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Πεπίλητη:
Η
Διπλυμαηική
Επγαζία
με
ηίηλο
«Πεπιβαλλονηικέρ Αναπλάζειρ Δημοζίυν Χώπυν με
ςγκπιηική Υπολογιζηική Αποηίμηζη Μελέηη Πεπίπηυζηρ:
Ανοισηόρ Χώπορ ζηη Νέα Κπήνη Θεζζαλονίκηρ» μελεηάει
ηην πεπιβαλλονηική απόκπιζη ηος ανοισηού ςπαίθπιος
σώπος ζηην πεπιοσή ηηρ Ρέμβηρ ηος Δήμος Καλαμαπιάρ
Π.Ε. Θεζζαλονίκηρ, εμβαδού 54 ζηπ., για να καηαλήξει ζηην
ππόηαζη ανάπλαζηρ ηος, βάζει ηυν απσών ηος
βιοκλιμαηικού ζσεδιαζμού, καθώρ και ζηην αξιολόγηζή ηηρ
με ηη σπήζη ηος ςπολογιζηικού λογιζμικού Envi-met.
Λέξειρ - Κλειδιά: Envi-met, βιοκλιμαηικόρ ζσεδιαζμόρ,
αζηική ανάπλαζη, δημόζιοι σώποι, θεπμική άνεζη.

I. ΕΙΑΓΩΓΗ
A. Σπλνπηηθή Πεξηγξαθή
Σελ πεξηβαιινληηθή ιεηηνπξγία κίαο πόιεο
θαζνξίδνπλ νη ππνδνκέο ηεο, νη ζρέζεηο κεηαμύ ηνπ
θηηζκέλνπ θαη ππαίζξηνπ ρώξνπ ηεο, ε αιιεινπρία ησλ
ρξήζεσλ γεο, ε θηλεηηθόηεηα ησλ θαηνίθσλ ηεο, αιιά θαη
ηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Απνηέιεζκα ηεο
εληαηηθήο αζηηθνπνίεζεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ,
ήηαλ ε δηακόξθσζε ελόο πεξηβάιινληνο κεγάισλ
θηηξηαθώλ όγθσλ, ζθιεξώλ επηθαλεηώλ θαη κηθξόηεξσλ
αλνηρηώλ ρώξσλ, ελόο αζηηθνύ πεξηβάιινληνο πνπ
επηδείλσζε ηηο ζπλζήθεο δσήο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Οη
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ αλζξώπηλσλ επεκβάζεσλ ζην
αζηηθό θπζηθό πεξηβάιινλ νδήγεζαλ ηα ηειεπηαία
ρξόληα ζηε ράξαμε πνιηηηθώλ κε ζηόρν ηελ επαλαθνξά
ηεο έλλνηαο ηεο θπζηθήο νηθνινγίαο ζηελ πόιε. Οη
πνιηηηθέο απηέο, πνπ βαζίζηεθαλ ζηελ έλλνηα ηνπ
βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ σο ζύλνιν αξρώλ θαη
θαλόλσλ κε ζηόρν ηελ βειηίσζε ησλ θιηκαηηθώλ
ζπλζεθώλ ζην αζηηθό πεξηβάιινλ, ζπλδπάδνπλ ηελ
πεξηβαιινληηθή απόθξηζε ηεο πόιεο, πνπ πεξηιακβάλεη
ηόζν ηελ ελζσκάησζε θαη πξνζηαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, όζν θαη ηελ αλάδεημε εθείλσλ
ησλ ζηνηρείσλ ηεο, πνπ ελδπλακώλνπλ ηελ θνηλσληθή
ζπλνρή θαη ηνλώλνπλ ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο πόιεο θαη ησλ
θαηνίθσλ ηεο.
B. Αληηθείκελν Δξγαζίαο
Αληηθείκελν ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απνηειεί ε
δηεξεύλεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ξόινπ ηεο αζηηθήο
αλάπιαζεο. Γηα ηνλ ιόγν απηό επηιέρζεθε ε πεξηνρή ηεο
Ρέκβεο ζηε Νέα Κξήλε ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο Π.Δ.
Θεζζαινλίθεο, πνπ ζεζκηθά ζεσξείηαη εμσαζηηθή

πεξηνρή, παξόιν πνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο
ιεηηνπξγίεο ηεο πόιεο, αιιά θαη ηελ ηζηνξία ηεο. Ζ
πεξηνρή είλαη αδόκεηε ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο θαη
εγθαηαιειεηκκέλε σο πξνο ηνλ πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό
ηεο θαη ηαπηόρξνλα θηινμελεί ρξήζεηο αλαςπρήο κε
ππνδνκέο
ηδησηηθήο
εθκεηάιιεπζεο.
Ηδηαίηεξν
κνξθνινγηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο είλαη όηη εθηείλεηαη ζε
δύν επίπεδα, από ηελ αθηνγξακκή πξνο ηελ ελδνρώξα, κε
πςνκεηξηθή δηαθνξά πνπ θηάλεη ηα 9 κ. Σα
ραξαθηεξηζηηθά απηά ηεο πεξηνρήο κειέηεο απνηέιεζαλ
ηε βάζε ηεο αλάιπζεο ησλ ελλνηώλ ηνπ αζηηθνύ
κηθξνθιίκαηνο (Oke, 1987) θαη ησλ παξαγόλησλ πνπ ην
δηακνξθώλνπλ, ηνπ ξόινπ ησλ ππαίζξησλ ρώξσλ ζηε
δηακόξθσζε ηνπ αζηηθνύ κηθξνθιίκαηνο (Ακνύξγεο .
θ.α., 2001), (Ακνύξγεο . θ.α., 2004), (I. Zoulia, et. al.,
2008), ηεο ζεξκηθήο άλεζεο θαη ησλ παξαγόλησλ πνπ ηελ
επεξεάδνπλ (Αμαξιή Κ. θ.α., 2001), (Νηθνινπνύινπ Μ.
θ.α., 2004), αιιά θαη ηεο αλάιπζεο θαη εθαξκνγήο ησλ
αξρώλ ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ (Αξηαλνύηζνπ Μ.
θ.α., 2004), (Υαηδεδεκεηξίνπ Α., 2012).
C. Σθνπόο ηεο Γηπιωκαηηθήο Δξγαζίαο
ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό ηνπ, «ν ζηόρνο ηνπ
βηνθιηκαηηθνύ
ζρεδηαζκνύ
είλαη
ε
επίηεπμε
ηθαλνπνηεηηθώλ ζπλζεθώλ ζεξκηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο
θαη πνηόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε δηάθνξα ηκήκαηα
ησλ πόιεσλ αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
εμππεξεηνύλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ πεξηνξηζκό έσο θαη
ηελ εμάιεηςε ηεο ρξήζεο κε αλαλεώζηκσλ πεγώλ
ελέξγεηαο θαη ηε ρξήζε πεξηβαιινληηθώλ πιηθώλ»
(Ακνύξγεο . θ.α., 2004).
Βάζεη απηνύ, θεληξηθνύο ζηόρνπο ηεο ελ ιόγσ
Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο απνηέιεζαλ ε έληαμε ηεο
πεξηνρήο κειέηεο ζην αζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ
Καιακαξηάο θαη ε δεκηνπξγία ελόο ρώξνπ πξαζίλνπ θαη
αλαςπρήο, ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο
ηεο αλάπιαζεο θαη ε δηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο ηεο
αζηηθήο
αλάπιαζεο,
σο
πξνο
ηα θιηκαηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεξκνθξαζίαο αηκόζθαηξαο, ηεο
ζεξκνθξαζίαο επηθάλεηαο, ηνπ αλέκνπ, ηεο ζρεηηθήο
πγξαζίαο θαη ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη σο πξνο ηα
επίπεδα ζεξκηθήο άλεζεο ησλ ρξεζηώλ ηεο πεξηνρήο
κειέηεο. Σαπηόρξνλα, πξνζεγγίζηεθε ε έλλνηα ηεο
ρσξηθήο κεηαηόπηζεο ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκώλ ησλ σο
άλσ θιηκαηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πξνο ηα γεηηνληθά
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ηεο πεξηνρήο κειέηεο.
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σήμα 1. Ζ πεξηνρή ηεο Ρέκβεο Νέαο Κξήλεο ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο Θεζζαινλίθεο.

II. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ζ θαηαλόεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη ησλ ζρέζεσλ πνπ
δηακόξθσζαλ ηελ πεξηνρή κειέηεο, αιιά θαη ησλ
θιηκαηηθώλ δηεξγαζηώλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε απηήλ,
απνηέιεζε ην πιένλ ζεκαληηθό εθόδην, γηα ηελ
δηακόξθσζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο ηεο πξόηαζεο
αλάπιαζεο ηνπ ππό κειέηε ρώξνπ.
Ζ δηακόξθσζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο θαη ε ζηαδηαθή
εμέιημή ηεο ζηελ ηειηθή πξόηαζε αλάπιαζεο,
εμαξηήζεθε από ηα ρσξνηαμηθά θαη πνιενδνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη από ηα ηνπηθά
θιηκαηηθά
ηεο
δεδνκέλα.
Αλαιπηηθόηεξα,
πξνζδηνξίζηεθε ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο πεξηνρήο
κειέηεο θαη αλαιύζεθαλ ηα γεσκνξθνινγηθά, θιηκαηηθά
θαη πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα ηεο, ζην πιαίζην ηεο
επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο. ηε
ζπλέρεηα, αθνινύζεζε ε κειέηε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ
ηεο πεξηνρήο, ηόζν σο πξνο ηα πνιενδνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο (Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην Γήκνπ
Καιακαξηάο, Πνιενδνκηθέο Μειέηεο, Καζνξηζκόο
Εώλεο Ληκέλνο Θαιακεγώλ) θαη ηα πνιηηηζηηθό
πεξηβάιινλ ηεο (Γηαηεξεηέν Κηίξην Ρέκβεο θαη
πεξηβάιινληνο ρώξνπ, Έξγν Σέρλεο Κηηξίνπ ζηελ νδό
Σήλνπ), όζν θαη σο πξνο ηα πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία ηεο
(Καζνξηζκόο νξίσλ αηγηαινύ παξαιίαο, Κύξσζε
Γαζηθνύ Υάξηε Γήκνπ Καιακαξηάο). Σαπηόρξνλα,
επεμεξγάζηεθαλ νη πξνζνκνηώζεηο ησλ θιηκαηηθώλ
ζπλζεθώλ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο
κειέηεο γηα ηξεηο αληηπξνζσπεπηηθέο εκέξεο (17/07 σο
αληηπξνζσπεπηηθή ηππηθή κέξα θαινθαηξηνύ, 30/7, σο
αληηπξνζσπεπηηθή κέξα θαύζσλα θαη ε 15/01, σο
αληηπξνζσπεπηηθή ηππηθή κέξα ρεηκώλα) θαη ηέζζεξηο
ώξεο ηηο εκέξαο γηα θάζε εκεξνκελία (9:00, 12:00. 15:00
θαη 18:00), πνπ νδήγεζαλ ζηελ θιηκαηηθή ραξηνγξάθεζε
ηεο πεξηνρήο κέζσ ηεο κνληεινπνίεζεο ηνπ
κηθξνθιίκαηνο ηεο Ρέκβεο (ρήκα 2.).
Ζ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ νδήγεζαλ ζηε
δηακόξθσζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο ηεο πξόηαζεο
αλάπιαζεο πνπ ζηεξίρζεθε ζηηο παξαθάησ παξακέηξνπο
ζρεδηαζκνύ:
 Σαπηόηεηα θαη Κνηλσληθή πλνρή
 Πξνζβαζηκόηεηα



Δλζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηνλ
ζρεδηαζκό θαη
 Φέξνπζα ρσξεηηθόηεηα,
θαηαιήγνληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο εθαξκνγήο
πιηθώλ, βιάζηεζεο θαη ρξήζεσλ γεο, ώζηε λα
εμππεξεηνύληαη νη ζηόρνη ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη
πνιενδνκηθήο απόθξηζεο ηεο πξόηαζεο αλάπιαζεο.
Σέινο, ε πξόηαζε αμηνινγήζεθε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο
ζπγθξηηηθήο ππνινγηζηηθήο απνηίκεζεο.

σήμα 2. Παξάδεηγκα θιηκαηηθνύ ράξηε: Οη ηνπηθέο
ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο (ζεξκνθξαζία αηκόζθαηξαο, ˚C) ζηελ
πεξηνρή κειέηεο γηα ηελ ηππηθή εκέξα θαινθαηξηνύ ζηηο 12:00.

III. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Ο ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο σο
πξνο ηα πεξηβαιινληηθά, πνιενδνκηθά θαη ρσξνηαμηθά
δεδνκέλα ηεο, αιιά θαη θιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
νδήγεζαλ ζηελ παξαθάησ πξόηαζε αλάπιαζεο:
 Γηαηήξεζε ηεο πξόηαζεο θαηαζθεπήο αιηεπηηθνύ
θαηαθπγίνπ.
 ύλδεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο αιηείαο κε ην
θηίξην έξγν ηέρλεο - αζηηθήο θαηνηθίαο ησλ αξρώλ
ηνπ 20νπ αηώλα ζηελ νδό Καλάξε (ρξήζε
πνιηηηζκνύ - αλαςπρήο), κεηά από ηελ
απνθαηάζηαζή ηνπ θαη ηελ θαηεδάθηζε ηεο
πεξίθξαμήο ηνπ.
 Γηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ ηεο Ρέκβεο
κεηά από θαηεδάθηζε ηεο πεξίθξαμεο ηνπ θαη
επαλαζρεδηαζκό ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ ηνπ κε ζθνπό ηε
δεκηνπξγία λένπ πεπθόδαζνπο, αληαπνθξηλόκελνπ
ζηελ βηνθιηκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλόινπ ηεο
πεξηνρήο κειέηεο.
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Λεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ αλαςπρήο (θαθεηέξηα εζηηαηόξην) κε πξόζσπν ζηελ νδό Σήλνπ, κε
θαηεδάθηζε ηνπ πεξηκεηξηθνύ ηνηρίνπ ηνπ, ώζηε λα
εληαρζεί ζηνλ ππαίζξην ρώξν.
Καηεδάθηζε ησλ εζηηαηνξίσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηε
δώλε αηγηαινύ θαη παξαιίαο.
Καηεδάθηζε ηνπ θηηξίνπ αλαςπρήο πνπ εληνπίδεηαη
ζε επαθή κε ην θηίξην ηεο Ρέκβεο, ε δηαηήξεζή ηνπ
νπνίνπ αληηηίζεηαη ζηε απξόζθνπηε ρξήζε
θνηλόρξεζησλ εθηάζεσλ, ζηνλ ζθνπό ηεο αλάπιαζεο
(δεκηνπξγία ελόο αλνηρηνύ ρώξνπ πξαζίλνπ, ήπησλ
δξαζηεξηνηήησλ), αιιά θαη ζηελ παξάκεηξν ηεο
θέξνπζαο ρσξεηηθόηεηαο ηεο πεξηνρήο.
Υσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο επηζθεπηώλ θαη
ζέζεσλ ζηάζκεπζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
θαηαθπγίνπ.
Δμαζθάιηζε πξνζβαζηκόηεηαο από ην νδηθό δίθηπν.
ύλδεζε ησλ δύν επηπέδσλ κε θαηαζθεπή μύιηλεο
θιίκαθαο ζηελ πεξηνρή ησλ πξαλώλ.
Υξήζε πιηθώλ κε πςειή αλαθιαζηηθόηεηα.
Φύηεπζε πεύθσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο
κνξθήο βιάζηεζεο ηεο πεξηνρήο, θσλνθόξσλ
δέληξσλ γηα αλεκνπξνζηαζία, θπιινβόισλ δέληξσλ
γηα ζθίαζε ην θαινθαίξη θαη εμαζθάιηζε ηνπ
απαηηνύκελνπ ειηαζκνύ ην θαινθαίξη.
Δθαξκνγή ρακειήο βιάζηεζεο ζε θεθιηκέλεο
επηθάλεηεο (πξαλή), κε ζηόρν ηόζν ηελ νκαιή
πςνκεηξηθή κεηάβαζε ηνπ εδάθνπο, όζν θαη ηελ
αληηζηήξημε θαη πξνζηαζία ησλ πξαλώλ.

Αληίζηνηρα κε ην ρήκα 4 ήηαλ ηα ζπλνιηθά
απνηειέζκαηα ησλ πξνζνκνηώζεσλ ηεο ηππηθήο εκέξαο
θαινθαηξηνύ θαη θαύζσλα γηα ηελ ζεξκνθξαζία
αηκόζθαηξαο. ηελ εηθόλα απηή, είλαη εκθαλήο ε
βειηίσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (κε απνρξώζεηο ηνπ κπιε ε
πηώζε ηεο) ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο,
πνπ βξίζθεηαη ζην άλσ επίπεδν, ελώ αύμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ αιηεπηηθνύ
θαηαθύγηνπ. Σν απνηέιεζκα απηό ήηαλ αλακελόκελν,
θαζώο, ε πεξηνρή ζήκεξα εκθαλίδεηαη σο αδόκεηνο
ρώξνο, ελώ ζύκθσλα κε ηελ πξόηαζε, ζην άλσ ηκήκα
(πεξηνρή Ρέκβεο) εθαξκόδνληαη ηα θξηηήξηα ηνπ
βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ (πεξηνρέο πξαζίλνπ, επηινγή
ζέζεο θαη είδνπο βιάζηεζεο θαη ηκεκαηηθά ζθιεξέο
επηθάλεηεο). Αληίζεηα, ζηελ πξόηαζε αλάπιαζεο ε
πεξηνρή ηνπ αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ θαιύπηεηαη ζην
ζύλνιό ηεο από ζθιεξέο επηθάλεηεο, κε απνηέιεζκα ηελ
άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο (ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ).
Μηα πην επνπηηθή εηθόλα γηα ην ζύλνιν ηεο πεξηνρήο
κειέηεο δίλεηαη ζην ρήκα 6 ζρεηηθά κε ηελ σξηαία
κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο αηκόζθαηξαο κεηαμύ
πθηζηάκελεο θαη πξνηεηλόκελεο θαηάζηαζεο ζε πέληε
ζεκεία ειέγρνπ (Receptors, βι. ρήκα 5) γηα ηελ
πεξίπησζε ηεο εκέξαο θαύζσλα.

σήμα 3. Πξόηαζε Αλάπιαζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. Με πξάζηλν
ρξώκα ηα πάξθα, νη ρώξνη πξαζίλνπ θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο, κε θαθέ νη
μύιηλεο επηθάλεηεο, κε γθξη νη ζθιεξέο επηθάλεηεο ρακειήο
αλαθιαζηηθόηεηαο (άζθαιηνο, πιάθεο ζθπξνδέκαηνο) θαη κε θόθθηλν ε
άζθαιηνο θόθθηλνπ ρξώκαηνο (ρακειήο αλαθιαζηηθόηεηαο).

Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο επίδξαζεο ηεο
πξόηαζεο αλάπιαζεο θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο δεκηνπξγήζεθαλ
ζπγθξηηηθνί ράξηεο, πνπ δείρλνπλ ηηο δηαθνξέο, ησλ ηηκώλ
ηεο ζεξκνθξαζίαο αηκόζθαηξαο, ηεο ζεξκνθξαζίαο
επηθάλεηαο, ηνπ αλέκνπ, ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο, ηεο
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηνπ δείθηε ζεξκηθήο άλεζεο
PMV, γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη ηελ πξόηαζε
αλάπιαζεο:
σήμα 4. Παξάδεηγκα θιηκαηηθνύ ράξηε: Οη δηαθνξέο ηεο
ζεξκνθξαζίαο αηκόζθαηξαο (K) κεηαμύ πθηζηάκελεο θαη πξνηεηλόκελεο
θαηάζηαζεο γηα ηελ ηππηθή εκέξα θαινθαηξηνύ ζηηο 12:00.

σήμα 5. Σα ζεκεία ειέγρνπ ζηελ πεξηνρή κειέηεο

Δηδηθόηεξα, ην ζεκείν R1, παξόιν πνπ ζα
αλακελόηαλ λα παξνπζηάδεη αύμεζε ζεξκνθξαζίαο,
βξίζθεηαη ζε πεξηνρή ηνπ θαηαθπγίνπ όπνπ κεηώλεηαη ε
ζεξκνθξαζία, πηζαλώο ιόγσ ησλ επηθαλεηώλ πξαζίλνπ
θαη ην ζεκείν R2 (πεξηνρή κε θπιινβόια δέληξα)
παξνπζηάδεη, επίζεο, βειηίσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σα
ζεκεία ειέγρνπ R3 θαη R4, πνπ εληνπίδνληαη ζηα
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πξνο ηα βόξεηα ηεο πεξηνρήο,
παξνπζηάδνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο ώξεο βειηίσζε θαη
κάιηζηα ελδηαθέξνλ είλαη όηη ην πην απνκαθξπζκέλν
ζεκείν παξνπζηάδεη ζε απόιπηε ηηκή κεγαιύηεξε πηώζε
ηεο ζεξκνθξαζίαο. Αύμεζε ζεξκνθξαζίαο παξνπζηάδεη
3

ην ζεκείν R4 θαηά ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο. Δπίζεο,
ζεκαληηθή άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηαγξάθεη ην
ζεκείν ειέγρνπ R5 ζηα λόηηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο.
Σέινο, αλαθέξεηαη όηη ην εύξνο ησλ ζεξκνθξαζηαθώλ
δηαθνξώλ γηα ηελ εκέξα θαύζσλα, ηελ ηππηθή εκέξα

θαινθαηξηνύ θαη ρεηκώλα, όπσο πξνθύπηεη από ηηο
κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο ησλ δηαγξακκάησλ γηα ηηο
ώξεο 9:00, 12:00, 15:00 θαη 18:00 είλαη -1,75 έσο 1,5˚C, 1,7 - 1,34˚C θαη -0,5 - 0,82˚C αληίζηνηρα.
σήμα 6. Γηάγξακκα ζεξκνθξαζηαθήο δηαθνξάο κεηαμύ
πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη πξόηαζεο αλάπιαζεο (ζηνλ άμνλα x) αλά
ώξα (άμνλαο y) ησλ πέληε ζεκείσλ ειέγρνπ γηα ηνλ θαύζσλα.

IV. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Ζ ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνζνκνηώζεσλ
ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηεο πξόηαζεο
αλάπιαζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο νδήγεζε ζε αξηζκεηηθή,
αιιά θαη πνηνηηθή αμηνιόγεζε ησλ θιηκαηηθώλ κεγεζώλ
ηεο ζεξκνθξαζίαο αηκόζθαηξαο θαη επηθάλεηαο, ηεο
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο, ηνπ
αλέκνπ, αιιά θαη ηνπ δείθηε ζεξκηθήο άλεζεο PMV.
πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζύγθξηζεο ησλ
κνληέισλ πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη πξόηαζεο
αλάπιαζεο, εμάγνληαη ηα παξαθάησ:
D. Θεξκνθξαζία αηκόζθαηξαο θαη Θεξκνθξαζία
Δπηθάλεηαο:
Σνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, ζρεδόλ ζην ζύλνιν ηεο
πεξηνρήο κειέηεο, παξαηεξείηαη κείσζε ζεξκνθξαζηώλ
από 0,5˚C έσο θαη 1,75˚C, ελώ αύμεζε ζεξκνθξαζίαο
από 0,5˚C έσο 1,5˚C εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ
αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ θαη εηδηθόηεξα ζηα ζεκεία ηεο
εμέδξαο πνπ αληηθαζηζηνύλ ην λεξό. Δπηπιένλ, αύμεζε
ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ θηάλεη ηνπο 0,5˚C εκθαλίδεηαη ζηα
νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζηα λνηηναλαηνιηθά ηεο πεξηνρήο
κειέηεο θαη αληίζηνηρε κείσζε ζηα βνξεηνδπηηθά. Σν
ρεηκώλα νη ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο έρνπλ κηθξόηεξν
εύξνο κεηαμύ -0,5 έσο 0,85˚C θαη κάιηζηα, ην
κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο πεξηνρήο παξνπζηάδεη αύμεζε.
Ζ ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο, ηνπο ζεξηλνύο κήλεο
ζεκεηώλεη πηώζε έσο θαη 19 κνλάδεο. εκαληηθό εύξεκα
είλαη όηη ην εύξνο ησλ ζεξκνθξαζηαθώλ δηαθνξώλ γηα
ηνλ θαύζσλα είλαη κηθξόηεξν από απηό ηεο ηππηθήο
εκέξαο θαινθαηξηνύ, αιιά ζην ζύλνιν ηεο πεξηνρήο
κεγαιύηεξεο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη
ηελ εκέξα ηνπ θαύζσλα. Σνλ ρεηκώλα, νη κεγαιύηεξεο
κεηώζεηο θαηαγξάθνληαη ζηηο 12:00 ζηηο πεξηνρέο κε
πιάθεο ζθπξνδέκαηνο, ελώ αύμεζε ζεξκνθξαζίαο
παξαηεξείηαη ζην νξηαθό ηκήκα ηεο εμέδξαο ηνπ
αιηεπηηθνύ θαηαθπγίνπ.

E. Ηιηαθή αθηηλνβνιία
Ζ πεξηνρή κειέηεο επεξεάδεηαη από ηελ ειηαθή
αθηηλνβνιία ζηα ζεκεία ηεο πνπ είλαη εθηεζεηκέλα ζηνλ
ήιην. πλεπώο, νη ράξηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηηο ηξεηο
ππό κειέηε θαηαζηάζεηο, απεηθνλίδνπλ ηηο πεξηνρέο
βιάζηεζεο, αιιά θαη ηηο ζθηέο από ηα γεηηνληθά θηίξηα ή
άιια εκπόδηα.
F. Άλεκνο
ηελ πξόηαζε αλάπιαζεο, ηνπνζεηήζεθαλ δέληξα κε
ηξόπν πνπ νη ηαρύηεηεο ηνπ αλέκνπ ζα παξνπζίαδαλ
κείσζε, θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ηεο παξακνλήο ησλ
επηζθεπηώλ. Όπσο αλακελόηαλ, ζεκεηώζεθε κείσζε ηεο
ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ ζηηο πεξηνρέο βιάζηεζεο, κε
παξάπιεπξε όκσο αύμεζε ησλ ηαρπηήησλ, ηόζν ζε
ζεκεία ηεο ίδηαο πεξηνρήο αλάπιαζεο, όζν θαη ζηνπο
γεηηνληθνύο νδηθνύο άμνλεο. Γεκηνπξγήζεθε, δειαδή, κε
κηθξή έληαζε, σζηόζν, ην θαηλόκελν ηεο νδηθήο
ραξάδξαο αθόκε θαη κεηαμύ πεξηνρήο δελδξνθύηεπζεο
θαη θηηξίσλ.
G. Σρεηηθή Υγξαζία
Καηαγξάθεθε αύμεζε, θπξίσο ζηηο πεξηνρέο
πξαζίλνπ θαη κείσζε ζην αιηεπηηθό θαηαθύγην. Μείσζε
ησλ ηηκώλ πγξαζίαο εκθαλίδεη, επίζεο, ην ζύλνιν ζρεδόλ
ηεο πεξηνρήο κειέηεο γηα ηελ ηππηθή εκέξα ρεηκώλα, ελώ
αύμεζε θαηαγξάθεηαη θπξίσο ζηνπο γεηηνληθνύο νδηθνύο
άμνλεο.
H. Γείθηεο Θεξκηθήο Άλεζεο
Μείσζε ηνπ δείθηε PMV θαηαγξάθεηαη ηνπο
θαινθαηξηλνύο κήλεο θπξίσο ζηηο πεξηνρέο βιάζηεζεο
θαη αύμεζε ζην αιηεπηηθό θαηαθύγην, ελώ ην ρεηκώλα νη
κεηαβνιέο ηνπ είλαη πνιύ κηθξέο, σζηόζν, ζεκεηώλεηαη
αύμεζε ηνπ δείθηε ζηε κεγαιύηεξε επηθάλεηα ηεο
πεξηνρήο κειέηεο.
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