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 Το νερό είναι ένας από τους πλέον θεμελιώδεις παράγοντες της ύπαρ-
ξης και της διατήρησης των ζωντανών οργανισμών στον πλανήτη μας.  Η 
μεγαλύτερη διαθέσιμη αποθήκη νερού, που ικανοποιεί τις προδιαγραφές 
χρήσης του για τις υδρεύσεις, τη βιομηχανία και τις αρδεύσεις, βρίσκεται 
στα υδροφόρα στρώματα, κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, τα οποία 
ονομάζονται υδροφορείς. Αυτό το υπόγειο νερό, που πολλές φορές λέγεται 
και φρέσκο νερό, αντλούμενο στην επιφάνεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
αμέσως για τις διάφορες ανάγκες των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. 
Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε νερό, από τους αρχαίους ακόμα πολι-
τισμούς μέχρι σήμερα, επέσπευσαν την ανάπτυξη του γνωστικού αντικει-
μένου των υπόγειων υδατικών πόρων, συμπεριλαμβανομένης και της ολο-
κληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισής τους. Αυτή η ανάπτυξη οδήγησε στη 
βελτίωση των τεχνικών εντοπισμού και στην κατανόηση των διαφόρων φαι-
νομένων που σχετίζονται με την κίνηση των υπόγειων νερών. Σχεδιάστηκαν 
λοιπόν και κατασκευάστηκαν καλύτερα μηχανήματα για την ανόρυξη και 
την άντληση των υδρογεωτρήσεων και έχουν καθιερωθεί ορθολογιστικές 
μέθοδοι διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων. Επιπρόσθετα η εντα-
τική έρευνα των τελευταίων χρόνων έχει συμβάλει ακόμα περισσότερο 
στην κατανόηση και εμπέδωση του κλάδου των επιστημών που  αποτελεί η 
υδραυλική και η διαχείριση των υπογείων υδάτων, καθώς σ’ αυτή συμπερι-
λαμβάνεται και η ρύπανσή τους αλλά και η γενική περιβαλλοντική διάστα-
ση του όλου αντικειμένου, με ιδιαίτερη βαρύτητα σε λύσεις που εξασφαλί-
ζουν τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων αυτών. 

 Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι νόμοι και οι εξισώσεις που διέπουν 
την Υδραυλική των Υπογείων Υδάτων με αρκετά απλοποιημένες διαδικα-
σίες, σε σχέση με την πολύπλοκη πραγματικότητα αυτού του φαινομένου. 
Έτσι οι εξισώσεις που προκύπτουν έχουν απλούστερη μορφή και επιδέχο-
νται  αναλυτικές ή και αριθμητικές λύσεις, οι οποίες μπορούν να εφαρμόζο-
νται εύκολα στην πράξη. 
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 Επειδή το βιβλίο αυτό γράφτηκε κυρίως για Γεωπόνους και Μηχανι-
κούς που ασχολούνται με πρακτικά προβλήματα υδραυλικής και διαχείρι-
σης των υπογείων υδάτων, έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν μαθημα-
τικά όχι ιδιαίτερα υψηλής στάθμης. Για τον όποιο επιστήμονα που θα μελε-
τήσει αυτό το βιβλίο για μάθηση θεωρείται ότι έχει το μαθηματικό υπόβα-
θρο ενός φοιτητή με στοιχειώδεις βασικές γνώσεις του διαφορικού και ολο-
κληρωτικού λογισμού, της μερικής παραγώγισης και στοιχείων διαφορικών 
εξισώσεων και αριθμητικής ανάλυσης. Υπόβαθρο επίσης από υδραυλική 
άποψη θεωρούνται τα στοιχεία της γενικής εδαφολογίας και της φυσικής 
του εδάφους και από γεωλογική άποψη ένα εισαγωγικό μάθημα γεωλογίας. 
Οπωσδήποτε όμως έχει ληφθεί μέριμνα ώστε οι όποιες μαθηματικές και υ-
δραυλικές έννοιες, οι οποίες χρησιμοποιούνται στο βιβλίο αυτό, να περι-
γράφονται συνοπτικά στο κείμενο ή στα παραρτήματά του. 

 Ανεξάρτητα από τις μαθηματικές και υδραυλικές γνώσεις που χρειάζο-
νται για την εξαγωγή και επίλυση των εξισώσεων στα γενικά και κατά περί-
πτωση ειδικά προβλήματα των υπόγειων νερών, οι τελικές αναλυτικές λύ-
σεις και οι μαθηματικοί τύποι που προκύπτουν από αυτές περιγράφονται 
και επεξηγούνται αναλυτικά και τονίζονται ιδιαίτερα οι παραδοχές και οι 
συνθήκες για τις οποίες ισχύουν. Οι ειδικές συναρτήσεις, που εμπεριέχονται 
στους διάφορους μαθηματικούς τύπους, περιγράφονται και παρουσιάζονται 
με διαγράμματα μέσα στο κείμενο ή με αριθμητικούς πίνακες στα παραρτή-
ματα του βιβλίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη λεπτομερή και κατά βήμα-
τα εφαρμογή των διαφόρων μαθηματικών τύπων σε πρακτικά προβλήματα. 
Τα παραδείγματα που ακολουθούν είναι παρμένα από προβλήματα της διε-
θνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας και βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση 
και εμπέδωση της θεωρίας. Οι περιγραφές των εφαρμογών και οι λύσεις 
των παραδειγμάτων μπορούν να κατανοηθούν εύκολα από το Γεωπόνο, το 
Γεωλόγο και το Μηχανικό της πράξης, καθώς, όπως ειπώθηκε παραπάνω, 
δεν απαιτούν ιδιαίτερες μαθηματικές γνώσεις. 

 Το βιβλίο αυτό γράφτηκε ως διδακτικό ενός εξαμηνιαίου μαθήματος 
της Υδραυλικής των Υπόγειων Νερών στην κατεύθυνση των Εγγείων Βελ-
τιώσεων της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης. Η ύλη του επιλέχθηκε από τη διεθνή και την ελληνική βιβλιο-
γραφία, η οποία χρησιμοποιήθηκε από το συγγραφέα κατά τη διδασκαλία 
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του μαθήματος για μια τριακονταπενταετία. Χωρίζεται σε δώδεκα κεφάλαια 
και η διάρθρωσή της ακολούθησε σε γενικές γραμμές την οδό που καθιε-
ρώθηκε στη διεθνή βιβλιογραφία και κυρίως στα διδακτικά βιβλία που χρη-
σιμοποιούνται στις Η.Π.Α., την Αγγλία, την Ολλανδία, το Ισραήλ καθώς 
και σε πολλές άλλες χώρες. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται οι εισαγωγικές έννοιες και οι βασικές 
αρχές της υδραυλικής των υπόγειων νερών, οι οποίες περιγράφουν τους διά-
φορους τύπους των υδροφόρων στρωμάτων, τις υδρογεωλογικές χαρακτη-
ριστικές σταθερές κάθε τύπου υδροφορέα καθώς και την υδρογεωλογική 
έρευνα που πρέπει να γίνεται σε μια περιοχή για την αναγνώριση του τύπου 
των διαφόρων υδροφορέων που συναντώνται σ’ αυτήν. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται ο νόμος του Darcy σε διάφορα υδροφό-
ρα στρώματα, το πεδίο ισχύος του νόμου, περιγράφεται η υδραυλική αγωγι-
μότητα, οι εργαστηριακές μέθοδοι υπολογισμού της και δίνονται επίσης οι 
μη γραμμικές σχέσεις του νόμου του Darcy. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η εξαγωγή των γενικών μερικών διαφορι-
κών εξισώσεων της ασταθούς ή μη μόνιμης κίνησης των υπόγειων νερών, οι 
ειδικότερες διαφορικές εξισώσεις στους διάφορους επιμέρους υδροφορείς, 
τόσο στο καρτεσιανό όσο και στο κυλινδρικό σύστημα συντεταγμένων. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η σταθερή ή μόνιμη κίνηση των 
υπόγειων νερών στους διάφορους τύπους υδροφορέων, για διάφορα ειδικό-
τερα προβλήματα σταθερής ροής. Επίσης περιγράφονται οι μέθοδοι υπολο-
γισμού των υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών σταθερών στους διάφορους 
υδροφορείς, χρησιμοποιώντας δεδομένα δοκιμαστικών αντλήσεων σταθε-
ρής κατάστασης.  

 Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η ασταθής ακτινική κίνηση του 
υπόγειου νερού σε κλειστούς υπό πίεση υδροφορείς, δίνονται οι μέθοδοι 
υπολογισμού των υδρογεωλογικών παραμέτρων χρησιμοποιώντας δεδομένα 
δοκιμαστικής άντλησης, σταθερής ή μόνιμης ροής και σταθερής ή και με-
ταβαλλόμενης παροχής άντλησης. Επίσης μελετάται η ασταθής κίνηση του 
υπόγειου νερού προς αρτεσιανά φρεάτια ή φρεάτια ελεύθερης εκροής, υπο-
λογίζονται η αποτελεσματική ακτίνα και οι απώλειες μιας υδρογεώτρησης, 
καθώς επίσης η ασταθής κίνηση του υπόγειου νερού προς φρεάτια άντλη-
σης μερικής διάτρησης. 
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 Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η ασταθής κίνηση του υπόγειου νε-
ρού προς φρεάτια άντλησης σε ημίκλειστους υπό πίεση υδροφορείς και δί-
νονται οι διάφορες μέθοδοι υπολογισμού των υδρογεωλογικών παραμέτρων 
σ’ αυτούς τους υδροφορείς. 

 Στο έβδομο κεφάλαιο περιγράφεται η ασταθής ακτινική ροή σε ελεύ-
θερους και ημιελεύθερους υδροφορείς και επιπρόσθετα δίνονται οι μέθοδοι 
υπολογισμού των επιμέρους υδρογεωλογικών παραμέτρων αυτών των δύο 
ειδών υδροφορέων. 

 Στο όγδοο κεφάλαιο περιγράφεται το φαινόμενο της περιοδικής άντλη-
σης των κλειστών υπό πίεση υδροφορέων με σταθερή ή με μεταβαλλόμενη 
παροχή άντλησης. 

 Στο ένατο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία αναγνώρισης του εί-
δους και ο υπολογισμός της θέσης των διαφόρων υδρογεωλογικών ορίων 
στους κλειστούς και στους ημίκλειστους υδροφορείς. 

 Στο δέκατο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία υπολογισμού της  
απόστασης των φρεατίων άντλησης για μια τιμή επιτρεπόμενης πιεζο-
μετρικής πτώσης σε κλειστούς, ημίκλειστους και ελεύθερους υδροφορείς, 
απεριόριστης έκτασης ή με την παρουσία υδρογεωλογικών ορίων.  Επιπρό-
σθετα λύνεται το πρόβλημα υπολογισμού της βέλτιστης οικονομικής από-
στασης μιας συστάδας υδρογεωτρήσεων σε κλειστούς και σε ημίκλειστους 
υδροφορείς. 

 Στο ενδέκατο κεφάλαιο περιγράφονται οι διαδικασίες τεχνητής επανα-
πλήρωσης των υπόγειων υδροφορέων, με λεκάνες ή φρεάτια τεχνητής επα-
ναπλήρωσης σε κλειστούς υπό πίεση και σε ελεύθερους υδροφορείς, διατη-
ρώντας είτε τις τιμές των παροχών επαναπλήρωσης σταθερές είτε τις τιμές 
των σταθμών στα φρεάτια σταθερές. 

 Στο δωδέκατο κεφάλαιο περιγράφονται οι σχέσεις της διεπιφάνειας 
αλμυρού-γλυκού νερού στους παράκτιους υδροφορείς κατά την προώθηση 
του αλμυρού νερού σ’ αυτούς και υπολογίζονται η κρίσιμη παροχή αποφυ-
γής της υφαλμύρινσης των νερών των παράκτιων υδροφορέων, η χάραξη 
του υδροκρίτη σ’ έναν αντλούμενο υδροφορέα και οι θέσεις του λιμνάζο-
ντος σημείου και του πόδα της σφήνας για τη βέλτιστη κρίσιμη παροχή ά-
ντλησης. 
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 Στη συνέχεια του βιβλίου αυτού παρουσιάζεται μία εκτενής καταγραφή 
της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, η οποία καλύπτει το σύνολο, 
σχεδόν, του γνωστικού αντικειμένου, τόσο της υδραυλικής των υπόγειων 
νερών όσο και της διαχείρισης των υπόγειων υδροφορέων. 

 Η ύλη του βιβλίου τελειώνει με το Παράρτημά του, το οποίο διακρί-
νεται σε τέσσερα επιμέρους υποπαραρτήματα. Στο Παράρτημα Α παρου-
σιάζονται οι μαθηματικές σχέσεις και οι συναρτήσεις που συναντώνται στα 
επιμέρους κεφάλαια των υπόγειων νερών. Στο Παράρτημα Β παρου-
σιάζονται οι τιμές των σημαντικότερων συναρτήσεων των υπόγειων νερών. 
Στο Παράρτημα Γ παρουσιάζονται τα συστήματα των σημαντικότερων μο-
νάδων και οι χαρακτηριστικές τιμές διαφόρων ιδιοτήτων και παραμέτρων 
του νερού και των υδροφορέων. Τέλος στο Παράρτημα Δ παρουσιάζεται 
το φύλλο 292 της 12 Μαρτίου 2003 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης που 
αναφέρεται στην έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών Κατασκευής Έρ-
γων Υδρογεωτρήσεων, αντικείμενο του οποίου θεωρήσαμε απαραίτητη την 
παρουσία στο βιβλίο αυτό. 

 Παρόλα τα αναφερθέντα παραπάνω, η ύλη του παρόντος δεν καλύπτει 
το σύνολο των προβλημάτων της υδραυλικής των υπόγειων νερών και της 
διαχείρισης των υπόγειων υδατικών πόρων, καθώς τα πιο πολύπλοκα προ-
βλήματα λύνονται σήμερα με αριθμητικές μεθόδους και μαθηματικά       
ομοιώματα της μονοδιάστατης και της δισδιάστατης ασταθούς κίνησης του 
υπόγειου νερού και της ρύπανσής του στους διάφορους υδροφορείς και σε 
συνδυασμούς τους, αντικείμενο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει παρου-
σιάσει αλματώδη ανάπτυξη. Η ύλη αυτή καλύπτεται σε ιδιαίτερα μαθήματα, 
τα οποία δίνονται σε μεταπτυχιακό επίπεδο. 
 

Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 
 

Δ. Ν. Καραμούζης 
Καθηγητής Α.Π.Θ. 
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