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Abstract
Long bone fracture is the most prevalent traumatic fractures that accures due to the strike and attacted
load exertions, which one of them is the butterfly fracture. This type of fracture may happen with sudden
and combined forces. Since in this type of fracture, the number of fracture lines is more than other types
of fractures, developing a prohibitive method may be usfull. The present paper is aimed to investigate
the effects of strain rate and use of fastener on butterfly fracture in bone samples. To this end, invivo
sheep metacarpal bone samples were examined in four groups: distinguished based on different strain
rates, loading conditions and boundry conditions. The first one underwent pure bending at rate of 20
mm/s. The second group and third group experience combined bending and axial compression at rate
of 5 mm/s and 20 mm/s, respectively. Bone samples in the fourth group, however, sustained combined
loading of bending and axial compression while their ends had been fixed. Comparison between the first
and third groups significantly stated that exerting axial compression increases the number of butterfly
fractured samples. Results show that at the higher strain rates, the number of butterfly fracture
increases. Constraining the ends of the bone samples, on the other hand, led to dissipate the effects of
combined loading and also high strain rate. Furthermore, a considerable accordance was observed
based on Pearson Correlation test by amount of 0.947.
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چکیده
شکستگي استخوان بلند ،يکي از شکستگيهاي شايع است که در اثر ضربه يا اعمال نیروي خارج از مرکز اتفاق ميافتد .يکي از انواع اين
شکستگيها ،شکست پروانهاي است .اين نوع شکست ،با اعمال نیروي ناگهاني يا نیروي ترکیبي بهوجود ميآيد .تعداد خطوط شکستگي
در اين جراحت ،بیشتر از شکستگيهاي ديگر است؛ بنابراين بررسي شرايط وقوع اين شکستگي ،به شناسايي هرچه بیشتر آن کمک
ميکند .هدف از انجام اين مطالعه ،بررسي تأثیر نرخ کرنش و استفاده از بست در ايجاد اين شکست در نمونههاي استخواني است.
نمونههاي استخوان متاکارپال گوسفند ،در چهار گروه آزمايشي متفاوت از لحاظ نرخ کرنش ،شرايط بارگذاري و شرايط مرزي ،استفاده
شدهاند .گروه اول تحت خمش ساده با نرخ  23 mm/sو گروههاي دوم و سوم ،بهترتیب با نرخ کرنش  5 mm/sو  23 mm/sتحت نیروي
ترکیبي خمشي و فشاري محوري قرارگرفتهاند .در گروه چهارم ،نمونههاي استخواني همراه با بست تحت نیروي ترکیبي قرار گرفتهاند.
مقايسة يافتههاي آزمون تحلیل يکطرفة گروه اول و سوم با اختالف معناداري نشانميدهد که اعمال نیروي محوري ،تعداد شکست
پروانهاي را افزايش ميدهد .مقايسة گروه دوم و سوم نشان داده است که در نرخ کرنش بیشتر ،تعداد شکست پروانهاي بیشتري ديده
ميشود .نتیجههاي آزمون همبستگي نشانميدهدکه با اعمال بست ،اثر نیروي ترکیبي و همچنین نرخ باال در تشکیل اين نوع شکست،
از بین رفته است؛ بهعالوه ،آزمون همبستگي پیرسون براي نتیجههاي گروههاي اول و چهارم ،نشاندهندة شباهت  3/947اين دو گروه
است.
کلیدواژهها :شکست پروانهای ،نرخ کرنش ،استخوان متاکارپال
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 -1مقدمه
شکستگي استخوان بلند ،يکي از شکستگيهاي شايع است ،که
در اثر ضربه يا اعمال نیروي خارج از مرکز اتفاق ميافتد .درواقع
شکستگي ،حالتي است که جداشدگي کامل يا ناقص ،يا
بههمخوردن ارتباط استخوان با غضروف رخ ميدهد .نظريههاي
مختلفي دربارة ايجاد شکست وجود دارد ،که برخي آن را به
نیروي برشي و برخي آن را به نیروي کششي نسبت ميدهند
[ .]6استخوان هنگامي دچار شکستگي ميشود که نیرويي با
نرخ کرنش باال در جهتي غیرمعمول ،بر آن وارد شود [ .]2ضربه
در راستاي عرضي و میاني استخوان بلند ،به آسیبهاي جدي،
مانند شکستگي و ترک ،منجر ميشود [ .]1يافتهها نشان
ميدهند که اين آسیبها براي افرادي که با وسايل نقلیه تصادف
ميکنند ،بیشتر بهوجود ميآيد [.]4
نوع بارگذاري ،اثر مستقیم بر الگوي شکست خواهد داشت؛
بهطوريکه نوع اعمال نیرو ،مانند فشار ،کشش ،برش و خمش،
جهتگیري خطهاي شکست را مشخص ميکند [ ]5و میزان
اتالف انرژي ،بر درجة بههم پیوستگي خطها اثر ميگذارد [.]1
از جمله انواع شکستگيها با توجه به الگوي شکست ،ميتوان
به شکستگيهاي عرضي ،مورب ،مارپیچ ،لهشدگي ،چندگانه و
پروانهاي اشاره کرد .شکست پروانهاي ،يکي از انواع
شکستگيهاي تنة استخوانهاي بلند است که نیروي خمشي يا
ترکیب نیروي خمشي با نیروي محوري ،عامل بهوجودآورندة آن
است .درواقع ،خمش به ايجاد شکست پروانهاي در راستاي
بیشترين نیروي برشي و بیشترين نیروي کششي منجر ميشود
[.]7
اين نوع شکست از نظر شکل ظاهري به سه دسته تقسیم
ميشود ،که عبارتاند از :شکست پروانهاي ساده ،شکست
پروانهاي نصفه و شکست پروانهاي دو تکه ،که بهطورمعمول
خطوط شکست بیشتري نسبت به ساير شکستها داشته و زمان
ترمیم آن طوالني است؛ درنتیجه ،جلوگیري از ايجاد اين
شکست ،سودمند خواهد بود.
براساس يافتههاي بیمارستاني مشاهده شده است که ضربه به
استخوانهاي زندزبرين و درشتني ،بهطورمعمول موجب
شکست پروانهاي ميشود .که اين اتفاق براي انسان در
تصادفها ،بسیار معمول است [ .]9خمش بهطور همزمان ،چند
محور از استخوان را درگیرکرده و به اعمال تنش در چند جهت
متفاوت به آن منجر ميشود [. ]9
اعمال نیروي ضربه به قسمت جانبي يک استخوان بلند ،باعث
ايجاد خمش در طول استخوان ميشود .شکستگي از قسمتي
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که تحت کشش است (دور از ضربه) ،شروع شده و در طول
استخوان ،تا قسمت میاني پیشرفت ميکند .زمانيکه خط
شکست به قسمت تحت فشار ميرسد ،در امتداد مسیر بیشینه
نیروي برشي (در  45درجة عرضي) پیش ميرود و به اين
ترتیب ،يک قطعة پروانهاي ايجاد ميشود [.]63
خاصیتهاي مکانیکي استخوان ،ميتواند بر نوع شکست اثرگذار
باشد .رايتلي با استفاده از آزمايش خمش بر استخوان ران گوزن،
نشان داد که با افزايش زمان پس از مرگ ،بهدلیل کاهش درصد
کالژن در بافت استخواني ،درصد شکست پروانهاي افزايش
مييابد [.]66
نرخ بارگذاري ،اهمیت ويژهاي در اجراي تست خمش دارد .در
آزمايشهايي که بارگذاري بهصورت ضربهاي و ناگهاني بوده
است ،احتمال شکست پروانهاي بهنسبت بیشتر از مواردي است
که نرخ بارگذاري در آنها کمتر ميباشد [.]62
فارست و همکارانش ،با اعمال ضربه به استخوانهاي درشتني
و زندزبرين اسب که تحت نیروي محوري قرار داشتند ،نشان
دادند که تعداد شکست کامل در درشتني بیشتر از زندزبرين
بوده و در مقايسة فراواني انواع شکست در شکستهاي کامل،
شکست پروانهاي بیشترين درصد را داشته است .براساس
يافتههاي اين آزمايش ،انرژي پايین به شکست ناکامل و ساده
و انرژي باال به شکست پروانهاي منجر ميشود [ .]62همچنین
در مطالعة انجامشده روي اسبها  ،مشاهده شده است که بیشتر
شکستهاي درشتني و زندزبرين ،در اثر ضربه به قسمت داخلي
ايجاد ميشوند [.]61
هدف مطالعه ،بررسي شکست پروانهاي در استخوان متاکارپال
گوسفند تحت نیروهاي خمشي با نرخ کرنش (تغییر طول در
واحد زمان) متفاوت و همراه با نیروي محوري و شناخت هرچه
بیشتر اين نوع شکست براي کاهش احتمال وقوع آن و نیز
بررسي اثر استفاده از بست در ايجاد اين نوع شکست است.

 -2مواد و روشها
 -1-2تهیة نمونهها
براي کاهش خطاي احتمالي ناشي از تفاوت نمونههاي
استخواني ،استخوانهاي متاکارپال از گوسفندهاي نر با يک نژاد
و حدود وزن يکسان انتخاب شدهاند (نژاد مهربان-حدود وزني
 73کیلوگرم).
نمونهها ،صبح روز اجراي آزمايش از کشتارگاه تهیه شده و در
کمتر از هشت ساعت آزمايش شدهاند .بعد از تهیة نمونهها از
کشتارگاه ،استخوانها از الشهها جدا شدند .بعد از جداشدن
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پوست و بافت نرم از استخوان ،نمونههاي استخواني تهیهشده
براي حفظ رطوبت ،به آب نمک نرمال آغشته شده و در پارچة
آغشته به آب نمک نرمال قرارداده شدهاند .در طول آزمايش،
رطوبت نمونهها و پارچه ،بهطور مرتب تجديد شده است .دو
طرف استخوان با استفاده از دستگاه کاتر ،بهصورت عمود بر
سطح مقطع ،برش داده شدهاند .شکل  ،6نمونههاي درحال
آمادهسازي براي اجراي آزمون را نشان ميدهد.

شکل ( -)1نمونههاي درحال آمادهسازي

 -2-2دستگاه
براي اعمال نیروي فشاري در راستاي طول نمونهها ،از گیرة
نجاري ،مانند شکل -2الف ،به همراه گشتاورسنج استفاده شده
است.

ب

الف

ج
شکل ( -)2الف -گیرة اعمال نیروي محوري ،ب-دستگاه اعمال
خمش و ج -نمونة مورد آزمايش

براي اعمال نیروي خمشي بهصورت خمش سهنقطه ،از دستگاه
 Zwick Roellاستفاده شده است (شکل -2ب) .نرخهاي کرنشي
متفاوت ،بهوسیلة اپراتور اعمال شد.
فاصلة دو تکیهگاه پايیني 1 ،سانتيمتر و قطر پین اعمال نیرو،
 4میليمتر درنظرگرفته شده است .اين اندازهها ،براي تمام
نمونهها در طول آزمايشها ثابت بوده است.

 -3-2گروههای مورد آزمایش
ابتدا 65 ،نمونه بهطور آزمايشي ،پیشآزمون شدهاند .در اين
مجموعه از آزمايشها ،نیروي شکست خمشي و با استفاده از
آن ،انرژي اين شکست محاسبه شده است .میزان نیروي محوري
اعمالي ،با استفاده از آچار ترکمتر تنظیم ميشد .گیرة نجاري با
استفاده از آچار ترکمتر ،سفت شده و میزان گشتاور واردشده به
پیچ ،در تمام نمونهها ثابت بود .در ادامه ،آزمايشها در چهار
گروه مشخص اجرا شدهاند .براي هر گروه ،تعداد  23الي 13
استخوان درنظرگرفته شده است .اين چهار گروه ،بهترتیب
عبارتاند از:
گروه اول (کنترل) :نمونههايي که تحت خمش سهنقطة ساده
بودهاند .هدف از آزمايش اين گروه ،بهدست آوردن مدول
االستیسیته و همچنین ،داشتن گروه مبنا براي مقايسه با
گروههاي بعدي بوده است .نرخ کرنش در اين گروه از نمونهها،
 23میليمتر بر ثانیه بوده است .در اين گروه ،براي  66مورد از
میان  23عدد نمونه ،دادة خروجي ثبت شده است.
گروه دوم :نمونههايي که عالوه بر خمش سهنقطه ،تحت نیروي
محوري فشاري قرارگرفتهاند .نرخ کرنش در اين گروه از نمونهها،
 5میليمتر بر ثانیه بوده است .تعداد نمونهها در اين گروه23 ،
عدد است.
گروه سوم :در اين گروه از نمونهها ،استخوانها مانند گروه دوم،
تحت نیروي ترکیبي خمش سهنقطه و نیروي محوري فشاري
قرار گرفتهاند ،با اين تفاوت که نرخ کرنش در اين گروه23 ،
میليمتر بر ثانیه بوده است .در اين گروه ،براي  23مورد از 21
عدد نمونه ،دادة خروجي ثبت شده است.
گروه چهارم :هدف از آزمايش اين اين گروه ،پیشنهاد روشي
براي جلوگیري از ايجاد شکست پروانهاي بوده است .اين گروه
از نمونهها ،عالوهبر اينکه تحت نیروي ترکیبي خمش سهنقطه
و نیروي محوري فشاري قرار گرفتهاند ،از بست در دو سر
استخوان استفاده شده است (مانند شکل  .)1تعداد نمونههاي
اين گروه 26 ،عدد بوده که براي  61عدد از آنها ،خروجي ثبت
شد.

شکل ( -)3نمونة گروه چهارم بههمراه بست
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 -4-2تحلیل
پس از انجام آزمايشها و بررسي نرمال بودن دادهها ،نمودار نیرو
برحسب جابجايي ،نوع شکستگي و اندازههاي هر نمونه ،ثبت
شده و يافتههاي گروهها با استفاده از نرمافزار  SPSSتحلیل
شدهاند .براي مقايسة میانگین نمونهها و همچنین بررسي ارتباط
معنادار بین آنها ،از آزمون تحلیل واريانس يکطرفه و آزمون
توکي استفاده شده است .مقدار  pکمتر از  ،3/35معنيدار
درنظرگرفته شد .مقدار انرژي شکست و سفتي بهترتیب از رابطة
( )6و ( )2محاسبه شدند.
𝑥

𝑥𝑑𝑃 𝑈 = ∫0
𝑈ⅆ
𝑥ⅆ

=𝑆

)(1
)(2
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نمونهها از گوسفندهايي با يک نژاد و حدود وزن يکسان و
همچنین جنس نر انتخاب شدهاند .تعداد  97نمونه در چهار
گروه نهايي بررسي شدهاند.
با توجه به اينکه استخوان در حالت عادي تحت فشار نیروي
وزن است ،براي شبیهسازي شرايط استخوان در بیرون از بدن با
شرايط داخل بدن در طول آزمايش ،نمونهها تحت نیروي ثابت
فشاري قرار گرفتهاند (شکل -2الف).

 -2-3نحوة توزیع انواع شکستهای استخوانی
ابتدا ،نمونهاي از انواع شکستگيها در شکل  4ارائه شده است.

که در روابط باال U ،مقدار انرژي شکست P ،رابطة نیرو برحسب
جابجايي و  Sمیزان سفتي است.

 -3یافتهها و بحث
استخوانهاي بدن انسان در حالت عادي ،تحت نیروهاي
مختلفي چون فشار ،کشش ،پیچش و غیره هستند ،که اعمال
نیرو در جهت نامناسب ،به ايجاد آسیب و شکستگيهاي مختلف
در آنها منجر خواهد شد .همانگونه که ذکر شد ،نیروي
ترکیبي فشاري و خمشي باعث ايجاد شکست پروانهاي ميشود.
هدف از اين مطالعه ،تحلیل شکست پروانهاي است.

شکستگي مورب

شکستگي عرضي

شکستگي پروانهاي دوتکه

شکستگي نصفة پروانهاي

 -1-3انتخاب نمونه و شرایط آزمون
براي بررسي خاصیتهاي مکانیکي استخوان ،نیاز به انتخاب
نمونة آزمايش از استخوان حیوان است .در مطالعات مختلف ،از
حیوانهاي متفاوتي مانند سگ ،خرگوش ،اسب ،موش و
گوسفند استفاده شده است .نیومن و ترنر در مطالعههاي خود،
داليل مختلفي را براي استفاده از گوسفند ،بهعنوان مدل
مناسب ،ارائه کردند .گوسفند بهدلیل اهلي بودن ،نگهداري و
پرورش آسان و از همه مهمتر ،تشابه هورموني آن با انسان ،براي
مطالعه و آزمايش استفاده ميشود [ .]64از طرفي ،باتوجه به
شباهت استخوان متاکارپال گوسفند با استخوان زندزيرين
انسان ،در اين مطالعه از استخوان متاکارپال گوسفند استفاده
شده است.
با توجه به تغییرات رخداده براي خاصیتهاي استخوان در طول
نگهداري ،در آزمونها تالش شدهاست تا از استخوان تازه با
کمترين فاصلة زماني بین کشتار و اجراي آزمايش استفاده شود.
همچنین براي کاهش خطاي احتمالي ناشي از تفاوت استخوان،

شکستگي پروانهاي يکتکه
شکل ( -)4نمونهاي از انواع شکستگي

طبق يافتههاي اين مطالعه ،وارد شدن ضربه به استخوان (بدون
درنظرگرفتن گروهها) ،باعث ايجاد شکست پروانهاي در 47
مورد ،شکست عرضي در  67مورد و شکست مورب در  21مورد
شده است .در جدول  ،6فراواني انواع شکستگي در هريک از
گروهها نشانداده شده است .درصد ايجاد شکست پروانهاي در
اثر وارد شدن ضربه ،بیشتر از ساير انواع شکست است .اين
نتیجه ،با يافتههاي فارست و همکارانش در اين رابطه همخواني
دارد .وي براي استخوانهاي درشتني و زندزبرين اسب نشانداد
که در هنگام ضربه ،شکست پروانهاي با درصد فراواني بیشتري
نسبت به ساير انواع شکستگي بهوجود ميآيد []62؛ اما اينکه
افزايش انرژي چه تأثیري بر اين درصد دارد ،بیان نشده است.
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جدول ( -)1فراواني انواع شکستگي در چهار گروه مورد مطالعه
گروه

مورب

عرضي

نصفة
پروانهاي

پروانهاي
يکتکه

پروانهاي
دوتکه

6

9

7

1

2

3

2

1

2

1

5

6

1

2

3

1

62

9

4

7

9

2

1

6

نتیجة آزمون همبستگي براي فراواني انواع شکست ،نشاندهندة
شباهت فراواني بین گروههاي يک و چهار بود.

 -3-3نمودارهای جابجایی -نیرو
يافتهها نشان ميدهند که بهطورتقريب ،میزان جابجايي بهطور
خطي با افزايش نیرو افزايش مييابد .شکل  ،5نمودار میانگین
و انحراف استاندارد جابهجايي برحسب نیرو را در هر چهار گروه
نشان ميدهد .طبق اين نمودارها ،در هر چهار گروه  ،جابجايي،
همبستگي زيادي با مقدار نیرو دارد؛ بهطوريکه رابطة بین اين
دو عامل با دقت زيادي با استفاده از چندجملهاي درجة  ،1قابل
تخمین است.

 -4-3مقایسة عاملهای بررسیشده بین گروهها
نمودار هیستوگرام مربوط به ممان اينرسي سطح ،نیروي
شکست و انرژي شکست در هر چهار گروه ،نشاندهندة توزيع
نرمال دادهها در هر چهار گروه است .جدول  ،2مقدار نیرو ،انرژي
و جابجايي شکست و نیز سفتي نمونه را در چهار گروه نشان
ميدهد.
جدول ( -)2مقدار میانگین  ±انحراف معیار براي عاملهاي
محاسبهشده در هر گروه
نیروي
شکست
)(KN
6/97±3/35

جابجايي
شکست
)(mm
4/31±3/49

انرژي شکست
(مساحت زير نمودار)
)(KN.mm
1/34±3/19

2

1/35±3/55

1/99±6/61

5/99±6/7

6/31±3/19

1

1/29±3/96

4/47±6/65

5/96±2/15

6/69±3/2

4

2/21±3/69

1/91±3/75

1/99±6/2

3/9±3/31

گروه
6

سفتي نمونه
(شیب نمودار)
)(KN/mm
3/75±3/36

نتیجههاي حاصل از آزمون تعقیبي توکي براي انرژي شکست،
نشاندهندة وجود اختالف معنادار بین گروه يک با گروههاي دو
و سه (براي هردو مورد  )p =3/336و نیز بین گروه چهار با
گروههاي دو و سه (مقدار  pبهترتیب برابر با  3/365و )3/361
بود .همچنین تفاوت معناداري بین دو گروه يک و چهار در
انرژي شکست ،مشاهده نشد (.)p =3/139

شکل ( -)5نمودارهاي نیرو -جابجايي براي چهار گروه مورد
آزمايش

آزمون تعقیبي توکي ،يافتههاي مشابهي را براي نیروي شکست
نشان داد؛ بهطوريکه اختالف معناداري بین گروه يک با
گروههاي دو و سه (براي هردو مورد  )p =3/333و نیز بین گروه
چهار با گروههاي دو و سه (مقدار  pبترتیب برابر  3/334و
 )3/333مشاهده شد .اما تفاوت معنادار بین دو گروه يک و چهار
مشاهده نشد (.)p =3/151
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بهطورکلي ،نتیجة حاصل از آزمون واريانس يکطرفة توکي براي
انرژي و نیز نیروي شکست ،نشانميدهد که انرژي و نیروي
شکست در گروههاي اول و چهارم ،اختالف معناداري با
گروههاي دوم و سوم دارد .گروه اول بدون اعمال نیروي محوري،
کمترين انرژي و نیروي شکست را داشته و گروه سوم نیز
بیشترين انرژي و نیروي شکست را دارد.
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احتمال شکست پروانهاي را در استخوان افزايش ميدهد .شکل
 ،1براي مقايسة بهتر گروهها رسم شدهاست.
همانطورکه در شکل  1مشاهده ميشود ،با اعمال نیروي
محوري و همچنین افزايش نرخ بارگذاري ،تعداد شکست
پروانهاي بیشتر ميشود.

 -7-3تأثیر استفاده از بست
 -5-3تأثیر نرخ کرنش
براي بررسي تأثیر نرخ کرنش ،با توجه به جدول  ،2میانگین نیرو
و انرژي شکست براي گروه سوم ،بیشتر از گروه دوم است.
همچنین با مقايسة فراواني انواع شکستگي براي گروههاي دوم
و سوم ،مشاهده ميشود که تعداد شکست پروانهاي براي گروه
سوم ،بیشتر از گروه دوم است (گروه دوم  62،و گروه سوم24 ،
مورد) .با توجه به اينکه نرخ کرنش در گروه سوم ،بیشتر از گروه
دوم است؛ بنابراين افزايش نرخ کرنش در شرايط ثابت ،به
افزايش وقوع شکست پروانهاي منجر شده است .اين نتیجه با
يافتههاي پیشین ،همخواني دارد [ .]65-67فیلدينگ و کرفت
نشان دادند که با افزايش نرخ کرنش ،حد شکست استخوان
درشتني کاهش مييابد [ .]65از طرفي مطالعههاي انجامشده
براي استخوان کورتیکال نشان ميدهند که با افزايش نرخ کرنش
در يک محدودة خاص ،مقاومت اين استخوان بهشدت کمتر شده
[ ]61و خستگي در آن افزايش مييابد [ .]67همچنین شیب
نمودار ،که نشاندهندة سفتي نمونه است ،در گروه سوم بیشتر
از گروه دوم است .اين نتیجه ناشي از خاصیت ويسکواالستیک
استخوان است که بهموجب آن ،نرخ کرنش در اعمال نیروي
خمشي اهمیت پیدا ميکند.

 -6-3بررسی میزان وقوع شکست پروانهای
طبق جدول  ،2با اعمال نیروي محوري ،شیب نمودار و نیز
مساحت زير آن افزايش يافته و نمونهها در نیروي اعمالي
بیشتري شکسته شدهاند .همچنین مقايسة يافتهها (جدولهاي
 6و  )2نشان ميدهد که با افزايش انرژي ،درصد شکست
پروانهاي افزايش پیدا کردهاست؛ بهطوريکه گروه سوم با
بیشترين انرژي شکست ،بیشترين تعداد شکست پروانهاي و
گروه اول با کمترين انرژي شکست ،کمترين تعداد شکست
پروانهاي را دارد .همچنین با توجه به کمتر بودن تعداد شکست
پروانهاي براي گروه اول (فقط نیروي خمشي) نسبت به
گروههاي دوم و سوم (ترکیب نیروهاي خمشي و محوري)،
ميتوان نتیجه گرفت که ترکیب نیروهاي محوري و خمشي،

نتیجههاي آزمون واريانس يکطرفه نشان دادند که نرخ کرنش
و استفاده از بست ،تأثیر معناداري بر نیروي شکست (=65/796
( F)1،56و  ،)p=3/333جابجايي شکست ( F)1،56( =7/193و
 )p=3/333و نیز انرژي شکست ( F)1،56( =9/999و )p=3/333
دارد.
يافتههاي تحلیل واريانس يکطرفه براي معیارهاي
درنظرگرفتهشده ،اختالف معناداري را براي گروههاي
آزمايششده نشان داد .از نتیجههاي حاصل از آزمون همبستگي

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

شکل ( -)6درصد انواع شکستگي در هريک از گروههاي آزمايشي
(انواع شکست :6:مورب :2 ،عرضي :1 ،نصفه پروانهاي :4 ،پروانهاي
يکتکه و :5پروانهاي دوتکه)

ميتوان نتیجه گرفت که استفاده از بست ،توانسته اثر نیروي
محوري را خنثي کند و باعث کاهش درصد شکست پروانهاي
شود؛ بهگونهاي که فراواني انواع شکست در گروه چهارم ،بسیار
شبیه به گروه اول ،که در آن نمونهها تحت نیروي محوري
فشاري نبودهاند ،است .اين موضوع در شکل  1مشاهده ميشود.
همانگونه که ذکر شد ،تفاوت معناداري بین دو گروه يک و
چهار در انرژي و نیروي شکست مشاهده نشد.
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 محدودیتها-8-3
 براي يک سري از،در اين مطالعه بهدلیل مشکل نرمافزاري
 خروجي ثبت نشده است؛ بههمین دلیل تنها نوع،نمونهها
 همچنین.شکست اين نمونهها در تحلیل آماري استفاده شدهاند
باتوجه به اصل "سن ونان" از روي گشتاور نشان دادهشده در
 نميتوان اطالعات دقیقي از میزان دقیق نیروي،گشتاورسنج
محوري اعمالي به استخوان گزارش کرد؛ ازاينرو در حالت بار
. مقدار نیروي محوري در محاسبات وارد نشده است،مرکب

 نتیجهگیری-4
در حالت کلي ميتوان گفت که ترکیب نیروي خمشي با فشاري
.به افزايش شکست پروانهاي در استخوانهاي دراز منجر ميشود
 افزايش نرخ،همچنین در شرايط يکسان ازنظر نوع بارگذاري
 يافتههاي. احتمال اين نوع شکست را افزايش ميدهد،کرنش
اين مطالعه نشان ميدهند که استفاده از بست در دو طرف
 اثر نیروي محوري را ازبین برده و احتمال وقوع،استخوان
.شکست پروانهاي را کاهش ميدهد
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