επιστήµες της πληροφορίας χρησιµοποιούν καµπύλες σχήµατος S ή 
Z (εκθετικές ή λογαριθµικές συναρτήσεις), γραµµικές επιφάνειες, καµπύλες Π και 
γενικότερα πολυεπίπεδες επιφάνειες (Cox, 1994).        
Γενικά, το σχήµα των συναρτήσεων συµµετοχής που επιλέγονται για χρήση σε ένα 
ασαφές σύστηµα, αποτελεί το λιγότερο καθοριστικό παράγοντά απόδοσης και 
επιτυχίας του. Χαρακτηριστική ωστόσο, είναι η επιβάρυνση της απόκρισης ενός 
ασαφούς συστήµατος, όταν χρησιµοποιούνται τραπεζοειδείς συναρτήσεις (Driankov 
et al., 1993). Επίσης, έχει αναφερθεί χαµηλός βαθµός ευαισθησίας (sensitivity degree) 
ασαφών συστηµάτων ελέγχου, που διαφέρουν µόνο ως προς τις χρησιµοποιούµενες 
συναρτήσεις συµµετοχής (Ionita, 2005).      
Η γενικότερη ιδέα επιλογής συναρτήσεων συµµετοχής, αποσκοπεί στη σύλληψη της 
λεκτικής φύσης των παραµέτρων και στην απόδοσή της µε ασαφείς όρους. Ως εκ 
τούτου δεν υπάρχουν προκαθορισµένες «τοπολογίες» ασαφών συνόλων, ακόµα και 
όταν αυτά αναφέρονται στην ίδια λεκτική µεταβλητή. Προκειµένου λοιπόν, να 
αποφασίσουµε τον τρόπο αναπαράστασης του ασαφούς χώρου, θα πρέπει να 
κατανοήσουµε, πώς κάθε στοιχείο του πεδίου τιµών «χαρτογραφείται» στη 
µεταβλητή που εξετάζεται. Επίσης, η ασαφής περιοχή θα πρέπει να καλύπτει το 
σύνολο του θεωρούµενου κάθε φορά πεδίου τιµών της µεταβλητής και να αποδίδει 
τουλάχιστον µία φορά τους βαθµούς συµµετοχής [1.0] και [0.0]. 
Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο σχεδιαστής του ασαφούς συστήµατος είναι 
εκείνος που επιλέγει και κατασκευάζει τα ασαφή σύνολα, βασιζόµενος στην πρότερη 
αναζήτηση, συλλογή και τυποποίηση της γνώσης και στη προκύπτουσα µε αυτό τον 
τρόπο διαισθητική κατανόηση του εκάστοτε φαινοµένου. Οι βαθµοί συµµετοχής 
δύναται να εξαχθούν και από µία οµάδα «ειδικών» κάνοντας χρήση κατάλληλων 
µεθόδων για την διαβάθµιση και βαθµονόµηση των θέσεων και εκτιµήσεών τους. 
Ακολούθως, οι βαθµοί αυτοί µπορούν να αποδοθούν σε πίνακες και ως γραφικές 
παραστάσεις συναρτήσεων συµµετοχής (Metternicht, 2001). Μία τεχνική που 
ανιχνεύει την πεποίθηση των µελών µιας οµάδας σχετικά µε ένα θέµα, είναι η 
δελφική µέθοδος. Η εφαρµογή της µεθόδου προϋποθέτει µία σειρά 
επαναλαµβανόµενων ερωτήσεων, οι οποίες υποβάλλονται στα µέλη µιας οµάδας των 
οποίων η γνώµη κρίνεται τουλάχιστον ενδιαφέρουσα. Μετά τις ερωτήσεις του 
πρώτου κύκλου, οι ερωτήσεις κάθε επόµενου κύκλου, σε κάθε µέλος, συνοδεύονται 
από πληροφορίες που αφορούν στις απαντήσεις των υπόλοιπων µελών της οµάδα, οι 
οποίες παρουσιάζονται ανώνυµα. Έτσι το κάθε µέλος της οµάδας ενθαρρύνεται να 
ξανασκεφτεί την άποψή του και ενδεχοµένως να την τροποποιήσει, υπό το φως των 
απαντήσεων των υπόλοιπων µελών. Η µέθοδος παρέχει ίσες δυνατότητες έκφρασης 
απόψεων σε όλους τους συµµετέχοντες για να αποφευχθούν συνηθισµένα σφάλµατα 
οµάδων εργασίας (Λουκίσσας, 1993 σε Χατζηχρήστο, 1999). Οι Zhang et al. (2004), 
χρησιµοποίησαν τη δελφική µέθοδο για την απόδοση συναρτήσεων συµµετοχής 
στους αξιολογούµενους παράγοντες κατά την ανάπτυξη συστήµατος ποσοτικής 
αξιολόγησης της παραγωγικότητας των γεωργικών εδαφών στην Κίνα. Οι Tobias and 
Tietje (2007), παρουσίασαν τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της δελφικής 
µεθόδου σε οµάδα εδαφολόγων στην Ελβετία, σχετικά µε την προσωπική τους 
εµπειρία και γνώση στο θέµα της συµπίεσης του εδάφους. Τα αποτελέσµατα της 
µεθόδου χρησιµοποιήθηκαν για την εύρεση των συναρτήσεων συµµετοχής για τις 
εδαφικές παραµέτρους που επιδρούν επί της συµπίεσης του εδάφους.         
Αρκετές ερευνητικές προσπάθειες έχουν προσεγγίσει αυτοµατοποιηµένες, κατά 
κάποιο τρόπο, µεθόδους παραγωγής ασαφών συνόλων, οι οποίες βασίζονται σε 
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αλγορίθµους ή σε λογικές διαδικασίες. Οι σηµαντικότερες από αυτές είναι οι 
ακόλουθες: 

• Μέθοδος του µέσου όρου (Average guess method) 
Κατά τη µέθοδο αυτή, συγκεντρώνονται οι συναρτήσεις συµµετοχής που προτείνουν 
οι ειδικοί του συγκεκριµένου προβλήµατος που µελετάται και απλά εξάγεται ο µέσος 
όρος τους. 

• Μέθοδος της απόστασης (Distance function method) 
Αρχικά, υπολογίζεται µε την κοινή λογική ένα µέτρο ή ορθότερα, µία απόσταση d(x) 
ενός τυχαίου στοιχείου x από το προς εξέταση ασαφές σύνολο Α. Είναι προφανές ότι 
για τα στοιχεία που πράγµατι ανήκουν στο σύνολο Α, η απόσταση αυτή θα πρέπει να 
µηδενίζεται και πως για αυτά που δεν ανήκουν στο σύνολο Α, η απόσταση θα πρέπει 
να παίρνει κάποια µέγιστη τιµή, έστω supd. Με βάση τα παραπάνω, η συνάρτηση 
συµµετοχής προκύπτει ως εξής: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−=Α d

xdx
sup

)(1)(µ  (6) 

• Μέθοδος της διαίσθησης (Intuitive relation) 
Είναι διαισθητικά σωστό να λεχθεί πως ο ρυθµός αλλαγής της συνάρτησης 
συµµετοχής πρέπει να αυξάνεται όταν ενισχύεται η πεποίθηση πως το στοιχείο x 
ανήκει στο ασαφές σύνολο Α. Αναλυτικά αυτό εκφράζεται από την εξίσωση (7). 
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και ολοκληρώνοντας, 
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όπου οι σταθερές α και b προκύπτουν από επιπλέον στοιχεία που παρέχει το προς 
εξέταση πρόβληµα.   

• Μέθοδος της ψήφου (Use of binary polling or “Voted for” distributions or 
Rank ordering) 

Στη µέθοδο αυτή, σχηµατίζεται µία οµάδα από ειδικούς και τίθεται σε αυτούς το 
ερώτηµα κατά πόσο το στοιχείο x φέρει την ιδιότητα του «ανήκει στο ασαφές σύνολο 
Α». Οι επιτρεπόµενες απαντήσεις είναι µονολεκτικές και δίτιµες, δηλαδή ναι ή όχι. 
Με αυτό τον τρόπο, η παρεχόµενη εκτίµηση της συνάρτησης συµµετοχής είναι: 

µΑ(x) = καταφατικές απαντήσεις / συνολικές απαντήσεις (9) 
• Μέθοδος της σχετικής προτίµησης (Relative preference method or Subjective 

approximations of the control surfaces) 
Έστω Α ένα διακριτό ασαφές σύνολο 

]}1,0[:)(,))(,({ →∈= ΑΑ AxXxxxA µµ  
Ως σχετική προτίµηση (relative preference) του στοιχείου xi ως προς το στοιχείο xj, 
ορίζεται η ποσότητα: 
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Σχηµατίζουµε τον πίνακα Ρ=[Ρij], ο οποίος έχει τις ακόλουθες τρεις ιδιότητες: 
1. Είναι Ρii=1 και Ρij=1/ Ρji 
2. Όλες οι ιδιοτιµές (eigenvalues) του Ρ είναι µηδενικές πλην µιας που είναι n 

(όπου n το µέγεθος (cardinality) του ασαφούς συνόλου Α). 
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3. Το ιδιοδιάνυσµα w που αντιστοιχεί στη µέγιστη αυτή ιδιοτιµή (n), έχει ως 
στοιχεία τις τιµές της συνάρτησης συµµετοχής για τα διάφορα στοιχεία του Α, 
δηλαδή w=[µΑ(xi)] 

Η µέθοδος αυτή, παρέχει έναν έµµεσο τρόπο εκτίµησης της συνάρτησης µΑ(x) ενός 
διακριτού ασαφούς συνόλου Α και δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε ασαφή σύνολα που 
έχουν άπειρα στοιχεία.    
 
4. Ο ρόλος των λεκτικών µεταβλητών 
 
Τα ασαφή µοντέλα διαχειρίζονται ασαφείς µεταβλητές. Μία ασαφής µεταβλητή είναι 
η αναπαράσταση ενός ασαφούς χώρου. Ο ασαφής χώρος, µε τη σειρά του, δεν είναι 
τίποτα περισσότερο από το ασαφές εκείνο σύνολο που προκύπτει από την 
αναπαράσταση ή την αξιολόγηση µιας λεκτικής µεταβλητής. Η απλούστερη 
περίπτωση λεκτικής µεταβλητής είναι το όνοµα ενός ασαφούς συνόλου που 
απεικονίζει µία περιοχή του χώρου του υπό µελέτη προβλήµατος. Στις ακόλουθες 
ασαφείς προτάσεις, οι τονισµένες λέξεις αποτελούν λεκτικές µεταβλητές 
συνιστάµενες σε απλά ασαφή σύνολα.  
 

Οι βροχοπτώσεις πρέπει να είναι λίγες 
Εάν το pH είναι όξινο τότε ο κίνδυνος οξινοποίησης είναι υψηλός 

 
Μία ελαφρώς πιο σύνθετη µορφή λεκτικών µεταβλητών είναι εκείνη που 
περιλαµβάνει κάποιους επίσης λεκτικούς προσδιορισµούς, οι οποίοι στην ουσία 
αντανακλούν τη διαισθητική βεβαιότητα ή αβεβαιότητα εκείνου που συντάσσει τις 
εκάστοτε ασαφείς προτάσεις, για την εγκυρότητα των σχέσεων που υποδηλώνουν. 
Για παράδειγµα, οι παραπάνω προτάσεις µπορούν να λάβουν την ακόλουθη µορφή: 
 

Οι βροχοπτώσεις πρέπει να είναι οπωσδήποτε πολύ λίγες 
  Εάν το pH είναι ισχυρώς όξινο τότε ο κίνδυνος οξινοποίησης είναι πάρα πολύ 

υψηλός 
   
Γενικά, οι λεκτικές µεταβλητές µπορούν να πάρουν πολύ σύνθετες µορφές µε τη 
χρήση επιθετικών προσδιορισµών ή λέξεων χαρακτηριστικών της συχνότητας ή της 
πιθανότητας εµφάνισης ή εκδήλωσης ενός φαινόµενου όπως είναι το «πιθανόν», το 
«συχνά», το «συνήθως» κ.λπ. Παρόλο που η χρήση τέτοιων λέξεων είναι αυτονόητη 
στον έναρθρο λόγο και στην ανθρώπινη επικοινωνία και οι οποίες εκφράζουν έννοιες 
που δεν µπορούν να αναπαρασταθούν µε τη δυαδική λογική, στην πράξη η χρήση 
τους δεν προσθέτει ιδιαίτερη αξία σε ένα ασαφές σύστηµα, εφόσον η ερµηνεία τους 
είναι υποκειµενική και περιπλέκουν περισσότερο, παρά ξεδιαλύνουν, το βαθµό 
αλήθειας της ασαφούς πρότασης που τις περιέχει. Παρόλα αυτά, µία λεκτική 
µεταβλητή, όσο σύνθετη και αν είναι, νοείται ως ενιαία οντότητα όταν εµπεριέχεται 
σε µία ασαφή πρόταση.          
 
5. Ασαφείς προτάσεις (Fuzzy propositions) 
 
Τα ασαφή συστήµατα συντίθενται από µία σειρά ασαφών προτάσεων, η κάθε µία από 
τις οποίες συσχετίζει την τιµή µιας µεταβλητής του υπό µελέτη προβλήµατος µε την 
ασαφή διάσταση ή διαφορετικά τον ασαφή χώρο. Οι ασαφείς προτάσεις είναι της 
µορφής: 

Το χ ανήκει στο Α ή το χ είναι µέρος του Α 
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όπου το χ είναι ένα µονόµετρο µέγεθος και Α µία λεκτική µεταβλητή. Το αποτέλεσµα 
της αξιολόγησης µιας ασαφούς πρότασης είναι ένας βαθµός συµµετοχής 
προερχόµενος από τη συνάρτηση µεταφοράς (transfer function): 
 

µ ← (χ∈Α) 
 
Η προκύπτουσα τιµή συµµετοχής στην αλήθεια της ασαφούς πρότασης ουσιαστικά 
δοµεί τη σχέση µεταξύ της µεταβλητής χ και του παραγόµενου ασαφούς χώρου Α. 
Τέτοιες προτάσεις ή δηλώσεις (statements) απαντούν σε ερωτήµατα όπως «πόσο 
συµβατό είναι το χ µε το Α;» ή «σε ποιο βαθµό το χ είναι µέλος του Α;». Η τιµή 
συµµετοχής χρησιµοποιείται κατά το στάδιο της σηµαντικότητας για να δηµιουργήσει 
ή να ανανεώσει έναν ήδη δοµηµένο ασαφή χώρο (fuzzy solution space), ο οποίος 
όµως βασίζεται στην αλήθεια καθεµιάς από τις ασαφείς προτάσεις. Συνακόλουθα, ο 
τελικός ασαφής χώρος ενός συνόλου ασαφών προτάσεων δηµιουργείται µε τη 
συγκέντρωση των επιµέρους ασαφών χώρων των συσχετιζόµενων προτάσεων. 
Οι συνηθέστερη µορφή ασαφών προτάσεων είναι οι υποθετικές και αντιστοιχούν 
στους κανόνες ενός συµβατικού έµπειρου συστήµατος, δηλαδή συντάσσονται ως 
εξής: 

Εάν το χ είναι Α τότε το ψ είναι Β 
 
όπου τα χ και ψ είναι µονόµετρα µεγέθη του ασαφούς µοντέλου και τα Α και Β 
λεκτικές µεταβλητές. Το τµήµα της πρότασης που έπεται του «εάν» και προηγείται 
του «τότε» καλείται πρότερη πρόταση (antecedent) και µπορεί να είναι µία 
οποιαδήποτε ασαφής πρόταση, ενώ ό,τι έπεται του «τότε», καλείται επακόλουθη 
πρόταση ή απόδοση (consequent) και µπορεί επίσης να είναι µία οποιαδήποτε ασαφής 
πρόταση. Στο εξής, οι λέξεις «ασαφής πρόταση» και «κανόνας» θα χρησιµοποιούνται 
ούσες συνώνυµες και έχουσες την ίδια σηµασία. Η έκφραση «το χ είναι Α» σχετίζεται 
µε το βαθµό αλήθειας αυτής καθαυτής της πρότερης πρότασης, ενώ η απόδοση «το ψ 
είναι Β» συσχετίζεται µε την αλήθεια της προηγούµενης. Υπό αυτή την έννοια, η 
παραπάνω ασαφής πρόταση ερµηνεύεται ως εξής: 
 

Το χ είναι µέλος του ασαφούς συνόλου Α στο βαθµό που το ψ είναι µέλος του Β 
 
Οι ασαφείς προτάσεις δύναται να πάρουν πιο σύνθετες µορφές µε τη χρήση ασαφών 
τελεστών, όπως είναι το συνδετικό «και» και το διαζευκτικό «ή». Στην περίπτωση 
πολλαπλών πρότερων προτάσεων, ο συνολικός βαθµός αλήθειας της πρότερης 
πρότασης καθορίζεται από τη σύνθεση των επιµέρους βαθµών.                  
Μία άλλη µορφή ασαφών προτάσεων είναι εκείνες στις οποίες έχουν αποδοθεί 
συντελεστές βεβαιότητας ή εµπιστοσύνης (certainty or confidence factors). Οι 
σύνταξη τέτοιων κανόνων αποδίδεται ως εξής: 
 

Εάν το χ είναι Α τότε το ψ είναι Β (συντελεστής βεβαιότητας = δ) 
 
Στην ουσία ο συντελεστής βεβαιότητας ενός κανόνα, αποτελεί ένα µέτρο του πόσο 
βέβαιο είναι, δεδοµένης της υπόθεσης του κανόνα (εάν το χ είναι Α) να συµβαίνει η 
απόδοσή του (τότε το ψ είναι Β). Με τον τρόπο αυτό βαθµονοµείται η σπουδαιότητα 
των κανόνων σε ένα ασαφές σύστηµα. Ο συντελεστής βεβαιότητας παίρνει τιµές από 
0 έως 1 και εφόσον δε λαµβάνει την τιµή 1, αποδυναµώνει την επίδραση του 
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εκάστοτε κανόνα κατά ( ) %1001 ×−δ , στη συνολική διαδικασία 
συµπερασµατολογίας. 
Γενικά, δύο είναι οι βασικοί τρόποι δηµιουργίας µιας βάσης ασαφών προτάσεων. Ο 
πρώτος αναφέρεται στην εκµαίευση των κανόνων από ένα σύνολο ειδηµόνων και ο 
δεύτερος στην εξαγωγή τους από ένα πλήθος εµπειρικών ή πειραµατικών δεδοµένων, 
µε την εφαρµογή κάποιου αλγόριθµου εκµάθησης (Klir and Yuan, 1995).   
 
5.1. Μέθοδοι µείωσης του πλήθους των ασαφών προτάσεων (Fuzzy rule-base 
reduction) 
 
Η µοντελοποίηση δυναµικών καταστάσεων και φαινοµένων για λόγους ελέγχου, 
παρακολούθησης, πρόβλεψης και υποστήριξης αποφάσεων, µε τη χρήση ασαφών 
συστηµάτων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήµατα, 
κυρίως λόγω της εγγενούς και δοµηµένης τους δυνατότητας για προσοµοίωση 
πολύπλοκων, µη γραµµικών και εντόνως αβέβαιων συστηµάτων. Ένα από τα 
πλεονεκτήµατα των ασαφών συστηµάτων είναι η χρήση λεκτικών και άρα άµεσα 
κατανοητών από τον άνθρωπο, µεταβλητών και η αναπαράσταση της γνώσης µε τη 
χρήση κανόνων του τύπου «Εάν-Τότε». Γενικά, η κατασκευή ενός ασαφούς 
συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης και της συγγραφής των ασαφών κανόνων, 
αποτελεί µία σχετικά εύκολη διαδικασία, εάν η ίδια συγκριθεί µε την ανάλυση, τον 
έλεγχο, την τροποποίηση και τη βελτιστοποίησή του (Pedrycz and Zadeh, 1995). Η 
ανάπτυξη ενός ασαφούς συστήµατος για την προσοµοίωση ενός άγνωστου, για τον 
αναπτύσοντά του, συστήµατος, συνήθως περιλαµβάνει όσο το δυνατόν 
περισσότερους ασαφείς κανόνες, προκειµένου να καλυφθεί µε τον πληρέστερο 
δυνατό τρόπο ο ασαφής χώρος τόσο των εισόδων όσο και των εξόδων του 
συστήµατος. Παράλληλα όµως, είναι επιθυµητό, για χάρη της ευρύτητας εφαρµογής 
του ασαφούς συστήµατος, της ευκολίας διαχείρισής του και της εξοικονόµησης 
πόρων και χρόνου προσπέλασης, ο αριθµός των ασαφών προτάσεων να είναι ο 
µικρότερος αποδεκτός (Yen and Wang, 1999). Γενικά, αποτελεί κοινή πρακτική των 
παραδοσιακών προσεγγίσεων δόµησης βάσεων κανόνων, η χρήση του συνδετικού 
«ΚΑΙ» για τη συσχέτιση όλων των ασαφών συνόλων της υπόθεσης και ο µετέπειτα 
καθορισµός της απόδοσής τους. Με τον τρόπο αυτό, ο παραγόµενος αριθµός των 
κανόνων δίνεται από την έκφραση [ ]∏ =

n

1i
iq , όπου n είναι ο αριθµός των δεδοµένων 

εισόδου και q[i] ο αριθµός των λεκτικών µεταβλητών του i-οστού δεδοµένου. Στην 
περίπτωση που το n είναι υψηλό, η βάση κανόνων που προκύπτει είναι υπερβολικά 
πολύπλοκη (Xiong and Litz, 2002).     
Σχετικά µε την κατασκευή των κανόνων, καίρια ερωτήµατα που απασχολούν την 
έρευνα στα ασαφή συστήµατα είναι η κατά το δυνατόν αυτοµατοποιηµένη εξαγωγή 
κανόνων, συνήθως µε τη χρήση των δεδοµένων του προβλήµατος (data mining) και η 
µείωση του αριθµού των κανόνων (fuzzy rule reduction) ή διαφορετικά η απλοποίηση 
της βάσης γνώσης (fuzzy rule base simplification), χωρίς αύξηση του επαγόµενου 
σφάλµατος, για λόγους γενίκευσης του προκύπτοντος συστήµατος.        
Η χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων σε συνδυασµό µε τη λογική της ασάφειας 
έχει εφαρµοσθεί σε περιπτώσεις εξαγωγής κανόνων, όταν η γνώση των ειδηµόνων 
είναι ηµιτελής και ταυτόχρονα όταν είναι διαθέσιµο ένα σύνολο δεδοµένων 
εισόδου/εξόδου. Υπό αυτές τις συνθήκες, δύναται η διαµόρφωση σχέσεων από τα ίδια 
τα δεδοµένα και η εν συνεχεία συσχέτιση και ο έλεγχος αυτών µε την γνώση και την 
εµπειρία των ειδικών, προς την τελική σύσταση των ασαφών κανόνων. Με τον τρόπο 
αυτό, µειονεκτήµατα της λογικής της ασάφειας, όπως η αδυναµία εκµάθησης, 
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συµπληρώνονται µε τη συνδροµή των νευρωνικών δικτύων, ενώ παράλληλα 
παρέχεται ένας επεξηγηµατικός µηχανισµός στη φιλοσοφία «µαύρου κουτιού» των 
τελευταίων.     
Αρκετές ερευνητικές προσπάθειες αφορούν στη µελέτη απλοποίησης µιας βάσης 
κανόνων, µέσω της µείωσης του αριθµού των κανόνων, µε ταυτόχρονη όµως 
διατήρηση των επιπέδων αξιοπιστίας και ορθότητας των αποτελεσµάτων των 
αντίστοιχων ασαφών συστηµάτων. Οι Yager and Filev (1993), πρότειναν ένα 
κριτήριο εντροπίας (entropy criterion), προκειµένου να δοµήσουν ένα απλό ασαφές 
µοντέλο, ελαχιστοποιώντας το βαθµό αλληλεπίδρασης (ή «αταξίας») µεταξύ των 
ασαφών προτάσεων. Ο αριθµός των κανόνων στην περίπτωση αυτή, καθοριζόταν µε 
τη χρήση ενός κριτηρίου αµεροληψίας (unbiasedness criterion) (Sugeno and Kang, 
1988). Οι Berenji and Khedkar (2000), πρότειναν µία µέθοδο «αποκοπής» και 
«συγχώνευσης», προκειµένου να αποµακρύνουν τους πλεονάζοντες κανόνες. Επίσης, 
µέθοδοι που βασίζονται στη θεωρία των Γενετικών Αλγορίθµων, έχουν προταθεί από 
αρκετούς ερευνητές για την εξαγωγή ασαφών κανόνων (Karr, 1991, Ishibuchi et al., 
1995, Xiong and Litz, 2002, Tsang et al., 2007). Οι µέθοδοι αυτές, χρησιµοποιούν 
πολύπλοκα κριτήρια για την εκτίµηση της σπουδαιότητας κάθε κανόνα, µε 
αποτέλεσµα τα παράγωγα ασαφή µοντέλα να µην είναι πάντα απλούστερα των 
αρχικών (Yen and Wang, 1999).  
Μία άλλη κατηγορία µεθόδων που εφαρµόζεται για την επιλογή των «σηµαντικών» 
κανόνων µιας βάσης, στηρίζονται στη γραµµική άλγεβρα και ονοµάζονται 
ορθογώνιες µέθοδοι µετατροπής (orthogonal transformation methods), ενώ έχουν 
χρησιµοποιηθεί σε προβλήµατα ελέγχου και επεξεργασίας σηµάτων (Wang and 
Mendel, 1992, Yam et al., 1999, Simon, 2000, Roubos and Setnes, 2000). Οι µέθοδοι 
αυτές βασίζονται στη διαµόρφωση ενός πίνακα δυναµικότητας ως προς την 
εκπλήρωση κάθε κανόνα (firing strength matrix) και στον υπολογισµό ενός 
µετρητικού δείκτη (measure index), βάσει του οποίου ανιχνεύονται οι κανόνες που 
πρέπει να διαγραφούν από τη βάση. Οι Yen και Wang (1999), συνέκριναν τη µέθοδο 
ορθογώνιων ελάχιστων τετραγώνων (Orthogonal Least Squares) µε άλλες µεθόδους 
ορθογώνιας µετατροπής (Eigenvalue Decomposition Method, Singular Value 
Decomposition with column pivoting  method, Total Least Squares method, Direct 
Singular Value Decomposition method) για την επιλογή ασαφών κανόνων. 
Άλλες τεχνικές µείωσης του όγκου της βάσης των ασαφών προτάσεων 
περιλαµβάνουν τη µέθοδο του Boole (Rovatti et al., 1995, Bezine et al., 2002), τα 
νευρωνικά δίκτυα (Jang, 1993, Heckenthaler and Engell, 1994), τη µέθοδο της 
αποσύνδεσης (decoupling method) (Tang and Mulholland, 1987) και τις µεθόδους 
οµαδοποίησης (clustering methods) (Ruspini, 1969). Η µείωση των κανόνων δύναται 
να επιτευχθεί και κατά το στάδιο της ασαφούς συµπερασµατολογίας, συνδυάζοντας 
τις ασαφείς εκείνες προτάσεις που έχουν τις ίδιες αποδόσεις (consequents) (Dubois 
and Prade, 1988, Jayaram, 2008).    
Γενικά, είναι αποδεκτό, ότι ο σχεδιασµός µιας ασαφούς βάσης κανόνων έχει δύο 
βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι η επίτευξη µιας αποδεκτής προσοµοίωσης του υπό 
εξέταση προβλήµατος και ο δεύτερος είναι η µείωση του αριθµού των κανόνων. Η 
κύρια δυσκολία προς την πλήρωση των δύο αυτών στόχων, είναι ότι αυτοί βαίνουν 
αντιφατικώς (Baranyi and Yam, 2000). Παρόλα αυτά, η υπέρβαση της δυσκολίας 
αυτής, καθώς επιτάσσει και η λογική της ασάφειας, επέρχεται µε την επιλογή µιας 
µέσης οδού, δηλαδή ενός συµβιβασµού µεταξύ της πολυπλοκότητας και της 
βέλτιστης ικανότητας µοντελοποίησης από πλευράς ασαφών συστηµάτων.        
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6. Ασαφής συλλογιστική (Fuzzy reasoning) 
 
Η καρδιά ενός ασαφούς συστήµατος είναι ο τρόπος µε τον οποίο συνάγεται η τελική 
λύση του προς επίλυση προβλήµατος, µέσα από τους συνδέσµους και τις συσχετίσεις 
µεταξύ αρχικών και τελικών ασαφών ή/και µη καταστάσεων. Σε αντίθεση µε τα 
συµβατικά έµπειρα συστήµατα, όπου οι κανόνες και οι προτάσεις εκτελούνται 
σειριακά, τα συστήµατα που βασίζονται στη λογική της ασάφειας χρησιµοποιούν 
παράλληλες διαδικασίες συµπερασµατολογίας. Η εκτέλεση των κανόνων σε ένα 
ασαφές σύστηµα γίνεται ταυτόχρονα και κάθε ένας από αυτούς, εφόσον ενσωµατώνει 
κάποιο ποσοστό αλήθειας ή διαφορετικά συµµετοχής, συνδράµει στην τελική έκβαση 
του αποτελέσµατος. Ο θεµελιώδης µηχανισµός ενός ασαφούς µοντέλου είναι η 
ασαφής πρόταση ή αλλιώς κανόνας. Μία ασαφής πρόταση περιγράφει και 
κατοχυρώνει σχέσεις µεταξύ µεταβλητών και ασαφούς χώρου. Κατά τη διαδικασία 
της ασαφούς συµπερασµατολογίας, µία σειρά από τέτοιες προτάσεις αξιολογείται για 
το βαθµό αλήθειας που ενσωµατώνει και βάσει αυτού, προσδιορίζεται το αν και κατά 
πόσο οι προτάσεις αυτές συµµετέχουν στη διαµόρφωση του τελικού ασαφούς 
συνόλου επίλυσης. Ο λειτουργικός σύνδεσµος µεταξύ των βαθµών αλήθειας των 
αλληλοσχετιζόµενων ασαφών περιοχών σε κάθε κανόνα, καλείται µέθοδος της 
σηµαντικότητας (implication), ενώ η συσχέτιση των βαθµών αλήθειας των 
αποδόσεων όλων των κανόνων ενός ασαφούς συστήµατος καλείται µέθοδος της 
συγκέντρωσης (aggregation). Ο αντίστοιχος σύνδεσµος µεταξύ των ασαφών περιοχών 
και της τελικής µονοσήµαντης τιµής καλείται µέθοδος της απασαφοποίησης 
(defuzzification). Οι µέθοδοι της σηµαντικότητας και της συγκέντρωσης συνιστούν 
τη ραχοκοκαλιά της ασαφούς συλλογιστικής. 
Κατά τη διάρκεια επίλυσης ενός ασαφούς µοντέλου, το υποσύστηµα της ασαφούς 
συλλογιστικής µετατρέπει κάθε µία από τις µεταβλητές εξόδου σε µία προσωρινή 
ασαφή περιοχή, η οποία υπόκειται σε ανανέωση κάθε φορά που αξιολογείται το 
σύνολο των ασαφών προτάσεων του µοντέλου, µε την είσοδο νέων δεδοµένων 
(Σχήµα 25). Η διαδικασία αυτή της ανανέωσης του ασαφούς χώρου εξόδου, ελέγχεται 
από µία συνάρτηση µεταφοράς (transfer function), η οποία συσχετίζει, µέσω της 
διαδικασίας της σηµαντικότητας (implication), τη σηµασιολογική πλευρά της 
απόδοσης µιας ασαφούς πρότασης (consequent) µε την κατάσταση εξόδου (output 
fuzzy state) για την παραγωγή µιας τελικής λύσης.  
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Σχήµα 25. Σύνθεση και αποσύνθεση ασαφών προτάσεων. 
 
Η ασαφής συλλογιστική αποτελεί δυναµικό συστατικό ενός ασαφούς συστήµατος και 
πραγµατοποιείται στα πλαίσια ενός τέτοιου µοντέλου, το οποίο προκειµένου να είναι 
λειτουργικό και ολοκληρωµένο, απαρτίζεται από µηχανισµούς ελέγχου και επίλυσης, 
µεταβλητές, δεδοµένα, ασαφή σύνολα και ασαφείς προτάσεις και τα οποία 
συνδιαλέγονται και συνιστούν ένα ενιαίο περιβάλλον συµπερασµατολογίας. 
 
7. Ασαφής σύνθεση κανόνων συµπερασµατολογίας (Fuzzy inference) 
 
Η επεξεργασία των κανόνων η οποία ονοµάζεται και εξαγωγή συµπεράσµατος ή 
συµπερασµατολογία (inference) αφορά στη διαδικασία εξαγωγής του αποτελέσµατος, 
µέσα από την υπάρχουσα γνώση, όπως αυτή εκφράζεται στους κανόνες. Ο 
επαγόµενος ασαφής χώρος, παράγεται µέσω της σύνθεσης όλων των κανόνων κάθε 
υποσυστήµατος. Στην ουσία όλοι οι κανόνες εκτελούνται παράλληλα για να 
δηµιουργήσουν µία επιφάνεια που θα ενσωµατώνει πληροφορία από κάθε έναν 
κανόνα. 
Το πρώτο στάδιο στην επεξεργασία των κανόνων περιλαµβάνει την αξιολόγηση 
εκπλήρωσης συνολικά του κάθε κανόνα, µε βάση την εκπλήρωση κάθε µεταβλητής 
του. Στην περίπτωση της δίτιµης λογικής, η πλήρωση των κανόνων δεν παρουσιάζει 
ιδιαίτερη δυσκολία, αφού ισχύει ότι εάν η πρόταση του κανόνα είναι ορθή, τότε και η 
απόδοσή του θα είναι επίσης σωστή. Στην περίπτωση ασαφών κανόνων, εάν η 
πρόταση είναι ορθή κατά ένα συγκεκριµένο βαθµό συµµετοχής, τότε η απόδοση θα 
είναι επίσης σωστή κατά τον ίδιο βαθµό συµµετοχής. ∆ηλαδή: 
∆ίτιµη λογική: α → β (όπου τα α και β είναι είτε και τα δύο ορθά ή και τα δύο λάθος) 

Ασαφής 
πρόταση 2 

Ασαφής 
πρόταση 3 

Ασαφής 
πρόταση 4 

  
Τελική 
τιµή 

 
Ασαφής 
πρόταση 1 

Ευρετήριο ασαφών 
συνόλων 
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Ασαφής λογική: 0.6α → 0.6β (µερική συµµετοχή στην πρόταση συνεπάγεται 
αντίστοιχη συµµετοχή στην απόδοση) 

Εάν ο κανόνας είναι σύνθετος, δηλαδή η πρότασή του συντίθεται από περισσότερα 
του ενός µέρη, τα οποία συνδέονται µε ασαφείς τελεστές, τότε πρέπει πρώτα να 
εφαρµοστούν οι τελεστές, προκειµένου να αποκτηθεί µία τιµή (συµµετοχή) που θα 
εκφράζει την πρόταση του κανόνα. Οι τελεστές που χρησιµοποιούνται συνήθως, 
όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι το ΚΑΙ και το Ή, ενώ µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
και άλλοι τελεστές, όπως το λογικό Ή, το αλγεβρικό γινόµενο, ο τελεστής γ κ.λπ. Η 
εκλογή του τελεστή εξαρτάται από το εκάστοτε πρόβληµα και για το λόγο αυτό, είναι 
απαραίτητη η λεκτική ερµηνεία του κάθε τελεστή πριν την επιλογή του. Γραφικά, ο 
τελεστής ΚΑΙ (Zadeh, 1965) αποδίδεται στο Σχήµα 26. 
 

 
Σχήµα 26. Υπολογισµός του ασαφούς τελεστή «ΚΑΙ» (τα αριθµητικά δεδοµένα είναι 
τυχαία).        
 
Επόµενο βήµα είναι η εφαρµογή των συντελεστών βεβαιότητας των κανόνων, οι 
οποίοι πολλαπλασιάζονται µε το αποτέλεσµα της εφαρµογής των ασαφών τελεστών. 
Το βήµα αυτό αποδίδει το συµπέρασµα κάθε ενός κανόνα χωριστά. Όπως είναι 
γνωστό, η απόδοση ενός κανόνα είναι ένα ασαφές σύνολο που αναπαρίσταται µε µία 
συνάρτηση συµµετοχής και το οποίο αποδίδει τη λεκτική µεταβλητή στην οποία 
αναφέρεται. Κατά το στάδιο της σηµαντικότητας (implication), η συνάρτηση 
συµµετοχής της απόδοσης του κανόνα αναπροσαρµόζεται µε βάση το αποτέλεσµα 
της πρότασης του κανόνα (=αριθµός) και της ακολουθούµενης µεθόδου. Με άλλα 
λόγια, η είσοδος στη διαδικασία της σηµαντικότητας είναι ένας απλός αριθµός και η 
έξοδος ένα ασαφές σύνολο. Οι πιο συνήθεις µέθοδοι εφαρµογής της σηµαντικότητας 
είναι η τοµή (µέθοδος ελαχίστου), η οποία περικόπτει το ασαφές σύνολο στην 
απόδοση του κανόνα και η µέθοδος του αλγεβρικού γινοµένου, η οποία µειώνει το 
ασαφές σύνολο εξόδου του κανόνα υπό κλίµακα χωρίς όµως να αλλάζει το σχήµα 
του. Το στάδιο της σηµαντικότητας φαίνεται στο Σχήµα 27. 
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Σχήµα 27. Στάδιο της σηµαντικότητας (Implication). 
 
Σε ένα ασαφές σύστηµα, η λήψη της απόφασης στηρίζεται στον έλεγχο όλων των 
κανόνων και κατά συνέπεια οι κανόνες θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να συνδυάζονται 
προκειµένου να υπάρξει λύση. Ο συνδυασµός των κανόνων συνιστά το στάδιο της 
συγκέντρωσης (aggregation), σύµφωνα µε το οποίο τα ασαφή σύνολα που προέκυψαν 
στο στάδιο της σηµαντικότητας ανά κανόνα, πλέον δηµιουργούν ένα και µόνο ασαφές 
σύνολο. Και σε αυτό το στάδιο γίνεται χρήση τελεστών, όπως το Ή και το αλγεβρικό 
άθροισµα (sum) (Σχήµα 28). 
 

 
Σχήµα 28. Στάδια σηµαντικότητας και συγκέντρωσης σε ένα ασαφές σύστηµα (Οι 
αριθµηµένες γραµµές του σχήµατος εκφράζουν τους κανόνες του. Οι διακεκοµµένες 
γραµµές δείχνουν την πορεία εκπλήρωσης κάθε κανόνα µέσω της σηµαντικότητας, 
ενώ το κατακόρυφο βέλος δείχνει το συνδυασµό των κανόνων µε τη χρήση του 
τελεστή Ή. Ο κανόνας 3 δε συµµετέχει στη συγκεκριµένη λύση).  
       
Στα ασαφή συστήµατα, ανάλογα µε την επιλογή τελεστών ανά στάδιο επεξεργασίας 
των κανόνων, χρησιµοποιούνται τρεις βασικές µέθοδοι εξαγωγής συµπεράσµατος 
(Inference methods). Αυτές είναι η µέθοδος ελαχίστου-µεγίστου (min-max method), η 
µέθοδος της πρόσθεσης (fuzzy additive method) και η µέθοδος του γινοµένου 
(product method). Ουσιαστικά, η µόνη διαφορά των δύο πρώτων µεθόδων είναι ως 
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προς τον τρόπο ανανέωσης ή ενηµέρωσης του τελικού ασαφούς χώρου επίλυσης και 
στη µεν πρώτη για το στάδιο της συγκέντρωσης εφαρµόζεται το Ή (maximum), ενώ 
στη δεύτερη το αλγεβρικό άθροισµα (sum). Η τρίτη µέθοδος στο στάδιο της 
σηµαντικότητας εφαρµόζει τον τελεστή του γινοµένου (product) και στο στάδιο της 
συγκέντρωσης εφαρµόζει το Ή (maximum).       
 

• Μέθοδος ελαχίστου-µεγίστου15 
Το όνοµα της µεθόδου προέρχεται από τον τρόπο µε τον οποίο διεκπεραιώνει τη 
διαδικασία της συµπερασµατολογίας ενός ασαφούς µοντέλου. Πράγµατι, σύµφωνα µε 
τη µέθοδο αυτή, ο ασαφής χώρος που προκύπτει από την αξιολόγηση µιας πρότασης, 
περιορίζεται προς τα άνω ή διαφορετικά έχει οροφή, την ελάχιστη τιµή αλήθειας των 
επιµέρους τµηµάτων που απαρτίζουν την ασαφή πρόταση και τα οποία συνδέονται µε 
κάποιο λογικό τελεστή. Εν συνεχεία, η ενηµέρωση του τελικού ασαφούς χώρου 
επίλυσης, πραγµατοποιείται µε τη χρήση κάθε φορά του µεγίστου από αυτά τα 
(ελαχιστοποιηµένα) ασαφή σύνολα (Σχήµα 29).  
 

 
Σχήµα 29. Μέθοδος ελαχίστου-µεγίστου. 
 

• Μέθοδος πρόσθεσης  
Κατά τη µέθοδο της πρόσθεσης, η προκύπτουσα ασαφής περιοχή από την 
αξιολόγησης ενός κανόνα περιορίζεται, όπως και στη µέθοδο ελαχίστου-µεγίστου, 
στην ελάχιστη τιµή αλήθειας της πρότερης πρότασης του κανόνα. Στη συνέχεια όµως, 
ο τελικός ασαφής χώρος προκύπτει ως το άθροισµα των βαθµών αλήθειας σε κάθε 
σηµείο των ασαφών συνόλων που προκύπτουν από την αξιολόγηση κάθε κανόνα 
χωριστά (Kosko, 1991, Wang and Mendel, 1992) (Σχήµα 30). Το αποτέλεσµα αυτής 
της προσθετικής διαδικασίας οριοθετείται στο διάστηµα [0 1], έτσι ώστε να µην 
υπερβαίνει την ανώτατη τιµή ενός ασαφούς συνόλου. 
 

                                                 
15 Η µέθοδος συµπερασµατολογίας ελαχίστου-µεγίστου, καλείται και µέθοδος Mamdani. 
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Σχήµα 30. Μέθοδος πρόσθεσης. 
 
Η µέθοδος της πρόσθεσης χρησιµοποιείται σε µοντέλα αποφάσεων όπου γενικά είναι 
επιθυµητή η συνεισφορά όλων ανεξαιρέτως των κανόνων του συστήµατος στην 
εύρεση της τελικής τιµής. Κάνοντας χρήση της µεθόδου ελαχίστου-µεγίστου, οι 
κανόνες που συµµετέχουν και συνεπώς συνδράµουν στην τελική λύση, είναι εκείνοι 
που αποδίδουν ασαφείς χώρους των οποίων η οροφή (η οποία ορίζεται από τον 
ελάχιστο βαθµό συµµετοχής κατά τη διαδικασία της σηµαντικότητας) είναι 
υψηλότερη από την τρέχουσα κατά τη φορά εξέλιξης της διαδικασίας της 
συγκέντρωσης. Η µέθοδος της πρόσθεσης παρακάµπτει αυτό το πρόβληµα και 
βρίσκει εφαρµογή σε πλήθος περιπτώσεων. Μία τέτοια περίπτωση αναφέρεται στο 
παράδειγµα που ακολουθεί.         
Έστω ότι ζητείται η εκτίµηση του βαθµού επικινδυνότητας ενός εδάφους προς 
υποβάθµιση µέσω της οξίνισής του. Η οξίνιση ενός εδάφους εξαρτάται από 
παράγοντες όπως οι βροχοπτώσεις, η ενεργός οξύτητα του εδάφους (pH), η χρήση 
οξινοποιών λιπασµάτων, η µέθοδος άρδευσης κ.λπ. Για ευκολία, ας θεωρήσουµε ότι ο 
κίνδυνος οξινοποίησης ενός εδάφους ελέγχεται µέσω των ακόλουθων δύο ασαφών 
προτάσεων: 
 

Εάν το pH του εδάφους είναι ισχυρώς όξινο, τότε ο κίνδυνος είναι αυξηµένος 
Εάν το σύστηµα άρδευσης είναι η κατάκλυση, τότε ο κίνδυνος είναι αυξηµένος 

 
Κατά την αξιολόγηση των ασαφών προτάσεων, ο βαθµός επικινδυνότητας συνδέεται 
και εξαρτάται από το βαθµό αλήθειας ή συµµετοχής της πρότερης πρότασης των 
κανόνων. Όσο πιο αληθής είναι η πρόταση του κανόνα, τόσο πιο υψηλός είναι ο 
κίνδυνος οξινοποίησης.  
Έστω ότι ο βαθµός αλήθειας της πρότασης «το pH του εδάφους είναι ισχυρώς όξινο» 
είναι (0.48) και ο αντίστοιχος της πρότασης «το σύστηµα άρδευσης είναι η 
κατάκλυση» είναι (0.33). Κάνοντας χρήση της µεθόδου ελαχίστου-µεγίστου, η 
επίδραση της αξιολόγησης του δεύτερου κανόνα επί του βαθµού επικινδυνότητας, θα 
ήταν µηδενική, αφού max [(0.48), (0.33)] = (0.48). Κατά συνέπεια, ο βαθµός 
επικινδυνότητας ήταν και παραµένει ίσος µε (0.48). Μόνο οι κανόνες µε βαθµό 
αλήθειας άνω του (0.48) θα είχαν συµβολή στη διαµόρφωση της τελικής τιµής της 
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επικινδυνότητας, κάτι που για την προκειµένη περίπτωση φαίνεται εσφαλµένο, αφού 
ο κίνδυνος αυξάνεται αθροιστικά, όταν οι συνθήκες το ευνοούν. Η µέθοδος της 
πρόσθεσης συνδυάζει τους βαθµούς αλήθειας των δύο κανόνων, αθροίζοντάς τους. 
Συνεπώς, ο βαθµός επικινδυνότητας σε αυτή την περίπτωση είναι sum [(0.48), (0.33)] 
= (0.81).         
Γενικά, η χρήση της µεθόδου της πρόσθεσης σε περιπτώσεις όπου η λύση του 
προβλήµατος σχετίζεται µε αθροιστικές συγκεντρώσεις ενός φαινοµένου ή µιας 
µεταβλητής, παρέχει καλύτερη αναπαράσταση της πραγµατικότητας συγκριτικά µε τη 
χρήση ασαφών µοντέλων που στηρίζονται αποκλειστικά και µόνο στο σχήµα 
ελαχίστου-µεγίστου. 
 

• Μέθοδος γινοµένου16 
Η µέθοδος αυτή, όπως αναφέρθηκε, χρησιµοποιεί στο στάδιο της σηµαντικότητας τον 
τελεστή του γινοµένου (product) και στο στάδιο της συγκέντρωσης τον τελεστή του 
µεγίστου (maximum). Γραφικά, η µέθοδος αυτή,  αποδίδεται στο Σχήµα 31.     
 

 
Σχήµα 31. Μέθοδος γινοµένου (Πηγή: Lee, 2005). 
 
Ο Mizumoto (1988, 1995), εισήγαγε µία παραλλαγή της εν λόγω µεθόδου, κάνοντας 
χρήση, στο στάδιο της συγκέντρωσης, αντί της συνάρτησης του µεγίστου 
(maximum), τη συνάρτηση της πρόσθεσης (sum).  
Παράλληλα, ο Mizumoto (1988) συνέκρινε, µέσω υπολογιστικών προσοµοιώσεων 
(computer simulations), τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή των µεθόδων 
συµπερασµατολογίας ελαχίστου-µεγίστου, γινοµένου-αθροίσµατος, ελαχίστου-
αθροίσµατος και λόγου ελαχίστου/γινοµένου-µεγίστου. Ο ίδιος κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι η µέθοδος γινοµένου-αθροίσµατος έδωσε τα καλύτερα 
αποτελέσµατα σε προβλήµατα ελέγχου και ότι οι µέθοδοι ελαχίστου-αθροίσµατος και 
λόγου ελαχίστου/γινοµένου-µεγίστου, είναι συγκριτικά καλύτερες από τη µέθοδο 
ελαχίστου-µεγίστου.      
 

                                                 
16 Η µέθοδος συµπερασµατολογίας γινοµένου, καλείται και µέθοδος Larsen (Verbruggen et al., 1999).  



Μέρος Α’ Θεωρητική ∆ιερεύνηση                                                                                                        Κεφάλαιο 5ο. Ασαφή Συστήµατα  

129 

7.1. Μέθοδοι σηµαντικότητας (Implication methods) 
 
Οι µέθοδοι σηµαντικότητας του ελαχίστου-µεγίστου και της πρόσθεσης, που 
παρατέθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο, αναφέρονται και οι δύο στη µείωση του 
βαθµού αλήθειας του ασαφούς συνόλου απόδοσης των ασαφών προτάσεων, σύµφωνα 
µε τον ελάχιστο βαθµό αλήθειας των ασαφών συνόλων της πρότερης πρότασης των 
κανόνων. Υπάρχουν δύο µέθοδοι για τον περιορισµό-περικοπή του ύψους του 
προκύπτοντος ασαφούς συνόλου. Αυτές είναι η σηµαντικότητα ελαχίστου και η 
σηµαντικότητα γινοµένου.  
    

• Σηµαντικότητα ελαχίστου 
Η πιο κοινή µέθοδος συσχέτισης των βαθµών αλήθειας της πρότερης µε την 
επακόλουθη πρόταση µιας ασαφούς πρότασης, περικόπτει τον ασαφή χώρο της 
δεύτερης στην τιµή του ελαχίστου βαθµού αλήθειας της πρώτης και καλείται 
συσχέτιση ελαχίστου (Σχήµα 32). Η µέθοδος ονοµάζεται και µέθοδος Mamdani 
(Mamdani, 1976) και αποδίδεται µε την ακόλουθη σχέση: 

( ) ( ) ( )( )yfxfyxr BA ,min, =  
όπου r(x,y) είναι η τιµή που προκύπτει από την εφαρµογή της µεθόδου και η οποία 
οριοθετεί τον ασαφή χώρο επίλυσης του κάθε κανόνα χωριστά και fA(x), fB(y), είναι 
οι βαθµοί συµµετοχής των τµηµάτων της υπόθεσης του σύνθετου κανόνα «Εάν X 
είναι Α και y είναι Β Τότε z είναι Γ».     
 

 
Σχήµα 32. Μέθοδος συσχέτισης ελαχίστου. 
 
Η συγκεκριµένη µέθοδος, ως επί το πλείστον, δηµιουργεί ασαφή σύνολα 
τραπεζοειδούς µορφής, µιας και ο ασαφής χώρος της επακόλουθης πρότασης 
περικόπτεται στο βαθµό αλήθειας της πρότερης πρότασης, γεγονός όµως που συνιστά 
απώλεια πληροφορίας, εφόσον το τµήµα που περικόπτεται δε συµµετέχει στην 
περαιτέρω επίλυση του προβλήµατος.    
  

• Σηµαντικότητα γινοµένου  
Παρόλο που η συσχέτιση ελαχίστου αποτελεί την συχνότερα χρησιµοποιούµενη 
µέθοδο, η συσχέτιση γινοµένου αποτελεί µία εναλλακτική και πολλές φορές 
καλύτερη µέθοδο επίτευξης του επιδιωκόµενου στόχου. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, 
το προκύπτον ασαφές σύνολο δεν περικόπτεται αλλά επαναπροσδιορίζεται υπό 
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κλίµακα (scaled), µε βάση πάντα το βαθµό αλήθειας της πρότερης πρότασης (Σχήµα 
33). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση του ασαφούς συνόλου, µε ταυτόχρονη 
όµως διατήρηση του αρχικού σχήµατός του. Η µέθοδος αυτή καλείται και µέθοδος 
Larsen (Larsen, 1980) και δίνεται από τη σχέση: 

( ) ( ) ( )( )yfxfprodyxr BA ,, =  
 

 
Σχήµα 33. Μέθοδος συσχέτισης γινοµένου. 
 
Γενικά, ανάλογα µε τη χρήση συγκεκριµένων τελεστών ή/και συναρτήσεων, για την 
εύρεση της τιµής r(x,y), έχουν προκύψει αρκετές µέθοδοι σηµαντικότητας. Οι 
Mizumoto and Zimmermann (1982), µελέτησαν 15 διαφορετικές µεθόδους 
σηµαντικότητας, µερικές από τις οποίες παρατίθενται ακολούθως: 

• ( ) ( ) ( ) ( )yfxfxfyxr BAA +−= 1,  (Μέθοδος Reichenbach) 
• ( ) ( ) ( ) ( )( )( )yfxfxfyxr BAA min,1max, −=  (Μέθοδος Willmott) 

• ( ) ( ) ( )
( ) ( )⎩

⎨
⎧ ≤

=
Β yfxfά

yfxfά
yxr

A

BA

fνε
νε

,0
,1

,  (Μέθοδος Rescher-Gaines) 

• ( ) ( ) ( )( )y,1max, BA fxfyxr −=  (Μέθοδος Kleene-Dienes) 

• ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )⎩

⎨
⎧ ≤

=
ΒΒ yfxfάyf
yfxfά

yxr
A

BA

fνε
νε

,
,1

,  (Μέθοδος Brouwer-Gödel) 

• ( ) ( ) ( )( ) ( )
( )⎩

⎨
⎧

=
≠

=
0,1

0,1,/min
,

xfά
xfάxfyf

yxr
A

ABA

νε
νε

 (Μέθοδος Goguen) 

• ( ) ( ) ( )( )1,y1min, BA fxfyxr +−=  (Μέθοδος Lukasiewicz) 
Για µία αντιπροσωπευτική διερεύνηση των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών των 
µεθόδων σηµαντικότητας, ο αναγνώστης ενθαρρύνεται να µελετήσει την εργασία των 
Ruan και Kerre (1993), το 11ο Κεφάλαιο του βιβλίου των Klir και Yuan (1995), 
«Ασαφή Σύνολα και Λογική της Ασάφειας. Θεωρία και Εφαρµογές», καθώς και το 
βιβλίο των Verbruggen, Zimmermann και Babuska (1999), «Ασαφείς αλγόριθµοι 
ελέγχου».  
 
8. ∆ιαδικασία απασαφοποίησης (Defuzzification) 
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Το τελικό αποτέλεσµα µιας διαδικασίας αξιολόγησης των ασαφών προτάσεων ενός 
ασαφούς συστήµατος είναι ένα ασαφές σύνολο. Προκειµένου να βρεθεί η µονόµετρη 
εκείνη τιµή που αναπαριστά βέλτιστα την πληροφορία που περικλείεται στο ασαφές 
αυτό σύνολο, θα πρέπει να εφαρµοστεί η διαδικασία που φαίνεται στο Σχήµα 34 και 
καλείται απασαφοποίηση. Η διαδικασία αυτή, παράγει τη διακριτή πλέον 
αναµενόµενη τιµή της µεταβλητής εξόδου του συστήµατος για κάθε συγκεκριµένη 
αξιολόγησή του.  
 

 
Σχήµα 34. Η διαδικασία της απασαφοποίησης. 
   
Η απασαφοποίηση είναι το τελευταίο στάδιο της ασαφούς συµπερασµατολογίας και 
εφαρµόζεται επί του τελικού ασαφούς χώρου, όπως αυτός προέκυψε µετά από τη 
διαδικασία της συγκέντρωσης των επιµέρους ασαφών χώρων των αξιολογηθεισών 
ασαφών προτάσεων. Στα ασαφή συστήµατα υπάρχουν διάφορες µέθοδοι καθορισµού 
της αναµενόµενης τελικής τιµής του ασαφούς χώρου επίλυσης, οι οποίες βασίζονται 
κυρίως σε ευρετικές (heuristics), µη αλγοριθµικές µεθόδους, για το λόγο ότι είναι 
σχεδόν αδύνατο να αναπαρασταθεί, µε αυστηρώς µαθηµατικό τρόπο, ένας σύνθετος 
και πολυδιάστατος χώρος από έναν και µόνο αριθµό. 
Η απασαφοποίηση στην ουσία πραγµατοποιείται µε τη χάραξη µιας κατακόρυφης, 
προς τον άξονα χ και εντός του πεδίου τιµών της µεταβλητής επίλυσης του ασαφούς 
συστήµατος, γραµµής. Στο σηµείο που αυτή η γραµµή τέµνει τον άξονα του πεδίου 
τιµών, βρίσκεται η τελικώς αναµενόµενη τιµή του ασαφούς συνόλου. Κατά συνέπεια, 
οι µέθοδοι απασαφοποίησης επιδιώκουν να προσδιορίσουν τη βέλτιστη εκείνη θέση, 
εντός του ασαφούς χώρου επίλυσης, προκειµένου να χαραχθεί η ως άνω γραµµή. 
Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι η απασαφοποίηση δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά ένας 
συµβιβασµός µεταξύ της εύρεσης ενός και µόνο σηµείου επίλυσης του προβλήµατος 
και της µοιραίας απώλειας πληροφορίας ή αλλιώς της αύξησης της εντροπίας του 
συστήµατος. 
Γενικά, η επιλογή µιας συγκεκριµένης µεθόδου απασαφοποίησης, συνιστά µια 
διαδικασία η οποία δε δύναται να αιτιολογηθεί a priori (Dubois et al., 1999). Παρόλα 
αυτά αρκετές έρευνες έχουν παρουσιάσει κριτήρια επιλογής µεθόδων 
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απασαφοποίησης, προερχόµενα κυρίως από τη σύγκριση των αποτελεσµάτων 
εφαρµογής τους (Van Leekwijck and Kerre, 1999, Hatzichristos and Potamias, 2004).  
Οι δύο πιο συχνά χρησιµοποιούµενες µέθοδοι απασαφοποίησης είναι αυτές του 
κεντροειδούς και του µεγίστου.  
 

• Μέθοδος κεντροειδούς 
Η µέθοδος του κεντροειδούς ή διαφορετικά του κέντρου βάρους, βρίσκει το σηµείο 
ισορροπίας του ασαφούς χώρου επίλυσης, µέσω του υπολογισµού του χωρικού µέσου 
του τελικού ασαφούς συνόλου, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τα βάρη των 
σηµείων του συνόλου (Σχήµα 35). 
 

 
Σχήµα 35. Μέθοδος κεντροειδούς. 
 
Η µέθοδος του κεντροειδούς είναι η πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη τεχνική 
απασαφοποίησης διότι παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα.  

1. Οι απασαφοποιούµενες τιµές τείνουν να µεταβάλλονται κατά οµαλό τρόπο 
εντός του πεδίου τιµών του ασαφούς χώρου επίλυσης, κάθε φορά που αλλάζει 
το σχήµα ή η τοπολογία του τελικού ασαφούς συνόλου, δηλαδή κάθε φορά 
που αξιολογείται το πλήθος των ασαφών προτάσεων του συστήµατος. 

2. Ο υπολογισµός της απασαφοποιούµενης τιµής αποτελεί σχετικά εύκολη 
διαδικασία. 

3. ∆ύναται να χρησιµοποιηθεί είτε το αποτέλεσµα επίλυσης του συστήµατος 
είναι ασαφές είτε είναι διακριτό σύνολο. 

 
• Μέθοδος µεγίστου 

Η µέθοδος του µεγίστου διακρίνεται σε τρεις βασικές αλληλοσυσχετιζόµενες 
τεχνικές: η τεχνική του µέσου µεγίστου (average maximum), η τεχνική του κέντρου 
των µέγιστων (center of maximums) και η τεχνική του απλού µεγίστου (simple 
maximum). Επίσης, συχνά χρησιµοποιούνται και οι µέθοδοι ελάχιστο των µέγιστων 
(smallest of maximum) και µέγιστο των µέγιστων (largest of maximum). Γενικά, η 
µέθοδος του µεγίστου αποσκοπεί στην εύρεση εκείνου του σηµείου του ασαφούς 
χώρου επίλυσης µε το µέγιστο βαθµό αλήθειας (Σχήµα 36). Στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει µόνο ένα τέτοιο σηµείο, αλλά περισσότερα, όπως για παράδειγµα συµβαίνει 
στην άνω πλευρά ενός τραπεζοειδούς ασαφούς συνόλου, οι τεχνικές που 
αναφέρθηκαν προηγουµένως, έρχονται να δώσουν λύση στο πρόβληµα, µέσω της 
εύρεσης του µέσου όρου των µέγιστων ή του κέντρου βάρους των µέγιστων.     
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Σχήµα 36. Μέθοδος µέσου µεγίστου. 
 
Αντίθετα µε τη µέθοδο του κεντροειδούς, η απασαφοποίηση µεγίστου, βρίσκει 
εφαρµογή σε λιγότερες περιπτώσεις και αυτό γιατί: 

1. Η αναµενόµενη τελική τιµή είναι ευαίσθητη σε εκείνη την ασαφή πρόταση 
που δίνει το τελικό σχήµα στον ασαφή χώρο επίλυσης του συστήµατος. 

2. Οι µεταβολές του σχήµατος του ασαφούς χώρου επίλυσης προκαλούν 
απότοµες αλλαγές της αναµενόµενης τελικής τιµής. 

Παρόλα αυτά, η µέθοδος του µεγίστου αποκτά ιδιαίτερη χρησιµότητα σε ασαφή 
συστήµατα που επιδιώκουν να εκτιµήσουν το µέγιστο βαθµό κάποιας ασαφούς 
ιδιότητας. Μία τέτοια περίπτωση είναι η εκτίµηση της επικινδυνότητας εµφάνισης 
ενός φαινοµένου.   
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονιστεί, ότι η επιλογή της µεθόδου επίτευξης του 
σταδίου της σηµαντικότητας (συσχέτιση ελαχίστου ή συσχέτιση γινοµένου) 
επηρεάζουν την επιλογή της µεθόδου απασαφοποίησης, εφόσον καθορίζουν το σχήµα 
του ασαφούς χώρου επίλυσης. Πιο συγκεκριµένα, η χρήση της συσχέτισης γινοµένου 
θα πρέπει να ακολουθείται από απασαφοποίηση µε τη µέθοδο του κεντροειδούς, 
εφόσον ο τελικός ασαφής χώρος θα συνίσταται, ως επί το πλείστον, από κορυφές και 
κοιλώµατα. 
Πέραν των παραπάνω µεθόδων απασαφοποίησης, υπάρχει πλήθος άλλων, λιγότερο ή 
περισσότερο πολύπλοκων. Ενδεικτικά αναφέρονται το κέντρο µεταξύ δύο γειτονικών 
µέγιστων και τα άκρα του µεγίστου ασαφούς χώρου. Μία εναλλακτική µέθοδος 
απασαφοποίησης προτάθηκε από τον Burrough (1996a) και βασίζεται στον 
υπολογισµό του δείκτη µέγιστης αλλαγής (diffusion index) ο οποίος δίνεται από τις 
ακόλουθες σχέσεις: 

∆Α1 = τιµή µέγιστης τιµής αλήθειας / τιµή β µεγαλύτερης τιµής αλήθειας ή 
∆Α2 = 1 – (τιµή µέγιστης τιµής αλήθειας / τιµή β µεγαλύτερης τιµής αλήθειας) 

 
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί και εισάγει το δεύτερο µέρος της παρούσης διατριβής, 
περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο του προτεινόµενου Χωρικού Συστήµατος 
Υποστήριξης Αποφάσεων, όπως πρωτότυπα αντιµετωπίζεται στην παρούσα διατριβή 
και παράλληλα µέσα από τη λογική σχεδιασµού του ΧΣΥΑ, παρέχεται η 
µεθοδολογική αλληλουχία για την αντιµετώπιση παρόµοιων χωρικών 
περιβαλλοντικών προβληµάτων.     
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Κεφάλαιο 6ο. Θεωρητικό Πλαίσιο του Χωρικού Συστήµατος 
Υποστήριξης Αποφάσεων   
 
1. Εισαγωγή  
 
Πρωταρχικής σηµασίας διαδικασία κατά το σχεδιασµό ενός Συστήµατος 
Υποστήριξης Αποφάσεων, είναι η εννοιολογική προσέγγιση του θέµατος που συνιστά 
το προς επίλυση πρόβληµα. Πράγµατι, η κατανόηση των λειτουργιών που διέπουν 
την πραγµατικότητα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω σύλληψη 
και υλοποίηση των αντίστοιχων µηχανισµών του συστήµατος που θα τις 
µοντελοποιούν. Πρακτικά αυτό σηµαίνει µία εκ των προτέρων ταυτοποίηση της 
δυναµικής του προς ανάπτυξη συστήµατος υπό τους συµβατικούς όρους «είσοδος-
διαδικασία-έξοδος» (Σχήµα 37). 
 

 
Σχήµα 37. ∆ιάγραµµα ροής ανάπτυξης συστηµάτων. 
 
Είναι γενικά αποδεκτό, ότι ένα ΧΣΥΑ θα πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση των 
χωρικών αποφάσεων µέσω της παροχής στους λήπτες των αποφάσεων κατάλληλης 
πληροφορίας και µοντέλων σε εύληπτη για αυτούς µορφή. Σε κάθε περίπτωση, τα 
ΧΣΥΑ πρέπει να διαχειρίζονται µε τρόπο αποτελεσµατικό και αποδοτικό στοιχεία και 
πληροφορία. Η χρήση για παράδειγµα µαθηµατικών µοντέλων, στατιστικών µεθόδων, 
ευρετικών διαδικασιών και αλγορίθµων µπορεί να αποδώσει την ανθρώπινη γνώση σε 
διαδικαστική µορφή (procedural). Οι παραπάνω αυστηρά δοµηµένες µορφές 
ανταποκρίνονται στην επίλυση προβληµάτων όπου απαιτείται η δοµηµένη ανθρώπινη 
γνώση. Η ανθρώπινη όµως εµπειρία, διαίσθηση και αξιολόγηση αποτελούν µορφές 
µη δοµηµένης γνώσης οι οποίες από την φύση τους είναι επεξηγηµατικές 
(declarative) και µπορούν να αναπαρασταθούν µόνο από την λογική ή από 
συστήµατα µε ευέλικτο πλαίσιο (∆ηµητρίου, 2002).   
Κατά συνέπεια ένα δεύτερο στάδιο µετά το σχεδιασµό του συστήµατος και πριν την 
ανάπτυξή του, είναι ο καθορισµός της αρχιτεκτονικής του και ο προσδιορισµός των 
ιδιαίτερων εκείνων λειτουργικών ιδιοτήτων που το χαρακτηρίζουν. Σε αυτό το 
σηµείο, ο µηχανικός της γνώσης και αναπτύσσων το σύστηµα, θα πρέπει να εξετάσει 
την λειτουργική τµηµατοποίηση του συστήµατος σε περισσότερα του ενός 
υποµοντέλα (υποσυστήµατα) και αυτά µε τη σειρά τους σε αντίστοιχους στόχους, 
στρατηγικές ή πολιτικές. Μία τέτοια διαδικασία δύναται να οδηγήσει ασφαλέστερα 
σε µία ορθότερα δοµηµένη και αιτιολογηµένη προσέγγιση σχεδιασµού και ανάπτυξης 
του συστήµατος. Για παράδειγµα, οι βασικές έννοιες και τα δοµικά στοιχεία της 
ασαφούς λογικής, µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε κάποιο ή κάποια τµήµατα ή 
υποµοντέλα του συστήµατος, ανάλογα µε τη φύση του προς επίλυση προβλήµατος.  

Εννοιολογική 
προσέγγιση 

Σχεδιασµός 
συστήµατος 

Υλοποίηση συστήµατος-
Καθορισµός εισόδων-
διαδικασιών-εξόδων 

Εφαρµογή 
συστήµατος-
Αξιολόγηση 
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Στα ΧΣΥΑ αυτονόητη θεωρείται η χρήση των Γ.Σ.Π., λόγω των κατά γενική 
οµολογία µεγάλων ποσοτήτων και ποικιλιών χωρικών δεδοµένων που απαρτίζουν τον 
πραγµατικό κόσµο και φυσικά εξαιτίας των χρήσιµων και χρηστικών λειτουργιών 
των δεύτερων, σχετικά µε την υποβοήθηση επίλυσης χωρικών προβληµάτων. Παρόλα 
αυτά, καθώς έχει τονιστεί, τα Γ.Σ.Π. ως αυτόνοµες εφαρµογές, υστερούν ως προς την 
επίλυση ηµι-δοµηµένων χωρικών προβληµάτων. Πράγµατι, όταν διαφορετικοί 
άνθρωποι έρχονται αντιµέτωποι µε το ίδιο χωρικό πρόβληµα είναι περισσότερο 
πιθανό να επιλέξουν διαφορετικές παραµέτρους, κριτήρια και σχέσεις και να τα 
διαχειριστούν µε διαφορετικό τρόπο. Για τους λόγους αυτούς, το προτεινόµενο 
ΧΣΥΑ σχεδιαστικά ολοκληρώνει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ενός Γ.Σ.Π. µε τις 
αναλυτικές δυνατότητες του κλάδου εκείνου της τεχνητής νοηµοσύνης που αφορά 
στα έµπειρα και στα ασαφή συστήµατα. 
Πιο συγκεκριµένα, το Γ.Σ.Π. αναλαµβάνει την εισαγωγή και διαχείριση των 
δεδοµένων εισόδου καθώς και την απεικόνιση των τελικώς εξαγόµενων 
αποτελεσµάτων, ενώ το κοµµάτι της ανάλυσης συµπληρώνεται από µία αλληλουχία 
ασαφών και µη έµπειρων συστηµάτων βασισµένων στη γνώση, προς µοντελοποίηση 
των προσοµοιούµενων περιβαλλοντικών διεργασιών.              
 
2. Υποσύστηµα εισαγωγής και διαχείρισης δεδοµένων 
 
Το υποσύστηµα εισαγωγής και διαχείρισης δεδοµένων αξιοποιεί τις δυνατότητες ενός 
Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών και πιο συγκεκριµένα εκείνες που αφορούν 
στις τρεις ακόλουθες κατηγορίες αλγορίθµων (Burrough and McDonnell, 1998): 

• Αλγόριθµος Εισαγωγής και Επαλήθευσης Στοιχείων, που καλύπτει τις 
ανάγκες µετασχηµατισµού των στοιχείων από την αρχική τους µορφή 
(χάρτες, τηλεπισκοπικά προϊόντα κ.λπ.) σε αναγνωρίσιµη ψηφιακή µορφή. 

•  Αλγόριθµος Αποθήκευσης και ∆ιαχείρισης Στοιχείων, που αναφέρεται στον 
τρόπο µε τον οποίο δοµούνται και οργανώνονται τα χωρικά και µη χωρικά 
στοιχεία. 

• Αλγόριθµος Μετασχηµατισµού Στοιχείων, που στοχεύουν αφενός στο 
συντονισµό των στοιχείων (αποµάκρυνση λαθών, επικαιροποίηση, 
συµβατικοποίηση κ.λπ.), κυρίως όµως στην περαιτέρω ανάλυσή τους.  

Στην ουσία το εν λόγω υποσύστηµα αποτελεί το µέσο εφαρµογής των δύο πρώτων 
σταδίων της διαδικασίας από στοιχεία σε πληροφορία και συνιστούν την είσοδο 
(αποτύπωση/αποθήκευση), όπου τα χωρικά και µη χωρικά στοιχεία κωδικοποιούνται 
και αποθηκεύονται στον Η/Υ και τη διαχείριση, όπου τα χωρικά στοιχεία 
διαµορφώνονται κατάλληλα (Βάση ∆εδοµένων) για το επόµενο στάδιο, αυτό της 
ανάλυσης.  
Το στάδιο της εισόδου αναφέρεται στη διαδικασία της αναγνώρισης και συλλογής 
στοιχείων για συγκεκριµένες εφαρµογές, κυρίως όµως, από την πλευρά των Γ.Σ.Π., 
αφορά στην ψηφιακή αποτύπωση και αποθήκευσή τους. Γενικά, τα αναγκαία σε ένα 
Γ.Σ.Π. στοιχεία µπορούν να προέλθουν µέσα από πρωτογενείς διαδικασίες (π.χ. 
άµεση παρατήρηση ή θεωρητική έρευνα), από την επεξεργασία πρωτογενών 
στοιχείων (π.χ. ψηφιοποίηση) ή τέλος, µε την κατευθείαν εισαγωγή στοιχείων από 
διάφορες τράπεζες στοιχείων (π.χ. Γ.Υ.Σ.). Βέβαια, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα 
δεδοµένα, υπό µορφή αρχείου, µπορούν απευθείας να χρησιµοποιηθούν από τα 
Γ.Σ.Π. (π.χ. DXF, TIFF, ASCII, XLS κ.ά.).  
Γενικά, ως πηγές των δεδοµένων εισόδου µπορούν να θεωρηθούν τρεις βασικές 
διαδικασίες: οι εργασίες πεδίου, που περιλαµβάνουν παρατηρήσεις, δειγµατοληψίες, 
απογραφές και µετρήσεις, η θεωρητική έρευνα, που περιλαµβάνει τα µοντέλα, τους 
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νόµους και τις θεωρίες και τέλος οι αρχειακές καταγραφές, που περιλαµβάνουν 
πληροφορία έτοιµη, κωδικοποιηµένη, επεξεργασµένη, ταξινοµηµένη σε διάφορες 
αναλογικές ή ψηφιακές µορφές (χάρτες, διαγράµµατα, ψηφιακές καταγραφές κ.λπ.) 
και µε διαφορετικές επεξεργασίες. Στις περισσότερες πάντως περιπτώσεις ο Η/Υ, 
παρά τις µυθικές δυνατότητες που του αποδίδουν, δεν έχει την ικανότητα να κάνει 
χρήση της πληροφορίας στη µορφή που είναι διαθέσιµη (συνήθως χάρτες, 
παρατηρήσεις πεδίου και τηλεπισκοπικά στοιχεία), µε αποτέλεσµα να υπάρχει πάντα 
η ανάγκη µετατροπής της πληροφορίας σε µορφή που µπορεί να «διαβαστεί» από τον 
Η/Υ. Η διαδικασία αυτής της µετατροπής περιλαµβάνει την αποτύπωση (όπου ένα 
σύνολο από µέσα µπορούν να χρησιµοποιηθούν) και την αποθήκευση. 
Κατά το στάδιο της διαχείρισης, βασικός στόχος είναι η δηµιουργία της βάσης 
δεδοµένων (database), που αποτελεί και την απαρχή της διαδικασίας ανάλυσης του 
αντικειµενικού στόχου του ΧΣΥΑ. Με άλλα λόγια, η πληροφοριακή βάση αποτελεί 
τον ενδιάµεσο κρίκο µιας αλυσίδας ενεργειών, που αρχίζει από τον υπεύθυνο των 
αποφάσεων και καταλήγει στη διαµόρφωση των συµπερασµάτων από την ανάλυση 
των στοιχείων µέσα στο ΧΣΥΑ. 
Γενικά, η έννοια της διαχείρισης στα Γ.Σ.Π. αφορά στον τρόπο µε τον οποίο στοιχεία 
για την θέση, την τοπολογία και τα χαρακτηριστικά των γεωγραφικών οντοτήτων 
δοµούνται και οργανώνονται και εποµένως, αντιστοιχεί στον όρο σύστηµα 
διαχείρισης δεδοµένων (database management system-DBMS) και αναφέρεται σε ένα 
λογισµικό σύστηµα για τη διαχείριση (ενηµέρωση, συντήρηση και ανάκτηση) των 
στοιχείων της βάσης δεδοµένων (Σχήµα 38). Σαν αποτέλεσµα το σύστηµα 
διαχείρισης δεδοµένων αποτελεί ένα αναπόσπαστο και σηµαντικό τµήµα ενός Γ.Σ.Π. 
και κατ’ επέκταση ενός ΧΣΥΑ. 
  

 
Σχήµα 38. ∆ιαχείριση γεωγραφικών και περιγραφικών δεδοµένων στα Γ.Σ.Π. 
  
Η µέθοδος οργάνωσης της πληροφορίας στα Γ.Σ.Π., την οποία υιοθετεί και αξιοποιεί 
το ΧΣΥΑ, είναι αυτή της σχεσιακής δοµής (relational structure). Η σχεσιακή δοµή 
βασίζεται στο θεωρητικό υπόβαθρο της σχεσιακής άλγεβρας, γεγονός που επιτρέπει η 
δόµηση των στοιχείων να γίνεται κατά τρόπο γενικό και ταυτόχρονα µε έννοιες που 
δε συνδέονται άµεσα µε κάποια γλώσσα προγραµµατισµού. Πλεονέκτηµα αυτού του 
τρόπου οργάνωσης, είναι ότι τα δεδοµένα δοµούνται όπως αυτά είναι στην 
πραγµατικότητα, ενώ παράλληλα µειώνονται και απλοποιούνται οι σχέσεις ανάµεσα 
στα στοιχεία (Κουτσόπουλος, 2002).  

Βάση δεδοµένων 

Θέση  

Τοπολογία 

Χαρακτηριστικά  

∆ιαχείριση  

Χρήση  

Ενηµέρωση 

Ανάκτηση-
Συντήρηση 
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Η βασική µορφή αποθήκευσης των δεδοµένων σε µία σχεσιακή δοµή είναι ένας 
πίνακας εγγραφών (table), ο οποίος αναφέρεται και ως σχέση (relation). Κάθε γραµµή 
του πίνακα, περιέχει µία οντότητα (εγγραφή) και κάθε στήλη (πεδίο) περιέχει µία 
ιδιότητα της οντότητας ή, όπως καλείται πιο συχνά, ένα περιγραφικό χαρακτηριστικό 
(attribute). Τα δεδοµένα που αποθηκεύονται στην τοµή µιας στήλης µε µια γραµµή, 
καλούνται τιµές (values). Πρέπει να καταστεί σαφές, ότι κάθε εγγραφή του πίνακα 
αντιστοιχεί σε µία οντότητα (σηµείο, γραµµή, πολύγωνο) και προσδιορίζεται 
µονοσήµαντα µέσω ενός πεδίου που αποκαλείται πρωτεύον κλειδί (primary key). Το 
πρωτεύον κλειδί, χρησιµοποιείται ως βάση στους µηχανισµούς σύνδεσης και 
συσχέτισης των πινάκων που χρησιµοποιεί το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσης 
∆εδοµένων, για να υποστηρίξει αποτελεσµατικά την υλοποίηση των διαφόρων 
µορφών επεξεργασίας. Γενικά, ο πίνακας µιας σχέσης έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά.  

• Η είσοδος παρουσιάζει ένα στοιχείο και δεν υπάρχουν επαναλαµβανόµενες 
οµάδες στοιχείων. 

• Σε κάθε στήλη, όλες οι τιµές είναι του ίδιου είδους. 
• Κάθε στήλη λαµβάνει δικό της όνοµα. 
• Όλες οι γραµµές είναι διακριτές και δεν επιτρέπονται διπλές γραµµές. 
• Τόσο οι στήλες όσο και οι γραµµές, µπορούν να αντιµετωπιστούν µε 
οποιαδήποτε σειρά, οποιαδήποτε στιγµή, χωρίς να επηρεαστεί ούτε το 
πληροφοριακό περιεχόµενο, ούτε η φύση των σχέσεων. 

Οι πίνακες των γεωγραφικών δεδοµένων σηµειώνεται ότι διαφέρουν από τους µη 
γεωγραφικούς πίνακες, λόγω της παρουσίας µιας επιπλέον στήλης (shape column) 
στην οποία αποθηκεύεται η µορφή ή η γεωµετρία της οντότητας. 
Μεθοδολογικά λοιπόν, η κύρια λειτουργία του υποσυστήµατος εισόδου και 
διαχείρισης του ΧΣΥΑ είναι η «υποδοχή» των δεδοµένων εισόδου και η κατάλληλη 
προετοιµασία τους για την µετάβασή τους στο επόµενο υποσύστηµα, αυτό της 
ανάλυσης. Αυτονόητη είναι η µετατροπή των όποιων αναλογικών µορφών δεδοµένων 
σε ψηφιακά, ενώ όλα τα δεδοµένα εξόδου του υποσυστήµατος λαµβάνουν την 
ψηφιδωτή δοµή (raster). Η επιλογή του ψηφιδωτού έναντι του διανυσµατικού 
µοντέλου, σε περιπτώσεις περιβαλλοντικών ή/και άλλων χωρικών προβληµάτων, 
γίνεται διότι το πρώτο αντιπροσωπεύει και περιγράφει καλύτερα γεωγραφικά 
φαινόµενα που µεταβάλλονται συνεχώς στο χώρο (όπως π.χ. η σύσταση του 
εδάφους). Επίσης, επιτρέπει χωρικές αναλύσεις διαφόρων ειδών δεδοµένων και 
καθιστά εύκολη τη µαθηµατική µοντελοποίησή τους, εξαιτίας της ίδιας µορφής και 
µεγέθους της χωρικής µονάδας (φατνίο) (Κουτσόπουλος, 2002). Παράλληλα, το 
ψηφιδωτό µοντέλο συνάδει µε τη γενικότερη έννοια που περιβάλλει τη λογική της 
ασάφειας, σε αντίθεση µε το διανυσµατικό που ακολουθεί τη δυαδική λογική. 
Εφόσον τα δεδοµένα εισόδου του ΧΣΥΑ λάβουν την ψηφιδωτή δοµή και πληρούνται 
οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ορθή επικάλυψή τους ανά φατνίο (cell by cell 
basis), εφαρµόζεται η µέθοδος της επαλληλίας (Combine) όλων των ψηφιδωτών 
αρχείων. Η συνάρτηση Combine παράγει ένα νέο ψηφιδωτό αρχείο του οποίου ο 
Πίνακας Περιγραφικών Χαρακτηριστικών (Π.Π.Χ.) απαρτίζεται από τα πεδία όλων 
των αλληλεπιθέµενων αρχείων, δηµιουργώντας έτσι τόσα πεδία, όσα και τα αρχεία 
που συνδυάζονται. Παράλληλα, αποδίδει µονοσήµαντα έναν αύξοντα ακέραιο αριθµό 
– µε τη δηµιουργία ενός πεδίου ονόµατι [VALUE] – σε κάθε ένα συνδυασµό τιµών 
των επιµέρους πεδίων και για κάθε φατνίο χωριστά. Για να γίνει κατανοητή η 
λειτουργία της επαλληλίας, ας θεωρήσουµε δύο ψηφιδωτά αρχεία, τα Α και Β. Το 
πεδίο τιµών των φατνίων του Α κυµαίνεται µεταξύ 0 και 10 και του Β µεταξύ 0 και 



Μέρος Β’ Προτεινόµενο Χωρικό Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων                         Κεφάλαιο 6ο. Θεωρητικό Πλαίσιο  του Χωρικού 
Συστήµατος Υποστήριξης Αποφάσεων 

141 

20. Η εφαρµογή της εντολής Combine στα δύο αυτά αρχεία δηµιουργεί ένα νέο 
ψηφιδωτό αρχείο του οποίου ο Π.Π.Χ. έχει τη µορφή του Πίνακα 4. 
 
Πίνακας 4. Ενδεικτική µορφή Πίνακα Περιγραφικών Χαρακτηριστικών ψηφιδωτού 
αρχείου που προέκυψε από το συνδυασµό (combination) δύο επιµέρους άλλων.     

VALUE COUNT A B 
1 23 7 10 
2 67 3 19 
3 34 1 8 
4 51 0 4 
5 35 5 12 
. . . . 
. . . . 

 
Κατά συνέπεια, το τελικό προϊόν του υποσυστήµατος εισόδου και διαχείρισης των 
δεδοµένων είναι ένας πίνακας της µορφής του Πίνακα 4, ο οποίος συγκεντρώνει όλες 
τις τιµές των δεδοµένων εισόδου ανά φατνίο της περιοχής ενδιαφέροντος και ο οποίος 
εισάγεται στο επόµενο υποσύστηµα του ΧΣΥΑ, αυτό της ανάλυσης.   
 
3. Υποσύστηµα ανάλυσης 
 
3.1. Γενικά  
 
Η ανάλυση χωρικών προτύπων και σχέσεων των γεωγραφικών στοιχείων αποτελεί 
την κεντρική λειτουργία ενός ΧΣΥΑ. Οι αναλυτικές προσεγγίσεις είναι πολλές και 
ποικίλες, ενώ κάθε µια τους πρέπει να προσαρµόζεται διαφορετικά στο εκάστοτε 
χωρικό πρόβληµα αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο που δηµιουργεί ένα ΧΣΥΑ. 
Σύµφωνα µε τον Openshaw (1991), υπάρχουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις 
χωρικής ανάλυσης µέσα σε ένα πλαίσιο Γ.Σ.Π. και κατ’ επέκταση σε ένα ΧΣΥΑ: 

• Ο έλεγχος υποθέσεων σχετικά µε τα χωρικά πρότυπα και τις σχέσεις των 
χωρικών στοιχείων την βάσης δεδοµένων 

• Η αποδοτική και αξιόπιστη διερεύνηση αυτών των προτύπων και σχέσεων  
• Η ανάλυση µε στόχο την υποστήριξη αποφάσεων και το σχεδιασµό 

Η τρίτη προσέγγιση είναι αυτή που πραγµατεύεται το παρόν υποσύστηµα, ως τµήµα 
του ΧΣΥΑ.  
Όσον αφορά στις διαδικασίες και τεχνικές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η οποιαδήποτε 
προσέγγιση ανάλυσης, αυτές µπορούν να ταξινοµηθούν σε διαφορετικές οµάδες 
ανάλογα µε το αντικείµενο, το στόχο και τη διαδικασία επίτευξής τους.  
Πράγµατι, το αντικείµενο µιας διαδικασίας ανάλυσης σε ένα Γ.Σ.Π. ή αντίστοιχα σε 
ένα ΧΣΥΑ ορίζεται και χαρακτηρίζεται πλήρως από τα χαρακτηριστικά του, τη θέση 
του και την τοπολογία του και ως εκ τούτου η διαδικασία ανάλυσης διαφοροποιείται 
σε ανάλυση περιγραφικών στοιχείων, χωρικών κατανοµών και χωρικών σχέσεων. 
Επιπρόσθετα, οι στόχοι ανάλυσης ενός ΧΣΥΑ, δύνανται να λάβουν τρεις µορφές και 
πιο συγκεκριµένα την επιλογή στοιχείων, την τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων 
στοιχείων και τέλος τη δηµιουργία νέων στοιχείων. Τέλος, η διαδικασία επίτευξης της 
ανάλυσης µπορεί να λάβει χώρα είτε αποκλειστικά σε ένα µόνο θεµατικό επίπεδο ή 
σε περισσότερα του ενός.   
Το εν λόγω υποσύστηµα πραγµατώνει το στάδιο της ανάλυσης στη διαδικασία «από 
τα στοιχεία στην πληροφορία» και σύµφωνα µε την ως άνω ταξινόµηση, αναλύει 
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περιγραφικά στοιχεία (τα οποία σαφώς συνδέονται µε χωρικές οντότητες), στοχεύει 
στη δηµιουργία νέων στοιχείων από ήδη υπάρχοντα και αφορά σε περισσότερα από 
ένα θεµατικά επίπεδα.  
Πιο συγκεκριµένα, το υποσύστηµα ανάλυσης κάνει χρήση των πλεονεκτηµάτων που 
διακρίνει τη χρήση της λογικής της ασάφειας σε προβλήµατα που άπτονται του 
περιβάλλοντος και του σχεδιασµού στο χώρο. Γεγονός είναι, πως σε περιπτώσεις 
όπου τα φαινόµενα και οι διαδικασίες που προσοµοιώνονται είναι πολύπλοκα, µη 
γραµµικά και οι βασικές υποθέσεις τους δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν µε 
µαθηµατικές συναρτήσεις, όπως πολύ συχνά συµβαίνει στο φυσικό περιβάλλον, 
ενδείκνυται έως απαιτείται η αντιµετώπιση-ανάλυσή τους µε τη χρήση µη 
παραµετρικών µεθόδων, όπως είναι η λογική της ασάφειας.    
 
3.2. Λογική της ασάφειας  
 
Ο σχεδιασµός ενός ΧΣΥΑ, προϋποθέτει την καταγραφή και ερµηνεία του υπό µελέτη 
προβλήµατος και την περαιτέρω µοντελοποίησή του. Στη διαδικασία αυτή, εισάγεται 
πλήθος πηγών αβεβαιότητας και ασάφειας. Για παράδειγµα, η διαδικασία απόκτησης 
της γνώσης, εφόσον το ΧΣΥΑ βασίζεται στη γνώση, είναι σχετικά ανακριβής, 
γεγονός που εξαρτάται σε ένα ποσοστό, από την αδυναµία των ειδικών να εκφράσουν 
επακριβώς τη λογική, µέσω της οποίας οδηγούνται σε συµπεράσµατα, αλλά και τη 
γνώση τους και σε ένα άλλο ποσοστό από την αβεβαιότητα που κρύβεται µέσα στην 
ίδια τη γνώση.  
Κλασικό παράδειγµα αβεβαιότητας σε φυσικά διαθέσιµα αποτελεί η ταξινόµηση των 
εδαφών. Το σύστηµα των Ηνωµένων Πολιτειών (Soil Survey Staff, 1999), το οποίο 
χρησιµοποιεί η Ελλάδα, ταξινοµεί τα εδάφη ως µετρίως αποστραγγιζόµενα, όταν σε 
αυτά παρατηρούνται εξανθήσεις Fe-Mn σε βάθος 40-100 εκ. από την επιφάνειά τους. 
Τι γίνεται όµως αν βρεθούν εξανθήσεις ακριβώς στα παραπάνω όρια ή ακόµα και 
λίγο έξω από αυτά (π.χ. 39 ή 101 εκ.); Παύει τότε το έδαφος να είναι µετρίως 
αποστραγγιζόµενο; Οµοίως, όταν οι κατώτεροι ορίζοντες ή οι στρώσεις  ενός 
εδάφους παρουσιάζονται στην επιφάνειά του σε έκταση µικρότερη ή ίση από 30% της 
συνολικής, τότε αυτό κατατάσσεται ως ελαφρώς διαβρωµένο. Σε ποσοστό 31% το 
έδαφος χαρακτηρίζεται µετρίως διαβρωµένο. Η διαφορά µίας µονάδας στο ποσοστό 
υπολογισµού αυτής της επιφάνειας διαφοροποιεί δύο εδάφη ως προς τη διάβρωσή 
τους, γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Επιπλέον, η διαφορά 
αυτή µπορεί να αποκλείσει το ένα από τα δύο εδάφη από µία συγκεκριµένη χρήση 
γης, πράγµα που θα οδηγούσε σε εσφαλµένα συµπεράσµατα. Η αφαιρετική συνεπώς 
επιλογή του «ανήκει» ή «δεν ανήκει» συνιστά τουλάχιστον απώλεια πληροφορίας.   
Επιπρόσθετα, η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει τα ίδια τα φυσικά φαινόµενα είναι 
ιδιαίτερα χαρακτηριστική στα εδαφικά διαθέσιµα. Στους εδαφολογικούς χάρτες, η 
αρχική εκτίµηση της οµοιοµορφίας και οµοιογένειας εντός της ίδιας εδαφικής 
µονάδας, ορίζουσας τον ίδιο εδαφικό τύπο πλησίαζε, εκφρασµένη σε ποσοστό,  
τουλάχιστον το 85%. Ωστόσο, ανεξάρτητες έρευνες, έχουν δείξει ότι δειγµατοληψίες 
εδαφών µέσα στην ίδια µονάδα, διαφέρουν σηµαντικά ως προς τις ιδιότητες των 
εδαφών, τόσο µεταξύ τους, όσο και µεταξύ των εδαφικών µονάδων στις οποίες 
ανήκουν (Beckett and Burrough, 1971, Marsman and De Gruijter, 1984). Βασικός 
λόγος είναι ο συνεχής και πολύπλοκος τρόπος µε τον οποίο µεταβάλλονται χωρικά οι 
ιδιότητες του εδάφους.  
Το ίδιο ισχύει και για τα κλιµατικά φαινόµενα. Η ταξινόµηση µετεωρολογικών 
παραµέτρων µε τη χρήση αυστηρώς καθορισµένων ορίων κρίνεται µάλλον 
ακατάλληλη, λόγω της συνεχούς φύσης της ατµόσφαιρας και των συνθηκών που 
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επικρατούν σε αυτή. Προκειµένου για κλιµατικές οντότητες δεν µπορεί να είναι 
αξιωµατική η υπαγωγή τους σε µία και µόνο τάξη ή οµάδα (McBratney and Moore, 
1985).     
Ως εκ τούτου, απαιτείται µία αξιόπιστη µεθοδολογία συλλογής και σύλληψης της 
γνώσης. Παρόλα αυτά, ακόµα και όταν η γνώση έχει διερευνηθεί µε τον πληρέστερο 
δυνατό τρόπο και είµαστε σχεδόν βέβαιοι για τα αποτελέσµατα της συλλογής και 
καταγραφής της πραγµατικότητας, όταν ο µηχανικός της γνώσης ή διαφορετικά ο 
αναπτύσσων ένα σύστηµα, δοκιµάζει να αναπαραστήσει τη γνώση µε όρους 
συστηµικούς ή µαθηµατικούς, τότε υπεισέρχονται νέες αµφιβολίες και ανακρίβειες, 
είτε λόγω της περιορισµένης κατανόησης της δυναµικής του προβλήµατος και της 
συνεννόησης µε τους ειδικούς, ή λόγω των περιορισµών που θέτουν οι µέθοδοι και τα 
εργαλεία που χρησιµοποιεί για την αναπαράστασή της. 
Επίσης, η µερική πληροφόρηση σχετικά µε το πρόβληµα εισάγει αβεβαιότητα στο 
σύστηµα. ∆εν είναι πάντοτε δυνατό να εκµαιεύσουµε όλη την πληροφορία που 
χρειαζόµαστε για την επίλυση του προβλήµατος, είτε επειδή απλά δεν είναι 
διαθέσιµη, ή επειδή τα µέσα που διαθέτουµε δεν επαρκούν. Ακόµα και τότε όµως, θα 
πρέπει να είµαστε σε θέση να προτείνουµε µία λύση και µάλιστα την καλύτερη 
δυνατή υπό τις δεδοµένες συνθήκες.                
Στην περίπτωση που το σύστηµα λαµβάνει δεδοµένα προερχόµενα από τον 
ανθρώπινο παράγοντα (π.χ. χρήστης), θα πρέπει το ίδιο να είναι σε θέση να δέχεται 
και να µεταφράζει πληροφορίες, που σαφώς υπόκεινται σε λάθη και που πολλές 
φορές δεν είναι ξεκάθαρες και ακριβείς (ναι-όχι, σωστό-λάθος). Είναι γεγονός πως ο 
άνθρωπος δεν σκέφτεται αποκλειστικά µε τη λογική του µαύρου ή του άσπρου, αλλά 
ως επί το πλείστον µε µία κλίµακα διαβαθµίσεων µεταξύ των άκρων (τόνοι του γκρι). 
Αντίθετα, στις περιπτώσεις που το σύστηµα δέχεται δεδοµένα από συσκευές ή 
αισθητήρες, το γνωστό πρόβληµα του «θορύβου» κάνει την εµφάνισή του, 
εισάγοντας ανακρίβεια στο σύστηµα. Επιπλέον αυτού, η συσκευή µπορεί να µην είναι 
σωστά ρυθµισµένη. Τα πειραµατικά λάθη αποτελούν αδιαµφισβήτητους παράγοντες 
αβεβαιότητας και ασάφειας σε ένα σύστηµα.  Παρόλα αυτά, το σύστηµα θα πρέπει να 
δύναται να αντιµετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις και να παρέχει αξιόπιστες 
λύσεις. 
Η θεωρία των ασαφών συνόλων παρέχει τα µέσα για την αντιµετώπιση τέτοιων 
αµφιβολιών, ιδιαιτέρως εκείνων που οφείλονται σε ανακριβή όρια µεταξύ 
κατηγοριών ή τάξεων. Η θεωρία της ασαφούς λογικής αποτελεί θεωρία µε ισχυρές 
βάσεις, ενώ η θεµελίωσή της επιβεβαιώνεται µέσα από τα πλέον 40 χρόνια της 
ύπαρξής της και της πληθώρας των εφαρµογών της (βλέπε Κεφάλαιο 4ο, Παράγραφο 
6η). Οι τεχνικές που χρησιµοποιεί συνιστούν δοµηµένες µεθόδους αναπαράστασης, 
διαχείρισης, ανάλυσης και εν τέλει ποσοτικοποίησης της αβεβαιότητας σε κάθε 
εκδήλωση της πραγµατικότητας, γεγονός που αποτελεί βασικό λόγο ενσωµάτωσής 
της στην παρούσα µελέτη.   
 
3.3. Ασαφές σύστηµα  
 
Σε αναλυτικό επίπεδο προτείνεται η ανάπτυξη ενός ασαφούς συστήµατος βασισµένου 
στη γνώση ειδηµόνων επί του προβλήµατος απόφασης, το οποίο θα αντλεί δεδοµένα 
από το προηγηθέν υποσύστηµα εισόδου και διαχείρισης και θα αποδίδει νέα στο 
επακόλουθο υποσύστηµα εξόδου και απεικόνισης. Εστιάζοντας λοιπόν στο 
υποσύστηµα της ανάλυσης, τονίζεται ότι τα βασικά στάδια ανάπτυξης του ασαφούς 
συστήµατος (Σχήµα 39), τα οποία µεθοδολογικά ενσωµατώνονται στην παρούσα 
διατριβή είναι τα ακόλουθα: 
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1. Επιλογή των παραµέτρων εκτέλεσης του συστήµατος. Πρόκειται για τον 
καθορισµό των δεδοµένων ελέγχου και επίλυσης του προβλήµατος που θα 
χρησιµοποιεί το σύστηµα. 

2. Καθορισµός των επιφανειών ελέγχου ή διαφορετικά των ασαφών 
συνόλων. Το στάδιο αυτό αναφέρεται και ως ασαφοποίηση των 
δεδοµένων εισόδου και εξόδου. 

3. Προσδιορισµός των σχέσεων που συνδέουν το χώρο των δεδοµένων 
εισόδου µε τον αντίστοιχο των δεδοµένων εξόδου. Το τµήµα αυτό της 
γνώσης εκφράζεται λεκτικά µε ένα σύνολο κανόνων. 

4. Εκτέλεση ή εφαρµογή του συστήµατος. 
5. Ερµηνεία του αποτελέσµατος και εφαρµογή εφόσον κριθεί απαραίτητο 

µεθόδων απασαφοποίησης, προκειµένου να αποκτηθούν οι βέλτιστες τιµές 
εξόδου.   

 

 
Σχήµα 39. Μεθοδολογικά βήµατα ανάπτυξης ασαφών συστηµάτων. 
 
Τα βήµατα του Σχήµατος 39, έχουν ήδη παρουσιαστεί και αναλυθεί στο 5ο Κεφάλαιο 
και στην ουσία αποτελούν την προτεινόµενη µεθοδολογική αλληλουχία για την 
ανάπτυξη του αναλυτικού επιπέδου του ΧΣΥΑ.     
 
3.4. Έµπειρη γνώση  
 
Στην πλειονότητα των σταδίων ανάπτυξης του ασαφούς συστήµατος, υπό το πλαίσιο 
που παρουσιάστηκε παραπάνω, νευραλγικό ρόλο διαδραµατίζει η γνώση των 
ειδηµόνων, τόσο σχετικά µε το σχεδιασµό συστηµάτων όσο και µε την εκάστοτε 
θεµατική περιοχή όπου εντοπίζεται το πρόβληµα απόφασης. Γενικότερα, η έµπειρη 
γνώση είναι µία εξειδικευµένη γνώση γύρω από ένα συγκεκριµένο αντικείµενο, η 

Προσδιορισµός λειτουργικών 
χαρακτηριστικών του 

συστήµατος 

Αποσύνδεση των µεταβλητών 
και µετατροπή τους σε ασαφή 

σύνολα 

Συγγραφή κανόνων που 
αναπαριστούν τη συµπεριφορά 

του συστήµατος 

Προσδιορισµός µεθόδων 
απασαφοποίησης 

Εκτέλεση του συστήµατος

Προσαρµογή και επαλήθευση 
του συστήµατος 

Σύνδεση µε λοιπά 
συστήµατα 

Σχεδιασµός συστήµατος 
βάσει επιδιωκόµενων 
στρατηγικών-στόχων 

Προσδιορισµός ροής 
δεδοµένων και τελικών 
χρηστών του συστήµατος  
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οποία όµως βασίζεται και τεκµηριώνεται µέσα από την εµπειρία ενός ή περισσοτέρων 
ειδικών επί του εν λόγω αντικειµένου. Για παράδειγµα, οι αγρότες είναι ειδικοί στα 
συστήµατα γεωργίας που οι ίδιοι εφαρµόζουν, ενώ οι ερευνητές και οι ακαδηµαϊκοί 
είναι αντίστοιχα ειδικοί στα πεδία έρευνας, σπουδής και διδασκαλίας τους. 
Προφανώς η γνώση, όποια και αν είναι η προέλευσή της, εφόσον είναι επιστηµονικώς 
τεκµηριωµένη, δύναται να ενσωµατωθεί σε συστήµατα ή µοντέλα βασισµένα στη 
γνώση. 
Η πρόσκτηση της γνώσης αφορά στη διατύπωση της γνώσης σε κατάλληλη, για τη 
βάση γνώσης που χρησιµοποιεί ένα σύστηµα, µορφή. Η διαµόρφωση πρόσκτησης 
γνώσης χρησιµοποιείται για την αλληλεπίδραση του ειδήµονα στα πεδία εξειδίκευσής 
του µε το σύστηµα. Μέσω αυτής, επιτυγχάνεται η απόκτηση της πληροφορίας που 
σχετίζεται µε τη γνώση των πεδίων και µε την αντίληψη του ειδικού. Οι Girard and 
Hubert (1999), ορίζουν για το πεδίο των έµπειρων συστηµάτων, την πρόσκτηση 
γνώσης ως τη «συλλογή και ερµηνεία δεδοµένων σχετικά µε ένα γνωστικό 
αντικείµενο µε σκοπό το σχεδιασµό, τη δόµηση, την επέκταση, την προσαρµογή ή 
την τροποποίηση ενός έµπειρου συστήµατος». Πρακτικά, η συλλογή γνώσης είναι η 
διαδικασία εκµαίευσης παραστάσεων και εκφάνσεων της γνώσης, για το εκάστοτε 
πρόβληµα, από διάφορες πηγές (Αργιαλάς, 2003). Στην παρούσα διατριβή, η 
εκµαίευση της έµπειρης γνώσης αναφέρεται σε εκείνη τη διαδικασία κατά την οποία 
αποκτήθηκε γνώση ή πληροφορία, για την επίλυση του προβλήµατος απόφασης.   
Οι τρόποι εκµαίευσης της γνώσης από ειδήµονες, συνήθως διαφοροποιούνται, 
ανάλογα µε την ιδιότητα των εµπλεκοµένων ειδηµόνων και µε τα διατιθέµενα µέσα. 
Κλασικές µέθοδοι πρόσκτησης γνώσης είναι οι συνεντεύξεις και οι επιτόπιες έρευνες. 
Η διαδικασία του διαλόγου (dialogue based) είναι η συµβατική προσέγγιση στη 
διαδικασία πρόσκτησης γνώσης, ενώ µία δεύτερη προσέγγιση βασίζεται στην 
επαγωγική µάθηση (inductive learning), µέσω της οποίας επιχειρείται να 
αναπτυχθούν κανόνες απόφασης από την ανάλυση παραδειγµάτων που σχετίζονται µε 
το εξεταζόµενο πρόβληµα απόφασης. 
 
4. Υποσύστηµα εξόδου και απεικόνισης δεδοµένων 
 
Τα περιγραφικά στοιχεία που παράγονται κατά την εκτέλεση του υποσυστήµατος 
ανάλυσης του ΧΣΥΑ αποτελούν µία νέα πληροφορία, η οποία συνιστά στοιχείο 
εισόδου για το επόµενο υποσύστηµα του ΧΣΥΑ, αυτό της εξόδου και απεικόνισης. 
Το εν λόγω υποσύστηµα, πραγµατώνει το τελικό στάδιο της διαδικασίας από στοιχεία 
σε πληροφορία (Κουτσόπουλος, 2002), δηλαδή αυτό της παρουσίασης της χωρικής 
πληροφορίας όπως προέκυψε από τη διαδικασία της ανάλυσης. Αυτό σηµαίνει ότι η 
εξαγόµενη πληροφορία απεικονίζεται και αποδίδεται χαρτογραφικά. Το παρόν 
υποσύστηµα κάνει χρήση των δυνατοτήτων ενός Γ.Σ.Π. προς απεικόνιση χωρικών 
στοιχείων, συνδέοντας την πληροφορία που προκύπτει από το αναλυτικό στάδιο µε το 
εκάστοτε χαρτογραφικό υπόβαθρο. 
Γενικά, οι βασικές µορφές εξόδου της πληροφορίας µπορούν να ταξινοµηθούν σε 
τρεις κατηγορίες. Τις µη σχεδιαστικές αποδόσεις στις οποίες υπάγονται οι πίνακες, οι 
µαθηµατικές συναρτήσεις, οι µέσοι όροι κ.ά., τα γραφήµατα, όπως είναι τα 
ιστογράµµατα, τα πολύγωνα συχνότητας κ.ά. και τέλος τους χάρτες (Σχήµα 40).  
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Σχήµα 40. Μορφές και µέσα εξόδου στα Γ.Σ.Π. και τα ΧΣΥΑ. 
    
Παρόλο που η αξιοπιστία, η χρησιµότητα και η αποτελεσµατικότητα των δύο πρώτων 
µορφών παρουσίασης είναι αδιαφιλονίκητη και ακόµη, παρά το γεγονός ότι η 
διορατικότητα, η εµπειρία και η φαντασία του µελετητή στο να βρει κατάλληλες 
τεχνικές ή να δηµιουργήσει νέες µεθόδους απεικόνισης αυτών που θέλει να 
παρουσιάσει, είναι καθοριστικής σηµασίας, το κύριο µέσο µετάδοσης της 
επεξεργασµένης πληροφορίας σε ένα ΧΣΥΑ είναι ο χάρτης. Πράγµατι, ο χάρτης σε 
όλες του τις µορφές και διαστάσεις, παρέχει µία άµεση εποπτεία στα χωρικά 
φαινόµενα και παραµένει ένας βασικός τρόπος επικοινωνίας (Κουτσόπουλος, 2002). 
Ιδιαίτερη σηµασία σαν µορφή εξόδου, έχουν οι θεµατικοί χάρτες που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν στην απεικόνιση των φυσικών φαινοµένων όσο και των 
φαινοµένων που σχετίζονται µε τις ανθρώπινες δραστηριότητες.  
Είναι γεγονός, ότι ο σκοπός ενός χάρτη είναι η µετάδοση και επικοινωνία 
συγκεκριµένων ιδεών, µε τη σκέψη ότι η ανθρώπινη αντίληψη είναι πιο άµεση στις 
εικόνες παρά στα πινακοποιηµένα στοιχεία. Παρόλα αυτά, το εν λόγω ΧΣΥΑ, 
κάνοντας χρήση των Γ.Σ.Π., αξιοποιεί τις δυνατότητές τους, προς εξαγωγή των 
αποτελεσµάτων και υπό µορφή περιγραφικής πληροφορίας. Με άλλα λόγια οι 
προκύπτοντες χάρτες συνοδεύονται και συνδέονται µε τους αντίστοιχους θεµατικούς 
πίνακες, οι οποίοι στην ουσία αποτελούν σχεσιακές βάσεις δεδοµένων και µέσω των 
οποίων είναι δυνατή: 

• Η υποβολή ερωτήσεων, οι οποίες δύναται να µορφοποιηθούν 
χρησιµοποιώντας λογικούς, µαθηµατικούς κ.ά. τελεστές. 

• Η αναζήτηση, ο συνδυασµός και η σύγκριση διαφορετικών ειδών δεδοµένων. 
• Η πρόσθεση και αφαίρεση νέων στοιχείων του πίνακα. 
• Η µέσω κοινών πεδίων διατύπωση ερωτήσεων οι οποίες όµως αναφέρονται 
σε διαφορετικούς σχεσιακούς πίνακες.  

Σχεδιαστικά, το υποσύστηµα αναλαµβάνει να συνδέσει την πινακοποιηµένη 
πληροφορία που εξάγεται από το υποσύστηµα της ανάλυσης µε τη χωρική 
πληροφορία όπως αυτή έχει αποτυπωθεί µέσα από τη χάραξη της εκάστοτε περιοχής 
ενδιαφέροντος και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η 
βασική µορφή αποθήκευσης δεδοµένων σε µία σχεσιακή δοµή ενός Γ.Σ.Π. και κατ’ 
επέκταση στο προτεινόµενο ΧΣΥΑ, είναι ένας πίνακας εγγραφών, ο οποίο γενικά 
αναφέρεται ως σχέση (relation) ή απλά ως πίνακας (table).  
Θα πρέπει να τονιστεί, ότι η ιδιότητα των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (συσχέτιση 
οντοτήτων µέσα από το συσχετισµό πινάκων), αποτελεί ένα από µεγαλύτερα 
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πλεονεκτήµατα για την υιοθέτησή τους στις βάσεις χωρικών δεδοµένων, αφού οι 
χωρικές οντότητες του φυσικού κόσµου που χαρακτηρίζονται από ιδιότητες και 
σχέσεις, µπορούν µε τη σειρά τους να σχεδιαστούν, να αποτυπωθούν και να υποστούν 
διαχείριση, αποτελεσµατικά στο περιβάλλον των σχεσιακών βάσεων (Κουτσόπουλος, 
2002). 
Τόσο το υποσύστηµα εισόδου όσο και το αντίστοιχο της απεικόνισης των δεδοµένων 
του ΧΣΥΑ προσοµοιώνεται µε τη χρήση των διατιθέµενων από το Γ.Σ.Π. εργαλείων 
µοντελοποίησης (Model Builder). Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στην παρέµβαση 
του σχεδιαστή για τη δηµιουργία και τη διαχείριση ενός µοντέλου και πρακτικά 
γίνεται µέσα από την εφαρµογή του ArcGIS (ESRI, 2001,2001) και εντός του 
σχετικού παράθυρου δηµιουργίας µοντέλων επί της οθόνης Model Builder (ο 
αναγνώστης µπορεί να βρει αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του Model Builder 
στο βιβλίο των Κουτσόπουλου και Ανδρουλακάκη, 2005). Αναφορικά ωστόσο, 
επισηµαίνεται ότι το  µοντέλο εµφανίζεται στο αντίστοιχο παράθυρο δηµιουργίας του 
µοντέλου, σαν ένα διάγραµµα που µοιάζει πολύ µε τα γνωστά διαγράµµατα ροής 
(flow charts) και εποµένως, αναπαριστά µία λογική ροή, συγκεκριµένες διαδικασίες-
λειτουργίες και τα αποτελέσµατά τους. Ουσιαστικά, το µοντέλο αυτό απεικονίζει τη 
γνωστή διαδικασία από στοιχεία σε πληροφορία (Κουτσόπουλος, 2002), όπου βέβαια 
η πληροφορία σε µία διαδικασία µπορεί να συνιστά στοιχεία για µία άλλη. 
Αποτελείται, εποµένως, από µία σειρά διαδικασιών που συνδέονται µεταξύ τους και 
εκτελούνται βαθµιαία, όταν το µοντέλο εφαρµόζεται. Μία διαδικασία µε τη σειρά 
της, αποτελείται από δεδοµένα εισόδου, το εργαλείο που εφαρµόζεται σε αυτά ώστε 
να δηµιουργηθεί η παραγόµενη πληροφορία και τις γραµµές σύνδεσης που δείχνουν 
τη φορά της διαδικασίας (Σχήµα 41).  
 

 
Σχήµα 41. Τυπική διαδικασία στο Model Builder. 
  
Η επιλογή και χρήση του εργαλείου Model Builder, προτείνεται για τους εξής λόγους: 

• Επιτρέπει την αυτοµατοποίηση της χωρικής αναλυτικής διαδικασίας. 
• Βοηθά στον πλήρη έλεγχο των διαδικασιών και των δεδοµένων (στοιχεία και 
πληροφορία).  

• Επιτρέπει την αλλαγή των τιµών των παραµέτρων κάθε εργαλείου που 
ενσωµατώνεται στο µοντέλο (παραµετροποίηση) και αποθηκεύει την 
πληροφορία αυτή. 

• Οι σχέσεις µεταξύ των διαδικασιών είναι δυναµικές και κάθε φορά που 
γίνεται κάποια αλλαγή στα δοµικά στοιχεία του µοντέλου, αυτό ανανεώνεται 
αυτόµατα. 

• Η πρόσθεση και αφαίρεση παραµέτρων και διαδικασιών είναι απλή και 
γρήγορη, όπως και η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.  

 
Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου ήταν η παρουσίαση του θεωρητικού κελύφους ενός 
ΧΣΥΑ προσανατολισµένου σε προβλήµατα που άπτονται του φυσικού 
περιβάλλοντος. Στην ουσία προτείνεται η ολοκλήρωση των Γεωγραφικών 
Συστηµάτων Πληροφοριών µε τη λογική της ασάφειας, όπως η δεύτερη 
πραγµατώνεται µέσα από τα ασαφή συστήµατα που βασίζονται στην έµπειρη γνώση, 

Εργαλείο 
Στοιχεία 
εισόδου 

Παραγόµενη 
πληροφορία 
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προς άρση των αδυναµιών και περιορισµών των Γ.Σ.Π. σε θέµατα ανάλυσης 
αβέβαιων ή/και ελλιπών χωρικών και περιγραφικών στοιχείων. Το ΧΣΥΑ επιτρέπει 
τη χρήση δεδοµένων από ποικίλες πηγές τα οποία εισάγονται και διαχειρίζονται σε 
περιβάλλον Γ.Σ.Π., αναλύονται µε τη βοήθεια ενός ή περισσοτέρων ασαφών 
έµπειρων συστηµάτων και αποδίδονται χαρτογραφικά, ως πληροφορία πλέον, µέσα 
από το Γ.Σ.Π. Το προτεινόµενο θεωρητικό πλαίσιο ανάπτυξης του ΧΣΥΑ µπορεί να 
υιοθετηθεί και να προσαρµοστεί στην υποστήριξη αποφάσεων που άπτονται του 
περιβαλλοντικού σχεδιασµού και γενικότερα για την αντιµετώπιση ηµιδοµηµένων ή 
ποιοτικώς ορισµένων προβληµάτων απόφασης σε πλήθος επιστηµονικών ή 
ερευνητικών πεδίων. Η προσαρµογή του προτεινόµενου ΧΣΥΑ στη χωρικά 
καθορισµένη λίπανση καλλιεργειών, ως ένα πολύ σηµαντικό τµήµα της διαχείρισης 
των καλλιεργειών, περιγράφεται στο κεφάλαιο που ακολουθεί.   
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Κεφάλαιο 7ο. Χωρικό Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων 
στη Λίπανση Καλλιεργειών  
 
1. Εισαγωγή  
 
Η εννοιολογική προσέγγιση του προβλήµατος που επιδιώκει να επιλύσει το ΧΣΥΑ,  
προϋποθέτει την παράθεση ορισµένων πληροφοριών, τόσο σχετικά µε τη διαχείριση 
των λιπάνσεων, όσο και µε το άζωτο ως ένα από τα κυριότερα θρεπτικά στοιχεία 
στον κύκλο ζωής των καλλιεργειών. Παράλληλα ο αναγνώστης, προκειµένου να 
συλλάβει και να κατανοήσει τις ιδιαίτερες συνθήκες που αφενός δηµιουργούν το 
πρόβληµα και αφετέρου καθοδηγούν τη λύση του, µέσα από την ανάπτυξη του εν 
λόγω ΧΣΥΑ, κρίνεται αναγκαίο να γνωρίζει τον τρόπο που συνδέονται και 
αλληλεπιδρούν έννοιες όπως αυτή του φυτού, των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους 
και των λιπασµατικών εισροών. 
 
1.1. Η Αναγκαιότητα και ο στόχος της λίπανσης 
 
Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό της ζωής είναι η ικανότητα των φυτών να 
φωτοσυνθέτουν, δηλαδή να προσλαµβάνουν από το περιβάλλον ανόργανα στοιχεία, 
διοξείδιο του άνθρακα και νερό και να παράγουν σάκχαρα µε τη βοήθεια της ηλιακής 
ενέργειας. Όλα τα φυτά απαιτούν 16 στοιχεία, τα οποία και χρησιµοποιούν για τη 
θρέψη τους (θρεπτικά στοιχεία). Τα θρεπτικά στοιχεία ούτε δηµιουργούνται, ούτε 
χάνονται, απλά αλλάζουν τη χηµική τους µορφή και κυκλοφορούν από θέση σε θέση. 
Η αέναη αυτή κυκλική κυκλοφορία των στοιχείων (ανακύκλωση) στη φύση αποτελεί 
το βασικό θεµέλιο της ζωής (Σιµώνης, 1995). Το έδαφος σαν πολύπλοκο σύστηµα 
που είναι, αντιδρά µε διάφορους τρόπους στα θρεπτικά στοιχεία που υπάρχουν ή 
προστίθενται σε αυτό και τα οποία µε τη σειρά τους ανταποκρίνονται είτε 
ακολουθώντας φυσικοχηµικούς νόµους (π.χ. φώσφορος, κάλιο), είτε υπόκεινται σε 
βιολογική δράση των µικροοργανισµών (κυρίως το άζωτο). 
Η συγκοµιδή κάθε είδους φυτικών προϊόντων σηµαίνει «αφαίρεση» από το έδαφος 
των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων που συνθέτουν τα προϊόντα αυτά. Στα γεωργικά 
εδάφη, τα οποία καλλιεργούνται συστηµατικά και συνήθως εντατικά, µε σκοπό την 
µεγαλύτερη πρόσοδο, τα φυσικά αποθέµατα δεν µπορούν να ικανοποιήσουν, στο 
βαθµό που αναµένεται, τις ανάγκες των καλλιεργειών. Αν αυτό το γεγονός 
συνδυασθεί µε τις καινούργιες ποικιλίες φυτών υψηλών αποδόσεων, άρα και 
απαιτήσεων σε θρεπτικά στοιχεία, εύκολα συµπεραίνει κανείς, ότι όλο και 
περισσότερο οδηγούµαστε στην ανάγκη αναπλήρωσης των θρεπτικών στοιχείων και 
αποκατάστασης του ισοζυγίου µε την προσθήκη λιπασµάτων. 
Η λίπανση λοιπόν, είναι η συµπλήρωση και ενίσχυση των θρεπτικών αποθεµάτων του 
εδάφους µε την προσθήκη βιοµηχανικών ή/και οργανικών λιπασµάτων, ώστε να 
επιτυγχάνονται ικανοποιητικές αποδόσεις των καλλιεργειών και συγχρόνως να 
διατηρείται αµείωτη η εδαφική γονιµότητα. Πλέον, αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα 
της «ισόρροπης λίπανσης», υπό την έννοια ότι η διαφυγή θρεπτικών στοιχείων προς 
το φυσικό περιβάλλον πρέπει να περιορίζεται σε αποδεκτά από περιβαλλοντικής 
άποψης επίπεδα.  
Ο βασικός στόχος της λίπανσης είναι η ικανοποίηση των αναγκών των φυτών για µια 
άριστη παραγωγή. Τα περισσότερα (13 από τα 16) θρεπτικά στοιχεία των φυτών 
έχουν σαν αποκλειστική πηγή προέλευσης το έδαφος. Εποµένως, η ικανοποιητική ή 
µη, θρέψη των φυτών, εξαρτάται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την σχετική επάρκεια 
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των στοιχείων αυτών στο έδαφος και µάλιστα σε µορφές που είναι αφοµοιώσιµες για 
τα φυτά. 
Οι ποσότητες των θρεπτικών στοιχείων που προσλαµβάνονται από τα φυτά µιας 
καλλιέργειας/ποικιλίας, για µια συγκεκριµένη παραγωγή είναι ορισµένες και µπορούν 
να µετρηθούν µε την ανάλογη έρευνα, στην περιοχή ή το έδαφος που αναπτύσσεται 
µια καλλιέργεια. Παράλληλα, οι απαιτήσεις σε λιπάσµατα διαφέρουν από περιοχή σε 
περιοχή, ακόµη και από έδαφος σε έδαφος, λόγω διαφοράς στην ικανότητα των 
εδαφών να παρέχουν θρεπτικά στοιχεία, όπως επίσης και λόγω της διαφοράς 
αποτελεσµατικότητας στην πρόσληψη θρεπτικών συστατικών του εδάφους από τις 
καλλιέργειες. Οι ποσότητες αυτές, µεταβάλλονται µε την εισαγωγή νέων ποικιλιών, 
µε τη βελτίωση των τεχνικών καλλιέργειας και µε τις ζητούµενες αυξήσεις των 
αποδόσεων. Η επίτευξη µιας συγκεκριµένης απόδοσης και ο υπολογισµός των 
αναγκών σε λιπάσµατα για αυτήν, µπορεί να γίνει µε έρευνα, στοχεύοντας στην 
ισόρροπη θρέψη, σε συστήµατα εισροών-εκροών και βελτιωµένων πρακτικών 
(Αναλογίδης, 1987), στο να υιοθετηθούν συστήµατα µειωµένων εισροών και στην 
οικονοµική αξιολόγηση για τις ελληνικές συνθήκες (Γαλανοπούλου-Σενδουκά, 2002). 
 
1.2. Ο κύκλος και το ισοζύγιο του αζώτου 
 
Το άζωτο (Ν) είναι το κατεξοχήν ευκίνητο θρεπτικό στοιχείο. Υπό τη νιτρική του 
µορφή κυρίως, κάτω από ορισµένες συνθήκες, κυκλοφορεί συνεχώς και αµφίδροµα 
µεταξύ των διαµερισµάτων ή δεξαµενών του ευρύτερου οικοσυστήµατος, δηλαδή την 
ανόργανη φάση του εδάφους, την οργανική ύλη, την εδαφική µικροχλωρίδα και 
µικροπανίδα, τα φυτικά και ζωικά υπολείµµατα, το εδαφικό νερό και την ατµόσφαιρα 
(Αναλογίδης, 2000). Έτσι, στη φύση πραγµατοποιείται ο κύκλος του Ν, που 
περιλαµβάνει µία σειρά βιολογικών κυρίως αντιδράσεων. Βασικό ρόλο σε αυτόν 
παίζουν οι διάφοροι µικροοργανισµοί του εδάφους. Η κυκλική πορεία του Ν στο 
σύστηµα έδαφος-φυτό-ατµόσφαιρα αφορά σε πλήθος µετατροπών του, µεταξύ 
ανόργανων και οργανικών µορφών (Εικόνα 1). Εκτός από τις βιοµηχανικώς 
δεσµευόµενες ποσότητες Ν για την παραγωγή λιπασµάτων και τις καύσεις των 
κινητήρων των οχηµάτων, όλες οι υπόλοιπες µετατροπές του Ν επισυµβαίνουν κατά 
φυσικό τρόπο. Παρόλα αυτά, ο άνθρωπος είναι σε θέση να επηρεάσει πολλές από 
αυτές, µέσω διαχειριστικών πρακτικών εδάφους και καλλιέργειας. 
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Εικόνα 1. Ο κύκλος του αζώτου. (Πηγή: Council for Agricultural Science and 
Technology. Agriculture and Groundwater Quality, Report No. 103, p. 23, 1985 σε 
Tisdale et al., 1993). 
 
Σύµφωνα µε την Εικόνα 1, στο στάδιο 1 του κύκλου του αζώτου, το Ν των φυτικών 
υπολειµµάτων, των υπολειµµάτων των ζώων και το Ν της ατµόσφαιρας (µέσω 
ηλεκτρικών εκκενώσεων, καύσης και βιοµηχανικών διεργασιών), προστίθεται στο 
έδαφος. Κατά το στάδιο 2, το Ν των υπολειµµάτων µετατρέπεται σε NH4

+ από τους 
µικροοργανισµούς του εδάφους, ως τελικό προϊόν του µεταβολισµού τους. Ένα µέρος 
του NH4

+ απορροφάται από τις ρίζες των φυτών. Κατά το στάδιο 3, το µεγαλύτερο 
µέρος του NH4

+ µετατρέπεται σε NΟ3
- από νιτροποιά βακτήρια µέσω της διαδικασίας 

της νιτροποίησης. Κατά το στάδιο 4, τα NΟ3
- προσλαµβάνονται από τις ρίζες των 

φυτών (µαζί µε τα NH4
+), για τη σύνθεση πρωτεϊνών. Κατά το στάδιο 5, κάποιο 

ποσοστό NΟ3
- χάνεται στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα ή στα στραγγιστικά δίκτυα, 

ως αποτέλεσµα της καθοδικής κίνησης του εδαφικού ύδατος. Κατά το στάδιο 6, 
κάποιο άλλο ποσοστό NΟ3

- µετατρέπεται µέσω απονιτροποιών βακτηρίων σε 
µοριακό Ν (N2) και σε οξείδια του Ν (N2Ο και NO), τα οποία ως αέρια διαφεύγουν 
στην ατµόσφαιρα, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του Ν. 
Η ανταλλαγή του αζώτου µεταξύ εδάφους και οικοσυστήµατος περιλαµβάνει εισροές 
και εκροές. Αθροίζοντας το σύνολο των εισροών και αντίστοιχα το σύνολο των 
εκροών οδηγούµαστε στην κατάστρωση του ισοζυγίου του αζώτου. Το ισοζύγιο του 
αζώτου είναι θετικό όταν λαµβάνει χώρα καθαρή εισροή και συσσώρευση του 
αζώτου, αντίθετα είναι αρνητικό όταν έχουµε καθαρή εκροή και απώλεια του 
εδαφικού αζώτου. Η κατάστρωση ενός ισοζυγίου πρέπει να αναφέρεται σε 
συγκεκριµένο χώρο και χρόνο. Στα φυσικά οικοσυστήµατα διαπιστώνεται συνήθως η 
ύπαρξη δυναµικής ισορροπίας του αζώτου, δηλαδή η αµοιβαία εξισορρόπηση 
εισροών και εκροών. Στα καλλιεργητικά οικοσυστήµατα το ισοζύγιο του αζώτου 
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είναι αρνητικό ή θετικό και το ακριβές επίπεδο ισορροπίας εξαρτάται κατά 
περίπτωση από τις µεταβλητές του κλίµατος, της βλάστησης και της καλλιεργητικής 
διαχείρισης. Η κατάστρωση ενός ισοζυγίου είναι σηµαντική στον τοµέα των 
εφαρµογών για τη διαχείριση των αναγκών της αζωτούχου λίπανσης των 
καλλιεργειών που προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ εισροών και εκροών του 
θρεπτικού στοιχείου. Το ισοζύγιο του αζώτου περιγράφεται από την εξίσωση 11. 
 

Nανορ. + Nυπολ. + Nαρδ. + Nλιπ. + Nατµ. = Nεκπλ. + Nαπον. + Nεξαερ. + Nακιν. (11) 
 
Όταν αναφερόµαστε σε εισροή Ν, στην ουσία εννοούµε τη θετική µεταβολή των 
διαθεσίµων για τα φυτά ποσοτήτων Ν στο εδαφικό διάλυµα. Αντίστοιχα η εκροή 
σηµαίνει απώλειες Ν από το εδαφικό διάλυµα ή µετατροπή του σε µη διαθέσιµες για 
τα φυτά µορφές. Υπό αυτή την επισήµανση, οι εισροές Ν µπορούν να συνοψισθούν 
ως εξής: 

• Ανοργανοποιούµενο Ν (mineral N): είναι το N που προέρχεται από την 
ανοργανοποίηση του οργανικού Ν από τις αντίστοιχες οργανικές εφεδρείες 
του εδάφους. Είναι το τελικό αποτέλεσµα ολόκληρης σειράς ενζυµατικών 
αντιδράσεων οξειδωτικής φύσεως που διεκπεραιώνεται από οµάδα 
ετερότροφων µικροοργανισµών. Οι αφοµοιώσιµες ανόργανες µορφές 
προέρχονται από τα προστιθέµενα λιπάσµατα και την αποσύνθεση της 
οργανικής ύλης. Η αποσύνθεση της οργανικής ύλης αν υπάρχουν οι 
κατάλληλες συνθήκες λόγω δράσης των µικροοργανισµών, παρέχει στο 
έδαφος νιτρικά και αµµωνιακά ιόντα σε σηµαντικές ποσότητες. Η διαδικασία 
της ανοργανοποίησης εξαρτάται από πλήθος παραγόντων, 
συµπεριλαµβανοµένου του είδους και της ποσότητας της αποσυντιθέµενης 
οργανικής ύλης, του πλήθους των µικροοργανισµών του εδάφους, της 
εδαφικής θερµοκρασίας, υγρασίας, αερισµού και του pH. 

• Υπολειµµατικό Ν (residual N): είναι το ανόργανο Ν που αποθηκεύτηκε στο 
ριζόστρωµα ως περίσσευµα του ισοζυγίου της προηγούµενης χρονιάς και 
είναι κατά το µέγιστο µέρος του νιτρικό και λιγότερο αµµωνιακό. Η ποσότητά 
του µεταβάλλεται χρονικά εξαρτώµενη από το ρυθµό των απωλειών Ν και 
από το ρυθµό ανοργανοποίησης του Ν. Εδαφικά χαρακτηριστικά που 
επηρεάζουν την ποσότητα του υπολειµµατικού αζώτου είναι υδατοπερατότητα 
και η υδατοϊκανότητα σε συνάρτηση µε το ισοζύγιο ύδατος (βροχόπτωση, 
αρδεύσεις κ.λπ.) και µε την ποσότητα της οργανικής ύλης στο έδαφος. 

• Ν προστιθέµενο µε το νερό άρδευσης (irrigation N): είναι το νιτρικό Ν που 
περιέχεται στο νερό άρδευσης και προσδιορίζεται ποσοτικά εάν είναι γνωστή 
η περιεκτικότητα του νερού σε νιτρικά και η ποσότητα νερού που πρόκειται 
να εφαρµοσθεί στην καλλιέργεια κατά τη διάρκεια του βλαστικού της κύκλου. 

• Ν προστιθέµενο από την ατµόσφαιρα (atmospheric N): είναι η εισροή και 
προσθήκη Ν που λαµβάνει χώρα µε βιολογική ή βιοµηχανική δέσµευση του 
ατµοσφαιρικού Ν2, καθώς και µε επιστροφή των νιτρικών και αµµωνιακών 
ιόντων που παράγονται από ηλεκτρικές εκκενώσεις, οι οποίες οξειδώνουν το 
ατµοσφαιρικό άζωτο σε ΝΟ2

- και ΝΟ3
- και εν συνεχεία µεταφέρονται στο 

έδαφος µε τις βροχοπτώσεις. 
Αντίστοιχα οι εκροές είναι οι ακόλουθες: 

• Έκπλυνόµενο Ν (leaching N): επειδή τα νιτρικά ιόντα είναι ευδιάλυτα και δε 
συγκρατούνται από τα εδαφικά υλικά, η ροή τους εκτός του ριζοστρώµατος 
ακολουθεί αυτή του εδαφικού ύδατος. Γενικά, όταν υπάρχει πλεόνασµα 
ανόργανου αζώτου (κυρίως νιτρικά) στο εδαφικό διάλυµα, αυτό οδηγείται στα 



Μέρος Β’ Προτεινόµενο Χωρικό Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων           Κεφάλαιο 7ο. Χωρικό Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων 
στη Λίπανση Καλλιεργειών 

153 

επιφανειακά ή υπόγεια νερά, ανάλογα µε τις συνθήκες εδάφους, κλίµατος και 
καλλιεργητικών τεχνικών και τα ρυπαίνει. 

• Απονιτροποιούµενο Ν (denitrified N): τα ΝΟ2
- και ΝΟ3

- του εδαφικού 
διαλύµατος ανάγονται προς αέριες µορφές αζώτου, Ν2Ο και Ν2, µέσω της 
δράσης αναερόβιων µικροοργανισµών. Αυτότροφα και ετερότροφα είδη 
βακτηρίων, χρησιµοποιούν το οξυγόνο των νιτρωδών και νιτρικών ιόντων ως 
τελικό δέκτη των ηλεκτρονίων κατά τις µεταβολικές αντιδράσεις. Οι συνθήκες 
που ευνοούν την απονιτροποίηση είναι η κακή στράγγιση, οι αναερόβιες 
συνθήκες, η υψηλή θερµοκρασία, το χαµηλό pΗ και η επάρκεια οργανικής 
ύλης. 

• Αέριες απώλειες αµµωνίας (ΝΗ3) (volatilized N): τα αµµωνιακά ιόντα όταν 
βρεθούν σε αλκαλικό περιβάλλον, υδρολύονται προς ΝΗ3, η οποία ως πτητική  
αποµακρύνεται από  το  έδαφος.  Ειδικότερα, σε επιφανειακές λιπάνσεις επί 
ασβεστούχων εδαφών παρατηρούνται πολύ µεγάλες απώλειες αέριας 
αµµωνίας.  

• Ακινητοποιούµενο Ν (immobilized N): µέρος του Ν ακινητοποιείται από τους 
µικροοργανισµούς του εδάφους που το χρησιµοποιούν για τις διάφορες 
λειτουργίες τους. Το Ν αυτό επανέρχεται στο εδαφικό διάλυµα µετά το 
θάνατο και την αποσύνθεση των µικροοργανισµών. 

 
2. Σχεδιασµός του συστήµατος  
 
Στα πλαίσια της κατάρτισης διαχειριστικών σχεδίων για την άσκηση της γεωργίας και 
πιο συγκεκριµένα για την εφαρµογή των λιπασµατικών εισροών, απαιτείται η γνώση 
και η αξιολόγηση όλων εκείνων των διαδικασιών που σχετίζονται µε την ορθολογική 
λίπανση των καλλιεργειών και οι οποίες έχουν τόσο περιβαλλοντικές όσο και 
οικονοµικές προεκτάσεις. Κάτι τέτοιο όµως σηµαίνει το σχεδιασµό και την ανάπτυξη 
ενός διαχειριστικού σχήµατος, το οποίο θα ενσωµατώνει την αµιγή και επιστηµονική 
γνώση των λιπάνσεων και ταυτόχρονα θα είναι ευέλικτο και προσαρµοστικό στις 
εκάστοτε χωρικές συνθήκες εφαρµογής του. Με άλλα λόγια, ο πυρήνας και 
«θεµατοφύλακας» ενός εύρωστου συστήµατος υποστήριξης αποφάσεων λίπανσης, 
είναι το γνωσιακό του υπόβαθρο και η επιτυχία του είναι η ευρύτητα της εφαρµογής 
του. 
Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται: 

• Η υιοθέτηση ενός επιστηµονικά και ερευνητικά θεµελιωµένου τρόπου 
υπολογισµού των αναγκών µιας καλλιέργειας ή/και ενός εδάφους σε θρεπτικά 
συστατικά. Η εγκυρότητα ενός ΧΣΥΑ για τη διαχείριση των λιπασµατικών 
µονάδων βασίζεται στην επιτυχηµένη επιλογή µεθόδων έρευνας και 
σχεδιασµού. 

• Η διαφοροποίηση των επιλογών λίπανσης και γενικότερα των διαχειριστικών 
πρακτικών, µε βάση την ποικιλοµορφία των τιµών των παραµέτρων του 
προβλήµατος. Στην περίπτωση αυτή, ένα ΧΣΥΑ µπορεί να βοηθήσει στην 
εύρεση των ιδανικών ζωνών κάτω από συγκεκριµένα κριτήρια και να προβάλει 
τις χωρικές συνέπειες των αντίστοιχων επιλογών. 

• Η ενσωµάτωση των πάσης φύσεων αβεβαιοτήτων και αοριστιών που 
περιβάλλουν και αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι των περιβαλλοντικών, 
οικονοµικών, οικολογικών και κοινωνικών συνιστωσών. Ένα ΧΣΥΑ που 
σχεδιάζεται και αναπτύσσεται υπό το πρίσµα τέτοιων παραµέτρων είναι 
απαραίτητο να κάνει χρήση δοµηµένων τεχνικών και µεθοδολογιών 
υπολογισµού της αβεβαιότητας. 
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• Παράλληλα, ένα ΧΣΥΑ για τη λίπανση, θα πρέπει να ενσωµατώνει γενικές 
αρχές και κατευθύνσεις περιβαλλοντικού σχεδιασµού, να µπορεί να 
ολοκληρωθεί µε ευρύτερα σχέδια αγροτικής διαχείρισης και τέλος να 
διακρίνεται από ευρύτητα εφαρµογών, ανεξαρτήτου κλίµακας και θέσης. 

Σε συνέπεια των ως άνω απαιτήσεων επιδιώχθηκε και αναπτύχθηκε ένα ΧΣΥΑ, το 
οποίο έχει τα ακόλουθα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά. Από πλευράς υποστήριξης 
αποφάσεων, αποδίδει χωρικές και περιγραφικές οδηγίες λίπανσης, ενώ παράλληλα 
δύναται να εξυπηρετήσει και να προσαρµοστεί σε περισσότερα του ενός επίπεδα 
χωρικής ανάλυσης, ανάλογα µε τη λεπτοµέρεια των δεδοµένων εισόδου. Η 
µεθοδολογική πορεία προς τη λήψη της απόφασης είναι σχετικά απλή και φιλική προς 
το χρήστη, ενώ απευθύνεται τόσο σε επιστηµονικό και ερευνητικό ανθρώπινο 
δυναµικό, όσο και στους ίδιους τους παραγωγούς (υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν 
βασικές γνώσεις λειτουργίας Η/Υ). Παράλληλα, προσοµοιώνει και αναπαριστά 
πολύπλοκες χωρικές δοµές και αλληλεξαρτήσεις, παρέχοντας έτσι αφενός 
αποτελεσµατικές λύσεις στο πολυδιάστατο πρόβληµα των λιπάνσεων και αφετέρου 
ενδείξεις για τις τάσεις που δύναται να επικρατήσουν στο άµεσο και έµµεσο µέλλον, 
σχετικά µε τα χωρικώς εντοπισµένα προβλήµατα λίπανσης. 
Η χωρική κλίµακα αναφοράς που χρησιµοποιεί το ΧΣΥΑ, προσδιορίζεται κάθε φορά 
από τη µικρότερη χωρική µονάδα των δεδοµένων εισόδου του συστήµατος, 
εξυπηρετώντας έτσι διάφορα επίπεδα απεικόνισης και ανάλυσης. Για παράδειγµα, εάν 
η µονάδα ανάλυσης του προβλήµατος αναφέρεται σε αγροτεµάχια, τότε οι συστάσεις 
που εξάγει το σύστηµα, θα αφορούν σε κάθε ένα από αυτά. Αντίστοιχα, το σύστηµα, 
µε την κατάλληλη διαθεσιµότητα δεδοµένων, δύναται να εφαρµοσθεί σε επίπεδο 
δηµοτικού διαµερίσµατος ή ακόµα και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
Τα δεδοµένα που χρησιµοποιεί το ΧΣΥΑ είναι συγκεκριµένα και έχουν επιλεγεί µε 
βάση την επιστηµονικώς εµπεριστατωµένη και αποδεδειγµένη συσχέτισή τους µε τις 
παραµέτρους του προβλήµατος των λιπάνσεων καθώς και βάσει της δυνατότητας 
στην πρόσβαση και απόκτησή τους, ενώ το πλήθος τους κρίθηκε το ελάχιστο δυνατό, 
προκειµένου να θεµελιώνεται και να τεκµηριώνεται η σαφής στήριξη των επιλογών 
λίπανσης. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί, ότι το ΧΣΥΑ είναι ευέλικτο ως 
προς την προσθήκη αλλά και την αφαίρεση δεδοµένων, γεγονός που το καθιστά 
ιδιαίτερα προσαρµοστικό στις απαιτήσεις του χρήστη και στις ιδιαίτερες συνθήκες 
των θέσεων εφαρµογής του. Επίσης, επεξεργάζεται και αναλύει ποιοτική και 
ποσοτική πληροφορία και διαχειρίζεται χωρικά και µη δεδοµένα από διάφορες πηγές.           
Το ΧΣΥΑ σε επίπεδο γνώσης, παρέχει τον απαραίτητο φορµαλισµό, µέσω της 
χρήσης της ασαφούς λογικής, για την αναπαράσταση ηµιδοµηµένων ή/και ποιοτικών 
προβληµάτων και ενσωµατώνει γνώση και εµπειρία σε συγκεκριµένα πεδία, καθώς 
επίσης και τεχνικές προσοµοίωσης της κοινής λογικής. Παράλληλα, σε επίπεδο 
τεχνολογικών µέσων, γίνεται χρήση προηγµένων τεχνολογικών λογισµικών 
εφαρµογών, οι οποίες διακρίνονται από αποτελεσµατικότητα και φιλικότητα, 
προσφέροντας έτσι ένα ευέλικτο και προσαρµοστικό συστηµικό αποτέλεσµα.   
Το Σχήµα 42 συνοψίζει και συσχετίζει τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν 
προηγουµένως, διαµορφώνοντας έτσι το διάγραµµα σχεδιασµού του ΧΣΥΑ.  
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Σχήµα 42. Σχεδιασµός του συστήµατος. 
  
Το σύστηµα ολοκληρώνει γνώση και επεξεργασθέντα δεδοµένα, δηλαδή πληροφορία, 
τα οποία µέσα από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εφαρµογών και βάσει των 
αρχών που πρεσβεύει η ανάλυση του χώρου και η λογική της ασάφειας, παρέχει 
στήριξη σε αποφάσεις λίπανσης και παράγει έτοιµες χωρικές και περιγραφικές 
λύσεις. 
 
3. Αρχιτεκτονική του συστήµατος  
 
Η τµηµατοποίηση του συστήµατος καθορίστηκε και τελικώς διαµορφώθηκε από τους 
στόχους που καλείται να επιτύχει το ΧΣΥΑ και από τα είδη των απαντήσεων για τις 
οποίες σχεδιάστηκε να παρέχει. Κατά συνέπεια, εφόσον οι αποφάσεις τις οποίες 
«υποστηρίζει» το εν λόγω σύστηµα αφορούν στην ποσότητα του εφαρµοζόµενου 
λιπάσµατος και στον τύπο του, αυτό διακρίνεται στις δύο αντίστοιχες λειτουργικές 
υποµονάδες (Σχήµα 43). Το ΧΣΥΑ που αναπτύχθηκε, αποτελείται συνολικά από 
τέσσερα υποσυστήµατα (modules), τα οποία επιτελούν συγκεκριµένο έργο και 
παρουσιάζουν ένα σειριακό τρόπο σύνδεσης. Επιγραµµατικά, και κατά σειρά 
εκτέλεσης, αυτά είναι: 

1. Υποσύστηµα εισόδου και διαχείρισης των δεδοµένων. Πρόκειται ουσιαστικά 
για τη βάση των δεδοµένων, από την οποία αντλούνται τα εκάστοτε προς 
χρήση δεδοµένα, αφού προηγουµένως έχουν υποστεί τις απαραίτητες 
µετατροπές στα πλαίσια της διαχείρισης και της επεξεργασίας τους.     

2. Υποσύστηµα σύστασης ποσότητας λιπάσµατος. Το σύστηµα αυτό, δέχεται 
στοιχεία από τη βάση δεδοµένων και κατόπιν αναλυτικών, αµιγώς ασαφών, 
διαδικασιών, αποδίδει πινακοποιηµένη πληροφορία σχετικά µε την ποσότητα 
του προς χορήγηση λιπάσµατος.   

3. Υποσύστηµα σύστασης τύπου λιπάσµατος. Κατά αντίστοιχο, µε το 
προηγούµενο σύστηµα, τρόπο, το παρόν αντλεί δεδοµένα από τη βάση και 
παράγει περιγραφική πληροφορία σχετικά µε τις ενδεικνυόµενες συστάσεις 
λίπανσης (τύπος λιπάσµατος, τρόπος και χρόνος εφαρµογής). Λειτουργεί 
παράλληλα µε το υποσύστηµα ποσότητας, αλλά διαφέρει στο ότι µόνο ένα 
τµήµα του, είναι ασαφές, ενώ το έτερο υπακούει στη δυαδική λογική.    

4. Υποσύστηµα εξόδου και απεικόνισης δεδοµένων. Τα πινακοποιηµένα 
προϊόντα των δύο προηγουµένων υποσυστηµάτων διοχετεύονται στο µοντέλο 
εξόδου, όπου συνδέονται µε το χωρικό υπόβαθρο της εκάστοτε περιοχής 

Γνώση 

∆εδοµένα 
Ανάλυση 
χώρου 

Κλίµακα 
ανάλυσης 

Αποφάσεις 
λίπανσης  

Ασαφής 
λογική  

ΧΣΥΑ 

Γ.Σ.Π.  
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ενδιαφέροντος και αποδίδονται τελικά υπό µορφή χαρτών λιπασµατικής 
διαχείρισης. 

 

 
Σχήµα 43. Υποσυστήµατα του ΧΣΥΑ. 
 
Τα δύο ενδιάµεσα «αναλυτικά» υποσυστήµατα του Σχήµατος 43, όπως αναφέρθηκε, 
αντλούν δεδοµένα από τη γεωγραφική βάση δεδοµένων, ενώ το αποτέλεσµα του 
καθενός από αυτά, αφενός διατηρεί τη χωρική διάσταση και αφετέρου αναφέρεται 
και δίνει απάντηση στα κύρια ερωτήµατα του παραγωγού σχετικά µε τη λίπανση του 
αγρού του. Πρόκειται δηλαδή, για µία προσοµοίωση καθοδηγούµενη τόσο από 
δεδοµένα (database driven), όσο και από τη γνώση (knowledgebase driven), όπου ο 
σχεδιαστής «προετοιµάζει» ένα ή περισσότερα αρχεία συγκεκριµένων 
δειγµατοληπτικών στιγµιότυπων – τιµών – για κάθε µεταβλητή και τα οποία 
εισάγονται, «διαβάζονται» και αναλύονται, µε τη συνδροµή της έµπειρης γνώσης, 
από το σύστηµα. Περαιτέρω, το σύστηµα µετά από τις αναλυτικές διαδικασίες, 
αποδίδει τα δεδοµένα εξόδου, δηλαδή τις αποφάσεις, υπό τη µορφή χαρτογραφικών 
απεικονίσεων.  
Εποπτικά, το πρώτο και τέταρτο υποσύστηµα του ΧΣΥΑ, κάνουν χρήση των 
δυνατοτήτων και ικανοτήτων των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών για 
συλλογή, αναπαράσταση, αποθήκευση, διαχείριση, ανάκτηση, επεξεργασία και 
απεικόνιση χωρικών και περιγραφικών δεδοµένων. Αντίστοιχα, το δεύτερο και τρίτο 
υποσύστηµα αναλαµβάνουν την ανάλυση των προσοµοιούµενων φυσικών και 
ανθρωπογενών διαδικασιών, κάνοντας χρήση της λογικής της ασάφειας και της 
έµπειρης γνώσης (ασαφή συστήµατα).       
Η λεπτοµερής αποδελτίωση του τρόπου δόµησης και λειτουργίας των τεσσάρων 
υποσυστηµάτων του ΧΣΥΑ παρατίθεται στις θεµατικές παραγράφους που 
ακολουθούν. 
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4. Υποσύστηµα εισαγωγής και διαχείρισης δεδοµένων 
 
Για τις ανάγκες ανάπτυξης του συγκεκριµένου υποσυστήµατος χρησιµοποιήθηκε η 
εφαρµογή λογισµικού ArcGIS έκδοση 9.2 (ESRI, 2001, 2002). Το ArcGIS αποτελεί 
ένα από τα ευρύτερα χρησιµοποιούµενα Γ.Σ.Π. (desktop GIS) για λόγους χωρικής 
ανάλυσης και χαρτογράφησης. Παρέχει δυνατότητες όπως εισόδου, διαχείρισης, 
απεικόνισης, διερεύνησης, άντλησης πληροφορίας και ανάλυσης χωρικής και µη 
πληροφορίας. Επιπλέον, µέσω της δυνατότητας ανοικτής αρχιτεκτονικής, των 
παρεχόµενων εργαλειοθηκών ανάπτυξης νέων εφαρµογών (developer kits), αλλά και 
των επιµέρους επεκτάσεων (extensions) που διατίθενται, παρουσιάζει πληθώρα 
δυνατοτήτων. Τέλος, µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα ιδανικό µέσο για την ανάπτυξη 
σύνθετων ΧΣΥΑ.  
 
4.2. Εισαγωγή δεδοµένων  
 
Το σύνολο των δεδοµένων εισόδου του ΧΣΥΑ, ταυτοποιήθηκε και επελέγη βάσει της 
θεωρητικής-εννοιολογικής προσέγγισης του προβλήµατος, σε συνδυασµό µε την 
εκµαίευση της γνώσης και γνώµης ειδηµόνων (experts) επί του προβλήµατος. 
Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας υπήρξε η επιλογή δεκατριών παραµέτρων 
εισόδου για το σύστηµα προσδιορισµού της ποσότητας λιπάσµατος και επτά 
παραµέτρων για το σύστηµα προσδιορισµού του τύπου του λιπάσµατος (Πίνακας 5). 
 
Πίνακας 5. Παράµετροι εισόδου του Χωρικού Συστήµατος Υποστήριξης Αποφάσεων 
ταξινοµηµένες ανά υποσύστηµα και θεµατική κατηγορία. 

 Υποσύστηµα 
Κατηγορία 
παραµέτρων Παράµετρος εισόδου Ποσότητα 

λιπάσµατος 
Τύπος 

λιπάσµατος 
Ανόργανο εδαφικό  
άζωτο (0-30cm) (ppm) √  

Εδαφικό pH (0-30cm) √ √ 
Περιεκτικότητα του εδάφους σε 
οργανική ουσία (0-30cm)  
(% κ.β.) 

√ 
 

Περιεκτικότητα του εδάφους σε 
άργιλλο (0-30cm) (% κ.β.) √ √ 

Κλάση στράγγισης √  

Έδαφος 

Εδαφική υγρασία (% κ.β.)   √  
Μέση ετήσια εδαφική 
θερµοκρασία (oC) √  

Κλίµα 
Ετήσιο ύψος βροχής (mm) √ √ 
Χρήση αµµωνιακού λιπάσµατος 
ή ουρίας √ √ 

Ενσωµάτωση λιπασµάτων √ √ 
Πρακτική 
λίπανσης 

Χρήση οξινοποιών λιπασµάτων   √ 
Ποσότητα νερού άρδευσης 
(m3/στρ.) √  Πρακτική 

άρδευσης 
Ποιότητα νερού άρδευσης 
(ppm) √  
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Χρησιµοποιούµενο σύστηµα 
άρδευσης √ √ 

       
Το ΧΣΥΑ, καθώς έχει αναφερθεί, είναι ανοικτό και µπορεί να δέχεται ή να αποκλείει 
παραµέτρους κατά την κρίση του αποφασίζοντα. Αυτό σηµαίνει, ότι ανάλογα µε τις 
εκάστοτε ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής εφαρµογής του ΧΣΥΑ, αλλά και κατόπιν 
ενσωµάτωσης εξειδικευµένων γνώσεων και εµπειριών, οι οποίες έχουν µάλλον 
τοπικό παρά ευρύτερο χαρακτήρα, ο αναπτύσσων ή ακόµα και ο χρήστης του 
συστήµατος δύναται, σχετικά εύκολα, να προσθέσει και ακόµα ευκολότερα να 
αφαιρέσει παραµέτρους εισόδου.       
 
4.3. Τρόποι συλλογής δεδοµένων εισόδου 
 
Το σύστηµα είναι σχεδιασµένο να λειτουργεί χρησιµοποιώντας ψηφιακούς χάρτες και 
χωρικές-περιγραφικές βάσεις δεδοµένων. Επίσης, δύναται να λειτουργήσει και να 
υποστηρίξει αποφάσεις που αναφέρονται σε διάφορες κλίµακες, ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις του τελικού χρήστη και φυσικά τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων. 
Στον Πίνακα 6, φαίνονται οι δυνατές πηγές των δεδοµένων εισόδου ανά κατηγορία 
παραµέτρων. 
 
Πίνακας 6. Πηγές δεδοµένων εισόδου.         

Κατηγορία παραµέτρων Πηγές  
Αρχειακές καταγραφές Έδαφος Εργασία πεδίου 
Αρχειακές καταγραφές Κλίµα Εργασία πεδίου 

Εργασία πεδίου Καλλιεργητικές πρακτικές Θεωρητική έρευνα 
 
Τα δεδοµένα που αφορούν στις εδαφικές παραµέτρους της εκάστοτε περιοχής 
µελέτης και τα οποία απαιτούνται ως δεδοµένα εισόδου στο ΧΣΥΑ, µπορούν να 
αποκτηθούν είτε ως έτοιµη πληροφορία ή µετά από αντίστοιχη εργασία πεδίου. Ως 
έτοιµη πληροφορία νοείται η εδαφολογική µελέτη µιας περιοχής, η οποία µπορεί να 
απαντάται τόσο σε αναλογική, όσο και σε ψηφιακή µορφή (Σχήµα 44).  
Στην περίπτωση της αναλογικής µορφής, η εδαφολογική µελέτη θα πρέπει, 
προκειµένου να ενταχθεί στο ΧΣΥΑ, να µετατραπεί σε ψηφιακή, ακολουθώντας την 
κλασική διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων σε ένα Γ.Σ.Π. και η οποία συνίσταται στα 
βήµατα: Σάρωση αναλογικών χαρτών, γεωαναφορά ψηφιδωτών αρχείων χαρτών, 
ψηφιοποίηση χαρτών, δόµηση-έλεγχος τοπολογίας, εισαγωγή περιγραφικών 
δεδοµένων και τέλος εισαγωγή των σχετικών αρχείων σε αντίστοιχη προσωπική 
γεωβάση (Κουτσόπουλος και Ανδρουλακάκης, 2005). Οι κύριες χωρικές οντότητες 
που αξιοποιούνται στις εδαφολογικές µελέτες, προς απεικόνιση του περιεχοµένου 
τους είναι τα σηµεία και τα πολύγωνα. Τα σηµεία απεικονίζουν θέσεις όπου έχουν 
γίνει κάποιες παρατηρήσεις in situ (επί τόπου) ή/και έχουν πραγµατοποιηθεί 
δειγµατοληψίες εδάφους σε ένα ή περισσότερα βάθη. Με τα σηµερινά δεδοµένα, οι 
ακριβείς συντεταγµένες των θέσεων αυτών δε λαµβάνονται κατά την εργασία πεδίου. 
Παρόλα αυτά, η ορθή γεωαναφορά του εδαφολογικού χάρτη, οδηγεί σε 
ικανοποιητικά αποτελέσµατα, ως προς τη χωρική κατανοµή των σηµείων 
δειγµατοληψίας. Αντίστοιχα, οι πολυγωνικές οντότητες αναπαριστούν τις 
Χαρτογραφικές Εδαφικές Μονάδες (Χ.Ε.Μ.) (βλέπε Κεφάλαιο 1o, Παράγραφο 2.2). 
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Σχήµα 44. Πηγές και ακολουθία µετασχηµατισµού εδαφικών δεδοµένων εισόδου. 
 
Οι συνήθεις κλίµακες των εδαφολογικών µελετών ποικίλουν από 1:500000 µέχρι 
1:5000 και στην ουσία χωρικά καλύπτουν εκτάσεις που κυµαίνονται µεταξύ των 
διαστάσεων ενός νοµού µέχρι ενός δηµοτικού διαµερίσµατος. Στην περίπτωση που η 
χρήση του  ΧΣΥΑ απευθύνεται σε έκταση µικρότερη, όπως αυτή που καλύπτει ένας 
µικρός αριθµός αγρών ή ακόµα και ένας µεµονωµένος αγρός, τότε η απαιτούµενη 
εδαφική πληροφορία πρέπει να συλλεγεί µε εργασία πεδίου µε ταυτόχρονη 
αποτύπωση των θέσεων δειγµατοληψίας. Η λήψη των συντεταγµένων των σηµείων 
δειγµατοληψίας µπορεί να γίνει µε µία απλή συσκευή GPS (Global Positioning 
System), µε ακρίβεια 3 έως 5 µέτρων, ενώ στην περίπτωση όπου το δίκτυο των 
σηµείο είναι αρκετά πυκνό και περιορισµένο σε µικρή έκταση, τότε απαραίτητη είναι 
η χρήση ενός DGPS17 (Differential Global Positioning System), µε ακρίβεια περίπου 
στο 1 µέτρο (Σχήµα 44).                  
 
Οι παράµετροι του κλίµατος και οι χωρικές διακυµάνσεις τους, αποτελούν σηµαντικά 
δεδοµένα σε ένα ΧΣΥΑ που επίκεντρό του είναι το περιβάλλον. Η µέχρι τώρα 
εµπειρία και έρευνα αποδεικνύουν ότι οι περισσότερες εφαρµογές, χρησιµοποιούν 
δεδοµένα που προέρχονται από ένα και µόνο µετεωρολογικό σταθµό και ο οποίος 
αρκετά συχνά βρίσκεται πολλά χιλιόµετρα µακριά από την περιοχή ενδιαφέροντος, µε 
αποτέλεσµα οι µετρήσεις των µετεωρολογικών οργάνων να µην είναι ενδεικτικές των 
συνθηκών που επικρατούν σε αυτή.    
Μία βελτιωµένη προσέγγιση εκτίµησης µεταβλητών της ατµόσφαιρας, η οποία 
λαµβάνει υπόψη της τη διάσταση του χώρου, αποτελεί η θεώρηση ενός δικτύου 
µετεωρολογικών σταθµών και η χωρική παρεµβολή των τιµών των µετεωρολογικών 
παραµέτρων οι οποίες στην ουσία συνιστούν την περιγραφική πληροφορία των 
σηµείων, που ορίζουν οι θέσεις των σταθµών (Σχήµα 45). Με τον τρόπο αυτό, 
παράγεται µία συνεχής επιφάνεια απεικόνισης της χωρικής κατανοµής των τιµών που 
λαµβάνει η εκάστοτε µετεωρολογική παράµετρος, µε ελεγχόµενη ωστόσο ακρίβεια 

                                                 
17 Η λειτουργία του DGPS βασίζεται στην ιδέα της διόρθωσης του σφάλµατος προσδιορισµού των 
συντεταγµένων ενός σηµείου, µε βάση τη µέτρηση του αντίστοιχου σφάλµατος σε σηµείο γνωστών 
συντεταγµένων.     

Έδαφος 

 
Χαρτογραφικές 
εδαφικές µονάδες

 Σηµεία 
εδαφοτοµών 

 Χωρική παρεµβολή-
Πλεγµατικά δεδοµένα 

εδαφολογικών παραµέτρων  

  
Παράµετροι 

χαρτογραφικού 
συµβόλου  

 
Μετρούµενες 
παράµετροι 

 Εδαφολογικές 
αναλύσεις 

 Εδαφολογικές 
παράµετροι 

 Εκτιµώµενες 
παράµετροι 

  Σηµεία 
µετρήσεων 

  DGPS 

 
Εδαφολογική 

µελέτη  
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των απόλυτων τιµών της παραµέτρου σε θέσεις όπου δεν υπάρχουν µετρήσεις. 
Βέβαια, εφόσον η κλίµακα της έρευνας είναι λεπτοµερής, απαιτείται, όπως στην 
περίπτωση των εδαφολογικών δεδοµένων, η διαδικασία της εργασίας πεδίου, δηλαδή 
η εγκατάσταση φορητών µετεωρολογικών σταθµών κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται 
χωρικά η περιοχή µελέτης. 
 

 
Σχήµα 45. Πηγές και ακολουθία µετασχηµατισµού µετεωρολογικών δεδοµένων 
εισόδου. 
 
Η εκτίµηση παραµέτρων του κλίµατος, όπως η ηλιακή ακτινοβολία, η βροχόπτωση, η 
θερµοκρασία του αέρα, η ταχύτητα του ανέµου κ.ά., µπορεί να γίνει επίσης, µε τη 
χρήση δορυφορικών εικόνων ή/και µε συνδυασµό της τηλεπισκόπησης µε 
µετεωρολογικά µοντέλα (Toth et al., 1996). Οι Moran et al. (1997) πρότειναν, για την 
παραγωγή τοπικών και περιφερειακών χαρτών µετεωρολογικών παραµέτρων, τη 
χρήση πολυφασµατικών δορυφορικών εικόνων µέτριας έως αδρής χωρικής ανάλυσης 
αλλά λεπτοµερούς αντίστοιχης χρονικής (Σχήµα 45).  
 
Οι καλλιεργητικές πρακτικές ως δεδοµένα εισόδου σε ένα σύστηµα υποστήριξης 
αποφάσεων, µπορούν να αποκτηθούν κατά κύριο λόγο µε την εργασία πεδίου, 
δηλαδή µε τη µετάβαση στην περιοχή µελέτης και την καταγραφή-αποδελτίωση των 
εφαρµοζόµενων τεχνικών καλλιέργειας (Σχήµα 46).  
       

 
Σχήµα 46. Πηγές και ακολουθία µετασχηµατισµού δεδοµένων εισόδου που αφορούν 
στις καλλιεργητικές πρακτικές. 
 
Σηµαντική προς την κατεύθυνση της συλλογής τέτοιου είδους δεδοµένων, είναι η 
επικοινωνία και η δόµηση καλής σχέσης µε τους άµεσα εµπλεκόµενους, δηλαδή τους 
παραγωγούς. Η συλλογή δεδοµένων για τις καλλιεργητικές πρακτικές µπορεί επίσης 
να γίνει µε τη µέθοδο της κατάρτισης και αποστολής σχετικών ερωτηµατολογίων 
στους παραγωγούς ή τους αγροτικούς συνεταιρισµούς της περιοχής ενδιαφέροντος. Η 

Κλίµα  

 ∆ίκτυο 
µετεωρολογικών 

σταθµών  

 Μετεωρολογικές 
παράµετροι  

 Χωρική παρεµβολή-
Πλεγµατικά δεδοµένα 

µετεωρολογικών παραµέτρων  

 Εκτιµώµενες 
παράµετροι 

 Φορητοί 
µετεωρ. σταθµοί 

 Μετεωρολογικές 
παράµετροι  

 ∆εδοµένα 
τηλεπισκόπησης 

Καλλιεργητικές 
πρακτικές  

 Σύνδεση µε  
χωρικές οντότητες 

 Εργασία 
πεδίου 

  
Ερωτηµατο-

λόγια 
 Εκτιµώµενες 
παράµετροι 

Μετασχηµατισµός  
σε ψηφιδωτή δοµή  
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ιδανική περίπτωση απόκτησης αυτών των δεδοµένων, θεωρείται ο συνδυασµός των 
δύο παραπάνω πηγών, δηλαδή η µετάβαση στη περιοχή ενδιαφέροντος και η υποβολή 
και συµπλήρωση επί τόπου των ερωτηµατολογίων µε ταυτόχρονη συνέντευξη των 
ενδιαφεροµένων. Η καλύτερη και πιο ολοκληρωµένη γνώση των διαφορετικών ανά 
περιοχή, συνθηκών άσκησης της γεωργίας, δύναται να αποκαλύψει πτυχές των 
εκάστοτε καλλιεργητικών πρακτικών, ιδιαιτέρως χρήσιµες για την επικαιροποίηση 
και την εντοπισµένη χρήση του ΧΣΥΑ. 
 
4.4. Μορφές και µετασχηµατισµοί δεδοµένων εισόδου 
 
Σε όλα τα παραχθέντα ψηφιδωτά επίπεδα το µέγεθος του φατνίου αντιπροσωπεύει µία 
έκταση 100 m2 (διαστάσεις φατνίου 10×10 m) και οι κάνναβοί τους έχουν λάβει την 
ίδια αρχή αξόνων, προκειµένου να συµπίπτουν χωρικά και να είναι δυνατή η 
αλληλεπίθεση (µέθοδος της επαλληλίας) και ο συνδυασµός της πληροφορίας τους. 
Αναλυτικότερα, για τα επιµέρους δεδοµένα εισόδου του ΧΣΥΑ, ταξινοµηµένα στις 
κατηγορίες έδαφος, κλίµα και καλλιεργητικές πρακτικές, πραγµατοποιήθηκαν οι 
ακόλουθοι χωρικοί µετασχηµατισµοί.        
 
4.4.1. Έδαφος 
 
Οι παράµετροι του εδάφους που χρησιµοποιεί το ΧΣΥΑ είναι το ανόργανο εδαφικό 
άζωτο (Inorganic N), το pH του εδάφους (pH), η περιεκτικότητα του εδάφους σε 
οργανική ουσία (Organic Matter), η περιεκτικότητα του εδάφους σε άργιλλο (Clay), η 
εδαφική υγρασία (Moisture) και η κλάση στράγγισης (Drainage). Εφόσον τα 
δεδοµένα αυτά συλλεγούν από τις πηγές και µε τους τρόπους που αναφέρθηκαν στην 
προηγούµενη παράγραφο, η συνήθης τοπολογία που λαµβάνουν στην ψηφιακή 
γεωγραφική βάση είναι σηµειακή, εκτός από την κλάση στράγγισης, η οποία 
αναφέρεται σε οριοθετηµένες εκτάσεις και απεικονίζεται µε πολυγωνικές οντότητες 
(Πίνακας 7).  
 
Πίνακας 7. Τοπολογία και µετασχηµατισµοί εδαφολογικών παραµέτρων εισόδου.        

Α/Α ∆εδοµένα 
εισόδου Τοπολογία Μετασχηµατισµός Τελική 

δοµή 

1 Ανόργανο  
άζωτο Σηµειακή Ordinary kriging Ψηφιδωτή 

2 pH Σηµειακή Ordinary kriging Ψηφιδωτή 

3 Οργανική 
ουσία Σηµειακή Ordinary kriging Ψηφιδωτή 

4 Άργιλλος Σηµειακή Ordinary kriging Ψηφιδωτή 
5 Υγρασία Σηµειακή Ordinary kriging Ψηφιδωτή 
6 Στράγγιση Πολυγωνική Polygon to raster Ψηφιδωτή 

 
Η εκτίµηση των τιµών των εδαφικών παραµέτρων σε θέσεις εκτός των σηµείων 
δειγµατοληψίας επιλέχθηκε να γίνεται µε τη µέθοδο χωρικής παρεµβολής kriging, 
διότι πέραν της πρόβλεψης που κάνει, είναι σε θέση να εκτιµά και το θεωρητικό της 
σφάλµα, γεγονός που χρησιµεύει ως µέτρο για την επιλογή του ορθότερου µοντέλου 
προσοµοίωσης του πειραµατικού γραφήµατος διακύµανσης της εκάστοτε µεταβλητής 
εισόδου (βλέπε Κεφάλαιο 1ο, Παράγραφο 2.5.2.1) και ως εκ τούτου ελέγχεται η 
αξιοπιστία του τελικού συνεχούς (ψηφιδωτού) αποτελέσµατος. Με τη χρήση της 
τεχνικής του Cross-validation και βάσει της θεώρησης ότι ένα δεδοµένο µοντέλο 
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αποδίδει ακριβείς προβλέψεις, όταν το µέσο σφάλµα (mean error) προσεγγίζει την 
τιµή µηδέν, το µέσο τετραγωνικό (root-mean-square error) και µέσο τυπικό σφάλµα 
(average standard error) λαµβάνουν τις  χαµηλότερες δυνατές τιµές και τέλος το 
κανονικοποιηµένο µέσο τετραγωνικό σφάλµα (root-mean square standardized error) 
προσεγγίζει τη µονάδα, επιλέχθηκαν τα βέλτιστα, κατά περίπτωση, µοντέλα για τις 
εδαφικές παραµέτρους (Πίνακας 8). Η χωρική παρεµβολή των τιµών των 
παραµέτρων του εδάφους πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση της εργαλειοθήκης 
Geostatistical Analyst του λογισµικού ArcGIS 9.2 (ESRI, 2001).         
 
Πίνακας 8. Χρησιµοποιούµενες συναρτήσεις προσοµοίωσης της συνδιακύµανσης ανά 
εδαφική παράµετρο εισόδου και παράµετροι των συναρτήσεων.  

Α/Α ∆εδοµένα 
εισόδου 

Μοντέλο 
συνδιακύµανσης Sill  Nugget  Range 

1 Ανόργανο  άζωτο Σφαιρικό 251.2 84.0 28785.4 
2 pH Σφαιρικό 0.028 0.012 3084.2 
3 Οργανική ουσία Εκθετικό 3.6 1.6 10663.7 
4 Άργιλλος Σφαιρικό 286.2 190.4 10663.7 
5 Υγρασία Κυκλικό 6.5 2.5 10663.7 

 
Το πολυγωνικό επίπεδο των κλάσεων στράγγισης, προκειµένου να αποκτήσει την ίδια 
τελική δοµή µε τα υπόλοιπα αξιολογούµενα δεδοµένα εισόδου, µετασχηµατίζεται (µε 
χρήση της εντολής Polygon to raster) και λαµβάνει τη ψηφιδωτή δοµή. Η µετατροπή 
διανυσµατικών πολυγωνικών στοιχείων σε ψηφιδωτά, γίνεται µε τη µετατροπή των 
επιµέρους διανυσµάτων και µε την κατανοµή των φατνίων στο εσωτερικό των 
πολυγώνων.     
 
4.4.2. Κλίµα 
 
Τα κλιµατικά δεδοµένα εισόδου που αξιοποιεί το ΧΣΥΑ είναι η µέση ετήσια εδαφική 
θερµοκρασία (Soil temperature) και το ετήσιο ύψος βροχής (Rain). Και οι δύο αυτές 
µεταβλητές του κλίµατος έχουν συνηθέστερα σηµειακή αναφορά και προκειµένου να 
αποκτηθεί µία συνεχής επιφάνεια για όλη την περιοχή ενδιαφέροντος, επιλέγεται η 
µέθοδος της ψηφιδοποίησης Dirichlet (πολύγωνα Thiessen) (Πίνακας 9), για τους 
λόγους ότι:  

1. Παρόλο που η βιβλιογραφία (Burrough and McDonnell, 1998) καταδεικνύει 
τη µέθοδο kriging, ως τη βέλτιστη µέθοδο χωρικής παρεµβολής, για την 
περίπτωση των µετεωρολογικών παραµέτρων, ο περιορισµένος αριθµός 
µετεωρολογικών σταθµών, που συνήθως απαντάται στις εκάστοτε περιοχές 
ενδιαφέροντος και γύρω από αυτές, δεν επιτρέπει την ασφαλή και αξιόπιστη 
εκτέλεσή της.  

2. Τα υδρολογικά µοντέλα κατ’ εξοχήν χρησιµοποιούν τη µέθοδο των 
πολυγώνων Thiessen.        

 
Πίνακας 9. Τοπολογία και µετασχηµατισµοί κλιµατολογικών παραµέτρων εισόδου. 

Α/Α ∆εδοµένα 
εισόδου Τοπολογία Μετασχηµατισµός Τελική 

δοµή 

1 Μέση εδαφική 
θερµοκρασία Σηµειακή 

Σηµεία →  
Πολύγωνα Thiessen →  

Polygon to raster 
Ψηφιδωτή 

2 Άθροισµα  ύψους Σηµειακή Σηµεία →  Ψηφιδωτή 
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βροχής Πολύγωνα Thiessen →  
Polygon to raster 

 
4.4.3. Καλλιεργητικές πρακτικές 
 
Τα δεδοµένα καλλιεργητικών πρακτικών που χρησιµοποιεί το ΧΣΥΑ, αναφέρονται 
σε ενέργειες που εφαρµόζει ο εκάστοτε παραγωγός κατά τη διάρκεια µιας 
καλλιεργητικής περιόδου και οι οποίες σχετίζονται µε την άρδευση και τη λίπανση. 
Αυτό σηµαίνει ότι ο χώρος αναφοράς τους είναι τα όρια του αγρού που 
εφαρµόζονται, ενώ εάν δεν παραλλάσσουν µεταξύ διαφορετικών αγρών, τότε 
αναφέρονται στην αντίστοιχη οµοιογενή αγροτική έκταση. Κατά συνέπεια, η 
περιγραφική πληροφορία των καλλιεργητικών πρακτικών, αρχικά συνδέεται µε τις 
χωρικές διανυσµατικές οντότητες (πολύγωνα) στις οποίες αναφέρεται και οι οποίες 
στη συνέχεια λαµβάνουν την ψηφιδωτή δοµή (Πίνακας 10). 
 
Πίνακας 10. Μετασχηµατισµοί παραµέτρων εισόδου που αναφέρονται στις 
καλλιεργητικές πρακτικές. 

Α/Α ∆εδοµένα 
εισόδου Μετασχηµατισµός Τελική 

δοµή 

1 Χρήση αµµωνιακού 
λιπάσµατος ή ουρίας 

Σύνδεση µε πολύγωνα → 
Polygon to raster Ψηφιδωτή 

2 Ενσωµάτωση λιπασµάτων Σύνδεση µε πολύγωνα → 
Polygon to raster Ψηφιδωτή 

3 Χρήση οξινοποιών 
λιπασµάτων  

Σύνδεση µε πολύγωνα → 
Polygon to raster Ψηφιδωτή 

4 Ποσότητα νερού άρδευσης 
(m3/στρ.) 

Σύνδεση µε πολύγωνα → 
Polygon to raster Ψηφιδωτή 

5 Ποιότητα νερού άρδευσης 
(ppm) 

Σύνδεση µε πολύγωνα → 
Polygon to raster Ψηφιδωτή 

6 Χρησιµοποιούµενο σύστηµα 
άρδευσης 

Σύνδεση µε πολύγωνα → 
Polygon to raster Ψηφιδωτή 

  
Ο σύγχρονος συµβατικός τρόπος άσκησης της γεωργίας (βλέπε Κεφάλαιο 3ο, 
Παράγραφο 2.3) επιτάσσει την οµοιόµορφη διαχείριση και εφαρµογή των εισροών 
στον αγρό. Όπως αναφέρθηκε, αυτό σηµαίνει ότι, εφόσον ασκείται η συµβατική 
γεωργία, τα ως άνω δεδοµένα εισόδου θα αναφέρονται και θα χαρακτηρίζουν κάθε 
χωράφι χωριστά. Στην περίπτωση όµως, που έχει τεθεί σε εφαρµογή, από τον 
παραγωγό, κάποιο σύστηµα κυµαινόµενων διαχειριστικών πρακτικών εντός του 
αγρού, τότε η περιγραφική πληροφορία αυτονόητα, θα συνδέεται µε τις αντίστοιχες 
πολυγωνικές οντότητες, διαστάσεων µικρότερων από αυτές του αγροτεµαχίου. Το 
ΧΣΥΑ δεν περιορίζει τον ερευνητή-χρήστη του, ως προς τη λεπτοµέρεια και την 
ανάλυση των δεδοµένων εισόδου, τα οποία εξαρτώνται και θα πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε τους στόχους που έχει θέσει ο αποφασίζων, αλλά θα πρέπει να έχει 
πάντα υπόψη του τις απαιτήσεις του ΧΣΥΑ για συµφωνία των δεδοµένων, ως προς 
την τελική ψηφιδωτή δοµή τους, το µέγεθος του µικρότερου φατνίου και τέλος τον 
προσανατολισµό και την αρχή του καννάβου αναφοράς. 
 
4.5. Αρχιτεκτονική του υποσυστήµατος  
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Το υποσύστηµα εισόδου και διαχείρισης ως τµήµα του ΧΣΥΑ σχεδιάστηκε και 
υλοποιείται σε περιβάλλον ArcGIS. Κατά συνέπεια, αξιοποιεί τις δυνατότητες του εν 
λόγω λογισµικού προς ανάπτυξη χωρικών µοντέλων. Το εργαλείο που 
χρησιµοποιήθηκε για το σχεδιασµό και την εφαρµογή του συγκεκριµένου 
υποσυστήµατος είναι το Model Builder έκδοση 9.2.  
Το παρόν υποσύστηµα κάνει χρήση των λειτουργιών του Model Builder για τα δύο 
πρώτα στάδια της πορείας από στοιχεία σε πληροφορία, δηλαδή αυτά της εισόδου και 
της  διαχείρισης των δεδοµένων του ΧΣΥΑ και τα οποία φαίνονται στις ακόλουθες 
σχηµατικές απεικονίσεις (Σχήµατα 47-53) του παραθυρικού περιβάλλοντος του 
Model Builder.       
 

 
Σχήµα 47. Μοντέλο χωρικής παρεµβολής για την εκτίµηση της περιεκτικότητας του 
αρδευτικού νερού σε ανόργανο άζωτο. 
    

 
Σχήµα 48. Μοντέλο χωρικής παρεµβολής για την εκτίµηση της περιεκτικότητας του 
εδάφους σε ανόργανο άζωτο. 
 

 
Σχήµα 49. Μοντέλο µετατροπής διανυσµατικής δοµής δεδοµένων στράγγισης του 
εδάφους σε ψηφιδωτή δοµή. 
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Σχήµα 50. Μοντέλο χωρικής παρεµβολής για την εκτίµηση του pH, της αργίλλου, της 
οργανικής ουσίας, και της υγρασίας του εδάφους. 
  

 
Σχήµα 51. Μοντέλο µετατροπής διανυσµατικής δοµής δεδοµένων καλλιεργητικών 
πρακτικών σε ψηφιδωτή δοµή. 
 

 
Σχήµα 52. Μοντέλο δηµιουργίας πολυγώνων Thiessen από σηµειακές µετρήσεις 
βροχόπτωσης και µετατροπής τους σε ψηφιδωτή δοµή. 
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Σχήµα 53. Μοντέλο δηµιουργίας πολυγώνων Thiessen από σηµειακές µετρήσεις 
εδαφικής θερµοκρασίας και µετατροπής τους σε ψηφιδωτή δοµή. 
   
Η τελική συσχέτιση-επαλληλία των ψηφιδωτών δεδοµένων εισόδου µε την εντολή 
του Combine αναπαρίσταται στο Σχήµα 54.  
 

 
Σχήµα 54. Μοντέλο επαλληλίας των επιµέρους ψηφιδωτών αρχείων των δεδοµένων 
εισόδου του ΧΣΥΑ. 
 
4.6. Έξοδος υποσυστήµατος 
 
Η έξοδος του υποσυστήµατος, είναι ένα ψηφιδωτό αρχείο-Combine-(Σχήµα 54), το 
οποίο έχει προέλθει από το συνδυασµό των επιµέρους ψηφιδωτών αρχείων των 
δεδοµένων εισόδου και στο οποίο περιέχεται όλη η περιγραφική πληροφορία των 
αρχείων αυτών.  
 
5. Υποσύστηµα σύστασης ποσότητας λιπάσµατος 
 
5.1. Στόχος και λειτουργία του υποσυστήµατος  
 
Ο στόχος της δηµιουργίας του υποσυστήµατος σύστασης ποσότητας αζωτούχου 
λιπάσµατος είναι η υποβοήθηση του παραγωγού προκειµένου να λάβει τη βέλτιστη 
απόφαση, σχετικά τόσο µε τη συνολική ποσότητα λιπάσµατος που θα πρέπει να 
εφαρµόσει στον αγρό του, κατά τη διάρκεια µιας καλλιεργητικής περιόδου, όσο και 



Μέρος Β’ Προτεινόµενο Χωρικό Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων           Κεφάλαιο 7ο. Χωρικό Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων 
στη Λίπανση Καλλιεργειών 

167 

µε τη χωροθέτησή του εντός ή πέριξ αυτού. Η κλίµακα εφαρµογής του εν λόγω 
υποσυστήµατος δεν είναι συγκεκριµένη και µπορεί να εφαρµοστεί, ανάλογα µε τη 
διαθεσιµότητα των απαιτούµενων από το σύστηµα δεδοµένων, σε πλήθος 
περιπτώσεων, ξεκινώντας από το επίπεδο µιας περιφερειακής αγροτικής ζώνης και 
καταλήγοντας στο επίπεδο ενός και µόνο αγρού.         
Το υποσύστηµα πραγµατώνει το στάδιο της ανάλυσης στη διαδικασία «από τα  
στοιχεία στην πληροφορία» και κάνει χρήση των πλεονεκτηµάτων που διακρίνει τη 
χρήση της λογικής της ασάφειας σε προβλήµατα που άπτονται του περιβάλλοντος και 
του σχεδιασµού στο χώρο.  
Το εν λόγω υποσύστηµα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε µε την εφαρµογή λογισµικού 
MATLAB, έκδοση R2008a (MathWorks, 1984-2008) και πιο συγκεκριµένα µε την 
εργαλειοθήκη Fuzzy logic toolbox (MathWorks, 1995-2009). Η εφαρµογή MATLAB 
(το όνοµα προήλθε από τις λέξεις Matrix Laboratory), λειτουργεί ως διερµηνέας 
εντολών (command interpreter), οι οποίες δίνονται µέσω του παραθύρου εντολών της 
(MATLAB command window). Η ευρεία χρήση της MATLAB, οφείλεται σε µεγάλο 
βαθµό στην επεκτασιµότητά της µέσω των διάφορων εργαλειοθηκών, κάθε µία από 
τις οποίες περιέχει ένα αριθµό συναρτήσεων για ένα συγκεκριµένο αντικείµενο καθώς 
και στην ευχρηστία του µέσου διεπαφής χρήστη (GUI) που χρησιµοποιεί.   
Η µοντελοποίηση και εφαρµογή του υποσυστήµατος έγιναν µε τη βοήθεια της 
εφαρµογής SIMULINK (MathWorks, 1990-2004) (βλέπε Παράρτηµα Α’). Το 
SIMULINK είναι ένα λογισµικό πακέτο που ολοκληρώνεται µε τη MATLAB και 
επιτρέπει τη µοντελοποίηση, προσοµοίωση και ανάλυση δυναµικών συστηµάτων. 
Υποστηρίζει γραµµικά και µη γραµµικά συστήµατα, µοντελοποιηµένα σε συνεχή ή 
διακριτό χρόνο, ή ακόµη και υβριδικά συστήµατα (εν µέρει µοντελοποιηµένα σε 
συνεχή και εν µέρει σε διακριτό χρόνο). 
 
5.2. Σχεδιασµός  
 
Ο σχεδιασµός του υποσυστήµατος βασίζεται στην προσοµοίωση του ισοζυγίου του 
αζώτου, όπως αυτό διαµορφώνεται σε αγροτικά οικοσυστήµατα και βρίσκεται σε 
ακολουθία µε τον κύκλο του αζώτου στη φύση (βλέπε Παράγραφο 1.2 του παρόντος 
Κεφαλαίου). Το υποσύστηµα σχεδιαστικά, παρουσιάζει µία τµηµατοποίηση σε 
οριζόντια διάταξη, όπου κάθε επίπεδο συνίσταται σε επιµέρους ασαφή συστήµατα, τα 
οποία δέχονται, αναλύουν και αποδίδουν δεδοµένα από τα προηγούµενα συστήµατα 
σε αυτά που έπονται (Σχήµα 55).  
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Σχήµα 55. Αρχιτεκτονική του υποσυστήµατος σύστασης ποσότητας λιπάσµατος. 
 
Η παρουσία των βελών στο Σχήµα 55, αναπαριστά την ύπαρξη και λειτουργία των 
επιµέρους ασαφών συστηµάτων που συνδέουν τα συσχετιζόµενα µέλη.    
Τα επίπεδα που απαρτίζουν το υποσύστηµα για την ποσότητα του λιπάσµατος 
περιγράφονται ως ακολούθως: 

• Στο πρώτο επίπεδο πραγµατοποιείται η σύνδεση των δεδοµένων εισόδου µε 
την ένταση των παραµέτρων του ισοζυγίου του αζώτου. Στο επίπεδο αυτό, 
γίνεται η µετάβαση από τα πρωτογενή δεδοµένα εισόδου, στις µεταβλητές 
που συµµετέχουν στο ισοζύγιο του αζώτου.  

• Κατά το δεύτερο επίπεδο, οι µεταβλητές του ισοζυγίου οµαδοποιούνται σε 
εισροές και εκροές αζώτου µε τη χρήση δύο επιµέρους ασαφών συστηµάτων. 

• Το τρίτο επίπεδο επιλύει την εξίσωση του ισοζυγίου µε τη βοήθεια ενός 
επιµέρους ασαφούς συστήµατος και  

• Το τέταρτο επίπεδο συνδέει τη διαφορά που προκύπτει κατόπιν τέλεσης του 
προηγούµενου επιπέδου, δηλαδή της επίλυσης του ισοζυγίου, µε τη 
συνιστώµενη ποσότητα λιπάσµατος. 

 
5.3. ∆εδοµένα εισόδου 
 
Τα δεδοµένα εισόδου που απαιτούνται από το παρόν υποσύστηµα, για την 
ολοκληρωµένη εκτέλεσή του, είναι τα εξής: 

1. Ανόργανο εδαφικό άζωτο  
2. Εδαφικό pH  
3. Περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία 
4. Περιεκτικότητα του εδάφους σε άργιλλο 
5. Κλάση στράγγισης 
6. Εδαφική υγρασία  
7. Μέση ετήσια εδαφική θερµοκρασία  
8. Μέσο ετήσιο ύψος βροχής 
9. Χρήση αµµωνιακού λιπάσµατος ή ουρίας 

Επίπεδο 1ο Επίπεδο 2ο Επίπεδο 3ο Επίπεδο 4ο 

∆εδοµένο 
εισόδου 1 

∆εδοµένο 
εισόδου 2 

∆εδοµένο 
εισόδου ν  

Μεταβλητή 
ισοζυγίου 1 

∆εδοµένο 
εισόδου 3 

∆εδοµένο 
εισόδου 4 

Μεταβλητή 
ισοζυγίου 2 

Μεταβλητή 
ισοζυγίου 3 

Μεταβλητή 
ισοζυγίου 6 

Εισροές  

Εκροές  

Ισοζύγιο   Ποσότητα 
λιπάσµατος  



Μέρος Β’ Προτεινόµενο Χωρικό Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων           Κεφάλαιο 7ο. Χωρικό Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων 
στη Λίπανση Καλλιεργειών 

169 

10. Ενσωµάτωση λιπασµάτων 
11. Ποσότητα νερού άρδευσης 
12. Ποιότητα νερού άρδευσης 
13. Χρησιµοποιούµενο σύστηµα άρδευσης 

Οι µεταβλητές του ισοζυγίου του αζώτου που λαµβάνει υπόψη του το υποσύστηµα 
είναι οι εξής: 

1. Ανοργανοποιούµενο άζωτο 
2. Υπολειµµατικό άζωτο 
3. Άζωτο προστιθέµενο µέσω της άρδευσης 
4. Εκπλυνόµενο άζωτο 
5. Απονιτροποιούµενο άζωτο 
6. Άζωτο που εξαερώνεται (µετατροπή σε αµµωνία) 

Οι τρεις πρώτες µεταβλητές αναφέρονται και στην ουσία αποτελούν τις εισροές του 
αζώτου σε ένα γεωργικό εδαφικό σώµα, ενώ οι υπόλοιπες τρεις συνιστούν τις εκροές 
του. Η διαφορά που προκύπτει από την «ασαφή επίλυση» του ισοζυγίου, συσχετίζεται 
και τελικά αποδίδει την ποσότητα που θα πρέπει συνολικά ο παραγωγός να 
εφαρµόσει στην καλλιέργειά του µέσα σε µία καλλιεργητική περίοδο. Στο Σχήµα 56, 
παρουσιάζονται τα δεδοµένα εισόδου του υποσυστήµατος, καθώς και το ποια από 
αυτά επηρεάζουν και διαµορφώνουν τις αντίστοιχες µεταβλητές του ισοζυγίου, µέσα 
από το µεθοδολογικό διάγραµµα του υποσυστήµατος. 
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Σχήµα 56. Μεθοδολογικό διάγραµµα του υποσυστήµατος σύστασης ποσότητας λιπάσµατος. 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ 

ΑΣΑΦΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟ 

PH

ΑΡΓΙΛΛΟΣ 

Ε∆ΑΦΙΚΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ε∆ΑΦΙΚΗ 
ΥΓΡΑΣΙΑ 

ΑΣΑΦΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΡΓΑΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΝΕΡΟΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΝΕΡΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ

ΑΣΑΦΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΖΩΤΟ ΝΕΡΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΑΣΑΦΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΚΠΛΥΝΟΜΕΝΟ

ΑΡΓΙΛΛΟΣ  

PH

ΑΜΜΩΝΙΑΚΟ 
ΛΙΠΑΣΜΑ Ή ΟΥΡΙΑ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ  

ΑΣΑΦΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΞΑΕΡΟΥΜΕΝΟ

PH

ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ  

ΑΡΓΙΛΛΟΣ 

ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

ΑΣΑΦΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ

ΑΣΑΦΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΑΣΑΦΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΡΟΕΣ

ΕΚΡΟΕΣ

ΑΣΑΦΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΣΑΦΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ 

ΑΝΟΡΓΑΝΟ 
Ε∆ΑΦΙΚΟ ΑΖΩΤΟ

1ο Επίπεδο 2ο Επίπεδο 3ο Επίπεδο 4ο Επίπεδο 
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Η πληροφορία που περιέχεται στο Σχήµα 56, αποτελεί προϊόν εκµαίευσης γνώσης 
(knowledge elicitation) από ειδήµονες (experts) και αποδελτίωσης βιβλιογραφικών 
επιστηµονικών συγγραµµάτων επί του θέµατος.  
Όπως ήδη αναφέρθηκε (βλέπε Κεφάλαιο 6ο, Παράγραφο 3.4), η διαδικασία συλλογής 
της γνώσης, ως ένα από τα κύρια στάδια ανάπτυξης συστηµάτων υποστήριξης 
αποφάσεων που βασίζονται στη γνώση, θεµελιώνει την ολοκλήρωση γνώσεων και 
εµπειριών από διαφορετικές πηγές και ειδικότητες. Για παράδειγµα, ένα σύστηµα 
συµβουλευτικής λίπανσης απαιτεί και ενσωµατώνει τη διαλογική σχέση µεταξύ 
ειδικών σε θέµατα θρέψης φυτών, εδαφολογίας, χηµείας, µετεωρολογίας, βιολογίας 
κ.λπ., µε αποτέλεσµα όταν τεθεί ένα πρόβληµα σχετικό µε τη λίπανση, να είναι σε 
θέση να το αναγνωρίσει και να δώσει αντίστοιχα µία λύση κατά τρόπο επαρκέστερο 
και πιο αξιόπιστο από ότι θα ήταν η παραποµπή σε ένα σχετικό σύγγραµµα.   
Στη συγκεκριµένη µελέτη, η γνώση, λόγω κυρίως της πολυπλοκότητας της 
διαχείρισης της αζωτούχου λίπανσης και δευτερευόντως για την καλύτερη κάλυψη 
όλων των πτυχών της, αποκτήθηκε από µία ποικιλία πηγών, όπως βιβλιογραφικές 
αναφορές, επιστηµονικές και ερευνητικές εργασίες, πρακτικά λίπανσης, εγχειρίδια 
λειτουργίας µοντέλων προσοµοίωσης, ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και επαφές µε 
επιστήµονες, ερευνητές και παραγωγούς. 
Πιο συγκεκριµένα σε συγγράµµατα αναζητήθηκε και αντλήθηκε πληροφορία σχετικά 
µε τη γονιµότητα του εδάφους και τα λιπάσµατα (Σακελλαριάδης, 1989, Tisdale et 
al., 1995), την εφαρµοσµένη εδαφολογία (Πολυζόπουλος, 1976, Γιάσογλου, 1995), τη 
θρέψη του φυτών και τη λίπανση (Μπόβης, 1991, Τσαπικούνης, 1995, Αναλογίδης, 
2000), τα νιτρικά ιόντα (Burt et al., 1991), την ανάλυση του εδάφους και τη 
φυλλοδιαγνωστική (Αλεξιάδης, 1980, Κουκουλάκης και Παπαδόπουλος, 2001), το 
κλίµα και τη θρέψη των φυτών (Πιστόλης, 2004) και τις καλλιέργειες (Χρηστίδης, 
1965, Μαρέτης, 1981, Σετάτου, 1995, Γαλανοπούλου-Σενδουκά, 2002). Πολύ 
χρήσιµη επίσης, πηγή γνώσης αποδείχτηκε η µελέτη των εγχειριδίων χρήσης και 
λειτουργίας µοντέλων προσοµοίωσης της κίνησης και γενικότερα των µεταβολών που 
υφίστανται οι  αζωτούχες ενώσεις στο σύστηµα έδαφος-νερό-φυτό, όπως επίσης και η  
πρόσβαση σε πρακτικά λίπανσης, τα οποία αποδίδουν περισσότερο ρεαλιστικά τη 
ορθή χρήση των λιπασµάτων. Τέλος, τυχόν κενά και απορίες που γεννήθηκαν κατά 
την αποδελτίωση δευτερογενών έντυπων, κατά κύριο λόγο, πηγών καλύφθηκαν µέσω 
προσωπικής επαφής και συνδιαλλαγής µε ειδικούς επί των αντικειµένων που θίγονται 
στην εργασία. Στη διατριβή, µε τον όρο «ειδήµονες» νοούνται όλοι εκείνοι οι 
επιστήµονες, ερευνητές και αγρότες οι οποίοι κατέχουν εξειδικευµένη γνώση σχετικά 
µε τη λίπανση των καλλιεργειών και µε την αρωγή των οποίων καταρτίστηκαν οι 
βάσεις γνώσης. Οι ειδήµονες αυτοί, είναι ακαδηµαϊκοί από τον επιστηµονικό χώρο 
της εδαφολογίας, της γονιµότητας του εδάφους και της γεωργικής χηµείας, ερευνητές 
του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών που ειδικεύονται στη λιπασµατολογία και 
φυσικά παραγωγοί από την περιοχή ενδιαφέροντος.           
Γενικά, ένας µεγάλος όγκος έµπειρης γνώσης σχετικά µε τη γονιµότητα του εδάφους 
και τη λίπανση των καλλιεργειών βρίσκεται σε µη χωρικές βάσεις γνώσης. Πράγµατι, 
η πλειοψηφία των πηγών, µπορεί να αντληθεί µέσω της διεθνούς επιστηµονικής και 
τεχνικής βιβλιογραφίας, η οποία όµως συχνά είναι µη προσβάσιµη και για το λόγο 
αυτό δύσκολα αποδελτιώνεται και συνοψίζεται. Επιπρόσθετα, ένα σηµαντικό κοµµάτι 
γνώσης, δεν έχει ποτέ καταγραφεί και απλά εδράζεται στο νου των «ειδηµόνων».  
Οι παραγωγοί κατέχουν σηµαντικές γνώσεις, οι οποίες έχουν κατά κύριο λόγο 
πρακτικό και εφαρµοσµένο χαρακτήρα και συνήθως αναφέρονται στις ιδιαίτερες 
συνθήκες των ιδιοκτησιών τους ή των περιοχών που δραστηριοποιούνται. Με άλλα 
λόγια είναι «ειδήµονες» των αγρών τους. Στην περίπτωση που οι αποφασίζοντες είναι 
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οι ίδιοι οι αγρότες, είναι επόµενο και επιθυµητό να ενσωµατώνεται η άποψη και η 
γνώση τους, στη διαδικασία της απόφασης.  
∆υστυχώς, η απόδοση της έµπειρης γνώσης υπό τη µορφή µιας βάσης κανόνων, δεν 
αποτελεί πάντα µία εύκολη υπόθεση. Αντίθετα, µπορεί να αποβεί µία αντιπαραγωγική 
διαδικασία, αποτέλεσµα της οποίας µπορεί να είναι η εσφαλµένη αναπαράσταση της 
αλήθειας ή ακόµα και η απώλεια πληροφορίας. Κατά συνέπεια, η υπάρχουσα γνώση 
είναι πολύ σηµαντικό να προσκτάται µε ορθό και επαρκή τρόπο και η οποία στην 
προκειµένη περίπτωση αφορά στη χωρική διαφοροποίηση της γονιµότητας του 
εδάφους, στην αλληλεπίδραση µεταξύ λιπάσµατος, εδάφους και καλλιέργειας και εν 
γένει στην τεκµηρίωση της χωρικά εντοπισµένης λιπαντικής αγωγής.  
Πρέπει τέλος να σηµειωθεί, ότι το υποσύστηµα δε λαµβάνει υπόψη του τη δέσµευση 
αζώτου από την ατµόσφαιρα, διότι υπό τις ελληνικές συνθήκες δεν αποτελεί 
σηµαντική ποσότητα σε σχέση µε τις άλλες εισροές αζώτου και κατά συνέπεια η 
συνδροµή του στη διαµόρφωση του ισοζυγίου θεωρήθηκε αµελητέα. Επίσης, η 
δέσµευση και ως εκ τούτου ακινητοποίηση του αζώτου από τους µικροβιακούς 
οργανισµούς του εδάφους, δε συνυπολογίστηκε στο σχεδιασµό του υποσυστήµατος, 
για το λόγο ότι, η ποσότητα που καταναλώνουν οι οργανισµοί αυτοί, καθίσταται 
διαθέσιµη στα φυτά, µετά το πέρας της σύντοµης ζωής τους. 
 
5.4. Συναρτήσεις συµµετοχής και ασαφοποίηση 
 
Η επιλογή των συναρτήσεων συµµετοχής για την ασαφοποίηση των παραµέτρων, που 
ενσωµατώνει το εν λόγω υποσύστηµα, βασίστηκε στο Μοντέλο Σηµασιολογικής 
Εισαγωγής (Semantic Import Model) (Burrough and McDonnell, 1998). Η επιλογή 
του συγκεκριµένου µοντέλου, έναντι του Μοντέλου Σχεσιακής Οµοιότητας (βλέπε 
Κεφάλαιο 5ο, Παράγραφο 3η), έγινε για λόγους ευρύτητας εφαρµογής του ΧΣΥΑ, 
εφόσον το Μοντέλο Οµοιότητας συναρτάται και για αυτό εξαρτάται από τη 
χρησιµοποιούµενη µέθοδο ταξινόµησης και τα δεδοµένα βάσει των οποίων αυτή 
υλοποιείται. Το Μοντέλο Σχεσιακής Οµοιότητας αποτελεί µία τεχνική εξαγωγής 
συναρτήσεων συµµετοχής, η οποία βασίζεται στα εκάστοτε δεδοµένα που την 
τροφοδοτούν (data-driven method) και προσφέρει ικανοποιητική χάραξη 
συναρτήσεων, οι οποίες όµως προσοµοιώνουν και απεικονίζουν ειδικές και 
εντοπισµένες συνθήκες και συσχετίσεις (Yang and Bose, 2006).     
Πιο συγκεκριµένα, η συνάρτηση συµµετοχής που χρησιµοποιήθηκε για την 
ασαφοποίηση τόσο των δεδοµένων εισόδου και των µεταβλητών του ισοζυγίου 
(Επίπεδο 1), όσο και των εισροών και εκροών του ισοζυγίου (Επίπεδο 2), είναι η 
εξής: 
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Η εξίσωση (12) αναπαριστά συναρτήσεις καµπανοειδούς µορφής (bell shaped 
functions), όπου η παράµετρος c ορίζει το κέντρο της συνάρτησης, η παράµετρος α 
ορίζει το ήµισυ του πλάτους της συνάρτησης στο σηµείο καµπής (cross-over point) 
και η παράµετρος b καθορίζει την κλίση των «ώµων» (shoulders) της συνάρτησης.    
Η επιλογή της εν λόγω συνάρτησης έγινε λόγω της ευρείας της εφαρµογής στη 
σκιαγράφηση του ασαφούς χώρου του πεδίου τιµών µεταβλητών που σχετίζονται µε 
τα φυσικά και ανθρωπογενή διαθέσιµα (Assimakopoulos et al., 2003). Παράλληλα, τα 
αποτελέσµατα εφαρµογής του υποσυστήµατος, µε τη χρήση της συνάρτησης 
συµµετοχής (12), ήταν πλήρως αποδεκτά και για το λόγο αυτό κρίθηκε επαρκής η 
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χρησιµοποίησή της. Αυτό σηµαίνει, ότι χωρικές εδαφικές ζώνες της περιοχής 
ενδιαφέροντος που παρουσίαζαν προβληµατικές συνθήκες ως προς τη θρεπτική τους 
κατάσταση, συστήνεται από το υποσύστηµα να λάβουν αντίστοιχα υψηλότερες 
ποσότητες λιπάσµατος.         
Εν συνεχεία, η συνάρτηση συµµετοχής που χρησιµοποιήθηκε για τις παραµέτρους 
που περιλαµβάνονται στα Επίπεδα 3 και 4 (Ισοζύγιο και Ποσότητα λιπάσµατος του 
Σχήµατος 55) είναι η ακόλουθη:  
 

⎪
⎪
⎪

⎭

⎪⎪
⎪

⎬

⎫

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

≤

≤≤
−
−

≤≤
−
−

≤

=

xc

cxb
bc
xc

bxa
ab
ax

ax

cbaxf

,0

,

,

,0

),,;(  (13) 

 
Η εξίσωση (13) αναπαριστά τριγωνικής µορφής συναρτήσεις συµµετοχής (triangular 
functions), όπου οι παράµετροι α και c ορίζουν τη βάση του τριγώνου και η b 
σηµατοδοτεί την κορυφή του. Ο βασικός λόγος επιλογής και χρήσης αυτού του τύπου 
συνάρτησης, στηρίζεται σε αυτή κάθε αυτή τη φύση των παραµέτρων που επιλέχθηκε 
να ασαφοποιεί, δηλαδή οι τιµές που λαµβάνει το ισοζύγιο µπορεί να είναι είτε 
αρνητικές, ή θετικές, ενώ σε ένα και µόνο σηµείο του υπερσυνόλου αναφοράς του, το 
ισοζύγιο λαµβάνει την τιµή µηδέν (Επίπεδο 3). Παράλληλα, ένας δεύτερος λόγος 
είναι ότι οι τριγωνικές συναρτήσεις συµµετοχής είναι απλές και γενικά θεωρείται ότι 
προσεγγίζουν καλύτερα τις λοιπές µη τριγωνικές συναρτήσεις (Pedrycz, 1994). 
Στην περίπτωση του εν λόγω ΧΣΥΑ, η χρήση µεθόδων ασαφούς ταξινόµησης, όπως 
είναι ο ασαφής κ-µέσος (βλέπε Κεφάλαιο 5ο, Παράγραφο 3η), µπορεί κάλλιστα να 
εφαρµοστεί για την ασαφοποίηση εκείνων των δεδοµένων εισόδου, για τα οποία δεν 
υφίσταται συγκεκριµένο σύστηµα ταξινόµησης των τιµών τους. Πράγµατι, δεδοµένα 
όπως η βροχόπτωση, η εδαφική υγρασία και θερµοκρασία, η ποσότητα και ποιότητα 
του νερού άρδευσης και η περιεκτικότητα του εδάφους σε ανόργανο άζωτο και σε 
οργανική ουσία, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε τάξεις µε χαρακτηρισµούς όπως 
«χαµηλή», «µέτρια», «υψηλή» κ.λπ., και κατά προφανή τρόπο η ισχύς τους δεν είναι 
ευρεία, αλλά σχετίζεται µε τις εκάστοτε ιδιαίτερες και τοπικές συνθήκες αναφοράς, 
επιδέχονται την κατασκευή συναρτήσεων συµµετοχής µε την εκτέλεση του ασαφούς 
κ-µέσου. Με τον τρόπο αυτό, παρακάµπτεται η διαδικασία επιλογής συναρτήσεων 
συµµετοχής ή η χάραξη νέων.           
Παρόλα αυτά, οι προκύπτουσες κλάσεις δεδοµένων αποτελούν µε τη σειρά τους την 
απαραίτητη πληροφορία για τη δόµηση και κατά επέκταση αξιολόγηση των 
επικείµενων ασαφών κανόνων. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να λάβουν αντίστοιχους 
λεκτικούς χαρακτηρισµούς οι οποίοι τις «ποσοτικοποιούν» και οι οποίοι προφανώς 
αποδίδονται από ειδήµονες που έχουν γνώση και εµπειρία επί του προβλήµατος. 
Στην περίπτωση προσοµοίωσης του ισοζυγίου του αζώτου (υποσύστηµα ποσότητας) 
αλλά και των τριών κινδύνων που αφορούν στο άζωτο (υποσύστηµα τύπου, βλέπε 
Παράγραφο 6η του παρόντος κεφαλαίου), οι τιµές των µεταβλητών εισόδου επιδρούν 
κατά µοναδικό τρόπο τόσο επί των παραµέτρων του ισοζυγίου όσο και επί των τριών 
κινδύνων. Για να γίνει αυτό κατανοητό, έστω ότι ένα έδαφος έχει περιεκτικότητα σε 
οργανική ουσία 7.6% κ.β. Η τιµή αυτή για ένα έδαφος που βρίσκεται στη βόρεια 
Ευρώπη και δέχεται γενικά µεγάλες ποσότητες οργανικών υλικών, λαµβάνει υψηλό 
βαθµό συµµετοχής στο ασαφές µέλος «µέτρια οργανική ουσία», εφόσον ο κανόνας σε 
αυτές τις χώρες αφορά σε αρκετά µεγαλύτερες τιµές οργανικής ουσίας. Αντίθετα, σε 
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µία µεσογειακή χώρα η τιµή αυτή θα υπάγεται σχεδόν εξολοκλήρου στο ασαφές 
σύνολο «υψηλή οργανική ουσία». Εντούτοις, και στις δύο περιπτώσεις η επίδραση 
του ποσού της οργανικής ουσίας επί της ανοργανοποίησης του αζώτου, θα είναι 
συγκεκριµένη και σίγουρα δε θα εξαρτάται από το βαθµό συµµετοχής και το ασαφές 
µέλος στο οποίο υπάγεται η τιµή 7.6%, και για τη συγκεκριµένη τιµή υπό 
προϋποθέσεις θα οδηγεί σε µεγάλο ρυθµό ανοργανοποίησης. Άλλωστε, αυτό που 
επιδιώκεται στο παρόν ΧΣΥΑ είναι η επιτυχής προσοµοίωση και σύνδεση των 
αρχικών παρατηρήσεων µε την επίδραση που αυτά έχουν επί του αζώτου στο έδαφος 
και κατά επέκταση επί των λιπάνσεων. Με άλλα λόγια, µεγαλύτερη σηµασία για την 
επιτυχία του ΧΣΥΑ έχει η γνώση που εµπεριέχει και η εγκυρότητά της, από ότι ο 
τρόπος επιλογής των συναρτήσεων συµµετοχής που ενσωµατώνει.                
Ακολούθως, για να γίνει κατανοητός ο τρόπος και η λογική ασαφοποίησης που 
ακολουθήθηκε στο εν λόγω υποσύστηµα, παρατίθεται και αιτιολογείται η επίδραση 
των αντίστοιχων παραµέτρων εισόδου (∆εδοµένα εισόδου 1-13) στις αντίστοιχες 
µεταβλητές του ισοζυγίου (Μεταβλητές ισοζυγίου 1-6). 
  
5.4.1. Ανοργανοποιούµενο άζωτο (Μεταβλητή ισοζυγίου 1) 
 
Η ανοργανοποίηση του Ν στο έδαφος, εξαρτάται από την περιεκτικότητα του 
εδάφους σε οργανική ουσία, το pH του εδάφους, τη µηχανική σύσταση του εδάφους ή 
αλλιώς την περιεκτικότητά του σε άργιλλο, την εδαφική θερµοκρασία και την 
εδαφική υγρασία (βλέπε Σχήµα 56). Γενικά, η ανοργανοποίηση του οργανικού Ν δεν 
περιορίζεται από την έλλειψη ετερότροφων µικροοργανισµών που διαβιούν στο 
έδαφος, αλλά από εκείνους τους παράγοντες που αναστέλλουν τη δράση τους, όπως 
είναι οι χαµηλές θερµοκρασίες και η έλλειψη ή η περίσσεια νερού (Μπόβης, 1991). 
Κάθε ένα από τα δεδοµένα εισόδου που επηρεάζουν την ανοργανοποίηση του Ν, 
αποτελεί ένα ασαφές σύνολο (fuzzy set) ή διαφορετικά µία λεκτική µεταβλητή, της 
οποίας τα µέλη (fuzzy members) καθορίζονται από το πεδίο τιµών που λαµβάνει η 
εκάστοτε µεταβλητή υπό πραγµατικές συνθήκες καθώς και από τους διακριτούς-
διαφορετικούς τρόπους που τα ασαφή αυτά µέλη επιδρούν επί της ανοργανοποίησης 
του Ν. Για παράδειγµα, το ασαφές σύνολο [περιεκτικότητα εδάφους σε οργανική 
ουσία], έχει ως µέλη τα εξής: [µηδενική, χαµηλή, µέτρια, υψηλή], ενώ το ασαφές 
σύνολο [εδαφικό pH] έχει ως µέλη τα [ισχυρώς ως µετρίως όξινο, ελαφρώς όξινο, 
αλκαλικό] κ.ο.κ. Τα ασαφή µέλη των λεκτικών µεταβλητών που συνιστούν τα 
κριτήρια για την εξέλιξη της διαδικασίας της ανοργανοποίησης του αζώτου και της 
µεταβλητής του ισοζυγίου [ανοργανοποίηση], καθώς και οι συναρτήσεις συµµετοχής 
που τα ορίζουν, παρουσιάζονται στον Πίνακα 11.  
 
Πίνακας 11. Ασαφή µέλη και συναρτήσεις συµµετοχής των λεκτικών µεταβλητών 
που επιδρούν επί της ανοργανοποίησης του αζώτου στο έδαφος και της µεταβλητής 
του ισοζυγίου [ανοργανοποίηση].   

Λεκτική µεταβλητή Ασαφή 
µέλη Συνάρτηση συµµετοχής 

Περιεκτικότητα 
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Στη συνέχεια ακολουθεί ο ορισµός των υπερσυνόλων αναφοράς (universes of 
discourse) για κάθε ένα από τα δεδοµένα εισόδου που επιδρούν επί της 
ανοργανοποίησης του Ν και ο προσδιορισµός των ασαφών µελών καθώς και των 
ορίων τους. 
 
Η ύπαρξη ικανοποιητικού ποσού οργανικής ουσίας, µε χαµηλό λόγο C/N18 (<20:1), 
σηµατοδοτεί την ύπαρξη και εξέλιξη της ανοργανοποίησης στο έδαφος. Πειραµατικά 
έχει δειχθεί, ότι όσο η τιµή του πηλίκου C/N αυξάνει, τόσο ο ρυθµός καθαρής 
ανοργανοποίησης του οργανικού Ν, από τα αποθέµατα του εδάφους, µειώνεται (Van 
Duck, 1969 σε Αναλογίδη, 2000). Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει µειωµένη 
διαθεσιµότητα Ν και αιτιολογεί τις αυξηµένες απαιτήσεις αζωτούχου λίπανσης των 
καλλιεργειών κάτω από παρόµοιες συνθήκες (Αναλογίδης, 2000). 

                                                 
18 Ο λόγος C/N αναφέρεται στις ποσότητες άνθρακα και αζώτου που περιέχονται στην αποσυντιθέµενη 
οργανική ουσία. 
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Το υπερσύνολο αναφοράς της µεταβλητής είναι το διάστηµα [0,4], γεγονός που 
αντανακλά το σύνηθες εύρος τιµών οργανικής ουσίας που συναντά κανείς στα 
ελληνικά εδάφη. Η επικάλυψη των γειτονικών ασαφών µελών επιλέχθηκε σχετικά 
µικρή, διότι οι αβεβαιότητες που υπεισέρχονται στη µέτρηση της οργανικής ουσίας, 
όπως αυτή πραγµατοποιείται µέσω της χηµικής ανάλυσης του εδάφους, δεν αφήνει 
µεγάλα περιθώρια ανακρίβειας ή σφάλµατος (Σχήµα 57).   
 

 
Σχήµα 57. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής 
[περιεκτικότητα εδάφους σε οργανική ουσία]. 
 
Ο ρυθµός ανοργανοποίησης του αζώτου προχωρεί απρόσκοπτα, όταν υπάρχει 
ικανοποιητική διαθεσιµότητα βασικών κατιόντων σε ανταλλάξιµη µορφή, δηλαδή 
όταν το εδαφικό pH είναι ουδέτερο προς αλκαλικό (pH≥ 7.0). Ακριβώς δε στην 
ελλιπή διαθεσιµότητα βάσεων, οφείλεται κυρίως ο µειωµένος ρυθµός νιτροποίησης19 
των όξινων εδαφών χωρίς να αποκλείεται και η άµεση επίδραση της υψηλής οξύτητας 
(Αναλογίδης, 2000).  
Το πεδίο τιµών των συναρτήσεων συµµετοχής της λεκτικής µεταβλητής [εδαφικό 
pH], καθορίζεται από τις δυνατές τιµές που λαµβάνει στη φύση και είναι το διάστηµα 
[3,10]. Η επικάλυψη των γειτονικών ασαφών µελών κρίθηκε ότι θα πρέπει να είναι 
σχετικά διευρυµένη (Σχήµα 58), λόγω του βαθµού αβεβαιότητας που υπεισέρχεται 
κατά την εργαστηριακή µέτρηση του εδαφικού pH.     
 

 
Σχήµα 58. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής [εδαφικό 
pH]. 
  

                                                 
19 Η ανοργανοποίηση του αζώτου στο έδαφος λαµβάνει χώρα σε δύο στάδια, την αµµωνιοποίηση και 
τη νιτροποίηση, µε τη σειρά που αναφέρονται.  
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Η αµµωνιοποίηση προχωρεί µε ικανοποιητικό ρυθµό σε καλώς αποστραγγιζόµενα και 
αεριζόµενα εδάφη πλούσια σε βασικά κατιόντα. Μπορεί όµως να προχωρήσει, αλλά 
µε µικρότερους ρυθµούς, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, λόγω του µεγάλου 
πλήθους διαφορετικών µικροοργανισµών που είναι σε θέση να απελευθερώνουν 
αµµωνιακό Ν από το οργανικό Ν (Αναλογίδης, 2000). Γενικά, ισχύει ότι η ένταση της 
ανοργανοποίησης αυξάνεται µε την αύξηση της εδαφικής υγρασίας, µέχρι το επίπεδο 
της υδατοϊκανότητας20 του εδάφους, ενώ σε υψηλότερα επίπεδα µειώνεται. Με άλλα 
λόγια, ευνοϊκότερες συνθήκες ανοργανοποίησης παρατηρούνται στα αµµώδη εδάφη 
και πιο δυσµενείς στα αργιλλώδη. 
Η επιλογή των ασαφών µελών της συγκεκριµένης µεταβλητής, βασίστηκε στο 
τριαδικό διάγραµµα ή αλλιώς τριγωνικό γράφηµα της περιεκτικότητας των εδαφών 
σε ανόργανα τεµαχίδια διαφορετικής διαµέτρου, η οποία όµως δεν υπερβαίνει την 
τιµή των 2 χιλιοστών. Το σύνολο των ανόργανων τεµαχιδίων του εδάφους που έχουν 
διαστάσεις µικρότερες από 2 χιλιοστά, καλείται «λεπτή γη» και απαρτίζεται από τα 
κλάσµατα της άµµου, της ιλύος και της αργίλλου (Soil Survey Staff, 1999). Η τεχνική 
του τριγωνικού γραφήµατος χρησιµοποιείται κυρίως όταν τα µετρούµενα στοιχεία 
µπορούν να µετατραπούν σε ποσοστά και είναι µία αντικειµενική µέθοδος για να 
οργανωθούν ή να οµαδοποιηθούν φαινόµενα ανάλογα µε την επίδραση των τριών 
παραγόντων τους (Κουτσόπουλος, 2006). Στην προκειµένη περίπτωση, 
χρησιµοποιήθηκε το ποσοστό του παράγοντα «άργιλλος», το οποίο θεωρητικά 
δύναται να λάβει τιµές από 0 µέχρι 100%, µε σπάνιο το ενδεχόµενο της τιµής άνω του 
80%. Η επικάλυψη των ασαφών µελών, σχετίζεται µε την ύπαρξη επιπλέον 
ενδιάµεσων διαβαθµίσεων και κατηγοριών στη µηχανική σύσταση του εδάφους, οι 
οποίες αφενός δεν απαιτήθηκε να ενταχθούν στο υποσύστηµα, αφετέρου δε εισάγουν 
ένα είδος ασάφειας σχετικά µε τις µεταβατικές ζώνες υπαγωγής ή µη ενός εδάφους σε 
αυτές (Σχήµα 59).     
 

 
Σχήµα 59. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής 
[περιεκτικότητα εδάφους σε άργιλλο]. 
 
Η αποσύνθεση της οργανικής ουσίας (ανοργανοποίηση) στους 24°C µειώνεται στα 
2/3 και στους 15.5°C στο 1/3 της ταχύτητας που θα είχε στους 32°C. Η ένταση της 
ανοργανοποίησης της οργανικής ουσίας (µετατροπή του οργανικού αζώτου σε 
αµµωνιακό N ήτοι αµµωνιοποίηση) αυξάνεται µαζί µε τη θερµοκρασία, σε ένα ευρύ 
φάσµα θερµοκρασιών. Οι άριστες θερµοκρασίες ανοργανοποίησης που έχουν 
προταθεί διαφέρουν από ερευνητή σε ερευνητή: 20-50°C (Stanford and Smith, 1972) 
ή 40-60°C (Tate, 1995) κ.λπ. Ο βαθµός ανοργανοποίησης του αζώτου µειώνεται 
                                                 
20 Η υδατοϊκανότητα του εδάφους (field capacity), αναφέρεται στο µέγιστο επίπεδο υγρασίας που 
µπορεί να συγκρατήσει ένα έδαφος υπό συνθήκες πίεσης µίας ατµόσφαιρας (1 Atm).  
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δραστικά κάτω από τους 5°C, ενώ σε θερµοκρασίες υπό το µηδέν σταµατά 
(Πιστόλης, 2004). Με βάση αυτή τη γνώση, αποδόθηκαν γραφικά οι συναρτήσεις 
συµµετοχής για τα επιµέρους ασαφή µέλη της λεκτικής µεταβλητής [θερµοκρασία 
εδάφους] (Σχήµα 60). 
Ιδιαίτερα χρήσιµη στο σηµείο αυτό της έρευνας (πέραν της λοιπής αρωγής τους) 
υπήρξε η συµβολή και καθοδήγηση των ειδηµόνων σχετικά µε τις διεργασίες 
µετατροπής του αζώτου που επισυµβαίνουν στο έδαφος. Η συνεργασία αυτή 
ουσιαστικά µορφοποίησε, επικαιροποίησε και έδωσε την απαραίτητη δυναµική στη 
γνώση που αποκτήθηκε µέσω των βιβλιογραφικών αναφορών.  
      

 
Σχήµα 60. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής 
[θερµοκρασία εδάφους]. 
 
Η υγρασία που περιέχεται σε ένα έδαφος επιδρά και συνδράµει στην εξέλιξη του 
φαινοµένου της ανοργανοποίησης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι σε ποσοστό 
εδαφικής υγρασίας άνω του 16%, η ανοργανοποίηση βαίνει ικανοποιητικά, ενώ κάτω 
του 15%, διαµορφώνεται σε χαµηλά έως πολύ χαµηλά επίπεδα. Οι συναρτήσεις 
συµµετοχής της µεταβλητής [υγρασία εδάφους] αναπαρίστανται στο Σχήµα 61.    
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η λεκτική µεταβλητή [υγρασία εδάφους], έχει 
µεγαλύτερο νόηµα να αποτελεί παράµετρο εισόδου του ΧΣΥΑ, εάν αυτό 
εφαρµόζεται σε µη αρδευόµενες ή ξηρικές καλλιέργειες. Στην περίπτωση εφαρµογής 
του συστήµατος σε αρδευόµενες καλλιέργειες, όπου η υγρασία του εδάφους 
ρυθµίζεται µέσω της άρδευσης, η ίδια δεν αποτελεί σηµαντική παράµετρο 
διαµόρφωσης της τιµής της ανοργανοποίησης του αζώτου στο έδαφος. Η ευελιξία και 
πλαστικότητα του ΧΣΥΑ, παρέχει τη δυνατότητα της κατά βούληση προσθήκης ή 
αφαίρεσης παραµέτρων εισόδου, ανάλογα µε το εκάστοτε πρόβληµα απόφασης.    
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Σχήµα 61. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής [υγρασία 
εδάφους]. 
 
Η ασαφοποίηση της ανοργανοποίησης του Ν, βασίστηκε αποκλειστικά στην έµπειρη 
γνώση των ειδηµόνων, αφού προηγουµένως εκφράστηκε σε ποσοστό (%). Στο Σχήµα 
62, δίνονται γραφικά, οι συναρτήσεις συµµετοχής των µελών της λεκτικής 
µεταβλητής [ανοργανοποίηση αζώτου]. Η επιλογή αυτή της ποσοστιαίας 
ποσοτικοποίησης, επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες µεταβλητές του ισοζυγίου, 
προκειµένου να αποκτηθεί µία ενιαία κλίµακα αναφοράς και να κανονικοποιηθούν µε 
τον τρόπο αυτό οι τιµές των µεταβλητών που συµµετέχουν στο ισοζύγιο.         
 

 
Σχήµα 62. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής 
[ανοργανοποίηση αζώτου]. 
 
5.4.2. Υπολειµµατικό άζωτο (Μεταβλητή ισοζυγίου 2) 
 
Το υπολειµµατικό Ν προσδιορίζεται άµεσα από τη µέτρηση των ανόργανων µορφών 
Ν στο έδαφος. Πιο συγκεκριµένα, συγκεντρώσεις ανόργανου Ν στο έδαφος, 
µικρότερες των 25 ppm21, συνιστούν σχετικά χαµηλές τιµές υπολειµµατικού Ν, ενώ 
άνω των 40 ppm, η συγκέντρωση του υπολειµµατικού Ν, κρίνεται µάλλον υψηλή 
(Κουκουλάκης και Παπαδόπουλος, 2001).  
Η συνάρτηση συµµετοχής της περιεκτικότητας ανόργανου Ν, του υπολειµµατικού 
αζώτου και τα ασαφή τους µέλη παρατίθενται στον Πίνακα 12. 
 
Πίνακας 12. Ασαφή µέλη και συναρτήσεις συµµετοχής της λεκτικής µεταβλητής 
[περιεκτικότητα σε ανόργανο άζωτο] και της µεταβλητής του ισοζυγίου 
[υπολειµµατικό άζωτο]. 

Λεκτική µεταβλητή Ασαφή 
µέλη Συνάρτηση συµµετοχής 

Περιεκτικότητα σε ανόργανο άζωτο 
(ppm) Χαµηλή
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21 Η µονάδα ppm (parts per million), αποδίδεται στα ελληνικά ως «µέρη στο εκατοµµύριο» και 
αναφέρεται στη µονάδα mgr µετρούµενου στοιχείου ανά kg εδάφους.  
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Οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων συµµετοχής του δεδοµένου εισόδου 
[περιεκτικότητα εδάφους σε ανόργανο Ν] και της µεταβλητής του ισοζυγίου 
[υπολειµµατικό άζωτο] φαίνονται στα Σχήµατα 63 και 64 αντίστοιχα.  
 

 
Σχήµα 63. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής 
[περιεκτικότητα εδάφους σε ανόργανο άζωτο]. 
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Σχήµα 64. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής 
[υπολειµµατικό άζωτο]. 
 
5.4.3. Άζωτο προστιθέµενο µέσω της άρδευσης (Μεταβλητή ισοζυγίου 3) 
 
Το άζωτο που προστίθεται στο έδαφος µέσω του νερού άρδευσης εξαρτάται από τη 
συνολική ποσότητα (m3/στρέµµα) του νερού που εφαρµόζει ο παραγωγός και την 
περιεκτικότητά του σε νιτρικά ιόντα (mg/l NO3

-), δηλαδή την ποιότητά του. Η 
ποσότητα αζώτου, που προκύπτει τελικά, ρυθµίζεται µε τη χρήση ενός συντελεστή 
απωλειών που εξαρτάται από το χρησιµοποιούµενο σύστηµα άρδευσης. Ο 
υπολογισµός της µεταβλητής αυτής του ισοζυγίου, είναι φανερό πως θα µπορούσε, να 
γίνει µέσω µιας απλής µαθηµατικής πράξης, για παράδειγµα του γινοµένου. Παρόλα 
αυτά, η πραγµατικότητα επιτάσσει και σε αυτή την περίπτωση τη χρήση της λογικής 
της ασάφειας. Πράγµατι, είναι γνωστό πως στις αγροτικές περιοχές, δε λειτουργούν 
µετρητές παροχής νερού στους αγρούς, µε αποτέλεσµα ο υπολογισµός της ποσότητας 
του νερού άρδευσης να βασίζεται αποκλειστικά στις «λεκτικές» δηλώσεις των 
παραγωγών. Παρόλα αυτά, υφίσταται µία µάλλον ποιοτική εκτίµηση του τι σηµαίνει 
εφαρµογή µικρών, µέτριων και υψηλών ποσοτήτων νερού άρδευσης (Σχήµα 65). 
Παράλληλα, ο καθορισµός της ποιότητας του νερού άρδευσης, υπόκειται σε 
εργαστηριακές αβεβαιότητες, ενώ ο συντελεστής απωλειών λόγω του συστήµατος 
άρδευσης έχει έναν µάλλον ποιοτικό παρά ποσοτικό χαρακτήρα.      
Οι συναρτήσεις συµµετοχής των δεδοµένων εισόδου που επιδρούν επί του αζώτου 
που προστίθεται µέσω της άρδευσης και της αντίστοιχης µεταβλητής του ισοζυγίου, 
παρατίθενται στον Πίνακα 13. 
 
Πίνακας 13. Ασαφή µέλη και συναρτήσεις συµµετοχής των δεδοµένων που επιδρούν 
επί του αζώτου που προστίθεται στο έδαφος µε την άρδευση και της µεταβλητής του 
ισοζυγίου [άζωτο  προστιθέµενο µέσω της άρδευσης]. 

Λεκτική µεταβλητή Ασαφή 
µέλη Συνάρτηση συµµετοχής 

Ποσότητα νερού 
άρδευσης (m3/στρ.) Χαµηλή  

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

≤

<<

+

≥

57 xαν 1,

275x75,

150
1

1
275x,0

8 αν

αν

x

 



Μέρος Β’ Προτεινόµενο Χωρικό Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων           Κεφάλαιο 7ο. Χωρικό Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων 
στη Λίπανση Καλλιεργειών 

 

184 

Μέτρια 425x300ή200x

300x200 αν 1,

75,

100
2501

1
 425xή 75x,0

8 <<<<

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

≤≤

−
+

≥≤

αν

αν

x

 

Υψηλή  

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

≥

<<
−

+

≤

425 xαν 1,

425x225,

150
5001

1
225x,0

8 αν

αν

x

 

Χαµηλή  

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

≤

<<

+

≥

10 xαν 1,

35x10,

20
1

1
35x,0

8 αν

αν

x

 

Μέτρια 60x42ή27x

42x27 αν 1,

10,

15
351

1
 60xή 10x,0

8 <<<<

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

≤≤

−
+

≥≤

αν

αν

x

 Ποιότητα νερού 
άρδευσης (mg/l) 

Υψηλή  

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

≥

<<
−

+

≤

60 xαν 1,

60x35,

20
701

1
35x,0

8 αν

αν

x

 

Στάγδην  2 Χρησιµοποιούµενο 
σύστηµα άρδευσης Καταιονισµός 1 

Χαµηλό  
Μέτριο  Άζωτο  προστιθέµενο 

µέσω της άρδευσης (%) Υψηλό  

Οµοίως µε το Υπολειµµατικό άζωτο 
(βλέπε Πίνακα 12) 

 

 
Σχήµα 65. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής [ποσότητα 
νερού άρδευσης]. 
 
Η ποιότητα του νερού άρδευσης, αναφέρεται στα νιτρικά ιόντα που περιέχονται στο 
νερό µε το οποίο αρδεύει ο εκάστοτε παραγωγός και ουσιαστικά η µέτρησή τους 
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ανάγεται στη σηµειακή δειγµατοληψία και ανάλυση νερού από τις υπάρχουσες 
γεωτρήσεις και υδροληψίες της περιοχής ενδιαφέροντος. Η κατηγοριοποίηση του 
πεδίου τιµών και η επακόλουθη ασαφοποίηση αυτού του δεδοµένου εισόδου, 
βασίστηκε σε εγχειρίδια χηµικών αναλύσεων και σε κοινοτικές οδηγίες σύµφωνα µε 
τα επιτρεπτά όρια νιτρικών σε ύδατα που προορίζονται για άρδευση (Σχήµα 66). 
 

 
Σχήµα 66. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής [ποιότητα 
νερού άρδευσης]. 
     
Σχετικά µε τα εφαρµοζόµενα συστήµατα άρδευσης, τα πιο συνήθη για τα ελληνικά 
δεδοµένα και ειδικότερα για την κεντρική και νότια Ελλάδα, είναι ο καταιονισµός 
(τεχνητή βροχή, κανόνι, µπεκ, ράµπα) και η στάγδην άρδευση. Γενικά, ο 
καταιονισµός συνιστά σπάταλη, από πλευράς νερού και επικίνδυνη, από πλευράς 
έκπλυσης στοιχείων από το εδαφικό σώµα, µέθοδο άρδευσης, σε αντίθεση µε τη 
µέθοδο των σταγόνων, η οποία έχει περισσότερο εντοπισµένη, αποτελεσµατική και 
οικονοµική δράση. Η πληροφορία για το χρησιµοποιούµενο σύστηµα άρδευσης 
αποτελεί µη ασαφές δεδοµένο εισόδου για το ΧΣΥΑ και αποδίδεται γραφικά στο 
Σχήµα 67. 
 

 
Σχήµα 67. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής 
[χρησιµοποιούµενο σύστηµα άρδευσης]. 
 
Η ασαφοποίηση των τιµών του ανόργανου αζώτου που προστίθεται στο έδαφος, 
µέσω της άρδευσης φαίνεται στο Σχήµα 68. 
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Σχήµα 68. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής [άζωτο 
προστιθέµενο µέσω της άρδευσης]. 
       
5.4.4. Εκπλυνόµενο άζωτο (Μεταβλητή ισοζυγίου 4)  
 
Η έκπλυση του Ν από το έδαφος, γενικά εξαρτάται από τη µηχανική σύσταση του 
εδάφους και την ποσότητα των βροχοπτώσεων που αυτό δέχεται. Τα ασαφή µέλη και 
οι συναρτήσεις συµµετοχής των παραµέτρων αυτών και του εκπλυνόµενου Ν, 
φαίνονται στον Πίνακα 14.  
 
Πίνακας 14. Ασαφή µέλη και συναρτήσεις συµµετοχής των δεδοµένων που επιδρούν 
επί του αζώτου που εκπλύνεται και της µεταβλητής του ισοζυγίου [εκπλυνόµενο 
άζωτο]. 

Λεκτική 
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Μέτριο  Εκπλυνόµενο άζωτο 
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Οµοίως µε το Υπολειµµατικό άζωτο 
(βλέπε Πίνακα 12) 
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Τα αµµώδη εδάφη συγκρατούν µικρότερο ποσοστό υγρασίας από τα αργιλλώδη και 
διευκολύνουν την έκπλυση του νιτρικού Ν. Από σχετικές ερευνητικές εργασίες που 
διεξήχθησαν στη ∆ανία (Dam Cofoed, 1985 σε Αναλογίδη, 2000) εκτιµήθηκαν 
απώλειες έκπλυσης νιτρικών της τάξεως των 50-65 kg N/Ha/έτος σε αµµώδη εδάφη, 
σε σύγκριση µε απώλειες 40-50 kg N/Ha/έτος των αργιλλωδών εδαφών. Η µεταβλητή 
[περιεκτικότητα εδάφους σε άργιλλο], όπως έχει αναφερθεί, χρησιµοποιείται ως 
δεδοµένο εισόδου και για τον προσδιορισµό του ποσοστού ανοργανοποίησης του Ν. 
Τα ασαφή µέλη είναι κοινά και έχουν παρασταθεί στο Σχήµα 59.   
Κατά γενικό κανόνα, όσο µεγαλύτερο είναι το ύψος βροχής κατά τη χειµερινή 
περίοδο, τόσο µεγαλύτερο είναι το ύψος των απωλειών, εξαρτώµενο όµως και από 
την ένταση της λίπανσης (Αναλογίδης, 2000). Στην προκειµένη περίπτωση γίνεται 
χρήση του µέσου ετήσιου ύψους βροχόπτωσης, της οποίας τα ασαφή µέλη φαίνονται 
στο Σχήµα 69.  
 

 
Σχήµα 69. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής 
[βροχόπτωση]. 
   
Αντίστοιχα, βάσει του ποσοστού έκπλυσης του Ν από το εδαφικό στρώµα, 
διακρίνονται τρία ασαφή µέλη, [χαµηλή], [µέτρια] και [υψηλή], τα οποία αποδίδονται 
στο Σχήµα 70. 
 

 
Σχήµα 70. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής [έκπλυση 
αζώτου]. 
 
5.4.5. Απονιτροποιούµενο άζωτο (Μεταβλητή ισοζυγίου 5)    
 
Η απονιτροποίηση του Ν εξαρτάται από το pH του εδάφους, την περιεκτικότητά του 
σε οργανική ουσία, τη µηχανική σύσταση του εδάφους και τη στράγγισή του. Τα 
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ασαφή µέλη και οι συναρτήσεις συµµετοχής των παραµέτρων αυτών όπως επιδρούν 
επί της απονιτροποίησης του Ν φαίνονται στον Πίνακα 15. 
 
Πίνακας 15. Ασαφή µέλη και συναρτήσεις συµµετοχής των δεδοµένων που επιδρούν 
επί του αζώτου που εκπλύνεται και της µεταβλητής του ισοζυγίου [εκπλυνόµενο 
άζωτο]. 

Λεκτική µεταβλητή Ασαφή 
µέλη Συνάρτηση συµµετοχής 

Ισχυρώς όξινο 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

≤

<<
−

+

≥

4.4 xαν 1,

6.3x4.4,

2.2
31

1
6.3x,0

12 αν

αν

x

 

Εδαφικό pH  
(Εύρος τιµών 3-10) 

Μη ισχυρώς όξινο 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

≥

<<
−

+

≤

0.6

6.0 xαν 1,

x4.4,

8.4
101

1
4.4x,0

26 αν

αν

x

 

Μηδενική 
Χαµηλή 
Μέτρια 

Περιεκτικότητα εδάφους σε 
οργανική ουσία  

(%κ.β.) 
Υψηλή 

Οµοίως µε Πίνακα 11 

Αµµώδη ή 
Ελαφριά 

Πηλώδη ή Μέσης 
Σύστασης 

Περιεκτικότητα εδάφους σε 
άργιλλο  
(% κ.β.) Αργιλλώδη ή 

Βαριά 

Οµοίως µε Πίνακα 11 

Καλή ως µέτρια 
στράγγιση 1 

Στράγγιση εδάφους Κακή ως πολύ 
κακή στράγγιση 2 

Μηδενικό   

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

≤

<<

+

≥

2 xαν 1,

14x2,

5
1

1
14x,0

5 αν

αν

x

 Απονιτροποιούµενο άζωτο 
(%) 

Χαµηλό  42x30ή10x

30x10 αν 1,

0,

15
201

1
 42xή 0x,0

12 <<<<

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

≤≤

−
+

≥≤

αν

αν

x
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Υψηλό  

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

≥

<<
−

+

≤

43

43 xαν 1,

x26,

65
1001

1
26x,0

40 αν

αν

x

 

 
Το ευνοϊκότερο pH για τους µικροοργανισµούς που διεκπεραιώνουν την 
απονιτροποίηση κυµαίνεται µεταξύ 6 και 8. Η απονιτροποίηση βέβαια, δεν 
απουσιάζει και σε µεγαλύτερο εύρος pH. Για pH<5 η απονιτροποίηση είναι 
αµελητέα, για 5<pH<6.5 είναι αρκετά µειωµένη και η κύρια µορφή αερίου, στην 
οποία µετατρέπεται το «απολεσθέν» άζωτο, είναι το υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο). Σε 
εδαφικό pH µεγαλύτερο του 6.5 κυριαρχεί αντίστοιχα το µοριακό άζωτο (Ν2) 
(Tisdale, 1993 σε Πιστόλη, 2004). Βάσει αυτής της γνώσης, δηµιουργήθηκαν δύο 
ασαφή µέλη για το pH του εδάφους, ικανά να αποδώσουν λεκτικά τη σχέση του µε 
την ένταση της απονιτροποίησης (Σχήµα 71).  
 

 
Σχήµα 71. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής [εδαφικό 
pH]. 
 
Σχετικά µε την επίδραση της οργανικής ουσίας επί της απονιτροποίησης, από 
ερευνητικές εργασίες προκύπτει ότι υπάρχει µία στενή σχέση µεταξύ 
απονιτροποίησης και οργανικής ύλης του εδάφους. Οι Bremer και Shaw (1958), 
βρήκαν ότι σε εδάφη µε οργανικό C<1% κάθε δραστηριότητα απονιτροποίησης 
αναστέλλεται. Εργασίες άλλων ερευνητών έδειξαν επίσης ότι η δραστηριότητα 
απονιτροποίησης αναµένεται αυξηµένη σε υδρόµορφα εδάφη πλούσια σε οργανικό C 
(Αναλογίδης, 2000). Το σχήµα ασαφοποίησης του πεδίου τιµών της οργανικής ουσίας 
δανείζεται από το ασαφές σύστηµα της ανοργανοποίησης όπου έχει χρησιµοποιηθεί 
και εκεί η εν λόγω παράµετρος (Σχήµα 57).     
Είναι γενικώς αποδεκτό, ότι η απονιτροποίηση τελεί υπό την εξάρτηση της απουσίας 
ή µειωµένης διαθεσιµότητας του Ο2 (Αναλογίδης, 2000). Αυτό σηµαίνει ότι τα 
συνεκτικά και βαριά εδάφη παρουσιάζουν αυξηµένες πιθανότητες εµφάνισης και 
εξέλιξης του φαινοµένου. Το δεδοµένο εισόδου της µηχανικής σύστασης του εδάφους 
(περιεκτικότητα εδάφους σε άργιλλο), συµµετέχει στο ασαφές σύστηµα της 
απονιτροποίησης µε τα ασαφή µέλη που έχουν ήδη παρουσιαστεί στο Σχήµα 59.  
Τέλος, η υπερβολική υγρασία (κακή στράγγιση) ευνοεί την απονιτροποίηση. Η 
απονιτροποίηση έχει µέγιστη ένταση σε συνθήκες κορεσµού του εδάφους µε νερό και 
πρακτικά δεν εκδηλώνεται σε υγρασία κάτω από το 80% της υγρασίας κορεσµού 
(Πιστόλης, 2004). Η πληροφορία για τις συνθήκες στράγγισης ενός εδάφους, 
συµµετέχει στο σύστηµα, παίρνοντας δύο µη ασαφείς τιµές. Κοινώς, τα εδάφη 
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οµαδοποιούνται βάσει του Αµερικάνικου Συστήµατος Ταξινόµησης Εδαφών (Soil 
Survey Staff, 1999) και δύναται να ανήκουν, για τις ανάγκες του ΧΣΥΑ, σε δύο 
κατηγορίες (Σχήµα 72).  
 

 
Σχήµα 72. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής [στράγγιση 
εδάφους]. 
 
Η απονιτροποίηση του αζώτου στο έδαφος αποτελεί µία φυσική διεργασία η οποία 
πραγµατοποιείται από µικροοργανισµούς, µέσω του µεταβολισµού τους και οι οποίοι  
βρίσκονται σε µεγάλους πληθυσµούς τόσο στα καλλιεργούµενα εδάφη όσο και στις 
ρίζες των φυτών. Προκειµένου, ωστόσο να ξεκινήσει η διαδικασία της 
απονιτροποίησης, θα πρέπει να εκπληρωθούν οι συνθήκες που αναφέρθηκαν στις 
προηγούµενες παραγράφους. Το γεγονός αυτό, εξηγεί την ενδεχόµενη απότοµη 
µεταβολή στην ένταση του φαινοµένου και την απουσία µιας µέτριας κατάστασης 
εξέλιξής της. Η πληροφορία αυτή, αποτυπώνεται στη χάραξη των λεκτικών τιµών της 
µεταβλητής [απονιτροποίηση αζώτου], µε την απουσία της τιµής του µετρίου και 
αναπαρίσταται στο Σχήµα 73. 
 

 
Σχήµα 73. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής 
[απονιτροποίηση αζώτου]. 
      
5.4.6. Άζωτο που εξαερώνεται (Μεταβλητή ισοζυγίου 6) 
 
Η µετατροπή του αζώτου που περιέχεται υπό διάφορες µορφές στο έδαφος, σε αέρια 
αµµωνία (ΝΗ3), αφενός αποτελεί απώλεια για τα αποθέµατα αφοµοιώσιµου από τα 
φυτά αζώτου και αφετέρου είναι ένας µηχανισµός που λαµβάνει χώρα κατά φυσικό 
τρόπο σε όλα τα εδάφη. Παρόλα αυτά οι απώλειες από το ήδη υπάρχον τµήµα αζώτου 
του εδάφους είναι πολύ µικρότερες από εκείνες που σηµειώνονται κατόπιν 
προσθήκης αζωτούχων και ειδικότερα αµµωνιακών λιπασµάτων και ουρίας (Tisdale 
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et al., 1993). Κατά συνέπεια, η εν λόγω µεταβλητή του ισοζυγίου καθοδηγείται από 
το pH του εδάφους, από τη χρήση ή µη αµµωνιακών λιπασµάτων και από την 
ενσωµάτωσή τους ή όχι στο έδαφος κατά την εφαρµογή τους. Στον Πίνακα 16 
φαίνονται τα ασαφή µέλη και συναρτήσεις συµµετοχής του δεδοµένου [εδαφικό pH] 
και οι µη ασαφείς τιµές των δύο άλλων δεδοµένων.  
 
Πίνακας 16. Ασαφή µέλη και συναρτήσεις συµµετοχής των δεδοµένων που επιδρούν 
επί του αζώτου που εξαερώνεται και της µεταβλητής του ισοζυγίου [άζωτο που 
εξαερώνεται]. 

Λεκτική µεταβλητή Ασαφή 
µέλη Συνάρτηση συµµετοχής 

Όξινο  

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

≤

<<
−

+

≥

6.7 xαν 1,

7.3x7.6,

4
31

1
7.3x,0

62 αν

αν

x

 

Ελαφρώς αλκαλικό 7.8x7.4ή7.2x

7.4x7.2 αν 1,

7.6,

25.0
25.71

1
 7.8xή 6.7x,0

5 <<<<

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

≤≤

−
+

≥≤

αν

αν

x
Εδαφικό pH 

(Εύρος τιµών 3-10) 

Ελαφρώς προς 
ισχυρώς αλκαλικό 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

≥

<<
−

+

≤

8.7

7.8 xαν 1,

x1.7,

5.2
101

1
7.1x,0

34 αν

αν

x

 

Ναι  1 Χρήση αµµωνιακού 
λιπάσµατος ή ουρίας Όχι  2 

Ναι  1 Ενσωµάτωση 
λιπάσµατος  Όχι  2 

Μηδενικό 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

≤

<<

+

≥

5 xαν 1,

37x5,

15
1

1
37x,0

5.2 αν

αν

x

 

Χαµηλό 65x35ή25x

35x25 αν 1,

0,

15
301

1
 65xή 0x,0

5 <<<<

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

≤≤

−
+

≥≤

αν

αν

x

 Άζωτο που εξαερώνεται 
(%) 

Υψηλό 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

≥

<<
−

+

≤

62

62 xαν 1,

x23,

45
901

1
23x,0

12 αν

αν

x
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Η εξαέρωση της αµµωνίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το pH του εδάφους. 
Σηµαντικές ποσότητες αµµωνίας εκλύονται όταν το pH υπερβαίνει την τιµή 7.5. Σε 
pH=8.0, η αµµωνία αντιπροσωπεύει το 10% του συνολικού ανόργανου αζώτου, ενώ 
σε pH=9.3 το 50%. Αντίθετα, όταν αζωτούχα λιπάσµατα προστίθενται σε 
καλλιεργούµενα όξινα ή ουδέτερα εδάφη (pH =<7.0), παρατηρείται χαµηλή ή 
µηδενική απώλεια αέριας αµµωνίας (Tisdale et al., 1993). Η ασαφοποίηση του πεδίου 
τιµών του εδαφικού pH για τις ανάγκες προσδιορισµού της µεταβλητής αυτής του 
ισοζυγίου αναπαρίσταται στο Σχήµα 74.  
 

 
Σχήµα 74. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής [εδαφικό 
pH]. 
 
Γενικά, η συγκέντρωση ΝΗ3 στο εδαφοδιάλυµα και την ατµόσφαιρα του εδάφους 
αυξάνει σηµαντικά µετά από προσθήκη αµµωνιακών λιπασµάτων ή ουρίας σε 
αλκαλικά εδάφη (Αναλογίδης, 2000). Συνεπώς, η χρήση αντίστοιχων τύπων 
λιπασµάτων και εφόσον η εφαρµογή τους είναι επιφανειακή, αυξάνει τις εκροές 
αζώτου από το εδαφικό σύστηµα (Γιάσογλου, 1995) (Σχήµα 75). 
   

 
Σχήµα 75. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής [χρήση 
αµµωνιακού λιπάσµατος ή ουρίας]. 
 
Οι απώλειες αµµωνίας είναι κατά πολύ υψηλότερες όταν τα λιπάσµατα προστίθενται 
επιφανειακά, σε σχέση µε την αντίστοιχη πρακτική η οποία άµεσα ακολουθείται από 
ενσωµάτωση του λιπάσµατος. Για το λόγο αυτό, το δεδοµένο [ενσωµάτωση 
λιπάσµατος] συµπεριλήφθηκε στο υποσύστηµα, ως παράγων επιρροής επί της 
διαδικασίας της εξαέρωσης, λαµβάνοντας τις τιµές που φαίνονται στο Σχήµα 76.     
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Σχήµα 76. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής 
[ενσωµάτωση λιπάσµατος]. 
 
Όπως χαρακτηριστικά συµβαίνει στην περίπτωση του απονιτροποιούµενου αζώτου 
(µεταβλητή ισοζυγίου 5), η εξαέρωση της αµµωνίας δεν παρουσιάζει µία µέτρια 
πορεία εξέλιξης, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται είτε µειωµένη έως µηδενική ή 
αυξηµένη (Σχήµα 77).  
 

 
Σχήµα 77. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής [αέριες 
απώλειες αµµωνίας]. 
 
Στα υπόλοιπα τρία επίπεδα του υποσυστήµατος (2ο, 3ο και 4ο) οι συναρτήσεις 
συµµετοχής που χρησιµοποιήθηκαν για την ασαφοποίηση των παραµέτρων [εισροές], 
[εκροές], [ισοζύγιο] και [ποσότητα], παρατίθενται στον Πίνακα 17.  
 
Πίνακας 17. Ασαφή µέλη και συναρτήσεις συµµετοχής των παραµέτρων [εισροές], 
[εκροές], [ισοζύγιο] και [ποσότητα]. 

Λεκτική µεταβλητή Ασαφή 
µέλη Συνάρτηση συµµετοχής 

Χαµηλές   
Μέτριες  Εισροές και Εκροές 

(%) Υψηλές  

Οµοίως µε το Υπολειµµατικό άζωτο 
(βλέπε Πίνακα 12) 

Ισοζύγιο  Ισχυρώς 
αρνητικό  

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

≥

<<−

≤<−
+

−≤

-40x,0

-40x70,
30

x-40-

-70x100,
30
100x

100x,0

αν

αν

αν

αν
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Μετρίως 
αρνητικό  

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

≥

<<−

≤<−
+

−≤

0x,0

0x30,
30

x-

-30x60,
30

60x
60x,0

αν

αν

αν

αν

 

Μηδενικό 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

≥

<<

≤<−
+

−≤

5x,0

5x0,
5

x-5

0x5,
5

5x
5x,0

αν

αν

αν

αν

 

Μετρίως 
θετικό 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

≥

<<

≤<

≤

60x,0

60x30,
30

x-60

03x0,
30

30-x
0x,0

αν

αν

αν

αν

 

Ισχυρώς 
θετικό 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

≥

<<

≤<

≤

100x,0

100x70,
30

x-100

07x40,
30

40-x
40x,0

αν

αν

αν

αν

 

Πολύ χαµηλή 
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≤

<<
−

≥

0 xαν 1,

4x0,
4

4
4x,0

αν

αν
x  

Χαµηλή 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

≥

<<

≤<

≤

8x,0

8x4,
4

x-8

4x0,
4

4-x
0x,0

αν

αν

αν

αν

 

Μέτρια 

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

≥

<<

≤<

≤

12x,0

12x8,
4

x-12

8x4,
4

4-x
4x,0

αν

αν

αν

αν

 

Υψηλή  

⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪

⎨

⎧

≥

<<

≤<

≤

16x,0

16x12,
4

x-16

12x8,
4

8-x
8x,0

αν

αν

αν

αν

 

Ποσότητα λιπάσµατος 
(kg/στρ.) 

Πολύ υψηλή  
⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

≥

<<
−

≤

16 xαν 1,

61x12,
4
12

12x,0

αν

αν
x  
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Η συνάρτηση συµµετοχής τόσο για τα ασαφή µέλη των εισροών όσο και των εκροών 
είναι όµοια µε εκείνη που χρησιµοποιήθηκε για την ασαφοποίηση της µεταβλητής 
[υπολειµµατικό άζωτο] (Σχήµα 64). Στην περίπτωση των συναρτήσεων των 
παραµέτρων [ισοζύγιο] και [ποσότητα], αυτές αναπαρίστανται στα Σχήµατα 78 και 
79 αντίστοιχα. 
 

 
Σχήµα 78. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής [ισοζύγιο 
αζώτου]. 
 

 
Σχήµα 79. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής [ποσότητα 
λιπάσµατος]. 
 
Μετά το πέρας του σταδίου της ασαφοποίησης των πεδίων τιµών όλων των 
δεδοµένων και παραµέτρων που συµµετέχουν στο υποσύστηµα, µία πρώτη 
µετατροπή στοιχείων σε πληροφορία, έχει επιτευχθεί µέσω της οµαδοποίησης, 
ταξινόµησης και εν γένει ποσοτικοποίησης των µεταβλητών του τµήµατος του 
προβλήµατος που επιλύει το παρόν υποσύστηµα. Το επακόλουθο βήµα στη δόµηση 
του υποσυστήµατος είναι η κατασκευή των ασαφών προτάσεων και η µετέπειτα 
ασαφής επίλυσή του. 
 
5.5. Ασαφείς προτάσεις και ασαφής συµπερασµατολογία  
 
Η γνώση που ενσωµατώνει το υποσύστηµα σύστασης της ποσότητας του λιπάσµατος, 
πέραν εκείνης που αντλήθηκε και χρησιµοποιήθηκε για την ασαφοποίηση των 
µεταβλητών του, αναπαρίσταται και πραγµατώνεται µέσω κανόνων ή διαφορετικά 
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ασαφών προτάσεων (fuzzy propositions). Η γενική µορφή των ασαφών προτάσεων 
του υποσυστήµατος είναι:  

ΕΑΝ (χ είναι Α) ΤΟΤΕ (ψ είναι Β) 
όπου το τµήµα του κανόνα που προηγείται του «ΤΟΤΕ», καλείται υπόθεση 
(antecedent) και το τµήµα που έπεται, απόδοση (consequent).  
Οι υποθέσεις των κανόνων αποτελούν λογικές προτάσεις των οποίων ο εκάστοτε 
βαθµός αλήθειας έχει καθοριστεί στο προηγούµενο στάδιο ανάπτυξης, αυτό του 
καθορισµού των συναρτήσεων συµµετοχής των µεταβλητών του υποσυστήµατος. Οι 
προτάσεις αυτές είναι είτε απλές, αποτελούµενες από ένα τµήµα, ή σύνθετες, 
αποτελούµενες από περισσότερα τµήµατα, τα οποία συνδυάζονται µεταξύ τους, µε τη 
χρήση τελεστών σύνδεσης, όπως είναι το «ΚΑΙ» το «Ή» και το «ΜΗ». Στην ουσία, η 
υπόθεση των ασαφών προτάσεων του υποσυστήµατος, αφορά και αναφέρεται στις 
µεταβλητές που συνιστούν εισόδους για κάθε ασαφές σύστηµα και για κάθε επίπεδο 
(βλέπε Σχήµα 56). Σε όλες τις σύνθετες υποθέσεις των κανόνων του υποσυστήµατος 
έχει χρησιµοποιηθεί ο τελεστής «ΚΑΙ», εφόσον επιλέχθηκε ότι προκειµένου να 
εκπληρωθεί η απόδοση ενός κανόνα και ο ίδιος να συµµετέχει στην περαιτέρω 
επίλυση, θα πρέπει να συµµετέχουν (µε ορισµένο βαθµό αλήθειας), όλα τα τµήµατα 
των υποθέσεων που συνδέει το «ΚΑΙ».               
Η απόδοση όλων των κανόνων του υποσυστήµατος παρουσιάζει απλή και όχι 
σύνθετη µορφή, αντιστοιχίζοντας την κάθε φορά θεωρούµενη ως έξοδο του ασαφούς 
συστήµατος, σε ένα ασαφές µέλος της.  
Παρόλο που η λογική µιας ασαφούς βάσης κανόνων, «απαιτεί» την εµφάνιση των 
ασαφών µελών όλων των µεταβλητών του προβλήµατος, τουλάχιστον σε κάποιο 
κανόνα της βάσης, διότι διαφορετικά, απλά δε θα είχε νόηµα η ύπαρξή τους, στην 
προκειµένη περίπτωση, ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία για την κατασκευή των 
ασαφών προτάσεων.  

• ∆ηµιουργήθηκαν όλοι οι δυνατοί συνδυασµοί των ασαφών µελών των 
παραµέτρων εισόδου σε κάθε επιµέρους ασαφές σύστηµα, προκειµένου να 
µην αποκλειστεί καµία περίπτωση «κατάστασης» που δύναται να 
παρατηρηθεί στο φυσικό ή το αγροτικό περιβάλλον και σχετίζεται φυσικά µε 
το εν λόγω πρόβληµα. 

• Από το σύνολο των ως άνω συνδυασµών, διαγράφηκαν εκείνες οι 
περιπτώσεις που αντιβαίνουν κανόνες και διαδικασίες των επιστηµών της 
φυσικής, της χηµείας, της βιολογίας, της µετεωρολογίας και γενικότερα της 
κοινής λογικής.  

• Στην περίπτωση που περισσότεροι του ενός συνδυασµού είχαν ένα ή 
περισσότερα ασαφή µέλη, µιας ή περισσοτέρων παραµέτρων κοινά, τότε αυτά 
εξαιρέθηκαν, θεωρώντας ότι δεν αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τον 
επικείµενο κανόνα που θα δηµιουργούσαν. Η διαδικασία αυτή µετέτρεψε 
πολλούς σύνθετους κανόνες σε λιγότερο σύνθετους ή και απλούς, 
συρρικνώνοντας περαιτέρω τη βάση γνώσης. Η λογική που ακολουθήθηκε 
στο βήµα αυτό, στην ουσία αντανακλά τη µέθοδο του Boole, όπως αυτή 
εφαρµόζεται για τη µείωση των ασαφών κανόνων µιας γνωσιακής βάσης 
(Rovatti et al., 1995).    

• Το σύνολο των εναποµεινάντων συνδυασµών, τέθηκε σε κρίση από ειδήµονες 
σχετικά µε τον κύκλο του αζώτου στη φύση, οι οποίοι αφενός επέφεραν µία 
επιπλέον µείωση στους κανόνες, απαλείφοντας τους λιγότερο σηµαντικούς 
και αφετέρου συνέδεσαν τους συνδυασµούς αυτούς, µε τα δέοντα ασαφή µέλη 
της εκάστοτε παραµέτρου εξόδου, κατασκευάζοντας στην ουσία το πλήθος 
των ασαφών προτάσεων. 
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• Μία επιπλέον συνδροµή των ειδηµόνων στην ολοκλήρωση της βάσης των 
κανόνων, ήταν η επίδοση βαθµών βεβαιότητας (certainty grades) ή 
διαφορετικά βαρών (rule weights) σε κάθε ασαφή πρόταση.           

 
Η παραπάνω διαδικασία οδήγησε στη δηµιουργία, στο 1ο επίπεδο, 183 κανόνων για 
το ανοργανοποιούµενο άζωτο, 3 κανόνων για το υπολειµµατικό άζωτο, 9 κανόνων για 
το άζωτο το προστιθέµενο µέσω της άρδευσης, 9 κανόνων για το εκπλυνόµενο άζωτο, 
13 κανόνων για το απονιτροποιούµενο άζωτο  και 8 κανόνων για το άζωτο που 
εξαερώνεται. Παράλληλα, στο 2ο επίπεδο συντάχθηκαν 27 κανόνες για τον 
προσδιορισµό των εισροών και 13 κανόνες για τις εκροές. Στο 3ο επίπεδο, ο 
υπολογισµός του ισοζυγίου, χρειάστηκε τη δηµιουργία 9 κανόνων και τέλος η 
σύνδεση του αποτελέσµατος του ισοζυγίου µε την ποσότητα του προς χορήγηση 
λιπάσµατος στο επίπεδο 4, πραγµατοποιείται µε τη χρήση 5 κανόνων.           
Η βάση των ασαφών προτάσεων για όλες τις προαναφερθείσες µεταβλητές πλην του 
ανοργανοποιούµενου αζώτου, παρουσιάζεται στους Πίνακες 18 έως 26. 
 
Πίνακας 18. Ασαφείς προτάσεις για τον έλεγχο του υπολειµµατικού αζώτου. 

Υπόθεση Απόδοση 
Α/Α  ΕΑΝ  περιεκτικότητα σε 

ανόργανο άζωτο ΕΙΝΑΙ 
ΤΟΤΕ το υπολειµµατικό άζωτο 

ΕΙΝΑΙ 

Συντελεστής 
βεβαιότητας 

1 Χαµηλή Χαµηλό 1.0 
2 Μέτρια Χαµηλό 0.8 
3 Υψηλή Μέτριο 0.65 

 
Πίνακας 19. Ασαφείς προτάσεις για τον έλεγχο του αζώτου που προστίθεται στο 
έδαφος µέσω της άρδευσης. 

Υπόθεση Απόδοση 

Α/Α  ΕΑΝ  ποιότητα 
νερού άρδευσης 

ΕΙΝΑΙ 

ΕΑΝ σύστηµα 
άρδευσης ΕΙΝΑΙ  

ΤΟΤΕ άζωτο που 
προστίθεται µέσω 
άρδευσης ΕΙΝΑΙ 

Συντελεστής 
βεβαιότητας  

1 Χαµηλή - Χαµηλό 0.9 
2 Χαµηλή - Χαµηλό 0.7 
3 Μέτρια - Μέτριο 0.8 
4 Υψηλή Καταιονισµός Μέτριο 0.7 
5  Χαµηλή Καταιονισµός Μέτριο 0.8 
6 Υψηλή Στάγδην Υψηλό 0.8 
7 Χαµηλή Στάγδην Υψηλό 0.8 
8 Μέτρια  - Υψηλό 0.9 
9 Υψηλή - Υψηλό 1.0 

 
Πίνακας 20. Ασαφείς προτάσεις για τον έλεγχο του αζώτου που αποµακρύνεται από 
το εδαφικό σώµα µέσω του φαινοµένου της έκπλυσης. 

Υπόθεση Απόδοση 

Α/Α ΕΑΝ  
περιεκτικότητα σε 
άργιλλο  ΕΙΝΑΙ 

ΕΑΝ  
βροχόπτωση  

ΕΙΝΑΙ 

ΤΟΤΕ άζωτο που 
εκπλύνεται ΕΙΝΑΙ 

Συντελεστής 
βεβαιότητας 

1 Αµµώδη Χαµηλή Μέτριο 1.0 
2 Αµµώδη Μέτρια Υψηλό 1.0 
3 Αµµώδη Υψηλή Υψηλό 1.0 
4 Πηλώδη Χαµηλή Χαµηλό 0.7 
5 Πηλώδη Μέτρια Μέτριο 0.7 
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6 Πηλώδη Υψηλή Υψηλό 1.0 
7 Αργιλλώδη Χαµηλή Χαµηλό 1.0 
8 Αργιλλώδη Μέτρια Χαµηλό 0.7 
9 Αργιλλώδη Υψηλή Μέτριο 0.6 

 
Πίνακας 21. Ασαφείς προτάσεις για τον έλεγχο του αζώτου που αποµακρύνεται από 
το εδαφικό σώµα µέσω του φαινοµένου της απονιτροποίησης. 

Υπόθεση Απόδοση 

Α/Α 
ΕΑΝ  

εδαφικό 
pH  

ΕΙΝΑΙ 

ΕΑΝ  
περιεκτικότητα 
σε οργανική 
ουσία   ΕΙΝΑΙ 

ΕΑΝ  
περιεκτικότητα 
σε άργιλλο  
ΕΙΝΑΙ 

ΕΑΝ  
κλάση 

στράγγισης 
ΕΙΝΑΙ  

ΤΟΤΕ 
απονιτρο-
ποιούµενο 
άζωτο 
ΕΙΝΑΙ 

Συντελεστής 
βεβαιότητας 

1 Ισχυρώς 
όξινο Μηδενική  - - Μηδενικό  1.0 

2 
Μη 

ισχυρώς 
όξινο 

Χαµηλή  Αµµώδη - Χαµηλό  0.8 

3 
Μη 

ισχυρώς 
όξινο 

Χαµηλή  Πηλώδη  - Χαµηλό 0.6 

4 
Μη 

ισχυρώς 
όξινο 

Χαµηλή Αργιλλώδη  Καλή έως 
µέτρια Χαµηλό 1.0 

5 
Μη 

ισχυρώς 
όξινο 

Μέτρια Αµµώδη  Καλή έως 
µέτρια Χαµηλό 0.7 

6 
Μη 

ισχυρώς 
όξινο 

Υψηλή Αµµώδη Καλή έως 
µέτρια Χαµηλό 0.5 

7 
Μη 

ισχυρώς 
όξινο 

Χαµηλή Αργιλλώδη Κακή έως 
πολύ κακή Υψηλό  0.6 

8 
Μη 

ισχυρώς 
όξινο 

Μέτρια Αµµώδη Κακή έως 
πολύ κακή Υψηλό 0.8 

9 
Μη 

ισχυρώς 
όξινο 

Μέτρια  Πηλώδη  - Υψηλό 0.6 

10 
Μη 

ισχυρώς 
όξινο 

Μέτρια  Αργιλλώδη - Υψηλό 0.7 

11 
Μη 

ισχυρώς 
όξινο 

Υψηλή  Αµµώδη  - Υψηλό 0.8 

12 
Μη 

ισχυρώς 
όξινο 

Υψηλή  Πηλώδη  - Υψηλό 0.8 

13 
Μη 

ισχυρώς 
όξινο 

Υψηλή  Αργιλλώδη  - Υψηλό 1.0 
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Πίνακας 22. Ασαφείς προτάσεις για τον έλεγχο του αζώτου που αποµακρύνεται από 
το έδαφος µέσω της εξαέρωσης αµµωνίας. 

Υπόθεση Απόδοση 

Α/Α ΕΑΝ  
εδαφικό pH  
ΕΙΝΑΙ 

ΕΑΝ Χρήση 
αµµωνιακού 
λιπάσµατος ή 
ουρίας ΕΙΝΑΙ 

ΕΑΝ  
ενσωµάτωση 
λιπάσµατος  
ΕΙΝΑΙ 

ΤΟΤΕ 
εξαέρωση 
αµµωνίας 
ΕΙΝΑΙ 

Συντελεστής 
βεβαιότητας 

1 Όξινο - - Μηδενική  1.0 

2 Ελαφρώς 
αλκαλικό Ναι  Ναι  Μηδενική 0.7 

3 Ελαφρώς 
αλκαλικό Όχι  - Μηδενική 0.8 

4 
Ελαφρώς 

προς ισχυρώς 
αλκαλικό 

Όχι  Ναι  Μηδενική   1.0 

5 Ελαφρώς 
αλκαλικό Ναι  Όχι  Χαµηλή 0.6 

6 
Ελαφρώς 

προς ισχυρώς 
αλκαλικό 

Ναι  Ναι  Χαµηλή 0.7 

7 
Ελαφρώς 

προς ισχυρώς 
αλκαλικό 

Όχι  Όχι  Χαµηλή 1.0 

8 
Ελαφρώς 

προς ισχυρώς 
αλκαλικό 

Ναι  Όχι  Υψηλή  1.0 

 
Πίνακας 23. Ασαφείς προτάσεις για τον έλεγχο των εισροών αζώτου. 

Υπόθεση Απόδοση 

Α/Α ΕΑΝ  ανοργανο-
ποιούµενο άζωτο  

ΕΙΝΑΙ 

ΕΑΝ 
υπολειµµατικό 
άζωτο ΕΙΝΑΙ 

ΕΑΝ  άζωτο που 
προστίθεται µέσω 
άρδευσης ΕΙΝΑΙ 

ΤΟΤΕ 
εισροές  
ΕΙΝΑΙ 

Συντελεστής 
βεβαιότητας 

1 Μηδενικό  Χαµηλό  Χαµηλό  Χαµηλές  0.9 
2 Μηδενικό Χαµηλό Μέτριο  Χαµηλές 0.6 
3 Μηδενικό Χαµηλό Υψηλό  Μέτριες 0.7 
4 Μηδενικό Μέτριο  Χαµηλό  Χαµηλές 0.6 
5 Μηδενικό Μέτριο Μέτριο  Χαµηλές 0.5 
6 Μηδενικό Μέτριο Υψηλό  Μέτριες  0.5 
7 Μηδενικό Υψηλό  - Μέτριες 0.7 
8 Χαµηλό  Χαµηλό Χαµηλό  Χαµηλές 0.9 
9 Χαµηλό Χαµηλό Μέτριο  Χαµηλές 0.6 

10 Χαµηλό Χαµηλό Υψηλό  Μέτριες 0.7 
11 Χαµηλό Μέτριο Χαµηλό  Χαµηλές 0.6 
12 Χαµηλό Μέτριο Μέτριο  Μέτριες 0.8 
13 Χαµηλό Μέτριο Υψηλό  Μέτριες 0.8 
14 Χαµηλό Υψηλό  - Μέτριες 0.8 
15 Μέτριο  Χαµηλό Χαµηλό  Χαµηλές  0.5 
16 Μέτριο Χαµηλό Μέτριο  Μέτριες 0.7 
17 Μέτριο Χαµηλό Υψηλό  Μέτριες 0.6 
18 Μέτριο Μέτριο  - Μέτριες 0.8 
19 Μέτριο Υψηλό  - Μέτριες 0.6 
20 Υψηλό  Χαµηλό Χαµηλό  Μέτριες 0.5 
21 Υψηλό Χαµηλό Μέτριο  Μέτριες 0.5 
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22 Υψηλό Χαµηλό Υψηλό  Υψηλές  0.9 
23 Υψηλό Μέτριο Χαµηλό  Μέτριες 0.6 
24 Υψηλό Μέτριο Μέτριο  Υψηλές 0.7 
25 Υψηλό Μέτριο Υψηλό  Υψηλές 0.9 
26 Υψηλό Υψηλό  - Υψηλές 1.0 
27 Πολύ υψηλό  - - Υψηλές 1.0 

 
Πίνακας 24. Ασαφείς προτάσεις για τον έλεγχο των εκροών αζώτου. 

Υπόθεση Απόδοση 

Α/Α ΕΑΝ  άζωτο που 
εκπλύνεται 
ΕΙΝΑΙ 

ΕΑΝ απονιτρο-
ποιούµενο 

άζωτο ΕΙΝΑΙ 

ΕΑΝ  εξαέρωση 
αµµωνίας ΕΙΝΑΙ 

ΤΟΤΕ 
εκροές  
ΕΙΝΑΙ 

Συντελεστής 
βεβαιότητας 

1 Χαµηλό  Μηδενικό  Μηδενική  Χαµηλές  1.0 
2 Χαµηλό Χαµηλό  Μηδενική Χαµηλές 0.9 
3 Χαµηλό Μηδενικό  Χαµηλή  Χαµηλές 0.8 
4 Χαµηλό Χαµηλό  Χαµηλή  Χαµηλές 0.8 
5 Χαµηλό Υψηλό  Μηδενική Μέτριες  0.7 
6 Χαµηλό Υψηλό  Χαµηλή  Μέτριες 0.7 
7 Χαµηλό Μηδενικό  Υψηλή  Μέτριες 0.7 
8 Χαµηλό Χαµηλό  Υψηλή Μέτριες 0.6 
9 Μέτριο  - Μηδενική  Μέτριες 0.6 

10 Μέτριο - Χαµηλή  Μέτριες 0.7 
11 Χαµηλό Υψηλό  Υψηλή  Υψηλές  0.8 
12 Μέτριο  - Υψηλή  Υψηλές 0.8 
13 Υψηλό  - - Υψηλές 1.0 

 
Πίνακας 25. Ασαφείς προτάσεις για τον υπολογισµό του ισοζυγίου του αζώτου. 

Υπόθεση Απόδοση 
Α/Α ΕΑΝ  εισροές ΕΙΝΑΙ ΕΑΝ εκροές ΕΙΝΑΙ ΤΟΤΕ ισοζύγιο  

ΕΙΝΑΙ 

Συντελεστής 
βεβαιότητας 

1 Χαµηλές  Χαµηλές  Μηδενικό  0.9 

2 Χαµηλές Μέτριες  Μετρίως 
αρνητικό  1.0 

3 Χαµηλές Υψηλές  Ισχυρώς 
αρνητικό 1.0 

4 Μέτριες  Χαµηλές  Μετρίως  
θετικό  1.0 

5 Μέτριες Μέτριες  Μηδενικό  0.8 

6 Μέτριες Υψηλές  Μετρίως 
αρνητικό 1.0 

7 Υψηλές  Χαµηλές  Ισχυρώς  
θετικό  1.0 

8 Υψηλές Μέτριες  Μετρίως  
θετικό  1.0 

9 Υψηλές Υψηλές  Μηδενικό  0.7 
 
Πίνακας 26. Ασαφείς προτάσεις για τον υπολογισµό της συνιστώµενης ποσότητας 
αζωτούχου λιπάσµατος. 

Υπόθεση Απόδοση Α/Α ΕΑΝ  ισοζύγιο ΕΙΝΑΙ ΤΟΤΕ ποσότητα  ΕΙΝΑΙ 
Συντελεστής 
βεβαιότητας 

1 Ισχυρώς αρνητικό  Πολύ υψηλή  1.0 
2 Μετρίως αρνητικό Υψηλή   1.0 
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3 Μηδενικό Μέτρια   1.0 
4 Μετρίως θετικό Χαµηλή  1.0 
5 Ισχυρώς θετικό Πολύ χαµηλή 1.0 

 
Στην περίπτωση του ανοργανοποιούµενου αζώτου, ο αριθµός των κανόνων που 
δηµιουργήθηκαν (183) κρίθηκε ιδιαίτερα υψηλός και για το λόγο αυτό, διερευνήθηκε 
και επιτεύχθηκε η µείωση των ασαφών προτάσεων σε έντεκα (11). Η λογική που 
εφαρµόστηκε για τη µείωση των ασαφών προτάσεων, βασίστηκε σε µελέτη των 
Dubois and Prade (1988), κατά την οποία προτείνεται ο συνδυασµός των υποθέσεων 
(antecedents) εκείνων των κανόνων, που έχουν τις ίδιες αποδόσεις (consequents) και 
στην ουσία πραγµατώθηκε µέσα από τα ακόλουθα στάδια: 

• Οµαδοποίηση των ασαφών προτάσεων που έχουν κοινές αποδόσεις (THEN-
parts) και όµοιο αριθµό µερών στις υποθέσεις τους (IF-parts). 

• Επιλογή του κατάλληλου τελεστή για το συνδυασµό των τµηµάτων των 
υποθέσεων και την παραγωγή νέων. Ο τελεστής που χρησιµοποιήθηκε στην 
προκειµένη περίπτωση αντιστοιχεί στην ένωση (union) και υλοποιείται µε την 
συνάρτηση max(fA(x), fB(x)) (Zadeh, 1965).  

• Εφαρµογή της επιλεγµένης µεθόδου συµπερασµατολογίας. 
Για τις ανάγκες εκπλήρωσης της ως άνω µεθόδου «συρρίκνωσης» της βάσης των 
ασαφών κανόνων, απαιτήθηκε η δηµιουργία νέων ασαφών µελών για τα επιµέρους 
δεδοµένα εισόδου που επιδρούν επί της ανοργανοποίησης του αζώτου και τα οποία 
παρουσιάζονται στα Σχήµατα 80 έως 85 που ακολουθούν. Οι αντίστοιχοι κανόνες 
παρατίθενται στον Πίνακα 27. 
 

 
Σχήµα 80. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής [εδαφικό 
pH]. 
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Σχήµα 81. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής 
[περιεκτικότητα εδάφους σε οργανική ουσία]. 
 

 
Σχήµα 82.  Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής 
[περιεκτικότητα εδάφους σε άργιλλο]. 
 

 
Σχήµα 83. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής 
[θερµοκρασία εδάφους]. 
 

 
Σχήµα 84. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής [υγρασία 
εδάφους]. 
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Σχήµα 85. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής 
[ανοργανοποίηση αζώτου]. 
 
Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το ΧΣΥΑ είναι επαρκές και λειτουργικό 
τόσο µε τις αρχικές συναρτήσεις συµµετοχής και τους 183 ασαφείς κανόνες του 
ανοργανοποιούµενου αζώτου, όσο φυσικά και µε τη νέα µειωµένη βάση γνώσης, µε 
τη διαφορά ότι πλέον επιτελείται εξοικονόµηση πόρων του συστήµατος και οι 
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που ο διαχειριστής τυχόν θέλει να κάνει στο ΧΣΥΑ, 
δύναται να γίνουν µε πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο. Η κωδικοποίηση των νέων 
λεκτικών µεταβλητών (π.χ. Amf1, Bmf2 κ.λπ.), έναντι της απόδοσης προσδιορισµών 
που παραπέµπουν σε ποιοτικές κατηγορίες (π.χ. χαµηλή, µέτρια κ.λπ.) έχει γίνει διότι 
αυτές προέκυψαν από µία λογική ασαφούς συνδυασµού των αρχικών «επώνυµων» 
λεκτικών µεταβλητών (Σχήµατα 57-62) και όχι από την εξαρχής «έµπειρη» 
ασαφοποίηση του πεδίου τιµών των εν λόγω µεταβλητών. Εξάλλου, η αναπαράσταση 
του ασαφούς χώρου στα Σχήµατα 80-85, παρέχει την απαραίτητη αντιστοίχηση των 
ασαφών µελών των ασαφών συνόλων µε την κλιµάκωση του πεδίου τιµών της  
εκάστοτε ασαφοποιούµενης µεταβλητής. Προϊόν ασαφούς συσχέτισης των αρχικώς 
δοµηθέντων κανόνων, αποτελούν και οι ασαφείς προτάσεις του Πίνακα 27.         
 
Πίνακας 27.  Ασαφείς προτάσεις για τον έλεγχο του ανοργανοποιούµενου αζώτου. 

Υπόθεση Απόδοση 

Α/Α 
ΕΑΝ  

εδαφικό 
pH  

ΕΙΝΑΙ 

ΕΑΝ  
περιεκτικότητα 
σε οργανική 
ουσία   ΕΙΝΑΙ 

ΕΑΝ  
περιεκτικότητα 
σε άργιλλο  
ΕΙΝΑΙ 

ΕΑΝ  
θερµοκρασία 
εδάφους  
ΕΙΝΑΙ  

ΕΑΝ 
υγρασία 
εδάφους 
ΕΙΝΑΙ 

ΤΟΤΕ 
ανοργανο-
ποιούµενο 
άζωτο 
ΕΙΝΑΙ 

Συντελεστής 
βεβαιότητας 

1 - Βmf3 - - - 1 1.0 
2 Amf1 Bmf1 Γmf1 ∆mf1 Emf1 2 0.7 
3 - Bmf2 - ∆mf2 Emf2 2 0.7 
4 - - Γmf1 ∆mf3 - 2 0.8 
5 - - Γmf1 ∆mf4 Emf1 3 0.9 
6 Amf1 Bmf2 - ∆mf4 Emf2 3 0.8 
7 Amf1 Bmf2 Γmf1 ∆mf4 Emf1 3 0.8 
8 - Bmf2 Γmf1 ∆mf4 Emf1 4 0.7 
9 Amf2 Bmf2 Γmf1 ∆mf2 Emf1 4 0.7 
10 - Bmf2 Γmf1 ∆mf4 Emf1 5 0.8 
11 Amf2 Bmf2 Γmf1 ∆mf4 Emf1 5 1.0 

   
Τη σύνταξη των ασαφών προτάσεων ακολούθησε η επίδοση σε αυτές βαρών 
(weights), µε σκοπό να «αποδυναµωθεί» η συµµετοχή των περισσότερο αβέβαιων 
κανόνων και εν γένει να ταξινοµηθεί η επιρροή τους επί της διαµόρφωσης του 
τελικού ασαφούς χώρου επίλυσης. Πιο συγκεκριµένα, οι κανόνες που προέκυψαν 
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τελικά, παρουσιάστηκαν στο σύνολο των ειδηµόνων µε σκοπό τη αξιολόγησή τους 
και την απόδοση των συντελεστών βεβαιότητας. Τα κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν 
για το λόγο αυτό, ήταν: 

• Η εγγενής αβεβαιότητα των εκάστοτε δεδοµένων εισόδου των δοµηθέντων 
ασαφών συστηµάτων, η οποία πηγάζει είτε από τα χαρακτηριστικά και τις 
ιδιότητες των δεδοµένων, ή  τους τρόπους παρακολούθησης και καταγραφής 
τους. 

• Η αβεβαιότητα που προκύπτει από το πλήθος και το συνδυασµό των 
δεδοµένων εισόδου σε κάθε ασαφές σύστηµα. Η συµµετοχή περισσοτέρων 
της µιας παραµέτρων στην υπόθεση ενός κανόνα, αυξάνει το βαθµό 
αβεβαιότητάς του, αφού οι επιµέρους αβεβαιότητες επηρεάζουν, άλλοτε  
αθροιστικά ή/και πολλαπλασιαστικά, την τελική τιµή. 

• Η συχνότητα παρατήρησης της κατάστασης που ορίζει η εκάστοτε ασαφής 
πρόταση, υπό πραγµατικές συνθήκες στο φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον. 

• Η προσωπική ερευνητική και επιστηµονική εµπειρία του κάθε ειδήµονα στη 
γνώση που αποδελτιώνεται µέσα από τους ασαφείς κανόνες. 

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, για τη σύνδεση των τµηµάτων της υπόθεσης όλων των 
κανόνων του υποσυστήµατος έχει χρησιµοποιηθεί ο τελεστής «ΚΑΙ». Η λεκτική 
ερµηνεία του τελεστή σχετίζεται µε το εκάστοτε πρόβληµα και τον τρόπο που 
επιλέγεται να δοµηθεί η βάση των κανόνων. Παράλληλα, η επιλογή του κατάλληλου 
κατά περίπτωση τελεστή σύνδεσης, µπορεί να αξιολογηθεί, να τροποποιηθεί και να 
βελτιωθεί, µέσα από την εφαρµογή του εκάστοτε ασαφούς συστήµατος, µε τη χρήση 
πραγµατικών δεδοµένων. Η απόδοση του λογικού τελεστή «ΚΑΙ», στην παρούσα 
µελέτη, γίνεται µέσω της συνάρτησης του ελάχιστου (minimum), η οποία 
ανταποκρίνεται στην τοµή των ασαφών συνόλων, δηλαδή στο µέγιστο δυνατό κοινό 
τους σύνολο (Zadeh, 1965). Γενικά, η λειτουργία της τοµής αποτελεί τον πιο κοινά 
χρησιµοποιούµενο τρόπο σύνδεσης ή διαφορετικά περιορισµού των υποθέσεων σε 
µία βάση ασαφών προτάσεων. Η τοµή υπολογίζει τη συµβατότητα µεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων  ασαφών συνόλων και των πεδίων τιµών τους, µε αποτέλεσµα την 
απόδοση των εκάστοτε βαθµών αλήθειας (truth membership values). Η ελάχιστη τιµή 
αυτών των βαθµών αλήθειας, προσδιορίζει το βαθµό που τα ασαφή σύνολα ενός 
κανόνα τέµνονται (Cox, 1994). Πέραν της συνάρτησης του ελάχιστου, για την 
απόδοση του τελεστή «ΚΑΙ», δοκιµάστηκαν και σταθµισµένοι τελεστές (βλέπε 
Κεφάλαιο 4ο, Παράγραφο 6.1.6), όπως είναι το Πιθανοτικό άθροισµα (Probabilistic 
sum) και ο τελεστής γ (Gamma operator), οι οποίοι όµως, κατά την εφαρµογή του 
υποσυστήµατος, έτειναν να εξισορροπήσουν τις όποιες διαφοροποιήσεις στα αρχικά 
δεδοµένα εισόδου καθώς και στις υπόλοιπες παραµέτρους του, µε αποτέλεσµα την 
εξοµάλυνση και εν γένει τη µείωση των χωρικών διαφοροποιήσεων των 
αποτελεσµάτων.   
Έχοντας υπόψη την ποικιλία όλων των δυνατών διαφορετικών συνδυασµών µεταξύ 
των τελεστών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την απόδοση της ερµηνείας του 
συνδετικού «ΚΑΙ» του «Ή» και των µεθόδων σηµαντικότητας και συγκέντρωσης, 
καθίσταται προφανής η δυσκολία επιλογής της κατάλληλης κατά περίπτωση µεθόδου 
συµπερασµατολογίας (Kasabov, 1998). Στην περίπτωση του υποσυστήµατος 
σύστασης της ποσότητας του λιπάσµατος, το οποίο είναι αφενός πολυεπίπεδο και 
αφετέρου συνίσταται σε περισσότερα του ενός ασαφή συστήµατα, η προαναφερθείσα 
δυσκολία πολλαπλασιάζεται.      
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Η επιλογή τελεστών για την απόδοση και πραγµατοποίηση της σηµαντικότητας και 
της συγκέντρωσης των κανόνων, σε κάθε επίπεδο και ασαφές µοντέλο του 
υποσυστήµατος, έγινε µε βάση την εννοιολογική σηµασία και το περιεχόµενο της 
διαδικασίας που προσοµοιώνει το κάθε µοντέλο, αλλά και µέσω του ελέγχου των 
αποτελεσµάτων από τη δοκιµή διαφόρων συνδυασµών τελεστών.  
Στο 1ο επίπεδο, το οποίο συνδέει τα δεδοµένα εισόδου, µε τις µεταβλητές του 
ισοζυγίου και το οποίο θεµελιώνει και αιτιολογεί τις αλληλεπιδράσεις τόσο των 
πρώτων µεταξύ τους, όσο και µε τις δεύτερες, για το στάδιο της σηµαντικότητας 
(implication), χρησιµοποιήθηκε η συνάρτηση του γινοµένου (product), δηλαδή 
ακολουθήθηκε η µέθοδος Larsen (Larsen, 1980). Στο επίπεδο αυτό, επιθυµητή είναι η 
κατά το δυνατόν αποφυγή µείωσης της πληροφορίας που παράχθηκε κατά την 
ασαφοποίηση των δεδοµένων εισόδου και κατά τη δόµηση των ασαφών κανόνων, 
γεγονός που επιτυγχάνεται µε την κλιµάκωση, αλλά διατήρηση του σχήµατος, των 
ασαφών µελών των παραµέτρων του ισοζυγίου και πιο συγκεκριµένα µε τη χρήση 
του γινοµένου (Cox, 1994). Γενικά, η χρήση του γινόµενου στο στάδιο της 
σηµαντικότητας, έχει αποδειχθεί ότι πλεονεκτεί έναντι των υπολοίπων συναρτήσεων 
σε ασαφή συστήµατα ελέγχου (Mizumoto, 1988, Cox, 1994, Butkiewicz, 2004).  
Στο ίδιο επίπεδο (1ο) και για το στάδιο της συγκέντρωσης, ακολουθήθηκαν δύο 
διαφορετικές οδοί σχετικά µε την επιλογή της αρµόζουσας συνάρτησης. Όπως έχει 
ήδη λεχθεί, οι µεταβλητές του ισοζυγίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε 
το αν συνιστούν εισροή ή εκροή στο σύστηµα. Στην περίπτωση των µεταβλητών 
[ανοργανοποίηση αζώτου], [υπολειµµατικό άζωτο], [άζωτο προστιθέµενο µέσω της 
άρδευσης] (εισροές), χρησιµοποιήθηκε η συνάρτηση µέγιστου (maximum), διότι ο 
µέγιστος βαθµός συµµετοχής των κανόνων εκείνων, των οποίων οι υποθέσεις 
πληρούνται και κατά συνέπεια συµµετέχουν στη διαµόρφωση του τελικού ασαφούς 
χώρου, είναι αρκετός για τον ασαφή υπολογισµό της καθεµιάς από τις µεταβλητές 
αυτές. Στην περίπτωση αυτή, όταν δύο κανόνες αποδίδουν το ίδιο ασαφές µέλος, 
αλλά µε διαφορετικό βαθµό συµµετοχής (εξαρτώµενου από τα εκάστοτε δεδοµένα 
εισόδου), επιλέγεται ο µέγιστος βαθµός, ο οποίος είναι αυτός που στην ουσία 
καθορίζει και καθοδηγεί την ποσότητα της εισροής. Στην περίπτωση των µεταβλητών 
[έκπλυση αζώτου], [απονιτροποίηση αζώτου], [αέριες απώλειες αµµωνίας] (εκροές), 
επιλέχθηκε η συνάρτηση του φραγµένου αθροίσµατος (Bounded sum, βλέπε 
Κεφάλαιο 4ο, Παράγραφο 6.1.6), διότι η συµµετοχή των αξιολογηµένων κανόνων, 
επιδιώκεται και πρέπει να έχει αθροιστικό-συνολικό χαρακτήρα. Πράγµατι, στην 
περίπτωση αυτή, η επίδραση κάθε κανόνα θα πρέπει να συνεκτιµάται στο τελικό 
αποτέλεσµα, εφόσον οι εκροές σηµασιολογικά συνιστούν «κινδύνους» για το 
περιβάλλον και τις δαπάνες του παραγωγού και για το λόγο αυτό, δε θα πρέπει να 
παραγνωρίζεται έστω και η παραµικρή επίδραση των κανόνων, ακόµα και όταν αυτή 
«επικαλύπτεται» από άλλους κανόνες. Για παράδειγµα, στην περίπτωση της 
έκπλυσης αζώτου, δεν αρκεί η γνώση ότι αυτή είναι πιθανά υψηλή, αλλά είναι 
σηµαντικό να καθορίζεται και ο βαθµός της, ο οποίος θα προκύπτει από την άθροιση 
των επιµέρους βαθµών, όπως έχουν προκύψει από το προηγούµενο στάδιο της 
σηµαντικότητας.                                    
Στα υπόλοιπα επίπεδα, έγινε η χρήση του συνδυασµού ελάχιστου-αθροίσµατος 
(minimum-sum) για τα στάδια της σηµαντικότητας και της συγκέντρωσης αντίστοιχα 
(Mizumoto, 1988).    
 
5.6. ∆ιαδικασία απασαφοποίησης 
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Η µέθοδος απασαφοποίησης που επιλέχθηκε για όλα τα ασαφή συστήµατα και των 
τεσσάρων επιπέδων είναι αυτή του κέντρου βάρους (centroid). Το κέντρο βάρους 
είναι η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη µέθοδος απασαφοποίησης και χρονολογείται 
από τις πρώτες κιόλας εφαρµογές του ασαφούς ελέγχου (Braae and Rutherford, 
1979). Η τελική µη ασαφής τιµή (crisp value) g µιας παραµέτρου A, δίνεται από την 
ακόλουθη σχέση: 

( )

( )∫

∫

=

== b

A

A

ax

b

ax

dxx

dxxx
g

µ

µ
 (14) 

Στην πράξη, συνήθως χρησιµοποιείται ένα δείγµα σηµείων για τον υπολογισµό του 
κέντρου βάρους και όχι συνεχείς τιµές της συνάρτησης (για λόγους αποφυγής της 
πολυπλοκότητας), οπότε εφαρµόζεται ο παρακάτω τύπος: 

( )
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∑

=
Α

=
Α

= b

ax

b

ax

x

xx
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µ
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Η προτίµηση και επιλογή µιας µεθόδου απασαφοποίησης, έναντι κάποιας άλλης, 
αποτελούν διαδικασίες των οποίων η αιτιολόγηση δεν µπορεί να γίνει µε ασφάλεια εκ 
των προτέρων (a priori). Εντούτοις, αρκετοί ερευνητές έχουν κατά καιρούς 
παρουσιάσει κριτήρια επιλογής µεθόδων απασαφοποίησης (Van Leekwijck and 
Kerre, 1999, Hatzichristos and Potamias, 2004). Γενικά, εκείνο που προτείνεται, 
ειδικά σε περιπτώσεις πρακτικών εφαρµογών, είναι η εκ των υστέρων (a posteriori) 
εκτίµηση της εκάστοτε επιλογής, από τη χρήση συγκεκριµένων µεθόδων (Dubois et 
al., 1999). Η χρήση της µεθόδου του κέντρου βάρους, έδωσε ικανοποιητικά και 
επαρκή αποτελέσµατα, ως προς τη χωρική κατανοµή των ποσοτήτων του προς 
εφαρµογή λιπάσµατος, γεγονός που αποτέλεσε τον κύριο λόγο επιλογής της. Παρόλα 
αυτά, ο σχεδιασµός του υποσυστήµατος, δε δεσµεύει και δε δεσµεύεται από τις 
επιλογές του αναπτύσσοντά του, µε αποτέλεσµα να δίνεται η δυνατότητα χρήσης-
δοκιµής και άλλων µεθόδων απασαφοποίησης (βλέπε Κεφάλαιο 5ο, Παράγραφο 8η), 
όπως αντίστοιχα και άλλων τεχνικών ασαφούς συµπερασµατολογίας.  
 
5.7. Έξοδος υποσυστήµατος  
 
Η έξοδος του υποσυστήµατος σύστασης ποσότητας λίπανσης είναι ένας πίνακας 
στήλη ( )1×µ , του οποίου τα περιεχόµενα στοιχεία αποτελούν ποσότητες-δόσεις 
λιπάσµατος σε κιλά ανά στρέµµα (kg/στρ.). Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι η επιλογή 
της µονάδας «κιλά ανά στρέµµα», έγινε διότι αποτελεί τη συνήθη µονάδα 
υπολογισµού και σύστασης των ποσοτήτων λιπασµάτων στην Ελλάδα και µε την 
οποία είναι εξοικειωµένοι οι παραγωγοί της χώρας. Κάθε εγγραφή-γραµµή του 
πίνακα στήλη αναφέρεται χωρικά σε ένα και µοναδικό φατνίο του συνδυαστικού 
ψηφιδωτού αρχείου (combine) που προέκυψε από το υποσύστηµα εισόδου και 
διαχείρισης δεδοµένων του ΧΣΥΑ. Αυτό σηµαίνει ότι ο χρήστης του ΧΣΥΑ, θα 
πρέπει, ανάλογα µε την ανάλυση των δεδοµένων της περίπτωσης µελέτης του, να 
ανάγει τις εξαχθείσες ποσότητες λιπάσµατος στις διαστάσεις της µικρότερης χωρικής 
µονάδας της µελέτης του. 
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6. Υποσύστηµα σύστασης τύπου λιπάσµατος 
 
6.1. Στόχος και λειτουργία του υποσυστήµατος 
 
Ένα συνταγολόγιο λίπανσης, προκειµένου να θεωρείται πλήρες και ικανό να 
εκπληρώνει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του σύγχρονου παραγωγού, θα πρέπει να 
περιλαµβάνει κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε το είδος του προς εφαρµογή 
λιπάσµατος, τον τρόπο εφαρµογής του και το χρόνο επέµβασης. Στα πλαίσια της 
συµβουλευτικής λίπανσης, η ως άνω πληροφορία αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, εφόσον 
συνδυάζεται και συστήνεται σε χωρική βάση. Με άλλα λόγια, τα ιδιαίτερα 
εδαφοκλιµατικά χαρακτηριστικά µιας θέσης επιδρούν επί των επιλογών λίπανσης και 
για το λόγο αυτό πρέπει να λογίζονται στη στήριξη των αντίστοιχων αποφάσεων. Ο 
στόχος του υποσυστήµατος είναι να προτείνει τον ενδεικνυόµενο κατά περίπτωση 
τύπο λιπάσµατος, αλλά και να παρέχει συµβουλές ως προς τον τρόπο τοποθέτησής 
του και τον αριθµό των δόσεων που απαιτούνται κατά τη διάρκεια µιας 
καλλιεργητικής περιόδου.           
Με τον όρο «τύπος λιπάσµατος» στην παρούσα µελέτη και για την περίπτωση των 
αζωτούχων λιπασµάτων, νοείται η χηµική σύνθεση του λιπάσµατος και πιο 
συγκεκριµένα, εάν το άζωτο που περιέχεται σε αυτό, βρίσκεται υπό τη νιτρική (NO3

-) 
την αµµωνιακή (ΝΗ4

+), ή την αµιδική µορφή (NH2). Αναλόγως της µορφής του 
αζώτου που περιέχεται στο λίπασµα, αυτό διατηρεί συγκεκριµένες φυσικοχηµικές 
ιδιότητες και συµπεριφέρεται αντίστοιχα στις διάφορες συνθήκες περιβάλλοντος. 
Κάτι τέτοιο όµως, τεκµηριώνει και εν γένει επιβάλλει την επιλογή διαφορετικών  
λιπασµάτων για διαφορετικές χωρικές συνθήκες εδάφους, κλίµατος και 
καλλιεργητικών πρακτικών. Σε αντιστοιχία, διαφορετικός θα πρέπει να είναι και ο 
τρόπος εφαρµογής των εκάστοτε λιπασµάτων και ο αριθµός των δόσεών τους.           
Το εν λόγω υποσύστηµα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε µε την εργαλειοθήκη Fuzzy 
logic toolbox της εφαρµογής λογισµικού MATLAB (MathWorks, 1995-2009), ενώ 
µοντελοποιήθηκε και εφαρµόστηκε µε το λογισµικό SIMULINK (MathWorks, 1990-
2004).  
 
6.2. Σχεδιασµός  
 
Το υποσύστηµα για τον τύπο του λιπάσµατος, προτείνει τις καταλληλότερες µορφές 
Ν προς εφαρµογή, βασιζόµενο στα ακόλουθα τρία κριτήρια: 

1. Την αποφυγή περαιτέρω υποβάθµισης ενός εδάφους µέσω της οξίνισής του. 
Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό και συγχρόνως οικονοµικό κριτήριο, αφού 
η επί σειρά ετών χρήση οξινιζόντων λιπασµάτων, έχει οδηγήσει στη 
δηµιουργία  ρυπασµένων εδαφών χαµηλής παραγωγικότητας ή ακατάλληλων 
για καλλιέργεια. 

2. Την αποφυγή απωλειών λόγω έκπλυσης. Το κριτήριο αυτό, σχετίζεται άµεσα 
µε το βαθµό αξιοποίησης του εφαρµοζόµενου λιπάσµατος, όταν αυτό περιέχει 
κυρίως νιτρικές µορφές Ν, και έχει τόσο περιβαλλοντικές όσο και οικονοµικές 
προεκτάσεις. 

3. Την αποφυγή αερίων απωλειών αµµωνίας. Πρόκειται για ένα κριτήριο 
οικονοµικότητας της λίπανσης και αφορά στα λιπάσµατα όπου το Ν βρίσκεται 
υπό την αµµωνιακή ή αµιδική µορφή.       

Για τα δύο τελευταία κριτήρια, το υποσύστηµα ενσωµατώνει τη λογική των 
διαδικασιών της έκπλυσης του αζώτου και της αεριοποίησης της αµµωνίας, όπως 
έχουν ήδη αναφερθεί για τις ανάγκες του προηγούµενου υποσυστήµατος σύστασης 
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ποσότητας του λιπάσµατος. Στην περίπτωση του πρώτου κριτηρίου, χρησιµοποιείται 
η έννοια του κινδύνου οξίνισης του εδαφικού πόρου [κίνδυνος οξινοποίησης]. Τα 
λιπάσµατα και ειδικότερα τα αζωτούχα, διαφέρουν ως προς την επίδρασή τους στο 
pH του εδάφους. Για παράδειγµα, οι νιτρικές µορφές Ν οι οποίες συνοδεύονται από 
βασικά κατιόντα (Ca, Mg, K κ.λπ.) έχουν µικρότερη οξινοποιό δράση από τις 
αµµωνιακές µορφές Ν. Γενικότερα, η οξινοποιός δράση των λιπασµάτων σχετίζεται 
καθ’ ολοκληρία µε το περιεχόµενο σε αυτά θείο (S) και χλώριο (Cl-), κατά το 1/3 στο 
φώσφορο (P) και κατά το 1/2 στο άζωτο (Ν). Επίσης, η παρουσία Ca, Mg, K και Na 
σε ένα λίπασµα αυξάνει ελαφρώς ή διατηρεί αµετάβλητο το pH του εδάφους (Tisdale 
et al., 1993).          
Το υποσύστηµα, σχεδιαστικά διακρίνεται σε δύο επίπεδα τα οποία αναπαρίστανται 
στο Σχήµα 86.  
 

 
Σχήµα 86. Αρχιτεκτονική του υποσυστήµατος σύστασης τύπου λιπάσµατος. 
  
Στο πρώτο επίπεδο γίνεται χρήση της λογικής της ασάφειας και αποτελείται από τρία 
ασαφή συστήµατα, τα οποία συνδέουν τα δεδοµένα εισόδου µε τους τρεις τύπους-
κριτήρια επικινδυνότητας. Το δεύτερο επίπεδο, δεχόµενο τις απασαφοποιηµένες τιµές 
επικινδυνότητας, τις ταξινοµεί και τις συνδυάζει σε µία συνολική επικινδυνότητα, 
διατηρώντας όµως τη δίτιµη λογική που παρέλαβε από το πρώτο επίπεδο. Εν τέλει, 
επιστρατεύεται η γνώση των ειδηµόνων προκειµένου να στοιχηθούν οι κατηγορίες 
επικινδυνότητας µε τις δέουσες συστάσεις λίπανσης.        
 
6.3. ∆εδοµένα εισόδου 
 
Τα δεδοµένα εισόδου που χρησιµοποιεί το υποσύστηµα αντλούνται από το 
υποσύστηµα εισόδου και διαχείρισης δεδοµένων και είναι τα ακόλουθα: 

1. Εδαφικό pH 
2. Περιεκτικότητα του εδάφους σε άργιλλο 
3. Μέσο ετήσιο ύψος βροχής 
4. Ενσωµάτωση λιπασµάτων 
5. Χρησιµοποιούµενο σύστηµα άρδευσης 
6. Χρήση αµµωνιακού λιπάσµατος ή ουρίας 

Επίπεδο 2ο 
 

Επίπεδο 1ο 
 ∆εδοµένο 

εισόδου 1 

∆εδοµένο 
εισόδου 2 

∆εδοµένο 
εισόδου 3 

∆εδοµένο 
εισόδου ν 

Κίνδυνος 
οξινοποίησης  

Κίνδυνος 
έκπλυσης  

Κίνδυνος 
εξαέρωσης 
αµµωνίας  

Ταξινόµηση 
κινδύνων    

Συνολική 
επικινδυνότητα    

Σύσταση 1 

Σύσταση 2 

Σύσταση 3 

Σύσταση 4 

Σύσταση µ 
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7. Χρήση οξινοποιών λιπασµάτων 
Τα δεδοµένα εισόδου που επιδρούν επί της οξινοποίησης του εδάφους και στην ουσία 
καθορίζουν την έντασή της, είναι το pH του εδάφους, η βροχόπτωση, η χρήση ή µη 
οξινοποιών λιπασµάτων και το χρησιµοποιούµενο σύστηµα άρδευσης. Σχετικά µε 
τους κινδύνους έκπλυσης και εξαέρωσης, ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και 
παρουσιάστηκαν στην περιγραφή του «Υποσυστήµατος σύστασης της ποσότητας 
λιπάσµατος». Στο Σχήµα 87, παρατίθεται το µεθοδολογικό διάγραµµα του 
υποσυστήµατος. Σε αυτό ταυτοποιούνται τα δεδοµένα που καθοδηγούν τους 
επιµέρους κινδύνους και παρουσιάζεται η διάταξη και τα περιεχόµενα των δύο 
επιπέδων του υποσυστήµατος. Η περαιτέρω παρουσίαση του υποσυστήµατος γίνεται 
σε δύο τµήµατα, αφορώντας σε κάθε επίπεδο χωριστά. 
       

 
Σχήµα 87. Μεθοδολογικό διάγραµµα του υποσυστήµατος σύστασης τύπου 
λιπάσµατος. 
 
6.4. Ασαφές επίπεδο (Επίπεδο 1ο) 
 
Το επίπεδο αυτό συνίσταται σε τρία ασαφή συστήµατα, µέσω των οποίων 
υπολογίζεται σε ποσοστιαία βάση ο βαθµός επικινδυνότητας για τις τρεις διεργασίες 
της έκπλυσης, της εξαέρωσης και της οξινοποίησης.  
Η λογική που ακολουθήθηκε για το σχεδιασµό, τη δόµηση και τη λειτουργικότητα 
του επιπέδου αυτού, είναι η ίδια µε εκείνη του πρώτου επιπέδου του 
«Υποσυστήµατος σύστασης της ποσότητας του λιπάσµατος» (βλέπε Παράγραφο 5η 
του παρόντος Κεφαλαίου). Κατά συνέπεια, ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει στις 
αντίστοιχες παραγράφους για να ανακαλέσει τη δοµή των ασαφών συστηµάτων που 
αφορούν στην έκπλυση και την εξαέρωση. Ο τρόπος δόµησης του ασαφούς 
συστήµατος που αναφέρεται στην οξινοποίηση του εδάφους, παρόλο που δε διαφέρει 
ουσιαστικά από τους προαναφερθέντες,  επειδή η ίδια ως διεργασία αποτελεί µία νέα 
παράµετρο του ΧΣΥΑ, περιγράφεται στις παραγράφους που ακολουθούν. 
 

ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 
ΑΣΑΦΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
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PH 
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PH 
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ΟΞΙΝΟΠΟΙΑ 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ  

ΑΣΑΦΕΣ 
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ΛΟΓΙΚΟ «ΚΑΙ» 

ΣΥΝΤΑΓΗ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ 

ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΕΑΝ-ΤΟΤΕ  

ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
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6.4.1. Κίνδυνος οξινοποίησης  
 
Μία από τις βασικότερες ιδιότητες των αζωτούχων λιπασµάτων είναι η επίδρασή τους 
επί της οξύτητας των εδαφών, στα οποία προστίθενται. Τα αζωτούχα λιπάσµατα τα 
οποία έχουν οξινοποιό δράση επί των εδαφών είναι εκείνα των οποίων το άζωτο 
βρίσκεται είτε σε αµµωνιακή ή σε αµιδική µορφή (Coote et al., 1989). Συχνές 
λιπάνσεις µε τέτοια λιπάσµατα, ιδίως όταν το έδαφος στερείται βασικών κατιόντων, 
δηλαδή όταν είναι ήδη όξινο, προκαλούν περαιτέρω βαθµιαία µείωση του pH του 
εδάφους. Μία τέτοια τροπή στην εδαφική οξύτητα, πέραν του δυσµενούς 
περιβάλλοντος που δηµιουργεί για την ικανοποιητική ανάπτυξη µιας καλλιέργειας 
(καχεκτική ανάπτυξη ριζών και µείωση της ικανότητας απορρόφησης θρεπτικών 
στοιχείων), δύναται να προκαλέσει και άλλες ανεπιθύµητες συνθήκες, όπως είναι η 
µειωµένη διαθεσιµότητα θρεπτικών στοιχείων (Nelson and Termοn, 1963) και οι 
υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων (Μπόβης, 1991). Με άλλα λόγια, τα όξινα εδάφη 
αποτελούν µία κατηγορία παθογενών µη παραγωγικών εδαφών για την πλειονότητα 
των εδαφών, γεγονός που πρέπει να αναγνωρίζεται και να µεριµνάται πριν από την 
κατάρτιση ενός συνταγολογίου λίπανσης. Για την αποφυγή µείωσης του pH του 
εδάφους, µε ακατάλληλα αζωτούχα λιπάσµατα, η µέθοδος που προτείνεται είναι η 
προσθήκη ασβέστου (CaCO3). Τα αζωτούχα λιπάσµατα, έχουν διαφορετική 
ικανότητα οξίνισης του εδάφους, µέτρο της οποίας είναι η ποσότητα καθαρού CaCO3 
που απαιτείται για την εξουδετέρωση της οξύτητας που προκαλούν (Γιάσογλου, 
1995). Η δεδοµένη αυτή γνώση, µπορεί και χρησιµοποιείται στο παρόν υποσύστηµα, 
προκειµένου να συστήσει συγκεκριµένους τύπους λιπασµάτων για επίσης 
συγκεκριµένες συνθήκες και κατηγορίες οξινοποίησης. Αρκετοί ερευνητές κάνοντας 
χρήση των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών έχουν µελετήσει τη χωρική 
κατανοµή του φαινοµένου της οξινοποίησης. Οι Powell and Ahern (1996), κάνοντας 
χρήση διανυσµατικών δεδοµένων, χαρτογράφησαν παράγοντες επικινδυνότητας 
οξινοποίησης ήδη όξινων εδαφών. Ο Moore (1995), ανέπτυξε µία µέθοδο παραγωγής 
χαρτών για τον κίνδυνο οξίνισης των εδαφών, συσχετίζοντάς τον µε τον εκάστοτε  
τύπο εδάφους. Η Hill (2003), χρησιµοποιώντας τα Γ.Σ.Π. σχεδίασε ένα µοντέλο 
εκτίµησης του χρόνου που απαιτείται, προκειµένου ένα καλλιεργούµενο έδαφος να 
φτάσει στο κατώτερο «κρίσιµο» όριο οξύτητας22, εκτιµώντας έτσι τον κίνδυνο 
οξίνισης του εδάφους.             
 
6.4.1.1. Ασαφοποίηση  
 
Η συνάρτηση συµµετοχής που χρησιµοποιήθηκε για την έκφραση της 
συσχετιζόµενης µε κάθε δεδοµένο εισόδου αβεβαιότητας, είναι η γνωστή συνάρτηση 
«καµπανοειδούς» µορφής που χρησιµοποιήθηκε και στα επίπεδα 1 και 2 του 
υποσυστήµατος της ποσότητας. 

b

a
cx

cbaxf 2

1

1),,;(
−

+

=  

Ο προσδιορισµός των ασαφών µελών-κλάσεων για κάθε συνάρτηση συµµετοχής της 
ως άνω µορφής, εµφανίζονται στον Πίνακα 28.  
 

                                                 
22 Κάτω από το όριο αυτό, η ανάπτυξη µιας καλλιέργειας είναι καχεκτική και η τελική παραγωγή 
µειωµένη.   
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Πίνακας 28. Χρησιµοποιηθέντα κριτήρια, λεκτικές µεταβλητές και συναρτήσεις 
συµµετοχής για τον κίνδυνο οξινοποίησης.  

Λεκτική µεταβλητή Ασαφή 
µέλη Συνάρτηση συµµετοχής 
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Κίνδυνος οξινοποίησης 
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Γενικά, όταν χρησιµοποιούνται οξινοποιά λιπάσµατα σε εδάφη µε pH µικρότερο του 
επτά (όξινα εδάφη), ο κίνδυνος για περαιτέρω οξίνισή τους είναι ορατός και άµεσα 
εφικτός. Ο κίνδυνος αυξάνεται, όσο µικρότερο είναι το pH του εδάφους. Η 
µετατροπή του πεδίου τιµών του εδαφικού pH σε έναν ενιαίο ασαφή χώρο 
παριστάνεται στο Σχήµα 88.          
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Σχήµα 88.  Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής [εδαφικό 
pH]. 
 
Η τµηµατοποίηση του ασαφούς χώρου σε έξι κλάσεις στην ουσία σηµατοδοτεί την 
έντονη επίδραση του pH, ως καθοριστικού παράγοντα εξέλιξης της οξινοποίησης. 
Επίσης, υποδηλώνεται η διαθεσιµότητα γνώσης και πληροφορίας σχετικά µε τον 
τρόπο και την ένταση που έστω και µικρές διακυµάνσεις στο pH του εδάφους 
καθοδηγούν και καθορίζουν τη διαδικασία της οξινοποίησης. 
 
Η βροχή ασκεί έµµεση αλλά ουσιαστική επίδραση στην πορεία οξινοποίησης ενός 
εδάφους. Πράγµατι, πολλές και έντονες βροχοπτώσεις έχουν σαν αποτέλεσµα την 
έκπλυση των φορτισµένων εκείνων σωµατιδίων (βασικά κατιόντα), τα οποία 
διατηρούν το pH του εδάφους σε ουδέτερο και αλκαλικό επίπεδο (pH≥7). Η 
αποµάκρυνση των ιόντων αυτών από το εδαφικό σώµα, οδηγεί σε επικράτηση των 
ιόντων εκείνων (ανιόντα) στα οποία οφείλεται η οξύτητα του εδάφους. Εκτός των 
άλλων, η βροχή µπορεί να προκαλέσει και άµεση µείωση της οξύτητας των εδαφών, 
εφόσον πρόκειται για «όξινη βροχή». Πράγµατι, σε περιοχές όπου παρατηρείται 
υψηλή συγκέντρωση αερίων όπως το διοξείδιο του θείου (SO2), τα οξείδια του 
αζώτου (NOx) και η αµµωνία (NH3), µία ενδεχόµενη βροχόπτωση, συµπαρασύρει τις 
ενώσεις αυτές στο έδαφος ή στους υδατικούς αποδέκτες, όπου δρουν ως παράγοντες 
οξινοποίησης. Κατά συνέπεια, αυξηµένες βροχοπτώσεις συνιστούν αυξηµένο κίνδυνο 
οξινοποίησης του εδάφους. Η κατανοµή των ετήσιων τιµών βροχόπτωσης σε τρία 
ασαφή µέλη, αντιπροσωπευτικά του Ελλαδικού χώρου και γενικότερα των 
µεσογειακών κλιµατικών συνθηκών, αναπαρίσταται στο Σχήµα 89.  
 

 
Σχήµα 89. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής 
[βροχόπτωση]. 
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Οι επικαλυπτόµενες περιοχές µεταξύ των γειτνιαζόντων ασαφών µελών του 
Σχήµατος 89, αποδίδουν την εγγενή αβεβαιότητα τόσο της εκδήλωσης ή µη του 
φαινόµενου της βροχόπτωσης, όσο και της αδυναµίας ποσοτικοποίησης, διαµέσου 
της άθροισης των χιλιοστών βροχής σε ετήσια βάση, της έντασης του φαινόµενου, 
όπως αυτό εκδηλώθηκε στο χρονικό διάστηµα αναφοράς.    
 
Χάριν απλοποίησης του υποσυστήµατος, στην περίπτωση του δεδοµένου εισόδου 
[χρησιµοποιούµενο σύστηµα άρδευσης], έγινε µία οµαδοποίηση των εν χρήσει στην 
ελληνική επικράτεια συστηµάτων άρδευσης σε δύο κατηγορίες: τον καταιονισµό και 
τη στάγδην άρδευση. Στην κατηγορία του καταιονισµού υπάγονται όλα εκείνα τα 
συστήµατα που εφαρµόζουν το νερό κατά τρόπο τεχνητής βροχής και κατά συνέπεια 
το διασκορπίζουν σε αρκετά µεγάλη ακτίνα, ανάλογα µε το σύστηµα. 
Χαρακτηριστικό των συστηµάτων αυτών είναι η σπατάλη αρδευτικού νερού, αφού η 
εφαρµογή του γίνεται σε επιφάνεια µεγαλύτερη από αυτή που καλύπτουν και 
αξιοποιούν τα ίδια τα φυτά και σε ποσότητες συνήθως υψηλότερες των 
απαιτούµενων. Αντίθετα, η στάγδην άρδευση παρουσιάζει υψηλότερο δείκτη 
αξιοποίησης του εφαρµοζόµενου νερού, αφού δρα εντοπισµένα. Αυτό σηµαίνει ότι το 
νερό παροχετεύεται ανά ένα ή δύο φυτά, στα σηµεία και σε ποσότητες που αυτά το 
έχουν ανάγκη.         
 

 
Σχήµα 90. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής [σύστηµα 
άρδευσης]. 
 
Πέραν της σαφούς οικονοµικής διάστασης του χρησιµοποιούµενου συστήµατος 
άρδευσης, αυτό επιδρά και επί της οξινοποίησης του εδάφους και µάλιστα κατά 
τρόπο ανάλογο µε αυτόν του κριτηρίου της βροχόπτωσης. Πράγµατι, η δυνατότητα 
των συστηµάτων τεχνητής βροχής, προς αποµάκρυνση των βασικών κατιόντων είναι 
σαφώς µεγαλύτερη εκείνης των συστηµάτων της στάγδην άρδευσης, µε αποτέλεσµα η 
χρήση των πρώτων να δικαιολογεί αυξηµένο κίνδυνο οξινοποίησης. Οι τιµές που 
λαµβάνει η παράµετρος [σύστηµα άρδευσης], είναι µη ασαφείς (crisp) και 
αναπαρίστανται στο Σχήµα 90.    
 
Η επί σειρά ετών χρήση, στον ίδιο αγρό, λιπασµάτων που µειώνουν το pH του 
εδάφους (κυρίως αµµωνιακά αζωτούχα λιπάσµατα και ουρία) συνδράµει σε µεγάλο 
βαθµό στην τελική οξίνισή του. Η εν λόγω παράµετρος αναφέρεται ως µία 
καλλιεργητική απόφαση, η οποία εάν δε βασιστεί σε τεκµηριωµένα στοιχεία, οδηγεί 
σε επιδείνωση της ποιότητας του εδαφικού πόρου και της τελικής παραγωγής της 
φυτείας. Η γνώση, κατά συνέπεια του ιστορικού των λιπάνσεων που έχει εφαρµόσει 
ένας παραγωγός, είναι απαραίτητη και θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται σε ένα 
σύστηµα σύστασης λιπασµάτων.   
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Σχήµα 91. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής [χρήση 
οξινοποιών λιπασµάτων]. 
 
Στην προκειµένη περίπτωση, η παράµετρος δέχεται δύο τιµές, αντιστοιχούσες στην 
παρελθούσα χρήση οξινιζόντων λιπασµάτων (Ναι) ή στη χρήση µη οξινιζόντων 
λιπασµάτων (Όχι) (Σχήµα 91).    
 
Η ασαφοποίηση του κινδύνου οξινοποίησης του εδάφους οδήγησε σε πέντε κλάσεις 
(ασαφή µέλη) µε έντονες επικαλύψεις µεταξύ των γειτονικών ασαφών συνόλων, 
γεγονός που αντανακλά τη γενικότερη αδυναµία ποσοτικοποίησης της έννοιας της 
επικινδυνότητας σχετικά µε ένα φυσικό φαινόµενο. Η τµηµατοποίηση του ασαφούς 
χώρου, στόχο είχε την καλύτερη δυνατή αναπαράσταση των περιπτώσεων κινδύνου 
οξίνισης ενός εδάφους, όπως αυτές δύναται να προκύπτουν, κατόπιν συνδυασµού των 
παραµέτρων που την επηρεάζουν και στην ουσία καθοδηγήθηκε από την έµπειρη 
γνώση ειδηµόνων (knowledge expertise). Παράλληλα, το εύρος των ασαφών 
συνόλων-µελών, επιδιώχθηκε να συνάδει µε τη συχνότητα εµφάνισης της αντίστοιχης 
περιγραφόµενης κατάστασης στη φυσική πραγµατικότητα. Τα ασαφή µέλη του 
κινδύνου οξινοποίησης ενός εδάφους, παριστάνονται στο Σχήµα 92. 
           

 
Σχήµα 92. Γραφική αναπαράσταση των λεκτικών τιµών της µεταβλητής [κίνδυνος 
οξινοποίησης]. 
 
6.4.1.2. Ασαφείς προτάσεις και ασαφής συµπερασµατολογία 
 
Η εµπειρία που αποκοµίσθηκε από το σχεδιασµό και την υλοποίηση της βάσης 
ασαφών κανόνων του υποσυστήµατος σύστασης της ποσότητας λιπάσµατος, 
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χρησιµοποιήθηκε και σε αυτή την περίπτωση, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός 
συνόλου 31 ασαφών προτάσεων µε πολλαπλά µέλη στην υπόθεση, συνδεόµενα µε 
τον τελεστή «ΚΑΙ» και µε απλή απόδοση (Multiple Input Single Output-MISO).Οι 
ασαφείς προτάσεις που αποδίδουν τον κίνδυνο οξινοποίησης στο εν λόγω 
υποσύστηµα, καθώς και οι συντελεστές βεβαιότητας ανά πρόταση, όπως αποδόθηκαν 
από τους ειδήµονες, παρατίθενται στον Πίνακα 29.   
 
Πίνακας 29. Ασαφείς προτάσεις για τον έλεγχο του κινδύνου οξινοποίησης. 

Υπόθεση Απόδοση 

Α/Α ΕΑΝ  
εδαφικό 

pH ΕΙΝΑΙ 

ΕΑΝ  
βροχόπτωση  

ΕΙΝΑΙ 

ΕΑΝ χρήση 
οξινοποιών 

λιπασµάτων ΕΙΝΑΙ 

ΕΑΝ σύστηµα 
άρδευσης 
ΕΙΝΑΙ 

ΤΟΤΕ 
κίνδυνος 

οξινοποίησης 
ΕΙΝΑΙ 

Συντελεστής 
βεβαιότητας 

1 Ισχυρώς 
όξινο - - - Πολύ υψηλός 1.0 

2 Μετρίως 
όξινο Υψηλή - Καταιονισµός Πολύ υψηλός 0.9 

3 Μετρίως 
όξινο Υψηλή Ναι Στάγδην Πολύ υψηλός 0.9 

4 Μετρίως 
όξινο Χαµηλή - - Υψηλός 0.7 

5 Μετρίως 
όξινο Μέτρια - - Υψηλός 0.6 

6 Μετρίως 
όξινο Υψηλή Όχι Στάγδην Υψηλός 0.7 

7 Ελαφρώς 
όξινο Χαµηλή Ναι Καταιονισµός Υψηλός 0.8 

8 Ελαφρώς 
όξινο Μέτρια - Καταιονισµός Υψηλός 0.8 

9 Ελαφρώς 
όξινο Υψηλή - Καταιονισµός Υψηλός 0.9 

10 Ελαφρώς 
όξινο Υψηλή Ναι Στάγδην Υψηλός 0.8 

11 Ελαφρώς 
αλκαλικό Υψηλή - Καταιονισµός Υψηλός 0.6 

12 Ελαφρώς 
αλκαλικό Υψηλή Ναι Στάγδην Υψηλός 0.7 

13 Ελαφρώς 
όξινο Χαµηλή Όχι Καταιονισµός Μέτριος 0.8 

14 Ελαφρώς 
όξινο Χαµηλή Ναι Στάγδην Μέτριος 0.7 

15 Ελαφρώς 
όξινο Μέτρια - Στάγδην Μέτριος 0.8 

16 Ελαφρώς 
όξινο Υψηλή Όχι Στάγδην Μέτριος 0.7 

17 Ελαφρώς 
αλκαλικό Χαµηλή Ναι - Μέτριος 0.6 

18 Ελαφρώς 
αλκαλικό Μέτρια - Καταιονισµός Μέτριος 0.9 

19 Ελαφρώς 
αλκαλικό Υψηλή Όχι Στάγδην Μέτριος 0.8 

20 Μετρίως 
αλκαλικό Μέτρια Ναι Καταιονισµός Μέτριος 0.7 

21 Μετρίως 
αλκαλικό Υψηλή Ναι Καταιονισµός Μέτριος 0.6 

22 Ελαφρώς 
όξινο Χαµηλή Όχι Στάγδην Χαµηλός 0.8 

23 Ελαφρώς 
αλκαλικό Χαµηλή Όχι - Χαµηλός 0.9 

24 Ελαφρώς 
αλκαλικό Μέτρια - Στάγδην Χαµηλός 0.8 

25 Μετρίως 
αλκαλικό Μέτρια Ναι Στάγδην Χαµηλός 0.6 
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26 Μετρίως 
αλκαλικό Υψηλή Όχι Καταιονισµός Χαµηλός 0.8 

27 Μετρίως 
αλκαλικό Υψηλή Ναι Στάγδην Χαµηλός 0.6 

28 Μετρίως 
αλκαλικό Χαµηλή - - Μηδενικός 0.6 

29 Μετρίως 
αλκαλικό Μέτρια Όχι - Μηδενικός 0.8 

30 Μετρίως 
αλκαλικό Υψηλή Όχι Στάγδην Μηδενικός 0.7 

31 Ισχυρώς 
αλκαλικό - - - Μηδενικός 0.9 

 
Η επεξεργασία των κανόνων (fuzzy inference), ακολούθησε το σχήµα που 
χρησιµοποιήθηκε και στα υπόλοιπα δύο κριτήρια του υποσυστήµατος, εφόσον 
σηµασιολογικά και στις τρεις περιπτώσεις εµπεριέχεται και αποδίδεται η έννοια της 
επικινδυνότητας εµφάνισης µιας κατάστασης ή ενός φαινοµένου. Πιο συγκεκριµένα, 
ο τελεστής σύνδεσης των ασαφών προτάσεων «ΚΑΙ», αποδόθηκε µε τη συνάρτηση 
ελάχιστου (minimum), στο στάδιο της σηµαντικότητας (implication) έγινε χρήση της 
συνάρτησης του γινόµενου (product) και τέλος στο στάδιο της συγκέντρωσης 
(aggregation), χρησιµοποιήθηκε η συνάρτηση του αθροίσµατος (sum).    
 
6.4.1.3. ∆ιαδικασία απασαφοποίησης 
 
Ο τελικός ασαφής χώρος επίλυσης του ασαφούς συστήµατος ελέγχου του κινδύνου 
οξινοποίησης του εδάφους, απασαφοποιείται µε τη µέθοδο του κέντρου βάρους 
(centroid), για τους λόγους που αναλύθηκαν σε προηγούµενες ενότητες (βλέπε 
Παράγραφο 5.6 του παρόντος Κεφαλαίου). Κατά συνέπεια, η έξοδος του πρώτου 
επιπέδου του υποσυστήµατος, είναι τρεις ποσοστιαίοι αριθµοί ανά συνδυασµό 
δεδοµένων εισόδου, που εκφράζουν την ένταση των θεωρούµενων κινδύνων-
κριτηρίων.      
 
6.5. Μη ασαφές επίπεδο (Επίπεδο 2ο) 
 
Στο δεύτερο επίπεδο, οι απασαφοποιηµένες τιµές των τριών κινδύνων, που 
αντιπροσωπεύουν τα κριτήρια του υποσυστήµατος, υφίστανται αναταξινόµηση 
(reclassification), προκειµένου να κανονικοποιηθούν (normalization) και να 
αποκτήσουν κοινή αναφορά. Στην ουσία τα ποσοστά των τριών επικινδυνοτήτων 
κατηγοριοποιούνται µε βάση την έντασή τους, κατόπιν συνδροµής και επιβεβαίωσης 
από τους ειδήµονες ενώ στη συνέχεια αποδίδονται στις προκύπτουσες κατηγορίες 
ακέραιοι αδιάστατοι αριθµοί. Το σχήµα αναταξινόµησης που ακολουθήθηκε κάνει 
χρήση κανόνων της µορφής Εάν-Τότε (If-Then) και για τις περιπτώσεις των κινδύνων 
έκπλυσης, οξινοποίησης και εξαέρωσης, αναπαρίσταται στα Σχήµατα 93, 94 και 95 
αντίστοιχα.          
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Σχήµα 93. Μοντέλο αναταξινόµησης του βαθµού επικινδυνότητας για την έκπλυση. 
  

 
Σχήµα 94. Μοντέλο αναταξινόµησης του βαθµού επικινδυνότητας για την 
οξινοποίηση. 
 

 
Σχήµα 95. Μοντέλο αναταξινόµησης του βαθµού επικινδυνότητας για την εξαέρωση 
αµµωνίας. 
 
Το αποτέλεσµα εκτέλεσης των ως άνω µοντέλων είναι η δηµιουργία τριών πινάκων, 
οι οποίοι φέρουν κωδικοποιηµένες τις κατηγορίες επικινδυνότητας ανά διεργασία. Η 
παράλληλη αξιολόγηση των πινάκων αυτών, στην ουσία συνιστά συγκεκριµένες 
συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτρέπεται ή απαγορεύεται η εφαρµογή ορισµένων 
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τύπων λιπασµάτων. Η συσχέτιση των εφικτών συνδυασµών των κινδύνων έκπλυσης, 
οξινοποίησης και εξαέρωσης, µε τη σύσταση των αζωτούχων λιπασµάτων, αποτέλεσε 
προϊόν έµπειρης γνώσης και έρευνας. Η γνώση αυτή, µοντελοποιήθηκε µε τη βοήθεια 
κανόνων Εάν-Τότε οι οποίοι αποδίδονται στον Πίνακα 30.   
 
Πίνακας 30. Κωδικοποίηση κανόνων σύστασης τύπου αζωτούχων λιπάνσεων. 

Κίνδυνος έκπλυσης Κίνδυνος 
οξινοποίησης 

Κίνδυνος 
εξαέρωσης 

Σύσταση 
λίπανσης 

Χαµηλός Μηδενικός Μηδενικός  1 
Χαµηλός Μηδενικός Χαµηλός  1 
Χαµηλός Μηδενικός Υψηλός 2 
Μέτριος Μηδενικός Μηδενικός  3 
Μέτριος Μηδενικός Χαµηλός  3 
Μέτριος Μηδενικός Υψηλός 4 
Υψηλός Μηδενικός Μηδενικός  5 
Υψηλός Μηδενικός Χαµηλός  5 
Υψηλός Μηδενικός Υψηλός 6 
Χαµηλός Χαµηλός Μηδενικός  1 
Χαµηλός Χαµηλός Χαµηλός  7 
Χαµηλός Χαµηλός Υψηλός 8 
Μέτριος Χαµηλός Μηδενικός  5 
Μέτριος Χαµηλός Χαµηλός  9 
Μέτριος Χαµηλός Υψηλός 10 
Υψηλός Χαµηλός Μηδενικός  11 
Υψηλός Χαµηλός Χαµηλός  11 
Υψηλός Χαµηλός Υψηλός 12 
Χαµηλός Μέτριος  Μηδενικός  13 
Χαµηλός Μέτριος Χαµηλός  13 
Χαµηλός Μέτριος Υψηλός 14 
Μέτριος Μέτριος Μηδενικός  15 
Μέτριος Μέτριος Χαµηλός  15 
Μέτριος Μέτριος Υψηλός 16 
Υψηλός Μέτριος Μηδενικός  17 
Υψηλός Μέτριος Χαµηλός  17 
Υψηλός Μέτριος Υψηλός 17 
Χαµηλός Υψηλός  Μηδενικός  18 
Χαµηλός Υψηλός Χαµηλός  18 
Χαµηλός Υψηλός Υψηλός 19 
Μέτριος Υψηλός Μηδενικός  20 
Μέτριος Υψηλός Χαµηλός  20 
Μέτριος Υψηλός Υψηλός 21 
Υψηλός Υψηλός Μηδενικός  22 
Υψηλός Υψηλός Χαµηλός  22 
Υψηλός Υψηλός Υψηλός 22 
Χαµηλός Πολύ υψηλός  Μηδενικός  23 
Χαµηλός Πολύ υψηλός Χαµηλός  23 
Μέτριος Πολύ υψηλός Μηδενικός  24 
Μέτριος Πολύ υψηλός Χαµηλός  24 
Υψηλός Πολύ υψηλός Μηδενικός  25 
Υψηλός Πολύ υψηλός Χαµηλός  25 
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Το προϊόν του υποσυστήµατος σύστασης του τύπου λιπάσµατος, είναι ένας κωδικός 
αριθµός (Πίνακας 30), ο οποίος αντιστοιχεί σε µία λεκτική συνταγή λίπανσης, 
σχετικά µε τον ενδεικνυόµενο κατά περίπτωση τύπο λιπάσµατος, τον τρόπο 
τοποθέτησής του στον αγρό και το συνιστώµενο αριθµό δόσεων. Η αποδελτίωση των 
κωδικών  αριθµών παρατίθεται ως ακολούθως: 

1. Τα εδάφη που υπάγονται στην κατηγορία αυτή, δε διατρέχουν κανένα 
κίνδυνο οξινοποίησης. Το pH τους είναι µετρίως αλκαλικό και µόνο 
οξινοποιά λιπάσµατα προτείνονται. Το άζωτο των λιπασµάτων µπορεί να 
βρίσκεται είτε σε αµµωνιακή ή σε νιτρική µορφή. Η εφαρµογή των 
λιπασµάτων µπορεί να γίνει επιφανειακά ή να ακολουθήσει ενσωµάτωσή 
τους, ακόµα και σε µία δόση. Παρόλα αυτά, συστήνεται η ενσωµάτωση των 
λιπασµάτων στο έδαφος και η χορήγησή τους σε 2 µε 3 δόσεις, ειδικά εάν 
περιέχουν νιτρικές µορφές αζώτου. 

2. Στα εδάφη αυτά δεν υφίσταται κίνδυνος οξινοποίησης και προτείνεται η 
εφαρµογή µόνο οξινοποιών λιπασµάτων. Το άζωτο των λιπασµάτων µπορεί 
να βρίσκεται είτε σε αµµωνιακή ή σε νιτρική µορφή. Είναι επιβεβληµένη η 
ενσωµάτωσή τους στο έδαφος, λόγω υψηλών απωλειών εξαέρωσης, ενώ 
ενδείκνυται η χορήγησή τους σε 2 µε 3 δόσεις, ειδικά εάν περιέχουν νιτρικές 
µορφές αζώτου. 

3. Τα εδάφη αυτά, δε διατρέχουν κίνδυνο οξινοποίησης. Το pH τους είναι 
αλκαλικό και συστήνονται µόνο οξινοποιά λιπάσµατα. Είναι προτιµότερο να 
χρησιµοποιούνται αµµωνιακές µορφές αζώτου, αντί για νιτρικές, λόγω του 
µέτριου κινδύνου έκπλυσης. Το λίπασµα µπορεί να εφαρµοστεί επιφανειακά 
ή κατόπιν ενσωµάτωσης, αλλά τουλάχιστον σε δύο δόσεις.  

4. Για τα εδάφη αυτά, ο κίνδυνος οξινοποίησης είναι αµελητέος και για αυτό 
συστήνονται µόνο οξινοποιά λιπάσµατα. Επίσης, προτείνονται οι 
αµµωνιακές µορφές αζώτου αντί των νιτρικών, λόγω του µέτριου κινδύνου 
έκπλυσης και η τµηµατική εφαρµογή σε 2 ή 3 δόσεις µε ενσωµάτωση, 
προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι αέριες απώλειες και να αυξηθεί η 
αποτελεσµατικότητα της λίπανσης. Στην περίπτωση που ο παραγωγός 
αποφασίσει να χορηγήσει νιτρικό άζωτο, θα πρέπει να το προσθέσει σε τρεις 
δόσεις και ποτέ πριν την άρδευση, εάν αυτή γίνεται µε καταιονισµό. 

5. Στην περίπτωση αυτών των εδαφών συστήνονται µόνο οξινοποιά λιπάσµατα 
τα οποία όµως δεν περιέχουν νιτρικό άζωτο ή ουρία. Μπορούν κάλλιστα να 
χρησιµοποιηθούν αµµωνιακές µορφές αζώτου ή λιπάσµατα βραδείας 
αποδέσµευσης23. Προτείνεται η ενσωµάτωση του λιπάσµατος, ενώ οι δόσεις 
πρέπει να είναι κατά ελάχιστο 3. 

6. Η συγκεκριµένη σύσταση διαφοροποιείται από την προηγούµενη στο ότι 
είναι απαραίτητη η ενσωµάτωση του λιπάσµατος στο έδαφος και ότι είναι 
προτιµότερο να εφαρµόζονται λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης, λόγω των 
υψηλών κινδύνων έκπλυσης και εξαέρωσης. 

7. Προτείνεται η χρήση οξινοποιών ή µη λιπασµάτων. Ο τρόπος εφαρµογής του 
λιπάσµατος µπορεί να επιφανειακός (broadcast) ή υποεπιφανειακός 
(subsurface), ακόµα και σε µία δόση. Παρόλα αυτά, επιθυµητή είναι πάντα η 
ενσωµάτωση του λιπάσµατος και η χορήγηση σε 2 µε 3 δόσεις. 

                                                 
23 Τα λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης είναι εκείνα τα οποία, συνήθως λόγω χαµηλής 
υδατοδιαλυτότητάς τους, αποδίδουν τα περιεχόµενα θρεπτικά στοιχεία εντός ευρείας χρονικής 
περιόδου, παρακάµπτοντας έτσι, από πλευράς παραγωγού, τις επαναλαµβανόµενες εφαρµογές.   
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8. Στα εδάφη αυτά µπορεί να γίνει λίπανση µε οξινοποιά ή µη λιπάσµατα. Το 
λίπασµα θα πρέπει να ενσωµατώνεται στο έδαφος και να προστίθεται 
τµηµατικά (2 ή 3 δόσεις). 

9. Συστήνεται η εφαρµογή αµµωνιακών οξινοποιών ή µη λιπασµάτων, λόγω 
του µέτριου κινδύνου έκπλυσης. Η ενσωµάτωση του λιπάσµατος δεν 
κρίνεται απαραίτητη, ενώ οι δόσεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2. 

10. Η σύσταση είναι η ίδια µε την προηγούµενη, µε τη διαφορά ότι είναι 
αναγκαία η ενσωµάτωση του λιπάσµατος, εξαιτίας του αυξηµένου κινδύνου 
αέριων απωλειών αµµωνίας. 

11. Προτείνεται η αποφυγή νιτρικών λιπασµάτων ή ουρίας, λόγω υψηλού 
κινδύνου έκπλυσης. Εναλλακτικά, συστήνονται λιπάσµατα περιέχοντα 
αµµωνιακό άζωτο ή βραδείας αποδέσµευσης. Το λίπασµα µπορεί να 
εφαρµοστεί επιφανειακά, αλλά οι δόσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 και 
να συµβαδίζουν µε τις ανάγκες και τα αντίστοιχα στάδια ανάπτυξης της 
καλλιέργειας. 

12. Η διαφορά µε την προαναφερθείσα σύσταση είναι ότι το λίπασµα θα πρέπει 
να ενσωµατώνεται στο έδαφος. 

13. Συστήνεται η εφαρµογή οξινοποιών ή µη λιπασµάτων. Παρόλα αυτά, η 
συνεχής χρήση οξινοποιών λιπασµάτων στα εδάφη αυτά, δυνητικά θα 
προκαλέσει µείωση του pH του εδάφους. Ο παραγωγός θα πρέπει να µετρά 
το pH του εδάφους κατά διαστήµατα (κάθε 3 µε 4 χρόνια). Το λίπασµα 
µπορεί να τοποθετηθεί επιφανειακά και σε µία µόνο δόση. 

14. Ο παραγωγός θα πρέπει να προτιµήσει τη χρήση µη οξινοποιών λιπασµάτων, 
έναντι εκείνων που οξινίζουν το έδαφος, λόγω ενδεχόµενης µείωσης του pH 
του. Παράλληλα, ανεξάρτητα των επιλογών λίπανσης, το pH του εδάφους θα 
πρέπει να ελέγχεται κάθε 3 µε 4 χρόνια. Συστήνονται νιτρικές µορφές 
αζώτου και τµηµατική (2 µε 3 δόσεις) ενσωµάτωση του λιπάσµατος. 

15. Η σύσταση είναι ίδια µε την προαναφερθείσα, µε τη διαφορά ότι θα πρέπει 
να επιλεγούν αµµωνιακά λιπάσµατα, λόγω του µέτριου κινδύνου έκπλυσης 
των αντίστοιχων νιτρικών. 

16. Η εφαρµογή όλων των λιπασµάτων είναι επιτρεπτή. Εντούτοις, είναι 
προτιµότερο να χορηγούνται µη οξινοποιά λιπάσµατα, λόγω αυξηµένου 
κινδύνου περαιτέρω µείωσης του pH του εδάφους. Η µέτρηση του pH στο 
έδαφος ανά τακτά χρονικά διαστήµατα είναι απαραίτητη. Επίσης, το 
λίπασµα θα πρέπει αυστηρώς να ενσωµατώνεται και να χορηγείται σε 2 µε 3 
δόσεις, ανάλογα µε τις ανάγκες της καλλιέργειας. 

17. Η συγκεκριµένη σύσταση διαφοροποιείται από την προηγούµενη µόνο στο 
ότι οι δόσεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 και η εντατική άρδευση µε 
συστήµατα καταιονισµού µετά τη λίπανση, θα πρέπει να αποφεύγεται για τον 
περιορισµό των απωλειών έκπλυσης. 

18. Τα εδάφη που υπάγονται στην κατηγορία αυτή συστάσεων, είναι ήδη όξινα 
(υποβαθµισµένα) και απειλούνται µε περαιτέρω οξίνιση εάν σε αυτά 
εφαρµοστούν οξινοποιά λιπάσµατα. Απαγορεύεται ως εκ τούτου η χρήση 
οξινοποιών λιπασµάτων, ενώ συνιστάται η χρήση νιτρικών λιπασµάτων ή 
λιπασµάτων που φέρουν κάποιο βασικό κατιόν. Η εφαρµογή δύναται να γίνει 
επιφανειακά και σε µόνο µία δόση. 

19. ∆εν επιτρέπεται η εφαρµογή οξινοποιών λιπασµάτων, ενώ προτείνεται η 
χρήση λιπασµάτων όπου το άζωτό τους βρίσκεται υπό τη νιτρική µορφή 
ή/και λιπασµάτων που περιέχουν βασικά κατιόντα. Λόγω του υψηλού 
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κινδύνου αέριων απωλειών, το λίπασµα θα πρέπει να ενσωµατώνεται και να 
χορηγείται σε 2 µε 3 δόσεις. 

20. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οξινοποιών λιπασµάτων. Συνιστώνται 
αµµωνιακά λιπάσµατα, τα οποία κατά προτίµηση εµπεριέχουν στη σύνθεσή 
τους βασικά κατιόντα για τον έλεγχο της οξύτητας του εδάφους. Η χορήγηση 
του λιπάσµατος µπορεί να γίνει επιφανειακά, αλλά σε 2 µε 3 δόσεις. 

21. Τα εδάφη αυτά είναι ήδη όξινα και κινδυνεύουν άµεσα µε περαιτέρω 
υποβάθµιση εάν εφαρµοστούν οξινοποιά λιπάσµατα. Συνιστώνται νιτρικές 
µορφές αζώτου και µάλιστα που συνδυάζονται µε βασικά κατιόντα. Λόγω 
του µέτριου κινδύνου έκπλυσης και του αντίστοιχου υψηλού απωλειών λόγω 
εξαέρωσης, συστήνεται η υποεπιφανεική εφαρµογή ή η ενσωµάτωση του 
λιπάσµατος σε 2 µε 3 δόσεις. 

22. Η συγκεκριµένη σύσταση διαφοροποιείται από την προηγούµενη µόνο στο 
ότι οι δόσεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 και η εντατική άρδευση µε 
συστήµατα καταιονισµού µετά τη λίπανση, θα πρέπει να αποφεύγεται για τον 
περιορισµό των απωλειών έκπλυσης. 

23. Προκειµένου να καλλιεργηθούν παραγωγικά τα εδάφη αυτά, είναι σηµαντικό 
προηγουµένως να διορθωθεί το pH τους, µε την εφαρµογή υλικών 
ασβέστωσης. Μετά την επέµβαση, επιτρέπεται η εφαρµογή όλων των 
αζωτούχων λιπασµάτων επιφανειακά και σε µόνο µία δόση. 

24. Στα εδάφη αυτά, απαραίτητη είναι η διόρθωση της οξύτητάς τους µε 
ασβέστωση. Κατόπιν διόρθωσης του pH, ο παραγωγός δύναται να κάνει 
χρήση όλων των αζωτούχων λιπασµάτων, αλλά συστήνεται η τµηµατική (2 
µε 3 δόσεις) ενσωµάτωσή τους στο έδαφος. 

25. Η συγκεκριµένη σύσταση διαφοροποιείται από την προηγούµενη µόνο στο 
ότι οι δόσεις θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 και η εντατική άρδευση µε 
συστήµατα καταιονισµού µετά τη λίπανση, θα πρέπει να αποφεύγεται για τον 
περιορισµό των απωλειών έκπλυσης.                     

 
6.6. Έξοδος υποσυστήµατος  
 
Η έξοδος του υποσυστήµατος, όπως και στην περίπτωση του υποσυστήµατος 
σύστασης ποσότητας λίπανσης, είναι ένας πίνακας στήλη ( )1×µ , ο οποίος φέρει τις 
κατά φατνίο προτεινόµενες συστάσεις όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν και αναλύθηκαν 
στην προηγούµενη παράγραφο.  
 
7. Υποσύστηµα εξόδου και απεικόνισης δεδοµένων 
 
7.1. Στόχος και λειτουργία του υποσυστήµατος 
 
Για την ανάπτυξη του συγκεκριµένου υποσυστήµατος χρησιµοποιήθηκε, όπως και 
στην περίπτωση του πρώτου υποσυστήµατος του ΧΣΥΑ, η εφαρµογή λογισµικού 
ArcGIS έκδοση 9.2 και µοντελοποιήθηκε µε το εργαλείο Model Builder 9.2.        
Η πληροφορία και συνάµα γνώση που εξάγει το αναπτυχθέν ΧΣΥΑ αφορά στη 
χωρική κατανοµή του ποσού και του τύπου των λιπασµατικών εισροών σε µία 
καλλιεργούµενη µε ανοιξιάτικη φυτεία έκταση. Η έξοδος λοιπόν του παρόντος 
υποσυστήµατος συνίσταται σε δύο θεµατικούς χάρτες, οι οποίοι αναπαριστούν και 
ταυτόχρονα υποστηρίζουν τη χωρική απόφαση σχετικά µε την ανθρώπινη εκείνη 
δραστηριότητα που καλείται εφαρµογή λιπασµατικών εισροών στον αγρό. 
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Πιο συγκεκριµένα, ο πρώτος θεµατικός χάρτης αποδίδει τη χωρική κατανοµή της 
ποσότητας του λιπάσµατος που θα πρέπει να τοποθετηθεί ανά µονάδα χωρικής 
ανάλυσης, στην αρχή µιας καλλιεργητικής περιόδου, όπως αυτή προέκυψε κατά το 
στάδιο της ανάλυσης και πραγµατώνεται στο υποσύστηµα σύστασης ποσότητας 
λιπάσµατος. Ο δεύτερος θεµατικός χάρτης αναπαριστά τη χωρική κατανοµή 
συνταγών λίπανσης, οι οποίες σχετίζονται µε τον τύπο του λιπάσµατος, τον τρόπο 
εφαρµογής του και το χρόνο χορήγησής του και αντλεί την απεικονιζόµενη 
πληροφορία από το υποσύστηµα σύστασης τύπου λιπάσµατος (Σχήµα 96). 
 

 
Σχήµα 96. Η έξοδος του ΧΣΥΑ. 
 
7.2. Σχεδιασµός και αρχιτεκτονική του υποσυστήµατος  
 
Το υποσύστηµα πραγµατώνει τη σύνδεση (Join) των πινάκων που εξάγουν τα δύο 
υποσυστήµατα της ανάλυσης µε τον Πίνακα Περιγραφικών Χαρακτηριστικών 
(Π.Π.Χ.) του ψηφιδωτού αρχείου (Combine), το οποίο είχε προκύψει κατά την 
εφαρµογή του υποσυστήµατος εισόδου και διαχείρισης, µε τη χρήση της εντολής 
Combine (Σχήµατα 97 και 98). 
 

 
Σχήµα 97. Μοντέλο σύνδεσης του Π.Π.Χ. του ψηφιδωτού αρχείου Combine µε τον 
πίνακα εξόδου του υποσυστήµατος σύστασης της ποσότητας λιπάσµατος. 
 

 
Σχήµα 98. Μοντέλο σύνδεσης του Π.Π.Χ. του ψηφιδωτού αρχείου Combine µε τον 
πίνακα εξόδου του υποσυστήµατος σύστασης του τύπου λιπάσµατος. 
 
Η σχέση που συνδέει τον Π.Π.Χ. του ψηφιδωτού αρχείου µε τον πίνακα που περιέχει 
τις ποσότητες του λιπάσµατος, είναι µονοσήµαντη, δηλαδή είναι µία σχέση «Ένα 
προς Ένα», που σηµαίνει ότι σε κάθε τιµή ενός στοιχείου Α του πρώτου πίνακα, 
αντιστοιχεί µία µόνο τιµή ενός στοιχείου Β του δεύτερου πίνακα. Με άλλα λόγια, 
κάθε φατνίο ( νµ ×  διαστάσεων) του ψηφιδωτού αρχείου, συνδέεται µε µία τιµή 
ποσότητας λιπάσµατος, ενώ η σύνδεση αυτή βασίζεται στη στήλη-κλειδί [VALUE]. 
Η εν λόγω στήλη δηµιουργείται αυτόµατα στο ψηφιδωτό αρχείο µετά το πέρας 
εκτέλεσης της εντολής Combine, ενώ η ίδια προστίθεται στον πίνακα που εξάγει το 

Υποσύστηµα εξόδου και 
απεικόνισης 

Θεµατικός χάρτης 
ποσοτήτων λιπάσµατος   

Θεµατικός χάρτης τύπων 
λιπάσµατος   
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υποσύστηµα ποσότητας για τις ανάγκες της επικείµενης σύνδεσης. Η ίδια στήλη 
αποτελεί το κλειδί σύνδεσης και στην περίπτωση του πίνακα που προέρχεται από το 
υποσύστηµα του τύπου λιπάσµατος, µε τον Π.Π.Χ. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι 
περισσότερα του ενός φατνία δε δύναται να δέχονται την ίδια ποσότητα ή σύσταση 
λίπανσης. Παραπλήσιες ιδιότητες των χαρακτηριστικών που εισάγονται στο ΧΣΥΑ, 
ως δεδοµένα εισόδου, µπορούν κάλλιστα να οδηγήσουν στις ίδιες τιµές δεδοµένων 
εξόδου, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται όµοιες συστάσεις σε διαφορετικές θέσεις. 
Παρόλα αυτά, ο αριθµός των φατνίων της εκάστοτε περιοχής ενδιαφέροντος ισούται 
µε τις γραµµές των πινάκων ποσότητας και τύπου λιπάσµατος. Ο τύπος σύνδεσης που 
χρησιµοποιεί το υποσύστηµα εξόδου και απεικόνισης του ΧΣΥΑ φαίνεται στο Σχήµα 
99. 
 

 
Σχήµα 99. Συσχετισµός πινάκων στο υποσύστηµα εξόδου και απεικόνισης του 
ΧΣΥΑ. 
 
Πράγµατι, µετά τη σύνδεση των πινάκων, τα αριθµητικά δεδοµένα των πινάκων που 
εξάγονται από την εφαρµογή MATLAB, αποκτούν πλέον χωρική ταυτότητα, γεγονός 
που επιτρέπει την τεκµηρίωση και απεικόνιση χωρικών συσχετίσεων και 
αλληλεξαρτήσεων. 
 
Ένα ΧΣΥΑ στη διαχείριση καλλιεργειών µπορεί να υποβοηθήσει τη λήψη 
αποφάσεων στην άσκηση της γεωργίας. Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάστηκε το 
προτεινόµενο ΧΣΥΑ για τον έλεγχο και την ορθολογική χωρική εφαρµογή 
λιπασµατικών εισροών. Στην αρχή του κεφαλαίου παρατέθηκαν βασικά στοιχεία για 
την έννοια και τη χρησιµότητα της λίπανσης και συζητήθηκε η συµπεριφορά του 
στοιχείου του αζώτου στο έδαφος, προκειµένου να θεµελιωθεί η µεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε για την ανάπτυξη του ΧΣΥΑ. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα 
επιµέρους λειτουργικά υποσυστήµατα του ΧΣΥΑ, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στη 
χρήση της λογικής της ασάφειας για την αντιµετώπιση της αβεβαιότητας που 
χαρακτηρίζει το πρόβληµα της λίπανσης των καλλιεργειών.  
Τη µεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης του ΧΣΥΑ, έρχεται να συµπληρώσει η 
εφαρµογή του σε µία αµιγώς αγροτική περιοχή της Ελλάδας. Στο κεφάλαιο που 
ακολουθεί, αναπτύσσεται η εφαρµογή χρήσης του ΧΣΥΑ στο Κωπαϊδικό πεδίο του 
Νοµού Βοιωτίας, µέσω της οποίας αποδεικνύεται η λειτουργικότητα και η 
χρηστικότητα του προτεινόµενου συστήµατος, όσον αφορά στην υποστήριξη χωρικά 
εντοπισµένων αποφάσεων λίπανσης. 
 

Αριθµός 
φατνίου 

 
1 
2 
3 

Ποσότητα 
λιπάσµατος  

 
8 
5 
12 

Αριθµός 
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1 
2 
3

Τύπος 
λιπάσµατος  

 
15 
15 
21 

Ένα προς Ένα 
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Κεφάλαιο 8ο. Εφαρµογή του Συστήµατος 
 
1. Γενικά 
 
Στο παρόν κεφάλαιο επιδιώκεται η µετάβαση από το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του 
ΧΣΥΑ, όπως αυτή παρουσιάστηκε στα δύο προηγούµενα κεφάλαια, στην πράξη, 
δηλαδή την εφαρµογή του, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις και συνθήκες. 
Προκειµένου λοιπόν, να ελεγχθεί και να δοκιµαστεί η λειτουργία του ΧΣΥΑ, κάτω 
από πραγµατικές συνθήκες περιβάλλοντος, πραγµατοποιείται η εφαρµογή του σε µία 
αµιγώς αγροτική περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Μέσω της εφαρµογής αυτής, δίνεται 
παράλληλα µία σαφής εικόνα του τρόπου χρήσης, λειτουργίας και απόδοσης του 
ΧΣΥΑ και παράλληλα η ίδια δρα, ως παράδειγµα-οδηγός για µελλοντικές εφαρµογές 
του ΧΣΥΑ σε άλλες περιπτωσιολογικές µελέτες. 
 
2. Επιλογή της περιοχής µελέτης 
 
Η επιλογή της περιοχής µελέτης έγινε κυρίως µε περιβαλλοντικά κριτήρια. Η 
ποιότητα των υδάτων στην Ελλάδα θεωρείται γενικά καλή, µε σχετικές αδυναµίες σε 
τοπικό επίπεδο στα υπόγεια νερά, όπου τοπικά εµφανίζονται αυξηµένες τιµές 
νιτρικών αλάτων, λόγω της εντατικοποίησης της γεωργίας και της αλόγιστης χρήσης 
λιπασµάτων κυρίως νιτρικών. Στα πλαίσια εναρµόνισης της Ελλάδας µε την Οδηγία 
91/676/ΕΟΚ, αρχικά είχαν καθοριστεί (ΚΥΑ 19652/1906/99, ΦΕΚ 1575/Β) 
τέσσερεις ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση περιοχές (Θεσσαλίας, Κωπαΐδας, 
Αργολίδας, Πηνειού Ηλείας), ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν (ΚΥΑ 20419/2522/01, 
ΦΕΚ 1212/Β) άλλες τρεις περιοχές Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Πέλλας-Ηµαθίας, λεκάνης 
Στρυµόνα και Άρτας-Πρέβεζας. Οι παθογενείς εκτάσεις των ανωτέρω περιοχών 
εντοπίζονται στις καλλιεργούµενες εκτάσεις των περιοχών και για την περίπτωση της 
Κωπαΐδας, ανέρχονται σε 113200 Ha24.  
Στο πλαίσιο των Ειδικών Παρεµβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ25), στην 
περιοχή του Κωπαϊδικού πεδίου και σε έκταση 7051.3 Ha, εφαρµόζεται το Μέτρο της 
«Μείωσης της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης». Στόχος του µέτρου, µεταξύ 
άλλων, είναι και η µείωση των εφαρµοζόµενων λιπασµάτων, σε σχέση µε τα 
προβλεπόµενα στα αντίστοιχα προγράµµατα ∆ράσης, τουλάχιστον κατά 30%.  
Παράλληλα, η περιοχή µελέτης περιβάλλεται από µία οικολογικά ευαίσθητη ζώνη 
(Οδηγία 92/43/ΕΟΚ), η οποία είναι ενταγµένη στο δίκτυο Φύση 2000 (Χάρτης 1). 
Γενικά, οι περιοχές, που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Φύση 2000, έχουν επιλεγεί, µε 
βάση τις προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν σηµαντικές για 
το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σε αυτές τις περιοχές συναντιούνται οικότοποι, φυτικά και ζωικά είδη, τα οποία είναι 
σπάνια ή απειλούµενα και χαρακτηρίζονται σαν «κοινοτικού ενδιαφέροντος» 
(παραρτήµατα της Οδηγίας 92/43). Η Ελλάδα, έχει αναλάβει την υποχρέωση 
διατήρησής τους. Οι περιοχές αυτές αποτελούν ένα φυσικό κεφάλαιο για τη χώρα µας 
και για αυτό το λόγο προϋποτίθεται η διατήρηση του φυσικού τους πλούτου.  

                                                 
24 Ένα εκτάριο (Ha) είναι ίσο µε 10 στρέµµατα (στρ.) 
25 Οι ΕΠΑΑ συνιστούν πρόγραµµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το οποίο 
στοχεύει στην αντιµετώπιση των διαρθρωτικών αδυναµιών του αγροτικού τοµέα της Ελλάδας, 
προωθώντας µέτρα που στοχεύουν στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, τη διατήρηση και προστασία 
της Ελληνικής χλωρίδας και πανίδας κ.ά.   
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Χάρτης 1. Η περιοχή µελέτης και η οικολογικά ευαίσθητη ζώνη του ∆ικτύου Φύση 
2000. 
 
Με άλλα λόγια, το Κωπαϊδικό πεδίο αποτελεί ευαίσθητη και ευπρόσβλητη περιοχή, 
από πλευράς ρύπανσης του περιβάλλοντος, ως αποτέλεσµα της κακής διαχείρισης 
των γεωργικών λιπασµατικών εισροών και αυτοµάτως οριοθετεί καίρια περιοχή 
εφαρµογής του ΧΣΥΑ, µε σκοπό τη συνδροµή στην ορθολογικότερη λήψη των 
αγροτικών αποφάσεων. Παράλληλα, συγκριτικά µε τις υπόλοιπες παθογενείς περιοχές 
που αναφέρθηκαν, η Κωπαΐδα βρίσκεται πλησίον της Αθήνας, γεγονός που 
διευκόλυνε τη συχνότητα των επισκέψεων και των επιτόπιων ελέγχων στην περιοχή 
µελέτης.                     
 
3. Περιγραφή περιοχής µελέτης 
 
3.1. Φυσιογραφία-ανάγλυφο 
 
Το Υδατικό ∆ιαµέρισµα Ανατολικής Στερεάς, όπου οριοθετείται η περιοχή της 
Κωπαΐδας σύµφωνα µε µελέτη του Τµήµατος Υδρογεωλογίας του Πανεπιστηµίου 
Πατρών, περιλαµβάνει τις περιοχές πέριξ της λίµνης Υλίκης και µέρη της λεκάνης 
Βοιωτικού Κηφισού από την Υλίκη µέχρι τη Βορειοανατολική Φωκίδα και Φθιώτιδα 
(Καλλέργης, 1997). Η περιοχή της Κωπαΐδας είναι βασικά η έκταση, η οποία 
αποδόθηκε στην καλλιέργεια µετά από την αποξήρανση, πριν από το Β’ Παγκόσµιο 
πόλεµο, της οµώνυµης φυσικής λίµνης. Η υπό µελέτη περιοχή αποτελεί τµήµα της 
ευρύτερης έκτασης του Κωπαϊδικού πεδίου, το οποίο φυσιογραφικά χαρακτηρίζεται 
ως λεκανοπέδιο (Εικόνα 2).    
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Εικόνα 2. Τρισδιάστατη απεικόνιση του Κωπαϊδικού πεδίου (∆ιακρίνεται η διάταξη 
του υδρογραφικού, αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου της περιοχής). 
  
Τα όρια της υπό µελέτη περιοχής αντλούνται από την εδαφολογική µελέτη του 
Κωπαϊδικού πεδίου (Καστάνης, 1986). Πιο συγκεκριµένα, το µέσο µήκος της είναι 11 
χιλιόµετρα, το πλάτος 8 χιλιόµετρα και το µέσο υπερθαλάσσιο υψόµετρό της είναι 95 
µέτρα. Σχετικά µε το ανάγλυφο της ευρύτερης περιοχής ενδιαφέροντος, αυτό είναι 
οµαλό µε πολύ µικρές τιµές κλίσεων. 
 
3.2. Εδαφικές συνθήκες 
 
Τα εδάφη της ευρύτερης περιοχής έχουν αναπτυχθεί σε ασβεστούχα ή µη µητρικά 
υλικά, σε περιοχές µε µεγάλες έως πολύ µικρές κλίσεις (περιοχή ενδιαφέροντος) µε 
συνθήκες έντονης διάβρωσης σε αυτόχθονα υλικά ή µεταφερθέντα πρόσφατα υλικά. 
Η κατανοµή και η ταξινόµηση των εδαφών της λεκάνης του Κηφισού 
παρουσιάζονται περιληπτικά παρακάτω, ενώ οι τύποι των εδαφών αναπαρίστανται 
στο Χάρτη 2: 

• Τάξη: Entisols -Υποτάξη: Orthents 
Είναι τα εδάφη πέριξ της λίµνης Υλίκης και τα επικλινή εδάφη πρόσφατα 
σχηµατισµένα σε αυτόχθονα υλικά, υπερβολικά έως µέτρια στραγγιζόµενα. Αβαθή 
έως βαθιά εδάφη. Η µηχανική τους σύσταση στον επιφανειακό ορίζοντα είναι 
αµµοπηλώδης µέχρι αργιλλώδης. Η µηχανική σύσταση στις υπόλοιπες στρώσεις είναι 
από αµµώδης µέχρι αργιλλώδης µε ή χωρίς χαλίκια. Πιθανόν να έχουν πολύ 
ανθρακικό ασβέστιο στην εδαφοτοµή µέχρι ελάχιστο. 
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Χάρτης 2. Χάρτης εδαφικών τύπων και εδαφοτοµών της περιοχής µελέτης  
(Καστάνης, 1986). 
 

• Τάξη: Entisols -Υποτάξη: Aquents 
Τα εδάφη είναι λιµναίας φάσης και χαρακτηρίζονται από κακή στράγγιση. Στην 
περιοχή παρατηρείται υπερεκµετάλλευση των επιφανειακών υδατικών πόρων 
απευθείας από τις κοίτες των ποταµών ή/και µέσω της εκτροπής τους στα υπάρχοντα 
αρδευτικά - αποστραγγιστικά δίκτυα. Παράλληλα πιστοποιείται η υπεράντληση του 
περιορισµένου δυναµικού φρεατίου υδροφορέα, µέσω υδροληπτικών έργων 
υδροµάστευσής του, που οδηγεί σε σηµαντική κύµανση της πιεζοµετρικής επιφάνειας 
κυρίως κατά τους θερινούς µήνες. Η χρήση των υδατικών πόρων που 
προαναφέρθηκαν για άρδευση των εδαφών αυτών, επιτείνει την έκπλυσή του και σε 
συνδυασµό µε την παρατηρούµενη κύµανση της φρεάτιας στάθµης, προκαλείται 
ρύπανση των επιφανειακών και φρεατίων υδατικών πόρων. Τα παραπάνω εδάφη 
ανήκουν στην περιοχή του Κωπαϊδικού πεδίου, έχουν σχηµατισθεί πρόσφατα και δεν 
παρατηρούνται εδαφογενετικοί ορίζοντες. Η µηχανική σύσταση στον επιφανειακό 
ορίζοντα είναι συνήθως πηλώδης µέχρι αργιλλώδης, ενώ παρατηρείται υψηλή 
περιεκτικότητα σε ανθρακικά άλατα. Το βασικό µητρικό υλικό από το οποίο 
προέρχονται τα εδάφη αυτά είναι η µαλακή µάργα.  

• Τάξη: Vertisols-Υποτάξη: Xererts 
Εντοπίζονται κυρίως στο Θηβαϊκό πεδίο και στις περιοχές του Ορχοµενού, των 
Βαγιών και της ∆αύλειας. Έχουν έντονα Vertic χαρακτηριστικά. Είναι κυρίως µέτρια 
έως υπερβολικά στραγγιζόµενα βαθιά εδάφη. Η µηχανική σύσταση κυµαίνεται από 
αµµοαργιλλοπηλώδης µέχρι αργιλλώδης. Συναντώνται σε επίπεδες έως ελαφρά 
κεκλιµένες επιφάνειες. Συνήθως έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ανθρακικά άλατα, 
αλλά κατά περιοχές αυτά απουσιάζουν σε όλη την εδαφοτοµή. 
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Εικόνα 3. Άποψη του εδαφολογικού χάρτη του Κωπαϊδικού πεδίου. Οι χρωµατικές 
αποχρώσεις απεικονίζουν διαφορετικές τάξεις (τύπους) εδαφών. 
  

• Τάξη: Inceptisols-Υποτάξη: Ochrepts 
Είναι κύρια τα εδάφη στον άνω ρου του Βοιωτικού Κηφισού τόσο στη Βοιωτία όσο 
και στη Φωκίδα και ίσως Φθιώτιδα. Είναι εδάφη µε καµβικό ορίζοντα, υπερβολικά 
µέχρι µετρίως αποστραγγιζόµενα, βαθιά εδάφη. Η µηχανική σύσταση στον 
επιφανειακό ορίζοντα είναι από αµµοπηλλώδης µέχρι αργιλλώδης µε ή χωρίς χαλίκια. 
Η δε µηχανική σύσταση στον υποεπιφανειακό ορίζοντα και στο υπόστρωµα είναι από 
αµµώδης µέχρι αργιλλώδης µε ή χωρίς χαλίκια, τα οποία συναντώνται σε επίπεδες 
µέχρι µέτρια κεκλιµένες περιοχές. 
Στην Εικόνα 3 παρατίθεται µία ποιοτική αναπαράσταση της χωρικής κατανοµής των 
προαναφερθεισών τάξεων, όπως αυτή αναπτύσσεται στην περιοχή ενδιαφέροντος και 
προέρχεται από την αντίστοιχη εδαφολογική µελέτη (Καστάνης, 1986).  
 
3.3. Γεωλογία και Υδρογεωλογία 
 
Ως ευρύτερη περιοχή της Κωπαΐδας, θεωρείται η περιοχή που περιλαµβάνει την 
υδρολογική λεκάνη απορροής του ποταµού Βοιωτικού Κηφισού, το Κωπαϊδικό πεδίο 
και τις λεκάνες Θηβών-Οινοφύτων και βόρειας Πάρνηθας-Πάστρας. Στην περιοχή 
επικρατούν οι ανθρακικοί σχηµατισµοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται από σηµαντική 
καρστικοποίηση και αποτελούν το 40% περίπου των επιφανειακών εµφανίσεων των 
γεωλογικών ακολουθιών. Κυρίως στις λοφώδεις και ορεινές ζώνες εµφανίζεται 
φλύσχης ή φλυσχοειδείς ακολουθίες, ενώ κατά περιοχές απαντώνται οφιόλιθοι καθώς 
και η ακολουθία της σχιστοκερατολιθικής διάπλασης. Οι νεογενείς αποθέσεις που 
στην περιοχή εµφανίζονται µε σειρές µαργών, µαργαϊκών ασβεστόλιθων και 
ψαµµιτοκροκαλοπαγών δεν έχουν ιδιαίτερη εξάπλωση και εντοπίζονται κυρίως στις 
παρυφές της κατάντη ζώνης της περιοχής µελέτης. Τέλος, στις παρυφές των µεγάλων 
ορεινών όγκων (Παρνασσός, Γκιώνα κ.λπ.), αναπτύσσονται κώνοι πλευρικών 
κορηµάτων που αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας της υδρογεωλογικής τους 
συµπεριφοράς. 
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Η περιοχή διασχίζεται από τους ποταµούς Βοιωτικό Κηφισό, Ασωπό και Μέλανα. 
Στους ποταµούς αυτούς, των οποίων η επιφανειακή απορροή είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική, θα πρέπει να προστεθούν και οι απορροές των παραποτάµων του 
Βοιωτικού Κηφισού. Το υδρογραφικό αυτό δίκτυο αποστραγγίζει αφενός τις 
σηµαντικού µεγέθους και ύψους ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων υδρολογικές 
τους λεκάνες, καθώς επίσης και σειρά καρστικών πηγών υψηλού δυναµικού. 
Η ποικιλοµορφία των υδρολιθολογικών σχηµατισµών που δοµούν την ευρύτερη 
περιοχή έχει σαν αποτέλεσµα το σχηµατισµό σηµαντικού αριθµού υδρογεωλογικών 
µονάδων που µπορούν να ενοποιηθούν στα ακόλουθα δύο συστήµατα: 

1. Σύστηµα Ασωπού, διαχωριζόµενο στην ενότητα βόρειας Πάρνηθας-Πάστρας 
και στην ενότητα λεκάνης Θηβών-Οινοφύτων. 

2. Σύστηµα Βοιωτικού Κηφισού που διακρίνεται στις ενότητες Άνω, Μέσου και 
Κάτω ρου καθώς και στην ενότητα των λεκανών Υλίκης-Παραλίµνης. 

Ποιοτικά, τα υπόγεια νερά της ευρύτερης περιοχής εµφανίζονται αρκετά έως πολύ 
ικανοποιητικά, όσον αφορά στον καρστικό υδροφορέα. Εξαίρεση αποτελούν οι νότιες 
απολήξεις της περιοχής (λεκάνη Μεσοβουνίου-Κτυπά), όπου τα υπόγεια νερά 
εµφανίζονται υποβαθµισµένα και υφαλµυρισµένα, κύρια ως αποτέλεσµα των 
επιτελούµενων στην περιοχή υπεραντλήσεων. Όσον αφορά στα νερά των 
υπερκείµενων κοκκωδών σχηµατισµών, η ποιότητά τους είναι εµφανώς υποδεέστερη 
αυτής των καρστικών νερών. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι σχηµατισµοί 
αυτοί αποτελούν τους αποδέκτες των υπολειµµάτων λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων 
κ.λπ., ενώ ταυτόχρονα από αυτούς αντλούνται σηµαντικές ποσότητες νερού για 
κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. 
 
3.4. Κλιµατικές συνθήκες  
 
Το κλίµα της λεκάνης του Βοιωτικού Κηφισού και του Θηβαϊκού πεδίου είναι 
µεσογειακό µε χαρακτηριστικά ηπειρωτικού κλίµατος στα µεγάλα υψόµετρα και  
κατατάσσεται στην ηµίξηρη κλιµατική ζώνη. Κατά µήκος της ευρύτερης περιοχής 
παρουσιάζονται σηµαντικές µεταβολές στις κλιµατικές παραµέτρους. Σύµφωνα µε 
τους Παγούνη και συν., (1986), το ύψος βροχόπτωσης επηρεάζεται κυρίως από το 
υψόµετρο της περιοχής, ακολουθώντας τη σχέση: Y = 0,76X+514, όπου Y η µέση 
ετήσια βροχόπτωση σε χιλιοστά και Χ το υψόµετρο της περιοχής σε µέτρα. Η σχέση 
αυτή προτείνεται για τη λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού.  
Η µέση ετήσια θερµοκρασία κυµαίνεται από 14.7 °C µέχρι 16.8°C, ανάλογα µε το 
υψόµετρο και την απόσταση από τη θάλασσα. Όσον αφορά στους παγετούς, αυτοί 
εµφανίζονται κύρια κατά τους µήνες ∆εκέµβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο και 
σπάνια το µήνα Μάρτιο, ενώ συχνά προκαλούν ζηµιές στις καλλιέργειες. 
 
Πίνακας 31. Στοιχεία τριών µετεωρολογικών σταθµών πλησίον της περιοχής µελέτης. 
 Αλίαρτος Τανάγρα Λ. Υλίκη 

Μήνες 

Μέση 
µηνιαία 
βροχ. 
(mm) 

Μέση 
µηνιαία 
θερµ. (οC)

Μέση 
µηνιαία 
βροχ. 
(mm) 

Μέση 
µηνιαία 
θερµ. (οC)

Μέση 
µηνιαία 
βροχ. 
(mm) 

Μέση 
µηνιαία 
θερµ. (οC)

Ιαν. 70.4 7.1 51.9 7.5 53.2 6.6 
Φεβ. 70.9 8.2 51.5 8.2 42.7 7.2 
Μαρ. 61.3 10.5 48.6 10.2 41.4 8.2 
Απρ. 52.1 15.3 35.9 14.5 24.3 12.6 
Μαι. 23.0 20.7 20.4 20.0 24.4 18.3 
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Ιουν. 13.6 25.7 10.2 25.3 11.8 22.6 
Ιουλ. 4.3 27.3 5.2 27.5 5.2 24.7 
Αυγ. 17.7 26.4 11.3 26.7 6.1 24.0 
Σεπ. 10.9 22.6 8.7 22.4 13.8 19.9 
Οκτ. 65.2 17.0 46.8 17.2 54.9 14.2 
Νοε. 77.4 12.1 64.8 12.8 51.5 10.2 
∆εκ. 105.9 8.6 75.6 9.4 71.4 7.5 
Μ.Ο.  16.8  16.8  14.7 
Σύνολο 572.7  430.9  400.7  
 
Από τα µετεωρολογικά στοιχεία του Πίνακα 31 συνάγεται το συµπέρασµα ότι ο 
θερµότερος µήνας του έτους είναι ο Ιούλιος µε µέση θερµοκρασία 26.5 °C, ενώ ο 
Ιανουάριος είναι ο ψυχρότερος µήνας µε θερµοκρασία 7.1 °C. Επίσης, από τα 
δεδοµένα φαίνεται ότι κατά έτος παρατηρείται µία υγρή περίοδος από τον Οκτώβριο 
έως το Φεβρουάριο και µία ξηρή περίοδος από τον Απρίλιο έως το Σεπτέµβριο.     
 
3.5. Γεωργική χρήση 
 
Το µικρό µέγεθος των αγροτεµαχίων, ο πολυτεµαχισµός, η καθυστέρηση έργων 
αναδασµού και η έλλειψη προγραµµατισµού των καλλιεργειών µε βάση τις 
απαιτήσεις της αγοράς, συνιστούν ορισµένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της 
γεωργίας, µε αρνητική επίπτωση στο εισόδηµα των παραγωγών. Η έλλειψη 
επιστηµονικού προσωπικού για τον έλεγχο και την καθοδήγηση των αγροτών 
προκειµένου να εφαρµόζουν τους κανόνες της σύγχρονης γεωργίας, είναι εµφανής. 
Συγκεκριµένα, η καλλιέργεια του βαµβακιού, θα πρέπει να περιορισθεί σε ποικιλίες, 
οι οποίες όχι µόνο έχουν καλή προσαρµοστικότητα στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες 
της περιοχής, αλλά θα πρέπει να επιτρέπονται µόνο εκείνες οι οποίες παράγουν 
προϊόν καλής ποιότητας. Οι ανορθόδοξες λιπαντικές πρακτικές οι οποίες 
ακολουθούνται από τους αγρότες, κρίνονται επικίνδυνες και για την ποιότητα του 
προϊόντος αλλά και για τη ρύπανση των αβαθών υδροφορέων (Καρυώτης, 2004). 
Οι κύριες καλλιέργειες στην περιοχή είναι το βαµβάκι, τα σιτηρά, η ελιά, το 
καλαµπόκι, τα αµπέλια, η βιοµηχανική τοµάτα, τα κρεµµύδια, η µηδική, η πατάτα και 
διάφορα κηπευτικά. Το βαµβάκι στην Ελλάδα αποτελεί το κύριο προϊόν µεταξύ των 
φυτών µεγάλης καλλιέργειας και καταλαµβάνει ποσοστό πάνω από 55% των 
αρδευόµενων εκτάσεων της χώρας. Από τα υπάρχοντα στοιχεία η περιοχή θεωρείται, 
µαζί µε τη Θεσσαλία, ως κύρια παραγωγική περιοχή βαµβακιού της χώρας. Σύµφωνα 
µε στοιχεία της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Βοιωτίας, οι εκτάσεις των κυριότερων 
καλλιεργειών του Νοµού περιλαµβάνονται στον Πίνακα 32. 
 
Πίνακας 32. Οι κυριότερες καλλιέργειες της περιοχής Κωπαΐδας26. 

Καλλιεργούµενο είδος Έκταση (Ha) 
Ελιές 21400 
Σιτηρά 34200 
Βαµβάκι 27200 
Μηδική  6000 
Αµπέλι 3400 

Βιοµ. Τοµάτα 2200 

                                                 
26 Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, www.statistics.gr  
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Καλαµπόκι 3050 
Φυλλώδη Λαχανικά 2000 

Κρεµµύδια 1930 
Πατάτα 900 
Καρότα  510 

 
4. Βάση δεδοµένων 
 
Για τις ανάγκες εφαρµογής του ΧΣΥΑ, έγινε συλλογή των απαραίτητων για την 
αξιολόγηση του συστήµατος δεδοµένων και καταρτίστηκε η αντίστοιχη γεωγραφική 
βάση. Ακολούθως, παρατίθενται οι πηγές των δεδοµένων, η τοπολογία τους και εν 
συνεχεία τα ίδια τα δεδοµένα υπό µορφή χαρτών.     
 
4.1. Εδαφολογικά δεδοµένα 
 
Τα εδαφολογικά δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν για την τροφοδότηση του ΧΣΥΑ, 
αντλήθηκαν από την υπάρχουσα εδαφολογική µελέτη του Κωπαϊδικού πεδίου, η 
οποία είχε εκπονηθεί από την Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων του Υπουργείου 
Γεωργίας (Καστάνης, 1986) και είχε γίνει η σχετική ταξινόµηση και χαρτογράφηση. 
Πιο συγκεκριµένα, τα δεδοµένα και η πληροφορία που αντλήθηκαν από τη µελέτη 
µπορούν να διακριθούν ως εξής: 

• Γεωγραφικό επίπεδο πληροφορίας: 
            - Όρια εδαφικών χαρτογραφικών µονάδων (πολυγωνικό επίπεδο). 

- Θέσεις εδαφοτοµών ή/και εδαφικών ορυγµάτων (σηµειακό επίπεδο). 
• Περιγραφικά στοιχεία για κάθε επίπεδο γεωγραφικής πληροφορίας: 

- Οι τιµές των ιδιοτήτων που απεικονίζονται στο χαρτογραφικό σύµβολο27, 
όπως τιµές διάβρωσης, επιπέδου κλίσης, κατηγοριών µηχανικής σύστασης, 
κλάσεων στράγγισης κ.λπ. 
- Οι τιµές των ιδιοτήτων που προσδιορίζονται στο εργαστήριο στα εδαφικά 
δείγµατα που λαµβάνονται από τα διαφορετικά βάθη (π.χ. οργανική ουσία, 
pΗ, περιεκτικότητα σε άργιλο, ιλύ και άµµο, ποσότητες θρεπτικών 
µακροστοιχείων και ιχνοστοιχείων κ.ά.). 

• Επιπλέον στοιχεία που δύναται να υπολογισθούν και να παρουσιασθούν από 
το ΧΣΥΑ σε ψηφιακούς χάρτες, είναι για κάθε φατνίο της επιφάνειας του 
εδάφους (κανναβική µορφή γεωγραφικής πληροφορίας), η εκτίµηση των 
τιµών των εδαφολογικών ιδιοτήτων που αναφέρθηκαν προηγουµένως καθώς 
και άλλων, όπως το βάθος εδάφους, το ποσοστό λίθων, η περιεκτικότητα σε 
ανθρακικό ασβέστιο, η αλατότητα, η υδατοϊκανότητα κ.ά. 

Η εδαφολογική µελέτη του Κωπαϊδικού πεδίου (1986), κάλυψε πλήρως την 
απαραίτητη πληροφορία για τα εδάφη της περιοχής.  
 
4.2. Κλιµατικά δεδοµένα 
 
Για τις ανάγκες εφαρµογής του ΧΣΥΑ, δηλαδή για τη µερική πλήρωση των 
απαιτούµενων από το ΧΣΥΑ δεδοµένων, συλλέχθηκαν κλιµατικά δεδοµένα, σε ένα 
δίκτυο µετεωρολογικών σταθµών, του οποίου η πυκνότητα προσδιορίζει την κλίµακα 

                                                 
27 Το χαρτογραφικό σύµβολο συνίσταται σε γράµµατα ή/και αριθµούς, που αναπαριστούν τις κοινές 
ιδιότητες µιας εδαφικής µονάδας (βλέπε Παράρτηµα Γ’).  
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ανάλυσης και ταυτόχρονα τη δυνατότητα εκτίµησης χαρακτηριστικών του 
µακροκλίµατος, του µεσοκλίµατος ή ακόµη και του µικροκλίµατος.  
Τα δεδοµένα που εισήχθησαν στο Υποσύστηµα Εισόδου και ∆ιαχείρισης του ΧΣΥΑ 
προσδιορίζονται ως εξής:  

• Γεωγραφικό επίπεδο πληροφορίας: Θέσεις µετεωρολογικών σταθµών 
(σηµειακό επίπεδο) 

• Περιγραφικά στοιχεία για κάθε θέση: Θερµοκρασία εδάφους (ηµερήσιες 
τιµές), ύψος βροχόπτωσης (ηµερήσιες τιµές) 

Τα κλιµατικά δεδοµένα αναζητήθηκαν και αντλήθηκαν από το Τµήµα Υδρολογίας 
και ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων της ∆ιεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, το Τµήµα 
Υδρολογίας της ∆ιεύθυνσης Γεωλογίας-Υδρολογίας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 
Πιο συγκεκριµένα, το δίκτυο των σταθµών µέτρησης (µετεωρολογικοί αλλά κυρίως 
υδρολογικοί), που χρησιµοποιήθηκε στην εφαρµογή του ΧΣΥΑ, περιγράφεται στον 
Πίνακα 33 και αναπαρίσταται στην Εικόνα 4.  
 
Πίνακας 33. Μετεωρολογικοί και υδρολογικοί σταθµοί που χρησιµοποιήθηκαν για 
την εισαγωγή των µετεωρολογικών δεδοµένων στο ΧΣΥΑ. 

Α/Α Όνοµα 
Σταθµού 

Υπηρεσία 
εποπτείας X Y Υψόµετρο 

(m) 
1 Τανάγρα Ε.Μ.Υ. 461653.6 4242833.2 138.4 
2 Θήβα Ε.Μ.Υ. 441216.2 4243191.0 0.0 
3 Αλίαρτος Ε.Μ.Υ. 422129.9 4247546.4 105.0 
4 Αράχωβα Ε.Μ.Υ. 376284.9 4259591.1 940.8 
5 Ορχοµενός Υ.Α.Α.Τ. 411145.0 4261379.0 103.0 
6 Ερυθρές Υ.Α.Α.Τ. 434174.0 4233415.0 0.0 
7 Στροβίκιο Υ.Α.Α.Τ. 421301.0 4259424.0 97.0 
8 Λ. Υλίκη Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 442591.2 4253107.7 85.2 
9 Ιτέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 362684.4 4254854.5 8.0 
10 Θίσβη Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 410231.1 4234557.7 166.8 
11 Παύλος Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 420762.6 4264706.8 212.7 
12 ∆ρυµαία Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 374485.2 4284859.2 502.6 
13 Καλλιθέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 451167.6 4239890.4 329.8 
14 Κ. Τιθορέα Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 387469.0 4273822.0 168.3 
15 ∆ίστοµο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 383450.7 4253946.5 457.6 
16 Καλοσκοπή Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 354026.8 4283347.5 1052.8 
17 Επτάλοφος Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 368697.0 4272816.0 808.0 
18 Λειβαδιά Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 401239.5 4254751.6 175.6 
19 Γραβιά Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 363301.6 4281325.0 380.7 
20 ∆αύλεια Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 389672.3 4263163.2 277.4 
21 Λιλαία Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 368827.6 4276985.5 339.1 
22 Αγ. Τριάδα Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 405136.0 4244800.0 400.0 

  
Η αρµόδια υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. παρείχε στοιχεία για 15 σταθµούς µέτρησης. 
Από τους σταθµούς αυτούς, αντλήθηκαν δεδοµένα πρωτογενούς µορφής (µη 
επεξεργασµένες στατιστικώς ηµερήσιες τιµές-ενδείξεις υδροµετεωρολογικών 
οργάνων), από τα οποία άλλα παραχωρήθηκαν σε ψηφιακή µορφή (αρχεία κειµένου) 
και άλλα σε αναλογική (δελτία απογραφής υδροµετεωρολογικών παρατηρήσεων). Οι 
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συνήθεις παράµετροι που καταγράφουν οι σταθµοί που εποπτεύονται από το 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., είναι η ηµερήσια βροχόπτωση (mm), η χιονόπτωση (cm), η διεύθυνση 
του ανέµου, η θερµοκρασία αέρα (οC), η εξάτµιση (mm) και η θερµοκρασία εδάφους 
(οC). Η αναζήτηση δεδοµένων στην αντίστοιχη υπηρεσία του Υ.A.Α.Τ. (3 σταθµοί) 
και την Ε.Μ.Υ. (4 σταθµοί), εστιάστηκε στις παραµέτρους της βροχόπτωσης και της 
θερµοκρασίας του εδάφους. Το Υ.A.Α.Τ. παρείχε στοιχεία σε δελτία απογραφής ενώ 
η Ε.Μ.Υ. διέθετε επεξεργασµένα στοιχεία υπό µορφή µέσων τιµών. Επίσης, πρέπει 
να αναφερθεί, πως προέκυψε, όπως ήταν φυσικό, ασυµφωνία στις χρονικές περιόδους 
λειτουργίας των σταθµών.  
   

 
Εικόνα 4. ∆ίκτυο µετεωρολογικών και υδρολογικών σταθµών (η περιοχή µελέτης 
τονίζεται µε γραµµοσκίαση, ενώ όπου  → εποπτευόµενος φορέας: Υ.Α.Α.Τ.,  → 
εποπτευόµενος φορέας: Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και  → εποπτευόµενος φορέας: Ε.Μ.Υ.). 
 
Η περίοδος αναφοράς για τα στοιχεία, αφορούσε κατά µέσο όρο µία 30ετία για τις 
τιµές της βροχόπτωσης και µία 8ετία για τη θερµοκρασία εδάφους. 
 
4.3. ∆εδοµένα καλλιεργητικών πρακτικών 
 
Τα δεδοµένα των καλλιεργητικών πρακτικών, εφόσον στην περιοχή µελέτης 
εφαρµόζεται εξολοκλήρου η συµβατική γεωργία, αναφέρονται και αποδίδονται σε 
κάθε αγροτεµάχιο χωριστά. Κατά συνέπεια, το γεωγραφικό επίπεδο πληροφορίας των 
εκάστοτε εφαρµοζόµενων καλλιεργητικών πρακτικών αντιστοιχεί στα όρια των 
αγροτεµαχίων τα οποία περιλαµβάνει η περιοχή µελέτης (Εικόνα 5). Πρόκειται για 
ένα γεωγραφικό επίπεδο µε πολυγωνική τοπολογία το οποίο παραχωρήθηκε από την 
Τοπογραφική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Οι 
θέσεις εντός της περιοχής µελέτης στις οποίες δεν υπάρχουν περιγεγραµµένα 
αγροτεµάχια, συνιστούν µεν καλλιεργούµενες εκτάσεις, αλλά είτε βρίσκονται σε 
κατάσταση αγρανάπαυσης (προσωρινή ή/και µόνιµη διακοπή καλλιέργειας) ή 
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καλλιεργούνται µε χειµερινές ή µη αρδευόµενες καλλιέργειες. Για τους λόγους 
αυτούς οι εν λόγω θέσεις εξαιρέθηκαν από την περιοχή εφαρµογής του ΧΣΥΑ.  
  

 
Εικόνα 5. Πολύγωνα αγροτεµαχίων της περιοχής µελέτης. 
  
Οι τρόποι συλλογής των δεδοµένων σχετικά µε τις καλλιεργητικές πρακτικές, δηλαδή 
της περιγραφικής πληροφορίας του επιπέδου των αγροτεµαχίων, ήταν οι ακόλουθοι: 

1. Ο ΟΠΕΓΕΠ28, έχει διενεργήσει πιλοτική εφαρµογή των προτύπων 
ολοκληρωµένης διαχείρισης (Agro 2-1 και 2-2) στην καλλιέργεια του 
βαµβακιού, µέρος της οποίας περιλαµβάνει παραγωγούς που καλλιεργούν στο 
Κωπαϊδικό πεδίο. Ενδεικτικά στοιχεία από την εφαρµογή αυτή, αντλήθηκαν 
για τις εφαρµοζόµενες καλλιεργητικές πρακτικές στην Κωπαΐδα και 
αξιοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή. 

2. Καταρτίστηκαν και υποβλήθηκαν ερωτηµατολόγια σε βαµβακοπαραγωγούς 
της περιοχής µελέτης (Πίνακας 34). Αρχικά, έγινε ο προσδιορισµός επί τόπου 
των εκτάσεων µε καλλιέργεια βαµβακιού και ακολούθησε µία τυχαία 
δειγµατοληψία περίπου 50 παραγωγών. Έγινε η επίδοση και η συµπλήρωση 
των ερωτηµατολογίων, ενώ κατά τη µετέπειτα επεξεργασία τους, 
καταβλήθηκε προσπάθεια προκειµένου ίσος αριθµός θέσεων να αντιστοιχεί σε 
δεδοµένες καλλιεργητικές πρακτικές. Ο τελικός αριθµός των 
ερωτηµατολογίων που αξιοποιήθηκαν στην εφαρµογή ήταν 41. 

 
Πίνακας 34. Υπόδειγµα ερωτηµατολογίου αποδελτίωσης καλλιεργητικών πρακτικών. 

Ερωτηµατολόγιο 
 
Στοιχεία αγροτεµαχίου 
Θέση:      Χωριό: 
Αρ. αγροτεµαχίου:    Έκταση  
      αγροτεµαχίου: 
 
                                                 
28 Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, http://www.agrocert.gr  
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Στοιχεία καλλιέργειας 
Ηµεροµηνία σποράς:    Χρησιµοποιούµενη  
      ποικιλία: 
Στοιχεία λίπανσης 
Τύπος βασικού    Ποσότητα βασικού  
λιπάσµατος:      λιπάσµατος: 
 
Τρόπος εφαρµογής 
βασικού λιπάσµατος:   
        
Τύπος επιφανειακού     Ποσότητα επιφανειακού  
λιπάσµατος:     λιπάσµατος: 
 
Τρόπος εφαρµογής 
επιφανειακού λιπάσµατος:       
 
Παρελθούσες λιπάνσεις:  2005:…………………………………………………….. 
        2006:…………………………………………………….. 
        2007:…………………………………………………….. 
        2008:…………………………………………………….. 
 
Παρελθούσες συγκοµιδές: 2005:…………………………………………………… 
          2006:…………………………………………………… 
          2007:…………………………………………………… 
          2008:……………………………………………………  
 
Στοιχεία άρδευσης 
Σύστηµα άρδευσης:    Ποσότητα νερού  
      άρδευσης: 
 
Με τους ως άνω τρόπους, έγινε η συλλογή των δεδοµένων, «χρήση αµµωνιακών 
λιπασµάτων ή ουρίας», «ενσωµάτωση ή µη των λιπασµάτων», «χρήση ή µη 
οξινοποιών λιπασµάτων», «χρησιµοποιούµενο σύστηµα άρδευσης» και 
«εφαρµοζόµενη ποσότητα νερού άρδευσης». Το δεδοµένο εισόδου «ποιότητα νερού 
άρδευσης», δηλαδή η περιεκτικότητα του νερού σε ανόργανες µορφές αζώτου, 
αντλήθηκε από στοιχεία γεωτρήσεων που είχαν γίνει στην ευρύτερη περιοχή 
ενδιαφέροντος στα πλαίσια της Μελέτης για την Εφαρµογή Σχεδίου ∆ράσης κατά της 
Νιτρορύπανσης στο Κωπαϊδικό Πεδίο (Καρυώτης, 2004).      
 
5. Αποτελέσµατα-χάρτες διαχείρισης λιπαντικών µονάδων 
 
Τα δεδοµένα εισόδου που χρησιµοποιήθηκαν για την εφαρµογή του ΧΣΥΑ 
διακρίνονται µε βάση το πεδίο τιµών τους, σε συνεχή (ανόργανο εδαφικό άζωτο, pH, 
οργανική ουσία, άργιλλος, εδαφική υγρασία, µέση ετήσια εδαφική θερµοκρασία, 
ετήσιο άθροισµα χιλιοστών βροχής, ποσότητα νερού άρδευσης, ποιότητα νερού 
άρδευσης) και σε κατηγορικά (στράγγιση, χρήση αµµωνιακού λιπάσµατος ή ουρίας, 
ενσωµάτωση λιπασµάτων, χρησιµοποιούµενο σύστηµα άρδευσης). Τα περιγραφικά 
στατιστικά στοιχεία των συνεχών δεδοµένων παρατίθενται στον Πίνακα 35. 
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Πίνακας 35. Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των συνεχών δεδοµένων εισόδου για 
την περιοχή µελέτης. 

∆εδοµένο εισόδου Ελάχιστη 
τιµή  

Μέγιστη 
τιµή  

Μέσος 
όρος  

Τυπική 
απόκλιση 

Ανόργανο εδαφικό άζωτο 
(ppm) 16 31 21.7 3.70 

pH 7 8 7.1 0.27 
Οργανική ουσία (%) 3 7 4.6 0.79 

Άργιλλος (%)  20 40 27.1 3.47 
Εδαφική υγρασία (%) 17 22 18.7 1.15 
Μέση ετήσια εδαφική 
θερµοκρασία (oC) 19 19 - - 

Ετήσιο ύψος βροχής (mm) 476 572 - - 
Ποσότητα νερού άρδευσης 

(m3/στρ.) 0 500 249.2 115.96 

Ποιότητα νερού άρδευσης 
(ppm) 14 35 21.1 2.83 

  
Η µέση ετήσια θερµοκρασία του εδάφους δεν παρουσιάζει διαφοροποίηση στην 
περιοχή µελέτης, ενώ σχετικά µε το ετήσιο άθροισµα βροχόπτωσης η περιοχή 
διακρίνεται σε δύο ζώνες, οι οποίες δέχονται 476 και 572 χιλιοστά βροχής αντίστοιχα.  
Στην περίπτωση των κατηγορικών δεδοµένων, αυτά λαµβάνουν τις τιµές που 
παρατίθενται στον Πίνακα 36.  
 
Πίνακας 36. Κατηγορικά δεδοµένα εισόδου του ΧΣΥΑ και οι µη ασαφείς τιµές που 
λαµβάνουν. 

∆εδοµένο εισόδου Τιµές  
Στράγγιση  Καλή έως µέτρια Κακή έως πολύ κακή

Χρήση αµµωνιακού λιπάσµατος ή ουρίας Ναι  Όχι  
Ενσωµάτωση λιπασµάτων  Ναι  Όχι  

Χρησιµοποιούµενο σύστηµα άρδευσης Στάγδην  Καταιονισµός  
 
Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του ΧΣΥΑ στην ουσία συνιστούν το χωρικό 
προσδιορισµό των ορίων των διαχειριστικών λιπαντικών αποφάσεων και τον 
προσδιορισµό των χαρακτηριστικών τιµών των αποφάσεων αυτών για κάθε 
προκύπτουσα διαχειριστική ζώνη. 
Στις σελίδες που ακολουθούν, παρατίθενται οι χαρτογραφικές απεικονίσεις των 
επιµέρους δεδοµένων εισόδου που ενσωµατώνει η διατριβή καθώς και οι δύο 
θεµατικοί χάρτες που αποτελούν την πληροφορία-απόφαση που εξάγει το ΧΣΥΑ. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν έχει συµπεριληφθεί ο χάρτης απεικόνισης της µέσης 
ετήσιας εδαφικής θερµοκρασίας διότι, όπως αναφέρθηκε, δεν παρουσιάζει καµία 
διακύµανση εντός της ζώνης που περικλείει η περιοχή ενδιαφέροντος και ως εκ 
τούτου θα εµφανιζόταν ως µία οµοιογενής χρωµατικά περιοχή. 
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Χάρτης 3. Περιεκτικότητα εδαφών σε άργιλλο. 

 

 
Χάρτης 4. Περιεκτικότητα εδαφών σε οργανική ουσία. 
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Χάρτης 5. Εδαφική οξύτητα (pH). 

 

 
Χάρτης 6. Περιεκτικότητα εδαφών σε ανόργανο άζωτο. 
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Χάρτης 7. Εδαφική υγρασία. 

 

 
Χάρτης 8. Κατηγορίες στράγγισης εδαφών. 
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Χάρτης 9. Μέση ποσότητα νερού άρδευσης ανά καλλιεργητική περίοδο. 

 

 
Χάρτης 10. Περιεκτικότητα νερού άρδευσης σε ανόργανο άζωτο. 
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Χάρτης 11. Χρησιµοποιούµενο σύστηµα άρδευσης. 

 

 
Χάρτης 12. Χρήση αζωτούχων λιπασµάτων ή ουρίας. 
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Χάρτης 13. Ενσωµάτωση λιπασµάτων. 

 

 
Χάρτης 14. Μέσο ετήσιο ύψος βροχής. 
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Χάρτης 15. Συνιστώµενες ποσότητες αζωτούχου λιπάσµατος. 

 

 
Χάρτης 16. Κωδικοί συνταγής λιπάνσεων. 
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6. Συζήτηση επί των αποτελεσµάτων 
 
Σύµφωνα µε την αποδελτίωση της πραγµατικότητας που αφορά στις λιπάνσεις στην 
περιοχή µελέτης και βάσει της αξιολόγησης των ερωτηµατολογίων για τις 
καλλιέργειες της περιοχής, σηµειώνονται τα εξής:   
Η σηµαντικότερη και δυναµικότερη καλλιέργεια για την περιοχή είναι αυτή του 
βαµβακιού. Η αύξηση της έκτασης της βαµβακοκαλλιέργειας στην περιοχή, κατά τη 
δεκαετία του 1990, είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση και διατήρηση σε υψηλά 
επίπεδα της συνολικής κατανάλωσης λιπασµάτων.  
Πιο συγκεκριµένα, η αζωτούχος λίπανση µε την έννοια των µέσων λιπαντικών 
µονάδων κατά στρέµµα παρουσιάζει συνεχή αυξητική τάση, η οποία είναι εντονότερη 
µετά το 1980 (14-20 µονάδες/στρέµµα.). Ενδεικτικά και µόνο, αναφέρεται ότι η 
αντίστοιχη φωσφορική λίπανση µετά το 1980 παρουσίασε κάµψη, µε σοβαρές τάσεις 
ανάκαµψης κατά τα τελευταία έτη, (8-12 µονάδες/στρέµµα), ενώ η καλιούχος 
λίπανση άρχισε να εφαρµόζεται µόλις τα τελευταία 15 χρόνια, η δε χρήση της, 
επεκτείνεται σχετικά γρήγορα για να φθάσει στο 35-40% περίπου της έκτασης, µε 
µέση ποσότητα ανά στρέµµα περί τις 7-9 µονάδες. 
Οι ποσότητες λιπασµάτων που χρησιµοποιούνται στη βαµβακοκαλλιέργεια τα 
τελευταία χρόνια κυµαίνονται από 25 έως 30 χιλιάδες τόνους στην περιοχή του 
Κωπαϊδικού Πεδίου. Η επιφανειακή λίπανση εφαρµόζεται σε αρκετά σηµαντικά 
ποσοστά, που κυµαίνονται από 80% µέχρι και 96%. 
Ένα σηµαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να τονιστεί είναι ότι, ακόµη και σήµερα η 
ποσότητα της βασικής λίπανσης δεν παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές ανεξάρτητα 
αν θα ακολουθήσει ή όχι επιφανειακή λίπανση στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό 
σηµαίνει ότι η ποσότητα που εφαρµόζεται στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου δε 
διαφοροποιείται ανάλογα µε τις δόσεις που πρόκειται να χορηγηθούν αργότερα και 
συνήθως είναι υψηλότερη της απαιτούµενης για τη δεδοµένη χρονική στιγµή.    
Πράγµατι, το άζωτο που χρειάζεται η βαµβακοφυτεία κυµαίνεται σχεδόν στα ίδια 
επίπεδα µε τις µονάδες που προστίθενται µε την λίπανση και είναι το µισό που τελικά 
αποµακρύνεται µε το σπόρο. Από αυτό, γίνεται φανερό ότι τα κιλά αζώτου που 
προστίθενται ανά έτος, είναι ποσότητες µεγαλύτερες ή ίσες από αυτές που χρειάζεται 
η φυτεία για την πλήρη ανάπτυξή της. Οι ποσότητες όµως, που πρακτικά 
αποµακρύνονται από το έδαφος µε την καλλιέργεια του βαµβακιού είναι 
υποδιπλάσιες. Άλλωστε, οι ποσότητες που περιέχονται στα φύλλα, τα στελέχη, τις 
κάψες και τις ρίζες, µε τη στελεχοκοπή και το όργωµα, που έπονται της συγκοµιδής,  
παραµένουν στο χωράφι και χρησιµοποιούνται σε κάποιο ποσοστό µε τη δράση των 
µικροοργανισµών κατά την επόµενη καλλιεργητική περίοδο. 
 
Η εφαρµογή του ΧΣΥΑ στην περιοχή του Κωπαϊδικού πεδίου οδήγησε στη χάραξη 
τεσσάρων ζωνών διαχείρισης των ποσοτήτων λίπανσης (Χάρτης 15) και έξι 
συστάσεων σχετικά µε τον τύπο του λιπάσµατος (Χάρτης 16). 
 
6.1. Αποτελέσµατα του υποσυστήµατος για την ποσότητα του λιπάσµατος  
 
Όσον αφορά στα αποτελέσµατα του υποσυστήµατος για την ποσότητα του 
λιπάσµατος: 

• Προτείνονται µειωµένες τιµές ποσότητας σε σχέση µε τις ποσότητες που ήδη 
εφαρµόζονται στην περιοχή µελέτης και  
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• Συστήνεται χωρικά εντοπισµένη ζωνοποίηση της περιοχής σε τέσσερεις 
κατηγορίες, ανάλογα µε την προτεινόµενη ποσότητα λιπάσµατος. Η έκταση 
των ζωνών-κατηγοριών αυτών φαίνεται στον Πίνακα 37. 

 
Πίνακας 37. Έκταση που καταλαµβάνουν οι τέσσερεις ζώνες προτεινόµενων 
ποσοτήτων λίπανσης.  
Κατηγορία προτεινόµενης ποσότητας 

λιπάσµατος (kg/στρ.) 
Έκταση σε στρ. (Ποσοστό επί της 

συνολικής)  
4.0-6.7 2827 (6.0%) 
6.8-9.5 23232 (49.1%) 
9.6-11.1 10249 (21.7%) 
11.2-12.0 11007 (23.2%) 

 
Η χωρική συσχέτιση των θέσεων του Χάρτη 15 µε τις επιµέρους τιµές των δεδοµένων 
εισόδου αποτελεί µία µάλλον παρακινδυνευµένη και αφαιρετική ενέργεια, εφόσον οι 
διαδικασίες που προσοµοιώνονται µέσα από το ΧΣΥΑ, είναι αρκετά πολύπλοκες 
ώστε να είναι εφικτή η διατύπωση συµπερασµάτων του τύπου «σε περιοχές µε εδάφη 
αδροµερή (χαµηλή περιεκτικότητα σε άργιλλο), συστήνονται υψηλότερες ποσότητες 
λιπάσµατος» ή «εάν το χρησιµοποιούµενο σύστηµα άρδευσης είναι η στάγδην, οι 
ποσότητες λιπάσµατος που προτείνονται είναι χαµηλότερες από τις αντίστοιχες στην 
περίπτωση του καταιονισµού». Για το λόγο αυτό, στη συνέχεια παρατίθεται ένα 
παράδειγµα υπολογισµού των λιπαντικών αναγκών, προκειµένου να γίνει κατανοητή 
η διαδικασία προσδιορισµού της τελικής απόφασης, µέσω εκτέλεσης του αντίστοιχου 
υποσυστήµατος του ΧΣΥΑ.  
Για τις ανάγκες του παραδείγµατος, έχουν επιλεγεί τρεις παραγωγοί των οποίων τα 
αγροτεµάχια βρίσκονται στις θέσεις Α, Β και Γ, εντός της περιοχής ενδιαφέροντος 
(Σχήµα 100).  
 

 
Σχήµα 100. Απεικόνιση των επιλεγµένων θέσεων Α, Β και Γ (οι θέσεις 
επισηµαίνονται µε γαλάζιο χρώµα). 
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Στο Σχήµα 100, η χρωµατική διαβάθµιση αντιστοιχεί στις διαφορετικές ποσότητες 
αζωτούχου λιπάσµατος που συστήνει το ΧΣΥΑ προς εφαρµογή. Επίσης, διακρίνονται 
τα όρια των αγροτεµαχίων της περιοχής µελέτης, ενώ σε µεγέθυνση παρουσιάζονται 
οι αγροί των τριών παραγωγών. Θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι µε γαλάζιο χρώµα έχουν 
επισηµανθεί οι θέσεις εκείνες οι οποίες προτείνεται να δεχτούν συγκεκριµένες 
ποσότητες λιπάσµατος και οι οποίες για τους επιλεγµένους αγρούς, καθώς φαίνεται 
στο σχήµα, δεν ταυτίζονται µε τα όριά τους. Αυτό σηµαίνει, ότι το ΧΣΥΑ επιτυγχάνει 
µία κυµαινόµενη σύσταση ποσότητας λιπάσµατος εντός ακόµα και του ίδιου αγρού, η 
αξιοπιστία της οποίας ωστόσο κρίνεται µάλλον ελεγχόµενη, εφόσον τα δεδοµένα που 
έχουν χρησιµοποιηθεί προς τούτο, έχουν αρκετά αδροµερή ανάλυση και ασφαλή 
συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν µόνο για την ευρύτερη περιοχή. 
Στις θέσεις Α, Β και Γ, οι µεταβλητές εισόδου που χρησιµοποιεί το ΧΣΥΑ 
λαµβάνουν τις τιµές του Πίνακα 38.      
 
Πίνακας 38. Τιµές δεδοµένων εισόδου για τις επιλεγµένες θέσεις Α, Β και Γ. 

Θέσεις 
 
∆εδοµένα εισόδου 

Α Β Γ 

Ανόργανο εδαφικό  
άζωτο (ppm) 18.0 28.3 22.4 

Εδαφικό pH 7.5 7.4 7.5 
Περιεκτικότητα του εδάφους σε 
οργανική ουσία (% κ.β.) 5.1 4.3 3.2 

Περιεκτικότητα του εδάφους σε 
άργιλλο (% κ.β.) 33 27 23 

Κλάση στράγγισης Κακή έως 
πολύ κακή 

Κακή έως 
πολύ κακή 

Κακή έως 
πολύ κακή 

Εδαφική υγρασία (% κ.β.)   19.0 17.4 17.4 
Μέση ετήσια εδαφική 
θερµοκρασία (oC) 19.5 19.5 19.5 

Ετήσιο άθροισµα χιλιοστών 
βροχής (mm) 476.4 476.4 572.5 

Χρήση αµµωνιακού λιπάσµατος 
ή ουρίας Ναι  Όχι  Ναι  

Ενσωµάτωση λιπασµάτων Όχι Όχι Όχι 
Χρησιµοποιούµενο σύστηµα 
άρδευσης Καταιονισµός Καταιονισµός Στάγδην  

Ποσότητα νερού άρδευσης 
(m3/στρ.) 485 206 93 

Ποιότητα νερού άρδευσης (ppm) 26.4 22.5 19.1 
 
Σύµφωνα µε τον Πίνακα 38, οι τρεις θέσεις διαφοροποιούνται ουσιωδώς στην 
περιεκτικότητα των εδαφών τους σε ανόργανο άζωτο µε υψηλότερη τιµή αυτή της 
θέσης Β, στην περιεχόµενη οργανική ουσία, η οποία βαίνει µειούµενη µεταξύ των 
θέσεων Α, Β και Γ, καθώς και στη µηχανική τους σύσταση µε µικρές όµως 
αποκλίσεις. Οι τιµές του εδαφικού pH, της εδαφικής υγρασίας και της κλάσης 
στράγγισης στην οποία υπάγονται τα εδάφη των θέσεων, δε διαφοροποιούνται σε 
σηµαντικό βαθµό. Επίσης, η θέση Γ βρίσκεται σε ζώνη υψηλότερης µέσης ετήσιας 
βροχόπτωσης σε σχέση µε τις άλλες δύο, ενώ η εδαφική θερµοκρασία δε παρουσιάζει 
διακύµανση ανάµεσα στις τρεις θέσεις. Σχετικά µε τις εφαρµοζόµενες καλλιεργητικές 
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πρακτικές, µόνο ο παραγωγός στη θέση Β δεν κάνει χρήση αµµωνιακού τύπου 
λιπασµάτων ή ουρίας, ενώ όλοι εφαρµόζουν τα λιπάσµατά τους επιφανειακά. Ο 
παραγωγός στη θέση Γ χρησιµοποιεί σύστηµα στάγδην άρδευσης και ποτίζει µε τη 
λιγότερη ποσότητα νερού, το οποίο περιέχει και τη µικρότερη, συγκριτικά µε των 
υπολοίπων, συγκέντρωση σε ανόργανο άζωτο.      
Η τροφοδοσία του υποσυστήµατος σύστασης ποσότητας λιπάσµατος του ΧΣΥΑ, 
αρχικά θέτει σε λειτουργία τα ασαφή συστήµατα του πρώτου επιπέδου, µέσω του 
οποίου υπολογίζονται τα ποσοστά-τιµές των επιµέρους παραµέτρων του ισοζυγίου 
του αζώτου. Στη συνέχεια υπολογίζονται ασαφώς οι εισροές και οι εκροές σε 
ανόργανο άζωτο, επιλύεται το ισοζύγιο του αζώτου και προσδιορίζεται η 
προτεινόµενη ποσότητα αζωτούχου λιπάσµατος. Στα σχήµατα που ακολουθούν, 
αναπαρίσταται ο µηχανισµός της ασαφούς συµπερασµατολογίας για τα τέσσερα 
επίπεδα του υποσυστήµατος και για τις τρεις θέσεις Α, Β και Γ.  
 
 

 
Σχήµα 101. Ασαφής υπολογισµός του ανοργανοποιούµενου αζώτου για τη θέση Α. 
  
 

 
Σχήµα 102. Ασαφής υπολογισµός του ανοργανοποιούµενου αζώτου για τη θέση Β. 
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Σχήµα 103. Ασαφής υπολογισµός του ανοργανοποιούµενου αζώτου για τη θέση Γ. 
  
 
 
 

 
Σχήµα 104. Ασαφής υπολογισµός του υπολειµµατικού αζώτου για τη θέση Α. 
 
 
 
 

 
Σχήµα 105. Ασαφής υπολογισµός του υπολειµµατικού αζώτου για τη θέση Β. 
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Σχήµα 106. Ασαφής υπολογισµός του υπολειµµατικού αζώτου για τη θέση Γ. 
 
 

 
Σχήµα 107. Ασαφής υπολογισµός του προστιθέµενου µέσω της άρδευσης αζώτου για 
τη θέση Α. 
 
 

 
Σχήµα 108. Ασαφής υπολογισµός του προστιθέµενου µέσω της άρδευσης αζώτου για 
τη θέση Β. 
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Σχήµα 109. Ασαφής υπολογισµός του προστιθέµενου µέσω της άρδευσης αζώτου για 
τη θέση Γ. 
 
 

 
Σχήµα 110. Ασαφής υπολογισµός του εκπλυνόµενου αζώτου για τη θέση Α. 
 
 

 
Σχήµα 111. Ασαφής υπολογισµός του εκπλυνόµενου αζώτου για τη θέση Β. 
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Σχήµα 112. Ασαφής υπολογισµός του εκπλυνόµενου αζώτου για τη θέση Γ. 
 
 

 
Σχήµα 113. Ασαφής υπολογισµός του αζώτου που εξαερώνεται για τη θέση Α. 
 
 

 
Σχήµα 114. Ασαφής υπολογισµός του αζώτου που εξαερώνεται για τη θέση Β. 
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Σχήµα 115. Ασαφής υπολογισµός του αζώτου που εξαερώνεται για τη θέση Γ. 
 
 

 
Σχήµα 116. Ασαφής υπολογισµός του απονιτροποιούµενου αζώτου για τη θέση Α. 
 
 

 
Σχήµα 117. Ασαφής υπολογισµός του απονιτροποιούµενου αζώτου για τη θέση Β. 
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Σχήµα 118. Ασαφής υπολογισµός του απονιτροποιούµενου αζώτου για τη θέση Γ. 
 
 

 
 

 
Σχήµα 119. Ασαφής υπολογισµός των εισροών αζώτου για τη θέση Α. 
 
 

 
 

 
Σχήµα 120. Ασαφής υπολογισµός των εισροών αζώτου για τη θέση Β. 
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Σχήµα 121. Ασαφής υπολογισµός των εισροών αζώτου για τη θέση Γ. 
 
 

 
Σχήµα 122. Ασαφής υπολογισµός των εκροών αζώτου για τη θέση Α. 
 
 

 
Σχήµα 123. Ασαφής υπολογισµός των εκροών αζώτου για τη θέση Β. 
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Σχήµα 124. Ασαφής υπολογισµός των εκροών αζώτου για τη θέση Γ. 
 
 

 
Σχήµα 125. Ασαφής υπολογισµός του ισοζυγίου για τη θέση Α. 
 
 

 
Σχήµα 126. Ασαφής υπολογισµός του ισοζυγίου για τη θέση Β. 
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Σχήµα 127. Ασαφής υπολογισµός του ισοζυγίου για τη θέση Γ. 
 
 

 
Σχήµα 128. Ασαφής υπολογισµός της ποσότητας αζωτούχου λιπάσµατος για τη θέση 
Α. 
 
 

 
Σχήµα 129. Ασαφής υπολογισµός της ποσότητας αζωτούχου λιπάσµατος για τη θέση 
Β. 
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Σχήµα 130. Ασαφής υπολογισµός της ποσότητας αζωτούχου λιπάσµατος για τη θέση 
Γ. 
 
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των ασαφών υπολογισµών, όπως αυτοί 
διεκπεραιώνονται στο ΧΣΥΑ για τις θέσεις Α, Β και Γ, παρατίθενται στον Πίνακα 39. 
 
Πίνακας 39. Αποτελέσµατα του ΧΣΥΑ για τις παραµέτρους του ισοζυγίου, τις 
εισροές, τις εκροές, τη λύση του ισοζυγίου και για την προτεινόµενη ποσότητα 
λιπάσµατος ανά θέση. 

Θέσεις  
 
Παράµετροι ισοζυγίου 

Α Β Γ 

Ανοργανοποιούµενο άζωτο 74.7 61.8 61.8 
Υπολειµµατικό άζωτο 45.0 49.9 48.8 
Άζωτο προστιθέµενο µέσω 
της άρδευσης 80.7 46.3 15.6 

Εισροές  58.9 48.5 47.7 
Εκπλυνόµενο άζωτο 51.0 51.1 57.9 
Απονιτροποιούµενο άζωτο 67.6 67.6 67.6 
Άζωτο που εξαερώνεται 20.7 9.07 20.7 
Εκροές  50.6 50.5 51.3 
Ισοζύγιο 9.7 -2.7 -4.8 
Ποσότητα λιπάσµατος 
(kg/στρ.) 4.0 8.8 11.2 

 
Κατά συνέπεια, ο παραγωγός του οποίου ο αγρός βρίσκεται στη θέση Α, θα πρέπει να 
εφαρµόσει τη µικρότερη ποσότητα αζωτούχου λιπάσµατος, σε σχέση µε τους άλλους 
δύο παραγωγούς, ενώ το χωράφι στη θέση Γ θα πρέπει να δεχτεί τις µεγαλύτερες 
δόσεις. 
Η εµπεριστατωµένη αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του ΧΣΥΑ για την ποσότητα 
του λιπάσµατος, θα αφορούσε στην εφαρµογή των ποσοτήτων του Χάρτη 15 στις 
αντίστοιχες πραγµατικές θέσεις των αγρών και στην παρακολούθηση της αντίστοιχης 
παραγωγής της φυτείας (οικονοµικό κριτήριο) αλλά και επιλεγµένων 
περιβαλλοντικών δεικτών (περιβαλλοντικό κριτήριο). Με άλλα λόγια, προκειµένου 
να αξιολογηθεί και να επαληθευθεί το ΧΣΥΑ στον αγρό, απαιτείται αντίστοιχος 
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γεωργικός πειραµατισµός, ο οποίος όµως, για να είναι ενδεικτικός και αξιόπιστος θα 
πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών καλλιεργητικών περιόδων. 
 
6.2. Αποτελέσµατα του υποσυστήµατος για τον τύπο του λιπάσµατος  
 
Τα αποτελέσµατα του υποσυστήµατος για τον τύπο του λιπάσµατος, παρουσιάζουν 
µεγαλύτερη οµοιοµορφία, σε σχέση µε τα αντίστοιχα της ποσότητας, γεγονός που 
διευκολύνει την εξαγωγή συµπερασµάτων (Πίνακας 40).  
 
Πίνακας 40. Έκταση που καταλαµβάνουν οι έξι ζώνες των προτεινόµενων τύπων 
λιπασµάτων.    

Κωδικός προτεινόµενου τύπου 
λιπάσµατος 

Έκταση σε στρ. (Ποσοστό επί της 
συνολικής)  

3 1551 (3.3%) 
4 513 (1.1%) 
5 381 (0.8%) 
9 1200 (2.5%) 
10 599 (1.3%) 
15 43071 (91.0%) 

 
Σύµφωνα µε τον Πίνακα 40, η συντριπτική πλειοψηφία της συνολικής έκτασης της 
περιοχής µελέτης, κατόπιν εφαρµογής του ΧΣΥΑ, προτείνεται να λιπανθεί µε βάση 
τη συνταγή που φέρει τον κωδικό 15. Σύµφωνα µε αυτή: 
«Ο παραγωγός θα πρέπει να προτιµήσει τη χρήση µη οξινοποιών λιπασµάτων, έναντι 
εκείνων που οξινίζουν το έδαφος, λόγω ενδεχόµενης µείωσης του pH του. 
Παράλληλα, ανεξάρτητα των επιλογών λίπανσης, το pH του εδάφους θα πρέπει να 
ελέγχεται κάθε 3 µε 4 χρόνια. Γενικά, συστήνονται αµµωνιακές µορφές αζώτου και 
τµηµατική (2 µε 3 δόσεις) ενσωµάτωση του λιπάσµατος». 
Η επιλογή από το ΧΣΥΑ της ως άνω σύστασης για το 91.0% της περιοχής µελέτης, 
οφείλεται στις τιµές του εδαφικού pH (κίνδυνος οξινοποίησης), οι οποίες για το 
µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής κυµαίνονται κάτω του 8. Για τις ίδιες περιοχές, το 
σύστηµα δεν κάνει κανένα επιµέρους διαχωρισµό στην προτεινόµενη σύσταση, διότι 
οι τιµές των λοιπών µεταβλητών που επενεργούν επί του προσδιορισµού των άλλων 
δύο κριτηρίων (κίνδυνος έκπλυσης και εξαέρωσης), δεν κυµαίνονται µεταξύ 
επικαλυπτόµενων ασαφών συνόλων και µάλιστα σε βαθµό ικανό να τροποποιήσουν 
το τελικό αποτέλεσµα.       
Το υπόλοιπο 9.0% της περιοχής µελέτης κατανέµεται στις συστάσεις µε κωδικούς 3, 
4, 5, 9 και 10 (βλέπε Κεφάλαιο 7ο, Παράγραφο 6.5). Στις εν λόγω εκτάσεις, το 
εδαφικό pH είναι µεγαλύτερο ή ίσο του 8, ενώ η διαφοροποίηση µεταξύ των κωδικών 
λίπανσης αποδίδεται στις διαφορετικές καλλιεργητικές πρακτικές που επιλέγουν να 
χρησιµοποιούν οι παραγωγοί των οποίων οι αγροί βρίσκονται στις εκτάσεις αυτές.  
Ακολουθεί ένα παράδειγµα υπολογισµού της συνιστώµενης συνταγής λίπανσης, µέσω 
εφαρµογής του υποσυστήµατος σύστασης του τύπου λιπάσµατος του ΧΣΥΑ.  
Στην περίπτωση των θέσεων Α, Β και Γ, το υποσύστηµα του ΧΣΥΑ που αναφέρεται 
στη σύσταση του τύπου του αζωτούχου λιπάσµατος, αποδίδει την ίδια συνταγή 
(κωδικός 15). Για το λόγο αυτό, επιλέγονται δύο νέες θέσεις ∆ και Ε οι οποίες 
φαίνονται στο Σχήµα 131.  
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Σχήµα 131. Απεικόνιση των θέσεων ∆ και Ε (συµβολίζονται µε γαλάζιο χρώµα). 
   
Για την εφαρµογή του υποσυστήµατος σύστασης του τύπου του λιπάσµατος, το 
ΧΣΥΑ κάνει χρήση των µεταβλητών εισόδου που παρατίθενται στον Πίνακα 41. 
 
Πίνακας 41. Τιµές δεδοµένων εισόδου για τις επιλεγµένες θέσεις ∆ και Ε. 

Θέσεις 
 
∆εδοµένα εισόδου 

∆ Ε 

Εδαφικό pH 7.3 8.1 
Περιεκτικότητα του εδάφους σε 
άργιλλο (%) 23 33 

Ετήσιο ύψος βροχής (mm) 572.5 476.4 
Χρήση οξινοποιών λιπασµάτων Ναι  Ναι   
Ενσωµάτωση λιπασµάτων Ναι  Ναι  
Χρήση αµµωνιακού λιπάσµατος 
ή ουρίας Ναι Όχι  

Χρησιµοποιούµενο σύστηµα 
άρδευσης Καταιονισµός Στάγδην   

 
Σύµφωνα µε τον Πίνακα 41, στη θέση ∆ το εδαφικό pH χαρακτηρίζεται ως ουδέτερο 
προς ελαφρώς αλκαλικό, ενώ στη θέση Ε είναι µετρίως προς ισχυρώς αλκαλικό. 
Επίσης, το έδαφος στη θέση Ε είναι βαρύτερο συγκριτικά µε εκείνο της θέσης ∆, ενώ 
και τα δύο εδάφη κατατάσσονται στα εδάφη µέσης σύστασης. Η θέση ∆ σε ετήσια 
βάση και κατά µέσο όρο δέχεται περισσότερες βροχοπτώσεις από τη θέση Ε. Σχετικά 
µε τις ακολουθούµενες καλλιεργητικές πρακτικές, και οι δύο παραγωγοί τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια έχουν κάνει χρήση λιπασµάτων που οξινίζουν το έδαφος, ενώ µόνο ο 
παραγωγός στη θέση ∆ χρησιµοποιούσε αµµωνιακού τύπου αζωτούχο λίπασµα ή 
ουρία. Επιπρόσθετα και οι δύο εφάρµοζαν την τεχνική της ενσωµάτωσης των 
λιπασµάτων, ενώ το χρησιµοποιούµενο σύστηµα άρδευσης στη θέση ∆ είναι ο 
καταιονισµός και στην Ε η στάγδην. 
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Στο πρώτο επίπεδο (ασαφές) του συγκεκριµένου υποσυστήµατος του ΧΣΥΑ, 
υπολογίζονται οι τρεις κίνδυνοι-κριτήρια (οξινοποίηση, έκπλυση, εξαέρωση). Η 
ασαφής συµπερασµατολογία, όπως αυτή πραγµατώνεται µέσα από το ΧΣΥΑ, 
αναπαρίσταται στα σχήµατα που ακολουθούν. 
 

 
 

 
Σχήµα 132. Ασαφής υπολογισµός του κινδύνου οξινοποίησης για τη θέση ∆. 
 

 
 

 
Σχήµα 133. Ασαφής υπολογισµός του κινδύνου οξινοποίησης για τη θέση Ε. 
 

 
Σχήµα 134. Ασαφής υπολογισµός του κινδύνου έκπλυσης για τη θέση ∆. 
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Σχήµα 135. Ασαφής υπολογισµός του κινδύνου έκπλυσης για τη θέση Ε. 
 

 
Σχήµα 136. Ασαφής υπολογισµός του κινδύνου εξαέρωσης της αµµωνίας για τη θέση 
∆. 
 

 
Σχήµα 137. Ασαφής υπολογισµός του κινδύνου εξαέρωσης της αµµωνίας για τη θέση 
Ε. 
 
Κατόπιν υπολογισµού των τριών κινδύνων, αναταξινοµούνται (βλέπε Κεφάλαιο 7ο,  
Παράγραφο 6.5) βάσει των απασαφοποιηµένων ποσοστιαίων τιµών που λαµβάνουν 
και εν συνεχεία ο συνδυασµός των νέων τιµών, µε τη βοήθεια µη ασαφών κανόνων, 
συνιστά ένα συγκεκριµένο κωδικό σύστασης, ο οποίος µε τη σειρά του, παραπέµπει 
σε ένα συνταγολόγιο λίπανσης. Τα αποτελέσµατα του υποσυστήµατος για τις θέσεις 
∆ και Ε παρατίθενται στον Πίνακα 42. 
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Πίνακας 42. Αποτελέσµατα του υποσυστήµατος σύστασης του τύπου λιπάσµατος του 
ΧΣΥΑ για τις θέσεις ∆ και Ε.  

Θέσεις  
 
Κίνδυνοι-κριτήρια  

∆ Ε 

Οξινοποίηση  49.7 2 (Μέτριος) 12.2 1 (Χαµηλός) 
Έκπλυση  57.9 1 (Μέτριος)  51.0 1 (Μέτριος) 
Εξαέρωση αµµωνίας  9.0 0 (Μηδενικός) 8.9 0 (Μηδενικός) 
Κωδικός σύστασης 15 5 

 
Η σύσταση µε κωδικό 15 αναφέρει τα εξής: «Ο παραγωγός θα πρέπει να προτιµήσει 
τη χρήση µη οξινοποιών λιπασµάτων, έναντι εκείνων που οξινίζουν το έδαφος, λόγω 
ενδεχόµενης µείωσης του pH του. Παράλληλα, ανεξάρτητα των επιλογών λίπανσης, 
το pH του εδάφους θα πρέπει να ελέγχεται κάθε 3 µε 4 χρόνια. Γενικά, συστήνονται 
αµµωνιακές µορφές αζώτου και τµηµατική (2 µε 3 δόσεις) ενσωµάτωση του 
λιπάσµατος».  
Αντίστοιχα, ο κωδικός 5 αντιστοιχεί στην εξής σύσταση: «Στην περίπτωση των 
εδαφών αυτών, συστήνονται µόνο οξινοποιά λιπάσµατα τα οποία όµως δε θα πρέπει 
να περιέχουν νιτρικό άζωτο ή να είναι ουρία. Μπορούν κάλλιστα να 
χρησιµοποιηθούν αµµωνιακές µορφές αζώτου ή λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης 
(λιπάσµατα που παρέχουν µε βραδύ ρυθµό τα περιεχόµενα σε αυτά θρεπτικά 
στοιχεία). Παράλληλα, προτείνεται η ενσωµάτωση του λιπάσµατος, ενώ οι δόσεις 
πρέπει να είναι κατά ελάχιστο 3». 
Οι δύο συστάσεις, στην ουσία διαφοροποιούνται ως προς το ότι η µεν πρώτη (θέση 
∆) συστήνει λιπάσµατα τα οποία δεν οξινίζουν το έδαφος, η δε δεύτερη (θέση Ε) 
ορίζει ρητά τη χρήση µόνο οξινοποιών λιπασµάτων. Πράγµατι, ενώ και στις δύο 
θέσεις οι κίνδυνοι έκπλυσης και εξαέρωσης της αµµωνίας είναι παραπλήσιοι, οι 
συνθήκες που επικρατούν στη θέση ∆ (ουδέτερο pH, αυξηµένες βροχοπτώσεις, 
σύστηµα άρδευσης µε καταιονισµό) ευνοούν τη µείωση της εδαφικής οξύτητας (pH) 
σε βαθµό µεγαλύτερο από ότι στη θέση Ε. Το ΧΣΥΑ ανιχνεύει τις εν λόγω 
διαφοροποιήσεις και βασιζόµενο στην έµπειρη γνώση που ενσωµατώνει, διαχωρίζει 
τις προτεινόµενες συστάσεις.         
 
6.3. Συµπεράσµατα εφαρµογής 
 
Η εφαρµογή του ΧΣΥΑ στην περιοχή του Κωπαϊδικού πεδίου κατέδειξε τα ακόλουθα 
συµπεράσµατα:  
Η περιοχή της Κωπαΐδας συνιστά µία αγροτική ζώνη όπου ασκείται εντατική 
γεωργία. Η καλλιέργεια στην περιοχή ενδιαφέροντος ακολουθεί τις συµβατικές 
µεθόδους, κατά τις οποίες, εκτός των άλλων, οι παραγωγοί εφαρµόζουν οµοιόµορφα 
τις λιπασµατικές εισροές στους αγρούς τους. Επίσης, στην περιοχή εντοπίζεται 
έντονο το πρόβληµα της νιτρορύπανσης των γεωργικών εδαφών και του υπόγειου 
υδροφόρου ορίζοντα, εξαιτίας των υπερλιπάνσεων που σηµειώθηκαν και 
εξακολουθούν να σηµειώνονται στους εν λόγω αγρούς.    
Ακολουθώντας τα µεθοδολογικά βήµατα κατά την εφαρµογή του ΧΣΥΑ ισχύουν: 

• Κατόπιν επιλογής της περιοχής µελέτης, ξεκινά η διαδικασία συλλογής των 
δεδοµένων εισόδου του ΧΣΥΑ. Η εµπειρία που αποκοµίστηκε σχετικά µε το 
συγκεκριµένο στάδιο, φανερώνει τις πρακτικές δυσκολίες εντοπισµού και  
απόκτησης των δεδοµένων. Πράγµατι, ο χρήστης θα πρέπει να αποταθεί σε 
περισσότερες της µιας πηγές (υπηρεσίες, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά 
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ιδρύµατα, αγροτικούς συνεταιρισµούς, µεµονωµένους παραγωγούς κ.α.), 
προκειµένου να βρει τα στοιχεία που χρειάζονται για να αξιολογήσει το 
ΧΣΥΑ. Παράλληλα, τα στοιχεία θα πρέπει να είναι πλήρη και κατά το 
δυνατόν να καλύπτουν µε αντιπροσωπευτικό τρόπο την περιοχή µελέτης. 
Σηµειώνεται ότι όσο πιο πυκνό είναι το δίκτυο των παρατηρήσεων, τόσο πιο 
λεπτοµερή και αξιόπιστα θα είναι και τα αποτελέσµατα του ΧΣΥΑ. Η έλλειψη 
δεδοµένων ή η ύπαρξη ηµιτελών στοιχείων αποτελεί πάγιο πρόβληµα της 
ελληνικής πραγµατικότητας και για το λόγο αυτό έγινε προσπάθεια να 
βοηθηθεί ο χρήστης, µε την ενσωµάτωση στο ΧΣΥΑ καίριων και σχετικά 
προσβάσιµων δεδοµένων εισόδου. 

• Ακολουθεί η αξιολόγηση του ΧΣΥΑ, η οποία αποτελεί µία σχετικά απλή 
διαδικασία, εφόσον ο χρήστης είναι εξοικειωµένος µε τα λογισµικά 
προγράµµατα που χρησιµοποιεί το ΧΣΥΑ, ή του έχει επιδειχθεί ο τρόπος 
λειτουργίας του συστήµατος (βλέπε Παράρτηµα Β’).  

• Τα αποτελέσµατα του ΧΣΥΑ υποδεικνύουν µείωση των µέχρι τώρα 
εφαρµοζόµενων ποσοτήτων αζωτούχων λιπασµάτων ανά µονάδα επιφανείας 
και ταυτόχρονα συστήνουν µία περιγραφική συνταγή λίπανσης που αφορά 
στον τύπο, τις δόσεις και το χρόνο λίπανσης για τα επιµέρους τµήµατα της 
περιοχής µελέτης. Η µέχρι τώρα εµπειρική αντιµετώπιση των λιπάνσεων στην 
περιοχή, έρχεται να αντικατασταθεί από µία συστηµατοποιηµένη και 
µεθοδική προσέγγιση υπολογισµού των αναγκαίων ποσών και συστάσεων 
λίπανσης. Τα αποτελέσµατα του ΧΣΥΑ στην περιοχή ενδιαφέροντος 
συνάδουν µε τις προσταγές των Κωδικών Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΥΑ 
568/00, Άρθρο 4) και παράλληλα προασπίζουν τη ζώνη που περιβάλλει την 
περιοχή µελέτης και υπάγεται στο δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000». Πιο συγκεκριµένα, 
η αζωτούχος λίπανση σήµερα στην περιοχή µελέτης υπό την έννοια των 
µέσων λιπαντικών µονάδων ανά στρέµµα, υπερβαίνει τα 14 κιλά/στρέµµα 
(ΦΕΚ Β 1195/14.9.2001), ενώ το σύστηµα δεν συνιστά για καµία εδαφική 
µονάδα ποσότητες µεγαλύτερες των 12 κιλών. 

• Η χωρική κατανοµή των αποτελεσµάτων που επιτυγχάνει το ΧΣΥΑ (Χάρτες 
15 και 16 του παρόντος Κεφαλαίου), προτείνει και ουσιαστικά καταδεικνύει 
µία τεκµηριωµένη ταξινόµηση των θέσεων της περιοχής µελέτης µε βάση τη 
θρεπτική δυναµικότητά τους για την καλλιέργεια του βαµβακιού. Πλέον ο 
παραγωγός της περιοχής αποκτά ένα επιπλέον µέσο υποστήριξης των 
αποφάσεων λίπανσης του αγρού του, το οποίο κατά επιστηµονικό και συνάµα 
παραστατικό τρόπο, τον βοηθά να προσαρµόσει τις λιπασµατικές εισροές στο 
χωράφι του.                         

 
Στο επόµενο κεφάλαιο πραγµατώνεται η ανάλυση ευαισθησίας του ΧΣΥΑ 
προκειµένου να ελεγχθεί η σταθερότητα των αποτελεσµάτων του συστήµατος στην 
επιβολή µεταβολών στα δεδοµένα εισόδου του και να αποκαλυφθούν τυχόν 
σηµαντικές ή µη παράµετροι του ΧΣΥΑ.            
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Κεφάλαιο 9ο. Ανάλυση Ευαισθησίας του Συστήµατος 
 
1. Γενικά  
 
Η ανάλυση ευαισθησίας αποτελεί ένα σηµαντικό τµήµα στη διαδικασία υποστήριξης  
των αποφάσεων, διότι µέσω αυτής δύναται να προσδιορισθούν οι συνέπειες στην 
απόδοση ενός Συστήµατος Υποστήριξης Αποφάσεων, κατόπιν αλλαγής κάποιας ή 
κάποιων δοµικών παραµέτρων του (Saltelli et al., 2004). Επιπρόσθετα, για το λόγο 
ότι οι αποφάσεις στον τοµέα της γεωργίας σχετίζονται και εµπλέκουν πλήθος 
παραγόντων (κοινωνικών, οικονοµικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών και 
τεχνολογικών, πολιτικών, πολιτισµικών κ.ά.), η ανάλυση ευαισθησίας αποτελεί ένα 
µέσο διερεύνησης των αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων των παραγόντων 
αυτών ως προς την κατεύθυνση λήψης των σχετικών αποφάσεων (Ekberg, 1999).    
Γενικότερα, στην περίπτωση που ένα υπολογιστικό σύστηµα χρησιµοποιείται για την 
προσοµοίωση µιας πολύπλοκης διαδικασίας, η εφαρµογή της ανάλυσης ευαισθησίας 
σε αυτό, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία τόσο για την αξιοπιστία του µοντέλου από την 
πλευρά του σχεδιαστή, όσο και της χρηστικότητάς του από την πλευρά του τελικού 
χρήστη (Lilburne and Tarantola, 2009). Η ανάλυση ευαισθησίας είναι επίσης 
σηµαντική, για την αξιολόγηση ενός συστήµατος υποστήριξης αποφάσεων.      
Η έννοια της ανάλυσης ευαισθησίας, όπως αναφέρθηκε, συνδέεται µε τη διερεύνηση 
των αλλαγών που υπεισέρχονται στα δεδοµένα εξόδου ενός συστήµατος κατόπιν 
µεταβολών στα δεδοµένα εισόδου. Στην περίπτωση των ασαφών συστηµάτων η 
διερεύνηση µπορεί να επεκταθεί και σε εκείνες τις αλλαγές που προκαλούνται από 
οποιαδήποτε µεταβολή των δοµικών στοιχείων του συστήµατος (Hamacher et al., 
1978, Wang and Hsu, 1991, Vasilevich, 1998). Ορισµένα από τα πλεονεκτήµατα 
αυτής της διερεύνησης είναι τα ακόλουθα (Gupta and Bhatia, 2001, Zio and Baraldi, 
2004):  

1. Ελέγχεται η ορθότητα των εκτιµήσεων-προβλέψεων των ειδηµόνων 
(experts), βάσει των οποίων καταρτίζεται η βάση γνώσης του συστήµατος. 

2. ∆ύναται να αποκαλυφθούν µη σηµαντικές µεταβλητές για το σύστηµα ή/και 
περιττές πολύπλοκες σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών του συστήµατος. 

3. Οι µεταβλητές εισόδου στο σύστηµα µπορούν να βαθµονοµηθούν και να 
ταξινοµηθούν, ανάλογα µε την επιρροή που έχουν επί του τελικού 
αποτελέσµατος. 

Η ανάλυση ευαισθησίας στα Γ.Σ.Π. διερευνά την επιρροή µιας ή περισσοτέρων 
παραµέτρων στην απόδοση ενός µοντέλου. Κατά τη διάρκεια µιας διαδικασίας 
ανάλυσης ευαισθησίας, πραγµατοποιούνται µικρές αλλά συστηµατικές αλλαγές στην 
τιµή µιας αρχικής παραµέτρου του συστήµατος και παρατηρείται η επίδρασή της επί 
του τελικού αποτελέσµατος. Εάν η παρατηρούµενη επίδραση είναι µικρή, τότε το 
σύστηµα δεν είναι ευαίσθητο στις µεταβολές της εν λόγω µεταβλητής. Η ανάλυση 
ευαισθησίας συνεχίζεται, είτε αυξάνοντας το µέγεθος της µεταβολής στις τιµές της 
ίδιας παραµέτρου, ή εφαρµόζοντας παρόµοιες αλλαγές σε άλλες παραµέτρους τους 
συστήµατος. Στην περίπτωση που συγκεκριµένες µεταβολές σε µία παράµετρο, 
προκαλέσουν σηµαντικές αλλαγές στην απόδοση του συστήµατος, τότε λογίζεται ότι 
το σύστηµα είναι ευαίσθητο στη µεταβλητή αυτή και ότι η ίδια ασκεί µεγάλη επιρροή 
και καθοδηγεί το τελικό αποτέλεσµα. Η µη µεταβολή των αποτελεσµάτων του 
συστήµατος, κατόπιν συστηµατικών µεταβολών στις τιµές των παραµέτρων εισόδου, 
σηµαίνει ότι το σύστηµα είναι εύρωστο (robust) (ESRI, 1999-2006). Συνήθως, το 
αποτέλεσµα της ανάλυσης ευαισθησίας ενός µοντέλου Γ.Σ.Π. και κατά επέκταση 
ενός ΧΣΥΑ, είναι µία χαρτογραφική απόδοση ανά µεταβολή µιας αρχικής 
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παραµέτρου. Η ποσοτικοποίηση των µεταβολών στην απόδοση ενός χωρικού 
µοντέλου, δεν είναι πάντοτε «ευθεία» και µονοσήµαντη. Πράγµατι, η 
ποσοτικοποίηση µπορεί να αφορά στη µεταβολή του αποτελέσµατος ανά θέση (π.χ. 
φατνίο), ανά ζώνη (π.χ. οµάδες φατνίων) ή τέλος να σχετίζεται µε το 
µοντελοποιούµενο φαινόµενο (π.χ. αν η ποσότητα του προτεινόµενου λιπάσµατος 
µεταβλήθηκε κατά τον αυτό τρόπο).            
 
2. Εφαρµογή της ανάλυσης ευαισθησίας  
 
Προκειµένου να αναγνωριστούν οι πιο σηµαντικές παράµετροι εισόδου για τις 
συνιστώµενες συστάσεις λίπανσης, έτσι όπως προκύπτουν από το αναπτυχθέν ΧΣΥΑ, 
σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε η διαδικασία της ανάλυσης ευαισθησίας του.  
Η ανάλυση ευαισθησίας του ΧΣΥΑ συνίσταται στα ακόλουθα βήµατα: 

• Εφαρµογή του ΧΣΥΑ µε τη χρήση των αρχικών τιµών των παραµέτρων 
εισόδου. Το ΧΣΥΑ αξιολογείται (model run) µε τροφοδοσία των βασικών 
δεδοµένων εισόδου και αποδίδεται χαρτογραφικά το αποτέλεσµα των δύο 
θεµατικών χαρτών ( 1

αρχiy και 2
αρχiy ) (Χάρτης 15 και 16 Κεφαλαίου 8). Η 

εφαρµογή αυτή, πρόκειται για τη γραµµή βάσης του συστήµατος (base 
model), µε την οποία θα συγκριθεί η οποιαδήποτε επικείµενη µεταβολή, που 
θα υπεισέλθει στο ΧΣΥΑ, κατόπιν εισαγωγής κάποιας «διαταραχής» στα 
δεδοµένα εισόδου. 

• Μεταβολή των τιµών σε ένα µη κατηγορικό δεδοµένο εισόδου του 
συστήµατος κατά ένα καθορισµένο κάθε φορά, βαθµό ∆x. Το ∆x στην εν 
λόγω εφαρµογή, λαµβάνει τις τιµές 5%, 10%, 15% και 20% επί της αρχικής 
τιµής και προστίθεται στις τιµές ενός, κάθε φορά, δεδοµένου εισόδου του 
βασικού µοντέλου.  

• Αξιολόγηση του συστήµατος όπως και στο πρώτο βήµα, µε τη διαφορά ότι 
πλέον η τιµή xi του εκάστοτε δεδοµένου εισόδου, έχει αντικατασταθεί µε την 
τιµή xi+∆x. Τα δύο νέα αποτελέσµατα του ΧΣΥΑ ( 1

τελiy και 2
τελiy ), 

συγκρίνονται µε τα αντίστοιχα του βασικού µοντέλου, ενώ η διαφορά τους 
111
αρχτελ ii yyy −=∆  και 222

αρχτελ ii yyy −=∆ , ορίζει την ευαισθησία του 
µοντέλου στη µεταβολή ∆x του συγκεκριµένου δεδοµένου. 

• Τα ως άνω βήµατα, επαναλαµβάνονται για όλα τα δεδοµένα εισόδου του 
ΧΣΥΑ που λαµβάνουν συνεχείς τιµές στο χώρο, αφού όµως επαναφέρουµε το 
προηγουµένως µεταβληθέν δεδοµένο στην τιµή βάσης του. 

Ανάλογα µε το πόσο µεγάλη είναι η µερική παράγωγος (∆y/∆x) του τελικού 
αποτελέσµατος του ΧΣΥΑ, σε σχέση µε κάθε δεδοµένο εισόδου, δύναται να 
αναγνωρισθούν και να ιεραρχηθούν τα σηµαντικότερα από αυτά και τα οποία θα 
πρέπει οπωσδήποτε να λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό των λιπασµατικών 
εισροών.  
 
3. Αποτελέσµατα της ανάλυσης ευαισθησίας 
 
3.1. Υποσύστηµα σύστασης ποσότητας λιπάσµατος 
 
∆ιενεργώντας ανάλυση ευαισθησίας στο ΧΣΥΑ, είναι δυνατόν να αναγνωριστούν τα 
πιο σηµαντικά δεδοµένα εισόδου, τα οποία καθοδηγούν τη στήριξη των αποφάσεων 
σχετικά µε τη χωρική κατανοµή των συστάσεων λίπανσης. Στον Πίνακα 43, 
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φαίνονται τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της ανάλυσης ευαισθησίας στις εννέα 
εκείνες µεταβλητές εισόδου του ΧΣΥΑ, των οποίων τα πεδία τιµών είναι συνεχή και 
αναφέρονται στο υποσύστηµα σύστασης της ποσότητας λιπάσµατος. 
 
Πίνακας 43. Αποτελέσµατα ανάλυσης ευαισθησίας επί της συνιστώµενης ποσότητας 
λιπάσµατος. 

  Μέσος όρος συνιστώµενης ποσότητας λιπάσµατος 
(Επί τοις εκατό µεταβολή του µέσου όρου) 

α/α ∆x (% της τιµής 
βάσης) 0 5 10 15 20 

1 Περιεκτικότητα 
εδάφους σε άργιλλο 9.44 9.03 

(-4.32%)
8.49 

(-10.06%) 
7.92 

(-16.01%) 
7.38 

(-21.82%) 

2 Ανόργανο εδαφικό 
άζωτο 9.44 9.36 

(-0.81%)
9.29 

(-1.57%) 
9.23 

(-2.21%) 
9.18 

(-2.69%) 

3 Εδαφική υγρασία 9.44 9.44 
(0.00%) 

9.44 
(0.00%) 

9.44 
(0.00%) 

9.44  
(0.01%) 

4 
Περιεκτικότητα 
εδάφους σε 

οργανική ουσία 
9.44 9.32 

(-1.23%)
9.33 

(-1.11%) 
9.70 

(2.76%) 
9.81 

(3.97%) 

5 Εδαφικό pH 9.44 9.94 
(5.38%) 

10.43 
(10.57%) 

10.46 
(10.85%) 

10.47 
(10.95%) 

6 Ποιότητα νερού 
άρδευσης 9.44 9.35 

(-0.88%)
9.28 

(-1.67%) 
9.23 

(-2.17%) 
9.20 

(-2.49%) 

7 Ποσότητα νερού 
άρδευσης 9.44 9.37 

(-0.65%)
9.32 

(-1.20%) 
9.28 

(-1.70%) 
9.23 

(-2.21%) 

8 Μέσο ετήσιο ύψος 
βροχής 9.44 10.11 

(7.19%) 
10.58 

(12.09%) 
10.63 

(12.68%) 
10.75 

(13.90%) 

9 
Μέση ετήσια 
εδαφική 

θερµοκρασία 
9.44 8.76 

(-7.18%)
7.89 

(-16.41%) 
7.08 

(-24.96%) 
6.61 

(-29.96%) 

       
Σύµφωνα µε τον Πίνακα 43, η αύξηση των αρχικών τιµών πέντε από τις εννέα 
παραµέτρους εισόδου που συµµετέχουν στην ανάλυση ευαισθησίας του συστήµατος 
(περιεκτικότητα εδάφους σε άργιλλο, ανόργανο εδαφικό άζωτο, ποιότητα και 
ποσότητα νερού άρδευσης και µέση ετήσια εδαφική θερµοκρασία) έχει σαν 
αποτέλεσµα τη µείωση του µέσου όρου της προτεινόµενης ποσότητας λιπάσµατος 
στην περιοχή ενδιαφέροντος. Το συµπέρασµα αυτό είναι εύλογο και αναµενόµενο για 
το ανόργανο εδαφικό άζωτο, την ποσότητα και ποιότητα του νερού άρδευσης και για 
την εδαφική θερµοκρασία, αφού οι παράµετροι αυτές, επιδρούν αποκλειστικά επί των 
εισροών του ισοζυγίου του αζώτου και µάλιστα συσχετίζονται θετικά µε αυτές, µε 
αποτέλεσµα αυξανοµένων των τιµών τους, να αυξάνονται οι εισροές αζώτου και να 
απαιτείται λιγότερο λίπασµα στις θέσεις όπου συµβαίνει αυτό. Αντίθετα, στην 
περίπτωση της περιεκτικότητας του εδάφους σε άργιλλο, η ερµηνεία των 
αποτελεσµάτων της ανάλυσης ευαισθησίας δεν µπορεί να είναι εξίσου ευθεία, για το 
λόγο ότι η συγκεκριµένη µεταβλητή εισόδου επιδρά επί τριών παραµέτρων του 
ισοζυγίου του αζώτου (ανοργανοποίηση, έκπλυση, απονιτροποίηση). Πράγµατι, σε 
µία απλοποιηµένη προσέγγιση της επίδρασης της µηχανικής σύστασης των εδαφών 
επί της περιεκτικότητάς τους σε ανόργανο άζωτο, θα ίσχυαν τα εξής: 

• Η ανοργανοποίηση του αζώτου (εισροή) αυξάνεται µε µείωση της 
περιεχόµενης στο έδαφος αργίλλου, δηλαδή σε ελαφριά εδάφη. 
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• Η έκπλυση του αζώτου (εκροή) είναι µεγαλύτερη σε ελαφριά εδάφη (µικρή 
περιεκτικότητα σε άργιλλο). 

• Η απονιτροποίηση του αζώτου (εκροή), βαίνει αυξανόµενη µε αύξηση της 
περιεκτικότητας των εδαφών σε άργιλλο. 

Οι ως άνω απλές συσχετίσεις, θα µπορούσαν κάλλιστα να ερµηνεύσουν τις 
«αντιδράσεις» του συστήµατος σε µία µεταβολή στις τιµές των δεδοµένων εισόδου, 
εάν και εφόσον η καθεµία τους δρούσε ανεξάρτητα των άλλων, µε αναλογικό βήµα 
και µάλιστα σε ένα περιβάλλον κλειστό, ανεξάντλητο και διηνεκές. Κάτι τέτοιο 
φυσικά αποτελεί ουτοπία, αφού η µία παράµετρος συναρτάται της άλλης και όλες 
υπόκεινται σε εξωγενείς παράγοντες και επιρροές, διαφοροποιώντας τες, σε ένταση 
και ποσότητα, τόσο σε χωρική όσο και σε χρονική κλίµακα. Κατά συνέπεια, θα 
µπορούσε να ισχυριστεί κανείς, βασιζόµενος στα αποτελέσµατα του Πίνακα 43, ότι 
υπό τις συγκεκριµένες και εντοπισµένες εδαφοκλιµατικές και καλλιεργητικές 
συνθήκες της περιοχής ενδιαφέροντος, αυξανοµένης της περιεκτικότητας των εδαφών 
σε άργιλλο, η απονιτροποίηση του αζώτου υπερτερεί των άλλων δύο διεργασιών, 
οδηγώντας το ισοζύγιο του αζώτου να λάβει αρνητικές τιµές και αντίστοιχα το ΧΣΥΑ 
να προτείνει αυξανόµενες ποσότητες λιπάσµατος. 
Κατά αντιστοιχία θα µπορούσε να ερµηνευθεί και η εκ πρώτης όψεως παράδοξη 
επίδραση της διακύµανσης της παραµέτρου της περιεκτικότητας της οργανικής 
ουσίας επί των αποτελεσµάτων του ΧΣΥΑ. Η αύξηση των αρχικών τιµών της 
οργανικής ουσίας κατά 5 και 10% επί των τιµών του βασικού µοντέλου, οδηγεί σε 
µικρή (της τάξεως του 1.23 και 1.11% αντίστοιχα) µείωση των προτεινόµενων 
ποσοτήτων λιπασµάτων. Ωστόσο, η περαιτέρω και µέχρι 20% αύξηση των αρχικών 
τιµών της, οδηγεί σε αύξηση των τελικώς προτεινόµενων ποσοτήτων λίπανσης. 
Σύµφωνα µε το σχεδιασµό του ΧΣΥΑ, η οργανική ουσία του εδάφους επιδρά σε µία 
εισροή (ανοργανοποίηση) και σε µία εκροή (απονιτροποίηση) του ισοζυγίου του 
αζώτου. Καθίσταται συνεπώς εύλογο, ότι το µέγεθος της µεταβολής στις τιµές της 
οργανικής ουσίας, που εισάγεται στα πλαίσια της ανάλυσης ευαισθησίας του 
συστήµατος, για τη συγκεκριµένη περιοχή µελέτης, για µικρές τιµές ευνοεί την 
ένταση του φαινοµένου της ανοργανοποίησης, ενώ για µεγαλύτερες τιµές εντείνεται 
συγκριτικά η απονιτροποίηση, προκαλώντας έτσι διαφορετικές αποκρίσεις στο 
ΧΣΥΑ.   
Η αύξηση των αρχικών τιµών των παραµέτρων εδαφικό pH και µέσο ετήσιο ύψος 
βροχής είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση των προτεινόµενων ποσοτήτων 
λιπασµάτων. Το γεγονός αυτό για µεν την περίπτωση της βροχόπτωσης 
δικαιολογείται από τη θετική και µονοσήµαντη συσχέτισή της επί της διαδικασίας της 
έκπλυσης (εκροή αζώτου), για δε το εδαφικό pH µπορεί να αποδοθεί στις συνθήκες 
της περιοχής εφαρµογής του ΧΣΥΑ, οι οποίες ευνοούν τη µεγαλύτερη αύξηση των 
εκροών αζώτου µε τις οποίες συνδέεται και επηρεάζει η µεταβλητή του pH 
(εξαέρωση αµµωνίας και απονιτροποίηση), συγκριτικά µε την αντίστοιχη επί της 
εισροής αζώτου (ανοργανοποίηση).  
Το ανόργανο άζωτο που υπάρχει στο έδαφος, µπορεί κάλλιστα να χρησιµοποιηθεί 
από το φυτό για τη µερική κάλυψη των θρεπτικών του αναγκών. Κατά συνέπεια, 
αυξανοµένης της περιεκτικότητάς του στο έδαφος και εφόσον πρόκειται για ένα 
δεδοµένο εισόδου που επιδρά ευθέως επί µιας εισροής αζώτου (υπολειµµατικό 
άζωτο), το ΧΣΥΑ ορθώς προτείνει µειωµένες ποσότητες αζωτούχου λιπάσµατος.   
Οι µεταβολές τέλος, στις αρχικές τιµές της εδαφικής υγρασίας, δεν άλλαξαν 
ουσιωδώς τα αποτελέσµατα του ΧΣΥΑ, υποδεικνύοντας ότι για την εν λόγω περιοχή 
µελέτης το δεδοµένο αυτό δεν επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό την έκβαση του 
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ΧΣΥΑ. Με άλλα λόγια, το σύστηµα δεν είναι ευαίσθητο στις διακυµάνσεις των τιµών 
της εδαφικής υγρασίας.  
Ιεραρχώντας τις µεταβλητές εισόδου του ΧΣΥΑ µε βάση τα αποτελέσµατα της 
ανάλυσης ευαισθησίας και µε αναφορά πάντα στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής 
εφαρµογής, το ΧΣΥΑ αποδεικνύεται περισσότερο ευαίσθητο στις µεταβολές αρχικά 
της εδαφικής θερµοκρασίας, εν συνεχεία της µηχανικής σύστασης του εδάφους 
(περιεκτικότητα σε άργιλλο) και ακολούθως της βροχόπτωσης, του εδαφικού pH, της 
περιεκτικότητας σε οργανική ουσία, της περιεκτικότητας σε ανόργανο άζωτο και 
τέλος της ποιότητας και της ποσότητας του νερού άρδευσης, µε τη σειρά που 
αναφέρονται.                
Οι διαδοχικές εφαρµογές του ΧΣΥΑ για τους λόγους πραγµάτωσης της ανάλυσης 
ευαισθησίας, οδήγησαν στην παραγωγή χαρτών, όπου απεικονίζονται ανά φατνίο, οι 
διαφορές των τιµών των ποσοτήτων λιπάσµατος, όπως προέκυψαν µετά την 
εφαρµογή της εκάστης µεταβολής, µείον τις τιµές του βασικού µοντέλου. Μέσω 
αυτής της δυνατότητας που παρέχεται από το ΧΣΥΑ, αποκαλύπτονται, όχι µόνο οι 
τάσεις ευαισθησίας του συστήµατος, αλλά και τα χωρικά πρότυπα αυτών. Ανά Σχήµα 
που ακολουθεί, παρατίθενται τα χαρτογραφικά αποτελέσµατα εφαρµογής της πράξης 
της αφαίρεσης (cell by cell) µεταξύ βασικού και τελικών µοντέλων, τα οποία 
αντιστοιχούν στα τέσσερα επίπεδα µεταβολής κατά 5, 10, 15 και 20%, όπως αυτά 
εφαρµόστηκαν στις αρχικές τιµές των παραµέτρων εκείνων εισόδου του συστήµατος, 
οι οποίες έχουν συνεχή πεδία τιµών. Στο υπόµνηµα των χαρτών, δίπλα από κάθε 
κατηγορία και εντός των παρενθέσεων, καταγράφεται το ποσοστό επί της συνολικής 
έκτασης της περιοχής µελέτης που παρουσίασε µεταβολή στην προτεινόµενη 
ποσότητα λιπάσµατος. ∆εν παρουσιάζεται η ανάλυση που αφορά στη µεταβλητή της 
εδαφικής υγρασίας, διότι η µεταβολή σε αυτή, δε µετέβαλλε σηµαντικά τα 
αποτελέσµατα του ΧΣΥΑ σε σχέση µε το βασικό µοντέλο. 
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Σχήµα 138. ∆ιαφορές στις ποσότητες του προτεινόµενου λιπάσµατος κατόπιν 
µεταβολής στην περιεκτικότητα του εδάφους σε άργιλλο. 
  
Σύµφωνα µε το Σχήµα 138, αυξανοµένης της έντασης της µεταβολής, αυξάνεται και 
το πλήθος των φατνίων που επηρεάζονται (αντιστρόφως ανάλογα) από αυτή. 
Πράγµατι, για µεταβολή 5%, το συντριπτικό ποσοστό (72.3%) των φατνίων 
παρέµεινε ανεπηρέαστο, ενώ για µεταβολή 20% µειώθηκε σε 26.9%, µε ταυτόχρονη 
αύξηση της έκτασης όπου προτείνεται µείωση της ποσότητας (κατά 5 kg/στρ.). Η 
κλιµακούµενη αυξητική µεταβολή, στην περίπτωση της περιεκτικότητας του εδάφους 
σε άργιλλο δηµιούργησε ένα χωρικό πρότυπο, το οποίο συγκρινόµενο µε τη χωρική 
κατανοµή των τιµών της αργίλλου στην περιοχή (Χάρτης 3, Κεφάλαιο 8) συµπίπτει 
µε τις ζώνες όπου παρατηρούνται µέτριες τιµές αργίλλου (24.6-30.3%), 
παραπέµποντας σε εδάφη µε πηλώδη σύσταση. Οι θέσεις όπου η άργιλλος λαµβάνει 
είτε χαµηλές ή υψηλές για την περιοχή τιµές, δεν παρουσίασαν διακύµανση στην 
ποσότητα, µε την εφαρµογή της µεταβολής, γεγονός που σηµαίνει ότι για τις ακραίες 
αυτές τιµές, το ΧΣΥΑ αποδεικνύεται ιδιαιτέρως σταθερό.    
     

 
Σχήµα 139. ∆ιαφορές στις ποσότητες του προτεινόµενου λιπάσµατος κατόπιν 
µεταβολής στο ανόργανο εδαφικό άζωτο. 
 
Στην περίπτωση εφαρµογής µεταβολών στο εδαφικό άζωτο, το ΧΣΥΑ παρουσίασε 
σχετικά µειωµένη αντίδραση, µεταβάλλοντας κατά µέγιστο, το 21.7% των 
αποτελεσµάτων του. Οι διασκορπισµένες αυτές µεταβολές, συνιστούν ένα χωρικό 
πρότυπο, το οποίο εστιάζεται κατά κύριο λόγο στη δυτική πλευρά της περιοχής 
µελέτης και στην οποία παρατηρούνται γενικά χαµηλές τιµές (16.0-19.1 ppm) 
εδαφικού αζώτου (Χάρτης 6, Κεφάλαιο 8). Πιθανά, η επιβαλλόµενη αύξηση στις 
αρχικές τιµές, να προκαλεί µετάβαση από τη «χαµηλή» στη «µέτρια» κατηγορία 
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ανόργανου αζώτου, η οποία σε συνδυασµό µε τις λοιπές παραµέτρους, έδωσε τα 
αποτελέσµατα του Σχήµατος 139. Χαρακτηριστική τέλος, είναι και η τάση προς 
µείωση των συνιστώµενων ποσοτήτων λιπάσµατος, µε την αύξηση των τιµών του 
ανόργανου αζώτου, γεγονός που είναι αναµενόµενο, αφού η καλλιέργεια δύναται να 
αξιοποιεί τις διαθέσιµες ποσότητες αζώτου του εδάφους.     
     

 
Σχήµα 140. ∆ιαφορές στις ποσότητες του προτεινόµενου λιπάσµατος κατόπιν 
µεταβολής στην περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία. 
 
Η αύξηση των αρχικών τιµών της οργανικής ουσίας κατά 5%, επέδρασε στο ΧΣΥΑ, 
µειώνοντας την προτεινόµενη ποσότητα λιπάσµατος, µόλις σε έκταση 5.8% επί της 
συνολικής και η οποία εστιάζεται κυρίως στη ζώνη υψηλών τιµών οργανικής ουσίας 
(Χάρτης 4, Κεφάλαιο 8). Το ποσοστό αυτό δε µεταβλήθηκε ουσιωδώς µε την 
εφαρµογή της διπλάσιας µεταβολής, αλλά παρατηρήθηκε ένα ίχνος αυξητικής τάσης 
της προτεινόµενης ποσότητας, το οποίο µεγεθύνθηκε µε περαιτέρω αύξηση (κατά 15 
και 20%) των τιµών της οργανικής ουσίας. Πιο συγκεκριµένα, το πλήθος των 
φατνίων για τα οποία, εξαρχής εφαρµογής της µεταβολής συστήνεται µείωση της 
ποσότητας, παραµένει ως έχει σε όλη την ανάλυση (εκτός από την περίπτωση της 
µεταβολής κατά 20%, όπου προτείνεται µείωση της ποσότητας κατά 1 kg/στρ. σε 
έκταση 4.7% έναντι του 3.4% της συνολικά µελετηθείσας), ενώ σε τµήµα των 
φατνίων που αρχικά δεν επηρεάζεται από την εν λόγω µεταβολή, προτείνεται εν 
συνεχεία η εφαρµογή µεγαλύτερων ποσών (µε επικρατέστερη την προσθήκη 5 
επιπλέον κιλών ανά στρέµµα) λιπάσµατος. Οι περιοχές όπου προτείνεται αύξηση των 
λιπασµατικών εισροών, χωρικά εστιάζονται σε ζώνες µε περιεκτικότητα σε οργανική 
ουσία από 4.5% µέχρι 5.4% κ.β. (Χάρτης 4, Κεφάλαιο 8) και σκιαγραφούνται 
τοιουτοτρόπως εξαιτίας των εντοπισµένων συνθηκών που ευνοούν τις απώλειες 
αζώτου από το εδαφικό σώµα, έναντι των αντίστοιχων εισροών.                   
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Σχήµα 141. ∆ιαφορές στις ποσότητες του προτεινόµενου λιπάσµατος κατόπιν 
µεταβολής στο εδαφικό pH. 
 
Η εφαρµογή αυξητικής µεταβολής στις τιµές του εδαφικού pH, επέδρασε  επίσης 
αυξητικά στις συνιστώµενες ποσότητες λιπάσµατος. Πιο συγκεκριµένα, αύξηση του 
pH κατά 5%, οδήγησε σε συστάσεις (κυρίως 3 και 4 κιλά/στρ.) πλέον αυτών του 
βασικού µοντέλου σε µία έκταση που καταλαµβάνει περίπου το 12.0% της 
συνολικής. Ο διπλασιασµός του βαθµού µεταβολής, διεύρυνε την έκταση αυτή, η 
οποία ανήλθε στο 45% της συνολικής και η οποία παρέµεινε σε αυτά τα επίπεδα και 
στις περαιτέρω µεταβολές (15 και 20%). Η κατανοµή των επιπροσθέτως 
προτεινόµενων ποσοτήτων στην ως άνω έκταση ποικίλει και κυµαίνεται από 1 (στο 
22.2% της έκτασης) µέχρι και 8 (στο 0.8% της έκτασης). Το χωρικό πρότυπο που 
προέκυψε στην προκειµένη περίπτωση, έχει ένα βορειοδυτικό προσανατολισµό, ο 
οποίος όµως δε φαίνεται να συνδέεται µε τις αρχικές τιµές του εδαφικού pH στην 
περιοχή και πιθανά σχετίζεται µε το γεγονός ότι η εν λόγω µεταβλητή επιδρά στις 
παραµέτρους του ΧΣΥΑ κατά ένα πολυδιάστατο, σύνθετο και ορισµένες φορές 
αντικρουόµενο τρόπο.       
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Σχήµα 142. ∆ιαφορές στις ποσότητες του προτεινόµενου λιπάσµατος κατόπιν 
µεταβολής στην περιεκτικότητα του νερού άρδευσης σε ανόργανο άζωτο (ποιότητα 
νερού άρδευσης). 
 

 
Σχήµα 143. ∆ιαφορές στις ποσότητες του προτεινόµενου λιπάσµατος κατόπιν 
µεταβολής στην ποσότητα του νερού άρδευσης. 
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Τόσο η µεταβλητή εισόδου της ποιότητας όσο και της ποσότητας του νερού 
άρδευσης, επιδρούν µονοσήµαντα και κατά αυξητικό τρόπο επί της εισροής αζώτου 
στο έδαφος. Απόρροια αυτού, είναι η αντιστρόφως ανάλογη σχέση που τις συνδέει µε 
τις τελικώς προτεινόµενες ποσότητες λιπάσµατος και η οποία καταγράφεται και 
χαρτογραφείται στα Σχήµατα 142 και 143. Το ΧΣΥΑ, αποδεικνύεται ιδιαίτερα 
σταθερό στις µεταβολές των δύο αυτών µεταβλητών γεγονός που αποδεικνύεται από 
τα ποσοστά των εκτάσεων που αντιπροσωπεύουν τα φατνία που παραµένουν 
ανεπηρέαστα στις εφαρµοζόµενες µεταβολές. Παράλληλα, δεν παρατηρούνται κάποια 
συστηµατικά χωρικά πρότυπα στις διαφορές των ποσοτήτων λιπάσµατος, αλλά αυτές 
κατανέµονται σε όλη την περιοχή µελέτης και πιθανώς εξαρτώνται από τις 
προσωπικές καλλιεργητικές επιλογές των επιµέρους παραγωγών και φυσικά από το 
χρησιµοποιούµενο σύστηµα άρδευσης.      
 

 
Σχήµα 144. ∆ιαφορές στις ποσότητες του προτεινόµενου λιπάσµατος κατόπιν 
µεταβολής στο µέσο ετήσιο ύψος βροχής. 
 
Η απεικόνιση του αποτελέσµατος εφαρµογής της ανάλυσης ευαισθησίας για την 
περίπτωση της µεταβλητής της βροχόπτωσης, ακολουθεί το χωρικό πρότυπο του 
µέσου ετήσιου ύψους βροχής, όπως διαµορφώθηκε στην περιοχή ενδιαφέροντος 
(Χάρτης 14, Κεφάλαιο 8). Οι µεταβολές, επιδρούν κατά κύριο λόγο στη νότια ζώνη 
της περιοχής, η οποία χαρακτηρίζεται από τιµές βροχόπτωσης µεταξύ 500 και 573 
mm, αυξάνοντας τις συνιστώµενες ποσότητες λιπάσµατος από 1 µέχρι 4 κιλά ανά 
στρέµµα. Σε µία πολύ µικρή έκταση (0.3%) προτείνεται αύξηση στη δόση κατά 8 
κιλά. Η παρατηρούµενη ζωνοποίηση των αποτελεσµάτων οφείλεται κυρίως στην 
επιλογή των κλάσεων έντασης της βροχόπτωσης και των ορίων τους, κατά το στάδιο 
ασαφοποίησής της. Πράγµατι, το εύρος τιµών από 500 µέχρι 573 mm, εµπίπτει στη 
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µεταβατική ζώνη από τη µέτρια στην υψηλή κλάση βροχόπτωσης, µε αποτέλεσµα η 
έστω και µικρή µεταβολή στις αρχικές τιµές βροχόπτωσης να επηρεάζει άµεσα την 
έξοδο του ΧΣΥΑ στα φατνία που λαµβάνουν τις τιµές αυτές. Η εντός της ίδιας ζώνης 
περαιτέρω χωρική διαφοροποίηση στις προτεινόµενες ποσότητες εξαρτάται από την 
κατά θέσεις επίλυση και διακύµανση της εξίσωσης του ισοζυγίου του αζώτου.            
 

 
Σχήµα 145. ∆ιαφορές στις ποσότητες του προτεινόµενου λιπάσµατος κατόπιν 
µεταβολής στη µέση ετήσια εδαφική θερµοκρασία. 
 
Η εδαφική θερµοκρασία, σύµφωνα µε τη εφαρµοσθείσα ανάλυση ευαισθησίας, 
αναδεικνύεται στην πιο σηµαντική παράµετρο εισόδου του ΧΣΥΑ, παρόλο που η 
τιµή του βασικού µοντέλου, δε διαφοροποιούνταν κατά µήκος της περιοχής µελέτης. 
Από την πρώτη κιόλας βαθµίδα µεταβολής (5%) που εισήχθη στο σύστηµα, αυτό 
αντέδρασε προτείνοντας µειωµένες ποσότητες λιπάσµατος, από 1 έως και 4 κιλά ανά 
στρέµµα και µάλιστα σε µία έκταση που υπερέβη το 40% της συνολικά εξεταζόµενης. 
Η άµεση αυτή αντίδραση του συστήµατος, υποδηλώνει την ευαισθησία του στην εν 
λόγω µεταβλητή και δικαιολογεί την επιλογή της ως µία από τις παραµέτρους που 
καθοδηγούν και επιδρούν επί του προβλήµατος και επί των πιθανών του λύσεων. Οι 
περαιτέρω µεταβολές, αύξησαν την έκταση για την οποία συστάθηκε διαφορετική 
δόση λίπανσης από αυτή του βασικού µοντέλου, φτάνοντας περίπου το 83% για την 
περίπτωση της µέγιστης µεταβολής (20%). Το χωρικό πρότυπο που διαµορφώνεται 
και παρουσιάζεται στο Σχήµα 145, δεν είναι οµοιόµορφο, όπως ίσως θα ανέµενε 
κανείς, αλλά παρουσιάζει µία κατανοµή, η οποία µοιάζει αρκετά µε αυτή που 
προκύπτει στην περίπτωση της περιεκτικότητας του εδάφους σε άργιλλο (βλέπε 
Σχήµα 138). Με µία πιο επισταµένη θεώρηση, το ως άνω αποτέλεσµα κρίνεται 
απολύτως λογικό. Πράγµατι, εάν το ΧΣΥΑ χρησιµοποιούσε σαν µοναδική µεταβλητή 
εισόδου, τη θερµοκρασία του εδάφους, τότε η αύξησή της σε όλη την περιοχή 
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µελέτης κατά τον αυτό τρόπο, θα προκαλούσε την ίδια µεταβολή (µείωση) στη δόση 
που αναφέρεται σε κάθε ένα φατνίο της περιοχής εφαρµογής. Στην πράξη όµως, η 
τιµή της δόσης που αποδίδει τελικά το ΧΣΥΑ σε κάθε φατνίο, προκύπτει από την 
ασαφή συλλογιστική 12 άλλων παραµέτρων, εκ των οποίων η σηµαντικότερη είναι η 
περιεκτικότητα του εδάφους σε άργιλλο, κοινώς η µηχανική του σύσταση (βλέπε 
Πίνακα 43). Κατά συνέπεια, η οµοιόµορφη µεταβολή της θερµοκρασίας, ακολουθεί 
τη χωρική προτυποποίηση της αµέσως σηµαντικότερης µεταβλητής εισόδου του 
ΧΣΥΑ. Παρόλα αυτά, σε ζώνες υψηλής περιεκτικότητας σε άργιλλο και σε υψηλές 
µεταβολές (15 και 20%), δεν παρατηρείται µεταβολή στη συνιστώµενη δόση (16 έως 
19% της συνολικής έκτασης) λόγω της αντισταθµιστικής δράσης που ασκούν οι τιµές 
της αργίλλου επί των εισροών αζώτου στο έδαφος και κατ’ επέκταση επί των 
αποτελεσµάτων του ΧΣΥΑ.                  
 
3.2. Υποσύστηµα σύστασης τύπου λιπάσµατος 
 
Η ανάλυση ευαισθησίας πραγµατοποιήθηκε και στο υποσύστηµα σύστασης του 
τύπου των λιπάνσεων, τα αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάζονται στον Πίνακα 44. 
Στην προκειµένη περίπτωση οι µεταβλητές εισόδου που συµµετείχαν, λόγω του 
συνεχούς πεδίου τιµών τους, είναι η περιεκτικότητα του εδάφους σε άργιλλο, το 
εδαφικό pH και η ετήσια βροχόπτωση. Οι τιµές του Πίνακα 44, αναφέρονται στην 
έκταση, ως ποσοστό επί της συνολικά διερευνώµενης, για την οποία επήλθε αλλαγή 
στη σύσταση του τύπου λιπάσµατος, µετά την εφαρµογή της εκάστοτε µεταβολής 
στις προαναφερθείσες µεταβλητές εισόδου.            
 
Πίνακας 44. Αποτελέσµατα ανάλυσης ευαισθησίας επί του συνιστώµενου τύπου 
λιπάσµατος. 

  Ποσοστό επί της συνολικής έκτασης  

α/α ∆x (% της τιµής 
βάσης) 5 10 15 20 

1 Περιεκτικότητα 
εδάφους σε άργιλλο 0.0% 0.0% 0.05% 1.09% 

2 Εδαφικό pH 15.0%  81.6% 81.6% 97.9% 

3 Μέσο ετήσιο ύψος 
βροχής 0.0% 43.8% 63.5% 63.5% 

 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του Πίνακα 44, η σηµαντικότερη από πλευράς 
ευαισθησίας του εν λόγω υποσυστήµατος, µεταβλητή εισόδου, είναι το pH του 
εδάφους, ακολουθεί η βροχόπτωση, ενώ τέλος χωρίς ιδιαίτερες µεταβολές βαίνουν τα 
αποτελέσµατα του ΧΣΥΑ, κατόπιν µεταβολής της περιεκτικότητας του εδάφους σε 
άργιλλο. Πράγµατι, σύµφωνα µε το σχεδιασµό του υποσυστήµατος, τόσο το pH όσο 
και η βροχόπτωση επιδρούν σε δύο από τα τρία κριτήρια, βάσει των οποίων 
υποστηρίζεται η απόφαση για τη σύσταση του τύπου λιπάσµατος, ενώ η 
περιεκτικότητα σε άργιλλο σε ένα. Αυτό σηµαίνει, ότι η επιρροή των δύο πρώτων 
παραµέτρων είναι από σχεδιασµού του υποσυστήµατος ισχυρότερη της τρίτης και 
αυτό αποτυπώνεται στα περιεχόµενα του Πίνακα 44. 
Πιο συγκεκριµένα, σχετικά µε την περιεκτικότητα του εδάφους σε άργιλλο, οι δύο 
πρώτες βαθµίδες µεταβολής (5 και 10%) δεν προκάλεσαν καµία µεταβολή επί των 
αποτελεσµάτων του υποσυστήµατος, σε αντίθεση µε την τρίτη (15%) και την τέταρτη 
(20%), οι οποίες µετέβαλλαν την προτεινόµενη συνταγή από τον κωδικό 15 στον 
κωδικό 13, σε ποσοστά έκτασης 0.05 και 1.09% αντίστοιχα. Ανατρέχοντας στο 



Μέρος Β’ Προτεινόµενο Χωρικό Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων                 Κεφάλαιο 9ο. Ανάλυση Ευαισθησίας του Συστήµατος 

277 

υπόµνηµα όπου επεξηγούνται οι κωδικοί των συνταγών λίπανσης (βλέπε Κεφάλαιο 
7ο, Παράγραφος 6.5), παρατηρούµε ότι για τις εν λόγω περιοχές, το βασικό µοντέλο 
συστήνει τη χρήση αµµωνιακών λιπασµάτων που περιέχουν στη σύνθεσή τους 
βασικά κατιόντα και την τµηµατική τους χορήγηση µε απαραίτητη την ενσωµάτωση. 
Κατόπιν ωστόσο της µεταβολής στις ίδιες περιοχές µπορεί πλέον να χορηγηθεί 
µεγαλύτερο εύρος λιπασµάτων και να εφαρµόζεται επιφανειακά και σε µία µόνο 
δόση.       
Οι διαφορές που υπεισέρχονται στα αποτελέσµατα του υποσυστήµατος µε εφαρµογή 
των αντίστοιχων βαθµών µεταβολής στο εδαφικό pH και τη βροχόπτωση είναι 
περισσότερο πολύπλοκες και για το λόγο αυτό, επιλέγεται να παρουσιαστούν υπό τη 
µορφή των Πινάκων 45 και 46. 
 
Πίνακας 45. ∆ιαφορές στις συνταγές λίπανσης (κωδικοί) κατόπιν µεταβολής στις 
αρχικές τιµές του εδαφικού pH και ποσοστά εκτάσεων στις οποίες παρατηρούνται.      

α/α 
             ∆x (% της τιµής 

βάσης)
0 

5 10 15 20 Έκταση (% της 
συνολικής)  

1 15 15 5 5 3 11.6 
2 15 15 15 15 9 11.1 
3 15 15 9 9 3 23.4 
4 15 5 9 3 3 4.3 
5 15 9 10 4 4 1.8 
6 15 15 10 10 4 10.8 
7 15 15 15 15 5 5.2 
8 15 15 16 16 10 5.8 
9 15 5 5 3 3 2.0 
10 5 3 3 3 3 1.0 
11 4 4 4 4 4 0.6 
12 10 4 4 4 4 1.3 
13 3 3 3 3 3 1.5 
14 9 3 3 3 3 2.3 
15 15 9 3 3 3 1.4 
16 16 10 4 4 4 0.5 
17 15 5 3 3 3 0.4 
18 15 15 5 3 3 4.3 
19 15 15 9 3 3 7.5 
20 15 15 10 4 4 3.2 

 
Σαν µία γενική θεώρηση των στοιχείων του Πίνακα 45, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η 
αύξηση του εδαφικού pH είχε κατά κανόνα ως αποτέλεσµα, τη µετάβαση των 
συστάσεων λίπανσης από υψηλότερους κωδικούς σε χαµηλότερους. Παρατηρώντας 
ταυτόχρονα τα στοιχεία του Πίνακα 30 του Κεφαλαίου 7, διαπιστώνει κανείς ότι η 
κλιµάκωση των κωδικών σύστασης λίπανσης, βαίνει αυξανοµένη µε την ιεράρχηση 
του κινδύνου οξινοποίησης από τη µηδενική προς την πολύ υψηλή κλάση. Πρακτικά 
αυτό σηµαίνει ότι τα αποτελέσµατα του ΧΣΥΑ ορθώς ακολουθούν τη γνώση ότι 
αυξανοµένου του εδαφικού pH, ελαττώνεται ο κίνδυνος οξίνισης του εδάφους.  
Σε δύο µόνο περιπτώσεις του Πίνακα 45 (γραµµές 5 και 8), παρατηρείται µετάβαση 
σε υψηλότερο κωδικό σύστασης, γεγονός που σχετίζεται µε την παράλληλη 
συµµετοχή της παραµέτρου στη διαµόρφωση του κριτηρίου της εξαέρωσης της 
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αµµωνίας και καταδεικνύεται έτσι η ασθενέστερη (εκ του σχεδιασµού του 
υποσυστήµατος) συσχέτισή της µε αυτό έναντι της αντίστοιχης µε το κριτήριο της 
οξινοποίησης.       
   
Πίνακας 46. ∆ιαφορές στις συνταγές λίπανσης (κωδικοί) κατόπιν µεταβολής στις 
αρχικές τιµές του ετήσιου ύψους βροχής και ποσοστά εκτάσεων στις οποίες 
παρατηρούνται.  
     

α/α 
          ∆x (% της τιµής 

βάσης)
0 

5 10 15 20 Έκταση (% της 
συνολικής)  

1 15 15 15 15 15 32.9 
2 5 5 5 5 5 0.5 
3 4 4 4 4 4 0.4 
4 10 10 10 10 10 0.6 
5 3 3 3 3 3 0.8 
6 9 9 9 9 9 0.9 
7 16 16 16 16 16 0.3 
8 15 15 21 23 23 43.8 
9 15 15 15 17 17 16.0 
10 16 16 16 18 18 0.2 
11 10 10 10 12 12 0.7 
12 5 5 5 11 11 0.5 
13 3 3 3 5 5 0.7 
14 9 9 9 11 11 1.4 
15 4 4 4 6 6 0.2 

 
Οι διαδοχικές αυξητικές µεταβολές της βροχόπτωσης επέδρασαν στη µεταβολή των 
κωδικών σύστασης στο 63.5% της συνολικής έκτασης της περιοχής ενδιαφέροντος. 
Το υπόλοιπο 36.5% παρέµεινε σταθερό στις µεταβολές της βροχόπτωσης, γεγονός 
που σηµαίνει ότι το ΧΣΥΑ δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις µεταβολές της 
βροχόπτωσης. Συµβουλευόµενοι την ερµηνεία των κωδικών σύστασης (Κεφάλαιο 7ο, 
Παράγραφος 5.5), και πιο συγκεκριµένα αναφερόµενοι στους κωδικούς 15, 17, 21 και 
23 (γραµµές 8 και 9 του Πίνακα 46) παρατηρούµε ότι σταδιακά απαγορεύεται η 
χρήση λιπασµάτων που οξινίζουν το έδαφος µέχρι σε σηµείο µη καλλιέργειας 
ορισµένων  εδαφών, εάν προηγουµένως δε διορθωθεί το pH τους (κωδικός 23). 
Σχετικά µε τη µορφή του αζώτου και τις δόσεις του λιπάσµατος που προτείνονται 
κάθε φορά µε την εφαρµογή των µεταβολών, δεν προκύπτουν ασφαλή συµπεράσµατα 
διότι οι σχετικές αποφάσεις δεν ελέγχεται αποκλειστικά από την παράµετρο της 
βροχόπτωσης, αλλά σχετίζονται άµεσα µε τις εφαρµοζόµενες καλλιεργητικές 
πρακτικές, όπως είναι το σύστηµα της άρδευσης, η τεχνική της ενσωµάτωσης των 
λιπασµάτων και η χρήση συγκεκριµένων ειδών και τύπων λιπασµάτων. 



Μέρος Β’ Προτεινόµενο Χωρικό Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων                               Κεφάλαιο 10o. Συµπεράσµατα και Συζήτηση 

279 

Κεφάλαιο 10o. Συµπεράσµατα και Συζήτηση 
 
1. Συµπεράσµατα από τη θεωρητική διερεύνηση 
 
Η Ελλάδα είναι µία κατεξοχήν αγροτική χώρα µε υψηλό ποσοστό των κατοίκων της 
να απασχολούνται στον πρωτογενή τοµέα. Η άσκηση της γεωργίας παγκοσµίως 
αποτελεί µία δράση, η οποία λόγω της στενής της σχέσης και εξάρτησης από το 
φυσικό περιβάλλον και τα φυσικά διαθέσιµα, υπόκειται σε αβέβαιες συνθήκες και 
έντονες µεταβολές και διαφοροποιήσεις. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο παραγωγός 
καλείται να λάβει αποφάσεις, οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων 
εµπεριέχουν και µοιραία ενσωµατώνουν την έννοια της πρόβλεψης και παράλληλα, 
εφόσον αυτές ληφθούν, δύσκολα µπορούν να ανακληθούν. Μία τέτοια απόφαση είναι 
ο τρόπος λίπανσης µιας καλλιέργειας και ειδικότερα η λίπανσή της µε αζωτούχες 
ενώσεις. Το άζωτο συγκαταλέγεται στα κύρια θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά, διότι 
απαιτείται, για την ικανοποιητική ανάπτυξή τους, σε υψηλές ποσότητες. Επίσης, οι 
ενώσεις του αζώτου, συνιστούν κύριους ρυπαντές των επιφανειακών και υπογείων 
υδάτων. Η µέχρι τώρα διαχείριση των καλλιεργειών και η λήψη των αποφάσεων 
σχετικά µε τις λιπασµατικές εισροές παρουσιάζει µειονεκτήµατα, αφού έχουν 
καταγραφεί σηµαντικά λάθη στον τρόπο λίπανσής τους, τα οποία έχουν οδηγήσει και 
συνεχίζουν να οδηγούν σε µειωµένες παραγωγές και σε περιβαλλοντική επιβάρυνση. 
Κατά συνέπεια, η επιλογή, αγορά και χορήγηση των αζωτούχων λιπασµάτων έχει 
τόσο οικονοµικές, όσο και περιβαλλοντικές προεκτάσεις, γεγονός που την 
αναδεικνύει σε µία σηµαντική απόφαση κατά την άσκηση της γεωργικής πράξης.  
Παράλληλα, έννοιες όπως η επικινδυνότητα και η αβεβαιότητα, αποτελούν ενδογενή 
χαρακτηριστικά των αποφάσεων λίπανσης, από τη στιγµή που η εν λόγω 
καλλιεργητική πρακτική σχετίζεται και συνδέεται άµεσα µε το χώρο. Η κύρια πηγή 
αβεβαιότητας είναι το ίδιο το φυσικό περιβάλλον και οι διαδικασίες που συµβαίνουν 
σε αυτό και οι οποίες υπόκεινται µεταξύ άλλων σε γεωγραφικά και χωρικά κριτήρια. 
Ως εκ τούτου, εξέχουσας σηµασίας για την κατάρτιση ενός λιπασµατικού 
συνταγολογίου είναι η προσαρµογή και ενσωµάτωσή του στις ιδιαίτερες φυσικές και 
ανθρωπογενείς συνθήκες µιας συγκεκριµένης περιοχής. Πράγµατι, η Χωρικά 
Καθορισµένη ∆ιαχείριση Καλλιεργειών (ΧΚ∆Κ) σε αντίθεση µε τη λεγόµενη 
συµβατική καλλιέργεια, προσφέρει µία καλύτερη και αιτιολογηµένη προσέγγιση στην 
εφαρµογή εισροών σε ένα αγρό ή σε µία αγροτική περιοχή, εφόσον εξετάζει τα 
χαρακτηριστικά κάθε θέσης και αναλόγως προτείνει και ενεργεί. Η εφαρµογή της 
ΧΚ∆Κ στην Ελλάδα, περιορίζεται σε ερευνητικό επίπεδο και σε εκείνες τις ενέργειες 
που αφορούν στην καταγραφή-παρατήρηση δεδοµένων και στην τελική εφαρµογή 
των διαχειριστικών αποφάσεων στους αγρούς.  
Μία από τις αιτίες µειωµένης υιοθέτησης της ΧΚ∆Κ, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε 
παγκόσµιο επίπεδο θεωρείται η ελλιπής ανάπτυξη των κατάλληλων για το σκοπό 
αυτό Συστηµάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ). Η µετάβαση από τα στοιχεία 
στην πληροφορία, απαιτεί την ανάπτυξη σταθερών και επιστηµονικώς έγκυρων 
συστηµάτων, τα οποία στην περίπτωση των εντοπισµένων αποφάσεων λίπανσης, θα 
πρέπει να ολοκληρώνονται µε χωρικές υποµονάδες προσοµοίωσης και ανάλυσης. 
Είναι πολύ σηµαντικό, η πληθώρα των δεδοµένων που στοιβάζονται σε ερευνητικά 
ινστιτούτα και ιδρύµατα να διοχετεύονται και να αξιοποιούνται µέσα από τέτοια 
συστήµατα και να οδηγούν σε πρακτικές και χρηστικές αποφάσεις. 
Επίσης, αν αναλογιστεί κανείς την αοριστία και την ενδογενή αβεβαιότητα των 
φυσικών διεργασιών και παραµέτρων, η οποίες αναπόφευκτα συνιστούν τµήµα των 
αποφάσεων που τις αφορούν, κρίνεται επιβεβληµένη η χρήση αποτελεσµατικών και 
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επιστηµονικώς τεκµηριωµένων µεθοδολογιών και µεθόδων που τις διαχειρίζονται. Η 
λογική της ασάφειας είναι ένας τρόπος σκέψης και λογικής παρουσίασης ποιοτικών 
και µη πληροφοριών. Οι καθιερωµένοι τρόποι διαχείρισης των πληροφοριών έχουν 
αγνοήσει την ασαφή λογική, µε αποτέλεσµα να υπάρχει κάποια καθυστέρηση στη 
χρήση της στα ΣΥΑ και πιο συγκεκριµένα στα Χωρικά ΣΥΑ Η χρήση της λογικής 
της ασάφειας σε τέτοια συστήµατα προσφέρει ευκολότερη χρήση και αξιολόγηση της 
εξαγόµενης πληροφορίας, µέσω της καλύτερης απόδοσης και διαχείρισης των 
ποιοτικών κυρίως δεδοµένων. Σηµειώνεται, ότι παρά τις δυνατότητές της, η λογική 
της ασάφειας, δεν αποτελεί λύση όλων των προβληµάτων, δίνει όµως µία διάσταση 
στην επίλυσή τους, εκεί όπου οι άλλες αδυνατούν να το πράξουν.  
Τα Ασαφή Χωρικά Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΑΧΣΥΑ) είναι Χωρικά 
Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΧΣΥΑ) τα οποία ενσωµατώνουν ή 
ολοκληρώνουν στους µηχανισµούς τους, ασαφή σύνολα ή γενικότερα ασαφή λογική. 
Εξαιτίας της ευρωστίας και της ικανότητας τέτοιων συστηµάτων να δίνουν έγκυρες 
λύσεις σε προβλήµατα που εµπεριέχουν σε ποικίλο βαθµό ασαφή και αβέβαια 
δεδοµένα, καθώς και λόγω της δυνατότητας που παρέχουν προς συνδυασµό 
στοιχείων προερχόµενων από διαφορετικές πηγές, µε ένα συστηµατικό και δοµηµένο 
τρόπο, έχουν κατά καιρούς χρησιµοποιηθεί σε ένα µεγάλο εύρος οικολογικών, 
αγροτικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων. Σε αυτά τα πλαίσια, η προσοµοίωση 
εδαφικών βιοχηµικών διεργασιών σχετικά µε τη µεταφορά και το µετασχηµατισµό 
θρεπτικών συστατικών του εδάφους, έχει αντιµετωπιστεί µε τη χρήση ασαφών 
συστηµάτων. Παρόλα αυτά, η απευθείας σύνδεση και ενσωµάτωση τέτοιων µοντέλων 
στην πρακτική των λιπάνσεων, υπό τη σκέπη ενός ΧΣΥΑ είναι ελλιπής.   
Η ανάπτυξη ενός ΧΣΥΑ στον ευρύτερο τοµέα της Γεωργίας και πιο συγκεκριµένα 
στην εντοπισµένη διαχείριση των λιπασµατικών εισροών, προϋποθέτει την 
κατανόηση δοµών, σχέσεων και διαδικασιών τόσο του φυσικού, όσο και του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.              
Η µέχρι τώρα ακολουθούµενη τακτική διαχείρισης της αζωτούχου λίπανσης, ήταν ως 
επί το πλείστον εµπειρική. Τα αποτελέσµατα εκατοντάδων πειραµάτων λίπανσης που 
έχουν εγκατασταθεί τις τελευταίες 10ετίες στη χώρα µας, δεν έχουν κατορθώσει να 
λύσουν το πρόβληµα της σωστής διαχείρισης, παρά την όποια γνώση συνεισέφεραν, 
διότι δεν οδηγούν σε ασφαλή συµπεράσµατα αναφορικά µε την αζωτούχο λίπανση 
ακόµη και για τον ίδιο τύπο εδάφους. Παράλληλα, µολονότι ο προβληµατισµός, η 
πληροφόρηση και η µέριµνα για θέµατα περιβάλλοντος και ορθολογικής διαχείρισης 
των εισροών στη γεωργία, γίνεται ολοένα και µεγαλύτερος, δεν υφίσταται ακόµα, 
ουσιαστική βελτίωση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τη λίπανση των 
καλλιεργειών. Ενώ η διαθέσιµη πλέον πληροφορία αυξάνεται, η διαχείριση και 
ανάλυσή της από τους λαµβάνοντες τις αποφάσεις, δε γίνεται αποδοτικότερα και 
αποτελεσµατικότερα.   
Λόγοι τόσο οικονοµικοί όσο και περιβαλλοντικοί, ακόµη και συµµόρφωσης προς τις 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης, επιτάσσουν την εφαρµογή αξιόπιστης 
συµβουλευτικής λίπανσης που θα πρέπει να βασίζεται σε αντικειµενικά επιστηµονικά 
κριτήρια. Προς αυτή την κατεύθυνση, η έννοια του χώρου είναι ουσιαστική και δε θα 
πρέπει να παραγνωρίζεται σε κανένα σχέδιο διαχείρισης των λιπασµατικών εισροών, 
εφόσον οι ιδιαίτερες χωρικές συνθήκες που επικρατούν και κυµαίνονται από θέση σε 
θέση επηρεάζουν καταλυτικά την πορεία και την τελική λήψη των αποφάσεων 
λίπανσης. 
Τα σύγχρονα συστήµατα πληροφοριών, εκµεταλλευόµενα την τεχνολογία των 
υπολογιστών, δύνανται να διευκολύνουν τη διαδικασία λήψης τέτοιων αποφάσεων. 
Ειδικότερα, τα ΣΥΑ µπορούν να έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία 
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υποστήριξης αποφάσεων, στην ανάπτυξη σεναρίων και στην προσοµοίωση και 
ανάλυση ενδεχοµένων. Επιπρόσθετα, ο συνδυασµός τους µε µεθόδους όπως η λογική 
της ασάφειας έχει δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Τέλος, η ενσωµάτωση 
χαρακτηριστικών και λειτουργιών των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών 
(Γ.Σ.Π.), παρέχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία στους λήπτες να αξιοποιήσουν τη 
χωρική διάσταση και πληροφορία και να έχουν µία καλύτερη και ελκυστικότερη 
απεικόνιση των προτεινόµενων αποφάσεων. Ο ευρύτερος στόχος των ΧΣΥΑ είναι η 
παροχή µιας αξιόπιστης και βελτιστοποιηµένης µεθοδολογίας υποστήριξης και λήψης 
αποφάσεων που αφορούν στο χώρο, µέσω της διάθεσης στους άµεσα και έµµεσα 
ενδιαφεροµένους, κατάλληλων µοντέλων και εργαλείων για την επιτυχή µετάβαση 
από τα στοιχεία στην πληροφορία. 
 
2. Συµπεράσµατα από τη µεθοδολογία ανάπτυξης  
 
Η παρούσα διατριβή προτείνει µία µεθοδολογία προσδιορισµού των κατάλληλων 
ποσοτήτων και συνταγών εφαρµογής αζωτούχων λιπασµάτων σε αγρούς, υπό τη 
µορφή τόσο χωρικής όσο και περιγραφικής πληροφορίας. Η µεθοδολογία 
µετουσιώνεται και λαµβάνει τη µορφή ενός πρωτότυπου ΧΣΥΑ το οποίο σχεδιάζεται 
εξ’ αρχής, αναπτύσσεται και εφαρµόζεται σε δεδοµένη περιοχή µελέτης. Αφορά στη 
χρήση της λογικής της ασάφειας, της έµπειρης γνώσης και των Γεωγραφικών 
Συστηµάτων Πληροφοριών, προκειµένου να µοντελοποιηθούν φυσικές διεργασίες 
που σχετίζονται µε το ισοζύγιο του αζώτου σε καλλιεργούµενα οικοσυστήµατα και να 
αξιολογηθούν σε χωρική βάση, κριτήρια δυνατοτήτων ή περιορισµών, ως προς τη 
χρήση συγκεκριµένων λιπασµάτων.          
Τα χαρακτηριστικά του αναπτυχθέντος ΧΣΥΑ µπορούν να συνοψισθούν στις 
ακόλουθες παρατηρήσεις:  

• Επιτυγχάνεται ο συνδυασµός ποικίλλων παραµέτρων (φυσικών και 
ανθρωπογενών) που επιδρούν και καθορίζουν τις στρατηγικές λίπανσης και οι 
οποίες δύναται να διαφέρουν ως προς την κλίµακα και τη µονάδα µέτρησης.  

• Υπερβαίνονται οι όποιες δυσκολίες ποσοτικοποίησης µη µετρήσιµων 
παραµέτρων και διαδικασιών, όπως για παράδειγµα εκείνων που σχετίζονται 
µε φυσικοχηµικές διεργασίες, µε τη χρήση της λογικής της ασάφειας. 

• Προτείνεται µία εύχρηστη και χρηστική µεθοδολογία υποστήριξης των 
λιπαντικών αποφάσεων, η οποία µέσω των Γ.Σ.Π., δύναται εύκολα να 
κατανοηθεί και να ερµηνευθεί. Κατά συνέπεια το εν λόγω ΧΣΥΑ µπορεί 
κάλλιστα να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο για τη χωρικά καθορισµένη 
σύσταση λιπαντικών οδηγιών.  

• Η προσέγγιση της ασαφούς λογικής που υιοθετείται στο αναπτυχθέν ΧΣΥΑ 
φαίνεται πως συνάδει και υποβοηθά σε σηµαντικό βαθµό την καίρια 
ποσοτικοποίηση φαινοµένων και εννοιών που άπτονται του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

• Το ΧΣΥΑ διακρίνεται από προσαρµοστικότητα, εφόσον παρέχεται η 
δυνατότητα της προσθήκης νέων δεδοµένων που επιδρούν επί των 
παραµέτρων του ισοζυγίου του αζώτου και επί των κριτηρίων που ελήφθησαν 
για τον προσδιορισµό των συστάσεων λίπανσης, αλλά και αφαίρεσης άλλων 
τυχόν περιττών ή πλεοναζόντων. Επίσης, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του 
χρήστη και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής εφαρµογής του ΧΣΥΑ, 
δύναται, σχετικά απλά και γρήγορα, να δοµηθούν ή να διαγραφούν ασαφείς 
κανόνες, να προσαρµοστούν οι συντελεστές βαρύτητάς τους και να επιλεγούν 
διαφορετικές µέθοδοι ασαφούς συµπερασµατολογίας. 
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• Το αναπτυχθέν ΧΣΥΑ επιτυγχάνει τον προσδιορισµό χωρικών ζωνών 
διαχείρισης των λιπασµατικών εισροών, µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια 
προερχόµενα από την εµπειρία και τις γνώσεις ειδηµόνων επί του θέµατος. 

• Η χρήση του ΧΣΥΑ υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων γεωργικής πρακτικής 
µε βάση την εντοπισµένη χωρική πληροφορία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε περιοχή που αυτό εφαρµόζεται. 

• Η κλίµακα εφαρµογής του ΧΣΥΑ καθορίζεται από τη διαθεσιµότητα και τη 
χωρική ανάλυση των δεδοµένων εισόδου, γεγονός που επιτρέπει προσεγγίσεις 
τόσο σε επίπεδο αγρού, όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.     

Για την επίτευξη των παραπάνω, απαιτείται αλληλεπίδραση της γνώσης των 
λαµβανόντων τις αποφάσεις και της διαθέσιµης σε αυτούς πληροφορίας. Επειδή η 
πληροφορία σχετικά µε την εντοπισµένη λίπανση καλλιεργειών, έχει προφανή χωρικό 
χαρακτήρα, χρησιµοποιήθηκε η τεχνολογία των Γ.Σ.Π., τα οποία θεωρείται ότι 
συνιστούν το αυτονόητο περιβάλλον διαχείρισης τέτοιων δεδοµένων. 
Πράγµατι, τα Γ.Σ.Π.: 

• ∆ηµιουργούν το αναγκαίο πλαίσιο υποστήριξης της διαδικασίας του χωρικού 
σχεδιασµού και σε συνδυασµό µε την ανάλυση του χώρου αποτελούν 
αναπόσπαστο κοµµάτι διαδικασιών διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης 
χωρικών στοιχείων.  

• Μπορούν να αποθηκεύσουν, να διαχειριστούν και να ενσωµατώσουν µεγάλο 
όγκο χωρικών στοιχείων σε πολλαπλές κλίµακες. 

• Βοηθούν στη διαχείριση περιβαλλοντικών ζητηµάτων, µε την παρουσίαση 
των δεδοµένων σε µορφή που είναι κατανοητή, έτσι ώστε οι λαµβάνοντες τις 
αποφάσεις να αποκτούν µία παραστατική εικόνα των φαινοµένων που 
αναλύουν. 

• Συνεισφέρουν στη χωρική µοντελοποίηση της πραγµατικότητας και εξαιτίας 
της χρηστικότητας και της ισχύος τους, επιτρέπουν τη, σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα, εφαρµογή και αξιολόγηση µεγάλου αριθµού προσοµοιώσεων και 
σεναρίων. 

Η επιτυχία εκείνων των ΧΣΥΑ που βασίζονται στη γνώση, εδράζεται στο αναλυτικό 
τους επίπεδο, δηλαδή σε εκείνο όπου τεκµηριώνονται αλλά και δηµιουργούνται 
χωρικές συσχετίσεις και έχει άµεση σχέση µε την επιτυχή αναπαράσταση της 
πραγµατικότητας και το βαθµό ευφυΐας που ενσωµατώνει. Η αποδοτικότητα της 
χρήσης των συµβατικών Γ.Σ.Π., αποδεικνύεται επαρκής για την εισαγωγή, διαχείριση 
και απεικόνιση των δεδοµένων που συµµετέχουν στη διαµόρφωση αλλά και επίλυση 
του προβλήµατος των λιπάνσεων και για το λόγο αυτό υιοθετούνται στα αντίστοιχα 
υποσυστήµατα του ΧΣΥΑ. Αντίθετα, οι τεχνικές ανάλυσης του χώρου για τη χάραξη 
ζωνών λιπασµατικής διαχείρισης των Γ.Σ.Π., κρίνεται πως δεν επαρκούν για την 
ικανοποιητική µοντελοποίηση των φαινοµένων που αφορούν στο πρόβληµα. 
Άλλωστε, τα Γ.Σ.Π. δε βασίζονται στη γνώση, µε αποτέλεσµα να υφίσταται δυσκολία 
µετάβασης από µία έννοια του χώρου, η οποία στα Γ.Σ.Π. είναι γενική, απόλυτη και 
χειροπιαστή, σε µία άλλη που είναι αόριστη, υποκειµενική και σχετική, όπως είναι 
για παράδειγµα στον περιβαλλοντικό σχεδιασµό. Σε αυτό συνηγορεί και η απλή 
δυαδική λογική στην οποία βασίζονται τα Γ.Σ.Π. και η οποία όχι σπάνια οδηγεί σε 
εσφαλµένες σχέσεις, τεκµηριώνει άλλες ανύπαρκτες ή καταλήγει σε παράδοξα.    
Σήµερα, οι πρόσφατες εξελίξεις οδηγούν κάθε σύστηµα να εµπλουτίζεται συνέχεια µε 
τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήµατα άλλων συστηµάτων, µε αποτέλεσµα να 
παρατηρείται µία οµογενοποίηση και µία σύγκλιση όλων των συστηµάτων προς µία 
µορφή όπου η διαχείριση, η ανάλυση και ο σχεδιασµός αποτελούν αναπόσπαστα 



Μέρος Β’ Προτεινόµενο Χωρικό Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων                               Κεφάλαιο 10o. Συµπεράσµατα και Συζήτηση 

283 

τµήµατά τους, διαφοροποιούµενα όµως στην έµφαση που δίνει το κάθε σύστηµα 
(Κουτσόπουλος, 2002).    
Κατά συνέπεια, θεωρήθηκε ικανή και αναγκαία συνθήκη, ο εµπλουτισµός των 
αναλυτικών ικανοτήτων και των δυνατοτήτων µοντελοποίησης του ΧΣΥΑ µε τη 
µέθοδο της λογικής της ασάφειας. Με το γνώµονα αυτό, σχεδιάστηκαν και 
αναπτύχθηκαν δύο αναλυτικά υποσυστήµατα-µοντέλα τα οποία ενσωµατώνοντας 
στοιχεία ασαφών συστηµάτων και γνωσιακών βάσεων, προσοµοιώνουν φυσικές-
σύνθετες διεργασίες, ενώ στη συνέχεια, µε τη βοήθεια των Γ.Σ.Π., διαγραµµίζουν 
χωρικά πρότυπα και παρέχουν χωρικά εντοπισµένες συστάσεις σχετικά µε τη 
λιπασµατική αγωγή µιας αγροτικής περιοχής. Πιο συγκεκριµένα, το πρώτο 
υποσύστηµα προσοµοιώνει το ισοζύγιο του αζώτου στα αγροτικά οικοσυστήµατα 
µέσα από µία πολυεπίπεδη αλληλουχία ασαφών συστηµάτων, αποτέλεσµα της οποίας 
είναι η εντοπισµένη πρόταση ποσοτήτων αζωτούχων λιπασµάτων. Στο δεύτερο 
υποσύστηµα, το οποίο διακρίνεται σε ένα ασαφές και ένα µη ασαφές επίπεδο, βάσει 
τριών καίριων κριτηρίων συνταγολογείται ο τύπος του αζωτούχου λιπάσµατος, ο 
τρόπος και ο χρόνος χορήγησής του.  
Η χρήση και ενσωµάτωση της λογικής της ασάφειας στο ΧΣΥΑ παρουσιάζει τα 
ακόλουθα πλεονεκτήµατα: 

• Τα ασαφή συστήµατα είναι γενικά κατάλληλα για την προσοµοίωση 
πολύπλοκων και µη γραµµικών χωρικών προβληµάτων και για το λόγο αυτό 
αποδίδουν βέλτιστα τη συµπεριφορά φαινοµένων που χαρακτηρίζονται από 
αβεβαιότητα, µειωµένο βαθµό κατανόησης των λειτουργιών τους ή/και 
έλλειψη δοµής και σαφήνειας  προσδιορισµού τους.  

• Η ανάπτυξη του ΧΣΥΑ απαίτησε τη χρήση των ελάχιστων δυνατών 
µεταβλητών και κανόνων για τη µοντελοποίηση των ιδιαιτέρως πολύπλοκων 
διεργασιών που αναλύει. Πράγµατι, τα ασαφή συστήµατα αποδίδουν 
αποτελέσµατα σε σύντοµους χρόνους και µε την καταβολή ελάχιστων 
συγκριτικά πόρων.  

• Οι διεργασίες που προσοµοιώνονται στο ΧΣΥΑ µπορούν να επεξηγηθούν 
εύκολα, εφόσον στηρίζονται και αναπαρίστανται µε γλωσσικές µεταβλητές. 

• Η ελλιπής παροχή και διαθεσιµότητα δεδοµένων, δεν αποτελεί αποτρεπτικό 
παράγοντα για την έκβαση των αποτελεσµάτων του ΧΣΥΑ, γεγονός που 
είναι επιθυµητό σε ένα σύστηµα συµβουλευτικής λίπανσης, αφού σε κάθε 
περίπτωση ο παραγωγός θα πρέπει να εφαρµόσει λιπάνσεις και θα πρέπει να 
υποστηρίζεται για αυτές από το ΧΣΥΑ. 

• Το ΧΣΥΑ, διαπραγµατεύεται µε επιτυχία την απόδοση τόσο συνεχών 
γεωγραφικών φαινοµένων, όσο και κατηγορικών-ποιοτικών ενώ τα 
συσχετίζει και τα ολοκληρώνει µε ιδιαίτερα αποδοτικό και αξιόπιστο τρόπο. 

• Η βαρύτητα των παραµέτρων του συστήµατος δεν είναι µονοσήµαντη και 
σταθερή επί της τελικής απόφασης, αλλά βελτιστοποιείται κατά θέση και 
µπορεί να µεταβάλλεται ανάλογα µε τις απαιτήσεις του χρήστη.   

Στα πλαίσια της παρούσης διατριβής και για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου 
λειτουργίας του προτεινόµενου ΧΣΥΑ, αναπτύχθηκε µία εφαρµογή για τον 
προσδιορισµό της αζωτούχου λίπανσης στην περιοχή της αποξηραµένης λίµνης της 
Κωπαΐδας, στο Νοµό Βοιωτίας. Η εφαρµογή κάνει χρήση εδαφικών, κλιµατικών και 
δεδοµένων καλλιεργητικών πρακτικών, όπως αυτά καταγράφηκαν στην περιοχή 
ενδιαφέροντος και αποδίδονται είτε σε ποσοτική ή σε κατηγορική κλίµακα µέτρησης. 
Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής, συνιστούν µείωση των προτεινόµενων δόσεων 
λιπασµάτων σε όλη την έκταση της περιοχής µελέτης, σε σχέση µε τις ήδη 
εφαρµοζόµενες ποσότητες και παράλληλα χωροθετεί τις δόσεις αυτές µε βάσει τα 
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χαρακτηριστικά κάθε υποπεριοχής. Επίσης, υποδιαιρεί την περιοχή ενδιαφέροντος σε 
θέσεις εφαρµογής συγκεκριµένου τύπου λιπασµάτων, τρόπου και χρόνου εφαρµογής 
τους, γεγονός που σύµφωνα µε τις τρέχουσες καλλιεργητικές πρακτικές στην περιοχή, 
δεν εφαρµόζεται, αφού ασκείται η συµβατική «οµοιόµορφη» γεωργία.       
Σχετικά µε την ευρύτητα εφαρµογής του ΧΣΥΑ, είναι εύλογο να ειπωθεί ότι το 
ζήτηµα της αζωτούχου λίπανσης και των επιδράσεων που έχει στο περιβάλλον και 
την οικονοµία έχει σαφώς διεθνείς διαστάσεις. Πράγµατι, αναφερόµενοι σε αροτραίες 
καλλιέργειες και σε χώρες όπου υφίσταται γεωργοκτηνοτροφικός τοµέας, η λίπανση 
των καλλιεργειών είναι αυτονόητη. Υπό το πρίσµα του παγκόσµιου ενδιαφέροντος  
για την ορθολογική διαχείριση των λιπασµατικών εισροών, η παρούσα συστηµική 
µεθοδολογία χωρικού προσδιορισµού των αζωτούχων λιπασµάτων, µπορεί να 
εφαρµοστεί οπουδήποτε, αφού τα βήµατά της σχετίζονται µε τα ενδογενή 
χαρακτηριστικά των µορφών και µετατροπών του αζώτου, των λιπάνσεων, των 
καλλιεργητικών πρακτικών κ.ά. Παρόλα αυτά, η εφαρµογή του ΧΣΥΑ και το ίδιο το 
σύστηµα (δηλαδή τα δοµικά του στοιχεία), θα πρέπει να προσαρµόζονται και να 
αξιολογούνται µε βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες της εκάστοτε περιοχής 
ενδιαφέροντος. Κατά συνέπεια, το ΧΣΥΑ δε δύναται να εφαρµόζεται ως έχει δοµηθεί 
και παρουσιαστεί στις σελίδες της διατριβής σε οποιαδήποτε περιοχή µελέτης, εάν 
προηγουµένως δεν καθοριστούν κατάλληλα τα πεδία τιµών των δεδοµένων εισόδου 
(ετήσιο ύψος βροχής, εδαφική θερµοκρασία και υγρασία κ.λπ.) και δεν 
προσδιοριστούν οι συναρτήσεις συµµετοχής που «κατά τόπους» τα ασαφοποιούν.   
Είναι σηµαντικό τέλος να τονιστεί, ότι ο κύριος στόχος της παρούσης έρευνας δεν 
υπήρξε η ανάπτυξη ενός λογισµικού εργαλείου, το οποίο άλλωστε θα απαιτούσε 
ενέργειες και χρήση προγραµµατισµού, αλλά η διερεύνηση τρόπων και µεθοδολογιών 
υποστήριξης χωρικών αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας και επικινδυνότητας, 
όπως είναι αυτές που επικρατούν στο φυσικό και αγροτικό περιβάλλον.  
Η εµπειρία σχεδιασµού, ανάπτυξης και εφαρµογής του ΧΣΥΑ οδήγησε στη 
σκιαγράφηση των ακόλουθων συµπερασµάτων σχετικά µε το ΧΣΥΑ: 

• Η χρησιµοποίηση του αναπτυχθέντος ΧΣΥΑ βελτιώνει τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων σχετικά µε την πρακτική της λίπανσης, µέσα από την 
επιστηµονική γνώση που ενσωµατώνει και τη χωρική διάσταση που εισάγει.    

• Από τη στιγµή που έχουν συλλεγεί τα απαραίτητα για τη λειτουργία του 
ΧΣΥΑ δεδοµένα, ο χρόνος που µεσολαβεί µέχρι την αξιολόγηση των 
επιµέρους υποσυστηµάτων και µοντέλων και την τελική απεικόνιση των 
αποτελεσµάτων είναι σύντοµος, µε αποτέλεσµα να δίνεται η δυνατότητα 
διερεύνησης περισσοτέρων της µιας λύσεων ή επιλογών.  

• Η σε σύντοµο χρόνο αξιολόγηση του ΧΣΥΑ κατά την εφαρµογή του, 
καταδεικνύει µεταξύ άλλων και την ευκολία στην εκµάθηση και τη χρήση 
του. Άλλωστε, η χαρτογραφική απόδοση που παράγει είναι πιο άµεση και 
κατανοητή στην ανθρώπινη αντίληψη, γεγονός που διευκολύνει την ταχεία 
διατύπωση συµπερασµάτων και κρίσεων.       

 
3. Μελλοντική έρευνα 
 
Περαιτέρω έρευνα απαιτείται προκειµένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία του ΧΣΥΑ, µέσω 
της προσεκτικής αξιολόγησης της εκµαιευµένης έµπειρης γνώσης, της ενηµέρωσης 
της βάσης γνώσης και της σύνδεσης των αποτελεσµάτων µε την πρακτική της 
λίπανσης στον αγρό. Ο συνυπολογισµός στο σχεδιασµό του ΧΣΥΑ περισσοτέρων 
ειδηµόνων επί του προβλήµατος και η εύρεση περισσότερο διαλεκτικών και 
συνδυαστικών µεθόδων διύλισης της γνώσης και των εµπειριών που αυτοί διαθέτουν, 
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θα ισχυροποιούσε την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων του ΧΣΥΑ. Παράλληλα, 
συµµετοχικές (participatory) µεθοδολογίες θα µπορούσαν να υιοθετηθούν ως µία 
πολύ χρήσιµη πηγή γνώσης και ελέγχου της εγκυρότητας της βάσης των κανόνων. 
Μεγαλύτερη προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί στην καίρια ενσωµάτωση της 
γνώσης και εµπειρίας των παραγωγών στο ΧΣΥΑ, αφού άλλωστε πρόκειται για ένα 
εργαλείο που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε µε γνώµονα την αγροτική πράξη. Η 
αναπτυξιακή αυτή προσπάθεια θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά δυναµικότητας και 
συνέχειας, έτσι ώστε να προσαρµόζεται και να ανταπεξέρχεται επιτυχώς σε νέες 
συνθήκες και προκλήσεις, ανάγοντας το ΧΣΥΑ σε ένα ακριβές, αξιόπιστο και 
διαχρονικό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων.       
Επίσης, απαραίτητη κρίνεται η εφαρµογή του ΧΣΥΑ σε περισσότερες περιοχές 
µελέτης και µάλιστα οι οποίες θα παρουσιάζουν διαφορετικές συνθήκες ως προς τα 
πεδία τιµών των δεδοµένων εισόδου που απαιτεί το σύστηµα. Με τον τρόπο αυτό, 
δύναται να υπάρξει µία περαιτέρω επαλήθευση της ακρίβειας και της συνέπειας των 
αποτελεσµάτων του ΧΣΥΑ. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το σύστηµα να αξιολογηθεί µε 
σύγχρονα δεδοµένα αγρών και παραγωγής συγκεκριµένων καλλιεργειών, γεγονός που 
θα επικαιροποιήσει και θα ελέγξει την αποτελεσµατικότητα των συστάσεων λίπανσης 
που αυτό προτείνει. Πιθανά, η διαδικασία αυτή, ως µία µορφή ανατροφοδότησης, να 
αποκαλύψει αδυναµίες ή παραλήψεις του ΧΣΥΑ, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να 
διορθωθούν σε µελλοντικές εκδόσεις του συστήµατος.        
Στα πλαίσια αξιολόγησης του ΧΣΥΑ, η ανάλυση ευαισθησίας θα πρέπει να επεκταθεί 
µε την παράλληλη εφαρµογή «διαταραχών» σε δύο ή περισσότερες µεταβλητές 
εισόδου, µε σκοπό να αποκαλυφθούν σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των 
δεδοµένων εισόδου του συστήµατος, οι οποίες δε θα µπορούσαν να διαφανούν µε τη 
«διαταραχή» µιας κάθε φορά µεταβλητής.      
Σε ένα µελλοντικό πλάνο ολοκλήρωσης του συστήµατος, επιθυµητή θα ήταν και η 
ανάπτυξη ενός κατάλληλου µέσου διεπαφής χρήστη-ΧΣΥΑ (user interface) για την 
εκτέλεση των τεχνικών και µεθόδων που αναπτύχθηκαν, στα πλαίσια ενός πακέτου 
λογισµικού Γ.Σ.Π. Προς αυτή την κατεύθυνση, η δέουσα προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στην ευχρηστία και τη φιλικότητα του µέσου, καθώς και στην προώθηση και την 
υποστήριξη της αναπτυχθείσας εφαρµογής.  
Τέλος, στα πλαίσια µιας εµπεριστατωµένης µελλοντικής ερευνητικής προσπάθειας, 
αναφέρεται και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος υποστήριξης χωρικών 
αποφάσεων, το οποίο θα συνδυάζει το σύνολο των καλλιεργητικών πρακτικών στο 
πλαίσιο άσκησης της γεωργίας στην Ελλάδα για περισσότερες της µιας καλλιέργειες  
και µε ενσωµάτωση κοινωνικών, οικονοµικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και 
άλλων κριτηρίων.     
Θα πρέπει εν κατακλείδι να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε την εµπειρία που 
αποκοµίσθηκε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής, η ανάπτυξη ενός πλήρως 
λειτουργικού υπολογιστικού εργαλείου, ακόµα και σε επίπεδο σχεδιασµού, αποτελεί 
µία ιδιαιτέρως σύνθετη διαδικασία. Κάτω από ιδανικές συνθήκες, η προσπάθεια αυτή 
θα πρέπει να αναλαµβάνεται από µία οµάδα προγραµµατιστών, ειδηµόνων, άµεσα 
εµπλεκοµένων και χρηστών στους οποίους αναφέρεται και για τους οποίους 
προορίζεται το σύστηµα. Όπως είναι φανερό, παρόλο που η ανάπτυξη του εν λόγω 
ΧΣΥΑ απαίτησε την έµµεση, πλην όµως ουσιαστική, συµµετοχή των παραπάνω 
οµάδων, γεγονός ήταν ότι ο αναπτύσσων του συστήµατος ήταν ταυτόχρονα και ο 
ερευνητής και συντονίζων των ενεργειών. Το γεγονός αυτό έγειρε συγκεκριµένους 
περιορισµούς, όπως ήταν το θέµα του χρόνου διεκπεραίωσης των επιµέρους 
εργασιών, η υποκειµενική οπτική και εκτίµηση ορισµένων θεµάτων και γενικότερα η 
συγκέντρωση όλων των υποθέσεων σχεδιασµού και ανάπτυξης σε ένα άτοµο. Οι 
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περιορισµοί αυτοί ενδεχόµενα θα εξαλείφονταν, εάν οι εργασίες ανάπτυξης του 
ΧΣΥΑ είχαν διανεµηθεί σε καίριες οµάδες και ειδικότητες και συντονίζονταν από το 
σχεδιαστή του συστήµατος. 
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SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES 

 

Πίνακας Περιεχοµένων 

Model - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen inputs subsystem 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen inputs subsystem/Irrigation nitrogen subsystem 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen inputs subsystem/Irrigation nitrogen subsystem/Concatenate 
subsystem 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen inputs subsystem/Mineralized nitrogen subsystem 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen inputs subsystem/Mineralized nitrogen 
subsystem/Concatenate subsystem 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen inputs subsystem/Residual nitrogen subsystem 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen outputs subsystem 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen outputs subsystem/Denitrified nitrogen subsystem 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen outputs subsystem/Denitrified nitrogen 
subsystem/Concatenate subsystem 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen outputs subsystem/Leached nitrogen subsystem 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen outputs subsystem/Volatilized nitrogen subsystem 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen outputs subsystem/Volatilized nitrogen 
subsystem/Concatenate subsystem 
Appendix 

Κατάλογος Πινάκων 

1. FIS Block Properties 
2. Inport Block Properties 
3. Outport Block Properties 
4. Concatenate Block Properties 
5. FIS Block Properties 
6. Inport Block Properties 
7. Outport Block Properties 
8. Concatenate Block Properties 
9. FIS Block Properties 
10. Inport Block Properties 
11. Outport Block Properties 
12. FIS Block Properties 
13. Inport Block Properties 
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14. Outport Block Properties 
15. Concatenate Block Properties 
16. Inport Block Properties 
17. Outport Block Properties 
18. FIS Block Properties 
19. Inport Block Properties 
20. Outport Block Properties 
21. Concatenate Block Properties 
22. Inport Block Properties 
23. Outport Block Properties 
24. FIS Block Properties 
25. Inport Block Properties 
26. Outport Block Properties 
27. Concatenate Block Properties 
28. FIS Block Properties 
29. Inport Block Properties 
30. Outport Block Properties 
31. FIS Block Properties 
32. Inport Block Properties 
33. Outport Block Properties 
34. Concatenate Block Properties 
35. Inport Block Properties 
36. Outport Block Properties 
37. Concatenate Block Properties 
38. FIS Block Properties 
39. Inport Block Properties 
40. Outport Block Properties 
41. FIS Block Properties 
42. Inport Block Properties 
43. Outport Block Properties 
44. Concatenate Block Properties 
45. Inport Block Properties 
46. Outport Block Properties 
47. Block Type Count 
48. Model Functions 
 
Model - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES 

Full Model Hierarchy 

1. SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES  
1. Nitrogen balance subsystem  

1. Nitrogen inputs subsystem  
1. Irrigation nitrogen subsystem  

1. Concatenate subsystem  
2. Mineralized nitrogen subsystem  

1. Concatenate subsystem  
3. Residual nitrogen subsystem  

2. Nitrogen outputs subsystem  
1. Denitrified nitrogen subsystem  

1. Concatenate subsystem  
2. Leached nitrogen subsystem  
3. Volatilized nitrogen subsystem  

1. Concatenate subsystem  

Simulation Parameter Value 
Solver FixedStepDiscrete 
RelTol 1e-3 
Refine 1 
MaxOrder 5 
FixedStep 1 
ZeroCross on 

[more info]  

System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES 
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Πίνακας 1. FIS Block Properties 

Name Fis 
Fuzzy inference subsystem for the amount of nitrogen that should be applied during the cultivation period AMOUNT_N_MINSUM_5_CAT_ZERO 
 

Πίνακας 2. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
Clay content (%) 4 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Drainage class 10 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Fertilizer incorporation 9 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Inorganic N (ppm) 1 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Irrigarion system 13 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Quality of irrigation water (ppm) 12 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Quantity of irrigation water (m3/str.) 11 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil moisture (%) 6 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil organic matter (%) 3 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil pH 2 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil temperature (oC) 5 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Total rainfall (mm) 7 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Type of fertilizer 8 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
 

Πίνακας 3. Outport Block Properties 

Name Port Icon 
Display 

Bus 
Object 

Out 
Min 

Out 
Max 

Out Data 
Type Str 

Output When 
Disabled 

Initial 
Output Used By Blk 

Nitrogen amount 
(kg/str) 1 Port 

number BusObject [] [] Inherit: auto held [] SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES 
(model)  

 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem 
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Πίνακας 4. Concatenate Block Properties 

Name Num Inputs Mode Concatenate Dimension 
Matrix Concatenate 2 Multidimensional array 2 
 

Πίνακας 5. FIS Block Properties 

Name Fis 
Fuzzy inference subsystem for nitrogen balance BALANCE_MINSUM_5_CAT 
 

Πίνακας 6. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
Clay content (%) 4 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Drainage class 10 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Fertilizer incorporation 9 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Inorganic N (ppm) 1 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Irrigarion system 13 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Quality of irrigation water (ppm) 12 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Quantity of irrigation water (m3/str.) 11 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil moisture (%) 6 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil organic matter (%) 3 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil pH 2 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil temperature (oC) 5 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Total rainfall (mm) 7 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Type of fertilizer 8 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
 

Πίνακας 7. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Nitrogen balance 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] FIS S-function  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen inputs subsystem 
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Πίνακας 8. Concatenate Block Properties 

Name Num Inputs Mode Concatenate Dimension 
Matrix Concatenate 3 Multidimensional array 2 
 

Πίνακας 9. FIS Block Properties 

Name Fis 
Fuzzy inference subsystem for input nitrogen INPUTS_MINSUM 
 

Πίνακας 10. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
Clay content (%) 4 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Inorganic N (ppm) 1 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Irrigarion system 9 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Quality of irrigation water (ppm) 8 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Quantity of irrigation water (m3/str.) 7 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil moisture (%) 6 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil organic matter (%) 3 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil pH 2 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil temperature (oC) 5 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
 

Πίνακας 11. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Input nitrogen (%) 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Matrix Concatenate  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen inputs subsystem/Irrigation nitrogen 
subsystem 
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Πίνακας 12. FIS Block Properties 

Name Fis 
Fuzzy inference system for nitrogen added through irrigation PRODMAXIRREXP 
 

Πίνακας 13. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
Irrigarion system 3 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Quality of irrigation water (ppm) 2 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Quantity of irrigation water (m3/str.) 1 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
 

Πίνακας 14. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Nitrogen added through irrigation (%) 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Matrix Concatenate 
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen inputs subsystem/Irrigation nitrogen 
subsystem/Concatenate subsystem 

 

Πίνακας 15. Concatenate Block Properties 

Name Num Inputs Mode Concatenate Dimension 
Matrix Concatenate 3 Multidimensional array 2 
 

Πίνακας 16. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
Irrigation system 3 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Quality of irrigation water (ppm) 2 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Quantity of irrigation water (m3/str.) 1 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
 

Πίνακας 17. Outport Block Properties 
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Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Concatenated data 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] FIS S-function  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen inputs subsystem/Mineralized nitrogen 
subsystem 

 

Πίνακας 18. FIS Block Properties 

Name Fis 
Fuzzy Logic Controller PRODMAXMINEXP_REDUCE 
 

Πίνακας 19. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
Clay content (%) 3 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil moisture (%) 5 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil organic matter (%) 2 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil pH 1 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil temperature (oC) 4 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
 

Πίνακας 20. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Mineralized nitrogen (%) 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Matrix Concatenate  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen inputs subsystem/Mineralized nitrogen 
subsystem/Concatenate subsystem 
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Πίνακας 21. Concatenate Block Properties 

Name Num Inputs Mode Concatenate Dimension 
Matrix Concatenate 5 Multidimensional array 2 
 

Πίνακας 22. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
Clay content (%) 3 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil moisture (%) 5 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil organic matter (%) 2 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil pH 1 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil temperature (oC) 4 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
 

Πίνακας 23. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Concatenated data 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] FIS S-function  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen inputs subsystem/Residual nitrogen 
subsystem 

 

Πίνακας 24. FIS Block Properties 

Name Fis 
Fuzzy Logic Controller PRODMAXRESEXP 
 

Πίνακας 25. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
Inorganic N (ppm) 1 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
 

Πίνακας 26. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Residual nitrogen (%) 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Matrix Concatenate  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen outputs subsystem 
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Πίνακας 27. Concatenate Block Properties 

Name Num Inputs Mode Concatenate Dimension 
Matrix Concatenate 3 Multidimensional array 2 
 

Πίνακας 28. FIS Block Properties 

Name Fis 
Fuzzy inference subsystem for nitrogen outputs OUTPUTS_MINSUM 
 

Πίνακας 29. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
Clay content (%)  1 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Drainage class 7 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Fertilizer incorporation 5 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil organic matter (%)1 6 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil pH1 3 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Total rainfall (mm) 2 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Type of fertilizer 4 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
 

Πίνακας 30. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Output nitrogen (%) 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Matrix Concatenate  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen outputs subsystem/Denitrified nitrogen 
subsystem 
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Πίνακας 31. FIS Block Properties 

Name Fis 
Fuzzy Logic Controller PRODSUMDENEXP 
 

Πίνακας 32. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
Clay content (%) 3 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Drainage class 4 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil organic matter (%) 2 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil pH1 1 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
 

Πίνακας 33. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Denitrified nitrogen (%) 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Matrix Concatenate  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen outputs subsystem/Denitrified nitrogen 
subsystem/Concatenate subsystem 

 

Πίνακας 34. Concatenate Block Properties 

Name Num Inputs Mode Concatenate Dimension 
Matrix Concatenate2 4 Multidimensional array 2 
 

Πίνακας 35. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
Clay content (%) 3 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Drainage class 4 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil organic matter (%) 2 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil pH 1 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
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Πίνακας 36. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Concatenated data 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] FIS S-function  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen outputs subsystem/Leached nitrogen 
subsystem 

 

Πίνακας 37. Concatenate Block Properties 

Name Num Inputs Mode Concatenate Dimension 
Matrix Concatenate 2 Multidimensional array 2 
 

Πίνακας 38. FIS Block Properties 

Name Fis 
Fuzzy Logic Controller PRODSUMLEA 
 

Πίνακας 39. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
Clay content (%)  1 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Total rainfall (mm) 2 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
 

Πίνακας 40. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Leaching nitrogen (%) 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Matrix Concatenate  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen outputs subsystem/Volatilized nitrogen 
subsystem 

 

Πίνακας 41. FIS Block Properties 

Name Fis 
Fuzzy inference system for nitrogen volatilization PRODSUMVOL 
 

Πίνακας 42. Inport Block Properties 
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Name Port Defined In Blk 
Fertilizer incorporation 3 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil pH 1 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Type of fertilizer 2 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
 

Πίνακας 43. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Volatilized nitrogen (%) 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Matrix Concatenate  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES/Nitrogen balance subsystem/Nitrogen outputs subsystem/Volatilized nitrogen 
subsystem/Concatenate subsystem 

 

Πίνακας 44. Concatenate Block Properties 

Name Num Inputs Mode Concatenate Dimension 
Matrix Concatenate 3 Multidimensional array 2 
 

Πίνακας 45. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
Fertilizer incorporation 3 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Soil pH 1 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
Type of fertilizer 2 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZING_RATES (model)  
 

Πίνακας 46. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Concatenated data 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] FIS S-function  

Πίνακας 47. Block Type Count 

BlockType Count Block Names 

Inport 75 

Clay content (%), Drainage class, Fertilizer incorporation, Inorganic N (ppm), Irrigarion system, Clay content (%), Drainage class, Fertilizer incorporation, 
Inorganic N (ppm), Irrigarion system, Clay content (%), Inorganic N (ppm), Irrigarion system, Irrigation system, Quality of irrigation water (ppm), 
Quantity of irrigation water (m3/str.), Irrigarion system, Quality of irrigation water (ppm), Quantity of irrigation water (m3/str.), Clay content (%), Clay 
content (%), Soil moisture (%), Soil organic matter (%), Soil pH, Soil temperature (oC), Soil moisture (%), Soil organic matter (%), Soil pH, Soil 
temperature (oC), Quality of irrigation water (ppm), Quantity of irrigation water (m3/str.), Inorganic N (ppm), Soil moisture (%), Soil organic matter (%), 
Soil pH, Soil temperature (oC), Clay content (%) , Clay content (%), Clay content (%), Drainage class, Soil organic matter (%), Soil pH, Drainage class, 
Soil organic matter (%), Soil pH1, Drainage class, Fertilizer incorporation, Clay content (%) , Total rainfall (mm), Soil organic matter (%)1, Soil pH1, 
Total rainfall (mm), Type of fertilizer, Fertilizer incorporation, Soil pH, Type of fertilizer, Fertilizer incorporation, Soil pH, Type of fertilizer, Quality of 
irrigation water (ppm), Quantity of irrigation water (m3/str.), Soil moisture (%), Soil organic matter (%), Soil pH, Soil temperature (oC), Total rainfall 
(mm), Type of fertilizer, Quality of irrigation water (ppm), Quantity of irrigation water (m3/str.), Soil moisture (%), Soil organic matter (%), Soil pH, Soil 
temperature (oC), Total rainfall (mm), Type of fertilizer  

Outport 14 
Nitrogen amount (kg/str), Nitrogen balance, Input nitrogen (%), Concatenated data, Nitrogen added through irrigation (%), Concatenated data, Mineralized 
nitrogen (%), Residual nitrogen (%), Concatenated data, Denitrified nitrogen (%), Leaching nitrogen (%), Output nitrogen (%), Concatenated data, 
Volatilized nitrogen (%)  

SubSystem 13 
Nitrogen balance subsystem, Nitrogen inputs subsystem, Irrigation nitrogen subsystem, Concatenate subsystem, Mineralized nitrogen subsystem, 
Concatenate subsystem, Residual nitrogen subsystem, Nitrogen outputs subsystem, Denitrified nitrogen subsystem, Concatenate subsystem, Leached 
nitrogen subsystem, Volatilized nitrogen subsystem, Concatenate subsystem  

FIS (m) 10 

Fuzzy inference subsystem for the amount of nitrogen that should be applied during the cultivation period, Fuzzy inference subsystem for nitrogen 
balance, Fuzzy inference subsystem for input nitrogen, Fuzzy inference system for nitrogen added through irrigation, Fuzzy Logic Controller, Fuzzy Logic 
Controller, Fuzzy Logic Controller, Fuzzy inference subsystem for nitrogen outputs, Fuzzy Logic Controller, Fuzzy inference system for nitrogen 
volatilization  
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BlockType Count Block Names 

Concatenate 8 Matrix Concatenate, Matrix Concatenate, Matrix Concatenate, Matrix Concatenate, Matrix Concatenate2, Matrix Concatenate, Matrix Concatenate, Matrix 
Concatenate  

 

Πίνακας 48. Model Functions 

Function Name Parent Blocks Calling string 

Inherit 

Clay content (%)  
Drainage class  
Fertilizer incorporation  
Inorganic N (ppm)  
Irrigarion system  
Nitrogen amount (kg/str)  
Clay content (%)  
Drainage class  
Fertilizer incorporation  
Inorganic N (ppm)  
Irrigarion system  
Nitrogen balance  
Clay content (%)  
Inorganic N (ppm)  
Input nitrogen (%)  
Irrigarion system  
Concatenated data  
Irrigation system  
Quality of irrigation water (ppm)  
Quantity of irrigation water (m3/str.)  
Irrigarion system  
Nitrogen added through irrigation (%) 
Quality of irrigation water (ppm)  
Quantity of irrigation water (m3/str.)  
Clay content (%)  
Clay content (%)  
Concatenated data  
Soil moisture (%)  
Soil organic matter (%)  
Soil pH  
Soil temperature (oC)  
Mineralized nitrogen (%)  
Soil moisture (%)  
Soil organic matter (%)  
Soil pH  
Soil temperature (oC)  
Quality of irrigation water (ppm)  
Quantity of irrigation water (m3/str.)  
Inorganic N (ppm)  
Residual nitrogen (%)  
Soil moisture (%)  
Soil organic matter (%)  
Soil pH  
Soil temperature (oC)  
Clay content (%)  
Clay content (%)  
Clay content (%)  
Concatenated data  
Drainage class  
Soil organic matter (%)  
Soil pH  
Denitrified nitrogen (%)  
Drainage class  

Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
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Function Name Parent Blocks Calling string 
Soil organic matter (%)  
Soil pH1  
Drainage class  
Fertilizer incorporation  
Clay content (%)  
Leaching nitrogen (%)  
Total rainfall (mm)  
Output nitrogen (%)  
Soil organic matter (%)1  
Soil pH1  
Total rainfall (mm)  
Type of fertilizer  
Concatenated data  
Fertilizer incorporation  
Soil pH  
Type of fertilizer  
Fertilizer incorporation  
Soil pH  
Type of fertilizer  
Volatilized nitrogen (%)  
Quality of irrigation water (ppm)  
Quantity of irrigation water (m3/str.)  
Soil moisture (%)  
Soil organic matter (%)  
Soil pH  
Soil temperature (oC)  
Total rainfall (mm)  
Type of fertilizer  
Quality of irrigation water (ppm)  
Quantity of irrigation water (m3/str.)  
Soil moisture (%)  
Soil organic matter (%)  
Soil pH  
Soil temperature (oC)  
Total rainfall (mm)  
Type of fertilizer   

Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto 
Inherit: auto  
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SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE 

 

Πίνακας Περιεχοµένων 

Model - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Acidification risk subsystem 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem1 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem10 
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System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem11 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem12 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem13 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem14 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem15 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem16 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem17 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem18 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem19 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem2 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem20 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem21 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem22 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem23 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem24 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem25 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem26 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem27 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem28 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem29 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem3 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem4 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem5 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem6 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem7 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem8 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem9 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Leaching risk subsystem 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem/If Action Subsystem 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem/If Action Subsystem1 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem/If Action Subsystem2 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem1 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem1/If Action Subsystem3 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem1/If Action Subsystem4 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem1/If Action Subsystem5 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem1/If Action Subsystem6 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem1/If Action Subsystem7 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem2 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem2/If Action Subsystem10 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem2/If Action Subsystem8 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem2/If Action Subsystem9 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Volatilization risk subsystem 
Appendix 

Κατάλογος Πινάκων 

1. Constant Block Properties 
2. If Block Properties 
3. Inport Block Properties 
4. Merge Block Properties 
5. Outport Block Properties 
6. Concatenate Block Properties 
7. FIS Block Properties 
8. Inport Block Properties 
9. Outport Block Properties 
10. ActionPort Block Properties 
11. Inport Block Properties 
12. Outport Block Properties 
13. ActionPort Block Properties 
14. Inport Block Properties 
15. Outport Block Properties 
16. ActionPort Block Properties 
17. Inport Block Properties 
18. Outport Block Properties 
19. ActionPort Block Properties 
20. Inport Block Properties 
21. Outport Block Properties 
22. ActionPort Block Properties 
23. Inport Block Properties 
24. Outport Block Properties 
25. ActionPort Block Properties 
26. Inport Block Properties 
27. Outport Block Properties 
28. ActionPort Block Properties 
29. Inport Block Properties 
30. Outport Block Properties 
31. ActionPort Block Properties 
32. Inport Block Properties 
33. Outport Block Properties 
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34. ActionPort Block Properties 
35. Inport Block Properties 
36. Outport Block Properties 
37. ActionPort Block Properties 
38. Inport Block Properties 
39. Outport Block Properties 
40. ActionPort Block Properties 
41. Inport Block Properties 
42. Outport Block Properties 
43. ActionPort Block Properties 
44. Inport Block Properties 
45. Outport Block Properties 
46. ActionPort Block Properties 
47. Inport Block Properties 
48. Outport Block Properties 
49. ActionPort Block Properties 
50. Inport Block Properties 
51. Outport Block Properties 
52. ActionPort Block Properties 
53. Inport Block Properties 
54. Outport Block Properties 
55. ActionPort Block Properties 
56. Inport Block Properties 
57. Outport Block Properties 
58. ActionPort Block Properties 
59. Inport Block Properties 
60. Outport Block Properties 
61. ActionPort Block Properties 
62. Inport Block Properties 
63. Outport Block Properties 
64. ActionPort Block Properties 
65. Inport Block Properties 
66. Outport Block Properties 
67. ActionPort Block Properties 
68. Inport Block Properties 
69. Outport Block Properties 
70. ActionPort Block Properties 
71. Inport Block Properties 
72. Outport Block Properties 
73. ActionPort Block Properties 
74. Inport Block Properties 
75. Outport Block Properties 
76. ActionPort Block Properties 
77. Inport Block Properties 
78. Outport Block Properties 
79. ActionPort Block Properties 
80. Inport Block Properties 
81. Outport Block Properties 
82. ActionPort Block Properties 
83. Inport Block Properties 
84. Outport Block Properties 
85. ActionPort Block Properties 
86. Inport Block Properties 
87. Outport Block Properties 
88. ActionPort Block Properties 
89. Inport Block Properties 
90. Outport Block Properties 
91. ActionPort Block Properties 
92. Inport Block Properties 
93. Outport Block Properties 
94. ActionPort Block Properties 
95. Inport Block Properties 
96. Outport Block Properties 
97. ActionPort Block Properties 
98. Inport Block Properties 
99. Outport Block Properties 
100. Concatenate Block Properties 
101. FIS Block Properties 
102. Inport Block Properties 
103. Outport Block Properties 
104. Constant Block Properties 
105. If Block Properties 
106. Inport Block Properties 
107. Merge Block Properties 
108. Outport Block Properties 
109. ActionPort Block Properties 
110. Inport Block Properties 
111. Outport Block Properties 
112. ActionPort Block Properties 
113. Inport Block Properties 
114. Outport Block Properties 
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115. ActionPort Block Properties 
116. Inport Block Properties 
117. Outport Block Properties 
118. Constant Block Properties 
119. If Block Properties 
120. Inport Block Properties 
121. Merge Block Properties 
122. Outport Block Properties 
123. ActionPort Block Properties 
124. Inport Block Properties 
125. Outport Block Properties 
126. ActionPort Block Properties 
127. Inport Block Properties 
128. Outport Block Properties 
129. ActionPort Block Properties 
130. Inport Block Properties 
131. Outport Block Properties 
132. ActionPort Block Properties 
133. Inport Block Properties 
134. Outport Block Properties 
135. ActionPort Block Properties 
136. Inport Block Properties 
137. Outport Block Properties 
138. Constant Block Properties 
139. If Block Properties 
140. Inport Block Properties 
141. Merge Block Properties 
142. Outport Block Properties 
143. ActionPort Block Properties 
144. Inport Block Properties 
145. Outport Block Properties 
146. ActionPort Block Properties 
147. Inport Block Properties 
148. Outport Block Properties 
149. ActionPort Block Properties 
150. Inport Block Properties 
151. Outport Block Properties 
152. Concatenate Block Properties 
153. FIS Block Properties 
154. Inport Block Properties 
155. Outport Block Properties 
156. Block Type Count 
157. Model Variables 
158. Model Functions 
 
Model - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE 

Full Model Hierarchy 

1. SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE  
1. Acidification risk subsystem  
2. If Action Subsystem  
3. If Action Subsystem1  
4. If Action Subsystem10  
5. If Action Subsystem11  
6. If Action Subsystem12  
7. If Action Subsystem13  
8. If Action Subsystem14  
9. If Action Subsystem15  
10. If Action Subsystem16  
11. If Action Subsystem17  
12. If Action Subsystem18  
13. If Action Subsystem19  
14. If Action Subsystem2  
15. If Action Subsystem20  
16. If Action Subsystem21  
17. If Action Subsystem22  
18. If Action Subsystem23  
19. If Action Subsystem24  
20. If Action Subsystem25  
21. If Action Subsystem26  
22. If Action Subsystem27  
23. If Action Subsystem28  
24. If Action Subsystem29  
25. If Action Subsystem3  
26. If Action Subsystem4  
27. If Action Subsystem5  
28. If Action Subsystem6  
29. If Action Subsystem7  
30. If Action Subsystem8  
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31. If Action Subsystem9  
32. Leaching risk subsystem  
33. Normalization subsystem  

1. If Action Subsystem  
2. If Action Subsystem1  
3. If Action Subsystem2  

34. Normalization subsystem1  
1. If Action Subsystem3  
2. If Action Subsystem4  
3. If Action Subsystem5  
4. If Action Subsystem6  
5. If Action Subsystem7  

35. Normalization subsystem2  
1. If Action Subsystem10  
2. If Action Subsystem8  
3. If Action Subsystem9  

36. Volatilization risk subsystem  

Simulation Parameter Value 
Solver FixedStepDiscrete 
RelTol 1e-3 
Refine 1 
MaxOrder 5 
FixedStep 1 
ZeroCross on 
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE 
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Πίνακας 1. Constant Block Properties 

Name Value Sampling Mode Out Min Out Max Out Data Type Str Sample Time Frame Period 
Constant 1 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant1 2 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant10 9 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant11 10 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant12 11 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant13 12 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant14 13 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant15 14 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant16 15 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant17 16 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant18 17 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant19 18 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant2 3 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant20 19 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant21 20 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant22 21 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant23 22 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant24 23 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant25 24 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant26 25 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant27 26 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant28 27 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant29 999 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant3 4 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant4 5 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant5 6 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant6 1 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant7 7 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant8 8 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant9 5 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
 

Πίνακας 2. If Block Properties 

Name Num Inputs If Expression Else If Expressions Show Else Zero Cross 
If 3 u1 == 0 & u2 == 0 & u3 == 0 | u1 == 0 & u2 == 0 & u3 == 1 [1x1170 char] on on 
 

Πίνακας 3. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
Clay content (%)  1 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE (model)  
Fertilizer incorporation 7 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE (model)  
Irrigation system 4 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE (model)  
Previous fertilizers 5 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE (model)  
Soil pH 3 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE (model)  
Total rainfall (mm) 2 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE (model)  
Type of fertilizer 6 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE (model)  
 

Πίνακας 4. Merge Block Properties 

Name Inputs Initial Output Allow Unequal Input Port Widths Input Port Offsets 
Merge 30 [] off [] 
 

Πίνακας 5. Outport Block Properties 

Name Port Icon 
Display 

Bus 
Object 

Out 
Min 

Out 
Max 

Out Data 
Type Str 

Output When 
Disabled 

Initial 
Output Used By Blk 

Acidification risk 2 Port 
number BusObject [] [] Inherit: auto held [] If1, SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE 

(model)  
Fertilizer 
subscription 7 Port 

number BusObject [] [] Inherit: auto held [] SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE 
(model)  

Leaching risk 1 Port BusObject [] [] Inherit: auto held [] If, SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE 
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Name Port Icon 
Display 

Bus 
Object 

Out 
Min 

Out 
Max 

Out Data 
Type Str 

Output When 
Disabled 

Initial 
Output Used By Blk 

number (model)  
Normalized 
acidification risk 5 Port 

number BusObject [] [] Inherit: auto held [] If, SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE 
(model)  

Normalized 
volatilization risk 6 Port 

number BusObject [] [] Inherit: auto held [] If, SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE 
(model)  

Normalized leaching 
risk 4 Port 

number BusObject [] [] Inherit: auto held [] If, SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE 
(model)  

Volatilization risk 3 Port 
number BusObject [] [] Inherit: auto held [] If2, SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE 

(model)  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Acidification risk subsystem 

 

Πίνακας 6. Concatenate Block Properties 

Name Num Inputs Mode Concatenate Dimension 
Matrix Concatenate 4 Multidimensional array 2 
 

Πίνακας 7. FIS Block Properties 

Name Fis 
Fuzzy inference subsystem for risk of acidification ACIDIFICATION_PRODSUM_EXP 
 

Πίνακας 8. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
Irrigation system 3 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE (model)  
Previous fertilizers 4 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE (model)  
Soil pH 1 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE (model)  
Total rainfall (mm) 2 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE (model)  
 

Πίνακας 9. Outport Block Properties 

Name Port Icon 
Display 

Bus 
Object 

Out 
Min 

Out 
Max 

Out Data 
Type Str 

Output When 
Disabled 

Initial 
Output Used By Blk 

Acidification risk 
(%) 1 Port 

number BusObject [] [] Inherit: auto held [] If1, SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE 
(model)  

 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem 
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Πίνακας 10. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 11. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant  
 

Πίνακας 12. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem1 

 

Πίνακας 13. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 14. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant1  
 

Πίνακας 15. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem10 

 

Πίνακας 16. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 17. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
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Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant10  
 

Πίνακας 18. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem11 

 

Πίνακας 19. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 20. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant11  
 

Πίνακας 21. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem12 

 

Πίνακας 22. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 23. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant12  
 

Πίνακας 24. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem13 
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Πίνακας 25. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 26. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant13  
 

Πίνακας 27. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem14 

 

Πίνακας 28. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 29. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant14  
 

Πίνακας 30. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem15 
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Πίνακας 31. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 32. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant15  
 

Πίνακας 33. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem16 

 

Πίνακας 34. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 35. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant16  
 

Πίνακας 36. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem17 

 

Πίνακας 37. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 38. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
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Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant17  
 

Πίνακας 39. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem18 

 

Πίνακας 40. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 41. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant18  
 

Πίνακας 42. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem19 

 

Πίνακας 43. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 44. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant19  
 

Πίνακας 45. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem2 
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Πίνακας 46. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 47. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant2  
 

Πίνακας 48. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem20 

 

Πίνακας 49. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 50. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant20  
 

Πίνακας 51. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem21 
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Πίνακας 52. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 53. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant21  
 

Πίνακας 54. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem22 

 

Πίνακας 55. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 56. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant22  
 

Πίνακας 57. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem23 

 

Πίνακας 58. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 59. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
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Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant23  
 

Πίνακας 60. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem24 

 

Πίνακας 61. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 62. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant24  
 

Πίνακας 63. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem25 

 

Πίνακας 64. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 65. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant25  
 

Πίνακας 66. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem26 
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Πίνακας 67. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 68. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant26  
 

Πίνακας 69. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem27 

 

Πίνακας 70. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 71. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant27  
 

Πίνακας 72. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem28 
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Πίνακας 73. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 74. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant28  
 

Πίνακας 75. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem29 

 

Πίνακας 76. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 77. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant29  
 

Πίνακας 78. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem3 

 

Πίνακας 79. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 80. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
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Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant3  
 

Πίνακας 81. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem4 

 

Πίνακας 82. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 83. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant4  
 

Πίνακας 84. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem5 

 

Πίνακας 85. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 86. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant5  
 

Πίνακας 87. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem6 
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Πίνακας 88. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 89. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant6  
 

Πίνακας 90. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem7 

 

Πίνακας 91. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 92. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant7  
 

Πίνακας 93. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem8 
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Πίνακας 94. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 95. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant8  
 

Πίνακας 96. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/If Action Subsystem9 

 

Πίνακας 97. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 98. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant9  
 

Πίνακας 99. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Leaching risk subsystem 

 

Πίνακας 100. Concatenate Block Properties 

Name Num Inputs Mode Concatenate Dimension 
Matrix Concatenate 2 Multidimensional array 2 
 

Πίνακας 101. FIS Block Properties 
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Name Fis 
Fuzzy Logic Controller PRODSUMLEA 
 

Πίνακας 102. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
Clay content (%)  1 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE (model)  
Total rainfall (mm) 2 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE (model)  
 

Πίνακας 103. Outport Block Properties 

Name Port Icon 
Display 

Bus 
Object 

Out 
Min 

Out 
Max 

Out Data 
Type Str 

Output When 
Disabled 

Initial 
Output Used By Blk 

Leaching risk 
(%) 1 Port 

number BusObject [] [] Inherit: auto held [] If, SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE 
(model)  

 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem 

 

Πίνακας 104. Constant Block Properties 

Name Value Sampling Mode Out Min Out Max Out Data Type Str Sample Time Frame Period 
Constant 0 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant1 1 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant2 2 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
 

Πίνακας 105. If Block Properties 

Name Num Inputs If Expression Else If Expressions Show Else Zero Cross 
If 1 u1 <= 25 u1 <= 75 on on 
 

Πίνακας 106. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
Leaching risk 1 FIS S-function  
 

Πίνακας 107. Merge Block Properties 

Name Inputs Initial Output Allow Unequal Input Port Widths Input Port Offsets 
Merge 3 [] off [] 
 

Πίνακας 108. Outport Block Properties 
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Name Port Icon 
Display 

Bus 
Object 

Out 
Min 

Out 
Max 

Out Data 
Type Str 

Output When 
Disabled 

Initial 
Output Used By Blk 

Normalized 
leaching risk 1 Port 

number BusObject [] [] Inherit: auto held [] If, SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE 
(model)  

 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem/If Action Subsystem 

 

Πίνακας 109. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 110. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant  
 

Πίνακας 111. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem/If Action Subsystem1 

 

Πίνακας 112. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 113. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant1  
 

Πίνακας 114. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem/If Action Subsystem2 
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Πίνακας 115. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 116. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant2  
 

Πίνακας 117. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem1 

 

Πίνακας 118. Constant Block Properties 

Name Value Sampling Mode Out Min Out Max Out Data Type Str Sample Time Frame Period 
Constant3 0 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant4 1 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant5 2 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant6 3 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant7 4 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
 

Πίνακας 119. If Block Properties 

Name Num Inputs If Expression Else If Expressions Show Else Zero Cross 
If1 1 u1< 5 u1<20, u1<60, u1<85 on on 
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Πίνακας 120. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
Acidification risk 1 FIS S-function  
 

Πίνακας 121. Merge Block Properties 

Name Inputs Initial Output Allow Unequal Input Port Widths Input Port Offsets 
Merge1 5 [] off [] 
 

Πίνακας 122. Outport Block Properties 

Name Port Icon 
Display 

Bus 
Object 

Out 
Min 

Out 
Max 

Out Data 
Type Str 

Output When 
Disabled 

Initial 
Output Used By Blk 

Normalized 
acidification risk 1 Port 

number BusObject [] [] Inherit: auto held [] If, SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE 
(model)  

 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem1/If Action Subsystem3 

 

Πίνακας 123. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 124. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant3  
 

Πίνακας 125. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge1  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem1/If Action Subsystem4 

 

Πίνακας 126. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
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Πίνακας 127. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant4  
 

Πίνακας 128. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge1  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem1/If Action Subsystem5 

 

Πίνακας 129. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 130. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant5  
 

Πίνακας 131. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge1  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem1/If Action Subsystem6 

 

Πίνακας 132. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 133. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant6  
 

Πίνακας 134. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
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Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge1  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem1/If Action Subsystem7 

 

Πίνακας 135. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 136. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant7  
 

Πίνακας 137. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge1  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem2 

 

Πίνακας 138. Constant Block Properties 

Name Value Sampling Mode Out Min Out Max Out Data Type Str Sample Time Frame Period 
Constant10 2 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant8 0 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
Constant9 1 Sample based [] [] Inherit: Inherit from 'Constant value' inf inf 
 

Πίνακας 139. If Block Properties 

Name Num Inputs If Expression Else If Expressions Show Else Zero Cross 
If2 1 u1<15 u1<=45 on on 
 

Πίνακας 140. Inport Block Properties 



Παράρτηµα Α’ 

355 

Name Port Defined In Blk 
Volatilization risk 1 FIS S-function  
 

Πίνακας 141. Merge Block Properties 

Name Inputs Initial Output Allow Unequal Input Port Widths Input Port Offsets 
Merge2 3 [] off [] 
 

Πίνακας 142. Outport Block Properties 

Name Port Icon 
Display 

Bus 
Object 

Out 
Min 

Out 
Max 

Out Data 
Type Str 

Output When 
Disabled 

Initial 
Output Used By Blk 

Normalized 
volatilization risk 1 Port 

number BusObject [] [] Inherit: auto held [] If, SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE 
(model)  

 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem2/If Action Subsystem10 

 

Πίνακας 143. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 144. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant10  
 

Πίνακας 145. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge2  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem2/If Action Subsystem8 

 

Πίνακας 146. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 147. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant8  
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Πίνακας 148. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge2  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Normalization subsystem2/If Action Subsystem9 

 

Πίνακας 149. ActionPort Block Properties 

Name Initialize States 
Action Port held 
 

Πίνακας 150. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
In1 1 Constant9  
 

Πίνακας 151. Outport Block Properties 

Name Port Icon Display Bus Object Out Min Out Max Out Data Type Str Output When Disabled Initial Output Used By Blk 
Out1 1 Port number BusObject [] [] Inherit: auto held [] Merge2  
 
System - SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE/Volatilization risk subsystem 

 

Πίνακας 152. Concatenate Block Properties 

Name Num Inputs Mode Concatenate Dimension 
Matrix Concatenate 3 Multidimensional array 2 
 

Πίνακας 153. FIS Block Properties 

Name Fis 
Fuzzy inference system for nitrogen volatilization PRODSUMVOL 
 

Πίνακας 154. Inport Block Properties 

Name Port Defined In Blk 
Fertilizer incorporation 3 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE (model)  
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Name Port Defined In Blk 
Soil pH 1 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE (model)  
Type of fertilizer 2 SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE (model)  
 

Πίνακας 155. Outport Block Properties 

Name Port Icon 
Display 

Bus 
Object 

Out 
Min 

Out 
Max 

Out Data 
Type Str 

Output When 
Disabled 

Initial 
Output Used By Blk 

Volatilization risk 
(%) 1 Port 

number BusObject [] [] Inherit: auto held [] If2, SUBSYSTEM_FOR_DETERMINING_FERTILIZER_TYPE 
(model)  

Πίνακας 156. Block Type Count 

BlockType Count Block Names 

Inport 60 

Irrigation system, Previous fertilizers, Soil pH, Total rainfall (mm), Clay content (%) , Fertilizer incorporation, In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, 
In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, Irrigation system, Clay content (%) , Total rainfall (mm), 
In1, In1, In1, Leaching risk, Acidification risk, In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, In1, Volatilization risk, Previous fertilizers, Soil pH, Total rainfall (mm), 
Type of fertilizer, Fertilizer incorporation, Soil pH, Type of fertilizer  

Outport 54 

Acidification risk, Acidification risk (%), Fertilizer subscription, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, 
Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Leaching risk, Leaching risk (%), Out1, Out1, Out1, 
Normalized leaching risk, Out1, Out1, Out1, Out1, Out1, Normalized acidification risk, Out1, Out1, Out1, Normalized volatilization risk, Normalized 
acidification risk, Normalized volatilization risk, Normalized leaching risk, Volatilization risk, Volatilization risk (%)  

SubSystem 47 

Acidification risk subsystem, If Action Subsystem, If Action Subsystem1, If Action Subsystem10, If Action Subsystem11, If Action Subsystem12, If 
Action Subsystem13, If Action Subsystem14, If Action Subsystem15, If Action Subsystem16, If Action Subsystem17, If Action Subsystem18, If Action 
Subsystem19, If Action Subsystem2, If Action Subsystem20, If Action Subsystem21, If Action Subsystem22, If Action Subsystem23, If Action 
Subsystem24, If Action Subsystem25, If Action Subsystem26, If Action Subsystem27, If Action Subsystem28, If Action Subsystem29, If Action 
Subsystem3, If Action Subsystem4, If Action Subsystem5, If Action Subsystem6, If Action Subsystem7, If Action Subsystem8, If Action Subsystem9, 
Leaching risk subsystem, Normalization subsystem, If Action Subsystem, If Action Subsystem1, If Action Subsystem2, Normalization subsystem1, If 
Action Subsystem3, If Action Subsystem4, If Action Subsystem5, If Action Subsystem6, If Action Subsystem7, Normalization subsystem2, If Action 
Subsystem10, If Action Subsystem8, If Action Subsystem9, Volatilization risk subsystem  

Constant 41 

Constant, Constant1, Constant10, Constant11, Constant12, Constant13, Constant14, Constant15, Constant16, Constant17, Constant18, Constant19, 
Constant2, Constant20, Constant21, Constant22, Constant23, Constant24, Constant25, Constant26, Constant27, Constant28, Constant29, Constant3, 
Constant4, Constant5, Constant6, Constant7, Constant8, Constant9, Constant, Constant1, Constant2, Constant3, Constant4, Constant5, Constant6, 
Constant7, Constant10, Constant8, Constant9  

ActionPort 41 

Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, 
Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, 
Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, 
Action Port, Action Port, Action Port, Action Port, Action Port  

Merge 4 Merge, Merge, Merge1, Merge2  
If 4 If, If, If1, If2  
FIS (m) 3 Fuzzy inference subsystem for risk of acidification, Fuzzy Logic Controller, Fuzzy inference system for nitrogen volatilization  
Concatenate 3 Matrix Concatenate, Matrix Concatenate, Matrix Concatenate  
 

Πίνακας 157. Model Variables 

Variable Name Parent Blocks Calling string Value 

inf 

Constant  
Constant  
Constant1  
Constant1  
Constant10  
Constant10  
Constant11  
Constant11  
Constant12  
Constant12  
Constant13  
Constant13  
Constant14  
Constant14  
Constant15  
Constant15  
Constant16  
Constant16  
Constant17  
Constant17  

inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 

Inf 
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Variable Name Parent Blocks Calling string Value 
Constant18  
Constant18  
Constant19  
Constant19  
Constant2  
Constant2  
Constant20  
Constant20  
Constant21  
Constant21  
Constant22  
Constant22  
Constant23  
Constant23  
Constant24  
Constant24  
Constant25  
Constant25  
Constant26  
Constant26  
Constant27  
Constant27  
Constant28  
Constant28  
Constant29  
Constant29  
Constant3  
Constant3  
Constant4  
Constant4  
Constant5  
Constant5  
Constant6  
Constant6  
Constant7  
Constant7  
Constant8  
Constant8  
Constant9  
Constant9  
Constant  
Constant  
Constant1  
Constant1  
Constant2  
Constant2  
Constant3  
Constant3  
Constant4  
Constant4  
Constant5  
Constant5  
Constant6  
Constant6  
Constant7  
Constant7  
Constant10  
Constant10  
Constant8  
Constant8  

inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
inf 
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Variable Name Parent Blocks Calling string Value 
Constant9  
Constant9   

inf 
inf  

 

Πίνακας 158. Model Functions 

Function Name Parent Blocks Calling string 

Inherit 

Acidification risk  
Acidification risk (%)  
Irrigation system  
Previous fertilizers  
Soil pH  
Total rainfall (mm)  
Clay content (%)  
Constant  
Constant1  
Constant10  
Constant11  
Constant12  
Constant13  
Constant14  
Constant15  
Constant16  
Constant17  
Constant18  
Constant19  
Constant2  
Constant20  
Constant21  
Constant22  
Constant23  
Constant24  
Constant25  
Constant26  
Constant27  
Constant28  
Constant29  
Constant3  
Constant4  
Constant5  
Constant6  
Constant7  
Constant8  
Constant9  
Fertilizer incorporation  
Fertilizer subscription  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  

Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
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Function Name Parent Blocks Calling string 
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
Irrigation system  
Leaching risk  
Clay content (%)  
Leaching risk (%)  
Total rainfall (mm)  
Constant  
Constant1  
Constant2  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  

Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
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Function Name Parent Blocks Calling string 
Leaching risk  
Normalized leaching risk  
Acidification risk  
Constant3  
Constant4  
Constant5  
Constant6  
Constant7  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
Normalized acidification risk  
Constant10  
Constant8  
Constant9  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
In1  
Out1  
Normalized volatilization risk  
Volatilization risk  
Normalized leaching risk  
Normalized acidification risk  
Normalized volatilization risk  
Previous fertilizers  
Soil pH  
Total rainfall (mm)  
Type of fertilizer  
Volatilization risk  
Fertilizer incorporation  
Soil pH  
Type of fertilizer  
Volatilization risk (%)   

Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: Inherit from 'Constant value'  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto  
Inherit: auto   
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Τεχνική έκθεση εφαρµογής των ασαφών υποσυστηµάτων ανάλυσης του ΧΣΥΑ 
 
Το Matlab χρησιµοποιεί τη λογική των πινάκων (matrices) και για το λόγο αυτό, τα 
δεδοµένα που εισάγονται στα υποσυστήµατα θα πρέπει να έχουν τη δοµή πίνακα. Οι 
πίνακες που χρησιµοποιούν τα υποσυστήµατα είναι τόσοι, όσα και τα δεδοµένα που 
απαιτούνται για αξιολογηθεί το ΧΣΥΑ. Με άλλα λόγια, το υποσύστηµα της 
ποσότητας θα πρέπει να τροφοδοτηθεί µε 13 πίνακες, ενώ το υποσύστηµα του τύπου 
µε 7 πίνακες (βλέπε Κεφάλαιο 7ο). Οι πίνακες αυτοί στην ουσία αποτελούν 
ανύσµατα, εφόσον κάθε ένας από αυτούς συνίσταται σε µία στήλη (πίνακας-στήλη) 
(Σχήµα 1). Το σύνολο των δεδοµένων προέρχονται από το Γ.Σ.Π. και αποτελούν τους 
Πίνακες Περιγραφικών Χαρακτηριστικών των ψηφιδωτών αρχείων που συνθέτουν τη 
γεωγραφική βάση δεδοµένων. Πρόκειται για αρχεία µε κατάληξη .dbf. Η τιµές που 
περιέχονται στα κελιά κάθε τέτοιου πίνακα-στήλη αντιστοιχούν και προσδιορίζουν 
κάθε ένα φατνίο των ψηφιδωτών αρχείων.        
Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα δοµικό στοιχείο των 
προσοµοιώσεων µε τη χρήση του Matlab και πιο συγκεκριµένα του Simulink, είναι η 
έννοια του χρόνου. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης ενός µοντέλου διαφοροποιείται 
µε το χρόνο, µε άλλα λόγια η εκτέλεση του διαγράµµατος ροής του µοντέλου 
αντιπροσωπεύει κάθε φορά ένα στιγµιότυπο ενός ευρύτερου δυναµικού συστήµατος. 
Ο καθορισµός της συµπεριφοράς ενός συστήµατος σε σχέση µε το χρόνο αφορά στην 
επαναληπτική επίλυση-αξιολόγηση του µοντέλου ανά τακτά διαστήµατα, τα οποία 
καλούνται «χρονικά βήµατα» (time steps). Αυτό πρακτικά, για τα εν λόγω ασαφή 
υποσυστήµατα, σηµαίνει ότι στον πίνακα του πρώτου δεδοµένου εισόδου του 
συστήµατος (όπως αυθαίρετα έχει οριστεί από το σχεδιαστή του συστήµατος), θα 
πρέπει να προστίθεται µία στήλη που θα αναπαριστά το χρόνο και στην ουσία είναι 
ένας αύξων αριθµός µε σταθερό «χρονικό βήµα» ίσο µε τη µονάδα (Σχήµα 2).  

       
 Σχήµα 1. Ενδεικτικός πίνακας δεδοµένου εισόδου του ΧΣΥΑ.  

 
Σχήµα 2. Ενδεικτικός πίνακας δεδοµένου εισόδου 
του ΧΣΥΑ µε τη στήλη του χρονικού βήµατος 
(Στήλη Α).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Εφόσον προετοιµαστούν τα δεδοµένα, προστίθενται στο χώρο εργασίας του Matlab, 
µέσω της αντίστοιχης διαδικασίας εισαγωγής δεδοµένων που υποστηρίζει η εν λόγω 
εφαρµογή (Import Wizard) (Σχήµα 3).    
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Σχήµα 3. Εισαγωγή δεδοµένων στο χώρο εργασίας του Matlab.  
 
Ο ευκολότερος τρόπος να εισάγει κανείς δεδοµένα στην εφαρµογή Matlab, είναι 
µέσω της χρήσης του εργαλείου Import Wizard. Η γνώση του τύπου του αρχείου που 
περιέχει τα προς εισαγωγή δεδοµένα δεν είναι απαραίτητη, αφού ο χρήστης απλά 
υποδεικνύει το αρχείο και το εργαλείο αναλαµβάνει να αναγνωρίσει και να εισάγει τα 
περιεχόµενά του αυτόµατα.      
 

 
Σχήµα 4. Ο χώρος εργασίας του Matlab µε τα 13 δεδοµένα εισόδου του 
υποσυστήµατος σύστασης ποσότητας λιπάσµατος.  
 
Πέραν της εισαγωγής των δεδοµένων (Σχήµα 4), τα δοµηθέντα υποσυστήµατα 
προκειµένου να αξιολογηθούν µε την εφαρµογή Simulink απαιτούν την ύπαρξη στο 
χώρο εργασίας του Matlab και των ασαφών συστηµάτων που τα συνθέτουν. Η 
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διαδικασία είναι απλή και προϋποθέτει το «άνοιγµα» του εκάστοτε ασαφούς 
συστήµατος µε την εφαρµογή Fuzzy Logic Toolbox και την εν συνεχεία αλληλουχία 
εντολών File → Export → To Workspace (Σχήµα 5).     
 

 
Σχήµα 5. Εισαγωγή ασαφούς συστήµατος στο χώρο εργασίας του Matlab. 
 
Η εικόνα του χώρου εργασίας µετά και την εισαγωγή των ασαφών συστηµάτων 
φαίνεται στο Σχήµα 6. 
 

 
Σχήµα 6. Ο χώρος εργασίας του Matlab, πλήρως ενηµερωµένος για την αξιολόγηση 
του υποσυστήµατος σύστασης ποσότητας λιπάσµατος.   
 
Αφού ολοκληρωθεί και η προσθήκη των ασαφών συστηµάτων στο χώρο εργασίας 
του Matlab, τα υποσυστήµατα µπορούν να αξιολογηθούν µε την εφαρµογή Simulink, 
εφόσον προηγουµένως ρυθµιστούν ορισµένες παράµετροί τους, όπως είναι ο ορισµός 
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των ονοµάτων των δεδοµένων εισόδου και εξόδου, η µορφή που θα έχουν τα 
δεδοµένα εξόδου, ο χρόνος έναρξης και λήξης αξιολόγησης του συστήµατος, το 
χρονικό βήµα και το αν αυτό θα είναι κυµαινόµενο ή σταθερό καθώς και ένα πλήθος 
άλλων παραµέτρων που αφορούν στην εκτέλεση των µοντέλων (Σχήµα 7). 
 

 
 

Σχήµα 7. Ρυθµίσεις παραµέτρων των ασαφών υποσυστηµάτων στην εφαρµογή 
Simulink.       
 
Μετά και τη ρύθµιση των παραµέτρων των υποσυστηµάτων, αυτά είναι έτοιµα προς 
αξιολόγηση, η οποία πραγµατοποιείται µε το πάτηµα ενός και µόνο κουµπιού (Σχήµα 
8). 
 

 
Σχήµα 8. Αξιολόγηση του υποσυστήµατος σύστασης της ποσότητας λιπάσµατος. 
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Παράρτηµα Γ’  

371 

1. Εδαφικές και Χαρτογραφικές Μονάδες 
 
Μια εδαφική µονάδα περιλαµβάνει εδάφη, τα οποία έχουν ορισµένα κοινά 
χαρακτηριστικά, καταλαµβάνουν ένα τοπίο µε συγκεκριµένη φυσιογραφία, 
γεωλογικό υλικό και κλίµα και έχουν κοινή κατεύθυνση και στάδιο γενετικής 
εξέλιξης. 
Η χαρτογραφική εδαφική µονάδα (ΧΕΜ) έχει µια συγκεκριµένη εδαφική έκταση και 
απεικονίζεται στον εδαφικό χάρτη, περιγεγραµµένη από συγκεκριµένα όρια, 
χαρακτηριζόµενα από ειδικό χαρτογραφικό σύµβολο, το οποίο αντιστοιχεί στο 
σύνολο των εδαφικών ιδιοτήτων που την ορίζουν και τη διαφοροποιούν από τις άλλες 
χαρτογραφικές µονάδες. Αυτό δεν αποκλείει το γεγονός µια χαρτογραφική µονάδα να 
εµφανίζεται σε πολλές θέσεις του εδαφολογικού χάρτη· όµως, ενδιάµεσα 
παρεµβάλλονται κι άλλες διαφορετικές χαρτογραφικές µονάδες. 
 
2. Σύστηµα Συµβολισµού Χαρτογραφικής Μονάδας 
 
Το Σύστηµα Συµβολισµού Χαρτογραφικής Μονάδας βασίζεται στις εξής ιδιότητες: 
κοκκοµετρική σύσταση, παρουσία χαλικιών και στράγγιση ολόκληρης της εδαφικής 
κατατοµής, βαθµός και κατεύθυνση εδαφογένεσης µέχρι του επιπέδου της 
ταξινοµικής µεγάλης οµάδας ή υποοµάδας του συστήµατος ταξινόµησης εδαφών Soil 
Taxonomy (Soil Survey Staff, 1999), κλίση, βαθµός διάβρωσης της επιφάνειας του 
εδάφους, ανθρακικά άλατα, παρουσία καλσικού ή πετροκαλσικού ορίζοντα και 
βαθµός αλκαλίωσης. Οι ιδιότητες αυτές παριστάνονται µε γράµµατα ή αριθµούς και 
παρουσιάζονται µε ένα σύµβολο το οποίο χαρακτηρίζει κάθε χαρτογραφική µονάδα. 
Χαρτογραφικές µονάδες µε κοινά χαρακτηριστικά στράγγισης της εδαφικής 
κατατοµής, της µηχανικής σύστασης του υπεδάφους (25-75 cm) και του 
υποστρώµατος (75-150 cm), καθώς και µε τον ίδιο βαθµό και κατεύθυνση 
εδαφογένεσης, ανήκουν στην ίδια εδαφοσειρά, το σύµβολο της οποίας προκύπτει από 
τη διατήρηση µόνο των κοινών ιδιοτήτων στο σύµβολο της χαρτογραφικής µονάδας. 
Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται ένα χαρτογραφικό σύµβολο µε τις ιδιότητες που 
περιλαµβάνει. 
 

 
Εικόνα 1. Χαρτογραφικό σύµβολο. (*special properties: ειδικές εδαφικές συνθήκες, 
όπως αλατότητα, αλκαλίωση, σκληροί, συµπαγείς ή αδιαπέρατοι ορίζοντες, πετρώδες, 
τοξικότητα). 
 
2.1. Κλάσεις κοκκοµετρικής σύστασης 
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Για τον προσδιορισµό των κλάσεων κοκκοµετρικής σύστασης, η εδαφοτοµή 
διαιρείται σε τρία τµήµατα: 
Τµήµα Α: επιφανειακό στρώµα (0-25cm βάθος)  
Τµήµα Β: υπέδαφος (25-75cm βάθος)  
Τµήµα Γ: υπόστρωµα (75-150cm βάθος) 
Οι επιµέρους κλάσεις κοκκοµετρικής σύστασης και οι αντίστοιχοι χαρτογραφικοί 
συµβολισµοί δίνονται στον Πίνακα 1. Όπως φαίνεται από τον πίνακα, το Τµήµα Α 
χαρακτηρίζεται από 6 κλάσεις, το τµήµα Β από 5 και το Τµήµα Γ από 4. 
 
Πίνακας 1. Οι συµβολισµοί της κοκκοµετρικής σύστασης και για τα τρία βάθη της 
εδαφοτοµής και η αντιστοιχία συµβόλου και κλάσεων κοκκοµετρικής σύστασης. 
Χαρτογραφικό 

Σύµβολο 
Τµήµα Α 
(0-25cm) 

Τµήµα Β 
 (25-75cm) 

Τµήµα Γ 
 (75-150cm) 

0 χαλίκια > 60% χαλίκια > 60% χαλίκια > 60% 

1 
αµµώδης (S) 
πηλοαµµώδης 

(LS) 

αµµώδης (S) 
πηλοαµµώδης (LS) 
αµµοπηλώδης(Si) 
στρώσεις µε 

χονδρόκοκκα υλικά 

αµµώδης (S) 
πηλοαµµώδης (SC) 
αµµοπηλώδης (SL) 

2 αµµοπηλώδης 
(SL) 

ιλυώδης (Si) 
ιλυοπηλώδης (SiL) 

πηλώδης (L) 
στρώσεις µε επικρα-
τέστερη πηλώδη (L) 

ιλυώδης (Si) 
ιλυοπηλώδης (SiL} 
στρώσεις µε επικρα-

τέστερα µέσης 
σύστασης υλικά 

3 

ιλυώδης (Si) 
ιλυοπηλώδης 
(SiL) λεπτή 

αµµοπη-λώδης 
(FSL) πηλώδης 

(L) 

αργιλοπηλώδης (CL) 
ιλυοαργιλοπηλώδης 

(SiCL) 
αµµοαργιλοπηλώδης 
(SCL) ή στρώσεις µε 

επικρατέστερα 
λεπτό- κόκκα υλικά 

λεπτότερη από 
πηλώδης (L) στρώσεις 

µε επικρατέστερα 
λεπτόκοκκα υλικά 

4 

αργιλοπηλώδης 
(CL) 

αµµοαργιλοπη-
λώδης (SCL) 
ιλυοαργιλοπη-
λώδης (SiCL) 

αργιλώδης ( C ) 
ιλυοαργιλώδης (SiC) 
αµµοαργιλώδης (SC) 

 

5 

αµµοαργιλώδης 
(SC) 

ιλυοαργιλώδης 
(SiC) αργιλώδης 

(C) 

  

Ρ Peat Peat ή στρωµάτωση 
peat 

Peat ή στρωµάτωση 
peat 

Μ Muck Muck ή στρωµάτωση 
muck 

Muck ή στρωµάτωση 
muck 

* χαλίκια 10 -60% χαλίκια 10 -60% χαλίκια 10 -60% 
 
2.2. Κλάσεις στράγγισης 
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Ο χαρακτηρισµός των κλάσεων στράγγισης βασίζεται στο χρώµα του εδαφικού 
υλικού στα διάφορα βάθη, στην παρουσία εξανθήσεων σιδήρου και µαγγανίου και 
στην ύπαρξη οριζόντων gley στα διάφορα βάθη της εδαφοτοµής. Οι κλάσεις που 
χρησιµοποιούνται παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 
 
Πίνακας 2. Κλάσεις στράγγισης του χαρτογραφικού συµβόλου. 
Κλάσεις Περιγραφή 

A Εδάφη πολύ καλώς αποστραγγιζόµενα. Ξηρή εδαφοτοµή σε όλο το 
βάθος, απουσία εξανθήσεων Fe και Μn. 

B 

Εδάφη καλώς αποστραγγιζόµενα. Κατά τη διάρκεια των υγρών µηνών, η 
στάθµη του υπόγειου ύδατος βρίσκεται σε βάθος 100-150 cm από την 
επιφάνεια του εδάφους, σχηµατίζοντας έτσι εξανθήσεις Fe και Μn σε όλο 
το βάθος σε περιορισµένη έκταση και αριθµό. 

C 

Εδάφη µετρίως αποστραγγιζόµενα. Κατά τη διάρκεια των υγρών µηνών, 
η στάθµη του υπόγειου ύδατος βρίσκεται σε βάθος 50-100 cm από την 
επιφάνεια, ενώ συχνές εξανθήσεις Fe και Μn αρχίζουν να εµφανίζονται 
σε όλο το βάθος. ∆εν απαιτείται στράγγιση εκτός από πολύ ευαίσθητα 
φυτά. 

D 

Εδάφη ατελώς αποστραγγιζόµενα. Κατά τη διάρκεια των υγρών µηνών, η 
στάθµη του υπόγειου ύδατος βρίσκεται 25-50 cm από την επιφάνεια, ενώ 
σχετικά πολλές και ευδιάκριτες εξανθήσεις Fe και Μn εµφανίζονται στο 
βάθος αυτό. ∆εν απαιτεί στράγγιση για ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά 
φυτά. Απαιτείται, όµως, για ευαίσθητα διετή φυτά. 

E 

Εδάφη κακώς αποστραγγιζόµενα. Κατά τη διάρκεια των υγρών µηνών η 
στάθµη του υπόγειου ύδατος ανέρχεται σε βάθος µικρότερο των 25 cm 
από την επιφάνεια. ∆ηµιουργούνται πολλές ευδιάκριτες εξανθήσεις Fe 
και Μn σε όλο το βάθος. 

F 

Εδάφη µε µόνιµη στάθµη υπόγειου νερού µεταξύ 50-150 cm από την επι-
φάνεια, µε αποτέλεσµα την ύπαρξη οριζόντων gley σε αυτό το βάθος. Α-
παιτείται στράγγιση, όπως και για τα εδάφη µε D και Ε κλάση 
στράγγισης στο ανώτερο τµήµα. 

G 
Εδάφη µε µόνιµη στάθµη υπόγειου ύδατος σε βάθος µικρότερο των 50 
cm από την επιφάνεια και ύπαρξη οριζόντων gley από αυτό το βάθος. 
Απαιτείται οπωσδήποτε στράγγιση. 

 
Όσον αφορά στις κλάσεις F και G, εκτός από το βάθος του µόνιµου υδροφόρου 
ορίζοντα, ενδιαφέρει και η διακύµανση στη διάρκεια του χρόνου της στάθµης του. 
Έτσι, προκύπτουν συµπληρωµατικές κλάσεις στραγγίσεως, οι C/F, D/F, E/F και οι 
D/G, E/G, στις οποίες ο αριθµητής εκφράζει τη διακύµανση της στάθµης του 
υπόγειου νερού, ενώ ο παρονοµαστής την κατώτατη θέση της. 
 
2.3. Κλίση 
 
Οι κλάσεις κλίσεως µε τα αντίστοιχα χαρτογραφικά σύµβολα είναι οι εξής: 
 
Πίνακας 3. Κατηγορίες κλίσεων που χρησιµοποιούνται στο χαρτογραφικό σύµβολο. 

Σύµβολο Κλίση (%) Χαρακτηρισµός 
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Α 0-2 Επίπεδη 
Β 2-6 Ελαφρώς κεκλιµένη 
C 6-12 Μέτρια κεκλιµένη 
D 12-18 Ισχυρά κεκλιµένη 
Ε 18-25 Πολύ ισχυρά κεκλιµένη 
F 25-35 Ελαφρώς απότοµη 
G 35 -50 Μέτρια απότοµη 
Η > 50 Ισχυρά απότοµη 

 
2.4. ∆ιάβρωση 
 
Οι κατηγορίες της διάβρωσης που καθορίζονται µε βάση την έκταση της διάβρωσης, 
όπως αυτή φαίνεται στην επιφάνεια του εδάφους, και οι αντίστοιχοι συµβολισµοί 
παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 
 
Πίνακας 4. Κατηγορίες διάβρωσης που χρησιµοποιούνται στο χαρτογραφικό 
σύµβολο. 
Σύµβολο Περιγραφή Χαρακτηρισµός 

0 Καµιά διάβρωση δεν εµφανίζεται στην επιφάνεια. Μη διαβρωµένη 

1 
Κατώτεροι ορίζοντες ή στρώσεις παρουσιάζονται 
στην επιφάνεια σε έκταση έως και 30% της συνο-
λικής. 

Ελαφρώς διαβρωµένη 

2 
Κατώτεροι ορίζοντες ή στρώσεις παρουσιάζονται 
στην επιφάνεια σε έκταση µεγαλύτερη του 30% 
της συνολικής 

Μέτρια διαβρωµένη 

3 
Κατώτεροι ορίζοντες ή στρώσεις καθώς και 
έντονες αυλακώσεις παρουσιάζονται στην 
επιφάνεια. 

Ισχυρά διαβρωµένη 

4 
Σηµαντικό τµήµα της εδαφικής κατατοµής έχει 
αποµακρυνθεί και εµφανίζονται έντονες 
χαραδρώσεις 

Πολύ ισχυρά 
διαβρωµένη 

 
2.5. Ανθρακικά άλατα 
 
Ο καθορισµός των κατηγοριών σε σχέση µε τα ανθρακικά άλατα γίνεται µε βάση την 
αντίδραση της εδαφικής µάζας στο HCl. Έτσι, ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε 
σχέση µε το βάθος εµφάνισης των ανθρακικών αλάτων καθορίζονται οι εξής 
κατηγορίες: 
 
Πίνακας 5. Συµβολισµός στο χαρτογραφικό σύµβολο της ύπαρξης ανθρακικών 
αλάτων. 
Σύµβολο Περιγραφή 

0 Καµιά αντίδραση στο HCl σε όλο το βάθος της κατατοµής. 
1 Αντίδραση στο HCl εµφανίζεται στο τµήµα Β ή και Γ. 

2 Ασθενής αντίδραση στο τµήµα Α, ενώ η αντίδραση στα κατώτερα 
τµήµατα δεν λαµβάνεται υπόψη. 

3 Ισχυρή αντίδραση στο τµήµα Α, ενώ η αντίδραση στα κατώτερα τµήµατα 
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δεν λαµβάνεται υπόψη. 
 
3. Ταξινόµηση Εδαφών 
 
Στο χαρτογραφικό σύµβολο που παρουσιάζεται στην Εικόνα 1 δίνονται δεξιά του 
κλάσµατος τέσσερις ιδιότητες που αναφέρονται στην ταξινόµηση των εδαφών. 
Στόχος της ταξινόµησης των εδαφών που υπάρχουν στη φύση είναι η διευκόλυνση 
της συστηµατικής µελέτης των ιδιοτήτων των εδαφών αυτών, όπως αυτές προέκυψαν 
υπό την επίδραση των παραγόντων της εδαφογένεσης (µητρικό υλικό, τοπογραφικό 
ανάγλυφο, κλίµα, οργανισµοί, χρόνος). Η διαδικασία κατάταξής τους σε κατηγορίες 
(τάξεις) ή οµάδες εδαφών, ονοµάζεται εδαφολογική ταξινόµηση και τα κριτήρια στα 
οποία στηρίζεται η κατάταξη, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο αυτή χρησιµοποιείται, 
συνιστούν ένα σύστηµα ταξινόµησης. Το ακολουθούµενο στη χώρα µας σύστηµα 
ταξινόµησης είναι το αµερικάνικο σύστηµα Soil Taxonomy (Soil Survey Staff, 1999). 
Όταν ο πληθυσµός των προς ταξινόµηση εδαφών είναι πολύ ετερογενής, οι 
σχηµατιζόµενες τάξεις (orders) υποδιαιρούνται σε υποτάξεις κι αυτές σε ακόµη 
µικρότερες κατηγορίες, τις µεγάλες οµάδες και τις υποοµάδες. Οι ανώτερου επιπέδου 
κατηγορίες χαρακτηρίζονται από µικρή εδαφική οµοιογένεια, ενώ οι κατώτερου 
επιπέδου από µεγαλύτερη, ποτέ όµως απόλυτη. 
 
3.1. Εδαφικές τάξεις 
 
Οι σπουδαιότερες για τη χώρα µας τάξεις εδαφών, κατά το Soil Taxonomy, είναι οι 
ακόλουθες: 
 
3.1.1. Entisols 
 
Τα Entisols είναι εδάφη που µπορούν να υπάρχουν σε οποιοδήποτε κλίµα και σε 
οποιοδήποτε είδος βλάστησης. Στην τάξη αυτή ανήκουν εδάφη τα οποία δεν έχουν 
αναπτύξει γενετικούς ορίζοντες, γεγονός που δηλώνει ότι δεν έχουν συντελεστεί 
κύριες εδαφογενετικές διαδικασίες. Η απουσία εδαφογενετικών οριζόντων οφείλεται 
κυρίως στους εξής τρεις λόγους: 

1. στο ότι το µητρικό υλικό είναι αδρανές, όπως η χαλαζιακή άµµος στην οποία 
δεν µπορούν εύκολα να σχηµατισθούν ορίζοντες, 

2. στο σχηµατισµό των εδαφών πάνω σε σκληρό, βραδέως διαλυτό πέτρωµα, 
όπως ο ασβεστόλιθος, ο οποίος αφήνει λίγα υπολείµµατα και 

3. στην έλλειψη επαρκούς χρόνου για το σχηµατισµό οριζόντων, γεγονός το 
οποίο συµβαίνει στις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις, στην ύπαρξη 
κλίσεων, όπου οι ρυθµοί διάβρωσης είναι µεγαλύτεροι αυτών του 
εδαφοσχηµατισµού, ή στην πρόσφατη ανάµιξη των οριζόντων από ζώα ή 
όργωµα µέχρι 1-2 µέτρα σε βάθος. 

Αρκετά από τα εδάφη της κατηγορίας αυτής χαρακτηρίζονται από κακή 
αποστράγγιση και συχνά εµφανίζονται σε αυτά εξανθήσεις (mottles) Fe και Μη. Στη 
χαρτογραφική µονάδα συµβολίζονται µε το αρχικό γράµµα Ε. 
Μια υπόταξη των Entisols είναι τα Fluvents που αποτελούν σηµαντική κατηγορία των 
καλλιεργήσιµων εδαφών της χώρας. Αυτά είναι αλλουβιακά εδάφη, τα οποία 
παρουσιάζουν στρωµάτωση των υλικών απόθεσης και εµφανίζονται κυρίως σε πεδία 
πληµµυρών. Στα Fluvents, σε επίπεδο µεγάλης οµάδας, υπάρχουν, µεταξύ άλλων, τα 
Xerofluvents και σε επίπεδο υποοµάδας τα Typic Xerofluvents (συµβολισµός στο 
χαρτογραφικό σύµβολο: Efx). Τα Typic Xerofluvents είναι εδάφη ξερά και καλώς 
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αποστραγγιζόµενα. Χαρακτηριστική είναι η απουσία συγκριµάτων, σκληρύνσεων και 
τσιµεντοποιηµένων οριζόντων. 
 
3.1.2. Inceptisols 
 
Στην τάξη αυτή ανήκουν εδάφη µέτρια εξελιγµένα, τα οποία έχουν σχηµατίσει 
εδαφογενετικούς ορίζοντες. Οι ορίζοντες αυτοί έχουν χάσει ένα ποσοστό βάσεων Fe 
και Αl κι ένα µέρος από τα ορυκτά που αποσαθρώνονται εύκολα. ∆εν έχουν 
ιλλουβιακούς ορίζοντες (στρώσεις δηλαδή µε συσσώρευση ορισµένων συστατικών) 
και εµφανίζονται κυρίως σε περιοχές µε γεωλογικές αποθέσεις νεότερες της 
πλειστοκαίνου περιόδου. Ο διαγνωστικός ορίζοντας που χαρακτηρίζει τα Inceptisols 
είναι ο καµβικός. Έχουν κοκκοµετρική σύσταση λεπτότερη της πηλοαµµώδους (LS), 
µέτρια ή υψηλή ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων κι έχουν διαθέσιµο νερό στα φυτά, 
για περισσότερο από το µισό χρόνο ή για τρεις συνεχείς µήνες κατά τη θερµή 
περίοδο. Στο χαρτογραφικό σύµβολο χαρακτηρίζονται µε το γράµµα Ι. 
Μια υπόταξη των Inceptisols, στην οποία ανήκουν τα περισσότερα καλλιεργούµενα 
Inceptisols της Ελλάδας, είναι αυτή των Ochrepts. Αυτά έχουν ένα εδαφογενετικό 
επίπεδο (το ωχρό επίπεδο) και το φαινόµενο ειδικό βάρος τους είναι µεγαλύτερο από 
0,85 σε όλους τους ορίζοντες. Σε αυτή την υπόταξη ανήκει η µεγάλη οµάδα των 
Xerochrepts (συµβολισµός στο χαρτογραφικό σύµβολο: Ιοx). Πρόκειται για εδάφη 
που δηµιουργούνται συνήθως είτε σε αυτόχθονο µητρικό υλικό, είτε σε αλλουβιακές 
αποθέσεις και χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική γονιµότητα. 
 
3.1.3. Alfisols 
 
Τα εδάφη αυτά παρουσιάζουν ενδείξεις µετακίνησης πυριτικών αργίλων, χωρίς 
υπερβολική έκπλυση βάσεων. Στην τάξη αυτή τείνουν να εξελιχθούν τα περισσότερα 
ελληνικά εδάφη. Από άποψη εδαφογενετικών συνθηκών χαρακτηρίζονται από ένα 
εδαφογενετικό επίπεδο (ωχρικό ή ουµβρικό), ενώ έχουν έναν αργιλικό ορίζοντα 
(ορίζοντα συσσώρευσης αργίλου). Στο χαρτογραφικό σύµβολο χαρακτηρίζονται µε 
το γράµµα Α. 
Από τις υποτάξεις των Alfisols σηµαντική είναι αυτή των Xeralfs, στην οποία 
ανήκουν σε επίπεδο µεγάλης οµάδας τα Harloxeralfs (συµβολισµός στο 
χαρτογραφικό σύµβολο: Axh). Τα Harloxeralfs έχουν έναν αργιλικό ορίζοντα, αλλά 
δεν έχουν νατρικό ορίζοντα {περίπτωση αργιλικού ορίζοντα µε αυξηµένο ποσό 
νατρίου που έχει προσροφηθεί) µέχρι 1 m σε βάθος. Τα εδάφη αυτά βρίσκονται σε 
περιοχές στις οποίες δεν ευνοείται η καλή στράγγιση. 
 
3.1.4. Vertisols 
 
Τα εδάφη της τάξης αυτής χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό αργίλου, στην οποία 
άργιλο κυριαρχούν τα διαστελλόµενα αργιλοπυριτικά δευτερογενή ορυκτά του τύπου 
2:1. Κατά την ξήρανση, στην επιφάνεια των εδαφών αυτών σχηµατίζονται ρωγµές 
πλάτους µερικών εκατοστών και βάθους µερικών δεκάδων εκατοστών. Στις ρωγµές, 
πέφτουν εδαφικά υλικά από τα ανώτερα στρώµατα της κατανοµής του εδάφους, 
γεγονός που µπορεί να θεωρηθεί ως αναστροφή του εδάφους. Στη φυσική αυτή 
ανάστροφή, οφείλουν και το όνοµά τους (Vertisols - αναστρεφόµενα εδάφη). 
Τα Vertisols σχηµατίζονται πάνω σε µοντµοριλλονιτικά υλικά τα οποία προήλθαν 
από την αποσάθρωση του ασβεστόλιθου ή βασικών πυριγενών πετρωµάτων. Λόγω 
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της µεγάλης περιεκτικότητας σε µοντµοριλλονιτική άργιλο παρουσιάζουν µεγάλη 
Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων (Ι.Α.Κ.). 
 
4. Επίδραση των αζωτούχων λιπασµάτων επί της οξύτητας του εδάφους 
 
Τα αζωτούχα λιπάσµατα µπορούν να αυξήσουν ή να µειώσουν την οξύτητα του 
εδάφους. 
Η αύξηση της οξύτητας λαµβάνει χώρα κατά τη νιτροποίηση των αµµωνιακών 
λιπασµάτων (1) και της ουρίας, οπότε αποδίδονται στο εδαφικό διάλυµα ιόντα 
υδρογόνου (Η+) και κατά την υδρόλυση λιπασµάτων που περιέχουν ρίζες ισχυρού 
οξέως (SO4

-2, Cl-) και ασθενή ή µέτρια βάση.  
 

2ΝΗ4
+ + 4Ο2 → 2ΝΟ3 + 4Η+ (1) 

 
Η ικανότητα οξίνισης του εδάφους που έχουν τα διάφορα αζωτούχα λιπάσµατα 
εκτιµάται από την ποσότητα του καθαρού CaCO3 που απαιτείται για την 
εξουδετέρωση των ιόντων Η+ που αποδίδονται από 100 kg λιπάσµατος και έχει ως 
εξής: 

• Θειική αµµωνία: (ΝΗ4)2SO4 → 110 kg CaCO3  
• Ουρία: CO(NH2)2 → 75-84 kg CaCO3 
• Νιτρική αµµωνία: ΝΗ4NO3 → 60 kg CaCO3 

Από τις παραπάνω τιµές φαίνεται ότι η θειική αµµωνία είναι το περισσότερο οξινίζον 
αζωτούχο λίπασµα (εκτός της άνυδρης αµµωνίας (ΝΗ3) που είναι το πλέον οξινίζον 
λίπασµα: 148 kg CaCO3). 
Κατά τα ανωτέρω, τα οξινίζοντα αµµωνιακά λιπάσµατα θα πρέπει να αποφεύγονται 
στις εδαφικές µονάδες των Alfisols. Στις µονάδες αυτές εδαφών, µπορεί να 
χρησιµοποιείται η ασβεστούχος νιτρική αµµωνία (ΝΗ4NO3 + CaCO3). 
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