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Περίληψη
Στο παρόν ερευνητικό έργο, με τη συνεργασία επιστημόνων από τις δυο χώρες, επιχειρείται ο
προσδιορισμός και η βαθμονόμησή περιβαλλοντικών και άλλων παραγόντων που επιταχύνουν
τη ξηρασία, σε υψηλού και μέσου κινδύνου περιοχές, με αρωγό την τεχνολογία της
Γεωπληροφορικής. Τα εργαλεία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (spatial statistics)
και της Τηλεπισκόπησης (δείκτες NDVI και GLA), σε συνδυασμό με μετρήσεις πεδίου, θα
οδηγήσουν στη δημιουργία μοντέλου για την αξιολόγηση του βαθμού επικινδυνότητας εμφάνισης
ξηρασίας.
Το ερευνητικό αυτό έργο, αποτελείται από τις παρακάτω φάσεις :

1. Προσδιορισμός των παραγόντων και του βαθμού επιρροής τους, στην εκτίμηση του
κινδύνου ξηρασίας (βασισμένου στην επεξεργασία δεδομένων στο GIS) και η
παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε έναν ψηφιακό χάρτη που παρουσιάζει το
βαθμονομημένο πιθανό κίνδυνο ξηρασίας και στις δύο περιοχές μελέτης.

2. Επακριβής προσδιορισμός των περιοχών μελέτης, βάσει χαρακτηριστικών ξηρασίας
και χρήσεων/καλύψεων γης

3. Εργασίες πεδίου, όπου περιλαμβάνουν την αναγνώριση χαρακτηριστικών των
περιοχών μελέτης, με τη σύνταξη σχετικών σκαριφημάτων όπου απαιτούνται, καθώς και
συλλογή δεδομένων για την αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης

4. Δημιουργία μοντέλου, που θα εκτιμά τον κίνδυνο ξηρασίας
5. Αξιολόγηση του μοντέλου, για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων της μεθοδολογίας

