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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Η διαρκισ αφξθςθ των αερίων του κερμοκθπίου από τθν προ-βιομθχανικι εποχι ζωσ ςιμερα,
κυρίωσ λόγω ανκρωπογενών δραςτθριοτιτων, ζχει οδθγιςει ςε κζρμανςθ του πλανιτθ.
φμφωνα με ζκκεςθ τθσ Διακυβερνθτικισ Επιτροπισ για τθν Αλλαγι του Κλίματοσ (IPCC) θ
κερμοκραςία τθσ Γθσ αυξικθκε κατά τθν διάρκεια του προθγοφμενο αιώνα, όπωσ καταγράφθκε
από τθν παγκόςμια μζςθ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του αζρα και των ωκεανών (~ 0.6 oC), τθν
εκτεταμζνθ τιξθ του χιονιοφ και του πάγου, και τθν αυξανόμενθ μζςθ ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ.
Αντίςτοιχεσ εκτιμιςεισ τθσ IPCC για τον 21ο αιώνα αναφζρουν αφξθςθ τθσ μζςθσ κερμοκραςίασ
τθσ Γθσ που κα κυμαίνεται μεταξφ 1.1 - 6.4 οC.
Σα αεροηόλ είναι ςωματίδια τα οποία αιωροφνται ςτθν ατμόςφαιρα και προζρχονται είτε από
απευκείασ εκπομπι τουσ από διάφορεσ πθγζσ είτε από τθν χθμικι μετατροπι αζριων ρφπων ςε
ςωματίδια. Ιδιαίτερα τα ατμοςφαιρικά ςωματίδια με διάμετρο ζωσ και 2.5 μm (PM2.5)
προκαλοφν ςθμαντικά προβλιματα ςτθν ανκρώπινθ υγεία ενώ εμπλζκονται ςτθν μείωςθ τθσ
ορατότθτασ, τον ςχθματιςμό τθσ όξινθσ βροχισ και τθσ ομίχλθσ κακώσ επίςθσ και ςτθν αλλαγι
του ενεργειακοφ ιςοηυγίου του πλανιτθ. Σα ςωματίδια αυτά, το Ο3 κακώσ και άλλοι αζριοι ρφποι
ςυνδζονται μεταξφ τουσ μζςω ενόσ πολφπλοκου δικτφου κοινών εκπομπών, μετεωρολογικών
διαδικαςιών και φωτοχθμικών αντιδράςεων. Επομζνωσ, θ αλλαγι του κλίματοσ ι θ αλλαγι ςτισ
εκπομπζσ ενόσ αζριου ρφπου μπορεί να οδθγιςει ςε αλλαγζσ (κετικζσ ι αρνθτικζσ) άλλων
αζριων ρφπων.
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τθν ςυγκεκριμζνθ εργαςία εφαρμόηουμε το τριςδιάςτατο μοντζλο χθμικισ μεταφοράσ PMCAMx2008, για να μελετιςουμε τθν επίδραςθ που ζχουν διαφορετικά ςενάρια αλλαγισ του κλίματοσ
κακώσ επίςθσ και διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ μείωςθσ εκπομπών ςτθν ςυγκζντρωςθ των
ατμοςφαιρικών ςωματιδίων διαμζτρου ζωσ 2.5 μm (PM2.5). υγκεκριμζνα μελετικθκε θ απόκριςθ
των ςωματιδίων τθσ ατμόςφαιρασ ςτθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ κατά 2.5 και 5 K αντίςτοιχα,
κακώσ επίςθσ και ςτθν μείωςθ κατά 50% των εκπομπών του διοξειδίου του κείου (SO2), τθσ
αμμωνίασ (NH3), των οξειδίων του αηώτου (NOx), των ανκρωπογενών πτθτικών οργανικών
ενώςεων (VOCs) και των πρωτογενών
οργανικών ςωματιδίων που προζρχονται από
ανκρωπογενείσ πθγζσ. Σο μοντζλο εφαρμόςκθκε ςτθν Ευρώπθ προςομοιώνοντασ δφο περιόδουσ
(Καλοκαίρι 2008 και Χειμώνασ 2009), προκειμζνου να ελεγχκεί και θ εποχιακι εξάρτθςθ τθσ
απόκριςθσ των PM2.5 ςτθν αλλαγι του κλίματοσ και τισ αλλαγζσ των εκπομπών. Η
αποτελεςματικότθτα τθσ κάκε ςτρατθγικισ περιοριςμοφ εκπομπών και θ ςθμαςία τθσ κλιματικισ
αλλαγισ για τισ διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ευρώπθσ κα αναλυκοφν διεξοδικά.

