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  چكيده
 صـرفه  و سـو  ازيـك  موضـوع  اين اهميت .ميباشد موادغذايي نگهداري جهت اليتهافع مهمترين از يكي كشاورزي محصوالت كردن خشك

 مـي  نشـان  ومهم را اقتصادي با انرژي خورشيديغذايي مواد كردن خشك جهت سيستمي طراحي ديگر سوي از سوخت مصرف در جويي

جه به خالقيت فكر مهندسـان و مخترعـان   هاي خورشيدي متعددي در جهان و كشور ايران ساخته شده است كه با تو كن امروزه خشك .دهد
در ايـن پـژوهش كـه در بخـش مكانيـك ماشـينهاي       . اين سيستمها هر يك مزايا و معايب خاص خود را دارند و همواره در حال تكاملنـد 

انـواع خشـك    كشاورزي دانشگاه شهركرد انجام شد پس از مطالعه منابع مختلف و بررسي نتايج كار ساير محققان، اطالعات فنّي در مـورد 
كنهاي خورشيدي استخراج شده و پس از تلفيق با روشهاي تجربي طراحي و ساخت يك خشك كن خورشيدي غير فعال و غيرمسـتقيم بـه   

مـورد مطالعـه و    3/1/1388 سپس روند افزايش و كاهش دما در محفظه خشك كـن در تـاريخ   . روش طراحي مهندسي مدنظر قرار گرفت
درجـه سـانتيگراد    18درجه سانتيگرادي را بر مبناي بيشـينه دمـاي    5/29گرديد خشك كن يك افزايش دماي  بررسي قرار گرفت و مالحظه

درجه سانتيگراد دماي محيط ايجاد ميكند كه اين اختالف دما  7درجه سانتيگرادي را برمبناي كمينه دماي  6دماي محيط و يك افزايش دماي 
همچنـين نتـايج ايـن    . تيجه خشك شدن محصوالت موجود در محفظه خشك كـن ميشـود  باعث ايجاد جريان همرفتي در خشك كن و در ن

پژوهش بصورت نمودار ارائه شد و مالحظه گرديد روند افزايش دما شدت بيشتري نسبت به روند كاهش دما دارد و دستگاه ميتواند پـس از  
  .امه روند خشك كردن محصول استفاده نمايدغروب خورشيد نيز تا ساعتها بعد از گرماي ذخيره شده در جمع كننده براي اد

  
  انرژي خورشيدي، انرژي نو و تجديد پذير، خشك كن خورشيدي :كليديواژگان 

  
  مقدمه
. ميباشـد  آنها ماندگاري عمر افزايش و حفظ جهت كشاورزي محصوالت اكثر برداشت از پس مهم هاي عمليات از يكي كردن خشك

 سـبب  آنهـا  كـاربرد  از ناشي محيطي زيست آلودگيهاي و فسيلي سوختهاي قيمت بودن كردن، گران خشك سنتي روشهاي مشكالت

 . است شده گذشته دهه دو از خورشيدي كنهاي خشك از استفاده به كشورها اكثر مندي عالقه

  شـده توسـط   خشـك  محصـول  كيفيـت  كـه  داد نشـان  خورشيدي و سنتي روش دو به شده خشك سبزيجات و ميوه كيفيت بررسي 
 كـن  خشـك  يـك  در گوجه شدن خشك روند بررسي. است بوده سنتي روش از بهتر غيرمستقيم و مختلط خورشيدي هاي  نك خشك

 شدن خشك زمان توان مي خورشيدي كن خشك با بكارگيري كه داد نشان سنتي شيوه به شدن خشك به نسبت غيرمستقيم خورشيدي

 صـورت  انگـور  كـردن  خشك براي موردنظر كن خشك روي بر شيراز شگاهدان در كه تحقيقي در. ددا كاهش روز 15 به روز 48 از را

روز  5تـا   4روز در روش سنتي به  12تا  10از  را انگور شدن خشك زمان ميتوان كن خشك اين از استفاده با كه داد نشان نتايج گرفته
 .يافت دست سنتي شيوه به كردن خشك به نسبت باالتري كاهش داد و به كيفيت
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در ) انـرژي خورشـيدي  (ين پژوهش طراحي و روش ساخت خشك كن خورشيدي به منظور معرفي كاربرد انرژيهـاي نـو   هدف از ا  
با عنايت به قيمت جهاني باالي حاملهاي انرژي و به منظور استفاده . كشاورزي و بهره گيري هر چه بيشتر از انرژيهاي تجديدپذيراست

انرژي خورشيدي در كشور در راستاي نيل به توسعه پايدار در بخش كشاورزي و ايجـاد  بهينه از پتانسيل هاي جذب و بهره برداري از 
  .ارزش افزوده در جوامع روستايي و صنايع تبديلي طراحي و ساخت خشك كن خورشيدي امري الزم و ضروري است

  
  ها واد و روشم

سي و با توجه به ورودي ،خروجي و راه حـلّ مسـئله   پس از مطالعه معادالت انتقال حرارت و تامين اندازه اجزا به روش طراحي مهند
كن خورشيدي غيرفعال و غيرمستقيم بعنوان هدف اين طرح مد نظـر قـرار گرفـت، و ميبايسـتي      در نهايت ساخت يك دستگاه خشك

كـن مـورد    امكانات طراحي و ساخت به گونه اي باشد كه شرايط مسئله را ارضاء نمايد بنابراين موادي كه براي سـاخت ايـن خشـك   
  :كن عبارتند از اجزاي مهم و اصلي اين خشك. استاستفاده قرار ميگيرد داراي حداكثر شرايط تطبيقي با اين طرح 

  كن جمع كننده خشك -1
  كن محفظه خشك -2
  شاسي خشك كن -3

تـا   10ل مختلف سال ازبمنظور فراهم آوردن بيشترين ميزان جذب پرتوهاي خورشيدي زاويه جمع كننده با افق بايد بر اساس فصو   
بنـابراين بـا توجـه بـه اينكـه      . جنوبي قرار گيرد -درجه بيشتر از عرض جغرافيايي منطقه باشد و جمع كننده نيز در راستاي شمالي 15

جمـع كـرد كـه درنتيجـه      15براي تنظيم زاويه جمع كننده بايد اين مقدار را با عدد ، تدرجه اس 32عرض جغرافيايي شهركرد حدوداً 
  . درجه تنظيم شود 47ستي اين زاويه روي باي
كـن آمـاده بهـره بـرداري      كـن بـه پايـان ميرسـد و خشـك      پس از تنظيم زاويه جمـع كننـده كـار طراحي،سـاخت و نصـب خشـك         

  .نمايي از خشك كن ساخته شده در اين پژوهش كه آماده بهره برداري است را نشان ميدهد) 1(شكل.ميشود
 

  
  ساخته شده در اين پژوهش نمايي از خشك كن - 1شكل 
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  نتايج و بحث
روز خاص قابل تعميم به روزها  با توجه به اينكه سنجش ميزان تغييرات دما در هر روز منحصر بفرد است و نتايج بدست آمده در يك

انـدازه گيـري    3/01/1388بعنوان بيشينه و كمينه دما در تاريخ +) 7و + 18(و ماههاي ديگر نيست براي آزمايش اين خشك كن اعداد 
 نمودار زيـر نشـان دهنـده تغييـرات    در شده و بر طبق آن نتايج مربوط به تغييرات دماي محيط و دماي داخل محفظه خالي خشك كن 

  ).1( نمودار. صعودي دماي داخل محفظه خشك كن نسبت به تغيير دماي محيط است
درجه اي را در حالت تغييرات صعودي دما نشـان   5/29نيز مشخص است خشك كن يك اختالف دماي )  1( نموداركه در همانگونه 

يشود، همچنين با افزايش دماي محـيط  ميدهد كه همين امر باعث بوجود آمدن جريان همرفتي شده و منجر به خشك شدن محصول م
چشمگيري مي يابد و اين امر سرعت جريان همرفتي و در نتيجه سـرعت خشـك    در نمودار افزايشسير صعودي دما نشان داده شده 

  .دهد شدن محصول را افزايش مي
  محفظه خشك كن نسبت به دماي محيط اندازه گيري تغييرات نزولي دماي داخل -

تغييرات نزولي دماي داخل محفظه خشك كن نسبت به دماي محيط ، تغييرات دماي محيط با شـاخص يـك درجـه    براي اندازه گيري 
با انجـام ايـن   . سانتيگراد رصد ميشود و بر اساس تغيير هر واحد درجه هواي محيط دماي داخل محفظه نيز اندازه گيري و ثبت ميشود

نمـودار زيـر نشـان     كـه  شدهاندازه گيري اهش دماي محيط در همان روز نسبت به كآزمايش تغييرات نزولي دماي محفظه خشك كن 
  )1( نمودار. دهنده تغييرات نزولي دماي داخل محفظه خشك كن نسبت به تغيير دماي محيط است

نمودار روند افزايش و کاهش دما در محفظه خشک کن خورشيدی
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  داخل محفظه خشك كن نسبت به تغيير دماي محيطروند افزايش و كاهش دما  نمودار - 1 نمودار
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. درجه اي را در حالت تغييرات نزولي دما نشان ميدهد 6مشخص است خشك كن يك اختالف دماي  يزن) 1( نمودار كه درهمانگونه 
كه اين موضوع بيانگر اين است كه سرعت كاهش دما در اين خشك كن كمتر از سرعت افزايش دما ميباشد و اين مساله براي ساعات 

  .  پس از كمينه دماي محيط امري مثبت است
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Abstract  
Drying of agricultural products is the activities for food storage. The importance of this issue and 
lobbying since saving fuel from another system designed for drying foods with solar energy 
economical & important shows. Today, several solar dryers has made with regard to creative 
engineers and inventors think the advantages and disadvantages of systems in the world and Iran. In 
this study, the University of shahre kord the study was to detect various sources and evaluate the 
results of the work of other researchers, technical information about the types of solar drying 
extracted and combined with experimental methods of design and construction of a solar dryer non 
method of indirect active and engineering design was considered. The trend of temperature increase 
and decrease in the drying chamber on 23.03.2009 were investigated and it was observed an 
increase in drying temperature 29.5 ° C based on the maximum temperature of 18 ° C ambient 
temperature and a 6 ° C temperature rise based on Minimum temperature of 7 ° C ambient 
temperature creates a temperature difference causes the convective flow in the dryer and thus the 
drying chamber drying products are available. The results of this study was presented as graphs and 
trends were observed temperature rise more strongly than the temperature decreased and the device 
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can also the heat stored in the collector to continue to use the product drying process after sunset 
until hours after. 

 
Keyword: Solar dryer, Solar energy, Renewable & modern energy. 
 


