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  چكيده
 خورشيد انرژي از همواره خويش زندگي دوران در بشر .كند مي مصرف زيادي انرژي هك رود مي شمار به فرايندهايي جمله از كردن خشك

 خشك. برد نام آن بودن رايگان و تميزي تجديدپذيري، قابليت نتوامي راد خورشي انرژي از استفاده مزاياي كلي طور به . است برده بهره

 صرفه يتماه و سو ازيك موضوع اين اهميت .ميباشد وادغذاييم نگهداري جهت ها ليتفعا ينرتمهم از يكي كشاورزي محصوالت كردن

 جلوه ومهم را اقتصادي يي با انرژي خورشيدياغذمواد كردن خشك جهت سيستمي  طراحي ديگر سوي از سوخت مصرف در جويي

 رد طراحي و ساختهمستقيم كه در دانشگاه شهركيك خشك كن خورشيدي غيرفعال و غيردر  پيازدر اين مقاله روند خشك شدن . دهدمي
درصد بر پايه وزن  3/8به  ساعت 30ي مورد آزمايش پس از مدت زمان پيازنمونه  رطوبت در نتيجه. شده است مورد بررسي قرار گرفت

همچنين مالحظه گرديد براي محصول پياز  .رسيد كه رطوبت مناسب براي انبارداري محصول است درصد بر پايه وزن تر/. 7و  خشك
ساعت اول صورت ميگيرد همچنين پياز خشك شده با روش خورشيدي برتري قابل مالحظه اي از نظر كيفيت، شكل  12ير در بيشترين تبخ

  .ظاهري و بازار پسندي نسبت به پياز خشك شده با روش صنعتي دارد
  

  پيازانرژي خورشيدي، انرژي نو و تجديد پذير، خشك كن خورشيدي،  :واژگان كليدي
  

  مقدمه
انرژي خورشيدي قدمتي برابر با حضور انسان روي زمين دارد، امروزه زندگي روزمره مردم وابسته به توليد و مصرف انرژي استفاده از 

درصد كل انرژي مصرفي جهان  77در حال حاضر . است؛ لذا عرضه و تقاضاي آن در جوامع بشري به طور مستمر رو به افزايش است
توليد گازهاي آالينده و گلخانه اي در فرآيند تبديل و در نتيجه تخريب اليه ازن، محيط زيست را سوختهاي فسيلي تامين ميكنند كه با 

بنابراين به منظور حفظ محيط زيست ،توجه به . را به شدت مورد تهديد قرار داده و موجب گرم شدن بيشتر دماي كره زمين مي شوند
  .ضروري به نظر ميرسد) انرژيهاي نو(انرژيهاي جايگزين 

 و طرف يك از موضوع اين ميباشد اهميت موادغذايي نگهداري جهت فعاليتها مهمترين از يكي كشاورزي محصوالت كردن خشك
 جلوه و مهم اقتصادي را موادغذايي خورشيدي كردن خشك جهت سيستمي طراحي ديگر ازسوي سوخت مصرف در جويي صرفه

 در مفيد نسبتا و قديمي روش يك خورشيد نور معرض در باز محوطه در و سنتي بصورت موادغذايي كردن خشك اگرچه .ميدهد

 زدگي كپك و زدگي باران خطر حشرات، پرندگان، حمله برابر در غذاييدموا از نميتواند روش اين ولي است، روستايي مناطق

 ميزان است ممكن اينبنابر دارد، نياز موادغذايي كردن خشك جهت زيادي زمان و فضا به روش اين اينكه بعالوه. محافظت نمايد

 خوب روش يك خورشيدي كن خشك با كردن نميباشدخشك اقتصادي كردن خشك نحوه اين لذا ،رود باال خيلي موادغذايي تلفات
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ابتدا تاريخچه برخي  در اين پژوهش. بكار ميرود آنها تخريب از جلوگيري جهت كه بوده موادغذايي رطوبت كردن كم براي
 دركه يك دستگاه خشك كن خورشيدي غيرفعال و غير مستقيم سپس نتيجه استفاده از  هان ارائه ميگردددستگاههاي ساخته شده در ج

مطالعه قرار گرفت بررسي مورد  پيازدانشگاه شهركرد ساخته شد و براي خشك كردن محصول  بخش مكانيك ماشينهاي كشاورزي
  .ميگردد

  
  روشها و مواد

 جابجايي صورت به كننده خشك هواي جريان آن در كه باشد مي و غيرمستقيم فعال نوع غير از آزمايش مورد خورشيدي كن خشك

 حالـت  در آن از ميتـوان بـا انـدكي تغييـر     اما است شده ساخته صورت غيرمستقيم به كلي حالت در دستگاه .گردد مي برقرار همرفتي

 ساخته و طراحي شهركرد دانشگاه كشاورزي ايماشينه مكانيك بخش در كن خشك اين .نمود استفاده كردن خشك نيز براي مستقيم

هـا را  پيازابتـدا   آزمايش انجام براي .گرفت قرار ارزيابياستفاده و  موردبراي خشك كردن پياز 1388تيرماه  21و20 در روزهاي و شده
داخل ظـروف شـماره    وميليمتري تقسيم ميكنيم، سپس آنها را بصورت حلقه حلقه از يكديگر جدا كرده  3تا  2مت به قطعات با ضخا

. ها را اندازه گيري كرده و براي فرايند خشك كردن به خشـك كـن منتقـل ميكنـيم    پيازگذاري شده قرار ميدهيم سپس وزن ظروف و 
پيش از قرار دادن محصوالت در خشك كن و در مرحله آزمايش دستگاه خشـك كـن    .شد داده قرار گير آفتاب اي محوطه در دستگاه

وسط خشك كن همچنين عمق قـرار دادن محصـوالت    بادماي دو گوشه چپ و راست  اختالف معناداري بين مالحظه گرديد تفاوت
اندازه گيري از نمونـه هـاي موجـود در ظـروف      كارساعت يكبار 3هر  و شروع صبح 8 ساعت آزمايشات .داخل دستگاه وجود ندارد
كـار انـدازه   . ها تبخير ميشـود محاسـبه شـود   پيازطريق وزن آبي كه از تا از اين  آغاز ميشود) گرم/. 1دقت (توري با ترازوي ديجيتالي 

پس از اين مرحله اعداد اندازه گيري شـده  . تا نرخ كاهش رطوبت به عدد ثابتي نزديك شودبه طول مي انجامد  ساعت 30گيري وزن 
ان و وزن آب تبخير شده نسبت به زمان در ها نسبت به زمپيازتغييرات وزن  بصورت نموداراز هر نمونه با ديگر نمونه ها جمع شده و 

  .ارائه شد) 2 نمودار(درصد رطوبت بر پايه وزن تر نسبت به زمان تغييرات نمودار و )  1 نمودار(مدت زمان خشك شدن 
نمودار تغييرات وزن پياز و آب تبخير شده از آن نسبت به زمان
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  و مقدار تبخير آب موجود در پياز نسبت به زمان نسبت به زمان پيازتغييرات وزن  - 1نمودار
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نمودار تغييرات درصد رطوبت بر پايه وزن تر نسبت به زمان
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  وبت بر پايه وزن تر نسبت به زمانتغييرات درصد رط - 2نمودار 

  
ي خشـك  پيـاز درصد رسيد كه مقدار قابل قبولي براي انبـارداري  3/8پس از اين مراحل ميزان رطوبت محصول بر پايه وزن خشك به 

  :هاي خشك شده به روش صنعتي و خشك كن خورشيدي را نشان ميدهدپيازنمايي از  1شكل . شده است

                             
  

  خشك شده به روش صنعتي و سمت چپ خشك شده بوسيله خشك كن خورشيدي را نشان ميدهد پيازتصوير سمت راست  - 1شكل 
  بحث و نتايج

  :با استفده از آناليز داده ها و مشاهدات عيني به نتايج زير ميرسيم
  
 بر ساير روشهاي خشك كـردن برتـري   دي خشك شده از نظر حفظ مواد معدني، ويتامينها، رنگ محصول و بازارپسن كيفيت محصول

 دارد

 با گذشت زمان سرعت خشك شدن بصورت چشمگيري كاهش مي يابد كه دليل آن نزديك شدن به اليه هاي آب اسمزي است. 

  ساعت اول شـيب تنـد تـري نسـبت بـه       12ها نسبت به زمان نتيجه ميگيريم نرخ از دست دادن رطوبت در پيازبا تحليل نمودار وزن
 .بعد دارد زمانهاي

 گرم تبخير شده است 545ساعت اول به ميزان  12با تحليل نمودار وزن آب تبخير شده روزانه نتيجه ميگيريم بيشترين مقدار آب در. 
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    سـاعت اول   12درصـد در  65باتحليل نمودار درصد رطوبت بر پايه وزن تر نتيجه ميگيريم بيشترين كاهش درصد رطوبت بـه ميـزان

 .اتفاق افتاده است

  درصد بر پايه وزن خشك رسيد 3/8پس از خشك شدن محصول رطوبت آن به. 

 اين روش باعث ترويج استفاده از انرزيهاي نو بين كشاورزان و مردم ميشود. 

 رعايت بهداشت مواد غذايي در روستاها جزء اهداف اين طرح بوده است. 

 ارداين خشك كن براي خشك كردن همه محصوالت كشاورزي خرد شده قابليت د. 
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Abstract 
drying is one of the most energy consumer processes. During human always has benefited from 
solar energy. General advantages of using solar energy can be renewable capacity, clean and free. 
Drying agricultural products is One of the most important activities is for food storage. The 
importance of this issue and the importance of lobbying since saving fuel consumption on the other 
hand a system designed for Food Drying with solar power make it economic and important effects. 
In this paper the process of drying onions in a passive & indirect have designed and built in 
university of shahre kord was investigated. As a result moisture samples tested after the Onion 30 
hours duration 8.3% based on dry weight & 0.7% based on the moisture content was more suitable 
for product storage. Also it was observed for most product onions evaporation takes place 12 hours 
using the solar dried onion significant advantage in terms of quality, appearance and market-
friendly than the dried onion in industrial corporations. 
 
Keywords: Solar energy, Solar dryer, Renewable energy, Onion. 
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