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Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η σύσταση των αερολυμάτων διαμέτρου 

μικρότερης των 2.5 μm ως προς τα φωσφορικά ιόντα, στην περιοχή της Aνατολικής 

Μεσογείου τόσο την μέθοδο pils-lwcc-srp όσο με ιοντική χρωματογραφία. Ο 

φώσφορος αποτελεί ένα από τα κύρια θρεπτικά στοιχεία που ρυθμίζουν την 

παραγωγικότητα των υδάτινων οικοσυστημάτων και ειδικότερα της Ανατολικής 

Μεσογείου. Πραγματοποιήθηκαν  μετρήσεις πραγματικού χρόνου για την ανίχνευση 

φωσφορικών ιόντων στα αερολύματα ενώ με την  χρήση ιοντικής χρωματογραφίας 

μετρήθηκαν ιόντα πέραν των φωσφορικών όπως θειικά, οξαλικά και ιόντα καλίου με 

σκοπό να ταυτοποιηθεί  καλύτερα η προέλευση των φωσφορικών ιόντων. Οι 

δειγματοληψίες έγιναν  στο Εργαστήριο Χημικών και Περιβαλλοντικών Διεργασιών 

στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η περίοδος της δειγματοληψίας ήταν 

από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Οκτώβριο του 2016.  

H μέση τιμή της συγκέντρωσης του υδατοδιαλυτού φωσφόρου τους μήνες που δεν 

υπήρξε κάποιο επεισόδιο που να προκαλέσει την έντονη διακύμανση του ήταν 0,32 

nmol/m3 ενώ αντίστοιχα τους μήνες που είτε λόγω μεταφοράς σκόνης είτε λόγω 

φαινομένων καύσης βιομάζας υπήρξε σημαντική μεταβολή στην συγκέντρωση του ο 

μέσος όρος υπολογίστηκε 0,49 nmol/m3 .Η αύξηση αυτή δείχνει ότι τα επεισόδια αυτά 

επηρεάζουν σημαντικά την συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού φωσφόρου στην 

ατμόσφαιρα της Ανατολικής Μεσογείου. 

 

Λέξεις κλειδιά: PILS-LWCC-SRP, PM2.5, υδατοδιαλυτός φώσφορος, ιοντική 

χρωματογραφία, ανατολική Μεσόγειος.  



 



ABSTRACT 

 

 

The PILS – LWCC- SRP method was used for automated online and continuous 

measurements of ambient PM2.5 phosphate over a period of 10 months 

(January−October 2016) at University of Crete in Heraklion, Greece. To identify 

phosphate sources and the factors controlling their variability, filter aerosol sampling 

was simultaneously performed. Ion chromatography was used to measure the ionic 

composition of the filter samples and phosphate, sulfate, oxalate and potassium ions 

were detected. The concentration of the phosphate anions measured with the pils-lwcc-

srp method was then compared to those from the filters. Additionally, comparisons 

between the detected ions and the back trajectories were used for the identification of 

their potential sources. 

 

 

The mean value of water-soluble phosphate concentration for all other period was 

estimated to be 0.32 nmol / m3. Periods with dust input from the Sahara Desert and 

biomass burning phenomena influence the water-soluble phosphorus concentration. 

The mean phosphate value during these events was estimated to be 50% higher at 0.49 

nmol / m3. 

 

 

 

 

Keywords: PILS-LWCC-SRP, PM2.5, water-soluble phosphorus, ion 

chromatography, eastern Mediterranean 
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1. Εισαγωγή  

1.1 Μεσόγειος  

H Μεσόγειος είναι μία από τις πλουσιότερες θάλασσες ως προς την πανίδα και την 

χλωρίδα της, με μεγάλο ποσοστό ενδημικών ειδών. Περισσότερες από 20 χώρες 

περιβάλλουν τη Μεσόγειο θάλασσα. Βόρεια της βρίσκεται η Ευρώπη με την έντονη 

βιομηχανική δραστηριότητα ενώ νότια η Αφρική με την έρημο Σαχάρα. Η Μεσόγειος 

έχει  χαρακτηριστεί «κλειστή» θάλασσα διότι έχει μόνο δύο  διόδους επικοινωνίας, μία 

από τα δυτικά με τον Ατλαντικό ωκεανό μέσω των στενών του Γιβραλτάρ και μία  

τεχνητή έξοδο προς την Ερυθρά θάλασσα μέσω της διώρυγας του Σουέζ στην 

ανατολική μεριά της. Για τον λόγο αυτό η θαλάσσια κυκλοφορία της επηρεάζεται 

έντονα από το μικροκλίμα της περιοχής. Ένα κύριο χαρακτηριστικό της είναι πως έχει 

χαμηλά επίπεδα θρεπτικών συστατικών, είναι δηλαδή ολιγοτροφική και μάλιστα από 

τις πιο ολιγοτροφικές θάλασσες παγκοσμίως. Είναι απαραίτητο να αναφερθεί πως 

παρατηρείται κλιμάκωση της συγκέντρωσης των θρεπτικών συστατικών, αυξανόμενη 

από τα ανατολικά προς τα δυτικά (Béthoux et al. 1998)(Bethoux et al. 1992). 

Διερευνώντας την προέλευση των θρεπτικών συστατικών της Μεσογείου βλέπουμε 

πως οι εξωτερικές πηγές όπως είναι τα ποτάμια, τα παράκτια αστικά κέντρα και η 

ατμοσφαιρική εναπόθεση παίζουν το πιο σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της 

Μεσογείου σε θρεπτικά. Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει την συγκέντρωση των 

θρεπτικών στην Μεσόγειο είναι οι εσωτερικές διεργασίες ανακύκλωσης και 

αναγέννησης ο οποίος είναι όμως λιγότερο σημαντικός.  
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Εικόνα 1: Εποχιακή διακύμανση χλωροφύλλης α και πρωτογενούς παραγωγής στην Μεσόγειο 

Θάλασσα . Τα επίπεδα της χλωροφύλλης α απεικονίζονται στον χάρτη (α) για το καλοκαίρι και 

για τον χειμώνα (b) ενώ για την πρωτογενή παραγωγή στους χάρτες (c) & (d ) αντίστοιχα. Το 

σκούρο μπλε υποδεικνύεται πως υπάρχει λίγη χλωροφύλλη α και μικρή πρωτογενή παραγωγή   

(Bosc 2004; Ignatiades et al. 2009; Yogev et al. 2011) . 

 Η ανταλλαγή υδάτων με τον Ατλαντικό ωκεανό έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση των 

θρεπτικών και των χημικών ενώσεων στα μεσαία και βαθιά θαλάσσια ύδατα και στα 

ιζήματα του πυθμένα (Béthoux et al. 1998). Το συγκεκριμένο γεγονός συμβαίνει διότι 

στην Μεσόγειο εισέρχονται επιφανειακά ύδατα από τον Ατλαντικό τα οποία περιέχουν 

έλλειψη θρεπτικών εν αντιθέσει με τα βαθιά νερά της Μεσογείου που εξέρχονται τα 

οποία παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα θρεπτικών (Migon et al. 2001). Η Μεσόγειος 

Θάλασσα λαμβάνει  ένα από τα  υψηλότερα ποσοστά ατμοσφαιρικής εναπόθεσης στον 

κόσμο μέσω της εναπόθεσης των σωματιδίων (Guerzoni et al. 1999).  

1.1.1 Ανατολική Μεσόγειος 

Η παραγωγικότητα μιας θάλασσας καθορίζεται από κάποια συγκεκριμένα στοιχεία 

όπως  Ν ,Ρ, Si & Fe, πιο συγκεκριμένα όταν κάποιο από αυτά τα στοιχεία δεν είναι σε 

μεγάλη ποσότητα ή δεν είναι διαθέσιμο αυτομάτως γίνεται και ρυθμιστής της 

παραγωγικότητας αυτής της περιοχής.  

Τα ποσοστά και η σημασία των στοιχείων Ν & Ρ (που είναι κύρια θρεπτικά στοιχεία) 

και των πηγών τους  μεταβάλλονται ανάλογα την περιοχή της Μεσογείου που 
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μελετάται. Μερικές φορές εμφανίζεται εποχικότητα στην μεταβολή των συστατικών, 

με αύξηση της σημαντικότητας της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης κατά την θερινή 

περίοδο όταν δεν παρατηρούνται τήξη των πάγων και έντονες κατακρημνίσεις. Στις  

μελέτες των Bergametti et al. (1992) και Christodoulaki et al. (2013)  γίνεται η  υπόθεση 

πως οι ατμοσφαιρικές εισροές Ρ στη θάλασσα είναι πολύ σημαντικές για τις 

ολιγοτροφικές περιοχές της Μεσογείου ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού. 

Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου φαίνεται πως ο φώσφορος είναι πολύ 

σημαντικός για την ανάπτυξη του φυτοπλανκτoύ. Σύμφωνα με τον λόγο Redfield 

υπάρχει μία ιδανική αναλογία Ν/Ρ ίση με 16 κατά την οποία οι συνθήκες ανάπτυξης 

στους ωκεανούς είναι ευνοϊκές. Η περίπτωση της Ανατολικής Μεσογείου παρεκκλίνει 

πολύ από αυτό το λόγο και έχει τιμή από 24 έως 29 (Κρήτη 26.8) (Krom et al. 2004). 

Στην ατμόσφαιρα της Ανατολικής Μεσογείου ο λόγος Ν/Ρ είναι αρκετά υψηλός, τιμή 

κοντά στο 100. Έχοντας δεδομένο πως η ατμόσφαιρα της Μεσογείου είναι μία κύρια 

εξωτερική πηγή φωσφόρου στην Μεσόγειο θάλασσα βλέπουμε πως επηρεάζει έντονα 

τον λόγο Ν/Ρ  και για αυτό παρεκκλίνει τόσο πολύ από το ιδανικό.  Σύμφωνα λοιπόν 

με τα παραπάνω ο φώσφορος λόγω των μικρότερων επιπέδων του σε σχέση με το 

άζωτο είναι το ρυθμιστικό στοιχείο. Το συμπέρασμα αυτό είναι σε συμφωνία με τους 

Krom et al. (2004) και Thingstad (2005) που υποστηρίζουν πως τα ορθοφωσφορικά 

είναι το ρυθμιστικό στοιχείο για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου τα οποία 

εμπλέκονται έντονα και με τον κύκλο του άνθρακα Paytan et al. (2007). Είναι φανερό 

πως στο συγκεκριμένο θέμα μελέτης των φωσφορικών ιόντων στην ατμόσφαιρα 

υπάρχει ανάγκη   καλύτερης διακριτικής ικανότητας και μελέτης των μεταβολών του 

στοιχείου σε μικρότερο χρονικό διάστημα έτσι ώστε να χαρακτηριστούν καλύτερα οι 

πηγές προέλευσης και τα στοιχεία που επηρεάζουν την μεταβλητότητα του φωσφόρου.  

1.2 Κύκλος φωσφόρου 

1.2.1 Γενικά στοιχεία  

Ο φώσφορος είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την ανθρώπινη ζωή. Είναι 

το 15ο στοιχείο του περιοδικού πίνακα συναντάται σε διάφορα βιομόρια και κυρίως 

αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη δομή των γονιδίων. Επίσης βρίσκεται στα μόρια που 

μεταφέρουν ενέργεια μέσα στα κύτταρα όπως είναι διάφορες αδενοσινο - φωσφορικές 

ενώσεις.  
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Εικόνα 2: Ενώσεις με βιολογική σημασία που περιέχουν P (Paytan et al. 2007)   

Εκτός από την έντονη παρουσία του φωσφόρου στα βιομόρια το συγκεκριμένο 

στοιχείο συναντάται σε διάφορα πετρώματα και ορυκτά καθώς είναι το 11ο στοιχείο σε 

αφθονία στον φλοιό της Γης. Η κύρια μορφή που απαντάται είναι αυτή των 

φωσφορικών PO4
3-. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ορυκτού που περιέχει ανόργανο 

φώσφορο σε μεγάλο ποσοστό  είναι ο απατίτης  Ca5X(PO4)3 Χ=F,Cl,OH που είναι 

συστατικό των μαγματογενών και μεταμορφωσιγενών πετρωμάτων. Το έδαφος μέσω 

των πετρωμάτων γίνεται αποθήκη φωσφορικών τα οποία στην συνέχεια με τις 

κατάλληλες συνθήκες απελευθερώνονται στο περιβάλλον (Myriokefalitakis et al. 

2016; Paytan et al. 2007). 

Στην θάλασσα οι διάφορες μορφές του φωσφόρου είτε οργανικές είτε ανόργανες σε 

διαλυτή ή αδιάλυτη μορφή και βρίσκονται στον πυθμένα των ωκεανών και στα 

επιπλέοντα σωματίδια. Γίνεται σταδιακή καθίζηση των φωσφορικών από τα 

επιπλέοντα σωματίδια στον πυθμένα γεγονός που απομακρύνει κάποιες ποσότητες 

φωσφόρου από τον ενεργό κύκλο. Παρόλα αυτά υπάρχει μια συνεχής αλληλεπίδραση 

και εναλλαγή των μορφών φωσφόρου στο βυθό και στα ενδιάμεσα στρώματα νερού.  

H βιοδιαθεσιμότητα του φωσφόρου έχει άμεση συσχέτιση με το πόσο διαλυτός είναι 

(Myriokefalitakis et al. 2016). Ανάλογα λοιπόν τη βιοδιαθεσιμότητά του μπορεί  να 

επιδράσει διαφορετικά στα οικοσυστήματα και στην ισορροπία των θρεπτικών. Η 

διαλυτοποίηση του φωσφόρου εξαρτάται από την οξύτητα της ατμόσφαιρας. Σε 
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μειωμένο pH παρατηρείται μεγαλύτερο ποσοστό διαλυτού και κατά συνέπεια διαλυτού  

φωσφόρου (Nenes et al. 2011). Επίσης η βιοδιαθεσιμότητα του φωσφόρου εξαρτάται 

από τη μορφή (ορθοφωσφορικά , οργανικά, συνδεδεμένα ιόντα κλπ), αλλά και την 

κατάσταση (σωματιδιακή ή διαλυτή) στην οποία βρίσκεται. Η προέλευση (πηγή 

εκπομπής), το μέγεθος των σωματιδίων, οι μετεωρολογικές συνθήκες και οι 

φυσικοχημικές και βιολογικές διεργασίες στα επιφανειακά ύδατα, είναι 

σημαντικότατοι παράγοντες για το είδος των φωσφορικών που απελευθερώνονται στο 

περιβάλλον 

1.2.2 Πηγές του φωσφόρου στην ατμόσφαιρα 

Οι πηγές του φωσφόρου στην ατμόσφαιρα είναι διάφορες και η συνεισφορά τους 

παρουσιάζει διαφορές ανάλογα την περιοχή και την εποχή.  

Αρχικά ως κύρια πρωτογενής πηγή του φωσφόρου στην ατμόσφαιρα είναι η σκόνη που 

προέρχεται από πετρώματα, όπως ο απατίτης, και από την  διάβρωση του εδάφους 

(Nenes et al. 2011).  

 

Πίνακας 1: Παγκόσμιες πηγές ατμοσφαιρικού ολικού φωσφόρου και φωσφορικών ιόντων (Mahowald et 

al. 2008) 

 

 

Ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου όπου βρίσκεται κοντά η έρημος Σαχάρα τα 

επίπεδα φωσφόρου στα αερολύματα της ανατολικής Μεσογείου επηρεάζονται σε 

μεγάλο βαθμό από τα  επεισόδια σκόνης. Μία ακόμη πηγή είναι οι καύσεις είτε αυτές 

προέρχονται από ανθρωπογενείς είτε από φυσικές διεργασίες. Επίσης οι διάφορες 

γεωργικές δραστηριότητες είτε αυτές είναι λίπανση του εδάφους είτε χρήση 

εντομοκτόνων ενισχύουν την παρουσία του  φωσφόρου στα αερολύματα. 
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Εικόνα 3: Πηγές φωσφόρου στην ατμόσφαιρα (Myriokefalitakis et al. 2016) 

Πρέπει να αναφερθούν ως πηγή φωσφόρου τα  βιοαερολύματα (bioaerosols) τα οποία 

είναι φωσφομεταφορείς στην ατμόσφαιρα και η συνεισφορά τους επισημαίνεται 

αναλυτικά από τους (Kanakidou et al. 2012) (Mahowald et al. 2008). Ακόμη και η 

θαλάσσια αύρα (sea spray) ενισχύει την παρουσία φωσφόρου στην ατμόσφαιρα στις 

περιοχές κοντά σε θάλασσα όπως και οι φωσφίνες στους υγροτόπους Graham and Duce 

(1979), Tipping et al. (2014), Wang et al. (2014). 

1.3 Αερολύματα 

1.3.1 Γενικά στοιχεία  

Τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν μία από τις έξι κατηγορίες των κυριότερων 

ατμοσφαιρικών ρυπαντών. Αερόλυμα (aerosol) ονομάζεται ένα εναιώρημα (σταθερό) 

στερεών ή υγρών σωματιδίων στον αέρα. Τα σωματίδια αυτά έχουν διάφορα μεγέθη 

που κυμαίνονται από  0,02 έως και 100μm. Η κύρια διάκρισή τους είναι ως πρωτογενή 

και δευτερογενή. Πρωτογενή ονομάζονται αυτά που εκπέμπονται κατευθείαν στην 

ατμόσφαιρα ενώ δευτερογενή αυτά που σχηματίζονται μέσω χημικών αντιδράσεων 

(φωτοχημική ρύπανση). Η χημική σύσταση των αιωρούμενων σωματιδίων 

παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία και σχετίζεται με την προέλευση τους καθώς και 

με τον τρόπο που σχηματίζονται. Η ταξινόμησή τους γίνεται με βάση τη διάμετρο σε  

PM10, PM2.5 & PM1 που είναι τα σωματίδια διαμέτρου μικρότερης από 10, 2.5 και 1 

μm αντίστοιχα.  
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1.3.2 Επίδραση σωματιδίων στο κλίμα 

Τα αιωρούμενα σωματίδια σχετίζονται με το κλίμα είτε άμεσα είτε έμμεσα. Ορισμένα 

αερολύματα σκεδάζουν το ηλιακό φως και απομακρύνουν ένα μέρος της 

προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας με αποτέλεσμα την μείωση της θερμοκρασίας. 

Άλλα όμως απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και προκαλούν αύξηση της 

θερμοκρασίας. Ακόμη δρουν ως πυρήνες συμπύκνωσης προκαλώντας σχηματισμό 

νεφών. Κύρια συνέπεια αυτού είναι η αύξηση της διαθλαστικότητας που σε σχέση με 

την θερμοκρασία προκαλεί μείωση. Η επιρροή τους στην χημεία των νεφών μπορεί να 

επηρεάσει και τον χρόνο ζωής τους και την βροχόπτωση που προκαλούν. Η συμμετοχή 

των αερολυμάτων στο κλίμα όμως δεν σταματά εδώ . Μπορούν να συνεισφέρουν στην 

πραγματοποίηση σύνθετων χημικών διεργασιών στην ατμόσφαιρα. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται πως η  μείωση του στρατοσφαιρικού Ο3 οφείλεται σε χημικές αντιδράσεις 

που λαμβάνουν χώρα σε “παγωμένα σωματίδια”.  

1.3.3 Επίδραση σωματιδίων στην ανθρώπινη υγεία  

Είναι αξιοσημείωτη η επίδραση των αιωρούμενων σωματιδίων στην ανθρώπινη υγεία. 

Ανάλογα το μέγεθος τους εισέρχονται επιδρούν διαφορετικά και έχουν ανάλογη 

σημασία. Τα πολύ χονδρά σωματίδια που έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 10μm 

κατακρατούνται από τα ανώτερα τμήματα της αναπνευστικής οδού και δεν 

χαρακτηρίζονται τόσο επικίνδυνα. Το ίδιο όμως δεν ισχύει και για τα σωματίδια 

διαμέτρου μικρότερης των 2.5μm. Τα σωματίδια αυτά καταφέρνουν και περνούν στο 

αναπνευστικό σύστημα και μπορούν να καταλήξουν στο κυκλοφορικό σύστημα 

(Baulig et al. 2003)(Brunekreef and Forsberg 2005)(Buonanno et al. 2015)(Valavanidis 

et al. 2008).  

1.3.4 Πηγές αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα  

Τα αερολύματα έχουν φυσικές και ανθρωπογενείς  πηγές προέλευσης. Οι φυσικές 

πηγές τους είναι η επιφάνεια του εδάφους, επιφάνεια της  θάλασσας, οι ηφαιστειακές 

εκρήξεις, η βιογενής ύλη και η καύση της καθώς και προϊόντα φυσικής μετατροπής 

αερίου σε σωματίδιο όπως για παράδειγμα θειικά σωματίδια από ενώσεις του θείου 

που εκπέμπονται από την επιφάνεια των ωκεανών. Οι ανθρωπογενείς πηγές 

περιλαμβάνουν εκπομπές πρωτογενούς σωματιδιακής ύλης από  ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Ακόμη περιλαμβάνουν δευτερογενή αερολύματα τα οποία είναι 
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προϊόντα αέριων ανθρωπογενών εκπομπών από καύσεις ορυκτών καυσίμων όπως για               

παράδειγμα νιτρικά  NO3
− από την οξείδωση αερίου  NO2. 

1.4 Σκοπός της μελέτης  

Όπως σημειώθηκε στις παραπάνω ενότητες  ο ρόλος του φωσφόρου στην 

παραγωγικότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην ανατολική Μεσόγειο είναι 

αρκετά σημαντικός. Πιθανολογείται πως η απουσία του είναι καθοριστική-ρυθμιστική 

για το φαινόμενο της ολιγοτροφικότητας της Μεσογείου. Για τον λόγο αυτό είναι 

σημαντικό να υπάρχουν μετρήσεις υψηλής χρονικής ανάλυσης και ακρίβειας, με 

χαμηλά όρια ανίχνευσης και μικρό χρόνο ανάλυσης για το στοιχείο. Τέτοιου τύπου 

ανάλυση μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση της διάταξης pils και της νέας μεθόδου 

που παρουσιάζεται στην παρούσα μελέτη, η οποία για πρώτη φορά παγκοσμίως 

εφαρμόζεται για διάστημα 10 μηνών . Με την μέθοδο αυτή ανά 8 λεπτά λαμβάνεται 

μέτρηση των επιπέδων του υδατοδιαλύτου φωσφόρου ενώ τα  όρια ανίχνευσης της 

μεθόδου είναι πολύ χαμηλά της τάξης των 4nM P . Ο χρόνος ανίχνευσης είναι 

εξαιρετικά μικρός εάν αναλογιστούμε πως μέχρι τώρα οι συνηθέστερες μετρήσεις 

φωσφορικών ιόντων που γίνονταν στην περιοχή με δειγματοληψίες σε φίλτρα είχαν 

συνήθως ημερήσια  διάρκεια και η μέθοδος ανίχνευσης είχε πολύ υψηλότερα όρια 

ανίχνευσης της τάξης των 50 nM P (Markaki et al. 2003). Το ποσοστό του 

βιοδιαθέσιμου φωσφόρου εξαρτάται από το ποσοστό διαλυτότητάς του. Όπως 

αναφέρθηκε η σκόνη που προέρχεται από ορυκτά είναι πρωτογενής πηγή φωσφόρου 

στους ωκεανούς. Η αλληλεπίδραση της σκόνης αυτής με ορισμένους ρυπαντές της 

ατμόσφαιρας που προκαλούν οξίνιση της, έχει ως συνέπεια την αύξηση της 

διαλυτότητας του φωσφόρου.  Τέτοιοι ρυπαντές μπορεί να είναι το θειικό και το νιτρικό  

οξύ καθώς και κάποια οργανικά οξέα  Meskhidze et al. (2003).  
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2. Πειραματικό μέρος  

2.1 Περιοχή και περίοδος δειγματοληψίας 

 

Η τοποθεσία που έγιναν οι μετρήσεις ήταν το Εργαστήριο Χημικών και 

Περιβαλλοντικών Διεργασιών στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 

πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται στην περιοχή Βούτες Ηρακλείου η οποία απέχει από 

το κέντρο της πόλης λιγότερο από 10km στα Ανατολικά. Σε κοντινή απόσταση 

υπάρχουν μικροί οικισμοί και σε απόσταση σχεδόν 8km στα Δυτικά βρίσκεται το 

εργοστάσιο ηλεκτροδότησης της πόλης.  Ας σημειωθεί ότι τόσο οι Ανατολικοί, όσο και 

οι καθαρά Δυτικοί άνεμοι είναι εξαιρετικά σπάνιοι στην περιοχή. Η περίοδος της 

δειγματοληψίας ξεκινά 28 Ιανουάριου του 2016 έως τον 27 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. 

Συλλέχθηκαν 592 φίλτρα και έγιναν παραπάνω από 24 δειγματοληψίες οι οποίες είχαν 

διάρκεια 48-72 ώρες. Οι μετρήσεις πραγματικού χρόνου και οι δειγματοληψίες με 

φίλτρα έγιναν παράλληλα.  

2.2 Πειραματική διάταξη – Μετρήσεις πραγματικού χρόνου με τη μέθοδο  PILS–

LWCC-SRP 

 

Οι μετρήσεις πραγματικού χρόνου των φωσφορικών ιόντων έγιναν με την ακόλουθη 

πειραματική διάταξη η οποία στήθηκε και χρησιμοποιήθηκε σε αντίστοιχα πειράματα 

στην Ατλάντα της Πολιτείας Τζόρτζια των Η.Π.Α. και για μικρό χρονικό διάστημα και 

στην περιοχή του Ηρακλείου (Violaki et al. 2016). Η διάταξη αυτή προσφέρει την 

δυνατότητα μετρήσεων πραγματικού χρόνου με λήψη δείγματος κάθε 8 λεπτά και όρια 

ανίχνευσης υδατοδιαλυτού φωσφόρου 0,03 nmol/m3.  Η συγκεκριμένη μέθοδος εκτός 

του πολύ καλού ορίου ανίχνευσης προσφέρει το πλεονέκτημα της μέτρησης του 

υδατοδιαλυτού φωσφόρου χωρίς την παρεμπόδιση από As ή Si.  
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Εικόνα 4: Η πειραματική διάταξη στον χώρο του εργαστηρίου 

 

 

Εικόνα 5: Σχηματική απεικόνιση της διάταξης  PILS-LWCC για μετρήσεις πραγματικού χρόνου  

φωσφορικών ιόντων. Η χρωματιστή φωτογραφία απεικονίζει την διάταξη όπως ήταν κατά την δειάρκεια 

των πειραμάτων στο εργαστήριο. Οι  βαλβίδες δύο θέσεων (two 2-position valves) συγχρονίζονταν με την 

χρήση  προγράμματος  μικροεντολών Arduino (microprocessor module). Η απόκριση του σήματος και η 

καταγραφή των αποτελεσμάτων έγινε με την βοήθεια του λογισμικού spectra suite (ocean optics).(Violaki 

et al. 2016) 
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2.3 Πορεία δείγματος 

Αρχικά μέσω μιας αντλίας ο αέρας με ροή 16 Lit/min εισέρχεται στον κυκλώνα 

δειγματοληψίας και έπειτα συνεχίζει την πορεία του στη διάταξη όπου συναντά 

υπερκορεσμένο ατμό υπερκάθαρου νερού που έχει δημιουργηθεί από την γεννήτρια 

ατμού της διάταξης. Έπειτα στον θάλαμο συμπύκνωσης που ακολουθεί γίνεται 

αδιαβατικός σχηματισμός των σταγονιδίων, δημιουργούνται δηλαδή πυρήνες 

συμπύκνωσης από τα ατμοσφαιρικά σωματίδια (PM2.5). Έπειτα τα σωματίδια στην 

πορεία προς την έξοδο χτυπούν στην επιφάνεια πρόσκρουσης που είναι ένας ύαλος 

κρούσης και με την βοήθεια συνεχόμενης ροής υπερκάθαρου νερού το δείγμα ως 

υδατικό διάλυμα αιωρούμενων σωματιδίων περνά στο σωληνάκι εξόδου και εξέρχεται 

από τον δειγματολήπτη PILS. 

Στην συνέχεια το δείγμα περνά από ένα εξάρτημα που 

χρησιμοποιείται για να διώξει τις φυσαλίδες που 

δημιουργούνται  (debubbler) οι οποίες προκαλούν 

παρεμπόδιση στην μέτρηση. Για να το κάνει αυτό 

χωρίζει το δείγμα σε δύο ροές. Η μία πηγαίνει προς την 

κυψελίδα για ανάλυση και η άλλη προς τα απόβλητα. 

Είναι απαραίτητο να μετριούνται και οι δύο αυτές ροές 

καθώς και η ροή του αέρα που εισέρχεται στο σύστημα 

προκειμένου να υπολογιστεί η συγκέντρωση του 

υδατοδιαλυτού φωσφόρου στην ατμόσφαιρα.  

Εικόνα 6: Δειγματολήπτης pils         

 

Η πορεία του δείγματος συνεχίζεται και περνά από ένα φίλτρο πόρων 0,45μm για την 

απομάκρυνση ανεπιθύμητων για την μέτρηση ουσιών. Στην συνέχεια συναντά το 

πρώτο αντιδραστήριο που είναι το σύμπλοκο μολυβδαινίου και αφού γίνει  η ανάμιξη 

τους διάρκειας μερικών δευτερολέπτων το δεύτερο αντιδραστήριο που είναι το 

διάλυμα του χλωριούχου κασσιτέρου μπαίνει στην πορεία του δείγματος για την 

εμφάνιση του κυανού χρώματος το οποίο είναι αυτό που ανιχνεύεται. Ο συνολικός 

χρόνος ανάμιξης είναι περίπου 1:30 λεπτό. Ακολούθως το δείγμα εισέρχεται μέσω 2 

βαλβίδων στην τριχοειδή κυψελίδα μήκους 250 εκατοστών και το σήμα ανιχνεύεται 

από μία μικρή διάταξη φασματοφωτομέτρου η οποία περιλαμβάνει λάμπα αλογόνου/ 
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δευτερίου, συνδέσεις οπτικών ινών και ένα μικρό ανιχνευτή σήματος. Το συνεχόμενο 

σήμα καταγράφεται σε συνδεδεμένο με την διάταξη ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος 

διαθέτει κατάλληλο καταγραφικό πρόγραμμα. 

 

Η διάταξη αποτελείται λοιπόν από τα εξής μέρη : 

PILS (Particle Into Liquid Sampler) Δειγματολήπτης 

Ο δειγματολήπτης PILS που χρησιμοποιήθηκε έχει σαν βασική αρχή λειτουργίας την 

συλλογή των σωματιδίων του αέρα σε υδατικό διάλυμα. Αυτό γίνεται καθώς 

αναμιγνύονται τα αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας με κορεσμένους σε νερό 

ατμούς προς την παραγωγή σταγονιδίων τα οποία συγκεντρώνονται με φυσικές 

αδρανειακές μεθόδους. Η ροή του αέρα που εισέρχεται είναι ίση με 16 lit/min.  

 

Ο συγκεκριμένος δειγματολήπτης έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλά πειράματα μελέτης 

χημικής σύστασης αερολυμάτων. Εκτός από την σύζευξή του με φασματοφωτόμετρο 

που παρουσιάζεται σε αυτήν την εργασία έχει γίνει ένωσή του με σύστημα ιοντικής 

χρωματογραφίας, με αναλυτή ολικού οργανικού άνθρακα, με φασματόμετρο μάζας  και 

άλλα αναλυτικά μηχανήματα.  (Hopke et al. 2011; Orsini et al. 2003; Parshintsev et al. 

2010; Saarnio et al. 2013; Sullivan et al. 2004). 

Περισταλτικές αντλίες 

Για την λειτουργία του δειγματολήπτη  και της συνολικής διάταξης χρησιμοποιήθηκαν 

δύο περισταλτικές αντλίες, οι οποίες εξασφάλιζαν την τροφοδότηση του 

δειγματολήπτη με υπερκάθαρο νερό και την ροή των αντιδραστηρίων ενώ παράλληλα 

απομάκρυναν τα απόβλητα.  

Hepa filter 

Το hepa filter είναι ένα φίλτρο που εφαρμόζεται στην κεφαλή του κυκλώνα 

δειγματοληψίας του PILS για να μετρηθεί το  σήμα υποβάθρου του πεδίου και του 

συστήματος. Η μέτρηση γίνεται στην αρχή κάθε δειγματοληψίας και αφαιρείται από 

τις μετρήσεις των δειγμάτων. Ουσιαστικά είναι ένα φίλτρο που συγκρατεί τα 

σωματίδια και αφήνει μόνο τον αέρα να περάσει. 
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Αντιδραστήρια 

Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν έτσι ώστε να σχηματιστεί το επιθυμητό για 

την μέτρηση σύμπλοκο  είναι το μολυβδενικό αμμώνιο και ο χλωριούχος κασσίτερος. 

Η ανάμιξη των συγκεκριμένων ουσιών σε υδατικό διάλυμα που περιέχει φωσφορικά 

έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία μίας ένωσης που ονομάζεται molybdenum blue 

και έχει μέγιστο απορρόφησης στα 690nm. (Murphy and Riley 1986) (Barrows, 

Jameson, and Pope 1985) (Sletten, Bach, and Louis 2015)  

Η αντίδραση που γίνεται μόλις το δείγμα που είναι υδατικό διάλυμα έρθει σε επαφή με 

το  όξινο, λόγω προσθήκης θειικού οξέος, διάλυμα μολυβδαινικού αμμωνίου 

(ΝΗ4)6Μο7Ο244Η2Ο είναι η εξής 

PO4
3- + 12MoO4

2- + 27H+    H3PO4(MoO3)12 +12H2O 

Στην συνέχεια προστίθεται το διάλυμα χλωριούχου κασσιτέρου (SnCl2·2H2O) για τον 

σχηματισμό του συμπλόκου. Ο  χλωριούχος κασσίτερος χρειάζεται όξινο περιβάλλον 

για να μην οξειδωθεί σε SnCl4 για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε τρυγικό και θειικό 

οξύ στην παρασκευή του διαλύματός του.  

Η αντίδραση είναι η εξής: 

H3PO4(MoO3)12   
𝑆𝑛𝐶𝑙22𝐻2𝑂
⇒                  PMo12O40

7-    phosphomolybdenum blue 

Συνοψίζοντας, το μολυβδοφωσφορικό οξύ που σχηματίζεται από την αντίδραση του 

μολυβδαινικού αμμωνίου  με τα φωσφορικά ιόντα που περιέχονται σε ένα διάλυμα, 

ανάγεται από τον χλωριούχο κασσίτερο προς σχηματισμό του κυανου του 

μολυβδαινίου. Η ένταση του μπλε χρώματος που χαρακτηρίζει το παραγόμενο 

σύμπλοκο είναι ενδεικτική για την συγκέντρωση των φωσφορικών στο διάλυμα.   

Τοπική και απομακρυσμένη λειτουργία 

Η διάταξη διαθέτει δύο βαλβίδες Fluid Processors (FP) οι οποίες έχουν την δυνατότητα 

τοπικής (local) ή απομακρυσμένης (Remote) λειτουργίας. Στην τοπική (local) 

λειτουργία οι ρυθμίσεις  των βαλβίδων γίνονται από τον χειριστή μέσα στο εργαστήριο 

ενώ στην απομακρυσμένη (remote) λειτουργία οι ρυθμίσεις  γίνονται αυτόματα με την 

χρήση  προγράμματος  μικροεντολών Arduino (microprocessor module). 
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Φασματοφωτόμετρο 

Η ανίχνευση του σήματος γίνεται φασματομετρικά με την χρήση μίας λυχνίας 

Δευτερίου και Αλογόνου ρυθμισμένη στα 690nm. Η κυψελίδα που χρησιμοποιείται 

(Liquid Waveguide Capillary Cell) είναι μεγάλου μήκους λόγω των μικρών 

συγκεντρώσεων που ανιχνεύονται με την μέθοδο. Νόμος Beer- Lambert : Α= ε*b*c 

Η παραπάνω εξίσωση είναι η έκφραση του νόμου Beer-Lambert. Σε αυτή την εξίσωση 

βλέπουμε πως η απορρόφηση A (που δεν έχει μονάδες) είναι ανάλογη της 

συγκέντρωσης ενός δείγματος  (c) σε  (mol/L M), της οπτικής διαδρομής (b) σε ( cm ) 

και της μομοριακής απορροφητικότητας σε (cm -1 mol-1 L).  

 

 

 

Εικόνα7: Φασματοφωτομετρική διάταξη 

Ο ανιχνευτής είναι μία μικρή μονάδα που 

στέλνει κατευθείαν το σήμα στον 

υπολογιστή και αυτό καταγράφεται με τη βοήθεια του λογισμικού spectra suite (ocean 

optics). 

Πρότυπα Διαλύματα – Κατασκευή ευθείας 

Η σειρά των πρότυπων υδατικών διαλυμάτων ΚΗ2PO4 περνάει μία φορά πριν την αρχή 

της δειγματοληψίας και μία φορά στο τέλος της δειγματοληψίας. Κάθε πρότυπο 

διάλυμα περνάει 3 φορές με χρόνο διάρκειας 2 λεπτά. Οι τιμές απόκρισης 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της πρότυπης ευθείας. 
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Εικόνα 8: Απόκριση απορρόφησης των προτύπων διαλυμάτων έτσι όπως καταγράφεται από το λογισμικό 

spectrasuite της ocean optics 

 

  Εικόνα 9: Διάγραμμα πρότυπης ευθείας 

Οι τιμές a & b της ευθείας  y=ax+b  χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της 

συγκέντρωσης των δειγμάτων. 

Υπολογισμός συγκέντρωσης 

Η συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού φωσφόρου στο υγρό δείγμα του αερολύματος 

μετατρέπεται σε συγκέντρωση στον αέρα με βάση την ακόλουθη εξίσωση. 

y = 0.0021x + 0.0008
R² = 0.9996
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𝐶𝐴 = 
((𝐶𝐿 ∗ 𝐹𝐿)/𝐹𝑆)

𝐹𝐴
 

Όπου: 

CA είναι η συγκέντρωση του ατμοσφαιρικού αερολύματος (nmol P * m-3), 

CL είναι η μετρούμενη συγκέντρωση υγρού δείγματος  

FL είναι ο ρυθμός ροής του υγρού έξω από το PILS  

      FS είναι ο ρυθμός ροής του δείγματος μετά τον debubbler    

      FA είναι η ροή του αέρα  

Το όριο ανίχνευσης της μεθόδου είναι 0,4 nΜP που για την ατμόσφαιρα αντιστοιχεί σε 

0.03nmolP * m-3 (Violaki et al. 2016). 

2.4 Μετρήσεις ιόντων με φίλτρα 

Παράλληλα με τις μετρήσεις πραγματικού χρόνου έγιναν μετρήσεις της σύστασης των 

αερολυμάτων διαμέτρου μικρότερης των 2,5μm (PM2,5) με δειγματοληψίες φίλτρων 

χαμηλού όγκου. Ο χρόνος δειγματοληψίας για το κάθε φίλτρο ήταν 3 ώρες και ο όγκος 

αέρα που περνούσε από το φίλτρο ήταν 2,3m3/ώρα. Τα φίλτρα που συλλέχθηκαν 

κόπηκαν και εκχυλίστηκαν σε υπερκάθαρο νερό και στην συνέχεια το εκχύλισμα τους 

αναλύθηκε με την χρήση ιοντικής χρωματογραφίας (Ionic Chromatography).  

Η συλλογή των φίλτρων έγινε με περιορισμό του μεγέθους των σωματιδίων στο 

μέγεθος των λεπτών (PM2,5) αρχικά για να είναι τα αποτελέσματα άμεσα συγκρίσιμα 

με τις πραγματικού χρόνου μετρήσεις από την διάταξη PILS και ακόμη γιατί το μέρος 

αυτό των αερολυμάτων επηρεάζουν οι εκπομπές που συνδέονται πιο πολύ με τον 

ανθρώπινο παράγοντα. Η περίοδος και η τοποθεσία των δειγματοληψιών είναι η 

παραπλήσια με αυτή των μετρήσεων πραγματικού χρόνου στο κτήριο του τμήματος 

χημείας. 
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Εικόνα 10 : Δειγματολήπτης φίλτρων χαμηλού όγκου στο κτήριο Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης  

 

 

2.5 Ιοντική χρωματογραφία  

 

2.5.1 Γενικά στοιχεία 

To σύστημα της ιοντικής χρωματογραφίας που χρησιμοποιήθηκε για τις αναλύσεις των 

φίλτρων έχει ως βασική αρχή ένα μηχανισμό ιονανταλλαγής, όπου πραγματοποιείται ο 

καταμερισμός μεταξύ των ιόντων του αναλυτή που βρίσκονται στην κινητή φάση και 

της στατικής φάσης και στη στιγμιαία αποκατάσταση χημικής ισορροπίας. 

 

 Η στατική φάση που χρησιμοποιείται είναι μια ιονανταλλακτική ρητίνη. Η ρητίνη 

αυτή αποτελείται από ένα πολυμερές υπόστρωμα το οποίο έχει πάνω του χημικώς 

προσδεμένες κάποιες δραστικές ομάδες. Για την επίτευξη της ηλεκτρικής 

ουδετερότητας του ιονανταλλάκτη υπάρχουν τα αντισταθμιστικά ιόντα τα οποία 

φέρουν φορτίο ίσο αλλά αντίθετο με αυτό των δραστικών ομάδων της ρητίνης. Τα 

ιόντα συγκρατούνται εξαιτίας ηλεκτροστατικών αλληλεπιδράσεων. 

Το υγρό έκλουσης μαζί με τον αναλύτη περνά μέσα από την στήλη και γίνεται 

δέσμευση των ιόντων της κινητής φάσης από τις δραστικές ομάδες του ιονανταλλάκτη, 

με αποτέλεσμα την απελευθέρωση αντισταθμιστικών ιόντων έτσι ώστε να  

αποκατασταθεί η ισορροπία στο σύστημα. Η διαδικασία αυτή δεν σταματά όσο περνά 

υγρό έκλουσης μέσα στην στήλη. 
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Η ιοντική χρωματογραφία διαχωρίζεται σε κατιοντική και  ανιοντική ανάλογα με τα 

ιόντα που θέλουμε να διαχωρίσουμε. Οι ιονανταλλακτικές ρητίνες ο εκλουτής 

διαφέρουν ως προς την σύσταση στις δύο αυτές περιπτώσεις.  

Στην κατιοντική χρωματογραφία, το υλικό πλήρωσης της στατικής φάσης είναι 

αρνητικά φορτισμένο για να  σχηματίζει ισχυρές  αλληλεπιδράσεις με τα θετικά 

φορτισμένα ιόντα του αναλυτή. 

Ένα παράδειγμα ισχυρού  κατιονανταλλακτή είναι το  -SO3-H
+, το -COO-H+.  

(-SO3-H
+) + M+ ⇄ (-SO3-M

+) + H+ 

 

Στην ανιοντική χρωματογραφία, το υλικό πλήρωσης  είναι θετικά φορτισμένο και 

αναπτύσσει ισχυρές αλληλεπιδράσεις με τα αρνητικά φορτισμένα ιόντα του αναλυτή.  

Ένα παράδειγμα ισχυρού ανιονανταλλάκτη είναι το -N(CH3)3+OH- ενώ ασθενούς το  -

NH3
+OH- . 

(-NH3
+OH-) + X- ⇄ (-NH3

+X-) + OH-  

 

2.5.2 Πορεία δείγματος  

 

Το δείγμα που βρίσκεται στο χρωματογραφικό σύστημα σε υγρή μορφή με την βοήθεια  

κατάλληλου εκλουτή εισέρχεται στην προστήλη, που χρησιμοποιείται για την 

προστασία της στήλης από μεγάλα σωματίδια, και στην συνέχεια στην στήλη όπου 

επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός και η έκλουση των ιόντων. Η σειρά έκλουσης των ιόντων 

σχετίζεται κατά αρχικά  με το φορτίο και έπειτα με το μέγεθός τους. Τα 

πολυφορτισμένα συγκρατούνται ισχυρότερα και εκλούονται πιο αργά από τα 

μονοφορτισμένα, με ρόλο να παίζει και το μέγεθός τους. Στην συνέχεια ακολουθεί η 

ανίχνευση των ιόντων από ένα αγωγιμομετρικό ανιχνευτή και η μετέπειτα καταγραφή 

του σήματος σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η ταυτοποίηση των ιόντων γίνεται με 

βάση τον χρόνο ενώ η ποσοτικοποίηση του επιτυγχάνεται με τον υπολογισμό του 

εμβαδού κάτω από την καμπύλη στο χρωματογράφημα. 
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Εικόνα 11: Σύστημα ιοντικής 

χρωματογραφίας 

 

 

 

Πίνακας 2:Χαρακτηριστικά Ιοντικής Χρωματογραφίας 

 

Τα ιόντα που ανιχνεύτηκαν με κατιοντική χρωματογραφία είναι τα : Na+, NH4
+, K+ 

Mg2+, Ca2+ ενώ αυτά που ανιχνεύτηκαν με ανιοντική είναι : Cl-, NO3
-, HPO4

2-, SO4
2- 

και C2O4
2-.  

 

 

 Ανιόντα Κατιόντα 

Αντλία  GP50 dionex gradient pump Marathon IV HPLC pump 

Προστήλη AG4A-SC 4x50mm CG12A  4x50mm 

Στήλη AS4A-SC 4x150mm CS12A  4x150mm 

Ανιχνευτής CD 20 dionex conductivity detector Dionex conductivity detector 

CDM-2 

Καταστολέας ASRS 300 4mm CSRS 300 4mm 

Δ/μα έκλουσης NaHCO3/Na2CO3, 3,4/3,6 mM MSA 20mM 

Ροή  1,5 ml/min 1ml/min 

Βρόγχος(loop) 205μlt 113μlt 
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3. Αποτελέσματα  

3.1 Μεταβλητότητα υδατοδιαλυτού φωσφόρου 

 

Οι μετρήσεις των φωσφορικών ιόντων στην περιοχή της ανατολικής μεσογείου και 

συγκεκριμένα στην περιοχή των Βουτών Ηρακλείου για το διάστημα Ιανουάριος 2016-

Οκτώβριος 2016 με την μέθοδο PILS–LWCC-SRP παρουσιάζονται στο παρακάτω 

διάγραμμα. Οι τιμές έχουν διορθωθεί καθώς για κάθε δειγματοληψία έγινε αφαίρεση 

τιμών απορρόφησης υπερκάθαρου νερού. 

 

 

Εικόνα 12: Μετρήσεις υδατοδιαλυτού φωσφόρου καθόλη την διάρκεια της εργασίας. 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα κάθε κουκίδα αντιστοιχεί σε μία οκτάλεπτη μέτρηση 

πραγματικού χρόνου. Η μέση τιμή για τον υδατοδιαλυτό φώσφορο για όλη την  

χρονοσειρά της παρούσας μελέτης υπολογίστηκε ίση με 0,38 ± 0,27 nmol/m3.  Όπως 

φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα η παρούσα μελέτη είναι σε συμφωνία με 

προηγούμενες αντίστοιχες μελέτες με την μέση τιμή του υδατοδιαλυτού φωσφόρου να 

είναι λίγο αυξημένη σε σχέση με τις μετρήσεις στην περιοχή της Φινοκαλιάς Κρήτης 

(Ελλάδα)  και Erdemli ( Τουρκία)  της Ανατολικής Μεσογείου.  
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Πίνακας 3: Σύγκριση επιπέδων φωσφόρου σε αερολύματα  στην περιοχή της Μεσογείου 

 

 Περιοχές Δειγματοληψίας 

 Ηράκλειο  

Ελλάδα 

 2016 (Ανατολική 

Μεσόγειος)  

(παρούσα μελέτη) 

Φινοκαλιά  

Ελλάδα 

1999-2001 (Ανατολική 

Μεσόγειος) 

(Markaki et al. 2003) 

Erdemli  

Τουρκία  

1999-2001 

(Ανατολική 

Μεσόγειος)  

(Markaki et al. 

2003) 

 

Capo Cavalo  

Κορσική Γαλλία 

1985-1988 

(Δυτική 

Μεσόγειος) 

(Bergametti et al. 

1992) 

Ισραήλ 1996  

 (Νότιο- 

Ανατολική 

Μεσόγειος) 

(Herut et al. 

1999) 

nmol P *m-3 0,38 ± 0,27 0,13 0,26 0,33 0,65-2,91  

 

Από την εικόνα 12 φαίνεται πως ο υδατοδιαλυτός φώσφορος παρουσιάζει αρκετές 

διακυμάνσεις στην χρονοσειρά που παρουσιάζεται στην παρούσα μελέτη. Το γεγονός 

αυτό δεν εξηγείται μόνο από την φυσική προέλευση του, άρα πολλές από τις 

αυξομειώσεις του είναι πιθανό να οφείλονται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες.  

Παρατηρείται πως κατά την διάρκεια μιας 48ωρης δειγματοληψίας υπάρχει σημαντική 

αλλαγή στην συγκέντρωση του φωσφόρου. Η παρατήρηση αυτή έγινε δυνατή χάρη 

στην υψηλή απόκριση του συστήματος μέτρησης και στο  γεγονός ότι οι μετρήσεις 

γίνονται ανά 8 λεπτά.  

 

3.2 Σύγκριση μετρήσεων υδατοδιαλυτού φωσφόρου  

 

Η ιοντική χρωματογραφία είναι μία αναγνωρισμένη και ευρύτατα χρησιμοποιούμενη 

τεχνική για την μελέτη της ιοντικής σύστασης περιβαλλοντικών δειγμάτων και 

ειδικότερα αερολυμάτων. Η ιοντική χρωματογραφία για το λόγο αυτό επιλέχθηκε για 

να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των φασματοφωτομετρικών μεθόδων. H 
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αποτελεσματικότητα της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για τις μετρήσεις της 

παρούσας έρευνας έχει διερευνηθεί και αποδειχτεί σε παλαιότερη μελέτη (Violaki et 

al. 2016). Στο διάγραμμα που ακολουθεί γίνεται σύγκριση των τιμών του 

υδατοδιαλυτού φωσφόρου που ανιχνεύτηκαν με την μέθοδο PILS-LWCC-SRP (μπλε 

χρώμα) και είναι μετρήσεις ανά 8 λεπτά και με την ιοντική χρωματογραφία (κόκκινο 

χρώμα) σε nmol/m3 που αντιστοιχούν σε μετρήσεις ανά 3 ώρες. Από την εικόνα 13 

βλέπουμε  πως υπάρχει συμφωνία στα αποτελέσματα, διότι παρατηρείται η ίδια 

συμπεριφορά του στοιχείου και στις δύο σειρές. Υπάρχει αύξηση των συγκεντρώσεων 

κατά την διάρκεια επεισοδίων μεταφοράς σκόνης και επεισοδίων καύσης βιομάζας και 

μείωση αυτών κατά τις περιόδους που δεν παρατηρήθηκε κάποιο φαινόμενο. Σε 

ορισμένες δειγματοληψίες οι συγκεντρώσεις του υδατοδιαλυτού φωσφόρου 

παρουσιάζονται πιο αυξημένες όταν μετρούνται με τον δειγματολήπτη Pils και την 

καινούργια μέθοδο, γεγονός που είναι λογικό, καθώς το πλεονέκτημα της μεθόδου 

είναι η καλύτερη ικανότητα μέτρησης του συγκεκριμένου στοιχείου. Η μέθοδος 

υψηλής ανάλυσης δίνει την δυνατότητα καταγραφής των  μικρομεταβολών του 

στοιχείου κάτι που δεν μπόρεσε να αποτυπωθεί από τις μετρήσεις με τα φίλτρα και δεν 

έχει επιτευχθεί με καμία από τις συμβατικές τεχνικές.  

 

Εικόνα 13: Σύγκριση μεθόδων μέτρησης υδατοδιαλυτού φωσφόρου. 
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3.3 Εποχική διακύμανση  

 

Η συμπεριφορά του φωσφόρου στην ανατολική Μεσόγειο έχει χαρακτηριστεί σε 

προηγούμενες μελέτες οι οποίες έχουν βασιστεί σε μετρήσεις υγρής και ξηρής 

εναπόθεσης και αερολυμάτων (Markaki et al. 2010). Είναι η πρώτη φορά που γίνεται 

χαρακτηρισμός της εποχικής διακύμανσης του φωσφόρου για την περιοχή της 

ανατολικής Μεσογείου με την χρήση του δειγματολήπτη Pils και της  νέας μεθόδου 

πραγματικού χρόνου. 

Σύμφωνα με την γνώση που υπάρχει μέχρι σήμερα για τον υδατοδιαλυτό φώσφορο 

στην Ανατολική  Μεσόγειο οι τιμές του αναμένεται να έχουν εποχική διακύμανση με 

αύξηση τους την θερινή περίοδο (Φινοκαλιά Κρήτης: 0,31nmol/m3 , Erdemli Τουρκία 

0,32nmol/m3)  και μείωση την χειμερινή (Φινοκαλιά Κρήτης: 0,03 nmol/m3 , Erdemli 

Τουρκία: 0,15nmol/m3) (Markaki et al. 2003). Η εποχική διακύμανση της παρούσας 

μελέτης παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 14: Εποχικότητα φωσφόρου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

 

Όπως φαίνεται και από την εικόνα ο φώσφορος παρουσιάζει υψηλές τιμές την περίοδο 

της άνοιξης και την καλοκαιρινή περίοδο και πιο χαμηλές τους χειμερινούς και 

φθινοπωρινούς μήνες.  Η διακύμανση αυτή είναι λογική διότι ο φώσφορος την άνοιξη 

επηρεάζεται από τα φαινόμενα μεταφοράς σκόνης και καλοκαιρινή περίοδο από 

φαινόμενα καύσης βιομάζας. Το μήνα Ιανουάριο εμφανίζεται μία εξαίρεση στον γενικό 

κανόνα η οποία είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στον μικρό αριθμό δειγματοληψιών 

τον συγκεκριμένο μήνα κατά τον οποίο υπήρξε επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από την 

έρημο Σαχάρα. 
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Συγκριτικά με προηγούμενες μελέτες αερολυμάτων στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου στους σταθμούς Φινοκαλιά Λασιθίου και Erdemli Τουρκίας  τα επίπεδα 

του φωσφόρου είναι στην ίδια τάξη μεγέθους με την παρούσα μελέτη και κυμαίνονται 

από 0,1-0,5 nmol/m3 . Ακόμη  έχουν την ίδια εποχικότητα, μειωμένες τιμές φωσφόρου 

κατά τους χειμερινούς μήνες αύξηση την άνοιξ,η μικρή πτώση τον Ιούνιο και αύξηση 

τους υπόλοιπους καλοκαιρινούς μήνες και σταδιακή πτώση το φθινόπωρο. 

 

 

Εικόνα 15: Εποχιακή διακύμανση φωσφόρου σε δύο  περιοχές τις Ανατολικής Μεσογείου (Markaki et al. 

2003), TIP: Total Inorganic Phosphorus,  DIP: Dissolved Inorganic Phosphorus  

 

3.4  Πορείες αέριων μαζών  

 

Η επίδραση της προέλευσης των αέριων μαζών είναι  σημαντική για την συγκέντρωση 

του φωσφόρου στην ατμόσφαιρα. Η μελέτη της επίδρασης των αερίων μαζών έγινε με 

την βοήθεια των ρετροπορειών τους. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η 

συμπεριφορά του στοιχείου ανάλογα την προέλευση του ανέμου για τις μετρήσεις που 

έγιναν με την μέθοδο pils.  
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         Εικόνα 16: Κατανομή φωσφόρου με βάση την προέλευση των ανέμων. 

 

 Από την παραπάνω εικόνα  βλέπουμε πως λίγο υψηλότερες τιμές του φωσφόρου 

καταγράφονται υπό την επίδραση Βόρειων /Βόρειο-Ανατολικών ανέμων και έπειτα 

υπό την επίδραση Νότιων. Επειδή τα φωσφορικά ιόντα έχουν σημαντικές εκπομπές 

από τις καύσεις είτε είναι βιομηχανικές είτε ανθρωπογενείς είναι λογικό η 

συγκέντρωσή τους να είναι αυξημένη με τους βόρειους / βόρειο - ανατολικούς 

ανέμους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι την καλοκαιρινή  περίοδο εκδηλώθηκαν 

φαινόμενα καύσης βιομάζας βόρεια του νησιού και κατά την διάρκειά τους η 

προέλευση των αερίων μαζών ήταν βόρεια.  Ακόμη βόρεια του νησιού της Κρήτης 

υπάρχουν αρκετές περιοχές με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα που επηρεάζουν 

την ατμόσφαιρα.  Η σημαντικότερη πηγή συνολικού φωσφόρου και πολύ σημαντική 

πηγή υδατοδιαλυτού φωσφόρου είναι τα επεισόδια μεταφοράς σκόνης και αυτό 

αποτυπώνεται από την υψηλή συγκέντρωση του φωσφόρου κατά την επικράτηση 

νότιων ανέμων αφού νότια του νησιού της Κρήτης βρίσκεται η έρημος Σαχάρα.  

 Για την αποσαφήνιση της επίδρασης της προέλευσης των αερίων μαζών στην 

συγκέντρωσης του υδατοδιαλυτού φωσφόρου ένα φαινόμενο μεταφοράς σκόνης και 

ένα φαινόμενο καύσης βιομάζας  θα αναλυθούν εκτενέστερα στην συνέχεια. 

 

3.5 Επεισόδια διακύμανσης του υδατοδιαλυτού φωσφόρου  

3.5.1 Μεταφορά σκόνης   

 

Όπως έχει αναφερθεί τα επεισόδια μεταφοράς σκόνης επηρεάζουν πολύ την 

συγκέντρωση των φωσφορικών ιόντων στην ατμόσφαιρα. Όσο πιο έντονο είναι το 

φαινόμενο τόσο πιο έντονη είναι και η μεταβολή στην συγκέντρωση του στοιχείου. ΄ 

Η μελέτη των επεισοδίων αυτών έχει αρκετό ενδιαφέρον διότι έχουν μεγάλη συχνότητα 

στην περιοχή και η  εναπόθεση της σκόνης της ερήμου είναι πολύ πιθανό να επηρεάζει 
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την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων των οποίων η παραγωγικότητα 

περιορίζεται από τις συγκεντρώσεις φωσφόρου.  O φώσφορος που βρίσκεται στα 

σωματίδια της σκόνης κατά κύριο λόγο οφείλεται στο ορυκτό απατίτης Ca5(PO4)3(F, 

CI, ΟΗ), και σε μικρότερο βαθμό, στα ορυκτά σιδήρου στα οποία είναι συνδεδεμένος. 

Και οι δύο αυτές μορφές παρουσιάζουν περιορισμένη διαλυτότητα στο θαλασσινό νερό 

(Atlas and Pytkowicz 1977; Singer et al. 2004) 

Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζονται με πορτοκαλί χρώμα οι δειγματοληψίες της 

μελέτης που παρουσίασαν αυξομειώσεις στην συγκέντρωση του φωσφόρου και οι   

ρετροπορείες των ανέμων μας δείχνουν πως η προέλευση του ανέμου μέχρι να φτάσει 

στο νησί της Κρήτης ήταν  νότια ή νοτιοδυτική. 

Από την συνολική χρονοσειρά της μελέτης σε 9 δειγματοληψίες με προέλευση ανέμου 

νότια/ νοτιοδυτική παρατηρείται έντονη μεταβολή των συγκεντρώσεων φωσφόρου 

όπως φαίνεται και στο διάγραμμα. Η συγκέντρωση ξεκινά με τιμή μικρότερη των 0,2 

nmol P/ m3 και στις περισσότερες περιπτώσεις ξεπερνά τα το 1 nmol P/m3. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις η τιμή του φωσφόρου ξεπερνά και τα 2 nmol P/m3.  

Συγκρίνοντας τα επίπεδα του φωσφόρου με αυτά των σωματιδίων PM10 βλέπουμε πως 

η μεταβολή στην συγκέντρωση και των δύο έχει πολλές ομοιότητες κατά την διάρκεια 

των 9 δειγματοληψιών που έχουν επισημανθεί παραπάνω. Παρατηρείται ίδια αύξηση 

και μείωση γεγονός που αποδίδεται σε κοινό παράγοντα επιρροής της συγκέντρωσής 

του που είναι τα επεισόδια μεταφοράς σκόνης. 

Εικόνα 17: Μεταβολή φωσφόρου σε δειγματοληψίες που έγιναν κατά την διάρκεια επεισοδίων μεταφοράς σκόνης. 
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Εικόνα 18: Μεταβολή υδατοδιαλυτού φωσφόρου σε σύγκριση με την συγκέντρωση  PM10 σωματιδίων. 

 

Στις ακόλουθες εικόνες φαίνεται ένα φαινόμενο μεταφοράς σκόνης που έγινε στις 23 

Μαρτίου 2016. Η προέλευση του ανέμου ήταν νότια  για αυτό και η προέλευση της 

σκόνης αποδίδεται στην έρημο Σαχάρα . Από την εικόνα του δορυφόρου παρά την 

παρουσία νεφών, είναι εμφανής η επικάλυψη του νησιού της Κρήτης από την σκόνη 

γεγονός που αποτυπώθηκε και στις μετρήσεις. 

 

 

Εικόνα 19: Αριστερά: Εικόνα δορυφόρου  που δείχνει την μεταφορά σκόνης από την έρημο Σαχάρα την  

23 Μαρτίου 2016 (https://worldview.earthdata.nasa.gov/), Δεξιά: Ρετροπορεία ανέμου στις 23Μαρτίου 

2016. 
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Στην εικόνα 20 που ακολουθεί φαίνεται η διακύμανση του υδατοδιαλυτού φωσφόρου 

κατά την διάρκεια του  επεισοδίου σκόνης που αναφέρθηκε. Η δειγματοληψία ξεκίνησε 

στις  22/3/2016 και ολοκληρώθηκε στις 25/3/2016.  

 

Εικόνα 20:Μεταβολή συγκεντρώσεων φωσφόρου κατά την διάρκεια επεισοδίου μεταφοράς σκόνης όπως 

αποτυπώνεται με τις μετρήσεις πραγματικού χρόνου. 

 

Στις 22 Μαρτίου οι μετρήσεις είναι κοντά στην τιμή υποβάθρου, περίπου 0,02 μg P/m3 

της εποχής διότι δεν έχει ξεκινήσει το επεισόδιο. Από τις 23 Μαρτίου παρατηρείται 

σταδιακή αύξηση των τιμών με κορύφωση το βράδυ της ίδια ημέρας και τις πρώτες 

πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας. Το μέγιστο του επεισοδίου ξεπερνά τα 0,1 μg P/m3. 

Η συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού φωσφόρου στην συνέχεια μειώνεται σταδιακά και 

αυξάνεται για μικρά χρονικά διαστήματα σχηματίζοντας στο διάγραμμα την εικόνα 

δύο μικρών κορυφών. Η μία τις πρωινές ώρες της 23 Μαρτίου και η άλλη το μεσημέρι 

της ίδιας ημέρας. Έπειτα η συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού φωσφόρου επιστρέφει 

στις τιμές υποβάθρου.  

Οι παράλληλες μετρήσεις συγκέντρωσης PM10 σωματιδίων χαρακτηρίζουν ακόμη 

καλύτερα τα επεισόδια σκόνης γιατί η συγκέντρωση των σωματιδίων αυτών αυξάνεται 

κατά την διάρκεια των επεισοδίων και χρησιμοποιούνται ως  δείκτης. Στην 

δειγματοληψία 22-25/03/2016 ο μέσος όρος της συγκέντρωσης των PM10 είναι 125,6 

μg/m3 με μέγιστο την 23/03/2016 που η τιμή αυτή έφτασε τα 1218 μg/m3. Σε περιόδους 

που η ατμόσφαιρα είναι καθαρή η τιμή της συγκέντρωσης των σωματιδίων με διάμετρο 

μικρότερη των 10μm είναι μικρότερη από 10 μg/m3. Στο διάγραμμα που ακολουθεί 
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βλέπουμε για την συγκεκριμένη δειγματοληψία την διακύμανση του φωσφόρου 

παράλληλα με την διακύμανση της συγκέντρωσης των PM10 σωματιδίων.  

Η συγκέντρωση των PM10 σωματιδίων είναι μετρημένη κάθε 30 λεπτά ενώ ο 

φώσφορος κάθε 8 λεπτά.  

 

Εικόνα 21:Μεταβολή φωσφόρου (PILS)  και σωματιδίων PM10 κατά την δειγματοληψία 22-25/03/2016 

 

Είναι εμφανές στην εικόνα 21 πως και οι δύο μετρήσεις έχουν ακριβώς την ίδια τάση 

και αυξάνονται και μειώνονται τα ίδια χρονικά διαστήματα. Όπως τα PM10 έτσι και ο 

φώσφορος έχει επηρεαστεί από το έντονο φαινόμενο μεταφοράς σκόνης. Το παραπάνω 

διάγραμμα είναι αντιπροσωπευτικό για την επιρροή των επεισοδίων σκόνης στα 

επίπεδα του υδατοδιαλυτού φωσφόρου, βλέπουμε πως το μέγιστο των σωματιδίων 

συμπίπτει με αυτό του φωσφόρου και η μεταβολή είναι ακριβώς η ίδια.  

Όπως αναφέρθηκε παράλληλα με τις μετρήσεις φωσφόρου έγιναν και μετρήσεις PM2.5 

σωματιδίων με φίλτρα 3ης διάρκειας τα οποία αναλύθηκαν με ιοντική χρωματογραφία. 

Από τις αναλύσεις αυτές υπολογίστηκε η συγκέντρωση του μη θαλάσσιας προέλευσης 

ασβεστίου το οποίο είναι κύριος δείκτης μεταφοράς σκόνης διότι τα επίπεδά του 

αυξάνονται παράλληλα με αυτά της σκόνης. Αυτό αποτυπώνεται και στην 

δειγματοληψία που εξετάζουμε και βλέπουμε ακόμη πως είναι σε καλή συμφωνία  με 

τα επίπεδα του υδατοδιαλυτού φωσφόρου. Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται οι 

δύο συγκεντρώσεις για την δειγματοληψία 22-25/03/2016.  
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Εικόνα 22: Μεταβολή φωσφόρου και nss-Ca2+ κατά την διάρκεια επεισοδίου σκόνης στις 22-25/03/2016 

 

Όπως και με τα pm10 σωματίδια έτσι με τα ιόντα ασβεστίου, ο φώσφορος έχει την ίδια 

συμπεριφορά. Υπάρχει πολύ καλή συμφωνία των επιπέδων των δύο στοιχείων κατά 

την διάρκεια του συγκεκριμένου επεισοδίου. Όπως παρατηρείται και από την εικόνα 

22 υπάρχει μια μικρή μετατόπιση του μεγίστου του ασβεστίου προς τα αριστερά σε 

σχέση με αυτή του φωσφόρου. Η μετατόπιση είναι πιθανό να οφείλεται σε διαφορά 

δέσμευσης των φωσφορικών ιόντων στην ατμόσφαιρα σε σχέση με τα ιόντα ασβεστίου 

κατά την διάρκεια του επεισοδίου μεταφοράς σκόνης. 

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τον μέσο όρο της συγκέντρωσης του 

υδατοδιαλυτού φωσφόρου  κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης δειγματοληψίας 

(22/3/2016-25/3/2016) και κατά την διάρκεια τεσσάρων προηγούμενων 

δειγματοληψιών (11-13/02/2016, 16/02/2016-18/02/2016, 29/02/2016-02/03/2016, 

09/03/2016-11/03/2016) δύο από τις οποίες είναι δειγματοληψίες υποβάθρου και δύο 

δειγματοληψίες που έγιναν σε ημέρες με επεισόδιο μεταφοράς σκόνης. Παράλληλα 

βλέπουμε και τα επίπεδα του μη θαλάσσιας προέλευσης καλίου, που μία από τις κύριες 

πηγές του είναι και η σκόνη, και ασβεστίου καθώς και την συγκέντρωση των PM10 

σωματιδίων. 
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Πίνακας 4: Πίνακας σύγκρισης δειγματοληψιών σε περίοδο επεισοδίων μεταφοράς σκόνης (μέσοι όροι 

τιμών) 

Ημερομηνία 

δειγματοληψίας (έτος 

2016) 

Χαρακτηρισμός 

δειγματοληψίας 

Ρ (μgr/m3) 

pils 

nss-K+ 

(μg/m3) 

nss-Ca2+ 

(μg/m3) 

PM10 

(μg/m3) 

11-13/02 Υπόβαθρο  0,005 0,357 0,174 15,3 

16-18/02  Επεισόδιο μεταφοράς 

σκόνης 

0,011 0,208 0,426 15,3 

29/02-02/03 Επεισόδιο μεταφοράς 

σκόνης 

0,023 0,198 0,683 15,2 

09-11/03 Υπόβαθρο 0,006 0,234 0,344 9,6 

22-25/3 Επεισόδιο μεταφοράς 

σκόνης 

0,016 0,260 3,988 123,6 (μέγιστη 

τιμή 1218 στις 

23/03/2016) 

 

 

 

Το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης καταγράφηκε ολοκληρωμένα από την έναρξη μέχρι 

την λήξη του και μας δίνει μία ξεκάθαρη  εικόνα συμπεριφοράς του φωσφόρου. Με 

την διακριτική ικανότητα των 8 λεπτών το επεισόδιο έχει αποτυπωθεί με πολλές 

λεπτομέρειες και οι μικρομεταβολές του στοιχείου είναι ξεκάθαρες. Είναι η πρώτη 

φορά που με τέτοια λεπτομέρεια καταγράφεται ο υδατοδιαλυτός φώσφορος σε 

επεισόδιο μεταφοράς σκόνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και αυτό 

οφείλεται στην νέα διάταξη μετρήσεων. Συμπερασματικά ο υδατοδιαλυτός φώσφορος 

επηρεάζεται έντονα από τα φαινόμενα μεταφοράς σκόνης και ακολουθεί την 

συμπεριφορά των PM10 σωματιδίων και του ασβεστίου.  

3.5.2 Καύση Βιομάζας 

Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν πολύ τα επίπεδα του υδατοδιαλυτού 

φωσφόρου στην ατμόσφαιρα είναι τα φαινόμενα καύσης βιομάζας. Φαινόμενα καύσης 

βιομάζας είναι αρκετά συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες. Συνήθως έχουν διάρκεια 
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μερικές μέρες και εμπλουτίζουν τα αερολύματα της ατμόσφαιρας με διάφορες μορφές 

άνθρακα (στοιχειακό ή οργανικό) καθώς και  με ιόντα Καλίου τα οποία 

χρησιμοποιούνται και ως δείκτης έτσι ώστε να χαρακτηριστεί ένα φαινόμενο ως 

φαινόμενο καύσης όταν δεν υπάρχει επεισόδιο μεταφοράς σκόνης που είναι επίσης μία 

κύρια πηγή ιόντων Καλίου στα αερολύματα της ατμόσφαιρας.   

Στην παραπάνω εικόνα παρουσιάζονται στο σύνολο των δειγματοληψιών δύο 

δειγματοληψίες με έντονη μεταβολή των επιπέδων του φωσφόρου.  

Οι ρετροπορείες των ανέμων μας δείχνουν πως κατά την διάρκεια και των δύο αυτών 

δειγματοληψιών οι άνεμοι που επικρατούν είναι βάρειοι και έτσι οι μεταβολές αυτές 

είναι πολύ πιθανό να οφείλονται σε δύο φαινόμενα καύσης βιομάζας που εκδηλώθηκαν 

εκείνες τις μέρες. Και τα δύο φαινόμενα εκδηλώθηκαν στην Βόρεια Ελλάδα, το ένα 

στην Χίο και το άλλο στην Εύβοια. 

Στις ακόλουθες εικόνες φαίνεται ένα έντονο φαινόμενο καύσης βιομάζας που έγινε στις 

25 Ιουλίου 2016 στο νησί της Χίου.  Η προέλευση του ανέμου όπως φαίνεται από την 

εικόνα της ρετροπορείας ήταν βόρεια για αυτό ήταν δυνατό να ανιχνευτούν τα 

σωματίδια στο νησί της Κρήτης.  Από την εικόνα του δορυφόρου είναι εμφανής η 

μετακίνηση του καπνού της πυρκαγιάς προς το νησί της Κρήτης.  

Εικόνα 23: Μεταβολή φωσφόρου με επισήμανση δύο δειγματοληψίες που έγιναν την περίοδο εξέλιξης φαινομένων καύσης 

βιομάζας. 
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Το νησί της Χίου το έτος 2016 που έγιναν οι μετρήσεις είχε δύο φαινόμενα πυρκαγιών 

με συνολικά 6.034,8 ha (60.348 στρέμματα) καμένες εκτάσεις 

(http://ocean.space.noa.gr/diachronic_bsm/).  Το πρώτο εκδηλώθηκε στις 25 Ιουλίου 

και το δεύτερο στις 25 Αυγούστου. Το μεγαλύτερο ήταν αυτό στις 25 Ιουλίου  για το 

λόγο αυτό θα εστιάσουμε σε αυτό.  

Εικόνα 25: Στην εικόνα 

παρουσιάζεται το νησί της Χίου, 

με χρώμα σημειώνονται οι 

περιοχές που έχουν καμένες 

εκτάσεις. Με σκούρο κόκκινο 

χρώμα, εκεί που βρίσκονται τα 

κυκλικά πράσινα σχήματα,   

καταγράφονται τα σημεία που 

κάηκαν εκτάσεις το έτος 2016. 

 

 

 

Εικόνα 24: Αριστερά: εικόνα δορυφόρου στις 25/07/2016  στην οποία ο καπνός από την πυρκαγιά της Χίου έχει 

φτάσει το νησί της Κρήτης (https://worldview.earthdata.nasa.gov/),, Δεξιά: Ρετροπορεία ανέμων την ημέρα της 

πυρκαγιάς (25/07/2016). 

http://ocean.space.noa.gr/diachronic_bsm/
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Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται η διακύμανση του υδατοδιαλυτού φωσφόρου 

κατά την διάρκεια του επεισοδίου καύσης βιομάζας. Η δειγματοληψία ξεκίνησε  

25/7/2016 και ολοκληρώθηκε στις 26/7/2016.  

 

Εικόνα 26: Μεταβολή συγκεντρώσεων φωσφόρου κατά την διάρκεια επεισοδίου καύσης βιομάζας. 

 

Στις 25 Ιουλίου  η συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού φωσφόρου είναι μεγαλύτερη από  

την τιμή υποβάθρου της περιόδου (0,008 μg P/m3) , περίπου 0,019 μgr P/m3  διότι  η 

δειγματοληψία ξεκίνησε λίγο μετά τις 12:οο μμ  ενώ το επεισόδιο καύσης ξεκίνησε από 

τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας. Το μέγιστο των μετρήσεων παρατηρήθηκε τις 

βραδινές ώρες της 25 Ιουλίου και είναι υψηλότερο από 0,030 μg P/m3. Την επόμενη 

ημέρα η συγκέντρωση παραμένει σχεδόν σταθερή κοντά στα 0,020 μg P/m3 διότι το 

επεισόδιο καύσης περιορίστηκε στις 26 Ιουλίου και μέχρι την επόμενη ημέρα είχε 

σβήσει τελείως. Το συγκεκριμένο επεισόδιο, αν και δε καταγράφηκε ολοκληρωμένα 

από την έναρξη μέχρι την λήξη του, μας δίνει μία ξεκάθαρη  εικόνα συμπεριφοράς του 

φωσφόρου εάν το συγκρίνουμε με τις τιμές της αμέσως προηγούμενης δειγματοληψίας 

(19-20/07/2016) οι οποίες είναι εμφανώς χαμηλότερες. Στην δειγματοληψία αυτή δεν 

είχε παρατηρηθεί κάποιο φαινόμενο καύσης βιομάζας ή μεταφοράς σκόνης. 

 Στον πίνακα 5 που ακολουθεί βλέπουμε τον μέσο όρο της συγκέντρωσης του 

υδατοδιαλυτού φωσφόρου  κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης δειγματοληψίας 

(25/7/2016-26/07/2016), κατά την διάρκεια του μήνα Ιουνίου (13-30/06/2016), της 

προηγούμενης από το επεισόδιο δειγματοληψίας (19-20/07/2016) καθώς και μερικών 

δειγματοληψιών που ακολούθησαν (31/7/2016-03/08/2016, 09/08/2016-11/08/2016, 
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16/08/2016-18/03/2016, 25/08/2016-27/08/2016). Οι δειγματοληψίες αυτές 

επιλέχθηκαν έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις μεταβολές και να 

προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε την συμπεριφορά του στοιχείου κατά την διάρκεια του 

καλοκαιριού. Εκτός από τις μετρήσεις υδατοδιαλυτού φωσφόρου στον πίνακα 

παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις ιόντων καλίου μη θαλάσσιας προέλευσης (nss-K+) 

που όπως αναφέρθηκε χρησιμοποιούνται ως δείκτης καύσης.  

Παρατηρώντας των πίνακα φαίνεται πως κατά τον μήνα Ιούνιο οι τιμές του 

υδατοδιαλυτού φωσφόρου όπως μετρήθηκαν με την νέα διάταξη ( pils) είναι αρκετά 

χαμηλές, της τάξης 0,007 μg P/m3. Το ίδιο ισχύει και για την δειγματοληψία στις 19-

20 Ιουλίου με την συγκέντρωση να ανεβαίνει λίγο στα 0,008 μg P/m3. Στην 

συγκεκριμένη δειγματοληψία η τιμή  του nss-K+ είναι ίση με 0,155 μg /m3  ενώ ο λόγος  

Ρ (pils)/nss-K+ ίσος με 0,050. Η δειγματοληψία που έγινε 25-26 Ιουλίου έχει ως μέσο 

όρο συγκέντρωσης υδατοδιαλυτού φωσφόρου 0,019 μg P/m3 και μέσο όρο 

συγκέντρωσης nss-K+ 0,303 μg /m3. Από τις τιμές αυτές βλέπουμε πως και τα δύο 

στοιχεία έχουν επηρεαστεί από ένα παράγοντα και έχουν αυξηθεί. Συνδυαστικά με την 

εικόνα του δορυφόρου και την ρετροπορεία του ανέμου είναι πολύ πιθανό ο 

παράγοντας αυτός να είναι το φαινόμενο καύσης βιομάζας στο νησί της Χίου και η 

αύξηση που παρατηρείται στις συγκεντρώσεις των στοιχείων να αποδοθεί σε αυτό.  

Πίνακας 5:Πίνακας σύγκρισης δειγματοληψιών την καλοκαιρινή περίοδο (μέσοι όροι τιμών)  

Ημερομηνία 

δειγματοληψίας (έτος 

2016) 

Χαρακτηρισμός δειγματοληψίας Συγκέντρωση Ρ 

(μg/m3) pils  

nss-K+  

(μg/m3) 

13-30/06 Περίοδος υποβάθρου 0.007 0.223 

19-20/07 Περίοδος υποβάθρου 0.008 0.155 

25-26/07 Επεισόδιο καύσης βιομάζας 0.019 0.303 

31/7-03/08 Επεισόδιο καύσης βιομάζας 0.025  0.377 

9-11/08 Μετά από  επεισόδιο καύσης 0.012 0.342 

16-18/08 Μετά από  επεισόδιο καύσης 0.008 0.180 

25-27/08 Επεισόδιο καύσης βιομάζας 0.013 0.316 
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Για να γίνει πιο αντιληπτή η σχέση των δύο στοιχείων στην παρακάτω εικόνα 27 

φαίνονται τα επίπεδα των δύο στοιχείων καθ’ όλη την διάρκεια της δειγματοληψίας. 

Παρατηρείται πολύ καλή συσχέτιση γεγονός που είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στο 

επεισόδιο καύσης.  Η συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού φωσφόρου υπολογίστηκε με 

την μέθοδο pils και αυτή του καλίου μη θαλάσσιας προέλευσης με την χρήση φίλτρων.  

 

Εικόνα 27: Μεταβολή συγκεντρώσεων φωσφόρου (ανά 8 λεπτά) και nss-K+ (ανά 3 ώρες)κατά την 

διάρκεια επεισοδίου καύσης βιομάζας. 

 

Το επεισόδιο καύσης βιομάζας καταγράφηκε και με την διακριτική ικανότητα των 8 

λεπτών πολλές λεπτομέρειες και μικρομεταβολές του στοιχείου είναι εύκολο να 

παρατηρηθούν. Είναι η πρώτη φορά που με τέτοια λεπτομέρεια καταγράφεται ο 

υδατοδιαλυτός φώσφορος σε επεισόδιο καύσης βιομάζας στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου και αυτό οφείλεται στην νέα διάταξη μετρήσεων. Συμπερασματικά ο 

υδατοδιαλυτός φώσφορος επηρεάζεται έντονα  και από τα φαινόμενα καύσης βιομάζας 

και ακολουθεί την συμπεριφορά των μη θαλάσσιων ιόντων καλίου στα συγκεκριμένα 

επεισόδια. 

3.6  Κατανόηση προέλευσης φωσφορικών ιόντων μέσω συσχετίσεων  με άλλα ιόντα  

Για την καλύτερη κατανόηση της προέλευσης του φωσφόρου μελετήθηκε η 

διακύμανσή του σε σχέση με ορισμένα ιόντα που βρίσκονται στα PM2.5 αερολύματα. 

Οι συσχετίσεις αυτές παρουσιάζονται στις ακόλουθες ενότητες. 
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3.6.1 Συσχέτιση συγκεντρώσεων υδατοδιαλυτού φωσφόρου με ιόντα καλίου μη 

θαλάσσιας προέλευσης nss-K+ 

 

Τα ιόντα καλίου στην ατμόσφαιρα έχουν προέλευση είτε από καύση βιομάζας είτε από 

την θάλασσα, είτε από σκόνη. Στα σωματίδια διαμέτρου μικρότερη των 2,5μm τα ιόντα 

καλίου έχουν κύρια πηγή τις καύσεις και την μεταφορά σκόνης . Για την ξεκάθαρη 

φύση της προέλευσης των ιόντων, γίνεται αφαίρεση του ποσοστού που έχει προέλευση 

από την θάλασσα με την βοήθεια της συγκέντρωσης των ιόντων Mg2+ (nss K+= K+ - 

0.3082* Mg2+).  

 Στην συγκεκριμένη μελέτη δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο τιμών και έτσι 

συμπεραίνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ιόντων Κ+ οφείλεται σε καύσεις 

βιομάζας ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην βιβλιογραφία η συγκέντρωση των 

nss-K+ χρησιμοποιείται ως κύριος ιχνηθέτης καύσεων βιομάζας. 

 Η συγκέντρωση του Κ+ που δεν είναι θαλάσσιας προέλευσης (nss-K+) παρουσιάζει 

μεγαλύτερη μέση τιμή το μήνα Ιανουάριο με τιμή 0,46 μg/m3 και την μικρότερη το 

μήνα Ιούλιο 0,21 μg/m3. Η υψηλή τιμή τον μήνα Ιανουάριο πιθανολογείται πως είναι 

λόγω επεισοδίου μεταφοράς σκόνης και δεν είναι αντικειμενική για τα επίπεδα του 

ιόντος τον μήνα αυτό. 

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται η συσχέτιση των συγκεντρώσεων μη θαλάσσιας 

προέλευσης ιόντων καλίου με τις συγκεντρώσεις του υδατοδιαλυτού φώσφορου έτσι 

όπως μετρήθηκε με την διάταξη pils.  Η απεικόνιση αφορά κάποιες δειγματοληψίες της 

παρούσας μελέτης και παρουσιάζει ενδιαφέρον ειδικά σε ημέρες που υπήρξε  

φαινόμενο καύσης βιομάζας όπως στις 25 & 31 Ιουλίου. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

διευκρινιστεί πως για να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης καύσης το μη θαλάσσιας 

προέλευσης κάλιο πρέπει να είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει επίδραση στην 

συγκέντρωσή του από επεισόδιο μεταφοράς σκόνης. Μελετώντας τις ρετροπορείες των 

ανέμων παρατηρούμε πως στις δειγματοληψίες του καλοκαιριού οι επικρατέστεροι 

άνεμοι ήταν βόρειας προέλευσης και έτσι η πιθανότητα συνεισφοράς της σκόνης στην 

συγκέντρωση του καλίου είναι πάρα πολύ μικρή.   
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Εικόνα 28: Διαγράμματα μεταβολής φωσφόρου σε σχέση με το nss-K+. 
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3.6.2 Συσχέτιση συγκεντρώσεων υδατοδιαλυτού φωσφόρου με οξαλικά ιόντα   

 

Οι πηγές των οξαλικών ανιόντων στην ατμόσφαιρα  μπορεί να είναι είτε φυσικές είτε 

ανθρωπογενείς (Kawamura et al. 2012; Kawamura and Ikushima 1993; Laongsri and 

Harrison 2013). Μία κύρια πηγή τους θεωρείται η καύση βιομάζας και στην 

συγκέντρωσή τους συνεισφέρει και η βιομηχανική δραστηριότητα. 

Η συγκέντρωση τους παρουσιάζει μέγιστο το μήνα Αύγουστο με τιμή  0,191 μg/m3 και 

ελάχιστο το μήνα Φεβρουάριο με τιμή 0,037μg/m3. Η αυξημένη τιμή τον τελευταίο 

μήνα του καλοκαιριού πιθανώς να οφείλεται σε πυρκαγιές δηλαδή σε φαινόμενα 

καύσης βιομάζας που την περίοδο αυτή είναι πιο συχνά.  

Επειδή τα οξαλικά ιόντα έχουν πολλές πηγές είναι δύσκολο να συσχετιστούν άμεσα με 

τα φαινόμενα καύσης βιομάζας. Δεν λειτουργούν ως δείκτης αλλά η συμπεριφορά τους 

αλλάζει κατά αυτά τα φαινόμενα για αυτό γίνεται η συσχέτιση. 

 

  

Εικόνα 29: Διαγράμματα μεταβολής φωσφόρου και οξαλικών ιόντων σε έξι διαφορετικές δειγματοληψίες. 
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3.6.3 Συσχέτιση συγκεντρώσεων υδατοδιαλυτού φωσφόρου με θειικά ιόντα μη 

θαλάσσιας προέλευσης nss-SO4
2- 

 

Τα θειικά ιόντα βρίσκονται στα αερολύματα της ατμόσφαιρας λόγω κυρίως 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Οι πηγές τους μπορεί να είναι και φυσικές σε 

μικρότερο όμως ποσοστό. Φυσικές πηγές αποτελούν η θάλασσα, το έδαφος, η 

βλάστηση και τα ηφαίστεια ενώ ανθρωπογενείς οι καύσεις, μεταλλουργικές 

δραστηριότητες καθώς και διυλιστήρια. Μεγάλο ποσοστό των θειικών ιόντων 

προέρχεται από δύο πρόδρομες ενώσεις τους οι οποίες είναι  το διοξείδιο του θείου 

(κυρίως ανθρωπογενές)  και το διμέθυλο σουλφίδιο (DMS) (κυρίως φυσικής 

προέλευσης).  

Παρουσιάζουν μείωση τους χειμερινούς μήνες και σταδιακή αύξηση από την άνοιξη 

με μέγιστο το μήνα Αύγουστο.  Η μέση τιμή της συγκέντρωσής τους το μήνα Αύγουστο 

είναι 4,356 μg/m3 ενώ τον μήνα Φεβρουάριο όπου παρατηρείται η χαμηλότερη τιμή 

είναι 0,387 μg/m3. Η αυξημένη συγκέντρωση κατά τη θερινή περίοδο είναι πολύ 

πιθανό να οφείλεται στις φωτοχημικές διεργασίες που είναι εντονότερες την περίοδο 

αυτή. Τα θειικά ανιόντα βρίσκονται κατά 90% περίπου στα αερολύματα διαμέτρου 

PM2.5 (Chaloulakou et al., 2003; Koulouri et al., 2008; Theodosi et al., 2011). Στην 

παρούσα μελέτη εστιάζεται η προσοχή στα θειικά ανιόντα που δεν έχουν θαλάσσια 

προέλευση, η συγκέντρωσή τους υπολογίζεται με την βοήθεια της συγκέντρωσης των 

ιόντων Mg2+σύμφωνα με την παρακάτω εξίσωση : 

nss- SO4
2- = SO4

2- - 2.0958* Mg+2 
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Εικόνα 30: Διαγράμματα μεταβολής φωσφόρου και θειικών ιόντων σε 8 δειγματοληψίες. 
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3.6.4 Συσχέτιση συγκεντρώσεων υδατοδιαλυτού φωσφόρου με ιόντα καλίου μη 

θαλάσσιας προέλευσης nss-Ca+2 

 

Το ασβέστιο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα είναι κατά κύριο λόγο φυσικής και όχι 

ανθρωπογενούς προέλευσης. Η επίδραση του ανέμου στο έδαφος και διάφορες 

ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν ως αποτέλεσμα την μεταφορά του στοιχείου στην 

ατμόσφαιρα ως αερόλυμα. Όπως και το νάτριο με το χλώριο, το μεγαλύτερο ποσοστό 

του στοιχείου βρίσκεται στο αδρό μέρος των αερολυμάτων (PM 10) όμως ένα 

σημαντικό μέρος περνά και στην περιοχή των λεπτών σωματιδίων. 

Η συγκέντρωση του ασβεστίου παρουσιάζει αύξηση την άνοιξη και το καλοκαίρι σε 

σχέση με το φθινόπωρο και τον χειμώνα λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν 

κάθε εποχή. Το χειμώνα και το φθινόπωρο οι βροχοπτώσεις δεν αφήνουν να γίνει σε 

μεγάλο βαθμό μεταφορά του ασβεστίου από το χώμα στον αέρα και επιπλέον 

απομακρύνουν το ήδη υπάρχον ασβέστιο με τη διαδικασία της υγρής κατακρήμνισης. 

Το καλοκαίρι και την άνοιξη επειδή δεν υπάρχουν έντονα φαινόμενα βροχόπτωσης , 

τα ιόντα ασβεστίου παραμένουν στην ατμόσφαιρα και εναποτίθενται στο έδαφος με 

την διαδικασία της ξηρής εναπόθεσης. Εξαιρέσεις στα παραπάνω αποτελούν τα 

επεισόδια σκόνης που αυξάνουν κατά πολύ την ποσότητα του ασβεστίου στην 

ατμόσφαιρα και για αυτό το στοιχείο . Η συγκέντρωση του ασβεστίου, με αφαίρεση 

του τμήματος της συγκέντρωσης  που οφείλεται στην θάλασσα με την εξίσωση που 

αναφέρεται παρακάτω, παρουσιάζει μέγιστο το μήνα Μάρτιο με τιμή 3,988 μgr/m3 και 

ελάχιστο το μήνα Ιανουάριο με τιμή 0,311 μgr/m3. 

nss- Ca+2 = Ca+2 - 0.3184* Mg+2 
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Εικόνα 31: Διαγράμματα μεταβολής φωσφόρου και nns-Ca2+ σε τέσσερεις διαφορετικές δειγματοληψίες. 
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4. Συμπεράσματα 

Όπως έχει αναφερθεί στα παραπάνω κεφάλαια, στην συγκεκριμένη μελέτη έγινε 

μέτρηση των φωσφορικών ιόντων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με μία 

καινούργια μέθοδο που εξασφαλίζει μετρήσεις πραγματικού χρόνου με πολύ χαμηλά 

όρια ανίχνευσης. Η συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού φωσφόρου μετρήθηκε  με σκοπό 

την καλύτερη κατανόηση της προέλευσης του καθώς και της γενικότερης 

συμπεριφοράς του στην ατμόσφαιρα.  Στην παρούσα μελέτη έγιναν δειγματοληψίες 

από τον μήνα Ιανουάριο έως τον μήνα Οκτώβριο. Κατά την περίοδο αυτή έγιναν 

μετρήσεις σε ημέρες με επεισόδια μεταφοράς σκόνης καθώς και σε ημέρες με 

επεισόδια καύσης βιομάζας.  

Σχετικά με την προέλευση των ανέμων παρατηρήθηκε πως η συγκέντρωση του 

υδατοδιαλυτού φωσφόρου ήταν πιο αυξημένη όταν επικρατούσαν στην περιοχή 

βόρειοι/ βόρειο- ανατολικοί καθώς και νότιοι άνεμοι.  

Η εποχικότητα του στοιχείου είναι σε συμφωνία με την εποχικότητα πολλών στοιχείων 

που βρίσκονται στα αερολύματα της περιοχής της ανατολικής Μεσογείου. Ειδικότερα 

παρατηρείται αύξηση της συγκέντρωσης του φωσφόρου την περίοδο του καλοκαιριού 

λόγω έλλειψης της υγρής εναπόθεσης.  

Δόθηκε έμφαση σε δύο συγκεκριμένα επεισόδια μεταβολής της συγκέντρωσης του 

υδατοδιαλυτού φωσφόρου. Το πρώτο ήταν επεισόδιο μεταφοράς σκόνης και έγινε στις 

23 Μαρτίου 2016 και το δεύτερο επεισόδιο καύσης βιομάζας στις 25 Ιουλίου 2016. Και 

στα δύο επεισόδια υπήρξε εμφανής μεταβολή του στοιχείου. Κατά την διάρκεια του 

επεισοδίου σκόνης παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση του φωσφόρου με κορύφωση την 

ημέρα με την μεγαλύτερη επιρροή από την μεταφερόμενη σκόνη. Ακολούθησε 

σταδιακή μείωση και επιστροφή στα επίπεδα υποβάθρου της περιοχής.  

Παράλληλα με αυτές τις μετρήσεις έγινε και δειγματοληψία με φίλτρα και ανάλυση 

αυτών με την χρήση ιοντικής χρωματογραφίας. Κατά την μελέτη του επεισοδίου 

καύσης βιομάζας τα επίπεδα του υδατοδιαλυτού φωσφόρου αυξήθηκαν παράλληλα με 

αυτά των ιόντων καλίου μη θαλάσσιας προέλευσης που αποτελούν δείκτη καύσεων. 

Στην συνέχεια με την παύση των καύσεων τα επίπεδα του στοιχείου επανήλθαν στα 

επίπεδα υποβάθρου της εποχής.  
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 Ανάμεσα στα ιόντα που ανιχνεύτηκαν με την ιοντική χρωματογραφία ήταν και τα 

φωσφορικά ιόντα, γεγονός που έδωσε την δυνατότητα σύγκρισης των δύο μεθόδων 

μέτρησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν καλή συνάφεια μεταξύ των δύο μετρήσεων με 

μικρές διαφοροποιήσεις που μπορούν να αποδοθούν στην χρονική διάρκεια 

δειγματοληψίας και στην διαφορετική ανίχνευση των ιόντων.  

Εξετάζοντας ανά δειγματοληψία τις δύο μετρήσεις είναι εύκολο να παρατηρηθεί πως 

oι μετρήσεις πραγματικού χρόνου δίνουν λεπτομερέστερη εικόνα της μεταβολής του 

υδατοδιαλυτού φωσφόρου κατά την διάρκεια μιας μέτρησης.  
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5. Προοπτικές  

Η συγκεκριμένη μελέτη έδωσε αρκετές πληροφορίες για την συμπεριφορά του  

υδατοδιαλυτού φωσφόρου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Περαιτέρω 

έρευνα και μελέτη μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά συμπεράσματα  για την 

αλληλεπίδραση του στοιχείου με άλλες ενώσεις της ατμόσφαιρας καθώς και για την 

επιρροή του στην παραγωγικότητα της Μεσογείου. Για να γίνει αυτό χρειάζεται 

μεγαλύτερη διάρκεια δειγματοληψίας καθώς και ταυτόχρονη μελέτη άλλων στοιχείων 

της ατμόσφαιρας όπως μέταλλα, στοιχειακός και οργανικός άνθρακας και άλλα. Ακόμη 

με την χρήση υπολογιστικών μοντέλων είναι δυνατό να μελετηθεί η συμπεριφορά του 

στοιχείου σε σχέση με το pH της ατμόσφαιρας. Εφόσον είναι γνωστή και η σύσταση 

των ιόντων στα αερολύματα της περιοχής, ο υπολογισμός του το pH της ατμόσφαιρας 

μπορεί να γίνει με το υπολογιστικό  μοντέλο isorropia. Ακόμη μπορεί εκτός από την 

διακύμανση του φωσφόρου σε σχέση με το pH της ατμόσφαιρας μπορεί να μελετηθεί 

και η μεταβολή του λόγου υδατοδιαλυτού προς ολικό φώσφορο. 

Για την λεπτομερέστερη μελέτη του στοιχείου μπορεί να γίνει μελέτη του συνολικού 

φωσφόρου έτσι ώστε να υπολογιστεί και ο λόγος διαλυτού προς συνολικό φώσφορο. 

Επιπροσθέτως ενδιαφέρον θα ήταν η διάταξη να τοποθετηθεί σε ένα διαφορετικό  

μορφολογικά μέρος της Μεσογείου έτσι ώστε να υπάρχει αντιπροσωπευτικότερη 

εικόνα για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 

Ακόμη μετρήσεις σε μία πόλη π.χ. Αθήνα με μεγαλύτερο πληθυσμό, εντονότερη 

βιομηχανική δραστηριότητα και διαφορετικές πηγές καύσεων θα είναι πολύ χρήσιμες 

στην κατανόηση της συμπεριφοράς του στοιχείου.  

Ο φώσφορος λόγω της έντονης παρουσίας του στους οργανισμούς (γενετικό υλικό, 

μεταφορείς ενέργειας κ.α) θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί παράλληλα με 

δειγματοληψίες βιοαερολυμάτων για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  

Τα δεδομένα της παρούσας μελέτης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαλήθευση 

υπολογιστικών μοντέλων που περιγράφουν την συμπεριφορά του φωσφόρου στην 

Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ενός νέου 

βιογεωχημικού μοντέλου το οποίο να σχετίζεται με την παραγωγικότητα στην θάλασσα 

της Μεσογείου.  
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