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 يهوا در برداشت و فرآور الیو انتقال توسط س يبوجار يها ستمیدانه عدس در سی، فیزیکی و مکانیکی کینامیرودیخواص آ       

 یساخت شرکت طراح STM-20فشار مدل  -آزمون کشش  . براي انجام آزمون فشاري از دستگاهردگییمورد استفاده قرار م اریبس

با  DBBP-1OOمدل  BONGSHINسنتام استفاده شد. دستگاه آزمون مورد استفاده در این تحقیق مجهز با بارسنج  یمهندس

متوسط و  ،زیدر سه سطح اندازه ر ایمیسوار وکلهیب يدو رقم دانه عدس به نام ها حد سرعت پژوهش این دربود.  kgf100ظرفیت 

 شد. یتر بررسهیپا بر) 5/16و 15، 5/13، 12( ایمیک يو برا) 14و5/12، 11، 5/9سوار  لهیب ي(برای درشت و در چهار سطح رطوبت

 دهستفاا نکندا ايمنهدا چند نموآز از میانگینها مقایسه ايبر و تصادفی کامال هاياز طرح مایشیآز يهاداده تحلیل و تجزیه ايبر

درصد  1سوار اثرات اصلی عوامل محتواي رطوبتی در سطح احتمال در رقم بیله دهد هاي خواص آئرودینامیکی نشان میآزمایش .شد

دارشده است. و اثر متقابل محتواي رطوبتی و اندازه دانه بر درصد معنی 5دار شده است. اثر اصلی اندازه دانه در سطح احتمال معنی

 5/9ست. با افزایش رطوبت سرعت حد دانه افزایش می یابد. به طوري که کمترین مقدار آن در رطوبت دار نشده اسرعت حد معنی

متر بر ثانیه  می باشد. در رقم کیمیا  962/7درصد برابر با 14باشد و بیشترین مقدار آن در رطوبت متر بر ثانیه می 856/4درصد برابر 

دار نشده دار شده است. همچنین اثر اصلی محتواي رطوبتی بر سرعت حد معنیعنیدرصد م 1اثر اصلی اندازه دانه در سطح احتمال 

دار شده است. با افزایش رطوبت دانه عدس درصد معنی 1است. اثر متقابل رطوبت و اندازه دانه بر سرعت حد عدس در سطح احتمال 

متر بر ثانیه  873/7درصد برابر با  15عدس و رطوبت سرعت حد افزایش داشته است که بیشترین مقدار آن براي اندازه (درشت) دانه 

 متر بر ثانیه می باشد. 067/6درصد برابر با  5/16وکمترین مقدار آن براي اندازه(درشت) دانه عدس در رطوبت 
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  مقدمه  -1-1

اقتصادي تولید محصوالت کشاورزي، به ویژه تولیدات حیوانی و گیاهی به عنوان اساس تولید اهمیت      

مواد غذایی روز به روز در حال افزایش است. در طی تولید و فرآوري این محصوالت، عملیات مکانیکی، 

هیزات و صحیح فرآیندها، تج گیرد. اطمینان از طراحیها انجام میحرارتی، ذخیره سازي و انتقال آن

 و و فرآوري محصوالت کشاورزي، مستلزم شناخت خواص فیزیکی و مکانیکی تولیدد هایسیستم

- خواص مقادیر زیادي محصول تلف می محصوالت است. ساالنه به علت عدم شناخت این ودینامیکیآئر

-ماشین ت کشاورزي اغلب براي توسعهمحصوالرودینامیکی آئ واطالع از خواص فیزیکی و مکانیکی  گردد.

هاي روغنی در طراحی و ساخت تجهیزات است. خواص فیزیکی و مکانیکی دانههاي پس از برداشت الزم 

ویژه و تجهیزاتی براي جابجایی، انتقال، فرآوري، ذخیره کردن و هم چنین براي ارزیابی کیفیت محصول 

کننده آب به عنوان یک حملجریان هوا یا در انتقال و فرآوري محصوالت کشاورزي اغلب از  اهمیت دارند.

- است که در ماشینا انتقال با استفاده از هواي فشرده (نیوماتیک) مدته شود. جدا نمودن وبهره گرفته می

گیرد. زمانیکه از جریان هوا به منظور جدا نمودن هاي کشاورزي و مهندسی فرآوري مورد استفاده قرار می

 اگر جریان هوا از حد مطلوبی کمتر باشد، جداسازي بطور کامل انجام نمی ،شودفته میمحصول بهره گر

شود به طوري که همراه محصول مواد زائد وجود دارد. اگر جریان هوا از حد مطلوب بیشتر باشد، قسمت 

زیادي از محصول به همراه مواد زائد تلف می گردد. عامل تعیین کننده سرعت جریان هوا در این سیستم 

رودینامیکی محصول و مواد زائد همراه آن است. بدین منظور الزم است دینامیک ذره بر حسب آئا، خواص ه

یک ذره به سرعتی از هوا به عبارت دیگر، سرعت حد  ضریب کشش و سرعت حد مورد بررسی قرار گیرد.

سرعت حد و ضریب  ). مقادیر1381(ربانی،  .گردد که قادر باشد ذره را به حالت تعلیق درآورداطالق می

دهنده (معموال شتاب و)، ویسکوزیته محیط و نیروي شتابکشش به خصوصیات فیزیکی ذره (ابعاد، جرم 

سازي و فرآوري دانه عدس زات براي جابجایی، هوادهی، ذخیرهثقل) بستگی دارد.  به منظور طراحی تجهی

وزن  کرویت،ضریب ،حقیقیده، چگالیتویمانند ابعاد هندسی، چگال الزم است برخی خواص فیزیکی عدس (

،  1(اوزارسالن .و ضریب اصطکاك استاتیکی) به صورت تابعی از میزان رطوبت بررسی شوند دانههزار

). هم چنین الزم است برخی خواص مکانیکی عدس (مانند تغییر شکل در نقطه گسیختگی، نیروي 2002

                                                
 

Ozarsalan  -1   



 

به صورت تابعی از میزان رطوبت و سرعت بارگذاري ارزیابی  ،گسیختگی، انرژي گسیختگی و چغرمگی)

  گردند.

  ضرورت تحقیق-1-2

دانه عدس  و آئرودینامیکی مکانیکی ،با توجه به عدم وجود اطالعات کافی در خصوص خواص فیزیکی     

ر بر روي عدس انجام شود. د و آئرودینامیکی مکانیکی ،الزم است مطالعه کاملی از نظر خواص فیزیکی

یز کردن عدس اطالع از برخی خواص مکانیکی مانند نیروي اسازي، ذخیره سازي و تمفرآیند جد

با  گسیختگی، تغییر شکل در نقطه گسیختگی و انرژي گسیختگی دانه از اهمیت خاصی برخوردار است.

حقیقی، ضریب توده، چگالیقبیل مشخصات ابعادي دانه، چگالی شناخت خواص فیزیکی دانه عدس از

راحی و ساخت دستگاه اصطکاك استاتیکی دانه روي سطوح مختلف، می توان با دقت الزم نسبت به ط

توان دام نمود. از نتایج این تحقیق میهاي انتقال دانه اقي ناخالصی از دانه عدس و سیستمهاي جداکننده

 ي و فرآوريل جابجایی، ذخیره سازحبراي کاهش هزینه هاي ناشی از ضایعات مکانیکی که در مرا

خواص فیزیکی در تحقیقات متعددي  ).1391و همکاران،  (صادقی .دهد، استفاده کردمحصول رخ می

و کیمیا) پژوهشی به بیله سوار برخی از محصوالت کشاورزي تعیین شده است ولی براي دو رقم عدس (

شده ظور اهداف زیر انجام تحقیق به من نهاي اشاره شده، ایتوجه به ضرورت عمل نیامده است. بنابراین با

  است.

  اهداف تحقیق: -1-3

  مواردي چند را می توان به عنوان هدف هاي مورد نظر در این تحقیق به شرح زیر ذکر کرد؛

 تعیین اثر رطوبت بر روي خواص فیزیکی دانه عدس.  - 1

 عدس.دانه رودینامیکی آئتعیین اثر رطوبت بر خواص  - 2

 مکانیکی دانه عدس.تعیین اثر رطوبت بر برخی خواص  - 3

سرعت بارگذاري بر خواص مکانیکی دانه عدس (تغییرشکل در نقطه  تعیین اثر رطوبت و - 4

 چغرمگی ) گسیختگی، نیروي گسیختگی، انرژي گسیختگی و

 

 



 

 

  کلیات و تعاریف-1-4

الت در طراحی و بهینه سازي محصو و آئرودینامیکی مکانیکی ،اهمیت اطالع از خواص فیزیکی     

بندي این محصوالت بر کسی پوشیده نیست. در بیانی عام، تولید، فرآوري و بسته هاي مرتبط باسیستم

شوند. اگرچه وابستگی رفتار مواد بندي میرزي جزء مواد  ویسکواالستیک طبقهاکثر مواد کشاو

ت ي تاثیر سرعلکن نحوه .هاي این دسته از مواد استستیک به سرعت بارگذاري، از ویژگیویسکواال

بارگذاري بر خواص مکانیکی محصوالت کشاورزي منوط به بررسی دقیق و موردي این محصوالت است. از 

ها یتی فیزیکی، براي بسیاري از دانهسوي دیگر، وابستگی خواص مکانیکی به اندازه دانه به عنوان خاص

اهمگن و منظم، نمحصوالت کشاورزي از جمله شکل نا ویژگی منحصر به فرد شناخته شده نیست.

   .استها، سبب تمایز آنها از مواد مهندسی شده وژیک بودن آنبیول

) خواص محصوالت کشاورزي را به صورت زیر تقسیم بندي نموده 2010 ،و همکاران جانوواس2باربوسا(

  اند؛

 خواص گرمایی مانند گرماي ویژه، رسانایی گرمایی، انتشار گرما، نقطه جوش و انجماد. - 1

 رنگ، هم چنین شفاف و نیمه شفافی.خواص نوري مانند  - 2

 خواص الکتریکی ( مانند رسانایی ). - 3

 بافت و خواص هندسی مانند چگالی، ابعاد ذره، شکل، زبري سطح و ساختار سلولی ماده. - 4

خواص مکانیکی ( مانند مقاومت ، فشار پذیري و تغییر شکل) و خواص رئولوژیکی (مانند  - 5

 ویسکواالستیسیته).

نفوذ پذیري)، کشش سطحی،  خواص مربوط به انتقال جرم ( نفوذ وخواص دیگري شامل  - 6

 توده، قابلیت چسبندگی و جذب تشعشع. پایداري

  خواص فیزیکی محصوالت کشاورزي-1-4-1

  توان به سه گروه دسته بندي کرد:اص فیزیکی محصوالت کشاورزي را میخو

متوسط حسابی و سطح خواص هندسی شامل ابعاد، ضریب کرویت، قطر متوسط هندسی، قطر  - 1

 تصویر شده.
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 حقیقی.ن هزار دانه، چگالی توده و چگالیخواص ثقلی شامل جرم تک دانه، حجم واقعی، وز - 2

 ).2009، 3 خواص اصطکاکی شامل ضریب اصطکاك استاتیکی ( داویس - 3

سازي مطلوب و براي طراحی، ت کشاورزي اصوال براي روش ذخیرهاطالع از خواص فیزیکی محصوال

ندازه، ساخت و کاراندازي تجهیزات مختلف در فرآیند پس از برداشت اهمیت دارند. هم چنین به تعیین ا

سازي و فرآوري هو زرع، برداشت، حمل و نقل، ذخیرمنظور طراحی تجهیزات براي استفاده در کشت 

 4رمحصوالت کشاورزي اطالع از محصوالت کشاورزي به صورت تابعی از میزان رطوبت ضروري است (کیبا

  ).2010، و همکاران

، چگالی توده، مبرخی از خواص فیزیکی وابسته به رطوبت محصوالت کشاورزي عبارتند از شکل، ابعاد، جر

  ).1986، 5(محسنین  .حقیقی و ضریب اصطکاك روي سطوح مختلف می باشدچگالی

  ابعاد و شکل -1-4-1-1

). ابعاد و 1994(استروشاین و هامان، .فرآوري نشده استفاده می شود شکل معموال براي محصوالت   

و  6(اکبرپور. و درجه بندي محصوالت اهمیت دارنددر طراحی ماشین هاي بوجاري  محصول شکل

). شکل و اندازه دو عامل جدا نشدنی در جسم فیزیکی بوده 2010 ،و محمد 7مانووا (، ) 2009همکاران، 

 .گیري شودسم باید بعضی از ابعاد آن اندازهجکه الزم و ملزوم یکدیگر هستند. براي تعیین شکل یک 

  ).1986،  8(سیتکی

 اندازه گیري علمی ،هم چنین ابعاد و شکل در جداسازي ذرات بوسیله نیروي گریز از مرکز تاثیر دارند

-خص کرد، ابعاد را میتوان با استفاده از محورهاي عمود برهم مشدهد که اشکال مختلف را مینشان می

- بعد کوچک ، متوسط و بزرگ اندازه گیري ابعاد سطح تصویر شده محصول و با تعریف سهاندازهتوان با 

توان بوسیله کولیس، میکرومتر، تصویر برداري و بزرگنمایی ). ابعاد را می1986(محسنین ، .گیري کرد

بیش از حد  ري بوسیله کولیس و میکرومتر بایستی دقت نمود به محصول فشاریگمحاسبه نمود. در اندازه

  لبه کولیس و میکرومتر بر محصول مماس شود. وارد نشود و
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ها و سیستم هاي درجه بندي محصوالت کشاورزي - بعاد سه گانه، در طراحی الکاطالع از پارامتر ا 

 ).2000،  9(اًالاًیه .اهمیت دارد

  

  حجم -1-4-1-2

یندهاي مختلف و در ارزیابی کیفیت آحجم مواد غذایی و محصوالت کشاورزي اهمیت زیادي در فر     

اري، جداکردن مواد ناخالصی، محصوالت از جمله خشک کردن و نگهداري، طراحی سیلوها و مخازن نگهد

توان توسط جابجایی مایع و یا جات دارد. حجم محصول را میي و ارزیابی از لحاظ رسیدگی میوهبنددرجه

هاي هندسی محاسبه در مایع و یا از روش نور شدغوطهشناوري وارد بر محصول هنگام گاز و یا نیروي 

هاي متفاوتی مانند بورت، پیکنومتر و استوانه مدرج توان از ابزارکه بسته به ابعاد محصول می .نمود

چنین حجم خاصیت فیزیکی مهم براي بسیاري از مواد ). هم1994(استروشاین و هامان،  .استفاده نمود

  ).2010(باربوساجانوواس و همکاران ،  .وري استغذایی در حمل و نقل و فرآ

هاي معمول وجود گیري حجم محصوالت کشاورزي به روشت کلی مشکالت مختلفی براي اندازهدر حال

  دارد که مهم ترین آنها عبارتند از :

 قاعده محصوالت کشاورزي شکل بی - 1

 هاها و بذرچک بسیاري از محصوالت مانند دانهاندازه کو - 2

 متخلخل برخی از محصوالت کشاورزيطبیعت  - 3

 وقت گیر بودن این روش - 4

 دقت ناکافی - 5

هاي هندسی، پوشش سطح محصول و روش جابجایی توان از روشبراي محاسبه سطح تصویر شده می

  ).1994(استروشاین و هامان،  .مایع استفاده نمود

ظور برآورد میزان جریان هواي ها، به منها و سبزيبی نسبی نرخ تنفس میوهمقادیر مساحت سطح در ارزیا

چنین هم ). سطح تصویر2010جانوواس و همکاران، ا دهی الزم است (باربوسي سرما یا گرماالزم برا

 ).2000(اًالاًیه،  .فاکتور مهمی در تعیین سرعت حد است

  چگالی-1-4-1-3
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بوسیله اختالف در تواند ، حبوبات و دانه ها اغلب میجاتو سبزيجات میوه تاختالف در کیفی      

سازي و در تعیین خواص یی مایع، در جداسازي بوسیله رسوبچگالی نشان داده شود. چگالی مواد غذا

توان در خشک کردن جریان و نیازهاي قدرتی براي پمپ کردن اهمیت دارد. به عنوان مثال از چگالی می

کردن علوفه، کردن و انبار، خشکبندي و جدا نمودندرجه ،اري، طراحی سیلو و مخازن نگهداريو نگهد

  ).1994(استروشاین و هامان،  .ها استفاده کردهاي انباري و تعیین رسیدگی میوهسیلوها و سازهطراحی 

شود. چگالی یگیري محقیقی اندازهدو صورت چگالی توده و چگالی چگالی محصوالت کشاورزي معموال به

کند، در صورتی که چگالی حقیقی جرم معلومی را اشغال میل است که حجم اي از محصوتوده جرم توده

 .اي از چند دانه باشدتواند یک دانه منفرد یا مجموعهیک نمونه از محصول است. نمونه میواحد حجم 

  ).1384(راسخ و همکاران، 

سازي اهمیت دارند، به کن، هوادهی و ذخیرههاي خشکحقیقی در طراحی سیستمتوده و چگالیچگالی

زودو و  ،  2009(اکبرپور و همکاران،  .طوري که در مقاومت جریان هوا از میان توده انباشته شده اثر دارند

اختالف چگالی بین توان از ). هم چنین براي جداکردن ناخالصی از مواد غذایی، می2008سولومون ، 

بندي هاي درجهفاده در سیستمکاربرد چگالی، است غذایی استفاده نمود. یکی دیگر از موادناخالصی و مواد

 )2010(باربوساجانوواس و همکاران، . محصوالت کشاورزي است

  ضریب اصطکاك استاتیکی-1-4-1-4

ضریب اصطکاك بین بذر و دیوار یک پارامتر مهم در پیش بینی فشار بذر بر روي دیوار انبارها است و     

(اکبرپور و همکاران ،  .کشاورزي است هم چنین فاکتور مهم در طراحی تجهیزات انتقال محصوالت

2009.(  

به طوري که ، زیاد به ضریب اصطکاك بستگی دارد اي و غالت به مقدار خیلیاي تودهرفتار محصوالت دانه

هاي کردن با استفاده از الکهاي لغزان، پاكها روي نقالهموقع حرکت ذرهاصطکاك بین دانه و یک سطح، 

  ).2008(زودو و سولومون، .بار تاثیر می گذارندلغزان و پر و خالی کردن ان

عواملی که می توانند بر این ضریب تاثیر بگذارند عبارتند از؛ رطوبت محصول و نوع سطحی که محصول 

  ).1994(استروشاین و هامان،  .کشاورزي روي سطح آن حرکت می کند

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وزن هزار دانه-1-4-1-5

گردد. وزن هزار دانه فاکتور مهم در دانه بیان می و حبوبات عموما براساس وزن هزار وزن دانه غله      

تعیین کیفیت بذر می باشد. به طوري که با افزایش وزن هزار دانه، شاخص رشد و درصد جوانه زنی  بذر 

  ).2007و همکاران ، 10(شاستري  .افزایش می یابد

  خواص مکانیکی-1-4-2

  ر خواص مکانیکیعوامل موثر ب-1- 4-2- 1

و یا استفاده از اطالعات  بکار روندبا توجه به اینکه محصوالت کشاورزي ممکن است بر اساس بافت      

بدست آمده براي مدل سازي و طراحی ماشین هاي پس از برداشت، بررسی خواص مکانیکی محصوالت 

  ).2004، 11کشاورزي اهمیت دارد (افکاري سیاح و مینایی

کاهش تلفات و حفظ کیفیت محصوالت کشاورزي در طی عملیات کشاورزي (قبل و بعد از برداشت)، در 

صورتی ممکن است که خواص مختلف این محصول و چگونگی تغییرات آنها شناخته شوند. شناخت 

محصوالت مختلف کشاورزي، اجازه می دهد  ماشین هاي جدید و فرآیندهاي صنعتی زیادي با مشخصات 

  دهی محصوالت افزایش یابد.و بدین ترتیب خسارت، کاهش و بهرهاصالح شده طراحی شوند  کیفی

اصوال اطالع از عوامل گسیختگی دانه ها، براي طراحی ایده آل سیستم هاي خردکن، به نحوي که فرآوري 

  ).2007و همکاران،  12(طباطبائی فر .و پارامترهاي تولید بهینه شود، ضروري است

                                                
 

1 -Shastri 
2 -Afkari Sayyah and minaei 
3 -Tabatabaeefar 



 

- اده می کنند که هدف از این آزمونز آزمون هاي فشاري بر روي محصوالت کشاورزي استفبدین منظور ا

ها، استخراج پارامترهایی است که در طراحی مواد بسته بندي یا ذخیره سازي مفید واقع شوند، تا بتوانند 

  ).2000، (اٌالاٌیه .ضایعات وارده به محصول را به حداقل برسانند

  فت محصولساختمان و با-1-4-2-1-1

- هاي عملی این مواد را با پیچیدگیخواص محصوالت کشاورزي بسیار متغییر می باشند که بررسی      

ساخته است. بنابراین خواص مکانیکی براي تحلیل بافت و بدست آوردن یک درك بهتر از  ههایی همرا

کیفیت محصول اهمیت دارد. با تحلیل بافت می توان انبارداري و فرآوري محصول کشاورزي را بهینه 

ي ).رابطه بین نیروي تغییر شکل در مورد غالت بستگی به وضع بارگذار2007، 13نمود (رضوي و بهرام پور

) گزارش دادند که بافت محصول تاثیر بسزایی 2010و همکاران، 14( توکلی ).1986دانه ها دارد (سیتکی، 

  در خواص مکانیکی محصول دارد.

  رطوبت محصول-1-4-2-1-2

- یا وزن خشک محصول اندازهرطوبت محصول به صورت مقدار رطوبت در محصول در وزن مرطوب      

که عالوه بر . است هاي محصوالت بیولوژیکاز مهم ترین ویژگیوبت محصول یکی شود. رطگیري می

گذارد. قابلیت انبار کردن برخی محصوالت وابسته تاثیر می زفیزیکی بر خواص مکانیکی محصول نیخواص 

باشد و در صورت افزایش رطوبت، باید از طریق طبیعی یا مصنوعی به میزان رطوبت موجود در آنها می

  ).1986(سیتکی،  .ج شودرطوبت از محصول خار

  سرعت بارگذاري-1-4-2-1-3

هاي فشاري، بر اساس حساسیت نمونه به سرعت بارگذاري رعت َبارگذاري براي انجام آزمایشس      

گیرند در قسمت اول ي که تحت بارگذاري فشاري قرار میاکثر محصوالت کشاورز .انتخاب می شود

  الستیک پیدا می کنند.ادارند. اما با افزایش بار خاصیت ویسکوالستیک اتغییر شکل حالت  منحنی بار

بنابراین افزایش حد االستیک به هر نحوي بستگی به زمان داشته و اثر سرعت بارگذاري در این مورد 

). رفتار مواد حقیقی به ویژه محصوالت کشاورزي کم و بیش 2010(توکلی و همکاران،  .اهمیت دارد

ي حصوالت کشاورزي این است که رابطهده آل متفاوت است. یکی از خواص جالب منسبت به رفتار مواد ای

                                                
 

1 - Razavi and Bahrampour 
2- Tavakoli 



 

نیروي تغییر شکل در آنها بستگی به سرعت تغییر شکل دارد. یعنی باید در منحنی نیروي تغییر شکل 

عامل زمان را هم دخالت داد. موادي که تغییر شکل آنها به زمان بستگی دارد مواد چسبان نامیده می 

  ).1986این مواد بخشی از خواص جامدات و بخشی از خواص مایعات را دارند (سیتکی، شوند. 

  نحوه بارگذاري-1-4-2-1-4

  این رفتار تنش ومسان زیادي تولید می کند، بنابراعمال بار روي محصوالت کشاورزي معموال کرنش م

بخشی از انرژي الزم براي تغییر کند زیرا اي یا تکراري تغییر میي کرنش آنها تحت بارهاي دورهبیشینه

  ).1994(استروشاین و هامان، . ، در بارگذاري قبل تامین شده استشکل در محصول

  نیروهاي وارد برجسم در جریان سیال-1-4-2-1-5

کند، در اثر واکنش بین جسم سیال نیروهایی بین فصل هنگامی که جسمی در سیالی حرکت می     

ر لزجت سیال که در اث (τ)این نیروها در قالب تنش هاي برشی . ی آیدمشترك جسم و سیال به وجود م

شوند. برآیند د می) که در اثر فشار بوجود آمده است، بر جسم وارρهاي عمودي (ایجاد شده و نیز تنش

نیروهاي وارد بر جسم از طرف هوا در جهت سرعت جریان را نیروي کشش و برآیند این نیروها در جهت 

  ).1978 15بري می نامند (محسنین،سرعت جریان را نیروي باالمود بر ع

اي شامل نیروهاي بالبري و کشش جانبی دیگري نیز که عمود بر صفحهدر مورد اجسام سه بعدي نیروي 

   .است، بر جسم وارد می شود

  آزمون هاي مکانیکی-2- 1-4-2 

هاي پس سازي ماشینمنظور بهینهمحصول به در صورتی که هدف از تحقیق، کسب اطالعات از بافت      

ها در محاسبات از برداشت باشد، پارامترهاي مورد نیاز باید پارامترهایی باشند که امکان استفاده از آن

هاي معمول براي بررسی رفتار مکانیکی و تعیین خواص از جمله بارگذاري مهندسی وجود داشته باشد.

-نوع بارگذاري، گذشته از پیچیدگی کامل است. این مکانیکی محصوالت بارگذاري فشاري روي محصول

اي مورد استفاده قرار نش بیشینه و کرنش، به طور گستردههاي محصول و عدم دسترسی به نحوه توزیع ت

گیرد.، زیرا مواد خام در حین عملیات کشاورزي و فرآوري به شکل دست نخورده و نه در قطعات بریده می

  ).1388قرار می گیرند (افکاري سیاح و مینایی،  شده تحت تنش بیشینه مکانیکی

                                                
 

Mohsenin-1 



 

  ).1986در این رابطه آزمون فشاري تک محوري یک روش عمومی آزمایش مواد کشاورزي است (سیتکی، 

  براي باال بردن اطمینان نتایج حاصل، باید شرایط زیر را در انجام این آزمایش به کار برد؛

 گونه خمشی ایجاد نکند.بار باید کامال به صورت محوري بوده و هیچ  - 1

اصطکاك بین دو انتهاي نمونه و صفحه فشار خیلی کم باشد، تا اینکه تغییر شکل عرضی نمونه را  - 2

 محدود نکند.

  )1986(سیتکی ، .نسبت طول به قطر نمونه باید طوري باشد که خطر خمیدگی وجود نداشته باشد - 3

 

  بارگذاري فشاري تک محوري (شبه استاتیک)-1-4-2-3

فشار تحت بارگذاري قرار داده و  -ها آنها را توسط دستگاه آزمون کشش بعد از آماده کردن نمونه      

توان نیروي یکنند و با استفاده از این نمودار مه را از دستگاه استخراج میتغییر شکل مربوط -نمودار نیرو 

(لهراسبی، .ه کرد الزم براي گسیختگی، ضریب کشسانی ظاهري و بیشینه نیروي فشاري را محاسب

1382.(  

) 1-1مطابق شکل (و (ASAE, 2001)در این نوع آزمون براي نمونه کامل محصول بر اساس استاندارد 

اي (د) کروي (ج) و یا میله هاي استوانه نیرو به وسیله ورقه هاي مسطح (الف و ب)، میله هاي فرو شونده

  بر نمونه آزمایش وارد شود. 



 

  

  بارگذاري مختلف در محصوالت کشاورزيشرایط  1- 1شکل 

  دهد.گیري دانه و بارگذاري را نشان میحالت کلی قرار 1-1در شکل 

  

 نمایی کلی از قرار گیري دانه و بارگذاري روي آن در هر دو آزمایش فشاري محوري و تنش آسایی 2- 1شکل 

  تغییر شکل - پارامتر هاي استخراج شده از منحنی نیرو -1-5  



 

توان تغییر شکل در نقطه گسیختگی، نقطه تسلیم بیولوژیکی، نقطه منحنی نیرو تغییر شکل میاز     

  گسیختگی، انرژي گسیختگی، چغرمگی و ضریب کشسانی ظاهري را بدست آورد.

  رئولوژي

ئولوژي رفتار مکانیکی ماده را رئولوژي علم مطالعه تغییر شکل و جریان ماده است. بر مبناي علم ر    

  ).1388(افکاري سیاح و مینایی،  .ن بر اساس سه عامل نیرو، تعییر شکل و زمان بیان نمودتوامی

خصوصیات رئولوژي محصوالت غذایی بر اساس بکار بردن تنش یا کرنش بر روي یک ماده در یک دامنه 

  ).1999، 16(دابرازیسک و وینسنت .مشخص و مشاهده نتایج پاسخ مواد بنا نهاده شده است

توان با کمک علم رئولوژي انیکی انجام شده در این پژوهش میبه نوع محصول و نوع آزمون مکبا توجه 

از کشسان مورد نظر را بر مبناي رفتار ویسکواالستیک آن ناشی از بارگذاري روي محصول غیر تغییر شکل

یکی هاي مکانمطالعه کرده و به برخی از ویژگی فشار -هاي حاصل از دستگاه آزمون کشش نمودار

  محصول دست یافت. براي این منظور به تعاریف اصطالحات زیر پرداخته می شود؛

  تنش؛

اي درون یک اي در نقطهي نیرویی، که به صفحههاهعبارت است از شدت نیروهاي داخلی یا مولف     

  ).1388(افکاري سیاح و مینایی،  .جسم اعمال می گردد

  ؛ کرنش

اندازه و شکل یک جسم در اثر اعمال نیرو، نسبت به اندازه یا شکل کمیتی است که تغییر واحد در     

  ).1388یی ، (افکاري سیاح و مینا .اولیه را نشان داده و بدون بعد بیان می گردد

  تنش آسایی؛

یی ، (افکاري سیاح و مینا .گیرددرکرنش ثابت قرار می کاهش تدریجی تنش هنگامی که ماده     

1388..(  

  تغییر شکل؛

تغییر شکل کمیتی برداري است و در حالت  .ز جابجایی نسبی نقاط داخل یک جسمعبارت است ا     

ر مهم در رفتار رئولوژیک محصوالت اکلی با تغییر شکل کلی جسم در ارتباط است. تغییر شکل عاملی بسی

هاي مکانیکی که با هدف بررسی خواص مواد بیولوژیک انجام در اغلب آزمون رود، زیرابشمار می کشاورزي

گیرد. در این صورت شود، محصول کشاورزي عموما به صورت دست نخورده مورد بررسی قرار میمی

                                                
 

1- Dobraszczyk and Vincent 



 

(افکاري سیاح و  .عوامل بدست آمده نشان دهنده مقادیر تغییر شکل نسبت به نیرو یا زمان خواهند بود

  ).1388یی ، مینا

  حد کشسان؛

تواند تحمل کند، بدون آنکه پس از برداشتن کل تنش بیشینه ست که ماده میا ايتنش بیشینه      

  ).1986(محسنین ،  .اعمالی، کرنش دائمی در آن ایجاد گردد

  حد تناسب؛

کرنش از  - ست که ماده قادر به تحمل آن است، پیش از آن که رابطه تنش بیشینه ا ايتنش بیشینه     

  ).1986(محسنین،   .(رابطه هوك)خارج گرددحالت خطی 

  ضریب کشسانی ظاهري:

هاي فشاري محصوالت کشاورزي ضریب کشسانی ظاهري بین مبدا و نقطه تسلیم، نقطه در آزمایش     

، 17(وورساووش و اٌوزگوو .آیدمیتغییر شکل بدست  -سط منحنی نیرو) یعنی در و3-1در شکل ( ��

2003.(  

در ضریب کشسانی این است که این ضریب تنها در یک شرایط خاص  "ظاهري"پسوند دلیل استفاده از 

مرزي صادق است و ممکن است با تغییر شرایط ، مثال آهنگ بارگذاري، تغییر کند. دلیل دیگر این امر، 

هایی، ماده ظاهرا کشسان فرض باشد که در چنین بررسیکشسان بودن محصوالت کشاورزي می -لزج 

اي بیشتر باشد، سفتی ماده بیشتر بوده ) چنانچه ضریب کشسانی ظاهري ماده1986محسنین،  (.گرددمی

 ).1384( مسعودي و همکاران،  .و در برابر بارهاي وارد مقاومت بیشتري خواهد داشت

  

(بین مبدا و نقطه تسلیم) در منحنی نیرو تغییر شکل براي محاسبه ضریب کشسانی  ضریب کشسان ظاهري– 3- 1شکل 

 ظاهري

                                                
 

1- Vursavush and Ozguven 



 

  ضریب پواسون؛

ضریب پواسون قدر مطلق نسبت کرنش جانبی به کرنش محوري ناشی از یک تنش بیشینه محوري      

ب وجود یکنواخت پیش از حد تناسب است. در مواد ناهمسان مانند محصوالت کشاورزي بیش از یک ضری

  ).1388دارد (افکاري سیاح و مینایی، 

  نقطه تسلیم؛

  کرنش است که در آن افزایش کرنش بدون نیاز  -نقطه تسلیم نخستین نقطه از منحنی تنش بیشینه      

و همکاران،  18(کریا .کندو انحناي منحنی شروع به کاهش می گرددبه افزایش تنش بیشینه واقع می

  ).1996و استف  2007

  تسلیم بیولوژیکی؛ نقطه

 افزایش تغییر شکل،  اي در منحنی نیرو تغییر شکل است که در آن بانقطه تسلیم بیولوژیکی نقطه    

) نشان  1-4). این نقطه که در شکل( 1384ماند (مسعودي و همکاران، یابد و یا ثابت مینیرو کاهش می

مکانیکی دارد، یعنی اگر در یک محصول داده شده است، اهمیت زیادي در تعیین حساسیت به آسیب 

 (سیتکی،  .رودشود و محصول از بین نمییم بیولوژیک برسد خسارت وارد نمیمقدار بار وارده به نقطه تسل

1986.(  

 

 

 

 

  نقطه گسیختگی (شکست)؛

تغییر شکل است که در آن حتی با کاهش نیرو، میزان  - اي در منحنی نیرو نقطه گسیختگی نقطه      

شود. در مواد نرم و سخت بعد از گسیختگی، افزایش پیدا کرده و جسم شکسته میتغییر شکل به سرعت 

تغییر شکل -) منحنی هاي نیرو 4-1). شکل (1986شود (سیتکی، یده میتغییر شکل قابل توجهی د

ان ري را براي دو نوع ماده (یکی داراي نقطه تسلیم و یکی بدون نقطه تسلیم) نشحاصل از آزمون فشا

 تغییر شکل، تقعر منحنی -)مشخص است در ابتداي منحنی نیرو 4-1دهد. همان طور که در شکل (می

شود، ه اي که در آن تقعر منحنی عوض میبه سمت باال و انتهاي تقعر منحنی به سمت پایین است. نقط

نشان داده شده است. براي محاسبه  ���) تغییر شکل در این نقطه با نماد ��ف نام دارد (نقطه نقطه عط

(سیتکی، . ر از تغییر شکل در نقطه عطف باشدضریب کشسانی ظاهري، تغییر شکل نمونه باید کمت

1986.(  

                                                
 

1 -Correa 



 

  
 تغییر شکل ، تحت بارگذاري فشاري - نقاط مورد نیاز از نمودار نیرو  4- 1شکل 

  

  انرژي گسیختگی؛

انرژي گسیختگی، عبارت است از مقدار انرژي الزم براي ایجاد گسیختگی، که این پارامتر برابر است       

  ).2010(توکلی و همکاران،  .تغییر شکل تا نقطه شکست -با سطح زیر منحنی نیرو

  چغرمگی؛

میلی ژول بر میلی متر مکعب یا  باشد و بر حسبدر واحد حجم براي تخریب مواد می انرژي مورد نیاز     

شکل ماده بر  -گردد. چغرمگی از تقسیم مساحت زیر منحنی نیرو نتی متر مکعب بیان میژول بر سا

  ).1385(راسخ،  .حجم ماده به دست می آید

 معرفی محصول عدس-1-6

را در طـی فصـل    عـدس  باشـد، گیـاه  ترین تولید کننده عدس در دنیا مـی در شبه قاره هند که بزرگ      

کارنـد. در  انـد، مـی  نهاي موسمی را در خـود ذخیـره کـرده   زمستان در خاکهایی که رطوبت حاصل از بارا

کارند. در ارتفاعات باال در ترکیه ي گیاه را طی زمستانهاي مرطوب میاارتفاعات پائین کشورهاي مدیترانه

کارند. الزم به ذکر اند میرطوبت ذخیره کردهه در طی زمستان و ایران گیاه را بصورت بهاره در خاکهایی ک

برنج به عنوان کود سـبز کاشـته    پس از است در بعضی مناطق عدس در تناوب یکساله با غالت مخصوصا

شـود عـدس   ، نیشکر پـائیزه یـا کرچـک کاشـته مـی     شود و یا بصورت کشت درهم اغلب با جو، خردلمی

توان در خاکهاي رسـی سـنگین تـا شـن لـومی آن را      می و .دهدري زیادي به انواع خاکها نشان میسازگا

دهـد. عـدس را در   سط تا کم نیز واکـنش خـوبی نشـان مـی    کاشت عدس در خاکهاي با حاصلخیزي متو

توان کاشت. البته بسیاري از ژنوتیپهاي عدس به شوري خاك حساس می 9تا  5/5حدود  PHخاکهاي با 

از لوبیـا سـبز، سـویا و لوبیـا چشـم بلبلـی و کمتـر از        هستند هر چند مقاومت به شوري در عدس بیشتر 

  باشد.غالت مانند نخود، خلرو باقال می بسیاري از

 عدس 



 

از قدیمی ترین منابع غذایی گیاهی بشر است و عمـر آن   Lens culinaris medicعدس با نام علمی       

به قدمت تاریخ کشاورزي است. عدس یکی از حبوبات است که از قدیم االیام در اکثـر نقـاط دنیـا کشـت     

شده است. گیاه شناسان اعتقاد دارند که عدس حتی قبل از تاریخ نیز وجود داشته است. عدس منبع غنی 

  بیشـتر از عـدس پـروتئین دارد.   باشد و در بین گیاهـان فقـط سـویا    می B پروتئین و ویتامین هاي گروه

  نگ آن سبز مایل بـه زرد اسـت.  عدس رسمی که دانه آن گرد و نسبتاً درشت است و ر است دونوع عدس

  باشد. آن ریز و به رنگ قرمز می هايدانه که قرمز دسع یا ریز عدس

تا حدي منشعب و به رنگ سبز روشن، ارتفاع آن بین  هاي کوتاه،گیاهی است علفی، یکساله با ساقه عدس

سانتی متر دارند، بسـته بـه    40تا  25سانتی متر متغیر است. اکثر تیپ هاي گیاه ارتفاعی بین  75تا  15

کند نیمه ایستاده یا ایستاده رشد می اي کوتاه،محیط رویش آن، گیاه بصورت بوته ژنوتیپ گیاه و تا حدي

-ماه کامـل مـی   4الی  3ی خود را طی ب، عدس سریع رشد کرده و چرخه زندگدر شرایط محیطی مطلو

کند. ولی در شرایط نامطلوب این مدت یکی الی دو ماه بیشتر خواهد شد گیاه داراي یک ریشـه اصـلی و   

باشد. ساقه گیاه نازك، چهارگوش و در زوایا داراي نوارهاي برجسـته  ریشه هاي فیبري جانبی میتعدادي 

شـود.  شد گیاه بخش پائینی سـاقه چـوبی مـی   پیشرفت رکلی ساقه آن علفی و ضعیف است با است بطور 

فـت  ارتفاع گیاه نیز بشدت تحت تأثیر محیط است. برگهاي عدس مرکب، متقابل و داراي یک تا هشت ج

. د، دمبرگها کوتاه بوده و طول اتصال برگچه ها بین یک تا چهار و نیم سانتی متر متغیر استتنبرگچه هس

میلیمتـر مـی    7تـا   2میلی متر و عرضشـان   25تا  7طولشان بین  برگچه ها متقابل یا متناوب هستید و

کنـد.  ها تفاوت میمحل گرهباشند. تعداد برگچه ها بسته به ژنوتیپ فرق کرده و در داخل هر ژنوتیپ نیز 

ر ظاهر می شوند. معموالً سانتی مت 5/5تا  2گلها بر روي محور فرعی گل آذین، با دمگلی باریک به طول 

 نیز مشاهده شده است گلها کوچک گل 7گیرد و در بعضی مواقع تا گل را در بر می 4دمگل از یک تا  هر

باشند کاسه گل بالها و ناو نیز عموماً سفید یا مخلوطی از آبی و بنفش می درفش آنها سفید است. وگلبرگ

هستند. تخمدان حاوي یک یا دو تخمک اسـت کـه    شود. پرچمها دیادلفوسبخش باریک تقسیم می 5به 

شود. کالله روي آن نسبتاً متـورم و غـده اسـت. غالفهـاي عـدس      یک خامه کوتاه و خمیده منتهی می به

برگرفتن بذرها متورم است. غالف حاوي یک تا دو بذر اسـت.   بیضوي از جوانب فشرده شده و در محل در

شـود. بـذرهاي عـدس بـه     ار غالف و گاهی شش مشاهده مـی ا چهبر روي هر محور گل آذین تعداد یک ت

اي تیره است. سطح بذر معموالً صاف اسـت  ستند رنگ آنها متغیر و اغلب قهوهشکل عدسیهاي چشمی ه

ست بذرها چروکیده باشد، تعداد بذرهاي هر گیاه وابستگی بسیار نزدیکی ا ولی در ارقام پر محصول ممکن

کمتر تحت تـأثیر محـیط   دانه آن  100ورمن لیکن تعداد بذر در داخل غالف وبا تعداد غالف درگیاه دارد 

دهنـد.  هفته از خود دوره خـواب نشـان مـی    4تا  3گیرد. بذرهاي تازه برداشت شده عدس حدود قرار می



 

مـاي مطلـوب گیـاه    گیرنـد در د ند زمانیکه در خاك مرطوب قرار مـی باشاقد دوره خواب میکه ف بذرهاي

کننـد و ایـن   درصد وزن خشک خود آب جذب می 85د کنند عدسهاي بذر ریز حدومی سریعاً آب جذب

نـه زنـی گیـاه درون زمینـی اسـت      درصد است. فـرم رویـش و جوا   100مقدار براي عدسهاي بذر درشت 

درجـه   10شود و در زمستان در دماي روز سبز می 7رجه سانتی گراد ظرف د 20در بهار دردماي المعمو

  یابد.روز افزایش می 30تا  20مدت به ن سانتی گراد ای

 ماده سازي زمین وتاریخ کاشتآنحوه -1-6-1    

سیستم کاشت بستگی دارد. هدف از شخم تهیه بستري نرم،  نحوه آماده سازي زمین به نوع خاك و     

- ی مقدار بیشتري آب در خود نگه میفشرده و فارغ از علف هرز است که ضمن افزایش سرعت جوانه زن

خورد که نوبت دوم به منظور پوشاندن بذر است. کاشت در مرتبه شخم می 2یا حداکثر  1زمین دارد. 

تأخیر در  تر خواهد بود.زنی مطمئنفی است و افزایش وزن خشک و جوانهسانتی متري کا 5تا  4عمق 

- ه صورت هیرمیابد. کاشت بدر درجه حرارت کم باشد افزایش میزنی به علت کاشت عمیق چنانچه جوانه

هاي غیر مسطح که احتمال غرقاب شدن بندند یا در زمینخاکهاي با بافت سنگین که سله می کاري در

اي بر عملکرد عدس دارد زیرا تغییر در ت. تاریخ کاشت اثرات قابل مالحظهوجود دارد داراي مزیت اس

خ کاشت مطلوب گیاه از محلی شود. تارییر شرایط محیط گیاه در طی رشد میمنجر به تغی تاریخ کاشت 

هاي شمالی  کند. تاریخ کاشت مناسب در دشتز ژنوتیپی به ژنوتیپ دیگر فرق میبه محل دیگر و گاهی ا

تر و رطوبت بیشتر است که زمستان طوالنیدر هیمالیا  .و مرکزي هند اواسط آبان تا اواسط آذر است

پذیر است. در ارتفاعات پائین منطقه غرب آسیا کاشت عدس بطور مطلوب تا اواخر آذرماه نیز امکان 

کاشت در اوایل زمستان محصول بهتري نسبت به کاشت در اواخر زمستان یا بهار دارد در ارتفاعات باالي 

اشت در این مناطق عملکرد مناطقی از ایران تاریخ کاشت مناسب. اوایل بهار است البته با تأخیر در ک

  ین اضافه می شود.پروتئمقدار  یابد ولیکاهش می

  هاي کاشت عدسروش -1-6-2

 کشت سنتی -1-6-2-1

قدیمی  در این نوع کشت که معموال در قطعات کوچک اجرا میشود. با استفاده از شیوهاي سنتی و      

در بهار یک  نمایند. در این نوع کشت پس از اجراي یک شخم عمیق در پاییز مجدداًمبادرت به کشت می

شود. پس از هموار نمودن زمین بذر وکود مورد نیاز به زمین تسطیح می دهند وشخم تکمیلی انجام می



 

شود. در اراضی دیم به وسیله خیش به زیرخاك انتقال داده می سیله دست بر وي زمین پاشیده شده وو

گیري از تبخیردر بهار هیچ پس از اجراي یک شخم عمیق در پاییز براي حفظ رطوبت ذخیره شده و جلو

به محض مناسب شدن شرایط کاشت دراسفند ماه و  شود ولیات شخم و برگردان خاك اجرا نمیگونه عم

  شود.یا پنجه غازي پوشانده می ک ویا اوایل بهار بذر و کود مورد نیاز را پاشیده و به وسیله دیس

   کشت مکانیزه -1-6-2-2

شخم باشد در شرایط آبی در پاییز یک نوبت ترین نوع کشت عدس میشت که مناسب در این نوع ک          

شود سپس با مساعد شدن شرایط خاك و هوا یک نوبت شـخم تکمیلـی   سانتیمتر اجرا می 25-30عمیق 

شود باید دقت از دیسک استفاده میها را و سپس براي از بین بردن کلوخهسانتی متر اج 10-15به عمق 

از تسطیح زمین بـه وسـیله    پس .وقع و به محض گاورو شدن خاك صورت گیردشود که شخم بهاره به م

  .شودبه کشت میمبادرت بذرکار هاي کارماشین توجه به نحوه با دیم و و آبی ایطشر نظرگرفتن در ماله با

 تراکم-1-6-3

بستگی واکنش عدس به تراکم کاشت متفاوت بوده و به شرایط محیطی رشد گیاه و ژنوتیپ آن        

که در  .بذر در هر متر مربع بدست آمده است 450الی  300دارد. معموالً باالترین محصول با تراکم 

 160الی  120و انواع بذر درشت  کیلوگرم در هکتار 80الی  60ریز  شرایط هندوستان براي عدسهاي بذر

 کیلوگرم درهکتار توصیه شده است.

 

  

 کود-1-6-4

در شرایط دارد.  کیلوگرم ازت 100هکتار، نیاز به تن در  2محصول عدس به میزان         - 1

شود. لذا اضافه درصد نیاز گیاه به ازت برطرف می 85همزیستی خوب گیاه با باکتري حدود 

کردن ازت به خاك تأثیري بر افزایش عملکرد نخواهد داشت البته در خاکهاي شنی که داراي 

-زت در هکتار عملکرد را افزایش میکیلوگرم ا 25الی  15شند افزایش مقدار کمی ماده آلی با

حتی اگر در  .تن کود حیوانی توصیه شده است 20الی  15دهد. در پاکستان در هر هکتار حدود 

کود حیوانی اثرات خوبی بر  .سیستمهاي کشت مضاعف به گیاه اول کود حیوانی داده شده باشد

 کیلوگرم  40تا  10سبت به مقدار فسفر موجود در خاك حدود عدس ( گیاه دوم) خواهد داشت. ن
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Abstract: 
       The aerodynamic, physical and mechanical properties of lentil seeds commonly used in 
harvesting and processing systems in air conditioning and transfer systems by airborne fluid. To 
perform the compressive test, In order to pressure test the press-traction tester STM-20 
manufactured by Santam engineering design was used. The used test device in this experiment 
was equipped with a DBBP-100 model BONGSHIN load cell. In this research, the speed of the 
two lentil cultivars, called bilesavar and Kimia, in three levels of size, medium and large and in 
four levels of moisture for bilesavar ( 9, 11, 5, 12 and 14) and for kimia (12, 5 / 13, 15 and 5/16) 
were studied on the basis. To analyze the experimental data, completely randomized design was 
used and Duncan multiband tests were used to compare the means. The aerodynamic properties 
tests indicate that the main effects of moisture content factors are significant at 1% probability 
level in Bilesavar cultivar. The main effect of grain size is significant at 5% probability level 
and the interaction between moisture content and grain size is not significant at the speed limit 
Is. As the humidity increases, the speed of the grain increases. So that the lowest amount in the 
humidity is 9.5%, it is 4.56 m/s. The highest amount in the 14% moisture content is equal to 
7.962 m/s. In the kimia cultivar, the main effect of grain size is 1% and the main effect of 
moisture content on the speed limit is not significant and the mutual effect of moisture and grain 
size on the lentil's speed is significant at 1% probability level. By increasing the moisture 
content of the lentil grain, the speed limit has increased, with the highest amount for the size 
Coarse lentil seeds with a moisture content of 15% and 7.783 m/s and the smallest amount of 
lentil seeds in the moisture content of 16.5% is 6.067 than the second.                                                                                                  
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