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Πρόλογος – Εισαγωγή  

 

Βλέποντας κανείς τον τίτλο διερωτάται με ποιον τρόπο θα μπορούσε η άγνοια να 
οδηγήσει σε δηλητηριάσεις. Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα 
και να δούμε αν στο τέλος όντως ισχύει, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δική μας 

έρευνα με βάση κάποια δεδομένα τα οποία ισχύουν για την περιοχή μας. Συγκεκριμένα 
στο φράγμα Πολεμιδιών παρατηρείται το φαινόμενο του ευτροφισμού στο νερό , το 

οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται για άρδευση των γύρω αγροτικών περιοχών.  
 
Το βασικό ερευνητικό ερώτημα που θέλουμε να δούμε είναι κατά πόσο αυτή η 

υπερφόρτωση των νερών του φράγματος Πολεμιδιών (θρεπτικά συστατικά, βαρέα ιόντα) 
μεταφέρεται μέσω της ύδρευσης στα φρούτα και τα λαχανικά που παράγονται από τις 

φυτείες που αρδεύονται από το φράγμα Πολεμιδιών.  
 
Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο ερευνητικό μας ερώτημα, θα πρέπει πρώτα 

από όλα να αρχίσουμε με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, να δούμε τι είναι ο 
ευτροφισμός, πώς συσσωρεύονται τα βαρέα ιόντα και σε γενικές γραμμές να 

μελετήσουμε ό,τι έχει να κάνει με τον ευτροφισμό και τα προβλήματα που δημιουργεί. 
Θα δούμε παρόμοιες έρευνες που έγιναν και στο τέλος θα στήσουμε την δική μας 
πειραματική διάταξη, για να δούμε μέσα από τα αποτελέσματά μας κατά πόσο ισχύουν 

οι αρχικές μας σκέψεις και να μπορέσουμε να απαντήσουμε στο ερευνητικό μας 
ερώτημα.  

 
Η τελευταία ενότητα της έρευνάς μας αναφέρεται στο πείραμα που στήσαμε στο σχολείο, 
όπως επίσης και στις μετρήσεις που παίρναμε κάθε εβδομάδα και βέβαια τις τελικές 

μετρήσεις. 
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1. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

1.1. Εισαγωγή  

Για να μπορέσουμε να αρχίσουμε την έρευνά μας, η πρώτη μας ενασχόληση ήταν να 

ενημερωθούμε βιβλιογραφικά για τον ευτροφισμό , αλλά και να ψάξουμε αν τυχόν έχουν 

γίνει ήδη οποιεσδήποτε έρευνες στο φράγμα Πολεμιδιών σε σχέση με τον ευτροφισμό 

και την επίδραση των βαρέων ιόντων στους οργανισμούς. Έτσι, αφού ασχοληθούμε 

πρώτα με την ρύπανση του νερού γενικότερα, θα δούμε πιο συγκεκριμένα τους ρύπους 

του νερού και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τον ευτροφισμό ως όρο και έννοια. 

Τέλος, θα μελετήσουμε μια έρευνα για τον ευτροφισμό και τις επιπτώσεις του στο 

φράγμα Πολεμιδιών και θα την αναλύσουμε διεξοδικά. Μέσα από την όλη ανάλυση θα 

καταλήξουμε στο τέλος στην ταυτοποίηση του δικού μας ερευνητικού ερωτήματος σε 

σχέση με το στήσιμο της δικής μας πειραματικής διάταξης.  

1.2. Ρύπανση του νερού  

Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο θέμα του ευτροφισμού, θα πρέπει πρώτα να 

δούμε γενικά τη ρύπανση του νερού, τους ρύπους.  

1.2.1. Τι είναι  η ρύπανση; 

Ρύπανση είναι οι αρνητικές μεταβολές κατά τις οποίες το νερό επιβαρύνεται με ύλη ή 

ενέργεια. Εξαιτίας κυρίως των ανθρώπινων δραστηριοτήτων προκαλούνται 
ανεπιθύμητες αλλαγές των ποιοτικών χαρακτηριστικών του (φυσικών, χημικών, 
ραδιολογικών, βιολογικών - μικροβιολογικών) σε σημείο που μπορεί να προκληθεί 

κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και να υποβιβαστεί η ποιότητα ζωής του ανθρώπου. 
Η βλάβη στα φυσικά οικοσυστήματα και η παρεμπόδιση επιθυμητών χρήσεων των 

υδατικών πόρων είναι αποτέλεσμα της ρύπανσης. 
 
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας παθογόνων 

μικροοργανισμών που παρουσιάζονται στο νερό μέσω των παθογόνων 
μικροοργανισμών ή μικροοργανισμών δεικτών. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται μόλυνση 

και είναι άμεση συνέπεια της ρύπανσης. 
 
Η ρύπανση των αγροτικών οικοσυστημάτων είναι ένα φυσικό φαινόμενο, που οφείλεται 

στη διαρκώς αυξανόμενη και πολλές φορές ανεξέλεγκτη οικονομική ανάπτυξη των 
σύγχρονων κοινωνιών με τεράστιες κοινωνικό-πολιτικές διαστάσεις, που διαρκώς 

αυξάνονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Ως ρύπανση περιβαλλοντικών συστημάτων ορίζεται 
η κάθε μορφής ανεπιθύμητη αλλοίωση της σύστασης ή/και της μορφής των φυσικών, 
χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών τους. Οι αλλοιώσεις αυτές είναι δυνατόν να 

οδηγήσουν σε απότομες και πολλές φορές σημαντικές διαταραχές  της γενικής 
ισορροπίας της φύσης, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον 

άνθρωπο (Παπαδοπούλου, 2015). 

1.2.2. Ρύποι του νερού 

Όταν η συγκέντρωση μιας ουσίας στο νερό γίνει αρκετά μεγάλη, πάνω από τη 
συνηθισμένη τιμή της που συναντάται στα φυσικά αποθέματα γλυκού νερού, τότε η 
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ουσία αυτή χαρακτηρίζεται ως ρύπος. Τοξικός ρύπος είναι ο ρύπος ο οποίος έχει τη 
δυνατότητα να προκαλέσει σοβαρή βλάβη ή θάνατο σε ανθρώπους ή ζώα.  

Οι ρύποι του νερού διακρίνονται σε:  
• Συβατικούς 

• Μη συμβατικούς  
• Θερμικούς  
• Ρύπους (μολυντές) από μικρόβια 

 
Συμβατικοί ρύποι: Περιλαμβάνονται οι ουσίες που προέρχονται από ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες, όπως οργανική ύλη (οργανικές ουσίες), ενώσεις του αζώτου 
(αμμωνιακά NH4+ , νιτρώδη NO2- , νιτρικά άλατα NO3- ), ενώσεις του φωσφόρου 
(κυρίως φωσφορικά άλατα PO4 3-) (Νταράκας, 2014). Οι ουσίες αυτές προέρχονται 

τόσο από σημειακές πηγές ρύπανσης, όπως τα απόβλητα (αστικά, βιομηχανικά, 
γεωργικά, κτηνοτροφικά), όσο και από μη σημειακές πηγές, όπως είναι οι επιφανειακές 

απορροές από υπερλιπασμένες γεωργικές εκτάσεις. Με την αύξηση της συγκέντρωσης 
των συμβατικών ρύπων στα φυσικά νερά προκαλείται ρύπανση του υδατικού 
συστήματος.  

 
Μη συμβατικοί ρύποι: Περιλαμβάνονται τα βαρέα μέταλλα (Cd, Cr, Hg, Pb, Ni, Cu, Zn, 

κ.τ.λ.), οι τοξικές οργανικές ενώσεις, δηλαδή διάφορες συνθετικές οργανικές ενώσεις , 
όπως τα παρασιτοκτόνα, τα εντομοκτόνα και τα ζιζανιοκτόνα (ουσίες , οι οποίες 
περιέχουν VOCs, HC, PCBs, PCDDs, PBDEs, THM, PAHs) και άλλες ουσίες, όπως το 

αρσενικό (As), τα θειούχα (S 2 - ), τα κυανιούχα (CN- ) και τα ραδιενεργά υλικά 
(Αθανασιάδης και άλλοι, 2015). 
 
Θερμική Ρύπανση: Είναι αποτέλεσμα των θερμών απόβλητων βιομηχανιών και 

μπορεί να έχει ως συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας του νερού ενός φυσικού 

αποδέκτη δημιουργώντας δυσάρεστες και μη ανεκτές καταστάσεις στα υδατικά 
οικοσύστημα (Νταράκου, 2014).  

 
Μόλυνση: Τα υδάτινα σώματα επιβαρύνονται κατά κύριο λόγο,  με παθογόνους 

μικροοργανισμούς, πρόκειται δηλαδή για μικροβιακή μόλυνση του νερού, που αφορά 

στα αστικά και κτηνοτροφικά απόβλητα με τα περιττώματα ανθρώπων και ζώων που 
περιέχουν. Οι πιο σημαντικοί παθογόνοι μικροοργανισμοί του νερού είναι τα βακτήρια 

της χολέρας του τύφου, της δυσεντερίας, (Vibrio cholerae, salmonella sp, 
campylobacter sp, shigella sp, staphylococcus aureus) καθώς και διάφοροι ιοί, κυρίως 
οι ιοί της λοιμώδους ηπατίτιδας και της πολιομυελίτιδας (norovirus hepatitis A, rotavirus, 

enterovirus) και πρωτόζωα (amoebae naeglaria fowleri, entamoeba hystolitica, Giardia 
lamblia, Cryptosporidium parvum) (Αθανασιάδης και άλλοι, 2015).  
 

Στο σχήμα 1 (Νταράκου, 2014) παρουσιάζεται διαγραμματικά η μεταφορά συμβατικών 
και μη συμβατικών ρύπων στα φυσικά νερά από ποικίλες δραστηριότητες που 

παρατηρούνται στον πλανήτη. Οι ρύποι μεταφέρονται στους φυσικούς αποδέκτες είτε 
μέσω της ατμόσφαιρας είτε με την απ’ ευθείας διάθεση ανεπεξέργαστων ή πλημμελώς 

επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. Στον πίνακα 1 (Νταράκου, 2014, σελ. 11) 
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παρουσιάζονται οι σπουδαιότερες πηγές ρύπανσης των επιφανειακών νερών και τα 
ποσοστά των σπουδαιότερων ρυπαντών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 
 

 

 
Σχήμα 1: Ρύπανση – Μόλυνση των φυσικών νερών  
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Πίνακας 1: Οι θέσεις που κατέχουν διάφορες πηγές ρύπανσης καθώς και διάφοροι ρυπαντές των 
νερών στα επιφανειακά νερά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (U.S. EPA, 2002) 

 

Τα επιφανειακά νερά είναι κάποτε περισσότερο και κάποτε  λιγότερο ευαίσθητα στη 

ρύπανση από διάφορους ρύπους ανάλογα  με τη δυνατότητα ανανέωσής τους. Για 
παράδειγμα, οι λίμνες έχουν πολύ μικρή δυνατότητα ανανέωσης των νερών τους και 

είναι πολύ πιο ευαίσθητοι αποδέκτες απ’ ό,τι τα ποτάμια και οι θάλασσες. Για να 
επανέρθει το υδάτινο περιβάλλον στην προηγούμενη  κατάστασή του,  αντιδρά στη 
ρύπανση με μια σειρά μηχανισμών. Οι μηχανισμοί ανακύκλωσης της ύλης είναι στην 

πραγματικότητα υπεύθυνοι για τον αποκαθαρισμό του νερού. Μπορεί να είναι φυσικοί, 
όπως η διάλυση, η καθίζηση, η προσρόφηση, η απορρόφηση, η ιοντοανταλλαγή, και η 

διάβρωση. Μπορεί να είναι χημικοί, όπως η οξειδοαναγωγή, η υδρόλυση, η 
συμπλοκοποίηση, η καταβύθιση και η συσσωμάτωση. Τέλος, μπορεί να είναι βιολογικοί, 
όπως η βακτηριακή αποσύνθεση των διαλυτών ουσιών, η κατανάλωση από ανώτερους 

οργανισμούς και η κατανάλωση από φυτικούς και ζωικούς μικροοργανισμούς  
(Νταράκου, 2014).  
 

1.3. Ρύπανση του νερού με θρεπτικά άλατα-Ευτροφισμός 

Στην εργασία μας ιδιαίτερη έμφαση θα δώσουμε στη ρύπανση του νερού με θρεπτικά 

άλατα, φαινόμενο το οποίο ονομάζεται ευτροφισμός. Ένα συνηθισμένο φαινόμενο είναι  
η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων με αμμωνιακό (Ν-ΝΗ4 + ) και 

νιτρικό (Ν-ΝΟ3 - ) άζωτο. Τα ρυπαντικά φορτία αυτού του είδους  οφείλονται κυρίως σε 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες και περιέχονται στα αστικά λύματα (περιττώματα, 
απορρυπαντικά κ.τ.λ.), στα κτηνοτροφικά απόβλητα, σε ορισμένα βιομηχανικά 

απόβλητα και στις γεωργικές απορροές, οι οποίες περιέχουν λιπάσματα λόγω 
αποπλύσεων των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Τα φρέσκα λύματα είναι καλό να 

σημειώσουμε πως περιέχουν σημαντικές συγκεντρώσεις αμμωνιακού και οργανικού 
αζώτου, το οποίο αμμωνιοποιείται και τελικά νιτροποιείται. Η ελεύθερη αμμωνία (ΝΗ3) 
είναι ιδιαίτερα τοξική στα ψάρια και οι υψηλές συγκεντρώσεις των νιτρικών (NO3 - ) στο 

πόσιμο νερό μπορούν να προκαλέσουν, κυρίως στα παιδιά, τη νιτρική κυάνωση η 
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οποία συνίσταται στη δυσχέρεια ή στην αδυναμία μεταφοράς του οξυγόνου από το αίμα. 
Τα θρεπτικά άλατα του αζώτου (αμμωνιακά NH4 + , νιτρώδη NO2 - , νιτρικά NO3 - ) και 

του φωσφόρου (φωσφορικά PO4 3- ) έχουν συνεπώς σοβαρές επιπτώσεις στην 
ποιότητα των νερών των φυσικών αποδεκτών. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που 

δημιουργείται είναι ο ευτροφισμός. 
 

1.3.1. Τι είναι ο ευτροφισμός; 

Ο ευτροφισμός είναι η υπερβολική ανάπτυξη αλγών ή αλλιώς φυτοπλαγκτόν στα 
επιφανειακά νερά λόγω της υπερβολικής τροφοδοσίας τους με θρεπτικά συστατικά. Οι 

επιπτώσεις που ακολουθούν τον ευτροφισμό είναι οι εξής:  
• υπερβολική ανάπτυξη ορισμένων ειδών σε βάρος όλων των άλλων 
• μείωση ή και εξαφάνιση της ποικιλίας ειδών με θανάτωση ή μετανάστευσή τους  

• η πλήρης ή μερική αποξυγόνωση των νερών.   
Το τελευταίο μάλιστα μπορούμε να το διαπιστώσουμε εύκολα, καθώς, όταν μειώνεται 

δραματικά το διαλυμένο οξυγόνο στο νερό, συνήθως μυρίζουμε μια οσμή κλούβιων 
αυγών (δες ιστοσελίδα . https://sites.google.com/site/anazitontastinpikrodaphni/to-
nero/e-molynse-tou-nerou)   

 
Το φαινόμενο του ευτροφισμού αποτελεί πολύ σοβαρή διαταραχή των υδατικών 

οικοσυστημάτων και προκαλεί πολλές δυσμενείς συνέπειες, όπως η οξυγόνωση, η 
μείωση της διαφάνειας και η δυσοσμία του νερού. 
 

1.3.2. Συμπτώματα παρουσίας ευτροφισμού:  

Τα συμπτώματα παρουσίας του ευτροφισμού είναι αρκετά και μπορεί εύκολα να φανεί 

αν σε ένα μέρος υπάρχει το φαινόμενο. Συγκεκριμένα  
• Η «άνθηση» του φυτοπλαγκτού την άνοιξη και το φθινόπωρο 

• Η υπερβολική ανάπτυξη των υδρόβιων μακρόφυτων 
• Οι χαμηλές τιμές διαλυμένου οξυγόνου τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας, 

ιδιαίτερα τους ζεστούς μήνες της χρονιάς 

• Η δυσοσμία 
Στο επόμενο στάδιο αυξάνεται η πυκνότητα του νερού και έτσι επηρεάζονται οι χρήσεις 

του (πόση, αναψυχή κ.τ.λ.), ενώ παράλληλα δημιουργούνται εμφράξεις στις 
σωληνώσεις (Κοντογεωργίου – Παπανικολάου, 2011). Ακόμα αυξάνεται συχνά η 
ιχθυοπαραγωγή, όμως μειώνεται η ποικιλία των ειδών.  

https://sites.google.com/site/anazitontastinpikrodaphni/to-nero/e-molynse-tou-nerou
https://sites.google.com/site/anazitontastinpikrodaphni/to-nero/e-molynse-tou-nerou
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Σχήμα 2: Σχηματική αναπαράσταση του φαινομένου του ευτροφισμού.  
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Ο ευτροφισμός διαπιστώνεται με  φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς δείκτες: 
• Στους φυσικούς δείκτες ανήκουν η μείωση του μέσου βάθους του υδάτινου 

οικοσυστήματος και η μείωση της διαφάνειας του νερού. 
• Στους χημικούς δείκτες ανήκουν το έλλειμμα οξυγόνου στον πυθμένα, ο 

υπερκορεσμός του οξυγόνου στην επιφάνεια, η αύξηση του ανόργανου αζώτου 
και του φωσφόρου, η αύξηση του ολικού αζώτου και του φωσφόρου, η αύξηση 
του λόγου Ν / Ρ, η μεταβολή του pH του νερού κ.τ.λ.  

• Στους βιολογικούς δείκτες ανήκουν η μείωση της ποικιλίας των βενθικών και των 
φυτοπλαγκτονικών ειδών, η αύξηση της πρωτογενούς παραγωγικότητας, η 

αύξηση της βιομάζας των φυκιών και της χερσαίας βλάστησης, η αύξηση της 
βακτηριακής πυκνότητας κ.ά. 

 

1.3.3. Υπερβολική ρύπανση  

Εάν η ρύπανση ξεπεράσει τα φυσιολογικά επίπεδα, μπορεί το διαλυμένο στο νερό 

οξυγόνο να μειωθεί και να αρχίσει η παραγωγή άλλων αερίων, επικίνδυνων για τις 
μορφές ζωής (υδρόθειο, αμμωνία κ.ά.). Ακόμη, όταν ρυπαίνονται τα επιφανειακά νερά 
με απόβλητα που περιέχουν ουσίες, που αποσυντίθενται από μικροοργανισμούς 

(οργανικές ύλες), εκτός των άλλων «αφαιρείτα»  από τα νερά και το οξυγόνο, που είναι 
απαραίτητο για την επιβίωση των φυτικών και ζωικών υδρόβιων οργανισμών, αφού 

αυτά κινδυνεύουν από ασφυξία. Ακόμη ένα αποτέλεσμα  της υπερβολικής ρύπανσης  
είναι ο ευτροφισμός, ο οποίος προέρχεται από τα λιπάσματα, τα απόβλητα 
κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, τα απορρυπαντικά και ορισμένα 

βιομηχανικά απόβλητα που περιέχουν  ανόργανα άλατα, όπως άζωτο και φωσφόρο. 
Αυτά τα άλατα είναι το σημαντικότερο αίτιο δημιουργίας του ευτροφισμού.  

 

1.3.4. Υπερβολική λίπανση 

Εξαιτίας της αυξημένης και ευρείας χρήσης λιπασμάτων στη γεωργία, που περιέχουν 
αμμωνιακές ουσίες, έχει αυξηθεί στον ανθρώπινο οργανισμό και η παρουσία νιτρικών 
και νιτρωδών ενώσεων, οι οποίες μπορούν να καταλήξουν επικίνδυνες για την υγεία του. 

Οι πιο χαρακτηριστικές και γνωστές περιπτώσεις είναι η μεθαιμογλοβιναιμία ή 
σύνδρομο της κυάνωσης των βρεφών (blue -baby syndrome) και ο καρκίνος του 

στομάχου. Η φύση των νιτρικών δεν είναι τοξική, όταν όμως εισέλθουν στο αίμα 
συμβάλουν στην άμεση οξείδωση του Fe++ της αιμοσφαιρίνης σε Fe+++ με αποτέλεσμα 
τη δημιουργία της μεθαιμοσφαιρίνης, η οποία σε υψηλά ποσοστά στο αίμα μπορεί να 

προκαλέσει ασφυξία λόγω της αδυναμίας της να μεταφέρει οξυγόνο στους περιφερικούς 
ιστούς. Κατά τη διαδικασία αυτή γίνεται ταυτόχρονη αναγωγή των νιτρικών ριζών σε 

νιτρώδεις ενώσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές. Η παρουσία νιτρωδών ενώσεων στο 
αίμα είναι δυνατόν να προκαλέσουν τον σχηματισμό νιτροζαμινών ενώσεων, που είναι 
υπεύθυνες για την ανάπτυξη καρκίνου σε πολλά όργανα του ανθρώπινου σώματος. 

Ακόμη, η συσσώρευση νιτρικών ριζών στον ανθρώπινο οργανισμό είναι δυνατόν να 
προκαλέσει βλάβες στον θυρεοειδή, ταχυκαρδία και άλλες ηπιότερης μορφής 

παθολογικές συνέπειες, που μπορούν να απειλήσουν τη ζωή του ανθρώπου 
(Παπαδοπούλου, 2015). 
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1.3.5. Βαθμίδες τροφισμού σε λίμνες  

Οι λίμνες χαρακτηρίζονται με βάση  τη συγκέντρωση των θρεπτικών συστατικών και το 

στάδιο της φυσικής τους εξέλιξης ως (Χριστοπούλου – Βλάμη, 2013): 

 Ολιγοτροφικές: οι λίμνες είναι καθαρές, φτωχές σε θρεπτικά συστατικά, στις 
οποίες οι ποικιλίες , όπως και ο αριθμός των  βιολογικών ειδών αναπτύσσονται με 

ταχείς ρυθμούς. Ο βαθμός κορεσμού του διαλυμένου O2 στον πυθμένα τους 
ανέρχεται στο 70%. 

 Μεσοτροφικές: είναι οι λίμνες με μικρή εισροή θρεπτικών συστατικών στις οποίες 
παρατηρείται μια δυναμική ισορροπία των βιολογικών ειδών. Ο βαθμός 

κορεσμού του διαλυμένου O2 κυμαίνεται από 30% έως 70%. 
Ευτροφικές: είναι οι λίμνες στις οποίες υπερισχύουν οι οργανισμοί που 
αναπτύσσονται λιγότερο, όμως το φυτοπλαγκτόν είναι ορατό. Επίσης, είναι 

λίμνες πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά με θολό νερό. Ο βαθμός κορεσμού του 
διαλυμένου O2 στον πυθμένα κυμαίνεται από 0% έως 30%. 

 Πολυτροφικές: είναι λίμνες στις οποίες η έλλειψη οξυγόνου είναι ολοκληρωτική 

(κυρίως το καλοκαίρι, όταν μάλιστα εκλύονται και δυσάρεστες οσμές). Η διαύγεια 
των υδάτων στους αποδέκτες αυτούς είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη.  

 

1.4. Ευτροφισμός στο φράγμα Πολεμιδιών και ανάλυση έρευνας που έγινε στην 

Κύπρο 

Για να μπορέσουμε να δούμε τις επιπτώσεις του ευτροφισμού στο φράγμα Πολεμιδιών, 

κατά κάποιο τρόπο στην «πόρτα» μας ασχοληθήκαμε επισταμένα με την έρευνα που 

έγινε από το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (Andreou et al, 2011) με 

τίτλο: «Η αξιολόγηση της συνολικής τοξικότητας των λυμάτων από αρκετούς σταθμούς 

επεξεργασίας λυμάτων και κύριων πηγών νερού της Κύπρου χρησιμοποιώντας ως 

μοντέλο τον οργανισμό το Xenopus Laevis». 

1.4.1. Περίληψη  

Για να αξιολογηθεί η συνολική τοξικότητα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος FETAX  (Frog 

Embryo Teratogenesis Assay). Πρόκειται για μια μέθοδο που χρησιμοποιείται σε 

πολλές τοξικολογικές μελέτες και η οποία ταυτοποιεί τις αναπτυξιακές τοξικές ουσίες με 

μια ταχεία εξέταση. Τα πρώτα στάδια της ζωής και η ευαισθησία των εμβρύων 

παρέχουν σύμφωνα με τη FETAX πληροφορίες, που μπορούν να είναι χρήσιμες στον 

προσδιορισμό της χρόνιας τοξικότητας του υλικού δοκιμής σε υδρόβιους οργανισμούς. 

Η FETAX έχει καθιερωθεί και δοκιμαστεί χρησιμοποιώντας χημικές ουσίες που είναι 

γνωστό ότι προκαλούν ειδικούς φαινοτύπους σε έμβρυα του Xenopus Laevis. Στη 

μελέτη δείγματα νερού συλλέχθηκαν από 26 φράγματα και ταμιευτήρες από όλη την 

Κύπρο και, επιπλέον, το δοκίμιο εφαρμόστηκε για τον προσδιορισμό της ποιότητας του  

νερού από δύο μικρής και μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιολογικών 

λυμάτων. Τα φράγματα και οι ταμιευτήρες είναι οι κύριες πηγές νερού του νησιού. Κατά 

τη συλλογή δειγμάτων νερού, η θερμοκρασία, το pΗ και η αγωγιμότητα μετρήθηκαν επί 

τόπου. Όλα τα δείγματα στη συνέχεια μετρήθηκαν για νιτρικά, φωσφορικά, ανθρακικά 
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άλατα και άλατα μαγνησίου και ασβεστίου και χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή 

FETAX προκειμένου να εξεταστούν για αναπτυξιακή τοξικότητα. Συνολικά  τα 

δοκιμασμένα δείγματα έδειξαν πολύ χαμηλά επίπεδα αναπτυξιακής τοξικότητας με τη 

χρήση της δοκιμασίας FETAX. Από τα 26 φράγματα μόνο δύο  βρίσκονται κοντά σε 

γεωργικές εκτάσεις των οποίων η λεκάνη απορροής περιλαμβάνει σημαντικές αγροτικές 

περιοχές και μπορεί να περιέχουν πολύ υψηλή συγκέντρωση φυτοφαρμάκων.  Ακόμα, 

μια δεξαμενή, που είναι πολύ κοντά σε ένα παλιό ορυχείο σιδηροπυρίτη, εντοπίστηκε να 

έχει εξαιρετικά υψηλή αναπτυξιακή τοξικότητα. Τα έμβρυα που εκτέθηκαν σε νερό από 

τη δεξαμενή αυτή έχασαν τη ζωή τους ή ανέπτυξαν σοβαρές ανωμαλίες. Τα δείγματα 

που πάρθηκαν από τους σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων έδειξαν ότι παρά τη σαφή 

αναπτυξιακή τοξικότητα του εισερχόμενου νερού, το απερχόμενο νερό από όλα τα 

δοκιμασμένα συστήματα είχαν πολύ χαμηλά επίπεδα αναπτυξιακής τοξικότητας. Αυτή 

είναι μια καλή ένδειξη ότι οι μέθοδοι επεξεργασίας του νερού που χρησιμοποιούνται σε 

αυτούς τους σταθμούς είναι αποτελεσματικές στην παραγωγή νερού κατάλληλου για 

γεωργική χρήση, χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη των ζωντανών 

οργανισμών. 

1.4.2. Εισαγωγή  

Η εκτεταμένη έλλειψη νερού, η σταδιακή μείωση των υδάτινων πόρων, καθώς και η 

όξυνση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων σε πολλές περιοχές του πλανήτη μας 

αποτελούν πραγματική και σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Στο 

νησί της Κύπρου το θέμα είναι σοβαρό και απαιτεί άμεση προσοχή. Τα αποθέματα 

νερού της Κύπρου είναι στα πρόθυρα εξάντλησης και αυτό που οφείλεται στο γεγονός 

ότι οι απαιτήσεις υπερβαίνουν το ποσό του διαθέσιμου νερού. Κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων ετών η σοβαρότητα του προβλήματος έχει κλιμακωθεί λόγω των 

παρατεταμένων περιόδων μειωμένης βροχόπτωσης, που έχουν παρατηρηθεί. 

Δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα του νερού είναι χαμηλή, το απερχόμενο νερό από τους 

σταθμούς επεξεργασίας μπορεί να θεωρηθεί ως μια νέα αξιόπιστη πηγή για την τοπική 

παροχή νερού. Είναι απαραίτητο να ελέγχεται για αναπτυξιακή τοξικότητα το νερό που 

προέρχεται από σταθμούς καθαρισμού, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν επηρεάζει 

τους ζωντανούς οργανισμούς. Με τη μέθοδο FETAX, που αναφέρθηκε στην περίληψη, 

αξιολογήθηκε η τοξικότητα με τη βοήθεια του εμβρύου Xenopus Laevis, το οποίο είναι 

ένα καλό μοντέλο για μελέτες τοξικότητας. Στόχος υπήρξε η παροχή μιας πρώιμης 

αξιολόγησης της τοξικότητας και η έρευνα των αιτιών από τα οποία προκαλείται η 

τοξικότητα των αποθεμάτων νερού του νησιού. 

1.4.3. Στόχοι της έρευνας 

Οι στόχοι αυτής της μελέτης είναι: (α) να καθιερώσει μια γρήγορη, ακριβή και αξιόπιστη 

δοκιμασία ανίχνευσης της τοξικότητας στο εργαστήριο με τη χρήση γνωστών 

τερατογόνων ουσιών, (β) να κάνει χρήση αυτής της ανάλυσης για την αξιολόγηση της 

αρχικής τοξικότητας των δειγμάτων νερού, που συλλέχθηκαν από 26 φράγματα και 
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δεξαμενές από όλο το νησί, (γ) να αξιολογήσει την τοξικότητα των δειγμάτων νερού που 

συλλέχθηκαν από 8 διαφορετικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και (δ) να 

ελεγχθεί αν το νερό από τους σταθμούς επεξεργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 

εμπλουτισμό των φραγμάτων και ταμιευτήρων και για άρδευση, χωρίς να επηρεάζεται η 

χλωρίδα και η πανίδα της Κύπρου. 

1.4.4. Υλικά – Μέθοδος:  Έμβρυα 

Τα έμβρυα Xenopus Laevis από επαγόμενη ωοτοκία οργανώθηκαν σύμφωνα με τους 

Nieuwkoop and Faber (1967). Τεχνικές λειτουργίας και ρυθμιστικό (MMR), έχουν  

περιγραφεί. Έμβρυα Xenopus είχαν γονιμοποιηθεί «in vitro» και είχαν 

«απογελοποιηθεί» (dejellied) χρησιμοποιώντας 2% κυστεΐνη-ΗΟΙ, pΗ 7.8. Στη συνέχεια 

διατηρήθηκαν σε 0.1 × τροποποιημένο διάλυμα  Marc Ringer (0,1 × MMR) 

1.4.5. Παράμετροι του νερού 

Το νερό και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η αγωγιμότητα και το pΗ μετρήθηκαν 

στο πεδίο χρησιμοποιώντας έναν φορητό μετρητή αγωγιμότητας και pΗ. Για τη συλλογή 

δειγμάτων χρησιμοποιήθηκαν αποστειρωμένοι σωλήνες. Στο εργαστήριο τα δείγματα 

νερού φιλτραρίστηκαν μέσω φίλτρου μεμβράνης 0,45 lm Millipore για τον διαχωρισμό 

τυχόν υπολειμμάτων που επέπλεαν. Τα δείγματα αναλύθηκαν για pΗ, αγωγιμότητα, για 

σημαντικά κατιόντα (Ca2 +, Mg2 +, Na + και Κ +), μεγάλα  ανιόντα (NO3 -, ΡΟ4 2-) και 

για ίχνη μετάλλων σύμφωνα με πρότυπα αναλυτικών μεθόδων. Στη συνέχεια τα 

δείγματα ψύχθηκαν στους  4oC μέχρι τη χρήση τους. 

1.4.6. Εξεταστικό πρωτόκολλο  FETAX 

Κατά το στάδιο της δοκιμασίας τα 8–11 έμβρυα που χρησιμοποιήθηκαν, επιλέχθηκαν 

προσεκτικά όπως ορίζεται από την κατευθυντήρια γραμμή FETAX  (1991, 1998), τα 

δείγματα ελέγχθηκαν και αραιώθηκαν σε ένα ρυθμιστικό διάλυμα. Το διάλυμα περιείχε 

625 mg FETAX NaCl, 96 mg NaHCO3, 30mg KCL, 15mg CaCl2, 60mg CaSO4.2H2O και 

75 mg MgSO4 σε 1 λίτρο απιονισμένου ύδατος με pΗ 7,5. Η παρασκευή δειγμάτων 

διεξήχθη σε διάλυμα FETAX. Τρεις διαφορετικές αραιώσεις του δείγματος νερού 

παρασκευάστηκαν (25%, 50%, 75% και 100% δείγμα νερού με 75%, 50%,25% διάλυμα 

FETAX ) και τα έμβρυα ελέγχου κρατήθηκαν σε διάλυμα 100% FETAX. Τα επιλεγμένα 

για τη δοκιμασία έμβρυα μεταφέρθηκαν σε μια καλά αποστειρωμένη πλάκα 24 και 

προστέθηκε 1 ml διαλύματος FETAX στο δείγμα, όπως παρασκευάστηκε παραπάνω. 

Τα έμβρυα αφέθηκαν για 24 ώρες σε θερμοκρασία 22 °C. Κάθε 24 ώρες το διάλυμα 

αντικαθίστατο και τα νεκρά έμβρυα απορρίπτονταν. Τα έμβρυα αφέθηκαν να 

αναπτυχθούν μέχρι το στάδιο 46 (περίπου 96 ώρες), έτσι ώστε τυχόν παραμορφώσεις 

μπορούσαν να είναι εύκολα ανιχνεύσιμες. Τα έμβρυα στη συνέχεια σταθεροποιήθηκαν 

σε 1xMEMFA και τεκμηριώθηκαν χρησιμοποιώντας ένα στερεοσκόπιο.  
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1.4.7. Απεικόνιση των εμβρύων 

Τα έμβρυα, απεικονίστηκαν  σε στερεοσκόπιο Zeiss Lumar.V12, με φακό 0,8 × 80 

χιλιοστά FWD ενός Zeiss NeoLumar S. Μια Zeiss AxioCam MRC5 και το λογισμικό 

AxioVision 4.7 χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη εικόνων. 

 

1.4.8. Αποτελέσματα και συζήτηση  

Για να εξασφαλιστεί ότι η δοκιμασία είναι σωστά εγκατεστημένη και εφαρμοσμένη, 

χρησιμοποιήθηκαν 2 γνωστές τερατογόνες ουσίες , οι οποίες παράγουν διακριτούς 

φαινοτύπους: η BIO, μια οργανική ουσία, η οποία αναστέλλει την ανάπτυξη 

μεταγενέστερων δομών σε έμβρυα Xenopus Laevis και το αναλογικό  βαλπροϊκό οξύ, το 

οποίο είναι ένας αναστολέας της ιστόνης Deacetylaces (αναστολέας HDACs), ο οποίος  

ρυθμίζει τη δομή της χρωματίνης και το πώς εκφράζονται τα γονίδια. Μερικές 

επιπτώσεις, που παρατηρήθηκαν στα έμβρυα Xenopus Laevis ήταν η στραβή ουρά και 

ο μικρότερος άξονας προσθίου-οπισθίου, ελαττώματα στο νευρικό σχηματισμό, 

καρδιακή δυσμορφία και ένα μεγάλο μέρος μεταγραφικών αλλαγών. Τα δείγματα του 

πειράματος συλλέχθηκαν από 26 φράγματα και δεξαμενές (σχήμα 3) από όλο το νησί 

και από τις 8 μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, τόσο από την εισερχόμενη, όσο και από 

την εξερχόμενη παροχή νερού και ελέγχθηκαν για το pΗ τους, για άλατα νάτριου, 

φωσφόρου, άνθρακα, μαγνησίου και ασβεστίου. Από τη μέθοδο FETAX, που 

εφαρμόστηκε, φάνηκε πως τρία από τα δείγματα νερού (μια δεξαμενή κοντά σε αγροτική 

περιοχή, το φράγμα των Πολεμιδιών και μια μονάδα αφαλάτωσης στη περιοχή 

Πολεμιδιών) παρουσιάζουν αναπτυξιακή τοξικότητα, η οποία επηρεάζει τη ζωή των 

υδρόβιων οργανισμών και του οικοσυστήματος . Τα υπόλοιπα 23 δείγματα νερού δεν 

έδειξαν αναπτυξιακή τοξικότητα με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται η ζωή των 

υδρόβιων οργανισμών. Επίσης, στα δείγματα νερού από 8 εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

υγρών αποβλήτων, τα έμβρυα σε δείγματα εισερχομένου νερού είτε αναπτύχθηκαν με 

πολλές ατέλειες είτε πέθαναν, ενώ τα έμβρυα σε δείγμα εξερχόμενου νερού 

αναπτύχθηκαν κανονικά, πράγμα το οποίο δείχνει πως τα νερά αυτά είναι πιο 

κατάλληλα για γεωργική χρήση, αφού δεν επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη των 

ζωντανών οργανισμών. Θα πρέπει λοιπόν, να δημιουργηθούν περισσότερες 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, αφού η Κύπρος είναι ένα νησί με σοβαρά 

προβλήματα ξηρασίας. 
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Σχήμα 3: Συλλογή δειγμάτων από 26 φράγματα σε όλη την Κύπρο, όπως φαίνεται στον πιο πάνω χάρτη.  

 

2. Πειραματικός σχεδιασμός  

Μέσα από την ανάλυση του άρθρου έχουμε δει ότι, παρόλο που δείγματα έχουν παρθεί 
σχεδόν από όλη την Κύπρο , αυξημένη τοξικότητα παρατηρούμε στα δείγματα από το 

φράγμα Πολεμιδιών και από πηγές γύρω από την περιοχή των Πολεμιδιών. Για να 
μπορέσουμε να εξαγάγουμε κι εμείς με τη σειρά μας τα δικά μας αποτελέσματα έπρεπε 
να έχουμε μελετήσει τα αποτελέσματα της πιο πάνω έρευνας. Επίσης, για να 

μπορέσουμε να κάνουμε έναν σωστό πειραματικό σχεδιασμό έπρεπε πρώτα να 
καθορίσουμε τα ερευνητικά μας ερωτήματα  

2.1. Ερευνητικά μας ερωτήματα:  

Θέλουμε να απαντήσουμε στα πιο κάτω ερωτήματα:  

 Κατά πόσο τα βαρέα ιόντα μεταφέρονται στα λαχανικά μέσω της άρδευσης των 
χωραφιών με νερό που παρουσιάζει το φαινόμενο του ευτροφισμού. 

 Κατά πόσο τα βαρέα ιόντα μεταφέρονται στα λαχανικά μέσω της άρδευσης των 

χωραφιών που τα παράγουν με νερό που τυχαίνει βιολογικής επεξεργασίας.  

 Αν μεταφέρονται ιόντα από τα φυτοφάρμακα στα προϊόντα (λαχανικά) που 

καταλήγουν στον καταναλωτή, κατά πόσο δηλαδή επηρεάζουν τα φυτοφάρμακα 
την ποιότητα των λαχανικών σε σχέση με την συγκέντρωσή τους σε βαρέα ιόντα.  

2.2. Πώς θα απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα;  

Θα δημιουργήσουμε 4 σειρές από γλάστρες στις οποίες θα φυτέψουμε το ίδιο λαχανικό 
(στη δική μας περίπτωση φρέσκα κρεμμυδάκια). Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε 

όλες τις συνθήκες ίδιες. Μια σειρά θα είναι το τυφλό μας πείραμα και θα ποτίζεται με 
πόσιμο νερό. Οι 4 σειρές θα είναι ως ακολούθως:  

1. Πρώτη σειρά (τυφλό πείραμα): 7 γλάστρες που θα ποτίζονται με πόσιμο νερό. 
Πειραματική σειρά που θα αποτελεί το μέτρο σύγκρισης με όλες τις άλλες σειρές  
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2. Δεύτερη σειρά (ευτροφισμός): 7 γλάστρες που θα ποτίζονται με νερό που 
παρουσιάζει ευτροφισμό (φράγμα Πολεμιδιών). 

3. Τρίτη σειρά (νερό εξερχόμενο από βιολογικό καθαρισμό): 7 γλάστρες που θα 
ποτίζονται με νερό από το εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού (ΣΑΛΑ). 

4. Τέταρτη σειρά (φυτά που θα ψεκάζονται με φυτοφάρμακα):  7 γλάστρες που θα 
ποτίζονται με πόσιμο νερό  

2.3. Συνθήκες που θα κρατήσουμε ίδιες  

Για να μπορέσουμε να έχουμε τις ίδιες συνθήκες στο πείραμά μας, θα προσπαθήσουμε 
για τα εξής:  

 Όλες οι γλάστρες θα ζυγιστούν και θα περιέχουν το ίδιο χώμα στην ίδια 
ποσότητα.  

 Όλες οι γλάστρες θα ποτίζονται κάθε εβδομάδα με 500ml νερού και σε κάθε 
γλάστρα θα μπαίνει νερό ανάλογα με τη σειρά  

 Σε όλες τις γλάστρες θα φυτευτεί ο ίδιος αριθμός σπόρων κρεμμυδιού 

 Τα φυτά επίσης θα βρίσκονται στην ίδια πλευρά του δωματίου, κοντά σε 
παράθυρο, για να παίρνουν την ίδια ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας.  

 Όλες οι γλάστρες θα ποτίζονται με νερό ίδιας ποιότητας  (3 κατηγορίες νερού με 
γνωστή και δεδομένη την αρχική τους σύσταση).  Για τον σκοπό αυτό το νερό θα 

το πάρουμε από την αρχή (περίπου 50 λίτρα νερού από το φράγμα Πολεμιδιών 
και 50 λίτρα νερού από το ΣΑΛΑ). Το πόσιμο νερό, εφόσον δεν έχει μεγάλες 
διακυμάνσεις στη σύστασή του δεν θα το αποθηκεύσουμε από την αρχή, απλώς 

θα το προμηθευόμαστε από την προηγούμενη μέρα, για να εξατμίζεται τυχόν 
χλώριο που θα υπάρχει.  

 Η θερμοκρασία θα μένει σταθερή, επειδή όλες οι γλάστρες θα βρίσκονται στην 
ίδια αίθουσα του σχολείου. 

 

2.4. Επιλογή φυτοφαρμάκου Imidacloprid 

Στο πείραμά μας  συμπεριλάβαμε μια σειρά από 7 γλάστρες, οι οποίες ποτίζονται με 

πόσιμο νερό, αλλά προσθέσαμε στο αρχικό τους πότισμα το φυτοφάρμακο Imidacloprid. 
Επιλέξαμε αυτό το φυτοφάρμακο, γιατί είμαστε σίγουροι πως περιέχεται στο νερό του 

φράγματος των Πολεμιδιών και θα θέλαμε να δούμε τις επιπτώσεις του στα φυτά, όταν 
βλαστήσουν. Ακόμη είναι ένα φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες και 
ήταν εύκολο να το προμηθευτούμε και να το διαχειριστούμε. Περισσότερες πληροφορίες 

για το φάρμακο θα παραθέσουμε στην επόμενη ενότητα.  
 

2.5. Μετρήσεις που θα παίρνουμε  

 Κάθε βδομάδα θα μετρούμε το ύψος των φυτών και με βάση το μέσο ύψος θα 

βλέπουμε διαφορές στην ανάπτυξή τους. 

 Θα σημειώνεται κάθε φορά η θερμοκρασία δωματίου.  
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2.6. Τελική μέτρηση  

Στο τέλος θα ετοιμάσουμε δείγματα από τα φυτά που θα σταλούν για μετρήσεις βαρέων 

ιόντων. Συγκεκριμένα, θα ψάξουμε για συγκεντρώσεις χαλκού (Cu), μολύβδου (Pb), 

κοβαλτίου (Co), καδμίου (Cd) και νικελίου (Ni). Μόλις τα φυτά μας ωριμάσουν, θα 

κόψουμε φύλλα από κάθε φυτό, θα τα πολτοποιήσουμε και θα συλλέξουμε χυμό από 

κάθε φυτό κάθε ομάδας. Τους χυμούς αυτούς θα τους στείλουμε για χημική ανάλυση και 

θα ψάξουμε ξανά τη συγκέντρωση των ίδιων βαρέων ιόντων που αναφέραμε 

προηγουμένως, όταν αναλύαμε το νερό. Επίσης θα δούμε και τη συγκέντρωση του 

εντομοκτόνου Imidacloprid στην ομάδα φυτών που το χορηγούσαμε. Τα αποτελέσματα 

από τις μετρήσεις που κάναμε για το νερό θα συγκριθούν με τα επιτρεπόμενα όρια που 

έχουν τεθεί, προκειμένου να διαπιστώσουμε κατά πόσο τα προσεγγίζουν. Τα 

αποτελέσματα των συγκεντρώσεων στα φυτά θα τα συγκρίνουμε με την πρώτη μας 

ομάδα, τον μάρτυρά μας, καθώς και με τη διαφορά συγκεντρώσεων στο νερό με το 

οποίο τα ποτίζαμε, εάν δηλαδή αυξήθηκε σημαντικά, μειώθηκε ή παρέμεινε σταθερή.  

2.7. Διάρκεια Πειράματος  

Η διάρκεια του πειράματος μας θα είναι 8 με 10 εβδομάδες ανάλογα με την ανάπτυξη 

των φυτών μας. 

3. Βαρέα μέταλλα και φυτοφάρμακο 

Σε αυτήν την ενότητα θα κάνουμε συζήτηση για τα βαρέα μέταλλα που θα μετρήσουμε, 
τι επιπτώσεις έχουν στον ανθρώπινο οργανισμό για να αιτιολογήσουμε με αυτό τον 

τρόπο τις επιλογές μας σε σχέση με την πειραματική διαδικασία που θα ακολουθήσουμε.  

3.1. Βαρέα μέταλλα  

Τα βαρέα μέταλλα είναι ευρέως χρησιμοποιούμενα στη βιομηχανία και σχετίζονται με 
σοβαρή περιβαλλοντική ρύπανση, αλλά και με προβλήματα στην υγεία των 

εργαζομένων στη βιομηχανία. Η έκθεση του εργαζόμενου είναι θεωρητικά μεγαλύτερη, 
εφ’ όσον βρίσκεται στην πηγή εκπομπής των τοξικών ρύπω ν, οι οποίοι, πριν 
αποβληθούν στο περιβάλλον, έχουν έλθει σε επαφή με τους εργαζόμενους μέσω 

ποικίλων οδών εισόδου με διάφορους βαθμούς επιβάρυνσης. Στη διεθνή βιβλιογραφία, 
έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην επίδραση των βαρέων μετάλλων στην υγεία του 

ανθρώπου και στην επιβάρυνση των εργαζομένων σε συγκεκριμένους κλάδους 
επαγγελματικής απασχόλησης μέσα από επιστημονικές μελέτες που αναλύουν την 
επίδραση των βαρέων μετάλλων στη νοσηρότητα και στη θνησιμότητα του εργαζόμενου 

πληθυσμού σε βιομηχανικές μονάδες. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της 
διεθνούς βιβλιογραφίας, υπάρχει σχέση μεταξύ της θνησιμότητας από συγκεκριμένες 

ομάδες νοσημάτων και των επαγγελμάτων της βιομηχανίας  στα οποία οι εργαζόμενοι 
έρχονται σε άμεση επαφή με συγκεκριμένους βλαπτικούς παράγοντες (Κουρούτου και 
άλλοι, 2011). Επίσης, γίνονται αναφορές σε χρόνιες βλάβες της υγείας και σε οξέα 

συμβάντα. Τέτοιοι παράγοντες είναι τα βαρέα μέταλλα, όπως μόλυβδος, αρσενικό, 
νικέλιο, χαλκός, μαγγάνιο, βηρύλλιο, κάδμιο, αλουμίνιο, αλλά και το χρώμιο. Οι  

κυριότερες από αυτές τις ομάδες είναι οι καρκίνοι (κυρίως του αναπνευστικού και του 
πεπτικού συστήματος, αλλά και του εγκεφάλου), σοβαρές αιματολογικές διαταραχές και 
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έκπτωση του ανοσοποιητικού συστήματος, νοσήματα του αναπνευστικού και 
νευρολογικές διαταραχές. Σπανιότερα σχετίζονται με δερματολογικές εκδηλώσεις και 

συστηματικά νοσήματα. 
 

Ο όρος βαρέα μέταλλα περιγράφει μια ομάδα μετάλλων που σχετίζονται με τη ρύπανση 
και έχουν δυνητική τοξικότητα. Πρόκειται για μέταλλα, των οποίων η πυκνότητα είναι  >6 
g/cm3 ή έχουν ειδικό βάρος >5. Ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για τα ακόλουθα 

μέταλλα: μόλυβδος (Pb), νικέλιο (Ni), χρώμιο (Cr), κάδμιο (Cd), χαλκός (Cu), 
ψευδάργυρος (Zn), βηρύλλιο (Be), αρσενικό (As), υδράργυρος (Hg).  Θεωρούνται τοξικά, 

καθώς έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στους οργανισμούς , ακόμη και όταν βρίσκονται σε 
χαμηλές συγκεντρώσεις. Οι εν λόγω ουσίες είναι μη βιοδιασπώμενες, δηλαδή δεν 
διασπώνται και δεν αποβάλλονται από τον οργανισμό, με αποτέλεσμα να 

συσσωρεύονται και να βρίσκονται τελικά σε υψηλές συγκεντρώσεις  (Κουρούτου και 
άλλοι, 2011). 

3.2. Ρύπανση από Βαρέα μέταλλα  

Η ρύπανση του περιβάλλοντος από τοξικά μέταλλα όπως Cd, As, Hg, Pb, Zn, Ni, και 
άλλα, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα της σύγχρονης εποχής. Οφείλεται στην 

ανθρωπογενή διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας με συνέπεια, μεταξύ άλλων, την 
κινητοποίηση και την ανακατανομή τοξικών στοιχείων, τα οποία μπορεί τελικά να 

επιβαρύνουν το έδαφος και τα νερά και να εισαχθούν στην τροφική αλυσίδα (Λιόντος, 
2008). 
Από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα προκύπτει ότι η συνολική συγκέντρωση ενός 

στοιχείου σε ένα περιβαλλοντικό δείγμα σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί από μόνη της 
κριτήριο για το αν θα υπάρξει κινητοποίηση των στοιχείων και επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος. Η κινητοποίηση των μετάλλων αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία, που 
εξαρτάται από πολλές παραμέτρους και πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση, ενώ η 
κατανόηση της διαδικασίας, που απαιτεί πολυσχιδή προσέγγιση, μπορεί να βοηθήσει 

στην ανάπτυξη τεχνικών για δέσμευση των μετάλλων. 

3.3. Βαρέα μέταλλα που θα μετρήσουμε  

Θα αναφερθούμε στη συνέχεια επιγραμματικά στα βαρέα μέταλλα που θα λάβουμε 
υπόψη στις μετρήσεις μας, για να δούμε αν προχωρούν στην τροφική αλυσίδα μέσα 

από το πότισμα. Για κάθε μέταλλο θα κάνουμε μια σύντομη περιγραφή και θα 
αναφέρουμε τις πιθανές επιπτώσεις του στην υγεία.  
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Σχήμα 4: Σχηματική αναπαράσταση των επιπτώσεων που δέχεται ο ανθρώπινος οργανισμός από τα 
βαρέα μέταλλα (Greenpeace, 2016) 

 
Χαλκός - Cu: Ο χαλκός είναι μέταλλο με χαρακτηριστικό ερυθρό χρώμα και μεταλλική 

λάμψη. Είναι μαλακός και είναι πολύ καλός αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού. 
Λόγω της ιδιότητάς του να απορροφά ατμοσφαιρικό αέρα, όταν είναι τηγμένος, τον 
οποίο αποβάλλει ψυχόμενος, δεν μπορούν να κατασκευασθούν χυτά αντικείμενα από 

χαλκό. Η αυξημένη ποσότητα χαλκού προκαλεί πλήθος ασθενειών στον άνθρωπο, 
όπως πρωτοπαθή χολική κίρρωση, πρωτοπαθή σκληρυντική χολαγγειίτιδα, λοιμώξεις, 

φλεγμονές, λευχαιμίες, αναιμίες, τυφοειδή πυρετό, αιμοχρωμάτωση, θυρεοτοξίκωση, 
πελάγρα, πνευμονική φυματίωση, ρευματικό πυρετό, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, 
ρευματοειδή αρθρίτιδα, τραύμα, κακοήθη νεοπλάσματα, δηλητηρίαση, παρατεταμένη 

παρεντερική διατροφή, υποσιτισμό, δυσαπορρόφηση, νεφρωσικό σύνδρομο, ινοκυστική 
νόσο, σιδηροπενικές αναιμίες, οικογενή υποχαλκαιμία (Ζήκου, 2007).  

Μόλυβδος - Pb: Ο μόλυβδος, εφόσον εκτεθεί στη φύση και έρθει σε επαφή με τον 

άνθρωπο, μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε νεφρά, συκώτι, αίμα και επίσης 

δερματίτιδες, αλλεργίες, βλάβη σε πνεύμονες, μόνιμα αναπνευστικά προβλήματα και 
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καρκινογενέσεις. Γι’ αυτό τα υλικά τα οποία περιέχουν μόλυβδο, όπως οι ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές, επιβάλλεται να ανακυκλώνονται (Ζήκου, 2007). 

Κοβάλτιο - Co: Το κοβάλτιο είναι σιδηρομαγνητικό μέταλλο. Αποτελεί σημαντικό 

ραδιενεργό «ανιχνευτή» και βοηθό στη θεραπεία του καρκίνου (βόμβα κοβαλτίου). Η 
υπερβολική ποσότητα κοβαλτίου προκαλεί πολυκυτταραιμία. Πλεόνασμα κοβαλτίου δεν 
παρατηρήθηκε σε αυξημένες δόσεις βιταμίνης Β12, διότι το κοβάλτιο είναι γερά 

συνδεδεμένο με το μόριό της (Ζήκου, 2007). 

Κάδμιο -  Cd: Είναι σχετικά νέο μέταλλο. Υπάρχει σε διάφορες ποσότητες στον αέρα, 

το νερό και τις τροφές. Η τοξικολογία του καδμίου είναι πολύπλοκη, επειδή προσβάλλει 
πολλά συστήματα. Μετά την εισπνοή εισέρχεται στους πνεύμονες και σημειώνεται 

κατακράτηση 25-30%, η οποία εξαρτάται από το μέγεθος και τη διαλυτότητα των 
σωματιδίων που περιέχουν το κάδμιο (Ζημάλης, 2003).  

Νικέλιο - Ni:  Χρησιμοποιείται για την παραγωγή κραμάτων και ειδικά με χάλυβα. Τα 

άλατα του νικελίου χρησιμοποιούνται πολύ κατά τις επιμεταλλώσεις. Απορροφάται πολύ  

λίγο από το έντερο. Συγκεντρώνεται κυρίως στους πνεύμονες και τον εγκέφαλο. 
Αποβάλλεται από τα ούρα και τα κόπρανα. Το νικέλιο και τα άλατά του προκαλούν 
δερματίτιδα κυρίως σε εργάτριες που απασχολούνται στην κατασκευή κοσμημάτων, 

καθώς και σε άλλες εργασίες που χρησιμοποιείται το μέταλλο. Επιπλέον προκαλεί 
καρκίνο στους πνεύμονες, τους παραρρίνιους κόλπους και στον λάρυγγα  (Ζημάλης, 

2002). 

3.4. Φυτοφάρμακο MIDO-20 SL 

Το φυτοφάρμακο που χρησιμοποιήσαμε, λέγεται MIDO 20SL, το οποίο είναι ένα 

διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου. Βρίσκεται σε μορφή υδατοδιάλυτου 
υγρού (SL) και περιέχει βοηθητικές ουσίες 81,6% β/β και 20% β/ο imidacloprid (Bayer, 

2016).   

Τρόπος Εφαρμογής:  

Η χρήση του γίνεται με ψεκασμό για την κάλυψη φυλλώματος ή με ριζοπότισμα.  Εμείς 
το χορηγήσαμε με ριζοπότισμα. 
 

Τρόπος παρασκευής:  

Γεμίσαμε το ψεκαστήρα με τη μισή ποσότητα του απαιτούμενου νερού. Προσθέσαμε τη 

συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύσαμε καλά και συμπληρώσαμε το υπόλοιπο νερό 

συνεχίζοντας την ανάδευση. 

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις 

εφαρμογής. 

 
Φάσμα Δράσης: Το φάσμα δράσης που καλύπτει είναι τεράστιο εφόσον προστατεύει 

καλλιέργειες εσπεριδοειδών, καρυδιών, μηλιών, αχλαδιών, ροδακινιών, βερικοκιών-

νεκταρινιών, δαμασκηνιών, κερασιών, ντοματιών, μελιτζανιών, πιπεριών, αγγουριών, 
κολοκυθιών, πεπονιών, καρπουζιών, κραμβοειδών, πατατών, καλλωπιστικών και 

καπνών (Bayer, 2016).  
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 Είναι βλαβερό για τα πουλιά.  
 Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.  

 Για να προστατεύσουμε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης δεν θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσουμε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία.  

 Επίσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το προϊόν κατά την περίοδο 
ανθοφορίας των ζιζανίων. 

 

Παρατηρήσεις: 

1. Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από τα στάδια ανάπτυξης των φυτών και την 

ένταση της προσβολής. 
2. Στα εσπεριδοειδή, σε πρόγραμμα «Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης», συνιστάται 

και εφαρμόζεται, όταν υπάρχει μικρός πληθυσμός ακμαίων του παράσιτου Cales 

Νoacki ώριμο για ωοτοκία. 
3. Στα εσπεριδοειδή, σε περίπτωση προχωρημένης προσβολής (μικρός πληθυσμός, 

παρουσία μελιτωμάτων), ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται σε 20-30 ημέρες από τον 
προηγούμενο. 

4. Στα εσπεριδοειδή, για την καταπολέμηση του φυλλοκνίστη (Phyllocnistis Citrella), 

η μικρή δόση συνιστάται για μικρή πίεση προσβολής, ενώ η μεγάλη δόση για 
μεγάλη δόση προσβολής.  

 

 
Σχήμα 5: Τα βαρέα μέταλλα από το έδαφος και τους 
αεροψεκασμούς περνούν στα φυτά και στην συνέχεια στον 
ανθρώπινο οργανισμό. 

 

Imidacloprid 

Η ουσία Imidacloprid μετατρέπει το φυτοφάρμακο σε ένα εξαιρετικά συστημικό 
εντομοκτόνο, το οποίο δρα ως νευροτοξίνη εντόμου και ανήκει σε μια κατηγορία 
χημικών που ονομάζεται νεονικοτινοειδή, που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα των 

εντόμων με πολύ χαμηλότερη τοξικότητα σε θηλαστικά. Συγκεκριμένα , συνδέεται πολύ 
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πιο έντονα στους υποδοχείς των νευρώνων των εντόμων απ’ ό,τι στους υποδοχείς των 
νευρώνων των θηλαστικών, γι’ αυτό είναι ένα εντομοκτόνο πολύ πιο τοξικό για τα 

έντομα παρά τα θηλαστικά. Η ουσία Imidacloprid είναι σήμερα το πιο ευρέως 
χρησιμοποιούμενο εντομοκτόνο στον κόσμο. Λειτουργεί και αντιδρά με την 

οποιαδήποτε επαφή με το γαστρεντερικό. Η σειρά περιλαμβάνει: αφίδες, θρίπες του 
καπνού, αλευρώδη, φύλλα ανθρακωρύχους εσπεριδοειδών, πατάτας και παράσιτα του 
εδάφους. Μπορεί να εφαρμοστεί και μέσα από το  σύστημα άρδευσης. Επίσης, είναι 

ανθεκτική στο έδαφος. Επιπλέον χρησιμοποιείται και ως θεραπεία τω ν σπόρων 
ζαχαρότευτλων, ηλίανθου, ελαιοκράμβης και καλαμποκιού από παράσιτα του εδάφους 

και μερικά εναέρια παράσιτα (Lambev, 2010).  

Συνέπειες στον ανθρώπινο οργανισμό  

Οι επιπτώσεις στα θηλαστικά έχει μελετηθεί σε αρουραίους, ποντίκια και σκύλους. Στα 

θηλαστικά, οι κύριες επιδράσεις του Ιmidacloprid είναι η θνησιμότητα, παροδικές 
παρενέργειες (ζάλη, απάθεια, υπερκινητικότητα, δύσπνοια) και παροδική καθυστέρηση 

της ανάπτυξης. Υψηλές δόσεις του Ιmidacloprid επιφέρουν εκφυλιστικές αλλοιώσεις 
στους όρχεις, θυμό, στον μυελό των οστών και στο πάγκρεας . Καρδιαγγειακές και 
αιματολογικές επιπλοκές έχουν επίσης παρατηρηθεί, αλλά σε πολύ πιο υψηλές δόσεις. 

Το Imidacloprid δεν είναι ούτε καρκινογόνο σε πειραματόζωα ούτε μεταλλαξιογόνο στις 
τυπικές εργαστηριακές αναλύσεις. Δεν δημοσιεύτηκαν μέχρι τώρα μελέτες έγιναν για 

ανθρώπους οι οποίοι εκτίθενται χρονίως σε Ιmidacloprid. Οι μόνες επιδράσεις του 
Ιmidacloprid για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον εξαρτώνται από την ποσότητα 
του Ιmidacloprid που είναι παρούσα, καθώς και τη διάρκεια και τη συχνότητα της 

έκθεσης. Ακόμη οι επιδράσεις εξαρτώνται επίσης από την υγεία του ατόμου ή/και 
ορισμένους περιβαλλοντικούς παράγοντες.  

4. Εκτέλεση Πειράματος  

Αγοράσαμε 28 γλάστρες, 3 σακούλες χώματος 

κηπουρικής, βολβούς κρεμμυδιών, 3 ποτιστήρια, 
δανειστήκαμε από το εργαστήριο  της χημείας 3 

ποτήρια ζέσεως των 1000 ml, μια ζυγαριά ακρίβειας 
και 2 μικρά φτυαράκια κηπουρικής. Αρχικά 
τοποθετήσαμε μια γλάστρα πάνω στη ζυγαριά, τη 

μηδενίσαμε και προσθέταμε λίγο λίγο χώμα μέχρι να 
γεμίσει περίπου κατά 1200g (φωτογραφία 1).  

Φυτέψαμε ακολούθως 5 βολβούς στη γλάστρα και 
επαναλάβαμε την ίδια διαδικασία σε όλες τις 
υπόλοιπες.  Ομαδοποιήσαμε με ετικέτες τις γλάστρες 

σε 4 ομάδες των 7 στην ίδια πλευρά τις αίθουσας 
(φωτογραφία 2) για να λαμβάνουν το ίδιο ποσό 

ηλιακής ακτινοβολίας. Στη συνέχεια ποτίσαμε αρχικά 
όλες τις γλάστρες με πόσιμο νερό (φωτογραφία 3), 
γιατί δεν είχαμε ακόμη προμηθευτεί όλες τις 

κατηγορίες νερού. Στο πείραμά μας χρησιμοποιήσαμε 
3 κατηγορίες νερού: νερό από το φράγμα των 
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Πολεμιδιών, ανακυκλωμένο νερό από τον ΣΑΛΑ και πόσιμο νερό βρύσης  (φωτογραφία 
4). 
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Μια μέρα πριν από κάθε πότισμα βάζαμε σε μια λεκάνη λίγο από το πόσιμο νερό 
βρύσης για να εξατμιστεί η χλωρίνη από αυτό. Γεμίσαμε 2 δοχεία των 50L από τις δύο 

κατηγορίες (φράγμα Πολεμιδιών και ΣΑΛΑ). Μια εβδομάδα μετά το φύτεμά τους, όταν 
είχαμε όλες τις κατηγορίες νερού, ποτίσαμε τις δύο ομάδες με πόσιμο νερό, την 3η με 

νερό από το φράγμα των Πολεμιδιών και την τελευταία με νερό από το ΣΑΛΑ. Κάθε 
γλάστρα ποτίστηκε με 500ml νερού. Την επόμενη εβδομάδα ποτίσαμε ξανά τα φυτά μας 
με τον ίδιο τρόπο, αλλά την 3η εβδομάδα παρατηρήσαμε πως τα φυτά δεν είχαν 

απορροφήσει όλο το νερό του προηγούμενου ποτίσματος και έτσι αποφασίσαμε να μην 
τα ποτίσουμε (φωτογραφία 6).  Από την επόμενη εβδομάδα και στο εξής (5ο πότισμα και 

μετά) ποτίζαμε τα φυτά μας με 200ml νερό, το οποίο ήταν αρκετό για την ανάπτυξή τους. 
Κάθε εβδομάδα, πριν από κάθε πότισμα, με την χρήση μιας ρίγας καταγράφαμε το 
ύψος κάθε φυτού σε κάθε γλάστρα για να δούμε τον ρυθμό ανάπτυξής τους.   

 

 
Φωτογραφία 6: Τα φυτά μας την τρίτη βδομάδα των μετρήσεών μας. 
 

Στη δεύτερη ομάδα φυτών στις 4 Φεβρουαρίου προσθέσαμε χορηγήσαμε το 
φυτοφάρμακο Imidacloprid  στη βάση του μίσχου. Το φυτοφάρμακο χορηγήθηκε άλλη 

μια φορά μια εβδομάδα πριν τη συγκομιδή.  Παρόλο που η συγκομιδή πρέπει να γίνεται 
15 μέρες μετά τη χορήγηση του φυτοφαρμάκου, αποφασίσαμε πως μπορούμε να 
προχωρήσουμε, αφού από προσωπική μας εμπειρία και από μαρτυρίες άλλων πολλοί 

αγρότες ψεκάζουν τις καλλιέργειές τους μια εβδομάδα πριν από τη συγκομιδή.   
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5. Ενδιάμεσες Πειραματικές Μετρήσεις  

Μετά απ’ όλες αυτές τις διαδικασίες καταφέραμε επιτέλους να σχεδιάσουμε την τελική 

φάση τους πειράματός μας, το οποίο περιλάμβανε 4 σειρές από γλάστρες με 5 βολβούς 

φρέσκων κρεμμυδιών. Επιλέξαμε φρέσκα κρεμμυδάκια αντί μαρούλια , γιατί φυτρώνουν 

σε λιγότερο χρονικό διάστημα και επειδή ο χρόνος μάς πίεζε και χρειαζόμασταν κάτι που 

να φυτρώνει γρήγορα. Οι 4 σειρές είχαν ως εξής: 

1η:  7 γλάστρες που θα ποτίζονται με πόσιμο νερό  

2η:   7 γλάστρες που θα ποτίζονται με νερό που έχει ευτροφισμό (φράγμα Πολεμιδιών) . 

Αυτήν την ομάδα τη σπάσαμε στο τέλος σε δύο κατηγορίες: δύο υποομάδες εκ των 

οποίων η μία υποομάδα ψεκάστηκε με το φυτοφάρμακο.  

3η :  7 γλάστρες που θα ποτίζονται με νερό από το εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού 

(ΣΑΛΑ) 

4η :  7 γλάστρες που θα ποτίζονται με πόσιμο νερό και φυτοφάρμακο  

Κάθε βδομάδα παίρναμε μετρήσεις του ύψους των φυτών (μέση τιμή, του πιο μικρού και 

του πιο μεγάλου φυτού, όπως παρουσιάζονται στους επόμενους 4 πίνακες). 

Πίνακας 5.1: Πειραματικές μετρήσεις της πρώτης ομάδας των φυτών που φυτέψαμε στο εργαστήριο. Να 
αναφερθεί ότι αυτή η ομάδα των φυτών ποτιζόταν κάθε εβδομάδα με πό σιμο νερό. Στον πίνακα αναφέρεται το 

ελάχιστο ύψος των φυτών που έχουν βλαστήσει, το μέγιστο ύψος των φυτών, ο μέσος όρος του ύψους, όπως 
επίσης και η μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που πήραμε τη  
μέτρηση. Επίσης αναγράφεται και η ποσότητα νερού που βάζαμε σε κάθε γλάστρα κάθε βδομάδα.  

Εβδομάδα Μέγιστο ύ ψος 

χερσαίου 

φυτού (cm) 

Ελάχιστο ύ ψος 

χερσαίου 

φυτού (cm) 

Ποσότητα 

νερού 

ποτίσματος 

Θερμοκρασία  

δωματίου (ΟC) 
Μέσος όρος 

ύψους των 

φυτών (cm) 

0 (22 /12/ 2015) 0 0 500 ml Max 13 

Min 5.5 

0 

1 (31/12/2015) 13 0 500 ml Max 10 

Min 0.5 

5 

2 (07/01/2016) 26 8 500ml  Max 19 

Min 8 

16.5 

3 (14/01/2016) 42 21 0ml Max 19.5 

Min 11.5 

31 

4 (21/01/2016) 46.5 30 200ml Max 20.7 

Min 11.6 

34 

5 (29/01/2016) 53 30 200ml Max 19 

Min 12.5 

39 

6 (4/02/2016) 62 34 200ml Max 20.8 
Min 14.5  

45  

7 (12/02/2016) 64 34.5         200ml Max 24.1 

Min 15 

45.5 

8 (18/02/2016) 66 36 200ml  Max 24.1 

Min 15  

 48 

9 (25/02/2016) 71 36 200ml  Max 22.6 
Min 15.4  

 49 
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Πίνακας 5.2: Πειραματικές μετρήσεις της πρώτης ομάδας των φυτών που φυτέψαμε στο εργαστήριο. Να αναφερθεί ότι αυτή η ομάδα 
των φυτών ποτιζόταν κάθε εβδομάδα με νερό που έχει τύχει βιολογικής επεξεργασίας, το οποίο πήραμε από το ΣΑΛΑ. Στον πίνακα 
αναφέρεται το ελάχιστο ύψος των φυτών που έχουν βλαστήσει, το μέγιστο ύψος των φυτών, ο μέσος όρος του ύψους, όπως επίσης 
και η μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που πήραμε τη μέτρηση. Επίσης, αναγράφεται 
και η ποσότητα νερού με την οποία ποτίζαμε κάθε γλάστρα κάθε εβδομάδα.  

Εβδομάδα Μέγιστο ύψος 

χερσαίου φυτού 

(cm) 

Ελάχιστο ύψος 

χερσαίου 

φυτού (cm) 

Ποσότητα 

νερού 

ποτίσματος 

Θερμοκρασία δωματίου 

(ΟC) 
Μέσος όρος 

ύψους των 

φυτών (cm) 

0 (22 /12/ 2015) 0 0 500 ml Max 13, Min 5.5 0 

1 (31/12/2015) 10 0 500 ml Max 10, Min 0.5 4.5 

2 (07/01/2016) 25,5 2 500ml  Max 19, Min 8 16 

3 (14/01/2016) 41 12.5 0ml Max 19.5, Min 11.5 31 

4 (20/01/2016) 43 17 200ml Max 20.7, Min 11.6 43.5 

5 (28/01/2016) 53.5 20 200ml Max 19, Min 12.5 42 

6 (4/02/2016)  57.5 21  200ml  Max 20.8, Min 14.5   38 

7 (12/02/2016) 62.5  22  200 ml  Max 24.1, Min 15 48 

8 (18/02/2016)  64.5 27  200 ml  Max 24.1, Min 15  49 

9 (25/02/2016)  67 34 200ml  Max 22.6, Min 15.4   50 

 
Πίνακας 5.3: Πειραματικές μετρήσεις της πρώτης ομάδας των φυτών που φυτέψαμε στο εργαστήριο. Να αναφερθεί ότι αυτή η ομάδα 
των φυτών ποτιζόταν κάθε εβδομάδα με νερό που  είχαμε πάρει από το φράγμα Πολεμιδιών. Στον πίνακα αναφέρεται το ελάχιστο ύψος 
των φυτών που έχουν βλαστήσει, το μέγιστο ύψος των φυτών, ο μέσος όρος του ύψους, όπως επίσης και η μέγιστη και η ελάχιστη  
θερμοκρασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που πήραμε την μέτρηση. Επίσης, αναγράφεται και η ποσότητα νερού με την 
οποία ποτιζόταν κάθε γλάστρα κάθε εβδομάδα. 

Εβδομάδα Μέγιστο ύ ψος 

χερσαίου 

φυτού (cm) 

Ελάχιστο ύ ψος 

χερσαίου φυτού 

(cm) 

Ποσότητα 

νερού 

ποτίσματος 

Θερμοκρασία 

δωματίου (οC) 
Μέσος όρος 

ύψους των 

φυτών (cm) 

0 (22 /12/ 2015) 0 0 500 ml Max 13, Min 5.5 - 

1 (31/12/2015) 10 0.5 500 ml Max 10, Min 0.5 5 

2 (07/01/2016) 27 11 500ml Max 19, Min 8 17 

3 (14/01/2016) 38 20.5 0ml Max 19.5, Min 11.5 30 

4 (20/01/2016) 45 28 200ml Max 20.7, Min 11.6 33.5 

5 (28/01/2016) 49 32 200ml Max 19, Min 12.5 40 

6 (4/02/2016) 55 25.5 200ml Max 20.8, Min 14.5  40 

7 (12/02/2016) 60 28 200 ml Max 24.1, Min 15 43 

8 (18/02/2016) 54 27 200ml Max 24.1, Min 15  44 

9 (25/02/2016) 54 27 200ml Max 22.6, Min 15.4  44 
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Πίνακας 5.4: Πειραματικές μετρήσεις της πρώτης ομάδας των φυτών που φυτέψαμε στο εργαστήριο. Να αναφερθεί ότι αυτή η ομάδα 
των φυτών ποτιζόταν κάθε εβδομάδα με πόσιμο νερό. Στον πίνακα αναφέρεται το ελάχιστο ύψος των φυτών που έχουν βλαστήσει, το  
μέγιστο ύψος των φυτών, ο  μέσος όρος του ύψους, όπως επίσης και η μέγιστη και ελάχιστη  θερμοκρασία που είχαμε κατά τη διάρκεια 
της εβδομάδας που πήραμε τη μέτρηση. Επίσης αναγράφεται και η ποσότητα νερού με την οποία ποτίζαμε κάθε γλάστρα κάθε 
εβδομάδα. 

Εβδομάδα Μέγιστο ύ ψος 

χερσαίου 

φυτού (cm) 

Ελάχιστο ύ ψος 

χερσαίου φυτού 

(cm) 

Ποσότητα 

νερού 

ποτίσματος 

Θερμοκρασία 

δωματίου (οC) 

Μέσος όρος 

ύψους των 

φυτών (cm) 

0 (22 /12/ 2015) 0 0 500 ml Max 13, Min 5.5 0 

1 (31/12/2015) 8 0 500 ml Max 10, Min 0.5 3 

2 (07/01/2016) 22 5 500ml Max 19, Min 8 15 

3 (14/01/2016) 33 19 0ml Max 19.5, Min 11.5 26 

4 (20/01/2016) 37 23 200ml Max 20.7, Min 11.6 30 

5 (28/01/2016) 45 24 200ml Max 19, Min 12.5 35.5 

6 (4/02/2016) 47 25.5 200ml Max 20.8, Min 14.5  42  

7 (12/02/2016) 49 25 200ml Max 24.1, Min 15 42.5 

8 (18/02/2016) 55 27 200ml Max 24.1, Min 15  43  

9 (25/02/2016) 56.5 31 200ml Max 22.6, Min 15.4   44.1 

 

Στους πιο πάνω πίνακες καταγράφηκαν αναλυτικά όλες οι μετρήσεις των φυτών. Σε 

γενικές γραμμές μπορούμε να παρατηρήσουμε πως τη μεγαλύτερη ανάπτυξη κατά μέσο 

όρο είχε η ομάδα που ποτιζόταν με νερό από το ΣΑΛΑ στα 50.5cm. Τη δεύτερη 

μεγαλύτερη ανάπτυξη είχαν τα φυτά που ποτίζονταν με πόσιμο νερό (49.5cm) και 

ακολουθούν οι ομάδες που ποτίζονταν με νερό από το φράγμα των Πολεμιδιών και με 

νερό από το φράγμα Πολεμιδιών σε συνδυασμό με φυτοφάρμακο (44.5 ΚΑΙ 45cm 

αντίστοιχα). Το υψηλότερο φυτό βρέθηκε στην ομάδα του ποσίμου με 72cm ύψος και το 

χαμηλότερο φυτό μας βρέθηκε στις αμάδες του Φ.Π. και Φ.Π με φυτοφάρμακο με 31cm 

ύψος. Εάν παρατηρήσουμε τον ρυθμό ανάπτυξης των φυτών μας και τη θερμοκρασία 

μπορούμε να δούμε τα φυτά μας αναπτύσσονταν με σταθερό ρυθμό. Αυτό συνέβη, γιατί 

οι θερμοκρασίες μας τυχαίως κατά τη διεκπεραίωση του πειράματός μας και σύμφωνα 

με τις μετρήσεις που είχαμε πάρει, κυμαίνονταν μεταξύ 18-21 οC (μέση θερμοκρασία). 

Να αναφέρουμε ότι το πότισμα με το φυτοφάρμακο έγινε στις 11 και στις 25 

Φεβρουαρίου 2016.  

 

6. Διαδικασία διεξαγωγής των τελικών μετρήσεων.   
Για να πάρουμε τις τελικές μετρήσεις των βαρέων ιόντων, που θέλαμε να μετρήσουμε, 
μεταβήκαμε στο κρατικό χημείο όπου με μια πρωτογενή επεξεργασία κάναμε τις 

μετρήσεις των ιόντων μας. Θα αναφέρουμε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε καθ’ όλη 
τη διάρκεια της επίσκεψής μας στο κρατικό χημείο. Για μας ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία 

η επαφή μας με ένα σύγχρονης τεχνολογίας εργαστήριο  και πιστεύουμε ότι και μόνο η 
επαφή μας με την διεξαγωγή των τελικών πειραματικών μετρήσεων μάς πρόσφερε 
αρκετά. Κατά την επίσκεψή μας μάς έγινε αρχικά μια πλήρης ενημέρωση για τη 

διαδικασία που θα ακολουθούσαμε (φωτογραφία 7) μέχρι να μετρήσουμε τελικά όλα τα 
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μέταλλα (14 μέταλλα, όπως αναφέρονται στη συνέχεια) με τον φασματογράφο μάζας. Ο 
φασματογράφος μάζας που χρησιμοποιήσαμε ήταν ο φασματογράφος μάζας με 

επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, ICP – 
MS). Πλήρης περιγραφή του φασματογράφου μάζας που χρησιμοποιήθηκε αναφέρεται 

στο Παράρτημα 1.  
 

 
 

Η διαδικασία στη συνέχεια χωρίζεται 
σε βήματα. Για κάθε βήμα 

παρατίθεται αναλυτική περιγραφή. 
  
Μεταφορά των φυτών στο κρατικό 

χημείο: Σίγουρα ήταν το πρώτο που 

έγινε, καθώς μεταφέραμε δέκα 

γλάστρες με κρεμμύδια στο χημείο  
(φωτογραφία 8), δύο γλάστρες από 
κάθε ομάδα ως ακολούθως:  

 Δύο γλάστρες που 
ποτίζονταν μόνο με πόσιμο 

νερό 

 Δύο γλάστρες που ποτίζονταν μόνο με νερό  βιολογικής επεξεργασίας από το  

ΣΑΛΑ  

 Δύο γλάστρες που ποτίζονταν μόνο με νερό από το φράγμα Πολεμιδιών  

 Δύο γλάστρες που ποτίζονταν από το φράγμα Πολεμιδιών αλλά τους έγινε και 

ριζοπότισμα με το φυτοφάρμακο στις 11 και στις 25 Φεβρουαρίου 2016.  

 Δύο γλάστρες που ποτίζονταν με πόσιμο νερό και τους έγινε και ριζοπότισμα 

με το φυτοφάρμακο στις 11 και στις 25 Φεβρουαρίου 2016.  
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Τεμαχισμός και ετοιμασία των δειγμάτων μας: Πρώτα τεμαχίσαμε τα φύλλα των 

κρεμμυδιών από κάθε γλάστρα χρησιμοποιώντας ένα μαχαιράκι και ένα μίξερ, τα οποία 

καθαρίζαμε πριν κόψουμε τα φύλλα της επόμενης γλάστρας. Όταν τεμαχίζονταν τα 
φύλλα σε ικανοποιητικό μέγεθος, τοποθετούσαμε κάθε δείγμα σε μια αεροστεγή 

πλαστική σακούλα και γράψαμε στο εξωτερικό από ποια γλάστρα ήταν (φωτογραφίες 9). 
Η διαδικασία, αν και ακούγεται εύκολη, ήταν αρκετά χρονοβόρα. Σε κάθε δείγμα έμπαινε 
ένας κωδικός όπως φαίνεται στον πίνακα 6.1. 

 

 
 
Ζύγισμα και επιλογή μάζας ενός γραμμαρίου από το κάθε δείγμα μας:  Ζυγίσαμε σε 

μια ζυγαριά ακριβείας (4 δεκαδικά ψηφία). Κάτι που μας έκανε εντύπωση είναι ότι μέσα 

στη ζυγαριά υπήρχε υλικό για απορρόφηση της υγρασίας, ώστε να μην επηρεάζει τις 
μετρήσεις μας (φωτογραφίες 10). Από κάθε δείγμα πήραμε ποσότητα περίπου ενός 
γραμμαρίου εκτός από τρία δείγματα 

από τα οποία πήραμε διπλές και 
τριπλές ποσότητες έτσι ώστε στο 

τέλος να μπορέσει να γίνει και 
εμβολιασμός αυτών των δειγμάτων 
για να ταυτοποιηθούν οι μετρήσεις 

(εμβολιασμός είναι η διαδικασία 
όπου στο δείγμα τοποθετείται 

γνωστή ποσότητα μετάλλων και 
γίνεται στη συνέχεια μια ανάλυση για 
να δούμε ότι ο φασματογράφος μας 

μετράει κανονικά). Το εμβολιασμένο 
μας δείγμα θα είναι αυτό στο οποίο 

θα βάλουμε μια γνωστή ποσότητα 
βαρέων μετάλλων και θα δούμε 
αργότερα εάν απορροφήθηκαν και αν 

εμφανίστηκαν στις μετρήσεις μας, 
ώστε να είμαστε σίγουροι πως τα αποτελέσματά μας είναι αξιόπιστα. Οι μετρήσεις των 

μαζών όλων των δειγμάτων παρουσιάζονται στον πίνακα 6.1.   
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Πίνακας 6.1: Μέτρηση μάζας για κάθε δείγμα που πήραμε. Τα δείγματα αναφέρονται με τον 
κωδικό τους και συνοδεύονται από περιγραφή του δείγματος. Σε όλα τα δείγματα 
προσπαθήσαμε να πάρουμε μάζα περίπου 1 γραμμαρίου. Τα δείγματα με το πόσιμο νερό 
μπήκαν για διπλή και τριπλή μέτρηση, για να χρησιμεύσει η μέτρησή τους για αφαίρεση από 
το εμβολιασμένο δείγμα.  

Α/Α Κωδικός Περιγραφή Μάζα (g) 
1 01623/2016 Πότισμα με πόσιμο νερό μόνο (Α1 Δείγμα) 1,0156 
2 01623/2016 Πότισμα με πόσιμο νερό μόνο (Α2 Δείγμα) 1,0411 
3 01623/2016 Πότισμα με πόσιμο νερό μόνο (Α3 Δείγμα) 0,9690 
4 01627/2016 Πότισμα με πόσιμο νερό μόνο (Β1 Δείγμα) 0,9775 
5 01627/2016 Πότισμα με πόσιμο νερό μόνο (Β2 Δείγμα) 1,0338 
6 01621/2016 Πότισμα με νερό που τυγχάνει βιολογικής επεξεργασίας 

από το ΣΑΛΑ (Α δείγμα) 
0,9618 

7 01628/2016 Πότισμα με νερό που τυγχάνει βιολογικής επεξεργασίας 
από το ΣΑΛΑ (Β δείγμα) 

0,9823 

8 01625/2016 Πότισμα με νερό από το φράγμα Πολεμιδιών (Α Δείγμα) 0,9646 
9 01626/2016 Πότισμα με νερό από το φράγμα Πολεμιδιών (Β Δείγμα) 0,9447 
10 01629/2016 Πότισμα με νερό από φράγμα Πολεμιδιών και ριζοπότισμα 

με φυτοφάρμακο (2 φορές), (Α1 Δείγμα) 
0,9865 

11 01629/2016 Πότισμα με νερό από φράγμα Πολεμιδιών και ριζοπότισμα 
με φυτοφάρμακο (2 φορές), (Α2 Δείγμα) 

1,0681 

12 01630/2016 Πότισμα με νερό από φράγμα Πολεμιδιών και ριζοπότισμα 
με φυτοφάρμακο (2 φορές), (Β Δείγμα) 

0,9859 

13 01622/2016 Πότισμα με πόσιμο νερό και ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο 
(2 φορές), (Α Δείγμα) 

0,9875 

14 01624/2016 Πότισμα με πόσιμο νερό και ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο 
(2 φορές), (Β Δείγμα) 

0,9369 

 
Τοποθέτηση νιτρικού οξέως σε κάθε δείγμα: 
Αφού ζυγίσαμε τα δείγματά μας, πήγαμε σε 

έναν τεράστιο επαγωγό και με τη χρήση μιας 
πιπέτας ρυθμιζόμενου όγκου προσθέσαμε 3ml 
υπεροξείδιο και 5ml νιτρικό οξύ σε κάθε δείγμα , 

για να δούμε πιο ξεκάθαρα τα βαρέα μέταλλα, 
που περιέχονται στα δείγματά μας, αφού με 

αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα για  
αρκετά μεγάλη καθαρότητα στα αποτελέσματα 
(φωτογραφίες 11). Ο λόγος που τοποθετήθηκε 

το νιτρικό οξύ είναι ότι όλα τα μέταλλα 
αντιδρούν μαζί του και μας δίνουν νιτρικά 

άλατα, τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση με το 
βράσιμο, που θα κάνουμε στη συνέχεια, να 
φύγουν από το δείγμα μας. Με αυτό τον τρόπο 

εγκλωβίζαμε όλα τα μέταλλα στο διάλυμά μας 
και στη συνέχεια θα μπορούσαμε να τα 

μετρήσουμε.  
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Τοποθέτηση των δειγμάτων στον εργαστηριακό φούρνο μικροκυμάτων:  Αμέσως 

μετά τη λήξη της διαδικασίας τοποθέτησης του νιτρικού οξέως, τοποθετήθηκαν τα 

δείγματα σε ειδικές κυψελίδες. Τα δείγματα σφραγίστηκαν αεροστεγώς (φωτογραφία 12)  
για να μην δημιουργηθεί μεγάλη πίεση και να μην φύγουν ή καλύτερα να μην 

εξατμιστούν κάποια αέρια που χρειαζόμαστε. Υπάρχει βεβαίως εκτόνωση μερικών 
αερίων, αλλά αυτά δεν μας είναι χρήσιμα. Μετά τη σφράγισή τους τα δείγματα 
τοποθετήθηκαν στον ειδικό φούρνο μικροκυμάτων (φωτογραφία 13), για να καούν σε 

θερμοκρασία 200οC. Ο λόγος που μπαίνουν τα δείγματα στον φούρνο σε αυτή τη 
θερμοκρασία είναι, για να καούν όλες οι οργανικές ουσίες σε υγρή μορφή και να μην 

έχουμε οποιεσδήποτε παρεμβολές στον φασματογράφο μάζας από αυτές. Η όλη 
διαδικασία κράτησε 45 λεπτά και έγινε σε δύο δόσεις, διότι ο φούρνος έπαιρνε το πολύ 
δέκα δείγματα και τα δείγματα μας μαζί με τα εμβολιασμένα ήταν 20. Στη συνέχεια, 

αφού βγάλαμε όλα τα δείγματα, τα οποία ήταν μέσα σε πλαστικά σωληνάκια, για να μην 
γίνει επιμόλυνση από την ατμόσφαιρα κ.τ.λ., παρατηρήσαμε ότι η οργανική ύλη κάηκε 

εντελώς, οξειδώθηκε και έμεινε μόνο ανόργανη ύλη, δηλαδή διαφανές διάλυμα.  
 

 
Φωτογραφία 12: Αεροστεγής σφράγιση των 

δειγμάτων μας.  

 
Φωτογραφία 13: Τοποθέτηση των δειγμάτων στον 

φούρνο μικροκυμάτων.  
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Αραίωση των ανόργανων πλέον δειγμάτων μας με νερό: Τελευταία διαδικασία πριν 

την τελική μεταφορά των δειγμάτων στον φασματογράφο μάζας (ICP – MS) ήταν η 

αραίωση των δειγμάτων μας, από 67% νιτρικό οξύ που ήταν το αρχικό , σε ένα διάλυμα 
με 3% ποσότητα νιτρικού οξέως (φωτογραφίες 14). Η αραίωση έγινε σε δύο φάσεις με 

απιονισμένο νερό μεγάλης καθαρότητας.  
 

 
 

Μέτρηση της μάζας των βαρέων ιόντων στον φασματογράφο μάζας:  Ο 

φασματογράφος τέθηκε σε λειτουργία, έγινε πρώτα «calibration» και μετά μπήκαν όλα 

τα δείγματα μέσα. Στην ουσία αυτό που κάναμε σε αυτή τη φάση ήταν να περιμένουμε 
να πάρουμε τα αποτελέσματα. Οι διαδικασίες που γίνονται στον φασματογράφο είναι 
αρκετές, αλλά δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε και να τις εξηγήσουμε με αναλυτική 

διαδικασία. Στις φωτογραφίες 15 φαίνεται ο φασματογράφος, το πλάσμα και τα δείγματά 
μας καθώς μπαίνουν για να μετρηθούν. Η όλη διαδικασία κράτησε μιάμιση ώρα. 

 
Τελικοί υπολογισμοί: Τα αποτελέσματα που πήραμε από τον φασματογράφο μάζας 

ήταν σε ppb (parts per billion, και για το δείγμα που είχαμε μέσα στον φασματογράφο). 

Για να μπορέσουμε να πάρουμε τα αποτελέσματά μας σε ppm (parts per million), 
μετατρέποντας τις αρχικές μας μετρήσεις από ppb και λαμβάνοντας υπόψην και την 

αρχική μάζα του κάθε δείγματος, που ήταν διαφορετική, όπως μπορούμε να δούμε από 
τον πίνακα 6.1, χρησιμοποιούσαμε την πιο κάτω σχέση:  
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Όπου, 

 η ποσότητα του στοιχείου (μετάλλου) που θέλουμε να εξετάσουμε,  
 

 η ποσότητα του στοιχείου (μετάλλου) που πήραμε ως μέτρηση από τον 

φασματογράφο μάζας,  

  ο όγκος του τελικού διαλύματος για το κάθε δείγμα σε χιλιοστά του λίτρου,  

  η μάζα του κάθε δείγματος, όπως φαίνεται στον πίνακα 6.1.  

 
Αφού έγιναν και αυτοί οι υπολογισμοί, πήραμε τις μετρήσεις μας, τις οποίες χωρίσαμε 

και τις παρουσιάζουμε ανά πίνακα και ανά στοιχείο για όλες τις περιπτώσεις στην 
επόμενη ενότητα μαζί με την απαραίτητη συζήτηση.  
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7. Αποτελέσματα και συζήτηση αποτελεσμάτων 

Πήραμε αποτελέσματα για 14 διαφορετικά μέταλλα, τα οποία παρουσιάζονται στη 
συνέχεια ανά μέταλλο σε ξεχωριστούς πίνακες. Για κάθε πίνακα γίνεται και η αντίστοιχη 

συζήτηση. Καταλήγουμε στο τέλος με τα γενικά συμπεράσματα. Από την ομάδα με το 
πόσιμο νερό είχαμε 5 μετρήσεις, επειδή έγιναν και δείγματα για εμβολιασμό, όπως 

έχουμε αναφέρει, και από την ομάδα που ποτίζαμε με νερό από το φράγμα Πολεμιδιών 
και έγινε και ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο έγιναν 3 μετρήσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις 
πήραμε τη μέση τιμή όλων των μετρήσεων που είχαμε , για να μπορέσουμε να έχουμε 

πιο ακριβή αποτελέσματα.  

7.1. Μετρήσεις Αλουμινίου  

 
Πίνακας 7.1: Μετρήσεις AL σε ppm (parts per million) 

Α/Α Περιγραφή  Α Δείγμα  
(ppm) 

Β Δείγμα 
(ppm) 

Μ.Ο. 
(ppm) 

1 Πότισμα με πόσιμο νερό μόνο (23/27) 1,138 0,936 0,959 1,339 1,170 1,1084 

2 Πότισμα με νερό που τυγχάνει βιολογικής επεξεργασίας 
από το ΣΑΛΑ (21/28) 

1,025 2,431 1,728 

3 Πότισμα με νερό από το φράγμα Πολεμιδιών (25/26) 3,018 1,253 2,1355 

4 Πότισμα με νερό από φράγμα Πολεμιδιών και 
ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο (2 φορές), (29/30)  

0,929 1,299 1,894 1,3740 

5 Πότισμα με πόσιμο νερό και ριζοπότισμα με 
φυτοφάρμακο (2 φορές), (22/24) 

1,120 2,315 1,7115 

 

Η συγκέντρωση του αλουμίνιου αυξήθηκε σε όλες μας τις ομάδες σε σύγκριση με το 

τυφλό μας δείγμα (1,1084ppm). Η συγκέντρωση όμως της ομάδας που ποτιζόταν με 

νερό από το φράγμα Πολεμιδιών και θα συμβολίζεται στην συνέχεια ως Φ.Π. στην 

οποία έγινε ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο, ήταν η 2η μικρότερη μετά από αυτή του 

τυφλού μας (1,3740ppm). Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην ομάδα του Φ.Π.  

(2,1355), 93% διαφορά.  Από τα αποτελέσματα αυτά συμπεράνουμε πως το νερό του 

Φ.Π. μεταφέρει περισσότερο αλουμίνιο από τα άλλα είδη νερού, αλλά ο συνδυασμός 

του με το φυτοφάρμακο οδηγεί στην μείωσή του. 
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7.2. Μετρήσεις Χρωμίου  

Πίνακας 7.2: Μετρήσεις Cr σε ppm (parts per million) 

Περιγραφή  Α Δείγμα (ppm) Β Δείγμα 
(ppm) 

Μ.Ο. 
(ppm) 

Πότισμα με πόσιμο νερό μόνο (23/27)  0,028 0,012 0,016 0,014 0,011 0,0162 
Πότισμα με νερό που τυγχάνει βιολογικής 
επεξεργασίας από το ΣΑΛΑ (21/28)  

0,010 0,016 0,0130 

Πότισμα με νερό από το φράγμα Πολεμιδιών (25/26)  0,014 0,009 0,0115 
Πότισμα με νερό από φράγμα Πολεμιδιών και 
ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο (2 φορές), (29/30)  

0,030 0,024 0,030 0,0280 

Πότισμα με πόσιμο νερό και ριζοπότισμα με 
φυτοφάρμακο (2 φορές), (22/24)  

0,038 0,024 0,0310 

Η συγκέντρωση χρωμίου αυξήθηκε σε κάποιες ομάδες και σε άλλες μειώθηκε 

συγκριτικά με το τυφλό μας δείγμα (0,0162ppm). Στην ομάδα του φυτοφαρμάκου 

(0,0310 ppm) και Φ.Π. με φυτοφάρμακο  (0,0280ppm) αυξήθηκε με τη μεγαλύτερη 

αύξηση στην ομάδα του φυτοφαρμάκου (0,0148 ppm διαφορά). Μείωση σημείωσαν οι 

ομάδες του ΣΑΛΑ (0,0130ppm) ΚΑΙ Φ.Π. (0,0115ppm). Τη μεγαλύτερη μείωση είχε το 

Φ.Π. (0,0047ppm). Από τα αποτελέσματα αυτά συμπεραίνουμε πως το πόσιμο νερό 

μεταφέρει περισσότερο χρώμιο στα φυτά από τα άλλα είδη νερού, ενώ ο συνδυασμός  

του με το φυτοφάρμακο αυξάνει περισσότερο τη συγκέντρωση.  

7.3. Μετρήσεις Μαγγανίου 

Πίνακας 7.3: Μετρήσεις Mn σε ppm (parts per million) 

Περιγραφή  Α Δείγμα (ppm) Β Δείγμα 
(ppm) 

Μ.Ο. 
(ppm) 

Πότισμα με πόσιμο νερό μόνο (23/27)  1,089 1,216 1,086 2,847 3,312 1,9100 

Πότισμα με νερό που τυγχάνει βιολογικής 
επεξεργασίας από το ΣΑΛΑ (21/28)  

1,434 1,340 1,3870 

Πότισμα με νερό από το φράγμα Πολεμιδιών (25/26)  2,731 1,628 2,1795 

Πότισμα με νερό από φράγμα Πολεμιδιών και 
ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο (2 φορές), (29/30) 

2,928 2,974 2,497 2,7997 

Πότισμα με πόσιμο νερό και ριζοπότισμα με 
φυτοφάρμακο (2 φορές), (22/24)  

1,167 1,778 1,4725 

 

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση μαγγανίου στις ομάδες μας σημειώθηκε στην ομάδα του 
Φ.Π. με φυτοφάρμακο (2,7997 ppm), 47% περισσότερο από το τυφλό μας δείγμα 

(1,9100 ppm). Δεύτερη μεγαλύτερη συγκέντρωση σημειώθηκε στο Φ.Π. (2,1795 ppm). 
Στην ομάδα του φυτοφαρμάκου και του ΣΑΛΑ η συγκέντρωση ήταν μικρότερη του 
πόσιμου κατά 0,04375 και 0,523 ppm αντίστοιχα. Από αυτά τα αποτελέσματα 

συμπεραίνουμε πως το Φ.Π. μεταφέρει τη περισσότερη συγκέντρωση μαγγανίου και ο 
συνδυασμός του με φυτοφάρμακο μεταφέρει ακόμη περισσότερο. 
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7.4. Μετρήσεις Σιδήρου 

Πίνακας 7.4: Μετρήσεις Fe σε ppm (parts per million) 

Περιγραφή  Α Δείγμα  
(ppm) 

Β Δείγμα 
(ppm) 

Μ.Ο. 
(ppm) 

Πότισμα με πόσιμο νερό μόνο (23/27)  3,396 3,765 3,392 3,620 3,631 3,5608 

Πότισμα με νερό που τυγχάνει βιολογικής επεξεργασίας 
από το ΣΑΛΑ (21/28) 

3,429 
 

5,150 4,2895 

Πότισμα με νερό από το φράγμα Πολεμιδιών (25/26)  4,539 2,825 3,6820 

Πότισμα με νερό από φράγμα Πολεμιδιών και 
ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο (2 φορές), (29/30)  

4,053 3,824 3,939 3,9387 

Πότισμα με πόσιμο νερό και ριζοπότισμα με 
φυτοφάρμακο (2 φορές), (22/24)  

3,326 4,797 4,0615 

 
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση σιδήρου στις ομάδες μας παρατηρήθηκε στην ομάδα που 

ποτιζόταν με νερό που έτυχε βιολογικής επεξεργασίας από τον ΣΑΛΑ (4.2895 ppm) και 
κοντά σε αυτή την τιμή ήταν και η ομάδα που ποτιζόταν με πόσιμο νερό και της έγινε 
ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο (4,0615 ppm). Από αυτά τα αποτελέσματα 

συμπεραίνουμε πως το νερό βιολογικής επεξεργασίας μεταφέρει την περισσότερη 
συγκέντρωση σιδήρου και ότι ο συνδυασμός του πόσιμου νερού με  το φυτοφάρμακο 

μας δίνει και πάλι αυξημένες ποσότητες σιδήρου.  

7.5. Μετρήσεις Κοβαλτίου 

Πίνακας 7.5: Μετρήσεις Co σε ppm (parts per million) 

Περιγραφή  Α Δείγμα 
(ppm) 

Β Δείγμα 
(ppm) 

Μ.Ο. 
(ppm) 

Πότισμα με πόσιμο νερό μόνο (23/27)  0,001 0,001 0,001 0,003 0,003 0,0018 

Πότισμα με νερό που τυγχάνει βιολογικής 
επεξεργασίας από το ΣΑΛΑ (21/28)  

0,001 0,003 0,0020 

Πότισμα με νερό από το φράγμα Πολεμιδιών (25/26)  0,003 0,002 0,0025 

Πότισμα με νερό από φράγμα Πολεμιδιών και 
ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο (2 φορές), (29/30)  

0,004 0,005 0,004 0,0043 

Πότισμα με πόσιμο νερό και ριζοπότισμα με 
φυτοφάρμακο (2 φορές), (22/24)  

0,001 0,004 0,0025 

 

Οι συγκεντρώσεις κοβαλτίου στα φυτά μας ήταν αρκετά μικρές. Η μεγαλύτερη 

συγκέντρωση βρέθηκε στην ομάδα του Φ.Π. με φυτοφάρμακο (0,0043 ppm) που ήταν 

κατά 0,0025ppm μεγαλύτερη του τυφλού μας (0,0018 ppm). Η ομάδα του Φ.Π. και του 

φυτοφαρμάκου είχαν την ίδια συγκέντρωση ύψους 0,0025 ppm και του ΣΑΛΑ 

0,0020ppm. Από εδώ συμπεραίνουμε πως το φυτοφάρμακο και το νερό του Φ.Π., όταν 

συνδυαστούν, σχεδόν διπλασιάζουν τη συγκέντρωση του κοβαλτίου στα φυτά μας, 

παρά εάν χρησιμοποιούνται μόνα τους. 
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7.6. Μετρήσεις Νικελίου 

Πίνακας 7.6: Μετρήσεις Ni σε ppm (parts per million) 

Περιγραφή  Α Δείγμα  
(ppm) 

Β Δείγμα 
(ppm) 

Μ.Ο. 
(ppm) 

Πότισμα με πόσιμο νερό μόνο (23/27)  0,028 0,026 0,024 0,030 0,027 0,0268 
Πότισμα με νερό που τυγχάνει βιολογικής 
επεξεργασίας από το ΣΑΛΑ (21/28)  

0,016 0,027 0,0215 

Πότισμα με νερό από το φράγμα Πολεμιδιών 
(25/26) 

0,025 0,019 0,0220 

Πότισμα με νερό από φράγμα Πολεμιδιών και 
ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο (2 φορές), (29/30)  

0,041 0,036 0,046 0,0410 

Πότισμα με πόσιμο νερό και ριζοπότισμα με 
φυτοφάρμακο (2 φορές), (22/24)  

0,021 0,026 0,0235 

 
Η συγκεντρώσεις νικελίου σε όλες μας τις ομάδες ήταν αρκετά χαμηλές, σχεδόν 

αμελητέες. Καμία δεν ξεπερνούσε τη συγκέντρωση των 0,005ppm. Παρ’ όλα αυτά η 
μεγαλύτερη συγκέντρωση σημειώθηκε στην ομάδα του Φ.Π. με φυτοφάρμακο (0,041 

ppm), η οποία ήταν κατά 0,0142ppm μεγαλύτερη από την τυφλή μας ομάδα 
(0.0268ppm). Η συγκέντρωση ήταν σχεδόν 53% μεγαλύτερη από αυτή του τυφλού 
δείγματος. Η συγκέντρωση στην ομάδα του Φ.Π. ήταν 0,0220ppm και του  

φυτοφάρμακου 0,0235ppm. Από εδώ συμπεραίνουμε πως το φυτοφάρμακο και το νερό 
του Φ.Π. όταν συνδυαστούν, σχεδόν διπλασιάζουν τη συγκέντρωση του κοβαλτίου στα 

φυτά μας, παρά εάν χρησιμοποιούνται μόνα τους. 

7.7. Μετρήσεις  Χαλκού  

Πίνακας 7.7: Μετρήσεις Cu σε ppm (parts per million) 

Περιγραφή  Α Δείγμα  
(ppm) 

Β Δείγμα 
(ppm) 

Μ.Ο. 
(ppm) 

Πότισμα με πόσιμο νερό μόνο (23/27)  0,341 0,239 0,207 0,271 0,273 0,2662 
Πότισμα με νερό που τυγχάνει βιολογικής 
επεξεργασίας από το ΣΑΛΑ (21/28)  

0,154 0,280 0,2170 

Πότισμα με νερό από το φράγμα Πολεμιδιών (25/26)  0,350 0,201 0,2755 
Πότισμα με νερό από φράγμα Πολεμιδιών και 
ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο (2 φορές), (29/30)  

0,525 0,461 0,503 0,4963 

Πότισμα με πόσιμο νερό και ριζοπότισμα με 
φυτοφάρμακο (2 φορές), (22/24)  

0,284 0,176 0,2300 

 

Οι συγκεντρώσεις του χαλκού στις ομάδες των φυτών μας ήταν 0,496 ppm στα φυτά 

που ποτίστηκαν με νερό από το Φ.Π. Αυτή η κατηγορία σημείωσε το μεγαλύτερο μέσο 

όρο συγκέντρωσης. Ο μέσος όρος των άλλων ομάδων κυμαίνεται γύρω στα 0,25 ppm. 

Συγκρίνοντας την ομάδα του υψηλότερου μέσου όρου με το τυφλό μας δείγμα η  

διαφορά που σημειώσαμε ήταν  0,23ppm, 86% περισσότερη από του τυφλού. Από εδώ 

συμπεραίνουμε πως το φυτοφάρμακο και το νερό του Φ.Π . όταν συνδυαστούν, 
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διπλασιάζουν σχεδόν τη συγκέντρωση του κοβαλτίου στα φυτά, παρά εάν είχαν 

χρησιμοποιηθεί μόνα τους. 

7.8. Συγκεντρώσεις Ψευδαργύρου  

Πίνακας 7.8: Μετρήσεις Ζn σε ppm (parts per million) 

Περιγραφή  Α Δείγμα  
(ppm) 

Β Δείγμα 
(ppm) 

Μ.Ο. 
(ppm) 

Πότισμα με πόσιμο νερό μόνο (23/27)  2,312 2,358 2,137 2,838 2,811 2,4912 
Πότισμα με νερό που τυγχάνει βιολογικής 
επεξεργασίας από το ΣΑΛΑ (21/28)  

1,746 2,413 2,0795 

Πότισμα με νερό από το φράγμα Πολεμιδιών (25/26)  2,315 2,026 2,1705 
Πότισμα με νερό από φράγμα Πολεμιδιών και 
ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο (2 φορές), (29/30)  

3,907 3,296 3,889 3,6973 

Πότισμα με πόσιμο νερό και ριζοπότισμα με 
φυτοφάρμακο (2 φορές), (22/24)  

1,632 2,037 1,8345 

 
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ψευδαργύρου παρατηρήθηκε στο δείγμα που ποτίστηκε με 

νερό από το Φ.Π. και με φυτοφάρμακο (3,6973 ppm), η οποία ήταν κατά 1,2061 ppm 
περισσότερη από το τυφλό (2,4912ppm). Στις υπόλοιπές μας ομάδες η συγκέντρωση 
του ψευδαργύρου ήταν μικρότερη από αυτή του τυφλού μας. Τη μικρότερη 

συγκέντρωση είχε η ομάδα του φυτοφάρμακου (1,8345 ppm) μικρότερη κατά 0,6567 
ppm από αυτή του τυφλού. Το δείγμα που ποτίστηκε με νερό του ΣΑΛΑ ακολουθεί με 

συγκέντρωση 2,0795 ppm και του Φ.Π. με 2,1705 ppm. Από εδώ συμπεραίνουμε πως 
το νερό του Φ.Π. όταν συνδυαστεί με το φυτοφάρμακο, αυξάνει τη συγκέντρωση του 
ψευδαργύρου πάνω από αυτή του πόσιμου, ενώ, όταν χρησιμοποιούνταν ξεχωριστά 

είχαν συγκέντρωση μικρότερη από το πόσιμο. Το φυτοφάρμακο όμως είχε λιγότερη 
συγκέντρωση ψευδαργύρου σε σύγκριση με του Φ.Π. επομένως το νερό του Φ.Π. 

έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο. 

7.9. Μετρήσεις Αρσενικού 
Πίνακας 7.9: Μετρήσεις As σε ppm (parts per million) 

Περιγραφή  Α Δείγμα (ppm) Β Δείγμα 
(ppm) 

Μ.Ο. 
(ppm) 

Πότισμα με πόσιμο νερό μόνο (23/27)  0,010 0,005 0,006 0,012 0,012 0,0090 
Πότισμα με νερό που τυγχάνει βιολογικής επεξεργασίας 
από το ΣΑΛΑ (21/28) 

0,005 0,007 0,0060 

Πότισμα με νερό από το φράγμα Πολεμιδιών (25/26)  0,008 0,005 0,0065 
Πότισμα με νερό από φράγμα Πολεμιδιών και 
ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο (2 φορές), (29/30)  

0,012 0,017 0,012 0,0137 

Πότισμα με πόσιμο νερό και ριζοπότισμα με 
φυτοφάρμακο (2 φορές), (22/24)  

0,012 0,022 0,0170 

 

Οι συγκεντρώσεις αρσενικού στα φυτά μας ήταν επίσης αρκετά μικρές. Η μεγαλύτερη 
συγκέντρωση σημειώθηκε στην ομάδα του φυτοφάρμακου, στα 0,0170 ppm. Περιέργως 

η συγκέντρωση στην ομάδα του ΣΑΛΑ και του Φ.Π. ήταν μικρότερη από αυτή του 
τυφλού μας δείγματος (0,0090 ppm), κατά 28% περίπου. Αυτό μπορεί να υποδηλώνει 



40 
 

πως και άλλοι παράγοντες εκτός αυτών που μετρήσαμε θα πρέπει να έπαιξαν ρόλο στη 
συγκέντρωση του αρσενικού. Από εδώ συμπεραίνουμε πως το φυτοφάρμακο περιέχει 

τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αρσενικού γι’ αυτό, όταν τα φυτά μας ποτίστηκαν με 
φυτοφάρμακο και νερό του Φ.Π., η συγκέντρωση αυξήθηκε κατά 0,0072 ppm από τα 

0,0065 ppm, που είχαν τα φυτά, όταν ποτίζονταν μόνο με νερό από το Φ.Π. 

7.10. Μετρήσεις Σεληνίου  

Πίνακας 7.10: Μετρήσεις Se σε ppm (parts per million) 

Περιγραφή  Α Δείγμα  
(ppm) 

Β Δείγμα 
(ppm) 

Μ.Ο. 
(ppm) 

Πότισμα με πόσιμο νερό μόνο (23/27)  0,004 0,004 0,006 0,006 0,004 0,0048 
Πότισμα με νερό που τυγχάνει βιολογικής 
επεξεργασίας από το ΣΑΛΑ (21/28)  

0,005 0,004 0,0045 

Πότισμα με νερό από το φράγμα Πολεμιδιών (25/26)  0,008 0,001 0,0045 
Πότισμα με νερό από φράγμα Πολεμιδιών και 
ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο (2 φορές), (29/30)  

0,011 0,009 0,009 0,0100 

Πότισμα με πόσιμο νερό και ριζοπότισμα με 
φυτοφάρμακο (2 φορές), (22/24)  

0,004 0,005 0,0045 

 

Η συγκέντρωση του σεληνίου στην ομάδα μας του Φ.Π. με φυτοφάρμακο ήταν κατά 
108% μεγαλύτερη του τυφλού μας δείγματος, που ήταν στα 0,0048ppm συγκέντρωσης. 

Η συγκέντρωση στις άλλες ομάδες ήταν ακριβώς η ίδια, στα 0,0045 ppm, ελάχιστα 
μικρότερη από αυτή του τυφλού μας δείγματος. Πιθανόν ο συνδυασμός του 
φυτοφαρμάκου με το νερό του Φ.Π. να είναι ο λόγος της αύξησης της συγκέντρωσης, 

σχεδόν διπλάσιας από την περίπτωση που θα είχαν χρησιμοποιηθεί το καθένα 
ξεχωριστά. 

7.11. Μετρήσεις Καδμίου 

Πίνακας 7.11: Μετρήσεις Cd σε ppm (parts per million) 

Περιγραφή  Α Δείγμα  
(ppm) 

Β Δείγμα 
(ppm) 

Μ.Ο. 
(ppm) 

Πότισμα με πόσιμο νερό μόνο (23/27)  0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,0014 
Πότισμα με νερό που τυγχάνει βιολογικής 
επεξεργασίας από το ΣΑΛΑ (21/28)  

0,002 0,001 0,0015 

Πότισμα με νερό από το φράγμα Πολεμιδιών (25/26)  0,001 0,001 0,0010 
Πότισμα με νερό από φράγμα Πολεμιδιών και 
ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο (2 φορές), (29/30)  

0,002 0,002 0,001 0,0017 

Πότισμα με πόσιμο νερό και ριζοπότισμα με 
φυτοφάρμακο (2 φορές), (22/24) 

0,001 0,002 0,0015 

 
Η μικρότερη συγκέντρωση σημειώθηκε στην ομάδα του Φ.Π. (0,0010 ppm), 0,0004 ppm 

μικρότερη από το τυφλό μας δείγμα (0,0014 ppm), και η μεγαλύτερη στην ομάδα του 
Φ.Π. με φυτοφάρμακο (0,0017 ppm), 0,0003 ppm μεγαλύτερη του πόσιμου. Το νερό του 

ΣΑΛΑ και του ποτίσματος με φυτοφάρμακο ήταν μόλις 0,0001 ppm μεγαλύτερο του 
τυφλού. Απ’ ό,τι μπορούμε να δούμε οι διαφορές είναι πολύ μικρές και αμελητέες. 
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7.12. Μετρήσεις Κασσίτερου  

Πίνακας 7.12: Μετρήσεις Sn σε ppm (parts per million) 

Περιγραφή  Α Δείγμα  
(ppm) 

Β Δείγμα 
(ppm) 

Μ.Ο. 
(ppm) 

Πότισμα με πόσιμο νερό μόνο (23/27) 0,058 0,058 0,068 0,063 0,047 0,0588 

Πότισμα με νερό που τυγχάνει βιολογικής επεξεργασίας 
από το ΣΑΛΑ (21/28) 

0,067 0,052 0,0595 

Πότισμα με νερό από το φράγμα Πολεμιδιών (25/26) 0,054 0,059 0,0565 

Πότισμα με νερό από φράγμα Πολεμιδιών και 
ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο (2 φορές), (29/30)  

0,044 0,076 0,060 0,0600 

Πότισμα με πόσιμο νερό και ριζοπότισμα με 
φυτοφάρμακο (2 φορές), (22/24)  

0,100 0,076 0,0880 

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση κασσίτερου σημειώθηκε στην ομάδα του φυτοφαρμάκου 

(0.088ppm), η όποια ήταν κατά 50% σχεδόν μεγαλύτερη του τυφλού δείγματος 
(0.0588ppm). Στην ομάδα του Φ.Π. σημειώθηκε η μικρότερη συγκέντρωση, ύψους 
0.0565 ppm. Η ομάδα του ΣΑΛΑ είχε συγκέντρωση ίση με 0,0595 ppm. Όπως 

μπορούμε να δούμε, η συγκέντρωση όλων των ομάδων εκτός του φυτοφαρμάκου είναι 
σχεδόν η ίδια. Η αύξηση της συγκέντρωσης του κασσίτερου στην ομάδα του Φ.Π. με 

φυτοφάρμακο σε σύγκριση με την ομάδα του Φ.Π. πιθανόν να οφείλεται στο 
φυτοφάρμακο. 

7.13. Μετρήσεις Υδραργύρου  

Πίνακας 7.13: Μετρήσεις Hg σε ppm (parts per million)  

Περιγραφή  Α Δείγμα (ppm) Β Δείγμα 
(ppm) 

Μ.Ο. 
(ppm) 

Πότισμα με πόσιμο νερό μόνο (23/27) 0,001 0,001 0,005 0,001 0,001 0,0018 

Πότισμα με νερό που τυγχάνει βιολογικής επεξεργασίας 
από το ΣΑΛΑ (21/28) 

0,001 0,001 0,0010 

Πότισμα με νερό από το φράγμα Πολεμιδιών (25/26)  0,001 0,001 0,0010 

Πότισμα με νερό από φράγμα Πολεμιδιών και 
ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο (2 φορές), (29/30)  

0,001 0,000 0,001 0,0007 

Πότισμα με πόσιμο νερό και ριζοπότισμα με 
φυτοφάρμακο (2 φορές), (22/24)  

0,001 0,001 0,0010 

Η συγκέντρωση του υδραργύρου σε όλες μας τις ομάδες ήταν περίπου η ίδια, στα 
0,0010 ppm περίπου.  
7.14. Μετρήσεις Μολύβδου 

Πίνακας 7.14: Μετρήσεις Pb σε ppm (parts per million)  

Περιγραφή  Α Δείγμα  
(ppm) 

Β Δείγμα 
(ppm) 

Μ.Ο. 
(ppm) 

Πότισμα με πόσιμο νερό μόνο (23/27) 0,018 0,015 0,020 0,015 0,015 0,0166 

Πότισμα με νερό που τυγχάνει βιολογικής επεξεργασίας 
από το ΣΑΛΑ (21/28) 

0,014 0,015 0,0145 

Πότισμα με νερό από το φράγμα Πολεμιδιών (25/26) 0,025 0,015 0,0200 

Πότισμα με νερό από φράγμα Πολεμιδιών και 
ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο (2 φορές), (29/30)  

0,013 0,012 0,014 0,0130 

Πότισμα με πόσιμο νερό και ριζοπότισμα με 
φυτοφάρμακο (2 φορές), (22/24)  

0,114 0,033 0,0735 
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Η μεγαλύτερη συγκέντρωση μολύβδου σημειώθηκε στην ομάδα του φυτοφαρμάκου 
(0,0735ppm), η οποία ήταν κατά 343% μεγαλύτερη από αυτή του τυφλού μας δείγματος 

(0,0166 ppm), σημαντική διαφορά συγκέντρωσης! Οι ομάδες όμως του Φ.Π. με 
φυτοφάρμακο και του ΣΑΛΑ είχαν μικρότερη συγκέντρωση από αυτή του τυφλού μας, 

0,0036ppm και 0,0021ppm αντίστοιχα.  

8. Γενικά Συμπεράσματα  

Η εργασία μας πέρασε από αρκετά στάδια μέχρι να καταλήξει στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξαμε ήταν 
αναμενόμενα σε σχέση με τις αρχικές μας προβλέψεις. Επιβεβαιώσαμε ότι το νερό στο 
φράγμα Πολεμιδιών παρουσιάζει αυξημένη τοξικότητα που πράγματι επηρεάζει. 

Σύμφωνα με τους πίνακες μετρήσεων των φυτών μας παρατηρήσαμε ότι τη μικρότερη 
ανάπτυξη ύψους είχαν τα φυτά που ποτίστηκαν με ρυπασμένο νερό από το φράγμα. 

Πήραμε αποτελέσματα για 14 διαφορετικά μέταλλα, που στη συνέχεια παρουσιάστηκαν 
ανά μέταλλο σε ξεχωριστούς πίνακες. Για κάθε πίνακα έγινε σχετική συζήτηση. Από την 
ομάδα με το πόσιμο νερό είχαμε 5 μετρήσεις, επειδή έγιναν και δείγματα για 

εμβολιασμό, όπως έχουμε αναφέρει, και από την ομάδα που ποτίζαμε με νερό από το 
φράγμα Πολεμιδιών και έγινε και ριζοπότισμα με φυτοφάρμακο έγιναν 3 μετρήσεις. Σε 

όλες τις περιπτώσεις πήραμε τη μέση τιμή όλων των μετρήσεων που είχαμε , για να 
μπορέσουμε να έχουμε πιο ακριβή αποτελέσματα. Όσον αφορά τα αποτελέσματα των 
αναλύσεών μας, παρατηρήσαμε σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις των βαρέων 

μετάλλων. Συγκεκριμένα, υψηλές συγκεντρώσεις είχαν τα βαρέα μέταλλα του 
αλουμινίου, του σιδήρου και του ψευδαργύρου στα φυτά που ποτίστηκαν με το 

ρυπασμένο νερό από το φράγμα των Πολεμιδιών. Η συγκεκριμένη κατηγορία φυτών 
είχε αυξημένες συγκεντρώσεις σχεδόν απ’ όλα τα βαρέα μέταλλα. Μπορεί οι 
συγκεκριμένες συγκεντρώσεις να μην ξεπερνούν τα επιτρεπτά όρια, όμως το γεγονός 

ότι είναι αρκετά υψηλές στο νερό του φράγματος είναι αξιοσημείωτο και σημαντικό να 
τονιστεί ιδιαίτερα. Κάτι άλλο που μπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι ότι το πότισμα 

από νερό που έτυχε βιολογικής επεξεργασίας από τον ΣΑΛΑ είχε τις χαμηλότερες τιμές 
στις συγκεντρώσεις μετάλλων, κάτι που δείχνει την πλήρη καταλληλότητα του νερού για 
πότισμα και για αγροτικές καλλιέργειες όλων των ειδών.  

 
Οι εμπειρίες που αποκομίσαμε ήταν μοναδικές, αξέχαστες και ανεπανάληπτες. Η 

έρευνα μας ήταν ένα συναρπαστικό και ευχάριστο ταξίδι γεμάτο γνώση και 
ενθουσιασμό. Οι εμπειρίες που αποκτήσαμε κατά τη διάρκεια της διεκπεραίωσής της 
είναι μοναδικές και σίγουρα θα αποτελέσουν κίνητρο για να ασχοληθούμε ξανά με 

τέτοιου είδους έρευνα. Μερικές από τις δεξιότητες που αποκτήσαμε είναι: 
 Μάθαμε τι σημαίνει ευτροφισμός και τι είδους επιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει σε 

ένα οικοσύστημα. 
 Μάθαμε να εργαζόμαστε ως ομάδα και πώς ο καταμερισμός εργασίας μπορεί να 

φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα 

 Ενώ ξεκινήσαμε αρχικά ως άγνωστοι, η ομάδα μας δέθηκε και ανάπτυξε ένα ισχυρό 
ομαδικό πνεύμα. 

 Κατανοήσαμε πώς μπορεί κάποιος να σχεδιάσει μια πειραματική διάταξη, καθώς 
και πόσο δύσκολο είναι να καταφέρεις να βγάλεις σωστά και αξιόπιστα 
αποτελέσματα από αυτή. 
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 Με την επίσκεψή μας στο κρατικό χημείο είδαμε πώς δουλεύουν οι επαγγελματίες 
χημικοί και πώς γίνονται οι σωστές αναλύσεις. 

 Για τον υπολογισμό του μέσου όρου, του ελάχιστου και μέγιστου ύψους των φυτών 
μας χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα EXCEL, ένα πρόγραμμα με το οποίο δεν 

είχαμε ποτέ ξανά την ευκαιρία να ασχοληθούμε. 
 Η εύρεση σωστών, κατανοητών και αξιόπιστων πηγών και πληροφοριών από το 

διαδίκτυο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Παρ’ όλα αυτά μέσα από τις συνεχείς μας 

αναζητήσεις μάθαμε να φιλτράρουμε και να επιλέγουμε πληροφορίες από το 
διαδίκτυο. 

 Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν σημαντικό μέρος στη διεκπεραίωση μιας 
εργασίας, γι’ αυτό και μια βιβλιογραφία είναι απαραίτητο να καταρτίζεται σωστά έτσι 
ώστε να μην καταπατούνται τα δικαιώματα των δημιουργών τους. Το να 

καταφέρουμε να γράψουμε σωστά τη σχετική βιβλιογραφία αποτέλεσε άθλο για 
μας, αλλά πιστεύουμε πως πλέον τον έχουμε ξεπεράσει. 

 Μάθαμε να είμαστε πιο οργανωμένοι και να βάζουμε ένα πρόγραμμα στην πορεία 
μας, ώστε να επιτυγχάνουμε το πλήρες δυναμικό μας. Η δεξιότητα αυτή είναι ίσως 
από τις πιο σημαντικές, αφού θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή μας. 

 Αντιληφθήκαμε πως τα βαρέα ιόντα μπορούν να προκαλέσουν κακό στις κανονικές 
λειτουργίες του ανθρώπου και να μειώσουν την ποιότητα ζωής μας.  

 Είδαμε πόσες δυσκολίες και πόσους παράγοντες και περιορισμούς μπορεί να 
αντιμετωπίσει ένας ερευνητής κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μιας έρευνας. Πρέπει 
συνεχώς να αναζητά βοήθεια και να βρίσκει διεξόδους για τα διάφορα προβλήματα 

που βρίσκει μπροστά του. 
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του πειράματός μας το κύριο πρόβλημα που 

αντιμετωπίσαμε ήταν ο χρόνος. Για την εκτέλεση ενός τέτοιου πειράματος απαιτείται 
τεράστιος χρόνος και κόπος και γι’ αυτό χάναμε αρκετές περιόδους μαθημάτων από το 
σχολείο ή ακόμη και ολόκληρες μέρες , για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην 

έρευνά μας. Αυτό είχε κάποιον αντίκτυπο στα μαθήματά μας. Επίσης, λόγω 
ανεπάρκειας χρόνου δεν είχαμε αρκετή άνεση να σκεφτούμε τόσο καλά το πείραμά μας 

και γι’ αυτό και προέκυψαν αρκετά προβλήματα στην πορεία, τα οποία προσπαθήσαμε 
να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα.  

Επίλογος  
Εν κατακλείδι, φτάσαμε στο τέλος της μελέτης μας με ένα πλούσιο υλικό και 

πρωτόγνωρες εμπειρίες για εμάς. Μέσα από την πειραματική μας διάταξη καταφέραμε 
να εξαγάγουμε κάποια αποτελέσματα σχετικά με τις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων 

στα φυτά μας, όταν αυτά ποτίζονται με διαφορετικά νερά και με φυτοφάρμακο ή όχι. Τα 
αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να επεκταθούν με σκοπό έγερσης νέων και πιο 
συγκεκριμένων ζητημάτων και ερωτημάτων. Οι προτάσεις μας λοιπόν είναι: 

 Για τα μέταλλα, για τα οποία φάνηκε πως όντως υπάρχει αύξηση στη συγκέντρωσή 
τους στα κρεμμύδια, όταν ποτιστούν με νερό από το φράγμα των Πολεμιδιών σε 

συνδυασμό με φυτοφάρμακο θα μπορούσε το πείραμα να επαναληφθεί. Όμως θα 
μπορούσαν να αλλάξουν κάποιες μεταβλητές, οι οποίες  ίσως δώσουν διαφορετικά 
αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ίσως τα κρεμμύδια που χρησιμοποιήσαμε να μην 

απορροφούν όλα τα βαρέα μέταλλα, αλλά διαφορετικά πράσινα φυτά που 
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καταναλώνουμε, όπως ο μαϊντανός, ενδεχομένως να απορροφούν μεγαλύτερα 
ποσοστά και γι’ αυτό να δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα.  

 Άλλος παράγοντας που θα μπορούσε να αλλάξει είναι η περίοδος κατά την οποία 
μαζεύτηκε το νερό για το πότισμα των φυτών. Το νερό συλλέχθηκε στα μέσα του 

Δεκέμβρη, αλλά εάν αυτό γινόταν στα μέσα του καλοκαιριού, ίσως η συγκέντρωση 
μετάλλων να ήταν διαφορετική. 

 Λόγω περιορισμένου χρόνου συλλέξαμε το νερό μια φορά, τον Δεκέμβριο, όταν 

αρχίσαμε το πείραμα, και το φυλάξαμε σε πλαστικά δοχεία. Τα πλαστικά δοχεία 
μπορεί αλλοίωσαν τις συγκεντρώσεις και τα αποτελέσματά μας ίσως να μην είναι 

τόσο αξιόπιστα. Θεωρούμε πως σωστότερη διαδικασία θα ήταν να συλλέγεται το 
νερό κάθε βδομάδα από το φράγμα Πολεμιδιών και από τον βιολογικό σταθμό του 
ΣΑΛΑ, για να μην έχουμε αλλοίωση των συγκεντρώσεων των βαρέων μετάλλων.  

 Μια άλλη εισήγηση αφορά σε μια έρευνα που θα επικεντρώνεται στο ανακυκλωμένο 
νερό από το ΣΑΛΑ. Από τα αποτελέσματά μας είδαμε πως η συγκέντρωση 

μετάλλων του ανακυκλωμένου νερού έμοιαζε με αυτή του πόσιμου. Θα μπορούσε 
να ετοιμαστεί μια πειραματική διάταξη μέσω της οποίας θα βλέπαμε κατά πόσο το 
ανακυκλωμένο νερό που χρησιμοποιούμε για άρδευση, θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί και για ύδρευση. Ιδιαίτερα στη χώρα μας, όπου η έλλειψη νερού 
αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, μια τέτοια λύση δε θα ήταν παρά προς όφελός μας. 

Ευχαριστίες  
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στους ερευνητές, σύμβουλους και βοηθούς, οι οποίοι 
μας καθοδήγησαν προς μια σωστή πορεία για την υλοποίηση του πειράματος, αλλά και 

τη μελέτη του θέματος της εργασίας μας. Από το Ινστιτούτο Γεωργίας ευχαριστούμε τον 
κύριο Βασίλη Βασιλείου (έμπειρο ερευνητή μας για αυτή την εργασία) , ο οποίος μας 

συμβούλεψε για τον τρόπο εφαρμογής του πειράματος καθώς, και για την προτροπή 
του να προχωρήσουμε στο πείραμά μας. Από το κρατικό χημείο της Κύπρου στη 
Λευκωσία, ευχαριστούμε θερμά τον Δρ. Στέλιο Γιαννόπουλο, Ανώτερό Χημικό, ο οποίος 

μας φιλοξένησε στο χημείο, δίνοντας μας την ευκαιρία να κάνουμε τις αναγκαίες 
αναλύσεις που χρειαζόμασταν για τα φυτά μας. Από το Κρατικό Χημείο ευχαριστούμε 

επίσης την κ. Ευτυχία Χρίστου, προϊστάμενη του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής 
Επιβάρυνσης Τροφίμων και Άλλων Φυσικών Τοξινών, η οποία μας δέχτηκε στο 
εργαστήριό της, όπου κάναμε κάτω από την καθοδήγηση των χημικών αναλυτών τη 

διαδικασία αναλύσεων των φυτών μας. Συγκεκριμένα ευχαριστούμε τους χημικούς 
αναλυτές του εργαστηρίου κ. Δημήτρη Στεφανή και κ. Ευαγγελία Χριστοφόρου, οι οποίοι 

ανέλαβαν τις αναλύσεις μας, δείχνοντας μας σταδιακά την όλη διαδικασία. 
Αναλυτικότερα, τεμάχισαν τα φύλλα των κρεμμυδιών μας βάζοντάς τα σε σακουλάκια, 
ομαδοποιημένα. Ακολούθως έκαναν μετρήσεις της μάζας των δειγμάτων, διοχέτευσαν 

νιτρικό οξύ σε αυτά μέσα στον επαγωγό και τα σφράγισαν αεροστεγώς τοποθετώντας 
τα στο φούρνο. Μετά έκαναν αραίωση των διαλυμάτων μας για τεχνικούς σκοπούς και 

τέλος μας έκαναν επίδειξη της τελικής φάσης κατά την οποία τα δείγματα μπήκαν στο 
φασματογράφο μάζας. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε σε διάστημα δύο ημερών και 
γι’ αυτό ευχαριστούμε ξανά για τον χρόνο που μας αφιέρωσαν και τη σημασία που 

έδειξαν για το θέμα μας. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον φιλόλογο του 
σχολείου μας κ. Δημήτρη Χαΐνη για τις συμβουλές του κατά τη φάση της συγγραφής.  
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Παράρτημα 1: Τι είναι το ICP-MS; ... και πιο σημαντικό, τι μπορεί να κάνει;  

Η όλη ανάλυση ανακτήθηκε από την ιστοσελίδα:  
http://crustal.usgs.gov/laboratories/icpms/intro.html  

 
Ο Φασματογράφος Μάζας  Επαγωγικού Συζευγμένου πλάσματος ή ICP-MS είναι μια 

αναλυτική τεχνική που χρησιμοποιείται για στοιχειακούς προσδιορισμούς. Η τεχνική 
εμπορικά θεσπίστηκε το 1983 και έχει κερδίσει τη γενική αποδοχή σε πολλούς τύπους  
εργαστηρίων. Τα γεωχημικά εργαστήρια ανάλυσης ήταν από τα πρώτα που υιοθέτησαν 

την τεχνολογία ICP-MS λόγω των ανώτερων ικανοτήτων ανίχνευσής της, ιδίως για τα 
στοιχεία σπανίων γαιών (Rees). Το ICP-MS έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με 

άλλες τεχνικές στοιχειακής ανάλυσης, όπως της ατομικής απορρόφησης και της 
φασματικής οπτικής εκπομπής, συμπεριλαμβανομένων φασματοσκοπίων ατομικής 
εκπομπής ICP  (ICP-AES): 

 Όρια ανίχνευσης για τα περισσότερα στοιχεία ίσα ή καλύτερα από ό,τι εκείνα που 
λαμβάνονται με τη φασματοσκοπία Graphite Furnace ατομικής απορρόφησης 

(GFAAS) 

 Υψηλότερη απόδοση από ό,τι η GFAAS 

 Η ικανότητα να χειριστεί τόσο απλές όσο και σύνθετες μήτρες με ελάχιστες 

παρεμβολές της μήτρας λόγω της υψηλής θερμοκρασίας της πηγής ICP 

 Ανώτερη ικανότητα ανίχνευσης από το ICP-AES με την ίδια διακίνηση δείγματος  

 Η ικανότητα να αποκτήσει ισοτοπικές πληροφορίες.  

 Μια ICP-MS συνδυάζει πηγή υψηλής θερμοκρασίας ICP(επαγωγικά συζευγμένου 

πλάσματος) με ένα φασματόμετρο μάζας. Η πηγή ICP μετατρέπει τα άτομα των 
στοιχείων του δείγματος σε ιόντα. Αυτά τα ιόντα κατόπιν διαχωρίζονται και 

ανιχνεύονται από το φασματόμετρο μάζας. 
Το Σχήμα 1 δείχνει μια σχηματική αναπαράσταση 
μιας πηγής ICP σε ένα ICP-MS. Αργό αέριο ρέει μέσα 

από τα ομόκεντρα κανάλια της δάδας ICP. Το πηνίο 
φορτίου RF συνδέεται σε μία γεννήτρια 

ραδιοσυχνοτήτων (RF). Καθώς παρέχεται ισχύς στο 
πηνίο φορτίου από τη γεννήτρια, ταλαντευόμενα 
ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία προκύπτουν στο τέλος 

της δάδας. Όταν εφαρμόζεται  ένας σπινθήρας στο 
αργό που ρέει διαμέσου της δάδας ICP, τα ηλεκτρόνια 

απογυμνώνονται από τα άτομα του αργού, 
σχηματίζοντας ιόντα αργού. Αυτά τα ιόντα πιάνονται 
στα ταλαντωμένα πεδία και συγκρούονται με άλλα 

άτομα αργού, σχηματίζοντας μια εκκένωση αργού ή 
πλάσμα. 

Το δείγμα τυπικά εισάγεται εντός του πλάσματος ICP  
ως αερόλυμα, είτε με αναρρόφηση ενός υγρού, είτε με 
διαλυμένου στερεού δείγματος σε έναν εκνεφωτή, είτε 

με τη χρήση ενός λέιζερ για να μετατρέψει άμεσα τα 
στερεά δείγματα σε αεροζόλ. Μόλις το δείγμα αεροζόλ 

http://crustal.usgs.gov/laboratories/icpms/intro.html
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εισάγεται στη δάδα ICP, είναι εντελώς διαλυμένο και τα στοιχεία στο αεροζόλ 
μετατρέπονται πρώτα σε αέρια άτομα και στη συνέχεια ιονίζονται προς το τέλος του 

πλάσματος. 
 

Τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε σχετικά με το αργού πλάσματος 
ICP είναι: 

 Η εκκένωση με αργό σε μια θερμοκρασία περίπου 6.000 έως 10.000 °Κ είναι μια 

εξαιρετική πηγή ιόντων. 

 Τα ιόντα που σχηματίζονται από την απαλλαγή ICP είναι συνήθως θετικά ιόντα, 

Μ+ ή Μ+², επομένως τα στοιχεία που προτιμούν να σχηματίσουν αρνητικά ιόντα,  
όπως CI, Ι, F, κ.τ.λ., είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν μέσω ICP-MS. 

 Οι ικανότητες ανίχνευσης της τεχνικής μπορεί να ποικίλουν με την τεχνική 
εισαγωγής του δείγματος που χρησιμοποιείται, καθώς διαφορετικές τεχνικές θα 
επιτρέψουν διαφορετικές ποσότητες δείγματος να φθάσουν στο πλάσμα ICP. 

 Ικανότητες ανίχνευσης θα ποικίλουν με την μήτρα δείγματος, η οποία μπορεί να 
επηρεάσει τον βαθμό ιονισμού, που θα προκύψει στο πλάσμα ή την επιτροπή 

σχηματισμού ειδών, που μπορεί να επηρεάσουν τον προσδιορισμό του αναλυτή. 
Μόλις τα στοιχεία του δείγματος μετατρέπονται σε ιόντα, αυτά στη συνέχεια εισέρχονται 
στον φασματογράφο μάζας μέσω των κώνων διεπαφής. Η περιοχή διεπαφής στο ICP -

MS μεταδίδει τα ιόντα που ταξιδεύουν στο ρεύμα δείγματος αργού σε ατμοσφαιρική 
πίεση (1-2 torr) σε περιοχή χαμηλής πίεσης του φασματόμετρου μάζας (<1 χ 10 -5 torr). 

Αυτό γίνεται μέσω της ενδιάμεσης περιοχής κενού που δημιουργείται από τους δύο 
κώνους διεπαφής, του δειγματολήπτη και του skimmer (βλέπε σχήμα 2).  

Ο δειγματολήπτης και οι κώνοι skimmer είναι 

μεταλλικοί δίσκοι με μια μικρή τρύπα (~1mm) 
στο κέντρο. Ο σκοπός αυτών των κώνων 

είναι να δοκιμάσουν το κεντρικό τμήμα της 
δέσμης ιόντων που προέρχονται από το 
φακό ICP. Μια στάση σκιάς (βλέπε Σχ. 2) ή 

παρόμοια συσκευή μπλοκάρουν τα φωτόνια 
που προέρχονται από τον φακό ICP, ο 

οποίος είναι επίσης μια έντονη πηγή φωτός. 
Λόγω των μικρών διαμέτρων των στομίων 
του δειγματολήπτη και των κώνων skimmer, 

το ICP-MS έχει κάποιους περιορισμούς ως 
προς το συνολικό ποσό διαλυμένων 

στερεών στα δείγματα. Γενικά, συνιστάται η τοποθέτηση δειγμάτων, που δεν έχουν 
ολικά διαλυμένα στερεά (TDS) ύψους άνω του 0,2% για την καλύτερη απόδοση και 
σταθερότητα του οργάνου. Αν δείγματα με πολύ υψηλά επίπεδα TDS τρέξουν, τα 

στόμια των κώνων τελικά θα φράξουν, προκαλώντας μειωμένη ευαισθησία και 
ικανότητα ανίχνευσης αναγκάζοντας το σύστημα να κλείσει για συντήρηση. Αυτός είναι 

ο λόγος που πολλοί τύποι δείγματος, συμπεριλαμβανομένων χωνευμένων δειγμάτων 
εδάφους και πετρωμάτων πρέπει να αραιώνονται πριν να τρέξουν στο ICP-MS. 
Τα ιόντα από την πηγή ICP τότε εστιάζονται από τα ηλεκτρομαγνητικά δίπολα του 

συστήματος. Τα ιόντα που προέρχονται από το σύστημα είναι θετικά φορτισμένα, έτσι 
και τα ηλεκτρομαγνητικά δίπολα, τα οποίοι έχουν επίσης ένα θετικό φορτίο, 
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χρησιμεύουν στην ευθυγράμμιση της δέσμης ιόντων και στην εστίασή της στο άνοιγμα 
της εισόδου ή της σχισμής του φασματόμετρου μάζας. Διαφορετικοί τύποι συστημάτων 

ICP-MS έχουν διαφορετικούς τύπους συστημάτων φακών. Η απλούστερη χρησιμοποιεί 
έναν μόνο φακό, ενώ πιο πολύπλοκα συστήματα μπορεί να περιέχουν μέχρι και 12  

φακούς ιόντων. Κάθε σύστημα οπτικών ιόντων είναι ειδικά σχεδιασμένο, για να 
λειτουργεί με το σχεδιασμό διεπαφής και το φασματόμετρο μάζας του οργάνου. 
Μόλις τα ιόντα εισέλθουν στο φασματόμετρο μάζας, διαχωρίζονται μέσω της αναλογίας 

μάζας προς φορτίο. Ο πιο συνηθισμένος τύπος του φασματογράφου μάζας είναι το 
τετράπολο φίλτρο μάζας. Σε αυτόν τον τύπο 4 ράβδοι (περίπου 1 cm σε διάμετρο και 

15-20 cm σε μήκος) διατάσσονται όπως στο σχήμα 3. Σε ένα τετράπολο φίλτρο μάζας,  

οι εναλλασσόμενες τάσεις AC και DC εφαρμόζονται σε απέναντι ζεύγη ράβδων. Αυτές 

οι τάσεις στη συνέχεια ενεργοποιούνται μαζί με ένα πεδίο RF. Το αποτέλεσμα είναι ότι 
ένα ηλεκτροστατικό φίλτρο έχει καθιερωθεί, το οποίο επιτρέπει μόνο στα ιόντα μιας 

μοναδικής αναλογίας μάζας προς φορτίο (m/e) να περάσουν από τις ράβδους στον 
ανιχνευτή σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Έτσι, το τετράπολο φίλτρο μάζας είναι 
πραγματικά ένα διαδοχικό φίλτρο, με τις ρυθμίσεις να εναλλάσσονται για κάθε 

συγκεκριμένο m/e. Ωστόσο, οι τάσεις των ράβδων μπορεί να αλλάξουν με έναν πολύ 
ταχύ ρυθμό. Το αποτέλεσμα είναι ότι το τετράπολο φίλτρο μάζας μπορεί να διαχωρίσει 

έως 2400 amu (μονάδες ατομικής μάζας) 
ανά δευτερόλεπτο. Αυτή η ταχύτητα είναι 
ο λόγος που το τετράπολο ICP-MS συχνά 

θεωρείται ότι έχει ταυτόχρονες 
πολυστοιχειακές ιδιότητες ανάλυσης. Η 

ικανότητά του να φιλτράρει τα ιόντα σε 
αναλογία της μάζας τους προς φορτίο 
τους επιτρέπει στο ICP-MS να παρέχει 

ισοτοπικές πληροφορίες, αφού 
διαφορετικά ισότοπα του ίδιου στοιχείου 

έχουν διαφορετικές  μάζες (βλέπε σχήμα 
4).  
Τυπικά τετραπολικά φασματόμετρα 

μάζας που χρησιμοποιούνται σε ICP-MS 
έχουν ανάλυση μεταξύ 0,7 - 1,0 amu. 

Αυτό είναι αρκετό για τις περισσότερες 
εφαρμογές ρουτίνας. Ωστόσο, υπάρχουν 
κάποιες περιπτώσεις, που η ανάλυση 
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αυτή δεν αρκεί για να διαχωρίσει επικαλυπτόμενες μοριακές ή ισοβαρείς παρεμβολές 
από το στοιχειώδες ισότοπο ενδιαφέροντος. Ο Πίνακας 1 παρακάτω δείχνει κάποιες 

παρεμβολές που εμφανίζονται συχνά, οι οποίες κάνουν την ιχνηλάτηση προσδιορισμού 
αρκετών σημαντικών στοιχείων δύσκολη, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες μήτρες. Η ισχύς 
διαχωρισμού (R) ενός φασματόμετρου μάζας υπολογίζεται ως R=m/(| m1-m2|)=m/Δm,  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
όπου m1 είναι η μάζα ενός είδους ή ισότοπου, m2 είναι η μάζα του είδους ή του 
ισοτόπου, που πρέπει να διαχωριστεί από αυτό και m είναι η ονομαστική μάζα. 

Η χρήση υψηλής ανάλυσης ή φασματόμετρου μάζας μαγνητικού τομέα έχει γίνει πιο 
συχνή στο ICP-MS, επιτρέποντας στον χρήστη να εξαλείψει ή να μειώσει την επίδραση 

των παρεμβολών λόγω επικάλυψης μάζας. Το Σχήμα  5 δείχνει μια τυπική σειρά των 
οργάνων ρύθμισης, που χρησιμοποιείται σε ICP-MS υψηλής ανάλυσης (HR). Σε αυτό το 
είδος οργάνου τόσο ένας μαγνητικός τομέας, όσο 

και ένας ηλεκτρικός τομέας χρησιμοποιείται για 
τον διαχωρισμό και την εστίαση των ιόντων. Ο 

μαγνητικός τομέας είναι διεσπαρμένος σε σχέση 
με την ενέργεια ιόντων και τη μάζα και εστιάζει 
όλα τα ιόντα με αποκλίνουσες γωνίες της κίνησης 

που προέρχονται από τη σχισμή εισόδου του 
φασματόμετρου. Ο ηλεκτρικός τομέας είναι 

διεσπαρμένος μόνο στην ενέργεια ιόντων και 
εστιάζει τα ιόντα επάνω στη σχισμή εξόδου. Μια 
τέτοια διάταξη ονομάζεται φασματόμετρο μάζας 

διπλής εστίασης υψηλής ανάλυσης. Στο ICP-MS 
η αντίστροφη Nier-Johnson γεωμετρία - όπου ο 
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μαγνητικός τομέας βρίσκεται πριν από τον ηλεκτρικό τομέα - χρησιμοποιείται συνήθως 
προκειμένου να αποσυνδεθούν τα ηλεκτρικά πεδία στον κλάδο του ηλεκτρισμού από 

οποιοδήποτε ηλεκτρικό πεδίο που κατάγεται από τη γεννήτρια ICP RF.  
 

Η ανάλυση των οργάνων υψηλής ανάλυσης μπορεί να αλλάξει ρυθμίζοντας το πλάτος 
των σχισμών εισόδου και εξόδου στο φασματόμετρο. Τα τυπικά όργανα HR-ICP-MS 
έχουν αναλυτικές δυνάμεις μέχρι 10.000 και συνήθως λειτουργούν σε προκαθορισμένες 

ρυθμίσεις ανάλυσης για χαμηλή, μεσαία ή υψηλή ανάλυση, για να κάνουν τη λειτουργία 
τους πιο εύκολη για τον χρήστη. Όπως μπορούμε να δούμε από τον Πίνακα 1, η χρήση 

των HR-ICP-MS θα λύσει πολλά, αλλά όχι όλα τα προβλήματα παρεμβολών.  
 
Τα όργανα υψηλής ανάλυσης έχουν επίσης αρκετούς περιορισμούς. Πρώτα απ’ όλα, 

κοστίζουν τυπικά 2-3 φορές περισσότερο από ένα τετραπολικό όργανο ICP-MS. Επίσης, 
είναι πιο πολύπλοκοι στη λειτουργία και τη συντήρηση. Επιπλέον, για κάθε αύξηση 10-

πλαισίων επιλεκτικής δύναμης, υπάρχει μία επακόλουθη μείωση στην ένταση του 
σήματος. Αυτό μπορεί να περιορίσει τις πραγματικές δυνατότητες ανίχνευσης, εάν η 
συγκέντρωση του αναλυτή ενδιαφέροντος είναι πολύ χαμηλή. Τέλος, είναι πολύ πιο 

αργή από ένα τετράπολο σύστημα. Λόγω του μεγαλύτερου χρόνου ρύθμισης που 
απαιτείται από τον μαγνήτη, όταν οι τάσεις προσαρμοστούν για μεγάλα άλματα μάζας, 

τα όργανα HR-ICP-MS τυπικά είναι 4-5 φορές πιο αργά από ένα τετράπολο όργανο. 
Αυτό τα καθιστά ακατάλληλα για την ταχεία, υψηλής απόδοσης, πολυστοιχειακή 
ανάλυση που είναι ρουτίνας στα εργαστήρια τύπου παραγωγής. Επίσης δεν είναι τα 

όργανα επιλογής για παροδική ανάλυση σημάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
λαμβάνονται με τη χρήση τεχνικών Laser Ablation για στοιχειακή αναγνώριση ή 

χρωματογραφικούς διαχωρισμούς, αφού οι ταχύτητες του σαρωτή τους είναι πολύ αργή , 
για να μας επιτρέψει να δούμε περισσότερα από 1-3 στοιχεία παρόμοιας μάζας σε μια 
ανάλυση. Συνεπώς, αυτό το είδος του οργάνου γενικά βρίσκεται σε ερευνητικά ιδρύματα 

και σε εργαστήρια με πολύ εξειδικευμένες ανάγκες για έναν μικρό αριθμό δειγμάτων.  
Ένας δεύτερος τύπος οργάνου HR-ICP-MS είναι επίσης διαθέσιμος, ο οποίος 

χρησιμοποιεί πολλαπλούς ανιχνευτές - αυτός ο τύπος ονομάζεται Multi-Collector HR-
ICP-MS ή MC-ICP-MS. Αυτά τα όργανα γενικά έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί με 
σκοπό να παράσχουν αναλύσεις αναλογιών ισοτόπων υψηλής ακρίβειας. Αφού μια 

σειρά από 5-10 ανιχνευτές μπορεί να τοποθετηθεί γύρω από τη σχισμή εξόδου ενός 
συστήματος διπλής εστιάσεως, τα ισότοπα ενός στοιχείου μπορούν γενικά όλα να 

προσδιορισθούν ταυτοχρόνως, οδηγώντας σε υψηλή ακρίβεια την τεχνική. Το 
μειονέκτημα αυτού του τύπου συστήματος είναι ότι τα ισότοπα πρέπει όλα να είναι σε 
ένα στενό εύρος μάζας (± 15-20% της ονομαστικής μάζας) αφού οι ρυθμίσεις 

μαγνητικού τομέα παραμείνουν σταθερές, ενώ μόνο οι ρυθμίσεις του ηλεκτρικού τομέα 
σαρώνονται. Αυτό γενικά σημαίνει ότι κάθε στοιχειώδες ισοτοπικό σύστημα πρέπει να 

μετρηθεί σε μια ξεχωριστή ανάλυση. Αυτό το είδος οργάνου δεν είναι γενικά κατάλληλο 
για τις συνήθεις πολύ-στοιχειακές αναλύσεις για μείζονα και ελάσσονα συστατικά και 
συνήθως χρησιμοποιείται μόνο για την εκτέλεση των μετρήσεων αναλογίας ισοτόπων. 
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Μόλις τα ιόντα έχουν διαχωριστεί μέσω της αναλογίας μάζας προς φορτίο, θα πρέπει 
στη συνέχεια να ανιχνευθούν ή να μετρηθούν με έναν κατάλληλο ανιχνευτή. Ο 

θεμελιώδης σκοπός του ανιχνευτή είναι να μεταφράσει τον αριθμό των ιόντων που 
προσπίπτουν στον ανιχνευτή σε ένα ηλεκτρικό σήμα, που μπορεί να μετρηθεί και να 

σχετίζεται με τον αριθμό των ατόμων του εν λόγω στοιχείου στο δείγμα με τη χρήση των 
προτύπων βαθμονόμησης. Οι περισσότεροι ανιχνευτές χρησιμοποιούν μια υψηλή 
αρνητική τάση στην μπροστινή επιφάνεια του ανιχνευτή, για να προσελκύει τα θετικά 

φορτισμένα ιόντα με τον ανιχνευτή. Μόλις το ιόν χτυπά την ενεργή επιφάνεια του 
ανιχνευτή, ένας αριθμός ηλεκτρονίων απελευθερώνεται, ο οποίος στη συνέχεια χτυπάει 

την επόμενη επιφάνεια του ανιχνευτή, 
ενισχύοντας το σήμα. Τα τελευταία 
χρόνια, το κανάλι πολλαπλασιασμού 

ηλεκτρονίων (CEM), το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε σε προηγούμενα 

όργανα ICP-MS, έχει αντικατασταθεί 
με ανιχνευτές τύπου διακριτών 
ανόδου (βλέπε Σχήμα 6). Οι διακριτοί 

ανιχνευτές ανόδου γενικά έχουν 
ευρύτερα γραμμικά δυναμικά εύρη 

από το CEMs, το οποίο είναι 
σημαντικό στα ICP-MS, αφού οι 
συγκεντρώσεις που αναλύονται 

μπορεί να διαφέρουν από την υπο-ppt σε υψηλά ppm. Ο τύπος διακριτής ανίχνευσης 
ανόδου μπορεί επίσης να τρέξει σε δύο λειτουργίες, παλμικής καταμέτρησης και 

αναλογίας, πράγμα το οποίο εκτείνει περαιτέρω το γραμμικό εύρος του οργάνου και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία  του ανιχνευτή από υπερβολικά υψηλά 
σήματα.  

Τα όργανα MC-ICP-MS τείνουν να χρησιμοποιούν απλούστερους, λιγότερο 
δαπανηρούς ανιχνευτές τύπου Faraday Cup, καθώς έχουν την ικανότητα να 

αντιμετωπίσουν υπερβολικά υψηλά ποσοστά , κοινά με τα όργανα μαγνητικού τομέα. 
Ωστόσο, οι ανιχνευτές αυτοί δεν έχουν την απαραίτητη ευελιξία για τα τετραπολικά 
όργανα ICP-MS . 

Λίγα πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε σχετικά με τον ανιχνευτή ICP-MS: 

 Είναι ένα αναλώσιμο αντικείμενο. Καθώς τα ιόντα χτυπούν την επιφάνεια του 

ανιχνευτή και μετατρέπονται σε ηλεκτρόνια, το ενεργό φιλμ επίστρωσης θα 
καταναλωθεί. Ανάλογα με τη χρήση, ένας τυπικός διακριτός ανιχνευτής ανόδου 
θα διαρκέσει 6-18 μήνες σε ένα τετραπολικό ICP-MS. 

 Θα πρέπει να προστατεύεται από τα υψηλά ποσοστά μετρήσεων σημάτων. Οι 
περισσότεροι κατασκευαστές σχεδιάζουν το κύκλωμα του ανιχνευτή, για να 

προστατεύεται από πιθανά θανατηφόρα ποσοστά μετρήσεων ιόντων. Ωστόσο, οι 
χρήστες μπορούν να επεκτείνουν αυτό  το χαρακτηριστικό με το να αραιώσουν τα 
δείγματά τους με γνωστές τιμές υψηλών συγκεντρώσεων ή με το να επιλέξουν 

ένα λιγότερο άφθονο ισότοπο για την ανάλυσή τους.  

 Είναι ακριβά. Το κόστος ενός νέου ανιχνευτή είναι της τάξης των $1500-2500 

ανάλογα με τον συγκεκριμένο τύπο. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την 
προστασία του. 

Σχήμα 6 
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 Είναι ευαίσθητα στο φως. Οι περισσότεροι ανιχνευτές είναι τόσο ευαίσθητοι σε 
φωτόνια, όσο είναι και στα ιόντα. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να 

αποθηκευθούν οι ανταλλακτικοί ανιχνευτές στο σκοτάδι και να μην εκτεθεί 
κάποιος ανιχνευτής στο φως, ενώ η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσης 

είναι ενεργοποιημένη. 
Από τότε που διατέθηκαν για πρώτη φορά στο εμπόριο , πριν από 20 χρόνια, το ICP-MS 
έχει γίνει ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται ευρέως, τόσο για αναλύσεις ρουτίνας , όσο 

και για έρευνες σε διάφορους τομείς. Το ICP-MS είναι μια ευέλικτη τεχνική που 
προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις πιο παραδοσιακές τεχνικές 

στοιχειακής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένης της φασματοσκοπίας ατομικής εκπομπής 
επαγωγικού συζευγμένου πλάσματος (ICP-AES) και της φασματοσκοπίας ατομικής 
απορρόφησης (AAS). Τα όρια ανίχνευσης, εφικτά για τα περισσότερα στοιχεία, είναι 

ισοδύναμα με ή κάτω από εκείνα που λαμβάνονται από τον φούρνο γραφίτη AAS, αλλά 
με πολλά πλεονεκτήματα. Το ICP-MS είναι μια γρήγορη, πολυστοιχειακή τεχνική και 

γενικά έχει την παραγωγικότητα της ICP-AES, αλλά με πολύ χαμηλότερες δυνατότητες 
ανίχνευσης. 
Το σχήμα 7 δείχνει τα στοιχεία που παραδοσιακά προσδιορίζονται με ICP-MS. Πρέπει 

να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να σημειωθεί ότι οι IDLS υπολογίζουν ως 3 φορές την 
τυπική απόκλιση μιας τυφλής μέτρησης και αντιπροσωπεύουν την καλύτερη δυνατή 

ικανότητα ανίχνευσης του οργάνου. Στην πραγματική ζωή, η μέθοδος ανίχνευσης του 
ορίου (MDL) ή το όριο ποσοτικού προσδιορισμού (PQL) θα ε ίναι γενικά 2-10 φορές 
υψηλότερα από την IDL και θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων: 

το εργαστήριο και το υπόβαθρο στο επίπεδο των οργάνων, η μήτρα του δείγματος, η 
συλλογή δειγμάτων και οι μεθόδοι παρασκευής τους και το επίπεδο δεξιοτήτων του 

χειριστή. Ωστόσο, η IDL μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γενικός οδηγός ως προς τις 
σχετικές ικανότητες της τεχνικής ICP-MS σε σύγκριση με άλλες αναλυτικές τεχνικές. 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των S, Se, Β, Si, Ρ, 
Br, Ι, Κ, και το Ca έχουν αρκετά υψηλά όρια ανίχνευσης μέσω του ICP-MS. Στην 

περίπτωση του Ι και Br αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολύ λίγα θετικά ιόντα 
σχηματίζονται στο πλάσμα ICP για αυτά τα στοιχεία. Για τα στοιχεία, όπως το S, Se, Ρ, 

Κ και το Ca, ισοβαρείς και μοριακές παρεμβολές είτε από τη μήτρα του δείγματος είτε 
από το είδος του πλάσματος παρεμβαίνουν με τα πρωτογενή ισότοπα. Αυτό σημαίνει 
ότι λιγότερα άφθονα ισότοπα με λιγότερες παρεμβολές (εάν είναι διαθέσιμα) θα πρέπει 

να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των στοιχείων αυτών, τα οποία θα 
υποβαθμίσουν τις δυνατότητες ανίχνευσης για αυτά τα στοιχεία.  

 


