
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) Γενικά

Σχολή: Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα: Γεωγραφίας

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Κωδικός Μαθήματος: ΓΕΩ 310 Εξάμηνο σπουδών: Ε

Τίτλος Μαθήματος: Υδρογεωγραφία

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Εβδομαδιαίες Ώρες
Διδασκαλίας

Πιστωτικές
Μονάδες

Διάλεξη 3

Σύνολο Μαθήματος 5

Τύπος Μαθήματος: ΚΕΥ (Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον)

Προαπαιτούμενα Μαθήματα: Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων: Ελληνική

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές
Erasmus:

Όχι

Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url): https://geography.aegean.gr
/pps/index.php?content=0&lesson=310

(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές που αθ απρακολουθήσουν το μα΄θημα και θα περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις θα πρέπει αν είναι σε
θέση να

Κατανοήσουν το νερό ως στοιχείο της φυσικής γεωγραφίας.
Ανάλύσουν  και  κατανοήσουν  τα  βασικα  χαρακτηριστικα  των  επιφανειακών  και  υπόγειων  υδάτων,  και  της
αλληλεπίδρασης τους με την γεωλογία και το περιβάλλον.
Να  κατανοήσουν  βασικές  έννοιες  που  σχετίζονται  με  τη  ρύπανση  υδάτων  και  των  μεθόδων  προστασίας  και
απορρύπανσης τους.   

Γενικές Ικανότητες

Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών1. 

Αυτόνομη εργασία2. 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον3. 

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης4. 
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(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Oι ενότητες του μαθήματος είναι οι ακόλουθες

Το  νερό  στον  πλανήτη,  Ο  υδρολογικός  κύκλος.  Η  λεκάνη  απορροής  ποταμού  ως  μονάδα  διαχείρισης.
Γεωμορφολογική ανάλυση υδρολογικών λεκανών. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση υδρογραφικών δικτύων.
Υδρολογία  επιφανειακών  νερών  -  Υδρολογικό  ισοζύγιο:  Ατμοσφαιρικές  κατακρημνίσεις,  Εξατμισοδιαπνοή,
Κατείσδυση - Διήθηση, Επιφανειακή απορροή.
Το νερό στο υπέδαφος. Υδρολογία υπόγειων νερών: Πορώδες - Υδροπερατότητα - Μεταβιβαστικότητα. Κατανομή
υπόγειου  νερού  (υδροφόρα  στρώματα,  κατηγορίες  υδροφόρων  στρωμάτων).  Φρεάτιος  ορίζοντας-στάθμη
υπόγειου νερού. Υδρογεωλογική λεκάνη – Εμπλουτισμός - Εκφόρτιση. Αποθηκευτικότητα υδροφορέα. Ισοζύγιο
υπόγειων υδάτων.
Κίνηση του υπόγειου νερού - Νόμος του Darcy και υδραυλική αγωγιμότητα: Υδραυλικό φορτίο, υδραυλική κλίση,
το  πείραμα  του  Darcy,  ο  νόμος  του  Darcy,  υδραυλική  αγωγιμότητα,  μεταβιβαστικότητα,  υπολογισμός  της
υδραυλικής αγωγιμότητας (κατηγορίες μεθόδων).
Πιεζομετρία - Δίκτυα ροής: Διακύμανση στάθμης, Σταθμημετρήσεις, Πιεζομετρικοί χάρτες.
Υδραυλική  των  υπόγειων  νερών,  µόνιµη  και  µη  µόνιµη  ροή,  υπολογισµός  των  υδραυλικών  παραµέτρων  σε
µόνιµη και µη µόνιµη ροή.
Αντλήσεις  και  πιθανές  επιπτώσεις:  Δοκιμαστικές  αντλήσεις.  Κρίσιμη  παροχή  άντλησης.  Υπεραντλήσεις  και
συνέπειες.
Η  έρευνα  για  τον  εντοπισμό  υπόγειων  υδάτων  –  Η  συμβολή  της  τηλεπισκόπησης  και  των  Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών: Στάδια της έρευνας, περιγραφή μεθοδολογίας.
Αξιοποίηση  πηγών  και  επιφανειακών  υδάτων:  Υδρομάστευση  πηγής,  Αναρρυθμιση  πηγής,  παράκτιες  και
υποθαλάσσιες πηγές, θερμές πηγές, φράγματα, λιμνοδεξαμενές.
Υδατική χημεία - Η χημική σύσταση του νερού: Προέλευση των κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων, Ποιοτικά
χαρακτηριστικά υπόγειων και επιφανειακών νερών, φυσικοχημικές, χημικές, βιολογικές παράμετροι ποιότητας
νερών και καταλληλότητα των νερών για διάφορες χρήσεις. Υδροχημικά Διαγράμματα. Υδροχημικοί χάρτες.
Πηγές  ρύπανσης  των  επιφανειακών  και  υπόγειων  νερών:  όξινη  βροχή,  όξινη  απορροή  μεταλλείων,  χώροι
διάθεσης απορριμμάτων, νιτρορύπανση υδροφόρων οριζόντων, αγροτικές δραστηριότητες, βιομηχανικές χημικές
ουσίες,  πετρελαιοειδή,  υφαλμύρινση  παράκτιων  υδροφορέων,  φυσική  ρύπανση.  Κατηγορίες  ρύπων,  Μελέτη
ρύπανσης  (σημειακή,  μη  σημειακή).  Μεταφορά  ρύπων  στην  υδατική  φάση,  μηχανισμοί  μεταφοράς  ρύπων
(Συναγωγή, Διάχυση, Διασπορά, Χημικές και Βιολογικές αντιδράσεις).
Προστασία  και  απορρύπανση  υπόγειων  υδροφορέων:  Προστασία  υδροφόρων  οριζόντων,  πηγών  και
υδροληπτικών έργων έναντι ρύπανσης-μόλυνσης και εξάντλησης, Μέθοδοι-Τεχνικές απορρύπανσης υδροφόρων
οριζόντων  (μη  λήψη  μέτρων,  εγκιβωτισμός,  ενεργητική  απορρύπανση,  άντληση  και  επεξεργασία,  εισπίεση
θερμού ατμού, αντιδρώντα διαφράγματα, άντληση επιπλεόντων ρύπων, σύστημα κάλυψης, μέθοδοι βιολογικής
αποκατάστασης), Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα μεθόδων απορρύπανσης.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης: Φυσική παρουσία

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας &
Επικοινωνιών:

Διαλέξεις με χρήση power point.

Οργάνωση Διδασκαλίας: Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Διάλεξη 39

Άσκηση πεδίου 8

Εκπόνηση εργασιών 40

Μη επιβλεπόμενη μελέτη 40
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Αξιολόγηση
προόδου/Εξετάσεις

3

Σύνολο Μαθήματος 130

Αξιολόγηση Φοιτητών

(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Βουδούρης  Στ.  Κώστας,  (2009).  ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.  ΥΠΟΓΕΙΑ  ΝΕΡΑ  &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,  Εκδόσεις
Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-170-4.
Μιμίκου  Μ.,Μπαλτάς  Ε.,  (2012).  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ,  Εκδότης  Α.  Παπασωτηρίου  &  ΣΙΑ  Ι.Κ.Ε.,  ISBN:
978-960-491-066-3.
Σούλιος  Χ.  Γεώργιος,  (2010).  ΓΕΝΙΚΗ  ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ,  Εκδότης  University  Studio  Press  Α.Ε.,  ISBN:
978-960-12-1903-5.
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