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 5.1   Εισαγωγή 
 
Τα ρήγµατα (ή ρηξιγενείς ζώνες) µετασχηµατισµού 
(transform faults or fault zones), είναι µεγάλης κλί-
µακας ενεργές τεκτονικές δοµές, που αποτελούν 
όρια τεκτονικών λιθοσφαιρικών πλακών. Η κίνηση 
µεταξύ τους χαρακτηρίζεται από οριζόντια ολίσθη-
ση, δηλαδή πρόκειται για όρια κατά µήκος των ο-
ποίων, ούτε δηµιουργείται (όπως στα αποκλίνο-
ντα), αλλά ούτε και καταστρέφεται (όπως στα συ-
γκλίνοντα), λιθόσφαιρα. 
 Συχνά χρησιµοποιείται και ο όρος ζώνες διάρ-
ρηξης (fracture zones), για να χαρακτηρίσει τις µε-
γάλης κλίµακας διαρρήξεις του ωκεάνιου φλοιού, 
που περιλαµβάνουν, τόσο το ρήγµα µετασχηµατι-
σµού, που αποτελεί το ενεργό τµήµα, όσο και την 
ανενεργή προέκτασή του προς το εσωτερικό των 
πλακών που φέρνει σε επαφή. Τα ανενεργά αυτά 
τµήµατα, αντιπροσωπεύουν δοµές που στο παρελ-
θόν αποτελούσαν ενεργά τµήµατα του ρήγµατος 
µετασχηµατισµού, δεδοµένου ότι, όπως και στη 
συνέχεια θα περιγραφεί αναλυτικά, το ενεργό τµή-
µα των ρηγµάτων αυτών περιορίζεται µόνο ανάµε-
σα στις µεσοωκεάνιες ράχες (ή τάφρους), που τέ-
µνουν εγκάρσια. Οι µεγάλες αυτές ζώνες διάρρηξης 

εµφανίζονται ως µεγάλης κλίµακας τοπογραφικές 
ανωµαλίες στον ωκεάνιο πυθµένα, που ταυτίζονται 
µε τις ασυνέχειες και εγκάρσιες µετατοπίσεις των, 
ευθύγραµµων κατά τα άλλα, ζωνών των µαγνητι-
κών ανωµαλιών (Εικ. 5.1). 

 Όπως και στο Κεφάλαιο 3 αναφέρθηκε, τα 
ρήγµατα µετασχηµατισµού είναι παντού παράλλη-
λα σε µικρούς κύκλους, γύρω από τον πόλο Euler 
της σχετικής περιστροφής ανάµεσα στις δύο πλά-

Ρήγµατα Μετασχηµατισµού 
και Οριζόντιας Ολίσθησης 

 

 
Εικόνα 5.1   Επιβεβαίωση των ρηγµάτων µετασχηµα-
τισµού από την εγκάρσια µετατόπιση των ζωνών µα-
γνητικών ανωµαλιών. 
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κες. ∆εδοµένου ότι ο πόλος αυτός τείνει να µετα-
ναστεύει, τα επιµέρους τµήµατα των ζωνών διάρ-
ρηξης, ενός συγκεκριµένου ρήγµατος µετασχηµα-
τισµού, δεν βρίσκονται, σε γενικές γραµµές, κατά 
µήκος ενός, µόνο, µικρού κύκλου. Έτσι λοιπόν, µια 
σειρά από µικρούς κύκλους µπορεί να αντιστοιχεί 
στα επιµέρους τµήµατα της ζώνης διάρρηξης, α-
ντανακλώντας το σχηµατισµό των τµηµάτων αυτών 
γύρω από διαφορετικούς πόλους Euler. 

Προέλευση των Ρηγµάτων 
Μετασχηµατισµού 
Ένα ερώτηµα, που σχετίζεται άµεσα µε τα όσα α-
ναφέρθηκαν στα προηγούµενα, είναι η προέλευση 
και ο τρόπος δηµιουργίας των ρηγµάτων µετασχη-
µατισµού. ∆εδοµένου ότι η Γη είναι σφαιρική, η 
διάνοιξη που γίνεται στις µεσοωκεάνιες ράχεις δεν 
µπορεί να είναι ευθύγραµµη, γιατί ένα σπάσιµο, 
µια διάρρηξη δηλαδή, σε ένα σφαιρικό σώµα δεν 
µπορεί ποτέ να είναι ευθύγραµµο, αλλά µετατοπί-
ζεται εγκάρσια, µε αποτέλεσµα να χωρίζεται σε 
επιµέρους τµήµατα. Μέσα από τη βασική αυτή αρ-
χή, µπορεί να γίνει µια απλοϊκή ερµηνεία για τη 
δηµιουργία των ρηγµάτων µετασχηµατισµού, που 
αποτελούν ακριβώς τις ζώνες στις οποίες γίνεται η 
εγκάρσια µετακίνηση και ο διαχωρισµός σε επιµέ-
ρους τµήµατα, των µεσοωκεάνιων ράχεων, που 
αντιπροσωπεύουν αποχωρισµό και "σπάσιµο" της 
λιθόσφαιρας. Μάλιστα ο διαχωρισµός αυτός γίνε-
ται µε τέτοιον τρόπο, ώστε οι νοητές προεκτάσεις 
των επιµέρους τµηµάτων µιας µεσοωκεάνιας ρά-

χης, να διέρχονται όλες από τον πόλο Euler (Εικ. 
5.2). 
 Ταυτόχρονα, η γραµµική ταχύτητα κατά µήκος 
των περιθωρίων των πλακών που αποκλίνουν ή 
συγκλίνουν, δεν είναι σταθερή σε όλο το µήκος 
τους, αλλά εξαρτάται από την απόστασή τους από 
τον πόλο Euler. Πιο συγκεκριµένα είναι µεγαλύτε-
ρες στα σηµεία των περιθωρίων που είναι µακριά 
από τον πόλο και µικρότερες σε αυτά που βρίσκο-
νται εγγύτερα σε αυτόν. Αν ληφθεί υπόψη και η 
µετανάστευση του πόλου Euler κατά τη διάρκεια 
της κίνησης των πλακών, αντιλαµβάνεται κανείς 
ότι οι διαφορές αυτές στις ταχύτητες στα επιµέρους 
τµήµατα των ζωνών διάνοιξης ή σύγκλισης των 
πλακών, είναι πιθανά ένα από τα αίτια της δηµι-
ουργίας των ρηγµάτων µετασχηµατισµού (Εικ. 
5.2). 
 Εκτός από την ανωτέρω πιθανή ερµηνεία για 
τη δηµιουργία των ρηγµάτων µετασχηµατισµού, 
υπάρχει και αυτή που υποστηρίζει ότι το πιθανό 
αίτιο βρίσκεται αρκετά πίσω στο χρόνο και σχετί-
ζεται µε το αρχικό στάδιο της ταφρογένεσης (rift-
ing), που εξελίσσεται στη συνέχεια σε ωκεανό, ό-
πως έχουν δείξει µελέτες για τη διάνοιξη και εξέλι-
ξη του Ατλαντικού Ωκεανού. Στην Εικ. 5.3a πα-
ρουσιάζεται µια υποθετική ήπειρος στο εσωτερικό 
της οποίας βρίσκονται δύο µεγάλης κλίµακας 
γραµµές ασυνέχειας και "αδυναµίας". 

  

 

 
 
Εικόνα 5.2   Η σφαιρικότητα της Γης και οι µεταβο-
λές της ταχύτητας κίνησης κατά µήκος των περιθω-
ρίων των πλακών, ανάλογα µε την απόσταση από τον 
πόλο Euler, αποτελούν πιθανές αιτίες για τη µη γραµ-
µικότητα των µεσοωκεανίων ράχεων και τη δηµιουρ-
γία των ρηγµάτων µετασχηµατισµού. 

 

 
Εικόνα 5.3   Ένα µοντέλο για την προέλευση των 
ρηγµάτων µετασχηµατισµού, ως κληρονοµηµένες δο-
µές από το στάδιο της ταφρογένεσης (rifting). 
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Στο επόµενο στάδιο (Εικ. 5.3b) η ήπειρος αυτή υ-
φίσταται ένα γενικό πεδίο εφελκυσµού, περίπου 
παράλληλο στις δύο αυτές γραµµές. Λόγω του πε-
δίου αυτού δηµιουργείται µια διάρρηξη στην ήπει-
ρο (τάφρος), η οποία στο µεγαλύτερο τµήµα της 
είναι εγκάρσια στη διεύθυνση του εφελκυσµού. 
Μόνο στην περιοχή ανάµεσα στις δύο προϋπάρ-
χουσες γραµµές ασυνέχειας τείνει, η διάρρηξη αυ-
τή, να γίνει παράλληλη µε αυτές, µε αποτέλεσµα η 
τάφρος που δηµιουργείται να µην είναι ευθύγραµ-
µη. 
 Στο επόµενο στάδιο της δηµιουργίας του ωκε-
ανού (Εικ. 5.3c), η µεσοωκεάνια ράχη που δηµι-
ουργείται ακολουθεί το σχήµα της αρχικής ταφρο-
γένεσης (rifting). Το τµήµα που βρίσκεται ανάµεσα 
στις δύο γραµµές ασυνέχειας εξελίσσεται σε ρήγµα 
µετασχηµατισµού, που είναι ενεργό µόνο ανάµεσα 
στα δύο τµήµατα της µεσοωκεάνιας ράχης. Με άλ-
λα λόγια το ρήγµα µετασχηµατισµού αποτελεί µια 
δοµή που κληρονοµήθηκε από το αρχικό στάδιο 
του rifting και δρα µε τέτοιο τρόπο ώστε η µεσοω-
κεάνια ράχη να βρίσκεται πάντα στο µέσον του 
επεκτεινόµενου ωκεανού. 

Κατηγορίες Ρηγµάτων 
Μετασχηµατισµού 
Η πιο τυπική περίπτωση ρηγµάτων µετασχηµατι-
σµού είναι αυτά που αναπτύσσονται σε ωκεάνιο 
φλοιό. Υπάρχουν όµως και ρήγµατα µετασχηµατι-
σµού που αναπτύσσονται σε ηπειρωτικό φλοιό 
(continental transform faults). Εδώ πρέπει να γίνει 
διάκριση από τα απλά ρήγµατα οριζόντιας ολίσθη-
σης (strike-slip faults) που αναπτύσσονται σε πολ-
λές ηπειρωτικές περιοχές, δεδοµένου ότι υπάρχουν 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους, όπως θα περι-
γραφεί αναλυτικά στα επόµενα. Στο χάρτη της Εικ. 
5.4 της προηγούµενης σελίδας, παρουσιάζονται 
όλες οι τοποθεσίες όπου απαντώνται τα κυριότερα 
ωκεάνια ρήγµατα µετασχηµατισµού και οι σχετιζό-
µενες µε αυτά ζώνες διάρρηξης, τα κυριότερα ηπει-
ρωτικά ρήγµατα µετασχηµατισµού, καθώς και ορι-
σµένα σηµαντικά απλά ρήγµατα οριζόντιας ολί-
σθησης. 
 Από τα ρήγµατα µετασχηµατισµού που ανα-
πτύσσονται στις ωκεάνιες περιοχές, τα συνηθέστε-
ρα είναι αυτά που αναπτύσσονται εγκάρσια στις 
µεσοωκεάνιες ράχεις, συνδέοντας στην ουσία τα 
δύο επιµέρους τµήµατα τους. Υπάρχουν όµως και 
άλλοι τύποι ρηγµάτων µετασχηµατισµού, που δια-
κρίνονται ανάλογα µε τον τύπο των ορίων των 
πλακών που συνδέουν. Έτσι λοιπόν διακρίνονται: 
 Ρήγµατα µετασχηµατισµού τύπου "ράχη–
ράχη" (Εικ. 5.5). Είναι αυτά που συνδέουν δύο 
τµήµατα µιας µεσοωκεάνιας ράχης ή αποκλίνοντα 
όρια πλακών και όπως αναφέρθηκε αποτελούν το 

συνηθέστερο τύπο. Τέτοιου τύπου ρήγµατα απα-
ντώνται συνήθως κάθε 100 km, κατά µήκος του 
άξονα της ράχης. Επειδή, ως συνήθως, η διάνοιξη 
είναι συµµετρική και το ρήγµα µετασχηµατισµού 
βρίσκεται σε σταθερή γωνιακή απόσταση από τον 
πόλο Euler της σχετικής γωνιακής ταχύτητας, δια-
τηρεί σταθερό το µήκος του. Τα ρήγµατα αυτού 
του τύπου κυριαρχούν στον Ατλαντικό και Ινδικό 
ωκεανό, αλλά είναι παρόντα και σε άλλες ράχες 
(Εικ. 5.4). 
 Ρήγµατα µετασχηµατισµού τύπου "ράχη–
τάφρος" (Εικ. 5.6). Συνδέουν µία ράχη µε µία τά-
φρο σε συγκλίνοντα περιθώρια πλακών. ∆ιακρίνο-
νται δύο τύποι, ανάλογα µε την πολικότητα της 
τάφρου (δηλαδή την πολικότητα της ζώνης υποβύ-
θισης). Ο πρώτος τύπος συνδέει µία ράχη µε την 

 
Εικόνα 5.5   Ένα ρήγµα µετασχηµατισµού τύπου "ρά-
χη-ράχη", που χαρακτηρίζεται από σταθερό µήκος 
του ενεργού τµήµατος που συνδέει τις δύο ράχεις. 

 

 

 
 
Εικόνα 5.6   Οι δύο τύποι των ρηγµάτων µετασχηµα-
τισµού "ράχη-τάφρος", ανάλογα µε την πολικότητα 
της τάφρου. Στην πρώτη περίπτωση το µήκος του 
ρήγµατος αυξάνει, ενώ στη δεύτερη αυξάνει, ή µειώ-
νεται, ανάλογα µε το πρόσηµο της διαφοράς ανάµεσα 
στο ήµισυ του ρυθµού διάνοιξης και στο σύνολο του 
ρυθµού υποβύθισης. 
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επωθούµενη πλευρά ενός συγκλίνοντος περιθωρίου 
(Εικ. 5.6). Το µήκος του ρήγµατος αυξάνεται µε 
ένα ρυθµό αντίστοιχο µε το ήµισυ του ρυθµού διά-
νοιξης της ράχης. Ένα παράδειγµα τέτοιων ρηγµά-
των µετασχηµατισµού απαντάται στα ΝΑ της νο-
τιότατης απόληξης της Ν. Αµερικής (βόρειο και 
νότιο περιθώριο πλάκας South Sandwich, Εικ. 5.4). 
 Ο δεύτερος τύπος συνδέει µία ράχη µε την 
υποβυθιζόµενη πλευρά ενός συγκλίνοντος περιθω-
ρίου (Εικ. 5.6). Στην περίπτωση αυτή το µήκος του 
ρήγµατος µεταβάλλεται µε ένα ρυθµό αντίστοιχο 
µε τη διαφορά ανάµεσα στο ήµισυ του ρυθµού διά-
νοιξης της ράχης και το ρυθµό της υποβύθισης. Ως 
εκ τούτου λοιπόν, αν το ήµισυ του ρυθµού διάνοι-
ξης υπερβαίνει το ρυθµό υποβύθισης, η ράχη απο-
µακρύνεται από τη ζώνη υποβύθισης και το µήκος 
του ρήγµατος µετασχηµατισµού αυξάνει. Αν ο 
ρυθµός υποβύθισης υπερβαίνει το ήµισυ του ρυθ-
µού διάνοιξης, ράχη και τάφρος πλησιάζουν και το 
µήκος του ρήγµατος µικραίνει. Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα τέτοιων ρηγµάτων αποτελούν το 
Queen Charlotte Island Fault, που συνδέει την Ex-
plorer ridge µε τη ζώνη υποβύθισης των Ν∆ ακτών 
των Η.Π.Α., το ρήγµα µετασχηµατισµού που συν-
δέει τη ράχη της Ν. Χιλής µε τη ζώνη υποβύθισης 
της Ν. Αµερικής και το ρήγµα µετασχηµατισµού 
που συνδέει την Galapagos rise µε τη ζώνη υποβύ-
θισης της Κεντρικής Αµερικής (Εικ. 5.4). 
 Ρήγµατα µετασχηµατισµού τύπου "τάφρος–
τάφρος" (Εικ. 5.7). Συνδέουν δύο τάφρους σε συ-
γκλίνοντα περιθώρια πλακών και διακρίνονται 
τρεις τύποι, ανάλογα µε την πολικότητα των δύο 
συγκλινόντων περιθωρίων. Στην περίπτωση που οι 
ζώνες υποβύθισης κλίνουν αντίθετα και συγκλίνουν 
η µία προς την άλλη και οι ρυθµοί υποβύθισης και 
των δύο περιθωρίων είναι περίπου ίσοι, τότε το 
ρήγµα επιµηκύνεται µε τον ίδιο ρυθµό. Παραδείγ-
µατα αποτελούν το Alpine Fault στη Νέα Ζηλανδία 
ανάµεσα στα Kermadec Islands και την Macquarie 
ridge, καθώς και το ρήγµα ανάµεσα στη W. Luzon 
trench και την Philippine trench (Εικ. 5.4). 
 Στην περίπτωση που οι δύο ζώνες βυθίζονται 
µε αντίστοιχους ρυθµούς αλλά αντίθετες φορές, 
αποκλίνοντας µεταξύ τους (Εικ. 5.7), τότε το µήκος 
του ρήγµατος µετασχηµατισµού βραχύνεται µε τον 
ίδιο ρυθµό. ∆εν υφίστανται ξεκάθαρα παραδείγµα-
τα αυτού του τύπου ρηγµάτων στα σηµερινά όρια 
των πλακών, πιθανά επειδή η γεωµετρία τους τελι-
κά εξελίσσεται σε αυτή του προηγούµενου τύπου. 
 Τέλος αν οι δύο ζώνες υποβύθισης κλίνουν µε 
την ίδια φορά και αντίστοιχους ρυθµούς βύθισης 
(Εικ. 5.8), το µήκος του ρήγµατος µετασχηµατι-
σµού, που τις συνδέει, παραµένει σταθερό. Ένα 
σύγχρονο παράδειγµα, τέτοιου τύπου ρήγµατος 
µετασχηµατισµού, αποτελεί αυτό ανάµεσα στα W. 
Aleutian Islands και την Kamchatka, κατά µήκος 

του περιθωρίου ανάµεσα στις πλάκες της Βόρειας 
Αµερικής και της Ασίας (Εικ. 5.4). 
 Τα παραδείγµατα αυτά που περιγράφησαν α-
φορούν όλες εκείνες τις περιπτώσεις που το ρήγµα 
µετασχηµατισµού συνδέει δύο απλά περιθώρια α-
νάµεσα σε δύο πλάκες. Υπάρχουν όµως και πιο 
σύνθετες περιπτώσεις, όπως π.χ. στα σηµεία τρι-
πλής συµβολής (triple junctions), όπου συναντώ-
νται τρεις πλάκες και η συµπεριφορά του ρήγµατος 
είναι δύσκολο να προβλεφθεί, αν δεν είναι γνωστή 
η γεωµετρία του σηµείου συµβολής και οι σχετικές 
ταχύτητες κίνησης των τριών πλακών. Ένα τέτοιο 
παράδειγµα αποτελούν τα σηµεία απόληξης του 
San Andreas Fault (Εικ. 5.4, βλπ. στα επόµενα). 

Σεισµικότητα Ρηγµάτων 
Μετασχηµατισµού 
Όπως αναφέρθηκε στα προηγούµενα, η σεισµικό-
τητα στα περιθώρια των πλακών που αποκλίνουν, 

 
Εικόνα 5.7   Οι τρεις τύποι των ρηγµάτων µετασχη-
µατισµού "τάφρος-τάφρος", ανάλογα µε την πολικό-
τητα της τάφρου. Στην πρώτη περίπτωση το µήκος 
του ρήγµατος αυξάνει µε ρυθµό ίσο µε αυτό της υπο-
βύθισης, στη δεύτερη µειώνεται µε αντίστοιχο ρυθµό 
και στη τρίτη παραµένει σταθερό. 
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στις µεσοωκεάνιες ράχεις, χαρακτηρίζεται από µι-
κρού βάθους σεισµούς (συνήθως όχι πάνω από 20 
km), που οι µηχανισµοί γένεσης φανερώνουν κα-
νονικά ρήγµατα παράλληλα µε τον άξονα της τά-
φρου. Στην περίπτωση των ρηγµάτων µετασχηµα-
τισµού η σεισµικότητα είναι, επίσης, µικρού βά-
θους, µόνο που οι µηχανισµοί γένεσης, όπως είναι 
αναµενόµενο, φανερώνουν ρήγµατα οριζόντιας 
ολίσθησης, µε γεωµετρία εγκάρσια ως προς τον 
άξονα της τάφρου (Εικ. 5.8). Όπως αναφέρθηκε και 
στην περίπτωση των µεσοωκεάνιων ράχεων, τα 
µεγέθη των σεισµών δεν είναι πολύ µεγάλα, δεδο-
µένου ότι τα πετρώµατα που υφίστανται τις τάσεις, 
τείνουν να διαρρηχθούν πριν τη συγκέντρωση υ-
ψηλού ποσοστού καταπόνησης. 
 Η περίπτωση των ηπειρωτικών ρηγµάτων µε-
τασχηµατισµού είναι πιο σύνθετη, διότι αφενός µεν 

δίνουν σηµαντικά µεγαλύτερα µεγέθη σεισµών, 
αφετέρου δε βρίσκονται συνήθως πολύ πλησιέστε-
ρα σε κατοικηµένες περιοχές. Την πιο χαρακτηρι-
στική περίπτωση αποτελεί το San Andreas Fault, 
που είναι γνωστό για την υψηλή καταστροφικότητα 
των σεισµών που το συνοδεύουν. Στην Εικ. 5.9 πα-
ρουσιάζεται ένας απλοποιηµένος χάρτης των τµη-
µάτων της ρηξιγενούς ζώνης που έχουν επαναδρα-
στηριοποιηθεί και διακρίνεται το σεισµικό κενό του 
τµήµατος στην περιοχή Indio, όπου υπάρχει η πι-
θανότητα για εκδήλωση µεγάλου σεισµού. Η υψη-
λή δυναµικότητα του ηπειρωτικού ρήγµατος µετα-

 
 

Εικόνα 5.8   Όπως και στην πε-
ρίπτωση των µεσοωκεάνιων ρά-
χεων, σεισµικότητα µικρού βά-
θους (συνήθως < 20 km) και όχι 
µεγάλου µεγέθους σεισµοί, χαρα-
κτηρίζουν και τις περιοχές των 
ρηγµάτων µετασχηµατισµού, µε 
τη διαφορά ότι οι µηχανισµοί 
γένεσης αντιστοιχούν σε ρήγµατα 
οριζόντιας ολίσθησης µε γεωµε-
τρία εγκάρσια ως προς τον άξο-
να της τάφρου. 

 

 
Εικόνα 5.10   Πρόδροµα φαινόµενα στα υψηλής σεισµι-
κότητας ηπειρωτικά ρήγµατα µετασχηµατισµού. 

 

 
Εικόνα 5.9   Τα τµήµατα του ηπειρωτικού ρήγµατος 
µετασχηµατισµού του San Andreas που έχουν επανα-
δραστηριοποιηθεί από τους ιστορικούς χρόνους. 
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σχηµατισµού του San Andreas, έχει ως αποτέλεσµα 
να γίνονται σηµαντικές προσπάθειες για την ανα-
γνώριση πρόδροµων φαινοµένων και πρόγνωση 
των σεισµών (Εικ. 5.10). Περισσότερα στοιχεία για 
το ρήγµα αυτό αναφέρονται στα επόµενα. 
 
 
 5.2   Ωκεάνια Ρήγµατα 
 Μετασχηµατισµού 
 
Η γνώση η οποία υπάρχει για τα ωκεάνια ρήγµατα 
µετασχηµατισµού και τις σχετιζόµενες µε αυτά ζώ-
νες διάρρηξης, προέρχεται από τις βαθυµετρικές 
µετρήσεις, τις γεωφυσικές διασκοπήσεις, τις δειγ-
µατοληψίες και σε ορισµένες περιοχές από τις γεω-
τρήσεις και τις έρευνες µε βαθυσκάφη. Σε ορισµέ-
να µέρη, που ο ωκεάνιος φλοιός αποκαλύπτεται 
στην επιφάνεια, είναι δυνατή λεπτοµερέστερη έ-
ρευνα για τη δοµή των ρηγµάτων αυτών. 

 Η βασική ιδιαιτερότητα των ωκεάνιων ρηγµά-
των µετασχηµατισµού είναι η κινηµατική τους ιδι-
οµορφία, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο αυτά 
περατώνονται. Στην Εικ. 5.11a παρουσιάζονται οι 
περιπτώσεις ενός ρήγµατος µετασχηµατισµού και 
ενός απλού ρήγµατος οριζόντιας ολίσθησης, που 
τέµνει µια ράχη. Στην περίπτωση του απλού ρήγ-
µατος η κίνηση είναι αριστερόστροφη (όπως συνά-

γεται από την µετατόπιση της ράχης) και το ενεργό 
ρήγµα προεκτείνεται και πέραν των αποχωρισθέ-
ντων τµηµάτων της µεσοωκεάνιας ράχης. Αντίθετα 
στην περίπτωση του ρήγµατος µετασχηµατισµού 
(5.11a&b, βλπ. και Εικ. 5.12), η διάνοιξη και η δη-
µιουργία νέου ωκεάνιου φλοιού κατά µήκος της 
ράχης είναι αυτή που καθορίζει, τόσο την κινηµα-
τική του ρήγµατος, που είναι δεξιόστροφο, όσο και 
το ενεργό του τµήµα, δηλαδή το που αυτό περατώ-
νεται και πιο συγκεκριµένα, στα σηµεία που συνα-
ντά τα δύο τµήµατα της µεσοωκεάνιας ράχης που 
συνδέει. 

Μορφοτεκτονικά Χαρακτηριστικά 
Ωκεάνιων Ρηγµάτων Μετασχηµατισµού 
Τα ωκεάνια ρήγµατα µετασχηµατισµού και οι συν-
δεόµενες µε αυτά ζώνες διάρρηξης αποτελούν πε-
ριοχές στον πυθµένα των ωκεανών µε πολύ έντονες 
τοπογραφικές ασυνέχειες, όπου πολύ απότοµες ρά-
χες και τοπογραφικά µέτωπα σχηµατίζουν τις 
πλευρές στενών και βαθιών υποθαλάσσιων λεκα-
νών. Όπως και οι άλλες ζώνες οριζόντιας ολίσθη-
σης, έτσι και τα ρήγµατα µετασχηµατισµού δεν 
αποτελούν µία µόνο επιφάνεια που τέµνει το γήϊνο 
φλοιό, αλλά σχηµατίζουν ζώνες που το πλάτος τους 
ανέρχεται σε αρκετά χιλιόµετρα. 
 Μέτωπα ρηγµάτων εµφανίζονται κατά κύριο 
λόγο στα ρήγµατα τύπου "ράχης-ράχης" και είναι 
µεγαλύτερα όσο µεγαλύτερο είναι και το µήκος του 
ρήγµατος µετασχηµατισµού (Εικ. 5.12). Αυτό συµ-
βαίνει γιατί στην περίπτωση αυτή το ρήγµα διαχω-
ρίζει ωκεάνιο φλοιό µε πολύ µεγάλη διαφορά στην 
ηλικία και ως εκ τούτου το τέµαχος µε το νεότερο 
και θερµότερο (άρα ελαφρύτερο) τµήµα του φλοιού 
βρίσκεται τοπογραφικά πιο ψηλά από το τέµαχος 
µε το παλαιότερο και ψυχρότερο (άρα βαρύτερο) 
τµήµα του φλοιού. Η όλη µορφολογία του ρήγ-

 

 
Εικόνα 5.11   Η κινηµατική ιδιοµορφία των ωκεάνι-
ων ρηγµάτων µετασχηµατισµού (φορά κίνησης και 
περατωτικά όρια), σε σχέση µε τα συνήθη ρήγµατα 
οριζόντιας ολίσθησης. 

 

 

 
Εικόνα 5.12   Το τοπογραφικό µέτωπο που συνοδεύει 
τα ρήγµατα µετασχηµατισµού οφείλεται στο ότι αυτό 
φέρνει σε επαφή τµήµατα της ωκεάνιας λιθόσφαιρας 
µε διαφορετική ηλικία και άρα διαφορετική θερµο-
κρασία και πυκνότητα. 
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µατος, κάτω από την κινηµατική αυτή (Εικ. 5.12) 
εξηγεί γιατί στο µέσον του ρήγµατος βρίσκονται τα 
χαµηλότερα τοπογραφικά σηµεία (µε τον παλαιό-
τερο και ψυχρότερο φλοιό), ενώ συµµετρικά προς 
τα άκρα του ρήγµατος, αλλά από διαφορετική 
πλευρά (τέµαχος) σε κάθε άκρο, η τοπογραφία αυ-
ξάνει (νεότερος και θερµότερος φλοιός). 
 Η ζώνη διάρρηξης Tamayo, που βρίσκεται 
στην είσοδο του Κόλπου της Καλιφόρνιας, αποτε-
λεί ένα ωκεάνιο ρήγµα µετασχηµατισµού µε τα πιο 
τυπικά µορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά για αυτού 
του τύπου τις δοµές (Εικ. 5.13). Το πλάτος της κυ-
µαίνεται από 1 km µέχρι 30 km και η µεταβολή 
αυτή συµβαίνει σε µια απόσταση µερικών δεκάδων 
km κατά µήκος του ρήγµατος. Το νεότερο τµήµα 
της ζώνης διάρρηξης παρουσιάζει γενικά µεγαλύ-
τερα υψόµετρα, απ' ότι το παλαιότερο. 
 Από γεωλογικά άποψη, τα ωκεάνια ρήγµατα 
µετασχηµατισµού και οι ζώνες διάρρηξης που απο-
τελούν την προέκτασή τους, παρουσιάζουν µεγάλη 
πολυπλοκότητα. Από λιθολογική άποψη απαντώ-
νται σερπεντινίτες, µυλονιτιωµένα και σχιστοποιη-
µένα υπερβασικά και βασικά πλουτώνια πετρώµα-
τα, ηφαιστειακά πετρώµατα µε µικρή περιεκτικό-
τητα σε πυρίτιο κλπ. Λατυποπαγή κορήµατα και 
τουρβιδιτικές αποθέσεις, που προέρχονται από τα 
υψηλότερα τοπογραφικά σηµεία, είναι επίσης συ-
χνά σε αυτές τις ζώνες. Γεωφυσικές διασκοπήσεις 
έχουν αποκαλύψει διαπειρικές δοµές που µπορεί να 
αντιπροσωπεύουν διαπείρους σερπεντινιτών. 
 Η τοπογραφία κατά µήκος του ρήγµατος µε-
τασχηµατισµού και της ζώνης διάρρηξης και η σχε-
τιζόµενη µε αυτή δοµή του φλοιού, εξαρτώνται, εν 
µέρει, από το ρυθµό διάνοιξης και τη σχετική ηλι-
κία της λιθόσφαιρας και των δύο πλευρών του ρήγ-
µατος. Στη συνέχεια θα περιγραφούν οι διαφορές 

που παρατηρούνται στα µορφοτεκτονικά χαρακτη-
ριστικά κάθε ζώνης, για αργό ρυθµό (< 5 cm/yr), 
µέσο ρυθµό (5–9 cm/yr) και ταχύ ρυθµό (9–18 
cm/yr) διάνοιξης, των τµηµάτων της µεσοωκεάνιας 
ράχης που συνδέουν. 
 
Ρήγµατα Μετασχηµατισµού που Συνδέουν 
Ράχεις µε Αργό Ρυθµό ∆ιάνοιξης (< 5 cm/yr) 
 
Ρήγµατα µετασχηµατισµού, που συνδέουν ράχεις 
που χαρακτηρίζονται από αργό ρυθµό διάνοιξης (< 
5 cm/yr), παρουσιάζουν, από µορφολογική άποψη, 
µια έντονη και σαφή κοιλάδα. Μέσα στην κοιλάδα 
αυτή απαντάται µία µοναδική, συνήθως στενή, ρη-
ξιγενής ζώνη, µε πλάτος της τάξης του 1 km ή και, 
συνήθως, µικρότερο, κατά µήκος της οποίας λαµ-
βάνει χώρα το µεγαλύτερο τµήµα της µετατόπισης 
(Εικ. 5.14). 
 Παρατηρείται µια έντονη αντίθεση στο πάχος 
της λιθόσφαιρας, εγκάρσια στη ζώνη µετασχηµατι-
σµού, λόγω της διαφοράς ηλικίας του ωκεάνιου 
υλικού. Και αυτό γιατί, όπως προαναφέρθηκε, η 
διαφορά ηλικίας σηµαίνει διαφορά θερµοκρασίας, 
και άρα διαφορά της πυκνότητας και του πάχους. Η 
παλιάς ηλικίας λιθόσφαιρα είναι ψυχρότερη και 
άρα παχύτερη από τη νεότερης ηλικίας και θερµό-
τερη, λιθόσφαιρα. 
 Π.χ. η τοµή ΑΑ΄ της Εικ. 5.14, παρουσιάζει τη 
δοµή ενός ρήγµατος µετασχηµατισµού της τάξης 
των 100 km, που συνδέει τα δύο τµήµατα των ρά-
χεων που χαρακτηρίζονται από αργό ρυθµό διάνοι-
ξης (2 cm/yr). Η νέας ηλικίας λιθόσφαιρα κάτω 
από τη ράχη δεν είναι παχύτερη απ' ότι ο ίδιος ο 
φλοιός (≈ 6 km). Εγκάρσια στη ζώνη µετασχηµατι-
σµού, όµως, και προς το άλλο τέµαχος (προς το Α), 
η παλιάς ηλικίας (10 m.y.) λιθόσφαιρα παρουσιάζει 
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Εικόνα 5.13   Η ρηξιγενής ζώνη 
µετασχηµατισµού Tamayo στην 
είσοδο του Κόλπου της Καλι-
φόρνια (τοπογραφία και τοµές), 
προβάλλει µε τον καλύτερο τρό-
πο τα µορφολογικά χαρακτηρι-
στικά µιας τέτοιας ζώνης. 
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ένα πάχος 30 km. Αυτή η διαφορά τείνει να εµπο-
δίσει τη µετανάστευση του ρήγµατος µετασχηµατι-
σµού και κρατά τη ρηξιγενή ζώνη στενή. 
 
Ρήγµατα Μετασχηµατισµού που Συνδέουν 
Ράχεις µε Μέσο Ρυθµό ∆ιάνοιξης (5–9 cm/yr) 
 
Ρήγµατα µετασχηµατισµού, που συνδέουν ράχεις 
που χαρακτηρίζονται από µέσο ρυθµό διάνοιξης 
(5–9 cm/yr), παρουσιάζουν, από µορφοτεκτονική 
άποψη, µια πιο πλατιά ρηξιγενή ζώνη (Εικ. 5.15), 
απ' ότι στην προηγούµενη περίπτωση του αργού 
ρυθµού διάνοιξης. Μέσα στα όρια της ρηξιγενούς 
ζώνης, εναλλάσσονται λεκάνες και ράχεις που ση-
µατοδοτούν περιοχές, που χαρακτηρίζονται από 
διεισδύσεις και εφελκυσµό. Συνήθως, εντοπίζονται 
περισσότερες από µία ενεργές ζώνες που λαµβάνει 
χώρα η ολίσθηση. 
 Η αντίθεση στο πάχος της λιθόσφαιρας, ε-
γκάρσια στη ρηξιγενή ζώνη, είναι λιγότερο έντονη 
από την προηγούµενη περίπτωση (Εικ. 5.15), λόγω 
της µικρότερης διαφοράς ηλικίας της λιθόσφαιρας. 
Για ένα ρήγµα µετασχηµατισµού της τάξης των 100 
km και ρυθµό διάνοιξης, των ράχεων που συνδέει, 
περίπου 6 cm/yr, το πάχος της νέας σε ηλικία λιθό-
σφαιρας κάτω από τη ράχη, είναι της τάξης του 
πάχους του φλοιού (≈ 6 km). Αντίθετα, εγκάρσια 
στη ζώνη µετασχηµατισµού και προς το άλλο τέµα-
χος (προς το Α), η παλαιότερης ηλικίας (3,3 m.y. 

στην περίπτωση αυτή) λιθόσφαιρα παρουσιάζει ένα 
πάχος της τάξης των 18 km. Στην περίπτωση που η 
ζώνη µετασχηµατισµού χαρακτηρίζεται από περισ-
σότερες επιφάνειες ολίσθησης, το πάχος της λιθό-
σφαιρας µπορεί να µεταβάλλεται, µε σταδιακή αύ-
ξηση εγκάρσια στη ζώνη (Εικ. 5.15). 
 
Ρήγµατα Μετασχηµατισµού που Συνδέουν 
Ράχεις µε Ταχύ Ρυθµό ∆ιάνοιξης (9–18 cm/yr) 
 
Ρήγµατα µετασχηµατισµού, που συνδέουν ράχεις 
που χαρακτηρίζονται από ταχύ ρυθµό διάνοιξης (9–
18 cm/yr), παρουσιάζουν, από µορφοτεκτονική ά-
ποψη, µια πλατιά ρηξιγενή ζώνη µε σύνθετες και 
πολύπλοκες επιφάνειες διάρρηξης και ολίσθησης 
(Εικ. 5.16). Το πλάτος της ζώνης µετασχηµατισµού 
κυµαίνεται από µερικές δεκάδες µέχρι και περισσό-
τερο από 100 km και περιλαµβάνει µικρά τµήµατα 
διάνοιξης, µικρές ράχεις δηλαδή, οι οποίες δεν α-
ναπτύσσονται απαραίτητα εγκάρσια στη διεύθυνση 
της διάνοιξης, αλλά τείνουν να είναι παράλληλες 
µε αυτή (εξ' αιτίας του ότι βρίσκονται στη ζώνη 

 
Εικόνα 5.14   Μορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά ρηξι-
γενών ζωνών µετασχηµατισµού που συνδέουν ράχεις 
µε αργό ρυθµό διάνοιξης (< 5 cm/yr). Παρατηρείται 
µία µόνο στενή ζώνη, που λαµβάνει χώρα η µετακί-
νηση, καθώς και έντονη διαφορά του πάχους της λι-
θόσφαιρας εγκάρσια στη ζώνη. 

 
 
Εικόνα 5.15   Μορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά ρηξι-
γενών ζωνών µετασχηµατισµού που συνδέουν ράχεις 
µε µέσο ρυθµό διάνοιξης (5–9 cm/yr). Η ρηξιγενής 
ζώνη είναι πιο φαρδιά, χαρακτηρίζεται από εναλλα-
γές λεκανών και ράχεων και µπορεί να περιλαµβάνει 
περισσότερες από µία επιφάνειες ολίσθησης. Η δια-
φορά του πάχους της λιθόσφαιρας εγκάρσια στη ζώνη 
είναι µικρότερη απ' ότι στην προηγούµενη περίπτωση. 
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µετασχηµατισµού µε οριζόντια ολίσθηση). 
 Στην περίπτωση της ταχείας διάνοιξης και σε 
αντίθεση µε τις δύο προηγούµενες περιπτώσεις, 
παρατηρείται µια πολύ µικρή αντίθεση στο πάχος 
της λιθόσφαιρας, εγκάρσια στη ζώνη, ακριβώς για-
τί και η αντίθεση στις ηλικίες της λιθόσφαιρας (και 
άρα της θερµοκρασίας, της πυκνότητας και του 
πάχους) είναι, επίσης, µικρή. Για παράδειγµα, για 

µια 100 km ρηξιγενή ζώνη µετασχηµατισµού, µε 
ρυθµό διάνοιξης στις ράχεις της τάξης των 12 
cm/yr, η µέγιστη αντίθεση στις ηλικίες εγκάρσια 
στη ζώνη δεν ξεπερνούν τα 1,1 m.y. (βλπ. τοµή 
ΑΑ΄, Εικ. 5.16). Η λιθόσφαιρα κάτω από τη ράχη 
παρουσιάζει το σύνηθες πάχος του φλοιού (≈ 6 
km), ενώ εγκάρσια στη ζώνη, προς το Α, είναι µόνο 
10 km. Λόγω της µικρής αυτής διαφοράς, υπάρχει 
µια µικρή δυσκολία στον ακριβή εντοπισµό της 
ζώνης µετασχηµατισµού. Η ζώνη µετάβασης (σε 
ότι αφορά στο πάχος της λιθόσφαιρας) κατά µήκος 
της τοµής ΑΑ΄, εγκάρσια δηλαδή στη ζώνη µετα-
σχηµατισµού, µπορεί να είναι απλή ή πιο σύνθετη, 
όπως φαίνεται στην Εικ. 5.16., κάτι που εξαρτάται 

από τα χαρακτηριστικά και την πολυπλοκότητα 
των επιµέρους ζωνών ολίσθησης που αναπτύσσο-
νται. 
 Συνοψίζοντας, είναι φανερό, ότι οι ζώνες µε-
τασχηµατισµού που συνδέουν ράχεις µε αργή διά-
νοιξη και άρα και οι ίδιες χαρακτηρίζονται από αρ-
γή ολίσθηση, εµφανίζουν έντονα µορφοτεκτονικά 
χαρακτηριστικά (µορφολογία, διαφορά στο πάχος 
της λιθόσφαιρας κλπ.) και είναι σχετικά σταθερές, 
σε σχέση µε τη µεταβολή της θέσης τους στο περι-
θώριο των πλακών που βρίσκονται. Όσο ο ρυθµός 
της µετακίνησης (ολίσθησης), εγκάρσια στη ζώνη, 
αυξάνεται, η αντίθεση στο πάχος της λιθόσφαιρας 
µειώνεται και οι ρηξιγενείς ζώνες µετασχηµατι-
σµού γίνονται περισσότερο σύνθετες και πολύπλο-
κες και συνήθως χαρακτηρίζονται από περισσότε-
ρες από µία επιφάνειες ολίσθησης, από µικρής κλί-
µακας ζώνες διάνοιξης (ράχεις) και από ηφαιστειό-
τητα (διεισδύσεις). 
 Σε όλες τις περιοχές πλησίον των ρηξιγενών 
ζωνών µετασχηµατισµού, εµφανίζονται έντονες 
διαφοροποιήσεις στη δοµή του ωκεάνιου φλοιού, 
που περιλαµβάνουν τόσο την πολύ χαρακτηριστική 
γραµµική ανάπτυξη της µορφολογίας, αλλά και των 
τεκτονικών δοµών, παράλληλα µε τη ζώνη, όσο και 
την αλλαγή του προσανατολισµού των ηφαιστεια-
κών διεισδύσεων, που τείνουν να περιστραφούν 
προς το γειτονικό τµήµα της ράχης. Τα χαρακτηρι-
στικά αυτά είναι πολύ φανερά στις Εικόνες 5.13, 
5.14, 5.15 & 5.16, που παρουσιάσθηκαν στα προη-
γούµενα. 

"Απολιθωµένες" Ωκεάνιες Ρηξιγενείς 
Ζώνες Μετασχηµατισµού 
Παραδείγµατα ωκεάνιων ρηξιγενών ζωνών µετα-
σχηµατισµού, που έχουν αποκαλυφθεί και βρίσκο-
νται σήµερα στην ξηρά, απαντώνται µέσα σε ορι-
σµένα οφιολιθικά συµπλέγµατα, µε πιο χαρακτηρι-
στικές περιπτώσεις: i) το ρήγµα του Αρακαπά στην 
ορεινή ζώνη της Λεµεσού, στο οφιολιθικό σύ-
µπλεγµα του Τρόοδος στην Κύπρο, ii) το Coastal 
complex στη Newfoundland και iii) τους οφιολί-
θους της Ιταλίας και της Κορσικής. Επειδή οι περι-
πτώσεις αυτές επιτρέπουν την απ' ευθείας µελέτη 
των γεωλογικών λεπτοµερειών, αλλά και το συσχε-
τισµό µε αυτό που σήµερα συµβαίνει στις σύγχρο-
νες υποθαλάσσιες ζώνες µετασχηµατισµού, θα α-
κολουθήσει µα συνοπτική περιγραφή της πιο εντυ-
πωσιακής περίπτωσης από τις τρεις που αναφέρθη-
καν ανωτέρω, της ρηξιγενούς ζώνης µετασχηµατι-
σµού του Αρακαπά, στο οφιολιθικό σύµπλεγµα του 
Τρόοδος στην Κύπρο. 
 Η ρηξιγενής ζώνη του Αρακαπά έχει ένα πλά-
τος της τάξης των 10–20 km και χαρακτηρίζεται 
από ρήγµατα µε διεύθυνση Α-∆, λατυποπαγή κο-

 

 
Εικόνα 5.16   Μορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά ρηξι-
γενών ζωνών µετασχηµατισµού που συνδέουν ράχεις 
µε ταχύ ρυθµό διάνοιξης (9–18 cm/yr). Η ρηξιγενής 
ζώνη χαρακτηρίζεται από µεγάλο πλάτος και πολύ-
πλοκη τεκτονική δοµή, µε µικρά κέντρα διάνοιξης και 
ράχεις, κοιλάδες, ενεργές και µη λεκάνες πλάγιας α-
ποµάκρυνσης (pull-apart basins), επιµέρους επιφά-
νειες ολίσθησης κλπ. Η αντίθεση στο πάχος της λιθό-
σφαιρας εγκάρσια στη ζώνη είναι ελάχιστη ή και ανύ-
παρκτη. 

 



Ρήγµατα Μετασχηµατισµού και Οριζόντιας Ολίσθησης    127 

ρήµατα στα οποία έχουν διεισδύσει φλέβες και έ-
νας µεγάλος διάπειρος σερπεντινίτη (Εικ. 5.17). Οι 
φλέβες, στον σχηµατισµό που καλείται "φυλλώδες 
σύµπλεγµα φλεβών" (sheeted dike complex), προο-
δευτικά αλλάζουν τον προσανατολισµό τους, από 
Β-Ν σε ΒΑ-Ν∆, καθώς πλησιάζουν τη ρηξιγενή 
ζώνη. 
 Οι διεισδύσεις των φλεβών στα λατυποπαγή 
του ρήγµατος, αποδεικνύουν την πυριγενή δραστη-
ριότητα στη ρηξιγενή ζώνη και η αλλαγή του προ-
σανατολισµού των φλεβών, καθώς πλησιάζουν τη 
ρηξιγενή ζώνη, παραπέµπει στη µεταβολή της δο-
µής των ρηγµάτων και των φλεβών πλησίον των 
ρηγµάτων µετασχηµατισµού, που περιγράφηκε στα 
προηγούµενα. Προφανώς, ο διάπειρος του σερπε-
ντινίτη ήταν ενεργός κατά τη διάρκεια των αρχικών 
σταδίων της εξέλιξης του συµπλέγµατος, γιατί και 
στον ίδιο παρατηρούνται διεισδύσεις µεταγενέστε-
ρων φλεβών. 
 Όλα τα πετρώµατα του συµπλέγµατος καλύ-
πτονται από πελαγικά ιζήµατα ανω-κρητιδικής ηλι-
κίας. ∆εδοµένου ότι τα ιζήµατα είναι ελάχιστα πα-
ραµορφωµένα, το µεγαλύτερο µέρος της δραστη-
ριότητας του ρήγµατος πρέπει να έλαβε χώρα πριν 
την απόθεση των ιζηµάτων. Στην Εικ. 5.17, παρου-
σιάζεται µια συνθετική τοµή της ρηξιγενούς ζώνης 
του Αρακαπά, που δείχνει όλους αυτούς τους συ-

σχετισµούς µε τα ρήγµατα µετασχηµατισµού και 
ως εκ τούτου, όπως όλα τα δεδοµένα υποστηρί-
ζουν, η ζώνη αυτή αποτελεί µια ρηξιγενή ζώνη µε-
τασχηµατισµού, που αναδύθηκε από την επιφάνεια 
της θάλασσας και διαβρώθηκε ελάχιστα. 

Μοντέλα για τις ∆ιαδικασίες 
στα Ρήγµατα Μετασχηµατισµού 
Όλα τα στοιχεία, που συλλέγονται µε διάφορες µε-
θοδολογίες (δειγµατοληψία, γεωφυσικές διασκο-
πήσεις, παρατήρηση µε βαθυσκάφη, µελέτη αντί-
στοιχων ζωνών στην ξηρά κλπ.), για τις ρηξιγενείς 
ζώνες µετασχηµατισµού και τις ζώνες διάρρηξης, 
που αποτελούν την ανενεργή προέκτασή τους, πα-
ρουσιάζουν µια πολύ σύνθετη και πολύπλοκη εικό-
να γι' αυτές τις ζώνες. Ένα συνθετικό µοντέλο, ό-
που παρουσιάζονται τα κυριότερα από τα χαρακτη-
ριστικά των ρηξιγενών ζωνών µετασχηµατισµού, 
φαίνεται στην Εικ. 5.18, µέσα από δύο τοµές, πα-
ράλληλα (τοµή Α-Β) και κάθετα (τοµή Ν-S) στη 
ζώνη. 
 Η τυπική οφιολιθική ακολουθία του ωκεάνιου 
φλοιού, µε περιδοτίτες στα βαθύτερα µέλη, γάβ-
βρους, φλέβες και pillow στα ανώτερα, µεταµορ-
φώνεται µερικώς και τέµνεται από ζώνες διάρρηξης 
και παραµόρφωσης, που παρουσιάζονται τυπικά 

 

 

Εικόνα 5.17   Η ρηξιγενής ζώνη 
του Αρακαπά στην Κύπρο, που 
πιθανά αντιπροσωπεύει ένα, 
σχετικά πρόσφατα αναδυµένο, 
ρήγµα µετασχηµατισµού. Η µε-
ταβολή της διεύθυνσης των φλε-
βών στην περιοχή του ρήγµατος, 
ο ενεργός διάπειρος σερπεντινίτη 
και το λατυποποιηµένο υπόβα-
θρο που καλύπτεται από κορήµα-
τα και ηφαιστειακά, θυµίζουν 
αντίστοιχες δοµές που απαντώ-
νται στα σύγχρονα ρήγµατα µε-
τασχηµατισµού. 
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σερπεντινιωµένες. Οι διάπειροι σερπεντινιτών δι-
εισδύουν κατά θέσεις στο φλοιό και δηµιουργούν 
κέρατα και µέτωπα ρηγµάτων από αυτού του τύπου 
τα πετρώµατα, που διακόπτουν την τυπική οφιολι-
θική ακολουθία. Επιφανειακές αποθέσεις κορηµά-
των είναι πολύ συχνές κατά µήκος των µορφολογι-
κών µετώπων και νεότερης ηλικίας εκχύσεις καλύ-
πτουν τα παραµορφωµένα πετρώµατα, ακόµα και 
τις αποθέσεις των κορηµάτων. Μεγάλες περιοχές 
µέσα στη ρηξιγενή ζώνη, µπορεί να έχουν ως υπό-
βαθρο σερπεντινίτες. 

 Η γεωλογική και τοπογραφική πολυπλοκότητα 
που παρατηρείται στις ζώνες µετασχηµατισµού, εν 
µέρει οφείλεται στο γεγονός ότι τα ρήγµατα τεί-
νουν να ακολουθούν µικρούς κύκλους, γύρω από 
τον πόλο Euler, καθώς και στο γεγονός ότι ο πόλος 
µεταναστεύει, σε σχέση και µε τις δύο πλάκες, κα-
τά τη διάρκεια της διάνοιξης. Ως εκ τούτου λοιπόν, 
ένα ρήγµα µετασχηµατισµού πρέπει να αλλάζει 
συνεχώς τη διαµόρφωσή του και τον κινηµατικό 
του χαρακτήρα, όπου συµπιεστική και εφελκυστική 
παραµόρφωση αναπτύσσεται κατά µήκος των ρηγ-
µάτων, κατά τη διάρκεια της µετανάστευσης του 
πόλου Euler. 

 Έναν άλλο λόγο της πολυπλοκότητας κατά 
µήκος των ζωνών µετασχηµατισµού, αποτελεί ο 
τύπος και ο χρόνος εκδήλωσης των διαδικασιών 
που συµβαίνουν στη ζώνη και παρουσιάζονται 
σχηµατικά στην Εικ. 5.19. Ο τυπικός ωκεάνιος 
φλοιός δηµιουργείται από διεισδύσεις και εκχύσεις 
στις ράχεις και µεταφέρεται µακριά από αυτές µε 
τη διαδικασία της διάνοιξης. Τα πετρώµατα που 
εκχύνονται από το ένα τµήµα της ράχης, πλησίον 
του ρήγµατος µετασχηµατισµού, µεταφέρονται 
προς το άλλο τµήµα της ράχης διαµέσου του ρήγ-
µατος και ως εκ τούτου παραµορφώνονται. Τα κο-
ρήµατα, που συγκεντρώνονται στα χαµηλά τοπο-
γραφικά σηµεία του µετώπου του ρήγµατος, καλύ-
πτουν της παλαιότερες παραµορφωµένες εκχύσεις. 

 Στη συνέχεια, τα ίδια τα κορήµατα µπορεί να 
παραµορφωθούν και αυτά, καθώς εµπλέκονται στη 
ζώνη ολίσθησης. Καθώς όλα αυτά τα πετρώµατα, 
τα παραµορφωµένα στη ζώνη διάτµησης, µετακι-
νούνται προς το άλλο τµήµα της ράχης, διασχίζο-
νται ή και καλύπτονται από νέες διεισδύσεις και 
εκχύσεις λαβών. Στην περιοχή όµως, κοντά στο 
άλλο τµήµα της ράχης που έχουν ήδη φθάσει, η 
ρηξιγενής ζώνη περατώνεται, άρα λοιπόν οι νέες 
λάβες παραµένουν απαραµόρφωτες (Εικ. 5.19). 
Έτσι λοιπόν η γενική εικόνα των ρηξιγενών ζωνών 
µετασχηµατισµού δίνει σύνθετες και πολύπλοκες 
επαφές διεισδύσεων και εκχύσεων, ανάµεσα σε 
παραµορφωµένα και µη παραµορφωµένα πυριγενή 
και ιζηµατογενή πετρώµατα. 
 Η εκλέπτυνση του φλοιού κοντά στις ρηξιγε-
νείς ζώνες µετσχηµατισµού, οφείλεται στο ιδιό-
µορφο θερµικό καθεστώς της λιθόσφαιρας στην 

 

 
Εικόνα 5.18   Ένα τυπικό µοντέλο, που προέρχεται 
από το σύνολο των στοιχείων που είναι διαθέσιµα για 
τις ρηξιγενείς ζώνες µετασχηµατισµού και δείχνει τη 
γεωλογική και µορφολογική πολυπλοκότητά τους. Α. 
τοµή παράλληλη και Β τοµή εγκάρσια στη ζώνη. 

 

 

 
Εικόνα 5.19   Ένα σχηµατικό διάγραµµα που δείχνει 
την πολύπλοκη σχέση ανάµεσα στις διεισδύσεις και 
την παραµόρφωση από τη διάτµηση, κατά µήκος ενός 
ρήγµατος µετασχηµατισµού. Το ενεργό τµήµα της ζώ-
νης ανάµεσα στα επιµέρους τµήµατα των ράχεων, 
χαρακτηρίζεται από παραµορφωµένο ωκεάνιο φλοιό. 
Τα τµήµατα της ρηξιγενούς ζώνης κοντά στις ράχεις 
χαρακτηρίζονται από πολύπλοκες διεισδύσεις µέσα 
–και εκχύσεις πάνω– στον ήδη παραµορφωµένο ω-
κεάνιο φλοιό. 
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περιοχή αυτή, που έχει ως αποτέλεσµα την µερική 
ψύξη της ανερχόµενης λιθόσφαιρας που οδηγεί σε 
µικρότερο διαχωρισµό του τήγµατος από το στερεό 
µανδύα, άρα λιγότερο µάγµα είναι διαθέσιµο για το 
σχηµατισµό φλοιού και έτσι αυτός γίνεται λεπτότε-
ρος. 
 Ο ίδιος µηχανισµός ερµηνεύει και την ανάπτυ-
ξη των αξονικών κοιλάδων στα τµήµατα εκείνα 
των, ταχείας διάνοιξης, ράχεων, που βρίσκονται 
πλησίον των ρηξιγενών ζωνών µετασχηµατισµού 
(κάτι που δεν παρατηρείται στο υπόλοιπο τµήµα 
των ράχεων, όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο 
κεφάλαιο), γιατί το ιδιόµορφο θερµοδυναµικό κα-
θεστώς πλησίον των ρηξιγενών µετασχηµατισµού, 
κάνει τα τµήµατα των ράχεων να συµπεριφέρνο-
νται ως αργής πλέον (και όχι ταχείας) διάνοιξης και 
άρα να δίνουν αξονική κοιλάδα (Εικ. 5.20). 

 Η µεταβολή που παρατηρείται, επίσης, στη 
διεύθυνση της τοπογραφίας, στη διεύθυνση των 
ρηγµάτων καθώς και τη διεύθυνση των φλεβών, 
κοντά στις ρηξιγενείς ζώνες µετασχηµατισµού, α-
ντανακλά τη µεταβολή του πεδίου των τάσεων που 

σχετίζεται µε το σύστηµα της µεσοωκεάνιας ράχης. 
Σύµφωνα µε το κλασσικό µοντέλο του Anderson, 
µακριά από τη ζώνη µετασχηµατισµού, το εντατικό 
πεδίο έχει τα χαρακτηριστικά των κανονικών ρηγ-
µάτων που αναπτύσσονται παράλληλα µε τη ράχη 
(Εικ. 5.20). Άρα ο µέγιστος συµπιεστικός άξονας 
των τάσεων σ1 είναι κατακόρυφος, ο ενδιάµεσος 
συµπιεστικός άξονας σ2 οριζόντιος και παράλληλος 
στη ράχη και ο ελάχιστος συµπιεστικός άξονας σ3 
οριζόντιος και εγκάρσιος στη ράχη. ∆εδοµένου ότι 
οι φλέβες διεισδύουν εγκάρσια στον ελάχιστο άξο-
να σ3 και παράλληλα στους σ1 και σ2, το πεδίο τά-
σεων αυτό πρέπει να οδηγεί στη διείσδυση κατα-
κόρυφων φλεβών που αναπτύσσονται παράλληλα 
µε τον άξονα της τάφρου. 
 Στο ρήγµα µετασχηµατισµού, ο προσανατολι-
σµός των κύριων τάσεων αντιστοιχεί σε αυτόν που 
παρατηρείται στα ρήγµατα οριζόντιας ολίσθησης. 
Άρα ο σ2 είναι κατακόρυφος, ο σ1 οριζόντιος σχη-
µατίζοντας γωνία 300 έως 450 µε το ρήγµα και ο σ3 
επίσης οριζόντιος και σε γωνιακή σχέση 450 έως 
600 µε το ρήγµα (Εικ. 5.20). Ο προσανατολισµός 
αυτός είναι υπεύθυνος και για τη µεταβολή της 
διεύθυνσης των φλεβών, όπως χαρακτηριστικά πε-
ριγράφηκε για το ρήγµα µετασχηµατισµού του Α-
ρακαπά, στο οφιολιθικό σύµπλεγµα του Τρόοδος 
στην Κύπρο ( βλπ. Εικ. 5.17). 
 
 
 5.3   Ενεργά Ηπειρωτικά 
 Ρήγµατα Μετασχηµατισµού 
 
Τα ρήγµατα µετασχηµατισµού που τέµνουν ηπει-
ρωτικό φλοιό, δίνουν άλλη µια ευκαιρία για συ-
στηµατική µελέτη στην ξηρά, των διαδικασιών που 
σχετίζονται µε τη δηµιουργία και εξέλιξη των ζω-
νών µετασχηµατισµού. Οι ζώνες αυτές είναι όµοιες 
µε αυτές που απαντώνται στους ωκεανούς, µε την 
έννοια ότι η κίνησή τους είναι οριζόντιας ολίσθη-
σης και η σεισµικότητα που παρουσιάζουν είναι 
µικρού βάθους. Ο παράγοντας όµως ηπειρωτικός 
φλοιός, επηρεάζει το χαρακτήρα των ρηγµάτων 
αυτών και προσδίδει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα, ο-
πότε ο άµεσος παραλληλισµός µε τα αντίστοιχα 
ωκεάνια ρήγµατα είναι µάλλον δύσκολος. Όπως 
αναφέρθηκε όµως, η συστηµατική µελέτη των ρηγ-
µάτων αυτών είναι µεγάλης σηµασίας, λόγω του 
υψηλού σεισµικού κινδύνου που παρουσιάζουν 
πλησίον των πυκνοκατοικηµένων περιοχών (βλπ. 
υποκεφάλαιο 5.1, "Σεισµικότητα Ρηγµάτων Μετα-
σχηµατισµού"). 
 Όπως όλα τα ενεργά ρήγµατα οριζόντιας ολί-
σθησης, έτσι και τα ρήγµατα µετασχηµατισµού, 
χαρακτηρίζονται από εντυπωσιακές µορφοτεκτονι-
κές µεταβολές στην επιφάνεια του εδάφους, αφού 

 

 
Εικόνα 5.20   Σχηµατική απεικόνιση µιας ράχης που 
χαρακτηρίζεται από ταχεία διάνοιξη και η οποία 
πλησίον του ρήγµατος µετασχηµατισµού µετατρέπεται 
σε αργής διάνοιξης, γι' αυτό και επιτρέπει τη δηµι-
ουργία αξονικής κοιλάδας. Απεικονίζεται επίσης η 
µεταβολή στο εντατικό πεδίο, που είναι υπεύθυνη για 
τον προσανατολισµό και επαναπροσανατολισµό των 
δοµών, µακριά και πλησίον του ρήγµατος. 
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µετατοπίζουν τόσο µορφολογικές γραµµικές δοµές, 
όσο και ανθρώπινες κατασκευές. Ορεογραφικοί και 
άλλοι µορφολογικοί άξονες, κοιλάδες, κλάδοι του 
υδρογραφικού δικτύου και µορφολογικά µέτωπα, 
ιδίως όταν προσανατολίζονται εγκάρσια ως προς 
την ρηξιγενή ζώνη, υφίστανται χαρακτηριστικές 
οριζόντιες µετατοπίσεις (Εικ. 5.21), που εξαρτώ-
νται άµεσα από την κινηµατική του ρήγµατος. Το 
ίδιο ακριβώς συµβαίνει και µε ανθρώπινες κατα-
σκευές µε γραµµικό χαρακτήρα, όπως σιδηροδρο-
µικές γραµµές, µεγάλοι οδικοί άξονες, συστηµατι-
κές καλλιέργειες, τεχνικά έργα κλπ. (Εικ. 5.21). 
 Ταυτόχρονα, στην ευρύτερη περιοχή της ζώ-
νης διάρρηξης, που συνήθως δεν αποτελείται από 
µία µόνο επιφάνεια ολίσθησης, αλλά από σύστηµα 
πολλών παράλληλων επιφανειών (Εικ. 5.21), ανα-
πτύσσεται ένα σύνολο από χαρακτηριστικές µορ-
φοτεκτονικές δοµές, κυρίως λόγω της ιδιαίτερης 
διάβρωσης που υφίσταται η, έντονα τεκτονισµένη, 
αυτή ζώνη, µε τα κατακερµατισµένα πετρώµατα 
που έχουν υποστεί έντονη κατάκλαση. Έτσι λοιπόν, 
αναπτύσσονται γραµµικές κοιλάδες, παράλληλα µε 
τη ρηξιγενή ζώνη, αλυσίδες από λίµνες, βυθίσµατα 
από υποχώρηση (sag pods), λόγω της ανοµοιογε-
νούς υποχώρησης και διευθέτησης των εδαφών 
µέσα στη ρηξιγενή ζώνη, καθώς και τοπογραφικά 
διάσελα (topographic saddles), όταν το ρήγµα τέ-
µνει εγκάρσια µορφολογικούς άξονες (Εικ. 5.21). 

Τα ηπειρωτικά ρήγµατα µετασχηµατισµού α-
ναµένεται να ακολουθούν προϋπάρχουσες ζώνες 
αδυναµίας, όπως για παράδειγµα παλαιότερα ρήγ-
µατα, τα οποία, πρωτογενώς, µπορεί να ήταν τε-

λείως διαφορετικού τύπου. Σε γενικές γραµµές τα 
ρήγµατα αυτά δεν ακολουθούν µικρούς κύκλους 
γύρω από τον πόλο Euler της σχετικής περιστρο-
φής. Ως αποτέλεσµα, εφελκυστικού ή συµπιεστικού 
χαρακτήρα διπλές (ή δίδυµες), δοµές οριζόντιας 
ολίσθησης (extensional or contractional strike-slip 
duplexes), µπορούν να σχηµατισθούν, ανάλογα µε 
το σχετικό προσανατολισµό του ρήγµατος και τη 
σχετική κίνηση των πλακών. 

 Στην Εικ. 5.22 απεικονίζεται σχηµατικά η πε-
ρίπτωση στην οποία η ρηξιγενής ζώνη δεν είναι 
παντού παράλληλη στο σχετικό άνυσµα της ταχύ-
τητας των δύο πλακών. Άρα, η σχετική κίνηση των 
πλακών προξενεί στη µεν διαγραµµισµένη περιοχή 

 
 

Εικόνα 5.21   Χαρακτηριστι-
κές µορφοτεκτονικές µεταβο-
λές που προξενούν στο ανά-
γλυφο (µετατοπίσεις µορφοτε-
κτονικών αξόνων, δηµιουργία 
σειράς λιµνών και βυθισµά-
των κατά µήκος του ρήγµατος 
κλπ.), αλλά και τις ανθρώπι-
νες κατασκευές (σιδηροδροµι-
κές γραµµές, καλλιέργειες 
κλπ.), τα ηπειρωτικά ρήγµατα 
µετασχηµατισµού, όπως άλ-
λωστε και όλα τα ενεργά ρήγ-
µατα οριζόντιας ολίσθησης. 

 

 
Εικόνα 5.22   Περιοχές συµπίεσης ή εφελκυσµού (και 
δηµιουργία αντίστοιχων δοµών) ανάλογα µε το σχετι-
κό προσανατολισµό του ρήγµατος και τη σχετική κί-
νηση των πλακών. 

 



Ρήγµατα Μετασχηµατισµού και Οριζόντιας Ολίσθησης    131 

του σχήµατος την τοποθέτηση της µιας πάνω στην 
άλλη, παράγοντας συµπιεστικές δοµές όπως πτυχές 
και επωθήσεις, στη δε εστιγµένη, την αποµάκρυνση 
µεταξύ τους και άρα εφελκυστικές δοµές, όπως 
λεκάνες πλάγιας αποµάκρυνσης (pull-apart basins) 
και µικρά τµήµατα ράχεων που χωρίζονται από 
ρήγµατα µετασχηµατισµού. 
 Για να γίνουν κατανοητές οι ιδιοµορφίες και 
τα χαρακτηριστικά των ηπειρωτικών ρηξιγενών 
ζωνών µετασχηµατισµού, ακολουθεί η περιγραφή 
τριών χαρακτηριστικών τέτοιων µεγα-δοµών και 
πιο συγκεκριµένα του συστήµατος ρηγµάτων του 
San Andreas στην Καλιφόρνια, του Alpine Fault 
στη Νέα Ζηλανδία και της ρηξιγενούς ζώνης της 
Νεκράς Θάλασσας στη Μέση Ανατολή. 

Το Σύστηµα Μετασχηµατισµού 
Αγίου Ανδρέα – Κόλπου Καλιφόρνιας 
Το σύστηµα ρηγµάτων µετασχηµατισµού Αγίου 
Ανδρέα – Κόλπου Καλιφόρνιας (San Andreas – 
Gulf of California transform fault system), αποτελεί 
µια ζώνη συνολικού µήκους 3.000 km, που εκτεί-
νεται από το σηµείο τριπλής συµβολής (triple junc-
tion) του Mendocino (που είναι τύπου transform-
transform-trench), στη Β∆ παραλία της πολιτείας 
της Καλιφόρνια, µέχρι το σηµείο τριπλής συµβολής 
της Riviera (που είναι τύπου ridge-trench-
transform), κοντά στην είσοδο του Κόλπου της 
Καλιφόρνια (Εικ. 5.24). Το σύστηµα αυτό µετα-
σχηµατισµού αποτελείται από δύο κύρια τµήµατα: 
την οριζόντιας ολίσθησης ρηξιγενή ζώνη του Αγίου 
Ανδρέα και τα σχετιζόµενα µε αυτή ρήγµατα, στα 
Β∆, και τον πλάγιας διάνοιξης (obliquely rifting), 
Κόλπο της Καλιφόρνια στα ΝΑ. 
 Το τµήµα του Αγίου Ανδρέα αποτελεί µια µε-
γάλη ρηξιγενή ζώνη που αποτελείται από έναν α-
ριθµό υποπαράλληλων ενεργών ρηγµάτων, που από 
κινηµατική άποψη χαρακτηρίζονται ως οριζόντιας 
ολίσθησης µε δεξιόστροφη φορά κίνησης (5.23). 
Εκτός από το ίδιο το ρήγµα του Αγίου Ανδρέα, α-
ναπτύσσεται σε όλο το µήκος της ζώνης ένας αριθ-
µός από επικουρικά ρήγµατα (subsidiary faults, 
βλπ. τα ονόµατά τους στην Εικ. 5.23), µέσα από τα 
οποία εκτονώνεται ένα σηµαντικό ποσοστό της 
σύγχρονης ενεργού δραστηριότητας. Στο σύνολό 
τους, όλα αυτά τα ρήγµατα, µπορούν να θεωρηθούν 
ως µία σύνθετη και πολύπλοκη ρηξιγενής ζώνη. 
Επισηµαίνεται, ότι στο νότιο τµήµα της ζώνης υ-
πάρχουν δύο σηµαντικά ρήγµατα οριζόντιας ολί-
σθησης (Garlock fault και Big Pine fault, Εικ. 5.23) 
µε διαφορετική, ΒΑ-Ν∆, διεύθυνση και διαφορετι-
κή, αριστερόστροφη, κίνηση που ανήκουν στο ίδιο 
σύστηµα του Αγίου Ανδρέα. Το σύστηµα αυτό των 
ρηγµάτων εκτονώνει την κίνηση ανάµεσα στην 
πλάκα του Ειρηνικού και την πλάκα της Β. Αµερι-

κής και οποιοδήποτε µοντέλο προτείνεται για την 
περιοχή, πρέπει να λαµβάνει υπόψη του όλα αυτά 
τα ρήγµατα. 

 Στη νότια απόληξή του, το ρήγµα του Αγίου 
Ανδρέα σταµατάει να εµφανίζεται µε τη µορφή 
µιας κύριας ρηξιγενούς ζώνης και διακλαδίζεται  σε 
µια σειρά παράλληλων ρηγµάτων οριζόντιας ολί-
σθησης, που φθάνουν µέχρι τον Κόλπο της Καλι-
φόρνιας (Εικ. 5.23). Από το σηµείο αυτό και κατά 
µήκος όλου του Κόλπου, αναπτύσσεται το δεύτερο 
κύριο τµήµα του συστήµατος µετασχηµατισµού, 
που είναι γνωστό ως σύστηµα ρηγµάτων µετασχη-
µατισµού του Κόλπου της Καλιφόρνια. 

 

 
Εικόνα 5.23   Απλοποιηµένος τεκτονικός χάρτης, ό-
που απεικονίζεται το ρήγµα του Αγίου Ανδρέα, αλλά 
και όλα τα υπόλοιπα κύρια ρήγµατα που, µαζί µε αυ-
τό, σχηµατίζουν µια σύνθετη και πολύπλοκη ρηξιγενή 
ζώνη µετασχηµατισµού. 
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Εικόνα 5.24   (διπλανή σελίδα). Το σύστηµα µετασχηµα-
τισµού Αγίου Ανδρέα – Κόλπου Καλιφόρνιας. Χωρίζεται 
σε δύο κύρια τµήµατα: την οριζόντιας ολίσθησης ρηξιγενή 
ζώνη του Αγίου Ανδρέα (τµήµα Α), και τον πλάγιας διά-
νοιξης (obliquely rifting), Κόλπο της Καλιφόρνια (τµήµα 
Β). Κατά µήκος της ρηξιγενούς ζώνης αναπτύσσονται 
ιδιαίτερα µορφοτεκτονικά χαρακτηριστικά, όπως οι λί-
µνες της διπλανής φωτογραφίας (San Andreas Lake & 
Crystal Spring Reservoir), που αποτελούν βυθίσµατα ή 
λεκάνες από διάβρωση. 
 
 
 
 Αποτελείται από µία σειρά, µεγάλου µήκους, 
ρηγµάτων µετασχηµατισµού, που αναπτύσσονται 
στον πυθµένα του Κόλπου και διαχωρίζουν πολύ 
µικρά τµήµατα ράχεων (Εικ. 5.24). Το µεγαλύτερο 
τµήµα του πυθµένα του κόλπου βρίσκεται σε σχε-
τικά µικρά βάθη και το µεγαλύτερο τµήµα του 
φλοιού συνιστά εκλεπτυσµένο ηπειρωτικό φλοιό. 
Στοιχεία από γεωτρήσεις δείχνουν ότι η εκλέπτυν-
ση αυτή οφείλεται σε λιστρικά ρήγµατα. Τα ιζήµα-
τα που συγκεντρώνονται στις λεκάνες που δηµι-
ουργούν τα ρήγµατα, τέµνονται από κοίτες ή καλύ-
πτονται από βασαλτικό υλικό. Μόνο στις περιοχές 
που λαµβάνει χώρα η διάνοιξη, ο πυθµένας βρίσκε-
ται σε αβυσσικά βάθη και ο φλοιός έχει το πάχος 
του ωκεάνιου φλοιού. Τα στοιχεία από τις µαγνητι-
κές ανωµαλίες δείχνουν ότι η διάνοιξη του Κόλπου 
ξεκίνησε 5 εκατ. χρόνια πριν. Λαµβανοµένου υπό-
ψη ότι η πλάγια διάνοιξη και η ολίσθηση στα ρήγ-
µατα µετασχηµατισµού είναι της τάξης των 250 
km, ο µέσος ρυθµός µετακίνησης υπολογίζεται σε 
5.0 cm/yr. Τα σηµερινά δεδοµένα δίνουν ένα, λίγο 
µεγαλύτερο, ρυθµό της τάξης των 5.5 cm/yr. 
 Η προέλευση του ρήγµατος του Αγίου Ανδρέα 
συµπεραίνεται από την αναπαράσταση της σχέσης 
των πλακών πίσω στο χρόνο, χρησιµοποιώντας τις 
ζώνες των µαγνητικών ανωµαλιών και τις ζώνες 
διάρρηξης µετασχηµατισµού που έχουν διατηρηθεί 
στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Η διαδικασία 
που δηµιούργησε το ρήγµα του Αγίου Ανδρέα, ξε-
κίνησε περίπου 30 εκ. χρόνια πριν, καθώς η προς 
τα δυτικά κινούµενη πλάκα της Β. Αµερικής ήρθε 
σε επαφή µε ένα τµήµα της ζώνης διάνοιξης 
(spreading center, δηλαδή της µεσοωκεάνιας ρά-
χης), που χώριζε την πλάκα του Ειρηνικού από την 
πλάκα Falaron (Εικ. 5.25). Η πλάκα της Β. Αµερι-
κής δεν είχε προσεγγίσει ακόµα το πιο βόρειο τµή-
µα της ζώνης διάνοιξης, το οποίο, όµως, ήταν µε-
τατοπισµένο δυτικότερα από ένα όριο µετασχηµα-
τισµού (transform boundary, δηλαδή ρηξιγενή ζώνη 
µετασχηµατισµού, Εικ. 5.25). 
 Η υποβύθιση του νότιου τµήµατος της ζώνης 
διάνοιξης κάτω από την πλάκα της Β. Αµερικής, 
είχε ως αποτέλεσµα τον διαχωρισµό της πλάκας 
Falaron σε δύο χωριστά τµήµατα: το βόρειο, που 

σήµερα περιλαµβάνει τις πλάκες Juan de Fuca και 
Gorda, και το νότιο, που σήµερα ονοµάζεται πλάκα 
Cocos (Εικ. 5.25). 
 Καθώς το νότιο τµήµα της πλάκας Falaron 
υποβυθίσθηκε, το όριο µετασχηµατισµού, ανάµεσα 
στο βόρειο και νότιο τµήµα επιµηκύνθηκε. Περίπου 

 
Εικόνα 5.25   Η προέλευση και δηµιουργία του ρήγ-
µατος του Αγίου Ανδρέα και του Κόλπου της Καλι-
φόρνια, είναι το αποτέλεσµα της κίνησης και εξέλιξης 
των πλακών του Ειρηνικού, της Farallon και της Βό-
ρειας Αµερικής. 
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3 εκ. χρόνια πριν, αυτό µετακινήθηκε στην ξηρά, 
καθώς ο πυθµένας της θάλασσας αναδύθηκε, και 
έτσι δηµιουργήθηκε η, σήµερα ονοµαζόµενη, ρηξι-
γενής ζώνη του Αγίου Ανδρέα (Εικ. 5.25). 
 Περίπου την ίδια περίοδο, η ζώνη διάνοιξης 
της πλάκας Cocos (δηλαδή η ράχη του Α. Ειρηνι-
κού), συνάντησε την παραλιακή ζώνη της επαρχίας 
της Καλιφόρνια, χωρίζοντας ένα τµήµα της από την 
υπόλοιπη ήπειρο (αυτό που σήµερα ονοµάζεται 
Baja California), δηµιουργώντας έτσι τον Κόλπο 
της Καλιφόρνια. Στη µελλοντική εξέλιξή του, το 
τµήµα αυτό της Baja California, φαίνεται ότι θα 
αποτελέσει µια χωριστή µικροήπειρο. 
 Σήµερα η πλάκα της Β. Αµερικής συνεχίζει να 
επωθείται σε ότι έχει αποµείνει από το βόρειο και 
νότιο τµήµα της πλάκας Falaron, δηλαδή στις πλά-
κες Juan de Fuca και Gorda στα βόρεια και στην 
πλάκα Cocos στα νότια. Σε µερικά εκατοµµύρια 
χρόνια, το ρήγµα του Αγίου Ανδρέα, το πιθανότερο 
θα επεκταθεί  σε όλο το µήκος των δυτικών ακτών. 
 Το σύστηµα Αγίου Ανδρέα – Κόλπου Καλι-
φόρνιας, αποτελεί ένα µοντέλο για την απόσπαση 
και δηµιουργία µικρών ηπειρωτικών θραυσµάτων 
που περιβάλλονται από ωκεάνιο φλοιό, διαδικασία 
η οποία φαίνεται ότι συµβαίνει συχνά σε αρκετούς 
ωκεανούς, ιδίως στις περιπτώσεις που η ταφρογέ-
νεση έχει γίνει µε πλάγια διάνοιξη (obliquely 
rifting), όπως για παράδειγµα στον Ινδικό Ωκεανό. 
Στην περίπτωση αυτή, νησιά όπως η Μαδαγασκάρη 
και το Αρχιπέλαγος των Σεϋχελών, αντιπροσωπεύ-
ουν ηπειρωτικά θραύσµατα τα οποία παλαιότερα 
µεν προσκολλήθηκαν στην Αφρική και την Ινδία 
αντίστοιχα, σήµερα όµως αποχωρίζονται από αυτές 
τις ηπείρους και σχηµατίζεται ένας ωκεανός ανά-
µεσά τους. 

Το "Αλπικό" Ρήγµα Μετασχηµατισµού 
της Νέας Ζηλανδίας 
Το Alpine fault της Νέας Ζηλανδίας αποτελεί άλλο 
ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα ενός ηπειρωτικού 
ρήγµατος µετασχηµατισµού. ∆ιασχίζει και τα δύο 
νησιά που αποτελούν τη Νέα Ζηλανδία (Εικ. 5.26) 
και αντιπροσωπεύει στην ουσία ένα τύπου "τά-
φρος-τάφρος" ρήγµα µετασχηµατισµού που συνδέ-
ει την τη ζώνη υποβύθισης Tonga-Kermadec, που 
βυθίζεται προς τα δυτικά, µε την ζώνη υποβύθισης 
Macquarie, που βυθίζεται προς τα ανατολικά. Όπως 
και το ρήγµα του Αγίου Ανδρέα, έτσι και το ρήγµα 
αυτό, ήταν από πολύ παλιά γνωστό, πριν ακόµα 
αναγνωρισθεί ότι αποτελεί ένα όριο µετασχηµατι-
σµού. 
 Χαρακτηρίζεται από ένα κύριο ίχνος, που α-
ντιπροσωπεύει την κύρια ρηξιγενή ζώνη, συνοδεύ-
εται όµως και από αρκετές παράλληλες επικουρικές 
ρηξιγενείς ζώνες, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε 

τη ρηξιγενή ζώνη του Αγίου Ανδρέα. Από κινηµα-
τική άποψη χαρακτηρίζεται, όπως και του Αγίου 
Ανδρέα, σαν δεξιόστροφο οριζόντιας ολίσθησης 
και η αρχική εκτίµηση για τη συνολική µετακίνη-
ση, που βασιζόταν στη µετάθεση µιας ζώνης από 
σερπεντινιωµένα υπερβασικά σώµατα, ήταν της 
τάξης των 500 km. Πολλοί ερευνητές όµως, υπο-
στηρίζουν ότι η χαρακτηριστική κάµψη των γεωτε-
κτονικών ενοτήτων, που παρουσιάζεται στην Εικ. 
5.26, αντιπροσωπεύει στην ουσία µια οροκλινική 
κάµψη, που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
της κίνησης κατά µήκος του ρήγµατος. Έτσι, ανα-
θεωρηµένες εκτιµήσεις δίνουν µια συνολική µετα-
κίνηση της τάξης των 1.000 km. 
 To Αλπικό ρήγµα µετασχηµατισµού δηµιουρ-
γήθηκε και είναι το αποτέλεσµα της σχετικής κίνη-
σης ανάµεσα στην Ανταρκτική πλάκα, την Αυ-
στραλο-Ινδική πλάκα και την πλάκα του Ειρηνικού. 
Συνοπτικά, από τα 38 έως τα 10 Ma, πλάγια διάνοι-
ξη νότια από τη Νέα Ζηλανδία, µετασχηµατίσθηκε 
στη ζώνη µετασχηµατισµού του Alpine fault. Από 
τα 10 Ma, συµπίεση εγκάρσια προς τη ζώνη του 
ρήγµατος, συνοδεύεται από κίνηση µετασχηµατι-
σµού (οριζόντιας ολίσθησης). 

 
Εικόνα 5.26   Η τεκτονική του "Αλπικού ρήγµατος" 
της Νέας Ζηλανδίας. Στον απλοποιηµένο χάρτη δια-
κρίνονται η προς τα δυτικά υποβυθιζόµενη ζώνη 
Tonga-Kermadec και η προς τα ανατολικά υποβυθι-
ζόµενη ζώνη Macquarie. ∆ιακρίνεται, επίσης, η χα-
ρακτηριστική παραµόρφωση (κάµψη), των γεωτεκτο-
νικών ενοτήτων, που η µετακίνησή τους προσδιορίζει 
τη συνολική κίνηση κατά µήκος του ρήγµατος, που ε-
κτιµάται ότι είναι περίπου της τάξης των 1.000 km. 
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Το Ρήγµα Μετασχηµατισµού 
της Νεκράς Θάλασσας 
Το ρήγµα της Νεκράς Θάλασσας αναφέρεται συνή-
θως, στη βιβλιογραφία ως Dead Sea "Rift", παρότι 
ο όρος δεν είναι επιτυχής, αφού δεν είναι rift, µε 
την έννοια της τεκτονικής των πλακών, αλλά ρήγµα 
µετασχηµατισµού (transform fault). Αποτελεί ένα 
οριζόντιας ολίσθησης, αριστερόστροφο, σύστηµα 
ρηγµάτων, µε συνολικό µήκος της τάξης των 1.000 
km, που χωρίζει το σύστηµα διάνοιξης Κόλπου 
Σουέζ – Ερυθράς Θαλάσσης, από τη ζώνη σύγκλι-
σης των ορέων Ταύρου – Ζάγκρος (Εικ. 5.27). 

 Η κίνηση κατά µήκος του ρήγµατος αυτού 
ξεκίνησε στο Τριτογενές, κατά τη διάρκεια της διά-
νοιξης της Αφρικανο-Αραβικής ασπίδας και του 
σχηµατισµού της Ερυθράς Θαλάσσης. Κατά µήκος 
του ρήγµατος αυτού έχουν σχηµατισθεί δύο µεγά-
λες λεκάνες πλάγιας αποµάκρυνσης (pull-apart ba-
sins). Η µία αντιπροσωπεύεται από τον Κόλπο της 
Ελάτ (Άκαµπας) και η δεύτερη από την ίδια τη Νε-
κρά Θάλασσα. Μια µεγάλης κλίµακας, επίσης, δε-

ξιόστροφη ζώνη διασυµπίεσης (right-step tran-
spression zone), που απαντάται στο Λίβανο, αντι-
στοιχεί στη ζώνη πτυχών της Παλµύρα (Palmyra 
fold belt). 
 Χαρακτηριστικές µεταπτώσεις και µετακινή-
σεις δοµών, ανω-προκάµβριας έως ανω-κρητιδικής 
ηλικίας, δίνουν, για το νότιο τµήµα του ρήγµατος, 
µια συνολική αριστερόστροφη οριζόντια κίνηση 
της τάξης των 105 km. Αντίστοιχοι υπολογισµοί 
για το βόρειο τµήµα δίνουν µικρότερη µετακίνηση, 
υποστηρίζοντας ότι ένα τµήµα της µετακίνησης 
έχει απορροφηθεί από τη ζώνη πτυχών της Παλµύ-
ρα. 
 
 
 5.4   Μεγάλα Ηπειρωτικά Ρήγµατα 
 Οριζόντιας Ολίσθησης 
 -Transcurrent Faults- 
 
Όλα τα, µεγάλης κλίµακας, ηπειρωτικά ρήγµατα 
οριζόντιας ολίσθησης, δεν είναι απαραίτητα ρήγ-
µατα µετασχηµατισµού. Ενεργά -όχι µετασχηµατι-
σµού- ρήγµατα οριζόντιας ολίσθησης µε µεγάλες 
µετακινήσεις, παρατηρούνται σε ορισµένες περιο-
χές και συνδέονται συνήθως είτε µε ενεργά συστή-
µατα υποβύθισης, είτε µε ζώνες ηπειρωτικής σύ-
γκρουσης. Εκτός από τη διαφορά αυτή στο γεωτε-
κτονικό πλαίσιο, που απαντώνται τα ρήγµατα αυτά, 
δεν υπάρχει άλλη σηµαντική διαφοροποίηση που 
να βοηθά στη διάκρισή τους από τα ρήγµατα µετα-
σχηµατισµού. 
 Παραδείγµατα µεγάλων ενεργών ρηγµάτων 
οριζόντιας ολίσθησης, που συνδέονται µε ζώνες 
υποβύθισης, παρουσιάζονται στην Εικ. 5.28 και 
περιλαµβάνουν: την Median Tectonic Line Ιαπωνί-
α, το Denali fault system στην Αλάσκα και το Ata-
cama fault στη Χιλή. Σε κάθε µία από αυτές τις πε-
ριπτώσεις, το ρήγµα οριζόντιας ολίσθησης παρατη-
ρείται σε µε ζώνη υποβύθισης, όπου η σύγκλιση 
είναι πλάγια και γίνεται παράλληλα µε τη ζώνη βύ-
θισης στην επωθούµενη πλάκα. Μια πιθανή ερµη-
νεία για το φαινόµενο αυτό υποστηρίζει ότι όπου η 
υποβύθιση είναι πλάγια, η αλληλεπίδραση της υπο-
βυθιζόµενης πλάκας µε την επωθούµενη πλάκα, 
έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη µιας οριζόντιας 
συνιστώσας διατµητικών τάσεων, που δίνει κίνηση 
στο ρήγµα οριζόντιας ολίσθησης, που δηµιουργεί-
ται πίσω από µια µικρή αναθόλωση στην παρυφή 
της επωθούµενης πλάκας. 
 Παραδείγµατα µεγάλων ενεργών ρηγµάτων 
οριζόντιας ολίσθησης, που συνδέονται µε ζώνες 
ηπειρωτικής σύγκρουσης, παρουσιάζονται επίσης 
στην Εικ. 5.28 και περιλαµβάνουν: το ρήγµα της 
Βόρειας και Ανατολικής Ανατολίας στην Τουρκία, 
το Chaman fault στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν 

 

 
Εικόνα 5.27   Απλοποιηµένος τεκτονικός χάρτης του 
Ρήγµατος Μετασχηµατισµού της Νεκράς Θάλασσας 
και των σχετιζόµενων µε αυτό τεκτονικών δοµών (λε-
κάνες πλάγιας αποµάκρυνσης Κόλπου Ελάτ και Νε-
κράς Θάλασσας και ζώνη πτυχών της Παλµύρα). 
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και τα Altyn-Tagh και Red River faults στην ανα-
τολική Ασία. Καθένα από αυτά τα ενεργά ρήγµατα 
παρουσιάζει εκατοντάδες χιλιοµέτρων οριζόντιας 
µετακίνησης. Οι περισσότεροι ερευνητές συµφω-
νούν ότι αντιπροσωπεύουν τεκτονικές δοµές που 
συνδέονται µε την πολύπλοκη αλληλεπίδραση των 
ηπειρωτικών τεµαχών στη σύγκρουση ηπείρου µε 
ήπειρο, δηλαδή ανάµεσα στην Αφρική και την Ιν-
δία από τη µια µεριά και την Ευρασία από την άλ-
λη. 
 
 
 5.5   "Απολιθωµένα" Ρήγµατα 
 Μετασχηµατισµού 
 
Ένας αριθµός ανενεργών, κατά βάση, ρηγµάτων ή 
ζωνών διάρρηξης, παρουσιάζονται τόσο στον ω-
κεάνιο, όσο και τον ηπειρωτικό φλοιό. Ορισµένα 
από αυτά αντιστοιχούν καθαρά σε "απολιθωµένες" 
ρηξιγενείς ζώνες µετασχηµατισµού. Για άλλα, είναι 
δύσκολο να ερµηνευθεί η προέλευσή τους. Στο 
χάρτη της Εικόνας 5.29 παρουσιάζονται ορισµένα 
από αυτά. 

Ανενεργές Ωκεάνιες Ζώνες ∆ιάρρηξης 
Όπως αναφέρθηκε, ορισµένες από τις πιο έντονες 
και εντυπωσιακές δοµές του γήϊνου φλοιού, αποτε-
λούν οι ζώνες διάρρηξης στους πυθµένες των ωκε-
ανών, ιδίως του Ειρηνικού, µε περισσότερο γνω-
στές από αυτές (βλπ. Εικ. 5.4), τη Medocino, τη 
Murray, την Clarion και την Clipperton, που εκτεί-
νονται για περισσότερο από 10.000 km. Οι ζώνες 
αυτές µεταθέτουν τις µαγνητικές ανωµαλίες στον 
πυθµένα του ωκεανού, αποδεικνύοντας ότι αποτε-
λούν "απολιθωµένα" ρήγµατα µετασχηµατισµού 
τύπου "ράχη-ράχη". Η µεσοωκεάνια ράχη µε την 
οποία συνδέονται, αποτελεί µια επέκταση της ρά-
χης του Ανατολικού Ειρηνικού και διαχωρίζει την 
πλάκα του Ειρηνικού από την, παλαιότερα ονοµα-
ζόµενη, πλάκα Farallon. Όπως προαναφέρθηκε, το 
µεγαλύτερο τµήµα από την πλάκα Farallon και την 
σχετιζόµενη µε αυτή µεσοωκεάνια ράχη, έχει υπο-
βυθισθεί κάτω από την πλάκα της Β. Αµερικής και 
µόνο µικρά υπολείµµατα είναι σήµερα γνωστά µε 
τα ονόµατα πλάκα Juan de Fuca και πλάκα Cocos. 
 Άλλες ωκεάνιες ζώνες διάρρηξης, όπως η 
Ninety-east Ridge στον Ινδικό Ωκεανό και η 

Red River F.

Med. Tect. Line

Denali F.

Atacama F.

N. & E. Anatolian F. Altyn-Tagh F.

Chaman F.Red River F.

Med. Tect. Line

Denali F.

Atacama F.

N. & E. Anatolian F. Altyn-Tagh F.

Chaman F.

 
Εικόνα 5.28   Οι κυριότερες ενεργές ρηξιγενείς ζώνες οριζόντιας ολίσθησης, που δεν αντιπροσωπεύουν ό-
ρια µετασχηµατισµού, αλλά συνδέονται µε ζώνες σύγκλισης ή σύγκρουσης των πλακών. 
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Ε
ικόνα 5.29   Τα κυριότερα απολιθω

µένα ρήγµατα µετασχηµατισµού, στον ω
κεάνιο αλλά και στον ηπειρω

τικό χώ
ρο. 
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Central Basin fault zone στη Θάλασσα των Φιλιπ-
πίνων, αποτελούν δοµές που η προέλευσή τους δεν 
είναι ξεκάθαρη. Μια άποψη υποστηρίζει ότι µετα-
θέτουν τις ζώνες των µαγνητικών ανωµαλιών και 
έτσι αντιπροσωπεύουν απολιθωµένα ρήγµατα µε-
τασχηµατισµού. Στην περίπτωση, όµως, της 
Ninety-east Ridge, το µεγάλο πάχος του φλοιού 
που σχετίζεται µε τη ράχη, φανερώνει µια πιο πο-
λύπλοκη προέλευση, που πιθανά συνδέεται και µε 
την ύπαρξη θερµής κηλίδας. 

Ανενεργές Ηπειρωτικές Ρηξιγενείς 
Ζώνες Οριζόντιας Ολίσθησης 
Οι ανενεργές και µε µεγάλη κλίση, ηπειρωτικές 
ρηξιγενείς ζώνες, που η πιθανή προέλευσή τους 
είναι από ρήγµατα οριζόντιας ολίσθησης, είναι άφ-
θονες. Η ερµηνεία τους είναι σύνθετη και περίπλο-
κη, κυρίως λόγω της δυσκολίας στον προσδιορισµό 
της φοράς ολίσθησης. ∆υστυχώς, στην περίπτωση 
αυτή, δεν υπάρχει η ευκολία των ζωνών µαγνητι-
κών ανωµαλιών, όπως στους πυθµένες των ωκεα-
νών, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει και σεισµικότητα 
ώστε να καταδείξει τη φορά διάτµησης. Επιπλέον, 
οι ζώνες αυτές, έχουν, συνήθως, εξωθήσει στην 
επιφάνεια, πετρώµατα από κατώτερους τεκτονικούς 
ορόφους, που συνήθως η µετάθεσή τους δεν δίνει 
ξεκάθαρα στοιχεία για την κίνηση του ρήγµατος. 
 Πολλές από αυτές τις ζώνες, χαρακτηρίζονται 
από µυλονιτικά πετρώµατα ή κατακλασίτες, που 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

σχηµατίζουν ζώνες µε πλάτος µεγαλύτερο από 1 
km και µήκος εκατοντάδες km. Σε ορισµένες περι-
πτώσεις, κατά µήκος των ζωνών αυτών, παρατηρεί-
ται µια έντονη οριζόντια γράµµωση έκτασης 
(stretching lineation), και αυτό ερµηνεύεται ως έν-
δειξη για την οριζόντια ολίσθηση του ρήγµατος. Αν 
ληφθεί όµως υπόψη, ότι χρειάζονται πολλοί κινη-
µατικοί δείκτες για τον προσδιορισµό της φοράς 
διάτµησης σε µια ρηξιγενή ζώνη, µάλλον η συγκε-
κριµένη ερµηνεία χρειάζεται πολύ περισσότερη 
ανάλυση για να υποστηριχθεί. 
 Ορισµένες χαρακτηριστικές ρηξιγενείς ζώνες 
αυτού του τύπου (π.χ. τα ρήγµατα Tintina στον Κα-
ναδά, North Atlantic σε Ευρώπη – Β. Αµερική, 
Great Glen στη Βρετανία και Mojave στη Ν∆ Β. 
Αµερική, βλπ. Εικ. 5.4), που παρατηρούνται σε 
περιοχές µε προκάµβρια και παλαιοζωϊκά πετρώ-
µατα, σε αρκετές ηπείρους, χωρίζουν τεκτονο-
στρωµατογραφικά πεδία (terranes), µε διαφορετική 
ηλικία ή/και βαθµό µεταµόρφωσης. Όλα τα ρήγµα-
τα αυτά παρουσιάζουν κάποια χαρακτηριστικά των 
ρηγµάτων οριζόντιας ολίσθησης και όλα, πιθανά, 
ήταν ενεργά ρήγµατα µετασχηµατισµού σε κάποια 
περίοδο της εξέλιξής τους. Η ερµηνεία τους όµως 
χαρακτηρίζεται από την απουσία καθαρών ενδεί-
ξεων για την φορά της κίνησης και την τάξη µεγέ-
θους της συνολικής µετατόπισης, σε ορισµένες δε 
περιπτώσεις, είναι δύσκολο να εξακριβωθεί, ακόµα 
και το τεκτονικό περιβάλλον στο οποίο δηµιουργή-
θηκαν και λειτούργησαν. 
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