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    74 ات:تعدادصفح                 9/1395/ 22دفاع: تاریخ                              و منابع طبیعی کشاورزي: دانشکده

  : چکیده

محصول در  برنج پس از گندم مهمترین منبع غذایی مردم ایران است. خشک کردن برنج پس از برداشت، به خاطر حفظ

شلتوك در  کردن ایران، این غله به صورت سنتی، با پهن زیخمناطق برنج شتریاست. در ب يیا انباردار، الزم و ضرور لویس

باشد. محصول می فییک و آن افزایش افت کمی جهیشود، که نتخشک می دیسطح گسترده و با عمق کم در برابر تابش خورش

محصول در اثر حمله پرندگان و  رفتنشود، که سبب هدرگونه حفاظت و به مدت نسبتاً طوالنی رها می چیزیرا شلتوك بدون ه

یک در این تحقیق گردد. و رطوبتی می حرارتییهاموسمی، و ایجاد تنش يهاجوندگان، آلوده شدن به گرد و غبار، خطر باران

ها انجام گرفت و پس از پس از آماده سازي دستگاه، آزمونشد.  ساخته طراحی و با صفحه تخت شلتوك يدیکن خورشخشک

بر  )زهیمسی، گالوان(و دو نوع جنس  )ار، ذوذنقه، تختدموج(جذب کننده  فرم سه نوع ریتاثیل انجام شد. سپس آن تجزیه تحل

اثرات متقابل، جنس صفحه جذب کننده و فرم  مورد بررسی قرار گرفت. اثرات اصلی عوامل،شدت خشک شدن شلتوك  يرو

نی دار شد. صفحه جاذب کلکتور موجدار و تخت به % مع 1خشک کردن، در سطح احتمال  شدت بر يدیجذب کننده خورش

 زهیگالوان از شتریکمترین مقدار شدت خشک شدن را داشتند. شدت خشک کردن در صفحه جاذب مسی ب و شترینیب بیترت

فرم صفحه  و بود. نتایج حاصل از محاسبه بازده کلکتور نشان داد که جنس صفحه جاذب و اثر متقابل جنس صفحه جاذب

  % معنی دار شده است. 1% و فرم صفحه جاذب در سطح احتمال  5ه در سطح احتمال جذب کنند

  خورشیدي جذب کننده، بازده کلکتور يکننده، جنس صفحهجذبي صفحهفرم  ،شلتوك،يدیکن خورشخشک :هاکلیدواژه
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  مقدمه - 1- 1

آزاد  يدر هوا دیقرار دادن آن در مقابل خورش لهیوس به ییکردن مواد غذا هزاران سال است که بشر از خشک

 دیقرار دادن آن در مقابل خورش لهیوس به ییغذا يتا ماده شودیباعث م نیروش ساده، همچن نی. اکندیاستفاده م

-یدر مجاورت انواع آلودگ ییغذا يماده تا شودیباعث م نیروش ساده، همچن نی. اکندیآزاد استفاده م يدر هوا

کردن در  گذشته، خشک نی. از اردیقرار بگ واناتیح رسای و جوندگان حشرات، ها،کپک و هاگرد و غبار قارچ ها،

  ).2009و همکاران،   1(اتول ستین ریپذ مرطوب امکان يآزاد در اکثر موارد در هوا يمجاورت هوا

جلوگیري  ها آنینه براي نگهداري مواد غذایی است تا از فساد هز کمیک روش و  کردن خشکیی یا زدا آب

شود. اقالم ها یا تخمیر مواد غذایی میع از رشد قارچي غذایی مانبه علت حذف آب از ماده کردن خشکشود. 

هاي بعدي نگهداري براي استفاده کردن خشکتوانند به وسیله اضافی و مازاد از غالت، سبزیجات و میوه جات می

  شوند.

بشري براي نگهداري مواد غذایی است. اساس این روش  شده شناختهي ها روش ترین یمیقداز  کردن خشک

ها است. که منجر به جلوگیري از فساد بر کاهش رطوبت مواد غذایی و یا به عبارت دیگر کاهش فعالیت آبی در آن

مواد غذایی در  کردن خشکدهد. میکروبی، شیمیایی، بیو شیمیایی شده و عمر نگهداري مواد غذایی را افزایش می

ر چه قدمتی بسیار طوالنی دارد، اما هنوز به عنوان روش عملی و کاربردي در اغلب کشورها حتی آفتاب گ

 شود که از دالیل آن سادگی و ارزانی این روش است.کشورهاي پیشرفته استفاده می

احتمال آلودگی محصول به دلیل قرار گرفتن در معرض مستقیم  ازجملهاین روش معایبی نیز به همراه دارد 

که از  کردن خشکامل محیطی، ضایعات حاصل از حمله حشرات و پرندگان و جوندگان و طوالنی بودن زمان عو

ي اقتصادي نیز اثر منفی دارد. لذا این معایب تا حدودي کاربرد آن را با محدودیت مواجه ساخته است. به جنبه

ي جدیدتر مانند جریان هواي هاروش کردن خشکو کاهش زمان  کردن خشکهمین دلیل براي افزایش کیفیت 

اند. امروزه استفاده از انرژي خورشید جهت با استفاده از انرژي خورشید مطرح شده مثالًگرم و خشک 

غالت و سایر محصوالت کشاورزي در جهان رو به افزایش است، از دالیل این امرافزایش قیمت  کردن خشک

 توان عنوان کرد.را می ها آناز مصرف  محیطی ناشی یستزهاي هاي فسیلی و نیز آلودگیسوخت

همیشه اهمیت زیادي در محافظت و افزایش عمر ماندگاري محصوالت کشاورزي داشته است.  کردن خشک

جایگزین مناسبی براي  عنوان بهمحصوالت کشاورزي  کردن خشکدر این میان نقش استفاده از انرژي خورشید در 

ابش خوبی از این منبع انرژي در فصل برداشت وجود دارد، به اثبات یژه در نقاطی که تو بههاي فسیلی سوخت

                                                
1 Atoul  
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باشد. انتخاب روش ، یک فرایند پیچیده با مصرف انرژي فراوان میکردن خشک). 1980، 1رسیده است(مانی

یی اقتصادي باعث بهبود کیفیت محصول تولیدي گردد. در حال جو صرفهتواند عالوه بر مناسب می کردن خشک

ي طور بهباشد. محصوالت کشاورزي می کردن خشکین روش تر متداولبا جریان هواي گرم،  کردن خشکحاضر، 

و  3؛ چو2004، 2(دویمازکوتاه تولید کرد زمان مدتتوان محصول با کیفیت، در که با استفاده از این روش می

  ).2004همکاران، 

 با شده خشک محصوالت کیفیت که داشتند ظهار) ا1999همکاران( و 5سوپرانتو و )2003( همکاران و 4باال

 و رنگ طعم، و عطر جنبه از در آفتاب معمولی کردن خشک با مقایسه در خورشیدي هايکنخشک از استفاده

 و خاك گرد و حشرات بارندگی، برابر در هاي خورشیديکنخشک در محصوالت زیرا باشد،تر میبافت مطلوب

  شوند.می بهتر حفاظت

هاي صنعتی براي کشاورزان از  کن از مناطق روستایی کشورهاي در حال توسعه، خرید خشک در بسیاري

کنند. روش سنتی  صرفه نیست و کشاورزان خرده پا به ندرت از این تجهیزات استفاده می به لحاظ اقتصادي مقرون

توان به تلفات  میهایی دارد که از جمله  کردن محصول زیر تابش مستقیم آفتاب هم معایب و محدودیت خشک

هاي قارچی، حملۀ حشرات، پرندگان و  باالي محصول، خشک شدن ناکافی، آلودگی به گرد و غبار، آلودگی

   و بارندگی غیرمنتظره اشاره کرد.  جوندگان به محصول،

ها باعث  هاي تولید محصوالت کشاورزي مانند مزارع و باغ هاي خورشیدي در محل کن کاربرد خشک

  شود.  هاي تولید و تبدیل بهینه محصوالت کشاورزي می مصرف انرژي و کاهش هزینه جویی در صرفه

باشد. که عالوه بر  یمین منابع انرژي تجدید پذیر در روي زمین تر مهمهاي خورشید به عنوان یکی از انرژي

براي مهار  شود. و انسان هموارهزیست همیشه در قسمت اعظمی از سطح کره زمین یافت می یطمحسازگاري با 

ها را مانند تهیه این انرژي و استفاده بهینه از آن تالش کرده است. امروزه انرژي خورشید طیف وسیعی از کاربرد

 کردن خشک مخصوصاًها و ، تولید برق نیروگاهها ساختمانآب گرم براي مصارف شهري و روستایی، تهویه مطبوع 

  باشد. ارا میمحصوالت کشاورزي با جمع کننده خورشیدي و... د

 448شلتوك برنج یکی از محصوالت غذایی پیشرو در جهان است که با مجموع ظرفیت تولید ساالنه حدود 

بوده است. شلتوك برنج  2008میلیون تن بر اساس میزان تولید آرد برنج و بر طبق آمار به دست آمده در سال 

حل بعدي دارد، یافت شود. برنج خام، به همان در بازار در اشکال مختلف که بستگی به سطح عرضه آن در مرا

شود و به نام رنگی تبدیل می ازنظرتري شود. به حالت سفیدپس از مرحله برداشت گفته می آمده دست بهبرنج 

شود. برنج ، نامیده میکشورهاستبرنج سفید (برنج آرد شده)، که فرم مصرفی مورد عالقه انسان در بسیاري 

                                                
1 mani  
2 douimaz  
3 chou  
4 bala 
5 Supranto  
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شود و براي ذخیره سازي مطمئن نیازمند به این است % بر مبناي تر برداشت می 18-24ی در رطوبت طورکل به

  )2011و همکاران،  1% خشک شود. (پراکش 12-14که تا رطوبت 

  

  کردن خشکاهمیت فرایند  - 2- 1

  :باشدیم یتاهم يدارا يمحصوالت کشاورز یکردن مصنوع خشک یرز ينقطه نظرها از

واسطه طوفان و                           محصوالت به ايمزرعه افت طریق این از. سازدیم یرپذ زودتر را امکان برداشت - 1

 .گرددیم یسرم ییزدر پا یژهو کشت به يبرا ینزم يساز آماده ینو همچن یابدیکاهش م یعیطب هاي یبآس یگرد

 .سازدیکار را ممکن م یروياز ن ینهزمان برداشت جهت استفاده به يبرا یزير برنامه - 2

 زیاد مقادیر با سازي انبار طوالنی هايدوره. گرددمی میسر خرابی و فساد بدون مدت، طوالنی انبارسازي - 3

 سود برداشت، از ماه چند گذشت از پس تا شودمی داده کشاورز به امکان این نتیجه در. است بسیارمهم غله

  .ببرد محصول فروش از بیشتري

 

  کردن خشکانواع مختلف انرژي حرارتی الزم در فرایند  - 3- 1

باشد، انواع مختلف انرژي حرارتی الزم براي فرایند یاز میموردننیاز به یک منبع حرارتی  کردن خشکدر 

، نفت، گاز)، انرژي الکتریکی، (که توسط انرژي فسیلی، اتمی، نیروي سنگ زغالي فسیلی (انرژشامل  کردن خشک

  باشد. یمشود) و انرژي خورشیدي  یمآب تولید 

  

  ي فسیلیها سوخت -1- 3- 1

ي و کنترل، پایین بودن نیروي کار مورد لزوم و عدم بردار بهرههاي فسیلی گازي به علت سهولت سوخت

باشد. در کارخانجات صنایع غذایی ایران هاي غذایی میایجاد آلودگی، بهترین نوع سوخت جهت استفاده در فرایند

شود. در بسیاري از کارخانجات تهیه و  یممستقیم یا غیرمستقیم استفاده  صورت بههاي فسیلی مایع از سوخت

شود. به این صورت که هواي  یممستقیم جهت تولید هواي گرم استفاده  صورت بهي خشکبار از گازوییل بند بسته

کن محفظه خشک به داخل هواکش ي حاصل از احتراق گازوییل مخلوط و گرم شده و توسط پنکه یاگازهاتازه با 

 نسبتاًشود. این روش بسیار ساده و ارزان بوده و از راندمان حرارتی باالیی بر خوردار است ولی  یمهدایت 

توسط اکسید کربن  خصوصاًیی غذاباشد و گفته می شود که در این روش احتمال آلودگی مواد یربهداشتی میغ

یرمستقیم غی از گازوییل در سیستم کن خشکباشد. در بسیاري از کارخانجات سبزي زا میوجود دارد که سرطان

                                                
1 Prakash 
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آلودگی مواد غذایی وجود ندارد ولی  ازنظرشود. این روش بسیار تمیز و بهداشتی بوده و خطري استفاده می

  .هستمخارج اولیه در مقایسه با روش مستقیم باال 

  

  انرژي الکتریکی -2- 3- 1

گیرد. به باشد، ولی در صنایع بسیار مورد استفاده قرار میود یک منبع انرژي اولیه نمیاگر چه الکتریسیته خ

هاي اولیه به الکتریسیته این نوع انرژي بسیار گران است ولی باال بودن بازده علت پایین بودن بازده تبدیل انرژي

هر حال به دلیل قابلیت انعطاف زیاد نماید. ب یمزي برقی این مشکل را تا حدودي جبران هاي گرما یستمسحرارتی 

ي، بهداشت وعدم امکان آلوده ساختن مواد غذایی، انرژي سوز آتشي و کنترل، پایین بودن خطر بردار بهرهدر 

  باشد. یمالکتریکی، بهترین نوع انرژي جهت استفاده در صنایع غذایی 

  

  انرژي خورشیدي -3- 3- 1

ترین مسائل جوامع بشري است و در این میان یافتن راهی براي  یاديبناز آنجایی که بحران انرژي یکی از 

هاي فسیلی ، پاك و ایمن، پایا و همیشگی از اهداف اساسی است. با توجه به اینکه سوختالوصول سهلتهیه انرژي 

تر ابع مطمئنمقدور نیست، تحقیق پیرامون سایر من ها آنی از دائماند و استفاده اي به مقدار زیاد آالیندهو هسته

پذیر، انرژي خورشیدي هاي تجدیدخورشید، آب و باد مورد توجه قرار گرفته و البته از میان انرژي ازجملهانرژي 

  .)1391بیشترین پتانسیل را داراست(یحیی زاده حاجیکالء، 

 

  ي خورشیديها کن خشکهاي تکنیک - 4- 1

شود. باید در هاي خورشیدي ارائه میکنا خشکهایی براي نحوه کار و پروسه کار بدر این بخش راهنمایی

مناسب یعنی دما و تعیین شرایط دیگر براي انجام آزمایش ضروري  کردن خشکنظر گرفت که به ایجاد شرایط 

  است.

  

  دماي مناسب -1- 4- 1

ها وابسته به دما هستند، رنگ و دما براي محصوالت کشاورزي مهم است چون مقادیر مغذي یعنی ویتامین

درجه سانتی گراد شروع شده ولی در این دما  30، از کردن خشکطعم و ... را از دست ندهد حداقل دماي 

تابش  شدت بهي آزاد تغییرات دما مربوط ساز خشککم بوده ممکن است فساد روي دهد. در  کردن خشک

گراد و در بعضی درجه سانتی 70درجه سانتی گراد تا  40ز ی قابل کنترل نیست. دما اسادگ بهخورشیدي بوده که 

باشد. پس دما ي مستقیم میساز خشکدرجه سانتی گراد بدون بخش ذخیره حرارت یعنی استفاده از  80مناطق 
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توان با مخلوط کردن هواي گرم با مقدار  یمتابش خورشید دارد. در بعضی موارد که دما باالست  شدت بهمستقیم 

  از اتمسفر دما را تنظیم کرد. هواي تازه

  

  ي خورشیديساز خشکاقدامات اولیه محصوالت براي  -2- 4- 1

باشند. پس ها حساس میها نزدیک خاك زندگی کرده و به فعالیت میکرو اورگانیسماکثر مواد غذاها و میوه

برخی اقدامات اولیه یرمستقیم، غشود. مستقیم و باید پس از برداشت خشک شوند. این به دو صورت انجام می

اي بر هاي سادهنرم شده و در کل روش ها آنها کاهش یافته و پوسته کند تا فعالیت این میکروارگانیزمکمک می

  زیر است: قرار بهداشتن کیفیت محصوالت کشاورزي ي اصلی براي خوب نگهها گاممبناي تجزیه وجود دارد. 

  باید رسیده نرم و بدون خراش باشد. ها آنانتخاب بهترین کیفیت مواد پس از برداشت  - 1

ها وقتی دوباره در معرض ها کاهش یابند. این میکروارگانیزمشسته شوند تا میکروارگانیزم کامالًباید  - 2

  یابند.گیرند رشد میاتمسفر قرار می

  شوند. تکه تکهي یا بند قفسهي بند طبقهباید  ها آننسبت به نوع محصول  - 3

اي است که باید براي اکثر محصوالت به کار رود. و شامل جوشاندن در آب یا توسط بخار توازن پروسه - 4

  شود.ها را نابود کرده و باعث بازیابی رنگ آن میباشد این کار آنزیممی

 

  هاي خورشیدي و روش سنتیکنهاي سوخت فسیلی با خشککنمقایسه خشک - 5- 1

هاي خورشیدي کنمعمول اولین راهکار یا جایگزین براي خشک طور بهها با سوخت فسیلی کنخشک

یجادشده اسوخت در اثر حرارت سوزانده شده و به سبب حرارت   ،1هاي سنتیکنشود. در خشک یممحسوب 

کند. در بعضی موارد محصوالت گازي شکل حاصل از  یمماده را ایجاد  کردن خشکجریان هواي گرم الزم براي 

ها به ظاهر کنایجاد شود. اگر چه این نوع از خشک کردن خشکبراي  موردنظرشده تا دماي  یبترکسوختن با هوا 

کنند اما در واقع احتمال نقص مکانیکی دستگاه وجود دارد که در این مورد گازها بیش هیچ مشکلی را ایجاد نمی

  شوند. کن خشکجود در توانند سبب آلوده شدن خوراك موشوند و میمی کن خشکاز حد وارد جریان هواي 

ماده غذایی  کردن خشکهاي خورشیدي، امکان کنهاي متداول نسبت به خشککنین مزیت خشکتر بزرگ

هاي کنهاي خورشیدي، خشککندر تمام ساعات روز و در هر نوع وضعیت آب هوایی است. بر خالف خشک

وط به آب هوا قرار ندارند. در مقابل، سوختن سنتی در مقابل تغییرات روز مره، فصلی و یا سایر پارامترهاي مرب

استفاده از چوب جهت  ها آن ازجملهشود. هاي سنتی خود باعث بروز سایر مشکالت میکنانواع سوخت در خشک

  که سبب ایجاد آلودگی  سنگ زغالیی شود یا استفاده از زدا جنگلتواند سبب بروز مشکل  یمسوزاندن است که 
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Abstract: 

After wheat, Rice is the most important food source in Iran. At post harvest, 

Paddy drying process of  rice is essential to keep the silo or warehouse because of 

crop protection. In most regions of Iran-rich rice, At traditionaly, this crop spread 

on earth for drying by sun radiation. Direct sun radiation cause to decrease quality 

and quantity of crop. It is due to paddy to expose of birds attak, rodents, 

cotamination of dust, raning risk and wetting and termal stresses. At this study, 

flat plate sun dryer was desigen and constracted.  Then effects of three formes of 

absorber (corrugateed, trapezodal and flat plates) and two materials (cuperous and 

Galvanized) of absorber were studied on the drying rate. After preparing of the 

machine, tests were accomplished and then data were analysed.  The  main effects 

of two material types (copper, galvanized) and three formes of absorber plates 

(corrugated, trapezoidal, flat) was significant (P< 1%) on drying rate. Interactions 

of absorber  material and form of absorber were significanted (P< 1%) on drying 

rate. The highest and lowest of drying rate abtained at tests with corrugated and 

flat plate absorbers, respectively. Drying rate of copper material absorber higher 

than galvanized material absorber. The resultes of callector efficiency showed that 

the effects of absorber material, its intraction and form of absorber (p< 5%) and 

absorber form (p< 1%) were significant on collector efficiency.   

Keywords:Solar dryer, Paddy, Absorber form, Drying intensity, Collector 

efficiency 
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