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  مقدمه :  1-1

هاي نگهداري آنهاست. با کاهش مقدار رطوبت ترین روشخشک کردن مواد غذایی یکی از قدیمی 

یابد. رود و وزن و حجم آن نیز به مقدار زیادي کاهش میساد میکروبی آن از بین میماده غذایی، امکان ف

ترین عملیات پـس از برداشـت در   از طرفی، فرآیند خشک کردن از لحاظ مصرف انرژي یکی از پرهزینه

هاي فسیلی هستند که در آینده به اتمام خواهنـد  کشاورزي است. امروزه منبع اصلی تامین انرژي سوخت

هـاي  تواند جایگزینی بـراي انـرژي  هاي تجدیدپذیر، انرژي خورشیدي است که میسید. از جمله انرژير

  فسیلی باشد.

هـاي صـنعتی بـراي    کـن در بسیاري از مناطق روستایی کشورهاي در حـال توسـعه، خریـد خشـک    

هیـزات  کشاورزان از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نیست و کشاورزان خرده پـا بـه نـدرت از ایـن تج    

هایی کنند. روش سنتی خشک کردن محصول زیر تابش مستقیم آفتاب هم معایب و محدودیتاستفاده می

توان به تلفـات بـاالي محصـول، خشـک شـدن ناکـافی، آلـودگی بـه گـرد و غبـار،           دارد که از جمله می

  اشاره کرد.و بارندگی غیرمنتظره  هاي قارچی، حملۀ حشرات، پرندگان و جوندگان به محصول،آلودگی

نگهداري محصوالت کشاورزي در عصر حاضر بسیار مهم است چرا که نقش بسیار مهمی در تغذیه 

باشد. خشک کردن یـک فرآینـد انتقـال    بشر دارد. از راهکارهاي افزایش عمر مفید آنها، خشک کردن می

شـده و خـارج   جرم است که طی آن آب یا هر حالل دیگري از ماده مورد نظـر (معمـوالً جامـد) تبخیـر     

گیـرد و  هـا صـورت مـی   شود. عملیات خشک کردن معموال در مراحل پایانی و پس از دیگر عملیـات می

تر مواد غذایی خشـک شـده در   خشک کردن باعث استفاده راحتشود. منجر به تولید محصول نهایی می

م مواد غذایی در شود. همچنین وزن و حجفرآیندهایی مانند خرد کردن، آسیاب کردن و مخلوط کردن می

گـردد و در  بندي، حمل و نقل و انبـارداري مـی  یابد که باعث سهولت در بستهطول این فرآیند کاهش می

در کل ). 1992، 2؛ هولدمن و الند2011و همکاران،  1یابد (لیهاي وابسته به آن نیز کاهش مینتیجه هزینه

مد یا مجاورت مواد جامـد از طریـق   کردن به حذف بخش کوچکی از رطوبت نسبی مواد جاواژه خشک
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گردد. خشـک کـردن   تبخیر اشاره دارد که موجب تثبیت میکروبیولوژي و افزایش دوره نگهداري مواد می

باشد. خشک کـردن  هاي عملیاتی صنایع غذایی میهاي اصلی نگهداري و از مهمترین واحدیکی از روش

طح و سپس انتقال از سطح ماده غـذایی بـه بیـرون.    هر ماده عبارت است از انتقال آب از داخل ماده به س

آهنگ انتقال جرم آب براي هر ماده غذایی متفاوت بوده و بستگی به حجم، دما و محتواي رطوبتی هواي 

). با گرم کردن هواي محیط، رطوبت نسـبی کـم شـده و    1392عبوري از ماده دارد (مسگري و همکاران، 

گرم با عبور از روي محصول، رطوبت را جـذب کـرده و آن را   یابد. هواي ظرفیت جذب آب افزایش می

 خشـک کـردن   بـا  ). بنابراین1999، 3شود (هولیککند سپس هواي مملو از رطوبت خارج میخشک می

 بنديبسته و حمل و نقل به مربوط هايهزینه و شده کاسته نیز حجم مقدار از معموال وزن، کاهش بر عالوه

   .)1992و لوند، یابد (هولدمن می کاهش نیز

هـا  هاي تولید محصوالت کشـاورزي ماننـد مـزارع و بـاغ    هاي خورشیدي در محلکنکاربرد خشک

هـاي تولیـد و تبـدیل بهینـه محصـوالت کشـاورزي       جویی در مصرف انرژي و کاهش هزینهباعث صرفه

معطـر در   هاي برگی (که با داشتن ترکیباتشود. کیفیت محصول، به خصوص محصوالتی مانند سبزيمی

هـاي خورشـیدي   کـن العاده حساس هستند وقتی بـا خشـک  هاي صنعتی فوقکنبرابر دماي باالي خشک

هاي سنتی (پهن کردن محصول در معرض آفتاب و باد) خشک شود به طور قابل توجهی نسبت به روش

  و روش صنعتی (که پرهزینه است) خواهد بود.

  

  خشک کردن محصوالت کشاورزي 1-2

حصوالت کشاورزي و غذایی از گذشته وجود داشته و باگذشت زمان و با باال رفتن خشک کردن م

  سطح تکنولوژي پیشرفت داشته است.

در گذشته براي سالیان طوالنی از تابش مستقیم آفتاب و یا جریان باد براي خشک کردن محصوالت 

ه تغییرات نامناسب در توان بها وجود دارد که میشد که مشکالت متعددي در این روشاستفاده می

کیفیت غذا، قرار گرفتن محصول در محیط غیرقابل کنترل، طوالنی بودن زمان خشک شدن، غیر بهداشتی 

هاي غیر منتظره اشاره نمود. شدن محصول، حمله حشرات، پرندگان و جوندگان به محصول و بارندگی
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هاي صنعتی براي خشک کردن هایی که عنوان شد، رفته رفته از روشها و ایرادبراي رفع عیب

ها فرآیند خشک کردن محصول در فضایی با شرایط محصوالت کشاورزي استفاده گردید. در این روش

هاي کیفی محصول مانند درجه حرارت، پذیرد و پارامترهاي موثر بر روي شاخصکنترل شده انجام می

گذارند فرآیند را پشت سر می دبی جابجایی هوا، رطوبت نسبی و میزان رطوبت محصول، تحت کنترل،

رغم ظاهري ساده، نیاز به کنترل دقیق و ). در واقع عمل خشک کردن، علی1392(مسگري و همکاران، 

هاي هاي مختلف در طول فرآیند را دارد و در صورت استفاده از روشآگاهی از شرایط محصول در زمان

کننده دچار ضررهاي مالی خواهد شد. از این نامناسب در کنار افت شدید کیفیت محصول نهایی، تولید 

دهد که ریشه در رو، خشک کردن محصوالت در شرایط کنترل شده روندي رو به رشد را نشان می

  ).1387انتظارات مصرف کنندگان دارد (زیرجانی و همکاران، 

ک تواند توسط هدایت، جابجایی و تشعشع فراهم گردد. اما خشگرماي الزم براي خشک کردن می

هاي کنگیرد. در خشککردن مستقیم یا غیر مستقیم عموماً در فراوري مواد غذایی مورد استفاده قرار می

شود و توسط تماس مستقیم سطح داغ با هاي فلزي محفظه هدایت میغیرمستقیم، حرارت توسط دیواره

هوا به عنوان گاز داغ هاي مستقیم معموالً از کنشوند. خشکهاي سرد، اجزاي مواد غذایی گرم میبخش

کند و در نتیجه گرمادهی به طرز موثرتر و کنند که از خارج یا داخل ماده غذایی عبور میاستفاده می

  ).1991، 4شود (کوك و دومونتتري از روش غیر مستقیم انجام مییکنواخت

  

 مزایاي مواد غذایی خشک شده 1- 1-2

 عمل انجام براي دلیل تنها اما. شود ب میحفاظت ماده غذایی دلیل اصلی خشک کردن آن محسو

 حالت در غذایی ماده. باشند می توجه درخور دالیل از نیز حجم و وزن کاهش. باشد نمی کردن خشک

و  دارد نیاز بندي بسته جهت الزم مواد از کمتري مقدار و نقل و حمل براي کمتر فضاي به شده خشک

  است. دلیل دیگر سهولت استفاده از مواد غذایی خشک

  .باشد اثر حفاظتی خشک کردن بر مواد غذایی اساساً ناشی از کاهش فعالیت آبی در آن می

بطور کلی وجود آب در یک ماده غذایی عامل اصلی براي رشد و نمو و فعالیت میکروب ها و مواد 

بودن شیمیایی است. در واقع میزان فعالیت آبی در یک ماده غذایی نشاندهنده موجودیت یا در دسترس 

  .باشد آب براي انجام واکنش هاي نامطلوب و زمینه ساز در آن ماده می

                                                             
4 Cook and DuMont 
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وقتی یک ماده غذایی در محیطی با یک رطوبت خاص قرار می گیرد، بر حسب میزان رطوبت و 

 با تعادل حالت یک به تا کند رطوبت تبادل محیط با است ممکن خود دهنده تشکیل اجزاء هاي ویژگی

 رطوبت این. ندهد محیط به را خود رطوبت یا و نکند جذب رطوبت محیط از دیگر یعنی.برسد رطوبت

 متعادل نسبی رطوبت را محیط رطوبت و	)Equilibrium Humidity(متعادل  رطوبت را غذایی ماده

)Equilibrium Relative Humidity( .می گویند  

 تعادل حالت در غذایی ماده رطوبت با غذایی ماده اطراف رطوبت متعادل، نسبی رطوبت شرایط در

  .دهد ادل آبی بین ماده غذایی و محیط رخ نمیتب هیچگونه جهت بدین و بوده

اشکال اصلی در مواد غذایی خشک بخصوص آنهایی که چربی زیادي دارند،اتواکسیداسیون است که 

غذایی ) می گویند. این عمل در مواد Rancid( شدن رنسید واکنش این به که شود منجر به بوي تند می

کمتر است و با اکسیژن هوا در تماس هستند مثل آجیل ها بخوبی  %5چربی دار که میزان آب آنها از 

  مشاهده کرد.

  دو عامل بسیار مهم در سرعت خشک کردن مواد غذایی عبارتند از:

 Latent Heat Ofانتقال گرما از منبع حرارتی به ماده غذایی براي تامین گرماي نهان تبخیر ( 

Vaporizationرا انتقال ي پدیده این. شود ) یعنی گرمایی که باعث تغییر حالت فیزیکی آب به بخار می 

)Heat Transfer.می نامند (  

مواد غذایی به سطح آن، سپس دور کردن این بخار از سطح مواد ب یا بخار آب از درون انتقال آ

  ) می نامند.Mass Transferغذایی. این پدیده را انتقال دما (

وقتی هوا از روي یک ماده غذایی مرطوب می گذرد. گرما به ماده انتقال یافته و گرماي نهان تبخیر 

 شود حذف و گرفته سطح در گرم هواي جریان توسط بخار این که همچنان. گردد سبب تبخیر آب می

 طرف به یغذای ماده درون از آب بخار دیگري مقدار درون، با سطح در آمده بوجود فشار اختالف بدلیل

 این اثر در لذا. شود ر قبل توسط هواي گرم گرفته و از محیط جدا مینظی هم آن که شده کشیده خارج

 ) آب موجود در ماده غذایی مرتباً از داخل به خارج کشیده میConcentration Gradient(  غلظت تغییر

  .شود می خارج آب بخار بصورت و شود

ز راه هدایت یا انتقال گرما در جسم جامد از مولکول به مولکول هر سه مکانیسم انتقال گرما یعنی ا

)Conduction ) انتقال گرما به روش توده اي ،(Convection و انتقال گرما بطریقه ي تابشی در خشک (

  شدن مواد غذایی با سیستم هاي مختلف موثرند. اثر هریک بستگی به روش انتخابی دارد.

  



6 

 

  مواد غذایی عوامل موثر بر خشک شدن 2- 1-2

 Dry Bulbمیزان خشک شدن بستگی به خصوصیات خشک کن مثل درجه حرارت خشک (

Temperature) رطوبت نسبی ،(Relative Humidity و سرعت هوا و همچنین خصوصیات ماده غذایی (

نظیر میزان رطوبت و نسبت سطح به حجم دارد. اندازه تکه هاي ماده غذایی نیز داراي اهمیت است.در 

ت کوچکتر مولکول هاي آب باید فاصله کمتري را طی کنند تا به سطح تبخیر برسند.زیاد بودن سطح ذرا

 هم آن، دهنده تشکیل اجزاء و غذایی ماده هاي ویژگی. کند نیز طبیعتاً به تبخیر بیشتر و سریعتر کمک می

الیه الیه قرار گرفته ماده مخصوصاً وقتی بصورت  در چربی وجود مثالً. گذارد می اثر حرارت انتقال بر

باشد. کار انتقال جرم و انتقال حرارت و در نتیجه عمل خشک شدن را مشکل می سازد. وجود امولسیون 

 کننده در ماده نیز بدلیل ایجاد پیوند بین آب و برخی از اجزاء دیگر به همین ترتیب عمل می

جذب و مهار آب می توانند سرعت ین بدلیل توانایی زیاد در پکت و نشاسته نظیر هیدروکلوئیدها.کند

خشک شدن را کاهش دهند. مواد غذایی که داراي قند زیاد یا سایر ترکیبات با وزن مولکولی کم هستند 

 .شوند در مقایسه با موادي که داراي مواد محلول کمی می باشند با آهستگی و کندي بیشتري خشک می

  )1980، 5(هال

  مراحل مختلف فرآیند خشک کردن 3- 1-2

شود، رطوبت موجود در آن پس از دریافت گرماي نهان تبخیر، زمانی که به محصولی حرارت داده می

). بر اثر خروج رطوبت 1383پور، شود (توکلیدر درجه حرارت ثابتی تغییر فاز داده و به بخار تبدیل می

که به دلیل اختالف گردد اي از بخار آب با فشار کم در سطح آن ایجاد میتبخیر شده از محصول ناحیه

فشار موجود بین داخل محصول و ناحیه کم فشار سطح آن یک گرادیان فشار از داخل به طرف هواي 

هاي مویین موجود در داخل محصول، نیروي گردد. این گرادیان به همراه نیروي لولهمحیط حاصل می

  ).1377کنند (سهرابی، محرکه الزم براي دفع آب را تامین می

ک کردن شامل انتقال همزمان جرم و گرما است؛ بطوریکه گرما به روش هدایتی به داخل فرآیند خش

شود. رطوبت تبخیر شده نیز به سطح مشترك محصول نفوذ کرده و موجب تبخیر شدن رطوبت می

محصول و هوا از طریق منافذ موجود در داخل محصول منتقل شده و به کمک روش جابجایی وارد هوا 

  ).1382، 6شود (سیتکیمی

                                                             
5 Hall 
6 Sitkei 
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آب موجود در محصوالت کشاورزي و باغی به سه حالت مختلف: رطوبت پیوندي، غیر پیوندي و 

شود. رطوبتی از محصول که فشار بخار آن در یک درجه حرارت معین کمتر از آزاد در آنها یافت می

طوبتی در شود که چنین رفشار بخار آب خالص در همان درجه حرارت باشد رطوبت پیوندي نامیده می

هاي مویین و هاي سلولی بافت گیاهان، ترکیبات شیمیایی سست با مواد سلولزي و یا در لولهدیواره

). رطوبت غیر پیوندي به رطوبتی 1392شود (مسگري و همکاران، هاي عمیق محصول یافت میشکاف

در همان درجه  شود که فشار بخار آن در یک درجه حرارت معین برابر فشار بخار آب خالصگفته می

حرارت باشد. تنها رطوبتی که قابل تبخیر است و مقدار آن در محصول به رطوبت نسبی محیط بستگی 

  ).1380پور، شود (توکلیدارد، رطوبت آزاد نامیده می

توان به صورت مراحل قدم به قدمی نشان داد که در آن سرعت خشک فرآیند خشک کردن را می

)، منحنی شاخص سرعت خشک کردن را در شرایط ثابت 1-1(د. شکلکنکردن نقش کلیدي ایفا می

دماي تعادلی سطح  Bبه ترتیب یک ماده گرم و یک ماده سرد و نقطه  'Aو  Aدهد. نقاط نشان می

معموالً کوتاه است و در بررسی زمان  B) و 'A(یا  Aدهد. فاصله زمانی بین نقاط فرآورده را نشان می

  شود.نمیخشک کردن، در نظر گرفته 

 

 : نمودار سرعت خشک کردن1-1شکل
  

دهد. خروجی منحنی (دوره ثابت)، حذف آب غیر پیوسته را از فرآورده نشان می Cتا  Bبخش 

رسد ماده جامدي در فرآورده وجود ندارد. در مواد جامد متخلخل، اي است که به نظر میرطوبت به گونه

یابد که با شود. دوره سرعت ثابت تا زمانی ادامه میرطوبت حذف شده از داخل ماده جامد تامین می

شود، رطوبت سطح فرآورده تامین گردد. دماي سطح تقریباً با دماي همان سرعتی که تبخیر انجام می

حباب مرطوب برابر است. بطور کلی سرعت خشک کردن را شرایط خارجی نظیر دما، رطوبت و سرعت 

  کند.هوا تعیین می
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کند و فعالیت آب سطح مانی است که سرعت خشک کردن شروع به کاهش میدوره سرعت نزولی ز

شود. این رسد. سرعت خشک کردن به وسیله جریان داخلی مایع یا بخار کنترل میبه کمتر از یک می

نشان داده شده است. در این نقطه، رطوبت در سطح فرآورده به منظور حفظ  C)، با 3- 2نقطه در شکل (

توان به دو مرحله تقسیم نمود. در با واحد، وجود ندارد. دوره سرعت نزولی را میفعالیت آب معادل 

یابد تا زمانی که سطح کامالً خشک شود مرحله اول نقاط مرطوب در سطح به طور مداوم کاهش می

شود که در آن میزان تبخیر از سطح کاهش ) و با خشک شدن کامل سطح، مرحله دوم آغاز میD(نقطه 

گاه تفاوت قابل توجهی بین اولین و دومین دوره سرعت نزولی وجود ندارد. ممکن است شدت یابد. می

حذف رطوبت در این مرحله نسبتاً کم و در همان حال زمان مورد نیاز به علت کمی سرعت خشک 

  ).1382و همکاران،  7کردن طوالنی باشد (گوستاوو

  خشک کردندر  انتقال حرارت 4- 1-2

است که به علت اختالف دماي بین دو سیستم، از مرز سیستم ترمودینامیکی  گرما شکلی از انرژي

یابد. دما شدن دو سیستم ادامه میشود. این جریان تا همبه سیستم دیگر منتقل می فرآیندعبور کرده و از 

ید آها و اجزاي ریز اتم به وجود میها، اتمهاي تصادفی مولکولانرژي گرمایی در یک ماده توسط حرکت

ها است. بنابراین انتقال حرارت عبارت است از دهنده اندازه این حرکتو درجه حرارت صرفاً نشان

  ).1378اي به نقطه دیگر (صفري، هاي مولکولی و یا اتمی از نقطهانتقال برخی از این حرکت

یگر اي به نقطه دهمان طور که گفته شد، حرارت به سه روش هدایت، جابجایی و تابشی از نقطه

اي از ماده، شود. در روش هدایت یا رسانش، حرارت بر اثر تماس فیزیکی و بدون حرکت تودهمنتقل می

شود. رسانش در واقع انتقال انرژي از ذرات پر انرژي به ذرات کم انرژي اي به ذره دیگر منتقل میاز ذره

هاي یی باالیی هستند و الکترونها است. فلزات داراي هدایت گرماهاي بین آنماده، بر اثر بر هم کنش

آزاد موجود در فلز، وظیفه حمل انرژي و هدایت الکتریکی را بر عهده دارند. این در حالی است که 

  ترین هدایت گرمایی برخوردارند.گازها بر خالف فلزات از پایین

اقع همرفت افتد. در وها اتفاق میانتقال گرما به روش همرفتی یا جابجایی به واسطه حرکت سیال

اي به نقطه دیگر منتقل اي از سیال، از نقطهفرآیندي است که در آن، حرارت از طریق انتقال جرم توده

هاي انتقال حرارت است، اما جابجایی چیزي جز هدایت در شود. اگر چه جابجایی یکی از روشمی

                                                             
7 Gustavo 
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حرکت سیال باشد، جابجایی  سیال متحرك نیست؛ و اگر فرآیند انتقال انرژي ترکیبی از هدایت حرارتی و

  ).1378شود (صفري، یا همرفت نامیده می

تابش گرمایی، انرژي منتشر شده از یک منبع مولد انرژي با امواج الکترومغناطیس است؛ که البته 

باشند. تابش گرمایی حاصل تمامی موادي که داراي دماي باالتر از صفر مطلق هستند، مولد این انرژي می

ها از ذرات باردار ها و مولکولها در ماده است و از آنجایی که این اتمها و مولکولاتم حرکات تصادفی

ها باعث انتشار امواج الکترومغناطیسی که حامل ها)حرکات آنها و الکتروناند (پروتونتشکیل شده

  ).1378شود (صفري، انرژي هستند، می

رارت به صورت جداگانه یا ترکیبی، بسته به هاي انتقال حدر فرآیند خشک کردن، هرکدام از روش

  شود.کن و محصول به کار رفته، براي خشک کردن محصوالت بکار گرفته مینوع خشک

  

  خشک کن هاي کشاورزي 1-3

  کن هاانواع خشک 3-1- 1   

محصوالت زیادي در صنایع مختلف نیاز به خشک شدن دارنـد. تنـوع بسـیار زیـاد ایـن محصـوالت       

بنـدي  ها شده است. در میان معیارهاي مختلفی که براي تقسیمکناع مختلفی از خشکموجب طراحی انو

) آورده شـده  1-1ها در نظر گرفته شده است، آنهایی که کراراً استفاده شده اسـت در جـدول (  کنخشک

دهی عامل خشک کننده، هاي حرارت). به جز موارد این جدول، روش1392است (مسگري و همکاران، 

یکی خوراکی، در نظر گرفتن شکل به خصوص براي مـواد خشـک شـونده (در صـورت نیـاز) و      فرم فیز

باشند و غیره را بایسـتی  سایر موارد مهم مانند اینکه آیا مواد سمی هستند یا به درجه حرارت حساس می

  منظور کرد.
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 هاکنخشکبندي : معیارهاي دسته1- 01جدول 

کنمثال براي نوع خشک دنبندي خشک کرمعیار دسته   

الکتریک، تصعیديهاي جابجایی، هدایتی، مادون قرمز، ديکنخشک دهیروش حرارت   

هاي آبی حرارتهواي داغ، بخار داغ، گازهاي خروجی از سیستمی، حامل کنندهنوع ماده خشک   

ی جاذب بی اثر، با مواد شیمیای کننده، با گازبا داشتن خروجی براي ماده خشک

 رطوبت

 روش خارج شدن رطوبت

اي، مایع غلیظ (دوغابی)، پودري، خمیري شکلمواد مایعات، دانه  ماده شکل مواد تر 

اهکندار، تونلی، گردان، طبلی، بستر سیالی و انواع دیگر خشکسینی کنساختمان خشک   

ننوع جریا ماده در حال سکون، ماده در حال حرکت  

 جهت جریان حرارت و ماده همسو، غیر همسو و جریان متقاطع

هاي اتمسفري و خالکنخشک هاکنفشار در خشک   

هاي مداوم و غیر مداومکنخشک  روش عملیاتی 

کنندهنوع جریان ماده خشک جریان آزاد یا جریان اجباري  

از   مقیاس عملیاتی  تا 

  

و همکاران، 8توان به تفکیک نام برد (استرامیلو هاي زیر را میها گروهکنواع مختلف خشکدر میان ان

1377:(  

ها اعمال هاي با محفظه ثابت که در آن مواد به صورت ساکن هستند. حرارت به آنکنخشک -

 شود.ها خارج میشده و رطوبت از آن

ها یا نیروي نیروي ثقل آن هاي با محفظه متحرك که در آن ذرات ماده به سببکنخشک -

 کنند.مکانیکی حرکت می

اي یا به صورت ذرات منفرد ها مواد به صورت تودههاي با سقوط آزاد مواد، که در آنکنخشک -

 کنند.به داخل هواي تقریباً ساکن رها شده و با نیروي وزن به سمت پایین حرکت می

هوا بر مواد باعث شناور شدن ذرات مواد با  ها اثر جریانهاي با بستر شناور، که در آنکنخشک -

شود (ذرات خشک شده در اثر کاهش چگالی، سرعت بیشتري سرعت معمول و یا با سرعت بیشتر می

 گیرند).به خود می

 کنند.هاي با بستر متحرك (جریان مواد) که در آن مواد با جریان هوا حرکت میکنخشک -

 

                                                             
8 stramilov 
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Abstract: Drying foods is one of the oldest conservation methods. As the humidity of foods 

decreases, it cannot undergo microbial spoilage and its weight and volume considerably 

decreases. One of the main problems of the crops dryers is high cost, high energy consumption, 

and subsequently user’s profits reduction. The solution proposed for this problem is use of the 

free clean solar energy and use of the recoverable materials in the current system to help the 

environment. In this study, a solar dryer was created. This system includes a collector and an 

innovatively manufactured chamber made of environmental waste materials (empty beverage 

bottles), and PCM materials have been used in its dryer chamber for energy storage. After 

designing and manufacturing the device, it was included in the laboratory conditions. Air rate, 

temperature, and radiation intensity were measured every moment. According to the results, the 

temperature of the absorber plate of this innovatively manufactured collector increased up to 111 

ºC and the temperature of the output air was 50 to 60 ºC different from the ambient temperature. 

The best results were obtained in a fan air velocity of 0.5 m/s at 2 to 3 p.m. in test days. The 

phase change temperature of the materials whose phase was changed was 51 to 53 ºC. When the 

chamber temperature exceeded 53 ºC during the test, the materials’ phase changed and delivered 

their stored heat to the environment. Therefore, they slightly prevented temperature loss of the 

environment so that the temperature loss of the environment occurred less severely under the 

phase change conditions. Finally, mint-drying test was carried out. The mint with an initial 

humidity of 86 percent lost 86 g of its water and reached a secondary humidity of 12 percent 

during the product test in 273 minutes and the mean chamber temperature of 44.3 ºC and air 

velocity of 0.5 m/s. 
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