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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διατριβή αποτελεί μια από τις λίγες μελέτες οι οποίες 

πραγματεύονται τη μελέτη διαλυτών οργανικών ενώσεων άνθρακα και αζώτου στην 

Ανατολική Μεσόγειο, καθώς οι περισσότερες από τις υπάρχουσες εργασίες μελετούν 

κυρίως τη σύσταση ιόντων και μετάλλων. Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο της 

δεδομένης μελέτης είναι ο προσδιορισμός του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα 

(WSOC) και αζώτου (WSON), καθώς και ο λόγος (C/N) αυτών σε δείγματα 

αερολυμάτων στην περιοχή της Κύπρου κατά τη διάρκεια ενός έτους, Ιανουάριος – 

Δεκέμβριος του 2011. Οι δειγματοληψίες προέρχονται από δύο διαφορετικά 

περιβάλλοντα (περιοχή υποβάθρου-Αγ. Μαρίνα, αστική περιοχή- Λευκωσία), που 

μας δίνουν τη δυνατότητα να διαχωρίσουμε τις τοπικές πηγές, ανθρωπογενούς ή μη 

προέλευσης από τις μεταφερόμενες πηγές εκπομπής. Στόχος αυτής της μελέτης, 

παράλληλα με τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων για τα παραπάνω χημικά είδη, 

είναι ο καθορισμός των πηγών προέλευσης τους, των διεργασιών που διέπουν την 

παρουσία τους στην ατμόσφαιρα, καθώς και την ερμηνεία της χωρικής και χρονικής 

κατανομής τους.  

Η συγκέντρωση του WSOC για την περιοχή της Αγ. Μαρίνας και Λευκωσίας 

είναι 1,02 ±0,22 μg/m3 και 1,98 ± 1,00 μg/m3 αντίστοιχα, συνεισφέροντας στον 

συνολικό οργανικό άνθρακα με ποσοστό 52% και 34% αντίστοιχα. Ενώ η 

συγκέντρωση του WSON για την περιοχή της Αγ. Μαρίνας και Λευκωσίας είναι 9,5 

±5,8 nmol/m3 και 12,48 ±2,41 nmol/m3 αντίστοιχα, συνεισφέροντας στο συνολικό 

υδατοδιαλυτό άζωτο με ποσοστό 13% και 18% αντίστοιχα. Επιπλέον, ο λόγος C/N για 

τους σταθμούς της Αγ. Μαρίνας και Λευκωσίας προσδιορίστηκε 10,5 ± 5,5 και 11,8 ± 

4,5 αντίστοιχα, εμφανίζοντας διακύμανση με μέγιστες τιμές κατά τη χειμερινή 

περίοδο, υποδεικνύοντας συνεισφορά από πολυαρωματικές ενώσεις, έδαφος και 

χαμηλές τιμές κατά την καλοκαιρινή περίοδο, υποδεικνύει συνεισφορά από 

αμινοξέα, βακτήρια και βιογενείς πηγές. 

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων για την περιοχή υποβάθρου- Αγ. Μαρίνα 

υποδεικνύουν ότι οι συγκεντρώσεις των WSOC και WSON εμφανίζουν υψηλότερες 

τιμές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, δεδομένου των υψηλών θερμοκρασιών και 



 

 

της φωτοχημείας, της απουσίας υγρής εναπόθεσης αλλά και της ενισχυμένης 

μεταφοράς αερολυμάτων από απομακρυσμένες πηγές. Αντίθετα τα αποτελέσματα 

των αναλύσεων για την Λευκωσία υποδεικνύουν ότι τα WSOC και WSON 

εμφανίζουν όμοιες συγκεντρώσεις κατά την καλοκαιρινή περίοδο με την Αγ. 

Μαρίνα, ενώ έχουν υψηλότερες τιμές κατά τη χειμερινή περίοδο. Αυτό σημαίνει 

πως η Λευκωσία είναι απαλλαγμένη από αξιοσημείωτη τοπική επιβάρυνση κατά 

την καλοκαιρινή περίοδο. Αντίθετα οι συγκεντρώσεις στη Λευκωσία κατά τους 

χειμερινούς μήνες σε σχέση με εκείνες της Αγ.Μαρίνας ερμηνεύονται από 

αυξημένες καύσεις λόγω τοπικών πηγών (οικιακή θέρμανση και μεταφορές). 

  



 

 

ABSTRACT 

This work deals with the study of water-soluble organic carbon (WSOC) and 

nitrogen (WSON) as well their C/N ratio in aerosols in Cyprus during a year period 

(January to December 2011). The samples originate from two different areas of Cyprus, 

representing different environments (Ag. Marina, a natural background site and 

Nicosia, an urban site), which help us to identify the relative contribution of local and 

regional sources in WSOC and WSON levels. Another aim of the study is the 

identification of their sources, the process governing their presence in the atmosphere 

as well as their spatial and temporal distribution.  

WSOC concentrations for Ag. Marina and Nicosia average 1,02 ±0,22 μg/m3 and 

1,98 ± 1,00 μg/m3 respectively, with contribution of WSOC to total organic carbon of 

about 52% and 34% respectively. WSON concentrations for Ag. Marina and Nicosia are 

on average of 9,5 ±5,8 nmol/m3 and 12,48 ±2,41 nmol/m3 respectively, with the 

contribution of WSON to total organic nitrogen of about 13% and 18% respectively. In 

addition, C/N ratio for Ag. Marina and Nicosia was calculated to be of 10,5 ± 5,5 and 

11,8 ± 4,5 respectively, displaying seasonal variation with  winter maximum and 

summer minimum ratios. 

Both WSOC and WSON concentrations in Ag.Marina depict a distinct variability 

characterized by higher levels during summer due to the high temperature and 

photochemistry, absence of wet deposition and enhanced transport of aerosols from 

remote sources. On the other hand, the WSOC and WSON concentrations in the region 

of Nicosia have similar concentrations with the Ag.Marina during summer, but much 

higher during winter. This indicates that Nicosia is free of notable local pollution during 

Summer. On the other hand, the enhancement in WSOC and WSON during winter 

months, reflects an increased contribution from local sources (household heating and 

transport). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

1.1 Ατμόσφαιρα  

Ατμόσφαιρα καλείται το αεριώδες περίβλημα που περιβάλλει τη Γη, το 

οποίο συγκρατείται λόγω της βαρύτητάς της και φθάνει πρακτικά σε ύψος 3.500 

χιλιόμετρα. Στην ατμόσφαιρα της Γης οφείλεται η ύπαρξη ζωής, εφόσον σε αυτήν 

οφείλονται η απορρόφηση μεγάλου τμήματος της υπεριώδους ακτινοβολίας, η 

μείωση της διαφοράς των ακραίων θερμοκρασιών που θα υπήρχαν μεταξύ ημέρας 

και νύχτας χωρίς αυτήν καθώς και η θέρμανση της επιφάνειας λόγω διατήρησης 

της θερμότητας.  

 

1.1.1 Σύσταση της ατμόσφαιρας 

 

Ο ατμοσφαιρικός αέρας αποτελεί μίγμα πολλών 

αερίων, με το μεγαλύτερο ποσοστό σε όγκο να 

κατέχει το άζωτο, N2 (78%), το οξυγόνο, O2 (21%) 

και το αργό, Ar (1%). Εκτός αυτών, υπάρχει 

το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CΗ4), 

οξείδια του αζώτου (NOx) και το όζον (O3), τα 

οποία αποτελούν και τα θερμοκηπικά αέρια. Στην 

ατμόσφαιρα επίσης αιωρούνται σχεδόν πάντοτε 

και μόρια κονιορτού, καπνού, άλατος (από τα 

σταγονίδια των κυμάτων) κλπ., καθώς και μεγάλη 

επίσης ποσότητα υδρατμών που προέρχεται από 

την εξάτμιση θαλασσών, λιμνών κλπ. 

 

Εικόνα 1: τα κύρια αέρια της ατμόσφαιρας. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
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1.2 Αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας 

Ο όρος αιωρούμενα σωματίδια (aerosols) ή σωματιδιακή ύλη (particulate 

matter, PM) προσδιορίζει μικρά στερεά ή υγρά σωματίδια, τα οποία βρίσκονται 

στην αέρια φάση και τα οποία ανάλογα με τη διάμετρό τους μπορούν να γίνουν 

αντιληπτά ακόμη και με το μάτι (μαύρος καπνός) ή είναι τόσο μικρά που γίνονται 

αντιληπτά μόνο με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 

Τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούνται από στερεά σωματίδια ή 

σταγόνες υγρού (aerosols) αρκετά μικρές, ώστε να παραμένουν αιωρούμενες. Τα 

σωματίδια αυτά δεν έχουν κάποια γενική χημική σύσταση, διαφέρουν σε μέγεθος, 

σχήμα και οπτικές ιδιότητες και μπορούν στην ουσία να είναι πολύ πολύπλοκα. 

Παραδείγματα αποτελούν η αιθάλη, η σκόνη, η ομίχλη, τα σωματίδια από τη 

θάλασσα, οι ίνες αμιάντου και τα φυτοφάρμακα, καθώς επίσης και ορισμένα 

μέταλλα (συμπεριλαμβανομένων του Hg, του Fe, του Cu και του Pb).  

 

Ταξινόμηση αιωρούμενων σωματιδίων 

1.2.1 Ταξινόμηση βάσει του μηχανισμού δημιουργίας τους  

Τα αιωρούμενα σωματίδια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες με βάση το 

μηχανισμό δημιουργίας τους, τα πρωτογενή και τα δευτερογενή σωματίδια. 

Πρωτογενή σωματίδια (primary) : είναι αυτά που εκπέμπονται απ’ ευθείας απ’ τις 

πηγές τους στην ατμόσφαιρα, είτε οι πηγές τους είναι από ανθρώπινες 

δραστηριότητες (κίνηση οχημάτων, αγροτικές εργασίες καπνιά από καύσεις), είτε 

φυσικές  (σκόνη από το έδαφος, θαλάσσια σωματίδια, εκρήξεις ηφαιστείων). 

∆ευτερογενή σωματίδια (secondary) : είναι αυτά που παράγονται έμμεσα, 

σχηματίζονται  μέσω χημικών αντιδράσεων ή διεργασιών αλλαγής φάσης που 

συμβαίνουν στην ατμόσφαιρα (φωτοχημική ρύπανση). Ο σχηματισμός τους 

καθορίζεται από τις φυσικοχημικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά, όπως η 

παρουσία υδρατμών και η ηλιακή ακτινοβολία. 
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1.2.2 Ταξινόμηση βάσει της προέλευσης τους 

Τα αιωρούμενα σωματίδια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες με βάση την 

προέλευση τους, εκείνα που προέρχονται από φυσικές πηγές και εκείνα από 

ανθρωπογενείς. Στις φυσικές πηγές περιλαμβάνονται η σκόνη από το έδαφος, οι 

ωκεανοί και οι ηφαιστειακές εκρήξεις. Ενώ αιωρούμενα σωματίδια 

ανθρωπογενούς προέλευσης εκείνα που εκπέμπονται από την καύση των 

καυσίμων, τη βιομηχανική παραγωγή και τη γεωργική δραστηριότητα. 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις για την 

εκπομπή των βασικών συστατικών των αερολυμάτων σε παγκόσμια κλίμακα κατά 

τη δεκαετία του ‘80. Οι εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων από φυσικές πηγές 

υπερισχύουν έναντι των ανθρωπογενών εκπομπών. Αυτό αποδεικνύεται και από 

τα δεδομένα που έχουν ληφθεί από τη διακυβερνητική επιτροπή για την αλλαγή 

του κλίματος (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC, 2001) 

υποστηρίζοντας ότι εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα, σε παγκόσμιο επίπεδο ετησίως 

3400 εκατομμύρια τόνοι αερολυμάτων από τα οποία το 10% είναι ανθρωπογενούς 

και το 85% φυσικής πρωτογενούς προέλευσης. 

 

Πίνακας 1 : Εκτιμήσεις για την εκπομπή των βασικών συστατικών των αερολυμάτων σε 
παγκόσμια κλίμακα (Tg/χρόνο) κατά τη δεκαετία του ‘80 (Seinfeld and Pandis,1998). 
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1.2.3 Ταξινόμηση βάσει του μεγέθους τους 

Τα αιωρούμενα σωματίδια διακρίνονται ανάλογα με το μέγεθός τους και 

πιο συγκεκριμένα κατανέμονται σύμφωνα με τη διάμετρο τους. Με βάση τη 

διάμετρο τους διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : τα αδρά- χονδρά σωματίδια και 

τα λεπτά- ψιλά σωματίδια. 

Coarse (χονδρά) σωματίδια (PM10): σωματίδια που παρουσιάζουν διάμετρο 

μεγαλύτερη από 2,5 μm (d > 2,5 μm). Τα χονδρά σωματίδια (coarse)  προέρχονται 

κυρίως από  μηχανικές διεργασίες φυσικής προέλευσης. Λόγω  μεγέθους τους 

έχουν  μεγάλες ταχύτητες εναπόθεσης,  καθιζάνουν ή ξεπλένονται από την βροχή 

και έχουν μικρότερους χρόνους ζωής συγκριτικά με τα λεπτά σωματίδια. Χημικά η 

σύστασή τους αντανακλά την πηγή προέλευσής τους, κατά συνέπεια γνωρίζουμε 

πως τα σωματίδια αυτά είναι κυρίως θαλάσσιας και εδαφικής προέλευσης. 

 

Fine (λεπτά) σωματίδια (PM2,5): σωματίδια που παρουσιάζουν διάμετρο 

μικρότερη από 2,5 μm (d < 2,5 μm). Τα λεπτά σωματίδια (fine) σχηματίζονται από 

χημικές διεργασίες και διαχωρίζονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες:  

 Περιοχή πυρήνωσης (nucleation mode) : Περιλαμβάνει τα μικρότερου 

μεγέθους σωματίδια ή υπέρλεπτα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη από 0,02μm 

(d < 0,02μm). Παράγονται από ομογενή πυρήνωση, δηλαδή από απευθείας 

συμπύκνωση αερίων λόγω υψηλού κορεσμού. Είναι πολλά σε αριθμό, ενδεικτικό 

του σχηματισμού νέων σωματιδίων, αλλά παρόλα αυτά αντιστοιχούν σε ένα πολύ 

μικρό ποσοστό της σωματιδιακής μάζας, λόγω του μικρού τους μεγέθους. Έχουν 

πολύ μικρούς χρόνους ζωής και η συνήθης διαδικασία απομάκρυνσης τους είναι η 

αύξηση μεγέθους στην περιοχή συσσώρευσης και η διάχυση σε σταγόνες βροχής. 

 

 Πυρήνες Aitken: Περιλαμβάνει σωματίδια με διάμετρο από  0,02 έως 0,1μm 

(0,02μm < d < 0,1μm). Σχηματίζονται κατά την μετατροπή αερίου σε σωματίδιο 

μέσω οξείδωσης στην αέρια φάση και από καύσεις όπου ζεστοί ατμοί 

συμπυκνώνονται. Τα σωματίδια Aitken είτε δρούν σαν πυρήνες για την 
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συμπύκνωση αερίων με χαμηλή τάση ατμών, είτε μεγαλώνουν λόγω 

συσσωμάτωσης. Αποτελούν 95% ή και περισσότερο του συνολικού αριθμού των 

σωματιδίων, αλλά μόνο ένα μικρό ποσοστό της συνολικής μάζας. 

 

 Περιοχή Συσσώρευσης (accumulation mode) : Περιλαμβάνει σωματίδια με 

διάμετρο από 0,1μm έως 2,5μm (0,1μm < d < 2,5μm). Σχηματίζονται κατά την 

συμπύκνωση ατμών χαμηλής πτητικότητας και από συσσωμάτωση μικρότερων 

σωματιδίων Aitken μεταξύ τους ή με αυτά της περιοχής συσσώρευσης. Γενικά ο 

δεύτερος μηχανισμός είναι πιο σημαντικός από τον πρώτο. Οι ρυθμοί 

συσσωμάτωσης είναι μεγαλύτεροι για τη διαδικασία μεταξύ των σωματιδίων 

Αitken και περιοχής συσσώρευσης, λόγω της μεγαλύτερης ταχύτητας των πρώτων 

και του μεγέθους των δεύτερων. Αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του αριθμού 

των σωματιδίων (5%), αλλά πολύ μεγάλο ποσοστό της μάζας του αερολύματος 

(≈50%). Η περιοχή συσσώρευσης γενικά χαρακτηρίζεται από σχετικά μεγάλους 

χρόνους παραμονής τους στην ατμόσφαιρα λόγω των βραδέων μηχανισμών 

απομάκρυνσης. 

 

Εικόνα 2 : Κατανομή των σωματιδίων με βάση τη διάμετρο τους και τις διαδικασίες από τις 
οποίες σχηματίζονται και στις οποίες εμπλέκονται (Seinfend and Pandis, 1998). 
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Τα αιωρούμενα σωματίδια σχηματίζονται από διαφορετικούς μηχανισμούς 

με αποτέλεσμα να έχουν διαφορετικές χημικές και φυσικές ιδιότητες, προέρχονται 

από διαφορετικές πηγές, μεταφέρονται και απομακρύνονται από την ατμόσφαιρα 

με διαφορετικούς μηχανισμούς. Διαφέρουν ως προς τη χημική σύσταση και τις 

οπτικές τους ιδιότητες (Seinfeld and Pandis,2006). Συνεπώς για τη μελέτη της 

χημείας κάποιου συστατικού της ατμόσφαιρας, είναι απαραίτητη η γνώση του 

κλάσματος ατμοσφαιρικών σωματιδίων που απαντάται σε αφθονία. Στην εικόνα 3 

παρατίθενται σχηματική αναπαράσταση της κατανομής μεγέθους των 

αερολυμάτων, συσχετιζόμενη με την προέλευση τους και τους μηχανισμούς 

απομάκρυνσης τους (Whitby and Candrell 1976). 

1.3 Επιδράσεις αιωρούμενων σωματιδίων 

Τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον, όσο και 

στην υγεία του ανθρώπου. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον σχετίζονται με την 

παρουσία των αιωρούμενων σωματιδίων που επηρεάζουν έντονα τη διαμόρφωση 

του κλίματος, την καταστροφή του όζοντος, την όξινη εναπόθεση καθώς και τους 

βιογεωχημικούς κύκλους. Οι επιπτώσεις στην υγεία σχετίζονται με το αναπνευστικό 

σύστημα των οργανισμών και την ικανότητα της αναπνευστικής διείσδυσης και 

απόθεσής των μικρών σωματιδίων στα διάφορα μέρη του σώματος.  

1.3.1 Επιπτώσεις στην Ανθρώπινη Υγεία 

Η επίδραση των αιωρούμενων σωματιδίων είναι καταστροφική για την υγεία ενός 

μεγάλου μέρους του πληθυσμού και ειδικότερα αυτού που μένει σε αστικές 

περιοχές ή κοντά σε μέρη άμεσα συνδεδεμένα με βιομηχανική δραστηριότητα. 

Γενικά,  η επαφή του ανθρώπου με τα ατμοσφαιρικά σωματίδια γίνεται κυρίως 

μέσω της αναπνευστικής οδού (Salma et al., 2002) αλλά και μέσω του δέρματος. Οι 

επιπτώσεις στην υγεία σχετίζονται με το μέγεθος, την συγκέντρωση και τη σύσταση 

τους. Ειδικότερα τα σωματίδια μικρής διαμέτρου έχουν τη δυνατότητα να 

διεισδύουν στο αναπνευστικό σύστημα δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην 
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υγεία αυτών των ατόμων. Σωματίδια ΡΜ10 μπορούν να διεισδύσουν μέχρι το 

ανώτερο μέρος της αναπνευστικής οδού και των πνευμόνων. Πιθανότατα 

παγιδεύονται στη ρινική κοιλότητα ή στην βλεννογόνο της τραχείας κι 

αποβάλλονται κυρίως με τον βήχα. Ενώ τα λεπτόκοκκα σωματίδια είναι επικίνδυνα 

για τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς εξαιτίας της μικρής διαμέτρου τους 

διεισδύουν βαθύτερα στους πνεύμονες και βρόγχους, καθιστώντας δύσκολη την 

αποβολή τους. Συνεπώς τα αναπνεύσιμα λεπτόκοκκα θεωρούνται πιο βλαβερά από 

τα εισπνεύσιμα ΡΜ10, οπότε η τοξικότητα των σωματιδίων αυξάνεται με την 

ελάττωση του μεγέθους τους (Schwartz et al., 1996) 

 

 

 

Εικόνα 3:Προβλέψεις απόθεσης σωματιδίων στα διάφορα μέρη του αναπνευστικού 
συστήματος(Spengler, Wilson, 1996). 
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Εικόνα 4 : Ικανότητα αναπνευστικής διείσδυσης των αιωρούμενων σωματιδίων ανάλογα 
με το μέγεθος τους (Χημεία Περιβάλλοντος, University Studio Press) 

Ωστόσο, δεν είναι μονάχα το πλήθος των σωματιδίων σε ένα συγκεκριμένο 

εύρος διαμέτρου που είναι σημαντικό, αλλά και η χημική σύσταση του αερολύματος. 

Η χημική σύσταση είναι εκείνη που καθορίζει κατά κύριο λόγο το πως θα αντιδράσει 

ένα ανθρώπινο όργανο ή σημείο όταν έρθει σε επαφή με τα σωματίδια. Είναι γνωστό 

ότι πολλά σωματίδια λειτουργούν ως μεταφορείς άλλων σωματιδίων ή αερίων 

χημικών ουσιών τα οποία απορροφώνται ή προσροφώνται στο αρχικό 

σωματίδιο. Αυτά τα μεταφερόμενα χημικά είδη μπορούν να προκαλέσουν διάφορα 

προβλήματα υγείας. Ουσιαστικά όμως ακόμη δεν έχει διασαφηνιστεί πλήρως εάν το 

πλήθος των σωματιδίων, η διάμετρος τους, η χημική τους σύσταση ή συνδυασμός 

αυτών επενεργούν στη δημιουργία των παρατηρούμενων προβλημάτων υγείας 

(Oberdorster et al., 1995). Γενικά τα αιωρούμενα σωματίδια είναι ικανά να 

προκαλέσουν καρδιαγγειακά, αναπνευστικά νοσήματα, θρόμβωση του αίματος- 

έμφραγμα, εγκεφαλικό, φλεγμονή στους πνεύμονες, η οποία οδηγεί σε καρδιαγγειακή 

νόσο, άσθμα, βρογχίτιδα, αθηροσκλήρωση και μερικές αλλεργίες, ενώ χρόνια έκθεση 

σε μικρά τέτοια σωματίδια σχετίζονται και με καρκίνους των πνευμόνων. Με βάση τη 

βιβλιογραφία, φαίνεται ότι η πιθανή αύξηση στη συγκέντρωση των εισπνεύσιμων 

σωματιδίων κατά 10 μg/m3 θα προκαλέσει αύξηση 1% στην πρόωρη θνησιμότητα 

(Dockery et al., 1993). 

 >11 μm δεν διεισδύουν στο 

αναπνευστικό σύστημα 

 7-11 μm εισχωρούν στη ρινική 

κοιλότητα 

 4,7-11 μm εισχωρούν στον φάρυγγα 

 3,3-4,7 μm εισχωρούν στην τραχεία  

 2,1-0,65 μm εισχωρούν σε βρόγχους 

και βραχιόλια 

 0,43-0.65 μm εισχωρούν στις κυψελίδες 

του πνεύμονα 
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Εικόνα 5 : Χάρτης που εκτιμά τον μέσο αριθμό θανάτων ετησίως ανά 1000 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, NASA. 

(http://planetsave.com/2013/09/22/new-nasa-map-shows-likely-die-air-pollution) 

Στην εικόνα 6 που προηγήθηκε φαίνεται ένας χάρτης στον οποίο εκτιμάται ο 

αριθμός θανάτων σε παγκόσμια κλίμακα λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι 

περιοχές που σημειώνονται με σκούρο καφέ χρώμα είναι εκείνες που σημειώνονται οι 

περισσότεροι θάνατοι, ενώ οι περιοχές με μπλε χρώμα είναι εκείνες οι οποίες έχουν 

σημειώσει βελτίωση στη ποιότητα της ατμόσφαιρας τους και άρα μείωση των 

πρόωρων θανάτων (Silva and West et al., 2013). Ο  τοξικός τύπος σωματιδίων 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης PM2.5, προέρχεται από σκόνη και αιθάλη που εισέρχονται 

στους ανθρώπινους πνεύμονες. Υπολογίζεται ότι 2,1 εκατομμύρια θάνατοι ετησίως 

συνδέονται με αυτόν τον τύπο ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σύμφωνα με το χάρτη το 

μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν η ανατολική Κίνα, η βόρεια Ινδία και η Ευρώπη, την 

ίδια στιγμή που οι νοτιοανατολικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 

παρουσιάζουν βελτίωση. 
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1.3.2 Επιπτώσεις στο κλίμα 

Τα ατμοσφαιρικά σωματίδια καθορίζουν τη χημεία της ατμόσφαιρας και 

αποτελούν σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ των διεργασιών που συντελούνται σε 

αυτήν. Επιδρούν στο κλίμα είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο επηρεάζοντας το 

ενεργειακό ισοζύγιο της ατμόσφαιρας (Taylor and Penner, 1994). Τα αερολύματα 

επηρεάζουν το κλίμα με άμεσο τρόπο λόγω της ικανότητας τους να σκεδάζουν το 

ηλιακό φώς. Με αυτό τον τρόπο απομακρύνεται μέρος της προσπίπτουσας ηλιακής 

ακτινοβολίας, μειώνοντας το ποσό που θερμαίνει τη Γή (αρνητική ενεργειακή 

διαταραχή), (Charlson et al., 2001). Επιπλέον τα αερολύματα κυρίως μέσω του 

στοιχειακού άνθρακα, μπορούν και να απορροφούν την προσπίπτουσα ηλιακή 

ακτινοβολία, γεγονός που συνεισφέρει στη θέρμανση της τροπόσφαιρας (θετική 

ενεργειακή διαταραχή), (Liu et al., 2002). 

Πέρα από τα άμεσα αποτελέσματα στο ενεργειακό ισοζύγιο της 

ατμόσφαιρας λόγω της διάχυσης και της απορρόφησης του φωτός, τα σωματίδια 

ενεργούν και έμμεσα. Πολλές φορές η έμμεση αυτή επίδραση προκαλεί 

μεγαλύτερες μεταβολές στην ατμόσφαιρα σε σχέση με την άμεση επίδραση. Τα 

έμμεσα αποτελέσματα βασίζονται στη δυνατότητα που έχουν ορισμένα σωματίδια 

να δρουν ως υγροσκοπικοί πυρήνες ή πυρήνες συμπύκνωσης συννέφων (Cloud 

Condensation Nuclei-CCN) (Levin et al., 2003), επηρεάζοντας με δύο διαφορετικούς 

τρόπους στη διαταραχή του ενεργειακού ισοζυγίου, είτε εξαιτίας της 

ανακλαστικότητας των συννέφων, είτε μέσω των διαδικασιών κατακρήμνισης. 

Εξετάζοντας τον πρώτο παράγοντα, ανακλαστικότητα των νεφών, κατανοούμε ότι 

με την ύπαρξη αιωρούμενων σωματιδίων σε αυξημένες συγκεντρώσεις, 

παρατηρείται και σχηματισμός περισσότερων νεφοσταγονιδίων καθώς 

περισσότεροι πυρήνες συμπύκνωσης είναι διαθέσιμοι. Αυτός είναι και ο λόγος 

αύξησης της ανακλαστικότητας των νεφών και κατά συνέπεια μείωσης του 

ποσοστού της ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της Γής. Εξετάζοντας το 

δεύτερο παράγοντα που σχετίζεται με τις διαδικασίες κατακρήμνισης και το χρόνο 

ζωής των νεφών, κατανοούμε ότι με την αύξηση της συγκέντρωσης των 

αερολυμάτων, δηλαδή με την αύξηση του αριθμού των πυρήνων συμπύκνωσης, 

επιτυγχάνεται ευκολότερα η διαδικασία της κατακρήμνισης. 
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Η σχετική συνεισφορά των σωματιδίων στη διαταραχή του ενεργειακού 

ισοζυγίου της ατμόσφαιρας είναι ιδιαίτερα αβέβαιη. Το συνολικό αποτέλεσμα τόσο 

της άμεσης όσο και της έμμεσης επίδρασης είναι αρνητικό για το ενεργειακό ισοζύγιο 

της Γης, μειώνοντας το ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας που τη θερμαίνει (εικόνα 7). 

Μάλιστα το αποτέλεσμα της έμμεσης επίδρασης αντιπροσωπεύει μέχρι σήμερα τη 

μεγαλύτερη αβεβαιότητα στην εκτίμηση της ανθρωπογενούς επίδρασης στο κλίμα 

(Intergovernmental Panel of Climate Change-IPCC, 2013).  

 

Εικόνα 6 : Εκτιμήσεις παγκόσμιων μέσων ενεργειακών μεταβολών. Οι ράβδοι 
αναπαριστούν τις εκτιμήσεις και οι οριζόντιες γραμμές την κλίμακα αβεβαιότητας 

(IPCC,2013). 

Η αβεβαιότητα των διεργασιών είναι αρκετά μεγάλη λόγω της μεγάλης 

γεωγραφικής και φυσικοχημικής ανομοιογένειας των αερολυμάτων. Πιστεύεται ότι το 

αρνητικό αποτέλεσμα στο ενεργειακό ισοζύγιο της Γης που συνδέεται με την άμεση 

και την έμμεση επίδραση των σωματιδίων, είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με το 

προβλεπόμενο θετικό αποτέλεσμα που προέρχεται από τα αέρια του θερμοκηπίου.  



12 

 

1.3.3 Επιπτώσεις στους Βιογεωχημικούς Κύκλους 

Η ατμοσφαιρική εναπόθεση έχει θεωρηθεί όχι μόνο μια σημαντική, αλλά σε 

πολλές περιπτώσεις η κύρια οδός μεταφοράς σωματιδιακής ύλης από τις ηπείρους, 

τόσο στις ανοιχτές θάλασσες όσο και στις παράκτιες περιοχές (Guerzoni et al., 1999; 

Galloway et al., 2004). 

Τα αιωρούμενα σωματίδια μπορούν να ταξιδέψουν χιλιάδες χιλιόμετρα και η 

διαδοχική απομάκρυνση τους μέσω της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης, έχει ως 

αποτέλεσμα την τροφοδοσία των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων με τα 

συστατικά των αερολυμάτων, είτε φυσικής είτε ανθρωπογενούς προέλευσης. Η 

εναπόθεση οργανικών, μεταλλικών σωματιδίων και ιόντων επηρεάζει τους 

βιογεωχημικούς κύκλους στοιχείων, παράλληλα με την επίδραση ανθρωπογενών 

διεργασιών, μεταβάλλοντας έτσι το ισοζύγιο των θρεπτικών συστατικών σε θάλασσες 

και άλλα οικοσυστήματα (Martin et al.1990; Bergammeni et al. 1989; Duce et al. 1991; 

Jickells,1998; Duse and Tindale, 1991). Στοιχεία όπως ο άνθρακας (C), άζωτο (Ν), ο 

φώσφορος (Ρ), το θείο (S) και το οξυγόνο (O) θεωρούνται απαραίτητα για την 

ανάπτυξη της ωκεάνιας χλωρίδας και πανίδας και τη διατήρηση των ισορροπιών μέσα 

στο οικοσύστημα. Τα στοιχεία αυτά, μεταφέρονται μέσω των αιωρούμενων 

σωματιδίων σε περιοχές μακριά από την πηγή εκπομπής τους, επηρεάζοντας τους 

βιογεωχημικούς κύκλους γειτονικών περιοχών (Martin et al.,1994). 

Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον έχει παρατηρηθεί για τη σκόνη από τις 

ερήμους. Η σκόνη από τις ερήμους  φαίνεται να αποτελεί πολύ σημαντικό τρόπο 

μεταφοράς και διασποράς των αιωρούμενων σωματιδίων. Σημείο αναφοράς είναι η 

έρημος Σαχάρα για την περιοχή της Μεσογείου, η οποία αποτελεί κύρια πηγή 

εναπόθεσης αιωρούμενων σωματιδίων στους ωκεανούς (Swap et al., 1996), 

ενισχύοντας έτσι την παραγωγικότητα στα επιφανειακά νερά της Μεσογείου με 

θρεπτικά συστατικά (Kubilay et al., 2000; Ridame and Guieu, 2002). Η συνεισφορά 

αυτή από την έρημο Σαχάρα εμπλουτίζει την περιοχή της Μεσογείου με θρεπτικά και 

μη στοιχεία, επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τους βιογεωχημικούς κύκλους της 

ευρύτερης περιοχής (Martin et al.,1994). Μάλιστα, η Ανατολική Μεσόγειος, η οποία 

θεωρείται ολιγοτροφική θάλασσα, με χαμηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών, 
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υφίσταται εν τέλει έντονα επεισόδια μεταφοράς σκόνης  και  εμπλουτίζεται από 

υψηλά ποσά θρεπτικών αλάτων και αξιοσημείωτη ανάπτυξη φυτοπλαγκτόν 

(Kouvarakis et al.,2001). 

Πέραν όμως από τον εμπλουτισμό των οικοσυστημάτων σε θρεπτικά 

συστατικά, η ατμοσφαιρική εναπόθεση συνεισφέρει και στην αύξηση τοξικών 

μετάλλων σ’ αυτά. Επικίνδυνες και τοξικές ενώσεις βαρέων μετάλλων όπως Pb, Cd, Hg, 

κυρίως ανθρωπογενούς προέλευσης, καταλήγουν στις θαλάσσιες λεκάνες και χερσαία 

οικοσυστήματα παρουσιάζοντας επιβλαβείς επιπτώσεις σε αυτά. 

 

1.3.4 Όξινη εναπόθεση 

Τα αιωρούμενα σωματίδια περιέχουν όξινες ενώσεις, οι οποίες επιδρούν 

στην όξινη εναπόθεση, είτε πρόκειται για ξηρή εναπόθεση στην επιφάνεια της γης 

(dry deposition), είτε πρόκειται για υγρή εναπόθεση (wet deposition), δηλαδή 

ενσωμάτωση μέσα σε σταγονίδια συννέφων, που καταλήγουν στη γη κατά τη 

διάρκεια κατακρημνίσεων. Όταν παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις 

αιωρούμενων σωματιδίων, τότε έχουμε και αύξηση της εναπόθεσης όξινων 

διαλυμένων ρύπων, με αποτέλεσμα την αυξημένη οξύτητα στις επιφάνειες, 

επηρεάζοντας σημαντικά και πολλές φορές καταστρεπτικά τα ευαίσθητα χερσαία 

και υδάτινα οικοσυστήματα (Johnson et al., 1994; Rodhe, 1995; Seinfeld and 

Pandis, 2006). Αντίστοιχα, τα αιωρούμενα σωματίδια πιθανόν περιέχουν και 

βασικές ενώσεις, όπως το ανθρακικό άλας, η ύπαρξη των οποίων αντισταθμίζει την 

επίδραση της όξινης εναπόθεσης. Συνεπώς, σημαντική θεωρείται η επίδραση της 

όξινης εναπόθεσης στους βιογεωχημικούς κύκλους των στοιχείων, καθώς η ύπαρξη 

αυξημένης εκπομπής όξινων συστατικών στην ατμόσφαιρα, από φυσικές αλλά 

κυρίως από ανθρωπογενείς διεργασίες, μπορεί να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις 

σε παγκόσμια κλίμακα.  
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1.4 Αιωρούμενα σωματίδια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 

Το μονοπάτι μεταφοράς των αιωρούμενων σωματιδίων καθορίζεται τόσο από 

τη γεωγραφία του εκάστοτε οικοσυστήματος, όσο και από τις μετεωρολογικές 

συνθήκες που επικρατούν. Η περιοχή, η οποία αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της 

παρούσας εργασίας, είναι η Ανατολική Μεσόγειος και πιο συγκεκριμένα το νησί της 

Κύπρου. Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί ότι σε παγκόσμια κλίμακα, η εναπόθεση στο 

Βόρειο Ημισφαίριο είναι μεγαλύτερη  συγκριτικά με το Νότιο (Duce et al., 1991). Το 

γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι στο Β. Ημισφαίριο επικρατούν οι ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες οι οποίες εμπλουτίζουν την ατμόσφαιρα με σωματίδια και ρύπους, 

αυξάνοντας αντίστοιχα τη εναπόθεση τους.  

Η Κύπρος περιβάλλεται από τη Μεσόγειο Θάλασσα και βρίσκεται στην 

ανατολική πλευρά της Μεσογείου. Η λεκάνη της Μεσογείου έχει προσελκύσει τις 

τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και έχουν 

πραγματοποιηθεί πολυάριθμες μελέτες για τον χαρακτηρισμό των ατμοσφαιρικών 

αερολυμάτων της περιοχής. Η Μεσόγειος είναι μια σχεδόν κλειστή θάλασσα, η οποία 

επικοινωνεί δυτικά με τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω των στενών του Γιβραλτάρ και 

ανατολικά με τη Μαύρη θάλασσα μέσω των στενών του Βοσπόρου. Θεωρείται 

"ευάλωτη" σε εκπομπές τόσο επικίνδυνων ρυπαντών όσο και θρεπτικών συστατικών, 

κυρίως μέσω της ατμοσφαιρικής μεταφοράς και εναπόθεσης σωματιδίων. Αυτό 

φαίνεται να επηρεάζει τόσο το κλίμα όσο και τη χημική σύσταση των χερσαίων και 

υδάτινων οικοσυστημάτων της, επηρεάζοντας έντονα τους χημικούς και 

βιογεωχημικούς κύκλους των στοιχείων (Martin et al., 1990; Guerzioni et al.,1999). Η 

περιοχή αυτή θεωρείται “σταυροδρόμι” αερίων μαζών τριών ηπείρων, Ασία, Ευρώπη 

και Αφρική. Η περιοχή δέχεται αέριες μάζες που προέρχονται από τις έντονα 

ρυπασμένες περιοχές της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αλλά και από 

την Τουρκία. Αυτές δρουν ως πηγή ανθρωπογενών σωματιδίων, εκπέμποντας αέριους 

ρυπαντές όπως τα SOx και NOx καθώς και ανθρακούχων σωματιδίων, κυρίως μέσω 

διεργασιών καύσης και παραγωγής ενέργειας. 

Επιπλέον δέχεται αέριες μάζες που είναι πλούσιες σε περιεκτικότητα 

ορυκτογενούς σκόνης που προέρχονται από τις άνυδρες και άγονες περιοχές της 
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Βόρειας Αφρικής (έρημος Σαχάρα), οι οποίες δρουν σαν κύρια πηγή σωματιδίων 

εδαφικής προελεύσεως, τα οποία μεταφέρονται με τη μορφή επεισοδίων σκόνης 

(Dulac et al., 1992; Rodriguez et al., 2001). Η έρημος Σαχάρα θεωρείται ως η 

μεγαλύτερη παγκόσμια πηγή τέτοιων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα (Schutz et 

al.,1981; D’Almeida et al.,1987; Swap et al.,1996), επιβαρύνοντας ετησίως  με 

εκατοντάδες εκατομμύρια τόνους σκόνης στο Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό και τη 

Μεσόγειο θάλασσα (Prospero et al., 1996; Rodriguez et al., 2001; Kubilay et al., 2000). 

Πολλές έρευνες έχουν στραφεί στην επίδραση αυτών των σωματιδίων στους 

βιογεωχημικούς κύκλους των στοιχείων καθώς φαίνεται να συνεισφέρουν στα 

χερσαία αλλά και υδάτινα οικοσυστήματα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και 

ιχνοστοιχεία, όπως σίδηρο και φώσφορο. 

Τέλος, υπάρχουν και φυσικά σωματίδια που είναι θαλάσσιας προέλευσης και 

κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα της Μεσογείου από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Αυτά τα σωματίδια αποτελούν το 25% περίπου των αιωρούμενων σωματιδίων, αφού 

τα 2/3 σχεδόν της επιφάνειας της γης καλύπτονται από θάλασσες και ωκεανούς. 

Τέτοια σωματίδια που προέρχονται από το θαλάσσιο αλάτι και παράγονται από τη 

δημιουργία αέρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και από το σκάσιμο των 

κυμάτων λόγω ανέμων. Κυρίαρχα θεωρούνται τα ιόντα Νa+, Cl- και Mg2+ καθώς επίσης 

και ενώσεις του θείου, με το διμεθυλοσουλφίδιο (DMS) να αποτελεί το κύριο βιογενές 

αέριο που παράγεται μέσω βιολογικής θαλάσσιας δραστηριότητας (Nguyen et 

al.,1990; Bates et al., 1992). 

 

Εικόνα 7 : Μεγάλο επεισόδιο σκόνης πάνω  από την Ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα στις  2 
Μαρτίου του 2014.  
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1.5 Νομοθετικό Πλαίσιο για τις Συγκεντρώσεις των Ατμοσφαιρικών Σωματιδίων 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, προκειμένου να προστατεύσει την ανθρώπινη υγεία 

θέσπισε διεθνείς κανόνες, με τους οποίους δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και 

περιορισμού της παρουσίας των αιωρούμενων σωματιδίων. 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία (European Union Directive 1999/30/CE), η οποία 

εφαρμόστηκε από το 2001 και μετά ορίζει ότι οι συγκεντρώσεις των ΡΜ10 σωματιδίων 

δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 40 μg/m3 σε μέσο ετήσιο επίπεδο. Επιπλέον, η μέση 

ημερήσια τιμή θεσπίστηκε στα 50 μg/m3, χωρίς να υπερβαίνεται περισσότερο από 35 

φορές το χρόνο. Στα άμεσα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπονταν και η 

θεσμοθέτηση ορίων για τα επίπεδα των σωματιδίων ΡΜ2,5, τα οποία θεωρούνται και 

τα πιο επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία. Σύμφωνα με την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 

(Directive 2008/50/EC) ορίστηκε μια τιμή στόχος στα 25 μg/m3 όσον αφορά τις 

μετρήσεις των ΡΜ2,5 σωματιδίων, ανά ημερολογιακό έτος, έως το 2015.  

 

Ατμοσφαιρικός Ρύπος Επιτρεπτό Όριο Έτος Ισχύος 

Αιωρούμενα σωματίδια 

PM10 

40 μg/m3 

μέση ετήσια τιμή 
2005 

Αιωρούμενα σωματίδια 

PM10 

50 μg/m3 

μέση ημερήσια τιμή, χωρίς 
να υπερβαίνεται 

περισσότερο από 35 φορές 
το χρόνο 

 

2005 

Αιωρούμενα σωματίδια 

PM2.5 
25 μg/m3 2005 

Πίνακας 2 : Θεσμοθετημένες οριακές τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων PM10και PM2.5. 

 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0050:EN:NOT
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1.6 Ενώσεις άνθρακα στην ατμόσφαιρα 

1.6.1 Οργανικός άνθρακας (OC) 

Για τη μελέτη των ανθρακούχων μορφών της σωματιδιακής φάσης των 

αιωρούμενων σωματιδίων διακρίνουμε δυο κλάσματα. Τα δύο αυτά κλάσματα 

είναι το στοιχειακό κλάσμα, δηλαδή ο στοιχειακός άνθρακας, ο οποίος 

συμβολίζεται EC (elemental carbon) και το οργανικό κλάσμα που περιλαμβάνει μία 

πληθώρα οργανικών ενώσεων, οι οποίες απαρτίζουν τον οργανικό άνθρακα, που 

συμβολίζεται OC (organic carbon).  

Ο στοιχειακός άνθρακας (EC) ή αλλιώς μαύρος άνθρακας εμφανίζει 

παρόμοια χημική δομή με τον ακάθαρτο γραφίτη και εκπέμπεται απευθείας στην 

ατμόσφαιρα κυρίως κατά τη διαδικασία καύσης. 

 
Εικόνα 8 : Δομή στοιχειακού άνθρακα (EC). 

Ο οργανικός άνθρακας είναι δυνατόν να εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα είτε 

απευθείας από πρωτογενείς πηγές εκπομπής, οπότε ονομάζεται πρωτογενής OC 

(primary organic aerosol–POA). Σημαντική όμως ποσότητα παράγεται και 

δευτερογενώς, μέσω ατμοσφαιρικών φωτοχημικών διεργασιών μεταξύ 

πρωτογενών αερίων, οργανικών χημικών ειδών, οι οποίες παράγουν χαμηλής 

πτητικότητας οργανικές ενώσεις, οπότε ονομάζεται δευτερογενής OC (secondary 

organic aerosol - SOA) (Kanakidou et al., 2005). Στα αερολύματα πιθανόν να 

περιέχονται και άλλες μορφές άνθρακα σε μικρές ποσότητες, για παράδειγμα 

ανθρακικές ενώσεις (CaCO3), ή διοξείδιο του άνθρακα προσροφημένο στην 
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σωματιδιακή ύλη ως αιθάλη (Clark and Karani, 1992). Τα ανθρακούχα σωματίδια 

αποτελούν υποπροϊόν της καύσης υγρών και αέριων καυσίμων.  

Το οργανικό μέρος των αιωρούμενων σωματιδίων τόσο σε ρυπασμένες, 

όσο και σε απομακρυσμένες περιοχές αποτελεί ένα περίπλοκο μίγμα εκατοντάδων 

οργανικών ενώσεων. Ενώσεις που έχουν ταυτοποιηθεί σε περιβαλλοντικά 

αερολύματα περιλαμβάνουν αλκάνια, αλκανικά οξεά, αλειφατικά δικαρβοξυλικά 

οξέα, αρωματικά πολυκαρβοξυλικά οξέα, πολυκυκλικούς αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες, πολυκυκλικές αρωματικές κετόνες και κινόνες, στεροειδή, 

τερπενοειδή, ισοαλκάνια κ.α. Μελετώντας τις συγκεντρώσεις του οργανικού 

άνθρακα δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνολική μάζα του αερολύματος, η 

συνεισφορά άλλων στοιχείων, όπως το οξυγόνο, το υδρογόνο και το άζωτο. Για το 

λόγο αυτό οι μετρούμενες συγκεντρώσεις οργανικού άνθρακα πολλαπλασιάζονται 

με έναν παράγοντα 1,5 για τον υπολογισμό της συνολικής οργανικής μάζας που 

σχετίζεται με τον οργανικό άνθρακα, ενώ τιμές από 1,2 μέχρι και 1,6 έχουν 

χρησιμοποιηθεί από πολλούς ερευνητές. 

Οι συγκεντρώσεις του οργανικού άνθρακα σε αγροτικές και 

απομακρυσμένες περιοχές πλησιάζουν συνήθως στην τιμή 3.5 μg/m3, σε αντίθεση 

με τις αστικές περιοχές που κυμαίνεται μεταξύ 5 και 20 μg/m3 (Seinfeld and Pandis, 

1998). 

Η γνώση ταυτόχρονα στοιχειακού και οργανικού άνθρακα είναι χρήσιμη, 

γιατί ο λόγος οργανικού άνθρακα προς τον στοιχειακό, χρησιμοποιείται για την 

εκτίμηση του πρωτογενούς OC, αφού ο EC είναι πάντοτε πρωτογενής (Sanchez de 

la Campa et al.,2009). Θεωρώντας πως ο οργανικός και ο στοιχειακός άνθρακας 

έχουν κοινές πηγές, θα υπάρχει και μια αντιπροσωπευτική αναλογία  OC/EC, για τα 

πρωτογενή αερολύματα. Αν η μετρούμενη αναλογία, υπερβαίνει την 

αντιπροσωπευτική αναλογία OC/EC, τότε λογικά το πλεόνασμα του οργανικού 

άνθρακα μπορεί να θεωρηθεί δευτερογενούς προέλευσης.  

Πρωτογενή ανθρακούχα οργανικά σωματίδια παράγονται κατά την καύση 

φυσικών, γεωλογικών και χημικών πηγών. Ενώ αρκετές εκατοντάδες χημικές 

ενώσεις είναι στις πρωτογενείς εκπομπές οργανικών αερολυμάτων , πολλές φορές 
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οι ενώσεις αυτές αντιπροσωπεύουν μόνο το 10 με 40% της συνολικής 

εκπεμπόμενης οργανικής μάζας. Παράλληλα, ο δευτερογενής οργανικός άνθρακας 

σχηματίζεται στην ατμόσφαιρα από την μεταφορά μάζας στη σωματιδιακή φάση, 

προϊόντων χαμηλής τάσης ατμών από την οξείδωση οργανικών αερίων. Η 

οξείδωση γίνεται από ρίζες υδροξυλίου, όζον και νιτρικές ρίζες και αυτά τα 

προϊόντα έπειτα συσσωρεύονται. Μερικά από αυτά τα προϊόντα έχουν χαμηλή 

πτητικότητα και συμπυκνώνονται σε προϋπάρχοντα  σωματίδια ούτως ώστε να 

καταλήξουν σε ισορροπία μεταξύ αέριας και σωματιδιακής φάσης. Οργανικά 

αερολύματα που σχηματίζονται από τις φωτοχημικές αντιδράσεις 

υδρογονανθράκων, όζοντος και οξειδίων του αζώτου έχουν παρατηρηθεί τόσο σε 

αστικά, όσο και σε απομακρυσμένα και αγροτικά περιβάλλοντα. 

1.6.2 Υδατοδιαλυτός οργανικός άνθρακας (WSOC) 

Τα οργανικά συστατικά στα ατμοσφαιρικά αερολύματα μπορούν να 

διαχωριστούν σε υδατοδιαλυτές (water soluble compounds- WSOC) και μη 

υδατοδιαλυτές ενώσεις (water-insoluble compounds- WISOC). Σύμφωνα με 

αποτελέσματα μελετών (Decesary et al., 2001) οι υδατοδιαλυτές ενώσεις 

αποτελούνται από άκρως οξειδωμένα στοιχεία με εναπομένοντες αρωματικούς  

πυρήνες και αλειφατικές αλυσίδες. Οι υδατοδιαλυτές ενώσεις περιλαμβάνουν 

τυπικά το 10 – 70 % του OC (Jaffrezo et al.,2005). Μικρότερες τιμές του κλάσματος 

WSOC/OC μετρήθηκαν σε αστικές περιοχές κοντά σε πηγές καύσης καυσίμων και 

μεγαλύτερες τιμές μετρήθηκαν σε απόμακρυσμέσνες περιοχές σε ‘’γερασμένα’’ 

αερολύματα (Pio et al., 2007). 

Υδατοδιαλυτά οργανικά αιωρούμενα σωματίδια αναμένεται να επηρεάζουν 

τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των αερολυμάτων, π.χ. την υγροσκοπική 

συμπεριφορά (την ικανότητα των σωματιδίων να δρουν ως CCN), την οξύτητα και 

την ακτινοβολία. Παρά την εμφανή σημασία του οργανικού υδατοδιαλυτού 

άνθρακα στην ατμοσφαιρική φυσική και χημεία, οι πληροφορίες σχετικά με τη 

συγκέντρωση τους, την κατανομή του μεγέθους τους και την εποχική τους 

διακύμανση είναι περιορισμένες. Επίσης, οι πηγές και οι μηχανισμοί σχηματισμού 

των υδατοδιαλυτών οργανικών ενώσεων δεν είναι γνωστοί. 
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Η κατανομή του μεγέθους του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα έχει ήδη 

μελετηθεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα, σε αστικές και παράκτιες περιοχές και σε 

θαλάσσια περιβάλλοντα. Όμως στην πλειοψηφία τους, οι εργασίες αυτές αφορούν 

δειγματοληψίες μικρής χρονικής διάρκειας (π.χ Matta et al.,2003, Yu et al.,2004, 

Viana et al., 2006, Huang et al., 2006), γεγονός που δε διευκολύνει την σύγκριση 

τους με τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας που αφορά στο διάστημα ενός 

έτους. 

1.7 Ενώσεις του Αζώτου στην Ατμόσφαιρα 

Το άζωτο αποτελεί ένα από τα κυριότερα αέρια της ατμόσφαιρας. Πιο 

συγκεκριμένα το διατομικό άζωτο (Ν2) καταλαμβάνει το 78% των συστατικών της. 

Αν και κατέχει τόσο μεγάλο ποσοστό, λόγω χημικής δομής, δηλαδή της παρουσίας 

του σταθερού τριπλού δεσμού, απαιτείται μεγάλη ποσότητα ενέργειας για τη 

διάσπαση του, γεγονός που το καθιστά αδρανές στη φύση και του προσδίδει 

περιορισμένη βιοδιαθεσιμότητα για τους περισσότερους οργανισμούς (Galloway et 

al., 2004). Ωστόσο υπάρχουν κάποια είδη βακτηρίων, τα οποία έχουν την 

ικανότητα να το δεσμεύουν κατευθείαν και να το μεταβολίζουν. Συνεπώς, λόγω της 

ιδιαιτερότητας του αυτής γίνεται κατανοητό πως επηρεάζει άμεσα τη 

βιοποικιλότητα, τη λειτουργικότητα και τη δυναμική των οικοσυστημάτων. 

Πέραν του διατομικού αζώτου, υπάρχουν και άλλες μορφές του αζώτου 

που συναντάμε στα οικοσυστήματα και αυτές διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες : 

τις ανόργανες και τις οργανικές. Το ανόργανο άζωτο απαντάται κυρίως ως νιτρικά  

(NO3
-), νιτρώδη (NO2

-) και αμμωνιακά ιόντα (NH4
+), όπως επίσης και ως οξείδια 

(NOX), ενώ το οργανικό άζωτο είναι το πλήθος οργανικών αζωτούχων ενώσεων, οι 

οποίες δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που αφορούν το 

γίγνεσθαι του ανόργανου αζώτου. Αντίθετα για το οργανικό άζωτο πέραν του ότι οι 

διαθέσιμες μελέτες είναι ελάχιστες, αναφέρονται και σε μικρής διάρκειας 

δειγματοληψίες, αποτρέποντας έτσι τους επιστήμονες να οδηγούνται σε ασφαλή 

συμπεράσματα. Το κυρίαρχο συμπέρασμα που απορρέει από τις λιγοστές αυτές 

μελέτες είναι ότι το οργανικό άζωτο αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του κύκλου 
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του αζώτου στην ατμόσφαιρα στο οποίο όμως δεν έχει αποδοθεί η δέουσα 

σημασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες που 

αφορούν στις πιθανές οργανικές χημικές μορφές του αζώτου και ειδικότερα την 

εναπόθεση του από την ατμόσφαιρα στα χερσαία και θαλάσσια οικοσυστήματα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση της ανθρώπινης 

δραστηριότητας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Την αύξηση αύτη, 

ακολούθησε και η αύξηση κατά δέκα φορές περίπου του αζώτου που παράγεται 

ανθρωπογενώς (Galloway et al., 2004). Οι κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες που 

αυξάνουν την ποσότητα του αζώτου που στο περιβάλλον είναι η καλλιέργεια της 

γης με τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων, η χρήση φυτοφαρμάκων, αλλά και η 

καύση ορυκτών καυσίμων που εμπλουτίζουν σημαντικά την ατμόσφαιρα με 

αζωτούχες ενώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν άμεσα τον 

βιογεωχημικό κύκλο του αζώτου και γενικά την ισορροπία σε υδάτινα και χερσαία 

οικοσυστήματα παγκοσμίως. 

 

1.7.1 Πηγές Οργανικού Αζώτου 

Μόνο το 20-50% του υδατοδιαλυτού ατμοσφαιρικού οργανικού αζώτου 

έχει ταυτοποιηθεί (Mace et al., 2003, Zhang et al., 2001) γεγονός που μας 

περιορίζει να γνωρίζουμε πλήρως τις πηγές του. Όμως με βάση τις εώς τώρα 

μελέτες μπορούμε να πούμε ότι η προέλευση του είναι τόσο βιογενής όσο και 

ανθρωπογενής, ενώ μπορεί να σχηματιστεί τόσο δευτερογενώς όσο και 

πρωτογενώς.   
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 Πρωτογενείς βιογενείς πηγές 

Όσον αφορά τις πρωτογενείς βιογενείς πηγές του οργανικού αζώτου 

σημαντική θέση κατέχουν τα Πρωτογενή Βιολογικά Αερολύματα (ΠΒΑ), τα οποία 

είναι σωματίδια που μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα προερχόμενα από ζωντανούς 

οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων τόσο των μικροοργανισμών όσο και των 

φυτών (Matthias – Maser et al., 1999). Τέτοια σωματίδια είναι οι ιοί, τα βακτήρια, 

οι σπόροι, οι μύκητες και η γύρη των φυτών όπως επίσης και τα υπολείμματα από 

τα φυτά και τα έντομα αλλά και τα επιθηλιακά κύτταρα των ανθρώπων και ζώων. 

Τα αερολύματα αυτά εμπλουτίζουν την ατμόσφαιρα με πεπτίδια και αμινοξέα 

αλλά και DNA και RNA. 

Επίσης, σημαντική βιογενής πηγή του οργανικού αζώτου αποτελούν τα χουμικά και 

φουλβικά οξέα και η ουρία, τα οποία προέρχονται είτε από τη σκόνη του εδάφους  

είτε από τα επιφανειακά νερά. Οι ενώσεις αυτές εκτός του ότι αποτελούν 

σημαντική συνιστώσα οργανικού άνθρακα (Facchini et al., 1999) περιέχουν μεγάλο 

αριθμό οργανικών αζωτούχων ομάδων συμπεριλαμβανομένων των αμινών, των 

αζωτούχων ετεροκυκλικών δακτυλίων και των νιτριλίων (Schulten and Schnitzer, 

1998). 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 9 : Βακτήριο C. Perfringens. 

 

Εικόνα 10: Γύρη ακακίας. 
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 Πρωτογενείς ανθρωπογενείς πηγές  

Όσον αφορά τις πρωτογενείς ανθρωπογενείς πηγές οργανικού αζώτου 

επικρατέστερες είναι οι καύσεις και η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και 

εντομοκτόνων (Cornell et al., 1998). Οι μεν καύσεις απελευθερώνουν πολυκυκλικές 

αρωματικές αζωτούχες ενώσεις και νιτρίλια ενώ τα λιπάσματα και τα εντομοκτόνα 

περιέχουν μεγάλες ποσότητες ουρίας και αζωτούχους πολυαρωματικούς 

υδρογονάνθρακες (PAH) αντίστοιχα.  

  

 Δευτερογενείς πηγές  

Οργανικές αζωτούχες ενώσεις είναι δυνατόν να σχηματιστούν και 

δευτερογενώς από αντιδράσεις ανόργανων αζωτούχων ενώσεων στην αέρια φάση. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χημική αντίδραση των οξειδίων του 

αζώτου (ΝΟx) με οργανικές ενώσεις προς σχηματισμό περοξυακετυλονιτριλίων και 

νιτροαρωματικών ενώσεων (Finlayson-Pitts and Pitts, 2000). Επίσης είναι δυνατόν 

να προέλθουν από αντιδράσεις στην υγρή φάση όπως είναι ο σχηματισμός 

νιτροφαινολών από την αντίδραση της φαινόλης με νιτρικές ρίζες (NO3
-) παρουσία 

ΝΟ2 (Barletta et al., 2000). 

Πρόσφατες έρευνες έχουν προσθέσει και έναν άλλο τρόπο δευτερογενούς 

σχηματισμού οργανικού αζώτου μέσω βιολογικών διεργασιών οι οποίες 

πραγματοποιούνται τόσο σε υγρή φάση όσο και πάνω σε σωματίδια. Κάποια είδη 

βακτηρίων και μυκήτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως υπόστρωμα ανάπτυξης 

σταγόνες βροχής και ομίχλης αλλά και σωματίδια για να αναπτυχθούν (Fuzzi et al., 

1997, Sattler et al., 2001). Οι μικροοργανισμοί αυτοί χρησιμοποιώντας το ανόργανο 

άζωτο σχηματίζουν δευτερογενώς οργανικό άζωτο με την μορφή πρωτεϊνών και 

πεπτιδίων. Οι ενώσεις αυτές στη συνέχεια μπορούν να διασπαστούν με ενζυματική 

ή φωτοκαταλυτική υδρόλυση σε ελεύθερα αμινοξέα. 
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1.7.2 Μορφές Οργανικού Αζώτου  

Δεδομένου ότι μόνο μικρό ποσοστό του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου 

στην ατμόσφαιρα έχει ταυτοποιηθεί, είναι φανερό ότι περιορίζεται η πλήρης 

κάλυψη των γνώσεων μας γύρω από τις μορφές με τις οποίες  πιθανόν να βρεθεί 

στην ατμόσφαιρα. Παρακάτω παρουσιάζονται οι μέχρι τώρα γνωστές χημικές 

μορφές του, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί ποσοτικά. 

 

 Πέροξυ-άλκυλο-νιτρίλια RC(O)OONO2 και όλες οι χημικές ενώσεις της 

μορφής RC(O)OONO2  

 

 Αλκυλονιτρίλια (RONO2) 

 

 Αλκυλοκυανίδια (RCN) 

 

 Νιτροφαινόλες (ΗΟ-Ph-NO2) 

 

 Αζωτούχες ετεροκυκλικές ενώσεις και αζωτούχοι πολυαρωματικοί 

υδρογονάνθρακες (Νίτρο-PAH)      

 

 Ουρία (ΝΗ2-CO-NH2) 

 

 Μεθυλαμίνες και αλειφατικές αμίνες (CH3NH2 και RNH2) 

 

 Αμινοξέα (R-CH(NH2)-COOH) 

 

 Υδατοδιαλυτά Οργανικά μακρομόρια (HULIS: Humic-Like Substances) 

 

 

 

1.7.3 Επιπτώσεις των Οργανικών Αζωτούχων Ενώσεων στο Περιβάλλον 

Γενικά η οργανική ύλη που εμπεριέχει αζωτούχες ενώσεις μπορεί να ενισχύσει 

τις ιδιότητες των αερολυμάτων, όπως η δράση τους ως πυρήνες συμπύκνωσης 

συννέφων, η δραστικότητα της επιφάνειας τους και η υδατοδιαλυτότητα τους (Saxena 
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et al., 1996). Συν τοις άλλοις λόγω της βασικότητας του μεγαλύτερου αριθμού αυτών 

των ενώσεων, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην εξουδετέρωση της οξύτητας 

στην ατμόσφαιρα (Zhang et al., 2001).  

Οι οργανικές ενώσεις του αζώτου επηρεάζουν τη χημεία της ατμόσφαιρας και 

την ποιότητα του αέρα, ενώ επίσης φαίνεται να συνεισφέρουν με θρεπτικά συστατικά 

τα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα (Seitzinger and Sanders,1999). Η εναπόθεση 

οργανικού αζώτου στη θάλασσα μπορεί να προάγει τη πρόωρη παραγωγικότητα, 

καθώς ένα σημαντικό μέρος του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου είναι 

βιοδιαθέσιμο. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οργανικές ενώσεις του αζώτου οι 

οποίες μπορούν να δράσουν ακόμα και τοξικά για μερικά είδη, όπως οι αρωματικές 

αζωτούχες ενώσεις και οι νιτροζαμίνες. Οι Duce et al., (1998) υπολόγισαν ότι το 

υδατοδιαλυτό οργανικό άζωτο αύξησε την εναπόθεση του συνολικού αζώτου από 30% 

σε 40%, στις παράκτιες περιοχές σε παγκόσμιο επίπεδο. Συν τοις άλλοις οι Zhang et al., 

(2001) ανέφεραν ότι το 20-80% του συνολικού αζώτου στις ατμοσφαιρικές 

εναποθέσεις στην Καλιφόρνια, βρίσκεται στην οργανική μορφή.  

Τέλος σύμφωνα με τους Zhang et al., (2003) η φωτοχημική αντίδραση του 

οργανικού αζώτου με οξειδωτικά της ατμόσφαιρας έχει σαν αποτέλεσμα την 

παραγωγή ανόργανων μορφών αζώτου όπως τα ΝΗ4
+, ΝΟ3

-, ΝΟ2
- και ΝΟx, οι οποίες 

είναι μορφές περισσότερο βιοδιαθέσιμες. Φυσικά οι συγκεντρώσεις τους είναι κατά 

πολύ μικρότερες σχετικά με τις πρωτογενείς πηγές τους, αλλά η ταχύτητα με την οποία 

σχηματίζονται είναι σημαντική. Λόγω της παραγωγής των υδατοδιαλυτών ιόντων ΝΗ4
+ 

και ΝΟ3
- επηρεάζεται η υγροσκοπικότητα και η επιφανειακή τάση των σωματιδίων, 

ενώ επίσης η παρουσία  των NOx μπορεί να επηρεάσει το σχηματισμό του Ο3, εφόσον 

αποτελεί τη βασική πρόδρομη ένωση του. 
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1.8 Σκοπός της εργασίας 

Η Κύπρος που αποτελεί κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου, διέπεται από 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας της θέσης της, καθώς βρίσκεται σε μία ημι-κλειστή 

θάλασσα και δέχεται ανθρωπογενείς αλλά και φυσικές επιδράσεις. Οι επιδράσεις 

αυτές πιθανόν να επηρεάσουν τη χημική σύσταση της ατμόσφαιρας της Κύπρου, 

που μερικές φορές ξεπερνά τα επιτρεπόμενα όρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σκοπός αυτής της διατριβής είναι η μελέτη της παρουσίας του οργανικού 

υδατοδιαλυτού κλάσματος των αιωρούμενων σωματιδίων. Επιπλέον, κύριος 

στόχος της μελέτης είναι και η διαφοροποίηση της χημικής σύστασης και 

συμπεριφοράς αερολυμάτων που αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικά 

περιβάλλοντα, αφενός μια περιοχή υποβάθρου και αφετέρου μια αστικά περιοχή. 

Πιο συγκεκριμένα, θα μελετηθούν : 

 Η δυναμική της ατμόσφαιρας της περιοχής της Κύπρου και η επίδραση των 

αέριων μαζών. 

 Οι τιμές της συγκέντρωσης υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα και αζώτου 

σε δείγματα αερολυμάτων στην περιοχή υποβάθρου της Αγ. Μαρίνας καθώς 

και αστικής περιοχής της Λευκωσίας και η εποχική διακύμανση αυτών. 

  Θα προσδιοριστεί η συνεισφορά του WSOC στον ολικό οργανικό άνθρακα, 

καθώς επίσης και η συνεισφορά του WSON στο ολικό άζωτο για τις δύο υπό 

μελέτη περιοχές. 

 Σύγκριση των αποτελεσμάτων WSOC για την περιοχή της Αγ. Μαρίνας για τα 

κλάσματα PM10 και PM1. 

 Σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο περιοχών, ώστε να διαπιστωθούν οι 

πιθανές πηγές και η επίδραση της μεταφοράς μάζας από μεγάλες 

αποστάσεις. Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν συσχετισμός σε ιόντα γνωστής 

πηγής προέλευση και στατιστική μέθοδο ανάλυσης κατά παράγοντες (factor 

analysis). 

 Προσδιορισμός του λόγου C/N για τις δύο περιοχές. 

 Σύγκριση των αποτελεσμάτων των WSOC, WSON και του λόγου C/N με 

μελέτες της βιβλιογραφίας. 



27 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

2.1 Συλλογή Δειγμάτων 

2.1.1 Θέση και κλιματικές συνθήκες της Κύπρου  

Η Κύπρος βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Μεσογείου. Η Μεσόγειος 

Θάλασσα, είναι η μεγαλύτερη κλειστή θάλασσα της Γης, μοιάζει με λίμνη και 

περιβάλλεται από ορεινές περιοχές με ψηλά βουνά. Η μεταφορά των αερίων 

μαζών, πραγματοποιείται μέσω των κενών που δημιουργούνται διαμέσου των 

ορεινών περιοχών. Η Μεσόγειος βρίσκεται σε τέτοια γεωγραφική θέση, όπου 

επηρεάζεται άμεσα κλιματικά, δεχόμενοι τις αέριες μάζες από τις τρεις ηπείρους 

(Ευρώπη, Ασία, Αφρική) που συνορεύει αλλά και επιδράσεις από τον Ατλαντικό 

Ωκεανό που συνδέεται. Έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια αρκετές μελέτες, 

στις οποίες συσχετίζεται η θαλάσσια κυκλοφορία με τις κλιματικές αλλαγές που 

παρατηρούνται στη λεκάνη της Μεσογείου (Bartzokas and Metaxas, 1991). Η 

Κύπρος δέχεται εκπομπές περιβαλλοντικών ρυπαντών, από ανθρωπογενείς και 

φυσικές πηγές από όλες τις πλευρές της. Κύρια πηγή ανθρωπογενών εκπομπών 

στη Μεσόγειο Θάλασσα, θεωρούνται οι μεγάλες πόλεις που την περιβάλλουν, 

όπως η Κωνσταντινούπολη, η Αθήνα, η Ρώμη και το Κάϊρο, λόγω της έντονης 

βιομηχανικής δραστηριότητας τους. Μεγαλύτερη επίδραση ανθρωπογενών 

ρυπαντών στην Μεσόγειο έχει η κεντρική και νότια Ευρώπη, ενώ σε μικρότερο 

βαθμό επηρεάζει και η βόρεια Αφρική, λόγω της κυρίαρχης προέλευσης των 

αέριων μαζών που είναι Β(ΒΔ-ΒΑ) κατεύθυνσης. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7
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Εικόνα 11 : Η θέση της Κύπρου στη Μεσόγειο Θάλασσα. 

Η Κύπρος είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου μετά τη Σικελία και 

τη Σαρδηνία. Επηρεάζεται από τη θάλασσα που την περιβάλλει, γι΄αυτό διαθέτει 

ήπιο μεσογειακό κλίμα, με άφθονη ηλιοφάνεια ακόμη και το χειμώνα και λιγοστή 

βροχόπτωση, Το καλοκαίρι είναι θερμό και ξηρό (χωρίς βροχές). Το χειμώνα το 

κλίμα είναι ήπιο (χωρίς πολλή ψύχρα και βροχή). Οι συνθήκες αυτές 

διαφοροποιούνται στις διάφορες περιοχές της έκτασης της, λόγω της επίδρασης 

της θάλασσας σε ορισμένες περιοχές και λόγω της θερμοκρασία που μειώνεται 

κατά 5oC περίπου κάθε 1000m ύψος. Το καλοκαίρι διαρκεί από τα μέσα Μάη έως 

τα μέσα του Σεπτέμβρη, με πιο ζεστούς μήνες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και 

θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι και τους 40oC, ενώ ο μέσος όρος των 

θερμοκρασιών το καλοκαίρι είναι μεταξύ 25 και 30oC. Συνεπώς εμφανίζει γενικά 

υψηλές θερμοκρασίες, ενώ η βροχόπτωση είναι πολύ χαμηλή και με μέση τιμή που 

δεν ξεπερνά το 5% της μέσης ολικής βροχόπτωσης του χρόνου. Ο χειμώνας, όπως 

προαναφέραμε είναι ήπιος, διαρκεί από τα μέσα του Νοέμβρη έως και τα μέσα του 

Μάρτη, με τους πιο κρύους μήνες το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο και τον 
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Φεβρουάριο με μέσες θερμοκρασίες μεταξύ 3 και 12oC. Στη διάρκεια του χειμώνα, 

η Κύπρος επηρεάζεται από το συχνό πέρασμα μικρών υφέσεων και μετώπων που 

κινούνται στη Μεσόγειο με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι 

καιρικές αυτές διαταραχές διαρκούν συνήθως από μία μέχρι τρεις μέρες κάθε 

φορά και δίνουν τις μεγαλύτερες ποσότητες  βροχής. Η συνολική μέση 

βροχόπτωση στους μήνες Δεκέμβριο- Φεβρουάριο αντιστοιχεί περίπου με το 60% 

της βροχόπτωσης του χρόνου. 

Οι άνεμοι που παρατηρούνται στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, 

όπου βρίσκεται και η Κύπρος, είναι κυρίως ελαφροί ως μέτριοι βόρειοι και νότιοι/ 

νοτιοδυτικοί το χειμώνα και βόρειοι ή βορειοδυτικοί το καλοκαίρι. Παράλληλα με 

τους προαναφερθέντες ανέμους, παρουσιάζονται και τοπικοί άνεμοι οι οποίοι 

είναι θαλάσσιες και υπόγειες αύρες στις παράλιες περιοχές και οι αναβατικοί και 

καταβατικοί άνεμοι στις ορεινές περιοχές. Οι διαφορές στη θερμοκρασία μεταξύ 

της ξηράς και του νερού της θάλασσας, δημιουργεί διαφορές στην ατμοσφαιρική 

πίεση πάνω από την ξηρά και τη θάλασσα με αποτέλεσμα την εμφάνιση αυτών των 

τοπικών ανέμων. 

 

2.1.2 Δειγματοληψία  

Τα δείγματα που αναλύθηκαν αφορούν στη χρονική περίοδο ενός έτους : 

από τον Ιανουάριο ως και το Δεκέμβριο του 2011 και προέρχονται από 

διαφορετικές περιοχές της Κύπρου (Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου και Λευκωσία) . Η 

δειγματοληψία πραγματοποιείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου. Υπάρχουν δυο συστήματα συλλογής 

δειγμάτων, υψηλού όγκου (high volume) και χαμηλού όγκου (low volume). Η 

συλλογή δειγμάτων γινόταν καθημερινά σε φίλτρα χαλαζία (quartz), συλλέγοντας 

PM10 και PM1 σωματίδια. Το σύστημα συλλογής δειγμάτων χαμηλού όγκου 

πραγματοποιήθηκε με το δειγματολήπτη Seq 47/50 Leckel GmbH, ενώ εκείνο 

υψηλού όγκου με δειγματολήπτη DIGITEL DHA-80. Τα φίλτρα ζυγίζονται πριν και 

μετά τη δειγματοληψία με ζυγό ακριβείας 5 ψηφίων και αποστέλλονται προς 

ανάλυση στο Εργαστήριο Χημικών Διεργασιών (Ε.ΠΕ.ΧΗ.ΔΙ), του Πανεπιστημίου 
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Κρήτης. Με την μελέτη των συγκεκριμένων περιοχών της Κύπρου που 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικό περιβάλλον, στόχο έχουμε την εξαγωγή 

συμπερασμάτων για περιοχές που διαφέρουν ως προς τον αριθμό των κατοίκων, 

την κυκλοφοριακή κίνηση και τις πηγές ρύπανσης τους (ανθρωπογενείς ή φυσικές). 

 

              

  Εικόνα 12 : α)Δειγματολήπτης Seq 47/50 Leckel Gmb 
          β) Δειγματολήπτης DIGITEL DHA-80. 

α) β) 
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2.1.3 Περιοχές δειγματοληψίας  

 
Εικόνα 13: Γεωγραφική θέση των σταθμών μετρήσεων στην Κύπρο. 

 

  Σταθμός Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου – ΕΜΕP 

 

Εικόνα 14 : ο σταθμός στην περιοχή υποβάθρου της Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου. 

Η Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου (ΕΜΕP : 35°2'08"N   33°3'26"E), είναι ένα μικρό 

χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, απέχει από την πρωτεύουσα γύρω στα 40 

χιλιόμετρα. Είναι χτισμένο στους πρόποδες της οροσειράς του Τροόδους, σ' ένα 

μέσο υψόμετρο 450 μέτρων, πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Σε απόσταση 

ενός χιλιομέτρου από το χωριό και προς τα νότια, απλώνεται το δάσος «Αδελφοί». 
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Ο σταθμός που εδρεύει στην περιοχή αυτή λειτουργεί κανονικά από τον 

Οκτώβριο του 1996 και αποτελεί ένα σταθμό επιπέδου συγκεντρώσεων 

υποβάθρου. Ο σταθμός συμμετέχει στο δίκτυο  EMEP  (European Monitoring and 

Evaluation Programme) και είναι επιστημονικά ενταγμένος στο πρόγραμμα 

" Convention on Long-range Transboundary Air Pollution " όπου είναι μια διεθνής 

συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα. 

Η τοποθεσία του σταθμού μέτρησης επιπέδου συγκεντρώσεων υποβάθρου 

επιλέγηκε ώστε να μην επηρεάζεται από βιομηχανικές ή άλλες ανθρωπογενείς 

πηγές ρύπανσης. Ο σταθμός βρίσκεται περισσότερα από 20 km μακριά από 

συσσωρευμένες πηγές ρύπανσης  και περισσότερα από 5 km μακριά από 

κατοικημένες και βιομηχανικές περιοχές, αυτοκινητόδρομους ή κύριους δρόμους 

που περνούν πάνω από 50,000 αυτοκίνητα. Αυτές οι μετρήσεις είναι ενδεικτικές 

των αερομεταφερόμενων ρύπων στην Κύπρο από άλλες χώρες ή από επεισόδια 

σκόνης από τη γειτονική έρημο της Σαχάρας. 

http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html
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 Σταθμός Λευκωσίας – NIC TRA 

 

Εικόνα 15 : ο σταθμός στην περιοχή κυκλοφοριακής κίνησης στη Λευκωσία. 

Η Λευκωσία (Nicosia-Traffic, NIC TRA : 35°09'07"N   33°20'52"E), είναι η 

πρωτεύουσα της Κύπρου, συνεπώς αποτελεί μία περιοχή με αυξημένη 

κυκλοφοριακή κίνηση και πολλούς κατοίκους. 

Ο σταθμός που εδρεύει στην περιοχή αυτή λειτουργεί κανονικά από τον 

Απρίλη του 1993 στον χώρο στάθμευσης του πρώην Γενικού Νοσοκομείου 

Λευκωσίας. Από τον Φεβρουάριο του 2009 ο σταθμός τοποθετήθηκε στον 

περίβολο του Αστυνομικού Σταθμού Λευκωσίας, περιοχή με αυξημένη 

κυκλοφοριακή κίνηση. Ο σταθμός αυτός είναι αντιπροσωπευτικός για τμήμα 

δρόμου μεγαλύτερο των 100 μέτρων και έχει τοποθετηθεί σε απόσταση 10 μέτρα 

από τον δρόμο. Σε αυτόν γίνεται δειγματοληψία σωματιδίων PM10 και PM1 αλλά 

και αναλύσεις για διάφορους άλλους ρύπους, όπως και για τις κύριες 

μετεωρολογικές παραμέτρους, χρησιμοποιώντας αυτόματα όργανα συνεχούς 

μέτρησης.  
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2.2 Αναλυτική Μεθοδολογία 

2.2.1 Προετοιμασία δειγμάτων πριν την ανάλυση  

Τα δείγματα που προέρχονται από τις συγκεκριμένες περιοχές της Κύπρου 

αποστέλλονται στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Διεργασιών του Τμήματος 

Χημείας και είναι οργανωμένα σε φίλτρα, τα οποία κόβονται με τη χρήση ειδικού 

εργαλείου (pat) σε κομμάτια μεγέθους 1 cm2 και 1,5 cm2 και φυλάσσονται. Μέρη 

του φίλτρου χρησιμοποιούνται για ποικίλες αναλύσεις, όπως ιοντική 

χρωματογραφία, ανάλυση WSOC, WSON, αναλύσεις στοιχειακού και οργανικού 

άνθρακα (ΕC, OC), αναλύσεις μεταλλικών στοιχείων.  

Για να παραλάβουμε το στερεό δείγμα που περιέχεται στο φίλτρο σε 

υδατικό διάλυμα και να ακολουθήσει η ανάλυση, επιβάλλεται η εκχύλιση των 

φίλτρων με νερό. Για την πραγματοποίηση της εκχύλισης εισάγουμε το κομμάτι 

του φίλτρου που χρειαζόμαστε σε γυάλινο μπουκάλι (vial) και συμπληρώνουμε με 

20 ml υπερκάθαρου νερού (ultra-pure water). Κατόπιν τοποθετούμε τα vials στη 

συσκευή υπερήχων για 45 λεπτά και ολοκληρώνεται η εκχύλιση. Αφήνουμε τα 

δείγματα να κρυώσουν και στη συνέχεια φιλτράρονται σε καθαρό vial, για την 

απομάκρυνση ανεπιθύμητων σωματιδίων που πιθανόν  επηρεάσουν ή αλλοιώσουν 

τα αποτελέσματα μας ή προκαλέσουν βλάβη στο όργανο που χρησιμοποιούμε. 

Ακολουθεί η άμεση ανάλυση των δειγμάτων για την αποφυγή ανάπτυξης 

μικροοργανισμών. Μέρος του δείγματος φυλάχθηκε για περαιτέρω αναλύσεις. Σε 

αυτό προστέθηκε χλωροφόρμιο (4μl/ml), για την αποφυγή της ανάπτυξης 

μικροοργανισμών. Το μέρος αυτό δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για 

αναλύσεις άνθρακα γιατί η προσθήκη χλωροφορμίου, αλλοιώνει το αποτέλεσμα. 

2.2.2 Μέθοδος ανάλυσης υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα (WSOC) 

Για τον προσδιορισμό του υδατοδιαλυτού κλάσματος του οργανικού 

άνθρακα χρησιμοποιήθηκε ο αναλυτής TOC-VCSH/CSN της εταιρίας Shimadzu. 
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Εικόνα 16: Ο αναλυτής ολικού οργανικού άνθρακα (TOC-VCSH/CSN Analyzer Shimadzu)-
ολικού υδατοδιαλυτού αζώτου (ΤΝΜ-1 Analyzer, Shimadzu). 

Ο άνθρακας  που περιέχεται στα υδατικά διαλύματα βρίσκεται υπό δύο 

διαλυτές μορφές, του οργανικού και ανόργανου άνθρακα. Ο οργανικός άνθρακας 

μπορεί να σχηματίζει δεσμούς με υδρογόνο ή οξυγόνο, σχηματίζοντας έτσι 

οργανικές ενώσεις. Ο ανόργανος άνθρακας είναι υπεύθυνος για το σχηματισμό 

ανόργανων ενώσεων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα και ανθρακικών ιόντων. Ο 

υδατοδιαλυτός οργανικός άνθρακας υπολογίζεται μέσω της διαφοράς του 

ανόργανου από τον ολικό άνθρακα, δηλαδή : 

 

 

TOC (WSOC) = TC (Total Carbon) – IC (Inorganic Carbon) 
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 Εικόνα 17 : Διάγραμμα ροής του αναλυτή υδατοδιαλυτού άνθρακα. 

Το διάγραμμα ροής του αναλυτή υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα φαίνεται 

παραπάνω, στην εικόνα 18. Μέσα στον αναλυτή υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα, 

το φέρον αέριο (συνθετικός αέρας), με ροή 150 ml/min εισέρχεται στον σωλήνα 

καύσης, ο οποίος είναι γεμάτος με έναν καταλύτη οξείδωσης (Pt) και θερμαίνεται σε 

θερμοκρασία 720oC.  

 

Εικόνα 18 : Καταλύτης οξείδωσης (Pt) του αναλυτή ολικού οργανικού άνθρακα (TOC-VCSH/CSN 

Analyzer Shimadzu)-ολικού υδατοδιαλυτού αζώτου (ΤΝΜ-1 Analyzer, Shimadzu). 

Ο ολικός άνθρακας του δείγματος καίγεται μέσα στον σωλήνα καύσης και 

σχηματίζει διοξείδιο του άνθρακα. Το φέρον αέριο παρασύρει το διοξείδιο του 

άνθρακα που σχηματίστηκε, αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα καύσης μεταφέροντας τα 

στον αφυγραντήρα, όπου το μίγμα ψύχεται και απομακρύνεται η υγρασία. Έπειτα 
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περνάει από έναν σωλήνα συγκράτησης αλογόνου (scrubber) πριν καταλήξει στην 

κυψελίδα ενός μη- σκεδαστικού αέριου αναλυτή υπερύθρου (NDIR-Non Dipresive Infra 

Red), όπου ανιχνεύεται τα διοξείδιο του άνθρακα. Το αναλογικό σήμα ανίχνευσης του 

NDIR σχηματίζει μία κορυφή, η επιφάνεια της οποίας μετριέται από έναν επεξεργαστή 

δεδομένων. Η επιφάνεια αυτή είναι ανάλογη της συγκέντρωσης ολικού άνθρακα του 

δείγματος. Συνεπώς, αν έχει προηγηθεί η ανάλυση πρότυπου διαλύματος ολικού 

άνθρακα και έχει δημιουργηθεί καμπύλη βαθμονόμησης, η οποία εκφράζει τη σχέση 

μεταξύ της συγκέντρωσης του ολικού άνθρακα και της επιφάνειας  της κορυφής, είναι 

δυνατός ο προσδιορισμό της συγκέντρωσης ολικού άνθρακα (TC) ενός αγνώστου 

δείγματος. 

Κατά το δεύτερο βήμα της ανάλυσης γίνεται ο προσδιορισμός του ανόργανου 

άνθρακα (IC), ο οποίος περιλαμβάνει τον άνθρακα στα ανθρακικά και όξινα ανθρακικά 

ιόντα, καθώς και το διαλυτό διοξείδιο του άνθρακα. Με την οξίνιση του δείγματος με 

μικρή ποσότητα υδροχλωρικού οξέος ώστε να προκύψει pH μικρότερο του 3, όλα τα 

ανθρακικά ιόντα σχηματίζουν διοξείδιο του άνθρακα, σύμφωνα με τις αντιδράσεις : 

Me2CO3 + 2HCl → CO2 + 2MeCl + H2O 

MeHCO3 + HCl → CO2 + MeCl + H2O 

Με τον τρόπο αυτό ο ανόργανος άνθρακας του δείγματος, που βρίσκεται 

στην περίπτωση αυτή μέσα στο δοχείο αντίδρασης IC, μετατρέπεται όλος σε 

διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απομακρύνεται με τη διοχέτευση φυσαλίδων 

καθαρού αέρα. Το διοξείδιο και σε αυτήν την περίπτωση μετριέται στον αέριο 

αναλυτή υπερύθρου (NDIR). Ο τελικός υδατοδιαλυτός οργανικός άνθρακας (WSOC) 

προκύπτει από την διαφορά του ολικού μείον τον ανόργανο άνθρακα. Το όριο 

ανίχνευσης του οργάνου είναι 4 μg/L. Έγινε μέτρηση διάφορων blank δειγμάτων 

και η μικρότερη τιμή που λήφθηκε από τις αναλύσεις αυτών, αφαιρέθηκε από τη 

συγκέντρωση του κάθε δείγματος, τόσο για τον ολικό όσο και για τον ανόργανο 

άνθρακα. Κατά τη διάρκεια των αναλύσεων η σταθερότητα του οργάνου ελέγχεται 

με τη ανάλυση τυφλών (υπερκάθαρο νερό) και πρότυπων διαλυμάτων, τα οποία 

δεν πρέπει να αποκλίνουν πάνω από 10% από τις αρχικές μετρήσεις. Ο όγκος του 

δείγματος που αναλύεται κάθε φορά από τον αναλυτή είναι 100 μL. 
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Ο ποσοτικός προσδιορισμός του ολικού άνθρακα και του ανόργανου 

άνθρακα επιτυγχάνεται με την χρήση καμπύλων αναφοράς για τον σχεδιασμό των 

οποίων χρησιμοποιήθηκε διάλυμα potassiumhydrogenphthalate (KHP), ενώ για τον 

ανόργανο άνθρακα χρησιμοποιήθηκε ένα πρότυπο διάλυμα μίγματος 

sodiumcarbonate και bicarbonate  (Na2CO3 + NaHCO3). Τα πρότυπα διαλύματα 

καθώς και όλα τα αντιδραστήρια παρασκευάζονται με υπερκάθαρο νερό. 

Διάγραμμα 1: Καμπύλες αναφοράς ολικού άνθρακα όπως προκύπτουν από την ανάλυση 
πρότυπων διαλυμάτων. 

Διάγραμμα 2 : Καμπύλες αναφοράς ανόργανου άνθρακα όπως προκύπτουν από την ανάλυση 
πρότυπων διαλυμάτων. 
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2.2.3 Μέθοδος ανάλυσης υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου (WSON) 

Για τον προσδιορισμό του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου 

χρησιμοποιήθηκε ο αναλυτής ολικού οργανικού άνθρακα TOC-VCSH/CSN της εταιρίας 

Shimadzu, ο οποίος είναι συζευγμένος με μια μονάδα μέτρησης ολικού αζώτου 

(ΤΝΜ-1, Shimadzu), προσφέροντας τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανάλυσης ολικού 

άνθρακα (TC) και ολικού αζώτου (Total Nitrogen-ΤΝ). Ο αναλυτής αυτός προσφέρει 

την δυνατότητα γρήγορης και ακριβής ανάλυσης του ολικού αζώτου, σε ένα ευρύ 

φάσμα συγκεντρώσεων από 0,1 ppm έως 4000 ppm Ο προσδιορισμός του 

πραγματοποιείται έμμεσα και βασίζεται στη μέτρηση της συνολικής συγκέντρωσης 

του υδατοδιαλυτού ανόργανου αζώτου (ΝΗ4
+ και ΝΟ3

-), που πραγματοποιείται 

μέσω της ιοντική χρωματογραφία, η οποία στη συνέχεια αφαιρείται από τη 

συγκέντρωση του ολικού αζώτου (TN), που πραγματοποιείται μέσω του αναλυτή 

ολικού αζώτου. Πιο συγκεκριμένα, το ολικό άζωτο αποτελείται από τα ανόργανα 

ιόντα ΝΟ2
-, ΝΟ3

- και ΝΗ4
+ καθώς και από ένα πλήθος οργανικών ενώσεων. 

 

 
Εικόνα 19: Διάγραμμα ροής του αναλυτή ολικού υδατοδιαλυτού αζώτου, το οποίο 

λειτουργεί ταυτόχρονα με τον αναλυτή ολικού οργανικού. 

WSON (Water soluble Organic Nitrogen) = TN (Total Nitrogen) – IN (Dissolved Inorganic Nitrogen) 
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Το διάγραμμα ροής του αναλυτή ολικού υδατοδιαλυτού αζώτου φαίνεται 

παραπάνω, στην εικόνα 20. Μέσα στον αναλυτή υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα, 

το φέρον αέριο (συνθετικός αέρας), με ροή 150 ml/min εισέρχεται στον σωλήνα 

καύσης, ο οποίος είναι γεμάτος με έναν καταλύτη πλατίνα (Pt) και θερμαίνεται σε 

θερμοκρασία 720oC. Παρουσία του καταλύτη, όλες οι μορφές του δεσμευμένου 

αζώτου αποσυντίθενται θερμικά, σχηματίζοντας μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ). Το 

φέρον αέριο παρασύρει το ΝΟ , μεταφέροντας το σε ένα αφυγραντήρα, όπου 

απομακρύνεται η υγρασία, με ταυτόχρονη ψύξη του δείγματος. Στη συνέχεια το ΝΟ 

αντιδρά με το όζον(Ο3) το οποίο παράγεται με μια ηλεκτρογεννήτρια, σχηματίζοντας 

μια διεγερμένη κατάσταση του διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2). Επιστρέφοντας στη 

βασική του κατάσταση εκπέμπεται φώς, το οποίο μετράται από ένα ανιχνευτή 

χημειοφωταύγειας.  

                

               ( λ=600 έως 2800 nm) 

Με αυτό τον τρόπο το αναλογικό σήμα από τον ανιχνευτή δίνει μια κορυφή, η 

επιφάνεια της οποίας μετράται από ένα επεξεργαστή δεδομένων και είναι ανάλογη 

της συγκέντρωση του ολικού αζώτου στο δείγμα. Το όριο ανίχνευσης του οργάνου 

είναι 5 μg/L. Έγινε μέτρηση διάφορων blank δειγμάτων και η μικρότερη τιμή που 

λήφθηκε από τις αναλύσεις αυτών, αφαιρέθηκε από τη συγκέντρωση του κάθε 

δείγματος κατά την ανάλυση του ολικού αζώτου.  

Ο ποσοτικός προσδιορισμός του ολικού αζώτου επιτυγχάνεται με την χρήση 

καμπύλων αναφοράς για τον σχεδιασμό των οποίων παρασκευάζονται πρότυπα 

διαλύματα νιτρικού καλίου (ΚΝΟ3) και ενός μίγματος ενώσεων αζώτου (ΝΗ4Cl, 

NaNO3, ουρία και γλουταμινικό οξύ). Τα πρότυπα διαλύματα καθώς και όλα τα 

αντιδραστήρια παρασκευάζονται με υπερκάθαρο νερό. 
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Διάγραμμα 3 : Καμπύλες αναφοράς αζώτου όπως προκύπτουν από την ανάλυση πρότυπων 
διαλυμάτων 

Είναι φανερό ότι  η λειτουργία του αναλυτή ολικού αζώτου στηρίζεται στην 

αντίστοιχη του ολικού οργανικού άνθρακα. Στην ουσία, τόσο οι αναλύσεις ολικού 

οργανικού άνθρακα όσο και συνολικού υδατοδιαλυτού αζώτου ακολουθούν την ίδια 

πορεία στο σύστημα, διαθέτοντας κοινό σωλήνα καύσης και οξειδωτικό καταλύτη. Το 

μόνο που διαφέρει είναι ο τρόπο ανίχνευσης τους, που στην περίπτωση του ολικού 

οργανικού άνθρακα περιλαμβάνει τη μέτρηση του CO2 από ένα ανιχνευτή NDIR, ενώ 

στο ολικό άζωτο χρησιμοποιείται ανιχνευτής χημειοφωταύγειας. Το σύστημα αυτό 

παρέχει τη δυνατότητα ξεχωριστής ανάλυσης για άνθρακα και άζωτο, ενώ υπάρχει 

επιπλέον και η  ικανότητα ταυτόχρονης μέτρησης τους σε περιπτώσεις που είναι 

απαραίτητο. Κατά τη διάρκεια των αναλύσεων η σταθερότητα του οργάνου ελέγχεται 

με τη ανάλυση τυφλών (υπερκάθαρο νερό) και πρότυπων διαλυμάτων, τα οποία δεν 

πρέπει να αποκλίνουν πάνω από 10% από τις αρχικές μετρήσεις. Ο όγκος του 

δείγματος που αναλύεται κάθε φορά από τον αναλυτή είναι 100 μL. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

3.1 Επίδραση της προέλευσης των αέριων μαζών  

Είναι γεγονός ότι η δυναμική της ατμόσφαιρας παίζει καθοριστικό ρόλο στα 

επίπεδα συγκέντρωσης των χημικών ενώσεων που την απαρτίζουν. Λέγοντας 

δυναμική αναφερόμαστε στην μετεωρολογία της, η γνώση της οποίας μας δίνει 

σημαντικές πληροφορίες τόσο για τις πηγές των ενώσεων αυτών, σε τοπική αλλά 

και σε ευρύτερη κλίμακα, όσο και για το χρόνο ζωής τους. Η προέλευση των 

αερίων μαζών που φτάνουν στην περιοχή της Κύπρου στην ανατολική Μεσόγειο 

διερευνήθηκε χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των ρετροπορειών, όπως 

προκύπτουν από το πρόγραμμα NOAΑ HYSPLIT MODEL. Στην εικόνα 21 φαίνονται 

ρετροπορείες των αέριων μαζών, που ταξινομήθηκαν σε 6 τομείς, ανάλογα με την 

προέλευση τους.  

 Βόρειος (Β) τομέας : περιλαμβάνει την Τουρκία και τη Μαύρη Θάλασσα. 

 Βορειοανατολικός (ΒΑ) τομέας : περιλαμβάνει την Ανατολία. 

 Ανατολικός (Α) τομέας : περιλαμβάνει και την Αραβική χερσόνησο. 

  Νότιος-Νοτιοδυτικός (Ν-ΝΔ) τομέας : περιλαμβάνεται η βόρεια Αφρική. 

 Δυτικός (Δ) τομέας : περιλαμβάνει τις δυτικές θαλάσσιες αέριες μάζες. 

 Βορειοδυτικός (ΒΔ) τομέας : περιλαμβάνει την ανατολική και δυτική 

Ευρώπη. 
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Εικόνα 20 : Διαχωρισμός των αέριων μαζών σε 6 τομείς ανάλογα με την προέλευση τους. 

 

 

Διάγραμμα 4 : Ετήσια διακύμανση της προέλευσης των αέριων μαζών για την Κύπρο. 

Από την ποσοστιαία συμμετοχή των αέριων μαζών κατά την διάρκεια του 

έτους 2011 (διάγραμμα 4), παρατηρείται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

ανέμων που κυριαρχούν στην περιοχή στα χαμηλότερα στρώματα της 
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ατμόσφαιρας, είναι οι Βόρειοι άνεμοι σε ποσοστό περίπου 40% και οι 

Βορειοδυτικοί σε ποσοστό περίπου 35% και σε πολύ μικρότερα ποσοστά 

παρατηρήθηκαν κατά φθίνουσα σειρά και Νότιοι/Νοτιοδυτικοί άνεμοι(περίπου 

10%), Δυτικοί άνεμοι(8%), Ανατολικοί άνεμοι(4%) και Βορειοανατολικοί 

άνεμοι(περίπου 3%). 

 
Διάγραμμα 5: Μηνιαία διακύμανση της προέλευσης των αέριων μαζών για την Κύπρο. 

Στο διάγραμμα 5 φαίνεται η μηνιαία διακύμανση των αέριων μαζών στην 

περιοχή μελέτης. Όπως φαίνεται στην Κύπρο είναι έντονη η συνεισφορά Βόρειων 

ανέμων κατά του μήνες Μάρτιο, Ιούλιο και ακόμα εντονότερα κατά το Νοέμβριο. 

Μεγάλη είναι και η επιρροή των Βορειοδυτικών ανέμων κυρίως  κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο- Αύγουστο. Σε μικρά ποσοστά εμφανίζονται κατά τους 

χειμερινούς και ανοιξιάτικους μήνες Δυτικοι και λίγο περισσότερο 

Νότιοι/Νοτιοδυτικοί άνεμοι, ευνοώντας τη μεταφορά σκόνης από την περιοχή της 

Σαχάρας. 
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3.2 Αποτελέσματα μελέτης υδατοδιαλυτού άνθρακα (WSOC) 

Ο υδατοδιαλυτός οργανικός άνθρακας μπορεί να προέρχεται τόσο από 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες (βιομηχανικές εκπομπές, καύσεις), όσο και από 

βιογενείς διεργασίες. Επίσης οι υδατοδιαλυτές οργανικές ενώσεις είναι δυνατόν να 

εκλύονται στην ατμόσφαιρα απευθείας από τις πηγές τους, μπορεί όμως και να 

σχηματίζονται δευτερογενώς μέσω χημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα 

στην ατμόσφαιρα. Το 10% - 70% των οργανικών ενώσεων στα ατμοσφαιρικά 

αερολύματα είναι υδατοδιαλυτά (Jaffrezo et al.,2005). Οι συγκεντρώσεις των OC 

(οργανικός άνθρακας), WSOC και οι λόγοι WSOC/OC χρησιμοποιούνται για να 

εξάγουμε συμπεράσματα για τις πηγές των αερολυμάτων, το σχηματισμό 

δευτερογενών οργανικών αερολυμάτων, τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή 

πολικότητα και υδατοδιαλυτότητα (Kondo et al.,2007) και τις διάφορες 

ατμοσφαιρικές διεργασίες που πραγματοποιούνται. Ένα σημαντικό ποσό 

υδατοδιαλυτών οργανικών ενώσεων συνδέεται με τις εκπομπές καύσης βιομάζας, 

με αποτέλεσμα τις υψηλότερες αναλογίες WSOC/OC. (Graham et al., 2002, Park et 

al., 2011). Επιπλέον o WSOC μπορεί να επιδράσει στην υγροσκοπικότητα των 

σωματιδίων και την ικανότητα τους να δράσουν ως πυρήνες συμπύκνωσης. 

(Saxena et al., 2005) 

3.2.1 Αγία Μαρίνα (EMEP PM10) 

Διάγραμμα 6: Εποχική διακύμανση της συγκέντρωσης του οργανικού άνθρακα (OC) στο 
σταθμό Αγ. Μαρίνας. 
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Η μέση ετήσια τιμή του οργανικού άνθρακα στα PM10 για την περιοχή της 

Αγ. Μαρίνας κατά το έτος 2011 είναι 1,98 ±0,45 μg/m3 με ένα εύρος ημερήσιων 

τιμών από 0,45 έως 4,91 μg/m3. Παρόμοια μέση τιμή OC 1,74±0,35 μg/m3 έχει 

αναφερθεί και για την περιοχή υποβάθρου, Φινοκαλιά για bulk αερολύματα. 

(Sciare et. Al., 2008). Οι μετρήσεις του οργανικού άνθρακα (OC) έγιναν από την Δρ. 

Χριστίνα Θεοδόση και πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ενός θερμικού/οπτικού 

αναλυτή άνθρακα (ΟC/EC της Sunset Laboratory Inc). Στο διάγραμμα 6, που 

προηγήθηκε, παρουσιάζεται η εποχική διακύμανση του OC για το έτος 2011. Οι 

μέγιστες συγκεντρώσεις του οργανικού άνθρακα παρατηρούνται κατά τη διάρκεια 

των καλοκαιρινών μηνών (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο) και οι 

ελάχιστες κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι υψηλές συγκεντρωσεις OC κατά το 

καλοκαίρι μπορούν να ερμηνευθούν λαμβάνοντας υπόψιν την αυξημένη 

φωτοχημική δραστηριότητα, την απουσία βροχόπτωσης και καύσεις (Sciare et al. 

2008).  

Διάγραμμα 7: Εποχική διακύμανση της συγκέντρωσης του υδατοδιαλυτού οργανικού 
άνθρακα (WSOC) στο σταθμό Αγ. Μαρίνας. 

Η μέση ετήσια τιμή του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα στα PM10 για το 

έτος 2011 είναι 1,02 ±0,22 μg/m3 με ένα εύρος ετήσιων τιμών από 0,18 έως 2,29 

μg/m3. Παρόμοια μέση τιμή WSOC 0,86±0,62 μg/m3 έχει αναφερθεί και για την 

περιοχή υποβάθρου, Φινοκαλιά. (Theodosi et. al., 2014). Στο διάγραμμα 7 

παρουσιάζεται η εποχική διακύμανση του WSOC για το έτος 2011. Οι μέγιστες 

συγκεντρώσεις παρατηρούνται κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. 
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Τα υψηλά επίπεδα κατά τους μήνες αυτούς δείχνουν να σχετίζονται με την 

απουσία υγρής εναπόθεσης. Επιπλέον ο WSOC οφείλεται στο σχηματισμό 

δευτερογενών οργανικών ενώσεων (SOA), διεργασία που είναι περισσότερο έντονη 

την περίοδο αυτή κατά την οποία υπάρχει έντονη φωτοχημική δραστηριότητα 

(Sullivan, 2004). Ένας άλλος παράγοντας στον οποίο οφείλονται τα μέγιστα των 

συγκεντρώσεων κατά τους μήνες αυτούς είναι ότι τότε επικρατούν βόρειοι και 

βορειοδυτικοί άνεμοι στην περιοχή, οι οποίοι μεταφέρουν αερολύματα στην 

περιοχή από μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης και της Τουρκίας. Η περιοχή της 

Αγίας Μαρίνας, που αποτελεί περιοχή υποβάθρου, δεν έχει επίδραση από 

βιομηχανικές δραστηριότητες, κυκλοφοριακή κίνηση ή άλλες ανθρωπογενείς 

πηγές, παρά μόνο τυχόν αέριες μάζες που προέρχονται από άλλες περιοχές, 

επηρεάζοντας την. Γι’ αυτό και η επίδραση αυτή είναι αρκετά σημαντική κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες.  

 

Διάγραμμα 8: Ημερήσια διακύμανση συγκέντρωσης του οργανικού άνθρακα (OC) και του 
υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα (WSOC) στο σταθμό Αγ. Μαρίνας. 

 

Διάγραμμα 9 : Συγκριτική μηνιαία διακύμανση συγκέντρωσης του οργανικού άνθρακα (OC) 
και του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα (WSOC) στο σταθμό Αγ. Μαρίνας. 
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Στα διαγράμματα 8 και 9 παρουσιάζεται η ημερήσια και μηνιαία σύγκριση 

του οργανικού και υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα αντίστοιχα. Όπως φαίνεται 

παρατηρούμε ότι η τάση του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα ακολουθεί πιστά 

την αντίστοιχη του οργανικού, εμφανίζοντας παράλληλα με αυτόν μέγιστα κατά τη 

θερινή περίοδο και ελάχιστα κατά τη χειμερινή. Επιπλέον παρατηρούμε ότι οι 

συγκεντρώσεις του οργανικού άνθρακα έχουν περίπου διπλάσια τιμή από εκείνη 

του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα. 

Διάγραμμα 10 : Εποχική διακύμανση του λόγου του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα 
(WSOC) ως προς τον οργανικό άνθρακα (OC) στο σταθμό Αγ. Μαρίνας. 

Ο υδατοδιαλυτός οργανικός άνθρακας αποτελεί το 40- 70 %  περίπου του 

οργανικού άνθρακα για την περίοδο δειγματοληψίας. Στο διάγραμμα 10 

παρουσιάζεται η διακύμανση του WSOC/OC για το έτος 2011. Ο μέσος όρος για τον 

λόγο WSOC/OC είναι 0,52±0,09, γεγονός που μαρτυρά ξεκάθαρα ότι οι 

υδατοδιαλυτές ενώσεις άνθρακα αποτελούν σημαντικό μέρος του οργανικού 

άνθρακα. Παρόμοιος λόγος WSOC/OC 0,45±0.12 έχει αναφερθεί και για την 

περιοχή υποβάθρου, Φινοκαλιά, (Sciare et. al., 2008). Στο διάγραμμα βλέπουμε 

υψηλότερες τιμές στο λόγο WSOC/OC το Χειμώνα σε αντίθεση με αυτές του 

Καλοκαιριού. Η εποχική τάση αυτή, πιθανόν οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

υδατοδιαλυτός οργανικός άνθρακας το Χειμώνα αποδίδεται σε αύξηση τοπικών 

πηγών, έτσι εμφανίζει υψηλότερη διαλυτότητα γιατί προέρχεται από βιογενείς 

ενώσεις, καθώς η περιοχή της Αγ. Μαρίνας είναι κοντά σε δάσος. 
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Διάγραμμα 11: Μεταβολή της συγκέντρωσης του OC 
ανάλογα με την προέλευση του ανέμου. 

 

 
Διάγραμμα 12 : Μεταβολή της συγκέντρωσης του WSOC 

ανάλογα με την προέλευση του ανέμου. 

 

 

Διάγραμμα 13: Μεταβολή της συγκέντρωσης του WSOC 
ανάλογα με την προέλευση του ανέμου. 
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Στα διαγράμματα 11, 12 

και 13 φαίνεται η 

επίδραση που έχει η 

προέλευση των ανέμων 

στη μέση τιμή 

συγκέντρωσης του OC, 

WSOC και λόγο WSOC/OC 

αντίστοιχα. Από τα 

διαγράμματα αυτά 

καταλαβαίνουμε πως οι 

συγκεντρώσεις των OC, 

WSOC και του λόγου 

WSOC/OC διατηρούνται 

και δεν μεταβάλλονται σε 

μεγάλο βαθμό, καθώς 

αλλάζει η προέλευση των 

ανέμων.  
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3.2.2 Αγία Μαρίνα (EMEP PM1) 

Για την περιοχή της Αγ. Μαρίνας πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις στο 

κλάσμα των σωματιδίων PM1  για επιλεγμένους μήνες. Για το λόγο αυτό, τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται χωρίζοντας το έτος σε δύο περιόδους, την 

καλοκαιρινή (Ιούνιος-Αύγουστος) και τη χειμερινή (Φεβρουάριος, Νοέμβριος, 

Δεκέμβριος). 

Διάγραμμα 14: Συγκέντρωση του οργανικού άνθρακα (OC) στο σταθμό Αγ. Μαρίνας. 

Η μέση τιμή του οργανικού άνθρακα στα PM1 για την περιοχή της Αγ. 

Μαρίνας κατά το έτος 2011 είναι για τη χειμερινή περίοδο 1,27±0,23 μg/m3 και για 

την καλοκαιρινή περίοδο 1,85±0,05μg/m3. Οι μέσες τιμές των συγκεντρώσεων του 

οργανικού άνθρακα για τις δύο περιόδους παρουσιάζονται στο διάγραμμα 14. Οι 

μέγιστες συγκεντρώσεις του οργανικού άνθρακα παρατηρούνται κατά τη διάρκεια 

των καλοκαιρινών μηνών και οι ελάχιστες κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι υψηλές 

συγκεντρωσεις OC κατά τη θερμή περίοδο του καλοκαιριού μπορούν να 

ερμηνευθούν λαμβάνοντας υπόψιν την αυξημένη φωτοχημική δραστηριότητα, την 

απουσία βροχόπτωσης και τις καύσεις.  
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Διάγραμμα 15 : Συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα (WSOC) στο σταθμό 

Αγ. Μαρίνας. 

Η μέση τιμή του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα στα PM1 κατά το έτος 

2011 για τη χειμερινή περίοδο είναι και 0,63 ±0,26 μg/m3 για την καλοκαιρινή είναι  

0,74 ±0,09 μg/m3. Στο διάγραμμα 15 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των 

συγκεντρώσεων του WSOC για τις δύο περιόδους για το 2011. Οι μέγιστες 

συγκεντρώσεις παρατηρούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ομοίως με τον 

οργανικό άνθρακα. Τα υψηλά επίπεδα κατά τους μήνες αυτούς δείχνουν να 

σχετίζονται με την απουσία υγρής εναπόθεσης και το σχηματισμό δευτερογενών 

οργανικών ενώσεων (SOA), διεργασία που είναι περισσότερο έντονη την περίοδο 

του καλοκαιριού κατά την οποία υπάρχει έντονη φωτοχημική δραστηριότητα.  

Διάγραμμα 16 : Ημερήσια διακύμανση συγκέντρωσης του οργανικού άνθρακα (OC) και του 
υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα (WSOC) στο σταθμό Αγ. Μαρίνας. 
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Διάγραμμα 17 : Συγκριση συγκέντρωσης του οργανικού άνθρακα (OC) και του 
υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα (WSOC) στο σταθμό Αγ. Μαρίνας. 

Στα διαγράμματα 16 και 17 φαίνεται η ημερήσια διακύμανση και η 

σύγκριση χειμερινής/καλοκαιρινής περιόδου του οργανικού και υδατοδιαλυτού 

οργανικού άνθρακα αντίστοιχα. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η τάση του 

υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα ακολουθεί εκείνη του οργανικού, δηλαδή 

εμφανίζει μέγιστο κατά τους θερινούς μήνες. Επιπλέον φαίνεται ότι οι 

συγκεντρώσεις του οργανικού άνθρακα αποτελούν περίπου το 30% του 

υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα.  

 
Διάγραμμα 18: Λόγος του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα (WSOC) ως προς τον οργανικό 

άνθρακα (OC) στο σταθμό Αγ. Μαρίνας. 

Στο διάγραμμα 18 παρουσιάζεται ο λόγος WSOC/OC για τις περιόδους του 

χειμώνα και του καλοκαιριού κατά το έτος 2011. Ο μέσος όρος του λόγου 

WSOC/OC για τη χειμερινή περίοδο είναι 0,51±0,18 και για την καλοκαιρινή 
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περίοδο είναι 0,41±0,04, δηλαδή οι υδατοδιαλυτές ενώσεις άνθρακα αποτελούν 

περίπου το 45% του οργανικού άνθρακα, γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στη 

γήρανση των αερολυμάτων, καθώς μιλάμε για απομακρυσμένη περιοχή. Επιπλέον 

ο λόγος φαίνεται να διατηρείται σταθερός και για τις δύο περιόδους (καλοκαίρι/ 

χειμώνας).  
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3.2.3 Σύγκριση EMEP PM10- EMEP PM1  

 

Διάγραμμα 19 : Σύγκριση της συγκέντρωσης του οργανικού άνθρακα (OC) στο  σταθμό Αγ. 
Μαρίνας για τα κλάσματα σωματιδίων PM10 PM1. 

Στο διάγραμμα 19 παρουσιάζεται η συγκριση της συγκέντρωσης του 

οργανικού άνθρακα για τα κλάσματα των σωματιδίων PM10 και PM1. Όπως 

φαίνεται οι συγκεντρώσεις του κλάσματος PM10 είναι μεγαλύτερες από εκείνες του 

κλάσματος PM1, ακολουθώντας ωστόσο και τα δύο κλάσματα την ίδια τάση να 

εμφανίζουν υψηλότερες συγκεντρώσεις το καλοκαίρι και χαμηλότερες το χειμώνα. 

Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή του OC για τα κλάσματα PM10 και PM1 είναι 2,60 

μg/m3 και 1,9 μg/m3 αντίστοιχα, δηλαδή το PM1 αποτελεί το 71% του PM10  κατά 

την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ κατά τη χειμερινή περίοδο είναι 1,7 μg/m3 και 1,3 

μg/m3 αντίστοιχα με το PM1 αποτελεί το 75% του PM10. 

 

Διάγραμμα 20: Σύγκριση της εποχικής διακύμανσης της συγκέντρωσης του υδατοδιαλυτού 
οργανικού άνθρακα (WSOC) στα PM10 και PM1 στο σταθμό Αγ. Μαρίνας. 
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Στο διάγραμμα 20 φαίνεται η σύγκριση των συγκεντρώσεων WSOC των 

κλασμάτων PM10 και PM1  για τις μελετούμενες περιόδους. Όπως φαίνεται οι 

συγκεντρώσεις του κλάσματος PM10 είναι αρκετά μεγαλύτερες από εκείνες του 

κλάσματος PM1. Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή του WSOC για τα κλάσματα PM10 

και PM1 είναι 1,2 μg/m3 και 0,7 μg/m3 αντίστοιχα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, 

δηλαδή το PM1 αποτελεί το 63% του PM10  ενώ κατά τη χειμερινή περίοδο για τα 

κλάσματα PM10 και PM1 είναι 1,04 μg/m3 και 0,6 μg/m3 αντίστοιχα, με το PM1 να 

αποτελεί το 61% του PM10. Επιπλέον η τάση που έχουν τα δύο κλάσματα ταυτίζεται 

πλήρως, εμφανίζοντας μέγιστες συγκεντρώσεις το καλοκαίρι, όπως συμβαίνει και 

για τον οργανικό άνθρακα. Όμοια τάση με συστηματικά μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις του κλάσματος PM10 από το κλάσμα PM2,5  τόσο για τον OC, όσο και 

για τον WSOC έχουν αναφερθεί σε μελέτη στην αγροτική περιοχή Morogono 

(Mkoma et al., 2013) αλλά και στην αστική περιοχή Kanpur (Ram et al., 2011). 

Διάγραμμα 21 : Συσχέτιση των συγκεντρώσεων του WSOC στα PM10 και PM1 στο σταθμό 
Αγ. Μαρίνας. 

Από το διάγραμμα συσχέτισης του WSOC στα PM10 και PM1 (διάγραμμα 21) 

βλέπουμε ότι ο συντελεστής R2 = 0,57, γεγονός που υποδηλώνει την κοινή πηγή 

των κλασμάτων αυτών. Επίσης, βλέπουμε ότι η αναλογία των συγκεντρώσεων 

PM1/PM10 είναι 0,67, που σημαίνει πως το κλάσμα του PM1 αποτελεί το 67 % του 

PM10. διαπιστώνουμε ότι μεγάλο κομμάτι του WSOC βρίσκεται στο λεπτό μέρος 

των σωματιδίων. 
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Διάγραμμα 22 : Σύγκριση του λόγου WSOC/OC στα PM10 και PM1 στο σταθμό Αγ. Μαρίνας. 

Στο διάγραμμα 22 παρουσιάζεται ο λόγος WSOC/OC για τις περιόδους του 

χειμώνα και του καλοκαιριού κατά το έτος 2011 για τα δύο κλάσματα σωματιδίων 

PM10 και PM1. Όπως φαίνεται και από την εικόνα, ο λόγος WSOC/OC είναι αμυδρά 

μεγαλύτερος στο κλάσμα PM10 από εκείνον στο PM1. Επιπλέον ο λόγος είναι 

υψηλότερος το χειμώνα, έναντι του καλοκαιριού. Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή 

του λόγου WSOC/OC για τα κλάσματα PM10 και PM1 είναι 0,5 και 0,4 αντίστοιχα 

κατά την καλοκαιρινή περίοδο, ενώ κατά τη χειμερινή περίοδο είναι 0,6 και 0,5 

αντίστοιχα. 
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3.2.4 Λευκωσία (NIC TRA PM10) 

Διάγραμμα 23 : Εποχική διακύμανση της συγκέντρωσης του οργανικού άνθρακα (OC) στο 
σταθμό Λευκωσίας. 

Η μέση ετήσια τιμή του οργανικού άνθρακα στα PM10 για το έτος 2011 είναι 

5,98 ±3,28 μg/m3 με ένα εύρος ημερήσιων τιμών από 2,05 έως 19,41 μg/m3. 

Αντίστοιχη τιμή για την περιοχή της Κωνσταντινούπολης που αποτελεί επίσης 

αστικό κέντρο είναι 7,30±5,70 μg/m3 (Σμουλιώτης Δ., 2011) και για την περιοχή της 

Αθήνας είναι 2,1±1,3 μg/m3 (Paraskevopoulou et al, 2014) Στο διάγραμμα 23 

παρουσιάζεται η εποχική διακύμανση του OC για το έτος 2011 για την περιοχή της 

Λευκωσίας. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις του οργανικού άνθρακα παρατηρούνται 

κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών και οι ελάχιστες κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες. Οι υψηλές συγκεντρωσεις OC κατά το χειμώνα μπορούν να ερμηνευθούν 

λαμβάνοντας υπόψιν τις αυξημένες εκπομπές για τη οικιακή θέρμανση και λόγω 

της αυξημένης καύσης καυσίμων από την κίνηση των οχημάτων (Yttri et al., 2007), 

φαινόμενα που περιορίζονται κατά τους καλακαιρινούς μήνες, με αποτέλεσμα τη 

μείωση των συγκεντρώσεων του OC.  
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Διάγραμμα 24: Εποχική διακύμανση της συγκέντρωσης του υδατοδιαλυτού οργανικού 
άνθρακα (WSOC) στο σταθμό Λευκωσίας. 

Η μέση ετήσια τιμή του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα στα PM10 για 

το έτος 2011 είναι 1,98 ± 1,00 μg/m3 με ένα εύρος ετήσιων τιμών από 0,57 έως 6,9 

μg/m3. Αντίστοιχη τιμή για την περιοχή της Κωνσταντινούπολης που αποτελεί 

επίσης αστικό κέντρο είναι 2,30μg/m3 (Σμουλιώτης Δ., 2011) και για την περιοχή 

της Αθήνας είναι 1,5±0,9 μg/m3 (Paraskevopoulou et al, 2014). Στο παραπάνω 

διάγραμμα 24 παρουσιάζεται η εποχική διακύμανση του WSOC για το έτος 2011 

για την περιοχή της Λευκωσίας. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις παρατηρούνται κατά 

τους χειμερινούς μήνες, όταν ο WSOC εκπέμπεται είτε από καύση πρωτογενών 

πηγών, όπως η κυκλοφορία οχημάτων και η καύση ορυκτών καυσίμων, ή 

παράγεται  μέσω ατμοσφαιρικών διεργασίων πτητικών οργανικών ενώσεων  που 

συντελούνται (Park et al.,2013). Ενώ οι ελάχιστες τιμές παρατηρούνται κατά τους 

θερινούς μήνες, κατά τους οποίους έχει μειωθεί η μεγάλη συνεισφορά των 

ανθρωπογενών εκπομπών, όπως οι εκπομπές από την τροχοφόρα κυκλοφορία και 

από τα συστήματα θέρμανσης. Πιθανότατα ωστόσο, ο WSOC να προέρχεται και 

από μεταφορά. 
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Διάγραμμα 25: Ημερήσια διακύμανση συγκέντρωσης του οργανικού άνθρακα (OC) και του 
υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα (WSOC) στο σταθμό Λευκωσίας. 

 

Διάγραμμα 26 : Συγκριτική μηνιαία διακύμανση συγκέντρωσης του οργανικού άνθρακα 
(OC) και του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα (WSOC) στο σταθμό Λευκωσίας. 

Στα διαγράμματα 25 και 26 φαίνονται η ημερήσια και μηνιαία σύγκριση του 

οργανικού και υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα. Όπως φαίνεται, ο OC και ο 

WSOC παρουσιάζουν την ίδια τάση για την διακύμανση ενός έτους, εμφανίζοντας 

μέγιστα κατά τους χειμερινούς μήνες και ελάχιστα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 
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Διάγραμμα 27 : Εποχική διακύμανση του λόγου του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα 
(WSOC) ως προς τον οργανικό άνθρακα (OC) στο σταθμό Λευκωσίας. 

Στο διάγραμμα 27 παρουσιάζεται ο λόγος WSOC/OC στην περιοχή της 

Λευκωσίας για το έτος 2011. Ο μέσος όρος για τον λόγο WSOC/OC είναι 0,34±0,04, 

γεγονός που μαρτυρά ότι οι υδατοδιαλυτές ενώσεις άνθρακα αποτελούν περίπου το 

1/3 του συνολικού οργανικού άνθρακα. Ο λόγος WSOC/OC για την περιοχή της 

Λευκωσίας φαίνεται να έχει υψηλότερες τιμές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που 

οφείλονται σε δευτερογενείς πηγές, αντίθετα με το Χειμωνα που παρουσιάζει 

χαμηλότερες τιμές και πιθανότα οφείλεται σε πρωτογενείς πηγές. Αντίστοιχη τιμή του 

λόγου WSOC/OC για την περιοχή της Κωνσταντινούπολης είναι 0,26 (Σμουλιώτης Δ., 

2011). 
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3.2.5 Σύγκριση EMEP PM10- NICTRA PM10  

 

Διάγραμμα 28 : Σύγκριση της εποχικής διακύμανσης της συγκέντρωσης του 
υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα (WSOC) στο κλάσμα PM10 για τους σταθμούς της Αγ. 

Μαρίνας (EMEP) και Λευκωσίας (NIC TRA). 

Στο διάγραμμα 28 φαίνεται η σύγκριση του κλάσματος PM10 για τους 

σταθμούς της Αγ. Μαρίνας και Λευκωσίας. Όπως φαίνεται, οι δύο σταθμοί έχουν 

τις ίδιες συγκεντρώσεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, γεγονός που μαρτυρά πως 

η Λευκωσία, αν και είναι αστικό κέντρο, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έχει τιμές 

όμοιες με εκείνες της περιοχής υποβάθρου που είναι η Αγ. Μαρίνα. Αυτό σημαίνει 

πως η Λευκωσία είναι απαλλαγμένη από αξιοσημείωτη τοπική ρύπανση κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο. Αντίθετα τους χειμερινούς μήνες οι συγκεντρώσεις του 

WSOC στη Λευκωσία είναι αρκετά μεγαλύτερες σε σχέση με εκείνες της 

Αγ.Μαρίνας, γεγονός που οφείλεται σε συνεισφορά από πρωτογενείς πηγές από 

αυξημένες καύσεις λόγω οικιακής θέρμανσης και μεταφορών. 
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Διάγραμμα 29 : Σύγκριση της εποχικής διακύμανσης του λόγου WSOC/OC στο κλάσμα 
PM10 για τους σταθμούς της Αγ. Μαρίνας (EMEP) και Λευκωσίας (NIC TRA). 

Ο λόγος WSOC/OC είναι μειωμένος σε αστικές περιοχές και κοντά σε πηγές 

ορυκτών καυσίμων, ενώ αυξάνεται σε απομακρυσμένες περιοχές εξαιτίας της 

γήρανσης των αερολυμάτων (Pio et al., 2007). Στη Λευκωσία έχουμε σχηματισμό 

του οργανικού άνθρακα από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και παρατηρούμε 

αρκετά χαμηλότερους λόγους WSOC/OC σε σύγκριση με το σταθμό υποβάθρου της 

Αγ. Μαρίνας. Για το σχηματισμό του υδατοδιαλυτού κλάσματος του άνθρακα, 

χρειάζεται κάποιος χρόνος για τη μετατροπή του άνθρακα από την αδιάλυτη στην 

υδατοδιαλυτή μορφή. Στη Λευκωσία λόγω των άμεσων πηγών δεν υπάρχει ο 

απαραίτητος χρόνος για την μετατροπή αυτή. Για το λόγο αυτό και στο παραπάνω 

διάγραμμα (διάγραμμα 29) παρατηρούνται υψηλότερες συγκεντρώσεις για το λόγο  

WSOC/OC για την περιοχή υποβάθρου της Αγ. Μαρίνας σε αντίθεση με την αστική 

περιοχή της Λευκωσίας. 

  

0,2

0,4

0,6

0,8

Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ

Λ
ό

γο
ς 

W
SO

C
 /

O
C

EMEP PM10-NICTRA PM10

EMEP PM10

NICTRA PM10



64 

 

 
Διάγραμμα 30 : Συγκριτική εποχική διακύμανση της συγκέντρωσης  των μη θαλάσσιας 

προέλευσης SO4
2- (non-sea salt SO4

2- ) στις περιοχές της Αγ.Μαρίνας και Λευκωσίας. 

Στο διάγραμμα 30 φαίνεται η εποχική διακύμανση των μη θαλάσσιας 

προέλευσης SO4
2- (non-sea salt SO4

2-, nss-SO4
2-) για τις περιοχές της Αγ. Μαρίνας 

και της Λευκωσίας. Οι μετρήσεις των SO4
2- πραγματοποιήθηκαν με ιοντική 

χρωματογραφία από την MSc Παναγιώτα Νικολάου κατά τη διάρκεια της 

μεταπτυχιακής της εργασίας (Νικολάου, 2012). Τα nss-SO4
2- αποτελούν δείκτη για 

μεταφερόμενους ρύπους μεγάλης απόστασης. Με τη μελέτη τους μπορούμε να 

λάβουμε συμπεράσματα για την ανθρωπογενή προέλευση των αερολυμάτων. Στο 

διάγραμμα φαίνεται ότι τα nss-SO4
2- έχουν κοινή τάση και για τις δύο περιοχές. 

Συνεπώς η Λευκωσία, αν και αποτελεί αστικό κέντρο δεν επιβαρύνει επιπλέον  τα 

επίπεδα των nss-SO4
2- λόγω της τοπικής  ρύπανσης της. 
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Διάγραμμα 31 : Συγκριση εποχικής διακύμανσης της συγκέντρωσης των nss-SO4

2- και 

WSOC στην περιοχή της Αγ.Μαρίνας. 

Στο διάγραμμα 31 φαίνεται η εποχική διακύμανση των nss-SO4
2- και WSOC 

για την περιοχή της Αγ. Μαρίνας. Όπως φαίνεται η τάση του WSOC ακολουθεί 

εκείνη των nss-SO4
2-. Συνεπώς στην περιοχή υποβάθρου τα nss-SO4

2- και WSOC 

οφείλονται σε μεταφορά αέριας κυκλοφορίας από άλλες περιοχές. Εξετάζοντας τη 

συσχέτιση αυτών, εμφανίζουν θετικό λόγο, χωρίς στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

μεταξύ τους. 

 

Διάγραμμα 32 : Συγκριση εποχικής διακύμανσης της συγκέντρωσης  των nss-SO4
2- και 

WSOC στην περιοχή της Λευκωσίας. 

Αντίθετα, στην περιοχή της Λευκωσίας, η τάση των WSOC δεν ακολουθεί 

εκείνη των nss-SO4
2-, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 32. Τα nss-SO4

2-, οφείλεται σε 

0

2

4

6

8

10

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ

ns
s-

SO
42-

( μ
g/

m
3 )

W
SO

C 
( μ

g/
m

3 )

EMEP (PM10)

WSOC

nss-SO4

0

5

10

15

20

25

30

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ

ns
s-

SO
42-

( μ
g/

m
3 )

W
SO

C 
( μ

g/
m

3 )

NIC TRA(PM10)

WSOC

nss-SO4 



66 

 

μεταφορά αερολυμάτων, ενώ το WSOC παρουσιάζοντας μέγιστα κατά τους 

χειμερινούς μήνες οφείλεται σε τοπική επιβάρυνση, λόγω καύσεων για θέρμανση 

και μεταφορά οχημάτων, κάτι το οποίο δεν παρατηρείται κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες. Εξετάζοντας τη συσχέτιση αυτών, εμφανίζουν αρνητικό λόγο, χωρίς 

στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους. 

    

Διάγραμμα 33 : Συσχέτιση μεταξύ των Zn, Pb και WSOC στο σταθμό της Λευκωσίας. 

Στο διάγραμμα 33 φαίνεται η συσχέτιση των μετάλλων Zn, Pb με το WSOC 

για την περιοχή της Λευκωσίας. Τα μέταλλα Zn, Pb σχετίζονται με ανθρωπογενείς 

πηγές. Οι μετρήσεις των Zn, Pb πραγματοποιήθηκαν από το Εργαστήριο 

Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών από τη Dr. Θεοδόση Χ. με τη χρήση ICP-MS. 

Η συσχέτιση του WSOC με το Pb (διάγραμμα 33β) είναι στατιστικά σημαντική με 

R2=0,6, διαπιστώνοντας την ανθρωπογενή προέλευση των αερολυμάτων. Η 

συσχέτιση του WSOC με το Zn (διάγραμμα 33α) είναι λιγότερο σημαντική με 

R2=0,35. Να σημειωθεί ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις του Zn και Pb, οι 

συσχετίσεις αναφέρονται στη χειμερινή περίοδο. Οι αντίστοιχες συσχετίσεις 

πραγματοποιήθηκαν και για το Καλοκαίρι στην περιοχή της Λευκωσίας, καθώς και 

για την περιοχή της Αγ. Μαρίνας, χωρίς ωστόσο να είναι στατιστικά υπολογίσιμες. 

    
Διάγραμμα 34:Συσχέτιση μεταξύ του EC και WSOC στους σταθμούς Αγ. Μαρίνας και 

Λευκωσίας. 
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Στο διάγραμμα 34 φαίνεται η συσχέτιση του στοιχειακού άνθρακα (EC) με 

το WSOC για την περιοχή της Αγ. Μαρίνας και Λευκωσίας. Οι μετρήσεις του EC 

πραγματοποιήθηκαν από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών. Ο 

τοπικός EC, είναι κατ’ εξοχήν ανθρωπογενούς προέλευσης και θεωρούμε σαν 

τοπικές πηγές του τις καύσεις. Όπως φαίνεται υπάρχει στατιστικά σημαντική 

γραμμική συσχέτιση μεταξύ του EC και WSOC και για τις δύο περιοχές με R2=0,65 

(Αγ. Μαρίνα- διάγραμμα 34α) και R2=0,67 (Λευκωσία- διάγραμμα 34β). Συνεπώς με 

τη μελέτη τους μπορούμε να λάβουμε συμπεράσματα για την κοινή πηγή τους, για 

παράδειγμα την οικιακή θέρμανση, την καύση ορυκτών καυσίμων, την τροχοφόρα 

κυκλοφορία και τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Τέλος ο λόγος του WSOC προς 

τον EC μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για το αν τα αερολύματα είναι πρωτογενή ή 

δευτερογενή. Έτσι, μεγάλοι λόγοι WSOC/EC όπως το 1/0,41=2,43 της Αγ. Μαρίνας 

που αντιστοιχούν σε λόγο OC/EC = 4,7±1,1 υποδηλώνουν παρουσία δευτερογενών 

οργανικών αερολυμάτων και ‘’γερασμένα’’ αερολύματα. Όμοιο συμπέρασμα 

λαμβάνουμε και από την περιοχή της Φιλοκαλία με λόγο OC/EC = 5,9 

(Μπουγιατιώτη Κ., 2009) Αντίθετα, μικρότεροι λόγοι WSOC/EC, όπως το 

1/1,94=0,52 (Λευκωσία) που αντιστοιχούν σε λόγο OC/EC=1,6±0,4 υποδηλώνουν 

πρωτογενή (άμεσα παραγόμενα) οργανικά αερολύματα. Όμοια τιμή λαμβάνουμε 

και από την περιοχή της Κωνσταντινούπολης με λόγο OC/EC = 1,96 (Σμουλιώτης Δ., 

2011). Γενικότερα,οι λόγοι OC/EC μεγαλύτεροι του 2, υποδηλώνουν δευτερογενή 

οργανικά αερολύματα, ενώ μικρότεροι του 2 υποδηλώνουν πρωτογενή οργανικά 

αερολύματα. 

  
Διάγραμμα 35 : Συσχέτιση μεταξύ του EC και WSOC στο σταθμό Λευκωσίας για τις δύο 

περιόδους (Καλοκαίρι, Χειμώνας). 
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Αξιοσημείωτη είναι επιπλέον η διαφορετική συσχέτιση EC και WSOC που 

παρατηρείται στο σταθμό της Λευκωσίας για τις περιόδους του Καλοκαιριού και 

του Χειμώνα. Η διαφοροποίηση αυτή φαίνεται στο διάγραμμα 35. Σε αυτό 

φαίνεται ότι κατά το Καλοκαίρι (διάγραμμα 35α) δεν υπάρχει σημαντική 

συσχέτιση, σε αντίθεση με το Χειμώνα (διάγραμμα 35β) που έχουμε στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώνουμε ότι αν και μελετώντας 

όλη τη χρονιά βρίσκουμε σημαντική συσχέτιση, αυτό οφείλεται εξολοκλήρου στο 

Χειμώνα, που συνοδεύεται από τοπικούς ρύπους και καύσεις. Συνεπώς, στη 

Λευκωσία τα αερολύματα φαίνεται να είναι κυρίως πρωτογενή και λιγότερο 

δευτερογενή.  

 

Διάγραμμα 36 : Σύγκριση των συγκεντρώσεων Δ-WSOC και Δ-EC. 

Στο διάγραμμα 36 πραγματοποιείται σύγκριση των Δ-EC (ECNICTRA- ECEMEP) και Δ-

WSOC (WSOCNICTRA- WSOCEMEP). Η σύγκριση αυτή πραγματοποιείται, ώστε να 

προσδιοριστούν οι πηγές που επηρεάζουν το νησί και προέρχονται από μεταφορές 

μακράς εμβέλειας (long range transport) και αυτές που οφείλονται σε τοπικές 

πηγές. Για να γίνει αυτό από τις συγκεντρώσεις των EC και WSOC που μετρήθηκαν 

στη Λευκωσία, αφαιρέθηκαν οι αντίστοιχες τιμές από την περιοχή υποβάθρου, 

ώστε να προκύψουν οι τοπικές συγκεντρώσεις για τη Λευκωσία. Οι συγκεντρώσεις 

υποβάθρου, αυτές δηλαδή που μετρήθηκαν για την Αγ. Μαρίνα, είναι αυτές που 

δεν υφίστανται καμία επίδραση από βιομηχανικές δραστηριότητες, κυκλοφοριακή 

κίνηση ή άλλες ανθρωπογενείς πηγές, παρά μόνο τυχόν αέριες μάζες που 

επηρεάζουν ολόκληρο το νησί και για το λόγο αυτό θεωρούνται περιοχικές πηγές. 

Αν λοιπόν από τη Λευκωσία αφαιρεθούν οι περιοχικές αυτές επιδράσεις, 
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προκύπτουν οι τοπικές επιδράσεις. Στο διάγραμμα 36 εμφανίζονται οι τοπικές 

επιδράσεις και εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε πως τα Δ-EC και Δ-WSOC 

εμφανίζουν κοινή εποχική τάση, εμφανίζοντας μέγιστα το Χειμώνα και ελάχιστα το 

Καλοκαίρι. Η μεγάλη συνεισφορά των τοπικών πηγών κατά το Χειμώνα οφείλεται 

σε καύσεις που σχετίζονται με οικιακή θέρμανση και κυκλοφορία οχημάτων. 

Αντίθετα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η εμφανής μείωση των τοπικών πηγών, 

εξηγείται από το γεγονός της μαζικής εξόδου των κατοίκων από την πόλη της 

Λευκωσίας, λόγω διακοπών και αυξημένων θερμοκρασιών.   
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3.2.6 Σύγκριση με άλλες μελέτες 

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας με άλλες εργασίες 

είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί, εξαιτίας κυρίως του σύντομου χρονικού 

διαστήματος δειγματοληψιών που συνήθως αναφέρεται στη βιβλιογραφία. 

Παρόλα αυτά οι τιμές του OC της παρούσας εργασίας συμφωνούν με τιμές που 

βρέθηκαν από τη βιβλιογραφία για άλλες περιοχές, όπως φαίνεται και από τον 

παρακάτω πίνακα (πίνακας 3), με τον σταθμό της Αγ.Μαρίνας να συμφωνεί με 

σταθμούς υποβάθρου και εκείνον της Λευκωσίας να ταιριάζει με τιμές αστικών 

περιοχών. 

Περιοχή 
Κατηγορία 

περιοχής 

Περίοδος 

Δειγματο- 

ληψίας 

Μέση τιμή 

έτους 

OC(μg/m
3
) 

Είδος 

Αερολυ

-μάτων 

Αναφορές 

Κωνσταντι-

νούπολη 

Αστική 

περιοχή 

Αυγ 2009- 

Φεβ 2010 
7,30±5,70 PM2,5-10 

Σμουλιώτης Δ., 

2011 

Penicuik (Μ. 

Βρετανία) 

Αγροτική 

περιοχή 

Ιουλ 2002- 

Ιουλ 2003 
1,53±1,04 PM10 Yttri et. al., 2007 

Birkenes 

(Νορβηγία) 

Αγροτική 

περιοχή 

Ιουλ 2002- 

Ιουλ 2003 
1,57±1,54 PM10 Yttri et. al., 2007 

Aspvreten 

(Σουηδία) 
Υπόβαθρο 

Ιουλ 2002- 

Ιουλ 2003 

2,12±1,70 

 
PM10 Yttri et. al., 2007 

Virolahti 

(Φινλανδία) 

Αγροτική 

περιοχή 

Ιουλ 2002- 

Ιουλ 2003 

 

2,08±1,86 

 

PM10 
Yttri et. al., 2007 

San Pietro 

Capofiume 

(Ιταλία) 

Αστική 

περιοχή 

Ιουλ 2002- 

Ιουλ 2003 

 

5,91±3,08 

 

PM10 

 

Yttri et. al., 2007 

Morogoro 

(Tanzania- 

Αφρική) 

Αγροτική 

περιοχή 

Χειμώνας 

Καλοκαίρι 

3.9 ± 1.3 

6 ± 2 
PM2,5 

Mkoma et al., 

2013 

Αθήνα 

(Πεντέλη) 

Προάστιο 

αστικής 

περιοχής 

Μάϊος 2008-

Απρ 2013 
2,1±1,3 PM2,5 

Paraskeuopoulou 

et al.,2014 

Φινοκαλιά Υπόβαθρο 
Σεπτ 2001- Απρ 

2004 
1,74 Bulk Sciare et al, 2008 

Αγ. Μαρίνα 
Περιοχή 

υποβάθρου 

Χειμώνας 2011 

Καλοκαίρι 2011 

1,27±0,23 

1,85±0,05 

 

PM1 

Έκθεση Κύπρου, 

2011 

Αγ. Μαρίνα 
Περιοχή 

υποβάθρου 
Ιαν- Δεκ 2011 1 ,98±0,45 

 

PM10 

Έκθεση Κύπρου, 

2011 

 

Λευκωσία 

 

Αστική 

περιοχή 

Ιαν- Δεκ 2011 
 

5,98±3,28 

 

PM10 

Έκθεση Κύπρου, 

2011 

Πίνακας 3: Σύγκριση των αποτελεσμάτων OC της παρούσας εργασίας με βιβλιογραφία. 
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Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η σύγκριση του WSOC  με τιμές από άλλες 

περιοχές. Παρατηρούμε ότι τόσο οι τιμές για την Αγ. Μαρίνα αλλά και για την 

Λευκωσία είναι αρκετά χαμηλότερες από εκείνες της βιβλιογραφίας. Ωστόσο ο 

σταθμός της Αγ.Μαρίνας συμφωνεί με σταθμούς υποβάθρου και εκείνος της 

Λευκωσίας ταιριάζει με τιμές αστικών περιοχών. 

 

 

Περιοχή 

Κατηγορία 

περιοχής 

Περίοδος 

Δειγματο- 

ληψίας 

Μέση τιμή 

WSOC 

(μg/m
3
) 

Είδος 

Αερολυ- 

Μάτων 

Αναφορές 

Aspvreten (Σουηδία) 
Αγροτική 

περιοχή 
Ιούν/ Ιούλ 1996 1,7 <1.5 μm Zappoli et al.,1999 

K-Puszta (Ουγγαρία) 
Αγροτική 

περιοχή 
Ιαν – Σεπτ 2000 2,0-8,25 <1.5 μm Kiss et al.,2002 

St. Louis 

(Αμερικανική πολιτεία 

Missuri) 

 

Αστική 

περιοχή 

Ιούν 2003 

Αύγ 2003 

Οκτ 2003 

2,87 

2,40 

1,33 

 

PM2,5 

 

Sullivan et al., 2004 

Kanpur 

(Ινδία) 

 

Αστική 

περιοχή 

Οκτ- Νοε 2008 

Δεκ 2008-Φεβ 2009 

41,5 

34,7 

 

PM10 Ram et al.,2011 

Ahmedabad (Ινδία) 
Αστική 

περιοχή 

Μάρτ- Ιούνιος 2007 

Ιούλ-Οκτώβ 2007 

4,66-5,00 

3,74 
PM10 

Athiyarath et 

al.,2014 

Oslo (Νορβηγία) 
Αστική 

περιοχή 
Νοέ – Δεκ 2001 3,7 PM10 Yttri et al.,2009 

Seoul (Κορέα) 
Αστική 

περιοχή 

Αύγ 2006- 

Αύγ 2007 
4.18±2.85 PM10 

Sun Young Lee et 

al., 2011 

Αθήνα (Πεντέλη) 

Προάστιο 

αστικής 

περιοχής 

Μάϊος 2008-Απρ 2013 1,5±0,9 PM2,5 
Paraskeuopoulou et 

al.,2014 

Φινοκαλιά 
Περιοχή 

υποβάθρου 
2001-2012 0,86±0,62 PM10 

Theodosi et 

al.,2014 

Morogoro (Tanzania- 

Αφρική) 

Αγροτική 

περιοχή 

Χειμώνας 

Καλοκαίρι 

6,5 

8.9 
PM2.5+ PM2.5-10 Mkoma et al., 2013 

Κωνσταντι-νούπολη 
Αστική 

περιοχή 

Αυγ 2009- 

Φεβ 2010 
2,30 PM2,5-10 

Σμουλιώτης Δ., 

Μ.Δ.Ε, 

2011 

 

Αγ. Μαρίνα 

Περιοχή 

υποβάθρου 
Ιαν-Δεκ 2011 1,02±0,22 

 

PM10 
Παρούσα εργασία 

 

Αγ. Μαρίνα 

Περιοχή 

υποβάθρου 

Χειμώνας 2011  

Καλοκαίρι 2011 

0,46±0,26 

0,58±0,09 

 

PM1 
Παρούσα εργασία 

 

Λευκωσία 

 

Αστική 

περιοχή 

Ιαν-Δεκ 2011 
 

1,98±1 

 

PM10 
Παρούσα εργασία 

Πίνακας 4 : Σύγκριση των αποτελεσμάτων WSOC της παρούσας εργασίας με βιβλιογραφία. 
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3.3 Αποτελέσματα μελέτης υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου (WSON) 

Οι ενώσεις του αζώτου, συμπεριλαμβανομένων οξειδωμένης/ανηγμένης 

μορφής και ανόργανης/ οργανικής μορφής, είναι πολύ σημαντικές γιατί αποτελούν 

θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη των οργανισμών, τόσο σε χερσαία όσο και 

σε υδάτινα οικοσυστήματα. 

Ωστόσο είναι ελάχιστες οι μελέτες που πραγματεύονται τα επίπεδα του 

WSON στα σωματίδια, και ειδικά οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στη 

λεκάνη της Μεσογείου είναι ακόμα πιο περιορισμένες. Μεγαλύτερη προσοχή έχει 

στραφεί στα ανόργανα αζωτούχα είδη (κυρίως ΝΗ4
+ και ΝΟ3

-), με αποτέλεσμα οι 

γνώσεις γύρω από το οργανικό άζωτο να είναι ελάχιστες. Το μεγαλύτερο μάλιστα 

μέρος από τα οργανικά αζωτούχα είδη στα σωματίδια, κατόπιν μεμονωμένων 

ισοτοπικών αναλύσεων, δεν έχει χαρακτηριστεί ακόμα και λόγω αυτού υπάρχει 

μεγάλη αβεβαιότητα για τις πιθανές πηγές του (Cornell et al., 2001, 2003; Kelly et 

al., 2005). Παρόλα αυτά το WSΟΝ φαίνεται να αποτελεί ένα ποσοτικά σημαντικό 

συστατικό το οποίο συνεισφέρει στο ισοζύγιο του αζώτου στην ατμόσφαιρα 

(Cornell et al., 2003; Duke et al., 2008) και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα 

οικοσυστήματα μέσω της εναπόθεσης του (Cornell, 2011; Violaki et al., 2010; 

Markaki et al., 2010; Zhang et al., 2002; Seitzinger and Sanders, 1999; Jickells, 

1998). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, επειδή η "ταυτότητα" για την πλειονότητα των 

οργανικών αζωτούχων ενώσεων δεν είναι ακόμα γνωστή, είναι δύσκολο να 

προβλέψει κανείς μια συγκεκριμένη εποχική τάση αλλά και πηγές για το WSON 

(Zhang et al., 2002). Με σκοπό να αντλήσουμε κατά το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες για τις πηγές και το γίγνεσθαι των υδατοδιαλυτών αζωτούχων 

οργανικών ενώσεων, στην ενότητα αυτή θα μελετήσουμε την εποχική μεταβολή 

της συγκέντρωσης τους σε δύο περιοχές (υπόβαθρο, αστική), ώστε να 

διαπιστώσουμε τις πιθανές πηγές τους. 
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3.3.1 Αγία Μαρίνα (EMEP PM10) 

 
Διάγραμμα 37 : Συγκριτική μηνιαία διακύμανση συγκέντρωσης του ολικού αζώτου (ΤΝ) και 

του υδατοδιαλυτού ανόργανου αζωτου (IN) στο σταθμό Αγ. Μαρίνας. 

Η μέση ετήσια τιμή του ολικού αζώτου (TN) στα PM10 για την περιοχή της 

Αγ. Μαρίνας κατά το έτος 2011 είναι 65,6 ±17,6 nmol/m3 με ένα εύρος ημερήσιων 

τιμών από 9,8 έως 139 nmol/m3. Ενώ η μέση τιμή του ανόργανου αζώτου(IN) στα 

PM10 για την περιοχή της Αγ. Μαρίνας κατά το έτος 2011 είναι 56,6 ±13,9 nmol/m3 

με ένα εύρος ημερήσιων τιμών από 5,09 έως 139,8 nmol/m3. Ο υπολογισμός των 

ανόργανων μορφών αζώτου (IN) υπολογίζεται ως το άθροισμα των ιόντων ΝΗ4
+ και 

ΝΟ3
-. Οι μετρήσεις του ανόργανου αζώτου (IN) πραγματοποιήθηκαν με ιοντική 

χρωματογραφία από την MSc Παναγιώτα Νικολάου κατά τη διάρκεια της 

μεταπτυχιακής της εργασίας (Νικολάου Π., 2012). Στο διάγραμμα 37 που 

προηγήθηκε, παρουσιάζεται η εποχική διακύμανση του ΤΝ και IN για το έτος 2011. 

Η εποχική τάση των συγκεντρώσεων του ολικού και ανόργανου αζώτου δείχνουν 

να ταυτίζονται πλήρως, επαληθεύοντας ότι το ΤΝ να εμφανίζει πάντα υψηλότερες 

τιμές από το ΙΝ, εφόσον το εμπεριέχει. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις τους 

παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών  και οι ελάχιστες κυρίως 

κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι υψηλές συγκεντρωσεις κατά το καλοκαίρι 

οφείλονται στα μειωμένα επίπεδα βροχοπτώσεων που θα οδηγούσαν στην 

απομάκρυνση περισσότερων σωματιδίων από την ατμόσφαιρα μέσω της υγρής 

εναπόθεσης, αλλά και στην αυξημένη φωτοχημική δραστηριότητα που ευνοείται 

αυτήν την περίοδο του έτους.  
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Διάγραμμα 38 : Εποχική διακύμανση της συγκέντρωσης του υδατοδιαλυτού οργανικού 
αζώτου (WSOΝ) στο σταθμό Αγ. Μαρίνας. 

Η μέση ετήσια τιμή του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου (WSON) για την 

περιοχή υποβάθρου της Αγ. Μαρίνας στα PM10 για το έτος 2011 είναι 9,1 ±5,2 

nmol/m3 με ένα εύρος ετήσιων τιμών από 0,04 έως 34,7 nmol/m3. Μέση τιμή 

WSOΝ 17,1 nmol/m3 έχει αναφερθεί και για την περιοχή υποβάθρου, Φινοκαλιά 

(Violaki et. al., 2010). Η τιμή αυτή αποτελεί άθροισμα των επιμέρους τιμών λεπτού 

και αδρού κλάσματος με τιμές 11,6 nmol/m3 και 5,5 nmol/m3 αντίστοιχα. Στο 

διάγραμμα 38 παρουσιάζεται η εποχική διακύμανση του WSON για το έτος 2011. 

Οι μέγιστες συγκεντρώσεις παρατηρούνται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα 

υψηλά επίπεδα κατά τους μήνες αυτούς δείχνουν να σχετίζονται με την απουσία 

υγρής εναπόθεσης και πιθανότατα την μεταφορά σωματιδίων από μεγάλες 

αποστάσεις. Επιπλέον η αυξημένη ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας που 

σημειώνεται το διάστημα αυτό οδηγεί στο σχηματισμό, μέσω φωτοχημικών 

αντιδράσεων, περισσότερων υδατοδιαλυτών οργανικών ενώσεων (Viana et al., 

2006), μέρος των οποίων πιθανόν να είναι και οι αζωτούχες. Από την άλλη πλευρά, 

τα σχετικά χαμηλότερα επίπεδα του WSON παρατηρούνται κατά τους χειμερινούς 

μήνες. 
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Διάγραμμα 39 : Ποσοστά συνεισφοράς του WSON στο ολικό υδατοδιαλυτό αζωτούχο 

κλάσμα στο σταθμό Αγ. Μαρίνας. 

Στο διάγραμμα 39 φαίνεται η συνεισφορά του WSON στο ολικό 

υδατοδιαλυτό αζωτούχο κλάσμα στο σταθμό Αγ. Μαρίνας για το έτος 2011. Το 

υδατοδιαλυτό οργανικό άζωτο αποτελεί το 5 - 25 %  περίπου του ολικού αζώτου 

για την περίοδο δειγματοληψίας  με μέσο όρο στα 12,5 ± 4,5% και όπως φαίνεται 

και στην εικόνα παραμένει σχετικά σταθερό, εμφανίζοντας κάποια μέγιστα κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 

 
Διάγραμμα 40 : Ποσοστά συνεισφοράς των NO3

-, NH4
+ και WSON στο ολικό υδατοδιαλυτό 

αζωτούχο κλάσμα στο σταθμό Αγ. Μαρίνας. 

Οι ανόργανες μορφές αζώτου (ΙΝ) κυριαρχούν στην ατμόσφαιρα καθ’ όλη τη 

περίοδο της μελέτης. Στο διάγραμμα 40, η πίτα δίνει τα ποσοστά τα οποία 
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αντιστοιχούν στις συγκεντρώσεις για τα οργανικά και ανόργανα είδη του αζώτου. 

Πιο συγκεκριμένα, τα αμμωνιακά ιόντα (NH4
+) είναι η επικρατούσα μορφή με ένα 

ποσοστό που καλύπτει το 51 % του ολικού αζώτου στην ατμόσφαιρα και μια μέση 

συγκέντρωση στα 34,3 ± 11,6 nmol/m3. Ακολουθούν τα νιτρικά ιόντα (ΝΟ3
-) που 

αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό της τάξεως του 36 %, με μια μέση συγκέντρωση 

στα 22,3 ± 6,3 nmol/m3, ενώ τη μικρότερη συνεισφορά φαίνεται να κατέχει το 

WSON με ένα ποσοστό που φτάνει το 13%. Αντίστοιχη μελέτη έχει 

πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Φινοκαλιάς για περίοδο 2 ετών 

αντιπροσωπεύοντας τα WSON, ΝΟ3
-, NH4

+ σε ποσοστά  13%,  23%  και 64% 

αντίστοιχα του συνολικού N (Violaki et. al., 2010), αποτελέσματα που συμφωνούν 

απόλυτα με εκείνα της παρούσας μελέτης. 

 

 

Διάγραμμα 41 : Εποχική διακύμανση της συγκέντρωσης των οργανικών(WSOΝ) και 

ανόργανων μορφών αζώτου (NO3
-, NH4

+) στο σταθμό Αγ. Μαρίνας. 
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3.3.2 Λευκωσία (NIC TRA PM10) 

 
Διάγραμμα 42 : Συγκριτική μηνιαία διακύμανση συγκέντρωσης του ολικού αζώτου (ΤΝ) και 

του υδατοδιαλυτού ανόργανου αζωτου (IN) στο σταθμό Λευκωσίας. 

Η μέση ετήσια τιμή του ολικού αζώτου (TN) στα PM10 για την περιοχή της 

Λευκωσίας κατά το έτος 2011 είναι 70,05 ±14 nmol/m3 με ένα εύρος ημερήσιων 

τιμών από 26,08 έως 162 nmol/m3. Ενώ η μέση τιμή του ανόργανου αζώτου(IN) στα 

PM10 για την περιοχή της Λευκωσίας  κατά το έτος 2011 είναι 58,3 ±13,7 nmol/m3 

με ένα εύρος ημερήσιων τιμών από 16,6 έως 137,1 nmol/m3. Στο διάγραμμα 42 

που προηγήθηκε, παρουσιάζεται η εποχική διακύμανση του ΤΝ και IN για το έτος 

2011. Η εποχική τάση των συγκεντρώσεων του ολικού και ανόργανου αζώτου 

δείχνουν να ταυτίζονται πλήρως, με υψηλότερες τις τιμές του ΤΝ. Οι μέγιστες 

συγκεντρώσεις τους, όπως και στην περιοχή υποβάθρου της Αγ. Μαρίνας, 

παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών  λόγω κυρίως έλλειψης 

υγρής εναπόθεσης και αυξημένης φωτοχημείας και οι ελάχιστες κυρίως κατά τους 

χειμερινούς μήνες.  
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Διάγραμμα 43 : Εποχική διακύμανση της συγκέντρωσης του υδατοδιαλυτού οργανικού 

αζώτου (WSOΝ) στο σταθμό Λευκωσίας. 

Η μέση ετήσια τιμή του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου στα PM10 στην 

περιοχή της Λευκωσίας για το έτος 2011 είναι 12,48 ±2,41 nmol/m3 με ένα εύρος 

ετήσιων τιμών από 0,02 έως 38,16 nmol/m3. Στο διάγραμμα 43 παρουσιάζεται η 

εποχική διακύμανση του WSON για το έτος 2011. Οι μέσες μηνιαίες συγκεντρώσεις 

κατά τη διάρκεια του έτους διατηρούνται σχετικά σταθερές, εμφανίζοντας κάποια 

μέγιστα κατά τους μήνες Ιανουάριο, Μάρτιο και Ιούνιο. Η σταθερότητα που 

εμφανίζει το WSON στην αστική περιοχή της Λευκωσίας αντιπαρατίθεται με την 

μεταβαλλόμενη εποχική διακύμανση της περιοχής υποβάθρου Αγ. Μαρίνας. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι τους καλοκαιρινού μήνες, λόγω έλλειψης υγρής 

εναπόθεσης και αυξημένης φωτοχημείας έχουμε υψηλότερες συγκεντρώσεις, οι 

οποίες σταθεροποιούνται και τους χειμερινούς μήνες στη Λευκωσία, λόγω 

επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από ρύπους της πόλης. 
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Διάγραμμα 44 :  Ποσοστά συνεισφοράς του WSON στο ολικό υδατοδιαλυτό αζωτούχο 
κλάσμα στο σταθμό Λευκωσίας. 

Στο διάγραμμα 44 φαίνεται η συνεισφορά του WSON στο ολικό 

υδατοδιαλυτό αζωτούχο κλάσμα στο σταθμό Λευκωσίας για το έτος 2011. Το 

υδατοδιαλυτό οργανικό άζωτο αποτελεί το 12- 27 % περίπου του ολικού αζώτου 

για την περίοδο δειγματοληψίας με μέσο όρο στα 18,4 ± 4,8 % και όπως φαίνεται 

στο διάγραμμα εμφανίζει μικρή εποχική μεταβολή για τη διάρκεια του έτους. 

 

 
Διάγραμμα 45 : Ποσοστά συνεισφοράς των NO3

-, NH4
+ και WSON στο ολικό υδατοδιαλυτό 

αζωτούχο κλάσμα στο σταθμό Λευκωσίας. 

Στο διάγραμμα 45, η πίτα δίνει τα ποσοστά τα οποία αντιστοιχούν στις 

συγκεντρώσεις για τα οργανικά και ανόργανα είδη του αζώτου. Πιο συγκεκριμένα, 

τα νιτρικά ιόντα (ΝΟ3
-) είναι η επικρατούσα μορφή με ένα ποσοστό που καλύπτει 
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το 49% του ολικού αζώτου στην ατμόσφαιρα και μια μέση συγκέντρωση στα 32,9 ± 

5,9 nmol/m3 (αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της Αγ. Μαρίνας, 

όπου τα αμμωνιακά ιόντα είναι εκείνα που κυριαρχούν, δείχνοντας 

διαφοροποίηση μεταξύ αστικής και απομακρυσμένης περιοχής). Ακολουθούν τα 

αμμωνιακά ιόντα (NH4
+) που αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό της τάξεως του 33%, 

με μια μέση συγκέντρωση στα 25,4 ± 12,8 nmol/m3, ενώ τη μικρότερη συνεισφορά 

φαίνεται να κατέχει το WSON με ένα ποσοστό που φτάνει το 18%. 

 

 

Διάγραμμα 46 : Εποχική διακύμανση της συγκέντρωσης των οργανικών(WSOΝ)  και 

ανόργανων μορφών αζώτου(NO3
-, NH4

+) στο σταθμό Λευκωσίας. 
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3.3.3 Σύγκριση EMEP PM10- NICTRA PM10  

 
Διάγραμμα 47 : Σύγκριση της εποχικής διακύμανσης της συγκέντρωσης του ολικού 

αζώτου(ΤΝ) στο κλάσμα PM10 για τους σταθμούς της Αγ. Μαρίνας (EMEP) και Λευκωσίας 

(NIC TRA). 

Στο διάγραμμα 47 φαίνεται η σύγκριση  του ολικού αζώτου του κλάσματος 

PM10 για τους σταθμούς της Αγ. Μαρίνας και Λευκωσίας. Όπως φαίνεται, οι δύο 

σταθμοί έχουν τις ίδιες περίπου συγκεντρώσεις και τάσεις κατά τους 

περισσότερους μήνες του χρόνου, με εξαίρεση κάποιους χειμερινούς μήνες 

(Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Οκτώβριος) που παρατηρούνται λίγο υψηλότερες τιμές 

για το σταθμό της Λευκωσίας. Το Καλοκαίρι, η Λευκωσία, αν και είναι αστικό 

κέντρο, έχει τιμές όμοιες με εκείνες της περιοχής υποβάθρου που είναι η Αγ. 

Μαρίνα, δηλαδή είναι απαλλαγμένη από αξιοσημείωτη τοπική ρύπανση που 

σχετίζεται με τις ενώσεις αζώτου.  
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Διάγραμμα 48 : Σύγκριση της εποχικής διακύμανσης της συγκέντρωσης του ανόργανου 

αζώτου(IΝ) στο κλάσμα PM10 για τους σταθμούς της Αγ. Μαρίνας (EMEP) και Λευκωσίας 
(NIC TRA). 

Διάγραμμα 49 : Σύγκριση της εποχικής διακύμανσης της συγκέντρωσης των ανόργανων 

μορφών αζώτου NH4
+ και NO3

- στο κλάσμα PM10 για τους σταθμούς της Αγ. Μαρίνας 

(EMEP) και Λευκωσίας (NIC TRA). 

Στο διάγραμμα 48 φαίνεται η σύγκριση του ανόργανου αζώτου του 

κλάσματος PM10 για τους σταθμούς της Αγ. Μαρίνας και Λευκωσίας. Όπως 

φαίνεται, οι δύο σταθμοί έχουν τις ίδιες περίπου  συγκεντρώσεις και τάσεις κατά 

τους περισσότερους μήνες του χρόνου. Αυτό οφείλεται στο σχετικά αμετάβλητο 

άθροισμα των ανόργανων μορφών αζώτου NH4
+ και NO3

-. Στο διάγραμμα 49 (α) 

φαίνεται η εποχική διακύμανση του NH4
+, η οποία έχει ίδια τάση και εύρος τιμών 

για τις δύο περιοχές και στο διάγραμμα 49 (β) φαίνεται η εποχική διακύμανση του 

NΟ3
-, η οποία έχει ίδια τάση για τις δύο περιοχές, αλλά όπως φαίνεται και στην 

εικόνα η Λευκωσία φαίνεται να έχει λίγο υψηλότερες τιμές από εκείνες της Αγ. 

Μαρίνας. 
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Διάγραμμα 50 : Σύγκριση της εποχικής διακύμανσης της συγκέντρωσης του 

υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου(WSOΝ) στο κλάσμα PM10 για τους σταθμούς της Αγ. 

Μαρίνας (EMEP) και Λευκωσίας (NIC TRA). 

 
Διάγραμμα 51 : Σύγκριση της εποχικής διακύμανσης της συγκέντρωσης του 

υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου(WSOΝ) στο κλάσμα PM10 για τους σταθμούς της Αγ. 
Μαρίνας (EMEP) και Λευκωσίας (NIC TRA). 

Στα διαγράμματα 50 και 51 φαίνεται η σύγκριση του WSON του κλάσματος 

PM10 για τους σταθμούς της Αγ. Μαρίνας και Λευκωσίας. Όπως φαίνεται, οι δύο 

σταθμοί έχουν περίπου τις ίδιες συγκεντρώσεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 

γεγονός που μαρτυρά πως η Λευκωσία, αν και είναι αστικό κέντρο, κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες έχει τιμές όμοιες με εκείνες της περιοχής υποβάθρου που 

είναι η Αγ. Μαρίνα. Αυτό σημαίνει πως η Λευκωσία είναι απαλλαγμένη από 

αξιοσημείωτη τοπική ρύπανση κατά την καλοκαιρινή περίοδο και ότι το WSON 
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είναι κυρίως μεταφερόμενο στις δύο περιοχές. Αντίθετα τους χειμερινούς μήνες οι 

συγκεντρώσεις του WSOΝ στη Λευκωσία είναι μεγαλύτερες σε σχέση με εκείνες 

της Αγ. Μαρίνας, δείχνοντας πως η πόλη συνεισφέρει στη συγκέντρωση του WSON 

κατά το χειμώνα, κάτι που συμφωνεί απόλυτα και με τη συμπεριφορά του WSOC, 

που μελετήσαμε στην προηγούμενη ενότητα αποτελεσμάτων. 

 

Διάγραμμα 52: Σύγκριση των ποσοστών συνεισφοράς του υδατοδιαλυτού οργανικού 
αζώτου(WSOΝ) στο ολικό υδατοδιαλυτό αζωτούχο κλάσμα για τους σταθμούς της Αγ. 

Μαρίνας (EMEP) και Λευκωσίας (NIC TRA). 

Στο διάγραμμα 52 φαίνεται η συνεισφορά του WSON στο ολικό υδατοδιαλυτό 

αζωτούχο κλάσμα στο σταθμό της Αγ. Μαρίνας και Λευκωσίας για το έτος 2011. Όπως 

αναφέρθηκε στις επιμέρους ενότητες των σταθμών, αλλά φαίνεται και στην εικόνα τα 

ποσοστά παραμένουν σχετικά σταθερά για όλη τη διάρκεια του έτους για τις δύο 

περιοχές, με εξαίρεση δύο μήνες (Ιούνιο, Αύγουστο) που στην περιοχή υποβάθρου 

εμφανίζουν λίγο αυξημένο λόγο. 
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Διάγραμμα 53 : Συσχέτιση μεταξύ των ιόντων ΝΗ4
+και WSON στο σταθμό Αγ. Μαρίνας. 

 

Διάγραμμα 54 : Συσχέτιση μεταξύ του nss-SO4
2- και WSON στο σταθμό Αγ. Μαρίνας. 

Προσπαθώντας να αξιολογηθούν οι πιθανές πηγές των οργανικών αζωτούχων 

ενώσεων στην ατμόσφαιρα, πραγματοποιείται συσχέτιση με τα αμμωνιακά ιόντα 

(ΝΗ4
+) και τα μη θαλάσσιας προέλευσης SO4

2-. Η συσχέτιση αυτή φαίνεται στα 

διαγράμματα 53 και 54 αντίστοιχα. Διαπιστώνεται ότι η παρουσία του WSON 

πιθανότατα οφείλεται σε ανθρωπογενείς εκπομπές, λόγω της καλής συσχέτισης που 

παρουσιάζει με τα αμμωνιακά ιόντα (ΝΗ4
+) και τα μη θαλάσσιας προέλευσης SO4

2-. 

Αντίθετα δεν παρατηρείται σημαντική συσχέτιση μεταξύ του WSON και των ΝΟ3
- 

ιόντων, καθώς και του WSON με τα μέταλλα Zn, Pb. Η καλή συσχέτιση του WSON και 

ΝΗ4
+, nss- SO4

2-, οφείλεται στην μεταφορά σωματιδίων από τις ανεπτυγμένες περιοχές 

περιφερειακά της Κύπρου. 
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Διάγραμμα 55: Συσχέτιση μεταξύ των ιόντων ΝΗ4
+και WSON στο σταθμό Λευκωσίας. 

 

Διάγραμμα 56 : Συσχέτιση μεταξύ του nss-SO4
2- και WSON στο σταθμό Λευκωσίας. 

Στα διαγράμματα 55 και 56 πραγματοποιείται συσχέτιση με τα αμμωνιακά 

ιόντα (ΝΗ4
+) και τα μη θαλάσσιας προέλευσης SO4

2- για την περιοχή της Λευκωσίας. 

Διαπιστώνεται ότι η παρουσία του WSON πιθανότατα οφείλεται σε ανθρωπογενείς 

εκπομπές. Παρατηρείται καλή συσχέτιση του WSON με τα αμμωνιακά ιόντα (ΝΗ4
+), 

ωστόσο η συσχέτιση με τα μη θαλάσσιας προέλευσης SO4
2- δεν είναι καλή. Τα nss-

SO4
2- θεωρούνται ρύπος μεταφοράς, οπότε η μη εμφανής συσχέτιση με το WSON 

πιθανότατα οφείλεται στην άμεση παραγωγή αερολυμάτων και την τοπική ρύπανση 

στο αστικό κέντρο της Λευκωσίας, πέρα από τα μεταφερόμενα αερολύματα. Επιπλέον, 

πραγματοποιήθηκαν συσχετίσεις του WSON με τα ΝΟ3
- ιόντα, τα Zn, Pb χωρίς να 

παρατηρηθεί σημαντική συσχέτιση μεταξύ τους. 
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Διάγραμμα 57 : Σύγκριση εποχικής διακύμανσης των nss-Ca2+ και του WSON στις περιοχές 
της Αγ. Μαρίνας και Λευκωσίας. 

Στο διάγραμμα 57 φαίνεται η σύγκριση της εποχικής διακύμανσης των nss-

Ca2+ και του WSON. Γενικά, τα ιόντα Ca2+ υφίστανται σε μεγάλες συγκεντρώσεις 

στο στερεό φλοιό της Γης, γι΄αυτό και σαν κύρια πηγή εκπομπής τους έχουν το 

έδαφος. Για την περιοχή της Αγ.Μαρίνας (διάγραμμα 57α) τα nss-Ca2+ και WSON 

φαίνεται να έχουν την ίδια εποχική διακύμανση, αν και τα nss-Ca2+ εμφανίζουν 

μεμονωμένες υψηλές τιμές οι οποίες οφείλονται σε επεισόδια σκόνης. Αυτό 

επιβεβαιώνει ξανά πως ο σταθμός της Αγ. Μαρίνας είναι καθαρός σταθμός 

υποβάθρου, χωρίς τοπική επιβάρυνση, στον οποίο τα αερολύματα είναι 

μεταφερόμενα, παρουσιάζοντας ίδια συμπεριφορά. Αντίθετα στην περιοχή της 

Λευκωσίας (διάγραμμα 57β), τα nss-Ca2+ και WSON δε φαίνεται να έχουν όμοια 

τάση. Να σημειωθεί πως οι αυξημένες τιμές που παρατηρούνται κατά τους 

χειμερινούς μήνες οφείλονται κυρίως στην κυκλοφοριακή κίνηση, λόγω 

επαναιώρησης των σωματιδίων από την κίνηση των αυτοκινήτων. 
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Διάγραμμα 58 : Συσχέτιση μεταξύ του EC και WSOC στους σταθμούς Αγ. Μαρίνας και 
Λευκωσίας. 

Στο διάγραμμα 58 γίνεται συσχέτιση του στοιχειακού άνθρακα (EC) με το 

WSON για τις δύο περιοχές, Αγ. Μαρίνας (διάγραμμα 58α) και Λευκωσίας 

(διάγραμμα 58β). Και στις δύο περιπτώσεις δεν παρατηρείται συσχέτιση αυτών. 

Παρ όλα αυτά παρατηρώντας εκτενέστερα την περιοχή της Λευκωσίας για δύο 

μεμονωμένες περιόδους (Καλοκαίρι, Χειμώνα) παρατηρείται σημαντική συσχέτιση 

(R2=0,53) μόνο για την περίοδο του Χειμώνα (διάγραμμα 59β), επιδεικνύοντας ότι 

αυτή την περίοδο του χρόνου είναι έντονη η τοπική επιβάρυνση που υπάρχει στην 

αστική περιοχή της Λευκωσίας, η οποία οφείλεται σε τζάκια, θέρμανση, καύσεις 

κ.α.  

  
Διάγραμμα 59 : Συσχέτιση μεταξύ του EC και WSOC στο σταθμό Λευκωσίας για τις δύο 

περιόδους (Καλοκαίρι, Χειμώνας). 
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Διάγραμμα 60 : Σύγκριση των συγκεντρώσεων Δ-WSON και Δ-EC. 

Στο διάγραμμα 60 πραγματοποιείται σύγκριση των Δ-EC και Δ-WSON, απ΄όπου 

μπορούμε να διαπιστώσουμε πως εμφανίζουν κοινή εποχική τάση, εμφανίζοντας 

μέγιστα το Χειμώνα και ελάχιστα το Καλοκαίρι. Το Δ-EC (ECNICTRA- ECEMEP) και Δ-

WSON (WSONNICTRA- WSONEMEP) αποτελεί το φορτίο που οφείλεται καθαρά στη 

Λευκωσία και είναι λόγω τοπικής αστικής ατμοσφαιρικής επιβάρυνσης κατά την 

περίοδο του Χειμώνα. Το διάγραμμα αυτό είναι όμοιο με το αντίστοιχο του WSOC 

(διάγραμμα 36), απ το οποίο λάβαμε τα ίδια συμπεράσματα για την επίδραση 

τοπικών πηγών. 
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3.3.4 Σύγκριση με άλλες μελέτες 

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν περιορισμένες μελέτες που να 

ασχολούνται με τα επίπεδα του WSON σε δείγματα αερολυμάτων της ευρύτερης 

λεκάνης της Μεσογείου. Γενικότερα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι ελάχιστες οι 

μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Ευρώπης. Είναι επομένως 

δύσκολο να συγκριθούν τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης με τη μέχρι τώρα 

υπάρχουσα βιβλιογραφία. Στον πίνακα 5 συγκεντρώνονται οι τιμές του WSON για 

διάφορα είδη αερολυμάτων, από διάφορες περιοχές του κόσμου όπως 

προκύπτουν από μελέτες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν. Συγκρίνοντας τα 

επίπεδα συγκεντρώσεων του WSON, παρατηρείται μεγάλη διακύμανση αυτών 

μεταξύ των διαφορετικών περιοχών του κόσμου. 

Η συγκέντρωση του WSON που προσδιορίστηκε στα κλάσματα PM10 για την 

Αγ. Μαρίνα (9,1 ±5,2 nmol/m3) και Λευκωσία (12,48 ±2,41 nmol/m3) είναι 

συγκρίσιμες με εκείνες που έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία από διάφορες 

περιοχές του κόσμου, με διαφορετικές μεθόδους και είδος αερολυμάτων. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας για τις δύο περιοχές της Κύπρου 

πλησιάζουν αρκετά  με τα αποτελέσματα της μελέτης του Calderon et al, (2010) για 

το άθροισμα PM2.5+ PM2.5-10 στην περιοχή Φλόριντα των ΗΠΑ με τιμή 7,7 nmol/m3. 

Όμοια τιμή 7,7 nmol/m3 καταγράφηκε για bulk φίλτρα στην ΝΑ Σκωτία από το 

Benitez,(2010). Επίσης πλησιάζουν εκείνα της μελέτης του Lin et al., (2010)  για τα 

λεπτά σωματίδια (ΡΜ2.5) στην περιοχή Β.Καρολίνα με τιμή 11,4 nmol/m3, τα 

αποτελέσματα του Zhang et al., (2002) για τα λεπτά σωματίδια (ΡΜ2.5) στην 

περιοχή Davis (Β.Καρολίνα) με τιμή 15,6 nmol/m3 και την έρευνα της Violaki et al, 

(2010) που πραγματοποιήθηκε για λεπτά και αδρά σωματίδια(PM1.3+ PM1.3-10) στην 

περιοχή της Φινοκαλιάς με τιμή 17,1 nmol/m3. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

WSON σε αερολύματα έχουν καταγραφεί από τους Spokes et al., (2000), για την 

περιοχή Mace Head στη Δ. Ιρλανδία (130 nmol/m3) και από τους Chen et al., (2010) 

για παράκτια περιοχή της Ταιβάν (75,9 ± 28,2 nmol/m3).  

  



91 

 

Περιοχή 
Κατηγορία 
Περιοχής 

Περίοδος 
Δειγματοληψίας 

Τιμές 
WSON 

(nmol/m3) 

Είδος 
Αερολυμάτων 

Αναφορές 

Mace Head 
(Δ. Ιρλανδία) 

Παράκτια- 
απομακρυσμένη 

Ιούν 1996 44 Bulk 
Spokes et 
al., 2000 

Mace Head 
(Δ. Ιρλανδία) 

Παράκτια- 
απομακρυσμένη 

Μάιος 1997 130 Bulk 
Spokes et 
al., 2000 

Χαβάη 
Παράκτια- 

απομακρυσμένη 

Ιούλ.-Αύγ. 1998 
(καθαρή 

ατμόσφαιρα) 
(μολυσμένη 

ατμόσφαιρα ) 

3,3 ± 2,0 
28,5 ± 25 

Bulk 
Cornell et 
al., 2001 

Erdemli (Τουρκία) 
Αγροτική- 
παράκτια 

Μάρτιος-Μάιος 
2000 

29 ± 42 Bulk 
Mace et al., 

2003a 

Αμαζόνιος Απομακρυσμένη 

Σεπτ.-Οκτ. 1999  
(ξηρή περίοδο) 

Μάρτ.-Μάι.. 1999 
 (υγρή περίοδο) 

61 ± 67 
 

3,5 ± 4,6 
 

PM10 
Mace et al., 

2003b 

ΝΑ Σκωτία Αγροτική Ιούλ.-Νοέμ. 2008 7,7 ± 4,3 Bulk 
Benitez et 
al., 2010 

Tasmania 
(Αυστραλία) 

Υπόβαθρο Νοέμβριος 2000 1,4 PM1+ PM1-10 
Mace et al., 

2003c 

N. Κίνα Παράκτια Απρίλιος 2005 65 ± 20,0 Bulk 
Shi et al., 

2010 

Il Rousse (Κορσική) Απομακρυσμένη 
Ιαν. 2004-
Σεπτ.2012 

4,4 ± 1,6 Bulk 
Μητσοτάκη 

Α.,Μ.Δ.Ε, 
2014 

Ατλαντικός Απομακρυσμένη 
Οκτ.-Νοέμ. 2002 
Σεπτ.-Οκτ. 2004 
Οκτ.-Νοέμ. 2005 

5,6 ± 10,0 Bulk 
Lesworth 

et al., 2010 

Φινοκαλιά (Κρήτη) Υπόβαθρο 2005-2006 17,1 
PM1.3+ PM1.3-

10 
Violaki et 
al., 2010 

Β. Καρολίνα 
(ΗΠΑ) 

Προάστιο 
αστικής 

Ιάν.-Ιούν. 2007 11,4 PM2.5 
Lin et al., 

2010 

Ταιβάν 
Κοντά σε 

αυτοκινητόδρομο 
Ιάν.-Δεκ. 2006 

75,9 ± 
28,2 

Bulk 
Chen et al., 

2010 

Davis 
(B.Καλιφόρνια,ΗΠΑ) 

Προάστιο 
αστικής περιοχής 

Αύγ.1997-
Ιούλ.1998 

15,6 ± 
13,6 

PM2.5 
Zhang et 
al., 2002 

Florida (ΗΠΑ) 
Παράκτια αστική 

περιοχή 
Ιούλ.-Σεπτ. 2005 7,7 

PM2.5+ PM2.5-

10 
Calderon et 

al., 2007 

Αγ. Μαρίνα Υπόβαθρο Ιαν-Δεκ 2011 9,1 ±5,2 

PM10 
Παρούσα 
εργασία 

Λευκωσία Αστική Ιαν-Δεκ 2011 12,5 ±2,4 
PM10 Παρούσα 

εργασία 

Πίνακας 5 : Σύγκριση των αποτελεσμάτων WSON της παρούσας εργασίας με βιβλιογραφία. 
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3.4 Προσδιορισμός των πηγών με PCA (Principal Component Analysis) 

Για να διαπιστωθεί εάν οι υπό μελέτη ενώσεις ομαδοποιούνται ανάλογα με 

την πηγή προέλευσης τους, πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση κατά 

παράγοντες (Factor Analysis), με περιστροφή κατά varimax. Πρόκειται για μια 

στατιστική μέθοδο που χρησιμοποιείται ευρέως σε ατμοσφαιρικές μελέτες, για τον 

προσδιορισμό των πηγών διαφόρων ενώσεων με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα. Η 

μέθοδος αυτή στηρίζεται στην ταξινόμηση των δεδομένων, που αποτελούν τις 

μεταβλητές, σε διάφορους παράγοντες (factors), με βάση τις μεταξύ τους 

συσχετίσεις. Έτσι λοιπόν θέτουμε ως μεταβλητές τα OC, EC, WSOC, WSON και τα 

ιόντα που αναλύθηκαν με τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν και το 

πρόγραμμα εξάγει τους παράγοντες-συνιστώσες που επηρεάζουν τις 

συγκεντρώσεις αυτών, με βάση την ιδιοτιμή. Οι παράγοντες που προκύπτουν είναι 

στατιστικά σημαντικοί όταν δίνουν ιδιοτιμή μεγαλύτερη από τη μονάδα, ενώ 

παράγοντες με ιδιοτιμή μικρότερη της μονάδας δεν είναι στατιστικά σημαντικοί 

και παραλείπονται. 

Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης, που προκύπτουν από τα δεδομένα 

της συγκεκριμένης μελέτης, δίνονται στους παρακάτω πίνακες 6, 7, 8, 9 και 10. Πιο 

συγκεκριμένα για τις δύο υπό μελέτη περιοχές (Αγ. Μαρίνα και Λευκωσία) και για 

δύο περιόδους του έτους, χειμερινή (Νοέμβριος-Απρίλιος) και καλοκαιρινή (Μάιος- 

Οκτώβριος) παρουσιάζονται οι μεταβλητές με τις συσχετίσεις που αντιστοιχούν σε 

κάθε παράγοντα, ώστε να προσδιοριστούν οι κύριες πηγές των σωματιδίων, ενώ 

στο τέλος του πίνακα φαίνεται η ιδιοτιμή κάθε παράγοντα και το ποσοστό 

μεταβλητότητας των αποτελεσμάτων. Όπως είναι φανερό από τους πίνακες 

διακρίνεται ομαδοποίηση σε πέντε παράγοντες και για τις δύο περιοχές που 

μπορούν να εξηγήσουν πάνω από το 85% της διακύμανσης τους για τις περιοχές 

της Αγ. Μαρίνας και Λευκωσίας. 
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 Για την περιοχή της Αγ. Μαρίνας κατά την καλοκαιρινή περίοδο έχουμε : 

EMEP Καλοκαίρι 

     Παράγοντας 

 

 

 

Μεταβλητή 

Παράγοντας 

1 

Παράγοντας 

2 

Παράγοντας 

3 

Παράγοντας 

4 

Παράγοντας 

5 

OC 0,863 0,381 -0,028 0,013 -0,051 

EC 0,750 0,031 -0,210 0,497 0,229 

WSOC 0,772 0,201 -0,009 0,212 0,395 

WSON 0,219 0,782 -0,090 -0,282 -0,110 

Na+ -0,553 0,179 0,610 0,215 -0,147 

NH4
+ 0,055 0,903 -0,177 -0,025 0,176 

K+ 0,211 0,094 0,130 0,142 0,919 

Mg2+ 0,099 0,044 0,872 0,075 0,265 

Ca2+ 0,423 -0,145 0,024 0,840 0,115 

Cl- -0,278 -0,395 0,724 0,186 -0,085 

NO3
- -0,059 0,063 0,429 0,851 0,098 

nss-SO4
2- 0,145 0,827 0,291 0,339 0,103 

Ιδιοτιμή 2,597 2,522 2,027 2,025 1,231 

%Διακύμανση 21,6 21,0 16,9 16,9 10,3 

Αθροιστικά % 21,6 42,6 59,5 76,4 86,7 

Χαρακτηρισμός 
Ανθρωπογενείς 

πηγές 

Περιοχικά 

αερολύματα 
Θάλασσα 

Φλοιός Γης-

Έδαφος 

Καύση 

Βιομάζας 

Πίνακας 6: Ομαδοποίηση κατά παράγοντες με περιστροφή varimax για την περιοχή της Αγ. 
Μαρίνας κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 

Ο πρώτος και πιο βασικός παράγοντας αντιστοιχεί στο 21,6% της διακύμανσης, 

συσχετίζοντας τα OC, EC και WSOC και ονομάζεται παράγοντας των ανθρωπογενών 

πηγών. Ο δεύτερος παράγοντας αντιστοιχεί στο 21% της μεταβλητότητας, αποτελείται 

από τα nss-SO4
2-, NH4

+ και WSON και οφείλεται σε περιοχικά αερολύματα (regional 

aerosols), τα οποία προέρχονται από μεταφερόμενα αερολυμάτων μακράς εμβέλειας. 

Ο τρίτος παράγοντας αντιστοιχεί στο 16,9% της μεταβλητότητας και αφορά στη 

θαλάσσια συμμετοχή, λόγω της υψηλής συσχέτισης που δίνει για τα Cl-, Na+ και Mg2+, 

ιόντα τα οποία αποτελούν και το σημαντικότερο ποσοστό στα σωματίδια θαλάσσιας 

προέλευσης. Ο τέταρτος παράγοντας εξηγεί επίσης το 16,9% της μεταβλητότητας και 
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αποδίδεται στην επίδραση από το φλοιό της Γης (έδαφος), λόγω της συσχέτισης του 

με τα ιόντα Ca2+. Παρατηρούμε ότι σε αυτόν τον παράγοντα συσχετίζονται ισχυρά τα 

NO3
- ιόντα, δείχνοντας πως βρίσκονται στο αδρό μέρος των αερολυμάτων. Τέλος ο 

πέμπτος παράγοντας έχει μικρότερη συμμετοχή εξηγώντας ένα ποσοστό 10,3% της 

διακύμανσης, και δίνει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τα ιόντα K+, τα  οποία 

αποτελούν δείκτη καύσης βιομάζας. Η γραφική απεικόνιση δύο διαστάσεων (2D), από 

την ομαδοποίηση των δεδομένων εφαρμόζοντας τη στατιστική μέθοδο ανάλυσης κατά 

παράγοντες (Factor Analysis), δίνεται στο διάγραμμα 61. Όπως φανερά διακρίνεται τα 

στοιχεία ανάλογα με την πηγή προέλευσης τους, που προκύπτει από τη μεταξύ τους 

συσχέτιση, ταξινομούνται σε έναν από τους πέντε παράγοντες που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

 

 

Διάγραμμα 61: Γραφική απεικόνιση δύο διαστάσεων για την περιοχή της Αγ. Μαρίνας, 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο όπως προκύπτει από την ομαδοποίηση των δεδομένων 

κατά παράγοντες, ανάλογα με την πηγή προέλευσης τους. 
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 Για την περιοχή της Αγ. Μαρίνας κατά την χειμερινή περίοδο έχουμε : 

EMEP Χειμώνας 

Παράγοντας 

 

 

 

Μεταβλητή 

Παράγοντας 

1 

Παράγοντας 

2 

Παράγοντας 

3 

Παράγοντας 

4 

Παράγοντας 

5 

OC 0,919 -0,054 0,261 0,033 0,095 

EC 0,852 -0,119 0,285 0,107 0,153 

WSOC 0,913 -0,103 0,142 0,118 0,070 

WSON 0,195 -0,104 0,878 -0,090 0,120 

Na+ -0,112 0,875 -0,137 -0,213 -0,136 

NH4
+ 0,400 -0,228 0,706 0,377 -0,198 

K+ 0,128 0,012 0,144 0,925 0,013 

Mg2+ -0,078 0,799 -0,079 0,156 0,484 

Ca2+ 0,320 0,255 0,070 -0,021 0,832 

Cl- -0,169 0,807 -0,255 0,031 0,356 

NO3
- 0,572 0,599 0,285 0,240 0,130 

nss-SO4
2- 0,335 -0,079 0,785 0,395 -0,001 

Ιδιοτιμή 3,209 2,576 2,250 1,318 1,180 

%Διακύμανση 26,7 21,5 18,8 11,0 9,8 

Αθροιστικά % 26,7 48,2 67 78 87,8 

Χαρακτηρισμός 
Ανθρωπογενείς  

πηγές  
Θάλασσα 

Περιοχικά 
αερολύματα 

Καύση 

βιομάζας 
Φλοιός Γης-

Έδαφος 

 Πίνακας 7: Ομαδοποίηση κατά παράγοντες με περιστροφή varimax για την περιοχή της Αγ. 
Μαρίνας κατά τη χειμερινή περίοδο. 

Ο πρώτος και πιο βασικός παράγοντας είναι και εδώ ο παράγοντας των 

ανθρωπογενών πηγών και αντιστοιχεί στο 26,7% της διακύμανσης. Ο δεύτερος 

παράγοντας αντιστοιχεί στο 21,5% της μεταβλητότητας και αφορά στη θαλάσσια 

συμμετοχή. Ο τρίτος παράγοντας αντιστοιχεί στο 18,8% της μεταβλητότητας και 

οφείλεται σε περιοχικά αερολύματα. Ο τέταρτος παράγοντας εξηγεί το 11,0% της 

μεταβλητότητας και αποδίδεται στην καύση βιομάζας. Τέλος ο πέμπτος 

παράγοντας έχει μικρότερη συμμετοχή εξηγώντας ένα ποσοστό 9,8% της 

διακύμανσης και δείχνει την επίδραση από το φλοιό της Γης (έδαφος).  
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Συγκρίνοντας τη στατιστική ανάλυση κατά παράγοντες για την περιοχή της 

Αγ. Μαρίνας κατά την καλοκαιρινή και χειμερινή περίοδο, παρατηρούμε όμοιο 

διαχωρισμό παραγόντων με όμοιες συσχετίσεις και για τις δύο περιόδους του 

χρόνου, δηλαδή η περιοχή υποβάθρου φαίνεται να έχει κοινό profile κατά τη 

διάρκεια όλου του έτους. Η μόνη διαφοροποίηση αυτών είναι η συμπεριφορά των 

νιτρικών ιόντων, τα οποία κατά την καλοκαιρινή περίοδο συσχετίζονται με τον 

παράγοντα έδαφος, δείχνοντας ότι πιθανότατα συνεισφέρουν στο αδρό κομμάτι 

των αερολυμάτων. Αντίθετα, κατά τη χειμερινή περίοδο η συσχέτιση αυτή χάνεται 

και παρατηρείται συσχέτιση με τον παράγοντα των ανθρωπογενών πηγών 

(συνεισφέροντας στο λεπτό κομμάτι αερολυμάτων), καθώς και με τον παράγοντα 

θάλασσα. Η γραφική απεικόνιση δύο διαστάσεων (2D) που προκύπτει από το 

Factor Analysis, για  την περιοχή της Αγ. Μαρίνας κατά τη χειμερινή περίοδο 

δίνεται στο διάγραμμα 62. 

 

Διάγραμμα 62: Γραφική απεικόνιση δύο διαστάσεων για την περιοχή της Αγ. Μαρίνας, 
κατά τη χειμερινή περίοδο, όπως προκύπτει από την ομαδοποίηση των δεδομένων κατά 

παράγοντες, ανάλογα με την πηγή προέλευσης τους. 
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 Για την περιοχή της Αγ. Μαρίνας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους : 

EMEP (όλος ο χρόνος) 

Παράγοντας 

 

 

 

Μεταβλητή 

Παράγοντας 

1 

Παράγοντας 

2 

Παράγοντας 

3 

Παράγοντας 

4 

Παράγοντας 

5 

OC 0,839 0,432 -0,047 0,051 -0,020 

EC 0,836 0,073 -0,184 0,336 0,163 

WSOC 0,813 0,236 -0,086 0,186 0,240 

WSON 0,253 0,816 -0,014 -0,269 -0,105 

Na+ -0,352 -0,014 0,735 0,136 -0,191 

NH4
+ 0,144 0,841 -0,259 0,076 0,241 

K+ 0,199 0,134 0,049 0,108 0,931 

Mg2+ 0,107 0,093 0,809 0,232 0,221 

Ca2+ 0,497 -0,084 0,071 0,767 0,023 

Cl- -0,119 -0,371 0,843 0,021 -0,006 

NO3
- 0,127 0,134 0,372 0,831 0,138 

nss-SO4
2- 0,193 0,830 0,055 0,42 0,160 

Ιδιοτιμή 2,639 2,499 2,166 1,768 1,152 

%Διακύμανση 22 20,8 18,1 14,7 9,6 

Αθροιστικά % 22 42,8 60,9 75,6 85,2 

Χαρακτηρισμός 
Ανθρωπογενείς 

 πηγές  
Περιοχικά 

αερολύματα 
Θάλασσα  

Φλοιός Γης-

Έδαφος 
Καύση 

βιομάζας 

 Πίνακας 8 : Ομαδοποίηση κατά παράγοντες με περιστροφή varimax για την περιοχή της 
Αγ. Μαρίνας για όλη τη διάρκεια του έτους. 

Αφού πρώτα προσδιορίστηκαν οι πηγές αερολυμάτων ξεχωριστά για τις δύο 

περιόδους του έτους και διαπιστώθηκε πως η περιοχή υποβάθρου της Αγ. Μαρίνας  

δεν εμφανίζει διαφορές με την αλλαγή της εποχής, μπορούμε πλέον να 

κρατήσουμε ένα ενιαίο profile για τα αερολύματα της, χωρίς το διαχωρισμό σε 

Καλοκαίρι και Χειμώνα. Η γραφική απεικόνιση δύο διαστάσεων (2D) που 

προκύπτει από το Factor Analysis, για  την περιοχή της Αγ. Μαρίνας για όλη τη 

διάρκεια του έτους δίνεται στο διάγραμμα 63. 
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Διάγραμμα 63 : Γραφική απεικόνιση δύο διαστάσεων για την περιοχή της Αγ. Μαρίνας, 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, όπως προκύπτει από την ομαδοποίηση των δεδομένων 

κατά παράγοντες, ανάλογα με την πηγή προέλευσης τους. 
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 Για την περιοχή της Λευκωσίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο έχουμε : 

NIC TRA Καλοκαίρι 

     Παράγοντας 

 

 

 

Μεταβλητή 

Παράγοντας 

1 

Παράγοντας 

2 

Παράγοντας 

3 

Παράγοντας 

4 

Παράγοντας 

5 

OC -0,111 0,084 0,257 0,854 -0,073 

EC -0,061 -0,173 0,903 0,196 0,053 

WSOC 0,007 -0,144 0,162 0,876 0,189 

WSON -0,570 0,316 -0,268 0,317 0,274 

Na+ 0,899 0,226 -0,213 -0,164 0,111 

NH4
+ -0,165 0,913 -0,166 -0,006 0,081 

K+ 0,069 0,156 0,123 0,085 0,950 

Mg2+ 0,919 0,137 0,086 0,100 0,120 

Ca2+ 0,210 -0,121 0,885 0,244 0,097 

Cl- 0,810 -0,339 -0,064 -0,111 0,010 

NO3
- 0,844 0,115 0,341 0,056 -0,055 

nss-SO4
2- 0,298 0,882 -0,113 -0,065 0,125 

Ιδιοτιμή 3,526 2,006 1,991 1,759 1,082 

%Διακύμανση 29,4 16,7 16,6 14,7 9,0 

Αθροιστικά % 29,4 46,1 62,7 77,4 86,4 

Χαρακτηρισμός 
Θαλάσσιος      

τομέας  

Περιοχικά 

αερολύματα 
Καύσεις 

Δευτερογενείς 

οργανικές 

ενώσεις 

Καύση 

Βιομάζας 

Πίνακας 9 : Ομαδοποίηση κατά παράγοντες με περιστροφή varimax για την περιοχή της 
Λευκωσίας κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 

Κατά την περίοδο του Καλοκαιριού, ο πρώτος παράγοντας, ο οποίος εξηγεί το 

29,4% της μεταβλητότητας αποδίδεται στο θαλάσσιο τομέα, δηλαδή σε αερολύματα 

από θάλασσα (Na+, Cl-, Mg2+), τα οποία με την επίδραση Β, ΒΔ ανέμων εμπλουτίζονται 

με ρύπους ανθρωπογενούς προέλευσης (WSON, NO3
-). Ο δεύτερος παράγοντας 

αντιστοιχεί στο 16,7% της μεταβλητότητας και αφορά στα περιοχικά αερολύματα, 

λόγω της υψηλής συσχέτισης που δίνει με  τα nss-SO4
2- και NH4

+. Εν συνεχεία ο τρίτος 

παράγοντας με 16,6%, αποδίδεται σε καύσεις, καθώς το EC οφείλεται σε καύσεις. Το  

Ca2+ οφείλεται στο στερεό φλοιό της Γης. Αν και δεν έχει κοινή πηγή με το EC, 
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θεωρούμε ότι πιθανότατα ο παράγοντας αυτός επηρεάζεται από εκπομπές της 

Τουρκίας, οι οποίες επιβαρύνουν τη γειτονική Λευκωσία. Ο τέταρτος παράγοντας 

εξηγεί το 14,7% της μεταβλητότητας και πιθανότατα αποδίδεται στην επίδραση 

δευτερογενών οργανικών ενώσεων, προσδίδοντας υψηλή συσχέτιση με τα OC και 

WSOC. Τέλος ο πέμπτος παράγοντας εξηγώντας ένα ποσοστό 9,0% της διακύμανσης, 

δείχνει την επίδραση από την καύση βιομάζας, λόγω συσχέτισης με τα ιόντα Κ+. 

Παρουσιάζει κοινούς παράγοντες με εκείνους τις Αγ. Μαρίνας, με κάποιες 

διαφοροποιήσεις, οι οποίες παρατηρούνται στον EC, ο οποίος από τον παράγοντα των 

ανθρωπογενών πηγών (Αγ. Μαρίνα), πλέον ανήκει στον παράγοντα καύσεις 

(Λευκωσία). Επιπλέον, το WSON από τον παράγοντα περιοχικά αερολύματα (Αγ. 

Μαρίνα) παρουσιάζει αμυδρή συσχέτιση με τον παράγοντα του θαλάσσιου τομέα 

(Λευκωσία) παρουσιάζοντας αντίθετη μεταβλητότητα. Τέλος, τα νιτρικά ιόντα 

συσχετίζονται μόνο με τον θαλάσσιο τομέα. Η γραφική απεικόνιση δύο διαστάσεων 

(2D), από την ομαδοποίηση των δεδομένων δίνεται στο διάγραμμα 64.  

 

 

Διάγραμμα 64 : Γραφική απεικόνιση δύο διαστάσεων για την περιοχή της Λευκωσίας, κατά 
την καλοκαιρινή περίοδο, όπως προκύπτει από την ομαδοποίηση των δεδομένων κατά 

παράγοντες, ανάλογα με την πηγή προέλευσης τους. 
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 Για την περιοχή της Λευκωσίας κατά την χειμερινή περίοδο έχουμε : 

NIC TRA Χειμώνας 

     Παράγοντας 

 

 

 

Μεταβλητή 

Παράγοντας 

1 

Παράγοντας 

2 

Παράγοντας 

3 

Παράγοντας 

4 

Παράγοντας 

5 

OC 0,757 0,193 0,291 0,344 0,243 

EC 0,580 0,279 0,075 0,122 0,545 

WSOC 0,692 0,170 0,367 0,429 0,221 

WSON 0,108 0,148 0,069 -0,003 0,940 

Na+ -0,172 -0,946 0,035 -0,046 -0,070 

NH4
+ 0,005 0,325 0,226 0,836 -0,041 

K+ 0,284 -0,043 0,409 0,596 0,478 

Mg2+ 0,825 -0,426 0,165 -0,009 0,041 

Ca2+ 0,794 0,045 0,136 -0,489 0,038 

Cl- 0,203 -0,797 -0,126 -0,347 -0,267 

NO3
- 0,395 0,042 0,776 0,137 -0,108 

nss-SO4
2- 0,094 0,002 0,864 0,171 0,229 

Ιδιοτιμή 3,028 1,988 1,860 1,780 1,662 

%Διακύμανση 25,2 16,6 15,5 14,8 13,9 

Αθροιστικά % 25,2 41,8 57,3 72,1 86 

Χαρακτηρισμός Local 1 Θάλασσα 
Περιοχικά 

αερολύματα 

Καύση 

Βιομάζας  
Local 2 

Πίνακας 10 : Ομαδοποίηση κατά παράγοντες με περιστροφή varimax για την περιοχή της 
Λευκωσίας  κατά την χειμερινή περίοδο. 

Στην περιοχή της Λευκωσίας κατά την περίοδο του Χειμώνα ο πρώτος 

παράγοντας που εξηγεί το 25,2% της μεταβλητότητας αποδίδεται στην τοπική 

συνεισφορά της ατμόσφαιρας (local 1)  από αστικούς ρύπους λόγω συσχέτισης των 

OC, WSOC, EC, Mg2+ και Ca2+. Ο δεύτερος παράγοντας που αντιστοιχεί σε 16,6% της 

μεταβλητότητας οφείλεται στη θάλασσα, λόγω των συσχετίσεων με τα Na+ και Cl-. Ο 

τρίτος παράγοντας αντιστοιχεί στο 15,5% της μεταβλητότητας και αφορά σε περιοχικά 

αερολύματα, με υψηλή συσχέτιση με  τα nss-SO4
2-. Εν συνεχεία ο τέταρτος 

παράγοντας με 14,8%, αποδίδεται στην καύση βιομάζας, παρουσιάζοντας συσχέτιση 
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με το Κ+. Τέλος ο πέμπτος παράγοντας (local 2) εξηγεί το 13,9% της μεταβλητότητας, 

δείχνοντας συσχέτιση των WSON και EC.  

Στο σταθμό της Λευκωσίας παρατηρούμε έντονη διαφοροποίηση ανάμεσα σ 

Καλοκαίρι και Χειμώνα. Κατά τους χειμερινούς μήνες έχουμε έντονη ανθρωπογενή 

δραστηριότητα (καύσεις από θέρμανση, κυκλοφορία αυτοκινήτων κ.α.) με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων παραγόντων που οφείλονται στην τοπική 

επιβάρυνση. Τέτοιος παράγοντας είναι ο πρώτος, ‘’local 1’’, όπου συσχετίζονται τα 

οργανικά (OC, WSOC) και το EC που οφείλονται στις καύσεις οργανικού υλικού και τα 

ιόντα Ca2+ και Mg2+, που συνεισφέρουν στον παράγοντα αυτό, λόγω της 

επαναιώρησης τους από την κυκλοφορία οχημάτων. Άλλος νέος παράγοντας που 

δημιουργείται είναι ο πέμπτος παράγοντας ‘’local 2’’που συσχετίζει τον WSON και το 

EC που πιθανότατα οφείλεται καύσεις ορυκτών καυσίμων. Επιπλέον τα νιτρικά ιόντα 

συσχετίζονται με τα περιοχικά αερολύματα (nss-SO4
2-), δείχνοντας την πρωτογενή 

παραγωγή τους, συμμετέχοντας στο λεπτό μέρος των σωματιδίων. Τέλος, τα 

αμμωνιακά ιόντα έχουν καλή συσχέτιση με τα ιόντα καλίου, δείχνοντας πως 

σχετίζονται με την καύση βιομάζας. 

Η γραφική απεικόνιση δύο διαστάσεων (2D) που προκύπτει από το Factor 

Analysis, δίνεται στο διάγραμμα 65. 

 

 

Διάγραμμα 65 : Γραφική απεικόνιση δύο διαστάσεων για την περιοχή της Λευκωσίας, κατά 
τη χειμερινή περίοδο, όπως προκύπτει από την ομαδοποίηση των δεδομένων κατά 

παράγοντες, ανάλογα με την πηγή προέλευσης τους.  
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3.5 Λόγος υδατοδιαλυτού WSOC/WSON  

Στο διάγραμμα 66 απεικονίζεται η εποχική μεταβολή της συγκέντρωσης των 

WSOC και WSON για τους δύο υπό μελέτη σταθμούς της Κύπρου. Τα διαγράμματα 

έχουν αναλυθεί εκτενέστερα στις επιμέρους ενότητες των αποτελεσμάτων του 

WSOC και WSON. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι στα διαγράμματα που 

ακολουθούν φαίνεται η κοινή εποχική τάση που έχουν τα υδατοδιαλυτά οργανικά 

C και N για την κάθε περιοχή και ότι η τιμές που αντιπροσωπεύουν το WSOC είναι 

πολύ υψηλότερες από εκείνες του WSON και για τις δύο περιοχές. 

  
Διάγραμμα 66: Εποχική διακύμανση της συγκέντρωσης του WSOC και WSON στο 
κλάσμα PM10 για τους σταθμούς της Αγ. Μαρίνας (EMEP) και Λευκωσίας (NIC TRA). 

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι ο προσδιορισμός, στα δείγματα των 

αερολυμάτων, του λόγου C/N, όπου C και N είναι οι ποσότητες (σε moles) του 

υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα και αζώτου αντίστοιχα. Ο λόγος C/N συνδέει 

τον κύκλο του άνθρακα και τον κύκλο του αζώτου στην ατμόσφαιρα, ενώ 

συγχρόνως η τιμή του μας δίνει πληροφορίες για τα στάδια και τα μονοπάτια που 

ακολουθεί η διαδικασία της αφομοίωσης των οργανικών αζωτούχων ενώσεων. 

Επίσης είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν οι πιθανές χημικές μορφές των οργανικών 

αζωτούχων ενώσεων που συμμετέχουν στο κλάσμα του N, δεδομένου της 

διαφορετικής τιμής του λόγου C/N που παρουσιάζουν οι διάφορες οργανικές 

αζωτούχες ενώσεις. Στον πίνακα 11 που ακολουθεί παρουσιάζονται 

χαρακτηριστικές τιμές του λόγου C/N για διαφορετικά είδη αζωτούχων οργανικών 

ενώσεων, ενώ αναφέρονται και οι τιμές που έχει συνήθως ο λόγος C/N στα 

βακτήρια, στο έδαφος αλλά και σε ωκεάνια νερά. 
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 C/N Βιβλιογραφία 

Ουρία 0,5 Cornell et al.,1998 

Μεθυλο αμίνες 1-3 Murphy et al.,2007 

PAN 2 Roberts et al,1990 

Αμινοξέα 3-16 Beyer and Walter et al.,1997 

Βακτήρια 5-10 Holland and Coleman et al.,1987 

RC(O)OONO2 7-12 Roberts et al.,1990 

N-ΠΑΗ 9-17 Chen et al.,2004 

Ωκεανός 9-18 Hansell et al.,2002 

Έδαφος 15-30 Paul and Clark et al.,1996 

Χουμικές ενώσεις 50 Thurman et al.,1985 

Πίνακας 11 : Τυπικές τιμές του λόγου C/N για διάφορες χημικές ενώσεις όπως επίσης και 
σε βακτήρια αλλά και στις χημικές ενώσεις του εδάφους. 

Στο διάγραμμα 67 παρουσιάζεται η εποχική διακύμανση του λόγου C/N του 

στο κλάσμα PM10 για τους σταθμούς της Αγ.Μαρίνας (EMEP) και Λευκωσίας 

(NICTRA). Όσον αφορά την περιοχή της Αγ. Μαρίνας, η μέση τιμή του λόγου C/N 

προσδιορίστηκε 10,5 ± 5,5 και οι τιμές του κυμαίνονται από 1,9 έως 43. Στην 

περιοχή της Λευκωσίας, η μέση τιμή του λόγου C/N προσδιορίστηκε 11,8 ± 4,5 με 

εύρος τιμών από 1,8 έως 35. Όμοια τιμή έχει καταγραφεί και για την περιοχή της 

Φιλοκαλίας για περίοδο ενός έτους (2005-2006) σε λεπτά και αδρά σωματίδια 

(PM1.3+ PM1.3-10) με τιμή λόγου 10,85, τιμή που συμφωνεί απόλυτα με εκείνες της 

παρούσας μελέτης. Η διακύμανση του λόγου και για τις δύο περιοχές έχει την ίδια 

τάση, εμφανίζοντας μέγιστες τιμές κατά τη χειμερινή περίοδο με λόγο 12,8 ± 5,8 

(Αγ. Μαρίνα) και 14,4 ± 3,5 (Λευκωσία), με εξαίρεση τους μήνες Φεβρουάριο και 

Οκτώβριο και χαμηλές τιμές κατά την καλοκαιρινή περίοδο με λόγο περίπου 7,5± 

3(Αγ. Μαρίνα) και 8,4 ± 2,2. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψιν τον πίνακα 11, 

μπορούμε να προσδώσουμε πιθανή προέλευση του αζώτου, βάσει των τιμών που 

εμφανίζει ο λόγος C/N κατά τη διάρκεια του έτους. Έτσι, θεωρούμε ότι 

πολυαρωματικές ενώσεις και το έδαφος είναι υπεύθυνο κατά τους χειμερινούς 

μήνες που έχουμε υψηλές τιμές λόγου C/N, ενώ πιθανότατα σε βακτήρια, αμινοξέα 

και βιογενείς πηγές οφείλονται οι χαμηλότεροι λόγοι του καλοκαιριού. 
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Διάγραμμα 67 : Σύγκριση της εποχικής διακύμανσης του λόγου WSOC/WSON στο κλάσμα 

PM10 για τους σταθμούς της Αγ. Μαρίνας (EMEP) και Λευκωσίας (NIC TRA). 

3.5.1 Σύγκριση με άλλες μελέτες 

Στον πίνακα 12 φαίνονται τα αποτελέσματα C/N από βιβλιογραφία. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι υπάρχουν περιορισμένες μελέτες που να ασχολούνται με τον λόγο αυτό 

και ιδιαίτερα σε δείγματα αερολυμάτων. Στην πλειοψηφία τους οι έρευνες έχουν 

πραγματοποιηθεί σε δείγματα εδάφους και νερού. Είναι επομένως δύσκολο να 

συγκριθούν τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης με τη μέχρι τώρα βιβλιογραφία. 

Ωστόσο, όπως φαίνεται και στον πίνακα, οι τιμές της παρούσας μελέτης συμφωνούν 

απόλυτα με τις λίγες μελέτες που έχουν γίνει σε αερολύματα. 

Περιοχή 
Περίοδος 

Δειγματοληψίας 
Τιμές C/N 

 
Είδος 

Δείγματος 
Αναφορές 

Davis 

(Καλιφόρνια) 

1997-2001 1,6-12 Ομίχλη και 

PM2,5 

Zhang et al., 2001 

Μαύρη 

Θάλασσα 

Μάιος- Ιουν 

2001 

15-19 Νερό Θάλασσας Ducklow et al, 2007 

Ουγγαρία Σεπ- Οκτ 2004 21,1 Έδαφος Filep et al., 2011 

Β. Ατλαντικός - 9 PM10 Facchini et al., 1999 

Φινοκαλιά 2005-2006 10,85 PM1.3+ PM1.3-10 Βιολάκη Κ.,Δ.Δ,2009 

Φινοκαλιά 2003-2004 6,1 PM1 Βιολάκη Κ, Μ.Δ.Ε., 2005 

Αγ. Μαρίνα Ιαν-Δεκ 2011 10,5 ±5,5 PM10 Παρούσα εργασία 

Λευκωσία Ιαν-Δεκ 2011 11,8 ±4,5 PM10 Παρούσα εργασία 

Πίνακας 12 : Τιμές του λόγου C/Nσε διάφορες περιοχές και είδη δειγμάτων και σύγκριση 
με την παρούσα μελέτη. 
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3.5.2 Επίδραση της προέλευσης των αέριων μαζών στα επίπεδα συγκέντρωσης 

του λόγου WSOC/WSON 

Είναι γεγονός ότι η δυναμική της ατμόσφαιρας παίζει καθοριστικό ρόλο στα 

επίπεδα συγκέντρωσης των χημικών ενώσεων που την απαρτίζουν. Λέγοντας 

δυναμική αναφερόμαστε στην μετεωρολογία της, η γνώση της οποίας μας δίνει 

σημαντικές πληροφορίες τόσο για τις πηγές των ενώσεων αυτών, σε τοπική αλλά 

και ευρύτερη κλίμακα, όσο και για το χρόνο ζωής τους. Για το λόγο αυτό, στην 

παρούσα ενότητα θα μελετηθεί η επίδραση της πορείας των αέριων μαζών στην 

τιμή του λόγου C/N. 

 

Διάγραμμα 68 : Μέση τιμή του λόγου WSOC/WSON ως προς την πορεία των αέριων μαζών 

στο κλάσμα PM10 για τους σταθμούς της Αγ. Μαρίνας (EMEP) και Λευκωσίας (NIC TRA). 

Στο διάγραμμα 68 απεικονίζεται η μέση τιμή του λόγου C/N ως προς την 

πορεία των αέριων μαζών στο κλάσμα PM10 για τους σταθμούς της Αγ. Μαρίνας 

(EMEP) και Λευκωσίας (NIC TRA). Όπως φαίνεται στην εικόνα, οι λόγοι ταυτίζονται 

για του δύο σταθμούς με την επίδραση διαφορετικών ανέμων, με εξαίρεση την 

επίδραση από ανατολικούς ανέμους. Οι μέγιστες τιμές του λόγου με τιμή  περίπου 

12, παρατηρούνται όταν επικρατούν Ν/ΝΔ άνεμοι, γεγονός που σχετίζεται 

πιθανότητα με επίδραση σκόνης. Όμοια τιμή λόγου, περίπου 12 παρατηρείται και 

για τη Λευκωσία όταν επικρατούν Α άνεμοι, που επίσης πιθανόν να οφείλεται σε 
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μεταφορά σκόνης, γεγονός που δεν παρατηρείται στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας. 

Αυτό φαίνεται και στο report του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου που αφορά στα 

αερολύματα του 2011, κατά το οποίο εκτιμάται πως κατά τη διάρκεια των Α 

ανέμων, παρατηρούνται επεισόδια σκόνης από τη Μ. Ανατολή στο σταθμό της 

Λευκωσίας, χωρίς να επηρεάζεται ο σταθμός της Αγ. Μαρίνας. Με την επικράτηση 

των υπόλοιπων κατευθύνσεων των ανέμων (Β, ΒΔ, Δ) παρατηρείται μέσος όρος για 

το λόγο C/N περίπου 8, με εξαίρεση τους ΒΑ ανέμους οι οποίο επιδρούν στο λόγο 

δίνοντας τιμή περίπου 4-5. Η χαμηλή τιμή που έχουμε κατά την επικράτηση των ΒΑ 

ανέμων, πιθανότατα οφείλεται στον περιορισμένο αριθμό δειγμάτων που 

αναλύθηκαν, τα οποία καλύπτουν κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο, που 

παρατηρήθηκαν χαμηλότεροι λόγοι και ίσως όχι λόγω της διαφοροποίησης της 

προέλευσης τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα διατριβή αποτελεί μια από τις λίγες μελέτες οι οποίες 

πραγματεύονται τη μελέτη διαλυτών οργανικών ενώσεων άνθρακα και αζώτου στα 

αερολύματα της Μεσογείου, καθώς οι περισσότερες από τις υπάρχουσες εργασίες 

μελετούν κυρίως τη σύσταση ιόντων και μετάλλων. Έτσι λοιπόν, με βάση τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αναλύσεις της δειγματοληψίας ενός έτους, 

από τις δύο περιοχές προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις : 

 Ο σταθμός της Αγ. Μαρίνας είναι ένας χαρακτηριστικός σταθμός υποβάθρου. 

Σ΄ αυτό συνηγορούν οι μέσες ετήσιες τιμές του OC (1,98 ±0,45 μg/m3), WSOC 

(1,02 ±0,22 μg/m3), WSOC/OC (0,52±0,09) και του OC/EC (4,7±1,1) που είναι 

χαρακτηριστικές για σταθμούς υποβάθρου. 

 Στο σταθμό της Αγ. Μαρίνας το WSOC του κλάσματος PM1 είναι 67% του 

PM10. 

 Ο σταθμός της Λευκωσίας είναι ένας χαρακτηριστικός σταθμός αστικού 

περιβάλλοντος. Σ΄ αυτό συνηγορούν οι μέσες ετήσιες τιμές του OC (5,98 

±3,28 μg/m3), WSOC (1,98 ± 1,00 μg/m3), WSOC/OC (0,34±0,04) και του 

OC/EC (1,6±0,4) που είναι χαρακτηριστικές για αστικούς σταθμούς. 

 Ο λόγος WSOC/OC είναι μειωμένος σε αστικές περιοχές, όπως η Λευκωσία, 

ενώ αυξάνεται σε απομακρυσμένες περιοχές εξαιτίας της γήρανσης των 

αερολυμάτων, όπως στην Αγ. Μαρίνα. 

 Στο σταθμό της Αγ. Μαρίνας το WSON έχει μέση τιμή 9,1 ±5,2 nmol/m3 (13% 

του TN), ενώ στο σταθμό Λευκωσίας είναι 12,48 ±2,41 nmol/m3 (18% του TN).  

 Οι δύο σταθμοί παρουσιάζουν ίδιες συγκεντρώσεις WSOC και WSON κατά 

τους καλοκαιρινούς μήνες, δείχνοντας πως είναι κυρίως μεταφερόμενα στις 

δύο περιοχές. Αντίθετα, τους χειμερινούς στη Λευκωσία οι τιμές τους είναι 

μεγαλύτερες από της Αγ. Μαρίνας, δείχνοντας τη συνεισφορά της πόλη στη 

συγκέντρωση τους. 

 Και στους δύο σταθμούς παρουσιάζεται έντονη εποχική διακύμανση των 

συγκεντρώσεων WSOC και WSON, με το σταθμό της Αγ. Μαρίνας να 
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παρουσιάζει τα μέγιστα το Καλοκαίρι και τα ελάχιστα το Χειμώνα αντίθετα 

από τη Λευκωσία που παρουσιάζει μέγιστα το Χειμώνα και ελάχιστα το 

Καλοκαίρι. 

 Με το factor analysis που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν 5 παράγοντες και 

για τους δυο σταθμούς : περιοχικές ενώσεις, έδαφος, θάλασσα ,καύση 

βιομάζας και ανθρωπογενείς πηγές. 

 Ο σταθμός της Αγ. Μαρίνας εμφανίζει ίδια συμπεριφορά Χειμώνα- Καλοκαίρι 

και τα αερολύματα του να είναι μεταφερόμενα μακράς εμβέλειας 

(χαρακτηριστικό για σταθμούς υποβάθρου). 

 Ο σταθμός της Λευκωσίας εμφανίζει διαφορετικό profile Χειμώνα – 

Καλοκαίρι. Το Καλοκαίρι έχει όμοια χαρακτηριστικά με το σταθμό της Αγ. 

Μαρίνας (μεταφερόμενα αερολύματα), ενώ το Χειμώνα εμφανίζεται έντονη 

τοπική επιβάρυνση λόγω καύσεων, οικιακής θέρμανσης και κυκλοφορία 

αυτοκινήτων, γεγονός που αποδεικνύεται από : 

 Δ-WSOC ,Δ-WSON και Δ-EC 

 Συσχέτιση του WSOC με Pb και Zn  

 Συσχέτιση του WSOC και WSON με EC 

 Εμφάνιση τοπικών παραγόντων στο factor analysis:  

 Local 1 :  καύσεις οργανικού υλικού και επαναιώρηση 

από την κυκλοφορία οχημάτων 

 Local 2 : καύσεις ορυκτών καυσίμων 

 Τα NH4
+ σχετίζονται με καύσης βιομάζας 

 Τα NO3
- είναι στο fine κλάσμα (λόγω συσχέτισης με 

SO4
2-) 

 Η μέση τιμή του λόγου C/N για τους σταθμούς της Αγ. Μαρίνας και 

Λευκωσίας προσδιορίστηκε 10,5 ± 5,5 και 11,8 ± 4,5 αντίστοιχα, Η τιμή των 

λόγων C/N με την επίδραση της πορείας των αέριων μαζών ταυτίζονται, 

έχοντας αυξημένες τιμές σε επεισόδια σκόνης.  
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