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1.   Εισαγωγή  
 

 

Στη διάρκεια της εξέλιξής της, οι κλιµατικές συνθήκες και η χηµική σύσταση της 

ατµόσφαιρας της Γης µεταβλήθηκαν δραµατικά, προσαρµοζόµενα στις εκάστοτε γεωλογικές 

και βιολογικές διεργασίες που συνέβαιναν στην επιφάνειά της. Η θερµοκρασία του πλανήτη 

(ως συνέπεια της θέσης του στο ηλιακό σύστηµα) «επέτρεψε» τη συµπύκνωση των υδρατµών 

(προϊόντων της ηφαιστειακής δραστηριότητας), τη δηµιουργία ωκεανών και µε µία 

αλληλουχία γεγονότων θεµελιώδους σηµασίας οδήγησε τελικά στην εµφάνιση των πρώτων 

οργανισµών µε φωτοσυνθετική και αναπνευστική ικανότητα, καθορίζοντας πολλαπλώς τη 

χηµική σύσταση της γήινης ατµόσφαιρας (έκλυση και συσσώρευση οξυγόνου, δηµιουργία 

προστατευτικού στρώµατος όζοντος) και τη βιολογική εξέλιξη των οργανισµών (διαδοχική 

εµφάνιση ασπόνδυλων, αµφιβίων, θηλαστικών).  

Οι πρώτες προσπάθειες προσδιορισµού της χηµικής σύστασης του αέρα το 18ο αιώνα 

ουσιαστικά σηµατοδότησαν τις απαρχές της Ατµοσφαιρικής Χηµείας ως επιστηµονικού 

πεδίου και καταλήγουν τελικά (συν τη συµβολή σειράς συνεχών ερευνών στη Φυσική και τη 

Χηµεία) στην ταυτοποίηση των βασικών συστατικών της ατµόσφαιρας (N2, O2, CO2, 

υδρατµοί και ευγενή αέρια).  

Η συνέχεια αφορούσε στη µελέτη των µικρής αφθονίας αερίων (trace gases - τέλη του 

19ου και αρχές του 20ου αιώνα), και η πρόσφατη εντυπωσιακή ανάπτυξη της οργανολογίας 

(υψηλότερη ακρίβεια και αξιοπιστία των µεθόδων µέτρησης φυσικοχηµικών ιδιοτήτων) 

οδήγησε στην ανίχνευση αναρίθµητων ειδών στην ατµόσφαιρα, σε επίπεδα µέχρι την τάξη 

του ppt (10-12 µέρη όγκοι της ένωσης/µέρος όγκου αέρα).  

Ο πλανήτης Γη αρχίζει πλέον να γίνεται κατανοητός ως ένα γιγάντιο σύστηµα 

µεταφοράς και µετασχηµατισµού ενέργειας, της οποίας κύρια πηγή είναι ο Ήλιος.  Σε 

πλανητική κλίµακα η µέση ετήσια ενέργεια που προσπίπτει στη Γη (240 W·m-2) 

εξισορροπείται από την ενέργεια της υπέρυθρης ακτινοβολίας που εκπέµπεται από την 

επιφάνειά της. Παράλληλα, η γήινη ατµόσφαιρα αλληλεπιδρά τόσο µε την εισερχόµενη 

ηλιακή (ανάκλαση από τα σύννεφα, σκέδαση από τα αερολύµατα), όσο και µε την 

εξερχόµενη (απορρόφηση από τα θερµοκηπιακά αέρια) καθιστώντας τη σηµερινή 

θερµοκρασία του πλανήτη ~33 °C υψηλότερη αυτής που θα ήταν απουσία τους. Η 
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γεωγραφική ανισορροπία του ενεργειακού ισοζυγίου ως αποτέλεσµα της διαφορετικής 

ανακλαστικότητας (albedo) και γεωγραφικού πλάτους (οι τροπικές περιοχές «συγκρατούν» 

περισσότερη ηλιακή ενέργεια) τροφοδοτεί το βασικό µηχανισµό που διέπει το κλίµα του 

πλανήτη (κίνηση των αερίων µαζών και ωκεάνιων ρευµάτων). 

Η ραγδαία µεταβολή της αφθονίας ανθρωπογενούς προέλευσης ατµοσφαιρικών ειδών 

τους τελευταίους δύο αιώνες (CO2, όζον, CH4, CFCs κλπ..) αντανακλά την εξέλιξη των 

οικονοµικο-κοινωνικών δοµών ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισµού (αγροτική 

επανάσταση, εκβιοµηχάνιση της παραγωγής, σχηµατισµός µεγάλων αστικών κέντρων κλπ.) 

και την αλληλεπίδραση του τελευταίου µε το φυσικό περιβάλλον.  

 Η αραίωση της στοιβάδας του στρατοσφαιρικού όζοντος, αποτέλεσµα της 

εκτεταµένης έκλυσης χλωροφθορανθράκων (CFCs) και η παρατηρούµενη σταδιακή αύξηση 

της θερµοκρασίας του πλανήτη, (πιθανότατα) λόγω της συσσώρευσης διοξειδίου του 

άνθρακα και άλλων αερίων (µεθάνιο, υποξείδιο του αζώτου, CFCs, όζον) µε ικανότητα 

απορρόφησης, της εκπεµπόµενης από την επιφάνεια της Γης, υπέρυθρης ακτινοβολίας, 

αποτελούν δύο από τα σηµαντικότερα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Και ενώ η 

κατανόηση µας για το πρώτο θεωρείται ικανοποιητική, το ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη  

παραµένει ζήτηµα µε σηµαντικές αβεβαιότητες, τόσο αναφορικά µε τις παραµέτρους που το 

διαµορφώνουν (climate forcings) όσο και µε τις συνέπειες πιθανών µεταβολών αυτών 

(climate responses, αύξηση θερµοκρασίας, ανύψωση της στάθµης της θάλασσας, µεταβολή 

κλιµατικών συνθηκών κλπ.).  

Ωστόσο, πέρα από τα πλανητικής κλίµακας φαινόµενα περιβαλλοντικής υποβάθµισης 

τα οποία µόλις τις τελευταίες δεκαετίες τέθηκαν στις ερευνητικές προτεραιότητες της 

παγκόσµιας επιστηµονικής κοινότητας, προβλήµατα αέριας ρύπανσης αναφέρονται από τα 

τέλη του 19ου αιώνα. Αυτά στην πλειονότητα τους αφορούσαν υψηλές συγκεντρώσεις 

διοξειδίου του θείου και αιθάλης µε χαρακτηριστικότερο την αποκαλούµενη «φονική 

καπνοµίχλη του Λονδίνου» που στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους το 1952. 

Ωστόσο, η δεύτερη πεντηκονταετία του 20ου αιώνα είναι συνυφασµένη µε φαινόµενα 

φωτοχηµικής ρύπανσης χαρακτηριστικά των σύγχρονων αστικών κέντρων και της 

εκρηκτικής αύξησης του αριθµού των οχηµάτων σ’ αυτά. Η προσπάθεια αντιµετώπισης και 

περιορισµού των προβληµάτων αυτών οδήγησε σε σηµαντική πρόοδο στην κατανόηση των 

φυσικοχηµικών φαινοµένων που καθορίζουν το «γίγνεσθαι» των χηµικών ουσιών στην 

ατµόσφαιρα, δίνοντας παράλληλα τα κίνητρα προώθησης της βασικής έρευνας σχετικά µε 

τους φυσικούς και χηµικούς νόµους που διέπουν την κατανοµή και µετασχηµατισµό των 

χηµικών ειδών στην ατµόσφαιρα.  
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Η έκλυση στην ατµόσφαιρα αερίων, υγρών ή στερεών ουσιών ανθρωπογενούς ή µη  

προέλευσης συνοδεύεται από σειρά φυσικών, χηµικών και φωτοχηµικών διεργασιών, οι 

οποίες και καθορίζουν το «γίγνεσθαι» τους. Έτσι, συχνά η ατµόσφαιρα παροµοιάζεται µε 

γιγαντιαίο αντιδραστήρα, όπου αδρανή και δραστικά συστατικά υφίστανται ανάµιξη, 

µεταφορά και µετασχηµατισµό µέχρι την αποµάκρυνσή τους. Στο σχήµα 1.1 παρουσιάζονται 

τα σηµαντικότερα φαινόµενα που είναι δυνατό να συµβούν κατά την παραµονή των ρύπων 

στην ατµόσφαιρα. Ο ρόλος (δηλαδή η έκταση) του καθένα απ’ αυτά εξαρτάται από τις 

φυσικές και χηµικές ιδιότητες κάθε είδους και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, που καθορίζουν 

τελικά το χρόνο παραµονής των ρύπων στην ατµόσφαιρα, µία παράµετρο ιδιαίτερης 

σηµασίας στη µελέτη της χωρικής και χρονικής µεταβολής της ατµοσφαιρικής σύστασης. Ο 

χρόνος παραµονής κάθε ρύπου στην ατµόσφαιρα σε συνδυασµό µε την κλίµακα των 

ατµοσφαιρικών φαινοµένων διαµορφώνει το πλαίσιο της συνήθους χωρικής διαβάθµισης των 

σχετικών περιβαλλοντικών προβληµάτων σε τοπικό, περιφερειακό και πλανητικό επίπεδο.    
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Σχήµα 1.1: Ατµοσφαιρικός κύκλος των ρύπων  
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1.1  Αιωρούµενα σωµατίδια 

Ενώ µέχρι πρόσφατα η ερευνητική δραστηριότητα στην Ατµοσφαιρική Χηµεία 

εστιαζόταν στην κατανόηση των φωτοχηµικών αλληλεπιδράσεων της αέριας φάσης, γίνεται 

πλέον σαφές ότι η πλήρης περιγραφή του ατµοσφαιρικού συστήµατος προϋποθέτει τη 

θεώρηση της πολυφασικής φύσης του, και κατά συνέπεια των ετερογενών φαινοµένων  που 

το χαρακτηρίζουν. Σ΄ αυτό το πλαίσιο, θεωρείται ότι στις επόµενες δεκαετίες ο κύριος όγκος 

των ερευνητικών προσπαθειών θα αφιερωθεί στη σωµατιδιακή φάση της ατµόσφαιρας και το 

ρόλο της στην οξειδωτική κατάσταση της ατµόσφαιρας και το κλίµα (IGAC 2000). 

Με την έννοια αερολύµατα (aerosols) θεωρείται το αιώρηµα στην ατµόσφαιρα που 

βρίσκεται σε µια ενδιάµεση φάση µεταξύ στερεάς και υγρής, κάτω από κανονικές συνθήκες.  

Χαρακτηρίζονται από το µέγεθος τους, την χηµική τους σύσταση και από τη φάση στην 

οποία βρίσκονται και αναφορικά µε τη µορφολογία τους θεωρείται ότι έχουν σφαιρικό 

µέγεθος που περιγράφεται από τη διάµετρο τους. 

Τα αερολύµατα έχουν πλήθος πηγών που γενικά διακρίνονται σε πρωτογενείς και 

δευτερογενείς, µε τις τελευταίες να περιλαµβάνουν τους φυσικοχηµικούς µετασχηµατισµούς 

πρόδροµων αερίων ενώσεων (gas to particle conversion). Στον πίνακα 1.1 συνοψίζονται οι 

κυριότερες φυσικές και ανθρωπογενείς πηγές σωµατιδίων, καθώς και οι έµµεσες επιδράσεις 

των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (µέσω µεταβολών στην οξειδωτική κατάσταση της 

ατµόσφαιρας και τις κλιµατικές συνθήκες) στο σωµατιδιακό φορτίο της ατµόσφαιρας.   

Το µέγεθος των αερολυµάτων αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρο των ατµο-

σφαιρικών ετερογενών διεργασιών, στη βάση του οποίου κατηγοριοποιούνται σε (σχήµα 1.2): 

- σωµατίδια πυρηνοποίησης (nucleation particles): χαρακτηρίζονται από διαµέτρους 

µικρότερες των 0.01 µm και σχηµατίζονται κατά τη συµπύκνωση θερµών ατµών από 

διεργασίες καύσης. Κύριος µηχανισµός αποµάκρυνσης αποτελεί η συσσώρευση προς 

µεγαλύτερου µεγέθους σωµατίδια.   

- σωµατίδια Aitken (0.01<Dp<0.1 µm): σχηµατίζονται µέσω συµπύκνωσης ή 

συσσωµάτωσης σωµατιδίων πυρηνοποίιησης, ενώ σ’ αυτό το εύρος διαµέτρων 

ανήκουν τα εκπεµπόµενα από διεργασίες καύσης αερολύµατα (αιθάλη).  

- Σωµατίδια συσσώρευσης (0.1<Dp<1 µm): σχηµατίζονται από τη συσσωµάτωση 

µικρότερων σωµατιδίων ή µέσω διεργασιών σε σύννεφα (in cloud processes) και 

αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος της ενεργής επιφάνειας των αερολυµάτων 

-   Χονδρόκοκκα σωµατίδια (Dp>1 µm): περιλαµβάνουν τα εκπεµπόµενα µέσω 

µηχανικών διεργασιών σωµατίδια (σκόνη, θαλάσσια άλατα, βιολογική ύλη). 
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Πίνακας 1.1: Φυσικές και ανθρωπογενείς πηγές αιωρούµενων σωµατιδίων  

Είδη Φυσικές πηγές Ανθρωπογενείς 

πηγές 

Μεταβολή των 

συγκεντρώσεων 

στην ατµόσφαιρα 

(σε σχέση µε τα 

προβιοµηχανικής 

εποχής  επίπεδα 

τους) 

Κλιµατικές 

µεταβολές µε 

πιθανή επίδραση 

στις εκποµπές των 

ειδών της 1ης   

στήλης  

Πρωτογενή σωµατίδια 

Σκόνη ∆ιάβρωση 

πετρωµάτων 

Μεταβολή χρήσης 

γης, Βιοµηχανικές 

εκποµπές 

 Μεταβολή των ανέ-

µων και των βροχο-

πτώσεων 

Sea salt Άνεµος   Μεταβολή των ανέ-

µων 

Σωµατίδια βιολογικής 

προέλευσης 

Άνεµος, 

βιοχηµικές 

διεργασίες 

Αγροτική 

παραγωγή  

? Μεταβολή των ανέ-

µων 

Οργανικά αερολύµατα 

και µαύρος άνθρακας 

Καύσεις 

βιοµάζας 

Χρήση ορυκτών 

καυσίµων,  

Καύσεις βιοµάζας 

Αύξηση  Μεταβολή των βρο-

χοπτώσεων 

Πρόδροµες των δευτερογενών σωµατιδίων ενώσεις 

∆ιµεθυλο-

σουλφίδιο 

Αποικοδόµηση 

φυτοπλανκτόν  

Αύξηση των συγκεν-

τρώσεων οξειδωτικών 

ενώσεων στην ατµό-

σφαιρα 

Αύξηση θειικών 

αερολυµάτων 

Μεταβολή ανέµων 

και άρα της ισορ-

ροπίας 

ατµόσφαιρας-

ωκεανών   

SO2 Ηφαιστειακές 

εκποµπές 

Χρήση ορυκτών καυ-

σίµων 

Αύξηση θειικών 

αερολυµάτων 

 

NH3 Μικροβιακή 

δραστηριότητας 

Αγροτική παραγωγή Αύξηση 

αερολυµάτων 

ΝΗ4ΝΟ3 

 

NOX Αστραπές Χρήση ορυκτών καυ-

σίµων 

Αύξηση νιτρικών 

αερολυµάτων 

 

Πτητικές οργ. 

ενώσεις 

Βιογενείς εκποµπές  Αύξηση των συγκεν-

τρώσεων οξειδωτικών 

ενώσεων στην ατµό-

σφαιρα,  

Βιοµηχ.  εκποµπές 

Αύξηση οργανικών 

αερολυµάτων 
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Σχήµα 1.2: Κατηγοριοποίηση αερολυµάτων µε βάση το µέγεθός τους 

 

 

1.1.1  Ατµοσφαιρικός κύκλος των αερολυµάτων 

 Στο σχήµα 1.3 αναπαρίστανται οι βασικότερες των διεργασιών που καθορίζουν την 

παραµονή και το «γίγνεσθαι» των ατµοσφαιρικών σωµατιδίων. Σε γενικές γραµµές αυτές 

περιλαµβάνουν την εκποµπή ή αιώρηση, το σχηµατισµό, µετατροπή και αποµάκρυνση τους 

από την ατµόσφαιρα. Μία συνοπτική περιγραφή των φαινοµένων αυτών δίνεται στη 

συνέχεια:    

  

Εκποµπές αερολυµάτων (πρωτογενή αερολύµατα) 

Οι σηµαντικότερες εκποµπές αιωρούµενων σωµατιδίων (πρωτογενή αερολύµατα) 

προέρχονται κυρίως από φυσικές πηγές και περιλαµβάνουν τα σωµατίδια θαλάσσιων αλάτων 

από τους ωκεανούς, και τη σκόνη από τις άνυδρες περιοχές του πλανήτη. Αντίστοιχα, µεταξύ 

των ανθρωπογενούς προέλευσης πρωτογενών αερολυµάτων, τα σωµατίδια µαύρου άνθρακα 
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Σχήµα 1.3: Ατµοσφαιρικός κύκλος αιωρούµενων σωµατιδίων (IGAC 2000) 

 

αποτελούν τα σηµαντικότερα, εκπέµπονται δε από διεργασίες καύσης ορυκτών καυσίµων και 

βιοµάζας. 

 

Θαλάσσια άλατα. Η εναιώρηση τους  οφείλεται στον κυµατισµό (agitation) του επιφανειακού 

στρώµατος της θάλασσας. Ταχύτητες ανέµου µεγαλύτερες των 3 m/s οδηγούν στη 

δηµιουργία φυσσαλίδων (bubbles), από την καταστροφή των οποίων σχηµατίζονται film 

drops and jet drops, που στη συνέχεια και µετά την ισορροπία τους µε το περιβάλλον (στις 

συνθήκες σχετικής υγρασίας της ατµόσφαιρας) µετατρέπονται σε σωµατίδια ή σταγονίδια 

(sea salt solution droplets) θαλασσινού αλατιού (Fritzerland 1990) 

Η ταχύτητα του ανέµου αποτελεί τη σηµαντικότερη παράµετρο του σχηµατισµού των 

σωµατιδίων αλατιού, εφόσον επηρεάζει τόσο τις συγκεντρώσεις, όσο και την κατανοµή 

µεγέθους τους, αν και η διακύµανση της ταχύτητας των αέριων µαζών, η σταθερότητα του 

οριακού στρώµατος και η διακύµανση της θερµοκρασίας του νερού αποτελούν κρίσιµους 

παράγοντες του φαινοµένου. 

 

Σκόνη. Οι άνυδρες περιοχές του πλανήτη µε σηµαντικότερη την έρηµο Σαχάρα αποτελούν τις 

πηγές προέλευσης της σκόνης, η οποία αναφέρεται ότι συµβάλει κατά 50% στην ποσότητα 
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του σωµατιδιακού υλικού που µεταφέρεται στους ωκεανούς παγκοσµίως.  Η εγκυρότερη ίσως 

χαρτογράφηση των περιοχών προέλευσης σκόνης στην περιοχή της Αφρικής 

πραγµατοποιείται από το δορυφορικό φασµατοφωτοµετρικό σύστηµα TOMS (Total Ozone 

Mapping Spectrometer) της NASA (Goudie and Middleton, 2001). H τεχνική βασίζεται στη 

µέτρηση της οπισθοσκεδαζόµενης (backscattered) UV ακτινοβολίας (σε δύο µήκη κύµατος 

340 και 380 nm) βάση της οποίας υπολογίζεται το οπτικό πάχος των αερολυµάτων µε τη 

µορφή αδιάστατου δείκτη (Aerosol Index, AI). 

Οι  περιβαλλοντικές συνέπειες της σκόνης αυτής θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικές και 

αφορούν (πέρα από την παρεµβολή στο ενεργειακό ισοζύγιο του πλανητικού συστήµατος 

µέσω απορρόφησης ή/και σκέδασης τόσο της εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας όσο και 

της εξερχόµενης υπέρυθρης) κυρίως σε:  

- Αλληλεπίδραση µεταξύ σκόνης και άλλων ατµοσφαιρικών ειδών που οδηγεί στην 

τροποποίηση των φυσικών, χηµικών και οπτικών ιδιοτήτων των σωµατιδίων. Οι 

αντιδράσεις µε ενώσεις του θείου, αζώτου (SO2, NOX) και σε µικρότερη έκταση 

οξειδωτικών  (O3, HO2) συντελούν στην τροποποίηση του µεγέθους και της χηµικής 

σύστασης των σωµατιδίων σκόνης, αλλά και της οξειδωτικής κατάστασης της 

ατµόσφαιρας (Dentener et al. 1996; Arimoto 2001).   

- Μεταφορά θρεπτικών συστατικών (P, N, Fe) σε θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήµατα 

που θεωρείται ότι «τροφοδοτεί» σύνθετους µηχανισµούς κλιµατικών αναδράσεων 

(σχήµα 1.4). Ως χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αναφέρεται ότι  η παροχή σιδήρου 

διεγείρει την ανάπτυξη θαλάσσιων φυτοπλανκτονικών οργανισµών και κατ’ επέκταση 

την ενίσχυση της έκλυσης απ’ αυτά πρόδροµων των θειικών αερολυµάτων ενώσεων 

(διµεθυλοσουλφιδίου). Το τελευταίο µε µία σειρά διαδοχικών διεργασιών του  

(γνωστών ως υπόθεση CLAW; Charlson et al., 1987) οδηγούν στο σχηµατισµό 

θειικών αερολυµάτων, η δράση των οποίων ως πυρήνες συµπύκνωσης νεφών (Cloud 

Condensation Nuclei, CCN) συντελούν στην τροποποίηση της προσπίπτουσας 

ακτινοβολίας και κατά συνέπεια της παραγωγικότητας (και άρα έκλυσης DMS) των 

θαλάσσιων οργανισµών κλείνοντας τον κύκλο ανάδρασης.   

 

Μαύρος άνθρακας.  Εκπέµπεται από διεργασίες καύσης (ορυκτών καυσίµων, βιοµάζας), ενώ 

η ακριβής δοµή του παραµένει ασαφής ωστόσο σε γενικές γραµµές πρόκειται για 

συσσωµατώµατα αποτελούµενα από πυρήνες γραφιτικού υλικού, στην επιφάνεια των οποίων 

προσροφώνται διάφορες οργανικές ενώσεις. Ο ρόλος των σωµατιδίων µαύρου άνθρακα 

θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός ως προς τις κλιµατικές επιδράσεις των αερολυµάτων, 
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δεδοµένου τι αποτελεί τον κύριο «εκφραστή» της απορρόφησης της ακτινοβολίας (τόσο της 

εισερχόµενης ηλιακής όσο και της εκπεµπόµενης υπέρυθρης) αυτών (Ramanathan et al. 

2001). 

 

Σχηµατισµός αερολυµάτων στην ατµόσφαιρα (δευτερογενή αερολύµατα) 

Ο σχηµατισµός σωµατιδίων από πρόδροµες αέριες ενώσεις πραγµατοποιείται όταν οι 

συγκεντρώσεις των τελευταίων προσεγγίζουν επίπεδα που ευνοούν θερµοδυναµικά τη 

συµπύκνωση τους. Εναλλακτικά, χηµικές µετατροπές στην ατµόσφαιρα είναι δυνατό να 

οδηγήσουν σε προϊόντα χαµηλών τάσεων ατµών και κατ’ επέκταση στο σχηµατισµό 

σωµατιδίων. Μεταξύ των σηµαντικότερων δευτερογενών αερολυµάτων είναι τα θειικά, 

νιτρικά και οργανικά, ο σχηµατισµός των οποίων πραγµατοποιείται µέσω οµογενούς ή 

ετερογενούς οξείδωσης των SΟ2, ΝΟΧ και οργανικών ενώσεων (φυσικής ή ανθρωπογενούς 

προέλευσης), αντίστοιχα.    

 

    

 
Σχήµα 1.4:  Βιογεωχηµικές αλληλεπιδράσεις σκόνης και κλίµατος (Arimoto 2001) 
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Η αύξηση του µεγέθους των σωµατιδίων αυτών λαµβάνει χώρα µε συµπύκνωση νέων 

µορίων στην επιφάνειά τους, συσσωµάτωση µεταξύ τους, διεργασίες ωστόσο που µε 

εξαίρεση στις συνθήκες των αστικών κέντρων (συνεχής εκποµπή ηµιπτητικών συστατικών) 

χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα µικρές ταχύτητες. Αντίθετα, χηµικές διεργασίες σε  σύννεφα 

που δεν προκαλούν βροχόπτωση (non precipitating clouds) οδηγούν σε σηµαντική αύξηση 

του µεγέθους των σωµατιδίων. Το φαινόµενο σε γενικές γραµµές περιλαµβάνει την 

πρόσληψη νερού από σωµατίδια, σχηµατισµό σταγονιδίων (σε συνθήκες υψηλής σχετικής 

υγρασίας) και στη συνέχεια διαλυτοποίηση και χηµική µετατροπή  αερίων ενώσεων (π.χ. 

SO2→SO4
2-). Η εξάτµιση του νερού συνοδεύεται από ελευθέρωση σωµατιδίων µεγαλύτερου 

µεγέθους και διαφορετικών φυσικών και χηµικών  ιδιοτήτων.  

 

Εναπόθεση αερολυµάτων  

Η ξηρή και υγρή εναπόθεση αποτελούν τις κύριες διεργασίες αποµάκρυνσης των 

αερολυµάτων από την ατµόσφαιρα. Η πρώτη είναι σηµαντική για το χονδρόκοκκο κλάσµα 

των σωµατιδίων, εφόσον η ταχύτητα ξηρής εναπόθεσης είναι ανάλογη του τετραγώνου της 

διαµέτρου. Τα πολύ λεπτά σωµατίδια αποµακρύνονται µέσω της διάχυσης Brown προς την 

επιφάνεια, αλλά και µε τη µεταξύ τους συσσωµάτωση προς µεγαλύτερα σωµατίδια (του 

εύρους των σωµατιδίων συσσώρευσης), διεργασία ωστόσο που δεν αποµακρύνει 

σωµατιδιακή ύλη από την ατµόσφαιρα. Αντίθετα, για τα σωµατίδια του εύρους συσσώρευσης 

η ξηρή εναπόθεση δε συνιστά αποτελεσµατικό µηχανισµό αποµάκρυνσής τους, και κατά 

συνέπεια ο χρόνος παραµονής τους (απουσία υγρής εναπόθεσης) είναι µεγάλος (της τάξης 

της εβδοµάδας) 

Η υγρή εναπόθεση των αερολυµάτων πραγµατοποιείται είτε µέσω πυρηνοποίησης 

(σχηµατισµού δηλαδή νεφών και στη συνέχεια βροχόπτωσης- in cloud scavenging) είτε µέσω 

ξεπλύµατος των σωµατιδίων που βρίσκονται στην πορεία βροχόπτωσης (below cloud 

scavenging).        

 

1.1.2  Γεωγραφική κατανοµή αερολυµάτων 

Ως πρώτο συµπέρασµα των εντατικών ερευνών της σωµατιδιακής φάσης της 

ατµόσφαιρας (µε συνδυασµό δορυφορικών και επίγειων παρατηρήσεων) σε παγκόσµιο 

επίπεδο, προέκυψε η συνειδητοποίηση της γεωγραφικής ανοµοιοµορφίας των συγκεντρώ-

σεων και της χηµικής σύστασης των αερολυµάτων, και ακόµη σπουδαιότερο επίτευγµα  
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Σχήµα 1.5: a-g) Μέσος ετήσιος ρυθµός (kg·km-2·hr-1) εκποµπών πρωτογενών και   

  σχηµατισµού δευτερογενών αερολυµάτων και h) ολικό οπτικό πάχος (IPCC, 2001) 

 

αυτών αποτέλεσε ο προσδιορισµός των σηµαντικότερων περιοχών προέλευσής τους. Το 

σχήµα 1.5 αποτελεί τη γενική θεώρηση της γεωγραφικής κατανοµής των αερολυµάτων, 

σύµφωνα µε την οποία οι ανεπτυγµένες βιοµηχανικά περιοχές της Β. Αµερικής,  Ευρώπης και 

η Αν. Ασίας συνιστούν τις σηµαντικότερες περιοχές προέλευσης ανθρωπογενών 

αερολυµάτων (θειικά άλατα, οργανικός και στοιχειακός άνθρακας), ενώ στις άνυδρες 

περιοχές της Β. Αφρικής και ΝΑ. Ασίας όπως ήδη σηµειώθηκε εκπέµπονται οι µεγαλύτερες 

ποσότητες σκόνης. Η καύση βιοµάζας στην Κ. Αφρική και Κ. Αµερική συµβάλουν σε 
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σηµαντική έκλυση σωµατιδίων οργανικού και στοιχειακού άνθρακα και στις θαλάσσιες 

περιοχές του πλανήτη παρατηρούνται υψηλά επίπεδα σωµατιδίων αλατιού. 

1.1.3  Επιδράσεις των αερολυµάτων στο κλίµα 

Οι επιδράσεις των αερολυµάτων στο ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη συνιστούν 

έναν από τους σηµαντικότερους άξονες της σύγχρονης ερευνητικής δραστηριότητας στην 

ατµοσφαιρική επιστήµη. Σε αντίθεση µε τις κλιµατικές επιδράσεις των θερµοκηπιακών 

αερίων που αφορούν τον πλανήτη στην ολότητα του, οι αντίστοιχες των αερολυµάτων έχουν 

έντονο περιφερειακό χαρακτήρα, εφόσον οι φυσικές (κατανοµή µεγέθους, αλληλεπίδραση µε 

την ακτινοβολία) και χηµικές τους ιδιότητες (σύσταση)  χαρακτηρίζονται από σηµαντική 

γεωγραφική ανοµοιογένεια. 

Στις εκτιµήσεις της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για τις Κλιµατικές Αλλαγές (IPCC) 

σχετικά µε τις διαταραχές του ενεργειακού ισοζυγίου του πλανητικού συστήµατος από την 

προβιοµηχανική εποχή µέχρι σήµερα, ως αποτέλεσµα της µεταβολής των συγκεντρώσεων 

CO2 (και των άλλων θερµοκηπιακών αερίων), στρατοσφαιρικού και τροποσφαιρικού όζοντος 

και αερολυµάτων (σχήµα 1.6) τονίζονται µεταξύ των άλλων οι µεγάλες αβεβαιότητες των 

υπολογισµών, βασική συνιστώσα των οποίων αποτελούν οι άµεσες και έµµεσες κλιµατικές 

επιδράσεις των αερολυµάτων. 
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   Σχήµα 1.6: Εκτιµήσεις των ενεργειακών διαταραχών (radiative forcing) από την προβιοµηχανική 

περίοδο µέχρι σήµερα και επίπεδα αβεβαιοτήτων ως προς τη συνεισφορά των διάφορων παραγόντων 

του ενεργειακού ισοζυγίου του πλανητικού συστήµατος (IPCC, 2001) 

Οι αλληλεπιδράσεις των αερολυµάτων και κλίµατος έχει διαπιστωθεί µερικές 

δεκαετίες πριν, η δε φύση αυτών όπως σηµειώθηκε περιλαµβάνει άµεσους και έµµεσους 

µηχανισµούς: 

- Η οπισθοσκέδαση (backscattering) και η απορρόφηση της εισερχόµενης ηλιακής 

ακτινοβολίας, συνιστά το µηχανισµό άµεσης παρεµβολής των αερολυµάτων στο 

ενεργειακό ισοζύγιο του πλανητικού συστήµατος. Τα θειικά και οργανικά 

αερολύµατα αποτελούν τους κύριους «εκφραστές» της επίδρασης αυτής σε πλανητικό 

επίπεδο, ενώ σε συγκεκριµένες περιοχές τα θαλάσσια άλατα και η σκόνη 

συνεισφέρουν σηµαντικά στη σκέδαση της ακτινοβολίας.  Αντίστοιχα, η απορρόφηση 

της ακτινοβολίας οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά σε αερολύµατα µαύρου άνθρακα 

(Black Carbon, BC). 

Μια ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος, ενδεικτική του σχετικού ρόλου της σκέδασης 

και απορρόφησης ακτινοβολίας από τα αερολύµατα είναι η παράµετρος ω ή single 

scattering albedo (SSA) που ορίζεται ως: 

apsp

sp

σσ
σ

ω
+

=  

όπου σsp, ο συντελεστής σκέδασης και 

          σap, ο συντελεστής απορρόφησης των αερολυµάτων 

 

Στο σχήµα 1.7 παρουσιάζεται η κλιµατική επίδραση των αερολυµάτων για 

διαφορετικές τιµές της παραµέτρου SSA και η εκτίµηση της τελευταίας σε διάφορες 

περιοχές του Βόρειου Ηµισφαιρίου. Τιµές SSA µικρότερες του 0.90 θεωρούνται 

χαρακτηριστικές θετικής κλιµατικής διαταραχής των αερολυµάτων (θέρµανση της 

ατµόσφαιρας), αντίστοιχα για SSA>0.95 η επίδραση των τελευταίων οδηγεί σε ψύξη 

της ατµόσφαιρας, ενώ στο ενδιάµεσο εύρος οι κλιµατικές διαταραχές των 

αερολυµάτων θεωρούνται αβέβαιες (Ramanathan et al., 2001).   

- Οι έµµεσες κλιµατικές επιδράσεις των αερολυµάτων περιλαµβάνουν µία σειρά 

µικροφυσικών φαινοµένων, µεταξύ των οποίων η µεταβολή της ανακλαστικότητας 

(albedo) των συννέφων και ο περιορισµός των βροχοπτώσεων αποτελούν τις πλέον 

εδραιωµένες. Η πρώτη γνωστή και ως φαινόµενο Twomey αφορά στην αύξηση του 

αριθµού των σταγονιδίων των συννέφων (cloud droplets) και ως συνέπεια την 



 
16

ενίσχυση της ανακλαστικότητας τους.  Επιπλέον, η αύξηση αυτή των σταγονιδίων 

οδηγεί στον περιορισµό των βροχοπτώσεων και κατά συνέπεια τη µεταβολή της 

γεωγραφικής κατανοµής της απορροφόµενης και εκλυόµενης ενέργειας που σχετίζε- 

 
  Σχήµα 1.7: Ρόλος της παραµέτρου SSA των αερολυµάτων στις προκαλούµενες απ’ αυτά κλιµατικές   

                       διαταραχές. Εκτιµήσεις της παραµέτρου σε διάφορες περιοχές του Β. Ηµισφαιρίου 

 

 

ται µε την εξάτµιση και τη συµπύκνωση αντίστοιχα, του νερού, φαινόµενο µε πιθανές 

επιδράσεις στη γενική ατµοσφαιρική κυκλοφορία. 

Τέλος, ιδιαίτερης σηµασίας για την αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων αερολυµάτων 

και κλίµατος είναι οι µηχανισµοί θετικής και αρνητικής ανάδρασης, δηλαδή η ενίσχυση ή 

περιορισµός αντίστοιχα των κλιµατικών επιδράσεων των αερολυµάτων µέσω φαινοµένων 

που οφείλονται στη συσσώρευση τους στην ατµόσφαιρα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

θετικής ανάδρασης αποτελεί η αύξηση του χρόνου παραµονής των αερολυµάτων (και 

κατά συνέπεια ενίσχυση της έντασης των επιδράσεων τους), ως αποτέλεσµα του 

περιορισµού των κατακρηµνίσεων (σηµαντικότερου µηχανισµού αποµάκρυνσής τους από 

την ατµόσφαιρα). Αντίστοιχο παράδειγµα αρνητικής ανάδρασης που εκπορεύεται επίσης 

από τον περιορισµό των κατακρηµνίσεων, αποτελεί η αύξηση της συγκέντρωσης 

υδρατµών στα ανώτερα στρώµατα της τροπόσφαιρας (και στα κατώτερα της 
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στρατόσφαιρας) όπου η δράση του ως «αέριο θερµοκηπίου» αντισταθµίζει την 

προκαλούµενη από τα αερολύµατα ενεργειακή διαταραχή (Ramanathan et al., 2001).      

 

1.1.4 Επιδράσεις αερολυµάτων στην ανθρώπινη υγεία  

Μέχρι πρόσφατα τα ισχύοντα διεθνώς όρια συγκέντρωσης των αιωρούµενων 

σωµατιδίων οριζόταν σε συνδυασµό µε τα επίπεδα SO2, προσέγγιση που εκπορευόταν από τη 

θεώρηση των σωµατιδίων ως «µεταφορείς» του SO2 (µέσω προσρόφησης στην επιφάνεια 

τους) στους πνεύµονες και την κατ’ αυτό τον τρόπο ερµηνεία της σηµαντικής συσχέτισης των 

δύο ρύπων στην πλειονότητα των σοβαρών επεισοδίων σκόνης  όπως αυτό του Λονδίνου το 

1952 (Harrison and Yin 2000). 

Ωστόσο στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και µε την εφαρµογή βελτιωµένων 

στατιστικών µεθόδων,  η ερευνητική οµάδα του Schwartz κατέληξε αφενός στην 

αναθεώρηση των ασφαλών επιπέδων σωµατιδιακής ύλης στην ατµόσφαιρα και αφετέρου 

στην ανεξαρτησία των επιβλαβών επιδράσεών τους από την παρουσία SO2. H 

εντατικοποίηση των επιδηµιολογικών µελετών που ακολούθησε οδήγησε σε περαιτέρω 

αποσαφήνιση της επίδρασης των σωµατιδίων στην ανθρώπινη υγεία, και µολονότι τα 

συµπεράσµατα τους απέχουν από το να είναι αναµφισβήτητα, καταγράφουν υψηλή 

συσχέτιση της συγκέντρωσης του λεπτόκοκκου κλάσµατος αυτών (αεροδυναµική διάµετρος 

<10 µm-PM10 και ειδικότερα <2.5 µm-PM2.5) και της συχνότητας εµφάνισης αναπνευστικών 

και καρδιολογικών προβληµάτων.  

Σε έκθεση του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (βασισµένη στα συµπεράσµατα των 

σηµαντικότερων επιδηµιολογικών µελετών) εκφράζεται η αβεβαιότητα ως προς τα ασφαλή 

επίπεδα σωµατιδιακής ύλης στην ατµόσφαιρα, ωστόσο  υποδεικνύεται η ύπαρξη επιβλαβών 

επιδράσεων στην ανθρώπινη υγεία, ως αποτέλεσµα τόσο βραχυχρόνιας (short-term) όσο και 

µακροχρόνιας (long-term) έκθεσης ακόµη και σε επίπεδα συγκέντρωσης της τάξης των 50 

µg/m3 (WHO 1994). 

Άµεση συνέπεια των στοιχείων αυτών υπήρξε η αναθεώρηση των σχετικών 

περιβαλλοντικών µέτρων, και τη µετατόπιση του ενδιαφέροντος από τα Ολικά Αιωρούµενα 

Σωµατίδια (Total Suspended Particulates, TSP) στο κλάσµα των ΡΜ10 (και των PM2.5 στις 

Η.Π.Α.). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση  στην οδηγία, σχετικά µε την ποιότητα του αέρα (Air 

Quality Directive, Directive 1999/30/EE), προτείνεται ως µέγιστη ετήσια συγκέντρωση PM10 

τα 20 µg/m3 και η µέση ηµερήσια τιµή να µην υπερβαίνει τη τιµή των 50 µg/m3 σε 

περισσότερες από 7 µέρες/έτος. Ως χρόνος έναρξης της ισχύς των παραπάνω ορίζεται το 
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2010, ενώ ως ενδιάµεσο στάδιο (2005-2010) τα αντίστοιχα όρια είναι 40 µg/m3 για τη µέση 

ετήσια συγκέντρωση, και η µέση ηµερήσια επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 50 µg/m3 µέχρι 50 

µέρες/έτος. 

1.2  Στόχοι της εργασίας  

Βασικό στόχο µας στην εργασία αυτή αποτέλεσε η µελέτη της σύστασης της 

ατµόσφαιρας στην πόλη του Ηρακλείου, µε το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη 

σωµατιδιακή φάση αυτής, δεδοµένου ότι η εργασία αυτή αποτελεί την πρώτη συστηµατική 

καταγραφή τους µε υψηλή χρονική ανάλυση στην περιοχή της Αν. Μεσογείου (σε αντίθεση 

µε την πληθώρα τα τελευταία έτη αντίστοιχων µελετών στη ∆υτική Μεσόγειο και την 

υπόλοιπη Ευρώπη, π.χ. EMEP 2000; Rodríguez et al., 2001, 2002; Putaud et al.,2002). Έτσι. 

θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι εντάσσεται σ’ αυτή τη γενικότερη ερευνητική προσπάθεια 

µελέτης των συγκεντρώσεων και της χηµικής σύστασης των PM10 σε ευρωπαϊκή κλίµακα, 

και µάλιστα έρχεται σε «κάλυψη» της προαναφερόµενης έλλειψης στοιχείων από την περιοχή 

της Αν. Μεσογείου (Putaud et al. 2002).  

Οι επιµέρους κατευθύνσεις της προσπάθειας µας αφορούσαν: 

• Την εξέταση των συγκεντρώσεων των αιωρούµενων σωµατιδίων (PM10) και αξιολόγησή 

τους  υπό το πρίσµα των προτεινόµενων κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

• Την εκτίµηση της αφθονίας των σηµαντικότερων συστατικών των σωµατιδίων,  

επιτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον προσδιορισµό των σηµαντικότερων παραγόντων 

που επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις και τη χηµική τους σύσταση.  

   Η ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου έχει αποδειχθεί από προγενέστερες µελέτες 

(Mihalopoulos et al., 1997; Kouvarakis et al., 2000; Leleiveld et al., 2002) ότι παρουσιάζει 

σηµαντικές ιδιαιτερότητες ως προς τις ατµοσφαιρικές συνθήκες, που εκπορεύονται αφενός 

από τις εκτεταµένες χρονικά άνυδρες συνθήκες (που ευνοούν τη συσσώρευση του 

ρυπαντικού φορτίου) και αφετέρου από τη γειτνίαση µε τη  σηµαντικότερη παγκοσµίως πηγή 

αιώρησης σκόνης (δηλ. την περιοχή της Σαχάρα). Σ’ αυτό το πλαίσιο τίθεται το ζήτηµα του 

ρόλου των τοπικών εκποµπών σωµατιδίων και πρόδροµων αυτών αερίων ρύπων, η 

διερεύνηση του οποίου αποτέλεσε επιµέρους επιδίωξη, θεωρώντας ότι τα συµπεράσµατα 

αυτά θα µπορούσαν να αποδειχθούν σηµαντικά για το µελλοντικό σχεδιασµό των δράσεων 

και µέτρων περιορισµού της σωµατιδιακής ρύπανσης, δεδοµένου ότι οι µακροπρόθεσµες 

ρυθµίσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας (µετά το 2010) κρίνονται ως ιδιαίτερα «αυστηρές» και 

πιθανότατα θα οδηγήσουν στην ανάγκη λήψης µέτρων µε σκοπό την εναρµόνιση µ’ αυτές. 
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 Στη βάση των επιµέρους αυτών στόχων διαµορφώθηκε και η δοµή του συγγράµµατος 

αυτού, το οποίο και περιλαµβάνει: 

- Τη  µελέτη των επιπέδων και των τάσεων διακύµανσης των κύριων αέριων ρύπων 

(CO, NOX, SO2, O3), θεωρώντας ότι η αξιολόγηση των παραγόντων πού επηρεάζουν 

τις συγκεντρώσεις και τη σύσταση της σωµατιδιακής φάσης στην ατµόσφαιρα ενός 

αστικού κέντρου προϋποθέτει τη µελέτη της αντίστοιχης αέριας φάσης και ειδικότερα 

των πρόδροµων των αερολυµάτων ενώσεων (SO2, NOX).  

- Τη σύγκριση των συγκεντρώσεων των αιωρούµενων σωµατιδίων (PM10) µε τους 

προτεινόµενους περιορισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ανάλυση της εποχικής 

τους διακύµανσης που σε συνδυασµό µε παράλληλες µετρήσεις στη Φινοκαλιά (ως 

αντιπροσωπευτικών του υποβάθρου) και των υπολογισµών της προέλευσης των 

αερίων µαζών στην περιοχή σκιαγραφούν τις σηµαντικότερες πηγές σωµατιδιακής 

µάζας στην πόλη του Ηρακλείου. 

- Τον προσδιορισµό της αφθονίας των βασικών ιοντικών ειδών (Cl-, NO3
-, SO4

2-, C2O4
2, 

NH4
+, K+, Mg2+, Ca2+), του στοιχειακού και οργανικού άνθρακα των σωµατιδίων σε 

αντιπροσωπευτικές περιόδους του έτους, που επέτρεψε την εκτίµηση της συνεισφοράς 

των βασικών πηγών προέλευσης αυτών (τοπικές εκποµπές, µεταφερόµενες αέριες 

µάζες).      
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2. Πειραµατική διαδικασία 

 

2.1 Συνεχείς µετρήσεις αιωρούµενων σωµατιδίων (PM10) 

Οι µετρήσεις των συγκεντρώσεων των αιωρούµενων σωµατιδίων πραγµατοποιήθηκαν 

µε αναλυτή σωµατιδίων  τύπου FH 62 I-R (Eberline Instruments GmbH). Το όργανο αυτό 

χρησιµοποιεί τη ραδιοµετρική αρχή απορρόφησης της ακτινοβολίας Βήτα µε τη µέθοδο 

διπλής ακτινοβολίας αντιστάθµισης. Αναλυτικότερα, η διαδικασία µέτρησης παρουσιάζεται 

στο σχήµα 2.1 και περιλαµβάνει: 

- την άντληση αέρα µέσω του συστήµατος δειγµατοληψίας (θερµαινόµενο στους 50 

°C) και την εναπόθεση των σωµατιδίων σε φίλτρο ινώδους ύαλου τύπου GF 10, 

πλάτους 40 mm. Η δειγµατοληψία των σωµατιδίων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 

την αρχή της µοναδικής κηλίδας φίλτρου, δηλαδή µία περιοχή του φίλτρου παραµένει 

για εκτεταµένη χρονική περίοδο στο «θάλαµο συλλογής και µέτρησης σωµατιδίων» 

(θέση 2), έως ότου γεµίσει πλήρως (1500 µg) ή έχει παρέλθει µία από τις 

παραµέτρους αλλαγής του φίλτρου (ώρα, προκαθορισµένος χρόνος δειγµατοληψίας, 

χαµηλή πίεση, ρυθµός ροής αέρα). 

 

 

 
Σχήµα 2.1: Αρχή µέτρησης του αναλυτή PM10. 1: Θάλαµος µέτρησης ιονισµού, 2: Συλλογή 

σωµατιδίων και θάλαµος Ι µέτρησης/απορρόφησης, 3: Θάλαµος κενού (µετακινούµενος)/θάλαµος 
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απορρόφησης ΙΙ, 4: Πηγή Βήτα-ακτινοβολίας Kr-85, 5: Θάλαµος αντιστάθµισης ΙΙ, 6: θάλαµος 

αντιστάθµισης Ι,  7: Θάλαµος αντιστάθµισης ιονισµού 

-  Κατά τη δειγµατοληψία των σωµατιδίων στην περιοχή 2 του φίλτρου, η αυξανόµενη 

σωµατιδιακή ύλη προκαλεί εξασθένιση της έντασης της Βήτα-ακτινοβολίας στον 

τοµέα 4-2-1 και το ηλεκτρικό σήµα της εξόδου Α αυξάνεται. Η εξασθένηση της Βήτα 

ακτινοβολίας περιγράφεται από το νόµο του Lenard: 

)ln(
)/(

0

I
IAm ⋅=

ρµ
 

 όπου m, η µάζα των σωµατιδίων (mg), 

 (µ/ρ), ο συντελεστής απορρόφησης µάζας (=0.026 cm2/mg για πηγή ακτινοβολίας Kr-85)  

 A,  η περιοχή δειγµατοληψίας σωµατιδίων 

- Το µετρούµενο σήµα της εξόδου Α ενισχύεται και εισέρχεται στη µονάδα 

επεξεργασίας (CPU) µέσω ενός αναλογικού/ψηφιακού µετατροπέα. Από την 

προσωρινή αύξηση της µάζας των σωµατιδίων εξάγεται ο υπολογισµός της 

συγκέντρωσης.  Οι συγκεντρώσεις υπολογίζονται κάθε 30 min και καταχωρούνται οι 

µέσες ωριαίες.       

 

 

2.2 Συλλογή και ανάλυση της χηµικής σύστασης των αιωρ. σωµατιδίων  

2.2.1 Συλλογή  

Η ανάλυση της σύστασης των αερολυµάτων πραγµατοποιήθηκε σε δείγµατα που 

προέρχονταν είτε από την ταινία συλλογής του αναλυτή PM10 είτε µετά από δειγµατοληψία 

των ολικών αιωρούµενων σωµατιδίων.  Η συλλογή των σωµατιδίων ΡΜ10 γίνεται, όπως 

σηµειώθηκε, σε φίλτρο ινώδους ύαλου (GF 10) µε  ρυθµό ροής ατµοσφαιρικού αέρα 1 

m3·min-1. Η διάρκεια δειγµατοληψίας των δειγµάτων για τα οποία προσδιορίστηκε η ιοντική 

σύσταση των σωµατιδίων κυµαινόταν µεταξύ 1 και 24 ώρες. 

 Για τη συλλογή της ολικής σωµατιδιακής φάσης χρησιµοποιήθηκαν φίλτρα ινώδους 

ύαλου (GFF) και χαλαζία (Quartz) διαµέτρου 47 mm µε πόρους 0.45 µm προσαρµοσµένα σε 

συσκευή που παρουσιάζεται στο σχήµα 2.2. Η δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε µε αντλίες 

χαµηλού όγκου (~20 l·min-1) συνδεµένων µε ροόµετρο για την καταγραφή του όγκου  

δειγµατοληψίας. Η διάρκεια συλλογής κυµαινόταν µεταξύ 6 και 72 ώρες. Στη συνέχεια τα 

φίλτρα τυλίγονταν σε αλουµινόχαρτο  και φυλάσσονταν στους -4 ºC µέχρι την εκχύλισή τους.  
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Η εκχύλιση µετά από προσθήκη 20 ml Milli-Q νερό γινόταν µε κατεργασία 45 λεπτών σε 

λουτρό υπερήχων και προσθήκη στη συνέχεια 200 µl CHCl3 (ως βιοκτόνο). Τα εκχυλίσµατα  

 
 

             Σχήµα 2.2: Συσκευή συλλογής αιωρούµενων σωµατιδίων (ολική σωµατιδιακή φάση)  

 

αποθηκεύονταν στους +4 ºC, µέχρι την ανάλυση τους µε τη µέθοδο της ιοντικής χρωµατο-

γραφίας 2-3 ηµέρες µετά.  

Για τα δείγµατα που προοριζόταν για ανάλυση του στοιχειακού και οργανικού άνθρακα, 

τα φίλτρα θερµαίνονταν για περίπου 5 ώρες στους 500 °C για την ελάττωση των 

συγκεντρώσεων τους σε οργανικό άνθρακα . 
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2.2.2 Ανάλυση της ιοντικής σύστασης /Ιοντική χρωµατογραφία: 

Η βασική αρχή λειτουργίας της ιοντικής χρωµατογραφίας είναι ο διαχωρισµός των 

ανιόντων και κατιόντων µέσω µιας ιονανταλλακτικής στήλης, η καταστολή των ιόντων του 

εκλουτή µέσω µια στήλης καταστολής και η ανίχνευση των ιόντων µέσω ενός 

αγωγιµοµετρικού ανιχνευτή. 

Η διάταξη του συστήµατος ιοντικής χρωµατογραφίας δίνεται στο σχήµα 2.3. Αποτελείται 

από αντλία που διατηρεί σταθερή τη ροή του διαλύτη έκλουσης, το βρόγχο εισαγωγής του 

δείγµατος (συγκεκριµένου όγκου), που γίνεται µε τη βοήθεια αυτόµατου εισαγωγέα (auto 

sampler). Το δείγµα διέρχεται από τη στήλη διαχωρισµού (διαφορετική για το διαχωρισµό 

ανιόντων και κατιόντων), όπου λαµβάνει χώρα η διαδικασία διαχωρισµού των ιόντων. Στη 

συνέχεια βρίσκεται η στήλη (ή µεµβράνη) καταστολής του σήµατος του διαλύτη έκλουσης, 

και τέλος η κυψελίδα του αγωγιµετρικού ανιχνευτή, το σήµα του οποίου καταγράφεται από 

το λογισµικό του  υπολογιστικού συστήµατος. Στα σχήµατα 2.4 και 2.5 παρουσιάζονται 

τυπικά χρωµατογραφήµατα των κατιόντων και ανιόντων αντίστοιχα, για τα οποία 

προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις τους στα αιωρούµενα σωµατίδια.  

 

  Βρόχος
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                              Σχήµα 2.3:  ∆ιάταξη ιοντικής χρωµατογραφίας.  
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Σχήµα 2.4: Χρωµατογράφηµα πρότυπου δείγµατος κατιόντων.  Na+: 0.5 mg·l-1,

NH4
+: 0.1 mg·l-1, K+: 0.1 mg·l-1, Mg2+: 0.1 mg·l-1 και Ca2+: 0.1 mg·l-1. 
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2.2.3 
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Σχήµα 2.5: Χρωµατογράφηµα πρότυπου δείγµατος ισχυρών ανιόντων.  Cl-: 20 mg·l-1,

NO3
-: 10 mg·l-1, SO4

2-: 20 mg·l-1 και C2O4
2-: 4.0 mg·l-1. 
   Προσδιορισµός οργανικού και στοιχειακού άνθρακα  

Η µέθοδος προσδιορισµού του στοιχειακού (Elemental Carbon, EC) και οργανικού 

κα (Organic Carbon, OC) των αιωρούµενων σωµατιδίων περιλαµβάνει την εφαρµογή 

ικών σταδίων θερµικής κατεργασίας των δειγµάτων σε διαφορετικές 

αλλοντικές» συνθήκες (θερµοκρασία, σύσταση ατµόσφαιρας κατεργασίας). 

κριµένα, το δείγµα υποβάλλεται σε διαδοχικές συνθήκες αυξανόµενης θερµοκρασίας 

ας 2.1) σε ατµόσφαιρα Ο2-He (στάδιο 1-3) και καθαρού He (στάδια 4-5), οδηγώντας 

ελευθέρωση των οργανικών ενώσεων των αερολυµάτων. Ακολουθεί η καύση των 

των (ατµόσφαιρα 2% Ο2 και 98% He) σε υψηλότερες θερµοκρασίες (650-750 °C), 

ποντας κατ’ αυτό τον τρόπο την έκλυση του στοιχειακού άνθρακα. Ο προσδιορισµός 

γανικού και στοιχειακού άνθρακα επιτυγχάνεται µε τη µετατροπή τους σε CO2 και την 

υση του τελευταίου µε φασµατοφωτοµετρική τεχνική (Non Dispersive IR). Η πιθανή 

υση των οργανικών ενώσεων (στα στάδια κατεργασίας 4 και 5) λαµβάνεται υπ’ όψη 

λαµβάνοντας την ανάλυση των δειγµάτων, αφού προηγούµενα αποµακρυνθούν οι 

ικές ενώσεις που αναµένεται να πυρολύονται, υποβάλλοντας τα δείγµατα σε δίωρη 

νση στους 340 °C και σε ατµόσφαιρα  Ο2-He. 

     Πίνακας 2.1: Θερµική κατεργασία δειγµάτων για τον προσδιορισµό του EC και OC 

Στάδιο Συνθήκες κατεργασίας Εκλυόµενο είδος 

1 80-120 °C , He-O2 OC1.1 

2 120-220 °C,  He-O2 OC1.2 

3 220-340 °C,  Ηe-O2 OC1.3 

4 340-440 °C,  He OC2.1 

5 440-650 °C,  He OC2.2 

6 650 °C, He-O2 ΕC1 

7 650-750 °C,  He-O2 ΕC2 
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2.2.4  Συνεχείς µετρήσεις µαύρου άνθρακα 

 Οι συνεχείς µετρήσεις του µαύρου άνθρακα πραγµατοποιήθηκαν µε αιθαλόµετρο 

τύπου ΑΕ-9 (Magee Scientific Inc.), η αρχή µέτρησης του οποίου στηρίζεται στη θεώρηση 

του µαύρου άνθρακα ως µοναδικού συστατικού των αερολυµάτων µε ικανότητα 

απορρόφησης ακτινοβολίας. Η διαδικασία µέτρησης περιλαµβάνει την άντληση (µε σταθερή 

ροή ~ 4 lit·min-1) ατµοσφαιρικού αέρα και τη συλλογή των σωµατιδίων σε φίλτρο χαλαζία 

(Pallflex Products Corp.). Ταυτόχρονα, η ακτινοβολία λάµπας UV χωρίζεται και προσπίπτει 

στην επιφάνεια συλλογής των σωµατιδίων και σε «λευκό» τµήµα του φίλτρου, επιτρέποντας 

τη µέτρηση της έντασης της ακτινοβολίας που διαπερνά το φίλτρο (στο τµήµα συλλογής των 

σωµατιδίων) µε τη βοήθεια κατάλληλων αισθητήρων που βρίσκονται πίσω απ’ αυτό. Ο 

υπολογισµός της συγκέντρωσης του µαύρου άνθρακα (υποθέτοντας ότι συνιστά το µοναδικό 

«εκφραστή» της απορρόφησης) επιτυγχάνεται µε βάση τη γραµµική συσχέτισή της µε την 

απορρόφηση της ακτινοβολίας: 

                                                            ba= σ·[BC] 

 όπου ba, o συντελεστής απορρόφησης 

και σ, η ειδική ενεργός διατοµή εξασθένισης (specific attenuation cross section), η τιµή της 

οποίας θεωρείται σταθερή (10 m2·g-1). Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε συγκριτικές µελέτες 

µέτρησης του µαύρου άνθρακα µε αιθαλόµετρο και θερµική µέθοδο (Liousse et al., 1993) 

έχει αποδειχθεί ότι η τιµή της παραµέτρου σ µεταβάλλεται µεταξύ ενός εύρους τιµών 5-20 

m2·g-1, ως συνέπεια της προέλευσης και έκτασης γήρανσης των αερολυµάτων. Σ’ αυτό το 

πλαίσιο, επιχειρήθηκε αξιολόγηση της αξιοπιστίας των µετρήσεων του αιθαλοµέτρου µε 

βάση παράλληλες αναλύσεις φίλτρων µε τη θερµική µέθοδο που παρουσιάστηκε στην 

προηγούµενη παράγραφο, τα συµπεράσµατα των οποίων συζητιούνται στο επόµενο 

κεφάλαιο.   
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3. Αποτελέσµατα-Συζήτηση   

3.1 Αέριοι ρύποι  

Οι συγκεντρώσεις των κυριότερων αέριων ρύπων (CO, NOX, SO2, O3) στην πόλη του 

Ηρακλείου καταγράφονται σε συνεχή βάση από τα τέλη του 1990, από σταθµό αέριας 

ρύπανσης της Περιφέρειας Κρήτης. Σηµειώνεται ότι ο σταθµός µέχρι τα τέλη του 1999 

βρισκόταν εγκατεστηµένος δίπλα σε κεντρικό δρόµο της πόλης και η δειγµατοληψία 

ατµοσφαιρικού αέρα γινόταν σε ύψος ~3 m από το έδαφος, ενώ από τα τέλη του 2000 

µετεγκαταστάθηκε στην οροφή κτιρίου (~30 m) επίσης στο κέντρο της πόλης. Οι µετρήσεις 

που αναλύονται στο µεγαλύτερο µέρος της επόµενης συζήτησης αφορούν στην τελευταία 

αυτή περίοδο (Νοέµβριος 2000-Μάρτιος 2003), εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα κοινής βάσης 

σύγκρισης και αξιόπιστων συσχετίσεων µε τις µετρήσεις των αιωρούµενων σωµατιδίων 

(ΡΜ10), οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στο διάστηµα αυτό. Για ορισµένα χαρακτηριστικά της 

αέριας ρύπανσης µεταξύ 1990 και 1999 αφιερώνεται ειδική ανάλυση στο τέλος αυτού του 

κεφαλαίου.     

 
 
3.1.1   Πρωτογενείς ρύποι (CO, SO2) 

Οι καύσεις ορυκτών καυσίµων (και βιοµάζας) και η οξέιδωση του από ρίζες 

υδροξυλίου (ΗΟ·) αποτελούν τις σηµαντικότερες διεργασίες εκποµπής και καταστροφής 

αντίστοιχα του µονοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα (Seinfeld and Pandis, 1998). Οι 

συγκεντρώσεις του στην πόλη του Ηρακλείου χαρακτηρίζονται από έντονη εποχική 

διακύµανση (σχήµα 3.1), µε µέγιστες τιµές (~400-750 ppbv) κατά τη χειµερινή περίοδο και 

ελάχιστες (~200-300 ppbv) την καλοκαιρινή. Η τάση αυτή θεωρείται ενδεικτική της σχετικής 

ενίσχυσης και εξασθένισης της έντασης των διεργασιών εκποµπής και καταστροφής που 

µόλις αναφέρθηκαν. Συγκεκριµένα, η χειµερινή κορύφωση θεωρείται ότι οφείλεται στην 

εντατικοποίηση των καύσεων (για τις ανάγκες θέρµανσης των χώρων), πιθανά στις 

δυσµενέστερες περιβαλλοντικά συνθήκες λειτουργίας των κινητήρων των οχηµάτων 
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(ξεκίνηµα µε κρύα µηχανή; ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002) και στις ευνοϊκές για τη συσσώρευση του 

ατµοσφαιρικές συνθήκες (ασθενής φωτοχηµεία, µείωση του στρώµατος ανάµιξης και 

ασθενείς συνθήκες ατµοσφαιρικής τύρβης). Αντίστοιχα, η ελαχιστοποίηση των 

συγκεντρώσεων CO τους καλοκαιρινούς µήνες πέρα από την παύση των καύσεων οφείλεται  
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Σχήµα 3.1: Μηνιαία διακύµανση συγκεντρώσεων CO στην πόλη του Ηρακλείου 

(Νοέµβριος 2000-Μάρτιος 2003) 

 

Πίνακας 3.1: Συγκεντρώσεις CO (ppbv) στην πόλη του Ηρακλείου και στο υπόβαθρο της 

περιοχής 

 Ηράκλειο Επίπεδα υποβάθρου 

Χειµώνας 400-750 140-160 

Καλοκαίρι 200-300 100-130 

 

 

σε µείωση των επιπέδων υποβάθρου (Kanakidou unpublished data)  λόγω κορύφωσης της 

φωτοχηµικής του οξείδωσης (πίνακας 3.1).  
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Ανάλογη εποχική διακύµανση χαρακτηρίζει τις συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου 

(σχήµα 3.2), για το οποίο οι καύσεις πετρελαίου (θέρµανση χώρων, οχήµατα κινητήρων 

ντήζελ) συνιστούν την κύρια πηγή των εκποµπών. Κατά συνέπεια και σε αναλογία των όσων 

αναφέρθηκαν για το CO, οι µέγιστες συγκεντρώσεις (4-9 ppbvs) καταγράφονται τους 

χειµερινούς µήνες, θεωρούνται ωστόσο σηµαντικά χαµηλότερες των ανώτατων ορίων για την 

προστασία της ανθρώπινης υγείας, όπως αυτά προβλέπονται από τη σχετική νοµοθετική 

ρύθµιση (60 µg/m3 ή ~22 ppbv ως µέση ετήσια συγκέντρωση, ΚΥΑ 99/10/87).  

 Πέρα όµως από τις πιθανές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, οι συγκεντρώσεις SO2 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον στο πλαίσιο της µελέτης των θειικών αερολυµάτων στην περιοχή 

και ειδικότερα στο ρόλο των τοπικών εκποµπών στο σχηµατισµό τους, (ζήτηµα που 

αναλύεται λεπτοµερέστερα σε επόµενη παράγραφο). Υπ’ αυτή την έννοια, θεωρείται 

σηµαντική σ’ αυτό το σηµείο η αξιολόγηση της συνεισφοράς των τοπικών εκποµπών στις 

παρατηρούµενες συγκεντρώσεις SO2 στην πόλη του Ηρακλείου, η οποία και επιχειρείται µε 

βάση τη σύγκριση των παράλληλων µετρήσεων SO2 στο Ηράκλειο και τη Φινοκαλιά  (Μάιος 

2001-Ιούνιος 2002), θεωρώντας τις τελευταίες αντιπροσωπευτικές των επιπέδων υποβάθρου 

της περιοχής (στον πίνακα 3.2 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αυτών σε 

εποχική βάση). Η σύγκριση αυτή καθιστά προφανές ότι η χειµερινή µεγιστοποίηση των 

συγκεντρώσεων SO2 στην πόλη του Ηρακλείου οφείλεται στο µεγαλύτερο ποσοστό της στις 

τοπικές εκποµπές, σε αντίθεση µε την καλοκαιρινή περίοδο όταν οι αντίστοιχες 

συγκεντρώσεις ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν τα επίπεδα υποβάθρου της περιοχής.   
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                  Σχήµα 3.2: Μηνιαία διακύµανση συγκεντρώσεων SO2 στην πόλη του Ηρακλείου  

                                       (Νοέµβριος 2000- Μάρτιος 2003) 

 

Πίνακας 3.2: Συγκεντρώσεις SO2 (ppbv) σε Ηράκλειο και Φινοκαλιά (Μάιος 2001-Ιούνιος 2002) 

 Ηράκλειο Φινοκαλιά 

Χειµώνας (∆εκ.- Φεβ.) 6.23 ± 4.13 0.95 ± 0.50 

Καλοκαίρι (Ιουν.-Αυγ.) 1.55 ± 0.74 1.42 ± 0.66 

 

Η ισχύς των  προηγούµενων παρατηρήσεων ενισχύεται από την εποχική διαφοροποί-

ηση της τάσης του 24ωρου κύκλου των συγκεντρώσεων SO2 που σκιαγραφείται στο σχήµα 

3.3.  Συγκεκριµένα, η ασθενής διακύµανσή τους κατά την καλοκαιρινή περίοδο είναι 

ενδεικτική του µικρού ρόλου των τοπικών δραστηριότητων, σε πλήρη αντίθεση µε την 

έντονη χειµερινή (διακύµανση), χαρακτηριστικής περιοχών επηρεαζόµενων από τοπικές 

εκποµπές. Τέλος, άξια σχολιασµού θεωρούνται ορισµένα χαρακτηριστικά των 24ωρων 

διακυµάνσεων του SO2 και CO, και συγκεκριµένα το γεγονός ότι σε αντίθεση µε τις 

αντίστοιχες του SO2, οι συγκεντρώσεις του CO διατηρούν τη ίδια τάση 24ωρης διακύµανσης 

στις δύο περιόδους (σχήµα 3.4), γεγονός που πιθανά υποδεικνύει τη διαφορετική κύρια 
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προέλευση των δύο ρύπων, που για το µεν CO αποτελεί η κίνηση των οχηµάτων, ενώ για το 

SO2 οι καύσεις πετρελαίου για τη θέρµανση των χώρων.   
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         Σχήµα 3.3: 24ωρη διακύµανση συγκεντρώσεων SO2 στην πόλη του Ηρακλείου κατά την  

a) καλοκαιρινή (Ιούνιος-Αύγουστος) και b) τη χειµερινή (∆εκέµβριος-φεβρουάριος)  περίοδο 
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Σχήµα 3.4: 24ωρη διακύµανση συγκεντρώσεων CO στην πόλη του Ηρακλείου κατά την 
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            a) καλοκαιρινή (Ιούνιος-Αύγουστος) και b) τη χειµερινή περίοδο (∆εκέµβριος-Φεβρουάριος)   

 

 

 

 

 

 

3.1.2  Όζον 

Οι συγκεντρώσεις του όζοντος στην πόλη του Ηρακλείου για την περίοδο 1990-99 

έχουν παρουσιαστεί σε προγενέστερη µελέτη του εργαστηρίου (Κουβαράκης 2002), 

σύµφωνα µε την οποία αυτές κυµαινόταν µεταξύ 30 και 70 ppbv, µε τις µέγιστες τιµές κατά 

την καλοκαιρινή και τις ελάχιστες τη χειµερινή περίοδο.  Επιπλέον, η σύγκριση τους µε 

παράλληλες µετρήσεις στην περιοχή της Φινοκαλιάς (1997-99) κατέδειξε µία πολύ καλή 

συσχέτιση των δύο σετ δεδοµένων (R2=0.82, κλίση~1.02). Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι 

οι µετρήσεις O3 από την πόλη του Ηρακλείου υποβλήθηκαν σε επεξεργασία µε σκοπό την 

εξαίρεση των τιµών που αντιστοιχούσαν σε συγκεντρώσεις ΝΟΧ υψηλότερες των 3-4 ppbv, 

εξασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την εκτίµηση των επιπέδων υποβάθρου. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι µετρήσεις των συγκεντρώσεων όζοντος για την 

περίοδο Νοέµβριος 2000-Μάρτιος 2003 χωρίς οποιοδήποτε φιλτράρισµα των τιµών, και κατά 

συνέπεια θεωρούνται αντιπροσωπευτικές του αστικού περιβάλλοντος αντανακλούν δηλαδή 

την έκταση των αντιδράσεων κατανάλωσης  όζοντος (ΝΟ + Ο3 → ΝΟ2 + Ο2).   ∆υστυχώς, 

λόγω συνεχών τεχνικών προβληµάτων δεν είναι διαθέσιµες οι µετρήσεις ΝΟΧ, παρά µόνο για 

το διάστηµα µεταξύ Μαΐου και Σεπτεµβρίου 2001, έλλειψη η οποία  στις περιπτώσεις που 

κρίνεται αναγκαίο καλύπτεται µε µετρήσεις προηγούµενων ετών. 

Ο ρόλος των τοπικών εκποµπών ΝΟΧ στις συγκεντρώσεις του όζοντος καθίσταται 

εµφανής στη 24ωρη διακύµανση των τελευταίων όπως χαρακτηριστικά παρουσιάζεται στο 

σχήµα 3.5 για τη χειµερινή και καλοκαιρινή περίοδο. Η ελαχιστοποίηση τους στις πρωινές 

ώρες συνιστά τυπικό χαρακτηριστικό των αστικών κέντρων και της (πρωινής) κυκλοφορια-

κής αιχµής. Επιπλέον, για τη χειµερινή περίοδο παρατηρείται µία εξίσου έντονη βραδυνή 

µείωση, η οποία πιθανά οφείλεται σε εντατικοποίηση των εκποµπών, όπως αυτή συζητήθηκε 

στην προηγούµενη παράγραφο των πρωτογενών αερίων ρύπων CO και SO2 και αφορά και τις 

εκποµπές ΝΟΧ (σχήµα 3.6).    
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Σχήµα 3.5: 24ωρη διακύµανση συγκεντρώσεων Ο3 στην πόλη του Ηρακλείου κατά την a) 

καλοκαιρινή (Ιούνιος-Αύγουστος) και b) τη χειµερινή (∆εκέµβριος-Φεβρουάριος) περίοδο  
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Σχήµα 3.6: Τυπική 24ωρη διακύµανση συγκεντρώσεων ΝΟΧ στην πόλη του Ηρακλείου 
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Η µηνιαία διακύµανση των συγκεντρώσεων όζοντος για την περίοδο Νοέµβριος 2000-

Μάρτιος 2003 παρουσιάζεται στο σχήµα 3.7a, και ουσιαστικά αποτυπώνει τη φωτοχηµική 

προέλευση του ρύπου και τη συνεπαγόµενη κορύφωση των επιπέδών του (~45–55 ppbvs) 

κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Η τάση θεωρείται χαρακτηριστική της ευρύτερης περιοχής 

της Κρήτης (σχήµα 3.7b, Κουβαράκης 2002) αλλά και ολόκληρης της Μεσογείου (Danalatos 

and Glavas, 1995;  Millan et al., 1996; Kalabokas et al. 2000, Kouvarakis et al., 2000), στην 

οποία σύµφωνα µε τις µετρήσεις του πανευρωπαϊκού δικτύου µέτρησης EMEP (EMEP, 

2000) καταγράφονται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις όζοντος, και που ειδικότερα κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο υπερβαίνουν συχνά τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όρια για την 

προστασία της ανθρώπινης υγείας. Η µεταφορά αερίων µαζών υψηλού φορτίου πρόδροµων 

του όζοντος ενώσεων (VOCs, NOX) µε προέλευση περιοχές έντονης ανθρωπογενούς 

δραστηριότητας (Κεντρική και Αν. Ευρώπη, πρώην Ε.Σ.Σ.∆.) σε συνδυασµό µε την έντονη 

φωτοχηµική δραστηριότητα θεωρούνται οι κρίσιµοι παράγοντες που συντελούν στα υψηλά 

επίπεδα όζοντος στην περιοχή της Αν. Μεσογείου.  
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b. 

 
                     Σχήµα 3.7:  Μηνιαία διακύµανση συγκεντρώσεων O3  

                           a) στην πόλη του Ηρακλείου b) στη Φινοκαλιά  

 

3.1.3 ∆ιαχρονικές τάσεις πρωτογενών ρύπων  

Έχοντας στη διάθεση µας τις σειρές των µετρήσεων πρωτογενών και δευτερογενών ρύπων 

για το µεγαλύτερο διάστηµα της δεκαετίας 1990-2000, θεωρήθηκε ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 

η διερεύνηση της διαχρονικής µεταβολής ορισµένων χαρακτηριστικών της αέριας ρύπανσης 

στην πόλη του Ηρακλείου. Συγκεκριµένα επιχειρήθηκε η εξέταση της µεταβολής του λόγου 

των συγκεντρώσεων [CO]/[NOX] στην πόλη του Ηρακλείου, µε σκοπό την επιβεβαίωση των 

αναφερόµενων για άλλες αστικές περιοχές συνεπειών της υιοθέτησης και διάδοσης της 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας των αυτοκινήτων στα επίπεδα των «ρύπων-στόχων» αυτής 

(CO, NOX).    

Η περιβαλλοντική πολιτική για την αντιµετώπιση των προβληµάτων φωτοχηµικής (κυρίως) 

ρύπανσης που ακολουθήθηκε τις περασµένες δεκαετίες σε παγκόσµιο σχεδόν επίπεδο 

ουσιαστικά επικεντρώθηκε στον περιορισµό των εκποµπών πρόδροµων (των φωτοχηµικών 

ρύπων) ενώσεων, δηλαδή των οξειδίων του αζώτου και των πτητικών οργανικών ενώσεων 

(VOCs). Οι εκτιµήσεις της αποτελεσµατικότητας της προσπάθειας αυτής καταδεικνύουν µία 

σηµαντική µείωση των εκποµπών CO που αποτυπώνεται στις συγκεντρώσεις του ρύπου σε 

αστικά κέντρα όσο και σε περιοχές χαρακτηριστικές του πλανητικού υπαβάθρου (Khalil and 
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Rasmussen 1994; Parrish et al., 2002), και θεωρείται ότι οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στον 

εξοπλισµό των αυτοκινήτων µε καταλυτικούς µετατροπείς. Αντίθετα, οι εκτιµήσεις για τη 

µεταβολή των εκποµπών ΝΟΧ χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη αβεβαιότητα και σε γενικές 

γραµµές υποδεικνύουν µία ασθενή αύξηση τους σε παγκόσµιο επίπεδο.   

 Με βάση την 24ωρη διακύµανση των συγκεντρώσεων CO και NOX στην  πόλη του 

Ηρακλείου, η εντονότερη επίδραση της κίνησης των οχηµάτων στις παρατηρούµενες 

συγκεντρώσεις των ρύπων αυτών εµφανίζεται στο διάστηµα της πρωινής κυκλοφοριακής 

αιχµής (7-9 π.µ.), και συνεπώς η προσέγγιση µας περιορίζεται στις µετρήσεις αυτού του 

διαστήµατος και για ττους καλοκαιρινούς µήνες (Ιούνιος-Αύγουστος). Η τελευταία επιλογή 

σκοπό έχει την εξασφάλιση των ελάχιστων επιπέδων υποβάθρου του CO. Η σηµαντική 

συσχέτιση µεταξύ των συγκεντρώσεων CO και ΝΟΧ (σχήµα 3.8) ουσιαστικά επιβεβαιώνει 

τον κυρίαρχο ρόλο των «φρέσκων» εκποµπών από την κίνηση των οχηµάτων στην πόλη του 

Ηρακλείου στις συγκεντρώσεις CO και NOX στο χρονικό αυτό διάστηµα . 
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      Σχήµα 3.8: Συσχετίσεις ωριαίων συγκεντρώσεων CO και NOX στο διάστηµα 7-9 π.µ. κατά τους   

ι παράµετροι της γραµµικής παρεµβολής συνοψίζονται στον πίνακα 3.3 και η τάση 

µείωση

 

                                         καλοκαιρινούς µήνες της περιόδου 1993-1999. 

 

Ο

ς της κλίσης (του λόγου δηλαδή [CO]/[NOX]) για την περίοδο 1993-1999 

παρουσιάζεται στο σχήµα 3.9. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός µείωσης του (~10%) βρίσκεται σε 
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πολύ καλή συµφωνία µε τις αντίστοιχες τιµές που αναφέρονται για αστικά κέντρα των 

Η.Π.Α. (Parrish et al., 2002), είναι δε κυρίως συνέπεια αντίστοιχου ρυθµού µείωσης (7-8 %)  

 

   Πίνακας 3.3: Παράµετροι της γραµµικής παρεµβολής των συγκεντρώσεων CO και NOX του σχ.  3.8  

Κλίση 

  

 Σταθερός όρος (intercept) R2 Ν 

1993  -88.1 ± 108.8 0.75 75 54.0 ± 3.7

1994 39.2 ± 3.9 246.48 ± 42.6 0.65 58 

1995 47.1 ± 2.1 -83.7 ± 42.1 0.76 182 

 

 

1997 27.5 ± 1.6 99.7 ± 45.4 0.65 290 

1998 23.8 ± 1.7 243.4 ± 32.2 0.62 125 

1999 22.95 ± 1.8 159.7 ± 29.6 0.60 110 
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Σχήµα 3.9: Τάση µέιωση του λόγου των συγκεντρώσεων CO/NOX 
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       Σχήµα 3.10: Τάση µεταβολής συγκεντρώσεων a) CO και b) NOX για την περίοδο 1993-1999 

 

 

των  συγκεντρώσεων CO (σχήµα 3.10a) και λιγότερο της ασθενούς µεταβολής των 

αντίστοιχων του ΝΟΧ (σχήµα 3.10b). Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι ο σταθερός όρος της 

εξίσωσης παλινδρόµησης, που αναµένεται να αντιπροσωπεύει τα επίπεδα υποβάθρου του CO 

(λόγω του, συγκριτικά µε τα ΝΟΧ, µεγαλύτερου χρόνου ζωής του στην ατµόσφαιρα) 

χαρακτηρίζεται από σηµαντική διακύµανση, πιθανώς λόγω της κοντινής θέσης του σταθµού 

σε δρόµο µεγάλης κυκλοφορίας οχηµάτων και της επίδρασης του από τη σχετική ένταση των 

(φρέσκων) εκποµπών CO και ΝΟΧ.   

 Η παρατηρούµενη αυτή µείωση του λόγου CO/NOX αποδεικνύεται ότι  

αντιπροσωπεύει αντίστοιχου περίπου εύρους µεταβολή του λόγου VOCs/NOX (Zhang et al., 

1995 in Parrish et al., 2002) µεταξύ των συνεπειών της οποίας, που πιθανότατα αφορά στο 

σύνολο των οικονοµικά ανεπτυγµένων περιοχών (στις οποίες εφαρµόστηκε ευρέως ο 

εξοπλισµός των οχηµάτων µε καταλυτικούς µετατροπείς) επισηµαίνεται η ενδεχόµενη 

µεταβολή της οξειδωτικής κατάστασης της ατµόσφαιρας, εφόσον η αναλογία VOCs/NOX 

αποδεικνύεται εξαιρετικά κρίσιµη για τη φύση και έκταση των φωτοχηµικών φαινοµένων και 

άρα του κύκλου της πλειονότητας των ατµοσφαιρικών ειδών.   Αντίστοιχα, σε τοπικό επίπεδο 

µολονότι δε µπορεί να επιβεβαιωθεί κάποια σηµαντική επίδραση της µείωσης του λόγου 

VOCs/NOX θεωρούµαι ωστόσο ότι η ενδεχόµενη συνέχιση της τάσης αυτής είναι πιθανό να 
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επηρεάσει το ρόλο των τοπικών πηγών στον κύκλο του όζοντος, ζήτηµα ωστόσο που θα 

µπορούσε να διερευνηθεί µε τη βοήθεια κάποιου αριθµητικού µοντέλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2 Σωµατιδιακοί ρύποι 

3.2.1  Συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων (PM10)   

Τα αποτελέσµατα των συνεχών µετρήσεων PM10 στην πόλη του Ηρακλείου µεταξύ 

Νoεµβρίου 2000 και Μαρτίου 2003 παρουσιάζονται στο σχήµα 3.11 µε τη µορφή της 

διακύµανσης των µέσων 24ωρων συγκεντρώσεων PM10 (υπολογισµένων από τις αντίστοιχες 

ωριαίες). Τα βασικά στατιστικά µεγέθη της σειράς των µετρήσεων συνοψίζονται στον πίνακα 

3.4, σύµφωνα µε τα οποία η µέση και διάµεσος τιµή των συγκεντρώσεων ΡΜ10 για ολόκληρη 

την περίοδο είναι 45.0 και 39.7 µg/m3 αντίστοιχα. Θεωρούµε την τελευταία αντιπροσω-

πευτικότερη της κατανοµής, όπως προκύπτει από τη βέλτιστη προσαρµογή της µε το log-

normal πρότυπο (X2=39.22, p<0.01), το οποίο και αναφέρεται συχνά ως καταλληλότερο για 

τη στατιστική περιγραφή των συγκεντρώσεων αέριων ρύπων (θεωρία διαδοχικών και τυχαίων 

αραιώσεων ; Kao et al., 1995; Ott et al., 1990). Τα επίπεδα των ΡΜ10 στην πόλη του 
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Ηρακλείου είναι µεταξύ των υψηλότερων (µέσων ετήσιων) που αναφέρονται για αστικά 

κέντρα της Ευρώπης (EMEP, 2002; Monn et al., 1995; Querol et al., 2001), αλλά σηµαντικά 

χαµηλότερα αυτών που αναφέροται στα µεγάλα αστικά και βιοµηχανικά συγκροτήµατα της 

Ελλάδας (Αθήνα, 100 µg/m3; Hoek et al., 1997  Θεσσαλονίκη, 78-89 µg/m3; Voutsa et al., 

2002, Κοζάνη, >100 µg/m3 ; Triantafylloy, 2001). Τα τελευταία θα πρέπει να σηµειωθεί 

προέκυψαν ως επί το πλείστον από µελέτες περιορισµένης χρονικής διάρκειας και κατά 

συνέπεια θα πρέπει να θεωρούνται απλώς ενδεικτικά των επιπέδων της σωµατιδιακής 

ρύπανσης στις αντίστοιχες περιοχές.  

Η αξιολόγηση των συγκεντρώσεων ΡΜ10, στο πλαίσιο των προτεινόµενων ορίων της 

κοινοτικής οδηγίας 1999/30/EE (European Commission, 1999) παρουσιάζεται στον πίνακα 

3.5, σύµφωνα µε τα στοιχεία του οποίου τα επίπεδα των αιωρούµενων σωµατιδίων στην πόλη 

του Ηρακλείου υπερβαίνουν τους προτεινόµενους περιορισµούς της κοινοτικής οδηγίας σε 

ετήσια, αλλά κυρίως σε 24ωρη βάση (αριθµός ηµερών µε µέση συγκέντρωση µεγαλύτερη των 

50 µg/m3). Πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω τεχνικών προβληµάτων δεν είναι διαθέσιµες οι 

µετρήσεις για ορισµένα διαστήµατα (20/12/00-13/2/01, 8-19/7/01, 30/1-12/2/02, 2/3-7/4/02, 

13-21/6/02, 15-24/8/02, και για το µεγαλύτερο διάστηµα µετά την 7/10/2002) που δε 

συµπεριλαµβάνονται στην ανάλυση, καθιστώντας πιθανά τις εκτιµήσεις των  υπερβάσεων 

του ορίου για τη µέση 24ωρη συγκέντρωση υποεκτιµηµένες. Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί 

ότι, στους περιορισµούς της κοινοτικής οδηγίας εξαιρούνται οι (µεγάλης έντασης) φυσικές 

εκποµπές αιωρούµενων  σωµατιδίων (ηφαιστειακές εκρήξεις, επεισόδια σκόνης κλπ.) και 

προφανώς η αξιολόγηση της εναρµόνισης ή µη των συγκεντρώσεών τους στο Ηράκλειο 

προϋποθέτει την εκτίµηση της συνεισφοράς πιθανών τέτοιων φαινοµένων.  
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                 Σχήµα 3.11: Μέσες 24h συγκεντρώσεις PM10 (Νοέµβριος 2000 – Μάρτιος 2003). 

 

 

Πίνακας 3.4: Βασικά στατιστικά µεγέθη της κατανοµής συγκεντρώσεων PM10 (µg/m3). 

Ν Μέση τιµή   ∆ιάµεσος Minimum  Maximum   Τυπική απόκλιση  

596 44.99 39.74 18.31 389.49 26.99 

 

 
Πίνακας 3.5: Προτεινόµενα όρια και παρατηρούµενες συγκεντρώσεις ΡΜ10 στο Ηράκλειο  

Κοιν. οδηγία Ηράκλειο  

Στάδιο 1 

(2005) 

Στάδιο 2 

(2010) 

2001 

(n=293) 

2002 

(n=223) 

Μέση ετήσια συγκ/ση  (µg/m3) 40 20 43 44 

Ν>50 µg/m3 35 7 67 40 

N: Αριθµός υπερβάσεων των 50 µg/m3 για τη µέση ηµερήσια συγκέντρωση 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, θεωρείται σκόπιµη η εκτίµηση της επίδρασης της µεταφερόµενης 

από τη Β. Αφρική σκόνης, φαινόµενο σύνηθες στην περιοχή της Μεσογείου που συνοδεύεται 

από ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων (Ganor and Mamane, 1982; 
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Chester et al., 1984;  Ozsoy et al., 2001; Kulibay et al., 2000; Querol et al., 2002). Ο 

εντοπισµός των «επεισοδίων» µεταφοράς σκόνης (dust events) επιχειρείται µε τη βοήθεια 

υπολογισµών της προέλευσης των αερίων µαζών (µοντέλο HYSPLIT, Draxler et al., 1998) 

και δορυφορικές παρατηρήσεις (TOMS, SEAWIFS; σχήµατα 3.11, 3.12) προσέγγιση που 

αποκαλύπτει τη σηµαντική συνεισφορά των επεισοδίων αυτών (>60%) στον αριθµό των 

ηµερών µε µέση συγκέντρωση ΡΜ10 µεγαλύτερης των 50 µg/m3 (πίνακας 3.6), η δε εξαίρεσή 

τους συντελεί στη µείωση των υπερβάσεων κάτω από τα όρια των προτεινόµενων 

περιορισµών (26 περιπτώσεις για το 2001 και 15 για το 2002).  

 
 

 

Σχήµα 3.12: a) ∆είκτης απορρόφησης αερολυµάτων (18/4/01, δορυφόρος TOMS),  

               b) Επεισόδιο σκόνης στην περιοχή της Αν. Μεσογείου (SEAWIFS, 15/4/02) 

Πίνακας 3.6: Συνεισφορά επεισοδίων σκόνης στον αριθµό υπερβάσεων (των 50 µg/m3) της µέσης    

                       24ωρης συγκέντρωσης ΡΜ10 

 2000 2001 2002 
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 Ν Επεισόδια 

Σκόνης 

Ν Επεισόδια 

Σκόνης 

Ν Επεισόδια 

Σκόνης 

Ιανουάριος     1 1 

Φεβρουάριος   1 1 3 2 

Μάρτιος   3 3   

Απρίλιος   7 7 7 7 

Μάιος   10 10 2 2 

Ιούνιος   3 0 3 2 

Ιούλιος   3 0 7 3 

Αύγουστος   15 0 10 3 

Σεπτέµβριος   8 6 7 5 

Οκτώβριος   7 5   

Νοέµβριος 14 11 9 8   

∆εκέµβριος 2 0 1 1   

Συνολικα 16 11 67 41 40 25 

 

 
  

Αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό των υπολογισµών του πίνακα 3.6 αποτελεί η 

εποχικότητα των επεισοδίων µεταφοράς σκόνης, η κορύφωση της συχνότητας των οποίων 

παρατηρείται τους ανοιξιάτικους και φθινοπωρινούς µήνες σε συµφωνία µε προηγούµενη 

συστηµατική µελέτη τους στην περιοχή της Αν. Μεσογείου (Ganor, 1994). Η εποχικότητα 

αυτή αποτυπώνεται στην αύξηση των συγκεντρώσεων ΡΜ10 στις περιόδους αυτές (σχήµα 

3.13). Μεταξύ των άλλων στοιχείων της µηνιαίας µεταβολής τους αναφέρεται η εµφανής 

διακύµανση µεταξύ των ελαχίστων κατά τη χειµερινή (∆εκέµβριος-Φεβρουάριος) και 

µέγιστων επιπέδων κατά την καλοκαιρινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος), µία τάση που είναι 

αντίστροφη αυτής που παρατηρούνται συνήθως στα αστικά κέντρα της Ευρώπης (Putaud et 

al., 2002a) και ανάλογη αυτής που παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή Μεσογείου 

(Κουβαράκης 2002; Bardouki et al., 2002; Kulibay and Saydam, 1995; Rodriguez et al., 

2002).  
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                           Σχήµα 3.13: Μηνιαία διακύµανση των συγκεντρώσεων PM10 

  

Με σκοπό τη διερεύνηση της προέλευσης των αιωρούµενων σωµατιδίων στην πόλη του 

Ηρακλείου επιχειρήθηκε η σύγκριση τους µε παράλληλες µετρήσεις στην περιοχή της 

Φινοκαλιάς (οι µετρήσεις αυτές αφορούσαν στα ολικά αιωρούµενα σωµατίδια-TSP) 

µεταξύ Μαίου 2001 και Ιουνίου 2002, θεωρώντας τη σύγκριση αυτή σε γενικές γραµµές  

αξιόπιστο κριτήριο για µία πρώτη εκτίµηση του ρόλου των τοπικών πηγών της πόλης, 

δεδοµένου ότι ο σταθµός της Φινοκαλιάς (όπως σηµειώθηκε) θεωρείται ανεπηρέαστος από 

(τοπικές) ρυπογόνες δραστηριότητες και κατά συνέπεια τα καταγραφόµενα επίπεδα των 

ατµοσφαιρικών ειδών αντιπροσωπεύουν σε γενικές γραµµές τη σύσταση υποβάθρου της 

ευρύτερης περιοχής. Στο σχήµα 3.14 παρουσιάζεται η παράλληλη διακύµανση των 

συγκεντρώσεων των αιωρούµενων σωµατιδίων στην περιοχή της Φινοκαλιάς (TSP) και 

στο Ηράκλειο (ΡΜ10), η πολύ καλή συσχέτιση των οποίων, όπως αυτή δίνεται στο σχήµα 

3.15 (R2=0.6, N=155, p=0.00) υποδεικνύει τον κυρίαρχο ρόλο των επιπέδων υποβάθρου 

στα παρατηρούµενα επίπεδα αιωρούµενων σωµατιδίων στην πόλη του Ηρακλείου. Είναι 

ενδιαφέρον ότι, σύµφωνα µε την εξίσωση παλινδρόµησης του σχήµατος 3.17, οι 

συγκεντρώσεις των αιωρούµενων σωµατιδίων στο Ηράκλειο είναι σε ετήσια βάση 30% 

περίπου υψηλότερες των αντίστοιχων στη Φινοκαλιά. Σηµειώνεται ότι στον υπολογισµό 

της συσχέτισης των συγκεντρώσεων στις δύο θέσεις δειγµατοληψιών εξαιρέθηκαν τα 

δείγµατα σε περιόδους επεισοδίων σκόνης, θεωρώντας ότι σ’ αυτά το κλάσµα των 

σωµατιδίων µε διάµετρο µεγαλύτερης των 10 µm είναι σχετικά υψηλό  
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Σχήµα 3.14: Συγκεντρώσεις ΡΜ10στο Ηράκλειο  και TSP στη  Φινοκαλιά. 
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Σχήµα 3.15: Συσχέτιση συγκεντρώσεων PM10 (µg/m3) στην πόλη του Ηρακλείου και TSP (µg/m3)  

                       στη  Φινοκαλιά 
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(και άρα η διαφοροποίηση µεταξύ PΜ10 και TSP σηµαντική). Εξετάζοντας περαιτέρω τη 

συσχέτιση µεταξύ των συγκεντρώσεων αιωρούµενων σωµατιδίων στις δύο περιοχές, 

διαπιστώνουµε ότι αυτή είναι περισσότερο σηµαντική τις περιόδους της άνοιξης (r2=0.91, 

p=0.00, N=42), του φθινοπώρου (r2=0.79, p=0.00, N=38) και του καλοκαιριού (r2=0.39, 

p=0.00, N=53), και λιγότερο το χειµώνα (r2=0.16, p>0.05, N=19), ένδειξη της ενίσχυσης του 

ρόλου των δραστηριοτήτων της πόλης στη συσσώρευση ατµοσφαιρικών σωµατιδίων στην 

τελευταία, σε αναλογία µε τα όσα αναφέρθηκαν σε προηγούµενη παράγραφο για τους 

αέριους ρύπους.  

Ως επιπλέον ένδειξη της διαφοροποίησης των παραγόντων που επηρεάζουν τα επίπεδα PM10 

στην πόλη του Ηρακλείου, µεταξύ της καλοκαιρινής και χειµερινής περιόδου, εµφανίζεται να 

είναι η αλλαγή της τάσης της 24ωρης διακύµανσης (diurnal cycle) της συγκέντρωσης τους 

στις δύο αυτές περιόδους (σχήµα 3.16). Συγκεκριµένα,  η διακύµανση τους τη χειµερινή 

περίοδο χαρακτηρίζεται από σταδιακή αύξηση κατά τη διάρκεια της µέρας και µεγιστοποίηση 

τις βραδινές ώρες (18-23:00), ενώ το καλοκαίρι η κορύφωση σηµειώνεται το µεσηµέρι (11-

13:00)  και δευτερευόντως νωρίς το βράδυ (20:00).    

Μεταξύ των τοπικών δραστηριοτήτων µε πιθανή επίδραση στις συγκεντρώσεις των 

αιωρούµενων σωµατιδίων, η κυκλοφορία των οχηµάτων φαίνεται να µη συνεισφέρει άµεσα 

(µέσω εκποµπών πρωτογενών σωµατιδίων), εφόσον σε µία τέτοια περίπτωση θα αναµενόταν 

αφενός σηµαντική κορύφωση τους σε ώρες αιχµής (7-9:00) και αφετέρου απουσία εποχιακής 

µεταβολής της επίδρασης (δεδοµένου ότι ο αριθµός των οχηµάτων δεν παρουσιάζει 

σηµαντική διαφοροποίηση κατά τη διάρκεια του χρόνου). Ως επιπλέον κριτήριο, εξετάστηκε 

η διαφοροποίηση των συγκεντρώσεων PM10 µεταξύ εργάσιµων ηµερών και 

Σαββατοκύριακων (Student’s two-tailed t-test), η µη σηµαντικότητα της οποίας (a=0.05) 

αποτελεί επιπρόσθετη ένδειξη της µικρής συνεισφοράς των οχηµάτων. Σε ανάλογες 

παρατηρήσεις που έχουν γίνει (Morawska et al., 2002), ως ερµηνεία αναφέρεται ότι το µικρό 

µέγεθος των εκλυόµενων από οχήµατα σωµατιδίων (<1 µm ; Kittelson, 1998) συντελεί στην 

ελάχιστη συνεισφορά  τους στη συνολική σωµατιδιακή µάζα της ατµόσφαιρας. 

Αντίθετα, η εντατικοποίηση των καύσεων το χειµώνα για τις ανάγκες θέρµανσης των 

χώρων αντιπροσωπεύει µία πιθανή πηγή έκλυσης αιωρούµενων σωµατιδίων, που µπορεί να 

εξηγήσει εν µέρει τη µη συσχέτιση των συγκεντρώσεών τους στην πόλη του Ηρακλείου και 

τη Φινοκαλιά την εποχή αυτή. Σ’ αυτό το πλαίσιο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η 24ωρη 

διακύµανση των συγκεντρώσεων CO (που παρουσιάστηκε σε προηγούµενη παράγραφο, 

σχήµα 3.4b),  οι οποίες πέρα από την πρωινή αύξηση (8-10:00, χαρακτηριστική της έντονης  
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Σχήµα 3.16: Ηµερήσια διακύµανση των συγκεντρώσεων ΡΜ10: a) µέση ετήσια, b) χειµερινή περίοδος    

                   (∆εκέµβριος-Φεβρουάριος) και c) καλοκαιρινή περίοδος (Ιούνιος-Αύγουστος) 
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πρωινής κυκλοφορίας οχηµάτων) µεγιστοποιούνται τις βραδινές ώρες και σχεδόν ταυτόχρονα 

µε τις αντίστοιχες των ΡΜ10, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι ανάλογη τάση εµφανίζουν και οι 

συγκεντρώσεις του SO2 (τυπικού ρύπου καύσεων πετρελαίου), παρέχοντας µία ένδειξη του 

ρόλου των εκποµπών σωµατιδιακής ύλης από διεργασίες καύσης στη συσσώρευση 

αιωρούµενων σωµατιδίων στην πόλη του Ηρακλείου κατά τη χειµερινή περίοδο.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2   Χηµική σύσταση αερολυµάτων  

Με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση της προέλευσης και των διεργασιών που 

καθορίζουν τις συγκεντρώσεις των αιωρούµενων σωµατιδίων, στην πόλη του Ηρακλείου 
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πραγµατοποιήθηκε µία σειρά δειγµατοληψιών και αναλύσεων της χηµικής τους σύστασης σε 

διάφορα διαστήµατα µεταξύ Φεβρουαρίου 2001 και Απριλίου 2002. Σε γενικές γραµµές 

αυτές περιελάµβαναν τον προσδιορισµό των συγκεντρώσεων των βασικών ιοντικών ειδών 

(Cl-, Βr-, SO4
2-, NO3

-, C2O4
2-, Na+, NH4

+, K+, Mg2+, Ca2+), στοιχειακού και οργανικού 

άνθρακα, ενώ περισσότερα στοιχεία γι’ αυτές (χρόνοι δειγµατοληψιών, είδος των 

αναλύσεων) δίνονται στον πίνακα 3.7. Σηµειώνεται, ότι η πλειονότητα των δειγµάτων για τον 

προσδιορισµό των ιόντων προήλθε από την ταινία συλλογής των σωµατιδίων του αναλυτή 

PM10 που περιγράφτηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο. Επιπρόσθετα, σε ορισµένες περιπτώσεις 

ήταν διαθέσιµες παράλληλες µετρήσεις από την περιοχή της Φινοκαλιάς, προσφέροντας τη 

βάση για την αξιολόγηση του ρόλου των δραστηριοτήτων της πόλης στα παρατηρούµενα 

επίπεδα αιωρούµενων σωµατιδίων.      

   Πίνακας 3.7: Πρόγραµµα δειγµατοληψιών αιωρούµενων σωµατιδίων (Φεβ. 2001-Απρ. 2002)   

 Ιοντική  

σύσταση 

OC, ΒC 

Χειµώνας 15-24/2/01,  

25/12/01* και 26/2/01* 

 

Άνοιξη 12-30/4/02 

5-6/3/01* 23-26/3/01a 31/3-
3/4/01a,16-18/4/01*  

19-22/4/01a,  5/5/01a,  

 20-23/5/01a 

12-30/4/02 

Καλοκαίρι    4-18/7/01,  24-31/7/01,  

13-16/6, 9-13/8 και 20-22/8/01 

 

Φθινόπωρο 8-14/9  

20-21/9/01a 25-26/9/01*  

14-15/11/01* 

1/9-15/10/01 

    * Επεισόδια µεταφοράς σκόνης 
   a Παρατηρήσεις επεισοδίων σκόνης στην Αθήνα 

Έχοντας βασικό στόχο τη µελέτη της χηµικής σύστασης των αερολυµάτων σε 

αντιπροσωπευτικές περιόδους του έτους, αλλά και κάτω από  ιδιαίτερες συνθήκες (επεισόδiα 

σκόνης) το πρόγραµµα των δειγµατοληψιών (πίνακας 3.7) διαµορφώθηκε ώστε να συµπερι-

λαµβάνει: 
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• τη χειµερινή περίοδο, στην οποία και λόγω της ασθενούς φωτοχηµικής 

δραστηριότητας και συχνότερων βροχοπτώσεων παρατηρείται η ελαχιστοποίηση του 

σωµατιδιακού φορτίου της ατµόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου 

(Κουβαράκης 2002; Kulibay and Saydam, 1995; Querol et al., 2002), γεγονός που σε 

συνδυασµό µε την εντατικοποίηση των καύσεων για τις ανάγκες θέρµανσης των 

χώρων επιτρέπει την αξιολόγηση της πιθανής συνεισφοράς των τοπικών εκποµπών 

στα επίπεδα των σωµατιδιακών ρύπων. 

•  την καλοκαιρινή περίοδο, όταν οι ατµοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη µεταφορά 

στην περιοχή αερίων µαζών υψηλού ρυπαντικού φορτίου µε προέλευση περιοχές της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Kouvarakis et al 2000; Lelieveld et al., 2002), 

που σε συνδυασµό µε την έντονη φωτοχηµική δραστηριότητα και τις άνυδρες 

συνθήκες αποδεικνύεται ότι συντελεί σε σηµαντική αύξηση των παρατηρούµενων 

συγκεντρώσεων πρωτογενών (αιθάλη ή Black Carbon, BC) και δευτερογενών ρύπων 

(SO4
2-, NO3

-, O3 κ.ά.; Kulibay and Saydam, 1995; Mihalopoulos et al., 1997; 

Danalatos and Glavas 1999; Kouvarakis et al., 2000).    

• τις περιόδους της άνοιξης και του φθινοπώρου, στις οποίες αυξάνεται η συχνότητα 

εµφάνισης επεισοδίων µεταφοράς σκόνης κυρίως από τη Β. Αφρική, στη µελέτη των 

οποίων επικεντρώθηκε το κύριο ενδιαφέρον των δειγµατοληψιών, δεδοµένου ότι 

κατά τη διάρκεια των επεισοδίων αυτών οι συγκεντρώσεις των αιωρούµενων 

σωµατιδίων κορυφώνονται. Σηµειώνεται ότι, για τον «εντοπισµό» των επεισοδίων 

σκόνης χρησιµοποιήθηκαν δορυφορικές παρατηρήσεις (Total Ozone Mapping 

Spectrometer, http://toms.gsfc.nasa.gov), υπολογισµοί των ρετροπορειών των αερίων 

µαζών (HYSPLIT, Draxler et al., 1998) και οι µετρήσεις  οπτικού πάχους (σύστηµα  

LIDAR) στην περιοχή της Αθήνας (Papayannis, 2002).  Επιπλέον, η παρατήρηση 

έντονου επεισοδίου σκόνης στο διάστηµα 13-16/4/02 συνέπεσε µε παράλληλες 

δειγµατοληψίες αιωρούµενων σωµατιδίων στο Ηράκλειο και τη Φινοκαλιά, 

επιτρέποντας τη µελέτη του συγκριτικά για τις δύο περιοχές.  

     Ο εντατικός χαρακτήρας των δειγµατοληψιών του Απριλίου 2002 στο Ηράκλειο 

(περιελάµβανε της συλλογή δειγµάτων στα διαστήµατα 07-13:00, 13-19:00 και 19-

07:00 και την ανάλυση τους ως προς την ιοντική σύσταση, το στοιχειακό και 

οργανικό άνθρακα) ανέδειξε τα χαρακτηριστικά της 24ωρης διακύµανσης των 

συγκεντρώσεων προσφέροντας κατά επέκταση σηµαντικές ενδείξεις για τη 

συνεισφορά των τοπικών εκποµπών σ’ αυτές.     

http://toms.gsfc.nasa.gov/
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Τέλος, οι συγκεντρώσεις BC και OC αποτέλεσαν το βασικό ενδιαφέρον της σχετικής 

δειγµατοληψίας µεταξύ 1/9 και 15/10/01, οι οποίες σε συνδυασµό µε συνεχείς 

µετρήσεις BC µε οπτική µέθοδο (αιθαλόµετρο) επέτρεψαν τον έλεγχο της 

συµβατότητας των δύο τεχνικών και την εκτίµηση της συνεισφοράς του 

σωµατιδιακού άνθρακα (στοιχειακός + οργανικός) για τη περίοδο των συνεχών 

µετρήσεων BC (16/7-15/10/01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1   Ιοντική σύσταση   

Εποχική διακύµανση  

Στον πίνακα 3.8 παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις των ιοντικών ειδών των 

αερολυµάτων σε δύο αντιπροσωπευτικά διαστήµατα της χειµερινής (15-24/2/01, Ν=11) και 

καλοκαιρινής (4-18/7 και 25-31/7/01, Ν=23) περιόδου στην πόλη του Ηρακλείου µε βάση τα 

οποία διαπιστώνεται καταρχήν ότι τα σηµαντικότερα ιόντα (από άποψη συνεισφοράς στη 

συνολική ιοντική µάζα), και στις δύο εποχές των δειγµατοληψιών, είναι τα SO4
2- και NO3

- 

(ανθρωπογενούς προέλευσης), τα  ιόντα Cl- (που σε συνδυασµό µε τα ιόντα Na+ και Mg2+ 

αντιπροσωπεύουν τη συνεισφορά των θαλάσσιων αλάτων) και τα ιόντα Ca2+ (χαρακτηριστικά 

της εδαφικής σκόνης). Παράλληλα, είναι προφανές ότι η εποχική διακύµανση της συνολικής 

µάζας των αιωρούµενων σωµατιδίων αντανακλά την τάση των περισσοτέρων ιοντικών ειδών, 

η αύξηση των οποίων την καλοκαιρινή περίοδο αποτελεί χαρακτηρίζει την ευρύτερη περιοχή 

της Αν. Μεσογείου (Luria et al., 1996; Danalatos and Glavas, 1999; Κουβαράκης, 2002), και 

ερµηνεύεται ως συνέπεια του αυξηµένου χρόνου παραµονής τους στην ατµόσφαιρα (λόγω 

ελαχιστοποίησης των βροχοπτώσεων). Επιπλέον και όπως ήδη σηµειώθηκε, οι κλιµατολογι- 
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Πίνακας 3.8: Συγκεντρώσεις ιόντων (διάµεσες τιµές, µg/m3) σε Ηράκλειο και Φινοκαλιά σε  
αντιπροσωπευτικά διαστήµατα της χειµερινής  και καλοκαιρινής περιόδου. 

 Χειµώνας  Καλοκαίρι  

 Ηράκλειο Ηράκλειο* Φινοκαλιά 

PM10 24.50 41.33 (44.34)  39.24 

Cl- 1.99 1.81 (1.64) 1.29 

NO3
- 1.16 1.60 (1.43) 1.34 

SO4
2- 4.17 6.70 (8.14) 9.46 

C2O4
2- 0.11 0.37 (0.39) 0.30 

NH4
+ -  0.10 (0.37) 2.37 

K+ 0.17 0.31 (0.36) 0.26 

Mg2+ 0.19 0.22 (0.22) 0.16 

Ca2+ 0.78 1.00 (1.10) 0.89 

*οι τιµές στις παρενθέσεις αντιστοιχούν στις συγκεντρώσεις των ιοντικών ειδών στο αντίστοιχο διάστηµα 
των δειγµατοληψιών στη Φινοκαλιά (25-31/7/01)  

 

κές συνθήκες στην περιοχή κατά την καλοκαιρινή περίοδο ευνοούν τη µεταφορά αερίων 

µαζών αυξηµένου ρυπαντικού φορτίου από περιοχές έντονης ανθρωπογενούς δραστηριότητας 

(Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, πρώην Ε.Σ.Σ.∆.). 

 Ως συνέπεια αυτών, η πλέον διακριτή εποχικότητα αφορά στις συγκεντρώσεις των 

θειικών, νιτρικών και οξαλικών ιόντων, ο φωτοχηµικός (ως επί το πλείστον) σχηµατισµός 

των οποίων θεωρείται ότι ερµηνεύει την καλοκαιρινή µεγιστοποίησή τους. Ειδικότερα για τα 

θειικά και νιτρικά, οι συγκεντρώσεις τους στην Αν. Μεσόγειο έχουν αποτελέσει αντικείµενο 

συστηµατικών µελετών, τα αποτελέσµατα των οποίων καταδεικνύουν σε γενικές γραµµές µία 

οµογενή γεωγραφική κατανοµή στην ευρύτερη περιοχή (Danalatos et al., 1995; Luria et al., 

1996; Mihalopoulos et al., 1997; Danalatos and Glavas, 1999; Chabas, 1997 in Chabas and 

Lefévre, 2000; Kouvarakis et al., 2002 and references therein). Σε ανάλογα συµπεράσµατα  

οδηγεί η  σύγκριση των παράλληλων µετρήσεων (25-31/7/01) στην πόλη του Ηρακλείου και 

τη Φινοκαλιά (πίνακας 3.8), και οι αµελητέες  µεταξύ τους διαφοροποιήσεις θεωρείται ότι 

παρέχουν µία πρώτη ένδειξη του κυρίαρχου ρόλου της µεταφερόµενης ρύπανσης στη 
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συσσώρευση των σωµατιδιακών ρύπων στην πόλη του Ηρακλείου κατά την καλοκαιρινή 

περίοδο. Ωστόσο, η γενικότερη αξιολόγηση της σχετικής συνεισφοράς των µεταφερόµενων 

και τοπικά εκπεµπόµενων αερολυµάτων εξετάζεται αναλυτικότερα στη συνέχεια.    

Αξιοσηµείωτο στοιχείο των αποτελεσµάτων της ανάλυσης της ιοντικής σύστασης  

αποτελούν οι αµελητέες συγκεντρώσεις ΝΗ4
+ στην πόλη του Ηρακλείου, για την ερµηνεία 

των οποίων θεωρούµαι ως πιθανότερη αιτία τις απώλειες στη συλλογή τους, λαµβάνοντας 

υπόψη τις παράλληλες µετρήσεις στη Φινοκαλιά και επιπλέον ότι, σε αναλύσεις δειγµάτων 

βροχής στο Ηράκλειο οι συγκεντρώσεις ΝΗ4
+ είναι πολύ υψηλότερες των αντίστοιχων στη 

Φινοκαλιά (Mihalopoulos, unpublished data). Σ’ αυτή τη βάση, σε µία προσπάθεια 

επιβεβαίωσης της υπόθεσης των απωλειών των φίλτρων υπολογίστηκε το έλλειµµα 

κατιόντων (ως διαφορά των µη θαλάσσιας προέλευσης ανιόντων και κατιόντων) θεωρώντας 

τα ιόντα Mg2+ αποκλειστικά θαλάσσιας προέλευσης: 

Έλλειµµα κατιόντων= ([nss-SO4
2-]+[NO3

-]+[C2O4
2-])-([nss-Ca2+]+[nss-K+]+[NH4

+]) 

Είναι ενδιαφέρον ότι, η τιµή του ελλείµµατος για την περίοδο των παράλληλων µετρήσεων 

σε Ηράκλειο και Φινοκαλιά (111 ± 35 neq/m3) εξηγεί ικανοποιητικά την παρατηρούµενη 

διαφορά συγκέντρωσης ΝΗ4
+ µεταξύ των δύο περιοχών (111·18/1000 ~ 2 µg/m3), και σε 

συνδυασµό µε την καλή συσχέτιση του αθροίσµατος (έλλειµµα κατιόντων + [ΝΗ4
+]) και [nss-

SO4
2-] που εµφανίζεται στο σχήµα 3.17 υποδεικνύουν ότι το έλλειµµα κατιόντων αντιπροσω- 

1:1
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Σχήµα 3.17: Συσχέτιση αθροίσµατος (έλλειµµα κατιόντων +  [ΝΗ4

+]) και [nss-SO4
2-] για τα δείγµατα   

                      της καλοκαιρινής περιόδου (Cat. Def.: έλλειµµα κατιόντων). 
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πεύει τις συγκεντρώσεις Η+ και ΝΗ4
+, ενισχύοντας παράλληλα την αρχική υπόθεση 

ερµηνείας των αµελητέων µετρούµενων συγκεντρώσεων αµµωνιακών ιόντων. Ωστόσο, 

πρέπει να σηµειωθεί ότι ο µηχανισµός απώλειας των ΝΗ4
+ δε µπορεί προς το παρόν να 

εξηγηθεί ικανοποιητικά, καθιστώντας το στόχο µελλοντικών πειραµάτων. 

 Επιπλέον, θεωρούµε πιθανό οι συγκεντρώσεις των ΝΗ4
+ να είναι ακόµη υψηλότερες 

των αντίστοιχων στη Φινοκαλιά, επειδή το πραγµατικό έλλειµµα κατιόντων είναι µεγαλύτερο 

αυτού που υπολογίστηκε πρωτύτερα, εφόσον στην ανάλυση της ιοντικής σύστασης δεν 

περιλαµβάνονται τα ανθρακικά ιόντα (CO3
2-). Μία προσέγγιση των συγκεντρώσεων CO3

2- 

υποδεικνύεται σε πρόσφατη µελέτη της ιοντικής σύστασης στην περιοχή (Bardouki et al., 

2003), σύµφωνα µε την οποία η σηµαντική συσχέτιση µεταξύ ελλείµµατος ανιόντων και Ca2+ 

(κλίση ~1) υποδεικνύει ότι κύρια µορφή των CO3
2-  συνιστά το CaCO3 και κατά συνέπεια οι 

συγκεντρώσεις CO3
2- είναι δυνατό να θεωρηθούν προσεγγιστικά ίσες µε αυτές των Ca2+.    

 

 

Σχετική αφθονία ιοντικών ειδών  

 Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα των αναλύσεων της ιοντικής σύστασης των 

σωµατιδίων και της εποχικής διακύµανσης αυτής, η σχετική αφθονία των σηµαντικότερων 

ιοντικών ειδών στην υδατοδιαλυτή φάση των αερολυµάτων παρουσιάζεται στο σχήµα 3.18. 

Σηµειώνεται ότι η συνολική σωµατιδιακή µάζα είναι περίπου 25 και 41 µg/m3 και τα 

υδατοδιαλυτά συστατικά αντιπροσωπεύουν το 50% και 30% αυτής στη χειµερινή και την 

καλοκαιρινή περίοδο αντίστοιχα. Ωστόσο, στα ποσοστά αυτά δε συµπεριλαµβάνεται η 

συνεισφορά των CO3
2- που σύµφωνα µε την προηγούµενη ανάλυση µπορούν να 

προσεγγιστούν από τις αντίστοιχες των Ca2+ (7-8%), ενώ για την αντίστοιχη των ΝΗ4
+ 

θεωρούµε ως ελάχιστη προσέγγιση τη συνεισφορά τους στα αερολύµατα στη Φινοκαλιά (~ 

10-12 %, Κουβαράκης 2002)   

 Εµφανής στην εποχική διαφοροποίηση της ιοντικής σύστασης των αερολυµάτων είναι 

η καλοκαιρινή κορύφωση των ανθρωπογενούς κυρίως προέλευσης θειικών αερολυµάτων, 

που αντιπροσωπεύουν περίπου 50% της ιοντικής σύστασης, σε άριστη συµφωνία µε τις 

αντίστοιχες µετρήσεις στην περιοχή της Φινοκαλιάς (Κουβαράκης, 2002). Αντίθετα, η 

συνεισφορά των περισσότερων από τα υπόλοιπα ιοντικά είδη δεν εµφανίζει σηµαντική 

εποχικότητα µε εξαίρεση  αυτή  των σωµατιδίων θαλάσσιου αλατιού, γεγονός που οφείλεται  
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Σχήµα 3.18: Σύσταση της υδατοδιαλυτής φάσης των αερολυµάτων κατά τη χειµερινή (a) και την                           

                      καλοκαιρινή περίοδο (b). 

 

κυρίως στην αύξηση της συνολικής σωµατιδιακής µάζας, εφόσον οι συγκεντρώσεις των 

ιόντων θαλάσσιας προέλευσης παραµένουν σχεδόν αµετάβλητες στις δύο περιόδους. 

Σηµειώνεται ότι, η συνεισφορά των θαλάσσιων αλάτων θεωρήθηκε ως το άθροισµα 

αντίστοιχων του Cl-, Mg2+ και Na+, µε τον  υπολογισµό των συγκεντρώσεων του τελευταίου 

(και επειδή η µέτρηση του δεν πραγµατοποιήθηκε λόγω τεχνικών προβληµάτων) να 

βασίζεται στην αναλογία του µε το µαγνήσιο στο θαλασσινό νερό ([Na+]/[Mg2+] = 4.401, 

συγκεντρώσεις εκφρασµένες σε neq/m3 ; Brewer, 1975) και υποθέτοντας το µαγνήσιο ως 

αποκλειστικά θαλάσσιας προέλευσης. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί η σηµαντική µείωση του ποσοστού των (ανόργανων) 

υδατοδιαλυτών συστατικών στη συνολική σωµατιδιακή µάζα, κατά την καλοκαιρινή περίοδο 

που πιθανά οφείλεται στην αύξηση της συνεισφοράς των οργανικών αερολυµάτων.  Οι 

συγκεντρώσεις αυτών  αναµένεται να κορυφώνονται κατά την περίοδο αυτή, λαµβάνοντας 

υπόψη ότι η φωτοχηµική µετατροπή πρόδροµων αέριων ενώσεων θεωρείται βασικός 
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µηχανισµός σχηµατισµού τους  (Seinfeld and Pandis, 1998), ωστόσο η αναλυτικότερη µελέτη 

των συγκεντρώσεων τους εξετάζεται σε επόµενη παράγραφο. 

 

 

Ρόλος των τοπικών εκποµπών  

Η σύγκριση της ιοντικής σύστασης των αερολυµάτων στην πόλη του Ηρακλείου και 

την περιοχή της Φινοκαλιάς αποτέλεσε µία πρώτη ένδειξη αµελητέας συνεισφορά των 

τοπικών εκποµπών, ωστόσο η σύγκριση αυτή αφορούσε στις συγκεντρώσεις των ιόντων κατά 

την καλοκαιρινή περίοδο, στην οποία και όπως ήδη συζητήθηκε σε προηγούµενη παράγραφο 

(3.1) τα επίπεδα των πρόδροµων των αερολυµάτων ενώσεων (SO2, NOX) ελαχιστοποιούνται, 

και (ειδικότερα αυτά του SO2 ουσιαστικά ταυτίζονται µε τα επίπεδα υποβάθρου της 

περιοχής). Κατά συνέπεια, θεωρούµε σκόπιµη την αξιολόγηση του ρόλου των τοπικών 

δραστηριοτήτων στο σχηµατισµό των νιτρικών και θειικών αερολυµάτων (ως 

σηµαντικότερων ανθρωπογενούς προέλευσης ειδών) στα διαστήµατα τόσο των χειµερινών 

(15-24/01), όσο και των ανοιξιάτικων (12-30/4/02) δειγµατοληψιών. Αυτό επιχειρήθηκε 

αφενός µε βάση τη συσχέτιση των επιπέδων των πρωτογενών ρύπων και ατµοσφαιρικών 

συνθηκών µε τις συγκεντρώσεις των αντίστοιχων ιοντικών ειδών (κατά τη χειµερινή περίοδο) 

και αφετέρου µε την εξέταση της τάσης της 24ωρης διακύµανσης των τελευταίων, κατά την 

ανοιξιάτικη περίοδο (η δειγµατοληψία αυτής της περιόδου περιελάµβανε τη συλλογή 

δειγµάτων στα διαστήµατα 07-13:00, 13-19:00 και 19-07:00).  

Για την επίδραση των φρέσκων εκποµπών πρόδροµων ενώσεων στην έκταση 

σχηµατισµού θειικών και νιτρικών αερολυµάτων θεωρούνται ενδεικτικές οι τιµές των λόγων: 

][][
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2
2

4

2
4

SOSO
SO
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+

=
−

−

 

][][
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3

XNONO
NO
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=
−

−

 

στις οποίες αποτυπώνεται ο βαθµός γήρανσης των ιοντικών ειδών (Luria et al., 1996). Οι 

υπολογιζόµενες τιµές των δεικτών SAA και NAA για την καλοκαιρινή και χειµερινή περίοδο 

δίνονται στον πίνακα 3.9 συγκριτικά για την πόλη του Ηρακλείου και τη Φινοκαλιά (για τον 

υπολογισµό του ΝΑΑ της χειµερινής περιόδου στο Ηράκλειο χρησιµοποιήθηκαν οι µέσες 

συγκεντρώσεις ΝΟΧ της χειµερινής περιόδου για τα έτη 1998 και 1999 -25-30 µg/m3- λόγω 

τεχνικών προβληµάτων στη µέτρησή τους κατά την περίοδο των δειγµατοληψιών). Σύµφωνα  
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                                    Πίνακας 3.9: ∆είκτες γήρανσης θειικών και νιτρικών ειδών * 

Ηράκλειο Φινοκαλιά 

 SAA NAA SAA NAA 

Χειµώνας 0.22 ± 0.09 0.04-0.05** 0.64 ± 0.12 0.2 ± 0.09 

Καλοκαίρι 0.84 ± 0.06 0.15 ± 0.10 0.62 ± 0.13 0.2 ± 0.05 

*Οι τιµές SSA καιNNA στο Ηράκλειο υπολογίστηκαν για το διάστηµα των δειγµατοληψιών της 
καλοκαιρινής περιόδου (4-18/7 και 24-31/7/01).  
*υπολογίστηκε µε βάση τις µέσες συγκεντρώσεις ΝΟΧ για τις χειµερινές περιόδους των ετών 1998 και 1999 

 

µ’ αυτές η διαφοροποίηση µεταξύ των δύο περιοχών εµφανίζεται µόνο κατά τη χειµερινή 

περίοδο σε αντιστοιχία της εποχικής διακύµανσης των συγκεντρώσεων SO2 και NOX στην 

πόλη του Ηρακλείου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, από µετρήσεις SO2 και SO4
2- και υπολογισµό 

του SAA προέκυψε ότι τιµές του τελευταίου µικρότερες του 0.1 είναι ενδεικτικές της 

σηµαντικής συνεισφοράς των φρέσκων εκποµπών SO2. Μολονότι η υπολογιζόµενη στην 

πόλη του Ηρακλείου τιµή είναι σχεδόν διπλάσια υποδεικνύοντας µικρό ρόλο των τοπικών 

εκποµπών το ενδεχόµενο αυτό εξετάζεται περαιτέρω µε βάση τις συσχετίσεις των 

συγκεντρώσεων SO4
2- (και NO3

-) µε παραµέτρους που αναµένεται να επιδρούν στη δυναµική 

της οξείδωσης των πρόδροµων αέριων εκποµπών. 

Η αέριας φάσης οξείδωση των πρόδροµων ενώσεων και η αντίστοιχη ετερογενής 

(στην υδατική φάση της ατµόσφαιρας και στην επιφάνεια αιωρούµενων σωµατιδίων) 

αποτελούν τους βασικούς µηχανισµούς σχηµατισµού θειικών και νιτρικών αερολυµάτων 

(Seinfeld and Pandis, 1998). Λαµβάνοντας υπόψη ότι η έκταση των δύο αυτών µηχανισµών 

εξαρτάται (µεταξύ των άλλων) από τα επίπεδα της σχετικής υγρασίας (η ετερογενής 

οξείδωση) και των οξειδωτικών (η αέριας φάσης οξείδωση) της ατµόσφαιρας (Kadowaki 

1986), στον πίνακα  3.10 συγκεντρώνονται οι συντελεστές συσχέτισης µεταξύ των 

συγκεντρώσεων SO4
2- και  NO3

-, και της σχετικής υγρασίας, της ταχύτητας ανέµου και της 

διαφοράς των συγκεντρώσεων όζοντος µεταξύ Ηρακλείου και Φινοκαλιάς (η τελευταία ως 

ενδεικτική παράµετρος της φωτοχηµικής δραστηριότητας στην πόλη του Ηρακλείου). Οι 

ασθενείς σε γενικές γραµµές συσχετίσεις µεταξύ των παραµέτρων αυτών θεωρούµε 

αποτελούν επιπλέον ένδειξη της αµελητέας επίδρασης των τοπικών πηγών στα επίπεδα των 

θειικών κατά κύριο λόγο αερολυµάτων. Η θεώρηση αυτή επιβεβαιώνεται από τη µικρού 

εύρους διακύµανση των συγκεντρώσεών τους σε διαφορετικά διαστήµατα του 24ωρου(σχήµα 

3.56) ενώ επιπλέον βρίσκεται σε συµφωνία µε τις µικρές διαφοροποιήσεις που παρατηρού- 
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Πίνακας 3.10: Συσχετίσεις συγκεντρώσεων SO4
2- και ΝΟ3

- µε τις αντίστοιχες των πρόδροµων 
ενώσεων και παραµέτρους ενδεικτικές της φωτοχηµικής δραστηριότητας και των µετεωρολογικών 
συνθηκών της περιόδου 15-24/2/01 (N=11).  

 SO2 ΝΟΧ ∆O3
* Σχ. υγρασία Ταχ. Ανέµου 

SO4
2- 0.26 - -0.41 0.40 0.28 

ΝΟ3
- - - 0.51 -0.41 -0.70 

*∆ιαφορά συγκεντρώσεων όζοντος µεταξύ Ηρακλείου και Φινοκαλιάς 

 

νται µεταξύ αστικών και µη κέντρων της Αν. Μεσογείου (Tsitouridou and Samara 1993; 

Luria et al., 1996; Mihalopoulos et al., 1997; Danalatos and Glavas 1999), αλλά και της ∆. 

Ευρώπης (Clarke et al., 1999).  

Αντίστοιχα, για τα νιτρικά ιόντα µολονότι προκύπτει συσχέτιση µε την ένταση της 

φωτοχηµικής δραστηριότητας (αν και όχι στατιστικά σηµαντική) και την ταχύτητα του 

ανέµου που θα µπορούσε να ερµηνευθεί ως στοιχείο ενδεικτικό της συνεισφοράς των 

τοπικών εκποµπών, ωστόσο θεωρούµε ότι αυτή περιορίζεται σε χαµηλά επίπεδα, 

λαµβάνοντας υπόψη την αµελητέα διακύµανση των συγκεντρώσεων ΝΟ3
- κατά τη διάρκεια 

του 24ώρου (σχήµα 3.19) σε περίοδο εντονότερης φωτοχηµικής δραστηριότητας (12-30/4/02), 

αλλά και την αµελητέα διαφοροποίηση των συγκεντρώσεων τους στην πόλη του Ηρακλείου 

και τη Φινοκαλιά κατά την περίοδο του καλοκαιριού (πίνακας 3.8).  
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     Σχήµα 3.19: ∆ιακύµανση συγκεντρώσεων SO4

2- και NO3
- σε διαφορετικά διαστήµατα του 24ωρου 
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Επεισόδια σκόνης  

Αναµφισβήτητα, το εντυπωσιακότερο χαρακτηριστικό της ετήσιας διακύµανσης των 

συγκεντρώσεων των αιωρούµενων σωµατιδίων στην περιοχή αποτελούν τα επεισόδια 

µεταφοράς σκόνης από τη Β. Αφρική, η µελέτη των οποίων έχει αποτελέσει αντικείµενο 

σειράς εργασιών που στην πλειονότητά τους αφορούσσαν κυρίως στην αξιολόγηση της 

επίδρασής τους στη βιογεωχηµεία του θαλάσσιου οικοσυστήµατος της Μεσογείου (Guerzoni 

et al., 1997; Avila and Peňuelas 1999), στον προσδιορισµό των περιοχών προέλευσης της 

σκόνης, στις µετεωρολογικές συνθήκες που ευνοούν την εµφάνιση τους (Alpert and Ganor 

1993; Moulin et al., 1998; Kulibay et al., 2000; Tsidulko et al., 2002) και στην ορυκτολογική 

σύσταση των σωµατιδίων σκόνης (Chester et al., 1984; Ganor 1991; Falkovich et al., 2001). 

Στη παρούσα εργασία πέρα από τη σύνοψη των συνθηκών που «τροφοδοτούν» την εµφάνιση 

των επεισοδίων σκόνης στην περιοχή, εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της ιοντικής σύστασης 

των σωµατιδίων. 

Ο µηχανισµός του φαινοµένου µεταφοράς σκόνης στη Μεσόγειο όπως αυτός  

προέκυψε µε βάση τις ζώνες cyclogenesis της περιοχής και συστηµατικές µετρήσεις της 

απορρόφησης ορατής ακτινοβολίας των αερολυµάτων (Moulin et al., 1998) αφορά στη µετα- 
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Σχήµα 3.20: Ατµοσφαιρικές συνθήκες που ευνοούν τη µεταφορά σκόνης στη Μεσόγειο      

            (O.D.: Οπτικό πάχος, Fr.: Συχνότητα εµφάνισης επεισοδίων σκόνης) 
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κίνηση ανατολικά των κυκλωνικών συστηµάτων Sharav (Sharav cyclones) από τις παράκτιες 

περιοχές της Β∆. Αφρικής. Η συχνότητα του φαινοµένου κορυφώνεται την άνοιξη  στην Αν. 

Μεσόγειο, ενώ η κεντρική και δυτική λεκάνη δέχεται τη µέγιστη επίδραση τους 

καλοκαιρινούς µήνες, όταν η ανάπτυξη υψηλών πιέσεων στην περιοχή της Λιβύης εµποδίζει 

την κίνηση προς ανατολικά (σχήµα 3.20).  

Κατά τη διάρκεια του 2001 και χρησιµοποιώντας δορυφορικές παρατηρήσεις  

(ΤΟΜS; ftp://toms.gsfc.nasa.gov) εντοπίστηκε µία σειρά τέτοιων επεισοδίων σκόνης. Η 

ανίχνευσή τους από το δορυφορικό φασµατοφωτοµετρικό σύστηµα TOMS επιτυγχάνεται µε 

τη µέτρηση της οπισθοσκεδαζόµενης (backscattered) UV ακτινοβολίας σε δυο διαφορετικά 

µήκη κύµατος (340 και 380 nm) και τoν υπολογισµό ενός δείκτη (aerosol index, AI) µε βάση 

το λόγο τους και λαµβάνοντας υπόψη την υπολογιζόµενη λόγω αερίων σκέδαση (Herman et 

al., 1997; Torres et al., 1998; Prospero et al., 2002). Η εξέλιξη ενός επεισοδίου σκόνης όπως 

αυτή καταγράφεται στις παρατηρήσεις του συστήµατος TOMS απεικονίζεται στο σχήµα 

3.21. Μολονότι η τεχνική αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα αξιόπιστη (σε σχέση µε αντίστοιχες, 

µέτρησης της ορατής και υπέρυθρης ακτινοβολίας που χρησιµοποιούταν προηγούµενα) 

χαρακτηρίζεται από περιορισµούς στην ανίχνευση των σωµατιδίων στα πρώτα 1-2 km της 

ατµόσφαιρας (Alpert and Ganor 2001; Herman et al., 1997). Κατά συνέπεια και δεδοµένου 

ότι, σε πολλές περιπτώσεις η µεταφορά σκόνης στην Αν. Μεσόγειο δε σχετίζεται µε την 

εξέλιξη έντονων επεισοδίων (dust storms), αλλά µε συνήθεις νότιας προέλευσης ανέµους 

(στα όρια του στρώµατος ανάµιξης), για τον πλήρη εντοπισµό των φαινοµένων µεταφοράς 

σκόνης στην περιοχή οι δορυφορικές παρατηρήσεις συνδυάστηκαν µε τον υπολογισµό των 

ρετροπορειών των αερίων µαζών (µοντέλο HYSPLIT, Draxler et al., 1998). Επιπρόσθετα, 

στις αναλύσεις συµπεριλήφθηκαν δείγµατα που συλλέχθηκαν σε ηµεροµηνίες παρατηρήσεων 

υψηλών τιµών οπτικού πάχους (σύστηµα LIDAR) στην περιοχή της Αθήνας (Papayiannis, 

2002). Στο σχήµα 3.22 σηµειώνονται οι ηµεροµηνίες  των δειγµάτων που (σύµφωνα µε τις 

προαναφερόµενες µεθόδους) επιλέχθηκαν για  την ανάλυση της χηµικής σύστασης, και τα 

αποτελέσµατα συγκεντρώνονται στον πίνακα 3.11.  Η αβεβαιότητα ως προς τα επίπεδα των 

σωµατιδίων στο διάστηµα  µεταξύ 17 και 18/ 4/01 οφείλεται στη δυσλειτουργία του αναλυτή 

ΡΜ10 λόγω υψηλού σωµατιδιακού φορτίου (ανάλογα προβλήµατα των αναλυτών αυτού 

τύπου έχουν παρατηρηθεί σε επεισόδια σκόνης στο Ισραήλ; Alpert and Ganor, 2001). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η φαινοµενικά «παράδοξη ασυµφωνία» σε ορισµένες 

περιπτώσεις µεταξύ των παρατηρήσεων σκόνης στην Αθήνα και το Ηράκλειο (π.χ. 23-25/3 

και 31/3-3/4). Χαρακτηριστική αυτού είναι η δορυφορική φωτογραφία (σχήµα 3.23) του 

παρατηρούµενου στην Αθήνα επεισοδίου σκόνης (23-25/3/01), η οποία ερµηνεύει την 

ftp://toms.gsfc.nasa.gov/
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    Σχήµα 3.21: ∆ορυφορικές παρατηρήσεις εξέλιξης επεισοδίου σκόνης στην ΝΑ. Μεσόγειο (16-18/4/01)
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Σχήµα 3.22: Επεισόδια µεταφοράς σκόνης µεταξύ Φεβρουάριος 2001 - Απρίλιος. 2002 

(*Παρατηρήσεις επεισοδίων σκόνης στο Ηράκλειο, ° Παρατηρήσεις επεισοδίων σκόνης στην Αθήνα) 

 

ασυµφωνία των µετρήσεων µεταξύ των δύο περιοχών. Ως επιπλέον ερµηνεία ανάλογων 

φαινοµένων αναφέρεται η ανοµοιογένεια των µεταφερόµενων αερίων µαζών, ως προς το 

σωµατιδιακό τους φορτίο (dust plume patches).    

 

 
Σχήµα 3.23:  Απεικόνιση επεισοδίου σκόνης παρατηρούµενο την κεντρική Ελλάδα (25/3/01 SEAWIFS).  



 
63

 

 

 

                  Πίνακας 3.11:  Ιοντική σύσταση σωµατιδίων σε επεισόδια µεταφοράς σκόνης στο Ηράκλειο µεταξύ Φεβρουαρίου 2001 και Απριλίου 2002 

2001   2002 

 26/2 5-6/3 

(N=2) (N=4) 

23-25/3* 

(N=3) 

31/3-3/4* 

(N=3) 

17-18/4 

(Ν=7) 

19-22/4* 

(N=5) 

5/5 

(N=2) 

20-23/5 

(N=4) 

20-21/9* 

(N=2) 

25-26/9 

(N=4) 

14-15/11 

(N=6) 

25/12 

(N=3) 

13-16/4 

(Ν=13) 

PM10 122.66 81.81           39.13 32.25 >480 184.32 88.62 104.00 53.56 89.20 240.02 138.04 139.04

Cl- 5.6             2.03 2.60 1.79 - 3.39 2.13 2.64 1.81 2.79 3.35 4.70 6.24

SO4
2- 2.97             2.77 3.62 1.65 15.30 4.13 4.23 6.50 10.14 6.54 9.45 3.92 7.53

NO3
- 1.14             2.24 1.89 1.10 3.80 2.02 1.37 3.36 2.94 2.21 2.51 1.06 1.83

C2O4
2- 0.12             0.19 0.17 0.10 1.28 0.37 0.24 0.24 0.43 0.33 0.35 0.23 0.38

K+ 0.20             0.51 0.21 0.09 1.94 0.26 0.26 0.50 0.29 0.36 0.38 0.37 0.56

Mg2+ 0.39             0.29 0.19 0.17 1.92 0.33 0.35 0.31 0.22 0.30 0.50 0.32 0.59

Ca2+ 3.14             2.94 1.58 0.52 22.95 2.34 3.56 3.04 1.50 2.74 5.91 2.78 10.19
      * δείγµατα που αντιστοιχούν σε παρατηρήσεις υψηλών συγκεντρώσεων σκόνης στην περιοχή της Αθήνας 
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Σχήµα 3.24:  ∆ιακύµανση συγκεντρώσεων PM10 και Ca2+ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου σκόνης  

                      µεταξύ 16 -18/4/01 

 

Η παρατηρούµενη κορύφωση της συχνότητας και έντασης των επεισοδίων µεταφοράς 

σκόνης στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου, κατά τους ανοιξιάτικους µήνες (Ganor, 

1994; Israelevich et al., 2002) επιβεβαιώνεται στο σχήµα 3.22 και για την πόλη του 

Ηρακλείου (τα εντονότερα επεισόδια για την περίοδο που µελετήθηκε παρατηρούνται τον 

Απρίλιο). Η µεγάλη περιεκτικότητα σε σκόνη των αερολυµάτων αντανακλάται στις 

αυξηµένες (σε σχέση µε τα συνήθή τους επίπεδα) συγκεντρώσεις ιόντων Ca2+ (και σε 

µικρότερο βαθµό K+ και Mg2+), όπως χαρακτηριστικά  φαίνεται από την παράλληλη 

διακύµανση των συγκεντρώσεων Ca2+ και ΡΜ10 κατά τη διάρκεια του επεισοδίου σκόνης 

µεταξύ 16-18/4/01 (σχήµα 3.24). Σηµειώνεται ότι η πλειονότητα των δειγµάτων αυτού του 

διαστήµατος που αναλύθηκαν αντιστοιχούσαν στην κορύφωση του επεισοδίου, γεγονός που 

εξηγεί τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων των ιοντικών ειδών.      

Αντίστοιχα αποτελέσµατα προκύπτουν από την ταυτόχρονη παρατήρηση στο 

Ηράκλειο και τη Φινοκαλιά, του επεισοδίου σκόνης τον Απρίλιο του 2002 (σχήµα 3.25). 

Σηµειώνεται ότι η δειγµατοληψία στην τελευταία αφορούσε στη συλλογή bulk σωµατιδίων, 

ενώ η συγκέντρωση που σηµειώνεται στο σχήµα 3.25b για την πόλη του Ηρακλείου 

αναφέρεται στο κλάσµα των ΡΜ10, διαφοροποίηση που δικαιολογεί την απόκλιση µεταξύ των 

συγκεντρώσεων των σωµατιδίων (και Ca2+) στις δύο περιοχές κατά την κορύφωση του 

επεισοδίου (16/4).  
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Σχήµα 3.25: Συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων και Ca2+ στη Φινοκαλιά (a) και στο    

                      Ηράκλειο (b) κατά τη διάρκεια επεισοδίου σκόνης µεταξύ 13 και 16/4/02 
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Αλληλεπίδραση σωµατιδίων σκόνης και ρυπασµένων αερίων µαζών  

Ιδιαίτερα σηµαντικό χαρακτηριστικό της σύστασης των σωµατιδίων είναι οι 

παρατηρούµενες, σε ορισµένες περιπτώσεις, υψηλές συγκεντρώσεις των ανθρωπογενούς 

προέλευσης θειικών, νιτρικών και οξαλικών ιόντων (20-23/5/01, 20-21/9/01, 25-26/9/01, 14-

15/11/01 και 12-16/4/02). Η προέλευση και πορεία  των αερίων µαζών στις περιπτώσεις 

υψηλών και χαµηλών συγκεντρώσεων SO4
2-, NO3

- και C2O4
2- (σχήµα 3.26) προσφέρει µία 

πιθανή ερµηνεία των παρατηρήσεων αυτών, στη βάση του υποδεικνυόµενου (από 

υπολογισµούς αριθµητικών µοντέλων)  ρόλου των σωµατιδίων σκόνης στη χηµεία ενώσεων 

του θείου (SO2 + SO4
2-), αζώτου (ΝΟΧ + ΗΝΟ3) και όζοντος (Dentener et al., 1996). 

Συγκεκριµένα στο σχήµα 3.26 παρουσιάζονται τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις της 

πορείας των αερίων µαζών µε προέλευση τη Β. Αφρική που προσεγγίζουν την περιοχή και 

στον πίνακα 3.12 συνοψίζεται το εύρος διακύµανσης των συγκεντρώσεων SO4
2- και NO3

-σε 

αντίστοιχα των περιπτώσεων αυτών δείγµατα. Η διέλευση των αερίων µαζών (µε υψηλό 

φορτίο σκόνης) από περιοχές έντονων εκποµπών (π.χ. ηπειρωτική Ελλάδα, σχήµα 3.26b)  

πιθανά συνοδεύεται µε προσρόφηση ανθρωπογενών ρύπων (SO2, NOX) στην επιφάνεια των 

σωµατιδίων, συντελώντας σε υψηλές συγκεντρώσεις θειικών και νιτρικών ιόντων (6.5-9.5 και 

2-3.5 µg/m3 αντίστοιχα). Αντίθετα η έλευση στην περιοχή αερίων µαζών χωρίς την ενδιάµεση 

µεταφορά από περιοχές έντονης ανθρωπογενούς δραστηριότητας (σχήµα 3.26a) 

χαρακτηρίζεται από χαµηλές συγκεντρώσεις των ιόντων αυτών (2-4 µg SO4
2- m-3 και 1-2 µg 

NO3
- m-3).    

Τέλος, µία ειδική περίπτωση ατµοσφαιρικού φαινοµένου που συντελεί σε υψηλές 

συγκεντρώσεις σκόνης και ανθρωπογενούς προέλευσης ιοντικών ειδών παρατηρείται µεταξύ 

20-21/9, η ιδιαιτερότητα του οποίου αφορά στη διαφορετική προέλευση των αερίων µαζών 

που προσεγγίζουν την περιοχή στα όρια του στρώµατος ανάµιξης (ηπειρωτική Ελλάδα) και 

πάνω απ’ αυτό (Β. Αφρική), όπως εµφανίζεται στο σχήµα 3.26c.  

 

Πίνακας 3.12: Συγκεντρώσεις SO4
2- και NO3

- (µg/m3) σε διαφορετικές συνθήκες µεταφοράς   

                          σωµατιδίων σκόνης στην περιοχή 

 Τύπος Α 

(σχήµα 3.65a) 

Τύπος Β 

(σχήµα 3.65b) 

Τύπος Γ 

(σχήµα 3.65c) 

SO4
2- 2-4 6.5-9.5 10.14 

NO3
- 1-2 2-3.5 2.94 
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Σχήµα 3.26: Ρετροπορείες αερίων µαζών χαρακτηριστικές χαµηλών (a.: 26/2/01) και υψηλών  

(b.: 14-15/11/01, c: 21/9/01) συγκεντρώσεων ανθρωπογενούς προέλευσης ιόντων κατά τη διάρκεια 

επεισοδίων µεταφοράς σκόνης 
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3.2.2.2   Στοιχειακός και οργανικός άνθρακας                                                                         

∆εδοµένου ότι σηµαντικό ποσοστό της µάζας των αερολυµάτων αναµένεται να 

αντιπροσωπεύουν οι οργανικές ενώσεις (οργανικός άνθρακας, OC) και ο στοιχειακός 

άνθρακας ή αιθάλη (EC ή BC), πραγµατοποιήθηκε µία σειρά µετρήσεων και δειγµατοληψιών 

µε σκοπό τον προσδιορισµό της αφθονίας τους σε διάφορες περιόδους του έτους. Σ’ αυτό το 

σηµείο και για την αποφυγή σύγχυσης υιοθετούµε την προτεινόµενη, µε βάση την τεχνική 

µέτρησης (βλ. κεφάλαιο 2), διάκριση µεταξύ στοιχειακού (θερµική σταθερότητα) και αιθάλης 

(απορρόφηση), το ουσιώδες της οποίας θα αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης στη συνέχεια.  

Οι συγκεντρώσεις στοιχειακού και οργανικού προσδιορίστηκαν στα διαστήµατα 1/9-

15/10/01 και 12-30/4/02 µε ανάλυση των δειγµάτων µε θερµική τεχνική (από τον Dr. J. P. 

Puataud στo Ispra της Ιταλίας), ενώ µεταξύ 16/7 και 15/10/01 πραγµατοποιήθηκαν συνεχείς 

µετρήσεις αιθάλης (BC). Επιπλέον, µετρήσεις BC για την περίοδο  16/7-12/10/01 και  EC/OC 

µεταξύ 25/7 και 22/8/01 στην περιοχή της Φινοκαλιάς αναφέρονται µε σκοπό τη σύγκριση 

και ερµηνεία των αποτελεσµάτων.      

 Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων αυτών συνοψίζονται στον πίνακα 3.13 σύµφωνα µε 

τα οποία τα επίπεδα σωµατιδιακού άνθρακα (στοιχειακού και οργανικού) εµφανίζουν µικρές 

διαφοροποιήσεις στις δύο περιόδους των δειγµατοληψιών. Παράλληλα, η σύγκριση τους µε 

αντίστοιχες µελέτες καταδεικνύει ότι οι συγκεντρώσεις οργανικού και στοιχειακού άνθρακα 

στο Ηράκλειο είναι σηµαντικά χαµηλότερες αυτών που αναφέρονται για αστικά/βιοµηχανικά 

κέντρα  (Nunes and Pio, 1993; Lin and Tai, 2001; Ruellan and Cachier, 2001) και 

χαρακτηριστικότερες µετρίως επιβαρηµένων περιοχών (Castro et al., 1999; Allen et al., 

1999). Σε αντιστοιχία, ο λόγος OC/EC κυµαίνεται µεταξύ των συνήθων επιπέδων για αστικά 

κέντρα (2-3.5) και των αντίστοιχων για αποµακρυσµένες περιοχές (>4,  Castro et al., 1999; 

Krivácy et al., 2001).  

Σ’ αυτό το πλαίσιο, θεωρείται σκόπιµη η εξέταση των αντίστοιχων µετρήσεων στη 

Φινοκαλιά (26/7-22/8/01), οι οποίες παρατίθενται στον ίδιο πίνακα (Sciare et al., 2003). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι ιδιαίτερα µικρές υψηλές (σε σχέση µε τα συνήθη τους 

επίπεδα την καλοκαιρινή περίοδο, Κουβαράκης, 2002) συγκεντρώσεις EC και κατά συνέπεια 

µικρές τιµές του λόγου OC/EC (συγκριτικά µε τα προηγούµενα αναφερόµενο εύρος 

διακύµανσης τους σε περιοχές αποµακρυσµένες από τοπικές εκποµπές). Ωστόσο, στο 

µεγαλύτερο διάστηµα των δειγµατοληψιών η περιοχή βρισκόταν υπό την επίδραση αερίων 

µαζών µε προέλευση περιοχές της Αν. Ευρώπης και των Παρευξείνιων χωρών, στις οποίες  
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 Πίνακας 3.13: Συγκεντρώσεις OC, EC (µg/m3) και λόγος OC/EC σε Ηράκλειο και Φινοκαλιά 

Ηράκλειο Φινοκαλιά  

1/9-15/10/01 

(Ν=18) 

12-30/4/02 

(Ν=44) 

26/7-22/8/01 

(Ν=52) 

EC 1.38 ±0.45 1.26 ± 0.62 1.19 ± 0.56 (1.01 ± 0.26)* 

OC 5.68 ±1.48 4.54 ± 2.52 3.62 ± 1.08 (3.68 ± 1.0) 

OC/EC 4.29 ±0.91 3.65 ± 1.41 3.26 ± 0.82 (3.80 ± 0.61) 
* Στις παρενθέσεις δίνονται οι αντίστοιχες τιµές σε «συνήθεις» συνθήκες προέλευσης αερίων µαζών (βλ. 

κείµενο)   

 

και σηµειωνόταν εκτεταµένες πυρκαγιές δασών (µε αποτέλεσµα εµπλουτισµό των αερίων 

µαζών µε φρέσκες εκποµπές ΕC). Αντίθετα, στα διαστήµατα διαφορετικών συνθηκών 

(προέλευση αερίων µαζών από την Κεντρική Ευρώπη) ο λόγος OC/EC (3.5-4.5) βρίσκεται 

στο εύρος των τιµών που παρατηρούνται στην πόλη του Ηρακλείου και επιπλέον έρχεται σε 

συµφωνία µε αντίστοιχες µετρήσεις στην περιοχή (Cachier, unpublished data), 

υποδεικνύοντας µία αξιοσηµείωτη σταθερότητα του λόγου αυτού στην περιοχή που µπορεί 

να ερµηνευθεί ως ένδειξη περιορισµένης επίδρασης των τοπικών εκποµπών της πόλης.  

Ο ελάχιστος λόγος OC/ΕC εκλαµβάνεται συνήθως ως χαρακτηριστικός των 

πρωτογενών εκποµπών (Turpin and Huntzicker 1991; Castro et al 1999; Lin and Tai, 2001), 

προσέγγιση που εφαρµοζόµενη στις µετρήσεις της πόλης του Ηρακλείου  (σχήµα 3.27) 

οδηγεί σε ελάχιστη τιµή του λόγου OC/ΕC υψηλότερη αυτών που συνήθως παρατηρούνται 

(1-1.6). Θεωρούµε ότι η απόκλιση αυτή υποδεικνύει τη µικτή προέλευση του σωµατιδιακού 

άνθρακα µε τις τοπικές δραστηριότητες (κίνηση οχηµάτων) ως σηµαντική πηγή EC και τη 

µεταφερόµενη ρύπανση ως κύρια πηγή OC, θεώρηση που είναι σε συµφωνία µε τη µικρότερη 

τιµή του (OC/EC)min στα δείγµατα της περιόδου 12-30/4/02, όταν µέρος των δειγµάτων 

συλλέχθηκε σε διαστήµατα χαρακτηριστικά έντονων τοπικών εκποµπών EC (07-13:00).  

Υιοθετώντας την προσέγγιση του ελάχιστου EC/OC ως χαρακτηριστικού των 

πρωτογενών εκποµπών υπολογίστηκε η συγκέντρωση του δευτερογενούς οργανικού 

άνθρακα.  Η παράλληλη διακύµανση της µε την αντίστοιχη των nss-SO4
2- (σχήµα 3.28) για 

την περίοδο 12-30/4/02 (όταν και ήταν διαθέσιµες παράλληλες µετρήσεις της ιοντικής 

σύστασης) θεωρούµαι ότι επιβεβαιώνει σε γενικές γραµµές το δεύτερο σκέλος της 

προηγούµενης υπόθεσης το σηµαντικό δηλαδή ρόλο των µεταφερόµενων οργανικών 

αερολυµάτων στην πόλη του Ηρακλείου. 
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Σχήµα 3.27: Συσχέτιση συγκεντρώσεων σωµατιδιακού οργανικού και στοιχειακού άνθρακα στην   

                    πόλη του Ηρακλείου στις δύο περιόδους δειγµατοληψιών (a. 1/9-15/10/02, b. 14-30/4/02). 

 

Στοιχείο των µετρήσεων που εµφανίζονται στο σχήµα 3.28 και που θεωρούµε 

σκόπιµο να τονισθεί αποτελούν οι υψηλές συγκεντρώσεις οργανικού άνθρακα κατά τη 

διάρκεια του επεισοδίου σκόνης (13-15/4), οι οποίες ειδικότερα για τα δείγµατα της 13/4 δεν 

µπορούν να ερµηνευθούν ως αποτέλεσµα µεταφερόµενης ρύπανσης, δεδοµένου ότι οι 

συγκεντρώσεις των nss-SO4
2- παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα και οι ρετροπορείες των 

αερίων µαζών δείχνουν τη διέλευση των αερίων µαζών από περιοχές περιορισµένων 

εκποµπών ανθρωπογενών ρύπων (Β. Αφρική).  Σε ανάλογες παρατηρήσεις στην περιοχή της 

Αν. Μεσογείου µεταξύ των ερµηνειών που πιθανολογούνται ξεχωρίζει η αυτή που αφορά στη 

µεταφορά µικροοργανισµών στα σωµατίδια σκόνης, φαινόµενο που επιβεβαιώνεται  από   
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Σχήµα 3.28:  Παράλληλη διακύµανση nss-SO4

2- και δευτερογενή οργανικού άνθρακα (12-30/4/02) 

 

µικροβιολογικές αναλύσεις δειγµάτων σκόνης στην περιοχή της Τουρκίας (Kubilay, 

unpublished data) και της Καραϊβικής (Griffin et al., 2001), στα οποία αναγνωρίσθηκε 

σηµαντικός αριθµός βακτηρίων και µυκήτων. Μολονότι οι αναλύσεις µας δεν επιτρέπουν την 

επιβεβαίωση µίας ανάλογης υπόθεσης, ωστόσο θεωρούµε ότι οι ενδείξεις αυτές 

διαµορφώνουν µία διαφορετική συνιστώσα των επιδράσεων των επεισοδίων σκόνης, µε 

πιθανές και σηµαντικές επιδηµιολογικές διαστάσεις.    

 

Συνεισφορά σωµατιδιακού άνθρακα στη συνολική µάζα των αερολυµάτων  

Με σκοπό την εκτίµηση του συνολικού σωµατιδιακού άνθρακα στο διάστηµα των 

συνεχών µετρήσεων BC (16/7-15/10/01) επιχειρήθηκε αρχικά ο έλεγχος της συµβατότητας 

των δύο τεχνικών (οπτικής και θερµικής) στα διαστήµατα παράλληλων (µε τις δύο τεχνικές) 

µετρήσεων στο Ηράκλειο (1-30/9/01) και τη Φινοκαλιά (26/7-22/8/01). Η σύγκρισή τους 

(σχήµα 3.29, p<0.01) επιβεβαιώνει την αξιοπιστία των συνεχών µετρήσεων του 

αιθαλοµέτρου (ανάλογη σύγκριση των δύο τεχνικών για τις παράλληλες µετρήσεις στη 

Φινοκαλιά µεταξύ 26/7και 22/8 οδήγησε σε αντίστοιχα συµπεράσµατα -r2=0.87, κλίση=0.9, 

p<0.01), δίνοντας τη δυνατότητα υπολογισµού των συγκεντρώσεων του συνολικού 

σωµατιδιακού άνθρακα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, στη βάση των συµπερασµάτων της 

προηγούµενης ανάλυσης για το εύρος διακύµανσης της αναλογίας OC/EC.  
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           Σχήµα 3.29 : Σύγκριση µετρήσεων  EC (θερµοπτική τεχνική) και BC (αιθαλόµετρο) 
                                  για την περίοδο 1/9-15/10/01  

 

Στον πίνακα 3.14 παρουσιάζονται η µέση συγκέντρωση BC για την περίοδο των 

συνεχών µετρήσεων, οι υπολογιζόµενες συγκεντρώσεις OC (µε βάση το εύρος διακύµανσης 

του λόγου OC/ΕC 3.5-4.5) και το εκτιµώµενο ποσοστό EC και σωµατιδιακής οργανικής ύλης 

(Particulate Organic Matter, POM) στη συνολική σωµατιδιακή µάζα. Η σωµατιδιακή 

οργανική ύλη έχει υπολογιστεί από τις συγκεντρώσεις OC και συνυπολογίζοντας τη µάζα των 

υπολοίπων στοιχείων των οργανικών ενώσεων (Ο, Η, Ν). Για το συντελεστή διόρθωσης 

προτείνεται ένα εύρος τιµών µεταξύ 1.2 και 1.9 (Krivácy et al., 2001; Viidanoja et al., 2002; 

Maenhaut et al., 2002; Putaud et al., 2002 and references therein), µεταξύ των οποίων και σε 

συµφωνία µε προηγούµενη µελέτη στην περιοχή (Bardouki et al., 2003) χρησιµοποιήθηκε η 

τιµή 1.7.  To εκτιµώµενο ποσοστό της σωµατιδιακής οργανικής ύλης στη συνολική µάζα των 

 

Πίνακας 3.14: Συγκεντρώσεις PM10, ΕC και OC (µg/m3) και συνεισφορά carbonaceous 

                      αερολυµάτων στη συνολική σωµατιδιακή µάζα (16/7-15/10/01) 

PM10 46.85 

ΕC 1.22 

OCest 4.25-5.5 

ΕC+POMest (% of PM10) 18-22.5 
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PM10 είναι από τα χαµηλότερα που αναφέρονται για αστικά και βιοµηχανικά κέντρα (Chow 

et al., 1994; Lin and Tai, 2001; Ruellan and Cachier, 2001; Viidanoja et al., 2002), 

παρατήρηση που λαµβάνοντας υπόψη ότι οι υπολογιζόµενες συγκεντρώσεις OC στη 

Φινοκαλιά (από τις συνεχείς µετρήσεις BC στο διάστηµα 16/7-12/10 και µε την ίδια 

παραδοχή για το εύρος διακύµανσης του λόγου OC/EC) αντιπροσωπεύουν το 65% περίπου 

των αντίστοιχων στην πόλη του Ηρακλείου και υποδεικνύει το δευτερεύοντα ρόλο των 

τοπικών εκποµπών. 

 

Ρόλος των τοπικών εκποµπών  

Η διερεύνηση της συνεισφοράς των τοπικών εκποµπών στις συγκεντρώσεις του 

στοιχειακού και οργανικού άνθρακα επιχειρήθηκε στη βάση της παρατηρούµενης 24ωρης 

διακύµανσής τους, όπως αυτή προέκυψε από τη συλλογή και ανάλυση δειγµάτων στα 

διαστήµατα 07-13:00, 13-19:00 και 19-07:00 της περιόδου 12-30/4/02. 

Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο σχήµα 3.30, και καταδεικνύουν µία προφανή 

και στατιστικά σηµαντική (a=0.05) διαφοροποίηση των συγκεντρώσεων EC µεταξύ των 

δειγµάτων του πρωινού (07-13:00) και των υπολοίπων διαστηµάτων δειγµατοληψίας 

προσφέροντας σαφή ένδειξη του ρόλου των τοπικών εκποµπών σ’ αυτές. Αντίθετα, η 

λιγότερο προφανής και επιπλέον στατιστικά µη σηµαντική διαφοροποίηση των συγκεντρώσε- 
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Σχήµα 3.30: ∆ιακύµανση συγκεντρώσεων EC, OC και OC/EC σε διαφορετικά διαστήµατα του 24ωρου     
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ων OC µεταξύ των διαφορετικών διαστηµάτων δειγµατοληψίας έρχεται σε συµφωνία µε την 

προηγούµενη ανάλυση της προέλευσης των οργανικών αερολυµάτων.  

Ανάλογα συµπεράσµατα προκύπτουν από την εξέταση των µετρήσεων OC και EC 

κατά την περίοδο 1/9-15/10/01 και συγκεκριµένα της συσχέτίσης των συγκεντρώσεων µε τις 

αντίστοιχες χαρακτηριστικών πρωτογενών ρύπων (πίνακας 3.15).  Η απουσία συσχέτισης 

µεταξύ των συγκεντρώσεων  OC και των αντίστοιχων  CΟ ή/και ΝΟΧ αποτελεί σαφή ένδειξη 

του αµελητέου ρόλου των τοπικών εκποµπών στα επίπεδα οργανικής σωµατιδιακής ύλης.   

Από την άλλη, τα επίπεδα του στοιχειακού άνθρακα στην πόλη του Ηρακλείου πέρα 

των τοπικών εκποµπών (συσχέτισή του µε τους τοπικούς ρύπους CO και ΝΟΧ) σηµαντικό 

µέρος των συγκεντρώσεών του έχει κοινή προέλευση µε τον οργανικό άνθρακα  

(µεταφερόµενη ρύπανση), όπως υποδεικνύεται από τη σηµαντική µεταξύ τους συσχέτιση.  

 

 

          Πίνακας 3.15: Συντελεστές συσχέτισης  OC, ΕC και αέριων ρύπων (CO, NOΧ)*   

 OC ΕC CO NOΧ 

OC 1.00    

BC 0.70 1.00   

CO 0.27 0.56 1.00  

NOX 0.20 0.46 0.72 1.00 

*Με έντονους χαρακτήρες σηµειώνονται οι στατιστικά σηµαντικές συσχετίσεις (a=0.05) 
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3.2.3  Συνεισφορά ειδών στη σωµατιδιακή µάζα (Aerosol mass closure)  
 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα των αναλύσεων της ιοντικής σύστασης και συνολικού 

άνθρακα που παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες παραγράφους επιχειρείται η  εκτίµηση της 

συνεισφοράς των σηµαντικότερων συστατικών των αερολυµάτων. Η προσέγγιση 

περιορίζεται στα δείγµατα της καλοκαιρινής περιόδου και σ΄ αυτά που αντιστοιχούν σε 

επεισόδια µεταφοράς σκόνης, δεδοµένου ότι αποτελούν τις περιπτώσεις υψηλών 

συγκεντρώσεων σωµατιδιακής ύλης. 

Η σύσταση των αιωρούµενων σωµατιδίων για την καλοκαιρινή περίοδο δίνεται στο 

σχήµα 3.31 και χαρακτηρίζεται από την κυρίαρχη συνεισφορά ανθρωπογενούς προέλευσης 

ειδών (θειικά ιόντα και σωµατιδιακός άνθρακας). Ιδιαίτερα σηµαντική είναι επίσης η 

παρουσία σκόνης, η εκτίµηση της οποίας βασίστηκε στη συγκέντρωση των ιόντων 

ασβεστίου, τον προσδιορισµένο για τα σωµατίδια περιοχής λόγο Ca/Al (~1) και την 

περιεκτικότητα της σκόνης σε Al (~ 7-9% ; Mihalopoulos unpublished data; Herut et al., 

2001). 

Θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι σηµαντικό µέρος της µη ταυτοποιηµένης 

σωµατιδιακής µάζας αντιπροσωπεύουν οι απώλειες των αµµωνιακών ιόντων, που 

λαµβάνοντας υπόψη τη σχετική ανάλυση είναι πιθανό να αποτελούν ως και 6-7% της 

συνολικής σωµατιδιακής µάζας.  Η υπόλοιπη «άγνωστη» µάζα πιθανά αποτελείται από µη 

 

8%

24%

17%4%

21%

26%

Sea salts

Sulphate

Nitrate

BC+POM

Unidentified

 

Dust

Σχήµα 3.31: Σύσταση αιωρούµενων σωµατιδίων (ΡΜ10) για τα δείγµατα της καλοκαιρινής περιόδου 
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υδατοδιαλυτά συστατικά, εφόσον η παρουσία νερού αποκλείεται λόγω της θέρµανσης του 

εισερχόµενου αέρα στον αναλυτή ΡΜ10, όπως ήδη αναφέρθηκε στην περιγραφή του στο 

προηγούµενο κεφάλαιο.  

Τα αποτελέσµατα ανάλογης προσέγγισης για το σύνολο των δειγµάτων που συλλέχθηκαν 

κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σκόνης παρουσιάζεται στο σχήµα 3.32. Για τον υπολογισµό 

των συγκεντρώσεων της σκόνης και ελλείψει χαρακτηριστικότερων στοιχείων (Si, Al) 

επιχειρήθηκε ο υπολογισµός της περιεκτικότητας της σκόνης σε ασβέστιο µε βάση αναλύσεις 

της ορυκτολογικής σύστασης των µεταφερόµενων σωµατιδίων (σε επεισόδια σκόνης) στην 

περιοχή της Αν. Μεσογείου (Ganor 1991; Alpert and Ganor, 2001; Falkovich et al., 2001). 

Σύµφωνα µε αυτές,  τα κύρια συστατικά του µη αργιλικού κλάσµατος (non clay fraction) 

είναι ο καλσίτης (29%), ο χαλαζίας (29%), ο δολοµίτης (26%), τα feldspars (8%) και ο γύψος 

(5%), τα οποία αντιπροσωπεύουν συνολικά  το 60-70% της συνολικής σωµατιδιακής µάζας 

(το υπόλοιπο 30-40% αντιστοιχεί στο clay fraction; Nihlén et al., 1995; Mattsson and Nihlén, 

1996). Με βάση τα στοιχεία αυτά η υπολογιζόµενη περιεκτικότητα των σωµατιδίων σε 

ασβέστιο είναι περίπου 11-13%, ποσοστό λίγο υψηλότερο αυτού που υπολογίζεται µε βάση 

τον λόγο Ca/Al στα σωµατίδια της περιοχής (7-9%;Mihalopoulos unpublished data; Herut et 

al., 2001), που πιθανά εµπεριέχει µικρότερες αβεβαιότητες. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο το 

ποσοστό  της σκόνης αν και όπως αναµένεται αποτελεί το κυρίαρχο συστατικό της 

σωµατιδιακής µάζας χαρακτηρίζεται από σηµαντική διακύµανση που πιθανά οφείλεται στη  
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Σχήµα 3.32: Σύσταση σωµατιδίων κατά τη διάρκεια επεισοδίων σκόνης   
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σχετική παρουσία των αδιάλυτων ορυκτών αυτής, που πιθανότατα συνιστούν το µεγαλύτερο 

µέρος της µη ταυτοποιηµένης µάζας.    
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4.  Συµπεράσµατα 

 Η µελέτη των χαρακτηριστικών της αέριας και σωµατιδιακής ρύπανσης στην πόλη 

του Ηρακλείου στα πλαίσια της εργασίας αυτής κατέληξε στην εξαγωγή ορισµένων χρήσιµων  

συµπερασµάτων, σχετικά µε τους παράγοντες που διαµορφώνουν τη διακύµανση αερίων και 

σωµατιδιακών ρύπων, τα οποία θεωρούµαι ότι συνοψίζονται ως εξής: 

• Τα επίπεδα της πρωτογενούς αέριας ρύπανσης όπως αυτά εκφράζονται από τις 

συγκεντρώσεις µονοξειδίου του άνθρακα, οξειδίων του αζώτου και διοξειδίου του 

θείου κυµαίνονται σε εύρος τιµών χαµηλότερων των θεσπισµένων ορίων για την 

προστασία της ανθρώπινης υγείας. Στο σύνολο τους οι συγκεντρώσεις των ρύπων 

αυτών χαρακτηρίζονται από έντονη εποχική διακύµανση (µεγιστοποίηση το χειµώνα 

και ελαχιστοποίηση το καλοκαίρι) που αντανακλά αντίστοιχη διακύµανση της 

έντασης των τοπικών πηγών (καύσεις). Η αντίστοιχη 24ωρη διακύµανση των 

συγκεντρώσεων αλλά και η σύγκριση µε τα επίπεδα υποβάθρου της περιοχής 

πιστοποιούν τον κυρίαρχο ρόλο των τοπικών εκποµπών στη συσσώρευση τους στην 

ατµόσφαιρα κατά τη χειµερινή περίοδο.   Πιθανή θεωρείται επίσης η επίδραση των 

ατµοσφαιρικών συνθηκών και ειδικότερα η χειµερινή ελαχιστοποίηση του ύψους και 

της τάσης αναµιξιµότητας του οριακού ατµοσφαιρικού στρώµατος.  

Ως προς τα διαχρονικά χαρακτηριστικά των πρωτογενών ρύπων ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος είναι η τάση µείωσης της αναλογίας CO/NOX στην ατµόσφαιρα της 

πόλης, που θεωρούµαι ότι είναι ενδεικτική της υιοθέτησης και διάδοσης (από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990) της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας των οχηµάτων. Η 

αποτελεσµατικότητά της ωστόσο περιορίζεται στην πρόληψη των εκποµπών CO και 

ενδεχοµένως υδρογονανθράκων (και VOCs). Μεταξύ των συνεπειών της µεταβολής 

αυτής, που πιθανότατα αφορά στο σύνολο των οικονοµικά ανεπτυγµένων περιοχών 

(στις οποίες εφαρµόστηκε ευρέως ο εξοπλισµός των οχηµάτων µε καταλυτικούς 

µετατροπείς) αναφέρεται η αλλαγή της οξειδωτικής κατάστασης της ατµόσφαιρας, 

εφόσον η αναλογία VOCs/NOX αποδεικνύεται εξαιρετικά κρίσιµη για τη φύση και 

έκταση των φωτοχηµικών φαινοµένων.   Αντίστοιχα, σε τοπικό επίπεδο δε µπορεί να 

επιβεβαιωθεί κάποια σηµαντική επίδραση της µείωσης του λόγου VOCs/NOX 

θεωρούµε ωστόσο ότι η ενδεχόµενη συνέχιση της τάσης αυτής πιθανά να επηρεάσει 

το ρόλο των τοπικών πηγών στον κύκλο του όζοντος, ζήτηµα ωστόσο που θα 

µπορούσε να διερευνηθεί µε τη βοήθεια κάποιου αριθµητικού µοντέλου. 
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• Οι σωµατιδιακοί ρύποι στην πόλη του Ηρακλείου «αντιπροσωπευόµενοι» από τις 

συγκεντρώσεις ΡΜ10 κυµαίνονται σε επίπεδα ~40-45 µg/m3, που σύµφωνα µε τις 

προτεινόµενες ρυθµίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούνται ως τα ανώτερα 

επιτρεπτά. H σύγκρισή τους µε τις αντίστοιχες µετρήσεις ολικών αιωρούµενων 

σωµατιδίων στη Φινοκαλιά αποκαλύπτει ότι σε σηµαντικό βαθµό η σωµατιδιακή ύλη 

στην πόλη του Ηρακλείου είναι χαρακτηριστική του υποβάθρου της περιοχής. Μεταξύ 

των κύριων προελεύσεων αποδεικνύονται οι µεταφερόµενες αέριες µάζες από την 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (η επίδραση των οποίων κορυφώνεται κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο) και η Β. Αφρική (αντίστοιχη κορύφωση τους ανοιξιάτικους και 

φθινοπωρινούς µήνες). Ως συνέπεια, η χηµική σύσταση των αιωρούµενων 

σωµατιδίων στην πόλη του Ηρακλείου θεωρείται τυπική αυτών της ευρύτερης 

περιοχής και χαρακτηρίζεται από σηµαντική συνεισφορά ανθρωπογενούς κυρίως  

προέλευσης ειδών (θειικά, οργανικές ενώσεις) που κορυφώνεται κατά τη θερινή 

περίοδο όταν ενισχύεται η επίδραση αερίων µαζών µε προέλευση περιοχές έντονης 

ανθρωπογενούς δραστηριότητας (Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη) και οι άνυδρες 

συνθήκες ευνοούν τη συσσώρευση σωµατιδιακής ύλης στην ατµόσφαιρα. Ιδιαίτερα 

σηµαντική είναι επίσης η παρουσία σκόνης, η συνεισφορά της οποίας στη συνολική 

σωµατιδιακή µάζα καθίσταται κυρίαρχη (~50-80%) κατά τη διάρκεια «επεισοδίων» 

µεταφοράς σκόνης (dust events) από τη Β. Αφρική. Πέρα των υποδεικνυόµενων 

σηµαντικών επιδράσεων του φαινοµένου τόσο στο κλίµα όσο και στη βιογεωχηµική 

ισορροπία της Μεσογείου, σε πολλές περιπτώσεις η αλληλεπίδραση των σωµατιδίων 

σκόνης µε ρυπασµένες αέριες µάζες συνοδεύεται από ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 

χηµικές αντιδράσεις (µε ενώσεις του θείου και αζώτου) επιβεβαιώνοντας τις 

προβλέψεις σχετικών αριθµητικών µοντέλων.    

Τέλος, και αναφορικά µε το ρόλο των τοπικών εκποµπών σωµατιδίων και πρόδροµων 

αυτών αερίων ρύπων αυτός σε γενικές γραµµές αποδεικνύεται µικρός, συµπέρασµα 

που εκπορεύεται αφενός από την ασθενή 24ωρη διακύµανση των συγκεντρώσεων 

ΡΜ10 καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, και αφετέρου από την αµελητέα συσχέτιση των 

συγκεντρώσεων πρόδοµων αερίων ρύπων (SO2, NOX) και αντίστοιχων ιοντικών ειδών 

(SO4
2-, NO3

-). Θεωρούµε ότι η σχεδιαζόµενη µελλοντική παρακολούθηση των 

συγκεντρώσεων αιωρούµενων σωµατιδίων διαµέτρου <2.5 µm (PΜ2.5) ενδεχοµένως 

αποδειχθεί καταλληλότερη για µία πιο αξιόπιστη εκτίµηση της συνεισφοράς των 
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τοπικών πηγών, δεδοµένου ότι η πλειονότητα των εκλυόµενων σωµατιδίων 

χαρακτηρίζεται από διαµέτρους <1 µm.   

Θα πρέπει κλείνοντας να σηµειωθεί ότι ο µεταφερόµενος ως επί το πλείστον 

χαρακτήρας της σωµατιδιακής ρύπανσης υποδεικνύει ότι οι σχεδιαζόµενες δράσεις 

για τον περιορισµό της θα πρέπει να έχουν ευρύτερο γεωγραφικά προσανατολισµό και 

ενιαία διακρατικά µέτρα.   
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