گشارش یک هَرد استفادُ اس سینّای سزکالص ٍ پلیت استخَاًی بزای باسساسی ضکستگی استخَاى
تیبیَتارسال در یک بْلِ عقاب طالیی
.1هسعَد خاک سادیِ ّ.2ادی بیٌٌذُ .3هَسی جاٍداًی .4رسَل رحیوی جًَقاًی

چکیذُ:
ػقبة طالیی جضء پشًذگبى ضکبسی ثضسگ سبکي هٌبطق کَّستبًی ٍ هشتفغ ایشاى ثِ ضوبس هیآیذ .ػلل هختلفی ثب هٌطأ اًسبًی یب
طجیؼی ثبػث ثشٍص هطکالت هختلف ثشای ایي گًَِ گشدیذُ است .دس ایي گضاسش تک کیس ،یک ثْلِ ػقبة طالیی اص سبصهبى هحیط
صیست استبى چْبسهحبل ٍ ثختیبسی ثِ کلیٌیک داًطکذُ داهپضضکی داًطگبُ ضْشکشد اسجبع گشدیذ .ػالئن ثبلیٌی ضبهل ثی حبلی،
ػذم تَاًبیی پشٍاص ،صخن ّبی سطحی ٍ ػوقی ٍ ًیض لٌگص ضذیذ دس پبی ساست هطبّذُ گشدیذ .تػَیش سادیَگشفی ضکستگی دس
استخَاىّبی سادیَس ٍ اٍلٌب دس ثبل ٍ تیجیَتبسسَس دس پب سا ًطبى داد .دس ایي جشاحی اص هتذ جشاحی پیي گزاسی ثشای ثبل ٍ سٍش
پلیت گزاسی استخَاًی ٍ سین ّبی سشکالط استفبدُ گشدیذ .ثؼذ اص دٍاصدُ ّفتِ هشاقجت ٍ اًجبم فؼبلیتّبی ثبصتَاًی پشًذُ دس هحیط
صًذگی خَد آصاد گشدیذ .اسصیبثی هحیط صیستی حبکی اص ثْجَد کبهل ٍ تَاًبیی پشٍاص ٍ ضکبس ایي ػقبة دس صیستگبُ خَد ثَد.
کلوات کلیذی :ػقبة طالیی ،پلیت گزاسی ،سین کالط ،جشاحی ،استخَاى

-1دپبستوبى تخػػی ثْذاضت ٍ ثیوبسی پشًذگبى،داًطکذُ داهپضضکی،داًطگبُ ضْشکشد،ضْشکشد-ایشاى
-2دکتشی ػوَهی،دپبستوبى تخػػی جشاحی داهپضضکی،داًطکذُ داهپضضکی،داًطگبُ ضْشکشد،ضْشکشد-ایشاى
-3داًطیبس،دپبستوبى تخػػی جشاحی داهپضضکی،داًطکذُ داهپضضکی،داًطگبُ ضْشکشد،ضْشکشد-ایشاى
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هقذهِ
پشًذگبى ضکبسی جضء رخبیش هلی ٍ صیستی ّش کطَسی ثِ
ضوبس هیآیٌذ کِ حفبظت اص ایي گًَِّب اص ٍظبیف دٍلتّب ٍ
گبُ هَسسبت غیش دٍلتی ٍ هشدهی طجقِ ثٌذی گشدیذُ است.
ػقبة طالیی ثب ًبم ػلوی ( )Aquila chrysaetosجضء
ثضسگتشیي پشًذگبى ضکبسی ٍ جضء پشًذگبى هٌبطق کَّستبًی
ٍ هشتفغ ایشاى ثِ ضوبس هیآیذ .ػقبة طالیی سبکي ًیوکشُ
ضوبلیًَ ،احی آهشیکبی ضوبلی ،سشاسش اسٍپب ،آسیب ٍ ضوبل
آفشیقب ثَدُ ٍ اغلت هٌبطق کَّستبًی ٍ هشتفغ سا ثشای صًذگی
اًتخبة هی کٌذ (.)13ٍ 9دسهبى ضکستگیّبیی ثب حبالت ٍ
دسجبت هختلف ّوَاسُ ثِ ػٌَاى چبلطی ثشای داهپضضکبى
هطشح ثَدُ است .پشًذگبى ثِ دالیل هختلف اص جولِ تشٍهب،
اغبثت تیش ضکبسچیبى ٍ ػَاهل ایي چٌیٌی کِ گبّی هسجت
اًسبًی ٍ ثؼضبً هسجت هحیطی داسًذ دچبس ضکستگیّبی
هختلف دس استخَاىّبی ثذى هیگشدًذ .اًجبم جشاحیّبی
دقیق ثشای حفظ ػولکشد ایي ًَع پشًذگبى ثِ دلیل ضشایط
خبظ صیستی چَى ػولکشد پشٍاصی ٍ حفظ تَاًبیی ضکبس اص
اّویت هضبػفی ثشخَسداس است .دس غَست ػذم جشاحی
غحیح ایي ًَع پشًذگبى دچبس ًقع پشٍاصی ٍ ًیض ًقع
ضکبسی خَاٌّذ گشدیذ کِ ثِ دًجبل آى اتالف ٍ هشگ ایي
پشًذُ سا ثِ دًجبل خَاّذ داضت .ضکستگی استخَاىّبی ثلٌذ
دس پشًذگبى ثب سٍشّبی هختلفی هثل پیيگزاسی
داخلهذٍالیی ،آتلثٌذی خبسجی ،پلیتّبی استخَاًی،
هیلِّبی پشٍپیلي ٍ تثجیتکٌٌذُّبی اسکلتی خبسجی
هذیشیت هیگشدد ( )11ٍ2ثب ایي ٍجَد ،پیيّبی داخل
هذٍالیی داسای هؼبیجی چَى ػذم تثجیت چشخص استخَاى،

اختالل دس خًَشسبًی اًذٍستئبل ٍ سیسک آسیت ثِ هفبغل
ّستٌذ .فیکسبتَسّبی اسکلتی خبسجی داسای اسصش کوی دس
ضکستگیّبی سطح هفػلی ّستٌذ صیشا اجبصُ کبهل
ثبصآسایی استخَاى سا کِ ثشای جلَگیشی اص استئَآستشیت هَسد
ًیبص است سا ًویدٌّذ .فیکسبتَسّبی خبسجی ثِ ػالٍُ داسای
هؼبیت دیگشی ّن ّستٌذ هوکي است تَسط ثشخی گًَِّب
تحول ًطًَذ یب هوکي است ثبػث اختالل دس حشکت ضًَذ ثِ
خػَظ ٌّگبهی کِ دس ضکستگیّبی فوَس ،تبسسَهتبتبسس
یب اًگطتبى ثِ کبس گشفتِ هیضًَذ .سٍش پلیت سٍش اًتخبثی
ثشای ثی تحشک سبصی ضکستگیّب است ( .)8استفبدُ اص
پلیت دس استخَاىّبی ثبل دس حیَاًبت پشٍاصی ثِ دلیل داسا
ثَدى قطش ًبصک ( )3ٍ1هستؼذ ضکستگی ایبتشٍطًیک ّستٌذ
( .)4ٍ1ضکستگی دس پشًذگبى هؼوَالً چٌذ قطؼِای ثَدُ ٍ
قطش ًبصک استخَاىّبی پشًذگبى هوکي است تَاًبیی
ًگِداسی ایوپلٌت سا ًذاضتِ ثبضذ (ً ٍ )6ٍ5ٍ1یض سطح تٌص
استخَاىّبی پشًذگبى ثِ خَثی هطخع ًگشدیذُ است
(.)1تشکیجی اص سینّبی سشکالط ٍ پلیت ًسجت ثِ دیگش
سٍشّب داسای هضایبیی ثشای تثجیت ضکستگی دس استخَاى
تیجیَتبسسَس است کِ ایي سٍش هقبٍهت ثْتشی دس ثشاثش
ًیشٍّبی چشخطی ٍ ثشضی داسد ٍ تثجیت سختتش ٍ ّنتشاصی
آًبتَهیکی ثْتشی اسائِ هیدّذ ٍ ثب حشکبت هفػل تذاخل
ًذاسد ( .)12ایي هقبلِ ثِ گضاسش یک هَسد دسهبى هَفق
ضکستگی استخَاى تیجیَتبسسَس ثب سینّبی سشکالط ٍ
پلیت دس یک ثْلِ ػقبة طالیی هیپشداصد.

تبسیخچِ
یک قطؼِ ػقبة طالیی ثب ػالهت لٌگص ضذیذ دس پبی ساست
ٍ ػذم تَاًبیی پشٍاص تَسط سبصهبى حفبظت هحیط صیست
استبى چْبسهحبل ٍ ثختیبسی ثِ ثخص ثْذاضت ٍ ثیوبسیّبی
پشًذگبى کلیٌیک داهپضضکی داًطگبُ ضْشکشد اسجبع دادُ
ضذ .هؼبیٌبت ثبلیٌی ًطبًگش ضؼف ػوَهی پشًذُ ،صخنّبی
سطحی ٍ ػوقی ًبضی اص اغبثت تیش سبچوِای ٍ ًیض
صخنّبی ًبضی اص ثشخَسد ثِ صهیي ،ػذم تَاًبیی پشٍاص ٍ

لٌگص ضذیذ ٍاثستِ ثِ پبی ساست ثَد .پشًذُ اص ًبحیِ پب ٍ
ثبل سوت ساست دچبس صخن ٍ ضکستگی گشدیذُ ثَد.
سادیَگشافی ثیبًگش ضکستگی استخَاى تیجیَتبسسَس ٍ
استخَاى سادیَس ٍ اٍلٌب دس سوت ساست پشًذُ ثَدّ .وچٌیي
سبچوِّبی پشتبة ضذُ دس ثذى پشًذُ هطبّذُ هیگشدیذ
(تػَیش ضوبسُ .)1
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سٍش کبس
ثشای دسهبى ضکستگی استخَاى تیجیَتبسسَس اص سٍش
جشاحی سین ٍ پلیت ٍ ثشای دسهبى ضکستگی استخَاىّبی
سادیَس ٍ اٍلٌب اص سٍش جشاحی پیي گزاسی استفبدُ گشدیذ.
جْت ثیدسدی دس ایي کیس اص داسٍی ثَتشفبًَلتبستبسات
استفبدُ گشدیذ .پس اص آهبدُسبصی هحل جشاحی ،ثیَْضی ثب
داسٍّبی کتبهیي  75( %11هیلی گشم ثِ اصای ّش کیلَگشم
ٍصى ثذى ثِ سٍش تضسیق ػضالًی) ٍ دیبصپبم ( 2.5هیلی گشم
ثِ اصای ّش کیلَگشم ٍصى ثذى تضسیق ٍسیذی) القب گشدیذ (.)7
ثشای تذاٍم ثیَْضی اص گبص ایضٍفلَساى ( )%3-2استفبدُ
گشدیذ ٍ .اص سّیبفت هیبًی ثشای دستشسی ثِ استخَاى
تیجیَتبسسَس استفبدُ ضذ ٍ ضکستگی تَسط پلیت ٍ سین
تثجیت گشدیذ.جْت تثجیت ضکستگی استخَاىّبی سادیَس
ٍ اٍلٌب اص سٍش پیي گزاسی استفبدُ گشدیذ .ثؼذ اص اتوبم
جشاحی دسهبى آًتی ثیَتیکی ثِ هذت  3سٍص تضسیق

سفتشیبکسَى ( 1.3سی سی ثِ اصای ّش کیلَگشم ٍصى ثذى)
ثِ فبغلِ ّش  24سبػت ٍ سشم سیٌگش ثب هقبدیش هختلف
غَست گشفت .ثِ هذت ّ 12فتِ ثؼذ اص جشاحی ،پشًذُ دس
پٌبّگبُ داًطکذُ داهپضضکی داًطگبُ ضْشکشد ًگِداسی ٍ تب
صهبى اطویٌبى اص ثبصگطت تَاًبیی پشًذُ ثشای ضکبس ٍ تغزیِ
دس هحیط پٌبّگبُ ًگِداسی گشدیذ .ثؼذ اص ّ 12فتِ ًگِداسی
اص پشًذُ ػولکشد اًذامّب ثِ حبلت طجیؼی ثشگطت ٍ
سادیَگشافی ًطبىدٌّذُی جَشخَسدگی کبهل هحل
ضکستگی ثَد .پشًذُ ثؼذ اص ثبصگطت ثِ حبلت ػبدی ٍ اتوبم
توشیٌبت فیضیکی جْت ثبصگطت قذست پشٍاصی ،ثِ هٌظَس
آصاد سبصی ثِ سبصهبى هحیط صیست استبى چْبسهحبل ٍ
ثختیبسی تحَیل گشدیذُ ٍ دس صیستگبُ خَد آصاد گشدیذ.
اسصیبثی دس هحل صیستگبُ حبکی اص ثبصگطت کبهل تَاًبیی
پشٍاص ٍ تَاًبیی ضکبس پشًذُ دس هحیط ثَد.

تصَیز  : 1عکس رادیَگزافی ضکوی پطتی اس عقاب طالیی ،رأس فلص ساچوِ بزخَرد ًوَدُ بِ بذى پزًذُ ،حلقِ ًقطِ چیي باالیی ضکستگی
رادیَس ٍ اٍلٌا ٍ حلقِ ًقطِ چیي پاییٌی ضکستگی تیبیَتارسَس.
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تصَیز :2تصَیز پیي ٍ سین سزکالچ استفادُ ضذُ جْت تثبیت استخَاى تیبیَتارسال پای راست عقاب طالیی

تصَیز :3اتوام جزاحی ٍ بخیِ هحل بعذ اس اتوام جزاحی استخَاى تیبیَتارسال پای راست عقاب طالیی با رٍش پیي گذاری ٍ سین سزکالچ

دٍفصلٌاهِ ّیستَبیَلَصی داهپشضکی –دٍرُ -7ضوارُ 1331 2

تصَیز  :4عکس رادیَگزافی اس ساٍیِ لتزٍهذیال ٍ کزاًیَکَدال استخَاى تیبیَتارسال پای عقاب طالیی بعذ اس اتوام جزاحی

ثحث ٍ ًتیجِ گیشی
ثْجَد ضکستگی ثب استفبدُ اص تثجیت سخت هحل ضکستگی
ٍ جفت ٍ جَسضذى آًبتَهیکی قطؼبت استخَاًی دس هحل
ثبػث ضکلگیشی تشهین اص ًَع اٍلیِ هیضَد ٍ تذاخل
کوتشی ثب ػولکشد استخَاى خَاّذ داضت .تشهین اٍلیِ
استخَاى ثب سضذ هستقین سیستن ّبٍسس دس طَل خط
ضکستگی ثب حذاقل تَلیذ کبلَس هطخع هیگشدد .اگش
چِ تشهین اٍلیِ دس پشًذگبى هستٌذ ًطذُ است اهب
ضکستگیّبی پشًذگبى کِ ثِ ٍسیلِ پلیت تثجیت ضذُاًذ ثب
حذاقل کبلَس تشهین هیضًَذ ( .)2پالک تثجیت سفت ٍ

سختی ایجبد هیکٌذ ٍ ًسجت ثِ فیکس کشدى ثب پیي داخل
هذٍالیی ٍ ثبًذاط ثبػث ضکلگیشی کبلَس کوتشی
هیضَد( .)11تشهین اٍلیِ ضکستگی ثذٍى تطکیل کبلَس
هطلَة تلقی هیضَد( .)14تطکیل کبلَس ثیص اص حذ
هیتَاًذ ػولکشد طجیؼی اًذام سا هختل کٌذ .تطکیل حذاقل
کبلَس ،ثِ خػَظ دس ضکستگیّبی سادیَس ٍ اٍلٌب ،هْن
است ،چَى تطکیل کبلَس ثیص اص حذ هیتَاًذ ثبػث ایجبد
اتػبل ثیي سادیَس ٍ اٍلٌب ضَد ٍ ّویي اهش پشٍاص پشًذُ سا
هختل کٌذ.
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