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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί υποβάθµιση της ποιότητας των 
υπόγειων νερών σε πολλές παραθαλάσσιες περιοχές που χαρακτηρίζονται από έντονη 
αγροτοτουριστική ανάπτυξη. Μία απ’ αυτές τις περιοχές είναι τα Μάλια που 
βρίσκονται στα Βόρεια παράλια της Κρήτης, ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου. 

 Στη συγκεκριµένη διατριβή µελετήθηκε η χωροχρονική µεταβολή των 
συγκεντρώσεων ανιόντων, κατιόντων, pH, ηλεκτρικής αγωγιµότητας και ολικού 
οργανικού άνθρακα, στα υπόγεια νερά της περιοχής των Μαλίων. Οι φυσικοχηµικές 
παράµετροι που µελετήθηκαν αποτελούν ρύπους προερχόµενους από χρήσεις γης 
όπως είναι η γεωργία και η οικιστική ανάπτυξη, καθώς και από υπεράντληση των 
υπόγειων νερών. Τα αναλυτικά δεδοµένα προέρχονται από 17 πηγάδια-γεωτρήσεις 
κυµαινόµενου βάθους 5 έως 100 µέτρα περίπου, από τα οποία λαµβάνεται δείγµα 
κάθε µήνα.  Για τον προσδιορισµό των συγκεντρώσεων των ιόντων στα δείγµατα των 
νερών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ιοντικής χρωµατογραφίας. Ο ολικός 
οργανικός άνθρακας µετρήθηκε µε τον αναλυτή οργανικού άνθρακα O.I. Analytical 
Model 700 TOC Analyzer.  

Μέσω της στατιστικής ανάλυσης κύριων συνιστωσών (PCA), αναζητήθηκαν οι 
κύριες συνιστώσες που καθορίζουν την ποιότητα του υπόγειου νερού στην περιοχή. 
Από την PCA προέκυψε ότι η υποβάθµιση της ποιότητάς του υπόγειου νερού 
οφείλεται κυρίως στη διείσδυση θαλασσινού νερού και δευτερευόντως στα 
αγροχηµικά και τα οικιακά απόβλητα.  

Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση οµαδοποίησης (CA) σε συστάδες των θέσεων 
δειγµατοληψίας, για να προσδιοριστούν οι γεωγραφικές περιοχές που 
χαρακτηρίζονται από διαφορετική ένταση υφαλµύρυνσης και διαφορετικό βαθµό 
ρύπανσης από αγροχηµικά και αστικά απόβλητα. Από γραφική απεικόνιση της 
εποχιακής διακύµανσης των φυσικοχηµικών παραµέτρων που µελετώνται, δεν 
παρατηρήθηκε συγκεκριµένη τάση. 

Από ποιοτική αξιολόγηση των νερών, µε βάση τη συγκέντρωσή τους σε νιτρικά 
ιόντα, προέκυψε ότι στο φρεάτιο υδροφόρο το νερό είναι ακατάλληλο για πόση, σε 
αντίθεση µε το βαθύτερο υδροφόρο. Τα χαρακτηριστικά των νερών όσον αφορά στην 
ηλεκτρική αγωγιµότητα και τα χλώρια, ικανοποιούν σε γενικές γραµµές τις 
προδιαγραφές για άρδευση καλλιεργειών. 

 



ABSTRACT 

 During the past decades, a degradation of groundwater quality in many coastal 

areas characterized by intensive agricultural and tourist development has been 

observed. One such area is that of Malia on the north coast of Crete, east of 

Heraklion.  

This dissertation has studied spatial and temporal fluctuation in concentration 

levels of anions, cations, pH, electrical conductivity and total organic carbon in the 

groundwater of the Malia area. The physicochemical parameters studied comprise 

pollutants from land usage such as agriculture and land development, as well as from 

groundwater overexploitation. The analytical data are derived from 17 wells-

boreholes varying in depth from 5 to 100 meters, sampled monthly. The method of 

ion chromatography was used to determine ion concentrations in water samples. Total 

organic carbon was measured with the O.I. Analytical Model 700 TOC Analyzer.  

The principal components determining groundwater quality in the area were 

discovered via the Principal Component Analysis (PCA) statistical method. PCA 

showed that the degradation of groundwater quality is due mainly to seawater 

intrusion and, to a secondary degree, to pollution from agrochemichal and household 

waste. 

Cluster Analysis (CA) was applied in order to determine the geographical areas 

characterized by different levels of salinization and different degrees of pollution 

from agrochemichal and urban waste. No specific trend was observed from graphs of 

seasonal variation of physicochemical parameters.  

Water quality evaluation, based on nitrate ion concentration, demonstrated that 

the water in the shallow water table is unfit for drinking, as opposed to that in the 

deeper water table. Water quality with respect to electrical conductivity and chlorates 

meets irrigation standards along general lines.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Υπόγειο Νερό: o αόρατος πόρος  
Groundwater : out of sight out of mind ? 

Στις 22 Μαρτίου του 2001, σε δελτίο τύπου του εκτελεστικού γραµµατέα του 
U.N.E.P. (United Nations Environmental Program) KI. Toepfer, αναφέρεται ότι η 
παγκόσµια κρίση του νερού σε αντίθεση µε την παγκόσµια ενεργειακή κρίση 
αποτελεί απειλή για την ίδια τη ζωή. Η κρίση του νερού είναι το πιο άµεσο και 
σοβαρό πρόβληµα για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

Το νερό δεν έχει σύνορα. Είναι ένας κοινός φυσικός πόρος του οποίου η 
διαφύλαξη απαιτεί τη διεθνή συνεργασία. Τα τελευταία χρόνια το θέµα της ποιότητας 
του πόσιµου νερού έχει προσελκύσει το παγκόσµιο ενδιαφέρον εξαιτίας της συνεχούς 
µείωσης των αποθεµάτων και της ρύπανσης ή µόλυνσης των υδροφόρων στρωµάτων.  

Το πολυτιµότερο αγαθό της ζωής είναι το νερό και η προστασία της δηµόσιας 
υγείας από διάφορους παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την υγιεινή του, είναι 
ύψιστος στόχος. Είναι αναγκαίος ο προσδιορισµός των πηγών ρύπανσης των 
υδάτινων αποθεµάτων, για τον έλεγχο των ρύπων µε ένα περιβαλλοντικά ασφαλή και 
οικονοµικά αποδεκτό τρόπο (Manahan, 1994).   

Ένας από τους σηµαντικότερους περιβαλλοντικούς παράγοντες, πολιτικής και 
κοινωνικο-οικονοµικής πίεσης και αστάθειας σε παγκόσµιο επίπεδο, είναι η 
ανεπάρκεια των υδάτινων αποθεµάτων (λειψυδρία) και η γεωγραφική κατανοµή τους. 
Η υπεράντληση των υπόγειων υδάτων, και η εξάντληση των υδροφόρων, σε πολλές 
περιοχές του κόσµου - κυρίως στη Μέση Ανατολή - είναι πολύ πιθανόν να 
οδηγήσουν σε µη αντιστρεπτά αποτελέσµατα, διαταράσσοντας την παγκόσµια 
ειρήνη. 

Προβλέψεις για τις κλιµατικές αλλαγές αναφέρουν αύξηση της ατµοσφαιρικής  
θερµοκρασίας από 1-3,5 °C έως το 2030 που σε συνδυασµό µε µείωση της 
βροχόπτωσης κατά 10 % είναι δυνατόν να προκαλέσουν 40 µε 70 % µείωση των 
υδάτινων αποθεµάτων στις ηµίξηρες (semi-arid) περιοχές του πλανήτη 
(Environmental Assessment Report No 1).  

Σύµφωνα µε τους ειδικούς του World Water Forum, ένα δις. άνθρωποι δεν 
έχουν σήµερα στη διάθεσή τους καθαρό ασφαλές νερό (Guardian, 6 April 2000). 
Σύµφωνα µε επιστήµονες και πολιτικούς αναλυτές, η έλλειψη του νερού µπορεί να 
είναι τα επόµενα χρόνια ό,τι και το πρόβληµα του πετρελαίου τη δεκαετία του '70, 
δηλαδή πηγή διεθνών συρράξεων και µεγάλων µεταβολών στις εθνικές οικονοµίες. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ 

Είναι γνωστό σε όλους ότι το νερό είναι απαραίτητο για κάθε µορφή ζωής στον 
πλανήτη µας. Το φυτικό και ζωϊκό βασίλειο εξαρτώνται πλήρως από το νερό. Η 
επίδραση του νερού είναι καθοριστική στη διαµόρφωση του καιρού αλλά ακόµη και 
στην τροποποίηση του εδαφικού αναγλύφου του πλανήτη µέσω διεργασιών όπως 
είναι η διάβρωση. 

Το νερό είναι ο κυριότερος συντελεστής οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
για κάθε χώρα,  γιατί αποτελεί αναγκαιότητα για τη ζωή ανθρώπων και ζώων, για τη 
γεωργική παραγωγή, τη βιοµηχανική και τουριστική ανάπτυξη. Οι υδατικές ανάγκες 
κάθε περιοχής εξαρτώνται από τον πληθυσµό, το κλίµα, και από το επίπεδο της 
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης που τη χαρακτηρίζει.  

 Στην Ελλάδα το µεγαλύτερο µέρος της υδατικής κατανάλωσης αποδίδεται στη 
γεωργική δραστηριότητα και δευτερευόντως στην οικιστική ανάπτυξη (Εικόνα 
1.1.1.). Στις περισσότερες χώρες της Νότιας Ευρώπης το µεγαλύτερο ποσοστό 
υδατοκατανάλωσης απορροφάται από τη γεωργία, στην κεντρική Ευρώπη µεγάλο 
ποσοστό καταναλώνεται για την παραγωγή ενέργειας, ενώ στις περισσότερες 
Βορειοευρωπαϊκές χώρες το µεγαλύτερο ποσοστό απορροφάται  από τη βιοµηχανία. 
Η συνολική κατανάλωση ποικίλει από 200 m3/κάτοικο/έτος έως πάνω από 800 
m3/κάτοικο/έτος στην Ιταλία και την Ισπανία (Εικόνα 1.1.1.). 

 
Εικόνα 1.1.1. Συνολική κατανάλωση νερού / κάτοικο και έτος, στα κράτη µέλη του 

Ευρωπαϊκού οργανισµού περιβάλλοντος.  
Πηγή:EEA-ETC/IW (http // reports.eea.eu.in signals-2000/en/page013.html) : t/
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Το νερό βρίσκεται στην επιφάνεια της γης σε διαφορετικά περιβάλλοντα και 

µορφές (Πίνακας 1.1.1.). 

Πίνακας 1.1.1 Ποσοστά κατανοµής του νερού στη γη (Berner and Berner, 1996) 

Πηγές νερού Ποσοστό (%)επί του συνολικού όγκου του νερού στη γη 
Ωκεανοί 96 
Πάγοι 3 

Υπόγειοι    υδροφορείς 1 
Λίµνες και ποτάµια 0,01 

Ατµοσφαιρικοί υδρατµοί 0,001 

Ο υδρολογικός κύκλος αποτελεί περιγραφή του τρόπου που το νερό κινείται 

διαµέσου αυτών των διαφορετικών περιβαλλόντων. Όταν η βροχή φτάσει στο έδαφος 

το νερό είναι δυνατόν να ακολουθήσει διαφορετικά µονοπάτια. Ένα µέρος του 

επιστρέφει στην ατµόσφαιρα µέσω της διεργασίας της εξατµισοδιαπνοής. Μέρος των 

όµβριων υδάτων διεισδύει στο έδαφος, κατεισδύει µέσω των γεωλογικών 

σχηµατισµών και καταλήγει σε κλειστές αδιαπέραστες λεκάνες, που βρίσκονται σε 

µεγάλα βάθη και σχηµατίζουν τράπεζες νερού, τους αποκαλούµενους υπόγειους 

υδροφόρους ορίζοντες, ή εκφορτίζεται στη θάλασσα (Εικόνα 1.1.2).   

                 Συµπύκνωση        

 Επιφαν.                                                                                                                              
 απορροή            Κατακρήµνιση                                    ∆ιαπνοή  
                                                                                                                    Εξάτµιση 

                                     Λίµνη 
 Υπογ. 
  Υδροφόρος                                                          Ποτάµια ροή                                                          Ωκεανός 

                       Υπόγεια ροή 

 
   Ο Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  

 

Εικόνα 1.1.2.  Ο υδρολογικός κύκλος  
(Πηγή: http: //www. ec.gc.ca/water/en/nature/prop/e_cycle.htm).  
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Οι υδροφόροι ορίζοντες είναι γεωλογικοί σχηµατισµοί που περιέχουν υλικό 

κορεσµένο µε νερό και µπορούν να τροφοδοτήσουν µε σηµαντικές ποσότητες νερού 



πηγάδια και πηγές (Καλλέργης, 1984). Χαλίκια µικρού µεγέθους, άµµος, ιλύς και 

άργιλος είναι µερικοί από τους γεωλογικούς σχηµατισµούς που µπορούν να 

λειτουργήσουν ως αποθήκες νερού. Το νερό εµπλουτίζει τον υδροφόρο µε φυσικό ή 

τεχνητό τρόπο και ρέει µέσα σ’αυτόν υπό την επίδραση της βαρύτητας ή της 

άντλησης από τα πηγάδια. Ελεύθεροι χαρακτηρίζονται οι υδροφόροι στους οποίους 

υπάρχει ελεύθερη υδροστατική φρεάτια επιφάνεια, σε αντίθεση µε τους αρτεσιανούς 

που βρίσκονται υπό πίεση.  

Όταν η βροχόπτωση είναι έντονη ή παρατεταµένης διάρκειας παρατηρείται το 

φαινόµενο της επιφανειακής απορροής στην επιφάνεια του εδάφους. Το νερό που 

απορρέει εµπλουτίζει ποτάµια και λίµνες ή καταλήγει στη θάλασσα. 

Το εκάστοτε ποσοστό του νερού που εξατµίζεται, ρέει επιφανειακά ή διεισδύει 

στο έδαφος, εξαρτάται κυρίως από τις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής, από την 

παρουσία και το είδος της βλάστησης, από το µορφολογικό ανάγλυφο και την 

πετρολογική σύσταση της περιοχής.  

Κατά την κίνησή του το νερό διαλυτοποιεί πλήθος χηµικών ουσιών. Η βροχή 

δεν είναι υπερκαθαρό νερό. Στα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα ανιχνεύουµε 

πλήθος ιόντων και οργανικών οξέων, που καθιστούν τη βροχή όξινη. Τα ιόντα στα 

ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα προέρχονται από διαφορετικές φυσικές διεργασίες  

(SO2 από ηφαιστειακή δραστηριότητα, H2S από σήψη φυτών και ζώων, CO από 

καύσεις δασών) ή ανθρωπογενείς δράσεις (καυσαέρια αυτοκινήτων, βιοµηχανικών 

µονάδων κ.α.), αλλά ακόµη και από άλατα θαλάσσιας προέλευσης (Drever, 1997). 

Η χηµική σύσταση του νερού της βροχής αλλάζει δραστικά µετά την επαφή του 

µε την επιφάνεια του εδάφους, γεγονός που οφείλεται σε φυσικοχηµικές διεργασίες ή 

ανθρωπογενείς ρύπους.     
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1.2 ΧΗΜΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 

Η ποιότητα του νερού αρχικά διαµορφώνεται στην ατµόσφαιρα. Στη συνέχεια η 

σύσταση του νερού διαφοροποιείται συνεχώς, λόγω χηµικών αντιδράσεων που 

λαµβάνουν χώρα µεταξύ των αλάτων του και του περιβάλλοντος, στην υπόγεια ή 

επιφανειακή διαδροµή που ακολουθεί.  

Χαρακτηριστικές φυσικές διεργασίες επιδρούν καθοριστικά στη ρύθµιση της 

χηµικής σύνθεσης των φυσικών υδάτων (Eικόνα 1.2.1.). Στα εδαφικά διαλύµατα 

αποκαθίσταται ισορροπία στη συγκέντρωση των υδρογονοκατιόντων (H+), σαν 

αποτέλεσµα των διεργασιών απελευθέρωσής τους από τις ρίζες της φυτικής 

βλάστησης και κατανάλωσής τους µέσω της χηµικής αποσάθρωσης (Eικόνα 1.2.1.).    

 

Εικόνα 1.2.1. Χηµική σύνθεση φυσικών υδάτων( Schnoor and Stumm, 1986). 

Η κύρια πηγή προέλευσης του ασβεστίου στη φύση είναι ο ασβεστόλιθος (CaCO3) 

και ο γύψος (CaSO4 .2H2O), ενώ του µαγνησίου το θαλασσινό νερό. Η βασικότερη 

πηγή χλωρίου και νατρίου είναι το NaCl, καλίου το KCl και βρωµίου οι άλµες 

(Masterson et al, 1981). Οι κύριες µορφές των χηµικών στοιχείων που απαντώνται 

στα φυσικά νερά, παρουσιάζονται στον πίνακα 1.2.1. 
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Πίνακας 1.2.1. Μορφές  χηµικών στοιχείων που ανιχνεύονται σε σηµαντικές ποσότητες 
στα φυσικά νερά (Sillen et al, 1974 from Evangelou, 1998) . 

Ca Ca2+, CaSO4 Al Al3+, AlOH+, AL(OH)4
- 

Mg Mg2+, MgSO4 S SO4
2-, CaSO4

o, MgSO4
o 

Na Na+ N NO3, N2(aq) 
K K+ Cl Cl- 

N(H) NH4
+, NH3 P H2PO4

-, HPO4
2-, MgHPO4

o, CaHPO4
o, 

CaH2PO4
+, SOAPa 

Mn Mn2+ Si H4SiO4, H3SiO4
- 

Fe Fe2+, Fe3+, Fe(OH)2+, 
Fe(OH)2

+, Fe2(OH)2
4+ B H3BO3, B(OH)4

- 

Zn Zn2+, Zn(OH)+ C CO2(aq), H2CO3, HCO3
-, CO3

2- 

Cu SOC   
SOC = Soluble organic matter complex or chelate. 
 

1.2.1 Τύπος γεωλογικού υποστρώµατος  

Τα νερά που διέρχονται από εκρηξιγενή πετρώµατα είναι σχετικά χαµηλής 

συγκέντρωσης σε ολικά διαλυτά στερεά (TDS < 500 mg/l). Κύριο ανιόν τους είναι τα 

διττανθρακικά και κύρια κατιόντα το ασβέστιο και το νάτριο. Οι βασάλτες οι γάββροι 

και οι αµφιβολίτες προσδίδουν µεγαλύτερες συγκεντρώσεις ιόντων στα νερά και 

λόγους Ca / Na και Mg / Ca υψηλότερους απ’ ότι οι γρανίτες και οι ρυόλιθοι (Drever, 

1997).      

Όσον αφορά τα ιζηµατογενή πετρώµατα, νερά που διαρρέουν ασβεστόλιθους 

και δολοµίτες συνήθως περιέχουν ασβέστιο, µαγνήσιο και διττανθρακικά. Συχνά 

ανιχνεύονται σ’ αυτά και θειϊκά ιόντα, που προέρχονται από οξείδωση πυριτίου ή από 

γυψούχες προσµίξεις. Χαρακτηριστικές συγκεντρώσεις ολικών διαλυµένων στερεών 

γι’ αυτά τα νερά είναι από 100 έως 600 mg/l (Drever, 1997).        

Τα λεπτόκοκκα πετρώµατα αποσαθρώνονται ταχύτερα από τα χονδρόκοκκα και 

αυξάνουν τις συγκεντρώσεις των ιόντων στα νερά µε τα οποία έρχονται σε επαφή. Οι 

ασβεστόλιθοι αποσαθρώνονται ταχύτερα απ’ ότι τα εκρηξιγενή πετρώµατα, µε 

αποτέλεσµα νερά που διαρρέουν ασβεστολίθους να έχουν µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις σε ιόντα.  

Από τα κλαστικά ιζηµατογενή πετρώµατα οι σχιστόλιθοι περιέχουν κυρίως 

πυρίτιο, που οξειδώνεται και προσδίδει θειϊκά ιόντα στο υδατικό διάλυµα και 

κρυσταλλικό ανθρακικό ασβέστιο που προσδίδει ιόντα ασβεστίου. Συχνά τα νερά που 
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διαρρέουν σχιστολίθους, περιέχουν χλώριο και νάτριο, που θεωρείται ότι προέρχεται 

από παγίδευση θαλασσινού νερού στο πέτρωµα κατά το στάδιο της ιζηµαταπόθεσης. 

Τα νερά που διαρρέουν σχιστολίθους ποικίλουν σηµαντικά όσον αφορά τη σύστασή 

τους και τη συγκέντρωσή τους σε ολικά διαλυτά στερεά (Drever, 1997).     

Από τα χηµικά ιζηµατογενή πετρώµατα, οι εβαπορίτες αποσαθρώνονται µε απλή 

διάλυση και τα νερά που τους διαρρέουν έχουν υψηλή αλατότητα. Τυπικά τα 

κυρίαρχα ανιόντα είναι τα θειϊκά ή τα χλωρικά και τα κυρίαρχα κατιόντα το νάτριο 

και το ασβέστιο, παρόλο που αυτό µπορεί να ποικίλει ανάλογα µε τη φύση του 

εβαπορίτη. Σε τεκτονικά ενεργές περιοχές όπως οι Άνδεις, προέκυψε από µελέτη των 

Stallard and Edmond (1983) ότι οι εβαπορίτες διατηρούν την παρουσία τους στην 

επιφάνεια του εδάφους και αποτελούν σηµαντική πηγή διαλυτών αλάτων για τα νερά 

που ρέουν επιφανειακά. Σε ξηρά κλίµατα είναι συχνό φαινόµενο, η δηµιουργία 

αλατούχων νερών από διάλυση εβαποριτών.    

Στην περιοχή της Νότιας Αφρικής Western Karoo, στους υπόγειους υδροφορείς 

που βρίσκονται σε µεγάλα υψόµετρα κυριαρχεί ο τύπος νερού Ca(HCO3)2. Σε 

τοπογραφικά επίπεδες περιοχές η βαθιά διήθηση διαλυτών εβαποριτικών αλάτων 

NaCl και CaSO4 από την ακόρεστη ζώνη, διαµορφώνουν ως  κυρίαρχο τύπο νερού 

τον τύπο NaCl, µε αποτέλεσµα σ’ αυτές τις περιοχές να σχηµατίζονται αλατούχα 

εδάφη (Adams et al., 2001).   

Στην κοιλάδα της Ιορδανίας, σοβαρό πρόβληµα αποτελεί η αύξηση της  

αλατότητας των υπόγειων νερών. Στη χηµική σύνθεση του υπόγειου νερού, 

χαρακτηριστική είναι η γραµµική συσχέτιση που παρουσιάζεται µεταξύ χλωρίου και 

άλλων ιόντων (νατρίου, µαγνησίου, καλίου, θειϊκών και βρωµίου) στο βαθύτερο 

υδροφόρο (Deep Cenomanian Aquifer) ενώ στον επιφανειακό υδροφόρο (shallow 

plio-pleistocene Aquifer) δεν εµφανίζεται αντίστοιχη γραµµικότητα. Η χηµική 

σύνθεση του βαθύτερου υδροφόρου αποδίδεται σε µία κύρια πηγή αλατότητας που 

χαρακτηρίζεται από σχέση Na/Cl=0.5 και Br/Cl=0.007 και αντανακλά επιρροή από 

τις θερµές αλµυρές πηγές κατά µήκος της δυτικής ακτής της νεκρής θάλασσας (Amer 

et al., 2000). 
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Τα νερά που διαρρέουν ασβεστολιθικά πετρώµατα εµπλουτίζονται µε 

διττανθρακικά άλατα ασβεστίου και µαγνησίου, ενώ αυτά που διαρρέουν 

ιζηµατογενή πετρώµατα εµπλουτίζονται µε θειϊκά άλατα ασβεστίου και µαγνησίου. 

Η αποσάθρωση των πετρωµάτων είναι η κυριότερη διεργασία κατανάλωσης H+ 

και ρύθµισης του pH σε τοπικό επίπεδο αλλά και γενικότερα (Stumm, 1996). Τα 

ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα έχουν όξινο pH και οξινίζουν εδάφη και υδάτινα 

οικοσυστήµατα, αν η διεργασία της αποσάθρωσης που λειτουργεί αντισταθµιστικά 

είναι πολύ αργή.   

CaCO3 (s) + 2H+  ↔ Ca2+ + CO2 + H2O ( διεργασία αποσάθρωσης CaCO3 (s) ) 

Οι τιµές του pH για τα φυσικά νερά, κυµαίνονται από 6,5-8,5 (Bluth and Kump, 

1994).  

1.2.2 Κλιµατικές συνθήκες  

Οι κλιµατικές συνθήκες επηρεάζουν την αποσάθρωση των πετρωµάτων. 

Σύµφωνα µε µελέτη που πραγµατοποίησαν οι White και Blume (1995) σε γρανιτικά 

πετρώµατα, ο εµπλουτισµός του υδατικού διαλύµατος µε  νάτριο και πυρίτιο 

επηρεάζεται από τη βροχόπτωση και τη θερµοκρασία, ενώ τέτοια σχέση δεν 

παρατηρήθηκε µε το ασβέστιο, το µαγνήσιο και το κάλιο. Σε δεδοµένη θερµοκρασία 

η αποσάθρωση ήταν ανάλογη της βροχόπτωσης, ενώ µε δεδοµένο ύψος βροχόπτωσης 

η ιοντική απελευθέρωση από την αποσάθρωση αυξανόταν εκθετικά µε τη 

θερµοκρασία.   

Τα επιφανειακά και υπόγεια νερά στις ηµίξηρες περιοχές του πλανήτη (semi-

arid regions) τείνουν να εµφανίζουν υψηλές συγκεντρώσεις σε διαλυτά άλατα, µεταξύ 

των οποίων και σε θειϊκά και χλωρικά, γιατί λόγω µειωµένων  βροχοπτώσεων τα 

εδάφη δεν ξεπλένονται πλήρως µε αποτέλεσµα να συγκεντρώνεται η περίσσεια των 

διαλυτών αλάτων. Όταν µία περιοχή που χαρακτηρίζεται από χαµηλή βροχόπτωση 

αρδεύεται, φτάνουν στον υπόγειο υδροφόρο απορροές υψηλών συγκεντρώσεων σε 

διαλυτά άλατα (Hem, 1985). 

Μελέτη της συγκέντρωσης των νιτρικών ιόντων και των ιόντων χλωρίου στα 

υπόγεια νερά της Ολλανδίας από τον Fraters et al. (1998), έδειξε ότι η ποιότητα των 
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νερών ποικίλει µεταξύ διαδοχικών ετών και εξαρτάται άµεσα από τη βροχόπτωση. 

Χρονιές µε αυξηµένα ύψη βροχόπτωσης ανέρχεται η στάθµη του υπόγειου νερού και 

αυξάνει η αραίωση των συγκεντρώσεων των διαλυτών αλάτων στο υπόγειο νερό, µε 

αποτέλεσµα να µειώνονται οι συγκεντρώσεις τους. Αν δεν υπήρχε µεταβλητότητα 

στα ύψη βροχόπτωσης δεν ήταν σηµαντικά διαφορετικές οι συγκεντρώσεις των 

νιτρικών µεταξύ των ετών .Επιπλέον µε την άνοδο της στάθµης του υπόγειου νερού, 

επικρατούν στο έδαφος αναερόβιες συνθήκες για περισσότερο χρόνο και σε 

µεγαλύτερη έκταση επιφάνειας, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η απονιτροποίηση 

(Boumans et al., 1989).    

1.2.3 Βιολογικοί παράγοντες  

Η επίδραση της φυτικής βλάστησης στη σύνθεση του εδαφικού υδατικού 

διαλύµατος είναι σύνθετη και σε απόλυτη σχέση µε το κλίµα. Η ανάπτυξη των φυτών 

επηρεάζει τις συγκεντρώσεις των ιόντων στο έδαφος, από τις οποίες οι 

συγκεντρώσεις νατρίου και χλωρίου επηρεάζονται λιγότερο (Drever, 1994). Καθώς 

τα φυτά αναπτύσσονται απορροφούν ανόργανα θρεπτικά από το εδαφικό διάλυµα και 

τα ενσωµατώνουν στους φυτικούς ιστούς, µε την ακόλουθη κατά µέσο όρο 

στοιχειοµετρία (Schnoor and Stumm, 1985). 

800 CO2   

6 NH4
+   

4 Ca2+   

1 Mg2+   

2 K+   

1 Al(OH)2
+  Biomass + 16 H+ + 804 O2 

1 Fe2+   

2 NO3
+   

1 H2PO4
-   

1 SO4
2-   

H2O   

Τα νερά που διαρρέουν εδάφη µε πλούσια βλάστηση, εµπλουτίζονται µε 

µεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, χουµικά οξέα, µε προϊόντα 

µεταβολισµού και αποσύνθεσης της οργανικής ύλης, όπως είναι η αµµωνία, τα 

νιτρικά και τα νιτρώδη ιόντα.  
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Τα αποθέµατα αζώτου στα εδαφικά διαλύµατα καθορίζονται κυρίως από τις 

βιολογικές διεργασίες. Παρουσία οξυγόνου τα NH4
+ οξειδώνονται σε NO3 

-, µέσω της 

διεργασίας της νιτροποίησης που εκφράζεται από την ακόλουθη ισορροπία  

 NH4
+ + 2O2 ↔ NO3

- + H2O + 2H+   

Η διεργασία της νιτροποίησης πραγµατοποιείται σε δύο στάδια. Η οξείδωση των 

NH4
+ σε NO2 

– (πρώτο στάδιο) καταλύεται από το βακτήριο Nitrosomonas και των 

NO2 
–  σε  NO3 

–  (δεύτερο στάδιο) από το βακτήριο Nitrobacter. 

Βιολογικές οξειδοαναγωγικές διεργασίες (σύνθεση και ανοργανοποίηση της 

βιοµάζας) επηρεάζουν σηµαντικά την ισορροπία των υδρογονοκατιόντων στα 

οικοσυστήµατα. Οι φυτικοί οργανισµοί κατά την απορρόφηση κατιόντων από το 

ριζικό τους σύστηµα, απελευθερώνουν υδρογονοκατιόντα (H+)  που µε τη σειρά τους 

αντιδρούν µε τα αποσαθρούµενα ορυκτά. Αυτή η ισορροπία των υδρογονοκατιόντων 

στα εδάφη είναι ευαίσθητη και µπορεί να διαταραχθεί από τον όξινο χαρακτήρα των 

ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων (Stumm, 1996). Σε ασβεστολιθικά εδάφη ο 

ρυθµός αποσάθρωσης υπερβαίνει το ρυθµό απελευθέρωσης H+  από τη φυτοκάλυψη, 

µε αποτέλεσµα τα εδάφη αυτά να έχουν αλκαλικό χαρακτήρα (Stumm, 1996).  

1.2.4 Χρόνος  

Ο χρόνος που βρίσκεται το νερό σε επαφή µε τα πετρώµατα, είναι από τις 

σηµαντικότερες παραµέτρους για τον καθορισµό της χηµικής του σύστασης. Κατά 

κανόνα τα υπόγεια φυσικά νερά παρουσιάζουν υψηλότερη συγκέντρωση διαλυµένων 

αλάτων από τα επιφανειακά νερά γιατί βρίσκονται για µεγαλύτερο χρόνο σε επαφή µε 

τα ευδιάλυτα υλικά των γεωλογικών στρωµάτων (Καλλέργης, 1984).  

 Η ταχύτητα διήθησης ποικίλει ανάλογα µε τις τοπικές υδρολογικές συνθήκες 

στο υπέδαφος και όταν χαρακτηρίζεται από υψηλές τιµές ο χρόνος επαφής µε το 

µητρικό πέτρωµα είναι µικρός, µε αποτέλεσµα χαµηλούς ρυθµούς αποσάθρωσης. 

Στα υπόγεια νερά της κεντρικής κοιλάδας της Costa Rica, πραγµατοποιήθηκε 

µελέτη της συγκέντρωσης των νιτρικών ιόντων του υπόγειου νερού σε υψοµετρικές 

διαβαθµίσεις που καθορίστηκαν από τις διαφορετικές χρήσεις γης. Η χαµηλότερη 

υψοµετρική διαβάθµιση χαρακτηρίζονταν από οικιστική και αγροτική ανάπτυξη,       
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η µεσαία καλύπτονταν από βοσκότοπους και η υψηλότερη από δάσος. Η 

συγκέντρωση των νιτρικών ιόντων παρουσίασε αρνητική συσχέτιση µε το υψόµετρο, 

που αντανακλά την επίδραση των χρήσεων γης στην ποιότητα του υπόγειου νερού. Η 

συγκέντρωση των νιτρικών ιόντων στην περιοχή υψηλότερης υψοµετρικής 

διαβάθµισης, παρουσίασε διακύµανση άµεσα ανταποκρινόµενη στις αλλαγές του 

υδρολογικού κύκλου. Κατά την υγρή περίοδο οι συγκεντρώσεις των νιτρικών στα 

υπόγεια νερά ήταν υψηλότερες από την ξηρή περίοδο σαν αποτέλεσµα της διήθησης 

στα υπόγεια νερά νιτρικών ιόντων που παράγονται µέσω βιολογικής δραστηριότητας.  

Αντίθετα παρόµοια συσχέτιση µεταξύ διακύµανσης της βροχόπτωσης κατά τη 

διάρκεια του έτους και συγκέντρωσης των νιτρικών στα υπόγεια νερά δεν 

παρατηρήθηκε στα χαµηλά υψόµετρα. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην ύπαρξη 

παραγόντων εκτός του υδρολογικού κύκλου που καθορίζουν τη συγκέντρωση των 

νιτρικών στα χαµηλότερα υψόµετρα, όπως είναι ο χρόνος παραµονής του νερού στον 

υδροφόρο που είναι µεγαλύτερης διάρκειας συγκριτικά µε τα µεγαλύτερα υψόµετρα  

(Reynolds-Vargas et al., 1995).  

1.3 ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.  

H έλλειψη νερού αποτελεί ένα από τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

στην περιοχή της Μεσογείου, καθώς συνδέεται άµεσα µε το ξηρό κλίµα της περιοχής 

και τις αυξηµένες ανάγκες σε νερό που επάγει ο τουρισµός και η γεωργία. Ο 

τουρισµός, η αστική ανάπτυξη, η σύγχρονη γεωργία, η βελτίωση της ποιότητας ζωής 

και η βιοµηχανοποίηση οδηγούν στην εκτεταµένη χρήση των υδατικών πόρων. Ο 

περιορισµένος αριθµός υδάτινων αποθεµάτων στις παράκτιες µεσογειακές χώρες 

εντείνει την υπεράντληση των υδροφορέων για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών, 

µε αποτέλεσµα την εξάντληση των υπόγειων αποθεµάτων, ή την υποβάθµιση της 

ποιότητας των υπόγειων νερών. 

Η ρύπανση του υπόγειου νερού είναι θέµα υψίστης σηµασίας και τυγχάνει 

παγκόσµιου ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Αυτό συµβαίνει γιατί αποτελεί 

σηµαντική πηγή πόσιµου νερού και γιατί αν ένας υδροφορέας ρυπανθεί είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να αποκατασταθεί. Ρύπανση (pollution) του υπόγειου νερού είναι 

η τεχνητά προκαλούµενη υποβάθµιση της φυσικής ποιότητάς του (Todd, 1980).  
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Η ρύπανση του υπόγειου υδροφορέα έχει ποικίλες πηγές προέλευσης. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η υφαλµύρυνση των υπόγειων υδάτων των 

παράκτιων υδροφορέων και η άµεση ρύπανση πηγών νερού από υγρά και στερεά 

οικιστικά απόβλητα, φυτοφάρµακα και χηµικά λιπάσµατα. Η γεωµετρία της 

ρύπανσης στην περίπτωση που παρατηρείται διείσδυση θαλασσινού νερού είναι 

δυνατόν να είναι σηµειακή ή διάχυτη, όπως και στην περίπτωση που έχουµε ρύπανση 

από σηπτικούς και απορροφητικούς βόθρους. Η µορφή της ρύπανσης που 

προκαλείται από την επιστρεφόµενη ροή άρδευσης των αγροτικών καλλιεργειών 

λόγω εξατµισοδιαπνοής, έχει διάχυτη γεωµετρία (Καλλέργης, 1984).   

Οι περισσότεροι ρύποι εξελίχθηκαν στο χρόνο χωρίς να έχει γίνει αισθητή η 

παρουσία τους, µέχρι το επίπεδο τους να αποκτήσει µετρήσιµες συγκεντρώσεις 

(Εικόνα 1.3.1.). Γι’ αυτό το λόγο χρειάστηκε ακόµη περισσότερος χρόνος για να  

θεσπιστούν µέτρα ελέγχου.  

               Υψηλή      Βοθρολύµατα           Οργανική                                       Ραδιενεργά                         Νιτρικά 
                                                                  µόλυνση                                        απόβλητα 
                                                                                                                                                                      Οργανικοί        
                                                                                                                                                                  µικρορυπαντές     
                                                                                              Βαρέα 
                                                                                              µέταλλα            
                                              Αλατότητα                                                                                                                              
                                                                                                         Ευτροφισµός                                           
             Χαµηλή                                                                                                                                            Οξείδωση 
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Εικόνα 1.3.1. Τάση και διαδοχική εµφάνιση ρύπανσης των νερών στις βιοµηχανικά 

αναπτυγµένες Ευρωπαϊκές χώρες από το 1850 (http://reports.eea.eu.int/92-826-
5409 5/en/page005new.html)  

1.3.1 Υφαλµύρυνση ( seawater intrusion)  

Οι παράκτιοι υδροφορείς κάτω από φυσικές συνθήκες αποστραγγίζουν στη 

θάλασσα. Οι έντονες αντλήσεις υπόγειου νερού, µέσω γεωτρήσεων που έχουν 

ανορυχθεί σε παράκτιες περιοχές, ελαττώνουν ή αναστρέφουν τη φυσική υδραυλική 

βαθµίδα προς τη θάλασσα. Στο φαινόµενο αυτό της µείωσης ή αναστροφής της 

υδραυλικής κλίσης οφείλεται η διείσδυση του θαλασσινού νερού προς την ενδοχώρα 

(seawater intrusion), µε αποτέλεσµα τη σταδιακή υποβάθµιση της ποιότητας του 

νερού του υδροφορέα. 
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         Επιφάνεια εδάφους 
 
                       Υπόγειος υδροφόρος 
 
                                                                                                           Θάλασσα 
 
 
 
 
                  
         Νερό εµπλουτισµού                             
                                                                                                Θαλασσινό 
                                                           Ζώνη                                 νερό 
                                                   διάχυσης 
                                             

 

Εικόνα 1.3.1.1. ∆ιείσδυση θαλασσινού νερού σε ελεύθερο παράκτιο υδροφόρο. 

Στην παράκτια περιοχή της Τρίπολης στη Λιβύη, η χηµική αλληλεπίδραση 

µεταξύ του υπόγειου νερού και των πετρωµάτων (calcite), που εκφράζεται από την 

ισορροπία: CaCO3 + H2O + CO3 ↔ Ca2+ + 2HCO3
-, έχει ως αποτέλεσµα να 

δηµιουργηθεί νερό τύπου CaHCO3. Μετά τη διείσδυση θαλασσινού νερού στον 

υδροφόρο, δηµιουργήθηκε ο τύπος νερού CaCl µέσω αντικατάστασης στις 

ανταλλάξιµες θέσεις των ορυκτών της αργίλλου, ιόντων ασβεστίου από ιόντα νατρίου 

που βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στο θαλασσινό νερό. Η διεργασία που 

λαµβάνει χώρα εκφράζεται από την ακόλουθη ισορροπία 2 Na + Caad   ↔ Ca2+ + 

2Naad  (Zuhair B.Hafi, 1998). 

1.3.2 Αγροχηµικά  

Οι αζωτούχες λιπάνσεις στη γεωργία και οι εκποµπές αερίων οξειδίων του 

αζώτου στην ατµόσφαιρα κατά την καύση υγρών καυσίµων [ N2 (g) + O2(g) = 

2NO(g),  N2 (g) + 2O2(g) = 2NO2 (g) ], έχουν αλλάξει την κατανοµή των ενώσεων 

του αζώτου σε υδάτινα, εδαφικά και ατµοσφαιρικά περιβάλλοντα (Stumm, 1996). 

Πολλές από τις ενώσεις του αζώτου είναι επιβλαβείς για τον άνθρωπο και έχουν 

αρνητικές οικολογικές επιδράσεις σε εδαφικά και υδάτινα οικοσυστήµατα (Πίνακας 

1.3.2.1.). Η ανίχνευση νιτρικών ιόντων έχει ορισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν 

δείκτης ποιότητας για τα υπόγεια νερά (USEPA, 1996a). 
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Πίνακας 1.3.2.1. Κύριες πηγές προέλευσης των ενώσεων του αζώτου και επιπτώσεις 
τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον (Stumm, 1996).   

Ένωση N 
Κύρια πηγή 

προέλευσης 

Οικοσυστήµατα που 

ρυπαίνονται  
Επιπτώσεις  

NO3 
- Λιπάσµατα  

Υπόγεια νερά, 

θάλασσες 

Ανθρώπινη υγεία, 

ευτροφισµός 

ΗNO3 (g) 
Καύση υγρών 

καυσίµων 
Ατµόσφαιρα, εδάφη Όξινη βροχή 

NO2 
- 

Ενδιάµεσο προϊόν κατά 

τη νιτροποίηση, 

απονιτροποίηση και 

µετατροπή     NO3 
–  σε 

NH4
+    

Υδάτινα 

οικοσυστήµατα 
Τοξικό για ψάρια 

NO(g), NO2 (g) 

Καύση υγρών 

καυσίµων-καυσαέρια 

αυτοκινήτων 

Ατµόσφαιρα 

Ενισχύει την παραγωγή 

O3 στην τροπόσφαιρα, 

τοξικό σε φυτά  

Ν2Ο(g) 
Ενδιάµεσο προϊόν κατά 

τη νιτροποίηση 
Ατµόσφαιρα 

Καταστρέφει το O3 στη 

στρατόσφαιρα  

NH3(g), NH4
+ 

Λιπάσµατα, 

περιττώµατα ζώων 

 

Ατµόσφαιρα, εδάφη,  

 

νερά 

 

Κατά τη νιτροποίηση 

των NH4
+ οξινίζει το 

έδαφος  

NH3 τοξική για ψάρια, 

απαιτείται αυξηµένο 

χλώριο κατά τη 

χλωρίωση του πόσιµου 

νερού. 

 

Τα κοινά αζωτούχα λιπάσµατα που χρησιµοποιούνται στη γεωργία είναι η 

άνυδρη αµµωνία (28-32 % Ν), η ουρία (45-46 % Ν), η θειϊκή αµµωνία (21 % Ν) και 

η νιτρική αµµωνία µε περιεκτικότητα σε άζωτο 34 %. Λίπασµα ευρείας εφαρµογής 
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είναι και η νιτρική αµµωνία, που αποτελείται από 50 % νιτρικό και 50 % αµµωνιακό 

άζωτο (Jay W.Johnson,1997). 

  Η ουρία µετατρέπεται σε άζωτο νιτρικής µορφής σχετικά γρήγορα, σε λιγότερο 

από δύο εβδοµάδες την Άνοιξη. Η απονιτροποίηση [11/4 CH2O + NO3
- + H+  →   

11/4 CO2 + ½ N2 + 13/4 H2O ] σε υγρά εδάφη συντελείται ακόµη γρηγορότερα (Jay 

W.Johnson,1997). Τα αµµωνιακά ιόντα συγκρατούνται από τα εδαφικά κολλοειδή µε 

ιοντοανταλλαγή, κατά την αντίδραση : RK+ + NH4
+  ↔  R NH4

+ + K+, ενώ η 

περίσσεια των αµµωνιακών εκπλύνεται στους υδάτινους αποδέκτες (Stumm, 1996). 

Παρουσία οξυγόνου τα NH4
+ οξειδώνονται σε NO3

- (νιτροποίηση). Τα νιτρικά δεν 

συγκρατούνται από τα εδάφη και εκπλύνονται άµεσα προς τους υδάτινους αποδέκτες.  

Οι ισχυρές αζωτούχες λιπάνσεις, έχει αποδειχτεί ότι είναι µία από τις κύριες 

πηγές ρύπανσης µε νιτρικά του υπόγειου και πόσιµου νερού (Bouwer, 1990). Ο 

Faillat (1990) κατέγραψε νιτρορύπανση, στο υπόγειο νερό κάτω από αποψιλωµένη 

δασική περιοχή της Κυανής Ακτής που µετατράπηκε σε καλλιεργούµενη. 

Σε ανασκόπηση της νιτρορύπανσης που πραγµατοποίησαν οι Strebel et al. 

(1989) και Fried (1991) στα υπόγεια νερά της Ευρώπης (Βέλγιο, ∆ανία, Γαλλία, 

Γερµανία, Ολλανδία και Αγγλία), κατέγραψαν µία αυξανόµενη τάση στη 

συγκέντρωση των νιτρικών µε το χρόνο. Ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις 

παρατηρήθηκαν γύρω από καλλιεργούµενες εκτάσεις και στις περιοχές εµπλουτισµού 

των υδροφορέων. Οι µεγαλύτερες συγκεντρώσεις (πάνω από 50 ppm) καταγράφηκαν 

σε αµµώδη εδάφη και οι κύριες πηγές ρύπανσης ήταν τα λιπάσµατα και οι ζωϊκές 

κοπριές. 

Ο Zhang et al. (1996) µελέτησε τις συγκεντρώσεις των νιτρικών ιόντων στα 

υπόγεια νερά της Βόρειας Κίνας, όπου έχει σηµειωθεί δραµατική αύξηση στη χρήση 

λιπασµάτων από το 1980. Στην περιοχή η ρύπανση των υπόγειων νερών αποτελεί 

σοβαρό πρόβληµα. Ποσοστό µεγαλύτερο από 50% των 69 θέσεων δειγµατοληψίας 

που µελετήθηκαν, περιείχαν συγκέντρωση σε νιτρικά ιόντα µεγαλύτερη από 50 mg/l. 

Υψηλές συγκεντρώσεις της τάξης των 300 ppm µετρήθηκαν σε υπόγειο νερό κάτω 

από αγροτεµάχια κηπευτικών καλλιεργειών, µικρές πόλεις και κήπους αγροικιών. 

Στις περιοχές που ανιχνεύθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις σε νιτρικά εφαρµόζονταν 

αγωγές λιπάνσεων. Το πρόβληµα αναµένεται να επιδεινωθεί στη Βόρεια Κίνα, όπου 
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οι αυξανόµενες διατροφικές ανάγκες απαιτούν µεγιστοποίηση της αγροτικής 

παραγωγής.    

Το υπόγειο νερό στον αλλουβιακό υδροφόρο της κοιλάδας του Eskisehir της 

Τουρκίας, έχει ρυπανθεί από τα αστικά και βιοµηχανικά απόβλητα και τις αγροτικές 

δραστηριότητες. Οι συγκεντρώσεις των αµµωνιακών νιτρωδών και νιτρικών ιόντων 

στα 51 πηγάδια που µελετήθηκαν κυµαίνονται από 0,01-1,65 ppm, 0.01-1.80 ppm και 

1.1-257 ppm αντίστοιχα.  Σε γενικές γραµµές η ποιότητα του υπόγειου νερού είναι 

καλύτερη τις υγρές σε σχέση µε τις ξηρές περιόδους του έτους (Kacaroglou, 1997). 

Εκτός από τα κύρια λιπαντικά στοιχεία που είναι το άζωτο, ο φώσφορος και το 

κάλι, το έδαφος είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί µε θείο που πολλές φορές προστίθεται 

ως εδαφοβελτιωτικό για τροποποίηση του pH. Πολλά φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 

όπως είναι το oxamyl (vydate), περιέχουν θεϊο σε οργανική µορφή.  

Το θείο στα εδάφη απαντάται µε τη µορφή οργανικών και ανόργανων ενώσεων. 

Οι οργανικές ενώσεις οξειδώνονται και σχηµατίζουν SO4 υπό αερόβιες συνθήκες, αν 

η σχέση C/S < 200. Αν C/S > 400 τα SO4 ενσωµατώνονται στην οργανική ύλη 

(Evangelou, 1998). Υπό οξειδωτικές συνθήκες η ανόργανη µορφή του θείου είναι τα 

SO4
2- και  προέρχονται κυρίως από CaSO4. Υπό αναγωγικές συνθήκες απαντά µε τη 

µορφή σουλφιδίου µετάλλου ή πυρίτη FeS2.  

1.3.3 Οικιακά απόβλητα 

Εκτός από τα λιπάσµατα, τα υγρά απόβλητα των σηπτικών δεξαµενών αλλά και 

οι κοπριές των ζώων µπορεί να αποτελέσουν πηγή ρύπανσης για τον υπόγειο 

υδροφορέα.  

Σύµφωνα µε τον Vengosh & Keren (1996) και τον Vengosh & Pankratov 

(1998), τα οικιακά απόβλητα χαρακτηρίζονται από λόγο νατρίου προς χλώριο, 

µεγαλύτερο της µονάδας και λόγους SO4/Cl και K/Cl υψηλότερους από τους 

αντίστοιχους της θάλασσας, ενώ ο λόγος Br/Cl είναι χαµηλότερος γεγονός που 

οφείλεται στις υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων NaCl και απορρυπαντικών στα οικιακά 

απόβλητα.   
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Το µεγάλο εύρος των λόγων Na/Cl (0.4-1.0), Br/Cl (0.002-0.006) και SO4/Cl 

(0.01-0.4) σε συνδυασµό µε τις υψηλές συγκεντρώσεις SO4
2-, Κ+και NO3

- στον 

επιφανειακό υδροφόρο της Πλειο-πλειστοκαινικής περιόδου στην κοιλάδα της 

Ιορδανίας, αποδεικνύουν την επίδραση ανθρωπογενών πηγών ρύπανσης. Οι υψηλές 

συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων και καλίου αποδίδονται στη γεωργία, ενώ οι υψηλές 

συγκεντρώσεις νιτρικών και θειϊκών σε συνδυασµό µε το χαµηλό λόγο Br/Cl 

αποδίδονται σε επιµόλυνση από οικιακά απόβλητα (Amer et al., 2000). 

1.4 ΟΙ ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Οι φωτογραφίες της Γης από το διάστηµα δείχνουν έναν εντυπωσιακά γαλάζιο 

πλανήτη, γεγονός που οφείλεται στην παρουσία του νερού. Το επιφανειακό όµως,  

όπως και το υπόγειο νερό δεν είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση γιατί δεν 

πληροί πάντα τις ποιοτικές απαιτήσεις των διαφόρων καταναλωτών, που ποικίλουν 

σηµαντικά.  

1.4.1 Ποιότητα νερού για πόση 

Η υποβάθµιση της ποιότητας των φυσικών νερών προκαλείται από πλήθος 

ανόργανων (Πίνακας 1.4.1.1.), οργανικών και βιολογικών ρυπαντών, που το 

καθιστούν ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

Πίνακας 1.4.1.1. Σταθερές ποιότητας για την καταλληλότητα του πόσιµου νερού 
(U.S.E.P.A.) 

ρύπος M.C.L. (mg/l) M.C.L.G. (mg/l) 
   

Νιτρικά ως N 10 10 
Νιτρώδη ως N 1 1 

Χλώριο  250 
Θειϊκά  250 

Ολικά διαλυµένα στερεά  500 
M.C.L. = µέγιστο επιτρεπόµενο επίπεδο ρύπου στο πόσιµο νερό (επιβαλλόµενη τιµή). 
M.C.L.G. = µέγιστο ανεκτό επίπεδο ρύπου για το οποίο δεν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στην  
υγεία (δεν είναι επιβαλλόµενη τιµή). 

 
Νερό που έχει ρυπανθεί από νιτρικά και καταναλώνεται για πόση είναι 

επισφαλές για την υγεία, καθώς µετατρέπεται στο πεπτικό σύστηµα βρεφών και 

κάποιων ζώων σε νιτρώδη που έχουν τοξική δράση (Πίνακας 1.4.2.1). Τα νιτρώδη 
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δεσµεύουν την αιµογλοβίνη και σχηµατίζουν µεθαιµογλοβίνη, µε αποτέλεσµα να µην 

οξυγονώνεται το αίµα και να εµφανίζονται συµπτώµατα ασφυξίας και κυάνωσης.  

 Πίνακας 1.4.2.1. Τοξική δράση των νιτρικών σε νεογνά µονογαστρικών και 
µηρυκαστικών ζώων.   

Μονογαστρικά Μηρυκαστικά 
  

Βρέφη εως 6 µηνών  Νεογνά προβάτου, αγελάδας 
Νεογνά κότας, γουρουνιού, αλόγου  

  
Ενήλικα άλογα Ενήλικα πρόβατα, αγελάδες 

 Πηγή: Karen Mancl, Ohio State University 

Στα προάστια του Beijing της Κίνας οι υπερλιπάνσεις µε αζωτούχα λιπάσµατα, 

εκτός της περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκάλεσαν, υποβάθµισαν και την 

ποιότητα καλλιεργειών όπως το πεπόνι, του οποίου η περιεκτικότητα σε ζάχαρα 

µειώθηκε σηµαντικά. Στα φυλλώδη λαχανικά παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση της 

περιεκτικότητας σε νιτρικά, γεγονός που καθιστά τη βρώση αυτών των προϊόντων 

επισφαλή για την υγεία ( Zhuang et al, 1995).   

Σε µελέτη του Miao (1989) στην περιοχή Lujiang της Κίνας, διαπιστώθηκε ότι η 

κατανάλωση νερού µε υψηλές συγκεντρώσεις σε νιτρικά συσχετίζεται άµεσα µε την 

εµφάνιση καρκίνου στο στοµάχι και τον οισοφάγο.   

Υψηλές συγκεντρώσεις σε θειϊκά ιόντα προσδίδουν άσχηµη γεύση στο πόσιµο 

νερό και είναι δυνατόν να προκαλέσουν διάρροια (Shelton, 1989). 

1.4.2 Ποιότητα νερού για άρδευση 

Η ανάπτυξη της γεωργίας και η αναζήτηση νέων ποικιλιών και καλλιεργητικών 

µεθόδων για τη µεγιστοποίηση της παραγωγής, ανάγει την άρδευση σε απαραίτητη 

γεωργική πρακτική. Οι αρδευόµενες εκτάσεις της Νότιας Ευρώπης έχουν αυξηθεί τα 

τελευταία 15-20 χρόνια, καθώς η άρδευση είναι απολύτως απαραίτητη για την 

αγροτική παραγωγή κατά τους ξηρούς καλοκαιρινούς µήνες. Συγκεκριµένα, από το 

1990 έως το 1996 παρατηρείται αύξηση της τάξης του 7%, στις αρδευόµενες περιοχές 

της Νότιας Ευρώπης (Πίνακας 1.4.2.1.).  
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Εικόνα 1.4.2.1. Εξέλιξη των αρδευόµενων περιοχών στην Ευρώπη, από το 1980 εώς το 

1996. Nordic: Φιλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Central: 
Αυστρία, Βέλγιο, ∆ανία, Γερµανία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, 
Αγγλία, South: Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία. 
 Πηγή: FAO/Eurostat (http://reports.eea.eu.int/signals-2000/en/page013.html) 

Το νερό που χρησιµοποιείται για άρδευση προέρχεται από επιφανειακά ή 

υπόγεια νερά και περιέχει διαλυµένα ή εν αιωρήση άλατα που ποικίλουν καθώς 

αποτελούν συνάρτηση της διαδροµής που ακολουθεί το νερό για να καταλήξει στον 

υδάτινο αποδέκτη από τον οποίο γίνεται η απόληψη. Άρδευση µε νερά ηλεκτρικής 

αγωγιµότητας µεγαλύτερης από 3 mS/cm, επηρεάζει τη διαθεσιµότητα του νερού στα 

φυτά (Μισοπολινός, 1991). 

 Ένα µέρος από τα άλατα που περιέχουν τα νερά άρδευσης αποτίθεται στο 

έδαφος. Η συγκέντρωση αυτών των αλάτων αυξάνει κι αν οι κλιµατικές συνθήκες της 

περιοχής χαρακτηρίζονται από χαµηλά ύψη βροχόπτωσης και έντονη ηλιοφάνεια τα 

εδάφη σταδιακά αλατώνονται και υποβαθµίζονται. Γενικά αν τα εδάφη βρίσκονται σε 

ισορροπία µε υδατικά διαλύµατα χαµηλών συγκεντρώσεων σε ιόντα χλωρίου, 

επιλεκτικά προσροφούν ασβέστιο ενώ αν τα επίπεδα του χλωρίου είναι πολύ υψηλά 

εµφανίζονται να προσροφούν επιλεκτικά νάτριο (Evangelou, 1998).  

Η ποιότητα του νερού άρδευσης είναι δυνατόν να επηρεάσει τη διηθητικότητα 

του εδάφους. Το φαινόµενο συνδέεται µε τη θρόµβωση ή διασπορά της αργίλλου. Η 

διηθητικότητα σ’ ένα έδαφος, είναι συνάρτηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας του 

εδαφικού διαλύµατος και της σχετικής περιεκτικότητάς του σε νάτριο                       
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(πίνακας 1.4.1.2.). Εδάφη που έχουν υποστεί διασπορά είναι ακατάλληλα για την 

ανάπτυξη καλλιεργούµενων φυτών και αυτοφυούς βλάστησης. Σύµφωνα µε τους 

Girdhar & Yadav (1982) αν ο λόγος Ca/Mg στο νερό άρδευσης ή στο εδαφικό 

διάλυµα είναι µικρότερος της µονάδας προάγεται η διασπορά και µειώνονται οι 

αποδόσεις των καλλιεργειών. 

Η υποβάθµιση του εδάφους έχει σαν αποτέλεσµα τη σταδιακή µείωση της 

παραγωγής των καλλιεργούµενων φυτών και είναι δυνατόν να εκδηλωθεί στα φυτά 

µε µάρανση, πάχυνση και σκούρο χρώµα στα φύλλα (Μισοπολινός, 1991). Η 

συγκέντρωση των αλάτων είναι µεγαλύτερη στα επιφανειακά εδαφικά στρώµατα 

όπου προκαλείται συµπύκνωση των αλάτων λόγω αυξηµένης εξατµισοδιαπνοής.  

Κυρίως οι δενδρώδεις καλλιέργειες, ανάλογα πάντα µε το είδος και την 

ποικιλία, παρουσιάζουν ευαισθησία σε ιόντα τοξικά για τα φυτά. Ιόντα τοξικά για τα 

φυτά, που περιέχονται συχνά  σε µεγάλες συγκεντρώσεις σε υπόγεια νερά παράκτιων 

περιοχών λόγω του φαινοµένου της υφαλµύρυνσης είναι το νάτριο και το χλώριο. 

Για να αξιολογηθεί το νερό άρδευσης, απαραίτητη κρίνεται η γνώση του 

συστήµατος έδαφος-νερό-φυτό. Με βάση τα όρια των παραµέτρων του πίνακα 

1.4.2.2. και τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της περιοχής µελέτης, εξάγονται 

συµπεράσµατα για τις πιθανές επιπτώσεις που µπορεί να έχει η άρδευση µε νερό που 

δεν είναι άριστης ποιότητας. 
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Πίνακας 1.4.2.2. Κύριες παράµετροι για το χαρακτηρισµό της ποιότητας του νερού για 
άρδευση 

 Βαθµός έντασης προβλήµατος 

Προβλήµατα άρδευσης Κανένα 
πρόβληµα 

Αυξανόµενα 
προβλήµατα Σοβαρά προβλήµατα 

    
Αλατότητα (επηρεάζει τη 
διαθεσιµότητα του νερού στα φυτά) 

ECw (mmhos/cm) 
TDS mg/l 

 
 

<0.7 
<450 

 
 

0.7-3.0 
450-2000 

 
 

>3.0 
>2000 

∆ιηθητικότητα(επηρεάζει το ρυθµό 
διήθησης του νερού στο έδαφος) 
SAR = 0-3              ECw =  
            3-6   
            6-12 
            12-20 
            20-40 

 
 
 
 
 

>0.7 
>1.2 
>1.9 
>2.9 
>5.0 

 
 
 

 
 

0.7-0.2 
1.2-0.3 
1.9-0.5 
2.9-1.3 
5.0-2.9 

 
 

 
< 0.2 
< 0.3 
< 0.5 
< 1.3 
< 2.9 

 

Τοξικότητα ιόντων (σε ευαίσθητες 
καλ/ες)  προσρόφηση από ρίζες 

 Νάτριο meq/l 
Χλώριο meq/l 
            mg/l  

                   βόριο mg/l 

 
 

< 3.0 
< 4.0 
< 142 
< 0.7 

 
 

3.0-9.0 
4.0-10.0 
142-355 
0.7-3.0 

 
 

>0.9 
>10.0 
>355 
>3.0 

    
Ειδικά προβλήµατα (ευαισθ. καλ/ες)   

NO3 ή NH4 mg/l 
HCO3 (καταιωνισµός) meq/l 

 
< 0.5 
< 1.5 

 
50-30 

1.5-8.5 

 
>30 
>8.5 

    
pH 6.6-8.0   

    
Ayers and Westcot, 1985 από Αντωνόπουλο, 2001 

 

1.5 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Αποκλειστική πηγή νερού για κάθε είδους ανάγκη στην περιοχή των Μαλίων, 

όπως και σε πολλές παραθαλάσσιες περιοχές, αποτελεί το υπόγειο νερό που αντλείται 

στην επιφάνεια µέσω πηγαδιών και γεωτρήσεων. Η βιωσιµότητα και η οικονοµική 

ανάπτυξη της περιοχής συνδέονται άρρηκτα µε τη διατήρηση και αύξηση των πηγών 

νερού υψηλής ποιότητας, για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών που επάγει η 

αγροτική και τουριστική ανάπτυξη. 
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Μελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί στην περιοχή έχουν περιγράψει το 

υδρογεωλογικό υπόβαθρό της, την υδροχηµεία και τις διαδροµές εµπλουτισµού του 

υδροφορέα µε φρέσκο µετεωρικό νερό (Κνιθάκης, 1989, Αλεξόπουλος, 1990, 

Καλλέργης, 2000, Παρίτσης, 2001).  

Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι : 

��να µελετηθούν οι συγκεντρώσεις και η πιθανή χρονική διακύµανση 

καθοριστικών φυσικοχηµικών παραµέτρων για την ποιότητα του νερού, σε 

διαφορετικά σηµεία δειγµατοληψίας που µακροσκοπικά χαρακτηρίζονται από 

διαφορετική ένταση επιβάρυνσης από ρυπογόνες πηγές 

��η διερεύνηση  των κύριων πηγών προέλευσης της ρύπανσης του υπόγειου 

νερού που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιµετώπισή της 

��η διερεύνηση της ποιοτικής καταλληλότητας του υπόγειου νερού για την 

κάλυψη οικιακών και γεωργικών αναγκών, που είναι και οι βασικές χρήσεις του 

νερού στην περιοχή.  

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

2.1 ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο ∆ήµος Μαλίων βρίσκεται στη βόρεια Κρήτη, στο βορειοανατολικό άκρο του 

Νοµού Ηρακλείου. Τα Μάλια απέχουν 40 Km από την πόλη του Ηρακλείου. Το 

∆ηµοτικό διαµέρισµα των Μαλίων βρέχεται στο Βορρά από το Κρητικό πέλαγος, 

δυτικά συνορεύει µε το ∆ήµο Χερσονήσου και Ανατολικά µε το ∆ήµο Νεαπόλεως. 

Στην εικόνα που ακολουθεί σηµειώνεται η  θέση της περιοχής µελέτης. 

 

Εικόνα 2.1.1. θέση της περιοχής µελέτης. 
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2.2 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Σύµφωνα µε στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας ο πληθυσµός του 

∆ηµοτικού διαµερίσµατος των Μαλίων ήταν ίσος µε 3600 κατοίκους και ο 

πληθυσµός ολόκληρου του ∆ήµου ίσος µε 6500 κατοίκους, κατά την απογραφή του 

2001.  

Η περιοχή παρουσιάζει έντονη τουριστική ανάπτυξη που τετραπλασιάζει τον 

πληθυσµό της τους θερινούς µήνες. Ο αριθµός των κλινών στο ∆ηµοτικό διαµέρισµα 

των Μαλίων, σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ήµου, ανέρχεται σήµερα περίπου στις 13500 

κλίνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των αναγκών σε νερό για οικιακή 

χρήση, που για να καλυφθούν αυξάνονται οι αντλήσεις από τον υδροφορέα σε σχέση 

µε τους χειµερινούς µήνες.    

2.3 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Η έκταση του δηµοτικού διαµερίσµατος των Μαλίων ανέρχεται σε 35            

Km2. Η καλλιεργούµενη έκταση καταλαµβάνει 8500 στρ. περίπου. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό των καλλιεργούµενων εκτάσεων καλύπτεται από ελαιώνες και αροτραίες 

καλλιέργειες, µε κύρια την καλλιέργεια της πατάτας. Σε µικρότερα ποσοστά 

καλλιεργούνται αµπέλια και κηπευτικές καλλιέργειες. Από τα 5390 στρ. που 

καλλιεργούνται αρδεύεται περίπου ποσοστό 80 %. (Πίνακας 2.3.1.).  

Πίνακας 2.3.1. Χαρακτηριστικά καλλιεργούµενων εκτάσεων στο δηµοτικό διαµέρισµα 
των Μαλίων.  

Είδος καλλιέργειας Έκταση (στρ.) Αρδευόµενη έκταση (στρ.) 

Αροτραίες (πατάτες) 1365 1330 

Κηπευτικά 255 180 

∆ενδρώδεις 3700 2800 

Αµπέλια 70 30 

Αγρανάπαυση 3110 - 

Σύνολο 8500 4340 

Πηγή : ∆ήµος Μαλίων 
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Στην καλλιεργητική πρακτική χρησιµοποιούνται αρκετά αγροχηµικά και 

λιπάσµατα (Πίνακας 2.3.2.). Τα κυριότερα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα που 

χρησιµοποιούνται στην περιοχή, είναι το ζιζανιοκτόνο Gramoxone (δραστική ουσία : 

Paraquat, ανήκει στη χηµική οµάδα των διπυριδιλίων) και τα νηµατοδοκτόνα 

Nemacur (δραστική ουσία : Phenamiphos, ανήκει στα οργανοφωσφορικά) και Vydate 

(δραστική ουσία : Oxamyl, είναι θειοκαρβαµιδική ένωση).  

Πίνακας 2.3.2. Ευρύτερα χρησιµοποιούµενα λιπάσµατα στην περιοχή, σύµφωνα µε 
πληροφορίες από τα τοπικά γεωπονικά καταστήµατα. 

 Τύπος Λιπάσµατος  

 NO3  - 98 % NH4 – 14 % S Σύνθετα % 2 ٭ 11-15-15

Λιπάσµατα 12-12-17 40 % NO3 -60 % NH4 – 6-10 % S 

Νιτρική αµµωνία 

NH4NO3 
34.5-0-0 50 % NO3 -50 % NH4 

Ασβεστούχος 

Νιτρική Αµµωνία 

NH4NO3 + CaCO3 

 50 % NO3 -50 % NH4 

Θειϊκή Αµµωνία 

(NH4)2SO4 
21-0-0 24 % S 

Θειϊκό κάλι 

     K2 SO4 
0-0-53 17 % S 

Νιτρικό κάλι        

KNO3     
13-0-46  

 N, 15 % P2O5 και 15 % K2O % 11  ٭
 

2.4 Υ∆ΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Μία µέση κατανάλωση σε νερό κατ΄ άτοµο θεωρούνται τα 200 λίτρα ηµερησίως 

το Χειµώνα και τα 250 το Καλοκαίρι (Μαλεφάκης, 1998). 

Σύµφωνα µε στοιχεία της ∆ΕΥΑ Μαλίων για την κάλυψη των αναγκών 

ύδρευσης του ∆ήµου απαιτούνται περίπου 1.200.000 m3. Ο όγκος νερού που 
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απαιτείται για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του ∆ήµου για ύδρευση και 

άρδευση, ανέρχεται στα 2.700.000 m3. 

Από την περιοχή του ∆ήµου Μαλίων αντλούνται ετησίως 9,5 εκ. κυβ. µέτρα 

νερό, µε κατανοµή 40 % το Χειµώνα και 60 % το Καλοκαίρι (Παρίτσης, 2001). 

2.5 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Στην περιοχή του ∆ήµου Μαλίων απαντούν οι τεκτονικές ενότητες Τρίπολης, 

Φυλλιτών – Χαλαζιτών και νεογενείς και τεταρτογενείς σχηµατισµοί. 

 Η ενότητα της Τρίπολης αντιπροσωπεύεται από δολοµίτες, δολοµιτικούς 

ασβεστόλιθους, δολοµιτικά λατυποπαγή και ασβεστολίθους. Τα ανθρακικά Τρίπολης 

έχουν πάχος 3000 m και απαντούν στην ορεινή περιοχή του ∆ήµου (Καλλέργης, 

2000). Τα πετρώµατα της ενότητας Τρίπολης που απαντώνται στην περιοχή είναι 

µεσοζωϊκής ηλικίας (Κνιθάκης, 1989). 

Οι ασβεστόλιθοι της ενότητας Τρίπολης χαρακτηρίζονται από την παρουσία 

διακλάσεων, που συµβάλλουν στην κατείσδυση των ατµοσφαιρικών 

κατακρηµνισµάτων και στην καρστικοποίηση. Κυριαρχούν δύο συστήµατα 

διακλάσεων, ένα µε διεύθυνση Α-∆ µε µέση συχνότητα 60 διακλάσεις/m και ένα µε 

διεύθυνση Β-Ν µε συχνότητα 1 διάκλαση/m (Αλεξόπουλος, 1990).  

Οι νεογενείς σχηµατισµοί καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή της πόλης των 

Μαλίων και αποτελούνται από µαργαϊκούς ασβεστολίθους σχηµατισµού Αγίας 

Βαρβάρας (Καλλέργης, 2000). 

Οι τεταρτογενείς αποθέσεις καλύπτουν την περιοχή Βόρεια της πόλης των 

Μαλίων έως την ακτή και είναι προϊόντα αποσάθρωσης και διάβρωσης 

προϋπαρχόντων σχηµατισµών. Αντιπροσωπεύονται από ψαµµιτοµαργαϊκά ή 

ασβεστοψαµµιτικά θαλάσσια στρώµατα, άµµους και κόκκινη άργιλο. Τα τεταρτογενή 

ιζήµατα στην περιοχή των Μαλίων αποτελούν Πλειστοκαινικές και ολοκαινικές 

αποθέσεις (Καλλέργης, 2000).  

Τα ιζήµατα της παράκτιας περιοχής παρουσιάζουν ιδιαίτερο υδρογεωλογικό 

ενδιαφέρον, διότι λόγω της σύστασης και της κοκκοµετρίας τους επιτρέπουν το 
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σχηµατισµό του επιφανειακού φρεάτιου υδροφόρου ορίζοντα, που καλύπτει το 

µεγαλύτερο µέρος των αρδευτικών αναγκών της περιοχής. 

2.6 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ 

Η εκµετάλλευση του υπόγειου νερού της περιοχής των Μαλίων 

πραγµατοποιείται µε αντλήσεις από πηγάδια (περισσότερα από 500) που έχουν 

ανορυχθεί στην παραλιακή ζώνη (φρεάτιος υδροφορέας) και από 50 περίπου 

γεωτρήσεις που βρίσκονται στο βαθύτερο υδροφόρο των ασβεστολίθων.  

Η ροή του υπόγειου νερού έχει βορινή διεύθυνση καθώς ο εµπλουτισµός του 

υδροφόρου πραγµατοποιείται κυρίως από την ορεινή περιοχή ανάντη του οικισµού 

των Μαλίων διαµέσου ασβεστολιθικών πετρωµάτων (Lambrakis, 1998).  

Η µέση βροχόπτωση τα τελευταία 28 χρόνια ήταν 815,3 mm/έτος (Σταθµός 

Αβδού) και η µέση ετήσια θερµοκρασία 16 οC. Η µέση ετήσια εξατµισοδιαπνοή 

υπολογίστηκε ότι αποτελεί το 51% της ετήσιας βροχόπτωσης (0,415 m) και η 

συνολική επιφανειακή απορροή και βαθιά διήθηση το 49 % (0,399 m). Περίπου 

14x106 m3 νερού διηθείται ετησίως στον υδροφόρο (Lambrakis, 1998). 

 Ο χρόνος ανανέωσης του αποθεµατικού νερού στον υδροφόρο των Μαλίων 

είναι 15 χρόνια περίπου. Το γεγονός της σύντοµης χρονικά ανανέωσης του υδάτινου 

αποθέµατος, οφείλεται στο χαµηλό πορώδες σε συνδυασµό µε τη χαµηλή ικανότητα 

ανταλλαγής κατιόντων και τον υψηλό ρυθµό εµπλουτισµού του υδροφόρου        

(Lambrakis, 2001).      

Κατά την ξηρή περίοδο του έτους, παρατηρείται πτώση της στάθµης αντλήσεων 

µέχρι και 20 µέτρα (Παρίτσης, 2001). Η µέγιστη ανύψωση της στάθµης παρατηρείται 

συνήθως τον Απρίλιο και η µέγιστη ταπείνωση το Νοέµβριο ( Καλλέργης, 2000). Η 

µεγάλη αυξοµείωση που παρατηρείται στις στάθµες των γεωτρήσεων οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι το ποσοστό κατείσδυσης του βρόχινου νερού στους ασβεστόλιθους 

είναι µεγάλο και ότι η δυναµικότητα του υπόγειου υδροφορέα εξαρτάται άµεσα από 

το ετήσιο ύψος βροχόπτωσης (Κνιθάκης, 1989). 
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

3.1 ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 

Στα πλαίσια της µελέτης πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες πεδίου κατά τις 

οποίες συλλέχθηκαν δείγµατα υπόγειου νερού από την υδρογεωλογική λεκάνη των 

Μαλίων. Οι θέσεις δειγµατοληψίας είναι πηγάδια βάθους έως 20 m ή γεωτρήσεις 

µεγαλύτερου βάθους. Τα δείγµατα χαρακτηρίζονται αντίστοιχα µε το γράµµα W 

(well) αν πρόκειται για πηγάδι και B (Borehole) αν πρόκειται για γεώτρηση.  

Όλες σχεδόν οι γεωτρήσεις έχουν διανοιχτεί σε βάθος λίγα µέτρα κάτω από τη 

στάθµη της θάλασσας, που σηµαίνει ότι το βάθος τους είναι ανάλογο µε το υψόµετρο 

που βρίσκονται (Κνιθάκης, 1989).  

Η επιλογή των θέσεων δειγµατοληψίας έγινε µε τέτοιο τρόπο που να καλύπτει 

διαφορετικές χρήσεις γης και διαφορετικές αποστάσεις από τη θάλασσα. Στην τελική 

επιλογή των πηγαδιών-γεωτρήσεων, οι περισσότερες από τις οποίες είναι ιδιωτικής 

χρήσης, καθοριστικό ρόλο διαδραµάτισε και η δυνατότητα λήψης δείγµατος µία φορά 

το µήνα, όπως απαιτεί ο σχεδιασµός του πειράµατος. Τα περισσότερα πηγάδια 

βρίσκονται στο φρεάτιο αλλουβιακό υδροφόρο και οι γεωτρήσεις στους 

ασβεστολιθικούς σχηµατισµούς Αγ. Βαρβάρας (Υδρογεωλογικός χάρτης, παράρτηµα Ι ).  

∆ειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν από το Νοέµβριο του 2000 έως τον Ιούνιο 

του 2001, µία κάθε µήνα, στις θέσεις που σηµειώνονται στην εικόνα 3.1 που 

ακολουθεί. Μετρήσεις ανιόντων, pH και ηλεκτρικής αγωγιµότητας 

πραγµατοποιήθηκαν ανά µήνα, για όλες τις θέσεις δειγµατοληψίας που σηµειώνονται 

στο χάρτη. Μετρήσεις κατιόντων πραγµατοποιήθηκαν ενδεικτικά για τις θέσεις 

δειγµατοληψίας : 8,19,22,27 και 14. Τέλος σαφή εικόνα για τα µεγέθη του ολικού 

οργανικού άνθρακα, αποκοµίσαµε από τις µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν για 

όλες τις θέσεις δειγµατοληψίας και για τους µήνες ∆εκέµβριο, Ιανουάριο και 

Φεβρουάριο.  
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Εικόνα 3.1. Χάρτης θέσεων δειγµατοληψίας 

Τα δείγµατα χαρακτηρίζονται από ένα γράµµα που αναφέρεται στο µήνα και 

έναν αριθµό που αντιστοιχεί στη θέση δειγµατοληψίας. Η λήψη του δείγµατος στην 

περίπτωση των πηγαδιών γινόταν µε χρήση δοχείου και το δείγµα λαµβάνονταν από 

την επιφάνεια του νερού στο πηγάδι, ενώ στην περίπτωση των γεωτρήσεων γινόταν 

άντληση και δειγµατοληψία τουλάχιστον δέκα λεπτά µετά, ώστε το δείγµα να είναι 

αντιπροσωπευτικό.  

Ο στόχος είναι η διερεύνηση συγκεκριµένων ποιοτικών χαρακτηριστικών του 

υπόγειου νερού, πως αυτά µεταβάλλονται στο χώρο και το χρόνο και πως 

επηρεάζονται από τις χρήσεις γης στην περιοχή. 
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3.1.1 Συλλογή και συντήρηση δειγµάτων 

∆είγµα νερού φυλάσσεται, χωρίς κενό αέρα, σε δύο πλαστικά φιαλίδια 

χωρητικότητας 25 ml και σε πυρίµαχο σκουρόχρωµο φιαλίδιο όγκου 250 ml, τα 

οποία συντηρούνται σε πάγο µέχρι τη µεταφορά τους στο εργαστήριο. Τα φιαλίδια 

πριν τη χρήση τους πλένονται πολύ καλά µε νερό υψηλής καθαρότητας, 

φιλτραρισµένο από το σύστηµα Modulab® της US-Filter.  

Το ένα, από τα δύο πλαστικά φιαλίδια, χρησιµοποιείται για µέτρηση του pH και 

της αγωγιµότητας (EC) και το άλλο για τον ποσοτικό προσδιορισµό ανιόντων και 

κατιόντων. Το pH και η αγωγιµότητα µετρούνται αµέσως µετά τη συλλογή των 

δειγµάτων. Σε κάθε πλαστικό φιαλίδιο προσθέτουµε περίπου 200 µl χλωροφόρµιο 

(Merck, καθαρότητας 99 %) για αναστολή της βακτηριακής δραστηριότητας και 

συντηρούµε τα δείγµατα στους 4 οC µέχρι την ανάλυσή τους.  

Το δείγµα που φυλάσσεται στα πυρίµαχα φιαλίδια χρησιµοποιείται για την 

ανάλυση ολικού οργανικού άνθρακα. Τα πυρίµαχα φιαλίδια πριν χρησιµοποιηθούν 

θερµαίνονται στους 550 οC για 5 περίπου ώρες, για να αποµακρυνθεί κάθε µορφή 

οργανικής ύλης που είναι πιθανόν να περιέχουν.  Μετά τη συλλογή των δειγµάτων, 

για τη συντήρησή τους, προστίθεται διάλυµα πυκνού φωσφορικού οξέως 85 %. Τέλος 

τα δείγµατα τοποθετούνται στο ψυγείο (4 οC) µέχρι να αναλυθούν.   

3.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Κατά τη διάρκεια του πειράµατος χρησιµοποιήθηκαν κατάλληλες αναλυτικές 

τεχνικές για τον ποσοτικό προσδιορισµό των χηµικών παραµέτρων που µελετώνται.  

3.2.1  Ηλεκτρική αγωγιµότητα 

Η ηλεκτρική αγωγιµότητα αποτελεί ποσοτικό µέτρο της ικανότητας ενός 

διαλύµατος να άγει το ηλεκτρικό ρεύµα. Η τιµή της αγωγιµότητας εξαρτάται: 

��από τη συνολική συγκέντρωση των ιόντων στο διάλυµα 

��από το είδος των ιόντων (όσο πιο µικρό είναι το µέγεθος των ιόντων τόσο πιο 

ευκίνητα είναι και τόσο πιο µεγάλη αύξηση προκαλούν στην ηλεκτρική 

αγωγιµότητα) 
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��από τη θερµοκρασία του διαλύµατος. Η αγωγιµότητα των ηλεκτρολυτών αυξάνει µε 

τη θερµοκρασία, από 1 έως 3 % ανά βαθµό Κελσίου (Method 2510. Standard 

Methods, APHA, 1995). Για να είναι συγκρίσιµα τα αποτελέσµατα και λόγω του ότι 

οι θερµοκρασίες των δειγµάτων ενδέχεται να είναι διαφορετικές, απαραίτητη είναι η 

αναγωγή των µετρήσεων στη ίδια θερµοκρασία, που συνήθως είναι αυτή των 25 οC. 

Η αναγωγή γίνεται αυτόµατα, µέσω ενσωµατωµένου στη συσκευή θερµοµέτρου. 

Η µονάδα µέτρησης της αγωγιµότητας είναι το 1 mmhos/cm ή mS/cm. 

Πρακτικά, συνήθως η αγωγιµότητα µετράται σε µmhos/cm ( 1 mS/cm = 10 

µmhos/cm ).   

Ανά τακτά διαστήµατα ελέγχεται η καλή λειτουργία του οργάνου, µε τη 

µέτρηση της αγωγιµότητας σειράς προτύπων διαλυµάτων KCl. 

 Για τη µέτρηση της αγωγιµότητας χρησιµοποιήθηκε ηλεκτρικό αγωγιµόµετρο 

τύπου YSI Model 32.  

3.2.2 PH 

To pH αποτελεί µέτρο της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου σ’ ένα 

διάλυµα. Καθώς το pH µικραίνει αυξάνεται η οξύτητα του διαλύµατος. 

Το pH πρέπει να µετριέται άµεσα µετά τη δειγµατοληψία γιατί υπάρχει η τάση 

να διαµορφωθεί στο 7 λόγω διαλυτοποίησης διοξειδίου του άνθρακα της 

ατµόσφαιρας.  

Το πεχάµετρο µετράει ηλεκτρικό δυναµικό (mV) που οφείλεται στη 

κινητικότητα των ιόντων υδρογόνου στο διάλυµα. Ένα πεχάµετρο αποτελείται από 

ένα ηλεκτρόδιο υάλου που µετράει το ηλεκτρικό δυναµικό καθώς βυθίζεται στο 

υδατικό διάλυµα, ως διαφορά δυναµικού µε ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς που έχει 

σταθερό ηλεκτρικό δυναµικό. Ειδική διάταξη αντισταθµίζει τη µέτρηση ανάλογα µε 

τη θερµοκρασία του δείγµατος. Η διαφορά δυναµικού µεταξύ των δύο ηλεκτροδίων 

είναι γραµµική συνάρτηση του pH του διαλύµατος.      
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Πριν από κάθε χρήση ελέγχεται η ορθότητα της µέτρησης του οργάνου, µέσω 

ρυθµιστικών διαλυµάτων γνωστού pH, συνήθως  4 και 7, ανάλογα µε το που 

κυµαίνεται το pH των δειγµάτων.     

Η συσκευή που χρησιµοποιήθηκε για τη µέτρηση του pH είναι τύπου CG 840B 

της SCHOTT.  

3.2.3 Ανόργανη Ιοντική Σύσταση 

Παρόλο που υπάρχει ποικιλία µεθόδων για την ανίχνευση ιόντων στα φυσικά 

νερά, λίγες οδηγούν σε άµεσο αποτέλεσµα και έχουν υψηλή ευαισθησία και ακρίβεια. 

Η ιοντική χρωµατογραφία (IC) εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών της, γίνεται όλο 

και πιο δηµοφιλής ως µέθοδος για την ανάλυση περιβαλλοντικών δειγµάτων και έχει 

πρόσφατα αναγνωρισθεί από την US Environmental Protection Agency (EPA) ως 

βέλτιστη µέθοδος για την ανίχνευση ιόντων στα φυσικά νερά (Jose A.Morales, et 

al.,2000).  

Η λειτουργία της µεθόδου βασίζεται στο διαχωρισµό των ιόντων µεταξύ τους 

µέσω στήλης διαχωρισµού στην οποία είναι ενσωµατωµένη στατική φάση ρητίνης, 

πάνω στην οποία προσροφώνται  τα ιόντα για διαφορετικό χρονικό διάστηµα 

ανάλογα µε το είδος τους. . Ο χρόνος δέσµευσης ενός ιόντος από τη ρητίνη εξαρτάται 

από το µέγεθος και το φορτίο του, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα να  εκλούωνται 

τα ιόντα από τη στήλη σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα.  

Ακολουθεί η στήλη καταστολής όπου µετατρέπεται ο εκλουτής από διαλύτη 

υψηλής αγωγιµότητας σε διαλύτη χαµηλής αγωγιµότητας και στη συνέχεια µετράται 

η συγκέντρωση του κάθε ιόντος µέσω αγωγιµοµετρικού ανιχνευτή. Η µεταβολή της 

αγωγιµότητας µε το χρόνο καταγράφεται στην οθόνη του υπολογιστή µε τη µορφή 

του χρωµατογραφήµατος (Εικόνα 3.2.3.1.).  

Για να είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε σε ποιο ιόν αντιστοιχεί κάθε κορυφή, 

αναλύουµε πρώτα µια σειρά προτύπων διαλυµάτων γνωστής σύστασης και 

συγκέντρωσης. Τα πρότυπα διαλύµατα παρασκευάζονται µε αραίωση, από µητρικά 

διαλύµατα µε αναλογίες ιόντων παρόµοιες µε αυτές των δειγµάτων µας. Οι 

συγκεντρώσεις των ιόντων στα πρότυπα διαλύµατα που παρασκευάζουµε 

φροντίζουµε να εµπεριέχουν τις συγκεντρώσεις των ιόντων στα δείγµατά µας. 
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Εικόνα 3.2.3.1. Χρωµατογράφηµα πρότυπου διαλύµατος ανιόντων (το εµβαδόν της 
κορυφής απεικονίζει τη συγκέντρωση του ιόντος) 

Από πέντε τουλάχιστον πρότυπα διαλύµατα κατασκευάζουµε καµπύλη 

αναφοράς, που συσχετίζει το εµβαδόν των κορυφών µε τη συγκέντρωση του ιόντος. 

Ο ποσοτικός προσδιορισµός της συγκέντρωσης ενός ιόντος σε κάποιο δείγµα, 

πραγµατοποιείται µε χρησιµοποίηση της αντίστοιχης πρότυπης καµπύλης αναφοράς. 

Οι καµπύλες αναφοράς που παρασκευάστηκαν είχαν συντελεστή γραµµικής 

παλινδρόµησης R2 > 0.98.  
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R2 = 0,9972
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Εικόνα 3.2.3.2. Πρότυπη καµπύλη αναφοράς χλωρίου 
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Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ιοντικής 

χρωµατογραφίας για τον ποσοτικό προσδιορισµό των ιόντων  Cl -, NO2  
-,  Br -, NO3 

-, 

PO4 
2-, SO4 

2-, Na+, NH4
+, K+, Mg 2+ και Ca 2+, σε δείγµατα υπόγειου νερού.  

Το όριο ανίχνευσης επηρεάζεται κυρίως από τον όγκο του δείγµατος που 

αναλύεται ( loop volume) και την κλίµακα ρύθµισης της αγωγιµοµετρικής κυψελίδας. 

Για αναλυόµενο όγκο δείγµατος 10 µl και κλίµακα αγωγιµοµετρικής κυψελίδας 300 

µS/cm, οι ελάχιστα ανιχνεύσιµες συγκεντρώσεις για τα χλώρια, τα θειϊκά, νιτρικά και 

φωσφορικά ιόντα είναι 0,1 ppm περίπου και γύρω στο 0,01 για τα νιτρώδη (Jose 

A.Morales, et al.,2000).  

Η ανάκτηση της µεθόδου για όλα τα ιόντα είναι µεγαλύτερη από 99 % και η 

επαναληψιµότητα, που προσδιορίστηκε από επαναλαµβανόµενες αναλύσεις 

προτύπων διαλυµάτων και δειγµάτων κυµαίνεται µέχρι ± 5 % (Καµπιώτη, 2000).     

Πριν χρησιµοποιηθούν τα δείγµατα για ανάλυση, κάποια απ΄αυτά αραιώνονταν 

µε υπερκαθαρό νερό, ανάλογα µε τη συγκέντρωσή τους σε ανόργανα ιόντα. Σύµφωνα 

µε το manual της στήλης διαχωρισµού ανιόντων, δε θα πρέπει να διέρχεται από τη 

στήλη κανένα ιόν µε συγκέντρωση µεγαλύτερη από 200 ppm, γιατί σ΄αυτή την 

περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να υπερφορτωθεί και να επηρεαστεί έτσι η 

γραµµικότητα της ανάλυσης. Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι αραιώσεις που 

απαιτούνταν πριν την ανάλυση των ανιόντων ήταν 1:3 ή 1:4, για κάποια από τα 

δείγµατα. Για τα κατιόντα αντίστοιχα οι αναγκαίες αραιώσεις ήταν 1:10, 1:20 και 

1:30. 

 Μετά την αραίωση περνάµε τα δείγµατα από φίλτρο µε διάµετρο πόρων 0,45 

µm, για την αποµάκρυνση τυχόν στερεών σωµατιδίων που θα προκαλούσαν επιπλοκή 

στη λειτουργία του συστήµατος και τα εισάγουµε µε σύριγγα σε γυάλινα φιαλίδια 

χωρητικότητας 2 ml. Τα φιαλίδια τοποθετούνται σε αυτόµατο εισαγωγέα δειγµάτων 

92 θέσεων και αναλύονται σειριακά.  

Τα άλατα που χρησιµοποιήθηκαν για την παρασκευή µητρικών διαλυµάτων και 

εκλουτών ήταν των εταιρειών Merk και Fluka και είχαν καθαρότητα µεγαλύτερη από 

99 %.  
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Οι συνθήκες υπό τις οποίες πραγµατοποιείται η ανάλυση καθορίζονται από τη 

φύση των δειγµάτων που αναλύονται. Οι βέλτιστες συνθήκες για την ανάλυση των 

δειγµάτων µας, που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη, σηµειώνονται στον 

πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 3.2.3.1. Οργανολογία και χρωµατογραφικές συνθήκες αναλύσεων στην IC 

Όργανα-Συνθήκες Ανιόντα Κατιόντα 

Σύστηµα εισαγωγής 
δείγµατος Autosampler Marathon Autosampler Marathon 

Αντλία Alltech Mod 325 Marathon 4 

Προστήλη διαχωρισµού Ionpack AG12A (4mm) CG12 

Στήλη διαχωρισµού AS12A (4mm) CS12 

Καταστολέας µεµβράνης ASRS-I CSRS-I 

Ρεύµα καταστολέα 1 2 

Ανιχνευτής Αγωγιµοµετρικός  
Alltech 320 

Αγωγιµοµετρικός  
Dionex CMD-II 

Ρεύµα Αγωγ.Ανιχνευτή 5 / 0,01 100 / 3 

∆ιάλυµα έκλουσης 2,7 mM Na2CO3 
0.3 mM NaHCO3 

MSA 2 mM 

Ροή δ/τος έκλουσης 1.5 ml/min 1 ml/min 

Αναλυόµενος όγκος δ/τος 20 / 100 µl 20 µl 

Λογισµικό επεξεργασίας 
δεδοµένων Vis4 chromato 

 

3.2.4 Ολικός οργανικός άνθρακας 

Ο ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) αποτελεί έκφραση της περιεκτικότητας 

του νερού σε οργανική ύλη και µετρήθηκε µε τον αναλυτή οργανικού άνθρακα O.I. 

Analytical Model 700 TOC Analyzer. Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) είναι ο 

οργανικός άνθρακας που περιέχεται σε αφιλτράριστο δείγµα νερού. 

 
 
 

34



Η αρχή λειτουργίας του οργάνου στηρίζεται στην οξείδωση του οργανικού 

άνθρακα και στη µετατροπή του σε CO2, το οποίο ανιχνεύεται από 

φασµατοφωτόµετρο υπερύθρου. 

Το δείγµα αρχικά εισάγεται σε θάλαµο αντίδρασης και οξινίζεται µε διάλυµα 

φωσφορικού οξέος 85 % (Merk pro analysis). Επιτυγχάνεται έτσι η οξείδωση του 

ανόργανου άνθρακα σε CO2, το οποίο στη συνέχεια αποµακρύνεται µε ρεύµα αζώτου. 

Ακολούθως προστίθεται υπερθειϊκό νάτριο - Na2S2O8 ( Fluka pro analysis, 

καθαρότητας > 99%). Το υπερθειϊκό νάτριο είναι ισχυρό οξειδωτικό και αντιδρά 

γρήγορα µε τον οργανικό άνθρακα στους 100 οC, σχηµατίζοντας CO2. Το CO2 

συγκεντρώνεται σε µία παγίδα στους 25 οC και στη συνέχεια οδηγείται στον 

ανιχνευτή Non-Dispersive Infrared Analyzer (NDIR) µε θερµική εκρόφηση στους 

200 οC (Method 5310, Standard Methods APHA,1995).  

Ο ποσοτικός προσδιορισµός του TOC πραγµατοποιείται µε χρήση πρότυπης 

καµπύλης αναφοράς, για την κατασκευή της οποίας χρησιµοποιούνται πέντε 

τουλάχιστον πρότυπα διαλύµατα φθαλικού καλίου - KHP - C8H5KO4 ( Fluka 

microselect, καθαρότητας > 99,5 %) µε συγκεντρώσεις σε οργανικό άνθρακα από 0,2 

εώς 5 ppm. 

y = 0,051x - 0,2857
R2 = 0,9995
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Εικόνα 3.2.4.1. Πρότυπη καµπύλη αναφοράς για υπολογισµό του ολικού οργανικού 

άνθρακα 

Ο αναλυόµενος όγκος δείγµατος, καθορίζεται από την τάξη µεγέθους της 

συγκέντρωσης του οργανικού άνθρακα στα δείγµατά µας και συνήθως είναι 1 ή 5 ml. 

Ο όγκος του εισερχόµενου δείγµατος για ανάλυση, καθορίστηκε ίσος µε 1 ml στην 

παρούσα µελέτη. Κάθε δείγµα αναλύονταν 3 µε 4 φορές. Τα πρότυπα διαλύµατα και 
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τα αντιδραστήρια παρασκευάζονταν µε χρήση υπερκαθαρού νερού από το σύστηµα 

Modulab® της US-Filter.  

Η ανάκτηση της µεθόδου είναι 98,7  ± 2 % και η επαναληψιµότητα κυµαίνεται 

µέχρι 5 % ( Καµπιώτη, 2000).  

3.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε στο στατιστικό 

πρόγραµµα “SPSS for Windows” (SPSS Inc) και το Microsoft EXCEL του MS Office 

2000. Οι στατιστικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν παρουσιάζονται ακολούθως : 

3.3.1 Συσχέτιση(Correlation) 

Η απλή συσχέτιση αποτελεί τεχνική ανάλυσης που διερευνά το βαθµό της 

σχέσης που υπάρχει ανάµεσα σε δύο µεταβλητές X και Y, χωρίς να διακρίνονται σε 

εξαρτηµένη και ανεξάρτητη (αντιµετωπίζονται συµµετρικά).  

Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκε ο συντελεστής γραµµικής συσχέτισης 

του Pearson (r), που αποτελεί µέτρο της έντασης της γραµµικής σχέσης µεταξύ δύο 

µεταβλητών και προσδιορίζεται από τη σχέση : 

� � � �
� �� � � �� ���

�

��

��

�

22 YYXX

YYXX
r  

Η ισχυρή συσχέτιση µεταξύ δύο µεταβλητών δε σηµαίνει αιτιότητα, δε σηµαίνει 

δηλαδή ότι η µια µεταβλητή προκαλεί την άλλη. Υπάρχει περίπτωση κάποια άγνωστη 

παράµετρος να επηρεάζει και τις δύο µεταβλητές και να προκαλεί την ανάλογη ή 

αντιστρόφως ανάλογη µεταβολή τους. Για να εξαχθούν τέτοια συµπεράσµατα, πρέπει 

να ελέγχονται όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν δυναµικά τις µεταβλητές µας. 

Αν διαπιστώσουµε, µέσω του συντελεστή συσχέτισης, την ύπαρξη γραµµικής 

σχέσης µεταξύ δύο µεταβλητών, για να αποφανθούµε για την ισχύ της γραµµικότητας 

για ολόκληρο τον πληθυσµό και όχι µόνο για το δείγµα που µελετήσαµε, γίνεται 

έλεγχος για την ισχύ της µηδενικής υπόθεσης ΄΄ µη ύπαρξης σχέσης ΄΄ σε επίπεδο 

σηµαντικότητας p= 0.05  ή 0,01.     
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3.3.2 Παλινδρόµηση (Regression)  

Ένα κλασικό στατιστικό πρόβληµα είναι ο προσδιορισµός της σχέσης µεταξύ 

δύο τυχαίων συνεχών µεταβλητών X (ανεξάρτητη, independent) και Y (εξαρτηµένη, 

dependent). Η γραµµική παλινδρόµηση είναι στατιστική µέθοδος που ερµηνεύει αυτή 

τη σχέση µε µία ευθεία γραµµή. Η εξίσωση της ευθείας είναι   Y = a + b X αν 

πρόκειται για δύο µεταβλητές τις X και Y (α είναι η τοµή της ευθείας µε τον άξονα 

των Υ και β η κλίση της ευθείας).  Με τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

επιλέγεται η βέλτιστη ευθεία για την προσέγγιση των δεδοµένων µας.  

Κριτήριο για το πόσο καλά προσαρµόζεται η γραµµή παλινδρόµησης στα 

παρατηρούµενα δεδοµένα, αποτελεί ο συντελεστής προσδιορισµού R2. O 

συντελεστής προσδιορισµού R2 εκφράζει το ποσοστό της µεταβλητότητας του Y που 

ερµηνεύεται από τη µεταβλητότητα του Χ. Η γραµµή παλινδρόµησης αποτελεί 

µοντέλο πρόβλεψης της µίας µεταβλητής από την άλλη, µε την προϋπόθεση ότι 

βρισκόµαστε µέσα στα όρια των παρατηρούµενων τιµών. 

3.3.3 Ανάλυση κύριων συνιστωσών (Principal Component Analysis, PCA) 

Για τη µελέτη πολλών ερευνητικών ζητηµάτων χρησιµοποιείται µεγάλος 

αριθµός αλληλεξαρτώµενων µεταβλητών που δυσκολεύουν στη συνέχεια την 

ερµηνεία των αποτελεσµάτων λόγω του πλήθους τους. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις 

εφαρµόζονται νέες τεχνικές ανάλυσης µεταξύ των οποίων είναι και η ανάλυση 

κύριων συνιστωσών (PCA) για την οµαδοποίηση των µεταβλητών σε κύριες 

συνιστώσες µε σκοπό τη διευκόλυνση της ανάλυσης και ερµηνείας των 

αποτελεσµάτων.   

Η ανάλυση κύριων συνιστωσών υποκαθιστά το πλήθος των αλληλεξαρτώµενων 

µεταβλητών µε οµάδα παραγόντων λειτουργικά ανεξάρτητων µεταξύ τους, που 

συµπεριφέρονται κατά τον ίδιο τρόπο µε τις στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές που 

περιέχονται σ΄αυτούς.  

Η τεχνική της PCA βασίζεται στην αλληλοσυσχέτιση των µεταβλητών, που 

αποτελεί και προϋπόθεση για την εφαρµογή της. Η µήτρα των συσχετίσεων των 

µεταβλητών δεν πρέπει εποµένως να είναι ταυτοτική (διαγώνια στοιχεία µονάδες – µη 

διαγώνια µηδενικά). Για να εξασφαλιστεί η παραπάνω προϋπόθεση χρησιµοποιείται ο 
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έλεγχος της σφαιρικότητας του Bartlett. Η ύπαρξη στατιστικής σηµαντικότητας του  

Χ2 (πρέπει sig < 0.05) υποδηλώνει ότι η µήτρα συσχετίσεων δεν είναι ταυτοτική και η 

PCA είναι κατάλληλη στατιστική τεχνική για την ανάλυση των δεδοµένων µας 

(Cattell, 1978).  

Μέτρο της καταλληλότητας της δειγµατοληψίας είναι ο δείκτης των Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) του οποίου η τιµή αν είναι µικρότερη από 0,5 δεν αποδεχόµαστε 

την ανάλυση κύριων συνιστωσών ως αποδεχτή µέθοδο για την ανάλυση των 

αποτελεσµάτων µας (Norusis, 1993). Αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις η 

µέθοδος είναι κατάλληλη για την ανάλυση των δεδοµένων µας.  

Από τη µήτρα των συντελεστών συσχέτισης των µεταβλητών προκύπτει η 

µήτρα των παραγόντων. Έτσι αποφεύγονται προβλήµατα από τις διαφορετικές 

κλίµακες µέτρησης και τα διαφορετικά εύρη τιµών που χαρακτηρίζουν τις αρχικές 

µεταβλητές µας, καθώς όλες οι µεταβλητές έχουν επανακλιµακωθεί µε µέσο το µηδέν 

και διακύµανση τη µονάδα. 

  Από τους παράγοντες που εξάγονται οι κύριοι είναι αυτοί που εκπροσωπούν 

ικανά τα δεδοµένα µας, δηλαδή αυτοί που ερµηνεύουν µεγάλο ποσοστό της ολικής 

διακύµανσής τους. Συνήθως ως κύριοι παράγοντες (PCs) εξάγονται εκείνοι που έχουν 

ιδιοτιµές (eigenvalues) µεγαλύτερες της µονάδας (Cattell,1978). Πρακτικά αυτό 

σηµαίνει ότι παράγοντας µε eig>1 περιέχει περισσότερη πληροφορία απ΄ότι καθεµία 

από τις αρχικές µεταβλητές µας, γεγονός που ισοδυναµεί µε µείωση των διαστάσεων 

του αρχικού πίνακα των δεδοµένων µας. 

Οι κύριοι παράγοντες είναι διανύσµατα που αντιπροσωπεύουν εξαρτηµένες 

µεταβλητές και συσχετίζονται µε αυτές µε συντελεστές που καλούνται παραγοντικά 

φορτία ή συντελεστές βαρύτητας (Weights). Σύµφωνα µε τον Guilford (1975) ένα 

παραγοντικό φορτίο είναι σηµαντικό αν έχει τιµή µεγαλύτερη του � 0,3. Στην πράξη 

θεωρείται σηµαντική η τιµή του παραγοντικού φορτίου που είναι µεγαλύτερη ή ίση 

του ��0,4 (George A.Morgan, Orlando V.Griego,1998). Τα παραγοντικά φορτία 

υποδηλώνουν πόση βαρύτητα φέρει κάθε παράγοντας στην εξήγηση της µεταβλητής 

µε την οποία συσχετίζεται. 

Η µαθηµατικοστατιστική λύση που προκύπτει από την εφαρµογή της ανάλυσης, 

δεν είναι πάντα ικανοποιητική σε ότι αφορά την ερµηνεία από εννοιολογικής πλευράς 
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της δοµής των παραγόντων, αν δεν έχει επιτευχθεί η ανεξαρτησία τους 

(ορθογωνικότητα). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις εφαρµόζουµε περιστροφή (rotation) της 

µήτρας των κύριων παραγόντων, για να αυξήσουµε την ανεξαρτησία τους.  

Η συνηθέστερα χρησιµοποιούµενη µέθοδος περιστροφής είναι η µέθοδος της 

µέγιστης διακύµανσης του Kaiser (Harman,1976) κατά την οποία επιχειρείται η 

εµφάνιση στους κύριους παράγοντες, φορτίων µε υψηλές και φορτίων µε σχεδόν 

µηδενικές τιµές. Επιχειρείται δηλαδή η µεγιστοποίηση της διακύµανσης σε κάθε 

παράγοντα , µε σκοπό την απλοποίηση της ταυτοποίησή τους.  

Η στατιστική µέθοδος της ανάλυσης κύριων συνιστωσών επιλέχθηκε για 

εφαρµογή στα δεδοµένα µας, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει εξαιρετικά 

αποτελέσµατα σε γεωχηµικά και υδροχηµικά δεδοµένα (Voudouris,1994) και 

ιδιαίτερα στη διάκριση διαφορετικών διεργασιών ρύπανσης υπόγειου νερού (Helena 

B., 1999).  

3.3.4 Ανάλυση σε συστάδες (Cluster Analysis) 

Η ανάλυση σε συστάδες είναι µία ηµιποσοτική πολυµεταβλητή στατιστική 

µέθοδος, που οµαδοποιεί τις παρατηρήσεις µας ανάλογα µε το βαθµό οµοιότητας που 

έχουν ως προς κάποιες µεταβλητές. Η επιλογή των µεταβλητών πρέπει να 

αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη 

διάκριση υποοµάδων µε χρήσιµο νοηµατικό περιεχόµενο. Έτσι η ανάλυση 

οµαδοποίησης περιµένουµε να µας δώσει κάποια πιο σαφή εικόνα για το αντικείµενο 

της έρευνας που διενεργούµε.  

Ο συνδυασµός των παρατηρήσεων σε συστάδες µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε 

µε τη µέθοδο της ιεραρχικής ανάλυσης σε συστάδες, είτε µε την ανάλυση σε 

συστάδες Κ µέσων. Η ανάλυση σε συστάδες Κ µέσων εφαρµόζεται στην περίπτωση 

που το µέγεθος του δείγµατος είναι µεγάλο (>200) και απαιτεί προκαθορισµό του 

αριθµού των συστάδων (Norusis, 1993). Στην παρούσα µελέτη εφαρµόζεται η 

µέθοδος της ιεραρχικής ανάλυσης σε συστάδες.  

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τη µέτρηση της απόστασης ή της οµοιότητας 

µεταξύ των θέσεων δειγµατοληψίας. Αυτό γίνεται µε τη χρήση µέτρων, που 

διαφέρουν ανάλογα µε το είδος των µεταβλητών που χρησιµοποιούνται.  
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Για τις συνεχείς (Interval) µεταβλητές, ευρέως χρησιµοποιούµενο µέτρο 

οµοιότητας είναι ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson (r), που χρησιµοποιήθηκε 

στην περούσα µελέτη.  

Οι µεταβλητές µας έχουν διαφορετικές κλίµακες µέτρησης γι΄αυτό είναι 

αναγκαία η επανακλιµάκωσή τους πριν την ανάλυση οµαδοποίησης. Η 

επανακλιµάκωση των αρχικών τιµών των παρατηρήσεων, γίνεται συνήθως µε τη 

µετατροπή τους σε τυπικούς βαθµούς z, µε αριθµητικό µέσο όρο 0 και τυπική 

απόκλιση 1, σύµφωνα µε τη σχέση :  

s
z ii ���
�   

όπου i�  είναι ο αριθµητικός µέσος όρος των µετρήσεων της µεταβλητής και s 

η τυπική απόκλισή τους. 

Η οµαδοποίηση γίνεται µε τη χρήση µεθόδων - αλγορίθµων που βασίζονται σε 

µήτρα αποστάσεων ή οµοιοτήτων µεταξύ των ζευγών των παρατηρήσεων, ανάλογα 

µε το µέτρο που έχει επιλεγεί. 

 Η µέθοδος - αλγόριθµος που χρησιµοποιήθηκε για την οµαδοποίηση των 

παρατηρήσεων στη συγκεκριµένη µελέτη είναι η single linkage ή αλλιώς nearest 

neighbor technique. Κατ΄αυτή τη µέθοδο οι δύο πρώτες cases που οµαδοποιούνται 

έχουν τη µικρότερη απόσταση ή ισοδύναµα τη µεγαλύτερη οµοιότητα µεταξύ τους. 

Όσο µακρύτερα συνδεδεµένες βρίσκονται δύο cases µεταξύ τους τόσο µικρότερος 

είναι και ο βαθµός οµοιότητας που τις χαρακτηρίζει.  

Το αποτέλεσµα της διεργασίας της οµαδοποίησης µπορεί να απεικονιστεί 

παραστατικά µε τη µορφή δενδρογράµµατος το οποίο είναι ένα διάγραµµα 

οµαδοποίησης των παρατηρήσεων που έχει µορφή δέντρου. Οι κάθετες γραµµές 

υποδηλώνουν συνδυασµούς συστάδων παρατηρήσεων και το µήκος κάθε γραµµής 

υποδηλώνει την απόσταση κατά την οποία οι συστάδες συνδυάζονται. Αν το 

δενδρόγραµµα είναι καλά δοµηµένο σηµαίνει ότι η ανάλυση προσεγγίζει µε επιτυχία 

τις φυσικές οµάδες και έχει ερµηνευτική ισχύ.  
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

4.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Στους πίνακες στα παραρτήµατα Α, Β και Γ, παρουσιάζονται οι ηµεροµηνίες 

που πραγµατοποιήθηκαν οι δειγµατοληψίες καθώς και οι µετρούµενες συγκεντρώσεις 

των παραµέτρων που µελετώνται.  

Συνολικά, µετρήθηκαν τα ανιόντα Cl -, NO2  
-,  Br -, NO3 

-, ΗPO4 
2-, SO4 

2-, το pH 

και η ηλεκτρική αγωγιµότητα από 17 γεωτρήσεις - πηγάδια για 8 µήνες, από το 

Νοέµβριο του 2000 έως τον Ιούνιο του 2001. Ενδεικτικά έγιναν µετρήσεις των 

κατιόντων : Na+, NH4
+, K+, Mg 2+ και Ca 2+από πέντε γεωτρήσεις και για τους 8 

µήνες. Τέλος µετρήθηκε ο ολικός οργανικός άνθρακας για όλες τις θέσεις 

δειγµατοληψίας για τρεις µήνες, από ∆εκέµβριο έως Φεβρουάριο, για να 

αποκοµίσουµε µια εικόνα του µεγέθους του οργανικού φορτίου στις γεωτρήσεις και 

τα πηγάδια της περιοχής.     

Στην   περιοχή µελέτης διακρίνονται µακροσκοπικά δύο υποπεριοχές που 

εξετάζονται διαφορετικά και ακολουθεί σύγκριση µεταξύ των µεγεθών των 

φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών τους. Η διάκριση γίνεται µε βάση την ένταση της 

τουριστικής ανάπτυξης και τη γεωργική δραστηριότητα, αλλά και το γεωλογικό 

υπόβαθρο. Τις επιµέρους αυτές περιοχές ονοµάζουµε φρεάτιο και  βαθύτερο 

υδροφόρο ορίζοντα. 

 Ο φρεάτιος υδροφόρος ορίζοντας γεωγραφικά προσδιορίζεται βόρεια του 

οικισµού των Μαλίων και του κεντρικού οδικού άξονα που τον διασχίζει και ο 

βαθύτερος υδροφόρος βρίσκεται νότια του οικισµού (Εικόνα 3.1). Η περιοχή βόρεια 

της πόλης των Μαλίων, όσον αφορά τη γεωλογία της καλύπτεται από τεταρτογενείς 

αποθέσεις που είναι προϊόντα αποσάθρωσης και διάβρωσης προϋπαρχόντων 

σχηµατισµών. Όσον αφορά τις χρήσεις γής, η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη 

παρουσία ξενοδοχειακών µονάδων και αγροτική δραστηριότητα. 
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Νότια της πόλης των Μαλίων η γεωλογία είναι διαφορετική. Η περιοχή 

καλύπτεται από µαργαϊκούς ασβεστολίθους σχηµατισµού Αγ. Βαρβάρας. Κατά 

τόπους παρατηρείται εντατική γεωργική δραστηριότητα (διάσπαρτα θερµοκήπια), 

αλλά η περιοχή χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από ελαιοκοµικές καλλιέργειες, ή 

µακία φυσική βλάστηση.  



Από τις θέσεις δειγµατοληψίας εφτά πηγάδια βρίσκονται στο φρεάτιο υδροφόρο 

και δέκα γεωτρήσεις στο βαθύτερο (Εικόνα 3.1.). Οι µέσες τιµές όλων των ανιόντων 

και κατά συνέπεια και της ηλεκτρικής αγωγιµότητας, είναι µεγαλύτερες στο φρεάτιο 

σε σχέση µε το βαθύτερο υδροφόρο (Πίνακες 4.1.1, 4.1.2.).   

Πίνακας 4.1.1. Στατιστικά µέτρα για τα ανιόντα στο φρεάτιο υδροφόρο 

N Ελάχιστη 
τιµή

Μέγιστη 
τιµή

Μέση 
 τιµή 

Τυπική 
απόκλιση

Cl 56 201,939 963,541 439,078 197,607
NO2 12 0,538 3,946 1,751 1,198
Br 45 0,044 3,024 1,307 0,676
NO3 55 4,264 476,695 150,101 133,938
SO4 56 12,590 563,791 239,917 149,220
pH 55 6,490 7,970 7,447 0,254
EC 55 241 3.200 2.090 714

 
 
  Πίνακας 4.1.2. Στατιστικά µέτρα για τα ανιόντα στο βαθύτερο υδροφόρο 

N Ελάχιστη 
τιµή

Μέγιστη 
τιµή

Μέση 
τιµή 

Τυπική 
απόκλιση

Cl 80 6,532 917,952 215,693 216,819
NO2 1 1,110 1,110 1,110 .
Br 80 0,036 3,043 0,745 0,729
NO3 80 2,040 112,127 16,689 16,864
SO4 80 3,109 141,333 40,526 30,508
pH 80 7,130 8,200 7,709 0,235
EC 80 246 3.050 996 694

 

Φωσφορικά ιόντα δεν ανιχνεύθηκαν. Υποθέτουµε ότι οι συγκεντρώσεις των 

φωσφορικών ιόντων είναι µικρότερες από το όριο ανίχνευσης ή πέφτουν κάτω από το 

όριο ανίχνευσης µετά τις αραιώσεις 1:3 ή 1:4 που εφαρµόζονται στα δείγµατα των 

πηγαδιών πριν την ανάλυση των ανιόντων.  

Νιτρώδη, ανιχνεύθηκαν σε 12 από τα 56 δείγµατα νερού πηγαδιών που 

αναλύθηκαν ( µέση τιµή 1,75 ppm) και σε 1 από τα 80 δείγµατα νερού γεωτρήσεων. 

Αµµωνιακά ιόντα ανιχνεύθηκαν σε 23 από τα 40 δείγµατα νερού γεωτρήσεων που 

αναλύθηκαν και η µέση τιµή τους ήταν 1,07 ppm (Πίνακας 4.1.3).
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Πίνακας 4.1.3. Στατιστικά µέτρα για τα κατιόντα στο βαθύτερο υδροφόρο. 

 N Ελάχιστη 
τιµή

Μέγιστη 
τιµή

Μέση 
τιµή

Τυπική 
απόκλιση

Na 40 6,282 462,927 168,568 141,617
Mg 40 6,197 69,216 28,571 16,889
Ca 40 41,243 117,467 75,131 24,442
NH4 23 0,232 2,558 1,076 0,704
K 40 0,275 14,332 4,807 4,396

 
Το pH κυµαίνεται από 6,49 έως 8,20, που σηµαίνει ότι τα διαλυτά ανθρακικά 

είναι κυρίως στη µορφή HCO3.  Το pH στο βαθύτερο ασβεστολιθικό υδροφόρο έχει 

υψηλότερη µέση τιµή (7,7) σε σχέση µε τον επιφανειακό φρεάτιο (7,4). Αυτό 

οφείλεται στους παράγοντες οξίνισης που δρουν στον επιφανειακό υδροφόρο και 

είναι η απελευθέρωση υδρογονοκατιόντων από το ριζικό σύστηµα της φυτικής 

βλάστησης κατά την απορρόφηση θρεπτικών κατιόντων, αλλά και η άµεση επαφή µε 

τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα που έχουν όξινο χαρακτήρα. Επιπλέον στο 

βαθύτερο υδροφόρο οι διεργασίες αποσάθρωσης των ασβεστολιθικών πετρωµάτων 

αυξάνουν το pH του υπόγειου νερού, καθώς δεν υπάρχει φυτική βλάστηση που θα 

εξισορροπούσε την κατανάλωση των υδρογονοκατιόντων που επάγουν. Σε µελέτη 

των Ransom et al. (1986) στο Clermont και Avonburg του Ohio, παρατηρήθηκε ότι η 

χηµεία των υπόγειων υδάτων επηρεαζόταν άµεσα από  το βάθος κάτω από την 

εδαφική επιφάνεια. Η συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου µειωνόταν µε το βάθος 

ενώ το pH αυξανόταν, γεγονός που αποδόθηκε στην παρουσία CaCO3 στα εδάφη σε 

µεγαλύτερα βάθη.  

Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις χλωρίου, θειϊκών, νιτρικών ιόντων και 

ηλεκτρικής αγωγιµότητας, προκύπτουν υψηλότερες µέσες τιµές στο φρεάτιο σε 

σχέση µε το βαθύτερο υδροφόρο (Πίνακες 4.1.1., 4.1.2.). Η ελάχιστη και η µέγιστη 

συγκέντρωση που µετρήθηκε για το χλώριο στο φρεάτιο υδροφόρο είναι ίση µε 202 

και 963,5 mg/l αντίστοιχα, ενώ για το βαθύτερο υδροφόρο οι αντίστοιχες τιµές είναι 

6,53 και 917,95 mg/l. Οι συγκεντρώσεις για τα θειϊκά ιόντα κυµαίνονταν από 12,59 

έως 563,8 mg/l για το φρεάτιο υδροφόρο και από 3,11 έως 141,33 για το βαθύτερο. 

Όσον αφορά στα νιτρικά τα αντίστοιχα εύροι είναι 4,26-476,7 mg/l για το φρεάτιο 

και 2,04-112,13 mg/l για το βαθύτερο.     
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  Πίνακας 4.1.4. Στατιστικά µέτρα για τον ολικό οργανικό άνθρακα, στο φρεάτιο και το 
βαθύτερο υδροφόρο. 

 N Ελάχιστη 
τιµή

Μέγιστη 
τιµή

Μέση
 τιµή

Τυπική 
απόκλιση

  
ΦΡΕΑΤΙΟΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΣ 21 0,340 4,505 1,520 1,325
ΒΑΘΥΤΕΡΟΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΣ 30 0,170 4,879 1,004 1,527
 

Η συγκέντρωση του ολικού οργανικού άνθρακα έχει µεγαλύτερη µέση τιµή στο 

φρεάτιο απ΄ ότι στο βαθύτερο υδροφόρο όπως είναι αναµενόµενο, µε αντίστοιχες 

τιµές 1,5 και 1 mg/l (Πίνακας 4.1.3.). Καθώς το νερό διεισδύει διαµέσου του 

εδάφους, φιλτράρεται και µέχρι να φτάσει στον υπόγειο υδροφόρο έχει χάσει µεγάλο 

µέρος από τον οργανικό άνθρακα που αρχικά περιείχε (Drever, 1997). Οι 

συγκεντρώσεις του ολικού οργανικού άνθρακα για το βαθύτερο υδροφόρο, δεν 

υπερβαίνουν τη µέγιστη συγκέντρωση που έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία για τα 

υπόγεια νερά και είναι 2 mg/l (Καµπιώτη, 2000).  Σε µελέτη της Καµπιώτη Α. η µέση 

συγκέντρωση του ολικού οργανικού άνθρακα για τα υπόγεια νερά βρέθηκε 0,4 mg/l. 

Στην εικόνα 4.1.1. συσχετίζεται η συγκέντρωση των ιόντων χλωρίου µε το 

απόλυτο υψόµετρο, που εκφράζει την απόσταση από τη θάλασσα. Στο διάγραµµα 

σηµειώνονται τα αντίστοιχα πηγάδια, των οποίων οι θέσεις φαίνονται στην εικόνα 

3.1.και απεικονίζουν δύο άξονες µε διεύθυνση Βορρά-Νότο. 

 Ανάλυση συσχέτισης ανάµεσα στις δύο µεταβλητές, έδωσε για την κεντρική 

περιοχή συντελεστή γραµµικής συσχέτισης Pearson r = -0.737 (p<0.01), ενώ για τον 

άξονα δυτικά της (περιφερειακή περιοχή) το r υπολογίστηκε ίσο µε -0,914 (p<0.01). 

Από τους συντελεστές συσχέτισης συνάγεται το συµπέρασµα ότι µεταξύ των 

µεταβλητών µας υπάρχει στατιστικά σηµαντική αρνητική γραµµική συσχέτιση. Η 

φυσική σηµασία του αποτελέσµατος είναι ότι η συγκέντρωση των ιόντων χλωρίου 

µειώνεται όσο αυξάνεται το υψόµετρο ή αλλιώς όσο αποµακρυνόµαστε από τη 

θάλασσα. 
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Εικόνα 4.1.1 Μεταβολή της συγκέντρωσης των ιόντων χλωρίου σε σχέση µε την 

απόσταση από τη θάλασσα.  
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4.1.1 Μεταβολή της συγκέντρωσης των ιόντων µε το χρόνο σε φρεάτιο και 

βαθύτερο υδροφόρο.  

4.1.1.1 Ανιόντα-EC 

Από τα διαγράµµατα της εικόνας 4.1.1.1.1. παρατηρούµε ότι οι συγκεντρώσεις 

των ιόντων και της ηλεκτρικής αγωγιµότητας στο φρεάτιο υδροφόρο είναι σταθερά 

µεγαλύτερες σε σχέση µε το βαθύτερο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ιδιαίτερη τάση 

µεταβολής των συγκεντρώσεων µε το χρόνο στο φρεάτιο. 

Στο βαθύτερο υδροφόρο εµφανίζονται υψηλότερα τα χλώρια, τα βρώµια και η 

ηλεκτρική αγωγιµότητα το Νοέµβριο και τον Ιούνιο σε σχέση µε τους υπόλοιπους 

µήνες. Ο Νοέµβριος και ο Ιούνιος απεικονίζουν το τέλος και την αρχή της ξηρής 

περιόδου αντίστοιχα. Η ποιότητα του υπόγειου νερού βελτιώνεται κατά τους 

χειµερινούς µήνες, γιατί εµπλουτίζεται ο υδροφόρος από καλής ποιότητας βρόχινο 

νερό µέσω βαθιάς διήθησης, µε αποτέλεσµα να αραιώνονται οι συγκεντρώσεις των 

ιόντων.  

Αντίστοιχο φαινόµενο δεν παρατηρείται στο φρεάτιο υδροφόρο, γεγονός που 

αποδίδεται στην ύπαρξη παραγόντων εκτός του υδρολογικού κύκλου που καθορίζουν 

τη συγκέντρωση των ιόντων στα χαµηλότερα υψόµετρα, όπως είναι ο χρόνος 

παραµονής του νερού στον υδροφόρο που είναι µεγαλύτερης διάρκειας συγκριτικά µε 

τα µεγαλύτερα υψόµετρα. Επιπλέον στο φρεάτιο υδροφόρο τα οικιστικά λύµατα και 

τα αγροχηµικά επιβαρύνουν το υπόγειο νερό µε σαφώς ισχυρότερα ρυπαντικά φορτία 

σε σχέση µε το βαθύτερο υδροφόρο. 

Σε µελέτη του Fraters et al. (1998) στα υπόγεια νερά της Ολλανδίας που τα 

χαρακτηρίζουν µικρά βάθη από την εδαφική επιφάνεια, παρατηρήθηκε ότι η 

µεταβολή της συγκέντρωσης των νιτρικών κατά τη διάρκεια του έτους δεν ήταν 

συστηµατική.  
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4.1.1.2 Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC) 

Όπως ήταν αναµενόµενο οι συγκεντρώσεις του ολικού οργανικού άνθρακα, 

είναι υψηλότερες στο φρεάτιο υδροφόρο σε σχέση µε το βαθύτερο ως συνέπεια της 

άµεσης επαφής του µε την επιφάνεια του εδάφους και ως αποτέλεσµα της αγροτικής 

δραστηριότητας. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες εισάγουν µεγάλο αριθµό 

συνθετικών οργανικών ενώσεων στο περιβάλλον, οι κυριότερες από τις οποίες είναι 

οι αρωµατικοί υδρογονάνθρακες (κύρια πηγή προέλευσης τα υγρά καύσιµα), οι 

χλωριωµένοι υδρογονάνθρακες (κύρια πηγή προέλευσης διαλυτικά βιοµηχανικών 

διεργασιών) και τα παρασιτοκτόνα που εφαρµόζονται στη γεωργία (Drever, 1997). 

Τα πηγάδια στο φρεάτιο υδροφόρο είναι βάθους µόλις µερικών µέτρων και κατά 

συνέπεια εκτεθειµένα σε φως, αέρα και άµεση εξωγενή ρύπανση. 
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Εικόνα 4.1.1.2.1 Συγκέντρωση του ολικού οργανικού άνθρακα  TOC ( ppm) ανά µήνα 
και περιοχή. Η οριζόντια γραµµή σε κάθε boxplot παριστάνει τη διάµεση 
τιµή (median value) των µετρήσεων. Το ορθογώνιο παραλληλόγραµµο 
παριστάνει το ενδοτεταρτηµοριακό εύρος και οι κάθετες γραµµές το 
εύρος των µετρήσεων.   
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Στο φρεάτιο υδροφόρο παρατηρείται σχετική αύξηση του ολικού οργανικού 

άνθρακα το Φεβρουάριο σε σχέση µε τους προηγούµενους µήνες, που πιθανότατα 

οφείλεται στον εµπλουτισµό του νερού του υδροφορέα µε επιφανειακό νερό που 

συµπαρασύρει πλήθος οργανικών ρύπων.  

4.2 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΚΑΙ ΒΑΘΥΤΕΡΟ 
Υ∆ΡΟΦΟΡΟ 

4.2.1 Συσχετίσεις µεταξύ ιόντων στο Φρεάτιο υδροφόρο 

Συσχετίζοντας τις συγκεντρώσεις χλωρίου και βρωµίου στο φρεάτιο υδροφόρο, 

παρατηρούµε ισχυρή γραµµική συσχέτιση ( R2 = 0.9685). Η κλίση της εξίσωσης 

γραµµικής παλινδρόµησης είναι Br-/Cl- = 0.0032 (Εικόνα 4.2.1.1).  

Ο λόγος Br-/Cl- στη θάλασσα είναι ίσος µε 0,0035 (Stumm and Morgan, 1996). 

Στο Κρητικό πέλαγος ο αντίστοιχος λόγος είναι ίσος µε 0,0039 ( Καµπιώτη, 2000).  

Από την εµπειρική εξίσωση των χλωριούχων προς τα βρωµιούχα ιόντα (Εικόνα 

4.2.1.1), προκύπτει κλίση ανάλογη της στοιχειοµετρικής συσχέτισης των ιόντων στο 

θαλασσινό νερό, γεγονός που επιβεβαιώνει την υφαλµύρυνση του φρεάτιου 

υδροφόρου λόγω θαλάσσιας διείσδυσης. Το γεγονός της έντονης οικιστικής 

ανάπτυξης στο φρεάτιο υδροφόρο που επάγεται από την τουριστική ανάπτυξη της 

περιοχής, έχει ως αποτέλεσµα τη ρύπανση του υδροφόρου από αστικά απόβλητα, που 

χαρακτηρίζονται από υψηλές συγκεντρώσεις σε άλατα (NaCl) και απορυπαντικά. Σ’ 

αυτού του τύπου τα ρυπαντικά φορτία οφείλεται η µείωση της τιµής του λόγου Br-/Cl- 

σε σχέση µε την αντίστοιχη της θάλασσας (Vengosh & Keren, 1996 και τον Vengosh 

& Pankratov, 1998).    
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y = 0,0032x - 0,0179
R2 = 0,9685
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Εικόνα 4.2.1.1. Γραµµική συσχέτιση µεταξύ [Cl-] και [Br -] στο φρεάτιο υδροφόρο. 
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Εικόνα 4.2.1.2. Συσχέτιση µεταξύ [SO4

2-] και  [Cl- ] στο φρεάτιο υδροφόρο. 
 

Τα SO4
2-

 και  τα Cl- στο φρεάτιο υδροφόρο δε συσχετίζονται γραµµικά. Τα 

ζεύγη τιµών των αντίστοιχων ιόντων οµαδοποιούνται ανά πηγάδι, όπως φαίνεται στο 

διάγραµµα διασποράς (scatter plot) της εικόνας 4.2.1.2. Αντίθετα τα θειϊκά 

παρουσιάζουν ισχυρή γραµµική συσχέτιση µε τα νιτρικά ιόντα (Εικ.4.2.1.3). 
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Εικόνα 4.2.1.3. Γραµµική συσχέτιση µεταξύ [SO4

2-] και  [NO3
-]  στο φρεάτιο υδροφόρο. 

 

4.2.2 Συσχετίσεις µεταξύ ιόντων στο βαθύτερο υδροφόρο 

Στις γεωτρήσεις επάνω από το δρόµο που διασχίζει τον οικισµό των Μαλίων, η 

κλίση της εµπειρικής εξίσωσης των χλωριούχων προς τα βρωµιούχα ιόντα είναι 

0,0033 (Εικόνα 4.2.2.1.) και πάλι ανάλογη της στοιχειοµετρικής τους συσχέτισης στο 

θαλασσινό νερό. Από την αντίστοιχη συσχέτιση, που έγινε µε συστηµατικές 

µετρήσεις των ανιόντων στα υπόγεια νερά διαφόρων περιοχών της Κρήτης ο λόγος 

[Br- ] / [Cl-] βρέθηκε 0,0033 (Καµπιώτη Α., 2000).  
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Εικόνα 4.2.2.1. Γραµµική συσχέτιση µεταξύ [Cl- ] και [Br- ] στο βαθύτερο υδροφόρο. 
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Στο βαθύτερο υδροφόρο, σε αντίθεση µε το φρεάτιο, υπάρχει ισχυρή γραµµική 

συσχέτιση και µεταξύ θειϊκών ιόντων και ιόντων χλωρίου (Εικόνα 4.2.2.2.). Ο λόγος 

των συγκεντρώσεων αυτών των  ιόντων στο θαλασσινό νερό σύµφωνα µε το Wilson 



(1975) είναι : [SO4
2-] / [Cl-] = 0.1409, ενώ στο Κρητικό πέλαγος η αντίστοιχη σχέση 

είναι ίση µε  0,1405 ( Καµπιώτη, 2000). Σε µελέτη της Καµπιώτη (2000), ο λόγος 

[SO4
2-] / [Cl-] για τα υπόγεια νερά των γεωτρήσεων των Μαλίων, βρέθηκε 0,1384. 

Στην παρούσα µελέτη ο λόγος αυτός στον υπόγειο υδροφόρο βρέθηκε ίσος µε 0,1293. 

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι η σχέση  [SO4
2-] / [Cl-] στις γεωτρήσεις των Μαλίων είναι 

ανάλογη της αντίστοιχης σχέσης των ιόντων αυτών στο θαλασσινό νερό. 

y = 0,1293x + 12,632
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Εικόνα 4.2.2.2. Γραµµική συσχέτιση µεταξύ [SO4

2-
 ]και  [Cl-] στο βαθύτερο υδροφόρο. 

Επιπλέον στο βαθύτερο υδροφόρο σε αντίθεση µε το φρεάτιο, δεν υπάρχει 

γραµµική συσχέτιση µεταξύ θειϊκών και νιτρικών ιόντων ( Εικόνα 4.2.2.3.). 
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Εικόνα 4.2.2.3. Συσχέτιση µεταξύ [SO4

2-
 ] και  [NO3

-]  στο βαθύτερο υπουδροφόρο. 

Οι συγκεντρώσεις του χλωρίου και του νατρίου στο θαλασσινό νερό είναι 19350 

και 10760 mg/l αντίστοιχα (Drever, 1997). Ο λόγος των συγκεντρώσεών τους σε 

meq/l υπολογίζεται ίσος µε : 

[Cl-] / [Na+]  = 1.166 
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Όπως φαίνεται στην εικόνα 4.2.2.4, η τιµή του λόγου  [Cl-] / [Na+]  στο 

βαθύτερο υδροφόρο είναι ίση µε 1,115 γεγονός που επιβεβαιώνει την κοινή θαλάσσια 

προέλευση των ιόντων αυτών. 
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Εικόνα 4.2.2.4. Συσχέτιση µεταξύ [Cl-] και  [Na+]  στο βαθύτερο υδροφόρο. 

Ο λόγος [Na+]  /  [Na+ + Ca2+]  µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης της 

προέλευσης των µεταλλικών ιόντων στα φυσικά νερά. Όπως φαίνεται στην εικόνα  

4.2.2.5., ο λόγος είναι περίπου ίσος µε µονάδα, που σηµαίνει ότι η σύσταση του 

νερού σε µεταλλικά ιόντα επηρεάζεται περισσότερο από τη διείσδυση της θάλασσας 

και λιγότερο από την αποσάθρωση των ασβεστολιθικών πετρωµάτων της περιοχής.  

y = 0,8527x - 2,1163
R2 = 0,9904

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

meq/l (Na+Ca)

m
eq

/l 
N

a

 
Εικόνα 4.2.2.5. Συσχέτιση µεταξύ [Na+]  και  [Na+ + Ca2+]   στο βαθύτερο υδροφόρο. 
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4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ (PCA) 

 

Με εφαρµογή της µεθόδου PCA ή αλλιώς ανάλυσης κύριων συνιστωσών, 

αναζητήθηκαν οι κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα του υπόγειου 

νερού στην περιοχή µελέτης.  

Η εφαρµογή της στατιστικής µεθόδου PCA πραγµατοποιήθηκε χωριστά στις 

δύο υποπεριοχές για το σύνολο των ανιόντων το pH και την EC µετά από εκτίµηση 

της διαφορετικότητας τους στην ένταση της εκµετάλλευσης του υπόγειου νερού 

καθώς και στην έκταση των χρήσεων γης.  

4.3.1 ∆ιερεύνηση των κύριων συνιστωσών που καθορίζουν τη σύσταση του 

υπόγειου νερού στο φρεάτιο υδροφόρο. 

Ο δείκτης Keiser-Meyer-Olkin (KMO) έχει τιµή ίση µε 0,655 και ο έλεγχος της 

σφαιρικότητας του Bartlett είναι στατιστικά σηµαντικός. Οι τιµές των µέτρων 

αποδεικνύουν την καταλληλότητα της PCA για την ανάλυση των δεδοµένων µας. 

Πίνακας 4.3.1.1. Μήτρα συνιστωσών και κύριων συνιστωσών(PCs) στο φρεάτιο 
υδροφόρο. Ιδιοτιµές που χαρακτηρίζουν κάθε PC. 

 Αρχικές ιδιοτιµές Τελικές* ιδιοτιµές  
   
Συνιστώσα Σύνολο     % V** Αθροιστικά Σύνολο       % V** Αθροιστικά
1 3,141 44,868 44,868 2,883 41,189 41,189
2 1,918 27,398 72,267 2,175 31,077 72,267
3 0,952 13,604 85,871
4 0,845 12,077 97,948
5 0,090 1,289 99,237
6 0,028 0,396 99,633
7 0,026 0,367 100,000
*    Μετά τη Varimax περιστροφή των αξόνων 
**    % V : Ποσοστό ερµηνευόµενης µεταβλητότητας  

Οι κύριες συνιστώσες που προκύπτουν από την εφαρµογή της PCA, ερµηνεύουν 

το µεγαλύτερο ποσοστό της ολικής διακύµανσης των δεδοµένων µας. Ως κύριες 

συνιστώσες εξάγονται αυτές που έχουν ιδιοτιµές µεγαλύτερες της µονάδας (Cattell, 

1978). Όπως φαίνεται από τον πίνακα 4.3.1.1. οι συνιστώσες αυτές είναι δύο και 

ερµηνεύουν το 72,267 % της ολικής διακύµανσης των δεδοµένων µας.   
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Πίνακας 4.3.1.2. Οι κύριες συνιστώσες και οι συντελεστές βαρύτητας (weights) που τις 
συσχετίζουν µε τις φυσικοχηµικές παραµέτρους (original variables), στο 
φρεάτιο υδροφόρο.  

 
 Συνιστώσα 
 1 2 

Br 0,983 0,047 
Cl 0,946 0,006 
EC 0,920 0,338 
pH -0,307 0,161 

NO3 -0,032 0,966 
SO4 0,275 0,919 
NO2 0,072 -0,505 

 
 

Οι κύριες συνιστώσες σχηµατίζονται µε οµαδοποίηση των περισσότερο 

συσχετισµένων µεταβλητών µεταξύ τους. Η πρώτη συνιστώσα περιλαµβάνει τις 

µεταβλητές χλώριο, βρώµιο και ηλεκτρική αγωγιµότητα και θεωρούµε ότι εκφράζει 

το νερό θαλάσσιας προέλευσης. Η δεύτερη συνιστώσα περιλαµβάνει τα νιτρικά, τα 

θειϊκά και τα νιτρώδη ιόντα και θεωρούµε ότι εκφράζει τη ρύπανση του νερού από τα 

αγροχηµικά και τα οικιστικά απόβλητα.   

Η θέση κάθε παραµέτρου στο διάγραµµα της εικόνας 4.3.1.1. δείχνει τον τρόπο 

και το βαθµό µε τον οποίο συσχετίζεται µε τις δύο κυριότερες συνιστώσες, που 

ερµηνεύουν το 72 % της ολικής µεταβλητότητας των δεδοµένων µας. Όπως 

παρατηρούµε υπάρχει αρνητική συσχέτιση του pH µε τα ιόντα του παράγοντα 

θάλασσα, καθώς επίσης και των νιτρωδών ιόντων µε τα νιτρικά και θειϊκά ιόντα, στο 

δεύτερο παράγοντα. Τα νιτρώδη αποτελούν ενδιάµεσο προϊόν κατά την οξείδωση  

των αµµωνιακών ιόντων σε νιτρικά, εποµένως είναι αναµενόµενο όσο µειώνεται η 

συγκέντρωση του ενός να αυξάνεται η συγκέντρωση του άλλου στα δείγµατά µας. Η 

αρνητική συσχέτιση µεταξύ pH και [Cl- ] [Br- ], EC ενδεχοµένως αντικατοπτρίζει τη 

σχέση που συνδέει τις µεταβλητές αυτές µε τη µεταβολή του βάθους των πηγαδιών 

από την εδαφική επιφάνεια. Το νερό βαθύτερων σηµείων του υδροφορέα, 

χαρακτηρίζεται από υψηλότερες τιµές pH και µικρότερο βαθµό θαλάσσιας 

διείσδυσης, σε σχέση µε θέσεις µικρότερου βάθους.  
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Εικόνα 4.3.1.1. Συσχέτιση των φυσικοχηµικών παραµέτρων µε τις δύο κυριότερες 
συνιστώσες.    

Οι παραγοντικές τιµές (factor scores) που προκύπτουν από την ανάλυση, 

εκφράζουν την επίδραση κάθε µιας από τις κύριες συνιστώσες, σε κάθε θέση 

δειγµατοληψίας. Από τις παραγοντικές τιµές προκύπτει το διάγραµµα 4.3.1.2. όπου  

φαίνεται η µεταβλητότητα της ποιότητας του υπόγειου νερού στο χώρο και το χρόνο, 

µεταξύ των πηγαδιών του φρεάτιου υδροφορέα. 

 Παρατηρούµε ότι η ποιότητα του νερού στα πηγάδια 17 , 10 και 3 δέχεται 

ισχυρή θετική επίδραση από τα λιπάσµατα ενώ η ποιότητα του νερού των πηγαδιών 

16, 10 και 3 δέχεται ισχυρή θετική επίδραση από τη θάλασσα. Το αποτέλεσµα της 

ανάλυσης ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγµατικότητα, καθώς η πρώτη οµάδα 

πηγαδιών βρίσκεται σε αγροτεµάχια που καλλιεργούνται εντατικά µε πατάτα και 

είναι επιβαρυµένα από άλατα λιπασµάτων.   
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Εικόνα 4.3.1.2. Ταξιθέτηση των πηγαδιών µε βάση τους δύο κύριους παράγοντες που 

καθορίζουν την ποιότητα του υπόγειου νερού. 

4.3.2 ∆ιερεύνηση των κύριων συνιστωσών που καθορίζουν τη σύσταση του 

υπόγειου νερού στο βαθύτερο υδροφόρο. 

Ο δείκτης KMO έχει τιµή ίση µε 0,719 και ο έλεγχος της σφαιρικότητας του 

Bartlett είναι στατιστικά σηµαντικός (sig< 0.05). Οι τιµές των µέτρων αποδεικνύουν 

την καταλληλότητα της PCA για την ανάλυση των δεδοµένων µας. 

Πίνακας 4.3.2.1. Μήτρα συνιστωσών και κύριων συνιστωσών στο βαθύτερο υδροφόρο. 

 Αρχικές ιδιοτιµές Τελικές* ιδιοτιµές  
   
Συνιστώσα Σύνολο     % V** Αθροιστικά Σύνολο       % V** Αθροιστικά
1 4,331 61,877 61,877 4,303 61,477 61,477
2 1,057 15,097 76,973 1,085 15,496 76,973
3 0,932 13,308 90,281
4 0,652 9,310 99,591
5 0,021 0,295 99,886
6 0,005 0,068 99,954
7 0,003 0,046 100,000
*    Μετά τη Varimax περιστροφή των αξόνων 
**    % V : Ποσοστό ερµηνευόµενης µεταβλητότητας  
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Οι κύριες συνιστώσες που εξάγονται για την περιοχή των γεωτρήσεων 

ερµηνεύουν το 76,973 % της συνολικής µεταβλητότητας των δεδοµένων µας. Η 

πρώτη και σηµαντικότερη συνιστώσα, που ερµηνεύει το 61 % της µεταβλητότητας, 

αντιπροσωπεύει τα ιόντα Br-, Cl-, SO4
2-, το pH και την αγωγιµότητα και εκφράζει το 

θαλασσινό νερό (Πίνακας 4.3.2.2.).  

Η δεύτερη, ερµηνεύει το 15 % της συνολικής µεταβλητότητας και 

αντιπροσωπεύει τα νιτρικά και νιτρώδη ιόντα που ως γνωστό καταλήγουν στα 

υπόγεια νερά από τη διαλυτοποίηση και βαθιά διήθηση των αλάτων από τα 

λιπάσµατα που εφαρµόζονται στη γεωργία. Όπως φαίνεται από τον πίνακα 4.3.2.2. 

αλλά και από το διάγραµµα 4.3.2.1., το pH αντισυσχετίζεται µε τα υπόλοιπα ιόντα 

του παράγοντα θάλασσα και τα νιτρώδη αντισυσχετίζονται µε τα νιτρικά του 

παράγοντα λιπάσµατα. 

Πίνακας 4.3.2.2. Οι κύριες συνιστώσες και οι συντελεστές βαρύτητας (weights) που τις 
συσχετίζουν µε τις φυσικοχηµικές παραµέτρους, στο βαθύτερο 
υδροφόρο.  

 
 Συνιστώσα 
          1            2 
EC 0,988 0,038
Br 0,979 -0,022
Cl 0,975 -0,031
SO4 0,944 0,253
pH -0,644 0,013
NO3 0,283 0,735
NO2 0,177 -0,691
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Εικόνα 4.3.2.1. Συσχέτιση των φυσικοχηµικών παραµέτρων µε τις δύο κυριότερες 

συνιστώσες.    

Η ποιότητα του νερού των γεωτρήσεων διαφοροποιείται στο χώρο και το χρόνο 

κυρίως όσον αφορά τον πρώτο παράγοντα, που αντιστοιχεί στη διείσδυση της 

θάλασσας. Μικρότερο ποσοστό µεταβλητότητας δικαιολογεί ο παράγοντας 

λιπάσµατα. Όπως φαίνεται από την εικόνα 4.3.2.2. οι τιµές που αντιστοιχούν στον 

παράγοντα λιπάσµατα (νιτρικά και νιτρώδη ιόντα) είναι µικρές και µεταβάλλονται 

λίγο µε το χρόνο. 

Αξιοσηµείωτη διαφορά µεταξύ των δύο υποπεριοχών είναι η οµαδοποίηση των 

νιτρικών µε τα θειϊκά σε ένα παράγοντα στο φρεάτιο υδροφόρο, των οποίων κύρια 

πηγή προέλευσης θεωρούµε τα λιπάσµατα και τα οικιστικά απόβλητα. Αντίθετα στο 

βαθύτερο υδροφόρο κύρια πηγή προέλευσης των θειϊκών είναι η διείσδυση της 

θάλασσας. Ο Morell et al (1996) σε αντίστοιχη µελέτη στο Castellon Plain της 

Ισπανίας αποδίδει τις αυξηµένες συγκεντρώσεις σε θειϊκά ιόντα πρωτίστως σε 

γεωλογικούς παράγοντες και δευτερευόντως σε ρύπανση από χηµικά λιπάσµατα.         
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Εικόνα 4.3.2.2. Ταξιθέτηση των γεωτρήσεων µε βάση τους δύο κύριους παράγοντες που 

καθορίζουν την ποιότητα του υπόγειου νερού. 

4.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΑ∆ΕΣ (CA) 

Eνδιαφέρον παρουσιάζει, η διερεύνηση οµαδοποίησης των θέσεων 

δειγµατοληψίας ως προς καθέναν από τους δύο βασικούς παράγοντες καθορισµού της 

ποιότητας του υπόγειου νερού. Στα πλαίσια αυτής της διερεύνησης πραγµατοποιείται 

ανάλυση Cluster (CA) ή αλλιώς ανάλυση οµαδοποίησης σε συστάδες. Η ανάλυση 

πραγµατοποιήθηκε χωριστά για κάθε µήνα δειγµατοληψιών για να ελεγχθεί η 

περίπτωση της χρονικής διαφοροποίησης στις οµάδες ποιότητας. 

Στην πρώτη ανάλυση για να δούµε πως οµαδοποιούν τις θέσεις δειγµατοληψίας 

οι παράµετροι της θάλασσας, πραγµατοποιούµε ανάλυση οµαδοποίησης µε βάση τα 

ιόντα Br-, Cl- και SO4
2- ανά µήνα. Γενικότερα διαπιστώνεται η ύπαρξη δύο ζωνών 

ποιότητας, της κεντρικής και αυτής αριστερά και δεξιά από τον οικισµό των Μαλίων.  

Στη δεύτερη ανάλυση επιλέγονται τα NO3
-, τα NO2

- και τα SO4
2- ιόντα, για την 

οµαδοποίηση των θέσεων δειγµατοληψίας ως προς την ένταση της επιρροής που 

δέχονται από αγροχηµικά και οικιστικά απόβλητα. Η γενικότερη εικόνα που 
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παρατηρείται είναι η οµαδοποίηση των πηγαδιών του φρεάτιου υδροφορέα σε ένα 

cluster και των γεωτρήσεων του ασβεστολιθικού υδροφορέα σ’ένα δεύτερο cluster.  

4.4.1 Οµαδοποίηση των θέσεων δειγµατοληψίας ως προς τις παραµέτρους της 

θάλασσας Cl -,Br -,SO4 
2-. 

Από τα δενδρογράµµατα στις Εικόνες 4.4.1.1.- 4.4.1.8., παρατηρούµε ότι οι 

θέσεις δειγµατοληψίας 17, 18, 12, 23, 21, και 22 περιλαµβάνονται κάθε µήνα σε µια 

οµάδα, από τις δύο ευρύτερες οµάδες που διαχωρίζει η ανάλυση. 

 Αν παρατηρήσουµε τη θέση των σηµείων αυτών στο χάρτη (Eικόνα 3.1), θα 

διαπιστώσουµε ότι βρίσκονται στο κεντρικό τµήµα της περιοχής µελέτης. Στην ίδια 

οµάδα συµπεριλαµβάνονται και τα γειτονικά τους σηµεία δειγµατοληψίας 28, 19 και 

11 για τους µήνες της υγρής περιόδου (∆εκέµβριο έως Μάιο), λόγω εµπλουτισµού 

του υδροφορέα από τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα, µέσω βαθιάς διήθησης.                      

                      
 
                   0         5        10        15        20        25 
  Label           +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  N B8             �� 
  N W16            �� 
  N W14            �� 
  N W3             ���� 
  N B28            �� ��������������������� 
  N B7             �� �                   � 
  N B19            ����                   � 
  N B27            ��                     
��������������������������� 
  N W1             ������������������������                       
� 
  N W10            ������������������������                       
� 
  N W17            ��                                               � 
  N W18            ����                                             � 
  N B23            �� �                                             � 
  N B22            �� �����������                                   � 
  N B21            �� �         
������������������������������������� 
  N W12            ����         � 
  N W11            �������������� 

Εικόνα 4.4.1.1. Οµαδοποίηση των θέσεων δειγµατοληψίας µε βάση τα ιόντα της 
θάλασσας Cl- ,Br- ,SO4

2-
  για το µήνα Νοέµβριο.           
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                0         5        10        15        20        25 
  Label         +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  D B8           �� 
  D W16          �� 
  D W14          �� 
  D B7           
�������������������������������������������������� 
  D B27          ��                                               � 
  D W3           ��                                               � 
  D W10          ����������                                       � 
  D W17          ��       ���������������                         
� 
  D W11          ����������             �                         
� 
  D B22          ����                   �                         � 
  D B28          �� �����               ���������������������    
� 
  D B21          ����   �����           �                   �     
� 
  D B23          ��������   �������������                   
������� 
  D W18          ������������           �                   � 
  D W12          ������������������������                   � 
  D W1           
�������������������������������������������� 
  D B19          ���������������������������������������� 
Εικόνα 4.4.1.2. Οµαδοποίηση των θέσεων δειγµατοληψίας µε βάση τα ιόντα της 

θάλασσας Cl- ,Br- ,SO4
2-

  για το µήνα ∆εκέµβριο. 

 
  
                  0         5        10        15        20        25 
  Label           +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  J B8             �� 
  J B27            �� 
  J B7             �� 
  J W16            ������ 
  J W3             ��   ��������������� 
  J W14            ������             ����� 
  J W10            ��������������������   ��������� 
  J W1             ������������������������       
������������������� 
  J B19            ��������������                 �                 
� 
  J W12            ��������������������������������            
� 
  J W17            ��                                               � 
  J W18            
������������������������������������������       � 
  J B21            ��                                       �       � 
  J B22            ��                                       ��������� 
  J B23            ��                                       � 
  J B28            ��                                       � 
  J W11            
������������������������������������������ 
Εικόνα 4.4.1.3. Οµαδοποίηση των θέσεων δειγµατοληψίας µε βάση τα ιόντα της 

θάλασσας Cl- ,Br- ,SO4
2-

  για το µήνα Ιανουάριο. 
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                0         5        10        15        20        25 
  Label         +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  F W3           �� 
  F B27          
�������������������������������������������������� 
  F B8           ��                                               � 
  F B7           ��                                               � 
  F W10          ��                                               � 
  F W18          ����                                             � 
  F B21          �� �����������������������������               
� 
  F B22          ����                           �                 � 
  F B28          �� �                           �                 � 
  F B23          ����                           �                 � 
  F B19          ��                             �                 � 
  F W14          ����������������������������   
������������������� 
  F W12          ��                         ����� 
  F W1           ����������������������������   � 
  F W11          �������������������������������� 

Εικόνα 4.4.1.4. Οµαδοποίηση των θέσεων δειγµατοληψίας µε βάση τα ιόντα της 
θάλασσας Cl- ,Br- ,SO4

2-
  για το µήνα Φεβρουάριο. 

 
 
  
                 0         5        10        15        20        25 
  Label          +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  MAR B21         �� 
  MAR B28         �� 
  MAR W10         �� 
  MAR B22         �� 
  MAR W17         ������������ 
  MAR W18         ��         � 
  MAR B19         ��         ������������� 
  MAR W23         ��         �           
��������������������������� 
  MAR W11         ������������           �                         
� 
  MAR W12         ������������������������                        
� 
  MAR W14         ��                                               � 
  MAR B27         ��                                               � 
  MAR W16         ��                                               � 
  MAR B8          ������������������                               
� 
  MAR B7          ��               
��������������������������������� 
  MAR W1          ��               � 
  MAR W3          ������������������ 
Εικόνα 4.4.1.5. Οµαδοποίηση των θέσεων δειγµατοληψίας µε βάση τα ιόντα της 

θάλασσας Cl- ,Br- ,SO4
2-

  για το µήνα Μάρτιο. 
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                  0         5        10        15        20        25 
  Label           +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  A B21            �� 
  A B22            �� 
  A B28            ���� 
  A B23            �� ����� 
  A W17            ����   ��� 
  A W18            ��     � � 
  A W11            �������� � 
  A W10            ��       
����������������������������������������� 
  A B19            ����������                                       �
  A W12            ����������                                       �
  A B7             ��                                               � 
  A W16            ������                                           � 
  A W3             ��   �                                           � 
  A W14            ��   ���������                                   � 
  A B8             ��   �       
������������������������������������� 
  A W1             ������       � 
  A B27            �������������� 

Εικόνα 4.4.1.6. Οµαδοποίηση των θέσεων δειγµατοληψίας µε βάση τα ιόντα της 
θάλασσας Cl- ,Br- ,SO4

2-
  για το µήνα Απρίλιο. 

 
  
                  0         5        10        15        20        25 
  Label           +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  M W18            �� 
  M B21            ������ 
  M B23            ��   � 
  M B22            ��   ����� 
  M B28            ��   �   ����� 
  M W17            ������   �   � 
  M W1             ����������   ����������� 
  M B19            ��           �         
��������������������������� 
  M W11            ��������������         �                         
� 
  M W12            ������������������������                       
� 
  M B8             ��                                               � 
  M W14            ��                                               � 
  M W3             ��                                               � 
  M B7             ����������                                       �
  M W10            ��       ���������������������������          
� 
  M B27            ����������                         
��������������� 
  M W16            ������������������������������������ 
Εικόνα 4.4.1.7. Οµαδοποίηση των θέσεων δειγµατοληψίας µε βάση τα ιόντα της 

θάλασσας Cl- ,Br- ,SO4
2-

  για το µήνα Μάϊο. 
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                  0         5        10        15        20        25 
  Label           +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  I B23            �� 
  I B22            �� 
  I W18            �� 
  I W1             �� 
  I B21            �������������������������������� 
  I W17            ��                             ����������� 
  I B19            ��������������������������������         � 
  I W12            ������������                             � 
  I B8             ��                                       � 
  I W14            ����                                     ��������� 
  I B7             �� �����������                           �       
� 
  I W16            �� �         ���                         �       � 
  I B28            ����         � �������                   �       
� 
  I W3             �������������� �     
���������������������       � 
  I W10            ����������������     �                           
� 
  I B27            ����������������������                          
� 
  I W11            
�������������������������������������������������� 
Εικόνα 4.4.1.8. Οµαδοποίηση των θέσεων δειγµατοληψίας µε βάση τα ιόντα της 

θάλασσας Cl- ,Br- ,SO4
2-

  για το µήνα Ιούνιο. 

 
4.4.2 Οµαδοποίηση των θέσεων δειγµατοληψίας ως προς τις µεταβλητές NO3

-, 

NO2
-
 και SO4

2-.  

Από τα δενδρογράµµατα στις εικόνες 4.4.2.1. έως 4.4.2.8., παρατηρούµε ότι για 

όλους τους µήνες, τα πηγάδια 3, 10, 11, 17 και 18 οµαδοποιούνται στο ίδιο cluster. 

Αυτά τα πηγάδια βρίσκονται στην πιο εντατικά καλλιεργούµενη περιοχή του 

δηµοτικού διαµερίσµατος των Μαλίων, που ταυτόχρονα αποτελεί και περιοχή 

τουριστικής ανάπτυξης. Συχνά στο ίδιο cluster περιλαµβάνεται και το πηγάδι 14, που 

βρίσκεται δίπλα σε αγελαδοτροφική µονάδα.   

 Η γενικότερη εικόνα που παρατηρείται είναι η οµαδοποίηση των πηγαδιών του 

φρεάτιου υδροφορέα σε ένα cluster και των γεωτρήσεων του ασβεστολιθικού 

υδροφορέα σ’ ένα δεύτερο cluster. 
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                 0         5        10        15        20        25 
  Label          +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  N W17           �� 
  N W18           �������� 
  N W11           ��     ������������������� 
  N W3            ��������                 � 
  N W10           ��                       
������������������������� 
  N B8            ������                   �                       � 
  N W14           ��   ���������������������                      
� 
  N B28           ������                                           � 
  N W1            ��������������������                            
� 
  N W16           ��                 �                             � 
  N W12           ��������������     �                             
� 
  N B21           ��           �     
������������������������������� 
  N B19           ��           �     � 
  N B22           ����         �     � 
  N B27           �� ����������	������ 
  N B23           ����         � 
  N B7            �������������� 
Εικόνα 4.4.2.1. Οµαδοποίηση των θέσεων δειγµατοληψίας µε βάση τα ιόντα NO3

-
 , 

NO2
-
  και SO4

2- για το µήνα Νοέµβριο. 

 
  
                 0         5        10        15        20        25 
  Label          +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  D B23           �� 
  D B28           �� 
  D B22           �� 
  D B19           �������� 
  D W12           ��     � 
  D W1            ��     ������� 
  D B7            ��     �     � 
  D W16           ��     �     
������������������������������������� 
  D B8            ��������     �                                   � 
  D B27           ��           �                                   � 
  D B21           ��������������                                   
� 
  D W3            ����                                             � 
  D W10           �� 
�����������������������������������������     � 
  D W17           �� �                                       �     � 
  D W18           ����                                       ������� 
  D W11           ��                                         � 
  D W14           
�������������������������������������������� 

Εικόνα 4.4.2.2. Οµαδοποίηση των θέσεων δειγµατοληψίας µε βάση τα ιόντα NO3
-
 , 

NO2
-
  και SO4

2- για το µήνα ∆εκέµβριο. 
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                 0         5        10        15        20        25 
  Label          +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  J B22           �� 
  J B28           �� 
  J B23           �� 
  J B19           ���� 
  J W12           �� � 
  J B21           �� ����������������������������� 
  J W1            ����                           � 
  J B7            �� �                           � 
  J B8            �� �                           
������������������� 
  J W14           ����                           �                 � 
  J B27           ��                             �                 � 
  J W16           ��������������������������������             
� 
  J W3            ������                                           � 
  J W10           ��   
��������������������������������������������� 
  J W11           ��   � 
  J W18           ������ 
  J W17           �� 

Εικόνα 4.4.2.3. Οµαδοποίηση των θέσεων δειγµατοληψίας µε βάση τα ιόντα NO3
-
 , 

NO2
-
  και SO4

2- για το µήνα Ιανουάριο. 

 
  
                 0         5        10        15        20        25 
  Label          +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  F B8            �� 
  F B7            ���� 
  F W1            �� � 
  F B22           �� � 
  F B28           �� ����������������� 
  F B23           �� �               � 
  F B19           �� �               � 
  F W16           ����               
����������������������������� 
  F W12           ��                 �                           � 
  F B21           ��                 �                           � 
  F B27           ��������������������                           
��� 
  F W3            ��                                             � � 
  F W10           ����������                                     � � 
  F W18           ��       
��������������������������������������� � 
  F W11           ����������                                       � 
  F W14           
�������������������������������������������������� 

Εικόνα 4.4.2.4. Οµαδοποίηση των θέσεων δειγµατοληψίας µε βάση τα ιόντα NO3
-
 , 

NO2
-
  και SO4

2- για το µήνα Φεβρουάριο. 
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                0         5        10        15        20        25 
  Label         +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  MAR W23        �� 
  MAR B22        �� 
  MAR B28        �� 
  MAR B19        �� 
  MAR W12        ������ 
  MAR B21        ��   ��������������� 
  MAR B7         ��   �             � 
  MAR B27        ������             
������������������������������� 
  MAR W1         ��                 �                             � 
  MAR B8         ��                 �                             � 
  MAR W16        ��������������������                             
� 
  MAR W3         ����                                             � 
  MAR W10        �� ���                                           � 
  MAR W17        ���� 
��������������������������������������������� 
  MAR W18        ��   � 
  MAR W14        ������ 

Εικόνα 4.4.2.5. Οµαδοποίηση των θέσεων δειγµατοληψίας µε βάση τα ιόντα NO3
-
 , 

NO2
-
  και SO4

2- για το µήνα Μάρτιο. 

 
 
 
                0         5        10        15        20        25 
  Label         +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  A B22          �� 
  A B28          �� 
  A B19          �� 
  A B23          �� 
  A W12          �� 
  A B27          ���� 
  A B21          �� � 
  A W1           �� ������������� 
  A B8           ����           � 
  A B7           �� �           
����������������������������������� 
  A W16          ����           �                                 � 
  A W14          ����������������                                 
� 
  A W3           ����                                             � 
  A W10          �� 
����������������������������������������������� 
  A W11          �� � 
  A W17          ���� 
  A W18          �� 

Εικόνα 4.4.2.6. Οµαδοποίηση των θέσεων δειγµατοληψίας µε βάση τα ιόντα NO3
-
 , 

NO2
-
  και SO4

2- για το µήνα Απρίλιο. 
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                 0         5        10        15        20        25 
  Label          +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  M B22           �� 
  M B28           �� 
  M B19           �� 
  M B23           �� 
  M B7            ���� 
  M B27           �� � 
  M W12           �� � 
  M W1            
���	���������������������������������������������� 
  M W16           �� �                                             � 
  M B21           ����                                             � 
  M B8            ����������������                                 
� 
  M W14           ��             �                                 � 
  M W17           ��             
����������������������������������� 
  M W18           ��             � 
  M W11           ��             � 
  M W3            ���������������� 
  M W10           �� 

Εικόνα 4.4.2.7. Οµαδοποίηση των θέσεων δειγµατοληψίας µε βάση τα ιόντα NO3
-
 , 

NO2
-
  και SO4

2- για το µήνα Μάϊο. 

 
 
                 0         5        10        15        20        25 
  Label          +---------+---------+---------+---------+---------+ 
  I B19           �� 
  I B22           �� 
  I W12           �� 
  I B21           �� 
  I B28           �� 
  I B27           ���� 
  I B7            �� ����������������������� 
  I W11           �� �                     � 
  I B23           ����                     
������������������������� 
  I B8            ��������������������������                    
� 
  I W16           ��������������������������                    
� 
  I W14           ������                                           � 
  I W17           ������������                                     
� 
  I W18           ��         
��������������������������������������� 
  I W3            ���������� � 
  I W10           ��       ��� 
  I W1            ���������� 

Εικόνα 4.4.2.8. Οµαδοποίηση των θέσεων δειγµατοληψίας µε βάση τα ιόντα NO3
-
 , 

NO2
-
  και SO4

2- για το µήνα Ιούνιο. 
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4.4.3 Μεταβολή της συγκέντρωσης των ιόντων Cl -, Br -, SO4 2-µε το χρόνο στην 

κεντρική και τις περιφερειακές περιοχές 

Ως κεντρική περιοχή (Εικόνα 3.1) χαρακτηρίζουµε τα πηγάδια και τις 

γεωτρήσεις που οµαδοποιούνται στο ίδιο cluster κατά την ανάλυση που 

πραγµατοποιήθηκε µε βάση τις παραµέτρους Cl-, Br-, SO4
2-, ενώ µε τον όρο 

περιφερειακές περιοχές χαρακτηρίζουµε το σύνολο των λοιπόν θέσεων 

δειγµατοληψίας.  

Η κεντρική περιοχή αποτελεί ζώνη µειωµένης υφαλµύρυνσης συγκριτικά µε τις 

περιοχές δεξιά και αριστερά της, καθώς χαρακτηρίζεται από µικρότερες 

συγκεντρώσεις στα ιόντα της θάλασσας (Εικόνα 4.4.3.1.). Σε υδρογεωλογική µελέτη 

που πραγµατοποιήθηκε στην περιοχή κατά τα έτη 1994-95 από τον Lambraki (1998), 

χαρακτηρίζεται το κεντρικό τµήµα ως περιοχή εµπλουτισµού και τα περιφερειακά 

τµήµατα ως περιοχές ανάµειξης γλυκού και θαλασσινού νερού. 
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        α           β 
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      γ              
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Εικόνα 4.4.3.1. Μεταβολή της συγκέντρωσης  µε το χρόνο του (α) Cl -(ppm) (β) Br -

(ppm) (γ) SO4 
2-(ppm) για το φρεάτιο και βαθύτερο υδροφόρο. Η 

οριζόντια γραµµή σε κάθε boxplot παριστάνει τη διάµεση τιµή (median 
value) των µετρήσεων. Το ορθογώνιο παραλληλόγραµµο παριστάνει το 
ενδοτεταρτηµοριακό εύρος και οι κάθετες γραµµές το εύρος των 
µετρήσεων.   

 
4.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ  

4.5.1 Ποιότητα νερού για πόση 

Ποσοστό 77 % των δειγµάτων νερού που αναλύθηκαν από πηγάδια του 

φρεάτιου υδροφόρου και ήταν 56 στον αριθµό (Εικόνα 4.5.1.1.α), περιέχουν 

συγκέντρωση σε νιτρικά ιόντα µεγαλύτερη από 44 mg/l (10 mg/l ως προς N), που 

είναι η ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση για πόσιµο νερό µε βάση τις οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Council Directive, 1998). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 

βαθύτερο υδροφόρο είναι µόλις 2 % (Εικόνα 4.5.1.1.β), από σύνολο δειγµάτων νερού  

γεωτρήσεων 80. 
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Σε 6 από τους 9 υδροφορείς που µελετήθηκαν στο Texas υπήρχε στατιστικά 

σηµαντική αρνητική συσχέτιση µεταξύ της συγκέντρωσης του νερού σε νιτρικά ιόντα 

και του βάθους του πηγαδιού, γεγονός που αποδεικνύει την επιφανειακή προέλευση 

της ρύπανσης (Hudak, 2000). Στο κεντρικό οροπέδιο της Columbia των Η.Π.Α. το 26 

% των πηγαδιών βάθους µικρότερου από 300 πόδια (92 µ.) και το 8 % των πηγαδιών 

βάθους µεγαλύτερου από 300 πόδια, περιείχαν συγκέντρωση σε νιτρικό άζωτο 

µεγαλύτερη από το MCL της EPA που είναι ίσο µε 10 ppm (Jones and Wagner, 

1995). 
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27%
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>200
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43%

100-200

44-100
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      α      β                       
 
Εικόνα 4.5.1.1. Ποσοστό % των δειγµάτων που αναλύθηκαν, ανά κατηγορία 

συγκεντρώσεων σε NO3
- (mg/l), στο α) φρεάτιο και β) βαθύτερο 

υδροφόρο. 

90%

8%

N.D.

>3,28

0-3,28

 
 
 
Εικόνα 4.5.1.2. Ποσοστό % των δειγµάτων που αναλύθηκαν, ανά κατηγορία 

συγκεντρώσεων σε NO2
 - (mg/l) στο φρεάτιο υδροφόρο. 
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Ποσοστό 2 % των δειγµάτων του φρεάτιου υδροφόρου που αναλύθηκαν έχει 

συγκέντρωση σε νιτρώδη ιόντα µεγαλύτερη από 3,28 mg/l (1 mg/l ως προς N) που 

είναι η µέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση για πόση, ενώ στο 90 % των δειγµάτων δεν 

ανιχνεύθηκαν νιτρώδη (Εικόνα 4.5.1.2.).  
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        α                   β 
 
Εικόνα 4.5.1.2. Συχνότητα επί % του συνόλου των δειγµάτων που αναλύθηκαν, ανά 

κατηγορία συγκεντρώσεων σε mg/l α)  Cl- και β) SO4 
2. 

Περίπου το 50 % των δειγµάτων που αναλύθηκαν έχει συγκέντρωση ιόντων 

χλωρίου µεγαλύτερη από 250 mg/l, που είναι η ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση που 

προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πόση (Council Directive, 1998) και το 18 

% των δειγµάτων υπερβαίνει την αντίστοιχη επιτρεπτή συγκέντρωση για τα θειϊκά 

που είναι επίσης 250 mg/l (εικόνα 4.5.1.2.).   

Ποσοστό 14 % και 13% από τις 244 πολιτείες του Texas που µελετήθηκαν 

περιείχαν διάµεση (median) συγκέντρωση µεγαλύτερη από 250 mg/l σε θειϊκά ιόντα 

και χλώριο αντίστοιχα. Οι κύριοι παράγοντες που διαµόρφωσαν τις υψηλές αυτές 

συγκεντρώσεις στους υπόγειους υδροφόρους του Texas πέραν της ορυκτολογικής 

σύστασης των υδροφόρων, ήταν η πλευρική διείσδυση αλµυρού νερού από 

γειτονικούς σχηµατισµούς, η διείσδυση θαλασσινού νερού στις παραθαλάσσιες 

περιοχές, η επιστρεφόµενη ροή άρδευσης και κοιτάσµατα πετρελαίου και φυσικού 

αερίου (Hudak, 2000).   
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4.5.2 Ποιότητα νερού για άρδευση 

Το νερό µε βάση την ηλεκτρική αγωγιµότητα που έχει, διακρίνεται σε 

κατηγορίες ποιότητας για την άρδευση των καλλιεργειών. Αν η αγωγιµότητα του 

νερού είναι µεγαλύτερη από 3 mS/cm ενδεχοµένως να προκληθούν προβλήµατα 

υδατικού στρές σε φυτά ευαίσθητων καλλιεργειών. Ποσοστό ίσο µε το 5 % των 

δειγµάτων µας έχει ιδιαίτερα υψηλή αγωγιµότητα, ενώ το 27 % των δειγµάτων νερού 

είναι άριστης ποιότητας για αρδευτική χρήση (Εικόνα 4.5.2.1).   
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Εικόνα 4.5.2.1. Ποσοστό % των δειγµάτων που αναλύθηκαν, ανά κατηγορία 

ηλεκτρικής αγωγιµότητας (mS/cm). 

Όσον αφορά τα χλώρια, συγκέντρωση µεγαλύτερη από 355 mg/l που περιέχεται 

σε ποσοστό 40 % των δειγµάτων µας, µπορεί να προκαλέσει τοξικά φαινόµενα σε 

ευαίσθητες καλλιέργειες που θα αρδευτούν µ’ αυτό το νερό. Ποσοστό 31 % των 

δειγµάτων µας, µε συγκέντρωση σε χλώρια µικρότερη από 142 mg/l, είναι άριστο για 

την άρδευση οποιασδήποτε καλλιέργειας.  
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Εικόνα 4.5.1.1. Συχνότητα επί % των δειγµάτων που αναλύθηκαν, ανά κατηγορία 

συγκεντρώσεων σε Cl - (mg/l). 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αναλυτικά δεδοµένα προέρχονται από 17 πηγάδια-γεωτρήσεις κυµαινόµενου 

βάθους 5 έως 100 µέτρα περίπου, από τα οποία λαµβάνεται δείγµα κάθε µήνα. 

��Η υδροχηµική µελέτη του υπόγειου υδροφόρου των Μαλίων, αποδεικνύει ότι 

η υποβάθµιση της ποιότητάς του υπόγειου νερού οφείλεται κυρίως στη διείσδυση 

θαλασσινού νερού και δευτερευόντως στα αγροχηµικά και τα οικιστικά απόβλητα. Το 

αποτέλεσµα αυτό εξάγεται από εφαρµογή της ανάλυσης κύριων συνιστωσών (PCA) 

στις µετρήσεις των ανιόντων των πηγαδιών που µελετώνται στο φρεάτιο υδροφόρο 

και των γεωτρήσεων που µελετώνται στο βαθύτερο υδροφόρο. 

��Οι κύριες συνιστώσες που εξάγονται για το φρεάτιο υδροφόρο ερµηνεύουν το 

72 % της συνολικής µεταβλητότητας των δεδοµένων µας Η πρώτη και 

σηµαντικότερη συνιστώσα, που ερµηνεύει το 41 % της µεταβλητότητας, 

αντιπροσωπεύει τα ιόντα Br-, Cl- και την ηλεκτρική αγωγιµότητα και θεωρούµε ότι 

εκφράζει το νερό θαλάσσιας προέλευσης. Η δεύτερη συνιστώσα ερµηνεύει το 31 % 

της συνολικής µεταβλητότητας, αντιπροσωπεύει τα νιτρικά, τα θειϊκά και τα νιτρώδη 

ιόντα και θεωρούµε ότι εκφράζει τη ρύπανση του νερού από αγροχηµικά και 

οικιστικά απόβλητα (Πίνακας 4.3.1.2.).  

��Οι κύριες συνιστώσες που εξάγονται για την περιοχή των γεωτρήσεων 

ερµηνεύουν το 77 % της συνολικής µεταβλητότητας των δεδοµένων µας. Η πρώτη 

και σηµαντικότερη συνιστώσα ερµηνεύει το 61,5 % της συνολικής µεταβλητότητας, 

αντιπροσωπεύει τα ιόντα Br-, Cl-, SO4
2-, το pH και την αγωγιµότητα και εκφράζει το 

θαλασσινό νερό (Πίνακας 4.3.2.2.). Η δεύτερη συνιστώσα, ερµηνεύει το 15,5 % της 

συνολικής µεταβλητότητας και αντιπροσωπεύει τα νιτρικά και νιτρώδη ιόντα που ως 

γνωστό καταλήγουν στα υπόγεια νερά από τη διαλυτοποίηση και βαθιά διήθηση των 

αλάτων από τα λιπάσµατα που εφαρµόζονται στη γεωργία.  

��Από την ανάλυση οµαδοποίησης των θέσεων δειγµατοληψίας ως προς τις 

παραµέτρους Br-, Cl-, SO4
2-, διακρίνονται 2 γεωγραφικές περιοχές µε διαφορετικής 

έντασης υφαλµύρυνση, η κεντρική ζώνη και οι περιφερειακές ζώνες (Εικόνα 3.1). 

Από την ανάλυση οµαδοποίησης των θέσεων δειγµατοληψίας ως προς τις 

παραµέτρους NO3
-, NO2

-, SO4
2- διακρίνονται 2 περιοχές µε διαφορετικής έντασης 
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ρύπανση από τα αγροχηµικά και τα οικιστικά απόβλητα, ο φρεάτιος και ο βαθύτερος 

υδροφόρος (Εικόνα 3.1).  

��Η συγκέντρωση των ιόντων χλωρίου µειώνεται όσο αυξάνεται το υψόµετρο ή 

αλλιώς όσο αποµακρυνόµαστε από τη θάλασσα. 

��Η χηµική σύνθεση του υπόγειου νερού του αλουβιακού και καρστικού 

υδροφόρου στους οποίους ο λόγος [Br-] / [Cl-] υπολογίστηκε ίσος µε 0,0032 και 

0,0033 αντίστοιχα, οδηγεί σε µια και µοναδική πηγή αλµυρού νερού, το θαλασσινό 

νερό που χαρακτηρίζεται από την τιµή 0,0035 για τον αντίστοιχο λόγο [Br-] / [Cl-]. 

��Τα θειϊκά στο φρεάτιο υδροφόρο δε συσχετίζονται γραµµικά µε τα χλωριόντα 

(Εικόνα 4.2.1.2.), αντίθετα παρουσιάζουν ισχυρή γραµµική συσχέτιση µε τα νιτρικά 

(Εικόνα 4.2.1.3), γεγονός που εναρµονίζεται απόλυτα µε  το αποτέλεσµα της PCA 

στο φρεάτιο υδροφόρο που συµπεριλαµβάνει και τα δύο ιόντα σε κοινό παράγοντα 

προέλευσης. Τα θειϊκά στο βαθύτερο υδροφόρο συσχετίζονται γραµµικά µε τα 

χλωριόντα (Εικόνα 4.2.2.2.), των οποίων κοινή πηγή προέλευσης είναι η θάλασσα, 

όπως προκύπτει και από την PCA.   

 

��Γενικά παρατηρούµε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις των ιόντων και της 

ηλεκτρικής αγωγιµότητας στο φρεάτιο υδροφόρο σε σχέση µε το βαθύτερο, χωρίς 

ωστόσο να υπάρχει ιδιαίτερη τάση µεταβολής των συγκεντρώσεων µε το χρόνο 

(Εικόνα 4.1.1.1.1.). Στον καρστικό υδροφορέα παρατηρήθηκαν αυξηµένες 

συγκεντρώσεις των ιόντων χλωρίου, βρωµίου, θειϊκών και ηλεκτρικής αγωγιµότητας 

κατά την ξηρή περίοδο του έτους (Νοέµβριος και Ιούνιος) σε σχέση µε την υγρή 

(∆εκέµβριο-Μάϊο) (Εικόνα 4.1.1.1.1.). Αντίθετα δεν παρατηρήθηκε καµία σαφής 

εποχιακή διακύµανση στις φυσικοχηµικές παραµέτρους που µετρήθηκαν στον 

αλουβιακό υδροφόρο. 

��Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις χλωρίου, θειϊκών, νιτρικών ιόντων και 

ηλεκτρικής αγωγιµότητας, προκύπτουν υψηλότερες µέσες τιµές στο φρεάτιο σε 

σχέση µε το βαθύτερο υδροφόρο (Πίνακες 4.1.1., 4.1.2.). Το εύρος συγκεντρώσεων 

που µετρήθηκε για το χλώριο στο φρεάτιο υδροφόρο είναι 202 έως 963,5 mg/l, ενώ 

για το βαθύτερο υδροφόρο είναι 6,53 έως 917,95 mg/l αντίστοιχα. Οι συγκεντρώσεις 

για τα θειϊκά ιόντα κυµαίνονταν από 12,59 έως 563,8 mg/l για το φρεάτιο υδροφόρο 
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και από 3,11 έως 141,33 για το βαθύτερο. Όσον αφορά τα νιτρικά τα αντίστοιχα 

εύροι ήταν  4,26-476,7 mg/l για το φρεάτιο και 2,04-112,13 mg/l για το βαθύτερο.     

��Φωσφορικά ιόντα δεν ανιχνεύθηκαν. Υποθέτουµε ότι οι συγκεντρώσεις των 

φωσφορικών ιόντων είναι µικρότερες από το όριο ανίχνευσης ή πέφτουν κάτω από το 

όριο ανίχνευσης µετά τις αραιώσεις 1:3 ή 1:4 που εφαρµόζονται στα δείγµατα των 

πηγαδιών πριν την ανάλυση των ανιόντων.  

��Νιτρώδη, ανιχνεύθηκαν σε 12 από τα 56 δείγµατα νερού πηγαδιών που 

αναλύθηκαν ( µέση τιµή 1,75 ppm) και σε 1 από τα 80 δείγµατα νερού γεωτρήσεων. 

Αµµωνιακά ιόντα ανιχνεύθηκαν σε 23 από τα 40 δείγµατα νερού γεωτρήσεων που 

αναλύθηκαν και η µέση τιµή τους ήταν 1,07 ppm (Πίνακας 4.1.3.). 

��Το pH κυµαίνεται από 6,49 έως 8,20, που σηµαίνει ότι τα διαλυτά ανθρακικά 

είναι κυρίως στη µορφή HCO3
-.  Το pH στο βαθύτερο ασβεστολιθικό υδροφόρο έχει 

υψηλότερη µέση τιµή (7,7) σε σχέση µε τον επιφανειακό φρεάτιο (7,4). 

��Η συγκέντρωση του ολικού οργανικού άνθρακα έχει µεγαλύτερη µέση τιµή 

στο φρεάτιο απ΄ ότι στο βαθύτερο υδροφόρο όπως είναι αναµενόµενο, µε αντίστοιχες 

τιµές 1,5 και 1 mg/l (Πίνακας 4.1.3). 

��Ο λόγος [Na+]  /  [Na+ + Ca2+]  µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης της 

προέλευσης των µεταλλικών ιόντων στα φυσικά νερά. Ο λόγος [Na+]  /  [Na+ + Ca2+]  

είναι ίσος µε 0,85 που σηµαίνει ότι η σύσταση του νερού σε µεταλλικά ιόντα 

επηρεάζεται περισσότερο από τη διείσδυση της θάλασσας και λιγότερο από την 

αποσάθρωση των ασβεστολιθικών πετρωµάτων στο βαθύτερο υδροφόρο (Εικόνα  

4.2.2.5.).   

��Τα χαρακτηριστικά των νερών όσον αφορά την ηλεκτρική αγωγιµότητα και 

τα χλώρια, ικανοποιούν σε γενικές γραµµές τις προδιαγραφές και είναι κατάλληλα για 

άρδευση καλλιεργειών. Το ποσοστό των δειγµάτων µε  ηλεκτρική αγωγιµότητα 

ιδιαίτερα υψηλή για άρδευση καλλιεργειών (>3000 µS/cm) είναι µόλις 5 %. To 40 % 

των δειγµάτων νερού που αναλύθηκαν έχει συγκέντρωση ιόντων χλωρίου 

µεγαλύτερη από 355 mg/l που ενδεχοµένως να προκαλέσει την εκδήλωση τοξικών 

φαινοµένων σε ευαίσθητες καλλιέργειες που θα αρδευτούν µ’ αυτό (Πίνακας 

1.4.1.2.).  
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��Το νερό στο φρεάτιο υδροφόρο είναι ακατάλληλο για πόση, καθώς ποσοστό 

77 % των δειγµάτων νερού από πηγάδια του φρεάτιου υδροφόρου (Εικόνα 4.5.1.1.), 

περιέχουν συγκέντρωση σε νιτρικά ιόντα µεγαλύτερη από 44 mg/l (10 mg/l ως προς 

N), που είναι η ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση για το πόσιµο νερό µε βάση τις 

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Council Directive, 1998). Το αντίστοιχο ποσοστό 

για το βαθύτερο υδροφόρο είναι µόλις 2 %, που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος 

για τη δηµόσια υγεία από την κατανάλωσή του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
Πίνακας 1. Μετρήσεις ανιόντων, pH και ηλεκτρικής αγωγιµότητας (Νοε.2000-                      

Ιουν.2001). 

Ηµεροµηνία Πηγάδι 
Cl

(ppm)
NO2

(ppm)
Br

(ppm)
NO3

(ppm)
SO4

(ppm)
Ph

(ppm)
EC

(ppm)
11.09.00 W3 708,66 ND 2,49 103,06 200,35 6,72 2870
11.09.00 W11 538,15 1,47 ND 424,35 563,79 7,02 3170
11.09.00 W10 554,05 ND 1,79 127,01 261,4 7,14 2400
11.09.00 W1 286,51 1,01 1,02 42,53 102,65 6,49 1440
11.09.00 B8 512,18 ND 1,71 17,38 74,9 7,15 1931
11.09.00 B7 358,97 ND 1,3 23,99 52,56 7,13 1494
11.09.00 B19 204,63 ND 0,69 5,94 21,01 7,47 939
11.09.00 W16 482,5 1,45 1,59 34,67 119,75 7,23 2010
11.09.00 W17 237,99 0,54 0,83 264,73 342,22 7,23 1920
11.09.00 W18 204,31 ND 0,58 71,99 113,36 7,34 1230
11.09.00 B12     115,5 ND 0,44 22,56 34,68 7,42 747
11.09.00 B23 43,68 ND 0,16 11,06 16,28 7,61 427
11.09.00 B21 43,5 ND 0,15 31,41 29,2 7,58 521
11.09.00 B22 48,48 ND 0,18 4,2 18,24 7,63 433
11.09.00 W14 709,83 ND 2,48 15,33 100,91 7,33 2570
11.09.00 B28 417,39 ND 1,45 14,03 59,49 7,65 1637
11.09.00 B27 244,55 ND 0,93 10,05 38,42 7,78 1127
12.08.00 W3 699,23 ND 2,31 102,02 196,69 7,41 2800
12.08.00 W11 554,17 ND ND 419,48 557,52 7,42 3160
12.08.00 W10 538,03 ND 1,66 146,56 285,29 7,53 2450
12.08.00 W1 251,49 0,67 0,81 42,59 96,71 7,49 1343
12.08.00 B8 395,11 1,11 1,32 12,45 59,7 7,56 1573
12.08.00 B7 380,11 ND 1,29 18,09 57,27 7,52 1544
12.08.00 B19 156,54 ND 0,52 5,69 17,18 7,66 744
12.08.00 W16 479,15 3,95 1,59 8,45 133,68 7,53 1960
12.08.00 W17 236,19 ND ND 267,21 331,59 7,52 1908
12.08.00 W18 201,94 ND 0,57 76,86 121,66 7,55 1234
12.08.00 B12     122,93 ND 0,42 22,3 34,27 7,81 734
12.08.00 B23 70,62 ND 0,24 10,96 17,7 7,67 500
12.08.00 B21 37,74 ND 0,14 43,61 39,44 7,67 246
12.08.00 B22 15,63 ND 0,08 4,59 7,45 7,86 271
12.08.00 W14 651,97 ND 2,31 18,23 95,47 7,54 2320
12.08.00 B28 6,53 ND 0,06 7,8 9,53 7,91 272
12.08.00 B27 389,15 ND 1,35 9,23 51,86 7,48 1543
17.01.01 W3 706,52 ND 2,26 102,04 197,78 7,34 2900
17.01.01 W11 550,36 ND ND 423,58 545,2 7,19 3200
17.01.01 W10 558,81 ND 1,77 151,64 294,68 7,41 2500
17.01.01 W1 255,11 0,75 0,85 43,14 97,45 7,19 1366
17.01.01 B8 397,64 ND 1,35 15,42 62,41 7,49 1609
17.01.01 B7 330,67 ND 1,06 26,49 63,7 7,47 1462
17.01.01 B19 122,86 ND 0,42 5,46 14,64 7,7 652
17.01.01 W16 447,19 ND 1,59 4,26 116,52 7,53 1990
17.01.01 W17 238,04 ND 0,8 262,65 320,31 7,56 1229
17.01.01 W18 209,01 ND 0,65 70,82 117,94 7,6 1250
17.01.01 B12     141,65 ND 0,49 28,21 39,54 7,49 816
17.01.01 B23 57,24 ND 0,2 10,05 16,93 7,64 472
17.01.01 B21 34,03 ND 0,13 33,35 32,68 7,7 495
17.01.01 B22 15,45 ND 0,06 4,32 7,57 7,76 276
17.01.01 W14 410,73 ND 1,88 19,01 66,84 7,41 2020
17.01.01 B28 6,76 ND 0,06 2,28 3,4 7,78 270
17.01.01 B27 403,38 ND 1,37 8,06 53,25 7,53 1580
13.02.01 W3 726,7 ND 2,33 103,24 209,87 7,24 3030
13.02.01 W11 546,47 ND ND 404,99 525,22 7,33 3150
13.02.01 W10 555,96 ND 1,74 134,47 272,35 7,29 2510
13.02.01 W1 221,93 ND 0,73 40,11 85,45 7,57 1211
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(συνέχεια)
Ηµεροµηνία Πηγάδι 
Cl

(ppm)
NO2

(ppm)
Br

(ppm)
NO3

(ppm)
SO4

(ppm)
Ph

(ppm)
EC

(ppm)
13.02.01 B8 295,4 ND 0,96 11,78 48,26 7,44 1297
13.02.01 B7 318,23 ND 1,08 30,2 68,6 7,24 1485
13.02.01 B19 99,55 ND 0,34 5,02 13,12 7,62 596
13.02.01 W16 450 ND 0,04 5,88 12,59 7,78 241
13.02.01 W17 274,38 ND ND 476,7 .338 7,45 2450
13.02.01 W18 208,89 ND 0,64 63,97 114,28 7,48 1256
13.02.01 B12     149,65 ND 0,5 28,67 41,92 7,62 860
13.02.01 B23 50,67 ND 0,19 9,13 15,86 7,63 442
13.02.01 B21 31,42 ND 0,11 28,56 29,01 7,58 472
13.02.01 B22 19,16 ND 0,08 5,36 8,79 7,62 315
13.02.01 W14 217,52 ND 1,03 96,57 79,23 7,57 1624
13.02.01 B28 7,4 ND 0,06 2,04 3,11 7,81 262
13.02.01 B27 917,95 ND 3,04 7,16 114,48 7,58 3050
17.03.01 W3 963,54 ND 2,12 146,03 288,76 7,72 2730
17.03.01 W11 543,54 ND ND .ΝΑ 523,86 7,35 2970
17.03.01 W10 558,43 ND 1,53 176,52 327,91 7,39 2470
17.03.01 W1 310,01 ND 0,95 37,99 98,19 7,61 1462
17.03.01 B8 534,78 ND 1,66 16,88 78,03 7,65 1917
17.03.01 B7 440,17 ND 1,4 25,37 73,81 7,48 1663
17.03.01 B19 84,79 ND 0,25 5,98 12,95 7,9 557
17.03.01 W16 478,54 ND 1,53 53,2 121,57 7,67 1926
17.03.01 W17 256,91 ND 0,71 285,7 356,1 7,54 1900
17.03.01 W18 213,13 ND 0,54 66,34 115,32 7,55 1240
17.03.01 B12     157,03 ND 0,48 31,97 50,59 7,77 845
17.03.01 W23 45,29 ND 0,18 8,6 15,24 7,98 423
17.03.01 B21 28,14 ND 0,1 26 26,59 7,83 448
17.03.01 B22 18,21 ND 0,07 4,64 8,29 7,9 306
17.03.01 W14 492,92 ND 1,57 112,13 141,33 7,89 2060
17.03.01 B28 16,55 ND 0,06 4,75 8,27 8 298
17.03.01 B27 371,54 ND 1,27 8,56 53,74 7,77 1492
12.04.01 W3 711,66  ND 2,15 108,34 211,4 7,78 2780
12.04.01 W11 462,41 ND ND 422,78 514,14 7,67 2830
12.04.01 W10 568,6 ND 1,63 153,52 294,62 7,6 2470
12.04.01 W1 281,94 ND 0,95 32,53 82,13 7,6 1394
12.04.01 B8 468,66 ND 1,48 16,35 70,16 7,74 1777
12.04.01 B7 378,84 ND 1,24 21,61 68,28 7,6 1532
12.04.01 B19 84,24 ND 0,26 5,91 12,39 8,09 572
12.04.01 W16 499,75 1,11 1,66 44,31 126,56 7,86 1993
12.04.01 W17 246,77 ND 0,76 271,59 331,34 7,97 1930
12.04.01 W18 214,74 ND 0,59 68,63 117,59 7,68 1225
12.04.01 B12     151,21 ND 0,47 25,76 46,95 7,97 821
12.04.01 B23 39,41 ND 0,17 9,23 15,2 8,14 410
12.04.01 B21 27,95 ND 0,12 26,32 27,05 8,05 448
12.04.01 B22 15,82 ND 0,06 4,33 8,05 8,1 285
12.04.01 W14 757,59 ND 2,24 13,56 106,7 7,92 2360
12.04.01 B28 26,91 ND 0,11 5,31 10,22 8,2 337
12.04.01 B27 145,67 ND 0,59 8 28,97 8,07 788
18.05.01 W3 698,53 ND 2,42 107,76 207,08 7,54 2840
18.05.01 W11 480,68 1,25 ND 349,6 503,06 7,35 2960
18.05.01 W10 940,11 ND 3,02 64,97 161,08 .ΝΑ .ΝΑ
18.05.01 W1 296,02 3,22 0,96 38,62 118,04 7,51 1500
18.05.01 B8 503,65 ND 1,76 17,57 74,95 7,75 1916
18.05.01 B7 296,79 ND 1,06 16,47 49,14 7,61 1319
18.05.01 B19 66,59 ND 0,19 5,91 11,29 7,92 480
18.05.01 W16 513,4 1,89 1,18 37,83 124,76 7,49 2100
18.05.01 W17 242,72 ND 0,77 262,82 320,77 7,63 1920
18.05.01 W18 207,36 ND 0,68 67,1 112,01 7,44 1190
18.05.01 B12     136,62 ND 0,49 20,29 40,4 7,78 750
18.05.01 B23 42,67 ND 0,11 9,23 15,58 7,99 430
18.05.01 B21 28,57 ND 0,08 28,48 28,14 7,97 410
18.05.01 B22 12,73 ND 0,04 3,82 6,99 8,1 250
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(συνέχεια)
Ηµεροµηνία Πηγάδι 
Cl

(ppm)
NO2

(ppm)
Br

(ppm)
NO3

(ppm)
SO4

(ppm)
Ph

(ppm)
EC

(ppm)
18.05.01 W14 682,38 ND 2,34 12,14 102,64 7,66 2440
18.05.01 B28 13,03 ND 0,06 3,79 6,94 8,12 270
18.05.01 B27 182,41 ND 0,69 9,64 33,73 7,88 925
03.07.01 W3 675,72 ND 1,97 106,88 200,99 7,8 2830
03.07.01 W11 511,87 3,7 ND 402,41 537 7,23 3000
03.07.01 W10 558,79 ND 1,91 149,54 282,83 7,21 2470
03.07.01 W1 285,28 ND 0,92 57,54 140,8 7,31 1604
03.07.01 B8 469,53 ND 1,63 17,2 72,53 7,27 1772
03.07.01 B7 271,24 ND 0,98 22,15 49,45 7,51 1251
03.07.01 B19 102,75 ND 0,37 6,61 15,24 7,82 638
03.07.01 W16 500,54 ND 1,81 7,59 125,52 7,54 1953
03.07.01 W17 240,7 ND 0,87 256,41 313,49 7,56 1922
03.07.01 W18 204,94 ND 0,66 60,01 104,13 7,42 1185
03.07.01 B12     119,26 ND 0,45 19,51 37,17 7,75 711
03.07.01 B23 31,4 ND 0,12 24,63 25,11 7,8 465
03.07.01 B21 45,92 ND 0,2 9,36 16,08 7,9 431
03.07.01 B22 16,68 ND 0,06 4,66 10,45 7,92 298
03.07.01 W14 658,04 ND 2,29 13,28 96,98 7,31 2330
03.07.01 B28 200,09 ND 0,7 13,3 37,72 7,79 889
03.07.01 B27 137,01 ND 0,56 9,82 29,8 7,73 766

Α = ∆εν αναλύθηκε  
D = ∆εν ανιχνεύθηκε  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
Πίνακας 2. Μετρήσεις κατιόντων (Νοε.2000 - Ιουν.2001). 

Ηµεροµηνία Γεώτρηση Na Mg Ca NH4 K
11.09.00  B8      256,17 43,25 84,38 1,76 5,970
11.09.00  B19     94,87 24,24 66,03 0,23 1,550
11.09.00  B22     27,33 12,13 45,12 ND. 1,180
11.09.00  W14     415,83 57,19 115,14 0,46 12,59
11.09.00  B27     134,13 27,01 50,58 0,76 3,390
12.08.00  B8      204,75 34,24 85,02 2,47 4,930
12.08.00  B19     60,67 16,89 74,64 0,34 1,840
12.08.00  B22     7,75 6,27 41,81 ND 0,280
12.08.00  W14     355,91 49,65 102,45 2,14 12,02
12.08.00  B27     179,78 35,2 89,27 1,45 3,700
17.01.01  B8      207,52 37,29 93,15 1 5,520
17.01.01  B19     51,11 16,07 59,99 0,63 0,830
17.01.01  B22     7,82 6,66 45,49 ND 0,760
17.01.01  W14     320,68 43,51 102,63 ND 11,05
17.01.01  B27     206,68 35,25 79,67 2,56 3,990
13.02.01  B8      167,64 28,18 76,37 0,45 4,100
13.02.01  B19     46,79 14,31 66,75 ND 0,490
13.02.01  B22     11,27 7,77 49,62 .ND 0,690
13.02.01  W14     228,19 26,89 97,77 .ND 12,13
13.02.01  B27     434,87 69,22 117,47 1,02 9,220
17.03.01  B8    265,62 44,92 90,7 1,96 6,030
17.03.01  B19   39,18 13,88 57,29 0,8 1,210
17.03.01 B22 9,6 7,77 50,16 .ND 0,910
17.03.01 W14 316,06 43,95 114,26 0,68 13,18
17.03.01 B27 220,07 32,98 62,17 .ND 4,970
12.04.01 B8 236,97 41,63 107,41 1,13 5,340
12.04.01 B19 39,43 15,04 67,97 0,86 0,420
12.04.01 B22 8,15 7,15 45,87 .ND 0,830
12.04.01 W14 462,93 50,26 84,25 0,49 11,57
12.04.01 B27 101,34 19,29 41,84 .ND 3,310
18.05.01 B8 260,19 44,35 113,98 1,82 5,310
18.05.01 B19 32,81 13,9 60,54 0,52 1,510
18.05.01 B22 6,28 6,2 41,24 ND. 0,720
18.05.01 W14 415,69 50,6 84,7 ND 12,91
18.05.01 B27 108,62 21,79 58,96 ND 4,130
03.07.01 B8 245,95 41,89 116,81 0,69 4,670
03.07.01 B19 50,73 17,02 73,6 ND 0,470
03.07.01 B22 8,9 8,03 46,94 ND 1,480
03.07.01 W14 394,36 51,42 91,96 0,56 14,33
03.07.01 B27 100,07 19,59 51,24 ND 2,740

ND = ∆εν ανιχνεύθηκε 
 
 
 
 

 
 
 

88

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
 
Πίνακας 3. Μετρήσεις ολικού οργανικού άνθρακα (∆εκ.2000 - Φεβ.2001). 

Ηµεροµηνία Πηγάδι TOC
12.08.00  W3      0,972
12.08.00  W11     1,443
12.08.00  W10     0,401
12.08.00  W1      1,844
12.08.00  B8      4,740
12.08.00  B7      0,186
12.08.00  B19     0,189
12.08.00  W16     4,505
12.08.00  W17     0,364
12.08.00  W18     0,397
12.08.00 B12     0,167
12.08.00  B23     0,175
12.08.00  B21     0,195
12.08.00  B22     0,279
12.08.00  W14     2,272
12.08.00  B28     0,414
12.08.00  B27     0,372
17.01.01  W3      0,650
17.01.01  W11     1,288
17.01.01  W10     0,521
17.01.01  W1      1,596
17.01.01  B8      1,860
17.01.01  B7      0,393
17.01.01  B19     0,175
17.01.01  W16     3,896
17.01.01  W17     0,433
17.01.01  W18     0,343
17.01.01 B12     0,297
17.01.01  B23     0,176
17.01.01  B21     0,216
17.01.01  B22     0,181
17.01.01  W14     4,253
17.01.01  B28     0,335
17.01.01  B27     0,337
13.02.01  W3      2,976
13.02.01  W11     1,306
13.02.01  W10     0,529
13.02.01  W1      2,348
13.02.01  B8      4,692
13.02.01  B7      0,321
13.02.01  B19     0,486
13.02.01  W16     4,170
13.02.01  W17     1,448
13.02.01  W18     0,481
13.02.01 B12     0,891
13.02.01  B23     0,238
13.02.01  B21     0,279
13.02.01  B22     0,340
13.02.01  W14     4,879
13.02.01  B28     0,317
13.02.01  B27     0,456
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 
 
Πίνακας 4. Απόλυτο υψόµετρο πηγαδιών και γεωτρήσεων µελέτης. 

 Περιοχή / ιδιοκτήτης Υψόµετρο (m) 
 W3      Πετράς 8,5 

 W11     Νεκροταφείο 8 
 W10     / Καλλέργης Σ. 16 
 W1      / Καλλέργης 20 
 B8      /εταιρεία χάρακα 26 
 B7      Πατέλα / Τσαγκαράκης Α.  30 

 B19     Ύδρευσης ∆ήµου Χερσονήσου 60 
 W16      2 
 W17     Σαρακινού /Ασσαριώτης Σ.  4 
 W18     / Μεσσαριτάκης Μ. 8 
 B12     / Μαρκάκης Χ. 21 
 B23     ΟΤΕ 32 
B21     Εντός οικισµού Μαλίων 36 
 B22     Ύδρευσης Μαλίων 110 
 W14     / Λυδάκης Ξ. 15 
 B28     / Ασσαριώτης Σ. 30 
 B27      / Πετράκης  38 
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