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کشاورزي و  محصوالت ،مواد غذایی کردنخشک براي فسیلی يهاسوخت مصرف معایب به توجه بامروزه ا

مواد  کردنشکخ براي ازین مورد تا درصدي از انرژي است اخیر باعث شده سالهاي در آن مصرف قوانین بازدارنده

 ور هنگام شب دانرژي خورشیدي  هکنیاشود. از طرفی با توجه به  نیتأمبا استفاده از انرژي خورشیدي غذایی 

د زیادي به شرایط حخورشیدي تا  يهاکنخشکدر  کردنخشکهمچنین  فرایند  روزهاي ابري در دسترس نیست

اده از و با استفذخیره انرژي حرارتی  يهاستمیساستفاده از با  توانیم جهینت در محلی بستگی دارد، يهوا و آبمتنوع 

اکثر از حد و اتالف حرارت در طول اوج ساعات تابش خورشید جلوگیري کرد از حرارت،مواد مناسب ذخیره کننده 

بهینه در  يهاروشیکی از طوالنی پس از ساعات تابش خورشید استفاده کرد.  زمان مدتظرفیت سیستم ذخیره براي 

حرارتی  ذخیره انرژي نظورم به ،است. در این پژوهش ، استفاده از مواد تغییرفازدهندهاز منابع انرژي ییجوصرفه

دن نوسانات درجه براي از بین بر و همچنین روز طول در کلکتور خورشیدي توسط شدهيآورجمع گرماي بیشینه از
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فین پارا -وم اکسیدآلومینی تیکامپوزنانونانومتر به درون موم پارافین براي سنتز   50 % و اندازه99آلفا با خلوص

قرار  شیآزمایط خورشیدي، دستگاه در شرا کنخشک يسازنهیبهساخت و  ،پس از طی مراحل طراحیپراکنده شد. 
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  :مقدمه  1- 1

ی و انواع ، توزیع نامناسب منابع غذایشدهخشک جاتمیوهصادرات صادي توسعه اهمیت اقت

همیت دالیل ا ازجملهاي بودن تولید بسیاري از محصوالت در جهان محصوالت کشاورزي، فصلی و منطقه

 انرژي براي بدن انسان نیتأمها از منابع اصلی با توجه به اینکه میوه .است جاتمیوه کردنخشک

به رشد  کنند و از طرف دیگر با توجه به روند رودر تغذیه مردم جهان ایفا می باشند و نقش مهمیمی

ازهاي نی نیتأمهاي زراعی و کشاورزي در دنیا، جمعیت در جهان و همچنین کشورمان و نیز کاهش زمین

به صنایع  در این زمینه توجه .است موردبحثمسائل  نیتریاساسیکی از  هامروز ،غذایی مردم جهان

ر درجه نخست این صنایع د گسترش .است تیپراهمغذایی بسیار  يهافرآورده يبندبستهی و تبدیل

 يهافرآوردهشود و در مرحله بعد به افزایش زمان ماندگاري و بهبود کیفیت موجب کاهش ضایعات می

قاط به ام نغذایی را در تم يهافرآوردهتوان بندي مناسب میبا بسته ؛ وکندکشاورزي و غذایی کمک می

بخش  ژهیوبهو غذایی  رساند. با توجه به مقدار بسیار زیاد ضایعات در صنایع کشاورزي کنندهمصرفدست 

ه میزان زیادي مواد غذایی ب يبندبستهو  کردنخشکتوجه به ایجاد صنایع تبدیلی نظیر میوه، 

 .گیردقرار می مورداستفاده

براي کشور بوده و تولید محصوالت ارزي  یک محل مطمئن و پایدار درآمد شدهخشک هايمیوه

سازي و در صنایع شیرینی  شدهخشک هايمیوه. استمهم در امر کشاورزي  هايبرنامهخشک از 

تازه در برخی فصول سال وجود ندارد، استفاده  هايمیوهتنقالت در کشورهایی که  عنوانبههمچنین 

 ).0320 همکارانو 2سینگ ;1999 همکاران و1ساونئی( شودمی

موجود در یک محصول کشاورزي یا یک ماده  آب ،کردن عبارت است از عملیاتی که طی آنخشک

با کاهش شود. شده تبخیر میغذایی با استفاده از یک منبع حرارتی مناسب، در شرایط دقیق و کنترل

 يدار زیادمق رود و وزن و حجم آن نیز بهرطوبت مواد غذایی، امکان فساد میکروبی آن از بین می مقدار

تواي دما و مححجم،  یی متفاوت بوده و بستگی بهآهنگ انتقال جرم آب براي هر ماده غذا .یابدمیکاهش 

  .)1392و همکاران  (مسگري رطوبتی هواي عبوري از ماده، سرعت نسبی هوا و فشار کل دارد
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در آن  کم شده و ظرفیت جذب آبمحیط رطوبت نسبی ، کنندهخشکبا گرم کردن هواي محیط 

ن را خشک آرا جذب کرده و محصول رطوبت  . هواي گرم با عبور از روي محصول،یابدمیمحیط افزایش 

  ).1999، 3هولیک( شودمیخارج  کنخشکو سپس هواي حاوي رطوبت از  کندمی

 این کهازآنجایی و است غذایی محصوالت محافظت هايروش ترینقدیمی از یکی کردنخشک 

 موجب و محصوالت میکروبیولوژي هايفعالیت کاهش محصوالت، آبی هايعالیتف کاهش باعث روش

 ترینرایجو  ترینعمومی از یکی ،شودمی نگهداري یندافر طی در شیمیایی و فیزیکی تغییرات کمترین

). 1391 منفرد،( کرد استفاده توانمی یويک ازجمله غذایی مواد دارينگه بهبود در است که هاییروش

 دهدمیرا به خود اختصاص حدود ده درصد از کل انرژي مصرفی  در مواد کردنخشکیع غذایی در صنا

به . استنیز مهم  شدهمصرفرژي بررسی میزان اندر فرایند خشک شدن )، بنابراین 2007، 4اسمیت(

ان در ایر .یابدیماهمیت بیشتري  زیستیطمح با سازگارو  یرپذیدتجدیک منبع استفاده از  همین دلیل

که  رسدیمبسیاري از مناطق به نظر ارتفاع  به دلیل زیاد بودن روزهاي آفتابی، رطوبت کم و پائین بودن

از انرژي خورشیدي  باشد. امروزه ياهستهفسیلی و  يهاسوختبراي  انرژي خورشیدي جایگزین مناسبی

 يهاراه ترینیجراو  ینترسادهیکی از  .کنندیممواد غذایی استفاده  کردنخشکبراي  غذایی در صنایع

است که شیدي خور يهاکنخشکتوسط  تبدیل آن به انرژي گرمایی، استفاده از انرژي خورشیدي

   .)1394 ،خواهجنت است ( اجراقابل ینههزکمتجهیزات  باو  یآسانبه

باعث  هاباغارع و مانند مز ي تولید محصوالت کشاورزيهامحلي خورشیدي در هاکنخشککاربرد 

شود.کیفیت یمهاي تولید و تبدیل بهینه محصوالت کشاورزي ینههزکاهش  ،انرژيیی درمصرف جوصرفه

 هاي برگی (که با داشتن ترکیبات معطر در برابريسبزها و یوهممحصوالتی مانند  خصوصبهمحصول، 

خشک ي خورشیدي هاکنخشکوقتی با  ).حساس هستند العادهفوقي صنعتی هاکنخشکدماي باالي 

روش  و باد) و ابآفتي سنتی (پهن کردن محصول در معرض هاروش بهی نسبت توجهقابل طوربه شود

 ).1394خواه ینه است) خواهد بود(جنت پرهزکه ( یصنعت

 

  

  

                                                
3Hollick 
4 Smith 

 



  

  کردنخشکمکانیسم   2 – 1

، منافذ، مجاري یا شبکه موئینی وجود دارد که در هنگام هاشکافاز ماده غذایی،  تکهکیدرون 

 هانمکقند،  نجایا. در رودیمو به سطح پیش  دیآیدرم، آب در این فضا و مجاري به حرکت کردنخشک

و توسط آب حمل و به قسمت سطح  اندگذشتهو سایر اجزاء محلول در آب از غشاء و دیواره سلولی 

ر هنگام د کهنیا، علت مانندیم، اما مواد دیگر در سطح باقی شدهخارجدر سطح  آب .شوندیممنتقل 

  .5استهمین  وجود دارد تراوش قندي و چسبناك هیالکی هاوهیمخشک شدن در سطح 

  

  مواد غذایی کردنخشکاهمیت  1-2-1

در  هاآناد و جلوگیري از فس کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي بر میزان مؤثر هايروشاز  یکی

ر درطوبت باالي موجود  .استاز برداشت، کاهش میزان رطوبت محصول تا حد مطلوب  پسمرحله 

را  هاآنندگاري شده و مانامطلوب شیمیایی  هايواکنش و ایجاد هاآنزیممحصول سبب رشد و فعالیت 

فرآوري و نگهداري محصوالت  هايروش ترینقدیمی ،ترینشاخصیکی از  کردنخشک. دهدمیهش کا

و  افتدفاق میفاز همراه است اتیرا تغیکه بدر طی فرآیند تبخیر یا تصعید  معموالً کشاورزي است که 

  .گرددمیسبب خارج شدن آب از محصول 

اي وانفعاالت شیمیایی از قبیل قهوه کاهش میزان رطوبت محصول سبب تقلیل در سرعت فعل 

توان مواد گردد. بدین ترتیب میشدن و اکسیداسیون شده و درنتیجه شکل ظاهري محصول حفظ می

و 6فصول کم محصول و یا براي فروش در مناطق دیگر انبار کرد (گوکسو ايبر غذایی را در فصول پربار

  به نقل از مسگري). 2005همکاران،

کردن، آسیاب کردن و مخلوط کردن مواد غذایی،  شده، در فرآیندهایی مانند خردمحصول خشک 

 یابد؛اهش میمواد غذایی در طول این فرآیندها ک همچنین وزن و حجمشود. تر میباعث استفاده راحت

ها نیز وابسته به آن هايگردد و درنتیجه هزینهونقل و انبارداري میبندي، حملبسته که باعث سهولت در

  ).1992، 8دمن و الند : هول2011و همکاران،  7لی( یابدکاهش می
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ه و تولید بود يکشورهر  یک محصول مطمئن و پایدار درآمد ارزي براي ،شدهخشک هايمیوه

میوه در  جملهازمواد غذایی  کردنخشک .استمهم در امر کشاورزي  هايبرنامهخشک از  محصوالت

مقدار مصرف  یطورکلبه. است  و گسترش توسعه درحالاي فزاینده طور به افتهیتوسعهکشورهاي 

 در مقایسه هاآنهاي فرایند شده در جهان به علت در دسترس بودن همیشگی و کیفیت و بهداشت میوه

را توسط عملیاتی  جاتوهیمتوان آنکه می  ژهیوبهتازه رو به افزایش است.  صورتبهمقدار مصرف آن با 

  .درآوردمطلوب  صورتبه

  :عبارت است از هاوهیم کردنخشکعلل اصلی  یطورکلبه

 اعثبمیکروبی و آنزیمی که  يهاتیفعالبیولوژیکی از قبیل  يهاتیفعالحفظ مواد غذایی در مقابل  - 1

اي از قبیل قهوه شیمیایی مضر انفعاالت و فعلکاهش سرعت  - 2 .شوندرابی و فساد مواد غذایی میخ

ي و بندبسته در براي سهولت هاوهیمکمتر کردن وزن و حجم  - 3 .ونیداسیاتو اکسو  یمیآنز ریغشدن 

  .بارکمفصول  در فصول پربار براي استفاده در هاآننگهداري و حفظ  -  4 .و انبارداري ونقل حمل

 

 

  

  کردنمراحل مختلف فرایند خشک  2-2 - 1

یر، هان تبخ، رطوبت موجود در آن پس از دریافت گرماي نشودیمزمانی که به محصول حرارت داده 

 خروج رطوبتثربرا ).1383(توکلی پور، شودیمدر درجه حرارت ثابتی تغییر فاز داده و تبدیل به بخار 

ف که به دلیل اختال شودیمفشار کم در سطح آن ایجاد  با بخارآبي از اهیناحتبخیر شده از محصول 

هواي  طرفبهگرادیان فشار از داخل  کی، آنسطح  فشار کمفشار موجود بین داخل محصول و ناحیه 

 حصول، نیرويي مویین موجود در داخل مهالوله، این گرادیان به همراه نیروي گرددیممحیط حاصل 

  ).1377سهرابی،کنند (یم نیتأمدفع آب را الزم براي محرکه 

روش هدایتی به داخل  به گرمااست. بطوریکه  جرم و گرما زمانهمشامل انتقال  کردنخشکفرآیند 

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

وارد هوا  ییجاجابهو به کمک روش  شدهلمنتقمحصول و هوا از طریق منافذ موجود در داخل محصول 

  ).1996، 9یتکیشود (سیم
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دي و آزاد و باغی به سه حالت مختلف: رطوبت پیوندي، غیر پیون آب موجود در محصوالت کشاورزي

ین کمتر از فشار بخار آن در یک درجه حرارت مع . رطوبتی از محصول که فشارشودمییافت  هاآندر 

تی در چنین رطوب که ؛شودمیدرجه حرارت باشد رطوبت پیوندي نامیده خالص در همان  بخارآب

موئین و  هايهلولسلولی بافت گیاهان، ترکیبات شیمیایی سست با مواد سلولزي و یا در  هايدیواره

به رطوبتی  ). رطوبت غیر پیوندي1392(مسگري و همکاران، شودمیعمیق محصول یافت  هايشکاف

همان درجه  خالص در آب بخاربرابر فشار  خار آن در یک درجه حرارت معینفشار ب که شودمیگفته 

تگی یط بسحرارت باشد. تنها رطوبتی که قابل تبخیر است و مقدار آن در محصول به رطوبت نسبی مح

  ).1380(توکلی پور، شودمیدارد، رطوبت آزاد نامیده 

  

  کردن مواد غذاییهاي خشکروش 1-2-3

  :پذیردمصنوعی انجام میبه دو صورت طبیعی و 

  

  کردن طبیعیخشک 1-2-3-1

گیرد، مزایا و معایبی دارد؛ کردن طبیعی که با استفاده از انرژي خورشیدي صورت میخشک

 صورت که نیاز به فضاي کافی براي گسترانیدن مواد غذایی دارد و در معرض آلودگی هوا، گردوغباربدین

ط حشرات نیز وجود دارد. مناطقی که هواي مرطوب دارند یا است. همچنین امکان انتقال آلودگی توس

توان از معایب آن می صورت طبیعی مناسب نیستند.کردن بهباشند، براي خشکداراي رطوبت باالیی می

کننده محیط تحت تأثیر عوامل آلوده درصد و 15به اشغال فضاي زیاد، عدم کاهش رطوبت ماده به زیر 

  .)1394(جنت خواه، گیرد اشاره کردقرار می

  

 مصنوعی (صنعتی) کردنخشک 1-2-3-2

. از مزایاي این شودمیاستفاده  کردنخشکصنعتی براي  هايدستگاهو  هاماشیندر این روش از 

رفع مضرات حاصل از  بودن، امکان استفاده در هر زمان از سال، دسترسقابلبه  توانمیروش 

از  .اشاره کرد کردنخشکظرفیت باالي  و کردنخشکعت به روش آفتابی، باال بودن سر کردنخشک

، نیاز سوزيآتشبه باال بودن سرمایه اولیه و هزینه سرویس و نگهداري، احتمال خطر  توانمیمعایب آن 

احتمال در معرض قرار گرفتن مواد غذایی با  ، سرویس و نگهداري،اندازيراهبه نیروي انسانی ماهر جهت 

  ه کرد.گازهاي آالینده اشار



  

 و پارامترهاي انتخاب کردنخشکعملیات  1-2-4

انجام  )Continuose(یا پیوسته و مداوم  )Batch(به دو صورت ناپیوسته  معموالً  کردنخشکعملیات 

  .شودمی

  )Batch( روش ناپیوسته

 ریانو این ج گیردمیدر مجاور جریان هوا قرار  تر جامدمقداري جسم  معموالًدر فرآیند ناپیوسته 

وب باردهی شده و با مواد مرط کنخشکناپیوسته دستگاه  درروش .شودمی تر جسمهوا باعث تبخیر آب 

  .شودیمبا مواد مرطوب پر  مجدداً و  شدهیخال، سپس ماندیمدر آن تا خشک شدن باقی 

  )Continuose( روش پیوسته

 کنندیمستگاهی عبور ز داخل دا جریان گاز طورینهمو  ترجسم معموالً در فرآیند مداوم یا پیوسته 

 صورت بهمداوم  يهاکنخشکدر  .شودیمو زمان اقامت کافی به آن جهت خشک شدن در دستگاه داده 

  .شوندیموارد و خارج  کنندهخنکمواد و گاز  و مداوم پیوسته

م مستقیم، حرارت با تماس مستقی يهاکنخشکدر  براي تبخیر رطوبت یازموردنروش اعمال حرارت 

، حرارت به طریق هدایت از سطح یا یرمستقیمغ يهاکنخشک. در شودیمماده یا گاز داغ به آن منتقل 

از  شدهخارجو از گاز تنها براي حمل رطوبت  دیگر به جسم مرطوب رسیده يهاروشیا  10IRتشعشعات 

  .کنندیمجسم استفاده 

  

  شدهخشکمزایاي مواد غذایی  2-5-  1

راي انجام عمل اما تنها دلیل ب؛ شودیمآن محسوب  کردنخشکل اصلی حفاظت ماده غذایی دلی

حالت ذایی در غ واد. مباشندیمتوجه  درخورنیز از دالیل  وزن و حجم . کاهشیستن کردنخشک

ت نسبت به حال يبندبستهو مقدار کمتري از مواد الزم جهت  ونقلحملبه فضاي کمتر براي  شدهخشک

اثر حفاظتی  ست.دلیل دیگر سهولت استفاده از مواد غذایی خشک ا .از داردنی خام) صورتبه( یهاول

وجود آب در یک  یطورکلبه. استناشی از کاهش فعالیت آبی در آن  اساساًبر مواد غذایی  کردنخشک

 ن فعالیتمیزا واقعدرو مواد شیمیایی است.  هایکروبمماده غذایی عامل اصلی براي رشد و نمو و فعالیت 

نامطلوب و  يهانشواک موجودیت یا در دسترس بودن آب براي انجام دهندهنشانر یک ماده غذایی آبی د

 .استدر آن ماده  سازینهزم
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میزان رطوبت و  برحسب، گیردیموقتی یک ماده غذایی در محیطی با یک رطوبت خاص قرار  

تا به یک حالت تعادل تبادل رطوبت کند  با محیط خود ممکن است دهندهیلتشکاجزاء  هايیژگیو

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

           یندگویم 12متعادلمحیط را رطوبت نسبی  و رطوبت 11متعادلرطوبت  رطوبت ماده غذایی را

  .)1394جنت خواه،(

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

. اشکال اصلی در مواد غذایی دهدنمیتبادل آبی بین ماده غذایی و محیط رخ  گونههیچ جهتبدینبوده و 

که  شودمی که منجر به بوي تند است اکسیداسیون اتوکه چربی زیادي دارند،  هاییآنبخصوص  خشک

 ازکمتر  هاآنکه میزان آب  دارچربی. این عمل در مواد غذایی ندگویمی  13شدنبه این واکنش رنسید 

 (جنت خواهمشاهده کرد خوبیبه توانمیرا  هایلآج است و با اکسیژن هوا در تماس هستند مثل 5%

1394.(                    

 
  

 مواد غذایی کردنبر خشک  مؤثرعوامل  1-2-6

                 کنخشکل درجه حرارت مث کنخشکمیزان خشک شدن بستگی به خصوصیات 

)Dry Bulb Temperature( ،نظیر میزان  هوا و همچنین خصوصیات ماده غذایی و سرعت رطوبت نسبی

ماده غذایی نیز داراي اهمیت است. در ذرات  هايتکهاندازه رطوبت و نسبت سطح به حجم دارد. 

تبخیر برسند. زیاد بودن سطح نیز  تا به سطحآب باید فاصله کمتري را طی کنند  هايمولکول ترکوچک

بر  همآن دهندهتشکیلماده غذایی و اجزاء  هايویژگی. کندمیکمک  ترسریعبیشتر و  بخیرطبیعتاً به ت

باشد.  قرارگرفته الیهالیه صورتبه کهوقتی وجود چربی در ماده مخصوصاً . مثالًگذاردمیانتقال حرارت اثر 

وجود امولسیون کننده  .سازدمیعمل خشک شدن را مشکل  درنتیجهتقال حرارت و کار انتقال جرم و ان

 هیدرو. کندمیدیگر به همین ترتیب عمل آب و برخی از اجزاء ایجاد پیوند بین دلیل بهدر ماده نیز 

سرعت خشک شدن  توانندمیدر جذب و مهار آب  توانایی زیاد دلیل به نظیر نشاسته و پکتین کلوئیدها

مولکولی کم هستند در مقایسه با  اهش دهند. مواد غذایی که داراي قند زیاد یا سایر ترکیبات با وزنرا ک

                                                
11 Equilibrium Humidity 
12 Equilibrium Relative Humidity 
13 Rancid 



  

 شوندمیبا آهستگی و کندي بیشتري خشک  باشندمیموادي که داراي مواد محلول کمی 

  .)14،1980هال(

  از: اندعبارتمواد غذایی  کردنخشکدو عامل بسیار مهم در سرعت   در حالت کلی 

یعنی گرمایی که ( 15ریتبخگرماي نهان  نیتأمقال گرما از منبع حرارتی به ماده غذایی براي انت -1

  .نامندیم  16. این پدیده را انتقال گرماشودیمباعث تغییر حالت فیزیکی آب به بخار 

از درون مواد غذایی به سطح آن، سپس دور کردن این بخار از سطح مواد  بخارآبانتقال آب یا  - 2

  ).1394 ،(جنت خواه نامندمی  17این پدیده را انتقال جرمغذایی. 

. گرما به ماده گذردیماز روي یک ماده غذایی مرطوب  کنندهخشکي هوا جریان کهیوقت

توسط بخار  این . همچنان کهشودیمموجود در آن ب نهان تبخیر سبب تبخیر آ و گرماي افتهیانتقال

 اختالف فشار لیبه دل .شودیمو حذف  شده گرفتهول محصدر سطح  ،کنندهخشک هواي گرم جریان

 طرفبهن ماده غذایی از درو آب بخار، مقدار دیگري محصول يهاهیال درونبا  آمده در سطح به وجود

 و از محیط شدهگرفته کنندهخشک نظیر قبل توسط هواي گرم همآنکه  خارج کشیده شده

آب موجود در ماده  )Cocentration Gradient(لظت . لذا در اثر این تغییر غشودیمجدا  کنخشک

هر سه  .شودیمخارج  کنخشکاز  بخارآب صورتبهو  شدهغذایی مرتباً از داخل به خارج کشیده 

یا انتقال گرما در جسم جامد از مولکول به مولکول ،  18مکانیسم انتقال گرما یعنی از راه هدایت

تابشی در خشک شدن مواد غذایی با  طریق بهل گرما و انتقا  19جاییجابهانتقال گرما به روش 

   ).1394 ،(جنت خواه دارد. اثر هریک بستگی به روش انتخابی مؤثرندمختلف  هايدستگاه

  

  کردنخشکدر  مؤثرپارامترهاي  1-2-7

هدایت  ، ضریباز منبع به سطح مایع، در الیه بین مایع و جامد، از جامد به مایع(انتقال حرارت  -1

 .)ایع و مواد جامد مرطوبحرارتی م
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15 Latent Heat of Vaporization 
16 Heat Transfer 
17 Mass Transfer 
18 Conduction 
19 Convection 



  

نسبی  کن، سرعتکن، ترکیب گاز محیط خشکفشار و دماي محیط خشک(کن محیط خشک -2

 ).........مایع و فشار بخار کن،محیط مجاور بستر خشک

 و مایع، ضخامت بین جامد مشترك کشش سطحی در سطح( مایع –خواص فیزیکی سیستم جامد  -3

مویین مایع  ، مکشنفوذ بین منافذ مایع، ضریب به حجم بین جامد و مایع، نسبت سطح يمرزهیال

 )........در منافذ و

  رتجدیدپذیفاده از منابع انرژي پاك و ضرورت است 1-3

مسائل جوامع بشري است و در این میان یافتن راهی براي تهیه  ترینیاساسبحران انرژي یکی از 

 يهاسوختتوجه به اینکه  ، پاك، ایمن، پایا و همیشگی از اهداف اساسی است. باالوصولسهلانرژي 

جه به استفاده از مقدور نیست. تو هاآنهمراه با آالیندگی هستند و استفاده دائمی از  ياهستهفسیلی و 

پذیر، انرژي تجدید هاييانرژدر میان  ؛ کهاست یافته یشافزاخورشید، آب و باد  ازجملهسایر منابع انرژي 

 ،سال 20مصرف انرژي جهان هر  گرفتهانجاممحاسبات  بنا بر. هست دارخورشیدي بیشترین پتانسیل را 

 .یابدیماهمیت بیشتري  زیستیطمح با سازگارپذیر و دیداهمیت یک منبع تج یجهدرنت. شودیمدو برابر 

نظر  و پائین بودن ارتفاع بسیاري از مناطق به ایران به دلیل زیاد بودن روزهاي آفتابی، رطوبت کم در

یکی از . باشد ياهستهفسیلی و  يهاسوختجایگزین مناسبی براي  انرژي خورشیدي که رسدیم

 یآسانبه ؛ کهاز انرژي خورشیدي تبدیل آن به انرژي گرمایی استاستفاده  يهاراه ترینیجراو  ینترساده

مواد  کردنخشکاز انرژي خورشیدي در صنایع غذایی براي  .ا هستاجر قابل ینههز کمبا تجهیزات و 

، مواد غذایی را در سطح وسیعی بر روي زمین در کردنخشکسنتی  روش در. کنندیمغذایی استفاده 

در این روش مشکالتی از قبیل عدم خشک شدن  ؛ کهکنندیمید پهن معرض نور مستقیم خورش

ناگهانی  يهابارشو حشرات و از بین رفتن محصول در اثر  غبار و گردیکنواخت، آلوده شدن محصول به 

. رساندیممحصول آسیب  بر روي مواد غذایی به کیفیت همچنین تابش مستقیم خورشید. وجود دارد

خورشیدي استفاده کنیم دیگر با این  يهاکنخشکمواد غذایی از  کردنخشکاگر براي  کهیدرحال

است سازگار  زیستیطمحفراوان و با  ،پذیرانرژي خورشیدي رایگان، تجدید .نخواهیم بود روروبهمشکالت 

  ).1394 جنت خواه(

خورشیدي در مناطقی که رطوبت نسبی هوا  يهاکنخشکمواد غذایی با استفاده از  کردنخشک

است.  اجراقابلو تعداد روزهاي آفتابی زیاد است  گرادیسانتدرجه  22% و دما باالتر از 60کمتر از 

خورشیدي در ایران به دلیل شرایط مساعد جوي عملی و  يهاکناز خشکاستفاده  یجهدرنت

ورزي محصوالت کشا کردنخشکسهم استفاده از انرژي خورشید در  .)تایب، ندیري(است  صرفهبهمقرون



  

و مفیدي  مؤثرگزینه استفاده از انرژي خورشیدي،  بنابراین؛ گذشته به اثبات رسیده است يهادورهطی 

 خورشید را در فصولنور  که از تابش مناسبمناطقی  در یژهوبهصنعتی  کنندهخشک يهادستگاهبراي 

فسیلی و نامتعادلی  يهاسوختقیمت باالي  برداشت محصول دارند، بشمار آورد. مصرف باالي انرژي،

خورشیدي  يهاکنخشکاصلی افزایش عالقه در بکار گیري و عامل  هاآناکولوژیکی ناشی از استفاده از 

در  يمؤثر طوربه توانیمخورشیدي را  کنخشکبنابراین ؛ استمحصوالت کشاورزي  کردنخشکجهت 

  ).1394 ،خواهجنت گرفت (محصوالت کشاورزي به کار  کردنخشک

  خورشیدي هايکنکخش 1-4

فعال و  خورشیدي هايکنخشکبه دو گروه عمده  طورکلیبهخورشیدي  هايکنخشک

 هاییکنخشک، غیرفعالخورشیدي  هايکنخشک. شوندمیتقسیم  غیرفعال خورشیدي  هايکنخشک

 ايهکنخشک. در شودمیمحصول استفاده  کردنخشکتنها از انرژي خورشید جهت  هاآنهستند که در 

 نده برايکنده یا دماز یک م معموالًمستقیم،  طوربهخورشیدي فعال عالوه بر استفاده از انرژي خورشید 

  .شودمیجریان اجباري در سرتاسر بستر محصول استفاده  صورت بهایجاد جریان هوا 

 
 
  

  خورشیدي فعال هايکنخشک 1-4-1

 مرفت اجباري یا هیبرید خورشیديه يهاکنندهخشک )ویاکت(فعال خورشیدي يهاکنندهخشک

محصوالت  کردنخشکتواند جهت می هاکنخشکدر این نوع از  ي هواشوند. جریان بهینهنیز نامیده می

 کنترلقابلي وسیعی در محدوده هوا و آباز شرایط  نظرصرفدما و میزان رطوبت  کهیدرحالد به کار رو

بنابراین، قابلیت ؛ است کنترلقابلر است و جریان هوا بهتر ي هوا کمتر محصوعالوه بر این، توده .است

، بسیار بیشتر است. استفاده از )پسیوغیرفعال( يهاکنندهخشکدر مقایسه با  هاکنندهخشکاطمینان این 

تر را تا میزان سه برابر سریع کردنخشکتواند روند خورشیدي با همرفت اجباري می يهاکنندهخشک

توان گفت بنابراین می؛ کاهش دهند %50را تا میزان  ازیموردننین مساحت کلکتور انجام دهد و همچ

 يهادستگاههاي این است. فن رفعالیغ يهاکنندهخشکتقریبًا شش برابر  هاکنندهخشککارایی این 

ي برق بگیرند یا اگر برق در دسترس نباشد، خود را از شبکه ازین موردتوانند توان کننده میخشک

ها را تأمین کنند. البته باید به این نکته فن این ازین موردهاي فتوولتائیک قادر خواهند بود تا برق لپن



  

ي کنندهتوانند تبدیل به خشکخورشیدي پسیو می يکنندهخشک يهادستگاهاشاره کرد که تمامی 

  دهد.کن خورشیدي فعال را نشان می) یک نوع خشک1-1شکل( .20شونداکتیو 

  

 خورشیدي فعال کنخشکیک نوع : 1-1شکل 

  

  خورشیدي فعال هايکنخشکانواع  1-4-1-1

  خورشیدي فعال در انواع کلی زیر وجود دارند: يهاکنخشک

ن استفاده از جریاعالوه بر  هاکنخشکاز در این نوع  :میرمستقیغخورشیدي فعال  يهاکنخشک -1

وا هد جریان یک مکنده یا دمنده براي ایجااز  معموالً  ،انرژي خورشیدطبیعی هواي گرم حاصل از 

در معرض  ماًیمستقو محصول  گرددیماجباري و سریع در سرتاسر بستر محصول استفاده  صورتبه

 ).2-1شکل ( ستینتابش نور خورشید 
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  میرمستقیغ خورشیدي فعال کنخشکیک نوع : 2-1شکل 

 

اي یی اجباري هوجاجابهعالوه بر  هاکنخشکدر این نوع از  :مختلطي خورشیدي فعال هاکنخشک -2

 ، بستر محصول درابدییمیک فن مکنده یا دمنده در بستر محصول جریان  لهیوسبهگرم شده که 

 .ردیگیممعرض تابش مستقیم خورشید نیز قرار 

  

  فعالهاي خورشیدي غیرکنخشک 1-4-2

گردش طبیعی یا همرفت طبیعی نیز نامیده  يهاگاهدست ،خورشیدي غیرفعال يهاکنندهخشک

مناسب که براي یک مزرعه  رندیگیمقرار  استفاده موردو  ساخته ییهااندازه معموالً در هاآنشوند. می

ان کامالً وابسته به انرژي خورشید هاي خورشیدي با جریان طبیعی، براي عملکردشکننده. خشکباشند

هواي گرم شده توسط خورشید در بین محصوالت از طریق نیروهاي رانشی یا  هاباشند. در این سیستممی

  .21کندفشار هوا جریان پیدا می

  

  غیرفعالخورشیدي  هايکنخشکانواع  1-4-2-1

بستر محصول در معرض  هاکنخشکدر این نوع از  :مستقیم رفعالیغخورشیدي  کنخشک

. مثالی از گرددیمآزاد برقرار  ییجاجابهه روش و جریان هوا ب ردیگیمتابش مستقیم خورشید قرار 

  .)3-1شکل( اي و االکلنگی استهاي چادري، جعبهکنندهخشک هاکنخشکاین نوع 
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  فعالریغخورشیدي  کنخشکیک نوع  :3- 1شکل 

 چادري غیرفعالخورشیدي  هايکنخشک 1-4-2-1-1

بسیار ساده است. پالستیک سیاه باید  کنخشک، این معلوم است 4- 1طور که در شکلهمان

اي باالتر از سطح زمین قرار تابد. محصوالت باید روي قفسهگیرد که خورشید نمیدر طرفی قرار 

ارد. تنها در فضاي آزاد ند کردنخشکندانی با گیرند. این روش چندان کارآمد نیست و تفاوت چ

، باران و کثیفی بر روي محصول است. این غبار وگرداز نشستن مزیت این روش، جلوگیري 

ترین . یکی از بزرگکاربردها، ماهی، قهوه به میوه کردنخشکبراي  توانمیرا  کن خورشیديخشک

- کنساختار خشک )4-1(شکل  هاي شدید است.باد براثر هاآن، تخریب هاکنخشکهاي این عیب

  .22خورشیدي غیر فعال چادري را نشان می دهد
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  کن خورشیدي غیرفعال چادريخشک :4- 1شکل 

  

  ايبهجع غیرفعالخورشیدي  هايکنخشک 1-4-2-1-2

محصوالت در مقیاس کوچک به کار  کردنخشکوسیعی براي  طوربههاي خورشیدي کناین خشک

باشند. درون این اي شفاف میي چوبی و یک درب شیشهها شامل یک جعبهکنروند. این خشکمی

ز گیرند. هوا اکن قرار میرنگ است و مواد غذایی بر روي یک سینی باالتر از سطح خشکجعبه مشکی

تر از ها بسیار سریعکنشود. این خشکجلو وارد و از طریق منافذ عقب، خارج می يهاحفرهطریق 

 هاکنخشککنند. بسته به شرایط محیط، دماي داخلی این قبل مواد غذایی را خشک می هايکنخشک

             کن را نشان ساختار این نوع خشک)5-1( شکل رسد.گراد نیز میي سانتیدرجه 80حتی تا 

  .1می دهد

 

  

  ايکن خورشیدي غیرفعال جعبهخشک :5- 1شکل 

 

  

  االکلنگی غیرفعالخورشیدي  هايکنخشک 1-4-2-1-3

یت تغییر زاویه متناسب با تابش خورشید را به خاطر حالت االکلنگی خود، قابل کنندهخشکاین 

با  ها نیز در یک قاب مثالًگیرند که سینیدارد. مواد غذایی بر روي یک سري سینی قرار می

  هاي االکلنگی سنتی از مواد مختلفی کنندهدر ساخت خشک گیرند.متر قرار میسانتی 50×100اندازه
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Abstract: 

 Today, due to the disadvantages of using fossil fuels to dry food, Agricultural products 

and its contraceptive laws have been used in recent years Up to a percentage of the 

energy needed to dry food using solar energy. On the other hand, given that solar 

energy is not available at night and in cloudy days, the process of drying in solar dryers 

is largely dependent on the varying conditions of local weather, As a result, it is 

possible to use thermal storage systems and using appropriate heat storage materials, 

Avoids heat dissipation during the peak hours of the sun, and uses the maximum storage 

capacity for a long time after the sun's hours. One of the best ways to save energy 

resources is to use phase change materials. In this study, in order to store the maximum 

thermal energy from the heat collected by the solar collector during the day as well as to 

eliminate the fluctuations in the air temperature of the dryer compartment, The solar 

dryer was equipped with phase-change material (PCM). To increase the efficiency of 

phase-change materials, different types of nano-materials are added to them, Which has 

the effects of increasing the heat capacity, increasing the heat transfer coefficient and 

the thermal and chemical stability. In this study, alpha-alumina (AL2O3) nanoparticles 

with a purity of 99% and a size of 50 nm were dispersed into paraffin wax to synthesize 

aluminum oxide-paraffin nanocomposites. After the design, construction and 

optimization of the solar dryer, the machine was tested. The results showed that the 

amount of thermal energy absorbed in the AL2O3 paraffin nanocomposites was 

increased in comparison with pure paraffin. And the highest stored energy was stored in 

1% by weight. And the results showed that the aluminum oxide nanoparticle improved 

the properties of paraffin wax. Also, to study the effect of thermal energy absorbed in 

different percentages, Givi fruit was used for drying. The final moisture content of the 

product was reduced by 69% to a final moisture content of 15% when used with 1.5% 

(paraffin + AL2O3). 

Keywords: solar energy storage, phase change material, nanoscale particles, solar 

collector, dry kinetics 
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