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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 



Κεφάλαιο1-Εισαγωγή.  

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Ρόλος της ατµοσφαιρικής εναπόθεσης. 
 

Η ατµόσφαιρα αποτελεί ένα σηµαντικό µονοπάτι µεταφοράς χηµικών ενώσεων 

και στοιχείων από τις ηπειρωτικές προς τις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές στις 

οποίες  και εισέρχονται στην υδάτινη φάση. Στις χηµικές αυτές ενώσεις και στοιχεία 

συµπεριλαµβάνονται ιχνοστοιχεία, βαρέα µέταλλα, αζωτούχες ενώσεις και µια σειρά 

από άλλες οργανικές ή ανόργανες ενώσεις που προέρχονται από φυσικές και ανθρω-

πογενείς πηγές. Η ποσότητα των ουσιών που µεταφέρονται στις θαλάσσιες περιοχές 

µέσω της ατµοσφαιρικής εναπόθεσης, είναι συγκρίσιµη και πολλές φορές µεγαλύτερη 

από την ποσότητα που µεταφέρεται στις ίδιες περιοχές µέσω των ποταµιών, γεγονός 

που σε µερικές περιπτώσεις καθιστά κυρίαρχο αυτό το µονοπάτι µεταφοράς. Η ατµο-

σφαιρική εναπόθεση σε παγκόσµια κλίµακα είναι σηµαντικότερη για το Βόρειο ηµι-

σφαίριο σε σχέση µε το Νότιο  (Duce et al., 1991, Guerzoni et al., 1999). Η είσοδος 

µιας τέτοιας µεγάλης ποσότητας υλικών στην υγρή φάση, µέσω της ατµόσφαιρας, 

µπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην περιοχή. Σε κάποιες ουσίες, για παράδειγµα αρ-

γίλιο, κάδµιο, µόλυβδος, κ.λ.π., η ατµοσφαιρική ροή επιφέρει αλλαγές στη συγκέ-

ντρωσή τους  στο θαλάσσιο περιβάλλον µε αντίκτυπο στο χηµικό τους κύκλο σε αυ-

τό. Σε άλλες περιπτώσεις µεταφερόµενη ποσότητα µολύβδου ή χλωριωµένων υδρο-

γονανθράκων, µπορεί πιθανά να βλάψει το θαλάσσιο οικοσύστηµα, ενώ η προστιθέ-

µενη ποσότητα αζώτου, φωσφόρου ή σιδήρου, µπορεί να προάγει τη θαλάσσια παρα-

γωγικότητα, αφού οι ενώσεις αυτές αποτελούν θρεπτικά συστατικά για τους µικροορ-

γανισµούς. Αυτή η τελευταία κατηγορία ενώσεων που αποτελούν θρεπτικά συστατικά 

είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και θα µας απασχολήσει στη συνέχεια. Θα εξετάσουµε 

κάποια γενικά στοιχεία για την ατµοσφαιρική εναπόθεση αζώτου και φωσφόρου και 

έπειτα θα επικεντρωθούµε στο άζωτο και το οργανικό άζωτο τα οποία αποτελούν το 

γενικότερο και το ειδικότερο αντικείµενο µελέτης αντίστοιχα, της παρούσας εργασί-

ας. 
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Κεφάλαιο1-Εισαγωγή.  

1.1.1 Ατµοσφαιρική εναπόθεση αζώτου και φωσφόρου. 
 

Το άζωτο και ο φώσφορος αποτελούν τα σηµαντικότερα θρεπτικά συστατικά για 

ένα θαλάσσιο οικοσύστηµα. Η ατµοσφαιρική εναπόθεσή  τους µπορεί να επιδράσει 

στο βιολογικό ισοζύγιο µιας θαλάσσιας περιοχής προκαλώντας αλλαγές. Χαρακτηρι-

στικό παράδειγµα τέτοιας επίδρασης αποτελεί ο ευτροφισµός. Η ατµοσφαιρική ενα-

πόθεση ποσοτήτων αζώτου και φωσφόρου θεωρείται ότι συµβάλλει σηµαντικά στην 

αύξηση της ποσότητας του φυτοπλαγκτόν σε κάποιες περιοχές. Αυτή η επιπλέον πο-

σότητα δεν µπορεί να καταναλωθεί από τους οργανισµούς που τρέφονται από αυτό. 

Ως αποτέλεσµα, η περίσσειά του πεθαίνει και στη συνέχεια αποσυντίθεται από βα-

κτήρια, που για να πραγµατοποιήσουν αυτή τη διεργασία χρησιµοποιούν το διαλυµέ-

νο στο νερό οξυγόνο. Η όλη αυτή διαδικασία οδηγεί τελικά σε µειωµένη παρουσία ή 

παντελή έλλειψη διαλυµένου οξυγόνου στο νερό και στη συνέχεια σε µια σειρά άλ-

λων µεταβολών που πηγάζουν από αυτήν ακριβώς την έλλειψη. Οι µεταβολές αυτές 

έχουν φυσικά αρνητικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και όλο αυτό το φαι-

νόµενο ονοµάζεται ευτροφισµός (Nixon et al., 1993, Valigura et al., 2001, Jickells et 

al., 2002, Paerl et al., 1999, Vollenweider et al., 1996, Erdman et al., 1994). Παράλ-

ληλα η ατµοσφαιρική εναπόθεση θρεπτικών συστατικών συµβάλλει στην ανάπτυξη 

και εξάπλωση βλαβερών φυκιών αυξάνοντας έτσι ακόµα περισσότερο τις αρνητικές 

επιπτώσεις. (Fisher et al., 1988, Paerl et al., 1993). Τα παραπάνω αποτελούν ίσως τα 

πιο ακραία παραδείγµατα συµβολής και επίδρασης της εξωτερικής ροής αζώτου και 

φωσφόρου στην εικόνα µιας θαλάσσιας περιοχής. Φυσικά οι αλλαγές δεν είναι πάντα 

τόσο δραµατικές. 

Οι αλλαγές που µπορούν να προκληθούν σε ένα θαλάσσιο οικοσύστηµα από την 

ατµοσφαιρική εναπόθεση των θρεπτικών συστατικών για τα οποία µιλάµε, µπορεί 

κάποιες φορές να µην είναι καν εµφανείς και άλλες φορές, να είναι ικανές να µεταβά-

λουν την εικόνα  του σηµαντικά ή και υπερβολικά όπως στο παράδειγµα του ευτρο-

φισµού που είδαµε παραπάνω. Ο βαθµός της σηµαντικότητάς τους εξαρτάται από την 

περιοχή. Η σχετική σηµαντικότητα της ατµοσφαιρικής εναπόθεσής τους, αυξάνει πη-

γαίνοντας από τις παράκτιες θαλάσσιες περιοχές προς την ανοιχτή θάλασσα, όπου η 

επίδραση των ποταµών είναι µικρότερη, και από ενεργές θαλάσσιες ζώνες ανάµιξης 

προς ολιγοτροφικές σταθερές ζώνες. Η σηµαντικότητα αυτή αυξάνει επίσης κατά την 

περίοδο του καλοκαιριού ως τις αρχές του φθινοπώρου, όπου λόγω της ύπαρξης του 

θερµοκλινούς δεν υπάρχει δυνατότητα ανάµιξης των επιφανειακών υδάτων µε τα βα-
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θύτερα, τα οποία είναι πλουσιότερα σε θρεπτικά συστατικά ( Martin et al., 1989). Σε 

ετήσια βάση, η ατµοσφαιρική εναπόθεση του αζώτου είναι αρκετά σηµαντική για τις 

ολιγοτροφικές περιοχές, στις οποίες µπορεί να ευθύνεται για ένα σηµαντικό ποσοστό 

της νέας παραγωγής ( Dugdale & Goering, 1967, Eppley& Peterson, 1979, Duce, 

1986).  Με τον όρο νέα παραγωγή ( new production) εννοούµε την πρωτογενή παρα-

γωγή που συντηρείται από θρεπτικά συστατικά προερχόµενα έξω από την εύφωτη 

ζώνη, εν αντιθέσει µε την παραγωγή που συντηρείται από θρεπτικά συστατικά που 

ανακυκλώνονται µέσα σε αυτήν. Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε λεπτοµερέστερα µε 

το άζωτο στην ατµόσφαιρα εξετάζοντας τις πηγές του, τις ενώσεις του και άλλα επι-

µέρους ενδιαφέροντα δεδοµένα που θα µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε καλύτερα 

το ρόλο του σε παγκόσµια βάση. 
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1.2 Άζωτο 
 

1.2.1 Πηγές αζώτου 
 

Οι ποσότητες του αζώτου που υπάρχουν στην ατµόσφαιρα είναι αρκετά σηµαντι-

κές. Οι πηγές του αζώτου µπορεί να είναι ή ανθρωπογενείς ή φυσικές. Τις ανθρωπο-

γενείς αποτελούν η καύση υδρογονανθράκων, η λίπανση των αγρών, η κτηνοτροφία, 

η καύση βιοµάζας κ.λ.π. Τις φυσικές αποτελούν µεταξύ άλλων οι αστραπές και η µι-

κροβιακή δραστηριότητα στο έδαφος. Στην εικόνα 1.1 φαίνεται σχηµατικά η συνει-

σφορά κάθε πηγής, οι τιµές είναι σε 1012gr N/year (Duce et al., 1991). 
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Εικόνα 1.1: Πηγές του αζώτου στην ατµόσφαιρα 

 
 

1.2.2 Μορφές αζώτου 
  

Το άζωτο συναντάται στην ατµόσφαιρα σε οργανική και σε ανόργανη µορφή. Το 

ανόργανο άζωτο υπάρχει κυρίως µε τη µορφή νιτρικών, νιτρωδών και αµµωνίου, χω-

ρίς να αποκλείονται άλλες µορφές του σε µικρότερο ποσοστό συµµετοχής. Το αµµώ-

νιο προέρχεται από τη διάλυση της αέριας αµµωνίας σε σταγονίδια νερού και αντί-

στοιχα τα νιτρικά, από τη διάλυση του νιτρικού οξέος από την αέρια στην υγρή φάση. 

Το νιτρικό οξύ είναι προϊόν της αντίδρασης των οξειδίων του αζώτου, τα οποία υπάρ-

χουν σε αφθονία στην ατµόσφαιρα (NOx). Για το οργανικό άζωτο δεν υπάρχουν αρ-

 6



Κεφάλαιο1-Εισαγωγή.  

κετά στοιχεία. Στον πίνακα 1.1 εστιάζουµε στις αζωτούχες ενώσεις που υπάρχουν 

στην αέρια φάση  και στη συνεισφορά που έχουν στο ολικό διαλυτό ανόργανο άζωτο 

και στο ολικό διαλυτό οργανικό άζωτο (DIN, DON) (Cornell et al., 2003, Galloway et 

al.1995, Ehhalt et al., 1999).  

 

Αζωτούχες ενώσεις-

αέρια φάση 

Ετήσια εκποµπή 

στην ατµόσφαιρα 

Τυπικές συγκε-

ντρώσεις στο περι-

βάλλον 

Χρόνος παραµονής 

στην ατµόσφαιρα 

N2O ~9 gr N/yr 310 ppbv 120 χρόνια 

NO, NO2 (NOx) ~39 gr N/yr 
5-100 ppbv αστική, 

<20 ppbv αγροτική 
1 ηµέρα 

PAN ------- 

<7 ppbv αστική (Ευ-

ρώπη),  

~0,5 ppbv αγροτική 

1 εβδοµάδα 

RONO2 ------- 3-9 mmol N/m3 1-20 ηµέρες 

NH3 ~55 gr N/yr ~25 ppbv Ώρες µε ηµέρες 

Ουρία ------- 18 nmol N/m3 <1 ηµέρα 

Αλειφατικές αµίνες 0,2 gr N/yr <1-14 nmol N/m3 ------- 

CH3CN 0.2-2 gr N/yr  Μήνες ως χρόνια 

Πίνακας 1.1: Αζωτούχες ενώσεις στην αέρια φάση, τυπικές συγκεντρώσεις και χρόνοι παραµονής. 

 
Η ατµοσφαιρική ροή οργανικού αζώτου σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µοντέλου 

προσοµοίωσης κυµαίνεται  από 14-50 Tg N/έτος και αποτελεί το 15-60% της αντί-

στοιχης ροής του ανόργανου αζώτου (Neff et al.,2002). Αυτή η ποσότητα του οργανι-

κού αζώτου που υπάρχει στην ατµόσφαιρα είναι σηµαντική και εποµένως µπορεί να 

συµβάλλει στην περαιτέρω αύξηση της νέας παραγωγής σε µια τέτοια περιοχή. Αυτό 

εξαρτάται από την ποσότητα αυτής που περνάει τελικά στην υγρή φάση και από τη 

βιοδιαθεσιµότητά της. Παράγοντες που µαζί µε άλλα στοιχεία θα εξεταστούν µε λε-

πτοµέρεια ακολούθως. 
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1.3 Οργανικό άζωτο 
 

Ελάχιστες είναι οι πληροφορίες και τα δεδοµένα που έχουµε για το οργανικό άζω-

το αν τις συγκρίνουµε µε τον όγκο πληροφοριών που υπάρχει για το ανόργανο. Μέχρι 

πρόσφατα οι περισσότερες µελέτες για την εναπόθεση του αζώτου ήταν αποκλειστικά 

επικεντρωµένες στο ανόργανο άζωτο, ενώ η πιθανή συνεισφορά της εναπόθεσης του 

οργανικού αζώτου αγνοούνταν ή ήταν ασαφής. Σε αυτό συνετέλεσε η δυσκολία στη 

µέτρησή του και η µη αναγνώριση του ρόλου που µπορεί να παίξει, µέσω της εναπό-

θεσης, σε ένα θαλάσσιο οικοσύστηµα. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση αυτή έχει 

αρχίσει να αλλάζει. Κύριος λόγος της αύξησης του ενδιαφέροντος γύρω από το οργα-

νικό άζωτο είναι η συνειδητοποίηση του σηµαντικού τελικά ρόλου που µπορεί να 

παίξει στο οικοσύστηµα και ειδικότερα ο ρόλος του στον παγκόσµιο κύκλο του αζώ-

του. Το οργανικό άζωτο υπάρχει σε σηµαντικές ποσότητες στην ατµόσφαιρα αλλά η 

ατµοσφαιρική του εναπόθεση δεν έχει µελετηθεί παρά ελάχιστα. (Hammer, 1993, 

Cornell et al., 1995, 2001, Russell et al., 1998, Seitzinger and Sanders, 1999, Cape et 

al., 2001, Neff et al., 2002)  

 

1.3.1.1 Πηγές οργανικού αζώτου 
 

Λίγες είναι οι πληροφορίες για τις πηγές του οργανικού αζώτου στην ατµόσφαιρα. 

Φυσικές πηγές του, αποτελούν µεταξύ άλλων σταγονίδια από τη θάλασσα που περ-

νούν στην αέρια φάση και η παραγωγή γύρης από τα φυτά. Ανθρωπογενείς πηγές του, 

αποτελούν έµµεσα οι πηγές ανόργανου αερίου αζώτου, αφού το ανόργανο άζωτο 

στην αέρια φάση αντιδρά µε µη αζωτούχες οργανικές ενώσεις στην ατµόσφαιρα προς 

το σχηµατισµό οργανικών αζωτούχων ενώσεων. 

 

1.3.1.2 Μορφές οργανικού αζώτου 
 

Οι συνήθεις µορφές µε τις  οποίες συναντάται στην ατµόσφαιρα είναι: ουρία, νι-

τρικά οργανικά, αλειφατικές αµίνες, ακρυλονιτρίλιο,  αµινοξέα, περοξυακετυλονιτρι-

κό (ΡΑΝ) και άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις αζώτου σε µικρότερα ποσοστά. Στον πί-

νακα 1.2 παρουσιάζεται µια σύνοψη των συγκεντρώσεων οργανικών αζωτούχων ε-
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νώσεων σε νερό βροχής από ηπειρωτικές και παραθαλάσσιες τοποθεσίες (Cornell et 

al., 2003). 

 

Οµάδα ενώσεων µmol N/lt 

Αλειφατικές αµίνες <0,002-2,7 

<0,002-6,4 
∆ιαλυµένα ελεύθερα αµινοξέα 

3-120 σε οµίχλη, +αλκυλοαµίνες 

Αµινοξέα συνολικά <0,002-14, 7 ως >250 (οµίχλη) 

Ουρία <0,4-10 

Αρωµατικές αζωτούχες ενώσεις 

N-PAH <0.003 

Ετεροκυκλικές ενώσεις ≤0,2 

PAN <0.08 

ακρυλονιτρίλιο <0,02 

Πίνακας 1.2: Συγκέντρωση οργανικών αζωτούχων ενώσεων στην υγρή εναπόθεση.  

 
Για το PAN (peroxyacetyl nitrate) και τα συγγενικά αλκυλονιτρικά υπάρχουν αρ-

κετές µελέτες αφού είναι σηµαντικός ο ρόλος τους στην οξειδωτική ικανότητα της 

ατµόσφαιρας (Fahey et al., Buhr et al., 1990). Παρόλα αυτά λίγες αναφέρονται στην 

εναπόθεσή τους (Neff et al.,2002). Τα οργανικά νιτρικά σχηµατίζονται από τη φωτο-

χηµική αντίδραση των ΝΟx µε πτητικές οργανικές ενώσεις που υπάρχουν στην ατµό-

σφαιρα (Atherton et al., 1990, Wangeberg et al., 1997). Αρκετά έχουν σχετικά µεγάλο 

χρόνο ζωής στην ατµόσφαιρα (Roberts, 1990). Γενικά πάντως τα αλκυλονιτρικά δεν 

είναι πολύ διαλυτά στο νερό και µόνο τα µεγαλύτερα από αυτά είναι πιθανόν να α-

πορροφηθούν στην επιφάνεια αεροζόλ ή άλλων επιφανειών.  

Τα αλκυλονιτρίλια είναι επίσης οργανικές αζωτούχες ενώσεις που υπάρχουν στην 

ατµόσφαιρα αλλά και αυτές έχουν σχετικά χαµηλές διαλυτότητες στο νερό. Στις τυπι-

κές τους συγκεντρώσεις και χωρίς περαιτέρω µετατροπή δεν µπορούν να θεωρηθούν 

σηµαντικά συστατικά του διαλυτού οργανικού αζώτου στο νερό της βροχής και µάλ-

λον αποτελούν κοµµάτι της ξηρής εναπόθεσης (Li et al., 2000, De Laat et al., 2001) . 

Την ίδια χαµηλή διαλυτότητα παρουσιάζουν επίσης και άλλες αζωτούχες οργανικές 

ενώσεις, όπως είναι οι νιτροφαινόλες, που σχηµατίζονται από τη νιτροποίηση φαινο-

λών σε σταγονίδια νερού ή εκπέµπονται άµεσα (Luttke et al., 1997, 1999). Οι νιτρο-
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φαινόλες είναι σηµαντικές γιατί θεωρούνται τοξικές για τα φυτά ( Rippen et al., 1987, 

Natangelo et al., 1999) αλλά οι συγκεντρώσεις τους σε νερό βροχής είναι πολύ µι-

κρές, µε µέση τιµή <0,1 µmol/lt (Schussler and Nitschke, 2001). 

Οι διαδικασίες των καύσεων αποτελούν σηµαντική πηγή αζωτούχων ετεροκυκλι-

κών και πολυαρωµατικών υδρογονανθράκων (PAH) που είναι σηµαντικές γιατί θεω-

ρούνται τοξικές στα φυτά και καρκινογενείς. Υπάρχουν σε ίχνη στην ατµόσφαιρα και 

µόνο µερικές είναι διαλυτές στην υδατική φάση. Παρόλα αυτά σε κάποιες από αυτές 

π.χ αζαρένια, η διαλυτότητα αυξάνεται κάτω από όξινες συνθήκες. Η ποσότητά τους 

όµως που περνάει τελικά στην υδάτινη φάση, δεν θεωρείται ότι µπορεί να συνεισφέ-

ρει σηµαντικά στη συνολική ατµοσφαιρική εναπόθεση του αζώτου (Nielsen et al., 

1984). 

Τα αµινοξέα, οι αµίνες και η ουρία είναι οι ενώσεις που πιθανόν έχουν τη µεγαλύ-

τερη συνεισφορά διαλυτού οργανικού αζώτου στο νερό. Από µετρήσεις σε διάφορες 

περιοχές έχει παρατηρηθεί ότι τα αµινοξέα είναι υπεύθυνα για ένα 2-25% της ποσό-

τητας διαλυτού οργανικού αζώτου σε νερό βροχής. Άµορφα µακροµόρια όπως τα 

χουµικά ή άλλου παρόµοιου τύπου ενώσεις, θεωρείται επίσης ότι µπορεί να συνει-

σφέρουν σηµαντικά στο DON.      

  Μέχρι σήµερα, παρόλα αυτά, το κύριο συµπέρασµα από την ανάλυση του DON 

είναι ότι το 50% της ποσότητας του δεν έχει ακόµα χαρακτηριστεί και εποµένως πολύ 

λίγα ξέρουµε για τη σύστασή του. Χρειάζονται άρα περαιτέρω έρευνες για τον πλήρη 

χαρακτηρισµό του (Cornell et al., 2003). 

Το ποσοστό συνεισφοράς του οργανικού αζώτου στο ολικό άζωτο σε δείγµατα 

βροχής από διάφορες περιοχές, κυµαίνεται ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της περιο-

χής από 6-65%, µε µέση τιµή για τις ηπειρωτικές περιοχές 29%, για παράκτιες περιο-

χές 26% και για ωκεάνιες περιοχές 62%(Cornell et al., 2001). Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

οι περισσότερες από τις µετρήσεις οργανικού αζώτου που έχουν πραγµατοποιηθεί, 

παρουσιάζουν ανοµοιοµορφίες ως προς τον τρόπο της µέτρησης, έχουν γίνει κοντά σε 

µεγάλα αστικά κέντρα χωρίς να υπάρχει άµεση σύγκριση µε αποµακρυσµένες περιο-

χές και τέλος δεν είναι διεξοδικές, δεν εξετάζουν δηλαδή την πειραµατική διαδικασία 

µε λεπτοµέρεια σε όλα τα στάδιά της, για να εξασφαλίσουν την επαναληψιµότητα και 

τη σταθερότητά της. 
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1.3.1.3 Βιοδιαθεσιµότητα οργανικού αζώτου 
 

Το ποσοστό συµµετοχής του οργανικού αζώτου στο ολικό διαλυτό άζωτο, σε 

βρόχινο νερό, κυµαίνεται από 11-56% και δεν είναι αµελητέο. Αυτό όµως που µπορεί 

να κάνει πιο σηµαντικό το ρόλο του, είναι η βιοδιαθεσιµότητά του. Με τον όρο βιο-

διαθεσιµότητα οργανικού αζώτου εννοούµε το ποσοστό εκείνο του οργανικού αζώτου 

που πραγµατικά χρησιµοποιείται από τους οργανισµούς ενός θαλάσσιου, στην περί-

πτωσή µας, οικοσυστήµατος για να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµέ-

νης χρονικής περιόδου. Μικρή διαθεσιµότητα θα σήµαινε και µικρή επιρροή στην 

ανάπτυξη οργανισµών και µεγάλη βιοδιαθεσιµότητα αντίστοιχα, µεγάλη επιρροή.  

Έχουν γίνει µετρήσεις όσο αναφορά τη βιοδιαθεσιµότητα του οργανικού αζώτου 

που υπάρχει στο βρόχινο νερό. Από αυτές φαίνεται ότι είναι βιοδιαθέσιµο σε ένα αρ-

κετά µεγάλο ποσοστό και άρα µπορεί να προάγει την παραγωγή φυτοπλαγκτόν και 

βακτηρίων. Το ποσοστό αυτό κυµαίνεται, όπως έχει υπολογιστεί από πειραµατικές 

µετρήσεις, από 45-75%(Seitzinger et al.,1999). Σηµαντικά στοιχεία για τη βιοδιαθε-

σιµότητα του οργανικού αζώτου σε νερό βροχής προέκυψαν και από το πείραµα που 

περιγράφεται στη συνέχεια. Στο πείραµα αυτό συγκρίνεται η βιοδιαθεσιµότητα του 

αµµωνίου, που θεωρείται αρκετά µεγάλη, µε αυτή του οργανικού αζώτου, σε νερό 

βροχής. Μετρώντας κυτταρική αφθονία και βιολογικό όγκο µετά την προσθήκη ίδιων 

ποσοτήτων οργανικού αζώτου και αµµωνίου, βλέπουµε ότι ο ρόλος του οργανικού 

αζώτου είναι ίδιας σηµασίας µε αυτή του αµµωνίου, εικόνα 1.2, και άρα εξίσου ση-

µαντική η βιοδιαθεσιµότητά του. Η προσθήκη DON σε σχέση µε αυτή του αµµωνίου 

διαφοροποίησε τους µικροοργανισµούς που αποτελούσαν το φυτοπλαγκτόν που ανα-

πτύχθηκε στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση. Στο τέλος του πειράµατος η κυτ-

ταρική αφθονία των δινοµαστιγωτών, µικρών κυτταρικών µονάδων (1,5-2,5 µm) και 

άλλων  µαστιγωτών ήταν παρόµοια στην προσθήκη DON και στην προσθήκη ελέγ-

χου (control treatment). Τα διάτοµα ήταν περίπου 4 φορές περισσότερα στην προ-

σθήκη DON. Στην προσθήκη αµµωνίου  δεν παρατηρήθηκαν διάτοµα, τα  δινοµαστι-

γωτά ήταν 5 φορές λιγότερα και οι µικρές κυτταρικές µονάδες 20 φορές λιγότερες σε 

σύγκριση µε την προσθήκη ελέγχου ή την προσθήκη DON (Seitzinger, Sanders 1999, 

2002 ). Το οργανικό άζωτο εποµένως είναι σε σηµαντικό βαθµό βιοαποικοδοµήσιµο 

από τους µικροοργανισµούς. Επιπλέον, δρα µε διαφορετικό τρόπο από ότι τα αντί-

στοιχα ανόργανα θρεπτικά συστατικά, αφού ευνοεί την ανάπτυξη διαφορετικού εί-
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δους µικροοργανισµών, γεγονός που ενδεχοµένως να έχει ιδιαίτερη σηµασία για το 

οικοσύστηµα. 

 

 

Εικόνα 1.2: Πείραµα ελέγχου της βιοδιαθεσιµότητας του οργανικού αζώτου. 

 

1.3.1.4 Σύνοψη 
 

Συνοψίζοντας για το οργανικό άζωτο να σηµειώσουµε ότι αποτελεί ένα σηµαντι-

κό κοµµάτι του κύκλου του αζώτου στην ατµόσφαιρα, η συµβολή του στο ολικό άζω-

το σε δείγµατα βροχής είναι αρκετά µεγάλη και τέλος είναι αρκετά βιοδιαθέσιµο και 

άρα µπορεί να προάγει την ανάπτυξη µικροοργανισµών. Η σηµασία του εποµένως 

δεν πρέπει να αποκλειστεί αν θέλουµε να αποκτήσουµε µια συνολική εικόνα της ενα-

πόθεσης του αζώτου για µια περιοχή. Πόσο µάλλον όταν αυτή η περιοχή είναι ολιγο-

τροφική ή έχει άλλα χαρακτηριστικά που την κάνουν ακόµα πιο ευαίσθητη. Μια τέ-

τοια περιοχή είναι αυτή της Μεσογείου και ειδικότερα της Ανατολικής Μεσογείου 

της οποίας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θα εξετάσουµε στη συνέχεια.  
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1.4 Η περιοχή της Μεσογείου και ειδικότερα της Ανατολικής Μεσογείου. 
 

Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και γενικότερα της Μεσογείου, έχει ένα 

σηµαντικό αριθµό χαρακτηριστικών που την καθιστούν µοναδική. 

1. Τα νερά της έχουν υψηλό λόγο αζώτου προς φώσφορο που κυµαίνεται από 25-

28, συγκρινόµενο µε το λόγο Ν/Ρ Redfield να είναι 16. Αυτός ο αυξηµένος λόγος 

µπορεί να είναι αποτέλεσµα είτε αυξηµένων ποσοτήτων αζώτου είτε αποµάκρυνσης 

φωσφόρου µέσω της σωµατιδιακής ύλης (Krom et al., 1991). 

2. Βρίσκεται στη Νότια πλευρά της Ευρώπης και επηρεάζεται κυρίως (70% του 

χρόνου) από αέριες µάζες  ανθρωπογενών πηγών της κεντρικής και ανατολικής Ευ-

ρώπης (Mihalopoulos et al., 1997). Η ατµοσφαιρική εναπόθεση ανθρωπογενών θρε-

πτικών συστατικών σε περιοχές που είναι στην πορεία του ανέµου, που προέρχεται 

από κατοικηµένες ή αστικοποιηµένες περιοχές, µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερη 

έλλειψη φωσφόρου (Fanning, 1989). 

3. Η ατµοσφαιρική εναπόθεση ιχνοστοιχείων στην περιοχή, είναι µε διαφορά η 

πιο αποτελεσµατική εξωτερική πηγή, αφού η αντίστοιχη ροή από ποταµούς έχει 

µειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια από την κατασκευή του φράγµατος του Ασ-

σουάν στο Νείλο και από τις αλλαγές στην άρδευση (Martin et al., 1989; Guerzoni et 

al., 1999).  

Η σύγκριση της εναπόθεσης στη Μεσόγειο µέσω της ατµόσφαιρας και µέσω των 

ποταµιών δίνει ενδιαφέροντα αποτελέσµατα (πίνακας 1.3). Οι τιµές στον πίνακα ανα-

φέρονται σε εκτιµήσεις, όχι σε πραγµατικές µετρήσεις (Guerzoni et al., 1999). 

 

Περιοχή Έκταση (106km2) Ν 109 gr/yr 

  Ποτάµια Ατµόσφ. 

∆. Μεσόγειος 0,84 577 459 

Κ. Μεσόγειος 0,80 212 263 

Α. Μεσόγειος 0,70 223 263 

Σύνολο 2,34 1011 1068 

% Ατµόσφαιρα  51  

Πίνακας 1.3: Ατµοσφαιρική εναπόθεση και εναπόθεση µέσω ποταµών στη Μεσόγειο. 
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Η εισροή αζώτου στην Ανατολική Μεσόγειο από την ατµόσφαιρα είναι µεγαλύ-

τερη, σε ετήσια βάση, από την αντίστοιχη από τα ποτάµια που σηµαίνει ότι η ατµό-

σφαιρα είναι η κυρίαρχη πηγή του στην περιοχή µας. Για την περιοχή της ανατολικής 

Μεσογείου η ετήσια εναπόθεση διαλυτού ανόργανου αζώτου, από υγρή και ξηρή ε-

ναπόθεση, εκτιµάται από µετρήσεις ότι είναι 38,4mmol/m2 ή 537,6 103 tons/yr. Η τι-

µή αυτή είναι σχεδόν διπλάσια από την εκτιµώµενη για την περιοχή µας, 223 103 

tons/yr που αναγράφεται στον πίνακα 1.3. Αυτό αποδεικνύει το πόσο έχει υποεκτιµη-

θεί η ποσότητα του αζώτου που εναποτίθεται στην περιοχή µας µέσω της ατµόσφαι-

ρας.  Η ποσότητα αυτή από µόνη της είναι παραπάνω από αρκετή για να εξηγήσει τη 

νέα παραγωγή στην Ανατολική Μεσόγειο (Kouvarakis et al., 2001). Από την πλευρά 

του αζώτου λοιπόν η περιοχή µας δεν θεωρείται ολιγοτροφική. Αν µάλιστα συµπερι-

ληφθεί και η συνεισφορά του οργανικού αζώτου, θα µπορούσε να γίνει ακόµα πιο 

σηµαντικός ο ρόλος της ατµόσφαιρας ως µονοπάτι µεταφοράς θρεπτικών συστατικών 

στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

 

1.4.1 Οργανικό άζωτο 
 

Για το οργανικό άζωτο υπάρχει µόνο µία αντίστοιχη  µελέτη για την περιοχή  µας 

και δεν εµπεριέχει αποτελέσµατα που να αναφέρονται στην ξηρή εναπόθεση. Η διάρ-

κεια των δειγµατοληψιών ήταν µόλις τρεις µήνες και αυτές έγιναν στην αποµακρυ-

σµένη περιοχή του Erdemli στην Τουρκία (Mace et al., 2003). Η θέση της Κρήτης 

στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου την καθιστά ιδανική για δειγµατοληψίες και 

µετρήσεις τέτοιου είδους, που λείπουν από την ευρύτερη περιοχή. 
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1.5 Σκοπός 
  

Το οργανικό άζωτο της ατµόσφαιρας αποτελεί όπως είδαµε σηµαντικό παράγοντα 

επιρροής στην παραγωγικότητα ενός θαλάσσιου οικοσυστήµατος, µέσω της εναπόθε-

σης, ξηρής ή υγρής. Η µεγάλη βιοδιαθεσιµότητά του καθιστά ακόµα σηµαντικότερη 

την µελέτη του ως τέτοιου παράγοντα, για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 

που θεωρείται ολιγοτροφική.   

Στα πλαίσια της συγκεκριµένης µελέτης πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες κα-

τά τις οποίες συλλέχθηκαν δείγµατα υγρής εναπόθεσης, από την περιοχή του Ηρα-

κλείου και δείγµατα υγρής και ξηρής εναπόθεσης, από την αποµακρυσµένη, παράκτια 

περιοχή της Φινοκαλιάς Λασιθίου. Στόχοι της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι 

οι εξής: 

 

 Να δοκιµαστεί και να ελεγχθεί σε όλα τα στάδιά της η µέθοδος για τη µέ-

τρηση του οργανικού αζώτου. 

 Να υπολογισθεί το ποσοστό του οργανικού αζώτου σε σχέση µε το ολικό 

άζωτο και στις δύο περιοχές, Φινοκαλιά-Ηράκλειο, για την υγρή εναπό-

θεση. 

 Να συγκριθούν τα αποτελέσµατα για το οργανικό άζωτο της υγρής ενα-

πόθεσης για το Ηράκλειο και τη Φινοκαλιά και να δικαιολογηθούν οι τυ-

χόν διαφορές ανάµεσα σε αστική και αποµακρυσµένη περιοχή. 

 Να εξεταστεί ποια από τις δύο µορφές εναπόθεσης, ξηρή ή υγρή συµ-

βάλλει περισσότερο στην ποσότητα του οργανικού αζώτου που εναποτί-

θεται στη θάλασσα. 

 Να εξεταστεί, αν υπάρχει, µεταβολή του οργανικού αζώτου ανάλογα µε 

τις κλιµατολογικές ή µετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούσαν στην 

περιοχή για την υγρή κυρίως εναπόθεση και να συσχετισθεί το οργανικό 

άζωτο µε άλλες παραµέτρους, π.χ. pH ή άλλες χηµικές ενώσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 



Κεφάλαιο 2-Πειραµατικό µέρος.  

2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

Η µέθοδος που ακολουθήθηκε για την ανάλυση του οργανικού αζώτου ανα-

φέρεται στη βιβλιογραφία ως persulfate method ή σε ελεύθερη µετάφραση στα ελλη-

νικά, ‘µέθοδος των υπερθειϊκών’. Για λεπτοµέρειες όσο αναφορά τη µέθοδο ανατρέξ-

τε στη βιβλιογραφία (Standard methods1995). Συνοπτικά να αναφέρουµε ότι το δείγ-

µα µας περνάει από δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, µε την προσθήκη υπερθειϊκού κα-

λίου και σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερµοκρασίας, πραγµατοποιείται η διαδικα-

σία της χώνευσης κατά την οποία, το ολικό άζωτο που υπάρχει στο δείγµα µας, µετα-

τρέπεται σε νιτρικά. Στο δεύτερο στάδιο και µε τη διαδικασία της αναγωγής, που 

πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια αναγωγικής στήλης καδµίου και χαλκού, τα νιτρικά 

µετατρέπονται σε νιτρώδη και στη συνέχεια προσδιορίζεται η συγκέντρωσή τους φα-

σµατοσκοπικά. Από τη συγκέντρωση των νιτρωδών προσδιορίζεται η συγκέντρωση 

του ολικού αζώτου που υπάρχει στο δείγµα. Ο προσδιορισµός του οργανικού αζώτου 

πραγµατοποιείται τελικά έµµεσα αφαιρώντας από το ολικό άζωτο το ανόργανο άζω-

το, του οποίου η συγκέντρωση έχει υπολογιστεί µε ιοντική χρωµατογραφία, σχηµατι-

κά:  

 
 

 

 

 

δείγµα χώνευση αναγωγή 
K2S2O8 Στήλη  

T, P Cd, Cu 
Φασµατοφωτ.

NO3
- NO2

-Ολικό 
άζωτο   

Ιοντική χρωµατογρ. 

Οργ. Ν = Ολικ. Ν – Ανόργανο Ν (έµµεσος προσδιορισµός) 
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Κεφάλαιο 2-Πειραµατικό µέρος.  

Είναι σηµαντικό όµως να αναφερθούµε:  

1. Στις αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στη µέθοδο.  

2. Στις δοκιµές αναφορικά µε την απόδοση και την επαναληψιµότητα της µε-

θόδου.  

3. Στις δοκιµές ως προς τη συντήρηση των δειγµάτων. 

  

2.1 ΑΛΛΑΓΕΣ/ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (στο αναλυτικό πρωτόκολλο, αναλυτική διαδικα-
σία) 

  

 Οι αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν συνολικά, συνοψίζονται στον πίνακα 2.1. 

ΑΛΛΑΓΕΣ Στάδιο Αιτία 

Κατασκευή  Μη βέλτιστη ροή 
Στήλη 

Λειτουργία- απόδοση Μικρή & φθίνουσα απόδοση 

 
Συνολική απόδοση Προσθήκη ρυθµιστικού Μη ρύθµιση του pH 

Πίνακας 2.1: Κατηγοριοποίηση των αλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν στη µέθοδο και η αιτία τους. 

 

2.1.1 Κατασκευή της στήλης 
 

 Αρχικά κατασκευάσαµε την οξειδοαναγωγική στήλη τοποθετώντας δύο 

στρώµατα, που µαζί είχαν ύψος 18,5cm. Το ένα στρώµα αποτελούνταν από κάδµιο 

και το άλλο από χαλκό. Κατά τη διάρκεια δοκιµής της ροής, παρατηρήσαµε ότι ήταν 

µικρότερη από την αναφερόµενη στη βιβλιογραφία. Πιο συγκεκριµένα ενώ βέλτιστη 

ροή για τη στήλη µας θεωρούνταν αυτή των 7-10 mL/min, εµείς είχαµε ροή που κυ-

µαίνονταν µεταξύ 3-5 mL/min. Παρατηρήσαµε ενώ αδειάζαµε τη στήλη για να φτιά-

ξουµε νέα, ότι το στρώµα του καδµίου είχε γίνει εξαιρετικά συµπαγές και υποθέσαµε 

ότι αυτό ήταν η αιτία για την απόκλιση που είχαµε από τη βέλτιστη ροή. Κατά τη δη-

µιουργία της νέας στήλης λοιπόν, αντί να έχουµε δύο ξεχωριστά στρώµατα, καδµίου-

χαλκού, αναµίξαµε το κάδµιο και το χαλκό δηµιουργώντας ένα στρώµα αποτελούµε-

νο από κάδµιο και χαλκό, αποτρέποντας έτσι τη δηµιουργία ενός πολύ συµπαγούς 

στρώµατος καδµίου, που θα οδηγούσε σε µικρές ταχύτητες ροής. Μετρώντας τη ροή 

σε αυτή τη νέα στήλη, πιστοποιήσαµε ότι αυτή ήταν όντως µέσα στα βέλτιστα από τη 

βιβλιογραφία όρια, των 7-10 mL/min. 
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Κεφάλαιο 2-Πειραµατικό µέρος.  

2.1.2 Λειτουργία της στήλης 
 

 Μετά την κατασκευή της στήλης προχωρήσαµε σε δοκιµές ως προς την από-

δοσή της, µε πρότυπα διαλύµατα. Οι πρώτες δοκιµές δεν απέδωσαν το αναµενόµενο 

και έτσι προχωρήσαµε αλλάζοντας πειραµατικές παραµέτρους. Αυτό που αλλάξαµε, 

σε σχέση πάντα µε αυτό που αναφέρονταν στην βιβλιογραφία, ήταν ο τρόπος που 

προσθέτουµε το διάλυµα NH4Cl-EDTA. Πρέπει εδώ να αναφέρουµε ότι το διάλυµα 

αυτό χρησιµοποιείται στη µέθοδο για να κατακρατήσει συγκεντρώσεις σιδήρου, χαλ-

κού ή άλλου µετάλλου που δύνανται να δηµιουργήσουν παρεµποδίσεις στην όλη δια-

δικασία. Αρχικά ακολουθήσαµε πιστά τη µέθοδο και προσθέταµε την απαιτούµενη 

ποσότητα διαλύµατος µέσα στο δείγµα. Η απόδοση της στήλης ήταν σχετικά µικρή 

αλλά το κυριότερο, µειώνονταν όσο περνούσαµε νέα δείγµατα από τη στήλη, εικόνα 

2.1.  
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Εικόνα 2.1:Μεταβολή της απόδοσης συναρτήσει του αριθµού των δειγµάτων που περνούν από αυτήν. 

 

 

Στη συνέχεια λοιπόν δοκιµάσαµε αντί να προσθέτουµε το διάλυµα NH4Cl-

EDTA  στα δείγµατα, να το περνάµε στα ενδιάµεσα των δειγµάτων. Η απόδοση της 

στήλης αυξήθηκε αισθητά, επίσης σταµάτησε το φαινόµενο της πτώσης της µε την 

αύξηση του αριθµού των δειγµάτων που πέρναγαν από τη στήλη, εικόνα 2.2.   
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Κεφάλαιο 2-Πειραµατικό µέρος.  
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Εικόνα 2.2: Απόδοση της στήλης  µε ενδιάµεσο το δ/µα NH4Cl-EDTA και µε ενσωµατωµένο το δ/µα 
NH4Cl-EDTA.. 

 
 Πραγµατοποιήθηκαν αρκετές δοκιµές ως προς την απόδοση της στήλης και 

δόθηκε βάρος τόσο στην απόδοση όσο και στην σταθερότητα της καθ’ όλη τη διάρ-

κεια των πειραµατικών δοκιµών. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι η απόδοση της στήλης περ-

νώντας το διάλυµα  NH4Cl-EDTA ενδιάµεσα, ήταν µεγαλύτερη και εξίσου σταθερή 

µε αυτή της περίπτωσης που βάζουµε το διάλυµα NH4Cl-EDTA µέσα στο δείγµα. Γι’ 

αυτό και η πειραµατική διαδικασία που τελικά ακολουθήθηκε στη διάρκεια και µέχρι 

το τέλος των πειραµατικών µετρήσεων, ήταν να περνάµε το διάλυµα NH4Cl-EDTA 

ενδιάµεσα στα δείγµατα και όχι να το προσθέτουµε µέσα σε αυτά.  

 

2.1.3 Επίδραση του pH στην απόδοση της µεθόδου  
 

 Κατά τη διάρκεια των πειραµατικών δοκιµών για τη συνολική απόδοση της 

µεθόδου µε πραγµατικά δείγµατα, βροχής και ξηρής, παρουσιάστηκε µειωµένη απορ-

ρόφηση των δειγµάτων σε σχέση µε την αναµενόµενη και άρα µειωµένη συνολική 

απόδοση της µεθόδου. Η παρατήρηση αυτή έγινε άµεσα αφού µετά την προσθήκη του 

αντιδραστηρίου ανάπτυξης χρώµατος τα διαλύµατα δεν έπαιρναν το χαρακτηριστικό 

ροζ χρώµα. Η ανάπτυξη χρώµατος κατά τη φασµατοµετρική µέτρηση των νιτρωδών, 

απαιτεί τιµές pH στην περιοχή 2-3. Μετρώντας το pH των διαλυµάτων που παρουσί-

ασαν πρόβληµα διαπιστώσαµε ότι ήταν σε περιοχές µεγαλύτερες του 4-6. Για να ξε-

περάσουµε το πρόβληµα αυτό προχωρήσαµε στην αύξηση της ποσότητας του ρυθµι-
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Κεφάλαιο 2-Πειραµατικό µέρος.  

στικού διαλύµατος Η3ΒΟ3 που προσθέταµε στα δείγµατα. Έτσι από 1ml ρυθµιστικού 

ανά 10 ml δείγµατος που προσθέταµε αρχικά, προχωρήσαµε σε προσθήκη 2ml ρυθ-

µιστικού διαλύµατος ανά 10 ml δείγµατος. Αυτή η αλλαγή είχε αποτελέσµατα ως 

προς τη συνολική απόδοση της µεθόδου, επανεµφανίστηκε το χαρακτηριστικό ροζ 

χρώµα των δειγµάτων και η απόδοση ήταν αυτή που αναµέναµε και τα δύο απόρροια 

της ρύθµισης του pH, που είχε τώρα την απαιτούµενη τιµή µεταξύ 2 και 3 . Για να 

είµαστε όµως σίγουροι ότι η απόδοση ήταν η µέγιστη δυνατή και σταθερή, προχωρή-

σαµε σε µια νέα πειραµατική δοκιµή προσθέτοντας τετραπλάσια ποσότητα ρυθµιστι-

κού, από αυτήν που αρχικά αναφέρονταν στη βιβλιογραφία, για να δούµε αν αυτή 

ήταν ικανή να αυξήσει ακόµα περισσότερο την απόδοση, πράγµα που θα σήµαινε ότι 

ακόµα υπήρχε πρόβληµα ως προς τη ρύθµιση του pH. Στο ίδιο δείγµα προσθέσαµε 

λοιπόν 1, 2 και 4ml ρυθµιστικού αντίστοιχα και στη συνέχεια αφού αναπτύχθηκε 

χρώµα, πήραµε µετρήσεις των απορροφήσεων στο απαιτούµενο µήκος κύµατος, των 

543nm. Τα αποτελέσµατα αυτής της δοκιµής, που φαίνονται στην εικόνα 2.3, έδειξαν 

ότι η προσθήκη 2 ή 4 ml ρυθµιστικού είχε το ίδιο αποτέλεσµα στην απορρόφηση και 

άρα στην απόδοση της µεθόδου. Η προσθήκη 1ml έδωσε σαφώς µικρότερες απορρο-

φήσεις και συνεπώς µικρότερη συνολική απόδοση.  
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Εικόνα 2.3: Προσθήκη σε δείγµα µε πρόβληµα στο pH, ενός, δύο και τεσσάρων ml ρυθµιστικού διαλύµα-
τος και ανταπόκριση στην απορρόφηση.  

 

 

Μετά λοιπόν την πραγµατοποίηση αυτών των δοκιµών, καθ’ όλη τη διάρκεια 

των πειραµατικών µετρήσεων και µέχρι το τέλος τους, προσθέταµε 2ml ρυθµιστικού 
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Κεφάλαιο 2-Πειραµατικό µέρος.  

διαλύµατος ανά 10 ml δείγµατος. Επειδή όµως υπήρχαν δείγµατα  βροχής ή ξηρής 

που είχαν υπερβολικά υψηλό pH, εξαιτίας των ατµοσφαιρικών συνθηκών την εποχή 

που συλλέγησαν, ήταν δυνατό να δηµιουργηθούν και πάλι τέτοιου είδους προβλήµα-

τα στην απόδοση. Για να αποφευχθούν αυτά τα προβλήµατα, µετά την προσθήκη ό-

λων των απαιτούµενων διαλυµάτων και του ρυθµιστικού, και πριν τη µέτρηση της 

απορρόφησης, το pH του διαλύµατος υπολογιζόταν µε τη χρήση πεχαµετρικού χαρ-

τιού. Αν αυτό δεν ήταν στην περιοχή 2-3 που ήταν η απαιτούµενη, ρυθµιζόταν είτε µε 

παραπάνω προσθήκη ρυθµιστικού, είτε µε προσθήκη σταγόνων πυκνού HCl, ανάλογα 

µε την απόκλιση. Κάτι τέτοιο χρειάστηκε σε λιγότερο από 10 δείγµατα από αυτά που 

αναλύθηκαν συνολικά. 
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Κεφάλαιο 2-Πειραµατικό µέρος.  

2.2 Σταθεροποίηση της απόδοσης και τυποποίηση της συνολικής διαδικασίας. 
 

Κατά τη διάρκεια της πειραµατικής διαδικασίας έµφαση δόθηκε στα παρακάτω 

ζητήµατα.  

Α) Επίδραση της προσθήκης του διαλύµατος NH4Cl – EDTA στην τελική συ-

γκέντρωση του δείγµατος. 

Β) Επίδραση της συγκέντρωσης ενός δείγµατος στην µετρούµενη τιµή της 

συγκέντρωσης του επερχόµενου. 

Γ) Απώλειες κατά τη χρονική διάρκεια των πειραµάτων. 

Απάντηση στα παραπάνω ερωτήµατα δόθηκε µέσω της διεξαγωγής των πειρα-

µάτων που ακολουθούν.  

2.2.1 Επίδραση στην απόδοση λόγω ανάµιξης του διαλύµατος NH4Cl-EDTA, µε 
το επερχόµενο δείγµα. 
 

 Όπως είδαµε το διάλυµα NH4Cl-EDTA παρεµβάλλεται ανάµεσα στα διαλύ-

µατα. Κατά πόσο όµως αυτό προκαλεί αραίωση στο επερχόµενο δείγµα λόγω ανάµι-

ξης; Για να αποσαφηνίσουµε το θέµα αυτό χωρίσαµε κάθε διάλυµα, που αποτελού-

νταν από το δείγµα και τα κατάλληλα αντιδραστήρια, σε τρία ίσα µέρη. Συλλέγαµε 

κάθε κοµµάτι που περνούσε από τη στήλη σε ξεχωριστούς δοκιµαστικούς σωλήνες, 

τρεις για κάθε δείγµα, και στη συνέχεια ακολουθούσαµε την διαδικασία κανονικά. 

Ουσιαστικά λοιπόν για κάθε δείγµα παίρναµε τρεις διαφορετικές µετρήσεις. Προφα-

νώς αν υπήρχε πρόβληµα αραίωσης του δείγµατος από το διάλυµα NH4Cl-EDTA, 

αυτό θα φαινόταν στο πρώτο από τα τρία µέρη του δείγµατος που περνούσε από τη 

στήλη, γιατί αυτό ήταν που ερχόταν σε άµεση επαφή µε το ενδιάµεσο διάλυµα. Εδώ 

να σηµειώσουµε ότι φυσικά δεν παρεµβάλαµε το διάλυµα NH4Cl-EDTA ανάµεσα 

στα 3 µέρη του δείγµατος. Οι µετρήσεις που ακολούθησαν για τη συγκεκριµένη πει-

ραµατική διαδικασία, έδειξαν ότι πράγµατι προκαλούνταν αραίωση στο πρώτο µέρος 

του δείγµατος, από το ενδιάµεσο διάλυµα NH4Cl-EDTA. Η τιµή της απορρόφησης, 

άρα της απόδοσης, του πρώτου µέρους του δείγµατος ήταν σαφώς µικρότερη από την 

αντίστοιχη του δεύτερου και τρίτου µέρους του δείγµατος. Επιπλέον οι απορροφή-

σεις, άρα αποδόσεις, του δεύτερου και τρίτου µέρους του δείγµατος ήταν σχεδόν πα-

νοµοιότυπες, που σηµαίνει ότι δεν υπήρχε επηρεασµός του δεύτερου και τρίτου τµή-
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Κεφάλαιο 2-Πειραµατικό µέρος.  

µατος από το παρεµβαλλόµενο, ανάµεσα στα δείγµατα, διάλυµα NH4Cl-EDTA, εικό-

να 2.4. 
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Εικόνα 2.4: Το ίδιο δείγµα χωρίζεται σε τρία µέρη, βλέπουµε την υπολογιζόµενη συγκέντρωση του πρώ-
του, δεύτερου και τρίτου µέρους αντίστοιχα, δεν έχει ληφθεί υπ’ όψιν η απόδοση της µεθόδου. 
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Εικόνα 2.5: Όµοια συµπεριφορά και σταθερότητα του πρώτου, δεύτερου και τρίτου µέρους δια-
φορετικών προτύπων διαλυµάτων.   

 

 

  

Σηµαντικό όµως στοιχείο είναι ότι η αραίωση του πρώτου κοµµατιού, ήταν 

κάθε φορά σταθερή και όπως φαίνεται στην εικόνα 2.5, ακόµα και για διαφορετικές 

συγκεντρώσεις πρότυπων. Η απορρόφηση του πρώτου, δεύτερου και τρίτου µέρους 

του ίδιου δείγµατος, παρουσιάζουν την ίδια συµπεριφορά και σταθερότητα, ανεξάρ-
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τητα από τη συγκέντρωση, εικόνα 2.6. Αυτή η διαπίστωση µας επέτρεψε να χρησιµο-

ποιούµε και τα τρία µέρη του δείγµατος για τον υπολογισµό της τελικής συγκέντρω-

σης ολικού αζώτου. 
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Εικόνα 2.6 Απορρόφηση πρώτου, δεύτερου και τρίτου µέρους σε πρότυπα διαλύµατα διαφορετικών συ-
γκεντρώσεων. 

 

2.2.2 Επίδραση  της συγκέντρωση δείγµατος στην τιµή της συγκέντρωσης του 
επερχόµενου. 

 

 Θελήσαµε να διαπιστώσουµε κατά πόσο η συγκέντρωση, µεγάλη ή όχι, ενός 

διαλύµατος µπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση του εποµένου, λόγω ανάµιξης. 

Παρασκευάσαµε πρότυπα διαλύµατα των 0,2- 0,4- 0,6- 0,8- 1 ppmN και την πρώτη 

φορά τα περνούσαµε από τη στήλη, φυσικά µε ενδιάµεσο, από το αραιότερο στο πυ-

κνότερο ενώ τη δεύτερη φορά από το πυκνότερο στο αραιότερο. Τα αποτελέσµατα 

των δύο αυτών πειραµατικών διαδικασιών φαίνονται συγκεντρωτικά στην εικόνα 2.7.  
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Εικόνα 2.7: Γραφική παράσταση των απορροφήσεων πρότυπων διαλυµάτων 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 και 
1ppmN, όταν τα περνάµε από τη στήλη από το αραιότερο στο πυκνότερο και από το πυκνότερο στο αραι-
ότερο αντίστοιχα. 

 

Παίρνοντάς τα υπ’ όψιν συµπεραίνουµε ότι η συγκέντρωση του προηγούµε-

νου δείγµατος δεν φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά την απορρόφηση του επόµενου 

και εποµένως δεν υπάρχει ανάµιξη, µέσω του ενδιάµεσου διαλύµατος NH4Cl-EDTA, 

ενός δείγµατος µε το προηγούµενο ή το επόµενό του. 

 

2.2.3 Απώλειες κατά τη χρονική διάρκεια των πειραµάτων 
 

Επειδή τα νιτρώδη θεωρούνται αρκετά ευαίσθητα ως προς τη σταθερότητά 

τους σε συνθήκες περιβάλλοντος, πραγµατοποιήσαµε δοκιµές για να εξακριβώσουµε 

κατά πόσο υπήρχαν απώλειες στη συγκέντρωσή τους, κατά τη χρονική διάρκεια του 

πειράµατος. Εδώ πρέπει να θυµίσουµε ότι τα νιτρώδη είναι πολύ σηµαντικές χηµικές 

ενώσεις στη συγκεκριµένη µέθοδο. Αυτό συµβαίνει γιατί, όπως έχουµε δει,  η µέθο-

δος αρχικά µετατρέπει όλες τις αζωτούχες ενώσεις σε νιτρικά και στη συνέχεια τα 

νιτρικά, µε τη βοήθεια της στήλης, µετατρέπονται σε νιτρώδη.  

Πραγµατοποιήσαµε τη δοκιµή για τα νιτρώδη. Φτιάξαµε πρότυπο διάλυµα νι-

τρωδών και αµέσως µετά την παρασκευή του προχωρήσαµε σε µέτρηση της απορρό-

φησής του στο απαιτούµενο µήκος κύµατος καταγράφοντας τις τιµές. Στη συνέχεια 

περιµέναµε για µισή ώρα, (τόση ώρα, κατά µέσο όρο,  έµεναν τα δείγµατα εκτός ψυ-

γείου χωρίς να µετρηθούν) έχοντας το διάλυµα εκτός ψυγείου, και κατόπιν µετρήσα-

µε για δεύτερη φορά την απορρόφηση. Οι τιµές που καταγράφηκαν για το συγκεκρι-
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µένο πρότυπο διάλυµα, αρχικά και µετά την πάροδο µισής ώρας, αναγράφονται στον 

πίνακα 2.2. 

  

Νιτρώδη Συγκέντρωση σε ppmN 

t = 0 0,293±0,001 
t = 30min 0,287±0,001 

Πίνακας 2.2: Συγκέντρωση  των νιτρωδών σε χρονική στιγµή t=0 και µετά από διέλευση µισής ώρας. Οι 
υπολογισµοί έχουν γίνει για n=3. 

 

Όπως είναι φανερό µετά από πάροδο µισής ώρας ελάχιστη φαίνεται να είναι η 

επίδραση στην απορρόφηση του διαλύµατος και εποµένως στη συγκέντρωση των νι-

τρωδών. Εποµένως κατά τη διάρκεια της πειραµατικής διαδικασίας δεν φαίνεται να 

υπάρχει παράπλευρη απώλεια νιτρωδών λόγω αστάθειας τους. 
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2.3 ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 
 

 Όπως ήδη έχουµε συζητήσει η µέθοδός µας αποτελείται από δύο επιµέρους 

διαδικασίες, τη διαδικασία της χώνευσης όπου το άζωτο που υπάρχει µετατρέπεται σε 

νιτρικά και τη διαδικασία της αναγωγής, στη στήλη, όπου τα νιτρικά µε τη σειρά τους 

µετατρέπονται σε νιτρώδη. Η κάθε µια από αυτές τις διαδικασίες έχει µία απόδοση. Η 

συνολική λοιπόν απόδοση της µεθόδου εξαρτάται από τις δύο αυτές επιµέρους απο-

δόσεις.   

 

2.3.1 Απόδοση αναγωγής-στήλης 
 

Για να υπολογίσουµε την απόδοση της αναγωγής από τη στήλη, δηµιουργή-

σαµε πρότυπα διαλύµατα νιτρικών. Στη συνέχεια περάσαµε τα διαλύµατα αυτά από 

τη στήλη και τα νιτρικά που περιείχαν µετατράπηκαν µε µια απόδοση α1 σε νιτρώδη. 

Για να βρούµε την τιµή της απόδοσης α1, κάνουµε τους υπολογισµούς που παρουσιά-

ζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Για να βεβαιωθούµε ότι η συγκέντρωση των νι-

τρικών παραµένει αµετάβλητη κατά τη διαδικασία της χώνευσης, παράλληλα µε την 

παραπάνω διαδικασία, πρότυπα διαλύµατα νιτρικών ίδιας συγκέντρωσης µε τα παρα-

πάνω, υποβλήθηκαν τόσο στη διαδικασία της χώνευσης όσο και στη διαδικασία της 

αναγωγής από τη στήλη. Απόδειξη του ότι πράγµατι η συγκέντρωση των νιτρικών 

παρέµενε σταθερή κατά τη διαδικασία της χώνευσης, είναι ότι τα πρότυπα αυτά δια-

λύµατα παρουσιάζουν ίδιες τιµές απόδοσης µε τα προηγούµενα, που σηµαίνει ότι η 

διαδικασία της χώνευσης δεν επηρεάζει την αρχική  συγκέντρωση των νιτρικών, πί-

νακας 2.3. 

 

  

∆ιάλυµα νιτρικών Cαρχ. ppmN Cτελ. ppmN %Απόδοση 

Αναγωγή 0,502 0,310 61,7 

Αναγωγή 0,502 0,311 62,0 

Αναγωγή, χώνευση 0,502 0,307 61,1 

Αναγωγή, χώνευση 0,502 0,315 62,8 

Πίνακας 2.3: Συγκριτικά αποτελέσµατα µετρήσεων της απόδοσης της χώνευσης µε τη συνολική χώνευσης 
- αναγωγής. 
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Από τους παραπάνω υπολογισµούς φαίνεται ότι η απόδοση της αναγωγής- στήλης, α1, 

για τα νιτρικά είναι ίση µε α1= 61,9±0,2%. 

  

2.3.2 Συνολική απόδοση της µεθόδου 
 

 Εκτός του να υπολογίσουµε την ακριβή τιµή της συνολικής απόδοσης, Α,  

της µεθόδου θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουµε δύο σηµαντικές προϋποθέσεις:  

 

1. ότι η τιµή της συνολικής απόδοσης της µεθόδου δεν εξαρτάται από τη συ-

γκέντρωση  των διαλυµάτων, µε άλλα λόγια ότι για διαφορετικές συγκε-

ντρώσεις η συνολική απόδοση παραµένει αµετάβλητη και  

2. ότι η τιµή της συνολικής απόδοσης δεν εξαρτάται από τη µορφή στην ο-

ποία βρίσκεται το άζωτο, µε άλλα λόγια ότι για ίδια συγκέντρωση  διαλυ-

µάτων π.χ χλωριούχου αµµωνίου και γλουταµικού η τιµή της συνολικής 

απόδοσης δεν αλλάζει. 

 

Συγκέντρωση ∆ιάλυµα Αρχική C Τελική C Συνολική απόδοση Α 

Μίγµα 1,068 0,613 57,4 

Μίγµα 1,049 0,625 59,6 

Μίγµα 1,009 0,601 59,6 

NH4Cl 1,009 0,626 62,0 

Glu 1,009 0,606 60,0 

~1 ppmN, 

NH4Cl 1,009 0,622 61,6 

Μίγµα 0,5 0,318 63,6 

Μίγµα 0,5 0,292 58,5 

Μίγµα 0,5 0,303 60,5 

Glu 0,5 0,294 58,7 

NH4Cl 0,5 0,316 63,1 

~0,5 ppmN 

 

Glu 0,5 0,312 62,4 

Πίνακας 2.4: Συνολική απόδοση για πρότυπα διαλύµατα συγκέντρωσης 1 και 0,5 ppmN, η απόδοση είναι 
ανεξάρτητη της συγκέντρωσης. 
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Στον πίνακα 2.4 αποδεικνύεται από πειραµατικές µετρήσεις ότι πληρούνται και οι δύο 

απαιτούµενες  προϋποθέσεις. 

Για διαφορετικές συγκεντρώσεις και διαφορετικές µορφές αζώτου σε πρότυπα 

µίγµατα αποτελούµενα από χλωριούχο αµµώνιο, γλουταµικό οξύ και  νιτρικό νάτριο 

έχουµε τιµή συνολικής απόδοσης ίση µε Α= 60,0±2,0 %. Ο αντίστοιχος µέσος όρος 

στην τιµή της συνολικής απόδοσης για τα διαλύµατα µε µεµονωµένα τα συστατικά 

των µιγµάτων, ήταν Α1= 61,0 ± 2,0%. Η συνολική απόδοση των µιγµάτων είναι ου-

σιαστικά ίδια µε αυτή των διαλυµάτων που αποτελούνταν από το κάθε συστατικό των 

µιγµάτων ξεχωριστά, αυτό σηµαίνει ότι η συνολική απόδοση της µεθόδου είναι ανε-

ξάρτητη του πλήθους, των συγκεντρώσεων και του συνδυασµού των αζωτούχων ε-

νώσεων που µπορεί να υπάρχουν στα δείγµατά µας. 

 

2.3.3 Απόδοση χώνευσης 
 

Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία η απόδοση της χώνευσης, α2, είναι σχεδόν 

100% παρόλα αυτά αποφασίσαµε να την υπολογίσουµε για να διασφαλίσουµε ότι εί-

ναι όντως έτσι.. Η συνολική απόδοση της µεθόδου επηρεάζεται από τις επιµέρους 

αποδόσεις των διαδικασιών της χώνευσης και της αναγωγής. Όπως είδαµε η απόδοση 

της αναγωγής υπολογίστηκε ότι είναι α1= 61,9 ± 0,2%. Η σχέση που συνδέει τη συ-

νολική απόδοση, Α, µε τις άλλες δύο είναι η ακόλουθη:   Α= α1 α2 .Η συνολική από-

δοση της µεθόδου υπολογίστηκε πειραµατικά, πίνακας 2.4, ότι ισούται µε Α= 60,0± 

2,0%, τιµή ίδια µε την απόδοση της αναγωγής (α1= 61,9 ± 0,2%), στα πλαίσια του 

πειραµατικού σφάλµατος. Αυτό σηµαίνει ότι η χώνευση αφήνει ανεπηρέαστη τη συ-

νολική απόδοση της µεθόδου και άρα ότι η απόδοση της διαδικασίας της χώνευσης 

είναι 100% και συµφωνεί µε την τιµή της βιβλιογραφίας. 

 Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι όλα τα πειράµατα που αφορούν τις αποδόσεις 

πραγµατοποιήθηκαν την ίδια ηµέρα. Τονίζουµε αυτό το σηµείο γιατί µε αυτόν τον 

τρόπο εξασφαλίσαµε ότι η απόδοση της αναγωγής παρέµεινε σταθερή. Είναι φυσικό 

η απόδοση της αναγωγής, α1, να αλλάζει, µε το χρόνο, αφού συνεχώς µειώνεται η α-

ναγωγική ικανότητα της στήλης. Προφανώς από τη σχέση Α= α1 α2 αυτό έχει αντί-

κτυπο και στη συνολική απόδοση, Α,  της µεθόδου. Για να γνωρίζουµε πάντα πόση 

είναι η τιµή της συνολικής απόδοσης, Α, της µεθόδου και να τη λαµβάνουµε υπ’ όψιν 

στους  υπολογισµούς, πάντα µαζί µε τα δείγµατα της κάθε πειραµατικής ηµέρας, 
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προσθέταµε δυο πρότυπα διαλύµατα 0,4 και 0,6ppmN από τα οποία και την υπολογί-

ζαµε. 
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2.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

2.4.1 Συντήρηση των δειγµάτων 
 

Κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών συλλέγονταν δείγµατα για κάθε γεγο-

νός, βροχής-ξηρής. Στο κάθε δείγµα προσθέταµε ανάλογα µε τον όγκο, την απαραίτη-

τη ποσότητα συντηρητικού CHCl3 και το τοποθετούσαµε στην κατάψυξη, στους -4 

βαθµούς Κελσίου. Τις περισσότερες φορές ο χρόνος που µεσολαβούσε από τη συλλο-

γή των δειγµάτων έως στην ανάλυσή τους ήταν σχετικά µεγάλος κυµαίνονταν από 1 

εβδοµάδα ως και 6 µήνες.  Για να µην έχουµε απώλειες κατά τη διάρκεια αυτού του 

χρονικού διαστήµατος, όπως είδαµε, χρησιµοποιήσαµε χηµικά συντηρητικά, CHCl3, 

και ψύξη.  
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Εικόνα 2.8: Μεταβολή της συγκέντρωσης δειγµάτων βροχής σε συνάρτηση µε το χρόνο. ∆ε φαίνεται να 
υπάρχει ιδιαίτερη διακύµανση. 

 

Έπρεπε να πραγµατοποιηθεί έλεγχος για να διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχαν α-

πώλειες συγκέντρωσης, από τη στιγµή συλλογής του δείγµατος έως την ανάλυσή του. 

Έτσι προχωρήσαµε στη διεξαγωγή της παρακάτω δοκιµής. Συλλέξαµε δύο διαφορε-

τικά δείγµατα βροχής από την περιοχή του Ηρακλείου, στις 20 και 26 Ιανουαρίου 

2003, τα οποία αναλύθηκαν αµέσως µετά από της συλλογή τους. Στη συνέχεια προ-

σθέσαµε, όπως κάναµε σε όλα τα δείγµατα, κατάλληλη ποσότητα CHCl3 και το τοπο-

θετήσαµε στην κατάψυξη. Έπειτα κάναµε µία µέτρηση ανά εβδοµάδα, για τρεις ε-
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βδοµάδες και µια τελική µέτρηση έξι µήνες µετά τη συλλογή τους στα δείγµατα αυτά, 

για να δούµε κατά πόσο υπήρχε µεταβολή στη συγκέντρωση µε την πάροδο του χρό-

νου. Τα αποτελέσµατα που κατεγράφησαν φαίνονται στην εικόνα 2.8. 

Όπως βλέπουµε η µετρούµενη συγκέντρωση αζώτου δε φαίνεται να µεταβάλ-

λεται µε την πάροδο του χρόνου γεγονός που αποδεικνύει ότι η συντήρηση των δειγ-

µάτων ήταν αποτελεσµατική µε τον τρόπο που έγινε.  
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2.5 ΤΥΦΛΑ 
 

2.5.1 Επαναληψιµότητα  
 

Για κάθε πειραµατική µέρα υπήρχε και το αντίστοιχο τυφλό. Για να δούµε κα-

τά πόσο είναι επαναλήψιµα τα τυφλά επιλέξαµε τυφλά που µετρήθηκαν σε κοντινές 

πειραµατικές ηµέρες, ούτως ώστε να µην έχει µεταβληθεί πολύ η απόδοση της στή-

λης.  
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Εικόνα 2.9 Επαναληψιµότητα τυφλών δειγµάτων 

 
Η µέση τιµή απορρόφησης των τυφλών µε την τυπική απόκλιση είναι: 0,133±0,003 

για n=6. Και η αντίστοιχη µέση συγκέντρωση σε ppmN 0,142±0,035. 

Για την αξιολόγηση της µεθόδου υπολογίσαµε το ποσοστό του τυφλού σε 

σχέση µε το µέσο όρο της συγκέντρωσης των δειγµάτων. Ο µέσος όρος των συγκε-

ντρώσεων όλων των δειγµάτων που µετρήθηκαν, σε ppmN είναι:  0,905ppmN ο αντί-

στοιχος µέσος όρος των συγκεντρώσεων όλων των τυφλών είναι 0,163±0,046. Επο-

µένως το ποσοστό του τυφλού, σε συγκέντρωση, σε σχέση µε τη µέση συγκέντρωση 

των δειγµάτων κυµάνθηκε από 12,3-23,1% µε µέσο όρο 18,0%.  
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2.5.2 ∆ιαφορετικά τυφλά 
 

Κατά τη διάρκεια της πειραµατικής διαδικασίας κάθε οµάδα δειγµάτων που 

αναλύαµε είχε και το αντίστοιχο τυφλό της. Το τυφλό, όπως γνωρίζουµε, αποτελείται 

από όλα τα διαλύµατα που έχουν προστεθεί στο δείγµα µας, εκτός φυσικά από το 

δείγµα. Το τυφλό µας περνάει, φυσικά, όλα τα στάδια που περνάει και το εκάστοτε 

δείγµα µας και στο τέλος η τιµή του αφαιρείται από όλες τις µετρήσεις µας. Αρχικά 

το τυφλό µας αποτελούνταν από όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια µε επιπλέον όγκο 

νερού nanopure ίδιο µε τον όγκο του δείγµατος. Για να αποφύγουµε πιθανά λάθη εξε-

τάσθηκε κατά πόσο η  διαδικασία συλλογής των δειγµάτων στο βροχόµετρο, επηρεά-

ζει την τιµή απορρόφησης του τυφλού. Μετρήσαµε απορροφήσεις για δύο ‘είδη’ τυ-

φλών. Το ένα ήταν ακριβώς όπως αυτό που περιγράφουµε παραπάνω. Το άλλο πε-

ριείχε nanopure και πάλι  ίσο σε όγκο µε αυτόν που θα καταλάµβανε το δείγµα, µόνο 

που αυτή τη φορά το nanopure που χρησιµοποιήθηκε υποχρεώθηκε να περάσει και να 

ξεπλύνει το βροχόµετρο. Είχε δηλαδή διανύσει την ίδια ακριβώς πορεία που ακολου-

θούσε κάθε φορά το δείγµα. Τα αποτελέσµατα κατά τη µέτρηση της απορρόφησης 

φαίνονται στην εικόνα 2.10, και όπως βλέπουµε διαφέρουν ελάχιστα µεταξύ τους, και 

συγκεκριµένα η απορρόφηση στα τυφλά που περνούν από το βροχόµετρο έχει τιµή 

0,064±0,011 ενώ η απορρόφηση για τα τυφλά µε υπερκάθαρο νερό 0,064±0,008, για 

n=6. Γεγονός που σηµαίνει ότι δεν θα υπήρχε λάθος στους υπολογισµούς αν εξαιρού-

σαµε το τυφλό από τη διαδικασία της πορείας µέσα από το βροχόµετρο. 
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Εικόνα 2.10: Σύγκριση της απορρόφησης για διαφορετικού είδους τυφλά. 
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Κεφάλαιο 2-Πειραµατικό µέρος.  

2.6 ∆είγµατα  
 

2.6.1 Επαναληψιµότητα  
 

Εξίσου σηµαντική µε την επαναληψιµότητα στα τυφλά διαλύµατα, είναι και 

αυτή στα ίδια τα δείγµατα. Φυσικά η ύπαρξη ή όχι επαναληψιµότητας στα πρότυπα, 

δεν µας εξασφαλίζει ότι αυτή θα υπάρχει και στα δείγµατα, γιατί εκεί οι συνθήκες 

είναι ελαφρώς διαφορετικές, αλλά ικανές να διαταράξουν τη λεπτή ισορροπία µιας 

χηµικής κατάστασης. Για το λόγο αυτό, αρκετά δείγµατα κατά τη διάρκεια των πει-

ραµάτων, µετρήθηκαν πάνω από µία φορές, σε διαφορετικές µάλιστα χρονικές στιγ-

µές. Στον πίνακα 2.5 παρουσιάζονται τέτοιες µετρήσεις. Βλέπουµε την ηµεροµηνία 

συλλογής του δείγµατος και την ποσότητα οργανικού αζώτου που µετρήσαµε κάθε 

φορά. 

 

∆είγµα Τοποθεσία Εναπόθεση 
Οργανικό Ν 

1η µέτρηση 

Οργανικό Ν 

2η µέτρηση 

12/3/2002 Ηράκλειο Υγρή 2,85 2,58 

12/4/2002 Ηράκλειο Υγρή 0,42 0,37 

26/11/02 Φινοκαλιά Ξηρή  2,29 2,22 

1/5/02 Φινοκαλιά  Ξηρή 2,79 2,15 

17/5/02 Φινοκαλιά  Ξηρή 6,47 6,47 

27/10/01 Φινοκαλιά Υγρή 1,34 1,28 

23/11/01 Φινοκαλιά  Υγρή 0,71 0,66 

3/11/01 Ηράκλειο Υγρή 0,35 0,28 

5/12/01 Ηράκλειο Υγρή 0,40 0,36 

20/1/02 Ηράκλειο Υγρή 0,21 0,19 

3/4/02 Ηράκλειο Υγρή 1,12 1,10 

Πίνακας 2.5: Επαναληψιµότητα δειγµάτων. ∆ύο µετρήσεις για κάθε δείγµα που απείχαν χρονικά 
µεταξύ τους.  

 
 Στην εικόνα 2.11 φαίνεται η γραµµική συσχέτιση της πρώτης µε τη δεύτερη 

µέτρηση που όπως βλέπουµε είναι πολύ καλή. Ο συνολικός µέσος όρος των δύο δια-

φορετικών µετρήσεων είναι 1,73±0,09 ppmN. 
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Εικόνα 2.11:Επαναληψιµότητα µετρήσεων σε δείγµατα. Συσχέτιση  δύο διαφορετικών µετρήσεων για 
κάθε δείγµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 



Κεφάλαιο 3-∆ειγµατοληψίες.  

 

3 ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ 
 

Στα πλαίσια της µελέτης αυτής πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες πεδίου 

κατά τις οποίες συλλέχθηκαν : (α) δείγµατα υγρής εναπόθεσης από την περιοχή του 

Ηράκλειου (25º07’Ε, 35º20’Ν) και (β) δείγµατα υγρής και ξηρής εναπόθεσης από την 

περιοχή της Φινοκαλιάς Λασιθίου (25º40’Ε, 35º20’Ν). 

 

3.1 Συλλογή δειγµάτων 
  

Για τη συλλογή των δειγµάτων βροχής, τόσο στη Φινοκαλιά όσο και στο Η-

ράκλειο, χρησιµοποιήθηκε αυτόµατος δειγµατολήπτης (Van Essen instrument), εικό-

να 3.1, ο οποίος ήταν τοποθετηµένος σε ύψος 2 µέτρων περίπου πάνω από το έδαφος 

και έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να ανοίγει µόνο κατά τη διάρκεια της βρο-

χόπτωσης, αποκλείοντας έτσι τη συνεισφορά της ξηρής εναπόθεσης.  

 

 

Εικόνα 3.1: Van Essen δειγµατολήπτης για υγρή εναπόθεση (περιοχή Ηρακλείου). 
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Κεφάλαιο 3- ∆ειγµατοληψίες.  

Η βροχή εισέρχεται στο εσωτερικό του δειγµατολήπτη µέσω µιας κωνικής ε-

πιφάνειας από τεφλόν διαµέτρου 23 εκατοστών και καταλήγει µε τη βοήθεια ενός µι-

κρότερου χωνιού σε δοχείο από πολυαιθυλένιο όπου και συλλέγεται το δείγµα. Όλα 

τα υλικά µε τα οποία έρχεται σε επαφή η βροχή δεν επιµολύνουν τα δείγµατά µας. Τα 

χωνιά και τα δοχεία ξεπλένονται πριν και µετά από κάθε γεγονός βροχόπτωσης µε 

υπερκάθαρο νερό (nanopure) για την αποµάκρυνση τυχόν προσκολληµένων σωµατι-

δίων και µικροοργανισµών. Επίσης, ξεπλένονταν σε περιπτώσεις που δεν υπήρχε 

βροχόπτωση για περισσότερες από δυο ηµέρες για την αποφυγή πιθανής εισχώρησης 

σωµατιδίων µέσα στο δειγµατολήπτη, καθώς και για την αποφυγή ανάπτυξης µικρο-

οργανισµών.  

Για την συλλογή των δειγµάτων ξηρής εναπόθεσης από την περιοχή της Φι-

νοκαλιάς χρησιµοποιήθηκε ο συλλέκτης που περιγράφεται παρακάτω, εικόνα 3.2. Σε 

µια κυκλική πορώδη επιφάνεια από αλουµίνιο µε διάµετρο 27 εκατοστών είναι τοπο-

θετηµένες σε στρώσεις µικρές γυάλινες σφαίρες. Η σκόνη εναποτίθεται πάνω σε αυ-

τές. Το όλο αυτό σύστηµα είναι τοποθετηµένο πάνω σε ένα χωνί από αλουµίνιο που 

καταλήγει σε ένα δοχείο από πολυαιθυλένιο. Οι σφαίρες αυτές ξεπλένονταν ανά τα-

κτά χρονικά διαστήµατα µε 300 ml nanopure νερό, και το εκχύλισµα συλλέγονταν 

στο δοχείο από πολυαιθυλένιο. Γνωρίζοντας τη διάµετρο της πορώδους επιφάνειας 

(επιφάνεια εναπόθεσης), καθώς και το χρονικό διάστηµα της δειγµατοληψίας µπορεί 

να υπολογιστεί η συνολική ροή εναπόθεσης για κάθε ένωση.  

  

Εικόνα 3.2: Συλλέκτης ξηρής εναπόθεσης (περιοχή Φινοκαλιάς). 
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Κεφάλαιο 3- ∆ειγµατοληψίες.  

3.2 Περίοδος δειγµατοληψιών και σύνολο δειγµάτων 
  

 Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζεται η χρονική περίοδος των δειγµατοληψιών ανά 

περιοχή, Ηράκλειο-Φινοκαλιά, και ανά είδος υγρή/ ξηρή εναπόθεση καθώς και ο α-

ριθµός των δειγµάτων που αναλύθηκαν στην κάθε περίπτωση.  

 

Τοποθεσία Εναπόθεση Αρχή δειγµατ. Τέλος δειγµατ. # ∆ειγµάτων 

Ηράκλειο Υγρή Απρίλιος 2001 Απρίλιος 2002 51 

Φινοκαλιά Υγρή Απρίλιος 2001 Ιανουάριος 2003 37 

Φινοκαλιά Ξηρή Ιούνιος 2001 Ιανουάριος 2003 52 

Πίνακας 3.1: Περίοδος, περιοχή και είδος δειγµατοληψιών και αριθµός δειγµάτων. 

 
Τα παραπάνω δείγµατα είναι αυτά στα οποία πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις 

όµως αρκετές από αυτές τις µετρήσεις δεν συµπεριλήφθηκαν στα αποτελέσµατα που 

θα ακολουθήσουν γιατί δεν πληρούσαν κάποιες σηµαντικές προϋποθέσεις µε σηµα-

ντικότερη αυτή  της επαναληψιµότητας, για τα δείγµατα που η τυπική απόκλιση, µε-

ταξύ των τριών µετρήσεων που είχαµε για το καθένα, ξεπερνούσε το 10% δεν συµπε-

ριλήφθηκαν οι µετρήσεις. Έτσι στα αποτελέσµατα συµπεριλήφθηκαν τελικά 40 δείγ-

µατα υγρής εναπόθεσης από το Ηράκλειο, 34 δείγµατα υγρής εναπόθεσης και 41 

δείγµατα ξηρής εναπόθεσης από τη Φινοκαλιά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 



Κεφάλαιο 4- Αποτελέσµατα και συζήτηση.  

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 Στην ενότητα αυτή θα γίνει παρουσίαση και σύγκριση των αποτελεσµάτων 

των µετρήσεων οργανικού αζώτου, στην υγρή και ξηρή εναπόθεση στην Φινοκαλιά 

και στην υγρή εναπόθεση στην περιοχή του Ηρακλείου.  Και για τις δύο περιοχές θα 

γίνει σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τη µόνη αντίστοιχη µελέτη που υπάρχει για 

την περιοχή της Μεσογείου, θα περιγραφεί η εποχιακή διακύµανση του οργανικού 

αζώτου και θα γίνει συσχετισµός του µε άλλες ενώσεις που ανιχνεύτηκαν στην υγρή 

ή την ξηρή εναπόθεση αντίστοιχα. Να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της επεξεργα-

σίας των αποτελεσµάτων βρέθηκαν αρνητικές τιµές οργανικού αζώτου, οι οποίες ό-

µως ήταν πολύ κοντά στο µηδέν και στα όρια του πειραµατικού σφάλµατος. Οι τιµές 

αυτές χρησιµοποιήθηκαν ως είχαν για τους περαιτέρω στατιστικούς υπολογισµούς. 

4.1 ΥΓΡΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ 
 

 Στον πίνακα 4.1 παρουσιάζονται συνοπτικά  τα αποτελέσµατα των µετρήσεων 

οργανικού αζώτου (συγκέντρωση, συγκέντρωση ισοσταθµισµένου όγκου) στην υγρή 

εναπόθεση  ανά περιοχή. Η τιµή VWM αντιστοιχεί στη συγκέντρωση οργανικού α-

ζώτου στην οποία έχει συµπεριληφθεί και το ύψος (ή ο όγκος) της βροχόπτωσης για 

τη συγκεκριµένη περίοδο και δίνεται από τη σχέση: 

    
[ ]( )

i

i

h
OrgNh

VWM
Σ
∗Σ

=  

όπου, hi το ύψος της βροχής σε δείγµα i και [orgN]i η συγκέντρωση του οργανικού 

αζώτου στο συγκεκριµένο δείγµα. Ουσιαστικά ο VWM κανονικοποιεί τη συγκέντρω-

ση του οργανικού αζώτου ως προς τον όγκο της βροχής. 

 

Περιοχή Περίοδος 
Οργανικό Ν 

ppmN 

Ολικό Ν 

ppmN 

ΟΝ/ΤΝ 

(VWM) 

Ηράκλειο 

(N=40) 

Απρίλιος 2001-

Απρίλιος 2002 

0,39±0,50 

(VWM) 0,26 

0,99±0,78 

(VWM) 0,79 

39% 

(33%) 

Φινοκαλιά 

(N=34) 

Απρίλιος 2001- 

Ιανουάριος 2003

0,19±0,36 

(VWM) 0,16 

0,71±0,51 

(VWM) 0,6 

27% 

(27%) 

Πίνακας 4.1: Σύγκριση για την υγρή εναπόθεση µεταξύ των περιοχών της Φινοκαλιάς και του 
Ηρακλείου. 
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 Η συγκέντρωση του οργανικού αζώτου που µετράται στην υγρή εναπόθεση 

στη Φινοκαλιά είναι µικρότερη από την αντίστοιχη που µετράται στην περιοχή του 

Ηρακλείου. Η ίδια διαπίστωση ισχύει συγκρίνοντας είτε µέσες συγκεντρώσεις είτε 

volume weighted mean, αντίστοιχα. Η διαφορά αυτή µπορεί να εξηγηθεί λαµβάνο-

ντας υπ’ όψιν τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Η Φινοκαλιά είναι παράκτια πε-

ριοχή αποµακρυσµένη από αστικά κέντρα και µε µικρή ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Το οργανικό άζωτο που µετρήσαµε εκεί προέρχεται, µέσω αέριας µεταφοράς, είτε 

από άλλες περιοχές είτε από φυσικές, µη ανθρωπογενείς, πηγές. Το Ηράκλειο είναι 

παράκτια περιοχή και µεγάλο αστικό κέντρο (~170.000 κάτοικοι)  επηρεάζεται επο-

µένως από τοπικές πηγές ρύπανσης, βιοµηχανία-αυτοκίνητα κ.λ.π.  Στο οργανικό ά-

ζωτο που µετρήθηκε, εκτός των ποσοτήτων που µεταφέρθηκαν, και αυτού που παρή-

χθη από φυσικές πηγές, συνεισφέρουν και οι τοπικές πηγές του που υπάρχουν στην 

περιοχή. Είναι εποµένως λογική µια τέτοια διαφορά στη συγκέντρωση του οργανικού 

αζώτου µεταξύ των δυο περιοχών. Ίδιο αίτιο έχει και η διαφορά που υπάρχει στο λό-

γο οργανικού προς ολικό άζωτο. Ο λόγος αυτός, όπως φαίνεται από τον πίνακα, είναι 

σαφώς µεγαλύτερος στην περίπτωση του Ηρακλείου. Η παραπάνω σύγκριση πραγµα-

τοποιήθηκε για όλα τα δείγµατα της κάθε περιοχής, ανεξάρτητα από την εποχή.  

 Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα µέσης τιµής συγκέντρω-

σης σταθµισµένου όγκου (VWM), στην υγρή εναπόθεση Φινοκαλιάς και Ηρακλείου 

για την ίδια εποχή και πιο συγκεκριµένα για τους µήνες Νοέµβριο, ∆εκέµβριο, Ια-

νουάριο, Φεβρουάριο και Απρίλιο 2001-2002. 

 

Περιοχή 
Οργανικό Ν 

ppmN 

Ολικό Ν 

ppmN 
ON/TN 

Ηράκλειο 0,46 0,75 61% 

Φινοκαλιά 0,28 0,68 41% 

Πίνακας 4.2: Σύγκριση υγρής εναπόθεσης(VWM) στη Φινοκαλιά και το Ηράκλειο για την ίδια χρονική 
περίοδο. 

 
 Η ποσότητα του οργανικού αζώτου που µετρήθηκε κατά την ίδια χρονική πε-

ρίοδο στην υγρή εναπόθεση στη Φινοκαλιά, συνεχίζει να είναι µικρότερη από την α-

ντίστοιχη στο Ηράκλειο, µάλιστα η διαφορά τους παρουσιάζεται αυξηµένη σε σύ-

γκριση µε τις προηγούµενες µετρήσεις που συµπεριλάµβαναν όλα τα δείγµατα ανε-
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ξάρτητα εποχής. Η εξήγηση αυτής της διαφοράς έχει ήδη δοθεί. Το συµπέρασµα της 

δεύτερης αυτής σύγκρισης είναι πιο αξιόπιστο αφού αναφέρεται σε δείγµατα που 

συλλέχθηκαν την ίδια χρονική περίοδο σε παρόµοιες καιρικές συνθήκες.  

 Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι η διαφορά στην ατµοσφαιρική εναπόθεση οργα-

νικού αζώτου στις δύο περιοχές, είναι ακόµα µεγαλύτερη αν ληφθεί υπ’ όψιν και το 

ύψος των βροχοπτώσεων. Η βροχόπτωση στην περιοχή του Ηρακλείου είναι µεγαλύ-

τερη από αυτήν στη Φινοκαλιά. Πιο συγκεκριµένα για την ίδια χρονική περίοδο, Νο-

έµβριος-Απρίλιος 2001-2002, κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών το ύψος της 

βροχής στη Φινοκαλιά ήταν 388,8 χιλιοστά ενώ το αντίστοιχο για το Ηράκλειο 512,7 

χιλιοστά. Αυτό σηµαίνει ότι η ποσότητα του οργανικού αζώτου που εναποτίθεται 

στην περιοχή του Ηρακλείου είναι ακόµα µεγαλύτερη από την αντίστοιχη στη Φινο-

καλιά γιατί παρά την παραπάνω αραίωση, εξαιτίας της µεγαλύτερης βροχόπτωσης, οι 

µετρήσεις δίνουν εκεί µεγαλύτερες τιµές. Πιο συγκεκριµένα η συνολική εναπόθεση 

για το Ηράκλειο τη συγκεκριµένη περίοδο είναι 9400 µmol/m2 ενώ για τη Φινοκαλιά 

η αντίστοιχη τιµή είναι 4100 µmol/m2, η εναπόθεση λοιπόν στην περιοχή του Ηρα-

κλείου είναι υπερδιπλάσια από αυτή της Φινοκαλιάς. 

 

4.1.1 Σύγκριση µε άλλες µελέτες:  
 

 Οι µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί για τον ποσοτικό προσδιορισµό του 

οργανικού αζώτου στο νερό της βροχής είναι λίγες παγκοσµίως. Ειδικά για την πε-

ριοχή της Μεσογείου υπάρχει µόνο µία παρόµοια µελέτη (Mace et al., 2003).  

Τοποθεσία Εναπόθεση 
Περίοδος δειγ-

µατοληψίας 

Οργανικό Ν 

ppmN 

ΟΝ/ΤΝ 

% 
# δειγµ.

Ηράκλειο Υγρή 
Απρίλιος 2001- 

Απρίλιος 2002 
0,39 39 40 

Φινοκαλιά Υγρή 
Απρίλιος 2001- 

Ιανουάριος 2003 
0,20 27 34 

Erdemli 

Τουρκία 
Υγρή 

Μάρτιος 2000- 

Μάιος 2000 
0,21 17 18 

Πίνακας 4.3: Σύγκριση των αποτελεσµάτων υγρής εναπόθεσης οργανικού αζώτου µε άλλες µελέτες. 
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 Στον πίνακα 4.3 γίνεται µια συνοπτική σύγκριση των αποτελεσµάτων της πα-

ρούσας εργασίας µε την προαναφερθείσα υπάρχουσα µελέτη, η σύγκριση γίνεται για 

την υγρή εναπόθεση.  

Σε γενικές γραµµές δεν υπάρχει πολύ έντονη διακύµανση των συγκεντρώσεων 

του οργανικού αζώτου µεταξύ των τριών διαφορετικών περιοχών που πραγµατοποιή-

θηκαν µετρήσεις. Οι διάφορές µάλιστα  στις τιµές που πήραµε από τη Φινοκαλιά και 

από το  Erdemli είναι ελάχιστες, γεγονός που αποδεικνύει τη συσχέτιση των δύο πε-

ριοχών. Το Erdemli είναι παράκτια αποµακρυσµένη περιοχή στο Νότιο κοµµάτι της 

Τουρκίας  (34º15’E, 36º33’N) και άρα τα χαρακτηριστικά του είναι παρόµοια µε αυτά 

της Φινοκαλιάς τα οποία αναφέραµε πιο πάνω. 

 Το ποσοστό συµµετοχής του οργανικού αζώτου στο ολικό άζωτο στη Φινοκα-

λιά, 27%, συµφωνεί απόλυτα µε το τυπικό ποσοστό συµµετοχής για αποµακρυσµένη 

παράκτια περιοχή που αναφέρεται στη βιβλιογραφία, 26% (Cornell et al., 2001). Αξί-

ζει να σηµειωθεί ότι τα δείγµατα στην ανάλυση του Erdemli ήταν λιγότερα και δεν 

συλλέχθηκαν την ίδια χρονική περίοδο ούτε και µε τις ίδιες κλιµατολογικές συνθήκες, 

εποµένως η σύγκριση που πραγµατοποιήθηκε δεν µπορεί να θεωρηθεί άµεση και αυ-

τό εξηγεί τις διαφορές που παρουσιάζονται στο λόγο οργανικού αζώτου προς ολικό 

άζωτο. Επιπλέον στη συγκεκριµένη µελέτη χρησιµοποιήθηκε άλλη µέθοδος µέτρησης 

του οργανικού αζώτου. Μετά τη διαδικασία της χώνευσης τα νιτρικά µετρήθηκαν απ’ 

ευθείας µε τη χρήση φασµατοφωτόµετρου χωρίς να ακολουθήσει αναγωγή σε νιτρώ-

δη. Η µέθοδος αυτή έδωσε πιο µεγάλες αρνητικές τιµές, λόγω µικρότερης απόδοσης. 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται συγκρίσεις µεταξύ των δύο µεθόδων που δίνουν πιο 

αποτελεσµατική, για υδατικά διαλύµατα, τη µέθοδο που ακολουθήσαµε εµείς (Bronk 

et al., 2000). 

4.1.2 Εποχιακή διακύµανση του οργανικού αζώτου. 
 

 Σε αυτή την παράγραφο θα µελετήσουµε την εποχιακή διακύµανση του οργα-

νικού αζώτου για την υγρή εναπόθεση στη Φινοκαλιά και στο Ηράκλειο. Οι συγκε-

ντρώσεις του οργανικού αζώτου στην υγρή εναπόθεση στη Φινοκαλιά και το Ηρά-

κλειο παρουσιάζονται στη συνέχεια µε τη µορφή της µέσης τιµής της συγκέντρωσης 

σταθµισµένου όγκου (volume weighted mean-VWM).  
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Εικόνα 4.1: Εποχιακή διακύµανση της συγκέντρωσης του οργανικού αζώτου στην υγρή εναπόθεση σε 
Ηράκλειο και Φινοκαλιά 

.  

 

Στην εικόνα 4.1 φαίνεται η µηνιαία  διακύµανση της συγκέντρωσης του οργα-

νικού αζώτου στα δείγµατα υγρής εναπόθεσης στην περιοχή του Ηρακλείου και στα 

αντίστοιχα της Φινοκαλιάς. Οι συγκεντρώσεις του οργανικού αζώτου και στις δύο 

περιοχές παρουσιάζουν ελάχιστα το φθινόπωρο και το χειµώνα και µέγιστα την άνοι-

ξη και το καλοκαίρι. Η εποχιακή αυτή διακύµανση πιθανόν να οφείλεται στη διαφορά 

στο ύψος της βροχόπτωσης που είχαµε ανά εποχή, λόγω της αραίωσης, όπως είδαµε 

παραπάνω. Μια άλλη πιθανή εκδοχή για τα µέγιστα την άνοιξη και το καλοκαίρι 

µπορεί να είναι και η µεγαλύτερη ένταση των πηγών του οργανικού αζώτου αυτές τις 

εποχές. Όπως ήδη έχουµε πει, οι πηγές αυτές δεν είναι γνωστές µε απόλυτη ακρίβεια, 

παρόλα αυτά µελέτες έχουν δείξει εµπλουτισµό σε οργανικό άζωτο από επεισόδια 

µεταφοράς σκόνης που παρουσιάζονται µε µεγαλύτερη συχνότητα αυτές τις χρονικές 

περιόδους (Mace et al., 2003). Κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου φαινοµένου έχουµε µε-

ταφορά αερίων µαζών που περιέχουν σκόνη  από την περιοχή της Αφρικής και πιο 

συγκεκριµένα τη Σαχάρα στην περιοχή µας. Οι αέριες αυτές µάζες εµπεριέχουν µεγά-

λες ποσότητες διαφόρων ουσιών και πιθανόν οργανικού αζώτου αφού αυξάνεται η 

ποσότητα των βακτηρίων, λόγω της σκόνης, τα οποία συνεισφέρουν έτσι επιπλέον 

στην αύξηση στη ροή του οργανικού αζώτου (Bovallius et al., 1978, Babasakalis, 

2003). Στο κοµµάτι µε τους συσχετισµούς του οργανικού αζώτου µε άλλες ενώσεις 

που θα ακολουθήσει θα µπορέσουµε να εξετάσουµε αν όντως τα επεισόδια µεταφο-
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ράς σκόνης είναι πιθανή πηγή επιπλέον ποσοτήτων οργανικού αζώτου γεγονός που θα 

εξηγούσε την παρατηρούµενη διακύµανση.  

Η µέση µηνιαία ροή της υγρής εναπόθεσης του οργανικού αζώτου είναι το µέ-

γεθος που δηλώνει µε µεγαλύτερη σαφήνεια από το VWM την πραγµατική υγρή ενα-

πόθεση του οργανικού αζώτου, ιδιαίτερα µάλιστα όταν το ύψος της βροχόπτωσης πα-

ρουσιάζει εποχιακές διακυµάνσεις όπως στην περίπτωσή µας. Αν, για παράδειγµα, 

δύο µήνες εµφανίζουν την ίδια τιµή VWM για το οργανικό άζωτο και ο ένας από τους 

δύο έχει διπλάσιο µηνιαίο ύψος βροχής, τότε η επιβάρυνση από τη συγκεκριµένη έ-

νωση είναι διπλάσια αυτό το µήνα αφού παρά την επιπλέον αραίωση τελικά µετράται 

η ίδια συγκέντρωση οργανικού αζώτου. Αυτό σηµαίνει ότι στη δεύτερη περίπτωση 

του µήνα µε τη µεγαλύτερη βροχόπτωση έχουµε διπλάσια εκποµπή οργανικού αζώ-

του από τις πηγές του.   

Η µηνιαία ροή της υγρής εναπόθεσης του οργανικού αζώτου υπολογίστηκε µε 

βάση τη µηνιαία τιµή του VWM, από τη σχέση: 

    Ροή = VWM · hi

Όπου hi το συνολικό µηνιαίο ύψος βροχόπτωσης.  

Στις εικόνες 4.2, 4.3 φαίνεται ότι η διακύµανση της ροής της υγρής εναπόθε-

σης για το οργανικό άζωτο, τόσο για την περιοχή της Φινοκαλιάς όσο και για την πε-

ριοχή του Ηρακλείου, εµφανίζει την ίδια σχεδόν τάση µε αυτή του συνολικού ύψους 

της βροχής που µετρήθηκε για κάθε µήνα, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι η ροή 

του οργανικού αζώτου µέσω της υγρής εναπόθεσης εξαρτάται άµεσα από το ύψος της 

βροχής.  
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Εικόνα 4.2: Συνολικές µηνιαίες τιµές της ροής της υγρής εναπόθεσης του οργανικού αζώτου σε συνδυα-
σµό µε το συνολικό µηνιαίο ύψος της βροχής για την περιοχή της Φινοκαλιάς. (βέλη βλ. Κείµενο) 
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Εικόνα 4.3 Συνολικές µηνιαίες τιµές της ροής της υγρής εναπόθεσης του οργανικού αζώτου σε συνδυα-
σµό µε το συνολικό µηνιαίο ύψος της βροχής για την περιοχή του Ηρακλείου. (βέλη βλ. Κείµενο) 

. 

 

Η ροή οργανικού αζώτου όπως φαίνεται από τις εικόνες παρουσιάζει σε γενι-

κές γραµµές µέγιστο το χειµώνα και ελάχιστο την άνοιξη και το καλοκαίρι.  Τα µέγι-

στα και τα ελάχιστα στις ροές και στις δύο περιοχές συµπίπτουν µε τα µέγιστα και τα 

ελάχιστα στο ύψος της βροχόπτωσης.  
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Είναι όµως σηµαντική η διαφοροποίηση που υπάρχει σε κάποιους µήνες που 

υπήρξε παρόµοιο ύψος βροχόπτωσης. Βλέπουµε ότι για την περιοχή της Φινοκαλιάς 

παρόµοιο ύψος βροχόπτωσης παρουσιάζουν ο Φεβρουάριος, ο Απρίλιος και ο Αύ-

γουστος του 2002 (βέλη), µε µεγαλύτερη τιµή εναπόθεσης να είναι αυτή του Απριλί-

ου να ακολουθεί αυτή του Αυγούστου και τέλος του Φεβρουαρίου. Εφόσον µιλάµε 

για ίδιο ύψος βροχής, και άρα ίδια αραίωση, συµπεραίνουµε ότι η ‘επιβάρυνση’ από 

οργανικό άζωτο το µήνα Απρίλιο ήταν σαφώς µεγαλύτερη από αυτή τους άλλους δύο 

µήνες.  Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουµε και από την αντίστοιχη σύγκριση για τους 

µήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του 2002 (βέλη) για την περιοχή του Ηρα-

κλείου όπου η εναπόθεση για τον Φεβρουάριο είναι σαφώς µικρότερη παρά το παρό-

µοιο ύψος βροχόπτωσης. Ακολουθεί µε µεγαλύτερη εναπόθεση ο Απρίλιος και τέλος 

ο Μάρτιος που έχει και τη µεγαλύτερη τιµή εναπόθεσης από τους τρεις αυτούς µήνες. 

Άρα στους µήνες που έχουν παραπλήσιο ύψος βροχόπτωσης αυτοί που έχουν µεγα-

λύτερη τιµή εναπόθεσης, Απρίλιος 2002 για τη Φινοκαλιά και Μάρτιος 2002 για το 

Ηράκλειο, παρουσιάζουν αύξηση στην ένταση των πηγών οργανικού αζώτου για τους 

λόγους που ήδη έχουµε αναφέρει παραπάνω και για άλλους που θα αναφερθούν στη 

συνέχεια. 

 

4.1.3 Συσχέτιση και σύγκριση του οργανικού αζώτου µε άλλες ενώσεις και φυσι-
κοχηµικές παραµέτρους. 

 

 Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των αποτελεσµάτων ερευνήθηκε κατά 

πόσο υπάρχει συσχέτιση του οργανικού αζώτου, στην υγρή εναπόθεση µε άλλες χη-

µικές ενώσεις και φυσικοχηµικές παραµέτρους και έγινε σύγκριση της εναπόθεσης 

οργανικού αζώτου µε τις αντίστοιχες εναποθέσεις για ουσίες όπως το αµµώνιο και τα 

νιτρικά που αποτελούν τις κυριότερες µορφές ανόργανου αζώτου που υπάρχουν στην 

ατµόσφαιρα.  

 

4.1.3.1 Αµµώνιο/ νιτρικά 
 

Στην εικόνα 4.4 παρουσιάζεται η σύγκριση της εναπόθεσης του οργανικού 

αζώτου στην περιοχή του Ηρακλείου µε αυτή του αµµωνίου και των νιτρικών. Ακο-

λουθεί η αντίστοιχη σύγκριση και για τη Φινοκαλιά, εικόνα 4.5. 
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Εικόνα 4.4: Σύγκριση της εναπόθεσης οργανικού αζώτου στην περιοχή του Ηρακλείου µε την αντίστοιχη 
νιτρικών και αµµωνίου. 
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Εικόνα 4.5: Σύγκριση της εναπόθεσης οργανικού αζώτου στην περιοχή της Φινοκαλιάς µε την αντίστοιχη 
νιτρικών και αµµωνίου. 

 

 

 Η ετήσια συνολική εναπόθεση για κάθε ουσία στην περιοχή της Φινοκαλιάς 

αναγράφεται στον πίνακα 4.4. 
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 Ετήσια εναπόθεση σε µmol/m2

Περιοχή orgN NH+
4 NO-

3

Φινοκαλιά 7500 7600 14900 

Πίνακας 4.4: Συνολική τιµή της ετήσιας εναπόθεσης στη Φινοκαλιά για το οργανικό άζωτο, αµµώνιο και 
νιτρικά. 

 

Η εναπόθεση ανά περιοχή και εποχή για κάθε ουσία αναγράφεται στον πίνακα 

4.5. Την άνοιξη τόσο για την περιοχή του Ηρακλείου όσο και για την περιοχή της Φι-

νοκαλιάς το οργανικό άζωτο είναι αυτό που υπερισχύει. Το ίδιο ισχύει και για το κα-

λοκαίρι. Το φθινόπωρο και το χειµώνα η κατάσταση φαίνεται να αλλάζει αφού για 

την περιοχή της Φινοκαλιάς υπερισχύουν τα νιτρικά ενώ για την περιοχή του Ηρα-

κλείου το αµµώνιο. Η ατµοσφαιρική εναπόθεση του οργανικού αζώτου είναι εποµέ-

νως πολύ σηµαντική για την περιοχή µας. Η ποσοστιαία υπερίσχυσή του στην περίο-

δο της άνοιξης και του καλοκαιριού το καθιστούν ακόµα σηµαντικότερο αυτές τις 

περιόδους και κυρίως το καλοκαίρι λόγω της ύπαρξης του θερµοκλινούς, όπως έχου-

µε ήδη αναφέρει. 

 

Περίοδος Οργ. Ν ΝΗ4
+ ΝΟ3

-

µmol/m2 Ηράκλειο Φινοκ. Ηράκλειο Φινοκ. Ηράκλειο Φινοκ. 

Άνοιξη 3600 1040 1870 360 820 340 
Καλοκαίρι  550  30  250 
Φθινόπωρο 2200 2950 3460 2110 1650 6430 
Χειµώνας 5860 2670 10890 4190 5990 4400 

Πίνακας 4.5: Εναπόθεση ανά είδος και εποχή για Φινοκαλιά και Ηράκλειο. 

   

Στις εικόνες 4.6,4.7, βλέπουµε ότι η εναπόθεση του οργανικού αζώτου και 

στις δύο περιοχές είναι αρκετά σηµαντική σε σχέση µε την αντίστοιχη εναπόθεση των 

νιτρικών και του αµµωνίου. Για την περιοχή του Ηρακλείου η εναπόθεση του οργανι-

κού αζώτου είναι σηµαντικότερη από αυτή των νιτρικών και αντίστοιχα για την πε-

ριοχή της Φινοκαλιάς ίδιας σηµασίας µε την εναπόθεση του αµµωνίου και στις δύο 
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περιπτώσεις το ποσοστό συµµετοχής του οργανικού αζώτου είναι πολύ σηµαντικό 

αφού ξεπερνάει το 25% της ολικής εναπόθεσης αζώτου. 

 

Υγρή εναπόθεση Ηράκλειο 

Org N
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-

23%

 

Εικόνα 4.6: Συµµετοχή στην υγρή εναπόθεση  ανά είδος για το Ηράκλειο. 
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Εικόνα 4.7: Συµµετοχή στην ετήσια υγρή εναπόθεση  ανά είδος για τη Φινοκαλιά. 
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4.1.3.2 Ασβέστιο/ ολικό άζωτο 
 

 Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των αποτελεσµάτων, παρατηρήθηκε συσχέτι-

ση της συγκέντρωσης του οργανικού αζώτου, µε τη συγκέντρωση των κατιόντων α-

σβεστίου για την περιοχή της Φινοκαλιάς, αντίστοιχη συσχέτιση δεν παρατηρήθηκε 

για την περιοχή του Ηρακλείου, εικόνα 4.8. 
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Εικόνα 4.8: Συσχέτιση των κατιόντων ασβεστίου µε το οργανικό άζωτο για την περιοχή της Φινοκαλιάς. 

 

 Η ύπαρξη µεγάλων ποσοτήτων ασβεστίου στην ατµόσφαιρα, και άρα στο 

βρόχινο νερό, συχνά συσχετίζεται µε φαινόµενα µεταφοράς σκόνης από την Αφρική 

και πιο συγκεκριµένα από την περιοχή της Σαχάρας. Χαρακτηριστικό τέτοιο παρά-

δειγµα κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών µας αποτελούν τα δείγµατα βροχής που 

συλλέχθηκαν στη Φινοκαλιά στις 16 και 19 Απριλίου 2002 όπου παρουσίασαν µέγι-

στο στη µετρούµενη συγκέντρωση κατιόντων ασβεστίου µε τιµές 20,2 και 8,8 ppm 

αντίστοιχα. Στην εικόνα 4.9 παρουσιάζεται η πορεία που ακολούθησαν οι αέριες µά-

ζες που έφτασαν στην περιοχή µας, τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Φαίνονται 

τρεις διαφορετικές τροχιές αερίων µαζών, κάθε µια από αυτές αντιστοιχεί και σε δια-

φορετικό ύψος στην ατµόσφαιρα.  
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Εικόνα 4.9: Κίνηση και φορτίο σκόνης των αεριών µαζών πάνω από την περιοχή µας την 15η 
Απριλίου 2002 

 
Οι αέριες µάζες για τη χρονική περίοδο που συλλέξαµε τα παραπάνω δείγµατα, σε 

διάφορα ύψη στην ατµόσφαιρα, είχαν προέλευση την Αφρική (900 hPa για τα τρίγω-

να, 850 hPa για τα άστρα, 700 hPa για τους κύκλους και 500 hPa  για τα τετράγωνα). 

Στη δεύτερη εικόνα φαίνεται ξεκάθαρα η επιβάρυνση, ουσιαστικά σε ποσότητα σκό-

νης, της περιοχής µας από το συγκεκριµένο φαινόµενο. Πιο συγκεκριµένα η δεύτερη 

εικόνα αναφέρεται στο δείκτη απορρόφησης των aerosols. Η συσχέτιση της 

συγκέντρωσης των κατιόντων ασβεστίου µε τη συγκέντρωση οργανικού αζώτου 

πιθανόν σηµαίνει ότι έχουν κοινή πηγή και εποµένως ότι τα επεισόδια µεταφοράς 

σκόνης από την περιοχή της Αφρικής θα δίνουν µέγιστο και για τη συγκέντρωση του 

οργανικού αζώτου. Κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά πιθανό αφού τα µέγιστα στη 

συγκέντρωση οργανικού αζώτου για την περιοχή της Φινοκαλιάς παρουσιάζονται στα 
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γανικού αζώτου για την περιοχή της Φινοκαλιάς παρουσιάζονται στα ίδια δείγµατα, 

αυτά που συλλέχθηκαν στις 16και 19 Απριλίου 2002 µε τιµές 2,47 και 1,16 ppmN 

αντίστοιχα, ενώ πολύ υψηλές  ήταν και οι τιµές του λόγου του οργανικού αζώτου 

προς το ολικό άζωτο µε τιµές 81% και 56% αντίστοιχα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι αντί-

στοιχα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα παρουσιάστηκαν και για την άλλη µελέτη 

στην περιοχή µας στην οποία έχουµε ήδη αναφερθεί (Mace et al., 2003).  

Όπως ήδη έχουµε αναφέρει δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη συσχέτιση µεταξύ 

της συγκέντρωσης  οργανικού αζώτου και των κατιόντων ασβεστίου για την περιοχή 

του Ηρακλείου. Αυτό πιθανόν οφείλεται και πάλι στο γεγονός του ότι το Ηράκλειο 

επηρεάζεται από τοπικές πηγές εκποµπής οργανικού αζώτου, µε αποτέλεσµα η όποια 

επίδραση να είναι λιγότερο σηµαντική. Για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο πάντως 

παρατηρούνται επίσης πολύ αυξηµένες συγκεντρώσεις κατιόντων ασβεστίου και ορ-

γανικού αζώτου. 

 Για να αποσαφηνίσουµε καλύτερα το ρόλο που παίζουν τα επεισόδια σκόνης 

στην εναπόθεση του οργανικού αζώτου, και γενικότερα στις τιµές των µετρήσεών 

µας, χωρίσαµε τα δείγµατα της υγρής εναπόθεσης της Φινοκαλιάς και του Ηρακλείου 

σε δύο οµάδες. Στην πρώτη οµάδα είχαµε τα δείγµατα που συλλέχθηκαν κατά τη 

διάρκεια πιθανών επεισοδίων µεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα και στη δεύτερη ο-

µάδα είχαµε τα δείγµατα που συλλέχθηκαν σε περιόδους κατά τις οποίες δεν είχαµε 

επεισόδια µεταφοράς σκόνης. Η ύπαρξη ή όχι επεισοδίων µεταφοράς σκόνης κατά τη 

δειγµατοληψία κρίθηκε από την ποσότητα αιωρούµενων σωµατιδίων PM10 στην α-

τµόσφαιρα, µεγάλες ποσότητες των παραπάνω σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα έχουν 

συσχετιστεί µε τα επεισόδια σκόνης (Babasakalis 2003). Στον πίνακα 4.6 παραθέτου-

µε για σύγκριση τα αποτελέσµατα για κάθε µία από τις δύο οµάδες δειγµάτων ανά 

περιοχή. Οι συγκεντρώσεις είναι µε τη µορφή VWM και οι ροές είναι µέσοι όροι ανά 

ηµέρα σε µmol/m2. 

Περιοχή 
Επεισόδια 

σκόνης 

Οργ. Ν 

ppmN 

Ολικό Ν 

ppmN 

ON/T

N 
Ροή Οργ. Ν 

Ροή 

Ca2+

Ναι 0,20 0,65 31% 280 1860 Φινοκαλιά 
Όχι 0,13 0,55 23% 140 520 
Ναι 0,33 0,75 45% 270 3800 Ηράκλειο 
Όχι 0,13 0,67 19% 120 1250 

Πίνακας 4.6: Επίδραση των επεισοδίων σκόνης στις µετρήσεις ανά περιοχή και είδος. 
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 Το οργανικό άζωτο στη Φινοκαλιά σε περιόδους µε επεισόδια σκόνης, έχει 

συγκέντρωση περίπου δύο φορές µεγαλύτερη από τις περιόδους χωρίς. Για το Ηρά-

κλειο η αντίστοιχη συγκέντρωση είναι σχεδόν τρεις φορές µεγαλύτερη. Για τη συγκέ-

ντρωση του ολικού αζώτου δεν παρουσιάζονται τόσο µεγάλες διαφορές, γεγονός που 

ενισχύει την άποψη ότι τα επεισόδια σκόνης εµπλουτίζουν την ατµόσφαιρα σε οργα-

νικό άζωτο. Αυτό ακριβώς δείχνει και η σύγκριση του λόγου του οργανικού αζώτου 

προς το ολικό άζωτο ο οποίος παρουσιάζεται και στις δύο περιοχές σαφώς µεγαλύτε-

ρος σε περιόδους µε µεταφορά σκόνης. Αντίστοιχα αποτελέσµατα παίρνουµε αν συ-

γκρίνουµε τη µέση ροή οργανικού αζώτου. Τόσο για τη Φινοκαλιά όσο και για το 

Ηράκλειο έχουµε δύο φορές µεγαλύτερη ροή, όταν οι αέριες µάζες στην περιοχή µας 

προέρχονται από την περιοχή της Σαχάρας. Η ροή των κατιόντων ασβεστίου ακολου-

θεί παρόµοια πορεία, µε πιο εντυπωσιακές διαφορές, αποδεικνύοντας ότι όντως απο-

τελεί καλό δείκτη για την προέλευση των αερίων µαζών. Για τη Φινοκαλιά η ροή 

τους είναι 3,5 φορές µεγαλύτερη σε περιόδους µε επεισόδια σκόνης ενώ για το Ηρά-

κλειο 3 φορές µεγαλύτερη. Τα επεισόδια σκόνης, για να συνοψίσουµε, φαίνεται να 

αυξάνουν σηµαντικά την ποσότητα του οργανικού αζώτου και το ποσοστό του σε 

σχέση µε το ολικό άζωτο, για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και είναι επο-

µένως πολύ σηµαντικές µεταβλητές της περιοχής που χρειάζονται περισσότερη µελέ-

τη. 

Τόσο για την περιοχή του Ηρακλείου όσο και για την περιοχή της Φινοκαλιάς 

παρατηρήθηκε συσχέτιση της συγκέντρωσης του οργανικού αζώτου µε τη συγκέ-

ντρωση του ολικού αζώτου, εικόνες 4.10, 4.11. 
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Εικόνα 4.10: Συσχέτιση της συγκέντρωσης του οργανικού αζώτου µε την αντίστοιχη του ολικού αζώτου 
για την περιοχή της Φινοκαλιάς. 
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Εικόνα 4.11: Συσχέτιση της συγκέντρωσης του οργανικού αζώτου µε την αντίστοιχη του ολικού αζώτου 
για την περιοχή του Ηρακλείου. 

 

Αυτή η συσχέτιση δείχνει ότι το οργανικό και το ανόργανο άζωτο και για τις δύο πε-

ριοχές έχουν, ως επί το πλείστον, κοινές πηγές και κοινή ‘µοίρα’ στην ατµόσφαιρα 

κάτι που άλλωστε είχαµε επισηµάνει και στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας.   
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4.2 ΟΛΙΚΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ 
  

Στον πίνακα 4.7 παρουσιάζεται η εναπόθεση ανά έτος οργανικού και ολικού 

αζώτου σε δείγµατα ολικής εναπόθεσης από την περιοχή της Φινοκαλιάς. Μιλάµε για 

ολική εναπόθεση επειδή όπως έχουµε δει στο κοµµάτι των δειγµατοληψιών δεν ήταν 

δυνατός ο διαχωρισµός της ξηρής εναπόθεσης από την υγρή εναπόθεση όταν είχαµε 

βροχοπτώσεις. Για το λόγο αυτό στα αποτελέσµατα που θα ακολουθήσουν αναφερό-

µαστε στην ολική εναπόθεση. ∆εν υπάρχουν αντίστοιχες µελέτες για την περιοχή µας 

οπότε δεν µπορούµε να επιχειρήσουµε καµία σύγκριση. 

 

Τοποθεσία Εναπόθεση 
Οργανικό Ν 

µmol/m2yr 

Ολικό Ν 

µmol/m2yr 
ON/TN 

Φινοκαλιά ολική 48600 106200 46% 

Πίνακας 4.7: Ετήσια ολική εναπόθεση οργανικού και ολικού αζώτου στην περιοχή της Φινοκαλιάς.. 

  
Με µια πρώτη µατιά φαίνεται αρκετά σηµαντική η συµµετοχή του οργανικού αζώτου 

σε σχέση πάντα µε το ολικό άζωτο που εναποτίθεται στην περιοχή. 

 

4.2.1 Εποχιακή διακύµανση του οργανικού αζώτου 
 

Σε αυτή την παράγραφο θα µελετήσουµε κατά πόσο υπάρχει εποχιακή διακύ-

µανση του οργανικού αζώτου για την ολική εναπόθεση στη Φινοκαλιά.  

Στην εικόνα 4.12 παρουσιάζεται η µεταβολή της εναπόθεσης του οργανικού 

αζώτου σε µmol/m2  ανά µήνα. Η διακύµανση της εναπόθεσης του οργανικού αζώτου 

στα δείγµατα της ολικής εναπόθεσης στη Φινοκαλιά παρουσιάζει µέγιστα την άνοιξη 

και το φθινόπωρο και ελάχιστα το χειµώνα και το καλοκαίρι. Το ελάχιστο του χειµώ-

να οφείλεται στη µικρή παραγωγή οργανικού αζώτου από τις πηγές του, µιλάµε δη-

λαδή για µείωση στην ένταση των πηγών του. Τα µέγιστα την άνοιξη και το φθινό-

πωρο πιθανόν να οφείλονται στα αυξηµένα επεισόδια µεταφοράς σκόνης από την πε-

ριοχή της Αφρικής  που όπως είδαµε παραπάνω προκαλούν αύξηση στα επίπεδα του 

οργανικού αζώτου στα δείγµατα υγρής εναπόθεσης αυτών των περιόδων. 
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Εικόνα 4.12: Εποχιακή διακύµανση της ολικής εναπόθεσης οργανικού αζώτου για στη Φινοκα-
λιά. 

 

4.2.2 Συσχέτιση και σύγκριση του οργανικού αζώτου µε άλλες ενώσεις και φυσι-
κοχηµικές παραµέτρους. 

 

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των αποτελεσµάτων ερευνήθηκε κατά 

πόσο υπάρχει συσχέτιση του οργανικού αζώτου της ολικής εναπόθεσης, µε άλλες χη-

µικές ενώσεις και φυσικοχηµικές παραµέτρους και έγινε σύγκριση της εναπόθεσης 

οργανικού αζώτου µε τις αντίστοιχες εναποθέσεις για ουσίες όπως το αµµώνιο και τα 

νιτρικά που αποτελούν τις κυριότερες µορφές ανόργανου αζώτου που υπάρχουν στην 

ατµόσφαιρα. Τα αποτελέσµατα των παραπάνω συσχετίσεων ακολουθούν στη συνέ-

χεια. 

 

4.2.2.1 Αµµώνιο/ νιτρικά 
 

Στην εικόνα 4.13 παρουσιάζεται η σύγκριση της εναπόθεσης του οργανικού 

αζώτου στην περιοχή της Φινοκαλιάς για ολική εναπόθεση µε αυτή του αµµωνίου και 

των νιτρικών.  
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Εικόνα 4.13: Σύγκριση της ολικής εναπόθεσης οργανικού αζώτου ανά µήνα µε την αντίστοιχη νιτρικών 
και αµµωνίου για την ξηρή εναπόθεση στη Φινοκαλιά. 

 

 

Η εναπόθεση του οργανικού αζώτου είναι αρκετά σηµαντική σε σχέση µε την αντί-

στοιχη εναπόθεση των νιτρικών και του αµµωνίου.  

 Η συνολική ετήσια ολική εναπόθεση για κάθε ουσία  αναγράφεται στον πίνα-

κα 4.8. 

 

 

 

  

 Εναπόθεση σε µmol/m2

Περιοχή orgN NH+
4 NO-

3

Φινοκαλιά 48600 22200 35400 

Πίνακας 4.8: Συνολική τιµή της ετήσιας εναπόθεσης για την ολική εναπόθεση οργανικού αζώτου, νιτρι-
κών και αµµωνίου. 

 

Για την περιοχή της Φινοκαλιάς η εναπόθεση του οργανικού αζώτου είναι ση-

µαντικότερη από αυτή των νιτρικών ή του αµµωνίου, είναι µάλιστα σχεδόν ίδιας ση-

µασίας µε το άθροισµά τους, εικόνα 4.14.  
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Ολική εναπόθεση

org N
46%

NH4+
21%

NO3-
33%

 

Εικόνα 4.14: Συµµετοχή στην ετήσια ολική εναπόθεση ανά είδος για τη Φινοκαλιά. 

 

4.2.2.2 Ολικό άζωτο 
 

Για την περιοχή της Φινοκαλιάς παρατηρήθηκε συσχέτιση της συγκέντρωσης 

του οργανικού αζώτου µε τη συγκέντρωση του ολικού αζώτου στην ολική εναπόθεση, 

εικόνα 4.15. 
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Εικόνα 4.15: Συσχέτιση των συγκεντρώσεων οργανικού αζώτου µε το ολικό άζωτο για την ολική εναπό-
θεση. 
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Αυτή η συσχέτιση, όµοια µε την αντίστοιχη για την υγρή εναπόθεση, δείχνει ότι το 

οργανικό και το ολικό άζωτο και για την ολική εναπόθεση στη Φινοκαλιά έχουν κοι-

νές πηγές και κοινή ‘µοίρα’ στην ατµόσφαιρα, όπως ακριβώς και στην περίπτωση της 

υγρής εναπόθεσης. 
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4.3 ΞΗΡΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ 
 

Ξηρή εναπόθεση είναι αυτή που συλλέχθηκε στις περιόδους που δεν είχαµε 

βροχοπτώσεις στην περιοχή της Φινοκαλιάς. Τη θεωρούµε σηµαντικότερη από την 

ολική εναπόθεση γιατί αποτελεί ξεχωριστό τρόπο εναπόθεσης του οργανικού αζώτου, 

µόνο µέσω του αέρα, αντίθετα από την ολική εναπόθεση που εµπεριέχει εναπόθεση 

και µέσω βροχής, την οποία ήδη είχαµε υπολογίσει ξεχωριστά. Στον πίνακα 4.9  πα-

ρουσιάζεται συνοπτικά η ξηρή εναπόθεση ανά ηµέρα οργανικού και ολικού αζώτου, 

καθώς και ο λόγος συµµετοχής του οργανικού αζώτου στο ολικό άζωτο. 

 

Τοποθεσία Εναπόθεση 
Οργανικό Ν 

µmol/m2d 

Ολικό Ν 

µmol/m2d 
ON/TN 

Φινοκαλιά ξηρή 56 238 24% 

Πίνακας 4.9: Σύγκριση εναπόθεσης ανά ηµέρα για ολική και ξηρή εναπόθεση στην περιοχή της Φινοκα-
λιάς. 

 
Από το λόγο οργανικού αζώτου προς το ολικό άζωτο, φαίνεται ο ρόλος του οργανι-

κού αζώτου να είναι και στην ξηρή εναπόθεση αρκετά σηµαντικός σε σχέση µε το 

ολικό άζωτο. Στη συνέχεια θα συγκρίνουµε την ξηρή εναπόθεση του οργανικού αζώ-

του ξεχωριστά µε αυτή των νιτρικών και του αµµωνίου. 

4.3.1 Αµµώνιο/ νιτρικά 
 

Από τη σύγκριση της ξηρής εναπόθεσης του οργανικού αζώτου, µε την αντί-

στοιχη των κυριοτέρων µορφών ανόργανου αζώτου, νιτρικά και αµµώνιο, θα γίνει 

ακόµα πιο κατανοητό το πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος του οργανικού αζώτου στην 

ξηρή εναπόθεση. 

Στην εικόνα 4.17 συγκρίνεται ποσοστιαία, η εναπόθεση οργανικού αζώτου 

στην ξηρή εναπόθεση στη Φινοκαλιά, µε την αντίστοιχη του αµµωνίου και των νιτρι-

κών. Η σύγκριση αυτή πραγµατοποιήθηκε για την ίδια περίοδο για όλα τα είδη των 

ενώσεων. Βλέπουµε ότι για την ξηρή εναπόθεση το οργανικό άζωτο είναι ίδιας σηµα-

σίας, αν όχι σηµαντικότερο από το αµµώνιο, το γεγονός αυτό από µόνο του αποδει-

κνύει το σηµαντικό του ρόλο και στην ξηρή εναπόθεση. 
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Κεφάλαιο 4- Αποτελέσµατα και συζήτηση.  

OrgN
24%

NO3
-

53%
NH4

+

23%

 
Εικόνα 4.16: Συµµετοχή στην ξηρή εναπόθεση ανά είδος για την ίδια περίοδο. 

 
 

Πρέπει εδώ να τονίσουµε το γεγονός ότι η ποσοστιαία εικόνα που έχουµε από 

την ξηρή εναπόθεση, εικόνα 4.17, για την περιοχή της Φινοκαλιάς, είναι σε αρκετά 

καλή συµφωνία µε την αντίστοιχη ποσοστιαία εικόνα της υγρής εναπόθεσης για την 

ίδια περιοχή, εικόνα 4.7. Επίσης τα ποσοστά συµµετοχής στην ξηρή εναπόθεση του 

αµµωνίου, των νιτρικών και του οργανικού αζώτου, πιθανώς αντικατοπτρίζουν και τις 

ταχύτητες εναπόθεσής τους. Τα νιτρικά εµφανίζουν το µεγαλύτερο ποσοστό συµµε-

τοχής, ακολουθεί το οργανικό άζωτο και τέλος το αµµώνιο. Αυτό σηµαίνει ότι τα νι-

τρικά έχουν µεγαλύτερες ταχύτητες εναπόθεσης, γι ‘αυτό και υπάρχουν σε µεγαλύτε-

ρες ποσότητες στην ξηρή εναπόθεση, από το οργανικό άζωτο και το οργανικό άζωτο 

µεγαλύτερη ταχύτητα εναπόθεσης από το αµµώνιο. Είναι δηλαδή:  

 

)()()( 43
+− >> NHVOrgNVNOV ddd  όπου Vd, ταχύτητα εναπόθεσης 

 

Η έµµεση αυτή διαπίστωση συµφωνεί µε τη βιβλιογραφία (Mace et al., 2003).  

 
 
 
 
 
 

4.3.2 Έµµεσος υπολογισµός της ολικής εναπόθεσης. 
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Κεφάλαιο 4- Αποτελέσµατα και συζήτηση.  

Προσθέτοντας στην ξηρή εναπόθεση στη Φινοκαλιά την υγρή εναπόθεση, έ-

χουµε ένα έµµεσο προσδιορισµό της ολικής εναπόθεσης για την περιοχή. Στη συνέ-

χεια θα υπολογίσουµε µε αυτό τον τρόπο την ολική εναπόθεση για το οργανικό άζω-

το, το αµµώνιο και τα νιτρικά. 

Στον πίνακα 4.10  αναγράφεται η µέση ηµερήσια ξηρή εναπόθεση για το ορ-

γανικό άζωτο, το αµµώνιο και τα νιτρικά.  

 

Ξηρή εναπόθεση  Org N NH4
+ NO3

-

µmol/m2d 56 54 128 

Πίνακας 4.10: Ξηρή εναπόθεση ανά ηµέρα και είδος ένωσης για τη Φινοκαλιά 

 

Πολλαπλασιάζοντας την τιµή αυτή µε τις ηµέρες του χρόνου που είχαµε µόνο 

ξηρή εναπόθεση, θα υπολογίσουµε την ετήσια ξηρή εναπόθεση για κάθε µία από τις 

παραπάνω ουσίες. Οι µέρες κατά τις οποίες δεν είχαµε βροχόπτωση στη Φινοκαλιά, 

είχαµε δηλαδή µόνο ξηρή εναπόθεση, στη διάρκεια ενός έτους ήταν 225 (µετεωρολο-

γικά δεδοµένα του σταθµού). Οπότε η ετήσια ξηρή εναπόθεση για το οργανικό ά-

ζωτο θα ισούται µε 56 µmol/m2·d* 225d = 12,6 mmol/m2·yr. Πραγµατοποιώντας 

τους ίδιους υπολογισµούς για το αµµώνιο και τα νιτρικά παίρνουµε αντίστοιχα 12,2 

mmol/m2·yr και 28,8 mmol/m2·yr. Στον πίνακα 4.11 συνοψίζονται οι τιµές που υ-

πολογίστηκαν για την ετήσια ξηρή εναπόθεση, µε αυτό τον τρόπο, ανά ουσία. Επίσης, 

αναγράφονται και οι αντίστοιχες τιµές για την υγρή εναπόθεση, παράγραφος 4.1.  

OrgN
24%

NH4+
24%

NO3-
52%

 

Εικόνα 4.17: Ποσοστιαία συµµετοχή ανά ουσία στην έµµεσα προσδιοριζόµενη ολική εναπόθεση 
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Κεφάλαιο 4- Αποτελέσµατα και συζήτηση.  

Το άθροισµα ετήσιας ξηρής εναπόθεσης και ετήσιας υγρής εναπόθεσης, τρίτη 

γραµµή του πίνακα, είναι ουσιαστικά η τιµή της ετήσιας ολικής εναπόθεσης για τη 

Φινοκαλιά, η οποία υπολογίστηκε έµµεσα. Στην εικόνα 4.17 παρουσιάζεται η συµµε-

τοχή ανά ουσία, στην έµµεσα προσδιοριζόµενη ολική εναπόθεση. 

Στην τελευταία γραµµή του πίνακα αναγράφεται η ετήσια τιµή της ολικής ε-

ναπόθεσης που υπολογίστηκε άµεσα από µετρήσεις στα δείγµατα ολικής εναπόθεσης, 

που συλλέχθηκαν στην περιοχή της Φινοκαλιάς, παράγραφος 4.2. Αν συγκρίνουµε τις 

τιµές που βρίσκουµε για την ολική εναπόθεση µε τον ένα και τον άλλο τρόπο βλέ-

πουµε ότι: 

Α) Υπάρχει σχετική συµφωνία για τις τιµές της εναπόθεσης του αµµωνίου και 

των νιτρικών, η απόκλιση µεταξύ των δύο τιµών για το αµµώνιο και τα νιτρικά είναι 

αντίστοιχα 10% και 20% και 

Β) ∆εν υπάρχει συµφωνία για τις δύο, διαφορετικά υπολογισµένες, τιµές ορ-

γανικού αζώτου, µεταξύ των οποίων η απόκλιση είναι 60%.  

 

Εναπόθεση 

mmol/m2·yr 
Org N NH4

+ NO3
-

Ξηρή 12,6 12,2 28,8 

Υγρή 7,5 7,6 14,8 

Ολική (έµµεσα) 20,1 19,8 43,6 

Ολική (άµεσα) 48,6 22,2 35,4 

Πίνακας 4.11: Σύγκριση άµεσα και έµµεσα υπολογιζόµενης ολικής εναπόθεσης. 

 

∆εν γνωρίζουµε σε τι οφείλεται η παρατηρούµενη διαφορά για το οργανικό άζωτο και 

χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να βρεθεί η γενεσιουργός αιτία αυτής της µη συµ-

φωνίας. Για το λόγο αυτό παραθέσαµε στην παρούσα εργασία και τους δύο διαφορε-

τικούς τρόπους προσέγγισης της ολικής εναπόθεσης οργανικού αζώτου, µε όσο το 

δυνατόν περισσότερη λεπτοµέρεια, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφής η εικόνα 

σε σχέση µε την παρατηρούµενη διαφορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 



Κεφάλαιο 5-Συµπεράσµατα.  

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο να µελετήσει την ατµοσφαιρική εναπόθεση 

του οργανικού αζώτου στην περιοχή µας. Ξεκινώντας από την δοκιµή της µεθόδου 

µέτρησης του οργανικού αζώτου προχωρήσαµε στην επεξεργασία των αποτελεσµά-

των τόσο για την υγρή εναπόθεση στην περιοχή του Ηρακλείου και της Φινοκαλιάς 

όσο και για την ξηρή εναπόθεση στην περιοχή της Φινοκαλιάς. Μελετήθηκε η επο-

χιακή διακύµανση καθώς και η πιθανή συσχέτιση µε άλλες ενώσεις και φυσικοχηµι-

κές παραµέτρους. Τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήξαµε από την πραγµάτωση της 

παρούσας διατριβής παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια. 

 

• Η µέθοδος που ακολουθήθηκε για τη µέτρηση του οργανικού αζώτου ελέγ-

χθηκε σε όλα τα στάδιά της. Οι δοκιµές που έγιναν για την επαναληψιµότητα, 

τα τυφλά, τη συντήρηση και γενικότερα τη σωστή λειτουργία της έδωσαν ικα-

νοποιητικά  αποτελέσµατα. 

• Το ποσοστό συµµετοχής του οργανικού αζώτου στο ολικό άζωτο για την υγρή 

εναπόθεση στο Ηράκλειο και τη Φινοκαλιά είναι 39% και 27% αντίστοιχα. Το 

αντίστοιχο ποσοστό για την ξηρή εναπόθεση στη Φινοκαλιά είναι 24%. Τα 

ποσοστά αυτά θεωρούνται σηµαντικά. 

• Η µεγαλύτερη συµµετοχή του οργανικού αζώτου σε σχέση µε το ολικό άζωτο 

που παρουσιάζεται στο Ηράκλειο σε σχέση µε τη Φινοκαλιά οφείλεται στο 

γεγονός ότι το Ηράκλειο αποτελεί αστικό κέντρο µε τοπικές πηγές οργανικού 

αζώτου, πηγές που δεν υπάρχουν στη Φινοκαλιά που είναι αποµακρυσµένη µη 

αστική περιοχή. 

• Υπάρχει εποχιακή διακύµανση της εναπόθεσης οργανικού αζώτου µε µέγιστα 

την άνοιξη και το φθινόπωρο, περιόδους µε αυξηµένα περιστατικά µεταφοράς 

σκόνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου από την Αφρική.  

• Υπάρχει συσχέτιση της εναπόθεσης του οργανικού αζώτου µε τα κατιόντα 

ασβεστίου και το ολικό άζωτο.  

• Η συνολική εναπόθεση αζώτου στην περιοχή της Φινοκαλιάς υπολογίστηκε 

ότι είναι 83,5 mmol/m2•yr. Από αυτήν το 25% είναι οργανικό άζωτο. Το ποσό 

αυτό είναι 8-9 φορές µεγαλύτερο από το αντίστοιχο που µετρήθηκε για την 

περιοχή µε ιζηµατοπαγίδες (Kouvarakis et al., 2001). Η διαφορά αυτή δείχνει 
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Κεφάλαιο 5-Συµπεράσµατα.  

πόσο αστάθµητο είναι το οργανικό άζωτο στην περιοχή της Ανατολικής Με-

σογείου. Χρειάζονται εποµένως επιπλέον µελέτες για την περιοχή σε συνερ-

γασία µε βιολόγους ώστε η εικόνα που έχουµε να είναι πιο πλήρης και σαφής. 
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