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ABSTRACT 

Waste that can cause substantial environmental damage, when improperly buried or 

disposed of, is classified as dangerous. Environmental damage may be irreversible, 

since dangerous waste can infiltrate and contaminate groundwater. Heavy metals and 

their compounds, asbestos, hazardous organic compounds, and petroleum byproducts 

constitute dangerous waste. 

Frequently, dangerous waste can be located in dumping sites of industrial areas, i.e. in 

the vicinity of chemical industries, base metal and leather industries, petroleum-

refining facilities, etc. The objective of our paper is to review soil cleanup operations 

in sectors that have been contaminated with lead. In particular, we study the process 

of phytoremediation, whereby clover is used as hyperaccumulator plant. 

 

Key words:Lead, remediation of Soil, clover, absorption, phytoextraction, 

hyperaccumulators,  environment. 

 

 

 
 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ωο επηθίλδπλα θαηαηάζζνληαη ηα απόβιεηα εθείλα, ηα νπνία πξνθαινύλ εθηεηακέλε 

πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε, όηαλ ηαθνύλ ή δηαηεζνύλ ζην έδαθνο. Ζ πεξηβαιινληηθή 

επηβάξπλζε κπνξεί κάιηζηα λα είλαη κε αληηζηξέςηκε, θαζώο ηα επηθίλδπλα 

απόβιεηα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα θζάζνπλ θαη λα κνιύλνπλ ηα ππόγεηα λεξά. 

Απόβιεηα απηνύ ηνπ ηύπνπ είλαη ηα βαξέα κέηαιια θαη ελώζεηο ηνπο, ν ακίαληνο, νη 

επηθίλδπλεο νξγαληθέο  ρεκηθέο ελώζεηο θαη ηα πξντόληα πεηξειαίνπ. 

πλήζσο, ζπλαληάκε επηθίλδπλα απόβιεηα ζε πεξηνρέο δηάζεζεο επηθίλδπλσλ 

ζηεξεώλ απνβιήησλ, όπσο ζε βηνκεραλίεο ρεκηθώλ, θπξίσο κεηάιισλ, δέξκαηνο, 

δηπιηζηήξηα θαη βηνκεραλίεο πγξώλ θαπζίκσλ. Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο καο είλαη ε 

απνξξύπαλζε εθηάζεσλ πνπ έρνπλ κνιπλζεί από κόιπβδν. Δηδηθόηεξα, κειεηάηαη ε 

κέζνδνο ηεο θπηναπνθαηάζηαζεο, θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ην ηξηθύιιη σο 

θπηό ππεξζπζζσξεπηήο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Mόιπβδνο, απνθαηάζηαζε εδαθώλ, ηξηθύιιη, απνξξόθεζε, 

θπηνεμαγσγή,  ππεξζπζζσξεπηέο , πεξηβάιινλ. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Οη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ζπληέιεζαλ θαη ζηελ ξύπαλζε ησλ εδαθώλ ζε κεγάιν 

πνζνζηό, κε απνηέιεζκα κεγάιεο εθηάζεηο γεο λα εκθαλίδνπλ κνξθέο ξύπαλζεο, 

θπξίσο από βαξέα κέηαιια. Ζ απνξξύπαλζε ησλ εδαθώλ κε ηηο ζπκβαηηθέο 

κεζόδνπο, δελ είλαη απιή δηαδηθαζία, δηόηη νη κέζνδνη απηέο παξνπζηάδνπλ θαη 

αξθεηά πξνβιήκαηα θαη είλαη δαπαλεξέο όπσο επίζεο θαη επηθίλδπλεο γηα ηνλ 

αλζξώπηλν παξάγνληα. Μηα κέζνδνο απνξξύπαλζεο γηα παξάδεηγκα εδαθώλ είλαη ε 

απνκάθξπλζε ηνπο θαη ελαπόζεζε ηνπο ζηελ ζπλέρεηα ζε εηδηθνύο ρώξνπο, κέζνδνο 

κε κεγάιε δηαδηθαζία θαη θόζηνο. 

Αλαπηπζζόκελε ελαιιαθηηθή κέζνδνο απνξξύπαλζεο εδαθώλ από βαξέα κέηαιια 

απνηειεί ε απνξξύπαλζε κε θπηά (θπηναπνθαηάζηαζε). Ζ κέζνδνο απηή είλαη 

θπζηθή, έρεη ρακειό θόζηνο θαη πςειή απνηειεζκαηηθόηεηα θαζώο επίζεο θαη 

κεδεληθή επηθηλδπλόηεηα γηα ηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα. 

ΚΤΡΗΧ ΘΔΜΑ 

 
Γλσξίδνπκε όηη ηα επηθίλδπλα απόβιεηα, ηα νπνία όηαλ ηαθνύλ ή δηαηεζνύλ ζην 

έδαθνο, πξνθαινύλ εθηεηακέλε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε. Μηα πεξηβαιινληηθή 

επηβάξπλζε πνπ είλαη κε αληηζηξέςηκε γηαηί ηα απόβιεηα απηά έρνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα λα θζάζνπλ θαη λα κνιύλνπλ ηα ππόγεηα λεξά. Σα επηθίλδπλα απόβιεηα 

είλαη απηά  πνπ πεξηέρνπλ: 

Βαξέα κέηαιια θαη ελώζεηο ηνπο. 

Ακίαλην ή άιια επηθίλδπλα νξπθηά. 

Ραδηελεξγά ζπζηαηηθά. 

Δπηθίλδπλεο νξγαληθέο ρεκηθέο ελώζεηο. 

Πεηξεινεηδή ή πίζζεο. 

Οη  κεγαιύηεξεο εθηάζεηο ξππαζκέλσλ εδαθώλ, βξίζθνληαη θπξίσο ζε: 

Πεξηνρέο δηάζεζεο επηθίλδπλσλ ζηεξεώλ απνβιήησλ. 

Μεηαιιεπηηθέο, κεηαιινπξγηθέο θαη ρεκηθέο βηνκεραλίεο. 

Γηπιηζηήξηα θαη πεξηνρέο απνζήθεπζεο πγξώλ θαπζίκσλ. 
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Φαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο. 

Ο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο  είλαη λα πεξηγξαθεί κηα κέζνδν βηναπνθαηάζηαζεο εδαθώλ 

γηα πεξηνρέο πνπ έρνπλ κνιπλζεί από κηα βηνκεραλία επηκεηαιιώζεσλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηεο ηιύνο πνπ παξάγεηαη σο παξαπξντόλ, πινύζηα ζε βαξέα κέηαιια 

θαη εηδηθά ζε κόιπβδν.Ζ κέζνδνο πνπ πξνηείλνπκε γηα ηελ πεξίπησζε καο είλαη ε 

απνθαηάζηαζε ησλ εδαθώλ κε θπηναπνθαηάζηαζε , δει κε ηε ρξήζε ησλ 

ππεξζπζζσξεπηηθώλ θπηώλ. Δίλαη κηα κέζνδνο πνπ  εθαξκόδεηαη επί  ηόπνπ, δει. ζην 

ηόπν όπνπ έρνπκε ηα απόβιεηα. Ζ επί ηόπνπ επεμεξγαζία ησλ ξππαζκέλσλ εδαθώλ 

δελ πεξηιακβάλεη εθζθαθή θαη κεηαθνξά ηνπ εδάθνπο, αιιά επί ηόπνπ εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ κεζόδσλ, κε ζθνπό ηελ εμαγσγή, αδξαλνπνίεζε ή ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

ξππαληώλ. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο απνθαηάζηαζεο έρεη ζθνπό: 

ηελ απνκάθξπλζε ησλ ξππαληώλ, κε ρεκηθή ή κηθξνβηαθή θαηαζηξνθή.ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ ξππαληώλ θαη ζηελ εμνπδεηέξσζε ησλ ηνμηθώλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθώλ (ηνμηθόηεηα, αλαθιεμηκόηεηα), κε κεηαηξνπή ηνπο ζε αδηάιπ- 

ηεο ζηαζεξέο ελώζεηο. 

Ζ επηινγή θαη ν ηξόπνο εθαξκνγήο ησλ κεζόδσλ απνθαηάζηαζεο, εμαξηάηαη ζε 

ζεκαληηθό βαζκό, εθηόο από ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ξππαζκέλεο πεξηνρήο θαη από ηελ 

καθξνπξόζεζκε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο. Σα εξσηήκαηα πνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

απαληήζνπκε είλαη: 

Πνηα είλαη ε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ εθαξκνγήο ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ; 

ε πόζν ρξόλν κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο, ζα απνθηήζεη ε κέζνδνο ηε κέγηζηε 

απνηειεζκαηηθόηεηα; 

Δάλ νη ξππαληέο δελ απνκαθξπλζνύλ πιήξσο από ην έδαθνο, πνην ζα είλαη ην  

κέγεζνο ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί από ηηο 

παξακέλνπζεο πνζόηεηεο θαη ζπγθεληξώζεηο ησλ ξππαληώλ. 

Ζ θπηναπνθαηάζηαζε είλαη έλαο όξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε κηα νκάδα ηερλνινγηώλ θαη 

δηεξγαζηώλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε θπηώλ γηα ηνλ θαζαξηζκό ιπκάησλ, 

ξππαζκέλσλ εδαθώλ, ηδεκάησλ θαη ηιύνο από εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. 

Γύν κεραληζκνί πνπ ιακβάλνπλ ρώξα θαηά ηε θπηναπνθαηάζηαζε κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ βαξέσλ κεηάιισλ από ηελ ηιύ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, ε θπηνεμαγσγή θαη ε θπηνζηαζεξνπνίεζε. 

(Raskin et al.,1998). Σα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ αλαπηπρζεί θαη αλαθέξνληαη 

δηάθνξεο ηερληθέο θπηναπνθαηάζηαζεο .(Fiorenza et al .,1998). 

Ζ Φπηνεμαγσγή (Phytoextraction)  είλαη ε απνξξόθεζε θαη κεηαθνξά βαξέσλ 

κεηάιισλ από ην ρώκα, κέζσ ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο ζηα ππέξγεηα κέξε ησλ θπηώλ. 

Απηά ηα θπηά νλνκάδνληαη “ππεξζπζζσξεπηέο” (hyperaccumulators) θαη 
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απνξξνθνύλ αζπλήζηζηα κεγάιεο πνζόηεηεο κεηάιισλ ζε ζύγθξηζε κε άιια θπηά. 

Έλα ή κηα νκάδα από ηέηνηα θπηά επηιέγνληαη θαη θπηεύνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηνπνζεζία. Ζ επηινγή γίλεηαη αλάινγα κε ηα είδε ησλ κεηάιισλ πνπ βξίζθνληαη ζηε 

πεξηνρή θαη αξθεηώλ άιισλ παξακέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίαο. Αθνύ ηα 

θπηά κεγαιώζνπλ όζν ρξεηάδεηαη, ζπιιέγνληαη, απνηεθξώλνληαη θαηά θάπνηνπο 

εξεπλεηέο  “θνκπνζηνπνηνύληαη” ώζηε λα αλαθπθισζνύλ ηα βαξέα κέηαιια. Απηή ε 

δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη όζεο θνξέο απαηηείηαη γηα λα κεησζεί ε ζπγθέληξσζε 

ησλ ξύπσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ρώκα, ζε επηηξεπηά όξηα. (McCrath, S. ,1998). 

ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκόο ησλ γλσζηώλ κέρξη ζήκεξα 

ππεξζπζζσξεπηώλ γηα 7 βαξέα κέηαιια θαζώο θαη νη θπηηθέο νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο 

αλήθνπλ. 

Πίλαθαο 1 Αξηζκόο γλσζηώλ ππεξζπζζσξεπηώλ γηα 7  βαξέα κέηαιια θαη νη 

νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο απαληώληαη πην ζπρλά.  (Brooks R. ,1998). 

 

Έλα θπηό ππεξζπζζσξεπηήο έρεη ηελ ηθαλόηεηα απνξξόθεζεο έσο θαη 100 θνξέο 

κεγαιύηεξε πνζόηεηα κεηάιινπ ζε ζρέζε κε έλα θνηλό θπηό. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, 

έλα θπηό ππεξζπζζσξεπηήο κπνξεί λα ζπγθεληξώζεη πεξηζζόηεξν από 1.000 mg/kg ε 

0,1 ηνηο εθαηό (επί μεξνύ βάξνπο) κεηάιισλ όπσο Co, Cu, Cr, Pb, ή 10.000 mg/kg 

(1%) κεηάιισλ όπσο Zn θαη Ni. ρεδόλ όια ηα γλσζηά θπηά ππεξζπζζσξεπηέο 

κεηάιισλ έρνπλ αλαθαιπθζεί ζε εδάθε πινύζηα ζε κέηαιια θαη είλαη ελδεκηθά ζε 

ηέηνηα εδάθε, απνδεηθλύνληαο όηη ε ππεξζπζζώξεπζε απνηειεί κία ζεκαληηθή 

νηθνθπζηνινγηθή πξνζαξκνγή ζηελ έληνλε παξνπζία ησλ κεηάιισλ θαη κία έλδεημε-

εθδήισζε ηεο αληίζηαζεο ζε απηέο ηηο πςειέο ζπγθεληξώζεηο. Ο ζρεδηαζκόο ησλ 

ζπζηεκάησλ ηεο θπηναπνθαηάζηαζεο πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ξππαληή θαη 

ην επηζπκεηό επίπεδν κείσζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ, ηηο επηθξαηνύζεο 

Βαξέα κέηαιια Νν. Οηθνγέλεηα 

Κάδκην ( Cd ) 1 Brassicaceae 

Κνβάιηην ( Co ) 26 Lamiaceae, Scrophulariaceae 

Χαιθόο ( Cu ) 24 Cyperaceae, Lamniaceae, Poaceae, Scrophulariaceae 

Μαγγάλην ( Mn ) 11 Apocynaceae, Cunoniaceae, Proteaceae 

Νηθέιην ( Ni ) 290 Brassicaceae, Violaceae, Cunoniaceae, Proteaceae 

ειήλην ( Se ) 19 Fabaceae 

Θάιην ( Tl ) 1 Brassicaceae 
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πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη από ηα θπηά πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ . 

(Cunningham et al., 1996) . 

ην παξαθάησ ζρήκα1 παξνπζηάδνληαη νη κεραληζκνί πνπ είλαη δπλαηόλ λα 

εθαξκνζηνύλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θπηναπνξξύπαλζεο. 

 

 

ρήκα 1.Μεραληζκνί πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζίαο ηεο θπηναπνξξύπαλζεο. 

( Cunningham et al.,1996). 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο θπηναπνθαηάζηαζεο ζρεδηάδνληαη θάπνηνη 

παξάγνληεο πνπ απηνί πεξηιακβάλνπλ . ( Cunningham et al.,1996) , (Miller  P.,1996) ,     

( Brix H., 1997) : 

1.Πξνζδηνξηζκό ηνπ επηπέδνπ ηεο ξύπαλζεο. 

Καηά ην ζρεδηαζκό ηνπ ζπζηήκαηνο θπηναπνθαηάζηαζεο, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί 

ην είδνο θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ξππαληώλ θαζώο θαη ην βάζνο ζην νπνίν εθηείλεηαη 

ε ξύπαλζε. 

2.Δπηινγή ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ. 

Σα θπηά ηα νπνία πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επηιέγνληαη κε βάζε ηνλ επηζπκεηό 

κεραληζκό θπηναπνθαηάζηαζεο θαη ην είδνο ηνπ ξππαληή.  Ζ επηινγή ησλ θπηώλ 

απνηειεί έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδεη ηελ επηηπρία ή 

απνηπρία κίαο εθαξκνγήο θπηναπνθαηάζηαζεο. Ζ πξνζεθηηθή επηινγή ηνπ θπηνύ θαη 

ηεο πνηθηιίαο είλαη ζεκαληηθή θαζώο ην επηιεγκέλν θπηό πξέπεη θαη‟ αξράο λα είλαη 

θαηάιιειν γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο θαη εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη θαηά 

δεύηεξνλ λα είλαη απνηειεζκαηηθό ζηε θπηναπνθαηάζηαζε. Σα θπηά πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα παξαγάγνπλ κηα πςειή-βηνκάδα, ζπζζσξεύνληαο ηελ πςειή 

ζπγθέληξσζε ησλ βαξηώλ κεηάιισλ, δεδνκέλνπ όηη ε αύμεζε ζηε βηνκάδα επηηξέπεη 

έλα πςειόηεξν πνζό ζπζζώξεπζεο κεηάιισλ ζηα δηάθνξα κέξε ησλ θπηώλ. Ζ 
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αύμεζε ζηελ παξαγσγή βηνκαδώλ είλαη επηηεύμηκε κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ 

ιηπαζκάησλ. Γηα ηε θπηναπνδόκεζε ησλ νξγαληθώλ ελώζεσλ, ε κέζνδνο πξέπεη λα 

ζρεδηαζηεί έηζη ώζηε ε βιάζηεζε λα κεγαιώλεη γξήγνξα θαη ππθλά, λα είλαη εύθνιε 

ζηε θύηεπζε θαη ζπληήξεζε, λα ρξεζηκνπνηεί κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ κε 

εμαηκηζνδηαπλνή (ζε πεξίπησζε πνπ ην ππόγεην λεξό εκπιέθεηαη ζην πξόβιεκα) θαη 

λα κεηαηξέπεη ηνπο ξύπνπο ζε κε ηνμηθέο ή ιηγόηεξν ηνμηθέο κνξθέο. Σν ζηλάπη 

(Indian mustard)  όπσο θαη ν Ζιίαλζνο (Helianthus annuus) είλαη θπηά 

ππεξζπζζσξεπηέο  κε ζρεηηθά κεγάιε βηνκάδα θαη πςεινύο ξπζκνύο αλάπηπμεο, πνπ 

έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα απνξξνθνύλ θαη λα ζπζζσξεύνπλ κέηαιια θαη 

ξαδηνλνπθιίδηα. ( θνξδίιεο A.,  Κνκλίηζαο Κ., 2004) . 

3.Έιεγρνο ηεο δπλαηόηεηαο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ επηιεγκέλσλ θπηώλ (Treatability 

tests). 

ην ζηάδην απηό πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηεο ηνμηθόηεηαο ησλ ξππαληώλ θαζώο θαη 

πξντόλησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαξκνγή ηεο θπηναπνθαηάζηαζεο. 

4.πληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θπηναπνθαηάζηαζεο. 

Ζ ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θπηναπνθαηάζηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ άξδεπζε 

ησλ θπηώλ, πξνζζήθε θαηάιιεισλ ιηπαζκάησλ γηα ηε γξήγνξε αλάπηπμε ηνπο θαη 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ηελ αληηκεηώπηζε βηνινγηθώλ ερζξώλ ησλ θπηώλ. 

5.πγθνκηδή ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ. 

Μεηά ηε θπηναπνθαηάζηαζε ησλ κνιπζκέλσλ πεξηνρώλ ηα θπηά πξέπεη λα θνπνύλ 

θαη ην θπηηθό ηνπο ζύζηεκα λα μεξηδσζεί. Ζ επεμεξγαζία, πνπ ζα αθνινπζεί ζηε 

ζπλέρεηα εμαξηάηαη από ηελ ηνμηθόηεηα ησλ βηνζπζζσξεπκέλσλ νπζηώλ. 

Ζ πην ζπλεζηζκέλε επεμεξγαζία είλαη ε ζεξκηθή απνδόκεζε ή ε ειεγρόκελε 

απνηέθξσζε, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ βαξέσλ κεηάιισλ. Με απηό ηνλ ηξόπν 

επηηπγράλεηαη ε κεηαθνξά ησλ βαξέσλ κεηάιισλ ζηελ παξαγόκελε ζηάρηε, είηε 

κεηαθέξνληαη σο πηεηηθά ζηα απαέξηα από ηα νπνία αλαθηώληαη. Δίλαη κηα εηδηθή 

επεμεξγαζία πνπ δίλεη επηπιένλ θόζηνο ζηελ εθαξκνγή ηεο θπηναπνθαηάζηαζεο. 

Αλαιπηηθόηεξα.Σα κέηαιια πξνζιακβάλνληαη από ηα θπηά κε δηαθνξεηηθνύο 

ξπζκνύο. Οη  ζπληειεζηέο θπηνεμαγσγήο (ν ιόγνο ηεο ζπγθέληξσζεο κεηάιινπ ζηα 

ππέξγεηα ηκήκαηα ηνπ θπηνύ ζε ζρέζε κε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ κεηάιινπ ζην 

έδαθνο), γηα απνξξόθεζε δηαθνξεηηθώλ κεηάιισλ από ην είδνο ζηλαπηνύ Indian 

mustard (Brassica juncea) δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά όπσο θαίλεηαη ζηνλ  πίλαθα 2. 

Οη  πςειόηεξεο ηηκέο ζπληειεζηή θπηνεμαγσγήο ζρεηίδνληαη κε πςειόηεξε 

απνξξόθεζε κεηάιισλ. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο θπηνεμαγσγήο κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί από ηε ξόθεζε ησλ κεηάιισλ ζε ζσκαηίδηα εδάθνπο θαη από ηε ρακειή 

δηαιπηόηεηα ησλ κεηάιισλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ξπζκνύ απνξξόθεζεο ξύπσλ 
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θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ ρξόλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε θπηναπνθαηάζηαζε κηαο 

ξππαζκέλεο πεξηνρήο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ απιά καζεκαηηθά κνληέια. 

Πίλαθαο 2. πληειεζηέο θπηνεμαγσγήο Indian mustard. 

 

 

 

 

 

Λακβάλνληαο ζνβαξά ηνπο παξάγνληεο 1,2,3,4 επειέρζε ην ηξηθύιιη  θαηάιιειν γηα 

ηελ  απνξξύπαλζε  εδαθώλ ζηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδνπκε. 

Δρνπκε πξνο εμέηαζε κηα ξππαζκέλε πεξηνρή 30 ζηξεκκάησλ από κηα βηνκεραλία 

επηκεηαιιώζεσο. Ο κόιπβδνο,  ην θύξην κέηαιιν, λα απνηειεί ηνλ ξππαληή γηα ηελ 

πεξηνρή απηή. 

ηελ Α πεξίπησζε ε ζπγθέληξσζε ζην έδαθνο είλαη ηεο ηάμεο 600 mg/kg θαη ζε 

βάζνο 30 πεξίπνπ εθαηνζηώλ. 

ηε Β πεξίπησζε –πεξηνρή Λαπξίνπ. Ζ λνκνζεηεκέλε αλώηαηε ηηκή ηνπ νιηθνύ 

κνιύβδνπ ζην έδαθνο ησλ νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ κε θήπν είλαη 500 mg/kg (ICRCL 

1987). 

Ζ πξνηεηλόκελε ζπγθέληξσζε κνιύβδνπ ζην έδαθνο γηα ηελ πγηή αλάπηπμε ησλ 

θπηώλ είλαη 200 mg/kg, κε ζπλέπεηα ην κεγαιύηεξν πνζνζηό (85%) ηνπ εδάθνπο ηεο 

Λαπξεσηηθήο λα είλαη αθαηάιιειν γηα ηελ θαιιηέξγεηα εδώδηκσλ θπηώλ. 

Ζ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ εδάθνπο ζε κόιπβδν αλέξρεηαη ζε 2232 mg/kgr, ζε βάζνο 30 εθ. 

Δθαξκόδεηαη ε κέζνδν ηεο θπηνεμαγσγήο θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο. αλ θπηό, ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην ηξηθύιιη. Αλ ππάξρνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο όπσο θιίκα καιαθό, 

όρη βαξύ ρεηκώλα θαη πόηηζκα ζπλερώο , ην θπηό απηό κπνξεί λα ζεξηζηεί κέρξη θαη 4 

θνξέο ην ρξόλν. Θα εμεηάζνπκε πσο επηδξά  ε ζπιινγή ηνπ ( ζέξηζκα),  ζην ρξόλν 

ηεο απνξξύπαλζεο αλ ζεξηζηεί  κία , δύν θαη ηξεηο θνξέο ην ρξόλν. 

Πεξίπησζε Α. Δζησ r : Ο ξπζκόο πξόζιεςεο ηνπ ξύπνπ, (kg/yr), θαη όηη ην όξην γηα 

λα ζεσξείηαη ε πεξηνρή κε ξππαζκέλε είλαη 400 mg/kg. Με ηε ρξήζε κηθξώλ δόζεσλ 

EDTA, είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζνύλ ζπγθεληξώζεηο ζην θπηό ηεο ηάμεο ησλ 5000 

mg/kg (επί μεξνύ), θαη ζπγθνκηδή ηεο ηάμεο ησλ 650 kg μεξνύ πιηθνύ αλά ζνδεηά θαη 

ζηξέκκα. 

Ο απαηηνύκελνο ρξόλνο γηα ηελ απνξξύπαλζε γηα  κία ζπιινγή ( ζέξηζκα): 
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r = (5000 mg/kg) (650 kg/(ζηξέκκα x ζνδηά)) x (1 ζνδηά / έηνο) x (10
-6

 kg/mg)= 

= 3,25 kg/ (ζηξέκκα x έηνο). (1) 

Ο απαηηνύκελνο ρξόλνο γηα ηελ απνξξύπαλζε γηα  δύν ζπιινγέο ( ζεξίζκαηα): 

r = (5000 mg/kg) (650 kg/(ζηξέκκα x ζνδηά)) x (2 ζνδηέο / έηνο) x (10
-6

 kg/mg)= 

= 6,5 kg/ (ζηξέκκα x έηνο).  (2) 

Ο απαηηνύκελνο ρξόλνο γηα ηελ απνξξύπαλζε γηα  ηξεηο ζπιινγέο ( ζεξίζκαηα): 

r = (5000 mg/kg) (6500 kg/(ζηξέκκα x ζνδηά)) x (3 ζνδηέο / έηνο) x (10
-6

 kg/mg)= 

= 9,75/ (ζηξέκκα x έηνο).    (3) 

Αλ ζεσξεζεί όηη ε μεξή θαηλόκελε ππθλόηεηα ηνπ εδάθνπο είλαη 1,7 kg/L, ηόηε ε 

ζπλνιηθή κάδα Mo ηνπ Pb ζην έδαθνο γηα επηθάλεηα 1 ζηξέκκαηνο είλαη: 

Mo = (600 mg/kg)(1,7 kg/L)(0,3 m) (1000 m
2
/ζηξέκκα) (10

3
L/m

3
) (10

-6
kg/mg)= 

= 306 kg/ζηξέκκα (αξρηθή κάδα ζην έδαθνο). 

Αιιά Mt = (400 mg/kg)(1,7 kg/L)(0,3 m) (1000 m
2
/ζηξέκκα) (10

3
L/m3) (10

-6
 kg/mg) 

= 204 kg/ζηξέκκα (όξην κε ξππαζκέλνπ εδάθνπο 400 mg/kg). 

Θεσξείηαη θηλεηηθή κεδεληθήο ηάμεο (ζηαζεξόο ξπζκόο απνξξόθεζεο Pb θάζε ρξόλν) 

επεηδή ην EDTA ζα θάλεη ην κόιπβδν ζπλερώο βηνδηαζέζηκν ζηα θπηά. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ηζρύεη: 

r = ι (ζηαζεξό) . Οινθιεξώλνληαο Mt-Mo = -λ.t θαη επνκέλσο 




4,31
25,3

2043060 





 tMM
t  γηα ηελ πεξίπησζε (1) 




7,15
5,6

2043060 





 tMM
t  γηα ηελ πεξίπησζε (2) 




5,10
75,9

2043060 





 tMM
t γηα ηελ πεξίπησζε (3) 

Ο ρξόλνο απνξξύπαλζεο ( πεξίπησζε 3) ζα είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κηθξόηεξνο 

από δέθα ρξόληα ζε πεξίπησζε πνπ ν κόιπβδνο κεηαλαζηεύζεη ζην έδαθνο ιόγσ ηεο 

πξνζζήθεο ηνπ EDTA, ή αλ νη εθαξκνδόκελεο θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο βνεζήζνπλ 

ζηε γξεγνξόηεξε απνξξύπαλζε πεξηνρώλ κε κεγαιύηεξε ξύπαλζε. Σα θξηηήξηα 

απνξξύπαλζεο πνπ ηίζεληαη, βαζίδνληαη ζε έλα όξην ην νπνίν δε ζα πξέπεη λα 

ππεξβαίλεηαη, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα 400 mg/kg, θαη έηζη ην έδαθνο ζα πξέπεη λα 

αλαιύεηαη ζην ηέινο θάζε ρξόλνπ γηα λα επηβεβαηώλεηαη ε ζπκκόξθσζε κε ην όξην 
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πνπ έρεη ηεζεί. Αλ  ην ζέξηζκα  ηνπ εμεηαδόκελνπ θπηνύ γίλεη κέζα ζην ρξόλν θαη 

ηέηαξηε θνξά ζπάληα αιιά θαη  πηζαλή θαη απηό γηαηί εμαξηάηαη από ηηο πεξηπηώζεηο 

πνπ αλαθέξζεζαλ πξηλ ηόηε ν ρξόλνο απνξξύπαλζεο κεηώλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν. 

Πεξίπησζε Β. r=5000 mg/kgr*3 ζνδεηέο/έηνο*672 kgr =10,08 kgr αλά ζηξέκκα θαη 

έηνο. Αλ δερηνύκε όηη ε μεξή θαηλόκελε ππθλόηεηα ηνπ εδάθνπο είλαη θαηά ην REC 

software, 1,7 kgr/l, θαη όηη ην ελεξγό βάζνο απνξξύπαλζεο είλαη 0,30 m, ηόηε ε 

ζπλνιηθή κάδα ηνπ κνιύβδνπ Mo (πξηλ ηελ απνξξύπαλζε) είλαη: Mo = 2232 mg/kgr 

* 1,7 kgr/l * 0,30 m *1000 m2 / ζηξέκκα* 1000 l/m3 * 10-6 kgr/mg = 1138,32 kgr 

Pb. Θέηνληαο ηηκή – ζηόρν 2000 mg/kgr ηόηε Mt = 2000 mg/kgr * 1,7 kgr/l * 0,30 m 

*1000 m2 / ζηξέκκα* 1000 l/m3 * 10-6 kgr/mg = 1020 kgr Pb. 

Θεσξώληαο όηη κε ηελ πξνζζήθε EDTA ν κόιπβδνο ζα είλαη δηαξθώο βηνδηαζέζηκνο 

θαη γηα θηλεηηθή κεδεληθήο ηάμεο, ηόηε r=ι νπόηε έρνπκε : 

t

ot eMM   θαη νινθιεξώλνληαο Mt-Mo=-ιt άξα t=( Mt-Mo)/ι=(1138,32-

1020)/10,08=11,73 έηε. 

Δθηίκεζε Κόζηνπο, Παξαπξντόλησλ θαη Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηιερζείζαο κεζόδνπ. 

Πεξίπησζε Α. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ηεο απνξξύπαλζεο ηεο αλσηέξσ 

πεξηνρήο κε ηε κέζνδν ηεο θπηνεμαγσγήο ζα ζεσξήζνπκε όηη ε θαιιηέξγεηα ηνπ 

ηξηθπιιηνύ εθόζνλ γίλεηαη κε εδαθνθάιπςε ζε πνζνζηό 90%, ζα έρεη ηηο ίδηεο 

απαηηήζεηο κε ηελ θαιιηέξγεηα επνρηαθώλ θηελνηξνθηθώλ θπηώλ, ηα νπνία απαηηνύλ 

40 ώξεο κεραλήο αλά ζηξέκκα θαη 9 ώξεο αλζξώπηλεο εξγαζίαο, κε θνζηνιόγηα 20€ * 

40=800€ θαη 8€ *8=64€ αληίζηνηρα. Ζ κεραληθή θαηεξγαζία αθνξά ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο ζπνξάο, ζπαξηηθή, αξδεπηηθά, θνπή (ζεξηζκό), ζύλζιηςε γηα ηε 

γξεγνξόηεξε απνβνιή ηεο πγξαζίαο, αλάδεπζε, δεκαηνπνίεζε θαη κεηαθνξά 

(απνκάθξπλζε βηνκάδαο θαη ξππαληή). Ζ αλζξώπηλε εξγαζία αθνξά ινηπέο εξγαζίεο 

(επίβιεςεο θόξησζεο ησλ δεκάησλ, αξδεύζεηο θ.ά.). Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία ζα 

εθηειείηαη 3 θνξέο εηεζίσο. Άξα γηα ηελ έθηαζε ησλ 30 ζηξεκκάησλ ζα απαηηνύληαη: 

30 *(800€+64€) *3 ζπγθνκηδέο /έηνο = 77760 € /έηνο θαη γηα ηα ζρεδόλ 10,5 έηε ζα 

απαηηεζνύλ 103680€ /έηνο * 10,5= 816480 €. Δπηπιένλ έμνδα πνπ ζα πξέπεη λα 

ιεθζνύλ ππ‟ όςε είλαη ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία Ζ κάδα πξνο ζπγθνκηδή 

(παξαπξντόληα) αλέξρεηαη ζε 650 kgr * 3 ζπγθνκηδέο * 30 ζηξ = 58500 kgr /έηνο κε 

πηζαλό θόζηνο κεηαθνξάο θαη επεμεξγαζίαο 40€/ ηόλν, άξα ζα απαηηεζνύλ 2340 € 

πεξίπνπ αλά έηνο θαη γηα 10,5 έηε 24570€. Σν θόζηνο εξγαζηεξηαθήο 

παξαθνινύζεζεο κπνξεί λα αλαηεζεί ζε εδαθνινγηθό εξγαζηήξην είηε ηδησηηθό, είηε 

ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο (Γηεύζπλζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) θαη ζα απαηηεί 

επεμεξγαζία 150 δεηγκάησλ ζπλνιηθνύ θόζηνπο 50000€. αλ ζπλνιηθό θόζηνο γηα 

10,5 έηε πεξίπνπ 925000€. Σν θόζηνο κεγαιώλεη πεξηζζόηεξν κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

απνηέθξσζεο. ε γεληθέο γξακκέο ην θόζηνο παξακέλεη ρακειό. 
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Πεξίπησζε. Κόζηνο 1050000 €. 

Ζ επίδξαζε ηεο θπηνεμπγίαλζεο ζηελ απόδνζε θαη ην θόζηνο ξππαζκέλσλ πεξηνρώλ 

δίλεηαη ζην ζρήκα 2. 

 

Σχήμα 2.Η επίδξαζε ηεο θπηνεμπγίαλζεο ζηελ απόδνζε θαη ην θόζηνο ξππαζκέλσλ 

πεξηνρώλ (Crusberg , 1997). 

Καηά ηε ρξήζε ηνπ REC software, ηνπ θύιινπ εξγαζίαο Risk Reduction, ζηε Zero 

Alternative. 

Πεξίπησζε Α.  Μείσζε θηλδύλνπ θαηά Μ.Ο. ζε άλζξσπν θαη πεξηβάιινλ ειάρηζηα. 

Πεξίπησζε Β.  Μείσζε θηλδύλνπ θαηά Μ.Ο. ζε άλζξσπν θαη πεξηβάιινλ 27,7%. 

 

Δξγαζηεξηαθά απνδείρζεθε   όηη ην ηξηθύιιη  απνξξνθά ην κόιπβδν θαη ηα 

ζεσξεηηθά απνηειέζκαηα κπνξνύλ λα ηαπηηζηνύλ κε ηα εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα 

ησλ νηθείσλ πξνζπαζεηώλ. 

Aξρηθό δείγκα ρώκαηνο. πγθέηξσζε Pb 150 mgr/Kgr. 

Με εκπινπηηζκό Pb ζην ρώκα  250 mgr/Kgr. 

ηα ηξία ζεξίζκαηα ην ηξηθύιιη λα απνξξνθά ηηο αλαγξαθόκελεο ηηκέο ζε mg/Kg. 

Λάβακε ππόςηλ  ζηελ κειέηε καο , ηελ πξόζιεςε ηνπ ξύπνπ επηθαλεηαθά θαη ζε 
θάπνην βάζνο . 

 

Risk reduction

Current 

situation

Zero Alternative     

(Average risk)

Risk 

reduction

Humans 1240,0 629 49,2%

Agr.+Eco 23,1 21,6 6,2%

Other objects 0 0

Average 27,7%
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Γνρ 2 

Δπηθ Χνξη Γνρ 2 βαζ  (mgr/Kgr) 

0 250  250 

1 216,6 35 200 

2 175 40 208,3 

3 166,66 25 141,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απνηειέζκαηα ηεο  εξγαζηεξηαθήο έξεπλαο. 

Μεγάινη ρξόλνη απνξξύπαλζεο γηα ρακειά-πςειά επίπεδα  ξύπαλζεο. Ζ κέγηζηε 

απνηειεζκαηηθόηεηα επηηπγράλεηαη από 8-10 έηε κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

θπηναπνθαηάζηαζεο. Μείσζε θηλδύλνπ θαηά Μ.Ο. ζε άλζξσπν θαη πεξηβάιινλ. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Αλαπηπζζόκελε ελαιιαθηηθή κέζνδνο απνξξύπαλζεο εδαθώλ από βαξέα κέηαιια 

απνηειεί ε απνξξύπαλζε κε θπηά. Ζ κέζνδνο απηή είλαη θπζηθή, έρεη ζρεηηθά ρακειό 

θόζηνο θαη πςειή απνηειεζκαηηθόηεηα θαζώο επίζεο κεδεληθή επηθηλδπλόηεηα γηα 

ηνλ αλζξώπηλν παξάγνληα.
 

Σν ζεκαληηθόηεξν πιενλέθηεκα ηεο θπηναπνθαηάζηαζεο  γεληθά είλαη όηη έρεη ηε 

δπλαηόηεηα λα κεηαηξέπεη ηνπο ξππαληέο ζε απινύζηεξεο θαη ιηγόηεξν ηνμηθέο 

ελώζεηο. ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θπηναπνθαηάζηαζεο ζπγθαηαιέγνληαη, ε δπζθνιία 

πξόβιεςεο ηεο απόδνζήο ηεο, ε εθαξκνγή ηεο ζε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν βάζνο 
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ξύπαλζεο, ε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο, ε 

εμάξηεζή ηεο από ηηο θπζηθνρεκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη 

ηέινο ε αξθεηά ζπρλά κε επηηπρήο κεηάβαζε από ηηο εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο ζηηο 

επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ηεο ξύπαλζεο. 
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