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Δειγματοληψία Εδαφών
Μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί τρεις δειγματοληψίες εδαφών (Μάιος,
Ιούλιος & Σεπτέμβριος 2009) και υδάτων στον πιλοτικό Δήμο Νικηφόρου
Φωκά. Προβλέπονται να συνεχιστούν μέχρι τον ερχόμενο Μάιο και θα
ακολουθήσει δειγματοληψία στην πιλοτική θέση βελτίωσης των εδαφών.
Δείγματα εδάφους συλλέχθηκαν από δυο ενεργές (για τουλάχιστον 10
χρόνια) και από μια ανενεργή περιοχή διάθεσης αποβλήτων. Τα απόβλητα
διατίθενται σε χωμάτινες μη στεγανοποιημένες δεξαμενές εξάτμισης και σε
μία από αυτές έχουμε και διάθεση αποβλήτων απευθείας στο έδαφος (Μάιος-
Ιούλιος)
Η δειγματοληψία σε κάθε περιοχή πραγματοποιείται α) στα ανάντη της
δεξαμενής εξάτμισης (μάρτυρας), β) μέσα στη δεξαμενή και γ) στα κατάντη
αυτής σε διαφορετικές αποστάσεις (έως 105 μέτρα).
 Το βάθος δειγματοληψίας εξαρτάται από το βάθος στο οποίο εμφανίζεται
το μητρικό υλικό (0-25 εκ, 25-50 εκ, 50-75 εκ, 75-100 εκ, 100-125 εκ.,
125-150 εκ. και 150-175 εκ.).



1. Περιοχή δειγματοληψίας, ΝF1 2. Περιοχή δειγματοληψίας, ΝF4
Επιφανειακή διάθεση απόβλητων

3. Περιοχή δειγματοληψίας, ΝF6
Ανενεργή Θέση



Χημικές Αναλύσεις

Στα δείγματα εδάφους που συλλέγονται από κάθε
περιοχή πραγματοποιούνται οι ακόλουθες αναλύσεις:

Υδατοκορεσμός Cl-

Μηχανική σύσταση SO4
--

pH Cu-DTPA

EC25 Mn- DTPA

CaCO3 Fe- DTPA

Οργανική Ουσία Zn- DTPA
Φαινόλες Νι

Kjeldahl Ν Β
NH4+ Oλικό Cd
NO3

- Oλικό Pb
P Oλικό Ni

PO4
---

Ολικό Cr

K 
Μικροβιακή δραστηριότητα

Mg



Εδαφικές ιδιότητες θέσεων δειγματοληψίας

Θεση δειγματοληψίας Θεση δειγματοληψίας
ΝF1 NF4 NF6 ΝF1 NF4 NF6

Άργιλος (%) 36 42 58 P (mg kg-1) 1,2343 10 1,50
Ιλύς (%) 30 30 23 PO4

--- (mg kg-1) 10 9 30

Άμμος (%) 34 28 19 K (cmol kg-1) 1,1 1,0 0,5
Χαρακτηρισμός CL C C Mg (cmol kg-1) 1,1 2,0 3,2

SP (%) 68 68 56 Cl- (mg kg-1) 45 75 60
pH 7,8 7,7 7,3 SO4

-- (mg kg-1) 85 440 630
EC25 (dS m-1) 0,64 0,61 0,49 Cu-DTPA (mg kg-1) 3,5 1,4 2,8

CaCO3 (%) 41 36 5 Mn- DTPA (mg kg-1) 23 12 8
Οργανική Ουσία (%) 4,2 4,3 2,7 Fe- DTPA (mg kg-1) 40 13 6

Φαινόλες (mg kg-1) 23 16 19 Zn- DTPA (mg kg-1) 1,7 0,7 0,7

Kjeldahl Ν (mg g-1) 3,3 3,1 3,30 Β (mg kg-1) 1,2 2,1 0,4

C/N 7,4 8,1 4,7 Oλικό Cd (mg kg-1) 0,44 0,28 0,55
NH4+ (mg kg-1) 25 70 45 Oλικό Pb (mg kg-1) 26 20 24
NO3 - (mg kg-1) 25 7 20 Oλικό Ni (mg kg-1) 96 100 168

Eδαφική ιδιότητα Eδαφική ιδιότητα



NF6-Ανενεργή Θέση

Ανθρακικά άλατα

Διάθεση στο έδαφος



Οξύτητα του εδάφους

NF6-Ανενεργή Θέση



Ηλεκτρική αγωγιμότητα

NF6-Ανενεργή Θέση



Ανταλ. Κ

NF6-Ανενεργή Θέση



Υδατοδιαλυτό Cl-

NF6-Ανενεργή Θέση



Υδατοδιαλυτά SO4
--

NF6-Ανενεργή Θέση



Οργ.ουσία

NF6-Ανενεργή Θέση



Ολικό Ν

NF6-Ανενεργή Θέση



ΝΗ4
+

NF6-Ανενεργή Θέση



Ανταλ.  Mg

NF6-Ανενεργή Θέση



P-Olsen

NF6-Ανενεργή Θέση



PO4

NF6-Ανενεργή Θέση



B

NF6-Ανενεργή Θέση



Mn-DTPA

NF6-Ανενεργή Θέση



Fe-DTPA

NF6-Ανενεργή Θέση



Zn-DTPA

NF6-Ανενεργή Θέση



Cu-DTPA

NF6-Ανενεργή Θέση



Ολικές 
συγκεντρώσεις 

Ni,Cd, Pb



•Στις δεξαμενές διάθεσης των απόβλητων, στα κατάντη αυτών
καθώς και όπου γίνεται επιφανειακή διάθεση των απόβλητων, η
περιεκτικότητα του επιφανειακού εδαφικού στρώματος σε ανθρακικά
άλατα είναι εμφανώς μικρότερη συγκριτικά με αυτή στο μάρτυρα
εξαιτίας εξουδετέρωσης της οξύτητας των απόβλητων με ενώσεις
ασβεστίου. Αντιθέτως η ανενεργή δεξαμενή ήταν πλουσιότερη σε
ανθρακικά άλατα συγκριτικά με τον μάρτυρα.

•Δεν παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές ως προς την οξύτητα
του εδάφους με μοναδική εξαίρεση το ελαφρώς χαμηλότερο pH στο
επιφανειακό εδαφικό στρώμα των δεξαμενών διάθεσης σε σχέση με
το μάρτυρα εξαιτίας της υψηλής οξύτητας των αποβλήτων
(pH=4.93-5.15).

Συμπεράσματα



•Σε σύγκριση με τον μάρτυρα η EC του εδάφους μέσα στις ενεργές δεξαμενές
όσο και στα περισσότερα σημεία δειγματοληψίας εκτός αυτών ήταν πολύ
υψηλότερη. Ωστόσο οι τιμές της ΕC δεν ξεπέρασαν το επίπεδο των 4 mS/cm
που χαρακτηρίζει τα αλατούχα εδάφη. Στην ανενεργή θέση, οι διαφορές
μεταξύ του μάρτυρα και της δεξαμενής διάθεσης ως προς την ΕC ήταν μικρές.

•Η αυξημένη αλατόμητα που παρατηρείται στα παραπάνω σημεία
δειγματοληψίας αποδίδεται κυρίως στις υψηλές συγκεντρώσεις σε Κ, Cl SO4
που βρέθηκαν στα εδαφικά δείγματα.

•Το ανταλλάξιμο Κ μέσα στις δεξαμενές διάθεσης ήταν πολύ υψηλό και
αυξάνεται με το βάθος (NF4). H απόσταση από τη δεξαμενή διάθεσης
επηρεάζει αρνητικά την διαθεσιμότητα του Κ, ωστόσο στα σημεία επιφανειακής
διάθεσης αποβλήτων το ανταλλάξιμο Κ κυμαίνεται σε πολύ υψηλή επίπεδα. Η
μακροχρόνια επιφανειακή διάθεση των αποβλήτων θα υποβαθμίσει σημαντικά
τις εδαφικές ιδιότητες. Ενδεικτικό των παραπάνω επιπτώσεων είναι οι
μεγάλες συγκεντρώσεις Κ που παρατηρούνται στα επιφανειακά εδαφικά
στρώματα της ανενεργής δεξαμενής, 6 χρόνια μετά την τελευταία διάθεση
αποβλήτων.

•Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται στις συγκεντρώσεις των Cl και SO4
2- με

εξαίρεση το έδαφος της δεξαμενή όπου γίνεται επιφανειακή διάθεση, οι
συγκεντρώσεις των SO4

2- είναι χαμηλότερες σε σχέση με τον μάρτυρα.



•Η οργανική ουσία στο επιφανειακό στρώμα μέσα στις ενεργές δεξαμενές ήταν
κατά πολύ μεγαλύτερη αυτή των υπόλοιπων θέσεων δειγματοληψίας και
μειώνεται σημαντικά με την αύξηση του βάθους. Η επιφανειακή διάθεση
προκάλεσε μικρή αύξηση στην οργανική ουσία του επιφανειακού εδάφους σε
σύγκριση με τον μάρτυρα.

• Παρόμοια συμπεριφορά προκύπτει για το ολικό άζωτο. Ωστόσο θα πρέπει να
συνυπολογίζεται ο κίνδυνος επιβάρυνσης των εδαφών κυρίως με αμμωνιακά
ιόντα. Έτσι π.χ. το έδαφος στη δεξαμενή στη θέση ΝF1 είναι πλουσιότερο σε
αμμωνιακά συγκριτικά με τα υπόλοιπα σημεία δειγματοληψίας.

•Ιδιαίτερα αυξημένες μετρήθηκαν και οι συγκεντρώσεις του διαθέσιμου
φωσφόρου. Έτσι η συγκέντρωση για το έδαφος-μάρτυρα είναι μόλις 10mg/kg
ενώ στα σημεία επιφανειακής διάθεσης η συγκέντρωση κυμαίνεται από 130-
285mg/kg. Στη ανενεργή περιοχή διάθεσης διαπιστώθηκε ότι, ακόμα και 6
χρόνια μετά την τελευταία διάθεση αποβλήτων, ο φώσφορος παραμένει σε
πολύ υψηλά επίπεδα, μεγαλύτερα των 150mg/kg



•Σε όλες τις δεξαμενές διάθεσης η συγκέντρωση του Βορίου ήταν
υψηλότερη συγκριτικά με τις περισσότερες θέσεις δειγματοληψίας, Ωστόσο
η επιφανειακή διάθεση δεν αυξάνει σημαντικά τη διαθεσιμότητα του
στοιχείου αυτού.

• Η διαθεσιμότητα των ιχνοστοιχείων Mn, Fe, Cu και Ζn είναι σημαντικά
υψηλότερη στις δεξαμενές σε σχέση με τα περισσότερα σημεία
δειγματοληψίας. Τα ιχνοστοιχεία Μn, Fe και Cu αυξάνονται κατά πολύ στις
περιοχές διάθεσης αποβλήτων. Επιπρόσθετα, τo Ni κυμάνθηκε σε πολύ
υψηλά επίπεδα.



Τα πρώτα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με τις εδαφικές
ιδιότητες στις περιοχές διάθεσης των απόβλητων δείχνουν
ότι παρά το γεγονός ότι οι σχετικά υψηλές τιμές pH και η
μεγάλη περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο
εξουδετερώνουν την ισχυρή οξύτητα των αποβλήτων, τόσο
στα εδάφη των δεξαμενών διάθεσης όσο και στα σημεία όπου
γίνεται επιφανειακή διάθεση αποβλήτων υπάρχει σημαντική
επιβάρυνση των εδαφών κυρίως από φώσφορο, κάλιο, σίδηρο
μαγγάνιο και χαλκό, ενώ μετρήθηκαν ιδιαίτερα αυξημένες
τιμές ηλεκτρικής αγωγιμότητας, θειικών και χλωριόντων. Η
μακροχρόνια επιφανειακή διάθεση των αποβλήτων χωρίς την
κατάλληλη διαχείριση τους θα υποβαθμίσει σημαντικά τις
εδαφικές ιδιότητες (απομάκρυνση βασικών κατιόντων, αύξηση
οσμωτικής πίεσης, κακή δομή, τοξικότητες ιχνοστοιχείων)
και θα ενισχύσει το ρυπαντικό φορτίο γειτονικών υδατικών
συστημάτων



Σας Ευχαριστώ
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