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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αρκετές μελέτες που αφορούν το γίγνεσθαι του ανόργανου 

αζώτου και τον ρόλο του στο ατμοσφαιρικό κύκλο του αζώτου. Αντίθετα για το οργανικό άζωτο οι 

διαθέσιμες μελέτες είναι ελάχιστες, παρόλο που έχει αναγνωρισθεί ως ένα σημαντικό κομμάτι του 

κύκλου του αζώτου στην ατμόσφαιρα. Έτσι πολλές οργανικές αζωτούχες ενώσεις θεωρούνται 

ρυπαντές όπως είναι τα περοξυακετυλο νιτρίλια και οι νιτρο-PAH, επίσης αζωτούχες ενώσεις όπως οι 

αμίνες θεωρούνται πρόδρομες ενώσεις για το σχηματισμό δευτερογενών σωματιδίων, ενώ ενώσεις 

όπως η ουρία και τα αμινοξέα αποτελούν άμεσα θρεπτικά συστατικά κατά την εναπόθεση τους σε 

θαλάσσια οικοσυστήματα.  

 Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κατανόηση των χημικών και φυσικών διεργασιών 

που ελέγχουν το γίγνεσθαι των υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων ενώσεων (WSON) στο 

ατμοσφαιρικό περιβάλλον, έχοντας ως απώτερο στόχο να καθοριστούν οι πηγές των ενώσεων αυτών 

στην ατμόσφαιρα αλλά και να διερευνηθούν οι πιθανές χημικές μορφές τους. Ειδικότερα, η παρούσα 

μελέτη διαπραγματεύεται το γίγνεσθαι των υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων ενώσεων στην 

ατμόσφαιρα, μελετώντας την συμπεριφορά τους στα αδρά και λεπτά σωματίδια που εκλύονται από 

περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά τόσο του Βόρειου όσο και του Νότιου Ημισφαιρίου.  

 Συγκρίνοντας τα επίπεδα συγκέντρωσης του WSON που προσδιορίστηκαν στα λεπτά 

σωματίδια βρέθηκε ότι στις περιοχές του Β. Ημισφαιρίου (Α. Μεσόγειος & Τροπικός Ατλαντικός 

Ωκεανός) τα επίπεδα συγκέντρωσης του ήταν περίπου 10 φορές υψηλότερα συγκριτικά με τις περιοχές 

του Ν. Ημισφαιρίου Το γεγονός αυτό οφείλεται στην εντονότερη παρουσία των ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων οι οποίες εμπλουτίζουν την ατμόσφαιρα με ανθρωπογενούς προέλευσης οργανικές 

αζωτούχες ενώσεις. 

 Παρόλα αυτά, στις απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές του Νοτίου Ημισφαιρίου (K. Ν. 

Ατλαντικός Ωκεανός & Ινδικός Ωκεανός) το ποσοστό συμμετοχής του WSON είναι της τάξης του 

40%, γεγονός που οφείλεται στην μικρότερη παρουσία του ανόργανου αζώτου, δεδομένου ότι οι 

περιοχές αυτές δέχονται λιγότερες επιδράσεις από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Επομένως σε 

περιοχές με τέτοια χαρακτηριστικά το WSON κατέχει καθοριστικότερο ρόλο στον βιογεωχημικό 

κύκλο του αζώτου. 

 Εκτός από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες εξίσου σημαντική πηγή των οργανικών 

αζωτούχων ενώσεων είναι και οι θαλάσσιες περιοχές με άνθηση του φυτοπλαγκτού, δηλαδή περιοχές 

με έντονη θαλάσσια βιολογική δραστηριότητα. Η παρουσία των οργανικών αζωτούχων ενώσεων στην 



ατμόσφαιρα πάνω από νερά πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, οφείλεται σε βιογενείς διεργασίες. Τα 

επίπεδα συγκέντρωσης του WSON στην ατμόσφαιρα τέτοιων θαλάσσιων περιοχών βρέθηκαν 

παρόμοια με τα επίπεδα συγκέντρωσης της Α. Μεσογείου. Επομένως μπορούμε να θεωρήσουμε 

εξίσου σημαντική πηγή των οργανικών αζωτούχων ενώσεων με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και 

τους Ωκεανούς και ειδικότερα τις περιοχές με έντονη βιολογική δραστηριότητα.  

 Σημαντική πηγή του WSON είναι η μεταφορά σκόνης, κυρίως στα αδρά σωματίδια της 

ατμόσφαιρας, από τις ερήμους και ειδικότερα από την έρημο της Αφρικής, μια και η υπό μελέτη 

περιοχή της Α. Μεσογείου δέχεται έντονα την επίδραση της. Μάλιστα σε ετήσια παγκόσμια κλίμακα η 

ποσότητα του WSON που μεταφέρεται από την αφρικανική σκόνη υπολογίστηκε κατά προσέγγιση ίση 

με 2.9±1.0 Tg Ν yr-1, η οποία είναι συγκρίσιμη με την ποσότητα του ανόργανου αζώτου που 

παράγεται στην ατμόσφαιρα μέσω της  δημιουργίας  κεραυνών. 

 Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της μελέτης αυτής ήταν να διερευνηθεί ο ρόλος της 

ατμοσφαιρικής εναπόθεσης των υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων ενώσεων στα θαλάσσια 

οικοσυστήματα. Η εναπόθεση του WSON μελετήθηκε κατά κύριο λόγο στην περιοχή της Α. 

Μεσογείου για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών (2003-2006). Αποδείχθηκε ότι τα επίπεδα 

εναπόθεσης του WSON επηρεάζονται άμεσα από την μετεωρολογία της περιοχής όπως είναι το ύψος 

της βροχόπτωσης αλλά και η προέλευση των αέριων μαζών. Η μέση τιμή της υγρής εναπόθεσης του 

WSON προσδιορίστηκε ίση με 4.8 mmol/m2 ενώ η μέση ετήσια ξηρή εναπόθεση του WSON ήταν 

17.4 mmol/m2.  

 Κύριος μηχανισμός της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης του WSON βρέθηκε να είναι η ξηρή 

εναπόθεση, η οποία μάλιστα καταλαμβάνει το 78% της συνολικής εναπόθεσης. Το γεγονός αυτό 

προσδίδει σημαντικό ρόλο στην ατμοσφαιρική εναπόθεση σε ένα θαλάσσιο οικοσύστημα όπως είναι 

εκείνο της Α. Μεσογείου δεδομένου ότι  την καλοκαιρινή περίοδο η στρωματοποίηση των υδάτων δεν 

επιτρέπει τον εμπλουτισμό των επιφανειακών νερών με θρεπτικά συστατικά από τα βαθύτερα υδάτινα 

στρώματα. Επιπλέον βρέθηκε ότι το 20 με 30% της νέας παραγωγής άνθρακα του θαλάσσιου 

οικοσυστήματος της Α. Μεσογείου που οφείλεται στην ατμοσφαιρική εναπόθεση του αζώτου, 

αποδίδεται στο κλάσμα των υδατοδιαλυτών αζωτούχων οργανικών ενώσεων, αποδεικνύοντας έτσι ότι η 

συμμετοχή του WSON στην εναπόθεση του συνολικού αζώτου αυξάνει ακόμα περισσότερο (πάνω από 

90%) την συνολική ατμοσφαιρική εναπόθεση του αζώτου στην λεκάνη της Α. Μεσογείου. 

 Δεδομένου τον σημαντικό ρόλο των υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων ενώσεων στην 

χημεία της ατμόσφαιρας, στην μελέτη αυτή έγινε ένα πρώτο βήμα να ταυτοποιηθεί χημικά το κλάσμα 

των οργανικών αζωτούχων ενώσεων. Ανάμεσα στις οργανικές αζωτούχες ενώσεις που αναλύθηκαν σε 

δείγματα από την περιοχή της Α. Μεσογείου ήταν η ουρία, οι αμίνες (τριμεθυλαμίνη & 

διμεθυλοαμίνη) και τα α-ελεύθερα αμινοξέα.  



 Όσον αφορά την ουρία στα λεπτά σωματίδια η συγκέντρωση της προσδιορίστηκε ίση με 

2.2±3.0 nmol Ν/m3, ενώ στα αδρά βρέθηκε ίση με 1.0±2.0 nmol Ν/m3. Η παρουσία της ουρίας 

στα αδρά σωματίδια οφείλεται κυρίως στην μεταφορά της μέσω της σκόνης, ενώ η ουρία που υπάρχει 

στο λεπτό κλάσμα φαίνεται να έχει κοινές πηγές με τα αμμωνιακά ιόντα δεδομένου ότι αποτελούν 

κοινά τελικά προϊόντα του μεταβολισμού των θηλαστικών. 

 Η συγκέντρωση των ελεύθερων αμινοξέων στα λεπτά σωματίδια της Α. Μεσογείου (PM1) 

κυμάνθηκε μεταξύ 0.01 και 7.89 nmol m-3, με μέση τιμή ίση με 0.8±1.3 nmol m-3, ενώ αποδόθηκε το 

3.8% του WSON στο άζωτο των ελεύθερων α-αμινοξέων. Επικρατέστερα στο σύνολο των 

ελεύθερων α-αμινοξέων στην ατμόσφαιρα ήταν η γλυκίνη, η οποία λόγω του μεγάλου χρόνου ημιζωής 

της στην ατμόσφαιρα είναι δυνατόν να μεταφερθεί από μεγαλύτερες αποστάσεις, ενώ σημαντική πηγή 

της φαίνεται να είναι οι καύσεις. 

 Η μέση συγκέντρωση της διμεθυλοαμίνης προσδιορίστηκε ίση με 0.20±0.81 nmol m-3 ενώ 

παρουσίασε διακύμανση μεταξύ των τιμών 0 και 4.96 nmol m-3. Η ποσοστιαία συμμετοχή της στο 

WSON εκτιμήθηκε ίση με 0.91%. Η παρουσία της διμεθυλοαμίνης στα λεπτά σωματίδια στην 

ατμόσφαιρα της Α. Μεσογείου οφείλεται κυρίως σε τοπικές αγροτικές και κτηνοτροφικές 

δραστηριότητες, αφού δεν δύναται να μεταφερθεί από μεγάλες αποστάσεις λόγω του μικρού χρόνου 

ημιζωής της. 



ABSTRACT 

 

 The chemistry and the sources of water-soluble organic nitrogenous compounds have been poorly 

studied, although are considered as an important piece of biogeochemical cycle of nitrogen. Many organic 

nitrogenous compounds play an important role to the oxidation capacity of the atmosphere such as 

peroxyacetyl nitrate (PAN) and related alkyl nitrates (RONO2). Nitro-PAH is subject to research 

attention because of their toxicity while alkyl amines are precursor for SOA formation. Additionally 

urea and amino acids are considered particularly bioavailable to aquatic ecosystems, enhancing the 

importance of atmospheric deposition of WSON to marine ecosystem. 

 Goal of this study is to understand the role of WSON in the atmospheric nitrogen cycle, 

including the sources and the chemical composition of WSON fraction. During this study, size segregated 

atmospheric particles have been collected from North and South Hemisphere. 

Comparing the concentration levels of atmospheric WSON in fine mode in both Hemispheres, concluded 

that ten-fold higher was the estimated concentration in N. Hemisphere enhanced the important role of 

anthropogenic origin of organic nitrogenous compounds. On the other hand in remote marine areas in S. 

Hemisphere much substantial was the role of atmospheric WSON because the absence of Inorganic 

Nitrogen increases the contribution of WSON to TDN. 

 Additionally, important role to the atmospheric concentration levels of WSON play the marine 

bloom areas since the intense biological activity produce organic nitrogenous compounds. This natural 

source of WSON seems to be the same order with anthropogenic activities in fine particles.  

Another important source of WSON particularly in coarse atmospheric particles is the dust. It was 

estimated that approximately 2.9±1.0 Tg Ν yr-1 of organic nitrogenous compounds were transferred from 

the Sahara desert. This quantity is comparable with the Inorganic nitrogen that produced naturally by 

lightning. 

 Atmospheric deposition of water-soluble N-containing organic compounds has been measured in 

the Eastern Mediterranean during a four years period. Almost 23% and 38.6% of TDN deposition 

flux in the area attributed to WSON for wet and dry deposition respectively. The concentrations of 

WSON are associated strongly with the meteorological patterns encountered in the area. Furthermore, the 

estimated fluxes of WSON depend not only on the amount of rain but also on the air mass origin since 

the influence of anthropogenic emissions on WSON levels (E/NE winds) could be of comparable 

importance with the natural sources i.e dust (SW/S winds). Additionally, the fraction of WSON can 

also participate in the neutralisation of the atmospheric acidity. 

 Atmospheric deposition of WSON was mainly governed by dry deposition as 78% of total 

WSON is deposited through this pathway. Thus during summer when the water column stratification 



prevails, the impact of atmospheric deposition to the marine environment is maximized. Finally, 20-30% 

of the new production due to atmospheric nitrogen deposition can be attributed to water-soluble organic N-

containing compounds in E. Mediterranean basin.  

 Krom et al. (2004) estimated that 70% of the nitrogen budget in the Eastern Mediterranean is 

due to atmospheric deposition of DIN. As WSON can provide nitrogen in bioavailable form, 

atmospheric deposition of both DIN and WSON can account for up to 90% of the nitrogen budget in 

areas far form the continental slope highlighting the important role of atmospheric deposition in the 

biogeochemical nitrogen cycle in the Eastern Mediterranean. 

 Among organic nitrogenous compounds analyzed in the E. Mediterranean were urea, amines 

(dimethylamine & trimethylamine) and free amino acids. Furthermore, the presence of urea in coarse 

mode attributed to dust and the average concentration was estimated 1.0±2.0 nmol N m-3. The average 

concentration of urea in fine mode was estimated 2.2±3.0 nmol N m-3, while it was found statistical 

significant correlation with ammonium ions, indicating same sources as both are end products of 

mammals metabolism. 

 The average concentration of free amino acids in fine atmospheric particles in E. Mediterranean 

was estimated 0.8±1.3 nmol N m-3 and the average percentage contribution to WSON was 3.8%, 

while the most abundant free amino acid was glycine with 66% percentage contribution to total free 

amino nitrogen. Only dimethylamine was detected with average concentration in fine mode 0.20±0.81 

nmol N m-3 and average percentage contribution to WSON 0.91%.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

Εισαγωγή 

 
 

1.1   Η Ατμόσφαιρα  
 

 Η δυναμική πορεία της ατμόσφαιρας αντικατοπτρίζεται στην μεταβολή της σύστασης 

της από την αρχή της δημιουργίας της έως σήμερα. Η σύσταση αυτή επηρεάζεται άμεσα από 

την αλληλεπίδραση της με την βιόσφαιρα και την υδρόσφαιρα και εντοπίζεται κυρίως στην 

ανταλλαγή ενέργειας και ύλης. Είναι δυνατόν να μεταβληθεί η σύσταση της ατμόσφαιρας με 

την συμμετοχή και άλλων οργανικών και ανόργανων συστατικών μεταξύ των οποίων είναι το 

νερό, ανόργανα οξείδια αλλά και οργανικές ενώσεις όλων σχεδόν των ομόλογων σειρών, τα 

οποία είτε δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα είτε μεταφέρονται από βιογενείς ή 

ανθρωπογενείς πηγές. Τα συστατικά αυτά είναι δυνατόν να απομακρυνθούν από την 

ατμόσφαιρα μέσω χημικών ή φυσικών διεργασιών, ενώ ο μέσος χρόνος παραμονής τους στην 

ατμόσφαιρα κυμαίνεται από μερικά λεπτά έως και χρόνια. 

 Καθοριστικός παράγοντας στην δυναμική της ατμόσφαιρας αποτελεί ο διαχωρισμός 

της σε διαφορετικές στοιβάδες, ο οποίος βασίζεται στην μεταβολή της θερμοκρασίας και της 

πίεσης συναρτήσει της απόστασης από την επιφάνεια της γης (Εικ. 1.1). Αναλυτικότερα, η 

κατώτερη στοιβάδα της ατμόσφαιρας, η τροπόσφαιρα, εκτείνεται από την επιφάνεια της γης 

έως περίπου 18 Km στις τροπικές περιοχές, 12 Km στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη και 6-8 

Km κοντά στους πόλους, ενώ χαρακτηρίζεται από μείωση της θερμοκρασίας καθώς 

αυξάνεται το υψόμετρο. Η τροπόσφαιρα περιέχει το 85-90% της ατμοσφαιρικής μάζας, ενώ 

χαρακτηρίζεται από δυναμική αστάθεια με ταχείες κατακόρυφες ανταλλαγές ενέργειας και 

μάζας. 

 Η επόμενη στοιβάδα της ατμόσφαιρας είναι η στρατόσφαιρα η οποία χαρακτηρίζεται 

από αντίστροφη θερμοκρασιακή διακύμανση συγκριτικά με την τροπόσφαιρα. Η στοιβάδα 

αυτή περιέχεα το 90% του ατμοσφαιρικού όζοντος, ενώ τυπικοί χρόνοι παραμονής των 

χημικών ενώσεων που φτάνουν στην στρατόσφαιρα είναι της τάξης των ετών. Άλλες 

στοιβάδες είναι η μεσόσφαιρα, όπου η θερμοκρασία μειώνεται με το ύψος, μάλιστα το 

ανώτερο σημείο της είναι η περιοχή της ατμόσφαιρας με τη χαμηλότερη θερμοκρασία. 

Ακολουθεί η θερμόσφαιρα, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλές θερμοκρασίες ενώ η 

εξώσφαιρα, είναι η περιοχή της ατμόσφαιρας, όπου πραγματοποιείται ανταλλαγή ύλης και 

ενέργειας με το διάστημα.  
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Εικόνα 1.1: Οι στιβάδες της ατμόσφαιρας και η κατακόρυφη διακύμανση της θερμοκρασίας. 

 

 

1.2   Ατμοσφαιρικά σωματίδια 

 

 Τα Ατμοσφαιρικά σωματίδια ή αερολύματα είναι κολλοειδή συστήματα 

αιωρούμενων στερεών ή υγρών σωματιδίων στην αέρια φάση. Στην ατμόσφαιρα αιωρείται 

ένας μεγάλος αριθμός σωματιδίων σε συγκεντρώσεις που κάποιες φορές φτάνει έως και 107 -

108 ανά cm3 αέρα και με διάμετρο που ποικίλλει από μερικά Άνγκστρομ (Ǻ) έως μερικές 

εκατοντάδες μικρόμετρα (μm). Τα σωματίδια είναι δυνατόν να μεταφερθούν στην 

ατμόσφαιρα είτε από φυσικές πηγές όπως είναι η σκόνη, οι ωκεανοί και τα ηφαίστεια είτε 

από ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως είναι οι καύσεις ορυκτών καυσίμων.  

 Τα ατμοσφαιρικά σωματίδια συμμετέχουν ενεργά στη χημεία της ατμόσφαιρας ενώ 

αποτελούν ένα σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ των διεργασιών που συντελούνται στην 

ατμόσφαιρα, στη βιόσφαιρα και την υδρόσφαιρα. Αναλυτικότερα, επιδρούν στα οπτικά 

χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας, μεταβάλλοντας την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας 

που προσπίπτει ή ανακλάται στην επιφάνεια της Γης επηρεάζοντας με αυτό τον τρόπο το 

κλίμα. Επίσης αποτελούν ένα μέσο μεταφοράς μη πτητικού, σωματιδιακού υλικού σε μεγάλες 

αποστάσεις όπως για παράδειγμα συμβαίνει κατά την μεταφορά μετάλλων και θρεπτικών 

στοιχείων από την επιφάνεια της γης στους ωκεανούς. Ακόμα μπορούν να δράσουν ως 

πυρήνες συμπύκνωσης σχηματίζοντας σταγόνες σύννεφων ή ομίχλης ενώ τα μεγαλύτερα 

σωματίδια μπορούν να εναποτεθούν στα οικοσυστήματα με την μορφή υγρής ή ξηρής 

εναπόθεσης.  
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 Τα αερολύματα μπορούν να διαχωριστούν με βάση τις πηγές τους, με βάση τον 

τρόπο σχηματισμού τους και με βάση τις φυσικοχημικές ιδιότητες τους. Επίσης, ανάλογα με 

τον τρόπο μου μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα διαχωρίζονται σε πρωτογενή σωματίδια, τα 

οποία εκλύονται στην ατμόσφαιρα απευθείας από τις πηγές τους και σε δευτερογενή 

σωματίδια, τα οποία σχηματίζονται δευτερογενώς στην ατμόσφαιρα μέσω ετερογενών 

χημικών αντιδράσεων. 

 Οι φυσικοχημικές ιδιότητες των αιωρούμενων σωματιδίων όπως είναι η 

αεροδυναμική τους διάμετρος, η μάζα και η χημική τους σύσταση συντελούν καθοριστικά 

στις φυσικοχημικές διεργασίες της ατμόσφαιρας. Οι ιδιότητες αυτές συνδέονται άμεσα με τις 

πηγές προέλευσης τους, με τις διεργασίες στις οποίες συμμετέχουν καθώς και με τους 

μηχανισμούς απομάκρυνσης τους από την ατμόσφαιρα. 

 Σύμφωνα με τη διάμετρο τους τα ατμοσφαιρικά σωματίδια διαχωρίζονται σε λεπτά 

σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 2 μm και σε αδρά σωματίδια με διάμετρο μεγαλύτερη 

των 2 μm. Τα λεπτά και τα αδρά σωματίδια συνήθως προέρχονται από διαφορετικές πηγές 

ενώ μεταφέρονται και απομακρύνονται από την ατμόσφαιρα με διαφορετικούς μηχανισμούς, 

έχουν διαφορετική χημική σύσταση και διαφορετικές οπτικές ιδιότητες (Seinfeld and Pandis, 

2006). Θεωρείται επομένως σημαντική πληροφορία, προκειμένου να μελετηθεί η χημεία 

κάποιου συστατικού της ατμόσφαιρας, να γνωρίζουμε σε ποιο κλάσμα ατμοσφαιρικών 

σωματιδίων απαντάται σε αφθονία. 

 Τα λεπτά σωματίδια μπορούν να διαιρεθούν περαιτέρω σε δύο κατηγορίες α) τους 

πυρήνες Aitken με διάμετρο μεταξύ 0.001 μm και 0.1 μm και β) τους πυρήνες συμπύκνωσης 

με διάμετρο από 0.1 έως 2 μm. Οι πυρήνες Aitken μπορούν να σχηματιστούν με συμπύκνωση 

θερμών ατμών που δημιουργούνται μέσα από τις διεργασίες των καύσεων ή με 

πυρηνοποίηση διαφόρων ατμοσφαιρικών συνήθως αερίων προς σχηματισμό νέων 

σωματιδίων, ενώ απομακρύνονται από την ατμόσφαιρα με συσσωμάτωση με μεγαλύτερα 

σωματίδια. Οι πυρήνες συμπύκνωσης καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της μάζας των 

ατμοσφαιρικών σωματιδίων άρα και το μεγαλύτερο ποσοστό ενεργής επιφάνειας όπου 

μπορούν να λάβουν χώρα ετερογενείς ή μη χημικές αντιδράσεις. Τα σωματίδια αυτά 

σχηματίζονται κυρίως με συσσωμάτωση των πυρήνων Aitken ή με συμπύκνωση ατμών πάνω 

σε σωματίδια που ήδη υπάρχουν αυξάνοντας έτσι τη διάμετρο τους. Η περιοχή συσσώρευσης 

χαρακτηρίζεται από μεγάλους σχετικά χρόνους παραμονής τους στην ατμόσφαιρα λόγω των 

βραδέων μηχανισμών απομάκρυνσης τους. 

 Τα αδρά σωματίδια (δ>2μm) μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα πρωτογενώς και 

συνήθως προέρχονται τόσο από φυσικές όσο και από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η 

απομάκρυνση τους από την ατμόσφαιρα πραγματοποιείται μέσω της βαρύτητας δεδομένου 

ότι τα σωματίδια αυτά έχουν μεγάλες ταχύτητες εναπόθεσης. Όλα τα παραπάνω 

παρουσιάζονται σχηματικά στο διάγραμμα της Εικ. 1.2, όπου απεικονίζονται οι τρόποι  
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σχηματισμού των ατμοσφαιρικών σωματιδίων σύμφωνα με την αεροδυναμική τους διάμετρο 

(Whitby and Cantrell 1976). 

 

 
Εικόνα 1.2: Κατανομή και τρόποι σχηματισμού των ατμοσφαιρικών σωματιδίων (Whitby and Cantrell 

1976). 
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1.3    Ο βιογεωχημικός κύκλος του Αζώτου.  

 

 Η ατμόσφαιρα αποτελεί την μεγαλύτερη αποθήκη αζώτου, αφού το 78% των 

συστατικών της καταλαμβάνεται από το διατομικό άζωτο. Η μορφή αυτή του αζώτου όμως 

δεν είναι βιοδιαθέσιμη για τους περισσότερους οργανισμούς, εκτός από ένα πολύ μικρό 

αριθμό βακτηριδίων που έχουν την ικανότητα να το μεταβολίζουν. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στην μεγάλη ποσότητα ενέργειας που απαιτείται προκειμένου να διασπαστεί ο 

τριπλός δεσμός που συνδέει τα δυο άτομα αζώτου και να μετατραπεί έτσι σε πιο ενεργή 

μορφή (Galloway et al., 2004). 

 Εκτός από το διατομικό, το άζωτο απαντάται και σε άλλες μορφές οι οποίες 

διαχωρίζονται σε ανόργανες και οργανικές. Το ανόργανο άζωτο απαντάται κυρίως ως 

νιτρικά, νιτρώδη και αμμωνιακά ιόντα, όπως επίσης και ως οξείδια (NOX), ενώ το οργανικό 

άζωτο είναι πλήθος οργανικών αζωτούχων ενώσεων, οι χημικές μορφές των οποίων δεν 

έχουν διευκρινιστεί πλήρως. Η μεταφορά του αζώτου με διαφορετικές χημικές μορφές 

μεταξύ της ατμόσφαιρας, της βιόσφαιρας και της υδρόσφαιρας αποτελεί τον κύκλο του 

αζώτου. Ο κύκλος αυτός θεωρείται από τους ποιο σημαντικούς βιογεωχημικούς κύκλους, 

δεδομένου ότι αποτελεί δομικό συστατικό των αμινοξέων και των πρωτεϊνών.  

Τα κύρια στάδια από τα οποία απαρτίζεται είναι τα εξής (Εικ.1.3): 

α) Μετατροπή του ατμοσφαιρικού αζώτου (N2) σε βιοδιαθέσιμη μορφή. 

 Στο στάδιο αυτό το N2  της ατμόσφαιρας μετατρέπεται σε βιοδιαθέσιμη μορφή. Η 

μετατροπή αυτή μπορεί να γίνει στην ατμόσφαιρα μέσω φυσικών διεργασιών όπως είναι η 

δημιουργία κεραυνών, οι οποίες απελευθερώνουν μεγάλα ποσά ενέργειας ικανά να 

διασπάσουν τον τριπλό δεσμό του αζώτου και να το μετατρέψουν σε πιο ενεργή μορφή 

(ΝΟΧ). Κατόπιν τα παραγόμενα οξείδια διαλύονται στο νερό της βροχής και με την μορφή 

νιτρικών ιόντων εναποτίθενται στο έδαφος και στους ωκεανούς. Επίσης η μετατροπή του 

ατμοσφαιρικού αζώτου σε αμμωνιακά ιόντα μπορεί να γίνει μέσω βιολογικών διεργασιών 

υπό αναερόβιες συνθήκες είτε στο έδαφος με τη βοήθεια βακτηρίων (Azotobacter) είτε σε 

υδατικά οικοσυστήματα με τη βοήθεια κυανοβακτηρίων.  

β) Μετατροπή του ανόργανου αζώτου σε οργανικό. 

 Το ανόργανο άζωτο που παράγεται χρησιμοποιείται από τους φυτικούς και ζωικούς 

οργανισμούς για την παραγωγή αμινοξέων και πρωτεϊνών. 

β) Αμμωνιοποίηση του οργανικού αζώτου 

 Η οργανική ύλη φυτικής ή ζωικής προέλευσης (πρωτεΐνες, νουκλεϊνικά οξέα, ουρία), 

που υπάρχει ή εναποτίθεται στο έδαφος ή στους ωκεανούς, αποσυντίθεται με τη βοήθεια 

μικροοργανισμών (μύκητες και βακτήρια) και μετατρέπεται σε αμμωνία και αμμωνιακά  

http://www.visionlearning.com/library/pop_glossary_term.php?oid=2183&l=
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ιόντα. Μέρος της αμμωνίας είναι δυνατόν να απελευθερωθεί στην ατμόσφαιρα όταν οι 

συνθήκες στο εκάστοτε οικοσύστημα είναι ευνοϊκές (π.χ. υψηλή θερμοκρασία). Επίσης 

αμμωνιακά ιόντα είναι δυνατόν να εναποτεθούν απευθείας από την ατμόσφαιρα μέσω της 

υγρής εναπόθεσης. 

 

 

Εικόνα 1.3: Ο βιογεωχημικός κύκλος του Aζώτου. 
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δ) Νιτροποίηση 

 Το άζωτο του NH4
+ που παράγεται κατά την αμμωνιοποίηση του οργανικού αζώτου 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας από τα φυτά ή να μετατραπεί σε νιτρικά ιόντα 

(Νιτροποίηση). Η νιτροποίηση είναι μια αερόβια διαδικασία που γίνεται παρουσία 

μικροοργανισμών τόσο στο έδαφος (Nitrosomonas) όσο και σε υδατικά συστήματα 

(Nitrosospira). Η νιτροποίηση πραγματοποιείται όταν ο λόγος C:N παίρνει τιμή μικρότερη 

του 20, όταν δηλαδή το άζωτο βρίσκεται σε επάρκεια. Στο θαλάσσιο περιβάλλον η 

διεργασία αυτή λαμβάνει χώρα στην άφωτη ζώνη (σε βάθος μεγαλύτερο των 100-200m) 

γιατί το φως δρα ανασταλτικά στην λειτουργία των νιτροποιητών. Το γεγονός αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τα νιτρικά να απαντώνται σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα βαθύτερα νερά.  

 Μέρος των νιτρικών ιόντων που σχηματίζονται κατά το στάδιο αυτό 

χρησιμοποιούνται απευθείας ως θρεπτικά συστατικά από τους ζωντανούς 

μικροοργανισμούς, ενώ το υπόλοιπο μεταβαίνει στο επόμενο στάδιο του κύκλου του 

αζώτου (απονιτροποίηση). 

ε) Απονιτροποίηση   

 Ο κύκλος του αζώτου κλείνει με το στάδιο της απονιτροποίησης, όπου οι 

οξειδωμένες μορφές του αζώτου όπως τα νιτρικά και τα νιτρώδη μετατρέπονται αναερόβια 

με τη βοήθεια μικροοργανισμών σε αέριο άζωτο (N2) και σε υποξείδιο του αζώτου (N2O), 

τα οποία και απελευθερώνονται πίσω στην ατμόσφαιρα.  

 Στην ατμόσφαιρα το άζωτο ακολουθεί ένα διαφορετικό κύκλο αφού παρεμβαίνουν 

και άλλοι παράγοντες, όπως η φωτοχημεία (Εικ.1.4) Έτσι το υποξείδιο του αζώτου (N2O) 

λόγω της μεγάλου χρόνου ζωής του φτάνει στην στρατόσφαιρα όπου μετατρέπεται είτε σε 

διατομικό άζωτο είτε σε άλλα οξείδια του αζώτου. Επίσης μέρος της αμμωνίας που 

εκλύεται από το έδαφος είναι δυνατόν να οξειδωθεί από τα οξειδωτικά της ατμόσφαιρας 

και να μετατραπεί επίσης σε οξείδια του αζώτου. Τα οξείδια του αζώτου εναποτίθενται 

ξανά στην βιόσφαιρα και την υδρόσφαιρα με την μορφή νιτρικών ιόντων. 

 Επιπλέον στον κύκλο του αζώτου παρεμβαίνουν και οι ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες, οι οποίες μετέβαλλαν σημαντικά την ισορροπία του κύκλου, ειδικά τον 

τελευταίο αιώνα, δεδομένο ότι αυξήθηκε κατά δέκα φορές το άζωτο που παράγεται 

ανθρωπογενώς (Galloway et al., 2004). Δύο κύριες δραστηριότητες των ανθρώπων 

αυξάνουν την ποσότητα του αζώτου που εκλύεται στο περιβάλλον. Η πρώτη είναι η 

καλλιέργεια της γης με ποικιλίες φυτών (ψυχανθή) οι οποίες συμβιώνουν με πληθυσμούς 

μικροοργανισμών ικανών να μεταβολίζουν το ατμοσφαιρικό άζωτο. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι η καλλιέργεια ρυζιού μπορεί να μετατρέψει σε βιοδιαθέσιμη μορφή 2-3 x103 Ν/ m2 

ατμοσφαιρικού διατομικού αζώτου. Επιπλέον σημαντική ανθρωπογενή πηγή αζώτου 

αποτελεί η εκτεταμένη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. 
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Εικόνα 1.4: Ο κύκλος του ανόργανου αζώτου στην ατμόσφαιρα. 

 

 Η δεύτερη ανθρωπογενή δραστηριότητα είναι η παραγωγή ενέργειας η οποία 

απαιτεί την καύση τεράστιων ποσοτήτων ορυκτών καυσίμων τα οποία εμπλουτίζουν την 

ατμόσφαιρα με αζωτούχες ενώσεις και μη. Σύμφωνα με τον Galloway et al., (2004) οι 

καύσεις ορυκτών καυσίμων αύξησαν την ποσότητα του αζώτου στην ατμόσφαιρα τη 

δεκαετία του ΄90 κατά 90% συγκριτικά με το 1860.  

 Είδαμε ότι ο κύκλος του αζώτου απαρτίζεται από διαδοχικές μετατροπές κυρίως 

του ανόργανου αζώτου και μεταφορά του από και προς την ατμόσφαιρα. Παρόλα αυτά 

ελάχιστες είναι οι πληροφορίες που αφορούν τις πιθανές οργανικές χημικές μορφές του 

αζώτου και ειδικότερα την εναπόθεση του από την ατμόσφαιρα στα χερσαία και θαλάσσια 

οικοσυστήματα. 
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1.4    Πηγές Οργανικού Αζώτου 

 
 Μόνο το 20-50% του υδατοδιαλυτού ατμοσφαιρικού οργανικού αζώτου έχει 

ταυτοποιηθεί (Mace et al., 2003, Zhang et al., 2003) γεγονός που μας περιορίζει να 

γνωρίζουμε πλήρως τις πηγές του. Όμως με βάση τις ως τώρα μελέτες μπορούμε να πούμε ότι 

η προέλευση του είναι τόσο βιογενής όσο και ανθρωπογενής, ενώ μπορεί να σχηματιστεί 

τόσο δευτερογενώς όσο και πρωτογενώς. 

 Όσον αφορά τις βιογενείς πηγές του 

οργανικού αζώτου σημαντική θέση κατέχουν τα 

Πρωτογενή Βιολογικά Αερολύματα (ΠΒΑ), α 

οποία είναι σωματίδια που μεταφέρονται την 

ατμόσφαιρα προερχόμενα από ζωντανούς 

οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων τόσο ων 

μικροοργανισμών όσο και των φυτών (Matthias-

Maser et al., 1999).  
Εικόνα 1.5: Κόκκος γύρης από χαμομήλι. 

 Τα μικρότερα ΠΒΑ είναι οι ιοί (0.005 μm <r<~0.25 μm) ακολουθούν τα βακτήρια 

(r>~0.2 μm) (Εικ. 1.7β), οι σπόροι, οι μύκητες (Εικ. 1.7α,γ,δ) και η γύρη των φυτών (r>0.5 

μm) (Εικ. 1.5 & 1.6), όπως επίσης και τα 

υπολείμματα από τα φυτά και τα έντομα 

αλλά και τα επιθηλιακά κύτταρα των 

ανθρώπων και ζώων (r>1 μm). Τα 

αερολύματα αυτά εμπλουτίζουν την 

ατμόσφαιρα με πεπτίδια και αμινοξέα αλλά 

και DNA και RNA (Polymenakoy et al., 

2008). 

 
 

Εικόνα 1.6: Κόκκοι γύρης από πεύκο. 

 Σημαντική βιογενής πηγή του οργανικού αζώτου αποτελούν τα χουμικά και 

φουλβικά οξέα και η ουρία, τα οποία προέρχονται είτε από το έδαφος είτε από τα 

επιφανειακά νερά. Οι ενώσεις αυτές εκτός του ότι αποτελούν πηγή οργανικού άνθρακα 

(Facchini et al., 1999, Havers et al., 1998a,b) περιέχουν μεγάλο αριθμό αζωτούχων ομάδων 

συμπεριλαμβανομένων των αμινών, των αζωτούχων ετεροκυκλικών δακτυλίων και των 

νιτριλίων (Schulten and Schnitzer, 1998). 
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 Από τις πρωτογενείς ανθρωπογενείς πηγές οργανικού αζώτου επικρατέστερες είναι οι 

καύσεις και η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και εντομοκτόνων (Cornell et al., 1998, 

Glotfelty et al., 1987, 1990, Schomburg et al.,1991, Timperly et al.,1985). Οι καύσεις 

απελευθερώνουν αρωματικές και πολυαρωματικές αζωτούχες ενώσεις και νιτρίλια ενώ τα 

λιπάσματα και τα εντομοκτόνα περιέχουν μεγάλες ποσότητες ουρίας και αζωτούχους 

πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες (ΡΑΗ) αντίστοιχα (Graedel et al., 1986, Mast et al., 

1984). 

 Επίσης οι οργανικές αζωτούχες ενώσεις είναι δυνατόν να σχηματιστούν 

δευτερογενώς ως προϊόντα αντιδράσεων στην αέρια φάση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η χημική αντίδραση των οξειδίων του αζώτου (ΝΟΧ) με πτητικές οργανικές ενώσεις 

(VOC) προς σχηματισμό περοξυακετυλονιτριλίων και νιτροαρωματικών ενώσεων 

(Finlayson-Pitts and Pitts, 2000, Graedel et al., 1986). Επίσης είναι δυνατόν να προέλθουν 

από αντιδράσεις στην υγρή φάση όπως είναι ο σχηματισμός νιτροφαινολών από την 

αντίδραση της φαινόλης με νιτρικές ρίζες (ΝΟ3
˙) παρουσία ΝΟ2 (Barletta et al., 2000).  

 Πρόσφατες έρευνες έχουν προσθέσει και έναν άλλο τρόπο δευτερογενούς 

σχηματισμού οργανικού αζώτου μέσω βιολογικών διεργασιών οι οποίες πραγματοποιούνται 

τόσο σε υγρή φάση όσο και πάνω σε σωματίδια. Κάποια είδη βακτηρίων και μυκήτων 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως υπόστρωμα ανάπτυξης σταγόνες βροχής και ομίχλης αλλά 

και σωματίδια (Fuzzi et al., 1997, Sattler et al., 2001). Οι μικροοργανισμοί αυτοί 

χρησιμοποιώντας το ανόργανο άζωτο σχηματίζουν δευτερογενώς οργανικό άζωτο με την 

μορφή πρωτεϊνών και πεπτιδίων. Οι ενώσεις αυτές στη συνέχεια μπορούν να διασπαστούν με 

ενζυματική ή φωτοκαταλυτική υδρόλυση σε ελεύθερα αμινοξέα (Gorzelska et al., 1992).  

 



______________________________________________________________________________________  Εισαγωγή 

 11

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(α) Cladosporium cladosporioides (μεγέθυνση 1:600)                        (β) Bacillus subtilis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(γ) Alternaria alternate(1:400)                                                         (δ) Aspergillus niger(1:10000) 

Εικόνα 1.7: Μύκητες (α, γ, δ) και βακτήρια (β) που έχουν ανιχνευτεί σε σκόνη προερχόμενη από την 

έρημο της Σαχάρας (Prospero et al., 2004). 
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1.4 Μορφές Οργανικού Αζώτου 
 

Οι χημικές μορφές με τις οποίες απαντάται το οργανικό άζωτο στην ατμόσφαιρα και 

έχουν προσδιοριστεί ποσοτικά είναι οι εξής: 

α) Πέροξυ ακέτυλο νιτρίλιο (ΡΑΝ:CH3C(O)OONO2) και όλες οι χημικές ενώσεις της 
μορφής RC(O)OONO2  

Οι ενώσεις της μορφής RC(O)OONO2 ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά το 1950 ως 

συστατικό του φωτοχημικού νέφους. Ο σχηματισμός τους οφείλεται σε μια σειρά 

φωτοχημικών αντιδράσεων μεταξύ αλδευδών και ριζών υδροξυλίου. Το πρώτο μέλος της 

σειράς (ΡΑΝ) αποτελεί προϊόν των εξής φωτοχημικών αντιδράσεων: 

 

CH3CHO  +  .OH                CH3CO.  +  H2O                   (1) 

CH3CO.  +  O2              CH3C(O)O2
.                                 (2) 

Στην συνέχεια η ρίζα CH3C(O)O2
.. αντιδρά με το ΝΟ που υπάρχει στην ατμόσφαιρα: 

CH3C(O)O2
.  +  NO               NO2  +  CH3CO2

.  +  CO2  (3) 

CH3C(O)O2
.  + NO2      CH3C(O)O2 NO2                 (4) 

 

 Οι παραπάνω ενώσεις αποτελούν αποθήκη ριζών CH3C(O)O2
. και ΝΟΧ και αρχικά 

θεωρούνταν συστατικά που απαντώνται μονό σε ρυπασμένη ατμόσφαιρα. Παρόλα αυτά λόγω 

του μεγάλου χρόνου ζωής τους είναι δυνατόν να μεταφερθούν με τη μορφή αυτή μακριά από 

τις πηγές τους ακόμα και σε περιοχές χωρίς έντονη ανθρωπογενή δραστηριότητα. Ο λόγος 

ανάμειξης του PΑΝ στο Β. Ημισφαίριο είναι της τάξης των 100 ppt, ενώ κοντά στους 

τροπικούς είναι της τάξης των 10 ppt.  

 
Εικόνα 1.8: Προσομοίωση της ετήσιας ξηρής εναπόθεσης του ΡΑΝ σε παγκόσμια κλίμακα με χρήση 

μοντέλου (ΤΜ3) (Neff et al., 2002). 
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 Η απομάκρυνση τους από την ατμόσφαιρα πραγματοποιείται κυρίως μέσω των 

φωτοχημικών αντιδράσεων ενώ λόγω της μικρής υδατοδιαλυτότητας τους η υγρή εναπόθεση 

θεωρείται ασήμαντη σε σχέση με την ξηρή εναπόθεση (Seinfeld & Pandis, 2006). Σύμφωνα 

με τον Neff et al. (2002) η ξηρή εναπόθεση του ΡΑΝ κυμαίνεται μεταξύ 0.1 και 2 Ν kg ha-

1yr-1 ενώ οι υψηλότερες τιμές σημειώνονται στην ΒΑ Η.Π.Α και την Κεντρική Ευρώπη (Eικ. 

1.8). 

 

β)  Άλκυλονιτρίλια (RONO2) 

 

Οι ενώσεις αυτές έχουν μελετηθεί λόγω της μεγάλης συνεισφοράς τους στην 

οξειδωτική ικανότητα της ατμόσφαιρας. Τα RONO2, με λιγότερα από πέντε άτομα ανθράκων 

στην ανθρακική τους αλυσίδα είναι δυνατόν να απαντηθούν στο υδατοδιαλυτό κλάσμα των 

αζωτούχων οργανικών ενώσεων, ενώ τα μεγαλύτερης τάξης είναι δυνατόν να προσροφηθούν 

σε ατμοσφαιρικά σωματίδια (Hauff et al., 1998, Cornell et al., 2003). 

 Οι ενώσεις αυτές σχηματίζονται κατά την φωτοχημική αντίδραση των ΝΟΧ με 

πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) ανθρωπογενούς ή βιογενούς προελεύσεως. Τυπικές 

συγκεντρώσεις RONO2 με ένα έως πέντε άνθρακες στο μόριο τους που έχουν ανιχνευτεί σε 

υγρή εναπόθεση κυμαίνονται από 4-38 ng L-1 (Hauff et al., 1998) ενώ σε αερολύματα οι 

συγκεντρώσεις κυμαίνονται από 6-100 ng m-3(Luxenhofer et al., 1994). Ο χρόνος ζωής τους 

εξαρτάται από τις οξειδωτικές συνθήκες που επικρατούν στην ατμόσφαιρα και κυμαίνεται 

από 1 έως 20 ημέρες (Cornell et al., 2003).  

 

γ)   Αλκυλοκυανίδια (RCN) 
 

Υπάρχουν στην ατμόσφαιρα όμως έχουν χαμηλή υδατοδιαλυτότητα. Έτσι μπορεί να 

μην συναντιούνται σε μεγάλες συγκεντρώσεις σε δείγματα βροχής, είναι όμως δυνατόν να 

υπάρχουν στην ξηρή εναπόθεση και σε δείγματα αερολυμάτων (Li et al., 2000,  De Laat et 

al., 2001). Οι ενώσεις αυτές μπορούν να αντιδράσουν φωτοχημικά με ρίζες υδροξυλίου (·OH) 

με μεγαλύτερη ταχύτητα συγκριτικά με το HCN σχηματίζοντας κυανιούχες ρίζες (·CN) 

σύμφωνα με την αντίδραση (Seinfeld &Pandis, 2006):  

CH3CN + ·OH            H2O  +  ·CH2CN 
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δ)   Νιτροφαινόλες  (ΗΟ-Ph-NO2 )   

 

Οι νιτροφαινόλες, κυρίως τα όρθο και πάρα παράγωγα, σχηματίζονται δευτερογενώς 

στην ατμόσφαιρα με νίτρωση των φαινολών στην υδατική φάση παρουσία των οξειδωτικών 

της ατμόσφαιρας, ενώ πρωτογενώς εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από τα καυσαέρια των 

οχημάτων. Επίσης δύναται να σχηματίζονται στο έδαφος ως προϊόντα αποσύνθεσης 

φυτοφαρμάκων και κατόπιν να μεταφέρονται μηχανικά στην ατμόσφαιρα (Schüssel and 

Nitschke, 2001). Παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της μεγάλης τους τοξικότητας 

στην πανίδα και χλωρίδα ενός οικοσυστήματος (Barletta et al., 2000). Μετρήσεις πεδίου σε 

δείγματα βροχής και σύννεφων της έχουν αποδώσει συγκεντρώσεις της τάξης του 1 μg/l 

(Schüssel and Nitschke, 2001). 

 

ε) Αζωτούχες ετεροκυκλικές ενώσεις και αζωτούχοι πολυαρωματικοί 

υδρογονάνθρακες (Νιτρο-ΡΑΗ). 

 

Εκλύονται στην ατμόσφαιρα πρωτογενώς ως παραπροϊόντα καύσεων ορυκτών 

καυσίμων ή βιομάζας αλλά μπορεί να δημιουργηθούν και δευτερογενώς με οξείδωση των 

πολυαρωματικών υδρογονανθράκων (ΡΑΗ) παρουσία ΝΟΧ από τα οξειδωτικά της 

ατμόσφαιρας όπως είναι οι ρίζες .ΟΗ κατά τη διάρκεια της ημέρας και των ριζών ΝΟ3 κατά 

τη διάρκεια της νύχτας (Atkinson et al., 1990). Οι ενώσεις αυτές θεωρούνται επικίνδυνες για 

το περιβάλλον γιατί είναι δυνατόν να προκαλέσουν γενετικές μεταλλάξεις και καρκινογένεση 

(Chen et al., 2004).  

 Μερικές από τις ενώσεις αυτές είναι υδατοδιαλυτές ενώ κάποιες άλλες γίνονται όταν 

το χημικό περιβάλλον τους το επιτρέψει (pH). Στον Πίν.1.1 παρουσιάζονται οι χημικοί τύποι 

χαρακτηριστικών νίτρο-ΡΑΗ και αζαρένιων που ανιχνεύτηκαν σε αερολύματα αστικής 

περιοχής όπως επίσης και η διαλυτότητα τους στο νερό (στους 250C). Περισσότερο από το 

90% των αζαρενίων διαλύονται στο νερό σε λιγότερο από μια ώρα και μάλιστα η 

υδατοδιαλυτότητα τους μειώνεται καθώς αυξάνεται το pΗ και το μοριακό τους βάρος. Στα 

αζαρένια αποδίδεται περίπου το 0.5% του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου κατά την υγρή 

εναπόθεση (Chen et al., 2004). Στην περιοχή της Α. Μεσογείου ανιχνεύθηκε η ένωση 2-νιτρο 

φλουoρανθρακένιο (2-ΝF) και 2-νίτρο-πυρένιο (2-NP) με μέση συγκέντρωση 29 και 21 

pg/m3 αντιστοίχως (Tsapakis et al., 2007). 
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Πίνακας 1.1:Οι χημικοί τύποι χαρακτηριστικών Νίτρο-ΡΑΗ και αζαρένιων που ανιχνεύτηκαν σε 

αερολύματα αστικής περιοχής όπως επίσης και η διαλυτότητα τους στο νερό (στους 250C). 

ΑΖΑΡΕΝΙΑ  

  

Χημικός Τύπος 

Διαλυτότητα στο νερό

στους 250C (μmol/l) 

 

Βιβλιογραφία 

 

Κινολίνη  N  

52000  

Sverdrup et al., 2002 

 

Ισοκινολίνη N  

35000  

Sverdrup et al., 2002 

 

Ακριδίνη 

N

 

215  

Sverdrup et al., 2002 

 

Βενζο (h)κινολίνη 
N  

425  

Sverdrup et al., 2002 

Νίτρο-PAH  

  

Χημικός Τύπος 
Διαλυτότητα στο νερό

στους 250C (mg/l) 

 

 

 

2-Νίτρο-πυρένιο 

NO2

 

 

0.021 

 

Yaffe et al., (2001) 

 

 

2-Νίτρο-φλουορανθένιο 

NO2

 

0.019  

Yaffe et al., (2001) 

 

1-Νίτρο-φλουορένιο 

NO2 0.28  

Yaffe et al., (2001) 

 



______________________________________________________________________________________  Εισαγωγή 

 16

 

ζ)  Ουρία (ΝΗ2-CO-NH2) 
 

Η ουρία υπάρχει τόσο σε υδατικό περιβάλλον όσο και στο έδαφος, αφού αποτελεί το 

βασικό τελικό προϊόν του μεταβολισμού όλων των θηλαστικών αλλά και των ψαριών. Επίσης 

αποτελεί προϊόν της αποσύνθεσης των πρωτεϊνών και άλλων οργανικών αζωτούχων 

ενώσεων. Ευρεία είναι η χρήση της και στην βιομηχανία ως πρώτη ύλη για την παρασκευή 

πολυμερών αλλά και ως κύριο συστατικό των αζωτούχων λιπασμάτων (Cornell et.al, 1998). 

Τα τελευταία είκοσι χρόνια ο διπλασιασμός σε παγκόσμια κλίμακα της παραγωγής 

λιπασμάτων, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, είχε ως αποτέλεσμα να καταλαμβάνει η 

βιομηχανία των λιπασμάτων σχεδόν το 90% της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής της 

ουρίας (Constant and Sheldrick, 1992). 

Η μεταφορά της στην ατμόσφαιρα γίνεται μηχανικά τόσο από την επιφάνεια του 

εδάφους, όσο και από την επιφάνεια της θάλασσας κατά την μεταφορά σταγονιδίων στην 

ατμόσφαιρα. Δεν αποκλείεται και η μεταφορά της στην ατμόσφαιρα από το έδαφος με την 

μορφή αερίου (εξάχνωση) αφού παρουσιάζει αρκετά υψηλή τάση ατμών (Thornton, 1996), 

ενώ είναι αδύνατη η εξάτμιση της από υδατικό σύστημα λόγω της υψηλής 

υδατοδιαλυτότητας της. 

Κατά την εναπόθεση της σε ένα υδατικό οικοσύστημα ή στο έδαφος υδρολύεται προς 

CO2 και ΝΗ3 σύμφωνα με την αντίδραση (1). Απουσία μικροοργανισμών η υδρόλυση 

πραγματοποιείται με μικρή ταχύτητα δεδομένου ότι ο χρόνος ημιζωής της ουρίας είναι 3.6 

έτη, μπορεί όμως να αυξηθεί παρουσία φωτός και υψηλής θερμοκρασίας (Apak, 2007).  

ΝΗ2-CO-NH2
  + H2O→ CO2 + 2NH3

             (1) 

Αντίθετα παρουσία μικροοργανισμών η αντίδραση υδρόλυσης πραγματοποιείται 

ταχύτερα κατά 1014 φορές λόγω του ένζυμου ουρεάση που διαθέτουν κυρίως τα ουρεολυτικά 

βακτήρια (π.χ.Bacillus pasteurii) αλλά και άλλοι μικροοργανισμοί που μπορεί να ζουν τόσο 

στο έδαφος όσο και στο νερό. Η αντίδραση πραγματοποιείται σε δυο κύρια στάδια με 

ενδιάμεσο σχηματισμό ενός καρβαμιδίου και με τελικά προϊόντα την αμμωνία και το όξινο 

ανθρακικό αμμώνιο (Αντιδράσεις 2 & 3).  

ΝΗ2-CO-NH2
  + H2O→ ΝΗ4-COO-NH2           (2) 

ΝΗ4-COO-NH2 + H2O → ΝΗ4HCO3  +  NH3    (3) 

Η ουρία παρουσιάζει επαμφοτερίζουσα συμπεριφορά δηλαδή μπορεί να δράσει 

ταυτόχρονα ως ασθενές οξύ και ως ασθενής βάση γεγονός που υποδηλώνει ότι η 

υδατοδιαλυτότητα της στην υγρή εναπόθεση δεν επηρεάζεται από το pΗ. Μετρήσεις έχουν 

αποδώσει στην ουρία το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού υδατοδιαλυτού οργανικού  
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αζώτου σε δείγματα υγρής εναπόθεσης, ενώ μικρότερη έχει αξιολογηθεί η συμμετοχή της σε 

δείγματα αερολυμάτων (Cornell et al., 1998, Mace et al., 2003). 

 

η)  Μεθυλαμίνες και αλειφατικές αμίνες (CH3NH2 και RNH2) 
 

 Οι αλειφατικές αμίνες είναι οργανικές ενώσεις οι περισσότερες από τις οποίες είναι 

πτητικές και μάλιστα με χαρακτηριστική οσμή. Σύμφωνα με τον Silva et al., (2008) φαίνεται 

να καταλαμβάνουν ένα σημαντικό ποσοστό (10%) ανάμεσα στις αέριες αζωτούχες ενώσεις 

που απαντώνται στην ατμόσφαιρα. Την δεκαετία του `70 προσέλκυσαν το ερευνητικό 

ενδιαφέρον γιατί θεωρήθηκαν υπεύθυνες για τον σχηματισμό των νιτροζαμινών, ενώσεις που 

μπορούν να προκαλέσουν καρκινογενέσεις (Pitts J. et al., 1978, Tuazon et al., 1978). Παρόλα 

αυτά νεότερες μελέτες απέδειξαν ότι οι νιτροζαμίνες έχουν πολύ μικρό χρόνο ζωής, αφού 

φωτοδιασπώνται ταχύτατα προς αμίνη και ΝΟ (Tuazon et al., 1984). 

Οι αμίνες εκλύονται στην ατμόσφαιρα τόσο από ανθρωπογενείς δραστηριότητες όσο 

και από βιογενείς διεργασίες όπως είναι η βακτηριακή διάσπαση των πρωτεϊνών και 

αμινοξέων (Wright et al., 1976). Στις ανθρωπογενείς πηγές συγκαταλέγονται οι αγροτικές και 

οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες, οι οποίες σύμφωνα  με τον Schade et al. (1995) είναι 

δυνατόν να μεταφέρουν στην ατμόσφαιρα ετησίως 0.15±0.06 Τg N από τα οποία σχεδόν τα ¾ 

είναι τριμεθυλοαμίνη (ΤΜΑ).  

Άλλες πηγές αμινών είναι οι καύσεις ορυκτών και βιομάζας (Seuwen 1990, Lobert et 

al., 1991) αλλά και οι ωκεανοί (Van Neste et al.,1987). Η ποσότητα των αμινών που εκλύεται 

ετησίως από τις καύσεις βιομάζας υπολογίζεται στα 0.06±0.03 Τg N με επικρατούσα αμίνη 

την μονομεθυλαμίνη (ΜΜΑ). Οι καύσεις των ορυκτών καυσίμων δεν θεωρούνται σημαντική 

πηγή αμινών σε παγκόσμια κλίμακα. Οι ωκεανοί εκλύουν κυρίως ΜΜΑ (0.03 Τg N ετησίως) 

και ΤΜΑ (0.05 Τg N ετησίως) (Schade et al., 1995). 

 Η απομάκρυνση τους από την ατμόσφαιρα πραγματοποιείται μέσω φωτοχημικών 

αντιδράσεων με οξειδωτικά όπως είναι οι ρίζες υδροξυλίου, το όζον και οι νιτρικές ρίζες 

(Tuazon et al., 1984, Pitts et al., 1978, Angelino et al, 2001, Murphy et al., 2007, Silva et al., 

2008). Η ΤΜΑ αντιδρά με τις ρίζες .ΟΗ 400 φορές ταχύτερα σε σχέση με την αμμωνία 

(Schade et al., 1995). Τα προϊόντα των αντιδράσεων αυτών έχουν ανιχνευτεί στην αέρια, 

στην σωματιδιακή ακόμα και στην υδατική φάση (Van Neste et al.,1987, Mopper et al., 1987, 

Gorzelska et al., 1990, Grönberg et al., 1992). Παρόλα αυτά η χημεία των αμινών δεν είναι 

πλήρως κατανοητή. Η διάρκεια ζωής των αλειφατικών αμινών εξαρτάται από τις οξειδωτικές 

συνθήκες που επικρατούν στην ατμόσφαιρα και είναι δυνατό να κυμαίνεται από 3-13 ώρες 

(Silva et al., 2008). 
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 Πρόσφατες αναφορές παρουσιάζουν τις αμίνες να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο 

σχηματισμό δευτερογενών οργανικών σωματιδίων και μάλιστα οι τεταρτοταγείς αμίνες 

σχηματίζουν ευκολότερα σωματίδια συγκριτικά με τις δευτεροταγείς και τις πρωτοταγείς 

(Murphy et al., 2007, Silva et al., 2008). Στον Πίν.1.2 παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις 

αμινών που έχουν ανιχνευτεί σε δείγματα βροχής, ενώ οι συγκεντρώσεις σε δείγματα 

αερολυμάτων είναι συγκεντρωμένες στον Πιν.4.5 (Κεφ.4ο). 

 
Πίνακας 1.2: Τυπικές συγκεντρώσεις αμινών που έχουν ανιχνευτεί σε δείγματα βροχής. 

Τοποθεσία Αμίνη Συγκέντρωση Βιβλιογραφία 

Virginia 

(Charlottesville, Μη αστική 

περιοχή) 

Μεθυλαμίνη 

&  

Αιθυλαμίνη 

 

73 nΜ Ν 

 

Gorzelska et. al., 1992

Μεθυλαμίνη 90±20 

Διμεθυλαμίνη 10±7 

Ελβετία  

(Vallby, Αγροτική περιοχή) 

Τριμεθυλαμίνη 110±60 

 

Grönberg et al., 1992 

 

θ)  Αμινοξέα (R-CΗ(NH2)-COOH) 

Η παρουσία των αμινοξέων στην ατμόσφαιρα έχει μεγάλη σημασία αν λάβουμε 

υπόψη μας την βιοδιαθεσιμότητα τους και το σημαντικό τους ρόλο στην δομή των 

οικοσυστημάτων αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή αζώτου τόσο από τα φυτικούς 

(Yu et al., 2002) όσο και από ζωικούς οργανισμούς (Rice, 1999, Rosenstock and Simon, 

1993). Οι φυσικοχημικές τους ιδιότητες επηρεάζουν την χημεία της ατμόσφαιρας αφού είναι 

δυνατόν να συμμετέχουν στον σχηματισμό πυρήνων συμπύκνωσης και σύννεφων μια και 

διακρίνονται για την μεγάλη τους υδατοδιαλυτότητα και την χαμηλή τάση ατμών (Saxena 

and Hildemann, 1996). 

Αμινοξέα όπως η τρυπτοφάνη και η τυροσίνη μπορούν να απορροφήσουν το ηλιακό 

φώς (λ>290 nm) δημιουργώντας ελεύθερες ρίζες ΟΗ προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο την 

φωτοοξείδωση άλλων ενώσεων λιγότερο φωτοευαίσθητων (Zhang et al., 2003). Επίσης είναι 

δυνατόν να αντιδράσουν με το όζον σχηματίζοντας προϊόντα όπως το αμμώνιο, τα οργανικά 

οξέα, νίτρο- και νιτροζω-ενώσεις αλλά και υδροξυλαμίνη (McGregor et al., 2001). 

Τα αμινοξέα μπορούν ακόμα να επηρεάζουν την ατμοσφαιρική χημεία ορισμένων 

μεταβατικών μετάλλων όπως είναι ο Fe και ο Cu, γιατί έχουν την ιδιότητα να σχηματίζουν 

ισχυρά σύμπλοκα με αυτά τα μέταλλα, επηρεάζοντας έτσι την ικανότητα τους να 

συμμετέχουν σε αντιδράσεις σχηματισμού και καταστροφής οξειδωτικών. Ένα παράδειγμα  
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είναι τα σύμπλοκα που σχηματίζουν κάποια αμινοξέα με Cu απορροφώντας με αυτόν τον 

τρόπο εντονότερα το ηλιακό φως, υποβοηθώντας έτσι τον άμεσο φωτοσχηματισμό προϊόντων 

όπως οι ρίζες ·Ο2- και το Η2Ο2 (Hyase and Zepp, 1991). 

Οι συγκεντρώσεις των ελεύθερων αμινοξέων κυμαίνονται από 0.24±0.18 nmol /m3 

στην Β. Καλιφόρνια σε δείγματα αερολυμάτων (ΡΜ2.5) αποτελώντας το 2-4% του WSON 

(Zhang et al., 2002), ενώ στην Α. Μεσόγειο (Erdemli, Ν. Τουρκία) η συγκέντρωση τους 

φτάνει τα 0.37 nmol N/m3, το οποίο αντιπροσωπεύει το 1% του WSON (Mace et al., 2003). 

Επίσης το 59-96% των ελεύθερων αμινοξέων βρίσκονται στο λεπτό κλάσμα των σωματιδίων 

(Matsumoto et al., 2004). 

 

ι)  Υδατοδιαλυτά Οργανικά μακρομόρια (HULIS:Humic - Like Substances) 
 
 Υδατοδιαλυτά oργανικά μακρομόρια (HULIS) έχουν ανιχνευτεί σε ατμοσφαιρικά 

σωματίδια ηπειρωτικής προέλευσης και αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό του WSOC στα 

λεπτά κυρίως σωματίδια (Salma et al., 2007). Οι χημικές και φυσικές ιδιότητες που 

παρουσιάζουν τους προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά την ετερογενή χημεία της 

ατμόσφαιρας, συμμετέχοντας ενεργά στις ετερογενείς χημικές αντιδράσεις που 

πραγματοποιούνται μεταξύ αέριας, υγρής και σωματιδιακής φάσης (Facchini et al., 1999, 

Kiss et al., 2005).  

 
Εικόνα 1.9: Πιθανά μονοπάτια σχηματισμού των HULIS στην ατμόσφαιρα 
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 Οι ενώσεις αυτές μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα πρωτογενώς ως προϊόντα καύσεων 

βιομάζας (Mayol-Bracero et al.,2002) ή από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (Decesari et al., 

2001) αλλά είναι δυνατόν να σχηματιστούν και δευτερογενώς (Gelencser et al., 2003). Στην 

Εικ.1.9 παρουσιάζονται τα πιθανά μονοπάτια σχηματισμού των HULIS στην ατμόσφαιρα. 

 Στην χημική τους σύσταση εντοπίζονται ομάδες πολικές και μη όπως είναι η 

καρβοξυλοομάδα, καρβονυλοομάδα, υδρολυλοομάδα, μεθυλοομάδα αλλα και φαινυλοομάδα 

(Decesarri et al., 2000, Kiss et al., 2003, Graham et al., 2002). Η στοιχειακή ανάλυση της 

σύστασης τους παρουσιάζει τον εξής μοριακό λόγο C:H:O:N=22:32:10:1 (Salma et al., 

2007). Επομένως είναι ενώσεις που εμπλουτίζουν το υδατοδιαλυτό οργανικό κλάσμα στην 

ατμόσφαιρα, δεν συνεισφέρουν όμως το ίδιο στο αζωτούχο υδατοδιαλυτό κλάσμα. 
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1.6  Το γίγνεσθαι του οργανικού αζώτου στην ατμόσφαιρα 

 
Σύμφωνα με τον Ζhang et al. (2003) η έκθεση του οργανικού αζώτου στο ηλιακό φως 

και στο όζον όπως επίσης και στα άλλα οξειδωτικά της ατμόσφαιρας έχει ως αποτέλεσμα την 

παραγωγή ΝΗ4
+, ΝΟ3

-, ΝΟ2
- και ΝΟΧ. Βέβαια η συγκέντρωση των παραπάνω μορφών 

ανόργανου αζώτου που παράγονται με αυτόν τον τρόπο είναι αμελητέες σε σχέση με τις 

πρωτογενείς πηγές τους, παρόλα αυτά είναι σημαντική η ταχύτητα με την οποία 

σχηματίζονται (10 μΜ h-1) (Zhang et al., 2003). 

Έτσι λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ποσοστό του οργανικού αζώτου που υπάρχει 

στην τροπόσφαιρα (Neff et al., 2002, Anastasio et al., 2000, Weathers et al., 2000, Zhang et 

al., 2001, 2002) σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ανόργανη μορφή του αζώτου είναι 

περισσότερο βιοδιαθέσιμη (Antia et al., 1991) συμπεραίνουμε ότι η φωτοδιάσπαση του 

οργανικού αζώτου αυξάνει σημαντικά την βιοδιαθεσιμότητα του. Παρόμοιες φωτοχημικές 

αντιδράσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν και μετά την εναπόθεση του οργανικού 

αζώτου όπως συμβαίνει π.χ. στα επιφανειακά νερά συμβάλλοντας ακόμα περισσότερο στην 

αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας του αζώτου (Cornell et al.,1995, 2003). 

Άλλοι τρόποι που μπορεί το οργανικό άζωτου να επηρεάσει την τροποσφαιρική 

χημεία είναι οι εξής: 

 Να επηρεάσει έμμεσα την υγροσκοπικότητα και την επιφανειακή τάση των 

σωματιδίων αλλά και των σταγονιδίων του νερού λόγω της υψηλής 

υδατοδιαλυτότητας των ιόντων του ΝΗ4
+ και των ΝΟ3

– που παράγονται κατά την 

φωτοδιάσπαση του (Zhang et al., 2003). 

 Τα ΝΟΧ που επίσης σχηματίζονται κατά την φωτοδιάσπαση του αποτελούν ένωση 

κλειδί για τον σχηματισμό του όζοντος (Zhang et al., 2003).  

 Λόγω της βασικότητας μεγάλου αριθμού αζωτούχων οργανικών ενώσεων είναι 

δυνατόν το οργανικό αζώτο της ατμόσφαιρας να συμμετέχει στην εξουδετέρωση της 

οξύτητας της (Zhang et al., 2001).  

 Οι ανθεκτικές στην φωτοδιάσπαση οργανικές αζωτούχες ενώσεις μπορούν να 

μετατραπούν φωτοχημικά σε πιο οξειδωμένες μορφές όπως είναι τα αλκυλονιτρίλια 

(Chunk et al., 2002). 
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1.7  Ατμοσφαιρική Εναπόθεση 
 

 Η ατμόσφαιρα και τα ποτάμια αποτελούν τους δύο πιο σημαντικούς συνδετικούς 

κρίκους μεταξύ των ηπείρων και των ωκεανών, μέσω των οποίων πραγματοποιείται 

μεταφορά συστατικών είτε φυσικής είτε ανθρωπογενούς προέλευσης. Ανάμεσα στα 

συστατικά αυτά περιλαμβάνονται υπολείμματα φυτών, μέταλλα, αζωτούχες ενώσεις και ένα 

πλήθος οργανικών ενώσεων που προέρχονται από βιομηχανικές και αγροτικές 

δραστηριότητες. Κάποιες από τις ουσίες αυτές όπως είναι ο μόλυβδος (Pb), το κάδμιο (Cd) 

και τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB’s) είναι εξαιρετικά βλαβερές για τα 

οικοσυστήματα, χερσαία ή θαλάσσια, ενώ κάποιες άλλες όπως είναι το άζωτο (Ν), ο 

φώσφορος (Ρ), ο σίδηρος (Fe) και το πυρίτιο (Si) αποτελούν θρεπτικά συστατικά απαραίτητα 

για την ανάπτυξη και διατήρηση των ισορροπιών μέσα στα οικοσυστήματα.  

 Το μονοπάτι μεταφοράς των συστατικών αυτών που θα έχει τον κυρίαρχο ρόλο 

καθορίζεται από την γεωγραφία του εκάστοτε οικοσυστήματος αλλά και από τις 

μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν. Σε παγκόσμια κλίμακα έχει διαπιστωθεί ότι η 

ατμοσφαιρική εναπόθεση στο Β. Ημισφαίριο είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με το Νότιο (Duce 

et al., 1991). Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι στο Β. Ημισφαίριο επικρατούν οι 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες οι οποίες εμπλουτίζουν την ατμόσφαιρα με σωματίδια και 

ρύπους αυξάνοντας αντίστοιχα και την εναπόθεση τους. 

 Όσον αφορά τα θαλάσσια οικοσυστήματα εκτός από τις διεργασίες ανακύκλωσης και 

αναγέννησης των θρεπτικών συστατικών που πραγματοποιούνται εντός των ορίων τους, 

μεγάλη σημασία έχει και η επίδραση από τα παράκτια αστικά κέντρα, τα ποτάμια αλλά και η 

εναπόθεση μέσω της ατμόσφαιρας. Ιδιαίτερα τα ποτάμια παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στις 

παράκτιες περιοχές ενώ η ατμοσφαιρική εναπόθεση παίζει καθοριστικότερο ρόλο για τα 

οικοσυστήματα των ανοιχτών θαλασσών και αυτό συμβαίνει γιατί οι ουσίες που 

εναποτίθενται, κυρίως τα θρεπτικά συστατικά, μέσω των ποταμιών δεν προλαβαίνουν να 

φτάσουν στις ανοιχτές θάλασσες γιατί έχουν είδη αφομοιωθεί από τα παράκτια 

οικοσυστήματα (Galloway et al., 2004). 

 Η απρόσκοπτη ανάπτυξη ενός θαλάσσιου οικοσυστήματος καθορίζεται από την 

ισορροπημένη αναλογία των θρεπτικών συστατικών που απαιτούνται για την επιβίωση κάθε 

οργανισμού που ζει και αναπτύσσεται μέσα σε αυτό. Αν κάποιο από τα θρεπτικά αυτά 

συστατικά δεν είναι διαθέσιμο στην απαιτούμενη ποσότητα τότε αποτελεί τον ρυθμιστικό 

παράγοντα της παραγωγικότητας του συγκεκριμένου οικοσυστήματος. 
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 Πρώτος ο Redfield μελέτησε ποσοτικά την σχέση που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα 

στα θρεπτικά συστατικά ενός θαλάσσιου οικοσυστήματος, προκειμένου να επικρατεί 

ισορροπία. Μελετώντας την μέση αναλογία που υπάρχει μεταξύ των στοιχείων Ν (ως ΝΟ3
-), 

άνθρακα (ως CΟ2), φωσφόρου (ως ΡΟ4
3-) και οξυγόνου στο φυτοπλαγκτόν βρέθηκε ότι 

παραμένει σταθερή. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι μικροοργανισμοί χρειάζονται τα 

στοιχεία αυτά σε συγκεκριμένη αναλογία προκειμένου να αναπτυχθούν. Με την ίδια 

αναλογία απελευθερώνονται στο υδάτινο περιβάλλον αφού εξακολουθεί να παραμένει 

σταθερή και μετά τον θάνατο τους. Ο υπολογισμός του λόγου βασίστηκε στην αντίδραση (1) 

και βρέθηκε ίση με  C:Ν:Ρ:Ο =106:16:1:138. 

(CH2O)106(NH3)16(H3PO4)  +  138O2  →   106CO2  +  122H2O  +  16HNO3  +  H3PO4  (1) 

 Επομένως ένας τρόπος να ελεγχθεί η παραγωγικότητα ενός θαλάσσιου 

οικοσυστήματος είναι η απόκλιση του από τον λόγο Redfield C:Ν:Ρ:Ο =106:16:1:138, όπου 

C, Ν Ρ και Ο είναι οι βιοδιαθέσιμες ποσότητες (σε moles) άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου 

αντίστοιχα. Συνήθως ο λόγος Redfield αναφέρεται στις διαλυτές ανόργανες μορφές του 

άνθρακα, του αζώτου και του φωσφόρου επειδή είναι περισσότερο βιοδιαθέσιμες. Όμως για 

να έχουμε πληρέστερη εικόνα της παραγωγικότητας ενός οικοσυστήματος θα πρέπει να 

συνυπολογίζονται τόσο οι οργανικές όσο και οι σωματιδιακές τους μορφές (Downing, 1997). 

Και αυτό γιατί πολλοί μικροοργανισμοί έχουν την δυνατότητα να μεταβολίζουν τις μορφές 

αυτές μετατρέποντας τις σε ανόργανες, αυξάνοντας έτσι την βιοδιαθεσιμότητα τους.  

Ένας άλλος παράγοντας που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό 

του λόγου είναι ότι οι διαλυτές ανόργανες μορφές των θρεπτικών ανακυκλώνονται από το 

σύστημα σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό που παράγονται, έτσι παραμένουν ελάχιστα στην 

ανόργανη μορφή τους, γεγονός που εμποδίζει τον προσδιορισμό της πραγματικής τους 

συγκέντρωσης. Αυτό έχει ως συνέπεια η τιμή του λόγου που προσδιορίζουμε να μην 

αντιπροσωπεύει πλήρως το οικοσύστημα (Downing, 1997).  

 Ειδικά για τον λόγο Ν/Ρ όταν η τιμή του είναι μικρότερη του 16 τότε ο ρυθμιστικός 

παράγοντας της παραγωγικότητας του συστήματος είναι το άζωτο ενώ όταν ο λόγος Ν/Ρ έχει 

τιμή μεγαλύτερη του 16 ρυθμιστικός παράγοντας είναι ο φώσφορος (Downing, 1997). Η τιμή 

του λόγου αυτού υπολογίζεται θεωρώντας μόνο τις υδατοδιαλυτές ανόργανες μορφές του 

αζώτου και του φωσφόρου και δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι τόσο το άζωτο όσο και 

ο φώσφορος βρίσκονται εκτός από την ανόργανη μορφή τους και στην οργανική, η οποία 

είναι δυνατόν να είναι κατά πολύ βιοδιαθέσιμη. Μάλιστα όσον αφορά το άζωτο η οργανική 

του μορφή είναι βιοδιαθέσιμη σε ποσοστό που κυμαίνεται από 40 έως και 70% (Seitzinger et 

al., 1999, Wiegner et al., 2006, Wedyan et al., 2007), γεγονός που σημαίνει ότι όταν υπάρχει 

σε αφθονία το υψηλό ποσοστό της βιοδιαθεσιμότητας του το καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό σε 

ένα οικοσύστημα. 
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1.8  Μεσόγειος Θάλασσα 

 

 Η Μεσόγειος θάλασσα είναι μια σχεδόν κλειστή θάλασσα, η οποία επικοινωνεί από 

δυτικά με τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω των στενών του Γιβραλτάρ και ανατολικά με τη 

Μαύρη θάλασσα μέσω των στενών του Βοσπόρου (Eικ.1.10). Η Μεσογειακή λεκάνη έχει 

μέσο βάθος 1500μ. και αποτελεί το 0.7% της συνολικής επιφάνειας και το 0.3% του 

συνολικού όγκου των ωκεανών των πλανήτη. Η γεωγραφική θέση της επιτρέπει να δέχεται 

επιδράσεις τόσο από τα Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα όσο και από τις άγονες Αφρικανικές 

ερήμους ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή επηρεάζουν τόσο 

την θαλάσσια κυκλοφορία όσο και την δυναμική της ατμόσφαιρας, μεταβάλλοντας τις 

συγκεντρώσεις των συστατικών της στο χώρο και στο χρόνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.10: Η λεκάνη της Μεσογείου. 

 Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ανατολική και η Δυτική Μεσόγειο παρουσιάζουν 

διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες, οι οποίες εστιάζονται τόσο στα φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά των νερών τους όσο και στην γεωγραφική τους θέση. Στην Δυτική Μεσόγειο 

η αλατότητα είναι χαμηλότερη (36.5-38 psu), αφού τα νερά της αραιώνονται σημαντικά από 

τα λιγότερο αλμυρό νερό του Ατλαντικού. Αντίθετα τα νερά της Α. Μεσογείου είναι 

περισσότερο αλμυρά δεδομένου ότι τα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού χρειάζονται χρόνια για 

να φτάσουν στην Α. Μεσόγειο (ο κύκλος της εισροής- εκροής των νερών του Ατλαντικού 

στη Μεσόγειο απαιτεί 80-100 χρόνια). Επιπλέον στην Α. Μεσόγειο σημειώνονται 

υψηλότερες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά την περίοδο του καλοκαιριού, με αποτέλεσμα να 

ευνοείται η εξάτμιση. 
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Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει το Δυτικό από το Ανατολικό τμήμα της Μεσογείου όσον 

αφορά την κατανομή των θρεπτικών συστατικών. Είναι γεγονός ότι η Μεσόγειος θάλασσα 

θεωρείται μια από τις πιο ολιγοτροφικές περιοχές ως προς την πρωτογενή παραγωγή και τις 

συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών και χλωροφύλλης-α (Dugdale and Wilkerson, 1988). 

Το φαινόμενο αυτό γίνεται εντονότερο από την Δυτική προς την Ανατολική Μεσόγειο και 

αυτό οφείλεται τόσο στην διαφορετική γεωγραφική της διαμόρφωση μια και διαθέτει 

λιγότερα ποτάμια συγκριτικά με την Δυτική, αλλά και στις ανθρώπινες παρεμβάσεις (φράγμα 

Ασσουάν, 1977). 

 

Χειμώνας 

 

Φθινόπωρο 

Άνοιξη Καλοκαίρι 

Εικόνα 1. 11: Εποχική διακύμανση της χλωροφύλλης-α στην λεκάνη της Μεσογείου (SeaWifs data). 

 Στην Εικ.1.11 απεικονίζονται η εποχική διακύμανση της χλωροφύλλης-α στη λεκάνη 

της Μεσογείου. Είναι φανερή η αυξητική διαβάθμιση της ολιγοτροφικότητας κατά την 

διάρκεια ολόκληρου του έτους από το Δυτικό προς το Ανατολικό τμήμα της όπως επίσης και 

η εποχική διαβάθμιση του φαινομένου. Έτσι το χειμώνα ο σχηματισμός πυκνών νερών οδηγεί 

σε έντονη κάθετη ανάμειξη, συμβάλλοντας έτσι στην εσωτερική αναγέννηση θρεπτικών  
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συστατικών, αυξάνοντας την πρωτογενή παραγωγή (Bethoux, 1989). Την άνοιξη και το 

φθινόπωρο λόγω της αυξημένης βροχόπτωσης και της τήξης των πάγων, τα ποτάμια και η 

διάβρωση του εδάφους αποτελούν το κύριο μονοπάτι εμπλουτισμού των νερών της 

Μεσογείου με θρεπτικά συστατικά.  

 Αντίθετα το καλοκαίρι το φαινόμενο της ολιγοτροφικότητας γίνεται ακόμα 

εντονότερο ιδιαίτερα στην Ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

κυρίως στην στρωματοποίηση των νερών λόγω έντονης θερμοκρασιακής διαφοροποίησης, 

εμποδίζοντας με αυτό τον τρόπο την μεταφορά θρεπτικών συστατικών από τα βαθύτερα προς 

τα επιφανειακά νερά. Το γεγονός αυτό προσδίδει ένα σημαντικό ρόλο στην ατμοσφαιρική 

εναπόθεση την εποχή αυτή και ιδιαίτερα στην ξηρή, μια και επικρατεί της υγρής στην 

περιοχή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  

 Η ερμηνεία αυτού του φαινόμενου έγινε αντικείμενο πολλών μελετών. Πολλοί 

ερευνητές υποστήριξαν ότι στα νερά της Μεσογείου ρυθμιστικός παράγοντας είναι το άζωτο 

(Anderson et al, 1988, Owens et al., 1989), ενώ κάποιοι άλλοι πρότειναν τον φώσφορο 

(Bethoux et al., 1992,1998). Οι τελευταίες μελέτες όμως οδηγούν στην άποψη ότι για την μεν 

Δυτική Μεσόγειο και τα δύο στοιχεία είναι εξίσου σημαντικά και ο ρυθμιστικός τους ρόλος 

διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκάστοτε κλιματολογικές συνθήκες, ενώ για την Ανατολική 

Μεσόγειο ο ρυθμιστικός παράγοντας φαίνεται να είναι ο φώσφορος αφού ο λόγος Redfield: 

Ν/Ρ κυμαίνεται από 24 έως 29 και μάλιστα στην περιοχή της Κρήτης έχει τιμή 26.8 (Krom et 

al., 1991, 1992).  

Η επεξήγηση της ιδιαίτερα υψηλής τιμής του λόγου Ν/Ρ περιλάμβανε τα εξής 

επιχειρήματα:  

 Αυξημένη βιολογική αφομοίωση του αζώτου (Bethoux et al., 1998, 2002, 

Pantoja et al., 2002). 

 Επιλεκτική προσρόφηση φωσφόρου από ατμοσφαιρικά σωματίδια και 

απομάκρυνση τους από την στήλη του νερού πριν αφομοιωθούν από το 

θαλάσσιο οικοσύστημα (Krom et al., 1991) 

 Ατμοσφαιρική εναπόθεση θρεπτικών συστατικών με υψηλό λόγο ΝΟ3
-/ΡΟ4

3- 

(~25) (Herut et al., 1999a, Markaki et al., 2003). 

 Μειωμένη απονιτροποίηση των ΝΟ3
- στην στήλη του νερού διατηρώντας 

έτσι υψηλό τον λόγο ΝΟ3
-/ΡΟ4

3- (Krom et al., 2004). 

 Ειδικότερα, τα επιφανειακά νερά της Α. Μεσογείου χαρακτηρίζονται από χαμηλά 

επίπεδα χλωροφύλλης και θρεπτικών ενώ ρυθμιστικός παράγοντας για τα βακτήρια θεωρείται 

ο φώσφορος ενώ για το φυτοπλαγκτόν είναι τόσο ο φώσφορος όσο και το άζωτο (Flaten et 

al., 2005, Zohary et al., 2005). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τελευταία ευρήματα του 

πειράματος CYCLOPS σκοπός του οποίου ήταν να μελετήσει την μεταβολή του θαλάσσιου  
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οικοσυστήματος της Α. Μεσογείου κατά την προσθήκη in situ φωσφορικών ιόντων. 

Παρατηρήθηκε αύξηση στην βακτηριακή δραστηριότητα όχι όμως και αντίστοιχη αύξηση 

του πλήθους των βακτηρίων. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε στο ότι τα ετερότροφα βακτήρια 

ήταν ικανά να αποκοδομήσουν τόσο οργανικές μορφές αζώτου όσο και ανόργανες σε 

αντίθεση με το φυτοπλαγκτόν, το οποίο αποικοδομεί μόνο τις ανόργανες μορφές του αζώτου 

και του φωσφόρου (Krom et al., 2005, Herut et al., 2005).  

Η ατμοσφαιρική εναπόθεση αποτελεί βασικό μονοπάτι εμπλουτισμού της Α. 

Μεσογείου σε θρεπτικά συστατικά και μάλιστα τα επίπεδα εναπόθεσης των ατμοσφαιρικών 

σωματιδίων είναι από τα υψηλότερα σε παγκόσμια κλίμακα. Η μέση ετήσια ροή εναπόθεσης 

μάζας για την Δ. Μεσόγειο κυμαίνεται από 3-12 g m-2 yr-1 ενώ για την Α. Μεσόγειο είναι 20-

50 g m-2 yr-1 (Guerzoni et al., 1999). Επίσης μελέτες έχουν αποδώσει στην ατμοσφαιρική 

εναπόθεση του ανόργανου αζώτου το 300% της νέας παραγωγής ενώ η ατμοσφαιρική 

εναπόθεση του φωσφόρου καλύπτει περίπου το 25% (Guerzoni et al., 1999, Bergametti et al., 

1992, Kouvarakis et al., 2002, Markaki et al., 2003). 

 Ο όρος Νέα παραγωγή ΡΝ αναφέρεται στην πρωτογενή παραγωγή που οφείλεται σε 

ποσότητες θρεπτικών συστατικών που προέρχονται εκτός της εύφωτης ζώνης όπως είναι η 

μεταφορά από μεγαλύτερα βάθη ή μέσω της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης (Dugdale and 

Goering 1967). Ως πρωτογενή παραγωγή ΡΤ ορίζεται η μάζα του ανόργανου άνθρακα που 

δημιουργείται φωτοσυνθετικά ανά μονάδα χρόνου και όγκου δηλ. mg C m-3 d-1 (Ignatiades 

1998). Ανάλογα αναγεννημένη παραγωγή ΡΑ ονομάζεται εκείνη που οφείλεται σε 

ανακυκλωμένα θρεπτικά συστατικά εντός της εύφωτης ζώνης. Και οι δύο μαζί αποτελούν την 

συνολική πρωτογενή παραγωγή :ΡΤ = ΡΝ + ΡΑ. Συνήθως η Νέα Παραγωγή κυμαίνεται από 

10 έως 30% της ολικής (Dugdale and Goering 1967). 

 Στην ατμόσφαιρα της Α. Μεσογείου (Φινοκαλιά) μετρήθηκαν από τον Kouvarakis et 

al. (2001) οι συγκεντρώσεις των διαφόρων μορφών του ανόργανου αζώτου στην υγρή, αέρια 

και σωματιδιακή φάση. Ταυτόχρονα με την βοήθεια ιζηματοπαγίδων, σε βάθος 200m και 

500m, εκτιμήθηκε η παραγωγικότητα αλλά και η ποσότητα του αζώτου που χρησιμοποιείται 

από τους θαλάσσιους οργανισμούς. Από την μελέτη αυτή διαπιστώθηκε ότι το διαλυτό 

ανόργανο άζωτο που εισέρχεται στην θάλασσα μέσω της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης (38.4 

mmol m-2y-1) είναι υπεύθυνο για την παραγωγή 0.25 mol C m-2 y-1. Όμως η νέα παραγωγή 

άνθρακα που οφείλεται στην ατμοσφαιρική εναπόθεση του αζώτου, σύμφωνα με την 

παρούσα μελέτη, μπορεί να έχει ακόμα μεγαλύτερη τιμή, αφού δεν υπολογίστηκε η 

συμμετοχή του διαλυτού οργανικού αζώτου. 
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1.9   Στόχοι Διατριβής 
 
 Υπάρχουν αρκετές μελέτες που αφορούν το γίγνεσθαι του ανόργανου αζώτου και τις 

επιπτώσεις του στο γενικότερο ατμοσφαιρικό κύκλο του αζώτου. Αντίθετα για το οργανικό 

άζωτο οι διαθέσιμες μελέτες είναι ελάχιστες, παρόλα αυτά το κυρίαρχο συμπέρασμα που 

απορρέει από αυτές είναι ότι το οργανικό άζωτο αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του κύκλου 

του αζώτου στην ατμόσφαιρα που όμως δεν του έχει αποδοθεί η δέουσα σημασία. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα να υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες για το γίγνεσθαι του οργανικού 

αζώτου στην ατμόσφαιρα όσον αφορά τις χημικές μορφές στις οποίες απαντάται αλλά και τις 

επιπτώσεις του σε υδατικά και μη οικοσυστήματα.  

 Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η κατανόηση των χημικών και φυσικών 

διεργασιών που ελέγχουν το γίγνεσθαι των υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων ενώσεων 

(WSON) στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, έχοντας ως απώτερο στόχο να καθοριστούν οι πηγές 

των ενώσεων αυτών στην ατμόσφαιρα αλλά και να διερευνηθούν οι πιθανές χημικές μορφές 

τους. 

Οι επιμέρους στόχοι ήταν: 

1) Μελέτη των επίπεδων της συγκέντρωσης του κλάσματος των υδατοδιαλυτών 

οργανικών αζωτούχων ενώσεων (WSON) στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον πάνω από 

ηπειρωτικά και θαλάσσια οικοσυστήματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά.  

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες 

ατμοσφαιρικών σωματιδίων σε περιοχές τόσο στο Βόρειο όσο και στο Νότιο Ημισφαίριο. Οι 

περιοχές αυτές, τα χαρακτηριστικά τους, η διάρκεια της κάθε δειγματοληψίας και ο αριθμός 

των δειγμάτων που συνελλέγησαν παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίν. 1.3. 

 Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες αερολυμάτων σε δυο περιοχές του Β. 

Ημισφαιρίου, την Α. Μεσόγειο και τον Τροπικό Ατλαντικό Ωκεανό, οι οποίες παρουσιάζουν 

κοινά χαρακτηριστικά, όπως η χαμηλή θαλάσσια βιολογική δραστηριότητα (ολιγοτροφικές 

περιοχές) και η επίδραση από φαινόμενα μεταφοράς σκόνης από την έρημο της Β. Αφρικής. 

Επιπλέον η περιοχή της Α. Μεσογείου δέχεται και ανθρωπογενείς ρύπους από τα Ευρωπαϊκά 

αστικά κέντρα. Από το Νότιο Ημισφαίριο μελετήθηκε η ατμόσφαιρα μιας απομακρυσμένης 

από ανθρωπογενείς δραστηριότητες περιοχή του Ινδικού Ωκεανού (Νησί Άμστερνταμ) αλλά 

και μιας θαλάσσιας περιοχής με έντονη βιολογική δραστηριότητα (Ν. Ατλαντικός Ωκεανός). 



______________________________________________________________________________________  Εισαγωγή 

 29

 

Πίνακας 1.3: Οι δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. 

 

 

Τοποθεσία 

 

 

Περίοδος 

Αριθμός 

Δειγμάτων

(Ν) 

 

Είδος Δείγματος 

 

Χαρακτηριστικά 

Περιοχής 

2005-2006 63 ΡΜ1.3 

ΡΜ1.3-10

2003-2006 74 

 

Υγρή 

Εναπόθεση 

2003-2006 39 Ξηρή 

Εναπόθεση 

 

 

 

Παράκτια 

Αγροτική 

 

 

 

Α. Μεσόγειος 

(Κρήτη)  

5/7-9/10/2007 47 ΡΜ1  

Β. Ατλαντικός 

(Μαυριτανία) 

16/7-4/8/2006 20 Λεπτά(δ<2μm) 

Αδρά(δ>2μm) 

Θαλάσσια 

Ν. Ατλαντικός 

(Ν. Αφρική-Χιλή) 

21/1-3/2/2007 23 ΡΜ2.5 Θαλάσσια 

Ινδικός Ωκεανός 

(Νησί Άμστερνταμ) 

29/1-22/12/2005 42 ΡΜ2.5 

ΡΜ2.5-10

Απομακρυσμένο 

Νησί 

 

2) Μελέτη των πηγών του WSON και της εποχικής διακύμανσης τόσο σε αδρά όσο και σε 

λεπτά ατμοσφαιρικά σωματίδια. 

Η εποχική διακύμανση του WSON εκτιμήθηκε με βάση τα δεδομένα που 

συνελλέγησαν για διάστημα δυο ετών (2005-2006) στην περιοχή της Α. Μεσογείου και 

αφορούσαν τόσο τα λεπτά όσο και τα αδρά ατμοσφαιρικά σωματίδια. Δεδομένου ότι τα 

λεπτά και τα αδρά σωματίδια προέρχονται κατά συνθήκη από διαφορετικές πηγές, 

πραγματοποιήθηκε και εκτίμηση των πιθανών πηγών τους.  

Επίσης στα δείγματα αυτά πραγματοποιήθηκαν και αναλύσεις υδατοδιαλυτού 

οργανικού άνθρακα (WSOC), προκειμένου να προσδιοριστεί ο λόγος C/N, έτσι ώστε να 

αποκτηθούν περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά την βιοδιαθεσιμότητα των ενώσεων αυτών 

αλλά και την χημική τους σύσταση. 
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3) Ο ρόλος  της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης του WSON 

Μελετήθηκε η ατμοσφαιρική εναπόθεση του WSON κατά κύριο λόγο στην περιοχή 

της Α. Μεσογείου κατά την διάρκεια της υγρής και ξηρής περιόδου και για χρονικό διάστημα 

τεσσάρων ετών (2003-2006), ενώ συγχρόνως πραγματοποιήθηκαν εκτιμήσεις της 

ατμοσφαιρικής εναπόθεσης και για τις υπόλοιπες υπό εξέταση περιοχές. Το γεγονός αυτό 

επέτρεψε τον διερεύνηση του ρόλου της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης του WSON στην 

παραγωγικότητα των θαλάσσιων κυρίως οικοσυστημάτων.  

4) Ειδοχαρακτηρισμός του κλάσματος των υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων 

ενώσεων (WSON)  

 Προκειμένου να διευκρινιστεί η χημική σύσταση του κλάσματος των υδατοδιαλυτών 

οργανικών αζωτούχων ενώσεων (WSON) πραγματοποιήθηκαν χημικές αναλύσεις ουρίας, 

ελεύθερων α-αμινοξέων και αμινών (διμέθυλοαμίνη και τριμέθυλοαμίνη). Στον Πίν.1.4 είναι 

συγκεντρωμένα τα δείγματα στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις των παραπάνω 

χημικών ενώσεων. 

 

Πίνακας 1.4: Οι χημικές αναλύσεις των αζωτούχων οργανικών ενώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην 

παρούσα μελέτη. 

Περιοχή Δείγματα Χρονική 

Περίοδος 

Ελεύθερα 

Αμινοξέα 

Ουρία Διμέθυλο 

αμίνη 

Τριμέθυλο 

αμίνη 

ΡΜ1.3 2006 -  - - 

ΡΜ1.3-10 2006 -  - - 

ΡΜ1      

Υγρή 

Εναπόθεση 

2006 -  - - 

 

 

 

Α. Μεσόγειος 

Ξηρή 

Εναπόθεση 

2006 -  - - 

 

Ν. Ατλαντικός 

 

ΡΜ2.5

 

21/1-3/2/2007 

-  - - 

 

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά οι μέθοδοι δειγματοληψίας για 

κάθε περίπτωση αλλά και οι αναλυτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Δειγματοληψία και Αναλυτική μεθοδολογία 
 

2.1   Μέθοδοι συλλογής δειγμάτων και γεωγραφική επισκόπηση  
 

2.1.1  Περιοχή της Α. Μεσογείου 
 

Στην περιοχή της Α. Μεσογείου (Κρήτη), συνελλέγησαν δείγματα αερολυμάτων, 

υγρής και ξηρής εναπόθεσης. Ο σταθμός δειγματοληψίας βρίσκεται στην Βόρεια πλευρά 

της Κρήτης, στην περιοχή της Φινοκαλιάς (25ο40΄Ε, 35ο20΄Ν) και απέχει 70 Km 

ανατολικά από την πόλη του Ηρακλείου. Είναι τοποθετημένος σε υψόμετρο 130 m πάνω 

από την επιφάνεια της θάλασσας ενώ οι κατοικημένες περιοχές απέχουν 20 Km (Εικ.2.1 

& 2.2). Η γεωγραφική θέση της Κρήτης επιτρέπει τη μελέτη μεταφοράς ρύπων που 

εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Α. Μεσογείου από την Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη αλλά και τη μελέτη φαινόμενων μεταφοράς σκόνης από την έρημο της Σαχάρας 

(Mihalopoulos et al.,1997). 

 

ΦινοκαλιάΦινοκαλιάΦινοκαλιά

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1: Η γεωγραφική θέση του σταθμού της Φινοκαλιάς (25ο40΄Ε, 35ο20΄Ν) στην 

Κρήτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.2: Ο σταθμός της Φινοκαλιάς. 
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2.1.1.α   Συλλογή υγρής εναπόθεσης 

 Για τη συλλογή των δειγμάτων της υγρής εναπόθεσης χρησιμοποιήθηκε ο 

αυτόματος δειγματολήπτης Van Essen, (Εικ.2.3). 

Τοποθετημένος σε ύψος 2m από την επιφάνεια της 

γης και με τη βοήθεια ανιχνευτή υγρασίας ανοίγει 

μόνο κατά τη διάρκεια της βροχόπτωσης, 

αποκλείοντας έτσι τη συνεισφορά της ξηρής 

εναπόθεσης. Η βροχή εισέρχεται στο εσωτερικό του 

δειγματολήπτη μέσω μιας κωνικής επιφάνειας από 

τεφλόν διαμέτρου 23cm και καταλήγει με τη 

βοήθεια ενός μικρότερου χωνιού σε δοχείο από 

πολυαιθυλαίνιο όπου και συλλέγετε το δείγμα.  

Εικόνα 2.3: Δειγματολήπτης υγρής εναπόθεσης. 

 Τα χωνιά ξεπλένονται πριν και μετά από κάθε γεγονός βροχόπτωσης με 

υπερκάθαρο νερό (R<18 MΩ cm-1) για την απομάκρυνση τυχόν προσκολλημένων 

σωματιδίων και μικροοργανισμών. Ο δειγματολήπτης ξεπλένεται και στις περιπτώσεις 

που δεν υπάρχει βροχόπτωση για περισσότερες από δύο ή τρεις ημέρες προς αποφυγή 

επιμόλυνσης και ανάπτυξης μικροοργανισμών. 

 

2.1.1.β   Συλλογή Ξηρής Εναπόθεσης 
 

Για την συλλογή των δειγμάτων της ξηρής 

εναπόθεσης χρησιμοποιήθηκε ο συλλέκτης που 

απεικονίζεται στις Εικ.2.4 & 2.5. Σε μια κυκλική 

επιφάνεια από αλουμίνιο με διάμετρο 27 cm έχουν 

τοποθετηθεί μικρές γυάλινες σφαίρες πάνω στις οποίες 

εναποτίθεται η σκόνη. Κάτω από την επιφάνεια αυτή 

είναι τοποθετημένο ένα χωνί επίσης από αλουμίνιο ίδιας 

διαμέτρου το οποίο καταλήγει σε ένα μπουκάλι από 

πολυαιθυλένιο. 

 

Εικόνα 2.4: Δειγματολήπτης ξηρής εναπόθεσης. 
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 Οι σφαίρες ξεπλένονται ανά διαστήματα 10 έως 15 ημερών με 300 ml 

υπερκάθαρο νερό (R<18 MΩ cm-1) και το εκχύλισμα συνελλέγονταν στο μπουκάλι 

πολυαιθυλενίου. Γνωρίζοντας το εμβαδό της επιφάνειας εναπόθεσης της σκόνης και 

φυσικά το χρονικό διάστημα της δειγματοληψίας 

μπορούμε να υπολογίσουμε την συνολική ροή 

εναπόθεσης. Μετά τη συλλογή των δειγμάτων 

ακολουθούσε προσθήκη συντηρητικού (100μl 

CHCl3) και παραμονή τους στην κατάψυξη (-

180C) μέχρι την ανάλυση. Η παραμονή στην 

κατάψυξη δεν διαρκούσε περισσότερο από μήνα. 

Μετρήσεις έδειξαν ότι κατά το χρονικό αυτό 

διάστημα δεν υπήρξε μεταβολή της 

συγκέντρωσης του συνολικού αζώτου στο 

δείγμα. (MSc Violaki, 2003). 

Εικόνα 2.5: Γυάλινες σφαίρες συλλογής. 

 

2.1.1.γ    Συλλογή αερολυμάτων στην Α. Μεσόγειο 
 
(α)   Συλλογή λεπτών (ΡΜ1.3) και αδρών (ΡΜ1.3-10) αερολυμάτων 

 

 Ο δειγματολήπτης που χρησιμοποιήθηκε στην περιοχή της Α. Μεσογείου 

(Φινοκαλιά), αποτελείται από τρεις 

δακτυλιοειδείς απογυμνωτές αέριας φάσης 

(denuder) σε σειρά και από ένα virtual 

διαχωριστή, ο οποίος διαχωρίζει τα 

αερολύματα ως προς την διάμετρο τους. Η 

λειτουργία του στηρίζεται στην διαφορετική 

αδράνεια που επιδεικνύουν τα σωματίδια στη 

ροή του εισερχόμενου αέρα, σύμφωνα με το 

μέγεθος τους.  

 
Εικόνα 2.6: Εξωτερικό τμήμα του δειγματολήπτη 

 σωματιδιακής φάσης. 
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 Οι δακτυλιοειδείς απογυμνωτές αέριας φάσης απομακρύνουν τις αέριες πτητικές 

και ημι-πτητικές οργανικές ενώσεις ελαττώνοντας έτσι το θετικό σφάλμα που μπορεί να 

επέλθει στα αποτελέσματα των αναλύσεων από την προσρόφηση τους στα φίλτρα. 

Χρησιμοποιήθηκαν τρεις δακτυλιοειδείς απογυμνωτές, οποίοι σύμφωνα με τον Gundel et 

al. (1995) είχαν καλυφτεί εσωτερικά με προσροφητική ρητίνη (XAD-4: πολυστυρένιο-δι-

βύνυλοβενζόλιο). Σε κάθε νέα δειγματοληψία η αέρια φάση απομακρύνεται από το 

προσροφητικό υλικό των δακτυλιοειδών απογυμνωτών με εκχύλιση με μίγμα 

ακετονιτριλίου – εξανίου με αναλογία 1:3. 

 Ο virtual διαχωριστής αποτελείται από δύο μέρη, το εξωτερικό και το κυρίως 

μέρος. Στην Εικ.2.6 απεικονίζεται το εξωτερικό μέρος του δειγματολήπτη. Στην κορυφή 

του διακρίνεται ένα προστατευτικό κάλυμμα σε σχήμα χωνιού το οποίο ελαττώνει την 

πρόσκρουση των σωματιδίων στα εσωτερικά του τοιχώματα όπως επίσης και αποτρέπει 

την εισαγωγή βροχής, χιονιού, εντόμων και απομεινάρια ζωντανών ή νεκρών 

οργανισμών. Ακολουθεί ένας προ-διαχωριστής, ο οποίος δεν επιτρέπει την είσοδο 

σωματιδίων με διάμετρο μεγαλύτερη των 10 μm. Η επιτρεπόμενη διάμετρος των 

σωματιδίων από τον προ-διαχωριστή εξαρτάται από την ροή του αέρα αλλά και από την 

απόσταση του από την είσοδο του δείγματος. 

 Στην Εικ.2.7 απεικονίζεται το κυρίως μέρος του virtual διαχωριστή, το οποίο 

αποτελείται από ένα επιταχυντή της ροής του δείγματος, η οποία στη συνέχεια 

διαχωρίζεται σε δύο υπορροές. Η υψηλή ροή, η 

οποία αποτελεί το 90% της κύριας, σχηματίζει μια 

καμπύλη στο εσωτερικό του διαχωριστή που 

τελικά καταλήγει σε ένα φίλτρο Τεφλόν όπου και 

συλλέγονται τα λεπτά σωματίδια, αφού είναι τα 

μόνα που μπορούν να ακολουθήσουν αυτή τη ροή. 

Η μικρότερη ροή, που αποτελεί το υπόλοιπο 10% 

της κύριας, οδηγείται κατακόρυφα από τον 

επιταχυντή πάνω σε ένα δεύτερο φίλτρο Τεφλόν, 

το οποίο συλλέγει τα αδρά σωματίδια. 
Εικόνα 2.7: Kυρίως μέρος του δειγματολήπτη 

 σωματιδιακής φάσης 

 Η διάμετρος διαχωρισμού των σωματιδίων σε αδρά και λεπτά εξαρτάται από το 

μέγεθός και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του επιταχυντή αλλά και από τη ροή που 

χρησιμοποιείται για τη συλλογή του δείγματος. Στην παρούσα δειγματοληψία η συλλογή 

του δείγματος πραγματοποιήθηκε με ροή αέρα 16.7 L min-1, ενώ η διάμετρος 

διαχωρισμού των σωματιδίων ήταν 1.3 μm.  
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 Στο σταθμό της Φινοκαλιάς λειτουργούσαν ταυτόχρονα δυο virtual διαχωριστές. 

Φίλτρα από Τεφλόν (PTFE: πολυτετραφθορο αιθυλένιο) διαμέτρου 47mm με πόρους 

διαμέτρου 3.0μm είχαν τοποθετηθεί στον πρώτο δειγματολήπτη, στα οποία 

πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις των ανιόντων και κατιόντων όπως επίσης και του 

συνολικού Οργανικού Αζώτου. Στον δεύτερο δειγματολήπτη είχαν τοποθετηθεί φίλτρα 

από χαλαζία (Quarz) διαμέτρου 47mm με πόρους διαμέτρου 1μm, στα οποία 

πραγματοποιήθηκαν οι αναλύσεις του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα. Τα φίλτρα 

από χαλαζία προθερμάθηκαν στους 450οC για 5 ώρες, προκειμένου να απομακρυνθεί 

οποιαδήποτε οργανική ουσία που θα μπορούσε να επιμολύνει το δείγμα.  

 
(β)    Συλλογή λεπτών (ΡΜ1) αερολυμάτων στην Α. Μεσόγειο 

 Ο δειγματολήπτης που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των λεπτών 

σωματιδίων (ΡΜ1) στην περιοχή της Α. Μεσογείου (Φινοκαλιά), ήταν ένας διαχωριστής 

χαμηλής πίεση (ΒLPI: Βerner Low Pressure Impactor) πέντε σταδίων (Εικ.2.8). Η 

λειτουργία του στηρίζεται στο διαφορετικό ποσοστό αδράνειας που επιδεικνύουν τα 

σωματίδια στη ροή του εισερχόμενου αέρα.  

 Τα τέσσερα πρώτα στάδια του δειγματολήπτη χρησιμοποιήθηκαν για να 

απομακρύνουν τα σωματίδια μεγαλύτερης διαμέτρου, ενώ στο 50 στάδιο είχε 

τοποθετηθεί το φίλτρο συλλογής του δείγματος. Τα φίλτρα που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

συλλογή του ήταν φίλτρα χαλαζία (Whatman Q-MA, 47mm), τα οποία είχαν 

προθερμανθεί στους 4500C για 5 h, προκειμένου να απομακρυνθεί οποιαδήποτε οργανική 

επιμόλυνση. 

 Η διάμετρος των σωματιδίων του δείγματος στο φίλτρο, καθορίζεται από την 

ροή του αέριου δείγματος, έτσι όταν η ροή είναι 24.5 L min-1 το μικρότερο από τα 

τέσσερα στάδια κατακρατεί σωματίδια με διάμετρο μεγαλύτερη των 1.8 μm. Ο 

υπολογισμός αυτός βασίστηκε, σύμφωνα με τον Rader D. J. and Marple (1985), στην 

παρακάτω εξίσωση (1), όπου θεωρώντας τον αριθμό του Stokes ίσο με 0.24 μπορεί να 

υπολογιστεί η διάμετρος των σωματιδίων. 

St =
W

CV Dpp

μ

ρ

9

2
0

 (1) 

 
 Στην εξίσωση (1), ρp είναι η πυκνότητα του σωματιδίου, Vo είναι η μέση 

ταχύτητα του αέρα, Dp είναι η διάμετρος των σωματιδίων, W είναι η διάμετρος του 

δειγματολήπτη, μ είναι το ιξώδες και C είναι μια σταθερά διόρθωσης. Αντίστοιχα στην 

παρούσα δειγματοληψία η χρησιμοποιούμενη ροή ήταν 80 L min-1, σύμφωνα με την  
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παραπάνω σχέση, το μικρότερο από τα τέσσερα στάδια κατακρατεί σωματίδια με 

διάμετρο μεγαλύτερη των 1μm. 

 

 

 

Φίλτρο Συλλογής
Δείγματος

Φίλτρο Συλλογής
Δείγματος

 

Εικόνα 2.8:  Ο δειγματολήπτης ΒLPI (Βerner Low Pressure Impactor). Η μεγέθυνση δεξιά 

απεικονίζει το εσωτερικό του 5 ου σταδίου όπου πραγματοποιήθηκε η συλλογή του δείγματος, όπως 

επίσης και το εσωτερικό των σταδίων(1-4). 
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2.1.2    Συλλογή αερολυμάτων στον Ινδικό Ωκεανό (νησί Άμστερνταμ ) 
 

 Στο νησί Άμστερνταμ (37ο52΄Ν. 

77ο32΄Α) που βρίσκεται στον Ν. Ινδικό 

Ωκεανό, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία 

ατμοσφαιρικών σωματιδίων σύμφωνα με τη 

διάμετρο τους. Ο δειγματολήπτης ήταν 

τοποθετημένος σε ένα πυλώνα ύψους 15m. 

στη θέση Μπενεντίκτ (37050΄Ν,77031΄Α) 

στη Βόρεια πλευρά του νησιού. Το σημείο 

αυτό βρίσκεται σε υψόμετρο 150m από το 

επίπεδο της θάλασσας. Στην Εικ.2.9 

απεικονίζεται ο χάρτης του νησιού.  
Εικόνα 2.9: Η θέση του δειγματολήπτη των 

 ατμοσφαιρικών σωματιδίων στο νησί Άμστερνταμ  

 

 Ο διαχωρισμός των ατμοσφαιρικών σωματιδίων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

ενός κρουστικού διαχωριστή τριών σταδίων (Εικ.2.10), ο οποίος διαχωρίζει τα σωματίδια 

σε ΡΜ10, ΡΜ2.5 και ΡΜ1. Η συλλογή 

του δείγματος πραγματοποιήθηκε σε 

φίλτρα τεφλόν διαμέτρου 25mm με 

εξαίρεση τα σωματίδια με διάμετρο 

μικρότερη από 1 μm, τα οποία 

συλλέγονταν σε μεγαλύτερο φίλτρο 

(47mm). Η χρησιμοποιούμενη ροή 

αέρα ήταν 30 l/min, ενώ η κάθε 

δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε 

εβδομαδιαία βάση. 

 

Εικόνα 2.10: Κρουστικός διαχωριστής 
τριών σταδίων (Dekati PM10) 
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2.1.3  Συλλογή αερολυμάτων στον Β. Ατλαντικό Ωκεανό (Δ. Αφρική) 
 

 Η δειγματοληψία των αερολυμάτων της ατμόσφαιρας του Β. Ατλαντικού 

Ωκεανού πραγματοποιήθηκε με τη 

χρήση ενός κρουστικού διαχωριστή 

τριών σταδίων, ο οποίος διαχωρίζει 

τα σωματίδια σε ΡΜ2, ΡΜ2-1..3 και 

ΡΜ1..3. Ο διαχωριστής αυτός 

(Εικ.2.12) είχε τοποθετηθεί στη 

πλώρη του ερευνητικού πλοίου 

Meteor (Εικ.2.11).  

 

Εικόνα 2.11: Το ερευνητικό σκάφος ΜΕΤΕΟR. 

 

 Το κύριο μέρος του δειγματολήπτη αποτελείται από τρεις πλάκες αλουμινίου, οι 

οποίες περιέχουν εναλλάξ εννέα ή δέκα παράλληλες εγκοπές. Το πλάτος των εγκοπών 

είναι σταθερό πάνω στην ίδια πλάκα αλλά είνα

Μεταξύ των πλακών είναι τοποθετημένα 

φίλτρα μ  τέτοιο τρόπο ώστε από την μια να 

συλλέγουν τα αερολύματα που προέρχονται 

από το προηγούμενο στάδιο διαχωρισμού και 

από την άλλη να αφήνουν τον αέρα να περνάει 

στο επόμενο. Το δείγμα συνελλέχθηκε σε 

φίλτρα (Quartz τα οποία 

προθερμάθηκαν στους 450

ι όλο και μικρότερο προς τις εσωτερικές. 

ε

χαλαζία ),  

ε 

ο ν

0C, προκειμένου να 

απομακρυνθεί οποιαδήποτ οργανική ουσία 

που θα μπορούσε να επιμολύνει το δείγμα. Η 

ροή λειτουργίας τ υ δειγματολήπτη ήτα  1 

m3/min ενώ η κάθε δειγματοληψία είχε 

διάρκεια 24 ώρες. 

 

Εικόνα 2.12: Κρουστικός διαχωριστήρας τριών σταδίων. 
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2.1.4    Συλλογή αερολυμάτων στον Ν. Ατλαντικό Ωκεανό. 
 

 Η συλλογή των ατμοσφαιρικών σωματιδίων (δ<2.5μm) στον Ν. Ατλαντικό 

Ωκεανό πραγματοποιήθηκε από το κατάστρωμα του ωκεανογραφικού πλοίου Marion-

Dufresne (Εικ.2.13). Ο πύργος δειγματοληψίας των λεπτών ατμοσφαιρικών σωματιδίων 

όπως επίσης και άλλων παραμέτρων ήταν τοποθετημένος στην πλώρη του πλοίου και σε 

ύψος 25 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας . 

 

 
Εικόνα 2.13: Πύργος δειγματοληψίας των αερολυμάτων αλλά και μετεωρολογικών δεδομένων στην 

πλώρη του πλοίου. 

 Αναλυτικότερα, ο δειγματολήπτης των αερολυμάτων απαρτίζονταν από δυο 

γυάλινους απογυμνωτές αέριας φάσης (denuder) συνδεδεμένους σε σειρά, οι οποίοι 

κατέληγαν σε τρία φίλτρα τοποθετημένα επίσης σε σειρά. Το πρώτο ήταν ένα φίλτρο από 

ίνες γυαλιού εμποτισμένο με διάλυμα Na2CO3 σκοπός του οποίου ήταν η απομάκρυνση 

των αέριων όξινων ενώσεων. Το δεύτερο ήταν ένα φίλτρο από χαρτί εμποτισμένο με 

διάλυμα κιτρικού οξέος προκειμένου να συγκρατεί αποτελεσματικότερα την αέρια ΝΗ3. 

Το τρίτο ήταν ένα φίλτρο τεφλόν στο οποίο πραγματοποιήθηκε η συλλογή των 

δείγματος. Ο δειγματολήπτης αυτός θεωρείται κατάλληλος για το διαχωρισμό της 

σωματιδιακής από την αέρια φάση (Jaeschke et al., 1998; Perrino et al., 1999; Allegrini 

et al., 1999) και η λειτουργία του στηρίζεται στην διαφορετική ταχύτητα διάχυσης 

μεταξύ αέριων και σωματιδίων. Ο πρώτος σε σειρά απογυμνωτής ήταν εμποτισμένος με 

διάλυμα Na2CO3 έτσι ώστε να συλλέγει τα όξινα αέρια της ατμόσφαιρας (HCl, HNO3, 

HNO2, SO2), ενώ ο δεύτερος, εμποτισμένος με διάλυμα κιτρικού οξέος, κατακρατούσε 

την αέρια αμμωνία, απομακρύνοντας την έτσι από την σωματιδιακή φάση. 
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ΠΠρροοςς  ΜΜεεττρρηηττήή  
ΌΌγγκκοουυ  ΔΔεείίγγμμααττοοςς  

ΡΡοοήή  δδεείίγγμμααττοοςς    

Φίλτρο Συλλογής Δείγματος 

Denuder  
Εικόνα 2.14: Ο δειγματολήπτης που χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των λεπτών σωματιδίων 

(δ<2.5μm) στον Ν. Ατλαντικό Ωκεανό. 

 

 Τα διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν για τον εμποτισμό των denuder πριν από 

κάθε δειγματοληψία ήταν ένα διάλυμα Na2CO3 2%κ.β. σε νερό, ένα διάλυμα κιτρικού 

οξέος 4%κ.β. σε μεθανόλη και ένα διάλυμα γλυκερόλης 2%κ.ο. σε μεθανόλη, τα οποία 

φυλάσσονταν σε φιάλη από πολυαιθυλαίνιο στους +4 0C. Ο απογυμνωτής συλλογής των 

όξινων συστατικών εμποτίζονταν με μίγμα διαλυμάτων Na2CO3 και γλυκερόλης με 

αναλογία 1:1 και συνολικό όγκου 10 ml, αντίστοιχα ο απογυμνωτής συλλογής της αέριας 

αμμωνίας εμποτίζονταν με μίγμα διαλυμάτων κιτρικού οξέος και γλυκερόλης ίδιου 

όγκου και αναλογίας με τον πρώτο. Και οι δυο απογυμνωτές πριν την τοποθέτηση τους 

στο δειγματολήπτη ξηραίνονται με ρεύμα αζώτου. Η χρήση της γλυκερόλης σκοπό έχει 

την κατακράτηση του ανθρακικού νατρίου και του κιτρικού οξέος στα γυάλινα 

εσωτερικά τοιχώματα των απογυμνωτών, έτσι ώστε να πραγματοποιείται 

αποτελεσματικότερα η συλλογή της αέριας φάσης.  

 Κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας η ροή δείγματος ήταν περίπου 15 L/min. 

Μετά το πέρας κάθε δειγματοληψίας οι απογυμνωτές ξεπλένονται με 10 ml Milli-Q νερό 

(R<18 MΩ cm-1), ακολουθούσε προσθήκη 200 μl CHCl3 ως συντηρητικό. Το εκχύλισμα 

φυλασσόταν στους +4 0C, μέχρι την αποστολή τους στο εργαστήριο για χημική ανάλυση.  
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2.1.5    Συντήρηση δειγμάτων 
 

2.1.5.α. Δείγματα Εναπόθεσης (Υγρής και Ξηρής) 

 Τα δείγματα της υγρής και ξηρής εναπόθεσης, αμέσως μετά την συλλογή και 

μεταφοράς τους στο εργαστήριο, υπόκεινται σε διήθηση μέσω ενός φίλτρου κυτταρίνης 

0.45 μm, με σκοπό να απομακρυνθεί η μη υδατοδιαλυτή σωματιδιακή ύλη. Στη συνέχεια 

το δείγμα διαχωρίζονταν σε ισάριθμα κλάσματα σύμφωνα με το πλήθος των χημικών 

αναλύσεων και τοποθετούνταν σε μπουκάλια πολυαιθυλαινίου. Έχει διαπιστωθεί ότι το 

υλικό κατασκευής του δοχείου φύλαξης του δείγματος δεν προκαλεί επιμολύνσεις στο 

περιεχόμενο του δείγματος (Feniet, 1990).  

 Στη συνέχεια αφού προστεθεί χλωροφόρμιο (CHCl3) ως συντηρητικό, το δείγμα 

φυλάσσεται στην κατάψυξη (-18 0C). Η προσθήκη συντηρητικού συνίσταται στην 

παρεμπόδιση οποιασδήποτε βακτηριακής δραστηριότητας, η οποία θα μπορούσε να 

διαφοροποιήσει τις πραγματικές συγκεντρώσεις στο δείγμα. Η κατάψυξη των δειγμάτων 

κρίθηκε επαρκής σύμφωνα με το Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (2000) για το είδος των αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα 

μελέτη. 

 

2.1.5.β. Δείγματα Αερολυμάτων 

 Τα φίλτρα συλλογής των ατμοσφαιρικών σωματιδίων φυλάσσονταν μετά τη 

συλλογή τους σε αλουμινόχαρτο το οποίο είχε προθερμανθεί (στους 450οC για 5 ώρες). 

Στη συνέχεια τοποθετούνταν σε σακουλάκι πολυαιθυλενίου, ώστε να αποφευχθεί η 

επαφή του με τα άλλα δείγματα. Ακολουθούσε διατήρηση των φίλτρων στην κατάψυξη 

(-18 0C) έως την ανάλυση τους. Το γεγονός ότι μεσολαβούσε μικρό χρονικό διάστημα 

μεταξύ συλλογής και ανάλυσης καθιστά περιττές επιπλέον διαδικασίες συντήρησης των 

δειγμάτων. 
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2.2  Αναλυτική Μεθοδολογία 
 

2.2.1  Προσδιορισμός του συνολικού υδατοδιαλυτού αζώτου και του 

υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου 

 

 Ο προσδιορισμό του συνολικού υδατοδιαλυτού αζώτου πραγματοποιήθηκε στην 

παρούσα μελέτη με την μέθοδο των υπερθειϊκών (Persulfate Method, Standard methods 

1995). Η αξιολόγηση της μεθόδου έχει ήδη πραγματοποιηθεί (MSc Violaki, 2005). Η 

μέση συγκέντρωση 20 λευκών δειγμάτων κατά την διάρκεια της περιόδου των 

αναλύσεων προσδιορίστηκε ίση με 7.7±1.1 μΜ N, ενώ το όριο ανίχνευσης της μεθόδου 

ήταν 3.2 μΜ N (0.045 ppm N). Η συγκέντρωση σε άζωτο του λευκού κυμαίνεται από 12-

23% της αντίστοιχης συγκέντρωσης των δειγμάτων.  

 Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή όλες οι μορφές του αζώτου που υπάρχουν στο 

δείγμα οξειδώνονται σε αλκαλικό περιβάλλον με την βοήθεια ενός οξειδωτικού (Κ2S2O8) 

προς νιτρικά ιόντα. Η αντίδραση πραγματοποιείται στους 100-1100C. Κατόπιν τα νιτρικά 

ανάγονται σε νιτρώδη με την βοήθεια αναγωγικής στήλης χαλκού-καδμίου και στη 

συνέχεια προσδιορίζεται η συγκέντρωση τους φασματοφωτομετρικά (543nm). Ο 

φασματοφωτομετρικός προσδιορισμός βασίζεται στο ιώδες χρώμα που σχηματίζεται 

κατά τη σύζευξη διαζωτωμένου σουλφανιλαμιδίου με την Ν-(1-νάφθυλο)-

αιθυλαινοδιαμίνη (Εικ.2.15). 

Από τον φασματοφωτομετρικό προσδιορισμό των νιτρωδών προκύπτει η 

συγκέντρωση του συνολικού αζώτου που υπάρχει στο δείγμα. Για να βρεθεί η 

συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου πρέπει να υπολογιστεί η συνολική 

συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού ανόργανου αζώτου (NO2
-, ΝΟ3

- και ΝΗ4
+)1 και στη 

συνέχεια να αφαιρεθεί από την συγκέντρωση του ολικού αζώτου.  

Παρεμποδίσεις: Η ύπαρξη Fe και Cu σε συγκεντρώσεις πάνω από μερικά mg/l 

είναι δυνατόν να ελαττώσουν την αναγωγική ικανότητα της στήλης. Η παρεμπόδιση 

αίρεται με την προσθήκη διαλύματος EDTA. Επίσης λόγω της συνύπαρξης του Cl-, του 

ΝΟ2
-
 και του NCl3 είναι δυνατόν να σχηματιστεί ένα κόκκινο χρώμα κατά την προσθήκη 

του αντιδραστηρίου χρώματος, το οποίο παρεμποδίζει το φασματοφωτομετρικό  

                                                 
1 Η συγκέντρωση των  NO2

- δεν υπολογίστηκε καθώς θεωρήθηκε αμελητέα λόγω της ταχείας 
μετατροπής τους σε ΝΟ3

- ιόντα. 
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προσδιορισμό των ΝΟ2
-. Ακόμα το Cl- είναι δυνατόν να οξειδώσει το Cd της αναγωγικής 

στήλης ελαττώνοντας την απόδοση της.  

 
Εικόνα 2.15.: Αντίδραση αναγωγής των ΝΟ3

- στην στήλη Cu-Cd και σχηματισμός του ιώδους 

χρώματος κατά τη σύζευξη διαζωτωμένου σουλφανιλαμιδίου με την Ν-(1-νάφθυλο)-

αιθυλαινοδιαμίνη. 
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 Προκειμένου να διευκρινιστεί η επίδραση της μήτρας του δείγματος στο 

προσδιορισμό του συνολικού αζώτου, ακολουθήθηκε η μέθοδος προσθήκης γνωστής 

ποσότητας (Standard Addition) σε πραγματικό δείγμα βροχής. Όπως παρατηρούμε στην 

Εικ. 2.16 η κλίση της πρότυπης καμπύλης δεν μεταβάλλεται όταν αναλύεται πραγματικό 

δείγμα γεγονός που σημαίνει ότι η μέθοδος προσδιορισμού του συνολικού αζώτου δεν 

επηρεάζεται από την μήτρα των πραγματικών δειγμάτων. Η ανάκτηση της 

προστιθέμενης ποσότητας αζώτου υπολογίστηκε ίση με 105±6%. 
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Εικόνα 2.16: Μέθοδος Προσθήκης γνωστής ποσότητας 

πρότυπου διαλύματος Συνολικού Αζώτου σε πραγματικό δείγμα βροχής. 
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2.2.2  Ποσοτικός προσδιορισμός του ανόργανου αζώτου (ΝΟ3
- και ΝΗ4

+) 

 

Η ανάλυση του ανόργανου αζώτου (ΝΟ3
- και ΝΗ4

+) πραγματοποιήθηκε με την 

βοήθεια της ιοντικής χρωματογραφίας. Οι πειραματικές συνθήκες που 

χρησιμοποιήθηκαν για τα ανιόντα αναφέρονται συνοπτικά στον Πίν. 2.1 και για τα 

κατιόντα στον Πίν.2.2. Το όριο ανίχνευσης για τα νιτρικά (ΝΟ3
-) και τα αμμωνιακά ιόντα 

(ΝΗ4
+) ήταν αντίστοιχα 0.15 μM και 0.5 μM. Το λευκό ήταν κάτω του ορίου ανίχνευσης. 

 
Πίνακα 2.1: Χρωματογραφικές συνθήκες για την ανάλυση ανιόντων. 

Αντλία 

Διάλυμα Έκλουσης 

Ροή 

Εισαγωγή δείγματος 

Προστήλη 

Στήλη 

Καταστολέας Μεμβράνης 

Ανιχνευτής 

Altech 320 

1.7 mM NaHCO3 / 1.8mM Na2CO3

2 ml/min 

Marathon Autosampler 

AG4A-SC 

AS4A-SC 

ASRS-II 4-mm 

Conductivity Detector 

 

 

 
Πίνακα 2.2: Χρωματογραφικές συνθήκες για την ανάλυση κατιόντων. 

Αντλία 

Διάλυμα Έκλουσης 

Ροή 

Εισαγωγή δείγματος 

Προστήλη 

Στήλη 

Καταστολέας Μεμβράνης 

Ανιχνευτής 

Marathon IV 

20mM MSA 

1 ml/min 

Marathon Autosampler

CG12A 

CS12A 

CSRS-I 4-mm 

Conductivity Detector 
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2.2.3 Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός της διμεθυλαμίνης και 

τριμεθυλαμίνης 

 Ο ποσοτικός και ποιοτικός διαχωρισμός των αμινών πραγματοποιήθηκε με 

ιοντική χρωματογραφία κατιόντων. Οι χρωματογραφικές συνθήκες που 

χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται συνοπτικά στον Πίν. 2.3, ενώ ένα τυπικό 

χρωματογράφημα πρότυπου διαλύματος μίγματος κατιόντων, διμεθυλοαμίνης (ΔΜΑ) 

και τριμεθυλοαμίνης (ΤΜΑ) παρουσιάζεται στην Εικ.2.17. Το όριο ανίχνευσης της ΔΜΑ 

&ΤΜΑ είναι ίσο με 0.5μΜ.  

 

Πίνακα 2.3: Χρωματογραφικές συνθήκες για την ανάλυση της (CH3)2NH & της (CH3)3N. 

Αντλία 

Διάλυμα Έκλουσης 

Ροή 

Όγκος δείγματος 

Προστήλη 

Στήλη 

Καταστολέας Μεμβράνης 

Ανιχνευτής 

Marathon IV 

15mM MSA 

1 ml/min 

500μl 

CG12A 

CS12A 

CSRS-I 4-mm 

Conductivity Detector

K+

Na+

NH4
+

Mg2+

Ca2+

TMA+

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.17: Τυπικό χρωματογράφημα πρότυπου μίγματος κατιόντων, διμεθυλοαμίνης και 

τριμεθυλοαμίνης. 
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Εικόνα 2.18: Καμπύλη βαθμονόμησης της Διμεθυλοαμίνης (ΔΜΑ). 
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2.2.4  Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός της ουρίας  

 
 Ο προσδιορισμός της ουρίας πραγματοποιήθηκε χρωματογραφικά σύμφωνα με 

την Μace et al., (2003). Χρησιμοποιήθηκε στήλη κατιόντων (Dionex CS12) και 

ανιχνευτής UV (190nm). To όριο ανίχνευσης της μεθόδου προσδιορίστηκε στα 10 ppb 

χρησιμοποιώντας 125 μl loop. 

 
Πίνακα 2.4: Χρωματογραφικές συνθήκες για την ανάλυση ουρίας. 

Αντλία 

Διάλυμα Έκλουσης 

Ροή 

Εισαγωγή 

δείγματος 

Προστήλη 

Στήλη 

Ανιχνευτής 

Marathon IV 

20mM MSA 

1 ml/min 

Marathon 

Autosampler 

CG12 

CS12 

UV Detector (190nm) 

 

 Οι χρωματογραφικές συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν είναι συγκεντρωμένες 

στον Πίν. 2.4, ενώ ένα τυπικό χρωματογράφημα απεικονίζεται στην Εικ. 2.19.  

 

 
Εικόνα 2.19: Xρωματογράφημα πρότυπου διαλύματος Ουρίας(1 ppm). 

 
 

Άγνωστη κορυφή 

Ουρία 
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 Προκειμένου να διευκρινιστεί η επίδραση της μήτρας του δείγματος στο 

προσδιορισμό της ουρίας, ακολουθήθηκε η μέθοδος προσθήκης γνωστής ποσότητας 

(Standard Addition) σε πραγματικό δείγμα βροχής. Όπως παρατηρούμε στην Εικ.2.20 η 

κλίση της πρότυπης καμπύλης δεν μεταβάλλεται όταν αναλύεται πραγματικό δείγμα 

γεγονός που σημαίνει ότι η μέθοδος χρωματογραφικού προσδιορισμού της ουρίας δεν 

επηρεάζεται από την μήτρα των πραγματικών δειγμάτων. Το ποσοστό ανάκτησης της 

προστιθέμενης ποσότητας προσδιορίστηκε ίσο με 104.7±0.5%. 
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Εικόνα 2.20: α) Πρότυπη Καμπύλη Βαθμονόμησης και β)Μέθοδος Προσθήκης γνωστής ποσότητας 

πρότυπου διαλύματος Ουρίας σε πραγματικό δείγμα βροχής. 
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2.2.5   Ποιοτικός και Ποσοτικός προσδιορισμός των ελεύθερων α-αμινοξέων 

 
 Ελεύθερα α-αμινοξέα θεωρούνται τα αμινοξέα που δεν έχουν δεσμευτεί χημικά 

σε μόρια πρωτεϊνών και πεπτιδίων. Ο χημικός και ποσοτικός προσδιορισμός τους 

βασίστηκε στην ιδιότητα της ελεύθερης άμινο-ομάδας (πρωτοταγής και δευτεροταγής) 

να σχηματίζει ενώσεις με τη χημική ουσία DABS-Cl (διμέθυλο-άμινο-άζω-

βενζοσουλφονυλο χλωρίδιο). Η ένωση αυτή ((CH3)2NC6H4N=NC6H4SO2Cl) είναι ένα 

χρωμοφόρο αντιδραστήριο εξαιρετικής σταθερότητας (2-3 εβδομάδες) που 

χρησιμοποιείται ευρέως στον χημικό χαρακτηρισμό των αμινοξέων, επιδεικνύοντας 

μέγιστη απορρόφηση στα 436nm (Knecht et al., 1986, Jansen et al., 1991, Stocchi et al., 

1992).  
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Εικόνα 2.21.: Αντίδραση σχηματισμού των χρωμοφόρων ενώσεων DABS-Αμινοξέων. 

 

 Σχηματισμός των χρωμοφόρων ενώσεων DABS-Αμινοξέων: Σε ποσότητα 

δείγματος το οποίο είχε συμπυκνωθεί μέχρι ξηρού υπό κενό, προστίθεται 100μl 

διαλύματος DABS-Cl (4 nmol/ μl σε ακετονιτρίλιο) και 50 μl διαλύματος ΝαΗCO3 με 

συγκέντρωση 50 mΜ (pH=9). Ακολουθεί θέρμανση του μίγματος στους 700 C για 20 

min. Κατόπιν ψύχεται και αραιώνεται με 400 μl διαλύματος K2HPO4 με συγκέντρωση 50 

mΜ (pH=7). Η αντίδραση είναι 1:1 και πραγματοποιείται σε βασικό περιβάλλον (pΗ= 8-

9), (Εικ.2.21). 

 Ο ποιοτικός διαχωρισμός και ποσοτικός των DABS-Αμινοξέων: 

Πραγματοποιήθηκε με Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης (HPLC) και ανιχνευτή 

ορατού στα 436nm (UV Detector). Το σύστημα HPLC που χρησιμοποιήθηκε (Εικ.2.22) 

όπως επίσης και οι χρωματογραφικές συνθήκες πού επιλέχθηκαν περιγράφονται 

αναλυτικά παρακάτω. 
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Αντλία Εισαγωγή Δείγματος 

Στήλη 

Επεξεργασία Δεδομένων 

Ανιχνευτής 

Κινητή Φάση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 2.22: Σχηματική αναπαράσταση ενός συστήματος HPLC. 
 

1. Σύστημα Κινητής Φάσης. 

 Η κινητή φάση που χρησιμοποιήθηκε είναι δύο διαλύτες, το ακετονιτρίλιο και 

ένα ρυθμιστικό διάλυμα οξικού οξέος-οξικού νατρίου (ρΗ=6.5), ενώ επιλέχθηκε 

βαθμιδωτή έκλουση (gradient elution) με ροή 1ml/min. 

 

2. Σύστημα έγχυσης του δείγματος 

 Περιλαμβάνει μια περιστρεφόμενη βαλβίδα έκχυσης δείγματος υψηλής πίεσης, η 

οποία επιτρέπει την εισαγωγή με μικροσύριγγα όγκων δείγματος με μεγάλη ακρίβεια και 

επαναλιψημότητα. Η βέλτιστη ποσότητα δείγματος που επιλέχθηκε στην ανάλυση μας 

ήταν 100μl. 

 

3. Στήλη Διαχωρισμού 

 Η Στατική Φάση είναι μη πολική και αποτελείται από silica ως υπόστρωμα στην 

οποία έχει συνδεθεί με χημικό δεσμό υδρογονανθρακική αλυσίδα με 18 άτομα άνθρακα 

(C-18). Για τις αναλύσεις της παρούσας μελέτης χρησιμοποιήθηκε στήλη από 

ανοξείδωτο χάλυβα ODS-Hypersil, μήκους 250mm, εσωτερικής διαμέτρου 4.6 mm και 

υλικό πλήρωσης που αποτελείται από πορώδη σωματίδια λεπτού διαμερισμού (5 μm). Η 

θερμοκρασία της στήλης σε όλη τη διάρκεια της ανάλυσης ήταν  στους 400C.  
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4. Ανιχνευτής  

 

 Το σύστημα ανίχνευσης που εφαρμόστηκε στη μελέτη αυτή ένα 

φασματοφωτόμετρο υπεριώδους-ορατού. Το μήκος κύματος που επιλέχθηκε για την 

ανίχνευση των DABS-Αμινοξέων ήταν 436 nm. 
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Εικόνα 2.23: Xρωματογράφημα πρότυπου διαλύματος Αμινοξέων με συγκεντρώσεις που 

κυμαίνονται από 1μΜ έως 11μΜ (Χ: άγνωστη κορυφή). 

 Από τα 20 πρωτεϊνικά α-αμινοξέα μπορέσαμε να διαχωρίσουμε πλήρως τα 15 

DABS-Αμινοξέα. Ένα χαρακτηριστικό χρωματογράφημα μίγματος DABS-Αμινοξέων 

φαίνεται στην Εικ.2.23. Προχωρώντας στην ποσοτικοποίηση των παραπάνω ποιοτικά 

διαχωριζόμενων DABS-Αμινοξέων, παρασκευάστηκε πρότυπο διάλυμα μίγματος των 17 

α-αμινοξέων. Η αργινίνη και η αλανίνη έχοντας τους ίδιους χρόνους κατακράτησης για 

τις δεδομένες χρωματογραφικές συνθήκες ήταν αδύνατο να διαχωριστούν οπότε και 

ποσοτικοποιήθηκαν μαζί. Επίσης το ασπαρτικό οξύ δεν ποσοτικοποιήθηκε λόγω 

συνέκλουσης του με δεδομένο θόρυβο υποβάθρου. Στην Εικ.2.24 απεικονίζεται ένα 

χαρακτηριστικό χρωματογράφημα DABS-Αμινοξέων σε πραγματικό δείγμα 

αερολύματος. 

 Δημιουργήθηκαν καμπύλες βαθμονόμησης για το καθένα από αυτά, οι 

παράμετροι των οποίων παρουσιάζονται στον Πίν.2.5. Τα όρια ανίχνευσης των 

αμινοξέων ήταν κάτω από 0.2 μΜ, ενώ τα ποσοστά ανάκτησης τους κυμάνθηκαν από 

98.9 έως 101.1 %. 
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 min5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25

Εικόνα 2.24: Xρωματογράφημα Αμινοξέων σε πραγματικό δείγμα αερολύματος 

(Χ: άγνωστη κορυφή). 

 

Πίνακας 2.5: Οι παράμετροι των καμπύλων βαθμονόμησης των ελεύθερωναμινοξέων, αλλά και τα 

ποσοστά ανάκτησης. 

DABS-Αμινοξέα Κλίση R2 Ανάκτηση(%) 

Γλουταμικό Οξύ 28.91 0.999 100.6±2.1 

Σερίνη 41.47 0.998 100.1±2.4 

Θρεονίνη 30.81 0.999 101.1±2.1 

Γλυκίνη 31.33 0.999 99.7±3.5 

Αργινίνη+Αλανίνη 71.49 0.999 100.6±2.1 

Προλίνη 41.28 1.000 100.6±0.7 

Βαλίνη 34.33 1.000 100.6±1.6 

Μεθειονίνη 29.87 0.998 99.9±1.3 

Ισολευκίνη 32.54 0.999 98.9±1.9 

Λευκίνη 33.33 1.000 99.2±2.8 

Τρυπτοφάνη 31.15 0.998 99.3±3.2 

Φαινυλανίνη 34.72 1.000 100.9±1.1 

Κυστείνη 54.05 0.999 100.8±2.1 

Λυσίνη 56.36 0.999 99.5±1.4 

Ιστιδίνη 53.99 0.997 99.5±3.5 

Τυροσίνη 53.08 0.993 99.5±5.2 
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 Προκειμένου να διευκρινιστεί η επίδραση της μήτρας του δείγματος στο 

προσδιορισμό των ελεύθερων α-αμινοξέων, ακολουθήθηκε η μέθοδος προσθήκης 

γνωστής ποσότητας (Standard Addition) σε πραγματικό δείγμα αερολύματος. Όπως 

παρατηρούμε στην Εικ.2.25 η κλίση της πρότυπης καμπύλης δεν μεταβάλλεται όταν 

αναλύεται πραγματικό δείγμα γεγονός που σημαίνει ότι η μέθοδος χρωματογραφικού 

προσδιορισμού των ελεύθερων α-αμινοξέων δεν επηρεάζεται από την μήτρα των 

πραγματικών δειγμάτων. 
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Linear (Προσθήκη γνωστής ποσότητας σε δείγμα αερολύματος)

Linear (Καμπύλη Βαθμονόμησης)
 

Εικόνα 2.25: Πρότυπη Καμπύλη Βαθμονόμησης Γλυκίνης και Μέθοδος Προσθήκης γνωστής 

ποσότητας πρότυπου μίγματος αμινοξέων σε πραγματικό δείγμα αερολύματος. 
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2.2.6  Προσδιορισμός του συνολικού οργανικού (OC) και στοιχειακού (ΕC) 
άνθρακα. 
 
 Ο ποσοτικός προσδιορισμός του συνολικού οργανικού και στοιχειακού άνθρακα 

πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός θερμικού/οπτικού αναλυτή άνθρακα για 

αερολύματα (Sunset Laboratory Inc.) (Εικ.2.25). Για τον προσδιορισμό τους 

εφαρμόστηκε η μέθοδος ΤΟΤ (Thermal Optical Transmittance).  

 Αρχικά τo δείγμα φίλτρου καθορισμένης επιφάνειας, μεταφέρεται σε 

ατμόσφαιρα Ηe στο εσωτερικό φούρνου χαλαζία. Στην συνέχεια αυξάνεται σταδιακά η 

θερμοκρασία ακολουθώντας δυο κύριες φάσεις. Κατά την πρώτη φάση πραγματοποιείται 

ο προσδιορισμού του οργανικού άνθρακα και η θερμοκρασία αυξάνεται από 0 έως 650o 

C, ενώ κατά τη δεύτερη φάση πραγματοποιείται ο προσδιορισμός του στοιχειακού 

άνθρακα και η θερμοκρασία αυξάνεται από 550 έως 850o C (Εικ.2.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 2.25: Ο αναλυτής άνθρακα και το διάγραμμα ροής της λειτουργίας του. 

 
 
 Αναλυτικότερα, κατά την πρώτη φάση οι οργανικές ενώσεις και τα προϊόντα 

πυρόλυσης εκροφούνται θερμικά και μεταφέρονται σε φούρνο, όπου πραγματοποιείται 

οξείδωση των οργανικών ενώσεων προς CO2, παρουσία διοξείδιο του μαγγανίου (MnO2). 

Το CO2 που σχηματίζεται παρασύρεται έξω από τον φούρνο οξείδωσης με την ροή 

φέροντος αερίου (He) και αναμιγνύεται με αέριο υδρογόνο. Το μίγμα αυτό περνάει στην 

συνέχεια από έναν θερμαινόμενο καταλύτη νικελίου όπου μετατρέπεται ποσοτικά σε 

μεθάνιο ενώ ανιχνεύεται από έναν ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (FID).  

 Αφού ολοκληρωθεί το αρχικό θερμοκρασιακό πρόγραμμα στον φούρνο χαλαζία, 

η θερμοκρασία του φούρνου πέφτει στους 550o C και το ρεύμα ροής καθαρού ήλιου 

αντικαθίσταται από ένα οξειδωτικό μίγμα ήλιου – οξυγόνου με αναλογία (1:49). Τότε 

εφαρμόζεται το δεύτερο θερμοκρασιακό πρόγραμμα στο οξειδωτικό ρεύμα ροής και ο 

στοιχειακός άνθρακας που περιέχεται στο δείγμα, μεταφέρεται στον οξειδωτικό φούρνο  
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MnO2. Ο στοιχειακός άνθρακας ανιχνεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως και ο οργανικός 

άνθρακας. 

 Μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί το γεγονός ότι κατά την διάρκεια της 

πυρόλυσης στο πρώτο θερμοκρασιακό πρόγραμμα, επιπλέον στοιχειακός άνθρακας είναι 

δυνατόν να σχηματιστεί από μερική μετατροπή του οργανικού άνθρακα, έχοντας ως 

αποτέλεσμα την υποεκτίμηση του οργανικού άνθρακα και την υπερεκτίμηση του αρχικού 

στοιχειακού άνθρακα. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να αρχίσει να εμφανίζεται ακόμα και 

σε θερμοκρασία 300o C ανάλογα με τη χημική σύσταση των οργανικών ενώσεων του 

δείγματος.  
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Εικόνα 2.26: Τυπικό θερμογράφημα. 
 
 
 Προκειμένου να διορθωθεί το σφάλμα αυτό, η θερμική/οπτική μέθοδος 

χρησιμοποιεί την χαρακτηριστική ιδιότητα του στοιχειακού άνθρακα να παρουσιάζει 

υψηλή απορρόφηση φωτός. Η διόρθωση επιτυγχάνεται με την χρήση ενός λέιζερ 

κόκκινου φωτός, όπως λέιζερ He-Ne ή ενός συντονιζόμενου λέιζερ διόδων. Το λέιζερ 

εστιάζει μέσα από τον θάλαμο του δείγματος, ώστε η δέσμη του λέιζερ να περνάει μέσα 

από το φίλτρο καθώς αυτό βρίσκεται πάνω στην πλατφόρμα δείγματος μέσα στον 

φούρνο. Η ένταση εκπομπής της δέσμης του μεταβαλλόμενου λέιζερ καταγράφεται καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ανάλυσης. 

 Καθώς η θερμοκρασία αρχίζει να αυξάνεται, η ένταση εκπομπής του λέιζερ 

παρακολουθείται από το σύστημα συλλογής αποτελεσμάτων. Οποιαδήποτε 

απανθράκωση του οργανικού άνθρακα προκύψει, έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της 

έντασης της εκπεμπόμενης από το λέιζερ ακτινοβολίας. Μετά το πρώτο θερμοκρασιακό  
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πρόγραμμα, που το ρεύμα ροής εναλλάσσεται από ήλιο σε μίγμα He/O2, όλος ο 

στοιχειακός άνθρακας οξειδώνεται και απομακρύνεται, ενώ η ένταση εκπομπής του 

λέιζερ επιστρέφει στο αρχικό επίπεδο υποβάθρου. Όταν τα δεδομένα που προκύπτουν 

από τον FID επανεξετάζονται, σε συνδυασμό με την απορρόφηση του λέιζερ, το σημείο 

στο δεύτερο θερμοκρασιακό πρόγραμμα οξείδωσης στο οποίο η ένταση εκπομπής του 

λέιζερ είναι ίση με την αρχική ένταση εκπομπής, είναι το σημείο διαχωρισμού μεταξύ 

οργανικού (OC) και στοιχειακού (ΕC) άνθρακα. 

 Όποια ποσότητα στοιχειακού άνθρακα έχει ανιχνευτεί πριν το σημείο αυτό 

θεωρείται ότι έχει σχηματιστεί από πυρόλυση κατά την απανθράκωση του οργανικού 

άνθρακα. Αυτή η ποσότητα αφαιρείται από το εμβαδό του στοιχειακού άνθρακα που 

παρατηρείται κατά την οξειδωτική φάση της ανάλυσης και ορίζεται ως οργανικός 

άνθρακας. Η αρχική υπόθεση για την διόρθωση αυτή είναι ότι ο στοιχειακός άνθρακας 

που είναι δεσμευμένος στην σωματιδιακή φάση και ο στοιχειακός άνθρακας που 

σχηματίζεται από την πυρόλυση, έχουν τον ίδιο συντελεστή απορρόφησης. Η ανάλυση 

πρότυπων δειγμάτων που έχουν ετοιμαστεί πολύ προσεκτικά δείχνει ότι η διόρθωση 

αυτή είναι ικανοποιητική. Το λευκό των δειγμάτων υπολογίστηκε για τον οργανικό 

άνθρακα (OC) 0.019±0.007μg/cm2 και τον στοιχειακό άνθρακα (ΕC) 0.146±0.07μg/cm2. 
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2.2.7  Προσδιορισμός του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα (WSOC). 

 
Η ανάλυση του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα πραγματοποιήθηκε σε 

αναλυτή ολικού οργανικού άνθρακα (TOC-VCSH/CSN Analyzer, Shimadzu) (Εικ.2.27). Η 

λειτουργία του βασίζεται στη θέρμανση (6800C) παρουσία καταλύτη (Pt) του ολικού 

άνθρακα και την μετατροπή του σε CO2, το οποίο ανιχνεύεται με φασματοφωτόμετρο 

υπερύθρου. Ο υδατοδιαλυτός οργανικός άνθρακας υπολογίζεται έμμεσα ως η διαφορά 

του ανόργανου άνθρακα από τον ολικό άνθρακα. Τόσο ο ολικός όσο και ο ανόργανος 

άνθρακας προσδιορίζονται ξεχωριστά.  

Αναλυτικότερα, το δείγμα εισάγεται στο θάλαμο αντίδρασης όπου και 

οξειδώνεται καταλυτικά προς CO2. Το φέρον αέριο (Ν2) μεταφέρει το CO2 και τα 

υπόλοιπα προϊόντα της καύσης σε ένα αφυγραντή όπου απομακρύνεται η υγρασία ενώ 

ταυτόχρονα ψύχονται. Ακολούθως, το φέρον αέριο διέρχεται μέσα από μια παγίδα 

αλογόνων, όπου κατακρατούνται τα αλογόνα που μπορεί να περιέχει το δείγμα για να 

καταλήξει στην κυψελίδα του ανιχνευτή NDIR (Non Dispersive Infra Red). Το 

διάγραμμα λειτουργίας του οργάνου παρουσιάζεται στην Εικ.2.28. 

Ο ανόργανος άνθρακας αποτελείται κυρίως από το διαλυμένο CO2 αλλά και από 

τα ανθρακικά άλατα που μπορεί να εμπεριέχονται στο δείγμα. Ο προσδιορισμός του 

πραγματοποιείται με προσθήκη υδροχλωρικού οξέος (ΗCl), έτσι ώστε να επιτευχθεί ρΗ 

χαμηλότερο του 3. Οι όξινες συνθήκες επιτρέπουν τη μετατροπή του ανόργανου 

άνθρακα σε CO2. Στη συνέχεια διαβιβάζεται φέρον αέριο το οποίο μεταφέρει το CO2, 

που υπήρχε διαλυμένο αλλά και αυτό που παράχθηκε στον αφυγραντή, στην παγίδα 

αλογόνων για να καταλήξει στην κυψελίδα του ανιχνευτή NDIR. 

O ποσοτικός προσδιορισμός του ολικού άνθρακα επιτυγχάνεται με τη χρήση 

καμπύλης αναφοράς για τον σχεδιασμό της οποίας παρασκευάζονται πρότυπα διαλύματα 

φθαλικού καλίου ΚΗΡ (C8H5KO4) με συγκέντρωση από 0.1 έως 5 ppm, ενώ ο σχεδιασμό 

της πρότυπης καμπύλης για τον ποσοτικό προσδιορισμό του ανόργανου άνθρακα 

στηρίζεται στην παρασκευή πρότυπων διαλυμάτων ΝaΗCO3 και Na2CO3. Κατά την 

διάρκεια των αναλύσεων η σταθερότητα του οργάνου ελέγχεται με την ανάλυση λευκών 

και πρότυπων διαλυμάτων, τα οποία δεν πρέπει να αποκλίνουν πάνω από 10% από τις 

αρχικές μετρήσεις. Ο όγκος του δείγματος που αναλύεται κάθε φορά από τον αναλυτή 

είναι 100μl. Tα πρότυπα διαλύματα καθώς και όλα τα αντιδραστήρια παρασκευάζονται 

με νερό Milli-Q. Το όριο ανίχνευσης του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα 

υπολογίστηκε 17ppb. 
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Εικόνα 2.27: Ο αναλυτής οργανικού άνθρακα (TOC-VCSH/CSN Analyzer, Shimadzu). 
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Εικόνα 2.28: Σχηματική απεικόνιση της λειτουργίας του αναλυτή οργανικού άνθρακα (TOC-

VCSH/CSN Analyzer, Shimadzu). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Υδατοδιαλυτό Οργανικό Άζωτο (WSOΝ) στα αερολύματα της Α. 
Μεσογείου. 

 
 

1.1.1    Γενική παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
 
 
 Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στο υδατοδιαλυτό οργανικό αζωτούχο κλάσμα 

των σωματιδίων (WSON), η συλλογή των οποίων πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της 

Φινοκαλιάς. Στα πλαίσια της προσπάθειας να συγκεντρωθούν κατά το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες για το είδος και τις πηγές των οργανικών αζωτούχων ενώσεων στην 

ατμόσφαιρα, τα αιωρούμενα σωματίδια διαχωρίστηκαν σε αδρό (1.3μm<δ<10 μm) και λεπτό 

(δ<1.3μm) κλάσμα. Η δειγματοληψία των αερολυμάτων πραγματοποιήθηκε από τον 

Ιανουάριο του 2005 έως τον Δεκέμβριο του 2006. Η συλλογή κάθε δείγματος είχε διάρκεια 

48 ώρες, ενώ συνολικά συνελλέγησαν 63 δείγματα. Η μέση συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού 

οργανικού αζώτου (WSON) προσδιορίστηκε στα λεπτά σωματίδια 11.0±13.6 nmol m-3 

(διάμεση τιμή 7.7 nmol m-3), ενώ στα αδρά ήταν ίση με 5.7±4.0 nmol m-3 (διάμεση τιμή 5.2 

nmol m-3). Το ποσοστό του WSON στο συνολικό υδατοδιαλυτό άζωτο προσδιορίστηκε στο 

αδρό και λεπτό κλάσμα ίσο με 14% και 16 % αντίστοιχα. 

 Όσον αφορά το ανόργανο άζωτο στο λεπτό κλάσμα των σωματιδίων κυρίαρχη μορφή 

ήταν τα ιόντα του αμμωνίου (ΝΗ4
+) με μέση συγκέντρωση 69.4±35.4 nmol m-3 ενώ στα 

νιτρικά ανιόντα (ΝΟ3
-) η μέση συγκέντρωση προσδιορίστηκε 1.5±1.3 nmol m-3. Αντιστοίχως, 

στο αδρό κλάσμα των σωματιδίων επικρατούσα μορφή του ανόργανου αζώτου ήταν τα 

νιτρικά ιόντα ΝΟ3
- με μέση συγκέντρωση 26.1±9.2 nmol m-3 ενώ στα ιόντα του ΝΗ4

+ η μέση 

συγκέντρωση ήταν 9.0±4.0 nmol m-3. 

 Στις Εικ.1.1 και 1.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων, τόσο για το 

αδρό όσο και για το λεπτό κλάσμα, κατά την διάρκεια της δειγματοληψίας ως χρονική 

μεταβολή της συγκέντρωσης του αζώτου που οφείλεται στα ιόντα του αμμωνίου (ΝΗ4
+), στα 

νιτρικά ιόντα (ΝΟ3
-) αλλά και στο WSON. Τα αποτελέσματα αυτά θα συζητηθούν 

εκτενέστερα στις επόμενες παραγράφους. 
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Εικόνα 1.1: Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON, των ιόντων του αμμωνίου (ΝΗ4

+) και των 

νιτρικών ιόντων (ΝΟ3
-) στο αδρό κλάσμα των σωματιδίων. 
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Εικόνα 1.2: Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON, των ιόντων του αμμωνίου (Ν-ΝΗ4

+) και 

των νιτρικών ιόντων (Ν-ΝΟ3
-) στο λεπτό κλάσμα των σωματιδίων. 
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1.1.2    Σύγκριση με άλλες μελέτες. 
 
 Όπως αποδεικνύεται από τον Πίν.1.1 είναι ελάχιστες οι μελέτες που έχουν 

διαπραγματευτεί τα επίπεδα του WSON συγχρόνως στο αδρό και λεπτό κλάσμα των 

σωματιδίων για την ίδια περιοχή, ενώ καμία παρόμοια μελέτη δεν έχει πραγματοποιηθεί στην 

λεκάνη της Μεσογείου αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Είναι επομένως δύσκολο να 

συγκριθούν τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης με την μέχρι τώρα υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. Παρόλα αυτά η συγκέντρωση του WSON που προσδιορίστηκε στο λεπτό 

κλάσμα των σωματιδίων στην ατμόσφαιρα της Μεσογείου (11.0±13.6 nmol m-3) φαίνεται να 

πλησιάζει αρκετά με τα αποτελέσματα της μελέτης του Zhang et al. (2002) που αφορούν την 

Β. Καλιφόρνια.  

 

1.1.3   Εποχική Μεταβολή  
 
 Με σκοπό να αντλήσουμε κατά το δυνατό περισσότερες πληροφορίες για τις πηγές 

και το γίγνεσθαι των υδατοδιαλυτών αζωτούχων οργανικών ενώσεων, στην ενότητα αυτή θα 

μελετήσουμε την εποχική μεταβολή της συγκέντρωσης τους. Θεωρώντας ως Χειμώνα τους 

μήνες από Δεκέμβριο ως Φεβρουάριο, Άνοιξη τους μήνες από Μάρτιο ως Μάιο, Καλοκαίρι 

τους μήνες από Ιούνιο ως Αύγουστο και τέλος Φθινόπωρο τους μήνες από Σεπτέμβριο ως 

Νοέμβριο, θα παρουσιαστεί η εποχικότητα του ανόργανου και οργανικού αζώτου τόσο στα 

αδρά όσο και στα λεπτά σωματίδια. 

 

1.1.3.α  Αδρά σωματίδια 
 
 Η συγκέντρωση των σωματιδίων στην ατμόσφαιρα μιας περιοχής μπορεί να 

επηρεαστεί τόσο από τοπικές πηγές όσο και από τις κλιματολογικές συνθήκες που 

επικρατούν. Έτσι η ατμόσφαιρα μπορεί να εμπλουτιστεί σε σωματίδια λόγω τοπικών πηγών 

αλλά και λόγω φαινόμενων μεταφοράς από άλλες περιοχές μέσω των ανέμων. Επίσης είναι 

δυνατόν να απομακρυνθούν σωματίδια από την ατμόσφαιρα λόγω της βαρύτητας μέσω της 

καθίζησης (ξηρή εναπόθεση) ή μέσω της υγρής εναπόθεσης (βροχή), ιδιαίτερα όσα 

περιλαμβάνονται στο αδρό κλάσμα. Ας δούμε όμως αναλυτικά ποιοι παράγοντες επηρεάζουν 

τα επίπεδα συγκέντρωσης του WSON των αδρών ατμοσφαιρικών σωματιδίων της Α. 

Μεσογείου. 
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Πίνακας 1.1: Σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας με την είδη υπάρχουσα βιβλιογραφία. 
 
Τοποθεσία 

Περίοδος 
Δειγματοληψίας 

Είδος 
Αερολύματος 

WSON 
(nmol N/m3) 

Βιβλιογραφία 

MaceHead 
(Δ.Ιρλανδία) 

Ιούνιος 1996 Βulk 44 Spokes et al., 2000 

MaceHead 
(Δ.Ιρλανδία) 

Μάιος 1997 Bulk 130 Spokes et al., 2000 

Β.Καλιφόρνια (Davis) Αύγ.1997-Ιούλιος 1998 ΡΜ2.5 15.6 Zhang et al., 2002 

Έρντεμλι (Τουρκία) Μάρτιος-Μάιο 2000 Bulk 29 Mace et al., 2003 

Αμαζόνιος Σεπτ.-Οκτ.1999 ΡΜ10 61 Mace et al., 2003 

Τασμανία Νοέμβ.2000 ΡΜ1 0.4 Mace et al., 2003 

Τασμανία Νοέμβ.2000 ΡΜ1-10 1 Mace et al., 2003 

Φλώριδα (ΗΠΑ) Ιούλιος-Σεπτ. 2005 ΡΜ2.5 5.1± 2.9 Calderon et al., 2006 

Φλώριδα (ΗΠΑ) Ιούλιος-Σεπτ. 2005 ΡΜ2.5-10 2.6± 0.8 Calderon et al., 2006 

Ανατ. Κίνα Σεπτ.-Οκτ. 2002 ΡΜ2.5 54± 36 Nakamura et al., 2006 

Φινοκαλιά 2005-2006 ΡΜ1.3 11.0± 13.6 Παρούσα Εργασία 

Φινοκαλιά 2005-2006 ΡΜ1.3-10 5.7± 4.0 Παρούσα Εργασία 
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Εικόνα 1.3: Εποχική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON στα αδρά σωματίδια. 

 

 Στην Εικ.1.3 απεικονίζεται η εποχική μεταβολή του WSON κατά την διάρκεια των 

δυο ετών της δειγματοληψίας στα αδρά σωματίδια. Είναι φανερό ότι τα επίπεδα της 

συγκέντρωσης του WSON στην περιοχή της Φινοκαλιάς διαφοροποιούνται τόσο από εποχή 

σε εποχή όσο και από έτος σε έτος. Την Άνοιξη η διαφοροποίηση είναι έντονη, ενώ ακόμα 

εντονότερη είναι κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το 

γεγονός ότι το 2005 το ύψος της βροχόπτωσης ήταν μεγαλύτερο με αποτέλεσμα περισσότερα 

σωματίδια να απομακρυνθούν μέσω της υγρής εναπόθεσης, ενώ αντίθετα κατά τη διάρκεια 

του Φθινοπώρου το ύψος της βροχής ήταν μεγαλύτερο το 2006 με αποτέλεσμα η 

συγκέντρωση των σωματιδίων τότε να είναι μικρότερη.  

 Αντίθετα τους χειμώνες παρατηρείται σχεδόν το ίδιο ύψος βροχόπτωσης ενώ 

σημειώνονται και παρόμοια επίπεδα συγκέντρωσης του WSON. Το γεγονός της εξάρτησης 

της συγκέντρωσης του WSON στα ατμοσφαιρικά σωματίδια από το ποσοστό της 

βροχόπτωσης υποδεικνύει την διαλυτότητα των ενώσεων αυτών στη βροχή, πράγμα που 

όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο δεν το συναντάμε στο σύνολο των υδατοδιαλυτών 

οργανικών ενώσεων. 

 Παρόλα αυτά το καλοκαίρι η διαφοροποίηση στα επίπεδα συγκέντρωσης του WSON 

είναι ακόμα εντονότερη, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν επηρεάζεται μόνο από το ύψος της 

βροχόπτωσης αλλά και από άλλους παράγοντες όπως είναι η μεταφορά σωματιδίων από 

μεγάλες αποστάσεις. Έτσι το καλοκαίρι στην περιοχή επικρατούν κυρίως Β/ΒΔ και ΒΑ 

άνεμοι, οι οποίοι εμπλουτίζουν την ατμόσφαιρα με ανθρωπογενείς ρύπους προερχόμενους 

από την Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη.  
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 Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από την καλή σχετικά συσχέτιση του WSON 

(R2=0.5, ρ<0.001) με τα νιτρικά ανιόντα (ΝΟ3
-) αλλά και με τα μη θαλάσσιας προέλευσης 

θειικά ανιόντα (nss-SO4
2-) (R2=0.4, ρ<0.01), κύριες πηγές των οποίων είναι οι ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες (βλπ. Παράρτ.ΙΙΙ Εικ.1). Επιπλέον το καλοκαίρι του 2005 ήταν εντονότερες 

οι πυρκαγιές συγκριτικά με το 2006 (Εικ.1.6), με αποτέλεσμα να εμπλουτιστεί η ατμόσφαιρα 

με ρύπους πλούσιους όπως φαίνεται σε υδατοδιαλυτές αζωτούχες οργανικές ενώσεις. 

Στην Εικ.1.4 παρουσιάζεται η εποχικότητα του οργανικού και ανόργανου αζώτου ως 

μέση τιμή της συγκέντρωσης και των δύο ετών στα αδρά σωματίδια. Επικρατούσα μορφή του 

ανόργανου αζώτου είναι τα νιτρικά ιόντα (ΝΟ3
-) γεγονός που οφείλεται κύρια στην κατανομή 

τους αφού τα ιόντα του αμμωνίου (ΝΗ4
+), απαντώνται κυρίως στο λεπτό κλάσμα των 

σωματιδίων. Σε γενικές γραμμές δεν παρατηρείται ιδιαίτερη διακύμανση στα επίπεδα 

συγκέντρωσης του ανόργανου αζώτου, με εξαίρεση την χειμερινή περίοδο όπου 

σημειώνονται οι μικρότερες συγκεντρώσεις. Αντίθετα το οργανικό άζωτο παρουσιάζει 

μέγιστη συγκέντρωση το φθινόπωρο και το χειμώνα ενώ ελάχιστη το καλοκαίρι και την 

άνοιξη.  
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Εικόνα 1.4: Εποχική μεταβολή της μέσης συγκέντρωσης του ανόργανου και οργανικού αζώτου στα αδρά 

σωματίδια. 

 

 Εξετάζοντας τις πιθανές πηγές των οργανικών αζωτούχων ενώσεων στα αδρά 

σωματίδια της ατμόσφαιρας με βάση την συσχέτιση τους με τα κύρια ιόντα παρατηρούμε ότι 

η παρουσία του WSON το φθινόπωρο φαίνεται να οφείλεται σε εκπομπές ανθρωπογενών 

ρύπων λόγω της καλής συσχέτισης που παρουσιάζει με τα αμμωνιακά ιόντα  
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(R2=0.5,ρ<0.001) και τα μη θαλάσσιας προέλευσης θειικά ανιόντα (R2=0.6, ρ<0.001). Το 

χειμώνα η παρουσία του WSON στο αδρό κλάσμα οφείλεται τόσο σε θαλάσσια (R2=0.6, 

ρ<0.001, με τα Να+), όσο και σε ηπειρωτική επίδραση (R2=0.6, ρ<0.001, με τα nss-SO4
2-). 

(βλπ. Παράρ.ΙΙΙ, Εικ.2) 

 Αντίθετα την άνοιξη το φαινόμενο της μεταφοράς σκόνης από την Β. Αφρική 

συνδέεται με την παρουσία των αζωτούχων οργανικών ενώσεων στο αδρό κλάσμα, γεγονός 

που επιβεβαιώνεται από την καλή συσχέτιση με τα nss-Ca2+  (R2=0.5, ρ<0.01) και τα nss-

Mg2+ (R2=0.4, ρ<0.01). Η συμμετοχή των ανθρωπογενών ρύπων την εποχή αυτή δεν φαίνεται 

να παίζει σημαντικό ρόλο αφού παρατηρείται αντίστροφη συσχέτιση με τα αμμωνιακά ιόντα 

(R2=0.4, ρ<0.01). Το καλοκαίρι όπως έχει ήδη αναφερθεί η ύπαρξη του οφείλεται κυρίως σε 

ανθρωπογενείς ρύπους μια και παρουσιάζει καλή συσχέτιση με τα νιτρικά ιόντα (R2=0.5, 

ρ<0.01) αλλά και με τα μη θαλάσσιας προέλευσης θειικά ανιόντα (R2=0.4, ρ<0.01) (βλπ. 

Παράρ.ΙΙΙ, Εικ.1.). 
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1.1.3.β     Λεπτά Σωματίδια 
 
 Τα λεπτά σωματίδια μπορούν να μεταφερθούν στην ατμόσφαιρα πρωτογενώς είτε 

μέσω της καύσης βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είτε μπορούν να σχηματιστούν 

δευτερογενώς μέσω ετερογενών χημικών αντιδράσεων. Λαμβάνοντας υπόψη την Εικ.1.6 

είναι εύκολο να δικαιολογηθούν οι αποκλίσεις της μέσης συγκέντρωσης του WSON για τα 

έτη 2005 και 2006, που παρατηρούνται κατά την διάρκεια του φθινοπώρου της άνοιξης αλλά 

και του καλοκαιριού (Εικ.1.5).  

 Στην Εικ.1.6 απεικονίζονται εποχικά ο αριθμός των πυρκαγιών που καταγράφηκαν 

τόσο το έτος 2005 όσο και το 2006 στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων 

συμπεριλαμβανομένου και τις περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 

Παρατηρούμε μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών την Άνοιξη του 2006 συγκριτικά με το 2005 

γεγονός που ακολουθείται από αντίστοιχη αύξηση στην συγκέντρωση τουWSON. Αυξημένος 

είναι και ο αριθμός των πυρκαγιών καταγράφονται το φθινόπωρο αλλά και το καλοκαίρι του 

2005, με αποτέλεσμα να εμπλουτιστεί η ατμόσφαιρα της Α. Μεσογείου με λεπτά σωματίδια, 

που όπως φαίνεται είναι πλούσια σε οργανικές αζωτούχες ενώσεις. 
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Εικόνα 1.5: Εποχική μεταβολή της μέσης συγκέντρωσης του WSON, στα λεπτά σωματίδια για τα έτη 

2005 & 2006. 
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Χειμώνας 

  
Άνοιξη 

  
Καλοκαίρι 

  
Φθινόπωρο 

2005 2006 
 

Εικόνα 1.6: Χάρτης Πυρκαγιών (Data Firms-Terra MODIS) για τα έτη 2005 (αριστερά) και 2006 

(δεξιά) κατανεμημένα σύμφωνα με τις εποχές. 
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 Στην Εικ.1.7 απεικονίζεται η εποχική μεταβολή του WSON και του ανόργανου 

αζώτου ως μέση τιμή των συγκεντρώσεων που προσδιορίστηκαν και τα δύο έτη στα λεπτά 

σωματίδια. Επικρατούσα μορφή του ανόργανου αζώτου είναι τα ιόντα του αμμωνίου (ΝΗ4
+), 

γεγονός που οφείλεται κύρια στην κατανομή τους αφού τα νιτρικά ιόντα (ΝΟ3
-) όπως είδαμε 

απαντώνται κυρίως στο αδρό κλάσμα. Παρατηρούνται μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του 

WSON αλλά και του ανόργανου αζώτου (ΝΗ4
+) το φθινόπωρο και το καλοκαίρι.  

 Το γεγονός αυτό οφείλεται στην μεταφορά σωματιδίων στην ατμόσφαιρα της Α. 

Μεσογείου από τις περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης λόγω των έντονων Β 

και ΒΑ ανέμων που επικρατούν αυτές τις εποχές. Επιπλέον η αυξημένη ένταση της ηλιακής 

ακτινοβολίας που σημειώνεται το διάστημα αυτό οδηγεί στο σχηματισμό, μέσω 

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

2007), μέρος των οποίων πιθανόν να είναι και αζωτούχες. 
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Εικόνα 1.7: Εποχική μεταβολή της μέσης συγκέντρωσης του WSON, των ιόντωνΝΟ3

- και των ιόντων 

ΝΗ4
+ στα λεπτά σωματίδια. 

 
 Αξιολογώντας τις πιθανές πηγές των οργανικών αζωτούχων ενώσεων στα λεπτά 

σωματίδια της ατμόσφαιρας με βάση την συσχέτιση που παρατηρείται με τα κύρια ιόντα 

κατά την διάρκεια των τεσσάρων εποχών διαπιστώνεται ότι το Φθινόπωρο και ιδιαίτερα τον 

Σεπτέμβριο κύρια πηγή του WSON είναι τα επεισόδια καύσης που σημειώνονται την εποχή 

αυτή, τα οποία εμπλουτίζουν την ατμόσφαιρα με λεπτά σωματίδια. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται εκτός από την καλή συσχέτιση (R2=0.5, ρ<0.01) του WSON που 

παρατηρείται με τα οξαλικά ανιόντα και με τη βοήθεια δορυφορικών δεδομένων.  
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Στην (Εικ.1.8) απεικονίζεται το οπτικό βάθος των λεπτών σωματιδίων στην Ευρώπη όπως 

καταγράφηκε από τον δορυφόρο Terra-Modis το διάστημα του Σεπτεμβρίου και για τα δυο 

έτη. Παρατηρείται αυξημένος αριθμός λεπτών σωματιδίων ιδιαίτερα στις περιοχές της Α. 

Ευρώπης όπου υπάρχει αυξημένος αριθμός πυρκαγιών. 

Το καλοκαίρι δεν σημειώθηκε καμία αξιόλογη συσχέτιση του WSON με τα κύρια 

ιόντα, υπογραμμίζοντας έτσι την πολύπλοκη σύσταση του κλάσματος των οργανικών 

αζωτούχων ενώσεων στο λεπτό κλάσμα των ατμοσφαιρικών σωματιδίων. 

 Το Χειμώνα και την Άνοιξη η συγκέντρωση του WSON στο λεπτό κλάσμα φαίνεται 

να κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα. Έτσι το χειμώνα οι ανθρωπογενείς ρύποι εμπλουτίζουν 

το λεπτό κλάσμα των σωματιδίων της ατμόσφαιρας με WSON αφού παρουσιάζει καλή 

συσχέτιση με τα ιόντα του αμμωνίου (R2=0.4, ρ<0.01) αλλά και με τα μη θαλάσσιας 

προέλευσης θειικά ανιόντα (R2=0.6, ρ<0.001). Επιπλέον η καλή συσχέτιση του WSON με το 

MSA (R2=0.5, ρ<0.01) υποδηλώνει ότι μέρος του αζωτούχου οργανικού κλάσματος 

οφείλεται είτε σε βιογενείς διεργασίες ή ότι σχηματίζεται δευτερογενώς ακολουθώντας το 

μονοπάτι σχηματισμού του MSA. Αντίθετα την άνοιξη διαπιστώθηκε αντίστροφη 

συσχέτιση(R2= 0.8, ρ<0.001) με το MSA πράγμα που πιθανόν να σημαίνει ότι η παρουσία 

του στα λεπτά σωματίδια την εποχή αυτή δεν είναι βιογενής (βλπ. Παράρ.ΙΙΙ Εικ.3&4). 

Σεπτέμβριος 2005 

Σεπτέμβριος 2006 
Εικόνα 1.8: Κατανομή του οπτικού πάχους των λεπτών σωματιδίων της ατμόσφαιρας, όπως 

αποτυπώθηκε από τον δορυφόρο Terra-Modis τον Σεπτέμβριο του 2005 και του 2006 αλλά και ο Χάρτης 

Πυρκαγιών που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο (Data Firms). 
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1.2 Υδατοδιαλυτός Οργανικός Άνθρακας (WSOC) στα αερολύματα της Α. 
Μεσογείου 
 

1.2.1    Γενικά 
 

Το κλάσμα των υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων ενώσεων αποτελεί το σημείο 

τομής μεταξύ του κύκλου του αζώτου και του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ο συνολικός 

άνθρακας (TC) που έχει ανιχνευθεί στα αερολύματα απαρτίζεται κυρίως από τον οργανικό 

άνθρακα (ΟC), μιας και καταλαμβάνει το 90 με 97 % του συνολικού, ενώ το υπόλοιπο είναι ο 

στοιχειακός άνθρακας (ΕC). Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι ένα ποσοστό της τάξης του 

20 με 70% του συνολικού άνθρακα που υπάρχει στα σωματίδια της ατμόσφαιρας είναι 

υδατοδιαλυτός (WSOC) (Saxena and Hildemann, 1996, Zappoli et al., 1999, Facchini et al., 

1999). 

Σύμφωνα με τον Decesari et al. (2000) το 77% του WSOC έχει καταταχθεί χημικά σε 

τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από τις ουδέτερες και βασικές 

ανθρακούχες ενώσεις οι οποίες είναι κυρίως πολυόλες και πολυαιθέρες, η δεύτερη κατηγορία 

αποτελείται από μονο-και δι-καρβοξυλικά οξέα και η τρίτη από πολυκαρβοξυλικές ενώσεις. 

Ο υδατοδιαλυτός οργανικός άνθρακας (WSOC) μπορεί να προέρχεται τόσο από 

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

διεργασίες. Οι υδατοδιαλυτές οργανικές ενώσεις είναι δυνατόν να εκλύονται στην 

ατμόσφαιρα απευθείας από τις πηγές τους, μπορεί όμως και να σχηματίζονται δευτερογενώς 

μέσω χημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στην ατμόσφαιρα.  

 Σκοπός της ενότητας αυτής είναι ο προσδιορισμός στα δείγματα των αερολυμάτων 

του λόγου C/Ν, όπου C και Ν είναι η ποσότητα (σε moles) του υδατοδιαλυτού άνθρακα και 

οργανικού αζώτου αντίστοιχα. Η τιμή του λόγου αυτού παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στον 

κύκλο του άνθρακα όσο και στον κύκλο του αζώτου γιατί μπορεί να μας δώσει πληροφορίες 

για τα στάδια και τα μονοπάτια που ακολουθεί η διαδικασία της αφομοίωσης των οργανικών 

αζωτούχων ενώσεων (Antia et al., 1991, Bushaw et al., 1996).  

 Επίσης αποτελεί δείκτη της βιοδιαθεσιμότητας των οργανικών αζωτούχων ενώσεων, 

αφού ενώσεις με υψηλό λόγο C/Ν θεωρούνται βιολογικά ανθεκτικές, τέτοιες είναι οι 

χουμικές ενώσεις με μέση τιμή του λόγου C/Ν ίσον με 50 (Thurman, 1985). Έτσι όσο πιο 

μικρή τιμή έχει ο λόγος C/Ν τόσο περισσότερο είναι βιοδιαθέσιμες ενώ συγχρόνως είναι και 

πλουσιότερες σε άζωτο. Χαμηλός θεωρείται ένας λόγος με τιμές μικρότερες του 8 και 

υψηλός όταν παίρνει τιμές μεγαλύτερες του 20 (Michalzik et al., 1997). 
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1.2.2   Συγκέντρωση του WSOC και σύγκριση με άλλες μελέτες 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στο οργανικό κλάσμα των σωματιδίων δίνοντας 

έμφαση στις υδατοδιαλυτές οργανικές ενώσεις (WSOC). Η συλλογή των αερολυμάτων 

πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Α. Μεσογείου (Φινοκαλιά) παράλληλα με την 

αντίστοιχη δειγματοληψία του WSON. Η χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSOC 

και του OC στο αδρό (1.3μm<δ<10 μm) και στο λεπτό κλάσμα (δ<1.3 μm) των σωματιδίων 

παρουσιάζονται στις Εικ.1.9 και 1.10 αντίστοιχα.  
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Εικόνα 1.9 : Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSOC και του OC στο αδρό κλάσμα των 

σωματιδίων στην Α. Μεσόγειο. 

 
 

 72



______________________________________________  Κεφ. 1ο – Ανατολική Μεσόγειος-Αερολύματα 
 
 Στα δείγματα αυτά η συγκέντρωση του OC προσδιορίστηκε στο αδρό κλάσμα ίση με 

125.3±167 nmol m-3 και στο λεπτό κλάσμα ίση με 133.5±59.2 nmol m-3. Το υδατοδιαλυτό 

κλάσμα (WSOC) προσδιορίστηκε στο αδρό ίσο με 35.1±21.1 nmol m-3 (διάμεση τιμή 29.6 

nmol m-3 ) και στο λεπτό κλάσμα 86.5±52.1 nmol m-3 (διάμεση τιμή 72.5 nmol m-3). Το 

ποσοστό συμμετοχής του WSOC στο OC υπολογίστηκε περίπου στο 47.3% και 63.3% για το 

αδρό και λεπτό κλάσμα αντίστοιχα. 

 Παρατηρούμε μια έντονη διακύμανση στα επίπεδα συγκέντρωσης του οργανικού 

κλάσματος των ατμοσφαιρικών σωματιδίων στο αδρό κλάσμα. Ιδιαίτερα υψηλές 

συγκεντρώσεις OC σημειώνονται την 16η Απριλίου του 2005 (1005.9 nmol m-3) και την 24η 

Φεβρουαρίου του 2006 (678.7 nmol m-3) και μάλιστα το μεγαλύτερο ποσοστό του OC είναι 

μη υδατοδιαλυτό. Οι ιδιαίτερα υψηλές αυτές συγκεντρώσεις επεξηγούνται πλήρως από την 

τότε επικρατούσα μετεωρολογία στην περιοχή, δεδομένου ότι τόσο τον Απρίλιο του 2005 

όσο και τον Φεβρουάριο του 2006 υπερίσχυσαν οι Ν και ΝΔ άνεμοι, οι οποίοι μετέφεραν 

κυρίως οργανικές ενώσεις μέσω της σκόνης από την Β. Αφρική. Χαρακτηριστικές πορείες 

των αέριων μαζών το δεδομένο χρονικό διάστημα απεικονίζονται στην Εικ.1.9. 
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Εικόνα 1.10: Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSOC και του OC στο λεπτό κλάσμα των 

σωματιδίων στην Α. Μεσόγειο. 
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 Όσον αφορά την διακύμανση του OC στο λεπτό κλάσμα των σωματιδίων είναι 

εντονότερη το έτος 2005, η οποία όπως έχει ήδη αναφερθεί οφείλεται στα εντονότερα 

επεισόδια καύσεων ιδιαίτερα το φθινόπωρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τους μήνες που 

σημειώνονται οι μέγιστες συγκεντρώσεις OC αλλά και WSOC κατά την διάρκεια και των δυο 

ετών επικρατούσαν άνεμοι προερχόμενοι από την Κεντρική και Βορειοανατολική Ευρώπη, 

επιβεβαιώνοντας έτσι περαιτέρω, την μεταφορά ρύπων από τα Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα. 

 Στον Πίν. 1.2 παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις του WSOC από διαφορετικές 

περιοχές του κόσμου. Παρατηρείται μεγάλη διακύμανση στα επίπεδα συγκέντρωσης του 

WSOC με εντονότερη την παρουσία του στο Β. Ημισφαίριο και ιδιαίτερα στις 

πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές του Πεκίνου και της Σαγκάης (Feng et al., 2006). 

Αντίθετα στο Ν. Ημισφαίριο κυρίαρχη πηγή των υδατοδιαλυτών οργανικών ενώσεων της 

ατμόσφαιρας είναι η περιοχή του Αμαζόνιου (Mayol-Bracero et al., 2001, Graham et al., 

2002), η οποία είναι πλούσια σε βλάστηση και σε αγροτικές δραστηριότητες.  

 Οι περισσότερες μελέτες αναφέρονται στο λεπτό κλάσμα των σωματιδίων ενώ τα 

επίπεδα της συγκέντρωσης του WSOC που αφορά αυτά τα σωματίδια στην Α. Μεσόγειο 

πλησιάζουν τα επίπεδα συγκέντρωσης των αστικών περιοχών της Γάνδης και του 

Άμστερνταμ που αφορούν τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες (Viana et al., 2007). Η 

παρατήρηση αυτή συμφωνεί με το γεγονός ότι τους καλοκαιρινούς μήνες είναι έντονη η 

μεταφορά ρύπων από την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη στην Α. Μεσόγειο λόγω των Β-ΒΔ 

ανέμων που πνέουν στην περιοχή την εποχή αυτή. 
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Πίνακας 1.2: Σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας με την είδη υπάρχουσα βιβλιογραφία. 
 

Τοποθεσία  Περίοδος Δειγματοληψίας Είδος  
Περιοχής 

Είδος  
Αερολύματος 

WSOC 
(nmol C /m3) 

OC 
(nmol C /m3) 

Βιβλιογραφία 

Κοιλάδα Πο (Β.Ιταλία) Σεπτ. 1996 Βιομηχανική  ΡΜ1.5 333 516.7 
Ουγγαρία Ιουλ.-Αυγ.1996 Αγροτική ΡΜ1.5 199.8 416.7 
Σουηδία Ιούν.-Ιούλ.1996 Δάσος ΡΜ1.5 141.5 183.3 

 
Zappoli et al., 1999 

Κοιλάδα Πο (Β.Ιταλία)  Βιομηχανική ΡΜ1.5 475 816.7 Decesari et al., 2000 
Βραζιλία Οκτ. 1999 Αγροτική ΡΜ2.5 1442 2433.3 Graham et al., 2002 
Βραζιλία Οκτ. 1999 Αγροτική ΡΜ2.6 1917±1167 2916.7 Mayol-Bracero et al., 

2001 
Ν.Κορέα Μάρτιος-Απρ. 2001 Νησί ΡΜ2.5 162.5 264.2 Yang Hong et al.,2004 
Πεκίνο Iούλ.& Νοέμ.2002 Αστική ΡΜ2.5 530.8 1466.7 
Σαγκάη Νοέμ. 2002& Αύγ. 2003 Αστική ΡΜ2.5 183.3 408.3 

Feng et al., 2006 
 

Άμστερνταμ Ιούλιος 2005 Αστική ΡΜ2.5 83.3 325 
 9 Ιαν-16 Φεβ.2006 Αστική ΡΜ2.5 158.2 558.3 
Βαρκελώνη 27 Ιουλ.-31 Αυγ.2004 Αστική ΡΜ2.5 133.2 300 
 16 Νοεμ.-16 Δεκ.2004 Αστική ΡΜ2.5 174.8 575 
Γάνδη 10 Ιουν.-16 Ιουλ.2004 Αστική ΡΜ2.5 83.3 225 
 10 Ιαν.-14 Φεβ.2004 Αστική ΡΜ2.5 191.5 450 

 
 
 
Viana  et al.,2007 
 

Φινοκαλιά 10/2005-7/2006 Παράκτια-Αγροτική Bulk 60.9±12.2 145±29.2 Sciare et al., 2008 
Φινοκαλιά 2005-2006 Παράκτια-Αγροτική ΡΜ1.3 88.6±53.6 133.5±59.2 Παρούσα Εργασία 
Φινοκαλία 2005-2006 Παράκτια-Αγροτική ΡΜ1.3-10 40.9±34.3 125.3±167 Παρούσα Εργασία 
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1.2.3  Εποχική μεταβολή του WSOC  
 
 
 Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται η εποχικότητα του WSOC στα αδρά και τα 

λεπτά σωματίδια όπως επίσης και η μεταβολή της υδατοδιαλυτότητας του συνολικού 

οργανικού άνθρακα (ΟC) (Εικ.1.12).  

 Όσον αφορά το αδρό κλάσμα, το χειμώνα παρατηρούνται οι μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις του υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα, οι οποίες λόγω της καλής συσχέτισης 

του (R2=0.7, ρ<0.001) με τα μη θαλάσσιας προέλευσης ιόντα καλίου (nss-Κ+), φαίνεται να 

οφείλονται κυρίως σε χρήση ορυκτών καυσίμων, η οποία είναι εντονότερη την χειμερινή 

περίοδο. Τις υπόλοιπες εποχές δεν παρατηρείται ιδιαίτερη διακύμανση, παρόλο αυτά η 

παρουσία τους την άνοιξη οφείλεται στην μεταφορά σκόνης από την Β. Αφρική, αφού 

παρουσιάζουν επίσης καλή συσχέτιση με τα nss-Ca2+  (R2=0.4, ρ<0.01). Μάλιστα την εποχή 

αυτή σημειώνεται η μικρότερη υδατοδιαλυτότητα του συνολικού οργανικού άνθρακα στο 

αδρό κλάσμα, γεγονός που υπογραμμίζει την υδρόφοβη φύση των ενώσεων που 

μεταφέρονται με τη σκόνη. Το κλάσμα του WSOC παρουσίασε καλή συσχέτιση με το WSOΝ 

μόνο κατά την διάρκεια της Άνοιξης (R2=0.4, ρ<0.01), (βλπ. Παράρ.ΙΙΙ, Εικ.5). 
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Εικόνα 1.12: Εποχική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSOC αλλά και της υδατοδιαλυτότητας του ΟC 

στα λεπτά και τα αδρά σωματίδια. 
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 Είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του υδατοδιαλυτού κλάσματος των 

οργανικών ενώσεων απαντάται στα λεπτά σωματίδια σε όλη τη διάρκεια του έτους. Έντονη 

διακύμανση παρουσιάζει και η εποχικότητα του WSOC στο λεπτό κλάσμα των σωματιδίων. 

Μέγιστη τιμή παρουσιάζει τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, ενώ ακολουθούν οι 

ανοιξιάτικοι και οι καλοκαιρινοί. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ίδια διακύμανση παρουσιάζεται 

και στο ποσοστό υδατοδιαλυτότητας του συνολικού οργανικού κλάσματος. Έτσι το 

καλοκαίρι το μεγαλύτερο μέρος των οργανικών ενώσεων είναι μη υδατοδιαλυτό (55%) στο 

λεπτό κλάσμα, αναδεικνύοντας έτσι την πολυσύνθετη σύσταση των οργανικών ενώσεων στην 

ατμόσφαιρα την περίοδο αυτή.  

 Όσον αφορά την συσχέτιση του WSOCστα λεπτά σωματίδια με τα κύρια ιόντα, 

αξιόλογη κρίθηκε μόνο η συσχέτιση του με τα nss-Κ+ κατά την περίοδο της Άνοιξης, 

υποδεικνύοντας ως πηγή των υδατοδιαλυτών οργανικών ενώσεων την εποχή αυτή τις 

καύσεις. Παρόλα αυτά καλή συσχέτιση παρουσίασε το κλάσμα του WSOC με το WSOΝ σε 

όλη τη διάρκεια του έτους ιδιαίτερα το χειμώνα και την άνοιξη (R2=0.6, ρ<0.001), (βλπ. 

Παράρ.ΙΙΙ, Εικ.4). 
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1.2.4 Ο Λόγος C/Ν στην περιοχή της A. Μεσογείου  

 

Ο λόγος C/Ν αναφέρεται στην αναλογία της ποσότητας (σε moles) του 

υδατοδιαλυτού άνθρακα (WSOC) προς το κλάσμα των αζωτούχων οργανικών ενώσεων 

(WSON). Ο λόγος αυτός συνδέει το κύκλο του άνθρακα και τον κύκλο του αζώτου στην 

ατμόσφαιρα, ενώ συγχρόνως η τιμή του μας δίνει πληροφορίες για τα στάδια και τα 

μονοπάτια που ακολουθεί η διαδικασία της αφομοίωσης των οργανικών αζωτούχων ενώσεων 

(Antia et al., 1991, Bushaw et al., 1996).  

Επίσης είναι δυνατό να ταυτοποιηθούν οι πιθανές χημικές μορφές των οργανικών 

αζωτούχων ενώσεων που συμμετέχουν στο κλάσμα του WSOΝ, δεδομένου της διαφορετικής 

τιμής του λόγου C/Ν που παρουσιάζουν οι διάφορες οργανικές αζωτούχες ενώσεις. Στον 

Πίν.1.3 παρουσιάζονται χαρακτηριστικές τιμές του λόγου C/Ν για διαφορετικά είδη 

αζωτούχων οργανικών ενώσεων, ενώ αναφέρονται και οι τιμές που έχει συνήθως ο λόγος 

C/Ν στα βακτήρια, στο έδαφος αλλά και σε ωκεάνια νερά. Είναι γεγονός όμως ότι το κλάσμα 

του WSOΝ στην ατμόσφαιρα περιέχει ένα μίγμα οργανικών ενώσεων, επομένως η τιμή του 

λόγου αναφέρεται στο σύνολο των οργανικών αζωτούχων και μη ενώσεων και εξαρτάται 

τόσο από το είδος των ενώσεων αυτών όσο και από την ποσοτική συμμετοχή τους στο μίγμα. 

 

Πίνακας 1.3: Τυπικές τιμές του λόγου C/Ν για διάφορες χημικές ενώσεις όπως επίσης και σε βακτήρια 

αλλά και στις χημικές ενώσεις του εδάφους. 

 C/Ν Βιβλιογραφία 

Βακτήρια 5-10 Holland &Coleman, 1987 

Έδαφος  15-30 Paul & Clark, 1996 

Ωκεανός 9-18 Ηansell et al., 2002 

Αμινοξέα 3-16 Beyer and Walter, 1997 

RC(O)OONO2  7-12 Roberts, 1990 

ΡΑΝ 2 Roberts, 1990 

Χουμικές ενώσεις 50 Thurman, 1985 

Ουρία 0.5 Cornell et al., 1998 

Μεθυλο αμίνες  1-3 Murphy et al., 2007 

Ν-ΠΑΗ 9-17 Chen et al., 2004 

 78



______________________________________________  Κεφ. 1ο – Ανατολική Μεσόγειος-Αερολύματα 
 

 Όσον αφορά την περιοχή της Α. Μεσογείου, η μέση τιμή του λόγου C/Ν 

προσδιορίστηκε στα αδρά σωματίδια ίση με 11.2±15.0 ενώ κυμάνθηκε από 1.3 έως 82.5. Στα 

λεπτά η μέση τιμή του λόγου C/Ν βρέθηκε ίση με 10.5±14.6 με διακύμανση μεταξύ των 

τιμών 1.2 και 93.9. Η ελάχιστα αυξημένη τιμή του λόγου C/Ν στο αδρό κλάσμα σε σχέση με 

το λεπτό υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι υδατοδιαλυτές οργανικές ενώσεις στα λεπτά 

σωματίδια είναι πλουσιότερες σε αζωτούχες ενώσεις συγκριτικά με τα αδρά, παρόλα αυτά 

δεν κρίνεται στατιστικά αξιόλογη.  

 
Πίνακας 1.4: Τιμές του λόγου C/N σε διαφορετικές περιοχές και σύγκριση με την παρούσα μελέτη. 

Τοποθεσία Δείγμα 
Περίοδος 

δειγματοληψίας 

Είδος 

περιοχής 
C/N Βιβλιογραφία 

Η.Π.Α.(Φλόριδα) 
Ολική 

εναπόθεση 
1976–77 

 Αγροτική 12.6 
 

Hendry and 
Brezonik 1980 

Βενεζουέλα (Λίμνη 
Βαλένθια) 

Ολική 

εναπόθεση 
1976– 1977 

 Αγροτική 10.1 
 

Lewis 1981 
 

Η.Π.Α (Como Creek) 
Ολική 

εναπόθεση 
6/1975– 10/1978 

 Αγροτική 8.4 
 

Grant and Lewis 
1981 

Η.Π.Α (Rhode River, 
Chesapeake Bay) 

Ολική 

εναπόθεση 
1973-1991 Αγροτική 11.4 Jordan et al. 

 

Η.Π.Α (Δάσος Harvard) 
Ολική 

εναπόθεση 
1993-1994 Αγροτική 21.6 Currie et al., 1996 

Κόστα Ρίκα (La Selva) 
Ολική 

εναπόθεση 
1992-1993 Αγροτική 11.2 Eklund et al.,1997 

Δ. Μεσόγειο (Τενερίφη) Ομίχλη - Νησί 7.1 και 6 Zhang et al., 2001 

Καλιφόρνια (Davis) 
Ομίχλη και 

PM2.5
1997-2001 Αστική 1.6-12 Zhang et al., 2001 

K.Eυρώπη (Γερμανία) 
Ολική 

εναπόθεση 
- Δάσος 4.8-47 

Michalzik et 

al.,1997 

B.Aτλαντικός PM10 - Θαλάσσια 9 
Facchini et al., 

2008 

Α.Μεσόγειο (Φινοκαλιά) PM1.3 2005-2006 Αγροτική 10.5±14.6 Παρούσα εργασία 

Α.Μεσόγειο (Φινοκαλιά) PM1.3-10 2005-2006 Αγροτική 11.2±15.0 Παρούσα εργασία 

 
 
 Στον Πίν. 1.4 παρουσιάζονται οι τιμές του λόγου C/N που σημειώθηκαν σε διάφορες 

περιοχές και σε διαφορετικά δείγματα. Είναι χαρακτηριστική η ανομοιομορφία που υπάρχει 

στις τιμές του λόγου C/N, η οποία ακολουθεί την αντίστοιχη των περιοχών αλλά και των 

δειγμάτων. Παρόλα αυτά ο ατμοσφαιρικός λόγος C/Ν στα αδρά σωματίδια στην περιοχή της  
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Α. Μεσογείου παρουσιάζει παρόμοιες τιμές με αντίστοιχους λόγους σε δείγματα ολικής 

εναπόθεσης (Chesapeake Bay, Η.Π.Α και La Selva στην Costa Rica). 

 Λαμβάνοντας υπόψη τον Πίν.1.3 και εξετάζοντας την έντονη διακύμανση των τιμών 

του λόγου C/N τόσο στα αδρά όσο και στα λεπτά σωματίδια είναι φανερή η πολυσύνθετη 

χημική σύσταση του οργανικού αζωτούχου κλάσματος. Προκειμένου να διερευνηθεί η 

πιθανή χημική σύσταση του WSON διαχωρίστηκαν οι τιμές του λόγου σε τρία 

αντιπροσωπευτικά εύρη.  

 Το πρώτο εύρος περιελάβανε τις τιμές από 93.9-20, το οποίο χαρακτηρίζεται από 

ενώσεις μεγάλου μοριακού βάρους, οι οποίες είναι πλούσιες σε άνθρακα όπως είναι οι 

χουμικές ενώσεις, το δεύτερο περιελάβανε τις τιμές από 19-10, το οποίο περιλαμβάνει 

ενώσεις όπως είναι τα ολιγοπεπτίδια και οι υδατοδιαλυτοί νιτρο-ΠΑΗ και τέλος το τρίτο 

εύρος περιελάβανε τις τιμές από 9-1.2, το οποίο περιέχει ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους 

πλούσιες σε άζωτο όπως π.χ είναι οι αμίνες, και τα αμινοξέα (γλυκίνη, αλανίνη).  
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Εικόνα 1.13: Ποσοστιαία κατανομή των τιμών του λόγου C/N στα αδρά και λεπτά σωματίδια. 

 

 Παρατηρώντας την Εικ.1.13, προκύπτει ότι ενώσεις με υψηλό λόγο C/N όπως είναι 

οι χουμικές ενώσεις απαντώνται κυρίως στο αδρό κλάσμα, ενώ έχουν ως κύριο μονοπάτι 

μεταφοράς τους στην ατμόσφαιρα το έδαφος. Αντίθετα οι ενώσεις με χαμηλό λόγο C/N 

βρίσκονται κυρίως στα λεπτά σωματίδια και τέτοιες είναι οι οργανικές ενώσεις με λίγα άτομα 

άνθρακα όπως είναι οι χαμηλού μοριακού βάρους αμίνες, αμινοξέα αλλά και η ουρία. 

 Στην Εικ.1.14 απεικονίζεται η εποχική διακύμανση του λόγου C/N στην περιοχή της 

Α. Μεσογείου. Είναι χαρακτηριστική η αυξημένη τιμή του λόγου στα αδρά σωματίδια κατά  
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την διάρκεια της άνοιξης γεγονός που υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την μεταφορά 

αζωτούχων ενώσεων από το έδαφος. Αντίθετα το χειμώνα σημειώνονται οι μεγαλύτερες τιμές 

του λόγου στα λεπτά σωματίδια γεγονός που αποδεικνύει την μεταφορά αζωτούχων ενώσεων 

στην ατμόσφαιρα από καύσεις ορυκτών καυσίμων.  
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Εικόνα 1.14: Εποχική διακύμανση του λόγου C/N στην Α. Μεσόγειο. 

 
 

 81



______________________________________________  Κεφ. 1ο – Ανατολική Μεσόγειος-Αερολύματα 
 

1.3 Επίδραση της προέλευσης των αέριων μαζών στα επίπεδα συγκέντρωσης του 

WSOC και του WSOΝ στα αερολύματα της Α. Μεσογείου 

 
 
 Είναι γεγονός ότι η δυναμική της ατμόσφαιρας παίζει καθοριστικό ρόλο στα επίπεδα 

συγκέντρωσης των χημικών ενώσεων που την απαρτίζουν. Λέγοντας δυναμική 

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

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

κλίμακα, όσο και για τον χρόνο ζωής τους. Κλιματολογική μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί 

στην περιοχή της Φινοκαλιάς (Mihalopoulos et al., 1997) σε ετήσια βάση απέδωσε το 61% 

των ανέμων που δέχεται σε Β/ΒΔ προέλευσης, το 13% σε δυτικής, το 18% σε Ν/ΝΔ και 

υπάρχει και ένα 8% στο οποίο ανήκουν άνεμοι μικτής προελεύσεως.  

 Παρακάτω θα μελετηθεί ειδικότερα η επίδραση της πορείας των ανέμων στα επίπεδα 

συγκέντρωσης του οργανικού αλλά και του ανόργανου αζώτου όπως επίσης και του 

υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα. Η μελέτη της επίδρασης της προέλευσης των αέριων 

μαζών στη παρούσα εργασία έγινε με την βοήθεια των ρετροπορειών για όλα τα δείγματα 

των αερολυμάτων. Οι ρετροπορείες υπολογίστηκαν με το πρόγραμμα HYSPLIT-4 (Hybrid 

Single-Particle Langrangian Trajectory). Με επίκεντρο το σταθμό της Φινοκαλιάς ξεχώρισαν 

τέσσερις τομείς ανάλογα με την προέλευση των αέριων μαζών, οι οποίοι απεικονίζονται 

παρακάτω (Εικ.1.15), ενώ στον Πίν.1.5 δίδεται η μέση τιμή των συγκεντρώσεων του 

οργανικού και ανόργανου αζώτου όπως επίσης και του WSOC αλλά και του λόγου C/Ν.  

 

 

 
Εικόνα 1.15: Οι επικρατέστερες πορείες αέριων μαζών στην περιοχή της Φινοκαλιάς. 
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 Πρέπει να αναφέρουμε ότι από το σύνολο των δείγματα των αερολυμάτων 

κατανεμήθηκαν μόνο εκείνα των οποίων η δειγματοληψία είχε διάρκεια μέχρι και τρεις 

ημέρες και η πορεία του ανέμου ήταν σταθερή κατά την διάρκεια της, στα υπόλοιπα δεν ήταν 

δυνατόν να καθοριστεί η κατεύθυνση του ανέμου λόγω της μικτής του προέλευσης. 

 Στην Εικ.1.16 απεικονίζεται η κατανομή των μέσων τιμών των συγκεντρώσεων ως 

προς την πορεία των αερίων μαζών του οργανικού και ανόργανου αζώτου, του WSOC αλλά 

και του λόγου C/Ν στα αδρά σωματίδια. Παρατηρούμε ότι η μέγιστη μέση συγκέντρωση του 

WSON στα αδρά σωματίδια εντοπίζεται στους Ν-ΝΔ ανέμους (8.5 ± 3.1 nmol m-3) και 

ακολουθούν οι Δ (6.8 ± 4 nmol m-3) και Α-ΒΑ (6.6 ± 4.4 nmol m-3). Αντίθετα το κλάσμα του 

WSOC παρουσιάζει μέγιστη μέση συγκέντρωση όταν οι άνεμοι πνέουν κυρίως από τα Α-ΒΑ 

(61.4 ± 27.7 nmol m-3) και τα Β-ΒΔ (53.5 ± 30.5 nmol m-3). Είναι αξιοσημείωτο ότι ο λόγος 

C/N παίρνει μικρότερες τιμές στα αδρά σωματίδια όταν επικρατούν Ν-ΝΔ άνεμοι πράγμα 

που θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι άνεμοι αυτοί φέρνουν στην περιοχή της Φινοκαλιάς 

υδατοδιαλυτές οργανικές ενώσεις πλούσιες σε άζωτο και αυτό γιατί η σκόνη έχει την 

ικανότητα να συγκρατεί αέριες οργανικές ενώσεις αλλά και άλλες οργανικές ενώσεις φυσικής 

προέλευσης. 
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Εικόνα 1.16: Μέση τιμή των συγκεντρώσεων του οργανικού και ανόργανου αζώτου, του WSOC αλλά και 

του λόγου C/Ν στα αδρά σωματίδια ως προς την πορεία των αερίων μαζών. 

 

 Όσον αφορά τα λεπτά σωματίδια της ατμόσφαιρας (Εικ.1.17) η μέγιστη μέση 

συγκέντρωση του WSON εντοπίζεται στους Α-ΒΑ ανέμους (14.2 ± 6.6nmol m-3) αλλά και 

στους Β-ΒΔ (13.9 ± 16.4nmol m-3). Σε αυτούς τους ανέμους παρουσιάζει μέγιστη μέση  
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συγκέντρωση και το κλάσμα του WSOC, έτσι όταν οι άνεμοι πνέουν κυρίως από τα Α-ΒΑ η 

μέση συγκέντρωση είναι 61.4 ± 27.7 nmol m-3 ενώ από τα Β-ΒΔ είναι 53.5 ± 30.5 nmol m-3.  

Είναι γεγονός ότι οι άνεμοι αυτοί κυρίως μεταφέρουν στην Α. Μεσόγειο ρύπους από την 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη οι οποίοι βρίσκονται κυρίως στο λεπτό κλάσμα. Ο λόγος 

C/N παίρνει μικρότερες τιμές στα λεπτά σωματίδια όταν επικρατούν οι Β-ΒΔ αλλά και οι 

Δυτικοί άνεμοι πράγμα που σημαίνει ότι οι άνεμοι αυτοί μεταφέρουν ενώσεις πλουσιότερες 

σε άζωτο στο λεπτό κλάσμα σε αντίθετη με τους Α-ΒΑ ανέμους αλλά και τους Ν-ΝΔ οι 

οποίοι δεν εμπλουτίζουν τόσο την ατμόσφαιρα με αζωτούχες όσο με οργανικές ενώσεις. 

 
Πίνακας 1.5: Μέση τιμή των συγκεντρώσεων του οργανικού και ανόργανου αζώτου, του WSOC αλλά 

και του λόγου C/Ν στα αδρά και λεπτά σωματίδια ως προς την προέλευση των αερίων μαζών. 

nmol/m3 n NO3 NH4
+ WSON WSOC C/N 

B-BΔ  
Αδρά 23.1 ± 9.6 9.4 ± 3.5 4.2 ± 3.7 53.5 ± 30.5 12.1 ± 16.1 
Λεπτά 

 
 
28 1.2 ± 1.2 78.3 ± 31.3 13.9 ± 16.4 86.8 ± 54.5 6.4 ± 4.9 

Α-ΒΑ  
Αδρά 27.9± 10.6 13.2 ± 4.6 6.6 ± 4.4 61.4 ± 27.7 7.7 ± 7.4 
Λεπτά 

 
 
11 0.9 ± 0.3 89.9 ± 40.8 14.2 ± 6.6 110.6 ±61.3 11.2 ± 7.8 

Δ  
Αδρά 28.9± 1.6 6.0 ± 2.2 6.8 ± 4 32.2 ± 22.6 9.0 ± 4.8 
Λεπτά 

 
 
6 2.3 ± 1.8 50.1 ± 21.1 2.5  ± 5.9 72.5 ± 43.9 3.9 ± 1.5 

Ν-ΝΔ  
Αδρά 26.8 ± 8.3 5.5 ± 2.0 8.5 ± 3.1 36.4 ± 29.7 5.1± 2.8 
Λεπτά 

 
 
13 2.7 ± 1.5 36.9 ± 13.7 5.8 ± 9.2 80.1 ± 36.2 19.2 ± 28.8 
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Εικόνα 1.17: Μέση τιμή των συγκεντρώσεων του οργανικού και ανόργανου αζώτου, του WSOC αλλά και 

του λόγου C/Ν στα λεπτά σωματίδια ως προς την πορεία των αερίων μαζών. 
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1.4   Συμπεράσματα 

 

 Το κεφάλαιο αυτό διαπραγματεύτηκε τα επίπεδα συγκέντρωσης του υδατοδιαλυτού 

οργανικού αζωτούχο κλάσματος (WSON) στα αδρά (ΡΜ1..3-10) και λεπτά (ΡΜ1..3) σωματίδια, 

όπως επίσης την εποχικότητα και τις πιθανές πηγές του στην περιοχή της Α. Μεσογείου.  

 Η μέση συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου (WSON) στα αδρά 

σωματίδια βρέθηκε ίση με 5.7±4.0 nmol m-3 (διάμεση τιμή 5.2 nmol m-3), ενώ η ποσοστιαία 

συμμετοχή του στο συνολικό υδατοδιαλυτό άζωτο ήταν 14%. Τα επίπεδα συγκέντρωσης του 

WSON στα σωματίδια αυτά διαφοροποιήθηκαν από εποχή σε εποχή. Έτσι τους χειμερινούς 

μήνες παρατηρήθηκε εξάρτηση της συγκέντρωσης του WSON από το ποσοστό της 

βροχόπτωσης, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες σημαντικό ρόλο είχε η μεταφορά σωματιδίων 

από την Βορειοανατολική και Κεντρική Ευρώπη λόγω των Β/ΒΑ ανέμων που επικρατούν την 

περίοδο αυτή στην περιοχή. Την άνοιξη το φαινόμενο της μεταφοράς σκόνης από την Β. 

Αφρική ήταν άμεσα συνδεδεμένο με την παρουσία των αζωτούχων οργανικών ενώσεων στο 

αδρό κλάσμα.  

 Όσον αφορά τα λεπτά σωματίδια η μέση συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού οργανικού 

αζώτου (WSON) προσδιορίστηκε ίση με 11.0±13.6 nmol m-3 (διάμεση τιμή 7.7 nmol m-3), 

ενώ η ποσοστιαία συμμετοχή του στο συνολικό υδατοδιαλυτό άζωτο ήταν ίση με 16%. 

Υψηλότερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στα λεπτά σωματίδια το φθινόπωρο και το 

καλοκαίρι ενώ κύριες πηγές τους θεωρήθηκαν οι ανθρωπογενείς ρύποι και κυρίως οι καύσεις.  

 Όσον αφορά την τιμή του λόγο C/N προκύπτει ότι ενώσεις με υψηλό λόγο C/N όπως 

είναι οι χουμικές ενώσεις απαντώνται κυρίως στο αδρό κλάσμα κατά την διάρκεια της 

άνοιξης, ενώ ως κύριο μονοπάτι μεταφοράς τους στην ατμόσφαιρα ήταν το έδαφος. Αντίθετα 

οι ενώσεις με χαμηλό λόγο C/N βρίσκονται κατά κύριο λόγο στα λεπτά σωματίδια, κυρίως 

την χειμερινή περίοδο και τέτοιες είναι οι οργανικές ενώσεις με λίγα άτομα άνθρακα όπως 

είναι οι χαμηλού μοριακού βάρους αμίνες, αμινοξέα αλλά και η ουρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Εναπόθεση Υδατοδιαλυτού Οργανικού Αζώτου (WSOΝ) 

 

2.1 Εισαγωγή 
 
 Η ατμοσφαιρική ύλη εναποτίθεται στην επιφάνεια της γης με δύο διαφορετικούς 

τρόπους, είτε μέσω της υγρής εναπόθεσης, είτε μέσω της ξηρής εναπόθεσης. Η υγρή 

εναπόθεση αναφέρεται στο σύνολο των φυσικών διεργασιών κατά τις οποίες η ύλη 

μεταφέρεται μέσω των υδρομετεωριτών (ομίχλη, σύννεφα, βροχή, χιόνι) από την ατμόσφαιρα 

στην επιφάνεια της γης. Στις διεργασίες της υγρής εναπόθεσης εμπλέκονται και οι τρεις 

φάσεις της ύλης (αέρια, υδατική, σωματιδιακή), αλληλεπιδρώντας είτε φυσικά είτε μέσω 

ετερογενών χημικών αντιδράσεων. Το γεγονός αυτό την καθιστά σαν έναν από τους πιο 

πολύπλοκους τρόπους αλληλεπίδρασης της ατμόσφαιρας με τη βιόσφαιρα αλλά και την 

υδρόσφαιρα. 

 Η ξηρή εναπόθεση αναφέρεται στη μεταφορά χημικών ενώσεων που βρίσκονται 

τόσο σε αέρια όσο και σε σωματιδιακή μορφή από την ατμόσφαιρα στο έδαφος χωρίς την 

συμμετοχή της υγρής φάσης. Παράγοντες που καθορίζουν την ξηρή εναπόθεση είναι η 

μετεωρολογία της περιοχής, οι χημικές ιδιότητες των ουσιών που εναποτίθενται αλλά και η 

φύση της επιφάνειας εναπόθεσης.  

 Η ροή της ξηρής εναπόθεσης μιας συγκεκριμένης ουσίας είναι ανάλογη με την 

συγκέντρωση της ουσίας αυτής σε ορισμένο ύψος πάνω από την επιφάνεια της γης (λιγότερο 

από 10 m) (Seinfeld & Pandis, 2006). Η μαθηματική της έκφραση είναι η εξίσωση (1)  

F = −Vd C      (1) 

όπου F είναι η κάθετη ροή εναπόθεσης της ουσίας και εκφράζεται σε mol m-2 d-1, C είναι η 

μετρούμενη συγκέντρωση της ουσίας στο συγκεκριμένο ύψος (εδώ αναφερόμαστε περίπου 

στα 3m) και εκφράζεται σε mol m-3 και η σταθερά αναλογίας Vd είναι η ταχύτητα 

εναπόθεσης της ουσίας και εκφράζεται σε m s-1. 

 Η ταχύτητα εναπόθεσης Vd περιλαμβάνει διαφορετικές διαδικασίες εναπόθεσης οι 

οποίες μπορούν να συμβαίνουν ξεχωριστά αλλά και ταυτόχρονα όπως είναι η εναπόθεση 

λόγω βαρύτητας, λόγω πρόσκρουσης αλλά και λόγω διάχυσης. Επίσης η εναπόθεση των 

σωματιδίων επηρεάζεται από το μέγεθος τους, από την ταχύτητα του ανέμου, την σχετική 

υγρασία αλλά και από την σκληρότητα της επιφάνειας εναπόθεσης. Οι παράγοντες αυτοί 

κάνουν ιδιαίτερα δύσκολο τον ακριβή προσδιορισμός της Vd. Πρόσφατοι προσδιορισμοί της 

Vd, οι οποίοι βασίστηκαν στον συνδυασμό των πειραματικών μετρήσεων και της χρήσης 

υπολογιστικών μοντέλων, υπολόγισαν για τα λεπτά σωματίδια ταχύτητα εναπόθεσης Vd 

0.001 m/s και για τα αδρά 0.02 m/s, όπου η εναπόθεση πραγματοποιήθηκε σε επιφάνεια 

ωκεανού και σε απόσταση 1000 km από την ξηρά (Spokes et al., 1999). 
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2.2  Υγρή Εναπόθεση 
 

 Προκειμένου να κατανοηθεί ο ρόλος της υγρής ατμοσφαιρικής εναπόθεσης του 

WSON στο οικοσύστημα της Α. Μεσογείου, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία υγρής 

εναπόθεση από τον Ιανουάριο του 2003 έως και τον Δεκέμβριο του 2006 κατά τη διάρκεια 

της οποίας συνελλέγησαν συνολικά 74 δείγματα. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του 

WSON παρουσιάζονται στην Εικ.2.1 ως μηνιαία μέση τιμή του σταθμισμένου όγκου 

(Volume-Weighted mean, VWM). Η μέση συγκέντρωση του WSON κατά την διάρκεια και 

των τεσσάρων χρόνων προσδιορίστηκε ίση με 18.6±26.9 μΜ με διακύμανση από 0 έως 169.8 

μΜ. Όσον αφορά το ανόργανο άζωτο η συγκέντρωση των νιτρικών ιόντων (ΝΟ3
-) κυμάνθηκε 

από 0 έως 156.7 μΜ και η μέση συγκέντρωση του προσδιορίστηκε 133.6±29.1 μΜ, ενώ η 

μέση συγκέντρωση των αμμωνιακών ιόντων (ΝΗ4
+) προσδιορίστηκε ίση με 19.2±14.6 μΜ με 

διακύμανση από 0 έως 72.3 μΜ. 

 Στην Εικ.2.1 παρατηρούμε μια συσχέτιση μεταξύ του ύψους της βροχόπτωσης και 

της μέσης μηνιαίας συγκέντρωση τόσο του ανόργανου όσο και του οργανικού αζώτου. Έτσι 

τους μήνες με έντονη βροχόπτωση η συγκέντρωση τους είναι μικρότερη λόγω της αραίωσης 

στην οποία υπόκειται το δείγμα συγκριτικά με τους μήνες όπου η βροχόπτωση είναι 

περιορισμένη. 
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Εικόνα 2.1: Μέση μηνιαία συγκέντρωση του οργανικού και ανόργανου αζώτου κατά τη διάρκεια των 

ετών 2003-2006 στην περιοχή της Α. Μεσογείου (Φινοκαλιά). 
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2.2.1  Σύγκριση με άλλες μελέτες 
 Κάνοντας μια αναδρομή στην υπάρχουσα βιβλιογραφία που αφορά τον 

προσδιορισμό της συγκέντρωσης του WSON σε δείγματα βροχής δημιουργήθηκε ο Πίν.2.1. 

Είναι χαρακτηριστική η διακύμανση στην συγκέντρωση του WSON από περιοχή σε περιοχή. 

Επίσης είναι ελάχιστες οι μακροχρόνιες μελέτες που θα μας επέτρεπαν μια διαχρονική 

προσέγγιση στα επίπεδα συγκέντρωσης του οργανικού αζώτου, ενώ την περιοχή της Α. 

Μεσογείου αφορά μόνο μια μελέτη (Mace et al., 2003). 

Συγκρίνοντας τα επίπεδα συγκέντρωσης του WSON που προσδιορίστηκαν στην παρούσα 

μελέτη με τις υπόλοιπες περιοχές παρατηρούμε ότι κυμαίνονται περίπου στο ίδιο επίπεδο με 

τα αποτελέσματα της μελέτης που αφορά την ΝΔ Τουρκία (Mace et al., 2003). Όσον αφορά 

το ποσοστό συμμετοχής του WSON στο συνολικό άζωτο η περιοχή της Α. Μεσογείου 

παρουσιάζει παρόμοια ποσοστά με τα αντίστοιχα που περιγράφουν μια παράκτια και μια 

αστική περιοχή (Cape et al., 2004, Kieber et al., 2005) 

 

Πίνακας 2.1: Επίπεδα συγκέντρωσης του WSON σε δείγματα βροχής στη βιβλιογραφία

Περιοχή Περίοδος  
Δειγματοληψίας 

WSON 
(μM) 

WSON 
στο 

TDN (%) 

n Βιβλιογραφία 

Αγροτική  
Maraba (Amazonia) 

-  
22±4 

-  
6 

 
Cornell et al., 1995 

Βραζιλία (Recife) - 3±1 - 11 Cornell et al., 1995 

Β.Αγγλία (Merlewood)  2000-2002 12 18 68 Cape et al., 2004 
Α.Σκοτία (Bush) 2000-2002 15 33 54 Cape et al., 2004 

Β.Σκοτία (Cairngorm)  2000-2002 2 5 30 Cape et al., 2004 

Βενεζουέλα (Calabozo) - 24 76 17 Pacheco et al., 2004 
Απομακρυσμένη
Βερμούδα 

-  
16±7 

-  
18 

 
Cornell et al., 1995 

Αϊτή - 13±2 - 16 Cornell et al., 1995 

Βενεζουέλα (Parupa) - 24 92 24 Pacheco et al., 2004 
Τασμανία Νοέμ.2000 7.2±5.4 19 6 Mace et al., 2003 
Αστική  
Β.Αγγλία (Norwich)  

 
2001-2002 

 
30 

 
24 

 
25 

 
Cape et al., 2004 

Βενεζουέλα (Valencia)  - 57 62 30 Pacheco et al., 2004 

Βενεζουέλα (Caracas) - 58 61 9 Pacheco et al., 2004 
Παράκτια  
ΒΑ.Aμερική (Virginia)  

 
1996-1999 

 
3.1 

 
6.5 

 
83 

 
Keene et al., 2002 

ΒΑ.Aμερική (Newark)  1997-1999 4.2 7.8 50 Keene et al., 2002 

Χαβάι 1999-2000 0.4 16  Carrillo et al., 2002 
Β.Καρολίνα 
(Wilmington) 

2002-2003 4.6±1.3 21 129 Kieber et al., 2005 

Φλωρίδα (Tampa Bay)  2005 4.7±2.7 8.9±5.8 11 Calderon et al., 
2007 

ΝΔ.Τουρκία (Erdemli)  2000(1/3-17/5) 15±31.3 17±30 18 Mace et al., 2003 

Κρήτη (Α.Μεσόγειος) 2003-2006 18.6±26.9 21 74 Παρούσα εργασία 
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2.2.2. Παράγοντες που επηρεάζουν την υγρή εναπόθεση του WSON. 

 Κλιματολογικά η περιοχή της Α. Μεσογείου χαρακτηρίζεται από δυο κύριες περιόδους. Η πρώτη 

είναι η περίοδος των βροχοπτώσεων που διαρκεί από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο, κατά την διάρκεια 

της οποίας επικρατεί η υγρή εναπόθεση, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει τους μήνες από τον Ιούνιο μέχρι το 

Σεπτέμβριο και επικρατεί η ξηρή εναπόθεση. Παρακάτω εξετάζονται αναλυτικά οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την υγρή εναπόθεση του WSON. 

 

α) Ένταση Βροχόπτωσης 

Στον Πίν. 2.1 είναι συγκεντρωμένη η ετήσια υγρή εναπόθεση κατά τη διάρκεια των τεσσάρων 

ετών. Η μέση υγρή εναπόθεση του WSON προσδιορίστηκε 4.8 mmol/m2 ενώ καταλαμβάνει το 21% του 

συνολικού αζώτου. Παρατηρούμε ότι κατά την διάρκεια των ετών 2003 και 2006 η υγρή εναπόθεση του 

οργανικού και ανόργανου αζώτου είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με τα άλλα δύο έτη, ενώ και η ποσότητα 

βροχόπτωσης είναι αντίστοιχα μεγαλύτερη. Η παρατήρηση αυτή φαίνεται να οδηγεί σε μια αντιστοίχηση 

μεταξύ της υγρής εναπόθεσης του αζώτου και του ύψους της βροχόπτωσης. 

 
Πίνακας 2.2: Ετήσια υγρή εναπόθεση του οργανικού και ανόργανου Αζώτου. 

 
Υγρή Εναπόθεση (mmol/m2) 

 H(cm) TDN WSON N-NH4
+ N-NO3

-

2003 53.8 26.4 6.9 8.3 11.3 

2004 37.8 14.5 2.7 5.1 6.7 

2005 35.4 18.0 1.9 6.5 9.6 

2006 44.2 25.5 7.7 6.8 11.0 

Μέση Τιμή   4.8 6.7 9.6 

Μέσο Ποσοστό (%)   21.3 32.3 46.4 

 
 

 Παρόλα αυτά στην Εικ.2.2, απεικονίζεται η μέση μηνιαία διακύμανση της υγρής εναπόθεση του 

οργανικού και ανόργανου αζώτου κατά τη διάρκεια των ετών 2003-2006. Παρατηρείται ότι το ανόργανο 

άζωτο και ιδιαιτέρα τα νιτρικά ιόντα ακολουθούν πολύ καλά το ύψος βροχόπτωσης κάτι που δεν 

συμβαίνει με την υγρή εναπόθεση του WSON. 
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Εικόνα 2.2: Μέση μηνιαία υγρή εναπόθεση του οργανικού και ανόργανου αζώτου κατά τη διάρκεια τεσσάρων 

ετών(2003-2006) στην περιοχή της Α. Μεσογείου (Φινοκαλιά). 

 

 Περαιτέρω επιβεβαίωση της εποχικότητας της υγρής εναπόθεσης του WSON αλλά και του 

ανόργανου αζώτου παρουσιάζονται στην Εικ.2.3. Θεωρήθηκαν ως χειμώνας οι μήνες από Δεκέμβριο έως 

Φεβρουάριο, Άνοιξη οι μήνες από Μάρτιο έως Απρίλιο, Καλοκαίρι οι μήνες από Ιούνιο έως Αύγουστο 

και Φθινόπωρο οι μήνες από Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το χειμώνα η υγρή 

εναπόθεση του οργανικού και ανόργανου αζώτου είναι μεγαλύτερη λόγω του μεγαλύτερου ύψους 

βροχόπτωσης. Παρόλα αυτά η ποσότητα της βροχόπτωσης δεν φαίνεται να είναι ο μοναδικός παράγοντας 

που επηρεάζει τα επίπεδα εναπόθεσης του WSON. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι 

φθινόπωρο και την άνοιξη, ενώ το ύψος της βροχόπτωσης έχει ελαττωθεί κατά ένα παράγοντα 2 

συγκριτικά με το χειμώνα, η υγρή εναπόθεση του WSON βρέθηκε να είναι πάνω από την μισό της 

χειμερινής. 
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Εικόνα 2.3: Εποχική μεταβολή της υγρής εναπόθεσης του οργανικού και του ανόργανου αζώτου. 

 

 

β) Επίδραση της προέλευσης των αέριων μαζών 

Η μελέτη της επίδρασης των αέριων μαζών στα επίπεδα των συγκεντρώσεων του 

οργανικού αζώτου στην ατμόσφαιρα έγινε με την βοήθεια των αντίστοιχων ρετροπορειών 

τους. Οι ρετροπορείες υπολογίστηκαν με το πρόγραμμα HYSPLIT-4 (Hybrid Single-Particle 

Langrangian Trajectory). Με επίκεντρο το σταθμό της Φινοκαλιάς ξεχώρισαν τέσσερις τομείς 

ανάλογα με την προέλευση των αέριων μαζών. οι οποίοι απεικονίζονται παρακάτω (Βλπ. 

Εικ.1.15, Κεφ.1) ενώ στον Πίν. 2.3 δίδεται η μέση τιμή των συγκεντρώσεων του οργανικού 

και του ανόργανου αζώτου αλλά και στα των μη θαλάσσιας προέλευσης κατιόντων 

ασβεστίου (nss-Ca2+) και των μη θαλάσσιας προέλευσης θειικών ανιόντων (nss-SO4 2-). 

 
Πίνακας 2.3: Μέση τιμή υγρής εναπόθεσης ανά γεγονός βροχόπτωσης. 

 
μmol/m2    ανά γεγονός βροχόπτωσης 

 n WSON N-NH4
+ N-NO3

- nss-Ca2+ nss-SO4
 2-

ΒΔ/Β 16 99.7 380.8 555.6 927.8 428.1 

ΝΔ/Ν 22 341.6 272.7 394.1 2143.7 337.5 

Δ 2 29.7 183.1 328.3 340.8 256.7 

ΒΑ/Α 5 381.3 467.4 674.4 1317.1 624.1 
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 Παρατηρούνται μεγαλύτερες τιμές υγρής εναπόθεσης όταν επικρατούν Β-ΒΑ αλλά 

και οι Ν-ΝΔ άνεμοι. Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι Α-ΒΑ άνεμοι εμπλουτίζουν την 

ατμόσφαιρα με ανθρωπογενείς ρύπους, πράγμα που αποδεικνύεται και από την υψηλή 

εναπόθεση των nss-SO4
 2 (624.1 μmol/m2 ), ενώ οι Νότιοι άνεμοι, των οποίων οι συχνότητα 

αυξάνεται την άνοιξη και το φθινόπωρο, μεταφέρουν στην ατμόσφαιρα σκόνη από τη έρημο 

της Σαχάρας, η οποία θεωρείται ένα άριστο προσροφητικό μέσο τόσο για τις αζωτούχες 

οργανικές ενώσεις όσο και για κάποια είδη μικροοργανισμών (Griffin et al., 2001, Prospero et 

al., 2004). Επιπλέον την άνοιξη παρατηρείται στην ατμόσφαιρα υψηλή συγκέντρωση γύρης 

και σπόρων λόγω της ανθοφορίας αλλά και μικροοργανισμοί, τα οποία θεωρούνται 

σημαντικές πρωτογενείς πηγές του ατμοσφαιρικού WSON (Mathias-Maser et al., 1999).  

 
γ) Ο ρόλος του ρΗ της βροχής στην συγκέντρωση του WSON. 
 
 Η τιμή του pH της καθαρής βροχής, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η συνεισφορά 

ενώσεων που μπορούν να επηρεάσουν την τιμή του όπως είναι όξινα ή βασικά συστατικά της 

ατμόσφαιρας, θεωρείται 5.6. Η τιμή αυτή αντιπροσωπεύει το pH διαλύματος CO2 σε καθαρό 

νερό με συγκέντρωση, η οποία χαρακτηρίζει σε παγκόσμια κλίμακα τα επίπεδα 

συγκέντρωσης του ατμοσφαιρικού CO2 (350 ppm).  

 Στα όξινα συστατικά της ατμόσφαιρας συμπεριλαμβάνονται κυρίως τα 

ανθρωπογενούς προέλευσης οξείδια SO2 και ΝΟΧ, τα οποία οξειδώνονται σε Η2SO4 και 

ΗΝΟ3 αντίστοιχα, ενώ δευτερεύων ρόλο κατέχει η συνεισφορά των οργανικών οξέων που 

μπορούν να προέρχονται τόσο από ανθρωπογενείς δραστηριότητες όσο και από βιογενείς 

πηγές. Αντίθετα, η βασικότητα της ατμόσφαιρας καθορίζεται από τα επίπεδα συγκέντρωσης 

της ΝΗ3 το μεγαλύτερο μέρος της οποίας εκλύεται από ανθρωπογενείς πηγές και το CaCO3, 

το οποίο είναι κύριο συστατικό της σκόνης και χαρακτηρίζει τη μεταφορά συστατικών από το 

έδαφος στην ατμόσφαιρα.  

 Συνήθως όταν η τιμή του pH της βροχής παίρνει τιμές μεγαλύτερες από 5.6 θεωρείται 

ότι στην υγρή εναπόθεση δεν υπάρχει έντονη παρουσία των όξινων συστατικών ή και να 

υπάρχει εξουδετερώνεται η δράση τους από τα αλκαλικά συστατικά της. Όταν το pH της 

βροχής παίρνει τιμές μεταξύ 5 και 5.6 μπορεί να υπάρχει ανθρωπογενής επίδραση παρόλα 

αυτά υπάρχουν και κάποιες περιοχές με έντονη την παρουσία όξινων θειούχων ενώσεων 

βιογενούς προέλευσης (Charlson & Rodhe 1982, Keene et al., 1983). Βροχή με τιμή pH 

μικρότερη του 5 θεωρείται ως όξινη βροχή με έντονη την παρουσία των ανθροπογενώς 

παραγόμενων όξινων συστατικών.  
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Εικόνα 2.4: Διακύμανση της συγκέντρωσης (VWM) του WSON,  των nss-Ca2+,  των nss-SO4

2-, των 

NH4
+ συναρτήσει του pH της βροχής στην Α .Μεσόγειο. 

 

 

Αξιολογώντας τη συμμετοχή της ΝΗ3 και του CaCO3 στη βασικότητα της ατμόσφαιρας, 

υπολογίστηκε ο παράγοντας εξουδετέρωσης (NF) για το καθένα χωριστά: 

NFCa
2+ = nss-Ca2+/(NO3

- + SO4
2-) =2.27 (1) 

NFNH4
+ = N-NH4

+/(NO3
- + SO4

2-) = 0.75 (2) 

Από τις (1) και (2) προκύπτει ότι ο καθοριστικότερος παράγοντας εξουδετέρωσης των 

όξινων συστατικών της ατμόσφαιρας της Α. Μεσογείου είναι το CaCO3. 

Στην παρούσα εργασία το pH της βροχής κυμαίνεται μεταξύ των τιμών 4 και 8, με 

μεγαλύτερη συμμετοχή δειγμάτων στο εύρος 4-7.5. Εξετάζοντας την διακύμανση της 

συγκέντρωσης (VWM) του WSON, των nss-Ca2+ και των NH4
+ συναρτήσει του pH της 

βροχής (Εικ. 2.4), παρατηρούμε ότι οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές των συγκεντρώσεων 

του WSON και των nss-Ca2+ σημειώνονται στις ίδιες τιμές του pH. Το γεγονός αυτό 

αποδεικνύει για άλλη μια φορά την κοινή τους προέλευση δηλ. την σκόνη. Επιπλέον η 

συγκέντρωση (VWM) του WSON για 4<pH<6 φαίνεται να ακολουθεί πολύ καλά την 

αντίστοιχη των NH4
+, η παρατήρηση αυτή μπορεί να εξηγηθεί από το ότι πολλές οργανικές 

ενώσεις έχουν στο μόριο τους την αμινο ομάδα π.χ οι αμίνες (Zhang et al., 2001). 
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2.3  Ξηρή Εναπόθεση 
 

 Κατά την διάρκεια των τεσσάρων ετών δειγματοληψίας (2003-2006) η ξηρή 

εναπόθεση αποτέλεσε τον κύριο μηχανισμό μεταφοράς ύλης από την ατμόσφαιρα στην 

επιφάνεια της γης κατά τους μήνες Απρίλιο έως Σεπτέμβριο (ξηρή εποχή). Παρόλα αυτά τους 

μήνες Απρίλιο, Μάιο και Οκτώβριο σημειώθηκαν επεισόδια βροχόπτωσης τα οποία κατά την 

διάρκεια του κάθε μήνα δεν ξεπερνούσαν τα δύο. Στην περίπτωση αυτή θεωρήθηκε ως ξηρή 

εναπόθεση του μήνα η ολική εναπόθεση αφού αναιρέθηκε η συμμετοχή της υγρής 

εναπόθεσης.  

 
Πίνακας 2.4: Ετήσια ξηρή εναπόθεση του οργανικού και ανόργανου Αζώτου. 

 
Ξηρή Εναπόθεση (mmol/m2) 

 TDN WSON N-NH4
+ N-NO3

-

2003 37.1 15.7 1.9 19.5 

2004 64.4 27.0 3.9 33.5 

2005 38.0 11.4 2.2 24.4 

2006 41.0 15.7 1.5 23.9 

Μέση Τιμή 45.1 17.4 2.4 25.3 

Ποσοστό(%)  38.6 5.3 56.1 

 

 Συνολικά συνελλέγησαν 108 δείγματα ολικής εναπόθεσης από τα οποία τα 39 

αντιπροσωπεύουν την ξηρή εποχή. Τα αποτελέσματα της τετραετούς δειγματοληψίας 

παρουσιάζονται στον Πίν. 2.4 ως ετήσια ξηρή εναπόθεση για κάθε μια μορφή του αζώτου. 

Είναι φανερό ότι η κύρια μορφή αζώτου είναι τα νιτρικά ιόντα (NO3
-) με ποσοστό 

συμμετοχής στο συνολικό άζωτο 56.1% και μέση ετήσια εναπόθεση 25.3 mmol/m2, 

ακολουθεί το WSON με μέση ετήσια εναπόθεση 17.4 mmol/m2 και ποσοστό συμμετοχής 

38.6% ενώ το NH4
+  καταγράφει τη μικρότερη ποσοστιαία συμμετοχή (5.3%) και μέση ετήσια 

εναπόθεση 2.4 mmol/m2. Η κατανομή αυτή είναι αναμενόμενη αφού τα ιόντα του NH4
+ 

καταλαμβάνουν κατά κύριο λόγο το λεπτό κλάσμα των σωματιδίων, το οποίο έχει και τη 

μικρότερη ταχύτητα εναπόθεσης (Vd=0.001 m s-1) σε αντίθεση με τα ιόντα NO3
- που 

καταλαμβάνουν κυρίως το αδρό κλάσμα των σωματιδίων και έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα 

εναπόθεσης (Vd=0.02 m s-1) (Duce et al., 1991, Rendell et al., 1993, Sievering at al., 1989, 

Spokes at al., 2000). Οι υδατοδιαλυτές οργανικές αζωτούχες ενώσεις φαίνεται να 

παρουσιάζουν μια ενδιάμεση συμπεριφορά όσον αφορά την ταχύτητα εναπόθεσης τους μια 

και βρίσκονται τόσο στο λεπτό όσο και στο αδρό κλάσμα (βλεπ. ΚΕΦ. 1 ). 
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Εικόνα 2.5: Μέση μηνιαία ξηρή εναπόθεση του οργανικού ανόργανου αζώτου αλλά και των nss-Ca2+ 

και κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών(2003-2006) στην περιοχή της Α. Μεσογείου (Φινοκαλιά). 

 

 Στην Εικ. 2.5 παριστάνεται η διακύμανση της μέσης μηνιαίας ξηρής εναπόθεσης του 

WSON, των ΝΟ3
-, των ΝΗ4

+ και των nss-Ca2+ στην περιοχή της Α. Μεσογείου. Παρατηρείται 

παρόμοια διακύμανση μεταξύ του WSON και των ΝΟ3
- ιόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ξηρής εποχής με μέγιστη ξηρή εναπόθεση τόσο για το WSON όσο για τα ιόντα ΝΟ3
-κατά 

τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με προηγούμενη μελέτη η ξηρή εποχή 

χαρακτηρίζεται κυρίως από Βόρειους ανέμους μεγάλης ταχύτητας, οι οποίοι εμπλουτίζουν 

την ατμόσφαιρα με ανθρωπογενούς προέλευσης ρύπους από την Κεντρική και Βόρεια 

Ευρώπη (Mihalopoulos et al., 1997). Το γεγονός αυτό δικαιολογεί τις υψηλές συγκεντρώσεις 

των ΝΟ3
- ιόντων κατά την ξηρή εποχή αλλά υπογραμμίζει και την ανθρωπογενής προέλευση 

των υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων ενώσεων. 
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2.3.1 Σύγκριση της πειραματικώς και θεωρητικώς υπολογιζόμενης ξηρής 

εναπόθεσης  

 

 Προκειμένου να αξιολογηθούν τα δεδομένα που συνελλέγησαν κατά τον πειραματικό 

προσδιορισμό της ξηρής εναπόθεσης, υπολογίστηκε θεωρητικά η αναμενόμενη εναπόθεση 

κατά την ξηρή περίοδο. Ο υπολογισμός αυτός πραγματοποιήθηκε με βάση την μαθηματική 

εξίσωση: F = −Vd C, όπου F είναι η κάθετη ροή εναπόθεσης της ουσίας και εκφράζεται σε 

mol m-2 d-1, C είναι η μετρούμενη συγκέντρωση της ουσίας στο συγκεκριμένο ύψος (3m) και 

εκφράζεται σε mol m-3 και η Vd είναι η ταχύτητα εναπόθεσης της ουσίας και εκφράζεται σε 

m s-1.  

 Στην περίπτωση αυτή θεωρήθηκε η συγκέντρωση των λεπτών και αδρών 

αερολυμάτων που έχει ήδη αναφερθεί στο Κεφ.1 για τα έτη 2005 και 2006 , ενώ η ταχύτητα 

εναπόθεσης για τα αδρά και τα λεπτά σωματίδια θεωρήθηκε ίση με 0.02 m s-1 και 0.001 m s-1 

αντίστοιχα (Duce et al., 1991). Στον Πίν.2.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα τόσο των 

πειραματικών όσο και των θεωρητικών υπολογισμών της ξηρής εναπόθεσης του οργανικού 

και ανόργανου Αζώτου. Παρατηρείται μεγάλη απόκλιση μεταξύ θεωρητικού και 

πειραματικού προσδιορισμού τόσο για το ανόργανο όσο και για το οργανικό άζωτο. 

 Αναλυτικότερα όσον αφορά τα νιτρικά ιόντα η πειραματική του τιμή είναι κατά μέσο 

όρο 2.5 φορές μεγαλύτερη από την αναμενόμενη με βάση τα θεωρητικά δεδομένα, το γεγονός 

αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το ότι αέριο νιτρικό οξύ έχει προσροφηθεί στα εναποτιθέμενα 

σωματίδια αυξάνοντας έτσι την πειραματικά προσδιοριζόμενη ξηρή εναπόθεση του 

(Kouvarakis et al., 2001). Αντίθετα η πειραματική τιμή των αμμωνιακών ιόντων είναι 

μικρότερη από την θεωρητικώς υπολογιζόμενη, το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι 

μέρος της αμμωνίας, λόγω της μεγάλης πτητικότητας της, δεν έχει εναποτεθεί έχοντας σαν 

αποτέλεσμα την απόκλιση από την αναμενόμενη τιμή.  

 
Πίνακας 2.5: Σύγκριση θεωρητικού και πειραματικού υπολογισμού της ξηρής εναπόθεσης του οργανικού 

και ανόργανου Αζώτου. 

mmol/m2 Πειραματική  Μέτρηση Θεωρητική  Μέτρηση 

 WSON N-NH4
+ N-NO3

- WSON N-NH4
+ N-NO3

-

2005 11.4 2.2 24.4 3.4 3.6 9.4 

2006 15.7 1.5 23.9 1.4 3.6 9.8 
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 Τέλος, όσον αφορά το WSON η πειραματική τιμή όχι μόνο αποκλίνει κατά πολύ από 

την θεωρητική αλλά διαφέρει η απόκλιση αυτή και κατά την διάρκεια των δύο ετών. Η 

διαφορετική θεωρητική τιμή μεταξύ των δυο ετών οφείλεται στην διαφορετική συγκέντρωση 

του WSON που προσδιορίστηκε για το κάθε έτος στα ατμοσφαιρικά σωματίδια και έχει 

εξηγηθεί ήδη στο Κεφ.1. Παρόλα αυτά η αρκετά μεγαλύτερη πειραματική τιμή συγκριτικά με 

την θεωρητική υπογραμμίζει την πολυσύνθετη σύσταση των οργανικών αζωτούχων ενώσεων 

στην ατμόσφαιρα, μέρος των οποίων φαίνεται να βρίσκονται στην αέρια φάση και να έχουν 

προσροφηθεί στα εναποτιθέμενα σωματίδια. Εδώ θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι κατά την 

δειγματοληψία των ατμοσφαιρικών σωματιδίων έχουν αποκλισθεί όσα σωματίδια έχουν δ>10 

μm, αντίθετα με την δειγματοληψία της ξηρής εναπόθεσης όπου συλλέγονται και τα 

σωματίδια με δ>10 μm. Επομένως είναι δυνατόν οργανικές αζωτούχες ενώσεις να έχουν 

προσροφηθεί στα μεγαλύτερα εναποτιθέμενα σωματίδια αυξάνοντας έτσι την πειραματική 

τιμή. 

 
 
Πίνακας 2.6: Σύγκριση του λόγου της πειραματικής προς την  θεωρητική τιμή της ξηρής εναπόθεσης του 

οργανικού και ανόργανου Αζώτου. 

 Λόγος Πειραματική :Θεωρητική   

 WSON N-NH4
+ N-NO3

-

2005 3.4 0.6 2.6 

2006 11.2 0.4 2.4 

 

 



______________________________________________ Κεφ. 2ο- Ανατολική Μεσόγειος -Εναπόθεση WSON 

 98

 

2.4   Ο ρόλος της εναπόθεσης του WSON στην παραγωγικότητα των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων 
 
 Η βιοδιαθεσιμότητα των υδατοδιαλυτών αζωτούχων οργανικών ενώσεων εξαρτάται 

από τη χημική τους σύσταση, το είδος των μικροοργανισμών στους οποίους εκτίθεται, το 

χρόνο έκθεσης τους όπως επίσης και από τις φυσικές συνθήκες εναπόθεσης του (Wedyan et 

al.. 2007). Σύμφωνα με τους Bronk et al. (2007) το κλάσμα των υδατοδιαλυτών αζωτούχων 

οργανικών ενώσεων με βάση τη βιοδιαθεσιμότητα του αποτελείται από δύο χαρακτηριστικά 

μέρη. Το πρώτο περιέχει ενώσεις που μπορούν να αποικοδομηθούν βιολογικά σε βάθος 

χρόνου μηνών ή και ετών όπως είναι οι χουμικές αζωτούχες ενώσεις, ενώ το άλλο 

αποτελείται κυρίως από εύκολα αποικοδομήσιμες  και σε σύντομο χρονικό διάστημα ενώσεις 

όπως είναι η ουρία και τα αμινοξέα.  

 Αρκετές μελέτες προσπάθησαν να καθορίσουν το ποσοστό βιοδιαθεσιμότητας του 

WSON που απορρέει από χερσαία οικοσυστήματα σε ποτάμια και ρέματα. Έτσι οι Seitzinger 

& Sanders (1999) πρότειναν ότι το 40 με 72% του WSON μπορεί να αποικοδομηθεί σε 

διάστημα 10-15 μέρες από ετερότροφους μικροοργανισμούς. Αντίστοιχα, οι Bronk et al. 

(2002) πρότειναν ότι το 12 με 72% του WSON μπορεί να αποικοδομηθεί σε διάστημα 

μερικών ημερών, ενώ ο Wiegner et al. (2006) πρότεινε την αποικοδόμηση του 40% του 

WSON σε 6 μέρες. Επίσης σε δείγματα ατμοσφαιρικών σωματιδίων στην Aqaba η 

βιοδιαθεσιμότητα του WSON κυμάνθηκε από 46-80% (Wedyan et al., 2007).  

 Θεωρώντας με βάση τα παραπάνω ότι η βιοδιαθεσιμότητα του WSON κυμαίνεται 

μεταξύ 40 και 70% και δεδομένου ότι η μέση συνολική εναπόθεση του WSON στη παρούσα 

μελέτη προσδιορίστηκε στα 22.2 mmol/m2 μπορούμε να προβλέψουμε τη συμμετοχή του 

οργανικού Ν στα αποθέματα του άνθρακα. Έτσι σύμφωνα με το λόγο του Redfield 

C:N=6.625 που αντιπροσωπεύει ένα ¨υγιές¨ θαλάσσιο οικοσύστημα μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι η νέα παραγωγή άνθρακα, η οποία οφείλεται στο WSON, κυμαίνεται από 

0.06 έως 0.1 mol C m-2y-1. 

 Όσον αφορά τη εναπόθεση του ανόργανου αζώτου στην παρούσα μελέτη 

προσδιορίσθηκε 44.0 mmol/m2 και επειδή είναι 100% βιοδιαθέσιμο θεωρούμε ότι είναι 

υπεύθυνο για την παραγωγή 0.29 mol C m-2y-1. Η τιμή αυτή είναι σε συμφωνία με 

προηγούμενη αντίστοιχη μελέτη (0.25 mol C m-2y-1, Kouvarakis et al., 2001). Είναι επομένως 

φανερό ότι το 20 με 30% της νέας παραγωγής του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Α. 

Μεσογείου που οφείλεται στην ατμοσφαιρική εναπόθεση του αζώτου αποδίδεται στο κλάσμα 

των υδατοδιαλυτών αζωτούχων οργανικών ενώσεων  
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2.5   Συμπεράσματα 
 

 Το κεφάλαιο αυτό διαπραγματεύτηκε τα επίπεδα εναπόθεσης του κλάσματος των 

υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων ενώσεων (WSON) που μετρήθηκαν για διάστημα 

τεσσάρων ετών (2003-2006). Αποδείχθηκε ότι τα επίπεδα εναπόθεσης του WSON 

επηρεάζονται άμεσα από την μετεωρολογία της περιοχής όπως είναι το ύψος της 

βροχόπτωσης αλλά και η προέλευση των αέριων μαζών. Έτσι στην εναπόθεση του WSON 

παίζουν σημαντικό ρόλο οι επιδράσεις από ανθρωπογενείς δραστηριότητες (Β-ΒΑ άνεμοι) 

αλλά και από βιογενείς πηγές όπως η σκόνη (Ν-ΝΔ άνεμοι).  

 Κύριος μηχανισμός ατμοσφαιρικής εναπόθεσης του WSON βρέθηκε να είναι η ξηρή 

εναπόθεση, η οποία μάλιστα καταλαμβάνει το 78% της συνολικής. Το γεγονός αυτό έχει 

ιδιαίτερη σημασία για ένα θαλάσσιο οικοσύστημα όπως είναι εκείνο της Α. Μεσογείου αφού 

την καλοκαιρινή περίοδο η στρωματοποίηση των υδάτων δεν επιτρέπει τον εμπλουτισμό των 

επιφανειακών νερών με θρεπτικά συστατικά. Επιπλέον βρέθηκε ότι το 20 με 30% της νέας 

παραγωγής άνθρακα του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Α. Μεσογείου που οφείλεται στην 

ατμοσφαιρική εναπόθεση του αζώτου, αποδίδεται στο κλάσμα των υδατοδιαλυτών 

αζωτούχων οργανικών ενώσεων  

 Σύμφωνα με τον Krom et al. (2004) το 70% του συνολικού αζώτου που εναποτίθεται 

στην Α. Μεσόγειο οφείλεται στην ατμοσφαιρική εναπόθεση του ανόργανου αζώτου. Η 

μελέτη αυτή αποδεικνύει ότι η συμμετοχή του WSON στην εναπόθεση του συνολικού 

αζώτου αυξάνει ακόμα περισσότερο (πάνω από 90%) την συνολική ατμοσφαιρική εναπόθεση 

του αζώτου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Το γίγνεσθαι του υδατοδιαλυτού οργανικού αζωτούχου κλάσματος σε 
θαλάσσια αερολύματα. 

 

3.1   Εισαγωγή 
 

 Οι ωκεανοί θεωρούνται μια από τις σημαντικότερες πηγές αερολυμάτων σε 

παγκόσμια κλίμακα, δεδομένου ότι καλύπτουν το 70% της επιφάνειας της γης. Η 

συγκέντρωση των θαλάσσιων αερολυμάτων στην ατμόσφαιρα εξαρτάται από την 

εποχικότητα αλλά και από την βιογενή παραγωγικότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος (O’ 

Dowd et al., 2004, Meskhidze et al., 2006, Yoon et al., 2007). Όσον αφορά τον σχηματισμό 

τους τα θαλάσσια αερολύματα διακρίνονται σε πρωτογενή, τα οποία σχηματίζονται μηχανικά 

μέσω των σταγονιδίων που απομακρύνονται από την επιφάνεια του ωκεανού (bubble-

bursting process) και σε δευτερογενή, τα οποία είναι δυνατόν να σχηματιστούν μέσω χημικών 

αντιδράσεων στην ατμόσφαιρα.  

 Χαρακτηριστικές χημικές ενώσεις που σχηματίζονται δευτερογενώς είναι το ΜSΑ, 

το οποίο προέρχεται από την οξείδωση του βιογενώς παραγόμενου DMS αλλά και τα 

δικαρβοξυλικά οξέα (Kawamura et al., 1999, Kerminen et al., 1999). Πρόσφατα έχει 

αναφρθεί ως πηγή δευτερογενών σωματιδίων και η οξείδωση του ισοπρενίου, το οποίο 

παράγεται βιογενώς από το φυτοπλακτό (Meskhidze et al., 2006, Arnold et al 2008) αλλά και 

οι αμίνες οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν στην ατμόσφαιρα από βιογενείς πηγές (Fachini 

et al., 2008). 

 Τα αδρά θαλάσσια αερολύματα μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα μηχανικά από την 

επιφάνεια του ωκεανού, κυρίως με την μορφή θαλάσσιων αλάτων. Παρόλα αυτά μόνο το 5-

10% του συνολικού αριθμού των σωματιδίων μεταφέρονται με τη παραπάνω διαδικασία ενώ 

καταλαμβάνουν το 95% της συνολικής μάζας των θαλάσσιων αερολυμάτων (Monahan et al., 

1983). 

 Εντούτοις, πρόσφατη μελέτη υποστήριξε ότι και σωματίδια με μικρότερη διάμετρο 

(πυρήνες Αitken) είναι δυνατόν να μεταφερθούν πρωτογενώς στην ατμόσφαιρα και μάλιστα 

ένα σημαντικό κλάσμα των σωματιδίων αυτών είναι οργανικό (Geever et al., 2005). Σύμφωνα 

με τον O’ Dowd et al. (2004) σε νερά πλούσια με θρεπτικά συστατικά σχεδόν το 63% του 

λεπτού κλάσματος (0.06-0.5μm) των σωματιδίων που ανιχνεύτηκαν στην ατμόσφαιρα 

βρίσκεται σε οργανική μορφή από το οποίο το 18% είναι υδατοδιαλυτό. Επίσης είναι δυνατόν 

τα θαλάσσια άλατα να συνδέονται με οργανικές ενώσεις (Middlebook et al., 1998), οι οποίες  
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προέρχονται κυρίως από βιολογικό υλικό θαλάσσιων οργανισμών όπως βακτήρια και ιοί 

(Bigg and Leck 2001, Leck and Bigg 2005,2007). 

 Παρά τη σημασία των θαλάσσιων αερολυμάτων, ελάχιστες μελέτες έχουν 

πραγματοποιηθεί όσον αφορά τον ενδεχόμενο ρόλο τους στην ατμοσφαιρική χημεία. 

Προκειμένου να συγκεντρωθούν κατά το δυνατό περισσότερες πληροφορίες, ειδικά όσον 

αφορά το οργανικό κλάσμα τους, πραγματοποιήθηκαν τρεις θαλάσσιες ερευνητικές 

αποστολές στα πλαίσια του ερευνητικού Ευρωπαϊκού προγράμματος OOMPH2 ( Organics 

over the Ocean Modifying Particles in both Hemispheres). 

 Η πρώτη αποστολή περιελάβανε τη συλλογή αερολυμάτων από την ατμόσφαιρα του 

Τροπικού Ατλαντικού Ωκεανού, ενώ οι υπόλοιπες δύο αφορούσαν τη συλλογή αερολυμάτων 

από την ατμόσφαιρα του Ν Ατλαντικού και Ινδικού Ωκεανού. Σκοπός των αποστολών αυτών 

ήταν να διερευνηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ ωκεανού και ατμόσφαιρας, ιδιαίτερα όσον 

αφορά την συμμετοχή των θαλάσσιων βιολογικών διεργασιών στην χημεία της ατμόσφαιρας. 

Ειδικότερα, δόθηκε η ευκαιρία να μελετηθεί η συνεισφορά των ωκεανών συγκρίνοντας 

παράλληλα θαλάσσια οικοσυστήματα με διαφορετική παραγωγικότητα. 

 Η ενότητα αυτή θα επικεντρωθεί στον ρόλο του υδατοδιαλυτού οργανικού 

αζωτούχου κλάσματος (WSON) στα θαλάσσια αερολύματα. Αρχικά θα εξεταστεί το 

γίγνεσθαι των οργανικών αζωτούχων ενώσεων σε θαλάσσια αερολύματα στον Τροπικό 

Ατλαντικό Ωκεανό, όπου η ηπειρωτική επίδραση είναι έντονη, στην συνέχεια θα εξεταστούν 

τα αερολύματα που μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα από τα νερά του Ν Ατλαντικού Ωκεανού 

και τέλος θα συζητηθεί η χημική σύσταση των αερολυμάτων που συνελλέγησαν σε ένα 

απομακρυσμένο οικοσύστημα του Ινδικού Ωκεανού (νησί Άμστερνταμ). 

 

 

 
2  Λεπτομερή αναφορά για το ερευνητικό πρόγραμμα OOMPH γίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
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3.2    Τα επίπεδα συγκέντρωσης του WSON σε θαλάσσια αερολύματα υπό 

ηπειρωτική επίδραση. 

 

 Ο υποτροπικός Β. Ατλαντικός Ωκεανός θεωρείται ένα ολιγοτροφικό σύστημα, το 

οποίο χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών στα 

επιφανειακά νερά, χλωροφύλλης-α αλλά και φυτοπλαγκτόν (Βaker et al., 2007). Αυτό 

επιβεβαιώνεται και στην Εικ. 3.1, όπου παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις χλωροφύλλης 

κοντά στις ακτές, οι οποίες όμως μειώνονται σταδιακά όσο αυξάνεται η απόσταση από αυτές. 

Η αντικυκλωνική κυκλοφορία των ανέμων στην περιοχή σε συνδυασμό με την έντονη 

στρωματοποίηση των νερών του ωκεανού καταστέλλουν την μεταφορά θρεπτικών 

συστατικών από τα βαθύτερα νερά (upwelling) στα επιφανειακά έχοντας ως αποτέλεσμα την 

μείωση της παραγωγικότητας, ιδιαίτερα στα επιφανειακά νερά του Κεντρικού Τροπικού 

Ωκεανού. Επομένως ως το κύριο μονοπάτι εμπλουτισμού των επιφανειακών νερών με 

θρεπτικά συστατικά θεωρούνται τα οριζόντια θαλάσσια ρεύματα (Oschlies, 2002).  

 

 

Εικόνα 3.1 : Χάρτης χλωροφύλλης-α στην περιοχή του Τροπικού Ατλαντικού Ωκεανού την 19ηΙουλίου 

2006 (SeaWiFS data). 
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 Οι συνθήκες αυτές καθιστούν την ατμόσφαιρα ως ένα σημαντικό μέσο μεταφοράς 

θρεπτικών συστατικών, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη τις τεράστιες ποσότητες σκόνης που 

μεταφέρονται από την έρημο της Σαχάρας. Σε ετήσια βάση η ποσότητα της σκόνης που 

μεταφέρεται από την Αφρική υπολογίστηκε ίση με 240±80 Tg yr-1 από τα οποία 140±40 Tg 

εναποτίθενται στα νερά του Β. Ατλαντικού Ωκεανού, 50 Tg μεταφέρονται στην Καραϊβική, 

50 Tg εναποτίθενται στα δάση του Αμαζονίου ενώ τα υπόλοιπα 20 Tg επιστρέφουν στην 

Αφρική και την Ευρώπη (Kaufmann et al., 2005).  

 Το γεγονός αυτό επιτείνει ακόμα περισσότερο την ανάγκη να διευκρινιστεί 

περαιτέρω ο ρόλος της ατμόσφαιρας στην θαλάσσια αυτή περιοχή. Έτσι πραγματοποιήθηκε 

δειγματοληψία ατμοσφαιρικών σωματιδίων στις ακτές της Δ. Αφρικής (Μαυριτανία) με το 

κατάλληλα εξοπλισμένο ερευνητικό πλοίο ΜΕΤΕΟR (βλπ. παρ.2.1.3, Εικ.2.12). Το πλοίο 

ακολούθησε πορεία μεταξύ του 16ου και 21ου μεσημβρινού πλησιάζοντας πολύ κοντά στις 

ακτές, γεγονός που επέτρεψε να μελετηθεί η ηπειρωτική επίδραση στο θαλάσσιο 

οικοσύστημα (Εικ.3.2). 

 

 

Εικόνα 3.2: Η πορεία που διέγραψε το πλοίο στις ακτές της Δ. Αφρικής. 
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3.2.1. Αποτελέσματα και συζήτηση 
 

 Η δειγματοληψία, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού 

προγράμματος ΟΟΜΡΗ, έλαβε χώρα από τις 16 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2006 κατά την 

διάρκεια της οποίας συνελλέγησαν συνολικά 20 δείγματα Τα ατμοσφαιρικά σωματίδια 

διαχωρίστηκαν σε λεπτό (δ<2μm) και αδρό (δ>2μm) κλάσμα. Οι λεπτομέρειες για την 

δειγματοληψία υπάρχουν αναλυτικά στην παρ. 2.1.3. 

 Η μέση συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου (WSON) βρέθηκε ίση 

με 0.9±1 nmol m-3 και 6.3±3.8 nmol m-3 στο λεπτό και αδρό κλάσμα αντίστοιχα ενώ η 

ποσοστιαία συμμετοχή τους στο συνολικό υδατοδιαλυτό άζωτο προσδιορίστηκε ίση με 5% 

και 14% αντίστοιχα. Στην Εικ. 3.3 απεικονίζεται η χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του 

WSON κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας και στα δύο κλάσματα των σωματιδίων. 

Παρατηρείται έντονη διακύμανση της συγκέντρωσης του WSON, ιδιαίτερα στα αδρά 

σωματίδια. Τα αποτελέσματα αυτά θα συζητηθούν εκτενέστερα στις επόμενες παραγράφους 

για κάθε κλάσμα σωματιδίων χωριστά. 

 

0

4

8

12

16

20

16-Ιουλ 18-Ιουλ 20-Ιουλ 22-Ιουλ 24-Ιουλ 26-Ιουλ 28-Ιουλ 30-Ιουλ 1-Αυγ 3-Αυγ 5-Αυγ

W
SO

N
 (n

m
ol

/m
3 )

δ>2μm δ<2μm

 
Εικόνα 3.3: Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON στο λεπτό (δ<2μm) και αδρό (δ>2μm) 

κλάσμα των σωματιδίων στις ακτές της Δ Αφρικής. 

 

 



_________________________________________________  Κεφ. 3ο – WSON σε θαλάσσια αερολύματα 

 105

 

3.2.1.α.  Αδρά Σωματίδια 

 

 Η χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON, των ιόντων του αμμωνίου 

(ΝΗ4
+) και των νιτρικών ιόντων (ΝΟ3

-) στο αδρό κλάσμα των σωματιδίων παρουσιάζεται 

στην Εικ.3.4. Κυρίαρχη μορφή του αζώτου είναι τα νιτρικά ανιόντα (ΝΟ3
-) η μέση 

συγκέντρωση των οποίων προσδιορίστηκε ίση με 36.1±11.6 nmol m-3, ακολουθεί το WSON 

με μέση συγκέντρωση 6.3±3.8 nmol m-3 και τα ιόντα του αμμωνίου (ΝΗ4
+) με μέση 

συγκέντρωση 1.3±0.6 nmol m-3. Τα ποσοστά συμμετοχής τους στο συνολικό υδατοδιαλυτό 

άζωτο ήταν αντίστοιχα 82%, 14% και 4%.  
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Εικόνα 3.4: Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON, των ιόντων του αμμωνίου (ΝΗ4

+) και των 

νιτρικών ιόντων (ΝΟ3
-) στο αδρό κλάσμα των σωματιδίων. 

 

 Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το 86% του συνολικού WSON είναι 

συγκεντρωμένο στο αδρό κλάσμα. Προκειμένου να διερευνηθεί το γεγονός αυτό, 

παρουσιάζεται η χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON, των nss-Ca2+ και των nss-

SO4
2- στο αδρό (δ>2μm) κλάσμα των σωματιδίων (Εικ.3.5). Παρατηρείται αρκετά καλή 

συσχέτιση του WSON με τα μη θαλάσσιας προέλευσης ιόντα ασβεστίου nss-Ca2+ (R2= 0.5, 

p<0.005), γεγονός που αποδεικνύει τη χερσαία μεταφορά των υδατοδιαλυτών οργανικών 

αζωτούχων ενώσεων μέσω της σκόνης. Αντίστοιχα καλή συσχέτιση παρατηρείται μεταξύ του 

WSON και των nss-SO4
2-(R2= 0.5, p<0.0005), οδηγώντας έτσι στο συμπέρασμα ότι εξίσου 

σημαντική συμμετοχή στα επίπεδα συγκέντρωσης του WSON κατέχουν και οι ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες. 
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Εικόνα 3.5: Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON, των nss-Ca2+ και των nss-SO4

2- στο αδρό 

(δ>2μm) κλάσμα των σωματιδίων στις ακτές της Δ Αφρικής. 

 
 
 
 Η μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON, του nss-Ca2+ και των nss-SO4

2- ως προς 

το γεωγραφικό μήκος της πορείας που ακολούθησε το πλοίο παρουσιάζεται στην Εικ.3.6, 

όπου επιβεβαιώνεται η ηπειρωτική μεταφορά των παραπάνω στα νερά του Ατλαντικού 

Ωκεανού αφού κοντά στις ακτές σημειώνονται οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ενώ όσο 

απομακρύνεται το πλοίο από τη στεριά τα επίπεδα της συγκέντρωσης τους μειώνονται. 

 Η μέγιστη συγκέντρωση του nss-Ca2+ παρατηρήθηκε την 19η Ιουλίου 2006 (50.3 

nmol m-3) και όπως επιβεβαιώνει η δορυφορική εικόνα (Εικ.3.7) υπήρξε μεταφορά σκόνης 

από τη Σαχάρα ενώ το πλοίο την ημέρα αυτή βρισκόταν πολύ κοντά στην ακτή (16°30,88'W). 

Εκτός από μεγάλη ποσότητα nss-Ca2+, η σκόνη αυτή εμπλούτισε την ατμόσφαιρα και με 

μεγάλη συγκέντρωση nss-SO4
2- (42.8 nmol m-3), όπως επίσης και τη μεγαλύτερη 

συγκέντρωση σε WSON (16.6 nmol m-3) που σημειώθηκε σε όλη την διάρκεια της 

δειγματοληψίας στα αδρά σωματίδια. 
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Εικόνα 3.6: Μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON, του nss-Ca2+ και των nss-SO4

2- στο αδρό (δ>2μm) 

κλάσμα των σωματιδίων συναρτήσει του γεωγραφικού μήκους. 

 
 Στην Εικ.3.8 απεικονίζεται η πορεία των αερίων μαζών την 19η Ιουλίου 2006. Είναι 

φανερό ότι οι αέριες μάζες αφού διέσχισαν τα αστικά κέντρα της Δυτικής Ευρώπης, 

εμπλουτίστηκαν σε nss-SO4
2- δικαιολογώντας έτσι την αυξημένη συγκέντρωση που 

σημειώθηκε την ημέρα αυτή. Κατόπιν διασχίζοντας τις ακτές της Δ. Αφρικής 

εμπλουτίστηκαν σε nss-Ca2+, δεδομένου του έντονου επεισοδίου σκόνης που έλαβε χώρα το 

διάστημα αυτό. 



_________________________________________________  Κεφ. 3ο – WSON σε θαλάσσια αερολύματα 

 108

 

 

Εικόνα 3.7: Μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα την 19η Ιουλίου 2006 από τα δεδομένα του Terra-MODIS 

με αναφορά το Ντακάρ της Δ. Αφρικής. 

 

 

Εικόνα 3.8: Η πορεία των αέριων μαζών την 19η Ιουλίου 2006. Ο χρωματικός κώδικας αντιπροσωπεύει 

τα επίπεδα της πίεσης σε hPa. 
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3.2.1.β.    Λεπτά Σωματίδια 
 
 Η χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON, των ιόντων του αμμωνίου 

(ΝΗ4
+) και των νιτρικών ιόντων (ΝΟ3

-) στο λεπτό κλάσμα των σωματιδίων απεικονίζεται 

στην Εικ.3.9. Κυρίαρχη μορφή του αζώτου στο κλάσμα αυτό είναι τα ιόντα του αμμωνίου 

(ΝΗ4
+) η μέση συγκέντρωση των οποίων προσδιορίστηκε ίση με 28±21.6 nmol m-3, 

ακολουθούν τα νιτρικά ανιόντα (ΝΟ3
-) με μέση συγκέντρωση 4.7±1.8 nmol m-3 και το 

WSON με μέση συγκέντρωση 0.9±1 nmol m-3. Τα ποσοστά συμμετοχής τους στο συνολικό 

υδατοδιαλυτό άζωτο ήταν αντίστοιχα 76%, 19% και 5%.  
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Εικόνα 3.9: Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON, των ιόντων του αμμωνίου (ΝΗ4
+) και των 

νιτρικών ιόντων (ΝΟ3
-) στο λεπτό κλάσμα των σωματιδίων. 

 

Εικόνα 3.10: Η πορεία των αέριων μαζών την 3η Αυγούστου 2006. Ο χρωματικός κώδικας 

αντιπροσωπεύει τα επίπεδα της πίεσης σε hPa. 
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 Όπως στα αδρά έτσι και στα λεπτά σωματίδια η προέλευση του WSON φαίνεται να 

είναι διττή. Στην Εικ.3.11 απεικονίζεται η χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON 

και των ss-SO4
2- στο λεπτό (δ<2μm) κλάσμα των σωματιδίων στις ακτές της Δ. Αφρικής. 

Παρατηρείται σχετικά καλή συσχέτιση μεταξύ τους (R2= 0.63, p<0.001), με εξαίρεση την 2η 

Αυγούστου 2006. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι μέρος του WSON στα λεπτά σωματίδια της 

ατμόσφαιρας οφείλεται πιθανά στην μεταφορά του από την θαλάσσα. Στην Εικ.3.10 

απεικονίζεται χαρακτηριστική πορεία αέριας μάζας με θαλάσσια προέλευση. 
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Εικόνα 3.11: Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON και των ss-SO4

2- στο λεπτό (δ<2μm) 

κλάσμα των σωματιδίων στις ακτές της Δ Αφρικής. 
 

 Αντίθετα στην Εικ.3.12 απεικονίζεται η χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του 

WSON και του EC στο λεπτό (δ<2μm) κλάσμα των σωματιδίων. Παρατηρείται κατά την 

διάρκεια της δειγματοληψίας (ιδιαίτερα μέχρι και την 30η Ιουλίου 2006) μια καλή ακολουθία 

(R2= 0.5, p<0.01) μεταξύ της συγκέντρωσης του WSON και της συγκέντρωσης του ΕC 

(Εικ.3.12). Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει στην υπόθεση ότι μέρος του WSON στα 

λεπτά σωματίδια της ατμόσφαιρα πιθανόν να προέρχεται από καύσεις. 
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Εικόνα 3.12: Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON και του EC στο λεπτό (δ<2μm) κλάσμα 

των σωματιδίων στις ακτές της Δ. Αφρικής. 

 

3.2.3    Συμπεράσματα 
 

 Στην ενότητα αυτή αξιολογήθηκε ο ρόλος των υδατοδιαλυτών αζωτούχων οργανικών 

ενώσεων σε ένα θαλάσσιο ολιγοτροφικό οικοσύστημα που επηρεάζεται έντονα από 

φαινόμενα μεταφοράς σκόνης όπως είναι ο Τροπικός Ατλαντικός Ωκεανός. Αναλυτικότερα, 

βρέθηκε ότι σχεδόν το 86% του συνολικού WSON είναι συγκεντρωμένο στα αδρά 

σωματίδια. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει την σκόνη ως μέσο μεταφοράς του WSON στην 

ατμόσφαιρα, τόσο από το έδαφος όσο και από ανθρωπογενείς πηγές. Αντίστοιχα το WSON 

που υπάρχει συγκεντρωμένο στα λεπτά σωματίδια οφείλεται τόσο στην μεταφορά του από 

τον ωκεανό μια και βρέθηκε καλή συσχέτιση με τα θαλάσσιας προέλευσης θειικά ιόντα, ενώ 

εξίσου σημαντική πηγή του φαίνεται να είναι οι καύσεις που σημειώνονται στην περιοχή την 

καλοκαιρινή περίοδο. 

 Όσον αφορά το ανόργανο άζωτο εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στον 

εμπλουτισμό του Ωκεανού με θρεπτικά συστατικά, αφού κυρίαρχη μορφή αζώτου στα αδρά 

σωματίδια είναι τα νιτρικά ιόντα ενώ στα λεπτά σωματίδια είναι τα αμμωνιακά ιόντα. 

 

Πίνακας 3.1: Μέση συγκέντρωση των μορφών του αζώτουστην ατμόσφαιρα του Τροπικού Ατλαντικού 
Ωκεανού. 

nmol m-3 Αδρά Λεπτά 
WSON 6.3 0.9 
ΝΟ3

- 36.1 4.7 
ΝΗ4

+ 1.3 28 
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 Είναι δυνατόν να υπολογιστεί θεωρητικά η εναπόθεση του αζώτου στον Ατλαντικό 

Ωκεανό με βάση την μαθηματική εξίσωση: F = −Vd C, για την οποία έχει γίνει ήδη λόγος σε 

προηγούμενη ενότητα (2.2.1). Στην εξίσωση αυτή F είναι η κάθετη ροή εναπόθεσης της 

ουσίας και εκφράζεται σε mol m-2 d-1, C είναι η μετρούμενη συγκέντρωση της ουσίας στο 

συγκεκριμένο ύψος και εκφράζεται σε mol m-3 και η Vd είναι η ταχύτητα εναπόθεσης της 

ουσίας και εκφράζεται σε m s-1.  

 Στην περίπτωση αυτή θεωρήθηκαν η μέση τιμή της συγκέντρωσης του ανόργανου 

και οργανικού αζώτου στα λεπτά και αδρά αερολύματα που αναφέρονται στον Πίν.3.1, ενώ η 

ταχύτητα εναπόθεσης για τα αδρά και τα λεπτά σωματίδια θεωρήθηκε ίση με 0.02 m s-1 και 

0.001 m s-1 αντίστοιχα (Duce et al., 1991). Στον Πίν.3.2 παρουσιάζεται η θεωρητικά 

υπολογιζόμενη εναπόθεση που αφορά το διάστημα της δειγματοληψίας. 

 

Πίνακας 3.2: Η θεωρητικά υπολογιζόμενη εναπόθεση των μορφών του αζώτου στον Τροπικό Ατλαντικό 

Ωκεανό το διάστημα της δειγματοληψίας. 

μmol Ν m-2 Αδρά Λεπτά Συνολικά 
WSON 10.88 0.07 21.95 
ΝΟ3

- 62.38 0.41 62.79 
ΝΗ4

+ 2.25 2.42 4.67 

 

 Κατόπιν θεωρώντας την βιοδιαθεσιμότητα του ανόργανου αζώτου 100% και του 

οργανικού αζώτου μεταξύ 40-70% υπολογίσαμε, με βάση το λόγο του Redfield C:N 6.625, 

την συμμετοχή του Ν στα αποθέματα του άνθρακα που εναποτίθενται στον Τροπικό 

Ατλαντικό Ωκεανό. Τα αποτελέσματα είναι συγκεντρωμένα στον παρακάτω Πίν.3.3. 

Παρατηρείται αρκετά μεγαλύτερη συμμετοχή των νιτρικών ιόντων (70-83%) στην νέα 

παραγωγή του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Τροπικού Ατλαντικού Ωκεανού, που 

οφείλεται στην ατμοσφαιρική εναπόθεση του αζώτου, ενώ σημαντικότερη είναι η συμμετοχή 

του WSON συγκριτικά με την αντίστοιχη των αμμωνιακών ιόντων. 

 

Πίνακας 3.3:Η υπολογιζόμενη πρωτογενής παραγωγή που οφείλεται στην θεωρητικά υπολογιζόμενη 

εναπόθεση του ανόργανου και οργανικού αζώτου και ποσοστιαία συμμετοχή τους σε αυτή. 

μmol C m-2 Συνολικά % 
WSON 58.2-145.4 11-25 
ΝΟ3

- 416.0 83-70 
ΝΗ4

+ 30.9 6-5 
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3.3  Το Θαλάσσιο Οικοσύστημα του Νότιου Ατλαντικού Ωκεανού. 
 

 Η δειγματοληψία των λεπτών αιρούμενων σωματιδίων (δ<2.5μm) από την 

ατμόσφαιρα του Ν. Ατλαντικού Ωκεανού πραγματοποιήθηκε μεταξύ 21/1 και 3/2 του 2007 

κατά τη διάρκεια της οποίας συνελλέγησαν συνολικά 23 δείγματα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί 

(βλπ.2.14) ο δειγματολήπτης είχε τοποθετηθεί στην πλώρη του ωκεανογραφικού πλοίου 

Marion-Dufresne, το οποίο πραγματοποίησε πορεία μεταξύ της Ν. Αφρικής (Cape Town) και 

της Ν Αμερικής (Πορθμός του Μαγγελάνου) με εύρος γεωγραφικού μήκους από 190Ν έως 

700Ν (Εικ.3.16).  

 Η πορεία αυτή συμπίπτει με την περιοχή του Ν. Ατλαντικού Ωκεανού όπου 

συναντιούνται το θερμότερο ρεύμα νερού προερχόμενο από τον ισημερινό με το παγωμένα 

νερά της Ανταρκτικής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται περιοχές με έντονη θαλάσσια 

βιολογική δραστηριότητα (Εικ.3.17). Οι βιολογικές αυτές διεργασίες κορυφώνονται κοντά 

στις ακτές της Αργεντινής όπου παρατηρείται και η εντονότερη άνθηση (bloom).  

 

 

Εικόνα 3.16: Η πορεία που ακολούθησε το ωκεανογραφικό πλοίο Marion-Dufresne κατά τη διάρκεια 

του LEG-1 (19/1-5/2/2007). 
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Εικόνα 3.17:  Α) Διακύμανση της θερμοκρασίας των επιφανειακών νερών του Ν. Ατλαντικού 

Ωκεανού.  

  Β) Χάρτης χλωροφύλλης στην περιοχή του Ν. Ατλαντικού Ωκεανού κατά το ίδιο 

χρονικό διάστημα (SeaWiFS data). 
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 Στην ενότητα αυτή, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση της θαλάσσιας 

βιολογικής δραστηριότητας στα επίπεδα συγκέντρωσης του WSON, χρησιμοποιήθηκαν ως 

δείκτης τα επίπεδα της χλωροφύλλης-α αλλά και του DMS. Η χλωροφύλλη-α θεωρείται 

δείκτης θαλάσσιας βιολογικής δραστηριότητας και όταν τα επίπεδα της συγκέντρωσης της 

είναι υψηλά (>0.5 mg/m3), το θαλάσσιο οικοσύστημα θεωρείται πλούσιο σε θρεπτικά 

συστατικά και επομένως παρουσιάζει έντονη βιολογική δραστηριότητα.  

 Το DMS (διμέθυλο σουλφίδιο) παράγεται κατά κύριο λόγο στους ωκεανούς και 

θεωρείται επίσης δείκτης έντονων βιολογικών διεργασιών. Κύρια πηγή του θεωρείται το 

DMSΡ (διμέθυλο σουλφοπροπιονικό ιόν, (CH3)2-S+-CH2-CH2-COO-), το οποίο παράγεται 

από μικρο- και μακρο- φύκη που ζουν στο θαλάσσιο νερό με στόχο την οσμωτική ρύθμιση 

(Kirst,1996), την κρυοπροστασία (Karsten et al., 1996) και τη χρήση του ως δότη μεθυλίου 

σε πλήθος βιοχημικών διεργασιών (Ishida, 1968). Το DMSΡ απελευθερώνεται από τα 

κύτταρα με απευθείας έκκριση, κατά τη διεργασία της θήρευσης, της αυτόλυσης και κατά την 

προσβολή από ιούς και βακτήρια (Leck et al., 1990). Η μετατροπή του σε DMS καταλύεται 

ένδο και έξω κυτταρικά από το ένζυμο DMSΡ-λυάση που διαθέτουν ορισμένα είδη 

φυτοπλακτού και βακτηριδίων (Zubkov et al., 2001). Η φυτοπλαγκτονική παραγωγή του 

DMSΡ άρα και του DMS εξαρτάται από το είδος του φυτοπλαγκτού, την διαθεσιμότητα των 

θρεπτικών συστατικών αλλά και του φωτός. 

 

3.3.1    Αποτελέσματα και συζήτηση 
 

 Κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας η μέση συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού 

οργανικού αζώτου (WSON) προσδιορίστηκε ίση με 8.5±11.7 nmol m-3, ενώ η μέση 

συγκέντρωση των αμμωνιακών κατιόντων (ΝΗ4
+) προσδιορίστηκε ίση με 1.6±1.2 nmol m-3, η 

μέση συγκέντρωση των νιτρικών ιόντων (ΝΟ3
-) ήταν σχεδόν αμελητέα (0.2±0.5 nmol m-3). 

Στην Εικ. 3.17 απεικονίζεται η χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON και του 

ανόργανου αζώτου κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας. Παρατηρούνται ιδιαίτερα υψηλές 

συγκεντρώσεις του WSON κατά την έναρξη της δειγματοληψίας όπου το πλοίο βρισκόταν 

αρκετά κοντά στις ακτές της Ν. Αφρικής. όπως επίσης και στο τέλος όταν το πλοίο διέσχιζε 

την ευτροφική περιοχή κοντά στις ακτές την Αργεντινής. 

 Με σκοπό να εκτιμηθεί η επίδραση της ηπειρωτικής μεταφοράς αέριων μαζών στα 

επίπεδα συγκέντρωσης των αερολυμάτων χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα ραδονίου (222R) (Εικ. 

3.18 ), τα οποία σε συνδυασμό με τη μελέτη των ρετροπορειών των αέριων μαζών οδηγούν 

σε ασφαλή συμπεράσματα για την προέλευση τους. Το ραδόνιο είναι ένα ραδιενεργό αέριο 

που εκλύεται από το έδαφος μέσω της ραδιενεργούς διάσπασης του ραδίου 226. Έχοντας  
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χρόνο ημιζωής 3.8 ημέρες μπορεί να ανιχνευτεί και στις απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές 

μετατρέποντας το σε ικανό δείκτη των αέριων μαζών ηπειρωτικής προέλευσης. 
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Εικόνα 3.17: Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON και του ανόργανου αζώτου (ΙΝ) στον 

Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό. 

 

 
Εικόνα 3.18: Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του ραδονίου (222R) κατά τη διάρκεια της 

δειγματοληψίας. 
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 Επιβεβαιώνεται η ηπειρωτική προέλευση των αερίων μαζών τόσο από τα δεδομένα 

του ραδονίου όσο και από τις ρετροπορείες των αέριων μαζών (Εικ. 18 και Εικ. 19) τόσο 

όταν το πλοίο βρισκόταν κοντά στις ακτές της Ν. Αφρικής (21η Ιανουαρίου) όσο και στο 

τέλος της δειγματοληψίας όταν πλησίαζε τις ακτές της Ν. Αμερικής (μετά από την 31η 

Ιανουαρίου). Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση αυτή είναι δύσκολο να εκτιμηθεί πλήρως η 

θαλάσσια βιογενής παραγωγή υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων ενώσεων από ένα 

ευτροφικό θαλάσσιο οικοσύστημα.  

 Παρόλα αυτά από την 30η έως την 31η Ιανουαρίου το πλοίο διέσχισε μια ευτροφική 

περιοχή με χαμηλότερα όμως επίπεδα χλωροφύλλης (Bloom 1) συγκριτικά με την ευτροφική 

περιοχή που εντοπίζεται κοντά στις ακτές της Αργεντινής (Bloom 2). Οι περιοχές αυτές 

διακρίνονται στην δορυφορική εικόνα (Εικ.3.20), όπου απεικονίζονται τα επίπεδα 

χλωροφύλλης στην περιοχή του Ν. Ατλαντικού Ωκεανού (SeaWiFS data).  

Α. Β.  

Γ. Δ.  

Εικόνα 3.19: Χαρακτηριστικές πορείες αέριων μαζών με ηπειρωτική προέλευση. Αναφέρονται στις 

ημέρες (Α):21η Ιανουαρίου. (Β) και (Γ): 2η Φεβρουαρίου και (Δ) 3η Φεβρουαρίου. 
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 Συγκρίνοντας τα δεδομένα του ραδονίου και τις αντίστοιχες πορείες των αερίων 

μαζών τις ημέρες αυτές (Εικ.3.18 και Εικ.3.21) μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι το 

χρονικό αυτό διάστημα δεν υπήρξε ανάμειξη των θαλάσσιων αερολυμάτων με αντίστοιχα 

ηπειρωτικής προέλευσης. Επομένως τα δείγματα που αντιστοιχούν στις μέρες αυτές 

αντιπροσωπεύουν την θαλάσσια βιογενή παραγωγή απαλλαγμένη από οποιαδήποτε 

ηπειρωτική επίδραση. 

 

BLOOM-2

BLOOM-1

 

Εικόνα 3.20 : Χάρτης χλωροφύλλης στην περιοχή του Ν. Ατλαντικού Ωκεανού ως μέση τιμή κατά το 

μήνα Ιανουάριο 2007 (SeaWiFS data). 

 

Α.       Β.  

Εικόνα3. 21: Χαρακτηριστικές πορείες αέριων μαζών με ηπειρωτική προέλευση. Αναφέρονται στις 

ημέρες (Α):30η Ιανουαρίου. (Β) 31η Ιανουαρίου. 
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 Στην Εικ.3.22 παρουσιάζεται η χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON, 

του DMS και της χλωροφύλλης (Chl-a) στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό. Διακρίνονται τα 

επίπεδα συγκέντρωσης και των τριών παραμέτρων τόσο στην περιοχή Bloom 1 όσο και στην 

περιοχή Bloom 2. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε τα επίπεδα χλωροφύλλης στην περιοχή 

Bloom 2 είναι αρκετά αυξημένα συγκριτικά με την περιοχή Bloom 1, επιβεβαιώνοντας 

περαιτέρω και την Εικ.3.20. Αντίθετα τα επίπεδα συγκέντρωσης του DMS στην περιοχή 

Bloom 1 παρουσιάζει αυξητική τάση την οποία ακολουθεί και το WSON. Αντίθετα στην 

περιοχή Bloom 2 η συγκέντρωση του ελαττώνεται ενώ η αντίστοιχη του WSON παρουσιάζει 

ιδιαίτερη διακύμανση (0.1-34.2 nmol m-3), επηρεαζόμενη από της ηπειρωτικής προέλευσης 

αέριες μάζες.  
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Εικόνα 3.22: Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON. του DMS και της χλωροφύλλης (Chl-a) 

στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό. 
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3.3.2 Συμπεράσματα 

 Αξιολογώντας την συμμετοχή των υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων ενώσεων 

έναντι του συνολικού υδατοδιαλυτού αζώτου που απαντώνται στην ατμόσφαιρα ενός 

θαλάσσιου οικοσυστήματος, διαχωρίσαμε την δειγματοληψία σε δυο κύρια μέρη. Το πρώτο 

αφορά τα δείγματα εκείνα που συνελλέγησαν όταν το πλοίο διέσχιζε το απομακρυσμένο 

θαλάσσιο οικοσύστημα του Κεντρικού Ν. Ατλαντικού Ωκεανού (22-29/1/2007) και το 

δεύτερο αφορά το χρονικό διάστημα που διέσχιζε την περιοχή του Bloom 1 (30-31/1/2007).  

 Στον απομακρυσμένο Κεντρικό Ν. Ατλαντικό Ωκεανό η μέση συγκέντρωση του 

WSON που προσδιορίστηκε ήταν 1.1±1.2 nmol m-3, ενώ η μέση συγκέντρωση των 

αμμωνιακών ιόντων (ΝΗ4
+) προσδιορίστηκε περίπου στα ίδια επίπεδα (1.0±0.9 nmol m-3) ενώ 

η μέση συγκέντρωση των νιτρικών ιόντων (ΝΟ3
-) ήταν σχεδόν αμελητέα (0.2±0.3 nmol m-3). 

Η ποσοστιαία συμμετοχή τους έναντι του συνολικού υδατοδιαλυτού αζώτου ήταν 43%, 42% 

και 16% αντίστοιχα (Εικ.3.23). 

 Αντίθετα στην περιοχή του Bloom 1 συγκέντρωση του WSON κυμάνθηκε σε υψηλά 

επίπεδα με μέση τιμή 11.3±3.3 nmol m-3. Η μέση συγκέντρωση των αμμωνιακών ιόντων 

(ΝΗ4
+) διπλασιάστηκε συγκριτικά με την αντίστοιχη που προσδιορίστηκε στην περιοχή του 

Κεντρικού Ν. Ατλαντικού Ωκεανού (2.1±1.0 nmol m-3), ενώ σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα 

ήταν η μέση συγκέντρωση των νιτρικών ιόντων (0.01±0.02 nmol m-3). Η ποσοστιαία 

συμμετοχή τους έναντι του συνολικού υδατοδιαλυτού αζώτου ήταν 84%, 16% και 0.1% 

αντίστοιχα (Εικ.3.23). 
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Εικόνα 3.23: Ποσοστιαία συμμετοχή του οργανικού (WSON) και ανόργανου αζώτου (ΙΝ) στο συνολικό 

υδατοδιαλυτό άζωτο κατά τα τη διάρκεια ολόκληρης της δειγματοληψίας (Ν. Αφρική –Χιλή), στον 

Κεντρικό Ν. Ατλαντικό Ωκεανό και στην Ευτροφική περιοχή του Bloom 1. 
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 Συμπερασματικά επομένως μπορούμε να αναφέρουμε ότι σε περιοχές με χαμηλές 

συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών ο εμπλουτισμός της ατμόσφαιρας σε άζωτο από τον 

Ωκεανό κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, με κύριες μορφές αζώτου το WSON και τα ιόντα του 

αμμωνίου. Αντίθετα σε θαλάσσιες περιοχές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και με έντονη 

βιολογική δραστηριότητα ο εμπλουτισμός της ατμόσφαιρας σε WSON από τον Ωκεανό 

κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα, τονίζοντας έτσι την άμεση σχέση των θαλάσσιων 

βιολογικών διεργασιών με την ατμοσφαιρική χημεία.  

 Είναι επομένως φανερό ότι τα θαλάσσια ευτροφικά οικοσυστήματα εμπλουτίζουν 

την ατμόσφαιρα με υδατοδιαλυτές οργανικές αζωτούχες ενώσεις καθιερώνοντας τα έτσι ως 

μια σημαντική βιογενή πηγή του. Οργανικές αζωτούχες ενώσεις που έχουν ανιχνευτεί στην 

ατμόσφαιρα ενός θαλάσσιου οικοσυστήματος, όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι οι αμίνες 

(Fachini et al., 2008) και τα αμινοξέα (Kuznetsova et al., 2005, Wedyan et al., 2008) τα οποία 

προέρχονται από θαλάσσιους ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς.  
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3.4   Ινδικός Ωκεανός (Νησί Άμστερνταμ) 

 

 Το νησί Άμστερνταμ (37ο52΄Ν, 77ο32΄Α) βρίσκεται στον Ν. Ινδικό Ωκεανό. Είναι 

ένα μικρής έκτασης νησί (54 km2), ηφαιστειογενούς προέλευσης του οποίου η χλωρίδα είναι 

πλούσια σε θαμνώδης και ποώδης βλάστηση, ενώ η πανίδα περιλαμβάνει εποχικούς 

πληθυσμούς από φώκιες, θαλάσσια πτηνά και αποικίες πιγκουΐνων που βρίσκονται 

συγκεντρωμένα κυρίως στη νοτιοδυτική πλευρά του νησιού. Η περιοχή αυτή θεωρείται μια 

από τις πιο απομονωμένες περιοχές στη Γη όσον αφορά την επίδραση ανθρωπογενών ρύπων 

καθιστώντας την έτσι ως περιοχή υποβάθρου. 

 Κλιματολογικά επηρεάζεται από ένα μόνιμο αντικυκλωνικό σύστημα το οποίο 

προκαλεί πολύ ισχυρούς ανέμους (μέχρι 20 m s-1) με διεύθυνση κυρίως δυτική. Tο χειμώνα 

παρατηρoύνται άνεμοι με μεγαλύτερη ένταση, ενώ το καλοκαίρι το σύστημα αυτό 

μετατοπίζεται νότια και οι άνεμοι είναι μικρότερης έντασης (Ramage 1984). Η μέση 

θερμοκρασία τους καλοκαιρινούς μήνες είναι 160C ενώ το χειμώνα πέφτει μόλις στους 110C. 

Οι βροχοπτώσεις είναι πολύ συχνές, κυρίως το χειμώνα με μέσο ετήσιο ύψος βροχής 1161 

mm, καθιστώντας έτσι την υγρή εναπόθεση σημαντικό μονοπάτι απομάκρυνσης των 

αερολυμάτων από την ατμόσφαιρα. 

 

 

Εικόνα 3.24: Το νησί Άμστερνταμ (37ο52΄Ν, 77ο32΄Α) στον Ν. Ινδικό Ωκεανό. 
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 Κλιματολογική μελέτη, διάρκειας επτά χρόνων (1990-1997), που αφορά την 

κατανομή της πορείας των αέριων μαζών πραγματοποιήθηκε στο νησί Άμστερνταμ 

(Διδακτορική Διατριβή Μπάμπουκα Ε.). Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής είναι 

συγκεντρωμένα στην Εικ.3.25, όπου απεικονίζεται η εκατοστιαία κατανομή συχνότητας των 

ρετροπορειών ανά γεωγραφικό τομέα στο νησί Άμστερνταμ (1990-1997). Είναι φανερό ότι 

κυριαρχούν οι Νοτιοδυτικοί άνεμοι θαλάσσιας προέλευσης με μέση συχνότητα 59%, 

ακολουθούν οι Βόρειοι-Βορειοδυτικοί άνεμοι ηπειρωτικής προέλευσης με ποσοστό 18% ενώ 

μικρότερη συχνότητα εμφανίζει η μεταφορά από τους υπόλοιπους τομείς. 

 

Εικόνα 3.25: Ποσοστιαία κατανομή συχνότητας των ρετροπορειών των αέριων μαζών που πνέουν στο 

νησί του Άμστερνταμ (1990-1997), (Διδακτορική Διατριβή Μπάμπουκα Ε.). 

 

Εικόνα 3.26: Εποχική κατανομή συχνότητας των ρετροπορειών των αέριων μαζών που πνέουν στο νησί 

του Άμστερνταμ (1990-1997), (Διδακτορική Διατριβή Μπάμπουκα Ε.). 
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 Στην Εικ.3.26 παρουσιάζονται η μέση ποσοστιαία κατανομή των ρετροπορειών των 

αέριων μαζών ανά μήνα για τα έτη 1990-1997 στο νησί Άμστερνταμ. Φαίνεται ότι τη 

χειμερινή περίοδο (από τον Ιούλιο ως τον Αύγουστο) επικρατούν οι Νοτιοδυτικοί άνεμοι με 

μέσο ποσοστό 60% και μειώνεται το καλοκαίρι στο 52% (Δεκέμβριο ως Φεβρουάριο), ενώ 

σχεδόν παρόμοια μηνιαία διακύμανση εμφανίζεται και στο ΒΔ τομέα. Το γεγονός ότι κατά τη 

διάρκεια του έτους επικρατούν κατά τη χειμερινή περίοδο οι Βορειοδυτικοί άνεμοι, 

υποδηλώνει την μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης αυξημένων ανθρωπογενών εκπομπών 

προερχόμενων από την Ν. Αφρική και την Μαδαγασκάρη. 

 

3.4.1    Αποτελέσματα και συζήτηση 
 
 Στην απομακρυσμένη αυτή περιοχή του Ινδικού Ωκεανού πραγματοποιήθηκε, με 

κατάλληλο δειγματολήπτη, συλλογή αιωρούμενων σωματιδίων τόσο στο αδρό (2.5μm<δ< 10 

μm) όσο και στο λεπτό (δ<2.5μm) κλάσμα. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε από τον 

Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2005, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελλέγησαν 

συνολικά 42 δείγματα. Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο δειγματοληψίας υπάρχουν αναλυτικά 

στην Παρ.2.1.2  

 Η μέση συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου (WSON) που 

προσδιορίστηκε στα λεπτά σωματίδια είναι 0.8±1.3 nmol m-3 (διάμεση τιμή 0.3 nmol m-3), 

ενώ στα αδρά είναι 0.2±0.4 nmol m-3(διάμεση τιμή 0.0 nmol m-3). Το ποσοστό του WSON 

έναντι του συνολικού υδατοδιαλυτού αζώτου που προσδιορίστηκε στο λεπτό και αδρό 

κλάσμα είναι ίσο με 38% και 24 % αντίστοιχα (Εικ.3.26). Τα επίπεδα συγκέντρωσης που 

προσδιορίστηκαν είναι σύμφωνα με την μοναδική παρόμοια μελέτη που πραγματοποιήθηκε 

σε απομακρυσμένη περιοχή στο Cape Grim (Mace et al. 2003). Σύμφωνα με την μελέτη αυτή 

η συγκέντρωση του WSON σε συνολικά (bulk) ατμοσφαιρικά σωματίδια βρέθηκε ίση με 

0.93±0.95 nmol m-3.  

 Στην Εικ.3.25 παρουσιάζεται η μέση μηνιαία συγκέντρωσης του WSON στο αδρό 

και λεπτό κλάσμα. Παρατηρείται εντονότερη διακύμανση στα επίπεδα συγκέντρωσης του στα 

λεπτά σωματίδια με εξαίρεση τους καλοκαιρινούς μήνες όπου σημειώνονται οι μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις και στα δύο κλάσματα. Η διακύμανση αυτή θα συζητηθεί εκτενέστερα στις 

επόμενες παραγράφους για κάθε κλάσμα σωματιδίων ξεχωριστά.  
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Εικόνα 3.25 : Μέση μηνιαία συγκέντρωση του WSON στο αδρό και λεπτό κλάσμα στο νησί Άμστερνταμ 

(Ινδικός Ωκεανός). 
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Εικόνα 3.26: Ποσοστιαία συμμετοχή του οργανικού (WSON) και ανόργανου αζώτου (ΙΝ) στο συνολικό 

υδατοδιαλυτό άζωτο στα λεπτά και αδρά σωματίδια στο Ν. Άμστερνταμ. 
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3.4.1.α   Λεπτά Σωματίδια 

 Στα λεπτά σωματίδια η μέση συγκέντρωση του WSON προσδιορίστηκε ίση με 

0.8±1.3 nmol m-3, ενώ τα ιόντα του αμμωνίου (ΝΗ4
+) παρουσίασαν μέση συγκέντρωση 

0.9±1.1 nmol m-3, ακολούθησαν τα νιτρικά ανιόντα (ΝΟ3
-) με μέση συγκέντρωση 0.3±0.2 

nmol m-3. Η ποσοστιαία συμμετοχή του WSON και των ιόντων του αμμωνίου (ΝΗ4
+) στο 

συνολικό υδατοδιαλυτό ήταν αντίστοιχα 38% και 41% (Εικ.3.26). 
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Εικόνα 3.27: Μέση μηνιαία συγκέντρωση του WSON και του ανόργανου αζώτου (ΙΝ) στο λεπτό κλάσμα 

στο νησί Άμστερνταμ (Ινδικός Ωκεανός). 

 

 Στην Εικ.3.27 απεικονίζεται η μέση μηνιαία συγκέντρωση του οργανικού αλλά και 

του ανόργανου αζώτου. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις των δυο κυρίαρχων μορφών 

σημειώνονται κατά την διάρκεια των θερινών μηνών. Όμως εξίσου σημαντικές 

συγκεντρώσεις οργανικού αζώτου καταγράφονται τους χειμερινούς μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο ενώ για τα ιόντα του αμμωνίου σημειώνονται τον Ιούνιο και τον Αύγουστο . 
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 Οι υψηλές συγκεντρώσεις του WSON κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μπορούν εν 

μέρει να εξηγηθούν από την παρουσία επίσης υψηλών συγκεντρώσεων ΜSΑ (Εικ.3.28). Τo 

MSA σχηματίζεται φωτοχημικά στην ατμόσφαιρα με οξείδωση του DMS, το οποίο εκλύεται 

στην ατμόσφαιρα από θαλάσσιους μικροοργανισμούς. Η παρουσία επομένως υψηλών 

συγκεντρώσεων ΜSΑ υποδηλώνει την ύπαρξη DMS άρα και την θαλάσσια βιογενή 

προέλευση οργανικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 
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Εικόνα 3.28: Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON και του ΜSA στο λεπτό κλάσμα των 

σωματιδίων στο νησί Άμστερνταμ (Ινδικός Ωκεανός). 

 

 Το γεγονός αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί περεταίρω από την ύπαρξη υψηλών 

συγκεντρώσεων χλωροφύλλης-α στην θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται νοτιοδυτικά του 

νησιού Άμστερνταμ. Η σχετικά μεγάλη θαλάσσια παραγωγικότητα στα νερά αυτά οφείλεται 

στην συνάντηση του ζεστού υποτροπικού θαλάσσιου ρεύματος με τα παγωμένα νερά της 

Ανταρκτικής. Στην Εικ.3.29 απεικονίζεται η θαλάσσια περιοχή του Ινδικού Ωκεανού με την 

αυξημένη συγκέντρωση χλωροφύλλης-α, η οποία ακολουθείται από αντίστοιχη αύξηση του 

οργανικού φορτίου. 
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Εικόνα 3.29: Επίπεδα χλωροφύλλης-α στην νοτιοδυτική πλευρά του νησιού Άμστερνταμ τον Ιανουάριο 

(SEAWIFS data). Το λευκό περίγραμμα αντιστοιχεί σε θαλάσσια περιοχή με αυξημένο οργανικό φορτίο. 

 

 Στην Εικ.3.30 απεικονίζεται η χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON και 

των μη θαλάσσιας προέλευσης θειικών ιόντων (nss-SO4
2-). Παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα 

συγκέντρωσης των μη θαλάσσιας προέλευσης θειικών ανιόντων (nss-SO4
2-) τους 

καλοκαιρινούς μήνες αλλά και τους χειμερινούς ιδιαίτερα Ιούλιο και Αύγουστο. Το γεγονός 

αυτό μπορεί να εξηγήσει τις υψηλές συγκεντρώσεις του WSON που παρατηρούνται την 

χειμερινή περίοδο, δεδομένου ότι την εποχή αυτή Βορειοδυτικοί άνεμοι μεταφέρουν ρύπους 

από την Ν. Αφρική. 
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Εικόνα 3.30: Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON και των nss-SO4
2- στο λεπτό κλάσμα των 

σωματιδίων στο νησί Άμστερνταμ (Ινδικός Ωκεανός). 
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3.4.1.β  Αδρά Σωματίδια 

 

 Στα αδρά σωματίδια κυρίαρχη μορφή αζώτου είναι τα ιόντα του αμμωνίου (ΝΗ4
+) με 

μέση συγκέντρωση 0.5±0.5 nmol m-3, ακολουθούν το υδατοδιαλυτό οργανικό αζώτου 

(WSON) με μέση συγκέντρωση 0.2±0.4 nmol m-3 και τα νιτρικά ανιόντα (ΝΟ3
-) με μέση 

συγκέντρωση 0.2±0.1 nmol m-3. Η μέση τιμή του ποσοστού συμμετοχής τους στο συνολικό 

υδατοδιαλυτό άζωτο προσδιορίστηκε αντίστοιχα ίση με 55%, 24 % και 21% (Εικ.3.26). 
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Εικόνα 3.31 : Μέση μηνιαία συγκέντρωση του WSON και του ανόργανου αζώτου (ΙΝ) στο αδρό κλάσμα 

στο νησί Άμστερνταμ (Ινδικός Ωκεανός). 

 

 Παρατηρείται μια έντονη διακύμανση του WSON (Εικ.3.31), ιδιαίτερα τους 

καλοκαιρινούς μήνες όπου και σημειώνονται και οι μεγαλύτερες τιμές του έτους. Αντίθετα το 

ανόργανο άζωτο και ιδιαίτερα το αμμώνιο, μια και αυτό είναι η επικρατούσα μορφή, δεν 

παρουσιάζει ιδιαίτερη εποχική διακύμανση. Όσον αφορά τα νιτρικά ανιόντα, καταγράφονται 

αυξημένα επίπεδα συγκέντρωσης τον Αύγουστο που οφείλονται στην μεταφορά 

ατμοσφαιρικών σωματιδίων από την Αφρικανική ήπειρο λόγω των δυτικών ανέμων που 

χαρακτηρίζουν την μετεωρολογία της περιοχής τους χειμερινούς μήνες. Δεν βρέθηκε 

συσχέτιση μεταξύ ανόργανου και οργανικού αζώτου υποδεικνύοντας έτσι διαφορετικές 

πηγές.  
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 Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τα αμμώνια παρουσιάζουν μεγαλύτερα επίπεδα 

συγκέντρωσης σε σχέση με τα νιτρικά ιόντα στα αδρά σωματίδια, παρόλο που το 56% των 

συνολικών αμμωνιακών ιόντων είναι συγκεντρωμένο στο λεπτό κλάσμα. Το γεγονός αυτό 

είναι πιθανόν να οφείλεται σε πρωτογενείς τοπικές πηγές όπως είναι η πανίδα της περιοχής 

(Διδακτορική Διατριβή Μπάμπουκα Ε.). 

 Στην Εικ.3.32 απεικονίζεται η χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON και 

του ΜSA στο αδρό κλάσμα των σωματιδίων. Παρατηρείται καλή συσχέτιση, ιδιαίτερα τους 

καλοκαιρινούς μήνες, γεγονός που όπως έχει ήδη αναφερθεί οφείλεται στην άνθηση που 

παρουσιάζει ο Ινδικός Ωκεανός στην ΝΔ πλευρά του νησιού (Εικ.3.29). Το ΜSA βρίσκεται 

κυρίως στο λεπτό κλάσμα των σωματιδίων και σχηματίζεται δευτερογενώς με οξείδωση του 

DMS, παρόλα αυτά η παρουσία του ΜSA στο αδρό κλάσμα μπορεί να εξηγηθεί από την 

προσρόφηση του DMS σε θαλάσσια άλατα κατά την μεταφορά του στην ατμόσφαιρα. Με τον 

ίδιο τρόπο φαίνεται να έχουν μεταφερθεί και οι υδατοδιαλυτές οργανικές αζωτούχες ενώσεις 

που έχουν συγκεντρωθεί στα αδρά σωματίδια. 
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Εικόνα 3.32:Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON και του ΜSA στο αδρό κλάσμα των 

σωματιδίων στο νησί Άμστερνταμ (Ινδικός Ωκεανός). 
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3.4.2    Συμπεράσματα 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό μελετήθηκαν τα επίπεδα συγκέντρωσης του υδατοδιαλυτού 

οργανικού αζώτου (WSON) τόσο σε λεπτά όσο και σε αδρά ατμοσφαιρικά σωματίδια σε μια 

απομακρυσμένη περιοχή του Ν. Ημισφαιρίου. 

 Όσον αφορά τα λεπτά σωματίδια η μέση συγκέντρωση του WSON προσδιορίστηκε 

ίση με 0.8±1.3 nmol m-3, ενώ η ποσοστιαία συμμετοχή του στο συνολικό άζωτο ήταν 38%. Οι 

υψηλότερες συγκεντρώσεις του WSON στα σωματίδια αυτά σημειώθηκαν κατά την διάρκεια 

των θερινών και χειμερινών μηνών και αποδόθηκαν σε θαλάσσιες βιογενείς και 

ανθρωπογενείς πηγές αντίστοιχα.  

 Στα αδρά σωματίδια η μέση συγκέντρωση του WSON προσδιορίστηκε ίση με 

0.2±0.4 nmol m-3. Το ποσοστό του WSON έναντι του συνολικού υδατοδιαλυτού αζώτου στο 

αδρό κλάσμα ήταν 24 %. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του WSON στα σωματίδια αυτά 

σημειώθηκαν κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, γεγονός που αποδόθηκε σε 

θαλάσσιες βιογενείς πηγές από τις οποίες μεταφέρονται μέσω των θαλάσσιων αλάτων 

υδατοδιαλυτές οργανικές αζωτούχες ενώσεις. 

 



___________________________________________________   Κεφ. 4ο – Ειδοχαρακτηρισμός WSOΝ 

 132

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40

Ειδοχαρακτηρισμός του Υδατοδιαλυτού Οργανικού Αζώτου 
 

4.1   Γενικά 
 

 Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές στην βιβλιογραφία, έχει χαρακτηριστεί χημικά το 

20-50 % του WSON (Mace et al., 2003, Zhang et al., 2003). Ανάμεσα στις αζωτούχες 

οργανικές ενώσεις που είχαν ταυτοποιηθεί χημικά είναι τα αμινοξέα, οι αμίνες και η ουρία. 

Ειδικότερα, τα αμινοξέα και η ουρία είχαν ήδη από τα μέσα του εικοστού αιώνα θεωρηθεί ως 

ένα σημαντικό κομμάτι του ατμοσφαιρικού οργανικού αζώτου (Fonselius, 1952, McCarthy et 

al., 1972), όπως επίσης και οι αλειφατικές αμίνες και ιδιαίτερα οι μεθυλαμίνες (Moseier et al., 

1973). Οι ενώσεις αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλή βιοδιαθεσιμότητα και επομένως 

αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του WSON, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ρόλο τους στην 

ατμοσφαιρική εναπόθεση των αζωτούχων οργανικών ενώσεων.  

 Το κεφάλαιο αυτό διαπραγματεύεται τον ειδοχαρακτηρισμό του WSON στην 

περιοχή της Α. Μεσογείου. Πραγματοποιήθηκε μια εκτενής μελέτη της ουρίας τόσο σε 

δείγματα αερολυμάτων όσο και υγρής εναπόθεσης κατά της διάρκεια του έτους 2006, 

επιτρέποντας συγχρόνως και την μελέτη της εποχικότητας της. Ελεύθερα α-αμινοξέα και 

μεθυλαμίνες αναλύθηκαν σε δείγματα λεπτών αερολυμάτων (PM1), για την συλλογή των 

οποίων χρησιμοποιήθηκε δειγματολήπτης υψηλού όγκου, επιτρέποντας έτσι την συλλογή 

δειγμάτων με μεγάλη συγκέντρωση σε WSON. Τα πυκνά δείγματα ήταν επιθυμητά 

προκειμένου να αποφευχθούν αναλυτικά σφάλματα λόγω των χαμηλών συγκεντρώσεων των 

ελεύθερων α-αμινοξέων αλλά και των αμινών στην ατμόσφαιρα. 

 Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται αρχικά τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων της ουρίας για το έτος 2006, ενώ ακολουθεί η συζήτηση για τις αζωτούχες 

οργανικές ενώσεις που ανιχνεύθηκαν στα λεπτά σωματίδια (PM1) στην περιοχή της Α. 

Μεσογείου. 
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4.2   Ουρία  
 Η ουρία προσδιορίστηκε ποσοτικά σε δείγματα αερολυμάτων και υγρής εναπόθεσης 

κατά τη διάρκεια του έτους 2006 στην περιοχή της Α. Μεσογείου, αλλά και στα δείγματα 

αερολυμάτων στην περιοχή του Ν. Ατλαντικού Ωκεανού. Στην τελευταία περιοχή δεν 

ανιχνεύθηκε ουρία, γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί από την μεγάλη υδατοδιαλυτότητα που 

παρουσιάζει. Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την περιοχή 

της Α. Μεσογείου. 

4.2.1    Αδρά και Λεπτά Σωματίδια  

 Κατά τη διάρκεια του 2006 συνελλέγησαν συνολικά 29 δείγματα αιωρούμενων 

σωματιδίων, τα οποία διαχωρίστηκαν σε αδρό (1.3μm <δ<10 μm) και λεπτό (δ<1.3μm) 

κλάσμα. (2.1.3.α). Η μέση συγκέντρωση της ουρίας στο αδρό και λεπτό κλάσμα 

προσδιορίστηκε 1.0±2.0 nmol m-3 και 2.4±4.2 nmol m-3 αντίστοιχα, ενώ η ποσοστιαία 

συμμετοχή της στο WSON ήταν 17.2±27.6% και 31.1±28.0% αντιστοίχως. 

 
Πίνακας 4.1: Τυπικές συγκεντρώσεις της ουρίας στην είδη υπάρχουσα βιβλιογραφία που αφορούν 

ατμοσφαιρικά σωματίδια και σύγκριση με την παρούσα μελέτη. 

Τοποθεσία Περιοχή Είδος 

Δείγματος 

Ν-Ουρία 

(nmol Ν/m3) 

% στο 

WSON 

Βιβλιογραφία 

Έρντεμλι (Τουρκία) Αγροτική PM10 0.11±0.13 0.4±0.3 Mace et al., 2003 

Αμαζόνιος (Βραζιλία) Αγροτική PM10 6.2±5.5 18±26 Mace et al., 2003 

Τασμανία (Αυστραλία) Παράκτια PM1-10 0.5 50 Mace et al., 2003 

Τασμανία (Αυστραλία) Παράκτια PM1 0.2 50 Mace et al., 2003 

Α. Μεσόγειος (Κρήτη) Παράκτια PM1.3 2.2±3.0 20.6±25.1 Παρούσα Μελέτη 

Α. Μεσόγειος (Κρήτη) Παράκτια PM1.3-10 1.0±2.0 15.9±26.9 Παρούσα Μελέτη 

 

 Στον Πίν.4.1 παρουσιάζονται οι τυπικές συγκεντρώσεις της ουρίας στην είδη 

υπάρχουσα βιβλιογραφία που αφορούν τα ατμοσφαιρικά σωματίδια. Έτσι σύμφωνα με την 

Mace et al. (2003) το μεγάλο ποσοστό συμμετοχής της ουρίας στην περιοχή της Τασμανίας, η 

οποία θεωρείται μια απομακρυσμένη παράκτια περιοχή, οφείλεται στην επίδραση της τοπικής 

πανίδας, ενώ για τις μεγάλες συγκεντρώσεις που αναφέρθηκαν για την περιοχή του 

Αμαζονίου θεωρήθηκαν υπεύθυνες οι τοπικές καύσεις της βιομάζας.  
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Εικόνα 4.1 : Μέση μηνιαία συγκέντρωση του αζώτου της ουρίας (Ν-Ουρία) στο αδρό και λεπτό κλάσμα 

των σωματιδίων κατά τη διάρκεια του έτους 2006 στην περιοχή της Α. Μεσογείου. 

 

 Όσον αφορά την παρούσα μελέτη οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις της ουρίας 

σημειώθηκαν στα λεπτά σωματίδια, ενώ αντίστοιχα μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό 

συμμετοχής της στο WSON. Όπως μπορούμε να δούμε στην Εικ.4.1 είναι έντονη η παρουσία 

της ουρίας στο αδρό κλάσμα τους μήνες Φεβρουάριο έως Απρίλιο, το γεγονός αυτό σε 

συνάρτηση με την πολύ καλή συσχέτιση του nss-Ca2+ με την ουρία στα αδρά σωματίδια 

(R2=9, ρ<0.0001), υποδεικνύει την παρουσία της ουρίας στη σκόνη. Η ουρία που 

προσδιορίστηκε στο λεπτό κλάσμα των σωματιδίων παρουσίασε καλή συσχέτιση με τα 

αμμωνιακά ιόντα (R2=7, ρ<0.0001), το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τις κοινές πιθανές πηγές 

τους, δεδομένου ότι αποτελούν τελικά προϊόντα του μεταβολισμού των θηλαστικών (Εικ.4.2). 
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Εικόνα 4.2: Συσχέτιση της ουρίας με τα αμμωνιακά ιόντα στο λεπτό κλάσμα και με τα nss-Ca 2+  στο 

αδρό κλάσμα. 
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4.2.2  Υγρή Εναπόθεση 
 
 Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 συνελλέγησαν συνολικά 21 δείγματα υγρής 

εναπόθεσης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της ουρίας παρουσιάζονται στην Εικ.4.3 ως 

μηνιαία μέση τιμή του σταθμισμένου όγκου (Volume-Weighted mean, VWM). Η μέση 

συγκέντρωση της προσδιορίστηκε 4.4±4.4 μΜ, με διακύμανση από 0 έως 11.5 μΜ, ενώ η 

ποσοστιαία συμμετοχή της στο WSON ήταν 22.0±28.5%. 

 

Πίνακας 4.2: Τυπικές συγκεντρώσεις της ουρίας (Ν-Ουρία) στην είδη υπάρχουσα βιβλιογραφία που 

αφορούν δείγματα βροχής κα σύγκριση με την παρούσα μελέτη. 

Τοποθεσία Ν-Ουρία (μΜ) % στο WSON Βιβλιογραφία 

Έρντεμλι (Τουρκία) 1.6±1.8 11±29 Mace et al., 2003 

Α. Αγγλία 3.7±2.5 11±0.5 Cornell et.al.,1998 

Ταϊτή 3.1±2.5 65 Cornell et.al.,1998 

Α. Μεσόγειος (Κρήτη) 4.4±4.4 22±28 Παρούσα Μελέτη 
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Εικόνα 4.3: Μέση μηνιαία συγκέντρωση του αζώτου της ουρίας (Ν-Ουρία) κατά τη διάρκεια του έτους 

2006 στην περιοχή της Α. Μεσογείου. 
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 Στον Πίν.4.2 παρουσιάζονται οι τυπικές συγκεντρώσεις της ουρίας που έχουν 

ανιχνευτεί σε δείγματα βροχής στην είδη υπάρχουσα βιβλιογραφία. Η καταγραφόμενη μέση 

συγκέντρωση της ουρίας που προσδιορίστηκε στην παρούσα μελέτη κυμαίνεται στα ίδια 

επίπεδα με την μελέτη της Cornell et al. (1998) που αφορά την Α. Αγγλία και αποδίδεται στις 

τοπικές αγροτικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. Όπως μπορούμε να 

παρατηρήσουμε στην Εικ.4.4, όπου παρουσιάζεται η μέση μηνιαία υγρή εναπόθεση του 

αζώτου της ουρίας (Ν-Ουρία) και του WSON, σημειώνεται υψηλή εναπόθεση της ουρία τους 

μήνες Φεβρουάριο έως Απρίλιο. Το διάστημα αυτό έχει ήδη αναφερθεί ως περίοδο με έντονα 

επεισόδια σκόνης στην ατμόσφαιρα, η παρουσία της οποίας συνδέεται με μεγάλες 

συγκεντρώσεις ουρίας (βλπ.4.2.1). 
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Εικόνα 4.4: Μέση μηνιαία υγρή εναπόθεση του αζώτου της ουρίας (Ν-Ουρία) και του WSON κατά τη 

διάρκεια του έτους 2006 στην περιοχή της Α. Μεσογείου. 
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4.3   Χημική ταυτοποίηση του WSOΝ στα λεπτά σωματίδια στην περιοχή της Α. 

Μεσογείου. 

 

 Στα πλαίσια της μελέτης αυτής πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία λεπτών 

σωματιδίων (δ<1μm) στην περιοχή της Α. Μεσόγειου κατά το χρονικό διάστημα 7/7-

8/10/2007. Η συλλογή κάθε δείγματος είχε διάρκεια 24 ώρες ενώ συνολικά συνελλέγησαν 47 

δείγματα. Οι λεπτομέρειες για την δειγματοληψία υπάρχουν στην παρ.2.1.1.γ. Σκοπός της 

δειγματοληψίας αυτής ήταν η χημική ταυτοποίηση οργανικών αζωτούχων ενώσεων όπως η 

τριμεθυλαμίνη, διμεθυλοαμίνη και α-ελεύθερα αμινοξέα αλλά και η μελέτη της εποχικής 

διακύμανσης τους. 

4.3.1   Γενική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.  
 

 Η μέση συγκέντρωση του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου (WSON) 

προσδιορίστηκε ίση με 30.2±18.8 nmol m-3 (διάμεση τιμή 29.4 nmol m-3) ενώ το ποσοστό 

συμμετοχής του WSON έναντι του συνολικού υδατοδιαλυτού αζώτου ήταν ίσο με 

31.6±14.8%. 

 
Εικόνα 4.5 : Χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης του WSON, των ιόντων του αμμωνίου (ΝΗ4

+) και των 

νιτρικών ιόντων (ΝΟ3
-) στο λεπτό κλάσμα των σωματιδίων. 
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 Όσον αφορά το ανόργανο άζωτο στο λεπτό κλάσμα των σωματιδίων κυρίαρχη μορφή 

ήταν τα ιόντα του αμμωνίου (ΝΗ4
+) με μέση συγκέντρωση 65.6±33.5 nmol m-3 ενώ στα 

νιτρικά ανιόντα (ΝΟ3
-) η μέση συγκέντρωση προσδιορίστηκε 0.9±0.8 nmol m-3. Στην Εικ.4.5 

παρουσιάζεται η χρονική μεταβολή των μετρήσεων κατά την διάρκεια της δειγματοληψίας 

της συγκέντρωσης του αζώτου που οφείλεται στα ιόντα του αμμωνίου (ΝΗ4
+), στα νιτρικά 

ιόντα (ΝΟ3
-) αλλά και στο WSON.  

 Τα επίπεδα συγκέντρωσης των ιόντων του αμμωνίου παρουσιάζουν παρόμοια 

διακύμανση με τα αντίστοιχα του WSON, αυτό επιβεβαιώνεται και από την καλή συσχέτιση 

(R2=0.4, ρ<0.0001) που παρουσιάζουν μεταξύ τους. Καλή συσχέτιση βρέθηκε επίσης και 

μεταξύ των nss-SO4
2- και του WSON (R2=0.5, ρ<0.0001), υποδεικνύοντας έτσι την συμβολή 

των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο κλάσμα των οργανικών αζωτούχων ενώσεων στα 

λεπτά σωματίδια. 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί στα δείγματα αυτά πραγματοποιήθηκαν και αναλύσεις 

ελεύθερων α-αμινοξέων και αμινών. Οι μέσες μηνιαίες συγκεντρώσεις τους παρουσιάζονται 

στην Εικ.4.6, οι οποίες και θα συζητηθούν στις επόμενες παραγράφους εκτενέστερα. 
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Εικόνα 4.6: Μέση μηνιαία συγκέντρωση των ελεύθερων α-αμινοξέων της Ν-Ουρίας και της ΔΜΑ 

 στα λεπτά σωματίδια (δ<1 μm) στην περιοχή της Α. Μεσογείου 
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4.3.1.α    Ελεύθερα α-Αμινοξέα 
 

 Η συγκέντρωση των ελεύθερων αμινοξέων κυμάνθηκε μεταξύ 0.01 και 7.89 nmol m-

3, ενώ η μέση τιμή τους βρέθηκε ίση με 0.8±1.3 nmol m-3. Αποδόθηκε το 3.8% του WSON 

στο άζωτο των ελεύθερων α-αμινοξέων. Στον Πίν.4.3 παρουσιάζονται οι τυπικές 

συγκεντρώσεις των ελεύθερων α-αμινοξέων στην διαθέσιμη βιβλιογραφία σε δείγματα 

αερολυμάτων. Παρατηρούνται από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην περιοχή της Α. 

Μεσογείου, ενώ φαίνεται να κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με την περιοχή της Τουρκίας και 

της Β. Καλιφόρνιας. 
 

 

Πίνακας 4.3: Τυπικές συγκεντρώσεις των ελεύθερων ΑΑ στην είδη υπάρχουσα βιβλιογραφία σε δείγματα 

αερολυμάτων. 

Τοποθεσία Δείγμα Περίοδος 

δειγματοληψίας 

N-AA 

(nmol N/m3) 

WSON 

% 

Βιβλιογραφία 

Rondonia (Αμαζόνιος) PM10η 13/9-26/10/1999 
 

0.21±0.41 
 

0.8±1.4 
 

Mace et al., 2003 

Β. Ειρηνικός  PM2.5 Μάι-Ιουν 2000 0.01 - Matsumoto et al., 2004 

Cape Grim 
(Τασμανία) 

Bulk Νοεμ. 2000 0.1±0.09 3 Mace et al., 2003 

B.Καλιφόρνια PM2.5 1997-1998 0.4±0.4 - Zhang et al., 2003 

Ατλαντικός Ωκεανός Bulk Μάι-Ιουν 2000 0.02±0.008 - Wedyan et al., 2008 

Erdemli (Τουρκία) Bulk Μαρ-Μάι 2000 0.4±0.3 1 Mace et al., 2003 

Φινοκαλιά PM1 7/7-8/10/2007 0.8±1.3 3.8±7.0 Παρούσα εργασία 

 

 

 Στον Πίν. 4.4 παρουσιάζονται τα ελεύθερα α-αμινοξέα όπως επίσης και οι μέσες 

συγκεντρώσεις τους αλλά και το ποσοστό συμμετοχής τους στο κλάσμα του WSON. 

Ανάμεσα στα ελεύθερα α-αμινοξέα την μεγαλύτερη συγκέντρωση σημείωσε η γλυκίνη 

(0.40±0.43 nmol m-3) και η σερίνη (0.15±0.38 nmol m-3) με ποσοστό συμμετοχής στο 

συνολικό κλάσμα του WSON 1.87% και 0.75% αντίστοιχα. Την μικρότερη συμμετοχή είχε η 

μεθειονίνη και η κυστεϊνη με σχεδόν μηδενικές συγκεντρώσεις. 
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Πίνακας 4.4: Οργανικές αζωτούχες ενώσεις που ανιχνεύθηκαν στα λεπτά σωματίδια (δ<1 μm) στην 

περιοχή της Α. Μεσογείου κατά την περίοδο της δειγματοληψίας. 

Χημική Ένωση Μ.Τ Ν (nmol/m3) WSON(%) 

Γλουταμικό Οξύ C5H9NO4 0.02±0.03 0.08 

Σερίνη C3H7NO3 0.15±0.38 0.75 

Θρεονίνη C4H9NO3 0.02±0.08 0.12 

Γλυκίνη C2H5NO2 0.40±0.43 1.87 

Αργινίνη& 

Αλανίνη 

C6H14N4O2

C3H7NO2

 

\0.04±0.10 

 

0.20 

Προλίνη C5H9NO2 0.02±0.05 0.11 

Βαλίνη C5H11NO2 0.01±0.05 0.07 

Μεθειονίνη C5H11NO2S 0.00±0.01 0.01 

Ισολευκίνη C6H13NO2 0.02±0.05 0.07 

Λευκίνη C6H13NO2 0.02±0.04 0.08 

Τρυπτοφάνη C11H12N2O2 0.01±0.02 0.06 

Φαινιλανίνη C9H11NO2 0.01±0.03 0.03 

Κυστεϊνη C3H7NO2S 0.00±0.00 0.01 

Λυσίνη C6H14N2O2 0.03±0.03 0.16 

Ιστιδίνη C6H9N3O2 0.03±0.06 0.15 

Τυροσίνη C9H11NO3 0.01±0.01 0.05 

 

 Επικρατέστερα στο σύνολο των ελεύθερων α-αμινοξέων στην ατμόσφαιρα, όπως 

μπορούμε να διαπιστώσουμε και από την Εικ.4.7, είναι η γλυκίνη (66%) ενώ ακολουθεί η 

σερίνη (7.6%), η αργινίνη & αλανίνη (3.5%) και η προλίνη (3.2%). Τα ποσοστά αυτά 

συμφωνούν με τα αποτελέσματα της μελέτης στην περιοχή της ΝΔ. Τουρκίας (Mace et al., 

2003). Επίσης συμφωνούν και με την ποσοστιαία κατανομή των ελεύθερων α-αμινοξέων που 

προτείνει ο Milne & Zika (1993) και απαντώνται συνήθως στην ατμόσφαιρα ενός χερσαίου 

οικοσυστήματος. 

 Η έντονη παρουσία της γλυκίνης στο κλάσμα των ελεύθερων α-αμινοξέων οφείλεται 

σύμφωνα με τον McGregor et al., (2001) στον μεγαλύτερο χρόνο παραμονής που 

παρουσιάζει στην ατμόσφαιρα συγκριτικά με τα υπόλοιπα ελεύθερα α- αμινοξέα επειδή 

διασπάται βραδύτερα (χρόνος ημιζωής περίπου τρεις μήνες). Αντίθετα η τρυπτοφάνη, η 

μεθειονίνη και η τυροσίνη, με μέσους χρόνους ημιζωής της τάξης των μερικών ωρών, 

κατέχουν από τα μικρότερα ποσοστά λόγω της ταχύτερης διάσπασης τους (βλπ. Παράρτ.Ι).  
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Πιθανά προϊόντα της φωτοοξείδωσης των ελεύθερων αμινοξέων με τα οξειδωτικά 

της ατμόσφαιρας είναι το αμμώνιο, τα καρβοξυλικά οξέα αλλά και τα κετο-οξέα (Berger et 

al., 1999, Milne and Zika, 1993). Ακόμα είναι δυνατόν αμινοξέα που περιέχουν φαινολικό 

δακτύλιο (Τρυπτοφάνη, Τυροσίνη, Φαινιλανίνη) να αντιδράσουν με νιτρώδη και να 

σχηματιστούν νιτροζοαρωματικές ενώσεις, οι οποίες είναι γνωστές για τις μεταλλαξιογόνες 

ιδιότητες τους (Suzuki et al., 1985). 

Γλουταμικό Οξύ (2.2%) Σερίνη (7.6%) Θρεονίνη (0.8%)
Γλυκίνη (66.1%) Αργινίνη+Αλανίνη (3.5%) Προλίνη (3.2%)
Βαλίνη (0.3%) Μεθειονίνη (0.1%) Ισολευκίνη (0.6%)
Λευκίνη (0.6%) Τρυπτοφάνη (2.3%) Φαινιλανίνη (0.6%)
Κυστίνη (2.5%) Λυσίνη (4.8%) Ιστιδίνη (3.2%)
Τυροσίνη (1.5%)

 
Εικόνα 4.7: Ποσοστιαία συμμετοχή των επιμέρους ελεύθερων αμινοξέων στο συνολικό άζωτο που 

οφείλεται στα ελεύθερα αμινοξέα.  

 

 

 Στην Εικ.4.8 παρουσιάζονται οι μέσες μηνιαίες συγκεντρώσεις των ελεύθερων α-

αμινοξέων κατά την περίοδο της δειγματοληψίας. Τα επίπεδα συγκέντρωση της γλυκίνης και 

της σερίνης κυμαίνονται στις υψηλότερες τιμές σε όλη την διάρκεια της δειγματοληψίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα σχεδόν τα ελεύθερα α- αμινοξέα παρουσιάζουν μέγιστη τιμή το 

Σεπτέμβριο. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται σε τοπικές πηγές, οι οποίες εμπλουτίζουν 

την ατμόσφαιρα με ελεύθερα α- αμινοξέα. 

 Παρόλα αυτά η γλυκίνη, η οποία λόγω του μεγάλου χρόνου ζωής της είναι δυνατόν 

να μεταφερθεί και από μεγαλύτερες αποστάσεις παρουσιάζει υψηλές τιμές σε όλη την 

διάρκεια της δειγματοληψίας. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την καλή συσχέτιση 

που παρουσιάζει με τον στοιχειακό άνθρακα (ΕC) στην Εικ.4.9, καθιστώντας έτσι τις καύσεις 

σημαντική πηγή της. 
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Εικόνα 4.8: Μέση μηνιαία συγκέντρωση των ελεύθερων α-αμινοξέων στα λεπτά σωματίδια (δ<1 μm) 

στην περιοχή της Α. Μεσογείου. 
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Εικόνα 4.9 : Συσχέτιση του στοιχειακού άνθρακα (EC) με την γλυκίνη στα λεπτά σωματίδια της Α. 

Μεσογείου. 
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4.3.1.β    Αμίνες  
 

 Στα δείγματα αυτά πραγματοποιήθηκαν χημικές αναλύσεις μιας δευτεροταγούς 

αμίνης (διμεθυλοαμίνη) και μιας τριτοταγούς (τριμέθυλοαμινη). Η διμεθυλοαμίνη 

ανιχνεύθηκε σε 4 δείγματα και η μέση συγκέντρωση της προσδιορίστηκε ίση με 0.20±0.81 

nmol m-3 ενώ παρουσίασε διακύμανση μεταξύ των τιμών 0 και 4.96 nmol m-3. Η ποσοστιαία 

συμμετοχή της στο WSON εκτιμήθηκε στο 0.91 ± 3.4%. Τριμεθυλοαμίνη δεν ανιχνεύθηκε σε 

κανένα δείγμα.  

 Οι αμίνες σύμφωνα με τον Silva et al., (2008) δεν μεταφέρονται σε μεγάλες 

αποστάσεις λόγω της μικρής διάρκειας ζωής τους στην ατμόσφαιρα (3-13 ώρες), επομένως η 

παρουσία τους οφείλεται κατά κύριο λόγο σε τοπικές πηγές. Έτσι η παρουσία της 

διμεθυλοαμίνης στα λεπτά σωματίδια στην ατμόσφαιρα της Α. Μεσογείου οφείλεται κυρίως 

σε τοπικές πηγές και δεδομένου ότι η περιοχή της δειγματοληψίας θεωρείται αγροτική είναι 

πιθανόν από τις τοπικές αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες να εκλύεται 

διμεθυλοαμίνη στην ατμόσφαιρα. Και μάλιστα σύμφωνα με την Εικ.4.11, αυτό συμβαίνει 

κυρίως τους μήνες Ιούλιο και Σεπτέμβριο. 

 Στον Πίν.4.5 παρουσιάζονται οι τυπικές συγκεντρώσεις των αμινών που έχουν 

ανιχνευτεί σε ατμοσφαιρικά σωματίδια. Συγκρίνοντας τα επίπεδα συγκέντρωσης της 

διμεθυλοαμίνης που ανιχνεύθηκαν στην περιοχή της Α. Μεσογείου με την διαθέσιμη 

βιβλιογραφία, παρατηρούνται παρόμοια επίπεδα με την μελέτη της Facchini et al. (2008), η 

οποία αφορούσε δείγματα αερολυμάτων πάνω από θαλάσσια περιοχή με υψηλή βιολογική 

δραστηριότητα. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την παρόμοια συνεισφορά των αγροτικών 

δραστηριοτήτων και της θαλάσσιας βιολογικής δραστηριότητας στα επίπεδα συγκέντρωσης 

της διμεθυλοαμίνης. 
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Πίνακας 4.5: Τυπικές συγκεντρώσεις αμινών που έχουν ανιχνευτεί σε ατμοσφαιρικά σωματίδια. 

 
Τοποθεσία 

 
Είδος περιοχής 

Είδος  
Αερολύματος Αμίνες 

 

 
(nmol N/m3) 

 
Βιβλιογραφία 

Διμεθυλαμίνη 0.19 Β.Ατλαντικός 
Mace Head 

 
Θαλάσσια 

 
PM1

Διαιθυλαμίνη 0.19 

 
 
Facchini et al., 2008 

Β. Καλιφόρνια (Davis) Αστική ΡΜ2.5 Μεθυλαμίνη 0.05± 0.05 Zhang et al., 2003 

Μεθυλαμίνη 0.01± 0.005 

Διμεθυλαμίνη 
0.09± 0.05 

 

Χαβάη 

 

Αγροτική 

 

PM10

Τριμεθυλαμίνη 0.03 ± 0.02 

 

Van Neste et al., 1987 

Μεθυλαμίνη 0.5 ± 0.1 

Διμεθυλαμίνη 
80 ± 30 

Τριμεθυλαμίνη 
1.6± 0.7 

 

Ελβετία(Vallb) 
 

Αγροτική  

 

PM10

Διαιθυλαμίνη 
72± 17 

 

Grönberg et al., 1992 

Αιθυλαμίνη 0.19  
Κίνα(Nanjing) 

 
Αστική 

 
PM2.5

Μεθυλαμίνη 0.6 

 
Hong Yang et. al.,2005 

ΗΠΑ(Φλόριδα)  Αστική PM2.5
Διμεθυλαμίνη 

0.7± 0.6 Calderon et.al., 2006 

Διμεθυλαμίνη 0.20±0.81 
 

Φινοκαλιά 
 

Αγροτική  

 

PM1
Τριμεθυλαμίνη 

Παρούσα εργασία 
0 
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4.4   Συμπεράσματα 
 

 Στο κεφάλαιο αυτό έγινε ένα πρώτο βήμα χημικής ταυτοποίησης του κλάσματος των 

οργανικών αζωτούχων ενώσεων. Ανάμεσα στις οργανικές αζωτούχες ενώσεις που 

αναλύθηκαν σε δείγματα από την περιοχή της Α. Μεσογείου ήταν η ουρία, οι αμίνες 

(τριμεθυλαμίνη & διμεθυλοαμίνη) και τα α-ελεύθερα αμινοξέα.  

 Όσον αφορά την ουρία στα λεπτά σωματίδια (PM1.3) η συγκέντρωση της 

προσδιορίστηκε ίση με 2.2±3.0 nmol Ν m-3, ενώ στα αδρά (PM1.3-10) βρέθηκε ίση με 1.0±2.0 

nmol Ν m-3. Η παρουσία της ουρίας στα αδρά σωματίδια οφείλεται κυρίως στην μεταφορά 

της μέσω της σκόνης, ενώ η ουρία που υπάρχει στο λεπτό κλάσμα φαίνεται να έχει κοινές 

πηγές με τα αμμωνιακά ιόντα δεδομένου ότι αποτελούν από κοινού τα τελικά προϊόντα του 

μεταβολισμού των θηλαστικών. 

 Η συγκέντρωση των ελεύθερων αμινοξέων στα λεπτά σωματίδια της Α. Μεσογείου 

(PM1) κυμάνθηκε μεταξύ 0.01 και 7.89 nmol m-3, με μέση τιμή ίση με 0.8±1.3 nmol m-3, ενώ 

αποδόθηκε το 3.8% του WSON στο άζωτο των ελεύθερων α-αμινοξέων. Επικρατέστερα στο 

σύνολο των ελεύθερων α-αμινοξέων στην ατμόσφαιρα ήταν η γλυκίνη, η οποία λόγω του 

μεγάλου χρόνου ζωής της στην ατμόσφαιρα είναι δυνατόν να μεταφερθεί από μεγαλύτερες 

αποστάσεις, ενώ σημαντική πηγή της φαίνεται να είναι οι καύσεις. 

 Η διμεθυλοαμίνη ανιχνεύθηκε σε 4 δείγματα και η μέση συγκέντρωση της 

προσδιορίστηκε ίση με 0.20±0.81 nmol Ν m-3 ενώ παρουσίασε διακύμανση μεταξύ των τιμών 

0 και 4.96 nmol m-3. Η ποσοστιαία συμμετοχή της στο WSON εκτιμήθηκε ίση με 0.91 ± 

3.4%. Τριμεθυλοαμίνη δεν ανιχνεύθηκε σε κανένα δείγμα, γεγονός που μπορεί να εξηγηθεί 

από τον μικρό χρόνο ημιζωής της μια και αντιδρά με μεγάλη ταχύτητα με τα οξειδωτικά της 

ατμόσφαιρας (Murphy et al., 2007). Η παρουσία της διμεθυλοαμίνης στα λεπτά σωματίδια 

της Α. Μεσογείου οφείλεται κυρίως σε τοπικές πηγές λόγω του μικρού χρόνου ημιζωής και 

δεδομένου ότι η περιοχή της δειγματοληψίας θεωρείται αγροτική είναι πιθανόν οι τοπικές 

αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες να αποτελούν πηγή διμεθυλοαμίνης για την 

ατμόσφαιρα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 

Συμπεράσματα και μελλοντική έρευνα 
 

 

 Η παρούσα διατριβή αποτελεί την πρώτη μελέτη που διαπραγματεύεται το γίγνεσθαι 

του ατμοσφαιρικού οργανικού άζωτου σε παγκόσμια κλίμακα, δεδομένου ότι συγκεντρώνει 

μετρήσεις από διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Αντικείμενο της ήταν η κατανόηση των 

χημικών και φυσικών διεργασιών που ελέγχουν το γίγνεσθαι των υδατοδιαλυτών οργανικών 

αζωτούχων ενώσεων (WSON) στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Απώτερος στόχος ήταν να 

καθοριστούν οι πηγές των ενώσεων αυτών στην ατμόσφαιρα, να προσδιοριστεί ο ρόλος της 

εναπόθεσης τους σε θαλάσσια οικοσυστήματα αλλά και να διερευνηθούν οι πιθανές χημικές 

μορφές τους. Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της 

μελέτης αυτής. 

 

5.1 Οι πηγές των υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων ενώσεων στην 

ατμόσφαιρα 

 

 Η μελέτη διαπραγματεύτηκε το γίγνεσθαι των υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων 

ενώσεων στην ατμόσφαιρα, μελετώντας την συμπεριφορά τους στα αδρά και λεπτά 

σωματίδια που εκλύονται και φτάνουν στην ατμόσφαιρα από περιοχές με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά τόσο του Βόρειου όσο και του Νότιου Ημισφαιρίου. Συγκεντρώνοντας τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων των υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων ενώσεων στην 

ατμόσφαιρα (WSON) στα λεπτά και αδρά σωματίδια προέκυψαν οι Πίν.5.1 και 5.2. 

 Συγκρίνοντας τα επίπεδα συγκέντρωσης του WSON στα λεπτά σωματίδια (Πίν.5.1), 

παρατηρούμε ότι στις δυο περιοχές του Β. Ημισφαιρίου (Α. Μεσόγειος & Τροπικός 

Ατλαντικός Ωκεανός) αποκλίνουν αρκετά. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην εντονότερη 

παρουσία των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Α. Μεσογείου, δεδομένου 

ότι η περιοχή αυτή δέχεται επιδράσεις από τα αστικά κέντρα της Ευρώπης, εμπλουτίζοντας 

έτσι την ατμόσφαιρα με ανθρωπογενούς προέλευσης οργανικές αζωτούχες ενώσεις. 
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Πίνακας 5.1: Οι συγκεντρώσεις και το ποσοστό κατανομής των υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων 

ενώσεων (WSON) στο συνολικό διαλυτό άζωτο (ΤDN) στα λεπτά σωματίδια της ατμόσφαιρας σε 

περιοχές του Βόρειου & Νότιου Ημισφαιρίου. 

Λεπτά Σωματίδια 

(nmol/m3) 

Χαρακτηριστικά 

Περιοχής 
WSON % στο ΤDN 

 

Α. Μεσόγειος (Κρήτη) 

Θαλάσσια 

με Ηπειρωτική 

επίδραση 

 

11.0±13.6

 

16 

Τροπικός 

Ατλαντικός Ωκεανός 

Θαλάσσια 

με Ηπειρωτική 

επίδραση 

 

0.9±1 

 

5 

Ν. Ατλαντικός 

Ωκεανός (Bloom) 

Θαλάσσια με έντονη 

βιολογική 

δραστηριότητα 

 

 

11.3±3.3 

 

84 

 

K. Ν. Ατλαντικός Ωκεανός 

Απομακρυσμένη 

Θαλάσσια 
1.1±1.2 43 

Ινδικός Ωκεανός 

(Νησί Άμστερνταμ) 

Απομακρυσμένη 

Θαλάσσια 
0.8±1.3 38 

 

 

 Αντίθετα, στις απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές του Νοτίου Ημισφαιρίου (K. Ν. 

Ατλαντικός Ωκεανός & Ινδικός Ωκεανός) τα επίπεδα συγκέντρωσης του WSON είναι σχεδόν 

10 φορές χαμηλότερα συγκριτικά τις περιοχές του Β. Ημισφαιρίου. Παρόλα αυτά, το 

ποσοστό συμμετοχής του WSON είναι της τάξης του 40%, γεγονός που οφείλεται στην 

μικρότερη παρουσία του ανόργανου αζώτου, δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές δέχονται 

λιγότερες επιδράσεις από ανθρωπογενής δραστηριότητες. Επομένως σε περιοχές με τέτοια 

χαρακτηριστικά το WSON κατέχει καθοριστικό ρόλο στον βιογεωχημικό κύκλο του αζώτου. 

 Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι στην περιοχή του Ν. Ατλαντικού Ωκεανού με έντονη 

βιολογική δραστηριότητα τα επίπεδα συγκέντρωσης του WSON στην ατμόσφαιρα της 

θαλάσσιας αυτής περιοχής είναι παρόμοια με τα επίπεδα συγκέντρωσης της Α. Μεσογείου. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η παρουσία των οργανικών αζωτούχων ενώσεων στην περιοχή του 

Ν Ατλαντικού Ωκεανού και ειδικότερα πάνω από νερά πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, 

οφείλεται σε βιογενείς διεργασίες. Επομένως μπορούμε να θεωρήσουμε εξίσου σημαντική  
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πηγή των οργανικών αζωτούχων ενώσεων με τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες και τους 

Ωκεανούς και ειδικότερα τις περιοχές με έντονη βιολογική δραστηριότητα. Τέτοιες 

αζωτούχες ενώσεις που έχουν ήδη ανιχνευθεί στην ατμόσφαιρα πάνω από ωκεάνια νερά 

υψηλής παραγωγικότητας είναι οι αμίνες διμέθυλο- και διαίθυλο- αμίνη, αλλά και τα 

αμινοξέα (Facchini et al., 2008, Wedyan et al., 2008). 

 Συγκρίνοντας τα επίπεδα συγκέντρωσης του WSON (Πίν.5.2) στα αδρά σωματίδια, 

παρατηρούμε ότι στις δυο περιοχές του Β. Ημισφαιρίου κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα 

και μάλιστα το WSON καταλαμβάνει το ίδιο ποσοστό στο συνολικό διαλυτό άζωτο (ΤDN). 

Το κοινό χαρακτηριστικό σε αυτές τις περιοχές, όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι η έντονη 

επίδραση σκόνης από τις Αφρικανικές ερήμους.  

 Είναι επομένως φανερό ότι η παρουσία σκόνης εμπλουτίζει περιοχές που δέχονται 

την επίδραση της με οργανικές αζωτούχες ενώσεις. Ανάμεσα στις αζωτούχες ενώσεις που 

απαντώνται στην σκόνη συγκαταλέγονται τα πεπτίδια και αμινοξέα αλλά και το DNA και 

RNA, δεδομένου ότι στην σκόνη έχουν ανιχνευθεί ζωντανοί οργανισμοί φυτικής και ζωικής 

προελεύσεως όπως είναι οι ιοί, τα βακτήρια, οι σπόροι, οι μύκητες και η γύρη των φυτών 

(Matthias-Maser et al., 1999, Griffin et al.,2001, Prospero eta al., 2004, Polymenakou et al., 

2008). 

 
Πίνακας 5.2: Οι συγκεντρώσεις και το ποσοστό κατανομής των υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων 

ενώσεων (WSON) στο συνολικό διαλυτό άζωτο (ΤDN) στα αδρά σωματίδια της ατμόσφαιρας σε περιοχές 

του Βόρειου & Νότιου Ημισφαιρίου. 

Aδρά Σωματίδια 

(nmol/m3) 

Χαρακτηριστικά

Περιοχής 
WSON % στο ΤDN 

Α. Μεσόγειος (Κρήτη) Β. Ημισφαίριο 5.7±4.0 14 

Τροπικός 

Ατλαντικός Ωκεανός 
Β. Ημισφαίριο 6.3±3.8 14 

Ινδικός Ωκεανός (Νησί 

Άμστερνταμ) 
Ν. Ημισφαίριο 0.2±0.4 24 

 

 

 Επίσης είναι δυνατόν με βάση τις πειραματικές μετρήσεις να υπολογιστεί κατά 

προσέγγιση η μεταφορά του WSON μέσω της σκόνης σε παγκόσμια κλίμακα. Έτσι 

υπολογίζοντας τον λόγο της μάζας των nss-Ca2+ προς τη μάζα του WSON ίσο με 8.3 (στα 

αδρά σωματίδια των δειγμάτων του Τροπικού Ατλαντικού Ωκεανού) και θεωρώντας την 

ποσοστιαία συμμετοχή του nss-Ca2+ στην μάζα της σκόνης 10% (Seinfeld & Pandis, 2006) η 

μάζα του WSON θα ισούται με 0.1x (μάζα σκόνης)/8.3. Όμως έχει ήδη αναφερθεί σε ετήσια 

βάση η ποσότητα της σκόνης που μεταφέρεται από την Αφρική υπολογίστηκε ίση με 240±80  
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Tg yr-1, από τα οποία τα 140±40 Tg εναποτίθενται στα νερά του Β. Ατλαντικού Ωκεανού 

(Kaufmann et al., 2005). Επομένως σε ετήσια παγκόσμια κλίμακα η ποσότητα του WSON 

που μεταφέρεται από την αφρικανική σκόνη υπολογίζεται ίση με 2.9±1.0 Tg Ν yr-1 από τα 

οποία εναποτίθενται στον Β. Ατλαντικό τα 1.7±0.5 Tg Ν yr-1. Η ποσότητα του WSON που 

μεταφέρεται μέσω της σκόνης είναι συγκρίσιμη με την ποσότητα του ανόργανου αζώτου που 

παράγεται στην ατμόσφαιρα κατά την δημιουργία κεραυνών (5 Tg Ν yr-1, Seinfeld & Pandis, 

2006). 

 

5.2. Ο ρόλος της εναπόθεσης των υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων ενώσεων 

στην θαλάσσια παραγωγικότητα 

 

 Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της μελέτης αυτής ήταν να διερευνηθεί ο 

ρόλος της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης των υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων ενώσεων 

στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε κατά κύριο λόγο στην 

περιοχή της Α. Μεσογείου κατά την διάρκεια της υγρής και ξηρής περιόδου και για χρονικό 

διάστημα τεσσάρων ετών (2003-2006). Αποδείχθηκε ότι τα επίπεδα εναπόθεσης του WSON 

επηρεάζονται άμεσα από την μετεωρολογία της περιοχής όπως είναι το ύψος της 

βροχόπτωσης αλλά και η προέλευση των αέριων μαζών.  

 

 Κύριος μηχανισμός της ατμοσφαιρικής εναπόθεσης του WSON βρέθηκε να είναι η 

ξηρή εναπόθεση, η οποία μάλιστα καταλαμβάνει το 78% της συνολικής. Το γεγονός αυτό 

έχει ιδιαίτερη σημασία για ένα θαλάσσιο οικοσύστημα όπως είναι εκείνο της Α. Μεσογείου 

αφού την καλοκαιρινή περίοδο η στρωματοποίηση των υδάτων δεν επιτρέπει τον 

εμπλουτισμό των επιφανειακών νερών με θρεπτικά συστατικά. Επιπλέον βρέθηκε ότι το 20 

με 30% της νέας παραγωγής άνθρακα του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Α. Μεσογείου που 

οφείλεται στην ατμοσφαιρική εναπόθεση του αζώτου, αποδίδεται στο κλάσμα των 

υδατοδιαλυτών αζωτούχων οργανικών ενώσεων. Η μελέτη αυτή αποδεικνύει ότι η συμμετοχή 

του WSON στην εναπόθεση του συνολικού αζώτου αυξάνει ακόμα περισσότερο (πάνω από 

90% ) την συνολική ατμοσφαιρική εναπόθεση του αζώτου στην λεκάνη της Α. Μεσογείου. 
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5.3. Ειδοχαρακτηρισμός των υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων ενώσεων στην 

ατμόσφαιρα και μελλοντική έρευνα 

 

 Θεωρείται σημαντικό προκειμένου να κατανοηθεί πλήρως ο ρόλος των 

υδατοδιαλυτών οργανικών αζωτούχων ενώσεων στην χημεία της ατμόσφαιρας να 

ταυτοποιηθούν χημικά οι ενώσεις που το απαρτίζουν. Μέχρι τώρα το μέγιστο ποσοστό που 

έχει χαρακτηριστεί είναι 50% (Mace et al., 2003) ενώ παρουσιάζει διακύμανση ανάλογα με 

το είδος των δειγμάτων και την περιοχή. Στην μελέτη αυτή έγινε ένα πρώτο βήμα 

ειδοχαρακτηρισμού οργανικών αζωτούχων ενώσεων όπως η ουρία, τριμεθυλαμίνη, 

διμεθυλοαμίνη και α-ελεύθερα αμινοξέα στην περιοχή της Α. Μεσογείου.  

 

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν πολλά βήματα να γίνουν ακόμα όσον αφορά 

την ταυτοποίηση του WSON, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες αζωτούχες ενώσεις με 

υψηλή βιοδιαθεσιμότητα που δεν αναλύθηκαν στην παρούσα μελέτη τόσο από την κατηγορία 

των αμινών (πχ. Μεθυλαμίνη, διαιθυλαμίνη) όσο και των πρωτεϊνικών αμινοξέων (π.χ. 

ολιγοπεπτίδια) αλλά και των μη πρωτεϊνικών (π.χ η ορνιθίνη). Το γεγονός αυτό θα επέτρεπε  

περαιτέρω τον ακριβέστερο προσδιορισμό του ποσοστού της βιοδιαθεσιμότητας του 

κλάσματος των WSON, εκτιμώντας έτσι με μεγαλύτερη ακρίβεια την συνεισφορά της 

ατμοσφαιρικής εναπόθεσης του WSON στην θαλάσσια παραγωγικότητα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Πίνακας 1: Σταθερές φωτοδιάσπασης και χρόνοι ημιζωής για τα α-αμινοξέα, όπως υπολογίστηκαν από τον McGregor et al., (2001) σε δείγματα ομίχλης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 Το ερευνητικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα OOMPH (Organics over the Ocean Modifying Particles in 

both Hemispheres) περιλάμβανε δυο θαλάσσιες ερευνητικές αποστολές σε Ατλαντικό και Ινδικό Ωκεανό. 

 

Α) Κατά την πρώτη αποστολή το πλοίο ξεκίνησε στις 16/7/2006 από το Cape Verde πραγματοποιώντας 

πορεία κοντά στις ακτές της Δ. Αφρικής (Μαυριτανία) έως τις 4/8/2006. Κατά τη διάρκεια της αποστολής 

αυτής μετρήθηκαν βιολογικές και ατμοσφαιρικές παράμετροι. Σκοπός της αποστολής ήταν διερευνηθούν οι 

οργανικές ενώσεις που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από τον ωκεανό, να υπολογιστούν οι συγκεντρώσεις 

τους, να μελετηθεί ο ρόλος των CDOM(Coloured dissolved organic matter) στον σχηματισμό των VOC και 

να χαρακτηριστεί το οργανικό κλάσμα των αερολυμάτων μεταξύ των οποίων και οι αζωτούχες οργανικές 

ενώσεις. 

 Τα περισσότερα δεδομένα της αποστολής αυτής είναι υπό επεξεργασία με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχουν τελικά αποτελέσματα. Στην Εικ.1 παρουσιάζεται η συγκέντρωση των βακτηρίων συναρτήσει του 

βάθους και η ποσοστιαία κατανομή των κυττάρων με υψηλή περιεκτικότητα σε νουκλεϊκά οξέα. 

Παρατηρείται υψηλό ποσοστό κυττάρων με ΗΝΑ κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που 

διευκολύνει την πιθανή μεταφορά τους στην ατμόσφαιρα εμπλουτίζοντας έτσι το κλάσμα του ατμοσφαιρικού 

WSON. 

 

 
 
Εικόνα 1: Η συγκέντρωση των βακτηρίων συναρτήσει του βάθους και η ποσοστιαία κατανομή των κυττάρων με υψηλή 

περιεκτικότητα σε νουκλεϊκά οξέα (ΗΝΑ). 
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 Β) Η δεύτερη αποστολή χωρίστηκε σε δυο υποαποστολές (Leg-1 και Leg-2). Η πορεία που 

ακολούθησε το πλοίο για κάθε υποαποστολή (Leg1&Leg2) απεικονίζεται στην Εικ.2. Ειδικότερα, στο Leg-1 

το πλοίο ξεκίνησε από το Cape Town της Ν. Αφρικής στις 19/1/2007 για να καταλήξει στις 5/2//2007 στην 

Punta Arena της Χιλής. Αντίστοιχα, στο Leg-2 ξεκίνησε από την Punta Arena της Χιλής στις 28/02/2007 για 

να καταλήξει στις 25/03/2007 στο νησί Reunion στον Ινδικό Ωκεανό. Δυστυχώς κατά τη διάρκεια του Leg-2 

λόγω της σύμπτωσης της δεδομένης πορείας του πλοίου με την πορεία των ανέμων που χαρακτηρίζει το Ν. 

Ημισφαίριο, υπήρξαν φαινόμενα επιμόλυνσης κατά την συλλογή των αερολυμάτων, με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχουν δεδομένα για το WSON. 

 
Εικόνα 2: Πορεία του πλοίου κατά την διάρκεια των LEG-1 & LEG-2. 

 
 Σκοπός της αποστολής ήταν να μελετήσει σε συνθήκες υψηλής και χαμηλής θαλάσσιας 

παραγωγικότητας την αλληλεπίδραση ατμόσφαιρας και ωκεανών. Έτσι πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις τόσο 

βιολογικών όσο και ατμοσφαιρικών παραμέτρων.  

 Κατά την διάρκεια και των δυο υποαποστολών για τον υπολογισμό των ρετροπορειών των αέριων 

μαζών, χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό μοντέλο LAGRANTO (LAGRangian ANalysis TOol ) (Wernli and 

Davies,1997, Stohl et al. 2001). Το μοντέλο αυτό, με διακριτική ικανότητα 10 0 
Χ1 (γεωγραφικό πλάτος και 

μήκος), χρησιμοποίησε μετεωρολογικά δεδομένα από το Ευρωπαϊκό κέντρο προβλέψεων καιρού μεσαίας 

κλίμακας (ECMWF), υπολογίζοντας την πορεία του ανέμου κάθε τρεις ώρες.  

Στον Πίν.1 είναι συγκεντρωμένες μέρος των παραμέτρων που μετρήθηκαν. Στην παρούσα μελέτη 

χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα της χλωροφύλλης-α και του DMS ως δείκτες θαλάσσιας βιολογικής 

δραστηριότητας. 
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Πίνακας 1: Μέρος των παραμέτρων που μετρήθηκαν κατά την διάρκεια της αποστολής στον Ν. Ατλαντικό 

Ωκεανό. 
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Χημική Ένωση Απομακρυσμένη 

θαλάσσια περιοχή 

(leg-1) 

 Απομακρυσμένη 

Περιοχή (Bloom) θαλάσσια περιοχή (leg-

leg-1& leg-2) 

Isoprene [pptv] 73± 27 203 ± 32 - 

Methanol [pptv] 546 ± 139 595 ± 145 727 ± 226 

Acetone [pptv] 127 ± 38 100 ± 16 121 ± 34 

CO [ppbv] 45 ± 4 41 ± 4 41 ± 7 

O3  [ppbv] 15.7 ± 2.2 17.1 ± 0.9 17.3 ± 2.0 

NO  [pptv] x - - 10.4 ± 3.1 

(μόνο στο Leg-2) 

DMS[μg/m3] 0.28 ± 0.17 0.31 ± 0.16 - 

Χλωροφύλλη-α 

[μg/L] 

0.49 ± 0.14 0.82 ± 0.61 - 

non-MSA-OC, (ngC 

/m3) 

406 ± 143 493 ± 167 - 

 

Επίσης στην Εικ.3 παρουσιάζεται η διακύμανση των επίπεδων της χλωροφύλλης-α και της 

συγκέντρωση των βακτηρίων χαμηλής (LNA) και υψηλής (HNA) περιεκτικότητας σε νουκλεϊκά οξέα κατά 

τη διάρκεια του Leg I. Παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις στην περιοχή του Bloom, επιβεβαιώνοντας 

έτσι και την έντονη βιολογική δραστηριότητα που υπάρχει στην περιοχή.  
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Εικόνα 3: Επίπεδα χλωροφύλλης-α και συγκέντρωση βακτηρίων χαμηλής (LNA) και υψηλής (HNA) περιεκτικότητας σε 

νουκλεϊκά οξέα κατά τη διάρκεια του Leg I. 

 

Αντίστοιχα στον Πίν. 2 είναι συγκεντρωμένα τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις του HR-TOF-AMS 

(High Resolution Time-of-Flight Aerosol Mass Spectrometer) για διαφορετικής προελεύσεως αέριες μάζες 

(Zorn et al., 2008). Παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις οργανικών ενώσεων στην περιοχή του Bloom, 
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ενώ τα θειικά ιόντα καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής μάζας των μετρούμενων 

σωματιδίων με εξαίρεση την περιοχή του Bloom.  

 

Πίνακας 2. Μέση συγκέντρωση των παραμέτρων που μετρήθηκαν κατά την διάρκεια της αποστολής (Leg I & Leg 2) με 

HR-TOF-AMS  για διαφορετικής προελεύσεως αέριες μάζες (Zorn et al., 2008). 
Originated from SO4 

 (µgm-3) 

NH4 

 (µg m-3) 

NO3  

(µg m-3) 

Org. 

 (µg m-3) 

Cl.  

(µg m-3) 

MSA  

(µg m-3) 

Total  

(µg m-3) 
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Εικόνα 1: Συσχέτιση του WSON με άλλα ιόντα την άνοιξη (α-δ) και το καλοκαίρι (α-β) στο αδρό κλάσμα των σωματιδίων. 
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Εικόνα 2: Συσχέτιση του WSON με άλλα ιόντα  το χειμώνα (α-β) και το φθινόπωρο (α-β) στο αδρό κλάσμα των 

σωματιδίων. 
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Εικόνα 3: Συσχέτιση του WSON με άλλα ιόντα το χειμώνα (α-γ), την άνοιξη (δ) και το φθινόπωρο (ε-ζ) στο λεπτό κλάσμα 

των σωματιδίων. 
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Εικόνα 4: Οι συσχετίσεις του WSOC με τα κύρια ιόντα και το WSOΝ  για όλες τις εποχές στο λεπτό κλάσμα των 
σωματιδίων. 
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Εικόνα 5: Οι σημαντικότερες συσχετίσεις του WSOC σε όλες τις εποχές στο αδρό κλάσμα των σωματιδίων. 
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	 Από τα 20 πρωτεϊνικά α-αμινοξέα μπορέσαμε να διαχωρίσουμε πλήρως τα 15 DABS-Αμινοξέα. Ένα χαρακτηριστικό χρωματογράφημα μίγματος DABS-Αμινοξέων φαίνεται στην Εικ.2.23. Προχωρώντας στην ποσοτικοποίηση των παραπάνω ποιοτικά διαχωριζόμενων DABS-Αμινοξέων, παρασκευάστηκε πρότυπο διάλυμα μίγματος των 17 α-αμινοξέων. Η αργινίνη και η αλανίνη έχοντας τους ίδιους χρόνους κατακράτησης για τις δεδομένες χρωματογραφικές συνθήκες ήταν αδύνατο να διαχωριστούν οπότε και ποσοτικοποιήθηκαν μαζί. Επίσης το ασπαρτικό οξύ δεν ποσοτικοποιήθηκε λόγω συνέκλουσης του με δεδομένο θόρυβο υποβάθρου. Στην Εικ.2.24 απεικονίζεται ένα χαρακτηριστικό χρωματογράφημα DABS-Αμινοξέων σε πραγματικό δείγμα αερολύματος. 
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