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

matter, PM) στην ατµόσφαιρα, αναφέρεται σε µια σχετικά ευσταθή διασπορά στερεών ή 

υγρών σωµατιδίων  στην αέρια φάση. Τα αιωρούµενα σωµατίδια χαρακτηρίζονται µε 

βάση το µηχανισµό δηµιουργίας τους, την προέλευση τους, τα φυσικά χαρακτηριστικά 

τους καθώς και τη χηµική τους σύσταση. Καθένα από τα είδη των αερολυµάτων παίζει 

το δικό του ρόλο στην ισορροπία της ατµόσφαιρας, ενώ πολλές φορές λαµβάνουν χώρα 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ αυτών οι οποίες οδηγούν σε περισσότερο πολύπλοκους 

µηχανισµούς δράσης. Η σηµασία της παρουσίας τους στην ατµόσφαιρα διασαφηνίζεται 

από το ρόλο που διαδραµατίζουν στη διαµόρφωση του κλίµατος, στις επιπτώσεις στην  

ανθρώπινη υγεία και στο βιοχηµικό κύκλο των στοιχείων στη φύση. 

 

 ������
 ������ 	
�������� ����
������ 	
��

Τα αιωρούµενα σωµατίδια µε βάση το µηχανισµό δηµιουργίας τους διακρίνονται σε 

πρωτογενή και δευτερογενή. Τα πρωτογενή σωµατίδια είναι αυτά που εκλύονται στην 

ατµόσφαιρα απευθείας από τις πηγές τους, δηλαδή µε την ίδια µορφή που έχουν κατά την 

εκποµπή τους. Εκπέµπονται είτε από φυσικές διεργασίες (εκρήξεις ηφαιστείων, σκόνη 

εδάφους, θαλάσσια σωµατίδια κλπ), είτε από ανθρώπινες δραστηριότητες (βιοµηχανική 

σκόνη, κίνησης οχηµάτων, αγροτικές εργασίες κλπ). Αντίθετα τα δευτερογενή σωµατίδια 

δηµιουργούνται µέσω χηµικών αντιδράσεων και διεργασιών αλλαγής φάσης που 

λαµβάνουν χώρα στην ατµόσφαιρα (φωτοχηµική ρύπανση). ∆ηλαδή παράγονται έµµεσα, 

ανάλογα µε τις φυσικοχηµικές συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά, όπως η παρουσία 

υδρατµών και η ηλιακή ακτινοβολία. ������
 ������ 	�������
������� 	
��

Οι δύο κατηγορίες που κατατάσσονται τα σωµατίδια ανάλογα µε την προέλευση τους 

είναι οι φυσικές και οι ανθρωπογενείς πηγές. Στις φυσικές πηγές περιλαµβάνονται η 
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σκόνη από το έδαφος, οι ωκεανοί και οι ηφαιστειακές εκρήξεις. Αντίθετα στις 

ανθρωπογενείς εκποµπές κυρίαρχο ρόλο έχουν η καύση των καυσίµων, η βιοµηχανική 

παραγωγή, η κατασκευαστική και γεωργική δραστηριότητα. 

 ������� ��� � Εκτιµήσεις για την εκποµπή των βασικών συστατικών των αερολυµάτων σε 

παγκόσµια κλίµακα (Tg/χρόνο) κατά τη δεκαετία του ‘80 (Seinfeld and Pandis,1998). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι εύκολα κατανοητό ότι η γεωγραφική κατανοµή των εκποµπών είναι αρκετά 

ανοµοιογενής, αν σκεφτούµε ότι αφ’ ενός  η γεωγραφική κατανοµή των πηγών και 

αφετέρου ο χρόνος παραµονής των αερολυµάτων στην ατµόσφαιρα παρουσιάζουν  

µεγάλες διακυµάνσεις. Στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζονται οι εκτιµήσεις από την εκποµπή 

των βασικών συστατικών των αερολυµάτων  σε παγκόσµια κλίµακα κατά τη δεκαετία 

του ‘80. Από ότι φαίνεται υπερτερούν οι εκποµπές αιωρούµενων σωµατιδίων από 

φυσικές πηγές έναντι των ανθρωπογενών εκποµπών. Σύµφωνα µάλιστα µε τη 

διακυβερνητική επιτροπή για την αλλαγή του κλίµατος (	ntergovernmental 
anel on �
limate 

�
hange-IPCC, 2001) εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα, σε παγκόσµιο επίπεδο 

ετησίως, 3400 εκατοµµύρια τόνοι αερολυµάτων από τα οποία το 10% είναι 

ανθρωπογενούς και το 85% φυσικής πρωτογενούς προέλευσης.  

���������� ������ �������� !�" #$��%� &'�%� ()%��*��+&",- " �./�0�&" "
Πρωτογενή 

Σκόνη από χώµα 1000 3000 1500 

Θαλάσσια σωµατίδια 1000 10000 1300 

Ηφαιστειακή σκόνη 4 10000 30 

Βιολογικές ίνες 26 80 50 

∆ευτερογενή 

Θειικά από βιογενή αέρια 80 150 130 

Θειικά από ηφαιστειακό SO2 5 60 20 

Οργανικά σωµατίδια από βιογενή VOC 40 200 60 

Νιτρικά από NOx 15 50 30 "&1/0/ (,/!�121 � !21
2200 23500 3100 314.2�/!�1�,"

 
Πρωτογενή 

Σκόνη από βιοµηχανία (εκτός αιθαλής) 40 130 100 

Στοιχειακός άνθρακας 5 20 10 

∆ευτερογενή    

Θειικά από SO2 170 250 190 

Καύση βιοµάζας 60 150 90 

Νιτρικά από NOx 25 65 50 

Οργανικές ενώσεις από ανθρωπογενή VOC 5 25 10 "&1/0/ 314.2�/!�121 � !21
300 650 450 !�1,-/ "&1/0/

2500 24000 3600 
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Τα αιωρούµενα σωµατίδια διακρίνονται σε δυο κατηγορίες ανάλογα µε το µέγεθος 

τους: τα αδρά-χονδρά (coarse) σωµατίδια µε διάµετρο µεγαλύτερη από 2,5 µm και τα 

λεπτά-ψιλά (fine) σωµατίδια µε διάµετρο µικρότερη από 2,5 µm (Seinfeld and Pandis, 

1998). Παράγονται από διαφορετικούς µηχανισµούς µε αποτέλεσµα να έχουν 

διαφορετικές χηµικές και φυσικές ιδιότητες καθώς και διαφορετικούς µηχανισµούς 

αποµάκρυνσης από την ατµόσφαιρα. Θεωρείται εποµένως σηµαντικό, προκειµένου να 

µελετηθεί η χηµεία κάποιου συστατικού της ατµόσφαιρας, να γνωρίζουµε σε ποιό 

κλάσµα ατµοσφαιρικών σωµατιδίων απαντάται σε αφθονία. Στο Σχήµα 1.1 παρατίθενται 

σχηµατική αναπαράσταση τη κατανοµής µεγέθους των αερολυµάτων, συσχετιζόµενη µε 

την προέλευση τους και τους µηχανισµούς αποµάκρυνσης τους. 

 

 

 �� ��� ��� � Κατανοµή των σωµατιδίων µε βάση τη διάµετρο τους και τις διαδικασίες από τις 

οποίες σχηµατίζονται και στις οποίες εµπλέκονται. 

 

Τα αδρά σωµατίδια σχηµατίζονται κυρίως από µηχανικές διεργασίες φυσικής 

προελεύσεως. Λόγω του µεγέθους τους έχουν µεγάλες ταχύτητες εναπόθεσης και 

µικρότερους χρόνους ζωής σε σχέση µε τα λεπτά σωµατίδια. Αποµακρύνονται κυρίως 

από τις ατµοσφαιρικές κατακρηµνίσεις λόγω βαρύτητας ή ξεπλένονται από τη βροχή. 
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Έχουν χηµική σύσταση παρόµοια µε το υπόστρωµα από το οποίο προέρχονται και 

κυρίαρχοι εκπρόσωποι αυτής της κατηγορίας θεωρούνται τα σωµατίδια από το έδαφος 

και τη θάλασσα.  

Τα λεπτά σωµατίδια σχηµατίζονται από χηµικές αντιδράσεις στην ατµόσφαιρα. 

Κατανέµονται σε τρεις επιµέρους κατηγορίες ανάλογα µε τη διάµετρο τους: 

 ����
�� �������� ��������	
� �
�� : Αποτελείται από τα µικρότερου µεγέθους 

σωµατίδια, γνωστά ως υπέρλεπτα (ultrafine) σωµατίδια, µε διάµετρο µικρότερη από 0,02 

µm. Παράγονται από οµογενή πυρήνωση, δηλαδή από απευθείας συµπύκνωση αερίων 

λόγω υψηλού κορεσµού,  και γι αυτό το λόγο περιέχουν κυρίως δευτερογενή σωµατίδια 

όπως τα θειικά ιόντα. Είναι πολλά σε αριθµό, ενδεικτικό του σχηµατισµού νέων 

σωµατιδίων, αλλά παρόλα αυτά αντιστοιχούν σε ένα πολύ µικρό ποσοστό της 

σωµατιδιακής µάζας, λόγω του µικρού τους µεγέθους. Έχουν πολύ µικρούς χρόνους 

ζωής και η συνήθης διαδικασία αποµάκρυνσης τους είναι η αύξηση µεγέθους στην 

περιοχή συσσώρευσης και η διάχυση σε σταγόνες βροχής. ������ �	����: Περιλαµβάνει σωµατίδια µε διάµετρο από  0,02 έως 0,1µm. 

Προέρχονται από την µετατροπή αερίου σε σωµατίδιο µέσω οξείδωσης στην αέρια φάση 

και από καύσεις όπου ζεστοί ατµοί συµπυκνώνονται. Τα σωµατίδια Aitken είτε δρούν 

σαν πυρήνες για την συµπύκνωση  αερίων µε χαµηλή τάση ατµών, είτε µεγαλώνουν 

λόγω συσσωµάτωσης.  Τέτοια σωµατίδια αποτελούνται από θειικά ιόντα ως αποτέλεσµα 

οξείδωσης ενώσεων του θείου, από στοιχειακό άνθρακα και άλλα προϊόντα καύσης 

καθώς και από οργανικά µόρια από οξείδωση πτητικών οργανικών ενώσεων. Αποτελούν 

95% ή και περισσότερο του συνολικού αριθµού των σωµατιδίων, αλλά µόνο ένα µικρό 

ποσοστό της συνολικής µάζας.  ����
�� ����������� ����������	
� �
��  : Στην περιοχή αυτή βρίσκονται τα 

σωµατίδια µε διάµετρο από 0,1µm έως 2,5µm. Προκύπτουν από συµπύκνωση ατµών 

χαµηλής πτητικότητας και από συσσωµάτωση µικρότερων σωµατιδίων Aitken µεταξύ 

τους ή µε αυτά της περιοχής συσσώρευσης. Γενικά ο δεύτερος µηχανισµός είναι πιο 

σηµαντικός από τον πρώτο. Οι ρυθµοί συσσωµάτωσης είναι µεγαλύτεροι για τη 

διαδικασία µεταξύ των σωµατιδίων Αitken και περιοχής συσσώρευσης, λόγω της 

µεγαλύτερης ταχύτητας των πρώτων και του µεγέθους των δεύτερων που διευκολύνει 

την προσβολή. Αποτελούν ένα πολύ µικρό ποσοστό του αριθµού των σωµατιδίων (5%), 
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αλλά πολύ µεγάλο ποσοστό της µάζας του αερολύµατος (≈50%). Η περιοχή 

συσσώρευσης γενικά χαρακτηρίζεται από σχετικά µεγάλους χρόνους παραµονής τους 

στην ατµόσφαιρα λόγω των βραδέων µηχανισµών αποµάκρυνσης.  

 

 

Τα αιωρούµενα σωµατίδια, όπως έχει διαπιστωθεί, έχουν επιπτώσεις τόσο στην 

υγεία του ανθρώπου όσο και στο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις στην υγεία αφορούν 

κυρίως στο αναπνευστικό σύστηµα των οργανισµών και την ικανότητα της 

αναπνευστικής διείσδυσης σε σχέση µε το µέγεθος των σωµατιδίων και την απόθεσή 

τους στα διάφορα µέρη του σώµατος. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, που οφείλονται 

στη παρουσία των αιωρούµενων σωµατιδίων σε αυτό, γίνονται αντιληπτές µέσω της 

διαµόρφωσης του κλίµατος, καθώς και από τις επιδράσεις στους βιογεωχηµικούς 

κύκλους. 

 �����  �������� �	�������� �����
Τα ατµοσφαιρικά σωµατίδια µπορούν να προκαλέσουν µια σειρά από επιπτώσεις στη 

ανθρώπινη υγεία. Γενικά,  η επαφή του ανθρώπου µε τα ατµοσφαιρικά σωµατίδια γίνεται 

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

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

τους. Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η τοξικότητα των σωµατιδίων αυξάνεται µε την 

ελάττωση του µεγέθους τους (Schwartz et al., 1996), µε τα αναπνεύσιµα ΡΜ2,5 να 

θεωρούνται πιο βλαβερά από τα εισπνεύσιµα ΡΜ10. Στο Σχήµα 1.2 φαίνεται η κατανοµή 

των σωµατιδίων ανάλογα µε τη διάµετρο τους στα διαφορετικά µέρη του οργανισµού. 

Τα µεγαλύτερα σωµατίδια εισέρχονται στο αναπνευστικό σύστηµα, παγιδεύονται στη 

ρινική κοιλότητα ή στην βλεννογόνο της τραχείας κι αποβάλλονται κυρίως µε τον βήχα. 

Τα µικρότερα σωµατίδια είναι τα πλέον επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισµό καθώς 

έχουν διάµετρο ικανή ώστε να διεισδύσουν βαθιά στις κυψελίδες του ανθρώπινου 

πνεύµονα, χωρίς να είναι εύκολο να αποβληθούν. ∆ηµιουργούν µια σειρά από 

προβλήµατα υγείας όπως καρδιαγγειακά, αναπνευστικά και πνευµονικά νοσήµατα, 

αλλεργικές παθήσεις και σε περιπτώσεις χρόνιας έκθεσης σχετίζονται µε καρκίνο των 

πνευµόνων. Μάλιστα επιδηµιολογικές µελέτες δείχνουν ότι η πιθανή αύξηση στη 
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συγκέντρωση των εισπνεύσιµων σωµατιδίων κατά 10 µg/m
3
 θα προκαλέσει αύξηση 1% 

στην πρόωρη θνησιµότητα (Dockery et al., 1993). 

 

�� ��� ��� � Ικανότητα αναπνευστικής διείσδυσης των αιωρούµενων σωµατιδίων ανάλογα µε το 

µέγεθος τους. 

 

 
Ωστόσο πολύ σηµαντικός παράγοντας θεωρείται και η χηµική σύσταση του 

αερολύµατος. Αυτή είναι που καθορίζει κατά κύριο λόγο πως θα αντιδράσει ένα 

ανθρώπινο όργανο ή σηµείο όταν έρθει σε επαφή µε τα σωµατίδια. Γνωρίζουµε ότι 

πολλά σωµατίδια λειτουργούν και ως µεταφορείς άλλων σωµατιδίων ή αέριων χηµικών 

ουσιών τα οποία απορροφώνται ή προσροφώνται στο αρχικό σωµατίδιο. Ουσιαστικά 

όµως ακόµη δεν έχει διασαφηνιστεί πλήρως εάν το πλήθος των σωµατιδίων, η διάµετρος 

τους, η χηµική τους σύσταση ή συνδυασµός αυτών επενεργούν στη δηµιουργία των 

παρατηρούµενων προβληµάτων υγείας (Oberdorster et al., 1995). 

 �����  �������� �	
�����
Τα ατµοσφαιρικά σωµατίδια συµµετέχουν ενεργά στη χηµεία της ατµόσφαιρας ενώ 

αποτελούν σηµαντικό σύνδεσµο µεταξύ των διεργασιών που συντελούνται σε αυτήν. 

Μπορούν να επιδράσουν στο κλίµα είτε µε άµεσο είτε µε έµµεσο τρόπο επηρεάζοντας το 

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

Η άµεση επίδραση των αιωρούµενων σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα σχετίζεται µε την 

ικανότητα τους να σκεδάζουν το ηλιακό φώς (Charlson et al., 2001). Αυτό έχει ως 
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αποτέλεσµα να αποµακρύνουν ένα µέρος της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, 

µειώνοντας το ποσό που θερµαίνει τη Γή (αρνητική ενεργειακή διαταραχή). Ταυτόχρονα 

τα αερολύµατα κυρίως µέσω του στοιχειακού άνθρακα, βρέθηκε ότι µπορούν και να 

απορροφούν την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία (Liu et al., 2002). Αυτή η 

απορροφηµένη ενέργεια µετατρέπεται σε θερµότητα, γεγονός που µπορεί να συνεισφέρει 

στη θέρµανση της τροπόσφαιρας (θετική ενεργειακή διαταραχή). 

Τα αιωρούµενα σωµατίδια εκτός της άµεσης επίδρασης στην ενεργειακή µεταβολή, 

µπορούν να επιδράσουν και έµµεσα στο κλίµα. Το φαινόµενο αυτό βασίζεται στην 

ικανότητα ορισµένων σωµατιδίων να δρουν ως υγροσκοπικοί πυρήνες ή πυρήνες 

συµπύκνωσης συννέφων (
�

loud 
�

ondensation �uclei-CCN) (Levin et al., 2003), 

συµβάλλοντας έτσι µε δυο διαφορετικούς τρόπους στη διαταραχή του ενεργειακού 

ισοζυγίου. Ο πρώτος τρόπος σχετίζεται µε την ανακλαστικότητα των νεφών. Αυξηµένες 

συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων έχουν ως αποτέλεσµα τον σχηµατισµό 

περισσότερων νεφοσταγονιδίων καθώς περισσότεροι πυρήνες συµπύκνωσης είναι 

διαθέσιµοι. Κατά συνέπεια αυξάνεται η ανακλαστικότητα των νεφών (λευκαύγεια 

albedo), προκαλώντας µείωση  στο ποσοστό ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της 

Γής. Η δεύτερη έµµεση επίδραση αναφέρεται στο χρόνο ζωής των νεφών. Αν η ποσότητα 

των υδρατµών στην ατµόσφαιρα παραµένει σταθερή µε την αύξηση της συγκέντρωσης 

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

συνεπάγεται τη µείωση του διαθέσιµου νερού ανά σταγονίδιο. Άρα το µέγεθος των 

σωµατιδίων θα παραµείνει µικρό µε επακόλουθους µεγαλύτερους χρόνους ζωής. Το 

τελευταίο έχει ως αποτέλεσµα και την αύξηση του χρόνου ζωής των νεφών, 

επηρεάζοντας σε µεγάλο βαθµό το ποσοστό των κατακρηµνίσεων, το περιεχόµενο νερού 

µέσα στο σύννεφο και το οπτικό του πάχος. Επιπλέον αυξάνεται το ποσοστό της 

νεφοκάλυψης επηρεάζοντας το ποσοστό της εισερχόµενης και εξερχόµενης 

ακτινοβολίας. 

Η σχετική συνεισφορά των σωµατιδίων στη διαταραχή του ενεργειακού ισοζυγίου της 

ατµόσφαιρας είναι ιδιαίτερα αβέβαιη. Το συνολικό αποτέλεσµα τόσο της άµεσης όσο και 

της έµµεσης επίδρασης, πιστεύεται ότι είναι αρνητικό για το ενεργειακό ισοζύγιο της 

Γης, µειώνοντας το ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας που τη θερµαίνει (Σχήµα 1.3). 

Μάλιστα το αποτέλεσµα της έµµεσης επίδρασης αντιπροσωπεύει µέχρι σήµερα τη 

µεγαλύτερη αβεβαιότητα στην εκτίµηση της ανθρωπογενούς επίδρασης στο κλίµα 

(	ntergovernmental 
anel of 
�

limate 
�

hange-IPCC, 2007).  
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 �� ��� ��� � Εκτιµήσεις παγκόσµιων µέσων ενεργειακών µεταβολών. Οι ράβδοι αναπαριστούν τις 

εκτιµήσεις και οι οριζόντιες γραµµές την κλίµακα αβεβαιότητας (IPCC,2007). 

 

Η αβεβαιότητα των διεργασιών είναι αρκετά µεγάλη λόγω της µεγάλης γεωγραφικής 

και φυσικοχηµικής ανοµοιογένειας των αερολυµάτων. Πιστεύεται ότι το αρνητικό 

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

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

θετικό αποτέλεσµα που προέρχεται από τα αέρια του θερµοκηπίου. 

 �����  �������� �	
�� ��
��������
������
��
Η ατµόσφαιρα και τα ποτάµια αποτελούν τους δύο πιο σηµαντικούς συνδετικούς 

κρίκους µεταξύ των ηπείρων και των ωκεανών. Τα ποτάµια παίζουν µεγαλύτερο ρόλο 

στις παράκτιες περιοχές, ενώ η ατµοσφαιρική εναπόθεση έχει θεωρηθεί όχι µόνο µια 

σηµαντική, αλλά σε πολλές περιπτώσεις η κύρια οδός µεταφοράς σωµατιδιακής ύλης από 

τις ηπείρους, τόσο στις ανοιχτές θάλασσες όσο και στις παράκτιες περιοχές (Guerzoni et 

al., 1999; Galloway et al., 2004). Η µέση ετήσια ροή εναπόθεσης µάζας για τη ∆. 

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). 

Τα αιωρούµενα σωµατίδια µπορούν να µεταφερθούν χιλιάδες χιλιόµετρα και η 

διαδοχική αποµάκρυνση τους µέσω της ατµοσφαιρικής εναπόθεσης, έχει ως αποτέλεσµα 

την τροφοδοσία των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστηµάτων µε τα συστατικά των 
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αερολυµάτων, είτε φυσικής είτε ανθρωπογενούς προέλευσης. Πολλοί µελετητές έδειξαν 

µέχρι τώρα το ρόλο της ατµοσφαιρικής εναπόθεσης, στον εµπλουτισµό των θαλασσών 

µε θρεπτικά συστατικά (Martin et al., 1990, Duce et al., 1991, Prospero et al., 1996). 

Τέτοια θρεπτικά συστατικά όπως το άζωτο (Ν), ο φώσφορος (Ρ), ο σίδηρος (Fe) και το 

πυρίτιο (Si) θεωρούνται απαραίτητα για την ανάπτυξη της ωκεάνιας χλωρίδας και 

πανίδας και τη διατήρηση των ισορροπιών µέσα στο οικοσύστηµα. Έτσι µε αυτόν τον 

τρόπο φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην περίπτωση ολιγοτροφικών θαλασσών 

όπως η Μεσόγειος, η οποία χαρακτηρίζεται από χαµηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών 

συστατικών και χλωροφύλλης-α (�ow 
�

hlorophyll �ow �utrient region-LCLN) (Loye-

Pilot et al., 1990, Guerzoni et al., 1999, Bonnet et al., 2005), ειδικότερα στο Ανατολικό 

τµήµα της (Σχήµα 1.4). Οι Loye-Pilot et al., (1993) έδειξαν µάλιστα ότι η υγρή 

εναπόθεση αζώτου έχει ένα ποσοστό συµµετοχής στην παραγωγικότητα της ∆υτικής 

Μεσογείου που φτάνει τα 10-20%.  

 Σηµαντικός τρόπος µεταφοράς και διασποράς των αιωρούµενων σωµατιδίων φαίνεται 

να είναι η σκόνη από τις ερήµους. Μάλιστα έχει καταγραφεί από διάφορους ερευνητές η 

σηµασία εναπόθεσης σκόνης από την έρηµο Σαχάρα, στην ενίσχυση της 

παραγωγικότητας των επιφανειακών νερών της Μεσογείου µε θρεπτικά συστατικά 

(Kubilay et al., 2000; Ridame and Guieu, 2002). Οι Ridame and Guieu (2002) 

υπολόγισαν ότι η παραγωγή η οποία προκαλείται από την εναπόθεση υδατοδιαλυτού 

ανόργανου φωσφόρου (DIP) από τα σωµατίδια σκόνης της ερήµου Σαχάρα, 

αντιπροσωπεύει πάνω από το 15% της νέας παραγωγής και πάνω από το 14% της 

συνολικής πρωτογενούς παραγωγής στη ∆. Μεσόγειο. 

Ταυτόχρονα όµως η ατµοσφαιρική εναπόθεση συνεισφέρει στην αύξηση τοξικών 

µετάλλων στα οικοσυστήµατα. Μέσω της ατµοσφαιρικής οδού καταλήγουν στους 

ωκεανούς επικίνδυνες ενώσεις βαρέων µετάλλων (Pb,Cd,Hg), τοξικοί χλωριωµένοι 

υδρογονάνθρακες, πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCB’s)  και δυνητικά µεταλλαξιογόνα 

χηµικά ανθρωπογενούς προελεύσεως, µε ιδιαίτερα βλαβερές συνέπειες για τα 

οικοσυστήµατα, τόσο χερσαία όσο και θαλάσσια.  
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 �� ��� ��� � Χρωµατική διαβάθµιση της συγκέντρωσης της χλωροφύλλης στη Μεσόγειο θάλασσα. 

 

Επιπλέον, σηµαντική θεωρείται η επίδραση της όξινης εναπόθεσης στους 

βιογεωχηµικούς κύκλους των στοιχείων. Αυξηµένη εκποµπή όξινων συστατικών στην 

ατµόσφαιρα, από φυσικές αλλά κυρίως από ανθρωπογενείς διεργασίες, µπορεί να 

επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις σε παγκόσµια κλίµακα. Τέτοια συστατικά όπως το 

διοξείδιο του θείου (SO2) και το νιτρικό οξύ (HNO3), ως το κύριο προϊόν αποµάκρυνσης 

των οξειδίων του αζώτου (ΝΟx),  παίζουν σηµαντικό ρόλο στη συνεισφορά οξύτητας 

στην ατµόσφαιρα, ταυτόχρονα µε το σχηµατισµό των αντίστοιχων θειικών και νιτρικών 

σωµατιδίων. Αυτές οι ενώσεις είτε στην αέρια είτε στη σωµατιδιακή φάση επιστρέφουν 

στην επιφάνεια της Γής µέσω των διεργασιών της ατµοσφαιρικής εναπόθεσης. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσµα να προσδίδεται αυξηµένη οξύτητα στις επιφάνειες, επηρεάζοντας 

σηµαντικά και πολλές φορές καταστρεπτικά τα ευαίσθητα χερσαία και υδάτινα 

οικοσυστήµατα (Johnson et al., 1994; Rodhe, 1995; Seinfeld and Pandis, 2006) 

Το µονοπάτι µεταφοράς όλων αυτών των συστατικών καθορίζεται από τη γεωγραφία 

του εκάστοτε οικοσυστήµατος αλλά και από τις µετεωρολογικές συνθήκες που 

επικρατούν. Σε παγκόσµια κλίµακα έχει διαπιστωθεί ότι η εναπόθεση στο Βόρειο 

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

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

οι οποίες εµπλουτίζουν την ατµόσφαιρα µε σωµατίδια και ρύπους, αυξάνοντας 

αντίστοιχα τη εναπόθεση τους.  
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Η Μεσόγειος είναι µια σχεδόν κλειστή θάλασσα η οποία επικοινωνεί δυτικά µε τον 

Ατλαντικό Ωκεανό µέσω των στενών του Γιβραλτάρ και ανατολικά µε τη Μαύρη 

θάλασσα µέσω των στενών του Βοσπόρου. Θεωρείται "ευάλωτη" σε εκποµπές τόσο 

επικίνδυνων ρυπαντών όσο και θρεπτικών συστατικών, κυρίως µέσω της ατµοσφαιρικής 

µεταφοράς και εναπόθεσης σωµατιδίων. Αυτό φαίνεται να επηρεάζει τόσο το κλίµα όσο 

και τη χηµική σύσταση των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστηµάτων της. Γι αυτό το 

λόγο η λεκάνη της Μεσογείου έχει προσελκύσει τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον 

της επιστηµονικής κοινότητας και έχουν γίνει πολλές µελέτες µε αντικείµενο τον 

χαρακτηρισµό των ατµοσφαιρικών αερολυµάτων της.  

Η περιοχή θεωρείται "σταυροδρόµι" αερίων µαζών και η γεωγραφική της θέση 

επιτρέπει να δέχεται επιδράσεις από δύο κύριες πηγές σωµατιδίων. Πρώτον, οι βόρειες 

ακτές της περιβάλλονται από µεγάλα Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα, που δρουν σαν µια 

συνεχή πηγή ανθρωπογενών σωµατιδίων. Η ανθρωπογενής αυτή επίδραση σχετίζεται 

σηµαντικά µε την εκποµπή αέριων ρυπαντών όπως τα SOx και NOx καθώς και 

ανθρακούχων σωµατιδίων, κυρίως µέσω διεργασιών καύσης και παραγωγής ενέργειας. 

Οι Lelieveld et al., (2002) µάλιστα έδειξαν ότι το καλοκαίρι η ατµόσφαιρα της 

Μεσογείου επηρεάζεται από διαφορετικές πηγές ρυπαντών µέσω της µεταφοράς µακριάς 

εµβέλειας (long rang transport) των αερίων µαζών.  Επιπρόσθετα οι Millan et al., (1997)  

τόνισαν ότι η Μεσόγειος χαρακτηρίζεται από µια πολύπλοκη µετεωρολογία που ευνοεί 

το "γήρασµα" των ρυπασµένων αερίων µαζών στη λεκάνη της, επιτρέποντας το 

σχηµατισµό νέων σωµατιδίων και φωτοξειδωτικών αερίων. Με αυτό τον τρόπο 

µεταβάλλονται οι συγκεντρώσεις των συστατικών της στο χώρο και στο χρόνο. 

Από την άλλη τώρα πλευρά, οι νότιες κυρίως ακτές της (Βόρεια Αφρική) 

περιβάλλονται από άγονες περιοχές και ερήµους,  οι οποίες δρουν σαν κύρια πηγή 

σωµατιδίων εδαφικής προελεύσεως, τα οποία µεταφέρονται µε τη µορφή επεισοδίων 

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

µεγαλύτερη παγκόσµια πηγή τέτοιων σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα, εκπέµποντας 

ετησίως  εκατοντάδες εκατοµµύρια τόνους σκόνης στο Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό και τη 

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

Πολλές έρευνες έχουν στραφεί στην επίδραση αυτών των σωµατιδίων στους 

βιογεωχηµικούς κύκλους των στοιχείων καθώς φαίνεται να συνεισφέρουν στα 
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οικοσυστήµατα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και ιχνοστοιχεία, όπως σίδηρο και 

φώσφορο.  

Οι δορυφορικές εικόνες του Σχήµατος 1.5 δείχνουν µια απεικόνιση µεταξύ των δυο 

κυρίαρχων πηγών, µε την επίδραση των ανθρωπογενών εκποµπών στην ατµόσφαιρα της 

∆υτικής Ευρώπης (Σχήµα 1.5a) και την επίδραση ενός µεγάλου επεισοδίου σκόνης στην 

Ανατολική Μεσόγειο (Σχήµα 1.5b).  

 

 

 �� ��� ��� � ���  Ρύπανση της ατµόσφαιρας πάνω από την ∆υτική Ευρώπη στις 28 Μαρτίου του 

2002 και ���  Μεγάλο επεισόδιο σκόνης πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο στις 4 Απριλίου του 

2003. 

 

Συν τοις άλλοις υπάρχουν και άλλα σωµατίδια φυσικής προελεύσεως, που εισάγονται 

στην ατµόσφαιρα της Μεσογείου από την επιφάνεια της θάλασσας. Τέτοια είναι τα 

σωµατίδια που προέρχονται από το θαλάσσιο αλάτι µε κυρίαρχα τα ιόντα Νa
+
, Cl

-
 και 

Mg
2+

 καθώς επίσης και ενώσεις του θείου, µε το διµεθυλοσουλφίδιο (DMS) να αποτελεί 

το κύριο βιογενές αέριο που παράγεται µέσω βιολογικής θαλάσσιας δραστηριότητας. 

 

 

Καθώς αυξάνεται η παρουσία των αιωρούµενων σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα, η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα έπρεπε να διαµορφώσει και να θεσπίσει διεθνείς κανόνες, 

αποφάσεις  και οδηγίες που αφορούν τη µείωσή των επιπέδων τους, τόσο για την  

προστασία της ανθρώπινης υγείας όσο και των οικοσυστηµάτων του περιβάλλοντος. 
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Σύµφωνα λοιπόν µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία (European Union Directive 1999/30/CE), 

η οποία εφαρµόστηκε από το 2001 και µετά, οι συγκεντρώσεις των ΡΜ10 σωµατιδίων δεν 

θα πρέπει να ξεπερνούν τα 40 µg/m
3
 σε µέσο ετήσιο επίπεδο. Συν τοις άλλοις η µέση 

ηµερήσια τιµή θεσπίστηκε στα 50 µg/m
3
, χωρίς να υπερβαίνεται περισσότερο από 35 

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

θεσµοθέτηση ορίων όσο αφορά τα επίπεδα των ΡΜ2,5 σωµατιδίων, τα οποία θεωρούνται 

και τα πιο επιβλαβή στην ανθρώπινη υγεία. Σύµφωνα λοιπόν µε την νέα Οδηγία 

(Directive 2008/50/EC) υιοθετήθηκε µια τιµή στόχος στα 25 µg/m
3
 όσον αφορά τις 

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

 

 

Τα  βασικά χηµικά είδη που συναντώνται στα ατµοσφαιρικά αερολύµατα είναι τα 

θειικά (SO4
2-

), νιτρικά (NO3
-
) και αµµωνιακά (ΝΗ4

+
) ιόντα ή τα λεγόµενα δευτερογενή 

ανόργανα σωµατίδια (
�

econdary 	norganic �erosols - SIA), η οργανική ύλη, τα στοιχεία 

του φλοιού της Γής και τα συστατικά του θαλάσσιου άλατος, δίνοντας τη µέγιστη 

συνεισφορά στη συνολική σωµατιδιακή µάζα. Από τις ενώσεις αυτές τα SO4
2-

 και ΝΗ4
+
 

ιόντα και η οργανική ύλη βρίσκονται κυρίως στα λεπτά σωµατίδια, ενώ συστατικά από 

το έδαφος και τη θάλασσα ανήκουν κυρίως στο κλάσµα των αδρών σωµατιδίων. Τα NO3
-
 

ιόντα µπορούν να βρεθούν τόσο στην κατηγορία των λεπτών όσο και σε εκείνη των 

αδρών σωµατιδίων.  

Πολλές µελέτες έχουν επικεντρωθεί στα δευτερογενή ανόργανα συστατικά των 

αερολυµάτων δηλαδή τα SO4
2-

, NO3
-
 και ΝΗ4

+
 ιόντα, σε συνδυασµό µε τις πρόδροµες 

ενώσεις τους στην αέρια φάση SO2, HNO3 και NH3 αντίστοιχα, τονίζοντας τη 

σηµαντικότητα της κατανοµής αυτών των ενώσεων µεταξύ των δύο φάσεων (Danalatos 

and Glavas, 1999; Erduran and Tuncel, 2001; Bardouki et al., 2003). Τα υδατοδιαλυτά 

αυτά ιόντα προσδιορίστηκαν στην παρούσα εργασία και κατανέµονται στη σωµατιδιακή 

φάση εξαιτίας της χαµηλής τους πτητικότητας και/ή της υψηλής τους διαλυτότητας στο 

νερό. Αποτελούν τα τελικά προϊόντα οξείδωσης των πρόδροµων ενώσεων τους στην 

αέρια φάση, οι οποίες επίσης προσδιορίστηκαν. Παρακάτω ακολουθεί µια σύντοµη 

αναφορά των αντίστοιχων κύκλων αυτών των στοιχείων και των αντιδράσεων 

µετατροπής τους. 

Επιπρόσθετα προσδιορίστηκαν και άλλα ανόργανα ιοντικά σωµατίδια όπως τα Νa
+
, 

K
+
, Mg

2+
, Ca

2+
 στα κατιόντα και τα Cl

-
, Br

-
, PO4

2-
, C2O4

2-
 στα ανιόντα, τα οποία 
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καταλαµβάνουν µικρότερη αναλογία στη σωµατιδιακή ύλη. Τα ιόντα Νa
+
, Cl

-
, Mg

2+ 
είναι 

τα κυρίαρχα συστατικά του θαλάσσιου άλατος και σε µικρότερο ποσοστό ακολουθούν τα  

Br, K
+
, Ca

2+
. Το Ca

2+
 επίσης αποτελεί σηµαντικό συστατικό του στερεού φλοιού της Γής, 

όπως και το K
+
 στο αδρό κλάσµα των σωµατιδίων. Στα λεπτά σωµατίδια το K

+
 αποτελεί 

δείκτη καύσης βιοµάζας. Τέλος τα C2O4
2-

 εκπέµπονται άµεσα από διεργασίες καύσης και 

άλλες βιογενείς δραστηριότητες, ενώ έχει προταθεί και η παρουσία αυτών µέσω 

δευτερογενούς παραγωγής, συνεισφέροντας στην συνολική σωµατιδιακή οργανική µάζα.   ������ �����	
 �� ���� �����������	��
 

Το θείο στην ατµόσφαιρα µπορεί να παρευρεθεί σε διάφορες οξειδωτικές βαθµίδες και 

µορφές, οι κυριότερες από τις οποίες είναι: το διοξείδιο του θείου (SO2), ο διθειάνθρακας 

(CS2), το υδρόθειο (Η2S), το καρβονυλοσουλφίδιο (COS) και το διµεθυλοσουλφίδιο 

(CH3SCH3, DMS). Εισέρχεται στην ατµόσφαιρα τόσο µέσω φυσικών όσο και µέσω 

ανθρωπογενών πηγών, και περιλαµβάνει ενώσεις στην αέρια και στη σωµατιδιακή φάση. 

Η συνεισφορά κάθε παράγοντα εκποµπής, καθώς και το σύνολο των ανθρωπογενών και 

φυσικών εκποµπών του, σε παγκόσµιο επίπεδο, φαίνονται στον Πίνακα 1.2.  

 ������� ��� : Παγκόσµια εκτιµούµενες ανθρωπογενείς και φυσικές εκποµπές θείου στην 

ατµόσφαιρα σε ΤgS/χρόνο (Seifeld and Pandis, 1998). 

 

 

Οι κύριες εκποµπές θείου στην ατµόσφαιρα περιλαµβάνουν το Η2S από τους βάλτους 

και από την αναερόβια αποσύνθεση της οργανικής ύλης, το DMS από την ανταλλαγή 

αερίων στα επιφανειακά νερά των ωκεανών, καθώς και άµεση εκποµπή SO2 από 

����� ���� !" #$� ��%! %& '() *+ ,-.$!/
Καύση ορυκτών καυσίµων 71-77 

Καύση βιοµάζας 2,2-3 

Ωκεανοί 15-25 

Υγρότοποι 0,01-2 

Φυτά – εδάφη 0,25-0,78 

Ηφαίστεια 9,3-11,8 0�1234567�7�� 73-80 89:;�<� 25-40 �=�5>5 98-120 
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εκρήξεις ηφαιστείων και καύσεις βιοµάζας. Οι υπόλοιπες µορφές θείου συνεισφέρουν σε 

µικρότερα ποσοστά µέσω των παραπάνω πηγών του. Τα θειικά ιόντα (SO4
2-

) αποτελούν 

το τελικό προϊόν οξείδωσης των παραπάνω ενώσεων στην υγρή ή στη αέρια φάση, ή 

ακόµα και στην επιφάνεια σωµατιδίων, µέσω των διαφόρων οξειδωτικών της 

ατµόσφαιρας. Τα  SO4
2- 

ιόντα που σχηµατίζονται, αποµακρύνονται µε τη σειρά τους 

µέσω των ατµοσφαιρικών κατακρηµνίσεων. Άµεση συνέχεια του κύκλου είναι η λήψη 

τους από τα φυτά και τους µικροοργανισµούς και η µετατροπή τους σε οργανικές µορφές 

θείου για παραγωγή ενέργειας, µε επακόλουθη αποµάκρυνση τους λόγω εισαγωγής στην 

τροφική αλυσίδα. Αποικοδόµηση των οργανισµών οδηγεί στην απελευθέρωση θείου 

ξανά στην ατµόσφαιρα, επαναλαµβάνοντας τον κύκλο. Η επίδραση του ανθρώπου στον 

κύκλο του θείου εκδηλώνεται κυρίως µε την καύση ορυκτών καυσίµων, µε το αέριο SO2 

να αποτελεί το κύριο προϊόν εκποµπής αυτών και µια από τις πιο κύριες πηγές ρύπανσης 

της ατµόσφαιρας. Οι διάφορες διεργασίες που συµπεριλαµβάνονται στο κύκλο του θείου 

στην ατµόσφαιρα παρατίθενται στο Σχήµα 1.6. 

 

 
 �� ��� ��� � Κύριες διεργασίες που συµπεριλαµβάνονται στον κύκλο του  θείου στην ατµόσφαιρα. 

 

Το διµεθυλοσουλφίδιο (DMS), αποτελεί τη βασικότερη από τις ενώσεις του θείου που 

παρευρίσκονται στους ωκεανούς, και υπολογίζεται ότι αποτελεί περίπου το 90% της 

ροής του βιογενούς θείου από τους ωκεανούς στην ατµόσφαιρα (Aneja, 1990). Για το 

υπόλοιπο 10% φαίνεται να είναι υπεύθυνες άλλες ενώσεις και ειδικότερα τα COS, CS2 

και Η2S.Το DMS αποτελεί προϊόν ενζυµατικής διάσπασης, ως αποτέλεσµα 
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αλληλεπιδράσεων µεταξύ του φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν  και διαφόρων βακτηρίων 

(Groene, 1995). Φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο κυρίως µέσω των προϊόντων 

οξείδωσης του, µε κυρίαρχο το SO2, το οποίο µε τη σειρά του συµβάλλει στο 

σχηµατισµό SO4
2-

 ιόντων.  

Πολλοί φαίνεται να είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα του DMS και 

κατά συνέπεια των SO4
2-

 ιόντων στην ατµόσφαιρα,  µε βασικότερο την ταχύτητα του 

ανέµου. Οι Kouvarakis et al., (2002a) έδειξαν ότι η θερµοκρασία στην επιφάνεια της 

θάλασσας παίζει επίσης πολύ σηµαντικό ρόλο, δείχνοντας την πολύ καλή συσχέτιση της 

µε τις συγκεντρώσεις του ατµοσφαιρικού DMS, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 1.7. Άλλοι 

καθοριστικοί παράγοντες αποδεικνύεται να είναι η παρουσία των νιτρικών ριζών ΝΟ3
.
, 

οι οποίες είναι ισχυρά δραστικές ως προς το DMS, καθώς επίσης και οι ροές DMS 

µεταξύ νερού και αέρα (Kouvarakis et al., 2002).  

 

 

 �� ��� �� � : Συσχέτιση µεταξύ της συγκέντρωσης του DMS και της θερµοκρασίας στην επιφάνεια 

της θάλασσας (Kouvarakis et al., 2002). 

 

Σύµφωνα µε µελέτες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα, το SO2 πέραν των άµεσων 

φυσικών εκποµπών του, αποτελεί κοινό ενδιάµεσο της οξείδωσης όλων των ανηγµένων 

θειούχων ενώσεων στην ατµόσφαιρα. Συν τοις άλλοις, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί 

βασικό παράγοντα ρύπανσης, καθώς παράγεται πρωτογενώς από πηγές που 

περιλαµβάνουν καύσεις. Ειδικότερα την περίοδο της βιοµηχανικής επανάστασης και 

µετά  προστέθηκαν σηµαντικές ποσότητες SO2 στην ατµόσφαιρα, µε αποτέλεσµα η 

���������	� 
���������

�����
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ανθρωπογενής συνιστώσα να θεωρείται πολύ πιο σηµαντική από τις φυσικές εκποµπές 

του σε παγκόσµια κλίµακα. Υπολογίζεται µάλιστα ότι το 90%  των ανθρωπογενών 

θειικών εκποµπών προέρχεται από τις βιοµηχανοποιηµένες χώρες του βορείου 

ηµισφαιρίου, ενώ αντίθετα οι φυσικές εκποµπές είναι οµαλότερα κατανεµηµένες στα δυο 

ηµισφαίρια (Moller, 1996).  

Το SO2 µπορεί να αποµακρυνθεί από την ατµόσφαιρα µε φυσικές διεργασίες, παρόλα 

αυτά ο κυρίαρχος τρόπος αποµάκρυνσης του είναι η οµογενής οξείδωση του στην αέρια 

φάση ή η ετερογενής οξείδωση του στην υγρή φάση αλλά και στην επιφάνεια 

σωµατιδίων. Η φωτοχηµική οξείδωση του SO2 στην αέρια φάση µέσω των ριζών ΟΗ
. 

είναι κυρίαρχη και αντιπροσωπεύει τη βασική έµµεση πηγή σχηµατισµού των SO4
2-

 

σωµατιδίων, µέσω των παρακάτω αντιδράσεων: 

 

           SO2 + OH + M → HOSO2 + M        (1) 

 

                                                HOSO2 + O2 → HO2 + SO3            (2) 

 

                                            SO3 + H2O + M → H2SO4 + M          (3) 

 

Ο σχηµατισµός του H2SO4 και κατά συνέπεια των δευτερογενών σωµατιδιακών SO4
2-

 

ιόντων από περαιτέρω πυρηνοποίηση του H2SO4, οµογενή ή ετερογενή, θεωρείται πολύ 

σηµαντικός, και καθοριστικός για την  επίδραση στο κλίµα. Πρόκειται για λεπτά 

σωµατίδια µεγέθους κάτω από 1 µm µε µεγάλους χρόνους ζωής τα οποία έχουν πολύ 

χαµηλή τάση ατµών µε αποτέλεσµα να παραµένουν στη σωµατιδιακή φάση µετά το 

σχηµατισµό τους. Τα σωµατίδια αυτά θεωρείται ότι επιδρούν άµεσα στο κλίµα 

σκεδάζοντας την ηλιακή ακτινοβολία και έµµεσα  αυξάνοντας την ανακλαστικότητα, 

λόγω της δράσης τους ως πυρήνες συµπύκνωσης σύννεφων (CCN) (Charlson et al., 

1992, Gebhart and Malm, 1994). Η ερµηνεία της οξείδωσης του SO2 στην υδατική φάση 

είναι πολύπλοκη, αν και πολλές φορές ο ρυθµός οξείδωσης είναι µεγαλύτερος σε σχέση 

µε την αέρια φάση, περιλαµβάνοντας αρκετά οξειδωτικά µέσα µε κυρίαρχα τα Η2Ο2 και 

Ο3. 

Τα SO4
2-

 ιόντα εκτός από το δευτερογενή σχηµατισµό τους από το αέριο SO2, 

παράγονται και πρωτογενώς από τα σωµατίδια της θάλασσας, από εκποµπές ηφαιστείων 

και από τη µεταφορά σκόνης από το έδαφος. Αυτά τα σωµατίδια συγκεντρώνονται σε 
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σχετικά µεγάλα µεγέθη και φαίνεται να εξαιρούνται σηµαντικού ενδιαφέροντος λόγω της 

άµεσης αποµάκρυνσης τους από την ατµόσφαιρα. 

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

συστατικών της καταλαµβάνεται από το διατοµικό άζωτο (Ν2). Παρόλα αυτά η χηµική 

δοµή του το κάνει αδρανές στη φύση και βιοδιαθέσιµο σε µικρά ποσοστά, λόγω της 

µεγάλης ποσότητας ενέργειας που απαιτείται για τη διάσπαση του πολύ σταθερού 

τριπλού δεσµού (Galloway et al., 2004). Μόνο ορισµένα είδη βακτηρίων έχουν την 

ικανότητα να το δεσµεύουν απευθείας. Αποτελεί λοιπόν έναν από τους κύριους 

περιοριστικούς παράγοντες στον έλεγχο της βιοποικιλότητας, της λειτουργικότητας και 

γενικότερα της δυναµικής των οικοσυστηµάτων. Εκτός από το διατοµικό άζωτο (Ν2) 

απαντάται και σε άλλες µορφές οι οποίες διαχωρίζονται σε ανόργανες και οργανικές. Ο 

κύκλος του θεωρείται από τους πιο σηµαντικούς βιογεωχηµκούς κύκλους, δεδοµένου ότι 

αποτελεί ένα από τα κύρια θρεπτικά συστατικά για τους ζωντανούς οργανισµούς (Σχήµα 

1.8). 

 

 

 �� ��� ��� � Κύριες διεργασίες που συµπεριλαµβάνονται στον κύκλο του  αζώτου στην ατµόσφαιρα. 

 

Το πρώτο στάδιο του κύκλου του αζώτου περιλαµβάνει τη µετατροπή του 

ατµοσφαιρικού Ν2 σε βιοδιαθέσιµη µορφή. Αυτή πραγµατοποιείται µέσω φυσικών 

διεργασιών όπως η δηµιουργία αστραπών, η οποία απελευθερώνει τεράστια ποσά 
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ενέργειας, ικανά για τη διάσπαση του τριπλού δεσµού. Στη συνέχεια το Ν2 ενώνεται µε 

το Ο2 προς σχηµατισµό οξειδίων του αζώτου (ΝΟx),  τα οποία διαλύονται στο νερό της 

βροχής και δίνουν τα διαλυτά ΝΟ3
- 
ιόντα. Τα ιόντα αυτά είναι έτοιµα προς χρήση για την 

ανάπτυξη των ζώντων οργανισµών, µε την εναπόθεση τους στο έδαφος και τους 

ωκεανούς. Εκτός από αυτό οι βιολογικές διεργασίες ορισµένων βακτηρίων υπό 

αναερόβιες συνθήκες, αποτελούν τον δεύτερο τρόπο εισαγωγής του Ν2 στη βιόσφαιρα, 

µε τη µετατροπή του σε ΝΗ4
+
 ιόντα. Αυτή η διαδικασία κατά την οποία το άζωτο 

δεσµεύεται από την ατµόσφαιρα και σχηµατίζει ανόργανα σύµπλοκα, κυρίως ΝΗ4
+
 και 

ΝΟ3
-
,  καλείται αφοµοίωση του αζώτου. 

 Οι ανόργανες αυτές µορφές αζώτου µετατρέπονται σε οργανικό άζωτο για την 

παραγωγή πρωτεϊνών και αµινοξέων από τα φυτά και τα ζώα. Μια ποικιλία βακτηρίων 

στο έδαφος και τους ωκεανούς αναλαµβάνει την αποσύνθεση της νεκρής οργανικής ύλης 

(υπολείµµατα φυτών και ζώων). Μέσω αυτής της διαδικασίας το οργανικό άζωτο 

µετατρέπεται σε βιοδιαθέσιµες αµµωνιακές ενώσεις, που επανεµπλέκονται στον κύκλο 

του αζώτου.   

Συνεχίζοντας, ένα µέρος της ΝΗ3 που παράγεται εξατµίζεται και διαφεύγει στην 

ατµόσφαιρα ενώ το υπόλοιπο απορροφάται από το έδαφος. Κάτω από αερόβιες συνθήκες 

συγκεκριµένα βακτήρια αποκτούν την ενέργεια που χρειάζονται για την οξείδωση της 

ΝΗ3 σε ΝΟ2
-
 και στη συνέχεια σε ΝΟ3

-
. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως 

νιτροποίηση. Μέρος τον ΝΟ3
-
 ιόντων που σχηµατίζονται κατά το στάδιο αυτό 

χρησιµοποιούνται απευθείας ως θρεπτικά συστατικά από τους ζωντανούς οργανισµούς, 

ενώ το υπόλοιπο µεταβαίνει στο επόµενο στάδιο του κύκλου του αζώτου, την 

απονιτροποίηση. Το στάδιο αυτό κλείνει τον κύκλο του αζώτου και αποτελεί την 

αντίστροφη πορεία της διαδικασίας της αφοµοίωσης του. Ουσιαστικά δηλαδή έχουµε την 

αναγωγή  κάτω από αναερόβιες συνθήκες των ΝΟ3
-
 ιόντων σε αέριο Ν2 και Ν2Ο, µε τη 

βοήθεια βακτηρίων, τα οποία και απελευθερώνονται πίσω στην ατµόσφαιρα. 

Τέλος ο κύκλος του αζώτου τις τελευταίες δεκαετίες φαίνεται να επηρεάζεται 

σηµαντικά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, δεδοµένου ότι αυξήθηκε κατά δέκα 

φορές το άζωτο που παράγεται αθρωπογενώς (Galloway et al., 2004). Συγκεκριµένα, η 

εκτεταµένη χρήση αζωτούχων λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων καθώς και η καύση 

ορυκτών καυσίµων εµπλουτίζουν σηµαντικά την ατµόσφαιρα µε αζωτούχες ενώσεις, οι 

οποίες µε την εναπόθεση τους επηρεάζουν σηµαντικά τόσο τα υδάτινα όσο και τα 

χερσαία οικοσυστήµατα, σε παγκόσµια κλίµακα. 
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����������
Οι ανόργανες αζωτούχες ενώσεις υφίστανται στην ατµόσφαιρα στην µορφή οξειδίων 

(Ν2Ο, ΝΟ), διοξειδίων (ΝΟ2), αµµωνίας (ΝΗ3) νιτρικού οξέος (ΗΝΟ3) καθώς και 

αλάτων των ΝΗ4
+
 και ΝΟ3

-
 ιόντων. Άλλα οξείδια του αζώτου που συνήθως αναφέρονται 

ως ΝxOy (Ν2Ο3, Ν2Ο4, Ν2Ο5), εµφανίζονται στην ατµόσφαιρα σε πολύ µικρές 

συγκεντρώσεις. Στον Πίνακα 1.3 παρουσιάζονται οι εκποµπές των βασικών ανόργανων 

αζωτούχων ενώσεων σε παγκόσµιο επίπεδο, όπως των οξειδίων του αζώτου (ΝΟ, ΝΟ2), 

που συνήθως αναφέρονται ως ΝΟx, του υποξειδίου του αζώτου Ν2Ο και της αµµωνίας 

ΝΗ3.  

 ������� ��� � Παγκόσµιες ατµοσφαιρικές εκποµπές των ΝΟx, N2O και ΝΗ3 σε 

Τg Ν/χρόνο (Aneja et al., 2001). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ενώσεις αυτές προέρχονται τόσο από φυσικές όσο και από ανθρωπογενείς πηγές 

και καθώς απελευθερώνονται στην ατµόσφαιρα υφίστανται µια σειρά από διεργασίες, 

που µπορεί να περιλαµβάνουν την µετατροπή τους µέσω χηµικών αντιδράσεων, τη 

µεταφορά τους µέσω της αέριας κυκλοφορίας και τελικά την αποµάκρυνση τους µέσω 

των ατµοσφαιρικών εναποθέσεων. Η συγκεκριµένη εργασία επικεντρώνεται στον 

προσδιορισµό του ΗΝΟ3 και της ΝΗ3 στην αέρια φάση και των ΝΟ3
-
 και ΝΗ4

+ 
στη 

σωµατιδιακή φάση. 

 

'�)�+��/����� �	
 �� ���
Καύση ορυκτών καυσίµων  21 0,5 2 

Καύση βιοµάζας  8,0 0,4 5 

Επιφάνεια θάλασσας <1 5,7 13 

Απορρίµµατα ζώων - 1,6 32 

Απορρίµµατα ανθρώπων                                      - - 4 

Ηλεκτρικές εκκενώσεις (κεραυνοί) 8 - - 

Οξείδωση αµµωνίας από ΟΗ
.
 1 0,6 - 

Στρατόσφαιρα 0,5 - - 

Εκποµπές εδαφών 20,2 10,7 19 

Άλλα  6,3  ��$!����� %���� 59 26 75 
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• ���� ��� ����
 

Τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx) είναι τα κύρια πρόδροµα για τον σχηµατισµό του 

όζοντος (Ο3) καθώς και άλλων φωτοξειδωτικών αερίων στην ατµόσφαιρα, όπως το 

νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3). Η καύση ορυκτών καυσίµων αποτελεί την κύρια ανθρωπογενή πηγή 

των ΝΟx, ενώ επίσης η µικροβιακή δραστηριότητα στο έδαφος θεωρείται από τις κύριες 

φυσικές πηγές τους (Πίνακας 1.3). Τα ΝΟx εκπέµπονται κυρίως στην µορφή ΝΟ, το 

οποίο διαδοχικά µετατρέπεται λόγω οξείδωσης σε ΝΟ2 και σε άλλα αζωτούχα είδη, που 

είναι πολύ σηµαντικοί παράµετροι ατµοσφαιρικής ρύπανσης (Danalatos and 

Glavas,1999). Το ΗΝΟ3 στην αέρια φάση αποτελεί και το πιο σηµαντικό προϊόν 

µετατροπής των ΝΟx (Danalatos and Glavas,1999; Erduran and Tuncel, 2001; Gupta et 

al., 2003) και χαρακτηρίζεται ως δευτερογενής ατµοσφαιρικός ρύπος. Ο σχηµατισµός 

του λαµβάνει χώρα σε µια σειρά αντιδράσεων στην αέρια και την ετερογενή φάση. 

Παράγεται κυρίως κατά τη διάρκεια της ηµέρας µέσω της αντίδρασης αέριας φάσης του 

ΝΟ2 µε τις ρίζες ΟΗ, όπως φαίνεται: 

 
NO2 + OH + Μ →  HNO3 + Μ           (4) 

 

Επίσης µπορεί να παραχθεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρουσία νιτρικών ριζών 

ΝΟ3
.
, µέσω της ετερογενούς υδρόλυσης του Ν2Ο5: 

 

                                        ΝΟ2 + ΝΟ3 + Μ → Ν2Ο5 + Μ                  (5) 

 

                                              Ν2Ο5 + Η2Ο → 2ΗΝΟ3                         (6) 

 

Εξαιτίας της υψηλής διαλυτότητας και του σχετικά µικρού χρόνου ζωής του, το ΗΝΟ3 

ενσωµατώνεται άµεσα στα σταγονίδια των σύννεφων και στα αερολύµατα. Αυτό έχει ως  

αποτέλεσµα να αποµακρύνεται κυρίως µέσω φυσικών διεργασιών στην ατµόσφαιρα, 

όπως η ξηρή και η υγρή εναπόθεση, παρά από αντιδράσεις του στην αέρια φάση. Ο 

σχηµατισµός του είναι κρίσιµος και καθοριστικός παράγοντας στη συνεισφορά οξύτητας 

στην ατµόσφαιρα καθώς και στον σχηµατισµό του Ο3, εφόσον αποτελεί µια διαδικασία 

αποµάκρυνσης των ΝΟx από την ατµόσφαιρα (Danalatos and Glavas,1999).  

Από την άλλη πλευρά τα νιτρικά ιόντα (ΝΟ3
-
) στη σωµατιδιακή φάση, σχηµατίζονται 

κυρίως µέσω µηχανισµών µετατροπής του αερίου ΗΝΟ3 σε σωµατίδιο (gas-to-particle 
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conversion). Παρουσία αµµωνίας (ΝΗ3) στην αέρια φάση πραγµατοποιείται η παρακάτω 

αντίδραση σχηµατισµού του NH4NO3, η οποία θεωρείται η βασική πηγή των ΝΟ3
- 

σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα και οδηγεί παράλληλα σε αποµάκρυνση του ΗΝΟ3 και της 

ΝΗ3 µέσω ξηρής εναπόθεσης :  

 

                                       ΝΗ3(g) + HNO3(g) ↔ NH4NO3(s)              (7) 

                      
 

Πειραµατικά και θεωρητικά δεδοµένα έχουν δείξει ότι ο σχηµατισµός του NH4NO3 

υπερισχύει θερµοδυναµικά σε χαµηλές θερµοκρασίες και υψηλή υγρασία (Stelson and 

Seinfeld,1982), ενώ η αντίδραση γίνεται ακόµα πιο σηµαντική µε τη µείωση των 

εκποµπών ενώσεων του θείου.  

Συν τοις άλλοις η παρουσία των ΝΟ3
-
 σωµατιδίων σχετίζεται µε την ετερογενή 

αντίδραση του αερίου ΗΝΟ3 µε θαλάσσια σωµατίδια προς σχηµατισµό NaNO3, µέσω της 

παρακάτω αντίδρασης: 

 

                                 NaCl(s) + HNO3(g) → NaNO3 + HCl(g)          (8) 

 

Ο µηχανισµός αυτός θεωρείται σηµαντικός ειδικότερα σε παράκτιες αστικές περιοχές 

και συνεισφέρει την παρουσία των ΝΟ3
-
 ιόντων στο αδρό κλάσµα των σωµατιδίων, εν 

αντιθέσει µε το NH4NO3 που σχετίζεται µε το λεπτό κλάσµα. Πολλές έρευνες στο 

παρελθόν που µελέτησαν τη φύση, τις συγκεντρώσεις και την κατανοµή των ΝΟ3
-
 

σωµατιδίων στο αδρό κλάσµα, απέδειξαν ότι τα νιτρικά ιόντα αυτού του µεγέθους 

σχετίζονται µε ετερογενείς  διεργασίες σε σωµατίδια της θάλασσας (Harrison and 

Pio,1983; Hara et al., 1989; Pakkanen, 1996). Συν τοις άλλοις η παρουσία των αδρών 

ΝΟ3
-
 ιόντων φαίνεται επίσης να σχετίζεται µε την ετερογενή αντίδραση του αερίου 

ΗΝΟ3 µε µεταλλικά στοιχεία του φλοιού της Γης, όπως το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) 

προς σχηµατισµό του Ca(NO3)2 (Wolf, 1984; Harrison and Kito, 1990). 

 

• ��� ��� ����
Η αµµωνία (ΝΗ3) αποτελεί ένα πρωτογενή ρυπαντή που εκπέµπεται άµεσα στη 

ατµόσφαιρα, και παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στη χηµεία αυτής. Θεωρείται µια από τις 

πιο άφθονες αζωτούχες ενώσεις, καθώς και το κυρίαρχο αλκαλικό αέριο στην 

ατµόσφαιρα. Όπως παρατηρούµε από τον Πίνακα 1.3 τα απορρίµµατα των ζώων 
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αποτελούν την κύρια φυσική πηγή της ΝΗ3, ακολουθούµενη από εκποµπές τόσο από το 

έδαφος µε τη µορφή οργανικού υλικού και λιπασµάτων, όσο και από την επιφάνεια της 

θάλασσας. Σε µικρότερα ποσοστά συνεισφέρουν οι εκποµπές από τις καύσεις βιοµάζας, 

από τα απορρίµµατα των ανθρώπων και από τις καύσεις ορυκτών καυσίµων. 

Μάλιστα µε βάση επίσηµη έρευνα για την εκτίµηση των εκποµπών της ΝΗ3, κατά το 

έτος 2009 στα κράτη µέλη της Ευρωπαικής Ένωσης (Ε.Ε), η γεωργία φαίνεται να 

αποτελεί την κύρια πηγή της ΝΗ3 στη ατµόσφαιρα σε ποσοστό 93,9% των συνολικών 

εκποµπών της (Σχήµα 1.9). 

 

 

 

 �� ��� ��� � Συνεισφορά των διαφορετικών πηγών εκποµπής της  ΝΗ3,  κατά το έτος 2009, για τις 

χώρες της Ε.Ε. 

 

Επειδή η ΝΗ3 προσροφάτε πολύ γρήγορα από επιφάνειες όπως το νερό και το έδαφος, 

ο χρόνος παραµονής της στην ατµόσφαιρα είναι αρκετά σύντοµος µε κυριάρχους 

µηχανισµούς αποµάκρυνσης την υγρή και ξηρή εναπόθεση (Seinfeld and Pandis, 1998). 

Σύµφωνα µάλιστα µε τη διακυβερνητική επιτροπή για την αλλαγή του κλίµατος (IPCC, 

2006), 1% του ποσοστού της ΝΗ3 που εναποτίθενται, υπολογίζεται ότι επανεκπέµπεται 

στην µορφή του Ν2Ο, ένα από τα κύρια θερµοκηπικά αέρια.   

Όπως προαναφέρθηκε η ΝΗ3 είναι το µόνο φυσικό αλκαλικό αέριο στην ατµόσφαιρα, 

αποτελώντας την κύρια οδό εξουδετέρωσης των ανθρωπογενών και βιογενών όξινων 

συστατικών, καθώς και την πρόδροµη ένωση για τον σχηµατισµό των αµµωνιακών 
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αλάτων. Αντιδρά µε τα δυο κύρια οξέα της ατµόσφαιρας, το Η2SΟ4 και το HNO3, µέσω 

των παρακάτω αντιδράσεων : 

 

ΝΗ3 + Η2SΟ4 → NH4HSO4 + ΝΗ3 → (NH4)2SO4            (9) 

                                  

                                             ΝΗ3 + HNO3 ↔ NH4NO3                            (10)   

 

Οι παραπάνω αντιδράσεις µετατροπής της αέριας ΝΗ3 σε σωµατιδιακά ΝΗ4
+
 ιόντα, 

αποτελούν τη βασική οδό αποµάκρυνσης της από την ατµόσφαιρα, µε την  επακόλουθη 

κατακρήµνιση αυτών µέσω υγρής ή ξηρής εναπόθεσης (Pandis et al., 1995). Όπως 

προαναφέρθηκε η αντίδραση µε το ΗΝΟ3 είναι αµφίδροµη και εξαρτάται από τις 

συνθήκες θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Συν τοις άλλοις, ο σχηµατισµός του 

(NH4)2SO4 ευνοείται έναντι του NH4NO3. ∆ηλαδή η ΝΗ3 θα εξουδετερώσει πρώτα το 

Η2SΟ4 και µόνο η περίσσεια της θα αντιδράσει µε το ΗΝΟ3, προς σχηµατισµό του 

NH4NO3. Αυτό σαφώς καθορίζεται πρώτον από τα επίπεδα των θειικών και νιτρικών και 

δεύτερον από τα επίπεδα της ΝΗ3 σε µια περιοχή. Ωστόσο, υπάρχουν µερικές µόνο 

περιοχές όπου οι εκποµπές της ΝΗ3 υπερισχύουν των εκποµπών του θείου, ενώ στις 

περιοχές όπου δεν υπάρχουν βιοµηχανικές δραστηριότητες οι συγκεντρώσεις του ΗΝΟ3 

είναι αρκετά χαµηλές. Συνεπώς η Αντίδραση 1.9 αποτελεί την κύρια οδό αποµάκρυνσης 

της ΝΗ3 και ο σχηµατισµός του NH4NO3 αναµένεται να είναι µικρής σπουδαιότητας, 

εκτός πιθανά σε περιοχές µε υψηλές συγκεντρώσεις ΝΟx και ΝΗ3 και χαµηλές εκποµπές 

θείου. 

 ������� �����������	
����������
Παράλληλα µε τις ανόργανες µορφές του αζώτου στη ατµόσφαιρα, υπάρχουν και οι 

οργανικές µορφές, οι οποίες επίσης αποτέλεσαν θέµα µελέτης στη συγκεκριµένη 

εργασία. Αν και σχετικά λίγες έρευνες έχουν ασχοληθεί µε το οργανικό άζωτο και οι 

χηµικές µορφές του δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως, παρόλα αυτά συχνά φαίνεται να 

αποτελεί σηµαντικό ποσοστό του συνολικού αζώτου, επηρεάζοντας τη χηµεία της 

ατµόσφαιρας. Γενικά το οργανικό άζωτο προκύπτει από φυσικές αλλά και 

ανθρωπογενείς πηγές και εκπέµπεται είτε άµεσα (πρωτογενώς), είτε σχηµατίζεται µέσω 

χηµικών αντιδράσεων (δευτερογενώς) στην ατµόσφαιρα. 
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Μια πολύ σηµαντική πηγή πρωτογενούς οργανικού αζώτου είναι η πρωτεϊνική ύλη 

που εκπέµπεται από ζωντανούς οργανισµούς όπως τα φυτά (πχ. σπόροι, γύρη) (Σχήµα 

1.10β), τα ζώα (νεκρή οργανική ύλη) αλλά και διάφορα είδη µικροοργανισµών και 

βακτηρίων (Σχήµα 1.10α) (Fuzzi et al., 1997). Επίσης, σηµαντική φυσική πηγή του 

θεωρούνται τα χουµικά και φουλβικά οξέα από τη σκόνη του εδάφους και από τα 

επιφανειακά νερά. Αυτές οι ενώσεις αποτελούν σηµαντική συνιστώσα οργανικού 

άνθρακα στις ατµοσφαιρικές συµπυκνωµένες φάσεις και συµπεριλαµβάνουν 

πολυάριθµες λειτουργικές οµάδες οργανικού αζώτου όπως αµίνες, ετεροκυκλικές 

ενώσεις αζώτου και νιτρίλια (Schulten and Schnitzer, 1998). Συν τοις άλλοις η ουρία και 

το ουρικό οξύ από τα εδάφη και τα ζώα, µπορούν επίσης να θεωρηθούν βασική πηγή 

οργανικού αζώτου στην ατµόσφαιρα. 

 

��� ����� ��� ���� � (a) Ουρεολυτικό βακτήριο Βacillus Pasteurii και (β) Γυρεόκοκκοι, σε ηλεκτρονικό 

µικροσκόπιο. 

 

Από την άλλη τώρα πλευρά, οι πρωτογενείς ανθρωπογενείς εκποµπές οργανικού 

αζώτου προέρχονται από διεργασίες καύσεις καθώς και από γεωργικές δραστηριότητες, 

όπως για παράδειγµα η χρήση αζωτούχων λιπασµάτων και µικροβιοκτόνων (Cornell et 

al., 1998). Παραδείγµατα ενώσεων οργανικού αζώτου από διεργασίες καύσης αποτελούν 

οι πολυκυκλικές αρωµατικές ενώσεις αζώτου, από εκποµπές των οχηµάτων, καθώς και οι 

ετεροκυκλικές ενώσεις αζώτου και τα νιτρίλια, από καύσεις βιοµάζας. 

Συν τοις άλλοις οι οργανικές αζωτούχες ενώσεις µπορούν να σχηµατιστούν και 

δευτερογενώς, από αντιδράσεις ανόργανων αζωτούχων ενώσεων στην αέρια ή στη 
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συµπυκνωµένη φάση. Για παράδειγµα, αντιδράσεις αέριας φάσης µεταξύ των οξειδίων 

του αζώτου (ΝΟx) και οργανικών ενώσεων, µπορούν να σχηµατίσουν νιτροαρωµατικές 

και οργανονιτρικές ενώσεις, όπως το πέροξυ-ακέτυλο-νιτρίλιο (ΡΑΝ). Επίσης 

αντιδράσεις  αέριας φάσης µεταξύ ενώσεων του αζώτου και σωµατιδιακής ύλης, όπως η 

αντίδραση του ΝΟ ή της ΝΗ3 µε σωµατίδια αιθάλης (από διεργασίες καύσεις), µπορούν 

να δώσουν δευτερογενείς οργανικές ενώσεις αζώτου. Τέλος τέτοιου είδους ενώσεις 

µπορεί επίσης να προέλθουν από αντιδράσεις που συµβαίνουν µέσα σε σταγόνες νερού, 

όπως ο σχηµατισµός των νιτροφαινολών, από την αντίδραση της φαινόλης µε νιτρικές 

ρίζες (ΝΟ3
.
), παρουσία ΝΟ2 (Barletta et al., 2000). 

Επιπρόσθετα µε τις χηµικές αντιδράσεις, οι βιολογικές διεργασίες σε ατµοσφαιρικές 

σταγόνες και σωµατίδια φαίνεται να είναι επίσης υπεύθυνες για το δευτερογενή 

σχηµατισµό οργανικών αζωτούχων ενώσεων. Έρευνες έχουν δείξει ότι βακτήρια και 

µύκητες µπορούν να αναπτυχθούν σε σταγονίδια οµίχλης και συννέφων (Fuzzi et al., 

1997; Sattler et al., 2001). Οι µικροοργανισµοί αυτοί φαίνεται να σχηµατίζουν 

δευτερογενείς οργανικές ενώσεις αζώτου, όπως πρωτεΐνες και πεπτίδια, από πρόδροµες 

ενώσεις ανόργανου αζώτου, όπως αµµωνιακά (ΝΗ4
+
) και νιτρικά (ΝΟ3

-
) ιόντα. 

 ������ ��������� 	
������ �������
 

∆εδοµένου ότι µόνο το 20-50% του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου στην  

ατµόσφαιρα έχει ταυτοποιηθεί (Zhang et al., 2003), είναι φανερό ότι περιορίζει την 

πλήρη κάλυψη των γνώσεων µας γύρω από τις µορφές µε τις οποίες µπορεί να 

παρευρεθεί στην ατµόσφαιρα. Παρακάτω παρουσιάζονται οι µέχρι τώρα γνωστές 

χηµικές µορφές του, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί ποσοτικά. 

 

• ���������������������� ����������
 

Οι ενώσεις αυτής της µορφής παράγονται µέσω της ατµοσφαιρικής οξείδωσης µη-

µεθανικών πτητικών ενώσεων (NMVOCs). Κύριος εκπρόσωπος αυτής της κατηγορίας 

είναι το πέροξυ-ακέτυλο-νιτρίλιο CH3C(O)O2ΝΟ2 (ΡΑΝ), το οποίο απαντάται σε 

ρυπασµένη ατµόσφαιρα, κυρίως από καύσεις καυσίµων και βιοµάζας. Παράγεται 

φωτοχηµικά µέσω αντίδρασης της ακεταλδεϋδης µε ρίζες υδροξυλίου (ΟΗ
.
), παρουσία 

NOx (Fischer et al., 2013). Οι ενώσεις αυτές αποτελούν αποθήκη ριζών CH3C(O)O2
.
 και 
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ΝΟx, ενώ αποµακρύνονται από την ατµόσφαιρα κυρίως µέσω φωτοχηµικών αντιδράσεων  

και ξηρής εναπόθεσης, λόγω της µικρής διαλυτότητας τους. 

 

• 
	������������� �������

Οι ενώσεις αυτής της κατηγορίας σχηµατίζονται κατά τη φωτοχηµική αντίδραση των 

οξειδίων του αζώτου (NOx) µε πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC), ανθρωπογενούς ή 

φυσικής προελεύσεως. Από µελέτες που έχουν γίνει φαίνεται να συµµετέχουν σηµαντικά 

στην οξειδωτική ικανότητα της ατµόσφαιρας. ∆εν είναι πολύ υδατοδιαλυτές ενώσεις και 

µόνο όταν περιέχουν πάνω από 5 άτοµα άνθρακα στο µόριο τους µπορούν να 

απορροφηθούν στα αερολύµατα, σε συγκεντρώσεις που κυµαίνονται από 6-100 ng/m
3
 

(Luxenhofer et al., 1994). 

 

• 
	������������� �����

Οι ενώσεις αυτές αντιδρούν φωτοχηµικά στην ατµόσφαιρα µε ρίζες υδροξυλίου 

(ΟΗ
.
), σχηµατίζοντας κυανιούχες ρίζες (

.
CN). Λόγω της χαµηλής διαλυτότητας τους, οι 

ενώσεις αυτές παρευρίσκονται κυρίως σε δείγµατα αερολυµάτων και στην ξηρή 

εναπόθεση (Li et al., 2000).

• ������������� ����
������
Οι νιτροφαινόλες αποτελούν προϊόντα αποσύνθεσης των φυτοφαρµάκων και µπορούν 

επίσης να σχηµατιστούν στην ατµόσφαιρα άµεσα, από φωτοχηµικές αντιδράσεις 

αρωµατικών υδρογονανθράκων και οξειδίων του αζώτου στην υδατική φάση (Schussel 

and Nitschke, 2001). Επίσης εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα από την κίνηση των 

οχηµάτων και χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνοι αέριοι ρυπαντές (Hazardous Air 

Pollutants, HAPs), µε τοξικές επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα (Barletta et al., 2000).  

• 
������������� �
������ ������� ��
������� ��� �
������ ���������������������� ��������������� ����	
�
���

Οι ενώσεις αυτές είναι ανάλογες των πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων 

(PΑΗs), και κατά αντιστοιχία θεωρούνται ηµι-πτητικές ενώσεις κάτω από συγκεκριµένες 
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θερµοκρασίες. Εκπέµπονται άµεσα στην ατµόσφαιρα ως παραπροϊόντα από διεργασίες 

ατελής καύσης, ενώ επίσης σχηµατίζονται και δευτερογενώς από την οξείδωση των ΡΑΗ 

παρουσία ΝΟx.  Αποτέλεσαν θέµα έρευνας για την επιστηµονική κοινότητα λόγω του ότι 

θεωρούνται επικίνδυνες για µετάλλαξη και καρκινογένεση. Μερικές από τις ενώσεις 

αυτές είναι υδατοδιαλυτές, ενώ για τα αζαρένια αποδείχθηκε ότι τόσο ο βαθµός όσο και 

ρυθµός της  διαλυτότητα τους µειώνεται µε την αύξηση του µοριακού βάρους και του pH 

(Chen and Preston, 2004). Στο Σχήµα 1.11 παρατίθενται οι χηµικοί τύποι ορισµένων 

χαρακτηριστικών αζαρενίων και nitro-PAH ενώσεων. 

 

 

                                 
��� ���

 

 �� ��� ���� � Χηµικοί τύποι χαρακτηριστικών (α) nitro-PAH ενώσεων και (β )αζαρενίων, στην 

ατµόσφαιρα. 

 

• 
�����

Η ουρία έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες µορφές οργανικού 

αζώτου που έχει ταυτοποιηθεί στην ατµόσφαιρα. Αποτελεί το κύριο τελικό προϊόν του 

µεταβολισµού των θηλαστικών, ενώ παράλληλα η αποσύνθεση πρωτεϊνικής ύλης και 

άλλων οργανικών αζωτούχων ενώσεων µπορούν να αποτελέσουν πηγή της ουρίας. Συν 

τοις άλλοις, σηµαντική θεωρείται η χρήση της στη βιοµηχανία, κυρίως ως ένα από τα 

βασικά συστατικά των αζωτούχων λιπασµάτων (Cornell et al., 1998).  

Μικρό θεωρείται το ποσοστό της στα αερολύµατα  εν αντιθέσει µε τη µεγαλύτερη 

συµµετοχή της σε δείγµατα υγρής εναπόθεσης, λόγω της υδατοδιαλυτότητας της (Cornell 

et al., 1998).  Η µεταφορά της στην ατµόσφαιρα γίνεται τόσο από την επιφάνεια της 
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θάλασσας όσο και του εδάφους, στη µορφή σταγονιδίων. Επίσης µπορεί να µεταφερθεί 

στην ατµόσφαιρα από το έδαφος µε τη µορφή αερίου, ως αποτέλεσµα εξάχνωσης, λόγω 

της υψηλής τάσης ατµών της (Thornton, 1996).   

 

• 
	���������� ������ ������

Οι ενώσεις αυτές εκπέµπονται µε φυσικό τρόπο στην ατµόσφαιρα, από τη βακτηριακή 

διάσπαση πρωτεϊνών και αµινοξέων (Whitby and Cantrell, 1976), αλλά και από τους 

ωκεανούς. Η µεθυλαµίνη (ΜΜΑ) και η τριµεθυλαµίνη (ΤΜΑ) είναι οι βασικές µορφές οι 

οποίες εκλύονται από τους ωκεανούς (Schade and Crutzen, 1995).  Οι ανθρωπογενείς 

εκποµπές τους περιλαµβάνουν τις καύσεις ορυκτών καυσίµων και βιοµάζας, αλλά και τις 

βιοµηχανικές διεργασίες. Παρόλα αυτά, στις κύριες πηγές τους φαίνεται να 

συγκαταλέγεται η γεωργική δραστηριότητα που µπορεί να µεταφέρει στην ατµόσφαιρα 

ετησίως 0,15±0,06 Tg N, µε την ΤΜΑ να κατέχει κυρίαρχο ρόλο (Schade and Crutzen, 

1995). Οι Silva et al., (2008) έδειξαν ότι οι αµίνες καταλαµβάνουν ένα ποσοστό 10% 

ανάµεσα στις αέριες αζωτούχες ενώσεις. Αποµακρύνονται από την ατµόσφαιρα µέσω 

φωτοχηµικών αντιδράσεων µε διάφορα οξειδωτικά µέσα, ενώ φαίνεται να έχουν 

καθοριστικό ρόλο στο σχηµατισµό δευτερογενών οργανικών σωµατιδίων, µε κυρίαρχες 

τις τεταρτοταγείς αµίνες (Murphy et al., 2007). 

 

• 
	������� ����������������

Τα αµινοξέα ως δοµικό συστατικό των πρωτεϊνών, αποτελούν από τα πιο σηµαντικά 

βιολογικά µόρια τα οποία είναι απαραίτητα για τους ζωντανούς οργανισµούς. Εξαιτίας 

της βιοδιαθεσιµότητας τους αποτελούν σηµαντική πηγή οργανικού αζώτου στην 

ατµόσφαιρα, επηρεάζοντας µε διάφορους τρόπους τη χηµεία της. 

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

φώς δηµιουργώντας ρίζες ΟΗ
.
, επηρεάζοντας έτσι την αποµάκρυνση αέριων ρυπαντών 

(Zhang et al., 2003). Επιπρόσθετα µπορούν να αντιδράσουν µε το όζον σχηµατίζοντας 

αµµώνιο, οργανικά οξέα, νίτρο και νίτροζω ενώσεις αλλά και υδροξυλαµίνη (McGregor 

et al., 2001). 

Επιπλέον µελέτες έδειξαν ότι τα αµινοξέα µπορούν να συµµετέχουν στο σχηµατισµό 

συννέφων αλλά και στον σχηµατισµό πυρήνων συµπύκνωσης αυτών, εξαιτίας της 

υγροσκοπικότητας τους (Saxena and Hildemann, 1996). Λόγω της χαµηλής τάσης ατµών 



30 

 

τους συχνά βρίσκονται στη συµπυκνωµένη φάση και αποτελούν σηµαντικό συστατικό 

των αερολυµάτων. Σύµφωνα µε τους Zhang et al., (2002) τα αµινοξέα αποτελούν το 2-

4% του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου (WSON) στη Β. Καλιφόρνια, ενώ στην Α. 

Μεσόγειο το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 1% (Mace et al., 2003). Επίσης το 59-96% 

των ελεύθερων αµινοξέων βρίσκονται στο λεπτό κλάσµα των σωµατιδίων (Matsumoto et 

al., 2005). 

 

• ������������ �������� ���������� ����	��
Πρόσφατες έρευνες έχουν αναφέρει ότι τα υδατοδιαλυτά οργανικά µακροµόρια 

(HULIS) συνεισφέρουν ένα σηµαντικό ποσοστό στο υδατοδιαλυτό κλάσµα του 

οργανικού άνθρακα, στα λεπτά κυρίως σωµατίδια (Salma et al. 2007). Αντίστοιχα το 

ποσοστό στο αζωτούχο υδατοδιαλυτό κλάσµα είναι πολύ µικρότερο, δεδοµένου ότι η 

στοιχειακή ανάλυση της σύστασης τους δίνει µοριακό λόγο C:H:O:N=22:32:10:1 (Salma 

et al., 2007). Εκπέµπονται στην ατµόσφαιρα άµεσα από καύσεις βιοµάζας (Mayol-

Bracero et al., 2002) και από µικροβιακή αποικοδόµηση των φυτών, ενώ επίσης 

σχηµατίζονται και δευτερογενώς (Gelencser et al., 2003). Έρευνες δείχνουν ότι αυτές οι 

ενώσεις συνεισφέρουν σηµαντικά σε ετερογενείς χηµικές αντιδράσεις που 

πραγµατοποιούνται µεταξύ αέριας, υγρής και σωµατιδιακής φάσης (Κiss et al., 2003). 

 ������ ��� ���������� ��� ��������� 	
������ �������
 

Γενικά η οργανική ύλη που εµπεριέχει αζωτούχες ενώσεις µπορεί να ενισχύσει τις 

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

δραστικότητα της επιφάνειας τους και η υδατοδιαλυτότητα τους (Saxena et al., 1996).  

Συν τοις άλλοις λόγω της βασικότητας του µεγαλύτερου αριθµού αυτών των ενώσεων, 

µπορούν να συνεισφέρουν σηµαντικά στην εξουδετέρωση της οξύτητας στην 

ατµόσφαιρα (Zhang et al., 2001).  

Οι οργανικές ενώσεις του αζώτου επηρεάζουν τη χηµεία της ατµόσφαιρας και την 

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

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

οργανικού αζώτου στη θάλασσα µπορεί να προάγει τη πρόωρη παραγωγικότητα, καθώς 

ένα σηµαντικό µέρος του υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου είναι βιοδιαθέσιµο. Από την 

άλλη πλευρά υπάρχουν και οργανικές ενώσεις του αζώτου οι οποίες µπορούν να δράσουν 
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ακόµα και τοξικά για µερικά είδη, όπως οι αρωµατικές αζωτούχες ενώσεις και οι 

νιτροζαµίνες. Οι Duce et al., (1998) υπολόγισαν ότι το υδατοδιαλυτό οργανικό άζωτο 

αύξησε την εναπόθεση του συνολικού αζώτου από 30% σε 40%, στις παράκτιες περιοχές 

σε παγκόσµιο επίπεδο. Συν τοις άλλοις οι Zhang et al., (2001) ανέφεραν ότι το 20-80% 

του συνολικού αζώτου στις ατµοσφαιρικές εναποθέσεις στην Καλιφόρνια, βρίσκεται 

στην οργανική µορφή.  

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

αζώτου µε οξειδωτικά της ατµόσφαιρας έχει σαν αποτέλεσµα την παραγωγή ανόργανων 

µορφών αζώτου όπως τα ΝΗ4
+
, ΝΟ3

-
, ΝΟ2

-
 και ΝΟx, οι οποίες είναι µορφές περισσότερο 

βιοδιαθέσιµες. Φυσικά οι συγκεντρώσεις τους είναι κατά πολύ µικρότερες σχετικά µε τις 

πρωτογενείς πηγές τους, αλλά η ταχύτητα µε την οποία σχηµατίζονται είναι σηµαντική. 

Λόγω της παραγωγής των υδατοδιαλυτών ιόντων ΝΗ4
+
 και ΝΟ3

-
 επηρεάζεται η 

υγροσκοπικότητα και η επιφανειακή τάση των σωµατιδίων, ενώ επίσης η παρουσία  των 

NOx µπορεί να επηρεάσει το σχηµατισµό του Ο3, εφόσον αποτελεί τη βασική πρόδροµη 

ένωση του. 
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Η Κορσική περιβάλλεται από τη Μεσόγειο θάλασσα και τοποθετείται στο δυτικό 

τµήµα της. Γενικά η Μεσόγειος θάλασσα είναι µια ηµι-κλειστή θάλασσα η οποία 

περιβάλλεται από ορεινές περιοχές και ψηλά βουνά, σε µεγάλες αποστάσεις. Η µεταφορά 

των αερίων µαζών πραγµατοποιείται µέσω των κενών που δηµιουργούνται διαµέσου των 

ορεινών περιοχών. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, δέχεται τις κλιµατικές επιδράσεις 

της µεταφορά των αερίων µαζών από τις τρεις ηπείρους που την περιβάλλουν καθώς και 

τα αποτελέσµατα από την κυκλοφορία του Ατλαντικού Ωκεανού, κυρίως στο δυτικό 

τµήµα της. Όπως έχει προαναφερθεί στην εισαγωγή σηµαντικότερες θεωρούνται οι 

επιδράσεις των ανθρωπογενών ρυπαντών από τα µεγάλα Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα, 

καθώς και από οι επιρροές από τις ερήµους της βορείου Αφρικής.  

Η Κορσική είναι το τέταρτο µεγαλύτερο νησί της Μεσογείου και βρίσκεται βόρεια της 

Σαρδηνίας, δυτικά της Ιταλίας και νοτιοανατολικά της Γαλλίας, στην οποία και ανήκει. Η 

έκταση της είναι 8.680 km
2
 και έχει πληθυσµό περίπου 300.000 κατοίκους. Είναι ορεινό 

νησί µε υψηλότερη κορυφή στα 2706 µέτρα και άλλες 20 κορυφές υψηλότερες των 2000 

µέτρων. Τα βουνά καλύπτουν τα 2/3, ενώ τα δάση το 20% της επιφάνειας του νησιού. 

Στο Σχήµα 2.1 φαίνονται οι κύριες αστικές περιοχές και η τοπογραφία του νησιού της 

Κορσικής αντίστοιχα. 

 

 ��� �������� ��� �
 �� Οι κύριες αστικές περιοχές και ��  η τοπογραφία του νησιού της Κορσικής. 
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Μια µεγάλη οροσειρά, µε αρκετές κορυφές πάνω από τα 2000 µέτρα, διασχίζει την 

Κορσική από τα Βορειοδυτικά (Calvi) έως και τα Νοτιοανατολικά (Porto-Vecchio), 

χωρίζοντας το νησί στη µέση. Έτσι σχηµατίζεται ένα φυσικό εµπόδιο για τη µεταφορά 

των αερολυµάτων από τα Βορειοανατολικά και Νοτιοδυτικά της Κορσικής αντίστοιχα. 

Επίσης αυτό έχει ως αποτέλεσµα η Ανατολική Κορσική να έχει περισσότερες 

βροχοπτώσεις σε σχέση µε τα ∆υτική, ενώ το Βόρειο τµήµα της να είναι πιο ζεστό 

σχετικά µε το Νότιο. 

Η Κορσική είναι η λιγότερο οικονοµικά ανεπτυγµένη περιοχή της Γαλλίας. Η 

οικονοµία της στηρίζεται κυρίως στις κλασσικές µεσογειακές καλλιέργειες και κατά τους 

καλοκαιρινούς µήνες στον τουρισµό. Ως αποτέλεσµα αυτού, το νησί δεν έχει την 

εντατική ανάπτυξη που έχουν άλλα µέρη της Ευρώπης γενικότερα, αλλά και της 

Μεσογείου ειδικότερα. Έχει σχεδόν µηδενικές τοπικές πηγές ανθρωπογενούς ρύπανσης, 

επειδή είναι αραιοκατοικηµένη και λόγω έλλειψης βιοµηχανικής ανάπτυξης. Οι 

διεργασίες καύσεις βιοµάζας, για γεωργικούς ή εµπορικούς σκοπούς, καθώς και οι 

καύσεις των αποβλήτων, που αποτελούν κοινή πρακτική που ακολουθείται από το νησί 

της Κορσικής� απαγορεύονται κατά την ξηρή περίοδο. Συν τοις άλλοις, καµία µονάδα 

αποτέφρωσης δεν υπάρχει σε όλη την έκταση του νησιού. Όλες αυτές οι δραστηριότητες 

αποτελούν πηγές ανθρωπογενών αερολυµάτων. Είναι αξιοσηµείωτο ότι κατά τους 

καλοκαιρινούς µήνες, µια σηµαντική αύξηση του τουρισµού στην Κορσική οδηγεί στην 

ενίσχυση των ανθρωπογενών εκποµπών  τοπικού-εποχιακού χαρακτήρα.   

Η Κορσική χαρακτηρίζεται από το τυπικό µεσογειακό κλίµα µε τα ζεστά ξηρά 

καλοκαίρια και µε τους ήπιους υγρούς χειµώνες, µε τη µέση µηνιαία θερµοκρασία να 

µην πέφτει ποτέ κάτω από τους 0 
0
C . Το κλίµα διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή, 

λόγω της επίδρασης της θάλασσας στις παράκτιες περιοχές και λόγω του υψοµέτρου, 

όπου στις πολύ ορεινές περιοχές γίνεται αλπικό. Γενικά η γεωγραφική θέση της 

Κορσικής , η µορφολογία του εδάφους της και η γενική κυκλοφορία των αερίων µαζών 

επηρεάζουν το κλίµα του νησιού. 

Όπως στις περισσότερες Μεσογειακές χώρες, έτσι και στην Κορσική παρατηρούνται  

δυο αντικρουόµενες περίοδοι, οι οποίες είναι σηµαντικές για τη µελέτη των 

αερολυµάτων. Πιο συγκεκριµένα διακρίνεται µια ζεστή ξηρή περίοδος, που διαρκεί από 

τον Ιούνιο µέχρι και τον Αύγουστο και χαρακτηρίζεται από τις υψηλότερες θερµοκρασίες 

(µέση µηνιαία θερµοκρασία µεγαλύτερη από 20 
0
C), µε πιο ζεστούς µήνες τον Ιούλιο και 

τον Αύγουστο, και από πολύ χαµηλά επίπεδα βροχοπτώσεων (µέση µηνιαία βροχόπτωση 

µικρότερη από 20 mm). Αυτή την περίοδο αναµένεται µια συσσώρευση αερολυµάτων 
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στην ατµόσφαιρα λόγω της αυξηµένης φωτοχηµείας και των λιγότερων βροχοπτώσεων, 

καθώς και αύξηση της σχετικής υγρασίας λόγω της υψηλής εξάτµισης. Από την άλλη 

πλευρά, παρατηρείται επίσης  µια υγρή περίοδος η οποία διαρκεί από τον Οκτώβριο 

µέχρι και τον Απρίλιο και χαρακτηρίζεται από χαµηλές θερµοκρασίες και  αυξηµένες 

βροχοπτώσεις, οι οποίες ενισχύουν την εναπόθεση των αερολυµάτων. Ο ∆εκέµβρης, ο 

Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος είναι οι πιο κρύοι µήνες, µε µέσες θερµοκρασίες πολλές 

φορές κάτω από 10 
0
C, ενώ η µεγαλύτερη βροχόπτωση παρατηρείται από τον Οκτώβριο 

µέχρι τον ∆εκέµβριο (µέση µηνιαία βροχόπτωση µεγαλύτερη από 35 mm). Οι µήνες  

Μάιος και Σεπτέµβριος  θεωρούνται ως µεταβατικοί µήνες µε µια µέση θερµοκρασία 

περίπου στους 20 
0
C, και το επίπεδο των βροχοπτώσεων είναι µεγαλύτερο συγκριτικά µε 

τους καλοκαιρινούς µήνες. Στο Σχήµα 2.2 φαίνεται η µέση µηνιαία διακύµανση της 

θερµοκρασίας και των βροχοπτώσεων για το Ile Rousse της Κορσικής από το έτος 2001 

έως και το 2012 (Nicolas, 2013).  Όπως παρατηρούµε ακολουθείται το προφίλ των 

διακυµάνσεων που αναφέρθηκε προηγουµένως, και για τις δύο µετεωρολογικές 

παραµέτρους. Η µέση ετήσια θερµοκρασία για τα τελευταία 20 χρόνια είναι 16.6 (± 0.4) 

0
C, ενώ η µέση ετήσια τιµή των βροχοπτώσεων κυµαίνεται στα 36.2 (± 19.9) mm. 

 

 

 

 ����� ���� Μέση µηνιαία διακύµανση της θερµοκρασίας και των βροχοπτώσεων στο Ile 

Rousse της Κορσικής για τα έτη 2001-2012 (Nicolas, 2013). 
 

 

 
 

Το άλλο χαρακτηριστικό του κλίµατος της Κορσικής είναι οι άνεµοι οι οποίοι 

µπορούν να φτάσουν από όλες τις διευθύνσεις. Οι κύριοι άνεµοι που παρατηρούνται 
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γενικά στο νησί είναι οι δυτικοί ή βορειοδυτικοί, προερχόµενοι από τη νοτιοανατολική 

Γαλλία και τη βορειοανατολική Ισπανία, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά την 

περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού σηµειώνονται επίσης σποραδικοί, αλλά πολλές 

φορές σφοδροί νότιοι άνεµοι, προερχόµενοι από τη Βόρειο Αφρική. Ακόµη και οι 

περιοχές της Νότιας Γαλλίας επηρεάζονται από αυτούς τους νότιους ανέµους που 

οφείλονται στην κυκλωνική κυκλοφορία πάνω από τη Μεσόγειο θάλασσα. Τον χειµώνα 

και την άνοιξη, παρατηρείται επιπλέον κίνηση αερίων µαζών από την κεντρική και την 

ανατολική Ευρώπη. Παράλληλα εµφανίζονται και τοπικοί άνεµοι. Πρόκειται για 

θαλάσσιες και απόγειες αύρες, που προκύπτουν από τη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ 

της ξηράς και της θάλασσας, στις παράκτιες περιοχές. Κατά αντιστοιχία προκύπτουν οι 

αναβατικοί και καταβατικοί άνεµοι στις ορεινές περιοχές.  

 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες πεδίου σε 

εβδοµαδιαία βάση, από τον Ιανουάριο του 2004 έως και το Σεπτέµβριο του 2012. Ο 

σταθµός της δειγµατοληψίας βρίσκεται στη Βορειοδυτική πλευρά της Κορσικής, σε 

απόσταση περίπου 1 km από την µικρή αστική πόλη Ile Rousse (42
0 

38' 04" Ν, 8
0
 55' 22" 

Ε)(Σχήµα 2.3).  

∆ραστηριοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος ADIOS το 2001, 

όπου µέχρι και σήµερα συνεχίζεται ενεργά η λειτουργία του. Είναι τοποθετηµένος σε 

υψόµετρο 145 m, απέχει περίπου 470 m από την επιφάνεια της θάλασσας και βρίσκεται 

κοντά στη βάση του Γαλλικού ναυτικού. Η επιλογή του σταθµού έγινε έτσι ώστε να 

βρίσκεται όσο το δυνατόν µακριά από τοπικές και περιφερειακές επιρροές, τόσο 

βιογενείς όσο και ανθρωπογενείς. Με αυτό τον τρόπο τα αποτελέσµατα θα µπορούν να 

θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά του φαινοµένου µεταφοράς µακριάς εµβέλειας των 

αερίων µαζών 
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 ����� ���� Γεωγραφική θέση του σταθµού µετρήσεων Ile Rousse, στην Κορσική. 

 

Στο συγκεκριµένο σταθµό λαµβάνονται δείγµατα για αναλύσεις αερολυµάτων τόσο 

στην αέρια όσο και στη σωµατιδιακή φάση, αλλά και για µετρήσεις οργανικού και 

στοιχειακού άνθρακα. Η προκατεργασία και µετέπειτα αποθήκευση των δειγµάτων, 

πραγµατοποιείται σε ένα εργαστηριακό χώρο στην περιοχή Ponte-Leccia, 41 km µακριά 

από την περιοχή δειγµατοληψίας Ile Rousse. Εν συνεχεία τα δείγµατα αποστέλλονται στο 

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών ∆ιεργασιών (ECPL) του Πανεπιστηµίου Κρήτης, για τις 

αναλύσεις αυτών.  

Επιπλέον το νησί τη Κορσικής επιλέχθηκε λόγω της κεντρικής του θέσης στη λεκάνη 

της ∆υτικής Μεσογείου, σχετικά µακριά από ανθρωπογενείς πηγές και από την επίδραση 

επεισοδίων µεταφοράς σκόνης από την έρηµο Σαχάρα. Η περιοχή λοιπόν υπερτερεί σε 

σχέση µε άλλους παράκτιους σταθµούς δειγµατοληψιών µιας και τα δεδοµένα που τη 

χαρακτηρίζουν µπορεί να θεωρηθούν ενδεικτικά για την ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής 

Μεσογείου. 

 

Η συλλογή των δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ενός υποδοχέα φίλτρου 

τριών διαδοχικών σταδίων, µε σκοπό την ταυτόχρονη συλλογή τόσο της αέριας όσο και 

της σωµατιδιακής φάσης. Η συγκεκριµένη µέθοδος σειράς φίλτρων, περιελάµβανε τρία 

διαφορετικά φίλτρα σε σειρά, από τα οποία διέρχονταν αέρας µε τη χρήση αντλίας κενού 
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χαµηλού όγκου αέρα (Low Volume Vacuum Pump), για τη λήψη της συνολικής µάζας 

των αερολυµάτων. Σε ακολουθία µε την αντλία είναι συνδεδεµένος ένα µετρητής της 

ροής του αέρα.. 

 

  ����� ��� �
 ∆ειγµατολήπτης για τη συλλογή της αέριας και της σωµατιδιακής φάσης, στο 

Ile Rousse της Κορσικής. 
 

 

Πρώτο κατά σειρά τοποθετείται το φίλτρο για τη συγκράτηση της σωµατιδιακής 

φάσης. Πρόκειται για φίλτρο τεφλόν (PTFE: πολυτετράφθορο αιθυλένιο) διαµέτρου 47 

mm και πόρους διαµέτρου 0.45 ή 0.5 µm, στο οποίο πραγµατοποιήθηκαν οι αναλύσεις 

των ιόντων και του συνολικού οργανικού αζώτου. Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του 

κατασκευαστή, τα φίλτρα αυτά έχουν ικανότητα κατακράτησης του 99.99% των 

σωµατιδίων µε διάµετρο µεγαλύτερη από 0.3 µm. Επίσης το συγκεκριµένο υλικό έχει 

βρεθεί ότι δεν κατακρατεί τις αέριες ενώσεις οι οποίες το διαπερνούν και έτσι µπορούν 

να συλλεχθούν στα επόµενα φίλτρα. Εν συνεχεία ακολουθούν δυο ακόµη φίλτρα για τη 

συλλογή της αέριας φάσης, όξινης και βασικής. Η κύρια πειραµατική διαδικασία κατά τη 

συλλογή διαφόρων αερίων ενώσεων, συνίσταται στην άντληση αέρα µέσα από 

κατάλληλα προσροφητικά υλικά τα οποία έχουν όξινο ή βασικό χαρακτήρα για τη 

συλλογή βασικών ή όξινών αερίων ενώσεων αντίστοιχα. Ο διαχωρισµός µεταξύ αέριας 

και σωµατιδιακής φάσης βασίζεται στη διαφορετική ταχύτητα διάχυσης των αερίων από 

τα σωµατίδια. 

Πιο συγκεκριµένα, δεύτερο κατά σειρά τοποθετείται το φίλτρο για τη συλλογή των 

όξινων αερίων ενώσεων. Το φίλτρο αυτό είναι φτιαγµένο από ίνες γυαλιού (glass fiber 

filters) εµποτισµένο εν συνεχεία µε διάλυµα ανθρακικού νατρίου (Na2CO3), µε σκοπό τη 
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συλλογή των όξινων αερίων της ατµόσφαιρας (HCl, HNO3, SO2). Το τελευταίο κατά 

σειρά είναι φίλτρο από κυτταρίνη (cellulose filters), εµποτισµένο µε διάλυµα κιτρικού 

οξέος ((ΗΟ)C3H4(COOH)3), για τη συλλογή των βασικών αερίων της ατµόσφαιρας 

(ΝΗ3). Γενικά το µειονέκτηµα της συλλογής αερίων µε φίλτρα είναι η πιθανή εµφάνιση 

τεχνουργηµάτων (artifacts) που εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως το υλικό του 

φίλτρου, τη χηµική ένωση που χρησιµοποιείται για το διαποτισµό των φίλτρων, την 

ταχύτητα ροής, το συνολικό όγκο του αέρα που συλλέχθηκε και τη σχετική συγκέντρωση 

της συλλεγόµενης αέριας ένωσης στην ατµόσφαιρα (Chang et al., 2000; Cheng and Tsai, 

1996; Eatough et al., 1995 ).  

Μετά τη δειγµατοληψία, όλα τα φίλτρα τυλίγονται µε αλουµινόχαρτο (υλικό που δεν 

επηρεάζει την ανάλυση) ή κλείνονται µέσα σε αποστειρωµένα πινάκια Petri (Millipore)  

και τοποθετούνται σε σακούλες από πολυαιθυλένιο, όπου και φυλάσσονται µέχρι την 

αποστολή τους στο εργαστήριο για χηµική ανάλυση.  

 

Η ιοντική χρωµατογραφία, η οποία συχνά αναφέρεται και ως χρωµατογραφία 

ιονανταλλαγής (Ion Exchange Chromatography), κατατάσσεται σε µια από τις πιο στις 

σύγχρονες και αποδοτικές τεχνικές διαχωρισµού και προσδιορισµού των ιόντων, 

βασιζόµενη σε ιονανταλλακτικές ρητίνες. H ανακάλυψη της χρωµατογραφίας αποδίδεται 

στο Ρώσο βοτανολόγο Μ. Tswett το 1906, στην προσπάθεια διαχωρισµού φυτικών 

χρωστικών. Αρκετά χρόνια αργότερα (1975), κατόπιν πολλών προσπαθειών για την 

βελτίωση και εξέλιξη της µεθόδου, ο επίσηµος όρος της «Ιοντικής Χρωµατογραφίας» 

καθιερώθηκε από τους H. Small, T.S. Stevens και W. C. Bauman µε την επίτευξη του 

πρώτου ποσοτικού προσδιορισµού ιόντων µε την τεχνική της ιοντικής χρωµατογραφίας. 

Περιγράφονταν σαν µια τεχνική υγρής χρωµατογραφίας διαχωρισµού ανόργανων ιόντων, 

όπου η στατική φάση της στήλης διαχωρισµού ήταν µια ιονανταλλακτική ρητίνη, το 

υγρό έκλουσης ένα υδατικό διάλυµα ηλεκτρολυτών και ο ανιχνευτής αγωγιµετρικός.    Η 

ιοντική χρωµατογραφία παραµένει µέχρι σήµερα µία εξελισσόµενη τεχνική, µε συνεχείς 

βελτιώσεις σε τοµείς όπως η αύξηση της ανιχνευσιµότητας και της αξιοπιστίας των 

προσδιορισµών, η µείωση του κόστους των απαιτούµενων προκατεργασιών και η µείωση 

του ολικού χρόνου ανάλυσης. 
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Οι µηχανισµοί ιονανταλλαγής βασίζονται στις ισορροπίες ανταλλαγής µεταξύ των 

ιόντων που βρίσκονται στο διάλυµα υπό συνεχή ροή, τη λεγόµενη κινητή φάση ή 

εκλουστικό διάλυµα, και των νοητών ιόντων πάνω στην επιφάνεια ενός στερεού υψηλού 

µοριακού βάρους, τη λεγόµενη στατική φάση. Η στατική φάση, για µόρια µε Μr < 500, 

είναι συνήθως µια ιονανταλλακτική ρητίνη. Πρόκειται για υψιµοριακές πολυµερείς 

οργανικές ενώσεις, αδιάλυτες στο νερό και στους συνήθεις οργανικούς διαλύτες οι 

οποίες περιέχουν ιονισµένες δραστικές οµάδες (functional groups) προσδεδεµένες στο 

πολυµερές υπόστρωµα (ιονανταλλάκτης). H ηλεκτρική ουδετερότητα επιτυγχάνεται µε 

την ύπαρξη ίσου και αντίθετου φορτίου προς τις δραστικές οµάδες αντισταθµιστικών 

ιόντων (counter ions), τα οποία συγκρατούνται στη ρητίνη εξαιτίας ηλεκτροστατικών 

αλληλεπιδράσεων µε τις δραστικές οµάδες. Έτσι µε αυτό τον τρόπο, κατά τη διέλευση 

του υγρού έκλουσης µαζί µε τον αναλύτη µέσα από τη στήλη,  επιτυγχάνεται δέσµευση 

των φορτισµένων ιόντων της κινητής φάσης από τις δραστικές και αντίθετου φορτίου 

οµάδες του ιονανταλλάκτη. Αυτό έχει ως συνέπεια την απελευθέρωση από τον 

ιονανταλλάκτη αντισταθµιστικών ιόντων ίσου φορτίου προς την κινητή φάση, 

αποκαθιστώντας την ισορροπία στο σύστηµα. Στο Σχήµα 3.1 φαίνεται η σχηµατική 

απεικόνιση του µηχανισµού αλληλεπίδρασης µιας ανιονανταλλακτικής ρητίνης µε τα 

ιόντα του αναλύτη, κατά τη διαδικασία του διαχωρισµού.  

 ����� ��� : Μηχανισµός αλληλεπίδρασης µιας ανιονανταλλακτικής ρητίνης µε τα ιόντα  

του αναλύτη, κατά το διαχωρισµό. 
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Ανάλογα µε το είδος της ανάλυσης που θέλουµε να επιτύχουµε χρησιµοποιείται είτε 

ανιοντική είτε κατιοντική χρωµατογραφία, οι οποίες διαφέρουν ως προς τη στατική φάση 

και το πληρωτικό υλικό της. 

 

• 
��	�
	��������	
������

Στην κατιοντική χρωµατογραφία τα θετικά φορτισµένα προς διαχωρισµό µόρια, 

προσελκύονται σε ένα αρνητικά φορτισµένο υπόστρωµα σχηµατίζοντας ισχυρές 

αλληλεπιδράσεις. Οι πιο δραστικές θέσεις των κατιονανταλλακτικών ρητινών είναι η 

σουλφονική οµάδα  -SO3-H
+ 

ενός ισχυρού οξέος και η καρβοξυλική οµάδα -COO
-
H

+
 που 

προέρχεται συνήθως από ασθενή οξέα.  Για παράδειγµα, όταν ένας σουλφονικός 

ιονανταλλάκτης έλθει σε επαφή µε ένα υδατικό διαλύτη που περιέχει ένα κατιόν M
+
, 

αποκαθίσταται µια ισορροπία που περιγράφεται από την αντίδραση : 

 

(RSO3-H
+
) + M

+
  (RSO3-M

+
) + H

+
 

 

• 
��
	��������	
������

Στην ανιοντική χρωµατογραφία τα αρνητικά φορτισµένα προς διαχωρισµό µόρια, σε 

αυτή την περίπτωση προσελκύονται σε ένα θετικά φορτισµένο υπόστρωµα 

σχηµατίζοντας ισχυρές αλληλεπιδράσεις. Οι ανιοντικοί ανταλλάκτες περιέχουν 

τριτοταγείς -N(CH3)3
+
OH

-
 ή πρωτοταγείς αµινοµάδες -NH3

+
OH

-
 από τις οποίες η πρώτη 

είναι ισχυρή και η δεύτερη ασθενή βάση. Για παράδειγµα, όταν ένας ιονανταλλάκτης που 

περιέχει πρωτοταγείς αµινοµάδες έλθει σε επαφή µε ένα υδατικό διαλύτη που περιέχει 

ένα ανιόν X
-
, αποκαθίσταται µια ισορροπία που περιγράφεται από την αντίδραση : 

 

(RNH3
+
OH

-
) + X

- 
 (RNH3+X

-
) + OH

-
 

 

Και στις δύο περιπτώσεις διαφορετικά ιόντα δεσµεύονται σε διαφορετικό χρόνο και 

µε διαφορετική συγγένεια πάνω στη ρητίνη, πετυχαίνοντας έτσι το διαχωρισµό τους. 

Γενικά, όσο πιο µεγάλο είναι το ιόν σε όγκο και όσο µεγαλύτερο φορτίο έχει τόσο 

περισσότερο χρόνο παραµένει δεσµευµένο στην ακίνητη φάση της ρητίνης. Οι σχετικές 

συγγένειες των αναλυτών για τη στατική φάση είναι γνωστές ως εκλεκτικότητα. Η 

εκλεκτικότητα εξαρτάται από πολλές παραµέτρους του διαχωρισµού, όπως ο τύπος 

λειτουργικής οµάδας, το περιβάλλον της στατικής φάσης κοντά στις λειτουργικές 

(11) 

(12) 
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οµάδες, τα χαρακτηριστικά των ιόντων της κινητής φάσης, τη συγκέντρωση των ιόντων, 

τη θερµοκρασία κ.α. Ο χρόνος έκλουσης του κάθε ιόντος είναι χαρακτηριστικός για την 

ταυτοποίησή του, ενώ το εµβαδόν κάτω από την καµπύλη στο χρωµατογράφηµα 

προσδιορίζει τη συγκέντρωση του ιόντος. 

 

Ένα τυπικό χρωµατογραφικό σύστηµα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά 

τµήµατα: (Σχήµα 3.2) 

 

• Τα �
���� ���
��� ���	�� �����, τα οποία περιέχουν το διάλυµα έκλουσης που 

σε συνδυασµό µε τον αναλύτη αποτελούν την κινητή φάση του συστήµατος. Η 

σύσταση της κινητής φάσης µπορεί να είναι σταθερή (ισοκρατική έκλουση) ή 

µεταβαλλόµενη (βαθµιδωτή έκλουση) κατά τη διάρκεια του χρωµατογραφικού 

διαχωρισµού. 

 

• Την �	���, η οποία καθορίζει τη ροή του διαλύτη έκλουσης. Τυχόν προβλήµατα 

στη λειτουργία της µπορούν να οδηγήσουν σε αυξηµένο θόρυβο στη γραµµή 

αναφοράς ή να αλλάξουν οι χρόνοι κατακράτησης των ιόντων. 

 

• Το ���	��� ��������� ������	
�, το οποίο αποτελείται από βρόχο που περιέχει 

καθορισµένη loop για την εισαγωγή συγκεκριµένης ποσότητας δείγµατος, και 

συνοδεύεται συνήθως από σύστηµα αυτόµατης δειγµατοληψίας (auto sampler). 

 

• Την ��
�	�	��	��� �	��� (guard), που προηγείται της κύριας στήλης και είναι 

κατασκευασµένη µε το ίδιο υλικό.  Προστατεύει, παγιδεύοντας οποιαδήποτε 

ακαθαρσία. 

 

• Την ����	��� �	��� (κύρια στήλη), η οποία είναι υπεύθυνη για το 

χρωµατογραφικό διαχωρισµό. 

 

• Το ���	��� ��	��	
���, το οποίο µειώνει µε χηµικό, ηλεκτροχηµικό ή 

ηλεκτρονικό τρόπο την αγωγιµότητα υποβάθρου δηλαδή του υγρού έκλουσης της 

κινητής φάσης. 
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• Τον �����	�, που ανιχνεύει τα ιόντα που υπάρχουν στον αναλύτη. 

 

• Το ���	��� �����
�, το 
�
������� ������������ και τη �
��� ��
�������� 	����
��� � 

 

 ����� ��� : Σχηµατική αναπαράσταση διάταξης ιοντικής χρωµατογραφίας. 

 

Παρακάτω ακολουθεί µια πιο αναλυτική περιγραφή των βασικών τµηµάτων ενός 

τυπικού ιοντικού χρωµατογράφου. 

 

∆ιάλυµα Έκλουσης 

 

Το διάλυµα έκλουσης ή η λεγόµενη κινητή φάση στην ιοντική χρωµατογραφία, είναι 

είτε ένας καθαρός διαλύτης ή µίγµα διαφορετικών διαλυτών. Επιλέγεται έτσι ώστε οι 

διάφορες ενώσεις του αναλύτη να µπορούν να διαχωριστούν αποτελεσµατικά. Συν τις 

άλλοις, πολύ σηµαντικό θεωρείται ο καταστολέας να µπορεί εύκολα να µειώσει την 

αγωγιµότητα των συστατικών του διαλύµατος έκλουσης, ώστε να µην προκύψει 

πρόβληµα στον διαχωρισµό και την εµφάνιση των κορυφών. 

Στην ανιοντική χρωµατιογραφία, σαν υγρό εκλούσεως µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

οποιαδήποτε ένωση είναι ανιοντική σε pH > 8 και ουδέτερη σε pH 5 – 8, επιτρέποντας το 

διαχωρισµό και τον προσδιορισµό ανιόντων που είναι ιονισµένα σε pH < 8 
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(Χατζηιωάννου, Κουππάρη, 2010). Η πιο συνηθισµένη κινητή φάση για τον διαχωρισµό 

ανιόντων είναι το ρυθµιστικό διάλυµα ανθρακικών ιόντων.  

Αντίστοιχα, στην κατιοντική χρωµατογραφία, χρησιµοποιούνται σαν υγρά έκλουσης, 

ενώσεις που είναι κατιοντικές σε pH < 5 και ουδέτερες σε pH 5 – 9 (Χατζηιωάννου, 

Κουππάρη, 2010). 

 

Σύστηµα Εισαγωγής ∆είγµατος (injector) 

 

Συνήθως πρόκειται για µια περιστρεφόµενη βαλβίδα υψηλής πιέσεως, µε βρόγχο 

δείγµατος. Η βαλβίδα εισαγωγής, διαθέτει δύο θέσεις κατά τις οποίες µπορεί να γίνει η 

εισαγωγή του δείγµατος στη στήλη µε διαφορετικούς τρόπους. Πρόκειται για τις θέσεις 

"φόρτωσης" (load) και "εισαγωγής" (inject). Στη θέση "φόρτωσης", η κινητή φάση 

προωθείται προς τη στήλη, ενώ µε τη βοήθεια σύριγγας πληρώνεται ο βρόγχος δείγµατος 

µε το προς ανάλυση διάλυµα του δείγµατος. Από την άλλη, όταν η βαλβίδα βρίσκεται 

στη θέση "inject", η κινητή φάση παρασύρει ποσοτικά τον όγκο του δείγµατος και τον 

προωθεί προς τη στήλη. Με το σύστηµα αυτό δείγµατα όγκου ολίγων µL εισάγονται µε 

ακρίβεια και επαναληψιµότητα (Χατζηιωάννου, Κουππάρη, 2010). 

 

Στατική φάση 

 

Οι ρητίνες ιονανταλλαγής είναι εν γένει το υλικό επιλογής για την πλήρωση των 

στηλών (στατική φάση) στην ιοντική χρωµατογραφία. Μια ιονανταλλακτική ρητίνη 

αποτελείται από τρία κυρίως τµήµατα: α) ένα µη διαλυτό οργανικό ή ανόργανο 

υπόστρωµα, β) δραστικές ιονανταλλακτικές οµάδες (functional groups) και γ) 

αντισταθµιστικά ιόντα αντιθέτου φορτίου προς τις ιονανταλλακτικές οµάδες (counter 

ions), έτσι ώστε να διατηρείται η ηλεκτρική ουδετερότητα. Μια ποικιλία υλικών έχει 

χρησιµοποιηθεί ως υπόστρωµα ιονανταλλακτικών ρητινών. Το υλικό που κυριαρχεί 

πλέον στις σύγχρονες στήλες ιοντικής χρωµατογραφίας είναι τα οργανικά συµπολυµερή 

του στυρενίου, ενώ χρησιµοποιείται και η πηκτή διοξειδίου του πυριτίου. Η χηµική 

σταθερότητα είναι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των οργανικών πολυµερών σε σχέση µε 

την πηκτή διοξειδίου του πυριτίου, που παρουσιάζει ευαισθησία σε αλκαλικό 

περιβάλλον. Σαν δραστικές οµάδες, χρησιµοποιούνται η σουλφονική οµάδα -SO3Η
+
 και 

οι τριτοταγείς αµίνες -N(CH3)3
+
OH

-
, για τις κατιονανταλλακτικές και 

ανιονανταλλακτικές ρητίνες, αντίστοιχα. 
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Ανιχνευτής 

 

Ο αγωγιµοµετρικός ανιχνευτής είναι ο περισσότερο χρησιµοποιούµενος ανιχνευτής 

στις εφαρµογές ιοντικής χρωµατογραφίας, καθότι τα προσδιοριζόµενα σωµατίδια είναι 

ιοντισµένα και εποµένως εµφανίζουν ηλεκτρική αγωγιµότητα. Τα χαρακτηριστικά 

ποιότητας των ανιχνευτών ιοντικής χρωµατογραφίας είναι όµοια µε τα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά ποιότητας που αναφέρονται για όλες τις χρωµατογραφικές τεχνικές και 

περιλαµβάνουν κυρίως τη γραµµική δυναµική περιοχή, την ευαισθησία και την 

ανιχνευσιµότητα. ∆εδοµένου ότι η περιοχή γραµµικότητας του αγωγιµοµετρικού  

ανιχνευτή καλύπτει πέντε τάξεις µεγέθους συγκεντρώσεων, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για ποσοτική ανάλυση.  

Η αγωγιµοµετρική ανίχνευση βασίζεται στην εφαρµογή εναλλασσόµενου δυναµικού 

µεταξύ δύο ηλεκτροδίων εντός κατάλληλης κυψελίδας και στη µέτρηση της έντασης του 

ρεύµατος. Στην περίπτωση της καταστελλόµενης χρωµατογραφίας, αν υποτεθεί ότι έχουν 

αποµακρυνθεί όλα τα ιόντα της κινητής φάσης, η µετρούµενη ένταση του ρεύµατος είναι 

ευθέως ανάλογη της συγκέντρωσης του εκλουόµενου ιόντος. 

 

Πρίν από την ανάλυση µε ιοντική χρωµατογραφία είναι απαραίτητη η εκχύλιση των 

φίλτρων µε υπερκάθαρο νερό (ultra-pure water, Milly-Q), µε σκοπό την παραλαβή του 

στερεού δείγµατος σε υδατικό διάλυµα. Πιο συγκεκριµένα, µισό από το φίλτρο (1/2) 

τοποθετείται  σε πλαστικό µπουκαλάκι πολυαιθυλενίου (vial) των 25ml. Στη συνέχεια 

προστίθενται 15ml υπερκάθαρου νερού για τα φίλτρα συλλογής της αέριας φάσης (citric 

acid + gff filters) και 20ml για τα φίλτρα συλλογής της σωµατιδιακής φάσης (teflon 

filters). Στο επόµενο στάδιο της εκχύλισης το µπουκαλάκι τοποθετείται στους υπέρηχους 

για 45 λεπτά και αφού κρυώσει προστίθενται 100-150µl χλωροφόρµιο (CHCl3). Το 

χλωροφόρµιο (CHCl3) δρά σαν συντηρητικό των δειγµάτων, εφόσον αποτρέπει την 

δράση τυχόν βακτηρίων που µπορούν να αναπτυχθούν και να επηρεάσουν τα συστατικά 

του δείγµατος, αλλοιώνοντας τα τελικά αποτελέσµατα. Αυτή η επιµόλυνση είναι πολύ 

σηµαντική κυρίως για τα αµµωνιακά (NH4
+
) και φωσφορικά (HPO4

2-
) ιόντα που είναι πιο 

ευάλωτα στη δράση των βακτηρίων. Σύµφωνα µε τους Bardouki et al., (2003) αυτή η 

µέθοδος εκχύλισης προσδίδει απόδοση πάνω από 98% για όλες τις ενώσεις που 

µελετώνται. Το εκχυλισµένο διάλυµα στη συνέχεια αποθηκεύεται στο ψυγείο για 
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συντήρηση  και όταν έρθει η στιγµή της ανάλυσης φιλτράρεται σε ένα γυάλινο 

µπουκαλάκι (vial). Αυτό αποσκοπεί στην αποµάκρυνση τυχόν ανεπιθύµητων σωµατιδίων 

ή θραυσµάτων από διάλυση του φίλτρου στους υπέρηχους, τα οποία µπορούν να 

προκαλέσουν βλάβη στο σύστηµα του χρωµατογράφου.   

Τέλος, σηµαντικό ρόλο παίζει ο τρόπος κατεργασίας των σκευών, ο οποίος σε µεγάλο 

βαθµό µπορεί να επηρεάσει την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων. Πρώτο και κύριο βήµα 

πριν τη διαδικασία της εκχύλισης και της ανάλυσης είναι η πλύση τουλάχιστον τρείς 

φορές των πλαστικών και γυάλινων vials, µε υπερκάθαρο νερό. Στη συνέχεια αφήνονται 

να στεγνώσουν καλά, τα µεν πλαστικά µόνα τους ενώ τα γυάλινα στο φούρνο, πρίν από 

τη χρήση τους. 

 �
Ξεκινώντας τη διαδικασία της ανάλυσης, τόσο για τα ανιόντα όσο και για τα κατιόντα, 

προετοιµάζεται το διάλυµα έκλουσης. Στη συνέχεια διαβιβάζεται αέριο He για µερικά 

λεπτά, µε σκοπό την απαέρωση του συστήµατος. Αφού πραγµατοποιηθεί η απαέρωση 

αποµονώνουµε το σύστηµα, δηλαδή αποκλείουµε τη στήλη αφήνοντας τον εκλουτή σε 

ροή. Αυτό έχει σκοπό την αποµάκρυνση τυχόν φυσαλίδων που εντάχτηκαν στο σύστηµα 

και µπορεί να προκαλέσουν ζηµιά. Μετά από όλα αυτά το σύστηµα του ιοντικού 

χρωµατογράφου είναι έτοιµο ώστε να ξεκινήσει η ανάλυση. 

 

• 
��������	��	�

Για την ανάλυση των κατιόντων χρησιµοποιήθηκε η στήλη διαχωρισµού CS12Α 

4x250mm, η προστήλη CG12Α 4x50mm και ο καταστολέας CSRS-ULTRA II 4mm , της 

εταιρείας Dionex. Στον Πίνακα 3.1 δίνονται συγκεντρωτικά όλες οι συνθήκες ανάλυσης. 

Ο διαλύτης έκλουσης είναι ένα διάλυµα µεθυλοσουλφινικού οξέος (CH3SO3H, MSA) 10 

M, µε ροή ισοκρατικής έκλουσης 1 ml/min.   

Με το σύστηµα αυτό είναι δυνατός ο διαχωρισµός και η ανίχνευση των κατιόντων 

Na
+
, NH4

+
, K

+
, Mg

2+
, Ca

2+
 (µε σειρά έκλουσης). Ο χρόνος ανάλυσης του κάθε δείγµατος 

είναι 13 λεπτά. Στο Σχήµα 3.3 φαίνεται ένα χαρακτηριστικό χρωµατογράφηµα όπως 

προκύπτει από την ανάλυση πρότυπου διαλύµατος κατιόντων συγκέντρωσης 2500ppb. 
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������ 3.1 : Χρωµατογραφικές συνθήκες για την ανάλυση των κατιόντων. 

 

 

 ����� ���: Τυπικό  χρωµατογράφηµα  πρότυπου διαλύµατος κατιόντων συγκέντρωσης  

2500ppb. 

 

 

 

3��%�$ Μarathon IV HPLC pump"��%� ��$����*��� Dionex CS12A 4x250mm���*��%� ��$����*��� Dionex CG12A 4x50mm3��������� Dionex conductivity detector -$�$*��%)$� Dionex CSRS ULTRA II 4mm���$*� .���$��� -$�$*��%)$ 100mA ��*$���� �����$��� Marathon Autosampler��	%��$�%
�*�� MSA 10M .�� 1 ml/min (������ ��

� 20µl

���
���� �� ���� ����
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• 
���������	�

Οι συνθήκες ανάλυσης των ανιόντων είναι τελείως διαφορετικές από αυτές των 

αντίστοιχων κατιόντων. Χρησιµοποιήθηκε η στήλη διαχωρισµού AS4Α-SC 4mm, η 

προστήλη AG4Α-SC 4mm και ο καταστολέας ASRS ULTRA II 4mm , της εταιρείας 

Dionex. Στον Πίνακα 3.2 δίνονται συγκεντρωτικά όλες οι συνθήκες ανάλυσης. Ως 

διάλυµα  έκλουσης χρησιµοποιήθηκε το µίγµα όξινου ανθρακικού νατρίου-ανθρακικού 

νατρίου (NaHCO3-Na2CO3) 20M, µαζί µε νερό σε αναλογία 50% από το καθένα, και µε  

ροή ισοκρατικής έκλουσης 1,5 ml/min.  

Με το σύστηµα αυτό είναι δυνατός ο διαχωρισµός και η ανίχνευση των ανιόντων Cl
-
, 

Br
-
, NO3

-
, HPO4

2-
, SO4

2-
, C2O4

2-
 (µε σειρά έκλουσης). Ο χρόνος ανάλυσης του κάθε 

δείγµατος είναι 9 λεπτά. Στο Σχήµα 3.4 παρουσιάζεται ένα χαρακτηριστικό 

χρωµατογράφηµα όπως προκύπτει από την ανάλυση ενός πρότυπου διαλύµατος 

ανιόντων. ������ ��� : Χρωµατογραφικές συνθήκες για την ανάλυση των ανιόντων. 

 

 

 

3��%�$ Dionex GP50 gradient pump"��%� ��$����*��� Dionex AS4A-SC 4mm���*��%� ��$����*��� Dionex AG4A-SC 4mm3��������� Dionex CD20 conductivity detector -$�$*��%)$� Dionex ASRS ULTRA II 4mm���$*� .���$��� -$�$*��%)$ 50mA ��*$���� �����$��� Marathon Autosampler��	%��$�%
�*��   NaHCO3 0.0034Μ/ Na2CO3 0,0036M .�� 1,5 ml/min (������ ��

� 100µl
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 ����� ��� : Τυπικό χρωµατογράφηµα πρότυπου διαλύµατος ανιόντων συγκέντρωσης 

2500ppb. 

 

Κατά τη λήψη του χρωµατογραφήµατος, οι συγκεντρώσεις των επιµέρους ιόντων 

προσδιορίζοντα ποσοτικά µέσω των αντίστοιχων καµπυλών αναφοράς, που στηρίζονται 

σε πρότυπα διαλύµατα. Τα πρότυπα διαλύµατα αναλύονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες 

µε τα δείγµατα, στην χρήσιµη αναλυτική περιοχή, λαµβάνοντας αντίστοιχα 

χρωµατογραφήµατα κάθε φορά. Παρασκευάζονται σε διαφορετικές συγκεντρώσεις από 

ένα αρχικό πρότυπο (stock), που περιέχει όλα τα είδη των ιόντων που θέλουµε να 

αναλύσουµε στην µορφή αλάτων. Με τη διάσταση αυτών των αλάτων στο υδατικό 

διάλυµα προκύπτουν τα ιόντα του µετρούµενου συστατικού στις επιθυµητές 

συγκεντρώσεις, µε τις κατάλληλες αραιώσεις κάθε φορά.  

Ως παράδειγµα δίδονται οι καµπύλες αναφοράς για τα κατιόντα Na
+
 και Ca

2+ 
 καθώς 

και για τα ανιόντα NO3
-
 και SO4

2-
, όπως προκύπτουν από τις αναλύσεις πρότυπων 

διαλυµάτων διαφορετικών συγκεντρώσεων. Στα διαγράµµατα διαφαίνεται η πολύ καλή 

συσχέτιση για όλα τα ιόντα, µε συντελεστές (R
2
) που φτάνουν τη µονάδα (Σχήµα 3.5). 

���
��� ������ ����� ����������
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����� ��� : Καµπύλες αναφοράς για τα κατιόντα Na
+
 και Ca

2+
 καθώς και για τα ανιόντα  

NO3
-
 και SO4

2-
,  όπως προκύπτουν από την ανάλυση πρότυπων διαλυµάτων µε την ιοντική 

χρωµατογραφία. 

 

Στην κατιοντική χρωµατογραφία, το αρχικό πρότυπο που παρασκευάζεται περιέχει τα 

άλατα χλωριούχο νάτριο (NaCl), χλωριούχο αµµώνιο (NH4Cl), χλωριούχο κάλιο (KCl), 

θειικό µαγνήσιο (MgSO4) και διένυδρο χλωριούχο ασβέστιο (CaCl2*2H2O) σε 

κατάλληλες ποσότητες, ώστε να επιτυγχάνονται οι επιθυµητές συγκεντρώσεις των ιόντων 

στα πρότυπα διαλύµατα. Οι συγκεντρώσεις των πρότυπων διαλυµάτων, που 

παρασκευάζονται για την ανάλυση των κατιόντων και την δηµιουργία της καµπύλης 

αναφοράς, καλύπτουν µια ευρεία κλίµακα από 125ppb έως και 20ppm.  

Αντίστοιχα στην ανιοντική χρωµατογραφία, τα άλατα που χρησιµοποιούνται για την 

παρασκευή του αρχικού προτύπου είναι το  χλωριούχο νάτριο (NaCl), το βρωµιούχο 

νάτριο (ΝaBr), το νιτρικό νάτριο (NaNO3), το υποφωσφορικό κάλιο (K2HPO4), το θειικό 

κάλιο (K2SO4) και το διένυδρο οξαλικό οξύ (H2C2O4*2H2O) σε κατάλληλες 

συγκεντρώσεις. Τα πρότυπα διαλύµατα για την ανάλυση των ανιόντων καλύπτουν µια 

ευρεία κλίµακα συγκεντρώσεων από 125ppb έως και 15ppm. 
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Το όριο ανιχνεύσεως (limit of detection), χαρακτηρίζει τη µικρότερη συγκέντρωση ή 

ποσότητα του µετρούµενου συστατικού, που µπορεί να προσδιοριστεί "αξιόπιστα" µε µια 

αναλυτική µέθοδο (Χατζηιωάννου – Κουππάρη, 2010). Ο καθορισµός του ορίου 

ανίχνευσης γίνεται µε πολλαπλή µέτρηση της αποκρίσεως των τυφλών δειγµάτων 

(blanks), τα οποία υφίστανται την ίδια κατεργασία και αναλύονται κάτω από τις ίδιες 

ακριβώς συνθήκες µε τα κανονικά δείγµατα. Εν συνεχεία από τις συγκεντρώσεις των 

τυφλών δειγµάτων υπολογίζεται ο µέσος όρος και η τυπική απόκλιση του µέσου όρου για 

κάθε συστατικό που µελετάται, από τις εξισώσεις που δίδονται παρακάτω. Το όριο 

ανίχνευσης ενός συστατικού µε µια µέθοδο έχει πλέον οριστεί ως εκείνη η συγκέντρωση 

ή ποσότητα του συστατικού, για την οποία η απόκριση της µεθόδου διαφέρει από την 

απόκριση του τυφλού κατά το τριπλάσια της τυπικής αποκλίσεως του µέσου όρου του 

τυφλού.  

 
 

          =   =                           «Υπολογισµός Μέσου Όρου»    

 

 

 

          =  =                     «Υπολογισµός Τυπικής Απόκλισης»   

 

 

 
 

Τα όρια ανίχνευσης που έχουν προσδιοριστεί για το χρωµατογραφικό σύστηµα που 

χρησιµοποιήθηκε, για την ανάλυση τόσο των ανιόντων όσο και των κατιόντων, 

παρατίθενται στον Πίνακα 3.3. 

 

 ������ ��� : Όρια ανίχνευσης ιοντικής χρωµατογραφίας 

 

            Κατιόντα Ανιόντα 

Στοιχείο 
1�� ���� �� ���� ���� ��� ��� ���� ������ ����� ������

Όριο 

Ανίχνευσης 

(ppb) 

40 20 12 12 40 20 20 20 20 20 20 
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Με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας και εγγύτητας των αποτελεσµάτων κατά την 

ανάλυση της ιοντικής τους σύστασης, πραγµατοποιούνται διεργαστηριακές συγκρίσεις 

(intercomparisons) οι οποίες επιβεβαιώνουν την ορθότητα των αναλύσεων. Πιο 

συγκεκριµένα λαµβάνονται δείγµατα από το διεθνή οργανισµό "Quality 

Assurance/Science Activity Centre – Americas (QA/SAC-Americas) ", τα οποία 

υφίστανται την ίδια επεξεργασία και αναλύονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες µε τα 

εργαστηριακά δείγµατα, ως προς την ιοντική τους σύσταση. Στη συνέχεια τα 

αποτελέσµατα των αναλύσεων συγκρίνονται µε τις πραγµατικές συγκεντρώσεις των 

ιόντων. Από τέτοιου είδους διεργαστηριακές συγκρίσεις επιβεβαιώνεται η ακρίβεια και η 

ορθότητα των αναλύσεων, µέσω της  καλής συσχέτιση που προκύπτει µεταξύ των 

πραγµατικών και των µετρηθέντων συγκεντρώσεων. Στο Σχήµα 3.6 που ακολουθεί 

παρουσιάζονται ενδεικτικά οι συσχετίσεις για τα SO4
2-

 και NH4
+
 ιόντα.    

 

  

 ����� ��� : Συσχέτιση µεταξύ των πραγµατικών και µετρηθέντων συγκεντρώσεων για τα 

ιόντα SO4
2-

 και NH4
+
 µε βάση διεργαστηριακές συγκρίσεις. 
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Πέρα από τον προσδιορισµό της ιοντικής σύστασης, έγινε και  προσδιορισµός του 

υδατοδιαλυτού οργανικού αζώτου στη σωµατιδιακή φάση των αερολυµάτων (teflon 

filters). Ο προσδιορισµός του πραγµατοποιείται έµµεσα και βασίζεται στην µέτρηση της 

συνολικής συγκέντρωσης του υδατοδιαλυτού ανόργανου αζώτου (ΝΟ2
-
, ΝΟ3

-
, ΝΗ4

+
), η 

οποία στη συνέχεια αφαιρείται από τη συγκέντρωση του ολικού αζώτου (Total Nitrogen, 

TN). Το συνολικό υδατοδιαλυτό κλάσµα του ανόργανου αζώτου µετράται µέσω της 

ιοντικής χρωµατογραφίας, µε τον προσδιορισµό των ΝΟ3
- 

και ΝΗ4
+
 ιόντων, όπως 

παρουσιάστηκε παραπάνω. Η συγκέντρωση των ΝΟ2
-
 ιόντων δεν υπολογίστηκε καθώς 

θεωρείται αµελητέα λόγω της ταχείας µετατροπής του σε ΝΟ3
-
 ιόντα. Από την άλλη ο 

προσδιορισµός του συνολικού υδατοδιαλυτού αζώτου πραγµατοποιήθηκε σε αναλυτή 

ολικού αζώτου (ΤΝΜ-1 Analyzer, Shimadzu). Η λειτουργία του αναλυτή ολικού αζώτου 

βασίζεται στην αντίστοιχη που ακολουθείται για την ανάλυση του ολικού οργανικού 

άνθρακα από την συσκευή TOC-VCSH/CSN Analyzer (Shimadzu), µε την επιπλέον 

προσθήκη του κατάλληλου ανιχνευτή (Σχήµα 4.1).  

 

 ����� ��� �
 Ο αναλυτής ολικού οργανικού άνθρακα (TOC-VCSH/CSN Analyzer Shimadzu)-

ολικού υδατοδιαλυτού αζώτου (ΤΝΜ-1 Analyzer, Shimadzu). 
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Η µέτρηση του ολικού υδατοδιαλυτού αζώτου, µέσω αυτής της διαδικασίας είναι 

εξαιρετικά ακριβής µε τη δυνατότητα µέτρησης µιας ευρείας κλίµακας αζωτούχων 

ενώσεων. Το κάθε δείγµα αναλύεται σε λιγότερο από 4 λεπτά, καθιστώντας έτσι τη 

µέθοδο πολύ γρήγορη, αλλά και εύκολη καθώς δεν απαιτείται επιπλέον προεργασία του 

δείγµατος µε αντιδραστήρια ή χηµικά.  Πρόκειται για µια διεργασία µη-ειδικής µέτρησης 

του συνολικού αζώτου σε µια κλίµακα συγκεντρώσεων που καλύπτει ένα µεγάλο εύρος 

από 0.1 mg/L έως 4000 mg/L. 

Η προκατεργασία των δειγµάτων για την µέτρηση του ολικού αζώτου δεν 

περιλαµβάνει κάτι διαφορετικό συγκριτικά µε την ιοντική χρωµατογραφία. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση λόγω περίσσειας ποσότητας του υδατικού διαλύµατος των 

δειγµάτων µετά τον προσδιορισµό της ιοντικής τους σύστασης, χρησιµοποιήθηκε το ίδιο 

διάλυµα για τις µετρήσεις του ολικού αζώτου. 

 

Η µέτρηση του ολικού υδατοδιαλυτού αζώτου µε αυτή τη µέθοδο στηρίζεται στην 

οξειδωτική καύση των αζωτούχων ενώσεων και ανίχνευση αυτών µε χηµειοφωταύγεια.  

Αναλυτικότερα, το δείγµα το οποίο περιέχει τις ενώσεις του αζώτου, εισάγεται σε ένα 

σωλήνα καύσης πλούσιο σε οξυγόνο που περιέχει καταλύτη πλατίνα (Pt), σε 

θερµοκρασία 720 
0
C. Παρουσία του καταλύτη όλες οι µορφές του δεσµευµένου αζώτου 

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

φέρον αέριο (Ν2), που διέρχεται µέσω µιας ελεγχόµενης ροής 150 ml/min από το σωλήνα 

καύσης, µεταφέρει το ΝΟ σε ένα αφυγραντή όπου αποµακρύνεται η υγρασία, µε 

ταυτόχρονη ψύξη του δείγµατος. Στη συνέχεια το ΝΟ αντιδρά µε το όζον (Ο3) 

σχηµατίζοντας µια διεγερµένη κατάσταση του διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2). 

Επιστρέφοντας στη βασική του κατάσταση εκπέµπεται φώς, το οποίο µετράται από ένα 

ανιχνευτή χηµειοφωταύγειας. Με αυτό τον τρόπο το αναλογικό σήµα από τον ανιχνευτή 

δίνει µια κορυφή, η επιφάνεια της οποίας µετράται από ένα επεξεργαστή δεδοµένων και 

είναι ανάλογη της συγκέντρωση του ολικού αζώτου στο δείγµα.  

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η λειτουργία του αναλυτή ολικού αζώτου 

στηρίζεται στην αντίστοιχη του ολικού οργανικού άνθρακα. Στην ουσία, τόσο οι 

αναλύσεις ολικού οργανικού άνθρακα όσο και συνολικού υδατοδιαλυτού αζώτου 

ακολουθούν την ίδια πορεία στο σύστηµα, διαθέτοντας κοινό σωλήνα καύσης και 

οξειδωτικό καταλύτη. Το µόνο που διαφέρει είναι ο τρόπο ανίχνευσης τους, που στην 
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περίπτωση του ολικού οργανικού άνθρακα περιλαµβάνει τη µέτρηση του CO2 από ένα 

ανιχνευτή NDIR (Non Dipresive Infra Red). Το σύστηµα αυτό παρέχει τη δυνατότητα 

ξεχωριστής ανάλυσης για δύο είδη, ενώ υπάρχει επιπλέον και η  ικανότητα ταυτόχρονης 

µέτρησης τους σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητο (Σχήµα 4.2).  

Κατά τη διάρκεια των αναλύσεων η σταθερότητα του οργάνου ελέγχεται µε τη 

ανάλυση τυφλών (υπερκάθαρο νερό) και πρότυπων διαλυµάτων, τα οποία δεν πρέπει να 

αποκλίνουν πάνω από 10% από τις αρχικές µετρήσεις. Ο όγκος του δείγµατος που 

αναλύεται κάθε φορά από τον αναλυτή είναι 100 µL. 

 

 ����� ��� �
 Σχηµατική απεικόνιση της ταυτόχρονης λειτουργίας του αναλυτή ολικού 

αζώτου και του αναλυτή ολικού οργανικού άνθρακα. 
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Στην ανάλυση του ολικού αζώτου, η µορφή µε την οποία το άζωτο υπάρχει στα 

δείγµατα µπορεί να επηρεάσει την ανίχνευση τους. Πιο συγκεκριµένα, το άζωτο που 

εµπεριέχεται στα ιόντα ΝΟ2
-
, ΝΟ3

-
 και ΝΗ4

+
 και στην πλειονότητα των οργανικών 

ενώσεων, παρουσιάζει υψηλές τάξεις ανίχνευσης. Αντίθετα, µερικές οργανικές 

αζωτούχες ενώσεις όπως οι υδραζίνες, οι πυραζολόνες και τα αζίδια εµφανίζουν τάξεις 

ανίχνευσης που κυµαίνονται από 10% έως 60% ανάλογα µε τις συγκεντρώσεις τους στο 

δείγµα. 

Ο ποσοτικός προσδιορισµός του ολικού αζώτου επιτυγχάνεται µε τη χρήση καµπύλης 

αναφοράς, ο σχεδιασµός της οποίας στηρίζεται σε πρότυπα διαλύµατα διαφορετικών 

συγκεντρώσεων. Τα πρότυπα διαλύµατα προκύπτουν µε βάση ένα αρχικό πρότυπο 

(stock) που περιέχει διάφορες µορφές αζώτου, µε κατάλληλες αραιώσεις. Στη 

συγκεκριµένη περίπτωση παρασκευάζονται τρία αρχικά πρότυπα. Το πρώτο περιέχει ένα 

µίγµα ενώσεων, µε το γλουταµινικό οξύ (C5H9NO4) και την ουρία (NH2-CO-NH2) ως τις 

οργανικές µορφές του αζώτου, καθώς και το χλωριούχο αµµώνιο (NH4Cl) και το νιτρικό 

κάλιο (ΚNO3) ως ανόργανες µορφές. Το δεύτερο πρότυπο που παρασκευάζεται περιέχει 

αποκλειστικά νιτρικό κάλιο (ΚΝΟ3) ενώ το τρίτο χλωριούχο αµµώνιο (ΝΗ4Cl). Οι 

ενώσεις αυτές προστίθενται σε κατάλληλες ποσότητες, ώστε να επιτυγχάνεται η 

επιθυµητή συγκέντρωση του τελικού διαλύµατος.  

Εν συνεχεία παρασκευάζονται πρότυπα διαλύµατα και από τα τρία αρχικά πρότυπα τα 

οποία καλύπτουν µια ευρεία κλίµακα συγκεντρώσεων από 0.1 ppm έως και 5 ppm 

περίπου, για την ανάλυση του ολικού αζώτου και την δηµιουργία της καµπύλης 

αναφοράς. Για µεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία των αποτελεσµάτων σχεδιάστηκαν 

δυο ξεχωριστές καµπύλες αναφοράς. Όπως φαίνεται και από το Σχήµα 4.3 η πρώτη 

καµπύλη αφορά τις µικρότερες συγκεντρώσεις ολικού αζώτου από 0.1 έως και 1 ppm 

ενώ η δεύτερη  τις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις από 1.25 έως και 5.03 ppm. Και οι δύο 

καµπύλες προκύπτουν µε συνδυασµό των αποτελεσµάτων που δίνουν τα διαλύµατα 

διαφορετικών συγκεντρώσεων από τα αρχικά είδη προτύπων. Η επιλογή της κατάλληλής 

καµπύλης ελέγχεται κάθε φορά µε βάση τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις του ολικού 

αζώτου στο δείγµα. 
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 �������� ��� �
 Καµπύλες αναφοράς όπως προκύπτουν από την ανάλυση πρότυπων 

διαλυµάτων,  για συγκεντρώσεις ολικού αζώτου  �� από 0.1 έως 1 ppm και ��  από 1.25 

έως 5.03 ppm. 
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AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤA 

 

 Εισαγωγή ���� ����	�
������  ������� ��	 ��������	 ���	� ��	 �������� ������� ���� !""� �� #������� ��$ ��	 %�	������ ��� &''( ��� ��� ��	 )�����*��� ��� &'+&,-�������������� �� � ���� �	$� ������������ �����. $���� ���� /0 1 2 �!3�4536��78 ��� ���������	 �� ����� �����.��	� �����9��� /: ;5� 4!"6�<=�=>57;?@!�5;�"� :4>8 ���9� ������� �	����� �� �� ������� ����, A���B� ��	��$�������$���	� �������� �$�� �� ������ $�� ��� �� ������������ 
��� ����������B�	�	��� ���� � �.��� ��	 ������������	, C��$ ����.���� ��$ � ��	��$��������� ��� �.������ ��	 ��� 
����	 ���D� ��� �	 ����	$��� �.	���� ���� �������
���	 ���	���D	 /��, E5" ; 657;?@!�5;� @ <F�7"? <"8, )�	����� ���������	 &G+��9����� ������������ 
���� &H+ ��9����� ��� �	 ����� 
�� �� IJK ��� ��9�� &G+��9����� ��� �	 ����� 
�� LMNK ��� 4NO, P ��$	�� ������	�� ��	 
9����	 ���	������� ��	 ���	 ������$�� ������.�� ��$ ������ �������������� ��� ��� ������������, A������ ��� �����Q ������	�	 ��$ ��	 I���*��� ��� &''R ��� ��� ��	 %�.	����� &'+'� ���D� ��� ��� �� ���� &'+& $�� �
��� ������������ �	 ����� 
�� �� IJK��$�� �����9�� ��������	, S�	��$���� ���	���$ �9	�� 	� �	�
����9 $�� �� ����� �������	 �����	��D���	 ��� �� ���� &'+&� ��	 �9	�� �	��������������� ��� $�� �� ������
$��	 �� �������9� ��9����� ��� �	��.���	 ���������.��	 ��	 ��	� )�����*���,T� �	 ����.�� ������*� ���������  ����� �.���� �� ���$�
����� ��#������� �������$�����, -�� ����������	� ���	�	 �	��.���� �$	��	� �����.����	���. �UD��� /VPI8 ���D� ��� ��������D	 ������9�	, )�	 �����9��	 ����� ���9	�� ���� �.��� �$��  ������9�� ��	 ������������	 ��$ ��� �	��.���� ��	 �$	��	/����� ��� ����������� 
��8 ��� ��� ����	���. �UD���,
5) Αέρια Φάση  

5.1)  Παρουσίαση και Στατιστικά Χαρακτηριστικά των Αποτελεσµάτων J ����� �� ������ 
��� �����	��D��� �� ������� ��� ����� �	D���	 ��	����� 
�� $���  ����	9� /MJK8� �� 	�����$ �B. /LMNK8 ��� �� ���B�9��� ��� ��9��/4NO8,



��

������� ��	 
 Στατιστικά χαρακτηριστικά των αποτελεσµάτων της αέριας φάσης, για την 

περιοχή Ile Rousse της Κορσικής, από τον Ιανουάριο του 2004 έως και τον Σεπτέµβριο του 

2012.

)��	 -9	��� �,+ ��������U�	��� �� ���������� ������������� ��	 ������������	��$ ��� �	��.���� ��	 ���9�	 ��� ���	�	, -�� ����������	� ���*������� � ����� $���� ������ ��$�����  ������� ���  ������ ���� ��	 �����	��D���	 ��	 ���9�	 ����� �� &''( ��� &'+&,-�����D	��� ��	 ������	� �9	��� �� �����	��D���� ��	 ���9�	 MLK� LMNK ���4NO ��������U��	 �	��	�� ������	���� �������	����� $��� ��� �9	�� �	���	$��	�, C��$

  Κορσική ������
Μέσος Όρος 

   Τυπική 

Απόκλιση

 Ελάχιστη 

     Τιµή 

     Μέγιστη 

        Τιµή 

2004 

ΝΗ3 ���� ���� ��O� ����
ΗΝΟ3 ���� ��OO ��O� ����
SO2 

���K ��O� ���� ����
2005 

ΝΗ3 ���� ��O� ���� ����
ΗΝΟ3 

��O� ���O ���� O ��K
SO2 

���� ��O� ���� ����
2006 

ΝΗ3 ���� ��O� ��OO ����
ΗΝΟ3 

��K� ���� ���� O ���
SO2 

���� ��K� ���� O �O�
2007 

ΝΗ3 ���� ���� ���� ����
ΗΝΟ3 

���� ���� ���� O ��K
SO2 

��K� ��K� ���K O ���
2008 

ΝΗ3 ���� ��O� ���� ����
ΗΝΟ3 

���� ���� ���� ����
SO2 ���� ��O� ��O� ����

2009 

ΝΗ3 ���� ����� !"# �$%&'()*"#�$� ���� ���� ���O
ΗΝΟ3 

���K ���� ��K� O ���
SO2 ���� ��K� ��O� ����

2010 

ΝΗ3 ���� ���+,# �$%-.'/*"#�$� ���� ���� ��K�
ΗΝΟ3 ���� ���� ��KK O ���
SO2 ���O ��O� ��O� ����

2011 

ΝΗ3 ���� ���� ���� ����
ΗΝΟ3 ���K ��K� ��O� ��OK
SO2 ���� ��O� ���� ����

2012 

ΝΗ3 Απουσία Φίλτρων 

ΗΝΟ3 ��K� ����� !"# �$%0.1(/*"#�$� ��K� ���O ����
SO2 ��K� ����� !"# �$%0.1(/*"#�$� ���� ���� ����



��

�
�9����� �$�� �� ��	����� ��	 ��D	 �������� ����� �
$��	 ��$������ ��� 
���������� ���� �.��� �$�� �	�������	�.� ������.���� ������ $�� ��� ���� ����������������	����� �	 �����9��	 ���	��� ���9���, C�$ �� ������	� ������	� �����9	���� $�� IJK ���� �� ����$���� ��9���� �����	��D���	� ���� $� �	 ���9��� �� ����������������� �� �� ����� JIPK ��� 4NO, C�$ �	 ��� ������ �� JIPK ���� ����Q�$����� ����� �� �B�9��� ��� ���	��� &''(� &''� ��� &''� $��� �� 4NO ������� �	��D� ���, C�$ � ��� ���� ��	 �����	��D���	 ��� �� ���
��� ��� ���
�9	���� $�� �����.��� �����	���� ��� �	 ����� IJK *����� �� ���� &''� ��� '��R � '�&G�E�3K �	D  ����$��� �� ���� &'++ ��� '�+� � '�+' �E�3K, S�� �� JIPK�  �����.��������	���� �������� �� ���� &''G ��� +�(� � '��( �E�3K �	D  ����$���� �������	���$ ������$� �� &'+& ��� '�H+ � '�H( �E�3K, V���� ��� �� 4NO�  �����.������� ��������9���� �� ���� &''� ��� +��' � '�H� �E�3K �	 �	������� �� �	 ����$�����	 '�H+ � '�+G �E�3K ��� �� ���� &'+&, #�� ��� ��� ��� �������9�� ������D���� ���������� ��	 �����	��D���	 �9	�� ���� �� ���� &'+&� ����	$� ��� �����.���� �	�*���$ �	���9*����� �
$��	 �� �	��.���� ��	 ���������������	 ��� $�� �� ���� ��� ������	�
����9��� �����	��D���� �9	�� �	��������� ����� �� ��	� )�����*���,
5.2)  Εποχική ∆ιακύµανση Αέριας Φάσης  

 

• Αµµωνία (ΝΗ3) 

 J ��� ������ ���� �� IJK ��� �� �� &''( ��� &'++ �9	�� '�(( � '�+� �E�3K �� �	��.��� ������	 ���D	 ��$ '�+� ��� '��R �E�3K, )�� )���� �,+ ��������U����  �����������.��	� �� IJK ��� ���� � ���	��� ���9���, P� �������� �����	��D�����������.	��� ���� ���� ���������	�.� ��	�� /'��H � '�++ �E�3K8� �	D �	�����������$����� ����� 
�9	�	��� 	� �������	 ���� � �������	� ���9��� /'�HG � '�+(�E�3K8,
 



��

 
 �� ��� ��	 
 Εποχική διακύµανση της συγκέντρωσης της ΝΗ3, στην περιοχή Ile Rousse της 

Κορσικής, για τα έτη 2004-2011. 

 V� �Q�� ��9���� ���� �	 ���������	� ���9��� ��9�	��	 	� ����9U�	��� �� �	�����9� ����� �	��$����� �� ��$��� ��������	�� �� IJK ��$ �	 ���$�
����� ����	�����$ �� �	 �Q�� �����$��� ��� �����������. IJ�IPK ���� ��$ ��� �Q������������9��, ���� ���� �� �	�
����9 ��� �������$ ������ �� ML�MNK �������.���������	����� �� ������ ���������9�� ��� �Q�� �����9�, C	�9���� �� ����$��������*����	�� ��� ��	����� ������ �����9�� ��	��9��� � ��������$� �� ������ IJK/� =7?E!�� �; 5�,� &''&8, V���� �� ���������	� ������� ��� �	 IJK ����������.	����$�� �� �����.���� ��	������ ��	 *����D	 ��D	 ��, J �����9�� ��� �����$���� �������9����� ��	 UD�	 ��� �� �U���.�� ��������� �������.	 � *����� ����������� �� ��	 ���$�
���� /��C :�@�<?@5� ��6 7;� &'++8, �����	�� �	���	������� ��B��	 ��� ����� ���� ���� ���������	�.� ��	��� $��� �$�� �Q������������9��� �� ���
�� �9	�� ������ B�$ /	 @5
 �; 5�,�&''(8,
 

• Νιτρικό Οξύ (ΗΝΟ3) 

 J ��� ������ ���� ��� ���9�� JIPK ��� �� �� &''( ��� &'+& �9	�� '�R� � '�('�E�3K �� �	� �.��� ���D	 ��$ '�H+ ��� +�(� �E�3K, )�� )���� �,& �����9��	��� ������� ����.��	� ��� JIPK ��� �	 ���	��� ���9��� �� ������, ���� 
�	��������9	���� �� �����	��D���� ��� ���9�� ��������U��	 ��B����� ������ ���� �������������	�.� ��	�� /+�&� � '�+� �E�3K8� ���������� �� ��� �	�9������� �����	��D������ �������	�� ����$��� /'��� � '�+� �E�3K8,

������
������

µ
g

/m
3

Μήνες 

NH3
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 �� ��� ��� 
 Εποχική διακύµανση της συγκέντρωσης του ΗΝΟ3, στην περιοχή Ile Rousse της 

Κορσικής, για τα έτη 2004-2012. 

 J ������� ���� �������
��� �������	.�� � ���	���$��� �� 
����������������$���� ��	 �������� ��� JIPK ���� �� �������� �	�9����� �MNO � NL � Μ � LMNK � ΜJ �	�9���� ���� �������9 �� ���	���$���� ���	���$ �������9�� ��� JIPK ��	����� 
�� ��� ��	��9��� ���	���� ���� ���� ���������	�.� ��	��� �� ���
�	9� �� ����	��� �������� �Q�� ��9���� ��	 ��UD	 ����B��9�� /PJ�8 ���� �	 ���9���,�	�� ��.����� �$��� ��� ��� �������.��	�� �Q��� �����	��D���� ��� ���9��JIPK ���� �����.� ���������	�.� ��	��� �����9 	� �������9 ���	 ��B��	� ����$�������� ��� IJ�IPK �$�� �� �Q��� ���������9��, ���� ����	�
������ ��IJ�IPK ���� ���� ���������	�.� ��	�� ��������9 ��	 ���������	 ���
� �����	�D	��� ���� �	 ����$���	 �������� ��	 ���9�	 JIPK ��� IJK /�5<5�5; " �; 5�,�+RRR8, V����  �����9� �� ����� �	��$���� �����9 	� ������9 ��9�� �	�� ��$ ���������	��� ��������� ��� ���9�� JIPK ��	 ���$�
���� ���� �	 ���9���,
• ∆ιοξείδιο του Θείου (SΟ2) 

 J ��� ������ ���� ��� ���9�� 4NO ��� �� �� &''( ��� &'+& �9	�� '�R' � '�(( �E�3K�� �	� �.��� ������	 ���D	 ��$ '�H+ ��� +��' �E�3K, )�� )���� �,H ��������U���� ������� ����.��	� ��� ���9�� 4NO ���� �� �� &''( ��� &'+&�  ���9� 
�9	���� 	�
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��

���� ����$��� ����*��$��� ���������� �� �� ���� �����, -��$�� ����� ���
�9	�	���������� �Q�$���� �� ��9���� ��� ���� ���� ���������	�.� ��	�� /+�'& � '�'G �E�3K8�	�	�� ��	 �	�9������	 ���� � �������	� ���9��� /'�GR � '�+' �E�3K8,
 

 �� ��� ��� 
 Εποχική διακύµανση της συγκέντρωσης του SΟ2, στην περιοχή Ile Rousse της 

Κορσικής, για τα έτη 2004-2012. J ������� ����.��	� ��� 4NO ���� �.��� �$�� ��������� ��$ �	 ��	����� ��	��D	 ���� �
$��	 ��$������ ��� �	� �������	D� ������$��	� ���9�� �	�������	�.�������.���� ������ ��	������� ��	 ���
������D	 ������������D	 ��	��D	 �������9��� ��� ��$	��, �	�� ����� ������	��� ��� ����9U�� ��9�� ��� �����	��D��������. ��	 ���$�
���� ���� 	� ��	�� �� �� ����$ ���������� ��� �� ����������� 4N�O %�$	�� /�7=!75< 5<= :!<@��� &''+8� ���� ��	 ���
$��	 ���	���D	 ���������������	 ��� �������$ �����,V� ��9���� ��� 4NO ���
�9	�	��� ������� ��B��	� ���� �	 ���������	� ���9��� ������ �� � �������	�, #��� ���� �������	�.� ��	�� ��
D�  ���� �	��$��� �������9��� ���� ��$�� ��������	�� ��� 4NO ��$ �	 ���$�
����� ���� ��$ �	 ��� ������ ����	����� 
�������� ��������� ��� ���D� ���  �Q�� ��	����� ��	 ��D	 ���/�9	� ������	� �����	� �����D	 ���,8 �� ����� ��	�9� $�� �� ���	�	 �Q��������9���� �����	��D���	 ���� �	 ���9��� /�7=!75< 5<= :!<@��� &''+� �!6;5 �; 5�,�&''H8, -��$�� ���� �������9��� ��� �	�9����
 ���  ���9� ����	$	 �	��	���� ����	�������	�9� �������� 4NO ��� 
��	��	 ���� ��	 ���9�	 ��UD	 ��	 �������� ����	�����$ �� �	 �������������$��� ����
��� �	D���	 ��$ �����	�� �������������� ���� ���������	�.� ��	��� 
��	$��	� ��� ���*�	�� �D�� �� $� � ����	 ��
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��

T�����9�� /	 @5
 �; 5�,� &''(8, �����$����� ���$ �����9 	� �
�9����� ��� �����B��	�� 
������ �������� ��� ���9�� 4NO ���� ���� �	 ���9���, ��������	�
����� �� ��4 �9	�� ����$	 *�������D	 ��������	 ��������D	 ��� ���D����������� ��$ �	 ���
�	��� �� �������� �B���D	���� ������ ���9�� ���� ����� 4NO,�
$��	 �� ��� � !""� �������9 ��� �������� ������� ������ �9	�� �.���� $�� ��������� �����.����� �����	��D���� ��4 ������� �� �����������	�� ��$ �	 ���������������, �����$����� ���$ �	���.���� ���� ���� ���������	�.� ��	�� �$�� ��	�	������	�	 �����	��D���	 ��4 �� �������� ��� �B���9�� �� ����	 �����$	��	$���  ��B��	 ���.��� ��� �	���� ���  �Q�$��� ���������9� ��	 ���
�	����� ��������� ��B�	��	 �	 �� ��� ��	 ���$�
���� /	 !F575
?" �; 5�,� &''&58, V�����	$� ���$ �� ��	�����$ �� ��� �	������	�� �����	��D���� ��UD	 PJ� �� �� �.����B�������$ ���� ��� �� ��4 ���� ���� �����.� ��	�� ��� ��$	��� ����.	 ���Q�$���� ��9���� 4NO,
6)  Σωµατιδιακή Φάση 

6.1)  Παρουσίαση και Στατιστικά Χαρακτηριστικά των Αποτελεσµάτων 

 )��	 -9	��� �,+ ��������U�	��� �� ���������� ������������� ��	 ������������	��$ ��� �	��.���� ��	 �������9�	 ��� ���������������	, -�� ����������	����*������� � ����� $����  ������ ��$�����  ������� ���  ������ ���� ��	�����	��D���	 �$�� ��� �� �.��� ����$	�� /M5�� ML��� 	�� �EO�� �5O�8 $�� ��� ��� ���.��� �	�$	�� /��%� �7%� MPK%�L>N�O %� 4N�O %� �ON�O % 8� ��� �� �� &''( ��� &'+&,���� �������9��� �� �����	��D���� ��	 �$	��	 ��� �����
������ �����9�����������U��	 ������	���� �������	����, C��$ �9	�� ��$���� �	���	$��	� �
$��	�������	 ���
���� ������	��� ��� �����.	 	� ��������	 ���� ���	��� ������ ���������	�� ������ ��	 �������9�	 ��� ��� ����������	 �������, V������ ������	���$��� �� ���� ��������� �� ���
���� 
������ ��� ������ �������9�� ��� ��	����.	 �������9��� ���� � �������� ������	�� ��� ����
���� ���� ��	 ���$�
����� ���D���� �� ��������.��� �������������� ��� �������������� ��	����� ��9U��	 ����������$�$�� /4@?57� �; 5�,� &''H8,
 



��

������� ��	 
 Στατιστικά χαρακτηριστικά των αποτελεσµάτων των ιόντων στη σωµατιδιακή φάση, για 

την περιοχή Ile Rousse της Κορσικής, από τον Ιανουάριο του 2004 έως και τον Σεπτέµβριο του 2012. 
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-�� ����������	�� �����9	�	��� ��� ����� ���� �$	��� ��� $�� �� ��� �������9���$��  ��� ��	 �	�$	��	 �� ��B�	$��	 �����	���� ��������9 � ����� �7% � L>N�O %��ON�O %���%�MNK%�4N�O % �� �B�9��� �� �� &''��&'+' ��� &'+& $��� �� �����	��D������	 �$	��	 ��% ����*�9	��	 ��� �	�9������� ��	 IPK% �$	��	, C�$ �	 ��� ������ ������$	�� ��	 ��������U��	 ������ ����������	 ��� ���� �����	��D���� ����, V��$	� ��� ���
�9	���� ������� �9	�� $�� �� #� ���� ��� ����$����� �����	��D���� �	D ��I5� ��� �����.����� �� $� �	 ���	��� ��9���� �� ������,
6.2)  Εποχική ∆ιακύµανση Σωµατιδιακής Φάσης  

 

6.2.1) ∆ευτερογενή Ιοντικά Σωµατίδια 

 )�	 ������9� ���� �	����	 �� ������������ �	$���	� �$	�� ML��� MNK% ��� <""�4N�O %, -���.����	 ��$ �� ��$����� ����� ���� MLK� MN� ��� 4NO �	�9������� ������������D	 ���������. ���������������9���� /E5" ; 657;?@�� @ <F�7"? <"8, S� ���$	����*D� �� �$��� ���� ������$����� ������D���� �	���	����  ������� ����.��	� ����	� ��������9 �	 �	�9����� ��	 ��$�����	 �	D���	 �����  ���9� ��� ������������������	�,
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 �� ��� ��	 
 Εποχική διακύµανση της συγκέντρωσης των ιόντων 
��� NH4

+ ���
NO3

-
 και 

���
 nss- 

SO4
2-

 ,στην ατµόσφαιρα του Ile Rousse της Κορσικής, για τα έτη 2004-2012.)�� )���� �,+ ��������U����  ������� ����*��� ��	 �����	��D���	 ��	 �$	��	���D	, #�� ���� ���9� ������D���� �� �$	�� ��������U��	 �����.����� �����	��D�������� ���� ���������	�.� ��	��� �$�� �����9�� ����� �	��$���� ��� ��B��	�
������9�� ��� ��	��.	 �� ��������$ ���������	D	 �������9�	 ��	 ������� ��������� T�����9�� /� =7?E!�� �; 5�
.
� &''&� � =7?E!�� 

�; 5�,� &''(� >�� �; 5�,� &''R8,��9��  B�$��� ��� ���
��� ��	 ���.��� ������� �� T�����9��� ���� ���� �	���9���� ��	��	 ��� �������������� �	 ����
��� �������9�	 ��$ ��$������ ����/	 @5
 �; 5�,� &''(8,
� Αµµωνιακά ιόντα (ΝΗ4

+
) J ��� ������ ���� ��	 �$	��	 IJ�� �9	�� '�+R � '�'G �E�3K �� �	� �.��� ���9�	���D	 ��$ '�'G ��� '�H& �E�3K, �����9	��� ��� ��
�	� ��B���� ��� ���� �������������	�.� ��	�� /)���� �,+�8 $��� �	�9������ ���*�9	�� ��� ��� �	 ����� 
���� IJK, -��$����� ������$� �.���� ��� �� IJ�� ���� �	�
����9 B�	� �$�� ��	���$�
���� �� ������� />�� �; 5�,� &''R� �5�?<= �; 5�,� &'+H8 $�� ��� �� C	��������T�����9�� /�?�5� 6 !� " �; 5�,� +RRG� �5<5�5; " 5<= ��5F5"� +RRR� 	 !F575
?" �; 5�,�&''+� 	 @5
 �; 5�,� &''(8,P� �Q��� ���������9�� �� ������9�� ����	 �� ���������� ��B��	�� �������������� ����	9��� $��� ���� �� �	�
����9� ��B�	�	��� �	 �B������������ �� ������	 ���$�
����, #��� ���$ ��	 ��$�� ����.����	 �� �	������	� ��9���� ��	 �$	��	
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��

IJ�� � ���� �	 ���9���� ���9�� ���� �� �	�9����� ��� ������. �B��� JO4N� ��� �������� IJK� �� ���� � IJK � JO4P� �ML�L4N� /+H8ML�L4N� �IJK� /ML�8O4N� /+(8: /ML�8MNK �	 ��� �������9 ��9�� ��� �$	��	 IJ��� ��	 ��	���
���� ���������� ���� /ML�8O4N�, C��$ ��D��	 ����9 �����9U���� �� ��.��� 
��� ����� �� �	���9����� ����	9�� ��$ �	 �	�9���� �� �� JO4P�� ��� ��.����	 ����9 ���������������� �$�� �Q��� ���������9�� /�?�5� 6 !� " �; 5�,� +RRG8,
� Νιτρικά ιόντα (ΝΟ3

-
) -��$���� ��� ���
�9	���� ��� ��� �� ��9���� ��	 	�����D	 �$	��	 /IPK%8 ��	���$�
���� ��� ��� � !""� �� #������� /)���� �,+*8, J ��� ������ ���� ��������9	���� ��� '�R� � '�H& �E�3K �� �	� �.��� ������	 ���D	 ��$ '�H� ��� +�H& �E�3K,P� �Q��� ����� �������.	��� ���� ���� ����	�.� ��	��� ���9� $��� 	� ��������U�����	��	 ������� ����.��	� ���������� �� � �������	� ���9���� $��� ���*�9	�� �� ������ �$	��, T� *�� �� ����	�
����	��� �� �	���	�	��	 ��� �	�9����
 ������� ����� �� �������� ��	 �����	��D���	 ���� ���� ���������	�.� ��	�� �$�� �� ������������.	���� ��� IJ�IPK /� =7?E!�� �; 5�,� &''(8, -��$�� ���� �����.���� ����� ��	IPK% ��
�	9U���� ���� ���� ���������	�.� ��	�� �$�� ���������. ��� ���. �������.������ M5MNK ��$ �	 �	�9���� ��� ���9�� LMNK �� �� ��������� ������.����M5��� �� ����� M5��/"8 � LMNK/E8�M5MNK � L��/E8 /+�8C��$ �	���.���� ���� ���� ���������	�.� ��	��� �� ��	�����$ �� �� ��B��	���9���� ��� ���9�� JIPK� $��� ���� ����	�
����9, P� � =7?E!�� �; 5�,� /&''&8 ����5�?<= �; 5�,� /&''G8 ��$���	�	 ��� �	�9����� �������
��� ��� �	 �������� ���������7 ��� �	 ������ ������� ��@�� �� %���	9�� �	�9������,S�� 	� ����������9 $��� ��	 ���B  ������9� ��� M5MNK� �9	���� ������������B. ��	 �$	��	 I5� ��� MNK%� $��� 
�9	���� ��� )���� �,&,



��

�� ��� ��� 
 Συσχέτιση µεταξύ των ιόντων Na
+
 και ΝΟ3

-
, κατά τη χρονική περίοδο της µελέτης.-�$������ ��� ��� ���. ���� �������� /�O � '��&8 �� ��9� '�R'� ���*�*��D	�	����� ��������$ ��� ������ M5MNK� ���� �� ������	� �	�9�����,

� Μη θαλάσσιας προελεύσεως Θειικά ιόντα (nss-SO4
2-

) V� ��9���� ��	 �����D	 �$	��	� �� *�� �� )���� �,+/�8� ��������U��	 
�	��� �	�	������$ �.��� �� �� ������� ��	 �����	��D���	 �� ������9��, J ��� ������ �������� ����9	���� ��� +��G � '�G' �E�3K� �� �	� �.��� ������	 ���D	 ��$ '��� ��� &��H�E�3K, S�� 	� ������ ��� ��� ����*� ���$	�� �	�
��$����� ��� <"" /< < "�5 "5�;8�4P�O %������ �� ����� �$	�� ��� ��	 ����	 ���� �� �������� ��������� �� ���9� ����������.	 �� �����.���� ����� ���D	 ��	 �$	��	, -�� ����������	� �� �����	��D�������� ������9���� 	� �������.	 �� ��� ��	 �����	��D���	 ��	 ����D	 4P�O %,  #��� � �������� ��� ����������.  �����	�� ��������� ��� 4NO �� ����������$4N�O % ��	 ����� 
��� ���9�� ���� ��	 ��UD	 PJ� �������9 ��	 �.��� �B�������$���	���$ ���� ��������.��� ��	����� �� T�����9��� ���� �� �������� �	�9����� �
 4NO�NL� LO4N��LNO C��� �	 ���9���� �� ��B��	� ��9���� 
��$� �	���.��	 �	 
�������� ����������	 ��UD	 PJ �� ���9� �� � ����� ���� ��B�	��	 ���� �����.� �B�9���� ��� ���9��4NO ��� ���� ��	����� � �����	���� ��	 ����������D	 4P�O % �$	��	, )�	 ��� ���������� � �������� ��� ����������. �� �����9��� ��������D	�	��� ��	 ��	����� �������� ���	$���� ��	 *������D���	 ���  ������ ��	�	���� ��	 ���9�	 ��UD	

� � ����� 	 ��

�� � ��

��
��
�
�� �� �� �� �� �� � �N

O
3
-
(µ

g
/m

3
)
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��

�9	�� ����� /�?��5< �; 5�,� +RRG� � =7?E!�� �; 5�,� &''H8, -��$����� �	�
���� ��	������ T��$����� ����	 ��9B�� $�� �� �����9 ���������� ��� 4NO �� 4P�O % ����D	��	�	�	 �	��	� �������$ �.��� �� �	� �������	$ �������� ��� �	� ���������	$ �������/� =7?E!�� �; 5�,� &''&� �5�?<= �; 5�,� &'+H8,V� �Q�� ��9���� 4P�O % ���� � �������� ��� ����������. ����	$	 ��9�� 	�����9U�	��� ��� �� ��� *����	�9� �������� ��9��� �� ����$ ������$ *�*��� ���������� ����� �	�������	�9� ��������� ��� �9	��  *����� ��� ��� ��	 ���$�
���� �	T�����9��, )�	 C	������� T��$����  *����	�� ��	���
��� ��9�� ��� <""�4N�O % �$	������9	���� ��$ +� ���� �	 �������� ��� ����D	� ��� ��� +G� ���� � �������� �������������. /	 !F575
?" �; 5�,� &''&�8,
6.2.2) Σωµατίδια Θαλάσσιας Προέλευσης 

 V� �������� �����9��� ��	 ���$�
���� ��������.	��� �� ���
���� 
��������������9��� �����$���� �� �� ���$��	� ��!���� �!7";?<E�, C���  �������9��������*�	�� � �������9� 
����9��	 ��	� ��	 ���
�	��� �� ������� �� ���9�����	� �������D	��� �����	9��� ��� �������D	�	��� ��	 ���$�
����, �����	���9	�� 
�	��$ $�� �� �������� ���D	 ��	 �������9�	 �9	�� ����� �B���D��	�� ��$ �	���.��� ��� �	���� �� ���
�	��� �� �������� /N�� 1= �; 5�,� +RRG8, ���� $�� �������9���� ���� ��� �� �������� �� �	 ����� ���� �����U��	 �� ����$���� ���U.�����	 ���$�
����� �9�� ������D	��� ����	�� ����.�	��� ��		�
�	 �9�� �����U�	����	 ����� ����	�*��9� /45;���"� 5<= 0!�?<� &''H8,S9	���� ����� �	�����$ $�� �� �����9��� ��� �������	��� ��$ �� 	��$ ���������� �	���������9U��	 � �.���� ��� �������	�. 	���.� �� �� M5�� 	� �������9�� *����$ ��������$ ����, )� ����$���� ������$ �� ������ ����� /�54N� � �E4N�8 ����� ����9��� /�E��� 	��8 ������D	��	 � �.���� ��	 ����������	 �� ��������/:5<E �; 5�,� +RRG8,V� �.��� �$	�� ��� �������	��� ��� �������� �����9��� �9	�� �� M5�� ��% ��� �EO���� �� ����$���� ������$ �� ""�4N�O %� ""��5O� ��� ""�	�, V� M5� �����9��� ��������������� ������.���� ��� �� ��% ��� �EO� ����	 ��	 �.��� ��� ���� � �������� ������$ �� �$�� �����	���	$����� ���9�� �� ���� �� �$	��,)�� )���� �,H ������	9U����  ������� ����.��	� ��	 �.���	 �$	��	 ���������������.���� �� ���$�
���� ��� ��� � !""� �� #�������,



��

                                  (α)                                                                                (β) 

     (γ) �� ��� ��� 
 Εποχική διακύµανση της συγκέντρωσης των κύριων ιόντων θαλάσσιας προέλευσης 
���  

Νa
+
 
���

 Mg
2+

 και 
���

 Cl
-
 στην ατµόσφαιρα του Ile Rousse της Κορσικής, για τα έτη 2004-2012.

� Ιόντα Νατρίου (Νa
+
) και Μαγνησίου (Mg

2+
) C�$ �� )���� �,H /��*8 �������	.���� 
�	��� $�� �� �$	�� M5� ����EO� ��������.	����*D� ��	 9��� ������$ �.���� �� �� 9��� �	��9� ������� ��� ��������, -������������	�� ��
�	9U��	 ��� �������� ��B���� ��� ��$ �	 �	��B ����� ��������9�� ��� ��� ��$��� ��D� ���� ��	 ��	� )�����*���, P� �Q��� �����	��D����
�9	���� 	� ����9U�	��� �� �	 �����
��9� �� ��������� �.���� 
��	$��	� �� ���9��	���.���� �� ������9�� �$�� �� �Q��� ���������9�� ��� ���� ��	����� ����B��	� �������������� ���
���� ����B. B��� ��� ��������, P� �����	��D������	 �$	��	 M5� ��� �EO� ���� �	 ���������	� ���9��� 
��	��	 ��� +�'R � '�+G �E�3K��� '�+� � '�'H �E�3K �	�9������, T� ���$���� ��$��� �� 
��	$��	� ���$ ���*�����
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��

��� �	������	� ��9���� ��	 ��������	 �$	��	 ��� �������.	��� ���� ���� �����.���	�� ��	 �57@�� <5 ���D� ��� �� ����� ��������� �������� �� %���	9��� �.�
�	� ������ 2?5<5 �; 5�,� /&''G8 ��� ���� �!�7 � �; 5�,� /&''�8 �	�9������, C	�9����  ��D���	 �������	 ���� ���� ���� �������	�.� ��	�� �
�9����� ��� �B������� ��	 �$	��	���D	 ��$ � *����,J ������	��� ����.��	� ��	 �$	��	 M5� ��� �EO� ���  ����B. ���� ������������ � ���	��� ���9��� �� ������ ��������U�	��� ��� )���� �,(,

(α) 

(β) 

 �� ��� ���  : 
���  ∆ιαχρονική διακύµανση και 

���
 Συσχέτιση των ιόντων Na

+
 και Mg

2+
 θαλάσσιας 

προελεύσεως για τη χρονική περίοδο της µελέτης. 
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��

���� �������9���  ������	��� ����*��� ��	 �������	 ��� M5� ��� �EO���������9 ����$���	 ����9� ���  �������� ���� �9	�� ���. ���� ���� $� �	���9��� �� ������ /�O � '�RH8, J �	����9��EO��M5� *����� '�+H � ���� ���. ��	��	��� �	 �	�9����� ��� ��������� 	���.� ��� '�+& � �������	.�	��� �	 ���	� ���������������� ����,
� Ιόντα Χλωρίου (Cl

-
) �	���
���	 ��������U��  �������
��� ��	 �$	��	 ��% ��� �������� �����9���,-������9��� ��� ���. ���	���� ��D� ��	 �������	 ���� ���� ���� ���������	�.���	��� �������
��� �	�9��� �� �� ����	�
����	�� �$	��, J �	����9� ��%�M5� *�����'��( � �����9	�	��� ���	���� ��$ �	 �	���	$��	 ���� ��� +�GR *�� ��� �$��� ������� 	��$ �� ��������, ����� �������	.���� �	� ���	���$ �������� ��% ������� ���� ��9���� ��� I5�, �	� ����� ��	 �$	��	 ��% 
�9	���� 	� ������������ �� J��� ��O�LN��� �7�� />? 5<= 0 6�" +RR�8, -�� ���	���� ����9� $��	� �� ����������	������ �9	��  �B����� ������ J��� ���� ��	 ��������$ ��� M5MNK� ��$ �	�	�9���� ��� ���9�� LMNK ��� ��� ��������� M5�� /C	�9���� +�8, C��$ ���������������	.���� ��� ��$ �	 ���. ���� �������� ��	 �$	��	 M5� ��� MNK% ��$ �� )�����,H ��� �$��� ������	�� ���� ��� ��$ �	 ��9�� ������ ���� �������� ��	 MNK%�� ���$ �� �������� ��	 �$	��	 ��% /)���� ���8,

�� ��� ��� 
 Συσχέτιση των ΝΟ3
-
 ιόντων µε το έλλειµµα Cl

-
, κατά τη χρονική περίοδο της µελέτης.J �������
��� ����. ��� ����9������� �� $� � �������� ��	 ��D	� �����9 	�������	��9 �� *�� �� ������	� ��� ����.����	 ��$ �	 ����.�� �����, V�

� � ���� � ����� � ���
��
��
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O
3
-
(µ

g
/m

3
)

'Ελλειµµα Cl- (µg/m3)



�������� ��	 �$	��	 ��% ���$��� ����8 	� �9	�� ���

�� ��� ��� 
 Μέση µηνιαία τιµή του ελλείµµατος )� $� � �������� ������	��D���� ����$�����������	�. ������. ��� ���� �����, C��� ��	 ���	�����$ �� �� ��B��	��� ��������� �� ���$ ������ �� ��	 ����� 
����	 �����
������ ���9�S�	��� �������9��� $�B.��� ��� ��9������,��������D	 ��� �����.���������� ��� �����.�������� ���������� �� ����	 �	��������	 �� �� �$	���� *������� �� �������������9��� �� ����������B. ���� �������� �9	
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��������U�� ������$ �.��� �� �� ������� ���� ���� ���������	�.� ��	��� $��� 
�9	����

Μέση µηνιαία τιµή του ελλείµµατος Cl
-
 στα σωµατίδια, για τα έτη 2004

περιοχή Ile Rousse της Κορσικής. �� ������ �� ����� �	��9�� ����� ��	�� ��$ ��� ������.��	��� ��� �� ��	�	�����9���� ����� ���������9��� �������� ����9���� ��� ����������. �����9��� ���	� ��9���� ��� ���9�� JIPK ��	 ���$�
���	 ��$�� �����9 	� �	�������� �� ��� �9U� /�7"�<� �; 5�,� &''G8� ���������9U�	��� ��� ��	 �������9�	 �� ������ ��9����,$�� �� �������� ���$ ��B�	���� $��	 ��B��� ���.��� �B.��� �����9���  ���
����� /<""�4N�O %� MNK%� ����	��� �$	��8 ���� /<""��5O�� <""�	�� ML��8, J ���
�������.���� �B.���� ��� �����9��� ���������	�� ��� ��%��	 ���$�
����,  �$ �� )���� �,G� $��	  ���.��� �B.���� �$	��	 ��% �9	���� �� ���$ �������� �	D	�� ������ ���� /�O�'�G&8, ��

�	 ������D	 /������$ �� )���� �,�,

για τα έτη 2004-2012, στην �$	��	 ��% ����		��� ��9���� ����� $� � ���������. �����.���� ������, V� ����� L��� PJ. ������	����� ���	���$ �$���	����  ���.���
��� ��	 $B�	�	� ���� �� *������9� ��� 6L �9	����� ��� �	 ����9��� ��� ��9������D �������� ��� 



��

 �� ��� �� � 
 Συσχέτιση της ελεύθερης οξύτητας µε το έλλειµµα των ιόντων Cl
-
, κατά τη χρονική 

περίοδο της µελέτης. 

 -�� ����������	��  ���$��� ���� ��� ����9������ 
�9	���� 	� ��B�	���� $����B�	����  ���
��� ��	 <""�4N� %O �� �� <""��5O�, ���� ���� ������9 �� <""�4N� %O�������.	 �� �.��� �	�$	�� ��� �����9��� �	D �� <""��5O� ��$ �� �.��� ����$	��/���	��� �
������� � �������� ��	���
���8, )�	 ���������$��� � ����B. �����	����	���$� �����9U�� �	 �	� �����9��� *�9������ �� $B�	� � *����$ 6L, ��� ��B�	�� ���
��� ���� �$�� �� 6L ��� ��9������ �9	�� ��� $B�	�� �� ���������� �	 �	9������	 ���	���D	 ��� ��������.	 �� �������� ��	 �$	��	 ��%, C��$ �������9��� ������ ��9����� ��$ �� �����$ ��� � !""�� ���� �	 ���9��� �� ����.��� ������,)�� )���� �,� �9	�	��� �� ����� �	��9�� ����� ��� ����9������ ��% �� ���� ��� ������	��9�� ����� �� ���
���� ��	 <""�4N� %O �� ���� �� <""��5O�, S�� �����9� ���.����� �� �������� ��% �9����� �� �����$ ��$���, P ���$����� ������$� �.���� ����	�����$ �� �	 ���. ���� �������� ���� /�O�'�RH8 ���*�*��D	��	 �� ������	�,V� ��	���$ ��$��� ��	 ��9� ��9�	�� $�� ���D� ��B�	��  ���
��� ��	 ����D	�$	��	 �� ���� �� �$	�� ��*���9��� ��B�	�� ��� �� �������� �$	��	 ��%,
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��

�� ��� ��� 
 Συσχέτιση του ελλείµµατος των ιόντων Cl
-
 ως προς τη διαφορά των ιόντων nss-SO4

-2
 

και nss-Ca
2+

, στα σωµατίδια. 

 V���� ���	��� � ��	��$��� ������ ��� ���9�� J�� ��	 ���$�
���� ��� ���� !""�� �������� �� ��� ��$������ �	D���� ��	 ����� 
�� /MLK� LMNK ��� 4NO8��9	�� ��	��� �.��� �� ���$���� ����. ��� �	��������9 �� ������� �������� ����������� ��$ �	 ����������� ��� �$�� ��� ����9������, )��������� �� ����$����� ������ ����$���� �	���
���	 ���� ����9 ��� ������ $B�	� J��� ��� �$��� ���������9� ��$	�� ���� ��B��9 � �����$� ��	 ����	D	 ��� �
���.	 �	 �����
���������9� ��� ��	 �����������$ ��	 ��D	 ���, V� J�� ��������� ��� ���������D	���� ���������	�� �.��� ��	 ���$�
���� ���9�� ���� �	 ��.� ���*��	�� /0?E�; 1��7"5<= �56�� +R��� >!��5!3 �; 5�,� +RRH8 ��� �	 �����
��� �����D	 ��� *�����	��D	�����������	 /�!67�@�; 5<= 4?EE� +RR'� 	5<��5"! �; 5�,� +RRR8,)�� )���� �,R ��������U����  ������	��� ����*��� ��� ���9�� J�� ��	������� ����$���� ����� ��� ����9������ ��	 �$	��	 ��%� ���D� ���  ����B. ���� ����������$ �� ���� ��� &''G ��� ����, T� *�� ��� ��������� ��� ���� � ���	��� ���9���� ��� �����	���� ��� J�� ����9	���� ��� +�(� � '�G� �E�3K �	D ��	 �$	��	 ��� /����
�9��	��� ��� ��������8 ��� +�+( � '��� �E�3K, ���� �9	���� �	�����$ ��$ ���������� ����� �� ��9���� ��� ���9�� ����9U�	��� ���. ���� �� �� �	�9������ �������9������ ��%� �������	.�	��� $��  �.��� ��� J�� ��	 ���$�
���� ��� ��� � !""��9	��  �B����� ����.� ���� ��	 ��������$ ��� M5MNK� ��$ �	 �	�9���� ��� ���9��LMNK ��� ��� ��������� M5��,
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 �� ��� ��� 
 ∆ιαχρονική διακύµανση του αερίου HCl συναρτήσει της απόλυτης τιµής του 

ελλείµµατος Cl
-
, καθώς και η µεταξύ τους συσχέτιση, από τα µέσα του 2007 και µετά.  

6.2.3) Σωµατίδια Εδαφικής Προέλευσης  

 V� � ��������� ������.���� �$	�� ��*���9�� /<""��5O�8 �
9���	��� �� ������������	��D���� ��� 
���$ �� S��� �� ���$ ��� ��	 �.��� ��� �������� ���� ����	 �����
��, J ��� ������ �����	���� ��	 �$	��	 <""��5O�� ��	 ������� ��� � !""� ��#������� �	 ���9��� �� ������� �9	�� '�+G�'�'� �E�3K, -�����	���� �������	��D���� ���� 	� ��B�	�	��� ���� ���� ���������	�.� ��	��� ��� �B���9�� ��B�$���� ��� ���
���� ��������.	��� ��������� ��	����� ��� ������ ���	��D����	 �������9�	 ��	 ���$�
����, ��9��  �����9� �� ����� �	��$����� �� �	����$��� ��������	�� ��	 �������9�	� ��	��9 �� �	������	� ��9���� ���� �������������	�.� ��	��, C��$ ���*�*��D	���� ��� ��$ �� )���� �,+'� $��� 
�9	���� ������� ����.��	� ��	 �$	��	 <""��5O�� �� � ��� ���� ��	 �����	��D���	 �������� ���� ���������	�.� ��	�� 	� ����9	���� ��� '�&H � '�'� �E�3K �	D ���� ��������	� ���9��� ��� '�++ � '�'( �E�3K,
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�� ��� ��	� 
 Εποχική διακύµανση της συγκέντρωσης των ιόντων nss-Ca
2+

 ,στην ατµόσφαιρα του 

Ile Rousse της Κορσικής, για τα έτη 2004-2012.)�	 ��� ������ ���� � �������� ��� ����������. �� �Q��� �����	��D���� ��	 <""��5O�� ���D� ��� ����	 ������9�	 ��� �������	��� ��$ �� 
���$ �� S��� �
�9��	��� �������� ��U�� �� �������� ��$ � �$���� C
����, C���� �� ������ ��U�� �9	�� ���.������ ��������� ��$	 ��$ �	 ���� )����� ��� ������.	 ���	���� �� ������.���� ��	 ����������	, V� �����9��� ��$	� ��$ � )����� �������	 ���	������� �� 
������ �������9�� ��� ������������.	��� ��	 ���$�
����� �����U�	��� ��������$ ����	�*��9�� ��� 
��	�� �� S�� �$�� ������ � �����$
� ����� /� !�?<�; 5�
.
� +RR�� ��6�7; �; 5�,� +RR�� �?���7 5<= :�E�<� +RR�8� �� ���������� � Q.B � ������	� �� ���$�
����� �	�9������, ��9�� ������ ������� ����	 ��9B�� $�� ������9� ��	 �������9�	 ��$	� ���� �������� ��� ���� ����	�.� ��	��9 ���
�����������	�9� �������9��� $���  ���������$���� �$�� �� �	��$���� �������D	��������D	 ��� ����
���� /�!�5@ �; 5�,� +RR�� �?@
���" �; 5�,� +RR�8V� ���$��	� �����$��� ��$	� �����.	 	� ��������.	 ����������� ���9��� �����$	��, -��$�� ���� ��	 #�	����� ��� ������ T��$����  ���	$��� ��
�	��� �����9	�� �����.��� ���� ���� �	��B�������� ��� ���������	�.� ��	��� �	 �	������� �� �	C	������� T��$���� ��� �9	�� ��� �	��	� ���� �	 �	��B ��� �� 
��	$���� /� !�?< �;5�,� +RR�� >�7�� �; 5�,� &''�8, S�� ���������� �� I$��� ��� C	������� %���	9��������$���� ��$ �'� ��	 �������9�	 ��$	� ���*�9	��	 ��$ �� T��� ��� ��)�����*��� /� =7?E!�� �; 5�,� &''+8, V����� �����$��� ����	 �	�
����9 B�	� ���������$	 ��� �	 ���$�
���� �� #������ ��$ ���� ��7E53�;;? �; 5�,� /+R�R8 ��� �!�5@

����������
µ

g
/m

3

Μήνες

nss-Ca2+



�; 5�,� /+RR&8 ��� ��	��$��5�,� &''&� � =7?E!�� 
�; 5�,�T� ����$ 	� �	��	�������	��� ����*��� ��	������ /)���� �,++8, S��� �������� ������	9��

�� ��� ��		 
 ∆ιαχρονική διακύµανση

στην ατµόσφαιρα του J ��� ���� ��	 ����'�+� �E�3K, V� �����9	�����$ �� �$�� �������9U�P� ������ �� ����.��	������$��� ��$	� �� ������.����	 �� ��	������� ���9� ����.	 �� ��
�.��� �$�� �� �����$����	���� 	� ��������U�������	��D���� �������9��E�3K ��� �� ��,-�� ���� ��������U��������
���� ���� &� %��

����
����
����

2004 2005

µ
g

/m
3

��� ��� �	 ���$�
���� �� ������� T����� &''(8,������.	 �� �����$��� ����
���� ��$	��	 �����	��D���	 ��	 �$	��	 <""��5O� ��� $��� ���*�*�9�� �����9��	��� ���  ����.��/C�8� ��� �������� ��� ���9��� �� ����.�

διακύµανση της συγκέντρωσης των ιόντων nss-Ca
2 +

στην ατµόσφαιρα του Ile Rousse της Κορσικής, για τα έτη 2004-

 ��	��D���	 ��� �	 ���9��� �� ������ *�� ������� ���	���$ ������$ ��� �����$ 
����� ��� �� ��9��� ���
���� ������.���� /� ��	 �.� ������9�	 �	��������.	 �� ������������ �	 ���� )�����, V� ������$ �� � ����� ��	 ���9�	 ��UD	 ��� 
��	
��� ������������ ��� �	 ���9�� ��	��
�	9U�	��� ���� ���������	�.� ��	��� ���� ���� &� %��	9�� ��� &''�� $��� �9	��	 ��$	�� ��� +��' �E�3K ��� �� �$	�� <""�����  ���������9� ��	 ���9�	 ��UD	 /)�	9�� ��� &''� ��� ��� � !""� �� #����

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

���������.1.#��	# � �'

��

��9�� /� =7?E!�� �;� ��������U���� � �	 ���9��� ���	� ��	 �������	��� ������*��,

+
και του µετάλλου Αl, 

-2012. ����� ��� '�+( ����$ �� S�� ��� ����=�6 ��� +RR�8,��������	�� ��$��	� ���� 
�����	��	 ��	 ���������������9�	, #����� �� �����.������ ��� �Q�$�������5O� ��� ��� +�G+)���� �,+&8 $�������� �� �Q$�����

2012

��'��
 $



��

+'''3, P� ����9�� ��	 ���9�	 ��UD	 ��������9U�	��� ��$ �� ��$������ IPCCL�4>0�: �N��0 /L��7?= 4?<E���>57;?@�� 05<E75<E?5< :75��@; 7�8 ��� ���*�*��D	��	�� �����$��� ����
���� ��$	� ��$ � �$���� C
����, ��9�� ��� )���� �,+H 
�������	� ���������� ����
���� ��$	� ���� ��$ �	 ��9���� 	���������D	 �	���	 ��	���$�
���� �� ������� T�����9��� $��� �������
�� ��$ � �N��4 �56?=��"6 <"� :�53,

P� �����	��D���� ��	 <""��5O� ��� ��� ��� ��	��$���� $��	 ��	 ������9�	 ���
����������.����� �9	�� ���� ��������� +�(�&�� 
���� ����$����� �� ������ T��$������ ���� �� �	 C	�������, C���  ���
��� ����.���� �$�� �� ���.���� ��	������D	 �� C	�������� T�����9�� �� ��� ������� �� T��� C	������ ��� ��)������ ���D� ��� �� ����	������ ���	� ������� �� ����� ��� ��������, ��9�� ���
�����9� ���� �9	�� �	���	$��	 ���D� �� ������ T��$����  ���� �	��$��������9��� �� �	�� ��$ ���� ��� ���	����.� ���	����.� �	��$���� ��$	�� �	D ��	

�� ��� ��	� 
 Απεικόνιση µεταφοράς σκόνης 

στην ατµόσφαιρα της ∆υικής Μεσογείου                                                                          

(MODIS Rapid Response Team).                                    

�� ��� ��	� 
 Ρετροπορεία των αερίων 

µαζών στην περιοχή Ile Rousse κατά τις 

 28 Ιουνίου του 2006, µε βάση το NOAA 

HYSPLIT MODEL.                                       



��

C	������� ����	 ���9����� ���	���$� ��9�	�� 	� �9	��  B�� �	��$��� /	!�?�5� �;5�,� &'''8, )��	���� �������� �����9��� $�� ��	 #������ ��� ��	��$���� �������� T��$�����  �
�B �� ��$	� ��$ �	 ���� )����� ��	���.���� ��$ �	������� ���� ������ ����� ��U�� ��� ������ *�9������ �� ������ �Q$����� ��� ���D�����
������ *$���� ���D	�� ��� ��
��� �� ����$���� �Q$����� /M?@ �5� &'+H8,S�� �B���9*�� �� ���$���� ��	 ������������	 ������������9��� ������������B. ��	 �$	��	 <""��5O� ��� ��� �������� ��, ���� 
�9	���� ��$ �� )���� �,+( ����B. ���� �������� �9	�� ���. ���� /�O�'�G(8 �� ��9� ��	�� ��	 ���� ��� �$������� ��� �����$ 
���$ �� S�� /+�&�8� ��������D	��� �	 ���	� ���
��� �������� ��	������9�	 ���D	 ���D� ��9�� ��� �	 ���9*��� ��	 ��������	,

 �� ��� ��	� 
 Συσχέτιση µεταξύ των ιόντων nss-Ca
2+

και του µετάλλου Al, κατά τη χρονική περίοδο 

της µελέτης. -����� ������� ����	 ��9B�� $�� �� �����9��� ��$	� �����.	 	� ����������	 �	���
�	��� ��� �	 ����������9� ���� ������ �	��������	 ��� ���
��� �9������������*�	���	�� ��� ��	 �	�������	�.� ������.���� /�535<� 5<= � ;;�?�= �+RR&� �<=�71  = �; 5�,� &''+� ��3 � �; 5�,� &''(� >!;5!= �; 5�,� &''(� 	 @5@ �; 5�,�&''G� 	 @5@ �; 5�,�
 
&'+&8, #��� � �������� ��	 �������9�	 ��$	�� ���
��� ����� ��	���$�
����� $��� �� 4NO� LMNK� MON� ��� PK� �����.	 	� ������
��.	 ���	������� 	� �	��������	 �� � ��������� ��$	 /�535<� 5<= � ;;�?�= � +RR&� ��<;�<�7 �;5�,� +RR�8� �� ���������� �	 �������9� ��	 �����D	 ��������	� ��� �������� ��� �������� �.����� ��	 ����������	 /�"��7 �; 5�,� &''H8, )�� ������$	 �� 	 @5@ �; 5�,/&''G8 ����B�	 �	� ���	���$ ����������$ �����D	 �$	��	 /<""�4N�O %8 ��� �����9���
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��

��$	�� ������	D	��� �	 �	����9� <""��5O�� <""�4N�O % ���� � �������� ��	 ������	�������9�	 ��$	� ��$ � )�����, P ����������$� ���$� ����$��� ��	 �B�9������ ���9�� 4NO ��	� ��� �����9��� ��$	� � ��	 �	�9���� ��� LO4N� �� ����, V�������	� ��$ �	 ����.�� ����� ��	 ��9�	��	 ������ ���������� ���	������������ ��	 �$	��	 <""��5O� �� �� �$	�� <""�4N�O % ��� MNK% �	�9������, ����
�9	���� �� �	��������� ����B. ��	 �������9�	 ��$	� ��� ��	 ��$�����	 ���9�	 	��9	�� ���. ����������	�� �� ����������	 �����,-��$�� ���� �B9U�� 	� �	�
����9 $�� �� ������ ������D���� ���� ��������9����������$� ����	��D	 �B��	� $��� �� �B����$ �B.� ��� �����9��� ��$	�, P��5�
 F?@� �; 5�,� /&''(8 ������9���	 � ��	��$��� �	�9����� ��������D	����	��D	 �	D���	 �� ��������� �����9��� ��$	�� �	D �� ��3 � �; 5�,� /&''(8����B�	 � ����� �����$
� $B�	�	 ���9�	� $��� �� 
�����$ �B.� ���� � ������������
���� ��, P� 	 @5@ �; 5�,� /&''G8� ��	 9��� ����� �� ������	�� ������9���	�	 �	��	 �.B� ��	 �������	 ��	 �ON�O % �$	��	� ���� � �������� ��	 �������9�	����
���� ��$	�, C��$ ����$��� ��	 ����	$��� �B�9���� ��$�����	 ���9�	 �����9� �9	�� ������
��	� ��	� �� ���� �� �����9��� � �� ���������� ����B. ��	�������9�	 ��	 �ON�O % ��� �� ���������� ��$	�, )� ������	 �����  ������	�������*��� ��	 �������	 ��	 �B����D	 �$	��	 �ON�O % ��������9 �	 �	�9����� ��	�$	��	 <""��5O� ���  ������ ���� �������� ����B. ����� $��� 
�9	���� ��� ��� )�����,+�� �������	.�� �� ������	�,

 �� ��� ��	� 
 Συσχέτιση µεταξύ των ιόντων nss-Ca
2+

 και C2O4
2-

, κατά τη χρονική περίοδο της 

µελέτης. 
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6.3) Συσχετίσεις  

 

� 
V� ��	���$ ���U.��� �9	���	����� ��	 ��	���D	����$	��	 ���� �� ������
9������  ������9� $���9	�� 9��� � ���. ��	�� ��$	�� ��	 ����������*�	�

 �� ��� ��	� 
 Συσχέτιση του αθροίσµατος των ανιόντων µε το άθροισµα των κατιόντων στα ���� ����.���� ��$ ������ �� �������� ��	 �	�/�O�'�G+8 ���  ��9�� ��� ��� ���� ��� +�+R, C���� �	�$	�� �� ���$�
�����	 ������9� ��	 �$	����������9U�	��� ���� �	�	�$	��	 �� �� �$	�� ��������� ��	 �	�$	��	 ��$	��	 ��%� ��� �	�
����J ������$��� ����.����9������ ��%� $��� �9	

���������������
�Ά

θ
ρ

ο
ισ

µ
α
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α

τ
ιό

ντ
ω

ν 
(n

eq
/m

3
)

�	� ���. ���	���$ ������9� D��� 	� �B����������9�	, ��
��U���� �� � �$��� ������� ��	 �	�$	��	 �)/����$	��8�)/�	�$	���	 ��	 ����D	 ���D	 �� � ���
� �$	��	���	 ��	���, C����9���� ��$ � ��	���� ��	���,

του αθροίσµατος των ανιόντων µε το άθροισµα των κατιόντων στα 

σωµατίδια, σε neq/m
3
. 

 � )���� �,+��  �������� ��� ����9�������$	��	� ��� � ���	��� ���9��� �� ����������� � �$��� �)/����$	��8�)/�	�$	��8�� ���$ ���9	�� $�� �� ����$	�� ��	 �B�������D	���, V� �������� ���$ ��	 �	�$	��	 �� �����	 �NKO %� �$�� ��� �������. ������ �5�	 �	����, -��$�� ����  �������� ����5O� ��	 ���	 ���������� ���	���� ��� ��� �����.�� 	� ���	����9 ������������ ���� ��������	��,��� ����9������ ��	 �	�$	��	 ��������9 �	�� �	���	$��	�� �� ��� ��B���� ��� ��$

� � ������� � ����
�� ��� ��� ���

Άθροισµα ανιόντων (neq/m3)

��

����9  ���$�������9������ ��	�8� �� <���3K, ��	� �$��� ������ 	���9	�� $�� ������

του αθροίσµατος των ανιόντων µε το άθροισµα των κατιόντων στα � ��	 ����$	��	 ���9	�� ������ ������*�9	�� � ��	����	��� �����D� ��$��.�� 	� �
�9������NK� �� ���9� ��	� ����9������ ��	�����	�� ���$ ��� �� �������� ��	�	 �	�9����� ���$ ���� �������	�.�

���



��

���� ���� ���������	�.� ��	�� /)���� �,+G8, )��	���� ��������� ��� �B9U�� ��9��	� �������9� �9	�� $�� �� �������� ��	 �$	��	 ��% 
��	�� 	� �������.Q�� �� ����������	 �	�$	��	 �
$��	 �9	�� �����.���� ��B� ��������,

�� ��� ��	� 
 Εποχική διακύµανση του ελλείµµατος των ανιόντων σε σχέση µε το έλλειµµα των 

ιόντων Cl
-
. 

 

� J �������� ��	 �����	��D���	 ��� �� �.��� �$	�� ��� �����9��� ������	���� �� ����� ��� ��	������� ��������� ��������� /�O8 ��9U�	��� �	� ��9�������	���$���� RR�, )��	 -9	��� �,& ������D	�	��� ����� �� ������9���� ��� ������9�� ���������� ���	����� ��������	 ���9	�� �� 6�'�'+ /������$ �*�*��$����+�8� �� ���9� �	��������9 �� �O� '�'&� �� *�� �� ������ ��	 ��������	 ����	��������.	 ��	 ����.�� �����,���� �������.�� ������� ���������� ���	���� �������� ����B. ��	 �������9�	��������� ��������� M5�� �EO�� ��%� �7%� �� �� �$	�� M5� ��� �EO� 	� �9	��	 �������� �������� �� �O�'�R+, S�� �� ��$����� �$	�� � ��	�������� ��������� �O ��������$����� ����� ��� ����9	���� ����B. '�H' � '��',

�����
������

n
eq

/m
3

Μήνας

�������� ��	 �������� �
��
�




��

������� ��� 
 Συντελεστής συσχέτισης (R
2
) για τις συγκεντρώσεις των κύριων ιόντων στα 

σωµατίδια, στην περιοχή του Ile Rousse.   

Μεταβλητή Cl
-
 Br

-
 NO3

-
 HPO4

2-
 SO4

2-
 C2O4

2-
 Na

+
 NH4

+
 K

+
 Mg

2+
 Ca

2+
 

Cl
-
 1 

Br
-
 ���� 1 

NO3
-
 ���� ���� 1 

HPO4
2-

 ���� ���� ���� 1 

SO4
2-

 ���� ���� ���� ���� 1 

C2O4
2-

 ���	 ���
 ���� ���� ���� 1 

Na
+
 ���� ��

 ���� ���� ���� ���� 1 

NH4
+
 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 1 

K
+
 ���� ���� ���
 ���� ���	 ���� ���� ���
 1 

Mg
2+

 ���� ���� ���� ���� ���� ��
� ���� ���� ���� 1 

Ca
2+

 ���� ���� ���	 ���� ���	 ���� ���
 ���� ���� ���� 1 ���$� ��$ �� �����9��� ��������� ���������� �Q�� �������� �9	��	 ��� ���$	�� M5� ��� MNK% /�O�'��&8� $��� ���� ���������9 ��� ������	�� �$�� ������������. ��� ���. �������. ������ M5MNK ��	 ��$ ����� �������, V���� ������ ����� �$	��	 �� ���������� ���	���� �������� �9	�� �� �����9��� �	$���	�	���������	D	 �$	��	� ML�� ��� 4N�O % /�O�'��H8� �$�� �� ���	�� ��������� �������9�� ��$ �	�������	�9� ��������,
6.4) Προσδιορισµός των πηγών µε PCA (Principal Component 

Analysis) 
 S�� 	� ����������9 ��	 �� ��$ ����� �	D���� ���������.	��� �	����� �� �	 ������������ ����� ��������������� ���������� �	���� ���� ������	��� /�5@; 7�<5��"?"8� �� ��������
� ���� F57?35�, -�$������ ��� ��� ���������� ������ �������������9��� ������ �� �����
������� �������� ��� ��	 �����������$ ��	 ��D	���
$��	 �	D���	 �� *�� �� ������	�� ������	�, J ������� ���� ���9U���� ��	��B�	$�� ��	 ������	�	� ��� �������.	 ��� ����*����� �� ���
����� ������	���/�5@; 7"8� �� *�� ��� ����B. ���� ������9����, ���� ����$	 ������� �� ����*���� ���$	�� ��� �	��.���	 �� ��� �	�9������� �����	��D���� ��� ��������	 ��� ����$������ �B���� ���� ������	������	���D��� ��� �����U��	 ��� �����	��D����



��

���D	� �� *�� �	 ��������, P� ������	��� ��� ����.����	 �9	�� �������������	����9 $��	 �9	��	 �������� �����.��� ��$ � ��	���� �	D ������	��� �� ������������$��� �� ��	���� ��	 �9	�� ���������� ���	����9 ��� ������9��	���,V� ������������ ����� �� �	������ ��� ����.����	 ��$ �� ������	� ������������	� ������� �9	�	��� ���	 -9	��� �,H, -�� ����������	� ��������U�	��� ������*���� �� ��� ������9���� ��� �	��������.	 �� ���� ������	��� D��� 	�������������.	 �� �.���� ���� ��	 �������9�	� �	D ��� ����� ��� �9	��� 
�9	���� �������� ���� ������	�� ��� �� ������$ ����*��$���� ��	 ������������	, �����9	�� 
�	��$ ��$ ��	 �9	��� �����9	���� �������9� �� ��	�� ������	��� ��������.	 	� �B�����	 �� R'� �� ����.��	�� ����, S�� �	9���� ��	 ������	�	 ������ �����.��� ���9*��� ��	 ������������	� ������	��� ��� �� ������	� ��$ ����	��.���� �������	 ��� ����	 �9	��� ������9��	��� *�*��� ���9	� ��	 ���9�	 �������	��D���� �9	�� ���. ������ ��� *�9���	��� ��	�� ��� $��� �	9�	����,P ��D��� ��� ��� *����$� ������	��� �	��������9 ��� H��' � �� ����.��	�� ����9	�� �Q�� ���� ��� �� <""��5O�� ��� ��� �<� :? ��� ������� ���	���$���� ���� ��� ���, C�$ � ������ ��� � ������	��� ���$� �����U���� ���	���� ��$ ��������	��D���� ��	 �$	��	 <""��5O� ��� �������� ��	 �������	 ��� ��� �< ��� :?�����9 	� �����������9 �� � ������	��� �� �������� �� 
���$ �� S�� /���
��8, P��.����� ������	��� �	��������9 ��� &'�& � �� ����*��$���� ��� �
��� ��������� ���������� �$�� �� �Q��� ��������� ��� �9	�� ��� �� ��%� �7%� M5� ��� ������$���� ��� �� �EO�� �$	�� �� ���9� �������.	 ��� �� ���	���$���� ������$ ��������9��� ��������� ���������, �	 ��	���9� � ��9��� ������	��� �������9��� ��$ ������$	�� �	�������	�.� �������$����� ��� ����9����� ���� �Q��� ����� ��	���������	D	 �������9�	� <""�4N�O % ��� ML��� �� ���9� �������.	 �� ++�+ � ������.��	��,)�	��9U�	���� � �������� ������	��� �B��9 �� +��R � �� ����*��$���� �������9����� ��	 ��9���� �� 
������9��� �$�� ��	 �Q�D	 ���D	 ��� ������9U�	������ �� �$	�� �ON�O % ��� MNK%, #��� ��	 9��� ��$�� �� 	 @5
 �; 5�,� /&''(8 ���	�.��	�	 ������9� �� �Q��� ��������� ����B. ��	 �$	��	 ���D	, V���� � �������������	��� ���� ����$��� ��������� �B�D	��� �	� ������$ G�& � �� ����.��	������ �9	�� ���������� ���	���� ���� ��� �� <""�	�, S� ���$ �� �$�� �� ��.���� ����	 ������.��� ����	$��� 	� �	��������.	 ���	 ������	�� ���$,



��

������� ��� 
 Οµαδοποίηση κατά παράγοντες µε περιστροφή varimax. ����������	
������ ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
Cl

-
 ����� 0,90 ����� ���� �����

Br
-
 ����� 0,94 

���� ���� ����
NO3

-
 

���� ���� ����� 0,75 �����
nss-SO4

2-
 

���� ����� 0,70 
���� ����

C2O4
2-

 
��� � ���� ����

0,79 
����

Na
+
 

����
0,76 

���� ���� �����
NH4

+
 

���� ����� 0,93 ����� ����
nss-K

+
 

���� ����� ���� ����
0,92 

Mg
2+

 
����

0,69 
���� ���� �����

Nss-Ca
2+

 0,88 
���� ���� ���� ����

Al 0,97 
���� ���� ���� ����

Fe 0,94 
���� ���� ���� ����

Mn 0,90 
���� ���� ���� ����

P 0,66 ����� ���� ���� ����
Ti 0,90 

���� ���� ���� ������������ ��� ��� ��� ��� ����  ��!"���# ���� ���� ���� ���� ���$%���#��!� � ���� ���� ���� ���� ����&���!���#�'� ()*+,- ./- 01)122+3,4)56+ 43789:*;<3<=->?:*@:A-B@<61C*85@1?8+5-<@DA)<+1-E (96*FG@<=1 H1I2<+-
J ���
��� �����$	�� �.� ���������	 /&�8� ��$ �	 �������9� ��	 ������	�	�
���$U�	��� � ���������� ������ �	����� ���� ������	��� /�5@; 7 �<5��"?"8��9����� ��� )���� �,+�, ���� 
�	��� �����9	���� �� ������9� �	����� �� �	 ������������ ����� ��� ����.���� ��$ � ����B. ���� ��������� ��B�	���.	��� �� �	�	��$ ���� ��	�� ������	��� ��� �	�
�����	 ������	�,



��

�� ��� ��	� 
 Γραφική απεικόνιση δύο διαστάσεων όπως προκύπτει από την οµαδοποίηση των 

δεδοµένων κατά παράγοντες, ανάλογα µε την πηγή προέλευσης τους. 

6.5) Προέλευση αερίων µαζών 

 �9	�� ����	$� $��  ��	����� �� ���$�
����� ��9U�� ����������$ �$�� ��� ��9���������	����� ��	 ����D	 �	D���	 ��� �	 �����9U��	, ����	��� ��	������	�
��$����� ��	 ����������9� ���  �	D� �� ���9�� ��� �9	�� ���	���������
��9�� �$�� ��� ��� ���� ��	 �	D���	 ���D	� �� ������ ���� ��� �� ���.�����9����� $�� ��� ��� �� ��$	� U��� ����, J �������� ��	 ���9�	 ��UD	 ��� 
��	��	��	 ������� �� � !""� �� #������� ������	���� ���������D	��� �� ������	� ��	����������D	� $��� ����.����	 ��$ �� ��$������ MN�C L�4>0�: �N��0, �$����� ������� ������� ��	 ��������	 ��� �	��������.	 �� $� �	 ���9��� �� ����.�������	��� ��������������� ����� ��	 ���9�	 ��UD	 ��� � ���	��� �������� �	$������, -��$�� ��� �������	 ���
���� �� ����������9� ���� �������� ��$ ���� �������  ��	��� ���$	� �� ��������� ��	 �	���	 ��	 ��������U�� ���	����������9����, T� ��9��	��� ����$	 �� �����$ ��� �� � !""� B��D����	 �������� ����9��	����� �� �	 �������� ��	 ���9�	 ��UD	� ��$ �	 ����� ��	 ����������D	 ��� ������ &'+'� ��� ��������� ����9�, )�� )���� �,+R/�8 ��
�	9U�	��� �� ���������9���	��9�� �������	���� ��	 ����������D	 ��� ���$ �� ����,

Factor Loadings, Factor 2 vs. Factor 3

Rotation: Varimax normalized

Extraction: Principal components
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P� �������� ����9� ��� �	���9����	 �9	�� � �����$� /�8� � *$����� /�8� � �	������$�/C8 ��� � 	$���� /I8, �9	�� ��
�	�� $��  �.��� ������� �	���	 ��� ������� �� �� � !""��� #������� ���������� ��$ �� ������ ��� �	��������9 �� �	� ���� ������$ ���9����'�, P ������ ���$� �������*�	�� � 	�����	������� S���9�� ����������*�	���	���� T�����9�� ��� �� �.�� ��������� ���D� ��� � *������	������� %���	9�, ��9	����	� ��������9 ��	 ������� �� $��� ��� ����$���� ��� ������ �� �	 ������� ��� 	� �9	����$�� ��� �	��	 ���� ���� ���������	�.� ��	��, J ��.��� UD	 �������� �9	�� �	������� �� �	� ���� ������$ ���9��� +�� ��� �������*�	�� �� ������� ��*������������ %���9��, C���� �� �.� ������9�� ���9�	 ��UD	 �������*�	��	 �D������ �����.	 	� ������.	 ���	����9 ����	��� ��� �	 ������� ����� ���$��	 ��������� �	�������	�9� ���� �.��	�� �9	�� ����$	 ���	����, T���$��� ���	$�����
�	9U��  ����
��� ��$ �� *$���� /S���9� ��� *$���� %���9�8 ��� 	$��� �����/)���	9� ��� *$���� C
����8 �� �	� ������$ ��� �	���������.�� �� +�� ��� +'��	�9������,

(α)                                                                     (β) �� ��� ��	� 
 Ετήσια διακύµανση της προέλευσης των αερίων µαζών  
��� στο Il Rousse της 

Κορσικής για το έτος 2010
���

 στο Cap Corse της Κορσικής για τη χρονική διάρκεια 2001-2012  

(Nicola, 2013). 

 

 V� ������������ ���� ���
�	�.	 �� ������������� ����� ��������� �D������$	�	 /&''+�&'+&8 ��� ��������������� ��	 ������� �56 � 7"��  ���9���������9��� �� *$���� ���� �� #������� /(&,RG� M� R,H�� �8� ��	�� ��	 ������� ��� !""�, V� ������	� �� ������ ����� �9	�� �����	�����	� ��� )���� �,+R/*8� $���

������������������ (Il Rousse, 2010)

Β

Α

Ν

∆ ������������������ (Cap Corse,  2001-2012)

Β

Α

Ν

∆



��������U����  ��� ��&''+�&'+& /M?@ �5� &'+H8������. ����� ���� �	� ��	 ���������	� ���9���,����� �� � ��������� ����	 ���9�	 ��UD	 ��$��9����,)�� )���� ��&' �������	 ��������� ��������9����,

�� ��� ���� 
 ∆ιαχωρισµός των αερίων µαζών στην περιοχή 

6.6) ∆ιαχρονικές ∆ιακυµάνσεις

 ���	��� ���9��� ����$������ /'+�&''(�'R�&'+����*���� ��	 �����	��D

�������9� ����	��� ��	 ���9�	 ��UD	 �	�8, ���� �������9��� ���9��� �9	�� ��� ��������$ �'� ��� ��	$��� ��	 ���9�	 ��UD, ��9�� ���	���� �����9��� ���  �������� 	� �9	�� �	� ���� ������$ ���9��� H'���� *$���� ��� �� 	$��� 
�9	���� 	� ����	�9U�	��� �� ������ ��U�� ����� �������� ������������	��� �	� ������������$ ����

∆ιαχωρισµός των αερίων µαζών στην περιοχή Ile Rousse

επικρατέστερες πορείες αυτών. 

∆ιαχρονικές ∆ιακυµάνσεις $	 �		�� �������� �.����� ���� � �����&8� �9	����  ��	��$��� 	� ������	��.D���	 �$�� ��	 ���9�	 $�� ��� ��	 ���� ��

� ��	�� ��� �� �����  ���*��� ���D	� ��� ��9�� ������ ��� �	�������.� �	D  ��������	 ���. ����$����.� ����9�� �� *��������� �� ����

Rousse, µε βάση τις 

���� �� ����.���.	 �� ������	��������9�	� ����� ��



��

�������	���� ���� ��$ ���� �� ����, C���� �� ����*���� �9	�� ����	$	 	� �
�9��	��� ���������� ������� ��	 ������ ����������9� ���� ��������� �� ������� ����*���� �$����	 �	��� $�� ��� �� ��� �� ���� �������� ��� ����� �� ������	���� ����*������	 �����
������ �����
��9� ������ ��9�����, J ���	�9� �� ����.��	�� �������� �.����� �� *�� �$	� ��� ����*���� ��	 �����
������ �����
��9�� ��	�����9 	� �B���9 ������� ������ �� ���*�	�	��� ��$Q ��� ����� ���	����9����������� $���  ��������	� ��	 ����������	 ���� ����� ��� B��� �	��$������� ������ ���������� ��	 ���
$��	 ��������D	 ��	 ����� ��� ����������� 
�����D� ��� ����� �������	���� ����$���� ��9�����, S�� �	9���� �� ����.��������� ��� ��� � ��Q ���� ��� ���������	� ���$	��� �����9��	��� ������	� �������	 �������������9 ��� ������$	 ��$ �� ���������� -���*����	���D	 ��������D	��� -�	������9�� #���� /��>08, V� ������	� ���� �
���.	 �	��.���� ������ ��������������� 
��� ��������	 ��$ �� �����$ ��� � !""� �� #������� �	 ���9���'G�&''+ ��� +&�&''H,
• Αέριο διοξείδιο του θείου (SO2) και µη θαλάσσια θειικά ιόντα (nss-SO4

2-
) 

 )�� )���� �,&+ �9	���� ��	�����$� ��	 ������������	 ��	 �.� ���D	 ������D	 ������$ 	� �����������9  ������	��� ����*��� ��	 �������	 ��� ���9�� 4NO,

�� ��� ���	 
 ∆ιαχρονική  διακύµανση του αερίου SO2,  στην ατµόσφαιρα του Ile Rousse της 

Κορσικής, για τα έτη 2001 έως 2012. 
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���� �������.�� ��$ �� ������ ���
�9	���� ��� ������� ������� ��� ��	�����	��D���	 ��� ���9�� ��$ �� &''+ ����� �� ��� ��� &''G� �� ��� ��� ���� 	�����9	���� ��� +�&R � '�+� �E�3K, �B�9��� �������.	 �� ����� ��9���� ����������.	��� ���� �� ���� &''( �� � ��� ���� ���� 	� ������9U���� ��� +�'H � '�&��E�3K, C�$ ���9 ��� ����  ������� ������� ��� �	�����
���� �� ��9�� ��	�������	 ��� ���9�� 4NO� ���� �	� ���	���$ ������$ �� ��B��� ��� ���H� �� �������� �� ��� ��� &'+&, J ��9�� ���� �	��������9 �� ��� ��� ���� ��� 
��	�� ��� '��� �'�+R �E�3K ��� ���� �	 ���9���� �� ��� ����$����� ������� ����� 	� �	��������.	 ������� &'+& ��� 	� ����9	�	��� ��� '�H+ � '�+G �E�3K, J ��D� ��	 �������	 ��� ���9�������	$	 	� �
�9����� ��� �� ��� �	�9����� �������
��� ��� ��9���� ��	�	�������	D	 ������D	 ���� ���� ��� �������.	 � *����� ��� ��� ��	���$�
����, J �������� ���� �� �����.�� 	� ��	������9 �� �	 �	��B ������$��� ����	������ ��9�� ���$ �� ���	��$ ������� ��	 ���D�� ��� ���� ������������ � ���	���� ��9�� ��	 ����$����	 ������D	,V� ����	$� ���$ ����$���	� ���	�.���� ��$ ��� �	�9����� �������.��	 ��9����	 �����	��D���	 ��� 4NO ��	 ������� �� %���	9�� ��� �� S���9��� ���� ����	��� ���9���, ���� ���� �	�
����9 �� �D��� ������ �� �	��	� *�����	������	����������.	 ���� ��� ���	����.� ����	��� ��� �	 ������� �� #�������� $��� �$����	 �	��	�	 �����D	 �	���	 ��� ��������.	 ���� $� � �������� ��� �����������������9��� ����
��� ������	 *�*����	�	 �	D���	, )�� )���� �,&&�����9��	��� �� �����.��	�� �������� ��	 4P�� �� �E 4NO� ��$	�� ��� ��� �D��� ��%���	9�� ��� S���9�� ��� �� �� &'''�&'++� $��� �������
�	��� ��$ ��� *�����������	�	 ��� ������������ �T�� /
E
!7 6�5<

M
 <?; 7?<E 5<=

E
F5�!5;? <

P
7 E7533�8� ��� �.�
�	� �� �	 �������9� �	�
��� ��� �� ���� &'+H /���> 4;5;!"��6 7; &'+H� :75<"� !<=57� �@?=?�?@5;? <� �!;7 6�?@5;? < 5<= �7 !<= 0�F�� N� <� ?<�!7 6� ?< &'++8,���� 
�	��� �����9	����� �� ���� &''� �������9U���� ��$ ��� ��$��� ��D� ��	�������	 ��� ���9�� ��� � �D�� �� %���	9��� ���� �	� ������$ �� ��B��� ��� ������, V� ����	$� ���$ ������� �� ���
�	9� �� ��� �����.��	�� �����	��D����� $�����������9����	 ��� �� ��� � !""� �� #�������� ���*�*��D	�	��� � ���	���$����� ������ �����
��9�� �� ����� �.���� �� ���$�
����� �� ��������, C�$ �	��� ������ ��� � �D�� �� S���9��� �� �������� 4NO �9	�� ���	���� ����$��������������� �� �	 %���	9�� ���  ��9�� ���D	 ��
�	9U�� ����$��� ����*��$��� ���� ����������	 ���	��� ���9���,
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�� ��� ����
 Μετρούµενες ετήσιες εκποµπές του αερίου SO2, για τις χώρες της Ισπανίας και 

Γαλλίας, σύµφωνα µε τις βάσεις δεδοµένων του προγράµµατος ΕΜΕΡ.#��� �	�������9� ��� �� ��9���� ��	 �����D	 �$	��	 � ��������� ������.���� <""�4N�O %� �����U�	��� ����� ��$ ��� �������� ��� ��$������ ���9�� ���� 4NO, ����
�9	���� ��� ��$ �� )���� �,&H �� <""�4N�O % �$	�� ��������.	 ���	� ����9� �� �� 4NO���$ �� ���9� �������	���� ���� $� � ���	��� ���9��� �� ������,

�� ��� ���� 
 ∆ιαχρονική διακύµανση του αερίου SO2 και των nss-SO4
2-

 ιόντων,  στην ατµόσφαιρα 

του Ile Rousse της Κορσικής, για τα έτη 2001 έως 2012. -�� ����������	�� �� ����� �	��9�� ����� ��	 �����	��D���	 ��	 <""�4N�O %����9	�	��� ���� ��	 ��9���� ��	 '����&�G& �E�3K, ���� 
�9	���� ��� ��$ �� )����
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�,&&� �� ����� ��	 �$	��	 ���D	 ��$ ��	 %�.��� ��� &''+ ��� ��� �� ����� ��� &''G �9	�����9��� ��������� �� ��� ��� ���� ��� &�'( � '��� �E�3K, �B�9��� �������.	 ����
�	� ����� ��9���� ��� �� ���� &''(� $��� ��� ��	 ���9���� ��� 4NO� ���
��	��	 ��� '��& � '�&R �E�3K,

�� ��� ���� 
 ∆ιαχρονική  διακύµανση των ιόντων nss-SO4
2-

, στην ατµόσφαιρα του Ile Rousse της 

Κορσικής, για τα έτη 2001 έως 2012. 

 C�$ �	 ��� ������� �� �����	��D���� ��	 <""�4N�O % ��� �	 ���9��� &''� ���&'+& �������9U�	��� ��$ ��� ������� ��� ���� �	� ���������� ���	���$ ������$�� ��B��� ��� G+�'��� �9	�	��� �� ��� ��� ���� ��� ������9U���� ��� +�(G � '��+�E�3K ��� ���� �	 ���9���, J �	�9����� ������ �����	���� ��$ +�R� � +�++ �E�3K��� ���	 �� &''� ���D	���� ��� '��� � '��& �E�3K �� &'+&,)��	���� �������� ����.���� ��$ � �������� ��	 ����������D	 ����D	�$	��	 4N�O % ��� ��� �����. ��9�� /4N�O %�4NO8 ��	 ���$�
����� $��� 
�9	���� ���)���� �,&�, ).�
�	� �� ���� 0!7?5 �; 5�,� /+RR�8 $�� �����.����� �9	�� � �$��� 4N�O %�4N�O %�4NO� ��� ������� $�� ��� ���. �������9U�� � ��	���� 
�	��D	�� ��������	��������� ��U��, J ���. ���� �������� ���D	 /�O � '��R8 �� ��9� ��� '�G+� $�������.���� ��$ �� ������	� ��� �	 ����.�� ������ �������	.�� �� ������	�, C��$���9	�� $�� �� 4NO ������� ��	 ����� ��U� ���. ���	 
����� ��	 ���������������	.�	��� � ����
��� ��� ��$ �����������	�� �	�������	�9� ���� �������$���	� �	���.�	��� � ���	���$��� ��� �$��� �� ������ �����
��9�� ��	����� �.���� �� ���$�
�����, -��$���� �������
��� ���� �������
�9 ��$ ����
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4@?57� �; 5�,� /&''H8� ��$ �	��.���� ��� ���	�	 ��� �����$ �� ��	�������� ��������������	 �������� ������� �������	������� �� �$�� ��� J�����9�� #����,

 �� ��� ���� 
 Συσχέτιση των σωµατιδιακών θειικών ιόντων (SO4
2-

) και του ολικού θείου (SO4
2-

 + 

SO2) στην ατµόσφαιρα, για τη χρονική περίοδο της µελέτης. 

 

• Αέριο νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3) και νιτρικά ιόντα (NO3
-
) 

 J ������	��� ����*��� ��	 �������	 ��� ���9�� JIPK ��	 ���$�
���� ��� ���� !""� �� #�������� ��� �	 ���	��� ���9��� &''+ ��� &'+&� ���*������� ��� )�����,&�,

�� ��� ���� 
 ∆ιαχρονική  διακύµανση του αερίου HNO3 στην ατµόσφαιρα του Ile Rousse της 

Κορσικής, για τα έτη 2001 έως 2012. 
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-�� �	������� �������9��� ��� �.B� ���� �����	��D���� ��� ���9�� JIPK� �������� �� &''G� ���� �	� ������$ ��� 
��	�� �� &(�&R�, C�$ ���9 ��� ���� ����� ��� ��&'+& ���
�9	���� ��� ��9�� ��	 ���D	 ��� ���� �	� ���������� ���	���$ ������$ ����B��� ��� G+��+� , J ��� ���� ��� ���9�� ������9U���� ��� +�+& � '�H' �E�3K ��� �	���9��� &''+�&''G� �� ��� ����� ������� ����� ��� 	� ����9	�	��� ��$ '��R � '�&& �E�3K�� &''( ��� +�(� � '��( �E�3K �� &''G, P� ����� ����� ���D	�	��� ���	���� ��� '�G� �'�HH �E�3K ��$ �� &''� ��� ����� �� �� &'+&  ��� ������ ���� 	� ��������9U���� ���'�H+ � '�H( �E�3K, �� �.�� ����$	 ���������� ��	 �B���9�	 ��� �UD��� /MN�8 ��	���$�
����� �� ��9���� ��� JIPK ��
D� ��� �����9U�	��� ��$ ��� �	�9�������� �����.��� �$�� �	�������	�9� �������� ���D	� $��� �� ��.���� �����D	 ����9��	 ��� ��*�����	���� ��������,J �������
��� ���� ��� ��� ��� 
��� ������� �� ���
�	9� �� �	 �������.��	����*��� ��	 ������D	 ��	 �B���9�	 ��� �UD��� /MN�8� �� �E MNO���$	�� ��	 �D���� %���	9��� $��� ��9�� �������
���� ��$ ��� *����� ������	�	 ��� �������������T��, )�� )���� �,&G ��������U����  ����.��	� ��	 �����	��D���	 ��� ���9����$ �� &''' ��� �� &'++ �� ������������� ��� ���� �	 ��D� ��	 �������	 ���� ������ &''��  ���9� ��	��9U���� ����� ��� �� &'+',

�� ��� ��� � 
 Μετρούµενες ετήσιες εκποµπές του αερίου NO2, για τις χώρες της Ισπανίας και 

Γαλλίας, σύµφωνα µε τις βάσεις δεδοµένων του προγράµµατος ΕΜΕΡ. V� ������$ ����� �� ��9��� ����9	���� �� H'� ��� �9	�� ����$���� ���������� ���� ����� 4NO� ��� �9���� ������	�, C�$ �	 ��� ������ �� ��9���� ��� MNO� ��� �
�������������������
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�D�� �� S���9��� �����9	�	��� ��$ ��� ��	��� ������� ���� ��� $� �	 ���9����	�
����� �� �	� ������$ ��9��� HG�&G� ��$ �� &''' ��� �� &'++, #��� �	�������9� ��� �� ��9���� ��	 	�����D	 �$	��	 IPK%� �����U�	��� ����� ��$��� �������� ��� ��$������ ���9�� ���� JIPK, ���� 
�9	���� ��� ��$ �� )���� �,&���� IPK% �$	��� �$�� �� ��������� ���� ��$ �� ����� JIPK� ��������.	 ���	� ����9��� ���$ �� $� � ���	��� ���9��� �� ������,

�� ��� ���� 
  ∆ιαχρονική διακύµανση του αερίου ΗΝΟ3 και των ΝΟ3
-
 ιόντων,  στην ατµόσφαιρα 

του Ile Rousse της Κορσικής, για τα έτη 2001 έως 2012. -�� ����������	�  ������	��� ����.��	� ��	 IPK% �$	��	 
�9	���� ��� )�����,&R, V� ��9���� ��	 �$	��	 ���D	 �������9U�	��� ��$ ��� ��B���� ��� ����� ��&''G� ���� �	� ������$ H����� ��� ��� ������� ����9� ��� �� ��$����� �� ����$��������� �� �	� ������$ ��� 
��	�� �� G'�&(�� ���� �	�������9� �� �� ��9���� ������9�� JIPK, J ��� ���� ��	 �����	��D���	 ���� ��$ +�'H � '�&+ �E�3K ��� ���	����� �� &''G ���D	���� ��� '��G � '�H� �E�3K �	 ���9��� &''� ��� &'+&, V��Q�$���� ��9���� ��	 MNK% �$	��	 �������.	��� ���� �� ���� &''G �	D ������$���� ���� �� ���� &'+&� �� ����� ����� ��� +�H� � '�(� �E�3K ��� '�H� � '�'G�E�3K�	�9������,
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�� ��� ���� 
 ∆ιαχρονική  διακύµανση των ιόντων NO3
 -
, στην ατµόσφαιρα του Ile Rousse της 

Κορσικής, για τα έτη 2001 έως 2012. 

• Αέρια αµµωνία (ΝΗ3) και αµµωνιακά ιόντα (NΗ4
+
) 

 J ������	��� ����*��� �� ������ ����	9�� IJK ��� � ���	��� ���9��� ��������� ���*������� ��� )���� �,H', ���� ���� ����	�
����9 ������� ��� ��D����������	�	 ��$ ��	 I���*��� ��� &''R ��� ��� ��	 %�.	�� ��� &'+'� ���D� ��� ��� ������ &'+&,

�� ��� ���� 
 ∆ιαχρονική διακύµανση της αέριας NΗ3, στην ατµόσφαιρα του Ile Rousse της 

Κορσικής, για τα έτη 2001 έως 2011. 
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���� 
�	��� �������9��� ������� ��� ������$��� ���� �����	��D���� ��� ���9����� �� �� &''+ ��� &''R �� � ��� ���� ��	 �������	 ��� 	� ����9	���� ��� '��& �'�+' �E�3K, C�$ ���9 ��� ���� �������9��� ��� ��$��� ��D�� ��$ �� ���� ��� &'+'��� �� ��� ��� &'++� �	 ���9� ��	 �����.�� 	� ������	������ �� ���9*��� �$�� �����	����� ��D����� ��������	� ��� �	 �����.��	 ���	��� ���9���� $�������	�
�����, -���	$���� 	� �
�9����� ��� �� ������ ������ ��	 ���	��� �����������Q9��� ���D	��� �� � ��
��� ������������ ��� ��� ��������� ����� �����	���� ���������, )��	���� �������� ��� �B9U�� 	� �	�
����9 �9	�� $�� �� ����&''� ��	 �������9��� ���9� ��D� ��	 ��9����	 ��� ���9��� $��� ����.���� ��� ������� 4NO ��� JIPK, ����� �� �����	��D���� �� IJK ��	 ���$�
���� ��	 
�9	����	� �����U�	��� ��$ �	 �	��B �� ����$��� ����	������ ��9��� ����	$���� �$�� ���$�� �� 
������ ���� �������� �� �9	�� �� �.���� ��	 ���$�
����,S�� ��� ��� 
��� �� ������������ �� ����.��� ������ ����	��� �� ���
�	9� ����� �����.��	�� �����	��D���� �� ������ IJK ��� � �D�� �� %���	9�� ��� ��S���9��� $��� �������
���� ��$ ��� *����� ������	�	 ��� ������������ �T��, V�)���� �,H+ ��9�	�� $�� �� ��9���� ��� ���9�� �������9U�	��� ��$ ��� ������� ��� ���$� �	 ���9��� �	�
����,

�� ��� ���	 
 Μετρούµενες ετήσιες εκποµπές της αέριας NΗ3, για τις χώρες της Ισπανίας και 

Γαλλίας, σύµφωνα µε τις βάσεις δεδοµένων του προγράµµατος ΕΜΕΡ. ��� �
��� �D�� �� ��9���� ��	 ����	���D	 �$	��	 IJ��� �������9U�	��� ��$ ������$���� ������	��� ���, ���� 
�9	���� ��� ��$ �� )���� �,H& �� ����� ��	�����	��D���	 ��	 �$	��	 ������	��	 �������� ��� $� �� ���9��� �� ������� ��
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��� ��� ���� ��� '�&H � '�+R �E�3K� �B�������	�� ��	 ����$����	 ���D	 ��� �� ��&'++�&'+&, J ��D� ���� ��	 �������	 ��� ���9�� ����	$���� 	� ����9U��� �� �	�������.��	 ��9�� ��	 ���D	 �� ����� IJK �� ���� �	 ���9���� $��� �9����������	�,

�� ��� ���� 
 ∆ιαχρονική  διακύµανση των ιόντων NH4
+
, στην ατµόσφαιρα του Ile Rousse της 

Κορσικής, για τα έτη 2001 έως 2012. 

 

• Λόγος nss-SO4
2-

/NH4
+
 

 V���� ��� ���. ���	���� �������� ����.���� ����B. ��	 �$	��	 ML�� ��� <""�4N�O %, �����9��� ����������� ��� ��	 ��������$ ��� /ML�8O4N�� ��$ �	 �	�9������ ������ IJK ��� ��� JO4N�� ��� ��	��D� ��� ��	 *���$ �B.���� �� ���$�
�����,��	 � �$��� <""�4N�O %�ML�� ���.��� � �9	�� ���. ��	�� ��	 ��	���� �$�� ������ �����B��������� ��	 ����D	 �$	��	 ��$ �	 ����	9�, ��	 � �$��� �9	�� ����$����� ��$�	 ��	���� �$�� �����D	���� ����� �B��������� ��� JO4N� ��	 ���$�
���� ������9����� ���$���� IJK, C	�9����� �	����9� �����.��� �� ��	���� 
�	��D	�������� �B��������� ��	 <""�4N�O %� ��� �.�
�	� �� ���� 	 @5
 �; 5�,� /&''(8 ��ML�L4N� �9	��  ��������.�� ���
� ��	 ���$�
���� �	�9 ��� /ML�8O4N�, S����������� ����B. �$	��	 IJ�� ��� IPK% � ����B. <""�4N�O % ��� IPK% ��	 �������, V�	������ �$	�� �������
���	��� ����9�� ���
������� ��$ �� ��$����� �	�������	��$	��,
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���

)�� )���� �,HH ��������U����  ������	��� ����*��� ��� �$��� <""�4N�O %�ML�������� ���� ��	����� �� �B.���� �� ���$�
������ ��� �	 ���	��� ���9��� �������� ��	 ������� ��� � !""�,

�� ��� ���� 
 ∆ιαχρονική διακύµανση του λόγου nss-SO4
2-

/NH4
+
, δηλαδή της οξύτητας της 

ατµόσφαιρας , κατά τη χρονική  περίοδο της µελέτης. 

 ���� �������.�� � �$��� <""�4N�O %�ML�� ����*������� ��	��D�� ������	�� ��	���
������D	 �����	��D���	 ��	 �$	��	 <""�4N�O % ��� ML�� ��	 ���$�
���� �������	��� ������, ���
�9	���� ��� ��B���� ��� �� �B.���� ����� ��� �� &''G� $�����$ ���9 ��� ����� �� �� ��� ��� &'+&� ����D	���� ���	���� ��D� ��, -������������	��  ��� ������ ���� ��� �$��� ��$ '��� � '�&( <���3K ��� ���	 �� &''(����� � ������ ���� �� ���� �� ���� &''G ��� +��� � '��� <���3K, C�$ ���9 ��� ������������9 ��� ������� ����9� ����� ��� �� ��� ��� &'+& ���� �	� ������$ �� ��B������ �H�+H�� �� � ��� ���� ��� �$��� ��� �� ���� ���$ 	� ����9	���� ��� '�G+ � '�&G<���3K,J ������	��� ����.��	� ��� �$��� <""�4N�O %�ML�� �B������� ���� �	�������9� ��$� ������	��� ����.��	� ��	 �$	��	 <""�4N�O % ��� ML��, J �.B� �� �B.���� ������ �� &''(�&''G ����	$	 	� ����9U���� �� �	 �	�9����� �������.��	 �.B� ��	�������	 ��	 <""�4N�O % �$	��	 ��� ���� � ���	��� ���9���, C�$ �	 ��� �D���������  ��9�� �� �B.���� ��$ �� &''� ��� ���� �	���������9U�� �	 �	�9�������9�� ��	 �������	 ��	 <""�4N�O % �$	��	 ��� � ������	 ���9���,
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6.7) Σύγκριση µε άλλες µελέτες 

 -�������	�� 	� ��������9  ����� �.���� ��	 ����������	� �����	��D	�	��� ��������	� ��$ ���
���� ������� ��� ����	 �9	�� ��� ������$	 ��� �
���.	 �	 ���.�������	 �� T�����9��, ������ �� ������ 	� ���*�	�	��� ��$Q $�� �$	� �����
�������� �������� ���������Q9��� ���� ��� �� ���
���� ��	 ������	 �������	���	���� � �������� ��	 ���
������D	 ����$��	 ���������Q9��, )�	 ���� ���������	���� �������� ��� �B9U�� 	� �������9 �9	�� $��  ����.�� �����9� ���.������� ����� ���	��� ���9��� ���������Q9��� �	D �� ������$����� ������� �
���.	��������� ����$���� ������� ����	$� ��� �����.���� �	� *���$ �	���9*���� �����9���� ��	 �����9���	,�9��� �9	�� �� �����9�� ��� �	�
���	��� ��	 ����� 
�� �� IJK ��� JIPK ������ 4NO� �	D $�� �
��� �	 ���$�
���� �� #������� ��	 ���� �������������9 ���9��	�9����� ����� ��� ������$	, )��	 -9	��� �,( 
�9	�	��� �� �����	��D���� ��	���9�	 $��� ����.����	 ��$ ��� ���
���� �������� ���D� ��� ��$ �	 ����.�������9�,S�� �	 ����� 
�� �� IJK ������� ���� ���
�	9� ��	 ��������	 �� ����.��������� /'�(( � '�+� �E�3K8 �� �	�9������� ��� ����	 �9	�� ��� ������$	 �$�� �������� T��$����� ��� �
���.	 � �, ���� �� -�������9�� /'�+H � '�'R �E�3K ��� '�H�� '�&( �E�3K8� $�� ��� ��	 C	������� T��$����� �� ��	������ #���� /'�&H �E�3K8��� ��	 �<;5��5 �� V����9�� /'�RR � +�'� �E�3K8, C�$ �	 ��� ������ ��� �� �����JIPK� �� ����� ��	 �����	��D���	 �9	�� �����9����� �� ��� �	�9������� �����������9����	 ��� �	 �<;5��5 �� V����9�� /'�(( � '�+� �E�3K8� ��� � ��	������#���� /+�&' �E�3K8 ��� ��� �� %����� /'��+ � '�&� �E�3K� ���� �	 ���������	����9���8, V���� �� ��9���� ��� 4NO �9	�� ���$���� �� �� �	�9������ ��� �	 �, ���� ��-�������9�� /'��+ � '�H� �E�3K� ���� ��$ �������� ��9����8 ���D� ��� �	 �������� <;� �?3 <� �� %���9�� /'�RG �E�3K8, -������.�� �	 �����.��� ��9���� �������	 �� ������ ������ ��	��� /�57@�� <5� %������ -����8 ��� ��9���������	��D���	 ��	 ���9�	� ���������� �� ��� �����������	�� ��������, -�	��� ������� ��	 ���9�	 ��� �	 ������� ��� ��� � !""� �����.	 	� ������.	 �	��������� ��	�����������	�	 ������D	 �� ��� $� � ����	 �� T�����9��,



���

������� ��� 
 Σύγκριση των αποτελεσµάτων για την αέρια φάση της ΝΗ3, του ΗΝΟ3 και του  SO2, 

µεταξύ της παρούσας εργασίας και της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας.  

 

Είδος Αερίου       

 

Τοποθεσία  

ΝΗ3 ΗΝΟ3 SO2 Αναφορά �� ���� �����	�
���
���	������� ��
����� ����������� ���������� �������� ��� 	
� � 	
	���� 	
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	���� 	
� � 	
� ��� 	
�� 	
����� �
� � 
� ��� �� ���
 ��� !���"� �#�$�����
%&	�'��� ��� ���(���%������ 	
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	� � 
	� )*+,*�! �!+ -,!.��
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� 0 �
� � 1�!�����2 �!+ 3��4�2
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�� �6�����
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�	 �
�� 7�,4�*�8�2 �� ���
 �		7�,4�*�8�2 �� ���
 �		�9:�!�� ;���!� �<��
���
<�&5 �<�&
� �			  �
	� 	
�� =�!8� �� ���
 �		�<����

 ��� >�?�������		� ��� ��� <�&
� �		� ��� 
�� ��
����� �
���
�� ��� 	
�	 � 	
���� 	
�� 	
�� ��� �
�� ��
����� �
����
�� ��**�!� �� ���
 �		�@�*.���!� �<���5���
A��� B���� �	��� ������ �����C���� ��
�� �������� �D
� ��� �
� � 
	��� �
� � �
   ��!+��E� �� ���
 �	�F�� G�,22� �6�������
<�5 � �		�B�����	� 0,44 ± 0,15 0,95 ± 0,37 0,90 ± 0,46 
����&�� /�	����&# � H'.�(")�.#$ (I� �."JI� .J��# .'K"��/�.$ �. �����S�	��$����� $��� �� �	�
������ ��	 ������� ��	��$��� ����*�� �.������ ��	������	� ���D	 ��� ��� ���
���� ��������� �$�� �� ���
�������� ����$��� ���� ��������� �� ���������Q9��, -��$�� ���� ���
�9	�	��� �� ������� �Q�$���� ��9���������	��D���	 ��	 C	������� T��$����� ���9�� ��� �� ����� 4NO ��� �� ����$����*���$ ��� �� ��$����� ����� ��� �� �������	���� ��	 �9	�� �$�� �	��	��, -��
�	D� �������� ���� �
�9����� ���� ������$����� �	�������	�9� �������� ��� ������� ���$�
���� �� C	�������� T�����9�� ���������� �� � ������� �
$��	 ��$������ ����	�������	�.� ������.���� �����,)�	��9U�	��� ���	 -9	��� �,� ��������U�	��� �� �����	��D���� ��� �� �.��� �$	����	 ���$�
����� IJ��� IPK% ��� 4N�O %� $��� ��������9����	 ��	 ����.�� �����9�



���

���� ��� �� ���
���� �����	������� ������� ��� �
���.	 �����������	�� ���������$�� ��	 C	������� $�� ��� �� ������ T��$����,������� ��� 
 Σύγκριση των αποτελεσµάτων για τα κύρια ιόντα στην ατµόσφαιρα, µεταξύ της 

παρούσας εργασίας και προγενέστερων µελετών στην Ανατολική και ∆υτική Μεσόγειο.  

Τοποθεσία 

(αποµακρυσµένες 

περιοχές) 

Είδος 

Αερολυµάτων 

Συγκεντρώσεις κύριων Ιόντων 

(µg/m3) 
Αναφορά 
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+
 ΝΟ3

-
 SO4

2-
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�� � 	
�� 
�� � 
�� �
�� � �
�� 7�.�8 �� ���
 �		������ �/

����
>�?� �		�'��� �		� �A��� 
� 	
� �
� 3��4�2 �� ���
 �		�(�5���
�� �6������<�&
� �		�<�&
� �		� �:�� 
�� � 	
�� 
�� � 	
�� �
�� � �
� 7�,��,*� �� ���
 �		�%	�� A���5� �6&����� �	 �:�� 	
�� 	
�� 
�� 	
�� �
�� 
�� -#	�'(�"#'� 	# �("#*� ��#'�,!� �	
∆υτική Μεσόγειος)9*� �<���5���<�&5 � ��� <�&5 � �			 �:�� 
�� �
� �
�	 G�+*��,�
 �� �����		�:�!��*��� �<���5���<�&5 ����<�&5 ��			 �:�� 
�� �
� �
�� G�+*��,�
 �� �����		�:�!�� ;���!��<��
������
������ �		� �:�� 
� 	
� �
� :�*�!.� �� ���
 �		�:�!��2" �<���5����		��		� �:�� 	
� 
� �
� ��" �� ���
 �		�F�� G�,22� �6�������
<�5 � �		�B�����	� @,�8 0,19 ± 0,07 0,96 ± 0,32 1,67± 0,70 

����&�� ��	�������� �����9 ��	�9� 	� �����9	��� �� ��9���� ��	 �$	��	 ��� ��������	 ��	�������� ������� ��� � !""�� �9	�� ��$ �� ����$���� ��� �	�
���	��� ��*�*������
9�, -�� ����������	�� $��	 �
��� ��� ����� ��	 �$	��	 IJ�� /'�+R � '�'G�E�3K8� �����9 	� ������9 $�� �����U��	 �� ��� �	�9������� ��� ��������	 ��	������� ���*����� �� C�9�� T��9	�� #.���� /'��+ �E�3K8 ��� ���� ��������� ���������7=�3�? �� V����9�� ��� � <;�"� �� %���	9�� /'��� �E�3K ��� '�R �E�3K �	�9������8,



���

)�	��9U�	���� �� ����� ��� �� IPK% �$	�� /'�R� � '�H& �E�3K8� ���9����	 ��� 9��� �.����� ��� �	�9������� ��� �	 �������� ������� � <;� �?3 <� �� %���9�� /'�� �E�3K8 ����� �	 C�9� T��9	� #.���� /+�H+ � '�GG �E�3K8, V���� �� �����	��D���� ��	 4N�O %�$	��	 /+��G � '�G' �E�3K8 �9	�� ������ ����$����� ������� �� ��� ��$������ ��*�*������
9��� ��� ����9	�	��� �� ���$���� ��9���� �� �	 ������� � <;�"� ��%���	9�� /&�� �E�3K8,-��$���� ��� ��� �� �$	�� ���� ���
�9	�	��� �� ������� ��B��	� ��9���� ��	C	������� T��$���� ���������� �� � ������� �� �	��	$��� � ����.��	� ���� �������	 4N�O % �$	��	, #��� �	�������9� ���$ �
�9����� ��� ����	$� $��  C	�������T��$����� ���.������ �� �����.��� ����� ��$ *�����	������	�� �D���� ������������ 	� ������� ������$����� �	�������	�9� ��������� ���������� �� � ������T��$����,



���

7) Υδατοδιαλυτό Οργανικό Άζωτο (WSON) στα σωµατίδια  
 )�	 �	$��� ���� �� ��U���.	 �� ������������ ��$ ��� �	��.���� ������������������	 ��� �� �����������$ ����	��$ �U���.�� ������ /�4NM8� �������������� 
��� ��	 ����������	� ��	 ������� �� � !""�, S�	��$���� �9	����������� �� ������� ��� ����	 ��������������9 �� ��9���� ��� �4NM ��� �����9������� ������ �� ������� ��� ����	 �������������9 �� ����	 �� T�����9�� �9	�� ��$����� ����������	��, T����.��� ������� ���� ����
�9 ��� �	$���	� �U���.�� �9�/���9�� IJ�� ��� IPK%8� �� ���������� �� �	D���� �.�� ��$ �� ����	��$ �U��� ��	����$�
���� 	� �9	�� ���������, V� �����.���� ������� ����� ��$ �� ����	����U���.�� �9� ��� �����9���� ���$��	 ����	���	�	 ��������D	 �	��.���	� ��	 ���������������9 ��$�� ��� �$�� ����. ������� ����� �*�*��$��� ��� ��� ����	�� ������� /� 7<��� �; 5�,� &''+� &''H� 	���� �; 5�,� &''�8, -��$�� ���� �� �4PI 
�9	���� 	��������9 �	� �������� ���	���$ ��������$ �� ���9� ��	���
���� ��� ���U.��� ����UD��� ��	 ���$�
���� /� 7<��� �; 5�,� &''H� �!
� �; 5�,� &''�8 ��� �����9 	��������� ���	���� �� �������� ��� �����9� ������������� ���� �� �	��$������� /� 7<���� &'++� 2? �5
? �; 5�,� &'+'� �57
5
? �; 5�,� &'+'� ��5<E �; 5�,� &''&�4�?;�?<E�7 5<= 45<=�7"� +RRR� �!
�� +RR�� �?@
���"� +RR�8,

7.1) Παρουσίαση και Στατιστικά Χαρακτηριστικά των Αποτελεσµάτων 

 P� �����	��D���� ��� ������������. ����	���. �UD��� /�4NM8 ��� $� � ���	������9��� �� ������ 
�9	�	��� ���	 -9	��� G,+, ��9�� ����������*�	�	��� ����.����� ��� �� ����� �����	��D���� ��	 �	$���	�	 ���
D	 �UD��� /%I8� ���������9U�	��� �� �� �������� ��	 �$	��	 IJ�� ��� IPK%� ���D� ��� �� �	�9������������$ ��� �4NM �	�	�� ��� ��	�����. �UD��� /VI8, J ��� �����	���� ����4NM ��� �����9��� ��������9���� ��� (�(+ � +��& <3 ��3K �	D  �	�9����� ��� ���	$���	� �U���.�� �9� �9	�� ���� ���. �����.��� ��� ����9	���� ��� &���+� ��H(<3 ��3K,



���

������� ��	 
 Μέσες ετήσιες συγκεντρώσεις των ανόργανων (ΙΝ) και οργανικών µορφών 

αζώτου (WSON), καθώς και το ποσοστό του τελευταίου (WSON, %) κατά τη χρονική περίοδο 

της µελέτης. 

 �*8CA- 4��6*��6*- IN 

(nmol/m
3
) 

WSON 

(nmol/m
3
) 

WSON 

(%) 

Μέσες Ετήσιες Τιµές  

2004 
����� ������� ���� ������ ����

2005 
����� ������ ���� ������ ����

2006 
����� ������� ���� ������ ����

2007 
����� ������ ���� ������ ����

2008 
����� ������� ���� ������ ���

2009 
����� ������ ���� ������ ����

2010 
����� ������� ���� ������ ����

2011 
����� ������ ���� ������ ����

2012 
����� ������ ���� ������ ����� &# (#/$ �(
� 1�"/�	.�
 ��(#�(�#
�+� �(
� ( 1#'� �1�',#�
 (I� (#)� H# �'!	. /(�$	���� 
�	��� �����9	���� ��� ��$ ��	 -9	��� G,+ �� �	$���	�� ���
�� �UD��� /%I8��������.	 ��	 ���$�
���� ���� $� � ���9��� �� ������, )�	 ���� ������ ��������$ ��� �������*�	�� �� �4NM ��� ����$ �U���.�� ������ ��9�	�� 	� ��B�	������ �������9� ��$	�� /��$ �� &'+' ��� ����8� �� ��	�����$ �� �	 �	�9����� ��9����	 �����	��D���	 ��	 �	$���	�	 ���
D	 �UD���� ���� ���� �	 ���9���, )�� )����G,+�  �9�� �9	�� �� ������� �� ���9� �	��������.	 ���� ������	� �����	��D���� ������� ����$ �9���, -�� ����������	�� �� 	������ �$	�� /IPK%8 �9	��  ��������.�����
� �� �	� ������$ ��� ���.���� �� �+ � ��� �����. �UD��� ��	 ���$�
���� ������ ��� �����	���� ��� +��(' � ��+G <3 ��3K, C�������.	 �� ����	���� �$	��/ML��8 ��� �	���������.��	 �	� ������$ �� ��B��� ��� H( �� �� ��� ��������	���� ��� +'�(+ � H�G� <3 ��3K� �	D � ����$��� ��	���
��� 
�9	���� 	�������� �� �4NM �� �	� ������$ ��� 
��	�� �� +� �,



 �� ��� ��	 
 Ποσοστά συνεισφοράς των 

κλάσµα

�� ��� ��� 
 Χρονική µεταβολή της συγκέντρωσης των 

WSON, στην ατµόσφαιρας του )�� )���� G,& �������� ���������Q9��� �� ����� IPK% ��� IJ�� �$	������	������ ���� ��$��	��
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Ποσοστά συνεισφοράς των NO3
-
, NH4

+
 και WSON στο ολικό υδατοδιαλυτό αζωτούχο 

κλάσµα της περιοχής, τη χρονική περίοδο της µελέτης. 

Χρονική µεταβολή της συγκέντρωσης των NO3
-
 και NH4

+
 ιόντων

στην ατµόσφαιρας του Ile Rousse, τη χρονική περίοδο της µελέτης.���U�	��� �� ������������ ��	 ��������	 ���	��� ����*��� �� �����	����� ��� �UD���� ��� ��� �4NM, V� ������������ ��� �������
���,

51%

34%

15% ��	���
�����

2006 2007 2008 2009 2010 2011

��
� ��	� ����

���

 

στο ολικό υδατοδιαλυτό αζωτούχο 

ιόντων καθώς και του 

τη χρονική περίοδο της µελέτης. ��� $� � ��������D��� ��� �
�9�������� �� ��U���.	
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7.2)  Εποχική ∆ιακύµανση WSON ���� ���� �� �	�
����9� ������  �����$���� ��� �	 �����	$��� ��	 ����	��D	�U���.��	 �	D���	 ��	 �9	�� ��$�� �	����� �9	�� �.����� 	� ���*��Q�� ��	�9� �������������	 ������� ��� ��� �� �4NM /��5<E �; 5�,� &''&8, T� ����$ 	��	�������� ���� �� ��	��$	 ������$����� ����
��9�� ��� ��� ���� ��� �� �9�	�������	 �����������D	 �U���.��	 ����	��D	 �	D���	� ��	 �	$��� ���� �� ������������	 ������� ����*��� �� �����	����� ����, J �����	���� ��	 �������9�	 ��	���$�
���� ��� �������� �����9 	� ��������9 �$�� ��$ ������� ���� $�� ��� ��$ ����������������� ��	����� ��� ��������.	, ����  ���$�
���� �����9 	� �����������9�� �����9��� �$�� �����D	 ��D	 ���� ��� �$�� 
��	���	�	 ����
���� ��$ ������������� ���� ��	 �	���	, ��9�� �9	�� ��	��$	 	� ��������	��.	 �� �����9��� ��$�	 ���$�
���� �$�� �� *��.���� /B�� �	��$���8 � ���� �� *����� /�����	��$���8,����D	��� �� ����D	� ���� ��	�� ��$ �����*��� �� ��*�������� �	��B ������	�� ��$ T����� �� T���� #�����9�� ���� ��	�� ��$ %�.	�� �� C.������ ��� ��������	$���� ���� ��	�� ��$ )�����*��� �� I���*���� �� �����������9  ������$������ �4NM �� ��	�����$ �� �	 �	�9����� ������$��� ��	 �	$���	�	 ���
D	�UD���,

�� ��� ��� 
 Εποχική µεταβολή της µέσης συγκέντρωσης του ανόργανου και οργανικού αζώτου, 

στην ατµόσφαιρας του Ile Rousse, τη χρονική περίοδο της µελέτης. 
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���

)�� )���� G,H ���
�9	���� ����  ������� ����.��	� ��� �� �U���.�� �9� ��	���$�
���� ��� ��� � !""�� �� ��� ���� ��	 �����	��D���	 ��� ��������9����	 ���$� �	 ���9��� �� ������, �9	�� 
�	��$ $�� �� ��9���� �����	����� ��� �4NM ��	���
�������.	��� ���� ���. ��$ ����� �� �����, -��$�� ���� �������.	��� ������������.����� ����� ���� �	 �	��B ��� �� ������9��� �� ���9�� ������� ����9	�	��� �����$���� ��9����,V� ����	$� ���$ �
�9����� ��� ������	� ��9���� *������D���	 ��� �� ����.��	��	 ��������	� ������$����	 �������9�	 �4NM ��$ �	 ���$�
���� ���� ������� �	��$����� ���� ��� ��	 ����
��� �������9�	 ��$ ������� �����������
��	$��	� �� ���9� �	���.�	��� ���� ����� ��� ������ ��� �����, �������	  ��B��	�	��� �� ������ ����	�*��9�� ��� ����D	���� �� ������� ���$ ����9 �����������$� ���� 
�������D	 �	��������	� ������$����	 �����������D	 ����	��D	�	D���	 /2?5<5 �; 5�,� &''�8� ����� ��	 ���9�	 ����	$	 	� �9	�� ��� �� �U���.���, C�$�	 ��� ������� �� ������� ����$���� ��9���� ��� �4NM �������.	��� ���� ������D	� ��� �� 
��	$���� $��� �� �����	��D���� ���� ��	 ���
����	 ���� ���.,-��$���� 
�9	���� 	� �9	�� ���  �������
��� ��	 IJ�� �$	��	 ��	 ���$�
���� ������ � !""�,-������D	��� 	� �B�������.	 �� ����	�� ���� ��	 ����	��D	 �U���.��	�	D���	 ��	 ���$�
����� ������������9��� �������� �� �� �.��� �$	�� ���� ��������� ��	 �������	 ����D	, �������D	���� $��  ������9� ��� �4NM �� $��� ��������� ��� ����� �
�9����� �� *����	�9� ��������� �$�� �� ����� ��������� �����������U�� �� �� ����	���� �$	�� /IJ��8� $��� 
�9	���� ��$ �� )���� G,(,

�� ��� ��� 
 Συσχέτιση µεταξύ των ιόντων NH4
+
 και του WSON κατά τη χρονική περίοδο της 

µελέτης. 
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���

V� ����	$� ���$ ����	$���� �
�9����� ��	 ����
��� �������9�	 ��$ ����	�������	�� �������� �� 	�����	�������� S���9�� ��� �� *������	�������� %���	9���B���9�� ��	 �	��	�	 �����D	 �	���	 ��� ��������.	 �� $��� ��� ������ ��� ������ �����$�� ������$���� ���� �� ������9�� ��� �	 �	��B� $��� ��� �� ��9���� ��� �4NM��9�	��	 	� �9	�� ������� ��B��	�,
 J ���	��� ����*��� �� �����	����� ��� �4NM ��� ��	 �$	��	 IJ�� ��� <""�4N�O % 
�9	���� ��9�� ��� )���� G,�� $��� �������9��� ��� ���� �������9� ����$	 ��$� � �������� �� ���������Q9��� ���9�� �� �� IJ�� �$	��, #��9� �������������	���� �������� ��	 *����� ����B. ��� �4NM ��� ��	 IPK% �$	��	� ���� ��������� ��	 �������	 ����D	,

�� ��� ��� 
 Χρονική µεταβολή της συγκέντρωσης των ιόντων nss-SO4
2-

 και NH4
+
 και του 

WSON στην ατµόσφαιρας του Il Rousse, τη χρονική περίοδο της µελέτης. 

 V� ����	��$ �U��� �	�����D	���� �� �����
������ �����9��� �������	D� ��$ �	���� �����$
� ����	��D	 �	D���	 ��	 ����� 
�� ��	� ��	 ���
�	����������9�	 /� 7<��� �; 5�,� &''H� �5�=�7 < �; 5�,� &''G8 � ���������	D� ���� ����D	�	��������	, J ��$	 �����9��� ���. ���� ������
���� ���
�	��� $�� �$	� ����	D���� ��� �UD��� ���� ��$�� ��� ��� U�	��	�.� *��������.� ����	����.� /�7?��?< �;5�,� &''+� >7 "6�7 �; 5�,� &''�8, J ���	���� �������� ����B. ��� �4NM ��� ��	�$	��	 <""��5O� �������	.�� $�� �� 
��	$��	� ����
���� ��$	� ��$ � �, C
������	������ �� �	 ������9� ��	 �U���.��	 ����	��D	 �	D���	, V� 
��	$��	� ���$ �����	�
����9 B�	� ��� ������$	 ��� ��9����� ����������	 ��	 ���$�
���� ��
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C	�������� T�����9�� /2? �5
? 5<= �?�5� 6 !� "� &'+'� T5@� �; 5�,� &''H58� ��	����	�� ������� ��� C���	����. ����	�. /0�"1 7;� �; 5�,� &'+'8� �� �������� ��������� V��*�	 /���< �; 5�,� &'+'8 ���D� ��� ��	 �������� ������� �	������� �� #9	��/4�? �; 5�,� &'+'8, -��$�� ���� ��	 ���
�9	���� ���9� ���������� ���	���� ������������B. ��	 �4NM ��� <""��5O� ��	 ����.�� ������ ����	$� ��� �� ���*�*�9�	� �	������	� ��������, ��9�� ��	 
�9	���� 	� ����9U���� ��� �� ����������� ��$ ����$����� �$	�� ��� ���������	 ��	 �����.��	 �	$���� ���*�*��D	�	��� $�� ������9� ��� �4NM ��� �����9��� �� ���$�
����� ��� �� � !""�� �
�9����� �������� �������� *����	D	 �.��	,
7.3)  ∆ιαχρονική ∆ιακύµανση WSON �B���9�� �� �������$����� ���������Q9�� �������9�	 ��	 ���$�
���� ��� ���� !""� ��� � ���B����� �� ����.��� ������� �9	����  ��	��$��� 	� ������	��9 ������	��� ����*��� ��	 �������	 ��� �4NM� $��� ��������U���� ��� )���� G,G,

 �� ��� ��� 
 ∆ιαχρονική µεταβολή της συγκέντρωσης του WSON, στην ατµόσφαιρας του Ile 

Rousse, για τα έτη 2004 έως 2012. 

 ���� �����9 ��	�9� 	� ���������� ��	 ���
�9	���� ������ ����9��� ����.��	���� ��9���� ��� �4NM ��� �� �����	��D���� ��� ������	��	 ������� ��������� ��� ����	��� ���9��� ��$ �� &''( ��� �� &'+&, P� ����� ������� ����� ��� ����9	�	��� ��$&��H � +�'& <3 ��3K ���� �� ���� &''( ��� G��' � G�(G <3 ��3K ���� �� ���� &'+'� ��
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��� ��� ���� ��� (�(+ � +��& <3 ��3K, J �	���9*��� ��	 ��D	 ��� �4NM ��	�����.���� �	 ��������� ���	�9� �� ������	���� ����.��	�� ���,
7.4)  Σύγκριση µε άλλες µελέτεςCB9U�� 	� �������9 $�� ��	 ������� ���9� ���$���� ����� ��� 	� ������9��� �� ����9���� ��� �4NM �� ��9����� ����������	 �� 9���� ��������� ���� ��$�� ��� �����.���� ����	� �� ������� T�����9��, S�	��$����� $��� ���� �� �	�
����9� �9	����������� ��� �� ������� ��� ����	 �������������9 ��	 ������� �� ���D��, �9	�������	�� �.����� 	� ��������.	 �� ������������ �� ����.��� ������ �� � ������D�� ��������� *�*������
9�, )��	 -9	��� G,& �����	��D	�	��� �� ����� ��� �4NM��� ���
��� �9� ����������	� ��$ ���
���� �������� ��� �$���� $��� ����.����	��$ ������� ��� ����	 ���B����9 ��� ������$	,)����9	�	��� �� ��9���� �����	��D���	 ��� �4NM� �������9��� ���������.��	� ���D	 ����B. ��	 ���
������D	 ������D	 ��� �$����, -��$�� ���� �����	���� ���� $��� ��������9���� ��	 ����.�� ����� ��� �	 ������� �� � !""��� #������� /(�( � +�� <3 ��3K8� �9	�� ��	��$���� ��$ ��� ����$����� ��� ����	�	�
����9 �� *�*������
9�, -�� ����������	�� �����U�� ������ �� �� ��������������� �5@� �; 5�,� /&''H8 ��� �
���.	 �� �����.���� �� ����	 ��� C��U�	9�� �����	 ���� ���9��� ��� ����� /H�� � (�� <3 ��3K8� ���D� ��� ��� � 7<��� �; 5�,� /&''+8 ����� �����9��� ��	 ������ ���$�
���� �� ��*�� /H�H � &�' <3 ��3K8, ��9����9�	��	 	� ����9	�	��� ��� 9��� ���9��� ��9���� �� �� ������������ �� ������ ����5�=�7 < �; 5�,� /&''G8 ��� �� ����� �����9��� /�TO 	�8 ��	 ������� ��$��	�� ��	 J-C/��+ � &�R <3 ��3K8� ��� 0�"1 7;� �; 5�,� /&'+'8 ��� ��	 �����������	� C���	���$����	$ /��� � +'�' <3 ��3K8 ��� ����� ��	 2? �5
? 5<= �?�5� 6 !� "� /&'+'8 ��� ������ �����9��� /�T�	K%��8 ��	 ������� ��	������ #���� /��G � (�' <3 ��3K8, P������.����� �����	��D���� �4NM �� �����.���� ����	 �������
�9 ��$ ���� 46 
�"�; 5�,� /&'''8� ��� �	 ������� �5@� L�5= �� �, %���	�9� /+H' <3 ��3K8 ��� ��$ �������< �; 5�,� /&'+'8 ��� �������� ������� �� V��*�	 /G��R � &��& <3 ��3K8,
������� ��� 
 Σύγκριση των αποτελεσµάτων της παρούσας εργασίας µε την ήδη υπάρχουσα 

βιβλιογραφία.  
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Τοποθεσία 
Περίοδος 
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Είδος 
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Τιµές WSON 

(nmol/m
3
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Αναφορές :�.� =��+��� <�
�5���� <�&5��� ��� @,�8 �� ���8�2 �� ���
 �			:�.� =��+��� <�
�5���� A���� ��� @,�8 �	 ���8�2 �� ���
 �			����� <�&
�%&	� ����'�	�"� �(��K�#"����, �/�
 �(��K�#"� � @,�8 �
� � �
	��
� � �� ;�*!��� �� ���
 �		1�4�2�@�6�
��D�5��� %&	����<�&
���� �:��� �
� � �
� ���!� �� ���
 �		�)*+���� �#�$����� A������A���� �			 @,�8 �� � �� :�.� �� ���
 �		��%���D5��� 0.1( 	%&'( 	 ������
 "� 1."J�	��	!"( 	%	!# 		 ����� H"� 1."J�	�� �:�� �� ���
� � �
� :�.� �� ���
 �		�9-�2��!���%$����
��� >�?������ �			 �:� 	
� :�.� �� ���
 �		�.-�2��!���%$����
��� >�?������ �			 �:�
��  :�.� �� ���
 �		�%� 6�5����
����� �����C���� /���5��D� B����'��� �		�A������ �		� @,�8 �� � ��� � � ��8��,*� �� ���
 �		���*�+� ���%� <�&
�B���� �		� �:��� �
� �
� ;��+�*�! �� ���
 �		���*�+� ���%� <�&
�B���� �		� �:���
�� �
� � 	
� ;��+�*�! �� ���
 �		�%�
�5���D� '���>�?�� �		�B����'��� �		�'���>�?�� �		� @,�8 �
� � 	
	 ��2��*�� �� ���
 �		�� 6�5����
����� �����C�� %���
��� �		� @,�8 �� � �	
	 ��� �� ���
 �		(�5���
�� �6����� �		��		� �:��� 
	 � �
� �����8� �!+:�������,��2 �		(�5���
�� �6����� �		��		� �:���
�� �
� � �
	 �����8� �!+:�������,��2 �		#����5 <�5 ����� �		� @,�8 ��
� � ��
� ;��! �� ���
 �		�� 6���
�5����%� <�5 �<�&5 � �		� �:��� 
� ��! �� ���
 �		>% B����� <�&
�>�?�� �		� @,�8 �
� � �
� 
@�!���
 �� ���
 �		F� G�,22� �6������� <�5 � �		�B�����	� @,�8 �
� � 
� ����&�� /�	����
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 J ����.�� ������*� �������9 ��� ��$ ��� �9��� ������� �� ���9�� �����������.�	���� ����� �.���� ��	 ���$�
���� �� #������� ��� ������� �������$������ ���9�$��� ���$ 	� �������9 ���$��� ��� �	 �	���� ��	 ������������	 ��� �	 �B�������	 ������������	, J ������� �� #������� �����9��� �	�������� �� ���.��������	� �� ������� T�����9��, -�� ����������	� �	����9��	� �� ������	� �������9	�� � �����������$� ��	 �	D���	 ��	 ����� 
�� ���D� ��� ��	 �$	��	 ��� ���������������. ����	���. �UD��� ��� �����9��� �� �����
�����$ ����*����	� ���� ��������� ����$	 �		�� ������	 �.���	 /%�	������� &''(�)�����*���� &'+&8, �$�� �������� ���	���� ��������� �� ���������Q9�� �9	����  ��	��$��� ����	�����.	�� �� �������
����� ��� �������. �.���� ��� ��	 ����	D	 ��D	 ��� ��������	� ����� �9� ���  ������9�� �� ������	���� ����*���� ��	 �������	 �������D� ��� ��	 �����$	��	 ��� �	 �����U��	, ���� ����$	 �� *�� �� ��������������$ ��� �	��.���� ��	 ��������	� ��� �������	��� ��$ ��	 ����*����	���$ �����$��������	 ��� � !""� �� #�������� ����.����	 �� ��$������ �������D���� �
• 

V� �.��� ����� ��� ��������9����	 ���	  MLK� �� LMNK ��� �� 4NO, J ������� ���� ��� $� � ���	��� ���9��� �� ������ ���	 ��� '�(( � '�+� �E�3K�'�R� � '�(' �E�3K ��� '�R' � '�(( �E�3K �	�9������, V� JIPK ���	 �� ���9��������$	 �� $� � �������� �� ���������Q9��� �	D  ����� IJK ����9�� ������$���� ��9���� �����	��D���	,
• J ������� ���� ����.��	� ��������U�� ���$���� ��B��������� ���� �� ����Q�$����� �����	��D���� 	� �������.	��� ���� ���� ���������	�.� ��	��,��� �
��� �� ����� MLK ��� LMNK  �������
��� ���� ���	�.���� ��$ �������� ������� ��� IJ�IPK ���� �Q��� ���������9��� �	D �������� ����� LMNK ���	���$ �$�� ��9U�� � 
�������$� ��������$� ��� ��$ �� �B�9������ �UD��� /IP�8, C�$ �	 ��� ������ $�� �
��� �� 4NO ���$ ��9�	�� 	���������� ��$ �	 ��	����� ��	 �	�������	D	 ��D	 ���� ��	������� ��	���
������D	 ������������D	 ��	��D	 ���� ���9��� ��� ��$	��� �	D ��9������	$	 	� ����9U���� �� ��� ��B��	�� *����	�9� ��������� �������� ��9�� �������� �	 ���9���,
• 

T� *�� �	 ��	���� �	���� ��	 �������9�	 �� ��������� �	 �.�����	���
��� ��� �	�$	�� �������	 �� <""�4N�O % ��� MNK% �� � ��� ���� ��	



���

�����	��D���	 ���� 	� 
��	�� �� +��G � '�G' �E�3K ��� '�R� � '�H& �E�3K�	�9������� �	D ��� ����$	�� �� I5� 
�9	���� 	� ���� ������� �� �Q�$������9���� �����	��D���	 �� ��� ��� ���� ��� +�'G � '�(& �E�3K,
• J ������� ����.��	� ��� �� ���������	� ��	���� �����9��� ML��� MNK% ���4N�O % ��������U�� ���$���� ���� �	�9����� �� �� ��$����� ����� ����� �� ��������� ��	 �����	��D���	 ���� ���� ���������	�.� ��	��, C��$ �
�9�������	 �����9� ����� �	��$����� ��	 ��B��	 
������9� ��� ��	��9 ����������$ ���������	D	 �������9�	 ��� ��	 ��� �������������� ����
����������9�	 ��$ ��$������ ���� ���� ���� �	 ���9���,
• 

�	���
���	 ��������U��  �������
��� ��	 IPK% �$	��	, V� �	������	���9���� ���D	 ���� ���� ���������	�.� ��	�� ��9�	��	 	� ����9U�	��� �� ����������$ ��� ���. �������. ������ M5MNK ��$ �	 �	�9���� ��� ���9��LMNK �� �� ��������� ������.���� M5��, C��$ �������	.���� ��� ��$ �	���. ���� �������� ����B. ��	 �$	��	 I5� ��� IPK%,
• 

V� �$	�� ��������� ��������� M5� ��� �EO� ��������.	 ��	 9��� ������$�.��� �� �� 9��� �	��9� ������� ��� ��������, T������ � �$��� ����/�EO��M5�8 *����� ���. ��	�� �� ��	 �	�9������ ��� �� �������	$ 	��$��������	.�	��� �	 ���	� �������� �������� ����,
• %���9��� �����9���  �������
��� ��� �� ��9�� ��������� ������.���� �$	����%, ��� ��� �$��� ��%�M5�� ��� �	��������9 ��� �������	$ 	��$� �������	.�����	� ���	���$ �������� ��� �� �$	�� ��%, C��$ ��9�	�� 	� ����9U���� �� �	�B����� ��� ������ J��� ���� ��	 ��������$ ��� M5MNK� ��$ �	 �	�9������� ���9�� LMNK ��� ��� ��������� M5��� $��� �	�
����� ������	�, J������$��� ��� ����9������ �	���.���� ���� �	 ���������	� ���9���� ����	�����$ �� �� ��B��	� ��9���� ��� ���9�� JIPK ��	 ���$�
����,)��	���� �������� �����9��� $�� �� �������� ���$ ��B�	���� $��	��B�	����  ���.��� �B.��� ��� ��9�������  ���9� 
�9	���� 	� ��9U������������$ �$�� ��	 ����9� ��	 �	��������	 �� �� �$	�� ��� ��% ��	���$�
����, -������� �� ����� ����� ��� ����9������ ��� �� �$	�� ��%������9U�	��� ���. ���� �� ��� �	�9������� ��� ��������9����	 ��� �� �����



���

L�� ��	 ���$�
���� ��� ��� � !""�� �������	.�	��� $��  �.��� ��� L����	 ������� ���� �9	��  �B����� ��� ���� �� ��������$ ���M5MNK,
 

• 
���	 �
��� �� �����9��� ���
���� ���������� ���������	 ���B����� ���$	�� <""��5O�, P� �����	��D���� ���� ��9�	��	 	� �9	�� ��B��	�� ���� �	���������	� ���9���� �$�� �����9�� ����� �	��$���� ��� B�$���� ������
���� ��� ��	��9 �	 ������ ���	��D�� ��	 �������9�	 ���D	 ��	���$�
����, )�	 ���� ������  �������� ���� �	���.���� ���� ����.� ������	�� �$�� ��	 �������9�	 ����
���� ��$	� ��$ �� C
����, V� �����$������� ���*�*��D	�	��� �������� �� �	 �	�9����� ����.��	� ��	 �������	��� �������� ��� ��� �������9U���� �� ��9��� ���
���� ���������� ���D���� ��$ � ����� ��	 ���9�	 ��UD	 ��� 
��	��	 ��	 �������, ��9�� ������ ���� �������� ����B. ��	 �$	��	 <""��5O� ��� �ON�O %� �����9 	��������9 ��	 �B�9��� ��$�����	 ���9�	� ��	� ��� �����9��� ��$	�� ����� �������� ������	 �������9�	 ����
����, 

 

• C�$ �� ������������ ��� ��	����. ���U��9��� ��
�	9U���� �	� �������� ���������	��D���� ��	 �	�$	��	 ���������� �� ��� �	�9������� ��	 ����$	��	� ��$�������� �	��	���$ �9��� ��9�	�� 	� �	 ������9U���� ���� ��� �	��.����, C��$����	$���� ���	�.���� ��$ �� �������� ��	 �$	��	 ��%� ��� �	�
�������������	��, T������  ������$��� ��� ����9������ ��	 �	�$	��	��������9 �	 �	�9����� ��� ����9������ ��	 �$	��	 ��%,
 

 

• J ������	��� ����*��� ��	 �������	 ��	 ���9�	 4NO ��� JIPK ��������9 �	9��� ����9�� �� ��� ������� ��� ��$ ��� ����� ��� &''� ��� ����, C��$����9���� �� �	 �	��B �� ����$��� ����	������ ��9�� ��	 ���D�� ��������� �� ��9�� ��	 �	�������	D	 ������D	 �������9��, -��$�����������
��� �������
���� ��$ ��� *����� ������	�	 ��� ������������ �T����� � �D�� �� %���	9��� ��� �������9 � *����� ��� �.��	�� ��� �	�������� ��	9U�	��� � ���	���$��� ��� �$��� �� ������ �����
��9�� ������� �.���� � ���$�
�����, #��� �	�������9� ��9�	��	 	� �����U�	������ �� ������	���� ����*���� ��	 �$	��	 <""�4N�O % ��� IPK%� �� ���9�����.����	 ��$ �� ��$����� ����� ����, C�$ �	 ��� �D�� ������ �� ��9������ ������ IJK �����9	�	��� ��$ ��� ������� ������$��� ��� �	 ���9��� ��������� �������
���  ���9� ��� ���� ������� �� ���
�	9� �� ��� �����.��	��
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�����	��D���� ��� ���9�� ���� �D��� �� %���	9�� ��� S���9�� /*�����������	�	 �T��8, C	����� ��9�	��	 	� ����9	�	��� ��� �� ��9���� ��	 IJ���$	��	,
• J ������	��� ����*��� �� �B.����� ����� ��� �$��� <""�4N�O %� ML��� ��	���$�
���� ��� ��� � !""� ��
�	9U�� ��� ��	��� ������� ����9� ��$ �� ����&''� ��� ����� �B���D��	 ���� 
��� ��$ ��� �	�9������� �����	��D���� ��	�$	��	 <""�4N�O % ��� ML��,
• 

T� � ���� �� ����������� ���$��� �	����� �� ��	���D���� ���	����������� 	� ������������.	 ����*������ �� ���� ��	 �$	��	� ���� ��	������9���	 ��� ����.����	 ����B. ��	 ����*��D	 /�����	��D���� �$	��	8��� ��	 �����$	��	 /����8, T� *�� �� ������������ �� �	������ � 
���$��� S�� /<""��5O�� ��� ��� �<� :?� �8�  �������� ��9���� /��%� �7%� M5���EO�8��� �	�������	�9� �������� /<""�4N�O %� ML��8 ���  
������9� /�ON�O %� MNK%8�9	�� �� �.���� ���� ��� ����.����	 ��$ �� �H� �� ����*��$���� ��	���D	,
• 

V� �����������$ ����	��$ �U��� /�4NM8 ��������9���� ��9�� ��������9���� �9	�	��� ��� ��� ���� ��� (�(+ � +��& <3 ��3K ���� $� � ���	������9��� �� ������, V� �	$���	� �U���.�� �9� 
�9	���� 	� ��������.	 ��	���$�
����� �� ��IPK% �$	�� 	� �9	��  ��������.�� ���
� �� �	� ������$ ������.���� �� �+� ��� �����. �UD��� ��� �� ML�� �$	�� 	� ��������.	�	���������.�	��� �	� ������$ �� ��B��� ��� H(�, J ��	���
��� ��� �4NM�	��������9 �� �	� ������$ ��� 
��	�� �� +� �,�����$������ ��	 ���
�9	���� ������ ����9��� ������	��� ����.��	� �����9���� ��� �4NM ��� � ���	��� ���9��� �� ������, P� ����� ������� �������� ����9	�	��� �� �	� �.��� ��$ &��H <3 ��3K ��� G��' <3 ��3K,
• J ������� ����*��� ��� �4NM ��	 �9	�� ��$���� B������ �$�� ���*�*��$���� ��	 ����	D	 ��D	 ���, -��$�� ���� ���
�9	�	��� �� ��������Q�$���� ��9���� ���� �� �	��B ��� �� ������9�� �$�� ��	 ������	�	*������D���	 ��� �� ��B��	� 
������9��� ��� ����9 ��� ��������$������$����	 �����������D	 ����	��D	 �	D���	,
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• J ������ ���� �������� ��� �4NM �� �� �$	�� IJ�� ���� $� �	 ���9����� ������� ���*�*��D	�� $��  ������9� ��� ��	 ���$�
���� ��� ��� � !""�����	$���� 	� �
�9����� �� *����	�9� ��������,
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