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Ζ παξνχζα δηαηξηβή εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο
ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο γεσινγίαο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παξψλ, ζηελ θαηεχζπλζε
<<Γεσινγίαο Υξήζεσλ Γεο>> γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο
εηδίθεπζεο (ΜΓΔ). Ζ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ επίθνπξν
θαζεγεηή θ. . Κνθθάια, ηνλ νπνίν επραξηζηψ ζεξκά γηα ην ακέξηζην θαη νπζηαζηηθφ
ελδηαθέξνλ πνπ έδεημε, ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ εζηθή θαη έκπξαθηε ππνζηήξημή
ηνπ.
Δπηπιένλ, εθθξάδσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηα κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο,
αλαπιεξσηή θαζεγεηή θ. Η. Κνπθνπβέια θαη ηνλ ιέθηνξα θ. Π. Ξππνιηά, ησλ νπνίσλ
ε ζπκβνιή ήηαλ θαζνξηζηηθή ζηελ έθβαζε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο θαζψο θαη ηνλ
θαζεγεηή θ. Α. Εειειίδε γηα ηελ έκπξαθηε ππνζηήξημε ηνπ θαζ‘φιε ηε δηάξθεηα ηεο
κεηαπηπρηαθήο κνπ εηδίθεπζεο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Οη ξεμηγελείο δψλεο πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο αζπλερή, ππνπαξάιιεια,
θιηκαθσηά ξεμηγελή ηκήκαηα ηα νπνία ρσξίδνληαη απφ δψλεο κεηαβίβαζεο (relay
zones). Καζψο νη ξεμηγελείο δψλεο εμειίζζνληαη, ηα ηκήκαηα ησλ δσλψλ απηψλ,
κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ κεραληθά θαη λα ελψλνληαη ζηαδηαθά, ζρεκαηίδνληαο έηζη
δνκέο κεγαιχηεξεο θιίκαθαο κε ηελ αχμεζε ηεο παξακφξθσζεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν ηα ηκήκαηα αιιειεπηδξνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ησλ δσλψλ, έρεη
γίλεη αληηθείκελν αξθεηψλ εξεπλψλ. Χζηφζν αθφκα θαη ζήκεξα νη γλψζεηο καο γηα ηηο
δηεξγαζίεο ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ είλαη πεξηνξηζκέλεο.
ηελ παξνχζα εξγαζία, γηα ηε κειέηε ηεο ηκεκαηνπνίεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο
θαλνληθψλ ξεγκάησλ, επηιέρηεθαλ 3 πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο: νη ξεμηγελείο
δψλεο ηνπ Αηγίνπ θαη ηεο Διίθεο ζηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν, νη ξεμηγελείο δψλεο ηεο
Αηαιάληεο θαη ηεο Αξθίηζαο ζηνλ Δπβντθφ θφιπν θαη ηέινο νη ζχλζεηεο ξεμηγελείο
δψλεο ηνπ Καπαξειιίνπ θαη ηεο Γάθλεο ζηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο. Οη δχν πξψηεο
έρνπλ ΓΒΓ δηεχζπλζε, ελψ ε ηειεπηαία έρεη ζρεδφλ Α-Γ δηεχζπλζε θαη
αληηπξνζσπεχεη ηε δψλε παξακφξθσζεο κεηαμχ ησλ δχν θχξησλ δσλψλ rift. Ζ
επηινγή ησλ πεξηνρψλ απηψλ έγηλε κε βάζε ηελ ζεκαληηθή ηεθηνληθή ηνπο
δξαζηεξηφηεηα ηα ηειεπηαία 1.5 εθαηνκκχξηα ρξφληα θαη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπο ζηε
λενηεθηνληθή εμέιημε ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο.
ηελ παξνχζα δηαηξηβή ππνινγίζηεθαλ παξάκεηξνη πνπ αληαλαθινχλ έκκεζα
ηελ θαηαλνκή ηεο ηάζεο γχξσ απφ ηα ξήγκαηα, φπσο είλαη ε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε
(D), ην κήθνο ησλ ξεγκάησλ (L), ν αξηζκφο ησλ ξεμηγελψλ ηκεκάησλ θάζε δψλεο (n),
ε επηθάιπςε (OL), ε θιηκάθσζε (S), θαη ην κήθνο ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο (Lr). Οη
παξάκεηξνη απηνί απνηεινχλ δείθηεο ηνπ βαζκνχ ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ξεμηγελψλ
ηκεκάησλ θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ σξηκφηεηαο κηαο ελεξγνχ δψλεο. Έηζη,
ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθά Φεθηαθά Μνληέια Αλαγιχθνπ (DEM) απφ ηα νπνία
θαηαζθεπάζηεθαλ ηνπνγξαθηθά πξνθίι ζε θάζε ξεμηγελή δψλε, κε ζθνπφ ηνλ
ππνινγηζκφ ηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ησλ ξεγκάησλ ηφζν ζηα επη κέξνπο
ηκήκαηα φζν θαη ζηηο δψλεο κεηαβίβαζεο θαζψο θαη ε θαηαλνκή ηεο κεηαηφπηζεο
θαηά κήθνο νξνθήο-βάζεο ησλ ξεγκάησλ. Δπίζεο πξνζδηνξίζηεθε ε γεσκεηξία ησλ
δσλψλ κεηαβίβαζεο κεηαμχ ησλ ξεμηγελψλ ηκεκάησλ, κε ζθνπφ λα εμεηαζζνχλ νη
ηξφπνη ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ κε ππνινγηζκφ ηνπ κήθνπο ησλ κε επηθαιππηφκελσλ
δσλψλ (underlapping zone), ησλ δσλψλ επηθάιπςεο (overlap zone) θαη ησλ
θιηκαθψζεσλ (separation/spacing). Σα κήθε ησλ ηκεκάησλ ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ
πξνβιήζεθαλ ζε δηαγξάκκαηα αζξνηζηηθήο ζπρλφηεηαο κε ζθνπφ ηελ πεξηγξαθή ησλ
πιεζπζκψλ ησλ ξεγκάησλ ζηηο ηξεηο πεξηνρέο κειέηεο. Σα δηαγξάκκαηα δειψλνπλ
κηα πνιπθιαζκαηηθή θαηαλνκή, πνπ αληηπξνζσπεχεη δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο
ξεγκάησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ ή κηα εθζεηηθή θαηαλνκή πνπ δείρλεη έλα πξψηκν
ζηάδην θνξεζκνχ ησλ ξεγκάησλ. ηε ζπλέρεηα, θαηαζθεπάζηεθαλ δηαγξάκκαηα ηεο
κέγηζηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ησλ ηκεκάησλ κε ην κήθνο (D-L), κε ζθνπφ λα
πξνζδηνξηζηεί ζε πνην ζηάδην ζχλδεζεο βξίζθνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο δψλεο θαη λα
πξνηαζνχλ κνληέια εμέιημεο απηψλ. Σέινο εμεηάζηεθαλ θαη ζπζρεηίζηεθαλ ηα
γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δσλψλ κεηαβίβαζεο (κήθνο θιηκάθσζεο, κήθνο
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επηθαιππηφκελσλ ή κε ηκεκάησλ), κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε ή κε θξηηεξίσλ αιιειεπίδξαζεο ησλ ηκεκάησλ θαη ηεο πηζαλήο
ζχλδεζεο απηψλ. Ζ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο ηκεκαηνπνίεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ
ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά ζηελ
εθηίκεζε ηεο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο κηαο πεξηνρήο, ζηελ θαηαλφεζε ησλ
ηδεκαηνγελψλ δηαδηθαζηψλ κπξνζηά απφ ηα ξήγκαηα θαζψο θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ
παγίδσλ ξεπζηήο θάζεο θαη ηεο κεηαλάζηεπζή ηνπο, κηαο θαη νη δψλεο κεηαβίβαζεο
δχλαηαη λα απνηεινχλ πεξηνρέο δηαθπγήο ή εκπφδηα ζηε ξνή ησλ ξεπζηψλ.
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ABSTRACT
Fault zones are commonly composed of discontinuous, sub-parallel, stepping
fault segments, separated by relay zones. During the growth of a fault zone, its
segments interact mechanically and link up into gradually larger segments that
eventually may form large structures, due to strain accommodation. The way that
segments interact during the growth of a fault zone, has been the subject of several
studies. Yet, present understanding of interaction and linkage of segments, continues
to be shrouded by considerable uncertainty. Three areas in central Greece were
chosen, to investigate the role of segmentation and linkage of normal faults: the Aigio
and Eliki fault zones in the Gulf of Corinth, the Atalanti and Arkitsa fault zones in the
Northern Gulf of Evoia and the composite fault zones of Kaparelli and Dafnes in
Beotia area. The Gulf of Corinth and the Northern Gulf of Evia are WNW-trending
grabens, while Beotia area represents the deformed zone between the two main rift
zones. These areas have been chosen due to their significant tectonic activity in the
last 1.5Ma and their great importance in the neotectonic evolution of central Greece.
In this study, several parameters reflecting the stress distribution around faults,
have been measured, such as the vertical displacement (D), the number of segments
(n), the overlap (OL), the spacing (S) and the length of relay zone (Lr). These
parameters are indicators of the degree of linkage between fault segments and the
degree of maturity of an active fault zone. Digital Elevation Models (DEM) have been
used to construct elevation profiles in every fault zone, in order to measure the
vertical throw of each segment, and in the relay zones as well as the distribution of
displacement in footwall and hanging wall blocks. In addition, the geometry of the
relay zones between fault segments is defined by calculating the length of
underlapping zone, the length of overlapping zone and the length of spacing, in order
to examine the segment linkage. The lengths of fault zones‘ segments have been
illustrated in plots of cumulative frequency, in order to describe the fault population in
the three study areas. The plots indicate either multifractal distribution that represents
fault population with different characteristics that interact or exponential distribution
that shows an early stage of fault saturation. The relationship between maximum
vertical displacement and length is illustrated in d-L plots, in order to determine the
linkage stage of the particular fault zones and to propose evolutionary models. Finally
the geometric characteristics of relay zones (spacing, length of underlapping or
overlapping segments) were examined, in order to investigate whether or not the
segments satisfy the interaction criteria and their possible linkage. Segmentation and
fault segment linkage plays an important role in evaluating seismic hazard of an area,
the architecture of sedimentary deposits, as well as in fluid flow in faulted reservoirs
since relay zones can act as leakage zones or barriers from the hanging wall to the
footwall blocks.

8

1. ΔΞΔΛΗΞΖ ΡΖΓΜΑΣΧΝ-ΣΜΖΜΑΣΟΠΟΗΖΖ
1.1 Δηζαγσγή-θνπόο ηεο κειέηεο
Δδψ θαη πνιιά ρξφληα έρεη αλαγλσξηζηεί φηη ηα θαλνληθά ξήγκαηα εκθαλίδνληαη
ηκεκαηνπνηεκέλα (Goguel 1952), ζε έλα κεγάιν εχξνο θιηκάθσλ: θιίκαθαο
εθαηνζηνχ (Laubach et al. 1992, Schlische et al. 1996), θιίκαθαο κέηξνπ (Peacock &
Sanderson 1991, 1994, Childs et al. 1996a, Willemse 1997) θαη θιίκαθαο ρηιηνκέηξνπ
(Trudgill & Cartwright 1994, Childs et al. 1995, 1996a, Cowie & Shipton 1998,
Crider & Pollard 1998). Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κηα έληνλε εξεπλεηηθή
δξαζηεξηφηεηα, ιφγσ ηεο ηκεκαηνπνίεζεο, ζηε δηεχξπλζε θαη ηελ εμέιημε ησλ
ξεμηγελψλ δσλψλ. Χζηφζν αθφκε θαη ζήκεξα νη γλψζεηο καο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε
θαη ηε ζχλδεζε ησλ ηκεκάησλ, θαζψο νη ξεμηγελείο δψλεο εμειίζζνληαη, είλαη
πεξηνξηζκέλεο. θνπφο ηεο κειέηεο καο είλαη λα εμεηαζηεί ν ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο
θαη ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ θαλνληθψλ ξεγκάησλ ζηελ Κεληξηθή Διιάδα θαη λα
πξνηαζνχλ κνληέια εμέιημεο αιιειεπίδξαζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ απηψλ.
Ζ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ησλ ξεγκάησλ παίδεη ζεκαληηθφ
ξφιν ζηε ζεηζκηθή επηθηλδπλφηεηα κηαο πεξηνρήο (Gupta & Scholz 2000, Cowie &
Roberts 2001, Scholz & Gupta 2000), γηαηί πνιιά ελεξγά ξήγκαηα επηδεηθλχνπλ
νιίζζεζε ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα (Jackson et al. 1982, Wesnousky 1986, Roberts &
Koukouvelas 1996, Collier et al. 1998). Ο βαζκφο ηεο ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ
ξεγκάησλ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο ζεηζκηθέο αθνινπζίεο θαη λα δεκηνπξγήζεη
κεγαιχηεξνπο ζεηζκνχο απφ απηνχο πνπ είλαη νη αλακελφκελνη, επεηδή ε δψλε
ξεγκάησλ κπνξεί λα δξάζεη ζαλ έλα εληαίν ξήγκα κε κεγαιχηεξν κήθνο (Sieh et al.
1993, Ferrill et al. 1999, Gupta & Scholz, 2000, Cowie & Roberts 2001) αληί απηφ λα
δξάζεη ζε επί κέξνπο ηκήκαηα. Δπί πιέoλ έρεη πξφζθαηα πξνηαζεί, φηη ε
αιιειεπίδξαζε θαη ε ζχλδεζε κεηαμχ ηκεκάησλ, κπνξεί λα απμήζεη ηνπο ξπζκνχο
νιίζζεζεο θαηά κήθνο κηαο ζεηξάο ξεγκάησλ (Cowie & Roberts 2001).
Μεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ ξεγκάησλ αλαπηχζζνληαη δψλεο επηθάιπςεο (overlap
zones) (Morley et al. 1990) θαη δψλεο κεηαβίβαζεο (relay zones) (Childs et al. 1995).
Ζ εμέιημε απηψλ ησλ δνκψλ είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο
κεραληθψλ δεηξγαζηψλ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ θαλνληθψλ
ξεγκάησλ (Peacock & Sanderson 1991, Burgmann et al. 1994, Trudgill & Cartwright
1994, Huggins et al. 1995, Willemse et al. 1996, Willemse 1997, Crider and Pollard,
1998, Gupta and Scholz 2000, Ferrill & Morris 2001, Peacock 2002). Απηή ε
πξνζέγγηζε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο θαη ηεο
αξρηηεθηνληθήο ησλ ηδεκαηνγελψλ απνζέζεσλ (Gawthorpe & Hurst 1993, Gupta et al.
1999, Morley 1999, Young et al. 2001), ζηηο θιαζκαηηθέο θαηαλνκέο ησλ
γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ξεγκάησλ θαζψο θαη ζηα κνληέια εμέιημεο ηνπο
(Peacock & Sanderson 1991, Childs et al. 1995, Dawers & Anders 1995, Cartwright
et al. 1996, Wojtal 1996, Marchal 1997, Mansfield & Cartwright 2001).
Δπίζεο έλαο άιινο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηε κειέηε ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ησλ
ξεγκάησλ θαη ησλ δσλψλ κεηαβίβαζεο, είλαη γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα θαη λα
πξνζδηνξίζνπκε παγίδεο ξεπζηψλ θαη ηε κεηαλάζηεπζή ηνπο ζε ξεγκαησκέλνπο
ηακηεπηήξεο (reservoir) (Morley et al. 1990, Gawthorpe & Hurst 1993, Peacock &
Sanderson 1994, Maerten et al. 2000), θαζψο νη δψλεο κεηαβίβαζεο κπνξνχλ λα
παίδνπλ ην ξφιν δσλψλ δηαθπγήο ή θξαγκνχ ηεο ξνήο ησλ ξεπζηψλ απφ ηελ νξνθή
πξνο ηε βάζε ηνπ ξήγκαηνο.
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1.2 Δμέιημε δηαθιάζεσλ ζε ξήγκαηα
Γηαθιάζεηο νλνκάδνληαη ξεμηγελείο αζπλέρεηεο πεηξσκάησλ πνπ δείρλνπλ
ακειεηέα ε κεδεληθή θίλεζε κεηαμχ ησλ 2 επηθαλεηψλ (Βles & Feuga 1986, Pollard
& Aydin 1988). Με βάζε ηελ θηλεκαηηθή ηνπο ππάξρνπλ 3 βαζηθνί ηχπνη
δηαθιάζεσλ (εηθ.1.1) (Atkinson 1987, Pollard & Aydin 1988):
 Ο ηχπνο Η: Γηάλνημε (Opening),
 O ηχπνο ΗΗ: Οιίζζεζε (Sliding) θαη,
 O ηχπνο ΗΗΗ: ρίζηκν (Scissoring ή Tearing)
Ο ηχπνο Η (εηθ.1.1.α) πεξηιακβάλεη δηαθιάζεηο δηαζηνιήο, φπνπ ε δηάλνημή
ζπληειείηαη θάζεηα ζην επίπεδφ ηνπο (Davis & Reynolds 1996). Οη ηχπνη ΗΗ θαη ΗΗΗ
πεξηιακβάλνπλ δηαθιάζεηο δηάηκεζεο. Οη δηαθιάζεηο ηνπ ηχπνπ ΗΗ (εηθ.1.1.β)
ραξαθηεξίδνληαη απφ θηλήζεηο νιίζζεζεο, παξάιιειεο ζηελ επηθάλεηα δηάξξεμεο θαη
θάζεηεο ζηελ αθκή ηεο δηάξξεμεο. Οη δηαθιάζεηο ηχπνπ ΗΗΗ ραξαθηεξίδνληαη απφ
θηλήζεηο παξάιιειεο ζηελ επηθάλεηα ηεο δηάξξεμεο θαη παξάιιειεο ζηελ αθκή ηεο
δηάξξεμεο.

α)

β)

γ)

Εηθ.1.1 Οη 3 ηχπνη δηαθιάζεσλ: α) ζηνλ ηχπνο Η ε θίλεζε ζπληειείηαη θάζεηα ζην επίπεδν ηεο
δηάθιαζεο, β) ζηνλ ηχπν ΗΗ ε θίλεζε ζπληειείηαη παξάιιεια ζην επίπεδν ηεο δηάξεμεο θαη
θάζεηα ζηελ αθκή ηεο δηάξξεμεο θαη γ) ζηνλ ηχπνο ΗΗΗ ε θίλεζε ιακβάλεη ρψξα παξάιιεια
ζηελ επηθάλεηα ηεο δηάξξεμεο θαη παξάιιεια ζηελ αθκή ηεο δηάξξεμεο.

Οη δηαθιάζεηο δηαζηνιήο θαη νη δηαηκεηηθέο δηαθιάζεηο πνιχ ζπρλά
απνηεινχληαη απφ ηκήκαηα (εηθ.1.2.α) (Segall & Pollard 1983, Scholz 1990). Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ δηαθιάζεσλ ηα ηκήκαηά ηνπο αιιειεπηδξνχλ κεραληθά
(εηθ.1.2.β) θαη ελψλνληαη (εηθ.1.2.γ) ζηαδηαθά ζε κεγαιχηεξα ηκήκαηα ζρεκαηίδνληαο
έηζη κεγαιχηεξεο δνκέο (π.ρ. ξήγκαηα) (Pollard & Aydin 1988).

Εηθ.1.2 Δμέιημε ησλ δηαθιάζεσλ κε ζπλέλσζε ηκεκάησλ: α) κε επηθαιππηφκελν ζηάδην: νη
δηαθιάζεηο απνηεινχληαη απφ ηκήκαηα πνπ δελ επηθαιχπηνληαη αιιά αλαπηχζζνληαη αμνληθά, β)
επηθαιππηφκελν ζηάδην: ηα ηκήκαηα επηθαιχπηνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ κερληθά θαη γ)ζηάδην
ζπλέλσζεο: ηα ηκήκαηα ελψλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ κεγαιχηεξεο δνκέο (Acocella et al. 2000).
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1.3 Γηεύξπλζε ελόο ξήγκαηνο
Ζ δηεχξπλζε ελφο ξήγκαηνο (fault growth) ζεσξείηαη φηη ζπλδέεηαη κε ζεηζκηθά
γεγνλφηα πνπ πεξηιακβάλνπλ αχμεζε ηνπ κήθνπο (length) θαη ηεο κεηαηφπηζεο
(displacement) (Walsh & Watterson 1987, Cowie & Scholz 1992a-b).
Τπάξρνπλ 2 θχξηα ζεσξεηηθά κνληέια γηα ηε δηεχξπλζε ελφο ξήγκαηνο
(propagation) (Morley & Wonganan 2000):
Ζ αμνληθή δηεχξπλζε (radial propagation) (Walsh & Watterson 1987, Schlische
1991, Cowie & Scholz 1992a-b) θαη
ε δηεχξπλζε κε ζπλέλσζε ηκεκάησλ (linkage of segments) (Segall & Pollard
1980, Dawers et al. 1993, Anders & Schlische 1994)

1.3.1 Αμνληθή δηεύξπλζε
Ζ αμνληθή δηεχξπλζε (εηθ.1.3) επηηπγράλεηαη κε πιεπξηθή αλάπηπμε ησλ άθξσλ
(tips) ελφο ξήγκαηνο (Morley & Wonganan 2000). Όηαλ νη ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ ησλ
πεηξσκάησλ είλαη ζηαζεξέο ε αχμεζε ηεο κεηαηφπηζεο θαη ηνπ κήθνπο αθνινπζνχλ
κηα επζχγξακκε πνξεία (Cartwright et al. 1995).

Εηθ.1.3 Δμέιημε ξήγκαηνο κε αμνληθή δηεχξπλζε (Cartwright et al. 1995).

1.3.2 Δηεύξπλζε κε ζπλέλωζε ηκεκάηωλ
Ζ δηεχξπλζε πνπ ζπληειείηαη κε ζπλέλσζε ηκεκάησλ (εηθ.1.4) επηηπγράλεηαη κε
ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηειηθά κε ζπλέλσζε αξρηθά απηφλνκσλ ηκεκάησλ (segments)

11

(Kim & Sanderson 2004). Χο ηκήκα ελφο ξήγκαηνο (segment) νξίδνπκε έλα
αλεμάξηεην επίπεδν νιίζζεζεο πνπ είλαη ηκήκα κηαο ζεηξάο ππνπαξάιιεισλ
ξεγκάησλ πνπ καδί ζρεκαηίδνπλ κηα δψλε ξεγκάησλ (fault zone) (Peacock et al.
1999).

Εηθ.1.4 Γηεχξπλζε κε ζπλέλσζε ηκεκάησλ. ην πξψην ζηάδην έρνπκε αξρηθά αλεμάξηεηα
ηκήκαηα. ην δεχηεξν ζηάδην ηα ηκήκαηα επηθαιχπηνληαη θαη ζην ηξίην ζηάδην έρνπκε ηε
ζπλέλσζε ηκεκάησλ (Cartwright et al. 1995).

1.3.3 Σκεκαηνπνίεζε Ρεγκάηωλ
Έρνπλ πξνηαζεί 2 θχξηα κνληέια γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ ηκεκαηνπνηεκέλσλ
ξεγκάησλ:
҉
ην κνληέιν αξρηθά απηφλνκσλ ξεγκάησλ (isolated fault model)
(Cartwright et al. 1995, Contreras et al. 2000) θαη
҉
ην ζπλεθηηθφ κνληέιν (coherent fault model) (Walsh et al. 1999, Walsh,
et al. 2003, Soliva et al. 2008)

1.3.3.1 Σν κνληέιν ησλ αξρηθά απηφλνκσλ ξεγκάησλ

Ζ εξκελεία ηεο εμέιημεο ησλ ηκεκαηνπνηεκέλσλ ξεγκάησλ ηηο πεξηζζφηεξεο
θνξέο πεξηιακβάλεη έλα αξρηθφ ζηάδην δηεχξπλζεο αλεμάξηεησλ θηλεκαηηθά,
ηκεκάησλ ηα νπνία αθνινπζνχληαη απφ ηπραία επηθάιπςε (overlap), αιιεινζχλδεζε
θαη ζρεκαηηζκφ δσλψλ κεηαβίβαζεο (relay zones). Απηφ ην κνληέιν απαηηεί φηη ηα
αλεμάξηεηα ηκήκαηα αξρηθά δηεπξχλνληαη απνκνλσκέλα απφ ηα άιια ηκήκαηα θαη
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αλαθέξεηαη σο ‗ην κνληέιν αξρηθά απηφλνκσλ ξεγκάησλ‘ (εηθ.1.5) (Cartwright et al.
1995, Walsh et al. 2003).

Εηθ.1.5 Σν κνληέιν ησλ αξρηθά απηφλνκσλ ξεγκάησλ (Walsh et al. 2003, Soliva et al. 2008).

1.3.3.2 πλεθηηθφ κνληέιν

Μηα ελαιιαθηηθή άπνςε γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ ηκεκάησλ είλαη απηή ηνπ
ζπλεθηηθνχ κνληέινπ (εηθ.1.6) (Childs et al. 1995, Walsh et al. 1999, Walsh et al.
2003, Walsh et al. 2003, Soliva et al. 2008). Γλσξίδνληαο φηη ε δηεχξπλζε ησλ
ξεγκάησλ είλαη δηεξγαζία πνπ γίλεαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο, παξείραλ ηηο βάζεηο γηα έλα
κνληέιν, ζχκθσλα κε ην νπνίν θηλεκαηηθψο ζπλδεδεκέλα ηκήκαηα πξνέξρνληαη απφ
ηε δηεχξπλζε αλεμάξηεησλ ξεγκάησλ κέζα ζε έλα πέηξσκα. ε έλα ηέηνην

Εηθ.1.6 Σν ζπλεθηηθφ κνληέιν (Walsh et al. 2003, Soliva et al. 2008).

Πεξηβάιινλ, ηα ηκήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη πξνέξρνληαη απφ
έλα απηφλνκν ξήγκα. Ζ ηκεκαηνπνίεζε ζπλέβε ζε έλα, θηλεκαηηθψο, ζπλεθηηθφ
ζχζηεκα απφ επηθαλεηαθή δηαθιάδσζε ή ζηξέβισζε ηνπ απηφλνκνπ ξήγκαηνο, κέζα
ζε ‗εηεξνγελή πεηξψκαηα‘ (Walsh et al. 2003). Οη ππνζηεξηθηέο απηνχ ηνπ κνληέινπ
ζεσξνχλ φηη ην κνληέιν αξρηθά απηφλνκσλ ξεγκάησλ πξνέξρεηαη απφ δηζδηάζηαηα
ξήγκαηα. Θεσξνχλ φηη φηαλ αλαιχεηο ηα ίρλε ησλ ξεγκάησλ απφ ράξηεο θαη ηνκέο,
είλαη ινγηθφ λα εξκελεπηνχλ ζε έλα δηζδηάζηαην κνληέιν εμέιημεο ππνζέηνληαο φηη
ε δηεχξπλζε θάζε ξήγκαηνο ή ηκήκαηνο, ζπληειείηαη ζε δηζδηάζηαην επίπεδν
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(Walsh et al. 2003).

1.3.4 Δηεύξπλζε ελόο ξήγκαηνο κέζω δηαγξακκάηωλ κεηαηόπηζεο-απόζηαζεο
(displacement-distance) θαη κεηαηόπηζεο-κήθνπο (displacement-length)
Όπσο αλαθέξζεθε πξαπάλσ ε δηεχξπλζε ησλ ξεγκάησλ θαηά κήθνο γίλεηαη είηε
αμνληθά, είηε κε ζπλέλσζε ηκεκάησλ. Ζ αληίζεζε κεηαμχ ησλ 2 κνληέισλ κέζσ
δηαγξακκάησλ δείρλεηαη ζηηο εηθφλεο 1.7 θαη 1.8. Τπνζέηνληαο φηη νη ηδηφηεηεο ησλ
πιηθψλ είλαη ζηαζεξέο ηελ πεξίνδν ηεο παξακφξθσζεο ζε έλα ξήγκα πνπ δηεπξχλεηαη
αμνληθά, ε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο κεηαηφπηζεο (D) θαη ηνπ κήθνπο ηνπ ξήγκαηνο (L)
είλαη ηέηνηα ψζηε ε εμέιημή ηνπ λα πεξηγξάθεηαη απφ κηα επζχγξακκε γξακκηθή
πνξεία (εηθ.1.7) ζε δηάγξακκα logD – logL (Cartwright et al. 1995).

Εηθ.1.7 Aμνληθή δηεχξπλζε κέζσ δηαγξακκάησλ κεηαηφπηζεο-απφζηαζεο (αξηζηεξά) θαη
κεηαηφπηζεο-κήθνπο ξήγκαηνο (δεμηά): θαηά ηελ εμέιημε ηνπ ξήγκαηνο έρνπκε ζηαδηαθή θαη
ζηαζεξή αχμεζε ηνπ κήθνπο θαη ηεο κεηαηφπηζεο ηνπ, φπσο ππνδειψλεη ε ζηαζεξή επζχγξακκε
πνξεία ηνπ δηαγξάκκαηνο logD- logL (Cartwright et al. 1995).

ε αληίζεζε, ζην κνληέιν δηεχξπλζεο κε ζχλδεζε ηκεκάησλ, ε εμέιημε
πεξηιακβάλεη ηε δηεχξπλζε, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζχλδεζε ηκεκάησλ
(Cartwright et al. 1995). Έλα ξήγκα φηαλ εμειίζζεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν αθνινπζεί
κηα ζχλζεηε πνξεία ‗ζθαινπαηηνχ‘ (step-like) (εηθ.1.8). ην αξρηθφ ζηάδην πνιιά
ηκήκαηα απμάλνπλ ην κήθνο ηνπο κε αμνληθή δηεχξπλζε (εηθ.1.8.b ζηάδην i). Ζ πνξεία
θάζε ηκήκαηνο κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ πνξεία πνπ αθνινπζείηαη θαη δείρλεηαη
ζηελ εηθ.1.7. Καζψο ηα ίρλε ησλ ηκεκάησλ επηθαιχπηνληαη, ηα πεδία ηάζεσλ
κεηαβάιινληαη (Segall & Pollard 1989), ε δηεχξπλζε δηαθφπηεηαη θαη ν ιφγνο D/L γηα
ηα αλεμάξηεηα ηκήκαηα έρεη ηελ ηάζε λα κεηψλεηαη (Peacock & Sanderson 1991). Ζ
πνξεία πνπ αθνινπζείηαη απφ ηα αλεμάξηεηα ηκήκαηα θαη ηελ ηκεκαηνπνηεκέλε δψλε
ξεγκάησλ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε απνθιίλεη απφ ηελ επζχγξακκε πνξεία ηεο
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αμνληθήο δηεχξπλζεο (εηθ.1.8 ζηάδην ii). Σα αλεμάξηεηα ηκήκαηα κε απμεκέλε
αλαινγία D/L ζα απνθιίλνπλ απφ ηελ επζχγξακκε πνξεία, ελψ ηα λέν
ηκεκαηνπνηεκέλν ζπλδεδεκέλν ξήγκα ζα απνθιίλεη θάησ απφ απηή ιφγσ ηεο
δπζαλάινγεο αχμεζεο ζε κήθνο πνπ έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχλδεζεο ηκεκάησλ.
Σν ηειηθφ ζηάδην ηνπ θχθινπ εμέιημεο ζεκεηψλεηαη κε ηε ζπζζψξεπζε ηεο
κεηαηφπηζεο ζην ζπλδεδεκέλν ξήγκα κε κηθξή ή ρσξίο αμνληθή δηεχξπλζε θαη
αχμεζε ηνπ κήθνπο. Με απμεκέλν D θαη ζρεηηθά δεπηεξεχνπζα αχμεζε L, ην ξήγκα
ζα αθνινπζήζεη κηα πνξεία πάλσ ζηελ γξακκηθή πνξεία εμέιημεο (εηθ.1.8 ζηάδην
iii). Καζψο ε θξίζηκε αλαινγία D/L επαλέιζεη, ε αμνληθή δηεχξπλζε κπνξεί λα
πξνρσξήζεη φπσο ζην ζηάδην i, έσο λα ιάβνπλ ρψξα αιιειεπηδξάζεηο κε γεηηνληθέο
δνκέο θαη λα επαλαιεθζεί απηή ε step-like πνξεία.

Εηθ.1.8 Γηεχξπλζε κε ζπλέλσζε ηκεκάησλ κέζσ δηαγξακκάησλ κεηαηφπηζεο-απφζηαζεο
(αξηζηεξά) θαη κεηαηφπηζεο-κήθνπο ξήγκαηνο (δεμηά): ην 1ν ζηάδην έρνπκε αχμεζε ηνπ κήθνπο
θαη ηεο κεηαηφπηζεο ησλ αλεμάξηεησλ ηκεκάησλ κε αμνληθή δηεχξπλζε πνπ δειψλεηαη κε
ζηαζεξή επζχγξακκε πνξεία ζην δηάγξακκα logD-logL. ην 2ν ζηάδην ηα ηκήκαηα
επηθαιχπηνληαη. Σα αλεμάξηεηα ηκήκαηα κε απμεκέλε αλαινγία D/L ζα απνθιίλνπλ πάλσ απφ
ηελ επζχγξακκε πνξεία, ελψ ηα λέν ηκεκαηνπνηεκέλν ζπλδεδεκέλν ξήγκα ζα απνθιίλεη θάησ
απφ απηή (Cartwright et al. 1995) ιφγσ ηεο δπζαλάινγεο αχμεζεο ηνπ κήθνπο ζε ζρέζε κε ηελ
κεηαηφπηζε. Σέινο ζην 3ν ζηάδην έρνπκε ηε ζπζζψξεπζε ηεο κεηαηφπηζεο ζην ζπλδεδεκέλν
ξήγκα κε κηθξή ή ρσξίο αμνληθή δηεχξπλζε θαη αχμεζε ηνπ κήθνπο πνπ αληηθαηξνπηίδεηαη ζην
δηάγξακκα logD-logL απφ ηελ επαλαθνξά ηεο πνξείαο ζηελ επζχγξακκε ζηαζεξή πνξεία ηνπ
1νπ ζηαδίνπ (Cartwright et al. 1995).
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2. ΤΝΓΔΖ ΣΜΖΜΑΣΧΝ
2.1 Δηζαγσγή
Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζχλδεζε ησλ
ηκεκάησλ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχκε ζε κηα ραξαθηεξηζηηθή δνκή πνπ
εκθαλίδνπλ ηα ηκεκαηνπνηεκέλα ξήγκαηα: ζηηο δνκέο κεηαβίβαζεο (relay structures).
Γνκέο κεηαβίβαζεο, είλαη δψλεο πςειήο δηαηκεηηθήο παξακφξθσζεο, παξάιιειεο
ησλ ξεγκάησλ, πνπ δεκηνπξγνχλ κηα αλψξηκε δψλε ζχλδεζεο (soft linkage) αλάκεζα
ζε 2 ηκεκάηα ξεγκάησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ (Imber et al. 2004). Ζ γεσκεηξία ηνπο
κπνξεί λα είλαη ηπραία, ζπκκεηξηθή (εηθ.2.1.α), είηε ζε παξάιιειε ζχλδεζε (2.1.β)
(Larsen 1988). Ζ πεξηνρή ε νπνία παξνπζηάδεη θιίζε θαη βξίζθεηαη αλάκεζα απφ 2
ηκήκαηα ξεγκάησλ, πνπ επηθαιχπηνληαη θαη είλαη παξάιιεια, νλνκάδεηαη επηθιηλήο
δψλε κεηαβίβαζεο (relay ramp) (εηθ. 2.2) (Larsen 1988, Peacock 2001). Ζ δψλε
κεηαβίβαζεο ζπλδέεη ηελ νξνθή ηνπ ελφο ηκήκαηνο κε ηε βάζε ηνπ άιινπ
κεηαθέξνληαο κεηαηφπηζε απφ ην έλα ηκήκα ζην άιιν (Larsen 1988, Peacock &
Sanderson 1991, 1994b, Peacock 2001).

Εηθ.2.1 Γνκέο κεηαβίβαζεο a) ζε παξάιιειε δηάηαμε θαη β) ζπκκεηξηθά δηαηεηαγκέλεο (Larsen
1988).

Εηθ. 2.2 Δπηθιηλήο δψλε κεηαβίβαζεο (Larsen 1988).
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2.2 ηάδηα ζπλέλσζεο ηκεκάησλ ζε δηζδηάζηαην επίπεδν
Αξθεηά παξφκνηα κνληέια έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ
αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλέλσζεο ηκεκάησλ. Οη Peacock & Sanderson (1991)
κειέηεζαλ κηα δψλε θαλνληθψλ ξεγκάησλ, (Kilve, Somerset, U.K) πνπ απνηειείην
απφ 34 ηκήκαηα θαη πξφηεηλαλ έλα γεληθφ κνληέιν εμέιημεο ξεγκάησλ (κε ζπλέλσζε
ηκεκάησλ). Ζ ζπλέλσζε ηκεκάησλ ζχκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ζπληειείηαη ζε 4
ζηάδηα (εηθ 2.3):
ην πξώην ζηάδην (εηθ.2.3.α) ηα ηκήκαηα ηνπ ξήγκαηνο δελ επηθαιχπηνληαη
(overlap), νχηε αιιειεπηδξνχλ θαη ε ζπλνιηθή κεηαηφπηζε είλαη 0 ζηελ δψλε
κεηαβίβαζεο
ην δεύηεξν ζηάδην (εηθ.2.3.β) ηα ηκήκαηα αιιειεπηδξνχλ θαη επηθαιχπηνληαη
θαη ε κεηαηφπηζε κεηαθέξεηαη κε δνκέο κεηαβίβαζεο (relay structures).
Σν ηξίην ζηάδην (εηθ.2.3.γ) ζπληειείηαη θαζψο ε δψλε κεηαβίβαζεο αξρίδεη λα
εμαζζελεί θαη λα ζπάεη απφ δηαξξήμεηο πνπ ελψλνπλ ηα ηκήκαηα.
Σέινο ζην ηέηαξην ζηάδην (εηθ.2.3.δ) ηα ηκήκαηα έρνπλ ελσζεί απφ έλα ξήγκα
πνπ έρεη ζπάζεη ηελ δψλε κεηαβίβαζεο θαη έρνπκε έλα θχξην ξήγκα θαη ηκήκαηα ηα
νπνία θαζίζηαληαη αλελεξγά.

Εηθ.2.3 Σα ζηάδηα ζπλέλσζεο ηκεκάησλ: α) ηα ηκήκαηα δελ είλαη επηθαιππηφκελα νχηε
αιιειεπηδξνχλ, β) ηα ηκήκαηα αιιειεπηδξνχλ θαη επηθαιχπηνληαη, γ) ε δψλε κεηαβίβαζεο
αξρίδεη λα εμαζζελεί θαη λα ζπάεη θαη γ) ε δψλε έρεη ζπάζεη θαη έρνπκε έλα θχξην ξήγκα θαη
δεπηεξεχνληα (Peacock & Sanderson 1991).

Έλα αληίζηνηρν κνληέιν έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο Acocella et al. (2000), νη νπνίνη
κειέηεζαλ 47 δψλεο κεηαμχ ηκεκάησλ εθειθπζηηθψλ δηαξξήμεσλ (extensional
fractures) θαη 43 δψλεο κεηαμχ ηκεκάησλ θαλνληθψλ ξεγκάησλ πνπ αιιειεπηδξνχλ,
θαηά κήθνο ξεμηγελψλ δσλψλ ζηελ Ηζιαλδία. ην κνληέιν απηφ ε ζπλέλσζε
ζπληειείηαη ζε 3 ζηάδηα (εηθ.2.4):
ην πξώην ζηάδην πνπ νλνκάδεηαη κε επηθαιππηφκελν ζηάδην (underlapping
stage) (εηθ.2.4.α), ηα ηκήκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα κε επηθαιππηφκελε δηάηαμε
(underlapping configuration), δειαδή ην άθξν ηνπ ελφο ηκήκαηνο δελ ππεξβαίλεη ην
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άιιν.
Με ηε πξννδεπηηθή δηεχξπλζε ησλ δηαξξήμεσλ ηα ηκήκαηα απνθηνχλ έλα
αγθηζηξνεηδέο ζρήκα (hook-shaped) θαζψο πιεζηάδνπλ ην έλα ην άιιν θαη
επηθαιχπηνληαη, ζπληειψληαο ην δεύηεξν ζηάδην πνπ νλνκάδεηαη ζηάδην επηθάιπςεο
(overlapping stage) (εηθ.2.4.β). Σν αγθηζηξνεηδέο ζρήκα είλαη απνηέιεζκα ηεο
ηνπηθήο ελαιιαγήο ηεο δηεχζπλζεο ηεο πξνέθηαζεο. Απηφ ην ζηάδην είλαη ην ψξηκν
θαη ην πην θνηλφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλέλσζεο ησλ ηκεκάησλ.
Σν ηξίην ζηάδην είλαη ην ζηάδην ζπλέλσζεο (linkage stage) (εηθ.2.4.γ) θαη
ζπληειείηαη κε ηε ζπλέλσζε ησλ ηκεκάησλ θαηά ηελ νπνία ην έλα απφ ηα 2 ελσκέλα

Εηθ.2.4 Σα ζηάδηα ζπλέλσζεο θαηά Acocella et al. (2000): α) κε επηθαιππηφκελν ζηάδην,
β) επηθαιππηφκελν ζηάδην θαη γ) ζηάδην ζπλέλσζεο.

18

άθξα παξακέλεη ελεξγφ, ελψ ην άιιν θαζίζηαηαη αλελεξγφ. Σν απνηέιεζκα είλαη κηα
ζπλερήο δνκή ε νπνία ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ έλα αλεμάξηεην θαη ζπλερέο ξήγκα.
ηελ εηθ.2.5 βιέπνπκε ηα 3 ζηάδηα ηεο ζπλέλσζεο ξεγκάησλ φπσο απηά
θαίλνληαη ζηελ χπαηζξν, ζηελ πεξηνρή Krafla ηεο Ηζιαλδίαο (Acocella et al. 2000).

Εηθ.2.5 Παξαδείγκαηα ησλ 3 ζηάδησλ ζπλέλσζεο ξεγκάησλ ζηελ πεξηνρή Krafla ηεο
Ηζιαλδίαο (Acocella et al. 2000)
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2.3 ηάδηα ζπλέλσζεο ηκεκάησλ ζε ηξηζδηάζηαην επίπεδν
Οη Huggins et al. 1995 πξφηεηλαλ ζηάδηα ζρεκαηηζκνχ, εμέιημεο θαη ζπλέλσζεο
ηκεκάησλ (εηθ.2.6) ζε ηξηζδηάζηαην επίπεδν.
ην πξώην ζηάδην (εηθ.2.6.a) έρνπκε ηελ αξρηθή δνκή ελφο αλεμάξηεηνπ
ξήγκαηνο ην νπνίν είλαη ηνπηθά επζχγξακκν θαη αλαπηχζζεηαη αθηηληθά θαη πξνο ηα
πάλσ κε βάζε έλα ζεκείν αλαθνξάο ζηνλ νξηδφληην αξρηθφ άμνλα.
ην δεύηεξν ζηάδην (εηθ.2.6.b) ε πξνο ηα πάλσ δηεχξπλζε ηνπ ξήγκαηνο
θαζπζηεξείηαη ζε έλα ζεκείν ιφγσ αληζνηξνπίαο ηνπ πιηθνχ. Παξ‘ φι‘ απηά ζπλερίδεη
λα δηεπξχλεηαη πξνο ηα πάλσ έρνληαο ρσξηζηεί ζε 2 ηκήκαηα, δεκηνπξγψληαο έλαλ
θφιπν ζην ζεκείν ηνπ αληζφηξνπνπ πιηθνχ. Απηφ ην ζεκείν νλνκάδεηαη ζεκείν
δηαθιάδσζεο (branch point) (2.7.a, 2.8a).
ην ηξίην ζηάδην (εηθ.2.6.c) ηα ηκήκαηα ησλ ινβψλ δηεπξχλνληαη θαη
θαηεπζχλνληαη ην έλα πξνο ην άιιν, πίζσ απφ ην αληζφηξνπν πιηθφ.
ην ηέηαξην ζηάδην (εηθ.2.6.d, 2.7.a) νη ινβνί ζε θάζε πιεπξά ηνπ θφιπνπ δελ
είλαη νκν-επίπεδνη θαη ηα ηκήκαηα ζηηο αληίζεηεο πιεπξέο ηνπ θφιπνπ δελ
ζπλαληηνχληαη αιιά δηεπξχλνληαη θαη πεξλάεη ην έλα ην άιιν αξρίδνληαο λα
επηθαιχπηνληαη (overlap). Σν έλα ηκήκα θιίλεη πην απφηνκα απφ ηελ θχξηα επηθάλεηα
ηνπ ξήγκαηνο θαη νλνκάδεηαη ινβφο νξνθήο (hanging-wall lobe).

Εηθ.3.6 ηάδηα ζρεκαηηζκνχ, εμέιημεο θαη ζπλέλσζεο ηκεκάησλ θαηά Huggins et al. 1995.

ην πέκπην ζηάδην (εηθ.2.6.e, 2.7.b) ε ζπλερφκελε πιεπξηθή δηεχξπλζε έρεη σο
απνηέιεζκα ην ρακειφηεξν ηκήκα ηνπ ινβνχ νξνθήο λα ηέκλεη ηελ επηθάλεηα ηνπ
θχξηνπ ξήγκαηνο δεκηνπξγψληαο κηα γξακκή δηαθιάδσζεο (branch-line) (2.8.β) ζηελ
αξρηθή ζέζε ηνπ θφιπνπ.
ην έθην ζηάδην (2.6.f, 2.7.c,d) ν ινβφο ηεο βάζεο (footwall-lobe) αλαπηχζζεηαη
ψζηε λα ελσζεί κε ην ινβφ ηεο νξνθήο. Καζψο νη 2 ινβνί-ηκήκαηα έρνπλ ελσζεί, ε
δψλε επηθάιπςεο έρεη θιείζεη θαη έηζη έρνπκε πάιη κηα θαη κφλν επηθάλεηα ξήγκαηνο.
ην έβδνκν ζηάδην (2.6.g,h) ην ξήγκα ζπλερίδεη λα δηεπξχλεηαη πξνο ηα πάλσ
αιιά είλαη θακππινκέλν. Καζψο πξνρσξάεη ε δηαδηθαζία ηεο δηεχξπλζεο ε επηθάλεηα
ηνπ ξήγκαηνο αξρίδεη λα επζπγξακκίδεηαη μαλά.
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Εηθ.2.7 ηάδηα ζπλέλσζεο ηκεκάησλ κε ζπάζηκν ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο: a) ηα 2 ηκήκαηα
ελψλνληαη ζε έλα κνλαδηθφ ζεκείνδηαθιάδσζεο (P:branch point), b) δεκηνπξγία γξακκήο
δηαθιάδσζεο (branch line), c) έλσζε ησλ ηκεκάησλ κε ζπάζηκν ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο απφ ηε
κηα πιεπξά, έρνληαο κηα επηθάλεηα ξήγκαηνο, d) έλσζε ησλ ηκεκάησλ κε ζπάζηκν ηεο δψλεο
κεηαβίβαζεο θαη απφ ηηο 2 πιεπξέο θαη e) (Walsh et al. 1999).

Εηθ.2.8 α) Γξακκή δηαθιάδσζεο θαη β) ζεκείν δηαθιάδσζεο (Childs et al. 1995).

2.4 Γνκή κηαο δώλεο επηθάιπςεο
Εψλε επηθάιπςεο νξίδνπκε ηελ πεξηνρή κεηαμχ 2 επηθαιππηφκελσλ ξεγκάησλ
(overlapping faults) (Childs et al. 1995). Δπηθαιππηφκελα ξήγκαηα νλνκάδνπκε 2
ππνπαξάιιεια ξήγκαηα, κε-αμνληθά, πνπ ηα ίρλε ηνπο ελ κέξεη μεπεξλνχλ ην έλα ην
άιιν (Peacock et al. 1999).
Μηα δψλε επηθάιπςεο πεξηιακβάλεη ηα θάησζη θχξηα ραξαθηεξηζηηθά (εηθ. 2.9)
(Acocella et al. 2000).
 ηελ επηθάιπςε (overlap: ΟL) ε νπνία νξίδεηαη σο ε απφζηαζε κεηαμχ
ησλ άθξσλ ησλ 2 επηθαιππηφκελσλ ξεγκάησλ, κεηξεκέλε παξάιιεια ηεο
δηεχζπλζεο ησλ ξεγκάησλ (Peacock et al. 1999),
 ε θιηκάθσζε (overstep, separation: S) ηελ νπνία νξίδνπκε σο ηελ θάζεηε
απφζηαζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ησλ 2 επηθαιππηφκελσλ ξεγκάησλ
(Peacock et al. 1999),
 ην κήθνο (length: L) ην νπνίν νξίδνπκε φηαλ έρνπκε ηκήκαηα κε
αγθηζηξνεηδή δνκή σο ην κέγηζην κήθνο, παξάιιειν πξνο ηε δηεχζπλζε
ησλ ξεγκάησλ ηεο επηθαιππηφκελεο δψλεο, κεηξεκέλν απφ ηα ζεκεία πνπ
ηα ξήγκαηα αξρίδνπλ λα θακππιψλνπλ (Acocella et al. 2000),
 ην πιάηνο (width: W) ην νπνίν νξίδνπκε σο ην κέγηζην πιάηνο ηεο δψλεο
επηθάιπςεο κεηξεκέλν θάζεηα ζηε δηεχζπλζε ησλ ξεγκάησλ (Acocella et
al. 2000) θαη
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 ην νιηθφ κήθνο (total length: Lt) ησλ 2 ξεγκάησλ-δηαξξήμεσλ.
Μηα άιιε πνζνηηθή παξάκεηξνο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ δσλψλ επηθάιπςεο
είλαη ν ιφγνο A=L/W. Εψλεο κε παξφκνηεο ηηκέο ηνπ ιφγνπ Α δείρλνπλ φηη απηέο
παξνπζηάδνπλ θνηλα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ησλ
ξεγκάησλ. Σέινο ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε παξάκεηξνο δ (εηθ.2.10) ε νπνία
δειψλεη ην ξπζκφ κείσζεο ηεο κεηαηφπηζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο θαη ηζνχηαη κε:
δ=(D1+D2)/2 – d1+d2, φπνπ D1, D2 ε κέζεο κεηαηνπίζεηο ησλ ξεγκάησλδηαξξήμεσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ, θαη d1, d2 νη θάζεηεο κεηαηνπίζεηο ησλ δχν
ξεγκάησλ-δηαξξήμεσλ ζην θέληξν ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο (Acocella et al. 2000).

Εηθ.2.9 Σα ραξαθηεξηζηηθα κηαο δψλεο επηθάιπςεο θαηά Acocella et al (2000): OL =
επηθάιπςε (overlap), S = θιηκάθσζε (overstep), L = κήθνο (Length), W = πιάηνο (width), Lt
= νιηθφ κήθνο (total length)

Εηθ.2.10 Ζ παξάκεηξνο δ ε νπνία δειψλεη ην ξπζκφ κείσζεο ηεο κεηαηφπηζεο ζηε δψλε
κεηαβίβαζεο (Acocella et al. 2000).

2.5 Σξόπνο ζύλδεζεο ηκεκάησλ
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη ηα ηκήκαηα κπνξεί λα κειεηεζεί αλάινγα κε:
 ηα κέξε ησλ ηκεκάησλ ζηα νπνία ζπληειείηαη ε ζχλδεζε (Pollard &
Aydin 1988, Kristensen et al. 2008) θαη
 ηε γεσκεηξία ησλ ηκεκάησλ (Morley & Wonagan 2000)
2.5.1 ύλδεζε αλάινγα κε ηα κέξε ηωλ ηκεκάηωλ ζηα νπνία ζπληειείηαη
Τπάξρνπλ 3 ηξφπνη ζχλδεζεο ηκεκάησλ, αλάινγα κε ηα κέξε ησλ ηκεκάησλ ζηα
νπνία ζπληειείηαη ε ζχλδεζε (Pollard & Aydin 1988, Hus et al. 2005, Kristensen et
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al. 2008):
 ‗άθξν κε άθξν‘ (tip to tip),
 ‗επίπεδν κε άθξν‘ (tip to plane) θαη
 ‗επίπεδν κε επίπεδν‘ (plane to plane)
Ο πξψηνο ηξφπνο ζχλδεζεο (tip to tip) (εηθ.2.11) ζπληειείηαη ζε κε
επηθαιππηφκελα ηκήκαηα (Hus et al. 2005, Kristensen et al. 2008). ηε ζχλδεζε
‗άθξν κε άθξν‘ ηα ηκήκαηα ελψλνληαη πξηλ λα ζπληειεζηεί ε επηθάιπςε ιφγσ
ζπαζίκαηνο ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο απφ έλα δεπηεξεχσλ δηαγψλην ξήγκα (bend)
(εηθ.2.11) (Hus et al. 2005).

Εηθ.2.11 χλδεζε ‘άθξνπ κε άθξν’ ζε κε επηθαιππηφκελα ηκήκαηα. Ζ ζχλδεζε ζπληειείηαη κε
ζπλέλσζε ησλ ηκεκάησλ απφ έλα δεπηεξεχσλ δηαγψλην ηκήκα (Hus et al. 2005).

Ο δεχηεξνο ηξφπνο ζχλδεζεο είλαη ε ζχλδεζε ‗επηπέδνπ κε άθξν‘ (εηθ.2.12,
2.13). Ζ ζχλδεζε γίλεηαη θπξίσο ζε επηθαιππηφκελα ηκήκαηα ελψ ζπαλίσο ζε κε
επηθαιππηφκελα (Morley & Wonganan 2000, Kristensen et al. 2008). Απηή ε ζχλδεζε
ζπληειείηαη φηαλ ην έλα απφ ηα ηκήκαηα απνθιίλεη απφ ηελ πνξεία ηνπ ψζηε λα
ζπλδεζεί ζε έλα νπνηνδήπνηε ζεκείν (εθηφο απφ ην άθξν ηνπ) ηνπ επηπέδνπ ηνπ
άιινπ ηκήκαηνο (Kristensen et al. 2008). Ζ ζχλδεζε κπνξεί λα ζπληειεζηεί είηε ζηελ
νξνθή είηε ζηνλ πφδα ηνπ ηκήκαηνο (εηθ.2.14.α,β) θαη ε γσλία κεηαμχ ησλ 2
ηκεκάησλ ζην ζεκείν ηεο ζχλδεζεο κπνξεί λα πνηθίιεη (Kristensen et al. 2008, Hus et
al. 2005).

(α)

(β)

Εηθ.2.12 χλδεζε ‘επηπέδνπ κε άθξν’: α) ζε επηθαιππηφκελα ηκήκαηα (Childs et al. 1995) θαη
β) ζπαληφηεξα ζε κε-επηθαιππηφκελα ηκήκαηα (Morley & Wonganan 2000).
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Εηθ.2.13 χλδεζε ‘επηπέδνπ κε άθξν’ ηκήκαηνο απφ αλαινγηθφ κνληέιν βξεγκέλεο άκκνπ
20mm πάρνπο ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζε πιαζηηθφ νξίδνληα πνπ επεθηείλεηαη κε αξγφ ξπζκφ
(Peacock & Parfitt 2002)

Εηθ.2.14 χλδεζε ‘επηπέδνπ κε άθξν’: α) ην έλα ηκήκα δηεπξχλεηαη θαη ελψλεηαη κε ηελ βάζε
ηνπ άιινπ ηκήκαηνο, β) ην ηκήκα δηεπξχλεηαη θαη ελψλεηαη κε ηελ νξνθή ηνπ άιινπ ηκήκαηνο
(Hus et al. 2005).

Ζ ζχλδεζε ‗επίπέδνπ κε επίπεδν‘ (εηθ.2.15) είλαη ν ηξίηνο ηξφπνο ζχλδεζεο.
Απηή ε ζχλδεζε ζπληειείηαη κφλν ζε επηθαιππηφκελα ηκήκαηα θαη ιακβάλεη ρψξα
φηαλ έλα ξήγκα ζρεκαηίδεηαη αλάκεζα ζηα 2 επηθαιππηφκελα ηκήκαηα θαη ελψλεη ηα

Εηθ.2.15 χλδεζε ‘επηπέδνπ κε επίπεδν’: ζχλδεζε κε αλάπηπμε δεπηεξεχνληνο ξήγκαηνο
(Childs et al. 1995)
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επίπεδά ηνπο (Kristensen et al. 2008). ηελ εηθ.2.16 βιέπνπκε ηα ζηάδηα ζχλδεζεο
ηκεκάησλ ‗plane to plane‘.

Εηθ.2.16 ηάδηα ζχλδεζεο επηπέδνπ κε επίπεδν: a) ζρεκαηηζκφο επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ
θαη δψλεο επηθάιπςεο, b) ζρεκαηηζκφο ξήγκαηνο αλάκεζα απφ ηα επηθαιππηφκελα ηκήκαηα κε
θαηαζηξνθή ηεο δψλεο επηθάιπςεο, c) ζπάζηκν ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο θαη έλσζε ηκεκάησλ
θαη d) ζρεκαηηζκφο ελφο θαη κνλαδηθνχ ξήγκαηνο ζηε δψλε ζχλδεζεο (Peacock &Perfitt 2002).

Εηθ.2.17 χλδεζε επηπέδνπ κε επίπεδν ζε επηθαιππηφκελα ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ξεγκάησλ
Hilina ζην εθαίζηεην Kilauea ηεο Hawaii (Peacock & Perfitt 2002)
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2.5.2 ύλδεζε αλάινγα κε ηε γεωκεηξία ηωλ ηκεκάηωλ
Σα ηκήκαηα αλάινγα κε ηε γεσκεηξία ηνπο πξηλ ηε ζχλδεζε ηνπο κπνξνχλ λα
είλαη: επηθαιππηφκελα (overlapping), κε επηθαιππηφκελα (underlapping), ζε
παξάιιειε δηάηαμε (en echelon), απνθιίλνληα (divergent), ζπγθιίλνληα (convergent)

Εηθ.2.18 Πηζαλνί ηξφπνη ζχλδεζεο αλάινγα κε ηε γεσκεηξία ησλ ηκεκάησλ πξηλ ηε ζχλδεζή
ηνπο, βαζηζκέλνη ζε παξαηεξήζεηο αλάπηπμεο θπζηθψλ δηαξξήμεσλ ζε δηάθνξα πιηθά (Morley
& Wonganan 2000)
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θαη αγθηζηξνεηδή (hooked) (Morley & Wonganan 2000). Αλάινγα κε ηε γεσκεηξία
ηνπο πξηλ ηε ζχλδεζε πξνθχπηνπλ θαη νη πηζαλνί ηξφπνη ζχλδεζεο νη νπνίνη
παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθ.2.18 (Morley & Wonganan 2000).
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3. ΠΔΡΗΟΥΔ ΜΔΛΔΣΖ
3.1 Δηζαγσγή
ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, γηα ηελ κειέηε ηεο ηκεκαηνπνίεζεο θαη ηνπ
ηξφπνπ ζχλδεζεο ησλ ελεξγψλ, θαλνληθψλ ξεγκάησλ επηιέρηεθαλ 3 πεξηνρέο ηεο
Κεληξηθήο Διιάδαο: νη ξεμηγελείο δψλεο ηνπ Αηγίνπ θαη ηεο Διίθεο ζηνλ Κνξηλζηαθφ
θφιπν, νη ξεμηγελείο δψλεο ηεο Αηαιάληεο θαη ηεο Αξθίηζαο ζηνλ Δπβντθφ θφιπν θαη
ηέινο νη ζχλζεηεο ξεμηγελείο δψλεο ηνπ Καπαξειιίνπ θαη ηεο Γάθλεο ζηελ πεξηνρή
ηεο Βνησηίαο. Οη δχν πξψηεο πεξηνρέο έρνπλ ΓΒΓ δηεχζπλζε, ελψ ε ηειεπηαία έρεη
ζρεδφλ Α-Γ δηεχζπλζε θαη αληηπξνζσπεχεη ηε δψλε παξακφξθσζεο κεηαμχ ησλ δχν
θχξησλ δσλψλ rift. Ζ επηινγή ησλ πεξηνρψλ απηψλ έγηλε κε βάζε ηελ ζεκαληηθή
ηεθηνληθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ηα ηειεπηαία 1.5 εθαηνκκχξηα ρξφληα θαη ηελ
ζπνπδαηφηεηα ηνπο ζηε λενηεθηνληθή εμέιημε ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο. ην θεθάιαην
απηφ παξαηίζνληαη ηα θπξηφηεξα ηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξηψλ απηψλ
πεξηνρψλ κειέηεο: ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ, ηνπ βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ θαη ηεο
πεξηνρήο ηεο Βνησηίαο.

3.2 Κνξηλζηαθόο θόιπνο
Ο Κνξηλζηαθφο θφιπνο ζηελ θεληξηθή Διιάδα είλαη κηα απφ ηηο πην ζεηζκνγελείο
πεξηνρέο ζηελ Δπξψπε (Doutsos & Piper 1990). Μάιηζηα ζεσξείηαη σο κηα απφ ηηο
ηάθξνπο κε ην κεγαιχηεξν ξπζκφ δηάλνημεο ζηνλ θφζκν. Ηζρπξνί θαη θαηαζηξνθηθνί
ζεηζκνί έρνπλ θαηαγξαθεί ζηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν απφ ην 373π.Υ ζηελ Αξραία
Διίθε, ελψ είρακε έληνλε δξαζηεξηφηεηα ησλ ξεγκάησλ απηψλ ηα ηειεπηαία 150
ρξφληα κε αληηπξνζεπηηθά ηα ζεηζκηθά γεγνλφηα ηνπ 1887 ζην Ξπιφθαζηξν, ηνπ
1861, 1888 θαη 1995 ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγίνπ, ηνπ 1928 ζηελ Κφξηλζν θαη ηνπ 1981
ζηηο Αιθπνλίδεο (εηθ.3.1). Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ν Κνξηλζηαθφο θφιπνο,
απνηειεί ηνλ ηδαληθφ ρψξν γηα ηελ επί ηφπνπ κειέηε ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζεηζκηθψλ
πεγψλ θαη ησλ ζηαδίσλ εμέιημεο ησλ ελεξγψλ ξεγκάησλ.

3.2.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά-Μνξθνινγία
Ο Κνξηλζηαθφο θφιπνο (εηθ.3.1) είλαη έλα λενηεθηνληθφ βχζηζκα ζηε θεληξηθή
Διιάδα, πνπ δηαζρίδεη εγθάξζηα ηηο Διιελίδεο δψλεο κε δηεχζπλζε ζρεδφλ Α-Γ
(Pavlides 2003). Γηαθξίλεηαη ζε ηξεηο επηκέξνπο ηάθξνπο: ηελ Κνξηλζηαθή ηάθξν ζηα
αλαηνιηθά, ηελ ηάθξν Ρίνπ-Αληηξίνπ θαη ηελ Παηξατθή ηάθξν ζηα δπηηθά. Θεσξείηαη
έλα ηππηθφ ηεθηνληθφ βχζηζκα κήθνπο 100-130km θαη πιάηνπο 20-40km. Ο
ζρεκαηηζκφο ηνπ μεθίλεζε πηζαλά ιίγν κεηά ην ηέινο ηνπ Μεηνθαίλνπ θαη δηαρσξίδεη
ην Αιπηθφ ππφβαζξν ηεο επεηξσηηθήο Διιάδνο απφ απηφ ηεο Πεινπνλλήζνπ. Σν
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ηεθηνληθφ βχζηζκα ηνπ Κνξηλζηαθνχ είλαη απφ ηηο πιένλ ελεξγά ζεηζκνηεθηνληθά
δνκέο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. Ο Κνξηλζηαθφο θφιπνο παξνπζηάδεη εληππσζηαθή
κνξθνινγία κε έλα βάζνο πνπ θηάλεη έσο θαη ηα 900m θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο
ζάιιαζαο ζην αλαηνιηθφ ηνπ ηκήκα, ελψ ην πιάηνο ηνπ αγγίδεη κφιηο ηα 40km. Σν
φξην ηεο πθαινθξεπίδαο, γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξηνρή ηεο Αηγηαιείαο, βξίζθεηαη ζε

Εηθ.3.1 Ο Κνξηλζηαθφο θφιπνο: θχξηα ξήγκαηα ηνπ θφιπνπ θαη ηζηνξηθά

ζεηζκηθάγεγνλφηα ηεο πεξηνρήο (Koukouvelas & Doutsos 1996).
βάζνο 35-55m θαη κεηά αξρίδεη ε απφηνκε θαησθέξεηα. Αλ ζπγθξηζεί ην βάζνο ηνπ
θφιπνπ κε ηηο πεξηνρέο πέξαλ ησλ βφξεησλ θαη λφηησλ αθηψλ ηνπ παξαηεξνχκε φηη ηα
πςφκεηξα ζηε μεξά θηάλνπλ πεξίπνπ ηα 2000m.

3.2.2 Σεθηνληθή εμέιημε
Ζ ιεθάλε Κνξίλζνπ–Πάηξαο είλαη κηα ιεθάλε δηαζηνιήο ΓΒΓ δηεχζπλζεο
(Doutsos & Kokkalas 2001). ρεκαηίζηεθε θαηά ηε δηαζηνιή ηεο πεξηζσξηαθήο
ιεθάλεο πίζσ απφ ηελ ειιεληθή ηάθξν. ε ηνπηθή θιίκαθα, ε δηαζηνιή ζηνλ Αηγηαθφ
ρψξν μεθίλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεηφθαηλνπ (Armijo et al. 1996). ηνλ
Κνξηλζηαθφ θφιπν ε δηαζηνιή μεθηλά ζην Πιεηφθαηλν θαη ζπλερίδεηαη σο ζήκεξα,
ζρεκαηίδνληαο ηελ θχξηα ιεθάλε Κνξίλζνπ-Πάηξαο (Roberts 1996, Doutsos &
Kokkalas 2001). Καηά ην Πιεηφθαηλν ε ιεθάλε απηή ραξαθηεξηδφηαλ απφ
νκνηνκνξθία ζην πιάηνο θαη ζην βάζνο θαηά κήθνο ηνπ ΓΒΓ άμνλά ηεο (Zelilidis
2003). Πξνζδηνξίδνληαο ηνλ ρξφλν θαη ηελ αζξνηζηηθή θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε ησλ
θχξησλ ξεγκάησλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε δηαζηνιή, εθηηκάηαη φηη ην κέγηζην
πάρνο ηδεκαηνγέλεζεο κεηαλάζηεπζε βφξεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σεηαξηνγελνχο.
Απηή ε κεηαλάζηεπζε ζπλνδεπφηαλ απφ ηαρχηαηε αλχςσζε (0,6cm/yr) ζηε
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λνηηφηεξε πιεπξά ηεο ιεθάλεο (Kontopoulos & Zelilidis 1997).

Εηθ.3.2 Ζ Παηξατθή, ε Κνξηλζηαθή θαη ε ππνιεθάλε ηνπ Ρίνπ, ηεο Παηξατθήο-

Κνξηλζηαθήο ηάθξνπ (Zelilidis 2003).
Ζ ιεθάλε Κνξίλζνπ-Πάηξαο (εηθ.3.2) ρσξίζηεθε ζε δχν ΓΒΓ δηεχζπλζεο
ππνιεθάλεο (ηελ ππνιεθάλε Κνξίλζνπ θαη ηελ ππνιεθάλε Πάηξαο, 90km θαη 30km
κήθνο θαη πάλσ απφ 30km θαη 20km πιάηνο, αληηζηνίρσο) ιφγσ ηεο δηάλνημεο ηεο,

Εηθ.3.3 α) ην Άλσ Πιεηφθαηλν ζρεκαηίδεηαη ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Κνξηλζηαθήο

ηάθξνπ θαη ε ηάθξνο ηνπ Ρίν-Αληηξξίνπ, θαη β)ζην Κάησ Πιεηζηφθαηλν θαη έσο ζήκεξα
ε Κνξηλζηαθή ηάθξνο πξνειαχλεη πξνο ηα δπηηθά θαη ζπλαληά ηε ηάθξν ηνπ Ρίνπ-Αληηξξίνπ ελψ
ζπγρξφλσο ζρεκαηίδεηαη ε ηάθξνο ηεο Πάηξαο (Doutsos et al. 1988).
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ΒΑ δηεπζπλφκελεο ππνιεθάλεο ηνπ Ρίνπ (15km κήθνο θαη 3km πιάηνπο) (Zelilidis
2003). Καη νη δχν ιεθάλεο (Κνξίλζνπ θαη Πάηξαο) δείρλνπλ πςειέο ηηκέο βχζηζεο
ζηα λνηηφηεξα θαη πην ελεξγά πεξηζψξηα. Ζ ππνιεθάλε ηνπ Ρίνπ ζρεκαηίζηεθε ζην
Άλσ Πιεηφθαηλν θαηά ηελ θίλεζε, ΒΑ-ΝΓ δηεχζπλζεο, ξεγκάησλ ηα νπνία
πξνυπήξραλ θαη επαλαελεξγνπνηήζεθαλ (εηθ.3.3.α), ελψ θαηά ην Σεηαξηνγελέο ε
Κνξηλζηαθή ηάθξνο πξνειαχλεη πξνο ηα δπηηθά, ζπλαληά ηε ηάθξν ηνπ ΡίνπΑληίξξίνπ θαη ζρεκαηίδεηαη ε ηάθξνο ηεο Πάηξαο (εηθ.3.3.β) (Doutsos et al. 1988).
Αιιαγέο ζηηο επηθξαηνχζεο δηεπζχλζεηο ηάζεσλ απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν είραλ σο
απνηέιεζκα ε ιεθάλε ηνπ Ρίνπ λα δξα σο δψλε κεηαβίβαζεο (transfer zone) κεηαμχ
ησλ ηάθξσλ ηεο Πάηξαο θαη ηεο Κνξίλζνπ, δηαρσξίδνληαο κηα πεξηνρή εληνλφηεξεο
δηάλνημεο πξνο ηα αλαηνιηθά απφ κηα πεξηνρή επηφηεξεο δηάλνημεο πξνο ηα δπηηθά
(Doutsos et al. 1988). Λφγσ ησλ αλαθεξφκελσλ δηαθνξεηηθψλ δηεπζχλζεσλ ησλ
ξεγκάησλ ζηε πεξηνρή ηεο ππνιεθάλεο ηνπ Ρίνπ, ε ιεθάλε Κνξίλζνπ-Πάηξαο ηνπηθά
έγηλε ζηελή θαη ξερή, ζρεκαηίδνληαο ην ζηελφ ηνπ Ρίνπ ην νπνίν επεξξέαζε ηελ
ηδεκαηνινγηθή εμέιημε φιεο ηεο ιεθάλεο.

3.2.3 Νενηεθηνληθή θαη ξπζκνί δηάλνημεο θαη βύζηζεο
Σα θχξηα ελεξγά ξήγκαηα ηνπ θφιπνπ αθνινπζνχλ κηα ΓΒΓ δηεχζπλζε, ελψ
ππάξρεη θαη έλα ζχζηεκα ξεγκάησλ, δηεχζπλζεο Α-Γ έσο ΑΒΑ-ΓΝΓ (εηθ3.4). Χο
ελεξγά ξήγκαηα νξίδνπκε ηα ξήγκαηα πνπ έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ κηα
θνξά ηα ηειεπηαία 10.000 ρξφληα θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξνχλ λα ειέγρνπλ θαη λα
νξηνζεηνχλ ηεηαξηνγελείο απνζέζεηο, φπσο επίζεο θαη λα δηακνξθψλνπλ ή λα
δηαθφπηνπλ ηελ παξνχζα κνξθνινγία ηνπ αλαγιχθνπ (Doutsos & Poulimenos 1992).
Σα πεξηζζφηεξα, απφ ηα ΓΒΓ δηεχζπλζεο, ξήγκαηα δείρλνπλ κηα ιηζηξηθή γεσκεηξία
ζε κεζνζθνπηθή θιίκαθα ελψ αξθεηά απφ απηά ζπλνδεχνληαη απφ ξήγκαηα
κεηαβίβαζεο ΒΒΑ δηεχζπλζεο (Doutsos & Poulimenos 1992, Poulimenos et al. 1993).
Πνιινί εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ν θφιπνο είλαη κηα αζχκκεηξε ηάθξνο φπνπ ηα θχξηα
ξήγκαηα θιίλνπλ πξνο ηνλ Βνξξά θαη ζπγθεληξψλνληαη ζηε λφηηα αθηή, αιιά απηή ε
ζεψξεζε βξίζθεηαη ηειεπηαία ππφ ακθηζβήηεζε, θαζψο πξνθίι ζεηζκηθήο αλάθιαζεο
απνθάιπςαλ θαιψο-αλεπηπγκέλα ζεη, Β θαη Ν θιίζεο, ξεγκάησλ ηζνδχλακεο
ζεκαζίαο ζε κεηαηφπηζε θαη ζπγθέληξσζε ηδεκάησλ (Stefatos et al. 2002, Zygouri et
al. 2008).
Σα ελεξγά ξήγκαηα ζηνλ θφιπν εκθαλίδνληαη ηκεκαηνπνηεκέλα θαηά κήθνο θαη
ηα αλεμάξηεηα ηκήκαηα θάζε δψλεο δελ μεπεξλνχλ ηα 10-15km, ελψ ε θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζή ηνπο πνηθίιεη απφ κεξηθά δεθάδεο ζε εθαηνληάδεο κέηξα (Koukouvelas &
Doutsos 1996, Zygouri et al. 2008). Ζ πιεηνςεθία απηψλ θιίλνπλ πξνο Βνξξά ζε
κέηξηεο γσλίεο (50-60ν).
Όπσο αλαθέξζεθε ε δηαζηνιή ζην Κνξηλζηαθφ θφιπν μεθίλεζε θαηά ην
Πιεηφθαηλν, ελψ ε αλχςσζε ηνπ λνηηφηεξνπ ηκήκαηνο ηεο Κνξηλζηαθήο ηάθξνπ ην
Άλσ Πιεηζηφθαηλν (Doutsos & Piper 1990). Ζ δηαζηνιή ζπληειείηαη θπξίσο θαηά ηε
δηεχζπλζε Β-Ν (Jackson et al. 1982). Γεσδαηηηθέο, γεσινγηθέο θαη γεσθπζηθέο
κειέηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 20 ρξφλσλ, δείρλνπλ ξπζκνχο δηαζηνιήο
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ζε δηεχζπλζε Β-Ν ηεο ηάμεο ηνπ 1,5cm/yr θαηά κήθνο ηνπ θφιπνπ θαη πεξηζζφηεξν
απφ 1mm/yr αλχςσζε ηνπ λνηίνπ πεξηζσξίνπ (Belliris et al. 1991, McNeil & Collier
2004), ελψ πην ζχγρξνλεο έξεπλεο δείρλνπλ δηαθνξεηηθφ ξπζκφ δηάλνημεο ζην δπηηθφ
(1,5cm/yr), απφ φηη ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ θφιπνπ (1cm/yr) (Briole et al. 2000,
Lykousis et al. 2007).

Εηθ.3.4 Σεθηνληθφο ράξηεο ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ πνπ δείρλεη ηα ελεξγά ξήγκαηα,

ξπζκνχο νιίζζεζεο (mm/a) θαη ξπζκνχο ηδεκηνγέλεζεο (κέζα ζηε παξέλζεζε
ππνινγηζκέλα ζε mm/a) (Zygouri et al. 2008).
Όπσο αλθέξζεθε ην κέγηζην βάζνο ηνπ θφιπνπ είλαη ~900m, ελψ ην κέγηζην
χςνο ησλ βνπλψλ πνπ ην πεξηβάιινπλ είλαη 2 km. Άλ ιεθζεί ππφςε φηη ν ππζκέλαο
ηνπ θφιπνπ θαιχπηεηαη απφ κεηά-άλσ πιεηνθαηληθά ηδήκαηα πάρνπο 1,5-2,4km
ειηθίαο ~1Ma, ηφηε ππνινγίδεηαη ξπζκφο ηδεκαηνγέλεζεο 1,5-2,4mm/yr, ηεθηνληθή
βχζηζε 4,4-5,3km θαη ξπζκφο βχζηζεο (ηα ηειεπηαία 5Ma) 0,9-1,4mm/yr. Ζ
κεγαιχηεξε βχζηζε παξαηεξείηαη θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη θαηά
κήθνο κεγάισλ πεξηζσξηαθψλ ξεγκάησλ. Γηα ηα ηειεπηαία 20ka νη ξπζκνί βχζηζεο
είλαη >3,6mm/yr ζην θέληξν ηεο ιεθάλεο, ελψ ν κέγηζηνο ξπζκφο ηδεκαηνγέλεζεο
1,8mm/yr (Lykousis et al. 2007).

3.3 Βόξεηνο Δπβντθόο θόιπνο
Ο βφξεηνο Δπβντθφο θφιπνο (εηθ.3.5) απνηειεί κηα πεξηνρή κε έληνλε
λενηεθηνληθή δξαζηεξηφηεηα πνπ θπξηαξρείηαη απφ εληππσζηαθά ελεξγά ξήγκαηα.
Παξ‘ φια ηα ηεθηνληθά θαη ζεηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, ην επηζηεκνληθφ
ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε πεξηζζφηεξν ζε άιιεο πεξηνρέο φπσο π.ρ ζηνλ Κνξηλζηθφ
θφιπν. Πξφζθαηα, νη λέεο ππνζέζεηο ηεο επέθηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ξεγκάησλ ηεο
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Βνξείνπ Αλαηνιίαο ζηελ ζάιαζζα ηνπ Αηγαίνπ θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηηο κεγάιεο
ηεθηνληθέο ηάθξνπο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδνο (Armijo et al. 1995, Hatzfeld et al.
1999), ζεκαηνδφηεζε ζπζηεκαηηθέο θαη ιεπηνκεξείο κειέηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ
βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ (Papanastasiou et al. 2001, Makris et al. 2001) θαη ησλ
ξεγκάησλ ηεο Αηαιάληεο (Ganas et al. 1998, 2006, Pantosti et al. 2004) θαη ηεο
Αξθίηζαο (Kokkalas et al. 2007). ηελ πεξηνρή δελ έρνπλ θαηαγξαθεί πξφζθαηνη
ηζρπξνί ζεηζκνί αιιά ηζηνξηθέο πεγέο θαη αξραηνινγηθά επξχκαηα ππνδειψλνπλ, φηη
αξθεηά θαηαζηξνθηθά, ζεηζκηθά γεγνλφηα έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ αξραηφηεηα. Σα πην
ζεκαληηθά απφ απηά είλαη ηα ζεηζκηθά γεγνλφηα ηνπ 426π.Υ, ηνπ 1545 θαη ηνπ 1740
(Ambraseys 1994, Ambraseys & Jackson 1998), ελψ ηα ηειεπηαία ~100 ρξφληα είρακε
ηνλ ζεηζκφ ηνπ 1916 κε επίθεληξν θνληά ζηελ πεξηνρή Ληράδα θαη ηε ζεηζκηθή
αθνινπζία ηνπ 1894, πνπ πεξηιάκβαλε δχν ηζρπξνχο ζεηζκνχο ζηηο 20 θαη 27
Απξηιίνπ κε εθηηκψκελν κέγεζνο Ms=6.4 θαη Ms=6.9 (εηθ.3.6). Σν επίθεληξν ηνπ
πξψηνπ ζεηζκηθνχ γεγνλφηνο ηνπνζεηείηαη ζηελ πεξηνρή Μαιεζίλαο-Μαξηίλνπ, ελψ
ην δεχηεξν βνξεηφηεξα, πξνο ηελ ζέζε ηεο πφιεο ηεο Αηαιάληεο (Ambraseys &
Jackson 1990, Papazachos & Papazachou 2003, Ganas et al. 2004).

Εηθ.3.5 Ζ πεξηνρή ηνπ βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ (ζην παξαιιειφγξακκν) (Papoulia et

al. 2006).
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Εηθ.3.6 Δπίθεληξα ηζηνξηθψλ ζεηζκψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ β. Δπβντθνχ Κφιπνπ (Goldsworthy et
al. 2002).

3.3.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά-Μνξθνινγία
Ζ πεξηνρή ηνπ βφξεηνπ Δπβντθνχ Κφιπνπ απνηειείηαη απφ ηα αιπηθά πεηξψκαηα
ηεο Τπνπειαγνληθήο δψλεο πνπ ζπληζηνχλ ην γεσινγηθφ ππφβαζξν, θαη ηηο ξεμηγελείο
ηάθξνπο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ λενηεθηνληθή δξάζε ησλ ξεγκάησλ θαη νη
νπνίεο έρνπλ πιεξσζεί απφ λεφηεξα ηδήκαηα ειηθίαο Πιεηνθαίλνπ – Σεηαξηνγελνχο
(Pavlidis et al. 2004). Ο βφξεηνο Δπβντθφο θφιπνο (εηθ.3.6), κηα επηκήθεο ηάθξνο,
ΒΓ-ΝΑ δηεχζπλζεο, κε κήθνο πεξίπνπ 100km ε νπνία ρσξίδεη ην λεζί ηεο βφξεηαο
Δχβνηαο απφ ηε θεληξηθή Διιάδα, είλαη κηα ζεκαληηθή, ελεξγή ηεθηνληθά, πεξηνρή
ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο (Papanastasiou et al. 2001). Σν κέγηζην κνξθνινγηθφ ηνπ
βάζνο θηάλεη ηα 400-440m (Hughes et al. 1999, Makris et al. 2001).

3.3.2 Νενηεθηνληθή θαη ξπζκνί δηάλνημεο
Ζ δνκή ηεο θεληξηθήο Διιάδαο θπξηαξρείηαη απφ κηα ζεηξά θαλνληθψλ ξεγκάησλ
κε δηεχζπλζε απφ Α-Γ έσο ΒΓ-ΝΑ (εηθ.3.9). Απηά ηα ξήγκαηα ειέγρνπλ έληνλα ηελ
ηνπνγξαθία θαη είλαη ππεχζπλα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κεγάισλ ιεθαλψλ φπσο ε
ιεθάλε ηνπ πεξρεηνχ, ε ιεθάλε ηνπ Ρεγγηλίνπ θαη ν βφξεηνο Δπβντθφο θφιπνο
(Roberts & Jackson-1991). Λεπηνκεξέζηεξα νη θχξηεο δψλεο θαλνληθψλ ξεγκάησλ
έρνπλ κηα θιηκαθσηή δηεπζέηεζε (step-like) θαη νξηνζεηνχλ ην πςειφ αλάγιπθν θαηά
κήθνο ηεο λνηηφηεξεο αθηήο κε ΓΒΓ-ΑΝΑ δηεχζπλζε, θιίλνληαο πξνο ηνλ Βνξξά.
Σέηνηεο δψλεο ξεγκάησλ είλαη βνξεηνδπηηθά ε δψλε ηνπ πεξρεηνχ θαη ησλ
Θεξκνππιψλ, θεληξηθά ηα Κακκέλα Βνχξια-Άγηνο Κσλζηαληίλνο-Αξθίηζα (εηθ.3.7)
θαη λνηηναλαηνιηθά ε δψλε ηεο Αηαιάληεο (εηθ.3.7). ην αλαηνιηθφηεξν ηκήκα ηνπ
ζπζηήκαηνο ξεγκάησλ ηνπνζεηείηαη ην ξήγκα ηεο Μαιεζίλαο (εηθ.3.8) πνπ έρεη ΒΑ-
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ΝΓ δηεχζπλζε θαη θιίλεη ΒΓ, ελψ ζηε μεξά ζηα δπηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα ξήγκαηα
είλαη απηά ηνπ Παξλαζζνχ θαη ηνπ Καιιίδξνκνπ (εηθ.3.8). ηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ
β. Δπβντθνχ ε θαηάζηαζε είλαη πην απιή. Δθεί έρνπκε κηα θχξηα δψλε παξάθηησλ
αληηζεηηθψλ θαλνληθψλ ξεγκάησλ (π.ρ. ην ξήγκα Καληήιη, εηθ.3.9), παξάιιεια ζηελ
αθηή ηεο Δχβνηαο, πνπ θφβνπλ θαη κεηαηνπίδνπλ φρη κφλν ηα πεηξψκαηα ηνπ
Μεζνδστθνχ θαη ηνπ Σξηηνγελνχο αιιά θαη λεφηεξα ηδήκαηα Πιεην-Πιεηζηνθαηληθήο
ειηθίαο θαη θιίλνπλ λφηηα (Papanastasiou et al. 2001).
Σα ξήγκαηα είλαη θαλνληθήο γεσκεηξίαο θαη εκθαλίδνληαη ηκεκαηνπνηεκέλα
(Roberts & Jackson-1991, Ganas & Papoulia 2000). Σα αλεμάξηεηα ηκήκαηα δελ
μεπεξλνχλ ηα 15-20km ελψ θιίλνπλ γχξσ ζηηο 40-70ν (Roberts & Jackson 1991).
Ο βφξεηνο Δπβντθφο θφιπνο έρεη φπσο πξναλαθέξζεθε κηα ΒΓ-ΝΑ δηεχζπλζε
θαη είλαη ηεηαξηνγελνχο ειηθίαο (Makris et al. 2001). Σνπνζεηείηαη ζην αλαηνιηθφ
ηκήκα ηεο θεληξηθήο Διιάδαο θαη επεξξεάδεηαη ηεθηνληθά απφ δχν θχξηα πεδία
ηάζεσλ. Σν έλα έρεη δηέπζπλζε ΒΑ-ΝΓ θαη είλαη ε πξνέθηαζε ηνπ ξήγκαηνο ηεο
βφξεηαο Αλαηνιίαο ζηε ζάιαζζα ηνπ βφξεηνπ Αηγαίνπ θαη ην άιιν έρεη δηεχζπλζε
ΓΒΓ-ΑΝΑ παξάιιειε κε ηε Κνξηλζηαθή ηάθξν (Papoulia et al. 2006). Ζ δηαζηνιή
ζπληειείηαη θαηά ηε δηεχζπλζε Β-Ν αθνινπζψληαο ηε γεληθή δηεχζπλζε δηαζηνιήο
πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηε θεληξηθή Διιάδα (Ganas & Papoulia 2000). Απφ γεσδαηηηθέο
εθηηκήζεηο ηεο πεξηνρήο, ε δηαζηνιή είλαη 1 m θάζε 100 ρξφληα, δειψλνληαο έλα
ηάρπηαην ξπζκφ 1cm/yr (Ganas & Papoulia 2000, Makris et al. 2001). Παξ‘ φι‘ απηά
πξφζθαηεο γεσδαηηηθέο εθηηκήζεηο αλαθέξνπλ φηη ν ξπζκφο έρεη κεησζεί ζηα 12mm/yr ηα ηειεπηαία 300 ρξφληα (Goldsworthy & Jackson 2001) ππνδειψλνληαο
ρακεινχο ξπζκνχο νιίζζεζεο θαη ειάηησζε ηεο παξακφξθσζεο.

Εηθ.3.7 Οη ξεμηγελείο δψλεο Κακκέλα Βνχξια-Άγηνο Κσλζηαληίλνο-Αξθίηζα πνπ

δηακνξθψλνπλ ην λφηην πεξηζψξην ηνπ β. Δπβντθνχ θαη λνηηφηεξα ε ξεμηγελήο δψλε ηεο
Αηαιάληεο (Roberts & Jackson-1991).
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Εηθ.3.8 Οη θχξηεο ξεμηγελείο δψλεο λφηηα ηνπ β. Δπβντθνχ θφιπνπ (Papanastasiou et al.

2001).

Εηθ.3.9 Απινπνηεκέλνο ηεθηνληθφο ράξηεο ηνπ β. Δπβντθνχ θφιπνπ (Roberts & Jackson

1991).
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3.4 Λεθάλε ηεο Θήβαο (Πεξηνρή ηεο Βνησηίαο)
Ζ ιεθάλε ηεο Θήβαο είλαη κηα πεξηνρή κε ζεκαληηθή λενηεθηνληθή
δξαζηεξηφηεηα θαη ελεξγά ξήγκαηα. χκθσλα κε ηα ζεηζκηθά δεδνκέλα ε πεξηνρή
ηεο Βνησηίαο έρεη επεξξεαζηεί απφ κηα ζεηξά ηζρπξψλ ζεηζκψλ, ελψ ηα ηειεπηαία 300
ρξφληα έρνπλ θαηαγξαθεί ηνπιάρηζηνλ 7 θαηαζηξνθηθνί ζεηζκνί (Papazachos &
Papazachou 1997). Γχν ζεηζκηθά γεγνλφηα κεγέζνπο Ms=6.3 θαη Ms=6.5 έιαβαλ
ρψξα ζηελ πφιε ηεο Θήβαο ην 1853 θαη πξνθάιεζαλ ηελ θαηαζηξνθή ηεο πφιεο
(Ambraseys & Jackson 1997, 1998) (εηθ.3.13). Σν 1983 έλαο ηζρπξφο ζεηζκφο
κεγέζνπο Ms=6 έιαβε ρψξα θνληά ζην ρσξηφ Λενληάξη θαη απνδφζεθε ζην νκψλπκν
ξήγκα (Ambraseys & Jackson 1990, 1997). Έλαο άιινο ζεηζκφο κεγέζνπο Ms=6.2
πνπ έιαβε ρψξα ην 1914 θαη πξνθάιεζε δεκηέο ζηελ επξχηεξε πεξηνρε ηεο Θήβαο,
θαηλνκεληθά ζπλδέεηαη κε ηηο ξεμηγελείο δψλεο ηεο Καιιηζέαο θαη ηεο Αζσπίαο
(Ambraseys & Jackson 1990) (εηθ.3.13). Οη ηειεπηαίνη ηξεηο ηζρπξνί ζεηζκνί ζηελ
πεξηνρή έιαβαλ ρψξα ην 1981 (Jackson et al. 1982, Pavlides 1993). Σα δχν πξψηα
ζεηζκηθά γεγνλφηα κε κεγέζε Ms=6.4 θαη Ms=6.7 έιαβαλ ρψξα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ
1981 θαη πξνθάιεζαλ εθηεηακέλεο επηθαλεηαθέο δηαξξήμεηο θαηά κήθνο ηεο λφηηαο
αθηήο ηνπ θφιπνπ ησλ Αιθπνλίδσλ, ελψ ην ηξίην ζεηζκηθφ γεγνλφο κεγέζνπο Ms=6.4
έιαβε ρψξα ηνλ Μάξηην ηνπ 1981 θαη δεκηνχξγεζε επηθαλεηαθέο δηαξξήμεηο θαηά
κήθνο ηνπ ξήγκαηνο ηνπ Καπαξειιίνπ (εηθ.3.13). Ζ ελεξγνπνίεζε απηψλ ησλ
ξεγκάησλ απνηέιεζαλ αθνξκή γηα πεξαηηέξσ κειέηεο, κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ
θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ λενηεθηνληθνχ θαζεζηψηνο ηεο πεξηνρήο.

Εηθ.3.10 TB: ε ιεθάλε ηεο Θήβαο (κέζα ζην δηαθεθνκκέλν παξαιιειφγξακκν)

(Tsodoulos et al. 2008).

3.4.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά-Μνξθνινγία
Ζ ιεθάλε ηεο Θήβαο (εηθ.3.10) ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ησλ 2 θχξησλ ηεθηνληθψλ
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βπζηζκάησλ ηεο θεληξηθήο Διιάδνο, ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ θαη ηνπ Δπντθνχ. Ο
θχξηνο άμνλαο ηεο ιεθάλεο είλαη ΑΒΑ δηεχζπλζεο ζην δπηηθφ ηκήκα θαη ΓΒΓ
δηεχζπλζεο ζην αλαηνιηθφ ηκήκα, ελψ ε ιεθάλε θαιχπηεη κηα πεξηνρή πεξίπνπ 2.000
km2 (Tsodoulos et al. 2008). Ζ ιεθάλε πεξηέρεη 2 θχξηα πςψκαηα, ηελ νξνζεηξά
Κνξνκπηιίνπ-Καπαξειιίνπ ζηα δπηηθά θαη ηελ νξνζεηξά Σεπκεζζνχ-Κηξίθεηνπ ζηα
αλαηνιηθά, ηα νπνία ειέγρνληαη απφ ξήγκαηα (εηθ.3.12) (Tsodoulos et al. 2008).
Δπίζεο ηνπνζεηείηαη ζην φξην κεηαμχ ησλ Δζσηεξηθψλ θαη ησλ Δμσηεξηθψλ
Διιελίδσλ (εηθ.3.11). Οη ζρεκαηηζκνί πνπ πξνυπήξραλ ηνπ βπζίζκαηνο ηεο
ιεθάλεο, είλαη πξν-αιπηθνί (ζρηζηφιηζνη, ςακκίηεο, γξανπβάθεο, θξνθαινπαγή
θαη βαζηθά εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα Αλψηεξνπ Παιαηνδστθνχ) θαη αιπηθνί
ζρεκαηηζκνί (αζβεζηφιηζνη θαη δνινκηηηθνί αζβεζηφιηζνη Μέζεο θαη Άλσ Σξηαδηθήο

Εηθ.3.11 Ζ ιεθάλε ηεο Θήβαο ζηα δπηηθά ηνπνζεηείηαη ζην φξην κεηαμχ Δζσηεξηθψλ θαη

Δμσηεξηθψλ Διιελίδσλ (Tsodoulos et al. 2008).

Εηθ.3.12 Σεθηνληθφο ράξηεο ηεο ιεθάλεο ηεο Θήβαο (Tsodoulos et al. 2008).
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ειηθίαο) νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ Τπνπειαγνληθή ηζνπηθή δψλε ησλ Δζσηεξηθψλ
Διιελίδσλ, ελψ κεηά ην ζρεκαηηζκφ ηεο ιεθάλεο έρνπκε ηελ απφζεζε ηδήκαησλ
Πιεηνθαηληθήο ειηθίαο (κάξγεο, άξγηινπο, ςακκίηεο, θξνθαινπαγή), Πιεηζηνθαηληθήο
ειηθίαο (θξνθαινπαγή, ςακκίηεο, άκκνη) θαη Οινθαηληθά πνηάκηα ηδήκαηα
(Tsodoulos et al. 2008).
3.4.2 Νενηεθηνληθή θαη ξπζκνί δηάλνημεο
Ζ πεξηνρή απνηειείηαη απφ ελεξγά θαλνληθά ξήγκαηα ηα νπνία αθνινπζνχλ 2
δηεπζχλζεηο. Σν έλα ζχζηεκα ξεγκάησλ αθνινπζεί κηα ΑΝΑ-ΓΒΓ έσο ΝΓ-ΒΓ
δηεχζπλζε θαη ην δεχηεξν κηα ΑΒΑ-ΓΝΓ δηεχζπλζε (εηθ.3.12 θαη εηθ.3.13)
(Tsodoulos et al. 2008). Σα ξήγκαηα ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο ιεθάλεο ηεο Θήβαο

Εηθ.3.13 Tεθηνληθφο ράξηεο κε ηηο θχξηεο δψλεο ξεγκάησλ ηεο ιεθάλεο ηεο Θήβαο

θαζψο θαη ηα επίθεληξα ζεκαληηθψλ ζεηζκηθψλ γεγνλφησλ (Tsodoulos et al. 2008).
θιίλνπλ θπξίσο λφηηα ελψ ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ιεθάλεο ηα ξήγκαηα θιίλνπλ
θπξίσο πξνο ην Βνξξά (Goldsworthy et al. 2002). Σα θχξηα ξήγκαηα ηεο πεξηνρήο
είλαη ην ξήγκα ηνπ Καπαξειιίνπ ζηα λνηηνδπηηθά ηεο ιεθάλεο, ην ξήγκα ησλ
Δξπζξψλ θαη ησλ Γαθλψλ ζηα λφηηα, ην ξήγκα ηνπ Νενρσξίνπ θαη ην ξήγκα ηνπ
Λενληαξίνπ ζηα δπηηθά, θαη ηα ξήγκαηα ηεο Καιιηζέαο θαη ηεο Αζσπίαο, ζηα
αλαηνιηθά (εηθ.3.13) (Tsodoulos et al. 2008).
Σα ξήγκαηα είλαη θαλνληθήο γεσκεηξίαο, ελψ εκθαλίδνληαη ηκεκαηνπνηεκέλα.
Σα αλεμάξηεηα ηκήκαηα δελ μεπεξλνχλ ηα 15 km (Tsodoulos et al. 2008, Roberts &
Jackson 1991).
Ζ ιεθάλε ηεο Θήβαο βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ φπνπ
ε δηαζηνιή ζπληειείηαη θαηά ηε δηεχζπλζε Β-Ν θαη έρεη ξπζκφ ~6-8mm/yr
(Goldsworthy et al. 2002).
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4. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΡΖΞΗΓΔΝΧΝ ΕΧΝΧΝ
4.1 Δηζαγσγή
Γηα ηελ κειέηε ηεο ηκεκαηνπνίεζεο θαη ησλ ηξφπσλ ζχλδεζεο ησλ ελεξγψλ,
θαλνληθψλ ξεγκάησλ ζηελ Κεληξηθή Διιάδα, επηιέρηεθαλ νη παξαθάησ ξεμηγελείο
δψλεο:
νη ξεμηγελείο δψλεο ηνπ Αηγίνπ θαη ηεο Διίθεο, ζηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν
νη ζχλζεηεο ξεμηγελείο δψλεο ηνπ Καπαξειιίνπ θαη ηεο Γάθλεο ζηελ
πεξηνρή ηεο Βνησηίαο
νη ξεμηγελείο δψλεο ηεο Αηαιάληεο θαη ηεο Αξθίηζαο, ζηνλ Δπβντθφ
θφιπν
Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ε επηινγή ησλ πεξηνρψλ, έγηλε κε
βάζε ηελ ζεκαληηθή ηεθηνληθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ηα ηειεπηαία 1.5 εθαηνκκχξηα
ρξφληα θαη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπο ζηε λενηεθηνληθή εμέιημε ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο.
Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία θαη ραξηνγξάθεζε ησλ
δσλψλ απηψλ.

4.2 Γεσγξαθηθή ζέζε ησλ δσλώλ ξεγκάησλ
Οη ξεμηγελείο δψλεο Αηγίνπ θαη Διίθεο παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθ.4.1.α. Ζ δψλεο
απηέο βξίζθνληαη ζηελ Κεληξνδπηηθή Διιάδα ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο Κνξηλζηαθήο
ηάθξνπ. Σν πξψην ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Αηγίνπ (εηθ.4.2) μεθηλάεη ΝΝΑ
ηεο πεξηνρήο ηνπ Νένπ Δξηλένπ θαη ΓΒΓ ηεο πεξηνρεο Νεξαηδηέο. Ζ δψλε ζπλερίδεη
κηα ΑΝΑ πνξεία δηαζρίδνληαο ηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ θαη αιιάδεη
δηεχζπλζε, αθνινπζφληαο κηα Α-Γ πνξεία γηα λα πεξάζνπκε ζην δεχηεξν ηκήκα ηνπ
πνπ βξίζθεηαη ιίγν Β ηεο πεξηνρήο ηνπ Αηγίνπ. Ζ Α-Γ πνξεία παξακέλεη κέρξη λα
θηάζνπκε ζην ηξίην ηκήκα ηεο δψλεο πνπ ηνπνζεηείηαη πεξίπνπ ζηε πεξηνρή
Γηγηειηψηηθα. Σν πξψην ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Διίθεο μεθηλάεη δπηηθά ηεο
πεξηνρήο Φσλεζθαξηά θαη λφηηα ηεο πεξηνρήο Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη κε ΑΝΑ
δηεχζπλζε ζπλερίδεη πεξλψληαο δηαδνρηθά λφηηα ησλ πεξηνρψλ Καιαληέξη, Διίθε,
Νέα Κεξπλεία, θαη θαηαιήγεη λφηηα ηεο πεξηνρήο Ρηδφκπινο (εηθ.4.3) φπνπ αξρίδεη ε
δψλε επηθάιπςεο ηεο. Νφηηα ηεο πεξηνρήο ηεο Ρνδηάο θαη ΝΓ ηεο πεξηνρήο ηνπ
Διαηψλα μεθηλάεη ην δεχηεξν ηκήκα ηεο δψλεο ηεο Διίθεο έρνληαο κηα δηεχζπλζε
ΑΝΑ πεξλψληαο ιίγν λφηηα ηελ πεξηνρή ησλ Εαρισξίηηθσλ θαη λφηηα ησλ πεξηνρψλ
ηνπ Γηαθνπηνχ θαη ηεο Σξάπεδαο. ΒΒΑ ηεο πεξηνρήο ηνπ Πιαηάλνπ ζπλερίδεη κε Α-Γ
δηεχζπλζε πεξλψληαο ηελ πεξηνρή ηεο Παξαιίαο Πιαηάλνπ θαη θαηαιήγνληαο ζηελ
πεξηνρή ηνπ Πνηακίηηθνπ Γπαινχ (εηθ.4.3).
Οη ζχλζεηεο ξεμηγελείο δψλεο Καπαξειιίνπ-Γάθλεο παξνπζηάδνληαη ζηελ

40

Εηθ.4.1 ηα κσβ παξαιιειφγξακκα νη ξεμηγελείο δψλεο νη νπνίεο επηιέρηεθαλ γηα κειέηε ηκεκαηνπνίεζεο: α) νη ξεμηγελείο δψλεο Αηγίνπ θαη Διίθεο, β)
νη ζχλζεηεο ξεμηγελείο δψλεο Καπαξειιίνπ-Γάθλεο θαη γ) νη ξεμηγελείο δψλεο ηεο Αηαιάληεο θαη ηεο Αξθίηζαο.

Εηθ.4.2 Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Αηγίνπ πνπ απνηειείηαη απφ ηξία
ηκήκαηα.

εηθ.4.1.β. Ζ δψλεο απηέο βξίζθνληαη ζην αλαηνιηθφηεξν ηκήκα ηνπ Κνξηλζηαθνχ
θφιπνπ, ζηελ Κεληξηθή Διιάδα. Αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο φπνπ θαη

Εηθ.4.3 Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Διίθεο πνπ απνηειείηαη απφ δχν
ηκήκαηα.
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θπξηαξρεί ε ιεθάλε ηε Θήβαο. ΒΑ ηεο πεξηνρήο Καιακάθη θαη ΝΝΓ ηεο πεξηνρήο ηεο
Λεχθηξαο (εηθ.4.4) μεθηλάεη ε ξεμηγελήο δψλε ηνπ Καπαξειιίνπ θαη ζπλερίδεη κε
δηεχζπλζε ζρεδφλ αλαηνιηθή γηα ~4 km. ΝΓ ηεο πεξηνρήο ηνπ Καπαξειιίνπ θαη ΓΒΓ
ηεο πεξηνρήο Πιαηαηέο μεθηλάεη ην δεχηεξν ηκήκα ηεο δψλεο Καπαξειιίνπ θαη

Εηθ.4.4 Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ηκεκάησλ ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ ηνπ Καπαξειιίνπ θαη ησλ
Δξπζξψλ.

Εηθ.4.5 Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ηκεκάησλ ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ησλ Γάθλεο.
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θαηαιήγεη ΒΓ ηεο πεξηνρήο Πιαηαηέο θαη ΑΝΑ ηεο πεξηνρήο ηνπ Καπαξειιίνπ. Ζ
ξεμηγελήο δψλε ησλ Δξπζξψλ μεθηλάεη ιηγν αλαηνιηθφηεξα ηεο Μνλήο Αγίαο Σξηάδνο
(εηθ.4.4) θαη ζπλερίδεη πξνο ηα αλαηνιηθά κε κηα ΑΝΑ δηεχζπλζε. Ζ δηεχζπλζε
αιιάδεη ζε Α-Γ, ΝΑ ηεο πεξηνρήο ησλ Πιαηαηψλ θαη ΝΓ ηεο πεξηνρήο ησλ Δξπζξψλ
θαη θαηαιήγεη ΝΑ ηεο πεξηνρήο ησλ Δξπζξψλ θαη ΑΝΑ ηεο πεξηνρήο ησλ Πιαηαηψλ
6.5 km αλαηνιηθφηεξα. Ζ ξεμηγελήο δψλε ηεο Γάθλεο (εηθ.4.5) μεθηλάεη βφξεηα ηεο
πεξηνρήο Βίιηα θαη ΑΒΑ ηεο πεξηνρήο ησλ Δξπζξψλ θαη κε κηα δηεχζπλζε ΑΒΑ
ζπλερίδεη ζε φιν ην κήθνο ηεο πξνο ηα αλαηνιηθά έσο ην ζεκείν ΒΓ ηεο πεξηνρήο ησλ
Γεξβελνρσξίσλ θαη ΑΒΑ ηεο πεξηνρήο Γάθλε. Ζ ξεμηγελήο δψλε ηνπ Νενρσξίνπ
(εηθ.4.6) μεθηλάεη απφ ηελ πεξηνρή Γνκβξαίλα θαη γηα 5 km εθηείλεηαη κε κηα ABA
δηεχζπλζε, φπνπ θαη αιιάδεη ηε δηεχζπλζή ηνπ ζε Α-Γ γηα ηα ππφινηπα 3 km γηα λα
θαηαιήμεη ΒΒΑ ηεο πεξηνρήο Ξεξνλνκή θαη ΓΒΓ ηεο πεξηνρήο Διινπίαο. Σν πξψην
ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Λενληαξίνπ (εηθ.4.6) μεθηλάεη Α έσο ΑΒΑ ηεο
πεξηνρήο ηνπ Νενρσξίνπ θαη ΝΝΑ ηεο πεξηνρήο Άζθξε θαη εθηείλεηαη κε κηα
δηεχζπλζε Α-Γ γηα ~1.5 km. 100 m αλαηνιηθφηεξα μεθηλάεη ην δεχηεξν ηκήκα κε ηελ
ίδηα δηεχζπλζε γηα άιια ~2 km. 200 m ΒΒΑ ηνπ αλαηνιηθνχ άθξνπ ηνπ δεχηεξνπ
ηκήκαηνο θαη πεξίπνπ ΝΝΓ ηεο νκψλπκεο πεξηνρήο, μεθηλάεη ην ηξίην ηκήκα ηεο
δψλεο ηνπ Λενληαξίνπ κε δηεχζπλζε Α-Γ πνπ εθηείλεηαη γηα ~4.5 km, φπνπ θαη
αιιάδεη δηεχζπλζε αθνινπζψληαο γηα ηα ηειεπηαία ~3.5 km κηα ΑΒΑ πνξεία
θαηαιήγνληαο ΒΓ ηεο πεξηνρήο ηνπ Ακπεινρσξίνπ.

Εηθ.4.6 Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ηκεκάησλ ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ ηνπ Νερσξίνπ θαη ηνπ
Λενληαξίνπ.

Βνξεηφηεξα βξίζθνληαη νη ξεμηγελείο δψλεο ηεο Αηαιάληεο θαη ηεο Αξθίηζαο
(εηθ.4.1.γ) ζηελ Κεληξηθή Διιάδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην ΝΓ ηκήκα ηνπ Βφξεηνπ
Δπβντθνχ θφιπνπ. Ζ ξεμηγελήο δψλε ηεο Αηαιάληεο (εηθ.4.7) μεθηλάεη δπηηθά ηεο
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Εηθ.4.7 Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Αηαιάληεο πνπ απνηειείηαη απφ πέληε
ηκήκαηα.

Εηθ.4.8 Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Αξθίηζαο πνπ απνηειείηαη απφ ηξία
ηκήκαηα.
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πεξηνρήο ηεο Αηαιάληεο θαη ΝΓ ηεο πεξηνρήο ηνπ Μεγαπιαηάλνπ. πλερίδεη πξνο ηα
αλαηνιηθά έρνληαο δηεχζπλζε ΓΒΓ έσο ΒΓ γηα πεξίπνπ 7 km φπνπ θαη κεηαηνπίδεηαη
2 km BA. Δθεί αιιάδεη δηεχζπλζε αθνινπζφληαο ΓΒΓ πνξεία έσο ηελ πεξηνρή
Πξνζθχλαο φπνπ ε δηεχζπλζε αιιάδεη εθ λένπ ζε ΒΓ-ΝΑ θαη θαηαιήγεη ΝΓ ηεο
πεξηνρήο ηεο Λάξπκλαο θαη ΝΑ ηεο πεξηνρήο Μάδη.
Ζ ξεμηγελήο δψλεο ηεο Αξθίηζαο (εηθ.4.8) μεθηλάεη ΝΝΓ ηεο πεξηνρήο Λφγγνο
θαη δπηηθά ηεο πεξηνρήο Μειηδφλη θαη αθνινπζεί κηα δηεχζπλζε Α-Γ πξνο ηα
αλαηνιηθά γηα ~1.5 km. Ύζηεξα αιιάδεη δηεχζπλζε (ΝΑ) έσο ην ζεκείν ηνκεο ΝΝΓ
ηεο πεξηνρήο ηεο Καιπςψο θαη ΓΝΓ ηεο πεξηνρήο Γαθλνχζαο. 1.5 km ΑΒΑ απηνχ
ηνπ ζεκείνπ, λφηηα ηεο πεξηνρήο Καιπςψ θαη δπηηθά ηεο πεξηνρήο Γαθλνχζαο,
μεθηλάεη πάιη ελψ ε δηεχζπλζε έρεη αιιάμεη ζε ΑΒΑ θαη θαηαιήγεη ΑΒΑ ηεο
πεξηνρήο ηεο Γαθλνχζαο θαη λφηηα ηεο πεξηνρήο ηεο Αξθίηζαο φπνπ θαη ηνπνζεηείηαη
ην αλαηνιηθφ άθξν ηεο δψλεο ξεγκάησλ ηεο Αξθίηζαο πνπ νξηνζεηείηαη θαη απφ ην
ξήγκα Ληβαλάησλ ΒΒΓ-ΝΝΑ δηεχζπλζεο.

4.3 Μεζνδνινγία κειέηεο
ηελ παξνχζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ Φεθηαθά Μνληέια Αλαγιχθνπ
(DEM: Digital Elevation Models) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην Global Mapper κε
αθξίβεηα 90m. Ζ ρξήζε ησλ DEM έγηλε γηα ηνλ ππνινγηζκφ παξακέηξσλ, νη νπνίεο
αληαλαθινχλ έκκεζα ηελ θαηαλνκή ηεο ηάζεο γχξσ απφ ηα ξήγκαηα, κε ζθνπφ ηε
κειέηε ηεο ηκεκαηνπνίεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ αιιειεπίδξαζεο θαη ζχλδεζεο ησλ
ηκεκάησλ ησλ πεξηνρψλ κειέηεο.
Με ηε ρξήζε ηνπ Global Mapper αξρηθά θαηαζθεπάζηεθαλ πξνθίι θαηαθφξπθεο
κεηαηφπηζεο ζηα ηκήκαηα ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ ηνπ Αηγίνπ, ηεο Διίθεο, ηνπ
Καπαξειιίνπ, ηεο Αηαιάληεο θαη ηεο Αξθίηζαο. Σα πξνθίι απηά έγηλαλ θάζεηα ζην
ίρλνο ησλ ηκεκάησλ αλά 200 m θαη απφ απηά θαηαζθεπάζηεθαλ ηα ηνπνγξαθηθά
πξνθίι ηεο νξνθήο θαη ηεο βάζεο ησλ 15 απηψλ ηκεκάησλ. Απφ ηα ηνπνγξαθηθά
πξνθίι ηεο νξνθήο θαη ηεο βάζεο ησλ ηκεκάησλ θαηαζθεπάζηεθαλ ηα πξνθίι
θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ζε φιν ην κήθνο ησλ ηκεκάησλ. Σα πξνθίι απηά δείρλνπλ
ηελ θαηαλνκή ηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ζε φιν ην κήθνο ησλ ηκεκάησλ θαη απφ
απηά ππνινγίζηεθε ε κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε ησλ ηκεκάησλ απηψλ, ε νπνία
πξνβάιιεηαη ζε δηαγξάκκαηα ζην θεθάιαην 5. Δπίζεο ε θαηαλνκή ηεο θαηαθφξπθεο
κεηαηφπηζεο καο δίλεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα επί κέξνπο ηκεκαηνπνίεζε ησλ
ηκεκάησλ (ηα ηνπηθά κέγηζηα ζηελ θαηαλνκή δειψλνπλ επί κέξνπο ηκεκαηνπνίεζε,
εάλ δελ νθείιεηαη ζε πνηάκηα γεσκνξθνινγία), ελψ αζχκκεηξεο θαηαλνκέο, πξνο ηε
δψλε κεηαβίβαζεο, ησλ ηκεκάησλ πηζαλφλ λα νθείινληαη ζε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
απηψλ. Γηα ηα ηνπνγξαθηθά πξνθίι νξνθήο θαη βάζεο ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ
Δξπζξψλ, Γάθλεο, Νενρσξίνπ θαη Λενληαξίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα πξνθίι απφ
Tsodoulos et al. 2008. Όια ηα ηνπνγξαθηθά πξνθίι νξνθήο θαη βάζεο ησλ ηκεκάησλ,
ηα πξνθίι θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ζε φιν ηνπο ην κήθνο θαζψοθαη θάπνηα απφ ηα
πξνθίι θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο πνπ έγηλαλ θάζεηα ζηα ίρλε ησλ ηκεκάησλ
πξνβάιινληαη ζην παξφλ θεθάιαην.
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Με ηε ρξήζε DEM επίζεο ππνινγίζηεθαλ ηα παξαθάησ γεσκεηξηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ 26 ηκεκάησλ, ησλ 9 ζπλνιηθά ξεμηγελψλ δσλψλ θαη ησλ 16
δσλψλ κεηαβίβαζήο ηνπο:
• ε κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (throw: D),
• ην κήθνο ησλ ηκεκάησλ (length of segment: l),
• ην κήθνο ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ (length of fault zone: L),
• ε θιηκάθσζε (separation ή spacing: S),
• ην κήθνο ηεο δψλεο επηθάιπςεο (overlap: OL),
• ην κήθνο ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο (length of relay zone: Lr),
• ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ ηκεκάησλ (total length of segments: Lt) θαη
• ε κεηαηφπηζε ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο (relay zone displacement: Dr).
Οη παξαπάλσ παξάκεηξνη ζπζρεηίζηεθαλ θαη πξνβάιινληαη ζε δηαγξάκκαηα ζην
θεθάιαην 5, κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ ηκεκαηνπνίεζε ησλ
ξεμηγελψλ δσλψλ θαζψο επίζεο θαη γηα λα πξνηαζνχλ κνληέια εμέιημεο,
αιιειεπίδξαζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ πεξηνρψλ κειέηεο.

4.4 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξεμηγελώλ δσλώλ-Γηεπζύλζεηο ησλ ηκεκάησλ
ηηο παξαθάησ ππνελφηεηεο ζα παξνπζηάζνπκε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ
ξεμηγελψλ δσλψλ ησλ ηξηψλ πεξηνρψλ κειέηεο ηηο νπνίεο θαη ρσξίζακε κε βάζε ηελ
γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε. ηηο εηθ.4.9 θαη 4.10 πξνβάιινληαη νη δηεπζχλζεηο ησλ
ηκεκάησλ φισλ ησλ δσλψλ. Όπσο παξαηεξνχκε νη δηεπζχλζεηο ησλ ηκεκάησλ ησλ

Εηθ.4.9 Ρνδφγξακκα δηεπζχλζεσλ ησλ ηκεκάησλ φισλ ησλ δσλψλ κειέηεο: ε Α-Γ θαη
ΑΝΑ-ΓΒΓ δηεχζπλζε επηθξαηεί, ελψ δεπηεξεχνπζεο είλαη νη ΒΑ-ΝΓ, ΝΑ-ΒΓ θαη ΑΒΑ-ΓΝΓ
δηεπζχλζεηο.
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ξεμηγελψλ δσλψλ ησλ πεξηνρψλ κειέηεο, αθνινπζνχλ ην γεληθφ ζχζηεκα
δηεπζχλζεσλ ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο. Οη δηεπζχλζεηο Α-Γ θαη ΑΝΑ-ΓΒΓ επηθξαηνχλ,
ελψ δεπηεξεχνπζεο είλαη νη ΒΑ-ΝΓ , ΝΑ-ΒΓ θαη ΑΒΑ-ΓΝΓ δηεπζχλζεηο.

Εηθ.4.10 Ραβδφγξακκα δηεπζχλζεσλ ησλ ηκεκάησλ φισλ ησλ δσλψλ κειέηεο: ε Α-Γ θαη ΑΝΑΓΒΓ δηεχζπλζε επηθξαηεί, ελψ δεπηεξεχνπζεο είλαη νη ΒΑ-ΝΓ, ΝΑ-ΒΓ θαη ΑΒΑ-ΓΝΓ
δηεπζχλζεηο.

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ ξεμηγελψλ
δσλψλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ Φεθηαθά Μνληέια Αλαγιχθνπ (DEM), απφ ηα νπνία
θαηαζθεπάζηεθαλ ζε θάζε ξεμηγελή δψλε ηνπνγξαθηθά πξνθίι ηεο νξνθήο θαη ηεο
βάζεο θάζε ηκήκαηνο, θαζψο θαη ηνπνγξαθηθά πξνθίι ηα νπνία είλαη θάζεηα ζηε
δηεχζπλζε ησλ ηκεκάησλ θαη δειψλνπλ ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη ηα νπνία παξαηίζνληαη ζηα ππνθεθάιαηα ησλ ξεμηγελψλ
δσλψλ παξαθάησ. Δπίζεο παξαηίζνληαη θαη νη ράξηεο ζηνπο νπνίνπο θαίλνληαη νη
ηνπνζεζίεο ησλ παξαπάλσ πξνθίι.

4.4.1 Παξάδεηγκα 1ν: Ρεμηγελείο δώλεο Ειίθεο θαη Αηγίνπ
4.4.1.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηκεκαηνπνίεζε ηεο δψλεο ηνπ Αηγίνπ
Ζ ξεμηγελήο δψλε ηνπ Αηγίνπ είλαη ~10-12 km θαη απνηειείηαη απφ ηξία θχξηα
ηκήκαηα (εηθ.4.11, 4.13) (Koukouvelas & Doutsos 1996, Koukouvelas 1998). Σν
δπηηθφ ηκήκα είλαη απηφ ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ, ην θεληξηθφ ηκήκα είλαη απηφ ηνπ
Αηγίνπ θαη ην αλαηνιηθφ ηκήκα είλαη απηφ ησλ ηαθηδαιψλσλ (Koukouvelas &
Doutsos-1996, Koukouvelas 1998, Zygouri et al. 2008). Ζ δηεχζπλζε ησλ ηκεκάησλ
είλαη απφ Α-Γ έσο ΑΝΑ-ΓΒΓ (κεηξήζεηο DEM). Σν ξνδφγξακκα δηεπζχλζεσλ
παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθ.4.12. Σα απνηειέζκαηα, ρξνλνινγήζεσλ θαη
ραξηνγξαθήζεσλ ζε ζαιάζζηεο αλαβαζκίδεο Καηψηεξνπ Πιεηζηνθαίλνπ νη νπνίεο
δηαηεξήζεθαλ ζηε βάζε ηνπ ξήγκαηνο, δείρλνπλ ξπζκφ αλχςσζεο ηεο βάζεο ηνπ
ξήγκαηνο γηα ηα ηειεπηαία 200-300 kyr πεξίπνπ 1-1.2 mm/yr (De Martini et al. 2004).
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Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα δείμαλ κέγηζην ξπζκφ νιίζζεζεο 9-11 mm/yr γηα ην ξήγκα
ηνπ Αηγίνπ ελψ καδί κε ηε δψλε ξεγκάησλ ηεο Διίθεο ζπκβάιινπλ ζηελ δηάλνημε
θαηά κήθνο ηνπ δπηηθνχ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ θαηά 4-7 mm/yr. Αλ αλαινγηζηνχκε φηη
ε ζπλνιηθή δηάλνημε ζηνλ δπηηθφ Κνξηλζηαθφ θφιπν είλαη 10-15 mm/yr, πεξίπνπ 50%
απηήο θηινμελείηαη απφ ηελ ελεξγφηεηα ησλ παξάθηησλ απηψλ ξεγκάησλ (De Martini
et al. 2004).

Εηθ.4.11 Σα επί κέξνπο ξεμηγελή ηκήκαηα ηεο δψλεο ηνπ Αηγίνπ: Άγηνο Κσλζηαληίλνο,
Αίγην θαη ηαθηδάισλα (Koukouvelas 1998)

Εηθ.4.12 Ρνδφγξακκα δηεπζχλζεσλ γηα ηελ δψλε ηνπ Αηγίνπ: ε δηεχζπλζε ησλ ηκεκάησλ είλαη
απφ Α-Γ έσο ΑΝΑ-ΓΒΓ.
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Εηθ.4.13 Χάξηεο ηεο δψλεο ηνπ Αηγίνπ: κε ρξήζε DEM ππνινγίζηεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ηα πξνθίι νξνθήο θαη βάζεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο θαζψο
θαη ηα πξνθίι ΑΒ, CD, EF, GH, IJ θαη KL ηεο εηθφλαο ηα νπνία είλαη θάζεηα ζηα ηκήκαηα θαη δείρλνπλ ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο.

Σν ηκήκα ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ είλαη ~6 km (κεηξήζεηο απφ DEM). Ζ
δηεχζπλζε ηνπ είλαη ΑΝΑ-ΓΒΓ ~120ν (κεηξήζεηο DEM) θαη θιίλεη πξνο Β
(Koukouvelas & Doutsos 1996). Με ρξήζε DEM ππνινγίζηεθε φηη ε κέγηζηε
θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε ηνπ ηκήκαηνο (throw) είλαη 45 m. ηηο εηθ.4.14, θαη 4.15
παξνπζηάδνληαη ηα ηνπνγξαθηθά πξνθίι απφ ηα νπνία ππνινγίζηεθε ε θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε (εηθ.4.16). Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ εηθ.4.16 έρνπκε κηα αζχκκεηξε
θαηαλνκή ηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο θαζψο ε κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε
παξνπζηάδεηαη θνληά ζην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ ηκήκαηνο ελψ ζην ππφινηπν κήθνο ηνπ
είλαη ~20 m.

Εηθ.4.14 Γηάγξακκα E-D ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ: χςνο νξνθήο θαη βάζεο
(εηθ.4.13) ηνπ ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.

α

b
Εηθ.4.15 a) Σνκή ΑΒ ησλ εηθφλσλ 4.13 θαη 4.14, θάζεηε ζην ηκήκα ηνπ Αγ.Κσλζηαληίλνπ πνπ
δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ ηκήκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε , b) ηνκή CD ησλ
εηθφλσλ 4.13 θαη 4.14, θάζεηε ζην ηκήκα ηνπ Αγ.Κσλζηαληίλνπ πνπ δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε (T) ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.
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Εηθ.4.16 Γηάγξακκα Σ-D ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Αγίνπ Κσλζηαλίλνπ: θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε
(throw) ηνπ ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.

Σν ηκήκα ηνπ Αηγίνπ είλαη ~2 km (Koukouvelas & Doutsos 1996, κεηξήζεηο
DEM). Ζ δηεχζπλζή ηνπ είλαη Α-Γ γχξσ ζηηο 99ν (κεηξήζεηο DEM) θαη θιίλεη βφξεηα
γχξσ ζηηο 37ν (Koukouvelas & Doutsos 1996). Ζ κέγηζηε κεηαηφπηζή ηνπ εθηηκάηαη
φηη είλαη 200 m (αλ ιάβνπκε ππ‘ φςηλ πάρνο ηδήκαηνο, θαηαθφξπθν χςνο κεηψπνπ θαη
δηάβξσζε) (Koukouvelas & Doutsos 1996), ελψ ρσξίο ην πάρνο ησλ ηδεκάησλ είλαη
γχξσ ζηα 120 m (κεηξήζεηο DEM , Zygouri et al. 2008). ηηο εηθ.4.17 θαη 4.18
παξνπζηάδνληαη ηα ηνπνγξαθηθά πξνθίι απφ ηα νπνία ππνινγίζηεθε ε θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε (εηθ.4.19). Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθ.4.19 έρνπκε κηα αζχκκεηξε θαηαλνκή
.

Εηθ.4.17 Γηάγξακκα E-D ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Αηγίνπ: χςνο νξνθήο θαη βάζεο ηνπ ηκήκαηνο
(εηθ.4.13) θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.

52

α

b
Εηθ.4.18 a) Σνκή EF ησλ εηθφλσλ 4.13 θαη 4.17, θάζεηε ζην ηκήκα ηνπ Αηγίνπ πνπ δείρλεη ηελ
θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ ηκήκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε , b) ηνκή GH ησλ εηθφλσλ
4.13 θαη 4.17, θάζεηε ζην ηκήκα ηνπ Αηγίνπ πνπ δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ ζηε
ζπγθεθξηκέλε ζέζε.

Εηθ.4.19 Γηάγξακκα Σ-D ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Αηγίνπ: θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (throw) ηνπ
ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.

ηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο. Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε παξνπζηάδεηαη
θνληά ζην δπηηθφ άθξν ηνπ ηκήκαηνο θαη κεηψλεηαη απφηνκα πξνο ηα δπηηθά ζηα
40m, ελψ έρνπκε κηα νκαιή κείσζε πξνο ηα αλαηνιηθά.
Σν ηκήκα ησλ ηαθηδαιψλσλ είλαη ~2.2 km (Koukouvelas & Doutsos 1996,
Zygouri et al. 2008, κεηξήζεηο απφ DEM). Ζ δηεχζπλζή ηνπ είλαη Α-Γ γχξσ ζηηο 95ν
(Koukouvelas 1998, κεηξήζεηο DEM) θαη θιίλεη βφξεηα (Koukouvelas & Doutsos-
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1996). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζή ηνπ είλαη 20-30 m (Koukouvelas 1998,
Zygouri et al. 2008, κεηξήζεηο απφ DEM). ηηο εηθ.4.20 θαη 4.21 παξνπζηάδνληαη ηα
ηνπνγξαθηθά πξνθίι απφ ηα νπνία ππνινγίζηεθε ε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε

Εηθ.4.20 Γηάγξακκα E-D ηνπ ηκήκαηνο ησλ ηαθηδαιψλσλ: χςνο νξνθήο θαη βάζεο ηνπ
ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.

α

b
Εηθ.4.21 a) Σνκή IJ ησλ εηθφλσλ 4.13 θαη 4.20, θάζεηε ζην ηκήκα ηεο ηαθηδαιψλαο
πνπ δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ ηκήκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε , b) ηνκή KL
ησλ εηθφλσλ 4.13 θαη 4.20, θάζεηε ζην ηκήκα ηεο ηαθηδαιψλαο πνπ δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε (T) ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.

(εηθ.4.22). Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηελ εηθ.4.22 έρνπκε κηα αζχκκεηξε θαηαλνκή ηεο
θαηαθφξπθεο θαηαλνκήο θαζψο ε κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε παξνπζηάδεηαη
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ζην δπηηθφ άθξν ηνπ ηκήκαηνο, ελψ κεηψλεηαη ζηαδηαθά πξνο ηα δπηηθά ψζπνπ λα
θηάζεη ζηα 5 m ζην αλαηνιηθφ άθξν.

Εηθ.4.22 Γηάγξακκα Σ-D ηνπ ηκήκαηνο ησλ ηαθηδαιψλσλ: θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (throw)
ηνπ ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.

4.4.1.2 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηκεκαηνπνίεζε ηεο δψλεο ηεο Διίθεο
Ζ ξεμηγελήο δψλε ηεο Διίθεο είλαη ~23 km θαη απνηειείηαη απφ 2 θχξηα
ηκήκαηα: ην δπηηθφ ηκήκα ηεο Διίθεο θαη ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Διίθεο (εηθ.4.24)
(Pavlides et al. 2004, De Martini et al. 2004). Ζ δηεχζπλζε ησλ ηκεκάησλ είλαη απφ
Α-Γ έσο ΑΝΑ-ΓΒΓ (κεηξήζεηο DEM). Σν ξνδφγξακκα δηεπζχλζεσλ παξνπζηάδεηαη
ζηελ εηθ.4.25. Οη Koukouvelas et al. (2001) χζηεξα απφ παιαηνζεηζκνινγηθέο έξεπλεο
έδεημαλ φηη γηα ηα ηειεπηαία 2 ka, ν ξπζκφο νιίζζεζεο ηνπ ξήγκαηνο ηεο Διίθεο είλαη
~1.5mm/yr, ελψ πην πξφζθαηεο παιαηνζεηζκνινγηθέο έξεπλεο απφ Koukouvelas et al.
(2005) έδεημαλ φηη ηα ηειεπηαία 10 ka, έηρακε κηα πεξίνδνο πςεινχ ξπζκνχ
νιίζζεζεο 2 mm/yr ηα ηειεπηαία 2 ka θαη κηα πεξίνδνο ρακεινχ ξπζκνχ νιίζζεζεο
ηεο ηάμεο ηνπ 0.3mm/yr ηα πξνεγνχκελα 8 ka. Σα απνηειέζκαηα, χζηεξα απφ
ραξηνγξαθήζεηο ζε ζαιάζζηεο αλαβαζκίδεο Καηψηεξνπ Πιεηζηνθαίλνπ νη νπνίεο
δηαηεξήζεθαλ ζηε βάζε ηνπ ξήγκαηνο, δείρλνπλ ξπζκφ αλχςσζεο ηεο βάζεο ηνπ
δπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Διίθεο γηα ηα ηειεπηαία 200-300 kyr πεξίπνπ 1.25 mm/yr θαη
γηα ην αλαηνιηθφ ηκήκα 1 mm/yr (De Martini et al. 2004). Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα
δείμαλ κέγηζην ξπζκφ νιίζζεζεο 7-11 mm/yr γηα ηα 2 ηκήκαηα ηεο Διίθεο. Οη
McNeill & Collier-2004 πξφηεηλαλ χζηεξα απφ έξεπλεο ζε αλπςσκέλα ζαιάζζηα θαη
πνηάκηα ηδήκαηα ηεο βάζεο ηνπ ξήγκαηνο ηεο Διίθεο ξπζκνχο αλχςσζεο ηεο βάζεο 1
mm/yr (ζε Πιεηζηνθαηληθά ηδήκαηα) θαη 2 mm/yr (ζε Οινθαηληθά), ελψ πξνζδηφξηζαλ
ξπζκνχο νιίζζεζεο 4-7 mm/yr γηα ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Διίθεο.
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Εηθ.4.23 Χάξηεο ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Διίθεο: κε ρξήζε DEM ππνινγίζηεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ηα πξνθίι νξνθήο θαη βάζεο ηνπ θάζε
ηκήκαηνο θαζψο θαη ηα πξνθίι ΑΒ, CD, EF, GH θαη IJ ηεο εηθφλαο ηα νπνία είλαη θάζεηα ζηα ηκήκαηα θαη δείρλνπλ ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο.

Εηθ.4.24 Σν δπηηθφ θαη ην αλαηνηιηθφ ηκήκa ηεο Διίθεο (Pavlides et al. 2004).

Εηθ.4.25 Ρνδφγξακκα δηεπζχλζεσλ ηνπ δπηηθνχ θαη αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο Διίθεο: ε
δηεχζπλζε ησλ ηκεκάησλ είλαη απφ Α-Γ έσο ΑΝΑ-ΓΒΓ.

Σν δπηηθφ ηκήκα ηεο Διίθεο είλαη γχξσ ζηα 8-9 km (κεηξήζεηο DEM, Pavlides et
al. 2004, Koukouvelas et al. 2005, Zygouri et al. 2008). Ζ δηεχζπλζή ηνπ είλαη ΑΝΑΓΒΓ γχξσ ζηηο 103ν (κεηξήζεηο DEM, Kokkalas & Koukouvelas 2005) θαη θιίλεη
βφξεηα (Pavlides et al. 2004). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζή ηνπ είλαη ~480 m
(κεηξήζεηο DEM, Zygouri et al. 2008, Pavlides et al. 2004). Σν δπηηθφ ηκήκα ηεο
Διίθεο δείρλεη λα ειέγρεη ηε ιεθάλε ηνπ Αηγίνπ (Koukouvelas et al. 2005). ηηο
εηθ.4.26, 4.27 παξνπζηάδνληαη ηα ηνπνγξαθηθά πξνθίι απφ ηα νπνία ππνινγίζηεθε ε
θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (εηθ.4.28). Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ εηθ.4.28 έρνπκε κηα
αζχκκεηξε πξνο ηα αλαηνιηθά, θαηαλνκή θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο, ελψ ε
θαηαλνκή απηή επεξξεάδεηαη απφ ηελ πνηάκηα κνξθνινγία θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ
ηνλ ειηλνχληα πνηακφ, ν νπνίνο θαίλεηαη λα έρεη δηαβξψζεη ηε βάζε ηνπ ξήγκαηνο
(εηθ.4.26) γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη κε έλα ηνπνγξαθηθφ ειάρηζην ζην ζεκείν ηνπ
πνηακνχ.
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ειηλνχληαο Π

Εηθ.4.26 Γηάγξακκα E-D ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Διίθεο: χςνο νξνθήο θαη βάζεο ηνπ
ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.

α

b
Εηθ.4.27 a) Σνκή ΑΒ ησλ εηθφλσλ 4.25 θαη 4.27, θάζεηε ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο Διίθεο πνπ
δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ ηκήκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε , b) ηνκή CD ησλ
εηθφλσλ 4.23 θαη 4.26, θάζεηε ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο Διίθεο πνπ δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε (T) ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.

Σν αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Διίθεο είλαη γχξσ ζηα 14 km (κεηξήζεηο DEM,
Pavlides et al. 2004, Koukouvelas et al. 2005). Ζ δηεχζπλζή ηνπ είλαη ΑΝΑ-ΓΒΓ
γχξσ ζηηο 99ν (κεηξήζεηο DEM, Kokkalas & Koukouvelas 2005) θαη θιίλεη βφξεηα
(Pavlides et al. 2004). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζή ηνπ είλαη ~720 m
(κεηξήζεηο DEM, Zygouri et al. 2008, Pavlides et al. 2004). Σν αλαηνιηθφ ηκήκα
ηεο Διίθεο δείρλεη λα ειέγρεη ηε κνξθνινγία ηνπ λφηηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ
(Koukouvelas et al. 2005). ηηο εηθ.4.29, 4.30 παξνπζηάδνληαη ηα ηνπνγξαθηθά
πξνθίι απφ ηα νπνία ππνινγίζηεθε ε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (εηθ.4.31). Όπσο
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θαίλεηαη απφ ηελ εηθ.4.31 έρνπκε κηα αζχκκεηξε πξνο ηα δπηηθά, θαηαλνκή
θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο, ε νπνία κεηά ηα 7 km παξνπζηάδεη κηα νκαιή κείσζε ηεο
θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο. Ζ θαηαλνκή απηή επεξξεάδεηαη θαη απφ ηελ πνηάκηα
κνξθνινγία θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Βνπξατθφ πνηακφ θαη ηνλ Λαδνπφηακν
πνηακφ, νη νπνίνη θαίλεηαη λα έρνπλ δηαβξψζεη ηε βάζε ηνπ ξήγκαηνο (εηθ.4.29)
γεγνλφο πνπ απνηππψλεηαη κε δχν ηνπνγξαθηθά ειάρηζηα ζηα ζεκεία ησλ πνηακψλ.

.

ειηλνχληαο Π

Εηθ.4.28 Γηάγξακκα Σ-D ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Διίθεο: θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (throw)
ηνπ ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.

Βνπξαηθφο Π.
Λαδνπφηακνο Π.

Εηθ.4.29 Γηάγξακκα E-D ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Διίθεο: χςνο νξνθήο θαη βάζεο ηνπ
ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.
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α

b

c
Εηθ.4.30 a) Σνκή EF ησλ εηθφλσλ 4.23 θαη 4.29, θάζεηε ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Διίθεο πνπ
δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ ηκήκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε , b) ηνκή
GH ησλ εηθφλσλ 4.23 θαη 4.29, θάζεηε ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Διίθεο πνπ δείρλεη
ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε c) ηνκή IJ ησλ εηθφλσλ
4.23 θαη 4.29, θάζεηε ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Διίθεο πνπ δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε (T) ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.

Βνπξαηθφο Π.
Λαδνπφηακνο Π.

Εηθ.4.31 Γηάγξακκα Σ-D ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο Διίθεο: θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε
(throw) ηνπ ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.

4.4.2 Παξάδεηγκα 2ν: ύλζεηε ξεμηγελήο δώλε Καπαξειιίνπ-Δάθλεο
4.4.2.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηκεκαηνπνίεζε ηεο δψλεο ηνπ Καπαξειιίνπ
Ζ ξεμηγελήο ηνπ Καπαξειιίνπ είλαη ~8.5 km θαη απνηειείηαη απφ δχν θχξηα
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ηκήκαηα: ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ Καπαξειιίνπ θαη ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ
Καπαξειιίνπ (εηθ.4.32). Αξθεηνί εξεπλεηέο πξνηείλνπλ σο ηκήκα ηεο δψλεο ηνπ
Καπαξειιίνπ θαη ην ηκήκα ην νπνίν δηεξξήρηεθε καδί κε ην αλαηνιηθφ ηκήκα ζην

Εηθ.4.32 Tν δπηηθφ θαη ην αλαηνιηθφ ηκήκa ηνπ Καπαξειιίνπ (Tsodoulos et al. 2008).

Εηθ.4.33 Ρνδφγξακκα δηεπζχλζεσλ ηνπ δπηηθνχ θαη αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηνπ
Καπαξειιίνπ: ε δηεχζπλζε ησλ ηκεκάησλ είλαη Α-Γ.

ζεηζκφ ηνπ 1981 θαη ην νπνίν βξίζθεηαη λφηηα ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο (Jackson et al.
1982, Morewood & Roberts 2001). ηελ παξνχζα εξγαζία ζα εζηηάζνπκε ζην δπηηθφ
θαη αλαηνιηθφ ηκήκα, πνπ ιφγσ απφζηαζεο θαη δηεχζπλζεο, είλαη πην πηζαλφ λα
απνηεινχλ κηα δψλε ζπλερνχο παξά κηα δψλε δηάρπηεο παξακφξθσζεο. Οη
δηεπζχλζεηο ησλ ηκεκάησλ είλαη Α-Γ (Morewood & Roberts 2001, Tsodoulos et al.
2008, κεηξήζεηο DEM) θαη παξνπζηάδνληαη ζην ξνδφγξακκα δηεπζχλζεσλ ηεο
εηθ.4.33. Ζ ηζηνξία νιίζζεζεο ππνδειψλεη έλα ξπζκφ νιίζζεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 0.2
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mm/yr απφ ρξνλνινγήζεηο 36Cl (Bendetti et al. 2003). Υξνλνινγήζεηο ξαδηελεξγνχ
άλζξαθα C14 ζε ηξεηο ηνπνζεζίεο εθζθαθήο (εηθ.4.34) έδεημαλ παξφκνηεο κεηξήζεηο
0.28-0.29 mm/yr (Kokkalas et al. 2007). Δπίζεο αλ ιεθζεί ππ‘ φςηλ ε ηζηνξία ηνπ
ξήγκαηνο ηα ηειεπηαία 20 Ka έρνπκε έλα ινγηθφ ξπζκφ νιίζζεζεο 0.3 mm/yr
(Kokkalas et al. 2007). Σα δείγκαηα ηνπ ξαδηελεξγνχ αλζξαθα C14 θαη ηνπ 36Cl
απνθαιχπηνπλ εθηφο απφ ην ζεηκηθφ γεγνλφο ηνπ 1981 πνπ αλαθέξζεθε ζην
πξνεγνχκελν θεθάιαην άιια 6 ηνπιάρηζηνλ ζεηζκηθά γεγνλφηα ηα ηειεπηαία 20 ka
(εηθ.4.35).

Εηθ.4.34 Οη ηξεηο ηνπνζεζίεο ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Καπαξειιίνπ απφ ηηο νπνίεο ιήθζεθαλ
δείγκαηα C14 γηα λα απνθαιππηνχλ παιαηφηεξα ζεηζκηθά γεγνλφηα θαη λα ππνινγηζηνχλ ξπζκνί
νιίζζεζεο (Kokkalas et al. 2007).

Εηθ.4.35 Οη ρξνλνινγήζεηο ηνπ C14 θαη ηνπ 36Cl απνθαιχπηνπλ 6 πηζαλά ζεηζκηθά γεγνλφηα
εθηφο απφ απηφ ηνπ 1981 ηα ηειεπηαία 20 ka (Kokkalas et al. 2007).
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Εηθ.4.36 Χάξηεο ηεο δψλεο ηνπ Καπαξειιίνπ: κε ρξήζε DEM ππνινγίζηεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ηα πξνθίι νξνθήο θαη βάζεο ηνπ θάζε ηκήκαηνο
θαζψο θαη ηα πξνθίι ΑΒ, CD, EF θαη GH ηεο εηθφλαο ηα νπνία είλαη θάζεηα ζηα ηκήκαηα θαη δείρλνπλ ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε
ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο.

Σν δπηηθφ ηκήκα ηνπ Καπαξειιίνπ είλαη γχξσ ζηα 4 km (κεηξήζεηο DEM). Ζ
δηεχζπλζή ηνπ είλαη Α-Γ γχξσ ζηηο 98ν (κεηξήζεηο DEM) θαη θιίλεη λφηηα (Jackson et
al. 1982, Kokkalas et al. 2007). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζή ηνπ είλαη ~300 m
(κεηξήζεηο DEM). ηηο εηθ.4.37 θαη 4.38 παξνπζηάδνληαη ηα ηνπνγξαθηθά πξνθίι απφ
ηα νπνία ππνινγίζηεθε ε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (εηθ.4.39). Όπσο θαίλεηαη απφ

Εηθ.4.37 Γηάγξακκα E-D ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Καπαξειιίνπ: χςνο νξνθήο θαη βάζεο ηνπ
ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.

α

b
Εηθ.4.38 a) Σνκή AΒ ησλ εηθφλσλ 4.36 θαη 4.37, θάζεηε ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ Καπαξειιίνπ
πνπ δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ ηκήκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε , b) ηνκή CD
ησλ εηθφλσλ 4.36 θαη 4.37, θάζεηε ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ Καπαξειιίνπ πνπ δείρλεη ηελ
θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.
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ηελ εηθ.4.39 ην δπηηθφ ηκήκα παξνπζηάδεη κηα αζχκκεηξε πξνο ηα δπηηθά θαηαλνκή
θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο, θαζψο ζηα πξψηα 500m έρνπκε απφηνκε κείσζεο ηεο
θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο πξνο ηα δπηηθά, ελψ κεηά ηα πξψηα 2 km έρνπκε κηα
νκαιή κείσζε απηήο πξνο ηα αλαηνιηθά.

Εηθ.4.39 Γηάγξακκα Σ-D ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Καπαξειιίνπ: θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε
(throw) ηνπ ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.

Σν αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Καπαξειιίνπ είλαη γχξσ ζηα 5 km (κεηξήζεηο DEM). Ζ
δηεχζπλζή ηνπ είλαη Γ-Α γχξσ ζηηο 85ν (κεηξήζεηο DEM) θαη θιίλεη λφηηα πεξίπνπ
ζηηο 70ν (Benedetti et al. 2003). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζή ηνπ είλαη ~150 m
(κεηξήζεηο DEM, Zygouri et al. 2008). ηηο εηθ.4.40, 4.41 παξνπζηάδνληαη ηα
ηνπνγξαθηθά πξνθίι απφ ηα νπνία ππνινγίζηεθ ε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (εηθ.4.42).

Εηθ.4.40 Γηάγξακκα E-D ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Καπαξειιίνπ: χςνο νξνθήο θαη
βάζεο ηνπ ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.
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α

b
Εηθ.4.41 a) Σνκή EF ησλ εηθφλσλ 4.36 θαη 4.40, θάζεηε ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ
Καπαξειιίνπ πνπ δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε , b) ηνκή
GH ησλ εηθφλσλ 4.36 θαη 4.40, θάζεηε ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Καπαξειιίνπ πνπ δείρλεη ηελ
θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.

Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ εηθ.4.42.α ην αλαηνιηθφ ηκήκα παξνπζηάδεη κηα ειαθξψο
αζχκκεηξε πξνο ηα αλαηνιηθά θαηαλνκή θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο, ελψ θάπνηα
ηνπηθά κέγηζηα ελδερνκέλσο λα νθείινληαη ζηελ ππνδηαίξεζε ηνπ ηκήκαηνο ζε
κηθξφηεξα ππνηκήκαηα (εηθ.4.42.b).

α

b

Εηθ.4.42 a)Γηάγξακκα Σ-D ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Καπαξειιίνπ: θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε (throw) ηνπ ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ην, b)Ζ ππνδηαίξεζε ηνπ αλαηνιηθνχ
ηκήκαηνο ζε ηξία ππνηκήκαηα.
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4.4.2.2 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δσλψλ Δξπζξψλ-Γαθλεο
Ζ νξνζεηξά ηεο Πάζηξαο (εηθ.4.43) είλαη ε θπζηθή ζπλέρεηα, αλαηνιηθά ηνπ
φξνπο Κηζαηξψλα, ην θχξην ηκήκα ησλ νξνζεηξψλ απηψλ απνηειείηαη απφ
Μεζνδστθνχο αζβεζηφιηζνπο θαη νξηνζεηνχληαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπο απφ 2

Εηθ.4.43 Νφηηα ζηελ εηθφλα νη ξεμηγελείο δψλεο ησλ Δξπζξψλ θαη ηεο Γάθλεο νξηνζεηνχλ ην
φξνο Κηζαηξψλα θαη ην φξνο Πάζηξα αληίζηνηρα (Tsodoulos et al. 2008).

Εηθ.4.44 Ρνδφγξακκα δηεπζχλζεσλ ησλ ηκεκάησλ ησλ Δξπζξψλ: ε δηεχζπλζε ησλ ηκεκάησλ
είλαη Α-Γ έσο ΑΒΑ-ΓΝΓ.

ξεμηγελείο δψλεο: ηε δψλε ησλ Δξπζξψλ θαη ηε δψλε ηεο Γάθλεο (Tsodoulos et al.
2008). Ζ ξεμηγελήο δψλε ησλ Δξπζξψλ είλαη γχξσ ζηα 12 km, απνηειείηαη απφ 2
θχξηα ηκήκαηα θαη νξηνζεηεί ηε βφξεηα πιεπξά ηνπ φξνπο Κηζαηξψλα, ελψ ε
ξεμηγελήο δψλε ηεο Γάθλεο είλαη γχξσ ζηα 15 km, απνηειείηαη απφ 4 θχξηα ηκήκαηα
θαη νξηνζεηεί ηε βφξεηα πιεπξά ηνπ φξνπο Πάζηξα (εηθ.4.43, 4.46) (ζχκθσλα κε ην
δηάγξακκα ηνπ χςνπο ηεο νξνθήο θαη βάζεο ησλ δσλψλ ζε φιν ηνπο ην κήθνο ησλ:

67

Εηθ.4.45 Ρνδφγξακκα δηεπζχλζεσλ ησλ ηκεκάησλ ηεο Γάθλεο: ε δηεχζπλζε ησλ ηκεκάησλ
είλαη ΑΒΑ-ΓΝΓ.

Tsodoulos et al. 2008). Οη δηεπζχλζεηο ησλ ηκεκάησλ ησλ Δξπζξψλ είλαη Α-Γ έσο
ΑΒΑ-ΓΝΓ (εηθ.4.44) ελψ ησλ ηκεκάησλ ηεο Γάθλεο είλαη ΑΒΑ-ΓΝΓ (εηθ.4.45) θαη
θιίλνπλ ΒΓ (κεηξήζεηο DEM, Tsodoulos et al. 2008).

4.4.2.3 Σκεκαηνπνίεζε ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ Δξπζξψλ-Γάθλεο
Σν δπηηθφ ηκήκα ησλ Δξπζξψλ είλαη γχξσ ζηα 5 km θαη ε δηεχζπλζή ηνπ
είλαη ΓΝΓ-ΑΒΑ γχξσ ζηηο 103ν (κεηξήζεηο DEM). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε

Εηθ.4.46 Σα ηκήκαηα ησλ δσλψλ ησλ Δξπζξψλ θαη ησλ Γάθλεο.

κεηαηφπηζή φιεο ηεο δψλεο εληνπίδεηαη ζην ηκήκα απηφ θαη είλαη ~1180 m
(κεηξήζεηο DEM). Σν αλαηνιηθφ ηκήκα ησλ Δξπζξψλ είλαη γχξσ ζηα 6.5 km θαη ε
δηεχζπλζή ηνπ είλαη Α-Γ γχξσ ζηηο 89ν (κεηξήζεηο DEM). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζή ηνπ είλαη ~600 m (κεηξήζεηο DEM).
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Απφ δπηηθά πξνο αλαηνιηθά ην 1ν ηκήκα ηεο δψλεο ξεγκάησλ ησλ Γαθλψλ είλαη
γχξσ ζηα 8.5 km θαη ε δηεχζπλζε ηνπ είλαη ΑΒΑ-ΓΝΓ γχξσ ζηηο 71ν (κεηξήζεηο

Εηθ.4.47 Σα ηκήκαηα ησλ δσλψλ ησλ Δξπζξψλ θαη ησλ Γαθλψλ φπσο πξνθχπηνπλ απφ
δηάγξακκα ηνπ χςνπο ηεο νξνθήο θαη βάζεο ησλ δσλψλ ζε φιν ηνπο ην κήθνο απφ Tsodoulos et
al. 2008.

Εηθ.4.48 Γηάγξακκα E-D ησλ δσλψλ ξεγκάησλ Δξπζξψλ-Γαθλψλ: χςνο νξνθήο θαη βάζεο
ησλ δσλψλ θαζ’ φιν ην κήθνο ησλ ηκεκάησλ ηνπο (κε δηαθεθνκκέλε γξακκή ηα φξηα ησλ
ηκεκάησλ ησλ δσλψλ) (Tsodoulos et al. 2008).

DEM). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζή ηνπ είλαη ~620m (κεηξήζεηο DEM). To 2o
ηκήκα ηεο Γάθλεο είλαη γχξσ ζηα 3 km θαη ε δηεχζπλζε ηνπ είλαη ΑΒΑ-ΓΝΓ γχξσ
ζηηο 65ν (κεηξήζεηο DEM). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζή ηνπ είλαη ~380m
(κεηξήζεηο DEM). Σν 3ν ηκήκα είλαη 1 km θαη ε δηεχζπλζε ηνπ είλαη ΑΒΑ-ΓΝΓ
γχξσ ζηο 69ν (κεηξήζεηο DEM). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζή ηνπ είλαη ~150m
(κεηξήζεηο DEM). Σν δπηηθφηεξν ηκήκα είλαη πεξίπνπ 1.5 km θαη ε δηεχζπλζε ηνπ
είλαη ΑΒΑ-ΓΝΓ γχξσ ζηηο 57ν (κεηξήζεηο DEM). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζή
ηνπ είλαη ~170m (κεηξήζεηο DEM). Ζ κνξθνινγία ησλ πξνθίι θαηαθφξπθεο
κεηαηφπηζεο (εηθ.4.48 θαη 4.49) ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ ησλ Δξπζξψλ θαη ηεο Γάθλεο
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δείρλνπλ ελδερνκέλσο κηα έληνλε δηάβξσζε, ελψ ε θαηαλνκή θαηαθφξπθεο
κεηαηφπηζεο ζε φια ηα ηκήκαηα εηλαη ζπκκεηξηθή κε ηε κέγηζηε θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε λα παξνπζηάδεηαη ζηα θέληξα ησλ ηκεκάησλ (εηθ.4.49).

Εηθ.4.49 Γηάγξακκα Σ-D ησλ δσλψλ ξεγκάησλ Δξπζξψλ-Γαθλψλ: θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε
(throw) ησλ δσλψλ θαζ’ φιν ην κήθνο ησλ ηκεκάησλ ηνπο (κε δηαθεθνκκέλε γξακκή ηα φξηα
ησλ ηκεκάησλ ησλ δσλψλ).

4.4.2.4 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δσλψλ Νενρσξίνπ-Λενληαξίνπ
Οη ξεμηγελείο δψλεο ηνπ Νενρσξίνπ θαη ηνπ Λενληαξίνπ βξίζθνληαη ζην δπηηθφ
ηκήκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο (ιεθάλε ηεο Θήβαο) (εηθ. 4.50). Ζ ξεμηγελήο δψλε ηνπ
Νενρσξίνπ είλαη γχξσ ζηα 9 km θαη απνηειείηαη απφ έλα ηκήκα , ελψ ε ξεμηγελήο
δψλε ηνπ Λενληαξίνπ είλαη ~12 km θαη απνηειείηαη απφ ηξία ηκήκαηα. Ζ δηεχζπλζε

Εηθ.4.50 ηα δπηηθά νη ξεμηγελείο δψλεο ηνπ Νενρσξίνπ θαη Λενληαξίνπ. Ζ δψλε ηνπ
Λενληαξίνπ ελδερνκέλσο λα ζπλδέεηαη κε ην ζεηζκηθφ γεγνλφο ηνπ 1893.
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ηεο δψλεο ηνπ Νενρσξίνπ είλαη ΑΒΑ-ΓΝΓ (εηθ.4.51) ελψ ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ
Λενληαξίνπ ζρεδφλ Α-Γ (εηθ.4.52). Όπσο πξναλαθέξζεθε ην 1983 έλαο ηζρπξφο
ζεηζκφο κεγέζνπο Ms=6 έιαβε ρψξα θνληά ζην ρσξηφ Λενληάξη θαη απνδφζεθε ζην
νκψλπκν ξήγκα (Ambraseys & Jackson 1990, 1997) (εηθ.4.50).

Εηθ.4.51 Ρνδφγξακκα δηεπζχλζεσλ ηνπ Νενρσξίνπ: ε δηεχζπλζε είλαη ΑΒΑ-ΓΝΓ.

Εηθ.4.52 Ρνδφγξακκα δηεπζχλζεσλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ Λενληαξίνπ: ε δηεχζπλζε ησλ
ηκεκάησλ είλαη ζρεδφλ Α-Γ.

4.4.2.5 Σκεκαηνπνίεζε ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ Νενρσξίνπ-Λενληαξίνπ
Ζ ξεμηγελήο δψλε ηνπ Νενρσξίνπ (εηθ.4.53) απνηειείηαη απφ έλα ηκήκα ην νπνίν
έρεη κήθνο ~9 km θαη δηεχζπλζε ΑΒΑ-ΓΝΓ γχξσ ζηηο 72.5ν (κεηξήζεηο DEM). Ζ
κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζή ηνπ εηλαη 840 m (Tsodoulos et al. 2008) ελψ δχν
κηθξφηεξα ξήγκαηα ηνπνζεηνχληαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο νξνθήο ηνπ ξεγκαηνο
(εθ.4.53). ηηο εηθ.4.54 θαη 4.55 παξνπζηάδεηαη ην ηνπνγξαθηθφ πξνθίι ηνπ χςνπο ηεο
νξνθήο θαη ηε βάζεο ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Νενρσξίνπ, θαζψο θαη ην πξνθίι
θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο. Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ εηθ.4.55.α έρνπκε κηα ζπκκεηξηθή
θαηαλνκή ηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο κε κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε θνληά
ζην θέληξν, ελψ ζηελ εηθ.4.55.b θαίλεηαη φηη ε δψλε απνηεινχηαλ απφ δχν ηκήκαηα
ηα νπνία έρνπλ ζπλδεζεί.
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Εηθ.4.53 Ζ ξεμηγελήο δψλε ηνπ Νενρσξίνπ θαη ηα δεπηεξεπνληα ξήγκαηα ζην αλαηνιηθφ
ηκήκα ηεο νξνθήο ηνπ ξήγκαηνο.

Εηθ.4.54 Γηάγξακκα E-D ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Νενρσξίνπ: χςνο νξνθήο θαη βάζεο ηνπ
ξήγκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.

α

b

Εηθ.4.55 a)Γηάγξακκα Σ-D ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Νενρσξίνπ: θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε
(throw) ηνπ ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ θαη b) ε ππνδηαίξεζε ηνπ ζε δχν ππνηκήκαηα ηα
νπνία έρνπλ ζπλδεζεί.
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Απφ δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά ην πξψην ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ
Λενληαξίνπ (εηθ.4.56) έρεη κήθνο ~1.5km θαη έρεη δηεχζπλζε Α-Γ γχξσ ζηηο 91ν
(κεηξήζεηο DEM). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζή ηνπ εηλαη 100 m (Tsodoulos et
al. 2008). Σν δεχηεξν ηκήκα ηεο δψλεο έρεη κήθνο ~2 km θαη δηεχζπλζε ζρεδφλ

Εηθ.4.56 Ζ ξεμηγελήο δψλε ηνπ Λενληαξίνπ πνπ απνηειείηαη απφ ηξία ηκήκαηα (R.Z.1: ε
δψλε κεηαβίβαζεο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ ηκήκαηνο θαη R.Z.2: ε δψλε κεηαβίβαζεο
κεηαμχ ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ ηκήκαηνο).

ΑΝΑ-ΓΒΓ ~103ν (κεηξήζεηο DEM) (εηθ.4.56). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζή
ηνπ εηλαη 100 m (Tsodoulos et al. 2008). Σν ηξίην ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ
Λενληαξίνπ έρεη κήθνο ~8 km, δηεχζπλζε Α-Γ ~82ν (εηθ.4.56) θαη θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε 200 m (Tsodoulos et al. 2008). ηηο εηθ.4.57 θαη 4.58 παξνπζηάδεηαη ην
ηνπνγξαθηθφ πξνθίι ηνπ χςνπο ηεο νξνθήο θαη ηε βάζεο ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ
Λενληαξίνπ, θαζψο θαη ην πξνθίι θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο.

Εηθ.4.57 Γηάγξακκα E-D ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Λενληαξίνπ ε νπνία απνηειείηαη απφ ηξία
ηκήκαηα: χςνο νξνθήο θαη βάζεο ηνπ ξήγκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.
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Εηθ.4.58 Γηάγξακκα Σ-D ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Λενληαξίνπ πνπ απνηειείηαη απφ ηξία
ηκήκαηα: θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (throw) ηνπ ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.

4.4.3 Παξάδεηγκα 3ν: Ρεμηγελείο δώλεο Αηαιάληεο-Αξθίηζαο
4.4.3.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηκεκαηνπνίεζε ηεο δψλεο ηεο Αηαιάληεο
Ζ ξεμηγελήο δψλε ηεο Αηαιάληεο (εηθ.4.59, 4.60) είλαη ~30 km θαη απνηειείηαη
απφ 5 θχξηα ηκήκαηα (Pavlides et al. 2004). Απφ ηα δπηηθά πξνο ηα αλαηνιηθά έρνπκε
ην ηκήκα ηεο Αηαιάληεο, ην ηκήκα ηνπ Κππαξηζζίνπ, ην ηκήκα ΣξαγάλαοΠξνζθχλαο, ην ηκήκα ηνπ Μαξηίλνπ θαη ην ηκήκα ηεο Λαξπκλαο (Pavlides et al.
2004). Οη δηεπζχλζεηο ησλ ηκεκάησλ πνηθίινπλ απφ Α-Γ ψο ΝΑ-ΒΓ (κεηξήζεηο
DEM) θαη παξνπζηάδνληαη ζην ξνδφγξακκα δηεπζχλζεσλ ηεο εηθ.4.62. Οη Ganas et al.
1998 βαζηζκέλνη ζε πξνθίι κεηαηφπηζεο θαη ηεο ζηξσκαηνγξαθίαο ηνπο, λφηηα ηεο
Πξνζθχλαο, ππνιφγηζαλ γηα ηα ηειεπηαία 3 εθαηνκκχξηα ρξφληα (Πιεηζηφθαηλν), απφ
ηελ έλαξμε δειαδή ηεο θίλεζεο ηνπ ξήγκαηνο ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο
δψλεο ηεο Αηαιάληεο (Σξαγάλα) ξπζκφ νιίζζεζεο 0.27mm/yr, ελψ θνληά ζηε
πεξηνρή ηνπ Αζπξνξέκαηνο ν ξπζκφο νιίζζεζεο ππνινγίζηεθε ζε 0.4mm/yr. Οη
ρακεινί απηνί ξπζκνί νιίζζεζεο, νθείινληαη ζηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα
παχζεσλ κεηαμχ ησλ ζεηζκηθψλ γεγνλφησλ, θαζψο ην ηειεπηαίν ζεκαληηθφ ζεηζκηθφ
γεγνλφο έιαβε ρψξα ην 1894, θαη πεξηιάκβαλε δχν ηζρπξνχο ζεηζκνχο ζηηο 20 θαη 27
Απξηιίνπ κε εθηηκψκελν κέγεζνο Ms=6.4 θαη Ms=6.9. Σν επίθεληξν ηνπ πξψηνπ
ζεηζκηθνχ γεγνλφηνο ηνπνζεηείηαη ζηελ πεξηνρή Μαιεζίλαο-Μαξηίλνπ, ελψ ην
δεχηεξν βνξεηφηεξα, πξνο ηελ ζέζε ηεο πφιεο ηεο Αηαιάληεο (Ambraseys & Jackson
1990, Papazachos & Papazachou 2003, Ganas et al. 2004).
Σν ηκήκα ηεο Αηαιάληεο είλαη ην δπηηθφηεξν ηκήκα ηεο δψλεο. Δίλαη γχξσ ζηα
6-7 km (κεηξήζεηο DEM, Pavlides et al. 2004). Ζ δηεχζπλζή ηνπ είλαη ΝΑ-ΒΓ γχξσ
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Εηθ.4.59 Σα θχξηα ηκήκαηα ηεο δψλεο ηεο Αηαιάληεο: 1. Αξθίηζα, 2. Κππαξίζζη,3. Πξνζθχλαο,
4. Μαξηίλν, 5. Λάξπκλα (Pavlides et al. 2004).

Εηθ.4.60 Σα ηκήκαηα ηεο δψλεο ηεο Αηαιάληεο ζε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε κε ηε ρξήζε DEM.

ζηηο 134ν (κεηξήζεηο DEM) θαη θιίλεη B έσο ΒΑ γχξσ ζηηο 60-72ν (Pavlides et al.
2004). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζή ηνπ είλαη ~600 m (κεηξήζεηο DEM).
ηηο εηθ.4.63 θαη 4.64 παξνπζηάδνληαη ηα ηνπνγξαθηθά πξνθίι απφ ηα νπνία
ππνινγίζηεθε ε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (εηθ.4.65). Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθ.4.65
έρνπκε κηα ζπκκεηξηθή θαηαλνκή κε ηε κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε θνληά ζην
θέληξν ηεο θαηαλνκήο, ελψ ε κνξθνινγία ηεο ίζσο λα νθείιεηαη ζε δηάβξσζε.
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Εηθ.4.61 Χάξηεο ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Αηαιάληεο: κε ρξήζε DEM ππνινγίζηεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ηα πξνθίι νξνθήο θαη βάζεο ηνπ θάζε
ηκήκαηνο θαζψο θαη ηα πξνθίι ΑΒ, CD, EF, GH, IJ, KL, MN, OP, QR θαη ST ηεο εηθφλαο ηα νπνία είλαη θάζεηα ζηα ηκήκαηα θαη δείρλνπλ ηελ θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο.

Εηθ.4.62 Ρνδφγξακκα δηεπζχλζεσλ γηα ηελ δψλε ηεο Αηαιάληεο: ε δηεχζπλζε ησλ ηκεκάησλ
είλαη απφ Α-Γ έσο ΝΑ-ΒΓ.

Εηθ.4.63 Γηάγξακκα E-D ηνπ ηκήκαηνο ηεο Αηαιάληεο: χςνο νξνθήο θαη βάζεο ηνπ ηκήκαηνο
θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.

α

b
Εηθ.4.64 a) Σνκή AΒ ησλ εηθφλσλ 4.61 θαη 4.63, θάζεηε ζην ηκήκα ηεο Αηαιάληεο πνπ
δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ ηκήκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε , b) ηνκή CD ησλ
εηθφλσλ 4.61 θαη 4.63, θάζεηε ζην ηκήκα ηεο Αηαιάληεο πνπ δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε (T) ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.
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Εηθ.4.65 Γηάγξακκα Σ-D ηνπ ηκήκαηνο ηεο Αηαιάληεο: θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (throw) ηνπ
ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.

Αλαηνιηθά ηνπ ηκήκαηνο ηεο Αηαιάληεο βξίζθεηαη ην ηκήκα ηνπ Κππαξηζζίνπ.
Σν κήθνο ηνπ ηκήκαηνο είλαη γχξσ ζηα 7 km (κεηξήζεηο DEM). Ζ δηεχζπλζή ηνπ
είλαη ΑΝΑ-ΓΒΓ γχξσ ζηηο 106ν (κεηξήζεηο DEM) θαη θιίλεη B έσο ΒΑ γχξσ ζηηο 6072ν (Pavlides et al. 2004). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζή ηνπ είλαη ~500 m
(κεηξήζεηο DEM). ηηο εηθ.4.66 θαη 4.67 παξνπζηάδνληαη ηα ηνπνγξαθηθά πξνθίι απφ
ηα νπνία ππνινγίζηεθε ε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (εηθ.4.68). Όπσο θαίλεηαη ζηελ
εηθ.4.68 έρνπκε κηα αζχκκεηξε θαηαλνκή κε ηε κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε
θνληά ζην αλαηνιηθφ άθξν ηεο, ιφγσ ηεο ππνδηαίξεζεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ
Κππαξηζζίνπ ζε δχν κηθξφηεξα ηκήκαηα, κε ην αλαηνιηθφ λα έρεη αλαπηχμεη
κεγαιχηεξε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (εηθ.4.68.b). Ζ κνξθνινγία ηεο θαηαλνκήο
θαλεξψλεη πηζαλή πνηάκηα δηάβξσζε ζηα δπηηθά.

Εηθ.4.66 Γηάγξακκα E-D ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Κππαξηζζίνπ: χςνο νξνθήο θαη βάζεο ηνπ
ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.
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α

b
Εηθ.4.67 a) Σνκή EF ησλ εηθφλσλ 4.61 θαη 4.66, θάζεηε ζην ηκήκα ηνπ Κππαξηζζίνπ πνπ
δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ ηκήκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε , b) ηνκή GH ησλ
εηθφλσλ 4.61 θαη 4.66, θάζεηε ζην ηκήκα ηνπ Κππαξηζζίνπ πνπ δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε (T) ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.

b

α

Εηθ.4.68 α) Γηάγξακκα Σ-D ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Κππαξηζζίνπ: θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (throw)
ηνπ ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ, b)ε ππνδηαίξεζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Κππαξηζζίνπ ζε δχν
ππνηκήκαηα.

Σν θεληξηθφ ηκήκα ηεο δψλεο ξεγκάησλ ηεο Αηαιάληεο είλαη ην ηκήκα
Σξαγάλαο-Πξνζθχλαο. Σν κήθνο ηνπ ηκήκαηνο είλαη γχξσ ζηα 4 km (κεηξήζεηο
DEM). Ζ δηεχζπλζή ηνπ είλαη Α-Γ γχξσ ζηηο 96ν (κεηξήζεηο DEM) θαη θιίλεη B έσο

79

ΒΑ γχξσ ζηηο 60-72ν (Pavlides et al. 2004). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζή ηνπ
είλαη ~270 m (κεηξήζεηο DEM). ηηο εηθ.4.69 θαη 4.70 παξνπζηάδνληαη ηα

Εηθ.4.69 Γηάγξακκα E-D ηνπ ηκήκαηνο Σξαγάλαο-Πξνζθχλαο: χςνο νξνθήο θαη βάζεο ηνπ
ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.

α

b
Εηθ.4.70 a) Σνκή IJ ησλ εηθφλσλ 4.61 θαη 4.69, θάζεηε ζην ηκήκα Πξνζθχλαο πνπ δείρλεη ηελ
θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ ηκήκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε , b) ηνκή KL ησλ εηθφλσλ
4.61 θαη 4.69, θάζεηε ζην ηκήκα Πξνζθχλαο πνπ δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ
ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.

ηνπνγξαθηθά πξνθίι απφ ηα νπνία ππνινγίζηεθε ε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε
(εηθ.4.71). Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθ.4.71.α θαη εηθ.4.71.b ην ηκήκα απηφ απνηειείηαη
απφ δχν κηθξφηεξα ηκήκαηα κε ζπκκεηξηθέο θαηαλνκέο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο,
θαη κε ην δπηηθφ λα έρεη αλαπηχμεη κεγαιχηεξε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε. Ζ
κνξθνινγία ηεο θαηαλνκήο θαλεξψλεη πηζαλή πνηάκηα δηάβξσζε.
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b
α

Εηθ.4.71 α) Γηάγξακκα Σ-D ηνπ ηκήκαηνο Σξαγάλαο-Πξνζθχλαο: θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε
(throw) ηνπ ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ, b) ε ππνδηαίξεζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Κππαξηζζίνπ
ζε δχν ππνηκήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζπκκεηξηθέο θαηαλνκέο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο.

Αλαηνιηθά ηνπ ηκήκαηνο Σξαγάλαο-Πξνζθχλαο βξίζθεηαη ην ηκήκα ηνπ
Μαξηίλνπ. Σν κήθνο ηνπ ηκήκαηνο είλαη γχξσ ζηα 6 km (κεηξήζεηο DEM). Ζ
δηεχζπλζή ηνπ είλαη ΓΒΓ-ΑΝΑ έσο ΒΓ-ΝΑ γχξσ ζηηο 127ν (κεηξήζεηο DEM) θαη
θιίλεη B έσο ΒΑ γχξσ ζηηο 60-72ν (Pavlides et al. 2004). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζή ηνπ είλαη ~160 m (κεηξήζεηο DEM). ηηο εηθ.4.72, 4.73 παξνπζηάδνληαη
ηα ηνπνγξαθηθά πξνθίι απφ ηα νπνία ππνινγίζηεθε ε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε
(εηθ.4.74). Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθ.4.74 έρνπκε κηα ειαθξψο αζχκκεηξε θαηαλνκή κε
ηε κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε θνληά ζην δπηηθφ άθξν ηεο.

Εηθ.4.72 Γηάγξακκα E-D ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Μαξηίλνπ: χςνο νξνθήο θαη βάζεο ηνπ ηκήκαηνο
θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.
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α

b
Εηθ.4.73 a) Σνκή ΜΝ ησλ εηθφλσλ 4.61 θαη 4.72, θάζεηε ζην ηκήκα ηνπ Μαξηίλνπ πνπ δείρλεη
ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ ηκήκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε , b) ηνκή OP ησλ
εηθφλσλ 4.61 θαη 4.72, θάζεηε ζην ηκήκα ηνπ Μαξηίλνπ πνπ δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε (T) ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.

Εηθ.4.74 Γηάγξακκα Σ-D ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Μαξηίλνπ: θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (throw)
ηνπ ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.

Σν αλαηνιηθφηεξν ηκήκα ηεο δψλεο ξεγκάησλ ηεο Αηαιάληεο είλαη ην ηκήκα
ηεο Λάξπκλαο. Σν κήθνο ηνπ ηκήκαηνο είλαη γχξσ ζηα 2.5 km (κεηξήζεηο DEM). Ζ
δηεχζπλζή ηνπ είλαη ΓΒΓ-ΑΝΑ γχξσ ζηηο 115ν (κεηξήζεηο DEM) θαη θιίλεη B έσο
ΒΑ γχξσ ζηηο 60-72ν (Pavlides et al. 2004). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζή ηνπ
είλαη ~250 m (κεηξήζεηο DEM). ηηο εηθ.4.75, 4.76 παξνπζηάδνληαη ηα ηνπνγξαθηθά
πξνθίι απφ ηα νπνία ππνινγίζηεθε ε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (εηθ.4.77). Όπσο
θαίλεηαη ζηελ εηθ.4.77.b ην ηκήκα ηεο Λάξπκλαο απνηειείηαη απφ δχν κηθξφηεξα
ηκήκαηα κε ζρεδφλ ζπκκεηξηθέο θαηαλνκέο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο.
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Εηθ.4.75 Γηάγξακκα E-D ηνπ ηκήκαηνο ηεο Λάξπκλαο: χςνο νξνθήο θαη βάζεο ηνπ ηκήκαηνο
θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.

α

b
Εηθ.4.76 a) Σνκή QR ησλ εηθφλσλ 4.61 θαη 4.75, θάζεηε ζην ηκήκα ηεο Λάξπκλαο πνπ δείρλεη
ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ ηκήκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε , b) ηνκή ST ησλ εηθφλσλ
4.61 θαη 4.75, θάζεηε ζην ηκήκα ηεο Λάξπκλαο πνπ δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ
ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.

b
α
Εηθ.4.77 a) Γηάγξακκα Σ-D ηνπ ηκήκαηνο ηεο Λάξκλαο: θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (throw) ηνπ
ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ θαη b) ε ππνδηαίξεζε ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Κππαξηζζίνπ ζε δχν
ππνηκήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζπκκεηξηθέο θαηαλνκέο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο.
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4.4.3.2 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηκεκαηνπνίεζε ηεο δψλεο ηεο Αξθίηζαο
Ζ ξεμηγελήο δψλε ηεο Αξθίηζαο (εηθ.4.78) είλαη ~12 km θαη απνηειείηαη απφ 3
θχξηα ηκήκαηα (Jackson & McKenzie 1999). Οη δηεπζχλζεηο ησλ ηκεκάησλ είλαη
ΑΝΑ-ΓΒΓ έσο Α-Γ (κεηξήζεηο DEM) θαη παξνπζηάδνληαη ζην ξνδφγξακκα
δηεπζχλζεσλ ηεο εηθ.4.81 ελψ ην κέζν δηάλπζκα ηεο νιίζζεζεο βπζίδεηαη 55ν πξνο
ηα ΒΒΓ (Kokkalas et al. 2007).

Εηθ.4.78 ηα αλαηνιηθά ηνπ ράξηε ηα 3 ηκήκαηα ηεο δψλεο ξεγκάησλ ηεο Αξθίηζαο (Jackson &
McKenzie 1999).

Εηθ.4.79 Σα ηκήκαηα ηεο δψλεο ηεο Αξθίηζαο ζε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε κε ηε ρξήζε DEM.

Σν 1ν ηκήκα ηεο δψλεο ηεο Αξθίηζαο (εηθ.4.78) έρεη κήθνο ~8 km (κεηξήζεηο
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Εηθ.4.80 Χάξηεο ηεο δψλεο ηεο Αξθίηζαο: κε ρξήζε DEM ππνινγίζηεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη ηα πξνθίι νξνθήο θαη βάζεο ηνπ θάζε
ηκήκαηνο θαζψο θαη ηα πξνθίι ΑΒ, CD, EF, GH, IJ θαη KL ηεο εηθφλαο ηα νπνία είλαη θάζεηα ζηα ηκήκαηα θαη δείρλνπλ ηελ θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο.

Εηθ.4.81 Ρνδφγξακκα δηεπζχλζεσλ γηα ηελ δψλε ηεο Αξθίηζαο: ε δηεχζπλζε ησλ ηκεκάησλ
είλαη απφ ΑΝΑ-ΓΒΓ έσο Α-Γ.

απφ DEM). Ζ δηεχζπλζε ηνπ είλαη ΑΝΑ-ΓΒΓ γχξσ ζηηο 107ν (κεηξήζεηο DEM) θαη
θιίλεη πξνο ην Βνξξά (Jackson & McKenzie 1999). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε ηνπ (throw) είλαη 400 m (κεηξήζεηο DEM). ηηο εηθ.4.82 θαη 4.83
παξνπζηάδνληαη ηα ηνπνγξαθηθά πξνθίι απφ ηα νπνία ππνινγίζηεθε ε θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε (εηθ.4.84). Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθ.4.84 ην πξψην ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο
δψλεο ηεο Αξθίηζαο, απνηειείηαη απφ ηέζζεξα κηθξφηεξα ηκήκαηα, κε ζπκκεηξηθέο
θαηαλνκέο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο (εηθ.4.84.b).

Εηθ.4.82 Γηάγξακκα E-D ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Αξθίηζαο: χςνο νξνθήο θαη βάζεο ηνπ
ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.
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α

b
Εηθ.4.83 a) Σνκή ΑΒ ησλ εηθφλσλ 4.80 θαη 4.82, θάζεηε ζην 1ν ηκήκα ηεο Αξθίηζαο πνπ δείρλεη
ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ ηκήκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε , b) ηνκή CD ησλ
εηθφλσλ 4.80 θαη 4.82, θάζεηε ζην 1ν ηκήκα ηεο Αξθίηζαο πνπ δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε (T) ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.

b

α

Εηθ.4.84 α)Γηάγξακκα Σ-D ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Αξθίηζαο: θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε
(throw) ηνπ ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ, b) ε ππνδηαίξεζε ηνπ 1νπ ηκήκαηνο ηεο Αξθίηζαο
ζε ηέζζεξα ππνηκήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζπκκεηξηθέο θαηαλνκέο θαηαθφξπθεο
κεηαηφπηζεο.

Σν 2ν ηκήκα ηεο δψλεο ηεο Αξθίηζαο (εηθ.4.78) είλαη γχξσ ζηα 2 km (κεηξήζεηο
απφ DEM). Ζ δηεχζπλζε ηνπ είλαη ΑΝΑ-ΓΒΓ γχξσ ζηηο 109ν (κεηξήζεηο DEM) θαη
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θιίλεη πξνο ην Βνξξά (Jackson & McKenzie 1999). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε ηνπ (throw) είλαη 140 m (κεηξήζεηο DEM). ηηο εηθ.4.85 θαη 4.86
παξνπζηάδνληαη ηα ηνπνγξαθηθά πξνθίι απφ ηα νπνία ππνινγίζηεθε ε θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε (εηθ.4.87). Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθ.4.87 ην δεχηεξν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο
δψλεο ηεο Αξθίηζαο, παξνπζηάδεη κηα ειαθξψο αζχκκεηξε θαηαλνκή πξνο ηα δπηηθά.

Εηθ.4.85 δηάγξακκα E-D ηνπ 2νπ ηκήκαηνο ηεο Αξθίηζαο: χςνο νξνθήο θαη βάζεο ηνπ ηκήκαηνο
θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ

α

b
Εηθ.4.86 a) Σνκή ΔF ησλ εηθφλσλ 4.80 θαη 4.85, θάζεηε ζην 2ν ηκήκα ηεο Αξθίηζαο πνπ δείρλεη
ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ ηκήκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε , b) ηνκή GH ησλ
εηθφλσλ 4.80 θαη 4.85, θάζεηε ζην 2ν ηκήκα ηεο Αξθίηζαο πνπ δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε (T) ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.
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Εηθ.4.87 Γηάγξακκα Σ-D ηνπ 2νπ ηκήκαηνο ηεο Αξθίηζαο: θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (throw) ηνπ
ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ. Ζ θαηαλνκή ηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο είλαη ειαθξψο
αζχκκεηξε πξνο ηα δπηηθά.

Σν 3ν ηκήκα ηεο δψλεο ηεο Αξθίηζαο είλαη γχξσ ζηα 4 km (κεηξήζεηο απφ
DEM). Ζ δηεχζπλζε ηνπ είλαη Α-Γ γχξσ ζηηο 80ν (κεηξήζεηο DEM) θαη θιίλεη πξνο
ην Βνξξά (Jackson & McKenzie 1999). Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε ηνπ
(throw) είλαη 220 m (κεηξήζεηο DEM). ηηο εηθ.4.88 θαη 4.89 παξνπζηάδνληαη ηα
ηνπνγξαθηθά πξνθίι απφ ηα νπνία ππνινγίζηεθε ε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε
(εηθ.4.90). Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθ.4.90 ην ηξίην ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο
Αξθίηζαο, απνηειείηαη απφ δχν κηθξφηεξα ηκήκαηα, κε ην δπηηθφ ηκήκα λα
παξνπζηάδεη ζπκκεηξηθή θαηαλνκή θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ελψ ην αλαηνιηθφ
παξνπζηάδεη κηα αζχκκεηξε πξνο ηα δπηηθά θαηαλνκή.

Εηθ.4.88 Γηάγξακκα E-D ηνπ 3νπ ηκήκαηνο ηεο Αξθίηζαο: χςνο νξνθήο θαη βάζεο ηνπ ηκήκαηνο
θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ.
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α

b
Εηθ.4.89 a) ηνκή IJ ησλ εηθφλσλ 4.80 θαη 4.88, θάζεηε ζην 3ν ηκήκα ηεο Αξθίηζαο πνπ δείρλεη
ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T) ηνπ ηκήκαηνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε , b) ηνκή KL ησλ εηθφλσλ
4.80 θαη 4.88, θάζεηε ζην 3ν ηκήκα ηεο Αξθίηζαο πνπ δείρλεη ηελ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (T)
ηνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.

Εηθ.4.90 Γηάγξακκα Σ-D ηνπ 3νπ ηκήκαηνο ηεο Αξθίηζαο: θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (throw) ηνπ
ηκήκαηνο θαζ’ φιν ην κήθνο ηνπ. Σν 3ν ηκήκα απνηειείηαη απφ δχν κηθξφηεξα ηκήκαηα, κε ην
δπηηθφ ηκήκα λα παξνπζηάδεη ζπκκεηξηθή θαηαλνκή θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ελψ ην
αλαηνιηθφ παξνπζηάδεη κηα αζχκκεηξε πξνο ηα δπηηθά θαηαλνκή.
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5. ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ
5.1 Δηζαγσγή
Τπάξρνπλ αξθεηέο παξάκεηξνη νη νπνίεο ειέγρνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηελ
ζπλέλσζε ησλ ηκεκάησλ θαη δειψλνπλ ηελ σξηκφηεηα, ην βαζκφ ηεο
ηκεκαηνπνίεζεο θαη ην βαζκφ ζχλδεζεο ησλ ξεγκάησλ. Ζ κέγηζηε θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε (throw), ην κήθνο ησλ ηκεκάησλ, ε επηθάιπςε (overlap), ην κήθνο ηεο κε
επηθαιππηφκελεο δψλεο (length of underlapping), ε θιηκάθσζε (separation ή spacing)
θαη ε κεηαηφπηζε ηεο επηθιηλνχο δψλεο κεηαβίβαζεο (relay zone displacement) είλαη
κεξηθέο απφ ηηο παξακέηξνπο, ηηο νπνίεο αξθεηνί εξεπλεηέο (π.ρ. Dawers & Anders
1995, Acocella et al. 2000, Cowie & Roberts 2001, Kim & Sanderson 2005, Soliva &
Benedicto 2005, Zygouri et al. 2008) απεηθφληζαλ ζε δηαγξάκκαηα ψζηε λα
πξνηείλνπλ πηζαλέο ζρέζεηο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ηεο
ηκεκαηνπνίεζεο ησλ ξεγκάησλ. ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε
δηαγξάκκαηα κε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα
εξκελεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα κε ηε βνήζεηα θαη ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο.
Γηα έλα επξχ θάζκα θιηκάθσλ, ηα θαλνληθά ξήγκαηα εκθαλίδνληαη σο αζπλερή,
ππφπαξάιιεια θαη κε θιηκάθσζε ηκήκαηα πνπ δηαρσξίδνληαη απφ κηα δψλε
κεηαβίβαζεο (Huggins et al. 1995, Childs et al. 1995, Morley et al. 1990). Σα
ξήγκαηα ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ, ηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ θαη ηεο πεξηνρήο ηεο
Βνησηίαο απνηεινχληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο ηκήκαηα (Koukouvelas & Doutsos 1996,
Kokkalas et al. 2007, Tsodoulos et al. 2007). Σα ηκήκαηα ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ ηνπ
Αηγίνπ θαη ηεο Διίθεο ζηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν, ηεο Αηαιάληεο θαη ηεο Αξθίηζαο ζηνλ
Δπβντθφ θφιπν θαη ηνπ Καπαξειιίνπ, ησλ Δξπζξψλ, ηεο Γάθλεο, ηνπ Λενληαξίνπ
θαη ηνπ Νενρσξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο απνηέιεζαλ ηε βάζε δεδνκέλσλ, ηελ
νπνία ππνβάιιακε ζε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε ψζηε λα ζπγθξίλνπκε θαη λα
εξκελεχζνπκε, ζην επίπεδν ηεο ηκεκαηνπνίεζεο θαη ηεο ζχλδεζεο, ηηο 3 απηέο
πεξηνρέο κειέηεο.

5.2 Γηαγξάκκαηα αζξνηζηηθήο ζπρλόηεηαο-κήθνπο (Cumulative frequencyLength:N-L)
Απφ ηελ αξρηθή εηζαγσγή ηεο απφ ηνλ Mandelbrot (1967) ε έλλνηα ησλ
κνξθνθιαζκαηηθψλ θαηαλνκψλ (fractals) βξήθε κηα επξεία εθαξκνγή ζηηο
γεσεπηζηήκεο. Οη θιαζκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ παξακέηξσλ ησλ ξεγκάησλ, φπσο ην
κήθνο θαη ε κεηαηφπηζε έρνπλ γίλεη ζηφρνο αμηφινγεο πξνζνρήο ηα ηειεπηαία 30
ρξφληα (π.ρ. Elliott 1976, Hull 1988, Gillespie et al. 1992, 1993, Kim & Sanderson,
2005). Ζ γλψζε ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ξεγκάησλ έρεη γίλεη έλα ηζρπξφ εξγαιείν ζε
έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ γεσινγηθψλ εθαξκνγψλ φπσο ε κέηξεζε ζεηζκηθψλ θαη
γεσκεηξηθψλ ξνπψλ (Marrett & Allmendinger 1991), ε εθηίκεζε ηεο παξακφξθσζεο
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ζε κηα πεξηνρή (π.ρ Scholz & Cowie 1990, Walsh et al. 1991) θαη ε εηζαγσγή
κνληέισλ γηα ηελ εμέιημε ησλ ξεγκάησλ (Walsh & Watterson 1988, Cowie & Scholz
1992a, Cladouhos & Marrett 1996, Doutsos & Koukouvelas 1998, Walsh et al. 2002,
Kim & Sanderson, 2005).
Οη δηαζηάζεηο ησλ ξεγκάησλ κηαο αθνινπζίαο ξεγκάησλ ραξαθηεξίδνληαη σο
θιαζκαηηθέο ηδηφηεηεο, πξνηείλνληαο φηη νη γεσκεηξηθέο ηδηφηεηεο είλαη αλεμάξηεηεο
ηεο θιίκαθαο κεηαμχ ησλ θιαζκαηηθψλ νξίσλ θαη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ
απιέο εθζεηηθέο ζπλαξηήζεηο. Απηέο νη εθζεηηθέο ζπλαξηήζεηο ή αιιηψο θιαζκαηηθέο
ηδηφηεηεο κπνξνχλ λα αλαπαξαζηνχλ απφ ηελ παξαθάησ εμίζσζε:
N=C*r-D,
φπνπ Ν είλαη ν αξηζκφο ησλ αληηθεηκέλσλ κε κηα ραξαθηεξηζηηθή επζχγξακκε
δηάζηαζε r, C είλαη κηα ζηαζεξά αλαινγίαο θαη D είλαη ε θιαζκαηηθή δηάζηαζε
(fractal dimension) (Turcotte 1992). Παξ‘ φιν ην κεγάιν αξηζκφ ησλ παγθνζκίσλ
δεδνκέλσλ ησλ ξεγκάησλ ππάξρεη έλαο κεγάινο βαζκφο δηαζπνξάο ηνπ D απφ 0.672.07, ιφγσ ηεο δνκήο ησλ ινγαξηζκηθψλ (log-log) δηαγξακκάησλ ζηα νπνία
πξνβάιινληαη νη παξαπάλσ ηδηφηεηεο (Gillespie et al. 1992, Schlische et al. 1996). Ζ
δηαζπνξά ζηηο θιαζκαηηθέο δηαζηάζεηο ησλ ξεγκάησλ εμαξηάηαη απφ ηηο δηαζηάζεηο
ηνπ δείγκαηνο. Χζηφζν κπνξεί επίζεο λα εμαξηάηαη απφ ζθάικαηα κεηξήζεσλ θαη
απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εκθαλίζεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα νη δηαθνξεηηθέο ιηζνινγίεο
θαη νη ζπλζήθεο ππεξπιεζπζκψλ πνπ επεξξεάδνπλ ηελ εμέιημε ησλ ξεγκάησλ θαη
ζέηνπλ ην εξψηεκα ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ζπγρψλεπζεο ελφο πνιπάξηζκνπ πιεζπζκνχ
ξεγκάησλ (Cowie & Scholz 1992b).
Τςειέο ηηκέο θιαζκαηηθήο δηάζηαζεο D δειψλνπλ φηη νη κηθξέο δνκέο είλαη
ζεκαληηθφηεξεο ζηελ ζπζζψξεπζε ηεο παξακφξθσζεο. Αληίζεηα ζε ρακειέο ηηκέο D
ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηε ζπγθέληξσζε παξακφξθσζεο παίδνπλ νη κεγάιεο δνκέο
(Scholz & Cowie 1990, Pickering et al. 1995, Ackermann et al. 2001). Οη Mansfield
& Cartwright (2000) πξνηείλνπλ φηη ηα δηαγξάκκαηα αζξνηζηηθήο ζπρλφηεηαο-κήθνπο
ξεγκάησλ παίδνπλ ξφιν ζηε ζχλδεζε ησλ ηκεκάησλ ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ θαη
επεξξεάδνπλ ηελ θακπχιε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πεξηγξάθεη ηελ θαηαλνκή κήθνπο
(δηάγξακκα αζξνηζηηθήο ζπρλφηεηαο-κήθνπο ηκήκαηνο). Σα ζθαινπάηηα ή θελά πνπ
εκθαλίδνληαη κέζα ζε έλα πιεζπζκφ δειψλνπλ φηη 2 ηκήκαηα κηθξφηεξεο θιίκαθαο
κήθνπο έρνπλ απνκαθξπλζεί ιφγσ ηεο έλσζήο ηνπο θαη αληηθαηάζηαζήο ηνπο απφ κηα
κεγαιχηεξε δνκή, εξκελεχνληαο έηζη, ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο θιαζκαηηθήο δηάζηαζεο
ησλ ππνπιεζπζκψλ ησλ ξεγκάησλ.

5.2.1 Δηαγξάκκαηα αζξνηζηηθήο ζπρλόηεηαο-κήθνπο ηωλ πεξηνρώλ κειέηεο
Γηα ηα ηζηνγξάκκαηα ζπρλνηήησλ-κήθνπο ξεγκάησλ θαη ηα δηαγξάκκαηα
αζξνηζηηθήο ζπρλφηεηαο-κήθνπο ρξεζηκνπνηήζακε ηα δεδνκέλα ησλ ξεμηγελψλ
δσλψλ ηνπ πίλαθα 1. Λφγσ κηθξνχ αξηζκνχ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ
πεξηνρή ηνπ Κνξηλζηαθνχ δεδνκέλα απφ Zygouri et al. 2008, γηα ηελ πεξηνρή ηνπ
βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ δεδνκέλα απφ Kokkalas et al. 2007, θαη γηα ηελ πεξηνρή
ηεο Βνησηίαο δεδνκέλα απφ Tsodoulos et al. 2008. πλνιηθά πξνβάιιακε 97 ελεξγά
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ξήγκαηα, 31 γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ θαη ηεο Βνησηίαο θαη 35 γηα
ηελ πεξηνρή ηνπ βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ.
Σα ηζηνγξάκκαηα ηεο εηθ.5.1 δείρλνπλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ ξεγκάησλ ησλ
πεξηνρψλ ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ (75%) (εηθ.5.1.α), ηνπ Δπβντθνχ (70%) (εηθ.5.1.β)
θαη ηεο πεξηνρήο ηεο Βνησηίαο (85%) (εηθ.5.1.γ) αληηζηνηρεί ζε κηθξά κήθε
ξεγκάησλ < 5km. Κάπνηα θελά ζηα δεδνκέλα γηα ξήγκαηα θάησ απφ 1.5 km ζε φιεο

Εηθ.5.1 Ηζηνγξάκκαηα ζπρλνηήησλ-κήθνπο ξεγκάησλ γηα ηηο πεξηνρέο α) ηνπ Κνξηλζηαθνχ
θφιπνπ, β) ηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ θαη γ)ηεο πεξηνρήο ηεο Βνησηίαο. Ζ πιεηνςεθία ησλ
ξεγκάησλ θαη ζηηο 3 πεξηνρέο αληηζηνηρεί ζε κήθε ξεγκάησλ <5km.

ηηο πεξηνρέο (εηθ.5.1, 5.2, 5.3, 5.4) κπνξνχλ λα απνδσζνχλ ζε ζθάικαηα
δεηγκαηνιεςίαο ιφγσ αξαηνχ δηθηχνπ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ιφγσ ηεο θιίκαθαο
παξαηήξεζεο ηνπ κήθνπο ησλ ξεγκάησλ.
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Ζ αζξνηζηηθή ζπρλφηεηα πξνβάιιεηαη ζε ινγαξηζκηθά δηαγξάκκαηα (log-log).
Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ ην ινγαξηζκηθφ δηάγξακκα ηεο αζξνηζηηθήο
ζπρλφηεηαο (Ν) - κήθνπο ξήγκαηνο (L) πξνβάιιεηαη ζηελ εηθ.5.2. Σν ζπάζηκν ηεο
θακπχιεο ησλ δηαγξακκάησλ δειψλεη φηη ε θαηαλνκή κπνξεί λα είλαη
πνιπθιαζκαηηθή (multifractal) θαη πεξηγξάθεηαη θαιχηεξα κε δχν επζχγξακκα
ηκήκαηα. Οη δχν απηέο γξακκέο αληηπξνζσπεχνπλ πιεζπζκνχο ξεγκάησλ κε
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απηέο νη επζείεο πεξηγξάθνληαη απφ ηηο παξαθάησ
εμηζψζεηο:
y = 5954*x-0,696, γηα ηηκέο κεηαμχ 1.5-3km θαη,
y = 134560*x-1,071, γηα ηηκέο κεηαμχ 3-8 km.
Οη θιηκαθψζεηο ζηελ θαηαλνκή δείρλνπλ δχν ηηκέο ζηα 3 θαη 8 km (εηθ.5.2) πνπ
πηζαλά λα νθείινληαη ζηα κήθε ησλ ξεγκάησλ πνπ αξρίδνπλ λα ππφθεηληαη ζε
ζχλδεζε, δίλνληαο επίζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά κήθε ηκεκαηνπνίεζεο ηεο θάζε
πεξηνρήο.

Εηθ.5.2 Γηάγξακκα αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ-κήθνπο ξήγκαηνο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ
Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ πνπ δείρλεη κηα πνιπθιαζκαηηθή θαηαλνκή κε 2 επζχγξακκα ηκήκαηα λα
ηελ πεξηγξάθνπλ. Οη θιηκαθψζεηο ζηελ θαηαλνκή δείρλνπλ δχν ηηκέο ζηα 3 θαη 8 km
δίλνληαο έηζη πηζαλφλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κήθε ηκεκαηνπνίεζεο ηεο θάζε πεξηνρήο. Ζ θιίζε
(slope) αληηπξνζσπεχεη ηελ θιαζκαηηθή δηάζηαζε D.

Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ ην ινγαξηζκηθφ δηάγξακκα ηεο
αζξνηζηηθήο ζπρλφηεηαο (Ν) - κήθνπο ξήγκαηνο (L) πξνβάιιεηαη ζηελ εηθ.5.3. ην
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ζπάζηκν ηεο θακπχιεο ζην δηάγξακκα δειψλεη φηη ε θαηαλνκή κπνξεί επίζεο λα
είλαη πνιπθιαζκαηηθή (multifractal) κε δχν επζχγξακκα ηκήκαηα πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ πιεζπζκνχο ξεγκάησλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απηέο νη
επζείεο πεξηγξάθνληαη απφ ηηο παξαθάησ εμηζψζεηο:
y = 2288,1*x-0,574, γηα ηηκέο κεηαμχ 1.5 θαη 3 km,
y = 1E+06*x-1,357, γηα ηηκέο κεηαμχ 3 θαη 8 km.
Οη θιηκαθψζεηο ζηελ θαηαλνκή δείρλνπλ δχν ηηκέο ζηα 3 θαη 8 km (εηθ.5.3) πνπ
πηζαλά λα νθείινληαη ζηα κήθε ησλ ξεγκάησλ πνπ αξρίδνπλ λα ππφθεηληαη ζε
ζχλδεζε, δίλνληαο επίζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά κήθε ηκεκαηνπνίεζεο ηεο θάζε
πεξηνρήο.

Εηθ.5.3 Γηάγξακκα αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ-κήθνο ξήγκαηνο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ βφξεηνπ
Δπβντθνχ θφιπνπ πνπ δείρλεη κηα πνιπθιαζκαηηθή θαηαλνκή κε 2 επζχγξακκα ηκήκαηα λα ηελ
πεξηγξάθνπλ. Οη θιηκαθψζεηο ζηελ θαηαλνκή δείρλνπλ δχν ηηκέο ζηα 3 θαη 8 km δίλνληαο έηζη
πηζαλφλ ηα ραξαθηεξηζηηθά κήθε ηκεκαηνπνίεζεο ηεο θάζε πεξηνρήο. Ζ θιίζε (slope)
αληηπξνζσπεχεη ηελ θιαζκαηηθή δηάζηαζε D.

Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο ην ινγαξηζκηθφ δηάγξακκα ηεο αζξνηζηηθήο
ζπρλφηεηαο (Ν)-κήθνπο ξήγκαηνο (L) πξνβάιιεηαη ζηελ εηθ.5.4. Ζ πξνβνιή ησλ
δεδνκέλσλ ζην δηάγξακκα θαλεξψλνπλ κηα εθζεηηθή θαηαλνκή. Ζ εθζεηηθή απηή
θαηαλνκή πεξηγξάθεηαη απφ ηε ζρέζε:
y=46,157e-4E-04x

95

Εηθ.5.4 Γηάγξακκα αζξνηζηηθψλ ζπρλνηήησλ-κήθνο ξήγκαηνο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο
πνπ δείρλεη κηα εθζεηηθή θαηαλνκή. Ζ θαηαλνκή απηή δειψλεη φηη ηα ξήγκαηα ηεο πεξηνρήο ηεο
Βνησηίαο πηζαλφλ λα βξίζθνληαη ζε έλα ζηάδην θνξεζκνχ (Ackermann et al. 2001). Απηφ
δειψλεη φηη ηα πεξηζζφηεξα ξήγκαηα έρνπλ ράζεη ηελ ειεπζεξία ηνπο λα δηεπξχλνληαη
θαηαθφξπθα, θαη θαζίζηαληαη πεξηνξηζκέλεο δνκέο, κε απνηέιεζκα ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέλσζεο
λα ζπληειείηαη πιένλ ζπάληα.

Ζ εθζεηηθή απηή θαηαλνκή δειψλεη φηη ηα ξήγκαηα ηεο πεξηνρήο ηεο Βνησηίαο
πηζαλφλ λα βξίζθνληαη ζε έλα πξψηκν ζηάδην θνξεζκνχ (Ackermann et al. 2001).
Απηφ ζεκαίλεη φηη αξθεηά ξήγκαηα έρνπλ ράζεη ηελ ειεπζεξία ηνπο λα δηεπξχλνληαη
θαηαθφξπθα, θαη θαζίζηαληαη πεξηνξηζκέλεο δνκέο, κε απνηέιεζκα ε δηαδηθαζία ηεο
ζπλέλσζεο λα ζπληειείηαη πιένλ ζπαληφηεξα. Καζψο ηα πεξηνξηζκέλα ξήγκαηα
ράλνπλ ζηγά, ζηγά ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αιιειεπηδξνχλ κε άιια ξήγκαηα ην
ζχζηεκα ράλεη ηελ πνιπθιαζκαηηθή ηνπ θχζε. Έηζη ην ζχζηεκα παξνπζηάδεη κηα
εθζεηηθή θαηαλνκή, έσο ηελ εθ λένπ ελεξγνπνίεζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ απηψλ
ξεγκάησλ.
ηα ινγαξηζκηθά δηαγξάκκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ θαη ηεο
πεξηνρήο ηνπ Βφξεηνπ Δπβντθνχ, φπνπ αληηπξνζσπεχνληαη απφ πνιπθιαζκαηηθή
θαηαλνκή, ε θιαζκαηηθή δηάζηαζε D γηα κηθξά ξήγκαηα είλαη παξφκνηα (D=0.69 γηα
ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν θαη D=0,57 γηα ηνλ βφξεην Δπβντθφ θφιπν). ηελ πεξηνρή ηνπ
Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ ε θιαζκαηηθή δηάζηαζε γηα κεγαιχηεξα ξήγκαηα είλαη D=1.07,
ελψ ζηνλ βφξεην Δπβντθφ θφιπν ε θιαζκαηηθή δηάζηαζε γηα κεγαιχηεξα ξήγκαηα
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είλαη D=1.36. Οη κεγαιχηεξεο ηηκέο θιαζκαηηθήο δηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ
βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ ζε ζρέζε κε απηή ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ δειψλνπλ φηη
ηα κηθξά ξήγκαηα ηνπ βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηα
κεγάια ζηε ζπγθέληξσζε ηεο παξακφξθσζεο ελψ ζηνλ Κνξηλζηαθφ ηα κεγάια
ξήγκαηα είλαη απηά πνπ παίδνπλ ηνλ θαζνξηζηηθφηεξν ξφιν.
Σέινο νη δηαθνξεηηθέο ηηκέο θιαζκαηηθήο δηάζηαζεο φπνπ αληηζηνηρνχλ ζηα δχν
επζχγξακκα ηκήκαηα ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ θαη ηνπ βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ,
δειψλνπλ φηη κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ ξεγκάησλ κε ηελ αχμεζε ηνπ κήθνπο. Απηφ
νθείιεηαη ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ζπλέλσζεο ηκεκάησλ. Γχν κηθξφηεξα ηκήκαηα
ελψλνληαη θαη αληηθαζηζηνχληαη απφ έλα κεγαιχηεξν ξήγκα (Mansfield & Cartwright
2001).

5.3 Γηαγξάκκαηα κεηαηόπηζεο- κήθνπο (displacement-Length:d/L)
Σα δηαγξάκκαηα κεηαηφπηζεο ξεγκάησλ-κήθνπο ξεγκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε
ζθνπφ λα εθηηκεζεί ε εμέιημε θαη ν ηξφπνο δηεχξπλζεο ησλ ξεγκάησλ. Χζηφζν ε
κέζνδνο απηή παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ κηα ηππηθή θαηαλνκή ιφγσ ηεο
αβεβαηφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ ζηελ θιίκαθα παξαηήξεζεο, ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνχ
θαη ηεο εθ λένπ ελεξγνπνίεζεο ησλ ξεγκάησλ (Kim & Sanderson 2005). Δπηπιένλ ε
εθηίκεζε ηεο κεηαηφπηζεο παξακέλεη έλα ακθηιεγφκελν δήηεκα, ιφγσ ηεο
παιαηνηνπνγξαθίαο, πξηλ ηελ ηαθξνγέλεζε, πνπ έλα ξήγκα κπνξεί λα έρεη ζάςεη, ησλ
ηδεκάησλ πνπ έρνπλ απνηεζεί ζηελ νξνθή ηνπ ξήγκαηνο, θαζψο θαη ηεο δηάβξσζεο
ζηε βάζε απηνχ (Zygouri et al. 2008). πλεπψο ε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε (throw) ζε
απηήλ ηε κειέηε ησλ ξεγκάησλ ρξεζηκνπνηείηαη αληί ηεο κεηαηφπηζεο (displacement),
έηζη ψζηε λα ππάξρεη νκνηνγέλεηα ησλ κεηξήζεσλ ζηηο 3 πεξηνρέο κειέηεο, φπσο
ρξεζηκνπνηήζεθε απφ Anders & Schlische (1994), Dawers & Anders (1995) θαη
Zygouri et al. (2008).
Ζ ζρέζε κεηαμχ κέγηζηεο κεηαηφπηζεο (dmax) θαη κήθνπο ξήγκαηνο (L) κπνξεί
λα πεξηγξαθεί σο:
dmax = c*Ln,
(Cowie & Scholz 1992a, b, Scholz et al. 1993, Dawers et al. 1993). Σν c απνηειεί κηα
έθθξαζε ηεο κεηαηφπηζεο ησλ ξεγκάησλ αλά κνλάδα κήθνπο. Γηάθνξνη εξκελεπηέο,
βάζε ησλ δηαγξακκάησλ ππνιφγηζαλ δηάθνξεο ηηκέο γηα ηελ πξάκεηξν n
(κνξθνθιαζκαηηθή δηάζηαζε), φπσο γηα n=2 (Watterson 1986, Walsh & Watterson
1988), n=1.5 (Marrett & Allmendinger 1991, Gillespie et al. 1992) θαη n=1
(Gudmundsson 1992, Dawers et al. 1993). Γηα n=1 έρνπκε κηα γξακκηθή θαηαλνκή
φπνπ c=dmax/L, ελψ γηα n≠1 έρνπκε κηα γεσκεηξία εμαξηψκελε ηεο θιίκαθαο. Οη
Cowie & Roberts (2001) πξφηεηλαλ φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα ξήγκα δηεπξχλεηαη
δείρλεηαη απφ ηελ αλαινγία ηεο κέγηζηεο κεηαηφπηζεο πξνο ην κήθνο. Όηαλ ηα
ηκήκαηα έρνπλ κφιηο ζπλδεζεί παξαηεξνχληαη κηθξέο αλαινγίεο dmax/L, ελψ
κεγαιχηεξεο αλαινγίεο παξαηεξνχληαη ζε αλεμάξηεηα ηκήκαηα θαη ζε έλα ψξηκν
ζηάδην αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλέλσζεο ηκεκάησλ (Kim & Sanderson 2005).
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5.3.1 ρέζεηο d/L ηωλ πεξηνρώλ κειέηεο
Γηα ηε κειέηε ηεο ζρέζεο ηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ξεγκάησλ κε ην κήθνο
ησλ ξεγκάησλ παξνπζηάδεηαη δηάγξακκα ζην νπνίν πξνβάιιεηαη ε κέγηζηε
θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε ησλ ηκεκάησλ ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ πξνο ην αληίζηνηρν
κήθνο ηνπο θαη δηάγξακκα ζην νπνίν πξνβάιιεηαη ε κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε
ηεο θάζε ξεμηγελνχο δψλεο πξνο ην ζπλνιηθφ κήθνο απηήο.
ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα (ε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε ηνπ θάζε
ηκήκαηνο κε ην αληίζηνηρν κήθνο ηνπ, χζηεξα απφ κεηξήζεηο DEM) ηα νπνία
Καηαθόξπθε
κεηαηόπηζε (m)
45
100
30
480
720
300

Μήθνο
Σκήκαηνο (m)
6000
2200
2200
8500
1400
4000

150

5000

1180

5000

2ν ηκήκα

600

6500

1ν ηκήκα

620

8500

380

3000

150

1000

1ν ηκήκα
2ν ηκήκα
3ν ηκήκα
Αηαιάληε
Κππαξίζζη

170
840
100
100
200
600
500

1500
9000
1400
1800
8000
7000
7000

Πξνζθχλα

270

4000

Μαξηίλν
Λάξπκλα
1ν ηκήκα

160
250
400

6000
2500
7500

2ν ηκήκα

140

1800

220

3100

Ρεμηγελήο δώλε

Σκήκα

Αίγην

Άγ. Κσλζηαληίλνο
Αίγην
ηαθηδάισλα
Γπηηθή Διίθε
Αλαηνιηθή Διίθε
Γπηηθφ Καπαξέιιη
Αλαηνιηθφ
Καπαξέιιη
1ν ηκήκα

Διίθε
Καπαξέιιη

Δξπζξέο
Γάθλε

ν

2 ηκήκα
ν

3 ηκήκα
ν

4 ηκήκα
Νενρψξη
Λενληάξη

Αηαιάληε

Αξθίηζα

ν

3 ηκήκα

Πίλαθαο 1 Ζ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε θαη ην αληίζηνηρν κήθνο θάζε ηκήκαηνο ησλ
ξεμηγελψλ δσλψλ χζηεξα απφ κεηξήζεηο DEM.
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πξνβάιιακε ζε ινγαξηζκηθφ δηάγξακκα ηεο εηθ.5.5. Ζ ρξήζε ινγαξηζκηθνχ
δηαγξάκκαηνο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο-κήθνπο ηκήκαηνο δείρλεη φηη ηα d/L
δεδνκέλα νξηνζεηνχληαη απφ κηα νκάδα επζεηψλ (εηθ.5.5) πνπ αληηπξνζσπεχνπλ
dmax/L αλαινγίεο κεηαμχ 0.001 θαη 1 (Cowie & Scholz 1992b). Οη Cowie & Scholz
(1992b) ζεσξνχλ φηη ε αλαινγία dmax/L είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ
δηεχξπλζε ησλ ηκεκάησλ. Οη πιπζεζκνί δείρλνπλ φηη γηα ηκήκαηα ≤6 km, ε
θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ θαη ηεο πεξηνρήο
ηεο Βνησηίαο πνηθίιεη ιίγν πεξηζζφηεξν απφ κηα ηάμε κεγέζνπο (απφ 0.001-0.1 γηα ηα
ηκήκαηα ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ θαη απφ 0.01-1 γηα ηα ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο ηεο
Βνησηίαο) ελψ απηή ε δηαζπνξά κεηψλεηαη ζεκαληηθά γηα ηκήκαηα >6 km ησλ
πεξηνρψλ απηψλ (εηθ.5.5). Αληίζεηα νη πιεζπζκνί φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ βφξεηνπ
Δπβντθνχ θφιπνπ ηνπνζεηνχληαη κεηαμχ κηαο ηάμεο κεγέζνπο (απφ 0.01-0.1) θαη
θπξίσο πιεζίνλ ηεο ηηκήο 0,1 πνπ είλαη θαη ε ηππηθή ηηκή (εηθ.5.5). Γηα ηε ζχγθξηζε,
ρξεζηκνπνηήζακε ηε κεζε αλαινγία θάζε πεξηνρήο φπνπ δηαθέξεη γηα θάζε κία απφ
απηέο. Οη παξαθάησ εμηζψζεηο αληηπξσζνπεχνπλ ηελ κέζε αλαινγία γηα θάζε
πεξηνρή (εηθ.5.5):
dmax=0.033L, γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ
dmax=0.068L, γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ θαη
dmax=0.089L, γηα ηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο.

Εηθ.5.5 Λνγαξηζκηθφ δηάγξακκα θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο-κήθνπο ηκήκαηνο ησλ ηκεκάησλ ηεο
πεξηνρήο ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ, ηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ θαη ηεο πεξηνρήο ηεο Βνησηίαο. ηελ
πεξηνρή ηεο Βνησηίαο παξαηεξνχληαη νη πςειέο ηηκέο αλαινγίαο dmax/L=0.089, ελψ νη
ρακειφηεξεο ηηκέο αλαινγίαο παξαηεξνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ
(dmax/L=0.033).
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Όπσο παξαηεξνχκε ε πεξηνρή ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ έρεη ηε ρακειφηεξε
αλαινγία dmax/L ιφγσ ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Αηγίνπ, θαζψο ε δψλε ηεο Διίθεο
θαίλεηαη λα έρεη αξθεηά πςειή αλαινγία (dmax/L= ~0.6). Σν ηκήκα ηνπ Αγίνπ
Κσλζηαληίλνπ θαη ην ηκήκα ησλ ηαθηδαιψλσλ ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Αηγίνπ
πηζαλφλ βξίζθνληαη ζε έλα πξψηκν ζηάδην εμέιημεο φπνπ ην κήθνο απνθηήζεθε
γξήγνξα ζε απηφ ην ζηάδην θαη ζα παξακείλεη ζηαζεξφ θαζψο ε κεηαηφπηζε ζα
απμάλεηαη, ελψ ην ηκήκα ηνπ Αηγίνπ θαη ηα δχν ηκήκαηα ηεο Διίθεο βξίζθνληαη ζε
έλα ψξηκν ζηάδην εμέιημεο φπνπ ην κήθνο θαη ε κεηαηφπηζή ηνπο απμάλνληαη κε
ζηαζεξφ ξπζκφ.
ηελ πεξηνρή ηνπ βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ ηα ηκήκαηα θαίλεηαη λα έρνπλ κηα
αξθεηά πςειή αλαινγία dmax/L (0.068) θαη δελ εκθαλίδνπλ κεγάιε δηαζπνξά. Σν 2ν
ηκήκα ηεο Αξθίηζαο θαη ην ηκήκα ηεο Αηαιάληεο ελδερνκέλσο λα έρνπλ θηάζεη ζε
έλα πξνρσξεκέλν ζηάδην εμέιημεο, φπνπ ην κήθνο θαη ε κεηαηφπηζή ηνπο απμάλνληαη
κε ζηαζεξφ ξπζκφ. Σα ππφινηπα ηκήκαηα ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ ηεο Αξθίηζαο θαη ηεο
Αηαιάληεο, θαίλεηαη λα απνηεινχληαη απφ κηθξφηεξα ηκήκαηα ηα νπνία έρνπλ έρνπλ
θηάζεη ζε έλα πξνρσξεκέλν ζηάδην ζχλδεζεο, έηζη ψζηε ε αλαινγία ηνπο dmax/L λα
πξνζεγγίδεη απηή κηαο εληαίαο δνκήο. Δμαίξεζε απνηειεί ην ηκήκα ηνπ Μαξηίλνπ,
πνπ θαίλεηαη λα είλαη ζ‘ έλα πξψηκν ζηάδην εμέιημεο, φπνπ ην κήθνο απνθηήζεθε
γξήγνξα θαη ζα παξακείλεη ζηαζεξφ θαζψο ε κεηαηφπηζε ζα απμάλεηαη.
Σέινο ζηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο έρνπκε ηελ πςειφηεξε ηηκή αλαινγίαο dmax/L
(0.089). Σν 1ν ηκήκα ησλ Δξπζξψλ θαη ην 2 ν, ην 3ν θαη ην 4ν ηκήκα ηεο Γάθλεο
παξνπζηάδνπλ πνιχ πςειέο ηηκέο αλαινγίαο dmax/L>0,1. Απηφ δειψλεη φηη είηε
έρνπλ θηάζεη ζε έλα ζηάδην ζχλδεζεο θαη είρακε επαθφινπζε αχμεζε ηεο
κεηαηφπηζεο, είηε φηη πηζαλά λα είλαη ξήγκαηα, ησλ νπνίσλ ην κήθνο απνθηήζεθε ζε
έλα αξρηθφ ζηάδην εμέιημεο θαη απφ ηφηε απμάλνπλ κφλν ζε κεηαηφπηζε. Σν 1 ν θαη ην
2ν ηκήκα ηνπ Λενληαξίνπ, ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ Καπαξειιίνπ, ην 1ν ηκήκα ηεο
Γάθλεο θαη ην 2ν ηκήκα ησλ Δξπζξψλ, πηζαλφλ βξίζθνληαη ζε έλα ψξηκν ζηάδην
εμέιημεο, φπνπ ην κήθνο θαη ε κεηαηφπηζή ηνπο απμάλνληαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ.
Αληίζεηα, κε κηθξφηεξεο ηηκέο αλαινγίαο dmax/L, ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ
Καπαξειιίνπ θαη ην 3ν ηκήκα ηνπ Λενληαξίνπ πηζαλφλ απνηεινχληαη απφ κηθξφηεξα
ηκήκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζ‘ έλα πξψηκν ζηάδην ζχλδεζεο. Ζ ξεμηγελήο δψλε ηνπ
Νενρσξίνπ έρεη πςειή ηηκή αλαινγίαο dmax/L=0,09 θαζψο αληηπξνζσπεχεη έλα
ξήγκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κηθξφηεξα ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζ‘ έλα ψξηκν
ζηάδην ζχλδεζεο.
ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα (ε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε ηνπ θάζε
ηκήκαηνο κε ην αληίζηνηρν κήθνο ηνπ, χζηεξα απφ κεηξήζεηο DEM) ηα νπνία
πξνβάιινληαη ζε ινγαξηζκηθφ δηάγξακκα ζηελ εηθ.5.6.
Ζ ρξήζε ινγαξηζκηθνχ δηαγξάκκαηνο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο-κήθνπο
ξεμηγελνχο δψλεο δείρλεη φηη ηα d/L δεδνκέλα νξηνζεηνχληαη απφ έλα γθξνππ επζεηψλ
(εηθ.5.6) πνπ αληηπξνζσπεχνπλ dmax/L αλαινγίεο κεηαμχ 0.01 θαη 0.1 (Cowie &
Scholz 1992b). Ζ κέζεο ηηκέο αλαινγίαο
dmax/L θάζε ξεμηγελνχο δψλεο
αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηηο παξαθάησ εμηζψζεηο:
dmax=0.015L, γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ
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dmax=0.026L, γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ θαη
dmax=0.05L, γηα ηελ πεξηνρή ηεο Θήβαο.
Ρεμηγελήο δώλε

Καηαθόξπθε κεηαηόπηζε (m)

Μήθνο Εώλεο (m)

Αίγην

100

10000

Διίθε

720

23000

Καπαξέιιη

300

8500

Δξπζξέο

1180

12000

Γάθλε

620

15000

Νενρψξη

840

9000

Λενληάξη

200

11000

Αηαιάληε

600

30000

Αξθίηζα

400

12000

Πίλαθαο 2 Ζ θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε θαη ην αληίζηνηρν κήθνο θάζε ξεμηγελνχο δψλεο
χζηεξα απφ κεηξήζεηο DEM.

Όπσο παξαηεξήζακε θαη ζην δηάγξακκα θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο-κήθνπο
ηκήκαηνο (εηθ.5.1) ε πεξηνρή ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ έρεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή
αλαινγίαο dmax/L=0.015. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ξεμηγελήο δψλε ηνπ Αηγίνπ έρεη κηα
ηηκή αλαινγίαο dmax/L=0.01, ηε ρακειφηεξε δειαδή ηηκή απφ φιεο ηηο ξεμηγελείο
δψλεο. Απηφ πηζαλφλ νθείιεηαη ζην φηη ε ξεμηγελήο απηή δψλε βξίζθεηαη ζε έλα
πξψηκν ζηάδην εμέιημε. Ζ ξεμηγελήο δψλε ηεο Διίθεο αληίζεηα κε πςειφηεξε ηηκή
αλαινγίαο (dmax/L=0.03) απφ απηή ηνπ Αηγίνπ θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε έλα
ελδηάκεζν ζηάδην εμέιημεο.
ηελ πεξηνρή ηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ ε ηηκή αλαινγίαο dmax/L είλαη 0.026. Ζ
δψλε ηεο Αηαιάληεο κε dmax/L=0.02 θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε έλα αξρηθφ ζρεηηθά
ζηάδην εμέιημεο ελψ ε δψλε ηεο Αξθίηζαο κε ηηκή αλαινγίαο dmax/L=0.033
πηζαλφλ λα βξίζθεηαη ζε έλα ελδηάκεζν ζηάδην εμέιημεο.
Σέινο ζηελ πεξηνρή ηεο Θήβαο παξαηεξνχληαη φπσο θαη ζηα δηαγξάκκαηα
θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο-κήθνπο ηκήκαηνο νη πςειφηεξεο ηηκέο αλαινγίαο
dmax/L=0.05. Οη ξεμηγελείο δψλεο ησλ Δξπζξψλ θαη ηνπ Νενρσξίνπ κε ηηκέο
αλαινγίαο 0.098 θαη 0.09 ελδερνκέλσο έρνπλ θηάζεη ζε έλα πξνρσξεκέλν ζηάδην
εμέιημεο θαη ηα ηκήκαηά ηνπο έρνπλ θηάζεη ζε ζηάδην ζχλδεζεο. Έηζη νη δχν απηέο
ξεμηγελείο δψλεο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ έλα αλεμάξηεην ξήγκα. Αληίζεηα νη ξεμηγελείο
δψλεο ηνπ Καπαξειιίνπ θαη ηεο Γάθλεο κε dmax/L=0.035 θαη dmax/L=0.04
αληίζηνηρα, θαίλεηαη λα βξίζθνληαη ζε έλα ζηάδην εμέιημεο παξφκνην κε απηφ ησλ
δσλψλ ηεο Διίθεο θαη ηεο Αξθίηζαο, ελψ ε ξεμηγελήο δψλε ηνπ Λενληαξίνπ κε ηηκή
αλαινγίαο dmax/L=0.018 θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε έλα αξρηθφ ζηάδην
εμέιημεο παξφκνην κε απηφ ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Αηγίνπ.
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Εηθ.5.6 Λνγαξηζκηθφ δηάγξακκα θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο-κήθνπο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο
πεξηνρήο ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ, ηνπ βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ θαη ηεο πεξηνρήο ηεο
Βνησηίαο. ηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο παξαηεξνχληαη νη πςειφηεξεο ηηκέο αλαινγίαο
dmax/L=0.005, ελψ νη ρακειφηεξεο ηηκέο αλαινγίαο παξαηεξνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ
Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ (dmax/L=0.015). ηελ πεξηνρή ηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ παξαηεξνχληαη
κέηξηεο ηηκέο αλαινγίαο dmax/L=0.026.

5.4 Γηαγξάκκαηα ηκεκάησλ αλά κνλάδα κήθνπο (Segments per unit length)θαηαθόξπθεο κεηαηόπηζεο ηεο ξεμηγελνύο δώλεο (Throw)
Ο αξηζκφο ησλ θιηκαθψζεσλ αλά κνλάδα κήθνπο κηαο ξεμηγελνχο δψλεο καο
παξέρεη κηα απιή πνζνηηθή εθηίκεζε γηα ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ίρλνπο ηεο
ξεμηγελνχο απηήο δψλεο (Wesnousky 1988). Δάλ πξνβάιινπκε ζε δηάγξακκα ηελ
πνιππινθφηεηα ηνπ ίρλνπο ηεο δψλεο κε ηε κέγηζηε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε ηφηε κε
αχμεζε ηεο κεηαηφπηζεο ζα έρνπκε κηα νκαιή κείσζε ηεο πνιππινθφηεηαο. Ζ
παξαηήξεζε απηή ππνζηεξίδεη ηελ ζεσξία φηη νη ξεμηγελείο δψλεο ραξαθηεξίδνληαη
απφ έλα αζπλερέο ίρλνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αξρηθψλ ζηαδίσλ εμέιημεο θαη φηη ε
αχμεζε ηεο κεηαηφπηζεο ζε ηέηνηεο δψλεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζε ησλ
αζπλερεηψλ θαηά κήθνο ηνπ ίρλνπο ηνπο θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο πην νκαινχ ίρλνπο.
Ζ απνκάθξπλζε απηή ησλ αζπλερεηψλ πηζαλφλ λα πεξηιακβάλεη ηελ ζχλδεζε
ηκεκάησλ ζηελ δψλε αζπλέρεηαο. Άξα ππνζέηνπκε, φηη κε ηελ αχμεζε ηεο
κεηαηφπηζεο κηαο ξεμηγελνχο δψλεο πηζαλφλ ηα ηκήκαηα αλά κνλάδα κήθνπο λα
κεηψλνληαη ιφγσ ζχλδεζεο .
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5.4.1 Δηαγξάκκαηα ηκεκάηωλ αλά κνλάδα κήθνπο-θαηαθόξπθεο κεηαηόπηζεο
ηεο ξεμηγελνύο δώλεο ζηηο πεξηνρέο κειέηεο
ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην
δηάγξακκα ηκεκάησλ αλά κνλάδα κήθνπο-θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ηεο ξεμηγελνχο
δψλεο (εηθ.5.7). Όπσο παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα ηεο εηθ.5.7 νη ξεμηγελείο δψλεο
Εώλε
Ρεγκάησλ

Αξηζκόο
ηκεκάησλ

Μήθνο
Εώλεο (km)

Αίγην
Διίθε
Καπαξέιιη
Δξπζξέο
Γάθλε
Νενρψξη
Λενληάξη
Αηαιάληε
Αξθίηζα

3
2
2
2
4
1
3
5
3

10
23
8,5
12
15
9
11
30
12

Καηαθόξπθε
κεηαηόπηζε
(m)
100
720
300
1180
620
840
200
600
400

Σκήκαηα αλά
κνλάδα
κήθνπο (km)
0.3
0.09
0.24
0.16
0.26
0.11
0.27
0.16
0.25

Πίλαθαο 3 Σα δεδνκέλα ηεο θαηαθφξπθε κεηαηφπηζεο χζηεξα απφ κεηξήζεηο DEM θαη ησλ
ηκεκάησλ αλά κνλάδα κήθνπο θάζε ξεμηγελνχο δψλεο πνπ πξνβάιινληαη ζην δηάγξακκα ηεο
εηθ.5.7

Εηθ.5.7 Γηάγξακκα ηκεκάησλ αλά κνλάδα κήθνπο-θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ξεμηγελνχο
δψλεο γηα ηηο πεξηνρέο κειέηεο. Οη ξεμηγελείο δψλεο ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ θαη ηνπ Δπβντθνχ
θφιπνπ αθνινπζνχλ κηα ζπζηεκαηηθή κείσζε ησλ ηκεκάησλ αλά κνλάδα κήθνπο κε ηελ αχμεζε
ηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ ηνπο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο δψλεο
ηεο πεξηνρήο ηεο Βνησηίαο κε εμαηξέζεηο ηηο ξεμηγελείο δψλεο ησλ Δξπζξψλ θαη ηεο Γάθλεο
ζηηο νπνίεο ίζσο έρνπλ ππεξεθηηκεζεί ηα ηκήκαηα. Σα βέιε δείρλνπλ ηηο πηζαλέο ζέζεηο εάλ ηα
ηκήκαηα ησλ δσλψλ απηψλ είλαη ηειηθά ιηγφηεξα.
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ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ θαη ηνπ βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ αθνινπζνχλ κηα
ζπζηεκαηηθή κείσζε ησλ ηκεκάησλ αλά κνλάδα κήθνπο κε ηελ αχμεζε ηεο
θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ ηνπο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο
δψλεο ηεο πεξηνρήο ηεο Βνησηίαο, κε εμαηξέζεηο ηηο ξεμηγελείο δψλεο ησλ
Δξπζξψλ θαη ηεο Γάθλεο, νη νπνίεο έρνπλ πςειφηεξε αλαινγία ηκεκάησλ αλά
κνλάδα κήθνπο απφ απηή πνπ αλακελφηαλ. Δλδερνκέλσο θάπνηα απφ ηα ηκήκαηα ησλ
δσλψλ απηψλ λα έρνπλ θηάζεη ζε έλα βαζκφ ζχλδεζεο θαη έηζη λα έρνπκε
ππεξεθηηκήζεη ηνλ αξηζκφ ηκεκάησλ. Ζ ζπζηεκαηηθή κείσζε ησλ ππφινηπσλ
ξεμηγελψλ δσλψλ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμίζσζε:
y=-0.0003 x + 0.3402,
φπνπ x ε θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε θαη y ν αξηζκφο ηκεκάησλ αλά κνλάδα κήθνπο
(km). ηελ εηθ.5.7 επίζεο πξνβάιινληαη νη πηζαλέο ζέζεηο ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ ησλ
Δξπζξψλ θαη ηεο Γάθλεο, εάλ θάπνηα απφ ηα ηκήκαηά ηνπο έρνπλ θηάζεη φλησο ζε
ζχλδεζε, ζέζεηο νη νπνίεο πιεζηάδνπλ ηελ επζεία ηεο εμίζσζεο.

5.5 ύγθξηζε ηεο θιηκάθσζεο (spacing, separation: S) κε ην ζπλνιηθό κήθνο ησλ
επηθαιππηόκελσλ ή κε ηκεκάησλ (total length of overlapping or underlapping
segments: Lt).
Ζ ζχγθξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο δχν ηκεκάησλ κε ηελ θιηκάθσζε ηνπο
δειψλεη φηη κεγαιχηεξεο θιηκαθψζεηο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε κεγαιχηεξνπ κήθνπο
επηθαιππηφκελα ηκήκαηα (Acocella et al. 2000). Ζ έιιεηςε δεδνκέλσλ πνπ λα
δειψλνπλ αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ κε ζπλνιηθφ κήθνο ηεο ίδηαο ηάμεο
κεγέζνπο κε ηελ θιηκάθσζή ηνπο, δείρλεη φηη γηα απηνχ ηνπ είδνπο δνκέο δελ ππάξρεη
αιιειεπίδξαζε. Γηα κηα δεδνκέλε θιηκάθσζε κεηαμχ δχν ηκεκάησλ, ππάξρεη έλα
ειάρηζην ζπλνιηθφ κήθνο πνπ πξέπεη λα έρνπλ ηα δχν ηκήκαηα, ψζηε απηά λα
αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα επηθαιπθζνχλ. Οη Αcoccela et al. (2000) θαη An (1997)
πξνηείλνπλ φηη ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ δχν ηκεκάησλ πξέπεη λα είλαη, ηνπιάρηζηνλ
κηαο ηάμεο κεγάιπηεξν απφ ην κήθνο ηεο κεηαμχ ηνπο θιηκάθσζεο (S/Lt≤0.1). Δάλ
ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ δχν ηκεκάησλ είλαη κηθξφηεξν ηφηε δε ζπληειείηαη
αιιειεπίδξαζε θαη άξα νχηε επηθάιπςε.
Αληίζεηα δελ έρνπλ παξαηεξεζεί επηθαιππηφκελεο δψλεο φηαλ ην ζπλνιηθφ
κήθνο ησλ ηκεκάησλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ κηαο ηάμεο κεγέζνπο ηεο
θιηκάθσζεο. Απηά ηα ηκήκαηα έρνπλ κηα δχλακε δηεχξπλζεο αξθεηά κεγάιε ψζηε λα
κπνξέζνπλ λα ζρεκαηίζνπλ κηα ζηαζεξή δψλε επηθάιπςεο. Σέηνηεο γεσκεηξίεο
κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζηε θχζε κφλν παξνδηθά αιιά ζα νδεγεζνχλ ηαρχηαηα ζηελ
εμέιημε ησλ ηκεκάησλ ζε έλα κεγάιν θαη εληαίν ξήγκα.

5.5.1 Δηαγξάκκαηα θιηκάθωζεο-ζπλνιηθνύ κήθνπο επηθαιππηόκελωλ ή κε
ηκεκάηωλ (S-Lt) ηωλ πεξηνρώλ κειέηεο
ηνλ πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην

104

δηάγξακκα θιηκάθσζεο-ζπλνιηθνχ κήθνπο επηθαιππηφκελσλ ή κε ηκεκάησλ (S-Lt)
(εηθ.5.8), ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ κεηξήζεηο DEM. ην δηάγξακκα δελ έρεη
ζπκπεξηιεθζεί ε ξεμηγελήο δψλε ηνπ Νενρσξίνπ θαζψο απνηειείηαη απφ έλα κφλν
ηκήκα, θαζψο θαη ηα ηκήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κεδεληθή θιηκάθσζε (ην 1ν κε
ην 2ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Λενληαξίνπ θαη ην ηκήκα ΠξνζθχλαοΜαξηίλνπ ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Αηαιάληεο) θαη δε κπνξνπλ λα αλαρζνχλ ζε
θιάζκα (αλαινγία S/Lt). ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδεηαη ην κήθνο ηεο θιηκάθσζεο, ην
ζπλνιηθφ κήθνο ησλ επηθαιππηφκελσλ ή κε ηκεκάησλ θαζψο θαη ε αλαινγία S/Lt
ηελ νπνία θαη ζα ζπγθξίλνπκε κε ην θξίζηκν ειάρηζην κήθνο ηκεκάησλ πνπ
πξφηεηλαλ νη Acocella et al.(2000).
Εώλε
Ρεγκάησλ
Αίγην
Διίθε
Καπαξέιιη
Δξπζξέο
Γάθλεο

Νενρψξη
Λενληάξη
Αηαιάληε

Αξθίηζα

Σκήκαηα
Αγ.Κσλζη-Αίγην
Αίγηνηαθηδάισλα
1ν-2ν
1ν-2ν
1ν-2ν
1ν-2ν
2ν-3ν
3ν-4ν
1ν-2ν
2ν-3ν
ΑηαιάληεΚππαξίζζη
ΚππαξίζζηΠξνζθχλαο
ΠξνζθχλαοΜαξηίλν
ΜαξηίλνΛάξπκλα
1ν-2ν
2ν-3ν

πλνιηθό κήθνο
Κιηκάθσζε:S
επηθάιππηόκελσλ
(m)
ηκεκάησλ Lt(m)
100
8200

S/L
0.0122

100

4400

0.02273

2000
500
100
400
250
650

23000
9000
12000
11500
4000
2500

0.08696
0.05556
0.0083
0.03478
0.0625
0.26

0
200

3200
9800

0
0.02048

1200

14000

0.08571

400

11000

0.03636

0

10000

0

400

8500

0.04705

700

9300

0.07527

300

3500

0.08571

Πίλαθαο 4 Σα δεδνκέλα ηεο θιηκάθσζεο-ζπλνιηθνχ κήθνπο επηθαιππηφκελσλ ή κε, ηκεκάησλ
S-Lt (κεηξήζεηο DEM) ηα νπνία πξνβάιινληαη ζην δηάγξακκα ηεο εηθ. 5.8. Ζ αλαινγία S/Lt
παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο γηα 0.1>S/Lt>0.01 έρνπκε αιιειεπίδξαζε ησλ ηκεκάησλ θαη ην
ζχζηεκα πξνρσξάεη ηαρχηαηα γηα κηα επηθαιππηφκελε δνκή.

Όπσο παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα ηεο εηθ.5.8 ηα δεδνκέλα καο έρνπλ κηα
κεγάιε δηαζπνξά. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζεκείσλ εκθαλίδεηαη κεηαμχ 0.1>S/Lt>0.01.
Απηά ινηπφλ ηα ηκήκαηα πνιπ πηζαλφ λα αιιειεπηδξάζνπλ. Σα ηκήκαηα Αηαιάληεο-
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Κππαξηζζίνπ θαη Μαξηίλνπ-Λάξπκλαο ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Αηαιάληεο, ην 2ν κε
ην 3ν ηκήκα ηεο δψλεο ηεο Αξθίηζαο, ην 1ν κε ην 2ν θαη ην 3ν κε ην 4ν ηκήκα ηεο
ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Γάθλεο είλαη ήδε επηθαιππηφκελα ηκήκαηα. Σα ηκήκαηα
Μαξηίλνπ-Λάξπκλαο, ην ηκήκα Αηαιάληεο-Κππαξηζζίνπ, ην 2ν κε ην 3ν ηκήκα ηεο
δψλεο ηεο Αξθίηζαο θαη ην 1ν κε ην 2ν ηκήκα ηεο δψλεο ηεο Γάθλεο έρνπλ ηηκέο
αλαινγίαο 0.1>S/Lt>0.01 θαη άξα ην πην πηζαλφ είλαη λα αιιειεπηδξνχλ. Σν 3ν κε ην
4ν ηκήκα ησλ Γαθλψλ έρεη αλαινγία S/Lt=0.26 θαη ίζσο λα έρνπλ θηάζεη ηπραία ζε
έλα επηθαιππηφκελν ζηάδην ρσξίο λα αιιειεπηδξνχλ. Σα 2 κε επηθαιππηφκελα
ηκήκαηα ησλ Δξπζξψλ είλαη ηα κφλα πνπ έρνπλ αλαινγία κηθξφηεξεο ηεο κίαο ηάμεο
κεγέζνπο (S/Lt=0.0083). Λφγσ απηνχ είλαη δχζθνιν λα ζπληειεζηεί επηθάιπςε ησλ
ηκεκάησλ θαζψο ην πην πηζαλφ είλαη λα έρνπκε κηα ζχλδεζε άθξνπ κε άθξν.
Μηθξέο ηηκέο αλαινγίαο S/Lt έρνπλ επίζεο ηα δεχγε ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ ηνπ Αηγίνπ
(S/Lt=0.012 γηα ην δεχγνο Αίγην-ηαθηδάισλα θαη S/Lt=0.22 γηα ην δεχγνο
Αγ.Κσλζηαληίλνο-Αηγίνπ) θαη ηνπ Λενληαξίνπ (ε αλαινγία ηνπ 2 νπ κε 3νπ ηκήκαηνο
S/Lt=0.02048. Απφ ηα κε επηθαιππηφκελα ηκήκαηα πςειέο ηηκέο S/Lt παξνπζηάδνπλ

Εηθ.5.8 Γηάγξακκα θιηκάθσζεο-ζπλνιηθνχ κήθνπο επηθαιππηφκελσλ ή κε ηκεκάησλ S-Lt ζηηο
πεξηνρέο κειέηεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζεκείσλ εκθαλίδεηαη κεηαμχ 0.1>S/Lt>0.01 ην νπνίν
είλαη θαη ην θξηηήξην γηα ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ηκεκάησλ. Σα έληνλα πεξηγεγξακκέλα
ζρήκαηα δειψλνπλ επηθαιππηφκελα ηκήκαηα.

ηα ηκήκαηα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Διίθεο (S/Lt=0.087), ην 1ν κε ην 2ν ηκήκα ηεο
Αξθίηζαο (S/Lt=0.75) θαη ην 2ν κε ην 3ν ηκήκα ηεο Γάθλεο (S/Lt=0.062) ελψ ην
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δεχγνο ηκεκάησλ ηνπ Καπαξειιίνπ έρεη κηα κέηξηα ηηκή S/Lt (0.055).

5.6 ρέζε κήθνπο ηεο επηθαιππηόκελεο ή κε δώλεο (overlap or underlap) ζπλνιηθνύ κήθνπο επηθαιππηόκελσλ ή κε ηκεκάησλ (Total length of overlapping
or underlapping segments)
Σν κήθνο κηαο επηθαιππηφκελεο ή κε δψλεο (Lr) είλαη αλάινγν ηνπ κήθνπο ησλ
επηθαιππηφκελσλ ή κε ηκεκάησλ (Lt). Απηφ δειψλεη φηη γηα λα αιιειεπηδξάζνπλ 2
κε επηθαιππηφκελα ηκήκαηα κεηαμχ ηνπο πξέπεη ην κήθνο ηεο κε επηθαιππηφκελεο
δψλεο θνληά ζηα άθξα ησλ ηκεκάησλ λα κεηψλεηαη θάησ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν φξην.
Οη Acocella et al. 2000 πξφηεηλαλ φηη δχν ηκήκαηα αιειιεπηδξνχλ, φηαλ ην ζπλνιηθφ
κήθνο ησλ δχν ηκεκάησλ είλαη, ηνπιάρηζηνλ κηαο ηάμεο κεγάιπηεξν απφ ην κήθνο
ηεο κεηαμχ ηνπο θιηκάθσζεο (S/Lt≤0.1) θαη φηαλ ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ δχν κε
επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην
αληίζηνηρν κήθνο ηεο κε επηθαιππηφκελεο δψλεο (Lr<1/3Lt).

5.6.1 Δηαγξάκκαηα κήθνπο ηεο δώλεο κεηαβίβαζεο-ζπλνιηθνύ κήθνπο
επηθαιππηόκελωλ ή κε ηκεκάηωλ (Lr-Lt)
ηνλ πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα (χζηεξα απφ κεηξήζεηο DEM) πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην δηάγξακκα κήθνπο ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο-ζπλνιηθνχ
κήθνπο επηθαιππηφκελσλ ή κε ηκεκάησλ Lr-Lt (εηθ.5.9). Λφγσ ηνπ φηη νη κεηξήζεηο
καο πεξηιακβάλνπλ θαη κε επηθαιππηφκελα ηκήκαηα, ζα ρξεζηκνπνηζεί ην κήθνο ηεο
δψλεο κεηαβίβαζεο (Lr), πνπ ζα δειψλεη γηα ηα επηθαιππηφκελα ηκήκαηα ην κήθνο
ηεο δψλεο επηθάιπςεο (Lr=ΟL) θαη γηα ηα κε επηθαιππηφκελα ηκήκαηα ηελ
απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν άθξσλ ησλ κε επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ κεηξεκέλε
παξάιιεια ζηε δηεχζπλζε ηνπο.
Όπσο παξαηεξήζακε θαη ζην δηάγξακκα θιηκάθσζεο-ζπλνιηθνχ κήθνπο
ηκεκάησλ (S-Lt), έηζη θαη ζην δηάγξακκα κήθνπο ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο-ζπλνιηθνχ
κήθνπο επηθαιππηφκελσλ ή κε ηκεκάησλ έρνπκε κεγάιε δηαζπνξά ζεκείσλ. Ζ
πιεηνςεθία ησλ ζεκείσλ εκθαλίδεηαη κεηαμχ 0,1>Lr/Lt>0.01. Σξία δεχγε ηκεκάησλ
παξνπζηάδνληαη πάλσ απφ ηελ ηηκή Lr/Lt=0.1. Δίλαη ην 3ν κε ην 4ν ηκήκα ησλ
Γαθλψλ κε αλαινγία Lr/Lt=0.14, ην ηκήκα Μαξηίλν-Λάξπκλα κε Lr/Lt=0.2 ηεο
δψλεο ηεο Αηαιάληεο θαη ην 2ν κε ην 3ν ηκήκα ηεο Αξθίηζαο κε αλαινγία L/Lt=0.4 ην
νπνίν κάιηζηα μεπεξλάεη ην θξίζηκν φξην Lr/Lt=1/3. Χζηφζν θαη ηα ηξία απηά δεχγε
είλαη ήδε επηθαιππηφκελα δειψλνληαο έηζη φηη ηα επηθαιππηφκελα ηκήκαηα έρνπλ
κεγαιχηεξεο ηηκέο αλαινγίαο Lr/Lt. Τςειή ηηκή έρεη θαη ην δεχγνο ΑηαιάληεΚππαξίζζη πνπ επίζεο εκθαλίδεη επηθαιππηφκελε γεσκεηξία. Αληίζεηα ρακειέο ηηκέο
έρνπκε ζηα ηκήκαηα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Αηγίνπ (κε ηηκή Lr/Lt=0.012 γηα ην
δεχγνο Αίγην-ηαθηδάισλα θαη Lr/Lt=0.022 γηα ην δεχγνο Αγ.Κσλζηαληίλνο-Αηγίνπ),
ζην δεπγφο ηκεκάησλ ησλ Δξπζξψλ (Lr/Lt=0.02), ζηα ηκήκαηα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο
ηνπ Λενληαξίνπ (Lr/Lt=0.025 γηα ην 2ν θαη ην 3ν θαη Lr/Lt=0.037 γηα ην 1ν θαη 2ν
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αληίζηνηρα) θαη ζηα δεχγε Κππαξίζζη-Πξνζθχλαο (Lr/Lt=0.027) θαη ΠξνζθχλαοΜαξηίλν (Lr/Lt=0.025). Απφ ηα κε επηθαιππηφκελα ηκήκαηα πςειέο ηηκέο
παξνπζηάδνπλ ηα ηκήκαηα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Διίθεο (Lr/Lt=0.095), ην 2ν κε
ην 3ν ηκήκα ησλ Γαθλψλ θαη ην 1ν κε ην 2ν ηκήκα ηεο Αξθίηζαο (Lr/Lt=0.075) ελψ ην
δεχγνο ηκεκάησλ ηνπ Καπαξειιίνπ έρεη κηα κέηξηα ηηκή (Lr/Lt=0.05). ην δηάγξακκα
δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ε ξεμηγελήο δψλε ηνπ Νενρσξίνπ θαζψο δε παξνπζηάδεη
επηθάιπςε ιφγσ ηνπ φηη απνηειείηαη απφ έλα κφλν ηκήκα.

Σκήκαηα

Μήθνο Lr
(m)

πλνιηθό κήθνο
επηθάιππηόκελσλ
ηκεκάησλ Lt(m)

Lr/Lt

Διίθε

Αγ.Κσλζη-Αίγην
Αίγην-ηαθηδάισλα
1ν-2ν

100
100
2200

8200
4400
23000

0.0122
0.02273
0.09565

Καπαξέιιη

1ν-2ν

450

9000

0.05

Δξπζξέο

1ν-2ν

250

12000

0.02083

Γάθλε

1ν-2ν

300

11500

0.02609

300

4000

0.075

3 -4
ν ν
1 -2

350
120

2500
3200

0.14
0.0375

2ν-3ν
ΑηαιάληεΚππαξίζζη
ΚππαξίζζηΠξνζθχλαο
ΠξνζθχλαοΜαξηίλν
Μαξηίλν-Λάξπκλα
1ν-2ν

250

9800

0.02551

1150

14000

0.08214

300

11000

0.02727

250

10000

0.025

1700
700

8500
9300

0.2
0.07527

1400

3500

0.4

Εώλε
Ρεγκάησλ
Αίγην

ν

ν

ν

ν

2 -3
Νενρψξη
Λενληάξη
Αηαιάληε

Αξθίηζα

2ν-3ν

Πίλαθαο 5 Σα δεδνκέλα ηνπ κήθνπο ηεο επηθαιππηφκελεο δψλεο-ζπλνιηθνχ κήθνπο
επηθαιππηφκελσλ ή κε, ηκεκάησλ Lr-Lt (DEM)ηα νπνία πξνβάιινληαη ζην δηάγξακκα ηεο εηθ.
5.9. Ζ αλαινγία Lr/Lt παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θπξίσο γηα ηα κε επηθαιππηφκελα ηκήκαηα θαζψο
γηα Lr/Lt<1/3έρνπκε αιιειεπίδξαζε ησλ κε επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ θαη ην ζχζηεκα
πξνρσξάεη ηαρχηαηα γηα κηα επηθαιππηφκελε δνκή.

Όπσο παξαηεξνχκε ινηπφλ απφ ηηο ηηκέο αλαινγίαο Lr/Lt θαη απφ ηηο ηηκέο
αλαινγίαο S/Lt ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαγξάκκαηνο γηα ηα κε επηθαιππηφκελα ηκήκαηα
ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ ησλ πεξηνρψλ κειέηεο, ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ κε
επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ, είλαη ηνπιάρηζηνλ κηαο ηάμεο κεγάιπηεξν απφ ην κήθνο
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ηεο κεηαμχ ηνπο θιηκάθσζεο (S/Lt≤0.1) θαζψο θαη ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην
αληίζηνηρν κήθνο ηεο κε επηθαιππηφκελεο δψλεο (Lr<1/3Lt). Άξα ηα ηκήκαα απηά
ηθαλνπνηνχλ πιήξσο ηα θξηηήξηα ησλ Acocella et al. (2000) θαη ελδερνκέλσο
αιιειεπηδξνχλ.

Εηθ.5.9 Γηάγξακκα κήθνπο ηεο επηθαιππηφκελεο δψλεο-ζπλνιηθνχ κήθνπο επηθαιππηφκελσλ ή
κε ηκεκάησλ Lr-Lt ζηηο πεξηνρέο κειέηεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζεκείσλ εκθαλίδεηαη κεηαμχ
0.1>Lr/Lt>0.01. Σα έληνλα πεξηγεγξακκέλα ζρήκαηα δειψλνπλ επηθαιππηφκελα ηκήκαηα. Γηα
Lr/Lt<1/3έρνπκε αιιειεπίδξαζε ησλ κε επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ θαη ην ζχζηεκα
πξνρσξάεη ηαρχηαηα γηα κηα επηθαιππηφκελε δνκή.

5.7 ρέζεηο κήθνπο ηεο δώλεο επηθάιπςεο (Length ή Overlap: Lr)-θιηκάθσζεο
(spacing: S)
Γηα έλα κεγάιν εχξνο θιηκάθσλ ην κήθνο ηεο δψλεο επηθάιπςεο (overlap)
κεηαμχ ησλ 2 ηκεκάησλ είλαη αλάινγν κε ηελ θιηκάθσζή ηνπο (spacing). Οη Acocella
et al. (2000) άλ θαη ηα δεδνκέλα ηνπο παξνπζίαδαλ κηα κέηξηα δηαζπνξά πξφηεηλαλ
κηα κέζε ηηκή αλαινγίαο OL/S=4.9 (κεηξεκέλε απφ ηηο αλεμάξηεηεο αλαινγίεο γηα
θάζε δψλε). Απηή ε ζρέζε δειψλεη φηη ε αξρηηεθηνληθή ησλ θπζηθψλ δσλψλ
επηθάιπςεο αλαπηχζζεηαη κέζα ζε έλα πεξηνξηζκέλν εχξνο αλαινγηψλ θαη φηη ε δνκή
επηθάιπςεο είλαη αξρηθά απφηέιεζκα πεξηζζφηεξν αηηηνθξαηηθφ παξά ζηνραζηηθφ.
Μηα παξφκνηα ζρέζε κεηαμχ επηθάιπςεο θαη θιηκάθσζεο παξαηεξήζεθε απφ ηνπο
Huggins et al (1995) θαη Willemse (1997), ζε κηα κειέηε ζχλδεζεο θπζηθψλ
θαλνληθψλ ξεγκάησλ θαη νξηδφληησλ ξεγκάησλ (φπνπ ε κέζε αλαινγία OL/S=4.7,
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Aydin & Schultz 1990).
Γηα κηα δεδνκέλε θιηκάθσζε ε κέζε επηθάιπςε ζρεηίδεηαη κε ηελ κέγηζηε
δηάδνζε ελέξγεηαο ηνπ δεχγνπο πνπ αιιειεπηδξά (Pollard & Aydin 1984, Aydin &
Schultz 1990). Με κηθξφηεξεο ηηκέο επηθάιπςεο επηηπγράλεηαη ε εμέιημε ηεο δψλεο
επηθάιπςεο. Με κεγαιχηεξεο ηηκέο ε εμέιημή ηεο αλαζηέιιεηαη.

5.7.1 Δηάγξακκα κήθνπο δώλεο κεηαβίβαζεο-θιηκάθωζεο (Lr-S) ηωλ
πεξηνρώλ κειέηεο
ηνλ πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα κήθνπο δψλεο κεηαβίβαζεοθιηκάθσζεο (απφ κεηξήζεηο DEM) θαζψο θαη ε αλαινγία ηνπο αλά κνλάδα κήθνπο
Εώλε
Ρεγκάησλ
Αίγην

Σκήκαηα

Αγ.Κσλζη-Αίγην
Αίγην-ηαθηδάισλα
Διίθε
1ν-2ν
Καπαξέιιη
1ν-2ν
Δξπζξέο
1ν-2ν
Γάθλεο
1ν-2ν
2ν-3ν
3ν-4ν
Νενρψξη
Λενληάξη
1ν-2ν
2ν-3ν
Αηαιάληε Αηαιάληε-Κππαξίζζη
ΚππαξίζζηΠξνζθχλαο
Πξνζθχλαο-Μαξηίλν
Μαξηίλν-Λάξπκλα
Αξθίηζα
1ν-2ν
2ν-3ν

Κιηκάθσζε:S Μήθνο
(m)
Lr (m)

S/Lt

Lr/Lt
0.0122
0.02273
0.09565
0.05
0.02083
0.02609
0.075
0.14
0.0375
0.02551
0.08214

100
100
2000
500
100
400
250
650
0
200
1200

100
100
2200
450
250
300
300
350
120
250
1150

0.0122
0.02273
0.08696
0.05556
0.00833
0.03478
0.0625
0.26
0.02551
0.12143

400

300

0.03636 0.02727

0
400
700
300

250
1700
700
1400

0.025
0.03529
0.2
0.07527 0.07527
0.11429
0.4

Πίλαθαο 6 Γεδνκέλα κήθνπο δψλεο κεηαβίβαζεο-θιηκάθσζεο (απφ κεηξήζεηο DEM) θαζψο
θαη ε αλαινγία ηνπο αλά κνλάδα κήθνπο ησλ επηθαιππηφκελσλ ή κε ηκεκάησλ (S/Lt θαη Lr/Lt
αληίζηνηρα). Σα δεδνκέλα ησλ κε επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ πξνβάιινληαη ζε δηάγξακκα
(S/Lt-Lr/Lt) ζηελ εηθ.5.11.

ησλ επηθαιππηφκελσλ ή κε ηκεκάησλ (S/Lt θαη Lr/Lt αληίζηνηρα). Σα πεξηζζφηεξα
δεδνκέλα, αληηζηνηρνχλ ζε κε επηθαιππηφκελα ηκήκαηα, ελψ κφλν 5 απφ ηα δεδνκέλα
αληηζηνηρνχλ ζε επηθαιππηφκελεο δνκέο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνβάιινληαη ζε
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δηάγξακκα κφλν ηα κε επηθαιππηφκελα ηκήκαηα. ην δηάγξακκα απηφ ε θιηκάθσζε
(S) θαη ην κήθνο ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο (Lr) πξνβάιινληαη αλά κνλάδα ζπλνιηθνχ
κήθνπο ησλ κε επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ (S/Lt θαη Lr/Lt αληίζηνηρα) ψζηε λα
εθηηκεζεί εάλ είλαη πηζαλφηεξν λα ζπληειεζηεί κηα ‗άθξνπ κε άθξν‘ ζχλδεζε ή άλ ηα
ηκήκαηα ζα πξνρσξήζνπλ ζε κηα επηθαιππηφκελε γεσκεηξία. Σα κε επηθαιππηφκελα
ηκήκαηα ηα νπνία είραλ κεδεληθή θιηκάθσζε δελ πξνβάιινληαη ζην δηάγξακκα,
θαζψο ην πηζαλφηεξν είλαη λα ζπληειεζηεί κηα ‗άθξνπ κε άθξν‘ ζχλδεζε. Σα
επηθαιππηφκελα ηκήκαηα εμεηάζηεθαλ μερσξηζηά ην θάζε έλα, βάζεη ηεο αλαινγίαο
ηνπο Lr/S ηεο νπνίαο ηα απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ
Acocella et al. (2000).

Εηθ.5.10 Γηαγξάκκα κήθνπο δψλεο κεηαβίβαζεο-θιηκάθσζεο (Lr-S) ησλ πεξηνρψλ κειέηεο.
ην δηάγξακκα πξνβάιινληαη κφλν ηα κε επηθαιππηφκελα ηκήκαηα. Ζ θιηκάθσζε (S) θαη ην
κήθνο ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο (Lr) πξνβάιινληαη αλά κνλάδα ζπλνιηθνχ κήθνπο ησλ κε
επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ (S/Lt θαη Lr/Lt αληίζηνηρα) ψζηε λα εθηηκεζεί εάλ είλαη πηζαλφηεξν
λα ζπληειεζηεί κηα ‘άθξνπ κε άθξν’ ζχλδεζε ή άλ ηα ηκήκαηα ζα πξνρσξήζνπλ ζε κηα
επηθαιππηφκελε γεσκεηξία. Σα ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ αξρή ησλ αμφλσλ είλαη
πνιπ πηζαλφ λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα ζπλδεζνχλ κε κηα ‘άθξνπ κε άθξν’ ζχλδεζε. Αληίζεηα
θαζψο απνκαθξπλφκαζηε απφ ηελ αξρή ησλ αμφλσλ ηα ηκήκαηα πηζαλφλ λα έρνπλ ηελ ηάζε λα
δεπξχλνπλ ηα κήθε ηνπο ψζηε λα θηάζνπλ ζε έλα επηθαιχπηφκελν ζηάδην.

Όπσο παξαηεξνχκε ζην δηάγξακκα κήθνπο δψλεο κεηαβίβαζεο - θιηκάθσζεο
(Lr-S) (5.10) ηα ηκήκαηα έρνπλ κηα ζηαζεξή πνξεία. Όηαλ νη αλαινγίεο ηεο
θιηκάθσζεο πξνο ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ κε επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ (S/Lt) θαη
ηνπ κήθνπο ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο πξνο ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ κε
επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ (Lr/Lt), έρνπλ ρακειέο ηηκέο, ηα άθξα ησλ 2 ηκεκάησλ
ηεο κε επηθαιππηφκελεο δψλεο είλαη πην πηζαλφ λα ζπλδεζνχλ κε κηα ‗άθξνπ κε
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άθξν‘ ζχλδεζε, ελψ κε πςειέο ηηκέο ηα άθξα πηζαλφλ λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα
επηθαιππηφκελε γεσκεηξία. Σα δεχγε ηκεκάησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ αξρή
ησλ αμφλσλ είλαη ηα ηκήκαηα Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ-Αηγίνπ θαη Αηγίνπ-ηαθηδάισλαο
ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Αηγίνπ, ην 1 ν κε ην 2ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ησλ
Δξπζξψλ, ην 2ν κε ην 3ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Λενληαξίνπ θαη ηα ηκήκαηα
Κππαξηζζίνπ-Πξνζθχλαο ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Αηαιάληεο. Σα δεχγε απηά είλαη
πνιπ πηζαλφ λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα ζπλδεζνχλ κε κηα ‗άθξνπ κε άθξν‘ ζχλδεζε.
Αληίζεηα θαζψο απνκαθξπλφκαζηε απφ ηελ αξρή ησλ αμφλσλ ηα ηκήκαηα πηζαλφλ λα
έρνπλ ηελ ηάζε λα δεπξχλνπλ ηα κήθε ηνπο ψζηε λα θηάζνπλ ζε έλα επηθαιππηφκελν
ζηάδην. Απηά ηα δεχγε είλαη ηα δχν ηκήκαηα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Διίθεο, ην 2 ν
κε ην 3ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Γάθλεο θαη ηέινο ην 1ν κε ην 2ν ηκήκα ηεο
ξεμηγελνχο δσλεο ηεο Αξθίηζαο. Ζ ζέζε ησλ δχν ηκεκάησλ ηνπ Καπαξειιίνπ ζην
δηάγξακκα είλαη θάπνπ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ πνπ είλαη πηζαλφηεξε κηα ζχλδεζε
‗άθξνπ κε άθξν‘ θαη ησλ ηκεκάησλ πνπ είλαη πηζαλφηεξν λα δεπξχλνπλ ηα κήθε ηνπο
ψζηε λα θηάζνπλ ζε έλα επηθαιχπηφκελν ζηάδην. Γη‘ απηφλ ην ιφγν είλαη δχζθνιν
γίλεη θάπνηα εθηίκεζε.
Ζ κεζε αλαινγία ησλ κε επηθαιππηφκελσλ δσλψλ είλαη Lr/S~1,1 ελψ έλαο πην
πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζηαζεξήο απηήο ζρέζεο, κεηαμχ ηεο θιηκάθσζεο ησλ
ηκεκάησλ θαη ηνπ κήθνπο ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο, αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ
παξαθάησ εμίζσζε:
y = 1,0291x + 0,0009 (εηθ.5.11) κε R2=0.937,
φπνπ x ην κήθνο θιηκάθσζεο θαη y ην κήθνο ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο.
Σέινο γηα ηηο δψλεο επηθαιππηφκελεο γεσκεηξίαο ζχκθσλα κε ην θξηηήξην ησλ
Acocella et al. (2000) φπνπ γηα λα πξνρσξήζνπλ ζε ζχλδεζε δχν ηκήκαηα πξέπεη ε
αλαινγία OL/S λα είλαη πεξίπνπ 4.9, ην 2ν κε ην 3ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο
Αξθίηζαο κε κηα ηηκή αλαινγίαο OL/S ή Lr/S=3.5, θαζψο θαη ηα ηκήκαηα ΜαξηίλνπΛάξπκλαο κε κηα ηηκή αλαινγίαο OL/S ή Lr/S=5.9, είλαη ηα πην πηζαλά ηκήκαηα γηα
ζχλδεζε. Αληίζεηα ην 1ν κε ην 2ν ηκήκα θαη ην 3ν κε ην 4ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο
δψλεο ησλ Γαθλψλ κε ηηκέο αλαινγίαο OL/S ή Lr/S=0.75 θαη OL/S ή Lr/S=0.54
αληίζηνηρα, θαη ην ηκήκα ηεο Αηαιάληεο κε ην ηκήκα Κππαξηζζίνπ κε ηηκέο
αλαινγίαο OL/S ή Lr/S=0.68, ην πην πηζαλφ είλαη λα δηεπξχλνπλ ηα ηκήκαηά ηνπο γηα
λα θηάζνπλ ζε έλα πην ψξηκν ζηάδην επηθάιπςεο θαζψο νη ηηκέο αλαινγίαο ηνπο είλαη
πνιχ κηθξφηεξεο απφ απηήλ ηνπ θξηηεξίνπ ζχλδεζεο ησλ Acocella et al. (2000).
χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγξάκκαηνο κήθνπο δψλεο κεηαβίβαζεοθιηκάθσζεο (Lr-S) αιιά θαη κε ηε γεσκεηξία ησλ ηκεκάησλ, ζηα παξαθάησ
ππνθεθάιαηα ζα κειεηεζνχλ νη πηζαλνί ηξφπνη ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ
πεξηνρψλ κειέηεο.

5.7.1.1 Πηζαλνί ηξφπνη ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Αηγίνπ

Σα ηκήκαηα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Αηγίνπ είλαη αξηζηεξήο θιηκάθσζεο (left
stepping). Σν ηκήκα ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ κε ην ηκήκα ηνπ Αηγίνπ εκθαλίδνπλ
κηα κε επηθαιππηφκελε γεσκεηξία. Ζ θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ πξνβνιψλ ησλ
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επηπέδσλ ησλ ηκεκάησλ (spacing) είλαη ~100 m (Koukouvelas 1998, κεηξήζεηο
DEM). ηε δψλε κεηαβίβαζεο έρεη δεκηνπξγεζεί έλα δηαγψλην ξήγκα ΒΒΑ
δηεχζπλζεο (Koukouvelas 1998), ην νπνίν ζχκθσλα θαη κε ην δηάγξακκα Lr-S είλαη
πνιχ πηζαλφ λα ζπλδέζεη ηα δχν ηκήκαηα κε κηα ‗άθξνπ κε άθξν‘ ζχλδεζε (εηθ.5.11).

b
c
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Εηθ.5.11) Σα ηξία ηκήκαηα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Αηγίνπ θαη κέζα ζην ιεπθφ θχθιν νη δψλεο
κεηαβίβαζεο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ, b) γεσκεηξία ησλ ηκεκάησλ πξηλ ηελ ζχλδεζε θαη c)
πηζαλφο ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηνπ Αηγίνπ αιιά θαη ησλ
ηκεκάησλ Αηγίνπ θαη ηαθηδαιψλσλ (ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα Lr-S)απφ Morley &
Wonganan 2000.

Σα ηκήκαηα ηνπ Αηγίνπ θαη ησλ ηαθηδαιψλσλ είλαη επίζεο κε επηθαιππηφκελα
θαη πιεζηάδνπλ ην έλα ην άιιν (εηθ.5.11). Ζ θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ πξνβνιψλ
ησλ επηπέδσλ ησλ ηκεκάησλ είλαη ~100 m (κεηξήζεηο DEM). Ο πηζαλφηεξνο ηξφπνο
ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ είλαη λα ζρεκαηηζηεί κηα δψλε ΒΑ ξεγκάησλ φπσο ζηε
πεξίπησζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ κε ην ηκήκα ηνπ
Αηγίνπ πνπ ζα ελψζεη κε κηα ‗άθξνπ κε άθξν‘ ζχλδεζε ηα δχν ηκήκαηα (εηθ.5.11).

5.7.1.2 Πηζαλνί ηξφπνη ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Διίθεο

Σα δχν ηκήκαηα ηεο δψλεο ξεγκάησλ ηεο Διίθεο είλαη δεμηάο θιηκάθσζεο (right
stepping) θαη κε επηθαιππηφκελα θαη πιεζηάδνπλ ην έλα ην άιιν (approaching,
underlapping) ζρεκαηίδνληαο κηα δψλε κεηαβίβαζεο (εηθ.5.12, 5.13, 5.14)
(Koukouvelas et al. 2005). Ζ θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ησλ ηκεκάησλ
(spacing) είλαη ~2 km (εηθ.5.13) (Pavlides et al. 2004, Kokkalas & Koukouvelas 2005,
κεηξήζεηο DEM). Ζ stepover δψλε απνηειείηαη απφ κηθξά ξήγκαηα δηαηεηαγκέλα ζε
παξάιιειε δηάηαμε κε θχξηα δηεχζπλζε Α-Γ (εηθ.5.14) (Pavlides et al. 2004,
Kokkalas & Koukouvelas 2005). Έλαο πηζαλνο ηξφπνο ζχλδεζεο είλαη ην αληνιηθφ
ηκήκα λα δηεπξπλζεί πξνο ηα δπηηθά θάησ απφ ηελ stepover δψλε θαη ην άθξν ηεο λα
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ζπλδεζεί κε ην άθξν ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο δεκηνπξγψληαο κηα ππνιεηκκαηηθή
stepover δψλε (εηθ.5.15). Ο πην πηζαλφο φκσο ηξφπνο ζχλδεζεο ζχκθσλα κε ην
δηάγξακκα Lr-S είλαη ην ζχζηεκα λα πξνρσξήζεη ζε κηα επηθαιππηφκελε γεσκεηξία,
ην δπηηθφ ηκήκα λα δηεπξπλζεί πξνο ηα αλαηνιηθά πάλσ απφ ηε stepover δψλε θαη ην
άθξν ηνπ λα ζπλδεζεί κε ην επίπεδν ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο θαη ην αλαηνιηθφ

Εηθ.5.12 Ζ step over δψλε πνπ ρσξίδεη ηα ηκήκαηα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Διίθεο

(DEM)

Εηθ.5.13 Αεξνθσηνγξαθία πνπ δείρλεη ηα ηκήκαηα ηεο Διίθε θαη ηελ stepover δψλε ηεο (VOU:
Βνπξατθφο πνηακφο, KE: Κεξπλίηεο πνηακφο θαη SEL: ειηλνχληαο πνηακφο) (Pavlides et al.
2004).
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Εηθ.5.14 Ρήγκαηα ζε παξάιιειε δηάηαμε ηεο stepover δψλεο (DEM).

ηκήκα λα δηεπξπλζεί πξνο ηα δπηηθά θάησ απφ ηε stepover δψλε θαη ην άθξν ηνπ λα
ελσζεί κε ην επίπεδν ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο (εηθ.5.16).

Εηθ.5.15 Πηζαλφο ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ a) ε γεσκεηξία ηεο δψλεο πξηλ ηε ζχλδεζε
θαη β) κεηά ηε ζχλδεζε απφ Morley & Wonganan 2000.

115

Εηθ.5.16 Πηζαλφο ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα Lr-S a) ε
γεσκεηξία ηεο δψλεο πξηλ ηε ζχλδεζε θαη β) κεηά ηε ζχλδεζε απφ Morley & Wonganan 2000.

5.7.1.3 Πηζαλνί ηξφπνη ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ

Καπαξειιίνπ
Ζ ξεμηγελήο δψλε ηνπ Καπαξειιίνπ απνηειείηαη απφ 2 ηκήκαηα ηα νπνία είλαη
αξηζηεξήο θιηκάθσζεο. Σν δπηηθφ θαη ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο δψλεο ξεγκάησλ ηνπ
Καπαξειιίνπ είλαη κε επηθαιππηφκελα θαη πιεζηάδνπλ ην έλα ην άιιν (approaching,
underlapping) ζρεκαηίδνληαο κηα δψλε κεηαβίβαζεο (εηθ.5.17). Ζ θάζεηε απφζηαζε

Εηθ.5.17 Σν δπηηθφ θαη αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Καπαξειιίνπ παξνπζηάδνπλ κηα κε
επηθαιππηφκελε γεσκεηξία ελψ κέζα ζηνλ ιεπθφ θχθιν έρνπκε ηε δψλε κεηαβίβαζεο ησλ 2
ηκεκάησλ (ρξήζε DEM).
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Εηθ.5.18 α) Με ηελ θίηξηλε δηαθεθνκκέλε πηζαλή ζπλέλσζε ηκεκάησλ, b) γεσκεηξία ησλ
ηκεκάησλ πξηλ ηελ ζχλδεζε θαη c) πηζαλφο ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ 2 ηκεκάησλ απφ Morley &
Wonganan 2000.

κεηαμχ ησλ πξνβνιψλ ησλ επηπέδσλ ησλ ηκεκάησλ (spacing) είλαη ~500 m
(κεηξήζεηο DEM). Απφ ην δηάγξακκα Lr-S ήηαλ δχζθνιν λα θαζνξηζηεί πηζαλφο
ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ δχν ηκεκάησλ. Αλάκεζα απφ ηα 2 ηκήκαηα ζηε δψλε
κεηαβίβαζεο ππάξρεη έλα κηθξφ πιάγην ξήγκα κε δηεχζπλζε ΒΑ-ΝΓ (Tsodoulos et al.
2008). Δάλ απηφ ην ξήγκα δηεπξπλζεί ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ λα γίλεη κηα ζχλδεζε
‗άθξνπ κε άθξν‘ ησλ 2 ηκεκάησλ (εηθ.5.18).

5.7.1.4 Πηζαλνί ηξφπνη ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ Δξπζξψλ-

Γάθλεο
Ζ ξεμηγελήο δψλε ησλ Δξπζξψλ απνηειείηαη φπσο αλαθέξζεθε απφ 2 ηκήκαηα:
ην δπηηθφ θαη ην αλαηνιηθφ ηκήκα. Σα 2 απηά ηκήκαηα εκθαλίδνπλ αξηζηεξή
θιηκάθσζε, είλαη κε επηθαιππηφκελα θαη ζρεκαηίδνπλ κηα δψλε κεηαβίβαζεο
(εηθ.5.19). Ζ θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ πξνβνιψλ ησλ επηπέδσλ ησλ 2
ηκεκάησλ είλαη ~100 m (κεηξήζεηο DEM). χκθσλα κε ην δηάγξακκα Lr-S ν πην
πηζαλφο ηξφπνο ζχλδεζεο είλαη είηε κε απιή ζχλδεζε ‗άθξνπ κε άθξν‘ θαηά ηε
δηεχξπλζε ηνπ αλαηνιηθνχ ή δπηηθνχ ή θαη ησλ 2 ηκεκάησλ ηεο δψλεο ησλ Δξπζξψλ,
είηε κε ζχλδεζε ‗άθξνπ κε άθξν‘ κε δεκηνπξγία ελφο κηθξνχ πιάγηνπ ξήγκαηνο
(εηθ.5.20). Λφγσ ηεο κηθξήο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ άθξσλ ζηε δψλε κεηαβίβαζε
ίζσο είλαη πην πηζαλφ λα έρνπκε κηα απιή ζχλδεζε ιφγσ δηεχξπλζεο ησλ άθξσλ
απηψλ.
Ζ ξεμηγελήο δψλε ηεο Γάθλεο απνηειείηαη φπσο αλαθέξζεθε απφ 4 ηκήκαηα. Σα
πξψηα ηξία ηκήκαηα εκθαλίδνπλ δεμηά θιηκάθσε, ελψ ην ηέηαξην ηκήκα εκθαλίδεη
αξηζηεξή θιηκάθσζε. Σν 1ν θαη 2ν ηκήκα ηεο δψλεο ηεο Γάθλεο, απφ δπηηθά πξνο
ηα αλαηνιηθά, εκθαλίδνπλ κηα επηθαιππηφκελε γεσκεηξία (εηθ.5.19). Σα δχν απηά
ηκήκαηα είλαη παξάιιεια. Ζ θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ησλ δχν
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Εηθ.5.19 Οη δψλεο κεηαβίβαζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο δψλεο Δξπζξψλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο
δψλεο ηεο Γάθλεο (R.Ε. 1: δψλε κεηαβίβαζεο κεηαμχ ησλ 2 ηκεκάησλ ηεο δψλεο Δξπζξψλ,
R.Ε. 2: δψλε κεηαβίβαζεο κεηαμχ ηνπ 1νπ θαη 2νπ ηκήκαηνο ηεο δψλεο ηεο Γάθλεο, R.Ε. 3: δψλε
κεηαβίβαζεο κεηαμχ ηνπ 2νπ θαη 3νπ ηκήκαηνο ηεο δψλεο ηεο Γάθλεο θαη R.Z. 4: δψλε
κεηαβίβαζεο κεηαμχ ηνπ 3νπ θαη 4νπ ηκήκαηνο ηεο δψλεο ηεο Γάθλεο).

Εηθ.5.20 Οη δχν πηζαλνί ηξφπνη ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ Δξπζξψλ: θαησ αξηζηεξά ε
ζχλδεζε ‘άθξνπ κε άθξν’ κε κηθξφ πιάγην ξήγκα θαη πάλσ δεμηά ε ζχλδεζε ‘άθξνπ κε άθξν’
κε δηεχξπλζε ησλ ηκεκάησλ.

ηκεκάησλ είλαη ~400 m (κεηξήζεηο DEM). Λφγσ ηεο γεσκεηξίαο ηνπο πηζαλνί ηξφπνη
ζχλδεζεο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα δηαγψλην ξήγκα πνπ ζα ελψζεη ηα δχν
επηθαιππηφκελα ηκήκαηα, λα δηεπξπλζνχλ ηα δχν άθξα θαη λα ελσζνπλ κε ηα επίπεδα
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ησλ ηκεκάησλ, λα δηεπξπλζεί ην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο θαη λα ελσζεί
κε ην επίπεδν ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ή λα δηεπξπλζεί ην δπηηθφ άθξν ηνπ
αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο θαη λα ελσζεί κε ην επίπεδν ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο (εηθ.5.21).
Πην πηζαλφ θαίλεηαη λα είλαη κηα ζχλδεζε ηνπ αλαηνιηθνχ άθξνπ ηνπ δπηηθνχ
ηκήκαηνο κε ην επίπεδν ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ιφγσ ηνπ φηη ην άθξν απηφ
θαίλεηαη λα ζπγθιίλεη πξνο ην επίπεδν ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο.

Εηθ.5.21 α) Γεσκεηξία ησλ ηκεκάησλ πξηλ ηελ ζχλδεζε (1ν θαη 2ν Γάθλεο), β) ηέζζεξεηο
πηζαλνί ηξφπνη ζχλδεζεο ησλ 2 ηκεκάησλ απφ Morley & Wonganan 2000.

Σν 2ν κε ην 3ν ηκήκα ηεο δψλεο ηεο Γάθλεο είλαη κε επηθαιππηφκελα,
παξάιιεια ηκήκαηα θαη ζρεκαηίδνπλ κηα δψλε κεηαβίβαζεο. Ζ θάζεηε απφζηαζε
κεηαμχ ησλ πξνβνιψλ ησλ επηπέδσλ ησλ δχν ηκεκάησλ είλαη ~300 m (κεηξήζεηο
DEM). χκθσλα κε ην δηάγξακκα Lr-S ηα δχν απηά ηκήκαηα ζα πξνρσξήζνπλ ζε
έλα επηθαιππηφκελν ζηάδην. Λφγσ θαη ηεο γεσκεηξίαο ηνπο πηζαλνί ηξφπνη ζχλδεζεο
είλαη ή λα δεκηνπξγεζεί έλα δηαγψλην ξήγκα πνπ ζα ελψζεη ηα δχν επηθαιππηφκελα
ηκήκαηα, ή λα δηεπξπλζνχλ ηα δχν άθξα θαη λα ελσζνπλ κε ηα επίπεδα ησλ
ηκεκάησλ, ή λα δηεπξπλζεί ην αλαηνιηθφ άθξν ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο θαη λα ελσζεί
κε ην επίπεδν ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ή λα δηεπξπλζεί ην δπηηθφ άθξν ηνπ
αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο θαη λα ελσζεί κε ην επίπεδν ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο (εηθ.5.22).
Πην πηζαλφ θαίλεηαη λα είλαη κηα ζχλδεζε ηνπ δπηηθνχ άθξνπ ηνπ αλαηνιηθνχ
ηκήκαηνο θαη λα ελσζεί κε ην επίπεδν ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ιφγσ ηνπ φηη ην άθξν
απηφ θαίλεηαη λα ζπγθιίλεη πξνο ην επίπεδν ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο.
Σν 3ν θαη 4ν ηκήκα ηεο ξεμηγελήο δψλεο ηεο Γάθλεο, εκθαλίδνπλ κηα
επηθαιππηφκελε γεσκεηξία (εηθ.5.19). Ζ θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ησλ
δχν ηκεκάησλ είλαη ~650 m (κεηξήζεηο DEM). Ζ ζχλδεζε ησλ 2 ηκεκάησλ είλαη
δχζθνιν λα θαζνξηζηεί θαζψο ην κήθνο ηεο θάζεηεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ
ησλ 2 ηκεκάησλ είλαη αξθεηά κεγάιν ζρεηηθά κε ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ 2 ηκεκάησλ
ελψ ππάξρεη πεξίπησζε θαη λα κε ζπληειεζηεί θάπνηα ζχλδεζε (Acocella et al.
2000).
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Εηθ.5.22 α) Γεσκεηξία ησλ ηκεκάησλ (2ν θαη 3ν Γάθλεο) πξηλ ηελ ζχλδεζε, β) ην ζχζηεκα
πξνρσξάεη ζε κηα επηθαιππηφκελε γεσκεηξία ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα Lr-S θαη γ) ηέζζεξεηο
πηζαλνί ηξφπνη ζχλδεζεο ηνπ 2νπ θαη 3νπ ηκεκάηνο απφ Morley & Wonganan 2000.

5.7.1.5 Πηζαλνί ηξφπνη ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ Νενρσξίνπ-

Λενληαξίνπ
Ζ ξεμηγελήο δψλε ηνπ Νενρσξίνπ απνηειείηαη φπσο αλαθέξζεθε απφ έλα ηκήκα.
Παιαηφηεξα ην ξήγκα ηνπ Νενρσξίνπ απνηεινχηαλ απφ δχν ηκήκαηα ηα νπνία ήηαλ
κε επηθαιππηφκελα θαη αξηζηεξήο θιηκάθσζεο. Αλάκεζα απφ ηα δχν ηκήκαηα, ζηε
δψλε κεηαβίβαζεο είρε δεκηνπξγεζεί έλα δηαγψλην ξήγκα ην νπφην δηεπξχλζεθε θαη
έλσζε ηα δχν ηκήκαηα (εηθ.5.23). Απφ ην πξνθίι θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο θαίλεηαη
φηη ηα δχν ηκήκαηα έρνπλ θηάζεη ζε έλα ψξηκν ζηάδην ζχλδεζεο θαζψο ε θαηαλνκή
ηεο πξνζεγγίδεη απηή ελφο εληαίνπ ξήγκαηνο (βι. θεθάιαην 4).

Εηθ.5.23 Ζ ξεμηγελήο δψλε ηνπ Νενρσξίνπ πξηλ ηε ζχλδεζε απνηεινχηαλ απφ δχν
ηκήκαηα. Έλα δηαγψλην ξήγκα δεκηνπξγήζεθε ζηε δψλε κεηαβίβαζεο θαη έλσζε ηα δχν απηά
ηκήκαηα κε κηα ‘άθξνπ κε άθξν ζχλδεζε’.
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Όπσο αλαθέξζεθε ε ξεμηγελήο δψλε ηνπ Λενληαξίνπ απνηειείηαη απφ ηξία
ηκήκαηα. Σν πξψην κε ην δεχηεξν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Λενληαξίνπ
(εηθ.5.24) είλαη κε επηθαιππηφκελα θαη ζπλεπίπεδα. Ζ θιηκάθσζε δειαδή ζηε δψλε
κεηαβίβαζεο είλαη κεδεληθή. Γη‘ απηφλ ην ιφγν, ην πην πηζαλφ είλαη ηα δχν ηκήκαηα
λα ζπλδεζνχλ κε κηα ‗άθξνπ κε άθξν ζχλδεζε‘ θαζψο ζα δηεπξχλνληαη ζε κήθνο
(εηθ.5.24). Σν δεχηεξν κε ην ηξίην ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Λενληαξίνπ είλαη
επίζεο κε επηθαιππηφκελα θαη εκθαλίδνπλ αξηζηεξή θιηκάθσζε. Ζ θάζεηε απφζηαζε
κεηαμχ ησλ πξνβνιψλ ησλ επηπέδσλ ησλ δχν ηκεκάησλ (θιηκάθσζε) είλαη ~200 m. Ο
πηζαλφηεξνο ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ δχν ηκεκάησλ ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα Lr-S,
είλαη λα ζρεκαηηζηεί έλα δηαγψλην ξήγκα ζηε δψλε κεηαβηβάζεο, ην νπνίν ζα
ζπλδέζεη ηα δχν ηκήκαηα κε κηα ‗άθξνπ κε άθξν‘ ζχλδεζε (εηθ.4.24).

Εηθ.5.24 a) Σα ηξία ηκήκαηα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Λενληαξίνπ, ελψ R.Z.1θαη R.Z.2 νη
δψλεο κεηαβίβαζεο ηνπ 1νπ κε ην 2ν θαη ηνπ 2νπ κε ην 3ν ηκήκα ηεο δψλεο Λενληαξίνπ
αληίζηνηρα. Σα δχν πξψηα ηκήκαηα ελδερνκέλσο λα ζπλδεζνχλ κε κηα ‘άθξνπ κε άθξν
ζχλδεζε’ θαζψο ζα δηεπξχλνληαη ζε κήθνο (θίηξηλε γξακκή). Ο πηζαλφηεξνο ηξφπνο ζχλδεζεο
ηνπ 2νπ κε ην 3ν ηκήκα, είλαη λα ζρεκαηηζηεί έλα δηαγψλην ξήγκα ζηε δψλε κεηαβηβάζεο, ην
νπνίν ζα ζπλδέζεη ηα δχν ηκήκαηα κε κηα ‘άθξνπ κε άθξν’ ζχλδεζε b) γεσκεηξία ηνπ 2νπ θαη 3νπ
ηκήκαηνο πξηλ ηελ ζχλδεζε θαη c) γεσκεηξία γεσκεηξία ηνπ 2νπ θαη 3νπ ηκήκαηνο κεηά ηελ
ζχλδεζε απφ Morley & Wonganan 2000.

5.7.1.6

Πηζαλνί ηξφπνη ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο

Αηαιάληεο
Ζ δψλε ηεο Αηαιάληεο φπσο αλαθέξζεθε απνηειείηαη απφ 5 θχξηα ηκήκαηα. Γηα
λα εμεηάζνπκε ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ζα εμεηάζνπκε ηηο 4 δψλεο
κεηαβίβαζεο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ζε ράξηε φπνπ έρνπκε ιεπηνκεξέζηεξε
ραξηνγξάθεζε ησλ ηκεκάησλ (εηθ.5.25).
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Εηθ.5.25 Λεπηνκεξήο ραξηνγξάθεζε ξεγκάησλ a) δψλε Αηαιάληεο (At)-Κππαξηζζίνπ (K1 θαη K2), b) δψλε Κππαξηζζίνπ (K1 θαη Κ2) –Πξνζθχλαο (Pr1 θαη
Pr2), c) δψλε Πξνζθχλαο (Pr1 θαη Pr2)-Μαξηίλνπ (Mr) θαη d) δψλε Μαξηίλνπ (Mr)-Λάξπκλαο (Lr1 θαη Lr2).

Σν ηκήκα ηεο Αηαιάληεο θαη ην ηκήκα ηνπ Κππαξηζζίνπ είλαη δχν
επηθαιππηφκελα ηκήκαηα κε αξηζηεξή θιηκάθσζε, ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ κηα δψλε
κεηαβίβαζεο, κε θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ησλ ηκεκάησλ ~1.2 km
(κεηξήζεηο DEM). Σν ξήγκα ηεο Αηαιάληεο επηθαιχπηεη ην ξήγκα ηνπ Κππαξηζζίνπ
πξνο ηα αλαηνιηθά θαη λφηηα απηνχ. Ο πηζαλφο ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ δχν ηκεκάησλ
είλαη κηα ‗άθξνπ κε επίπεδν‘ ζχλδεζε, θαζψο ην πιαγηνθαλνληθφ ξήγκα ηνπ
Αζπξνξέκαηνο (εηθ.5.26) δηεχζπλζεο ΝΓ-ΒΑ (Ν30°) θαη βνξεηνδπηηθήο θιίζεο
(Pavlides et al. 2004) είλαη πνιχ πηζαλφ λα ελψζεη ην άθξν ηνπ ηκήκαηνο ηνπ

Εηθ.5.26 Σν ξήγκα ηνπ αζπξνξέκαηνο πηζαλά ζα ζπλδέζεη ηα ηκήκαηα ηεο Αηαιάληεο θαη ηνπ
Κππαξηζζίνπ (Pavlides et al. 2004).

Κππαξηζζίνπ κε ην επίπεδν ηνπ ηκήκαηνο ηεο Αηαιάληεο (εηθ.5.28). Σν ηκήκα ηνπ
Κππαξηζζίνπ επίζεο απνηειείηαη φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθ.5.27 απφ 2 κηθξφηεξα
ππνηκήκαηα ηα νπνία πηζαλψο ζα ελσζνχλ κε δηεχξπλζε ηνπ αλαηνιηθνχ
ππνηκήκαηνο πξνο ηα δπηηθά. Σν ηκήκα ηνπ Κππαξηζζίνπ κε ην ηκήκα Πξνζθχλαο
εκθαλίδνπλ δεμηά θιηκάθσζε, δείρλνπλ κηα κε επηθαιππηφκελε γεσκεηξία (εηθ.5.29)
θαη ε θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ πξνβνιψλ ησλ επηπέδσλ ησλ ηκεκάησλ είλαη
~400 m. Σν ηκήκα Πξνζθχλαο απνηειείηαη απφ 2 κηθξφηεξα ππνηκήκαηα (εηθ.5.29)
ηα νπνία ρσξίδνληαη απφ θάζεηα ζε απηά ξήγκαηα ζε παξάιιειε δηάηαμε, ΝΓ-ΒΑ

Εηθ.5.27 Αt: ην ηκήκα ηεο Αηαιάληεο, T1: ην ξήγκα ηνπ αζπξνξέκαηνο, K1 θαη K2: ηα ηκήκαηα
ηνπ Κππαξηζζίνπ θαη T2: ην ξήγκα πνπ ζα ελψζεη ηα 2 ηκήκαηα ηνπ Κππαξηζζίνπ (έλζεην ηεο
εηθ.5.25)
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δηεχζπλζεο (εηθ.5.29). Σα δχν ππνηκήκαηα ηνπ θχξηνπ ηκήκαηνο Πξνζθχλαο πηζαλφ
λα ελσζνχλ κε γεσκεηξία παξφκνηα κε κηα απφ απηέο ηεο εηθφλαο 5.30. Ζ πηζαλή
ζχλδεζε ησλ ηκεκάησλ Κππαξηζζίνπ–Πξνζθχλαο ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα Lr-S
πεξηιακβάλεη κηα ‗άθξνπ κε άθξν‘ ζχλδεζε κε ηε δεκηνπξγία ελφο δηαγψληνπ
ξήγκαηνο (εηθ.5.29). Σν ηκήκα Πξνζθχλαο θαη ην ηκήκα ηνπ Μαξηίλνπ είλαη κε
επηθαιππηφκελα ηκήκαηα ηα νπνία είλαη ζρεδφλ ζπλεπίπεδα (εηθφλα 5.31). Ο
πηζαλφηεξνο ηξφπνο ζχλδεζεο είλαη κηα ‗άθξνπ κε άθξν ζχλδεζε‘ κε πιεπξηθή
δηεχξπλζε ησλ ηκεκάησλ (εηθ.5.32).
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Εηθ.5.28 Σα ηκήκαηα ηεο Αηαιάληεο θαη ηνπ Κππαξηζζίνπ (κε ηε θίηξηλε δηαθεθνκκέλε νη
πηζαλνί ηξφπνη ζχλδεζεο).

διαγώνιο ρήγμα

α

β
Εηθ.5.29 a) πξνθίι θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ηνπ ηκήκαηνο Κππαξηζζίνπ πνπ δειψλεη ηελ
ππνδηαίξεζε ηνπ ζε 2 κηθξφηεξα ππνηκήκαηα (K1 θαη Κ2), β)Κ1 θαη Κ2: ηα ηκήκαηα ηνπ
Κππαξηζζίνπ θαη Σ2: ην ξήγκα πνπ ζα ελψζεη ηα 2 ηκήκαηα ηνπ Κππαξηζζίνπ, Pr1 θη Pr2: ηα 2
ππνηκήκαηα Πξνζθχλαο (έλζεην ηεο εηθ.5.25). Ζ δεκηνπξγία ελφο δηαγψληνπ ξήγκαηνο (θφθθηλε
γξακκή) ελδερνκέλσο λα ελψζεη ην ηκήκα ηνπ Κππαξηζζίνπ κε ην ηκήκα Πξνζθχλαο.

Σν ηκήκα ηνπ Μαξηίλνπ κε ην ηκήκα ηεο Λάξπκλαο είλαη ζπγθιίλνληα, αξηζηεξήο
θιηκάθσζεο, δείρλνπλ κηα επηθαιππηφκελε γεσκεηξία θαη φπσο θαίλεηαη ζηε
ιεπηνκεξή ραξηνγξάθεζε ζα ζπλδεζνχλ κε αγθηζηξνεηδή γεσκεηξία (εηθ.5.33, 5.34),
θαη κηα ‗επηπέδνπ-άθξνπ‘ ζχλδεζε φπνπ ην άθξν ηνπ ηκήκαηνο ηεο Λάξπκλαο
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Εηθ.5.30 a) Relay zone: ε δψλε κεηαβίβαζεο κεηαμχ ησλ 2 ππνηκεκάησλ (Pr1 θαη Pr2) ηνπ
ηκήκαηνο Πξνζθχλαο b) γεσκεηξία πξηλ ηε ζχλδεζε, c)πηζαλέο γεσκεηξίεο ζχλδεζεο απφ
Morley & Wonganan 2000.

β
α
Εηθ.5.31 a) Πξνθίι θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ηνπ ηκήκαηνο Πξνζθχλαο πνπ δειψλεη ηελ
ππνδηαίξεζε ηνπ ζε 2 κηθξφηεξα ππνηκήκαηα, β) Pr1 θαη Pr2: ηα ππνηκήκαηα ηεο Πξνζθχλαο,
Mr: ην ηκήκα ηνπ Μαξηίλνπ (έλζεην ηεο εηθ.5.25).

Εηθ.5.32 R.Z: ε δψλε κεηαβίβαζεο ησλ ηκεκάησλ Πξνζθχλαο ( Pr1 θαη Pr2) θαη Μαξηίλνπ
(Mr). Ο πηζαλφηεξνο ηξφπνο ζχλδεζεο είλαη κηα ‘άθξνπ κε άθξν ζχλδεζε’ κε πιεπξηθή
δηεχξπλζε ησλ ηκεκάησλ (θφθθηλε γξακκή).
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Εηθ.5.33 a) Πξνθίι θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ηνπ ηκήκαηνο Λάξπκλαο πνπ δειψλεη ηελ
ππνδηαίξεζε ηνπ ζε 2 κηθξφηεξα ππνηκήκαηα, β) Mr: ην ηκήκα ηνπ Μαξηίλνπ, Lr1 θαη Lr2: ηα 2
ππνηκήκαηα ηεο Λάξπκλαο (έλζεην ηεο εηθ.5.25).

ζπλδέεηαη κε ην επίπεδν ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Μαξηίλνπ. Ζ θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ
ησλ επηπέδσλ ησλ ηκεκάησλ είλαη ~400 m. Σν θχξην ηκήκα ηεο Λάξπκλαο
απνηειείηαη απφ 2 κηθξφηεξα ππνηκήκαηα (εηθ.5.34) ηα νπνία έρνπλ ζπλδεζεί κε
αγθηζηξνεηδή γεσκεηξία θαη ζρεκαηίδνπλ κηα ‗επηπέδνπ-άθξνπ‘ ζχλδεζε.

Εηθ.5.34 a) Οverlap zone 1: δψλε επηθάιπςεο ησλ ηκεκάησλ Μαξηίλνπ (Mr) θαη
Λάξπκλαο (Lr1 θαη Lr2) θαη overlap zone 2: δψλε επηθάιπςεο ησλ ππνηκεκάησλ ηεο Λάξπκλαο
(Lr1 θαη Lr2) b) γεσκεηξία πξηλ ηε ζχλδεζε, c) πηζαλέο γεσκεηξίεο ζχλδεζεο απφ Morley &
Wonganan (2000).

5.7.1.7 Πηζαλνί ηξφπνη ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Αξθίηζαο

Ζ δψλε ηεο Αξθίηζαο φπσο αλαθέξζεθε απνηειείηαη απφ 3 θχξηα ηκήκαηα. Γηα
λα εμεηάζνπκε ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ζα εμεηάζνπκε ηηο 2 δψλεο
κεηαβίβαζεο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ζε ράξηε φπνπ έρνπκε ιεπηνκεξέζηεξε
ραξηνγξάθεζε ησλ ηκεκάησλ (εηθ.5.35).
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Εηθ.5.35 Λεπηνκεξήο ραξηνγξάθεζε ξεγκάησλ a) δψλε κεηαμχ ηνπ 1νπ (Ar1, Ar2, Ar3 & Ar4) θαη 2νπ ηκήκαηνο (Ar6) ηεο Αξθίηζαο, b) δψλε κεηαμχ ηνπ
2νπ (Ar6) θαη ηνπ 3νπ ηκήκαηνο (Ar7 & Ar8) ηεο Αξθίηζαο.

Σν 1ν ηκήκα ηεο δψλεο ηεο Αξθίηζαο θαη ην 2ν ηκήκα ηεο εκθαλίδνπλ αξηζηεξή
θιηκάθσζε θαη δείρλνπλ κηα γεσκεηξία κε επηθαιππηφκελε (εηθ.5.36). Ζ θάζεηε
απφζηαζε κεηαμχ ησλ πξνβνιψλ ησλ επηπέδσλ ησλ ηκεκάησλ είλαη ~600-700 m
(κεηξήζεηο DEM). Μεηαμχ ησλ δχν ηκεκάησλ έρεη αλαπηπρζεί έλα πιάγην ξήγκα κε
δηεχζπλζε ΝΓ-ΒΑ ην νπνίν είλαη πηζαλφ λα ελψζεη ηα δχν ηκήκαηα (εηθ.5.37) κε κηα
ζχλδεζε ‗άθξνπ κε άθξν‘. Χζηφζν ην δηάγξακκα Lr-S δειψλεη φηη είλαη πηζαλφηεξν
ηα δχν ηκήκαηα λα πξνρσξήζνπλ ζε έλα επηθαιππηφκελν ζηάδην. Δάλ γίλεη απηφ ηφηε

β

α
Εηθ.5.36 a) Πξνθίι θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ηνπ 1νπ ηήκαηνο Αξθίηζαο πνπ δειψλεη
ηελ ππνδηαίξεζε ηνπ ζε 4 κηθξφηεξα ππνηκήκαηα, β) Ar1, Ar2, Ar3 θαη Α 4: ηα 4 ππνηκήκαηα
ηνπ 1νπ ηκήκαηνο ηεο Αξθίηζαο, Ar6: ην 2ν ηκήκα ηεο Αξθίηζαο θαη Ar5: ην ξήγκα πνπ πηζαλψο
ζα ελψζεη ην 1νθαη 2ν ηκήκα ηεο Αξθίηζαο (έλζεην ηεο εηθ.5.35).

Εηθ.5.37 a) Relay zone 1: δψλε κεηαβίβαζεο ηνπ 2νπ (Ar2) θαη 3νπ ππνηκήκαηνο (Ar3) ηνπ 1νπ
ηκήκαηνο Αξθίηζαο, relayzone 2: δψλε κεηαβίβαζεο 3νπ (Ar3) θαη 4νπ ππνηκήκαηνο (Ar4) ηνπ
1νπ ηκήκαηνο Αξθίηζαο, relay zone 3: δψλε κεηαβίβαζεο 1νπ θαη 2νπ ηκήκαηνο Αξθίηζαο b)
γεσκεηξία πξηλ ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ 2νπ θαη 3νπ ππνηκήκαηνο θαη κεηαμχ ηνπ 3νπ θαη 4νπ
ππνηκήκαηνο ηνπ 1νπ ηκήκαηνο ηεο δψλεο ηεο Αξθίηζαο θαη c) γεσκεηξία κεηά ηε ζχλδεζε
κεηαμχ ηνπ 2νπ θαη 3νπ ππνηκήκαηνο θαη κεηαμχ ηνπ 3νπ θαη 4νπ ππνηκήκαηνο ηνπ 1νπ ηκήκαηνο
ηεο δψλεο ηεο Αξθίηζαο (Morley & Wonganan 2000) d) πηζαλή γεσκεηξία ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ
1νπ θαη ηνπ 2νπ ηκήκαηνο ηεο Αξθίηζαο

πηζαλφηεξνο ηξφπνο ζχλδεζεο ζα είλαη ην ΝΓ δηαγψλην ξήγκα λα ελψζεη ηα ηκήκαηα
κε κηα ‗επηπέδνπ κε επίπεδν‘ ζχλδεζε (εηθ.5.38) (αθνχ ζα έρνπλ θηάζεη ζε
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Εηθ.5.38 α) Γεσκεηξία πξηλ ηε ζχλδεζε 1νπ (Ar1,2,3 θαη 4) θαη 2νπ ηκήκαηνο (Ar6) ηεο
Αξθίηζαο. ην θφθθηλν πιαίζην ε δψλε κεηαβίβαζεο ησλ δχν ηκεκάησλ, β) ε πηζαλή γεσκεηξία
θαζψο ην ζχζηεκα έρεη πξνρσξήζεη ζε επηθαιππηφκελε γεσκεηξία ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα
Lr-S θαη ην δηαγψλην ξήγκα (Ar5) έρεη ζπλδέζεη ηα επίπεδα ησλ δχν ηκεκάησλ.

επηθαιππηφκελε γεσκεηξία). κηα ζχλδεζε ‗επηπέδνπ κε επίπεδν‘ κε ην ΝΓ Σν 1ν
ηκήκα ηεο Αξθίηζαο απνηειείηαη απφ 4 κηθξφηεξα ππνηκήκαηα φπσο θαίλεηαη απφ
ην ιεπηνκεξή ράξηε ηεο εηθ.5.35. Σα πξψηα 2 ππνηκήκαηα απφ ηα δπηηθά εκθαλίδνπλ
επηθαιππηφκελε γεσκεηξία ελψ έρνπλ ζπλδεζεί κε κηα ‗επηπέδνπ κε άθξν‘ ζχλδεζε
(εηθ.5.37). Σν 2ν θαη ην 3ν ππνηκήκα ηνπ 1νπ ηκήκαηνο ηεο δψλεο ηεο Αξθίηζαο είλαη
επίζεο επηθαιππηφκελα. Ο πηζαλφηεξνο ηξφπνο ζχλδεζεο είλαη λα δηεπξπλζεί ην 2ν

β

α
Εηθ.5.39 a) Πξνθίι θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ηνπ 3νπ ηήκαηνο Αξθίηζαο πνπ δειψλεη ηελ
ππνδηαίξεζε ηνπ ζε 2 κηθξφηεξα ππνηκήκαηα, β) Ar6: ην 2ν ηκήκα ηεο Αξθίηζαο, Ar7 θαη Ar8:
ην δπηηθφ θαη ην αλαηνιηθφ ππνηκήκα αληίζηνηρα ηνπ 3 νπ ηκήκαηνο ηεο Αξθίηζαο (έλζεην ηεο
εηθ.5.35). Σα δχν ππνηκήκαηα ηνπ 3νπ ηκήκαηνο ηεο Αξθίηζαο έρνπλ ελσζεί κε κηα ζχλδεζε
‘επηπέδνπ κε άθξν’, θαζψο ην άθξν ηνπ αλαηνιηθνχ ππνηκήκαηνο έρεη ζπλδεζεί κε ην επίπεδν
ηνπ δπηηθνχ ππνηκήκαηνο.

ππνηκήκα θαη ην άθξν ηνπ λα ελσζεί κε ην επίπεδν ηνπ 3νπ ππνηκήκαηνο (εηθ.5.37).
Σν 3ν κε ην 4ν ππνηκήκα εηλαη επηθαιππηφκελα θαη πηζαλψο ζα ελσζνχλ κε ζχλδεζε
‗επηπέδνπ κε άθξν‘ κε δηεπξπλζε ηνπ 3 νπ ππνηκήκαηνο πξνο ηα αλαηνιηθά (εηθ.5.37).
Σν 2ν κε ην 3ν ηκήκα ηεο δψλεο ξεγκάησλ ηεο Αξθίηζαο εκθαλίδνπλ αξηζηεξή
θιηκάθσζε θαη επηθαιππηφκελε γεσκεηξία κε θάζεηε απφζηαζε κεηαμχ ησλ
επηπέδσλ ησλ ηκεκάησλ ~300m. Ο πηζαλφηεξνο ηξφπνο ζχλδεζεο είλαη λα
δεκηνπξγεζεί έλα δηαγψλην ξήγκα ζηε δψλε κεηαβίβαζεο θαη λα ελψζεη ηα δχν
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Εηθ.5.40 a)R.Z: δψλε κεηαβίβαζεο ηνπ 2νπ κε ην 3ν ηκήκα ηεο Αξθίηζαο. β)Ο πηζαλφηεξνο
ηξφπνο ζχλδεζεο είλαη λα δεκηνπξγεζεί έλα δηαγψλην ξήγκα ζηε δψλε κεηαβίβαζεο θαη λα
ελψζεη ηα δχν ηκήκαηα κε κηα ‘επηπέδνπ κε επίπεδν’ ζχλδεζε.

ηκήκαηα κε κηα ‗επηπέδνπ κε επίπεδν‘ ζχλδεζε (5.40). Δπίζεο ην δηαγψλην ξήγκα,
δηεχζπλζεο ΝΓ-ΒΑ, πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζην 1ν θαη ην 2ν ηκήκα, είλαη πνιχ
πηζαλφ λα δηεπξπλζεί θαη λα ελψζεη ην 1ν κε ην 3ν ηκήκα, κε κηα ‗άθξνπ κε άθξν‘
ζχλδεζε, ε νπνία θαζηζηα πηζαλψο ην 2 ν ηκήκα αλελεξγφ (εηθ.5.41). Σν 3ν ηκήκα ηεο
δψλεο ξεγκάησλ ηεο Αξθίηζαο απνηειείηαη επίζεο απφ 2 ππνηκήκαηα (εηθ.5.39) ηα
νπνία έρνπλ ελσζεί κε κηα ζχλδεζε ‗επηπέδνπ κε άθξν‘, θαζψο ην άθξν ηνπ
αλαηνιηθνχ ππνηκήκαηνο έρεη ζπλδεζεί κε ην επίπεδν ηνπ δπηηθνχ ππνηκήκαηνο.

Εηθ.5.41 Πηζαλή ζχλδεζε ηκεκάησλ ζε έλα εληαίν ξήγκα (θφθθηλε δηαθεθνκκέλε) θαη
δεπηεξνγελή ηκήκαηα (κπιε) πνπ ίζσο θαηαζηνχλ αλελεξγή.

5.8 Γηάγξακκα κεηαηόπηζεο ζηελ δώλε κεηαβίβαζεο (relay displacement: Dr) κήθνπο θιηκάθσζεο (separation: S)
Όπσο πξναλαθέξζεθε νη δψλεο κεηαβίβαζεο θαη ε γεσκεηξία ηνπο παίδνπλ
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηκεκαηνπνίεζε θαη ηε ζχλδεζε ησλ ξεγκάησλ θαη βξίζθεη
πνιιέο εθαξκνγέο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο γεσινγίαο. Αξθεηνί εξεπλεηέο
ρξεζηκνπνίεζαλ δηαγξάκκαηα κεηαηφπηζεο ζηελ δψλε κεηαβίβαζεο-κήθνπο
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θιηκάθσζεο γηα λα πξνζδηνξίζνπλ θξηηήξηα ζχλδεζεο ηκεκάησλ, θαζψο ε
κεηαηφπηζε ζηε δψλε κεηαβίβαζεο θαη ε θιηκάθσζε ειέγρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ
ξεγκάησλ λα ζπλδένληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηθάιπςεο (Mansfield & Cartwright
2001, Soliva & Benedicto 2004). Χο κεηαηφπηζε ζηε δψλε κεηαβίβαζεο (relay
displacement) γηα επηθαιππηφκελα ηκήκαηα, νξίδνπκε ηε ζπλνιηθή κεηαηφπηζε ησλ
δχν επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ κεηξεκέλε ζην θέληξν ηεο επηθαιππηφκελεο δψλεο
(εηθ.5.42) (Soliva & Benedicto 2004). Γηα ηε κέηξεζε ηεο κεηαηφπηζεο ζηε δψλε
κεηαβίβαζεο (Dr) ησλ κε επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ, θαηαζθεπάζηεθαλ
ηνπνγξαθηθά πξνθίι ζην θέληξν ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο θαη κεηξήζεθε ε κεηαηφπηζε
κεηαμχ ησλ λνεηψλ επζεηψλ (θιηκάθσζε) ησλ 2 κε επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ
(εηθ.5.43).

Εηθ.5.42 Μεηαηφπηζε ζηε δψλε κεηαβίβαζεο (relay displacement) γηα επηθαιππηφκελα
ηκήκαηα, νξίδνπκε ηε ζπλνιηθή κεηαηφπηζε ησλ δχν επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ κεηξεκέλε ζην
θέληξν ηεο επηθαιππηφκελεο δψλεο (d1+d2)

Εηθ.5.43 Γηα ηε κέηξεζε ηεο κεηαηφπηζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο (Dr) ησλ κε
επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ θαηαζθεπάζηεθαλ ηνπνγξαθηθά πξνθίι ζην θέληξν ηεο δψλεο
κεηαβίβαζεο θαη κεηξήζεθε ε κεηαηφπηζε κεηαμχ ησλ λνεηψλ επζεηψλ (θιηκάθσζε) ησλ 2 κε
επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ

Αξθεηέο έξεπλεο δηαγξακκάησλ κεηαηφπηζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεοθιηκάθσζεο, ζε έλα επξχ θάζκα θιηκάθσλ, έδεημαλ φηη νη ηηκέο αλαινγίαο Dr/S<0.27
αληηζηνηρνχλ ζε ηκήκαηα κε ‗αλνηρηέο‘ δψλεο κεηαβίβαζεο (open relays: δψλεο
κεηαβίβαζεο φπνπ δελ έρεη ζπληειεζηεί ζχλδεζε), νη ηηκέο αλαινγίαο Dr/S>1
αληηζηνηρνχλ ζε ηκήκαηα φπνπ ε δψλε κεηαβίβαζεο έρεη ζπάζεη θαη έρνπκε κηα
ψξηκε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ (fully breached), ελψ ην φξην ζην νπνίν έρνπκε
κηα πξψηκε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ζηε δψλε κεηαβίβαζεο (linked relays)
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πνηθίιεη κεηαμχ ησλ ηηκψλ αλαινγίαο 0.27<Dr/S<1 (Soliva & Benedicto 2004).

5.8.1 Δηάγξακκα κεηαηόπηζεο ζηε δώλε κεηαβίβαζεο- θιηκάθωζεο (Dr-S) ζηηο
πεξηνρέο κειέηεο
ηνλ πίλαθα 7 παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα ηα νπνία πξνβάιινληαη ζε
δηάγξακκα κεηαηφπηζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο-κήθνπο θιηκάθσζεο ησλ
επηθαιππηφκελσλ ή κε ηκεκάησλ (Dr-S) (εηθ.5.44). Σα πεξηζζφηεξα δεδνκέλα
εκθαλίδνπλ κε επηθαιππηφκελε γεσκεηξία. ην δηάγξακκα δε ζπκπεξηιήθζεθε ε
ξεμηγελήο δψλε ηνπ Νενρσξίνπ πνπ απνηειείηαη απφ έλα ηκήκα θαζψο θαη ηα
ηκήκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κεδεληθή θιηκάθσζε (ην 1ν κε ην 2ν ηκήκα ηεο

Σκήκαηα

Κιηκάθσζε:
S (m)

Διίθε

Αγ.Κσλζη-Αίγην
Αίγην-ηαθηδάισλα
1ν-2ν

100
100
2000

Μεηαηόπηζε
ζηε δώλε
κεηαβίβαζεο:
Dr (m)
35
6
250

Καπαξέιιη

1ν-2ν

500

40

0.08

100

50

0.5

Εώλε
Ρεγκάησλ
Αίγην

ν

ν

Dr/S
0.35
0.06
0.125

Δξπζξέο

1 -2

Γάθλεο

1ν-2ν

400

200

0.5

2ν-3ν

250

20

0.08

3ν-4ν
ν ν
1 -2

650
-

70
-

0.10769
-

2ν-3ν
Αηαιάληε-Κππαξίζζη
Κππαξίζζη-Πξνζθχλαο
Πξνζθχλαο-Μαξηίλν
Μαξηίλν-Λάξπκλα
1ν-2ν

200
1200
400
400
700

17
180
40
80
130

0.085
0.15
0.100
0.2
0.18571

2ν-3ν

300

200

0.66

Νενρψξη
Λενληάξη
Αηαιάληε

Αξθίηζα

Πίλαθαο 7 Σα δεδνκέλα (απφ κεηξήζεηο DEM) ηα νπνία πξνβάιινληαη ζε δηάγξακκα
κεηαηφπηζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο-κήθνπο θιηκάθσζεο ησλ επηθαιππηφκελσλ ή κε ηκεκάησλ
(Dr-S) (εηθ.5.44). Ζ αλαινγία ηεο κεηαηφπηζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο πξνο ην κήθνο ηεο
θιηκάθσζεο (Dr/S) παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο δειψλεη ην βαζκφ αιιειεπίδξαζεο θαη
ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ.

ξεμηγελνχο

δψλεο ηνπ Λενληαξίνπ

θαη ην ηκήκα Πξνζθχλαο-Μαξηίλνπ ηεο

132

ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Αηαιάληεο) θαη επνκέλσο δελ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ
νπνηαδήπνηε κέηξεζε κεηαηφπηζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο.
Όπσο παξαηεξνχκε ζηελ εηθ.5.44 ηα δεχγε ησλ ηκεκάησλ Αηγίνπ-ηαθηδαιψλαο
ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Αηγίνπ, Κππαξηζζίνπ-Πξνζθχλαο ηεο ξεμηγελνχο δψλεο
ηεο Αηαιάληεο, ηνπ 2νπ-3νπ θαη 3νπ-4νπ ηκήκαηνο ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ησλ Γαθλψλ,
ηνπ 2νπ-3νπ ηκήκαηνο ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Λενληαξίνπ θαη ησλ ηκεκάησλ ηεο
ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Καπαξειιίνπ παξνπζηάδνπλ ρακειέο ηηκέο αλαινγίαο Dr/S <
0.125. Σα δεχγε ησλ ηκεκάησλ ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Διίθεο, ησλ ηκεκάησλ
Αηαιάληεο-Κππαξηζζίνπ θαη Μαξηίλνπ-Λάξπκλαο ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο
Αηαιάληεο θαη ηνπ 1νπ-2νπ ηκήκαηνο ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Αξθίηζαο έρνπλ
κέηξηεο ηηκέο αλαινγίαο 0.3>Dr/S>0.125. Σέινο πςειέο ηηκέο αλαινγίαο Dr/S≥0.3
έρνπλ ηα δεχγε ησλ ηκεκάησλ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ-Αηγίνπ ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ
Αηγίνπ, ησλ ηκεκάησλ ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ησλ Δξπζξψλ, ηνπ 1νπ-2νπ ηκήκαηνο ηεο
ξεμηγελνχο δψλεο ησλ Γαθλψλ θαη ηνπ 2νπ-3νπ ηκήκαηνο ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο
Αξθίηζαο.
Οη ηηκέο αλαινγίαο Dr/S<0.3 ησλ πεξηνρψλ κειέηεο αληηζηνηρνχλ ζε ηκήκαηα κε
‗αλνηρηέο‘ δψλεο κεηαβίβαζεο (open relays), ελψ γηα ηηκέο αλαινγίαο Dr/S>0.3 ηα
ηκήκαηα θαίλνληαη λα έρνπλ θηάζεη ζε έλα αξρηθφ ζηάδην ζχλδεζεο (linked relays).
Αληίζεηα δε θαίλνληαη λα ππάξρνπλ ηκήκαηα πνπ λα έρνπλ ζπάζεη πιήξσο ηε δψλε
κεηαβίβαζεο θαη λα έρνπλ θηάζεη ζε έλα ψξηκν ζηάδην ζχλδεζεο (fully breached
relays). Οη ηηκέο απηέο εηλαη παξφκνηεο κε ηηο ηηκέο πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ πνπ
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (Dr/S<0.27 γηα ‗αλνηρηέο‘ δψλεο κεηαβίβαζεο θαη
0.27<Dr/S<1 γηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ θηάζεη ζε έλα αξρηθφ ζηάδην ζχλδεζεο ζηε
δψλε κεηαβίβαζεο).
Πην ζπγθεθξηκέλα νη ρακειέο ηηκέο αλαινγίαο Dr/S<0.125 ησλ ηκεκάησλ,
νθείινληαη ζε ηκήκαηα κε ‗αλνηρηέο‘ δψλεο κεηαβίβαζεο, φπνπ εκθαλίδνπλ ρακειή
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο (εηθ.5.44), θαζψο φια ηα δεχγε ησλ ηκεκάησλ απηψλ, κε
εμαίξεζε ην δεχγνο 3νπ-4νπ ηκήκαηνο ηεο δψλεο ησλ Γαθλψλ, είλαη κε
επηθαιππηφκελα. Σν 3ν κε ην 4ν ηκήκα ηεο δψλεο ησλ Γαθλψλ αλ θαη επηθαιχπηνληαη,
θαίλεηαη λα έρνπλ κηα αζζελή αιιειεπίδξαζε, θαζψο ηα κήθε ηεο θιηκάθσζεο θαη
ηεο επηθάιπςήο ηνπο είλαη αξθεηά κεγάια ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ηνπο κήθνο.
Απηφ ίζσο απνηειεί εκπφδην γηα κηα ηζρπξφηεξε αιιειεπίδξαζε.
Οη ηηκέο αλαινγίαο 0.3>Dr/S>0.125 αληηζηνηρνχλ ζε ηκήκαηα κε επίζεο
‗αλνηρηέο‘ δψλεο κεηαβίβαζεο, πνπ πηζαλφλ εκθαλίδνπλ κηα κέηξηα έσο ηζρπξή
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ (εηθ.5.44). Ζ ηζρπξή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ
ησλ ηκεκάησλ Αηαιάληεο-Κππαξηζζίνπ θαη Μαξηίλνπ-Λάξπκλαο δειψλεηαη ιφγσ
ηεο επηθαιππηφκελεο γεσκεηξίαο ηνπο (Gupta & Scholz 2000). Σα ηκήκαηα ηεο
Διίθεο δελ εκθαλίδνπλ επηθαιππηφκελε γεσκεηξία. Χζηφζν, φπσο θαίλεηαη θαη απφ
ηα πξνθίι ηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζήο ηνπο ζηα νπνία ε κεγαιχηεξε θαηαθφξπθε
κεηαηφπηζε δελ παξαηεξείηαη ζην θέληξν ησλ ηκεκάησλ, αιιά θνληά ζηελ δψλε
κεηαβίβαζεο, είλαη πηζαλφ λα απνηεινχλ ηκήκαηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ έλα εληαίν
ξήγκα ζε βάζνο θαη θαηά ζπλέπεηα λα εκθαλίδνπλ κηα κέηξηα έσο ηζρπξή
αιιειεπίδξαζε. Σν 1ν κε ην 2ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Αξθίηζαο θαίλεηαη
λα εκθαλίδεη κηα κέηξηα έσο ηζρπξή αιιειεπίδξαζε, θαζψο είλαη πνιχ θνληά ζε
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ζχλδεζε ‗άθξνπ κε άθξν‘ ιφγσ ελφο πιάγηνπ ξήγκαηνο, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε
δψλε κεηαβίβαζεο θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα ελψζεη ηα δχν ηκήκαηα (breached
segments).

Εηθ.5.44 Γηάγξακκα κεηαηφπηζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο-κήθνπο θιηκάθσζεο (Dr-S) ζηηο
πεξηνρέο κειέηεο. Ζ αλαινγία Dr/S παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο δειψλεη ην βαζκφ
αιιειεπίδξαζεο θαη ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ. Όηαλ ε αλαινγία
Dr/S < 0.125 ηφηε ηα ηκήκαηα απνηεινχληαη απφ ‘αλνηρηέο’ δψλεο κεηαβίβαζεο, φπνπ
εκθαλίδνπλ ρακειή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Οη ηηκέο αλαινγίαο 0.3> Dr/S >0.125
αληηζηνηρνχλ ζε ηκήκαηα κε επίζεο ‘αλνηρηέο’ δψλεο κεηαβίβαζεο, πνπ πηζαλφλ εκθαλίδνπλ κηα
κέηξηα έσο ηζρπξή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. Σέινο γηα ηηκέο αλαινγίαο Dr/S>0.3
είλαη πνιχ πηζαλφ λα αληηζηνηρνχλ ζε ηκήκαηα ηα νπνία έρνπλ θηάζεη ζε έλα αξρηθφ ζηάδην
ζχλδεζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο.

Οη ηηκέο Dr/S>0.3 είλαη πνιχ πηζαλφ λα αληηζηνηρνχλ ζε ηκήκαηα ηα νπνία έρνπλ
θηάζεη ζε έλα αξρηθφ ζηάδην ζχλδεζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο (εηθ.5.44). Σα ηκήκαηα
ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηνπ Αηγίνπ ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Αηγίνπ, θαίλεηαη
λα έρνπλ θηάζεη ζε κηα ‗άθξνπ κε άθξν‘ ζχλδεζε κε ηε βνήζεηα ελφο πιάγηνπ
ξήγκαηνο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο. Σν 1 ν κε ην 2ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ησλ
Δξπζξψλ, είλαη επίζεο πνιχ πηζαλφ λα έρνπλ ζπλδεζεί κε κηα ‗άθξνπ κε άθξν‘
ζχλδεζε φπσο θαίλεηαη απφ ηελ απμεκέλε κεηαηφπηζε ησλ 2 ηκεκάησλ ζηε δψλε
κεηαβίβαζεο αιιά θαη απφ ηα πξνεγνχκελα δηαγξάκκαηα θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεοκήθνπο ξεμηγελνχο δψλεο. Σέινο ην 1ν κε ην 2ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο
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Γάθλεο θαη ην 2ν κε ην 3ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Αξθίηζαο, εκθαλίδνπλ κηα
επηθαιππηφκελε γεσκεηξία θαη θαίλεηαη λα έρνπλ θηάζεη ζε έλα βαζκφ ζχλδεζεο
φπσο καο δείρλεη ε απμεκέλε ζπλνιηθή κεηαηφπηζε ηνπο ζηελ δψλε κεηαβίβαζεο.
ηελ εηθ.5.45 έρνπκε πξνβάιιεη ηξία πξνθίι θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ζηα
άθξα ησλ ηκεκάησλ θαη ζηε δψλε κεηαβίβαζήο ηνπο. Έλα γηα ‗αλνηρηέο‘ δψλεο
κεηαβίβαζεο (open relays) κε αζζελή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ (ζηα
ηκήκαηα Αηγίνπ-ηαθηδαιψλαο), έλα ζε ‗αλνηρηέο‘ δψλεο κεηαβίβαζεο κε ηζρπξή
αιιειεπίδξαζε (ζηα ηκήκαηα Αηαιάληεο-Κππαξηζζίνπ) θαη έλα ζε ηκήκαηα ηα νπνία
έρνπλ θηάζεη ζε έλα αξρηθφ ζηάδην ζχλδεζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο (linked relays)
(ζην 1ν κε ην 2ν ηκήκα ηεο Αξθίηζαο). ηηο ‗αλνηρηέο‘ δψλεο κε ρακειή
αιιειεπίδξαζε, ε ζπγθέληξσζε ηεο κεηαηφπηζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο, είλαη πνιχ
κηθξφηεξε απφ ηε ζπγθέληξσζε ηεο κεηαηφπηζεο ζηα άθξα ησλ ηκεκάησλ. ηηο
‗αλνηρηέο‘ δψλεο κεηαβίβαζεο κε ηζρπξή αιιειεπίδξαζε, ε ζπγθέληξσζε ηεο
κεηαηφπηζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο, πξνζεγγίδεη ηελ κεηαηφπηζε ζηα άθξα ησλ δχν
ηκεκάησλ. Σέινο ζηα ηκήκαηα ηα νπνία έρνπλ θηάζεη ζε έλα αξρηθφ ζηάδην ζχλδεζεο
ζηε δψλε κεηαβίβαζεο, ε ζπγθέληξσζε κεηαηφπηζεο ζε απηή είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε
απφ ηε κεηαηφπηζε ζηα άθξα ησλ ηκεκάησλ.

Εηθ.5.45 Παξαδέηγκαηα πξνθίι κεηαηφπηζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο α) ζε ‘αλνηρηέο’ δψλεο
κεηαβίβαζεο (open relays) κε αζζελή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ (ζηα ηκήκαηα
Αηγίνπ-ηαθηδαιψλαο), β) ζε ‘αλνηρηέο’ δψλεο κεηαβίβαζεο κε ηζρπξή αιιειεπίδξαζε (ζηα
ηκήκαηα Αηαιάληεο-Κππαξηζζίνπ) θαη γ) ζε ηκήκαηα ηα νπνία έρνπλ θηάζεη ζε έλα αξρηθφ
ζηάδην ζχλδεζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο (linked relays) (ζην 1ν κε ην 2ν ηκήκα ηεο Αξθίηζαο).

Χζηφζν εδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη θαζέ απηψλ νη ιφγνη Dr/S δελ δίλνπλ
μεθάζαξα φξηα γηα ηηο πεξηνρέο ζχλδεζεο θαη ηηο πεξηνρέο ‗αλνηρηψλ‘ δσλψλ
κεηαβίβαζεο. Τπάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο, νη νπνίνη παίδνπλ ξφιν ζηνλ ηξφπν
ζχλδεζεο θαη ζηε γεσκεηξία ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ θαη νδεγνχλ ζηε δηαζθφξπηζε
ησλ δεδνκέλσλ ησλ δηαγξακκάησλ. Κάπνηνη απφ απηνί είλαη:
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1. Ο ιφγνο κήθνπο-χςνπο ηνπ ξήγκαηνο (L/H): Αξηζκηηηθά κνληέια (Crider
& Pollard 1998) έδεημαλ φηη ε κείσζε ηνπ ιφγνπ L/H (π.ρ. αχμεζε ηνπ
χςνπο ηνπ ξήγκαηνο) νδεγεί ζε αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ξεγκάησλ
ζηε ζχλδεζε ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο, ιφγσ ηεο κεγάιεο ππέξζεζεο
πςειήο δηαηκεηηθήο ηάζεο.
2. Ζ αληνρή θαη ζπλεθηηθφηεηα ηνπ πεηξψκαηνο ζηα άθξα ησλ ξεγκάησλ:
πλδέεηαη άκεζα κε ηηο ηάζεηο ζην ξήγκα θαη ηελ αληνρή ηνπ πεηξψκαηνο
ζην πιηθφ πνπ πεξηβάιιεη ην ξήγκα (Schultz & Fossen 2002).
3. Ζ αληνρή ηεο ξάκπαο ζε ζρέζε κε ηνλ ηνπηθφ εθειθπζκφ ζηα άθξα ηεο
(Ferrill & Morris 2001): Θξαπζηγελείο ηχπνη πεηξσκάησλ κε κηθξή
δηαηκεηηθή αληνρή επηηξέπνπλ επθνιφηεξα ηε ζχλδεζε ζηε δψλε
κεηαβίβαζεο απφ ηδήκαηα πιαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηε παξακφξθσζε.

136

6. ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ
Με βάζε ηε κειέηε ηεο ηκεκαηνπνίεζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο θαλνληθψλ
ξεγκάησλ, ζε 3 πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ξεμηγελείο
δψλεο ηνπ Αηγίνπ θαη ηεο Διίθεο ζηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν, ζηηο ξεμηγελείο δψλεο ηεο
Αηαιάληεο θαη ηεο Αξθίηζαο ζηνλ Δπβντθφ θφιπν θαη ηέινο ζηηο ζχλζεηεο ξεμηγελείο
δψλεο ηνπ Καπαξειιίνπ θαη ηεο Γάθλεο ζηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο κπνξνχλ λα
ζπδεηεζνχλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα:
1. Γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Κνξηλζηαθνχ θαη ηνπ βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ ηα
ινγαξηζκηθά δηαγξάκκαηα ηεο αζξνηζηηθήο ζπρλφηεηαο (Ν) - κήθνπο ξήγκαηνο
(L) δειψλνπλ φηη νη θαηαλνκέο ησλ πεξηνρψλ απηψλ κπνξεί λα είλαη
πνιπθιαζκαηηθέο (multifractal) θαη πεξηγξάθνληαη θαιχηεξα κε δχν επζχγξακκα
ηκήκαηα, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ πιεζπζκνχο ξεγκάησλ κε δηαθνξεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά (εηθ.6.1.α, β). Οη θιηκαθψζεηο ζηηο θαηαλνκέο δείρλνπλ γηα ηελ
πεξηνρή ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ δχν ηηκέο ζηα 3 θαη 8 km (εηθ.6.1.α) θαη γηα ηνλ
βφξεην Δπβντθφ θφιπν δχν ηηκέο επίζεο ζηα 3 θαη 8 km (εηθ.6.1.β), πνπ πηζαλφλ

Εηθ.6.1 Λνγαξηζκηθά δηαγξάκκαηα αζξνηζηηθήο ζπρλφηεηαο (Ν) - κήθνπο ξήγκαηνο (L): α)
γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ, β) γηα ηελ πεξηνρή ηνπ βφξεηνπ Δπβντθνχ
θφιπνπ θαη γ) γηα ηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο. ηηο δχν πξψηεο πεξηνρέο ηα δηαγξάκκαηα
δείρλνπλ πνιπθιαζκαηηθή θαηαλνκή πνπ πεξηγξάθνληαη θαιχηεξα κε δχν επζχγξακκα
ηκήκαηα, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ πιεζπζκνχο ξεγκάησλ κε δηαθνξεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά. ηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο ην δηάγξακκα δείρλεη κηα εθζεηηθή θαηαλνκή,
δειψλνληαο νηί ελδερνκέλσο ηα ξήγκαηα ηεο πεξηνρήο βξίζθνληαη ζε έλα πξψηκν ζηάδην
θνξεζκνχ.
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λα νθείινληαη ζηα κήθε ησλ ξεγκάησλ πνπ αξρίδνπλ λα ππφθεηληαη ζε ζχλδεζε,
δίλνληαο επίζεο ηα ραξαθηεξηζηηθά κήθε ηκεκαηνπνίεζεο ηεο θάζε πεξηνρήο.
Οη δηαθνξεηηθέο ηηκέο θιαζκαηηθήο δηάζηαζεο, φπνπ αληηζηνηρνχλ ζηα δχν
επζχγξακκα ηκήκαηα ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ θαη ηνπ βφξεηνπ Δπβντθνχ
θφιπνπ, δειψλνπλ φηη κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ ξεγκάησλ κε ηελ αχμεζε ηνπ
κήθνπο. Απηφ νθείιεηαη ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ζπλέλσζεο ηκεκάησλ. Γχν
κηθξφηεξα ηκήκαηα ελψλνληαη θαη αληηθαζηζηνχληαη απφ έλα κεγαιχηεξν ξήγκα.
Αληίζεηα γηα ηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο, ε πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ ζην
δηάγξακκα θαλεξψλνπλ κηα εθζεηηθή θαηαλνκή (εηθ.6.1.γ). Ζ εθζεηηθή απηή
θαηαλνκή δειψλεη φηη ηα ξήγκαηα ηεο πεξηνρήο ηεο Βνησηίαο πηζαλφλ λα
βξίζθνληαη ζε έλα πξψηκν ζηάδην θνξεζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη αξθεηά ξήγκαηα
έρνπλ ράζεη ηελ ειεπζεξία ηνπο λα δηεπξχλνληαη θαηαθφξπθα, θαη θαζίζηαληαη
πεξηνξηζκέλεο δνκέο, κε απνηέιεζκα ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέλσζεο λα ζπληειείηαη
πιένλ ζπαληφηεξα. Καζψο ηα πεξηνξηζκέλα ξήγκαηα ράλνπλ ζηγά, ζηγά ηελ
ηθαλφηεηά ηνπο λα αιιειεπηδξνχλ κε άιια ξήγκαηα ην ζχζηεκα ράλεη ηελ
πνιπθιαζκαηηθή ηνπ θχζε. Έηζη ην ζχζηεκα παξνπζηάδεη κηα εθζεηηθή
θαηαλνκή, έσο ηελ εθ λένπ ελεξγνπνίεζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ απηψλ ξεγκάησλ.
2. Οη κεγαιχηεξεο ηηκέο θιαζκαηηθήο δηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ βφξεηνπ
Δπβντθνχ θφιπνπ ζε ζρέζε κε απηή ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ δειψλνπλ φηη ηα
κηθξά ξήγκαηα ηνπ βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ ζπλεηζθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηα
κεγάια ζηε ζπγθέληξσζε ηεο παξακφξθσζεο ελψ ζηνλ Κνξηλζηαθφ ηα κεγάια
ξήγκαηα είλαη απηά πνπ παίδνπλ ηνλ θαζνξηζηηθφηεξν ξφιν.
3. Σν δηάγξακκα κέγηζηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ ξεμηγελψλ
δσλψλ πξνο ην αληίζηνηρν κήθνο ηνπο δειψλεη φηη: ηα ηκήκαηα ηνπ Αγίνπ
Κσλζηαληίλνπ θαη ησλ ηαθηδαιψλσλ ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Αηγίνπ θαη ην
ηκήκα ηνπ Μαξηίλνπ ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Αηαιάληεο πηζαλφλ λα είλαη ζε
έλα πξψηκν ζηάδην εμέιημεο, φπνπ ην κήθνο απνθηήζεθε γξήγνξα ζε απηφ ην
ζηάδην θαη ζα παξακείλεη ζηαζεξφ θαζψο ε κεηαηφπηζε ζα απμάλεηαη (εηθ.6.2.β
ζηάδην 1 ή 2). Σν αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Καπαξειιίνπ θαη
ην 3ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Λενληαξίνπ, πηζαλφλ απνηεινχληαη απφ
κηθξφηεξα ηκήκαηα ηα νπνία βξίζθνληαη ζ‘ έλα πξψηκν ζηάδην ζχλδεζεο θαη γη‘
απηφ ην ιφγν ην κήθνο ηνπο είλαη απμεκέλν ζε ζρέζε κε ηε κεηαηφπηζή ηνπο
(εηθ.6.2.γ, ζηαδην 2 ή 3). Σν ηκήκα ηνπ Αηγίνπ ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Αηγίνπ,
ηα δχν ηκήκαηα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Διίθεο, ην ηκήκα ηεο Αηαιάληεο ηεο
ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Αηαιάληεο, ην 2ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο
Αξθίηζαο, ην δπηηθφ ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Καπαξειιίνπ, ην 1 ν ηκήκα
ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Γάθλεο, ην 2ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ησλ
Δξπζξψλ θαη ηέινο ην 1ν θαη ην 2ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Λενληαξίνπ,
είλαη πνιχ πηζαλφ λα βξίζθνληαη ζε έλα ζηάδην εμέιημεο, φπνπ ην κήθνο θαη ε
κεηαηφπηζή ηνπο απμάλνληαη κε ζηαζεξφ ξπζκφ (εηθ.6.2.α). Σν 1ν θαη ην 3ν ηκήκα
ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Αξθίηζαο θαη ηα ηκήκαηα ηνπ Κππαξηζζίνπ, ηνπ
Πξνζθχλαο θαη ηεο Λάξπκλαο ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Αηαιάληεο, θαίλεηαη λα
απνηεινχληαη απφ κηθξφηεξα ηκήκαηα ηα νπνία έρνπλ θηάζεη ζε έλα
πξνρσξεκέλν ζηάδην ζχλδεζεο, έηζη ψζηε ε αλαινγία ηνπο dmax/L λα
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πξνζεγγίδεη απηή κηαο εληαίαο δνκήο (εηθ.6.2.δ, ζηάδην 4). Σν 1ν ηκήκα ηεο
ξεμηγελνχο δψλεο ησλ Δξπζξψλ θαη ην 2 ν, ην 3ν θαη ην 4ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο
δψλεο ηεο Γάθλεο, είλαη πηζαλφλ λα έρνπλ θηάζεη ζε έλα ζηάδην ζχλδεζεο θαη λα
είρακε επαθφινπζε αχμεζε ηεο κεηαηφπηζεο, είηε είλαη ξήγκαηα, ησλ νπνίσλ ην
κήθνο απνθηήζεθε ζε έλα αξρηθφ ζηάδην εμέιημεο θαη απφ ηφηε απμάλνπλ κφλν
ζε κεηαηφπηζε (6.2.β, ζηάδην 4 ή 6.2.δ, ζηάδην 3). Σέινο ε ξεμηγελήο δψλε ηνπ
Νενρσξίνπ αληηπξνζσπεχεη έλα ξήγκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κηθξφηεξα
ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζ‘ έλα ψξηκν ζηάδην ζχλδεζεο (6.2.δ, ζηάδην 5).

Εηθ.6.2 Μνληέια εμέιημεο ξεγκάησλ θαη ηα ζηάδηα απηψλ: α) κνληέιν ζηαζεξήο αλαινγία
dmax/L φπνπ θαζψο ην ξήγκα εμειίζζεηαη, ην κήθνο θαη ε κεηαηφπηζή ηνπ απμάλνληαη κε έλα
ζηαζεξφ ξπζκφ, β) κνληέιν ‘ ζηαζεξνχ κήθνπο’ πξνηεηλφκελν απφ Walsh et al. (2002) φπνπ ην
ξήγκα έρεη απνθηήζεη ην κήθνο ηνπ πνιχ γξήγνξα ζε έλα πξψηκν ζηάδην θαη χζηεξα παξακέλεη
ζηαζεξφ θαζψο ε κεηαηφπηζε απμάλεηαη, γ) κνληέιν πξψηκεο ζχλδεζεο θαηά ην νπνίν ε
ζχλδεζε ζπληειείηαη ζε έλα πξψηκν ζηάδην εμέιημεο ησλ ηκεκάησλ (π.ρ.Morley 1999) θαη δ)
΄ην κνληέιν ζχλδεζεο’ ζην νπνίν ηα ηκήκαηα θαζψο εμειίζζνληαη, αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο
θαη ζηαδηαθά ζπληειείηαη ε ζχλδεζε ησλ ηκεκάησλ απηψλ (Peacock & Sanderson 1991,
Cartwright et al. 1995, Kim et al. 2000).
4. Σν δηάγξακκα κέγηζηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ηεο θάζε ξεμηγελνχο δψλεο

πξνο ην ζπλνιηθφ κήθνο απηήο δειψλεη φηη: νη ξεμηγελείο δψλεο ηνπ Αηγίνπ, ηεο
Αηαιάληεο θαη ηνπ Λενληαξίνπ κε ηηκέο αλαινγίαο dmax/L<0.03, βξίζθνληαη ζε
έλα αξρηθφ ζηάδην εμέιημεο. Οη ξεμηγελείο δψλεο ηεο Διίθεο, ηεο Αξθίηζαο, ηνπ
Καπαξειιίνπ θαη ηεο Γάθλεο κε ηηκέο αλαινγίαο 0.03<dmax/L<0.05, βξίζθνληαη
ζε έλα ελδηάκεζν ζηάδην εμέιημεο. Σέινο νη ξεμηγελείο δψλεο ηνπ Νενρσξίνπ θαη
ησλ Δξπζξψλ κε ηηκέο αλαινγίαο dmax/L>0.05, βξίζθνληαη ζε έλα πξνρσξεκέλν
ζηάδην εμέιημεο, ζην νπνίν έρεη ζπληειεζηεί ζχλδεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπο. ηελ
εηθ.6.3 παξνπζηάδεηαη ζε ινγαξηζκηθφ δηάγξακκα, έλα κνληέιν γηα ηε ζρέζε ηεο
κέγηζηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ηεο θάζε ξεμηγελνχο δψλεο κε ην ζπλνιηθφ
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κήθνο απηήο πνπ δείρλεη ην ζηάδην εμέιημεο ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ ησλ πεξηνρψλ
κειέηεο.

Εηθ.6.3 κνληέιν γηα ηε ζρέζε ηεο κέγηζηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ηεο θάζε ξεμηγελνχο
δψλεο κε ην ζπλνιηθφ κήθνο απηήο. Γηα dmax/L<0.03 νη ξεμηγελείο δψλεο βξίζθνληαη ζε έλα
έλα αξρηθφ ζηάδην εμέιημεο. Γηα 0.03<dmax/L<0.05 νη ξεμηγελείο δψλεο βξίζθνληαη ζε έλα πην
πξνρσξεκέλν ζηάδην εμέιημεο, ελψ γηα dmax/L>0.05 νη ξεμηγελείο δψλεο βξίζθνληαη ζε έλα
ψξηκν ζηάδην εμέιημεο ζην νπνίν έρεη ζπληειεζηεί ζχλδεζε ησλ ηκεκάησλ.
5. Σν δηάγξακκα ηκεκάησλ αλά κνλάδα κήθνπο-θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ηεο

ξεμηγελνχο δψλεο δείρλεη φηη έρνπκε κηα ζπζηεκαηηθή κείσζε ησλ ηκεκάησλ αλά
κνλάδα κήθνπο κε ηελ αχμεζε ηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ησλ ξεμηγελψλ
δσλψλ ηνπο πηζαλφλ ιφγσ ζχλδεζεο (εηθ.6.4). Δμαίξεζε απνηεινχλ νη ξεμηγελείο
δψλεο ησλ Δξπζξψλ θαη ησλ Γαθλψλ, νη νπνίεο έρνπλ πςειφηεξε αλαινγία
ηκεκάησλ απφ απηή πνπ αλακελφηαλ. Δλδερνκέλσο, θάπνηα απφ ηα ηκήκαηα ησλ
δσλψλ απηψλ λα έρνπλ θηάζεη ζε έλα βαζκφ ζχλδεζεο θαη έηζη λα έρνπκε
ππεξεθηηκήζεη ηνλ αξηζκφ ηκεκάησλ.
6. Σα δηαγξάκκαηα, θιηκάθσζεο-ζπλνιηθνχ κήθνπο επηθαιππηφκελσλ ή κε
ηκεκάησλ θαη κήθνπο ηεο επηθαιππηφκελεο ή κε δψλεο-ζπλνιηθνχ κήθνπο
επηθαιππηφκελσλ ή κε ηκεκάησλ, δειψλνπλ φηη ηα κε επηθαιππηφκελα ηκήκαηα
ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ ησλ πεξηνρψλ κειέηεο ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα
αιιειεπίδξαζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ Acocella et al. (2000). Σν ζπλνιηθφ κήθνο
θάζε δεχγνπο ηκεκάησλ είλαη, ηνπιάρηζηνλ κηαο ηάμεο κεγάιπηεξν απφ ην κήθνο
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Εηθ.6.4 Γηάγξακκα ηκεκάησλ αλά κνλάδα κήθνπο-θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ξεμηγελνχο
δψλεο γηα ηηο πεξηνρέο κειέηεο. Οη ξεμηγελείο δψλεο αθνινπζνχλ κηα ζπζηεκαηηθή κείσζε
ησλ ηκεκάησλ αλά κνλάδα κήθνπο κε ηελ αχμεζε ηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ηνπο
πηζαλφλ ιφγσ ζχλδεζεο.

ηεο κεηαμχ ηνπο θιηκάθσζεο (S/Lt≤0.1) θαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο κεγαιχηεξν
απφ ην αληίζηνηρν κήθνο ηεο κε επηθαιππηφκελεο δψλεο (Lr<1/3Lt).
7. Σν δηάγξακκα κήθνπο δψλεο κεηαβίβαζεο-θιηκάθσζεο (Lr-S) γηα ηα κε
επηθαιππηφκελα ηκήκαηα, δείρλεη φηη ηα ηκήκαηα έρνπλ κηα ζηαζεξή πνξεία,
δειψλνληαο φηη φηαλ νη αλαινγίεο ηεο θιηκάθσζεο πξνο ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ
κε επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ (S/Lt) θαη ηνπ κήθνπο ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο
πξνο ην ζπλνιηθφ κήθνο ησλ κε επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ (Lr/Lt) έρνπλ
ρακειέο ηηκέο, ηα άθξα ησλ 2 ηκεκάησλ ηεο κε επηθαιππηφκελεο δψλεο είλαη πην
πηζαλφ λα ζπλδεζνχλ κε κηα ‗άθξνπ κε άθξν‘ ζχλδεζε, ελψ κε πςειέο ηηκέο, ηα
άθξα πηζαλφλ λα πξνρσξήζνπλ ζε κηα επηθαιππηφκελε γεσκεηξία. Σα δεχγε
ηκεκάησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ αξρή ησλ αμφλσλ θαη έρνπλ ρακειέο
αλαινγίεο (S/Lt θαη L/Lt) είλαη ηα ηκήκαηα Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ-Αηγίνπ θαη
Αηγίνπ-ηαθηδάισλαο ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Αηγίνπ, ην 1ν κε ην 2ν ηκήκα ηεο
ξεμηγελνχο δψλεο ησλ Δξπζξψλ, ην 2 ν κε ην 3ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ
Λενληαξίνπ θαη ηα ηκήκαηα Κππαξηζζίνπ-Πξνζθχλαο ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο
Αηαιάληεο. Σα δεχγε απηά είλαη πνιπ πηζαλφ λα αιιειεπηδξάζνπλ θαη λα
ζπλδεζνχλ κε κηα ‗άθξνπ κε άθξν‘ ζχλδεζε. Αληίζεηα θαζψο απνκαθξπλφκαζηε
απφ ηελ αξρή ησλ αμφλσλ (κε πςειέο αλαινγίεο S/Lt θαη L/Lt) ηα ηκήκαηα
πηζαλφλ λα έρνπλ ηελ ηάζε λα δεπξχλνπλ ηα κήθε ηνπο ψζηε λα θηάζνπλ ζε έλα
επηθαιχπηφκελν ζηάδην. Απηά ηα δεχγε είλαη ηα δχν ηκήκαηα ηεο ξεμηγελνχο
δψλεο ηεο Διίθεο, ην 2ν κε ην 3ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Γάθλεο θαη
ηέινο ην 1ν κε ην 2ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δσλεο ηεο Αξθίηζαο. Ζ ζέζε ησλ δχν
ηκεκάησλ ηνπ Καπαξειιίνπ ζην δηάγξακκα είλαη θάπνπ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ
πνπ είλαη πηζαλφηεξε κηα ζχλδεζε ‗άθξνπ κε άθξν‘ θαη ησλ ηκεκάησλ πνπ είλαη
πηζαλφηεξν λα δεπξχλνπλ ηα κήθε ηνπο ψζηε λα θηάζνπλ ζε έλα επηθαιχπηφκελν
ζηάδην. Γη‘ απηφλ ην ιφγν είλαη δχζθνιν γίλεη θάπνηα εθηίκεζε. Σέινο γηα ηηο
δψλεο επηθαιππηφκελεο γεσκεηξίαο ζχκθσλα κε ην θξηηήξην ζχλδεζεο ησλ
Acocella et al. (2000) ην 2ν κε ην 3ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Αξθίηζαο
θαζψο θαη ηα ηκήκαηα Μαξηίλνπ-Λάξπκλαο είλαη ηα πην πηζαλά ηκήκαηα γηα
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ζχλδεζε. Αληίζεηα ην 1ν κε ην 2ν ηκήκα θαη ην 3ν κε ην 4ν ηκήκα ηεο
ξεμηγελνχο δψλεο ησλ Γαθλψλ θαη ην ηκήκα ηεο Αηαιάληεο κε ην ηκήκα
Κππαξηζζίνπ, ην πην πηζαλφ είλαη λα δηεπξχλνπλ ηα ηκήκαηά ηνπο γηα λα
θηάζνπλ ζε έλα πην ψξηκν ζηάδην επηθάιπςεο. ηελ εηθφλα 6.5 παξνπζηάδεηαη ην
κνληέιν γηα ηε ζρέζε κήθνπο δψλεο κεηαβίβαζεο-θιηκάθσζεο (Lr-S) κε
επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ.

Εηθ.6.5 Μνληέιν γηα ηε ζρέζε κήθνπο δψλεο κεηαβίβαζεο-θιηκάθσζεο (Lr-S) ησλ κε
επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ. Ζ θιηκάθσζε (S) θαη ην κήθνο ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο (Lr)
πξνβάιινληαη αλά κνλάδα ζπλνιηθνχ κήθνπο ησλ κε επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ (S/Lt θαη
Lr/Lt αληίζηνηρα) ψζηε λα εθηηκεζεί εάλ είλαη πηζαλφηεξν λα ζπληειεζηεί κηα ‘άθξνπ κε άθξν’
ζχλδεζε ή άλ ηα ηκήκαηα ζα πξνρσξήζνπλ ζε κηα επηθαιππηφκελε γεσκεηξία. Σα δεχγε
ηκεκάησλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηελ αξρή ησλ αμφλσλ είλαη πνιπ πηζαλφ λα αιιειεπηδξάζνπλ
θαη λα ζπλδεζνχλ κε κηα ‘άθξνπ κε άθξν’ ζχλδεζε. Αληίζεηα θαζψο απνκαθξπλφκαζηε απφ ηελ
αξρή ησλ αμφλσλ ηα ηκήκαηα πηζαλφλ λα έρνπλ ηελ ηάζε λα δεπξχλνπλ ηα κήθε ηνπο ψζηε λα
θηάζνπλ ζε έλα επηθαιχπηφκελν ζηάδην.
8. Σν δηάγξακκα κεηαηφπηζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο-κήθνπο θιηκάθσζεο ησλ

επηθαιππηφκελσλ ή κε ηκεκάησλ (εηθ.6.6) δειψλεη φηη: νη ηηκέο αλαινγίαο
Dr/S<0.3 ησλ πεξηνρψλ κειέηεο αληηζηνηρνχλ ζε ηκήκαηα κε ‗αλνηρηέο‘ δψλεο
κεηαβίβαζεο (open relays), ελψ γηα ηηκέο αλαινγίαο Dr/S>0.3 ηα ηκήκαηα
θαίλνληαη λα έρνπλ θηάζεη ζε έλα αξρηθφ ζηάδην ζχλδεζεο (linked relays).
Αληίζεηα δε θαίλνληαη λα ππάξρνπλ ηκήκαηα πνπ λα έρνπλ ζπάζεη πιήξσο ηε
δψλε κεηαβίβαζεο θαη λα έρνπλ θηάζεη ζε έλα ψξηκν ζηάδην ζχλδεζεο (fully
breached relays). Οη ηηκέο απηέο εηλαη παξφκνηεο κε ηηο ηηκέο πξνεγνχκελσλ
εξεπλψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (Dr/S<0.27 γηα ‗αλνηρηέο‘ δψλεο
κεηαβίβαζεο θαη 0.27<Dr/S<1 γηα ηκήκαηα πνπ έρνπλ θηάζεη ζε έλα αξρηθφ
ζηάδην ζχλδεζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο). Πην ζπγθεθξηκέλα νη ρακειέο ηηκέο
αλαινγίαο Dr/S<0.125 ησλ ηκεκάησλ, νθείινληαη ζε ηκήκαηα κε ‗αλνηρηέο‘
δψλεο κεηαβίβαζεο, φπνπ εκθαλίδνπλ ρακειή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο,
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θαζψο φια ηα δεχγε ησλ ηκεκάησλ απηψλ, κε εμαίξεζε ην δεχγνο 3νπ-4νπ
ηκήκαηνο ηεο δψλεο ησλ Γαθλψλ, είλαη κε επηθαιππηφκελα. Σν 3ν κε ην 4ν
ηκήκα ηεο δψλεο ησλ Γαθλψλ αλ θαη επηθαιχπηνληαη, θαίλεηαη λα έρνπλ κηα
αζζελή αιιειεπίδξαζε, θαζψο ηα κήθε ηεο θιηκάθσζεο θαη ηεο επηθάιπςήο
ηνπο είλαη αξθεηά κεγάια ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ ηνπο κήθνο θαη απηφ ίζσο
απνηειεί εκπφδην γηα κηα ηζρπξφηεξε αιιειεπίδξαζε. Οη ηηκέο αλαινγίαο
0.3>Dr/S>0.125 αληηζηνηρνχλ ζε ηκήκαηα κε επίζεο ‗αλνηρηέο‘ δψλεο
κεηαβίβαζεο, πνπ πηζαλφλ εκθαλίδνπλ κηα κέηξηα έσο ηζρπξή αιιειεπίδξαζε
κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. Ζ ηζρπξή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ
Αηαιάληεο-Κππαξηζζίνπ θαη Μαξηίλνπ-Λάξπκλαο δειψλεηαη ιφγσ ηεο
επηθαιππηφκελεο γεσκεηξίαο ηνπο (Gupta & Scholz 2000). Σα ηκήκαηα ηεο
Διίθεο δελ εκθαλίδνπλ επηθαιππηφκελε γεσκεηξία. Χζηφζν, φπσο θαίλεηαη θαη
απφ ηα πξνθίι ηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζήο ηνπο ζηα νπνία ε κεγαιχηεξε
θαηαθφξπθε κεηαηφπηζε δελ παξαηεξείηαη ζην θέληξν ησλ ηκεκάησλ, αιιά
θνληά ζηελ δψλε κεηαβίβαζεο, είλαη πηζαλφ λα απνηεινχλ ηκήκαηα, πνπ
πξνέξρνληαη απφ έλα εληαίν ξήγκα ζε βάζνο θαη θαηά ζπλέπεηα λα εκθαλίδνπλ

Εηθ.6.6 Γηάγξακκα κεηαηφπηζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο-κήθνπο θιηκάθσζεο (Dr-S) ζηηο
πεξηνρέο κειέηεο. Όηαλ ε αλαινγία Dr/S < 0.125 ηφηε ηα ηκήκαηα απνηεινχληαη απφ ‘αλνηρηέο’
δψλεο κεηαβίβαζεο, φπνπ εκθαλίδνπλ ρακειή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Οη ηηκέο αλαινγίαο
0.3> Dr/S >0.125 αληηζηνηρνχλ ζε ηκήκαηα κε επίζεο ‘αλνηρηέο’ δψλεο κεηαβίβαζεο, πνπ
πηζαλφλ εκθαλίδνπλ κηα κέηξηα έσο ηζρπξή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. Σέινο γηα
ηηκέο αλαινγίαο Dr/S>0.3 είλαη πνιχ πηζαλφ λα αληηζηνηρνχλ ζε ηκήκαηα ηα νπνία έρνπλ
θηάζεη ζε έλα αξρηθφ ζηάδην ζχλδεζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο.

κηα κέηξηα έσο ηζρπξή αιιειεπίδξαζε. Σν 1ν κε ην 2ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο
δψλεο ηεο Αξθίηζαο θαίλεηαη λα εκθαλίδεη κηα κέηξηα έσο ηζρπξή
αιιειεπίδξαζε, θαζψο είλαη πνιχ θνληά ζε ζχλδεζε ‗άθξνπ κε άθξν‘ ιφγσ ελφο
πιάγηνπ ξήγκαηνο, πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε δψλε κεηαβίβαζεο θαη είλαη πνιχ
πηζαλφ λα ελψζεη ηα δχν ηκήκαηα (breached segments). Οη ηηκέο Dr/S>0.3 είλαη
πνιχ πηζαλφ ηα ηκήκαηα ηα νπνία έρνπλ θηάζεη ζε έλα αξρηθφ ζηάδην ζχλδεζεο
ζηε δψλε κεηαβίβαζεο. Σα ηκήκαηα ηνπ Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηνπ Αηγίνπ ηεο

143

ξεμηγελνχο δψλεο ηνπ Αηγίνπ, θαίλεηαη λα έρνπλ θηάζεη ζε κηα ‗άθξνπ κε άθξν‘
ζχλδεζε κε ηε βνήζεηα ελφο πιάγηνπ ξήγκαηνο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο. Σν 1 ν κε
ην 2ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ησλ Δξπζξψλ, είλαη επίζεο πνιχ πηζαλφ λα
έρνπλ ζπλδεζεί κε κηα ‗άθξνπ κε άθξν‘ ζχλδεζε φπσο θαίλεηαη απφ ηελ
απμεκέλε κεηαηφπηζε ησλ 2 ηκεκάησλ ζηε δψλε κεηαβίβαζεο αιιά θαη απφ ηα
πξνεγνχκελα δηαγξάκκαηα θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο-κήθνπο ξεμηγελνχο δψλεο.
Σέινο ην 1ν κε ην 2ν ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Γάθλεο θαη ην 2 ν κε ην 3ν
ηκήκα ηεο ξεμηγελνχο δψλεο ηεο Αξθίηζαο, εκθαλίδνπλ κηα επηθαιππηφκελε
γεσκεηξία θαη θαίλεηαη λα έρνπλ θηάζεη ζε έλα βαζκφ ζχλδεζεο φπσο καο
δείρλεη ε απμεκέλε ζπλνιηθή κεηαηφπηζε ηνπο ζηελ δψλε κεηαβίβαζεο.
ηελ εηθ.6.7 παξνπζηάδεηαη έλα γεληθφ κνληέιν αιιειεπίδξαζεο θαη ζχλδεζεο
ησλ ηκεκάησλ ησλ πεξηνρψλ κειέηεο.

Εηθ.6.7 Μνληέιν αιιειεπίδξαζεο θαη ζχλδεζεο ηκεκάησλ: α) δηεχξπλζε απηφλνκνπ ηκήκαηνο
πξηλ ηελ αιιειεπίδξαζε, β) 2 ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε κε επηθαιππηφκελε γεσκεηξία θαη
εκθαλίδνπλ αζζελή αιιειεπίδξαζε, γ) απφ ηε κε επηθαιππηφκελε γεσκεηξία ηνπ πξνεγνχκελνπ
ζηαδίνπ κε ηελ εμέιημε ησλ ηκεκάησλ, είηε πξνρσξάκε ζε έλα επηθαιππηφκελν ζηάδην κεηαμχ
ησλ ηκεκάησλ, είηε δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο πιάγηνπ ξήγκαηνο πνπ ζα ελψζεη
ηα 2 ηκήκαηα. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο έρνπκε ηζρπξή αιιειεπίδξαζε ησλ ηκεκάησλ, δ) θαζψο
ε δηεχξπλζε ησλ ηκεκάησλ έρεη ζηακαηήζεη θηάλνπκε ζε έλα αλψξηκν ζηάδην ζχλδεζεο κεηαμχ
ησλ δχν ηκεκάησλ κε ζχλδεζε ‘επηπέδνπ κε επίπεδν’ είηε ‘άθξνπ κε άθξν’ θαη ε) ηα ηκήκαηα
έρνπλ θηάζεη ζε έλα ψξηκν ζηάδην ζχλδεζεο. Σα λέν ξήγκα είλαη πηζαλφ λα ζπλερίζεη ηελ
πιεπξηθή ηνπ δηεχξπλζε. ην κνληέιν ηαμηλνκνχληαη ηα ηκήκαηα ησλ πεξηνρψλ κειέηεο.

ηηο εηθ.6.8, 6.9 θαη 6.10 παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά κνληέια εμέιημεο,
αιιειεπίδξαζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ πεξηνρψλ κειέηεο. ηνλ
Κνξηλζηαθφ θφιπν ηα ηκήκαηα αθνινπζνχλ έλα κνληέιν εμέιημεο ζηαζεξήο
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Εηθ.6.8 Γεληθφ κνληέιν εμέιημεο, αιιειεπίδξαζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ.

Εηθ.6.9 Γεληθφ κνληέιν εμέιημεο, αιιειεπίδξαζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ηνπ βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ.

Εηθ.6.10 Γεληθφ κνληέιν εμέιημεο, αιιειεπίδξαζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ηκεκάησλ ηεο πεξηνρήο ηεο Βνησηίαο.

αλαινγίαο d/L. Σα ηκήκαηα εκθαλίδνπλ κηα κε επηθαιππηφκελε γεσκεηξία ελψ
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε αζχκκεηξε θαηαλνκή (π.ρ. ηα ηκήκαηα ηεο ξεμηγελνχο
δψλεο ηεο Διίθεο) ηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο θαζψο πιεζηάδνπλ ζηελ δψλε
κεηαβίβαζεο πνπ δειψλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. Σέινο ε ηζρπξή
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο Διίθεο, ελψ απηά εκθαλίδνπλ κηα κε
επηθαιππηφκελε γεσκεξία ίζσο δειψλνπλ φηη ηα δχν απηά ηκήκαηα πξνέξρνληαη απφ
δηαθιάδσζε ελφο εληαίνπ ζε βάζνο ξήγκαηνο.
Σα ηκήκαηα ηνπ Βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα
επηθαιππηφκελε γεσκεηξία. Δπίζεο ηα ηκήκαηα απηά απνηεινχληαη απφ επί κέξνπο
ηκήκαηα ηα νπνία έρνπλ θηάζεη ζε έλα βαζκφ ζχλδεζεο ψζηε ε ηειηθή ηνπο αλαινγία
d/L λα πξνζεγγίδεη ηελ αλαινγία ελφο κνληέινπ εμέιημεο κε ζηαζεξφ ξπζκφ d/L.
Σέινο ζηελ πεξηνρε ηεο Βνησηίαο ηα ηκήκαηα αθνινπζνχλ έλα κνληέιν εμέιημεο
ζηαζεξνχ κήθνπο, φπνπ δηαηεξνχλ ην κήθνο ηνπο ζηαζεξφ θαη ζπγθεληξψλεηαη κφλν
κεηαηφπηζε. Δλδερνκέλσο ηα ηκήκαηα λα έρνπλ θηάζεη ζε έλα πξψηκν ζηάδην
θνξεζκνχ φπνπ έρνπλ ράζεη ηελ ειεπζεξία ηνπο λα δηεπξχλνληαη. Απηφ παξαηεξείηαη
θαη ζηηο κεγάιεο δνκέο (π.ρ. 1ν ηκήκα ηεο Γάθλεο, ξήγκα Νενρσξίνπ), αιιά θαη ζηηο
κηθξέο δνκέο (3ν θαη 4ν ηκήκα Γάθλεο).
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7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

 Σα ινγαξηζκηθά δηαγξάκκαηα ηεο αζξνηζηηθήο ζπρλφηεηαο (Ν) - κήθνπο ξήγκαηνο
(L) έδεημαλ γηα ηηο πεξηνρή ηνπ Κνξηλζηαθνχ θαη ηνπ βφξεηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ φηη
νη θαηαλνκέο ησλ πεξηνρψλ απηψλ είλαη πνιπθιαζκαηηθέο, κε δχν επζχγξακκα
ηκήκαηα, ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ πιεζπζκνχο ξεγκάησλ κε δηαθνξεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά θαη δχν ηηκέο ζηα 3 θαη 8 km πνπ νθείινληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά
κήθε ησλ ξεγκάησλ πνπ αξρίδνπλ λα ππφθεηληαη ζε ζχλδεζε. Γηα ηελ πεξηνρή ηεο
Βνησηίαο ην δηάγξακκα θαλεξψλεη κηα εθζεηηθή θαηαλνκή, πνπ δειψλεη φηη ηα
ξήγκαηα ηεο πεξηνρήο ηεο Βνησηίαο πηζαλφλ λα βξίζθνληαη ζε έλα πξψηκν ζηάδην
θνξεζκνχ, έρνληαο ράζεη ηελ ειεπζεξία ηνπο λα δηεπξχλνληαη.
 Σα δηαγξάκκαηα d/L έδεημαλ φηη ηα ηκήκαηα ηνπ Κνξηλζηαθνχ θφιπνπ αθνινπζνχλ
έλα κνληέιν εμέιημεο κε ζηαζεξή αλαινγία d/L, ηα ηκήκαηα ηνπ Βφξεηνπ
Δπβντθνχ θφιπνπ απνηεινχληαη απφ επί κέξνπο ηκήκαηα ηα νπνία έρνπλ θηάζεη ζε
έλα βαζκφ ζχλδεζεο, ψζηε ε ηειηθή ηνπο αλαινγία d/L λα πξνζεγγίδεη ηελ
αλαινγία ελφο κνληέινπ εμέιημεο κε ζηαζεξφ ξπζκφ d/L θαη ηέινο ζηελ πεξηνρε
ηεο Βνησηίαο, ηα ηκήκαηα αθνινπζνχλ έλα κνληέιν εμέιημεο ζηαζεξνχ κήθνπο,
φπνπ δηαηεξνχλ ην κήθνο ηνπο ζηαζεξφ θαη ζπγθεληξψλεηαη κφλν κεηαηφπηζε.
 Σν δηάγξακκα ηκεκάησλ αλά κνλάδα κήθνπο-θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ηεο
ξεμηγελνχο δψλεο δείρλεη φηη έρνπκε κηα ζπζηεκαηηθή κείσζε ησλ ηκεκάησλ αλά
κνλάδα κήθνπο κε ηελ αχμεζε ηεο θαηαθφξπθεο κεηαηφπηζεο ησλ ξεμηγελψλ
δσλψλ ηνπο ιφγσ ζχλδεζεο.
 Σα δηαγξάκκαηα θιηκάθσζεο-κήθνο κε επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ (S-Lt) θαη
κήθνο ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο-κήθνο κε επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ (Lr-Lt),
δειψλνπλ φηη φια ηα δεχγε κε επηθαιππηφκελσλ ηκεκάησλ ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ
ησλ πεξηνρψλ κειέηεο ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα αιιειεπίδξαζεο ησλ Acocella et
al. (2000) θαη αιιειεπηδξνχλ.
 Σν δηάγξακκα κήθνο ηεο δψλεο κεηαβίβαζεο-θιηκάθσζεο (Lr-S) γηα ηα κε
επηθαιππηφκελα ηκήκαηα, δείρλεη φηη φηαλ ηα δεχγε ηκεκάησλ εκθαλίδνπλ
ρακειέο ηηκέο αλαινγίεο (S/Lt) θαη (Lr/Lt), είλαη πην πηζαλφ λα ζπλδεζνχλ κε κηα
‗άθξνπ κε άθξν‘ ζχλδεζε, ελψ κε πςειέο ηηκέο αλαινγίαο, ηα άθξα πηζαλφλ λα
πξνρσξήζνπλ ζε κηα επηθαιππηφκελε γεσκεηξία.
 Σέινο ην δηάγξακκα κεηαηφπηζεο ζηε δψλε κεηαβίβαζεο-κήθνπο θιηκάθσζεο
ησλ επηθαιππηφκελσλ ή κε ηκεκάησλ (Dr-S) έδεημε ηξεηο πεξηνρέο γηα ηα ηκήκαηα
ησλ ξεμηγελψλ δσλψλ: ‗αλνηρηέο‘ δψλεο κεηαβίβαζεο κε αζζελή αιιειεπίδξαζε,
‗αλνηρηέο‘ δψλεο κεηαβίβαζεο κε κέηξηα έσο ηζρπξή αιιειεπίδξαζε θαη δψλεο
κεηαβίβαζεο κεξηθψο δηεξξεγκέλεο, ελψ δελ εκθαλίζηεθαλ δψλεο κεηαβίβαζεο
πιήξσο δηεξξεγκέλεο.
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